
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باد مرا به پرتگاه  خواهمی. میرو به باد، لب پرتگاه فراموش امستادهیا
تازه در من بدمد!  یها را ببرد و منتمام شود خاطرات و باد آن یول ندازدیب

که  ستندین یزیخاطرات گذشته چ یدرمان است، اما بعض نیبهتر یفراموش
 کیچک... مثل دروغ کو کیبا فراموش شدن از درونت پاک شوند... مثل 

 .ماندیبا تو م اشهیسا شهیهم زهایچ ی. بعضهیو کنا شین ایحرف 

با مرگ  دانمیو مرگ دارم اما م دنیپر یام و هوارا باز کرده دستانم
اگر  یاست حت رید یلیجبران خ یها براوقت ی. بعضشودیهم تمام نم

 رید یلیمردن هم خ یبرا یحت ی... آریده انیپا اتیبه زندگ یبخواه
 است.

ام را با خود ببرد، شود و تمام گذشته یگردباد میمال مینس نیا کاش
 شیها سر جاو باز هم آن دهدیخاطرات را تکان م یباد فقط کم نیاما ا

و من را  زندیم رونیافکارم ب یالو از البه وزدیم یباد یهستند. هرازگاه
 .کندیم زاریاز خودم ب شتریب
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راحت  یلیخ یکه روز زنمیرا صدا م ییو خدا ماستادهیا نجایمن ا و
 امشهیو ر یگذاشتمش. اکنون که آفت به جان و هست امیفراموش بیدر ج
و حاال آمده حرف حساب  یاافتاده او را گذاشته بودم گوشه ادمیزده، 

 :زنمیم ادیعظمت فر نیا یروروبه نجایو من ا زندیم

 دیر مخلوق پر از اشتباه به ام... و من مانند هیبخشیم ییتو خدا اگر
 خواهم رفت. شیتو به پ شیبخشا

 امیوارد زندگ یکه قرار است زن یدوست دارد، روز یرا هر مرد امروز
است که  یشاد و شنگول هستم. مهسا از هر نظر همان دختر یشود. حساب

است و مانند زنان  بایدارد. ز ی. پزشک است و خانواده سرشناسخواهمیم
است حتما...  نیهم یخوشبخت خواهم،یچه م گری. دگرددیم یامروز

 و آرامش! یداشته باش یزن کهنیا

نفر هم به خانه و  کیو  میگردیسر کار و با هم برم میرویبا هم م
محصوالت  نهیاست در زم یدار معروف. پدرش کارخانهرسدیم امانیزندگ

در  یکاف یهیسرما ،کینیزدن کل یو مهسا از او قول گرفته تا برا یبهداشت
 بگذارد. ارمانیاخت

 نی. مهسا از اکنمیرا مرتب م امیپروفسور شیر نهیآ یجلو گریبار د
حوله را دور  شنوم،یزنگ تلفن را م ی. صدادیآیخوشش م شیمدل ر

 .دارمیو خوشحال تلفن را برم رومیم یو سمت گوش چمیپیام متنه نییپا

 بگو حامد جان؟ــ 

 دنبال من؟ یآیم یپس کتموم نشد؟ ــ 

 .خندمیم بلند

 ها.عجله نکن... بابا قراره داماد بشم آم،یمــ 

 لباسا گرمم شد. نیتو ا ا،یبابا، بدو ب یریمرگ بگــ 

کارم  یزنان و سرمست دنبال ادامه. بشکنکنمیجواب قطع م بدون
بشر  نیدارم داماد بشوم و ا میتصم یو سه سالگ ی. حاال در سرومیم

از  ری. با لباس زشودیزنگ تلفن بلند م یصدا گریبار د کی. گذاردینم
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و  اندازمیم زیم یرا رو می... پاهادارمیرا برم یو گوش میآیم رونیاتاق ب
 .دهمیمبل. خوشحال و سرزنده جواب م یرو دهمیلم م

 مامان؟ یطورالو؟ سالم ماهرو خانوم. چهــ 

 .خنددیم شایترک نیریبا لهجه کم اما ش مادرم

 .یدورت بگردم مادر خوشحالــ 

 .دهمیلم م شتریو ب خندمیم بلند

 مثل ماه، چرا نخندم؟ ارمیبرات عروس ب خوامیمــ 

 .زندیحرف م یو ترک شودیخوشحالش بلند م یصدا

 ؟یگیتو رو خدا مادر؟! االن به من مــ 

 .خندمیهم سرخوش م باز

باالخره...  خندهیخت پسرت مشد، ب ییهویواال  ه؟یآره دروغم چــ 
 .یخواستگار یبرا نیایب دیفقط مامان هر موقع گفتم، با

 .شنومیم یگوش یرا از تو اشهیگر یصدا

تن م تمومه... به حق پنجمادر... قربونت... غصه یخوشحالم کردــ 
وقت سالشه سه تا بچه داره اون یداداشت س وانیمادر! ک یخوشبخت بش

 تو!

 .خندمیم بلند

 .مونمیعقب نم وانی... نترس از کآرمینوه هم برات مــ 

و دوباره به  کنمیمادر تلفن را قطع م ریخ یو دعا یخنده و شاد انیم
 دارمیو قدم بر م پوشمیدوختم را مخوش ی. کت و شلوار نورومیاتاق م

 !دمیجد یسمت سرنوشت و زندگ

است سر از پا ازدواجم را قبول کرده  شنهادیمهسا پ کهنیاز ا 
و  میخریم ینیریگل و ش روم،یدنبال حامد م ی. با خوشحالشناسمینم
. پدر و مادرم هم جلسه یجلسه معرف یبرا میرویخنده و قهقهه م انیم

تهران،  یهامحله نیاز بهتر یکیدر  یکیآپارتمان ش ی. جلوندیآیبعد م
فعت ر یبه دست وارد خانه لوکس و بزرگ جناب آقا ینیریگل و ش
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در همان حال چشمم  رد،یگیرا از دستم م ینیری. مادرش گل و ششومیم
خندان سالم  یو با لب بایز اریرنگ و بس یصورت ی. در لباسافتدیبه مهسا م

دعوت باشد به  ییو انگار که جا دهی. مادرش هم کت و شلوار پوشکندیم
جهت ام با دوستم حامد صرفا . امروز اجازه گرفتهاست دهیخودش رس

 اند.و قبول کرده میایب ییآشنا

 ییرایو از ما پذ مینینشیتعارف رد و بدل کردن، باالخره م یبعد از کل 
به اطراف خانه  یدارم. نگاه جانی. دستانم عرق کرده است و هشودیم

 یباال دیکه با یا. خانهشومیدستپاچه م شتریو ب اندازمیفوق لوکسشان م
دارد. همه  یکیبزرگ و ش اریبس ییرایل و پذو پنجاه متر باشد. حا صدیس
 یزندگ شتریکه در آن سه نفر ب یااست، خانه یانیخانه اع نیدر ا زیچ
 نی. مهسا و پدر و مادرش و فوق فوقش روزها چند خدمتکار. اکنندینم

 یساده زندگ یلیهر چند خودم خ پسندم،یرا به شدت م یمدل زندگ
 یرو یبایز اریبس یمحو گلدان طال توانیم یخانه حت نیاما در ا کنم،یم
 . رودیشان سر نماحوصله نجایا یشد. اهال زیم

من را از گشت و  م،یپا یجلو یعسل زیم یگذاشتن بشقاب رو یصدا
 یپر یبه اطراف و چشمم رو دهمی. نگاهم را مداردیگذار در خانه باز م

 .ماندیثابت م میروروبه ییایرؤ

نشسته است. مدام چشم در چشمش  میروروبه یبا ژست خاص مهسا
و سرم را  کنمی. لبم را تر مزمیریعرق م اشییبایز دنیو از د شومیم
 .دهدیرا از دهانش فاصله م پی. پدرش پنییپا اندازمیم

 یلیخ نییشماست، بفرما یبخش جلسه معارفهخب جناب تاجــ 
 .نیساکت

به مهسا  ینگاه یچشم ری. زکنمیصاف م یارا با تک سرفه میگلو
 :میگویبه پدرش و م کنمیو بعد رو م اندازمیم

 نیا کهنیاز ا کنمیبله... عرضم به حضورتون که... ابتدا تشکر مــ 
اما قراره  ،ی. باعث افتخاره. بنده پزشک هستم البته عمومنیفرصتو بهم داد
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هستن و من از  زیتخصص بخونم اگه خدا بخواد. پدر و مادرم تبر یبرا
 بگم! یچ دونمینم گهی. واال دکنمیم یزندگ نجایا ییزمان دانشجو

 انگار! کوبدیاست، قلبم در دهانم م زمیرفعت در حال آنال هوشنگ

 د؟یکنیم یکال شما هم شهرستان زندگ یعنیــ 

 ام!شده یبیاسترس غر دچار

 شونیپدرم، ا یشخص لیاما بنا به دال میما هم قبال تهران بود ر،یخــ 
برگردن؛ اما من  زیتبر یعنیدوباره به شهرشون  شیور شدن چند سال پمجب
 .کنمیم یجا زندگ نیهم

 پسر جان؟ یچرا تا حاال ازدواج نکردــ 

جناب رفعت! با انگشت شستم  نیا پرسدیم یایدیسؤاالت کل عجب
 .دهمیم رونیو نفس را ب کشمیم امیشانیعرق پ یرو یکم

خانم رفعت  دنیشگاه و البته تا قبل ددرس و دان ومد،ین شیخب پــ 
 نکردم. دایرو برازنده پ یشخص خاص

 یدی. مادر مهسا با ببخشدیآیم از آشپزخانه یزیشکستن چ یصدا
است که باز  یرفعت ظاهرا از جوابم راض ی. آقارودیسمت آشپزخانه م

 .ردیگیرشته کالم را به دست م

جلسه رو  نیخب من امهسا در مورد شما با من صحبت کرده، اما ــ 
. نیاریب فیداشت با خانواده تشر تیمهسا واقع یهافیگذاشتم تا اگه تعر

رو اصولش  دیبا ینکن جوون... همه چ یتلق یجلسه رو خواستگار نیا
 بره. شیپ

 .کشمیم یقیو نفس عم کنمیرا در هم فرو م دستانم

ـ  . نیداد ییابله بله...کامال متوجه هستم و واقعا ممنونم که فرصت آشنـ
 .میرسیانشاهلل با پدر و مادر خدمت م

 .کندینگاهم م یمهسا که حاال دوباره به جمعمان آمده بود، با دودل مادر

مهسا در  نینیبیکه م طورنیهم ن؟یهست نیتأم یشما از لحاظ مالــ 
 نداره. یرفاه بزرگ شده و طاقت سخت


