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 مقدمه

 مقدمه

ر و مه، که در سایه مهر و عطوفت باشد، یابدزندگی ما زمانی معنا و مفهوم می
 و این شناخت سرآغاز و مقدمه هر چیزی؛ ی که با شناخت همراه استعطوفت

 . شودمی

یابد که افسار حسادت در وجود آدمی مهار می مهر و عطوفت زمانی مهلت ابراز
 . شودمی سی که در وجود همه یافتح، شده باشد

کند و مهلت مهرورزی را هموار می، باشد نگسیخته تا زمانی که از لجام خود 
شود یم آغازها و مسابقهها کند که مقایسهاین حس ویرانگر افسار پاره می یزمان

دهند و این مقایسه سرآغاز وجود را با وجود همچون تویی در ترازو قرار می و من
نه گو ستاند و اینمی را از انسان عطوفتورزی وگسیختگی است و مهر از هم

پیوندد و آهنگش رو به زوال می گریزد و عشق به افسانهمی محبت از دلها
 . رودمی

، بازمانده قابیل هستیم یا هابیل، دانیمنمی ار نسلی هستیم کهمدمن و تو وا 
و ، ودزده شها کاش برای همیشه سوت پایان مسابقه. دفن شدیم یا دفن کردیم

 تو دوس شاین من همان است که برای شناختن، من را با من مقایسه کنند
ا ما من را بسپار ت، به این من، به منش متکی است شو عشق ورزیدن شداشتن
مان جاری کنیم که بدون  و این گونه آهنگ عشق را در سراسر زندگی، شویم

 .. ...عشق زندگی هیچ مفهومی ندارد

 



آفتاب کم کم در حال محو شدن بود و تاریکی بر آسمان شهر غلبه  یخسر 
باد . آمدندمی به نمایش در در آسمان ماه با قامتی نحیف با ستارگان. کردمی

ار ساخت و بمی خشک فرو ریخته از درختان را پراکندههای مالیم پاییزی برگ
 . گشتمی بر تمامی زمین با سلطه چیره دیگر شب

نجره از پ. کردمی آرام آرام تاریکی را نظاره تسلط مریم کنار پنجره ایستاده و 
های کوچکی که اطرافش را برگی باغچه. حیاط کوچک خانه نمایان بود شاتاق

 . کردمی و تک درخت توت خانه در برابر وزش باد مقاومت؛ خشک فرا گرفته بود

کاش باز شود و دوباره مسعود را ؛ آرزو کرد. لحظه ای به در حیاط چشم دوخت
ارد تکان دهد و با عجله و ش دستسرش را باال بگیرد و برای، با لبخند ببیند

 . اما افسوس این آرزو محال بود؛ خانه شود

مسعود باعجله همراه با روزی که . آن روز در ذهنش مجسم شدی خاطره 
 قرعه کشی؛ قرار بود. رفت (هتل همای تهران) ایتونشر هتل به شپاسپورت

و مسعود نیز یکی از آنها ؛ چند هزار نفر اسمشان درآمد. بلیط ژاپن انجام شود
با خوشحالی به خانه آمد و خبر برنده شدنش را به مریم همسرش و ماهرخ ؛ بود

 . رش مهتاب دادمادرش و خواه
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ازه ت. کردندمی کوچک و قدیمی جنوب تهران زندگیهای آنها در یکی از خانه 
ی که مسعود به واسطه دوستانش وسوسه؛ هشت ماه از ازدواجشان گذشته بود

 . رفتن به ژاپن در وجودش قوت گرفت

 ارو شم؛ داشت خامتو، وضعیت اقتصادی و کار، جنگ هشت ساله ایران و عراق
موقت از کار با درآمد بهتر خواستار عزیمت به ژاپن  ای ایرانیانی که برای دوره

 ها ژاپن برای ورود ایرانیان ویزادر آن سال. بودند به شدت افزایش یافت
؛ به توکیو پرواز داشت، هفته ای دوبار، ایران ایر، 76و  01های سال. خواستنمی

 تررفتند بیشمی تعداد مردانی که از ایران برای کار به ژاپن، به همین دلیل
 76سال ، در هتل شرایتون تهران و یک بار 01یک بار سال ، ایران ایر. شدمی

مسعود  هو بدین ترتیب بود ک؛ در ورزشگاه امجدیه بلیط ژاپن را قرعه کشی کرد
سامان شرایط ناب راجع مروزهای قبل بامری او. ر گشتت راسخ برای رفتن به ژاپن

که  ؛میل باطنی اش قبول کرد برخالفو مریم ؛ اقتصادی صحبت کرده بود
مسعود برای کار به ژاپن برود و هر دو توافق ، شانبرای بهبود اوضاع زندگی

 . رنج دوری را مدتی تحمل کنند دکردن

پدر مسعود فوت شده بود و مادرش ، کردندزندگی می آنها در خانه پدری مسعود 
. مودنمی خرج خود و دخترش را تامین؛ کردمی با مستمری ماهانه ای که دریافت

نست توااجاره کرده بود ولی درآمد ناچیزی داشت و نمی یمسعود عکاسی کوچک
خانه پدرش که  ییباالی مریم در طبقهو و ا. اجاره اش را مرتب پرداخت کند

ه توانست بنمی اما از اینکه؛ کردندمی متری بود زندگیهجده تنها یک اتاق 
چرخاند کمک کند ناراحت می مادرش که به سختی زندگی خود و خواهرش را

 ای دوستانهی به خاطر همین رابطهمادرش مخالف ازدواج او با مریم بود . بود
توانست جای دیگری را برای زندگی اش نمی مسعود. با عروس خود نداشت

ی بنابراین کار در ژاپن روزنه، از این شرایط همسرش نیز آگاه بود. اجاره کند
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، شد و ناچار با وجود عالقه شدید آنها ای زندگی مستقل و بهتری برایامیدی بر
 .. .به دوری از هم راضی شدند

 بیست. رفت و بلیط گرفتمسعود به دفتر مرکزی ایران ایر، هفته بعد از آن روز 
هفته . از رفتن مسعود دو هفته سپری شده بود. کردپرواز روز بعد به سمت ژاپن

. خانواده اش را مطلع ساخته بود، بعد از رفتنش تماس گرفته و از سالمتی خود
ولی هر روزی که ؛ ردکظاهراً کار پیدا کرده بود و حقوق خوبی دریافت می

و حاال این ماجرا که تمام وجودش ؛ شدمی مریم بیشترهای دلتنگی، گذشتمی
نگاهی به برگه آزمایش ؛ به خود آمد لحظه ای. را پر از ترس و دلهره ساخته بود

 را از زمین برداشت گهبر، م شدخ. افتاده بود انداخت یشکه روی زمین کنار پا
؛ چگونه باور کند، نمی دانست. هدف به آن چشم دوختو در تاریکی اتاق بی

ای داشته که بخواهد و برای آمدنش برنامه بدون آن. که اکنون او باردار است
 .. .قرار آنها این نبود. باشد

. ددر اتاق به آرامی باز ش، دزمی طور که در افکار پریشان خود دست و پا همین 
 جوان با موهای قهوه ای روشن و چشمانی درشت و عسلی و قد متوسط یدختر

 : داخل اتاق سرک کشید و با لبخند گفت

 ارکن و بعد به آرامی کلید برق؟ مریم جون چرا برق را روشن نکردی -
 . فشار داد ادر ر

 بعد از لحظه ای به نور. هایش را تنگ کردمریم چشم . اتاق روشن شد هباریک 
مهتاب داخل اتاق شد و . به جا کرد جاتانش را در دس گهدوباره بر. نمود عادت

نزدیکتر آمد با اشاره . چشم دوخت که در دستان مریم بود یبه برگه آزمایش
 : گفت

 ؟ آزمایش گهبر -

 : را نگاه کرد و پرسید هرا دست او داد و مهتاب با دقت برگ همریم برگ 
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 ! مثبت: و بعد گفت؟ آزمایش چی -

 : با لبخند نگاهی به مریم انداخت و گفت 

 . یم تو حامله ایمر! هوای آزمایش بارداری -

 : با خوشحالی مریم را در آغوش کشید و گفت و بعد 

 ؟ مه شدن منپس چرا اینقدر ناراحتی از ع -

 : لبخند تلخی بر لبانش جاری شد و گفت مریم

 . قرار نبود ما بچه دار بشیم؟ گیمی مهتاب چی -

 : مهتاب گفت 

خود به طرف در بعد م پایین و بیا بری! حاال که شدید؟ خب که چی -
 : رفت و گفت

 . به مامان بدم و از اتاق خارج شد ورم خبر ر می -

نتهای ا. ال خانه قرار داشته، پایین پله ها. رفتها با نگرانی به طرف پله مریم
هم حمام و ها زیر راه پله، کنار آشپزخانه دو اتاق تودرتووال آشپزخانه بوده

ال هسوی نآگی که حیاط شمالی داشت و کلنای خانه . دستشویی تعبیه شده بود
یک درخت توت که کوچک با  ای اغچهنیز ب طشد و حیامی به حیاط مشرف

 طه حیاو در بزرگ آهنی ک؛ در اثر شالق باد پاییزی به یغما رفته بودند هایشبرگ
 .. .کردجدا می کوچهرا از 

 : تگفمی مریم آرام چند پله پایین آمد و صدای ماهرخ را شنید که به مهتاب 

 . شده ردارکه موقع رفتن مسعود با هر بودببین چقدر بی فک! بدبخت شدیم 

 : مهتاب با نجوا گفت 

 ! شنوهوقت مییه  مامان یواش- -
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 : ماهرخ با ناراحتی گفت

حاال باید به فکر اینم ؛ بود خرج و مخارج خودمون کم! خدا رحم کنه -
دانست چرا نمی داشت ولی اهرخرا از مها این حرف توقعمریم ! باشیم

دانست نمی، ها مکثی کردروی پله؟ بیشتر دلش گرفت از شنیدن آنها
ن در ای؟ ادامه دهد یا به اتاق خودش برگرددها به پایین رفتن از پله

ها هنگام ماهرخ و مهتاب از آشپزخانه خارج شدند و او را روی پله
آزمایش در  گهرا پایین انداخت و ماهرخ که بر مهتاب سرش. دیدند

 : دستانش بود گفت

 یکل شبرای رفتن، دونیمی خودت که، چیزی به مسعود نگی ها -
  !امکان داره بیخودی نگران بشه برگرده، هاگر بفهم، ههزینه کرد

 های او را گوشچرا باید حرف؟ چرا باید شرمسار باشد، مریم با خودش فکر کرد 
اری سشرمبا، کرد که بر خالف میلش عمل کندمی را وادار ی اویاما نیرو؟ کند

و را های احرف وسرش را پایین انداخت ، ویا گناه بزرگی مرتکب شده باشدگ
! دنبرای خودش مخفی ما، پدر شدن مسعودو بدین ترتیب خبر مهم ، د کردئیتا
. .. 

ن ااو سال سوم دبیرست. بیرون رفتمهتاب با عجله . در حیاط به هم کوبیده شد
 یا وقتی دختربچه. شداز خانه خارج می هفتبود و هر روز صبح قبل از ساعت 

شان مادر شاناهمسعود تنها تکیه گ او و. ساله بود از نعمت پدر محروم شد یک
با  او؛ شدن را چشید وهطعم تلخ بی، بود و ماهرخ که هنوز بسیار جوان و زیبا بود

هرچه  تمام انرژی و قوای خود را صرف بزرگ کردن بچه هایش نمود اما، جدیت
و . ردیدگیم وابسته تر و ع ترمتوق، کردمی کاریفدا شبیشتر نسبت به فرزندان

روزی که مسعود موضوع ازدواجش با مریم . آنها را مطیع خودش بار آورده بود
دانست چه دلیلی نمی ماهرخ. رو شدمادر روبهبا مخالفت شدید ، را مطرح کرد
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ی فرد دیگر ورود. دانستمی او خود را مالک فرزندانش، برای مخالفتش بیاورد
ه برای دختری ک. در ثانی او زنی کمال گرا بود، بودبر قلب مسعود برایش تلخ 

تنها  خواستمی وا. سرش در تصورش بود با مریم فاصله زیادی داشتپی آینده
از لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی در سطح باالیی که ی اسرش با خانواده پ

عود ساما م، اش منافات داشتخانوادهوو این وضعیت با مریم ؛ لت کندوصباشند 
عشق به او قدرتی داده . مادر مخالفت کردی بار ناباورانه در مقابل خواسته این

باً زمان دختری تقریمریم در آن .. ...از فرمان مادر سرپیچی کند بود که توانست
. ساله بود که بعد از گرفتن دیپلم موفق نشده بود به دانشگاه راه پیدا کند 16

جرت کرده و به سختی شمال کشور به تهران مهاچندین سال پیش از پدرش 
انواده تمام مخارج خ؛ کردی میی فراهم نموده بود و با آن مسافرکشماشین پیکان

 .. .گذشتو روزگارش به سختی می، شدتامین می ن راهاز ای

است و به آرامی کنار مریم از خواب برخ، با صدای در حیاط و رفتن مهتاب 
ماهرخ در حال جارو . مثل همیشه مشغول نگاه کردن حیاط شد وپنجره رفت 

، شدبا هر تکان جارو بلند می که های خش خش برگصدا و زدن حیاط بود
، وجودش را فرا گرفته بود، غریب یاما حالت. نشاندمی آرامشی عمیق در جانش

و ناگهان حالت تهوع  هرا فرا گرفت معده اشدردی مبهم ، احساس کرد ای لحظه
به طرف در رفت و خود را دوان دوان به پایین  اعجلهب. وجودش را تسخیر کرد

 بلتهتمام روده هایش م رداحساس ک، به طرف دستشویی رفت، رساندها پله
مریم دست . را رها کرد و داخل شد ماهرخ جارو، ق زدنشاز صدای ع؛ اندشده

ماهرخ ی چهره. را مقابل خود دید اهرخد و مو صورت خود را شست و بیرون آم
 گر به خود گرفته بود که وجود نشانی از همدردی نداشت بیشتر حالتی مالمت

 : به آرامی سالم کرد و ماهرخ جوابش را داد و گفت، دادمریم را بیشتر آزار می
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مهتاب ، نکردمجمع  رو میز صبحانه آماده اس؟ شاید گرسنه باشی -
 . ه خوردونیقه پیش صبچند دق

ار خوری با چهار میز کوچک ناه. بدون حرفی به سمت آشپزخانه رفتم مری
میز  کوچکی رویی سفره. کردخودنمایی میبود چیده شده  اطرافشصندلی که 

م در ظرف مخصوص خود اپنیر و کره و خرما هر کد هسفر درون پهن بود و در
  ...کوچکی از مربای هویجی و پیاله

به آرامی به سمت  مریم. ه به حیاط برگشت و به کارش ادامه دادماهرخ دوبار
سماوری که قوری چینی گل قرمز قدیمی روی سرش گذاشته شده بود که گویا 

 . داد رفتمی جای شوز در آشپزخانه چای را درونماهرخ بود و هنی جهیزیه ءجز

 ما دوباره به محضا؛ دش یشروع به ریختن چای در استکان کوچک احتیاط با 
وی را ر استکانبا عجله . گرفت هوع فراوجودش را ت تمام، برخاستن بوی چای

 .. .دویدگذاشت و دوباره به سمت دستشویی  میز

 ود تن مسعود را که در این بوی. ش دراز کشیده بودبا بی حالی در رختخواب
 فسن شکه گویا هنوز در کنار و احساسیکردمی مماشخوابش استهفته از رخت

حس میکرد . ر بودش زجرآواما اکنون برای؛ کندمی د و او را غرق آرامشکشمی
 ارشکند و آزمی حالت تهوع را در وجودش بیدار وکشد این بمی ی کهبا هر نفس

 . دهدمی

توانست مادر شدنش را بپذیرد و می چگونه، ضعف وجودش را فرا گرفته بود 
ه در مقابل موجودی ک بدنشن مقاومت سرسختانه فیزیولوژی با ای؟ درک کند

  ...گیری بوددر حال شکل طنشدر ب

 ز مدرسه رادر آن موقع از روز خبر بازگشت مهتاب اط صدای باز شدن در حیا
توان بلند  حالت تهوع لحظه ای رهایش نکرده بود عتدر این چند سا. دادمی
 . جایش را نداشت دن ازش
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های که دکمه همانطور و شد اله وارد نشاط و شور با همیشه مثل مهتاب 
 : گفت بلند صدای با کردمی باز مانتواش را یکی پس از دیگری

 ! میمیرم گشنگی از دارم؟ داریم چی ناهار، مامان سالم -

ه ب دوباره و داد تکان سری، شد خارج آشپزخانه از کدرمای  چهره اب اهرخم
 : گفت و شد آشپزخانه وارد معطلی بدون مهتاب. رفت آشپزخانه

 ؟ ناراحتی چرا؟ شده چی -

 نمیتونه، بده حالش صب از دختره این: گفت و انداخت او به نگاهی ماهرخ 

 طور این که من؟ هویار بد انقدر چرا نمیدونم، باال میاره همش، بخوره هیچی

 مریم اتاق به نگاهی و رفتها پله طرف به مهتاب، رفته مادرش به حتما، نبودم

 : گفت و انداخت

 . دکتر بردیمی، مامان بخُ -

 : گفت ماهرخ 

 . هبارداری خاطر به، هطبیعی گهمی؟ گهمی چی دکتر -

ها حرف این گفتن از بعد مهتاب! شهمی مگه؟ نداره دارویی هیچ یعنی -
 دید را مریم. شد اتاق وارد و کوبید در به، رفت باالها پله از عجله با

 : گفت آرامی به رفت طرفش به، کشیده دراز رختخواب در که

  جان مریم -

 صورت، میزد سفیدی به رنگش، کرد باز را چشمانش حالی بی کمال با مریم

 وحشت با و گرفت دست در را دستهایش تابمه، کرد نگاه را مهتاب نگران

 : گفت

 ! نداری صورت به رنگ، سرده دستات چقدر -

 : گفت ماهرخ و به رفت پایینها پله از باعجله 



 آهنگ عشق

 از بدتر حالش داره امکان، افتاده فشارش، دکتر ببریمش باید مامان -

 ! بشه این

 : گفت مریم به. رفت باال و کرد درست دیقن آب لیوان ماهرخ 

 . بکش سر زود را قند آب لیوان این -

 . باال میارمبازم ، منتونمی: گفت ضعیفی صدای بامریم 

 . گرفت تهوع حالت تشدید به نوش رعهج یک تا مریم و کرد اصرار اهرخم 

 : گفت مهتاب

 که کرد اشاره مادرش به بعد. درمونگاه بریم بپوش لباساتو، شو بلند -

 . کند عجله

 . شد خارج اتاق از ناراحتی با ماهرخ

 زیر بالفاصله آنجا در و بردند محل درمانگاه به را مریم هم کمک به آنها 

رخ ماه. شدمی تکرار ماهرخ خانه در یکبار روز چند ماجرا این و. رفت سرم
 ... ...دیدگر میتر نفس به اعتماد بی مریم وعصبی تر 

 بدون ماهرخ وجود در را حسادت خفته هیوالی، مریم به مسعود وافر عشق 

 این رفتارهایش با ناخواسته او و بود کرده بیدار پیش ماهها از بداند خود آنکه

ا یگو، بود ناگوار برایش مریم شدن باردار. کردمی تقویت وجودش در را حس
 .. .دومی ربوا از را مادری عشق و حس و میکرد حکمرانی وجودش در شیطان



 در مسافتی. کشید طول توکیو به تهران پرواز دقیقه سه و ساعت ده حدود

. بود مبهوت، شد توکیو وارد وقتی مسعود، کیلومتر 099 هفت هزارو حدود
.. .مردم پوشش، صدا و سر، مترو سیستم، متفاوت مردم و مدرنهای ماشین

 یک. بود گرفته فرا را وجودش اضطراب. بود شده دیگری دنیای وارد انگار

، دواز بعد که ایرانی یتعداد. کرد پیدا را بودند جا آنها ایرانی که آپارتمان هتل
 پول. شد افزوده اضطرابشبر آنها دیدن با؛ بودند نکرده پیدا کار هنوز هما سه

 پول زمان آن در که؛ بود کرده تبدیل دالر به را اندازش پس تمام و مغازه پیش

 یک، تومان هزار چهار موقع آن در سرهنگ یک حقوق. بود توجهی قابل

 هزارتومان دو ماهانه معلم یک و تومان هزار سه ماهی بانک دار صندوق

 یعنی. دشمی دالر هزار که بود تومان هزار 910 تقریبا مسعود پول و گرفتمی

 ! سرهنگ یک سال چند حقوق

 را خود و نرفت چشمانش به خواب شب آن، ایرانی بیکار کارگران دیدن با 

 ایرانی یک شب نیمه دو ساعت! مآمد، کردم کاری عجب که کرد شماتت دائم

 : گفت و آمد شپی

 ؟ کاره سر بری میخوای -



 آهنگ عشق

 : گفت تعجب با نیز او

 ؟ برم خوامنمی چرا -

 ! اونجا بریم باهم بیا، کرده پیدا کار برام بنگالدشی دالل یک امروز -

  ...نبود ای چاره اما، شد افزوده ضطرابشبرا س همتر. شد همراه او با مسعود 

 هشت هزار ین یعنی، تومان هزار هشت روزی و بود حلبی بازسازی کارگاه

 در سرهنگ یک حقوق ماه دو معادل شروز یک حقوق یعنی. دادمی حقوق

 کار مشغول اول هفته همان آساییمعجزه طور به صورت بدین و! بود ایران

 .. .شد

می تماس خانه با بار یک ه ایهفت او و گذشتمی رفتنش از ماه یک اکنون 
. بفرستد خانه به را درآمدش تا بود نکرده پیدا را مطمئنی فرد ولی؛ گرفت
 پول و فتندیامی را مطمئنی فرد، کردندمی کار آنجا در که هایی ایرانی معموالً

 ... ...رساندمیها خانواده دست به او و سپردندمی او به را خود

 مشغول و بودند نشسته پذیرایی در ماهرخ و مهتاب، مریم. بود روشن تلویزیون

 . تماشا

. برداشت را گوشی عجله با معمول طبق ماهرخ، شد بلند تلفن زنگ صدای
 پذیرایی در پایین طبقه هم آن داشت گوشی یک و خط یک فقط آنهای خانه

 .. .رساندمی گوشی به را خود که بود نفری اولین ماهرخ اوقات بیشتر و بود خانه

 : گفت هیجان با ماهرخ 

 : کرد صحبت به شروع مسعود خط سوی آن در و، فرماییدب، الو -

 مامان سالم -



 فصل دوم

 مریم و مهتاب، خرماه عزیزم از، عزیزم سالم: گفت خوشحالی با ماهرخ 

، گیهمیش پرسی احوال از بعد. است خط پشت کسی چه که شدند متوجه
 : گفت مسعود

 ؟ نیست مریم -

 . آمد او طرف به عجله با مریم و بگیرد را گوشی که کرد اشاره مریم به ماهرخ 

 هفته ود. ردفش را گلویش بغض، کرد صحبت به شروع مسعود که همین اما 

می را بیشتر دلجویی به نیاز داشت اکنون هم که حالی و بود گذرانده او که یا
 . طلبید

 : گفت لرزان صدای با 

 خوبم -

 : گفت و شد صدایش لرزش متوجه ودعمس 

 ؟ ناراحتی چرا -

 : گفتهمان لحن  با مریم 

 . نیستم ناراحت، نه -

 مسعود. رود لو بچه قضیه نکند که کردمی اشاره بود و ایستاده کنارش ماهرخ

 : گفت

 ! گردم برمی فردا همین؛ کنی دلتنگی یدوز این به بخواهی اگر -

 آن در مسعودو  فتگر را گوشی عجله با ماهرخ و نداد امانش اشک مریم 

 : گفت دستپاچگی با ماهرخ، شد اصلمست خط سوی

 کمی که د هموعمس، شده تنگ برات دلش، هطبیعی جان مسعود -

 : گفت لرزیدمی صدایش



 آهنگ عشق

 ؟ مدهونی پیش چیزی؟ مباش مطمئن مامان -

 : گفت بود شده آشفته و یعصب که ماهرخ

 بی و طاقت کم، دیگه هستن االن دخترای، نشده چیزی عزیزم نه -

 ! ها بازی لوس این خاطر به کنی و ولکارت بادام، حوصله

 : گفت و کرد عوض را حرف راحتیبا نا مسعود

. بدهد مهتاب به را گوشی تا خواست هرخما از بعد و؟ چطوره مهتاب -
 اطمینان او به و کرد صحبت به شروع شوخی با همیشه مثل مهتاب

 پایان تلفنی مکالمه چنین این و است نیفتاده خاصی اتفاق که داد

 .. .یافت

 : گفت و کرد نگاه ریمم به عصبانیت با هرخما 

حاال با ! شدی داربچه یفکر بی با؟ میاری در خودت از چیه اداها این -
 نمیدونی تو؟ نیوبرگرد و کنی بدبخت ومنی بچه میخوای فکری بی

 هوارم آپسر مخواستنمی که من؟ رفتنش برای کرده هزینه چقدر
 . کن تحمل پس! کردیآوارش  تو، شهب غربت

 : گفت و آورد مادرش برای آبی لیوان و برخاست جا از مهتاب 

 نشده چیزی که حاال مامان -

 اما؛ کردندمی همراهی را سکوتش اشک قطرات و بود پایین سرش مریم 

 را هایش دلی قد تمام تا بود یافته جدید فرصتی اگوی. نبود بردار دست ماهرخ

 : گفت بلندی صدای با، کند خالی

 تخشک و تر داریمیه، ماسیری نگاهودرم تو همش، اس هفته دو -
 ؟ کنیمت کار یچ دیگه، کنیممی

 : کرد رهاشا دوباره هتابم



 فصل دوم

 ! امان بسه دیگهم -

 آشپزخانه در. رفت آشپزخانه طرف به د وش خارج اتاق از عصبانیت با ماهرخ 

 : کرد زدن غر به شروع نیز

، کرده درست ما برای بچه، حکم کنهم و شپا جای خواسته موخان -
 سرش بهپتکی  مانند شمادرهای حرف که مهتاب! آورده کم حاال
 کتابشو  کیف سراغ؟ کند آرام را او چگونه دانستنمی و خوردمی

 خمیده، له شده اند اندیگر پاهای زیر که کسانی مانند مریم و رفت

 .. .افتاد راه به اتاقش طرف به آرام، لرزان و

 این، پیچیدمی شگوش در اهرخمهای حرف هنوز و بود گذشته نیمه از شب 

 یاول ماههای همان از. کردمی خورد را او شخصیت ماهرخ که نبود باری اولین
 مسعود رفتن دالیل از یکی شاید. شد آغاز مسائل این کرد ازدواج مسعود با که
 را آنها عشق و زندگی که. مادرش و او میان گرفتن قرار! بود همین نیز ژاپن به

 .. .بود کرده تالطم دچار

. رفت دستشویی سمت به، درآورد تنش از را مدرسههای لباس عجله با مهتاب 
 اوقات از روزی چند. بود ناهاری سفره چیدن مشغول آشپزخانه در زنی ماهرخ

مریم . دندبو سنگینسر هم با مریم و ماهرخ هنوز. بود گذشته شب آن تلخی
 مشغول که مهتاب. آوردمی باال رتبم و دادمی آزارش تهوع حالت همچنان

و  انداخت کابینت روی را حوله و شد آشپزخانه وارد بود صورتش کردن خشک
 : گفت لبخند با و بود غذا کشیدن مشغول اهرخم تنشس میز پشت به آرامی

 ! خالی مسعود مبچ جای، مپخت پلو لوبیا امروز -

 : گفت آرامیبه  مهتاب

 ؟ پایین نیومده چرا مریم -



 آهنگ عشق

 : گفت اعتنایی بی با ماهرخ 

 ؟ به هم بپیچه مونرود و دل، هزنب قع سفره سر دوباره خوای می -

ت خیره گذاش هرخ جلویشما که یغذای بشقاب به و داد تکان سری مهتاب 
 : گفت بعد و شد

 ؟ بخوره ناهار کی پس؟ کنی صداش ناهاری برا خواینمی یعنی -

 : گفت ماهرخ 

 . هرتتراح خودشم اینطوری! باال برممی براش -

 : گفت کردمی پایین و باال را بشقاب داخل پلوی، قاشق با که مهتاب

 ! شهنمی درست هیچی دختر این هکردن تحقیر با امانم -

 ؟ کنم کار چی نیست خوش شحال وقتی؟ حقیریت چه -

 . بشه تحمیل بهش اینکه نه، هبد تشخیص باید خودش -

 : گفت بود گرفته خود به تریجدی لحن که ماهرخ

 بزرگی سینیبعد  نکن دخالت من کار تو نقدریا! بخور غذاتو بچه -

 یماست پیاله کنارش و پلو لوبیا از پر بشقاب داخلش و برداشت
 : و گفت افتاد اهبه ر مریم اتاق طرف به و گذاشت

 میل شماهم، برممی رو غذاش االن همین؟ شد راحت خیالت -

 . بفرمایید

 .. .شد خوردن مشغول و داد تکان سری ناراحتی با مهتاب 

 حتی یک. زدمی ورق، داشت دست در که قطوری کتاب حوصلگی بی با مریم 

 در. شد خیره اتاق پنجره پشته آسمان ب. دنبخوا بود نتوانسته هم را آن از خط

 یاگو؛ آمدمی نظر به تر طوالنیها شب او روز و برای، روز چند و ماه یک این

 هم به شبیهش لحظات تمام، افتاده یباطل دور در او و شده متوقف شبرای زمان



 فصل دوم

. شد خیره، بود آورده برایش ماهرخ که یغذای سینیبه  برگرداند را سرش. بود
 اگر بکند توانستمی کار چه. میگرفت تهوع حالت هم آن به کردن نگاه از

بااو  هرخما که کاری هرچند. کردمی برداشت دیگری جور ماهرخ، نمیخورد
 .. .بود آمیز تحقیر، بود ردهک

 . شد جاری لبانش بر تلخی لبخند و شد اتاق وارد با خجالت مهتاب و شد باز در 

 نشستمی زمین روی که همینطور مهتاب. شیندنمریم اشاره کرد که کنارش ب

 : گفت و کرد نگاه غذا سینی به

 ؟ نخوردی رو تناهار هنوز -

 . تونم نمی -

. نکنی فضع، خوردیمی الاقل چندتا قاشق! ها افتهمی تفشار دوباره -
 : گفت شیدوک مریم سمت به را یسین عدب و

 ؟ یناراحت نکارماما از -

 : گفت مریم 

 . بخورم تونمنمی کن باور، جون مهتاب -

 پای ببرد را اش بقیه و بخورد را غذایش از قاشق چنداصرار کرد که  مهتاب 

 به شروع لییم بی با مریم، دنکن درست رخ شرماه دوباره تا بریزد باغچه

با  مهتاب و شد ایجاد اش معده در شورشی دوباره ردک احساس اما کرد خوردن
 . برگشت و درخت ریخت پای را غذا و کرد خارج اتاقشرا از  غذا عجله سینی

 مهتاب. دکن کنترل را خود آشوبی دل دبتوان تا میزد قدم اتاق در مریم آرام 

 : گفت و ایستاد کنارش

 ؟ بهتری -

 : گفت تاسف با و داد تکان سری مریم 



 آهنگ عشق

 چهطاق روی آینه هب بعد و میکشه طول کی تا هاحالت این نمیدونم -

 : گفت و کرد نگاه

 ! شدم معتادها مثل -

 : گفت بود شده خیره آینه در او تصویر به و بود ایستاده کنارش کهتاب مه 

 ! دیگه همینه نمیخوری هیچی وقتی -

 ؟ باشم شده الغر کیلو چند تنظر به -

 : گفت و انداخت او هیکل کل به نگاهی مهتاب 

 خنده اب بعد و. باشی کرده الغر کیلویی شیش، پنج هی کنم فکر واال -

 : گفت

 ! نباش نگران میشه درست الغریتم، خوشگلی هنوز بابا نترس -

 . باشی داشته تهوع حالت لحظه تمام بده چقدر بدونی اگه -

 . دیگه میاد یادت حتما؟ بود اینجوری میالدنت سره ماما -

 : گفت و کرد فکر مریم کمی. بود ساله هفت، مریم کوچک برادر میالد 

 درس هسرگرم. بود سالمچهارده  موقع اون من، یادنمی یادم درست -

 خیلی مامانم اوقات عضیب، آره: داد ادامه وکرد مکثی بعد، مدرسه و

 : گفت مهتاب! وردآمی باال

 . نباش نگران پس طبیعیه دیگه خب -

 خود حرف بد.. .هنگران. نیستم و قیافه و نخوردنم الغری نگران من -

 . خورد را

 : گفت مهتاب 

 ؟ مامان رفتارهای؟ مسعود رفتن؟ هستی چی نگران -

 : گفت و انداخت پایین را سرشمریم 



 فصل دوم

 از بیشتر، اومد پیش هم وضعیت این. نمیاد خوشش من از مامان -

 . هعصبانی دستم

 : گفت مهتاب 

، شده عصبی و حوصله بی، کرده فوت بابا که موقعی از مامان -
 برای دلتنگی خاطر به یا هزندگی سنگین مسئولیت خاطر به نمیدونم

 االنم که! هست یادش شتربی مسعود ادینمی یادم که من البته، بابام

 . کرده شکالف مسعود از دوری

 : گفت مریم 

 و پدر پیش برم روزی چند خواممی. گرفتمی تصمیم ن یهم مهتاب -
 ! بشه کم مامانت عصبانیت از تا مادرم

 : گفتهتاب تاملی کرد وم 

 ؟ بگیم چی زد زنگ ودسعم اگه، واال بگم چی -

 هگرد برمی، پدر و مادرش هپیشه رفت روزی چند، دگیمی بخُ -

 : گفت و کرد نگاهش مهتاب متفکرانه 

 برات؟ کنی نظر صرف تونیمی مسعود با کردن صحبت از تو یعنی -

 ؟ نیست سخت

 : گفت پریشانی با. است شدن منفجر حال در اش معده کرد احساس مریم 

 ! مندار ایچاره -

 و دونیمی خودت؟ بگم چی دونمنمی: گفت یرفتم در طرف به که مهتاب 
 .. .شد خارج اتاق از آرام بعد
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ی لقمه هرخما. بود مانده خواب گویا، بود شدن آماده مشغول عجله با مهتاب 
 این، ینخورد ونهصب که حاال: گفت نجوا با و گذاشت کیفش درون پنیر و نان

 . رفت در طرف به و بوسید را او صورت مهتاب، مدرسه ببر خودت با رو لقمه

 : گفتماهرخ  

 . شده دیرت اما کنم صحبت رفتی باال که دیروز راجع خواستم می -

 : می رفت گفتدر طرف به طور که با عجله مهتاب همان

 .. .خداحافظ، کنیممی صحبت هم با گشتمبر -

، بود سبزی کردن پاک مشغول حیاط تراس در که ماهرخ کنار مریم آهسته
 با او به توجه بدون ماهرخ. شد سبزی کردن پاک مشغول آرام و نشست

 سبد داخل را سبز برگهای و کردمی نصف وسط از را جعفریهای شاخه سرعت
 ریمم برای بو این اما؛ بود کرده پر را فضا تازه سبزی خوش بوی. ریختمی

می بازی و ا روان و روح با روزی که معطریهای چیز که این از. بود ناخوشایند
 زارآ و خوردگی هم به دل باعث حاال اما؛ ندآوردمی وجد به را وجودش وند کرد

هنوز  نداشت جرأت ولی، کند ترک را آنجا خواست. شدمی عصبی، شدندمی او
 کردن پاک به ماهرخ همراه و شود مسلط خود به کرد سعی. برخیزد هدنیام

حیاط  پایین طرف به عجله با. ردک زدن عق به شروع اختیار بی اما، دهد ادامه
 : گفت لب زیر و کرد نگاهشبا ناراحتی  ماهرخ. دوید

 ! تشکر خدایا -

 شدت با را آب شلنگ بعد و شیدپا صورتش بهآب ، کرد باز را آب شیر مریم

 : گفت کرد نگاهش عصبانیت ماهرخ با. گیرد آرام شدل تا گرفت صورتش روی

 . مکنمی پاک خودم، تو برو شو بلند، هسرد هوا -
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 به اراحتین با، شد کم اش آشوبی دل کمی. گرفت فرا را اندامش ای لرزه

 زیادی مقدار هنوز. کرد نگاه، بودشده  اهرخ ریختهم جلوی که هایی سبزی

 داخل شرمندگی با. کند کمک توانستنمی. نداشت ای چاره اما، بود نشده پاک

 اش شانه روی، برداشت رختخوابها ژاکتش را از کنار، شد شاتاق وارد. رفت

 اتاق سوی آن در شده چیدههای کارتون به، یدزخ کناری آهسته و انداخت

 هنوز، بود کرده تهیه اش جهیزیه برای سختی به پدرش که وسایلی. شد خیره

 و شده متقبل زیادی هزینه آنها تهیه برای پدرش که این فکر از. بود نشده باز
 محله چند کند اجاره خانه، ر آن محلد دیگر، بود توانستهن همین خاطر به

 خبر رویی چه با او حاال؛ گرفت درد قلبش. بودند کرده مکان نقل تر پایین

 روز اینکه از و شد تر شرمنده مسئله این یادآوری از. دادمی ا به آنهار بارداریش

 در. شد منصرف برود پدرش خانه به دارد تصمیم بود گفته مهتاب به گذشته

 اطمینان آنها ش بهمادر و پدر با هایشس تما در، ود رفته بودعسم که مدتی این

 . ندارد مشکلی و است راه به رو چیز همه، بود داده

 آمد و رفت به تمایلی ماهرخ ندمیکرد احساس، ریمم مادر و پدر؛ عاطفه و سعید

 فرزند دیدن برای همین خاطر به؛ بود درست زیادی ودحد تااین  و. آنها ندارد با

 .. .......داشتند کراهت، ماهرخی خانه به آمدن برای خود

 آشپزخانه از ای گوشه ماهرخ و بود ناهارهای ظرف شستن مشغول مهتاب 

 آشپزخانه از خواست و شد تمام مهتاب کار وقتی. کردمی ساطوری را هاسبزی

 : گفت آرامی ههرخ ب ما؛ شود خارج

 ؟ کردید صحبت چی به راجع مریم با دیروز -

 . نبود خاصی چیز -

 ؟ شدم نامحرم من حاال -

 : گفت، بود ددمر رفتن برای که مهتاب 
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: شگفتنبود  خاصی حرف! نکن درست داستان دوباره مامان -
 «رهب مادرش و پدر پیش مدت یه گرفته تصمیم»

 : گفت ماهرخ -

 ! ترو خشکش کنم که نیست من وظیفه، خداروشکر بخ -

 که ماهرخ. شد خارج بعد و، ام خسته من؟ برم میدی اجازه حاال -

 : گفت آرامی با شدمی سبزی کردن خرد مشغول دوباره

 یپول هیچ که مرششوه! ندارم شوه حوصل اصال، هبر تر زود کنه خدا -
 ! نفرستاده

 : گفت و کشید آهی مسعود یادآوری از 

؟ میاره در پولندنی ک نجو چه با غریب مملکت تو االن نیست معلوم -
 ! کن رحم خودت اخدای

 وا. است معشوق خاطر تعلقات به احترام، عاشقی رسم دانستنمی ماهرخ 
 عشق با که عشق از ریتصو، خودشی شیوه به اما؛ بود فرزندانش عاشق

 داشتن دوست. گشتمی رزندانشاز ف وا دوری باعث و. داشت فاصله واقعی

 . بود حسادتش حس مهار و خودگذشتگی از هایشب مسعود

 سن بهی هاجوان اکثر زندگی و بود نامساعد همه برای اقتصادی شرایط 

 ! دشوار مسعود

 یبرزخ در حاال و؛ بود زده دامن شرایط این به ماهرخ نامتعارف رفتارهای اما 
 و فرزند از دوری. زدمی پا و دست، بود نموده فراهم را هیزمهایش خود که

 ندنک اینکه از وحشت. داشتمی وا یعجیب فکرهای به رایش او هانگرانی

 نتواند یا و آید پیش ناگواریی حادثه کار حین یا و نگردد بر دیگر مسعود

 چشم از را خواب کهدیگر  فکر هزاران و گردد ضررمت و کند کسب درآمد

 .. ...بود کرده ترش تلخ و، دهبور هایش
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، کردمهتاب برای خودش و مادرش چای آماده می. هوا کامال تاریک شده بود 
از پشت گوشی متوجه شد پدر . را به طرف اف اف کشید ماهرخ، در صدای زنگ

اف را زد و با عجله دکمه اف ، پاچگی با دست، و مادر مریم پشت در هستند
 .. .......ال را باز کردو در ه را سرش شچادر

قدی متوسط و موهای پرپشت سفید  مردی با، دسعید و عاطفه وارد حیاط شدن
همراه با زنی با صورت گرد ، گیرا و کشیده و چشمانی درشتو موزون یاندام و

کم ش چهاراین زن که  این رتصو، متناسب یو سفید و قدی متوسط با هیکل
 ... ...کردمی را دشوار دهزایی

 . شروع به احوالپرسی کردند 

. پایین آمدها با تعجب از پله. مریم از صدای آنها سراسیمه از اتاق خارج شد 
به طرف آنها دوید و سخت پدر را در آغوش  دال شدنهوقتی سعید و عاطفه وارد 

اما جرات رفتن به خانه پدر را ؛ دلش برای خانواده اش تنگ شده بود، فتگر
رزانی با صدای ل. عاطفه متعجب نگاهش کرد و شروع به بوسیدنش نمود. نداشت

 : گفت

 ؟ قدر ضعیف شدی مامان چرا این -

 غضی مرموزبدر آغوش کشید  سخت مریم بدون توجه به حرف مادرش او را
 گونه هایش را خیس ابادم ادامه داد تا اما به جنگیدن با آن؛ دادگلویش را آزار می

رد و ک اشارهو بعد به داخل اتاق پذیرایی  بفرمایید: ماهرخ با عجله گفت. کند
 : ادامه داد

 ! چه عجب از این طرفا -

 : کرد گفتمی چهره مریم را نگاه، طور متعجب و ناراحت عاطفه که همان
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ا چرا به م، گیممی ین دختره اچی ب از موقعی که آقا مسعود رفته هر -
آخر طاقتم طاق شد گفتم سعید ، یارهمی عذر و بهانه، زنینمی سر

ی شده وارد پذیرای عید کهس. مو ببینمه حتما باید ببری بچ وامشب من
 : گفتو راحتی جلوی تلویزیون نشست روی مبل، بود

 ؟ خدا بد نده مریض بودی بابا، مریم جان -

ها آن اپرسی ب شروع به احوال و ر این هنگام با سینی چای وارد شدمهتاب د 
هنوز  فهاطع. شد صرف بعد از دقایقی که چای. و سوال سعید بی پاسخ ماند کرد

با و ن زیخبری از چشما. خیره به صورت دخترش بود با نگرانی نگاهش میکرد
 لگونگهای ده بود و گونهبلعیرا در خود  شهاله ای از سیاهی چشمان، جذاب نبود

 ! استخوانی شده بود، برجستهو 

 : د و با لبخند گفتش عاطفهسعید متوجه نگرانی زیاد 

 ! کنی بابامی به مرور عادت، ههم دارو این پیامدها ر، از معشوق خب دوری

 هرهچاو نیز با نگرانی ! گفتی زنش میاین حرفها را فقط برای تسالاما گویا 
 . کردمی اندازوردخترش را 

 یب زدو به خود نه ببلعدآرام  تا بار دیگر بغضش رام سرش را پایین انداخت مری
 . ندشومی بیشتر نگرانت تمادرواگر گریه کنی پدر  قوی باش

 : گفت، صحبت را آغاز کندمنتظر فرصتی بود تا ماهرخ که گویا  

 : و بعد مکثی کرد و گفت یک طرف دوری از مسعود -

 ! همامان شدن از طرف دیگ -

مریم به های مریم با تندی به ماهرخ نگاه کرد و ماهرخ بدون توجه به نگاه 
 : و گفت که هاج و واج بودند نگاه کرد و عاطفهسعید 
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زورکی  و لبخند مصنوعی و بعد.. .خاطربه ، که حالش بده هچند هفته ای -
 : زد و گفت

 ! شیمی عاطفه جون نگران نباش داری مامان بزرگ

 : گفت عاطفه، سرش را پایین انداختمریم با خجالت 

 ؟ نگفتی ه ماچرا ب مریم -

 : گفت و سعید روی مبل جابجا شد 

 ؟ شدی این قدر ضعیفپس به خاطر همین  -

 : ناراحتی گفت باعاطفه  

 ! مادرت بمیره -

 : نگاه تلخی به مادر انداخت و به آرامی گفت مریم

 : گفت و آهسته، و بعد اشک در چشمانش حلقه زدخدا نکنه  -

 ! ببخشید -

 : سعید گفت 

 . مبارک باشه عزیزم؟ کنیمی عذرخواهی با برای چیبا -

نیدن این با ش. گفتمی تبریکبرای مادر شدنش ، این اولین کسی بود که به او 
جاری  شاما بی اختیار اشک از گونه های؛ ستولی گشتبر دلش م یآرامش، حرف

 . شد

 : گفت، بر لب داشت ای که با همان لحن قبلی و لبخند مسخره ماهرخ

ریزی ظاهراً بدون برنامه! ی بچه دار بشنزوداین  به قرار نبود هآخ -
 ! هوقت نگران نش یه، مسعود هم چیزی نگفتیم به، هبود

 : انداخت و گفت اهرخسعید نگاه تندی به م 



 آهنگ عشق

یم تونمی مگه؟ هربا برنامه ریزی پیش می، ما م زندگیوتم مگه، خانم ماهرخ 
، باشیمه برنامه از قبل داشت، پیش میاد ونهایی که تو زندگی براماتفاق تموم برای

 ریمگاهی به من و بعد! یادن جلوشو بگیریم تا پیش، تونیمنمی س که ماخیلی چیزا
، آوردمدر می تونبه عقد پسر موموقعی که من داشتم دختر گهم: انداخت و گفت

 : تماهرخ لبش را گزید و گف! هتنها زندگی کن، چند وقتاز بعد  رارهونستم قدمی

ندن زندگیش وبرای چرخ مونبچه  رارهدونستیم که قینم هم واال ما -
 ! بره به غربت

کان است هت اراحتیبا ن سعیدد و هکه ادامه ند انداختنگاهی به سعید  عاطفه 
 . را برطرف کند یشکشید تا خشکی گلوسر چایش را

 : و آهسته و با نجوا گفت نزدیک مریم رفت و کنارش نشست عاطفه 

 ؟ هحالت بهتر النا؟ نگفتی اچرا به م 

 : گفت لگیحوص ا بیماهرخ ب

 . هچندین بار زیر سرم رفت تو این چند هفته، باال ارهیمی خورهمی هرچی 

 . تا آنها او را با خود ببرندبود  مادر مریموکردن پدر ش نگران ماهرخ تمام هدف 

 : و با ناراحتی دوباره گفت چشمانش جمع شد ک درعاطفه اش

 ! مادرت بمیره -

 : گفت باکالفگی سعید 

 : گفت و کرد ینگاه ریمو بعد به م؟ نگرانی اینقدرچرا ، خدا نکنه -

 ؟ دکتر که رفتی. یو باید تحت نظر دکتر متخصص باشت، بابا جون

 : مریم گفت

 . مزنمی مسر، هردفعه حالم بد میشه میرم درمانگاه -
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 : د گفتسعی

 . پس تحت نظر نیستی -

 که چهار تا دسته گل مگه عاطفه خانم، دنباشینگران آقا سعید : گفت ماهرخ
 ؟ بوده نظر متخصص تحتهمش ، هبراتون آورد

 : لبخند تلخی بر لب آورد گفت سعید

 توبچه تا  هشت، من هم خدا بیامرز مادربزرگ، هرخ خانمببخشید ما -
؟ دوردیآشما بچه هاتونو تو خونه به دنیا مگه . وردآبه دنیا  خونه

متوجه  هرخ کهما. شرایط زمان خودش زندگی میکنه هرکسی طبق
 : عصبی شدن سعید شده بود گفت

 نه همینبه خاطر فراهم آورد؟ هآقا سعید منم شرایط رو میفهمم چی -
شرایط جیب من و ، من آواره غربت شده و بعد ادامه داد هرایط پسرش

 ! شما ست

 : سرش را پایین انداخت با ناراحتی گفت عیدس

 ه که شاهد زجر کشیدنباش اسفبار، این قدر شرایطمکنم فکر نمی -
 : عد به مریم گفتباشم و بم جگر گوشه 

، جوننی داره باباودردی درمهر ، پیش متخصص یرمی تفردا با مادر -
ه کاشاره کرد عاطفه و بعد به ، هم با دارو رفع میشوهین وضعیت تا

به مریم اشاره  ی از جا برخاست وعاطفه با ناراحت. وندآماده رفتن ش
 : سعید گفتو پا کرد  آن ومریم این پا، کرد که حاضر شود

 ! ه تنهانخونها بچه، هدیر وقت؟ چرا معطلی 
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عید س و عاطفه، آمدوقتی پایین . سته به طرف اتاقش رفت و آماده شدآهمریم 
 هااز آن، ایستاده بودند حیاطدر ماهرخ ومهتاب و بیرون منتظرش بودند 

 : فظی کرد ماهرخ با سردی گفتحاخدا

 .. .سالمت به -



نش عاطفه او را روز بعد از آمد. گذشتروز می هاز آمدن مریم به خانه پدرش د 
یز شده بود تا حدود زیادی حال وی که تجیهادارو. متخصص برده بود یشپ

باعث ، کردآماده میغذاهایی که مادرش . عمومی مریم را بهبود بخشیده بود
ها م اینکرد و تمامی ها احساس آرامشدر کنار آنریم م. شدنمیاش  تهوع نفخ و

لفن ت اقدپدرش فی اما متاسفانه خانه. بخشیدمی سریعروند بهبودی اش را ت
 وه پدرک ه بودنیز توضیح داد ماهرخو  ه بودبا خانه تماس گرفتود باز سعم. بود

 تجدید قواش حیه اتا روه اند خود بردی خانه یمادر مریم با اصرار او را چند روز
، داشتن را های مادرشای جز باور حرفچاره مسعود نیز. کمتر بی تابی کندو شود

معروف ؛ شرایط مشاغلی که او و تمام کسانی که برای کار به ژاپن رفته بودند
 kitsui، (خطرناک) kikenاصطالح ژاپنی بود که شامل سه  که مخفف، 3k به
در هوای آزاد که در تابستان بسیار  غلهااکثر این ش، (کثیف) kitani، (فرساینده)

 . شدمی انجام، گرم و مرطوب و در زمستان سرد

ونت محل سک. بردندتقریباً تمام کارگران در محل کارشان از گرد و غبار رنج می
 خانه. گروهی بودهای به صورت فردی و دسته جمعی در خانهها اغلب ایرانی

گروهی در محلی که ، مسعود نیز. را تامین کرده بود آن شان ی که شرکتیاه
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بود سکونت ن خیلی قابل. کردزندگی می، قرار داده بود اختیارشانشرکت در 
صبح تا هشت ، خانه معمولییک  بدون هیچ امکانات رفاهی، چوبیهای خانه

 هیچ زمانی، حمام و خوابیدن، به خانهد از بازگشت عب. کردشب کار میهشت 
ن کرد تا ایمی تنها چیزی که مسعود را وادار، نداشتسایرین  باارتباط برای 

. اختسمی درآمد قابل توجهی بود که او را به آینده امیدوار. شرایط را تحمل کند
 ه نداردادامتوان دیگر  کردگاهی احساس می، ساختن یک زندگی ساده و مستقل

ش کرده و اگر برگردد دوباره به د ناز اینکه کل سرمایه اش را صرف آمولی 
دور له اش خیبنابراین فکر برگشت را از م، رسد پشتش میلرزیدمی نقطه صفر

 ... ...ساختمی

ست مریم در تراس کوچک حیاط ج. بازی بود پمیالد در اتاق مشغول تو 
ه هم، از نگاه کردن به او یاد بارداری مادرش افتاد. کردمی را تماشااو های وخیز

اما ، به خانواده اضافه شود میفرزند چهار دداشتنندوست ! ناراحت بودند ودلخور
دنیایی از عشق و امید را برای خواهرانش به  اگوی. وقتی برادرشان به دنیا آمد

وپ میالد که ت. وجود او را تصور کنند نوبد ای توانستند لحظهمین. ارمغان آورد
 شبغل و توپ را زیر ایستاده لحظه ای، کوبیدمی پالستیکی خود را به در و دیوار

 : مریم آمد و گفتو بطرف  زد

 ی اونشم دایمی منم! مامان میگه تو دلت بچه داری، آبجی مریم -
 ! بچه

 ؟ آره آبجی -

وسید و عرق پیشانی اش را پاک را ب صورتشه سمت خود کشید و مریم اورا ب
 : گفت وکرد

 . آره عزیزم -

 : کمرنگ کوچکش نقش بست و گفت لبانمیالد خنده شیطنت آمیزی روی 
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 یباز ضرب یه شوتهم با عدا ب، پسر باشه کنهخدا ، آبجی وبچه خ -
 . کنیم

 : مریم با مهربانی گفت

 ؟ چی ددخترشاگه  حاال -

بعد  و به طرف دیگر حیات پرتاب شد تتوپ باشد زد وای  میالد به توپ ضربه
 : گفت

 ! هکه پسر اهلل ایشا -

اولین  این. شکم خود کشید به یدسته آرامی م بعد از فاصله گرفتن میالد بمری 
ن احساس شیرین مادر بود و کردمی بود که راجع به جنسیت بچه اش فکر یبار
سته اک کمی از تشویش هایش، اشبا بودن کنار خانواده. نمودمی ا کمی درکر

ت به العملی نسبکسکنارش بود چه عاگر مسعود جداًبا خود فکر کرد . شده بود
از ؟ ست داشت بچه پسر باشد یا دخترود؟ شدخوشحال می آیا؟ داشت شباردای

 . کردنگی مسعود احساس دلتن به فکر کرد

 و ه اشمردان تبر وسهای روی شانه شآرزوی بودن کنار مسعود و گذاشتن سر
با صدای . ش کرداو را غرق در افکار پریشان حظه ایاحساس گرمای تنش ل

 امیه آرب. ناخوشایندی وجودش را فرا گرفت سرمای، توپ به خود آمدهای ضربه
سمانه دو خواهر کوچکترش در آشپزخانه و را سمی. از جا برخاست و وارد خانه شد

سمیرا سه سال از مریم کوچکتر . کردندهمراه مادر راجع به موضوعی بحث می
 وکشیده با موهای پرپشت خرمایی و دختر قد بلند ، بود و سال آخر دبیرستان

ه س کهسمانه و  پدرش داشت بیشتری به ه شباهتچشمان قهوه ای تیره ک
ید قد متوسط و سف، کوچک شده مادر بود اشلا سال از سمیرا کوچکتر که گوی

ود را داشتند ولی جذابیت و چشم ابرو مشکی که هر کدامشان زیبایی خاص خ
 ... .....! چیز دیگری در خانواده بود اش زیباییو مریم 
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ه ه آشپزخانارد شدن ببرای و کمی، وستاحساس کرد موضوع بحث شان ا مریم
 ، کرد تعلل

 : گفت ه عاطفهسمیرا ب

 . اد خونهیمی دیر هبابا چند شب، مامان -

 . یه ساعت بیشتر کار میکنه شهم؟ چی هدیر -

 : میرا گفتس

یشتر بابا ب، و بعد ادامه داد از وقتی که مریم اومده؟ دونینمی یعنی تو -
 : عاطفه گفت! هکار میکن

 : سمیرا گفت! بیار پایینصداتو  -

 . ریم تو حیاط پیش میالدهم -

 : عاطفه گفت. کرد دیئهای او را تاحرف مانهس

 ؟ خب که چی -

 : ناراحتی گفتسمیرا با  

 ! هخوشه شوهر کردون دلم -

 : سرزنش آمیز به سمیرا کرد و گفتهی انگ مانهس

 : سمیرا گفت !راجع به مریم اینجوری حرف نزن -

 ر جهیزیه مریم بابا تو قرضبه خاط؟ االن چرا ما باید تو این محل زندگی کنیم
 ؟ مگه غیر از اینه! دهبیشتر پول پیش بنتونست ، افتاد

 : گفت عاطفه

ه به ک هپدر و مادری وظیفه، ربطی نداره ریمقرض افتاده به متو  بااین که با
 . بدنجهیزیه  شوندختر
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 ؟ خرجش رو بدین چرا باید، پس االن، آره جهیزیه دادین

 : انه گفتمس 

 . دیگهه شرایطش اینجوری خب -

 : انداخت و گفت هانمسمیرا نگاهی به سرتاپای س

 ! هدفاع کن شاز حق ون ندارهچون زب! چرت نگو بچه -

 : گفت، بود آبکش کردن برنج غولمشعاطفه که 

 : کرد و گفتسمیرا مکثی ؟ از حقش دفاع کنهچه جوری  -

 ور مبرج و تا خرج ردممجبور میکو مادر شوهرم ر، ودمبن جای اومن  -
 ! بده

ی یفهوظ، شما که کارشناس خاورمیانه ای بگو ببینم: گفتعاطفه با لبخند
 ! یگهپول نفرستاده دحاال مسعود تاحتما ؟ شه شوهره بیویا وظیفه مادر  شهشوهر

 : گفتسمیرا

 ؟ تکلیف بابای بیچاره ما چیه، مسعود خان حاال حاالها پول نفرستاد و ماومدی 

 ؟ باید کار کنه بوق سگ ات

 : گفتعاطفه  

 . همسعود فرد مسئولیت پذیری، پول میفرسته حتما مسعود

 : کرد گفتسمیرا که آشپز خانه را ترک می 

کرد ینم بعد هشت ماه زنشو بدون خرجی ول، مسئولیت پذیر بود اگه -
 ! بره

د و خشکش زها برق گرفتهرا مثل سمی. کرد نگاه سمیرا و مریم در هم تالقی 
 : به آرامی گفت



 آهنگ عشق

 ؟ تو مگه تو حیاط نبودی -

ر صندلی را کنا پاچگیدست  اسمانه ب. وارد آشپزخانه شدحرفی مریم بدون 
 انهه آشپزخسمیرا دوباره ب. ج و واج نگاهش کردعاطفه ها. شید تا بنشیندک

های او را حرف مریمدانست چه بگوید از اینکه نمی، ایستاد سمانه کنار. برگشت
 . عذرخواهی کندست توانولی نمی احساس ناخوشایندی داشت، شنیده بود

 : گفته آرامی ب سرش پایین بود مریم همانطور که

 . دقیقه بشین هسمیرا ی -

 و کنی را روی قابلمه گذاشت عاطفه با عجله دم. روی او نشسته روب سمیرا
ه ی بهامریم نگ؛ خواست چیزی بگوید، . نشست انکنارشوزیر شعله را کم کرد 

 : کرد و گفتعاطفه 

گذاشته و گفته برای  مسعود قبل از رفتن یه مقدار پول برام، مامان -
 ! روز مبادا

 یعنی من! «دختر داری فحش میدی »: بابا گفت. همان شب به بابا گفتم
بابا بیشتر ناراحت ، هرچی اصرار کردم. ندارم وویزیت دکتره یدادن ی عرضه

 . شد

. شنودبولی مریم اشاره کرد تا بقیه حرف هایش را ؛ سمیرا خواست چیزی بگوید 
بابا اجازه م گفت، یادته وقتی دیپلم گرفتممامان : بعد دوباره با صدای آرامی گفت

ازم  وقتی مسعود با سماجت چندین بار یادته؟ سر کار اجازه نداد مبر هبد
رتی که در صو کنممی م داد که چرا مخالفتبابا قسم؟ خواستگاری کرد گفتم نه

 زیهجهی، من دوست ندارم تو این شرایط مگفت؟ ادینمی از مسعود بدم دونهمی
ت باباتو شخصی تبا این کار داری»: گفت، ولی بابا دوباره ناراحت شد، بهم بدین
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ون اصالً کنم چکیفیت و کمیت جهیزیه صحبت نمی جعدیگه را. «کنیمی ردوخ
 ! ش نقشی نداشتمنتو خرید

 : گفتسمیرا با صدای گرفته ای 

 . منظورم ناراحت کردن تو نبودمن  -

 : گفت و های سمیرا را با مهربانی فشردسترا جلو برد و د هایشدستریم م

یه قضو  اندازه تو نگران بابا هستم به خاطر همین یک ماه اینجا نیومدممنم 
؛ نهکیم تر از ظرفیتش برای ما تالشچون بابا بیش، گفتمنحاملگی رو به مامان 

اراحتی بعد با ن به این جا اصرار نکنید و ممدناواز این به بعد برای : و بعد ادامه داد
همین : گفت و سمانه نگاهی به سمیرا کرد. ف پذیرایی رفتراز جا برخاست بط

به طرف مریم و  او نیز از آشپز خانه خارج شد وبعد با عجله؟ خواستیمی رو
 .. .....رفت

های سعید سیخ. های قرمز روشن شده بودندمثل چراغداخل منقل های زغال 
 کردو گاهیمی چید و هر چند لحظه پشت و رویشانمی روی آنها آهسته راگر ج

اده کنارش ایستمریم . شدندمی ها قرمزو دوباره زغال زدمی باد، با بادبزنآهسته 
 یکی از سعید، ش ساخته بودجگرها مدهوشبوی خوش کباب شدن ، بود

 : آماده را به طرفش گرفت و گفتهای سیخ

 ؟ یا بابا جون ببین پختهب -

 : گفت لبخند مریم با 

 : سعید گفت. ریمخومی با هم، آماده بشه شبابا بزار هم 

عاطفه : گفتی با صدای بلند بعد و گیرتو فعال اینو ب، شهمی االن همش آماده 
د آمد و سعیآنها به طرف  دست عاطفه با عجله نان به، یارا نون لواش بچند ت
ا سمیرا سفره ر. دگذاشت و بعد هر سه داخل شدنها واشمیان ل سیخهارا بقیه
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مشغول  مهه، بدون حرفی. ندمیالد کنار سفره نشسته بودو  مانهس، پهن کرده بود
غول مش که عاطفه؟ چی پختی عاطفه شام: سعید با خنده گفت. دوردن شدنخ

 : گفت، درست کردن لقمه بود

 یرسسیخ جیگر  یه من با این: سعید باخنده گفت، ن شامه دیگهای -
 ! شوخی نکن، شمنمی

 : گفتسعید . پخته عدس پلو. بابا نگران نباش: خنده گفتبا سمیرا  

 : فتگ مانهسو  کرد سمیرا اشاره ای به سمانه کرد، رشبابا پاشو بیا -

 : عاطفه چشم غره ای به آنها رفت و گفت، من میرم میارم ولی بابا به تو گفت

 ؟ مامان برم من: میالد گفت؟ چه فرقی میکنه ه بیارهبر نتوحاال یکی -

مانه با ناراحتی به طرف که س واست برخیزدخودش خ نه و بعد: گفتعاطفه 
 .. .....آشپزخانه دوید

 مادرش و رار پدرصرخالف اب، های مسعودتلفنی بهانه مریم به فردای آن روز 
 . برگشتاهرخ به خانه م

؛ برگردد، بود اما مریم تصمیم گرفته، رفته بودگن خبریماهرخ هیچ ، دتدر این م
و در آن اتاق باالی خانه د شماهرخ روبرو میهرچند با رفتارهای سرد و خصمانه 

باید خود را به ن، اما چاره ای نداشت؛ آوردمی او را به ستوه احساس دلتنگی
 ... .....کردخانوادش تحمیل می



زیبا و دلگیر و رنگارنگ رفت و جای خود را به سردی زمستان سپرد و پاییز 
 یانعر خلوت و درختانهای در کوچه زمستان سرسخت با تمام قدرت

نای نزول دست به آسمان برای تم نلرزا و عریانحکمفرمایی کرد و درختان 
 .. .برافراشتند

ش حدودی ضعف هایش فروک تقلیل یافته و تا هایش مریم تقریباً حالت تهوع 
 رخو همچنان ماه، دادآزارش میاش  گاهگاهی نفخ و سنگینی معده. نموده بود

د داننمی: حرف هایی از قبیل اینکه. کردمی کنایه آمیز مکدرهای حرفا او را ب
ماه او را رها  هشتبعد از ش س از این همه اصرار برای ازدواجمسعود پ چرا
واقعا مسعود برای همیشه مریم را  گویا کرد کهمی دارا ااش  جملهطوری ! کرد

آیند و از ناچاری به تهران میها و اینکه چرا شهرستانی. رها نموده است
ب مسعود را جذ، کشور ژاپنهای ذبهو اینکه خدا کند جا. کنندمسافرکشی می

 شمریم در مقابل تمام حرفای. نکند شوو آنها را برای همیشه فرامنکند  خود
؟ شد که چرا باید این شرایط را تحمل کندکرد و گاهی آشفته میسکوت می

آمدن مسعود تا  گرفت برای همیشه به خانه پدرش برود ومی تصمیم گاهی
باعث مزاحمت سایر افراد ، ولی وجود خود را در خانه پدرش؛ همانجا بماند
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 بیگانه بودن احساساکنون ، ه روزی عضو آن بودخانه پدری ک. دانستمی
 یابد ومی ش افزایشو هزینه زندگیا خاطر وجودپدرش به دانستمی. میکرد

، نمودمی عتمامی این افکار دوباره او را از رفتن من. شود بیشتر کار کندمجبور می
 !ساختخویش دور میاز خویشتن ، او را آرام، روزهای دلگیر و تنهایی حملت
... .. 

ود را به خ اعجلهچی بیک تلفن مانند همیشه مثل ماهرخ. صدای تلفن بلند شد
و کار کسی پشت خط با ت مریم بیا: با صدای بلندی گفتو بعد  گوشی رساند

 . داره

وجد  هب مریم ششنیدن صدایاز . بود شیکی از دوستان دوران دبیرستان هرهش 
 خاطر ازدواج شان کمتر اما به؛ دبودنصمیمی دوستان بسیار  ههرشو و ا. آمد
خانه  اطالع داد که منزلش به نزدیکی او به هرهش. یکدیگر را ببیند ندتوانستمی

تا فردا برای رد از او خواهش ک و آدرس خانه را به مریم داد، آنها انتقال یافته
و با خوشحالی قبول آدرسش را یادداشت  مریم هم. ردناهار دعوت او را بپذی

 ... .....کرد

. فظی کردحاخداخ هراقبل از خارج شدن از م. های ظهر آماده رفتن شدنزدیک
و  ردارا روی کاغذ بنویسد و برایش بگذهره آدرس ش تا تماهرخ از او خواس

 ... ...قبل از تاریکی هوا برگردد ردتاکید ک

انی کشید گویی جمیی که کرد و با هر نفسمی رتش را نوازشباد مالیمی صو 
خاطرات دوران ، داشت آرام قدم برمی، گرفتنشأت می شتازه در وجود

شتند و احساسی خوشایند گذمی ن یکی پس از دیگری در ذهنشدبیرستا
دختر شاد  همان تبدیل به رداحساس ک لحظه ای. کردمی وجودش را لبریز

 را دوباره بهاو  شسنگینی شکماما قدمهایش تندتر شد ، دوران مدرسه شده
 .. .....و آه از نهادش بلند شد کشید شدنیای پر از ابهام
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جلوی  یبعد از دقایق، ماهرخ فاصله نداشت نهاچند کوچه بیشتر با خشهره ی خانه
با ، یک خانه دو طبقه قدیمی. خانه جنوبی ایستاد و زنگ طبقه دوم را فشرد

د بر آلوهایی از آب گله سالهای گذشته رگهای ی سیمانی که در اثر بارشنما
هم  مریم؟ یهک-؛ . صدای شهره بلند شداف  از اف. پیکرش نقش بسته بود

. رفت به آرامی باالها پلهاز . گشتشد و وارد خانه ر باز د. بالفاصله جواب داد
ند کرد و چمی خودنمایی الیشه البسفید های گهری که مرمر سیاه هایسنگ

. ودهم چیده شده ب سر رنگ به ردیف پشت سبز خوشو  گلدان با برگهای پهن
 کشیده و خندان یصورت وی با موهای رنگ شده زن. شد باز پارتمانچوبی آ در

را در  یکدیگر. در برابرش نمایان شد، در آغوش داشت ای سالهبچه یکپسرکه 
خنده  و شهره با افتادبه گریه  پسر بچه، دی بوسیدنمگره و ب دآغوش گرفتن

 .. ...مشغول آرام کردنش شد

 ههرو ش نشسته، داشترنگ  کاناپه ای که روکش مخمل سرمه ای مریم روی
سباب ا با ه ایپسر بچه در گوش. بود روی مریمبمشغول گذاشتن ظرف میوه رو 

 . کردمشغول بود و دیگر غریبی نمی بازی هایش

و پاکت سفیدی درآورد و باخجالت سمت رد دستش را داخل کیفش ک ریمم 
 : شهره گرفت و گفت

 ! کادو بخرمت ببخشید نتونستم برا، شهره جون

 : پاکتی که مریم سمتش گرفته بود نگاهی کرد و بالبخند گفتبه  ههرش

 ؟ این کارا چیه -

 ! ناقابله، ت باشهمبارک -

طبقه باال خونشو داده ، پدر شوهر لطف کرده! مگه من خریدم، صاحبش مبارکه
 . به ما
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 ؟ فرقی میکنهچه  -

 ؟ ینجا کادو برام بیاریی مگه من گفتم بیا -

 . ابلتو نداره عزیزمق 

 ؟ آخه -

 ! اگه قبول نکنی همین االن میرم -

گرفت و شهره به طرفش خم شد و صورتش را بوسید و پاکت را از دستش 
 : گفت

 ! م کردیشرمند -

 ردنگاه ک ریمبه م، را روی میز کنسول گذاشت و با همان حالت لبخند پاکت 
 : گفتو

 ؟ اهتهراستی نگفتی چند م -

 ؟ کنممی ولی نمیدونم چرا احساس سنگینی، سه ماه -

 ؟ رفتی سونوگرافی، جانمای  -

 : را پایین انداخت و گفت مریم سرش

چه لزومی داره االن بدونیم که »: مادرشوهرم میگه، نه نرفتم -
 ؟ «جنسیتش چیه

 : شهره گره ای به ابرو انداخت و گفت

از ا سونوگرافی خیلی چیزه تو؟ هرای جنسیتمگه سونوگرافی فقط ب -
 چیکار به اون، بعدشم تو با شوهرت برو. بچه معلوم میشهوضعیت 

 ؟ داری

 : و گفتمریم سرش رو پایین انداخت 

 ؟ کدوم شوهر -
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 : گفت رد وچشم هایش را گ هرهش

 ؟ یعنی چی -

 . رفته ژاپنمسعود چند ماه . نتونستم پشت تلفن بهت بگم 

 : گفت، شهره دوباره با همان حالت تعجب 

 ؟ ژاپن -

 . با سر تایید کردمریم  

 ؟ دونست می؟ رفته تشوهر، یتو االن از موقعی که باردار شد یعنی

 ! مسعود خبر نداره، اصال قرار نبود باردار بشم! تجاس بدبختی همین -

ونه جاین تب ژاپن رفتن چیه که تو  ونمدنمی، شانسیچه بد ! عجب -
 ؟ جا کار کنه تونست ایننمی نی مسعودعی؟ افتادهها خیلی

 : مریم سری تکان داد و گفت

 ، هکسی نبود حمایتش کن، یدچرخنمی مغازه عکاسی -

ی نهجوری پاش یه، رهآنمی در مرداآدم سر از کار این ؟ چی بگم واال -
اگه بابات تورو  کردنمی کند که همه فکرش بابا تو از جا  هوندر خ

 ! کشهمی خودشو، بهش نده

 : بالفاصله گفت، ناراحت شده مریم از حرفهای او، شهره احساس کرد

ر دست پهلل اشا ان، هاین سختی رو به جون خرید ب حتما بخاطر توخُ -
 . گرده برمی

 : مکثی کرد و گفتمریم 

 ! دارمخودمم دیگه شک ، شنیدمها خیلی دهناز  رو من این حرف، ونشهره ج

 ؟ به چی شک داری -
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 ! عشق مسعود و به عالقه  -

 : شهره سیبی برداشت و مشغول پوست کندنش شد و بعد با آرامش گفت

 دونی کهمی خودت، نداشته باش هاخیلیحرف  تو کار به! چرت نگو -
دستی های سیب را داخل پیشچو بعد قا، داره تمسعود چقدر دوست

 : گذاشت و مقابلش گرفت و گفت

 . سیب برات خیلی خوبه -

مادر شوهرم از اول . هستمدونی تو چه برزخی تو نمی، شهره جون -
که ؛ هطوری رفتار میکن کال، رفته هم که مسعود حاال، منو نمیخواست

 . مشون هست دی توی زندگیزیا یه عنصر انگار من

 : گفت، سیب دیگری برداشته و مشغول پوست کندنش بود شهره که

، هرمادرشوه ممادر خودم، نه، نکه بگم بد باشه. مادرشوهر جنسش همینه، عزیزم
شم بشه از چ قروضسرش مپاگه ، هبینمی رش مریض بشه از چشم توپساگه 

بهش  اگه پسرش، بینهمی واز چشم ت بشهشکست ور پسرش اگه، بینهمی وت
شم از چ، یادسرش بپسر  خالصه هر چی. بینهمی بازم از چشم تو، هاحترام نزار

 هانتظار دار، ودست تسپرده  تنشوچون پاره ، خیلی غیر طبیعی نیست، بینهمی تو
 . ش حمایت کنیم مثل خودش از بچه تو ه

معلومه خیلی ، هم که مردشوهرش، و داره رکه همین یه پسرو هم مادرشوهرت
 . روز خوشی نداره و حال سعود همرفتن محتما از ، شه دیگهوابسته بچه ها

 ! اصال نداره -

 . ب دیگهخُ -

ز ا که مسعودتلقین کنه من  انگار میخواد به، حرفی میزنه ولی هر -
 . شدهازدواج با من پشیمون 
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 : دست پسرش داد و گفت شهره از جابرخاست و تکه ای سیب

و بعد ادامه داد  باالخره اونم یه مادره دیگه؟ شاید تو حساس شدی -
: همیشه میگه، مادربزرگم زندگی کردمریم جون مادر من چند سال با 

بهش احترام  تهم به خاطر شوهر یادنخوشت ت اگر از مادر شوهر »
طرف ر بازم اگ ولین هر چقدرم از مادرشون دلخور باشا مرد، بزار

ولی  نشاید یک دفعه خالی نکن، نکنمی پشتتو خالی، مادرشون نباشی
یه  تراز موفقی، شنمی اعتناسبت به زندگیشون سرد و بی به مرور ن

 از خودش راضی نگه رو مادرشوهرش که با سیاست ی اینهتو زندگزن 
شاید در ظاهر مرد از تو ، سزندگیش خوندی هوگرنه فاتح، داره

، طنولی بدون تو با؛ مادرش هدبه خاطر مثالً رفتار ب، طرفداری کنه
، توقت برای مادر شوهر پس تو زندگی هیچ! کم ازت دور میشهکم

 ! تورو نخواد مهر چقدر، خنجر از رو نبند

 : مریم به آرامی گفت

مامانم هم همیشه این : و بعد ادامه داد! از رو بستهخنجر فعال که اون  -
 ! حرفا رو میزنه

 ینیبمی زندگی هایی که، خیلی فکر کردم موضوعمن خودم به این  -
را زنهایی اکث، هکنکنار زنش عاشقانه زندگی می مردبعد از سالیان سال 

 . داشتن رابطه خوبی وهرشونبا مادرش هستن که

 .. .ولی، دارم من احترامشو -

 : گفت، شهره که مواظب سیب خوردن پسرش بود

، مدهاور پدر من در اولی تو این مدت صد ب، پارسا تازه یه سالشه -
شیم اون می چند سال دیگه ما خودمون مادرشوهر، دیگه تسدنیا

 ! کنهمی وقت جبهه تغییر
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 . هستی مثل االن که عروس خوبی، یشمی یتو مادر شوهر خوب -

 ام از چشمشه عروسامون هر چی ب! برعکس بشهموقع فک کنم  اون -
 : گفتوخندید  و بعد! نبینمی

ون اربن و موشک وهشت سال جنگ و بمبارکه  هنسل ما نسلی، واال -
 ! ممثل گرگ بارون دیده شدی، دیده

 ! قرمز و سفید تو گوشمه هنوز صدای آژیرهای وضعیت، آره -

 ولی کمی؛ مصاحبت با شهره کمی از تشویش هایش را کاست، ریمآن روز م
زندگی ؛ را داشت هرهدگی ششرایط زناو هم ، دوست داشت، هم غبطه خورد

، دنوران دبیرستان را با هم مرور کردخاطرات د. مستقل و بودن کنار همسرش
 ... ...هایش خندیدندو شیرینیها به تلخی، زندگیهای دغهدغ از تمام فارغ و

ره شده بود و سرمای مرموزی وجودش را احاطه چیسرخی غروب بر آسمان 
، رسید جلوی مغازه، دکشانمی او را به عکاسی سابق مسعود یاما نیروی؛ کرده بود

تمام خاطرات ، شنودمی عکاسیاز داخل  را که هنوز صدای مسعود حس کرد
اوایل مهر ماه بود و او برای . ش به یکباره بر ذهنش هجوم آوردندا یآشنای

اسی عکبه به اتفاق سمیرا ، چند قطعه عکس نیاز داشت، اش تکمیل پرونده
 : انداخت و گفت اوسمیرا زیر چشمی نگاهی به . دحله رفتنم

 . کنهمی ش نگاههم! تو رفته خهپسر تو ن ناز موقعی که اومدیم ای 

 : مریم با آرامش گفت

 ! توجهی نکن -

م باره به مریدو، سمیرا بعد از چند قدم، راهی خانه شدند، بعد از عکس انداختن 
 : فتگ

 ! گردم حالشو بگیرمبر. میادون داره دنبالم! روپبچه  -
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 . برنگرد، محلش نذار -

 ! ها خونه رو یاد میگیرهآدرس  -

 . میره سراغ کارش، معطل میشه. برو تو لوازم التحریری -

خودکار  ر وفتچندتا دمریم ، چند دقیقه زمان صرف شد، لوازم تحریری شلوغ بود 
 . خرید

 : سمیرا گفت

 . مثل اینکه رفت پی کارش -

 . گفتم که بهت -

 خانه. ردک ییبعقآنها را ت هدوباره کسی مانند سای؛ داما وقتی از مغازه خارج شدن 
 . شان در همان کوچه عکاسی واقع شده بود

 جلوی مغازه منتظر او، قرار مسعود بی، هر روز موقع رفتن و آمدن از مدرسه 
ی دختر، بود دبیرستانآخر  مریم سال. کردمی ماند و بدون حرفی نگاهشمی

 .. .مشکی و چشمانی درشت، ظاهری جذاب و زیبا، پر از شور و شوق جوانی

به  شدرجوان عاشق همراه با ما االخرهب. چندین ماه به همین منوال گذشت 
ساله که دیپلم داشت و دوران سربازی اش را طی  15 یپسر، دخواستگاری آمدن

 . راضی کردن مادر سپری شده است صرفشد این چند ماه  شخصم .کرده بود

، های داخل مغازهسعک، زهای خوش آشنایی در ذهنش مجسم شدرو چنانمه 
بزرگ خودنمایی های تصویر افراد دیگری در قاب عکس. عوض شده بودند

او را به داخل را دید که عود چهره خندان مس، عکاسی خیره شد داخل به، کردمی
ها غوشآ؛ چه روزهای خوشی را در این مغازه سپری کرده بودند. کردهدایت می

 مردیآغوش ، دوران کوتاه نامزدی، عشق ورزیدن های، پنهانیهای و بوسه
های چهارشانه با انبوهی از موهای خوش حالت و روشن با چشمو بلند قامت
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سخیر توانست قلبش را تمی که، زیباترین مردی بوداو  ریمم از نظر، گیرا نافذ و
یادآوری  از، بود بی نقصزیبا و ، اش مانند چهره شرفتارهای متین و مهربان. کند

 نشکرد تمی پچ پج که کنار گوششدر تاریکخانه  اش عاشقانههای حرف
 : ی بلند گفتیصدا، مورمور شد

و ا صاحب مغازه متوجه ایستادن طوالنی؟ داشتید کاری، ببخشید خانم -
با صدای گرفته ، حزنبا خجالت و دنیای پر از . ه بودجلوی مغازه شد

مغازه عذرخواهی کرد و با عجله از آنجا از صاحب ، وه درونشاز اند
 .. .....دور شد

ه وقتی جلوی خان، داشتمیبرقدم هایش را تندتر ، هوا کامال تاریک شده بود 
 : شماتت گفت با در ایستاده بود و ماهرخ جلوی، رسید

  !برام نوشتی ه آدرسی کهمیخواستم بیام ب! نگران شدم؟ یدختر کجای 

 : فتگنگاهی آمیخته به عذرخواهی به او انداخت و ، ه افتادمریم یاد حرفای شهر

 .. ...ببخشید -

، دمجبور بو رخو ماه کشیدمی تقویتی اش تا دیر وقت طولهای اب کالسمهت
تنها جلوی تلویزیون نشسته و با بی مریم . او همراه شود با برای بازگشت

کانالی که به جز دو . کردعوض می کانال، بار حوصلگی چند دقیقه یک
ره ی در زندگی روزمهای طوالنی با موضوعات مختلفی که هیچ کاربردسخنرانی

 خودش برود و کتابتصمیم گرفت به اتاق تلویزیون را خاموش کرد ، داشتن
 رداشتببه آرامی  را با کمی درنگگوشی ، زنگ زد در همین لحظه تلفن بخواند

 : گفتو 

 ؟ الو -

 : گفت یطنت و لحن همیشگیکسی باش خطپشت 
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 ؟ سالم عشقم -

ود که ب یاین اولین بار. شد قتمام وجودش پر از شو، با شنیدن صدای مسعود
 ! م بگوینده بههایشان را تلفنی حرفد نستنا تومی ن مزاحمبدو

 : خوشحالی گفت مریم با

 ؟ تویی مسعود -

 من غالمتم  -

 . مامان و مهتاب خونه نیستن

 . همیدمف م خود -

 ؟ از کجا -

ه ب و بعد با صدای بلند شروع داشتناز اینکه مامان گوشی رو بر -
 . خندیدن کرد

 : مریم با خوشحالی گفت

 ؟ حالت خوبه -

 . زنم خوبه خوبممی باتو حرف ماالن که دار -

 . این دفعه زودتر زنگ زدی -

 شخواستم از تنهایی در، خونه تنهاس، دم عشقممتوجه ش، خوب دیگه -
 . بیارم

 ! آره تو علم غیب داری -

 . ما برای شما همه چیز داریم 

 ؟ دلت برام تنگ نشده -

 تنگیچیزی اونطرف تر از ه ی، دلم از تنگی گذشته -

 طور  منم همین -
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 حالی بینم یکم کمی احساس -

 دلتنگم، نه -

باید دونی که  می، اما ناچارم. چقدر دوست دارم، دونیمی خودت -
 . متحمل کنی

 ؟ چاره ای جز تحمل کردن داریم مگه -

 ؟ کنهنمی مامان که اذیتت -

 ! هرابطه بین عروس و مادرشوهر یه رابطه بین صلح و جنگ -

 ؟ یپیش روی یا عقب نشین؟ هستین تو کدوم موقعیت استراتییک اال -

 کنممی نشینیعقب ه دارمدستم صلح میشه پرچممن ه، بانه با -

 . درست میشه، مدارا کن، دشو دارهخاص خو ایمامان اخالق -

 . مکنمی مدارا، نگران نباش -

 ،او را با خود شپدر و مادرش را پرسید و او توضیح داد گاهی پدر حالمسعود 
، دنتلفنی صحبت ک اوتواند با نمی اگر بعضی اوقات. بردمی خانه خودشان
 اگه: و گفت دانستنمانع  رااو به خانه پدرش  رفتنهم  دمسعو، نگرانش نشود

حتما این کار را ؛ سازدتا حدودی مرتفع میی هایش را دلتنگ ن اورفت ددانمی
اطمینان داد که هر  ه اش به اوعاشقانو  و بعد با لحن همیشگی. انجام دهد

، راهم کندو زمانی که بتواند پول خانه و مغازه را ف. کندفکر می به او لحظه
تمام شد و آن رخ و مهتاب قبل از آمدن ماه، آنها مکالمه. بالفاصله برمی گردد

اما ؛ حبت کردمسعود ص اهرخ بامهای اشاره وبدون ایما، آسوده خاطروز مریم ر
 .. ...وجود بچه را از مسعود مخفی نمود همچنان



 و بار مشقتهای تکانی خانه، سال آخر تکاپوی در همه وبود  ماه اسفند
  ...ها فروش دست اغد بازار، معابر وها خیابانهای شلوغی، طوالنیهای خرید

، بارداری دیگر مشکالت اما؛ بود رفته بین از مریمهای تهوع حالت تقریباً
 شا تیحرا خاطر به ماهرخ. کردمی اذیتش شبانههای خوابی بد و سنگینی
 او اما. برود باال و پایینها پله از نباشد مجبور تا بخوابد پایین، بود داده پیشنهاد

 و رعد و باد صدای با، ها شب بعضی هرچند، باشد خودش اتاق دادمی ترجیح
 در گاهی و کندافمی دلش در حشتیو پنجره پشت تاریکی و پریدمی جا از برق

 که دیدمی را یهایسایه ظلمانی و تاریک حیات به رویهبی دوختن چشم اثر

 نامش و میزنند صدایش پنجره پشت از کردمی احساس، اند زده زل او به، گویا

 برود دستشویی سمت به و شود خارج اتاق از که این از گاهی. کنندمی نجوا را

 سعی! دهد لشهها پله از تا ستوا منتظر کسی کردمی حس. داشت وحشت

 توهمی اینها که دانستمی، باشد نداشتهها سایه و صداها به توجهی کردمی

، خوابیدمی وقتی اما؛ بخوابد و دهد آرامش خود به کردمی تالش. نیست بیش
 کوتاههای نفس سرش پشت و کشیده دراز کنارش فردی کردمی احساس

 خشک چوب مانندش بدن، شود پهلو به پهلو و ددبرگر کردنمی جرأت. کشدمی



 آهنگ عشق

 تو با من نباش نگران مادر، میزد نهیب او به درونش کودک تکانهای. شدمی

 . نیستی تنها تو، هستم

 میان در کسی با را خود وحشت ازای  کلمه، دکشیمی که رنجی همه با 

 داد ترجیح. شوندمی نگرانش بیشتر مادرش و پدر، دانستمی. گذاشتنمی

 .. .....نشود زده خجالت تا بماند زده وحشت

 و بردمی مسافر اطراف شهرهای به گاهی، کردمی کار همیشه از بیشتر سعید 
 را خانه پیش پول بود ساخته ملزم را خود. گذراندمی شهر از خارج شبها بعضی

 بهتری شرایطها بچه و برگردند خود سابق محل به دوباره تا؛ دهد افزایش

 .. .....باشند داشته

ها پول تمام او و رساندمی ماهرخ دست مرتب را مسعود هایپول مطمئنی فرد 
 گویا؛ بود شده تر دلسوزانه ش کمیرفتارهای، کردمی گذاریسرمایه بانک در را

 اعتراضی مریم. بود کاسته را شهای اضطراب از کمی، مسعود هایپول برق
 به کار این مسئولیت دادمی ترجیح داشت که وضعیتی خاطر به، کردنمی

 و کردمی استفاده سوء وا متانت از معمول طبق ماهرخ و باشد ماهرخی عهده
 و کردمی باا هایشخواسته گفتن از مریم. گذاشتنمی اختیارش در کافی پول

 هوس که چیزهایی، اختیاربی گاهی. شدمی وارد اش روحیه بر مضاعف فشاری
، توانش حد در مادرش و گذاشتمی میان در مادرش با خجالت با کردمی

 صحبت، شاحتیاجات مورد در ماهرخ با گرفتمی تصمیم وقتی. کردمی برآورده

 به که است این با برابر پول کردن خرج، فهماندمی او به رفتارش با او کند

 متحمل باید، شوهرش مانند نیز او و است شده یتوجه بی مسعود تالشهای

. برسند، سته مسعود لخواهد که مبلغی به زودتر هرچه بتواند تا شود ریاضت
 و رودمی تاراج به مریم نفس عزت چگونه رفتارها این با که دانستنمی

 . دگردمی متزلزل شخصیتش
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های عدالتی بی و اتنامالیم باران زیر را او، متزلزل روحیه و جسمانی وضعیت 
 لحظه هر و روز هر خودهای گونه روی را آن او قطرات و کشاندمی ماهرخ

 زیر در گاهی و لرزیدمی، شدمی خیس، زدمی قدم پروا بی. کردمی احساس

 هموت با، ها نامهربانی باران زیر یمحافظ بدون دوباره و گرفتمی پناه پدر چتر

 دونفره هوای تصور و دلش هوای بودن ابری و مشترک زندگی از بردن لذت

 ... .....دادمی ادامه یشخیال زدن قدم به

 : گفت گونه نجوا صدای با مهتاب. دبودن شدن آماده مشغول ماهرخ و مهتاب 

 ؟ باشه داشته الزم چیزی یه اونم شاید؟ بگی مریم به میخواین مامان -

 : گفت اخم با و آهسته رخماه 

 ! شکمش اون اب؟ چی به مثال -

 ! دیگه میخواد لباس ماون باالخره -

 ! هدادن هدر پول االن! میخره، کرد زایمان وقت هر -

 ویرزت به آلوده صدای با اهرخم. شد آنها متوجه و آمد پایین هاپله از مریم 

 : گفت

 وضعیت این با تو گفتم، بخریم لباس تیکه چند ریممی ما، جون مریم -
 من، بیای میخوای اگه خودت حاال. کنینمی پیدا رو لخواهتد لباس

 . ندارم حرفی

 و کرد تنش لباس به نگاهی، نداشت بیشتر حاملگی لباس دست دو که ریمم 
 : گفت بعد و کند سپری باید مسعود حضور بدون که عیدی فکر به

 ! نیست نیازی نه -

 پیروزمندانه و شد خیره او زندگی شوق از خالی و پیمرده چهره به ماهرخ 

 : گفت
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 که کرد اشاره مهتاب به بعد و. کنیمی خرید، کردی زایمان هللاشا ان -

 . کند عجله

 سرش تاسف با انداخته نگاهی نیم مریم به مادرش حرفهای از دلخور مهتاب

 که ریمیم با و بود ایستاده آنها مقابل در اکنون که یمریم. انداخت پایین را

 و شاد دختری. داشت فرق ناآسم تا زمین، شد آنها خانه وارد بار اولین برای
 تلنگری هر با که بود شده تبدیل متزلزل و ضعیف فردی به اکنون، مصمم

 . شدمی لبد خاک از یلت به و بود ریزش آماده

 خودش برای چای ریختن مشغول و رفت آشپزخانه سمت به متفکر و آرام 

 ... ...شد

می صحبت هاخیابان شلوغی به راجع هیجان با که مهتاب و ماهرخ صدای 
 حوصله، رفت اتاقش طرف به آهسته و برخاست جا از. رسید گوشش به کردند

 اتاق. اند خریده چه بداند که دیدنمی لزومی. نداشت را آنها تفسیر و توضیح

 و از گوشه پرده، کشید دراز آرام بماند تاریکی در داد ترجیح، بود سرد و تاریک

 به، ستاره یک حتی نبود چیزی، کرد راندازو را آسمان. شد خیره بیرون به

 آتی روزهای به، بود شده دشوار برایش شدن پهلو به پهلو، شد جاه جاب سختی

 از که سوالهایی و مهمانان تصور، ها آمد و رفت آغاز و عید آمدن، کردمی فکر

 در، آوری زجر رسم چه: گفت خود با. کرد شخاطر آزرده، دشمی پرسیده او

 ملزم را خود روز چند آن در بینندنمی را همدیگر که کسانی، یکسال طول
 ترتیب بدین، دهند پس بازدید حتما باید و بزنند سر یکدیگر به که سازندمی

 آغوش در را دیگریک همشتاقان بار هر و گیردمی صورت هامالقات این بار چندین
می فکر و پوشانندمی نو هایلباس با را خود پای تا سر، دنبوسمی و گیرندمی
 آشتی دارد کدورتی هرکسی و اند شده متحول هم آنها سال تحویل با ندکن

 از همه گویا. شوندمی تشنه هم خون به دوباره، رسیدهن آخر ماه به اما؛ کندمی
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 ما بگویند و دهند فریب را طبیعت خواهندمی و دارند رودربایستی بهار فصل

 گره طبیعت با را شتشانرس اگر دانندنمی اما؛ ایم شده متحول تو مثل هم

 ریشه وجودشان در خیانت و خباثت، نبود تزویر همه این به نیازی، ددنزمی
 . کردندنمی کورکورانه تقلید چنین این و انیددونمی

 : گفت آرام یصدای با و دیکوب در به آرام کسی

 ؟ خوابی جان مریم -

 : گفت و برگشت در طرف به ریمم، بود مهتاب 

 تو بیا بیدارم نه -

 : گفت و شد خیز نیم مهتاب اومدن با 

 ؟ یخرب شتیدا الزم که یایچیز تونستی؟ بود خوب خرید -

 . اومدیمی متوه کاش، تقریباً -

 ! دونیمی منو وضعیت که خودت، هشلوغ ونایابخ -

 روزای این باش مطمئن! یشد حرف کم خیلی روزا این جون مریم -

 . شهمی تموم سخت

 : گفت و زد تلخی لبخند مریم 

 . یممیش تموم داریم که ماییم این، نشینم تموم وقت هیچ روزا -

 . هشروع خودش این، میشی مامان داری تازه تو -

های مسئولیت؟ تازههای دلواپسی؟ جدید هایاضطراب؟ چی شروع -
 ! موناتمهای بختیبد ؟ سنگین

 ! رهدا لذت عوضش ولی، دیگه همینه زندگی -

 ؟ تنهایی و تاریکی لذت -



 آهنگ عشق

 قدمپوچی  سمت به واقعا اگوی، دارد دگرگونی هروحی مریم دید که مهتاب 
 : گفت ای ناامیدانه لبخند با! گذردمی

 . میشه موتم تاریکی و تنهایی این، گرده برمی مسعود -

 هنش تنهایی و یکتاری مجموعه برای جدیدی عضو، ممسعود کنه خدا -
 ستاره بی و تاریکی گوشه همان به و کشید دراز دوبارهو بعد 

 .. .کرد ترک را اتاق آرامی به مهتاب وخت ود چشم آسمان

پله از مریم پای صدای. کشید دراز سرجایش و کرد خاموش را المپ مهتاب 
 به نگاهی، شدپهلو به پهلو  ماهرخ. رفت دستشویی سمت به آهسته، آمد ها

 : گفت و انداخت مهتاب

 ! مونیمی خواب مدرسه برای فردا، بخواب بگیر تر زود -

، بودیم برده خودمون با زور به امام کاش مریم روم، یادنمی خوابم -
 ! خرابه وحیه اشر خیلی

 ؟ شدمی خوب شه احیرو ومدامی اگه -

 ! داره لذت کردن خرید باالخره -

 فکر به تو، کنهمی نجو ریال به ریال برای غربت تو مسعود االن -

 ؟ یدختر این لذت

 ، همسعود هزن، دختر این -

 سخت شرایط در باید شوهر و زن؟ چی یعنی میدونی اهلت و تعهد -

 خوب یکی اون، کنه کار خر مثل یکی نه این که، باشن هم مثل

 ! هبگرد و بخوره

 ! هگردمی و میخوره خوب داره خیلی -

 ! همسعود از بهتر حال به هر -
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! داره فرق وضعیتش باردار زن بعدشم، خواسته و این خودش مسعود -
 داره توجه به نیاز

 ؟ خودش یا هستیم یشرما مسئول باردا -

 ! پذیرفت باید، اومده پیش حال هر به مامان -

 : گفت و کشید آهی ماهرخ

 گرفته نظر در براش رو کسایی چه داشتم مسعود برای آرزوهایی چه -

 . بودم

 : گفت و شد خیز نیم ماهرخ طرف به مهتاب 

 .. .شد برقرار سکوت نابینش بعد، بیرون اومد دستشویی از، یواش -

 با بعد و کردمی فکر شهره حرفهای به و رفتمی باالها پله از آرام مریم 

 : گفت افسوس

 محال امری شدن پذیرفته و شدن ثابت، کنند قیاست دیگران با همیشه وقتی

 . است



 در درختان و دادندمی را بهار نوید مهاجر پرندگان. بود اسفندماه آخر هفته 

 و دادمی جوالنها کوچه الیه الب در زمستان سرمای و زدن شکوفه تکاپوی
 .. .ساختمی نمایان را چشمهایش زهر آخرین

 میالد و دادندمی نشان خواهر به خوشحالی اب را خود نو لباسهای دخترها 

 ندهایشب مهربانی با مریم و کرده پایش بود خریده برایش پدر که یینو کفش

 خوشحالی با و کردمی پاک را عید پلوی سبزی عاطفه. بستمی برایش را

 . شدمی خیرهها بچه به گاهگاهی

 به سعید و. دبو آمده آنهای هخان به پدرش اصرار به، روزی چند مریم 

 از پر خانه فضای. برگردد تهران به شب آن بود قرار و برده مسافر شهرستان

 . بود هیجان و شوق و شور

 : گفت یبلند صدای با و ویدد در طرف به میالد خانه زنگ صدای با 

 اومد بابا -

 خنده با و شد وارد داشت سیلهو مقداری، آغوشش در که میالد، دقایقی از بعد 

 : گفت



 فصل ششم

 زمین روی احتیاط با را آنها بعد! کرده خرید مریم بچه برای بابا -

 .. .دوید حیاط طرف به دوباره و گذاشت

 را دستش آرامی به و شد نزدیک بود مانده خیره وسایل به که مریم به سعید 

 : گفت و گذاشت اششانه روی

 . بیاد دنیا به دومبا مغز نمونده چیزی دیگه -

 : گفت و بوسید بعد و کرد نگاه را سعید پیمرده و خسته صورت مریم 

 ! نشده باز مه اهیزیج اینکارتو هنوز بابا -

 نوکارت و کنهمی تهیهو ر مناسبی جای، برمیگرده مسعود زودی به -
 میشه باز توسایل

 ! بابا منیست راضی من، یانداخت زحمت به خودتو چرا -

 : گفت و شد نزدیکعاطفه به آنها  

 . هدختر مادر، پدر وظیفه سیسمونی هیهت، جون مامان -

؟ کنیدمی یبیخود ایمرس این درگیر خودتونو چرا؟ ای وظیفه چه -
 ؟ دباشی زحمت تو همیشه باید

 : گفت و آورد در را هایش جوراب و نشست زمین روی ه آرامیب سعید 

 و ذوق چه با نمیدونی بابا! باشه شیرین نقدرای، زحمتها همه کاش -
 . میشم بزرگ پدر دارم گفتم فروشنده به، خریدم برات رو اینا شوقی

 : گفت سمیرا، کردندمی بازرسی خنده اب را وسایل سمانه و سمیرا 

 : گفت و کرد نگاه همانس به بعد و؟ ممیشی خاله زودی به هم ما یعنی -

 ! جل الخالق، و هم خاله میشیت کن فکر -

 : گفت سمانه 

 ؟ چمه من مگه -
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 . دهمی شیر بوی دهنت شدن خاله برای فقط، هیچی -

 یا ای خاله مونهمی بچه؟ چی تو، ممیش مهربون خاله یه من باز -
 ؟ دایی

 : گفت سعید، بیاورد در واست قلدربازیخ دوباره که سمیرا -

 . بچینید زیرزمین نببری ور وسایال، کردن کل کل عوض -

 : گفت و کرد بغل رووسایال و نداد مهلت سمیرا، شد بلند سمانه 

 . بیار چای بابا برای شما مهربون خاله -

 : گفت و کرد نگاهش همانس 

 یه یبیفت راه ستیاوخ فقط، ندیدم سیبیالتو بود شب داداش ببخشید -

 . بوق بزن

 : پرسید کنجکاوانه کرد و عاطفه به نگاهی میالد 

 ؟ بعدا میاره در سیبیل من مثل اونم؟ ه میشه یا داییخال سمیرا، مامان -

 : گفت سمانه

 راسمی لب پشت به دستیبعد  و داره سیبیل االنم اون، جان میالد -

 : گفت و کشید

 ! هپرپشت مچقد، ماشاهلل -

 : گفت و زد لبخندی عاطفه 

 . کنید بس، اهلل اال اله ال -

 : گفت و کشید دراز ه آرامیب سعید

 . بیار برام اییچ یه خودت، نمیشه گرم آبی ااین از عاطفه -

 . نشست پدری خسته تن کنار مریم و رفت آشپزخانه طرف به عجله با عاطفه 
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 تمام با او، دهد پاسخ را پدرش دریغبی هایمحبت چگونه دانستنمی 

تا . گذاشتمی مایهش جان از، نبود فرزندانش سرشکستگی به راضی تنگدستی
 . نشوند سرافکندگی و یأس دچار اقتصادی بد شرایط در آنها

 با خانه ساکنان و بود شده بیهوش خستگی از سعید آورد را چای عاطفه وقتی 

 زحمتکششان پدر چشمان از خواب تا کردندمی صحبت یکدیگر با اشاره و ایما

 .. .نشود ربوده

 تلفن امید به کرد تمراجع ماهرخ خانه به سال تحویل از قبل روز یک مریم 

 به که قولی طبق بعد و کند صحبت او با شد موفق خوشبختانه و، مسعود

 آنها کنار سال تحویل موقع تا کرد تمراجع پدرشی خانه به بود داده پدرش

 .. .باشد

 با پلو سبزی خوش بوی. بودند کرده آماده را خود نو هایسلباها بچه، عید شب 

 سمانه و سین هفت سفره چیدن مشغول سمیرا. بود گرفته فرا را خانه ماهی

 مادر کنار در مریم، چیدمی خود مخصوص ظرفهای در را شیرینی و میوه

، بهار شوق بوی، تازگی بوی، دادمی عید بوی خانه. کردمی آماده را شام وسایل
 پدر کنار دغدغه بی و آسوده مریم که هاییسال بوی، همبستگی و عشق بوی

 .. .گفتمی آمد خوش بهارهای زیبایی تمام به مادرش و

 : گفت و گذاشت سفره کنار و بوسید را قرآن سمیرا

 بعد، میذاره قران، الی، نوهامو عیدی، سال تحویل از قبل بابا -

 دوباره را سرکه و سکه، سنجد، سیب، سیر، سمنو، اقمسهای ظرف

 و آورد آب کمی. باشد نقص بی و کامل سین هفت تا کرد وارسی
 انگشت با تنگ داخل ماهی به خوشحالی با و یدچپا سبزه روی

 : گفت و زد تلنگری



 آهنگ عشق

 شروع 76 سال، ثانیه یازده و دقیقه 33 و 0 ساعت فردا جون مریم -

 ؟ میشه باورت، میشه

 : گفته آرامی ب مریم  -

 خونه جا هیچ. میموندیم بچه همیشه کاش، مبیزار عمر گذر از من -

جا  هیچ با مقایسه قابل داری اونا کنار که آرامشی، نمیشه مادر پدر
 . دارن تدوس نهوبه بی، نیست

 : گفت و کشید آهی سمیرا

: داد ادامه بعد و، باشیم هم کنار همیشه کنه خدا؟ داره خبر فردا از کی -
 ! دلمه تو عجیبیی دلشوره یه غروب از مریم

 : گفت و شدمضطرب  مریم

 ساعت به نگاهی نگرانی با بعد. نده راه دلت به بد، دوره راه بابا  -

 : گفت و انداخت

 ! ها کرده دیر نظرم به؟ نکرده دیر بابا -

 : گفت و شد او تشویش متوجه سمیرا 

 . بگیری دلشوره اینقدر تو میخواستمن، تمگف چیزی یه من بابا -

 : گفت کردو نگاه مریم به سمیرا و درآمد صدا به خانه زنگ صدای 

 بابا اینم بیا -

 بلند حیاط از میالد صدای دقایقی از بعد. رفت در طرف به دوان دوان، میالد 

 ، ابی دقیقه یک مامان. شد

های قدم با آهسته سمیرا، نشد خبری، رفت در طرف به سراسیمه عاطفه 
 مریم. برداشت قدم طرف حیاط به سمانه او از بعد رفت حیاط طرف به سست

ش نگاه تمام. بود شده چسبیده زمین به چسب با گویا، داشتن رفتن توان



 فصل ششم

 صدای، کرد تیز را هایش گوش. برنگشتط حیا از کسی اما؛ بود طحیا متوجه

 : بود واضح تر همه از سمیرا صدای، تنید هم درها گریه هق هق

 ... .بابا.. ...بابا؟ چرا آخه -

  ...کوبید زمین به شدت به را سرش کسی یویگ، رفت سیاهی شچشمان

 اش گونه بر را آب قطرات، ه بودگرفت آغوش در را مریم سر نگرانی با عاطفه
 هنوز. کرد نگاه راعاطفه  مبهوتو  مات، شد باز مریمهای چشم، یدچپامی

، نشست سختی به، داشت عجیبی سردرد، بود نشده قطع شیون صدای
 زودتر کمی بار این، بود او شبانه وهاما همانها این. بشنود چیزی خواستنمی

 سمت به را صورتش، کشید دراز آرامی به دوباره. بودند آورده هجوم سرشه ب

 ... .! وحشتناکی خواب چه: گفت خود با و بست را چشمهایش و برگرداند دیوار

 دانستنمی، بود شده صبح، رفت حیاط طرف به آرام، برخاست سراسیمه مریم 

 شکمش در چیزی، بود سرد هوا. شود خارج خانه از خواهدمی منظور چه به

. بود بزرگ آنقدر شکمش چرا، کرد نگاه شکمش به تعجب با میخورد تکان
 گرمی احوالپرسی باهمها بعضی، شد خیرهها آدم به پیمود را زیادی مسافت

یش پاها، گفتندمی تبریک را عید وفشردند می آغوش در را یکدیگر، نمودندمی
 ه آرامیب، دید شمقابل نیمکتی، گرفت فرا را وجودش عجیبی ضعف، شد خسته

 را اش چهره آفتاب، مورمورشد بدنش، گرفت وزیدن خنکی نسیم، نشست

 و نامفهوم چیزها تمام، کرد احساس داشت دل در عجیب حشتیو. داد نوازش
 که جایی، نشناخت را خودش، انداخت خود اندام به گاهین، هستند گگن

 اطرافش به دوباره، بود کرده گم را مکانش و زمان، ورداین یاد به را بود نشسته

 چیزی؟ چیست دانستنمی اما کردمی سنگینی اشسینه روی میغ شد خیره

، ش چیره شدوجود بر گرسنگی و سرما. ت کردوحش، خورد تکان شکمش در
 زن، شد او دست هاینان متوجه شنگاه تمام. آمد کنارش دست ن بهنی ناز



 آهنگ عشق

 از بزرگیی تیکه عول با او و گرفت مقابلش به آرامی نان را، تاملی کرد، ایستاد

 به، شد دور او از تعجب با زن. شدآن  خوردن مشغول درنگ بی و کند را آن

ی تکیه کاش کرد آرزو و کرد فکر شد دور او از عجله با چگونه که زن رفتار
 . ...بود کنده بزرگتری

 اج و واجه و بود نشسته پارک نیمکت روی هنوز و رسید آسمان ب به وسطآفتا
 کجا دانستنمی. بود دوخته چشم تندشگذمی برابرش از عجله با که افرادیبه 

 از بعد. گرفتنمی سرش قوت در فکری هیچ! نشسته آنجا چه برای؟ برود

، بودند شدهاش  متوجه بود مدتی گویا. ننشست کنارش نواج دختر دو دقایقی
 : گفت و کرد نگاه را مریم پای تا سر آنها از یکی

 ؟ هستی کسی منتظر -

 : گفت دیگری

 ؟ نشستی اینجا وقته خیلی -

 : گفت اولی دوباره. کرد نگاهشان گنگی با مریم

 ؟ کنیم کمکت خواهیمی -

 : گفتدومی . داد تکان تایید نشانه به را سرش مریم

 ؟ آمدی کجا از؟ غریبی -

 . نداد جوابی مریم

 : گفت و کرد شکمش به ای اشاره دومی 

 ؟ بارداری -

 هیچ که شده پرت ای رهسیا به گویا. فهمیدنمی را آنها حرفهای مفهوم مریم 

 ! داندنمی را آنجا مفاهیم از کدام

 ؟ دیاوم کجا از میببین، بزن حرف، بخ؟ اللی -
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 ! جایی یه از: گفت ترس با مریم

 : گفت خنده اب ولیا

 ؟ چیه تاسم، شیطون؟  کجامثال؟ جایی یه -

 . داد تکان عاجزانه را سرش مریم 

 : گفت میدو 

 خنده با عدب و! رفته یادش همو اسمش؟ زده چی نیست معلوم خدا یا -

 : گفت مریم اشاره کرد و شکم به

 ؟ یادته اینوی بابا ماس -

 . خندید او از تقلید به داد تکان سری مریم 

اری فر دختر اون از همعلوم! برامون میشه سر درد بریم پاشو افسانه -
 .. .که با چند نفر ستها

 : گفت افسانه 

 ! نمیخوره حرفا این به؟ نمیبینی شوقیاف، شو خفهه فرزان -

 . ببین شکمشو؟ داری کارچی قیافشو -

 : گفت و انداخت مریم به دلسوزانهی نگاه افسانه 

 . کنیممی تکمک ما! چیه اسمت بگو ما به نترس -

 : گفت و ه اطرافش انداختب ناامیدانه نگاه مریم

 ! بهار -

 به ناگهان. بود کرده تکرار خود با و شنیده رهگذر چند دهان از صبح از را بهار 

 : گفت افسانه. آورد زبان به و کرد خطور ذهنش

 ؟ کردن تبیرون یا؟ یکرد فرار نهوخ از. قشنگ و زیبا، خانم بهار -
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 ! کردن بیرونم -

 . است بهتر بزند را حرف این کرد احساس 

 ؟ .. .یا تشوهر؟ چی برای -

 واقعا پاسخگویی برای دیگر، کشید آهی و کرد نگاهش عاجزانه دوباره مریم 

 . بود گشته عاجز

 : گفت کردمی نگاه همچنان را پایش تا سر که فرزانه

 ! رفته در تازه! همرتب و تمیز، هست چی هر افسانه -

 : گفت مهربانبا لحنی  دوباره و انداخت مریم به دوستانه نگاهی افسانه 

 ؟ ییبیا ما با داری دوست، خانم خوشگل -

 . دکر موافقت و داد تکان آرامی به رامریم سرش  

 ؟ شدی دیوونه افسانه -

 هپیش سال چند، سردشه معلومه، داره معصومی قیافه چه ببین -
 ؟ رفته یادت وخودمون

 ! نبودیم باردار ما -

 : گفت و کرد نگاهش خشم با افسانه

 خیابان طرف به را او و گرفت را مریم دستو بعد  ...آوردیم شانس ما -

 . ...شدند تاکسی سوار هرسه دقایقی از بعد و کرد راهنمایی

 یطقو مثل، پایین متراژ با هایی خانه و باریکهای کوچه با که ای محله
 قدم افسانه کنار مریم، هتیر و سیمانی ینمای با، بود شده چیده هم کناربریت ک

 آبی رنگ که کوچک آهنی درب جلوی. میزد غر لب زیر فرزانه و داشتبرمی

، بود مشهود آن آستر رنگ و ریخته فرو مختلفشهای قسمت ضربه اثر در اش
 که کوچکی یاطح، شد باز در آرام و انداخت در به را کلیدش افسانه ایستادند



 فصل ششم

 که رنگ آبی کوچک حوض و کردمی خودنمایی آن در چنار تنومند درخت

 شفافیت مانع که داشت زیادی الی و گل، شفَکَ. بود شده تعبیه حیاط وسط

می زندگی همکف طبقه آنها که طبقه دو شمالیی خانه. شدمی آن وضوح
 یکو تودرتو اتاق دو شامل که. باال طبقه در دیگری کس ظاهراً و کردند

 .. .بود حیاط یگوشه دستشویی و حمام و کوچک آشپزخانه

 : گفت آهسته صدای با گرفت باال را سرش آرام فرزانه 

 ! میشه دردسر ینهبب کهیتمر اگر -

 : گفت و شد اتاق وارد بود گرفته را مریم دست که افسانه 

 . جانبهار بشین -

 رنگش، بود فراگرفتهضعف  تمام تنش را، نشست زمین روی آرامی هب بهار 

 .. .یدلرزمی گرسنگی از دستهایش و پریده



 : گفت کرد اشاره سمیرا به عاطفه، کرد پاک را هایشاشک ه آرامیب مرد پیر 

 ؟ شد چی چای، سا خسته بباگت  -

 یمکث عاطفه. گذاشت پدربزرگ مقابل را و استکان چای شد اتاق وارد سمانه 
 دوباره، شد سعید تصادف ماجرای کردن تعریف مشغول آرام یصدای با و کرد

 : تزونی گفمح صدای با و شد بارانی سعید پدر چشمان

 هق هق صدای بعد و! ببیند را روزها این نیست جانما، شکر اروخد -

 .. .شد بلند اش گریه

 . شود انجام فردا خاکسپاری مراسم و دنکن صبر امیلقیه فب رسیدن تا بود قرار 

به  مهمانی هر ورود باشیون  و گریه صدای و بود شده آشنا و دوست از پر خانه
 . کردمی فروکش بارهدو و رسیدمی اوج

 رفتمی سو آنو سو این هدف بی خانه داخل گاهی! بقیه از تر تاب بی سمیرا 

 و هشد خارج خانه از مریم که صبح. میکرد ترک را خانهای  بهانه به گاهی و
ی خانه از را مریم سراغ: گفت سمیرا به نگران و عاطفه آشفته. بود نگشته باز

 به سمیرا. دبرگرد زود و دهد اطالع تلفن با مریم بود قرار. بگیرد شوهرش مادر



 فصل هفتم

 و پرسید را مریم حال بالفاصله مهتاب، احوالپرسی از بعد زد زنگ ماهرخ خانه
 که شد متوجه مهتاب کردن صحبت طرزاز ، نرفته آنجا مریم فهمید رامیس

 قطع فوت خبر دادن بدون را تلفن، داندنمی را هم پدرش فوت و تصادف قضیه

 . کرد

 شانلمح کالنتری به بالفاصله و نشست تلفن کیوسک در لحظه ای مستاصل 

 به را هرهش خانه تلفن و آدرس شد ناچار و داد اطالع را مریم شدن گم و رفت

، شود باخبر مریم از سریعتر هم و نشود مطلع مادرش همتا دهد کالنتری مامور
 ... .بماند مخفی موضوعتا  گرفت قول او از و داد قرار جریان در را هرهش بعد

 بیشتر، گرددبرنمی شوهرش مادر خانه از مریم چرا که عاطفه کردن پیچ سوال 

 : گفتمی عاطفه هب بار هر، کردمی عصبی اش

 و خودش برای یاتفاق ترسیده، بیاد نداده اجازه شوهرش مادر، مامان -
 . ! بیفته ش بچه

 : دادمی پاسخ گریه با هم عاطفه 

 مریم االن! مادر از مهربانتر دایه! ش شده بچهو  مریم نگران االن -

 . باشه باباش مراسم باید

 : گفتمی داد ومی سمیرا دلداریش

 . یموافق مریم مدنوبانی هم تو که کنی وانمود فامیل جلوی بهتره -

 تمام هرهش شوهر. رفت شانحلم کالنتری به بار چندین شب تا سمیرا 

 .. .نکردند پیدا ریمم از ردی هیچ ولی گشت راها سردخانه وها بیمارستان

، نشست دنج و تاریک ای گوشه در. رفت پایین زمین زیرهای پله از آرام سمیرا 
 ذوقی چه با چگونه که کردمی مرور ذهنش در را بلق شبهای ماجرا تمام
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 هب. دادنمی امانش اشک قطرات. دبودن عید شب وسایل کردن آماده مشغول
 : گفت آرامی هب وکشید دست، بود خریده ریمم بچه برای پدرش که وسایلی

 کنایه لحنی با بعد و! میشم هندیو دارمخدایا ؟ شده چی مریم خدایا -

 : گفت خشمگین و آمیز

 ! بود قشنگی یعید خیلی، گرم دمت خدایا -

 : گفتو ایستاده مقابلش جست و پایینها پله از عجلهبا سمانه 

 . کن کمک باال بیا میگه مامان؟ نشستی اینجا چرا -

 شدت بهو  گرفت آغوش در را او و کشید خود طرف به راسمانه  دست سمیرا 

 : گفتبعد  و کرد گریهاو همراه نیز سمانه، گریست

 اینجا دیاوم همتو، رفته گذاشته مریم که، باشیممامان  هپیش باید ما -

 ؟ کنیمی داری عزاداری تنهایی

 را گلویش مریم شدن گم راز، دکن تحمل واندنمیت ردیگ که کرد  احساس سمیرا
 : گفت و گرفت را سمانه زوانبا. دردمی

! نیست مریم، نرفته خونش مریم! گفتم دروغ مامان به منسمانه  -
  ؟! رفته کجا نیست معلوم

 : گفت و دوخت چشم او به تاریکی در مانه با وحشتس

 ؟ چی یعنی -

 ! گمشده مریم -

 : گفت سمانه خود را از دست او خالص کرد و 

 ؟ میگی داری االن؟ س گم بشهچه ب مریم مگه -

 : گفت کردمی گریه شدت به چنانهم که سمیرا



 فصل هفتم

 شهره شوهر با راها نهوسردخ و بیمارستانها و هاکالنتری همه -

 ! زمین تو رفته شده آب. نیست، گشتیم

 : گفت جانی بی با، شد زمین نقش مانهس

 .. .نکنه؟ رفته گذاشته کجا؟ اومده سرش بالیی چه یعنی -

 : گفت و گذاشت او دهان روی را دستش سمیرا 

 ما بفهمه ه اگهکنمی قد مامان! میره آبرومون یواش، نگو هیچی -

 ! کنیممی پیداش

 : گفت و انداخت پایین را سرش و کرد حایل زمین روی را دستش همانس

 . کرد گریه به شروع شدت با عدب و؟ چی نکنیم پیداش اگه -

 با و شود بلند زمین از تا کرد مجبورش و داد تکان را هایش شانه سمیرا 

 : گفت آرامش

 .. .! میکنه شک مامان! برم قربونت پاشو، باال بریم پاشو -

قاشق. بود خوردن غذا مشغول و نشسته سفره سر فرزانه و افسانه کنار مریم 
. بود بریده را امانش ضعف و گرسنگی. بلعیدمی جویدن بدون را غذا های

لحظه بعد از، دادمی تکان را سرش و فرزانه میکرد نگاهش دلسوزی با افسانه
 : گفت وورد آ لب بر نیلبخند محزو؛ خورد غذا آرام آرام و آمد خود به ای

 ! ردمممی گرسنگی از داشتم -

 : گفت افسانه 

 ؟ چندماهته نگفتی. تهبارداری خاطر به -

 ؟!  بگوید باید چه دانستنمی، کرد نگاه شکمش به گنگی با دوبارهریم م 

 : گفت خندهبا  فرزانه 
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 ادای کنیمی سوال شاز که دفعه هر؟ سرکار گذاشتهاروم چه -

 ! افتاده شبرا اتفاق این یک نمیدونه بیچاره میاره در رو گوالنم

 : گفت و کرد فرزانه به نگاهی تندی با افسانه

 ؟ هچت -

 ؟ برامون میشه دردسر، بفهمه ماشاهلل اگر: گفته فرزان

 ! من با ماشااهلل

 ؟ خیالی بی انقدر چرا تو نمیدونم -

 : رد و گفتک نگاهی آنها دوی هر به مریم 

 . شدم مزاحمتون ببخشید، میرم خوردم موغذا -

 : و گفت کرد نگاه انهفرز به افسانه

 ! بیشعوری واقعا -

 اب مردی، برخاست در صدای که برود تا شد بلند سفره سر از ناراحتی با فرزانه
 : گفت یکلفت صدای

 ! زود اومدید، خونه اید، خانوما -

 : گفت فرزانه 

 ! شد پیدا کلشوسر، بفرما -

 ؟ میخواد چی ببین، کن باز درو روب -

 ؟ کنییم قا اینو میخواین -

 ! دیگه همیفهم باالخره؟ چی برای، نه -

 ود مسن مر، در شدن باز با. رفت در سمت به فرزانه بعد و! دیوونه -
 : خنده گفت با افسانه. شد وارد عارفت بدون چاقی
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 ! بده دردم ، کنممی خواهش، بفرمایید -

 متوسطی قد و ریخته موهایش جلوی و، کرده رد را سالگی پنجاه که مردی

 : گفت کلفتی صدای با. داشت

 ! دیدنی عید اومدم، مبارک عیدتون -

 : گفت قبلی حالت همان با؛ بود نشده بلند سفره سر از که افسانه 

 . میرن دیدنی عیدها کوچکتر اول معموال -

 : ا همان لحن قبلی گفتب ماشاهلل

و  سرسفره نشست عارفت بدون بعد؛ ندوپر سرم از عقل غذاتون بوی -
 : گفت

 : گفت و انداخت بهار به نگاهی، دداری مهمون که میبینم -

ا دراز ر میمونه و بعد دستش نقاشی مثل تابلوی! عروسکی عجب -
که افسانه روی دستش کوبید و ؛ کردتا صورت مریم را لمس کند

 : گفت

 ! نشده هنوز خشک، نقاشی رنگ روغنه -

 : ماشاهلل با خنده زشتی گفت

 ؟ میشه خشکی ک -

 : گفت و کردمریم  به شکم اشاره بعد و، دیر خیلی -

 ! هباردار -

 : گفت نمیداشت بر از مریم چشم کهماشاهلل 

 ؟ اسمش چیه! زیباست واقعا -

ون ما مهم بیشتر روز چند؛ اضافه کرد، اسم گفتن از بعد فرزانه، بهار -
 . نیست
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ریم م. مشغول خوردن غذا شد کنند و بعد بدون اینکه تعارفش! چه بد -
. کمی جابجا شد شد وآهسته از سفره فاصله گرفت و به دیوار تکیه داد

توانست به نمی اما؛ وحشتی عجیب سراسر وجودش را گرفته بود
ده بزرگ شبیه شبه عالمت سوالی  چیزی فکر کند گویا تمام ذهنش

 : افسانه گفت، بعد از رفتن ماشاهلل، بود

 خوبی زن پیر؛ کردمی زندگی مادرش باقبال . ماست صابخونه این -

 مرده مادرش که موقعی از، بیامرزدش خدا، ردم پارسال متاسفانه، بود

 ! میزنهر ز فقط، بکنه نمیتونه غلطی نباش نگران. میشه ما زاحمم زیاد

 : گفت نهفرزا 

 ! هکثیفیه آدم، یکن حذر اون از باید بمونی اینجا میخوای اگه -

 : گفت و کرد نگاهش عصبانیت با افسانه 

 ! بزنی حرف من برعکس هعادتت -

 ! عوضییکه تمر؟ میکرد شنگا چطوری ندیدی -

 ! لرزهمی وحشت از دارد؟ مضطربه چقدر نمیبینی -

 : گفت، بود شدن آماده مشغول که فرزانه

 ! کردنمی اگر مضطرب بود فرار. شد دیر بریم پاشو -

 : مریم با نگرانی نگاهشان کرد و گفت

 ؟ کجا -

 : افسانه گفت

های که بسته؛ اشاره کرد اتاق دیوار کنار یاجنس به و بعد، نترس -
 : گفت و بود آدامس و تبیسکوی و کاغذی دستمال
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 بگیر، کنل قف تو رو از در رفتیم ما، مبفروشی رو اینا میبر باید -

 . کن استراحت

 به را بیسکویت تمال ودس یزیاد حجم کدام هر، خواهر دو چهارراه سر 

 آنها از تعدادی گاهی گاه و دادندمی نشان، قرمز چراغ پشت ایستاده رانندگان

 : گفت و ایستاد افسانه کنار فرزانه دقایقی از بعد. فروختندمی را

 ؟ بگی من به دلیلشو میشه؟ کردی اعتماد هدختر این به چرا -

 . سه احامل، داره معصومی چهره، سوخت براش دلم، نداشت دلیلی -

 .. .! بده راهو ر هلل ماشا یا از خونه دزدی کنه االن اگر -

 ؟ میگی چی! زن هم به حال ماشاهلل؟ هدزدب داریم چی! سه دیگهب -

 . نمیارم در کارات از سر -

 : گفت خنده با افسانه 

 ! افتادم مامان یاد، شدیدم پارک تو واج و هاج که امروز -

 . نکن مقایسه فراریدختر این با و مامان! نگو چرت -

 چرا حاال، کرده ازدواج، نیست راریف دختر اون! خری خیلیواقعا  -

ثل م داره یانگیز غم قصه حتما یه؟ نیست معلوم، شده خیابون آواره
 ! ما

 : گفت پوزخند با فرزانه 

 ؟ شده حامله یک نمیدونه! انگیزه غم خیلی -

 .. .شد قرمز چراغ، برس کارت به برو -

، کردمی باز را قفل عجله با مریم و بودند ایستاده در پشت فرزانه و افسانه 
 : گفت خنده با او دیدن با سانهاف

 ؟ بودی خواب حاال تا -
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 : گفت ای خسته صدای با شدمی وارد او سر پشت که فرزانه

 . حالت به خوش -

 . بودن ضعف از خبری دیگر ولی؛ است خوابیده ساعت چند نستایدریم نمم

 : گفت شرمندگی با، خواهر دو خسته چهره دیدن با 

 ؟ کنم آماده براتون چای -

 : گفت، بود شده زمین نقش که فرزانه 

 .. .! بده خیرت خدا -

 اما؛ داشتند سر در فکری هرکدام فرزانه و افسانه، صرف شد سکوت در شام 

 از بعد. شود متمرکز توانستنمی و میزد پا و دست ذهنی خأل در همچنان مریم

 : گفت و نشست نارشک افسانه شام

 ؟ نشد مزاحمت که ماشااهلل -

 نه -

 هیآ بعد و بود زنده مامانمون که موقعی از؛ کنیممی زندگی اینجا وقته خیلیما 

 : گفت و کشید

 ! شدیم تبعید ااینج به ما واقع در -

 : با تعجب گفت مریم

 ؟ هکردمی زندگی جامامانتون هم این -

 هناپدری ما یه. میگم خالصشو برات من ولی: هطوالنی قصه اش -
 جلوی، یمگفت ونمامانم به وقتی.. .فرزانه و من به که داشتیم عوضی

 و زد کتک مرگ حد در رو تامون سه هر اما، ستادوا کثافت اون
 تحمل «! همیکش وتامون سه هر کنیم مخالفت باهاش اگه »: گفت
 ناراحتی، بود کوچکتر که فرزانه، بود ممکن غیر ما برای وضعیت اون



 فصل هفتم

 فرار نهوخ از و برداشت رو دوتا ما مامانی روز یه. بود گرفته اعصاب

 ماشاهلل مادر، خونه اینتو اومدیم، یمداشت که یکم پول با، کردیم

 اما، خوندیممی درس فرزانه منو و کردمی کار مامان، کردمون حمایت

 برای شدیمقروض م ماشااهلل به ما. شد مریض نمونماما، بدبختانه

 سر هکاشتور فرزانه و من، ماشاهلل حاال، نشد خوب اما، مامان مداوای

 فوت از بعد، نوماما قرض هم، یمدب شونخو کرایه هم تا چهارراه

 نه، بریم کجا، نداریم ای چاره ولی، شده تردب ونوضعیتم مادرش

 به قتد با که ریمم، مخوندی یدرس نه، ی داریمپول نه، مبلدی کاری

 : گفت، کردمی گوش اوهای حرف

 ؟ میاد بدش من از اینقدر فرزانه چرا -

 گیبچ وحشت هنوز، داره وحشت.. .حامله شدن و و مرد از کال فرزانه -

 این قضیه ببینم بگو حاال! پالونت کجه تو میکنه رفک، هوجودش تو

 ؟ توی شکمت چیه بچه

 : گفت تردید با و افتاد مغزش سیاهچال در دوباره مریم 

 ! کرده ولم شوهرم -

 ؟ دیگه کردی ازدواج -

  آره -

 ؟ کردهولت  چرا -

 ، دونم نمی -

 : گفت، دآممی بیرون آشپزخانه از ه کهفرزان

 . باشه راست قصه ت کنه خدا -

 رسیدن ذهنش به چیزی اما بگوید چیزی خواست، رفت فرو فکر بهمی ک مریم 

 ! دارند نگه آنجا را او تا بزند را هاحرف این بود بورمج
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 : گفت افسانه 

 تتوضعی این با، تو با خونه کارای، هستی اینجا که موقعی تا -
 . یبفروش جنس نمیتونی

 . داد تکان تایید عالمت به را سرش مریم

 : گفت باصدای آهسته ای فرزانه

 .. .! کنه خیر به عاقبتمونو خدا -

 خاک به مردی، یافت پایان فغان و اشک از انبوهی با سعید خاکسپاری مراسم 

، آنها خوشبختی برای و کرد اش خانواده وقف را وجودش تمام که شد سپرده
های قراری بی. بود تحمل قابل غیر خانواده برای نبودنش باور. داشدف جانش
 درمان که است دردی تنها مرگ افسوس اما؛ نداشت پایانیها بچه و عاطفه

 بهاریهای شکوفه، رفت تاراج به عشقشان از ه پرآشیان یکباره به، ندارد

 در روزی هیچ دیگر و ریخت فرو و زد یخ، مرگ سرمای با وجودشان

 ... .عید را رقم نزد مشانتقوی

 : گفت لرزانی صدای با و رفت پایین زیرزمینهای از پله عجله با سمانه 

 ! مریم البند؛ خانمخ ماهر خونه میره داره مامان، باال بیا سمیرا -

 : گفت حزین صدای با و رسانید عاطفه به را خود، لرزان پاهای با سمیرا 

 ؟ میری داری کجا مامان -

 : گفت، بود شده و رویش پاشیده سر بر خاکستر از تلی اگوی که عاطفه 

 مادرشوهرش امروز؟ باشه افتاده براش اتفاقی نکنه! ن بچم شدمنگرا -
 ؟ مگه خبرندارن، نبود مراسم تو

 : گفت ید وکش خود طرف به را او دست سمیرا 
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 به ماحت، خوبه مریم حال گفتند، مزد زنگ من، نگرانی یخودیب -

 مریم که میدونی خودت، ندنکرد شرکتریم تو مراسم م روحیه خاطر

 . شد اشک از پر چشمانش بعد و بود جوری چه بابا، ش باهبطرا

 : گفت، بود سرازیر عاطفه که اشک از گونه هایش

 . یاط به راه افتادح در طرف به بعد و ببینم موبچ برم باید من یلو -

 کرد اشاره مانهس به خانه از شدن خارج حین در و شد روان دنبالش به سمیرا 

 . ...کرد نگاه را شدنشاندور در از الی نگرانی با وسمانه نفهمند چیزی بقیه که

 ماشین سوار تا بودندایستاده  نگران و مستاصل دختری و مادر خیابان کنار

 صحبت به شروع ای جمله چه با و چگونه دانستنمی، عاجز بودارسمی، شوند

 : وگفت گرفت را مادرش دست ه آرامیب؟ کند

 یه وقت یه چیزی میگه، خونه ماهرخ بری داری اصرار نقدرای چرا -

 ! میشه خورد اعصابت

 : ت و گفتانداخ اهی به سمیرانگ عاطفه 

 ؟ بگه میخواد چی مثال! کنی هامی سمیرا داری نگران ترم -

 : گفت عجله با سمیرا و کرد ترمز آنها پای جلوی پیکانی هنگام این در

 ! آقابرو  -

 . و رفت گفت چیزی لب زیرو  انداخت آنها هب شمخ با همراه نگاهی راننده

 : عاطفه با عصبانیت گفت

 ! توی این هوای سرد؟ شدی ونهدی -

 : سمیرا با گریه گفت

 . مامان بیا برگردیم خونه -
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 ؟ بگو چی شده، سمیرا دیونم کردی -

روی زمین نشست . ی ایستادن نداشتسمیرا پر از ضعف بود یارا وجود تمام
 . عاطفه به سختی دستش را گرفت و به سمت پیاده رو رفتند

 : گفت سمیرا 

 زیر میندازم خودمو االن همین، نکنی کنترل خودتو اگه مامان -

 ! ماشین

 : و گفت بیدکو شسر بر دستی عاطفه دو 

 ! بزن حرف، بمیره مادرت. کردی جونم نصفه بگو -

 رو جا همه شوهرش و هشهر و من! گمشده حاال تا دیروز از مریم -

 . گشتیم

 : گفت ناله با و شد زمین نقش ناگهانو  داد دست از را خود تعادل عاطفه

 ؟ شهشوهر مادر خونه ینگفت مگه! چیه حرفا این، یوا ای -

 گوش به اگه، بدونن بقیه اگه، باش آروم خدا رو تو مامان -

 ؟ برسه مادرشوهرش

 ! مردم حرف نه، باش خواهرته جون فکر به تو، درک به -

 ! فتهبی مردم دهن شحرف نزار! میشه پیداحتما  مریم مامان -

 ؟ س گم بشهمگه بچه ، اومده سرش بالیی حتما؟ کجا از -

 ! خدا رو تو مامان -

و  دیکوبمی سینه و سر بر، شنیده رای عزیز مرگ خبر دوباره گویا که عاطفه 
 : گفتمی باناله پی در پی، زدمی ضجه

 ؟ چرا زودتر بمن نگفتی -
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من و شهره انجام ، هرکاری که الزم بود؟ چیکار کنیمی خواستی  -
 . همه جا سر زدیم، دادیم

 : عاطفه سرش را به دیوار پشت سرش کوبید و گفت

 . من دیگه تحمل ندارم؟!  خدایا این چه امتحانیه -

 : سمیرا سرعاطفه را در آغوش گرفت و گفت

 . پیدامیشه، اینجوری نکن با خودت -

معلوم نیست چه بالیی سرش ، مگه نمیگی همه جا سرزدید؟ چطوری -
 ؟ اومده

 : صورتش را میان دستهایش پنهان کرد و ضجه زد و گفت

 ؟ دردمو به کی بگم؟ خدایا چیکار کنم -

 : سمیراگفت

ا و بعد ب، به خاطر من، به میالد و سمانه فکر کن، مامان بسه دیگه -
 : گریه گفت

و بعد  شدمها نهدیو مثل حاال تا دیروز از، یرمممی ناراحتی از دارم من -
 .. .کرد رها مادر آغوش در خود را



 مریم شدن ناپدید همچنان و گذشت سعید دلخراش تصادف از هفته یک 

 سعید برای عزاداری پای را عاطفه وقت بی و وقتهای تابی بی. ماند مخفی

 شب مراسم از پس. نشدند مشکوک خانه مهمانان ترتیب بدین و گذاشتند

 عاطفه از رفتن از قبل سعید پدر و کردند مراجعه خود خانه به مهمانان هفت

 هر پیرمرد، کنند زندگی او با و بروند او خانه به چهلم مراسم از بعد تا خواست

 و روحی شرایط که آوردند مختلفی هایبهانه گرفت را مریم سراغ که بار
 پدرش یاد به را او کسی، داندنمی صالح مادرشوهرش و ندارد مناسبی جسمی

 دیدنی عید برای حتی ماهرخ کله و سر خوشبختانه هم مدت این در. بیندازد

 .. .نشد پیدا هم

 تبریک برای اش خانواده و مریم هفته یک این در اینکه از دلخوری با ماهرخ 

 : گفت و کرد مهتاب به نگاهی اند نیامده اش خانه به عید

 هم تلفنی؟ ! نداشت نگه را ما احترام سفید چشم دختره چطور ببین -

 ! نخریدیم براش که لباس تیکه چند خاطر به. نگفت تبریک رو عید

 شاید بگیرند خبری آنها تا بود کرده خواهش او از روز چند این در که مهتاب 

 : گفت دلخوری با. باشد افتاده اش خانواده و مریم برای ناگواری اتفاق



 فصل هشتم

 خونشون بریم بیا خب؟ بزنی رو حرفا این روز هر میخوای کی تا؟ چی که

 ؟ شده چی، ببینیم

 سر سعید خانه به نبود حاضر و بود ایستاده محکم خود موضع روی ماهرخ اما 

 : گفتمی ناراحتی با و بزند

 ؟ ومدامی شده مسعودم خاطر به نباید، هیچ ما حاال -

 گفته ناراحتی با ماهرخ بار هر و بود گرفته تماس بار دو مسعود مدت این در 

 خوش اونجا خیلی اینکه مثل، دارن تشریف پدرش خونه خانوم مریم که بود

 ! رفته یادشون رو همه میگذره

 ! آنها سراغ بروید شما: بود گفته و زده ماهرخ به را مهتاب حرفهای هم مسعود 

 در، شود قانع که بود آن از تر لجباز ماهرخ. بود فایده بی مسعود حرفهای ولی 

 مریم دیدن به ماهرخ چشم از دور تا کرد خواهش مهتاب از مسعود آخر تماس

 .. .دهد انجام را کار این که بود داده قول هم مهتاب، شود جویا را قضیه و برود

 رسید سعیدی خانه در به وقتی. رفت بیرون کتاب خریدنی بهانه به مهتاب 

 با. بزند در نکرد جرأت. دید، بودند چسبانده دیوار به که را سعید فوت اعالمیه

، دانستنمی ماهرخ. گفت مادرش به را جریان و برگشت خانه به سراسیمگی
 : گفت ناراحتی با دقایقی از بعد؟ بگوید چه

 ! کردن رفتار ما باها غریبه مثل؟ ندادن اطالع ما به چرا -

 : گفت مهتاب

 بگیم چی مسعود به حاال مامان -

! سعودبه مخود مریم نخواسته ما بدونیم چه برسه ! مسعود نباید بدونه -
 ؟ ادی یبرم دستش از یکار چه، بدونه مسعود یثان در

 : گفت مهتاب



 آهنگ عشق

 چرا. کرد قطع عیسر یول؛ زد زنگ رایسم دیع اول روز ادتهی مامان -

 اتفاق میمر یبرا نکنه: داد ادامه ینگران با بعد و؟ نگفت موضوعو

 ؟ باشه افتاده یبد

 .. .! افتاد شور دلم، میبر شو حاضر: گفت ماهرخ 

 رلبیز و بودند نشسته عاطفه یروبرو زده ماتم یا چهره با مهتاب و ماهرخ

 دیلرزمی اضطراب شدت از شیدستها عاطفه. خواندندیم فاتحه دیسع یبرا
 یآرام به و گرفت دست در را مادر یدستها آرام. بود نشسته کنارش رایسم

 : گفت

 مهتاب و ماهرخ به ینگاه بعد و، اریب آب یه لیوان مامان یبرا سمانه -

 : گفت و کرد

 صحبت به شروع آرام و شمرده ماهرخ. شد سرد تونیچا دییبفرما -

 : گفت و کرد

 من؟ میبرس خدمت ماهم دیخبربد دیندونست قابل، درویسع آقا امرزهیب خدا

 وضوح به شیادص که عاطفه. کنم یباورنم! م شوکه شاهده خدا هنوز که
 : گفت دیلرزمی

 و دیدو مادر حرف انیم رایسم.. ...میمر -ارو شم رفتگان امرزهیب خدا -
 : گفت

 خبر بهتون نتونست، بهم ختیر یلیخ بابا خبرفوت دنیشن از میمر -

 ! بده

 : گفت ینگران با مهتاب

 ؟ کنهیم استراحت داره؟ خوابه االن -

 : گفت و انداخت مجاور اتاق به ینگاه ماهرخ



 فصل هشتم

 ؟ ستین خونه نکهیا مثل -

 : گفت یدستپاچگ با عاطفه

 . ستین خونه نه -

 : گفت عجله با رایسم

 بردش پدربزرگم، نداشت یمناسب یروح طیشرا! پدربزرگمه شهیپ -

 ! خودش خونه. شمال

 : گفت ماهرخ

 ؟ رفت یک، بابا یا -

 . شد تموم هفت شب مراسم که روزید

 : گفت یناراحت با ماهرخ

 یچ کنه تلفن دفعه نیا اگه مسعود. دیدادمی ما به یخبر هی کاش -
 ؟ دوباره میبگ

 : گفت یتفاوت یب با رایسم

 . دیبگ رو نیهم خب -

 : گفت و انداخت ابرو به یا گره ماهرخ

 ! رفته و نداشته یمناسب یروح طیشرا میمر فقط که بهیعج -

 ! داره فرق باما گذرونده میمر که یطیشرا گهید خوب: گفت رایسم

 : گفت یتند با ماهرخ

  ؟! یطیشرا چه -

 : گفت عاطفه، که بزند یحرف خواست رایسم

 ، یباردار، شوهر از یدور خب -



 آهنگ عشق

 : گفت و انداخت باال یا شانه ماهرخ

 ! داره شوهر االن میمر، دیگفتمی ما به دیبا هرحال به -

 : گفت فورا عاطفه 

 و انداخت ماهرخ به یتند نگاه رایسم! بوده من از یکوتاه دیببخش -
 : گفت و برخاست جا از یآرام به

 مگه؟ کنهیم یفرق چه شما یبرا؛ پدربزرگم خونه چه، باشه نجایا چه -

  ؟! منتظرشه خونه تو شوهرش االن

 کار تو شما، ستین بهتر جان رایسم: گفت و گرفت فرا را وجودش خشم ماهرخ

 ؟ دینکن دخالت بزرگترها

 : گفت رفتمی آشپزخانه طرف به که رایسم

 ! نکنن دخالت نقدریا هم بزرگترها نکهیا، اون از بهتر -

 : گفت و انداخت ماهرخ به ینگاه عاجزانه قبل از تر مستاصل عاطفه

 ! کرده شیعصب پدرش داغ، دیببخش خدا رو تو -

 : گفت و برخاست جا از تیعصبان با کرد مهتاب به یااشاره ماهرخ

 نه تیتسل عرض یبرا میبود اومده، میشد مزاحمتون، دیببخش شما -

 ! یگذار گله

 مادرش دنبال بعد و کرد تعلل یکم مهتاب. رفت رونیب یخداحافظ بدون و 

 . دیگرد روان

 : گفت و کرد رایسم به ینگاه یناراحت با شد آشپزخانه وارد عاطفه 

 : گفت هیگر با بعد و؟ یگفت دروغ چرا -



 فصل هشتم

 تو رفته شده آب میمر! شده سرمون به یخاک چه یگفتمی خب -

 میمر یگفتیم: داد ادامه و دیکوب سرش بر یدست دو بعد و! نیزم
 به شروع بلند یصدا با بعد و! شده ستین به سر میمر، شده نابود

 هیگر با سمانه، شدند آشپزخانه وارد الدیم و سمانه. کرد ستنیگر
 لرزانهای زانو و ستادیا عاطفه یجلو الدیم و دیمال را مادرهای شانه

 انداخت عاطفه طرف به خشم با ینگاه رایسم. گرفت آغوش در را او

 : گفت و

 داشت دوست، کردنمی حسابش خانواده، عضو و میمر ینجوریهم -

 معلوم؟ شده گم؟ ستین میمر میبگ حاال! کنه سر به دست را میمر

  ؟! رفته کجا ستین

 : گفت عاطفه 

 ؟ یچ آخرش -

 : گفت رایسم

 . رفته میمر س هفته هی تازه! شهیم معلوم آخرش، آخرش -

 : گفت باضجه عاطفه

 ؟ یزد حرف باهاش ینجوریا چرا -

 نیهم خانوم نیا یپا یجلو یبنداز لنگ شما یوقت، بود حقش -
 خور نون انگار؟ کردیم رفتار یجور چه میمر با رفته ادتی! شهیم

 ! بود اضافه

 : گفت ادیفر با عاطفه 

 سرت ییبال چه؟ بگردم دنبالت کجا؟ ییکجا. جون مادر، میمر -

 ؟ اومده



 آهنگ عشق

 : گفت و کرد سمانه و الدیمی دهیپر رنگ چهره به ینگاه رایسم

 ! یکنمی ونهید مونو همه کارات نیا با یدار مامان -

 .. .کرد ترک را آشپزخانه یناراحت با بعد و

 در که یتنقالت هیبق و تیسکویبهای بسته، دندیرس راه از فرزانه و افسانه 

 میمر. دیبارمی شانچهره از یخستگ، دندیچ اتاقی گوشه داشتند دست
 به ینگاه افسانه. شد شانیغذا کردن آماده مشغول بعد و آورد یچا شانیبرا

 فرزانه. است بوده نگران یخود یب که فهماند او به نگاه با و کرد فرزانه

 : گفت یآرام به و دیکش دراز یحالیب با و نکرد او به یتوجه

 معلوم؟ یکنمی کاریچ شو بچه دییزا فردا! خوشه آخرش شاهنامه -

 .. .کدوم مال ستین

 : گفت و کرد نگاهش اخم با افسانه 

 ؟ یکرد شروع باز -

 : گفت و کرد لیحا وارید به را شیپاها و بست را شیچشمها فرزانه

 ! شد اضافه نمیا میداشت یبدبخت کم خودمون -

 کمک او به سفره انداختن در تا رفت میمر طرف به و برخاست جا از افسانه

 ایگو. کند دایپ یحیتوض شیها یدلسوز یبرا توانستنمی هم خودش کند
 کمکش و کند اعتماد ناشناس دختر نیا به که کردمی وادار را درونش ییروین

 .. .باشد داشته تیمسئول احساس او به نسبت و کند

 وحشتناک یبتیه با یکیتار در ماشاهلل، آمد رونیب ییدستشو از فرزانه

 : گفت و شد سبز شیروبرو

 ! دیفروخت رو همه -



 فصل هشتم

 بعد و! جادو چراغ غول: گفت بود خورده کهی یکیتار در او دنید از که فرزانه

 : داد ادامه

 ظاهر هم یکیتار تو خوشگله یلیخ: گفت لب ریز و، بابا دمیترس -

 یجلو؟ یگرفت منو یجلو نجایا چرا: گفت یآرام به بعد و! شهیم
 ! توالت

 : گفت ماشاهلل

 فرزانه دست یا بسته بعد و بزنم حرفشو مهمونتون یجلو نخواستم -

 : گفت و داد

 ! بره نیکن ردش هفته آخر تا نمیا -

 : گفت یناراحت با فرزانه

 ! یکرد عجله دفعه نیا -

 ! باالست نومصرفش دیع تو مردم، دهیع، نکردم عجله -

 ! رفت شد تموم که دیع؟ میکن استراحت روز چند دینبا؟ میندار دیع ما -

 هی تازه. دیکن کار شتریب دیبا، روش رفته خونتون اجاره! دهیجد سال -
 ! شده اضافه بهتون که نفرم دو نه.. .نفرم

 ، بره میکنمی ردش روزه چند نیهم -

 : گفت یهیکر خنده با بعد و! فهیح؟ بره دیکن ردش چرا -

 ! من خونه ادیب دیکن ردش! ستین فیح، خوشگله یلیخ -

 : گفت و کرد قطع را حرفش فرزانه

 ! شوهرداره، بارداره -

 ! دختر نگو جک؟ کو شوهرش -

 : گفت دادیم آزارش موضوعها نیا راجع زدن حرف که فرزانه



 آهنگ عشق

 از بعدخواست و! متنفرم حرفا نیا از من یدونیم خودت ماشااهلل -

 یرو را متعفنش نفس و بست را راهش ماشاهلل. شود رد کنارش
 : گفت و دیدم فرزانه صورت

 ! زمیعز ینبود متنفر کاش -

 شد تنگ نفسش گرفت را وجودش تهوع حالت افتاد اندامش به یا لرزه فرزانه

 : گفت یلرزان یصدا با و

 ؟ یکرد شروع دوباره باز -

 . دیشمی معاف خونه اجاره از، افسانه و تو دیبد انجام برام یکار هی اگه -

 ! میبد انجام میتونینم یخوایم تو که یکار ما -

 : گفت یوحشتناک خنده با ماشاهلل

 ؟ نه مگه شده خشک حاال، بود روغنتون رنگ ینقاش منظورم -

 : گفت تیعصبان با فرزانه

 به یسخت با و زد یکنار به را او دستش با بعد و شمیم خفه دارم -

 و کرد قفلش عجله با و دیکوب هم به شدت به را در و رفت داخل
 . شد نیزم نقش در پشت

 : گفت و آمد کنارش ینگران با افسانه

 ! کرد وزوز گوشت کنار کهیتمر نیا دوباره باز؟ شده یچ -

 فرزانه، کردیم نگاه را آنها ینگران با میمر، ندهد ادامه که کرد اشاره فرزانه

 : گفت و داد افسانه دست را بسته

 .. .؟ ! میشمی خالص جهنم نیا از یک

 را دیسع فوت یماجرا همچنان ماهرخ و زد زنگ خانه به گرید بار مسعود 

 : گفت و کرد یمخف



 فصل هشتم

 آنجا در را یشتریب زمان داده حیترج و مانده پدرشی خانه در میمر -

 . باشد

 نگران مسعود، دیترس ماهرخ اما؛ دیبگو را هیقض تا خواست او از مهتاب هرچه

 به شدمی تر نگران روز به روز مسعود نکهیا از غافل. برگردد تر زود و شود

 بود مسعود یمال ضرر متوجه ماهرخ ذهن تمام. او ضینق و ضدّ یحرفها خاطر

 که است ییها پول از شتریب شیبها رسدیم مسعود به که یضرر دانستینم

 آنها است زشیر حال در مسعود یزندگ یربنایز، کردینم احساس. آوردیم در

 نیاول و هستند شدن مدفون حال در آنهای همه و سازندیم کاخ رانهیو یرو
 .. .! اوست خود شودیم آوار نیا گرفتار که یکس



 یاعضا ریسا و عاطفه. گذشتیم میمر شدن گم و دیسع فوت از هفته چهار 
 بر یگاه شدنش دیناپد و میمر نبودن فکر، تر یعصب و دتریناام روز هر خانواده

 شیپ جنون حد تا را رایسم مخصوصاً را آنها و کردیم غلبه، دیسع مرگ غم
 هر رایسم؟ کنند پنهان هیبق از را میمر شدن دیناپد توانستندمی یک تا! بردیم

 خانه به دانهیناام بار هر و پرداختمی جستجو به شوهرش و شهره اتفاق به روز

 قسمت در را میمر عکس خواستند عاطفه از شوهرش و شهره. گشتیم باز

 یمخف موضوع هم باز کرد خواهش آنها از عاطفه یول کنند چاپ گمشدگان
 ! نشوند قضاوت اش خانواده تا؛ بماند

 اطیح سمت به نیپاورچ عاطفه، شد متوجه رایسم، بود گذشته مهین از شب

 نیزم ریز از که یکمرنگ نور، شد روان مادرش دنبال به گذشت یقیدقا. رودیم
 نیآخر یرو و دیخز نییپاها پله از یآرام به. کرد جا آن متوجه را او بود مشهود

. شد رهیخ بود افتاده سجده به اش سجاده یرو که عاطفه به و زد چمباتمه، پله
 و کرد بلند را سرش، گرفت شدت شیها هیگر و شد بلند عاطفه تضرع یصدا

 : گفت یزار با



 فصل نهم

 برات یبد بنده اگه من! ببخش منو کردم یناسپاس اگه من ایخدا -

 ایخدا! ببخش منو رفتن کج راهمو اگه من ایخدا! ببخش منو بودم
 تو مو خونواده! بودم شکرگزارت شهیهم، بودم بندت شهیهم که من

 گفتم شدم غربت آواره ایخدا! شکرت گفتم یگرفت ازم رودبار زلزله

 خدا یول! شکرت گفتم یگرفت ازم سرمو هیسا، عشقمو ایخدا! شکرت

 بازم من، ریبگ یریبگ ازم بچمو قراره اگه ایخدا! رینگ ازم تمویثیح

 رحم خودش به ایخدا! رینگ ازم شرفمو، آبرومو یول! شکرت گمیم

 .. .! کن رحم شکمش یتو بچه به یکنینم

 . افتاد لرزه به شیها شانه هیگر شدت از بعد و

 هم به را شیدندانها، برخاست جا از ختیریم اشک او با همراه که رایسم

 و کرد پرتاب یطرف به و دیکش خشم با را اش سجاده رفت او طرف به فشرد
 : گفت

، بده جوابتو بود قرار اگه! یکنمی التماسش اس هفته چهار! گهید بسه -
 ! بود داده تاحاال

 : گفت ادیفر با و شد نیخشمگ او کار از عاطفه -

 ! نگو کفر! باش نداشته کار خدام و من به تو -

 یچ همه ازت داره همش که ییخدا به ندارم مانیا تو یخدا به من -
 ! رهیگیم پس رو

 یدرد، رفتیم فرو عاطفه قلب در یخنجر مانند رایسم یحرفا -
 خفه گلو در شیصدا، شد کوتاه و دهیبر نفسش گرفت فرا را قلبش

 : گفت و گرفت آغوش در را او شد دگرگونش حال متوجه رایسم. شد

 ... .بزن حرف مامان... .شد یچ مامان -



 آهنگ عشق

های برگ بود دوخته چشم اتیح درخت تک به پنجره پشت از یدلتنگ با میمر
 و گرفت دنیوز یمیمال باد، بودند دهییروها شاخه سر باال تراکم با کوچک

 به را میمر، پنجره یسو آن یبهار یهوا. واداشت تکاپو به را نازکهای شاخه

 لحظه. دیکشمی شعله وجودش در گنگ یاحساس، خواندمی شیخو یسو

 به را خود و کرد باز را در اریاخت یب، ربود کفش از اریاخت، بهار استشمام عطش

 را سرش، داد هیتک تنومندش تنه به رساند درخت به را خود، سپرد مینس آغوش
 باها شاخه یال البه که شد یشلوغ گنجشکان یتماشا محو و گرفت باال

 دل عطر، دیکش قیعم ینفس و بست را شیچشمها، ساختندمی النه اهویه

 را صورتش خنک یهوا، برد دور یا نقطه به را او دهییرو تازه یهابرگ زیانگ

 دست دو هنگام نیا در. شدیم متبلور وجودش در بیعج یاحساس کرد نوازش

 ناگهان.. .شد دهیپاچ گردنش به گرم یتنفس و زد حلقه بازوانش دور تنومند

 به را او که یا مردانه یدستها نوازش، کرد تصور یعکاس کخانهیتار در را خود

 ینفس یداغ، یافتنین دست و قیعم یمحبت! آرامش، رساندیم شیآرزو یمنتها
 وجودش اعماق از آهسته، ساختیم یزندگ شور از آکنده را او یرو و سر که

 بر خاطرات یتمام کبارهی به! مسعود. شد زمزمه لبانش بر و برخاست ییصدا

 یا کخانهیتار، شوند باز تا کردند وادار را او شیچشمها و آوردند هجوم ذهنش
 که داشت لب بر یهیکر لبخند که ییبدبو و متعفن یا الشه، نبود کار در

 را خود یسخت به بود ساخته انینما را زردش یلهایسب و اهیسهای دندان

 و افتاد حوض لب یجارو به چشمش، برداشت شیسو به یقدم ماشاهلل، دیرهان
 مانند، دررفت سمت به عجله با و آورد فرود ماشاال یمو یب سر بر شدت به

 شیدستها، دیرسان کیبار کوچه به را خود پردمی قفس از ناگهان که یا پرنده
 شیاری شیرها در زین شکمش داخل بچه ایگو کرد لیحا شکمش ریز را

 نگاه را سرش پشت اضطراب با لحظه، رساند یاصل ابانیخ به را خود. نمودمی

 .. .شد یتاکس سوار و کرد بلند دست عجله با نبود یخبر یکس از کرد



 فصل نهم

 هم به را شیدستها دیلرزمی اریاخت یب و بود گرفته فرا رعشه را تنش تمام

 خود کالبد در هفته چهار.. .بکاهد انگشتانش حرکت از تا بود کرده قالب

 وجود در شدن گم، خود از محض یخبریب، وحشتناک یحصار. بود محبوس

 مادر به را پدرش فوت خبر تا بود شده خارج خانه از که افتاد یروز ادی به، خود

: کرد نجوا خود با یآرام به و شد اندوه از پر روز آن یادآوری از، بدهد شوهرش
 شده او بیغر حاالت متوجه که راننده، کرد ستنیگر به شروع آهسته بعد و بابا

 : گفت یدلسوز با و کرد نگاهش تعجب با بود

 ؟ شده یزیچ دخترم -

 : گفت یآرام به میمر

 . شده فوت پدرم -

 : گفت آرام و داد تکان یسر تاسف با راننده

 .. .امرزهیب خدا -

 و کرد نگاه راننده به ینگران با بعد و فشرد را خانه زنگ ستادهیا خانه یجلو
 بعد یا لحظه کرد نگاهش یکالفگ با راننده، کنندیم باز را در االن: گفت

 آغوش در سخت را او میمر. زد خشکش میمر دنید از کرد باز را در الدیم

 : گفت بعد و گرفت

 ! بدم را آقا نیا هیکرا اریب تومن ستیدو برو -

 .. .آوردند هجوم در یجلو برهنه پا و مهیسراس خانه یاهال تمام و رفت الدیم

 با سمانه و ختیریم اشک و بود نشسته میمر یرو به رو زانو چهار عاطفه

 در دست رایسم و دادیم خوردش زور به یآب وانیل با را قرصش ینگران

 و بود نشسته مادر کنار الدیم و دشیبوسیم و بود انداخته میمر بانیگر
 چهار یماجرا میمر یقیدقا از بعد. ستینگرمی یخوشحال با را آنها حرکات



 آهنگ عشق

 هیبق و کرد بازگو آنها یبرا کمال و تمام را بود گذشته او بر که یاهفته
 نیا از ندارند دوست و نندیبمی خواب در را او ایگو، کردندمی نگاهش ناباورانه

 ! زندیبرخ نیریش خواب

 در هفته چهار نیا در که ییها اتفاق هم رایسم و سمانه، میمر یگفتگو از بعد 

 حرف یال البه در کردند فیتعر میمر یبرا لیتفض به را بود افتاده خانه

 میمر آمدن. دندیخند گریکدی یرفتارها به یگاه و ستندیگر هم با شانیها
 .. .کنند باورش چگونه دانستندنمی و بود ینکردن باور یا معجزه شانیبرا

 میمر اما. دهد قرار انیجر در را شوهرش خانواده تا خواست میمر از عاطفه
 : گفت و کرد ممانعت

 ! ستین کار نیا به یازین -

 : گفت و شد مستاصل او رفتار از عاطفه

 ! بوده عرف از دور و معمول ریغ، بودن خبر یب که هم حاال تا -

 : گفت و دیبوس را مادرشهای گونه میمر

 نباش نگران! نداره وجود گهید من تیوضع از بدتر و تر معمول ریغ -

 ...!مامان

 ییخودنما هنوز کباب منقل که اطیح گوشه به و نشسته خانه تراس در میمر

 خوش یبو، قرمز و گداختههای ذغال ریتصو. بود دوخته چشم، کردیم

. شدیم یتداع اطیح گوشه در روز مثل هم هنوز آن یرو شده دهیچهای کباب
 دستش در را کباب خیس بایز لبخند با که پدر مهربان و خسته چهره

 با بعد و، بخور نشده سرد تا: زدیم بینه بخش آرام ییصدا با و گذاشتمی

 هیگر هق هق آرام و شد یجار شیها گونه از اشک؟ طوره چه: گفتمی خنده
 یادآوری از کند شرکت پدرش نیتدف در بود نتوانسته یحت او. شد بلند شیها



 فصل نهم

، گرفت فرا را وجودش بیعج ینفرت، شیخو از یخبریب، آور وحشت یروزها
 یآرام به رایسم! گشتمی دردناک یتراژد نیا مقصران دنبال ذهنش در

 و دیبوس را اش گونه و گذاشت او یهاشانه یرو را سرش نشست کنارش
 : گفت

 هنوز، خوشحالم چقدر، مینشست جا نیا هم با دوباره نکهیا از یدونینم -

 . نمیبیم خواب دارم کنممی فکر هم

 را اش گونه یاشکها یآرام به رایسم، کرد نوازش را سرش یمهربان با میمر

 : گفت یدلتنگ با میمر و کرد پاک

 ! بودم دردسر براتون شهیهم -

 شماتت خاطرش به رو یکس، شهینم پس، ستین آدم خود دست اتفاقها یبعض

 : گفت و دیکش بلند یآه میمر کرد

 از که ییماجراها آبستن اتفاقا یلیخ یول، نباشه آدم خود دست دیشا -

 و یچ یبرا ماجرا حاال، بزنن رقم اونارو تا شنیم دهیچ هم کنار قبل
 ! کرد توجه آن به دیبا شهمی باعث یک

 ؟ هیچ منظورت -

 ینجوریا دیبا چرا یول؛ نبود خودم دست، درسته گرفتم یفراموش من -
 ! بودم شده یخال خودم ای بود بابا فوت خاطر به همش یعنی شدممی

 ؟ یخال -

 نه و یدیامه ن، ینفس عزت گهید نه، ینفس به اعتماد نه، یخال آره -

 .. .یعشق

 : گفت و شد جمع چشمانش در اشک و دیکش یآه دوباره بعد و



 آهنگ عشق

 کنممی احساس یحت، ندارم مسعود به گهید یعشق چیه من رایسم -

 ؟ شهیم مگه؟ هیحرف چه نیا! متنفرم ازش

 ! ستین عشق گهید یباش نداشته مانیا اون به که یعشق آره -

 ! دادم دست از تو انیجر تو رو خدا به مانیا منم -

 از مانتویا یتو و نداشتم مانیا بهش چون دادم دست از و عشقم من -

 همون مانیا بدون عشق! ینداشت یعشق بهش چون یداد دست

 ! اس احمقانه و کورکورانه دو هر عشق بدون مانیا که ارزشه یب قدر

 ؟ آوردممی مانیا بعد شدممی عاشق دیبا اول یعنی -

 داشته شناخت که یباش مانداشتهیا یزیچ به دیبا تو نداره بعد و قبل -

 مسعود تو مگه! کنهیم عاشق و مانیا با تورو که شناخت نیا و یباش

 ؟ یبود نشناخته رو

 به که یدیترد اما، ادیمی دیترد با مانیا، دهیترد از پر وجودم من -

. کنم لیتبد باور به را وجودم یدهایترد، نتونستم من یول برسه نیقی
 ! عشقشو نه دارم باور خودشو نه گهید من

 دیترد همه یبرا من یزندگ؟ میداشت ینقش چهها دیترد نیا تو ما -
! یداد دست از مانتویا من انیجر تو یگینم خودت مگه، بود زیبرانگ

 مثل ییکسا، کردند بارورش و کاشتند دلم تو و دیتردها یبعض یول

 ! ماهرخ

 : گفت تامل با و دیکش آغوش در را شیزانوها رایسم

 نیا که دارن خودشون دور یا هاله هی آدمها از یبعض. قشنگم خواهر -
 جدای بافته کنندمی فکر، شده جادیا خودشون غلط تصورات از هاله

 از کنندیم محبت نه شنیم کینزد گرانید به نه هستند یا تافته

 فکر کنندیم تعجب فقط کنندیم برخورد عاشقانه هم با هیبق نکهیا
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 به فردند به منحصر اونا چون توجهند یب اونا به گرانید کنندیم

 دور هاله خاطر به دونننمی یول کردن یزندگ تو که ییکارها خاطر

 ینیب بزرگ خود ای اس نهیک یا و تنفر ای حسادته ای هاله نیا، شونه
 پس رو تو یبش کینزد بهشون اگه، همه با همش من نظر به که

 خاطر به ای یکن استفاده سوء ازشون یخوایم کننیم فکر زننیم

 وقت چیه نیهم خاطر به یکنمی مراوده باهاشون یمنافع به دنیرس
 ییتنها یآدمها عمرشون آخر تا و بشن یمیصم یکس با تونننمی

! آدمهاست دسته نیا از هم تو شوهره مادر من نظر به، موننیم
 داشته که یسختی گذشته خاطر به مامان قول به دیشا دونمینم

 با رایسم! کنهیم سنگ رو آدما از یبعضها یسخت، شده ینجوریا

 : گفت و زد اش شانه به یدست خنده

 یربط دینبا مسعود به تو عالقه و حس به باشه یهرچ مسعود مادر -
 ! باشه داشته

 چرا وگرنه! اتیماد به، کنهیم فکر مادرش مثل مسعودم کنمیم فکر -

 ؟ رفتیم و کردیم ول عشقشو دیبا پول یبرا

 ! اتیماد خاطر به نه رفته عشقش خاطر به -

 گهید. شدم خسته فکرا وها حرف نیا از من ستین مهم برام گهید -

 ! برگشتنشه مهم! نرفته ای رفته یچ بخاطر یک ندارم یکار

 ؟ برنگرده قراره مگه -

 مسعود»: ینههم کاشته من وجود تو مادرش که ییدهایترد از یکی -

 «!گردهیبرنم گهید و کنه یزندگ تو با خواستهنمی گهید چون رفته

 ! داره قانون مملکت؟ هیالک مگه خودیب -



 آهنگ عشق

 همون درد به، برگردونه برام قانون بخواد که یعشق جان رایسم -

 یدست و برخاست جا از یآرام به بعد و خورهیم محاکمه زیم و دادگاه
 : گفت و دیکش شکمش به

، سوزهیم نیا یبرا دلم خودم از شتریب، نبود بچه نیا کاش فقط -
 : گفت یتلخ لبخند با و گذاشت او شکم به دست رایسم

 و مهیکر همه یبرا خدا »: مامان قول به، ! شنوهیم نگو ینجوریا -
 لیحا میمر شانه یرو را دستش بعد و« ستین حکمت یب کاراش

 .. .بروند داخل به که کرد اشاره و کرد



. بودند آمده شمال از لیفام هیبق با همراه پدربزرگ، دیسع چهلم مراسم در 
 با کباری قهیدق هرچند ماهرخ. داشتند حضور مجلس در زین مهتاب و ماهرخ

 یگذار گله که بود یمناسب فرصت منتظر، کردمی نگاه را میمر تیعصبان
 فراق در گداز و سوز با قبل یروزها مثلها بچه و عاطفه. کند شروع را شیها

 تمام که مراسم. کردندمی یهمراه آنها با کینزدهای لیفام و ستندیگرمی پدر

 شروع مقدمه یب ماهرخ، نشست مهتاب و ماهرخ کنار میمر، خلوت خانه و شد

 : کرد صحبت به

 جواب ینگفت؟ شمال یرفت خبر یب چرا؟ ینگفت ما به چرا جان دختر -

 ؟ میبد یچ رو مسعود

 : گفت نهیطمأن با میمر

 نیا در و. شدم یفراموش دچار، بدم خبر شما به خواستمیم که یموقع -
 : گفت و دیگز را لبانش عاطفه هنگام

 ! نبود یمهم زیچ البته -

 به، دیباریم اش چهره از یدلواپس. شد رهیخ عاطفه مضطرب چهره به میمر

 : گفت یآرام به مادرش خاطر
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 نکهیا بدون، برد رو من اجبار به پدربزرگم و ختیر بهم، میروح حال -

 . گذرهیم یچ اطرافم بدونم خودم

 : گفت و کرد نگاهش قبل یعصب حالت همان با ماهرخ

 : گفت و زد یمضحک لبخند بعد و؟ یفراموش -

 همان با بعد و؟ یدار شوهر لیفام و یکرد شوهر رفته ادتی یعنی -

  ؟! ادیمی ادتی رو ما یچ االن: داد ادامه مسخره حالت

 : گفت یناراحت با و برخاست جا از میمر

 حال هر به.. .؟ باشه شیدوم نیا که نیکرد باور منو یحرفا یک شما -

 دیبگ پسرتون به، ندارم باور هارو شما گهید منم، نداره یتیاهم گهید
 ! کنممی باور رو برگشتنش نه و رو من خاطر به رفتنش نه

 یحرفها تیقاطع با بار نیا میمر اما! ندیبنش که کرد اشاره شد مشوش عاطفه
 : داد ادامه و کرد ادا را خود

 بعد و بدم حیتوض براتون گهید، رفتارهام خاطر به نمیبنمی هم یلزوم -

 . شد دور آنجا از بالفاصله

 : گفت و کرد ینگاه عاطفه به یناراحت با نداشت را یرفتار نیچن انتظار ماهرخ

 ؟ کردنه یعذرخواه عوض؟ داره یمعن چه رفتارها نیا -

؟ دهد میمر یحرفها برابر در یحیتوض چه؟ دیبگو چه دانستنمی عاطفه
 . شود تالطم دچار گونه نیا دخترش یزندگ نداشت دوست

 : گفت مادرش به مهتاب

 یموقع هی نبود بهتر. ستین مساعد میمر یروح تیوضع االن مامان -
 بعد و کرد نگاه را مهتاب خشم با ماهرخ؟ شدمی زده حرفا نیا گهید

 : گفت عاطفه به



 فصل دهم

 مسعود یبرا بره خودش، ادیب یبگ خانوم میمر به شهیم جون عاطفه -

، میدیم مسعود به سرباال جواب ما ماهه کی؟ بده حیتوض تلفن پشت
. رفت میمر سراغ و برخاست جا از عاطفه! میشد خسته گهید واال

 خود موضع یرو همچنان میمر و کرد بازگو را ماهرخ یحرفها

 .. .برگردد آنها با نشد حاضر و ستادیا

 بشنود عاطفه که ییصدا با رفتیم اطیح در طرف به که همانطور ماهرخ

 : گفت

 بدون بعد و شهیم ختم کجا یزندگ نیا آخر دونستمیم هم اول از -

 .. .کردند ترک را آنجا یخداحافظ

 با بودند نشسته هم کنار رایسم و میمر. رفت آشپزخانه طرف به عجله با عاطفه

 : گفت میمر به یناراحت

 منتظر زن نیا ینجوریهم؟ یزنیم تیزندگ به شیآت چرا جون مادر -

 : گفت رایسم! اس بهانه

 ! بود نیهم بود زده شیزندگ اول از که یدرست حرف و کار تنها -

 ! دلواپسشه داره گناه، دوره راه شوهرش، نکن رشیش گهید تو -

 : گفت و برخاست جا از یسخت به میمر

 شدم خسته من، برگرده بذار پس، نه مگه، گردهیبرم بشه دلواپسم اگر -

 ! تیوضع نیا از مامان

 : گفت شماتت با عاطفه

 ! یکرد شیراه خودت! یخواست خودت جون مادر -

 پاهاشو و دست زور به داشت رفتن به اصرار یوقت کردمیم کار یچ -

 : گفت و انداخت نییپا سرشو عاطفه؟ بستمیم



 آهنگ عشق

 یعنی، ندارم برگشتنت یبرا یاصرار من، کنه ریخ به عاقبتمونو خدا -
 با اگه گفتم فقط، یبش دور چشمم یجلو از گهید ندارم دوست اصال

 را مادرش یشانیپ و آمد جلو میمر. نبود بد یزدیم حرف شوهرت

 : گفت و دیبوس

 .. .! ادیبرم خودش پسره پس از ماهرخ. زمیعز نباش نگران -

 یاحوالپرس از بعد مسعود. برداشت را یگوش یدلواپس با ماهرخ زد زنگ تلفن
 زنت یوقت جان مسعود: گفت ماهرخ. گرفت را میمر سراغ ینگران با دوباره

 ؟ یکنمی اصرار یخودیب انقدر چرا تو بزنه حرف تو با نداره یلیتما

 : گفت تیعصبان با مسعود

 با که یبار نیآخر، بدونم رو میمر یمحل یب لیدل دینبا من مامان -

 . نبود یمشکل میزد حرف هم

 ! یفهمیم توهم میدیفهم ما وقت هر -

 ذهن همچنان ماهرخ یول دیگونمی را قتیحق چرا که کرد اشاره مهتاب

 عالقه یب او به نسبت میمر کند قبول نکهیا کرد گرید مسئله ریدرگ را مسعود

 ! شود سرد میمر به نسبت هم مسعود تا شده

 یعصب میمر از یخبر یب و یکار سخت طیشرا خاطر به مدت نیا در مسعود
 : گفت تلفن پشت ادیفر با بود شده

 برگرده ستین حاضر که دیکرد من زن با یرفتار چه دونهیم خدا -

 ! خونه

 نیبدب عشقش به نسبت را او اگر دانستنمی خورد کهی مسعود ادیفر از ماهرخ
 کور را چشمانش، حسادت رمهُ. باشدیم انتظارش در یعواقب چه سردسازد و

 : گفت تیعصبان با بود کرده



 فصل دهم

، خوبه حالشم. ستین یصبور آدم، نداره تحمل، دهیبر زنت -
 لوس خاطر به یخوایم؟ یچ که حاال، باباشه خونه سروموروگنده

 ماه چند؟ یکن خراب خونه و من و تو خود؟ یبرگرد زن نیا یباز

 مگه. یکن فراهم تیزندگ یبرا یپول هی یبتون تا کن تحمل گهید

 ! گهید اریب در بمون خوب؟ ینرفت درآوردن پول یبرا

 یخداحافظ بدون بعد و! ببرن مو یزندگ و پول و من شور مرده -
 : گفت یناراحت با ماهرخ گذاشت را یگوش

 ! دختر کنه کارتیچ بگم خدا -

 : گفت مهتاب

 تحمل گهید ماه چند یگیم تو پاچهمی داره مسعود یزندگ مامان -

 پدر که ینگفت راستشو چرا؟ کرد رفتار یطور چه میمر یدیند؟ کنه

 بیغر مملکت تو مسعود یکنمی نیتضم؟ بارداره زنش؟ مرده زنش
 رو میمر مسعود یدونینم؟ یکنمی ییبدگو زنش از چرا! ارهیم تاب

 به! ش جهینت نمیا یکرد یکار پنهان اول از؟ داره دوست چقدر

 مسعودم که نکن یکار هی رفت گذاشت، یگرفت سخت اونقدر زنش

 . باشه نداشته رو برگشتنی زهیانگ کالً

 ؟ یچ ما پس؟ زنشه فقط زشیانگ -

 ! عشقشه. زنشه اون، گهید بسه مامان -

 : گفت تمسخر با بعد و نداره رو مسعود اقتیل اون

 ! گرفتم یفراموش، کنهیم فیتعر جک ما یبرا -

 : گفت و رفت در طرف به مهتاب



 آهنگ عشق

 مسعود بیج به و یباش داشته بخل مسعود زن به نسبت که یزمان تا -

 نابود و مسعود یدست یدست یدار، نهیهم یبد تیاهم دلش از شتریب

 ! یکنیم

 : گفت مهتاب رفتن از بعد ماهرخ

 نقدریا! رفته ادتی. نبودم یراض که من، رفته پول خاطر به خودش -

 تو شهینم که و عشق، دیهم لنگه همتون، نکن من یبرا عشق عشق

 .. .! خورد و کرد تیلیت کاسه

 یادیز مسافت. افتاد راه به کارخانه ساختمان طرف به آرام و محزون مسعود
 چگونه دانستنمی بود مغشوش افکارش. برسد تلفن وسکیک به تا بود مودهیپ

 تمام گشتیبرم اگر؟ دهد انجام دیبا یکار چه؟ شود ایجو میمر حال از

؟ بود دهیچ شیزندگ یبرا ییها برنامه چه. رفتیم هدر به مدتش نیا زحمات
 را او، گذاشته یناسازگار ساز دفعه کی چرا نکهیا و میمر یخبر یب فکر اما

 فرا را وجودش یفیخف تنفر یگاه. ساختیم مستاصل و مکدر ندهیآ به نسبت

 قدر و است مالحظه یب او زن »: گفتمی راست مادرش واقعا دیشا. گرفتیم

 واقعا ایآ: گفتمی آرام باخود بعد. «. کندنمی درکش و داندنمی را او زحمات

 هم به تلفن پشت که ییحرفها یادآوری با؟ است یخودخواه انسان میمر

 خودرا اهشیوس آرام و درشت چشمان و بایزی چهره کردن مجسم و زدندیم

 . کردمی شماتت افکار ینا خاطر به

 نکهیا حس و افتیمی شیافزا خواستنش عطش. افتدمی تپش به قلبش دوباره

 یمیقد ینما دنید با. گرفتیم قوت برگردد و کند رها کبارهی به را زیچ همه
 بر نیسنگ یاندوه، اهشیس و کوچکهای پنجره و ساختمان اندود دود و

 خانه یباال اتاق آن در یزندگ و بازگشت تصور. گشت یمستول وجودش

 آور زجر شیبرا آندو انیم گرفتن قرار و میمر با ماهرخ یمگوها بگو، مادرش



 فصل دهم

 که یزیچ تنها نداشت را کدامشان چیه زدن پس قدرت که دانستمی. بود
 بود جدا یا خانه و مستقل یزندگ. دهدمی نجات برزخ نیا از را او توانستمی

. کردمی تحمل دیبا نه، ازین مورد پول آمدن فراهم جز به نبود مقدور نیا و
ی همه هم وها دستگاه یصدا شد کارخانه وارد! نداشت نیا جز یا چاره

 کار سنجاق بار نیا اما. کرد سنجاق کار سخت یایدن به را او دوباره کارگران

 هر او و بود گرفته بر در زین را تنش پوست و گوشت بود نکرده ریگ لباسش به

 .. .ها ییچرا از آکنده یذهن با کردیم تحمل زجر با را سوزن یزیت لحظه

 : گفت یآرام به بعد و دیکش سر را شیاچ دیسع پدر 

 دیکن جمع، شد تمومها بچه امتحان، انشااهلل پس... .بابا.. .جان عاطفه -
 من شیپ دییایب

 : گفت و داد تکان یسر عاطفه

 صابخونه با موقع آن تا کنممی یسع. نمونده امتحانا به یزیچ گهید -

. کردند نگاه را گریکدی تاسف با سمانه و رایسم. کنم حساب هیتصف
 او با و بروند بزرگشان پدر شیپ شهرستان به آنها، بود شده قرار

 . نبود مقدور پدر وجود بدون تهران در یزندگ نهیهز، کنند یزندگ

 چشمانش از اشک دیکش یدست دیسع عکس قاب به لرزان یدستها با رمردیپ

 : گفت افسوس با و شد ریسراز

 با باغ تو بمون خودم شیپ. تهران نرو گفتم چقدر! شهینم باورم هنوز -

 تحمل، نبود من با دلش گهید، مرد ماجان یوقت از اما؛ میکن کار هم

 و بعد! شد شلوغ شهر نیا آواره. نداشت مادرشو یخال یجا دنید

 فراوان اندوه با، کرد کمکش دنشیپوش در عاطفه و برداشت را کتش

 خانه از دهیخم پشت با و کرد یخداحافظ یگرم بهها بچه تک تک از

 .. .شد خارج



 آهنگ عشق

 زین ماهرخ. برنگردد ماهرخ خانه گرید، بود گرفته میتصم میمر که یمدت در 
 او دنید به مادر چشم از دور مهتاب یگاه اما؛ نکرد بازگرداندنش یبرا یتالش
 صحبت وا با شیها یتاب یب وها ینگران و مسعود یهاتلفن درباره و رفتمی
 و دلسرد مهتاب و دادنمی نشان خود از بازگشت یبرا یرغبت میمر اما. کردمی
 خانه اوضاع طیشرا در یرییتغ میمر که دانستمی. گشتمی بر خانه به نیحز

. کردیم ییدلجو او از ماهرخ بود نیا از ریغ اگر که چرا، کردنمی احساس آنها
 اما. گذاشت انیم در مهتاب با را پدربزرگش خانه به رفتنشان انیجر میمر

 با که بود شده دلخور میمر از او. نکرد یکنجکاو آدرس گرفتن یبرا مهتاب

، است تفاوت یب همچنان او مسعود ینگران کردن بازگو و شیها اصرار یتمام
 سنگ و سرد نیچن نیا پدرش فوت از بعد میمر چرا، کند درک توانست ینم

 میمر اما! دادمی حق او به دیشنمی لیتفص به را میمر گمشدن اگر دیشا، شده
 خاطرات تمام .اوردین زبان به اش یا هفته چهار شدن دیناپد انیجر از یزیچ

 به لیتبد کردیم احساس کنارش در را مسعود آنها توسط که یا عاشقانه

 چنار درخت و محقر خانه و کیبار کوچه به شب هر را او که بود شده یکابوس

های دندان و متعفن کلیه و نیزهرآگ ینفسها و آلود گوشت دستان و تنومند
.. .ساختمی آلوده تنفر به وجودش در را عشق نیچن نیا و کردمی تیهدا زرد
 یروزها از آکنده انداختیم نشیآخر و نیاول عشق ادی به را او که یزیچ هر

 خودش به و کند انکار را آنها یتمام خواستمی. گشتمی او وحشت گنگ

 و هستند وحشتناک یخواب همه وجودش خاطرات وها زیچ تمام که بقبوالند
 دور تشیهو و یزندگ تیواقع از را او تا شوند یگانیبا دلش فراموشخانه در دیبا

 .. ...نسازند



 گروه شدن لیتعط، دیخورش نافذ انوار و بلند یروزها. بود بهار یروزها نیواپس 

 شدن شلوغ، مدرسه حصار از ییرها یبرا شان یشاد یاهویه وها بچه گروه

 .. .کودکانههای یباز و ادیفر ازها کوچه پس کوچه

 گوشه ایگو. کرد درنگ یکم انداخت اطیح به ینگاه بار نیآخر یبرا عاطفه 

 که افتاد شیحرفا ادی، دهدیم تکان دست شیبرا و ستادهیا دیسع اطیح از یا

 با. هستند جا نیا از بهتر قیال ما یهابچه، میهست محل نیا در یوقتم ما

 : گفت یآرام به و شد یجار شیها گونه از اشک آنها یادآوری

 ؟ هست قیال چرا و یکس چه، داندمی چه یکس -

 بلند و چهره خوش یمرد. بود نشسته کانشیپ فرمان پشت دیسع برادر ستار 

 شتریب را سنش که یجوگندم پرپشت یموها با، سال چند و یس حدود قامت

 و نشسته عمو کنار جلو میمر. بود دیسع یصدا هیشب شیصدا تن. دادیم نشان
 نیماش. عقب یصندل بود گرفته آغوش در را الدیم که عاطفه و سمانه و رایسم
 میمستق خط مانند که درختان از دهیپوش، سرسبز و بایز جاده خم و چیپ در

 در لیاتومب نانیسرنش کردـمی حرکت بود شده دهیکش جاده امتداد در یسبز

 در شده سرکوب یآرزوها با نیسنگ یغم کدامشان هر. بودند رفته فرو سکوت



 آهنگ عشق

. بود تر بلند ادیفر از گریکدی یبرا سکوتشان. بودند دوخته چشم جاده به، دل
 و غیج یصدا با یگاه و گذاشتندمی سر پشت یگرید از پس یکی را هاتونل
 خود نیغمگ حصار از بودند سپرده جاده به سر حیتفر یبرا که یکسان سوت

 چرا. رفتندمی فرو خود افسوس الک در دوباره و انداختندمی اطراف به ینگاه

: گفت یا خسته یصدا با ستار. کردندیم یط را بایز ریمس نیا باپدر دینبا
 ؟ ستمیبا کنارجاده یکم دیخواهیم؟ دیستین گرسنه؟ دینشد خستهها بچه

 : گفت عاطفه بعد و کردند نگاه گریکدی بهها دختر

! است آماده یچا فالکس، دار نگه یشد خسته خودت اگر جان ستار -
 . شد متوقف دهیکش فلک به سر درختان کنار لیاتومب یلحظات از پس

 راه به بود انیجر در کنارش از یخروشان رودخانه که یوارید طرف بهها بچه

 یصدا، نارنج و پرتقالهای شکوفه زیانگ دل عطر، یبهار خوش مینس افتادند
 .. .! نشکست را حکمفرما سکوت چکدامیه آب نیدلنش

 استان در واقع، تنکابن شهرستان یروستاها از یکی در دیسع یپدر خانه

 چالوس شهرستان به شرق از، رامسر شهرستان به غرب سمت از که مازندران

 یشومی هزار سه جنگل وارد آن به دنیرس یبرا که، مران یروستا، داشت راه
 یابتدا و انبوه درختان گذاشتن سر پشت و خروشان رودخانه یرو از عبور با و

 ارتفاع بر، دیشومی کترینزد مران به هرچه، بکر یعتیطب با یکوهستان جاده

قیعم زین جاده هیحاشهای دره و شودمی افزوده چیپ در چیپ و یکوهستان جاده
 لیوسا و شودیم متوقف هینقل لیوسا روستا نیا ورود یابتدا البته، شودیم تر
 یمعمار، فرد به منحصر و یالقیی ییهوا و آب شوندیم جاجابه قاطر و اسب با

 و ایلوب یباغها، بایز مراتع، تخت سقف و نیچ سنگ ییها خانه با متفاوت
 و خونگرم یمردم، متر 966 ارتفاع با ییآبشارها و خاص یا مزه با بیس

 .. .نواز مهمان



 فصل یازدهم

 نیچ سنگ یوارهاید که ییروستا یا خانه به آنها و بود گذشته ناهار وقت از 
 عیوس اتاق نیچند و، مسطح یسقف با بود برگرفته در را اطیح دور تا دور شده

، کردند استقبال آنها از ییخوشرو با ستار همسر و بزرگ پدر شدند وارد تودرتو
 یغذاها از شده دهیچ سفره و ییرایپذ اتاق به را آنها یمهربان با ستار همسر
 .. .کرد دعوت یمحل خوشبو

 با همراه او، کردندمی یزندگ بزرگ پدر خانه یکینزد فرزندش و همسر و ستار

 معاش امرار بود انداخته راه یتازگ به که یا مغازه و بیس باغ در پدرش
 صد را بهار ناب خوش یبو آنها شیآال یب و سالم و ساده یزندگ. نمودمی

 . کردمی چندان

 با ببا گت و رفتند خودشانی خانه به همسرش و ستار، ناهار صرف از پس 

 لبخند با کرد ییگو آمد خوش آنها با دوباره یمازن نیریشی لهجه با یمهربان

 (؟ چطوره شما حال، عروس )؟ هیچت حال شمه، زن پسر: گفت ییبایز

 : گفت یتلخ لبخند با عاطفه

 . ممنونم -

، کوهستان یهوا و آب زانمیعز: گفت مهربان لحن همان با پدربزرگ دوباره
 کردن یزندگ دونمیم، دیشد متولد دوباره ییگو، برهمی نیب از رو غمتونو تموم

 به رو دلتون یمدت سخته دیشد بزرگ شهر تو که شما یبرا، طیشرا نیا تو

 و قدرت شما به کوهستان، بشه شسته هاتونیدلواپس تموم تا، دیبزن گره عتیطب
، دینکرد عادت اگه، هستم فکرتون به هم من، مهیکر خدا، دهمی جسارت

 هنگام نیا در. دیکن یزندگ شهر تو دیبتون دوباره تا، فروشممی و باغ از یمقدار

 : گفت و دیبوس را دستش احترام با و برخاست جا از یمهربان با عاطفه

، میکنمی عادت طیشرا نیا به ما، اس کننده دلگرم ما یبرا شما وجود -
 .. .! بهشته از یا قطعه نجایا



 آهنگ عشق

 کالبد در تازه یجان کوهستان ریدلپذ یهوا استنشاق و روستا در کردن یزندگ

 یآوازها، پدربزرگ مهر پر خانه. کرد ایاح دوباره را آنها و دیدم دیسع خانواده
 رپ یادیز حدود تا شانیبرا را پدر یخال یجا، اش غیدر یب زحمات و نیدلنش

 آنها گرید بار تا شکست را خانواده یاعضا تکتک آور زجر سکوت و ساخت

 . دهند سالم یزندگ به

 رساندندمی شب به را روز پدربزرگ همراه و رفتندمی باغ به روز هرها بچه

 یال البه در پدربزرگ باغ طراوت و ییبایز از یانبوه در میمرهای کابوس
 یبو از آنها یجا و شد محو بیس درختان دهیکش فلک به سرهای شاخه
 از پر یاحساس افتی آرامش بطنش در کودک و گشت زیلبر کوهستان خوش

 دوباره را عشقهای انهیتاز و گرفت نشأت وجودش در یزندگ یبایز لوتأل

 ... .کرد احساس اش برگرده

ها بلبل چهچه وها خروس آواز یصدا، نشست رختخوابش در یآرام به رایسم 
. افکند وجودش در ییغوغا، پدربزرگ شیاین بخش آرامشی زمزمه و بامداد در
 نوازش را جانش یسحرگاه خنک مینس، رفت خانه تراس طرف به یآرام به

 یسو آن فراز بر، صبح در شانیغوغا و پرندگان پرواز، لگونین آسمان، کرد
، کجای ییبایز همه نیا دنید. آورد دیپد جانش در یطوفان، یباران یابرها
 پدربزرگ کنار یآرام به ساخت ور شعله وجودش در را شردگایآفر نیتحس

 بود کرده انکارش سخت روزگار در که ییخدا از و نهاد سجده به سر و نشست

 رایسم و دیکش سرش بر یدست یمهربان با بزرگپدر . خواست عذرضرع ت با

 یمهربان با رمردیپ و نهاد پدربزرگش استوارهای شانه بر را سرش و کرد سربلند
 در ژرف یآرامش، دیبوس عاشقانه را سرش و کرد نوازش را اش آشفته یموها

 قیتزر شیها سلول تک تک در کبارهی به را مانیا و عشق و آمد دیپد قلبش
 .. .کرد
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 شدن آماده مشغول خاص یآرامش با رایسم و بود رایسم منتظر در یجلو ستار

 : یدپرس دوباره عاطفه

 و انداخت او به مهر پر نگاه رایسم؟ امیب من ستین یازین یمطمئن -
 ! نداره ایاول به ازین که جلسه به ورود کارت مامان: گفت

 : گفت کردمی نگاه را آنها که میمر به خنده با بعد و

 ! کردنه تلف وقترفتنش  ؟! کنکورم آماده من چقدرم -

 : گفت و زد اش شانه به یدست یمهربان با آمد طرفش به میمر

 با رایسم و دندیبوس را گریکدی بعد و نرفتنشه از بهتر رفتنش زمیعز -

 .. .رفت اطیح در طرف به عجله

 چیه بدون رایسم؛ بود دهیرس فرا کنکور امتحان روز و گذشت روز چند
 یکینزد در امتحان یبرا که را یکسان یتمام. گذاشت جلسه به یپا، یاضطراب

 آنهای چهره دنید از! مضطرب و مشوش همه. کرد راندازو بودند نشسته او
 مطالعات به که افتاد مادرش حرف ادی. گرفت اش خنده چرا دانستنمی

 شد دلواپس یکم مادری چهره یادآوری از نباشد دیناام و کند هیتک اش گذشته

 ؟ داشت دیام او شدن قبول به مادرش واقعا یعنی

 شیبرا کار جهینت زدمی نانیاطم با یگرید از پس یکی راها تست آرامش با
 چرا دانستمی مسئول سواالت به دادن پاسخ قبال در را خود فقط نبود مهم

 حالت همان با امتحان از بعد. باشد داشته تمرکز بود داده قول مادرش به که

 به امتحان مورد درها بچه یحرفها به توجه بدون و شد خارج جلسه از قبل

.. .افتادند راه به پدربزرگ خانه یسو به او با همراه و رفت شیعمو طرف
 کمک با شدمی شتریب لحظه هر، بود کرده احاطه را میمر وجود جانکاه یدرد

 لحظات گذراندن ساعت چند از پس و رفت روستا درمانگاه به رایسم و مادر



 آهنگ عشق

 از یبار ایگو کودک ورود با. آورد ایدن به یپسر نوزاد فرسا طاقت و دشوار

 وجودش یدلچسب یسبک، شد برداشته دوشش از کبارهی به شیمشقتها یتمام

 شد رهیچ جسمش تمام بر یافتنین دست و نیریش احساس، گرفت فرا را

 یعشق شد شکفته وجودش در دوباره قیعم و ژرف یحس و داد جال را روحش
 بندگانش به خداوند عشق با که یعشق تنها، یآسمان و پاک یعشق، ! تازه

 .. .شودمی اسیق

 در پسرش ادی و نام دوباره تا گذاشتند دیسع را نامش پدربزرگ درخواست به

 .. .شود زنده پدرشی خانه

 به بعد و بود شیتماشا محو ییبایز لبخند با و گرفته آغوش در را نوزاد عاطفه

 : گفت و کرد نگاه میمر

 یول. کنم صحبت یجد تو با خواستمیم وقته یلیخ جون میمر -
. کنممی احساس اما دادنمی کارو نیا اجازه تو و خودم یروح طیشرا

 : گفت و کرد مادرش به ینگاه میمر! دهیرس وقتش االن

 ! یجد حرف -

 : گفت و گذاشت میمر آغوش در و دیبوس یگرم به را بچه عاطفه

، یکن درک رو مادر هی احساس یتونیم و یهست مادر گهید االن تو -
 ینگهدار لذت االن، یگذاشت سر پشت رو یباردار رنج و مانیزا رنج

 تنها که یطعم، یچشمی یدار رو دفاع یب موجود هی زحمت پر اما و

 که یطور یشیم تر وابسته روز هر، کنهمی تجربه رو اون، مادر هی

 مادر که یروز! کابوس هی شهیم برات کنه ترکت یروز که نیا تصور

 تو و عجز یبزن حرف مسعود با یبرگرد تا خواست من از شوهرت

 اونم جون میمر، کنه اصرار که نداد اجازه غرورش اما خوندم چشاش

 بزرگ یبرا مادرا که یرنج یول، ستین هم مثل همه رفتار، مادره هی
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 یزن هی اگه مخصوصاً، همه مثل باًیتقر کشنمی شون هابچه کردن
 شوهرت مادر از حرفا نیا با خوامینم من! بده دست از رو سرش هیسا

 از دست و دونستیم یبرق هی خودش یبرا تورو نکهیا، کنم دفاع

 یول. ستین یحرف داشتیبرنم مسعود توجه جلب یبرا تو با رقابت
 با مسعود رفتن، هیانصاف یب باشه ماهرخ گردن رهایتقص همه که نیا

 : گفت و کرد نگاه مادر به یتلخ با میمر. بود تو و خودش لیم

 . کرد ونهید رو من هاش طعنه و هیکنا با اون مامان

 : گفت عاطفه

 که میخورمی بر یادیز یآدما به یزندگ تو مای همه. زمیعز دونمیم -

 نیا کردن رشد توش که یطیشرا، نهیا ذاتشون، موننیم چکش مثل
 تا خور یسر تو و ثابت میباش خیم مثل دینبا ما، کرده شونیطور

 تو، میشیم گنگ که شهیم یجور نیا! سرمون تو بخوره ضربه همش

، نگهدار رو احترامش یگفت تو مامان: گفت میمر! میشیم گم خودمون
 خفه، گذاشتناحترام، گمیم االنم؟ رفته ادتی، نزن حرف حرفش رو

 باردار ناخواسته یوقت تو جون میمر! ستین حق شدن عیضا و شدن

 یباخت خودتو که یشد فیضع یروح لحاظ از یقدر به یشد
 سنگه، تلخه ماهرخ! بشن رد روت از بتازند برات همه یگذاشت

 خواممی یوقت چون بودم ساکت شهیهم بحثاتون تو من، دونمیم

 ور، یزندگهای یسخت. کنممی نگاهذشتش گ به بدم نظر یکس راجع
 نبود نجایا طیشرا و پدربزرگ اگه دونمینم، زارهینم ریتاث جور هی آدما

 راست کمر پدرت داغ از میتونستیم میبود یتیوضع چه تو ما االن

 اگه چون، یریبگ وجدان عذاب خوامینم حرفا نیا از؟ نه ای میکن

 که یطیشرا با، یباش دور ازم بزارم تونستمینم کردیم اصرارم ماهرخ



 آهنگ عشق

 که یطیشرا نیا دارم دوست زمیعز یول! اومد شیپ برات تهران تو

 بچه نیا فردا! نکنه درست گهید ماهرخ هی تو از یگذرونیم االن

 تورو هیبق از شتریب، کنه قشیعال به پشت آرامشت یبرا، بشه مجبور

 پنجره به میمر.. .! کنهیم االن داره مسعود دیشا که یکار! کنه درک

 .. .نگفت چیه و دوخت چشم یدلتنگ با اتاق

ی خانه تلفن زنگ گرید، کرد قطعش ادیفر با مسعود که یا مکالمه از بعد
 آن و شد خرد ماهرخ وجود در یزیچ مسعود ادیفر با امدیدرن صدا به ماهرخ

 را او نزدنش تلفن و مسعود نکردن یخداحافظ، بود حسادتش به متصل غرور

 و نندینشمی یا گوشه یحرکت چیه بدونها ساعت که ییایخولیمال افراد مانند
 چشم آن به و نشستمی یگوش کنار روزها. بود ساخته زنندنمی پلک
 تا، زدیم قدم خانه در صبح تا شبها و یحرکت و یحرف چیه بدون دوختمی

 مهتاب. شود مسعود از یخبر دیشا تا ندیبنش تلفن کنار دوباره و شود صبح

 را حالت آن از وا کردن خارج قدرت اما کردیم شیتماشا نگران و متاسف

 خواب از مهیسراس در یصدا با مهتاب. بود گذشته مهین از شب.. .نداشت

 بود باز اطیح در، رفت اطیح طرف به عجله با! نبود شیجا سر ماهرخ برخاست

 به و بود ستادهیا در از جلوتر یکم پابرهنه یزن، رفت در طرف به ترس با

 او هیگر با و دیکش آغوش در را ماهرخ مهتاب! بود دوخته چشم ابانیخ یانتها

 : گفت نجوا با انداخت او به ینگاه ماهرخ. برگردد خانه به کرد وادار را

 چرا درم پشت من مامان»: گفتیم. اومدمی کوچه از دمیشن رو مسعود یصدا

 ! «؟ یکنینم باز درو

 کنار صبح تا و خوراند او به آرامبخش یداروها و برد رختخواب به را او مهتاب

 فشار خاطر به: گفت دکتر و آورد شیبرا یحازق دکتر صبح. نشست بسترش

 زیتجو شیبرا ییداروها، است شده یخوابگرد دچار او شده وارد که یعصب
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 یمهم زیچ داد نانیاطم و کند استفاده مرتب کرد سفارش مهتاب به و کرد
 ... .شودمی مرتفع یزود به و ستین

 ریش مشغول و شود کنده جا از یسخت به تا کرد وادار را میمر نوزاد هیگر
 یصدا و پدربزرگ شیاینی زمزمه و صبحگاه زیانگ دل یهوا. شد دادنش
 خانه در را یزندگ آهنگ دوباره، بود شدن آماده مشغول که رایسم آهسته

 کرنش یتناهیال قدرت و شکوه مقابل در پدربزرگ کنار رایسم. کرد انداز نیطن

 همراه قبل یروزها مانند یقیدقا از بعد. خواندیم را معبودش عاشقانه و کردیم

 در. افتاد راه به باغ سمت به، صبحگاه رنگ کم یدیسپ زدن با بزرگ پدر با

 به یا مردانه شلوار و راهنیپ، بستیم سرش یکوچک لچک روز هر مدت نیا

 گرفتمی بر در را شیزانو یباال تا که یبلند ساقهای چکمه و کردمی تن
یم درختان یپا کود و زدمی لیب مردان مانند بزرگ پدر یپا به پا و، دیپوشمی

 بودنش. گشتیبرم بزرگ پدر با همراه غروب و، کردیم یپاش سم و ختیر

ثل م یجوان روزگار مانند رمردیپ و بود شعف و یشاد سراسر بزرگ پدر کنار
 کالبد در را دیسع دوباره ایگو، سرودیم یمحلهای ترانه باغ در مست یبلبل

 . دیدمی دخترش

های شعله بچه وجود یگرما. گذاشت شیجا سر را کودک آهسته میمر
 کرده انکارش که یعشق، کردیم روشن وجودش در را نهیرید عشق خاموش

 یراه به چشم یبادلتنگ. بود شده گم شیدهایترد و ترسها یال البه در و بود
 را انشیب جرات، بود ساخته مسدودش نفرت یباسنگها خودش که دوختیم

 عشق مشق، بود عشق آن از مانده جا به ادگاری که یکودک با اکنون و. نداشت
 . کردمی

 میمر وجود در شتریب را یدلتنگ رنج نیا و داشت مسعود به یادیز شباهت بچه
 .. .زدیم ادیفر وجودش اعماق از را خواستن و دیبخشمی قوت



 تفمسا که یگردشگران وها مهمان یرایپذ انییروستا و بود تابستان آخر ماه 
. برسانند مران بکر عتیطب یبایز دامان به را خود تا بودند کرده یط را یادیز

 تمام از را جسم و دیبخشمی جال را روح کوهستان مرموز و خنک یهوا

، دادینم دست انسان به کجا چیه که یآرامش، کردیم رها یزندگهای دغدغه
 ... .بود شده کم یگ روزمرههای یخودیب انیم در که یخود کردن دایپ

 در رایسم شدن قبول، داد رخ میمر خانواده در یباور قابل ریغ و تازه اتفاق 

 باور قابل ریغ رایسم خود یبرا، تهرانهای دانشگاه از یکی در هم آن! دانشگاه

 گرفت میتصم یخوشحال فرط از عاطفه، گذراند شوک در را یساعت چند، بود تر

 و رههش یبرا یانامه میمر بیترت نیبد و، کند ایمح شیبرا یکوچک جشن
 .. .کرد دعوت جشن به زین را آنها و فرستاد شوهرش

 با همراه شهره و بودند ناهار سفره کردن پهن مشغول مادر با همراه میمر

 سمانه، بودند آنها خانه مهمان ایپور شوهرش برادر و مانیپ شوهرش و پسرش

 و رههش. ندیآیم رترید پدربزرگ و رایسم: گفتند و شدند وارد اهویباه الدیم و
 نیزم به و انداخت گل صورتش ایپور و کردند ایپور به یمعنادار نگاه مانیپ
 . شد رهیخ
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های لباس همان با رایسم. رفت اطیح طرف به و برخاست جا از آرام ایپور
 خود کوچک لچک اطراف به توجه بدون، شد اطیح وارد خود یکارگر و مردانه

 و شد شانیپر گردنش پشت و خورد چیپ بلندش و پرپشت یموها کند سر از را
 شد صورتش و دست شستن مشغول عجله با. دربرگرفت را کمرش یپهنا تا

ی گوشه به. شد ینیسنگ یهانگاه متوجه، بود یجار شیها گونه از آب یوقت
 سبز و درشتهای چشم و روشن یموها با قامت بلند یمرد ماند رهیخ اطیح

 کرد احساس رایسم. کردیم نگاهش مشتاقانه و ستادهیا لب بر یلبخند با رنگ

 نمود جور و جمع را خود یکم، شده خندان لبانش او دنیپوش لباس تیوضع از

 اطیح وارد شهره هنگام نیا در؛ کرد سرش را لچکش یخجالت چیه بدون و

 و دیبوس را او یخوشحال با رایسم گرفت آغوش در را او و دیدو طرفش به و شد
 : گفت و کرد اشاره اطیح یگوشه مرد سمت به دست با شهره بعد

 ! ایپور شوهرم برادر، جان رایسم -

نیآست که طور همان خجالت با رایسم. کرد سالم احترام با و آمد جلو ایپور
 : گفت وقار با کردمی مرتب را گشادش یها

 و سر دنید با عاطفه. شدند داخل هم اتفاق به و بعد دیآمد خوش -
 : گفت و گرفت اش خنده میمر و دیگز را لبانش رایسم لباس

 ؟ ینکرد عوض رو لباسات چرا -

 : گفت باخجالت رایسم

 جلو عاطفه. بشم آماده تا برگردم زودتر من داشت عجله پدربزرگ -

 دست بعد و! گهید شو آماده برو، برو خوب: گفت یدستپاچگ با و رفت

 : گفت و بست را در، برد اتاق داخل به خود با و دیکش را او

 یکارگر لباس با تو بعد، تو یخواستگار اومدن نایا! سرم بر خاک -
 ؟ ! ییآمدگو خوش یاومد یپاشد
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 ؟ بابا یگیم یچ؟ یک از یک یخواستگار؟ یخواستگار یچ -

 ! کرده یخواستگار شوهرش برادر یبرا رو تو شهره -

 : گفت و سرش زد یدست دو بعد و؟ من جان؟ سبزه چشم پسر همون -

 ؟ دهید کجا منو پسره نیا آخه -

 شوهرش و باشهره یرفتمی مرتب و بود گمشده میمر که یموقع -

 . دیگشتمی میمر دنبال

 مشغول بعد! نباش نگران، بودم حاالم از تر داغون موقع اون من -

 : گفت خنده با و شد شیها لباس کردن عوض

 زد سرش به یا ضربه یآرام به و دیخند عاطفه! نره در برو تو مامان -

 : گفت و

 داره اون، یاریم در مردارو یادا شهیهم، کنه کارتیچ بگم خدا -

 ... .! تو نه، کنهیم یخواستگار

 به شهره یمهمان آخر و شد برگزار یمیصم و ساده یلیخ شب یمهمان مراسم

 به راجع یکامل حاتیتوض و کرد یخواستگار را رایسم پدربزرگ از یرسم طور

ی واسطه او چرا نکهیا و داد ارائه سنش و التیتحص و یشغل تیموقع و ایپور
 از امدنین بابت که شوهرش مادر درد پا تیوضع خاطر به، تهگش ریخ امر نیا

 و رایسم نظر بر یمبن را خود نظر احترام با بزرگ پدر. بود خواسته عذر آنها
 شد قرار و باشدمی موافق زین او، آنها موافقت صورت در که داد قرار مادرش

 . کنند گفتگو هم با شتریب شناخت یبرا ایپور و رایسم فردا صبح

 شروع داشت لب بر که یشگیهم لبخند با پدربزرگ یمهمان شدن تمام از بعد

 : کردند یهمراه را او کردن زمزمه و زدن کف با خانه یاهال و کرد خواندن به

 نخوام تره بوشو بوشو نخوام تره بوشو بوشو

 نخوام تره ییبال نخوام تره یاهیس
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 نخوام تره سوخته اهیس

 کنار حرفانابنا آن خوام تره پدرسوخته

 کنار حرفانابنا آن

 کنار حرفانابنا آن

 ییبال یاهیس

 ییبمو آبشار هتل

 ییبمو خوش ییبمو آخ ییبمو خوش یبمون آخ

 نخوام تره نخوام تره نخوام تره

 .. .کر اهیس یآ

 به را ساکنان و کردمی زمزمه را یشاد اما بود آلود حزن پدربزرگ یصدا تن 

 خوردن غصه فرصت که است ازآن کوتاهتر یزندگ که، داشتمی وا یتفکر

 را لحظات تمام تو و است وستهیپ و یجار لحظات تمام در یزندگ، یابیب

 لحظات، لحظات گرو در یزندگ یبدان آنکه یب! یکنمی یزندگ افتنی یقربان

 .. .خود افتنی گرو در تو و، تو گروه در

 آرام و معصومانه کودک و کردمی نوازش را پسرش فیظر یموها آرام میمر

 شیبایز چشمان و شدمی سرخوش و مست، زدیم که یمک هر با خوردیم ریش
 از فارغ رفتیم فرو نیریش یخواب در یآرام به و گشتمی آلودخواب و خمار

 ! مادرش وجودهای دغدغه تمام

 ! فندق دیخواب: گفت بانجوا و دیکش دراز میمر کنار رایسم

 : گفت نجوا حالت همان با رایسم، کرد اشاره سرش با لبخند با میمر

 ! ندارم پسره نیا رو یشناخت چیه من میمر -

 . یکنمی دایپ شناخت خب -
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 ! یخواستگار اومده شده پا، دنید بار چند با؟ یطور چه آخه -

 : گفت گذاشتمی شیجا سر را بچه که میمر

! شیبخون یجور چه تو داره یبستگ، شده نوشته قبل از زایچ یبعض -
 ادامه یتونیم نیبب، بخون شو مقدمه، داره یامقدمه یا نوشته هر

 ؟ نه ای ادیم خوشت؟ نه ای یبد

 . دارم استرس فردا یبرا من میمر -

 دهن چند و یبزن قدم باغ تو جون بابا، با که صبح، زمیعز هیعیطب -

 ! یریگیم آرامش بخونه برات

 : گفت و بست را شیچشمها یآرام به زدمی لبخند که رایسم

 هر بعد و کنه حفظش خدا! میکردیم کاریچ ما نبود ببا گت اگه یراست -

 .. .دندیخواب هم کنار آرام دو

های بیس برداشت فصل، تابستان یانیپا یروزها خنک مینس و ریدلپذ یهوا 
 .. .بود کرده میترس را یا شاعرانه و عاشقانه ییفضا، معطر

 دگانید برابر در و گرفته را خود عمو زن یمحل یلباسها از یکی رایسم

 کامل طور به عتیطب یبایز و شادهای رنگ با لباس. کردیم تن هیبق متعجب

 از یکوتاه و نیپرچ دامن، تنبان و تهیشل، ساق مین، چاقچور، جذاب و دهیپوش

 با را آن نییپا لبه ادورتدور که کرنگی و فیظر کتان و یشمیابر پارچه جنس

 و بلند یا تهیشل، ندیگویم اهکیس آن به که بود شده نیتزئ یرنگ اهیس نوار
 عاطفه و میمر به رایسم، زن کی اصالت از بایز یا جلوه، کوتاه مهین یراهنیپ

 : گفت کردندمی نگاهش تعجب با که
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، یخواستگار اومده کرده یط رو خم و چیپرپ و یکوهستان راه یوقت -
 و! نشه مونیپش فردا! کنهیم وصلت داره یفرهنگ چه با بدونه دیبا

 : گفت و کرد ینگاه لبخند با میمر به بعد

 ! منی مقدمه هم نیا -

 : گفت لبخند با میمر و، گفت یزیچ لب ریز عاطفه

 ! قشنگه خودت مثل ت مقدمه! یخودم باهوش خواهر تو -

 از و کرد وراندازش نیتحس با فقط، نشد متعجب رایسم ظاهر دنید از ایپور 

 دورادور پدربزرگ و پرداختند گفتگو به را یساعات، آمد خوشش او جسارت

 .. .نمودمی شانیبرا یبخت کین یآرزو دلش در و کردمی نگاهشان

 با بزرگ پدر، شتریب ییآشنا یبرا جوان دو مساعد قول و نهار صرف از بعد

 : کرد مشعوف را ساکنان و داد آوازسر یشگیهم یطبع شوخ همان

 شهیک گِله تومان رعنا

 رعنا کوشه مره آخر غصه یت رعنا

 رعنا، آجان کُرد یدَبَس دل

 رعنا، دستانه یت یبَنَ حنا

 .. .رعنا ایب برگرد، رعنا، ایروس یآ

 و. کردند ترک را آنجا میمر خانواده گرم بدرقه با اشخانواده با همراه شهره 
 دیسع یپدری خانه مهمان مجددا ایپور مادر و پدر اتفاق به گرید هفته شد قرار

 .. .شوند

 شیها چشم که را بچه و آرام و بود گذاشته شیپا یرو یکوچک بالش میمر
 : کردیم زمزمه و دادیم تکان بود بسته مهین
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 ییهرجا برام- وارونه یایدن نیا تو -خونه یزندگ از دلم - پونه گل، پونه گل 

 .. .زندونه

 : گفت و نشست کنارش رایسم

  ؟! یخونیم بچه نیا گوشه تو هیچ نایا -

 مانع میمر ببوسد را بچه خواست رایسم، بزند حرف آهسته که کرد اشاره میمر

 ! دادم تکونش که بس افتاد پام بخوابه بذار: گفت و شد

 . من یپا رو بذار -

 پرهمی خوابش نه -

 خدا، نام ثبت یبرا رمیم فردا: گفت و دوخت چشم بچه به یمهربان با رایسم

 مادرشوهرت، خونه: گفت و زد یچشمک میمر، بشه حل خوابگاهی مسئله کنه

 ! نباش نگران، تهرانه تیجار و

 : گفت لبخند با رایسم

 ! خوندم فقط رو مقدمه هنوز من بابا یا -

  ؟! ومدهین بدت نکهیا مثل خب -

 کی فصل برم خواستم که بود جذاب و قشنگ مقدمش قدر نیا واال -
 ! نشد، کنم یمرور هم رو دو و

 ! رهیخ که انشاهلل، طونیش یا -

 ! هیخاص آدم ایپور میمر -

 : داد ادامه خنده با بعد و! شده عاشقت خاص طیشرا تو نیهم خاطر به -

 ! خاص مقدمه اون با! کرده یخواستگار خاص تیوضع تو -

 . شما یبرا شدم یا سوژه چه -
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 بچه، دیخندبعد  و کنه رحم خدا، دیشیم یجار تو و شهره کن فکر -

 میکن ماچش ما: گفت و کرد نگاهش رایسم، خورد یتکان شیپا یرو
های گونه زور به بعد و؟ یخندیم سرش یباال خودت؟ پرهمی خوابش

 باز را شیچشمها کامالً بچه و دهیبوس را کوچولو پسر انداخته گل

 به همچنان کنان غرغر میمر، شد دور آنها از عجله با رایسم و کرد

 ... .داد ادامه شیپا یرو کوچک بالش دادن تکان

 : گفت و نشست کنارش. شد ماهرخ ینگران متوجه مهتاب 

 هم به را خود دستان ماهرخ! ینباش نگران یخودیب شد قرار مامان -

 : گفت و کرد قالب

 شیها گونه از اشک اریاخت یب بعد و کرده مانیزا میمر گهید االن -
 : گفت و کرد نگاهش تعجب با مهتاب! شد یجار

  ؟! یمیمر نگران االن تو یعنی -

 ! بگم رو یزیچ هی بهت یکننمی شماتتم اگه: گفت ماهرخ

 : گفت و گذاشت مادری شانه یرو یمهربان با را دستش مهتاب

  بگو، زمیعز نه -

 موقع اون، کنمینم احساس و مسعود وجود گهید رفته میمر یوقت از -

 مسعود شهیهم یبرا کنمیم فکر االن، مسعودکنارمه کردمیم حس

 ! دادم دست از رو

 : گفت مهتاب

 شکمش توی بچه با میمر یوقت خب! نکنم شماتت قراره بگم یچ -

. بود اونا همراه مسعود روان و روح چون، بود مسعودم انگار، بود نجایا
 ! میمر با گهید مسعود نه، مسعوده با میمر نه حاال اما
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 ؟ یدونیم کجا از تو -

 و انداخت او شدن دور به ینگاه ماهرخ. شد دور او از و داد تکان یسر مهتاب
 : گفت

 خودمم حاال. بشن سرد رویدلگ هم از شدم باعث من یگیم راست -

 .. .! بشم منجمد یجور نیا، آوردم وجود به که ییسرما تو دیبا

 دل شتدا همراه شعف و یشاد که آهنگ خوش ییصدا مانند تلفن یصدا

 یصدا با مسعود تلفن خط پشت دیدو یگوش طرف به کرد شاد را ماهرخ
 یرمق یب با مسعود و نمود تصدقش قربان به شروع ماهرخ! کرد سالم گرفته
 : گفت ماهرخ، شد ایجو را آنها احوال و حال

 ؟ یزنینم زنگ گهید چرا، جون مادر -

 ؟ دیخوب یهمگ خبرا چه! شده شتریب میکار ساعت -

 : گفت یسخت با و کرد یمکث ماهرخ

 اما بگم رو میمر رفتن لیدل خواممی وقته یلیخ یراست، جان مسعود -

 ! یبش ناراحت یلیخ ترسمیم

 پنهون شده یزیچ هی دونستمیم: ؟ شده یچ دیپرس یدلواپس با مسعود -
 ! یکنمی

 دیع شب دیسع آقا، فتادهین یاتفاق میمر یبرا، نکنهول، نترس -
 . رفت خدا رحمت به.. .کرد تصادف

 قطع مکالمه و کند صحبت نتوانست و ستیگر شدت به و شد شوکه مسعود

 میمر رفتن تا دیبگشا یاچهیدر خواستمی، گذشته از تر مستاصل ماهرخ. شد
 .. .! باشد کرده یمافات جبران بلکه، دهد حیتوض مسعود یبرا را
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 چهلم شب و تصادف یماجرا لیتفص به ماهرخ و کرد تلفن مسعود زین بعد روز

 : گفت و شد تر آشفته مسعود اما داد شرح را میمر میتصم و

 پشت او به و ترک را خانه میمر که، شودنمی لیدل نهایا چکدامیه -

 . کند

 مسعود یهاینگران دیترس؛ دیبگو را میمر یباردار یماجرا نتوانست ماهرخ

 هم باز مسعود، کند دایپ میمر کار یبرا یهیتوج نتوانست نیبنابرا، شود شتریب

 .. .ماند آشوب پر ماهرخ دل و کرد یخداحافظ او با یناراحت با

 یروزها، آشفته هیروح، مغشوش افکار، سخت طیشرا، کار یطوالن یهاساعت
 نیا به هاستسال کردیم احساس. بود ساخته پرتنش بارو رارتم را مسعود
. ندارد کار ترک یبرا یاریاخت چیه بردگان مانند او و شده دیتبع جهان از نقطه
 به لیتبد را او یدار هیسرما نظام و بود گشته شیخو یاقتصاد طیشرای برده

 تمام و شده مهره و چیپ آالمش و عواطف و کرده کارخانه لیوسا از یجزع

 یحت، اش یزندگ یعیطبهای خواسته از یته. بود گشته فراموش شیازهاین
 دنیخواب گرید، کند تمرکز یزیچ یرو توانستینم. بود ربوده را افکارش

 در یاهچالیس مانند که شیهاخواسته یژرفا به را او رایز، بود کابوس شیبرا

 وجودش در که یخالئ و یناکام و یکیتار جز یزیچ، کشاندیم بود باز برابرش

 یمتالش درون از اورا نگرفتنش تماس و میمر رفتن. نبود کردیم احساس
 هم آن به که! بود تنفر، قشعش یفراسو در. نداشت برگشت دیام. بود کرده

 ستنشیز یبرا یابهانه و دهد به او ادامه قدرت دیشا تا! کند فکر نبود قادر

 قهقرا به را او ونیناسیال نیا و است مرده کردیم احساس یگاه. شود
 کرد لشیتبد فیضع یموجود به مستمر ییاشتها یب وها یخواب بد. کشاندمی

 اندام عرض روز هر برابرش در که ییآساغول دستگاه یا لحظه در ناگهان و
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 آورد ادشی به درد نیا و کرد احاطه را وجودش درد! دیبلع را انگشتانش کردیم

 .. .! است زنده که

 اطیح اتاق پنجره بخاراندود شهیش پشت از. بود گرفته آغوش در را دیسع میمر

 عاطفه و؛ بودند گرفته آغوش در را گریکدی عاطفه و رایسم. ستینگرمی را

 منتظر در یجلو ستار. کردمی تکرار بار نیچندم یبرا را یینها یهاسفارش

 انداخت، کردمی نگاهش میمر که یا پنجره طرف به ینگاه رایسم. بود رایسم

 هم میمر. گرفت میمر سمت به بعد و برد لبانش طرف به را شیدستها و

. بودند ستادهیا ستار کنار الدیم و سمانه. کرد جمع بوسه عالمت به را لبانش
 را بچه میمر. شد جدا آنها از بغض با و گرفت آغوش در را آنها تک تک رایسم

 در که ییها کوه آمد پنجره سمت به یدلتنگ با دوباره و خواباند شیجا در

 ابرها کردیم دراز را دستش داشت دوست، ستینگر را بودند ابرهای محاصره

 یروزها مانند را وجودش دوباره تا گشتمی رهیخ قله به و دیکشمی کنار را
 افراد یبیعج یدلتنگ رایسم رفتن از بعد. کردمی قدرت از پر آمدنش اول

های فکر به تا شد یا بهانه آنها از کدام هر یبرا و گرفت فرا را خانواده
 عشق هیبق از شتریب میمر انیم نیا در. کنند رجعت وجودشانی آزاردهنده

 به اکنون و گذشته اش تجربه از قرنها ایگو. دادیم آزارش، وجودش شده انکار

 .. .بود شده لیتبد افسانه



 مانند دلواپس و آشفته ماهرخ، دوباره. نبود یخبر مسعود تلفن از هفته چند 

 از یخبر بتواند نکهیا از عاجز، دیکوبمی وارید و در به را خود قفس در یا پرنده

 وقت اسرع در بود گفته و کرده مکان نقل مسعود مکالمه نیآخر در، ردیبگ او

 ماهرخ. بود نشده یخبر چیه یول ساخت خواهد باخبر را آنها خود تیموقع از

 در را یساعت و رفتمی باال اتاق طرف به بار نیچند اریاخت یب روز طول در

 فکر بود کرده یسپر آنجا در یدلتنگ با میمر که یاوقات به و گذراندمی آنجا

 خود به خشم با و شدمی یجار شیها گونه از ندامت اشک اریاخت یب و کردیم

یم؟ یبرد یسود چه یکرد خراب را آنها انهیآش که نیا از، زدمی بینه
 برگشت یبرا یشتریبی زهیانگ و باشد مسعود کودک رشد محل نجایا توانست

 از. کردمی اش وانهید. ردیبگ یخبر مسعود از گرید نتواند که نیا تصور! مسعود

 بعد و زدمی قدم تند و کردیم قالب هم به را شیدستها. خاستیبرم جا

. کردیم تکرار خود با عاجزانه و نشستمی نیزم بر ناراحت و مستاصل دوباره
 از یشتریب شدت با اشک دوباره. کندینم ترک مرا پسرم، دیآمی مسعود نه

 گرید که بود کرده احساس مکالمه نیآخر در گشتمی یجار شیها گونه

 .. .دهد ادامه کار به دهدمی حیترج و ندارد بازگشت یبرا یرغبت مسعود



 آهنگ عشق

 یمالقات نیآخر در و شدند آشنا هم با شتریب رایسم و ایپور قبلهای قرار طبق 
 نامزد رسما آنها و شد خوانده تیمحرم غهیص. گرفت صورتها خانواده نیب که

 درس انیپا تا و شود انجام عقد مراسم دیسع سالگرد از بعد شد قرار و. شدند

 را مشترکشان یزندگ مقدمات مدت نیا در ایپور و بمانند کرده عقد رایسم

 .. .آورد فراهم

 و رهیتهای ابر از دهیپوش آسمان و وقفه یبهای باران و ییدلربا تمام با زییپا 
 و ساخت انینما را خود کوه نوک کمرنگ یدیسپ و نابهنگام یبادها

 از سرگردان روح انیم نیا در و کرد داریب را عاشقانه و شاعرانه خفته احساسات

 خاطرات از آکنده یهاقلب، کشاند جنون حد سر تا راها یناکام وها ییجدا

 جوش به را دنیرس و خواستن عطش و داشت وا تپش به را عشاق گونه قهوه

 .. .انداخت خروش و

 خود با بار هر اما شد آغاز جاده به میمرهای دوختن چشم انتظارها دوباره

 واقعا نکند؟ ندارد تیبرا یتیاهم ینگفت مگر؟ یهست چه منتظر واقعاً: گفتیم

 بود ییحرفها نیا و؟ یاوریب مانیا گریبارد درونت عشق تابه یخواهمی معجزه

 .. .کردیم تکرارش خود ناخودآگاه در بارها میمر که

 هاساعت و رفتمی اطیح سمت به بارها باال اتاق به رفتن بر عالوه ماهرخ

 یبادها نه، باران نه، سرما نه. شدیم رهیخ راه به منتظر منزل در یجلو
 داخل به را او که یزیچ تنها کند رها را آنجا تا ساختمی وادار را او سوزناک

 شماتت با و دیگردمی متوسل زور به، آوردنش یبرا که بود مهتاب، کشاندمی

 : گفتمی و کشاندمی اطیح به را او

 بعد و یکن وونهید منو و خودتو یخوایم؟ یکنمی ینجوریا چرا -

 : گفتمی و دیبوسمی را جانش یب و زده خیهای دست



 فصل سیزدهم

 شیراهنما خانه داخل به یمهربان با و شده سردت چقدر نیبب -
 .. .کردمی

 نگران مهتاب و ماریب و رنجور ماهرخ. بود گذشته مسعود تلفن نیآخر از ماه دو

 هوا. بودند ونیزیتلو یتماشا مشغول و نشسته سکوت در دو هر مضطرب و

 نیا در. شدینم قطع یا لحظه باران شرشر یصدا. بود شده کیتار کامال
 ترس و تعجب با. زد گره هم به را دختر و مادر نگاه، خانه زنگ یصدا انیم

 به همراهش مهتاب و برخاست جا از یناتوان با ماهرخ! کردند نگاه را گریکدی

 آنها دیباریم شانیرو سر بر وقفه یب باران قطرات. افتادند راه به در سمت

 و شده مچاله یمرد. گشودند را اطیح یآهن بزرگ در اطیاحت با توجه بدون
 از مهتاب و شد حال یب ماهرخ دوخت چشم آنها به فروغ یب ینگاه با سیخ

 اریاخت یب مسعود. ساخت رها او آغوش در را خود و دیکش غیج تعجب شدت

 شیها شانه و کرد حلقه برادر کمر دور را شیها دست مهتاب. ختیریم اشک
 زده بهت که را مادرش و کرد دراز را دستش یآرام به مسعود. دیبوس را

 را گریکدی باران زشیر به توجه بدون سه هر. دیکش آغوش در کردیم نگاهش

 مشغول یمضاعف یشاد با مهتاب.. .کردندیم هیگر و فشردندمی آغوش در

 مشغول مسعود که یاتاق بهها پله نییپا ماهرخ و بود شامی سفره دنیچ

 با. باشند خواب نهایای همه دیترسیم ایگو بود شده رهیخ بود لباسش ضیتعو

 نییپا یآرام به مسعود یقیدقا از پس. داشت یبرنم اتاق در از چشم اضطراب
 به یدلواپس با ماهرخ. بود شده بسته یدیسف دستمال با چپش دست. آمد

 : گفت و کرد اشاره دستش

 ؟ یبست رو دستت چرا جان مامان -

 : گفت و دیکش دیسف پارچه به یدست مسعود



 آهنگ عشق

 زیچ: گفت یتلخ لبخند با بعد و! نکنه عفونت تا بستم شده زخم -
 روان او یپ در ماهرخ و رفت آشپزخانه طرف به و ستین یمهم

 . دیگرد

 برگشت به یلیتما گرید بود گفته که یصورت در خانه به خبر یب مسعود آمدن

 . بود معجزه خواهرش و مادر یبرا ندارد

 مسعود. بود مسعود دوردست دهیچیپ پارچه به ماهرخ و مهتاب حواس تمام

ینم جرأت کدام چیه. شد خوردن غذا مشغول آنهاهای نگاه به توجه بدون
 دقت شتریب مسعود صورت به ماهرخ هرچه. کنند صحبت میمر عراج کردند

 از یخبر، کردمی احاطه را شوجود شیپ لحظه از ترنیسنگ یغم و کردمی

 در چشمها، بود زده رونیب گونه یهااستخوان نبود گوشتالود و پهن صورت

 یا سرشانه و شده محو ستبرهای شانه و، بودند شده یمخف اهیس یگودال
 یمو تار چند گوشش کنار، خوردمی تکان آهسته قاشق حرکت با یاستخوان

 ماهرخ و دیکشمی ادیفر را مسعود درون رنج و درد که، کردیم ییخودنما دیسپ

 .. .لرزاندیم وجودش یانتها از را

 : گفت دیبلعمی یسخت به که را یا لقمه نیآخر

 ؟ نیندار میمر از یخبر گهید -

 : گفت و کرد مهتاب به ینگاه ماهرخ

 . میندار خبر گهید ما شمال رفتن خانوادش با که یموقع از -

 : گفت و داد مهتاب به را آن یآرام به و برداشت را شیغذا بشقاب مسعود

 نگفت ؟! بره خودش خانواده با که داد حیترج مرده باباش چون یعنی -

 ؟ دیبر من از چرا

 : گفت گرفتیم فاصله زیم از و بود گذاشته هم یرو راها بشقاب که مهتاب



 فصل سیزدهم

 شهیپ بود رفته مدت هی باباش فوت از بعد. بود شده خراب اش هیروح -

 . «گرفتم یفراموش »: گفتیم دونمینم، برگشت چهلم، بزرگش پدر

 : گفت مسعود

 ؟ یفراموش؟ ش هیروح -

 : گفت آمدمی چاه ته از ایگو شیصدا که ماهرخ

 ! داشتم باهاش یسرد رفتار من -

 یسرد رفتار اون با شهیهم شما: گفت و انداخت ماهرخ به ینگاه مسعود
 : گفت و دیکش یآه بعد و دیداشت

 یا گهید یماجرا حتما، باشه من از دنشیبر لیدل تونهینم نایا یول -
 ! بوده

 . کردند سکوت و کردند نگاه را گریکدی ماهرخ و مهتاب

 را قدرت نیا مسعود زار حال دیبگو را میمر یباردار انیجر توانستینم ماهرخ

 از یآدرس چیه آنها که یصورت در، شود نگران دیترسیم بود کرده سلب او از

 . نداشتند مانشیزا تیوضع و میمر

 نیا یول؛ ستین یحرف، شده بد حالش و مرده پدرش نکهیا از: داد ادامه مسعود
 با ادین؟ یچ یعنی نده شما به خودش از یآدرس که بره جور هی دفعه کی که

 ؟ یچ یعنی کنه صحبت یتلفن من

 . مینگرفت آدرس میکرد یکوتاه خودمون ما: گفت ماهرخ

 ؟ چقدر یناراحت، گشتیبرم دینبا مدت همه نیا از بعد االن: گفت مسعود

 : گفت مهتاب 

 ؟ کجاست بزرگش پدر خونه یدونینم اصال تو -



 آهنگ عشق

 سمت گفتن فقط، رفتم اونجا حاال تا من مگه، بدونم دیبا کجا از -

، درآمدم، کارم طیشرای درباره من: داد ادامه بعد و. هستش تنکابن
 رو خونه خودخواهانه نکهیا از. کردم صحبت میمر با بارها، هدفم

 یآرام به بعد و! باشه گهید یا هیقض نکهیا مگه، ناراحتم، کرده ترک
 . افتاد راه به اتاقش طرف به و برخاست جا از

 : گفت ماهرخ

 ؟ کجا -

 .. .م خسته، بخوابم رمیم -

 میمر یباردار انیجر چرا که کرد اشاره ماهرخ به مهتاب، مسعود رفتن از بعد 
 : گفت ماهرخ. دیگونمی را

 کار یچ شبونه بگم االن؟ شده فیضع و خسته چقدر ینیب ینم -
 ؟ بکنه تونهمی

 : گفت مهتاب

 : گفت و داد تکان یسر ماهرخ! شهینم متنفر و دلخور زنش از حداقل

، بود کیتار و سرد اتاق. گمیم فردا، س خسته بخوابه امشب بزار -
 ورانداز را اتاق تمام دقت با و گذاشته بالش یرو را سرش مسعود

، بودند شده دهیچ وارید کنار قبل مثل هیزیجه یکارتونها، کردمی
 را سرش، کرد نوازش را مشامش بالش از میمر عطر یبو، زد یتغل

 رابا عطر، وجودش تمام، دیکش یقیعم نفس و برد فرو بالش انیم

 یآرام به؟ شود غافل فکرش از یا لحظه توانستنمی چرا. دیبلع ولع
 باران شد رهیخ آسمان به زد کنار را پنجره از زانیآوی پرده، نشست

 مهتابش و آسمان دنید از، بود یمهتاب و صاف آسمان بود آمده بند



 فصل سیزدهم

 را پنجره باران قطرات و دیبارمی باران کاش. گرفت دلش شتریب
 شبی خاطره. ندیبب یخوب به را آسمان توانستنمی او و پوشاندمی

یم نجوا عاشقانه گوشش در و بود دهیکش دراز میمر کنار که یآخر
 روشن را اتاق ماه نور. بود یمهتاب زین شب آن، آورد خاطر به را کرد

 یشب شوند رهیخ هم یچشما به عاشقانه توانستندیم آنها و کرده
 .. .گرفت صورت ییجدا آن پس از که زیانگ حزن و بایز

 یصبحگاه کمرنگ ینورها پس در شب یاهیس و شدیم روشن یآرام به هوا
 نیعطرآگ بربالش یدیناام اهیس چنگال در مسعود همچنان اما. باختمی رنگ
 از را میمر رفتن لیدل دیبا؟ ردیبگ توانستمی یمیتصم چه. شدمی پهلو به پهلو

 جستن واقعاً ایآ؟ ابدیب را او ینشان توانستیم چگونه اما، دیشنیم خودش زبان

 پشت وا عشق به و کرده رها طیشرا نیترسخت در را او لیدل بدون که یزن

 قلبش بر یفراموش مهر شهیهم یبرا دیبا زین او ایآ؟ بود یا عاقالنه کار، کرده

 را یکار نیچن قدرت. آمد درد به قلبش دوباره کردن فراموش تصور از؟ زدیم

 بود شده ناقص دستش انگشتان زنش از یخبر یخاطرب به که او. نداشت

 ؟ کند فراموشش توانستمی چگونه

 یا لحظه یحت او و بود صبح. آورد خود به را او اطیح در شدن بسته یصدا
 دوری دهیچیپی پارچه به یدست برخاست جا از یبیعج سردرد با. بود دهینخواب

 که یانگشت چهار به حسرت با. کرد باز را پارچه یآرام به و دیکش انگشتانش

 جمع چشمانش در اشک، ستینگر بودند انگشت بند دو بند سه یجا به اکنون

 پارچه با را آنها دادیم حیترج یول بود افتهی امیالتهای زخم یجا باًیتقر. شد

 خود با یگاه. بود شده قبل از تر آزاردهنده شیبرا آنها دنید ایگو، بپوشاند

 «... .را انگشتانم هم و باختم را عشقم هم، ام بازنده کی من»: گفتیم



 آهنگ عشق

 راها لباس کشو مسعود و دیپاچمی اتاق داخل به پرده یال البه از آفتاب نور

 شیآزما کاغذ، ابدیب را خود نظر مورد لباس تا، کردمی باز یگرید از پس یکی
. کرد باز را آن یآرام به. کرد جلب را نظرش میمرهای لباس کنار، یا مچاله

 را مسعود رفتن از بعد هفته دو درست خشیتار. بود میمر به متعلق شیآزما

 نیا مشابه. کرد خکوبیم شیجا سر را او pasitive کلمه دادیم نشان
 هردو و بود یمنف آن جواب و بود گرفته او رفتن از قبل کماهی میمر را شیآزما

 .. .برگه نیا اکنون اما بودند دهیکش یراحت نفس

، باشد نیغمگ، شود خوشحال، دهد نشان خود از یالعمل عکس چه دانست ینم
 آشپزخانه زیم یرو را برگه و رفت نییپاها پله از بااضطراب. شود نیخشمگ

  :گفت و انداخت

 ؟ هیچ نیا مامان -

 فرا را اندامش لرزهگه بر دنید با بود صبحانه کردن آماده مشغول که ماهرخ

 : گفت دوباره مسعود. نشست زیم کنار یصندل یرو یآرام به گرفت

 ؟ اومده میمر سره ییبال چه رمیمیم دارم ینگران از من -

 : گفت گرفته ییصدا با ماهرخ

 . بود شده باردار میمر. ییبال چیه -

 : گفت مسعود

 رهیخ برگه به و بود نییپا سرش که ماهرخ. دینداد خبر من به چرا -

 ! ندونستم صالح من: گفت بود شده

 ؟ بدونم نداشتم حق من؟ چرا آخه: گفت بلند یصدا با مسعود

 . یکنمی ضرر یگردیبرم یشیم نگران گفتم! چرا -

 : گفت آلود حزن یصدا با مسعود



 فصل سیزدهم

 ینگفت؟ یکن پنهان من از رو یمهم نیا به خبر؟ اومد دلت یچطور -
 ؟ داره ییدلجو به ازین من زن

 : گفت بود ریسراز شیها گونه از اشک که ماهرخ

 خشم با مسعود، نره هدر پولهات که، بودم ضررت فکر به فقط موقع اون من

 : گفت

: گفت و کند خشم با را دستش یروی پارچه بعد و پول نیا به لعنت -
 ! بشم ینطوریا، بره جا هزار فکرم که بود نیا از بهتر

 شدت با ناگهان و برخاست جا از افتاد شده دهیبر انگشتان به چشمش ماهرخ 

 .. .شد نیزم نقش

 اما گرفت آغوش در را او سر و دیدو مادر طرف به ناراحت و مستاصل مسعود

 با و آورد شیبرا یآب وانیل مسعود، نداشت را شیچشمها کردن باز توان ماهرخ

 : گفت یفیضع یصدا

 و کرد دراز نتیکاب طرف به را دستش ماهرخ! کردم غلط مامان -
 دیکش رونیب راها قرص کیپالست نمود باز را آن در عجله با مسعود

 به ماهرخ اشاره با یگرید از پس یکی راها قرص آب با همراه و

. ستیگر یآرام به و گرفت آغوش در را سرش بعد و داد خوردش
 ! انگشتات: گفت یفیضع یصدا با ماهرخ

 : گفت مسعود

 مسعود دست و ختیر فرو ماهرخ دگانید از اشک! که نمردم مامان -

 درد ایگو. شد رهیخ انگشتانش به حسرت با و گرفت دست در را

 کندیم احساس وجودش تمام با را او انگشتان شدن قطع جانکاه

 .. .کردیم ناله و دیچیپمی خود به یمار مانند



 آهنگ عشق

 از قبل شب مثل مسعود و کردیم ییخودنما شهیهم ییبایز با آسمان وسط ماه

 نیا چرا که کردیم شماتت را خودش، بود دوخته چشم آن به اتاقی پرده یال
 شیرها یا لحظه خودش به نسبت انزجار احساس، کرده رفتار مادرش با گونه
 نیب بود مجبور شهیهم که انداخت ازدواجش لیاوا مسائل ادی به را او کردنمی
 شیبرا و بود دهیرس نقطه آن به دوباره او اکنون و ردیبگ قرار همسرش و مادر

 .. .بود شده زجرآور شتریب

 به مهتاب. دیکش رونیب خود التهاب از پر یایدن از را او و خورد در به یا ضربه

 : گفت و شد اتاق وارد یآرام

 ؟ ینشست یکیتار در چرا -

 . نیبش ایب: گفت مسعود

 مشوش هنوز بپرسد مادرش از را میمر یباردار اتیجزئ بود نتوانسته مسعود

 در که یعیوقا تمام تا کرد خواهش او از مسعود. نشست کنارش مهتاب. بود

 رخ مسائل تمام زین مهتاب. دهد شرح شیبرا لیتفص به بود افتاده اتفاق او نبود

 که خواست مسعود از و داد شرح مسعود یبرا توانستیم که ییآنجا تا را داده

 از خودش و کند دایپ را او آدرس است بهتر. نکند قضاوت را میمر جهت یب

 . بشنود را اناتیجر میمر دهان

 : گفت دوختمی چشم آسمان وسط ماه به دوباره که مسعود

 بهش، کردمیم صحبت یتلفن موقع هر چون! رهینم من کت، تو زایچ نیا

 : گفت مهتاب. بودم رفته اون شیآسا خاطر به من. دادممی نانیاطم

 خونه بود رفته یطوالن مدت هی پدرش مرگ از بعد دونمینم واال -

 چهلم یوقت! بودن تهران خانوادش کل که یصورت در پدربزرگش

. گرفتم یفراموش من: گفت اول. نبود سابق میمر دیگه برگشت باباش



 فصل سیزدهم

 یول. برگرده بشه قانع تا رفتم بار چند مامان از یپنهون من اون از بعد
 : گفت مسعود و کرد یمکث مهتاب، گفت

 ؟ گفت یچ؟ یچ -

 ! بود ناراحت موقع اون -

 ؟ گفت یچ -

 ناراحت منم! برگردم خاطرش به که ندارم یعشق گهید من گفتش -

 اونقدر، بود باور رقابلیغ برام میمر زبون از حرف نیا دنیشن. شدم

 کردم احساس، نگرفتم پدربزرگشو قیدق آدرس که شدم ناراحت

 ! نداره یلیتما خودشم

 ؟ نداره یعشق: گفت و انداخت نییپا را سرش مسعود

 فوت پدرش، نبود یخوب یروح طیشرا تو، بود ناراحت موقع اون حاال -

 ! نداره یاعتقاد بهش که زنهیم ییحرفا هی یناراحت تو آدم بود کرده

 : گفت یناراحت با مسعود

 خبر زودتر توانستننمی؟ یچ اشخانواده، بود گرفته یفراموش خودش -

 ؟ بدن

 : گفت و چرخاند در طرف به را سرش مهتاب

 یاخالقا خاطر به، کننمی پنهون دارن رو یزیچ کردم احساس من -
 ! مامان

 گرفت دستانش انیم را سرش مسعود. کن داشیپ زودتر گمیم نیهم خاطر به

 به قلبش شد حبس نهیس در نفسش، دوخت چشم او ناقص انگشتان به مهتاب

 .. .آمد درد



 آهنگ عشق

 رختخواب در قبلهای شب از تر تاب یب مسعود و بود گذشته مهین از شب

 که مادرش از خشم، بود درد و خشم از آکنده وجودش تمام. خوردیم تغل

 که میمر از آن از تر نیخشمگ و زده بهم را زنش آرامش او نبود در چگونه

 ییروزها یادآوری. است رفته او طیشرا درک بدون و کرده پشت او به چگونه

 یب شدمی باعث و ساختمی ادتریز را خشمش شدت کردیم کار ژاپن در که
 از. دهد فحش زمان و نیزم به لب ریز و بخورد تاب و چیپ رختخواب در اریاخت

 تشیجنس و آمده ایدن به سالم دانستینم که است یفرزند پدر اکنون نکهیا

 فرو شیموها خرمن در را دستش یوقت. شدمی تر ور شعله وجودش؟ ستیچ

 جا از اریاخت یب. کردمی اش یعصب شتریب انگشتانش بند فقدان بردیم

 در شتریب یا لحظه اگر کرد احساس. شد لباسش دنیپوش مشغول و برخاست

 خانه از عجله با. زدمی چنگ را شیگلو یمرموز بغض. شودیم خفه بماند اتاق

 شدت به و مودیپ یگرید از پس یکی راها کوچه وها ابانیخ. رفت رونیب

 آتش توانستینم زییپا شب مهین یسرما. رفتیم شیپ هدف یب. ستیگر

 یپدری خانه در مقابل را خود یساعت از بعد ناگهان. کند خاموش را او خشم
. کرد یط انتها تا را کوچه یدیناام با بعد و کرد درنگ یا لحظه. افتی میمر

 کلمات یال البه از یسخت به افتاد ای رفته رو و رنگ یا هیاعالم به چشمش

 دنید از فداکار و مهربان یپدر گذشت روز چهل. خواند را یا جمله، شده پاک

 و بود گذشته روز آن خیتار از ماه نیچند. دیبار چشمانش گرید بار دیسع نام
 لرزان یهادست بابود  دهیچسب ییهوا پل یآهن وارید به همچنان هیاعالم

 یا فاتحه یآرام به و کرد لمس است شده رهیخ او به ایگو که را دیسع عکس
 یساعت هر اما. بود نشسته فرو خشمش. گرفت شیپ را خانه راه. خواند شیبرا
. دیگردیم ترافزون وجودش در فرزندش و زن دارید عطش گذشتیم که

 .. .بگردد را تنکابن تمام آنها کردن دایپ یبرا گرفت میتصم
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 رختخواب در رونیب لباس با را خود مسعود و بود دهیرس آسمان وسط آفتاب

 . شد خکوبیم شیجا سر ماهرخ ادیفر یصدا با که شود بلند جا از خواست، دید

 ! کردم داشیپ، کردم داشیپ -

 و داشت دستش در یکاغذ تکه او و آمدند طرفش به هراسان مهتاب و مسعود
 زده رونیبها لباس کشو تمام، بود ختهیر بهم خانه. کردیم تکرار را حرفش باز

 را کاغذ تکه و بود نشستهها لباس از یانبوه انیم در او و اتاق وسط هالباس و

 .. .دادمی آنها نشان

، یا خانه آدرس کاغذ یرو. گرفت را کاغذ و آمد سمتش به ینگران با مهتاب
 یناراحت شدت از ماهرخ، کرد فکر مهتاب. بود شده نوشته آنها محله کینزد

 : گفت و گرفت را کاغذ، آمد ترکینزد مسعود، داده دست از را عقلش

 ! مهیمر خط دست نای -

 برام شهره دوستش خونه رفتیم داشت که یروز جون مامان آره -

 کاغذ مسعود! کجاس میمر دونهیم شهره حتما داد ادامه بعد و! نوشت

 پدربزرگ آدرس دیبا کجا از اون آخه: گفت و انداخت نیزم به را

 ! دونمینم شوهرشم که من؟ بدونه مویمر

 او یحرفها به توجه بدون و برداشت نیزم یرو از را کاغذ عجله با ماهرخ

 . شد شدن آماده مشغول

 : گفت مهتاب

 مردم خونه در یبر یخوایم؟ یریم کجا ستین خوب حالت تو مامان -

 : گفت بود شده جمع چشمانش در اشک که ماهرخ؟ یبگ یچ

 با بعد و! داره خبر ازش مطمئنم من، بود میمر یمیصم دوست اون -

 .. .رفت در طرف به عجله



 آهنگ عشق

 ؟ کندیم کاریچ نجایا میمر شوهر مادر: گفت خود با کرد باز را در تعجب با شهره

 یلیخ بود دهید را او که یبار نیآخر از کرد ییراهنما داخل به را او احترام با
 یزار حالت با مقدمه بدون و شد وارد یمعطل بدون ماهرخ بود شده فرسوده

 حالت از شهره! ناچارم اما شدم مزاحمتون موقع بعد دونمیم دیببخش: گفت

 : گفت ینگران با و شد مستاصل یکم او یپیمردگ و تضرع

 ؟ افتاده یاتفاق -

 : گفت ماهرخ

 ! برگشته مسعود -

 : گفت جانیه با شهره

 ! نداره یناراحت نکهیا خداروشکر خب -

! نداره قرار و آروم مسعود، میندار یآدرس ماهم. ستین خونه میمر یول -
 میمر از یخبر شما اگه کنممی خواهش خانم شهره داد ادامه بعد و

 به را او و گرفت را دستش یمهربان با شهره. نینکن غیدر ما از نیدار

 خود بعد و ندیبنش یکم که کرد اشاره بعد و کرد دعوت آرامش

 و نشست شیرو به رو و کرد آماده ییچا استکان شیبرا بالفاصله
 : گفت

 . خوبه ش بچه و خودش حاله شکر خدارو دارم خبر بله -

 با خودش یحرفها ادی شهره. شد روان شیها گونه از اشک اریاخت یب ماهرخ

 ! گهید مادره باشه یهرچ که: افتاد میمر

 از یا جرعه و گرفت لرزانشهای دست در را ییچا استکان یآرام به ماهرخ

 : گفت و داد فرو یسخت به را بغضش و دینوش را آن

 ؟ پسره ای دختره؟ هیچ بچه -
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 : گفت لبخند با هرهش

 قشنگ یلیخ پسر هی -

 و خود یبرا یتلخ سرنوشت چه، دادمی آزار را شیگلو یفیخف درد ماهرخ 
 دار نوه خبر، بود زده رقم شیجایب یحسادتها وها سهیمقا خاطر به اشخانواده

 را یتیشخص یوقت، زد بینه خود با. دیشنیم هابهیغر دهان از دیبا را شدنش

 نوبت اکنون و یباش هم خودت شدن لگدمال منتظر دیبا یکرد لگدمال

 ! توست

  ماندا وفعل است کوه جهان نیا

  صدا را نداها دیآ ما یسو

 تنت و جان از دیزا کان تو فعل

 .. .دامنت ردیبگ یفرزند همچو

یب اظهار میمر تیوضع از شتریب هرچه. نداشت کردن صحبت توان گرید 
 کردیم احساس تر ریحق را خود کردیم یخبر

 لیفام فیتعر به شروع مقدمه بدون و شد او دگرگون حالت متوجه شهره
 عنوان نگونهیا را آدرس و خبر داشتن لیدل و کرد میمر خانواده با شدنشان

 مسعود اگر داد ادامه بعد و نکند حقارت احساس نیا از شتریب ماهرخ تا نمود

 تا را او تا دیگومی شوهرش به ندیبب را اش بچه و زن زودتر هرچه است لیما

 ماهرخ شهره نیدلنش یحرفها دنیشن از. کند یهمراه میمر پدربزرگی خانه

 شهره خانه یا پرنده مانند و گرفت فرا را وجودش یخاص یبال سبک احساس

 نیگزیجا یمضاعف یشاد شدمی تر کینزد اش خانه به هرچه کرد ترک را
 .. .شدمی رشیاخ یروزها یهااضطراب
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 شمال یراه مانیپ با همراه زود صبح مسعود شد قرار یتلفنهای تماس یط

 شکوه یتماشا مشغول و بود دهیرس مسعود قرار ساعت از زودتر صبح. شوند

 را وجودش یا دلهره، کردمی جا به جا شیپا با را رنگارنگهای برگ، بود زییپا
 . بود کرده وادار تالطم به

 انتظارش در یرفتار چه دانستینم، مودیپ مهین تا را ابانیخ طول بار نیچند

 با یمرد و، کرد ترمز شیپا یجلو یدیسف کانیپ نیماش باالخره؟ هست

. داشت مانیپ با یمختصر ییآشنا مسعود، نمود یپرس احوال او با ییخوشرو
 سوار عجله با. نداد یتیاهم خورد جا او دهیتک چهره دنید از مانیپ شد متوجه

 یسکوت، کرد حرکت درنگ بدون مانیپ و کرد تشکر مانیپ از یگرم با و شد
 ا لحنیب شد مسعود بودن معذب متوجه مانیپ، بود حاکم نشانیبارب مرارت

 : گفت دوستانه

 ؟ یاریب در پول خوب یتونست؟ بود چطور ژاپن -

 : گفت و شد جابجا یکم مسعود

 رو آور انیز و سخت یکارها! ها یژاپن خود یبرا اما بود خوب ژاپن -

 بهت جونتو پول یول، خوبه درآمدش، سپارنمی مهاجر کارگران به

: گفت و کرد یمکث بعد و یببندد تو خود سال چند ظرف شهیم، دنیم
 یسختی عهده از و یکن دایپ یمناسب کار و یاریب شانس اگه البته

 : گفت و داد فرو یسخت به را دهانش آب بعد و یایب بر هاش

 ! کنن یاریهم خونواده اگه یطرف از

 : گفت و زد یلبخند مانیپ

 ؟ یداشت رو طیشرا نیا تو حاال -
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 سخت طشیشرا یلیخ، کردم دایپ یخوب کار رفتم تا خداروشکر من -

 مدت بتونم بودم دواریام، داشت یخوب درآمد! گهید بود کار یول بود

 ! زارنینمها یوابستگ اما.. .کنم کار یدیمد

 : گفت و انداخت او به گذرا ینگاه کردیم یرانندگ آرامش با همانطور که مانیپ

، یبود کرده ازدواج تازه، داشت فرق کمی هیبق با تو طیشرا خوب -
 یشتریب مراقبت که بود شده کاشته تازه نهاله هی مثل تو یزندگ
 .. .خواستمی

 : گفت یناراحت با مسعود

 ! نهیبنمی صدمه. داره شهیر عشقم کردممی فکر -

 نکهیا یبرا بعد و خوادیم مراقبت! باشه داشته شهیر چقدرم هر عشق -

 : گفت اوردیب وجد به را مسعود

 ! خودته کپه، کوچولو دیسع، داده بهت خدا یقشنگ پسر -

 نه مسعود حرف نیا گفتن با، چشمم یجلو اومد پسرتی افهیق دمتید یوقت

 اندوه، یخبر یب اندوه، شد اندوه از پر وجودش تمام، امدین وجد به تنها

 متوجه مانیپ. بودند کسانش نیکترینزد که یکسان از بودن دور، یگانگیب

 یاتفاق انتظار ییموقعا هی، گهید اسیدن، الیخیب داداش: گفت و شد او یناراحت
 صالحت اتفاق اون ینیبیم یکنمی فکر که بعدها افتدمی اتفاق اما یندار رو

 یدلخور با مسعود، کنهیم وصل هم به دوباره رو دوتا شما بچه نیهم! بوده
 : گفت

 خودم که کردم یغلط چه من؟ شده قطع چرا دونمینم اصال -

 در پول و کنم کار مدت هی برم من که بود نیا قرارمون؟ !دونمینم

 ! کردم کارو نیهم منم خب برگردم و ارمیب
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 : گفت و کرد یمن و من مانیپ

 ؟ یدار خبر زنت یفراموش هیقض از چقدر دونمینم -

 : گفت و اوانداخت به ینگاه مسعود

 شده یجور چه چقدرو و چطور حاال! گرفته یفراموش دونمیم فقط -

 ! دونمینم

 : گفت و کرد مکث لحظه چند مانیپ

 : گفت و کرد نگاهش تعجب با مسعود! یدونینم یچیه واقع در پس -

 ؟ هیچ هیقض -

 : گفت مانیپ

 ! خورد را حرفش بعد و بود قرار چون؟ نه ای بگم بهت دونمینم -

 ! گهید بدونم دیبا پس؟ ستین من زن راجع مگه: گفت یشتریب بهت با مسعود

 صبح فردا یوقت خانم میمر. کرد فوت دیع شب امرزتیب خدا پدرزن -

 و یناراحت شدت از، بزنه زنگ مادرت به تا رونیب خونه از اومد زود
 خونه! رهیم ادشی از زیچ همه کال رهیگیم حواس اختالل استرس

 و گرفت بود فرمان به که را مانیپ دسته اریاخت یب مسعود! گردهیبرنم
 : گفت

 ؟ گردهیبرنم -

 منتها به را نیماش ه آرامیب بود دهیرس چالوس جاده یورودهای یکینزد مانیپ

 : گفت و کرد مسعود به ینگاه بعد و داشت نگه و کرد تیهدا جاده هیال

 ! نه ای یبشنو شوهیبق یخوایم -

 : گفت یناراحت با و کرد رها را او دست
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 ! خدا رو تو بگو شده یچ هر مانیپ آقا -

 شهره منو، گرفت تماس شهره با رایسم، داد ادامه یقبل حالت همان با مانیپ

 یهرچ اما. میگذاشت پا ریز روها یکالنتر وها سردخونه و مارستانهایب تمام
 صورتش تمام که مسعود. میشدمی دیناام شدنش دایپ از شتریب میگشتمی

 : گفت بود شده برافروخته

 . کننمی پنهون من از دارن همه، افتاده یاتفاق هی دونستمیم -

 خونواده نخواستن اما، گذشت ریخ به زیچ همه فتادهین یاتفاق چیه: گفت مانیپ

 : گفت و داد تکان یسر تاسف با مسعود! بشه متوجه تمادر مخصوصا تو

 دیناپد مدت در میمر یبرا که ییماجراها تمام مانیپ و بگو خب -
 تمام در مسعود و کرد فیتعر مسعود یبرا را بود آمده شیپ شدنش

 خودش به فشردمی هم به را شیدندانها یناراحت شدت از مدت

 و است آتش وجودش تمام که کرد احساس یا لحظه. دادیم فحش
 به کرد پرتاب رونیب به را خود و کرد باز را نیماش در، زدیبگر دیبا

 یبرگها و نشست نیزم یرو یآرام به و زد هیتک جاده کنار یدرخت
 شد متوجه. ستیگر شدت به و زد چنگ را نیزم بر ختهیر خشک

 نابود و محو میمرهای دلهره و ترسها انیم در عشقش کبارهی به چرا

 به سرهای شاخه. کرد بلند را سرش گذشت یلحظات. است گشته

 هیبق به نسبت کرد نگاه بود زده هیتک آن به که را یدرخت دیکش فلک
 گرفته قرار یزییپا یبادها وزش معرض در شتریب و بود تر قامت بلند

 هنوز اطرافش درختان اما بود ختهیر فرو شیها برگ تمام و بود

 بعد و سوخت درخت یبرا یالحظه دلش برداشتند در برگ از یانبوه

 طرف به یآرام به بعد و آوردمی بار و برگ بهار دوباره: گفت خود با

 نگاه بود شده رهیخ جاده به یناراحت با که را مانیپ و رفت نیماش
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 جاده امتداد در دوباره نیماش! شهیم رید داره داداش میبر: گفت و کرد

 ریمس تمام در خشکهای برگ لیر و زده خزان درختان، افتاد راه به
 بود دوخته چشم جاده به متفکر و متاثر مسعود. کردندمی شیاههمر

 پول خاطر به دیبا چرا، برخاسته نیسنگ یخواب از، کردمی احساس

 آزارش سرما احساس. گذاشتمی تنها را خواهرش و مادر و زن
 به او زییپا کبارهی به ایگو. بود گرفته رعشه را تنش تمام. دادمی

 برف عمق در را او بود کوالک وجودش در و بود گشته بدل زمستان

 زده عشق تنشندان راجع میمر که ییحرفها، کردیم دفن وجودش

 دهانش یجلو را شیها دست، داد قامتش بر یشتریب ارتعاش بود

 شد چه، نبود گرم آمدمی جانش عمق از که ینفس اما. هاکرد و برد

 چرا مستقل یزندگ ساختن دیام آن گذشته سال نشاط و شور آن

 که رفتمی یزن دارید به او اکنون، شد رانیو شیآرزوها کاخ کبارهی

 عشقش اثبات یبرا دیبا او و بود کرده ترکش و نداشت دوست را او

 یخی کوه به لیتبد او اما افروزدیب را داشتن دوست گرمهای شعله
 .. .کند گرم را خود سرد انگشتان توانستنمی یحت که بود شده

 دشوارتر را یرانندگ ظیغل مه و نامساعد یهوا، کوهستان العبور صعب ریمس

. کردیم یرانندگ نانیاطم با و داشت جاده به کامل ییآشنا مانیپ اما ساخت
های کوه یاستوار نشاند مسعود وجود در تازه ییروین جاده خم و چیپ از عبور

 یزن، کرد راسخ عشقش ابراز یبرا را او زودهنگام برف از یتل وجود با مقابلش
 را عشق دوباره توانستمی بود شده یکابوس نیچن دچار او یدور خاطر به که

 .. .کند ایاح وجودش در

 : گفت و زد اش شانه به یدست مانیپ. بودند ستادهیا ییروستا خانه مقابل
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 اکنون، یربود را خانه نیا دختر دل شیپ سال چند تو ینباش نگران -

 یتوانمی زین

 ! شود دروغ به آلوده نکهیا مگر، ردیمنمی چگاهیه عشق -

 و بود شده پنهان زا باران یابرها پس در آفتاب، بود گذشته ظهر از ساعت
 صدا به را در یآرام به مانیپ. کردندیم عابران نثار را خود زیر قطرات ابرها

 شوکه مسعود دنید با کرد باز را در الدیم. بود اضطراب از پر مسعود. درآورد

 لذت نیا ساخت رها او آغوش در کبارهی به را خود اما بزند ادیفر خواست شد

 الدیم اقیاشت با، ساخت دیام از سراسر را مسعود که بود یاستقبال نیتر بخش

 که را یمرد کنجکاوانه درآمد سمت به تعجب با آمد اطیح به عاطفه دیبوس را

 هایی شانه و استخوانیهای گونه با حیفن مردی، کرد نگاه بود پیمان همراه

 عرض در چگونه بود مشکل باورش. داشت آغوش در را میالد که افتاده

 را خود، آمد جلو احترام با مسعود. بود شده پریشان و زار چنین مسعود یکسال

 آغوشش مهربان مادری مانند عاطفه. بود کرده آماده توبیخی و تنبیه هر برای

 و حرف هیچ بی گریست او آغوش در طفلی مانند نیز او و کرد باز برایش را
 ! توضیحی

 و گرفته آغوش در را مادرش که دیدمی را مردی ناباورانه پنجره پشت از مریم
 ! رنجور و مچاله اینگونه چرا؟ دیدمی درست یعنی. شد منجمد نشت. گریدمی

 در که را نامالیمتی تمام ناگهان، نشست زمین روی آرامی به و کشید را پرده

های طعنههای رنج، کرد سنگینی اش شانه بر بود شده متحمل گذشته یکسال
 رنج، متعفنشهای نفس و هیکل آن رنج، شدنش هویت بی رنج، ماهرخ

 داغ تحمل رنج بدتر همه از و، روستاییان پرسشگرانه نگاههای و زایمان

 برای را آغوشش مادرش و میالد مانند توانستنمی نه! تنهایی در پدرش

 پس از وقفه بی که اشکهایی. بگشاید داشت نقشها رنج این در که مردی
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 و بود نخوابیده صبح تا که هایی شب بود شده جاری هایشبرگونه اتاق پنجره
 دنبالش هنوز تاریکی در که هایی سایه و شدمی اوهام و توهم دچار ترس از

 گرم دوباره تنش، کشید زبانه وجودش در خشم، فکرها این مرور با، کردندمی

 : گفت و انداخت تخت درون کودک به نگاهی، شد

. بگیرد را کودکم آمده حتما، برنگشته من خاطر به مادرش قول به -
 مطلع وجودش از است روز چند شاید که ای بچه: گفت خشم با بعد

 منتظر در آستانه در که پایی به مریم. شد باز در هنگام این در، شده

 جا از مریم شد داخل آرامی به مسعود. شد خیره بود ورود اجازه

 ریزش به و رفت پنجره سمت به کند نگاهش اینکه بدون، برخاست

 . شد خیره باران آرام

 : گفت بود نجوا شبیه که صدایی با رفت جلو آرامی به مسعود

 پنجره کنار تفاوتبی همچنان مریم، نشنید پاسخی. عزیزم سالم -

 گرمش نفس برد نزدیک را سرش مسعود. بود تماشا محو و ایستاده

 با و کشید کنار را خود مریم ناگهان، کرد نوازش را مریم گردن پشت

 : گفت انزجار

 ! میندازه وحشتناکیی خاطره یاد منو، متنفرم نفس گرمی این از من -

 : گفت آرام خسته صدای با مسعود

 . شنیدم رو جریانات تمام. میدونم -

 تموم دیگه من که شنیدی حتما خب: گفت برگشت او طرف به خشم با مریم

 مسعودهای چشم به چشمش هنگام این در! ندارم بهت ایعالقه هیچ، شدم

 شدت قلبش ضربان. بود بارش حال در پنجره پشت آسمان مانند. خورد گره

 دوباره سختی به. بود نکرده تغییری هیچ عاشقهای چشم همان هنوز، گرفت

 . نگردد او چشمان مسخ دیگر بار تا برگشت پنجره طرف به
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 : گفت مسعود

 ! کشیدی ناراحتی خیلی مدت این تو میدونم -

 میترسم هنوزم؟ چی یعنی این میفهمی کردم گم خودمو من! ناراحتی -

 ! ندارم اطمینان خودم به برم جایی تنهایی

 . کنم جبران. باشم کنارت همیشه تا اومدم من. نیستی تنها دیگه -

 ؟ برگردونی عقب به میشه رو زمان مگه؟ کنی جبران رو چی

 . کنم زندگی درست رو بعد به این از میتونم ولی برگردونم نمیتونم نه -

 ! من بدون ولی، کن زندگی برو -

 نداره معنی عشق بدون زندگی -

 ! نداره وجود دیگه عشقی، عشق کدوم -

. نکرد توجهی مریم! برم بگو، کن نگاه چشمام تو، کن نگاه منو -
 : گفت قاطع صدای با اینبار مسعود

 ! کن نگاه منو گفتم -

 : گفت مسعود و زد زل چشمهایش به سختی به مریم

؟ عمد روی از کردم ترکت؟ کردم خیانت؟ نداره وجود عشقی چرا؟ چرا -
 که اینو رفتم هردومون آسایش خاطر به من؟ میشی گم داشتم خبر

 ؟ یادته

 اصرار به رفتی پول خاطر به تو، ندارم عشق این به ایمان دیگه من -

 و شدی باعث. نیستم راضی دل ته از من میدونستی! رفتی خودت
 .. .خورد را خود حرف بعد

 ؟ بیاری ایمان کنم چیکار -

 میخواد معجزه آوردن ایمان -
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 خاطر به بدونم کجا از. نیست معجزه کردم پیدات برگشتمو اینکه -

 ؟ نیومدی بچه

 : گفت و کرد نگاهش عاشقانه و رفت بچه تخت طرف به مسعود بچه گفتن با

 بچه متوجه اصال شدم تو غرق ورود لحظه از من انصافی بی خیلی -

 ! نبودم

 اشک ریزش از و بوسید بود خواب در که را کودکی آرامی به و شد خم بعد و

 : گفت آرامی به بعد و کرد ممانعت هایش

 آرامشت نمیخوام من. میرم اس آزاردهنده برات من وجود واقعا اگر -

 ! ندارم قرار و آروم تو بدون میدونی خودت هرچند بگیرم ازت رو

 میراند زبانم بر که حرفهایی و دادمی جوالن مریم وجود در خشم هیوالی

 : گفت بلندی صدای با خراشیدمی را مسعود وجود ای دشنه مانند

 یکسال نداشتی قرار و آروم اگر، اس دهنده آزار برام وجودت آره -

 ! برمیگشتی زودتر کردینمی تحمل من بدون

 انگشتان کرد احساس! بود برده فرو خود جیب در را خود دست که مسعود

 استخوانش مغز تا دردش و اندکرده کشیدن تیر به شروع دوباره اش بریده

 هر، هستی عصبانی تو: گفت آرامی به و انداخت پایین را سرش کندمی رسوخ

 او جانب از را برخوردی و حقارت چنین توقع. دوباره برمیگردم شدی آروم وقت

 . شد خارج اتاق از مهیسراسو مستاصل نداشت

 پنجره طرف به دوباره بنشاند فرو را خشمش تواندنمی چرا دانستینم میمر

 باران ریز و شد اطیح وارد قبل از تر چالهم دید را یمرد یقیدقا از پس رفت

 شدت باران. کرد زدن قدم به شروع باران زشیر به توجه بدون. ستادیا
 میمر. بود ساخته رها باران شالق ریز را خود توجه بدون او و گرفتمی
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 فقط تو از من بزند ادیفر خواست بود ادیفر از پر وجودش کرد نگاهش

 باران قطرات و دوخت پنجره به را نگاهش مسعود! متنفر نه، هستم نیخشمگ

 پر وجودش یتمام یروز که یزن به رهیخ همچنان. دیبار صورتش بر امان یب

، است منتظر هم باز کرد احساس. کرد نگاه ناباورانه را بود لبخند و انتظار از
 از آرام و شد خانه وارد دوباره. دیرس نظرش به یفکر، وافرتر یعشق منتظر

 رفتن از قبل شهیم: گفت آلود حزن یصدا با و کرد باز را در. رفت باالها پله

 ؟ کنم بغل رو بچه

 به را بچه و آمد بچه طرف به انداخت او سیخ یپا تا سر به ینگاه میمر

 و دیکش رونیب بشیج از یآرام به را دستش مسعود. گرفت آغوش در یآرام
 دنیکش آغوش دری لحظه. ردیبگ آغوش در اطیاحت با را کودک کرد یسع

 : گفت یلرزان یصدا با. افتاد اش دهیرب انگشتان به چشمش میمر طفل

 و کرد لمس را آنها ناباورانه و برد شیپ را خود لرزانهای دست بعد و! دستت
، برخاست خواب از کودک، اش هیگر شدت از، کرد ستنیگر به شروع اریاخت یب
 به را بچه مسعود. کرد هیگر به شروع زین او وحشت با مسعودی چهره دنید با

 : گفت و گرفت آغوش در را میمر سر، گرشید دست با و فشرد اش نهیس قفسه

 تکیکوچ یانگشتا با رو انگشتام تونمیم هنوزم. زمیعز ستین یزیچ -
. فروبرد میمر یدستها انیم را خود لرزان انگشتان بعد و بزنم گره
 شدت به باز کرد لمس را او سر یب انگشتان یقراریب با میمر

 و ختیر فرو کبارهی به چشمانش ازها رنج و خشمها تمام، ستیگر
 .. .شد مشهود چشمانش یزالل در عشق

 دهیبر انگشتان سر از هنوز و ستادهیا مقابلش که یمرد از، توانستمی گونهچ

 و بچه هیگر یصدا؟ باشد ریدلگ و متنفر کندمی احساس را عشق یگرما اش
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 یصدا که بود یبار نیاول نیا. نواختمی مسعود گوش در را عشق آهنگ مادر
 .. .دیشنمی را کودکش هیگر
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