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این جمله به اول تمام قصه هاي تلخ و شیرینی که شنیده ایم    ! ندگی پر است از یکی بود و یکی نبودها        ز

ولـی  . یک روز میرسه که معناي این جمله در نبود ما خالصه میشه  ! چشم میخوره یکی بود و یکی نبود      
قبل از آن میخواهم از بودن یکی براي شما تعریف کنم که بودنش را کسی احـساس نکـرد هـیچ کـس                    

  .متوجه وجودش نبود اما او با رفتارش و طرز زندگیش همه را متوجه خودش کرد 
راي به دنیا آمدن خیلی عجله داشت بیشتر از هفت ماه توي شـکم مـادرش نمانـد بـه دنیـا آمـد امـا                      ب

نمیتوانست به تنهایی زنده بمانه به دستگاه آنکوباتور منتقل شد بـه دسـت کـوچکش سـرم وصـل شـد           
مـام  بـا ت ! اکسیژن دستگاه را باز کردند و محیطی مثل شکم مادر برایش مهیا شد و مبارزه او شروع شد            

ده روز ! عواملی که او را نمی خواستند و قصد نابودیش را داشتند روبرو شد و به جنگ همه آنها رفـت                
  .بعد از تولدش با موفقیت از آنکوباتور خارج شد و به دامان مادر پناه برد 

مادرش با تمام نقصهایی که در مراقبت از یک نوزاد نارس داشت با مهر مادري که نسبت بـه فرزنـدش                
شت موفق شد رشد بهارك را به حد طبیعی برسونه و خطر مرگ را از اون دور کنه گفتم بهـارك، بلـه         دا

بهارك جثه کوچکی داشت ولـی    ! اسم اون بهارك شد مادرش عقیده داشت اون بهاره اما خیلی کوچیک           
ـ : خیلی زود اطرافیانش را شناخت. روحی که در آن جثه کوچیک جا شده بود تعجب آور بود  ک مادر ی

مهربان ذاتی و پدر یک مرد فعال که عشقش را نسبت به خانواده اش با صبح تا شب کار کـردن نـشان                     
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تربیت بهارك تمام کمال در دستهاي مادر بود تا بهارك بتوانه حرف بزنه مادر کلی زحمت کـشید      . میداد
  .و کلمه کلمه به بهارك حرف زدن یاد داد 

ا تمام نکرده بود که کامل حرف میـزد تنهـا مـونس بهـارك     استعداد بهارك خوب بود هنوز دو سالش ر       
مادرش بود پدر نقش خاصی در زندگی او نداشت بهارك آمدن و رفتن پدر را می دید اونقدر کـه دایـی    

عاشق دایی بود و از بازي با فرشید خسته نمی شـد، دایـی فرشـید           ! فرشیدش را میدید پدر را نمی دید      
درس میخواند زیاد شاگرد زرنگی نبود اما به هر ترتیب شده آخر سال             چهارده ساله بود سوم راهنمایی      

بهارك بزرگ و بزرگتر میشد مادر دوست داشت اون را مهد کودك ثبت نام کنـه بـا اینکـه             . قبول میشد 
شوهرش سه شیفت کار میکرد وضع مالیشون اجازه این کار را نمیداد بهارك چهارسالش بود کـه مـادر              

بهارك از غفلت مادر استفاده کرده و با هـزار زحمـت در   . درست کردن شام بود توي آشپزخانه مشغول    
را باز کرد و از آپارتمان خارج شد با پاهاي کوچکش یکی یکی پله ها را پـایین رفـت بـاز کـردن در       

  .حیاط سخت تر از آپارتمان بود ولی او موفق شد و در راباز کرد و خودش را توي کوچه انداخت 
نارش رد میشدند لبخندي به او میزند بهارك اونها را نمیشناخت به همـین خـاطر جـواب    کسانی که از ک 

لبخند شان را نمیداد از کوچه بیرون آمد خیابون خیلی شلوغ بود رفت و آمد هم بیشتر شده بـود هـیچ                      
بهـارك  ! کس توجهی به این بچه چهار ساله که با پاي برهنه توي خیابون سرگردان شـده بـود نداشـت             

طور که داشت راه میرفت مرد ژولیده اي دستش را گرفت بهارك نگاهی به مـردك انـداخت سـعی                   همان
کرد دستش را آزاد کنه اما مرد با یک دست بهارك را بلند کرد و زیر بغلش را گرفت و راه افتاد بهارك                

  دددست و پا میزد اما نتیجه اي نداشت 
مـادر متوجـه شـد خونـه خیلـی سـاکته از             ... شروع کرد به گریه کردن مرد به سرعت قدمهاش افزود           

آشپزخونه بیرون آمد همه جا را گشت بهارك خونه نبود در آپارتمان هم بـاز بـود سـریع یـک چـادر                    
از بود هراسان خودش را توي کوچـه انـداخت دیگـه    سرش کرد و از پله ها پایین رفت در حیاط هم ب         

هر طـرف را نگـاه      ! نگران شده بود هر چه نگاه کرد بهارك را ندید دوید و خودش را به خیابان رساند                
دیوانه وار میدوید هرچه بیـشتر میگذشـت مـادر     ! کرد و کامال اتفاقی به سمتی که بهارك رفته بود رفت          

در یک آن با آنکه اشک چشمهاش مـانع از دیـد میـشد          . ي شد اشک از چشمهاش جار   ! ناامیدتر میشد 
بغل مرد ژولیده یک بچه را دید به هواي اینکه بهارك باشه به سرعت دویـد از پـشت پیـراهن مـرد را                        
کشید مرد با دست آزادش سعی کرد مادر را عقـب بزنـه بهـارك جیـغ مـی زد چـشمهاش از وحـشت            

 مرد مادر را هل داد جمعیتی دور آنها جمع شده بـود مـادر    میخواست بیرون بیاد مادر با مرد درگیر شد       
  دداین مرد بچه ام را دزدیده کمک کنید : فریاد زد و گفت
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ده حمله کردند و بهارك را از دست مـرد  مردم که تا اون لحظه سر از ماجرا درنیاورده بودند به مرد ژولی     
گرفتند مرد فریاد میزد و نعره میکشید به مادر حمله کرد و چاقویی که در دست داشـت را تـوي شـکم         

مادر روي زمین افتاد و غلطی خورد خـون از  . مادر فرو برد و به سرعت جمعیت را شکافته و فرار کرد          
ه بهارك را بغل گرفته بود بهارك را کنار مـادر روي    شکمش سرازیر شد مادر بهارك را صدا کرد زنی ک         

زمین گذاشت بهارك مادر را بغل کرد مادر یک دست را روي جاي چاقو گذاشت و با دسـت دیگـرش        
   ...بهارك را محکم گرفت

چند دقیقه بعد مادر از هوش رفت یکی از اونهایی که اونجا بودند به اورژانـس زنـگ زد یـک سـاعتی               
ت زدن به زن غرق در خون را نداشت بهارك هم اونقدر گریـه کـرده بـود کـه                    گذشت کسی جرات دس   

بـاالخره  . دیگه نا نداشت سرش را روي سینه مادر گذاشته بود و با صداي قلـب مـادر آرام شـده بـود            
  .آمبوالنس آمد و مادر با برانکار برداشتند و توي آمبوالنس گذاشتند 

رد بهارك گریه کرد زن بهارك را بوسـید و بـا التمـاس بـه     زنی از جمعیت بیرون آمد و بهارك را بغل ک       
این بچه مال همانی است که چاقو خـورده شـما بـا خودتـان ببریـد بچـه را از                 : راننده آمبوالنس گفت  

خانم مسئولیت داره اگر شما خونه اونها را بلدید ببرید خونه و تحویـل          : راننده گفت . مادرش جدا نکنید  
کسی اینها را نمیشناسه وگرنه تا اینموقـع روي  : زن اصرار کرد و گفت   . دم ببرم من نمیتوانم با خو   . بدهید

با سماجت زن، راننده قبول کرد و بهارك را از پنجـره گرفـت و          . زمین نمیماند تو را به خدا قسم ببرش       
از خیابونهاي زیـادي گذشـت و در نهایـت دم در یـک          . صداي آژیر آمبوالنس بلند شد    . کنارش نشاند 

  ان دولتی توقف کرد بیمارست
مادر به قسمت اورژانس منتقل شد چند تا انترن مادر را معاینه کردند و همانجا زخـم را تمیـز کـرده و                     

مادر هنوز بیهوش بود سرمی به دستش وصل کردند لوله اکسیژن را توي بینی او فرو کردنـد             . بخیه زدند 
ز دکترهـا دسـتور داد مـادر بـه یکـی از      ضربان قلبش به آرامی میزد بیمارستان خیلی شلوغ بود یکی ا      

مادر را روي برانکار گذاشتند اما هنوز اتاقی که دکتر دستور داده بـود تخـت خـالی           . بخشها منتقل کنند  
زخـم مـادر از   . نداشت برانکار را کناري رها کردند تا از بخش خبري شامل بر خالی شدن تخـت بیـاد    

دن بخیه در قطع خونریزي فایده نداشت خون زیر بخیـه           اونی که دکترها فکر میکردند عمیق تر بود و ز         
  ددجمع شد و کم کم با فشار بخیه را شکافته و بیرون زد 

ان بیرون ریخته و از پهلوي   خونریزي همینطور ادامه داشت اما هیچ کس متوجه نبود خون از زیر پانسم            
مادر روي تخت و بعد هم روي زمین ریخت دو سه ساعت گذشت به خاطر اینکه می خواسـتند مـادر                     
منتقل کنند اکسیژن را بیرون کشیده بودند نفسهاي مادر به شماره افتاده بود ضربان قلبش دیگـه عـادي                   
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 خـواب بـود و خـواب میدیـد بـا      نبود قطرات خون همچنان از روي تخت به زمین میریخت مادر توي       
بهارك توي یک پارك قشنگ بازي میکند بهارك سرسره بازي میکرد مادر از دیدن بهارك لذت میبـرد      

بهارك از سرسره خسته شد دوید و خودش را به یک تاب خالی رساند و سوار تـاب                  ! و خوشحال بود  
ورد تا اینکه یکهو از تاب پـرت شـد   مادر به آرامی بهارك را تاب میداد بهارك آرام آرام تاب میخ           . شد

زمین مادر هراسان باالي سر بهارك رفت مرد ژنده پوشی بهارك را بغل کرد و فرار کرد مادرفریاد میزد        
میدوید ولی نمیرسید بهارك هر لحظه از اون دورتر میشد صداي فریاد هاي مادر را کـسی نمـی شـنید                     

کار روي زمین میریخت توجه یکـی از مریـضهایی کـه            خونی که از روي بران    ! مادر تنها شد تنهاي تنها    
همـراه مـریض بـه      ! اونجا بود را به خودش جلب کرد مریض فریاد کشید یکی به به داد این زن برسـه                 

خیال اینکه مریضش کمک میخواهد وارد اورژانس شد و کنار مریض ایستاد و پرسید چـی شـده چـرا                 
  فریاد میزنی؟
همـراه سـریع دسـت یکـی از     ! ین زن رفته تا حاال باید مرده باشه     نگاه کن چه خونی از ا     : مریض گفت 

انترنها را گرفت و باالي سر مادر آورد دکتر اولین کاري که انجام داد نبض را گرفت اما دیگه قلبـی در                  
تپش نبود تا ضربانی را حس کنه دکتر عصبی شد مریض از دست رفته بود مالفه را کنـار زد پانـسمان                      

اي لخته شده کنار تخت و روي زمین ریخته بود دکتر خودش را بـه دسـتگاه شـوك                 باز شده بود خونه   
رساند از یک پرستار هم کمک خواست با پرستار دستگاه را نزدیک مادر آوردند ولی متاسـفانه در اون       
قسمت پریز برقی وجود نداشت دکتر با عجله برانکار را تا اولین پریز هل داد پرسـتار هـم دسـتگاه را                   

رانکار آورد و به برق زد دستگاه به کار افتاد بار اول هیچ اتفاقی نیفتـاد بـار دوم و سـوم پرسـتار     کنار ب 
دکتر اون دیگه مرده فایده اي نداره دکتر با نا امیدي دوبار دیگه دستگاه شـوك را امتحـان کـرد                      : گفت

د اما قلـب بـه   گوشش را روي سینه بیمار گذاشت ضربانی را حس کرد براي چندمین بار شوك وارد کر   
کار نیفتاد دکتر خیس عرق شده بود پرستار مالفه را روي مادر کشید پرستار کـارگري را صـدا کـرد و               

  دداین را پایین ببرید : گفت
تر جوان حال خوشی نداره از دکتر خواسـت تـا از اورژانـس    دکتر شوکه شده بود پرستار متوجه شد دک     

اونی که من را    : دکتر گفت . نمیدونم باید بپرسم  : همراه این زن کیه؟ پرستار گفت     : دکتر پرسید . بیرون بره 
صدا کرد حتما همراهش اونه برگشت و از اورژانس بیرون رفت همانی را که صداش کرده بـود را دیـد                    

نه من همراه اونی هستم که تصادف کـرده   : همراه اون خانم هستید؟ مرد گفت     صداش کرد و پرسید شما      
: دکتر پرسید میدونی اون زن با کـی اومـده؟ مـرد گفـت      . اون صدام کرد و گفت این زن خونریزي کرده        
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وقتی ما اومدیم اون دیدم اون زن را با آمبـوالنس آوردنـد هنـوز آمبـوالنس نرفتـه میتـوانی از راننـده           
  ددبپرسی

دکتر تشکر کرد وبه طرف پارك آمبوالنسها رفت اما اونجا چند تا آمبوالنس پارك شده بود کـدام یـک    
 کـه دکتـر بـه    از اونها زن را آورده بود دکتر ناچار از یک یک آنها سوال کرد هیچ کـدام اونـی نبودنـد                    

دکتر به یکی از آمبوالنسها تکیه کرد این اولین مریضی بود که از دست داده بود نمیتوانست              ! دنبالش بود 
همینطور داشت فکر میکرد که آمبوالنس تازه اي رسـید و  !باور کنه به همین سادگی مریضی مرده باشه       

شما امروز اون زنـی کـه       : ازش پرسید کنار بقیه توقف کرد دکتر با شتاب پیش راننده آمبوالنس رفت و             
چاقو خورذده بود را بیمارستان آوردید؟ راننده خوشحال شد فکـر کـرد از همراهـان زن خبـري شـده          

فتـاد کـه کنـار      تازه دکتر چشمش به بهارك ا     ! بله من آوردم این بچه هم که می بینی مال اون زنه           : گفت
  .راننده خوابیده بود

دکتـر از  .  خواب مادرش را می دید و گاه لبخندي به لبش می نشـست         بهارك خوابیده بود و شاید توي     
: راننده پرسید از همراهان زن خبرداري؟ لبخندي که به لبهاي راننده نشسته بود خشکید و با اخم پرسید                

دکتر میشه این بچـه را  : راننده گفت. نه هنوز کسی پیداش نشده: هنوزکسی سراغشون نیامده؟ دکتر گفت 
: شوهرش چاقو زده؟ راننـده گفـت  : دکتر پرسید! برید حتما االن داره از نگرانی دق میکنه    کنار مادرش ب  

نه بابا یک بچه دزد این بچه را دزدیده بود مادره از پشت سر میرسه و میخواهد بچه را بگیره دزد چاقو          
ز خونریزي میشکه و فرو میکنه توي شکم زن بیچاره خدا را شکر به موقع رسوندیم بیمارستان و گرنه ا         

  ددتا حاال مرده بود 
رنگ دکتر مثل گچ سفید شد فشارش پایین افتاد به ماشین تکیه داد راننـده از آمبـوالنس پیـاده شـد و        

چی شده؟ چرا اینقدر ناراحت هستید؟ بغض       : گفتدست دکتر را گرفت دکتر کمی به خودش آمد راننده           
گلوي دکتر را فشار میداد میخواست خفه اش کنه همیشه بهش یاد داده بودند مردها گریه نمیکننـد امـا                  

: تکلیف این بچه چیه؟ راننده گفـت : بغضش را فرو داد و گفت  ! اون دلش میخواست هاي هاي گریه کنه      
 اونهم به امید اینکه یکی از اقوامش پیدا میشه و من بچه را تحویـل  واهللا به خاطر خدا تا االن نگه داشتم      

  ددمیدهم شما هم میگید که کسی نیامده مجبورم ببرم کالنتري تحویل بدهم اونها میدونند چی کار کنند 
همین طوري هم زنم بهم شک داره شـبها کجـام ببـرم    :  نمیتوانی ببري خونه ات؟ راننده گفت:دکتر گفت 

دکتر نگاهی دوباره بـه     . میبرم کالنتري تحویل می دهم دردسر نمیخواهم      ! خونه تهمت میزنه مال خودمه    
پدرش بچه را به من تحویل بده تا پیدا شدن     : بهارك انداخت احساس مسئولیت میکرد روبه راننده گفت       

راننده نفس راحتی کشید و بهارك را که خوابیده بود بغل کرد و به دکتر داد و               . من ازش نگهداري میکنم   
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کلی هم تشکر کرد از اینکه دکتر اون را از این مسئولیت نجات داده خوش و خندان سوار ماشـین شـد،       
ت ترمز کرد سرش سویچ را چرخاند کالج را رها کرد آماده حرکت شد یک لحظه فکري از سرش گذش   

  راستی دکتر نگفتی حال مادر این بچه چطوره؟: را از ماشین بیرون برد پرسید
راننده به خیال اینکه دکتر گفتـه حـالش   ! حالش خوب نیست: دکتر بهارك را به خودش چسباند و گفت 

 برد دکتر بهارك را توي اتاق پزشکان. خوبه پاش را روي گاز گذاشت و از حیاط بیمارستان خارج شد        
و روي مبل گذاشت، ساعت کارش تمام شده لباسش را عوض کرد بهارك را برداشت و از اتاق خـارج        

حالتون چطـوره  : شد طبقه همکف جلوي قسمت پذیرش ایستاد مسئول پذیرش سالم گرمی با دکتر کرد 
 سالمتی هیچ خبري نیست شما از اون زن جوانی که چاقو خـورده بـود و امـشب              : چه خبر؟ دکتر گفت   

دکتر گفت بله فوت کرد     ! نه مگه مرد؟  : مرد خبري دارید؟ کسی سراغش را گرفته؟ مسئول پذیرش گفت         
لطفا اگر کسی سراغش آمد تلفن من را که دارید هر موقع از شب هم باشه زنگ بزنید         ! از خونریزي مرد  
  ددمسئول پذیرش چشمی گفت و دکتر بچه بغل از بیمارستان خارج شد ! به من خبر بدهید

اتومبیلش را توي حیاط بیمارستان پارك کرده بود به سختی در ماشین را باز کرد بچه را پشت ماشـین                 
خونه رسید ماشین خواباند در را بست و سوار شد و راه افتاد دلش ضعف میرفت نیم ساعتی کشید تا به          

را توي پارکینگ پارك کرد بچه را برداشت ماشین را قفل کرد و با آسانـسور بـاال رفـت تـوي راهـرو          
کلید را توي قفل چرخاند اما نتوانست باز کنه عـصبی شـد بهـارك را            . چراغ را پیدا کرده و روشن کرد      

اي زنی با صداي خواب آلـوده       ناچار زنگ زد صد   ! دست به دست کرد اما باز هم نتواست در را باز کنه           
زن در را باز کرد مهـرداد بهـارك را بغـل مـادرش داد      ! منم مامان باز کن   : پرسید کیه؟ مهردا جواب داد    

  ددکلید را از قفل بیرون کشید وارد خونه شد و در را بست 
این بچه پیش من امانته تا پیدا شدن پدرش من بایـد از اون          : مادر مات کناردر ایستاده بود مهرداد گفت      

مادر، بهارك را توي اتاق برد روي تخت گذاشت روش مالفـه اي کـشید در را نیمـه بـاز                    . مراقبت کنم 
ایین افتاده بود کـه نـاي   این بچه کیه؟ مهرداد اونقدر فشارش پ: گذاشت و پیش مهرداد برگشت و پرسید    

جواب دادن نداشت مادر توي آشپزخونه رفت یک لیوان شربت آبلیمو درست کرد و در حالی کـه بهـم                 
  کسی نبود تا از این بچه نگهداري کنه؟: میزد پرسید

روبـروي  !! یـواش خفـه میـشی   : مهرداد لیوان را از دست مادرش گرفت یک نفس سرکشید مادر گفـت    
مهرداد با دست صـورتش را    ! بگو ببینم چرا این بچه را آوردي خونه؟       :  و گفت  مهرداد روي مبل نشست   

مامان مادر این بچه امشب توي بیمارستان مرد کسی هم سراغشون نیامد من اونو آوردم            : گرفت و گفت  
خونه بیمارستان هم سپردم هر وقت از خانواده بچه خبري شد به من خبر بدهند اگر نصف شـب تلفـن                      
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! شام خوردي؟ اگر نخـوردي بـرات گـرم کـنم     : مادر گفت . سی من خودم سفارش کردم    زنگ خورد نتر  
اول شب خوردم کاش کوفت میخوردم مامان من خیلی خسته ام میروم بخـوابم اگـر              : مهرداد جواب داد  

نگران بچه نباش هر وقت بیدار شد من هستم مهرداد بـه اتـاقش   : بچه بیدارشد بهش میرسی؟ مادر گفت    
  ددددددتا خود صبح کابوس دید پناه برد ولی 

هرداد توي خواب مادر بهارك را میدید که دنبال بچه اش میگرده گریه میکنه نگران و پریشانه بهـارك         م
گریه میکنه مادر بغلش میکنه اما بهارك آرام نمیگیره صداي گریه بهـارك اعـصابش را بهـم ریخـت از           

 میامد اما دیگه خواب نبود واقعا بچه داشت گریه میکرد بلند شد             هنوز صداي گریه بهارك   . خواب پرید 
به اتاق مادرش رفت بهارك داشت گریه میکرد اما مادر خونه نبود بهـارك را بغـل کـرد شـدت گریـه                       

  ددبهارك بیشتر شد اون از مهرداد میترسید و غریبی میکرد 
هرآن هم ترسش بیشتر میشد مهرداد هم ترسیده بود و با خودش فکر میکرد اگر این بچه سـاکت نـشه                  
چی کار کنم غرق در افکارش بود و متوجه آمدن مادرش نشد وقتی مادر خواست بچـه را ازش بگیـره           

شکالتی که برایش خریده بود را دستش داد       جا خورد و خیلی ترسید مادر به آرامی بهارك را گرفت و             
: بهارك با دیدن زن آرام شد مادر مهرداد همراه بهارك آشپزخونه رفت بعد مهرداد را صدا کـرد و گفـت          

مهرداد هنـوز صـورتش را نشـسته بـود تـوي آشـپزخونه رفـت و         . بیا میز را بچین یک دستی نمیتوانم      
  .عد هم براي شستن صورتش حمام رفت و دوش گرفـت   چیزهایی که مادر آماده کرده بود سر میز برد ب         

ز توي پذیرایی صداي خنده بچه میامد خوشحال شد مادرش توانسته بود نه تنها بچه را آرام کنه بلکـه             ا
شب گذشته لب به غذا نزده بود با اشتها صبحانه خورد مادر بـه بهـارك     ! توانسته بود با اون دوست بشه     

:  بود که به بهارك میداد اونهم مثل مهرداد گرسنه بود مادر مهرداد گفـت         میرسید و مرتب لقمه نان و پنیر      
نه اون تمام مدت خواب بود با من یک کلمه هم حرف نزده خوب       : مهرداد گفت !! میدونی اسمش بهارکه  

پسرم هرچه زودتر این بچـه را بـه خـانواده اش برسـون اون از     : مادر مهرداد گفت! با هم دوست شدید 
من از خدامـه کـه اون را   : ه الاقل از بقیه خانواده اش محروم نشه مهرداد با تاسف گفت      مادر محروم شد  

باید اون را بدي دست کالنتري : به خانواده اش برسونم ولی مامان اگر پیدا نکنم چی؟ مادر مهرداد گفت         
  دداونها خودشون اقدام میکنند تو که نمیتوانی بچه مردم را پیش خودت نگهداري 

مامان من خودم را در مردن مادر این بچه       : مهرداد سرش را پایین انداخت و با خجالت به مادرش گفت          
یمارسـتان  اگر من زودتر باالي سر اون میرفتم شاید اون االن زنده بود وقتـی اون را بـه ب               ! مقصر میدانم 

آوردند چاقو خورده بود و خون زیادي از دست داده بود من و همکارانم جاي چاقو را بخیه زدیـم امـا     
من و تمام اونهایی کـه  ! این کار کافی نبوده و بخیه ها پاره شده و اون زن بیچاره از خونریزي زیاد مرد             

www.takbook.com



تو خودت را : داریش داد و گفتاونجا بودیم مقصر هستیم اشک از چشمهاي مهرداد سرازیر شد مادر دل   
نباید براي مردن اون زن مقصر بدانی تو سعی خودت را کردي بعد از اون با خداست ایـن را هـم بـدان                 
این آخرین مریضی نیست که زیر دستت می میره تو یک پزشک هستی و همه را نمیتوانی نجات بـدهی      

این اولین مریضی بود که    : گذاشت و گفت  مهرداد سرش را روي شانه مادر       ! با اینکه کارت نجات مردمه    
  ددزیر دست من مرد ولی من نمیخواستم این اتفاق بیفته 

چـی بگـم    پسرم این براي تو زنگ خطره       : مادر اشکهاي مهرداد را پاك کرد صورتش را بوسید و گفت          
اخطار بود باید حواست را جمع کنی تا کمتر اشتباه کنی و مراقب مریض هات باشی تو تالشت را بکـن         

مامـان میـدونم تـو بـا چـه          : مهردادبا صداي آرامی گفت   . بقیه اش با خداست توکل به خدا داشته باش        
ن از دیـشب بـه   زحمتی من را بزرگ کردي و تمام همم و غمت این بود که من دکتر خوبی بشوم ولی م     

: مادر کمـی عـصبانی گفـت      . این فکر میکنم که من دکتر خوبی نشدم و لیاقت فداکاریهاي شما را ندارم             
میدونی پدرت چرا مرد؟ بخاطر اینکه یک دکتر احمق مست کرده بود و یک آمپـول اشـتباه بـه پـدرت         

اهی هـم از مـا   تزریق کرد وقتی هم که مرتیکه مستی از سرش پرید بی وجدان حتی یک معـذرت خـو            
نکرد بلکه ما را تهدید کرد اون با بی شرمی مرگ پدرت را اندخت گردن بـی احتیـاطی یـک پرسـتار                        
بدبخت و به من تهمت زد که شما آمپول عوضی در اختیار پرستار گذاشتید من بیچاره به خـاطر اینکـه                 

م را بکنم و تو دکتر بـشوي  تو تنها نمونی زبانم را کوتاه کردم ولی همان روز قسم خوردم که تمام تالش              
براي نجات مردم نه براي کشتن مردم نمیدونم دیشب چه اتفاقی افتـاده ولـی دلـم گـواهی میدهـد تـو                       

تـو سـعیت را   ! تقصیري نداري همین که براي کار نکرده خودت را مقصر میدونی و عذاب وجدان داري         
یت نداشتی من عاق والدینت     براي نجات اون زن کردي معلومه پزشک خوبی هستی اگر احساس مسئول           

میکردم دستی به پشت مهرداد زد و ادامه داد حاال سرکارت برگرد و تا جایی که میتوانی سعی کـن هـر          
انشاهللا تا االن کسی پیداش شده باشه و با دست مهرداد را بـراي       ! چه زودترخانواده این بچه را پیدا کنی      

دقت به مکالمه این مادر و پسر گوش میکـرد امـا       پوشیدن لباس به طرف اتاق هل داد بهارك داشت با           
چـه  : مادر مهرداد، بهارك را بغل کرد و بوسید توي دلش گفـت ! چیزي از حرفهاي اونها سر در نمیاورد      

بچه بخت برگشته اي خدا میدونه سر این بچه چی میاد به هرحال اون مـادرش را از دسـت داده دیگـه         
  ددددددزندگی عادي نخواهد داشت 

مهرداد با خودش فکر کرد من تمام تالشم را کردم مادرم حق داره و با روحیه بهتـري از خونـه بیـرون               
ولی از آنطرف وقتی بهارك و مادرش به خونه برنگشتند غذایی که مادر بهارك روي گـاز داشـت      ! رفت

ت دم در آپارتمان آمـد  سوخت و بوي دود همسایه ها را ناراحت کرد یکی از زنهاي همسایه با عصبانی          
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و با شدت در را کوبید اما کسی جوابی نداد دود توي راهرو هم پیچیده بود چند تا از همـسایه هـا هـم       
جلوي در جمع شدند حاال همه نگران شده بودند این اولین بار بود که همچین اتفـاقی میافتـاد یکـی از          

ونها اجازه دارند در را باز کنند منتظر جـواب  بهترین کار اینکه به آتش نشانی زنگ بزنیم ا        : خانمها گفت 
زنگ زدم آتش نشانی : دیگران نشد و براي زنگ زدن به خونه اش رفت چند دقیقه بعد برگشت و گفت               

  دداونها میدونند چی کار کنند 
جلوي در هر آن بیشتر میشد همسایه هاي بیرون هم متوجه دود شده بودند ولی از آتش نـشانی  ازدهام  

مدتی گذشت صداي ماشین آتش نشانی به گوش رسید توي کوچه کلی آدم جمع شده بود                . خبري نبود 
دوتا از مامورهـا بـا عجلـه وارد سـاختمان           . با هزار زحمت مردم را کنار زده و ماشین وارد کوچه شد           

ند و محل را بررسی کردند راهی وجود نداشت مجبورا با یک میله در را باز کردند از دود غلیظی که          شد
توي آپارتمان پیچیده بود چیزي دیده نمیشد یکی از مامورها اولین پنجره اي که دید را باز کرد و ایـن                  

خانه اجـاق گـاز     کار اون کمک کرد تا دود خارج بشه با چراغ قوه اطراف را نگاه کردنـد تـوي آشـپز                   
. روشن را دیده شد با خاموش کردن گاز و گذاشتن قابلمه توي ظرفـشویی منبـع دود را از بـین بردنـد         

حاال موقع آن رسیده بود که همه جا را جستجو کنند در به در همه جا را گشتند حتی درهاي کمد ها را          
ر شکسته آپارتمان را بستند تـوي پلـه   باز کردند اما کسی را پیدا نکردند کار اونها دیگه تمام شده بود د  

ها بودند که هادي پدر بهارك از سرکار برگشت هادي با دیدن اجتماع مردم جلـوي سـاختمان خیلـی                  
ترسید و با عجله وارد ساختمان شد و توي پله ها ماموران آتش نشانی را دید زانو هـاش سـست شـد     

مع شده بودند با زحمت خودش را به مامورها هزار تا فکر و خیال کرد همه جلوي در آپارتمان اونها ج         
  چه اتفاقی افتاده؟: رساند و گفت

نگران نباشید ما کسی را توي خونه پیـدا  : چه بالیی سر اونها آمده؟ مامور دست هادي را گرفت و گفت    
 چون مریم زنی نبود که بدون اجازه یا اینکه بی خبر          ! هادي بیشتر نگران شد   ! نکردیم اونها خونه نیستند   

هادي براي اینکه از حرف اونها مطمئن بشه خودش وارد پارتمان شد و همه جـا را               ! از خونه جایی بره   
گشت قابلمه غذا نشان میداد ساعتهاست که مریم و بهارك از خونه بیرون رفتند اما کجا رفتند که اینقدر               

ق دلیل بر این بود کـه  هادي نگران شد روشن ماندن اجا! مهم بوده و مریم زیر اجاق را خاموش نکرده؟ 
مریم براي انجام کاري بیرون رفته و میخواسته زود برگرده وگرنه اجاق را خـاموش میکـرد دل هـادي             

  ددهري ریخت نکنه تصادف کرده باشه یا هر اتفاق بد دیگري از نظرش گذشت 
مـریم و بهـارك خونـه       : گوشی تلفن را برداشت خونه مادر مریم را گرفت سالم علیک کـرد و پرسـید               

: نه حتی امروز تلفن هم نکرده مادر نگران شد و به هـادي گفـت  : نیستند اونجا اومدند؟ مادر مریم گفت   
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 بشه بـاالخره گوشـی را   هادي هرچه سعی کرد ولی نتوانست مانع . همین االن میام ببینم اونجا چی شده      
ایندفعه شماره خونه مادرخودش را گرفت امـا کـسی گوشـی را             . قطع کرد و منتظر آمدن مادرزنش شد      

از دلـش گذشـت شـاید مـریم همـراه      ! برنداشت تازه یادش آمد که مادرش براي زیادت رفته جمکران     
  ددمادرم رفته ولی اجاق روشن این فکر را از سرش بیرون انداخت 

هـادي خـودش را جمـع و جـور     ! سست و بیحال نشسته بود که مامور آتش نشانی در زد و داخل شد         
نه به جاهایی کـه فکـر میکـردم         : توانستید خبري از همسرتون بگیرید؟ هادي گفت      : مامور پرسید ! کرد
مامور کاغذي را به هـادي نـشان داد و از   !  زنگ زدم کسی از اونها خبري نداره نمیدونم کجا رفتند      رفته

مـامور دیگـه   ! او خواست تا امضاء کنه هادي بدون خواندن روي جاهایی که مامور نشان داد امضاءکرد   
ت فکـر  هادي توي تاریکی نشسته بود حتـی نمیتوانـس  . کاري نداشت از هادي خدا حافظی کرد و رفت 

چرا به کسی خبرنداده بـود؟  ! از اتفاقاتی که افتاده بود عصبانی بود چرا مریم نوشته اي نگذاشته بود     ! کنه
  اون کجاست؟ 

. این سوالی بود که توي سرش بود سر و صداي بیرون ساختمان کم شده بود و مردم متفرق شده بودنـد              
هادي خوشـحال  . ستهاي لرزان زنگ در را زدوقتی پدر و مادر مریم رسیدند کسی دم در نبود مادر با د     

بلند شد اول چراغ را روشن کرد بعد گوشی آیفون را برداشت صـداي مـادر   ! شد فکر کرد مریم برگشته   
پدرو مادر مریم با دیدن اوضـاع  . مریم تمام خوشحالی هادي را از بین برد و لبخند روي لبش محو شد           

! نـه : ا ها را گشتی به کالنتري خبردادي؟ هادي گفـت         هادي جان شما کج   : خونه نگران شدند پدر گفت    
پاشو پسرم ما اول باید بـه کالنتـري         : پدرگفت! نه  :سراغ بیمارستانها را رفتی؟ هادي گفت     : مادر پرسید 

هـادي روبـه    . خبر بدهیم بعد هم بیمارستانهاي اطراف را بگردیم انشاهللا بتوانیم از اونها خبـري بگیـریم               
ما از خونه برویم که نمیشه شما خونه بمون اگر برگشتند کسی باشـه مـا هـم        اگر همه   : مادر زنش گفت  

بعـد  . مادر مایوس ایستاد و رفتن آنها را تماشا کرد . مرتب از بیرون به شما زنگ میزنیم و خبر میگیریم         
از اینکه تنها ماند نگاهی به اطراف انداخت براي اینکه خودش را سرگرم کنه و گذشت زمـان را حـس                   

  ددددددشغول شستن ظرفها شد و آشپزخونه را تمیز کرد نکنه م
بـا هـم دعـوا کـرده     : افسر نگهبان پرسید . توي کالنتري محل گم شدن مریم و بهارك را گزارش کردند          

هـادي  . افسرنگهبان سین جین هایی کـه میکـرد را نوشـت         ! نه: بودید همسرتون قهر کرده؟ هادي گفت     
اجازه بدهید باید نگاه کنم من نیم ساعت بیشتر : ی چیزي گزارش نشده؟ افسر گفت     امروز تصادف : پرسید

بیـرون  . نیست که شیفت را تحویل گرفتم و از هادي و پدر زنش خواست تا بیرون اتـاق منتظـر باشـند      
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توي راهرو دوتا جوان با دستهاي دستبند زده روي نیمکت چوبی نشسته بودند و یک سرباز هـم کنـار                   
  ددتاده بود معلوم بود مراقب اونهاست جاي خالی نبود هادي شروع کرد به قدم زدن اونها ایس

د توي راهرو باال پایین چند بار راهرو را طی کرد تا اینکه افسرنگهبان صداش کرد هادي بـا عجلـه وار      
شما بیخود اینجا معطل نشید برگردید خونه شاید تا حاال برگشته باشند اگر   : اتاق شد افسر نگهبان گفت    

هادي با نا امیدي از افسر نگهبان خداحافظی کـرد و           . ما هم اطالعی بدست آوردیم به شما خبر میدهیم        
یم توي خونـه بـشینیم بیـا        ما نمیتوانیم بیکار بر   : پدر مریم گفت  . همراه پدر زنش از کالنتري خارج شد      

یک زنگ بزن خونه ببین بچه ها اومدند اگر نیامده باشند بـریم بیمارسـتانهاي اطـراف را بگـردیم دلـم               
به دور بر نگاه کـرد سـر چهـارراه زردي           . باشه بریم یک تلفن پیدا کنیم     : هادي گفت ! خیلی شور میزنه  

خونه خبر بگیره کنار تلفن ایـستاد اون موقـع         کابین تلفن را دید قدمهاش را تند کرد تا هرچه زودتر از             
شب دختر جوانی گوشی به دست داشت صحبت میکرد هادي اول اهمیتی به حرفهاي دختـرك نمیـداد                  
زمان هر چه گذشت هادي دید دخترك قصد خداحافظی و اتمام مکالمه اش را نداره با حرص به شیشه         

  ددد کابین کوبید دخترك عصبانی چند تا فحش نثار هادي کر
هادي حالت حمله به خودش گرفت اما پدر مریم مانع شد و از دخترك خواهش کرد تا گوشی را قطـع          

عدي یک تلفن   سرچهارراه ب : دخترك خیلی پرروتر از آن بود که فکرش را می کردند دخترك گفت            . کنه
اعصاب هر دو خرد شـد  . دیگه هست خیلی عجله دارید برید اونجا من کار دارم پشتش را به اونها کرد            

هادي این بار با شدت بیشتري به شیشه کابین کوبید طوري که شیشه ترك خورد دختـرك بـا غرغـر و       
هـادي فـورا   . دچند تا فحش خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت و با فحش و نفرین از آنجـا دور شـ               

گوشی را برداشت و شماره خونه را گرفت مادر کنار تلفن نشسته بود با عجله گوشی را برداشت و الـو                   
  ددگفت 

: هیچی شما چه خبر؟ هـادي گفـت  : فتمامان چه خبر از مریم و بهارك؟ مادر با بغض گ       : هادي پرسید 
مامـان مـا   . ما االن کالنتري بودیم خبر گم شدنشان را دادیم هنوز هیچ خبر درسـت وحـسابی نـداریم              

هادي جان شما را به خدا می سـپارم و    : مادر گفت . میخواهیم بریم بیمارستان انشاهللا خبر خوبی بگیریم      
اما آدرسی نداشتند هادي دست بلند کرد و        . ایستادندهادي و پدر مریم کنار خیابان       . گوشی را قطع کرد   

راننـده  . تـا اولـین بیمارسـتان   : کجا؟ هادي گفت: دربست اولین تاکسی خالی توقف کرد و پرسید    : گفت
هردو سـوار تاکـسی شـدند تـا رسـیدن بـه             ! باشه: پدر در حالی که سوار میشد گفت      . سه تومان : گفت

دنبال چی هستید؟ این موقع شـب البـد قـوم           : راننده پرسید .  کرد بیمارستان راننده صد تا از اونها سوال      
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ما هنوز نمیدونیم زنم با بچه ام از خونه بیـرون رفتنـد هنـوز               : هادي گفت ! وخویش تون تصادف کرده؟   
  ددبرنگشتند 

هرجا که ممکـن بـود اونهـا     : هادي گفت ! اول خونه فک و فامیلتون میرفتید بعد بیمارستان       : گفتراننده  
: راننـده گفـت  . کالنتري هم خبردادیم حاال هم میخواهیم بیمارستانها را بگـردیم      ! رفته باشند زنگ زدیم   

 همـین کـار را      ماهم داریم : هادي گفت . شما باید به اولین بیمارستان دولتی اطراف محل زندگتیون برید         
این هم کار خیر امشب ما برادر تا کله سـحر  : راننده متوجه اوضاع بهم ریخته هادي شد و گفت      . میکنیم

راننـده مقابـل   .هادي تشکر کرد . شما را توي این شهر بزرگ می چرخونم تا گم شده اتون را پیدا کنید           
کجا؟ : بیمارستان شدند نگهبان پرسید   بیمارستان توقف کرد اونها به شوق پیدا کردن مریم و بهارك وارد             

دخترم و نوه ام گم شده اومدیم ببنیم میتوانیم خبـري از اونهـا بگیـریم شـاید خـداي نکـرده                     : پدرگفت
   ددتصادف کرده باشند 

م از اینجا برید پذیرش تمام اطالعات مربوط به اونهایی کـه بـه اینجـا منتقـل                  شما مستقی : نگهبان گفت 
هـادي و پـدر وارد بیمارسـتان شـدند          . میشوند را میتوانید از آنجا بپرسید انشاهللا که چیزي نشده باشـه           

جلوي پذیرش ایستادند ساعت یک نصف شب بود کسی اونجا نبود هادي بیتاب بود پدر از یک کارگر                  
صـبرکنید االن  : میدونی مسئوول پذیرش کجاست؟ کـارگر گفـت      :  که از انجا رد میشد پرسید      بیمارستان

نیم ساعت طول کشید تا مسئول پذیرش پیداش شـد چـشمهاش نـشان              ! صداش میکنم رفته دستشویی   
نمیـدونیم زن و بچـه ام گـم      : مریضتون کجاست؟ هادي گفت   : با نارضایتی پرسید  ! میداد که خواب بوده   

اسـم و   : یم ببینیم اونها را اینجا آوردند؟ مسئوول پذیرش پشت کامپیوتر نشست و پرسـید             شده میخواست 
توي مریضهایی که اون روز وارد بیمارستان شده بود همیچـین           . مریم امیري : هادي گفت ! فامیل مریض 

نگـاه کـن ببـین مـریض بینـام          : هادي پرسید . اینجا همیچین کسی را نیاوردند    : اسمی پیدا نکرد و گفت    
مسئول پذیرش دوبـاره چـک کـرد امـا بـدون      ! نشان چی؟ ممکنه بیهوش بوده نتوانسته اسمش را بگه و

هادي تشکر کرد و با پدر مریم از بیمارستان بیرون آمد راننده بیـرون منتظـر             . مشخصات هم کسی نبود   
  ددددددآنها بود 

: یمارستان دیگـه در ماشـین را بـاز کـرد و گفـت       انشاهللا پیدا شون میکنید حاال بریم یک ب       : راننده گفت 
اونها سوار شدند و تا صبح حدود ده تا بیمارستان را گشتند اما هیچ خبري از مریم یا بهـارك              . بفرمایید

پسرم بهتره برگردیم خونه کمی استراحت کنیم بعـدش هـم از          : پدر رو به هادي گفت    . به دست نیاوردند  
هادي حرفی نزد اما با گفته پـدر   . ره ما از بی نتیجه یی از پا درمیایم        کالنتري خبر بگیریم اینطور پیش ب     
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راننـده بـه محـض گـرفتن آدرس پـاش را            . آدرس خونه را به راننده داد تا اونها را برسونه         . موافق بود 
  ددگذاشت روي گاز و حرکت کرد 

ساعت هشت بود که رسیدند سر کوچه پدر دست توي جیبش کرد و بیست هـزار تومـان درآورد و بـه         
چرا قبول نمیکنی؟ ایـن  : راننده داد اما راننده قبول نکرد از پدر اصرار از راننده انکار پدر با تعجب گفت         

یگشتم یک راننده خوب همـین کـار   یک روز من هم مثل شما دنبال مادرم م  : راننده گفت . حق شماست 
اگر میخواهی مدیون نمونی همـان سـه   . را با من کرد من هم به خودم قول دادم تا آن کار را جبران کنم            

این کار اون باعث حیرت شد راننده با  . از میان پولها سه تا هزار تومانی بیرون کشید        ! هزار تومان را بده   
اگر به کمک من احتیـاج داشـتید ایـن شـماره     : د و گفت هادي و پدر زنش دست داد و خدا حافظی کر         

موبایل منه کافیه یک زنگ بزنید فورا خودم را میرسانم و کاغذي که توي آن شماره تلفنی نوشته شـده                    
  ددبود را به هادي داد و از آنها جدا شد 

هادي و پدر خسته و خواب آلود وارد کوچه شدند و با قدمهاي بیحال خودشان را به در خونه رساندند                 
هادي دسته کلید را از توي جیبش درآورد و در را باز کرد کنار رفت تا پدر وارد بشه خودش هم پشت       

ر دو بی خیال از پله ها بـاال  سر پدر وارد خونه شد و در را بست آپارتمان به طرز عجیبی ساکت بود ه      
رفتند در آپارتمان باز بود پدر با عجله وارد آپارتمان شد و زنش محبوبه را صدا کرد اما هـیچ جـوابی                    

این سوالی بود که از ذهن هادي هـم گذشـت بـا    ! نشنید دلش هري ریخت نکنه اتفاق بدي افتاده باشه؟     
توي اتاق خواب رفـت و از صـحنه اي کـه دیـد        نگاه به اطراف متوجه شدند همه جا بهم ریخته هادي           

مادر مریم غرق به خون روي تخت افتاده بود زن بیچـاره       . فریادي دلخراش کشید پدر پشت سرش بود      
از خونریزي مرده بود با صداي فریاد هادي همسایه ها ریختند توي خونه یکی از اونها که مرد جاافتاده     

  دددر جریان نبود تا قلبی را به تپش بیاره و اون مرده بود اي بود نبض زن بیچاره را گرفت ولی خونی 
مرد هادي و پدرزنش را از اتاق بیرون آورد و در اتاق را بست سریع شماره پلیس را گرفت و خبـرداد            

د که ماموران پلیس رسیدند و همه را از آپارتمان بیـرون کردنـد آمبـوالنس آمـد                چند دقیقه نگذشته بو   
مقتول را به پزشک قانونی منتقل کرد هادي توي شوك بود پدر توي سر خودش میزد تعادل روحی هر                 
دو بهم خورده بود همسایه ها با صداي بلند پچ پچ میکردند یک مامورپلیس مـشغول انگـشت نگـاري         

شما دیشب کجا بودید؟ هادي با چشمهاي پف کـرد و           :  اي هادي را صدا کرد و پرسید       بود مامور دیگر  
همین سوال  . ما تمام دیشب را داشتیم دنبال زن و بچه ام میگشتیم اونها از دیروز گم شدند               : خسته گفت 

را ازپدر هم پرسید اونهم جوابی مشابهه هادي داد کار انگشت نگاري تمام شد وجب به وجب آپارتمان           
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بررسی شد نزدیک ظهر بود مامور پلیس هادي و پدر رو خواست تا همـراه اونهـا بـراي بـازجویی بـه       
  ددکالنتري بروند 

و بـه سـمت کالنتـري حرکـت     در آپارتمان را پلوم کردند و با متفرق کردن جمعیت سوار ماشین شـده           
هادي گیج و منگ بود تا دیروز یک زندگی کامال ساده و بی سر و صدا داشت االن چـی؟ زن و      . کردند

پـدر  ! بچه اش گم شده بود مادر زنش به طرز فجیعی کشته شده بود و خودش هم در راه کالنتري بـود                    
اشت خیلی زود به کالنتري رسیدند دیگه بی تابی نمیکرد بهت زده به اطراف نگاه میکرد حال خوشی ند            

آنجا توسط افسر نگهبان بازجویی شدند اوضاع کالنتري برخالف شب گذشته خیلی شلوغ بود کلی آدم            
در حال تردد بودند دسته اي می آمد و دسته اي دیگر میرفت افسر نگهبان براي اینکه درست به پرونده            

  دد را داد اونها رسیدگی کنه دستور بازداشت موقت هادي و پدر
نیمکت کوچکی آنجا بود ولـی روي اون چنـد نفـر            . سرباز وظیفه اي هادي و پدر را به بازداشتگاه برد         

خوب نبود رنگ بـه صـورت   نشسته بودند هادي دست پدر را گرفت و کنار دیوار نشاند حال پدر اصال  
نداشت دستهاش می لرزید اوضاع هادي بهتر از اون نبود ولی هادي جوانتر بـود امـا صـبر نداشـت بـا            

زن و بچه ام گم شده مادر زنم به طرز فجیعی کشته شده قاتل داره راسـت         : عصبانیت به پدر زنش گفت    
ی به وضع مان رسیدگی کنـه ایـن   راست توي خیابون میچرخه من و تو توي بازداشتگاه منتظریم تا کس          

پدر حالش خوب نبود هرآن بدتر میشد دیگه حس کـرد قلـبش نمیزنـه درد    ! دیگه آخر بدشانسی است  
شدیدي توي سینه تیر کشید دستش ناخودآگاه به سمت سینه اش رفت پاهـاش شـل شـد روي زمـین               

سـریع خـودش را انـداخت    وارفت هادي فریاد زد کمک کنید یکی از اونهایی که توي بازداشتگاه بـود           
روي پدر و با دودست شروع کرد به ماساژ قلبی با فشار روي سینه اش فشار میداد پدر اسـتفراغ کـرد                

من کمکهاي اولیه بلدم دارم ماساژ قلبی میـدهم و  : هادي مرد را هل داد داري چیکار میکنی؟ مرد گفت         
  دددددداد و دوباره به کارش ادامه داد سعی میکنم قلبش را به حرکت دربیارم برو کنار و هادي را هل 

 میکوبید سر و صداي هادي باعث شـد یـک سـرباز از    هادي خودش را باخته بود و مرتب توي سرش    
پـدر چـشمش سـیاهی رفـت و دیگـه چیـزي را       . دریچه داخل بازداشتگاه را نگاه کرد دریچه را بست  

نمیدید کم کم صداهاي اطراف هم کم شد مردي که ماساژ قلبی میداد نبـضش را گرفـت متاسـفانه پـدر        
شد اول افسر نگهبان همان افسر دیشبی وارد شد بعد هم         در بازداشتگاه باز    ! مرده بود و قلبش نمی تپید     

دوتا مرد سفید پوش با یک برانکار رسیدند با گوشی هرچه سعی کردند تا از قلب صدایی بـشنوند امـا                    
  ددنشد که نشد با مالفه روي پدر را کشیدند و از بازداشتگاه بردند 
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: تو اینجا چی کار میکنی؟ هادي بغضش ترکید و هاي هـاي گریـست و گفـت          : افسر رو به هادي گفت    
. دیروز صبح خونه زندگی زن وبچه پدرزن و مادر زن داشتم االن هیچی نیستم و هـیچ کـسی را نـدارم                

توي دفترش نگاهی به پرونـده هـادي انـداخت       . افسر دست هادي را گرفت و از بازداشتگاه بیرون برد         
  نمیدونم شما را چرا بازداشت کردند؟: سرش را به عالمت تاسف تکان داد و گفت

با پدر زنم همـراه  : شما دیشب کجا بودید؟ منظورم اینکه بعد از رفتن از کالنتري کجا رفتید؟ هادي گفت 
افـسر  . دیم و دنبال زن و بچه ام میگـشتیم یک راننده تاکسی تا خود صبح توي بیمارستانها سرگردان بو       

میتوانی ثابت کنی؟ هادي از توي جیبش شـماره تلفـن راننـده تاکـسی را درآورد و بـه دسـت                   : پرسید
افسر نگهبان یک مامور صدا کرد و ازش خواست تا با اون شماره تمـاس بگیـره و از راننـده                     . افسرداد

براي این مرد جوان کمی غـذا بیـار معلومـه چیـزي     : فتموقع رفتن به مامور گ  . بخواهد تا کالنتري بیاد   
  ددنخورده داره از حال میره 

افسر نگهبان توي پرونده هادي چیزهایی نوشت نـیم سـاعت           . مامور چشمی گفت و از اتاق خارج شد       
مور با یک سینی وارد اتاق شد توي سینی کمی نان و پنیر بـا یـک لیـوان چـایی بـود افـسر       گذشت ما 

. من میل ندارم دسـت شـما درد نکنـه         : هادي گفت ! ببخشید بیشتر از این امکانات نداریم     : نگهبان گفت 
 افسر نگهبان که تا اونموقع سرش توي پرونده بود و داشت مطالبی را اضافه میکرد بلنـد شـد سـینی را               

بخور تا جون داشته باشی گم شده هـات را پیـدا کنـی و بتـوانی اینهمـه          : جلوي هادي گذاشت و گفت    
مصیبت را تحمل کنی یاد نره هنوز زن و بچه ات را پیدا نکـردي بخـواهی غـذا هـم نخـوري مـریض                         

  ددمیشوي بخور جانم بخور 
لقمه اي درست کرد و دست هادي داد یک لقمه هم خودش خورد هادي به زور لقمه را تـوي دهـانش                  

صداي راننده تاکسی هادي را به خودش آورد راننده وارد اتاق شد و بـا               . گذاشت و با چایی قورت داد     
راننده شروع کـرد بـه حـرف    ! نه: تهادي دست داد و پرسید زن و بچه ات پیدا شد؟ هادي با بغض گف         

زدن جناب سرهنگ دیشب تا خود صبح تمام بیمارستانها را گشتیم افسرنگهبان تند تند تمام حرفهـاي                 
: بیا امضاء کن راننده خودکار را گرفت و پاي کاغـذ را امـضاء کـرد و گفـت    : راننده را ثبت کرد و گفت     
  جناب من میتوانم بروم؟

ع رفتن این مرد جوان را هم ببر البته خونه اش نمیتوانه بره چون پلوم شـده                 لطفا موق : افسر نگهبان گفت  
تا تمام شدن تحقیقات نمیتوانه اونجا زندگی کنه راستی کجا میخواهی بري تا اگر الزم شد باهات تماس      
بگیریم؟ هادي آدرس و شماره تلفن خونه مادرش را نوشت و به دست افسر نگهبان داد و همراه راننـده   

بدبخت از دیروز تا حاال هـر چـه   : افسر نگهبان به صندلی تکیه داد و زیر لب گفت . اتاق بیرون رفت  از  
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وقتی هادي زنگ خونه مادرش را زد خـواهر  ! اتفاق بد بوده سر این جوان آمده تازه بازداشت هم شده     
. بـست کوچیکش راضیه در را باز کرد هادي ناراحت وارد خونه شـد راضـیه در را پـشت سـر داداش                

. هادي خودش را به دستشویی رساند و صورتش را آب زد کمی حالش بهتر شد بعد توي اتـا ق رفـت             
هادي سالم کرد مادر با خوشرویی جواب هادي را داد و یک استکان        . مادر کنار میز سماور نشسته بود     

 هـري   چایی براي هادي ریخت و جلوي اون گذاشت سرش را که باال کرد از چهره هادي ترسید دلش                 
  هادي چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینطور بهم ریختی؟: ریخت حتما اتفاق بدي افتاده پرسید

بچه ها کجان چراتنها آمدي؟ هادي هیچ جوابی براي سوالهاي مادر نداشت فقـط اشـک ریخـت مـادر               
ش هادي مرد ضعیفی نبود حتما بدبختی بزرگی سرش آمده با دست تـوي سـروزانو    ! بیشتر وحشت کرد  

کوبید هادي خودش را بغل مادر انداخت و هاي هاي گریه کرد اون احتیاج به آرامـش داشـت و آن را                
در آغوش مادر پیدا کرد مادر سر هادي را نوازش کرد و پرسید؟ نکنه مـریم باهـات قهـر کـرده لـوس        

ـ : شدي اومدي خونه مادرت؟ جوابی از هادي نیامد هادي در حالی که اشک میریخت گفت              ریم مامان م
آرام باش و بدون گریه     : مادر پرسید ! و بهارك گم شدند گریه هادي نمیگذاشت تا مادر بفهمه چی میگه           

پـدر و ومـادر   : بگو ببینم چی شده مریم کجا رفته؟ هادي اشکهاش را با پشت دستش پاك کرد و گفت           
  دددددددده؟ خدا مرگم بده چی شد: مادر دو دستی کوبید توي صورتش و گفت. مریم هر دو مرده اند

مادر فریاد کشید راضیه چادر من را بیار بروم ببینم چی شده چه خاکی به سرم شده راضـیه بـا نگرانـی      
راضـیه  !! هادي میگه پدر و مادر مریم مرده      : فتچی شده چی میخواهی؟ مادر گ     : وارد اتاق شد و گفت    

هردوتاشـون  : داداش کدومشون مرده؟ هادي گفـت     : گریه اش گرفت ولی خودش را کنترل کرد و گفت         
راضیه مهلت نداد تا هادي جمله اش را .. مادرش به ضرب چاقو کشته شده پدرش هم توي بازداشتگاه          

نه بابا پدرش سکته کرد اونهـم  :  بود با حرص گفتپدرش اونو کشته؟ هادي عصبی شده   : تمام کنه گفت  
اجازه بدهید از اول براتون تعریف کـنم  : توي بازداشتگاه چی کار میکرد؟ هادي گفت: مادر پرسید !! مرد

پریروز وقتی از سرکار برگشتم دیدم در خونه مون شلوغه با عجله رفتم توي آپارتمان دیدم غذایی کـه             
 شده همسایه ها به آتش نـشانی خبـرداده انـد اونهـا در را شکـسته و      مریم روي اجاق گذاشته جزغاله   

  دداجاق را خاموش کرده اند 
ا کنم خونه بابـاش  مریم و بهارك خونه نبودند هرکجا به فکرم میرسید زنگ زدم اما نتوانستم اونها را پید     

من و بابا رفتیم سراغ کالنتري و بیمارستانها تـا صـبح     ! زنگ زدم بیچاره ها براي کمک اومدند خونه ما        
طول کشید وقتی برگشتیم خونه با جسد مادر مواجه شدیم پلیس خبر کـردم اونهـا مـا را بـا خودشـان       

شـب وقتـی   !! اشتگاه و یـادش رفـت  بردند کالنتري افسر نگهبان براي بازجویی ما را انداخت توي بازد  
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کشیک عوض شد افسر نگهبانی که شب قبل خبر گم شدن مریم و بهارك را داده بـودیم اومـد و مـا را            
اون وقتی اومد که بابا توي بازداشتگاه سکته کرده بود یکی از اونهایی کـه اونجـا بـود خیلـی              ! شناخت

  ددسعی کرد تا بابا را نجات بده اما نشد 
بعد از بردن بابا افسر نگهبـان از        ! جنازه اش را بردند پزشک قانونی     ! آمبوالنس اومد بابا را که مرده بود      

چه ام گم شده من بازجویی کرد و فرستاد خونه من هم اومدم اینجا مامان نمی دونم چی کار کنم زن و ب          
مادر پاهاش سـست  . دوتا جنازه مونده روي دستم من بدبخت شدم و از ته دل با صداي بلند گریه کرد                

: شد به دیوار تکیه داد و آرام زمین نشست راضیه بهت زده به حرفهاي هادي گوش میـداد یکهـو گفـت    
ستی فرشـید کجاسـت؟ هـادي    را! فرشید میدونه مامان و باباش مرده ان؟ هادي تازه به یاد فرشید افتاد           

فکر کرد برادر کوچیک مریم نکنه اون همراه مریم و بهارك رفته چون توي این دو روز هیچ حرفـی از                   
مادر هادي ضعف کرده بود راضیه یک لیوان آب براي اون آورد مادر با دستهاي لرزان لیـوان                 . اون نبود 

  ددرا گرفت و کم کم خورد 
هادي سرش را روي زانوي مادر گذاشت مادر با دست موهاي هادي را نوازش کـرد هـادي احـساس                   
آرامش کرد چشمهاش گرم خواب شد و راحت خوابید مادر صبر کرد تا خواب هادي سنگین بشه بعـد                 

 هادي را روي بالش گذاشت مالفـه اي روي اون کـشید بلنـد شـد     با اشاره از راضیه بالش خواست سر 
توي آشپزخانه تلفـن را بـه پریـز زد و شـماره اي           ! تلفن را از پریز کشید و بی صدا از اتاق خارج شد           

از اونطـرف  . داداش شـمایی؟ سـالم  : کمی منتظر شد تا ارتباط وصل شد مادر گفت       . برادرش را گرفت    
چه خیري همه اش شره پدر و مادر زن   : اهللا خیره؟ مادر با التهاب گفت     چی شده خواهر انش   : جواب آمد 

هرچـه  ! هادي مرده خودت را برسون به این بچه کمک کنیم بچه ام سرگردون شده نمیدونه چی کار کنه         
با تمام شدن جمله گوشی را قطع کرد راضیه را . زودتر خودت را برسون بیا اینجا تا ببینیم چی کار کنیم          

 گفت دفتر تلفن را بیار میخواهم به عمو و عمه و خاله هادي زنـگ بـزنم همـه بایـد جمـع                   صدا کرد و  
   ددبشویم یک ساعت بعد خبر ناگوار فوت پدر و مادر مریم توي فامیل پیچید 

 شد دایی احمد هم آمده بود و داشت با مادر صحبت میکـرد هـادي صـورتش را              هادي از خواب بیدار   
آب زد چشمهاش پف کرده بود رنگ به صورت نداشت گیج و ماتم زده پیش دایی احمـد رفـت دایـی                 

انشاهللا غم آخرت باشه هادي جان من و مـادرت منتظـر بیـدار شـدنت     : صورت هادي را بوسید و گفت 
 زنت همراه فامیل کارهاي تشیع جنازه را انجام بدهیم هـادي حرفـی بـراي              بودیم باید برویم خونه پدر    

همه جا را خوب دیدي اجاق را خاموش کردي فلکه آب را هم ببنـد      : مادر به راضیه گفت   !گفتن نداشت 
خیالت راحـت باشـه همـه    : راضیه گفت. فلکه گاز را هم قطع کن ممکنه چند روز نتوانیم برگردیم خونه  
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همه با هم راه افتادند در خونه را مادر قفل کـرد سـوار ماشـین    !  انجام دادم بریم دیگهکارهایی که گفتی 
دایی شدند تا برسند برنامه ریزي کردند قرار شد دایی و هادي دنبـال کارهـاي پزشـک قـانونی برونـد         

  ددهادي هنوز به خودش نیامده بود 
توي خونه پدر زنش فامیلهاي نزدیک مریم همه جمع شده بودند با آمدن هادي و خانواده اش اونهـایی          
که اونجا بودند دور هادي و دایی جمع شدند هر کس سوالی میکرد و میخواستند از اتفاقاتی کـه افتـاده             

عمه مریم از حال رفـت خالـه        ! یی که میدونست توضیح داد    سردربیاورند دایی همه را آرام کرد و تا جا        
اش فریاد میزد و آبجی صدا میکرد همه بهم ریختند تا آمدن خانواده هادي امیدي به دروغ بودن حرفها              

  داشتند ولی با توضیحات هادي و دایی احمد باورشون شد که دوتا عزیزشان را از دست داده اند
براي تحویل گرفتن جنازه هـا بـه پزشـک قـانونی رفتنـد امـا مـرگ             دایی احمد همراه مردهاي فامیل      

مشکوك مادر مورد بررسی بود و آنها نتواستند جسد مادر را تحویل بگیرند، براي تشیع جنـازه ناچـار                  
دایی احمد از فرصت استفاده کرد و سراغ ! شدند چند روز صبر کنند تا کارهاي پزشک قانونی تمام بشه      

زشک قانونی رفت و خواهش کرد ببینه زن جوانی با مشخـصات مـریم را بـه              یکی از دوستهاش توي پ    
  اون موقع بود که فهمید جسد زن جوانی بدون همراه داشتن برگه هویتی ! پزشک قانونی آورده اند یا نه

  دددو روز پیش به پزشک قانونی منتقل شده 
دایی میخواست خودش براي تشخیص هویت بره ولی براي شناسـایی زن یکـی از اقـوام درجـه یـک                     

هادي نمیخواسـت   . الزامی بود و دایی ناچار از هادي خواست تا براي شناسایی جسد به سرد خونه بره               
و پاهاش یخ کرده بود با تنـی لـرزان و           دست  ! باور کنه اما مجبور بود اینهم راهی بود براي خبر گرفتن          

مسئول سردخونه یکی از کشوها را بیرون کشید و صورت زن را بـه      . غرق در عرق وارد سرد خونه شد      
  ! بغض هادي ترکید اون مریم بود مریم عزیزش که عاشقش بود! خودش بود مریم! هادي نشان داد

! اش از این فکر به خودش لرزید بهـارك        مریم مادر بچه    ! تمام زندگیش ! رفیق راهش ! شریک زندگیش 
اون دیگـه  ! از این فکر دیوانه شد خودش را به در و دیوار کوبیـد        ! بهارك کجاست؟ نکنه اون هم مرده؟     

  ددتعادل روحی نداشت تحمل این همه غم و خبرهاي ناگوار هادي را از پادرآورد 
. دایی وارد سرد خونه شد اون هم مریم را تشخیص داد و با کمک مسئول سردخونه هادي را بیرون برد              

اما هادي حالت عادي نداشت دیوانه وار فریاد میزد و مریم را صدا میکرد تـالش اطرافیـان بـه نتیجـه                     
آرام بخـشهاي قـوي هـادي را سـست کـرد و      .  کننـد مجبور شدند هادي را به بیمارستان منتقل    ! نرسید

هر کس که جریان را می شـنید بـه خونـه مـادر     . اطرافیان از مرگ این سه نفر در شوك بودند     . خواباند
مریم میرفت جمعیت زیادي آنجا جمع شده بود دایی همه کارها را به عهده گرفته بود همه این اتفاقـات          
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ونی خبر دادند روز یک شنبه میتوانند هـر سـه جنـازه را تحویـل         روز سه شنبه افتاده بود از پزشک قان       
  ددبگیرند 

رفـت و آمـد   ! حال هادي هم بهتر شده بود اما هنوز توي بیمارستان بود و دکتر اجازه مرخصی نمیـداد              
دامه داشت مردم دسته دسته می آمدند و میرفتند شب رفت و آمد کمتر شـد فقـط نزدیکـان     توي خونه ا  

درجه یک اونجا دور هم بودند و براي فردا برنامه ریزي میکردند که زنـگ در بـه صـدا درآمـد دایـی                      
راضـیه از راهـرو گذشـت و دم در          ! راضیه را فرستاد تا در را باز کنه فکر کرد کسی براي تسلیت آمده             

چـه خـوب    : ت وقتی در را باز کرد فرشید پشت در بود راضیه جا خورد فرشید سالم کرد و پرسـید                  رف
مگه مامـان نگفتـه از   : تو کجا بودي؟ فرشید با خنده گفت: راضیه با تته پته پرسید   . شما خونه ما هستید   

  ددطرف مدرسه رفته بودم اردو همین االن مربیمون سر خیابون من را پیاده کرد 
یـک  : راضیه خودش را کنار کشید تا فرشید وارد خونه بشه یک آن فکري به سرش زد به فرشید گفـت   

 فرشید به خیال اینکه توي خونه مهمونی است و راضـیه میخواهـد ورودش   ! دقیقه همین جا صبر کن نیا     
دایـی از  . راضیه با عجله خودش را به دایی رساند و در گوشش چیزي گفت      . را خبر بده همانجا ایستاد    

جا جست و از اتاق بیرون رفت توي این چند روز آنقدر خبر بد رسیده بود کـه همـه بـی حـس شـده               
چـی  : رسـید فرشید از این کار دایی تعجب کرد و پ       ! دایی دم در رفت فرشید را بغل کرد و بوسید         . بودند

  دداتفاقاتی افتاده بیا تا برات تعریف کنم : شده؟ دایی در حالی که فرشید را از خونه بیرون میبرد گفت
 جان این چند روزه کجـا بـودي؟         فرشید: دایی پرسید . با یک حرکت فرشید را بیرون برد و در را بست          

به خدا مامانم میدونه من از اون اجـازه      : این موقع شب از کجا میاي؟ فرشید ترسیده بود با نگرانی گفت           
دایی متوجه شد باعث وحشت فرشید شده دستی بـه  . یک هفته به خدا توي اردو بودم! گرفتم رفتم اردو 

! الفی بودي ما نگرانت بودیم نمیدونـستیم کجـایی  منظورم این نبود که جاي خ : سر فرشید کشید و گفت    
خوب از مامـانم مـی پرسـیدید بـه شـما            : فرشید نفس راحتی کشید و گفت     . کسی از تو خبري نداشت    

راستی مامانم مگه خونه نیست؟ شما خونه ما چی کار میکنید؟ چرا مامـانم در را بـاز   ! میگفت من کجام  
  نکرد؟

تو باید قوي باشـی کلـی آدم خونـه         : دست فرشید را گرفت و گفت     دایی  ! دایی برو کنار ببینم چی شده     
دایی ناچار به گفـتن  . شماست اتفاقات بدي توي این چند روز افتاده فرشید با التماس به دایی نگاه کرد            

پسرم تو تنها شدي پدر و مادرت فوت  : بود بیشتر از این نمیتواست فرشید را بیرون نگه داره دایی گفت           
دیشب خواب بدي دیدم حـس    : ي فرشید را فشار میداد و باالخره ترکید با گریه گفت          بغض گلو . کردند

توي خونـه  . دایی اجازه داد تا فرشید حسابی گریه کنه     ! کردم اتفاق بدي افتاده ولی نه دیگه به این بدي         
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همه منتظر آمدن فرشید بودند کمی طول کشید عموي فرشید دم در اومد تا اونهـا را صـدا کنـه فرشـید                  
دایی را بغل کرده بود و گریه میکرد عمو فرشید را صدا کرد فرشید به سمت عمو رفت دوتایی با صداي         

با صداي اونها شیون از خونه برخاست همه توي حیاط جمع شدند هرکس بـه نحـوي      . بلند گریه کردند  
  میخواست فرشید را تسلی بده ولی ضربه وارد شده به او خیلی سخت تر از اینها بود

دل همه براي او می سوخت هر کس با جمله اي می خواست او را آرام کنه امـا                  ! د اشک میریخت  فرشی
فرشید پهلوي عموش باالي مجلس نشست اون سعی میکـرد          ! تمام کلمات دنیا براي این کار کافی نبود       

! کسی اشکش را نبینه ولی نمی توانست جلوي ریختن اشکش را بگیره با خودش گفـت چقـدر سـخته                   
من بد بخت شدم بجز خواهرم کسی را ندارم چشمش را توي اتاق گردانـد  ! نبود پدر! بودن مادر تحمل ن 

اما خواهرش را ندید دلش هري ریخت نکنه خواهرم نمیدونه در یک لحظه هزار تا فکر منفی از سـرش   
عمو مریم کجاست؟ نه اون نـه شـوهرش هیچکـدام را        : گذشت اشکش را پاك کرد و از عموش پرسید        

بهارك کو؟ عمو که تا اون لحظه توانسته بود خودش را کنترل کنه از حالت عادي بیرون آمـد                   ! ینمنمی ب 
فرشید جان مریم هم مـرده مـا داغ روي داغ داریـم نمیـدونم     : با دو دست کوبید توي صورتش و گفت      

یگـه  فشار خون فرشید حسابی پایین آمـده بـود ایـن د           ! کدام را بگم نمیدونم براي کدومشون گریه کنم       
براي اون که چهارده سال بیشتر نداشت قابل هضم و تحمل نبود سرش گیج رفـت چـشمهاش سـیاهی                   

  ددرفت و دیگه جایی را ندید 
پاهاش یخ کرده بود فرشـید را روي زمـین        دایی عمو را کنار زد و خودش را به فرشید رساند دستها و              

دراز کرد و از بقیه خواست اتاق را خالی کنند راضیه یک لیوان آب قند آورد دایی کـم کـم تـوي دهـن        
فرشید ریخت اما تاثیري روي فرشید نداشت دست انداخت و فرشید را با یک حرکت بلند کرد و سریع               

بودند کنار رفتند تا دایی رد بشه راضـیه همـراه دایـی    از اتاق بیرون رفت کسانی که توي حیاط ایستاده  
دخترم از جیبم سویچ ماشین را  : بود فوري توي راهرو رفت و در حیاط را باز کرد دایی به راضیه گفت              

در بیار دستش را حرکت داد و فرشید را بهتر گرفت راضیه دست تـوي جیـب دایـی کـرد و سـویچ را               
  ددعقب ماشین را باز کرد درآورد و جلو تر از دایی رفت و در 

دایی فرشید را توي ماشین گذاشت راضیه جلو نشست دایی با دسـت پـاچگی ماشـین را روشـن کـرد        
یاده شو مـن همـراه اونهـا میـروم          دخترجان تو پ  : همین موقع عمو از خونه بیرون آمد و به راضیه گفت          

راضیه با دلخوري از ماشین پیاده شد به محض سوار شدن عمو ماشین به حرکت درآمـد و در یـک آن            
همه داشتند درباره فرشید بحـث میکردنـد   . راضیه توي خونه رفت و در را بست  . از دید راضیه دور شد    

 عمه اش هـستم اون کـه نمیتوانـه تنهـا            من از فرشید مراقبت میکنم هر چی باشه من        : عمه فرشید گفت  
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حـرف تـوي   ... زندگی کنه من با خانواده ام به خونه داداش اسباب کشی میکنـیم هـم از امـوال داداش                 
هنوز برادرش دفن نشده بود و اون داشت    ! دهنش خشک شد چون با نگاه اطرافیان حس کرد چی گفته          

  دددرباره اموال برادر تصمیم میگرفت 
دیـر  ! شما اجازه بدهید کار تشیع جنازه تمام بشه به اون جـا هـم میرسـیم   : مادر هادي رو به عمه گفت 

اضـیه  ر. وقت بود اونهایی که نیمخواستند بمونند رفتند و بقیه هر کدام گوشه اي جا انداخته و خوابیدنـد               
هم پیش مادرش دراز کشید اما خوابش نمیبرد محکم مادرش را بغل کرده بود میترسید ولـش کنـه اون                
هم بمیره مادر راضیه را به خودش چسباند تا احساس امنیت کنـه راضـیه خـسته از ایـن همـه تـالش                   

 پهـن   نزدیکیهاي صبح دایی همراه عمو و فرشید به خونه آمدند بـراي فرشـید رختخـواب               . خوابش برد 
کردند عمو کنار فرشید دراز کشید دایی توي حیاط نشست سیگاري روشن کرد دودش را توي دهـنش           

همـانطور کـه سـیگار    . حبس کرد توي فکر بود دود بهش فشار آورد با حرص دود را بیـرون فرسـتاد             
  دددستش بود خوابش گرفت سیگار را زمین انداخت و زیر پا له کرد 

باید براي تشیع جنازه میرفتند تا اون موقع باید تواناییش را حفظ میکرد توي اتاق رفت و پـیش عمـو                     
بـا سـر و   ! انگار میخواست با خوابیدن فراموش کنه چه اتفاقی افتاده    . دراز کشید اونهم فورا خوابش برد     

صبحانه آماده بود ولی . زنها و اونهایی که براي تشیع جنازه آمده بودند همه از خواب بیدار شدند          صداي  
کسی میل به خوردن نداشت دایی حس نداشت دلش میخواست بخوابه همه چیز را فراموش کـرده بـود               

 نیـاد  داداش باید بري دنبال هادي اون باید توي مراسم باشـه اگـر            : مادر هادي به سراغش آمد و گفت      
  ددخاك سرده هادي راحتتر میشه . بعدا نمیتوانه مرگ اونها را قبول کنه

دایی با بیحوصلگی بلند شد توي حیاط رفت و کنار حوض صورتش را شست راضیه آماده بـود حولـه        
ی داد تا صورتش را خشک کنه دایی بعد از خشک کردن صورت حوله را به دسـت راضـیه   را دست دای  

ساعت هشت راننده اتوبوس در زد همه حاضر و آماده . داد و بدون خداحافظی از در حیاط بیرون رفت        
راضیه و مادرش آخرین کسانی بودند که سـوار شـدند عمـو در              . بودند دسته دسته سوار اتوبوس شدند     

اتوبوس نیم ساعت بعد نزدیک غسالخانه توفق کرد کارها انجام شده بـود  . فل کرد و سوار شد  خونه را ق  
  ددبا آمدن هادي و دایی مراسم تشیع انجام شد 

پدر : به جا کرد عمو خواست مانع بشه ولی فرشید گفت        فرشید هر سه تاي اونها را با دست خودش جا           
و مادرم همیشه به من وصیت میکردند خودت ما را توي قبر بگذار این تنها کـاري اسـت کـه از دسـتم       

شیون زنها و صداي نوحه خوان با هم درآمیخت فرشید صدایی نمی شنید این مراسـم بـراي اون    . برمیاد
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ه گرفته بود بیحس بود و قادر به کاري نبود مراسم تـا ظهـر طـول    سنگین بود هادي با آرام بخشهایی ک    
  دکشید 

فرشید به زور سرپا ایستاده بود شوك حاصله از مرگ عزیزان این بچه چهارده سـاله را از پـا درآورده              
فرشید سرش را به شانه عمو تکیه داد دیگه اشکی نبود تا از چشمهاش سرازیر بشه جسدهاي کفن        . بود

صـداي نوحـه خـوان    ! ادر و تنها خواهرش چیزهایی بودند که از جلوي چشمش نمیرفـت شده پدر و م  
توي سرش می پیچید از اینکه به وصیت اونها عمل کرده بود خوشحال بود ولی ایـن کارهـا بـراي اون               

تک تک اونهایی که براي تشیع جنازه آمده بودنـد بـه   ! خیلی دشوار بود اما به خوبی از عهده اش برآمد     
دایی؛ عمو و فرشید را بـه سـمت اتوبـوس    . رشید و هادي تسلیت گفته و از سر خاك جدا شدند    عمو، ف 

هادي سست و گویی بی احساس فقط بـی صـدا اشـک    . راهنمایی کرد مادر زیربغل هادي را گرفته بود 
میریخت دل همه به حال اونها ریش شده بود توي اتوبوس دایی کنار عمو نشسته بود و دربـاره مراسـم     

  ددداري با هم صحبت میکردند عزا
آنها مرده ها را به خاك سپرده بودند و طبیعی ترین کار حرف زدن درباره مراسم بود برنامه ریزي براي               

 چاپ اعالمیه شدند و از همان رستورانی که قرار بود           چند تا از جوانها مسئول    . مراسم زیاد طول نکشید   
ناهار بخورند سفارش شام بدهند برنامه ریزي که تمام شد دایی نگاهی به فرشـید کـرد و رو بـه عمـو                       

عمـو بـا   ! آقا فرهاد تکلیف این بچه چی میشه؟ تک و تنها شده باید براي اون کاري انجام بدهیم             : گفت
چطـور  ! اون حتی توي مراسم برادرم شرکت نکرد  ! ا زنم اختالف دارم   شما میدونی که من ب    : تاسف گفت 

میتوانم فرشید را با خودم ببرم من هم به فکر اون هستم دیروز خواهرم هاله گفـت میخواهـد بـه خونـه        
دایی به یاد شوهر عمه افتاد مرد تنبل و بی عاري    . داداش اسباب کشی کنه اون از فرشید مواظبت میکنه        

شما به مسعود اعتماد داریـد؟      :  اي براي خونه زندگی اونها داشت دایی رك به عمو گفت           بود حتما نقشه  
  ددمن که ندارم من نمیتوانم قبول کنم اون بی قصد و غرض باشه طمع گرگ بی منفعت نیست 

چاره دیگه اي هم داریم؟ دایی توي فکر رفت میخواسـت بـراي        : هی به فرشید انداخت و گفت     عمو نگا 
اتوبوس جلوي رستوان توقف کرد همه چه اونهایی که با اتوبـوس چـه بـا       . فرشید تصمیم درستی بگیره   

ماشینهاي شخصی آمده بودند وارد رستوران شدند مهمانها با اشتها ناهار را خوردند همـه خـسته شـده                  
بقیـه هـم کـه خودمـانی بودنـد بـه خونـه         . ودند خیلی ها از دم در رستوران خداحافظی کرده و رفتند          ب

فرشید وقتی چشمش به پارچه سیاه      . همسایه ها پرده سیاهی روي دیوار خانه نصب کرده بود         . برگشتند
. و از پـا درآمـد   افتاد از ته دل ناله زد اما دیگه توانی براي عکس العمل نداشت نتواسته بود غذا بخوره                  

  ددعمو فرشید را بغل کرد و با خودش برد توي اتاق و گذاشت روي تخت 
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بـه  مادر هادي سریع توي آشپزخونه رفت و گل گاوزبان دم کرد و یک لیوان براي فرشید برد و به زور        
مادر روي فرشید مالفه نازکی . خوردش داد فرشید حس میکرد تهوع داره سرش را روي بالش گذاشت         

هادي توي حیاط به دیوار تکیه داده بود مادر دسـت هـادي   . کشید و سپرد، اگر خوب نشدي صدام کن  
اده اعالمیـه  جوانهاي خانو. را گرفت و به اتاق برد و براي اون بالش گذاشت و به زور هادي را خواباند                

زنها وسایل پذیرایی را آماده کردند بوي حلوا بلند شد عمه     . هاي چاپ شده را به در و دیوار چسباندند        
هاله توي اتاق رفت و دستی به سر فرشید کشید از تب می سوخت با عجله به سراغ مادر هادي رفـت                     

رشـید از شـدت تـب سـرخ     مادر هادي با ترس وارد اتاق شد ف! محبوب خانم فرشید تب داره    : و گفت 
شده بود مالفه را کنار زد پیراهنش را درآورد و از هاله خواست تا دستمال را خیس کنه و با یک کاسه                   

با هیاهویی که راه افتاد دایی و عمو هم آمدند دایی دست به سر فرشـید زد و بـه خـواهرش                     ! آب بیاره 
ون را بلند کنم شما بغلش کن ببریم حمام بـا  من نمیتوانم ا: محبوبه خانم گفت ! بهتره ببریمش دکتر  : گفت

این تب اون به دکتر نمیرسه اول باید تبش را پایین بیاریم تا دایی به خودش تکانی بده عمو فرشید را با    
  ددیک حرکت برداشت و به حمام رساند 

محبوبه خانم شیر آب سرد و کمی گرم را باز کرد، آب که ولرم شد اشاره کرد عمو فرشـید را زیـر آب                   
فرشید تکانی خورد چند دقیقه بدنش را زیر آب نگهداشتند دستهاي عمو از حـرارات فرشـید مـی      . کرد

با یـک حولـه از   سوخت کم کم حس کرد تب فرشید بهتر شده و از زیر آب کنار کشید دایی، فرشید را              
دست عمو گرفت و روي تخت گذاشت محبوبه خانم گوشی تلفن را برداشت و به اورژانس زنگ زد تـا    
آمدن اورژانس مرتب دستمال خیس کرد و روي پیشانی فرشید گذاشت همه نگران حال فرشـید دسـت     

احتی کـشید اتـاق   با صداي آمبوالنس محبوبه خانم نفس ر ! از کار کشیده بودند و منتظر اورژانس بودند       
را خالی کردند دکتر باالي سر فرشید رفت تبش را اندازه گرفت و سرتا پاي او را معاینه کـرد از تـوي                    

نسخه اي هـم  . کیفش شیشه سرمی را بیرون آورد و به فرشید وصل کرد توي سرم چند تا آمپول ریخت  
این بچه پـدر و مـادرش   :  گفتچه اتفاقی افتاده؟ محبوبه خانم: نوشت و دست محبوبه خانم داد و گفت     

براي همینه که به این روز افتاده شـما بـه موقـع          : دکتر با تاسف سري تکان داد و گفت       . را ازدست داده  
داروها را بهش بدهید درضمن این بچه را از مراسم عزاداري دور نگهدارید اون تحمل نداره اگر اینطـور       

دکتـر  ! چیزي نیست صـبح بایـد اون را مـی دیدیـد         این که   : محبوبه خانم گفت  . پیش بره از دست میره    
  متوجه حرفی که محبوبه خانم زده بود نشد ولی با تاکید بر دور کردن فرشید از اصرار کرد

به دستور دکتر محبوبه خانم فرشید را به خونه خودشان برد با دور شدن از هیاهو حـال فرشـید رو بـه                
مراسـم  . شه و در مراقبت از فرشید به مادر کمک کنـه  بهبود رفت راضیه هم ترجیح داد همراه مادرش با        
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شام غریبان بعد از نماز شب اول قبر شروع شد چند تا نوحه خوان دعوت شده و یکی یکی بلند گو بـه    
از همـه بـه خـوبی پـذیرایی       .با تمام شدن نوحه سفره هاي شام باز شد        . دست گرفت و نوحه سر دادند     

  دد چیدند و مردم مشغول خوردن غذا شدند کردند دخترها و پسرهاي جوان سفره را
دایی نگاهی به سفره انداخت اشتهایی نداشت اما شرکت کنندگان مراسم همچین هم بی میـل نبودنـد بـا      

بد اونها به خاطر اینکه زنده هستند و دارند غـذاي مراسـم             خودش گفت آدم زنده احتیاج به غذا داره ال        
عزاداري میخوردند اشتها دارند با بی میلی چند قاشق از غذا را خورد عمـو هـم اشـتهایی بـه خـوردن               

  ددنداشت اما معلوم بود که مرگ برادر زیاد اذیتش نکرده بلکه اختالف خانوادگی اون را آزار میده 
از همه بیشتر مسعود کار میکرد دایی اصال به مسعود اعتماد نداشت چند سال پیش در یک معامله کـاله          

اونهایی که تازه آمـده بودنـد   !! سر دایی گذاشته بود و کینه و نفرت دایی را نسبت به خودش خریده بود         
عمو براي اینکه حرف را فیصله بـده بـه همـه      .  سراغ فرشید را میگرفتند و با هم پچ پچ میکردند          مرتب
صداي پچ پچ قطع ! فرشید توي بیمارستان بستري شده و نمیتوانه در مراسم سوگواري شرکت کنه           : گفت

 و نشسته شد باالخره مراسم تمام شد و مهمانها دسته دسته رفتند خودمانی ها توي حیاط فرش انداخته             
بودند مسعود نگاه معنی داري به هاله انداخت هاله خودش را جمع و جور کرد و رو به بـرادر بـزرگش                

داداش من دلم براي فرشید میسوزه اون بیچاره تک و تنها شده توي خونـه بـه ایـن      : فرهاد کرد و گفت   
هـم از مـستاجري   بزرگی چطور زندگی کنه؟ اگر اجازه بدهید من به خونـه داداش اسـباب کـشی کـنم        

  اون پاره جگر منه بهترین کسی که میتوانه ازش مواظبت کنه منم . دربیام هم از برادرزاده ام مراقبت کنم
دایی از حرص لبش را گاز گرفت ولی صاحب اختیار نبود تا اظهار نظر کنه اما از خدا میخواست عمـو                   

بگـذارکفن بـرادرم   : نی محکـم گفـت  عمو کمی جا به جا شد و با لح     ! به حرف خواهرش ترتیب اثر نده     
مگه چی گفتم نظر من نگهداري از یـک  : خشک بشه بعد افکار پلیدت را بیرون بریز هاله عصبانی گفت         

تـو  : عمـو از کـوره در رفـت و گفـت          ! من و باش که میخواستم خوبی کـنم       ! یتیم بود اونهم یتیم برادرم    
تـو فقـط بـه فکـر راحتـی      ! ش نمی گذاشت؟میخواستی خوبی کنی؟ تو که سال تا سال پا تو خونه دادا     

خودت و شوهرت هستی دیروز که گفتی اول موافق بودم ولی امروز توي اتوبـوس یکـی منـو بـه یـاد             
  ددکارهاي شوهرت انداخت نه تو نه شوهرت لیاقت نگهداري از فرشید را ندارید 

داداش : مسعود دوباره با چشم و ابرو به هاله اشاره کرد هاله این بار با لحن مالیم و التماس آمیز گفـت                 
به خدا مسعود عوض شده کار میکنه هیچ انتظاري نداره این تقدیر خدا بوده که داداشم و زنش با هم از                   

. به تته پته افتاد بغضش ترکید و گریـه کـرد      ... فقط فقط دنیا بروند ما چشم داشتی به مال داداش نداریم          
صاحبخونه ما را جواب کرده من هم از صبح تا شب کار میکنم کرایه  : مسعود به کمک زنش آمد و گفت      
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هرچقدر بیشتر کار میکـنم حقـوقم   ! ها گران شده نمیتوانیم جایی خونه پیدا کنیم مگه من درآمدم چقدره 
شما ها بد کردم ولی شما با من بد نکنید من عـوض شـدم چنـد روز دیگـه         نمیرسه میدونم به خیلی از      

صاحبخونه اسبابم را بیرون میریزه میمونیم توي کوچه هر چیزي یک مـصلحتی داره مـردن اینهـا هـم                    
دایی از بازي این دونفر حرص میخورد و عصبانی بود خـودش را کنتـرل کـرد تـا        ! مصلحتش ما بودیم  

  شما چی میگید؟: لند کرد و رو به خواهر بزرگش گفتعمو سرش را ب! حرفی نزنه
شما هم نظرت را بگو حمیـده خـانم وضـع    ! من نمیتوانم به تنهایی تصمیم بگیرم وبالش گردن من نمونه      

براي من فرقی نمیکنه فرشید بی سرپرست شده هر کی میخواهـد از        : مالی خوبی داشت بی تفاوت گفت     
یتوانی شما فرشید را ببر یا اجازه بده هاله و مسعود ازش مراقبـت           اون مراقبت کنه من موافقم اگر شما م       

مسعود لبخند رضایتی به لبش نشست هاله هم دیگـه       ! این هم به نفع فرشید است و هم به نفع هاله          . کنند
گریه نمیکرد به منظورش رسیده بود عمو نگاهی به دایی انداخت نظر دایی را میدونـست امـا چـاره اي          

یتوانست فرشید را ببره خواهر بزرگش هم تکلیف را مـشخص کـرد اون هـم راضـی     خودش نم . نداشت
نبود از فرشید نگهداري کنه به کس دیگه هم اعتماد نداشت تازه داوطلبی هم نبود مجبور شد اجازه بده                   

  ددتا هاله سرپرستی فرشید را به عهده بگیره 
دایی کـه تـا اون لحظـه    ! هاله از خوشحالی برادرش را بغل کرد و بوسید مسعود قند توي دلش آب شد              

ببخشید فضولی میکنم آقا مسعود میگه عوض شـده قبـول، و چـشم داشـتی بـه مـال           : ساکت بود گفت  
 میخواهد از خونه استفاده کنه، درسته؟ همـه بـا       در قبال نگهداري از فرشید    ! برادرزنش نداره اونهم قبول   

دایی ادامه داد پس اختیار اموال فرشید را نمیخواهد اگر اجازه بدهید        . سر و بله گفتن حرفرا تایید کردند      
من آدم معتبري را میشناسم براي تامین آینده فرشید اسباب خونه و نقدینگی آقا فریمان مرحوم همـراه                  

 قیمت کنیم بفروشیم بدهیم دست این آقا تا با اون کار کنه و از سـودش بـه            طال و جواهرات خانمش را    
آقا مسعود هم از تا رسیدن فرشـید بـه سـن قـانونی از خونـه               !حسابی که براي فرشید باز میکنیم بریزه      

فرشید استفاده کنه پولهاش را که باید بابت کرایه خونه میداد جمع کنه تا چهار سال دیگه فرشید هجـده           
این چه وضـعی بـراي خودتـان درسـت          : مسعود یکه خورد و گفت    ! تمام میشه از این خونه بره     سالش  

کردید من که سرپرستی فرشید رابه عهده گرفتم با سرمایه آقا فریمان یک مغازه میخـرم مـن و فرشـید                
  دوتایی اونجا کار میکنیم و پول درمیاریم احتیاج به غریبه ها نیست

:  نفع فرشید بود عمو بدون چون و چرا قبول کـرد و رو بـه مـسعود گفـت                 شرایطی که دایی گفته بود به     
فرشید هنوز وقت کار کردنش نیست در مقابل چهار سـال نگهـداري از فرشـید میتـوانی از ایـن خونـه         

حال میل خودته اگر واقعا صاحبخونه جوابت کرده این موقعیت مناسبی است کـار میکنـی         . استفاده کنی 
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کـم آوردي کمکـت میکنـیم    !  با پولهایی که جمع کردي و وام بانکی خونه بخري     چهار سال بعد میتوانی   
نظرت چیه؟ سرپرستی فرشید را قبول میکنی؟ مسعود درمانده با شرایط موافقت کرد بـراي رسـیدن بـه                 

شما هنوز هـم داریـد در   : مسعود گفت. آنچه میخواست باید صبر میکرد و خودش را خوب نشان میداد    
اگر قراره من پولهام . باشه من همه شرایط را قبول دارم فقط یک مسئله میمونه   . میکنیدمورد من بد فکر     

را جمع کنم باید براي فرشید خرجی معین کنید ما در مقابل اسـتفاده از خونـه سرپرسـتی اون را قبـول              
 از  باشه حاال که شرایط را قبول کردي      : ایندفعه دایی جواب داد   ! میکنیم دیگه خرجش به عهده شماست     

مـا کـی اسـباب     : هاله با خوشحالی گفت   ! ماه دیگه ماهی صد هزار تومان براي مخارج فرشید میگیري         
  کشی کینم؟

هفت داداش بگذره وسایل داداش را میفروشیم شما وسـایلت را بیـار تـا     : عمو گفت . دیگه وقت نداریم  
: دایی گفت! ازید بخوابیمشب هفت باید صبر کنید االن هم دیگه دیر شده همه خسته هستند جاها را بند              

با گفتن این جملـه همـه بلنـد شـدند     . با اجازه شما من هادي را میبرم خونه خواهرم فردا دوباره میاییم   
سر راهتون من و بچه ها را میرسونید؟ دایی توي دلـش بـه حـال حمیـده                  : حمیده خانم از دایی پرسید    

ایی همراه حمیده خانم و بچه هاش و هادي      د! خانم خندید با اون همه ثروت دلش نمیامد آژانس بگیره         
به زور داخل ماشین جا شدند هادي حال عادي نداشت دچار افسردگی شده بود همه اش به یـک جـا                  

دایی حمیده خانم را دم درشون پیاده کرد و بـا دیـدن چراغهـاي روشـن            . خیره میشد و به فکر میرفت     
س گذاشته و در مجالس خانوادگی شـرکت    متوجه شد شوهر حمیده خانم خونه است و مثل همیشه کال          

  ددنکرده این هم از محسنات داشتن ثروت زیاد بود 
ادي بین راه دایی از هادي هرچه سوال کرد با یک بله یا خیر کوتاه جواب گرفت دایی نگـران حـال هـ       

بود و تصمیم داشت در اولین فرصت هادي را دکتر ببره اوضاع هادي نگران کننده بود و اگر خیلی زود                    
دو شب بود که خوب نخوابیـده بـود بـه محـض اینکـه بـه خونـه                   . به دادش نمیرسیدند بدتر هم میشد     

رفت و روي توي اتاق . خواهرش رسید به دیدن فرشید رفت تبش پایین آمده بود و راحت خوابیده بود          
صبح ساعت هشت از خواب بیدار شد همه خواب بودند          . تخت دراز کشید از خستگی زیاد خوابش برد       

تـا  . اولین کاري که انجام داد به دوستش زنگ زد و ماجراي فرشید را توضیح داد و قرار مدار گذاشـت           
ي دسـتش  دست و صورتش را شست همه از خواب بیدار شدند فرشید روي تخت نشسته بود سرم تـو              

دایی پرسید فرشید جان حالت چطوره؟ بهتر شدي؟ فرشید رنگش پریده بود و در این دو روز کلی              ! بود
  ددالغر شده بود و زیر چشمهاش گود افتاده بود 
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پـسرم  : رامی سالم کرد دایی صورت فرشید را توي دستش گرفت و گفـت سرش را بلند کرد با صداي آ   
اگر حالت خوبه ایـن سـرم را از دسـتت در          ! توي میتوانی همیشه روي من حساب کنی این یادت باشه         

دایی پنبه الکـل آورد     . بیارم؟ فرشید با نگاه التماس آمیز به دایی فهماند از اینکه سرم به دستشه ناراحته              
ست فرشید بیرون کشید محبوبه خانم سفره صبحانه را انداخته بـود و داشـت بـراي همـه        و سرم را از د    
بوي چایی همه جا پیچیده بود دایی دست فرشید را گرفت و با خودش سر سـفره بـرد        . چایی میریخت 

محبوبه خـانم یـک   . راضیه نان تازه را را توي سفره گذاشت دایی براي فرشید لقمه گرفت و دستش داد    
راضیه جان برو داداشت را بیار اون دو        : یی ریخت و توي سفره گذاشت بعد رو به راضیه گفت          سینی چا 

راضیه نگاهی به فرشید و دایی انداخت از صممیت بـین اونهـا حـسودي میکـرد             ! سه روزه غذا نخورده   
  ددراضیه سبک بال جستی زد و به اتاقی که هادي خوابیده بود رفت 

اما هادي اونجا نبود اتاق به اتاق گشت اما اثري از هادي پیدا نکرد با صداي بلند داد زد مامان هـادي                       
برو ببین شاید دستشویی رفته راضیه در حالی که شلنگ تخته مـی انـداخت              : محبوبه خانم گفت  ! نیست

 رفت در زد جوابی نیامد براي بار دوم در را محکم تر زد باز هم جوابی نیامد صـدا زد          سمت دستشویی 
محبوبه خانم عصبی شد از کنار میز سماور بلنـد شـد دایـی و فرشـید مـشغول                   ! مامان اینجا هم نیست   

خوردن صبحانه بودند دور شدن از محیط عزاداري براي فرشید خیلی خوب شده بود حـالش بـه نظـر                    
  ددسید بهتر میر

معلوم نیست اول صـبحی کجـا   : با رفتن محبوبه خانم راضیه به اتاق برگشت و سر سفره نشست و گفت       
ور که حرف میـزد  همانط! رفته همه جا را گشتم اما پیداش نکردم این روزها رفتارش خیلی عوض شده           

دایی صداي ناله خواهرش را شنید از جا جست       ! براي خودش لقمه درست کرد و شروع کرد به خوردن         
دایـی خـودش را بـه    ! من االن برمیگردم شما همینجا بمونید تا من برم ببینم چی شـده    : به بچه ها گفت   

  دمحبوبه خانم رساند هادي توي حمام رگش را زده بود و همه جا غرق خون بو
دایی این را گفت و محبوبه خانم را کنار زد و وراد حمام شـد بـا           ! امان از دست هادي همه اش دردسر      

دست جلوي خونریزي را گرفت ضربان هادي را حس کرد به خواهرش گفت سریع یـک دسـتمال یـا                 
نـه اي  یک تیکه باندي چیزي بیار بدو، محبوبه خانم فورا از لباسهایی که توي رختکن بود پیـراهن مردا        

خواهر نگران نباش چیزي : دایی هم با اون دست هادي را بست و گفت  .را پاره کرد وبه دست دایی داد        
نیست شما برگرد توي اتاق انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بچه هارا نگران نکن من هم هادي را تمیز کـنم بـا        

: محبوبـه خـانم گفـت   هادي به خودش آمد ولی رنگ به صورت نداشـت          . هم میایم هادي را تکان داد     
  ددداداش مطمئنی حالش خوبه؟ میخواهی ببریم بیمارستان شاید خونی چیزي الزم باشه 
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ه اتـاق برگـشت   صداي ضعیف هادي باعث شادي محبوبه خانم شد ناچار ب     . نه مامان : هادي جواب داد  
: کجا بودید؟ دایی کجا رفت؟ محبوبه خانم در حالی که کنار میز سماور می نشست گفـت     : راضیه پرسید 

هادي توي حمام از حال رفته بود هـادي خیلـی ضـعیفه دایـی داره اون را میپوشـونه االن میـان شـما          
هـم بـروم کمـک کـنم؟     میخواهید مـن  : صبحانه تون را بخورید فرشید که تا اون لحظه ساکت بود گفت   

تـوي دلـش   . نه پسرم داداشم از پس کار برمیاد: محبوبه خانم با دست سر فرشید را نوازش کرد و گفت   
دایی زیر بغل هادي را گرفته بود با هم وارد اتاق شدند دایی   ! آه کشید و به شانس خودش لعنت فرستاد       

اي هادي چایی بریزه، لقمـه نـان و   هادي را سر سفره نشان و با اشاره چشم از خواهرش خواست تا بر           
  ددپنیري درست کرد و دست هادي داد تا بخوره 

هادي امتناع کرد ولی دایی با اصرار صبحانه مفصلی به خوردش داد وقتی سفره صبحانه را جمع کردنـد           
شما یا راضـیه خیلـی   ! خواهر یک لحظه هم نه هادي و نه فرشید را تنها نگذار       : یی به خواهرش گفت   دا

محبوبه خانم بلند شد و بـرادرش را تـا    . مراقب این دوتا جوان باشید من باید بروم امروز کلی کار دارم           
به مـن گفتـه بـود    دکترش : داداش بعد از ظهر هادي را دکتر ببریم؟ دایی گفت    : دم در راهی کرد و گفت     

ممکنه از افسردگی دست به این کارهاي احمقانه بزنه فقط نگذار از جلوي چشمت کنار بره به خـورد و          
خـواهر  : برگـشت و گفـت  ! خوراکش هم رسیدگی کنید انشاهللا مشکلی پیش نمیاد و از در بیرون رفـت            
  ددفرشید هم دست کم نگیر اون هم در شرایط هادي است حواست جمع باشه 

فرشـید بـه در و دیـوار        . هادي و فرشید ساکت نشسته بودند راضیه براي شستن ظرفهاي صبحانه رفت           
ي نگاه میکرد روي طاقچه چشمش به عکس بهارك افتاد مثل برق بلند شد و عکس را برداشت از هـاد  

بهارك کجاست؟ هادي سرش را محکم به دیوار کوبید طوري که به صداي آن محبوبـه خـانم از                   :پرسید
ترس خودش را توي اتاق انداخت هادي با ضربه اي که به سرش زده بود سرش شکـست و دیـوار را                       

این چه بالیی بود : خونی کرد مادر دیگه تحملش تمام شد نشست و با دو دست به سرش کوبید و گفت          
رفـتم پـی   !که به سرمان اومده پسر جان چرا این کارها را میکنی میخواهی من را بکشی؟ بدبخت شـدم             

راضـیه بـا   . این همه غم وغصه کم بود پسرم دیوونه شده هی گفت و گریه کرد            ..... ! بیچاره شدم   ! کارم
ون را پـاك  سینی ظرفهاي تمیز وارد اتاق شد و آنها را روي میز گذاشت پیش مادر رفـت و اشـکهاي ا       

کرد مروارید اشکهاي مادر تمامی نداشت راضیه هم اشک میریخت هادي سـرش را تـوي دامـن مـادر          
  ددگذاشت و هاي هاي گریه کرد 

 کرد هر دو را نوازش کرد فرشید گوشه اي اتـاق  مادر با گوشه چادرش اشکهاي هادي و راضیه را پاك    
محبوبه خانم به خودش آمد سر خونی هادي پاك کرد راضیه چسب زخـم آورد و جـاي                  . کز کرده بود  
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چرا به خودت صدمه میزنی داري با خواست خدا مبارزه میکنـی            : محبوبه خانم پرسید  . شکسته چسباند 
دا بنده اش را به امتحان میکـشه تـو بایـد صـبور          خ. از دست دادن عزیزانت همه اش خواست خدا بود        

من دیگه طاقتم طاق شده هیچ خبـري    : هادي سرش را بلند کرد و گفت      . باشی چاره اي جز صبرنداري    
پس بهارك زنـده اسـت وقتـی        : فرشید خوشحال گفت  ! از بهارك ندارم نیمدونم چی به سر بچه ام آمده         

نه پـسرم تـو از هیچـی خبـر         : محبوبه خانم گفت  . ردهسرت را به دیوار کوبیدي فکر کردم بهارك هم م         
نداري هفته پیش خواهرت مریم و بهارك نمیدونم براي چی از خونه بیـرون رفتنـد و دیگـه برنگـشتند            
هادي خیلی دنبال اونها گشت مریم بیچاره را توي سرد خونه اتفاقی پیدا کـردیم ولـی از بهـارك هـیچ            

  ددردي پیدا نشده اون گم شده 
دختـرم بـرو از میـوه      : محبوبه خانم به راضـیه گفـت      . لبخندي که به لب فرشید نقش بسته بود محو شد         

نطرفهـا  تو ای: محبوبه خانم گفت. فرشید بلند شد من میروم   . فروش سر کوچه دو سه تا آناناس بخر بیار        
فرشید و راضیه دوتایی براي خرید بیـرون  . را خوب نمیشناسی اگر دلت میخوهاد بري همراه راضیه برو 
مامان بهارك چی میشه؟ کجـا را بگـردم از          : رفتند محبوبه خانم و هادي تنها شدند هادي به مادر گفت          

آسانی نیست حواس جمع پسرم تو اول به خودت بیا پبدا کردن بهارك کار     : کجا پیداش کنم؟ مادر گفت    
بـه  ! می خواهد تو با این حال روز اگر از کنار بهارك هم رد بشی نمیتوانی بفهمی اون بچـه اي توسـت                    

بـه زنـدگی برگـرد بـراي     . خودت بیا غمت سنگینه میدونم اما باید راهی پیدا کنی تا تحملت زیاد بـشه     
یگران تقسیم کن خـدا خـودش کمـک    مراسم بگیر غمت را با د. اونهایی که از دست دادي عزاداري کن      

مامان وقتی بابـام مـرد      : هادي به چشمهاي پر از اشک مادر چشم دوخت و پرسید          . میکنه صبرت میده  
  توچی کار کردي؟ محبوبه خانم به فکر رفت من چی کار کردم
با این حرف به سالهاي دور برگشت، بـه   ! من چی کار کردم؟ سوالی بود که از فکر محبوبه خانم گذشت           

ازدواجش که بدون رضایت خانواده شوهرش انجام داده بود خـانواده همـسرش علـی بـا ازدواج آنهـا              
و به هرقیمتی میخواستند بهم برسـند وقتـی         ! مخالف بودند ولی محبوبه وعلی همدیگر را دوست داشتند        

اوت بودند آنها از لحاظ طبقاتی و فرهنگی با هم متف     . عشق آنها علنی شد هر دو خانواده مخالفت کردند        
محبوبه شیک پوش در یک خانواده غیر مذهبی و غیر بازاري بزرگ شده بود و علی در یـک خـانواده              

اما عشق زمان و مکان نمی شناسه محبوبـه سـر راه علـی قـرار     . کامال پوشیده، مذهبی،پولدار و بازاري   
  ددگرفته بود و عشق چشمهاي علی را کور کرده بود و تفاوتهاي موجود را نمی دید 

اونقدر محبوبه را دوست داشت که دست از همه چیز کشید و از پدر جدا شد و بـراي خـودش مـشغول        
ر به راه کنه جوان زرنگی بود میخواست روي پاي خودش بایسته اما پدر براي اینکه علی را س             . کار شد 
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هر کس به نحوي از او کناره گرفت با اینکه هر روز بازار میرفت        . به اطرافیان سپرد تا با علی کار نکنند       
ولی نتوانست کار کنه ناامید از بازار براي پیدا کردن کار روزنامه گرفت و به هر شغلی که میشد سرزد تا         

امـا  . ا گرفت براي خواستگاري محبوبه رفـت اینکه توي یک شرکت کار پیدا کرد وقتی اولین حقوقش ر 
خانواده محبوبه هم راضی به این وصلت نبودند علی براي خودش یک اتاق مجردي کرایه کرده بـود از                  

علی نقشه کشیده بود . محبوبه خواست تا با اون در همان اتاق زندگی کنه محبوبه با کمال میل قبول کرد        
اون روز صبح زود از خواب بیدار شد دوش گرفـت       . ازدواج کنند تا محبوبه را از مدرسه بدزده و با هم          

ریشش را تراشید ادکلن زد لباس تمیزي به تن کرد نماز خواند و دعا کرد تا موفق بشه اتاقش را مرتب              
  ددکرد کفشهاي تازه اش را پوشید و بی سروصدا از خونه بیرون رفت 

توي راه به محبوبه فکر میکرد اون زن ایده آلش بود براي یک لبخند محبوبه حاضر بود هر کاري بکنـه        
دست توي جیبش کرد حلقه اي که براي اون خریده بود را لمس کرد لبخندي زد و به راهش ادامـه داد                   

غ بود کمی صبر کرد تا خلوت شد بعد با خونسردي وارد شد از       تا مدرسه پیاده رفت دم در مدرسه شلو       
دفتر کجاست؟ سرایدار با دسـت دفتـر مـدیر را نـشان داد علـی           : سرایدار که دم در ایستاده بود پرسید      

اون یـاد  . احساس بدي پیدا کرده بود اون مجبور بود دروغ بگه و این علـی را خیلـی ناراحـت میکـرد      
بـا خـودش    . اشه و براي اولین بار میخواست کار خالف میلش انجام بـده           گرفته بود که همیشه صادق ب     

گفت اگر خانواده هامون اجازه میدادند من االن ناچار نمیشدم دست به کار خالف بزنم با این فکر وارد                   
دفتر شد دوروبر را نگاه کرد چشمش افتاد به مرد جوانی که روي صندلی نشسته بود دلش هري ریخت                

  یم گرفت برگرده ولی مدیر صداش کرد بفرمایید امري داشتید؟رنگش پرید تصم
علی آب دهنش را قورت داد ولی نتوانست یک کلمه حرف بزنه ترسیده بود مرد جوانی که تـوي دفتـر              

بفرمایید امري داشتید؟ احمـد  : مدیر نگاهی به علی کرد و گفت. نشسته بود برادر محبوبه دایی احمد بود 
ایشان با من کار دارنـد بلنـد شـد دسـت     : بخندي مصنوعی به لب آورد و گفت   ل. برگشت و علی را دید    

! اینجا چی کار داري؟ البـد دنبـال محبوبـه آمـدي           : احمد پرسید . علی را گرفت و از دفتر بیرون آمدند       
: علی گفت! پرونده اش را گرفتم اون دیگه مدرسه نمیاد تو هم برو پی کارت دست از سر خواهرم بردار       

ري که دارم محبوبه است اون کجاست؟ احمد فشاري به بازوي علی داد و با هـم از مدرسـه                  من تنها کا  
به زبان خوش بهـت  : خارج شدند به محض اینکه از مدرسه فاصله گرفتند احمد علی را هل داد و گفت        

علی حسابی جا خورده بود با این حال همتش ! جواب رد دادیم چرا دست از سر خواهرم برنمی داري؟         
  دداگر هزار بار بعد از این هم جواب شما نه باشه من دست بردار نیستم : مع کرد و مصمم گفترا ج
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ـ             روز تو خودت تا حاال عاشق نشدي؟ من خواهرت را دوست دارم میخواهی قبول کن میخواهی نکن ام
محبوبه میخواست بدون اجازه پـدرم بـا تـو ازدواج    : احمد شوکه شده بود پرسید. هم قرار بود عقد کنیم 

بله من میخواستم از مدرسه اجـازه اش را بگیـرم بـا هـم بـرویم                 : کنه؟ علی کمی قوت گرفته بود گفت      
ی نفسی تـازه  میخواستی چه دروغی براي مدیر سرهم کنی؟ عل: احمد یقه علی را گرفت و گفت      . محضر

این جمله احمد را عصبانی کرد و مشت محکمی زیر چانـه            . میخواستم بگم برادرش هستم   : کرد و گفت  
تعادل علی بهم خورد تلو تلو خورد ولی خودش را کنترل کرد تا زمین نخوره بـا یـک دسـت            . علی زد 

رچـی مـن بـه      عجب آدمی هستی ه   : دیوار را گرفت و با دست دیگه احمد را هل داد و با حرص گفت              
خاطر محبوبه بهت احترام میگذارم تو بدتر میکنی مرد حسابی مگه دوسـت داشـتن گناهـه؟ مـن تنهـا                  

توي خانواده شما مهـر و محبـت معنـی       ! گناهم دوست داشتن خواهر توست چرا نمیخواهی قبول کنی؟        
اله صـورت   احمد عصبانی بود و مشت دیگري حو      ! نداره؟ تنها کسی که من را درك میکنه محبوبه است         

  علی کرد ولی این مشت با قبلی فرق داشت و مالیم تر بود علی هم به خوبی حس کرد
احمد خونش به جوش آمده بود از یک طرف دستور پدرش که تاکید کرده بود برو شر این پسره را کـم       

ازطرف دیگه اعتراف به عشق علی و قصد فرار که از زبان خواهرش شنیده بـود و حـاال علـی بـا                ! کن
قدرت تمام میگفت عاشق محبوبه است از موقعیتی که در آن قرار گرفته بود بدش آمد احمد خـواهرش              
را خیلی دوست داشت میخواست اون خوشبخت بشه ولی این خوشبختی به چه قیمتی؟ اگـر خـواهرش     
فرار میکرد آبروي خانوادگی اونها می رفت شک به دلش افتاده بود نمیدونست چـی کـار کنـه علـی از      

تو مثل برادر خودم هستی اجازه بـده بـرات توضـیح        : الت احمد متوجه تردید و دودلیش شد و گفت        ح
  ددبدهم 

 احمـد نشـست حـال    احمد به دیوار تکیه داد و آرام لیز خود و کنار دیوار روي زمین نشست علی کنار      
علـی  ! راحت تر میتوانست بدون اینکه چشمهاي غضب آلود احمد را ببینه و دلش خالی بشه حرف بزنه          

باور کن در همان نگاه اول شیفته محبوبه شدم درکش براي شما سخته ولی اینطور شد هـر وقـت          : گفت
 میدهم من و محبوبه بـراي   محبوبه را میبینم خون توي رگهام به جوش میاد و دیگه اختیارم را از دست              

هم خلق شدیم وقتی براي مادرم از محبوبه تعریف کردم انگار اسفند روي آتیش شـد اون دختـر دیگـه       
از . اي را براي من در نظر گرفته اما من با شهامت جلوي پدر و مـادرم ایـستادم و محبوبـه را خواسـتم     

من دست از خـانواده ام شـستم و از   ! یک طرف خانواده خودم از طرف دیگه خانواده شما مخالفت کرد   
  دداونها جدا شدم توي هر جایی که فکر کنی سراغ کار رفتم اما موفق نشدم 
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سنگ بخوره و برگـردم امـا بـه    پدرم به همه ي دوست و آشناها سپرده بود به من کار ندهند تا سرم به        
خدا من به حق هستم از بازار ناامید شدم رفتم سراغ کارهاي دیگه توي یک شرکت خصوصی کار پیـدا    
کردم یک اتاق هم کرایه کردم با صاحبخونه صـحبت کـردم گفتـه اگـر زن بگیـرم یـک اتـاق دیگـه و          

 نمیخـواهم و اجـازه نمیـدهم وارد    آشپزخونه بهم کرایه میده این را بدونید که من بجز محبوبـه کـسی را   
زندگیم بشه ما با هم عهد بستیم نه اون زن کس دیگه اي میشه نه من به زن دیگه اي نگـاه میکـنم هـر                 

ما سر حرفمون ایستادیم و باالخره بهم میرسیم اگـر بـا موافقـت    ! چقدر هم خانواده هامون مخالفت کنه    
البد اگر به مخالفتمون ادامه بـدهیم خـواهرم   : ادامه دادحرفش را خورد احمد .... شما ها باشه بهتره اما     

  ددرا میدزدي 
احمد به زحمت بلند شـد و دسـتش را     . لحن احمد نرم شده بود و کمی هم حالت شوخی پیدا کرده بود            

پاشو زیاد کار داریم علی دست احمد را گرفت و بلند شد بار سـنگینی از          : رد و گفت  سمت علی دراز ک   
احمـد رو بـه   . دلش برداشته شده بود حرفش را زده بود و انگار توانسته بود دل احمد را به دست بیاره                

بـا  ببین من به خاطر تنها خواهرم که به اندازه دنیا دوستش دارم هر کاري میکنم اون دیشب            : علی گفت 
من صحبت کرد و از فرارتون و قصد ازدواجتون گفت و من عشق را توي چشمهاي خواهرم دیـدم االن        
هم که تو را مصمم میبینم تصمیم گرفتم به شما کمک کنم تو برو خونه ات من امشب با پـدرم مـشورت        

میـریم محـضر    میکنم اگر اون موافقت کرد که فبها اگر مخالفت کرد فردا من همراه خواهرم میام با هـم                   
  شما را عقد میکنیم موافقی؟ 

  
کور از خدا چی میخواهد دو چشم بینا یکی محبوبه یکی احمد من        : علی از ته دل خنده اي کرد و گفت        

هر دو را دارم و احمد را بغل کرد احمد اول خودش را گرفته بود ولی در مقابل محبت علی کوتاه آمـد                       
در هـر صـورت بـه مـن خبـر بـده         :  به احمد داد و گفـت      علی آدرس خونه اش را    . و علی را بغل کرد    

احمد هم گفـت مـن هـم امیـدوارم و از     . امیدوارم پدرت موافقت کنه و ما ناچار نشیم در خفا عقد کنیم          
علی احساس خوشبختی میکرد اگر پدر محبوبه رضایت میداد عالی میشد        . علی خداحافظی کرد و رفت    

علی دیگه کاري نداشت به ساعتش نگاه کـرد سـاعت نـه          ! سهو با خیال راحت میتوانست به محبوبه بر       
بود قدمهاش را تند کرد با اینکه مرخصی گرفته بود به شرکت رفت با خودش فکر کرد شاید فردا نتوانم            

احمد به خونه برگشت محبوبه در انتظار احمد بود آنقدر گریه کـرده بـود   . بروم امروز سرکار باشم بهتره    
حمد به محبوبه اشاره کرد تا به اتاق پذیرایی بروند محبوبه پشت سر احمد راه           چشمهاش پف کرده بود ا    

  ددافتاد و با هم به اتاق پذیرایی رفتند 
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دلی نشست و منتظـر شـد تـا احمـد     احمد خودش را روي مبل انداخت محبوبه با ترس و لرز روي صن      
پسره خل شده به همـه چیـز پـشت کـرده     : احمد با کمی تامل شروع کرد و گفت. جریان را تعریف کنه 

براي اینکه با تو ازدواج کنه دست از همه چیز شسته نتوانستم این کار اون را نادیده بگیرم با هـم قـرار                   
بابـا هرگـز راضـی    : محبوبه گفـت . ا جلب کنمگذاشتیم امشب با بابا صحبت کنم و سعی کنم رضایش ر        

محبوبـه از شـوق     ! من تمام تالشم را میکنم اگر موفق نشدم فردا باهم میریم محضر           : احمد گفت ! نمیشه
خفـه ام کـردي بـرو سـاکت را     : گردن برادرش را گرفت و بوسید احمد کمی محبوبه را کنار زد و گفت          

راستی یادت نـره  . ود بی سروصدا با هم از خونه میریمحاضر کن اگر جواب بابا منفی باشه فردا صبح ز        
! ساك من را هم حاضر کن بعد از رفتن تو من دیگه توي این خونه نمیتوانم بمونم خودت میدونی چـرا                    

خواهر و برادر داشـتند بـا هـم         . محبوبه با محبت بیشتري احمد را بغل کرد و هزار بار ازش تشکر کرد             
ارد شد احمد به محبوبه اشاره کرد و محبوبه در یـک آن از چـشمها دور             قرار مدار میگذاشتند که پدر و     

  با این پسره مزاحم چی کار کردي: پدر رو به احمد گفت. شد
چی شـد  : احمد از روي مبل بلند شد برعکس پدر خودش را روي مبل جا به جا کرد دو دوباره پرسید           

نه نتها درس خوبی :  انداخت و گفتمسئله را حل کردي درس خوبی بهش دادي؟ احمد سرش را پایین           
بهش ندادم بلکه درس خوبی هم گرفتم اون محبوبه دوست داره و دست از سر محبوبه برنمیداره اونقدر                   

پدر از عصبانیت رنگش سیاه شد فشارش باال رفت و در حالی که          . صادق بود که من بهش اعتماد کردم      
  تو از اون پسره درس گرفتی؟چی تو چی گفتی؟ : رگهاي گردنش بیرون زده بود گفت

میـدونی اون پـسر کیـه؟    : پدر ادامه داد. احمد متوجه حال پدر بود سرش را پایین انداخت و حرفی نزد    
اون پسر یکی از حاجی هاي میلیاردر بازاریه که اگر دسـت تـوي جیـبش کنـه همـه مـا را میخـره و                       

ظاهر دارند که نگو اونها سجاده شـون        گذشته از این اونها خرمقدس هستند اونقدر توي دین ت         . میفروشه
تـو  ! را جلوي مردم آب کشیدند ما با اونها جور نیستیم نه اونها راضی به این وصـلت میـشوند نـه مـن               

احمـد سـرش را بـاال    ! چطور نتوانستی شر این پسره را از سر خانواده ما کم کنی؟ مگه من به تو نگفتم           
پـدر جـان علـی دسـت از خـانواده اش      : ده بود گفت نکرد همانطور که دست به سینه جلوي پدر ایستا        

شسته توي یک شرکت کار پیدا کرده از خانواده اش جدا شده براي خودش اتاق گرفته و بدون وابـسته           
گی به پدرش داره خرجش را درمیاره در ضمن محبوبه را هم خیلی دوست داره انس بین اونهـا بیـشتر             

  دداز اونی است که من و شما حدس می زدیم 
حاال که این پسر برخالف خانواده اش نمیتوانه دست از محبوبه بکشه بیا و شما بزرگتري کن و اونها را                   

به وضوح دستها و لبهاش پدر . بهم برسان، انشاهللا در آینده خانواده اش هم به این وصلت راضی میشوند         
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میدونی امروز چی شده؟ نمیدونی که امروز حاجی چند تـا الت و الشـخور را فرسـتاده            : میلرزید گفت 
بود دم مغازه براي زهر چشم گرفتن اونها براي اینکه پسرشون را برگردونند دست بـه هـر کـار کثیفـی                 

پـسرم ایـن را   !  با این وصـلت مخـالفم  میزنند یک عده چماق دار گرفته تا من را بترسونه من که از اول 
بدون اگر این پسره علی، به وصال محبوبه برسه بعد از یـک مـدت آتـش عـشقش فـروکش میکنـه و                    
خواهرت را ول میکنه برمیگرده پیش پدرش اون توي مال و ثروت بزرگ شده اون نمـی توانـه بـدون                   

 زوال خواهرت نشو این ازدواج به مال و ثروت دوام بیاره خواهرت تنها و سرشکسته میشه تو راضی به        
صالح کسی نیست میدونم تو جوانی و عشق را بهتر از من میشناسی ولی اشتباه نکن این عـشق نیـست           
علی تحت تاثیر قرار گرفته و به زودي پشیمان به سمت خانواده اش برمیگرده فقط ما نباید کوتاه بیاییم        

  ددتو چشمت را از محبوبه برندار بقیه اش حل میشه 
احمد دیگه سکوت کرد . وقتی علی نتوانه با محبوبه تماس بگیره دلسرد میشه و دست از سر ما برمیداره     

حـق هـم داشـت اون    پدر با شنیدن اینهمه حرف بازهم حرف خودش را میزد البته اون ترسـیده بـود و        
نمیخواست خانواده اش را به خطر بندازه این طبیعی بود ولی عشق از این موانع میگـذره احمـد چیـزي         

اون تصمیم خودش را گرفته بود و میخواست که به خواهرش کمـک  . در علی دیده بود که قانع شده بود   
اش کـرد جـوابی نـداد حتـی     به اتاقش پناه برد مادر هر چی صد. کنه تا سرنوشتش را خودش رقم بزنه    

موقعی که مادر به اتاقش آمد خودش را به خواب زد مادر روي احمد مالفـه اي کـشید و آرام از اتـاق            
اون شب محبوبه همراه پدر و مادر شام خورد پدر از اتفاقاتی که افتاده بود به محبوبه حرفی        . خارج شد 

ه خیلی بی تفاوت رفتـار کـرد بعـد از شـام      نزد نمیخواست احساسات محبوبه را نسبت به علی بیدار کن         
  ددمحبوبه پدر و مادرش را بوسید در خیال خودش با اونها خدا حافظی کرد و به اتاقش رفت 

یادش افتاد احمد هم میخواهد بره منتظـر نشـست          ! رهساکش را قبال بسته بود آماده بود تا همراه علی ب          
تا شب از دوازده گذاشت مطمئن شد که همه خوابیده اند به اتاق احمد رفت اون روي تخت دراز کشیده         
بود چشمهاش باز بود و داشت سقف اتاق را نگاه میکرد محبوبه بی سر و صدا وارد اتـاق شـد و در را                

محبوبه دسـتی  ! محبوبه من خیلی میترسم  :  رو به محبوبه گفت    بست احمد بلند شد و روي تخت نشست       
اما من نمی ترسم تصمیم را گرفتم بابا بـا ازدواج مـن و علـی موافقـت                 : به صورت احمد کشید و گفت     

  تو کمکم میکنی؟ : نمیکنه من مجبورم از این خونه بروم نگاه ملتمسانه اي به احمد انداخت و پرسید
نه جانم فردا صبح زود با هـم از ایـن خونـه    : واهرش را بغل کرد و گفت     شیمان که نشدي؟ احمد سرخ    پ

من نمیتوانم تو را تنها بفرستم تا زمانی که خیالم از جهت شما راحت نـشده بایـد مـن را تحمـل        . میریم
. احمد جان تو میتوانی بعد از عقد برگردي خونه انگار نه انگار و به زندگیت برسـی               : محبوبه گفت . کنید
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تو فکر میکنی من دلم راضی بشه تو تنها و بی کس از این خونه بـري و مـن                   : بی شد و گفت   احمد عص 
بی خیال اینجا بشینم و تماشاچی باشم من جوابی براي بابا ندارم من بیخ ریشت هستم به محض اینکـه           

  دچار مشکلی شدي میتوانیم با هم برگردیم اون موقع بابا نمیتوانه من و تو را رد کنه
من دیگه برنمیگردم من راهی بدون برگشت در پیش دارم تـو آینـده ات را خـراب نکـن       : فتمحبوبه گ 

من دیگه به خودم فکر : احمد دست محبوبه را گرفت و ادامه داد   ! همین جا بمان خودت را دردسر ننداز      
رت نمیکنم االن بزرگترین ناراحتی من آینده توست و تا زمانی که از آینده تو مطمئن نشوم دست از سـ                

برنمیدارم تو تنها خواهر من هستی و تا من زنده ام کسی نباید به تو آسیب برسونه من نگهبان و مراقب                      
تو هستم در قبال تو احساس مسئولیتی دارم که نمیتوانم به زبان بیاورم دیگه هم از تنهـا رفـتن حرفـی                     

  ددنزدن پاشو ساك من را حاضر کن صبح بعد از رفتن بابا میریم 
نه دختر جون، ما باید بعد از رفـتن بابـا   : احمد گفت! چرا صبح زود نریم؟ اون موقع بهتره   : محبوبه گفت 

یم خونـه تـا   بریم و تا قبل از ظهر عقد شما خوانده بشه اگر شرایط آماده نبود بعد از عقـد برمـی گـرد                 
نه من بعد از عقد برنمیگردم بدون رضایت بابا عقد کنم برگـردم        : محبوبه با ترس گفت   . شرایط مهیا بشه  

  مامان چی؟ اون را چطور غال بگذاریم؟: بگم چی؟ محبوبه ساك احمد را حاضر کرد و گفت
 بی سر و صـدا   محبوبه ساك احمد را توي کمد گذاشت و       . اون با من حاال بگذار صبح بشه      : احمد گفت 

از اتاق بیرون رفت و روي تختش دراز کشید ولی یک لحظه هم خوابش نبرد به آینده اي مـی اندیـشید    
که پدر و مادر در آن نقش نداشتند به علی که فکر کرد آرامش غریبی پیدا کرد حتی اسـم علـی بهـش                         

 دیـد و نمـی شـنید و    امنیت میداد به وضوح علی مرکز تمام خواسته هاش شده بود چیزي بجز او نمـی   
حاال که فرصت پیدا کرده بود به علی برسه نمیخواست این فرصت را از دست بده به هر قیمتی بایـد بـا         
علی میرفت چیزي براش مهم نبود با همین افکار صبح شد صداي مادرش را کـه غرغـر میکـرد شـنید                

ـ ! خسته و خواب آلود بلند شد اتاقش را مرتب کرد در اتاق را باز کرد               ادر پـشت در ایـستاده بـود و         م
چقدر میخوابی ظهر شـد مـن امـروز بایـد بـروم فروشـگاه          : منتظر بود تا محبوبه بیرون بیاد مادر گفت       

خورشت را دیشب بار گذاشتم فقط باید برنج را دم کنی محبوبه مثل آدمهاي احمق بـه حرفهـاي مـادر                
بـرنج را دم کنـی داداشـت گرسـنه         یادت نـره    : گوش میداد مادر آخرین دگمه پالتوش را بست و گفت         

  ددمیمانه به اندازه ناهار و شام برنج خیس کردم همه را دم کن 
خونه عروس دایـی  محبوبه من بعد از فروشگاه میروم   : مادر کیفش را برداشت در را باز کرد و ادامه داد          

مـادر یـک لحظـه تـوي چـشمهاي         ! شب بابات میاد دنبالم ممکنه شام اونجا بمونیم شما شام بخوریـد           
نگران نباش از همیشه بهتـرم  : تو حالت خوبه؟ محبوبه کسل گفت  : محبوبه نگاه کرد و ساکت شد پرسید      
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 مادر رفـت و محبوبـه در   .برنج را هم دم میکنم خیالت راحت باشه و مادر را بوسید و خدا حافظی کرد        
. را پشت سر او بست نفس راحتی کشید و به خودش گفت خوب شد بـا مـادر هـم خـداحافظی کـردم          

عجـب  : احمد دستی به شانه محبوبه زد محبوبه جا خورد و جیغ کشید احمد دستش را برداشت و گفت                
 را دم کـنم بعـد راه   بگذار بـرنج : احمد ساك به دست آماده بود محبوبه گفت  ! خواهر شجاعی، و خندید   

من برنمیگردم دلم نمیخواهد امروز بدون غذا     : محبوبه گفت . وقتی برگشتیم دم میکنی   : احمد گفت . بیفتیم
بمونید سریع توي قابلمه آب گرم ریخت زیر اجاق را روشن کرد و تا آخر زیادش کرد نیم ساعت توي           

 گذاست همه جا را مرتـب کـرد زیـر    آشپزخونه اینطرف و آن طرف رفت و برنج را دم کرد و روي گاز         
  دداجاق را خاموش کرد 

احمد همانطور کنار در ایستاده بود محبوبه ساکش را برداشت نگاهی به تمام گوشه کنار خونه انـداخت               
یرخوشی از خونه داشته باشه احمد در را باز کرد اول محبوبه بعـد هـم   چشمش را بست میخواست تصو 

توي راه هر دو ساکت بودند احمد تاکسی گرفت محبوبه به علی فکـر میکـرد             . احمد از در بیرون رفتند    
احمد به کاري که داشت انجام میداد هر دو نگران بودند ولی نگرانی آنها زمین تا آسـمان بـا هـم فـرق            

  ددداشت 
تاکسی مقابل ساختمان بزرگ چند طبقه اي توقف کرد علی جلو آمد و در را براي محبوبه باز کـرد بـا                    

 طبقـه  وجود احمد جرات نکرد دست محبوبه را بگیره سه تایی وارد ساختمان شدند و با آسانـسور بـه            
علی ترتیب همه کارها را داده بود به محض ورود آنها سردفتر صیغه عقد را جاري کرد بعد                  . سوم رفتند 

دفترها را براي امضاء پیش روي آنها گذاشت محبوبه و علی تمام صفحات را امـضاء کردنـد احمـد بـه         
قد را دست محبوبـه داد و   عنوان شاهد امضاء کرد یکی از کارکنان هم بقیه را امضاء کرد سردفتر قباله ع              

تبریک گفت محبوبه سر از پا نمی شناخت احمد به هردوي آنها تبریک گفت سه تایی هماطور که آمده              
خیلی ممنـون از اینکـه در مراسـم عقـد مـا       : بودند از محضر بیرون رفتند علی دم در رو به احمد گفت           

ورد و به دست احمد داد احمد کاغـذ  کاغذي در آ! شرکت کردي با اجازه شما من و محبوبه میریم خونه 
: احمد گفت! چی؟: علی با تعجب گفت! من و محبوبه با هم برمیگردیم خونه  : را به علی پس داد و گفت      

درست شنیدي من و محبوبه با هم برمیگردیم خونه من نمیتوانم اجازه بدهم شما آبروي پـدرم را ببریـد      
در و مادرم بگیم همانطور که قول دادم اگر اونهـا قبـول      محبوبه باید برگرده خونه و موضوع عقد را به پ         

نکردند من خودم محبوبه را به خونه بخت می فرستم البته اگر پدر و مادرم راضی نـشدند شـما امـشب               
منتظر تلفن من باش اگر تلفن کردم خودت را سریع به خونه ما برسان در غیر این صورت دو روز دیگه       
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 اینکه از این نقشه خوشش نیامده بود موافقت کرد وبه احمد گوشـزد کـرد   علی با ! محبوبه میاد خونه تو   
  محبوبه دیگه زن منه اختیارش دست منه

ولی علی حق داشت حاال دیگه اختیار محبوبه با او بود احمـد مالیـم         ! احمد از حرف علی ناراحت شد     
وبه به خطر انداختم تـو  میدونم چی میگی ولی این راهش نیست من همه آینده ام را به خاطر محب          : گفت

احمد تاکـسی گرفـت و   . علی ناچار راضی به برگشت محبوبه راضی شد    . الاقل این حرف را به من نزن      
: علی بـه محبوبـه گفـت   . علی و محبوبه در حالی که از دیدن همدیگر سیر نشده بودند از هم جدا شدند   
و بـا  ! هـم زنـدگی میکنـیم   دیگه زن من هستی بهت قول میدهم به زودي توي یک خونه کوچیـک بـا            

حسرت خواهر و برادر را سوار ماشین کرد و تا زمانی که تاکسی بپیچـه و از دیـد بیـرون بـره آنهـا را                
  ددچند لحظه مات آنجا ایستاد ولی باالخره راه افتاد و سر کار رفت . تماشا کرد

بـراي  : ساکم را چی کار کنم؟ احمد گفـت : احمد و محبوبه هنوز ظهر نشده خونه رسیدند محبوبه پرسید      
آن شب پدر و مادر محبوبه دیر وقت به خونه         ! هر احتمالی آماده توي کمد نگهدار مال من هم همینطور         

تاق خودش را حبس کرده بـود مـادر بـا    برگشتند احمد توي هال منتظر آنها بود محبوبه از ترس توي ا     
احمدجان چی شده مشکوك به نظر میرسی؟ انگار کار خالفی انجام داده باشـی رنـگ و                 : تردید پرسید 

  روت پریده چیزي شده؟ 
مـادر روبـروي احمـد ایـستاد و     ! درست حدس زدي اما چیز بد و خالفی نشده خیره: احمد جواب داد 

اگر قول بدهی خودت را کنترل کنی هنوز حرف احمد تمام نـشده            : این کار خیر چیه؟ احمد گفت     : گفت
پدر بدون اینکه به مکالمه آنهـا توجـه         . بود مادر هول کرد چی شده از دیشب یک دلتنگی عجیبی دارم           

کنه لباسش را عوض کرد و راهی اتاق خواب شد دم در اتاق رسیده بود، احمـد بمبـی کـه زیـر زبـان                       
: پـدر برگـشت و گفـت   ! رسید فقط بدونید که محبوبه با علی عقد کردنـد نت: داشت را منفجر کرد و گفت  

  تو از کی شنیدي؟ : چی کار کردند؟ مادر رنگش مثل گچ شد پدر جلو آمد یقه احمد را گرفت و گفت
  ددمن شاهدشون بودم : حمد کمی ترسید ولی با اطمینان خاطر گفتا

بـی  : به محض اینکه این حرف از دهن احمد خارج شد پدر سیلی محکمی به صورت احمد زد و گفـت    
غیرت پدر سوخته، اي نفهم بعد هم با سر ضربه سختی به صورت احمد زد خون از دمـاغش فـواره زد                  

رانـد مـادر جیـغ میـزد و گریـه میکـرد و از پـدر        مادر مابین اونها قرار گرفت و پدر رو با زور عقـب      
این بی شرم به جاي اینکه جلوي خواهر ورپریده اش را بگیـره رفتـه   : میخواست تا آرام باشه پرد گفت    

احمد با یک دست دماغش را گرفته بـود        ! شاهد عقد اونها شده بی چشم و رو از من خجالت نمی کشه            
 را انجـام دادم کـه شـما شـجاعتش را نداشـتی مـن از           کاري: در حالی که دهنش پر از خون بود گفت        
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اونهایی که شما را تهدید کردند نمیترسم من براي خوشبختی خواهرم دست بـه هـر کـاري میـزنم و از                      
این محبوبه کـه ایـن      ! برو صورتت را بشور   : کاري که کردم پشیمان نیستم مادر احمد را هل داد و گفت           

  همه شر راه انداخته کجاست؟
نه ما بعد از عقد برگـشتیم خونـه اونهـا تـصمیم داشـتند امـا مـن                   : احمد گفت   ! اون پسره رفته  نکنه با   

صداي احمد دیگه مفهوم نبود خونریزي مجال نداد همه جا به خون کشیده شـد پـدر        . منصرفشون کردم 
این هم آخر و عاقبت ما دیدي این دوتا نفهم بـا مـا چـه    : عصبانی روي مبل نشست و رو به مادر گفت   

محبوبه که از پشت در بسته به حرفهاي اونها گـوش میـداد از تـرس             . و با صداي بلند گریه کرد     ! کردند
آرام در را قفل کرد گوشش را به در چسباند تا صداي اونها را بشنوه دلش براي احمد میـسوخت ولـی                    

رس غالب تهی   محبوبه داشت از ت   ! چاره اي نداشت احمد گفته بود تحت هیچ شرایطی از اتاق بیرون نیا            
  ددمیکرد از اینکه به حرف احمد گوش کرده بود پشیمان بود و همه اش خدا خدا میکرد صداش نکنند 

یرخت و مابین اشکهاش به     احمد صورتش را با حوله پوشانده بود از دستشویی بیرون آمد مادر اشک م             
پدر دلداري میداد تنها چیزي که محبوبه به وضوح شنید این بـود کـه کـار از کـار گذشـته احمـد روي          

این بدبخت چی کـار کنـه   : صندلی نشست مادر حوله را کنار زد لب احمد پاره شده بود رو به پدر گفت  
حمد کنار خواهرش بوده هر چند که کـار    چه احمد بخواهد چه نخواهد اونها این کار را میکردند الاقل ا           

ما اگر از اول با اونها مخالفت نمیکردیم اینطوري نمیشد شما با لجبـازي کارهـا      . محبوبه کال اشتباه بوده   
  ددرا این قدر سخت کردي 

پـدر  . اونها عاشق هم هستند هیچ قدرتی نمیتوانـه آنهـا را از هـم جـدا کنـه               : اي خفه گفت  احمد با صد  
احمد پاشو بـرو  : مادر گفت. تو دیگه یک کلمه هم حرف نزن نمیخواهم صدات را بشنوم    : عصبانی گفت 

احمد کمی خوشحال شد وقتی کـه مـادر میخواسـت بـا پـدر تنهـا         . توي اتاقت حرص بابات را درنیار     
محبوبه خونه اسـت بعـد   : احمد در حالی که میرفت گفت.  یعنی مصمم به قانع کردن پدر بود    صحبت کنه 

از عقد برگشتیم خونه اگر امشب شما به ازدواج آنها رضایت دادي که هیچ وگرنه فردا از این خونه میره             
  دداون دیگه زن علی شده و اختیارش دست اونه 

اون شب پدر و مادر تا صبح بیدار نشستند و بـاالخره بـه    . مادر با دست اشاره کرد تا احمد ساکت بشه        
صبح از احمد خواستند علـی را بـه   . این نتیجه رسیدند که کار از کار گذشته و به این کار رضایت دادند             

 شرایطی که پیش آمده تصمیم جدي و درستی بگیرنـد پـدر و مـادر دیگـه مثـل      خونه بیاره تا در مورد  
  دیشب عصبانی نبودند مادر در مورد جهیزیه میگفت و اوضاع کامال عوض شده بود
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با رضایت پدر و مادر محبوبه یک ماه بعد به خونه علی رفت اما حاجی پدر علی بیکار نماند دست بـه               
خبـر  . د محبوبه یک سال بعد از ازدواجش هادي را به دنیـا آورد    دسیسه هاي مختلف زد ولی موفق نش      

به دنیا آمدن هادي به گوش حاجی رسید و باعث عصبانیت و کینه بیشتر نسبت به محبوبه شد حاجی و             
  ددهمسرش هرگز محبوبه را دوست نداشتند و اون را به عنوان عروس قبول نکردند 

آنها نه محبوبه و نه بچه اش را میخواستند و به هر ترتیبی میخواسـتند محبوبـه را از زنـدگی علـی دور               
احمد مرتب به خواهرش سر میزد و مراقب اون بـود هرگـز            . کنند و در این راه دست به هر کاري زدند         

یکی دوسال گذشت تا اینکه جنگ شروع شد و عراق به ایـران حملـه   .  نشدارتباط خواهر و برادر قطع   
کرد علی بر خالف خانواده اش یک مرد مذهبی و معتقد بود از محل کارش بارها به جبهه اعزام شـد و                    
سالمت برگشت اما طوالنی شدن جنگ و رسیدن آن به سال هفتم باعث شد علـی دیگـه تـوي جبهـه                      

شت تا تمام شدن جنگ در جبهـه بمانـه فرمانـده شـده بـود و در مهمتـرین       ماندگار بشه اون تصمیم دا 
  ددعملیات شرکت کرده و از خودش رشادتها نشان داد 

ز از به دنیا آمدن راضیه نمیگذشـت کـه          سال شصت و پنج بود محبوبه تازه راضیه را زاییده هنوز ده رو            
خبر شهادت علی را آوردند دنیا دور سر محبوبه چرخید باورش نمیشد علی عزیـزش را از دسـت داده         
. باشه اونقدر گریه کرد و خودش را زد که شیرش خشک شد و ناچار بـه راضـیه شـیر خـشک دادنـد                      

ارش کرده بود تا صبور باشه و محبوبه از اما علی سف! محبوبه باورش نمی شد علی مرده باشه شوکه بود     
خودش شکیبایی خاصی نشان داد تنها مونس او احمد بود درد جانگـداز از دسـت دادن علـی را فقـط        

باز هم احمد دست به کار شد و به جبهه رفت اما از جسد علی خبري به دست نیـاورد      . احمد درك کرد  
اگر علی شهید شده با جـسد علـی برگـرده و مـی     قدم به قدم جلو رفت اون به خواهرش قول داده بود     

گفتند که کلی شهید پشت خط جبهه مانده اند احمد خیلی تالش کرد و خـاکریز دشـمن را را دور زد و             
باالخره جسد علی را توي یک بیمارستان صحرایی پیدا کرد و با سختی تمام به پشت خط مقدم انتقـال        

  ددداد 
برگشت احمد خودش معجزه بود محبوبه وقتی جسد سیاه شده علی را دید از هـوش رفـت تـشخیص                     

دو روز . علی غیر ممکن بود فقط از زنجیري که به گردن داشت توانسته بودند علی را تـشخیص بدهنـد    
د محبوبه به خاطر بچه هاش و به خاطر علی که وصیت کرده بـود اگـر                کشید تا بتوانند علی را دفن کنن      

محبوبه بـه   ! شهید شدم راضی نیستم یک قطره اشک بریزي صبور باش و از یادگارهاي من مراقبت کن               
وصیت شوهرش عمل کرد و در تمام مراسم عزاداري خودش را کنترل کرد درخفا اشک میریخـت و در    

لی با شهادت اون تصمیم گرفتند بچـه هـا را از محبوبـه بگیرنـد و ایـن      خانواده ع! جمع صبر پیشه کرد   
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مبارزه سختی شد بین محبوبه و حاجی پدر علی یک سال تمام به دادگـاه احـضار شـد حـاجی وکیـل          
  ددورزیده و دانایی داشت محبوبه فقط برادرش احمد تنها یاورش را داشت 

کار خیلی سختی بود مبارزه علیه حاجی که ثروتمند بود و حاال پـدر شـهید هـم شـده بـود و از نفـوذ          
بازاري و ثروتش استفاده میکرد تا بچه ها را از محبوبه بگیره و تقریبا داشت موفق میشد که محبوبه نـا           

فت و وصیت نامه علی را که سالها پـیش تنظـیم کـرده بـود و در آن بـه                   امید از هر جا به بنیاد شهید ر       
وضوح نوشته بود مایل نیست بچه هاش زیر دست پدرش باشند را به یکی از وکالي بنیاد نـشان داد و                   
از آنها کمک خواست تمام راههاي قانونی به روي محبوبه بسته شده بود و عنقریب حکم صـادر میـشد           

 کار زد کسانی که دست اندر کار بودند با طرفندها یی که بلد بودند و فشاري که        که محبوبه دست به این    
از ناحیه بازار به حاجی آوردند او را از خواسته اش منصرف کردند و این دومـین پیـروزي محبوبـه در              

  ددمقابل خانواده علی بود 
هـادي  . سالها پیش علی را متعلق به خودش کرده بود و حاال بچه ها را از دست آنها دور نگهداشته بود       

مامان به چـی فکـر میکنـی؟ محبوبـه اشـک      : مادر را که غرق در افکار گذشته بود را صدا کرد و گفت      
به شهادت پدرت بـه روز سـیاهی کـه         به روزهاي سختی که گذرانده ام       : چشمهاش را پاك کرد و گفت     

خبر شهادت پدرت رسید به اون روز فکر میکردم من مثل تو نکردم من با اینکه یک زن هـستم خیلـی            
به خودم مسلط بودم من امیدم را از دست ندادم به سیاه بختی خودم کفر نگفتم هرگز به اینکه خـودم را             

اشته تو هم باید به خـودت مـسلط باشـی و صـبر     از بین ببرم فکر نکردم همیشه امیدي در دلم وجود د       
پیشه کنی همانطور که من صبر کردم تو هم مثل من وظیفه اي داري ولی تو فراموش کردي تو یک بچه               
داري بهارك عوض اینکه کوچه به کوچه بگردي بهارك را پیدا کنی اینجا نشستی زانوي غم بغل کـردي     

هـادي اشـکهاي مـادر را پـاك کـرد      !  مـایوس کـردي  من فکر میکردم یک مرد تربیت کردم تو من را       
هادي دلش براي بهارك میسوخت به خـودش گفـت     .صورتش را بوسید و قول داد دنبال بهارك بگرده          

  بهارك االن کجاست ؟
مهرداد توي بیمارستان متوجه شد مادر بهارك به پزشک قانونی منتقل شده تصمیم گرفت براي گـرفتن                  

ه ولی همان موقع دو تا تصادفی آوردند و ناچـار بـراي مـداواي آنهـا بـه      اطالعات به پزشک قانونی بر  
بخش اورژانس رفت و تا شب توي اتاق عمل بود شب دیر وقت موقعی که میخواست خونه بره رئـیس           
بیمارستان کسی را دنبالش فرستاد مهرداد با دلخوري از اینکه مانع رفتنش شـده بـود بـه اتـاق رئـیس               

 توقف کوتاهی کرد نفسی تازه کرد دستش را بلند کرد و در زد آقاي محمـدي          بیمارستان رفت پشت در   
توي اتاق منتظر مهرداد نشسته بود از مهرداد خواست تا داخل اتاق بشه و مهرداد دستگیره را چرخانـد                  
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میدونی امروز سرنوشتت تغییـر  : و داخل اتاق شد محمدي با چهره خندان از مهرداد استقبال کرد و گفت  
کـدام  : مهرداد هنوز متوجه حرف محمدي نشده بود پرسـید   !  باالخره جوابی که میخواستی رسید     کرد؟ و 

. تو میتوانی مادرت را به شهرش برگردونـی  ! انتقالت به شیراز شهر آبا واجدادیت     : جواب؟ محمدي گفت  
بـرو  : مهرداد خیلی خوشحال شد دست محمدي را گرفت میخواست ببوسه اما محمدي مانع شد و گفت          

ین خبر خوش را به مادرت بده از فردا هم دنبال بلیط و کارهات باش برگه اي را به سمت مهرداد دراز         ا
  دداین هم برگه انتقالیت به یکی از بهترین بیمارستانهاي شیراز : کرد و گفت

رداد برگه را گرفت و از محمدي تشکر کرد و همراه محمدي از اتاق خارج شد انتهاي راهـرو از هـم    مه
اگر به خاطر مادرت نبود هرگز راضی به از دست دادن بهترین پزشک            : خداحافظی کردند محمدي گفت   

 یـک  مهرداد با شادي وصف ناپذیري راهی خونه شـد بـین راه    . بیمارستان نمیشدم برو خدا به همراهت     
قوطی شیرینی خرید با عجله خودش را خونه رساند وقتی کلید را توي در پیچاند تازه بـه یـاد بهـارك       
افتاد کمی اوقاتش تلخ شد ولی با خودش گفت این بچه خیلی خوش قدم بود مـن موفـق شـدم راهـی             

  ددمامان بیا پسرت با یک خبر خوش اومده : شیراز بشوم در را باز کرد و با صداي بلند گفت
مامـان میـریم شـیراز، مـن     : خوش خبر باشی خبرت چیه؟ مهرداد گفـت   : مادر از آشپزخونه جواب داد    

! نی طلبـت خوش خبرباشی مژدگـا : منتقل شدم مادر از آشپزخونه بیرون آمد و مهرداد را بوسید و گفت           
اگر آمـاده باشـیم   : انشااهللا وقتی رسیدیم شیراز براي تو یک پیراهن میخرم حاال کی میریم؟ مهرداد گفت 

همین امشب وسایلمون را جمع میکـنم فـردا         : مادر خوشحال شد و گفت    ! همین فردا هم میتوانیم برویم    
 را دستی بکـشه تـا رسـیدیم    صبح برو بلیط بگبر برویم االن به خواهرم زنگ میزنم صبح بره خونه مون   

: مهرداد شیرینی را باز کرد مادر شیرینی را نگـاه کـرد و گفـت      . بریم خونه خودمان مزاحم کسی نباشیم     
اونها مشغول خوردن بودند که بهارك از اتاق خواب خودش را بـه سـالن             . مثل همیشه خوش سلیقه اي    

  رساند و صدا کرد مهرداد اومدي؟
و بهارك را بغل کرد این چند روزه خیلی به هم انس گرفتـه بودنـد مهـرداد              مهرداد دستهاش را باز کرد      

معلومه با خودمون میبریم تـا حـاال کـه خبـري از             : مامان این بچه را چی کار کنیم؟ مادر گفت        : پرسید
اقوامش نشده تا پیدا شدن خانواده اش مهمان ماست نگران نباش اوضاع اینطور نمیمونه باالخره کـسی                

میاد تو دنبال کارهامون باش دیگه یک دقیقه هم طاقت ندارم میخـواهم برگـردم شـیراز سـر     دنبال اون  
خودت میدونی که من به خاطر تو دست از همه چیز شستم و اومدم تهران تـا تـو دکتـر                     ! خونه زندگیم 

تو باید به همشهري هاي . قابلی بشی حاال وقتش شده هم تو هم من برگردیم به جایی که شروع کردیم              
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مادر از خوشحالی سر از پا نمی شناخت و مرتب زیر لـب میگفـت بـه               ! ن و اهالی شیراز خدمت کنی     م
  ددآرزوم رسیدم خدا را شکر 

رك تـوي اتـاق پیچیـده بـود مهـرداد از      مهرداد با بهارك بازي میکرد و قلقلکش میداد صداي خنده بها  
خنده و شادي بهارك لذت میبرد بهارك دختر بچه کامال معمولی بود ولی چیزي در وجودش داشت کـه      
مهرداد را جذب خودش میکرد مهرداد روي حسی که نسبت به بهارك داشـت نمیدونـست چـه اسـمی                    

مهرداد دست از قلقلک بهـارك  ! ک ندهبابا مردم از خنده نکن قلقل : بهارك بین خنده هاش گفت    ! بگذاره
بهارك به دامن مادر پناه برد مادر دستش را با گوشه دامنش پاك کرد و بهارك را بغل کـرد و                . برداشت

مهرداد برو آشپزخونه غذا را بیار من دستم بنده با دسـت بـه بهـارك      : بوسید و پیش مهرداد آمد و گفت      
د و می بوسید مهرداد سفره را انـداخت بـشقابها را چیـد و    اشاره کرد بهارك مادر را محکم بغل کرده بو        

مادر همراه بهارك سر سفره آمدند مهرداد براي هر دو آنها غـذا کـشید بهـارك بـه                   ! قابلمه غذا را آورد   
تنهایی غذا را تمام کرد خیلی خسته بود کنار سفره خوابش برد مادر سفره را جمع کرد مهرداد بهارك را          

 و دلنشین بهارك را نگاه کرد از بهارك خوشش آمده بود دیگـه دلـش نمیامـد از    بغل کرد چهره معصوم   
بهارك دور بشه بهارك را محکم به خودش چسباند حس پدرانه اي در مهرداد قوت گرفـت بهـارك را                     

مامـان اگـر امـشب    : روي تخت گذاشت و پتوي نازکی روش کشید به سالن برگشت و به مادرش گفت       
اینجوري بهتره، من تـا  : مادر با خوشحالی گفت.  صبح با ماشین خودم راه میافتیمچمدانها را ببندي فردا  

مهرداد شب بخیر گفت و رفت تا بخوابه چـون تـصمیم داشـت              . دیر وقت بیدار میمونم و حاضر میشوم      
  ددصبح زود راهی شیراز بشه 

صبح ساعت شش مادر از شوقش تمام چمدانها را بی سر و صدا توي ماشین گذاشت و برگـشت تـوي        
آپارتمان روي تمام مبلها را کشید هر چی مواد غذایی توي یخچال داشت برداشت و یخچال را از بـرق    

ت سفره و نـان و پنیـر را   کشید همه چیز را مرتب کرد فالسک چایی را که پر کرده بود توي سبد گذاش        
کنار چیزهاي دیگه گذاشت با صداي استکانها بهارك بیدار شد و سراغ مهرداد رفت و با نوازش مهرداد                 

  ددرا بیدار کرد 
ه بهارك زد مهرداد تعلق خاطري نسبت بهارك پیدا کـرده بـود        مهرداد چشمهاش را باز کرد و لبخندي ب       

بلند شد و با بهارك براي شستن دست و صورت دستشویی رفتند صداي خنده و آب بازي اونها گـوش           
مادر را نوازش میداد مادر تند تند جمع جور کرد بالش و لحاف نازکی براي بهارك برداشت همـه چیـز          

: من گشنمه مادر بیسگویتی دست بهـارك داد و گفـت   :  به بهارك گفتآماده بود مهرداد لباس پوشید و    
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مامان : مهرداد گفت . فعال با این خودت را مشغول کن میخواهیم بریم مسافرت بین راه صبحانه میخوریم             
  ددهمه را توي ماشین گذاشتم : چمدانها کجاست؟ مادر گفت

مهرداد توي دلش گفت چقدر براي شهرش دلتنگی میکرده و من نفهمیدم و چقـدر خـوب شـد کـه بـا                       
سه تایی با آسانسور پایین رفتند مادر کلید آپارتمان را به دست سـرایدار داد و                . ماشین خودمون میریم  

بـه  : سرایدار با تعجب گفت. هفته دیگه براي فروش میام   جون شما و این خونه انشاهللا تا یکی دو          : گفت
معلومه میریم سر خونه زندگی خودمان اگر ممکنه بـراي          : سالمتی کجا تشریف میبرید؟ مادر جواب داد      

  ددآپارتمان مشتري پیدا کن چون دیگه ما به اون احتیاج نداریم و فکر نمیکنم برگردیم 
مهرداد وارد صـحبت اونهـا   . شماره تماسی چیزي به من بدهید اگر الزم شد خبرتون کنم        : سرایدار گفت 

رحیم آقا ما هنوز نمیدونیم دقیقا کجا میریم شما فعالیت کن ما هم وقت جا به جا شدیم بـه      : شد و گفت  
رحـیم آقـاي   . میدهم بعد هم در ماشین را باز کرد مادر و بهـارك سـوار شـدند   شما زنگ میزنم شماره     

بهارك بـه محـض راه افتـادن        . سرایدار در پارکینگ را بازکرد مهرداد گاز داد و از پارکینگ خارج شد            
راه دور و . ماشین خوابش برد مادر پتو را روي بهارك کشید و با محبت صورت بهـارك را نـوازش داد        

ش داشتند دو سه ساعت گذشت بهارك از فرط گرسنگی بیدار شد مادر از مهرداد خواست           درازي در پی  
تا جایی سر سبزي که دید نگهداره تا صبحانه بخورند مهرداد هم احساس گرسنگی داشت و خیلی زود               
چند تا درخت سر سبز دید با احتیاط سرعت را کم کرد و از جاده اصلی خارج شد مهـرداد ماشـین را                 

  ددخت تنومندي پارك کرد مادر از ماشین پیاده شد و زیر اندازي که همراه داشت را پهن کرد کنار در
تگی در مامان یک چایی بده تا خـس   : مهرداد سبد صبحانه را آورد فالسک چایی را بیرون آورد و گفت           

کنم بهارك توي ماشین جا مانده بود بهارك بی تابی کرد مادر بهارك را بغل کرد و سر سفر برد اشتهاي              
بهارك خیلی خوب بود حسابی صبحانه خورد سه تایی سر سفره بودند ناگهان صـداي برخـورد دو تـا            

 گـارد کنـار جـاده    ماشین سواري اونها را به خودشان آورد یکی از ماشین ها از جاده خارج شد و بـا                
برخورد کرد و ایستاد مهردا مثل برق از جا پرید و سراغ ماشینی که تصادف کرده بود رفت ماشـین بـا                      
برخورد به گارد چپ شده بود چهار نفر داخل ماشین بودند هر چهار تاي آنها سرشان روي سقف بـود                    

به در ماشین زد تا اینکه موفـق شـد   مهرداد سعی کرد در را باز کنه اما درها قفل شده بودند چند تا لقد               
در را باز کنه اونهایی که پشت نشسته بودند و کمر نداشتند را سریع بیرون کـشید مهـرداد رو بـه مـادر                      

  ددمامان بیا کمک کن اینها را از ماشین دور کنیم : فریاد زد
از این جا تکان نخور و سریع خودش را به مصدومین رساند و بـا هـزار زحمـت               : مادر به بهارك گفت   

باز کردن کمربند یکی دو دقیقه وقت گرفت اول توانست راننده را خارج کنه           . اونها را از صحنه دور کرد     
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 بـا کمـک مـادر چهـار نفرشـان را از           بعد هم زنی که کنار راننده نشسته بود را از ماشین بیرون آورد و             
ماشین دور کردند هنوز زیاد از ماشین دور نشده بودند که ماشین آتش گرفت صداي انفجـار همـه جـا            

مهرداد خودش را روي زمین انداخت بهارك از ترس جیغ میزد مادر پیش بهارك رفـت و سـعی      . پیچید
کهاي اولیه را آورد و همه را معاینه کرد همـه    مهرداد از داخل ماشین کیف کم     . کرد تا بهارك را آرام کنه     

بهوش بودند ولی وضع یکی از آنها بدتر از همه بود به ماساژ قلبی هم جواب نـداد و در همـان دقـایق                  
نفر دوم خونریزي شدیدي داشت مهرداد با کمک چادر مـادرش جلـوي خـونریزي را    . اول جان باخت  

د و نفر چهارم دستش شکسته بود مهرداد بـا احتیـاط        گرفت نفر سوم فقط ترسیده بود و دچار شوك بو         
دستش را بست مهرداد روي مصدومی که فوت کرده بود را با یک مالفه پوشـاند چنـد نفـر کـه شـاهد            
تصادف بودند به کمک مهرداد آمدند، مهرداد به آنها اجازه نداد تا مصدومها را جا بـه جـا کننـد از آنهـا      

  ددخواست تا آمبوالنس خبر کنند 
یک ساعت گذشت صداي آمبوالنس به گوش رسید پزشک آمبوالنس با عجله خودش را به مصدومین               

داده من پزشک هستم و تمام کمکهاي اولیه را انجام : حادثه رساند مهرداد خودش را معرفی کرد و گفت    
ام پزشکیار تشکر کرد و از مهرداد خواست تا استراحت کنه و یکی یکی مجروحان به آمبوالنس منتقل                   

مهرداد خسته از فعالیت سختی که کرده بود پیش مادر رفت و از اون خواست تا وسایل را جمـع     ! کردند
ع همـه چیـز را مرتـب        بهارك را از بغل مادر گرفت و داخل ماشین گذاشت مادر سری           . کنه تا راه بیفتند   

  کرد و راه افتادند هنوز کلی راه تا شیراز داشتند
مهرداد با مادرش تا رسیدن به شیراز در مورد تصادف با هـم صـحبت کردنـد مـادر از اینکـه پـسرش                 

من همـین  ! پسرم تو من را به آرزوم رساندي: توانسته بود به مجروحان کمک کنه خوشحال بود و گفت       
یع توانستی به اونها کمک کنی هرکس دیگه اي به جاي تو بود صبر میکرد ولـی                 را میخواستم چقدر سر   

من : مهرداد روبه مادرگفت  . تو با شجاعتت باعث نجات اونها شدي آفرین پسرم من به تو افتخار میکنم             
مادر با تعجب پرسید چطور مگه؟ مهـرداد  ! هم خوشحالم ولی از اینکه شجاعت به خرج دادم شک دارم    

 اون لحظه اي که تصادف اتفاق افتاد خیلی ترسیدم وحشت تمام وجودم را گرفته بـود ولـی                 :جواب داد 
در یک آن توانستم به ترسم غلبه کنم دست و پاهام را که بی حس شده بود تکان بدهم و به طرف اونها          

  ددبروم 
همین که توانستی به ترست غلبه کنی خیلی مهم است من هـم ترسـیده بـودم                 : مادر لبخندي زد و گفت    

مادر برگـشت و بـا      . من اصال نترسیدم چون مهرداد اونجا بود      : بهارك گفت . حتی نمیتوانستم فریاد بزنم   
تی تـازه جـایی کـه    آخه تو یک دختر نتـرس و قهرمـانی هـس   : دست سر بهارك را نوازش کرد و گفت  

www.takbook.com



باالخره از کنار دروازه قرآن گذشتند و بعد از طی چند خیابون سرسـبز          ! مهرداد باشه آدم دیگه نمیترسه    
مادر با شوق کودکانـه اي در را بـاز         ! رسیدیم: مهرداد ماشین را کنار در بزرگ چوبی نگهداشت و گفت         

کلیدي را پیدا کرد و در قفل چرخانـد     کرد و از ماشین پیاده شد کیفش را گشت و با زحمت زیاد دسته               
  ددو در را باز کرد 

حیاط بزرگی با چند تا باغچه که بجز علفهاي هرز چیزي در آنها نبود چشم را اذیت میکـرد و خبـر از          
برگ درختهاي بلند تبریزي بهم می خورد و صداي آرام بخشی بـه گـوش         ! ودبی توجهی به باغچه ها ب     

بهارك سعی میکرد به مهرداد کمک کنـه امـا          . مهرداد یکی یکی چمدانها را از ماشین پیاده کرد        . میرسید
من میخواهم پـیش  : مهرداد از بهارك خواست تا همراه مادر باشه، بهارك دست مهرداد را گرفت و گفت   

رداد نگاهی به چشمهاي مهربان بهارك کرد چیزي در آن دید که تا آن زمان ندیده بـود و از  مه. تو باشم 
بهارك طور غریبی به مهرداد نگاه کرد مهرداد با یک دست آخرین چمـدان و  ! چیزي که دید تعجب کرد   

  ددبا دست دیگر بهارك را بغل کرد و داخل خونه شد 
چرا خونه اینقدر خاك گرفته؟ مگه خالـه بـراي   : مادر قبل از آنها وارد ساختمان شده بود مهرداد پرسید     

من از شوقم یادم رفت به خاله زنگ بزنم باید خودمان دست بـه  : تمیزي نیامده؟ مادر با شرمندگی گفت 
مـن  : بهارك گفـت .مامان من خیلی خسته ام حسی ندارم : مهرداد گفت. تمیز کنیمکار بشویم و خونه را     
تا من و بهارك گرد و خاك خونه را میگیرم تو بـراي مـا غـذا بخـر        : مادر گفت . به جاي تو کار میکنم    

د مهرداد از پیشنهاد مادر استقبال کرد و براي تهیه غذا بیرون رفت بین راه به نگاه بهارك فکر میکر              . بیار
مـادر و  . به خودش گفت اشتباه کردي ممکن نیست اون بچه است هنوز چهار پـنج سـال بیـشتر نـداره        

بهارك چمدانها را توي اتاق گذاشتند تمام در ها را باز کردند تا هواي تازه وارد بـشه بعـد هـم سـریع                     
  ددمشغول گرد گیري شدند 

آن شب بعد از خوردن شام هر سه تاي آنهـا  . وقتی مهرداد برگشت کار گردگیري و جارو تمام شده بود   
مهرداد صبح زود بیدار شد و بدون خوردن صبحانه از خونه بیرون رفت میخواست              . خیلی زود خوابیدند  

یمارستان به خونه آنها نزدیک بود مهرداد بعد از اینکـه      ب. هرچه زودترکارش را در بیمارستان شروع کنه      
مدارکش را به ریئس بیمارستان داد ریئس بیمارستان آقاي محرابی مهرداد را به خونـه فرسـتاد تـا اون             

مهرداد از محرابی تشکر کرد و با نـان تـازه بـه    . روز را استراحت کنه و از روز بعد کارش را شروع کنه    
مهـرداد  . ار شده و چایی حاضر کرده بود بهارك به صـداي مهـرداد بیـدار شـد                مادر بید . خونه برگشت 

شـما  : مهرداد رو به مادر گفـت     . همین االن میام بگذار صورتم را بشورم      : صداش کرد بهارك جواب داد    
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بله از اینکـه بهـارك را از        : مهرداد گفت ! منظورت بهارکه؟ : فکرمیکنی ما کار درستی کردیم؟ مادر گفت      
  ددکردم ناراحت هستم شهرش دور 

اما از صمیم قلب راضی نبود کـسی       . نگران نباش اگر کسی سراغ بهارك بیاد متوجه میشویم        : مادر گفت 
ده بود و نمیخواست آنرا از دسـت بـده     سراغ بهارك بیاد اون براي خودش اسباب بازي تازه اي پیدا کر           

بهارك با اشتها صبحانه خورد و      . مادر به بهارك عالقمند شده بود و بهارك را کنار خودش می خواست            
مامان باید براي درسـت کـردن باغچـه    : مهرداد به مادر گفت . موقع جمع کردن سفره به مادر کمک کرد       
به خاله زنگ زدم قرارشد باغبان خونـه اشـون را      : فتمادر گ . باغبان بگیریم اوضاع باغچه خیلی خرابه     

پس انـشااهللا تـا یـک هفتـه         : مهرداد گفت . بفرسته کارگرش را هم براي کمک فرستاده عنقریب در بزنه         
دیگه کامال جا به جا میشویم من هم از فردا میروم سرکار، باید به فکر یک مطب هم باشم بعـد از ظهـر     

بعد از ظهر ها با هم میریم پارك با هم خـوش     : بهارك گفت . ت تلف کنم  ها بیکار هستم نباید بیهوده وق     
  .پارك فقط روزهاي جمعه از اول هفته تا آخرش فقط کار: مهرداد خندید گفت. میگذرونیم

شش ماه از آمدن آنها به شیراز میگذشت که براي خونه اشان در تهران مشتري پیدا شـد مهـرداد بـراي             
قبل از اینکه راهی شـیراز بـشه بـه          . ت در عرض دو روز خانه را فروخت       فروختن خانه به تهران برگش    

بیمارستانی که قبال در آن کار میکرد رفت کسی از اقوام بهارك براي پیدا کردنش مراجعه نکـرده بـود و       
بین مهرداد و بهارك انس و الفتی وجود داشت که مرتب بیـشتر     . مهرداد با دست خالی به شیراز برگشت      

 به شوق دیدن بهارك سریع خودش را به خونه میرساند با اطرافیـان کـوچکترین ارتبـاطی     میشد مهرداد 
  ددبرقرار نکرد و هیچ دوستی نداشت 

بهارك به زنـدگی بـا مهـرداد و    . تهمهرداد فقط این را حس میکرد یکی توي خونه چشم به راهش نشس       
مادرش عادت کرده بود و آنها را خانواده خودش میدانست بهارك از همان کودکی دل به مهرداد بـست                 
مواقعی که مهرداد خونه نبود دلتنگی داشت و با برگشتن مهرداد از سر کار این دلتنگـی از بـین میرفـت                  

 چشم یک دختر بچه مهمان نگاه میکرد و با نگرانی       مهرداد بهارك را دوست داشت اما همیشه به اون به         
و التهاب منتظر بود روزي کسی پیداش بشه و بهارك را از آنها جدا کنه و هر روزي که میگذشـت ایـن                

  دداضطراب مهرداد بیشتر میشد 
 حساب مهرداد بهارك هفت ساله بود و باید مدرسه میرفت ولی هیچ مـدرکی نداشـتند تـا اسـمش را             با

مادر دست به کار شد و از کمـک آشـناهاي خـودش اسـتفاده کـرد و از دهـات          ! توي مدرسه بنویسند  
اطراف توانست یک شناسنامه براي بهارك بگیره هنوز هم توي دهات آنجا براي بچه ها زود شناسـنامه   

روزها و . میگرفتند بهارك با گرفتن شناسنامه وارد دبستان شد و مرحله جدیدي در زندگیش آغاز شد              ن
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بهارك هر روز بزرگ و بزرگتر میشد حاال بهارك شـانزده          . هفته جاي خودشان را به ماهها و سالها داد        
مـدن مهـرداد   بهـارك لحظـه هـا را بـراي آ    ! ساله بود و هر روز عالقه اش نسبت به مهرداد زیاد میـشد    

میشمرد هر کاري براي رضایت خاطر مهرداد میکرد و این محبتی بین ایـن دو بوجـود آورده بـود کـه                      
  ددبهارك نمیخواست کسی در آن شریک بشه 

 یک دختر خانه دار ساخته بود و مثل چشمهاش از بهـارك مراقبـت               مادر شیفته بهارك بود و از بهارك      
مهرداد دوره تخـصص را  . میکرد مادر عالقه بهارك نسبت به مهرداد را حس می کرد و طبیعی میدانست         

تمام کرد و جراح قابلی شد با عمل هاي فوق العاده اي که در بیمارستان انجام میداد جراح سرشناسـی                    
مـادر  . افتخار میکردند در کنار آن از موقعیت عالی مالی نیز برخـوردار شـده بـود   شده بود و همه به او    

بارها به مهرداد پیشنهاد کرد تا ازدواج کنه ولی مهرداد تصمیم به ازدواج نداشت و با مادر مخالفت کرده                 
ا قـرار  فشارهاي مادر باعث شد تا ب. بود و دوره تخصص را بهانه میکرد و حاال بهانه اش تمام شده بود     

خواستگاري از مینا دختر رییس بیمارستان موافقت کنه بهارك وقتی شنید از غصه مریض شـد حـال و                 
چیزي میخواسـت ولـی   ! حوصله نداشت کسل بود بیتابی سراغش آمده بود که تا اون روز سابقه نداشت      

  ددنمیدونست چی میخواهد 
بهارك بیا ببـین از قـدیم چـی بـراي     : مادر از بهارك خواست تا براي خواستگاري آماده بشه مادرگفت     

مادر در کمد را باز کرد و بغچه ترمه اي را بیرون آورد یک تکه پارچه سنگ دوزي                  . عروسم نگهداشتم 
براي عروسم لباس عروسی میدوزم که هـیچ کـس تـا بـه     با این   : شده سفید را نشان بهارك داد و گفت       

بهارك پارچه را نوازش کرد و به صورتش مالید مادر پارچه را بـا احتیـاط از بهـارك     . حال ندیده باشه  
باید بریم خرید و براي تو یک دست لباس خوشگل        : گرفت و داخل بغچه گذاشت و رو به بهارك گفت         

یعنی چی تو نمیایی؟ مگه میـشه در یـک   : مادر جا خورد و گفت. من با شما نمیام : بهارك گفت . بخریم
می خـواهی مهـرداد پـشیمان بـشه بـه زور            !همچین روزي مهرداد را تنها بگذاري اصال بدون تو نمیشه         

راضیش کردم نه دخترم این کار تو درست نیست تازه اگر نظر موافق نداشته باشی مهرداد با ایـن دختـر      
  ددهانه است ازدواج نمیکنه اون دنبال ب

ببین مهرداد در بهترین موقعیت علمی خـودش قـرار داره اگـر االن    : مادر دست بهارك را گرفت و گفت  
تنها و مجرد باقی میمانه تو بایـد  نتوانم اون را راضی به ازدواج کنم دیگه نمیتوانم و اون تا آخر عمرش             

به من کمک کنی مینا دختر خوبیه در این چند سالی که ما به شیراز برگشتیم با آنها ارتباط داریـم هـیچ           
مـادر  . نقطه منفی در این دختر ندیدم پدرش هم از خدا میخواهد تا دامادي مثـل مهـرداد داشـته باشـه                  

بهـارك اونقـدر   "ر چشمهاي اون دید با خودش گفت نگاهی به قیافه بهارك انداخت حس حسادت را د   
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مهرداد را دوست داره که نمیخواهد شخص تازه اي وارد زندگی مان بشه امـا بهـارك در اشـتباهه ایـن               
  ددشخص تازه براي زندگی ما الزم و ضروري است 

مـادر یـک دسـت    . بهارك زیاد با مادر مخالفت نمیکرد و در نتیجه راضی شد تا با مادر براي خرید بره 
لباس خیلی قشنگ براي بهارك خرید موقع پرو لباس به بهارك نگاه کرد دیگه از اون دختر بچه اثـري             

ور مانده بـود بهـارك تـوي    نبود اون در طی سالها تبدیل به یک زن جوان شده بود و این از دید مادر د 
سرش نقشه اي براي مینا داشت بهارك براي اولین بار در عمرش میخواست کاري برخالف میلش انجام        
بده و به خوبی میدانست مینا رقیب سختی اسـت و بایـد از میـدان بـه درش کنـه بهـارك هنـوز روي                          

  .احساسی که نسبت به مهرداد داشت نمیتوانست اسمی بگذاره
ز حرفهایی که با مادرش زدند تصمیم گرفت دنبال بهارك بگرده و اولـین کـار را بـا گـشتن          هادي بعد ا  

خونه آنها توي مرکز شهر بود یکـی یکـی بیمارسـتانها را زیـر پـا              . توي بیمارستانهاي شهر شروع کرد    
گذاشت در این بین مراسم عزاداري به چهلم رسید دایی به تمام کارها رسیدگی میکرد هـادي بـه امیـد                
پیدا کردن بهارك به زندگی برگشته بود سرکار میرفت و در تمام ساعت بیکاري دنبال بهارك بود کـه از      

دایی و هادي با هم به کالنتري رفتند هادي دچار اضطراب شده بود از یـک           . طرف کالنتري احضار شد   
نـاگوار دیگـه   طرف به امید اینکه بهارك پیدا شده توي دلش خوشحال بود از طرف دیگه میترسید خبر        

  دداي بهش بدهند 
هادي براي شنیدن خبر بد دیگه تحمل نداشت لحظات اضطراب و اسـترس بـه پایـان رسـید و ریـئس           

رد اتـاق شـدند افـسر نگهبـان هـادي را          کالنتري آنها را به اتاقش دعوت کرد همراه یک سرباز آنها وا           
: دل هادي هري ریخت و پرسید     . خبر خوشی برات دارم   : شناخت بلند شد و با هادي دست داد و گفت         

ولی خبر خوش من اینکه قاتل مادر زنـت پیـدا   !! متاسفانه هنوز نه: بهارك پیدا شده؟ افسر نگهبان گفت     
 تا قاتل را از بازداشتگاه آوردنـد مـرد ژولیـده اي بـا     شده و اعتراف کرده، با اشاره به سرباز دستور داد   

لباسهاي کثیف دستبند زده وارد اتاق شد هادي با عصبانیت به مردك حمله کـرد و مـشت محکمـی بـه        
سرباز که غافل گیر شده بود به خودش آمد و جلوي هادي را گرفت و روي صندلی      . صورت مرد کوبید  

من قبل از اینکـه     ! قرار نبود از این کارها بکنی     : حت شد و گفت   افسر نگهبان از دست هادي نارا     . نشاند
انگار اشتباه ! اون را دادسرا بفرستم خواستم تا با شما روبرو بشه و از زبان خودش جریان را بشنوید اما           

  ددکردم 
ببخشید جناب سروان هادي خودش را کنترل میکنه و با دست هادي را فـشار   : یی واسطه شد و گفت    دا

. داد هادي با خشم نگاهی به قاتل انداخت و آرام نشست اونهم دلش میخواست اعتراف قاتـل را بـشنوه   
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انـداخت و  قاتل نگاهی بـه هـادي   . افسر نگهبان از قاتل خواست تا حرفهایی را که قبال گفته تکرار کنه       
من از خانواده ثروتمند و با شخصیتی هستم متاسـفانه بـا دوسـتهایی کـه            : صورتش را برگرداند و گفت    

دوروبرم بود از راه به در شدم و براي تفریح مواد میکشیدم عرق میخوردم و خوش بودم پول تو جیبـی           
 بـه عادتهـاي بـدم بردنـد     که پدرم میداد براي کارهایی که میکردم کافی بود ولی وقتی پدر و مادرم پی            

دیگه به من پول تو جیبی ندادند اوایل مادرم گاها به من پول میداد وقتی پدرم فهمید خرجـی مـادرم را     
هم برید تا به من کمک نکنه چند روز بود که پول نداشـتم و نمیتوانـستم مـواد بخـرم دوسـتهام دیگـه                    

وي خیابون با یـک موتـوري برخـورد کـردم     خمار بودم ت. دوروبرم نبودند و هیچکدام به دادم نرسیدند     
لباسم پاره و خاکی شد توي خیابون سرگردان شده بودم خودم را به خونه رساندم پدرم خونه بود با هم        
کتک کاري کردیم کلی چیز شکوندم پدر به زور من را از خونه بیرون کرد و گفت دیگه اینجـا نیـا اگـر     

  ددبیایی می دهم دست پلیس 
چنـد  : افسر نگهبـان پرسـید  . تمام بدنم درد میکرد عصبانی بودم اون روز هر چه اتفاق بد بود سرم آمد            

 البد تعجب میکنید پیرتر نشان میدم به خاطر این مـواد لعنتـی اسـت        ! بیست وسه سال  : سالته؟ مردگفت 
اون روز جـزو بـدترین     : مرد ادامه داد  . خوب ادامه بده چطور شد براي سرقت رفتی       : افسر نگهبان گفت  

روزهاي زندگی من بود توي خیابون داشـتم بـی هـدف راه میـرفتم بچـه کوچولـویی را دیـدم تنهـا و               
. اد بخـرم سرگردان توي پیاده رو راه میرفت یک آن به سرم زد بچه را بدزدم و بفروشم و با پول آن مو                  

شنیده بودم اونهایی که مواد میفروشند بچه میخرند بچه را برداشتم زدم زیر بغلم و راه افتادم یکهو یـک                    
زن جوان از پشت به من حمله کرد هرچه سعی کردم از دستش راحـت بـشوم نتوانـستم بچـه را زمـین         

اي گرفتن بچه اصرار کـرد      گذاشتم چاقویی توي جیبم بود در آوردم میخواستم زن را بترسونم اما زن بر             
من هم ناخواسته چاقو را توي شکمش فرو کردم زن غرق به خـون روي زمـین افتـاد از دیـدن خـون              

  ددوحشت کردم و به سرعت از محل حادثه دور شدم 
اطراف قایم شدم تا اینکه هوا تاریک شد بی هدف با دردي که تـوي بـدنم حـس    توي پس کوچه هاي    

میکردم راه افتادم توي یک کوچه در ساختمانی را باز دیدم اول براي قایم شدن وارد شدم توي راهـرو            
زنی داشت براي همسایه ها از گم شدن دخترش حرف میزد من بـی سروصـدا بـه طبقـه دوم رفـتم در          

 تصمیم گرفتم چیزي بردارم و زود بیرون بروم توي اتاق بودم هنوز چیزي پیدا نکـرده             آپارتمان باز بود  
بودم که زنی که توي پله ها حرف میزد وارد آپارتمان شد هول شدم زن من را نمی دید آمدم یواشـکی                 

بـا  ... بیرون بروم زن برگشت من هم که ترسیده بودم چاقویی که داشتم را تـوي شـکم زن فـرو کـردم      
تا االن کجـا بـودي؟ تـوي    : افسرنگهبان پرسید. رافی که کرد تنش لرزید و شروع کرد به گریه کردن        اعت
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کوچه ها سرگردان شده بودم پیاده آنقدر راه رفتم تا از شهر خارج شدم و بـه یـک بـاغ بـزرگ میـوه                         
رد بـدن  رسیدم با هزار زحمت از دیوار باال رفتم و توي باغ مخفی شدم از میوه هـاي بـاغ میخـوردم د       

آزارم میداد خیلی ترسیده بودم جرات نداشتم از باغ بیرون بروم روزهاي زیادي گذشت کم کم اثر مواد                  
مخدر از بدنم رفت تازه به خودم آمدم از کارهایی که انجام داده بودم پشیمان شدم دیروز از باغ بیـرون        

ینـد قاتـل بـه محـل جنایـت      آمدم میخواستم برگردم خونه بی هدف به اینجا کشانده شدم راسـت میگو  
  دبرمیگرده من هم برگشتم اما پشیمان هستم اشتباه کردم آمدم تاجزاي کاري را که کردم پس بدهم 

بچه اي که میخواستی بدزدي این  : هادي از جیبش عکس بهارك را درآورد و به مرد نشان داد و پرسید             
سرجاش نبود شاید این بـود شـاید        نمیدونم من زیاد هوشم     : بود؟ مرد نگاهی به عکس انداخت و گفت       

: چاقویی که اون دوتا زن بی گناه را باهاش کشتی، کجاست؟ مـرد گفـت              : افسر نگهبان پرسید  . هم نبود 
افسر نگهبان به سربازي که مراقب قاتل بود دستور داد تا اونـرا        . توي باغ زیر درخت سیب مخفی کردم      

من نمیخواستم دست خودم نبود اختیـارم    : هادي گفت مرد از جا بلند شد و رو به         ! به بازداشت گاه ببرد   
خدا میدونه با این نفهمیدن هات به چند نفـر    : هادي با عصبانیت مرد را هل داد و گفت        . از کف رفته بود   

  دددایی هادي را گرفت و مرد از کنار آنها رد شد ! دیگه صدمه زدي
شما باید دنبال پرونده را بگیرید من هم به شـما کمـک میکـنم تـا موفـق                   : افسر نگهبان به هادي گفت    

چاقو را پیدا میکنید؟ اون چاقو میتوانه نشان بدهد که این مرد قاتل مادرزنم هـست       : هادي گفت . بشوید
اقی که اون تعریف کرد معلوم نیست مربـوط بـه همـان روز       اتف. یا نه و شاید اون قاتل همسرم هم باشه        

راست میگی اگر چاقو پیدا بـشه میتـوانیم از      : افسر نگهبان حرف هادي را تایید کرد و گفت        . است یا نه  
شما برید . شک بیرون بیاییم من خیلی دلم میخواهد سر از این ماجرا دربیاورم و این گره کور را باز کنم     

  ددد من شما را خبر میکنم انشاهللا بتوانم خبر خوشی بدهم خونه هر وقت الزم ش
افسر نگهبان دستوري مبنی بر جستجوي باغی که قاتل   . دایی و هادي از افسر نگهبان خداحافظی کردند       

امور تجسس داد اما در یک آن پشیمان شد پشت میزش رفت از کشو وسایل   گفته بود نوشت و دست م     
شخصیش را برداشت و همراه چند تا مامور به سمت کرج راه افتاد بین راه به پازلی که پیش رو داشـت           
فکر میکرد قطعه هاي کوچکی از این پازل آشکار شده بود با پیدا کردن چاقو میتوانـست ایـن پـازل را     

سرباز قبل از افسر پیاده شد و در را براي افـسر بـاز             . مین فکر ها بود که به باغ رسیدند       کامل کنه در ه   
سرایدار باغ مرد پیري بود با بـاز کـردن در بـاغ از              . کرد و با احترام اون را به سمت باغ راهنمایی کرد          

تـب از  سربازي کـه پرونـده دسـتش بـود مر         . دیدن ماموران پلیس ترسید کنار رفت تا همه وارد شدند         
  ددپیرمرد سوال میکرد و روي کاغذ مینوشت 
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افسر نگاهی به اطراف انداخت باغ درست همانطوري بود که قاتل تعریف کرده بود بـا ایـن حـال پیـدا               
بود کار آسانی به نظر نمیرسید افسر دستور داد با بیل و کلنگ زیر              کردن درختی که چاقو زیر آن پنهان        

چند تا درخت را کندند اما نتوانستند چیزي پیدا کنند افسر از گرماي هواي و اینکه تا اون لحظه چیـزي      
پیرمرد سرایدار با یک سینی پر از لیوان و پاچ آب خنـک کنـار    . دستگیرشان نشده بود عصبی شده بود     

از او خواست تا روي تختی که روي آن فرش انداختـه بـود اسـتراحت کنـه افـسر کـار را                افسر آمد و    
خودش هم  . متوقف کرد تا سربازها از آب خنکی که پیرمرد آورده بود بخورند و کمی خستگی در کنند                

شما دنبال چـی میگردیـد؟      : روي تخت نشست و به چاقو فکر میکرد پیرمرد کنار افسر نشست و گفت             
مرد جوانی یک مدت اینجا قایم شده و چـاقویی را           : افسر گفت ! شاید من بتوانم کمکتون کنم    اگر بدونم   

خوب ایـن  : پیرمرد خنده اي کرد و گفت. زیر یکی از این درختها مخفی کرده ما دنبال اون چاقو هستیم   
  ددرا از اولش میگفتید من به شما نشان میدادم 

. بلند شد و رفت و چند دقیقه بعد در حالی که توي دستش چیزي را روزنامه پـیچ کـرده بـود برگـشت           
وقتی روزنامه را باز کرد داخل آن چاقویی بود افسر خوشحال از اینکه مـدرك جـرم را پیـدا کـرده از                    

یک ماه بیشتر میشه یک شب به صداي        :  پیداش کردي؟ پیرمرد گفت    پیرمرد تشکر کرد و پرسید از کجا      
تق تقی از اتاقم بیرون آمدم توي باغ صداي نفسهایی را شنیدم فهمیدم کسی از باالي دیـوار تـوي بـاغ           
پریده بیگدار به آب نزدم مخفی شدم تا ببینم کیه متوجه شدم مرد ژولیده و معتادي است ترسیدم بهـش                   

فته بود از دور مراقبش بودم دیدم چیزي را زیر درخت مخفی کرد بعد پشت یکی              نزدیک بشم خیلی آش   
از اون درختها خوابید نزدیکتر رفتم دیدم داره میلرزه اون بدجوري به خودش می پیچید فهمیدم مـدتی                  
است بهش مواد نرسیده ازش دور شدم و یواشکی جایی را که کنده بود کندم و چاقو را دیدم بـا گوشـه      

چاقو را از خاك بیرون کشیدم جاي چاقو را صاف کـردم و بـه اتـاقم برگـشتم و چـاقو را الي                        لباسم  
  ددروزنامه پیچیدم و قایم کردم 

یم ایجاد نکرد من از ترسم بهش نزدیـک         اونشب تا صبح خوابم نبرد خوشبختانه تازه وارد مزاحمتی برا         
نشدم روزها و هفته ها گذشت اون غریبه اوایل حالش زیاد خوب نبود ولی کم کم بهتر شـد و بـاالخره        
ترك کرد و من از اینکه یک جوان خودش را توي باغ حبس کرده تا اعتیادش را ترك کنـه خوشـحال              

ها که گذشت شروع کرد به خوردن و حرکت کـردن  بودم و براي اون غذا میبردم اوایل نمیخورد اما روز         
توي باغ میگشت ورزش میکرد و هر روز حالش بهتر میشد تا اینکه کامال ترك کرد و یک روز بیخبـر              
از باغ رفت دیگه اتفاقی نیفتاد تا امروز که شما آمدید افسر با خوشحالی چاقو را به مدارك اضافه کـرد            
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 درآوردند از پیرمرد خداحافظی کرد و همراه بقیه بـه سـمت تهـران        و دستور داد تا باغ را به حالت اول        
  حرکت کرد

با تحویل چاقو به آزمایشگاه و تجزیه و تحلیلی که روي آن شد اثر خـون دو نفـر روي آن پیـدا شـد                    
اولین تشخیص آنها خون مادر زن هادي بود با راهنمایی افسر و همکاري پزشک قانونی ثابـت کردنـد                 

به مریم همسر هادي است و این حقیقت تلخ که قاتـل مـادر و دختـر را در یـک روز        خون دوم متعلق    
پرونده به جریان افتاد و هادي و فرشید به عنوان ولـی دم از           ! چاقو زده و منجر به کشته شدن آنها شده        

قاتل شاکی شدند روزها میگذشت و جلسات دادگاه ادامه داشت همه چیز به خـوبی پـیش میرفـت تـا             
 و کله پدر ومادر قاتل پیدا شد خانم و آقاي بابایی دو روز بعد از اینکه امیر را از خونه بیرون                  اینکه سر 

کردند پشیمان شدند و از اینکه پسر جوانشان را تک و تنها گذاشته اند احساس نـدامت کـرده و دنبـال          
 امیر مثـل پیـدا کـردن    اون گشتند ولی اثري از امیر پیدا نکردند نگرانی به آنها غالب شد ولی پیدا کردن         

  دیک سوزن در کاهدانی بود تالش آنها براي یافتن امیر بیهوده بود تا اینکه از کالنتري آنها را خواستند 
آنجا بود که امیر را پید کردند خانم و آقاي بابایی از دیدن امیر در آن حالت به خودشان لعنت فرستادند           

فر بود بدتر از همه اعتراف کرده بود تنها کاري که براي امیـر  ولی کار از کار گذشته بود و امیر قاتل دو ن 
هادي و فرشید هم وکیـل گرفتنـد تـا در    . انجام دادند این بود که یکی از بهترین وکالي تهران را گرفتند 

در این میان عمه فرشید به خانـه     . جلسات دادرسی به درازا کشید    . مقابل وکیل آنها بتوانند مقاومت کنند     
ب کشی کرد عمه خیلی خوشحال راضی بود شوهرش راضی تر بود از دادن کرایه راحت شـده        آنها اسبا 

بود و با خرجی که به فرشید میدادند لزومی براي کار کردن نمی دید و آتل و باطل توي خونه میگـشت       
و هر ماه از برادر زنش و دایی پول اضافی درخواست میکرد و بهانـه هـایی میـآورد و آنهـا را ناچـار                      

  ددیکرد به خاطر فرشید به اون پول بدهند م
توي خونه اول به فرشید یک اتاق مستقل دادند دوماه نگذشته بود که مسعود اتـاق فرشـید را گرفـت و       

عود مثل یک فرد مزاحم با فرشید رفتـار میکردنـد و از اینکـه          فرشید همراه بچه ها میخوابید هاله و مس       
تنها کسی که بـا فرشـید   . پول فرشید دست غریبه هاست خیلی ناراحت بودند و مرتب سرکوفت میزدند           

میانه خوبی داشت نغمه دختر بزرگ هاله بود و خیلی مهربان و خونگرم بـود از فرشـید هـم خوشـش                       
فرشید مدرسه میرفت مـسعود از  . ی ایستاد تا فرشید را اذیت نکنندمیامد و گاها جلوي پدر و ماردش م 

اینکه فرشید درس میخونه راضی نبود و به بهانه هاي مختلف سعی میکرد جلوي درس خوندن فرشـید                   
را بگیره با این کار فرشید بیشتر به درس و مشق چسبید و بهتر از سابق درس میخوانـد اون میخواسـت    

  ددص بشه و به همین خاطر حسابی درس میخواند از دست عمه و شوهرش خال
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از دست مسعود ناراحت بود ولی کاري نمیتوانست انجام بدهد فرشید ناچار بود آنها را تحمل کنه رفتار                  
بـا گذشـت   . ید را نداشت مسعود به خاطر فرشید عمه را آزار میـداد     عمه هم تغییر کرد چشم دیدن فرش      

زمان آنها خودشان را صاحبخونه میدونستند فرشید بیچاره مثل یک نوکر دست بـسته در خـدمت آنهـا              
بود اگر کار نمیکرد از مسعود فحش و ناسزا می شنید شبها زیر نور چراغ کوچه درس میخواند صبح ها            

ه زود بلند میشد و مدرسه میرفت روزهاي سختی را میگذراند اما به امید تمام       به شوق دور شدن از خون     
شدن چهار سال حرفی نمیزد و این سکوت مسعود و زنش را جدي تر میکرد و فشار و آزار نسبت بـه                   

  ددفرشید هر روز زیادتر میشد 
از خرج ماهانه فرشید براي بچه هاشون خرید میکردند فرشید دیگه لباس تازه نداشـت و کمتـر پـیش                    
عمه یا عمو میرفت کفشش پاره شده بود و بارها خودش آن را تعمیر کرد جرات اینکه از آنهـا چیـزي                     

دایـی  . دست آنهـا بیـرون بکـشه   بخواهد را نداشت تحمل میکرد تا به سن قانونی برسه و اموالش را از          
مشغول کارهاي خودش محبوبه خواهرش و هادي بود در این بین جلـسات دادرسـی هـم وقتـشان را                    

فقط هرماه تحت فشار مسعود به مبلـغ ماهانـه فرشـید اضـافه     . میگرفت و زیاد به فرشید توجه نداشتند    
سته بود دادگاه را قانع کنه موقـع        وکیل امیر توان  . اونها حتی فرصت نداشت با مسعود صحبت کنه       . میکرد

جنایت امیر حالت طبیعی نداشته و نمی دانسته چی کار میکنه و با عقب انـداختن جلـسات دادرسـی و                 
گذشت زمان خشم هادي فروکش کرد سه سال از شروع محاکمه امیر میگذشت هنـوز از حکـم نهـایی            

  ددخبري نبود 
هادي خسته شده بـود  . هر ماه از طرف دادگاه نامه هاي دریافت میکردند اما از حکم نهایی خبري نبود         

خانواده امیر هم مرتب براي دیدن آنها میامدند خواهش و التماس هاي مادر امیر به نتیجـه رسـید آنهـا               
ا نرم کنند و با کمک او هادي رضایت داد و از قصاص گذشت پدر و مـادر              توانستند دل محبوبه خانم ر    

. اما هادي موافق گرفتن دیه نبـود      . امیر با جان و دل براي نجات امیر پیشنهاد دیه سنگینی به آنها دادند             
خبر پرداخت دیه از همه بیشتر مسعود را خوشحال کرد رفتارش با فرشید بهتر شد براي اون کفـش نـو            

اگر پول دیه را به من بدهی میتوانی به اتاقـت  : به لباسهاش رسیدگی کرد مسعود به فرشید گفت      خرید و   
برگردي من با این پول میرم مغازه میگیرم و همیشه بیرون از خونه هستم و تو بـه راحتـی میتـوانی بـه                

ـ            اراحتی درس و مشقت برسی و ادامه داد من به خاطر اینکه سرمایه ندارم توي خونه هـستم و باعـث ن
فرشید از اینکه مـسعود  . اگر سرکار برم دیگه کاري به شما ندارم درآمدمان هم بیشتر میشه       . شما میشوم 

میخواهد سرکار بره و دیگه مزاحمتی براي اون نداره خوشحال شد و با پیشنهاد مسعود موافقت کرد تـا             
  دیه را بگیره
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ه بود تا بـه سـن قـانونی برسـه روزهـا را           فرشید هفده ساله بود و سال آخر دبیرستان و یک سال ماند           
میشمرد کینه اي عمیق از عمه و شوهرش داشت و درخیالش لحظه اي را میدید که مـسعود را از خونـه         

به خودش گفت قرار بود عمه پولهـاش        ! بیرون میکنه و اسباب آنها را بیرون میریزه و دلش خنک میشه           
لی مسعود کار نکرده پولی در بساط ندارنـد و سـال       را جمع کنه وقتی چهار سال تمام شد خونه بخره و          

اگر عمه با من خوش رفتاري میکرد و اینهمه دلم را نمی شکست شـاید بـه   ! دیگه نمیتوانند خونه بخرند 
! اون و بچه هاش رحم میکردم اما عمه بدتر از مسعود بود با زخم زبانهایی که میزد هیچی بین ما نمانده            

ک سال هم به خیر و خوشی بگذره و دانشگاه قبول بشوم از دسـت همـه                نفسی کشید و فکر کرد این ی      
شون خالص میشوم دورترین دانشگاه را انتخاب میکنم از همه دور میشم و اینکه مشکالتش بـه زودي        

  ددتمام میشه ذوق کرد 
مسعود رفتارش تغییر کرده بود و با فرشید خوب شده بود انگار احساس کرده بود فرشید چه نقـشه اي                 
توي سرش داره تمام همتش را جمع کرد تا فرشید را راضی کنه از پول دیه مغازه بخره و بـه هـر نحـو       

ه خودمان و بچه هـا     ما باید براي آیند   : مسعود به زنش هاله گفت    ! شده مغازه را از دست فرشید دربیاره      
فکري بکنیم سال دیگه فرشید به سن قانونی میرسه و البد میخواهد صاحب این خونه بشه خونه اي که                   

خودت میدونی که من هیچ سرمایه اي ندارم خونه اي هم نداریم اگـر از  !! با هزار زحمت بدست آوردیم 
! ه نخور بـراي اون هـم فکـري کـردم    غص: هاله گفت. این خونه آواره بشویم نمیدونم باید چی کار کنیم     

  خب خب بگو ببینم چی فکر کردي؟: مسعود از حرف هاله خوشش آمد و پرسید
نغمه سیزده سالش شده از فرشید هـم        : هاله نفسی تازه کرده با دست دختر بزرگش را نشان داد و گفت            

ـ                   ا زنـدگی میکنـه     خوشش میاد تا چشم و گوشش باز نشده شوهرش بدهیم بره البته نمیره باز هم بـا م
وقتی نغمه با فرشید ازدواج کنه تو میشوي پدر زن فرشید و میتوانی صاحب تمام مال و امـوال فرشـید                      

  بشی اونهم میشه داماد دست به سینه ما چطوره از نقشه ام خوشت آمد؟
مسعود به فکر رفت با ازدواج نغمه هم از دست دخترش که سر و گوشش می جنبید خالص میشوم هم                   

وال فرشید دست پیدا میکنم تازه پول دیه هم هست و مغازه اي را که سالها آرزو دارم میخرم مثـل               به ام 
اربابها میشینم توي مغازه فرشید هم با جان و دل براي من و زنـش کـار میکنـه صـورت مـسعود گـل                

بلند شد ! رمباالخره اون پول را از احمد میگی      : انداخت به یاد پول کالنی که دست دایی بود افتاد و گفت           
آفرین به تو همیشه فکر هاي بکر داري دست به کار شو نغمـه را آمـاده         : صورت هاله را بوسید و گفت     

  ددکن فرشید هم به عهده توست بقیه کارها با من 
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نغمه از پشت در داشـت بـه   . ه اي که به لب داشت همراه هاله از خونه بیرون رفت          این را گفت و با خند     
حرفهاي پدر و مادرش گوش میکرد خیلی ناراحت شـد مـادرش ازعالقـه اي اون نـسبت بـه فرشـید                      
میخواست سوءاستفاده کنه و این به نظرش عادالنه نیامد از دست هر دوي آنها عصبانی بود کنار دیـوار                   

گرفت به بخت خودش لعنت فرستاد براي خودش و فرشید متاسف بود هر دوي آنهـا              نشست گریه اش    
بازیچه دست شده بودند انگار زندگی به همین آسانی است بشینند و براي آینـده دوتـا جـوان تـصمیم                      

نغمه از فرشید خوشش می آمد ولی دلش میخواست فرشید هم احساس مـشابهی داشـته باشـه                . بگیرند
یاد این حرف بـراي نغمـه عـذاب آور بـود گریـه کـرد                .... رشید را راضی کنند تا      نمیخواست به زور ف   

اشکهاش روي صورتش چکید با دست آنها را پاك کرد امـا دوبـاره اشـکش سـرازیر شـد دلـش آرام         
  ددنمیگرفت اونقدر مشغول غم و غصه اش شده بود که آمدن فرشید را حس نکرد 

چی شده؟ عمه اذیتت کرده؟ گریه نغمه شدیدتر شد فرشید کنـار  : فرشید دستی به سر نغمه کشید و گفت      
نغمـه  ! اگر دوست داري براي من تعریف کن ببینم چی شـده میتـوانم کمکـت کـنم    : نغمه نشست و گفت 

فرشید خندیـد و  ! اگر تو از اینجا فرار کنی به من کمک میکنی         : فتنفسی کشید اشکش را پاك کرد و گ       
اگر اینجا بمونی مجبورت میکنند با من ازدواج کنی تمـام      : من فرار کنم مگه چی شده؟ نغمه گفت       : گفت

این ها اسم خودشان را گذاشتند پدر  : خنده به لبهاي فرشید خشکید و گفت      . پوالت را هم ازت میگیرند    
فرشید صـورت نغمـه را نـوازش کـرد و        . از اینجا برو نگذار زندگیت را خراب کنند       : فتنغمه گ ! و مادر 
تو آنقدر خوب و مهربون هستی که نمیدونم چطور از تو تشکر کنم تو تنها کسی هستی کـه تـوي        : گفت

  دداین خانواده با من خوب رفتار کردي من راضی نیستم نارحت بشی 
نه فرار نمیکنم فقط باید کمـی فرصـت      : پس فرار میکنی؟ فرشید خیلی جدي گفت      : نغمه خندید و گفت   

داشته باشم من تصمیم دارم درس بخونم باید توي دانشگاه قبول بشوم سال دیگه دیپلم میگیرم و انشاهللا      
تـو از  : نغمه پرسـید . و از این خونه میرم و همه چیز را به پدر و مادرت می بخشمدانشگاه قبول میشوم  

چرا خیلی هم از اونهـا کینـه        : اونها کینه نداري؟ نمیخواهی انتقام بگیري؟ فرشید نیش خندي زد و گفت           
ري دارم ولی وقتی اشکهاي معصوم تو را دیدم همه کینه ها را از دلم بیرون ریختم وقتی تـو را دیـدم دا             

براي خاطر من گریه میکنی فهمیدم اشتباه کردم من به جاي کینه عمـه بایـد محبـت تـو را تـوي دلـم                         
پرورش میدادم اگر اونها به خاطر پول میخواهند زندگی تو را ازبین ببرند مـن راضـی نمیـشوم از همـه              

تو هم پاشو دیگه . رمداراییم میگذرم و به اونها می دهم فقط به اندازه ادامه تحصیلم براي خودم نگهمیدا            
  نیمخواهم تو را غمگین ببینم همه چیز روبراه میشه
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وقتی امیر زندانی شد سخت ترین کار روبرو شدن با پدر و مادرش بود روزي که براي مالقات صـداش        
کردند تمام بدنش میلرزید بغض گلوي امیر را فشار میداد دردي در گلو حس میکرد چـشمهاش قرمـز                

ی که پدر و مادر منتظرش بودند شد مادر بلند شد و امیر را بغل کرد هـق هـق گریـه                شده بود وارد اتاق   
مانع از ابراز یک کلمه شد پدر ساکت و آرام نشسته بود نگاهی به امیر انداخت بیست و سه ساله بود بـا      
 هیکل درشتی که داشت و اعتیادي که پشت سر گذاشته بود پیرتر نشان میداد در این مدت کـه امیـر را                    

پدر دلش به حال امیر سوخت اما غرورش اجازه نمیداد تا قـدمی بـه   . ندیده بود خیلی شکسته شده بود   
طرف امیر برداره به صندلی چسبیده بود حس حرکت نداشت مادر از امیر جدا شد امیر بـه سـمت پـدر             

  ددپدر پشیمانم : رفت به پاي اون افتاد و به پاي هاي پدر بوسه زد و یک کلمه گفت
گریه امانش نداد به صداي بلند گریه میکرد بغض پدر ترکید و همراه امیر که زانـو زده بـود گریـه کـرد         

ها پـسرش  دستش را روي سر امیر گذاشت و نوازش کرد مادر به بخت بدش لعنت میفرستاد و نجات تن             
هر کاري از دستم بربیـاد بـراي        : پدر خودش را جمع و جور کرد و با صداي گرفته گفت           . را میخواست 

نجاتت انجام میدهم قادر به حرف زدن نبود صورتش را با دست گرفت خودش را مقـصر میدانـست در      
ار اینهمـه  حق امیر کوتاهی کرده بود به جاي کمک به پسرش اون را از خونه بیـرون کـرده بـود و دچـ          

گناهش کمتر از امیر نبود تمام مدت مالقات آنها به ابراز ندامت و پشیمانی گذشـت            . مصیبت شده بودند  
فکر نمیکردم  ! امیر را دیدي؟ چقدر داغون شده     : پدر وقتی از مالقات امیر برگشت رو به همسرش گفت         

ه اون نتوانـستیم کمـک کنـیم        ما در سرنوشت این بچه مقصر هستیم تا االن ب         ! اینقدر بدبختی سرش بیاد   
  ددولی از این به بعد باید بهش کمک کنیم 

مادر اشک چشمهاش را پـاك کـرد و بـا    . میخوام وکیل قابلی براش بگیرم و هر طور شد نجاتش بدهم        
رنگ از روي پدر پرید از همین میترسید تمام خوفش از اعـدام      . کوم به اعدام نشه   شاید مح : بغض گفت 

اون : امیر بود با اعترافی که کرده بود احتمال اعدام امیر زیاد بود دلش براي جوانی امیر سوخت و گفـت       
اون پسر بـد ذاتـی نیـست تـا     . هنوز بد و خوب را تشخیص نمیده دست به همچین کار وحشتناکی زده       

بابـاي  !  مواد نشده بود آزارش به مورچه هم نمیرسید تا برسه آدم بکشه اونهم در یـک روز دونفـر        اسیر
امیر به چند تا از دوستهاش تلفن کرد و از آنها کمک خواست تا وکیل مناسبی براي امیر پیـدا کننـد در                  

خیر انـداختن  عرض یک هفته یکی از بهترین وکالي تهران را براي امیر گرفت اولین کـار وکیـل بـه تـا     
  دددادرسی بود با این کار از خشم و نفرت اولیا دم کاسته میشد و راه نجات براي امیر باز میشد 

تب به دیـدن هـادي و خـانواده    با این کار خیال آقاي بابایی و زنش راحت شد به توصیه وکیل اونها مر   
اش میرفتند و با خواهش و تمنا از آنها میخواستند تا امیر را ببخشند مادر امیر در تمام مالقاتهایی که با              

www.takbook.com



هادي داشت اشک ریخت سه سال تمام در رفت و آمد بودند تا اینکه بابایی براي دیـدن هـادي رفـت                
 که زن بی کینه اي بود دلـش نـرم شـده بـود و از     هادي نمیخواست با اون حرف بزنه ولی محبوبه خانم     

  ددهادي خواست تا با پدر امیر صحبت کنه شاید به یک راه حل منطقی دست پیدا کنند 
اون روز محبوبه خانم مخصوصا بـا راضـیه از          . بیادهادي به اصرار مادر راضی شد تا بابایی به دیدنش           

خونه بیرون رفت و هادي تنها توي خونه ماند وقتی صداي زنگ بـه گـوش هـادي رسـید فکـر کـرد                        
مادرش برگشته با خودش گفت البد چیزي جا گذاشته اند در را باز کرد با بابایی روبرو شد به سفارش                 

واب داد بابایی اجازه خواست تا وارد بشه هادي کنار مادرش گوش کرد ولی خیلی سرد سالم اون را ج         
رفت و بابایی وارد خونه شد توي حیاط روي صندلی نشست دستها و پاهـاي بابـایی میلرزیـد هـادي             

من پـدر خـوبی بـراي    : نگاهی به اون انداخت در این مدت خیلی پیر شده بود بابایی اینطور شروع کرد    
 بهش پول میدادم دلم میخواسـت کارهـایی کـه مـن در جـوانی                پسرم نبودم اوایل براي خوشحالی امیر     

  ددنکردم اون بکنه خوشگل و خوش تیپ بود قد بلند و رعنا دل از دخترهاي محل میبرد 
ر باشه پول تو جیب اش را اضافه کردم اما اون هر روز پول         ماشین خریدم انداختم زیر پاش تا راحت ت       

بیشتري طلب میکرد دارایی من هم روز به روز زیادتر میشد و بیشتر بهش میدادم سال سـوم دبیرسـتان     
ترك تحصیل کرد کارش شد دختربازي هر روز یک دوست دختر تازه میگرفت شـروع کـرده بـود بـا                 

 میگفتم بزرگ شده مرد شده باید بخورده در مـورد درس هـم   دوستهاش به خوردن مشروب بدم نمیامد     
کم کم  . بهش فشار میاوردم الاقل دیپلم بگیر به زور پول میفرستمت دانشگاه اما به گوشش فرو نمیرفت               

از کارهاي امیر متنفر شدم دلم میخواست جلوش را بگیرم ولی دیگه قادر نبودم امیر پرو شده بود فریاد                 
از درد آبرو بهش پـول میرسـاندیم تـا          . نداخت ظرف و ظروف خونه را می شکست       میزد دعوا راه می ا    

  ددخفه بشه و ابرومون را نبره 
ده بود تحمل امیر بـراي      امیر از راه راست خارج شده بود مشروب دیگه براش کافی نبود اسیر اعتیاد ش              

من و مادرش غیر ممکن شده بود من با دست خودم پسرم را بدبخت کردم تقصیر مـن از امیـر بیـشتره               
این را گفت و با صداي بلنـد  . شما راضی نشو به گناه من امیر بسوزه به جاي امیر باید من را اعدام کنند      

  گریه کرد
د و همیشه مستقل بود از اینکه امیر نعمتی بـه ایـن   هادي هرگز سایه پدر را باالي سرش حس نکرده بو  

خوبی داشته حسودیش شد ولی به خودش آمد امیر با داشتن پدر و مادر به راه کج افتاده بـود خوشـی               
میدونی پسرت چی کار کرده اون زنم را کـشته بچـه ام را   : یکهو عصبانی شد و گفت  ! زده بود زیر دلش   

اون مادر زنم را که آزارش به کسی نرسـیده بـود را کـشته               ! است یا نه  نمیدونم بچه ام زنده     ! آواره کرده 
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حاال اومدي چی میخواهی میخواهی اون را ببخشم؟ خودت را بگذار جاي من تو میتونـستی ایـن کـار                   
میدونم کار خیلی سختیه ولی فکر میکنی با کشته شدن امیر عزیزانـی کـه از دسـت           : بکنی؟ بابایی گفت  

 به خدا نه قصاص چاره اي این کار نیست ازت خواهش میکنم پـسرم را بـبخش     دادي زنده میشوند؟ نه   
اون وقتی دست به این کار زده از خود بیخود بوده اون هم بچه بی آزاري است نمیـدونم چـرا ایـن بـال       

  .سرش اومد
: از دخترت خبري داري؟ هادي اشک چشمش را پاك و گفـت         : چند لحظه سکوت کردند بابایی پرسید     

ینهمه مدت توانستم بفهمم که دخترم زنده مانده همراه مادرش بیمارستان رفته اونجـا یـک دکتـر    بعد از ا 
بهارك را با خودش برده خونه اش به همه سپرده اگر سراغ بچه را گرفتیم به مـا آدرس بدهنـد مـا تـا                     

سـیدم و آدرس  مدتها نتواستیم سرنخی از بهارك پیدا کنیم وقتی به بیمارستانی که مریم را برده بودنـد ر               
به آدرسی که به من دادند با داییم رفتم اما دکتر همـراه  . دکتر را گرفتم از خوشحالی سر از پا نمیشناختم   

مادرش و بهارك رفته بودند شهرستان یک ماه پیش از آن دکتر خونه و زندگیشون را فروخته ما دیگـه                 
زیر زمین حتی نمیـدونم کـدام شهرسـتان    هیچ آدرس یا نشانی از اونها پیدا نکردیم انگار آب شده رفته      

  !رفتند
هیچ کس از اونها خبر نداره بهارك من االن باید کالس دوم باشه نمی دونم مدرسه رفته یا نـه میـدونی                     

من به شما   : بابایی گفت ! باعث اینهمه بدبختی من پسر عزیز دردانه توست چطور میتوانم رضایت بدهم؟           
 میکنی تو بچه من را به من ببخش خدا خودش بهت کمک میکنه تـا        کمک میکنم انشاهللا بچه ات را پیدا      

هادي صورتش را برگرداند تا اشکهاش را پاك کنه در همان حال به سئوال به مغزش           . به بچه ات برسی   
نوري در دلش درخـشید و  . خطور کرد که شاید با بخشیدن قاتل خدا رحم کنه و من بهارك را پیدا کنم              

نوبه خودم رضایت میدهم فقط به خاطر پیدا کـردن بهـارك، حـاال بـرو و تنهـام           من به   : به بابایی گفت  
بابایی بـا  . برو تا پشیمان نشدم: بابایی خواست دست هادي را ببوسه ولی هادي مانع شد و گفت  . بگذار

  .دلی شاد از خونه هادي رفت و این خبر خوش را به همسرش داد
ت هادي را به اون دادند وکیل دست به کار شد و سریع تـا           بعد دوتایی به دفتر وکیل رفتند و خبر رضای        

هادي از تصمیمش برنگشته برگه رضایت را از هادي گرفت و روي پرونده امیـر گذاشـت حـاال فقـط                   
وکیل براي گرفتن رضایت از فرشید دست به دامن مسعود شد اون فهمیده بود        ! مانده بود رضایت فرشید   

مـسعود از پیـشنهاد وکیـل    . کاري میزنه خوب اون را شناخته بـود که مسعود به خاطر پول دست به هر      
هاله به فکر رفـت بعـد بـا خوشـحالی     . استقبال کرد و براي مشورت پیش هاله رفت و موضوع را گفت      

www.takbook.com



تو با اونها صحبت کـن و       ! ما باید از این موقعیت کمال استفاده را ببریم راضی کردن فرشید با من             : گفت
  .نه را بخواهاز شون پول خرید یک خو

اونها قبول نمیکنند چون باید به هادي و فرشید دیه بدهند دیگه با پیشنهاد ما موافقت نمی            : مسعود گفت 
تو باید اونها را به مرگ تهدید کنی تا به تب راضی بشوند تازه ممکنـه قبـول کننـد تـا       : هاله گفت ! کنند

 با خونه اي که براي ما بخره و دیه اي کـه             فوقش! جایی که میدونم پدر قاتله خیلی ثروتمنده میلیاردره       
بده شاید صد میلیون خرجش بشه اونهم براش مهم نیست در عوض پسرش را از مـرگ حتمـی نجـات     

اگر زیر بار نرفتند به یک مغازه راضی میشوند تو از خرید خونـه شـروع   . میده اونها مجبورند قبول کنند 
حاال کـه هـادي   . میکنم و راضیش میکنم رضایت بدهکن انشاهللا موفق میشوي من هم با فرشید صحبت        

  .رضایت داده فرشید نرم تر میشه و خیلی زود ما به نتیجه میرسیم
مسعود از اینهمه ابتکار هاله خوشحال بود و از داشتن زنـی مثـل اون احـساس غـرور میکـرد همیـشه            

زد و از اون خواست براي فکرهاي خوبی را ارایه میداد مسعود گوشی تلفن را برداشت و به وکیل زنگ            
میـل  : راضی کردن فرشید براي اونها خونه بخره وکیل همانجا پیشنهاد مسعود را رد کرد مـسعود گفـت                 

خودتونه فرشید تحت سرپرستی من زندگی میکنه اون بدون اجازه من دست به هیچ کـاري نمیزنـه اون             
اونها اول مخالفت کردنـد مـسعود     حق نداره رضایت بده و گوشی را قطع کرد درست مثل گفته اي هاله               

. امیدوار شد به خودش گفت الاقل میتوانم از آنها یک مغازه بگیرم اونها مجبورنـد بـا مـن توافـق کننـد       
وقتی مسعود زنگ زد وکیل توي دفترش تنها بود از دست آدم پست و طمع کاري مثل مـسعود حـرص       

بابایی فورا موافقت کرد اما وکیل آنها را      . فتخورد با این حال پیشنهاد مسعود را زنگ زد و به بابایی گ            
نمیخـواهم ایـن کـار عقـب      : به آرامش دعوت کرد اون قصد داشت با مسعود چونه بزنه اما بابایی گفت             

بیفته شما موافقت ما را به مسعود اعالم کن من هرچه سریعتر اون رضایت را میخواهم به هر قیمیت کـه                
  .طع کردشده اون رضایت را بگیر و گوشی را ق

دور روز بعد مسعود به مقصود پلیدش رسید از اون طرف هاله فرشید را قانع کـرد تـا رضـایت بـده در         
مقابل رضایت قول داد فرشید را کالس کنکور بنویسه فرشید براي رهایی از دست اونهـا و رسـیدن بـه              

 داره که اینقدر مشتاق نقشه هاش قبول کرد اون به خوبی فهمیده بود در این کار منفعتی براي عمه وجود           
شده از فرشید رضایت بگیره فرشید براي گرفتن امکانات بهتر از عمه اش رضایت داد و برگـه را امـضا       
کرد و پرونده امیر به جریان افتاد و حکم نهایی صادر شد و امیر به هشت سال زندان محکوم شد که سه   

د و به خودش قول داد هرگـز سـراغ کارهـاي        سال آن را گذرانده بود امید تازهاي در دل امیر جوانه ز           
  خالف نره
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در بهارك حس زنانـه اي بیـدار شـده    . مادر بهارك را راضی کرد تا براي خودش لباس شیکی تهیه کنه          
بود نمیخواست مهرداد ازدواج کنه بهارك عالقه اي به مهرداد حس میکرد که از بچگی به همراه داشـت                   

ه اون باید راهی پیدا میکرد و مهرداد را از اینکار منصرف میکرد       بهارك نمیتوانست از مهرداد دست بکش     
اما لباس مناسـبی بـراي مهمـانی پیـدا        . به همین خاطر با مادر بازار رفت چند دست لباس آماده خرید           

پیراهن بلند یا کوتاه بهارك باالي زانو را نشان داد و : نکرد پارچه خرید موقعی که پارچه فروش پرسید      
وتاه میخواهم شیک ترین لباس را بدوزم مارد از رفتار بهارك تعجب میکـرد ولـی بـراي                 خیلی ک : گفت

  .اینکه برنامه اون را بهم نریزه حرفی نزد
از بازار براي دوختن لباس ها به مزون خیاطی رفتند و بهارك سه تا لباس از روي آخرین ژورنال سال                 

رفتن مزد اضافی قـول داد در عـرض سـه    سفارش داد و خواست هر چه سریعتر حاضر بشه خیاط با گ        
روز لباسها را بدوزه بهارك خوشحال شد و همراه مادر به خونه برگشت و از لباسهایی که خریـده بـود                 

بهارك دختر زیبایی نبود ولی جـذاب بـود و   . یکی را که بدن نما و چسبان بود را انتخاب کرد و پوشید            
 دور شونه هاش ریخت براي اولین بار رژ قرمزي هم به   باز کرد شانه زد و    ! موهاي سیاه و بلندي داشت    

توي آینه از خودش خوشش آمد میخواست به هـر نحـوي           . لبهاش زد از عطر مادر کمی به گردنش زد        
  .توجه مهرداد را به خودش جلب کنه اون از احساس مهرداد نسبت به خودش بی خبر بود

 مشغول کار بود توجهی به بهارك نداشت مهرداد بـا  بهارك آماده بود تا مهرداد بیاد مادر توي آشپزخونه  
سروصدا وارد شد ضربان قلب بهارك باال رفت گونه هاش گل انداخت پاهاش سست شد دلـش بـراي               

بهـارك ایـن پـا    ! بهارك از اتاقش بیرون آمد   .دیدن مهرداد پر میزد انگار مدت طوالنی مهرداد را ندیده           
مهرداد صورتش را با حوله پوشانده بود و داشت خـشک   ! ن بیاد اون پا کرد تا مهرداد از دستشویی بیرو       

مهـرداد حولـه   !میکرد بهارك را ندید با هم برخورد کردند بوي خوش عطر و صداي ضربان قلب بهارك       
را از صورتش کشید بهارك در مقابلش ایستاده بود اما این بهارك دیگه یک دختر بچـه نبـود بلکـه زن     

قلب مهرداد در سینه می تپید شـوقی سـر   . اد تا اون لحظه اون را ندیده بود  جوان و دلربایی بود که مهرد     
تا پاي وجودش را گرفته بود پاهاي مهرداد سست شد نمیتوانست نگـاهش را از بهـارك بـرداره بـاور                    

  .نمیکرد این بهارك باشه
هارك هـول  این چیه پوشیدي؟ ب: حوله را روي مبل انداخت نگاهی به سر تا پاي بهارك انداخت و گفت  
ایـن لباسـی اسـت کـه امـروز      : شد حس کرد لخت جلوي مهرداد ایستاده مادر به دادش رسید و گفـت   

مراقب باشید تـوي    ! مامان از شما انتظار نداشتم    ! بهش میاد : مهرداد گفت ! خریدیم ببین چقدر بهش میاد    
بهارك فکر . ك نگاه نکردمهرداد نگاهش را برگرداند و دیگه به بهار       ! باغ اینطوري نره ممکنه کسی ببینه     

www.takbook.com



اوقاتش تلخ شد خودش را     ! دعوام کرد هیچ توجهی به من نداره      ! کرد موفق نشدم مهرداد خوشش نیامد     
با اینکـه  . روي مبل انداخت مهرداد زیر چشمی به بهارك نگاه میکرد ولی براي بهارك حرمتی قایل بود           

  .از دیدن بهارك سیر نمیشد تا آخر شب توجهی به بهارك نکرد
شام کـه  . مادر با کمک بهارك میز شام را چید نه مهرداد نه بهارك هیچکدام اشتهایی به خوردن نداشتند           

مهرداد جان روز پنج شـنبه بـراي     : تمام شد بهارك میز را جمع کرد مادر سر حرف را باز کرد و پرسید              
! مان زیـاد عجلـه نکـن   ما: منتظر ما هستند مهرداد گفت! خواستگاري میریم خونه مینا اینها وقت گرفتم      

نه خیـر آقـا   ! راست میگی بگذارم ده سال دیگه بگذره موهات مثل دندانهات سفید بشه بعدا          : مادر گفت 
بهارك کـه  ! مامان شاید مینا از من خوشش نیاد  : مهرداد گفت . همین پنج شنبه میریم کار را تمام میکنیم       

با گفتن این حرف دلـش لرزیـد   ! انه بگذارهاز خداش باشه چه عیبی میتو    : حرفهاي اونها را میشنید گفت    
به نظرم یک انگشتر نشان بخریم همان شب دسـت       : مادر گفت . مینا از خداش بود با مهرداد ازدواج کنه       

  .مینا کنیم
مهـرداد  . مامان عجله نکنید اول ببنید مهـرداد از مینـا خـانم خوشـش میـاد بعـدا                : این بار بهارك گفت   

. راست میگه این جلسه معارفه و آشنایی باشه تا ببینیم چی پیش میاد         بهارك  : جسارت پیدا کرد و گفت    
حاال که نمیگذارید انگشتر بخرم من هم انگشتر نشان خودم را محض احتیاط برمیـدارم اگـر          : مادرگفت

بهارك ظرفها را شـست و بـراي     . مادر این را گفت و بحث را خاتمه داد        . الزم شد دست عروسم میکنم    
رفت بهارك از اینکه مهرداد از لباسش خوشش نیامده بود خیلی غمگـین بـود و تـا             خوابیدن به اتاقش    

چی میشه، مهرداد از من بدش میاد و با این دختره مینا      "صبح به رفتار مهرداد فکر کرد به خودش گفت          
آن شـب  . " نه من باید مانع این کار بشوم    "گریه اش گرفت و گفت    ! از ما جدا میشه ؟    ! عروسی میکنه ؟  

داد هم تا صبح خوابش نبرد نمیتوانست از فکر بهارك بیرون بیاد زیبایی و جذابیتی در بهارك دیـده             مهر
 با این اعتراف عصبی شد      "من عاشق بهارك شدم   "به خودش گفت    . بود که تا اون روز حس نکرده بود       

!  هم غلطـه به عقل خودش نهیب زد، نه بهارك پیش ما امانته من نباید به امانت خیانت کنم حتی فکرش        
بهترین کار اینکه با مینا ازدواج کنم و از بهارك دور بشوم بهارك دسته گلی است که اگـر نزدیـک مـن             

  باشه پژمرده میشه تا صبح با این افکار کلنجار رفت
پنج شنبه از مزون لباسهاي بهارك را فرستادند مادر از ترس اینکه مبادا مهرداد از لباس ایـراد بگیـره از      

لباسی که بهارك میخواست آن شب بپوشه گلهـاي رنگـی   . ت تا لباسها را بپوشه و پرو کنه       بهارك خواس 
بهارك لباس را با جـوراب  . شاد و درشتی داشت و خیلی هم کوتاه بود مادر با پوشیدن آن مخالفت کرد 
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 بهارك موهاش را دور شونه اش ریخت عطـر زد . شلواري امتحان کرد اینبار توانست مادر را راضی کنه  
  . صندلهاش را پوشید منتظر نشست تا مهرداد بیاد

مادر از باغبان خواسته بود تا دسته گلی براي آنها بچینه مهرداد هم رفته بود شیرینی بخره مادر لباسش                   
را عوض کرد جورابش را پوشید و به اتاق بهارك رفت دید بهارك روي تخت نشـسته مثـل یـک گـل            

مهرداد با سر و صدا وارد خونه شد از دست باغبان   . رك را بوسید  تازه شکفته بود محبتش گل کرد و بها       
بـاغبون هرچـی گـل قـشنگ     : چی شده؟ چرا حرص میخوري؟ مهرداد گفت    : مادر پرسید . عصبانی بود 

خیلی عصبی هستی خودت را کنترل کن مـن بهـش گفـتم بچینـه           : مادر گفت ! بوده چیده مگه چه خبره    
رینی را روي میز گذاشت به اتاق رفت و کـت و شـلوارش را             مهرداد قوطی شی  . خودت را ناراحت نکن   

  .عوض کرد مادر مانتو پوشید و منتظر مهرداد و بهارك ایستاده بود
بهـارك  : مهرداد شیک و پیک کرد و از اتاق بیرون آمد مادر قربان صدقه مهرداد میرفت مهرداد پرسـید                  

اتاق بیرون آمـد مهـرداد از دیـدن بهـارك     بهارك با ناز و کرشمه از   . کجاست؟ مادر بهارك را صدا کرد     
حیرت کرد غرق تماشاي بهارك شد لباس بهارك را تغییر داده بود و همانی را که بهارك میخواست بـه                 

مهرداد جلوي خودش را گرفت با اینکه از لباس بهارك خوشش آمده بود با حالتی              . نمایش گذاشته بود  
بهـارك انتظـار   ! ن با این لباس نمیتوانی با مـا بیـایی  این چه لباسیه برو عوض ک     : عصبی به بهارك گفت   

مادر از . شنیدن این حرف را از دهن مهرداد نداشت بغض کرد و با عصبانیت به اتاق رفت و در را کوبید            
به زور راضیش کردم با ما بیاد تمام زحمتهـاي مـن را بـه بـاد دادي        : دست مهرداد ناراحت شد و گفت     
  کنه؟لباس به اون قشنگی چرا عوض 

مهرداد دم در اتاق بهارك     . ببخشید انگار کمی تند روي کردم االن میرم و از دلش درمیارم           : مهرداد گفت 
بهـارك صـورتش   . رفت و در زد بهارك داشت گریه میکرد مهرداد دستگیره را پیچاند و داخل اتاق شد    

بـدون تـو   :  و گفـت مهرداد کنار بهـارك نشـست  . من نمیام خودتون برید: را برگرداند و با حرص گفت 
وقتی تو را توي این لباس دیدم : دستی به سر بهارك کشید موهاش را نوازش کرد و گفت       . ممکن نیست 

یعنـی چـی؟   : بهارك گفـت . حرفش را برید... حسودیم شد فکر کردم اگر کسی تو را با این لباس ببینه      
  !لباسم اونقدر بداست که اجازه نمیدي با شما بیام

منظـور مـن را نفهمیـدي مـن     : ك را با دو دست گرفت اشکش را پاك کرد و گفـت مهرداد صورت بهار  
.... ترسیدم کسی تو را ببینه چطور بگم میترسم با این لباسهایی که میپوشی              ! ترسیدم تو را ازدست بدهم    

بهارك دست مهرداد . مهرداد نتواسنت منظورش را به زبان بیاره ولی بهارك فهمید اون چی میخواهد بگه          
همانطور که من نمیخواهم تو با مینا عروسی کنی؟ مهردا جا خـورد دسـتش را کـشید     : گرفت و گفت  را  
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بهارك از ته دل خندید قند توي دلش آب شـد  . جوابی براي حرف بهارك نداشت با عجله از اتاق رفت         
  .حرفش را زده بود از همه مهمتر مهرداد نسبت به اون بی احساس نبود

یخواست گرفته بود سریع لباسش را عوض کرد و یکی دیگه از لباسهایی را کـه     بهارك نتیجه اي را که م     
دوخته بود پوشید و از اتاق بیرون آمد مادر مضطرب روي مبل نشسته بود با دیـدن بهـارك خوشـحال            

مهرداد جان بیا بهارك لباسش را عوض کرد بهارك مانتو پوشید مهرداد            : شد مهرداد را صدا کرد و گفت      
رون آمد بدون اینکه به بهارك نگاه کن از کنارش گذشت مادر و بهارك پـشت سـر مهـرداد     از اتاقش بی  

راه افتادند خونه مینا از خونه آنها خیلی دور بود تا رسیدن به مقصد هیچ کـدام یـک کلمـه هـم حـرف           
ر و مادر در زد مستخدم در را باز کرد اول ماد         . نزدند نیم ساعت طول کشید تا دم در خونه مینا رسیدند          

مستخدم گل و شیرینی را از دست مهرداد گرفت و آنها را به سمت پذیرایی      . بهارك بعد مهرداد وارد شد    
خونه اونها مثل یک قصر بود داخل هال کوچکی مانتو ها را در آوردند و بـا گذشـتن از          . راهنمایی کرد 

  .در بزرگ و چوبی وارد پذیرایی شدند
لن بود سه تایی کنار هم روي مبل نشستند بهـارك بـا دیـدن        مبلهاي سلطنتی گرانقیمتی زینت بخش سا     

دو سـه دقیقـه   ! خونه زندگی آنها ته دلش خالی شد فکر کرد دیگه شانسی براي مقابلـه بـا مینـا نـداره          
گذشت مینا همراه پدر و مادرش آمد مینا لباس صورتی کوتاهی پوشیده بود معلوم بود آرایـشگاه رفتـه      

کفشهاي پاشنه بلندش اون را قد بلند نشان میـداد مثـل یـک     . ریخته بود موهاش رو باز کرده و دورش       
: پرنسس دیده میشد با همه دست داد بعد روي صندلی کنار مهرداد نشـست پـدر مینـا از مـادر پرسـید        

  !بهارك دختر منه : دخترخانم از اقوام هستند؟ مادر بدون فکر گفت
! ع ورود آنها میخواست بدونه این دختر جوان کیه        مهرداد یکه خورد مینا نفس عمیقی کشید چون از بدو         

نمیدونستم دکتر خـواهر بـه     : پدر مینا گفت  !بهارك اخم کرد اما کسی به جز مهرداد متوجه اخم اون نشد           
پس معلوم شد من از شما هیچی نمیدونم ما باید بـا هـم بیـشتر                : و رو به مهرداد گفت    ! این زیبایی داره  

منظور ما هم از این دور هم جمع شدن شناخت و آشـنایی             : عارف گفت مهرداد در جواب ت   . آشنا بشویم 
مادر مینا مهرداد را خیلی پسندیده بود قبال در مورد مهرداد شـنیده بـود و امـروز مهـرداد را از               . بیشتره

نزدیک میدید از اشتیاق مینا نسبت به مهرداد خبر داشت براي اینکه از این جلـسه بـه مقـصد اصـلیش                   
ما همدیگر را به خـوبی  ! آقا شما از همه جیک و پیک آقاي دکتر خبر دارید چه آشناییاي : برسه گفت 

حس حسادت بهـارك تحریـک شـد    . میشناسیم مخصوصا مینا جون و دکتر اونها همدیگر را میشناسند      
  .چرا مهرداد در مورد مینا حرفی نمیزد! اونها از قبل با هم آشنایی دارند
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درسـته همـدیگر را ندیـدیم ولـی از     : مادر ادامه حرف به دست گرفـت    . داین افکار بهارك را آزار میدا     
مدتها پیش با شما آشنایی داریم همیشه مهرداد از استادش تعریف میکـرد همیـشه از نظـر لطـف شـما               

مهرداد یکی از بهترین پزشکان بیمارستان است توي این چنـد سـال کـه عـضو         : پدر مینا گفت  ! میگفت
در جراحـی کـسی را روي دسـت اون      !  درس میده استادي مثل اون نیست      هیئت علمی دانشگاه شده و    

مستخدم از همـه  . مینا چشم از مهرداد برنمیداشت. همه به این حرف خندیدند  ! ندیدم بخیه هاش معروفه   
پذیرایی کرد مادر تحت تاثیر خونه زندگی آنها بود با اینکه وضع مالی خوبی داشتند اما در مقابـل آنهـا         

  .میآمدبه نظر هیچ 
مادر فکر کرد، وقتی آنها با هم ازدواج کنند آیا مهرداد میتوانه همچین خونه اي براي مینا درسـت کنـه؟           

اوضاع مالی اینها خیلی بهتراز اونی است کـه مـن فکـر میکـردم     ! مهرداد راست می گفت باید صبر کنیم  
صت بریم و انگشتر مناسبی بخریم االن اگر انگشترم را در بیارم دست مینا کنم آبرومون میره باید سر فر        

بعد تصمیم گرفت از آب و هوا حرف بزنه تا وقت بگذره و هر چقدر مادر مینا حرف را به خواستگاري                 
  ! کشید مادر بیراهه رفت و این کارش باعث شد شکی در دل آنها بوجود بیاد که مینا را نپسندیدند

یکرد و حسرت میخورد خیلی دلـش میخواسـت   هارك بدون اینکه کلمه اي حرف بزنه به اطراف نگاه م       
جاي مینا بود پدر و مادر داشت و تـوي همچـین خونـه اي زنـدگی میکـرد و یکـی مثـل مهـرداد بـه           

چیزي بود که از ذهنش گذشـت تـا اون روز احـساس خوشـبختی               "من بدبختم   "خواستگاریش میآمد   
ـ   ه در اختیـارش بـود لـذت    میکرد چون همه چیز داشت یک زندگی راحت و بی دغدغه از هر چیزي ک

  .همه چیزش را از دست داده بود! میبرد اون مادر را داشت از همه مهمتر مهرداد را داشت حاال چی؟
دقیقه ها به سختی میگذشت براي هر دو طرف مجلس کسالت باري شده بود حرفی براي گفتن نداشتند                

بهـارك ذوق کـرد   . مرخص میشویماگر اجازه بدهید ما     : مادر فنجان چایی را روي میز گذاشت و گفت        
مادر مینا نگاهی به شوهرش انداخت با حرکت چشم فهماند تـا مـانع از           ! باالخره مهمانی تمام شده بود    

ممکن نیست شما مهمانهاي خاص ما هستید خانم زحمت کشیده شام تدارك            : پدر گفت . رفتن آنها بشه  
از این فرصـت بهتـر نمیـشه    : پدر گفت.  بهترانشاهللا در یک فرصت   : مهرداد از جا بلند شد و گفت      ! دیده

بهـارك  . مادر همچین هم بی میل نبود در مقابل اصرار آنها قبول کرد تا شام بماننـد            . اعتراض نمیخواهم 
عصبی شده بود شام یکی دو ساعت طول میکشید بهارك دیگه حوصله اش سر رفته بـود و میخواسـت     

شـما میتوانیـد میـز را    : مینا مستخدم را صدا کرد و گفتمادر . هرچه زودتر برگرده اما چاره اي نداشت  
  .بعد کنار مادر مهرداد نشست و با هم شروع کردند به پچ پچ کردن. بچنید
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بهارك خیلی دلش میخواست بدونه اونها چی میگویند اما صداي اونهـا را نمیـشنید از نگـاه کـردن بـه                     
 بلنـد  "مینا فـورا  .  آقاي دکتر باغ را نشان بده      مینا جون به  : یکهو مادر مینا گفت   . اطراف خسته شده بود   

مهرداد بلند شد از پدر مینا اجازه گرفت و پـشت سـر مینـا راه         . شد و از مهرداد خواست همراهش بیاد      
من هم حوصـله ام  : افتاد بهارك مثل مار به خود می پیچید جا به جا شد فکري به نظرش رسید و گفت             

 نشد با قدم هاي بلند به مهـرداد رسـید و دسـتش دراز کـرد و               سر رفته با شما میام منتظر جواب کسی       
بهارك وقتی دست مهـرداد را گرفـت فـشار داد و احـساس              . دست مهرداد را گرفت و همراه آنها رفت       

مینا میخواست با مهرداد تنها باشه و از اون دلبري کنه بـا وجـود بهـارك ایـن کـار خیلـی           . راحتی کرد 
 بود و مرتب حرف میزد از باغ میپرسید از چند نفـر تـوي ایـن خونـه           زبان بهارك باز شده   . مشکل بود 

  ! مینا هم بدون وقفه جواب میداد تا شاید بهارك را ساکت کنه.. و و ... زندگی میکنید و
وقتی بهارك خواست همراه آنها بیاد و کسی مخالفت نکرد متوجه شد بهارك عزیـز دردانـه آنهاسـت و            

داد و مادرش با اون خوب رفتار کنه لبخندي به لبش آمد رو به مهـرداد          باید براي بدست آوردن دل مهر     
چند سالشه؟ مهرداد در حالی کـه بـه بهـارك نگـاه             ! خواهر نازي داري چقدر کنجکاو و باهوشه      : گفت

باالخره پانزده یا شانزده؟ با هم یک سال :مینا خندید و گفت. اون پانزده شانزده ساله است   : میکرد گفت 
از بس من را بچـه مـی بینـه دلـش میخواهـد              : هارك اجازه نداد تا مهرداد توضیح بده گفت       ب! فرق داره 

  !پانزده ساله باشم ولی من شانزده ساله هستم بزرگ شدم ولی کسی این را نمی بینه
مینا دنبال راهی بود تا بهارك را دور کنه و بتوانه با مهرداد تنها باشه بهارك سفت و سخت دست مهرداد        

بهارك تا اون روز بـه ایـن   ! دست دکتر را طوري گرفتی انگار میترسی فرار کنه : مینا گفت . را گرفته بود  
مینـا بـه   . ا ول کـرد صورت دست مهرداد را نگرفته بود خجالت کشید دستش شل شد و دست مهرداد ر         

کنار مهرداد که به نرده هاي بهارخواب تکیه داده بود ایستاد و طوري رفتار کـرد انگـار   !مقصودش رسید 
دکتر نقشه شما براي آینده چیه؟ منظورم چه توقعی از زندگی      : که بهارك اونجا نیست رو به مهرداد گفت       

  !ارممن توقع زیادي از زندگی ند: دارید؟ مهردادکمی فکر و گفت
دوسـتش داشـته باشـم و دوسـتم         : مینا گفت دوست داري همراه زندگیت چطوري باشه؟ مهرداد گفـت          

. بهارك با اشتیاق به حرفهاي مهرداد گـوش میکـرد      ! اونقدر که بدون هم نتوانیم زنده بمونیم      ! داشته باشه 
 چون ما بدون هم من مهرداد را دوست دارم اون هم من را دوست داشته باشه کار تمامه    "فکر میکرد که    

من دلـم میخواهـد همـسرم    : مینا گفت"نمیتوانیم زنده باشیم یا فقط من نمیتوانم بدون مهرداد زنده باشم؟ 
شما تعارف  : مثل تو باشه خوش تیپ، خوش لباس،تحصیل کرده، با شخصیت و مورد تایید همه مهرداد              
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بهـارك  ! ي بـدم را نـشان نـدادم   میکنید من اونقدر هام که شما میگید آش دهن سوزي نیستم اخالق ها         
  !چرا دروغ میگی تو هیچ اخالق بدي نداري: میان حرف مهرداد پرید و گفت

بهارك خجالت کشید داشت کارهایی انجام میـداد کـه   ! شما اینجا هستی؟: مینا براي آزردن بهارك گفت  
ت مهـرداد را  مینـا دسـ  ! راست می گم به خدا اون اخالق بـد نـداره         : در عمرش نکرده بود بهارك گفت     

. شام حاضـره بفرماییـد  : مستخدم حرف آنها را برید و گفت. من هم همینطور فکر میکنم: گرفت و گفت  
مهرداد از این خبر خوشحال شد شب سخت و طوالنی داشت تمام میشد دست مینا و بهارك را گرفـت               

 عالقـه اش را نـشان      مینا دست مهرداد را فشار میداد میخواست عشق و        . و با هم به ناهار خوري رفتند      
از آن طرف دست بهارك توي دستش بود گرماي دست بهارك خبر از عشق سـوزان او میـداد امـا     . بده

اگر این عشق باشه باز من نمیتوانم به آن پاسخ مثبت بدهم دست بهـارك را ول  : مهرداد به خودش گفت   
 دست مهـرداد بـود پـدر و    کرد دلش نمیخواست بهارك صدمه اي ببینه وقتی وارد شدند دست مینا توي  

  .مادر مینا از خوشحالی سر از پا نمیشناختند
مادر مهرداد هم خوشحال شد مهرداد به تنهایی توانسته بود از عهده خواستگاري بر بیاد دیگه بقیـه اش               

ضیافت ! میز شام پر شده بود از غذاهاي رنگارنگ       . اهمیتی نداشت از فکر خونه زندگی اونها بیرون آمد        
وقتی مهرداد دست بهارك را ول کرد اون را در یک گرداب فکري رها کرد غم دنیا بـه  . رپا بود مفصلی ب 

دل بهارك نشست نمیتوانست غذا بخوره بغض گلوي اون را فشارمیداد اشـک تـوي چـشمهاي بهـارك      
شـاخ  ! دیـدي مهـرداد چطـور دل مینـا را بدسـت آورد؟            : جمع شده بود مادر پیش بهارك آمد و گفت        

بهارك حرفی نزد مادر بشقاب بهارك را گرفت و بـراي  . قتی دست توي دست هم وارد شدنددرآوردم و 
دختر خوشگلم امشب دیگه رژیم بی رژیم باید غذا بخوري و بـشقاب را دسـت       : اون غذا کشید و گفت    

  .بهارك داد
 بهارك نگاهی به غذا انداخت احساس میکرد روغن سر کشیده میلی بـه غـذا نداشـت مینـا حـسابی از           

بهارك نگاه حسرت بارش را از روي مهرداد   . مهرداد پذیرایی کرد و پشت میز بغل دست مهرداد نشست         
بهارك خانم انگار دلـش نمیخواهـد دکتـر         : مادر مینا سرش را نزدیک گوش مادر برد و گفت         . برداشت

ت میگیـد  راسـ : مادر هم با صداي مالیمی گفت! ازدواج کنه و از هم جدا بشوند خیلی بهم عادت کردند       
اونها بد جوري بهم عادت دارند سالهاست که مهرداد به عشق دیدن بهارك خونه میاد اونها هر کـاري را       

معلومه که بهارك دلش نمیاد مهرداد ازدواج کنه براي اومدن . با هم انجام میدهند و همه جا با هم هستند      
م عادت کرده بعد از ازدواج مهـرداد      به اینجا با هزار زحمت راضیش کردم نمیخواست بیاد البته به من ه            

  .اون تنها مونس و همدم من میشه
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من هـم سـرم را      : یکهو بی هوا گفت   ! با گفتن این حرف به فکر رفت اگر خانواده بهارك پیدا بشه چی؟            
از اینکه کـسی صـداش را نـشنیده بـود           . صداش اونقدر بلند نبود که کسی بشنوه      . با نوه هام گرم میکنم    

تمام شده بود ولی هنوز آنها پشت میز بودند بجز بهارك به همـه خـوش میگذشـت                  خوشحال شد شام    
حتی مهرداد از آن همه محبت که بی دریغ نثار میکردند راضی بود و لذت میبـرد حتـی میـشه گفـت از            

صمیمیتی بین آنها بوجود آمد و تا نیمه هاي شب بـا هـم         . اینکه اینهمه بهش توجه میشد لوس شده بود       
 خانواده مینا برخالف ظاهر ثروتمندشان آدمهاي خودمانی و بی غل و غشی بودند و این                صحبت کردند 

  .باعث خوشحالی و آرامش خیال مادر شد
خـون  ! انشااهللا دفعه آینده از مطالب مهمتري صـحبت کنـیم  : موقع خدا حافظی مادر مینا روبه مادر گفت   

اگر قابل بدونید این انگـشتر کـه   : د و گفتمادر به جوش آمد و انگشترش را درآورد و به دست مینا کر    
یاد و خاطره همسر مرحومم است را به عنوان نشان دست عروسم میکنم دست مینا را گرفت و انگشتر                    

پدر و مادر مینا بـا   . را دستش کرد مینا از شادي توي پوست خودش نمی گنجید به آرزوش رسیده بود              
  لبخندي از این کار مادر تشکر کردند

از انتخابت پـشیمان نمیـشوي      : داد از مینا خدا حافظی کرد مینا دست مهرداد را گرفت و گفت            وقتی مهر 
عجـب  : مهمانها که رفتند مادر مینا نگاهی خریـدار بـه انگـشتر کـرد و گفـت                ! همانطور که من نمیشوم   

دستـشون درد نکنـه مـن اصـال انتظـار      : مینا گفـت . عتیقه است دخترم مراقب باش گم نکنی    ! انگشتري
از خداشون باشه یک عروس مثل تـو داشـته   : پدر گفت. اشتم فکر میکردم مادر دکتر من را نپسندیده      ند

چرا اولش اونقدر سرد بودنـد بعـد خـوب    : مینا بغل پدرش رفت و گفت. باشند مهربون خونگرم و خانم  
ـ       : شدند؟ پدر گفت   ! دخونه زندگی ما مانع از بروز صمیمیت آنها شد ولی کمی کـه گذشـت عـادت کردن

  !دیر وقته بقیه حرفها بمونه براي فردا! بریم بخوابیم
چرا اخم کردي مگه من کار بدي کـردم؟ مگـه   : توي ماشین اخم تخم بهارك تمامی نداشت مادر پرسید       

نشنیدي مادر مینا چی گفت اونها انتظار داشتند ما از مینا خواستگاري بکنیم اما حتی یک کلمـه هـم در    
مهـرداد میدانـست   ! بد میشد براي خواستگاري رفتیم و کاري انجام نـدادیم    مورد آن حرف نزدیم خیلی      

دفعه بعد انگشتر حسابی میخـرم  : بهارك براي چیز دیگه اي ناراحت شده هیچ حرفی نزد مادر ادامه داد         
میدهم دست مینا کنی این دفعه را ببخش میدونم دلت میخواست تو این کار را انجام میـدادي ولـی مـن         

مهرداد بدون یک کلمه حرف به اتـاقش پنـاه   . تم این را گفت و صورت بهارك را بوسید     دست پیش گرف  
  .برد لباسش را عوض کرد و روي تخت دراز کشید اما تا صبح خوابش نبرد

www.takbook.com



روز بعـد مـادر در تالطـم بـود اولـین          . بهارك با اینکه فکرش خیلی ناراحت بود ولی زود خوابش برد          
ز مهمانی دیشب تشکر کرد و از آنها خواست تا یک شب دور هم باشند کارش تلفن به مادر مینا بود و ا    

ولی تاریخ معین نکرد و گوشی را گذاشت مادر میخواست مهمانی آنها را تالفی کنه تا میتوانست خریـد        
کرد از مهرداد خواست تا ورودي باغ را کمی مرتب کنه و زمین آن را سنگفرش کنه اول مهرداد مخالفت     

 مادر دلش را نرم کرد چند روز توي خونه بنایی داشتند باغ با سـلیقه اي کـه مـادر بـه                  کرد ولی اصرار  
خرج داد خیلی شیک و زیبا شد مبلمان و دکوراسیون خونه را هم عوض کرد نمیخواست از اونها کمتـر       
باشه مهرداد به خاطر دل مادر کلی پول خرج کرد دیگه خونه را نمیشناخت کال عوض شده بـود حـاال             

ه مادر آماده پذیرایی از مهمانها بود روز جمعه را براي مهمانی انتخاب کرد و با یـک تلفـن کـار را              دیگ
  .تمام کرد

بهارك دیگه به چیزي فکر نمیکرد انگار دست از مهرداد شسته بود یا چاره اي دیگري پیدا نکرده بـود                  
همان لباس کوتاه را بپوشـه و  در تزیین دوباره خونه به مادر کمک کرد براي روز مهمانی تصمیم داشت            

در تمام این مدت آنها روي پشت بام میخوابیدنـد بهـارك بـه همـین هـم دل        ! حرص مهرداد را دربیاره   
خوش بود و خودش را به مهرداد نزدیک حس میکرد بعد از شب خواستگاري جـسارتش را از دسـت                

وخت و حرف نمیزد مهـرداد بـا       داده بود دیگه سعی نمیکرد به مهرداد نزدیک بشه در عشق مهرداد میس            
جدي شدن خواستگاري از مینا میخواست حسی را که نسبت به بهارك داره را در دلـش سـرکوب کنـه           
ولی هنوز موفق نشده بود و با دیدن بهارك شدتش بیشتر میشد مهرداد به ظاهر از بهارك فاصله داشت                    

  .ولی براي شنیدن صداي بهارك و بوئیدن عطرش بیتاب بود
مـادر بـراي روز   .  خیلی از بهارك بزرگتر بود و این مانع دیگري براي فرار مهرداد بشمار میامـد        مهرداد

مهمانی میز بزرگی کرایه کرد رومیزي شیکی هم تهیه کرد ظرفهایی که میخواست استفاده کنه را هم جدا               
 کنـه بـراي   کرد برنامه غذایی را که میخواست تدارك ببینه آماده کرد همه را میخواست خودش درسـت             

شب مهمانی کارگري که هفته اي یک بار براي تمیزي کردن میامد در نظر گرفت همه کارها انجام شـده         
مینا براي روزي کـه دعـوت شـده بودنـد لبـاس      . بود مادر لحظه ها را براي رسیدن روز جمعه میشمرد    

حال بودند پـدر بـراي   خیلی قشنگی دوخت پدر و مادر از اینکه مینا را اینقدر در تالش می دیدند خوش  
  .خانواده اش هر کاري میکرد و همیشه دوست داشت اعضاي خانواده به نظرات اون عمل کنند

پدر عکسهایی . پیشنهاد ازدواج با مهرداد را وقتی مطرح کرد، مینا مخالفت کرد و این باب میل پدر نبود               
ل خودته اگر مایل بـودي بـه مـن    حاال می: از مهرداد را نشان داد و تمام محسنات اون را شمرد و گفت        

بگو مهرداد مورد مناسبی براي توست اون مرد الیق و شایسته اي است همه چیزهـایی کـه مـن بـراي                    
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دامادم در نظر گرفتم در اون وجود داره مینا با دیدن عکس از مهرداد خوشش آمد و تا با خود مهـرداد               
ول یک دل نه صـد دل عاشـق مهـرداد شـد و       روبرو بشه نظر مثبتی نسبت به مهرداد داشت و در نگاه ا           

براي به دست آوردن دل مهرداد دست به کار شد تنها چیزي که مانع شد بهارك بود مینا زیاد از بهـارك      
خوشش نیامد نزدیکی مهرداد و بهارك به نظرش غیر عادي میآمـد و باعـث نـاراحتی مینـا شـد مینـا                       

طرز خاصی نسبت به مهرداد ابراز محبت میکرد مینا به      نمیتوانست بهارك را پیش مهرداد ببینه بهارك به         
بهارك خواهر مهرداد باید کنار برادرش باشه اگر نبود این غیر عادي میشد من باید     "خودش آمد و گفت   

براي به دست آوردن مهرداد از خواهرش بهارك شروع کنم به همین خاطر کادویی براي بهـارك خریـد    
  تا روز مهمانی بهش بده

بل از همه بیدار میشد آن روز خیلی زود از خونـه رفـت تـوي دانـشگاه یـاد فرشـید یکـی از         مهرداد ق 
دانشجوهاش افتاد که براي جشن فارغ التحصیلی دعوتش کرده بود زنگ زد و براي فردا بلیط خواست                 
ولی جا نبود به دست و پا افتاد به چند آژانس هواپیمایی زنگ زد ولـی موفـق نـشد جـایی پیـدا کنـه                   

حت روي مبل لم داده بود که پدر مینا وارد اتاق شد با هم احوالپرسی گرمی کردنـد و پـدر پرسـید                  نارا
به یکی از دانشجو ها قـول داده بـودم فـردا تهـران           : چی شده کمی به نظر ناراحت میاي؟ مهرداد گفت        :

  !باشم متاسفانه کوتاهی کردم نتوانستم بلیط گیر بیارم حتما از دست من ناراحت میشه
این هم چیزیه که خودت را به خاطرش ناراحت کنی کـی میخـواهی تهـران    : ر در گوش مهرداد گفت    پد

. فردا شب توي تهران هستی مطمئن باش به تـو قـول میـدهم    : پدر گفت . فردا شب : باشی؟ مهرداد گفت  
. دحتما توي این آژانسها آشناي مهمی داره که به این راحتی قول دا       "مهرداد تشکر کرد به خودش گفت       

مهرداد روز سختی را پشت سر گذاشت تمام مدت به فکر بهارك و مینا بود میخواست تـصمیمی بگیـره      
! که نه بهارك و نه مینا آزرده بشه ولی راه به جایی نداشت انتخاب هرکدام باعث رنجش دیگري میـشد                 

مـادر بـا روي   مهرداد خسته و کوفتـه خونـه رسـید    ! مهرداد علیرغم خواسته قلبیش مینا را انتخاب کرد 
  .براي فردا مهمان داریم مینا و خانواده اش را دعوت کردم: خوش از مهرداد استقبال کرد و گفت

مهرداد متوجه حرف مادر نشد و براي دوش گرفتن رفت وقتی داشت با حوله خودش را خشک میکـرد   
در شـب ببیننـد تمـام    نه براي شام دعوت کردم میخواهم باغ را        : مهمانها ناهار میان؟ مادر گفت    : پرسید

چراغها را روشن کنم و باغ غرق نور بشه نماي میز شام خیلی بیشتر به نظر بیاد مـادر داشـت توضـیح                
مامان من فردا شب نیستم باید بروم تهران چرا به من نگفتیـد؟ مـادرهول شـد و                  : میداد که مهرداد گفت   

تا امروز : مهرداد گفت! ن نگفته بوديمن مهمانها را به خاطر تو دعوت کردم به م   ! شوخی میکنی : پرسید
یادم نبود یکی از بهترین شاگردهام جشن فارغ التحصیلی گرفتـه و از مـن خـواهش کـرده در جـشن                       
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مادر به دست و پا افتاد بهارك ذوق کـرد بـا   ! شرکت کنم نمیتوانم قرارم را بهم بزنم اون چشم انتظار منه    
شه و دست از سر مهرداد برداره زیاد بود به طرفـداري از  بهم خوردن مهمانی امکان اینکه مینا ناراحت ب     

مامان شما اشتباه کردید باید با مهرداد مشورت میکردید حاال مجبورید مهمـانی را کنـسل    : مهرداد گفت 
  .کنید

نه اینهمه تدارك دیده نمیدونم چی  : مادر نگران و مشوش بود مهرداد دلش به حال مادر سوخت و گفت            
اگر تو نمیتوانی رفتنت را عقب بندازي ما مهمانی را جلو مینـدازیم بـه جـاي شـام         : مادر گفت ! کار کنم 

ناهار میدهیم انشاهللا اونها قبول کنند فورا گوشی تلفن را برداشت و شـماره گرفـت پـدرمینا گوشـی را                      
ن همین االن داشتم با خانم در مورد مهمانی شما صحبت میکردم مهرداد فردا باید تهـرا : برداشت و گفت 

مادر با کلی عذرخواهی و اینکه اشتباه کرده با مهرداد مشورت نکرده آنهارا براي ناهـار دعـوت                  . باشه  
  .پدر کلی تعارف کرد ولی مادر وقتی گفت تدارك دیدم چاره اي جز قبول دعوت نماند. کرد

ناهـار  آن شب مادر و بهارك تا دیر وقت کار کردند تـا بـراي   . وقتی مادر گوشی را گذاشت راحت شد     
آماده باشند مهرداد روي مبل لم داد و به رفت و آمدهاي تند آنها نگاه میکرد و میخندید و کـوچکترین                

اون طور بـه  : بهارك با لبخندي توجه مهرداد را به خودش جلب کرد مهرداد گفت  . کمکی به آنها نمیکرد   
بهـارك پـیش مهـرداد      ! ي اتاق من نگاه نکن اونقدر خسته ام که نا ندارم از روي مبل بلند شوم بروم تو               

مهـرداد دسـت   !حاال که تو نمیتوانی به ما کمک کنی دستم را بگیر کمکت کنم بلنـد بـشوي   : آمد و گفت  
خنـده بهـارك دل مهـرداد را    !!بهارك را گرفت و بلند شد و اداي پیرمردها را درآورد بهـارك میخندیـد    

 کـرد امـا بهـارك دوبـاره دسـت مهـرداد را       میلرزاند با هم تا در اتاق رفتند مهرداد دست بهارك را ول         
مهرداد داشت طاقتش را از دست میداد و در تصمیمی که گرفته بود سست میشد مادر بهـارك را   . گرفت

  .صدا کرد بهارك با عجله دست مهرداد را رها کرد و از مهرداد فاصله گرفت و سریع پیش مادر رفت
ود نداشت فکر کرد این چند سال گذشته مـن  مهرداد خودش را روي تخت انداخت حسی در بدنش وج       

هیچ حسی نسبت به بهارك نداشتم چی شده چه اتفاقی رخ داده و چطور شد این حـس در مـن بیـدار                        
بعد خودش جواب خودش را داد، از روزي که مادرم تصمیم گرفت برنامه عادي زندگی ما را بهم                  ! شد؟

صبح زود با سـر و      . با این افکار به خواب رفت     . وزبزنه و مینا را وارد زندگی ما کرد درست از همان ر           
صداي بهارك و مادر بیدار شد دلش نمیخواست از رختخواب جـدا بـشه تـا سـاعت ده کـه مـادر بـه                        

مادر کت و شلوارمهرداد را که از اتوشویی آورده بودنـد  . سراغش بیاد بی سروصدا توي رختخواب ماند    
ت دوازده اینجا هـستند نمیخـواهم تـو را نامرتـب ببیننـد      را دست مهرداد داد و گفت مهمانها راس ساع   

  .سریع حاضر شو
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مهرداد بلند شد کت و شلوارش را پوشید ادکلن زد و از اتاق بیرون آمد چند تا کارگر زن و مرد مشغول     
  برو بیا بودند مادر سنگ تمام گذاشته بود

کی بـراي مهـرداد گرفـت و بـه بـه      مهرداد آشپزخانه رفت ولی مادر اون را بیرون کرد بهارك لقمه کوچ    
دستش داد بهارك موهاي سیاه وخوشگلش را صاف کرده بود صورتش به نظر روشن تر میامـد هنـوز                    

میپوشـم مـی   : میخواهی کدام لباست را بپوشی؟ بهارك گفـت  : لباس خونگی به تن داشت مهرداد پرسید      
وگرنـه  : بهارك پرسـید ! شه وگرنهمراقب باش لباست کوتاه و چسبان نبا  : مهرداد شک کرد و گفت    ! بینی

هیچی نمیشه تو دیگه بزرگ شدي و لباس کوتاه مال دختر بچـه هـاي پـنج شـش     : چی ؟ مهرداد گفت 
  !ساله است میخواستم بدونم بزرگ شدي یا نه؟

ساعت یازده و نیم بود بهارك براي لباس پوشیدن به اتاقش رفت لباس کوتاهی که آماده کـرده بـود را                     
توانست بپوشه مهرداد خوشش نمیامد و بهارك نمیخواست اون را ناراحت کنه لباس بلند              نگاه کرد ولی ن   

. تري انتخاب کرد و پوشید خیلی بهش میامد صندلهاي سفید و براقی هم پوشید و از اتـاق بیـرون آمـد        
مهمانها با یک سبد گل بسیار بزرگ سر ساعت آمدند حاال نوبت خانواده آنها بود تـا از خونـه زنـدگی       

باغ با سر سبزي که داشت و سنگفرشی که شده بود خیلی اعیانی به نظـر مـی آمـد           ! مهرداد تعجب کنند  
سایبانی که براي میز در نظر گرفته بودند خیلی زیبا بود داخل خونه از وسایل شیک و مدرنی مبله شده               

نها وضـع زندگیـشون از   ای: بود تا مدتی نگاه آنها از دیدن اثاثیه سیر نمیشد مینا آرام به گوش پدر گفت          
  !ما بهتره

پذیرایی کوچکی داخل سـالن شـد    . پدر خنده اي مصنوعی به لب آورد و مینا را به سکوت دعوت کرد             
: مینا هدیه اي که براي بهارك خریده بود را به بهارك داد بهارك از گرفتن هدیه خوشحال شـد و گفـت       

وقتی کار چیدن میز توسط خدمه تمـام  . ه بودممینا خانم دستت درد نکنه مدتها بود از کسی هدیه نگرفت      
شد مادر از آنها خواست تا براي صرف ناهار به باغ بروند مادر همراه پدر و مادر مینا رفت مینا دسـت                  
مهرداد را گرفت نگاه بهارك به دست مینا بود مینا دستش را دراز کرد و دست بهارك را هـم گرفـت و                    

  .امیدوارم همیشه با هم باشیم: گفت
مهرداد تحت تاثیر مهربونی و محبت مینا بود دختري مثل اون ندیده بود از همان لحظـه اول خـودش را    

مـادرخیلی  . نشان داده بود مهرداد از تصمیمی که گرفته بود مطمئن شد مینا زوج خوبی براي اون میشد                
موقـع خـوردن   . ردمهرداد با کمک بهارك از مهمانها پذیرایی ک. زحمت کشیده بود میز مفصلی چیده بود 

نگـران نبـاش کارهـا را       : پدر گفـت  ! بلیط چی شد من باید امشب تهران باشم       : دسر مهرداد به پدرگفت   
از : مهرداد پرسید از کدام شرکت بلـیط گرفتیـد؟ پـدر خندیـد و گفـت            . مرتب کردم امشب میري تهران    
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نـه پـسرم مـن    : و گفـت مگه شما شرکت هواپیمایی دارید؟ پدر از ته دل خندید        : مهرداد! شرکت خودم 
میشه مـن را  : بهارك گفت! مهرداد تعجب کرد. هواپیماي شخصی دارم شما با هواپیماي من تهران میري        

انشاهللا دفعه بعد ایندفعه بدون برنامه ریزي هستم دعـا          : مهرداد گفت . ببري تهران تا حاال تهران را ندیدم      
فرشید تکانی خورد ولی نفهمید چرا ایـن اسـم   بهارك با شنیدن اسم . کنید امشب به مهمانی فرشید برسم 

  .اینقدر براي اون آشناست
باغبان سبزه هاي پشت خونه را آب داده بود آنجا خنـک بـود   . فکر کرد شاید مهرداد از اون حرف زده       

مادر از مهمانها خواست تا براي صرف چایی به قسمت پشتی باغ بروند مهرداد هنوز پشت باغ را ندیده             
 قسمت را سنگفرش کرده و یک دست مبل حصیري خریده بود و همه جور راحتـی مهیـا              بود مادر اون  

چـایی در فنجانهـاي عتیقـه    . بود مهمانها از پذیرایی مادر خیلی خوشحال بودند سنگ تمام گذاشته بود       
مادر سرو شد چشم همه روي فنجانها بود مادر با سلیقه خاص خودش روي قند هـا گلهـاي ریـزي از      

صـحبت گـل   . کرده بود که خیلی زیبا دیده میشد کلی از سـلیقه مـادر تعریـف کردنـد               شکالت درست   
اونقـدر  : انداخته بود کسی زمان را حس نمیکرد با خنک شدن هوا مهرداد به یاد فرشـید افتـاد و گفـت             

  . خوش گذشته که داشتم فراموش میکردم باید بروم
پیما را آماده کنند مینا و مادرش هم بلند        راست میگی پاشو بریم گفتم براي ساعت هشت هوا        : پدر گفت 

شدند تا همراه آنها بروند اما مادر با اصرار مانع شد و از پدر هم خواست بعد از اینکه مهـرداد را راهـی        
پدر در مقابل اصرار مادر تسلیم شد و قـول          . کرد برگرده کلی غذا مانده در ضمن حرفهامون تمام نشده         

ند مینا و بهارك هم براي دیدن فیلم داخل خونه شدند دوتا مادر با هم تنها مهرداد و پدر رفت . داد برگرده 
خوش به حالتون دوتا بچه دارید من هم دلم میخواست دوتا داشته باشم مینا تنهـا    : شدند مادر مینا گفت   

نباشه ولی دکتر نخواست وقتی جوان بودم زیاد بهم تاثیر نمیکرد حاال که سنی از من گذشته براي مینـا                     
  .خیلی ناراحت هستم

شما به چه چیزهایی فکر میکنید مهرداد من هـم    : مادر مهرداد گفت  . اون بعد از من و پدرش تنها میمانه       
بهارك دختر واقعی من نیست من  : شما بهارك را به حساب نمیارید؟ مادرگفت      : مادر مینا گفت  ! تنهاست

سالها پیش مادر بهـارك  : کیه؟ مادر گفتبهارك دختر : مادر مینا تعجب کرد و گفت. اون را بزرگ کردم  
مگه بهـارك   : مادر مینا پرسید  . زیر دست مهرداد مرد از اون موقع تا حاال ما از بهارك نگهداري میکنیم             

سالهاست ما منتظر قوم و خـویش بهـارك        : قوم و خویش نداره که شما اون را بزرگ کردید؟ مادرگفت          
شما واقعا زن : مادر مینا سري تکان داد و گفت.  پیدا نشده هستیم تا سراغمون بیایند ولی تا امروز کسی       

  با شهامتی هستید که توانستید از بچه کس دیگه مراقبت کنید
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آقـاي  . فرشید چاره اي جز دادن رضایت نداشت هاله دست بردار نبود فرشید با دلخـوري رضـایت داد     
ا به حساب دادگستري ریخـت و  بابایی به محض اینکه وکیل رضایت را روي پرونده گذاشت پول دیه ر   

کلید و سند خونه اي را که براي مسعود خریده بود را به دستش داد و از اون به خاطر همکاریش تشکر      
مسعود با سند به خونه رفت هاله از خوشحالی جیغ زد مسعود بـا دسـت دهـن هالـه را گرفـت و            . کرد
هاله حرف مـسعود  . م و این به عهده توستحاال وقتش نیست اول کار گرفتن دیه را باید تمام کنی : گفت

نگران نباش هرطوري شده پول دیه را از فرشید میگیرم همـین امـروز بـا فرشـید         : را تایید کرد و گفت    
  . صحبت میکنم و راضیش میکنم با نغمه ازدواج کنه همانطور که از قبل قرار داشتیم

 عرضه است اما خدا به اون چیزهـایی  اون پسر خوبیه درسته کمی دست و پا چلفتی و بی         : مسعود گفت 
داده که مال ماست و ما باید از دستش دربیاریم در مقابل اون زیر سایه ما زندگی میکنه وقتـی دامـادم                    

: هالـه گفـت  . بشه با پول دیه مغازه میخرم فرشید را میبرم پیش خودم ازش کار میکشم و آدمش میکنم         
همـان روز آنهـا بـراي       .  شدیم مغازه چیزي نیست    عجله نکن اوضاع ما داره خوب میشه صاحب خونه        

دیدن خونه اي که بابایی خرید بود رفتند خونه کوچیک و نقلی بود هاله همه جا را نگاه کـرد و دسـت                    
  !باورم نمیشه! یعنی این واقعا مال ماست؟: کشید و به مسعود گفت

 باشیم این آرزوي من باید بـرآورده  ما باید فورا اینجا را کرایه بدهیم بعد هم به فکر مغازه          : مسعود گفت 
با هم به نزدیک ترین دفتر مشاور امالك رفتند زن و شوهري نشـسته بودنـد و منتظـر بودنـد تـا                     ! بشه

صحبت تلفنی مردي که پشت میز نشسته بود تمام بشه با ورود مسعود و هاله مرد مکالمه را خاتمـه داد       
: رد به زن و شـوهري کـه قـبال آمـده بودنـد و گفـت      و از آنها خواست تا روي صندلی بشینند بعد رو ک 

بـراي پـسرم میخـواهم تـازه     : نفرمودید چند نفر هستید اگر موردي پیدا شد خبرتون کـنم؟ مـرد گفـت       
  .میخواهد تشکیل خانواده بده

انشاهللا تـاریخ عروسـی را   : هاله متوجه اشاره مسعود شد و از زن پرسید     . مسعود نگاهی به هاله انداخت    
هالـه بـه زن   . نه منتظریم اول خونه پیدا کنیم بعد تاریخ عروسـی را معـین کنـیم     : د؟ زن گفت  معین کردی 

ببخـشید خونـه   : هاله و زن بیرون رفتنـد مـسعود پرسـید   . اشاره کرد تا بیرون از دفتر با هم حرف بزنند 
رده انـد  همین االن به آقا عرض کردم هنوز موردي به ما نسپ   : اجاره اي میخواستم چی دارید؟ مرد گفت      

  .شما مشخصات پر کنید با شما تماس میگیرم
هالـه بـا زن بـه    . تلفن ندارم خودم سر میزنم و از دفتر بیرون آمـد : مسعود مشخصاتی را نوشت و گفت    

توافق رسیده بود زن شوهرش را صدا کرد و چهارتایی براي دیدن خونه رفتند و همانجا قـرداد بـستند                     

www.takbook.com



از ظهر همان روز مسعود بچه ها را بیرون برد تا هاله تنهـا بـا فرشـید    بعد . بدون اینکه حق بنگاه بدهند    
  . صحبت کنه

بسه دیگه جقدر میخواهی درس بخونی دیپلم گرفتی تـو      : فرشید شد که داشت درس میخواند هاله گفت       
! کار و زندگی دیر نمیشه ولـی درس خونـدن دیـر میـشه    : فرشید گفت ! باید به فکر کار و زندگی باشی      

من و مسعود دلمون نمیخواهد تو درس بخونی میخواهیم بـراي خـودت         :  پا اون پا کرد و گفت      هاله این 
هاله نفسی کشید باالخره حرفش را زده بود فرشید نگاهی به عمـه  ! کسی بشی سرکار بري و زن بگیري   

  . اصال تازه براي تو زن مناسبی هم در نظر گرفتم: هاله گفت! شوخی میکنی: اش انداخت و گفت
فرشـید  ! معلومـه نغمـه  : شما کی را در نظر گرفتی؟ هاله گفـت      : ید با اینکه میدانست اون کیه پرسید      فرش
عمه میدونم من را دوست نداري ولی بچه ات را هم دوست نداري؟ اگردلت به حال من نمیـسوزه        : گفت

 کنی؟ هاله   الاقل براي نغمه بسوزه اون هنوز بچه است چهارده سال بیشتر نداره چرا میخواهی بد بختش               
با این زبـان  : فرشید سري تکان داد و گفت. تو غلط میکنی بچه من را بدبخت کنی: عصبانی شد و گفت 

نمیشه با شما حرف زد راستش را بگو چی الزم دارید؟ یا اینطوري بگم مـن چـی دارم کـه شـما مـی                       
  خواهید از چنگم بیرون بیارید؟

فرشـید  ! مسعود یک مغازه میخواهد بـدون شـریک  : هاله که دستش رو شده بود بی رو در بایستی گفت 
من پول ندارم براي اون مغازه بخرم پولهایی هم که پیش احمد آقاست براي ادامه تحصیلم احتیاج          : گفت
پول دیه چی شد؟ فرشید به یاد مادر وخواهرش افتاد از خـودش           : هاله نفس عمیقی کشید و گفت     . دارم

: فرشید گفـت . ش نتواسته بود مقاومت کنه و رضایت داده بود       خجالت کشید اون در مقابل عمه و شوهر       
  .همه اش مال شما من اون پول را نمیخواهم اون پول بوي خون میده به درد من نمیخوره

. انشااهللا که در بهترین رشته اي که دلت میخواهد قبول بـشی      : هاله از خوشحالی فرشید را بوسید و گفت       
جام داد اجازه براي ادامه تحصیل را بگیره هـم هالـه و هـم فرشـید از     فرشید توانست با معامله اي که ان  

مسعود وقتی شنید فرشید نمیخواهد با نغمه ازدواج کنه عـصبانی شـد و سـر هالـه                  . معامله راضی بودند  
فریاد کشید هاله به حالت قهر صورتش را برگرداند مسعود کمی کوتـاه آمـد صـداش را پـایین آورد و                   

! این پسره را وادار میکنی با نغمه عروسی کنه تمام دارائیش را صـاحب میـشویم؟               مگه تو نگفتی    : گفت
اي بابـا خـودت را   : هاله شونه اش را تکان داد و جوابی نداد مسعود از در دلجـویی وارد شـد و گفـت      

هاله حرف  . وقتی گفتی نمیخواهد عروسی کنه ناراحت شدم گفتم بلکه عیبی چیزي از نغمه دیده             ! گرفتی
  دخترمن هیچ عیب و ایرادي نداره: را برید و گفتمسعود 
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فرشید تمام پول دیه را بـه مـا میـده الزم نیـست بـا نغمـه                 : قیافه هاله عوض شد و با خوشحالی گفت       
منظـورت از همـه اش چیـه؟ مـسعود     : همه اش را؟ هاله گفـت  : مسعود با نا باوري پرسید    ! عروسی کنه 

نه اون فقط پول دیه را میده اگر بخـواهیم از           :  هاله گفت  .پول دیه و پولی که دست احمد آقا ست        : گفت
این االن به صالح ما نیست راستی فرشـید بـراي دادن   . احمد آقا پولش را بگیره همه به ما شک میکنند       

فرشـید در   : چه شـرطی؟ هالـه توضـیح داد       : مسعود یکه خورد و پرسید    ! پول دیه به ما یک شرط داره      
  .  پول را به ما میده من هم اجازه دادممقابل اینکه ادامه تحصیل بده

زن حسابی مگه نگفتم میخواهم فرشید بجاي مـن کـار کنـه    : مسعود از دست هاله حرص خورد و گفت    
ببین چی میگم فرشـید دلـش میخواهـد درس    : هاله گفت. کسی مثل اون نمیتوانه براي من شاگردي کنه      

الفت میکنه اون موقع دست ما بـه پـول نمیرسـه در    بخونه اگر ما مانع بشویم اون بیدار میشه و با ما مخ         
ضمن فکرش را بکن یک داماد تحصیل کرده بهتر میتوانه پول در بیاره بگذار درسـش را بخونـه بـراي                     

  .خودش کسی بشه اون وقت براي اون فکري میکنم
. ل کـرد  مسعود همیشه از افکار و نقشه هاي هاله پشتیبانی میکرد این بار هم گفتـه هـاي هالـه را قبـو                     

فرشید به سختی درس میخواند کالس کنکور میرفت تا امتحان کنکور وقـت زیـادي بـاقی نمانـده بـود        
فرشید فرصت سر خاراندن نداشت هاله خیلی کمک کرد تا فرشید محیط راحت و آرامـی داشـته باشـه         

زي که براي هر چی. بچه ها حق سر و صدا کردن نداشتند بهترین غذاها را می پخت و براي فرشید میبرد      
هرچـی باشـه اون از گوشـت و         "تقویت حافظه می شنید براي فرشید آماده میکرد به خودش میگفـت             

نغمـه بـا حـسرت    .  روز امتحان فرشید با شوق براي دادن کنکور از خونه بیـرون رفـت              "خون خودمه   
ـ                    ول نگاهش کرد هم دلش میخواست فرشید در کنکور موفق بشه هم دلش میسوخت براي اینکـه بـا قب

  .شدن در کنکور از فرشید دور میشد
نغمه با اینکه سنش کم بود ولی معناي عشق را فهمیده بود اون میدونـست دوسـت داشـتن یعنـی چـی                   
فرشید را همانطور که بود دوست داشت براي آزادي اون ارزش قایل بود و نمیخواست ایـن آزادي را از     

عجب اشتباهی کردم با فرشید   :  داشتند هاله گفت   ساعتها گذشت هاله و نغمه هر دو اضطراب       . اون بگیره 
ساعت پنج بعد از ظهر بود که فرشـید در زد  . نغمه هم بی تاب بود با سر حرف مادر را تایید کرد        . نرفتم

نغمه باور میکنی  : نغمه با سرعت خودش را به در رساند و در را باز کرد فرشید خندان وارد شد و گفت                  
ا جـواب دادم نغمـه آرام شـد فرشـید خـودش را بـه هالـه رسـاند و بـا              خیلی آسان بود به همه سواله     

  !بــه زودي از دســت مــن خــالص میــشوید کنکــور خیلــی آســان بــود       : خوشــحالی گفــت 
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اگـر رشـته پزشـکی قبـول      : هاله از اینکه فرشید امتحانش را خوب داده خوشحال بود به فرشید گفـت             
.  همه را دعوت کنم از خرجش هم نمیترسـم         بشوي قول میدهم یک مهمانی مفصل به افتخارت بگیرم و         

اگر قبول شدم شبی که میخـواهم از اینجـا بـرم،            : فرشید از قولی که هاله بهش داد خوشش آمد و گفت          
بلـه  : فرشید هـم گفـت  ! به شرط پزشکی: هاله قبول کرد و گفت. مهمانی بده که با همه خدا حافظی کنم     

  !فقط پزشکی
 اعالم شد فرشـید نفـر نـوزدهم کنکـور شـد اون میتوانـست هـر                  حدود یک ماه و نیم گذشت تا نتایج       

دانشگاهی که دوست داره انتخاب رشته کنه امتیازش عالی بود موقع تعیین رشته با خیلی هـا مـشورت                   
نغمه از اینکـه فرشـید   . کرد و باالخره از بین بهترین دانشگاههاي پزشکی دانشگاه شیراز را انتخاب کرد     

ب نکرد ناراحت شد هر چه به رفتن و دور شدن از فرشید نزدیک میـشد حـس                  دانشگاه تهران را انتخا   
نتیجه قبولی در دانشگاه پزشکی شیراز خیلـی   !! میکرد قدرتش را نداره تا دوري از فرشید را تحمل کنه          

زود معلوم شد و فرشید براي ثبت نام و پیدا کردن خوابگاه بلیط خرید و تصمیم نهـایی بـراي رفـتن را           
  .گرفت

مگه نگفته بـودم میخـواهم بـراي تـو مهمـانی      : ه وقتی فهمید فرشید بلیط خرید عصبانی شد و گفت       هال
فرشـید  ! بگیرم تو باید اول با من مشورت میکردي حاال من یک روز بیشتر وقت نـدارم تـدارك ببیـنم               

ارش شما مهمانها را دعوت کن من از احمد آقا میخواهم براي من پول بیاره هر چی میخواهی سف                : گفت
هاله از اینکه خرج مهمانی از گردنش افتاده خوشحال شد و دست به کار شد خـواهر و برادرهـاي         . بده

آن شب از نزدیکتـرین  . پولدارش را دعوت کرد به خاطر فرشید هادي و خانواده اش را هم دعوت کرد           
 در تعجـب بودنـد   رستوران کلی غذا سفارش دادند همه مهمانها از اینکه هاله در خونه اش را باز کـرده              
بـه همـه خـوش    . چون هاله اصال اهل مهمانی دادن نبـود و خـودش را زن خسیـسی نـشان داده بـود                 

وقتی وضعمان بهتر شد این مهمانی ها زیاد بدهیم و با مردم رفت و آمـد  : میگذشت مسعود به هاله گفت  
  .اجتماع بشویمحتما فقط باید درآمدمان را زیاد کنیم ما دیگه باید وارد : هاله گفت! کنیم

از لحاظ پول ناراحت نباش قول      : آخر شب احمد آقا کلی پول به فرشید داد تا خرج راهش کنه و گفت              
فرشید داشـت پـول   . بده هر وقت احتیاج داشتی یک زنگ بزنی تا فورا برات بفرستم مبادا معطل بمونی         

حـساب امـشب را از روي آن   باید : چرا میشمري؟ فرشید گفت: احمد آقا پرسید  . را میشمرد و قول داد    
  .اون پول ها را بگذار توي جیبت من حساب میکنم: احمد آقا عصبانی شد وگفت. بردارم

براي عمـه ات فرقـی   : احمد آقا گفت . نه عمه ناراحت میشه خودم میدهم     : فرشید خجالت کشید و گفت    
  نمیکنه کی حساب کنه مهم اینکه حساب بشه من هم بی سر و صدا حساب میکنم

www.takbook.com



ی همه مهمانها رفتند فرشید تنها توي حیاط لبه حوض نشست و داشت به اتفاقاتی که در این چهـار             وقت
سال افتاده بود فکر میکرد همه ماجراها از وقتی شروع شد که از اردو برگشت دلش شور زد سالها بـود    

تا برگـردم هـیچ     که از تهران بیرون نرفته بود کمی احساس پشیمانی کرد اما به خودش نهیب زد انشاهللا                 
اتفاق بدي نمی افته در همین فکر ها بود که نغمه از کنارش رد شد فرشید دست نغمه را گرفت و پـیش                

  .خودش نشاند نغمه آنقدر گریه کرده بود که چشمهاش مثل یک کاسه خون بود
مگـه خـودت   : فرشید اشکهاي نغمه را پاك کـرد بـا دو دسـت صـورت نغمـه را نـوازش داد و گفـت                     

ببین یک قـول  : تی من بروم حاال دارم میرم چرا گریه میکنی؟ نغمه بغض کرده بود فرشید گفت             نمیخواس
کوچولو ازت میخواهم باید به من قول بدهی درس بخونی میدونم از درس خواندن بدت میاد به خـاطر                    

ـ     : حرفش را خورد نغمه گفت    ... میخواهم وقتی برگشتم    ! من حداقل دیپلم بگیر    ارغ نگران نباش من تا ف
اگر تا برگشتنم مقاومت کنی خودم بـا تـو ازدواج           : فرشید خندید و گفت   . التحصیلی تو عروسی نمیکنم   

نغمه از ته دل خندید آن غم و ناراحتی که تا چند لحظه پـیش داشـت از بـین رفـت         . میکنم قول میدهم  
. فـت و رفـت  فرشید صورت نغمه را بوسید نغمه از شرم و حیا قرمز شد و تنـدي از فرشـید فاصـله گر          

  .فرشید هم رفت تا بخوابه
صبح زود هاله فرشید را بیدار کرد فرشید به محـض اینکـه بیـدار شـد لباسـش را عـوض کـرد سـاك           
لباسهاش را برداشت و از اتاق بیرون آمد همه خواب بودند بجز نغمه و هاله که صـبحانه درسـت کـرده            

هالـه  . ي اون گرفت و به زور به خـوردش داد بودند فرشید میلی به خوردن نداشت نغمه چند تا لقمه برا      
هم یک ساك کوچیک از میوه و غذا براي اون آماده کرده بود به دست فرشید داد و اون را از زیر قـران   

  . رد کرد خدا حافظی آنها زیاد طول نکشید
وقتـی خواسـت کرایـه ماشـین را     . فرشید خودش را سر خیابان رساند یک تاکسی براي ترمینال گرفت   

. اب کنه حس کرد پولهاش دست خورده و کم شده عصبانی شـد ولـی دیگـه فرصـتی نمانـده بـود         حس
فرشید خدا را شکر کـرد الاقـل   . مسعود لحظه آخر کار خودش را کرده بود و پول فرشید را دزدیده بود   

بـه محـض اینکـه رسـیدم شـیراز یـک       : به خودش گفت! پول براي رفتن به شیراز توي جیبش گذاشته  
 میکنم و از دایی احمد میخواهم براي من پول بفرسته به ترمینال رسید و آخرین نفـري بـود               حساب باز 

  .که سوار ماشین شد
با صلوات بلند که مسافران فرستادند ماشین حرکت کرد ذهن فرشید خیلی خسته بود چشمهاش سنگین          

یی کـه هالـه بـراش    موقعی که اتوبوس براي ناهار نگهداشت بیدار شـد و از غـذا       . شد و به خواب رفت    
ورودي شهر را ندید اتوبوس تـوي گـاراژ   . گذاشته بود خورد و تا شب که به شیراز برسه دوباره خوابید  
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من کسی را اینجا ندارم یک مسافرخانه میشناسی شب اونجا بمـونم؟            : نگهداشت فرشید از راننده پرسید    
فرشـید از  . زود بتوانـه پیـاده بـره   راننده آدرس یک مسافرخانه نزدیک دانشگاه را داد تا فرشید صـبح           

  .راننده خداحافظی کرد و به آدرسی که راننده داده بود رفت و شب را توي مسافرخانه سر کرد
صبح براي ثبت نام وارد دانشگاه شیراز شد زیبایی و عطر گلهاي باغچه فرشید را مست کرد کـار ثبـت        

خودش آشنا شد آنها با پدر و مادرشان آمـده  نام تا ظهر طول کشید با چند تا دانشجوي تازه وارد مثل          
به پیشنهاد یکی از آنها آپارتمان دو خوابـه کرایـه کردنـد و       . بودند فرشید با حسرت به آنها نگاه میکرد       

بـین راه  : اولین کار فرشید این بود که به دایـی تلفـن کـرد و گفـت    . همان روز اول جاي آنها معلوم شد    
فـردا صـبح یـک    : دایی به فرشید گفـت  . ی خواست براي اون پول بفرسته     و از دای  . پولهام را دزدیده اند   

  .حساب بانکی باز کن تا به اون حساب برات پول بفرستم نگران نباش
خیال . فرشید براي دایی توضیح داد که با چند تا از دانشجوهاي جدید آپارتمان گرفتم و مشکلی ندارم                 

یکـی  . فرشید شروع شد با استادهاي زیادي آشنا شدیک هفته بعد کالسهاي . دایی از فرشید راحت شد    
. با گذشت زمان انس و الفتی بین آنها بوجود آمد و تبدیل به دوستی شـد  !! از استادان فرشید مهرداد بود    

. شهرت فرشید توي دانشگاه پیچیـده بـود       ! فرشید بهترین شاگرد کالس بود و محبوب همه استادان بود         
اون با نغمه مکاتبه داشت نامـه هـا را بـراي            ! یرفت حتی براي دیدن نغمه    فرشید زیاد از شیراز بیرون نم     

دایی میفرستاد و دایی با هزار زحمت به نغمه میرساند آتش عشق فرشید نسبت به نغمه هر روز زیـادتر               
  .میشد و این بیتابی در نامه هاي آنها به وضوح دیده میشد

وضع مالی مـسعود  . مصادف شد با ازدواج مهرداد    زمان مثل برق و باد میگذشت فارغ التحصیلی فرشید          
هر روز بهتر می شد خونه اي فرشید را اجاره داده بودند و به خونه بزرگتري اسباب کشی کـرده بودنـد            

هاله براي خودنمـایی و نـشان دادن       . حاال مسعود چند تا خونه و مغازه داشت و حسابی پول درمیاورد           
 ترتیب داده بود منتظر آمـدن فرشـید بودنـد فرشـید بـا همـه                 ثروتش و فارغ التحصیلی فرشید مهمانی     

مهرداد توي اتاق استادان نشسته بود کـه        . دوستهاش خداحافظی کرد تنها کسی که مانده بود مهرداد بود         
دلم برات تنگ میشه تو بهترین شاگرد من بودي تمام سعیت           : مهرداد گفت . فرشید براي خداحافظی آمد   

شما : فرشید از مهرداد تشکر کرد و گفت      .  به یک دکتراي ساده قانع نباش      را بکن تا تخصص قبول بشی     
بگـو هـر چـی بگـی     : مهـرداد گفـت  . لطف داریدحتما سعیم را میکنم فقط یک خواهش از شما داشـتم      

  مهرداد قول داد. از شما میخواهم در جشن فارغ التحصیلی من شرکت کنید: فرشید گفت!!قبول
فرشید برخالف روزي که . ارك بود ده سال از گم شدن بهارك میگذشت       هادي هنوز دنبال سرنخی از به     

توي فردوگاه هاله و    . وارد شیراز شد کلی وسیله داشت که با اتوبوس فرستاد و خودش با هواپیما رفت              
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دیگر عمه هاي فرشید حضور داشتند هاله وقتی چشمش به فرشید که کت و شلوارگران قیمتی پوشـیده             
  .ه کشیدبود افتاد با حسرت آ

فرشید هر چه بین آنها گشت نغمه را ندید نگران شد با ماشینهاي آخرین سیستمی که بـراي اسـتقبال از           
. اون آمده بود به سالن رفتند شکل و قیافه فرشید تغییر کرده بود و نشان میـداد کـه چقـدر پختـه شـده       

مهمانهـا و  . عوت کرده بـود جشن فارغ التحصیلی فرشید را در یک سالن گرفته بودند هاله کلی مهمان د 
دوستهاي نزدیک فرشید هم شرکت داشتند فرشید یکی از استادانش آقاي محمدي که مـدتی در تهـران            

هادي حوصله نداشت و سرحال نبـود اسـتاد محمـدي از    . ریئس بیمارستان بود را به هادي معرفی کرد       
نـه مـشکل مـن دیگـه راه     : مشکلی براي شما پیش آمده میتوانم کمک کنم؟ هادي گفـت   : هادي پرسید 

  !با این حرف استاد محمدي تحریک شد تا سر از گرفتاري هادي دربیاره. حلش را از دست داده
مردها توي یک سالن بودند و زنهـا در سـالن دیگـه فرشـید               . از روي ادب دیگه از هادي سوالی نکرد       

.  شـدن جـشن صـبر میکـرد    دلش میخواست نغمه را بینه ولی این تا آخر شب ممکن نبود باید تا تمـام        
چشمش دنبـال   ! فرشید همه را نگاه کرد هرکس که دعوت شده بود آمده بود بجز استاد جوانش مهرداد               

سـاعت نـه شـد     . از طرفی هم دلش میخواست خبري از نغمه بگیره        . مهرداد بود ولی از اون خبري نبود      
 سمت سالن غـذا خـوري رفتنـد    فرشید همراه دوستانش ایستاده بود که وقت شام اعالم شد و مردها به      

پذیرایی خوبی از مهمانها شد شام تمام شده بود که مهرداد وارد سالن شـد فرشـید از جـا بلنـد شـد و                   
خودش را به مهرداد رساند و خوش آمد گفت مهرداد از اینکه تاخیر کرده بود عذر خواهی کرد فرشـید               

 سالن خواست براي مهرداد غذا بیاره تـا       میزي را خالی کرد و با مهرداد پشت میز نشست و از مستخدم            
آمدن غذا فرشید از آمدن مهرداد تشکر کرد داشتند با هم صحبت میکردند کـه ریـیس بیمارسـتانی کـه                

  .مهرداد سالها پیش آنجا کار میکرد به میز آنها نزدیک شد و سالم علیک گرمی با مهرداد کرد
 دکتر را بوسید و صندلی خالی کنارش را نشان         مهرداد به احترام محمدي بلند شد و دست داد و صورت          

از ده سال پیش اصال : داد محمدي روي صندلی نشست و پرسید دکتر شما کجا اینجا کجا؟ مهرداد گفت        
  من االن از شیراز رسیدم هنوز هم شیراز زندگی میکنم شما فرشید را از کجا میشناسید؟ ! عوض نشدید

مهـرداد بـا   ! فته اي یک روز دانشگاه شیراز تـدریس میکـنم       از استادهاي فرشید هستم ه    : حمدي گفت ا
چون شما خیلی گرفتار هستید و البد تازه به کرسـی           : چطور شما را ندیدم؟ محمدي گفت     : تعجب گفت 

البته در این که تازه کار هستم شکی نیست خیلی دلم میخواست شـما را               : مهرداد گفت ! استادي نشستید 
: کرد صحبت میان آنها گرم شده بود که هادي سر میز آنها آمـد و گفـت  ببینم فرشید ما را دور هم جمع       
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فرشید جان مهمانها منتظر شما هستند میخواهند خداحافظی کنند فرشید عذرخواهی کرد و بلنـد شـد از        
  .هادي خواست تا سر میز بشینه و مهمانها را تنها نگذاره

 پسرم نگفتـی چـه مـشکلی داري کـه           :محمدي رو به هادي گفت    . هادي قبول کرد و پیش آنها نشست      
مشکل من همانطور که گفتم درمانی نداره دیگه نـا   : اینقدر تو را افسرده کرده؟ هادي آهی کشید و گفت         

تا درد را نگی درمان پیدا نمیکنی حاال دردت را بگو مـا دکتـر هـستیم شـاید                   : مهرداد گفت .امید شدم   
  . ي داره از بس که رنگ و روش پریده بودمهرداد فکر میکرد هادي بیمار. درمانی پیدا کنیم

محمـدي  . امشب براي همه شب خوبی است نمیخواهم شما را با گفتن دردم ناراحـت کـنم             : هادي گفت 
سالها پیش دخترم بهـارك را گـم        : هادي ناچار شروع کرد و گفت     ! اینقدر تعارف نکن حرف بزن    : گفت
 جوانم با دختر پنچ ساله ام از خونـه بیـرون            همسر! دل مهرداد با شنیدن اسم بهارك هري ریخت       . کردم

نمیدونم مرده  . رفتند جنازه زنم توي سردخونه پیدا شد ده سال گذشته اما هیچ اثري از بهارك پیدا نشد                
محمدي و مهرداد به هم نگاه کردند رنگ مهرداد پریده بـود دسـتهاش میلرزیـد محمـدي     . یا زنده است 

ممکنه مـشابهت اسـمی   : مهرداد گفت ... ین همان بچه اي باشه که     دکتر نکنه ا  : متوجه مهرداد شد و گفت    
: شما از چی حرف میزنید؟ مهرداد با ترس از اینکه بهارك گمشده هادي باشه گفت              : هادي پرسید . باشه

سالها پیش زن جوانی در بیمارستانی که من آنجا کار میکردم زیر دستم مرد دکتر محمـدي هـم ریـیس         
نکنـه شـما دکتـر مهـرداد        : هادي گفت .  دختر بچه اي مانده که اسمش بهارکه       بیمارستان بود از اون زن    

  .هادي از حال رفت و روي میز افتاد. قلب هادي طاقت نیاورد و ایستاد! هستید
مهرداد و محمدي هادي را روي زمین خواباندند مهرداد نبض هادي را گرفت ضعیف و قابل شنیدن نبود       

چند دقیقه بعد   !! بر کنه و شروع کرد به ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی          مهرداد فریاد زد یکی آمبوالنس خ     
یک ساعت گذشت آمبوالنس رسید و هادي       ! ایست قلبی کرده ولی توانستم نجاتش بدهم      : مهرداد گفت 

همـه از سـکته هـادي      . را به بیمارستان منتقل کرد مهرداد و محمدي و فرشید همراه آمبـوالنس رفتنـد              
یه با ماشینهاي خودشان آمدند هادي در آمبوالنس به هوش آمد دست مهرداد را    خبردار شدند دایی و بق    

آرام باش قول میـدهم تـو سـعی کـن     : مهرداد گفت. تو را به خدا من را پیش بهارك ببر       : گرفت و گفت  
  چی میگه؟ سراغ بهارك را میگیره؟: فرشید پرسید. خوب بشی با خودم میبرمت

دند هادي دست مهرداد را گرفته بود و التماس میکرد تـا اینکـه              توي آمبوالنس به هادي سرم وصل کر      
: هادي از شما چی میخواهد؟ مهردادگفـت : فرشید از مهرداد پرسید. داروها اثر کرد و هادي خوابش برد  

خواهري کـه   ! اون شوهر خواهرمه  : حکایت طول و درازي داره شما این مرد را میشناسی؟ فرشید گفت           
اگر هادي پدر بهارك باشه فرشید دایی بهارك میـشه  " مهرداد توي دلش گفت   .سالها پیش از دست دادم    
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 مهرداد سري تکان داد و گیج از اتفاقاتی که افتاده بـود چـشمهاش را بـست و سـوال فرشـید را بـی         "
  .جواب گذاشت

سردرد شدیدي داشت اعصابش بهم خورده بود از همه مهمتر نگران حال هادي بود مادر بهـارك تـوي             
بـا  !  مهرداد مرده بود و حاال میترسید هادي را از دست بده اینبار نمیتواسنت خودش را ببخـشه       دستهاي

هادي را به بخـش     . توقف آمبوالنس مهرداد چشمهاش را باز کرد وهمراه فرشید از آمبوالنس پیاده شد            
گران بـود و    اورژانس بردند مهرداد بیرون بیمارستان ایستاد نمیخواست باالي سر هادي باشه از طرفی ن             

  !از طرفی هم میخواست هر چه زودتر از این جو دور بشه
محمدي بعد از اینکه مطمئن شد خطري هادي را تهدید نمیکنه از بیمارستان بیرون آمد تا مهرداد را پیدا          
کنه محمدي مهرداد را صدا کرد ولی مهرداد چیزي نمی شنید محمدي با دست مهرداد را تکان داد تا بـه        

عجب شبی بود قبل از آمدن تو، من     ! خطر رفع شد تا صبح تحت نظر میمانه       :  محمدي گفت  خودش بیاد 
با هادي هم صحبت شدم نمیدانم چرا سرگذشت این مرد توجه ام را جلب کرد خیلـی دلـم میخواسـت                   

مهرداد با دست صورتش را پوشاند تا اشکهایی که از چشمهاش سرازیر بـود       ! بدانم چی به سرش آمده      
میدانم حتما خیلی زحمـت کـشیدي تـا اون    : محمدي دستی به شانه مهرداد زد و گفت    .  نبینه را محمدي 

: محمدي گفت! شانزده ،هفده سال : بچه را بزرگ کردي االن چند ساله است؟ مهرداد با بغض جواب داد            
  !هیچ فکرش را نمیکردم تو مثل یک پدر براي اون پدري کردي

میدانم تو چیزي باالتر از پدر بودي و حاال ناچاري همه چیز      : يمحمد! من پدر اون نبودم   : مهرداد گفت 
ایـن کـار اونقـدر کـه     : مهرداد گفت. را زیر پا بگذاري و به پدرش تحویل بدهی کار خیلی سختی است       

با دست پیشانیش را گرفـت و فـشار داد سـرش    ! براي من سخته براي مادرم و بهارك هزار بار سختره         
محمدي از جیب کتش جعبه کوچکی در آورد جعبه را بـاز    . م درستی بگیره  درد میکرد نمیتوانست تصمی   

بعـد  .این سردردت را خوب میکنه سعی کن بـه خـود بیـایی    : کرد و قرصی به دست مهرداد داد و گفت       
  .براي آوردن آب داخل بیمارستان شد

تـا زن از  مهرداد جلوي در ورودي بود ماشینی جلوي پاي مهرداد توقف کرد مـرد مـسنی همـراه سـه                
ماشین پیاده شد از نگهبان سراغ مریضی را گرفتند که هادي را آورده بود مهـرداد حـس کـرد اینهـا از                 
اقوام نزدیک هادي هستند پشت سر آنها وارد بیمارستان شد محمدي لیوان آب را به دست مهرداد داد و    

سیم به دستگاه وصـل شـده     با هم به اتاقی که هادي بستري شده بود رفتند حالش خوب بود با چند تا                 
با دیدن مهرداد ضربان قلبش باال رفت یکی از زنهایی که مهرداد   . بود و شماره ضربان قلبش دیده میشد      
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به تخـت هـادي   . دیده بود کنار تخت هادي بود و دست هادي را گرفته بود حدس زد مادر هادي باشه       
  !دم اون پیش این آقاستمامان بهارك را پیدا کر: نزدیک شد هادي با صداي ضعیفی گفت

حرف هادي مثل بمب ترکید هر کس نظري میداد خنده و شادي جاي خودش با نـاراحتی چنـد لحظـه           
دیدي باالخره نتیجه گرفتی صبر همیـشه میـوه         : محبوبه خانم هادي را بوسید و گفت      . پیش عوض کرد  

دختر جوانی که ! م شدلبخندي روي لبهاي هادي نشست فرشید خدا را شکر من درسم تما          ! شیرین میده 
فرشـید برگـشت و     . دست مادرم درد نکنه امشب همه را دور هم جمـع کـرد            : همراه زن آمده بود گفت    

نگـاه  . دختر جوان را نگاه کرد اون نغمه بود خیلی عوض شده بود طوري که فرشید اون را نشناخته بود        
  !کجاستهمه به سمت مهرداد بود توي چشم همه این سوال خوانده میشد بهارك 

محبوبه خـانم   ! شیراز پیش مادرم جاش امنه    : بچه کجاست؟ مهرداد گفت   : محبوبه خانم از مهرداد پرسید    
محبوبـه خـانم    ! نمیـشه ! نـه ! نـه : مهرداد با وحشت گفـت    ! صبح میریم شیراز  : خدا را شکر کرد و گفت     

د یکهو یـک دسـته   معلومه دختر بیچاره را باید آماده کر     : چرا؟ محمدي پیش دستی کرد و گفت      : پرسید
درسته : محبوبه خانم گفت. نمیشه مهرداد حق داره  ... و... مهمان از راه برسه و معرفی کنیم این پدرت و         

. همـه اطرافیـان حـرف اون را تاییـد کردنـد       . ولی ما فردا شیراز میریم حتی اگر نتوانیم بهارك را ببینیم          
فرشید تـازه بـه خـودش آمـد     .  درد میکنهاجازه بدهید صبح تصمیم بگیریم سرم به شدت  : مهرداد گفت 

عمه کجاست؟ میخواهم بدونم کجا بایـد  : مهرداد مهمان بود و جایی براي استراحت نداشت به نغمه گفت  
  . بریم

فرشید جان دیر وقته مزاحم     : محبوبه خانم گفت  . مامان توي خونه براي تو اتاق حاضر کرده       : نغمه گفت 
ي همه هست آقاي دکتر هم اگـر قابـل بدوننـد کلبـه فقیرانـه اي      عمه نشو همگی میریم خونه ما جا برا      

محمدي خونه اش تهران بـود بـه   . مهرداد نمیخواست قبول کنه ولی چشمهاي نگران آنها مانع شد  ! داریم
محمدي . مهرداد تعارف کرد تا همراهش بره اما مهرداد هم دلش میخواست همراه هادي باشه قبول نکرد  

. مهـرداد قـول داد  . من را بیخبـر نگـذار  : و رفت و به مهرداد شماره داد و گفت از همه خدا حافظی کرد      
  .هادي از دکتر کشیک خواهش کرد مرخصش کنه اما دکتر اصرار داشت تا صبح تحت نظر بمونه

دکترنگـاهی بـه   . ایشون و من پزشک هستیم مراقبش میـشویم  : فرشید به دکتر مهرداد را نشان داد گفت       
خت و به شرط رضایت شخصی اجازه داد تا هادي مرخص بشه حال هـادي خـوب              سرتا پاي آنها اندا   

  .شده بود نشاطی توي صورتش دیده میشد که سالها از ان دور بود
فرشـید کـو؟ نغمـه    : هاله نخوابیده بود وقتی نغمه را تنها دید پرسـید     . دایی نغمه را به خونه اشون رساند      

محبوبـه  . از دایی تشکر و خداحافظی کرد و داخل خونه شداجازه بده بیام تو برات تعریف میکنم   : گفت
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خانم به کمک راضیه رختخواب پهن کرد و از مهرداد خواست تا استراحت کنه قرصی که دکتر داده بـود         
لباسش را درآورد و لباس راحتـی    . تازه اثر کرده بود و مهرداد حس میکرد سردردش تخفیف پیدا کرده           

  . و خوابیدکه همراه آورده بود را پوشید
. محبوبه خانم با فرشید پیش هادي خوابیدند دایی وقتی برگشت آرام کنار مهرداد دراز کشید و خوابیـد                  

صبح زود محبوبه خانم بی سروصدا سماور را روشن کرد نان تازه خرید و سفره را انداخت یکی یکـی                    
 آخرین عکسهاي بهارك را     سر سفره راضیه آلبومی را آورد و      . بیدار شدند دسته جمعی صبحانه خوردند     

عکـس بهـارك را   : راضیه از مهرداد پرسید. اشتباهی رخ نداده بود بهارك بچه آنها بود! نشان مهرداد داد 
راضیه زنگ بـزن ببـین میتـوانی بـراي          : محبوبه خانم گفت  ! متاسفانه همراهم نیست  : دارید؟ مهردا گفت  

  . شیراز بلیط تهیه کنی
شما بلیط برگشت داریـد؟ برگـشت   : دایی گفت. دم شما را با خودم میبرم من با هواپیما آم   : مهرداد گفت 

منظورم این بود که من با هواپیماي شخـصی آمـدم البتـه    : مهرداد گفت. ساعت چنده ما هم بلیط بگیریم 
ما پنج نفـر هـستیم      : فرشید گفت . جا براي همه هست بیست و پنج نفر جا داره         ! هواپیما مال من نیست   

من اول باید با مادرم صـحبت کـنم و موضـوع را توضـیح     : مهرداد گفت. اهنگ کنید بی زحمت شما هم   
  . بدهم اون میدانه چطور بهارك را آماده کنه

مهرداد تلفنش را روشن کرد و شماره خونه را گرفت دستهاش میلرزید بعد از چند زنگ بهارك گوشـی             
سـالم  : مهرداد گفت. دا نمیاد الو الوص: را برداشت مهرداد زبانش گرفت نتوانست حرف بزنه بهارك گفت 

 هیجـانی در دل    "کسانی که آنجا بودند فهمیدند اونی که پشت خط تلفنه بهارکه          "گوشی را به مامان بده      
بهارك از اینکه مهرداد با اون حرف نزد ناراحت شد گوشی را روي میز گذاشت               . آنها شعله ور شده بود    

سـالم کجـایی؟ چـرا    : مادر گوشی را برداشت و گفت. ار دارهمهرداد با شما ک:و مادر را صدا زد و گفت 
مامان چیزهایی را که میگم تکرار نکن دیـشب اتفـاقی           : مهرداد گفت . دیشب زنگ نزدي؟ نگرانت شدم    

  .خانواده بهارك را پیدا کردم
راست میگی؟ مهرداد دوباره سـفارش      : رنگ مادر پرید ضعف کرد گوشی را دست به دست کرد و گفت            

ن به بهارك بروز نده من میخواهم امشب اونها را بیارم شیراز پدر بهـارك از شـوق پیـدا کـردن                      کرد اال 
راستش را بگو اتفاق بـدي کـه   : مادر گفت. بهارك دیشب سکته کرد بردیم بیمارستان االن حالش خوبه       

ـ             : نیفتاده؟ مهرداد گفت   ا آمـدن مـا     نه مامان مطمئن باش ما باالخره خانواده بهارك را پیدا کردیم شما ت
  .بهارك را آماده کن
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گوشـی را گذاشـت   . خونه را آماده میکنم مهمانها را یک سره بیـار اینجـا منتظرتـون هـستم       : مادرگفت
بهارك منتظر بود تا مادر حرفی بزنه مادر روي صندلی تکیه داد نفسهاش به شماره افتاده بود نمیدانست              

است از بهارك جدا بشه حتی یک آن به فکـر           چطوري شروع کنه نگاهی به بهارك انداخت دلش نمیخو        
بهارك مات و مبهوت ایستاده بود اونهم حس کـرد  ! افتاد بهارك را مخفی کنه اما خیلی زود پشیمان شد        

: چی شده؟ مهرداد با کـی میـاد؟ مادرگفـت     : که اتفاقی افتاده دست مادر را که یخ کرده بود گرفت گفت           
 اش گرفت بهارك دیگه ترسید دست مادر را محکم فـشار داد        نتوانست حرفش را ادامه بده گریه     ...اون  

مادر بهارك را بغل کرد در حالی که چشمهاي سیاه        ! تو را به خدا بگو چی شده از نگرانی مردم         : و گفت 
  !مهرداد خانواده تو را پیدا کرده: بهارك را نمیدید گفت

مـادر بـه خیـال اینکـه        ! اي ندارم چی؟ من بجز شما خانواده      : بهارك از مادر جدا شد و با تعجب گفت        
دخترم سالها پیش مهرداد تو را توي بیمارستان پیدا کـرد و  : بهارك فراموش کرده خانواده اي داره گفت     

من تو را بزرگ کردم ولی من مادرت نیستم پـدرت  ! به خونه آورد و من از تو مثل دخترم مراقبت کردم       
بعد از اینهمه سـال میـاد   : بهارك عصبانی شد و گفت. نجاپیدا شده و براي دیدن تو همراه مهرداد میاد ای 

که چی؟ میاد تا زندگی من را خراب کنه من را از عزیزانم جدا کنه؟ نه بهـش بگـو نمیخـواهم ببیـنمش               
زنـگ  : ازش متنفرم بغض گلوي بهارك را گرفت ولی بهارك جلوي اشکش را گرفـت و دوبـاره گفـت               

مادر با تعجب به حرفهاي بهارك گوش میکرداصـال فکـر نمیکـرد             بزنید نیاد من نمیخواهم اون را ببینم        
  عکس العمل بهارك اینقدر تند باشه

بهارك خودش را توي اتاق حبس کرد مادر هر چه تالش کرد تا دوباره با بهـارك حـرف بزنـه موفـق               
 ناچار براي پذیرایی از مهمانها دست به کـار شـد بـا اینکـه حوصـله نداشـت و ایـن مهمانهـا را                      . نشد

مهرداد ذهنش خسته بود در این چنـد روز چنـد تـا اتفـاق مهـم      . نمیخواست براي آنها غذا درست کرد     
افتاده بود اول به عشقش نسبت به بهارك پی برده بود بعد از مینا خواستگاري کـرده بـود و حـاال هـم                   

داد اجـازه   حس کرد پیدا شدن پدر بهارك بی مصلحت نیست این تنها راهی بود که مهر              ! خانواده بهارك 
من باید بهارك را از ذهنم بیرون کنم سرنوشـت مـن بـا        "میداد بهارك از اون جدا بشه به خودش گفت          

سرنوشت مینا پیوند خورده من هرچه زودتر از بهارك دور بشوم هم براي اون خوبه هـم بـراي خـودم                 
ز شـد و بـه همـه    فرشید هم دوباره عـازم شـیرا   . مسافران شیراز هر کدام ساك کوچکی همراه داشتند       "

من اولین باره میروم شـیراز تـا بـه حـال          : راضیه گفت ! فکر نمیکردم به این زودي برگردم شیراز      : گفت
  ! اونجا را ندیدم
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هادي از همه خوشحالتر بود بعد از مـدتها بهـارك گمـشده    ! محبوبه خانم توي فکر بود دلش شور میزد 
مهـرداد  ! ك تصوري ساخت شبیه مـادرش مـریم       اش را میتوانست ببینه و لمس کنه توي ذهنش از بهار          

شانه به شانه دایی حرکت میکرد بقیه هم پشت سر آنها بودند فرودگاه شـلوغ بـود مهـرداد بـه قـسمت                
هواپیماهاي شخصی مراجعه کرد و اجازه حرکت گرفت همه براي گرفتن کـارت پـرواز دنبـال مهـرداد               

ید بیشتر دقت کرد تا مطمئن بشه از بقیه جا بودند محبوبه خانم یک آن خشکش زد پدرشوهرش را را د        
ماند ولی یقین کرد خودشه حاجی بود که مردي را روي ویلچر هل میداد هرچه سعی کرد نتوانست مرد              
روي ویلچر نشسته را تشخیص بده از پشت سر موها جوگندمی مرد دیده میـشد دلـش لرزیـد حـسی                  

: تماشا می کرد راضیه چادرش را کـشید و گفـت          همانطور که خیره    !! بهش میگفت اون مرد را میشناسه     
؟ محبوبه خانم گیج شده بود خیلـی دلـش میخواسـت بفهمـه اونـی کـه روي            !!مامان همه رفتند کجایی   

صندلی چرخدار نشسته کیه ولی باید میرفت تصمیم گرفت وقتی برگـشت کـاري انجـام بـده و از پـدر             
  .وهرش افتاده که ازش بی خبر بودحتما اتفاق خاصی توي خانواده ش!! شوهرش خبر بگیره 

سالها پیش وقتی بچه ها را از چنگ حاجی درآورده بود حاجی بد جوري تهدیدش کرده بـود ولـی از                      
آن روز تا به حال هیچ اقدامی از طرف حاجی صورت نگرفته بود و محبوبه فکر میکرد حاجی موقعیت                

توي هواپیما همـه شـاد بودنـد بجـز       . ر شدند همراه راضیه به سمت هواپیما رفتند و سوا       !! را قبول کرده  
مهرداد که به از دست دادن بهارك فکر میکرد و محبوبه خانم که تمام فکرش را مرد روي چرخ مشغول           

دلش شور میزد اون کی بود؟ پدرشوهرش مرد بدجنسی بود و اهل کمک به کسی نبود حتمـا                 ! کرده بود 
  !ز محبوبه خانم می پیچیدیکی از نزدیکهاش بود ولی کی؟ این سوال توي مغ

راضیه براي اولین بار سوار هواپیما شده بود و میترسید رنگش پریده بود مهرداد شکالتی به راضـیه داد                 
: فرشید کنار مهرداد نشـسته بـود دسـتی بـه شـانه مهـرداد زد و گفـت       ! حتما بخور برات خوبه: و گفت 

یدم شما چطور بهارك را پیدا کردیـد؟ مهـرداد          راستی من نفهم  !میدانستم مرد بزرگی هستی اما نه اینقدر        
راستش را بخواهی بهارك روي دستم ماند و مـن ناچـار اون   : یاد گذشته اي نه چندان دور افتاد و گفت 

را خونه بردم و به دست مادرم سپردم توي این سالها مادرم و بهارك بد جوري بهم انس گرفتنـد و مـن     
  .  کنم ولی موفق نشدمخیلی سعی کردم تا خانواده اي را پیدا

طـولی نکـشید خلبـان اعـالم کـرد      ! چرا موفق شدي باالخره ما را پیـدا کردیـد   : فرشید خندید و گفت   
فرودگاه شیراز هستند دل شوره و اضطراب همه گیر شده بود یکی یکی از هواپیما پیاده شدند پدر مینـا     

از کار مهرداد سر در بیاره چون خلبان بهش         براي استقبال از مهرداد آمده بود البته بیشتر به خاطر اینکه            
وقتی مهرداد با رنگ و روي پریده از هواپیما پیاده شـد و       . خبرداده بود چند نفر به مسافران اضافه شده       
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اینها خانواده نزدیک بهـارك     : با پدر مینا دست داد و روبوسی کرد و همه مهمانها را معرفی کرد و گفت               
  .ر مهرداد براي آنها از بهارك حرف زده بودپدر تعجب نکرد چون ماد. هستند

پدر از اینکه بهارك از زندگی مهرداد و دخترش دور میشه خوشحال بـود و ایـن خوشـحالی را نـشان                     
مادرم منتظره و نگـران میـشه   : میداد از همه خواست تا به خونه آنها بروند اما مهرداد قبول نکرد و گفت 

پدر سکوت . من دیگه طاقت ندارم میخواهم دخترم را ببینم       : فتهادي گ . بهتره هر چه زودتر بریم خونه     
دسـت و پـاي   . نیم ساعت بعد همه جلـوي در خونـه بودنـد   . کرد و آنها را به سمت ماشین هدایت کرد    

هادي میلرزید اون مرد ضعیفی بود و اینهمه فشار و استرس براش زیاد بود با این حال خودش را کنترل    
اغ شد مادر با خوش رویی از همه استقبال کرد و از آنها خواست تا وارد خونـه       کرد و همراه بقیه وارد ب     

  بشوند
مادر با چایی از آنها پـذیرایی       . همه روي مبلها نشستند به اطراف نگاه میکردند تا شاید بهارك را ببینند            

ت تا مهرداد دست و صورتش را شست و از بقیه هم خواس  . کسی جرات نداشت تا از بهارك بپرسه      . کرد
صداي مهمانها توي اتـاق بـه گـوش         . آبی به صورتشان بزنند همه از این پیشنهاد مهرداد استقبال کردند          

ولی دلش براي دیدن آنها مخصوصا پدرش ضعف میرفت         ! بهارك میرسید با اینکه مهمانها را نمیخواست      
 وقتی هـادي رو بـه      از صداي زنها نتوانست بفهمه اونها کی هستند       ! میخواست ببینه اون چه شکلی است     

دو ! دستشویی کجاست؟ بهارك حس کرد این صدا آشناست همه چیز دور سرش چرخیـد    : مهرداد گفت 
  ! دل شده بود نفسهاش به شماره افتاده بود حالش اصال خوب نبود

توي اتاق خـودش  : بهارك کجاست؟ مادر با صداي آرام توي گوش مهرداد گفت: مهرداد از مادر پرسید   
بهـارك جـان در را بـاز کـن مـنم        :  مهرداد عصبانی به سمت اتاق رفت و در زد و گفت           !را حبس کرده  

مهـرداد داخـل اتـاق شـد و در را بـست          . شوق دیدن مهرداد غالب شد و بهارك در را باز کرد          . مهرداد
چـرا  : نمیخواست کسی حرفهاي اونها را بشنوه با اینکه از کار بهارك عصبانی بود با صداي آرامی گفت                

مـن از اونهـا خوشـم    :  نمیایی مگه نمیدونی مهمان داریم؟ بهارك شانه اش را باال انداخت و گفت       بیرون
فکر نمیکردم اینقدر بچه بدي  : نمیاد تا حاال کجا بودند؟ مهرداد از این حرف بهارك ناراحت شد و گفت             

  !!باشی اونها خانواده تو هستند
اونها تـو را  : مهرداد.  ترك کردند بچه بودم نه االنمن بچه نیستم وقتی اونها من را      : بهارك عصبانی گفت  

ترك نکردند شبی که مادر بیچاره ات فوت کرد تو همراه مادرت بودي و من براي اینکه تو را کالنتـري           
اینها دلیـل  : بهارك. نبرند با خودم به خونه آوردم آنها خیلی دنبال تو گشتند اما نتوانستند تو را پیدا کنند  

میدونی وقتی بچه بودم چقدر دعا کردم تـا         . میگشتند همان روزها من را پیدا میکردند      نمیشه اگر خوب    
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پدرم بیاد پیشم؟ اونقدر دنبالم نیامد که قیافه اش را فراموش کردم به اونها بگو برگردنـد همانجـایی کـه          
 تـو  من از همان لحظه اي کـه : مهرداد دستی به موهاش کشیدصورتش را با دست پوشاند و گفت    ! بودند

را دیدم ازت خوشم آمد و سعی کردم تمام رد پاهایی که به ما میرسه را پاك کنم تا خانواده ات نتواننـد      
  ما را پیدا کنند ولی دست سرنوشت از من قوي تر بود و من با دست خودم آنها را پیدا کردم 

بـود از بهـارك   بهارك از شنیدن این اعتراف خوشحال شد از ته دل ذوق کـرد مهـرداد اعتـراف کـرده           .
خوشش میآمد آنهم از روز اول دیگه چیزي براي بهارك مهم نبود بهارك غرق در افکار خوشـی شـده                    

انتظـار داشـت   ! بود قیافه بهارك برگشت مهرداد فکر میکرد االن بهارك عصبانی میشه و از مهرداد متنفر 
مهمانهـا کجـا   : هـارك گفـت  بـرخالف انتظـار ب  !! بهارك فریاد بزنه و احساسش را نسبت به مهرداد بگه         

میخواهی اونهـا   : مهرداد دستهاش را از روي صورتش برداشت و پرسید        . هستند؟ میخواهم اونها را ببینم    
را ببینی؟ پدرت هادي قلبش مریضه و طاقت تندي تو را نداره خـواهش میکـنم بـا عـصبانیت بـا اون                     

ان من اونها را بخشیدم چون تو من نه مهرداد ج : بهارك لبخندي زد و مثل یک زن بالغ گفت        ! حرف نزن 
  من چی؟ : مهرداد گفت!! را براي خودت میخواستی من را از اونها قایم کردي پس اونها گناهی ندارند

دسـت  ! معلومـه  : من را می بخشی؟ بهارك صورت مهرداد را که غرق عرق بود را نوازش کرد و گفـت               
  .مهرداد را گرفت و با هم از اتاق بیرون رفتند

ذیرایی همه روي مبل نشسته بودند بهارك نگاهی به همه انداخت دوتا زن و سه تـا مـرد بودنـد                     توي پ 
دومی مرد ضعیف و شکسته اي که بیـشتر از سـنش نـشان           ) دایی احمد (اولی سنش از پنجاه بیشتر بود       

ي بهارك به هر سه خوب نگاه کرد چیـز      ) فرشید(و مرد جوانی که از همه سرحال تر بود          ) هادي(میداد  
از قیافه پدرش به خاطر نداشت اگر هم داشت اون خیلی تغییر کرده بود میخواست خودش بفهمه کـدام                   

فرشید را قلم زد اون نمیتوانست پدرش باشه بین مرد اولی و دومی گیر کـرده بـود         . یک از اونها پدرشه   
: اي آرامی گفتکدام یک از شما سراغ دستشویی را مهرداد گرفتید؟ هادي با صد           : به فکرش رسید گفت   

  .شما پدرم هستی هنوز صداي شما را فراموش نکردم: بهارك جلو رفت و گفت. من بودم
هادي از دیدن بهارك توي شوك بود باورش نمیشد اینقدر بزرگ شده باشه خیلی هم شبیه مـریم شـده      

ن منظـره  بود هادي بلند شد و بهارك را بغل کرد بویید و بوسید هادي اشک شادي میریخت همه از دید       
: هادي دست محبوبه خـانم را گرفـت و گفـت   . اي به این زیبایی احساساتی شدند بهارك هم گریه کرد       

این مادر بزرگ توست اون هم راضیه عمه توست این دایی احمد منه و اون هـم فرشـید دایـی توسـت              
رهـا نمـی   بهارك را یکی یکی بغل کردند و بوسیدند هادي دست بهارك را گرفته بود و بک لحظه هـم               
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کرد و اما بهارك دلش میخواست همه اینها یک خواب باشه و مهرداد اون را از خواب بیدار کنه به هـیچ     
  وجه دلش نمیخواست زندگیش بهم بخوره و از مهرداد و مادر جدا بشه

داشت نقشه میکشید چطور از     . مهمانها حرف میزدند ولی بهارك حتی یک کلمه از آن حرفها را نمیشنید            
ها خالص بشه باید بهانه اي پیدا میکرد و آنها را روانه تهران میکرد حاال که فهمیـده بـود مهـرداد      شر آن 

! دوستش داره باید تالش بیشتري میکرد تا مهرداد را به دست بیاره به همه چیز فکر کرد مگر به رفـتن                     
ش بـراي آینـده   همه از اینکه بهارك عکس العمل خوبی نشان داده بود خوشحال بودند هادي توي فکر        

نقشه میکشید اون میخواست زندگی تازه اي همراه بهارك شروع کنه در فکرش خونـه اي بـود کـه بـا                      
  .بهارك دوتایی توي آن خوش و خرم زندگی میکردند 

غـذا  : هر کس حرفی میزد و نظري میداد صداي خنده و شادي آنها ادامه داشت تـا اینکـه مـادر گفـت                
: بهارك همراه راضیه شروع کرد به چیدن میز راضیه گفـت . میز را بچینهو از بهارك خواست تا   ! حاضره

نـه مـا روي زمـین    : مگه شما ندارید؟ راضیه: بهارك گفت!چقدر خوبه آدم میز ناهار خوري داشته باشه      
میز خیلـی  . سفره می اندازیم و براي برداشتن یا گذاشتن چیز توي سفره هر دفعه دوال و راست میشویم            

پدرم بـا شـما زنـدگی    : بهارك فکري به سرش رسید پرسید    . یگذاري خوشگل تر میشه   شیکه هر چی م   
آره از وقتی که مریم مرده داداش با ما زنـدگی میکنـه             : میکنه اون خونه زندگی جدا نداره؟ راضیه گفت       

خونه اي که با مریم توي آن زندگی میکردند همانطور مثل روز آخر گذاشته و درش را بسته و تا حـاال      
  !! بارهم اونجا نرفتهیک 

نـه داداشـم خیلـی مـریم را دوسـت      : پدرم زن گرفته؟ راضیه لبش را گاز گرفت و گفت         : بهارك پرسید 
بهارك توي دلش گفت کاش راضی میـشد تـا      . داشت چند بار مادرم سعی کرد اما داداش موافقت نکرد         

 نباش خونه ما بـه انـدازه     نگران: راضیه گفت ! حاال یکی دوتا بچه داشت و دست از سر من برمیداشت            
من که با شما نمیام اینجا خونه منه از اینجا     : بهارك گفت ! اینجا بزرگ نیست ولی جا براي تو هم هست        

بهارك تو تا وقتـی کـه   : راضیه با اشاره از بهارك خواست تا ساکت باشه و یواش گفت       . تکون نمیخورم 
 تو پیش پدرته این را هـم یـادت نـره داداش          پدرت را پیدا نکرده بودي خونه ات اینجا بود حاال جاي          

اول خـوب فکـرت را بکـن بعـد          . مریضه و گفتن اینکه با اون نمیایی ممکنه به قیمت جونش تمام بشه            
  .حرف بزن

هادي از بچگی مشکل   : راضیه گفت ! پدرم چه مشکلی داره؟ مهرداد هم گفت اون مریضه        : بهارك پرسید 
ه اما اون به عمل رضایت نمیده تا حاال دوبار سکته کرده تو را بـه  قلبی داره االن بدتر شده باید عمل کن  

راضیه وقتی این کلمات را ادا میکرد چشمهاش        ! خدا با اون خوب رفتار کن نگذار داداشم طوریش بشه         
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بهارك دلش براي پدرش و راضیه سوخت و حس کرد چقدر راضیه پدرش را دوسـت                . پر از اشک شد   
 مادر از همه خواست تا براي خوردن ناهار سر میز بروند هادي قوت گرفته  چیدن میز که تمام شد    . داره

بود احساس میکرد نیروي تازه اي در وجودش جاري شده پشت میـز کنـار بهـارك نشـست و دسـت           
بهارك را گرفت فشار داد و بوسید بهارك از اینکه یک غریبه بهش ابراز احساسات میکرد ناراحت شـد      

  .ر نماندو این از چشم مهرداد دو
مهرداد به بهارك فکر میکرد اون میدونست بهارك به راحتی راضی نمیشه همراه هادي بره و باید راهـی        

بعد از ناهار مادر از مهمانها خواست تـا  ! پیدا میکرد تا بهارك صدمه نبینه و خودش راضی به رفتن بشه        
کنه مـا زحمـت را کـم کنـیم و     ما خیلی به شما زحمت دادیم اگر مم : استراحت کنند محبوبه خانم گفت    

فامیلهاي بهارك فامیل ما هـستند اینجـا خونـه    : مادر قیافه ناراحتی به خودش گرفت و گفت  . بریم هتل 
و دست محبوبـه خـانم را   ! بهارکه و شما عزیزان بهارك اینجا خونه شماست دیگه حرفی از هتل نشنوم           

. در اتاقی را براي خانمها آماده کـرده بـود  ما. گرفت و به راضیه و بهارك هم اشاره کرد همراهش بروند         
  !بعد از یک غذاي خوشمزه خواب می چسبه: توي سالن دایی هادي فرشید و مهرداد ماندند دایی گفت

من خوابم نمیاد میشه : فرشید حرف دایی را تایید کرد مهرداد براي اونها بالش و مالفه آورد هادي گفت              
د خیلی دلش میخواست نظر هادي را در مورد بـردن بهـارك             با هم توي حیاط کمی حرف بزنیم؟ مهردا       

بشنوه قبول کرد و با هم بیرون رفتند خونه را دور زدند و به قسمت پـشت بـاغ رفتنـد و روي صـندلی              
: هادي سر حرف را باز کرد و گفـت   . مهرداد ساکت و منتظر بود    . هایی که مادر تازه خریده بود نشستند      

 میکردم؟ داشتم به بردن بهارك از اینجا فکر میکردم میخواهم بـراي اون  دکتر میدونی داشتم به چی فکر    
  یک زندگی تازه درست کنم اونطوري که دوست داره ولی بدون کمک شما نمیشه منظورم را میفهمید؟

تـوي ایـن   : هادي گفـت . فقط نمیدونم چه کمکی از دستم برمیاد    ! تقریبا: مهرداد سري تکان داد و گفت     
شما و مادرتون عادت کرده و دور کردن بهارك از شما میتوانه ضربه سختی به اون وارد       سالها بهارك به    

کنه من درسته آدم ضعیفی هستم ولی مغزم کار میکنه ما باید کم کم بهارك را با زندگی تـازه اش آشـنا                 
ـ          ر از کنیم البته این زندگی تازه به معنی حذف کامل شما نیست برعکس زندگی تازه بهارك باید شلوغ ت

به نظر شـما بهـارك همـراه مـا     ! سابق بشه و این ما هستیم که باید خودمان را توي دل بهارك جا کنیم         
مـن و  : میاد؟ مهرداد از اینکه هادي قصد نداره بهارك را یکهو با خودش ببـره خوشـحال شـد و گفـت        

  مادرم به شما کمک میکنیم هر کاري از دستمون بربیاد انجام میدهیم
 خانم خیلی خوب همدیگر را درك میکردند و با هـم صـمیمی شـدند انگـار سالهاسـت        مادر و محبوبه  

راضیه هم توانسته بود اعتماد بهارك را جلـب کنـه و تمـام سـوالهاي بهـارك را               . همدیگر را میشناسند  
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بعداز ظهر هادي از مهـرداد خواسـت تـا          . جواب میداد میخواست بهارك اونها را بشناسه و غریبی نکنه         
ها بلیط برگشت تهیه کنه دل بهارك هري ریخت هادي نگاهی به رنگ پریـده بهـارك و مـادر                    براي اون 

مهـرداد خیلـی زود بـا چنـد تـا تلفـن       . پنج تا بلیط بهارك نفس راحتی کـشید : مهرداد انداخت و گفت  
: هیچ کس بجز مهرداد از فکر هادي خبر نداشت محبوبـه خـانم گفـت   . توانست براي آنها بلیط تهیه کنه    

بهارك اگر دوست داشته باشه هفته اي دیگه میتوانه با خانواده اش    : ي جان بهارك چی؟ هادي گفت     هاد
چی؟ حاال که بهارك را پیداش کردیم اینجا      : راضیه گفت . بیاد تهران دیدن ما و چند روز مهمان ما باشه         

  !!بگذاریم بریم؟ من که بدون بهارك از اینجا نمیرم
راضیه تو که نمیخواهی همه چیـز را در         : کمی دلگیر شد و با لبخند گفت      محبوبه خانم از سادگی راضیه      

یک آن بهم بزنی هر چی که هادي گفت درسته و به نفع همه، بهارك یک مادر داره که نمیتوانـه تنهـاش     
راضیه با اینکه دلش به این کار راضی نبود روي حـرف            . بگذاره ولی میتوانه گاهی اوقات مهمان ما بشه       

بهارك دلش آرام گرفت از اینکه نمیخواست همراه آنها بره خوشحال بود ولی بـاالخره        . نزدمادر حرفی   
غرق افکـار عجیـب   ! باید یک روز خونه را ترك میکرد و براي همیشه پیش پدرش میرفت یا نه؟          ! چی

شان بهارك کجایی؟ دلم میخواهد باغ شما را ببینم بیا به من ن         : وغریبی بود که راضیه تکانش داد و گفت       
  !بده

با رفتن بهارك و راضیه مادر از هادي        . باشه بریم : بهارك دستش را از دست راضیه خالص کرد و گفت         
بـه خـاطر خـود    : هادي گفت. از شما خیلی ممنونم که بهارك را با خودتون نمیبرید : تشکر کرد و گفت   

 دوري بهـارك عـادت   بهارك راضی به این کار شدم وگرنه یک لحظه نمیخواهم از اون دور باشم من به            
از شما خواهش میکنم کمک کنید تا بهـارك بـه       . کردم حاال نوبت شماست تا به دوري اون عادت کنید         

: اشک از چشمهاي هادي جاري شد مادر دلش به حال هادي سوخت و گفـت  . خانواده اصلیش برگرده  
ـ     هـادي  ! ن طـول میکـشه  من تمام سعی ام را میکنم تا بهارك را به شما برگردونم ولی خوب میدونید ای

دیدي باالخره صبر میوه شیرین خودش : محبوبه خانم دست هادي را گرفت و گفت . سرش را تکان داد   
را داد حاال هم باید صبر داشته باشی، تو تصمیم درستی گرفتی اگر بهارك را با خودت میبـردي اون از                 

  .تو متنفر میشد ولی حاال میتوانی محبتش را جلب کنی
دایی و فرشید نظاره گر این صحنه ها بودند فرشید به گذشـته  .  محبوبه خانم را تایید کردمادر هم حرف  

ها فکر کرد به روزهایی که پدر و مادر و خواهرش را از دسـت داده بـود و تنهـا آرزوش پیـدا کـردن                 
ج بهارك بود و حاال بهارك پیدا شده بود ولی افسوس که از همه غریبی میکرد و اون بهـارك چهـار پـن    

  !ساله نبود
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براي هادي شب سختی بود تنها چیزي که باعث آرامش هادي میشد پیدا کردن بهارك بـود و از اینکـه              
ناچار بود بهارك را آنجا بگذاره و برگرده غمگین بود اما کارهایی در نظر داشت و بایـد قبـل از آمـدن       

ك دید همه از مهمان نوازي مـادر  صبح روز بعد مادر صبحانه مفصلی براي آنها تدار   . بهارك انجام میداد  
: تشکر کردند موقع خداحافظی رنگ بهارك پریده بود هادي دستی به صـورت بهـارك کـشید و گفـت                   

بهارك را بغل کرد و بوسید بهـارك  . منتظرت هستم تو تنها یادگار مریم هستی دلم میخواهد کنارم باشی        
حافظی هرچـه زودتـر تمـام بـشه و          هیچ عکس العملی نسبت به هادي نشان نداد دلش میخواست خدا          

  !رفتن اونها را ببینه
مهرداد ماشینش را روشن کرد دایی و فرشید جلو نشستند محبوبه خانم راضـیه و هـادي پـشت سـوار                   

آخـه اش  : مادر پشت سر آنها آب ریخت وقتی ماشین از دید آنها دور شـد بهـارك بلنـد گفـت               . شدند
اونها خانواده تو هستند این حرفها خیلی : مع کرد و گفت   مادر صورتش را ج   . راحت شدم باالخره رفتند   

  !شما از من سیر شدي میخواهی از شرم راحت بشی بخاطر اینه این حرف را میزنی: بهارك گفت. بده
نه از روزي که تو به خـانواده مـا اضـافه شـدي مـن منتظـر همچـین                    : مادر بهارك را بغل کرد و گفت      

بوده که تو را آماده نکردم تو نباید کاري بکنـی کـه کـسی از دسـتت      روزهایی بودم تنها اشتباه من این       
از کجـا معلـوم؟   : بهـارك گفـت  . ناراحت بشه پدرت مرد عاقلی است و معلومه تو را خیلی دوست داره 

و میتوانست از ما شکایت کنه ولـی هرگـز   ! از اینکه میتواست تو را با خودش ببره ولی نبرد         : مادر گفت 
خـوب  : چی از شما شکایت کنـه؟ چـرا؟ مـادر گفـت    : بهارك گفت. ه زبان نیاوردسخنی در این مورد ب   

  دیگه این را باید خودت بفهمی
مهرداد وقتی مهمانها سوار هواپیما شدند با خیال راحت سرکار رفت ولی حوصله کالس رفـتن نداشـت               

. ال اون جواب بده  پاي خونه رفتن هم نداشت می دونست بهارك منتظره تا مهرداد برگرده و به تنها سئو               
!! مهرداد قادر به پاسخ گویی نبود اون نمیتوانست همه چیز را زیر پـا بگـذاره و بـه بهـارك بگـه بمـان          

مهرداد به خوبی می دانست که بهارك چه احساسی داره و از عشق خودش نسبت به بهارك هم بی خبر             
زندگیش را گرفت او تـصمیم    نبود ولی داشت خودش را گول میزد در یک آن مهرداد بزرگترین تصمیم              

گرفت بهارك را از زندگیش بیرون کنه یا به حساب خودش از زندگی بهارك خارج بشه و بایـد کـاري       
  !میکرد تا بهارك ناامید بشه وتصمیم عاقالنه اي بگیره

بهارك در عنفوان جوانی بود و مهرداد براي اون مثل یک پدر بـود یـا مهـرداد میخواسـت بـه خـودش         
اما مهرداد هم این را باور نداشت مهرداد براي رهایی از فکـر و خیـال کـالس را              ! ه مثل پدره  بقبوالنه ک 

تعطیل کرد و براي قدم زدن به حیاط دانشگاه رفت تماشاي درختان سر به فلک کشیده حـس خوشـی                
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د مهـردا . در مهرداد بیدار میکرد همانطور که بی هدف داشت قدم میزد صداي آرام و زنانـه اي را شـنید               
مینا خـودش را نفـس زنـان بـه مهـرداد      . مهردا برگشت و مینا را دید خیلی تعجب کرد    ! مهرداد صبرکن 

سالم اینجا  : رساند بوي عطر گران قیمت مینا با عرق تنش آمیخت و بوي خوشی در فضا پیچید مهرداد                
واده بهارك را پیدا پدرم تعریف کرد چه اتفاقی افتاده از اینکه شما پدر و خان    : چی کار میکنی؟ مینا گفت    

کردي خیلی خوشحال شدم اما نگرانت شدم میدونم چقدر بهارك را دوست داري اومدم کنارت باشم تا             
  .بهتر بتوانی فکر کنی

مهرداد به فکر رفت مینا راست میگه من باید بهتر فکر کنم و کاري که به نفع بهارکه انتخـاب کـنم مینـا                  
البتـه  : میاي بریم خونه ما؟ مینا که منتظر این پیشنهاد بود گفت        : فتمهردا رو به مینا گ    . میتوانه کمک کنه  

مینا دست مهرداد را که یخ کرده بود گرفت و فشار داد تا گرمی دستش مهـرداد را    . اصال براي این آمدم   
مهرداد محبت مینا را به خوبی حس میکرد و میخواست به آن جواب بده ولی فکر بهارك یک                  . گرم کنه 

مهرداد نقشه کشید تا همراه مینا خونـه بـره و           . من ماشین آوردم  : اش نمیگذاشت مینا گفت   لحظه هم تنه  
با نشان دادن صمیمیتش نسبت به مینا بهارك را ناامید کنه وقتی این تصمیم را گرفت اصال دلش به حال             

داد قبول نکـرد  مینا سویچ را به مهرداد داد تا رانندگی کنه اما مهر!! مینا که بازیچه اش شده بود نسوخت    
بین . مینا پشت رل نشست و ماشین را به حرکت درآورد     . بهتره خودت برونی من حوصله ندارم     : و گفت 

  .راه مینا حرف میزد اما مهرداد تظاهر به گوش کردن میکرد تا اینکه رسیدند
 عین زیبـایی  مهرداد از ماشین پیاده شد و در بزرگ را بازکرد و مینا با ماشین وارد باغ شد هنوز باغ در   

باغ شما نه باغ : مهرداد گفت. من از باغ شما خیلی خوشم میاد: و سر سبزي بود مینا رو به مهرداد گفت        
مهرداد دست تـوي  . مینا قند توي دلش آب شد از حرفهاي مهرداد لذت میبرد         ! ما این باغ متعلق توست    

بهارك به محض شـنیدن    . ر شد دست مهرداد وارد خونه شد صمیمیتی با مینا داشت که باعث تعجب ماد            
صداي مهرداد از اتاقش بیرون آمد و با دیدن مینا خشکش زد سالم سردي نثار مینـا و نگـاه سـوزان و      

مهردا بدون توجه به بهارك مینا را راهنمـایی کـرد تـا روي مبـل      . تیزش را به چشمهاي مهرداد دوخت     
مگه جایی میرویـد؟ مهـردا      :  مادر پرسید  مینا جان عزیزم اینجا بشین تا من حاضر بشوم        : بشینه و گفت  

مهـرداد  : مادر گفـت  ! میخواهم نامزدم را که چند روزه ازش غافل شدم را ناهار ببرم بیرون            : سریع گفت 
جان من غذاي مورد عالقه ات را درست کردم اگر دوست داشته باشی بـراي تـو مینـا تـوي بـاغ میـز            

  .میچینم من و بهارك هم توي خونه غذا میخوریم
بهارك انتظـار داشـت مهـرداد       . رداد از ذهنش گذشت با این حرف مادر مخالفت کنه اما سکوت کرد            مه

باشه مامان شما براي من و مینـا  : مخالفت کنه و بگه نه با شما میخوریم اما مهرداد برخالف تصور گفت           
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لـوي  میز بچینید دوتایی توي باغ غذا میخوریم بهارك داشت از عصبانیت خفه میـشد بغـض غریـب گ                  
بهارك را آزار میداد مهرداد به منظورش رسیده بود و بهارك بی توجهی مهرداد را حس کرد غم عالم به                    

موقـع  . از همه عذر خواست و به اتاقش پناه بـرد         . دلش نشست رنگش پریده بود و حال خوبی نداشت        
ن مینا را فرستاد تمـام     ناهار مینا به اتاق بهارك رفت اون انتظار داشت مهرداد براي دلجویی بیاد ولی او              

مینا از بهارك خواست تا بـراي خـوردن ناهـار           . ریسمانی که مهرداد را به بهارك وصل میکرد پاره شد         
میدونی که پدرم پیدا شده من دارم حاضر میشوم بروم تهـران پـیش اون، حوصـله      : بیاد اما بهارك گفت   

نه تـازه خیلـی   : غضش را قورت داد و گفتاز اینکه میخواهی بري ناراحتی؟ بهارك ب   : مینا پرسید . ندارم
  .هم خوشحالم اما این جمله را با چنان غمی بیان کرد که مینا چشمهاش پر از اشک شد

کنار بهارك روي تخت نشست و بهارك را بغل کرد بغض بهارك شکست و گریه کرد اون براي مهـرداد            
 پاي بهارك اشک ریخـت و سـر         اشک میریخت هق هق گریه مجالی براي صحبت نمیداد مینا هم پا به            

بهارك را نوازش و با صداي لرزان سعی کرد تا بهارك را آرام کنه اما غم بهارك براي مینـا قابـل درك                        
نبود مینا دلش براي بهارك میسوخت و فکر میکرد اون مادر مهـرداد را مثـل مـادر واقعـی خـودش و                   

مشکله اما هرگز به فکـرش خطـور نکـرد        مهرداد را مثل یک برادر دوست داره و جدایی از آنها براش             
  عشقی بین آنها وجود داشته باشه

مهرداد و مینا توي باغ غذا خوردند مادر        . اون روز سخترین و بدترین روزي بود که بهارك گذرانده بود          
تا اینکه مینا براي خـدا   . توي آشپزخونه خودش را مشغول کرده بود و بهارك هم از اتاقش بیرون نیامد             

مینا بهارك را بغل کرد و بوسید انس و الفتی بین شان حس میکـرد و از اینکـه                 . ش اش رفت  حافظی پی 
بهارك از آنها دور میشد ناراحت بود با اینکه تا چند روز قبل آرزو میکرد بهـارك از زنـدگیش خـارج           

دیدن من و مهرداد با مامان براي : بشه اما امروز آن احساس را نداشت بهارك را سخت بغل کرد و گفت        
  !تو میاییم اصال غصه نخور هر وقت دلت تنگ شد یک بلیط هواپیما بگیر و برگرد پیش ما

ــدرش         ــیش پ ــه پ ــصمیم گرفت ــارك ت ــد به ــه ش ــد و متوج ــت ش ــا ناراح ــاي مین ــادر از حرفه   م
مینا از مـادر هـم خـداحافظی کـرد و سـوار             . بره دلش بی تاب شد حس کرد گرمش شده و گر گرفته           

نتـرس تنهـا   : مینـا گفـت  . اجازه بده همراهت بیـام :  براي اون باز کرد و پرسید     ماشین شد مهرداد در را    
لبخندي زد و از باغ . میتوانم برگردم شما پیش بهارك و مادرت باشی بهتره کلی حرف براي گفتن دارید            

بهارك از دور مهرداد را    . مهرداد پشت سر مینا در را بست و توي باغ مشغول قدم زدن شد             . بیرون رفت 
شا میکرد و مادر هم براي خواندن نماز به اتاقش رفت بهارك به باغ رفت و آرام به مهرداد نزدیـک                    تما

شد مهرداد صداي نفسهاي بهارك را میشنید قلبش به شدت میزد بهارك دست مهرداد را گرفت دستهاي             
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اي خـودش   بهارك یخ زده بود فشارش پایین بود مهرداد سعی کرد دستهاي بهارك را گرم کنه اما دسته                
سردتر از بهارك بود بهارك نمیتوانست به چشمهاي مهرداد نگاه کنه تنها کاري که کرد محکم مهـرداد را    
بغل کرد در یک آن همه چیز از یاد رفت مهرداد بهارك را در آغوش کشید و بوسید برقی در چشمهاي                      

د بـه خـودش آمـد و    بهارك روشن شد بهارك براي هزارمین بار حس کرد مهرداد دوستش داره مهـردا         
  .بهارك را دور کرد بهارك حرفی نزد

بهارك تو باید بروي دیگه نمیتوانم اینجا نگه ات دارم جاي          : مهرداد بدون اینکه به بهارك نگاه کنه گفت       
بهارك انگشتش را روي لبهاي مهرداد گذاشت و گفت این لحظه را خراب نکن مـن بـه           . تو اینجا نیست  

مهـرداد دسـتهاي   . اما تو نباید من را از عشقی نسبت به تو دارم محروم کنـی           میل خودم از اینجا میروم      
تو نباید ! این به نفع همه است مخصوصا تو: بهارك را که حاال حسابی گرم شده بود را فشار داد و گفت        

بهارك با نگاهی عاشقانه مهرداد را خاموش کرد مهرداد دیگه حرفی نزد بهارك     ... به من امید ببندي من      
ی اختیار روي سبزه ها نشست مهرداد هم کنارش نشست و موهاي سیاه بهارك را نـوازش کـرد آنهـا                   ب

بیخبر از اینکه مـادر  . یک ساعت تمام کنار هم روي سبزه ها نشستند و حتی یک کلمه هم حرف نزدند             
ت نیاورد و آنها مادر دلش طاق. از پشت پنجره آنها را تماشا میکرد مادر اتفاقی که بین آنها افتاد را ندید      

مادر بهارك را که همیشه به چشم یک امانت میدید و مـی خواسـت بهـارك را صـحیح و                   . را صدا کرد  
  . سالم به دست پدرش بسپاره و حاال وقتش رسیده بود

حاال که بهارك میخواهد بره هر چه زودتر راهیش کنیم هم براي اون خوبه هم              : مادر رو به مهرداد گفت    
ش میخواست اشک بریزه ولی به خودش گفت اینجـا جـاش نیـست نبایـد بهـارك را                   مادر دل ! براي ما 

. براي بهارك بلیط بگیر تا هر چه زودتـر پـیش پـدرش بـره    : به مهرداد گفت  . منصرف کنم اون باید بره    
بهارك از روي سبزه ها بلند شـد لباسـش را   . نه هر چه زودتر بهتر : زود نیست؟ مادر گفت   : مهردادگفت

مادرحق داره من اگر قراره بروم هر چه زودتر بهتر و در حالی که گریـه میکـرد بـه              :  گفت تکانی داد و  
نـه ایـن   : اتاقش پناه برد مهرداد خواست دنبالش بره و بگه نرو اما مادر محکم دستش را گرفت و گفت           
متعلـق بـه   کار را نکن بگذار از اینجا بره دیگه ماندن اون صالح نیست او خانواده اش را پیدا کرده اون              

ما نیست مانع اون نشو از این به بعد تو باید به مینا فکر کنی همانطور که امروز دست تـوي دسـت هـم          
  .وارد این باغ شدي همانطور بمانی تو باید سعی کنی بهارك را فراموش کنی

ه چیـز را  مهرداد از اینکه به مینا امید داده بود خیلی ناراحت بود ولی کاري را شروع کرده بود نباید هم                  
آخرین شبی بود که بهـارك آنجـا بـود    . خراب میکرد بلند شد از کنار مادر گذشت و از باغ بیرون رفت 

مهـرداد تـا صـبح قـدم زد و خـواب بـه       . مادر پیش بهارك خوابید و تا صبح بهارك را بویید و بوسـید  
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الی در پوسـت    چشمهاش نیامد صبح زود به هادي زنگ زد تا از بهارك استقبال کنه هـادي از خوشـح                 
بهارك تمام لباسهایی که داشت را داخل چمـدان     . خبر آمدن بهارك به گوش همه رسید      . خود نمیگنجید 

گذاشت اما دست به اتاق نزد نمیخواست مهرداد تماما اون را فراموش کنه موقـع خـداحافظی بـا مـادر                 
  .اون وجود نداشتخیلی اشک ریخت و بی تابی کرد پشیمان شده بود ولی دیگه راه برگشتی براي 

مهرداد مثل یک مرده متحرك بود و هیچ حرف نمیزد و حرکتی نمیکرد مادر توي فرودگـاه بـه بهـارك            
بهارك با اشاره سـر حـرف مـادر را          . هر موقع احساس ناراحتی کردي برگرد اینجا خونه توست        : گفت

 یک کلمه نبود میترسید دهن      خداحافظی مهرداد با بهارك خیلی سرد بود مهرداد قادر به ابراز          . تایید کرد 
بهارك با دلی سرشار از غم سوار هواپیما شد تا به سوي سرنوشـتی      . باز کنه و مانع از رفتن بهارك بشه       

  .که انتظارش را میکشید بره
هادي غرق در شادي همراه محبوبه خانم راضیه فرشید و دایی به استقبال بهارك توي فرودگاه نشـسته                  

خدا کنه از اتاقی که براي اون درست کـردي خوشـش بیـاد راضـیه     : هادي گفتمحبوبه خانم به   . بودند
بـا  : دایـی گفـت  . اتاق بهارك را توي شیراز دیدید این اتاق از اون قشنگ تره حتما خوشش میاد : گفت

هادي جان خیلی کـار خـوبی کـردي آپارتمانـت را          ! این عجله بهتر از این نمیشد خیالتون راحت باشه        
محبوبـه  . خونه محبوبه خونه خریدي راضیه میتوانه دوست خوبی براي بهـارك بـشه      فروختی و نزدیک    

محبوبه خانم سري به نشانه تایید تکان داد هادي اصال به آنها گوش نمیکـرد          . هم از شما مراقبت میکنه    
دلش براي بهارك پر میزد از اینکه بهارك به این زودي پیشش آمده خوشحال بود لحظه هاي انتظار بـه          

 رسید و بهارك وارد سالن شد فرشید جلو رفت و چمدان بهارك را گرفت بهارك به همه سالم کرد             آخر
محبوبه خانم بهارك را بغل کرد و بوسید راضیه هم همینطور هادي کناري ایستاده بود بهارك بـه سـمت    

  .ریه کردهادي رفت و خودش را بغل هادي انداخت و بغضی که از شیراز به گلو داشت را رها کرده و گ
: بهارك براي غم دوري از مهرداد اشک میریخت و هادي آن را شوق رسیدن به پدر تعبیر کـرد و گفـت      
. دخترم نترس از تصمیمی که گرفتی پشیمان نمیشوي اون سالهاي از دست رفته امان را جبـران میکنـیم       

یده بود سه خونه بـا  خونه اي که هادي خر. دست بهارك را گرفت و همراه بقیه از فرودگاه خارج شدند       
خونه اي بود شمالی با   . خونه محبوبه خانم فاصله داشت و از طبقه دوم میشد خونه محبوبه خانم را دید              

یک حیاط کوچک که باغچه اي داشت و در آن باغچه فقط یک درخت دیده میشد خونه دو طبقه بـود                  
طبقـه دوم دوتـا   .  سـاخته بـود  هادي طبقه اول را یک دست کرده بود و پذیرایی جمع و جور و دلبازي  

اتاق و یک آشپزخانه داشت بین اتاقها حمام و توالت بود کال خونه اي نقلی بود با خونه اي بزرگی کـه                   
  .بهارك تو شیراز در آن زندگی میکرد زمین تا آسمان فرق میکرد
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ی بـه   راضیه با شوق زیاد بهارك را به اتاقش راهنمایی کرد محبوبـه خـانم بـراي درسـت کـردن چـای                     
راضیه و بهارك وقتی وارد اتاق شدند بهارك از دیدن اتاق تعجب کرد اتاق پـر بـوداز                  . آشپزخونه رفت 

عروسک هیا ایرانی و خارجی تخت یک نفره اي آبی رنگی گوشه اتاق دیده میشد دیوار اتاق صـورتی             
بهـارك  . ب کـرد کم رنگ بود یک میز توالت که روي آن هم پر از لوازم آرایش بود توجه بهارك را جل             

عمه راضیه اینهمه عروسک از کجا آمده؟ راضیه از اینکه بهارك اون را عمه خطـاب کـرده بـود              : پرسید
هادي هر وقت یک عروسک میدید فورا آن را براي تو میخرید این عروسکها را    : غرق لذت بود و گفت    

اینهـا  : ز توالت کشید گفـت    بهارك دستی به می   . در عرض این سالها خرید و ما براي تو نگهداشته بودیم          
اینجا مثل اتاق بچه ها شده ولـی دختـر          : وقتی تمام عروسکها را چیدیم هادي گفت      : چی؟ راضیه گفت  

من بزرگ شده باید کاري کنیم اون احساس نکنه ما اون را مثل یک بچه می بینیم و ایـن هـا را بـرات                    
  . خرید

یده خیلـی متاسـف شـد امـا نمیخواسـت از        بهارك دلش به حال هادي سوخت از اینکه اینقدر رنج کش          
بهارك و راضـیه لباسـهاي   ! مهرداد و مادرش به خاطر این جدایی متنفر بشه آخه اون عاشق مهرداد بود          

بهارك را توي کمد گذاشتند هادي هر چی به فکرش رسیده بود خریده و توي کمد گذاشته بود بهـارك           
 به طبقه پایین رفت محبوبه خانم چایی دم کـرده    موهاش را شانه کرد و دورش ریخت بعد همراه راضیه         

دایی مشغول سـرگرم کـردن   . حتما تا حاال دم کشیده   . راضیه جان برو چایی را بیار     : بود به راضیه گفت   
هادي بود اما فکر هادي پیش بهارك بود میخواست بدونه بهارك از چیزهـایی کـه بـراش تهیـه کـرده                      

  !خوشش آمده یا نه؟
: ی که هادي نشسته بود نشست و دسـتش را بـه گـردن هـادي انـداخت و گفـت       بهارك روي دسته مبل   

. همیشه دلم میخواست پدري مثل شما داشته باشم و حاال احساس خوشبختی میکـنم کـه شـما را دارم           
. هادي به وضوح میلرزید کلمات پدر، مثل تو توي سرش میچرخید و حس خوشـی یـه هـادي میـداد                

به محبوبه اشاره کرد تا هادي و بهارك را تنها بگذارند فرشید راضیه             وقتی خوردن چایی تمام شد دایی       
بهارك دلش . با هم بلند شدند محبوبه خانم هم چادرش را سر کرد و از هادي و بهارك خداحافظی کرد           

شما دوتا پدر و دختر حرفهاي زیادي براي گفـتن داریـد   : میخواست اونها بمونند اما محبوبه خانم گفت      
وقتی از خونه هادي بیـرون آمدنـد محبوبـه خـانم رو بـه         . روم شام بپزم منتظر شما هستم     من هم باید ب   
معلومه تو از مـن جـان بخـواه       : احمد جان میتوانم ازت یک خواهشی بکنم؟ احمد گفت        : برادرش گفت 

: میتوانی از خانواده علی براي من خبر بگیري؟ احمد بـا تعجـب گفـت         : محبوبه خانم گفت  . من حاضرم 
حس میکنم توي خونه آنها خبري است کـه بـه مـا مربـوط     : د آنها افتادي؟ محبوبه خانم گفت    چطور یا 
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نمیـدونم  . میشه میخواهم بدونم توي این مدت که از آنها بیخبر بودم اتفاقی افتاده که مـن ازش بیخبـرم                  
  .یک دل شوره دارم که فقط تو میتوانی آنرا درك کنی

  محبوبه خانم نفس راحتی کشید. ي تو خبرمیارمامروز میروم و از اونها برا: احمد گفت
آن شب دایی احمد براي شام نیامد محبوبه خانم دلش شور میزد با نیامدن احمـد متوجـه شـد اتفـاقی                      

بهارك از محبتی که بین محبوبـه   . نمیتوانست حدس بزنه و این آزارش میداد      ! افتاده ولی این اتفاق چیه؟    
اینها همیـشه نـسبت بـه هـم اینقـدر مهربـان             : ز راضیه پرسید  خانم و برادرش بود خیلی خوشش آمد ا       

براي اینکـه دایـی زن      : راضیه گفت ! هستند؟ راستی زن دایی کجاست؟ من حرفی در مورد اون نشنیدم؟          
تـا  : بهارك تعجب کـرد راضـیه گفـت       ! نه اون اصال زن نگرفته    : زنش مرده؟ راضیه  : بهارك گفت . نداره  

رم قول داده تا آخر عمر ازش مراقبت کنه و این مادر مـن اونقـدر بـال             جایی که من میدونم دایی به ماد      
  .سرش اومده که دایی همیشه در حال حل کردن مشکالت مادرمه و دیگه وقتی براي خودش نداره

راسـتی تـو چـرا شـوهر        . من باور نمیکنم حتما چیز دیگه اي است که شما خبـر نـداري             : بهارك گفت 
بهـارك بیـشتر از   . هنوز خواستگاري براي مـن نیامـده      : اخت و گفت  نکردي؟ راضیه گونه هاش گل اند     

سابق تعجب کرد نگاهی به راضیه انداخت هیچ عیبی نداشت دختر قشنگی بود درس هم خوانده بـود از         
محبوبه خـانم چنـد   ! خانمی هم نمونه بود چرا تا به حال کسی اون را ندیده بود و متوجه اش نشده بود               

شوره به جانش افتاده بود بهارك هم پا به پاي آنها انتظار میکـشید میخواسـت    بار دم رفت و برگشت دل     
ساعت از دوازده گذشته بود که دایی احمد آمـد صـورتش درهـم بـود محبوبـه      . بدونه چه اتفاقی افتاده  

  تو که منو نصف عمر کردي کجا بودي چرا تلفن نکردي؟: خانم گفت
نداشته باشید حالم خوش نیست میرم بخـوابم فـردا همـه         شما را به خدا امشب با من کاري         : دایی گفت 

محبوبه خانم دیگه چیزي نپرسید بهـارك  . چیز را براتون توضیح میدهم اتفاقی بدي نیفتاده نگران نباشید 
هنوز حس کنجکاویش از بین نرفته بود ولی ناچار به سکوت شد آن شب پیش راضیه خوابید از وقتـی               

آن شب راضیه و بهارك خوابشون      . ین دوست و هم دمش شده بود راضیه       که تهران آمده بود راضیه بهتر     
: تو تا به حال عاشق شدي؟ بهارك یاد مهرداد افتاد آهی کـشید و گفـت        : نمیبرد راضیه از بهارك پرسید    

: راضـیه گفـت  . من عاشق شـدم : راضیه با شوق زیاد قول داد بهارك گفت    . اگر به کسی نگی بهت میگم     
فکرکـردم تـو بـا مـن     : راضیه اخمی کـرد و گفـت     . این را نمیتوانم بگم   : گفتخوب عاشق کی؟ بهارك     

بهـارك از  . دوست شدي و راز دلت را میخواهی به من بگی خودم را حاضر کرده بودم بهت اعتراف کنم       
عـشق مـن چیـزي    : بهارك گفـت ! اول تو : یاال بگو راضیه گفت   : این حرف راضیه خوشش آمد و گفت      

  .بزنم ولی مال تو هست تو بگونیست که درباره اش حرف 
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حرفش را ادامـه  . من خیلی وقته از دایی فرشید تو خوشم میاد ولی اون: انقدر اصرار کرد تا راضیه گفت   
خوب دایی فرشید من چی؟ از یکی دیگه خوشش میاد؟ راضیه با سر حرف بهـارك                : بهارك گفت . نداد

مگه اونی که تو دوسـت داري  : راضیه گفت. پس سرنوشت ما مثل هم میمانه     : بهارك گفت . را تایید کرد  
یـاد آوري مینـا و مهـرداد بهـارك را      . بله  : از یکی دیگه خوشش میاد؟ بهارك به یاد مینا افتاد و گفت           

ــت   ــیه گفـ ــه راضـ ــرد بـ ــت کـ ــوابیم: ناراحـ ــه بخـ ــراغ  . دیگـ ــانم سـ ــه خـ ــبح زود محبوبـ   صـ
 نبود دیگه بـاور کـرد اتفـاقی    ترسید همه جا را گشت احمد . دایی احمد رفت ولی جاي دایی خالی بود       

افتاده که احمد نمیتوانه بگه باید به احمد کمک میکرد تا حرفش را بزنه اما احمد کجا رفته توي همـین                      
فکر بود که در باز شد و دایی از بیرون امد نان تازه خریده بود محبوبه خانم نان را از احمد گرفت و از                  

  !اده را تعریف کنهاحمد خواست تا بشینه و هر اتفاقی که افت
محبوبه من شرمنده تو هـستم سـالها پـیش تـو کـاري از مـن                 : دایی احمد کنار محبوبه نشست و گفت      
محبوبه خانم حسابی نگران شده بود دلشوره امانش را بریده بود           . خواستی ولی من از عهده آن برنیامدم      

 کردن علی تـا پـشت خـط         سالها پیش من براي پیدا    : احمد گفت . چی شده دق مرگ شدم بگو     : پرسید
مقدم رفتم و فقط توانستم جسدي را بیارم که کلی پالك به گردنش بود یکی از اون پالکها مال علی بود              

محبوبـه خـانم   . و ما جسد را به اسم علی خاك کردیم اما اون علی نبوده علی اسیر عراقی ها شده بـود     
محبوبـه  . از ده ساله از اسارت برگـشته  سرش گیج رفت نمیدونست چی بگه دایی ادامه داد علی بیشتر         

از اسارت برگشته ولی پیش ما نیامده؟ باور نمیکنی علی عاشق مـا بـود امکـان    : خانم شوکه بود پرسید 
  .نداره باور نمیکنم تو اشتباه میکنی

ایـن یـک شـوخی    : محبوبه خانم خندید و گفت . من دیروز با چشمهاي خودم علی را دیدم       : دایی گفت 
مـیگم بـا   : دایـی گفـت   . تما کار حاج آقا پدر علی است من حرفهاي تو را باور نمیکنم            مسخره است ح  

چشمهاي خودم دیدم اون توي خونه پدرش زندگی میکنه ده سال هم بیشتره برگشته ولی چـرا بـا مـا                      
تماس نگرفته معلوم نیست من با علی حرف نزدم اگر بخواهی امروز پیش علی بریم تا سر از ماجرا در                   

محبوبه خانم از حرف دایی گیج بود علی برگشته و پیش محبوبه نرفته ایـن ممکـن نبـود حتمـا         . بیاریم
به خودش گفت نه .. احمد اشتباه میکرد تصمیم گرفت به خونه پدر شوهرش بره و اگر علی اونجا باشه               

  علی اونجا نیست هیچ دلیلی وجود نداره تا علی خونه اونها باشه
فتادند تا به خونه پدر شوهر محبوبه بروند بین راه یک کلمه هم حـرف نزدنـد   محبوبه خانم و احمد راه ا  

به خـدا خـودش بـود دیـروز کلـی      : احمد مطمئنی؟ احمد گفت: تا اینکه پشت در رسیدند محبوبه گفت 
تحقیق کردم خیلی ها از برگشتن علی خبر داشتند ولی هیچ کس به ما حرفی نزده علی خودش به آنهـا            
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این دروغه اگر علی زنده باشه و دور از ما کار حـاجی          : محبوبه گفت . ه ما خبر ندهند   سفارش کرده تا ب   
کیـه؟ احمـد    :احمد در زد پشت آیفـون پرسـیدند       !! پدر علی است تو میدونی اون چه دشمنی با ما داره          

در باز شد و محبوبه پا توي خونه پدر شوهرش گذاشت زنی   . من هستم براي دیدن علی آقا آمدم      : گفت
ستقبال انها آمد محبوبه اون را نمیشناخت سالم کرد و با راهنمایی زن وارد خونـه شـدند محبوبـه و               به ا 

احمد روي مبل نشستند چند دقیقه بعد حاجی وارد شد و سالم کرد احمد به احتـرام حـاجی بلنـد شـد         
  .ولی محبوبه تکان نخورد

لی به خدا من اینطـور نخواسـته   میدونم دل خونی از من داري و: حاجی روبروي محبوبه نشست و گفت   
نمیخواهی : حاجی گفت . علی کجاست؟ میخواهم ببینمش   : بودم محبوبه یقین کرد علی زنده است پرسید       

فکر میکنـی فرقـی بـه حـال مـن      : بدونی اون کجا بوده؟ و چرا سر از خونه من درآورده؟ محبوبه گفت       
اون توضیحی به من باید به من بگـه چـرا   داشته باشه من بهترین روزهاي زندگیم را بدون علی گذراندم   

حاجی صورتش را پوشاند و گریه کرد احمد شـونه  . من را با دوتا بچه تنها گذاشته من به اون چه کردم         
علی اگر تو را با این حال ببینه دوام نمیاره اجازه بده بـرات      : حاجی را مالید و آرامش کرد حاجی گفت       

وقتی خبر شهادت علی به من رسید تو را مقصر دانـستم و از   . تادهتعریف کنم در این سالها چه اتفاقی اف       
هر دري وارد شدم تا تو را اذیت کنم حتی بچه هاي علی را نمیخواستم دست تو باشه ولـی سرنوشـت                     
طوري پیش رفت که بچه ها را گرفتی و دست من خالی ماند نسبت بـه تـو کینـه داشـتم و میخواسـتم                 

م شده بود تلویزیون باز بود داشتند آزاده ها را نشان میدادند من علی            جنگ تما . جایی سرت تالفی کنم   
را بین آزاده ها تشخیص دادم کسی حرفم را باور نکرد من براي پیدا کردن علی رفتم کرمانـشاه و لـب                     
مرز خیلی گشتم تا توانستم علی را بین آنها شناسایی کنم میخواستم اون را با خودم بیارم تهران و از تو             

ی کنم و عذابت بدهم علی روي تخت خوابیده بود علی نمیخواست همراهم بیاد همه کارها را انجام              مخف
بـا  : دادم وسایل سفر مهیا شد آمدم سراغ علی و ازش خواستم با من بیاد علی پتو را کنار کشید و گفت            

وش رفـتم وقتـی بـه    کدام پا بیام علی هر دوتا پاش را از دست داده بود اونقدر آنجا گریه کردم تا از ه               
هوش امدم و فهمیدم چه بالیی سر علی آمده راضی به سرنوشتمان شدم علی را به تهـران منتقـل کـردم     
نیتم بد بود نمیخواستم علی را به تو نشان بدهم ولی درس بزرگی از زندگی گرفتم به درگاه خـدا توبـه                       

زن و بچه ات را بیارم اینجا با هم    پسرم مدتی است برگشتی میخواهم      : کردم و از در آشتی به علی گفتم       
  .زندگی کنیم

من به درد خودم هم : علی عوض شده بود دیگه آدم ضعیفی شده بود پاهاش را به من نشان داد و گفت               
من که نمیتوانم در حق بچه ام پدري کنم بهتـر مـرده      . نمیخورم، نمیخواهد اونها با این وضع من را ببینند        

wWw.98ia.com

wWw.98iA.Com

www.takbook.com

hhttp://98ia.com
http://98ia.com


و اجازه نداد تا به شما خبر بدهم من از راه خدا بیرون آمـده  . ا فکر کردندباشم همانطور که در این ساله   
دیـروز بـه مـن خبـر دادنـد      . بودم و خدا من را تنبیه کرد ولی شما هم چوب کارهاي مـن را خوردیـد     

برادرزن علی پیداش شده و از علی پرسو جو میکنه و علی را دیده دیگه نخواستم جلوي شما را بگیرم                 
محبوبـه  . ی نداره و بیمارستان ساسان بستري شده میتونید براي دیدن علی اونجـا بریـد      علی حال خوش  

مثل فنر از جا پرید و بدون خداحافظی از خونه بیرون رفت احمد پـشت سـرش دویـد محبوبـه اشـک        
محبوبه بغض کرده . بیمارستان ساسان: میریخت تاکسی گرفت و دو تایی سوار تاکسی شدند احمد گفت        

وقتـی  . ختی داشت جلوي اشکهاش را میگرفت نمی توانست باور کنه علی این کـار را کـرده  بود و با س   
رسیدند از پذیرش اتاق علی را پرسیدند اما موقع مالقات نبود تا ساعت دو صبر کردند تا توانستند باال                    

شده بروند محبوبه نفسهاش به شماره افتاده بود قلبش بشدت میزد دستهاش یخ کرده بود پاهاش سست          
حالـت خـوب نیـست      : به دیوار تکیه داد احمد دسـت محبوبـه را گرفـت و گفـت              ! بود و توان نداشت   

نه باید علی را ببینم نمیخواهم ایـن فرصـت را از   : میخواهی برگردیم؟ محبوبه بغضش را فرو داد و گفت      
ق بود علی  احمد به محبوبه کمک کرد و آرام به سمت اتاق علی رفتند سه تا تخت توي اتا                . دست بدهم 

محبوبه باالي سر علی ایستاد علی پیـر شـده   . روي تخت دوم دراز کشیده بود و چشمهاش را بسته بود    
بود بیشتر موهاي علی سفید شده بود محبوبه به مالفه اي که علی روش کشیده بود نگاه کرد جاي پـاي      

بـه چـشمش را   علی با حس دسـتهاي محبو . علی خالی بود محبوبه دستش را روي دست علی گذاشت       
  باز کرد و محبوبه را دید

علی قادر به حرف زدن نبود محبوبه دست علی را بوسید علی دستش را کشید بغضی که سالها گلوي او             
هم . گریه کن و خودش پا به پاي علی اشک ریخت: را آزار میداد پاره شد و اشک ریخت محبوبه گفت       

 از اتاق بیرون رفت تا این دوتا مرغ عاشـق تنهـا           اتاقی هاي علی تعجب کرده بودند این زن کیه؟ احمد         
از کجا : محبوبه تا مدتها یک کلمه هم حرف نزد فقط دست علی را محکم گرفته بود علی پرسید               . باشند

تـو را  : از کجا فهمیدي منم؟ محبوبه: علی! چند وقت پیش توي فرودگاه دیدمت: فهمیدي؟ محبوبه گفت  
ناختم داشت صندلی تـرا هـل میـداد شـک کـردم حـاجی اهـل        نشناختم پشتت به من بود حاجی را ش     

محبوبـه ادامـه   . اینکارها نبود احمد را فرستادم خونه شما حاجی عوض شده اون گفت تو زنده هـستی              
  چرا خودت را از من قایم کردي مگه از من چی دیدي؟: داد

 بیـشتر نبـودم دلـم    من دیگه به درد کسی نیمخوردم یک مزاحم: علی دست محبوبه را فشار داد و گفت       
تو بهتر از همه میدونی من عاشق روح تو شدم تـو  : محبوبه گفت . نیمخواست شما من را اینطوري ببینید     

در هر شکل و شمایل که باشی همان علی دوست داشتنی من هستی تو به من و بچه ها ظلم کردي تـو                
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یخت و حرف میـزد محبوبـه     علی گریه میکرد محبوبه ریز ریز اشک میر       . ما را از خودت محروم کردي     
تو هدیه اي هستی که خدا به ما داده ما باید قدر این هدیه را بدانیم بچه ها باید تـو را ببیننـد تـو      : گفت

  .معجزه اي که خدا سر راه ما قرار داده 
تـو میتـوانی در مـورد خـودت     : محبوبه گفـت . نه محبوبه من نمیخواهم بچه ها من را ببینند       : علی گفت 

. ي اجازه بده اونها براي دیدن تو خودشان تصمیم بگیرند تو حق نداري آنهـا را منـع کنـی                   تصمیم بگیر 
. داداش به بچه ها زنگ بزن بیان اینجا دیگه یک دقیقه هم صبر نـدارم     : محبوبه احمد را صدا زد و گفت      

ره اي علی حالش بهتر شده بود دیدن محبوبه بـه او جـان دوبـا   . احمد سریع رفت تا بچه ها را خبر کنه     
داده بود حس میکرد خوشبخت ترین آدم روي زمینه کمی از دیدن بچه ها دلش شور میزد ولی محبوبه                 

به نظـرت مـن را میبخـشند؟ محبوبـه      : علی گفت . از بچه ها براي اون گفت و خیال علی را راحت کرد           
راضـیه آنقـدر   . وقت مالقات تمام شده بود که هادي، راضیه و بهارك به بیمارستان رسیدند        ! حتما: گفت

گریه کرد تا نگهبان دلش سوخت و اجازه داد تا یکی یکی باال بروند به شرطی کـه کـسی بـاال نباشـه                   
راضیه به محض اینکه نگهبان اجازه داد فورا از پله ها باال رفت هادي و بهارك هم پشت سر راضیه راه           

  .افتادند نگهبان دیگه چیزي نگفت
ه بود راضیه و هادي وارد اتاق شدند محبوبه بچه ها را صـدا کـرد             محبوبه روي صندلی کنار علی نشست     

راضیه علی را بغل کرد و با صداي بلند گریه کرد راضـیه بـراي اولـین بـار پـدرش را                . بیایید اینجاست 
هادي کنار ایستاده بود باور نمیکرد این مردي که روي تخت خوابیده پدرش باشه ولـی محبوبـه         . میدید

آورده بود که علی در وجود آنها زنده بود هادي جلو رفت و راضیه را کنار زد و علی        آنها را طوري بار     
را بغل کرد علی حس کرد دوباره متولد شده و به خودش لعنت میفرستاد که چـرا چنـین کـاري رو در                        

  .حق خودش و خانواده اش انجام داده
بهـارك  . سـوال هـادي نداشـت   کجا بودي؟ علی گریه میکرد و جوابی براي این         : هادي یک کلمه گفت   

محبوبه بهارك را به علی معرفی کرد این هـم دختـر   ! دچار حیرت بود این دیگه کیه از کجا پیداش شده    
زنش کجاسـت؟ دل هـادي   ! نمیدونستم هادي بچه دار شده  : علی بهارك را بوسید و گفت     ! هادي بهارکه 

محبوبه متوجه حال هادي شد     . ریخت رنگش زرد شد هادي مریض بود و تحمل هر استرس را نداشت            
هادي چی شد؟ محبوبه به جاي هادي جواب        : علی پرسید . صندلی را نشان داد تا هادي روي آن بشینه        

محبوبه خانم از پرستار خواهش کرد تا فـشار هـادي را بگیـره و    . هادي مریضه باید استراحت کنه   : داد
ص زیر زبانی به هادي داد و سـفارش  مراقب اوضاع هادي باشه پرستار فشار هادي را گرفت و یک قر      

  .کرد حتما با یک پزشک متخصص قلب مشورت کنه
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راضـیه از  . محبوبه پیش علـی مانـد و بچـه هـا بـه خونـه برگـشتند       . روز سختی را پشت سر گذاشتند     
: دیـدي؟ راضـیه گفـت   : خوشحالی بال درآورده بود آواز میخواند و شادي میکرد بهارك به راضیه گفت    

راضـیه از   . پدرت پـا نداشـت    : بهارك گفت . نه من چیزي ندیدم     : راضیه گفت !  پاهاشو :چی را؟ بهارك  
سالها بود فکر میکردم پدرم مرده حاال می بینم اون زنده           : طرز حرف زدن بهارك خوشش نیامد و گفت       

بهـارك از  . است پا داشته باشه یا نداشته باشه براي من فرقی نمیکنه من در هر صـورت دوسـتش دارم              
راضیه تعجب کرد بهارك حسی نسبت به پدر بزرگش نداشت ولی راضیه با عشق به پدر بـزرگ                  جواب  

بهارك سراغ تلفن رفت و به شماره هایی که زنگ زده    . شده بود احساس بهارك با عمه اش فرق داشت        
  بودند نگاه کرد شماره شیراز روي تلفن بود نگران شد چه اتفاقی افتاده مادر زنگ زده یا مهرداد؟

: بهارك سالم کرد و پرسـید     . هارك گوشی را برداشت و شماره شیراز را گرفت مادر گوشی را برداشت            ب
البته چیزي شده مـا بـا خـانواده        : زنگ زده بودید ما خونه نبودیم چیزي شده؟ مادر با خوشحالی گفت           

ـ                  گ زدم  مینا صحبت کردیم و قرار عروسی گذاشتیم هفته دیگه پنج شنبه عروسی مهرداد و میناسـت زن
بهارك داشـت از غـصه دق   . همه تون را دعوت کنم اما تو همین فردا بلیط بگیر بیا اینجا کلی کار داریم  

میکرد با بی حوصلگی به مادر قول داد تا در اولین فرصت خـودش را برسـونه دیگـه طاقـت نداشـت                   
چی شده؟ بهـارك   : دراضیه پرسی . توضیح دیگه اي در مورد ازدواج مهرداد بشنوه و مکالمه را تمام کرد            

راضیه غمی عمیق در صورت بهارك دید و آنجـا بـود    . مهرداد داره عروسی میکنه   : مات و مبهوت گفت   
: که راضیه فهمید بهارك عاشق مهرداد شده دلش براي بهارك سوخت و براي آرام کـردن بهـارك گفـت     

 زن میگیره زنش چند     به این پیري داره   : راضیه گفت . سی وشش سال  : مهرداد چند سالشه؟ بهارك گفت    
  .مینا بیست و هفت هشت ساله است درست نمیدونم همین حدود: ساله است؟ بهارك با دلخوري گفت

خوب زنش بهش میخوره آدم باید از لحاظ سنی با شوهرش زیـاد تفـاوت نداشـته باشـه                   : راضیه گفت 
 آدم همـدیگر را     چه فرقـی میکنـه وقتـی      : میدونستی فاصله پنج سال بهترین فاصله است؟ بهارك گفت        

من جایی خوندم که انسان وقتی عاشـق میـشه   : راضیه گفت. دوست داشته باشه تفاوت سنی مهم نیست      
هورمونی توي بدنش ترشح میشه که دوسال دوام داره بعد از دوسال با کم شـدن ایـن هورمـون آدمهـا              

 از عروسـی از هـم   عالقه اشون نسبت به هم کم میشه شنیدي خیلی ها عاشق ازدواج میکنند ولـی بعـد      
نمیشه این : بهارك فکري کرد و گفت. جدا میشوند این به خاطر تمام شدن هورمون توي بدن اونها ست          

چرا میشه اگر بتوانی جاي عشق را بـا احتـرام و دوسـت      : هورمون را توي بدن نگهداشت؟ راضیه گفت      
از ظرافتهاي خلقته اگـر  داشتن عوض کنی میشه این هورمون همیشه ترشح بشه ولی فکرش را بکن این  

یکی عاشق بشه و به عشقش نرسه و این هورمون مرتب ترشح بشه اون عاشق بیچاره که از دست میده                
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خداوند انسان را اینطور خلق کرده که این هورمون دوسال بیشتر دوام نیاره تا اگر عاشـقی بـه عـشقش        
  . میکنم که اینطوري استنرسید یا به نحوي آن را از دست داد دچار مشکل نشه خدا را شکر

فکر کـنم چیـز زیـادي نمانـده     : یعنی من تا کی این هورمون را دارم؟ راضیه گفت   : بهارك بیمقدمه گفت  
هادي خوشحال شد و  . وقتی هادي براي بردن بهارك آمد بهارك موضوع عروسی مهرداد را گفت           . باشه
چ شنبه است ولی مامان به من گفته       عروسی پن : بهارك گفت . حنما میریم من به اونها مدیون هستم      "گفت

: هادي دلش گرفت خنده اي که تا چند لحظه پیش داشـت از لـبش رفـت آرام گفـت           . فردا شیراز باشم  
بهارك پرید و هادي را بغل کرد این کار بهارك حسی تـازه را در  . باشه برات بلیط میخرم تو زودتر برو      

محبوبه خانم پـیش علـی تـوي        . س میگرفت دل هادي بیدار کرد خوشش آمد دخترش داشت با اون ان          
بیمارستان مانده بود آنها حرفهاي زیادي براي گفتن داشتند محبوبـه خـانم از مـردن عروسـش و پـدر               
مادرش و از گم شدن بهارك براي علی گفت و از دردسرهایی که پدر علی سرشان آورده بود همه چیز                

علی بارها از محبوبه عذر     . اي محبوبه گوش کرد   را براي علی تعریف کرد و علی مشتاقانه به همه حرفه          
: ولی محبوبه با لبخندي گفـت     . خواهی کرد و از اینکه در این سالها همراهش نبوده احساس تاسف کرد            

  .همه چیز را فراموش کردم تو تازه متولد شدي و ما از اول شروع میکنیم دست علی را گرفت و فشرد
پدر علی وارد اتـاق شـداز دیـدن علـی کـه روحیـه گرفتـه        زن و شوهر با هم حرف میزدند که حاجی     

دخترم حاللم کن من اشتباه کردم فکر میکـردم     : خوشحال شد جلو رفت و سر محبوبه را بوسید و گفت          
تو الیق پسرم نیستی دلم میخواست علی با یک دختر مومن و با حجاب ازدواج کنه تـو بـه مـن ثابـت        

 هیچ بویی از ایمان نبردم من را حالل کن قطره هاي اشـک از  کردي ایمان در قلب انسان جا داره و من        
من همه چیز را فراموش کردم : گونه حاجی پایین آمد محبوبه با دست اشک حاجی را پاك کرد و گفت          

  .شما هم فراموش کنید
ما باید از نو شـروع  : حاجی آرام شد علی هم اشک میریخت محبوبه اشک علی را هم پاك کرد و گفت     

حتما همه با هم شما با بچه ها به خونه ما اسباب کشی کنید مـن طبقـه   : حاجی گفت ! ی با هم  کنیم همگ 
محبوبه به علی نگاه . اول را براي شما آماده میکنم تا علی هم راحت باشه بقیه هم خودش درست میشه          

حاجی !حاجی اجازه بده محبوبه خودش تصمیم بگیره اون مجبور نیست به خونه ما بیاد          : کرد علی گفت  
هادي تازه  : محبوبه خانم گفت  . به خدا با هاشون کاري ندارم روي تخم چشمهام نگهشون میدارم          : گفت

دخترش را پیدا کرده و نزدیک خونه ما خونه گرفته نمیشه به این زودي از آنها جدا بشوم اگر حاج آقـا    
ا مرتـب بـه دیـدن شـما     اجازه بده علی بیاد سر خونه زندگیش تا هادي و بهارك زندگیشون جا بیفته م  

بهارك نوه من پانزده سالـشه و ده       : دختر هادي کجا بوده؟ چند سالشه؟ علی گفت       : حاجی گفت . میآییم
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حاجی تعجب کرد و با اشتیاق نشست تا همه مـاجرا را بفهمـه             ! سال پیش گم شده بود وحاال پیدا شده       
  .ی خجالت کشیدوقتی محبوبه خانم از سختی هایی که کشیده بودند حرف زد حاجی خیل

روز بعد بهارك با هواپیما به شیراز رفت برخالف انتظارش مهرداد براي بردنش نیامـد چـشمش دنبـال                   
راننـده  . بلـه مـنم   : بهارك خانم؟ بهارك گفت   : مهرداد بود که راننده مینا اینها جلو آمد سالم کرد و گفت           

که مهرداد نیامده همراه راننده رفت توي بهارك عصبانی از این   . من را فرستادند دنبال شما بفرمایید     : گفت
ماشین یک کلمه هم حرف نزد دم در راننده ترمز کرد پیاده شد در زد مادر در را باز کـرد و راننـده بـا               
ماشین وارد باغ شد بهارك بعد از دو ماه مادر را میدید خیلی دلش براي مادر تنگ شـده بـود ولـی از                    

و بـه آغـوش   !! مامان: راه انداخته بود تا به مادر رسید گفت   دست مادر ناراحت بود بدون خبر عروسی        
  . مادر رفت و اشک ریخت اون براي از دست دادن مهرداد اشک میریخت دلش آشوبی برپا بود

مادر راننده را مـرخص     . با مینا رفتند خرید گفت، قرار زود برگرده       : مهرداد کجاست؟ مادر گفت   : پرسید
مگـه پـنج شـنبه عروسـی     : د چیزي تغییر نکرده بود از مـادر پرسـید  کرد و با بهارك وارد ساختمان ش      

خیلـی  : مگه مینا جهاز نداره؟ مادر خندید و گفت: بله چطور مگه؟ بهارك گفت: نیست؟ مادر جواب داد 
خوب هم داره جهاز را بردند توي خونه دیگه اي چیدند مینا راضی نشد به این خونه بیاد من هم اصرار              

بهارك با بیتابی منتظر آمـدن  ! ر بهارك حس کرد مادر از این کار مینا خوشش نیامده        از لحن ماد  ! نکردم
مهرداد شد مادر به خاطر بهارك کلی غذا درست کرده بود میخواست به بهارك خـوش بگـذره بهـارك                  

  !همه جا را گشت میخواست ببینه بعد از رفتنش چیزي تغییر کرده یا نه
اق بهارك همانطور باقیمانده بود زنگ در به صـدا درآمـد بهـارك    مادر به چیزي دست نزده بود حتی ات      

و آیفون را زد تا مهرداد وارد بشه ده دقیقـه گذشـت ولـی               ! مهرداد من باز میکنم   : خوشحال شد و گفت   
کسی نیامد بهارك از خونه بیرون آمد و مهرداد و مینا را دید که دستشون پراز چیزهایی است که خریده            

 دم در ایستاد مهرداد همراه مینا به دم در رسید با دیدن بهارك دل مهـرداد هـري                 اند عقب عقب رفت و    
ریخت و آتش عشقش زبانه کشید الل شد قادر نبود یک کلمه حرف بزنه مینا از حال مهرداد خوشـش                 
نیامد و در دلش حس کرد حسودي بهارك را میکنه هر چی باشه اون یک زن بود و نگاههـاي مهـرداد            

  !د تا اون روز مهرداد را اینطوري ندیده بودرا شناخته بو
مینا به بهارك سالم کرد و مهرداد را هل داد تا از سر راه کنار بره بهارك خرید هاي مینـا را از دسـتش              
گرفت و با مینا روبوسی کرد مهرداد آرام از کنار هر دو گذشت و وارد خونه شد مادر به کمـک مهـرداد     

مهـرداد سـاکت   .  باز کرد و به همه نشان داد تا همه سلیقه اش را ببینندمینا یکی یکی خرید ها را   . رفت
بود ضربان قلب بهارك را می شنید عطر تن بهارك را حس میکرد وبهارك از اینکه مهرداد اونجـا بـود                    
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احساس خوشی داشت مادر تمام توجه اش به بهارك و مهرداد بـود اون پـسرش را خـوب میـشناخت          
نگ دیگري داشت بهارك براي مهرداد خود شیرینی میکرد مهـرداد شـاد بـود           نگاههاي مهرداد امشب ر   

دیدن بهارك به اون امید میداد و بهارك از دیدن مهرداد و نگاههاي گرمش لذت میبرد و کم کـم داشـت      
  .به نتیجه اي مورد نظرش میرسید

حتمـا مهـرداد و   : بهارك گفـت مادر براي اینکه مینا بیشتر از این دلگیر نشه و بین آنها اختالف نیافته به  
یکهو . مینا با هم میخواهند خصوصی حرف بزنند بیا من و تو مادر و دختر بریم توي اتاقمون گپ بزنیم                

مامان راست میگه شما برید من هم مینا را میرسونم برمیگردم کلی حرف داریم و بـا ایـن           : مهرداد گفت 
توي ماشین مینـا  . افظی کرد و همراه مهرداد رفتجمله مینا را جواب کرد مینا با دلخوري از همه خداح        

بهارك مثـل یـک دسـته گـل تـازه و پـر           : تو نظرت درمورد بهارك چیه؟ مهرداد گفت      : به مهرداد گفت  
بـه انـدازه دنیاهـا    : مثال چقدر؟ مهرداد بـی ریـا گفـت      : مینا گفت . طراوته من اون را خیلی دوست دارم      

مینا رنگش پرید درست حدس زده بـود  . ا زد پشیمان شداما به محض اینکه این حرف ر  . دوستش دارم 
  .مهرداد نسبت به بهارك نظر داشت و حاال گستخانه در مورد عالقه اش به بهارك حرف میزد

بهارك را طور دیگه اي دوست دارم ولی تو هم بـراي مـن        : مهرداد براي جبران حرفی که زده بود گفت       
مهرداد خوشش آمـد و بـه خـودش دلـداري داد مهـرداد      عزیز هستی و دوستت دارم مینا از این حرف        

بهارك را مثل یک خواهر دوست داره چقدر من بد خیالم من باید خودم را عادت بدهم به مهرداد ایمان           
داشته باشم اون مرد زندگی منه و ما بزودي با هم ازدواج میکنیم بهارك هم رفته تهران زنـدگی میکنـه                     

مهرداد دسـت مینـا را بوسـید مینـا     . اشت مینا دست مهرداد را گرفت     دیگه مزاحمتی براي من نخواهد د     
مهرداد مینا را دم در خونه اشان پیاده کرد هر چه مینـا اصـرار       . باورش شد در مورد مهرداد اشتباه کرده      

کرد مهرداد قبول نکرد حتی از ماشین پیاده نشد و به بهانه اینکه مادر و بهارك منتظرند بـا سـرعت بـه                     
مادر خوابیده بود ولی بهارك در انتظار مهرداد بود بهارك یواشکی از اتاق بیرون آمـد و                 . تخونه برگش 

  روي مبل نشست تا مهرداد را ببینه
بهارك همانطور که روي مبل لم داده بود فکر کرد وقتی مهرداد برگرده به اون چی بگم؟ بگـم دوسـتت                     

 نتیجه اي نگرفت اون بایـد صـبر میکـرد تـا             به هر چیزي فکر کرد اما     ! اون میدونه دوستش دارم   ! دارم
مهرداد لب باز کنه و عشقش را اعتراف کنه وقتی به این نتیجه رسید از روي مبل بلند شد تا بـه اتـاقش            
بره ولی با صداي باز شدن در ورودي میخکوب شد مهرداد آرام و بی صدا بـه بهـارك نزدیـک شـد و                     

مهرداد روي مبل نشـست و دسـت      . بم نبرد اومدم اینجا   خوا: اینجا چی کار میکنی؟ بهارك گفت     : پرسید
وقتـی  ! امـا چـی؟  .. بهارك را کشید بهارك هم نشست مهرداد تمام قوتش را جمع کرد تا به بهارك بگه   
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چشم مهرداد به چشمهاي بهارك افتاد دلش لرزید و چیزي را که از خونه مینا تا خونه اشـون تـوي راه                
این چه بالیـی  : لب و عقلش با هم هماهنگ نبود فکرش را بلند گفت       تمرین کرده بود را فراموش کرد ق      

نمیدونم ماجراي مـن و تـو بـه کجـا     : چی شده؟ مهرداد نفسی تازه کرد و گفت   : بهار پرسید . سرم اومده 
  .به هر جا که تو بخواهی فقط کافیه بخواهی من حاضرم: بهارك گفت! کشیده میشه

بهارك رسیدن من و تو بـه     :  متوجه حرف بهارك شد ولی گفت      مهرداد به قیافه جدي بهارك نگاه کرد و       
هم ممکن نیست توي آیینه به خودت نگاه کردي؟ تو پانزده شانزده سال بیشتر نداري آینده اي طوالنی               

بهـارك  . من نمیتوانم آینده تو را خراب کـنم     ! در انتظار توست هنوز نوجوانی و نمیدونی عشق یعنی چه         
تا عمرم را به پاي تو بریزم من بدون تو هیچم نمیتوانم زنـدگی بـدون تـو را                   یک جمله تو کافیه     : گفت

بهـارك  . من همیشه در زندگی تو به عنوان یـک دوسـت بـاقی خـواهم مانـد                : مهرداد گفت . تصور کنم 
من به دوستی تو احتیاج ندارم بلند شد بره مهـرداد دسـتش را گرفـت و                 : عصبانی شد اخم کرد و گفت     

بهارك گرمی دست مهـرداد  ! نرسیدیم نمیتوانی بري و من با هزاران خیال تنها بگذاري        تا به نتیجه    : گفت
را که زبانه میکشید حس کرد مهرداد تب داشت بهارك دوباره نشست و به چشمهاي مهرداد خیره شد و         

  .حاال وقتشه یک تصمیم درست بگیریم : گفت
تو بایـد تـصمیم بگیـري    : ی؟ بهارك گفتچه تصمیم: مهرداد با اینکه میدونست بهارك چی میگه پرسید 

مهرداد دست بهارك را ول کرد سست شد صورتش گر گرفته بود حال طبیعـی نداشـت و               ! من یا مینا ؟   
نمیتوانست درست فکر کنه تحت تاثیر بهارك بود مهرداد به خوبی میدانست چی میخواهد ولـی مـوانعی     

مـن تـو را دوسـت دارم و    : اد رو به بهارك گفتمهرد. که پیش راهش بود اجازه نمیداد تا تصمیم بگیره     
قلب بهارك در یک آن ایستاد نفسش بند اومـد همـان چیـزي کـه میخواسـت از دهـن             ! عاشقت هستم 

تو هم خوب میـدونی ایـن عـشق فرجـامی           : مهرداد ادامه داد  . مهرداد شنیده بود دست مهرداد را گرفت      
ا از این عشق صدمه می بیننـد مـا حـق نـداریم            نداره و باعث از بین رفتن هر دوي ما میشه و خیلی ه            

وقتی من و تو همدیگر را دوست داریم دیگه هـیچ چیـز و   : دیگران را آزار بدهیم میفهمی؟ بهارك گفت    
  .تنها کاري که باید انجام بدهیم دور کردن میناست!هیچ کس مهم نیست

بهارك تنش یـخ    . ا را کنار بگذارم   اشتباه میکنی من در شرایطی قرار گرفتم که نمیتوانم مین         : مهرداد گفت 
مینا عاشق من شده و من هـم دوسـتش دارم    : کرد یعنی چی چرا نمیتوانه از مینا جدا بشه؟ مهرداد گفت          

پس من  : بهارك با دلخوري گفت   . اون همسر خوبی براي من میشه و من باید سعی کنم همراه اون باشم             
بهارك نیش خندي زد    . د من را از ذهنت پاك کنی      من و تو باید فراموش کنیم تو بای       : چی؟ مهرداد گفت  

چـاره اي نیـست اوضـاع را    : مهرداد گفت. حاال که فهمیدم من دوست داري؟ این ممکن نیست     : و گفت 
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فکـر کـن در ایـن مـدت چـه      ! سخت تر از این نکن عشق من و تو از اول اشتباه بوده و ادامه اش بدتر   
ز هم جدا بشویم ورود مینا به زندگی من پیدا شدن خـانواده            اتفاقاتی افتاده؟ چیزهایی پیش آمده تا ما ا       

مهرداد بلند شـد  ! تو همه اینها عالمتی براي جدایی ماست ما باید از هم جدا بشویم با خاطره اي خوش      
افکارش منجمد شـده بـود انگـار     . بهارك روي مبل نشسته بود    . و بدون توجه به بهارك به اتاقش رفت       

ود حرفهاي مهرداد توي سرش می پیچید تنها چیـزي کـه اون لحظـه بـراي           زمین و زمان متوقف شده ب     
. بهارك مهم بود اعتراف مهرداد به عشقش بود مهرداد واضح گفته بـود دوسـتش داره و عاشـقش شـده              

  .بهارك فقط به این فکر کرد و لذت برد
ین واقعیت فـرار  دیگه چیزي براي اون ارزش نداشت بهارك جوابش را گرفته بود مهرداد میخواست از ا          

مهـرداد  . بهارك چشمهاش را بست و خوابش برد      . کنه اما بهارك با این واقعیت می خواست زندگی کنه         
از اتاق بیرون آمد دید بهارك روي مبل خوابیده آرام بهارك را بغل کرد بهارك بیدار شد ولی چشمهاش             

مهـرداد کنـار   .  بهـارك را کـشید  را باز نکرد مهرداد بهارك را به اتاق برد و روي تخت گذاشت و روي             
تخت ایستاد تا براي آخرین بار بهارك را از نزدیک ببینه و خم شد و صـورت بهـارك را بوسـید و بـه           

  سرعت از اتاق بیرون رفت
بهارك از رختخواب بیرون آمـد  . روز بعد بهارك با صداي مادر بیدار شد که با مهربونی اون را بیدار کرد 

ا شروع کرده از صحبتهاي دیشب مهرداد فقط اعتراف به عشق مهرداد را به            احساس میکرد روز خوبی ر    
یاد میاورد و این بهارك را شارژ میکرد شاد و شنگول به کمک مادر رفت و بی دریغ به اون کمک کـرد    
مادر عجله داشت تا کارها را انجام بده چیزي کم کسر نباشه یک روز بیشتر بـه عروسـی نمانـده بـود                       

  !کرد مهرداد لحظه آخر پشیمان میشه اون به نحوي مطمئن بودبهارك فکر می
مادر مرتب با مادر مینا تلفنی صحبت میکرد و همه چیز را دوباره و سه باره کنترل میکرد بهارك دلـش        

مهرداد تمام روز بیرون بود حتی ناهار نیامد آن شب مهرداد خیلی دیر کرده بـود و بهـارك                   . خوش بود 
منتظر مهـرداد نمـی   : ار مهرداد نشسته بودند موقع شام مادر میز را چید بهارك گفت     ومادر با هم در انتظ    

بهارك دلخور شد ولی چـاره  . نه دخترم اون حتما خونه مینا است و شام میخوره میاد  : مانیم؟ مادر گفت  
بـراي عروسـی چـی میخـواهی     : اي نداشت به روي خودش نیاورد بعد از شام مادر از بهـارك پرسـید           

  . من لباست را ندیدم چیزي خریدي؟ تو خواهر شوهر هستی باید بهترین لباس را بپوشیبپوشی؟ 
بهارك ! بهارك از جمله آخر مادر جا خورد توي دلش گفت خواهر شوهر ولی من خواهر مهرداد نیستم            

اینها خوبـه؟ مـادر بـه سـلیقه     : از توي کمد دوتا پیراهن خیلی قشنگ آورد و به مادر نشان داد و گفت              
بهارك تو فردا صـبح همـراه عـروس         : مادر گفت . ارك آفرین گفت و خوشحال شد بهارك آماده بود        به
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دخترم ما که بجز تو کسی را نـداریم  : مادرگفت. نه من حوصله ندارم   : بهارك گفت ! باید بروي آرایشگاه  
ی چیـزي؟  مینا کسی را نداره دوستی آشنای: بهارك گفت. من که نمیشه همراه عروس بروم تو باید بروي 

تا دیر وقت با    . بهارك حرص خورد ولی ناچار این را هم قبول کرد         . نه عزیزم تو باید بروي    : مادر گفت 
بهـارك  . انگار مهرداد قصد اومدن نداره ما برویم بخوابیم     : مادر گفت . مادر حرف زدند ولی مهرداد نیامد     

د بـاغ شـده بـود و تـوي ماشـین      مهـرداد وار . هم خسته بود براي خوابیدن هر دو به اتاق خواب رفتند    
نشسته بود منتظر بود تا چراغها خاموش بشه وقتی دید چراغ اتاقها خاموش شد از ماشین پیاده شـد و                

  .بی سروصدا وارد خونه شد و با عجله به اتاقش رفت و در را از پشت بست
صـبح خـواب بـه    نمیخواست بهارك را ببینه میدونست با دیدن بهارك هر لحظه ممکنه پشیمان بشه تـا            

چشمهاي مهرداد نیامد صبح کسل از خواب بیدار شد مادر میز صبحانه را چیده بود بهارك بعـد از همـه     
سر میز آمد بهارك میخواست به چشمهاي مهرداد نگاه کنه تا از نقشه اي که داشـت سـر دربیـاره ولـی             

رف بشه هنـوز صـبحانه را       مهرداد نمیخواست از تصمیمی که گرفته منص      . مهرداد توجهی به بهارك نکرد    
. شروع نکرده بودند که مهمانهاي تهران رسیدند محبوبه خانم علی با هـادي و راضـیه و فرشـید آمدنـد           

بهارك دلـش بـه آنهـا    . دایی احمد عذر خواسته بود ولی کادو بزرگی براي عروس و داماد فرستاده بود           
ور مهـرداد همـراه فرشـید و هـادي بـه      بعد از صبحانه مادر به ز. دسته جمعی سر میز نشستند  . گرم شد 

  .آرایشگاه فرستاد تا براي شب آماده باشه
بهارك و راضیه هم با راننده اي که مینا فرستاده بود به خونه مینا رفتند خونه آنها هم پر از مهمـان بـود               

ل آرایش عروس تا عصر طو   . مینا از دیدن راضیه و بهارك خوشحال شد و همراه آنها به ارایشگاه رفت             
کشید ساعت پنج مهرداد با ماشین عروس دنبال مینا آمد مینا با لباس عروس و آرایشی که داشت خیلی      
دوست داشتنی شده بود مهرداد نگاهی به بهارك انداخت واقعا زیبا بود ولی دست روي دلش گذاشت و               

د و به خونـه عـروس     مینا را سوار ماشین کرد و به راه افتاد بهارك و راضیه باهم سوار ماشین مینا شدن                
  .رفتند

همـه از  . همه مهمانها آمده بودند سفره عقد با زیبایی تمام آراسته شده و آماده ورود عروس و داماد بود  
زیبایی بهارك تعریف کردند دخترهاي جوان کنار سفره ایستاده بودند و منتظر بودنـد تـا عـروس بیـاد                   

بـوي خـوش اسـپند تـوي        . ببینه مهرداد چه میکنه   بهارك از همه بیشتر منتظر آمدن مینا بود میخواست          
مهرداد با کت و شلواري سـیاه دامـادي خیلـی           . مجلس پیچید و این نشان از ورود عروس و داماد بود          

جوانتر به نظر میرسید مینا هم خیلی خوب شده بود عروس و داماد سر سفره نشـستند بهـارك طـوري                  
  .آیینه نگاه نمیکردایستاد تا توي آیینه دیده بشه اما مهرداد به 
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: عروس خانم وکیلم؟ دخترهاي جوان گفتنـد : عاقد اومد و خطبه عقد را شروع کرد براي بار اول پرسید     
عروس خـانم وکـیلم؟ دخترهـا    : براي بار دوم خطبه خوانده شده و عاقد پرسید   . عروس رفته گل بچینه   

عروس خانم وکیلم؟   : خواند و پرسید  عاقد براي براي بار سوم خطبه را        ! عروس رفته گالب بیاره   : گفتند
همه کف زدند بهـارك تـوي آیینـه داشـت بـه      ! با اجازه پدر و مادرم بله: مینا دیگه طاقت نداشت گفت    

عاقد خطبه عقد را براي دامـاد  . مهرداد نگاه میکرد منتظربود مهرداد عکسل العملی از خودش نشان بده        
  م؟ مهرداد نگاهی توي آیینه به بهارك کرد آقاي داما د وکیل: هم خواند و از داماد پرسید

بله و بهارك داغون شد این جوابی نبود که انتظـار داشـت   : مهرداد در آیینه نگاهی به بهارك کرد و گفت  
بشنوه راضیه کنار بهارك ایستاده بود دست بهارك را گرفت و فشار داد بهارك دردش آمـد خـودش را             

ها یکی یکی به عروس و داماد تبریک گفتند نوبـت بـه بهـارك    کنترل کرد همه چیز تمام شده بود مهمان       
رسید راضیه هلش داد مادر جعبه جواهري را به دست بهارك داد بهارك آن را به مینا داد بغض گلـوي                      

مهرداد دسـت بهـارك را گرفـت بهـارك بـه            . بهارك را آزار میداد مینا را بوسید و به زور تبریک گفت           
متوجه بهارك بود بهارك را کنار کـشید تـا خـودش بـه عـروس دامـاد           مهرداد هم تبریک گفت راضیه      

  .تبریک بگه به این ترتیب بهارك از سفره کنار رفت
تو باید قوي باشی بهـارك      : راضیه بعد از اینکه به عروس و داماد تبریک گفت پیش بهارك آمد و گفت              

بهـارك و  . خـراب میکنـی  مواظب باش گریه نکنی همه چیـز را  : دلش میخواست گریه کنه راضیه گفت   
راضیه پیش محبوبه خانم و بقیه رفتند و پشت میز نشستند با تمام شدن مراسم عقـد همـه عـازم سـالن        

بهارك زودتـر از همـه بـه        . شدند مهمانها دسته دسته از خونه رفتند فقط عروس داماد با عکاس ماندند            
اگـر  : یخت راضیه دلـداریش داد گفـت  سالن رفت اگر راضیه نبود حتما گریه میکرد و اوضاع را بهم میر 

این عشق تو تا یک سال دیگه بمانه عشق واقعیه ولی این را بدون سال دیگـه همـه چیـز را فرامـوش                       
بهارك دلش آتیش گرفته بود چیزهایی بود که راضیه از اون خبر نداشت مهرداد عاشـق بهـارك        . میکنی

کنه بهارك با عصبانیت وارد سالن شد و مـادر   بود و این عشق کهنه تر از آنی بود که راضیه فکرش را ب             
از بهارك خواست تا به مهمانها لبخند بزنه ولی بهارك پیش محبوبه خانم رفـت و تـا آمـدن عـروس از      

  .جاش تکان نخورد
وقتی مینا وارد سالن شد بهارك به اون غبطه خورد و توي دلش گفت من باید به جاي اون وارد سـالن                    

ه مهرداد و مینا فکر میکرد راضیه خیلی سـعی کـرد تـا بهـارك را از فکـر و       میشدم بهارك تمام مدت ب    
خیال بیرون بیاره ولی موفق نشد با شام مفصلی از مهمانها پذیرایی شد آخر شـب همـه دنبـال ماشـین                 
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موقع خداحافظی پدر مینـا عـروس دامـاد را    . عروس رفتند و عروس و داماد را به خونه بخت رساندند      
  .مهرداد دست مادر را بوسید و از او خداحافظی کرد. و دعاي خیر براي آنها خوانددست به دست داد 

مهرداد اصال سراغ بهارك نرفت و با اون خداحافظی نکرد دل بهارك از این کار مهرداد بیـشتر سـوخت            
شـب  . مهرداد پیش چشمهاي بهارك همراه مینا به خونه بختشان رفت و بهـارك مـات و مبهـوت مانـد          

بهـارك آن  . نی در انتظار بهارك بود راضیه تا صبح با بهارك بیدار نشست و دلداریش داد        سخت و طوال  
باالخره راضـیه خـوابش بـرد بهـارك از       . شب تا صبح اشک ریخت آنقدر که دیگه اشکی برایش نماند          

دیگه امیدي به زنده ماندن نداشت نمیخواست صـبح روز          . خواب اون استفاده کرد و از اتاق بیرون رفت        
عد را ببینه به اتاق مهرداد رفت هادي و فرشید آنجا خوابیده بودند هادي بیدار شد بهارك عذر خـواهی      ب

سرم درد میکنه اومدم قرص بردارم کمد مهرداد را باز کرد و جعبه قرص مسکن که همیشه                 : کرد و گفت  
  .مهرداد آنجا نگه میداشت را برداشت و از اتاق بیرون رفت

همه خسته بودند آن روز کـسی زود بیـدار         . ورد و به اتاقش برگشت و خوابید      کلی قرص بود همه را خ     
نشد مادر براي مهمانها ناهار درست کرد تا ظهر کسی سراغ بهارك و راضیه نرفت نزدیک ظهـر راضـیه     

راضـیه از اتـاق بیـرون رفـت و بـا       . بیدار شد بهارك خوابیده بود راضیه دلش نیامد بهارك را بیدار کنه           
نم به مادر کمک کرد تا هدیه اي را که براي عروس داماد خریده بود کادو کنه مادر از اینکـه         محبوبه خا 

مهرداد داماد شده بود خوشحال بود و به چیز دیگه اي فکر نمیکرد ساعت دو بعد از ظهر محبوبه خـانم       
راه فرشید به اتاق بهارك رفت هر چه سعی کرد بهارك بیدار نشد نگران شد هادي را صدا کرد هادي هم         

به اتاق بهارك آمدند فرشید نبض بهارك را گرفت غیر عادي بود تالش فرشید باعـث تـرس و نگرانـی        
  .همه شد فرشید صبر نکرد فورا بهارك را بغل کرد و به کمک هادي به بیمارستان رساندند

توي کما بره   توي بیمارستان معده بهارك را شستشو دادند اما بهارك بیهوش بود فرشید میترسید بهارك               
محبوبه خانم راضیه و مادر مهرداد هـم تـوي بیمارسـتان       . تمام تالشش را کرد تا بهارك را بهوش بیاره        

بودند مادر گریه میکرد محبوبه خانم دلداریش میداد ولی خودش هم نگران بود راضیه مات به آنها نگاه            
حبوبـه خـانم هـادي را روي    م. میکرد هادي اعصابش بهم ریخته بود دردي توي سینه اش حس میکرد    
بهارك تکـانی خـورد فرشـید    . صندلی نشاند و یک قرص زیر زبانی بهش داد حال هادي کمی بهتر شد    

پزشکی که فرشـید بـه اون کمـک میکـرد یکـی از      . متوجه شد که بهارك بهوش آمده خدا را شکر کرد         
که بیـرون نشـسته بودنـد داد    فرشید مژده آن را به بقیه . خطر رفع شد : دوستانش بود اون به فرشیدگفت    

دیشب بهارك به اتاقی که ما خوابیـده بـودیم آمـد و بـسته            : چه اتفاقی افتاده؟ هادي گفت    : مادر پرسید 
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بلـه حتمـا قـرص اشـتباهی        : فرشید گفت . قرصی را برداشت سرش درد میکرد البد از آن مسموم شده          
  تنها کسی که اینرا باور نکرد راضیه بود. خورده

هادي مخالفت کـرد و  . همه برید خونه و حاضر بشید براي پا تختی من اینجا میمانم : گفتمحبوبه خانم   
من به مهـرداد زنـگ   : مادر گفت. پاتختی زنانه است من میمانم همه برید به کسی هم چیزي نگید        : گفت

ند فرشید همه را بـه خونـه رسـا        . میزنم بیاد بهارك را معاینه کنه در ضمن براي روحیه بهارك هم خوبه            
مادر به مهرداد زنگ زد و موضوع مسمومیت بهارك را گفت مهرداد به محض اینکه گوشی را قطع کـرد          

  . چی شده کجا میري؟ هنوز که مهمانها نیامدند: حاضر شد تا به بیمارتسان بره مینا پرسید
ال مهـرداد  مینا از حـ . میرم بیمارستان یکی از مریضهام حالش بهم خورده باید اونجا باشم    : مهرداد گفت 

هادي پیش بهارك   . فهمیدکه نمیتوانه جلوي اون را بگیره دیگه حرفی نزد و مهرداد راهی بیمارستان شد             
نشسته بود بهارك خواب آلود بود آمدن مهرداد را متوجه نشد مهرداد از هادي خواست تا به خونه بـره                     

ـ . و استراحت کنه و قول داد کنار بهارك بمونه       ی مهـرداد خیلـی محکـم از اون    هادي اول قبول نکرد ول
وقتی بهارك بهوش بیاد میخواهم شما را سرحال ببینه بـا ایـن وضـع    : خواست تا خونه بره مهرداد گفت     

  . شما نمیتوانید تحمل کنید و ممکنه دوباره سکته کنید
هادي دسـت  . نترسید من دکترم و به خوبی از بهارك مراقبت میکنم: هادي ناچار قبول کرد مهرداد گفت     

مهرداد روي صندلی نشست و دست بهـارك را گرفـت نـوازش             . بهارك را بوسید و از اتاق بیرون رفت       
کرد بوسید صورت بهارك را لمس کرد قطره هاي اشک از گونه اش پـایین ریخـت میدونـست بهـارك           

دیدي من باعث بدبختی تو هستم من ارزشش را ندارم که به خاطر من دست به ایـن کـار    : میشنوه گفت 
انه بزنی چرا اینکار را کردي میخواستی بگی چی؟ میدونی اگر یک تار مو از سرت کم میـشد مـن          احمق

هم زنده نمی ماندم چرا این کار را کردي دلت به حال من نمیسوزه؟ محکم دسـت بهـارك را فـشار داد       
ـ : بهارك گرمی دست مهرداد را حس کرد بغضش گرفت مهرداد ادامه داد     ن و تو باید قبول کنی رسیدن م

  .تو غیر ممکن و محاله کارها را از این بیشتر سخت نکن تو باید سعی کنی من را فراموش کنی
تو میتوانی؟ مهرداد جوابی براي این سـوال بهـارك نداشـت نـه اون نمیتوانـست      : بهارك یک کلمه گفت  

شـک  بهارك به سمت مهرداد برگشت و توي چـشمهاي پـر از ا           . بهارك را فراموش کنه این ممکن نبود      
مهرداد نگاه کرد مهرداد به نگاه بهارك با محبت پاسخ داد بهارك دست مهرداد را محکم گرفـت مهـردا                    

پاتختی شروع شد و مهمانها آمدند مادر مهرداد همراه مهمانهایی که از        ! نمیدونم با تو چی کار کنم     : گفت
بال کرد بهارك بین آنها نبـود مینـا   تهران آمده بودند وارد خونه مهرداد شدند مینا از آنها با روي باز استق 

  . غذاي دیشب به اون نساخته مـسموم شـده تـوي خونـه خوابیـده            : بهارك کجاست؟ مادر گفت   : پرسید
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نگران نباش حالش خوبه  : مادر هول کرد و گفت    . بروم به بهارك تلفن کنم و حالش را بپرسم        : مینا گفت 

بله اون هم پیش بهارك     : مهرداد میدونه؟ مادر گفت   : دمینا پرسی . االن خوابیده نیمتوانه با شما حرف بزنه      
مینا از جواب مادر خیلی ناراحت شد مهرداد روز اول ازدواجشون بهش دروغ گفته بود از دسـت                  . رفته

پاتختی ساعت هشت شب تمام شد همه مهمانها رفتند فقط خـانواده مینـا و خـانواده    . مهرداد دلگیر شد  
شام داد تا ساعت نه منتظر مهرداد شدند هر چی به تلفن همراهش زنگ       مهرداد ماندند پدر مینا سفارش      

  . زدند در دسترس نبود مینا عصبی شده بود مادر هم نگران شد ولی به روي خودش نیاورد
مینـا لبخنـدي زد نمیخواسـت    ! دخترم تو باید عادت کنی تو همسر یک پزشـک شـدي         : پدر مینا گفت  

اگـر مهـرداد بفهمـه    : حق با شماست و میز شام را چید و گفت: تپدرش از روز اول نگران بشه مینا گف     
. شما تا این ساعت گرسنه ماندید خیلی ناراحت میشه بفرمایید شـام حاضـره و همـه را سـر میـز بـرد        

خوردن شام تا ساعت ده طول کشید مینا با خوشرویی از همه پذیرایی کرد جمع کـردن میـز و شـستن             
. خره رفتن مهمانها تا ساعت یازده کشید هنوز از مهرداد خبـري نبـود            ظرفها و مرتب کردن خونه و باال      

مینا لباسش را عوض کرد و روي مبل نشست و منتظر مهرداد شد مینا روي مبل خوابش برد نیمه هـاي        
  .شب بیدار شد ساعت سه صبح بود ولی مهرداد نیامده بود

به مینا زنگ بزنه و اون را از نگرانـی در       مینا از دست مهردا عصبانی شده بود مهرداد حتی نخواسته بود            
بیاره مینا به بهارك لعنت فرستاد و گفت این دختره توي زندگی مـن مزاحمـه و مـن بایـد از شـر اون                         

  . خالص بشوم روز اول زندگی من را خراب کرد
 حال بهـارك بهتـر  . مهرداد تمام کارهاي بهارك را خودش انجام داد و یک لحظه هم از بهارك دور نشد     

شده بود ولی هنوز تحت تاثیر دارو قرار داشت چند بار با کمک مهرداد از تحت پایین آمد و دستشویی                
مهـرداد تلفـنش را خـاموش    . رفت حالش هر آن بهتر میشد و از اینکه مهرداد همراهش بود لذت میبرد         

فرشـید و  . نا نیفتـاد کرده بود و فراموش کرده بود روشن کنه و آنقدر نگران بهارك بود که اصال به یاد می  
هادي به دیدن بهارك آمدند دکتر بهارك را مرخص کرد مهرداد تازه به یاد مینا افتاد هیچ جـوابی بـراي       
مینا نداشت با این حال وقتی فرشید و هادي بهارك را خونه بردند مهرداد از آنها خدا حافظی کرد و بـه            

  خونه خودش رفت
ینا توي آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود و صـداي کلیـد    وقتی مهرداد کلید را توي قفل چرخاند م       

مهرداد وارد خونه شد همه چیز تازه و نو آرام توي آشپزخانه رفت مینا       . را شنید به روي خودش نیاورد     
از دلش گذشت اخم کنه ولی در یک آن خیلی چیزها از مغزش گذشت فکر کرد روز اول ازدواجـشون                   
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 و مادر مینا میکشه و پدر طرف نگه میداره و کلی مشکل به وجود میاد و            با هم دعوا میکنند کار به پدر      
مهرداد انتظار داشت مینا . خوش آمدي: با روي گشاده و لبخندي به لب از مهرداد استقبال کرد و گفت      .. 

دعواش کنه و با بد اخالقی با اون روبرو بشه ولی مینا کامال برعکس رفتار کـرد مهـرداد نفـس راحتـی         
 مینا را بوسید و سالم کرد با این کار دل مینا نرم تر شد و خندید و از مهرداد خواست تا بـا اون   کشید و 

  .صبحانه بخوره مهرداد مثل یک گرگ گرسنه بود همراه مینا شد و با هم صبحانه خوردند
مهرداد از خجالتش چیزي در مورد دیشب نپرسید مینا هم ترجیح داد از دیشب حرفی نزنه چون ممکن                 

مهرداد رنگـش  . پدر براي من و تو بلیط گرفته تا ماه عسل بریم: بود دعواشون بشه فقط به مهرداد گفت      
براي مشهد میخواسـت و هـم بـراي ایتالیـا           : به کجا؟ مینا بی توجه به حال مهرداد گفت        : پرید و پرسید  

 بابـا قـول داد بـه        میخواست بگیره که من مانع شدم حدس زدم تو نتوانی بیایی و کارهات روبراه نباشه              
مینا خیلی خوشحال بود مهـرداد هـم   . محض هماهنگی براي ایتالیا بلیط بگیره اما ابن دفعه میریم مشهد    

تظاهر به خوشحالی کرد اون نگران بهارك بود میدونست کسی که دسـت بـه خودکـشی میزنـه روحیـه         
امـا  .  حال بهارك را بدتر میکنهخوبی نداره و الزمه نزدیکانش اون را تنها نگذارند و مطمئن بود رفتنش   

  .در مقابل مینا تعهدي داشت و باید همراه مینا میشد
براي یک هفتـه  : چند روز؟ مینا گفت: خدا را شکر کرد براي جاي دورتري بلیط نگرفته رو به مینا گفت 

ه مهرداد با تته پته گفت من باید براي یـک کنفـرانس چهـار روز              . توي هتل اترك مشهد جا رزرو کرده      
یعنی بدون من برمیگردي؟ مهرداد     : مینا گفت . دیگه تهران باشم نمیتوانم بیشتر از سه روز همراهت باشم         

حاال بریم اگـر    : مینا با خوشرویی گفت   . اگه دوست داشته باشی تو بمان ولی من ناچار برمیگردم         : گفت
 تهران هم میـام ایـن   خوش گذشت تو هم میمانی اگر هم خواستی دوتایی برمیگردیم تازه من همراه تو             

عالی نیست؟ مهرداد دلش نمیخواست مینا را تهران ببره چون حساب کرد اگر بهارك دوسـه روز دیگـه             
! خوب بشه همراه بقیه برمیگرده تهران و براي دیدن بهارك باید بره تهران و باید به بهارك روحیـه بـده               

خیلی سعی کرد مهرداد را از فکرهایی       دلش پیش بهارك بود و یک لحظه هم از فکر اون غافل نبودمینا              
  .که توي سرش بود بیرون بیاره ولی موفق نشد

مهرداد تمام روز را خوابید و مینا براي سفرشان وسایل جمع          . آن روز روز کسل کننده اي براي مینا بود        
ارژ موبایل مهرداد هنوز هم خاموش بود مینا موبایل مهرداد را گذاشت تا ش  . کرد و توي چمدان گذاشت    

بهارك وقتی به خونه برگشت مادر با نگرانی منتظرش بود مهرداد به هیچ کس بروز نداد که بهارك                  . بشه
خودکشی کرده و همه فکر میکردند مسموم شده هر کس به نحـوي بهـارك را بـراي خـوردن مـسکن                     

 مـن  بـه : محبوبه خانم گفـت ! به من میگفتی من بهت مسکن میدادم  : عوضی شماتت میکردند مادر گفت    
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همـه شـما خـواب    : هم میگفتی بهت دوا میدادم هر کس حرفی زد باالخره هادي مداخله کـرد و گفـت     
بودید من که بیدار شدم به عقلم نرسید شما هم اگر بودید باز همین اتفاق میافتاد و با این حرف بهـارك             

  .را از دست آنها نجات داد
د و بهارك از اینهمه محبت احـساس دلپـذیري          روحیه بهارك بهتر شده بود همه مثل پروانه دورش بودن         

داشت و از اینکه مهرداد عروسش را رها کرده و به اون توجه کرده بود خیلی خوشـحال و راضـی بـود     
بهارك روز خوشی را گذراند تا اینکه مهرداد تلفن کرد بهارك فکـر زنـگ زده حـالش را بپرسـه ولـی                

احافظی کرد بهارك وقتی متوجه شد مهـرداد و مینـا   مهرداد براي خداحافظی زنگ زده بود و با همه خد       
تصمیم دارند مسافرت بروند اوقاتش تلخ شد با عصبانیت چمدانش را بست و از هادي خواسـت بـراي          

همه بلیط داریم فقط باید تاییدش کنیم همین فـردا بـراي اولـین              : رفتن به تهران بلیط بگیره هادي گفت      
ا صبح خوابش نبرد اون حس میکرد مینا داره با اون مبـارزه میکنـه      بهارك ت . پرواز بلیط را تایید میکنم    

  .بهارك هم تصمیم گرفت با مینا مبارزه کنه و روبروي اون بایسته
مـادر خیلـی   . صبح زود هادي فرودگاه رفت و براي همان روز بلیط ها را تایید کرد و به خونه برگشت      

مادر بـه ناچـار   . نند ولی همه مایل بودند برگردند از رفتن آنها ناراحت شد انتظار داشت چند روزي بمو         
مهرداد و مینا هم توي فرودگاه بودند مهرداد از دیدن آنها تعجـب           . قبول کرد و همراه آنها فرودگاه رفت      

نـه مـا اول میـریم       : ما امروز برمیگردیم تهران شما یکسره میرید مشهد؟ مهرداد گفت         : کرد فرشید گفت  
. پس با هم تا تهران همسفر هـستیم    : فرشید گفت . واپیماي دیگه میریم مشهد   تهران بعد از آنجا با یک ه      

بهارك از همه خوشحال تر شد مینا هم خوشحال بود با مهرداد عازم سفر بودند و این بـراي اون کـافی           
  بود

بهارك توي صندلی کنار مهرداد نشست راضیه بغـل دسـت    . توي هواپیما مهرداد و مینا کنار هم نشستند       
محبوبه خانم،هادي و فرشید هم پشت سر آنها نشستند در تمام طول سفر مهرداد با بهارك حرف        بهارك  

زد و از گذشته ها و کارهاي مشترکی که انجام داده بودند حرف زدند مینا حرص میخـورد ولـی دختـر           
وجـه  خود داري بود و به روي خودش نیاورد و خودش را به خواب زد بهارك از اینکه مهرداد به مینا ت         

اي نداره خوشحال بود و مرتب حرف تازه اي میزد و مهرداد با بـه یـاد آوردن آن خـاطره میخندیـد و         
وقتی خلبان اعالم کرد به فرودگاه مهرآباد رسیدند مینا نفس راحتی کـشید  . بیشتر به بهارك توجه میکرد 

  .باالخره از شر بهارك راحت میشد و میتوانست با مهرداد تنها باشه
گاه از همدیگر خداحافظی کردند مهرداد و مینا منتظر هواپیماي مشهد شدند و بقیه از فرودگاه       توي فرود 

مهرداد پیش مینا نشست مینا میخواست با مهرداد حرف بزنـه ولـی مهـرداد از حـرف زدن       . بیرون رفتند 
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خسته شده بود و حوصله حرف زدن نداشت مهرداد سرش را روي شانه مینا گذاشـت و چـشمهاش را                     
اونقـدر بـا   : مینا همانطور که حرف میزد یکهو متوجه چشمهاي بسته مهرداد شد زیـر لـب گفـت            . ستب

مینا دیگه ساکت شد و حرفـی  . مهرداد زمزمه مینا را نشنید   !! بهارك حرف زده خسته اش به من رسیده         
رکـت  نیم ساعت بعد سوار هواپیما شـدند وبـه سـمت مـشهد ح             ! نزد اجازه داد تا مهرداد راحت بخوابه      

نه چهـار  : ما سه روز میمانیم مینا گفت : توي البی مهرداد به رزوشن گفت     . هتل نزدیک حرم بود   . کردند
  .چهار روز، براي یک هفته رزرو شده ما چهار روز میمانیم: روز مهرداد اخمی کرد مینا دوباره گفت

روز اول زیـاد بـه مینـا    دو . مهرداد دیگه بحث نکرد مینا خوشحال شد همراه مهرداد به اتاقشون رفتنـد         
خوش نگذشت چون مهرداد تحت تاثیر بهارك بود روز سوم انگار مهرداد همـه چیـز را بـه فراموشـی                     
. سپرده باشه اخالقش نرم تر شد و هر کاري که باب میل مینا بود انجام داد و رضایت مینا را جلب کرد                

 کـرد بـه مینـا چـی گفتـه و از            دو روز بعد به اونها خیلی خوش گذشت طوري شد که مهرداد فراموش            
بـه خـودش   . مینا قند توي دلش آب شد. رزوشن خواست تا طبق خواسته اولشان یک هفته آنجا بمانند  

. سه روز دیگه توي مشهد هستیم مهرداد من را دوست داره به خاطر مـن از کنفرانـسش گذشـت             : گفت
  .داشت انجام دادندمینا بیشتر به مهرداد مهربانی میکرد و هر کاري که مهرداد دوست 

زوج جوان احساس خوشبختی میکردند مهرداد از اینکه زنی مثل مینا داره خیلی راضی بود و دیگه بـه                  
مهرداد به بهارك قول داده بود چهار روز دیگـه بـه دیـدنش بیـاد بهـارك         . چیزي بجز مینا فکر نمیکرد    

 خبري نشد دلش شور میزد نگران روزها را براي دیدن مهرداد میشمرد چهار روز گذشت ولی از مهرداد        
مهرداد بود تا اون روز نشده بود مهرداد حرفی بزنه و عمل نکنه سه روز دیگه هم گذشت مهرداد نیامـد                
بهارك از آمدن مهرداد ناامید شد براي اینکه بفهمه مهرداد چرا نیامـده بـه مـادر زنـگ زد و از مهـرداد                  

شته هنوز مشهد هستند بهارك دلگیر شد مینـا بـاز از            مهرداد و مینا بهشون خوش گذ     : مادرگفت. پرسید
اون جلو زده بود و مهرداد همراه اون مانده بود حس حسادت رهاش نمیکرد دلـش مـی سـوخت تبـی      

  .توي بدنش بود که جوابی براي آن نداشت از دست مینا عصبانی بود
ند مینا از پدرش خواست تـا  مینا و مهرداد یک هفته مشهد ماند   ! بهارك دیگه اون بهارك گذشته ها نبود      

هواپیماي خودشان را براي اونها بفرسته تا یک سره از مشهد به شیراز بروند پدر بـا جـان و دل قبـول                    
بهارك به خیال اینکه مهرداد از مشهد به تهـران میـاد            . کرد و آنها با هواپیماي پدرش به شیراز برگشتند        
گاه رفت ولی هر چه انتظار کشید مهرداد نیامد هواپیماي        براي استقبال از آنها همراه دایی فرشید به فرود        

مامـان  : مشهد نشست ولی مهرداد و مینا توي هواپیما نبودند بهارك دوباره بـه مـادر زنـگ زد و گفـت     
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آره دختـرم   : برنامه اونها عـوض شـده؟ مـادر گفـت         !!هواپیماي مشهد نشسته ولی مهرداد و مینا نیستند       
  .ي پدر مینا یک سره به شیراز برگشتندمهرداد و مینا صبح با هواپیما

بهارك دیگه منتظر حرف بعدي مادر نشد و گوشی را قطع کرد و با عصبانیت همراه فرشـید از فرودگـاه     
هادي هر کاري کـرد نتوانـست بهـارك را از اتـاق     . به خونه برگشت و خودش را توي اتاق حبس کرد         
مهرداد دوباره به یاد بهـارك افتـاد و   . بهارك را گفتبیرون بیاره نگران بود به مهرداد زنگ زد و جریان  

متوجه رفتار بهارك شد اون هنوز تحت تاثیر خودکشی قرار داشت و امکـان خودکـشی دوبـاره بـراي                 
هادي از مهرداد . به بهارك بگو من با اولین پرواز میام تهران: مهرداد به هادي گفت  . بهارك وجود داشت  

بهارك از شنیدن خبر آمـدن مهـرداد خوشـحال شـد و از اتـاق        . رك داد تشکر کرد و این خبر را به بها       
هادي از رفتار بهارك سر درنمی آورد توي دلش گفـت مـن بهـارك را بـزرگ نکـردم بـا                      . بیرون آمد 

اخالقش انس ندارم مهرداد از من بهتر با اون رفتار میکنه یک کلمه حرف مهرداد باعث شد بهارك زیـر             
  کی به تنش کرد و منتظر آمدن مهرداد شدبهارك لباس شی! و رو بشه

میخواهم بـروم تهـران، مینـا بـا تعجـب       : مهرداد بهانه اي براي رفتن به تهران نداشت وقتی به مینا گفت           
براي چی؟ مهرداد توي چشمهاي مینا نگاه کرد چیزي توي چشمهاي مینا دید کـه مـانع شـد و               : پرسید

به کنفرانس بعدي برسم همین امروز بلیط گرفتم میـروم و          باید  : نتوانست بگه به خاطر بهارك میره گفت      
اگـه  : مینا با دلخوري چمدان کوچکی براي مهرداد آماده کرد و گفـت . جایی براي بحث با مینا نگذاشت   

مهـرداد دلـش بـه    !اجازه میدادي من هم با تو میامدم من میرفتم پیش بهارك تو هم به کارت میرسـیدي   
شت ولی نگران حال بهارك بود جوابی به مینا نداد چون دلـش نمـی           حال مینا سوخت عذاب وجدان دا     

  .خواست مینا همراهش باشه
خداحافظی سردي با هم کردند و مهرداد از خونه بیرون آمد تا راهی فرودگـاه بـشه مینـا بـدون اینکـه              

ـ   . مهرداد متوجه بشه اشک چشمش را پاك کرد و در را پشت سر مهرداد بست               ه مینا بـه در تکیـه داد ب
این سوالی بود که مینا از خـودش  ! زندگی که شروع کرده بود فکر کرد هنوز احساس تجرد میکرد چرا؟ 

پرسید ولی پاسخی پیدا نکرد حس کرد احتیاج داره با کسی دردودل کنه تلفن را برداشت امـا بـا کـی؟             
 حـرف بزنـه   دوستهاش به تک تک آنها فکر کرد ولی کسی را پیدا نکرد تا درمورد زنـدگیش بـا اونهـا          

: خیلی زود بود بگه از زندگی که داره خوشحال نیست مینا خجالت کشید به خودش نهیـب زد و گفـت                   
هنوز خیلی زوده در مورد زندگیم تصمیم بگیرم مگه چقدر از ازدواج ما گذشته هنوز با عادتها و برنامه                   

م و با هـم بـراي زنـدگیمون    من باید قبل از هر کاري با مهرداد صحبت کن       . زندگی مهرداد آشنایی ندارم   
  .برنامه ریزي کنیم
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مینا با این حرفها آرام گرفت به یاد حرف پدرش افتاد که گفته بود تو زن یک پزشک شدي اونهم یکـی    
از بهترین پزشکان، مهرداد بجز زندگی خصوصیش مسئولیت مهمی به عهده داشت و مینا میدانست نباید            

ینکه خیلی از رفتن مهرداد دلگیر بود ولی آرامش پیدا کرد به خونه      مینا با ا  . مزاحم مسئولیت مهرداد بشه   
اش نگاه کرد همه چیز مرتب و تمیز بود کاري توي خونه نداشت تصمیم گرفت پیش مادر مهرداد بره و       

سریع حاضر شد و به خونه مادر مهرداد رفت مادر منتظـر مینـا نبـود و از            . بوي مهرداد را از اون بگیره     
نه مهرداد رفت تهران من هم آمـدم پـیش شـما    : جب کرد و پرسید اتفاقی افتاده؟ مینا گفت      دیدن مینا تع  
  .تنها نباشم
مینا دلـش هـري ریخـت       . آه از دست بهارك اونقدر گفت تا مهرداد را راضی کرد بره تهران            : مادر گفت 

ـ          ! مهرداد به خاطر بهارك رفته     ش قـول داده بـره   مادر ادامه داد بهارك چند بار زنگ زد حتما مهرداد به
مینا روي مبل . تهران و حاال هم رفته، دخترم خوب کاري کردي اومدي من هم احساس تنهایی میکردم        

خشکش زده بود و دیگه حرفهاي مادر را نمیشنید به مهرداد فکر میکرد در عرض این چند روز دوبـار              
 من دروغ میگه مگه بین اونها     به اون دروغ گفته بود مینا به خودش گفت چرا مهرداد در مورد بهارك به              

  .رازي وجود داره که کسی از آن خبر نداره بین آنها چی میتوانه باشه
اون از کنفـرانس    ! مهـرداد : مادر مهرداد براي کنفرانس به شهرهاي مختلف میره؟ مادرگفـت         : مینا پرسید 

ت داره تمـام    زیاد خوشش نمیاد اگر مجبور نباشه هیچ وقت توي کنفرانسها شـرکت نمیکنـه اون دوسـ                
معلوماتش را با دانشجوها تقسیم کنه حوصله بحثهاي زیاد را نداره مهرداد خیلی به من و بهارك عالقـه            

مادر بی آنکه بخواهد نقـشه هـاي     . داره اون همیشه سعی میکنه کنار ما باشه از مسافرت خوشش نمیاد           
مهرداد خیلی عصبانی شد ولی پـیش    مینا از رفتار    . مهرداد را نقش بر آب کنه همه چیز رو بازگو میکرد          

تـوي خونـه   . مادر به روي خودش نیاورد ناهار را آنجا ماند بعد به بهانه آمدن مادرش به خونه برگشت      
راه میرفت و عصبی بود دیگه طاقتش را از دست داده بود به مادرش زنگ زد و خواهش کرد تا پیشش        

  . خونه مینا رساندبیاد مادر نگران حال مینا شد و با عجله خودش را به
چه اتفاقی افتاده چرا تنهایی؟ مهـرداد  : مینا وقتی مادرش را دید گریه کرد مادر کامال ترسیده بود پرسید       

مهرداد به من دروغ گفتـه  : کجاست؟ مینا تمام اتفاقاتی که افتاده بود را براي مادرش تعریف کرد و گفت         
رانس در حالی کـه مـادرش میگـه اون اصـال اهـل         اون براي دیدن بهارك رفته و به من گفته میروم کنف          

تو که من را نصف جون کردي بـراي ایـن نـاراحتی؟ مینـا               : مادر خنده اي کرد و گفت     . کنفرانس نیست 
دخترم اگر مهرداد به تو دروغ گفته البد تو رفتارت طـوري            : مگه این چیز کمی است؟ مادر گفت      : گفت

: مادر گفـت  ! اون دروغ گفته من مقصرم؟    :  کرد و گفت   مینا اشک چشمهاش را پاك    . بوده که ناچار شده   
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مهرداد چرا به تو دروغ گفته؟ آدم وقتی دروغ میگه که نخواهد طـرفش ناراحـت         ! بله همین اول ازدواج   
بشه من میدونم مهرداد تو را دوست داره و روزهاي اول ازدواجتونه اگر مهرداد میگفت باید بروم بهارك      

  را ببینم تو اجازه میدادي؟
مهرداد به بهارك مثل بچه اش مثل یک خواهر نگاه میکنه اون را بـزرگ کـرده نمیتوانـه بـه            ! البته که نه  

همین راحتی اون را کنار بگذاره تو هم نباید انتظار داشته باشی بهارك از زنـدگی مهـرداد حـذف بـشه                     
تی بـه بهـارك کـه از     مردي که خانواده اش را دوست نداشته باشه نمیتوانه همسر خوبی باشه مهرداد وق             

گوشت و خونش نیست اینقدر عالقه پیدا کرده ببین به تو چه میکنه تو زنش هستی اون تـو را انتخـاب              
من اصـال بـه اون   : مینا گفت. کرده تو با حسادت نسبت به بهارك مهرداد را وادار کردي بهت دروغ بگه         

بـا حرفهـاي مـادر قـانع شـد کـه       پس چرا مهرداد بهت دروغ گفته؟ مینـا       : مادر گفت . حسادت نمیکنم 
: مامان من چی کـار کـنم؟ مـادر گفـت       : حسادت بهارك را میکنه مینا عاجز و مستاصل از مادر پرسید          

هیچی تو فقط عالقه ات را نسبت به مهرداد نشان بده و نسبت به بهارك بی تفاوت باش همه چیز خـود           
  .به خود درست میشه

شدي حس کردم حسودي اونو میکنی اما تو باید این را بـدانی         من از اولین روزي که تو با بهارك آشنا          
تو از اون باالتري و مهرداد با وجود بهارك تو را انتخاب کرده پس دیگه نگران نباش و زنـدگی را بـه                     

حرفهاي مادر . درضمن وقتی مهرداد برگشت به اون حالی کن فهمیدي دروغ گفته      ! کام خودت زهر نکن   
که با مادرش دردودل کرده بود راضی بود دیگه انتظار برگشتن مهرداد براش زیاد              مینا را آرام کرد از این     

  سخت نبود
. مهرداد با عجله خودش را از فرودگاه به خونه هادي رساند بهـارك زیبـاتر از همیـشه، منتظـرش بـود      

 بغـل  بهارك دلش براي مهرداد تنگ شده بود با دیدن مهرداد بدون توجه به نگاههاي دیگران مهـرداد را     
هـادي بـه روي   . مهرداد از کار بهارك خجالت کشید ولی عطر تن بهـارك مهـرداد را مـست کـرد       . کرد

هادي در خانواده اي بزرگ شده بود که از      . خودش نیاورد ولی نگاههاي بهارك به مهرداد آزارش میداد        
ـ         : بهارك به مهرداد گفت   . این چیزها خبري نبود    شانم بـدهی مـن از     باید من را ببري بیرون و تهران را ن

دخترم تو اگر میخواستی    : قبل از مهرداد هادي گفت    . وقتیکه اومدم جایی را ندیدم و جایی را نمیشناسم        
تهران را ببینی به من میگفتی من همه جاي تهران را به تو نشان میدادم مزاحم مهـرداد نـشو شـاید کـار       

  .داره
هد تهران را ببینه براي من هم خوبه با هم تهـران  نه هیچ کاري ندارم حاال که بهارك میخوا     : مهرداد گفت 

را میگردیم من هم دلم براي خیابانهاي تهران تنگ شده بهارك سـریع مـانتو و روسـریش را پوشـید و            
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بهارك اخمی کـرد و     . دخترم الاقل صبر کن یک چایی براي مهرداد بیارم        : جلوي در ایستاد هادي گفت    
. داري وقتی برگشتیم من برات چاي درست میکنم حـاال بـریم  تو که چایی دوست ن   : رو به مهرداد گفت   

بهارك . مهرداد ساکی که توي دستش بود را گوشه اي اتاق گذاشت و همراه بهارك از خونه بیرون رفت              
بهتر بریم پارك اونجا میتوانیم با هم حرف بزنیم بهارك دست مهـرداد را محکـم گرفـت و کـشید       : گفت

بهارك از شادي توي پوستش نمی گنجید به خواسته اش رسـیده بـود              . فتادمهرداد به دنبال بهارك راه ا     
  .مهرداد پیشش بود مهرداد کلی حرف داشت تا به بهارك بزنه اما بهارك مهلتی نمیداد

بهارك خیلی از پارك ملت خوشش آمـد و بـدون کلمـه اي           . سوار تاکسی شدند و به پارك ملت رفتند       
داد خسته شد و از بهارك خواست تا روي نیمکت بـشینند بهـارك        همراه مهرداد توي پارك قدم زد مهر      

نیمکتی را انتخاب کرد و روي آن نشست مهرداد به چشمهاي بهارك نگاه نمیکرد میترسید بیشتر از این                   
. بهـارك ایـن کـار عاقبـت نـداره     : آلوده بهارك بشه مهرداد در حالی که به دور دستها نگاه میکرد گفت       

 اینکه من تو را دوست دارم تـو هـم مـن را دوسـت داري؟ مهـرداد دسـتهاش                     کدام کار؟ : بهارك گفت 
: میلرزید کنار بهارك آرامشش را از دست میداد و او مهردادي کـه میـشناخت نبـود مهـرداد ادامـه داد                     

بهارك صورت مهـرداد  . بهارك تو باید به اطرافت نگاه کنی و کسی را پیدا کنی که لیاقتت را داشت باشه     
تو بهتر از من نمیدونی چی براي من خوبه و کی لیاقـت        :  توي چشمهاش نگاه کرد و گفت      را چرخاند و  

  .من را داره من انتخابم را کردم
بهـارك  . مینا زن منه و من حق ندارم اون را ناراحت کـنم           ! تو فراموش کردي من زن دارم     : مهرداد گفت 

بهـارك  : مهرداد عـصبی شـد و گفـت   . من که از اول مخالف بودم تو مینا را وارد زندگی ما کردي : گفت
مـا روزي   : بهارك گفت . جان اینطور نمیشه من و تو به هیچ عنوان نمیتوانیم آینده مشترکی داشته باشیم             

که مادرم مرد آینده مشترکی پیدا کردیم زندگی من و تو به هم وصل شده ولی تو نمیخواهی این را قبول      
نمیدونم باید چی کار کنم نه از تو میتوانم بگذرم نـه   : فتمهردادنگاهی به چشمهاي بهارك کرد و گ      . کنی

تو صبر نکردي بـا  : بهارك گفت! یک جاي کار اشتباه کردم. میتوانم به زندگی که شروع کردم پشت کنم      
دسـت  ! عجله تصمیم گرفتی من فقط این را میدونم تو باید مرتب به دیدنم بیایی مـن بـدون تـو هـیچم      

بیا تا وقتی که با هم هستیم به چیـز دیگـه            : ي مهرداد میلرزید بهارك گفت    مهرداد را گرفت هنوز دستها    
  !اي فکر نکنیم آزاد باشیم از همه چیز و همه کس

آن روز بهارك و مهرداد توي پارك گشتند وقتی گرسنه شدند با هم توي رسـتوران                . باشه: مهرداد گفت 
شون رساند هادي نگران آنهـا بـود خیلـی     هوا که تاریک شد مهرداد بهارك را به خونه ا         . ناهار خوردند 

مـن بایـد بـروم      : کجـا میریـد؟ مهـرداد گفـت       : دیر کرده بودند مهرداد ساکش را برداشت هادي پرسید        
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هادي دلش نمیخواست مهرداد اونجا بمونه حرف . بیمارستان دیدن یکی از دوستهام فردا هم باید برگردم
مهردا بـا بهـارك خـداحافظی کـرد و         . ه کارتون برسید  مزاحمتون نمیشوم ب  : مهرداد را تایید کرد و گفت     

! چرا از مهرداد نخواستی بمونه اون جایی براي ماندن ندارد حتما رفت هتل        : بهارك به هادي گفت   . رفت
بهـارك شـاد و خـرم از    . خودش گفـت کـار دارم بایـد میرفـت     : هادي بی توجه به حرف بهارك گفت      

رفت و روي تخت دراز کشید به خودش و مهرداد فکر کرد بـه   حرفهایی که با مهرداد زده بود به اتاقش         
آینده و همانطور که مهرداد گفته بود به آینده اي که با مهرداد نداره فکر کرد و به خودش قـول داد مـن                

  . این آینده را میسازم
مهرداد آن شب به محمدي زنگ زد محمدي خیلی خوشحال شد و از مهرداد خواست به دیدنش بـره و             

بین راه به مینا زنـگ زد  . مهرداد پیشنهاد محمدي را پذیرفت و به خونه محمدي رفت     . ا هم باشند  شب ب 
االن کجـایی؟ مهـرداد   : فردا برمیگردم شیراز مینا پرسـید  : صداي مینا به مهرداد آرامش داد مهرداد گفت       

د؟ مهـرداد   بهارك حالش خوب بـو    : مینا پرسید . توي تاکسی هستم دارم میرم خونه دکتر محمدي       : گفت
مینا دیگـه حرفـی نـزد و بـا مهـرداد      . بهارك هم خوبه سالم رساند: دلش لرزید حس بدي داشت گفت    

  خداحافظی کرد
فکـر کـردم از دیـدن    : محمـدي گفـت   . مهرداد وقتی به خونه محمدي رسید از دیدن فرشید تعجب کرد          

یـدونی فرشـید تـوي    راستی م. شاگردت خوشحال بشی زنگ زدم فرشید را دعوت کردم دور هم باشیم     
بیمارستانی که تو آنجا دوره انترنی را گذراندي کار میکنه؟ مهرداد خیلی خوشحال شد و لبخندي به لب               

بعـد  : آورد فرشید سالم علیک گرمی با استادش کرد محمدي بعد از پذیرایی روي مبل لم داد و پرسـید         
 اتفاقی افتاد؟ شما قرار بود به من   از آنکه هادي فهمید دخترش زنده است و پیش شما زندگی میکنه چه            

  .خبر بدهید اما خبري از شما نشد
ما دسته جمعی به شیراز رفتیم و هادي و بهارك همدیگر را دیدند بعدش هم بهارك همراه            : مهرداد گفت 

پس ازدواج شما چی؟ اتفاق کمی بود؟ محمدي : فرشید گفت. پدرش به تهران آمد و اتفاق خاصی نیفتاد      
بـراي شـما دعـوت فرسـتادم امـا جـوابی       : مهرداد گفـت ! راموش کردي من را دعوت کنی البد ف : گفت

مهرداد براي من کارت عروسی فرستاده شما خبر دارید؟ : محمدي همسرش را صدا کرد و گفت      . نگرفتم
بله ایشان زحمت کشیده بودند و کارت به دست ما رسید اما شما مسافرت بودیـد نـشد              : زن جواب داد  

انشاهللا عروسی تـو را از      : محمدي رو به فرشید گفت    . این از بد شانسی من بوده     : مدي گفت مح. که بریم 
انگار دلت جایی گیر کرده     : مهرداد گفت . دست نمیدهم تو کی میخواهی داماد بشوي؟ فرشید آهی کشید         

  ولی نمیتوانی ابراز احساسات کنی درسته؟
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مهرداد هم با اشاره   . د درمانت پیش ما باشه    دردت را بگو شای   : محمدي گفت ! راست گفتید : فرشید گفت 
محمدي . سالها پیش من عاشق دختر عمه ام به اسم نغمه شدم  : فرشید گفت . حرف محمدي را تایید کرد    

خیلی خوبه ولـی اشـکالی ایـن وسـط     : فرشید گفت. به به این که خیلی خوبه دختره را میشناسی     : گفت
فرشـید  . سشان را جمع کردند تا ببینند فرشید چی میگـه مهرداد و محمدي هر دو تمام حوا  . وجود داره   

من وقتی دانشگاه قبول شدم ارتباط من و نغمه کم شد ولی قطع نشد عشق بـین مـا هـر روز                      : ادامه داد 
بیشتر و بیشتر شد این دوري آن بیشتر کرد وقتی برگشتم تهران نغمه منتظرم بـود پـدر و مـادرش هـم                       

خوب تا اینجاي کـار کـه همـه چیـز روبراهـه چـه        : محمدي گفت . کنیمانتظار داشتند ما با هم ازدواج       
  مشکلی پیش آمد ؟

من از عمه ام خواستم بی سر و صدا اجازه بده ما آزمایش ژنتیک بدهیم هر چی باشـه مـا     : فرشید گفت 
محمدي میان حرف فرشـید دویـد و        . فامیل نزدیک هستیم و من که یک پزشک هستم نباید اشتباه کنم           

نـه از اون  : فرشید بغضش را فرو داد و گفـت     !  مشکل ژنتیکی دارید و نمیتوانید ازدواج کنید؟       البد: گفت
بدتر نغمه مریضه و دیگه گریه مهلت نداد فرشید با صداي بلند گریه کرد دل محمـدي و مهـرداد بـراي                   

وضـوع  فرشید سوخت فرشید اشکهاش را پاك کرد و ادامه داد نغمه چند ماه بیشتر زنده نیست و ایـن م        
: حاال میخواهی چی کار کنی؟ فرشید گفت  : مهرداد پرسید . را فقط من میدونم و روي دلم سنگینی میکنه        

  .نمیدونم از آن روز که دکتر این خبر بد را به من داده به دیدنه نغمه نرفتم و به تلفنهاش هم جواب ندادم             
 نمیگـی دوسـتش داري و       خیلی کار بدي کردي تو باید کنـار اون باشـی مگـه            : محمدي عصبانی گفت  

عاشقش هستی شاید این عشق بتوانه سخت ترین بیماریها را از بین ببره مگه مـا خودمـان شـاهد ایـن          
تو در بدترین شرایط دختر بیچاره را تنهـا  : مهرداد حرف محمدي را تایید کرد و گفت! معجزات نبودیم؟ 

فرشید صـورتش را  ! ت داشتنی است؟گذاشتی شاید این کار تو مرگ اون را جلو بندازه این چطور دوس         
من از روبرو شدن با نغمه میترسم از اینکه اون را از دست بدهم میترسم نمیـدونم       : با دست پوشاند گفت   

بیماري نغمه چیه ما میتوانیم به مـداواي اون  : چی کار کنم شما میتوانید من را کمک کنید؟ محمدي گفت        
 محوطه شکم درگیر شده امیدي به نجـاتش نیـست مـا             اون سرطان داره تمام   : فرشید گفت . کمک کنیم 

  .خیلی دیر فهمیدیم اگر در مراحل اولیه بود میشد براي اون کاري انجام داد ولی حاال ممکن نیست
فرشـید میخـواهی کـاري    : مهرداد فکري به نظرش رسید و گفـت     . محمدي با تاسف سرش را تکان داد      

تو میتوانی با نغمه ازدواج کنـی       : مهرداد ادامه داد  . بت داد براي نغمه انجام بدهی؟ فرشید با سر جواب مث        
و این ماهها یا حتی روزهاي آخر عمرش را کمک کنی به خوبی و خوشی بگذرونـه بزرگتـرین آرزوي         

. تو نغمه را براي رسیدن به این آرزو کمکـش کـن بقیـه اش بـا خداسـت     . هست اون االن رسیدن به تو   
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فرشـید  . اگر واقعا دوستش داري ایـن کـار را بکـن    : فقت کرد و گفت   محمدي هم با پیشنهاد مهرداد موا     
شما حق دارید من باید روحیه داشته       : اشکش را پاك کرد نفسی عمیق کشید انگار سبک شده بود گفت           

باشم و به اون روحیه بدهم و در روزهایی که بیماري به شدت خودش میرسه کنارش باشم همین فـردا                    
  .البته اگر شما من را همراهی کنید: هی به استادش کرد و گفتمیروم خواستگاري نغمه نگا

مهـرداد فکـر کـرد    . حتما سه تایی میریم خواستگاري: محمدي و مهرداد هر دو خندیدند محمدي گفت       
گوشی را برداشـت و بـه       . براي خواستگاري باید بمانم در این شرایط نمیتوانست فرشید را تنها بگذاره             

شنید مهرداد یک روزه دیگه تهران میمانه عصبانی شد و بدون یک کلمه حـرف            مینا زنگ زد وقتی مینا      
مهرداد خیلی ناراحت شد دوباره شماره را گرفت مینا دیگـه بـه تلفـن مهـرداد     . زدن گوشی را قطع کرد    

  جواب نداد
مینا عصبانی از حرکت مهرداد روي تخت دراز کشید چند بار تلفن زنگ خورد اما مینا توجهی نکرداین             

مینا انتظار داشت مهرداد کارش را ول کنه و فردا با اولین پرواز بـه شـیراز بیـاد امـا         . اولین قهر آنها بود   
مهرداد این کار را نکرد و به خاطر شرکت در مراسم خواستگاري و عقد فرشید سه روز دیگه هم تهران               

ز را خونه فرشید مانـد بهـارك   مهرداد آن سه رو. ماند در تمام این مدت مینا به تلفن مهرداد جواب نداد      
به بهانه کمک به دایی فرشید آنجا آمد و تا رفتن مهرداد آنجا ماند ساعات خوشی را با مهـرداد گذرانـد        

بهارك هر لحظه بیشتر خودش را توي دل مهرداد جا میکرد مهرداد از   ! !مهرداد دیگه به مینا فکر نمیکرد     
  . اینکه با مینا ازدواج کرده پشیمان بود

شید و نغمه توي محضر به عقد هم درآمدند هاله خیلی خوشحال بود که فرشید دامادش شده و فکـر                  فر
میکرد آینده خوبی در انتظار دخترشه بعد از محضر هاله تـوي هتـل بـه همـه ناهـار داد نغمـه آن روز                 

فـت و  پیراهن سفیدي پوشیده بود و آرایش مالیمی داشت وقتی ناهار تمام شد فرشید دست نغمه را گر                
نغمـه عقـد کـرده توسـت ولـی تـو       : از همه خداحافظی کرد هاله از این کار فرشید ناراحت شد و گفت      

فرشـید  . نمیتوانی به این سادگی دست زنت را بگیري و ببري هر کاري رسم و رسـوم خـودش را داره           
 گذاشـته  این پول را: دست توي جیبش کرد و یک چک ده میلیون تومانی درآورد و به هاله داد و گفت         

بودم تا براي نغمه عروسی بگیرم اما وقت نداریم چک پیش شما باشه هر کاري دلت خواست بکن مـن            
هاله خواست اعتراض کنه اما اطرافیان بهـش        . و همسرم دیگه نمیخواهیم یک روز هم از هم جدا باشیم          

را نگـاه میکـرد آرام   هاله غرغر میکرد ولی هر بار که چـک  . اجازه ندادند فرشید نغمه را با خودش برد  
  .میشد
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. مهرداد دیگه کاري توي تهران نداشت ساکش را برداشت و با همه خداحافظی کرد و راهی فرودگاه شد    
مهـرداد  . بهارك هم براي اینکه کسی شک نکنـه قبـول کـرد   ! هادي به بهارك اجازه نداد تا فرودگاه بره     

پیچاند اما کلید در را باز نکـرد هـر چـه    شب به خونه رسید چراغ خونه خاموش بود کلید را توي قفل           
تالش کرد اما در باز نشد تازه متوجه شد مینا قفل در را عوض کرده روي پله هـا نشـست نمیدونـست        
چی کار کنه به مینا حق میداد ولی خودش هم حق داشت بلند شد و به خونه پدر مینا رفت آنها با روي               

ی رسمی با مهرداد برخورد کرد او از روز پاتختی از دست           پدر خیل . ترش کرده از مهرداد استقبال کردند     
این چه وضعیه براي دختر     : پدر از مهرداد پرسید   . مادر زیاد به روي خودش نیاورد     ! مهرداد ناراحت بود  

یکی یک دونه من درست کردي؟ هنوز دو هفته از ازدواج شما نمیگذره با چشم گریان آمـده اینجـا از                     
  .شما انتظار نداشتم

اصال دلم نمیخواهد به حرفهاي شما گـوش بـدهم هـیچ         : اد آمد حرف بزنه و توضیح بده پدر گفت        مهرد
دلیلی را نمی پذیرم و هیچ دلیلی براي تنها گذاشتن مینا مورد قبول من نیست همانطور که دخترم قبـول              

نا توي راهرو می. فقط میتوانم از شما عذرخواهی کنم من اشتباه کردم      : مهرداد نفسی کشید و گفت    . نکرده
به حرفهاي آنها گوش میکرد دلش خنک شد پدر خیلی محکم با مهرداد صحبت کرده بود مینـا مهـرداد       
را دوست داشت و نمیخواست بیشتر از این مهرداد کوچیک بشه براي آرام کردن پـدرش وارد پـذیرایی           

مینـا از   . به مینا نگاه کنـه    مهرداد خجالت میکشید و نمیتوانست      . شد و با اشاره به پدر فهماند دیگه بسه        
  کنار مهرداد گذشت و پیش پدرش نشست مهرداد از مینا هم عذر خواهی کرد

به شرطی قبول میکنم که پیش پدرم قول بدهی دیگه من را تنهـا نگـذاري وبـراي هـر کـار                      : مینا گفت 
رم بیـشتر  من قول میدهم ولی من پزشک هستم ناچا: مهرداد قول داد و گفت    . مسخره اي از خونه نروي    

من میدونم شـما  : مینا گفت. مواقع بیرون از خونه باشم وقت و بی وقت و این قول دادن من بیهوده است   
پزشک هستید منظورم خارج از شیراز هر وقت الزم شد از شیراز بیرون بـروي بایـد مـن را همراهـت               

تم بهت بگم کارم طول     آن روز که به تلفن من جواب ندادي میخواس        : مهرداد خنده اي کرد و گفت     . ببري
مادر مینا نگاه غضبناکی بـه مینـا کـرد و          . میکشه تو هم بیایی تهران پیشم اما به تلفن من جواب ندادي           

مینا اخمی کرد ولی در نهایـت       . مینا خیلی عجوله و زود تصمیم میگیره من باید گوشش را بکشم           : گفت
  .خوشحال بود چون مهرداد دلش میخواسته همراهش باشه

پاشو شوهرت خسته است از راه رسیده میخواهد استراحت کنه برید سرخونه         : ینا رو به مینا گفت    مادر م 
نه اینهـا   : مادر گفت . امشب را اینجا بمونند ببینم چی پیش میاد       : پدر پا در میانی کرد و گفت      . زندگیتون

ـ                  . د بهتـره  زن وشوهر جوان هستند کلی باهم حرف دارند و توي خونه خودشون راحت تر هـستند برون
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مینـا خوشـحال بـود ولـی مینـا نمیدونـست چـه        . پدر متوجه لحن همسرش شد و مانع رفتن آنها نشد         
  روزهاي سختی در پیش داره

وقتی مهرداد و مینا به خونه رسیدند مهرداد که از مینا کینه            . توي ماشین یک کلمه هم با هم حرف نزدند        
رفت و خودش را به خواب زد هر چه مینا سـعی   بدل گرفته بود لباسش را عوض کرد و به اتاق خواب            

رفتی چهار روز توي تهران گشتی حاال دو قـورت و نیمـه        : کرد با مهرداد حرف بزنه موفق نشد و گفت        
  !ات هم باقیه؟
: مهـرداد گفـت  !براي چی من کـه کـاري نکـردم   : مینا گفت. من خیلی از دست تو ناراحتم : مهرداد گفت 

یش پدرت بردي تو اجازه ندادي من برگردم با هم صحبت کنیم شـاید    کاري نکردي؟ تو آبروي من را پ      
به تفاهم میرسیدیم و کار به اینجا نمیکشید پدر تو استاد منه تو باعث شدي اون با من بد حرف بزنه تـو   

درضمن قفل در خونه را عوض کردي که چـی؟ ایـن کـارت را اصـال     ! شخصیت من را زیر سوال بردي  
بهارك چقدر : مینا کرد و خوابید اما خوابش نبرد تمام مدت به بهارك فکر کرد           پشتش را به    . نمی بخشم 

  .مالیم و مهربانه چقدر مالحظه من را میکنه وقتی پیش بهارك هستم چقدر آرامش دارم
مینا احساس پشیمانی داشت خیلی زود تصمیم گرفته بود و از اینکه قفل در را عوض کرده بود خجالت           

 را به مهرداد کرد و خوابید اون هم خوابش نبرد به ازدواجشون فکر میکـرد بـه                  میکشید مینا هم پشتش   
خودش گفت بعد از ازدواج من عوض شدم یا مهرداد؟ چرا از مهـرداد دور شـدم و چـرا حـس میکـنم         

  !مهرداد من را دوست نداره و آهی کشید و گفت چرا حس میکنم مهرداد داره به من خیانت میکنه؟
 رفتار میکرد که شوهرش را از دست داده و این حس از کجا به سراغش آمده بـود   مینا درست مثل زنی   

دلش میخواست به مهرداد اعتماد کنـه ولـی مهـرداد درسـت از اولـین روز           . نمیدانست و کالفه شده بود    
مینا هر چه کرد نتوانست بـراي احـساسش        ! آنهم به خاطر یک دختر    . ازدواجشون بهش دروغ گفته بود    

به همین خاطر مهرداد را گناهکار میدید صبح وقتی بیدار شدند مینا هیچ توجهی بـه مهـرداد                دلیل بیاره   
اما مهرداد میخواست همه چیز را فراموش کنه بعد از اینکه صبحانه حاضر کرد سراغ مینا رفـت و       . نکرد
 مینا حس .هر چی بود دیگه تمام شده پاشو صبحانه تنهایی به من نمی چسبه و مینا را قلقک داد                 : گفت

  .کرد دوباره به مهرداد نزدیک شده لبخندي زد و کینه اش را پشت لبخند مخفی کرد
امروز هر چی تو بخواهی انجام میدهیم نظـرت  : مهرداد براي اینکه دل مینا را به دست بیاره به مینا گفت   

. ، باشـه  امروز بریم حافظیه، دلم تنگ شده یـک فـال حـافظ بگیـریم             : چیه؟ مینا عشوه اي کرد و گفت      
از روز بعـد  . آن روز مهرداد تمام مدت در اختیار مینا بـود ! باشه هر چی تو بگی : مهرداد خندید و گفت   

هر روز مهرداد سرکار میرفـت و مینـا   . مینا مهرداد را راهی دانشگاه کرد و زندگی عادي آنها شروع شد      
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 خـسته از کـار بـه خونـه      خونه را تمیز میکرد غذا میپخت و منتظر مهرداد میـشد و مهـرداد هـر شـب                 
اما مینـا  . گاها براي جراحی شب یا نصف شب به بیمارستان میرفت و مینا را تنها میگذاشت            . برمیگشت

  . اعتراضی نمیکرد چون با شغل مهرداد خو گرفته بود
دو ماهی به این ترتیب گذشت بهارك مرتب با مهرداد تلفنی حرف میزد و مهرداد هر روز منتظـر تلفـن                

بهارك در مورد فرشید و نغمه به مهرداد توضیح میداد و مهرداد از دور جویـاي حـال آنهـا                  . دبهارك بو 
تنهایی مادر مهرداد را اذیت میکرد و مادر دچار افسردگی شده بود با کسی حرف نمیزد و کسی هم   . بود

نا مهـرداد  گاها می. به دیدنش نمیرفت مهرداد درگیر کار بود و هفته اي یک شب به دیدن مادرش میرفت 
  .را همراهی میکرد و بیشتر اوقات مهرداد تنها به دیدن مادرش میرفت معموال مینا حوصله نداشت

یک شب که مهرداد به دیدن مادر رفته بود هر چه در زد کسی در را باز نکرد نگران شد کلیـد خونـه را     
بـود هـیچ اثـري از زنـدگی     از بین کلید ها جدا کرد در را باز کرد و وارد باغ شد همه جا سوت و کور       

مهرداد وقتی به در ساختمان رسید دلش هري ریخت در چهار طاق باز بود نگرانی مهرداد                . دیده نمیشد 
بیشتر شد با عجله وارد خونه شد و مادر را صدا کرد اما هیچ جوابی نیامد بوي سوختگی از آشـپزخانه                  

رد بعد به اتاق مادر رفت مـادر روي تخـت   میآمد مهرداد اول به آشپزخانه رفت و زیر گاز را خاموش ک 
خوابیده بود مهرداد تنفس مادر را کنترل کرد نفس میکشید مهرداد سعی کرد مادر را بیدار کنه اما بیـدار                     

  .نشد انگار به خواب عمیقی فرو رفته نبضش را گرفت خیلی آهسته میزد
مـادر  .  بیمارستان منتقل کـرد سریع از بیمارستان آمبوالنس خواست و در عرض یک ساعت مادر را به            

سکته کرده بود آن شب مهرداد خونه نرفت درگیر کارهاي مادر بود نصفه هاي شب بود که مینـا زنـگ                    
من فکر کردم رفتی    : مینا گفت . بیمارستان هستم : مهرداد کجایی؟ چرا نمیایی؟ مهرداد گفت     : زد و پرسید  

دیگه نتوانست توضیح بـده و گریـه        ...ولی مادرم   همینطوره رفتم، اما مادرم     : مهرداد گفت ! خونه مادرت 
خدا صبرت بده من االن میام پیشت و گوشی را قطع کرد و بـه     : مینا فکر مادر مهرداد مرده و گفت      . کرد

  . پدر و مادرش خبر داد و سه تایی با هم به بیمارستان رسیدند
مینا و پـدر ومـادرش   .  میکردمهردا باالي سر مادر توي سی سی یو نشسته بود و ضربان قلب را تماشا  

سه تایی وارد سی سی یو شدند مینا از دیدن مادر تعجب کرد فکر میکرد اون مرده ولـی حـاال میدیـد                      
پـدر دسـتی بـه      . مهرداد همراه آنها از اتاق بیرون آمد تا مزاحم بقیه مریضها نشوند           . قلبش ضربان داره    

همه اش تقـصیر منـه مـن      :  عصبی جواب داد   مهرداد. نگران نباش خوب میشه   : پشت مهرداد زد و گفت    
باالخره چی؟ تنهایی مال انسانه و همـه امـان یـک روز تنهـا               : پدر گفت . نباید مادرم را تنها میگذاشتم    

مینـا دلـش    . یک خونه بزرگتر میخرم و با مینا و مادرم یک جا زنـدگی میکنـیم              : مهرداد گفت . میشویم
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مهـرداد بـه   .  مادرش اشاره کرد و مینا را به خودش آوردنمیخواست استقاللش بهم بخوره اخمی کرد اما 
  اصرار پدر به خونه رفت تا استراحت کنه

مادر سکته کرده و توي بیمارستان بستري شده و از بهارك : صبح زود مهرداد به بهارك زنگ زد و گفت     
نگـران حـال   بهارك خیلی ناراحت شد و با جان و دل قبول کرد و در حالی کـه  . خواست به شیراز بیاد   

مینا داشت به مکالمه آنها گوش میداد مهرداد      . با اولین هواپیما میام و گوشی را قطع کرد        : مادر بود گفت  
مهرداد بدون خـوردن  . خیلی مهربان و مالیم با بهارك حرف زد همانطوري که مینا حسرتش را میخورد        

نه بخـور بعـد بـا هـم میـریم           اول صـبحا  : صبحانه قصد داشت به بیمارستان بره مینا مانع شـد و گفـت            
  . مهرداد تسلیم شد و همراه مینا چند لقمه خورد. بیمارستان

مهرداد تمام روز دنبال کارهاي مادرش بود مینا هم توي اتاق پدرش انتظار میکشید از اینکه آرامـشش                 
عـد  دخترم ب: بهم خورده ناراحت بود وقتی به پدرش اعتراض کرد پدر از دست مینا ناراحت شد و گفت              

از رفتن تو من و مادرت با هم مفصل صحبت کردیم من از اینکه بـه مهـرداد بـی محلـی کـردم خیلـی                  
ما تو را خودخواه بزرگ کردیم و هر چی خواستی ! خجالت کشیدم مادرت به من فهماند تو هم مقصري      

ن داري در اختیارت گذاشتیم و این مسئله فکر میکنم براي زندگی ات مشکالتی ایجاد کـرده همـین اال                
غر میزنی و راحتی میخواهی اما همیشه انسانها راحت نیستند و متاسفانه تو این را توي خونـه مـا یـاد                   

  ! نگرفتی
مراقـب  ! مهرداد مادرش توي بستر مرگ داره دست و پا میزنه تو داري از راحتی خودت حرف میزنـی                 

اد آخر شب سراغ مینا آمـد و  مهرد. باش این را جلوي مهرداد نگی خیلی ناراحت میشه و حق هم داره       
مینا ناچار قبـول کـرد و      . ازش خواست به خونه پدرش بره چون میخواست شب را پیش مادرش بمونه            

فردا بعد از ظهر بهارك به شیراز رسـید و فـورا خـودش را بـه بیمارسـتان         . همراه پدرش به خونه رفت    
. ب و شبهاي دیگه پیش مـادر مانـد  رساند مادر حالش بهتر بود و به بخش منتقل شده بود بهارك آن ش      

  .حال مادر با رسیدگی مهرداد و بهارك لحظه به لحظه بهتر شد و بعد از یک هفته مرخص شد
مادر همراه مهرداد، مینا و بهارك به خونه رفت از وقتی که بهارك آمده بود مینا بیشتر به آنها سر میزد و         

بـا  . مینا بوجود آمده بود که مادر از آن بهره میبـرد   به کارهاي مادر رسیدگی میکردرقابتی بین بهارك و         
این حال مادر زیاد توجهی به کارهایی که مینا میکرد نداشت مینا براي مادر مثل یک رقیب بود که تنها                    

مـادر در  . فرزندش را ازش گرفته بود و مادر از غصه دوري مهرداد و بهارك به بستر مرگ افتـاده بـود           
ز دو نفر که خیلی براش عزیز بودند جدا شده بـود و قلـب مهربـان مـادر                   عرض سه چهار ماه گذشته ا     
بهارك از وقتی به شیراز برگشته بود خوشـحال بـود هـر روز مهـرداد را       . تحمل این ناراحتی را نداشت    
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نگـاه سـنگین    . میدید ولی حرفی نمیزد مخصوصا جلوي مینا از حرف زدن با مهرداد خودداري میکـرد              
مینا پا به پاي بهارك کار میکرد مادر از هر دوي آنها تـشکر میکـرد         !  میکرد مینا را روي خودش حس    

  .اما مینا به خوبی فرقی که بین خودش و بهارك بود را حس میکرد
تنها چیزي که مینا را سر پا نگهداشته بود حلقه اي ازدواجی بود که به دست داشت وگرنه مدتی بود کـه    

رداد خیلی راحت مینـا را کنـار گذاشـته و همـراه مـادر و              مه. نسبت به زندگی مشترکشون شک داشت     
چند روز بود که مینا حال خوشی نداشت بـه همـه چیـز بـی     . خیلی کم به مینا توجه میکرد    . بهارك بود 

اعتماد شده بود از مهرداد بدش میامد بوي تن مهرداد اذیتش میکرد گر میگرفت گاها هم سـرش گـیج                    
میتوانست به بهارك کمک کنه مهرداد هم متوجه تغییـر حـال مینـا    میرفت توي کارهاي خونه هم دیگه ن    

مینا از مهرداد خواست تا با هم به خونـه پـدرش برونـد مهـرداد     ! چون مهرداد به مادر فکر میکرد   . نبود
نمیخواهم اینجا بمونم میخواهم من را ببري بعـد         : مینا گفت . هنوز مادرم خوب نشده   : اخمی کرد و گفت   

باز چی شده میخواهی بري چغلـی مـن را بـه پـدرت     : مهرداد کمی عصبی شد و گفت . میتوانی برگردي 
  بکنی؟

اسم خـودت  : مینا ناي بحث کردن با مهرداد را نداشت و گفت! بگی به من نمیرسه من را فراموش کرده؟    
را گذاشتی دکتر اما تو حتی تشخیص نمیدهی من مریض شدم میخواهم بروم پدرم معاینه کنه ببینم چـی      

مهرداد تازه متوجه رنـگ و  .  چرا اینقدر سرم گیج میره من حال ندارم مینا بیحال روي مبل نشست             شده
روي مینا شد عذر خواهی کرد و دست مینا را گرفت نبضش خیلی تنـد میـزد مهـرداد از تـوي کـیفش           

تاد دستگاه فشار خون را درآورد و فشار مینا را گرفت فشار مینا شش بود مهرداد به خودش لعنت فرس                  
چرا اینهمه از مینا غافل شدم دست مینا را بوسید بهارك از پشت سر آنها را میدید وقتی مهـرداد دسـت          
مینا را بوسید بهارك گر گرفت قلبش به شدت میزد نفسهاش به شـماره افتـاد حـس حـسادت داشـت                  

  .بهارك را از پا درمیاورد
ته بود و به مهرداد که تالش میکـرد هـر   مینا خوشحال از اینکه مهرداد بهش توجه میکنه روي مبل نشس   

مهـرداد جـان تـو االن فکـرت کـار نمیکنـه       : مینا گفـت . طوري شده فشار مینا را باال ببره نگاه میکرد      
مینـا تـوي مـشکلی    : مهرداد پرسـید . همانطور که گفتم من را ببر خونه پدرم اونها میدونند چی کار کنند 

با اینکه من دختر یک پزشک هستم تا بـه امـروز   :  و گفتداري؟ که از من مخفی میکنی؟ مینا اخم کرد        
بهارك بیصدا ایستاده بود و به حرفهاي آنهـا  . حتی یک مسکن هم نخوردم نمیدونم چی شده حال ندارم        

گوش میکرد مادر براي رفتن به دستشویی از اتاق بیرون آمد بهارك بـه صـداي مـادر برگـشت مـادر                       
مادر به سمت مینـا     ! لش خوش نیست میخواهد بره خونه پدرش      مینا حا : چی شده؟ بهارك گفت   : پرسید
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انـشاهللا خبرهـاي   : مادر گفـت . نمیدونم یادم رفته: و مهرداد رفت در گوش مینا چیزي گفت و مینا گفت    
خوش توي راهه نگران نباشه بهارك جان براي مینا یک لیوان آب قند درست کن و توي آن عـرق بیـد    

: مهرداد یواشکی از مـادر پرسـید    . الش خوب میشه نگران نباش    مشک بریز به محض خوردن شربت ح      
فردا زنت را ببر آزمایشگاه معلوم میشه مـن  : چی شده شما چه تشخیصی روي مینا گذاشتی؟ مادر گفت  

  درست حدس زدم یا نه
 و رفتنـد  بیمارستان به مینا با مهرداد بعد روز صبح .شد بهتر حالش شربت خوردن از بعد مینا شب آن
 مراقبت مینا از تا سپرد آنها به و برد پدرش خونه به را مینا مهرداد .گرفتند آزمایش سري یک ینام از

 این گفت خودش به و افتاده اتفاقی چه بود نشده متوجه هم هنوز مهرداد آورد لب به لبخندي مادر کند

 بـه  مهرداد !!دکر ذوق مینا مریضی از دیشب مادرم حتی میشوند خوشحال اون از همه که مریضیه چه

 سـوار  کوفتـه  و خسته .بود افتاده عقب کالسهاش از کلی بود سرکالس ظهر از بعد تا و رفت دانشگاه

 را ماشـین  .رفت مینا پدر خونه به و کرد عوض را مسیرش افتاد مینا یاد به بره خونه به تا شد ماشین

 ماشین از و نیست بدي چیز انشاهللا گفت خودش به بود مینا نگران نشست ماشین توي کمی کرد پارك

 .کرد قفل را در شد پیاده

 شـده  چـی  :پرسـید  و کـرد  تعجب دید که را مینا مهرداد .بود مهرداد منتظر و بود ایستاده در دم مینا 

 بهت را خوشی خبر تا اومدم شنیدم را ماشینت صداي :گفت و کرد اي خنده مینا من؟ استقبال اومدي

 بغـل  را مهرداد مینا !!بگو گفت مینا به سر اشاره با بود مینا خوش خبر منتظر اشتیاق با مهرداد .بدهم

 بلـه  :گفت مینا مطمئنی؟ پرسید و خورد جا مهرداد !میشویم بچه صاحب داریم تو و من :گفت و کرد

 بودم منتظر نزدم زنگ مادرت به هنوز من بود زده حدس درست مادرت بود مثبت آزمایش جواب بله

 شنیدن از چقدر بهارك کرد حس خوبی به کرد فکر بهارك به مهرداد .بدهیم خبر اون به هم با بیایی تو

 اون بـراي  خبـر  ایـن  کـرده  سکته تازه من مادر جان مینا :گفت مینا به لکنت با میشه دلگیر خبر این

 بـه  میخواسـت  بـشه  دیر خبر این نمیخواست هم لحظه یک مینا .بعد کنم اش آماده بگذار اول سنگینه

 . بره بیرون آنها زندگی از باید و شد تمام چیز همه دیگه کنه حالی بهارك

 آینـده  بـه  و میـشه  هـم  خوشـحال  خبـر  ایـن  شنیدن از اتفاقا زده حدس خودش مادرت :گفت مینا 

 بغـل  زیـر  مینـا  نکرد اعتراض دیگه مهرداد .بدهم مادرت به را خبر این باید بیفت راه میشه امیدوارتر

 داد تکان دست آنها براي و آمد در دم مینا مادر .رفتند ماشین طرف به هم با و گرفت را مهرداد

 نـدارم  صـبر  من میدونند اونها :گفت مینا .کنم احوالپرسی مادرت و پدر با نگذاشتی تو :گفت مهرداد 

 و کـرد  سـکوت  مهـرداد  .میشه بزرگ مادر داره بدونه داره حق تو مادر بدهم همه به را خبر این باید
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 نمیـشنید  هم کلمه یک حتی مهرداد زد حرف داشت بچه براي که هایی برنامه از مرتب مینا نزد حرفی

 خبـر  این از مهرداد . درآمده پا از خبر این با که میدید را بهارك خودش خیال در بود مشغول فکرش

  .بود بهارك و مهرداد بین عمیقی فاصله بچه این نبود خوشحال

 بـا  بهارك شد خوشحال خیلی و بوسید را مینا مادر داد مادر به ینام را بچه خوش خبر رسیدند وقتی 

 مینـا  نـداد  اجـازه  مـادر  شب آن .بشه هم تو قسمت انشاهللا :گفت مینا .گفت تبریک اي گرفته صداي

 و فقـط  رفـت  بین از مادر هاي دلگیري و ها کینه تمام چرخید مینا دور پروانه مثل و بده انجام کاري
 چـشمی  زیـر  مهـرداد  .میکـرد  فکر مهرداد به بود خودش توي بهارك میکرد فکر مهرداد بچه به فقط

 بـه  همه از زودتر بهارك خوابیدند زود همه شب آن بود پریده رنگش بهارك داشت نظر زیر را بهارك

 .ریخت اشک رختخواب توي و برد پناه اتاقش

 آب لیـوان  یک و رفت زخانهآشپ به آمد بیرون اتاق از شده عمیق مینا خواب کرد حس وقتی مهرداد 

 بهـارك  کرد باز را در و چرخاند را دستگیره ایستاد گذشت بهارك اتاق جلوي از برگشت موقع خورد

 کنـار  تخت روي و بست را در مهرداد .کرد تعجب مهرداد دیدن از آورد بیرون لحاف زیر از را سرش

 زنـدگی  میـوه  بچه این و شده مامت آنها بین چیز همه دیگه بگه بهارك به داشت تصمیم نشست بهارك

 در بهارك شد الل و کرد بهارك به نگاهی نداره زندگیش در جایی دیگه بهارك و میناست با مشترکش

 به دستی بهارك کرد خواهی عذر و بوسید گرفت را بهارك دست مهرداد بود کرده باز جا مهرداد قلب

 بهارك مهرداد کردند اعتراف را عشقشان نگاه با دو هر نشد بدل و رد آنها بین حرفی کشید مهرداد سر

 .بوسید را صورتش و کرد بغل را

 دلهـره  بـا  بهـارك  کـنم؟  کار چی :گفت و بود ترسیده مهرداد آورد خودشان به را دو آن مادر صداي 

 حـالم  :گفـت  بهـارك  به بود در پشت مادر .رفت بیرون اتاق از و برمیگردم من باش جا همین :گفت

 شـد  نگران میشنید را مادر حرفهاي اتاق توي از مهرداد شدم کالفه میزنه تند خیلی قلبم نیست خوش

 بایـد  شـما  اتـاق  تـوي  بـریم  بیـا  مامان :گفت مادر به بهارك بیاد بیرون اتاق از میکشید خجالت اما

 شنیدن با .میسوزه داره ام سینه کن خبر را مهرداد نیست خوب حالم بهارك :گفت مادر .کنی استراحت

 بیشتر مادر سینه سوزش کرد نگاه را مهرداد تعجب با مادر آمد بیرون بهارك اتاق از مهرداد جمله این

 روي مـادر  چشمهاي افتاد طپش از آن یک در اینکه تا .زد تندتر و تند قلبش و شد سیاه رنگش شد

 کنـه  کنتـرل  را مـادر  نتوانـست  بهارك خورد زمین مادر بود گرفته را مادر بغل زیر بهارك بود مهرداد

 مات بهارك بود زمین روي همچنان مادر مصنوعی تنفس هم بعد قلبی ماساژ و افتاد مادر روي مهرداد

 امد بیرون اتاق از و شد بیدار آنها صداي و سر به مینا میکرد نگاه مادرش و مهرداد به و بود ایستاده
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 روي از را سرش مهرداد زد یغیج مینا میده مصنوعی تنفس داره مهرداد و افتاده زمین روي مادر دید

  بود رفته دنیا از مادر نداشت وجود نبضی دیگه گرفت را مادر نبض کرد جدا مادر صورت
 پـدرش  بـه  مینـا  کنه آرام را آنها میکرد سعی نداشت حال اینکه با مینا میکردند گریه مهرداد و بهارك

 و بـرد  اتـاق  به را مادر مهرداد و هاركب کمک با مینا آنها رسیدن تا بودند راه توي همه بود داده خبر
 بلنـد  صـداي  با مهرداد و بودند نشسته پذیرایی توي مهرداد و بهارك .کشید سفیدي مالفه را آن روي

 این به شد نمی باورش میریخت اشک و بود گرفته را دستش و نشسته مهرداد کنار بهارك .میکرد گریه

 پـدر  .برنمیآمـد  دسـتش  از کـاري  دیگه شد خوشحال نامی مینا، پدر آمدن با !باشه مرده مادر سادگی

 اگـر  بـود  کرده وصیت مادرم نکنید را کار این جان پدر :گفت و شد متوجه مهرداد برداشت را گوشی

  .کنید آمرزش طلب برایم و بخوانید قرآن سرم باالي شب رفتم دنیا از خونه توي روزي

 به و باشید صبور باید شما :گفت بیاره خود به را آنها اینکه براي مادر .گذاشت را گوشی پدرغمگین 

 و داشت دوست خیلی را شما اون میشه ناراحتیش باعث کردن گریه کنید عمل فداکار زن این وصیت
 فرستاد خواب اتاق به را مینا زور به مادر .کرد آرام را همه مادر بشوید ناراحت شما نبود راضی هرگز

 را قـرآن  مینا مادر رفتند مادر سر باالي و گرفتند وضو جمعی ستهد بعد بمونه آنجا خواست اون از و

 مینا پدر طرف آن از .بودند نشسته تخت دور آرام همه یاسین سوره خواندن به کرد شروع و برداشت

 و کـرد  صدا را بهارك پدر آمد بیرون اتاق از کاري براي بهارك وقتی کرد تلفن آشنایان و دوستان به
 خالـه  شـماره  و کـرد  بـاز  را تلفن دفتر و آمد جلو بهارك بزنم؟ زنگ کی به دیگه شما نظر به :پرسید

 میدونـه  خودش اون بود خاله فقط میکرد آمد و رفت ما با که فامیلی تنها :گفت و داد نشان را مهرداد

  .بده خبر کی به

 بـه  و گرفـت  پدر از را تلفن گوشی بهارك !میشوند ناراحت ندهیم خبر اگر چی؟ پدرشما :گفت پدر 

 داد قـول  و شد متاثر خیلی هادي .بیاد شیراز به جنازه تشیع براي خواست هادي از و زد زنگ هادي

 تا افتادند راه شبانه و داد خبر مادرش به کرد قطع را گوشی اینکه محض به هادي .برسونه را خودش

 نشـسته  هـم  کنـار  دمهردا و بهارك .گذشت سخت بسیار و طوالنی شب آن .برسند مراسم به موقع به

 زود صبح .نگذاشت تنها را آنها هم لحظه یک مینا مادر میخواندند دعا آلود اشک چشمهاي با و بودند

 بودند بیخواب و خسته همه کرد درست صبحانه بود آورده خونه از خودش با مینا مادر که خدمتکاري

 رفـت  مهرداد اتاق به بعد پوشید و برداشت کمد از سیاهی لباس بهارك خوردند لقمه چند مادر زور به

 کـرد  انتخاب را سیاهی پیراهن مهرداد براي و رفت کمد سراغ بهارك بود کشیده دراز تخت روي مینا

 .میکردم آماده من میگفتی من به :پرسید مینا
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 اتاق از و میبرم مهرداد براي من بخواب تو :گفت و داد ادامه کارش به مینا حرف به توجه بی بهارك 

 خونـه  لباسـهاش  همـه  نداشـت  سیاهی لباس کرد نگاه خودش به آمد پایین تخت از مینا رفت بیرون

 از بیـشتر  آمدند مهمانها دسته دسته .رفت خودش خونه به راننده همراه و شد حاضر فورا بود خودش

 جنـازه  بردن یازده ساعت تا بود اش خاله آمد مهرداد طرف از که کسی تنها بودند مینا خویش و قوم

 کـشید  فریـاد  و کـرد  گریـه  و شد خود بی خود از بهارك ؛ مادر جنازه بردن بیرون موقع کشید ولط

 تـشیع  .رفت بیرون خونه از دستها روي مادر بود زحمتی هر با رفت حال از بهارك تابی بی از مهرداد

 هادي تندبرگش سرخاك از که موقعی بود کرده روبراه را کارها همه مینا پدر شد تمام زود خیلی مادر

 .رسیدند فرشید و راضیه احمد دایی خانم محبوبه با

 را بهـارك  مهربـانی  با خانم محبوبه کرد گریه اون بغل میتوانست تا و برد پناه خانم محبوبه به بهارك 

 حـس  هـادي  کـرد  عزاداري مرده مادر یک مثل عزاداري مراسم توي بهارك .کرد آرام و داد دلداري

 همـه  سرد خاك و میگذشت روزها .بود شده تازه هادي غم کرده شرکت یممر جنازه تشیع در میکرد

 مهمانهـا  از دیگـه  بودنـد  مادر خونه توي هنوز بهارك و مینا با مهرداد .سپارد می فراموشی به را چیز

 مـادر  و پـدر  حتی بودند خونه توي بودند آمده تهران از که نفري چند و مهرداد خاله فقط نبود خبري

 برگردنـد  داشـتند  تصمیم بقیه و هادي و بود مراسم پایان هفت شب .میآمدند آنجا کمتر دیگه هم مینا

 و شـد  عـصبانی  بهـارك  تهـران  میـریم  صـبح  فـردا  شـو  حاضـر  :گفت بهارك به هادي وقتی !تهران
 بگذارم؟ تنها را مهرداد چطور شرایط این توي من تهران بیا میگید شما مرده مادرم:گفت

 بـه  رو بهـارك  .برو راحت خیال با تو هستم پیشش من نیست تنها مهرداد :داد جواب مینا مقدمه بی 

 تـو  :گفـت  مینـا  .مرد هم آخرش و کرد سکته و ماند تنهاي تنهاي مادر و بودي اینجا شما :گفت مینا

 اش همـه  :گفـت  و کـرد  عصبی را مهرداد بهارك و مینا بحث و جر شدم؟ مادر مرگ باعث من میگی

 بدهیـد  اجـازه  اگر :گفت هادي به رو .کرد دق غصه از اون و گذاشتم تنها را درمما من بود من تقصیر

 هـادي  .میـشه  مـادرم  روح شـادي  باعث این میدونم بمونه اینجا بهارك مادر چهلم مراسم تا حداقل

 حرف این با .نباشه تنها بهارك تا میمونه اینجا هم راضیه نداره اشکالی :گفت خانم محبوبه کرد سکوت

 شـروع  و برخـورد  اولـین  ایـن  کرد مینا به آلود خصم نگاهی بهارك .داد رضایت هادي خانم محبوبه

   بود آنها بین سردي جنگ
 میلـی  بـی  بـا  هفتـه  یـک  از بعد مهرداد شدند تنها خونه توي مینا و راضیه مهرداد، بهارك، رفتند همه

 کـه  نـوار  با و بودند کرده یهته گالیل از بزرگی گل دسته مهرداد آمدن براي ها دانشجو رفت دانشگاه

 بودند خواسته را عمرش بقاي و گفته تسلیت را مادرش ناگهانی فوت بودند کرده نصب گل روي
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 غرور در غرق بودند فکرش به شاگردهاش اینکه از و شد خوشحال گل دسته دیدن از خیلی مهرداد 

 همراه شلوغی روز مهرداد و گفتند تسلیت مهرداد به دانشگاه استادان همه .یافت تسکین غمش و شد

 .داشت آنها

 و راضـیه  خونـه  تـوي  .بود برگشته زندگی به مهرداد نبود خبري مهرداد ناراحتی از دیگه ظهر از بعد 
 بـد  مینا با چرا :گفت بهارك به رو راضیه میکرد استراحت اتاق توي مینا و بودند نشسته هم با بهارك

 کـردم؟  ناراحـت  را اون من :گفت تعجب با بهارك کردي؟ تناراح را اون اینقدر چرا میکنی؟ رفتاري

 هم خوب :گفت راضیه گفت؟ چی مهرداد نشنیدي ماست ناراحتی باعث اش همه اون میزنی حرفی چه

 من مینا که بود این اون منظور نه :گفت بهارك !همین کرد دق من دوري از مادرم گفت مهرداد شنیدم

 .کرد دق تنهایی از مادرم برد خودش با را

 چـه  حـاال  بودم دور ام خانواده از من سال اینهمه اینکه به میکنم فکر چی به دارم میدونی :داد ادامه 

 شـده  پیـدا  ات خـانواده  کن شکر را خدا میکنی ناشکري :گفت راضیه .بود ام خانواده پیداکردن وقت

 :گفـت  بهـارك  کنی؟ ارک چی میخواستی تنها تو مرد که هم مادر کرده ازدواج مهرداد شرایط این توي

 البـد  :گفـت  راضـیه  خورد را حرفش ... من و بود زنده مادر االن نمیکردم پیدا را ام خانواده من اگر

 .دیگـه  معلومـه :گفـت  و انـداخت  پایین را سرش بهارك نه؟ میکرد ازدواج تو با مهرداد میکنی خیال

 که واقعا کرد انتخاب را مینا ردادمه نبودي تو مگه کرده پیدا مشکل عقلت یا کوري یا تو :گفت راضیه

 چرا پس داشت دوست را تو اگر :راضیه .داره دوست را من مهرداد :گفت بهارك .هستی احمقی دختر

 چرا؟ نپرسیدي خودت از حاال تا کرد انتخاب را دیگه یکی رفت

 تـو  هـم  میکرد جازدوا تو با اگر بدان را این ولی بیشتر کمی البته میبینه خواهر یک مثل را تو مهرداد 

 خودت جان بهارك :گفت راضیه میکرد فکر راضیه حرفهاي به داشت بهارك .اون هم میشدي بدبخت

 کمـی  میگذره زود خیلی و میاد همه سراغ نوجوانی عشق این ولی شدي عاشق میدونم میزنی گول را

 مـت حر نیـستی  بیـشتر  خـواهر  یـک  تو کن محکم مهرداد زندگی توي را خودت جاي و باش عاقل

 تـو  البد :گفت راضیه .داره دوستم گفت من به اون چی؟ مهرداد :گفت بهارك .کن حفظ را خواهریت

 ازدواج مینا با مهرداد بکن را فکرش گذره زود هوسه یک این دخترجان شده عاشقت کردي باور هم

 :گفـت  بهارك .میکنی مشکل را کارها شیراز توي ماندن با تو درضمن کار؟ چی میخواهد را تو کرده

 .میکنه رفتاري بد مهرداد با اون نیست مهرداد الیق مینا

 میکننـد  ازدواج تـازه  کـه  پسري و دختر هر نیست مربوط تو به شوهر و زن این رفتار :گفت راضیه 

 دعـوا  هـر  با میکنند آشتی و دعوا بار هزار بیفته جا مشترکشون زندگی تا میشوند مشکالت این دچار
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 شوهر و زن گفتند قدیم از نیست راحتی این به زندگی تشکیل میده طالق را ینام مهرداد کنی فکر نباید

 کـه  هـم  بچـه  حاال و زنش به میچسبه هم آخرش میده بازي را تو مهرداد کنند باور ابلهان کنند دعوا

 فرصـت  االن نـشدي  بدبخت تا نشده دیر تا بکش بیرون اونها زندگی از را خودت بهارك شده اضافه

  .تهران برگردیم هم با شد تمام چهلم اینکه محض به من نظر به !یرهد بعدا داري

 .کنـه  هـدایت  زندگیشو میتوانه اون نباشی تو بچرخونه زندگیشو اینکه براي میکنه پیدا راهی هم مینا 

 عروسـی  اول شـب  از مهـرداد  و اومده بخت خونه به آرزو هزار با دختر یک کرد فکر مینا به بهارك

 عـشقی  اون واقعـی  عشق میدونی بهارك :گفت راضیه .کشید خجالت خودش از هشد نارحتیش باعث

 البته :گفت و کرد تلخی اي خنده نرسیدم عشقم به که من مثل نمیرسند؟ بهم معشوق و عاشق که است

 تـو  میکنم حس میکنم فکر بیشتر چی هر :گفت و کشید بلندي نفس بهارك .بود طرفه یک من عشق

 چقدر هر باشه :گفت و زد لبخندي راضیه .بگیرم درست تصمیم یک بده تمهل بهم ولی میگی درست

  . بگیري تصمیم درست که شرطی به میدهم مهلت بهت بخواهی

 و کشید عذاب خیلی میداد گوش آنها حرفهاي به داشت راهرو توي از و بود آمده بیرون اتاق از مینا 
 تـوي  که اي بچه به سوخت خودش لحا به دلش گرفت اش گریه کرد کنترل را خودش سخت خیلی

  .... برگشت اتاق به و کرد پاك را اشکش کرد فکر میکرد رشد روز هر داشت بدنش
 بـرخالف  مهـرداد  کـرد  استقبال مهرداد از رویی خوش با بهارك برگشت خونه به سرحال مهرداد شب

 رو مهرداد .نیامده ونبیر خوابیده اتاقش توي صبح از :گفت راضیه کجاست؟ مینا :پرسید بهارك انتظار

 سـر  پـشت  از را در و رفـت  مینـا  اتاق به راست یک !نزدي؟ بهش سري هم تو البد :گفت بهارك به

 کـرده  گریـه  را روز تمـام  بـود  معلوم اش کرده پف چشمهاي از و بود خوابیده تخت روي مینا بست

 !نیست خوب حالت ده؟ش چی :پرسید و گذاشت مینا سر زیر را دستش و کشید دراز مینا کنار مهرداد

 میا؟ دنیا به کی باشه ماهه سه باید االن :گفت و کشید مینا شکم به دستی مهرداد

 رو بـی  مینا شده؟ چی چرا؟ :پرسید و نشست و شد بلند مهرداد .نمیخواهم را بچه این من :گفت مینا 

ـ  دو بـین  و داده تـشکیل  خانواده نمیدونه هنوز پدرش که اي بچه :گفت بایستی در  کـرده  گیـر  زن ات

 مهرداد .میروم بیرون تو زندگی از بچه این همراه من میشه بدبخت بچه این و باشه خوبی پدر نمیتوانه

 گـرفتم  را تصمیم من بشی پشیمان بعدا که نزن حرفی :گفت مینا نره بار زیر میخواست بود شده شوکه

 بـه  وقتـی  :گفت هاش گریه بین و کرد گریه و میرم بیرون زندگیت از که دارم دوست را تو اونقدر من

 بـود  شـده  دسـتپاچه  مهـرداد  !احمق دختر یک به خندیدي من به چقدر دارم دوستت میگفتی بهارك

 براي اون میشد آب خجالت از داشت که میشنید مینا از حرفهایی بود شده غافلگیر بگه چی نمیدونست
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 .کـرد  خـواهی  عذر و بوسید و فتگر را مینا دست بست را چشمهاش مهرداد بود نشده تربیت خیانت

 دل خونـه  وارد نمیگیـره  اجـازه  آدم از عشق نکن هم عذرخواهی نکن کوچیک را خودت :گفت مینا

 .میکنم درك را تو من میشه

 بود داده امید بهارك به بود کرده اشتباه چقدر ریخت هري دلش بهارك به کرد فکر چیز همه به مهرداد 

 مینا صورت به میگرفت تصمیم باید بود شده برمال چیز همه که حاال دبو رنجانده خودش از را مینا و

 و نداشت تقصیري هیچ اون کرد فکر بود مینا شکم توي که بیگناهی اي بچه به سوخت دلش کرد نگاه
 نـه  ولی دارم دوست را بهارك من :گفت مینا به و داد قول خودش به و کرد مسئولیت احساس مهرداد

 بدان را این جان مینا .دادم امید هم بیچاره دختر اون به کردم اشتباه من باشه سرمهم بخواهم که اونقدر

 بـه  دیگـه  برگردانـد  را صـورتش  مینـا  میکنم جبران را ام اشتباه و کردم اشتباه من هیچم تو بدون من

 ايبر اون و کنم خارج زندگیم از فکرم از را بهارك میدهم قول بهت :مهردادگفت نداشت اعتماد مهرداد

   . بره بیرون زندگیم از همیشه
 انتخـاب  را تـو  داشـتم  که وقتی :گفت مهرداد میتوانی؟ :گفت و کرد نگاه مهرداد غمگین چهره به مینا 

 مینـا  .نکـردم  اشتباه تو انتخاب مورد در میکنم فکر و کردم انتخاب را تو من ولی بود بهارك میکردم

 بهارك .هستند ما منتظر همه بیرون بریم :گفت و گرفت را مینا دست مهرداد بود شده آرام زد لبخندي

 مینـا  دور بـه  کـه  دید را مهرداد دست بهارك وقتی شنیده را حرفهاشون همه مینا نمیدونستند راضیه و

 را تصمیمش مهرداد :گفت داد تکان را بهارك راضیه !گرفت گر زد، شعله وجودش در حسی زده حلقه
 بهـارك  ! بیگنـاه  بچه اون عمه باشی خواهر مهرداد براي بدهی ننشا را خودت تو وقتشه حاال گرفته

 تـوي  مینـا  جـان  بهارك :گفت مهرداد .بهترم :گفت مینا شدي؟ بهتر :گفت و بوسید را مینا رفت جلو

 ناراحـت  کـه  نـه  :داد جـواب  راضیه .خونه میبرم را مینا من نمیشید ناراحت اگر راحته خودمان خونه

 .سرمیره امون حوصله اینجا تهران بریم بودیم گرفته یمتصم هم بهارك و من نمیشیم

 نه میکنی بیرون را اونها رسما داري تو :گفت مینا .میبرم را مینا راحت خیال با من پس :گفت مهرداد 

 روحـش  مـادر  بمونـه  بایـد  اون بره بهارك نمیدهم هم اجازه و نمیروم خونه این از مادر چهل تا من

 من و دخترم میگفت من به همیشه اون:گفت و کرد گریه بهارك بود ترشدخ مثل بهارك میشه ناراحت

 کـه  میخواهم مهرداد برادرم از و بمونم وفادار بهش دختر یک مثل میدهم قول ولی نکردم درك را این

 خـواهر  یک من براي همیشه بهارك :گفت کنه عوض را جو میخواست مهرداد .نکنه فراموش را مادر

 سـر  را همه میشنید که حرفهایی از خوشحال راضیه .میخواست مادرم که مانطوره میمانه باقی و بوده

 .رفتند رختخواب به راضی بودند گرفته که تصمیمهایی از همه شب آن برد شام میز
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 به تا و برگشت تهران بود آمده مراسم در شرکت براي که هادي و راضیه با بهارك مادر، چهلم از بعد 

 .رفت دنیا از و نیاورد دوام سال یک از بیشتر بهارك دایی زن نغمه .برنگشت شیراز به بچه آمدن دنیا

 آمـد  و رفـت  کنـه  زندگی اون با تا رفت فرشید خونه به فرشید تسکین براي بهارك و شد تنها فرشید

 فرشـید  بـه  را عـشقش  و زد دریـا  به را دلش راضیه باالخره و شد شروع فرشید خونه به راضیه هاي

 بهـارك  وقتـی  .درآمدنـد  هم عقد به سروصدا بی و پذیرفت را راضیه فرشید ناباوري با و کرد اعتراف

 بـود  گفتـه  راضـیه  کـه  همانطور و بود آمده بیرون مهرداد فکر از کامال رفت شیراز به بچه دیدن براي

 خـانواده  یـک  بچـه  آمدن دنیا به با مینا و مهرداد .بود شده متوقف بدنش در عشق هورمونهاي ترشح
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