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تقدیم ب نوجواننی ک دلشان و احساسشان لبری از عشق است.
پسرانی ک قلبشان را فدای لیلی شان می کنند

و
پدرانی ک زندگیشان را فزندان خود می دانند.



مقدمه:
زندگی سرشار از عشق است. روزها و شب هایش می گذرند و طلوعی 

دوباره و فردایی روشن پدید می آید. زندگی هم چنان ادامه دارد. اما کسی 

از آینده و فردای خودش خبری ندارد. پس برای همین است که انسان در 

حکمت و بزرگی خداوند یکتا ناتوان مانده است.

کتابی را که می خوانید شرح حال زندگی است. یک روز با عشق، روز دیگر 

بدون احساس. یک روز با بچه، روز دیگر با گریه. یک روز شادی و روز دیگر 

غصه. اما باز زندگی با شرح حال تمامی این ها زیبا و وصف ناپذیر است. عشق 

در وجود تمام انسان ها نهفته است و روزی پدیدار می شود. تا می آیی ببینی 

در کجای زندگی هستی، می بینی که در آن غرق شده ای و " باید " با تمامی 

مشکلت مقابله کنی. با سختی و گریه و غصه و شادی و بچه و... 

کنیم حداقل  را شروع  زندگی جدیدی  اینکه  از  قبل  انسان ها  ما  کاش 

کمی فکر کنیم یا به نصیحت های بزرگان و آنهایی که به قول قدیمی ها چند 

پیراهن بیشتر پاره کرده اند گوش فرا دهیم.

کتابی را که می خوانید شرح حال دو نوجوان عاشق است. زندگیشان 

اندیشه  از فکر و  اما تهی  لبریز از عشق و معرفت شان وصف نشدنی. 

خود و دیگران.
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گاه به سرمان می زند که به این زندگی خاتمه دهیم و برویم و پشت 

سرمان را هم نگاه نکنیم. اما گاهی آن قدر عاشق زندگیمان هستیم که آن را 

با تمامی مشکلت و سختی و پستی و بلندی اش به دوش بکشیم.

بیشتر رمان ها در وصف زندگی زنان جامعه است که با سختی زندگی 

چه می کنند و چگونه در برابر عشقشان مقاوم هستند. اما بدانیم مردهایی 

هم هستند که زندگیشان سرشار از غم و غصه و تنهایی و دوری و بی کسی 

است. پس زندگی این ها درجامعه چگونه است؟

مردانی هم هستند که می گویند زندگی هم چنان ادامه دارد. " ادامه "

حتی با تمامی سختی ها و مشکلت زندگی دست و پنجه نرم می کنند. 

داستانی زیبا، لبریز از احساس و علقه و دوست داشتن و امیدوار بودن 

به فردایی روشن. 
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1
شش  به  بود  مانده  دقیقه  پنج  انداختم،  دستم  مچی  ساعت  به  نگاهی 

بعدازظهر. هوا مرطوب شده بود و باران کم کم شروع به باریدن کرد. کلید 

را روی قفل در چرخاندم و در را باز کردم. باران نم نم می بارید و بوی 

خیسی زمین و گل ها، صفای حیاط را دگرگون کرده بود. دوست داشتم زیر 

باران بمانم و از بوی باران و خیسی آن لذت ببرم و مثل دوران کودکی ام 

که پسری شش ساله بودم زیر باران بدوم و با زدن دست هایم به یکدیگر 

دانه های باران را در میان انگشتانم حس کنم. از آن طرف حیاط خانه مان 

به این طرف حیاط بدوم و ذوق بزنم و صورتم را در زیر دانه های باران 

خیس کنم. آن وقت مادرم با پتو به سراغم می آمد و مرا در آغوش خودش 

پناه می داد و پتو را به رویم می انداخت، مرا می بوسید و از ترس اینکه مبادا 

سرما بخورم مرا به داخل خانه می برد؛ یادش بخیر.

باران تمامی سرم و لباس هایم را خیس کرده بود. کاش می توانستم بمانم 

و لذتش را دوباره بچشم. اما به خاطر کادویی که برای ساره خریده بودم 

و از ترس اینکه مبادا زیر باران خیس شود به طرف در سالن راه افتادم. 

روی پله ها پشت در ایستادم و قبل از اینکه داخل شوم کمی مکث کردم و 

جملتی را در ذهن خودم مرور می کردم که وقتی وارد خانه شدم کادویم 

را چگونه و با گفتن چه عشق و علقه ای و چه جملتی به او تقدیم کنم. 

سرم را بال گرفتم و با خود زمزمه کردم:
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بهترینم  این کادو را تقدیم تو  - ای ساره ی عشق من، ای زیبای من. 

می کنم. تولدت مبارک عزیزم.

به مغزم  تازه ای  به درد نمی خورند. دوباره فکر  نه... این جملت  نه... 

خطور کرد:

- ساره جان! این اولین کادویی است که برای روز تولدت در اولین سال 

زندگیم برایت گرفته ام، امیدوارم آن را پسند کنی. تولدت مبارک. دوستت دارم.

در افکارم غوطه ور بودم که ناگهان در باز شد و من که غافلگیر شده 

بودم، هول کردم و کادو را خیلی سریع در پشت خود پنهان کردم. سرم را 

پایین انداختم و بلند گفتم:

- سلم عزیزم... عصر بخیر. خوبی؟

ساره مثل همیشه عصبانی بود، حتمًا باز هم به خاطر اینکه من دیر به 

اینکه عصبانی می شد،  با  ولی  بود.  این طوری  اخلقش  بودم.  آمده  خانه 

چهره  اش در نظرم زیباتر جلوه مي کرد. برافروخته به نظر می رسید. با نمکی 

چهره اش مرا به خنده وا می داشت و نمی  توانستم جلوی خنده ام را بگیرم 

داشت.  بلندی  قد  و  ظریف  لغر،  بود.  دوست داشتنی  ساره  نخندم.  که 

موهایش که به رنگ زیتونی بود را روی شانه هایش انداخته بود. صورتش 

سفید و بینی ظریف و کوچکی داشت و لباسی به رنگ زرشکی که حتمًا 

برای میهمانی امشب بر تنش کرده بود او را بیش از حد زیباتر کرده بودند. 

دلم می خواست در آغوشم بگیرمش و او را ببوسم. بعد کادویش را به او 

بدهم و آن گاه تمام احساسم را نسبت به او در تمام این سال بیان کنم.
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ساره جواب سلم مرا از روی سردی و طعنه داد و گفت:

- سلم... خوش آمدید... بیرون خوش گذشت؟

رویش را از من برگرداند و به داخل رفت. من که کلی جا خورده بودم 

به دنبالش وارد خانه شدم و در را به آرامی پشت سرم بستم. از داخل راهرو 

وارد سالن شدم. با دیدن آن منظره خنده بر روی لب هایم خشک شد و 

تبدیل به بغض سنگینی شد که راه گلویم را بسته بود و سنگینی اش بر روی 

قلبم فشار می آورد. چه مصیبتی بود. کاش اصًل وارد خانه نمی شدم... آخر 

چرا هر بار که پایم را داخل خانه می گذاشتم با این وضع روبه رو می شدم. 

کاش حداقل ساره امشب را رعایت می کرد و کمی به سر و وضع خانه 

اینکه پدر و مادر و  به خاطر  به خاطر شب تولدش و هم  می رسید. هم 

خواهرش امشب بعد از چند ماه میهمان ما هستند. دلم نمی خواست کادو را 

به او بدهم برای چند لحظه از او دور شدم و نمی خواستم دیگر زیبایی اش 

را ببینم. چشمانم را با عصبانیت باز و بسته کردم و کادو را به روی مبل 

پرت کردم. از ساره متنفر شدم و دیگر طاقت این همه درد و مصیبت را 

نداشتم. ما همین دیشب با یکدیگر صحبت کردیم و او قول داد که دیگر 

از این به بعد به خانه و امور خانه داری رسیدگی کند و کمتر به تفریح و 

گردش و جشن بپردازد. ولی حال از او بدم آمده بود.

لباس های کثیفی که روی مبل انباشته شده بودند را آن طرف تر انداختم 

و در گوشه ای از مبل مچاله شدم، سرم پایین بود و به میز نگاه می کردم.

ساره از داخل آشپزخانه بیرون آمد. سایه اش بر روی سرم سنگینی می کرد 

و اصًل عین خیالش نبود. خونسرد بود و به هیچ چیز، کاری نداشت. دوست 
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نداشتم چهره اش را ببینم چون وقتی که به چشمان آبی رنگش خیره می شدم 

او را دوست  را فراموش می کردم.  دوباره احساساتی می شدم و همه چیز 

داشتم، عاشقش بودم و ستایشش می کردم. ساره، زیبای درون من و زیبای 

زندگی ام بود. حتماً از چهره ام خوانده بود که عصبانی و کفری شده ام. سرم 

را بال بردم تا نگاهش کنم. اما چشمانم را بستم. احساس کردم که ناراحت 

نیست و هیچ مسئولیتی نسبت به خانه و آشپزخانه ی کثیف و درهم و برهم 

ندارد. نگاهم را از او دوختم و در حالی که پولیورم را از تنم در می آوردم 

کنارم نشست.خودش را کمی جمع و جور کرد و لیوان شربت را به دست 

من داد. دستانش از سفیدی می درخشیدند و حلقه اش زیبایی انگشتانش را 

دو برابر کرده بود. دلم نمی آمد بر سرش داد بزنم ولی می خواستم تکلیف 

خودم را برای همیشه روشن کنم. با عصبانیت لیوان را از دستش گرفتم و 

محکم روی میز گذاشتم. طوری که نصف شربت از داخل لیوان بر روی میز 

ریخته شد.به مبل تکیه دادم و سرم را روی لبه ی مبل گذاشتم نفس عمیقی 

کشیدم تا کمی از شدت خشمم بکاهم. به سقف چشم دوخته بودم. احساس 

خستگی و ضعف می کردم. دیگر تحمل این همه سختی را نداشتم. دیگران 

راجع به من چه فکر می کردند. به من می گفتند زن ذلیل یا اینکه در این سن 

حتماً در زندگی شکست می خورم. راه برگشتی برایم باقی نمانده بود و باید 

همه ی سختی ها را تحمل می کردم. حتی الن که پدر هم می شدم. و مسئولیت 

زندگی روی دوشم دو برابر شده بود.

ساره دستش را روی شانه ام گذاشت و تکانم داد. به خودم آمدم. نگاهی 

به چهره اش انداختم. ناراحت شده بود و به آرامی صحبت می کرد.
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- اتفاقی افتاده است...؟ چرا این قدر عصبانی هستی...؟ مرا هم نگران کردی.

با نگاهم طوری به او نگریستم که ترس وجودش را فرا گرفت و من 

این را درک کردم.

یعنی ساره واقعًا نمی دانست که چرا من عصبانی هستم. سرش را پایین 

انداخته بود.

قطرات اشک از روی گونه هایش سرازیر  شدند. وای خدای من چقدر 

کردم.  گریان  را  او  نازنین  خانه چشمان  به خاطر شلوغی  بی رحم هستم 

گریه  دارد  که  نمی دانستم  انگار  می مالید  را  انگشتانش چشمانش  نوک  با 

می کند می خواست به من بفهماند که چشمانش می سوزند. ساره همان طور 

ساکت مانده بود و هیچ نمی گفت. با عصبانیت گفتم:

- چرا خانه این وضعی است...؟ مگر نمی دانی که امشب میهمان داریم؟

منتظر پاسخش شدم. ساکت بود و هم چنان با انگشتان دستش بازی می کرد. 

به خودم گفتم همین الن است که پرت و پل بگوید و مثل همیشه از اصل 

و نصبش و اینکه تا به حال دست به سیاه و سفید نزده است حرف بزند. از 

اینکه در ناز و نعمت فراوان رشد کرده بود. راست می گوید دختر ثروتمندی 

مثل او چرا باید به این کارها رسیدگی کند.

وقتی دیدم حرفی نمی زند پولیورم را برداشتم و از سر جایم بلند شدم. 

رو به رویش ایستادم و گفتم:

- مثل اینکه پدر و مادر تو می خواهند بیایند اینجا و میهمان ما هستند 

آن هم بعد از پنج ماه دوری. کاش حداقل به خاطر احترام به آنها دستی 

به سر و وضع خانه می کشیدی. از پله ها بال می رفتم که روی پله ای مکث 

کردم به طرفش برگشتم و لحن صدایم را تغییر دادم. با مهربانی به او گفتم:
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امشب  تو  مادر  و  پدر  اما  کشیدم...  داد  سرت  روی  که  ببخش  مرا   -

می آیند اینجا. نمی خواهم بعد از این همه مدت که اینجا می آیند با نیش و 

کنایه هایشان به ما ثابت کنند که ازدواج ما زود بوده و به این نتیجه برسند 

که حرف آنها درست بود و ما اشتباه کردیم. خوب شد پدرم به اینجا نیامد 

وگرنه او را از در حیاط راهش نمی دادی داخل که حتی من را ببیند.

سرم را پایین انداختم بغض راه گلویم را بسته بود و به آرامی گفتم:

- حیف که به خاطر تو و عشقی که به تو دارم پدرم را ترک کردم. کاش 

حداقل مفهوم این عطش قلبی را بدانی و همیشه پابه پایم زندگی کنی و 

درکم بکنی. حیف.

چشمان ساره به میز دوخته شده بودند و من حتی اجازه حرف زدن به 

او را هم ندادم. قدم های پایم را تندتر کردم. رفتم بال و وارد اتاقم شدم. 

پولیورم را روی تخت پرت کردم و خودم هم روی تخت افتادم. دوست 

داشتم بخوابم تا حداقل کمی از عصبانیتم فروکش کند. اما عصبانیتم در 

اوج بود و آرام نمی گرفتم. باران تندتر می بارید و دانه های باران به شدت 

به شیشه ی پنجره برخورد می کردند. طوری که صدای ترسناکی را در آن 

تاریکی اتاقم به وجود آورده بودند. مثل اینکه باران می دانست من غمگین 

هستم و او هم با من همدردی می کرد. بی اختیار گریه ام گرفت و پتو را 

که  بود  بار  اولین  برای  بلند  گریستم.  صدای  با  و  کشیدم  صورتم  روی 

نداشتم شاید  بودم. ولی چاره ای جز گریه  در زندگی مشترکم کم آورده 

این طوری می توانستم کمی آرام بشوم و قلبم را خالی از کینه و نفرت بکنم. 

دلم بدجوری برای مادرم تنگ شده بود. او را در ذهنم تداعی می کردم و 
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به یاد دوران کودکی ام افتادم. چقدر با من صمیمی بود و مرا درک می  کرد. 

وقتی که گریه می کردم با من بود و وقتی که می خندیدم او هم در کنارم 

می خندید و شادی می کرد.

نمی دانم در زندگی ام چه کوتاهی از من سر زده بود و جزای کدام گناهم 

را می کشیدم... چه کار اشتباهی انجام داده بودم که باید این همه سختی 

می کشیدم. برای چه این همه بل و مصیبت بر سر من هوار می شد؟

من فقط عاشق شدم. عاشق ساره. خیلی صادقانه فقط همین.

من و ساره با هم تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. ما فکر می کردیم اگر 

در این سن ازدواج کنیم زندگی محکم تری را اداره می کنیم. فکر می کردیم 

زندگی در نوجوانی برایمان راحت تر و دور از مشکل است. حتی به خاطر 

را  او  ساره  پدر  البته  کردیم.  پشت  خانواده هایمان  به  یکدیگر  به  رسیدن 

بخشید ولی پدر من نه و مرا برای همیشه ترک کرد. بعد از مدتی فهمیدم 

این  به ثروت پدرم فکر می کرد و پدرم خیلی زود متوجه  که ساره فقط 

او را  از ساره هیچ دل خوشی نداشت و  به خاطر همین  بود  قضیه شده 

عروس خودش نمی دانست. ساره ثروتمند بود اما نه به اندازه ی پدر من. 

بارها پدرم به من گفته بود از ساره دست بکشم و به پیش او برگردم. اما من 

فقط چشمانم ساره را می دید. زیبایی بی نظیر او مرا عاشق خودش کرده بود 

و من هم صادقانه و قلبًا او را دوست داشتم و به ثروت و این جور چیزها 

هم فکر نمی کردم. بله گناه من فقط همین بود که صادقانه عاشق ساره شدم.
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از من  نمی دهد.  نشان  به من  فهمیدم که ساره دیگر علقه ای  اما حال 

دورتر می شد و حتی الن کمتر با من حرف می زند. مثل اینکه من جذام 

از  فاصله می گرفت. می دانستم که ساره  از من  او هر روز  باشم و  داشته 

این زندگی خسته شده است و نمی تواند این ها را به زبان بیاورد و بگوید 

که خسته شده است و دیگر قادر نیست با من زیر یک سقف زندگی کند. 

ما نوجوان بودیم و افکار بچه گانه داشتیم و زود تصمیم گرفتیم. اما پدرم 

نباید من را ترک می کرد. باید به من کمک می کرد. این را قبول داشتم و 

می دانستم که خیلی زود به فکر ازدواج افتادم بله من الن به حال خودم 

افسوس می خورم که نوجوانی و جوانی ام را تباه کردم. تباه یک اشتباه. یک 

را تحمل  دائمًا غرولندهای ساره  باید  اما حال  افتاده.  پا  و  پیش  از  عشق 

می کردم و می ساختم که امشب میهمانی دعوت است. باید چه بپوشد و چه 

مدلی راه برود و شب دیگه جوری دیگر باشد. خسته شده بودم. با اینکه 

هجده، نوزده سال بیشتر نداشتم باید همسرداری می کردم و یک زندگی را 

راه می بردم. خصوصًا الن که به درجه ی پدری هم رسیده بودم.

دیگر خانه ی پدرم برایم خانه نمی شد و نمی توانستم که آنجا بمانم. به 

دیگر تحمل  که مستقل شوم. من  خاطر همین خیلی زود تصمیم گرفتم 

و  الناز زن خوب  البته  کنم.  قبول  مادرم  به جای  را  پدرم  زن  که  نداشتم 

مهربانی بود و برای آیل و آرمین دلسوز خوبی جای مادر بود. او در حق 

من هم مادری کرده بود. اما من مادرم را بیشتر از او می خواستم.
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پتو از روی صورتم برداشته شد و نور چراغ که روشن شده بود، چشمانم 

را اذیت می کردند. بعد از چند بار پلک زدن متوجه شدم ساره بالی سرم 

و  ترکید  هم  او  بغض  دید  مرا  اشک  از  پر  چشمان  وقتی  است.  نشسته 

پوشاند.  را  چشمانش  و  گذاشت  صورتش  روی  را  دستانش  کرد.  گریه 

دلم نمی آمد گریه اش را ببینم. اشک هایم را پاک کردم و از جایم برخاستم 

و کنارش نشستم و با آرامی دستم را بر روی سرش به نوازش درآوردم. 

دستانش را از روی چهره اش برداشتم تا دیگر گریه نکند. از او عذرخواهی 

کردم. اما ساره همین طور گریه می کرد، گفتم:

توهینی  اگر  بودم.  نزده  حرفی  که...  من  می کنی...؟  گریه  چه  برای   -

هم کردم... مرا ببخش. گریه نکن دیگر. باشد دیگر اصًل نمی گویم که به 

خانه  رسیدگی کن... دیگر دعوایت نمی کنم. غلط کردم... .بس کن دیگر 

مرواریدی  مانند  اشک  قطرات  و  می کرد  گریه  هم چنان  ساره  ساره جان. 

سفید از چشمانش بیرون می ریختند مانند بچه ها هق هق می کرد و با گریه 

درحالی که با دستمال اشک هایش را پاک می کرد گفت:

- تو چرا گریه کردی...؟ از دست من عصبانی شده بودی مگر نه...؟ 

درضمن... من به خاطر حرف هایی که به من زدی گریه نمی کنم... راستش... 

آن حرف ها حقم بود. باید می شنیدم. تو باید یک جوری، مرد بودنت را 

به من نشان می دادی و راه و روش یک زندگی سالم را به من یاد بدهی. 
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دلم به حال ساره خیلی سوخت. من دل او را شکسته بودم و او هیچ 

سخن  او  با  تندی  با  نباید  بودم.  رنجانده  خودم  از  را  او  من  نمی گفت. 

می گفتم. من حتی اجازه ي حرف زدن به او را هم ندادم تا بلکه از خودش 

دفاع کند. شاید واقعًا خسته بود، نتوانسته که به امور منزل رسیدگی بکند 

و شاید هم من یک مسئله ی کوچک را خیلی بزرگ می شمردم و باعث 

دعوا بین ما می شد.

روی  بر  بوسه ای  دادم.  نوازشش  و  چسباندم  سینه ام  روی  را  سرش 

و  بود  باردار  ساره  ببخشد.  مرا  تا  ساره خواستم  از  زدم.  زیبایش  موهای 

مادر می شد گاهی احساس شادی  اینکه  از  او  مادر می شد.  هرچه زودتر 

می کرد و گاهی هم ناراحت و نگران آینده ی فرزندمان می شد. به خاطر 

این مسئله من زیاد خوشحال نبودم و ته دلم از آینده ی این بچه می ترسیدم. 

من خیلی زود داشتم پدر می شدم و مسئولیت زندگی بر دوشم دو برابر 

می شد. شاید خنده دار باشد ولی من در یاد دادن کارها و غذا درست کردن 

و خیلی چیزها به ساره مانده بودم چه برسد به بچه ام که باید به طور کل 

در خانه می ماندم و از او هم نگهداری می کردم. او از بچه داری هیچ چیزی 

نمی دانست و نمی خواست که خودش از بچه نگهداری بکند و همین مرا 

می ترساند که نگران زندگیم باشم. ساعت نزدیک به 7:30 دقیقه عصر بود 

و تا رسیدن پدر و مادر ساره یک ساعتی باقی مانده بود. پدر و مادر ساره 

بعد از ازدواج ما به فرانسه رفتند و آنجا ماندگار شدند حال هم خودشان به 
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دیدار ما می آمدند، از ما نخواسته بودند که به فرودگاه برویم. می خواستند 

خودشان تا منزل ما تنهایی بیایند. بنابراین دست ساره را گرفتم و بوسیدم 

و بعد بلندش کردم و به سمت آشپزخانه بردم. با هم به کمک یکدیگر آنجا 

را تمیز کردیم. بعد نوبت به هال و پذیرایی رسید. روی مبل، کف اتاق ها 

و سالن پذیرایی. کلی لباس نُشسته توی هال و روی تخت... ریخته شده 

بود. از گردگیری هم که چیزی نگویم کلی خاک خوردم تا روی میزها و 

وسائل تزئینی را تمیز کردم. دوست نداشتم که وقتی پدر و مادر ساره به 

اینجا آمدند، با حرف هایشان به ما ثابت کنند که ازدواج ما خیلی زود بود و 

ما حتی نمی توانیم خانه هایمان را تمیز و مرتب نگه داریم.

به  را  اوقات حرف هایش  گاهی  پدرش  می آمد.  بدم  آنها  زدن  طعنه  از 

طعنه و کنایه می زد، همیشه از دخترش تعریف می کرد که در ناز و نعمت 

بزرگ شده. اینکه تا به حال کاری را انجام نداده و تمامی کارهایشان بر 

عهده ی مستخدم منزلشان بوده. ساره مثل من فرزند بزرگ خانواده بود و 

از این بابت آنها حق داشتند نگران دختر بزرگشان باشند.

نمی دانم چقدر کار کرده بودیم ولی آنقدر خسته شده بودیم که دیگر 

وقتی برایمان باقی نمانده بود تا شام درست کنیم. راستش ساره اصًل بلد 

نبود غذا درست کند. چای و قهوه را هم به سختی آماده می کرد. من به 

شست و شوی پله ها مشغول بودم و ساره هم چنان در آشپزخانه بود که 

صدای جیغ ساره به گوشم رسید و فریاد می زد. هراسان به طرفش دویدم 
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دستمال دستم را به زمین انداختم و او را دیدم که دستش را محکم گرفته 

و فشار می دهد و با ترس می گفت:

- آرش... ببین دستم برید. داره ازش خون می یاد... زود یک کاری بکن.

دستش را گرفتم و دستمالی روی آن گذاشتم و گفتم:

- چیزی نیست... نگران نباش خوب می شود. 

- ببین چه کار کردم... خواستم توی عمرم کاری را درست انجام بدهم... ولی...

با چیزهایی که توی دانشگاه کم کم یاد گرفته بودم، دستش را پانسمان 

کردم و جلوی خونریزی اش را گرفتم. ساره را بردمش داخل اتاق و روی 

تخت نشاندمش. روبه رویش نشستم و گفتم:

انجام  - تو بگیر بخواب و استراحت کن. من خودم کارهای دیگر را 

می دهم. تازه چیزی نمانده که خانواده ات سر برسند. تو دیگر خسته شده ای.

با  می کشید  دراز  و  می کشاند  خودش  روی  را  پتو  که  درحالی  ساره 

چهره ای خندان و مهربان رو به من کرد و گفت:

- به خدا خسته نیستم. همه اش تقصیر منه... هر موقع که کار می کنم 

یک خرابکاری هم انجام می دهم. من می خواستم یاد بگیرم تا کمی کمک 

دستت باشم. درضمن هنوز شام را آماده نکردیم.

برایش  بریده بود و دلم  دستش را گرفتم و بوسیدم. دستش بدجوری 

سوخت. پتو را تا روی شانه هایش کشیدم و با خنده گفتم:

برای چه ساخته اند.  را  را خودم می دهم. پس رستوران  ترتیب شام   -
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واسه ی اینکه اگه کسی مثل ما غذا درست نکرده بود سریعًا با آنها تماس 

تا خانواده ات می رسند تو استراحت کن که  بگیرد و سفارش غذا بدهد. 

یک موقع برنگردند و بگویند از بس دخترم کار کرده خسته شده است. از 

بس که کار کرده ای...؟

قهقهه هردویمان بال گرفت و شاد بودیم. چند ثانیه بعد ساره سرش را 

پایین انداخت و به آرامی گفت:

 - معذرت می خواهم. خیلی توی این مدت تو را اذیت کرده ام. تو از دست 

من واقعاً عصبانی شده ای من تو را از زندگی سیر کرده ام و تو دیگر قادر نیستی 

با من زندگی کنی. این را می فهمم و می دانم که خسته شده ای. زندگی در کنار 

من سخت است می دانم... قول می دهم از این به بعد آدم خوبی شوم.

ساره  راستش  بیاورم.  زبان  بر  نمی توانستم  چیزی  شدم.  بلند  جایم  از 

حقیقت را می گفت و واقعًا زندگی در کنار او برایم تلخ شده بود. همیشه 

بعد از کمی دلخوری از من عذرخواهی می کرد و می گفت که قول می دهد 

عوض شود ولی فردایش دوباره همان آش و همان کاسه.

درحالی که از اتاق خارج می شدم، ساره گفت:

- آرش... تازه باید بچه داری هم یاد بگیرم. تو کمکم می کنی مگر نه؟

برگشتم و گفتم:

- آره... حتمًا، قول می دهم.
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لبخند روی لبش به من آرامش می داد تا باز هم تحمل کنم. بین چارچوب 

در ایستادم و نگاهی به او انداختم. چشمانش را بسته بود. چراغ را خاموش 

کردم و آرام و بی صدا بیرون آمدم و در را بستم.

پله ها را یکی پس از دیگری پشت سر انداختم و حوصله ی قدم برداشتن 

و راه رفتن را نداشتم. روی پله ی آخر ایستادم و بعد از کمی مکث نشستم. 

سرم را به چوب تکیه دادم. خسته شده بودم از این زندگی، از خودم و از همه 

کس و همه چیز. واقعاً بریده بودم. نفس عمیقی کشیدم تا کمی آرام شوم.

می دانستم که ساره بیشتر از من خسته و درمانده است. اما من چه...؟ من 

بیشتر از او درمانده بودم. از چهره اش می خواندم که دیگر قادر به ادامه ی 

زندگی کردن با من نیست و از این وضعیت خسته شده است. فکر می کردم 

می خواهد با پدر و مادرش برود و مرا برای همیشه ترک کند. اگر برود من 

چه کار کنم؟ در تنهایی ام باید بسوزم.

ساره دیگر توجهی به من نداشت. از من بیزار شده بود. من هم از او 

خسته شده بودم. شاید اگر... پای بچه در میان نبود، راحت تر می توانستیم 

از یکدیگر جدا شویم.

اما چه کار می کردم من بدجوری عاشق ساره بودم. او زن زندگی من و 

مادر بچه      ام بود و به هیچ قیمتی نمی خواستم او را از دست بدهم. سختی ها 

و مشکلت را تحمل می کردم تا زندگی مان از هم نپاشد و ساره در کنارم 

خوشبخت زندگی کند.
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و گوشی  بلند شدم  از جایم  پیچید.  در گوش هایم  آیفون  زنگ  صدای 

آیفون را برداشتم و بعد از گفتن جمله ی »کیه بفرمایید« متوجه شدم پدر و 

مادر ساره هستند. با سلم و احوال پرسی گرم در را به رویشان باز کردم و 

دعوتشان کردم به داخل. به طرف پنجره رفتم، پدره را کنار زدم و آنها را دیدم 

که به داخل می آیند. صدای خنده و شادی شان به گوشم می رسید. دسته گل 

بزرگی در دست پدرش به همراه یک جعبه شیرینی در دستان سارا و چند 

کادو همراهشان بود. درحالی که با یکدیگر صحبت می کردند، به سمت در 

ورودی جلو می آمدند. به طرف در رفتم و بعد از مرتب کردن خودم در را 

باز کردم تا به استقبالشان بروم. اول از همه پدر داخل آمد و با من روبوسی 

کرد و دست دادیم. یکدیگر را برای چند لحظه در آغوش کشیدیم. احساس 

کردم پدر خودم است و کلی دلم برایش تنگ شده بود. پدر ساره علقه ی 

فراوانی نسبت به من داشت و با هم صمیمی بودیم. البته به فکر پول من بیشتر 

بودند تا خود من. ولی من این علقه را گرم و صمیمی می دانستم. نوبت به 

مادر رسید و احوال پرسی گرم تر شد. وقتی که سارا را دیدم، جا خوردم؛ در 

این چند ماه کلی عوض شده بود با اینکه یازده سال بیشتر نداشت، اما کلی 

در این چند ماه تغییر کرده و بزرگتر شده بود. هر سه نفر را به طرف پذیرایی 

هدایت کردم و همگی روی مبل نشستند.
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در چند دقیقه ی اول همگی ساکت بودیم و به در و دیوار نگاه می کردیم 

اینکه چه کارها  باز کرد و از من در مورد  که پدر ساره باب صحبت را 

و  من  احوال  از  کلی  و  است  زندگی مان چطور  نمی کنیم،  و چه  می کنیم 

ساره جویا می شد و من هم به تک تک سوال هایش پاسخ می دادم. دوباره 

سوال کرد:

- راستی ساره جان کجاست... خانه نیست؟ نکند که تو تنهایی و او رفته 

است گردش و تفریح؟

جمله  آخرش را با شیرین زبانی خاصی گفت و همه ی ما به این حرف 

انداختم. چقدر شاد و  اینکه می خندیدم به چهره اش نگاهی  با  خندیدیم. 

بشاش به نظر می رسید. سرم را پایین انداختم و گفتم:

به  من  بدون  نیست  حاضر  وقت  هیچ  ساره  پدر...  حرفیه  چه  این   -

تفریح و گردش برود و ما عاشقانه یکدیگر را دوست داریم. ساره دختر 

دست  پدرش  کوشاست.  خانه  نگهداری  در  واقعًا  و  است  زحمت کشی 

می زد و به همسرش گفت:

- مرحبا... می بینی چه دختر دسته گلی دارم. به قول آرش جان واقعًا 

زحمت کش است.

یک لحظه احساس کردم از دست خودم بیزار شدم که از ساره تعریف 

بی جایی کردم. شاید می گفتم که ساره دختر خوبی نیست و یا شاید کار 
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بلند  از سر جایم  او جلوی خانواده اش تعریف کردم.  از  خوبی کردم که 

شدم تا میوه تعارف کنم و به مادرش گفتم:

- راستش ساره خوابیده... به استراحت احتیاج دارد، دکترش گفته است 

که باید بیشتر به خودش برسد تا ضعیف نشود و باید هر چقدر که می تواند 

از خودش بیشتر مراقبت بکند.

نمی دانم چرا تا کلمه ی دکتر از دهانم بیرون پرید، مادرش با نگرانی و 

اضطراب دست راست خود را روی گونه اش گذاشت و گفت:

- دکتر... خدا مرگم بدهد... چه اتفاقی برای دخترم افتاده است؟ نکند 

که خدای نکرده طوریش شده است...؟ جواب بده آرش...

سبد میوه ها را روی میز گذاشتم با حرکات دستانم آرامش کردم و تند گفتم:

- نه... نه... خدا را شکر طوری نشده و هیچ اتفاق بدی هم نیفتاده است. 

نگران نباشید، فقط... ساره...

بعد لبخندی زدم و سرم را پایین انداختم و به آرامی گفتم:

- ساره باردار است، و چون ضعیف شده دکترش گفته باید استراحت بکند.

درحالی که از آنها جدا می شدم و به سمت در می رفتم، گفتم:

- تا شما از خودتان پذیرایی کنید... من می روم بال و بیدارش می کنم.

پدرش به محض اینکه فهمید به همین زودی ها پدربزرگ می شود، خیلی 

خوشحال شد. کف می زد و شادی می کرد و می خندید. انگار که خیالش 

از همه بابت راحت شده باشد به مبل تکیه داد و رو به سارا کرد و گفت:

- سارا خانوم، بالخره خاله شدی و بعد به همسرش گفت تو هم به 

زودی  مادربزرگ می شوی. بعد از سر جایش بلند شد و به سمت من آمد و 
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مرا در آغوش خودش فشرد و بوسه ای روی پیشانی ام زد و با دست هایش 

شانه ی مرا محکم فشرد و گفت:

- مبارک باشد آقا آرش... پس پدر شدی. از این مِن بعد مسئولیت شما 

به  اگر  نترس  ولی  برسید.  مشکل  به  شاید  و  می شود  دوبرابر  زندگی  در 

مشکلی برخوردید من در کنار شما هستم. حال زود باش، برو دخترم ساره 

را هم بیاور تا به او هم مادر شدنش را تبریک بگویم.

در  را  ساره  بردارم  قدمی  خواستم  که  همین  و  کردم  تشکر  پدر  از 

چارچوب در پذیرایی دیدم. ساره کلی از دیدن خانواده اش خوشحال شد 

و با آنها خوش و بش گرمی کرد و بعد در کنار مادرش نشست و خیلی 

شاد به نظر می رسید. ساره مادر و پدرش را بعد از چند ماه دوری تازه دیده 

بود و دلش برای آنها خیلی تنگ شده بود. شاید هم کلی حرف داشت که 

با آنها بزند. پدرش بعد از ازدواج من و ساره خیلی زود همراه با فرزند و 

همسرش به فرانسه رفتند و در آنجا ساکن شدند. از آن موقع به دیدن ما 

نیامده بودند تا امشب که همگی دور هم جمع شده بودیم تا یک بار دیگر 

یاد خاطره هایمان را زنده کنیم. 

سارا از اینکه خاله می شد کلی شادی می کرد و در هنگامی که شیرینی 

بزرگی را گاز می زد رو به ساره گفت:

- اسم بچه ی شما را خودم انتخاب می کنم... نگران هیچ چیزی نباشید... باشد؟

همه ی ما به شیطنت سارا خندیدیم و گفتیم باشد، اسم بچه ی ما با تو. 

هرچه شما بگویید.
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شام را از بیرون سفارش دادم و بهانه آوردم که ساره چون استراحت 

می کرده وقت کافی برای درست کردن شام نداشته بود. پدرش از اینکه من 

و ساره را در کنار هم با خوشی و خوبی می دید خوشحال بود و راضی. اما 

نمی دانست هر دویمان از درون از یکدیگر متنفر هستیم.

با  و  و همه مشغول سرو شدیم  سلیقه ی خاصی چیدیم  با  را  شام  میز 

یکدیگر گپ می زدیم. من ساکت بودم و با خودم فکر می کردم که پدرش 

چقدر خوش خیال است و فکر می کند دخترش به طور کل عوض شده 

است و چسبیده به زندگیش، اگرچه نمی دانستند که چه دختری را به من 

غالب کردند تا حدی که هر روز تا مرز جدایی پیش می  رفتیم و از زندگی مان 

نظر  به  راضی  زیاد  مشترک  زندگی  از  که  ساره  خصوصاً  بودیم.  ناراضی 

نمی رسید. شام را که صرف کردیم، سارا و ساره مشغول شستن ظرف ها 

شدند که من از تعجب داشتم شاخ در می آوردم که ساره دارد ظرف می شوید. 

من و پدرش و مادرش هم با یکدیگر صحبت می کردیم. از پدرم و الناز و 

بچه ها می  پرسیدند، من هم جواب می دادم که حالشان خوب است.

تا پاسی از شب بیدار بودیم و مشغول تماشای فیلم عروسی شده بودیم. 

مادرش هم آلبوم عکس را ورق می زد و گاهی کسانی را که نمی شناخت 

از من و ساره سوال می کرد و گاهی هم از آنها تعریف و تمجید می کرد و 

گاهی هم به حالشان افسوس می خورد.
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راهی  تا  شدند  بلند  آنها  همگی  که  بود  نیمه شب  یک  ساعت حدوداً 

کرج منزل عمویشان شوند و شب را آنجا بمانند. من و ساره کلی اصرار 

کردیم که همین جا بمانند و فردا صبح بروند. اما چون آنها به عمویشان 

قول داده بودند که شب را آنجا بمانند آنها منتظرشان هستند، ما هم زیاد 

اصرار نکردیم و بالخره راهی شدند. مادرش درحالی که مانتویش را تنش 

می کرد، به ساره می گفت:

ایران  تا وقتی که  بکنی. من خودم  باید خوب استراحت  - ساره جان 

هستم، سعی می کنم روزها به تو سر بزنم و احوالت را جویا شوم. مبادا 

جان  آرش  دخترم؟  باشد  استراحت...  فقط  بزنی.  سفید  و  سیاه  به  دست 

آنقدر وضع مالی خوبی دارد که می تواند برایت مستخدم بیاورد... تا او به 

کارهای خانه رسیدگی بکند. 

خسته  و  می کند  کار  کلی  گلشان  دختر  الن  که  نیست  گفتم:  دلم  ته 

می شود، آخی دخترشان چقدر خسته و ضعیف شده است.

لبخند مسخره ای زدم و سرم را پایین انداختم. ساره فهمید که من به چه 

چیزی خندیدم و چیزی نگفت. راستش من عاشق ساره بودم و دوستش 

کارهایش  از دست  بود.  بیزار  از من  و  نداشت  مرا دوست  او  اما  داشتم، 

عصبانی می شدم ولی چاره ای جز گذشت نداشتم.

مادرش کلی روی کلمه ی استراحت تأکید می کرد و من بیشتر حساس 

می شدم و حالم بهم می خورد. دست هایم را درون جیب شلوارم فرو بردم 

و به پدرش که کفش هایش را می پوشید نگاه کردم که می گفت:
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آمدن  دنیا  به  موقع  تا  چرا  اصًل  دخترم...  می گوید  راست  مادرت   -

فرزندتان با ما به فرانسه نمی آیید تا در آنجا راحت تر زندگی کنید. خوشحال 

هم می شویم.

وقتی کفش هایش را پوشید بلند شد و رو به من کرد و ادامه داد:

- اگر نگران درس و دانشگاهت هستی... آرش جان... می توانی در آنجا 

است.  برابر  چند  شرایطش  و  امکاناتش  آنجا  بدهی.  ادامه  تحصیلتت  به 

ساره هم در کنار ماست و دیگر غم دوریی تان را نمی خوریم.

از پدر ساره تشکر کردم و گفتم:

- ایران بهترین جا و مکانی است که در آن زندگی می کنیم. من اینجا راحت تر 

درس می خوانم. همه چیز اینجا فراوان و مهیاست و کمبودی هم نداریم.

سرم را به سمت ساره چرخاندم و به چشمانش زل زدم و در ادامه گفتم: 

- زندگی راحتی داریم.

می دانستم که پدرش دارد بهانه جور می کند تا ما را به آن طرف ببرد و 

برای همیشه آنجا ماندگار کند. او بدون ساره نمی توانست زندگی بکند. اما 

من چه... مگر من می توانستم از پدرم و خواهر و برادرم جدا شوم و دوری 

آنها را تحمل بکنم. آنها حق داشتن که نگران دخترشان باشند چون هنوز 

برای مادر شدن خیلی زود بود.

ساره دستش را دور دست من حلقه کرد و خودش را با مهربانی به من 

چسباند و با شیرین زبانی خاصی در حالی که می خندید به پدرش گفت:
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اینجا  در  وقتی  نباشید.  من  نگران  است،  خوب  جایم  عزیزم...  پدر   -

معلوم  می زند...  سر  ما  به  همیشه  که  دلسوزی  پدر  و  دارم  خوبی  همسر 

است که حالم خوب است. من عاشق آرش هستم. پدر آرش هم مانند شما 

ادامه ی  مرا خیلی دوست دارد. در حالی که ساره به من نگاه می کرد در 

صحبت هایش افزود:

- پدر آرش مرد نازنینی است و من او را دوست دارم. ثانیًا اگر نزد شما 

بیایم ممکن است بیشتر لوس شوم و از پس بزرگ کردن بچه ام برنیایم. 

بالخره که باید یک روزی مسئولیت زندگی و بچه ام را به دوش بکشم. 

پدر جان موقعیت بهتر از این هیچ وقت نصیب من نمی شود. پس با خیال 

راحت بروید و نگران نباشید، باور کنید من در کنار آرش خوشبخت هستم.

حرف های ساره روی پدرش اثر گذاشت و پدرش پیشانی ساره را بوسید 

و از او تشکر کرد. بعد با من هم دست داد و بیرون رفت. مادرش دو دل بود 

که برود یا نه، انگار برای آخرین بار بود که ساره را می دید. دخترش را در 

آغوش فشرد و او را غرق بوسه کرد. با من هم روبوسی کرد و دست سارا 

را گرفت و به دنبال همسرش به بیرون رفتند. من و ساره تا دم در حیاط با 

آنها همراه شدیم. سارا هم با شیرین زبانی اش از من خداحافظی کرد. بین 

راه مرا خم کرد و در گوشم زمزمه کرد:

اینجا نزد شما  - آرش... من خیلی تو را دوست دارم. دلم می خواهد 

بمانم و با شماها زندگی بکنم. نمی دانم شاید هم روزی برگشتم و برای 

همیشه اینجا پیش شما ماندم. من نمی خواهم از خواهرم و شوهر خواهرم 

جدا باشم، من در آن کشور تنها هستم و خیلی دلم برایتان تنگ می شود.
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دست هایم را دور گردنش به صورت حلقه ای در آوردم و گفتم:

- من هم تو را دوست دارم. تو عزیز من هستی و دلم برایت تنگ می شود...

بعد لبخندی زدم و با شیطنت خاصی گفتم: البته بعد از همسرم ساره.

هر دو با هم بلند خندیدیم و تا در حیاط همراهیشان کردیم. کنار ساره 

ایستادم. آنها می خواستند که چند روزی را در ویلی کرج منزل عمویشان 

بمانند و راحت تر به ما سر بزنند. آخر قرار بود با عمویشان به فرانسه بروند 

و آنها هم آنجا زندگی کنند.

احسان راننده ی پدر ساره هم بود. بیچاره احسان از وقتی که پدر ساره 

رفته بود فرانسه، تمام زحمات شرکتی که در ایران دایر کرده بود و کلی 

چیزهای دیگر بر دوش احسان و وکیل شان بود. با احسان دست دادم و 

احوال پرسی کردیم. مادرش دوباره برگشت، دست من و ساره را گرفت و 

به یکدیگر جسباند و با لحن ملتمسانه ای گفت:

خوشی  و  خوبی  با  یکدیگر  کنار  در  عمرتان  آخر  تا  بدهید...  قول   -

زندگی کنید. حتی اگر... روزی هم مجبور شدید... از یکدیگر جدا شوید. 

قول بدهید... هرگز یکدیگر را فراموش نکنید و به هم کمک بکنید.

سرش را پایین انداخت و بعد که به چهره اش نگریستم قطرات اشک را 

روی گونه هایش سرازیر دیدم و او ادامه داد:

- نمی دانم که چه بگویم... دلم بدجوری برایتان تنگ می شود.

دستانش می لرزیدند و دیگر نتوانست ادامه ی صحبت هایش را بگوید، 

او گریه می کرد. نمی دانم چرا ولی قلبم داشت از جا کنده می شد. احساس 

ساره را نمی دانم، ولی بدجور احساسی در وجودم بود. می ترسیدم.
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به خودم که آمدم آنها سوار ماشین شده بودند و راه افتادند. من و ساره 

با تکان دادن دست از آنها خداحافظی می کردیم. ماشینشان هر لحظه دورتر 

را  ساره  دست  ببیند.  را  آنها  نبود  قادر  چشم  دیگر  که  جایی  تا  می شد، 

گرفتم و به داخل خانه رفتیم. باران قطع شده بود و زمین که بوی خیسی 

آن با عطر گل های محمدی فضای حیاط را دگرگون کرده بودند. احساس 

شادی و شعف می کردم و از اینکه ساره عاشقانه از من صحبت می کرد، 

از زندگی ام راضی بودم. نفس عمیقی کشیدم تا بوی گل ها و هوای پاک 

را داخل ریه هایم بفرستم و از آن لذت ببرم. شبنم هایی که روی گلبرگ ها 

کرده  دوچندان  را  گل ها  زیبایی  واقعًا  بودند،  مانده  باقی  درختان  برگ  و 

بودند و وقتی دست هایم را بر روی گلبرگ ها کشیدم، احساس خاصی به 

من دست داد. کف دستم خیس شده بود. عطر رزهای قرمز دیوانه ام کرده 

بودند، یک شاخه رز قرمز چیدم و او را به ساره که چند قدم جلوتر از من 

راه می رفت هدیه دادم. ساره به سمت من آمد و رز را گرفت و بویید و از 

من عذرخواهی کرد. بعد با یک لبخند شیرین، تشکر هم کرد. تازه همان 

موقع بود که یادم افتاد کادوی تولدش را به او ندادم. بنابراین چشمان ساره 

را بستم و او را تا داخل حال چشم بسته بردم و گفتم:

- ساره... لطف کن تا نگفتم چشم هایت را باز نکن... باشد.

- ساره چشمی بلند گفت و همانجا ایستاد. من که کادو را به اتاق برده 

بودم، آوردم و روبه رویش ایستادم. کادو را به سویش دراز کردم و آرام 

گفتم: - حال باز کن.


