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 سالم عزیز جون خسته نباشی 

 حسام مادر را عزیز جون خطاب می کرد. بین افراد خانواده فقط او بود که مادر را این گونه خطاب می کرد .

 همان لحظه نگاه حسام روي زنبیل خرید مادر ماسید و بعد با ناراحتی گفت : عزیز جون گفته بودم هر چی الزم

 ست گرفتی با این حالت رفتی خرید؟داري خودم می خرم . باز زنبیل د

 مادر لبخندي زد و گفت : این خرید با خریدهاي دیگه فرق داره مادر. این به نیت امام حسینه و از خودش می

 .خوام که شما رو برام حفظ شده . بگذریم از این حرفا ، حاج آقا مظفري کارت داشت

 را پرت کند. حسام نفس بلندي کشید و گفت : چشم می دانستم که مادر با این حرف می خواهد حواس حسام

 .عزیز جون االن می رم . راستی از داداش بگین. شنیدم قراره بیاد . چشم و دلتون روشن

 سالمت باشی مادر ، روحت روشن 

 -صبر کردم مادر وقایع شب گذشته را براي او تعریف کند ، سپس رو به حسام کردم و گفتم: در ضمن به خاطر 

 این خبر یک مژدگانی به من بدهکاري.

 حسام لبخندي زد و گفت: تو که پیش از دادن خبر با طلبکاري از خواب بلند شدي

 بر خالف شب گذشته بد خلق بودم و حوصله بحث با او را نداشتم. از خیر مژدگانی گذشتم و خواستم از

 سفر رو پهن کن اما قبل از اون موهاتو ببند.آشپزخانه خارج شوم که حسام گفت : الهه من صبحانه نخوردم . 

 از حرفش خیلی حرصم گرفت . از لج او همان طور که موهام دورم بود سفره را چهن کردم. می دانستم از بودن

 تار مو در سفره متنفر است. البته این تنها چیزي نبود که حسام به آن حساس بود . او نسبت به هر چیزي که به

 د حساس بود و گاهی چنان ایرادهایی از من می گرفت که عرصه را برایم تنگ می کرد.من مربوط می ش

 حسام برادر دومم بود و بیست و دو سال داشت. اخالق به خصوصی داشت،

 متعصب و شاید با بیانی خشک مذهب بود. از چند سال پیش عضو بسیج مسجد محل بود و به تازگی نیز به

 جوان با ایمانی بود و تکالیف دینی اش را بدون کم و کاست انجام می داد. در محلعضویت سپاه در آمده بود. 

 نجیب و سر به زر بود و به قول دوست و آشنا باعث افتخار خانواده بود، ولی هر چه بود آب من و او در یک

 قرار می گرفت. بهجوي نمی رفت. عقایدمان با هم فرق می کرد. کارهایی که مورد عالقه من بود مورد نفرت او 

 همین خاطر میانه اش با من زیاد جور نبود. من نیز مرتب از سوي او مورد انتقاد قرار می گرفتم که البته این در

 رویه زندگی ام تغییري ایجاد نمی کرد و همان کاري را می کردم که مورد پسندم بود. البته در ظاهر جرات

 دور از چشم او کاري را که می خواهم انجام دهم، ولی به هر حال او نیز مخالفت با او را نداشتم و سعی می کردم

 کار خودش را می کرد و در این مورد موفق تر از من بود زیرا خانواده ام از هر جهت او را قبول داشتند و

 .همیشه حق را به او می دادند 

 ه را مرور کنم مادر کلی ظرف و ظروفظهر جمعه بود و برخالف برنامه ریزي ام که می خواستم درسهاي شنب

 چینی جلوي رویم گذاشت تا گرد و غبارش را با دستمال مرطوبی بگیرم. به نظرم مادر از همان وقت تدارك

 بازگشت حمید را می دید. همان طور که مشغول پاك کردن بشقابهاي میوه بودم صداي حسام را شنیدم که

 یک دوش بگیرم کسلی از تنم درآد. قراره کوچه و جلوي در رو ریسه عزیز جون، می رم"خطاب به مادر گفت: 
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 .بزنیم، ریسه هاي چراغ رو گذاشتم تو حیاط، اگه عرفان اومد بگو مشغول بشه تا من بیام"

 .باشه مادر، برو""

 وزمشغول کار بودم و تصور می کردم چراغانی کوچه چه جلوه اي به آن خواهد بخشید، به خصوص که تا چند ر

 .دیگر حمید نیز به منزل باز می گشت. از خوشحالی نفس عمیقی کشیدم و زیر لب شعري را زمزمه کردم

 الهه جان بعد از پاك کردن بشقابها این چاقوها را هم تمیز کن. مراقب باش"صداي مادر را شنیدم که گفت: 

 .لک روي تیغه شون نمونه"

 پزخانه خارج شد. چند دقیقه بعد صداي زنگ در منزل مرا به طرفسرم را تکان دادم. مادر براي کاري از آش

 .آیفون کشاند

 ".بله، بفرمایید "

 "سالم. خانم سعیدي منم عرفان. حسام هست؟"

 نمی دانستم چه بگویم. صدا و کالم عرفان برایم نامفهوم بود. سکوت کردم و براي گفتن کلمه اي به مغزم فشار

 خانم سعیدي اگه بنده وقت"با لحنی که مشخص بود متوجه تردید من شده گفت:  آوردم. صدایش را شنیدم.

 بدي را براي مزاحمت انتخاب کردم عذر می خوام، قرار بود حسام ریسه هاي چراغ رو... البته زیاد مهم نیست،

 .با اجازه تون وقت دیگري مصدع اوقات می شم"

 رویم "چراغها تو حیاط است. خودتون زحمتشو بکشین. حسام هم... بله، نه، یعنی بفرمایید."با دستپاچگی گفتم: 

 .نشد بگویم حمام است و بدون تمام کردن حرفمم دکمه آیفون را فشار دادم

 از واکنش که نشان داده بودم ناراحت و عصبی بودم. علت دستپاچگی ام براي خودم هم معلوم نبود. چند وقتی

 م و یا صداي او را می شنیدم سیستم هاي عصبی و مغزي ام به هم می ریخت دربود که هر موقع عرفان را می دید

 صورتی که چندین و چند سال بود او را می شناختم، شاید هم تعریفهاي مادر و حسام از او باعث این موضوع

 اشد.شده بود. بی تردید من متاثر از تعریفهاي آن دو بودم و امیدوار بودم غیر از این چیز دیگري نب

 منزلمان در انتهاي یک کوچه سه متري و بن بست واقع شده بود. یک خانه نقلی و دو طبقه با حیاطی کوچک که

 باغچه اي قشنگ کنار آن بود و تنها گیاه آن یک یاس رونده قرمز رنگ بود که یادگاري از پدر. تا جایی که به

 دم. کوچه به نام شهید عادل محمدي ثبت شده بودخاطر دارم در همان کوچه و محله رشد کرده و بزرگ شده بو

 و سر کوچه هم منزل دو نبش حاج مرتضی پدر شهید بود. عادل بزرگ ترین پسر حاج مرتضی بود که در یکی

 از عملیات جنوب به شهادت رسیده بود. او از دوستان برادرم حمید بود. هر دو با هم در دانشگاه قبول شدند.

 ي و عادل در رشته پزشکی. آن زمان کشورمان با عراق در حال جنگ بود و زمانی کهحمید در رشته معمار

 ارتش از بین دانشجویان پزشکی نیروي داوطلب خواست عادل به جبهه رفت و نه ماه بعد به شهادت رسید.

 علی ناموقتی شهید شد من خیلی کوچک بودم و چیز زیادي از آن زمان به خاطر ندارم. پسر دوم حاج مرتضی، 

 دارد که پس از شهادت عادل با نیروهاي بسیج به جبهه رفت و چهار ماه پیش از خاتمه جنگ مجروح و از ناحیه

 پا قطع عضو شد. عرفان کوچک ترین پسر حاج مرتضی صمیمی ترین دوست حسام به شمار می آید که از

 نام عاطفه که او هم در دانشگاه درس میدبیرستان تا کنون با هم هستند. حاج مرتضی یک دختر نیز دارد به 

 خواند. حاج مرتضی و خانواده اش غیر از آنکه خانواده شهید باشند از قدیمی ترین اهالی آن محل به حساب می

 آیند. او از معتمدان و از کسبه بازار است و مغازه فرش فروشی دارد. همسرش عالیه خانم که سادات است در
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 و مشکل گشاي دوست و آشنا است. هر جا که صحبت از تهیه جهیزیه و احسان به محل اعتبار خاصی دارد

 مستمندان است نام او به عنوان یکی از خیران در بین است. در کل خانواده محترم و سرشناسی هستند. از قضا

 ند سابقحاج مرتضی یکی از دوستان گرمابه و مسجد پدرم بود. پس از فوت پدر نیز روابطمان هم چنان مان

 .ادامه داشت و خدشه اي در آن به وجود نیامده بود

 .همان طور که کنار آیفون خشکم زده بود و به او فکر می کردم با صداي حسام از جا پریدم

 "کی بود؟ "

 ".عِ... پسر حاج مرتضی "

 تا آدم زنده تو اینکی به تو گفت در رو باز کنی. صد دفعه گفتم "حسام نگاه سنگینی به من انداخت و گفت: 

 .خونه هست تو حق نداري در رو باز کنی"

 خواستم بگویم مادر نبود من در را باز کردم، اما می دانستم حسام حرف خودش را می زند. من که این حرفها و

 .حدیثها برایم عادي شده بود بدون اینکه چیزي بگویم به آشپزخانه برگشتم و مشغول کار شدم

 ذشته بود و آفتاب کم کم رو به غروب می رفت. مادر بی وقفه کار می کرد و از عجله اي کهساعت از پنج گ

داشت معلوم بود هنوز کلی کار مانده است که می بایست انجام شود. از حسام خبري نبود. او را از بعد از ظهر تاآن 

 میوه بیرون رفته استلحظه ندیده بودم. سراغش را از مادر گرفتم و او گفت براي خرید شیرینی و 

 الهه تو دیگه خسته شدي، برو زودتر حاضر شو االن حسام میاد"مادر که گویی چیزي به خاطر آورده بود گفت: 

 ببرتت خونه الهام. بدو مادر جون، اخالق حسام رو که می دونی. منم یکی دو ساعت دیگه که کارم تموم شد

 .میام"

 و ظرفها را روي میز چیدم و از آشپزخانه خارج شدم تا به حمام بروم و سرم را به نشانه موافقت تکان دادم

 حاضر شوم. مجلسی که شب در خانه مان برگزار می شد مردانه بود. من و مادر قصد داشتیم به منزل الهام

 .برویم، حوله ام را به دست گرفتم تا به حمام بروم که حسام وارد شد

 "حاضري؟ "

 حمام دوش بگیرم .نه. می خوام برم "

 الزم نیست. تا حاال چه کار می کردي. االن دیگه دیره".با تندي و دستپاچگی گفت: "

 ".اوه... حاال کو تا ساعت نه. به خدا زود میام "

 ده دقیقه بیشتر نشه".حسام نگاهی به ساعتش کرد و گفت: "

 ".قول می دم "

 نبردست و پیچ گوشتی رو کجا گذاشتین، الزمشون دارم.عزیز جون، ا"حسام به طرف آشپزخانه رفت و گفت: 

 در ضمن شما هم آماده بشین

 "تو جعبه ابزار همون جلوي انباریه. یک کم کار مونده که باید انجام بدم. تو الهه رو ببر من خودم یک ساعت 

 .دیگه می رم"

 ".پس چرا به اکرم خانم نگفتین بیاد کمکتون "

 "ا بچه اش مریضه، خودم نخواستم تو رودربایستی بیفته. کاري هم نیست، فقط می مونه مادر جون اون بنده خد

 .پذیرایی که ماشااهلل خودت ترتیب کارا رو دادي"
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 ".دست و پنجهتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین، اجرتون با آقا سیدالشهدأ "

 "خودش لطف و نظر داره. راستی تایادم زنده باشیمادر. کاري که به نیت آقا باشه خستگی توش نیست، چون 

 .نرفته بگم تا در جریان باشی اگه خدا بخواد میخوام همین روزا نذرم رو اداکنم"

 ".قبول باشه "

 چه نذري کرده بودید؟ "وسط حرف حسام پریدم و از مادرم پرسیدم: "

 "بکشیم و گوشتش رو غذا  نذر کرده بودم اگه حمیدم به سالمتی درسش روتموم کنه برگرده یک گوسفند

 .درست کنیم به مردم بدیم"

 از شنیدن اینخبر ذوق زده شدم و با خوشحالی بشکنی زدم و دیگر صبر نکردم تا چشم حسام به من بیفتدو سرم

 .غربزند که چرا لفتش می دهم و به سرعت وارد حمام شدم

 عت از ده دقیقه اي که حسام به من فرصت داده بوداز حمام که بیرون آمدم به اتاق رفتم تا آماده شوم. نیم سا

 گذشته بود و هنوز خبریاز او نبود. بدون اینکه از پنجره اتاق به حیاط سرك بکشم می دانستم سخت مشغول

 کاراست و قراري را که با من گذاشته به کلی از خاطر برده است. من نیز از فرصت استفادهکرده با آرامش

 موهاي بلندم خیس بود و به سختی شانه می شد. همیشه پس از استحمام از مادر می خیال حاضر می شدم.

 خواستم موهاي لختم را پشت سرم گیس کند تا کمی حالت دارشود، اما می دانستم وقت به زحمت انداختن او

 زرشکینیست. موهایم را با گیره اي پشت سرم جمع کردم و مانتوام را پوشیدم. در حال سر کردن روسري 

 .رنگی بودم که حسام وارد اتاقشد

 تو که هنوز جلوي آینه اي ".با صداي خشکی گفت:"

 به طرفش برگشتم و به چهره اش خیره شدم. اخمهایش در هم بود و مشخص بود سعی دارد یک امشب داد و

 خترهاي بی شماريفریاد راه نیندازد. حسام پسرجذابی بود و مطمئن بودم اگر این قدر خشک و بدقلق نبود د

 عاشقش میشدند هرچند که باوجود همین اخالق غیر قابل تحمل دخترانی بودند که آرزوي همسري او راداشتند.

 بیچاره ها خبر نداشتند که ازدواج با حسام آنان را محکوم به حبس ابد خواهدکرد. در این هنگام تا چشم حسام

 دي؟بندازش کنار،فهمی"به روسري ام افتاد گفت: "

 حسام خواهش می کنم ".متوجه منظورششدم و با التماس گفتم:"

 ".اصال حرفش رو نزن "

 ".آخه مگه چشه؟ از وقتی مامان خرید، حتی یکبار هم سرم نکردمش. جون عزیز بزار با همین بیام "

 "خواي سرش  بی خود جون عزیز رو قسم نخور. چند دفعه بهتبگم این جور چیزا به درد تو نمی خوره اگه می

 .کنی فقط تو خونه. بیخود همنقشه سر کردن اونو نکش"

 "مگه من چمه؟ دل ندارم؟ اگه خوب نیست پس چرا بعضیها سرشون می کنند، همیندختر مریم خانم، مژگان 

..." 

 حرف کس دیگر رو نزن، من به کسی کارندارم. کفتم بپوش، اما "نگذاشت حرفم تمام شود و با خشونت گفت:

 .تو خونه"

 کدوم دیونه اي تو خونه خودش روسري سر میکنه؟ توقع داري براي در و دیوار هم حجاب "با حرص گفتم:

 .داشته باشم. تو را به خدا بزارسرم کنم. ببین چقدر بهم میاد"
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 ".نوچ. همین که گفتم. نمی خوام سرت کنی دوستندارم خودت رو جلوي چشم هرکس و نا کسی قرار بدي "

 "ه چه کسی؟ مگر خودت با من نیستی؟ غیر ازاون خونه غریبه که نمی خوام برم، خونه الهامه. تازه شوهرش آخ

 .هم میاداینجا"

 واي که از دست تو چی بگم. اون بی صاحب رو با خودت بیاراونجا "حسام که معلوم بود حسابی کالفه شده گفت:

 ونب زاري.سرت کن، اما حق نداري با اون پا از خونه بیر"

 کوتاه آمدم. همان قدر که اجازه داده بود آن را خانه الهام سر کنم خودش کلی بود. روسري را تاکردم و در

 کیفم گذاشتم. مقنعه مدرسه ام را سر کردم. کتاب و دفتر زبانم را همبرداشتم. حسام مانند نگهبانی جلوي در

 ن دادم که آماده رفتن هستم. از جلوي در کنار رفت تا مناتاق ایستاده بود و کارهایم را زیر نظر داشت. نشا

 .خارج شوم و خودش پشت سرمراه افتاد. مادر نیز آماده شده بود تا همراه ما به منزل الهامبیاید

 از در راهرو که بیرون آمدم هواي سرد لرزه بر تنم انداخت. احساس سرما کردم هنوز موهایم خیس

 فهمد موهایم را خوب خشک نکرده ام کلی شماتتم میکند.بود.میدانستم اگر مادر ب

 به باغچه نگاه کردم. درخت یاس مثل چوب خشکی به دیوار آویزان بود، اما همین چوب کج و معوج در

 بهاردیدنی بود. با گلهاي یاس قرمز رنگش چنان جلوه اي به حیاط می بخشید که حد نداشت. دراین هنگام

 از مانده و همان لحظه چشمم به عرفان افتاد که مشغول نصب ریسه هاي چراغ به سرمتوجه در حیاط شدم که ب

 در حیاطمان بود. هنوز مرا ندیده بود و حواسش جمع کارش بود و توجهی به اطراف نداشت. این فرصتی بود که

 هایش تضادبهتر بتوانم او را زیر نظربگیرم. بلوز جلو بسته کرم رنگی به تن داشت که با رنگ مشکی مو

 دلنشینیایجاد کرده بود. همان طور که به او خیره شده بودم فکر می کردم سالهاي سال بود که خانواده اش

 همسایه مان بودند و چون خودش دوست حسام به حساب می آمد کماکان او را میشناختم، اما من هیچ وقت

 شم. به تازگی حس می کردم نیرویی نا شناختهپیش نیامده بود که نسبت به او چنین توجه و گرایشی داشته با

 مرا به سمت او می کشاند. از این احساس جدید خیلی می ترسیدم. عرفان دوست حسام و مورد تایید او بود و من

 .نمی خواستم عاشق کسی شوم که معیارهایش با من زمین تا آسمان فرق داشت

 محض تاریک شدن هوا چراغهاي رنگارنگی که سر تاسر هنوز هوا کامال تاریک نشده بود، ولی می دانستمبه

 کوچه نصب شده بود روشن می شود وجلوه اي جادویی به محیط می بخشد. ماه شعبان را خیلی دوست داشتم

 زیرا هر سال به مناسبت رسیدن این ماه سرتاسر کوچه را چراغانی می کردند و گلدانهاي گل وسط کوچه

 شیرینی تا نیمه ماه برقرار بود. از یاد آوري جشن نیمه شعبان که هر سال در محلمیگذاشتند و بساط شربت و 

 .برگزار میشد احساس شادي و هیجان وجودم را فراگرفت به خصوص که امسال حمید هم به خانه بر می گشت

 را به صداي مادر که به حسام سفارشات الزم را می کردمرا به خود آورد. چند قدم عقب گرد کردم و خودم

 راهرو رساندم. خم شدم و نشاندادم مشغول تمیز کردن کفشهایم هستم. چند لحظه بعد همراه مادر به سمت در

 حیاط رفتیم. می دانستم از کنار عرفان عبور خواهم کرد و سعی کردم خیلی متین و پر طمانیه این کاررا انجام

 از چشم حسام کمی آنرا عقب کشیدم بدون آنکه دهم. دستی به مقنعه ام کشیدم و آن را صاف کردم و دور

 دلیلش را بدانم آنقدر خوشحال و سرمست بودم که دوست داشتم بهجاي راه رفتن پرواز کنم. شاید به خاطر

 همین احساس بود که متوجه رشته سیمی که جلویدر حیاط روي زمین افتاده بود نشدم. پایم به آن گیر کرد و

 خورمکه خوشبختانه تعادلم را حفظ کردم. اما سیم با شدت کشیده شد و دو المپکم مانده با سر زمین ب
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 .آنشکست

 الهه حواست کجاست، زیر پاتو نگاه کن ".مادر با صدایآرام، اما سرزنش بار گفت:"

 از خجالت کم مانده بود آب شوم. صداي سالم و احوالپرسی مادر را با عرفان می شنیدم، اما روي اینکهسرم را

 حاج خانم "بلند کنم نداشتم. مادر به خاطر شکسته شدن المپ ها از او عذر خواهی کرد. صدایش را شنیدم که گفت:

 .چیزي نیست، فداي سرتون، المپ که قابل این حرفا نیست. شکر خدا خودشون آسیب ندیدند"

 اشبه جاي المپ پاتمی شکست.از ناراحتی و خجالت به خودم ناسزا می گفتم، عقب مونده دست و پا چلفتی اي ک

 صداي سالم کردن او را شنیدم و متوجه شدم مخاطبش من هستم. نیم نگاهی به او انداختم و زیر لب پاسخش را

 دادم. لبخندي کم رنگ روي لبانش نقش بسته بود و چشمان مشکی و نافذش مثل همیشه هزاران نکته در

 حسام از پشت سر لرزه اي بر اندامم انداخت.خودش داشت که براي درك آن عاجزبودم. صداي 

 "عزیز جون چیزي شده؟ "

 ".هیچی مادر، پاي الهه به سیم گیرکرد "

 دعا می کردم حسام جلوي عرفان چیزي نگوید که بیشتر ازاین شرمنده شوم. خوشبختانه چیزي نگفت

 میام عزیز شما بفرمایید سوار ماشین بشین منم االن ".فقطخطاب به مادر گفت:"

 .مادر از عرفانخدا حافظی کرد و من بدون اینکه حتی کلمه اي بگویم جلوتر از او روانشدم

 لحظه اي بعد حسام آمد و به محض اینکه خیالش راحت شد که غیر از من و مادر کسی صدایش را نمی شنود

 و این قدرسر به هوا راهصد دفعه بهت گفتم وقتی راه می ري سر تو بنداز پایین  "شروعکرد به سرزنش من. 

 .نرو، کی می خواي آدم بشی"

 چند دقیقه بعد به منزل آقاي صباحی، پدر شوهرالهام رسیدیم، الهام در طبقه دوم منزل پدر شوهرش زندگی می

 .کرد و با ما چند خیابان فاصله داشت

 دو دختر داشت. آقا مسعود،آقاي صباحی مرد مهربان و محترمی بود که خانواده بزرگی داشت. او سه پسر و 

 شوهر الهام، دو برادر بزرگ تر داشت که هر کدام نزدیکی منزل پدرشان صاحبآپارتمانی بودند. شوهر الهام هم

 آپارتمان مستقلی داشت که آن را اجاره داده بود و درمنزل پدرش زندگی می کرد. البته این به خواست آقاي

 لخورده و بیمار بودند و الزم بود تنها نباشند و به حق که فرزندانش هیچصباحی بود زیرا او وهمسرش هر دوسا

 گاه آن دورا تنها نمی گذاشتند. هر وقت به منزل الهام می رفتم یکی از برادران آقا مسعود و یافرزندانشان را

 تر داشت.آنجا می دیدم. پسر بزرگ آقاي صباحی، مجتبی، فروشگاه لوازم خانگیداشت. او یک پسر و دو دخ

 پسر دوم او محمود، تعمیرگاه اتومبیل داشت و یک پسرو یک دختر داشت. تنها آقا مسعود بود که شغل دولتی

 داشت. دو دختر بعد از آقا مسعودبودند به نام مونس و مهري که مونس چند سال پیش ازدواج کرده بود و در

 ود.ارومیه زندگیمی کرد و مهري سه سال از الهام کوچک تر ب

 کوچه اي که منزل آقاي صباحی در آن بود ماشین رو نبود به همین خاطر حسام سر خیابان ما را پیاده کرده و

 طبق معمول سفارشاتش راتکرار کرد و آن قدر صبر کرد تا مطمئن شود ما نیمی از کوچه را طی کرده ایم. 

 احتی کشیدم و با خودم گفتم: خداراسپس حرکتکرد و از آنجا دور شد. با دور شدن خودروي حسام نفس ر

 .شکر، تا چند ساعت از دست امر و نهی او خالص شدم

 هنوز به در منزل آقاي صباحی نرسیده بودیم که با مهران، پسر آقا مجتبی، روبه رو شدیم. مهران یکی دو ماهی
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 تحصیل می کرد و اکنونبود که از خارج برگشته بود. این طور که از الهام شنیده بودم در کشور انگلیس 

 تعطیالت بین ترم را می گذراند. ابتدا او را نشناختم و با خود فکر کردم کیست که چنین صمیمانه با مادر گفتگو می

 کند. زمانی که مادر حال پدر و مادرش را پرسید تازه متوجه شدم مهران نوه بزرگ آقاي صباحی است. او را یکی

 این مربوط به چند سال قبل می شد. دیدن او برایم تعجب آور و سؤال برانگیز بوددو بار بیشتر ندیده بودم و 

 زیرا می دانستم خانواده صباحی خیلی مومن و متدین هستند

 مهران بلوزي سفید به تن داشت که تقریبا به تنشچسپیده بود. زیپ جلوي بلوزش تا روي سینه باز بود و برق

 گوشه آن نمایان بود. شلوار جین تنگ و چسپانی هم به پا داشت که با رنگ زنجیر طالیی که به گردن داشتاز

 کتانی آبیاش هماهنگ بود. موهایش را به طرف باال شانه کرده و صورتش را سه تیغه اصالح کردهبود. یک

 لحظه سرش را به طرف من چرخاند و مرا که در حال برانداز کردنش بودم غافلگیرکرد. براي دزدیدن نگاهم

 .دیر شده بود او هم متوجه شد که با دقت تمام در حال کاویدنوي بودم

 وقتی حالم راپرسید آن قدر سرخ شده بودم که متوجه نشدم پاسخش را چه دادم. سپس سرم را زیر انداختم تا

 از او جدا مادر متوجه دستپاچگی ام نشود. شنیدم مادر به او گفت که به خانواده اش سالم رساند و به این ترتیب

 پسر آقا مجتبی اصال به خانواده "شدیم. چند قدم که دوز شدیم نتوانستم تعجبم را مهارکنم و به مادر گفتم:

 .اشنرفته"

 چی بگم واهلل، خدا آخر و عاقبت تمام جوونا رو ختم به خیرکنه ".مادر آهی کشیدو گفت:"

 یایم، اما افکارم مدام دور و بر او می چرخید. تیپ وآن شب در منزل الهام خیلی سعی کردم از فکر او بیرون ب

 قیافه مهران نظرم را خیلی جلب کرده بود. دیدن چهره اي جدید غیر از آنچه بینخانوداه عرف بود برایم جالب

 .بود

 ودآخر شب حسام به همراه آقا مسعود به آنجا آمدتا من و مادر را به منزل ببرد. همراه مادر و حسام و آقا مسع

 که ما را بدرقه میکرد از منزل خارج شدیم. هنوز به وسط کوچه نرسیده بودم که به خاطر آوردم کتاب ودفترم

 را منزل الهام جا گذاشته ام. هر چند آوردنشان بیهوده بود، چون حتی الي کتابرا هم باز نکرده بودم. حسام و آقا

 تاب هایم را جا گذاشتم و براي آوردن آنها به سرعتمسعود جلوتر از ما بودند. آهسته به مادر گفتم کهک

 برگشتم. الهام در حال خواباندن مبین بود. نگذاشتم از جایش بلند شود. خم شدم مبین را بوسیدم و از الهام

 دوباره خداحافظی کردم، وقتی از پله پایین می آمدم با مهران روبرو شدم. یک پایش را روي پله دوم گذاشته بود

 حال بستن بند کتانی اش بود. او هم قصد داشت منزل را ترك کند. لحظهاي در پاگرد پله ها مکث کردم تا و در

 کارش را تمام کند و از منزل خارج شود ولی او که صداي پایم را شنیده بود سرش را بلند کرد و مرا دید. آهسته

 دوخته شده بود. از ترس نفسم بند آمده سالم کردم. با لبخندپاسخم را داد و صاف ایستاد. نگاهش به من

 بودوقتی تردیدم را براي پایین رفتن دید قدمی به عقب برداشت و با دست اشاره کرد که میتوانم رد شوم. قدمی

 پایین گذاشتم. در همان موقع چون او را هم آماده رفتن دیدمترسیدم که همراه من از در منزل خارج شود، به

 حسام و مادرسرخیابان منتظرم هستند. صداي مهران مرا به خود آورد .خصوص که می دانستم

 "تشریف می برید؟ "

 بله ".چند قدم دیگر برداشتم و با صداي لرزانی گفتم:"

 خداحافظ ".سرم را زیرانداختم و بدون اینکه نگاهی به او بیاندازم از کنارش گذشتم و زیر لب گفتم:"
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 به امیددیدار "شنیدم که با لحن به خصوصی گفت: .از در که خارج شدم صدایش را"

 به محض بیرون آمدن از منزل بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم شروع کردم به دویدن. خوشبختانه حسام هنوز

 مشغول صحبت بود و حواسش نبود. به خانه برگشتیم و بدون اینکه فرصتی براي مطالعه درس فردا داشته باشم

 م.به رختخواب رفت

 صبح روز بعد حاضر شدم تا به مدرسه بروم. چون مسیر تا مدرسه ام طوالنی بود گاهی وقتها حسام مرا می رساند،

 .اما بیشتر اوقات که اونبود یا فرصت نداشت به همراه افسانه، دوستم، به مدرسه میرفتم

 ه بر آن مادرش نیز ازدوستانافسانه دوست وهمکالسی ام بود که منزلشان با ما یک کوچه فاصله داشت. عالو

 مادر بود که با هم رفت و آمد و سالم و علیک داشتند. افسانه دختر با وقار ومتینی بود و با چادر به مدرسه می

 آمد. او تنها کسی بود که حسام ایرادي براي حشر ونشر با او نمی گرفت. هر چند که خیلی تقال کرد مرا نیز

 مااز بس بد رو می گرفتم ترجیح داد با مقنعه و مانتو باشم، ولی موهایم از گوشه ومانند افسانه چادري کند، ا

 .کناربیرون نزند

 آن روزحسام خانه بود و من و افسانه را به مدرسه رساند و بعد از اینکه مطمئن شد داخل مدرسه شده ایم

 .خودش رفت

 ا که روز پیش نتوانسته بودمدر منزل انجام دهم بهمنو افسانه پیش از زنگ به کالس رفتیم تا تمرینهاي زبان ر

 کمک او در کالس بنویسم. همان لحظه ژینوس یکی از هم کالسهایم وارد شد. با دیدن او لبخند زدم و بعد از

 سالم و احوالپرسی مشغول کارم شدم. اما ازگوشه چشم او را زیر نظر داشتم. چهار ماه از شروع سال تحصیلی

 ژینوس به مدرسه ما آمد. از یکی از بچه ها شنیده بودم از مدرسه قبلی اش اخراج شده است، گذشته بود که

 ولیدلیل اخراجش را نمی دانستم. خودش که چیزي نمی گفت، اما عده اي از بچه ها می گفتندبه خاطر مسائل

 ر صورت هر چه بوداخالقی اخراج شده است زیرا درسش بد نبود که بشود گفت مورد درسی داشتهاست. به ه

 به نظر من دختر بدي نبود، اما افسانه از او خوشش نمی آمدو دلیلش هم طرز لباس پوشیدن و مقنعه سرکردن

 او بود. ژینوس همیشه روي روپوش مدرسه لباسهاي عجیبی می پوشید که به قول بچه ها آخر مد بود. مقنعه اش

 قط پشت موهایش را می پوشاند. به قول خانم واسعیهمیشه تا فرق سرشعقب رفته بود و گاهی اوقات ف

 دبیرپرورشی مان اگر سر نمی کرد سنگین تر بود. با تمام این تعاریف خوش برخورد و اجتماعی بود و عالوه بر

 زیبایی ظاهري اش زبان شیرینی داشت که مرا هم مجذوب خود کرده بود آنروز بلوزي به رنگ قرمز گوجه اي

 درسه پوشیده بود که با کتانیهاي زیباو قرمز رنگش هماهنگی داشت. شاید دلیل به تن کردنروي لباس فرم م

 بلوز نازکی که گرمایی هم نمیتوانست داشته باشد همین بود. از تیپ جدیدش خیلی خوشم آمده بود، به

 که توجهی بهخصوص که رنگ قرمزبه صورت سبزه اش جلوه خاصی بخشیده بود. بر خالف من، افسانه بدون این

 .اوداشته باشد مشغول حل کردن تمرین بود و گاهی هم با سقلمه اي توجه مرا به دفترم جلبمی کرد

 زنگ خورد و سرو کله بچه ها در کالس پیدا شد. زمزمه سالم و احوالپرسی شان همان ذره تمرکزي را همکه

 ي آنان کردم. بحثسر امتحانات بود و اینکه باداشتم از من گرفت. کتابهایم را جمع کردم و خودم را وارد بحثها

 اتمام ماه آذر می بایست خود را براي امتحانات آماده میکردیم. تنها نگرانی من از بابت درس زبان بود زیرا

 همیشه در فهم گرامر دچار مشکلب ودم. ژینوس به یک مؤسسه زبان میرفت و به همین خاطر مشکل نداشت.

 رسی ام را از او می پرسیدم و اکثر اوقات تمرینها را از روي دفتر او کپی می کردمهمینبعضی اوقات اشکاالتد
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 موضوع باعث شده بود دوستی مختصري بین ما ایجاد شود که البته تا کنون از حدکالس فراتر نرفته بود. آن

 کسانی که دراین درسروز هم درس انگلیسی داشتیم و معلم پیشنهاد کرد دانشآموزانی که ضعیف تر هستند با 

 بهتر هستند کار کنند. بعد از زنگ ژینوس به من و یکی دیگر از دوستانم پیشنهاد کرد کمکمان کند. از اینکه

 خودش این موضوع را مطرح کرده بود خیلی خوشحال شدم، چون خودم را هم می کشتم خجالت می کشیدم ازاو

 مدرسه یک سر تا جلوي در منزل آنهابروم تا یکی از نوارهايچنین چیزي بخواهم. همان موقع قرار شد بعد از 

 .آموزش زبانش را به من بدهد تا مدتی پیشم باشد

 وقتی زنگ تعطیلی مدرسه به صدا در آمد مثل هر روز افسانه منتظر شد تا با هم به منزل بر گردیم. به اوگفتم

 روم.براي گرفتن نوار آموزش زبان همراه ژینوس به منزلشان می

 خب به او بگو نوار را فردا به مدرسه بیاورد ".افسانه نگاهن گرانی به من انداخت و گفت:"

 شاید بهش گیر بدن و نوار را ازش بگیرند ".فکري کردم وگفتم:"

 مدرسه اجازه خیلی چیزها را نمی دهد مثل فیلم، لوازم آرایش، عکس "افسانه لبخند تمسخر آمیزي زد و گفت:

 ونم خیلی چیزهایدیگه، اما بچه ها اونا رو با خودشون می آورند، حاال نوار آموزش زبان مشکل داردو چه می د

 که مدرسه اونو بگیره؟"

 حرفش را قبول داشتم، اما راستش خجالت می کشیدم به ژینوس بگویم نمی توانم بهمنزلشان بروم و از او

 چون بهش گفتم میام دم خونتون می گیرم "فسانه گفتم:بخواهم خودش نوار را برایم به مدرسه بیاورد. به ا

 .دیگه زشته بگم خودت بیارش"

 الهه خودت میدونی، اما به نظر من درست نیست با اون بریخونشون ".افسانه نفس بلندي کشید و گفت:"

 خونشون که نمی رم، فقط تا دم درشون می رم خیلی هم زود بر میگردم ".خندیدم وگفتم:"

 دیگرچیزي نگفت و خدا حافظی کرد. اما واضح بود از من دلگیر شده است. بااینکه متوجه این موضوع افسانه

 شدم چیزي به رویم نیاوردم و بعد از خدا حافظی با او به کالس برگشتم تا ژینوسرا پیدا کنم. همان طور که

 اي براي رفتن ندارد. برعکس حدس می زدم داخل کالس بود و چنان روي میز معلم نشسته بودکه گویی عجله

 او من بودم که خیلی هول و هراس داشتم، زیرانمی خواستم زیادي تأخیر داشته باشم. ژینوس تا مرا دید از جا

 برخاست و با هم از کالس خارج شدیم. پیش از خارج شدن از مدرسه در حالی که کیفش را به طرفم می گرفت

 ویی رفت. مدتی طول کشید تا بیرون آمد. وقتی او را دیدم چشمانم ازگفت که منتظرش باشم و خودش به دستش

 فرط تعجب گرد شده بود و تازه علت تأخیرش را فهمیدم. نمی دانم از کجا لوازم آرایش گیر آورده بود. مژه

 تیهاي بلندش را سیاه و برگشته کرده بود و رژ صورتی خوشرنگی هم به لبانش زده بود. چون با او رودربایس

 داشتم تعجبم را پنهان کردم وچیزي به رویم نیاوردم. اکثر بچه ها به خانه هایشان رفته بودند و فقط تک و

 توکی ازدختران فرم پوشیده مدرسه این طرف و آن طرف دیده می شدند. کمی احساس ترس کردم، امابه

 که وقتیژینوس بازویم را گرفت خودم نهیب زدم: دختر مگه روز روشنم آدم می ترسه. آن قدر در فکر بود

 چی شده؟ کشتیهات غرق شده؟ "تکان خوردم. به او نگاه کردم که با لبخند سرش را تکان داد وگفت:"

 جوابی نداشتم، فقط لبخند زدم. بر خالف من کهخیلی عجله داشتم، ژینوس با خونسردي تمام قدم بر می داشت.

 ا آرامش حرف می زد و مدام این طرف و آن طرف را نگاه می کرد.هیچ نگرانی از بابت گذشتن ساعت نداشت. ب
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 گوییدنبال کسی یا چیزي می گردد. آن قدر آهسته و با طمآنینه راه می رفت که کم مانده بوددستش را بگیرم و

 ش بودماو را به دنبال خودم بکشانم و اگر رو دربایستی از او نبود این کاررا می کردم. در فکر علت خونسردي ا

 راستی الهه، دوستت چرااینقدر اُمله؟  "که شنیدم گفت:"

 کی؟ "نگاهش کردم و با تعجب پرسیدم:"

 ".اسمش چی بود، آهان علیپور، افسانه علیپور "

 ".افسانه؟ دختر خیلی خوبیه "

 ".به خوبیش کاري ندارم ... یه جوریه. خسته کننده و بی روحه "

 چون افسانه به راستی دختر خوبی بود. وقار و سنگینی اش همیشه زبانزد مادر وراستش از ژینوس دلخور شدم 

 .حسام بود

 ناراحت شدي؟ "صداي او بار دیگرمرا به خود آورد:"

 نه هرکسیه عقیده اي داره. من که با اون راحتم. شاید اگر بهتر می شناختیش "شانه هایم را باال انداختم و گفتم:

 یفکر نمی کردي.در موردش این طور"

 واي خدا به دادم برسه، همین رو کم دارم یکی دیگه همبرام باالي منبر "ژینوسبا صداي بلند خندید و گفت:

 .بره"

 همین که خواستم معنی حرفش را بپرسم متوجه شدم نگاهش به جایی خیره مانده است.جهت نگاهش را دنبال

 د که دو سرنشین داشت. صداي بلند موسیقی از داخل خودروکردم. آن طرف بلوار چشم به خودروي پژویی افتا

 به راحتی به گوش می رسید. به ژینوس نگاه کردم. با حالت به خصوصی نیشخند می زد. سرم را زیر انداختم و

 .دعا کردم زودتر به منزلشان برسیم

 ی؟در خودم بودم که حرف او مرا حسابی تکان داد. الهه ، تا حاال بوي فرند داشت

 قلبم فروریخت. انتظار چنین سؤالی را از او نداشتم. نمی دانم چرا داغ شدم در صورتی که می توانستم خیلی

 عادي فقط یک کلمه به او بگویم نه، شاید فکر می کردم پیش خودش می گوید چقدر امل و عقب مانده هستم.

 ه دروغ بگویم دوست پسر دارم. خوشبختانهاما نمی توانستم براي اینکه او مرا متجدد و امروزي فرض کند ب

 .تأخیري که در پاسخ دادم باعث شده خودش متوجه شود که تا آن لحظه حتی به این موضوع فکر هم نکرده ام

 ژینوس با خنده بلندي گفت: این هم از اثرات هم نشینی با دختراي پنجاه سال پیشه، مگه میشه دختري به

 ه.خوشگلی تو عاشق نداشته باش

 متوجه شدم منظورش افسانه است. شاید می بایست براي دفاع از او چیزي می گفتم، اما وقتی تعریف از خودم را

 .شنیدم سکوت کردم تا لذت کاذبی که این حرف به وجود آورده بود از بین نرود

 الهه تو اون ژینوس به من نزدیک تر شد. در حالی که دستش را دور بازویم حلقه می کرد کنار گوشم گفت:

 .ماشین رو نگاه کن. اونکه پشت فرمون نشسته یک چیزیه که نگو. دیوونشم

 رویم نشد به طرفی که اشاره کرده بود نگاه کنم، ولی از اینکه این قدر صمیمانه رازش را با من درمیان گذاشته

 بود احساس خوبی داشتم. آهسته پرسیدم: اونم تو رو دوست داره؟

 باال انداخت و گفت: نمی دونم، ولی فرقی نمی کنه، مهم اینه که من دیوونشم .شانه هایش را

 خودرویی که ژینوس به آن اشاره داشت حرکت کرد و از مقابلمان رد شد و چند بوق پی در پی زد. با دور شدن
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 لحظه دیگرآنها نفس راحتی کشیدم و خدا را شکر کردم که موضوع به خیر گذشته، بدون اینکه بدانم تا چند 

 .آنان بلوار را دور می زنند تا سر راه ما قرار بگیرند

 ژینوس که موضوع را می دانست گفت: می خواهی با ماشین برویم تا زودتر برسیم؟

 با نگرانی گفتم: مگه خونتون خیلی دوره؟

 .نه زیاد، ولی اگه می خواي زودتر برسیم بهتره ماشین بگیریم

 اینکه قبول کرده بودم با او به منزلشان بروم خودم را سرزنش می کردم، آن هم بدون نمی دانستم چه بگویم از

 اینکه به منزل اطالع داده باشم. این را هم خوب می دانستم که نمی توانم از نیمه راه برگردم. ناچار گفتم: نمی

 م.دونم هر طور که خودت می دونی، اگه فکر می کنی خیلی طول می کشه ماشین بگیری

 .آره بهتره ماشین بگیریم

 معنی خنده ژینوس را زمانی فهمیدم که خودروي پژوي مشکی کنار ما توقف کرد. قلبم شروع به کوبیدن کرد.

 حتی نتوانستم به ژینوس چیزي بگویم. فقط بر و بر او را نگاه کردم. در عوض ، او مانند کسی که عالم را سیر

 راننده پژو دوخته بود که نمی دانستم چه بگویم. صدایی از داخلمی کرد چنان مست و مدهوش چشم به 

 .خودرو نگاهم را به سمت آنان کشاند

 .دوشیزه خانمها می تونیم کمی در خدمتتون باشیم

 کسی که این حرف را زده بود کنار راننده نشسته بود. به عوض او نیم نگاهی به راننده کردم تا بفهمم کسی که

 شیدایش شده چطور آدمی است .ژینوس شیفته و

 پسري که پشت رل نشسته بود حدود بیست و پنج شش سال سن داشت و عینک دودي به چشم زده بود. خیلی

 زود نگاهم را دزدیدم و سرم را زیر انداختم سپس چند قدم با خودرو فاصله گرفتم. صداي ژینوس را شنیدم که

 از طرز حرف زدنش متوجه شدم آن دو را خوب می شناسد. با لحن گرمی مشغول صحبت با آن دو جوان شد.

 به حدي اضطراب و ترس وجودم را گرفته بود که نشنیدم به آن دو چه می گفت. چند لحظه اي که برایم هر

 .ثانیه اش ساعتی بود سپري شد تا اینکه ژینوس به طرفم آمد

 صداي آهسته اي گفت الهه سوار می شی؟ صورتش از هیجان سرخ شده بود و برق خاصی در چشمانش بود. با

 .لبم را به دندان گزیدم و گفتم: واي نه

 سرش را تکان داد. چرا؟

 .خنده کش دار ژینوس برایم بی معنی بود

 چرا سوار نمی شی؟

 .واي ژینوس ، خیلی بد شد، همه دارن نگاهمون می کنن، بیابریم

 ودیم . خودروهایی که از بلوار رد می شدند بوق می زدند تا به ماراستی که موقعیت بدي بود. کامال تابلو شده ب

 بفمانند که متوجه شده اند خودروي پژو در حال تور زدن ما می باشد. بار دیگر با التماس به ژینوس گفتم: تو رو

 .خدا بریم االن یک آشنا ما رو اینجا می بینه و خیلی بد می شه

 ی میلی گفت: خوب حاال که نمی خواي بیایی پس بزار بهشون بگم. و بدونژینوس لبهایش را جمع کرد و با ب

 اینکه منتظر پاسخ من باشد به طرف خودرو رفت و زود برگشت. هنوز قدمی برنداشته بودیم که خودروي پژو با

 .سر و صداي زیاد از کنارمان گذشت
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 یم. او کلیدي از جیبش در آورد و در را بازبا گذشتن از بلوار و یک کوچه طوالنی عاقبت به منزل ژینوس رسید

 کرد و تعارفت کرد تا داخل برویم. گفتم خیلی دیرم شده و چون به منزل اطالع نداده ام بازد زودتر برگردم.

 خیلی اصرار کرد و گفت که می توانم از خانه شان به مادر زنگ بزنم و بگویم که کمی دیر می آیم، من که تا آن

 ري نکرده بودم و سر خود به منزل هیچ دوستی نرفته بودم به او گفتم که یک روز دیگر کهلحظه چنین کا

 فرصت بیشتري داشتم به منزلشان می آیم و می مانم. در همان حال فکر می کردم که هیچ وقت چنین چیزي

 دیدقبول کرد کهپیش نخواهد آمد و این در حد یک تعارف باقی خواهد ماند. ژینوس که مرا براي رفتن مصمم 

 نوارها را زودتر برایم بیاورد. وقتی بازگشت سه عدد کاست برایم آورد و گفت: الهه دو تاش نوار آموزشیه ،

 .یکیشم جدیدترین نواره که تازه دو سه روزه گرفتمش. گوش کن بعد برام بیار

 م برسان.تشکر کردم و نوارها را از او گرفتم به او گفتم : از قول من به مادرت سال

 .با خنده گفت باشه، هر وقت دیدمش سالمت را می رسانم

 با تعجب نگاهش کردم، اما رویم نشد چیزي بپرسم. خودش هم چیزي نگفت. از او خداحافظی کردم و همین

 که خواستم از او جدا شوم متوجه خودروي مشکی رنگی شدم که سر خیابان ایستاده بود. اول شک کردم، ولی

 فهمیدم همان پژوي مشکی رنگیست که در مسیر جلویمان ایستاده بود.ژینوس جلوي درگاه منزلشان خیلی زود

 ایستاده بود و نمی توانست سر خیابان را ببیند. من هم در این مورد چیزي به او نگفتم. در عوض نگاهی به طرف

 نوس به نشانه تایید سرش را تکاندیگر خیابان کردم و از او پرسیدم این طرف به خیابان اصلی راه دارد. ژی

 داد. پرسید چرا می خواهم از ان سمت بروم در حالی که طرف دیگر نزدیکتر است. به او گفتم که کاري آن

 طرف دارم. خداحافظی کردم و با شتاب راه افتادم . بدبختانه ساعت نداشتم تا بفهمم چقدر تاخیر دارم. تمام

 دیر کردن من نشود و این موضوع به خیر بگذرد. بدبختانه مثل راه رفتن درطول راه دعا میکردم کسی متوجه 

 خواب هر چه می رفتم نمی رسیدم. به نظرم این طور می رسید. عاقبت به منزل رسیدم و در همان لحظه ورود

 مادر را منتظر دیدم. سعی کردم خونسرد باشم، اما می دانستم صورتم سرخ شده است. چشمم به ساعت روي

 .دیوار افتاد و متوجه شدم حدود بیست و شش هفت دقیقه تاخیر داشتم. صداي مادر رشته افکارم را پاره کرد

 .الهه ، هیچ معلومه کجاییف دختر نصف عمر شدم

 .از زبانم پرید و گفتم: مدرسه

 پس چرا با افسانه نیومدي؟

 ی نکشید که مادر گفت: افسانه زنگ زد ببینه اومدينفهمیدم مادر از کجا فهمیده است که من با او نبوده ام. طول

 یا نه. پس چرا او مدرسه نموند؟ اصال مدرسه چه کار داشتی؟

 از کار افسانه به حدي لجم گرفته بود که حد نداشت و به مادر گفتم: مگه افسانه بهتون نگفت؟

 شما بگه خانم اکبري ، دبیراز حرص کاري که افسانه کرده بود گفتم: عجب دختر گیجیه .بهش گفتم به 

 زبانمون ، قراره به چند تا از بچه ها نوار آموزشی بده. و همان لحظه نوارایی را که از ژینوس گرفته بودم بیرون

 .آوردم و به مادر نشان دادم

 ا دفعهمادر که معلوم بود توجیه شده نگاهی به نوارها انداخت و گفت: خیلی خوب. حاال برو ناهارت رو بخور. ام

 .دیگه وقتی خواستی مدرسه بمونی یک خبر به خونه بده تا این جور نگرانت نشم

 از مادر معذرت خواهی کردم و نفس راحتی کشیدم که به خیر گذشت، اما هم چنان از دست افسانه شاکی بودم.
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 و مطمئن بودم غیر از احساس می کردم با تلفن کردن به خانه مان می خواسته مادر را در جریان تاخیرم بگذارد

 این چیز دیگري نمی توانست باشد. دندانهایم را به هم فشردم و زیر لب خطاب به او گفتم: خانم خود شیرین،

 .خوب می دونی چه جوري جاسوسی منو کنی و خودت رو پیش مامانم عزیر کنی

 ه؟ این کار که بی شک از رويمشغول خوردن غذا بودم که بار دیگر افسانه زنگ زد تا ببیند آمده ام یا ن

 دلسوزي بود بیشتر حرصم را درآورد. خیلی سعی کردم تا حال طبیعی خودم را حفظ کنم و با لحن بدي با او

 .حرف نزنم، اما وقتی صداي آرام و متینش را شنیدم فهمیدم نمی توانم از او کینه اي به دل داشته باشم

 ی نگرانت شدم.افسانه به نرمی پرسید : کی آمدي؟ خیل

 گفتم یک ربع می شود و چون دیدم مادر آنجا نشسته است به طوري که متوجه شود گفتم: راستی تو که به

 .خونمون زنگ زدي چرا به مامانم نگفتی ممکنه کمی دیر بیام. طفلی خیلی نگران شده بود

 سپهري سر راه باشه و تو دیرافسانه متوجه منظورم نشده بود گفت : من که نمی دونستم. گفتم شاید خونه 

 .نکنی

 از اینکه به مقصودم رسیده بودم لبخندي زدم وبراي اینکه قضیه کش دار تر از این نشود گفتم: عیب نداره. زیاد

 .مهم نیست. سپس سر و ته حرف را به هم آوردم و خداحافظی کردم

 نبال افسانه نرفتم. در طول ساعتهاي مدرسهفرداي آن روز حسام منزل نبود تا مرا به مدرسه برساند. من هم د

 سعی کردم کمتر با او باشم و بیشتر با دوستان دیگرم گشتم. آن روز ژینوس مدرسه نیامده بود و واضح بود

 افسانه متوجه بی اعتنایی من شده است. ولی چیزي به رویش نیاورد و در هر فرصتی سر حرف را باز میکرد، با

 نشان می دادم نتوانستم زنگ آخر با او همراه نشوم، زیرا مثل همیشه او را نار در وجود سردي آشکاري که

 کالس منتظر دیدم. وقتی به منزل برگشتم در همان لحظه وجود مادر را لبریز از شادي دیدم و فهمیدم خبري

 فت حمید دوشده است که او چنین شادمان است. حدسم درست بود. مادر درحالی که سر از پا نمی شناخت گ

 روز دیگر به ایران می آید. با شنیدن این خبر کم مانده بود از خوشحالی بال در آورم. دلم می خواست هر چه

 زودتر زمان بگذرد تا بعد از سه سال دوري برادر عزیزم را ببینم. خوشحالی تمام وجودم را گرفته بود اما خبر

 هیجانم ریخته شد.دیگري که مادر داد مثل آبی بود که روي آتش 

 .راستی عمو احمدت هم پس فردا میاد فرودگاه. بهاره و زن عمو هم با او میان

 در حالی که نمی توانستم نارضایتی ام را پنهان کنم گفتم: چه عجب عمو احمد یا فامیالش افتاد. و زیر لب گفتم:

 .سالم گرگ بی طمع نیست

 ون اینکه به رویش بیاورد و یا جوابی به من بدهد مشغول کارش شد.تصور می کنم مادرم کالمم را شنید ، اما بد

 من نیز مشغول خوردن غذایم شدم و در همان حال فکر کردم اي کاش مادر این قدر به آنها رو نمی داد و براي

 .هر چیز آنها را خبر نمی کرد

 زرگ هم به نام اقدس داشتم که اوعمو احمد برادر کوچک تر پدرم بود که در ورامین زندگی میکرد. یک عمه ب

 نیز همان جا زندگی می کرد. تا پیش از فوت پدرم عمو و عمه گاه گداري به ما سر میزدند به خصوص زمانی که

 کار و گرفتاري داشتند و یا پولی قرض می خواستند، اما بعد از مرگ پدر خیلی کم آنها را می دیدیم ، مثل

 خواست ما را به ورامین ببرد تا دیداري تازه شود. خیلی پیش آمده بود که این عیدها. گاهی مادر از حسام می

 دیدار ها بازدیدي نداشت. عمو احمد یک دختر به نام بهاره داشت که چند سالی از من بزرگتر بود. 
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 عمه اقدس

 فرزند داشت، اما هم دو پسر داشت به نامهاي اردشیر و افشین و یک دختر به نام ارمغان. اردشیر همسر و دو

 افشین که دو سالی از حسام بزرگتر بود هنوز ازدواج نکرده بود. این اواخر زمزمه خواستگاري افشین از من سر

 زبانها افتاد که مادر به بهانه درس خواندن من محترمانه جوابشان کرد. بعد ازآن روابط عمه با ما بحد اعالي

 ند سال پیش عمه، براي اردشیر از الهام خواستگاري کرده بود که آنتیرگی رسید. دلیل آن هم این بود که چ

 موقع نیز پدر به بهانه اي پاسخ منفی داده بود. درست یکی دو ماه بعد از این قضیه مسعود به خواستگاري الهام

 و رفتارآمد که مورد قبول الهام واقع شد. پس از این جریان عمه پاك قید ما را زد، اما مادر به احترام ا

 ناخوشایندش را ندیده میگرفت و همیشه چه حضوري و چه تلفنی احوالی از او می پرسید و به ما نیز سفارش می

 .کرد به او احترام بگذاریم

 عمه را دوست نداشتم ، اما از عمو احمد بدم نمی آمد و در عوض از زن عمو و بهاره متنفر بودم.از زن عمو

 می کردم خیلی موذي و آب زیرکاه است. از بهاره نیز متنفر بودم به دلیل اینکه خوشم نمی آمد زیرا احساس

 گاهی نام او را کنار نام حمید می آوردند و این طور که می گفتند زمانی که او به دنیا آمده مادربزرگم به نام

 مطرح می شد حمید نافش را می برد. شاید این قضیه خیلی هم جدي نبود ، اما همین که بعضی اوقات 

 اعصابم رابه هم می ریخت به خصوص که گاهی از دوست و فامیل می شنیدم عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان

 بسته اند. با اینکه کسی به طور مستقیم به این موضوع اشاره نمی کرد، اما از خودشیرینیهاي بهاره جلوي مادرم و

 می بردم که کم و بیش همه او را قسمت حمید می دانند. بدبختانهتحویل گرفتنهاي موذیانه زن عمو بهجت پی 

 این حرفها و حدیثها در خانواده خودم نیز جریان داشت و یک بار شنیدم که مادر از بهاره پیش الهام حرف می

 زد و از او نظر می خواست. آن روز با کولی گري نگذاشتم حرف به حرف برسد. به نظر من هیچ تناسبی بین

 هاره و حمید نبود. حمید صرف نظر از اینکه برادرم بود خیلی خوش قیافه و جذاب بود. در حالی که بهارهب

 دختري سیه چرده و الغر بود که چهره اش چنگی به دل نمی زد. گذشته از آن قد بلند و اندام درشت حمید

 بهاره به زحمت به زیر بغل حمید می هیچ تناسبی با جثه ریز بهاره نداشت و اگر آن دو کنار هم می ایستادند

 رسید. با وجود این مادر بهاره را دوست داشت و براي زن عمو هم احترام خاصی قائل بود که این موضوع به

 .هیچ وجه مطابق میل من نبود

 زدر روز بعد با اینکه دلم نمی خواست به مدرسه رفتم، اما دل دل می کردم زودتر شب شود و براي استقبال ا

 حمید به فرودگاه برویم. آن روز ژینوس هم به مدرسه نیامده بود. علت غیبت سه روزه اش را نمی دانستم.

 خیلی دوست داشتم براي گرفتن خبري به منزلشان بروم، ولی می ترسیدم مثل دفعه قبل دیر شود و مادر به

 ی از دوستان صمیمی ژینوس شمارهمدرسه تلفن کند وهمین باعث شود موضوع دفعه قبل هم لو برود. از یک

 .تلفنش را گرفتم تا به موقع به منزلشان زنگ بزنم

 با اینکه فکر می کردم این چند ساعت خیلی دیر می گذرد ، اما وقتی از مدرسه به خانه آمدم آن قدر کار سرم

 بقیه به فرودگاهریخته شد که نفهمیدم زمان چطور گذشت. وقتی به خودم آمدم حاضر شده بودم تا همراه 

 .بروم

 وقتی به فرودگاه رسیدیم با اینکه هنوز یک ساعتی به نشستن هواپیما مانده بود، اما عمو احمد و خانواده اش را

 .در سالن فرودگاه منتظر دیدم. با دیدن آنها طاقت نیاوردم و با نفرت گفتم: سر قسمت به موقع می رسند
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 کالمم را در حلقم خفه کرد. ناگریز به همراه مادر و حسام جلو رفتم و صداي هیس مادر ونگاه تندحسام باقی

 بعد از سالم و احوالپرسی عمو را بوسیدم . مادر براي بوسیدن زن عمو و بهاره جلو رفت و من سر خودم را با

شدند و  دسته گلی که در دستم بود گرم کردم تا قدمی جلو نگذارم، اما زن عمو و بعد از آن بهاره پیش قدم

 جلوآمدند. خیلی سرد با آن دو احوالپرسی کردم ، سپس همراه بقیه به طرف صندلیهاي سالن رفتیم. هنوز ننشسته

 بودیم که الهام و آقا مسعود از راه رسیدند. مبین را نیاورده بودند. چشمان الهام سرخ بود و معلوم بود که از

 دم این گریه حاصل شادي بی حد و حصر او بود. چند دقیقهخانه تا فرودگاه را اشک ریخته است و مطمئن بو

 بعد علی و عرفان نیز از راه رسیدند. علی پس از شهید شدن عادل ، با حمید خیلی صمیمی شد ، اما به هیچ وجه

 انتظار آمدن عرفان را نداشتم. باردیگر با دیدن او دست و پایم را گم کردم. نمی دانم آن لحظه چه احساسی

 تم. حسی بین غرور و دلهره و هیجان . نگاه گیراي عرفان هیچ گاه به من دوخته نمی شد، اما حس میکردمداش

 .تمام حرکاتم زیر ذره بین نگاهش قرار دارد و این احساسی بود که با دیدن او لحظه اي ازمن جدا نمی شد

 ایران بیاید و به زمین نشسته. این قلبها عاقبت بلندگوي سالن اعالم کرد هواپیمایی که قرار بود حمید با آن به

 تک تک ما را به تپش واداشت. حسام و علی و عرفان پشت در شیشه اي سالن ترانزیت ایستاده بودند و با هم

 صحبت می کردند.مادر بی قرار و آشوب زده لحظه اي به این سمت و لحظه اي به سمت دیگر نگاه میکرد. از

 متوجه شدم چه غوغایی در دلش برپاست. الهام به نسبت آرام و متین کنار بهاره و نفسهاي بلندي که می کشید

 زن عمو نشسته بود. عمو در سمت دیگر سالن تسبیح می انداخت. من لحظه اي به تلویزیون مدار بسته سالن

 کرد.نگاه می کردم و لحظه اي به انتهاي سالن ترانزیت چشم می دوختم. صداي بهاره مرا متوجه او 

 زن عمو ، اوناهاش ،فکر کنم آقا حمیده مگه نه؟

 .مادر به تلویزیونی که بهاره به آن اشاره می کرد نگاه کرد و بعد چشمانش را تنگ کرد تا بهتر ببیند

 صداي الهام تکانم داد: آره ، آره خودشه. مامان می بینی؟ اوناهاش، اونکه کت و شلوار طوسی تنشه.اوناهاش،

 .اونجا

 در هم چنان به دنبال حمید می گشت و چشمانش را روي صفحه دو دو می زد.ما

 هنوز نتوانسته بودم از بین جمعیتی که تلویزیون نشان می داد حمید را ببینم اما عاقبت هم زمان با مادر او را

 .دیدم. کم مانده بود از شدت هیجان فریاد بزنم

 پدیدار شد. چرخی پر از چمدان را با خود حمل می کرد ، نگاه چند دقیقه بعد حمید در انتهاي سالن ترانزیت

 حمید در بین جمعیت دنبال ما می گشت. وقتی حسام دستش را در هوا تکان داد متوجه سمتی که ما ایستاده

 بودیم شد. باخارج شدن حمید از سالن ترانزیت هیچ کس به خود این حق را نداد که پیش از مادر جلو برود.

 ستانش را براي در آغوش گرفتن مادر باز کرده بودو لحظه اي بعد آن دو چنان همدیگر را در آغوشحمید د

 گرفته بودند که گویی هیچ قدرتی قادر به جدا کردنشان نیست. از دیدن این صحنه بی اختیار گریستم و آنقدر

 بچه اي در آغوش حمید فرواز خودبی خود شدم که هیچ چیز نمیدیدم. چه صحنه با شکوهی بود. مادر چون 

 رفته بود و سرش را میان سینه او پنهان کرده بود. حمید سر مادر رامی بوسید و قربان صدقه اش می رفت.

 نفهمیدم چه مدت طول کشید تا مادر به خود آمد و متوجه شد کسان دیگري هم هستند که دوست دارند به

 در آغوش گرفت و بوسید و الهام بعد از حسام.بعد هم عمو حمید خوش آمد بگویند. حسام بعد از مادر او را

 احمد و علی ، سپس عرفان و بعد زن عمو با او احوالپرسی کردند. حمید چشمانش را چرخاند و به من خیره
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 ماند. با خوشحالی گفت: الهه بیا جلو ببینمت. واي چقدر بزرگ شدي در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود

 به گردنش انداختم و صورتش را بوسیدم. حمید دستانش را دور صورتم گذاشت و با دقت به چهره ام دستم را

 نگاه کرد و بعد رو به مادر کرد و گفت: الهه خیلی بزرگ شده و چقدر هم خوشگل. سپس صورتم را بوسید و

ف حمید بی محابا از زیبایی من پیش همان طور که دستش را دورشانه ام می انداخت با بهاره احوالپرسی کرد. از تعری

 بقیه صحبت کرده بودحسام از غیرت سرخ شده بود. البته تنها چهره حسام نبود که سرخ شده بود، در این

 بین صورت بهاره هم مثل لبو قرمز شده بود. به خصوص وقتی حمید با او صحبت می کرد. من با حرص فکر می

 حمید را می کشد.کردم البد پیش خودش نقشه زندگی با 

 از سالن ترانزیت خارج شدیم. مادر لحظه اي چشم از حمید بر نمی داشت و مرتب قربان صدقه او می رفت. در

 الهه موهات پیداست، مقنعه ات رو بکش جلو".فرصتی حسام کنارم آمد و آهسته گفت: "

 اَه، اینجا هم ولم نمی کنه".زیر لب گفتم: "

 شنود، اما با کمال تعجب دیدم اخمهایش را در هم کشید و همانطور که سرش پایینفکر نمی کردم صدایم را ب

 اینجا مگه کجاست؟"بود آهسته گفت: "

 از اینکه چنین گوش تیزي داشت حیرت زده شدم و در حالی که خودم را جمع و جور می کردم مقنعه ام را

 .جلوتر کشیدم

 ر خودروي خوشان شدند. تازه آن جا بود که علت آمدن عرفانعرفان و علی همان جا خداحافظی کردند و سوا

 .را فهمیدم. چون علی نمی توانسته رانندگی کند همراه او آمده بود

 مادر که از لحظه رسیدن حمید از او جدا نشده بود همراه او و الهام سوار خودروي آقا مسعود شدند و من و عمو،

 م شدیم. سر خیابان، عرفان با دو بوق از ما خداحافظی کرد.زن عمو و بهاره نیز سوار خودروي حسا

 مادر به محض رسیدن اسپند دود کرد و بساط چاي را فراهم کرد. شب از نیمه گذشته بود، اما مثل این بود که

 کسی نمی خواست استراحت کند. در چهره هیچ کس آثار خستگی نبود و فقط در این بین من بودم که کم کم

 از دست می دادم و مرتب خمیازه می کشیدم. عاقبت نتوانستم در مقابل خستگی مقاومت کنم و به بهانهطاقتم را 

 اینکه فردا امتحان دارم و می خواهم درس بخوانم به اتاقی دیگر رفتم و بدون اینکه حتی به چیزي فکر کنم

 .خوابیدم

 شوهرش نیز به خانه خود رفته بودند. مطابق هر صبح که از خواب برخاستم از خانواده عمو خبري نبود. الهام و

 روز صبحانه آماده بود و صداي قل قل سماور و بوي نان بربري تازه در فضاي اتاق پیچیده بود و اشتهایم را بر

 می انگیخت. می دانستم خرید نان کار حسام است و اوست که هر روز صبح بعد از نماز براي خرید نان تازه از

 می شود به خصوص که مشخص بود نان امروز سفارشی است زیرا کنجد فراوانی روي آن بود. بهخانه خارج 

 .سرعت چند لقمه اي فرو دادم و چون دیرم شده بود به سرعت از خانه بیرون زدم

 از فرداي آن روز تا چند وقت مرتب مهمان داشتیم. از دور و نزدیک آشنایان و اقوام براي دیدن حمید و خوش

 د گویی به خانه مان می آمدند. از بخت بد من امتحانات نیم ثلث هم شروع شده بود. از یک طرف سینیآم

چاي براي مهمانان می بردم و از طرف دیگر کتابهایم را مرور می کردم. خستگی کار از یک طرف و درسهایی که 

 درفهم آنها دچار اشکال بودم ا
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بعد عمو احمد بار دیگر به خانمان آمد و این بار عالوه بر زن عمو و بهاره عمه  ز طرف ئیگر امانم را بریده بود دو روز

 اقدس و ارمغان هم با او

 آمده بودند و همان شب افشین نیز با جبعه اي شیرینی به خانه مان آمد. بدبختی روز بعد امتحان ریاضی داشتم

 واندن درس به اتاقم بروم. از همه بدتر نگاههايبا وجود این نمی توانستم مادر را دست تنها بگذارم و براي خ

 چپ چپ حسام بود که مرتب به من اشاره می کرد حواسم به روسري ام باشد که عقب نرود و این در حالی بود

 که بهاره و ارمغان خیلی راحت با بلوز و دامن و روسري جلوي دیگران می گشتند و کسی به آنها نمی گفت که

 ز جلو و پشت روسري بیرون زده بود بپوشانند. نگاههاي زیر چشمی افشین و تیکه هاي معنیموهایشان را که ا

 دار عمه کالفه ام کرده بود. عمه یک بار با لحن به خصوصی از من پرسی عمه جان چقدر دیگه مونده درست

 ف می خواهد جریانتموم بشه؟ نکنه تو هم مثل الهام می خواي خونه شوهرت دیپلم بگیري. فهمیدم با این حر

 ازدواج و جواب ردي را که به خواستگاري اردشیر داده بودند به رخ مادر بکشد. اگر به مت بود جواب دندان

 شکنی به او می دادم، ولی می دانستم مادر خیلی خانم تر از این است که بخواهد مهمان را از خود برنجاند. 

 ارمغان بود که به نظرم می رسید هر کدام سعی می کنند بیشترغیرقابل تحمل تر از همه عشوه هاي بهاره و 

 خودشان را بچسبانند تا قاپ مادر و حمید را بدزدند. خوشحال بودم که برادرم هیچ توجهی به آن دو نشان نمی

 دهد. خالصه مهمانی آن شب با همه خسته کنندگی اش گذشت و عمو و عمه همان شب به ورامین برگشتند.

 تن مهمانها تا نزدیکی صبح مشغول کلنجار رفتن با کتاب ریاضی شدم و صبح خسته و خواب آلود بهپس از رف

 .مدرسه رفتم و همان طور که حدس می زدم نتوانستم امتحانم را خوب بدهم

 با گذشت روزها به نیمه شعبان نزدیک می شدیم. مادر قرار بود روز نیمه شعبان نذري بپزد. یکی دو روز قبل

 سایه ها براي کمک به منزلمان آمدند تا براي پاك کردن برنج و سایر کارها به مادر کمک کنند. عالیه خانم،هم

 همسر حاج مرتضی جزو کسانی بود که مثل همیشه براي کمک پیش قدم بود. آن روز عالیه خانم چند بار به

 عبان امتحاناتم تمام شو و خیالم راحتمنزلمان آمد تا به مادر کمک کند. خوشبختانه یک روز پیش از نیمه ش

 شد که دیگر دغدغه اي ندارم. یک روز پیش نیمه شعبان در حیاط خانه گوسفندي ذبح کردند که از دیدن آن

 صحنه و ریختن خون تا مدتی حالم بد بود. نزدیک غروب بود که دیگهاي بزرگ برنج و سایر وسایل پختن

 یجان زده بودم که سر از پا نمی شناختم. همیشه پختن نذري احساس خوبینذري را به حیاط آوردند. آن قدر ه

 به من می داد. خیلی دوست داشتم من نیز مانند مادر و عالیه خانم و چند نفر از زنهاي همسایه که براي کمک

 ادند،آمده بودند به حیاط می رفتم و از نزدیک شاهد جنب و جوش کسانی بودم که هر کدام کاري انجام می د

اما افسوس که حسام غدغن کرده بود حتی سایه ام نیز دیده نشود، زیرا چند نفر از دوستانش براي کمک آمده 

 بودند تا وسایل سنگین را جابه جا کنند. 

هر چند لحظه صداي صلوات به گوشم می رسید و وسوسه اینکه درحیاط چه خبر است دیوانه ام کرده بود. آخر 

 ورم و براي سرك کشیدن به حیاط و دیدننتوانستم طاقت بیا

 منظره آنجا کنار پنجره اتاق پذیرایی رفتم و از گوشه پنجره به نظاره ایستادم. خیلی سعی کردم دیده نشوم و به

 خاطر همین براي احتیاط بیشتر گوشه پده توري اتاق را روي سرم انداختم تا موهایم دیده نشود. چند نفر

 گرفته بودند که دو سه نفر به راحتی داخلش جا می شدند و با صلوات و به زحمت آن رااطراف دیگ بزرگی را 

 داخل حیاط می آوردند. بزرگی دیگ و اینکه چطور می خواهند برنج را داخل آن بپزند به حدي فکرم را مشغول
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 د می کنند و فقطکرده بود که متوجه نبودم بی محابا محو تماشاي جمعیتی شده ام که داخل حیاط رفت و آم

 لحظه اي به خود آمدم که متوجه شدم عرفان به محض ورود به حیاط چشمش به باال افتاد و مرا دید. در دستش

 اجاق بزرگی بود که معلوم بود خیلی سنگین است. با اینکه خیلی زود سرش را پایین انداخت، اما معلوم بود که

 م پرده تور از سرم عقب رفته و موهایم مشخص است. به سرعتمرا دیده است و همان لحظه بود که متوجه شد

 خودم را عقب کشیدم و با وحشت به فکر روزي افتادم که براي دیدن اینکه چه کسی به خانه مان آمده به همین

 صورت به حیاط سرك کشیده بودم. تازه آن روز پرده را مثل چادر روي سرم انداخته بودم و مهمانمان کسی جز

 م و شوهرش نبودند. به محض اینکه الهام مرا به آن صورت پشت پنجره دید سرش را تکان داد و زمانی کهالها

 دختر این کار چی بود کردي. آبروي"باال آمد با حالتی ناراحت دست راستش را روي دست چپش زد و گفت: 

 ...منو جلوي مسعود بردي. فکر می کنی یک تکه تور جاي روسري رو می گیره"

 آن روز وقتی مادر موضوع را فهمید خیلی شماتتم کرد و من قول دادم دیگر آن کار را تکرار نکنم. از ناراحتی

 انگشت کوچکم را به دندان گرفتم و به خودم لعنت فرستادم. اخمهاي عرفان درهم بود. شاید هم من این طور

 دست داشت، ولی هرچه بود در آن لحظه فکر می کردم و چهره درهم او به خاطر سنگینی اجاقی بود که در

 خیلی ترسیده بودم و با خود گفتم نکند به حسام بگوید که بی حجاب پشت پنجره بوده ام. دو روز پیش هم او

 مرا دیده بود که در راه مدرسه با یکی از دوستانم می خندیدم. از بد اقبالی من همان لحظه موتور سواري از کنار

 ارمان کرد. آن روز به محض دیدن او که با نگاه نافذ و عمیقش مرا می نگریست خنده برما گذشت و متلکی ب

 لبانم خشکید به خصوص که اخمی هم بر پیشانی داشت. خیلی ترسیدم که مبادا گزارش کارم را به حسام بدهد

 چیزي به حسام که البته به خیر گذشت و خبري نشد. زیر لب دعا کردم این بار هم به خیر بگذرد و عرفان

 .نگوید. دیگر از ترس و تا زمانی که حیاط خلوت نشد حتی فکر دید زدن نیز به سرم نزد

 فرداي ان روز برخالف انتظارم که فکر می کردم من نیز می توانم کاري انجام دهم حتی نتوانستم پا یه حیاط

 برنج و قیمه و صداي صلوات و بگذارم چون مثل روز پیش دوستان حسام براي کمک امده بودند بوي خوش

 صحبتهایشان را می شنیدم دلم براي رفتن به حیاط پر می کشید و تا ان وقت چنین دلتنگ انجا نشده بودم ولی

 چه فایده مثل زندانیها محبوس چهار دیواري خانه بودم نذري پخته و پخش شد بدون اینکه حتی بتوانم چیزي از

 ندانیها ظرفی غذا برایم اوردند تا حسرت خوردن به دلم نماند حتی مهلت تمیزان مراسم را ببینم درست مثل ز

 .کردن حیاط نیز به من داده نشد زیرا خودشان انجا را شستند و تمیز کردند 

 ماه رمضان از راه رسید و تا چشم بر هم زدیم نیمی از ان سپري شد پانزدهم ماه رمضان عالیه خانم نذري داشت

 استه بود براي کمک به منزلشان برود من نیز به خواست مادر با او همراه شدم. براي رفتن به خانهو از مادر خو

 حاج مرتضی احساس عجیبی داشتم می دانستم خواه ناخواه با عرفان روبرو خواهم شد با اینکه هیچ وقت چیزي

 زي در گوشم زنگ می زد عرفاناز او ندیده بودم که یقین پیدا کنم مورد توجه او قرار دارم اما حس مرمو

 نسبت به من بی تفاوت نیست. حدسم در مورد دیدن عرفان درست بود . به محض اینکه با مادر وارد حیاط

 بزرگ و باصفاي حاج مرتضی شدیم او را دیدیم که استینها و دم پاي شلوارش را باال زده و در حال شستن گرد

 د . دیدن او با ان حال برایم خیلی عجیب و باور نکردنی بود . چونو غبار دیگ و سایر وسایل پختن نذري بو

 حتی فکرش را هم نمی کردم او را در حین شستن ظرف ببینم عرفان با دیدن مادر صاف ایستاد و با احترام

 .سالم کرد در حال احوالپرسی با مادر لبخندي روي لبش بود و مشخص بود او هم انتظار دیدن ما را نداشته است
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 با امدن عالیه خانم براي استقبال از ما حواس مادر به سوي او جلب شد و من یک لحظه متوجه شدم عرفان به

 من نگاهی انداخت و در حالی که لبخند می زد شانه هایش را باال انداخت از واکنش او دست و پایم را گم کردم

 رف مادر رفتم و به او چسبیدم ان قدر در فکر مفهومو مانند بچه هاي که از مادر دور مانده باشد با شتاب به ط

 کار بودم که متوجه احوالپرسی عالیه خانم نشدم و با صداي مادر به خودم امدم و پاسخ او را دادم تعدادي از

 همسایه ها براي کمک به عالیه خانم امده بودند کاري نبود تا من انجامش دهم روي تخت چوبی حیاط نشسته

 خانمهایی که هر کدام گوشه اي از کار را گرفته بودند نگاه می کردم از بیکاري و یک جا نشستنبودم و به 

 حوصله ام سر رفته بود و دوست داشتم در ان لحظه خانه خودمان بودم و رمانی را که از ژینوس گرفته بودم

 ود دلم از گرسنگی مالشبخوان به خصوص که به جاي حساس داستان رسیده بودم با اینکه هنوز ظهر نشده ب

 رفت بوي زعفران و گالب و برنجی که عطر خوشش در فضا پیچیده بود هوش و حواس از سرم برده بو د دعا

 می کردم زودتر کار پختن نذري تمام شود و ما به خانه برویم حوصله شلوغی و سرو صدا نداشتم در همان حال

 مهربانی یکبار دیگر حالم را پرسید تشکر کردم و چون دیگر چیزيبودم که عالیه خانم به طرفم امد و با لبخند 

 براي گفتن نداشتم با لبخند نگاه کردم عالیه خانم با محبت نگاهی به من کرد و گفت : ببخشید الهه جون می

 دونم حوصله ات سر رفته عاطفه هم که نیست حسابی تنها موندي قرار بود امروز نره دانشگاه نمی دونم چطور

 شد گفت میره زود هم برمیگرده واهلل به خدا دختر دست راست مادره خدا تو را براي مادرت نگه داره. با

 خجالت گفتم : خیلی ممنون اگه کاري هست بگبد انجام میدهم. عالیه خانم لبخندي زد و گفت ممنون عزیزم

 ز همسایه ها که از او براي اندازه ابزحمتت می دم. و بعد از گفتن این حرف به طرف منصوره خانم یکی دیگر ا

 جوش نظر می خواست رفت . چند دقیقه بعد که اب جوش امد شنیدم عالیه خانم به مادر گفت امروز عرفان رو

 خونه نگه داشتم کمکم باشه . مادر لبخند زد و گفت : چرا سادات خانم ما که بودیم می گذاشتی بره دنبال

 رد و گفت دیگه بلند کردن ظرفهاي سنگین که کار ما نیست حوریه خانم پسکارش .عالیه خانم خنده اي ک

 پسر زاییدم کی به دردم بخوره؟ مادر خندید و گفت : زنده باشه ان شاء ا.. خدا حفظش کنه. عالیه خانم عرفان

 حیاط امد و بعد را صدا کرد و من از همان جایی که نشسته بودم او را دیدم که با تواضع و سري به زیر افکنده به

 به راهنمایی عالیه خانم لگن بزرگی را که برنج خیس کرده در ان بود بلند کرد و ان را روي دیگ اب جوش خم

 کرد با ریخته شدن برنج در دیگ زنها صلوات فرستادند پس از اتمام کار خطاب به مادرش گفت : اگر با من

 ردد. عالیه خانم گفت: مادر نري یک موقع دیر کنی برنجکاري ندارید یک سر تا بیرون می رود زود بر میگ

 لعاب داد باید گاز رو عوض کنیم. عرفان سرش را تکان داد و گفت : یک ربع خوبه؟ عالیه خانم با خنده گفت :

 . اگه از اون یک ربع هاي یک ساعته نباشه اره

 فتاد و با خنده گفت : شاهد باش. به خودم امدمعرفان لبخند زد و گفت : نه قول می دم. نگاه عالیه خانم به من ا

 و متوجه شدم به ان دو خیره شده ام ناخوداگاه لبخندي بر لبانم نقش بست خودم را جمع و جور کردم و با

 خجالت سرم را پایین انداختم. چند دقیقه به کندي سپري شد و چون از وقتی که امده بودم صامت یک جا

 ه بود کش و قوسی به بدنم دادم و از جا بلند شدم تا خستگی کمرم ازبین برود کهنشسته بودم بدنم خشک شد

 شنیدم عالیه خانم صدایم کرد و گفت : الهه جون دورت بگردم مادر برو اشپزخانه یک ظرف زعفرون گذاشتم

 نجام دادن خواستهرو جاظرفی بردار بیار . از جا بلند شدم و با دستپاچگی گفتم : چشم االن میارم . سپس براي ا

 عالیه خانم به طرف در هال رفتم براي وارد شدن به منزل دلهره داشتم با اینکه می دانستم کسی داخل منزل
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 نیست اما از وارد شدن به انجا واهمه داشتم البته بارها براي شرکت در جلسه هاي روضه و سفره هاي نذري

 ه تمام زوایاي خانه اشنا بودم می دانستم از در راهرو که وراد شومهمراه مادر به منزل عالیه خانم امده بودم و ب

 هال و پذیرایی بزرگ و ال مانند خانه قرار دارد سمت راست هال دو در قرار داشت که در اول به اتاق عاطفه راه

 ه بود هیچداشت که چند بار انجا را دیده بودم در دوم اتاق مشترك علی و عرفان بود و چون همیشه در ان بست

 وقت داخل ان را ندیده بودم سمت چپ هال نیز به اتاق دیگر ره داشت که حدس می زدم متعلق به عالیه خانم و

 حاج مرتضی می باشد اشپزخانه نیز انتهاي هال قرار داشت.با اینکه می دانستم کسی داخل منزل نیست با گفتن

 اري اتاق افتاد و با خود حساب کردم که هنوز چهار ساعتسالم وارد خانه شدم در وهله اول چشمم به یاعت دیو

 به افطار مانده است پایین تر از ساعت تابلو فرش بزرگی قرار داشت که روي ان ایات شریفه وان یکاد نقش

 بسته بود سمت راست تابلو عکس بزرگ قاب شده عادل به دیوار بود نگاهی به عکس انداختم سالها ان عکس

 منزل عالیه خانم دیده بودم اما هیچ وقت به ان دقت نکرده بودم عکس عادل شباهت زیادي به را روي دیوار

 عرفان داشت بخصوص حالت چشمان و مشکی بودن موهایش شاید اگر کسی نمی دانست که حاج مرتضی پسر

 عرفان پیوسته بزرگی داشته که شهید شده تصور می کرد ان عکس متعلق به عرفان است ابروان عادل نیز مانند

 بود و خوب می دانستم که ان دو به پدرشان رفته اند در صورت که علی و عاطفه به عالیه خانم شباهت داشتند

 صداي کلیدي که به در کوچه خورد مرا که وسط هال ایستاده بودم و به عکس عادل چشم دوخته بودم به خود

 جا حظ کردم همه چیز مرتب و پاکیزه سر جاي خودشاورد به سرعت وارد اشپزخانه شدم از دیدن تمیزي ان

 بود میز بزرگ شش نفره اي وسط اشپزخانه بود کاسه هاي یکبار مصرف روي ان چیده شده بود و مشخص بود

 براي ریختن نذري است غیر از اشپزخانه سایر قسمتهاي خانه هم به حدي تمیز و مرتب بود که انگار نه انگار

 ه خانه شان رفت و امد می کند و این مشخص می کرد عالیه خانم چقدر تمیز و با سلیقهانها همیشه مهمان ب

 است.پارچ شیشه اي محتوي زعفران اب زده را برداشتم و از اشپزخانه خارج شدم در همان لحظه چشمم به

 ورده است حالعرفان افتاد که از در هال وارد شد . حسابی غافلگیر شدم مشخص بود او نیز از دیدن من جا خ

 کسی را داشتم که بی خبر وارد منزل کسی شده است به همین خاطر پارچ را جلویم گرفتم تا به او نشان بدهم

 علت ورود من به خانه شان اوردن ان ظرف بوده است. او کنار در مکث کرده بود و نم دانست چه باید بکند. به

 که لبانم براي گفتن سالم به او باز شد شنیدم که او هم به خاطرم رسید هنوز سالم نکرده ام و درست لحظه اي

 من سالم کرد کمی بعد هر دو با هم جواب سالم یکدیگر را هم زمان دادیم و همین باعث شد با وجود دلهره اي

 که داشتبم خنده اي بی هنگام روي لبانم بنشیند . سرم را پایین انداختم و شنیدم که گفت: ببخشید که سر زده

 وارد شدم نمی دانستم شما اینجا تشریف دارید. در صدایش خنده موج می زد با اینکه سرم پایین بود و او را

 نمی دیدم اما می دانستم لبخند به لب دارد اهسته به طرف در هال رفتم و در همان حال گفتم ببخشید

 بفهمانم که متوجه شده ام با دیدن منترساندمتان.راستش این حرف را از روي شیطنت به زبان اوردم تا به او 

 جا خورده است عرفان براي باز کردن راه خود را از جلوي در کنار کشید و در همان حال با لحنی که معلوم بود

 هنوز متوجه تیکه پرانی من شنده است گفت : خواهش می کنم. از شیطنتی که کرده بودم پشیمان شدم و با

 حرفی بود که زدي . حاال پیش خودش چه فکري می کنه . نکنه بگه این دخترهخودم گفتم : دیونه این چه 

 چقدر جلفه. همان طور که فکر می کردم به طرف عالیه خانم رفتم و پارچ را به طرف او گرفت تشکر کرد .و

 ز را ازگفت : که خودم ان را داخل دیگ نذري بریزم و هر حاجتی که دارم از خدا بخواهم . نمی دانستم چه چی
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 خدا بخواهم گویی در ان لحظه هیچ چیز به ذهنم نمی رسید حتی ارزوي قبولی در درسهایم را که همیشه سر

 نماز از خدا میخواستم از یاد برده بودم در حالی که محتویات پارچ را کم کم داخل دیگ خالی می کردم دردل

 رسون. یک ساعت به افطار مانده که زیر دیگ راگفتم : خدایا منو به هرچی که میخوام و االن یادم نیست ب

 خاموش کردند تا کمی سرد شود همان موقع مادر از عالیه خانم اجازه خواست تا به منزل برویم و بساط افطار

خودمان را اماده کنیم . عالیه خانم با اصرار از ماخواست تا پیش انها بمانیم وقتی مادر حسام و حمید را بهانه قرارداد 

 الیه خانم گفت : عرفان میره حمید و حسام رو میاره همین جا دور هم هستیم به خدا حاج مرتضی خیلیع

 خوشحال میشه. مادر تشکر کرد و گفت : ما که نمک پروده ایم ان شااهلل وقت دیگري مزاحمتون می شیم

 رار کرد اما مادر ان را به وقتممکنه مسعود و الهام بیان خونه نباشیم و پشت در بمونن . عالیه خانم خیلی اص

 دیگري موکول کرد و پیش از رفتن به عالیه خانم گفت : اگر کار دیگه اي مونده میخواهید الهه بمونه کمک کنه.

 عالیه خانم نگاهی به من انداخت و گفت اگه بمونه قدمش سر چشمام دخترم خیلی زحمت کشیده خسته شده

 ر کنه. گفتم : شما لطف دارید من که کاري نکردم. .لبخندي زد و گفت : انحاال دیگه نوبت عاطفه است کمی کا

 شاء ا.. بتونم تو عروسیت جبران کنم. با خجالت سرم را پایین انداختم و زیر لب تشکر کردم بعد از خداحافظی

 گفت نذري ما از عالیه خانم به خانه برگشتیم چون تازه زیر دیگ شعله زرد را خاموش کرده بودند عالیه خانم

 را بعد به خانه مان میفرستد. به خاطر ماه رمضان فشار درسها کمتر شده بود و این فرصتی بود تا با خیال راحت

 کارهاي عقب افتاده ام را انجام دهم می دانستم به محض خاتمه این ماه درسها و بدتر از ان امتحانات مانند قوم

 ند کرد. کم کم به شبهاي احیا نزدیک می شدیم هرسال براي برگزاريمغول هجوم بیرحمانه خود را اغاز خواه

 مراسم احیا به مسجد محل می رفتیم البته فقط شبهاي نوزدهم و بیستم و سوم زیرا شب بیست و یکم حارج

 مرتضی در منزلش احیا می گرفت و ما هر سال انجا می رفتیم . شب نوزدهم از راه رسید با اینکه از سر ظهر تا

 نزدیک غروب خوابیده بودم تا بتوانم بیخوابی شب را تحمل کنم اما باز هم احساس خستگی می کردم و بعید

 می دیدم بتوانم تا سحر بیدار بمانم چند ساعتی بود که افطار کرده بودیم ساعت نه شب بود و وقت ان بود تا به

 شود همان طور که روي مبل نشسته بودم و مسجد برویم . زودتر حاضر شدم و منتظر ماندم مادر نیز اماده

 چرت می زدم صداي مادر را شنیدم که گفت : الهه براي چادرت کش دوختم تا راحت تر اونو سر کنی . 

 بدون

 اینکه چیزي بگویم سرم را تکان دادم و خمیازه کشیدم حسام که مشغول مرتب کردن برگه هاي درس اش بود

 حاال خوبه دو ساعت خوابیده بودي . ان قدر بی حال و کسل بودم که حوصله نگاهی به من انداخت و گفت :

 حرف زدن نداشتم بنابراین چیزي نگفتم و سرم را به تکیه گاه مبل گذاشتم حمید از اتاقش بیرون امد در

 دیردستش کتابی بود با لبخند نگاهی به من کرد سپس خطاب به حسام گفت : هنوز نرفتی ؟ حسام گفت : هنوز 

 نشده تو هم میاي؟ حمید پاسخ داد : اره یک دو ساعت دیگه میام مسجد . سپس نگاهی به من انداخت و گفت :

 الهه خوابت میاد؟ سرم را تکان دادم و گفتم : خیلی . حمید لبخند زد و گفت : مگه ظهر نخوابیدي ؟ گفتم : چرا

 : دیدي بهت گفتم خواب خواب میاره حاال عیب شاید اگه نمی خوابیدم بهتر بود چون کسل شدم. مادر گفت

 .نداره یکی دو ساعت دیگه سرحال میشی

 به دست چشمانم را مالیدم و گفتم : اگه بتونم تا دو ساعت دیگه طاقت بیارم خوبه . حسام گفت: میخواي

 تت بزن تاسرحال بشی ؟ نگاهش کردم تا راه حلش را بگوید. حسام گفت: بلندشو چند مشت اب سرد به صور
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 حالت جا بیاد . پیشنهادش چنگی به دل نمی زد چون تازه وضو گرفته بودم و هنوز سردي اب روي پوستم باقی

 مانده بود مادر اماده شده بود و در حالی که کیف و جانماز و قرانش را به دست گرفته بود گفت : خوب بچه ها

 ا خاموش کن چون ممکنه تا برگردیم ابش خشک بشه .ما دیگه می ریم حسام جان وقتی خواستی بري سماور ر

 سپس نگاهی به من کرد و در حالی که چادرم را به طرفم می گرفت گفت : الهه پاشو بریم . بلند شدم و چادر را

 از مادر گرفتم و بعد از خداحافظی از حسام و حمید از اتاق خارج شدم به محض اینکه در کوچه را باز کردم

 سانه و مادر افتاد که نزدیک منزلمان رسیده بودند با دیدن افسانه خواب از سرم پرید وقتی فهمیدمچشمم به اف

 که انها نیز به مسجد می ایند خیلی خوشحال شدم زیرا با وجود افسانه کمتر حوصله ام سر می رفت اعظم خانم

 را که براي پختن نذري از ان استفاده میمادر افسانه بعد از احوالپرسی از مادر خواست تا اجاق و کفگیر بزرگی 

 کردیم قرض بگیرد و گفت که براي فردا افطار اش نذري دارد مادر و اعظم خانم براي اوردن کفگیر و اجاق

 گاز به زیر زمین رفتند من و افسانه کنار در کوچه منتظر شدیم و در همان حال با هم صحبت می کردیم. چند

 شن کوچه متوجه شدم کسی به طرف منزلمان می اید همان طور که با افسانه حرف میدقیقه بعد در تاریک و رو

 زدم نگاهی گذرا به اوانداختم و به نظرم رسید اشناست همین که نزدیکتر رسید فهمیدم حدسم درست است

 ايعرفان بود . او را از طرز راه رفتنش شناختم مثل همیشه با طمانینه ولی محکم گام بر می داشت صد

 فدمهایش در سکوت کوچه می پیچید سایه بلند او زیر نور چراغ برق روي زمین افتاده بود و اندامش را تنومند

 تر نشان می داد هر چه نزدیک تر می شد و لوله اي در جانم می افتاد خیلی دوست داشتم خودم را پنهام کنم

 ن به طرف او برگشت و اهسته پرسید : کیه ؟ زیر لبخجالت می کشیدم مرا با چادر ببیند افسانه از نگاه خیره م

 .گفتم : عرفان

 لحظه اي بعد نزدیک ما رسید من و افسانه در سایه در ایستاده بودیم و تاریکی مانع از دیده شدنمان می شد به

 گیعکس ما او در معرض دید قرار داشت و نور چراغ تمام هیکلش را روشن کرده بود بلوز و شلوار مشکی رن

 به تن داشت که فوق العاده جذابش کرده بود با وجود تاریکی هوا چهره اش جلوي چشمانم نقش بست چشمان

 ممشکی ، ابروان بلند و پیوسته موهاي مجعد مشکی و ریش و سیبیل منظم و مشکی به رنگ پر کالغ.تاریکی

 انم. فهمیدم او مرا با مادر اشتباه گرفتهمانع از دیده شدن ما می شد عرفان وقتی به ما رسید گفت : سالم حاج خ

 چون هیچ وقت مرا با چادر ندیده بود از طرفی خنده ام گرفته بود و از یک طرف دیگر حالک گرفته شده بود

 که چادر این قدر سنم را باال نشان داده بود که او مرا با مادر اشتباه گرفته است . پاسخ سالمش را دادم واضح

 نیدن صداي من جا خورد و گفت : ببخشید الهه خانم نشناختموتون حالتون خوبه . با شنیدن ناممبود عرفان با ش

 از زبان او چنان اشوبی در وجودم افتاد که حد نداشت زیرا تا ان لحظه سابقه نداشت مرا به نام بخواند و همیشه

 مام تالشم زمانی که به احوالپرسیمرا خانم سعیدي صدا می کرد خیلی سعی کردم بر خود مسلط باشم ولی با ت

 او پاسخ می دادم صدایم می لرزید با وجودي که من و افسانه در تاریکی قرار داشتیم و به طور مشخص دیده

 نمی شدیم اما عرفان سرش را زیر انداخت و گفت : اقا حسام تشریف دارند؟ گفتم : بله االن صداشون می کنم .

 سانه هم به دنبال من داخل حیاط شد و جلوي زیر زمین ایستاد به او گفتم زودو به سرعت داخل منزل شدم اف

 بر می گردم و به طرف اتاق رفتم وقتی داخل شدم حسام را دیدم که فنجانی چاي در دست دارد و مشغول

 جه تماشاي مراسم عزاداري است که از تلویزیون پخش می شد با شتابی که براي وارد شدن به اتاق داشتم تو

 اوبه سویم جلب شد و نگاه عمیقی به سراپایم انداخت فکر کردم باز میخواهد ایرادي از سرو وضعم بگیرد اما
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 برخالف تصورم گفت : الهه چقدر چادر بهت می اد. از تعریفش متعجب شدم زیرا کم پیش می امد ظاهرم مورد

 م را شیره بمالد تا از این به بعدرضایت او قرار بگیرد با خودم گفتم به این وسیله میخواهد سر

 چادر سر کنم . به رویم نیاوردم که چه شنیده ام و در عوض با لحنی تند و شتاب زده گفتم: عرفان دم در کارت

 داره. پرسید : عزیز کجاست؟ با اعظم خانم رفته زیر زمین تا اجاق گاز رو به اون بده فردا نذري دارن. حسام

 د و تسبیح و کتش را برداشت قبل از او از اتاق خارج شدم چشمم به مادر و اعظم خانمتلویزیون را خاموش کر

 افتاد که سر اجاق را گرفته بودند و به کمک هم ان را از پله ها باال می اوردند افسانه میخواست براي کمک

 گرفت و سالم کرد حسام کردن به ان دو برود که حسام با گفتن یا اهلل از اتاق خارج شد افسانه رویش را کیپ

 خیلی متین و سنگین پاسخ او را داد و با دیدن مادر و اعظم خانم کتش را به من داد و براي کمک کردن جلو

 رفت اجاق را گرفت و با وجود اصرار اعظم خانم که نمی خواست به او زحمت بدهد گفت : ان را تا جلوي در

 عظم خانم زیر شیر حیاط دستهایشان را شستند و همگی از منزلمنزلشان می برد پس از رفتن حسام مادر و ا

 بیرون رفتیم همان لحظه متوجه شدم کت حسام در دستم مانده و او فراموش کرده است ان را با خود ببرد مانده

 بودم که ایا کت را در خانه بگذارم و یا ان را با خود ببرم مادر گفت : ممکن است حسام را جلوي در مسجد

 بینیم و کتش را به او بدهیم سرکوچه اعظم خانم به مادر گفت که براي گذاشتن کفگیر به نزلشان می رود وب

 زود برمی گردد و خواست افسانه را همراه خود به مسجد ببریم.فاصله منزل ما تا مسجد یک خیابان بود اما خانه

 ي نشستن پیدا کنیم او خود را می رساند.اعظم خانم درست داخل کوچه مسجد بود و می دانستم تا جایی برا

 کت حسام در دستم سنگینی می کرد و مانع از این می شد بتوانم چادرم را جمع کنم دسته هاي چادر زیر پایم

 می رفت چند بار نزدیک بود زمین بخورم مادر مرتب تذکر می داد چادرم را جمع کنم می خواستم اینکار را

 غر زدم : خوب چه کار کنم گیر می کنه من که گفتم بلد نیستم چادر جمع کنم تازهبکنم ولی نمی شد زیر لب 

 اقا حسام توقع داره چادر بشم. البته من نیز تقصیري نداشتم زیرا چادر برایم بلند بود ان را الهام برایم دوخته

 در را اندازه کفش پاشنه دار ببردبود زمانی که میخواست چاد را اندازه بزند گفته بودم که پایم را بلند کنم تا چا

 ان زمان این فکر را نکردم که جز براي مهمانی رفتن کفش پاشنه بلند پایم نمی کنم. عاقبت به مسجد رسیدیم

 همانطور که فکر می کردم حسام را جلوي در مسجد منتظر خودمان دیدم . عرفان هم کنارش ایستاده بود زمانی

 ا فاصله گرفت کت را به او دادم حسام ان را گرفت و گفت که چادرم را جلوکه نزدیک حسام شدیم او با م

 بکشم از حرص دندانهایم را به هم فشردم و با لجبازي گفتم : چیه موهام پیداست ؟ حسام نگاه تندي به من

 رمانداخت ولی چیزي نگفت من نیز با اخم به طرف افسانه رفتم و همراه او داخل مسجد شدیم برخالف تصو

 مسجد شلوغ بود مادر جلوتر از ما بود و نمی دانستم براي چه به اطراف نگاه می کند جا براي نشستن زیاد بود

 حدسم زدم براي پیدا کردن دوستی یا اشنایی به این طرف و ان طرف نگاه می کند افسانه پشت سر من بود

 ببینم با چه کسی صحبت می کند حوصله سالمصدایش را شنیدم که در حال احوالپرسی با کسی بود برنگشتم تا 

و احوالپرسی نداشتم ساکت و صامت پشت مادر ایستاده بود م و براي اینکه چشمم به اشنایی نخورد به جایی نگاه 

 نمی کردم

 در حالی که جز سیاهی چادر مادر چیزي نمی دیدم بی صبرانه منتظر بودم تا او جایی را براي

 ان حال صداي او را شنیدم که با کسی احوالپرسی می کرد برکشت و به من و افسانهنشستن پیدا کند در هم

 گفت : بچه ها بیایید.جلو رفتم و عالیه خانم را دیدم که در حال باز کردن جا براي ما می باشد. برگشتم تا این
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 و عروس بردارش موضوع را به افسانه بگویم دیدم خودش زودتر از من متوجه شده است و با سر به عاطفه

 خوش و بش می کند عالیه خانم مادر را کنارش جا داد من نیز به او سالم کردم با لبخند جوابم را داد و دستم را

 گرفت صورتش را براي روبوسی جلو اورد از کارش کمی تعجب کردم زیرا او را صبح همان روز دیده بودم و به

 رفتن نبود عالیه خانم و افسانه را هم بوسید و هر دو درستنظرم جایی براي روبوسی و این همه تحویل گ

 روبروي او و کنار عاطفه و معصومه ، عروس برادرش نشستیم . خیلی معذب بودم و دوست داشتم جایم را

 تغییر بدهم زیرا هر گاه سرم را بلند می کردم نگاه عالیه خانم را متوجه خود می دیدم از طرفی چون عاطفه

 ته بود نم یتوانستم به راحتی با افسانه حرف بزنم . برخالف من افسانه از جایش بسیار راضی بود زیراکنارم نشس

 وقتی به او گفتم جایمان را تغییر بدهیم گفت : بهترین جا نشسته ایم با اینکه این درست مخالف نظر من بود

 د رنشست. هنوز مراسم شروع نشده بودولی چیزي نگفتم. چند دقیقه بعد اعظم خانم از راه رسید و کنار ما

 اعظم خانم با مادر صحبت می کرد و مشخص بود در مورد مقدار نخود و لوبیاي اش نذري روز بعد صحبت می

 کننند افسانه قرانی را که با خود اورده بود از کیفش بیرون اورد سرش را جلو اورد و گفت : الهه بیا تا دعاي

 عنکبوت و دخان را بخوانیم. سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و شروع کردیم جوشن کبیر رو نخونده سوره

 به خواندن . قرائت افسانه از من خیلی بهتر بود و قران را خیلی سلیس و روان می خواند به همین خاطر خیلی

 ه را خواندیم ولیزودتر از من صفحات را تمام کرد و مجبور بود براي اینکه به او برسم صبر کند. هر دو سور

 هنوز مراسم شروع نشده بود کم کم خستگی بر من غالب می شد و دعا می کردم زودتر مراسم شروع .عاقبت

 از بلند گوي مسجد اعالم شد که دعاي جوشن کبیر شروع می شود ابتداي دعا من نیز ار وري کتاب مفاتیح که

 سرم را خم کرده بودم گردنم درد گرفته بود و چشمانم جلوي افسانه باز بود دعا را میخواندم ولی از بس که

 سیاهی می ذفن صاف نشستم و ترجیح دادم فقط قسمتهاي اخر دعا را با جمعیت تکرار کنم فضاي مسجد گرم

 بود و همین باعث خواب الودگی ام می شد پس از چند خمیازه که به طور پنهاي زیر چادر کشیدم با اشاره به

 م و به صورتم اب زدم اما فقط چند لحظه خواب از سرم پرید و به محض خشک شدن صورتم بازمادر بیرون رفت

 هم وسوسه خواب وجودم را فرا گرفت با وجودي که مقاومت می کردم ولی کم کم پلکهایم سنگین می شد

 کرد . صداي گرم و موزون مداحی که مشغول خواندن دعا بود چون الالیی خواب آلودگی ام را بیشتر می

 حسرت خواب چنان به وجودم افتاده بود که دوست داشتم همان جا دراز بکشم و براي چند لحظه چشمانم را

 روي هم بگذارم به اطرافم نگاهی انداختم بعضی با چه شور و شوقی مشغول دعا و نیایش بودند و سعی داشتند

 حسرت کشیدم و ارزو کردم اي کاش من نیزاز این فرصتهاي ارزمشند بهترین نتیجه را بگیرند اهی از سر 

 چنین خلوص و ایمانی داشتم و خواب چون شیطان در وجودم رخنه نمی کرد و می توانستم بهره اي از این شب

 پر فیض ببرم با سقلمه اي که افسانه به پهلویم زد به خود امدم و همراه با او تکرار کردم« : الغوث الغوث خلصنا 

 من نار یارب» د و در حال چرت بودم که نفهمید چطور قران سر گرفتم فقط به خاطر دارم چادر ان قدر خواب الو

 ار روي سرم کشیده بودم و در حالی که چشمانم را بسته بود با دست قران کوچکی را که ماد ر داده بود روي

 مانی که می رفت تا سرم بهسرم نگه داشته بودم و لذت خواب را با تمام وجود احساس می کردم گه گاهی هم ز

 طرفی خم شود تکانی میخوردم و چرتم پاره می شد ان موقع از زیر چادر نگاه نمی کردم تا ببینم کسی متوجه

 من شده است یا نه وقتی می دیدم هر کس مشغول دعا و راز و نیاز است و توجهی به دیگران ندارد از خودم

 بیشتري موقعیت را درك کنم اما گویی خواب لعنتی نم یخواستشرمنده می شدم و سعی می کردم با توجه 
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 دست از سرم بردارد. مراسن تمام شد بعد از دعا و سالم جمعیت بلند شدند تا از مسجد خارج شوند قرار شد

 کمی صبر کنیم تا مسجد خلوت تر شود و از هجوم جمعیت جلوي در خورجی کاسته شود ولی من که دیگر

 شتم از جا بلند شدم و اهسته زیر گوش مادر گفتم : جلوي در می ایستم تا شما بیایید افسانهطاقت نشستن ندا

 نیز با من همراه شد همین که هواي بیرون به صورتم خورد خواب از سرم پرید راهروي قسمت زنانه تنگ بود و

 تادیم . وقتی کمی خلوت تر شدبراي اینکه مزاحم خروج بقیه نباشیم به حیاط رفتیم و جلوي در قسمت زنانه ایس

 مردها از در کناري خارج شدند.افسانه گفت: بدجایی ایستادیم. االن دداشت بیاد ناراحت میشه.از افسانه

 رودربایستی نداشتم اما از اینکه همه عالم می دانستند زبان حسام براي من دراز است حرصم گرفت . آهسته

 شه الکی که نایستادم.زیر لب گفتم: به جهنم که ناراحت می

 افسانه اصرار کرد به قسمت زنانه برگردیم اما من قبول نکردم و گفتم االن مادرهایمان می ایند در همین گیرو

 دار عرفان را دیدم که از قسمت مردانه خارج شد تا چشمش به ما افتاد دستی به موهایش کشید مشخص بود 

 مشخص بود

 حضور من و افسانه در ان مکان است افسانه پشت به در قسمت مردانه و خیلی معذب شده است فهمیدم علت

 جلوي روي من ایستاده بود و رویش را سفت گرفته بود اما من که به نظرم دلیل موجهی برا یایستادن در انجا

 داشتم خیلی آسوده و راحت به مردهایی که از در خارج می شدند نگاه کردم زیر چشمی عرفان را هم می

 پاییدم . مثل مرغ سرکنده بال بال می زد و این طرف و ان طرف می رفت دست اخر طاقت نیاود و در حالی که

 به ما نزدیک می شد خیلی ارام ولی امرانه گفت : اینجا خوب نیست ایستاده اید خواهش می کنم بروید داخل . و

 .در همان حال به قسمت زنانه اشاره کرد

 تا نظر مرا بداند و بدون اینکه حتی نگاهی به پشت سرش بیاندازد داخل قسمت زنانه افسانه دیگر صبر نکرد

 شد . من نیز چاره اي جز رفتن به دنبال او نداشتم اما عجیب احساس کنفی می کردم بی شک حق با او بود و ما

 سنگین بود کارد میجاي خوبی براي ایستادن انتخاب نکرده بودیم ولی در ان لحظه پذیرفتن این حرف برایم 

 زدند خونم در نمی امد زیرا انتظار دستور دادن او را نداشتم به حدي حالم گرفته شده بود که دلم میخواست

 گریه کنم شاید اگر این اتفاق پیش از امدن به مسجد افتاده بود تمام مراسم احیا زار زار گریه می کردم بدتر از

 ی خیط شده ام تمام بدبختی ام را تقصیر حسام می دانستم چون اگر اینهمه احساس می کردم جلو افسانه حساب

 قدر به من گیر نمی داد دیگران برایم شاخ نمی شدند بله بی شک تقصر حسام بود از ذلیلی خودم نفرت پیدا

 کرده بودم دلم میخواست آقا باالسري مثل حسام نداشتم ان وقت راست و مستقیم توي چشمان عرفان نگاه می

 کردم و به او می گفتم به شما ربطی ندارد ما کجا ایستاده ایم.اما این فقط در ذهن ذلیل و تو سري خورم

 میچرخید و خوب می دانستم جرات چنین کاري را نداشته و نخواهم داشت . وقتی افسانه را دیدم رنگش به

 چیزي نگفت هر دو ساکت و متفکر دروضوح پریده بود فکر می کن رنگ من بدتر از او بود که بعد از دیدنم 

 راهروي تنگ قسمت زنانه منتظر امدن مادرهایمان شدیم. چند لحظه بعد ان دو بیخیال و بی خبر از انچه اتفاق

 .افتاده بود گپ زنان بیرون امدند و علت تاخیر خود را گم شدن کفش اعظم خانم عنوان کردند

 م تا بخوابم هرچه مادر اصرار کرد براي خوردن سحري بروم به اووقتی به خانه رسیدیم به بهانه خستگی رفت

 گفتم که سیرم و اشتها ندارم بارها و بارها صحنه جلوي مسجد را در ذهنم مجسم کردم شاید مسئله ان چنان که

 کرد . فکر می کردم نبود و تذکر او به جا و دوستانه بود. شاید اگر حسام مرا انجا می دید خیلی بدتر رفتار می
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 اما مسئله در ذهنم چنان بزرگ شده بود که فکر می کردم به من توهین شده است و او حق نداشت چنین حرفی

 به من بزند. به هر صورت تا چند روز پیش خودم درگیر این مسئله بودم و به خاطر همین موضوع حتی شب

 نرفتم . از ان پس سعی کردم کمتر به عرفان بیست و یکم به بهانه سردرد خانه ماندن و براي احیا به منزلشان

 .فکر کنم زیرا نمی خواستم بعد از حسام اسیر دیگري شوم

 با کمال تعجب متوجه شدم دو ساعت و خرده اي است که از جایم تکان نخورده ام بلند شدم و ناهارمختصري

 انتظارکشنده اي بود در این مدتدرست کردم و خودم را اسیر کردم انتظارم تا بعد از ظهر طول کشید و چه 

 جند بار با الهام تماس گرفتم ولی او هم خبري نداشت برایسرگرم کردن خودم سراغ کتاب ادبیاتم رفتم تا کمی

 مطالعه کنم اما دلم به کاري نمی رفتو باعث شد کتاب را روي جا ظرفی اشپزخانه رها کنم صداي زنگ تلفن مرا

 پشت خط بود و گفت که حسام و پسر حاج مرتضی و سه نفر دیگر که در به سرعت به هالکشاند الهام

 عملیاتپاکسازي مجروح شده بودند را به بیمارستان خاتم االنبیا منتقل کرده اند از مادرپرسیدم و او گفت که به

 رت حمید راهمراه حمید به خانه می اید همان طور که الهام گفته بود ساعتیبعد مادر و حمید بهمنزل امدند صو

 ته ریشی پوشانده بود و چهره اش نشان میداد خیلی خسته است حمید براي رفع خستگی به حمام رفت و من از

 مادر حال حسام راپرسیدم. مادر گفت : فرمانده شون راست گفته بود سه ترکش توي بازو و یک ترکش هم

 ا من صحبت کرد و گفت نگرانش نباشیم اگربه پهلوي چپش خورده ولی خدا رو شکر حال عمومی اش خوب وبد ب

 خدا بخواد قراره فردا صبح عملش کنند سپس اهی کشید و گفت : خدایا همه مریضا رو شفا بده . خیلی دلم

 میخواست از وضعیت عرفان هم برایم تعریف کند چون نمیتوانستم یکباره از حال عرفان بپرسم شاید پیش

 و فکرمی کردم به محض برون نام او مادر از مکنونات قلبی ام باخبر می شودخودم مسئله را بزرگ کرده بودم 

بنابراین خیلی زیرکانه گفتم : مامان الهام می گفت چند نفر تو عملیات پاکسازي مجروح شدند آه ؟ مادرسرش 

 پا و دستش رو ازراتکان داد و گفت : بمیرم براشون چه جووناي نازنینی یکی از یکی دسته گل تر . یکی از اونا یک

 دست داد. اگه بدونی مادرش چه حالی داشت طفلی قراربود قبل از محرم دست نامزدشو بگیره ببره خونه اش

 اشک در چشمان مادر حلقه زد و قطرهاي روي صورتش چکید با تاثر گفتم طفلکی و فکر کردم نامزدش حاال

 عرفان چطور است ؟ان قدر صدایم می لرزید که اگرچه کار می کند؟ خیلی ناشیانه و بی مکقدمه گفتم : حال 

 وقت دیگري بود بی شک مادر متوجه می شد چیز دیگري به غیر از احوالپرسی در بین است خوشبختانه مادر رنگ

 برافروخته چهره ام را به تاثرم از شنیدن خبرها ربط داد و بدوننگاهی که حاکی از برانگیخته شدن شک در او

 ی بگم واهلل ما که رفتیم نتونستیم ببینمش تازه عملش کرده بودند تو بخش مراقبتهاي ویژه بودباشد گفت : چ

 حتی عالیه خانم هم نتونست اونو ببینه فقط حاج مرتضی رو براي یک نظر دیدن به بخش راه دادند این طور

 نم فردا بیارنش توکهحاج مرتضی می گفت ترکش به پشتش خورده ولی شانس اورده قطع نخاع نشده فکر ک

 بخش . مادر پس از گفتن این جمله از جا برخاست تا وضو بگیرد من نیز به اشپزخانه رفتم تا تدارك شام را

 ببینم. فرداي ان روز چون امتحان داشتم نتوانستم برایدیدن حسام به بیمارستان بروم ولی از مادر شنیدم عرفان

 منتقل کرده اند روز بعد تعطیل بودم و همراه ماد ربه بیمارستان را به همان بخشی که حسام دران بستریست

 رفتم پیشاز رفتن مادر گفت که بایستی چادر داشته باشم تا بتوانم وارد بیمارستان شوم بدوناینکه مخالفت کنم

 زده چادر مشکی ام را در کیف گذاشتم ان لحظه فکر می کردم مادر برایاینکه حسام ناراحت نشود این حرف را

 است . جلوي محوطه بیمارستان پیاده شدیم وهمان لحظه چادرم را در اوردم و ان را سرم کردم و منتظر شدم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 8  

 

 حمید جایی براي پارك خوردرویش پیدا کند. هیجان و التهاب زیادي داشتم.دلم میخواست زودتر بروم و کسانی

 ولین بار دلم براي حسام تنگشده بود با امدن حمیدراکه بی صبرانه منتظر دیدنشان بودم از نزدیک ببینم براي ا

 به طرف بخش به راه افتادیم هنوز ساعت مالقات نرسیده بود و مادر سالن انتظار منتظر بودیم همان موقع

 چشمم به عالیه خانم و حاج مرتضی افتاد که به طرف ما می امدند علی و افسانه هم همراهشان بودند بعد از سالم

 سی کنارافسانه ایستادم تا با صحبت کردن با او کمتر متوجه کندي گذشت وقت شوم افسانه از امتحاناتو احوالپر

 پرسید و اینکه چطور انها را داده ام حوصله صحبت در مورد درس و امتحان رانداشتم براي به هم اوردن سر و

 میفهمم چه کار کرده ام افسانه دربارهته حرف گفتم نمی دانم چطور امتحان داده ام اخرش کارنامه می دهند و 

 اینکه کدام امتحانات را خوبداده و از کدام شک دارد صحبت می کرد اما حواس من جاي دیگر بود جلوي سالن

 انتظاردیدم عده اي همان جا چادري از کیفشان در می اوردند و سر می کنند فهمیدم مادر درستمی گفت که از

 راي مالقات می ایند جلوگیري می وشد خدا راشکر کردم چادر همراه دارم وقتیورود کسانی که با مانتو ب

 ساعت مالقات اعالم شد همراه مادر و بقیه از راهروي طبقه اول گذاشتیم و به طبقه دوم رفتیم و وارد بخشی شدیم

 ماره اتاق عرفانکه حسام و عرفان در انجابستري بودند حسام در اتاق شماره بیست بستري بود در حالی که ش

 بیست وچهار بود یعنی سه اتاق ان طرف تر حاج مرتضی و عالیه خانم ابتدا براي مالقات با حسام به اتاق او امدند

 که از این بابت مادر را حسابی خجالت زده کردند به راستی انسانهاي بزرگواري بودند با اینکه نگران حال

 را شادکنند ترجیح دادند ابتدا از حسام دیدن کنند من همراه افسانهپسرشان بودند ولی براي اینکه دل مادر 

 وارد اتاق شدم حسام بادیدن حاج مرتضی و بقیه خواست از جایش نیم خیز شود که حاج مرتضی مانع این کار

 شد ودر حالی که او را می بوسید گفت : چطوري جوانمرد؟ حسام تشکر کرد و با یکی یکی سالم واحوالپرسی

 رد جلو رفتم و خم شدم تا صورتش را ببوسم لبخند زیبایی گوشه لبانش بود ومانند بچه هاي دوست داشتنیک

 ارام و مهربان بود از حالم پرسید و نگاهش را روي صورت وچادرم چرخاند با خنده فکر کردم در حال گشتن

 وشحال است حاج مرتضی و عالیهجایی براي ایراد گرفتن است خوب میدانستم از اینکه چادر به سر دارم خ

 خانم و علی و افسانه بعد از چند دقیقه ما را تنها گذاشتند تا به دیدن عرفان بروند وقتی تنها شدیم حسام به

 شوخی خطاب به من گفت : الهه می ترسیدم بمیرم نتونم ازت حاللیت بگیرم . با اخم بهاو نگاه کردم و گفتم :

 دي؟ حسام خندید و گفت :نه جدي دلمبرات تنگ شده بود. با لبخند گفتم : منم همینمثالً میخواي منو خجالت ب

 طور . حسام ادامه داد : البته بیشتر بهخاطر جر و بحث هایی که هیچ وقت به نتیجه نمی رسه. حمید و مادر

 سر بزنند لحظه اي خندیدند و من بادلخوري به او خیره شدم کمی بعد مادر و حمید خواستند بروند تا به عرفان

 فکر کردم قصد ندارند مرا با خود ببرند ولی مادر رو به من کرد و گفت : الهه تو هم میایی ؟ناخوداگاه به حسام

 نگاه کردم تا از او کسب تکلیف کنم .. حسام لبخندي زد و گفت : برو ولی اول گوشه موهاتو بکن تو . با خنده

 مان حال دستم را براي پوشاندن چند تار موي که فقط چشمان حسام میگفتم اینجا هم ول نمی کنی . ودر ه

 توانست ان راببیند به زیر مقنعه بردم حسام با لحن همیشگی اش گفت: مگه اینجا کجاست؟ بدون اینکه چیزي

 بگویم با خنده پشت سر مادر از اتاق خارج شدم در راهرو الهام و آقاي مسعود رادیدیم که براي دیدن حسام

 امده بودند وقتی فهمیدند به مالقات عرفان می رویم گفتندبعد از دیدن حسام به انجا می ایند.اخر از همه وارد

 اتاق عرفان شدم و او را دیدم رنگ پریده و بیحال روي تخت دراز کشیده است با ورود ما لبخند کم رنگی بر

 حمید احوالپرسی کرد سپس رو به من کرد و لبانش نقش بست . با کلمات شمرده و صدایی ضعیف با مادر و
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 گفت : شما چطور هستید؟به چشمانش که همیشه برایم خیلی اشنا بود نگاه کردم و گفتم متشکرم خوبم.لحظه

 اي نگاهم کرد به خصوص به چادرم توجه کرد احساس می کردم از اینکه مرا باچادر می بیند راضی است طاقت

 اشتم سرم را چرخاندم و به مادر نگاه کردم که با حاج مرتضی و عالیه خانم صحبتقرارگرفتن زیر نگاهش را ند

 می کرد حمید کنار در ورودي باعلی مشغول صحبت بود ناخوداگاه دوباره نگاهم روي او متوقف شد او نیز

 چه نگاهش به من بود لحظه اي نگاههایمان به هم گره خورد و من صداي تپیدن قلبم را شنیدم خداي من

 نگاه گیرایی داشت گویی با من حرف می زد و از مهمترین راز زندگی صحبت می کرد چنان مسخ شده بودم که

 نمی توانستم به غیر از ان چشمان سیاه به جاي دیگري بنگرم . صداي تک سرفه حاج مرتضی تکانم داد احساس

 بفهماند این چنین به دختر مردم خیره نشود.کردم عرفان نیز متوجه شد که پدرش به این وسیله میخواهد به او 

 عرفان نگاهش را از من گرفت و به حاج مرتضی نگاه کرد و با خجالت به او لبخند زد من هم از خجالت کم مانده

 بود اب شوم به غیر از حاج مرتضی و افسانه کسی متوجه این جریان شند زیرا مادر هنوز گرم صحبت باعالیه

 حمید هم مشغول تماشاي تابلویی بودند که روي دیوار نصب شده بود جرات نداشتم به خانم بود و علی و

 صورت حاج مرتضی نگاه کنم و در چهره او بخوانم که متوجه نظر بازیمن با پسرش شده است تا زمانی که

 به او گفتم :عرفان را ترك کردیم سرم پایین بود و با افکار خودم درگیر بودم هنگام خداحافظی خیلی کوتاه 

 خداحافظ ان شاء ا.. زود خوب میشوید و بدون لحظه اي درنگ او را ترك کردم ولی صداي اهسته اش را شنیدم

 که گفت : خداحافظ . خرداد به پایان رسید و امتحان من هم تمام شد بعد از دو هفته حسام از بیمارستان مرخص

 دیم عرفان هنوز بستري بود و این طور که ار مادر شنیدمشد به مناسبت ورودش به منزل گوسفندي قربانی کر

 .می بایست چند هفته دیگر در بیمارستان میماند 

 از زمانی که مدرسه ها تعطیل شده بود خبري ازدوستانم نداشتم اخرین باري که انها را دیدم زمانی بود که براي

 و گاهی تلفنی حالش را می پرسیدم خوشبختانه هر گرفتن کارنامه به مدرسه رفته بودم با ژینوس ارتباط داشتم

 دو قبول شده و همان روز گرفتن کارنامه ها برگه معرفی نامه براي دیدن دوره کار اموزي را از مدرسه گرفته

 بودیم فقط مانده بود انتخاب مکانی می بایست دوره را درانجا می دیم از قبل تصمیم داشتم دوره کاراموزي را

 ی بگذرانم وقتی نظرم رابه ژینوس گفتم مخالفت کرد و گفت : همین مونده بعد از دیدن دورهدر بهزیست

 کاراموزي افسردگی هم بگیریم. خب به نظر تو کجا بریم بهتره ؟ به نظر من بیمارستان جاي خوبیه . واي

 که کم تر با خون وچه جایی رو گفتی دیدن خون و مریضهاي جور واجور چه خوبی داره ؟ خب میریم به بخشی 

 خونریزي سرو کار داشته باشه . خندیدم و گفتم : ببخشید این طور که مشخصات دادید سردخانه همون جاییه که

 مورد نظر شماست. ژینوس از خنده ریسه رفت ناگهان چیزیبه خاطرم رسید و گفتم : ازمایشگاه چطوره ؟ گم شو

 ذرونیم . فکري کردم و گفتم : بخش روانی بیمارستان هم خوبه دیگههمین مونده بریم با ادار و مدفوعات وقت بگ

 مریض تصادفیو خون و خون ریزي نداره .ژینوس با خنده گفت : خوبه قول می دم بعد از تموم شدن دورهمون

 نهمون جا نگهمون می دارن البته به عنوان بیمار نه پرستار.برو بابا من هر چی میگم تو یک چیز دیگه می گی م

 که عقلم جایی قد نمیده فکر بهتري داري بگو و گرنه بریم همون بهزیستی . درمانگاه چطوره ؟ با خوشحالی

 دستهایم را به هم کوبیدم و گفتم : ایواهلل خوب گفتی . درمانگاه مریضاي سرپایی میان. ژینوس گفت: ما هم

 ه درمانگاهی که نزدیکی مدرسه بودسوراخ سوراخشون می کنیم. من و ژینوس طبق قراري که گذاشتیم ب

 رفتیم چه فکري هایی که نمی کردیم به خیالمان به محض لب تر کردن و نشان دادن برگه معرفینامه با سالم و
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 صلوات ما را سر کار می گذارند و ریاست قسمت دلخواهمان را به ما میدهند اولین درمانگاه که جوابمان کرد

 فه داشتند چهارمی فقط به نظافتچی احتیاج داشت پنجمی و...و دهمی و دوازدهمیدومی و سومی هم کارمند اضا

 از پیش کار اموز رزرو کرده بوند از بس به این درمانگاه و ان درمانگاه رفته بودیم و ورقه کذایی معرفی نامه

 ازه بعد از این در ورانشان داده بودیم ورقه مانند اسکناسهاي از رده خارج شده پاره و چسب خورده شده بودت

 ان در زدن فهمیدیم تنها برگه معرفی نامه کافی نیست و این بین پارتی هم باید داشت عاقبت به کمک یکی از

 اشناهاي پدر ژینوس توانستیم بیمارستانی خصوصی پیدا کنیم تا بتوانیم دوره کاراموزي مان را انجا بگذارنیم

 ارستان خصوصیست مخالفت کرد از همه بدتر حسام بود که مثلموضوع را به مادرگفتم وقتی فهمید بیم

 همیشه جار و جنجال را انداخت با این حال براي کرفتن مدرك دیپلم می بایست دوره کار اموزي را می گذارندم

 خودشان در جریان کارم بوده و دیدند که به راحتی نتوانسته ام جاییب راي گذارندن دوره پیدا کنم عاقبت با

 اسطه قرار دادن برادرم حمید توانستم رضایت مادر و حسام را براي کردن در انجا بگیریم که البته این کار زیادو

 هم اسان نبود و کلی اما و اگر و ماده و تبصره برایم قرار دادند.پس از گرفتن رضایت از خانواده ام مدارکو

 ز چند روز بعد مشغول کارشوم . بیمارستانی که در انشناسنامه ام را به بخش مربوطه تحویل دادم و قرار شد ا

 کار می کردیم یک ساختمان سه طبقه و به نسبت بزرگ بود که از بخشهاي مختلف تشکیل می شد ژینوس به

 بخش جراحی منتقل شد و من به بخش سی سی یو بخش جراحی در طبقه دوم بود و بخش قلب در طبقه شوم

 دستگاهها وگاهی گرفتن فشار خون و اماده کردن بیمارها براي ویزیت دکتر بودقرار داشت وظیفه من کنترل 

 کار بی دردسر و درعین حال حساسی بود و دقت زیادي را می خواست در عوض ژینوس از کارش راضی نبود و

 ر بهمدام غر می زد به خصوص که وقتی جراحی داشتند اشتهایش را براي خوردن غذا از دست می دادیکی دو با

 اشناي پدرش که ما را به انجا معرفی کرده بود تلفن کرد و به او گفت بادوستش صحبت کند تا او را به بخش

 دیگري منتقل کند اشناي پدرش هم قبول کرده بود تا بادوستش که رئیس بخش حسابداري انجا بود درباره او

هنوز خبري از انتقال او نشده بود بخشهایی که من و  صحبت کند تا او را به بخش دیگري منتقل کنند اما تا ان لحظه

ژینوس کار می کردیم از هم جدا بود و به همین دلیل خیلی کم می توانستیم همدیگر را ببینیم ولی هر روز 

بعدازظهر به اتفاق براي صرف ناهار به غذاخوري که در زیر زمین ساختمان قرار داشت میرفتیم گاهی هم وقتی 

 براي

 بخشهاي دیگر می رفتیم می توانستیم همدیگر را ببینیم. یک هفته از کار کردن من در ان بیمارستان کوچککار به 

 نگذشته بود که شنیدم عرفان از بیمارستان مرخص شده است مادر و حسام چند بار براي دیدن او به منزل

ن طور که مادر می گفت عرفان نمیتوانست راه عالیه خانم رفتند ولی من رویم نشد از مادر بخواهم مرا با خود ببرد.ای

 برود

 و روي ویلچر حرکت می کرد حسام از حاج مرتضی شنیده بود دکترمعالج عرفان به انان گفته بود بازگشت

 عرفان به حالت اول مدتی زمان می برد.وقتی این موضوع را شندیم مخیانه دلی سیر گریه کردم حیف بود ان قد

 ده اسیر زمین شود و نتواند راه برود نمیدانم براي خودم می گریستم یا براي عرفان دلمرعنا و اندام ورزی

 برا یصورت جذاب و مردانه اش ننگ شده بود و از ته دل براي سالمتی اش دعا می کردم چند روزبعد وقتی

 م : مگه دیگهشنیدم افسانه و علی براي اغاز زندگی مشترکشان عازم سوریه هستند با تعجب به مادر گفت

 عروسی نمی گیرند ؟ مادر نگاه عمیقی به من کرد و گفت : اگه میخواي بعد از شنیدن جواب دوباره پشت سر
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 مدرم چرت و پرت بگی بهتره چیزي نپرسی . خندیدمم و گفتم : نه قول می دم چیزي نگم حاال شما بگید چه

 گرفتن به سوریه بروند حاج مرتضی هم به خاطر اینخبره .افسانه و علی تصمیم گرفته اند که به جاي عروسی 

 موضوع به عوض خرج عروسی یک خانه برایشان خریده که تو کوچه پشتی خونه اعظم خانومه. نفس

 بلندي کشیدم و گفتم : خوبه براي اونا اینجور بهتره مگه عقدشون نبود هیچ سو صدایی نداشتند. مادر بدون توجه

 الهی که خوشبخت بشن. ان شاء ا... بلندي گفتمو به فکر فرو رفتم افسانه راه زندگی به تیکه پرانی من گفت :

 اش انتخاب کرده بودم و درخوشبختی اش تردیدنداشت اي کاش من نیز میفهمدم از ندگی چه میخواهم در

 ن هفتهضمن افسانه چون ازدواج کرده بودتوانست از گذارندن دوره کاراموزي معاف شود.هنوز پا به دومی

 کاراموزي نگذاشته بودم که خواستگاري برایم پیدا شد خواستگار یکی از اشنایان خانواده صباحی بود اینطور که

 الهام تعریف می کرد خانواده مرادي چون خیلی مومن و متدین بودند از چندي پیش به دنبال دختري نجیب و

 ر عروسش را پیشنهاد کرده بود در مهمانی حاجیخانواده دار براي پسرشان می گشتند و خانم صباحی خواه

 خوران مرا به انها نشان داده بود و مادر پسرمرا دیده و پسندیده بود.ان روز وقتی از بیمارستان برگشتم الهام

 خانه مان بود بعد ازسالم و احوالپرسی لباسهایم را دراوردم و بعد از شستن دست و صورتم سراغ مبین رفتم

 و بازي کنم وقتی الهام خبر را به من داد خیلی متحیر شدم به هیچ وجه انتظارشنیدن چنین خبري راتاکمی با ا

 نداشتم با این حال موضوع را زیاد جدي نگرفتم.همان روز نزدیک غروب بود که خانم صباحی به منزلمان زنگ و

 الهام رو حتی از بچه هاي خودم بیشترموضوع را به اطالع مادر رساند و دراخر گفت : حاج خانم همیشه گفتم من 

دوست دارم شما هم ازخانواده مرادي اطمنیان داشته باشید ما اونارو تضمین می کنیم در غیر این صورت من الهه 

 خانم رو به گوهر خانم پیشنهاد نم یکردم اگر امکان دارد شما یک وقتی تعیین کنیدان شائ ا.. خدمت برسیم تا

 بشید. مادر به خانم صباحی گفت که صاحب اختیار و هر وقتی را که تعیین کرد در خدمتشان بیشتر با اونا اشنا

 خواهیم بود بعد از مکالمه مادر باخانم صباحی با ناراحتی به او گفتم : حاال کی خواست شوهر کنه که شوهر کنه

 ون این احترامه درتمام مدتی کهشما مردم رو صاحب اختیار می کنین. مادر لبخندي زد و صبورانه گفت : مادر ج

 الهام عروس این خانواده بوده ما جز خوبی و بزرگی چیزي از انها ندیدیم اون که بد تو رو نم یخواد. به خوب و

 بد خواستنش کار ندارم اگه این طور که می گن خانواده پسره خوب هستن پس چرا دختر خودشونو بهش نمی

حی منو پیشنهاد کرده؟ الهام با لحنی که معلوم بود به او برخورده است گفت: اله دن ؟ مگه مهري چشه که خانم صبا

هخانم اگه خانواده مرادي مهري رو میخواستند دیگه لزومی نداشت از مادر جون سراغ دختر بگیرند تازه مهري 

ام جانب خانواده خیلی خانم و با شخصیته کم هم خواستگار نداره ولی هنوز قصد نداره شوهر کنه از اینکه اله

 شوهرش را می گرفت حرصم درامد و با کنایه گفتم : ما به مهري خانم شما جسارت نکردیم دوست

 داره می تونه صد سال دیگه خونه باباش بمونه حرف من اینه که نمی خوام شوهر کنم. و از جا بلند شدم و به

 گوشه اتاق روي هم چیده شده بود تکیه دادم وبهحالت قهر به اتاقم رفتم. وارد اتاق شدم به رختخوابهایی که 

 فکر فرو رفتم اي کاش خانم صباحی مرا براي نوه اش پیشنهاد می کرد در ان صورت پاسخم مثبت بود. سه چهار

 روز از این ماجرا گذشت من خیالم راحت شد که با حرفی که به الهام و مادر زده ام فهمیده اند قصد ازدواج

 م صباحی پیغام مرا رسناده اند ولی یک روز وقتی به خانه برگشتم مادر و الهام را دیدم که مثلندارم و به خان

 همیشه مشغول گفت و گو هستند از نگاه معنی دار الهام و مادر شستم خبردار شد که باز خبري شده بدون

 الباسی بودم که الهام در زد و وارداینکه به رویم بیاورم به اتاق کوچیکم رفتم در حال اویزان کردن لباسهایم به ج
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 شد فهمیدم حدسم درست است و الهام میخواهد چیزي به من بگویدنگاهش کردم و گفتم : چیزي شده ؟ الهام

 با لبخند زد و گفت: ان شاءا.. خیره . نفس بلندي کشیدم و گفتم : ان شاء ا... به خیر هم بگذره. الهام خندید و

 م بگم شب جمعه همین هفته قراره برات خواستگار بیاد. با تعجب نگاهش کردم وگفتمگفت : امیدوارم میخواست

 : کی ؟ خب خانواده مرداي دیگه . مگه من نگفتم نیایند. خواستگار رو نمیشه نیومده رد کرد شگون نداره بزار

چی بشه ؟ من که نمی  بیان اگه نخواستی اون وقت ردشون کن. با حرص دستی به موهایم کشیدم و گفتم : بیان که

 خواهم شوهر کنم پش براي چی بیان؟زشته دیگه قرار گذاشته شده نمیشه به هم بزنیم. به من مربوط

 نیست من که پامو تو اتاق نمی زارم.

اخه دختر این چه کاریه؟ چرا لجبازي می کنی؟ من از اول هم گفته بودم حاال که حرف من براتون ارزش نداره 

 بکشید من بیا نیستم.  خجالتشم خودتون

به خدا زشته خودت که می دونی پدرشوهر و مادر شوهر من هم میان میخواهی ابروي مادر بره؟ میخواي خانواده 

 مرادي به مادر جون بگن اینه اون دختر نجیب و خونواده داري که معرفی کردي

 به من چه میخواستی فکر حاال رو بکنین.

ونم براي حفظ ابرو بعدشم خوشت نیومد حرف دیگه اي می زنیم.نه خوشم نمیاد مگه الهه لج نکن فقط چنددقیقه ا

 پسرشون تحفه است اونم یکی مثل حسام و شوهر خودت من از این جور مردا خوشم نمیاد.

 خاك بر سرم هیس دختره چش سفید ازخدات باشه یکی مثل داداش حسام و اقا مسعود گیرت بیاد.

جون خودتون من حسابم با همتون فرق می کنه. الهام بر و بر نگاهم کرد شاید باورش  هیچم از خدام نیست نوش

نمی شدکسی که با او صحبت می کند الهه باشد چون سابقه نداشت جوابش را این طور بدهم حسابی زده بودم به سیم 

. الهام اه بلندي کشید و اخر براي توجیه کارم مرتب به خودم تلقین می کردم که می خواهند به زور شوهرم بدهند

 سرش را با تاسف تکان داد.

 حرکتش خجالتم دادسعی کردم ارام تر باشم و بدون اینکه به او نگاه نکم گفتم : اخه می دونی . با لحن رنجیده

 اي گفت :هیچی نمیخوام بدونم هر چیز لیاقت می خواد سپس بلند شد و از اتاق خارج شد و مرا در دنیایی از

 باقی گذاشت این احساس فقط چند لحظه با من بود وبعد از ان خودم را قانع کردم که نباید زیر بارخجالت 

 حرف زور بروم البته اگر منصف تر بودم باید قبول می کردم حرف مادر و الهام زور نیست زیرا قرار نبود کسی

 ر خانواده دار و متین یک سینیمرا مجبور به کاري بکنند الهام می خواست مرا راضی کند تا مثل یک دخت

 چاي دستم بگیرم و موقعی که خانواده مرادي به منزلمان امدند به اصطالح ابروداري کنم و من کله شق تر از ان

 بودم که بخواهم به این کار تن بدهم یک ربع از رفتن الهام گذشته بودو من هنوز داشتم حق را به خود می دادم

 و از اتاق خارج شدم صداي صحبت مادر و الهام از اشپزخانه می امد و کنجکاوي اتاقعاقبت حوصله ام سر رفت 

 خارج شدم صداي صحبت مادرو الهام از اشپزخانه می امد و کنجکاوي دانستن نتیجه بحثشان مرا بران داشت تا

 در نگرانی نگاهم کرد بابه بهانه خوردن اب به انجا بروم. الهام با دیدن من حالت قهر سرش را پایین انداخت وما

 تظاهر به خونسردي به طرف یخچال رفتم و لیوانی اب براي خودم ریختم و بدون اینکه میلی به نوشیدن داشته

 باشم ان راسر کشیدم صداي مادر به گوشم رسید. الهه بیا بشین کارت دارم. با بیحوصلگی گفتم : چه کارم

 هید...هنوز حرفم تمام نشده بود که صداي تحکم امیز حسام بلند شددارید. مامان حوصله بحث ندارم اگه میخوا

 نشنیدي عزیز چی گفت؟با شنیدن صداي او تکانی خوردم حسام به مادر و الهام سالم کرد و به طرف ما امد
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 متوجه نشدم چه موقع به منزل امده بود حدس می زدم در اتاقش بوده و احتماال صداي جر و بحث من و الهام را

هم شنیده است با این تصور دلهره اي دردلم به وجود امد مردد ایستاده بودم و نمی دانستم چه باید کنم. صداي مادر 

 مرا ازتردید بیرون اورد. الهه چرا ایستادي بشین مادر. می دانستم با حضور حسام چاره اي جزاطاعت ندارم

 به روي من نشست وبدون توجه به من با الهام شروع به به همین خاطر صندلی کنار الهام را اشغال کردم حسام رو

 صحبت کرد. مادر از جا برخاست و فنجانی چاي جلوي حسام گذاشت و از الهام پرسید که براي او هم چاي بریزد

 یا نه الهام تشکر کرد و گفت میل ندارد . برخالف او خیلی هوس نوشیدن چاي داشتم ولی ترجیح دادم حرفی

 د موضوعی که باعث شده بود ان موقع چون مجرمی سر به زیر انداخته باشم از یادشان برود . شبنزنم تاشای

 جمعه خانواده مرادي به خانه مان امدند برخالف امدند برخالف میلم و فقط به خاطر ابروي مادر و الهام با یک

 ور مرداي بود کت و شلواري تیرهسینی چاي از انان پذیرایی کردم و در یک نظرخواستگارم را دیدم نامش منص

 به تن داشت اولین چیزي که در صورت او به چشمم خورد ریش و سبیل یک دست و منظمش بود چشمانش را

 زیر انداخته ونگاهش به گلهاي فرش خیره مانده بود موهاي صاف و مشکی اش را به طور منظم به یک سوشانه

 سته بود با وجودي که پسر با شخصیتی به نظر می رسید اما تیپ وکرده بود و دکمه بلوز یقه سفیدش تا اخر ب

 قیافه اش به هیچ وجه مورد پسندم واقع نشد پس از تعارف کردن چاي به سرعت از اتاق خارج شدم از اشپزخانه

صداي پدرش را می شنیدم که از محسنات پسرش صحبت میکرد و می گفت ان قدر او را قبول دارد که به سرش 

می خورد از صحبتهایی که شد فهمیدم دانشجوي سال اخر رشته حقوق است عالوه بران جز انجمن اسالمی قسم 

 دانشگاهشان نیز هست و همین کافی بود تا عزمم را براي رد کردن او جزم کنم. پس از رفتن انها بحثو تبادل نظر

 یدکرده است حتی حمید نیز او را مرديبین اعضاي خانواده ام صورت گرفت در این بین فهمیدم حسام او را تای

 شایسته براي زندگی با من تشخیص داده بود از حرص پیش خودم گفتم مگر جنازه ام را روي دوش او بگذارند

 انگار نه انگار که من باید بخواهم خودشون می برند و می دوزند. وقنی نظرم را جویا شدند بدون کوچک ترین

ا اعالم کردم. نه . هر چقدر مادر و الهام و حتی حمید با من صحبت کردند و محاسن این تردیدي با یک کلمه پاسخم ر

 ازدواج را برشمردند این گوش در بود و ان گوش دیگر دروازه عاقبت حمید اتش بس داد و خطاب به بقیه

 ه اي توسط خانمگفت: خب نمیخواد زور که نیست میگه نه یعنی نه دیگه مادر با لحن محترمانه و پوزش خواهان

 صباحی براي خانواده مرادي پیغام فرستاد که دختر ما سعادت پذیرفتن پسر شما را ندارد پیغامی که مادر

 برایشان فرستاد هر چند توهینی به من به حساب می امد اما زیاد به ان اهمیت ندادم مهم این بود که از شر

ه بودم و همین کافی بود پس از این پاسخ خانواده ام هیچ خواستگاري که به هیچ وجه باب میلم نبود خالص شد

واکنشی مبنی بر سرزنش و یا تحقیر نشان نداده اند اما از نگاه تک تک انها می شد تاسف را دید. این موضوع تاثیري 

کارم در ورحیه من نداشت هر روز صبح مشتقانه از خواب بیدار شده و به عشق رفتن به بیمارستان اماده میشدم به 

 عالقه ریادي داشتم به خصوص عاشق لباس سفیدي بودم که به تن می کردم مانتو و شلوار و کفش

 ومقنعه ام همه سفید بود و خیلی هم به من می امد لباسهایم ابهت خاصی داشت و احساس خوبی از پوشیدن ان به

 ش از کارم رضایت داشت و گاهی نیزمن دست می داد چون کارم را با اشتیاق و عالقه انجام می دادم مسئول بخ

 تشویقم می کرد ژینوس هنوز به کارش عادت نکرده بود و هنوز هم دیدن خون حالش را به هم میزد ولی دیگر

 کمتر غر می زد و دلیل انهم این بود که در بخشی که کار می کرد پرستار جوانی بود که خیلی خوش تیپ و

 مختلف سر راه ژینوس سبز می شد حتی یکبار از ژینوس تقاضاي ازدواج خوش هیکل بود و مرتب به بهانه هاي
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 کرده بود که ژینوس در جوابش گفته بود که بهتر است بیشتر با هم اشنا شوند بعدحرف ازدواج را پیش بکشند

 نام جوان فرهاد بود و تازگی به بخش جراحی منتقل شده بود فرهاد چهره خوبی داشت ولی احساس می کردم

 چشمان هیز و نگاه هرزه اي دارد . چند بار اتفاقی او را دیده بودم که خارج از بخش با دختر جوانی که به عنوان

 مالقالت کننده به بیمارستان می امدند زیادي خوش و بش میکند یکبار دل به دریا زدم و این موضوع را

 پس چرا محلش می زاري به ژینوس گفتم با کمال تعجب گفت: خودم می دانم. اگه می دونی

فقط براي خنده وگرنه از همون اول می دونستم اش دهن سوزي نیست. در سکوت به ژینوس نگاه کردم خودش _

گفت : غلط نکنم االن داري پیش خودت میگی این دیگه کیه. لبخندي زدم و گفتم : ژینوس سپهري . خندید و گفت 

د قبل ازازدواج چشم و گوشمو باز کنم تا بعد مثل سگ نشم. بااینکه :میدونی چیه نمیخوام راحت دم به تله بدم بای

 لحن کالمش شوخی بود امانمی دانستم تجربه زندگی پدر و مادرش خیلی روي او تاثیر گذاشته است.

 یکبار از اوشنیدم پدر و مادرش در یک با هم اشنا شده بودند در چند مالقات قرار زندگی مشترکشانرا گذاشته

 این فکر بودم که ژینوس گفت : راستی الهه تو هنوز کسی را براي خودت پیدا نکردي؟ سرم را به نشانه اند در

منفی باال بردم و به شوخی گفتم : هنوز اون کسی رو که میخوام مادرش نزاییده . ان روز صحبت ما به همین جاختم 

 گشتیم ان روز پیش خود حرفهاي شد زیرا ساعت استراحتمان تمام شده بود و بایستی سرکارم باز می

 ژینوس را باردیگر مرور کردم و به این فکر افتادم که چرا هنوز کسی را براي دوست داشتن پیدا نکرده ام

 همان لحظه چهره عرفان در نظرم امد و دلم فشرده شد می دانستم نمی توانم دریچه قلبم را روي عشق او باز

 نکنم اما این را هم خوب میدانستم که به راحتی نمیتوانم سعی کنم ذهنم را کنم بنابراین سعی کردم به او فکر

 از او خالی کنم براي گمراه کردن افکارم به مهران فکر کردم و به اینکه شاید اگر بیشتر او را می دیدم می

 یدمو گفتمتوانستم عاشقش شوم زیرا تیپ و قیافه اش همان چیزي بود که همیشه میخواستم با افسوس اهی کش

اي کاش عرفان هم ... و همان لحظه به یاد تیکه کالم ژینوس افتادم کاش رو کاشتیم هویچ هم سبز نشد. دو روز بعد 

 از سرکار رفتم هنوز لباسم را عوض نکرده بودم که سر و کله ژینوس پیدا شد از امدنش به بخشی که کار

 کار داشته باشد . لبخندي روي لبانش بود و برق می کردم تعجب کردم زیرا کمتر می شد با ان بخش سرو

 چشمانش نشان می دادحامل خبریست. خیر باشه خیلی خوشحالی ؟با خنده گفت: هیچی همین جوري اومدم به

 همکارجدیدم عرض ادبی کنم. بدون اینکه متوجه حرفش شده بود باشم لبخند زدم و گفتم : متشکرم عزیزم

 رفش شدم که او کلمه همکار جدید را به زبان اورد باحیرت گفتم : همکار جدید؟لطف کردي . ناگهان متوجه ح

 با خنده گفت : اره عزیزم تو نمی خواهی به همکار جدیدت خوشامد بگویی؟ تازه فهمیدم عاقبت او را بخش سی

شدم مسئول  سی یو منتقل کرده اند از اینکه ژینوس هم به بخشی که من کار می کردم امده بود خیلی خوشحال

 بخش از من خواست او رابا وظایفش اشنا کنم ژینوس خیلی شاد و بازیگوش بود و براي بیماران شوخی می کرد

 و سربه سرشان می گذشات ظرف دو سه روز چنان خودش را در دل بیمارانی که در بخش بستر بودند جاکرد

 او این حس راداشت که از بیحوصلگی خبريکه اگر یک روز دیر می کرد سراغش را می گرفتند کار در کنار 

 نبود حتی اگر کاري براي انجام دادن نداشتیم برنامه کاري ما طوري بود که تعطیالت رسمی و پنجشنبه ها و جمعه

 ها می توانستیم بیمارستان نرویم ولی من و ژینوس قرار گذاشته بودیم که فقط جمعه ها و تعطیالت رسمی خانه

 شنبه طبق معمول سرکار حاضر شویم البته اگر به من بود ترجیح می دادم حتی جمعه راهم بهبمانیم و هر پنج

 بیمارستان بروم زیرا ارامشی را که نیاز داشتم انجا می توانستم به دست بیاورم. چیزي به ماه محرم نمانده بود که
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 خانواده شبنم در میان گذاشت وحمید و شبنم تصمیم گرفتند زندگی مشترکشان را اغازکنند حمید موضوع با 

 انان نیز براي این کار اعالم امادگی کردند حتی مادر شبنم از این تصمیم خیلی خوشحال شد زیرا به مادر گفته

 بود که براي نگهداري جهیزیه شبنم جاي کافی ندارد پس از جلسه اي هر دو خانواده توافق کرده اند که عروسی

 حرم برگزار شود و چون کمتر از دو هفته وقتب اقی مانده بود جاي هیچ تعلل و هدران دو پیش از رسیدن ماه م

 دادن وقت نبود. فرداي همان روز حمید و شبنم به چند سالن سر زدند و سرانجام سالن مناسبی را براي

 جا را رزروبرگزاري جشن عروسی شان انتخاب کردند البته چون تمام اخر هفته ها رزرو بود براي وسط هفته ان

 کردند روزبعد به همراه خریدهاي جزئی کارتهاي عروسی شان را سفارش دادند فهرست مهمانهاي خانواده

 شبنم را پدرش به خانه مان اورد و فهرست مهمانان خودي نیز توسط مادر و الهام تهیه شد من نیز با التماس و

 قصد داشتم او را براي عروسی حمید دعوت کنم. فقطخواهش ژینوس را در بین مهمانان جا دادم زیرا از ابتدا

 مانده بود جاي زندگی عروس و دامادکه این مشکل هم به لطف یکی از دوشتان حمید خیلی زود حل شد قرار

 شد اخر همان هفته جهیزیه شبنم را به منزل جدید انتقال دهند خوشبختانه کارها با شتاب پیش میرفت و گره اي

 ر دیگر تب و تاب عروسی به جانم افتاده بود با وجود مشغله زیادمادر پیش از اینکه به او بگویمدر بین نبود با

 فکري براي لباس من کند خودش گفت که یک روز را تعیین کنم تا براي خرید لباس به بازار برویم خیلی

ولی می دانستم این از کارهاي محالی دوست داشتم مادر پول لباسم را به خودم میدادم تا ان را مطابق میلم تهیه کنم 

 است که حتی گفتنش هم صورت خوشی ندارد فرصت کمی به عروسی حمید نمانده بود و در این مدت

 باقیمانده هم بایستی لباس تهیه می کردم و هم به بیمارستان می رفتم موضوع را با ژینوس درمیان گذاشتم

 بیمارستان براي خرید لباس بروم. صبح روز پنجشنبه به همراه وقرار شد پنجشنبه همان هفته به جاي رفتن به

 مادر به سه راه جمهوري رفتیم لباسهاي زیادي دربوتیکهاي بی شمار انجا دیدیم که هر کدام از دیگري زیباتر

 بودند چند لباس چشمم راگرفت که با دو مشکل اساسی روبه رو شدم یا قیمت لباس باال بود و یا مورد پسند

 ادرقرار نمی گرفت ایرادهایی که مادر از بعضی لباسهایی که منم

 .می پسندیدم می گرفت از این قرار بود

 .این یقه اش خیلی بازه . تمام گردن و سینه ات رو نشون می ده

 .اینکه خیلی نازکه ، تمام لباسهاي زیرت مشخصه

 خورده دیگه چاق بشی به دردت نمی خورده.این خیلی تنگه . قشنگ اندامت رو نشون می ده، تازه اگر یک 

 .واي این خیلی لختیه ، حسام پدرمون رو در میاره

 خالصه لباسهایی که من انتخاب می کردم مادر نمی پسندید و لباسهایی که مورد پسند مادر بود به درد بیست

 و از خیر خرید لباسسال از من بزرگ تر می خورد. آن قدر کالفه شده بودم که دلم می خواست قهر کنم 

 .بگذرم، اما می دانستم قهر کردن به ضرر خودم تمام می شود و حکایت عقد حمید تکرار خواهد شد

 فروشگاههاي لباس را یکی بعد از دیگري پشت سر گذاشتیم. بدون اینکه تفاهمی در خرید داشته باشیم. عاقبت

 ایستادم تا مادر لباسی پیشنهاد کند.همان موقع هم میبه یک فروشگاه بزرگ رفتیم. آنقدر خسته بودم که کنار 

 دانستم که لباسی را که مادر انتخاب کند نخواهم پسندید. مادر با دقت به لباسهاي فروشگاه نگاه کرد. سپس رو

 .به فروشنده کرد و اشاره به لباسی کردو گفت: آقا قیمت این لباس چنده 

 د باال نبود. به همین خاطر مادر فکري کرد و گفت: لطفا بیارینش.فروشنده قیمت را گفت. قیمت لباس زیا
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 وقتی فروشنده لباس را آورد از ناراحتی پقی زدم زیر خنده . مادر نگاه تندي به من کرد و من رویم را

 برگرداندم تا فروشنده راکه مرد جوانی بود و از خنده بی موقع من متعجب شده بود نبینم. صداي فروشنده را

 شنیدم که به مادر گفت: مادر بفرمایید ، اتاق پرو آنجاست.

 مادر مرا صدا کرد. من که هنوز نتوانسته بودم خنده ام را جمع و جور کنم به طرفش برگشتم. فروشنده با حالتی

 مشکوك مرا می نگریست و بی شک پیش خودش فکر میکرد این دختر دیوانه است که بدون جهت نیشش را

 باز کرده است. مادر لباس را به طرفم گرفت گفت: برو اتاق پرو بپوشش.تا بناگوش 

 فروشنده زمانی که به مادر و سپس به من نگاه می کرد چهره اش دیدنی بود. با لحنی وارفته گفت: حاج خانم 

 لباس رو براي دختر خانمتون می خواهید؟

دلیل خنده من شده بود در حالی که سعی میکرد خنده مادر خیلی عادي سرش را تکان داد. فروشنده که تازه متوجه 

 اش را با گزیدن لبش پنهان کند گفت: از این مدل لباس سایز دختر خانمتون نداریم

 .مادر نگاهی به لباس انداخت و گفت: فکر می کنم همین بخوره

 فکر می کنم سایزفروشنده به من نگاه کرد و گفت: حاج خانم بعید می دونم ، سایز لباس چهل و دوست. 

 .دوشیزه خانم سی و شش سی و هشت باشه

 .چهره مادر درهم رفت و مشخص بود که از تشخیص سایز من توسط فروشنده خیلی ناراحت شده است

 لباس را روي پیشخان گذاشت و گفت خیلی ممنونم و به طرف در خروجی راه افتاد. به من هم اشاره کرد راه

 طرف در رفتم. صداي فروشنده را شنیدم که گفت: حاج خانم ، لباسهاي دیگه هم داریم .بیفتم . بدون معطلی به

 .مادر بدون توجه به حرف او با کلمه خداحافظ مغازه را ترك کرد

 .وقتی بیرون آمدیم با لحن ناراحتی گفت: مرتیکه پدر سوخته ، با اون چشماي هیزش

 ه و کوزه ها را سر من خراب می کند بنابراین سکوت کردممی دانستم چون ناراحت است اگر حرفی بزنم کاس

 .تا خودش آرام شود

 عاقبت نزدیک ظهر از خستگی به یک کت و دامن ساده به رنگ سبز تیره رضایت دادم. قیمت لباس زیاد گران

 نبود. وقتی آن را پوشیدم مادر سري تکان داد و گفت: توش راحتی؟ یک کم تنگ نیست؟

 اهی به لباس انداخت و گفتم: من که راحتم.بی تفاوت نگ

 نمی خواي یک سایز بزرگتر بگیریم؟

 .نگاه کنید. همین هم کمر دامنش برام گشاده

 .آخه کتش آزاد نیست

 .بابا این مدلشه. کمر کرستیه دیگه

 .نوچ نوچ نوچ... چه مدلهایی که نیومده

 ی به خانه برگشتیم لباس را داخل کمد انداختم و ازعاقبت پول را پرداختیم و از مغازه بیرون آمدیم. وقت

 خستگی روي فرش دراز کشیدم. ذوق و شوقم فروکش کرده بود. خودم را در لباس تصور میکردم و از آن

 راضی نبودم، آن چیزي راکه فکر می کردم نشده بود. دلخور و ناراحت دستهایم را زیر سرگذاشته و به سقف

 صداي مادر که مرا براي صرف ناهار می خواند باعث شد از جا بلند شوم و به آشپزخانهاتاق چشم دوخته بودم. 

 .بروم
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 عصر همان روز الهام به خانه مان آمد. مادر با اصرار از من خواست لباس را تنم کنم تا الهام آن را ببیند. به اتاق

 الهام آن را ببیند. صداي به به و چه چه رفتم و به جاي تن کردن لباس آن را با چوب لباسی به هال آوردم تا

 الهام و چهره راضی مادر که فکر میکرد چه تحفه نایابی را برایم خریده حرصم را در آورد. الهام لباس را به

 .طرفم گرفت و گفت: برو بپوش ببینم تو تنت چطوریه

 .با تمسخر گفتم : همین طوري که تو چوب لباسیه

 گرفت و لباس را به طرفم تاب داد. آن را از دستش گرفتم تا به اتاق ببرم. هر چقدر اوالهام حرفم را به شوخی 

 و مادر اصرار کردند تا لباس بپوشم به بهانه تکراري شدن از این کار سر باز زدم و با سماجت گفتم روز عروسی

 .دادش می بینید

 تم. به راستی دلم برایش تنگ شده بود.شنبه که به بیمارستان رفتم با دیدن ژینوس او را در آغوش گرف

 بدجوري به او عادت کرده بودم. ژینوس از لباسی که خریده بودم پرسید. لبهایم را جمع کردم و با آه بلندي

 .گفتم: آش دهن سوزي نیست ، هنوز نپوشیده ازش بدم میاد

 ژینوس با خنده گفت: می خواي سورپرایز کنی دیگه؟

 مطمئنم همه از دیدن اون شوکه می شن ، به خصوص با اون کمر دامن بی قوارش که اگه با تمسخر گفتم: آره .

 .وسط مجلس از پام پایین نیفته جاي شکر داره

 ژینوس با تعجب گفت: راست راستی یا دروغکی؟

 .با جدیت گفتم: راست میگم، از لباس خوشم نیومده

 دیوونه پس براي چی خریدیش؟

 م.چاره دیگه اي نداشت

 یعنی چی ؟

 .یعنی اینکه چیزي رو که نمی فهمی و درکش نمی کنی در موردش صحبت نکن

 ژینوس نفس بلندي کشید و لبهایش را ورچید.بعد از مدتی گفت: ناراحت نباش. اگر از لباسهاي من خوشت

 .میاد بیا هر کدوم رو خواستی ببر

 خریدن و نخریدن یکیه. در هر صورت باید گدایی با تمسخر گفتم: فکر کنم همین کار رو هم بکنم واسه من

 .کنم

 با قهر به بازویم زد و گفت: خیلی خري که این جور حرف می زنی. بعد از این همه دوستی دیگه فکر نمی کردم

 .من و تو داشته باشیم

 .خندیدم و گفتم: خرم دیگه وگرنه دوست خوبی مثل تو رو از خودم نمی رنجوندم

 ده باز شد و بازوانش را دو شانه هایم حلقه کرد.لبانش با خن

 لباسهایمان را عوض کردیم و سرکار رفتیم. در موقع بررسی فهرست بیماران فهمیدم پنجشنبه که غیبت داشتم

 بیمار جدیدي را بخش آورده اند. نامش خدیجه روح پرور بود. انگشتم را روي نام بیمار جدیدي گذاشتم و به

 ض جدید داریم؟ژینوس گفتم: مری

 .ژینوس سر تکان داد و گفت: آره پنجشنبه ظهر آوردنش ، از اون تی تیش مامانیهاست

 چطور؟



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 8  

 

 .مرتب غر می زنه ، همون روز صد دفعه صدام کرد تا دستگاهاشو نگاه کنم مبادا یکیش وصل نباشه

 خندیدم و گفتم : چند سالشه؟

 .نود سالش

 ی؟چشمانم گرد شد و گفتم: راست میگ

 .ژینوس خندید و گفت: نه بابا شوخی کردم، چهل و دو سالشه، اما اگه ببینیش باورت نمیشه

 ابروانم را باال انداختم و با دلسوزي گفتم: خیلی شکسته شده؟

 .پوزخندي زد و گفت: آره جون بابام. همین طور که میبینی من شکسته شدم اونم مثل من ترك خورده

 با خنده گفتم: جوونه؟

 سن و سالش که چیزي دیگه اي میگه ، اما قیافه اش هیچ نشون نمی ده، من فکر کنم با شناسنامه مادرش

 .بستري شده

 فکر می کردم ژینوس شوخی اش گرفته و مثل همیشه دستم می اندازد، ولی وقتی چهره بیمار جدید را از

 با شناسنامه دیگري بستري شده باشد. نزدیک دیدم خیلی تعجب کردم و حق را به ژینوس دادم که فکر کند

 بیمار جدید زن به نسبت زیبایی بود، ولی چیزي که در او تعجب برانگیز بود زیبایی چهره اش نبود بلکه پوست

 صاف و بدون چروك صورتش بود که هیچ به سنش نمی خورد. آن روز در غذاخوري تمام صحبتمان راجع به

 د.چهره ورفتار بیمار جدید بخش بو

 هنوز به وقت مالقات ساعتی مانده بود که زنگ اتاق شماره شش به صدا در آمد. آن اتاق متعلق به بیمار جدید

 بود. به مانیتوري که عالئم دستگاه اتاق شش را نشان می داد نگاه کردم و چیزي غیر عادي ندیدم. از جا بلند

 ژینوس به آزمایشگاه رفته بود تا جواب چند شدم و براي آگاه شدن از خواسته او به طرف اتاقش رفتم .

 آزمایش را بگیرد. وقتی به اتاقش رفتم گفت: چند ساعت به مالقات باقیست ؟

 .با لبخند گفتم: چیزي نمانده ، کمتر از بیست دقیقه

 .با عجله گفت: لطفا کمکم کن دستی به سرو صورتم بکشم

 ش شوم. او که احساسم را از نگاه متعجیم فهمیده بود لبخند زد وبا تعجب به او نگاه کردم تا بهتر متوجه منظور

 با ناز گفت:درسته حالم خوب نیست ، اما هنوز اونقدر هم بد نیست که وقتی بچه ها میان مالقاتم با یک قیافه

 .زرد و از حال رفته روبه رو بشن

 سرتکان دادم و با لبخند گفتم: چه کار می تونم براتون بکنم؟

 دست به کمد اشاره کرد و گفت: کیف تو کمده ، لطفا اونو بیار. اگه میشه یک کم سریع تر.با 

 به طرف کمد رفتم و کیف قهوه اي رنگ قشنگی را که داخل کمد بود آوردم. گفت: لطفا بازش کن و برس

 .موهام رو در بیار.

 اخل آن بود را بیرون آوردم. آن راپس از کسب اجازه از او در کیفش را باز کردم و برس موي زیبایی که د

 طرف او گرفتم. در همان حال چشمم به دستش افتاد که سرم به آن وصل بود و فهمیدم نمی تواند از آن

 .استفاده کند. به او نگاه کردم تا تکلیف مرا مشخص کند. با خنده گفت: خب شروع کن دیگه

 وهایش را برس کشیدم. به خواست خودش موهایش رابا احتیاط برس را به سرش نزدیک کردم و به آرامی م

 فرق کج باز کردم. بعد گفت از کیفش دو عدد سنجاق بردارم و به موهایش بزنم. به او یادآوري کردم که نباید
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 وسایل فلزي به بدنش وصل باشه. قبول کرد که موهایش همانطور دورش رها باشد. فکر می کردم کارم تمام

 کردم و آن را داخل کیفش گذاشتم. هنوز در کیف را نبسته بودکه گفت: صبر کن من هنوزشده. برس را تمیز 

 .کارم تمام نشده

 منتظر ماندم تا ببینم دیگر چه می خواهد. بدون توجه به چشمان من که کم مانده بود از حدقه خارح شود گفت:

 ضمن این قدر هم تعجب نکن.لطفا دستهایت را بشور و خشک کن . سپس با لبخند ادامه داد: در 

 به خودم آمدم و ابروانم را که ناخودآگاه باال مانده بودپایین آوردم و در حالی که هنوز گیج و متعجب بودم به

طرف دستشویی اتاق رفتم و با صابون دستانم را شستم و با دستمال کاغذي خشکشان کردم. با چشمانش نظاره گر 

 ارم گفت: حاال یک قوطی صورتی تو کیفمه . بیارش بیرون ، توش کرم است .کارهاي من بود. بعد از اتمام ک

 درش را باز کن اندازه یک بند انگشت بردار روي صورتم بمال . خیلی نرم با نوك پنجه هایت این کار رو بکن

 خارج هاج و واج کاري را که از من خواسته بود انجام دادم، سپس طبق خواسته اش آینه کوچکی که از کیفش

 کردم و جلوي صورتش گرفتم تا مطمئن شود چیزي از کرم روي صورتش باقی نمانده است. به ظاهر کارم تمام

 شده بود ، البته زیاد هم مطمئن نبودم به همین خاطر صبر کردم تا خودش مرخصم کند ، اما مثل این بود که

 فت: پوست خیلی خوبی داري . باید از همین حاالهنوز قسمتی از کار باقی مانده بود. نگاهی به صورتم کرد و گ

 .مراقبش باشی . پوست دست و صورت براي زن خیلی مهمه

 .حرفش را با سر تایید کردم و او ادامه داد: راستی من هنوز اسمت رو نمی دونم

 ی صدام کنی..لبخندي زدم و خودم را معرفی کردم. سرش را تکان داد و گفت: اسم من هم کتایونه . می تونی کت

 کم مانده بود از تعجب شاخ در بیاورم. نامی که در پرونده او ثبت شده بود خدیجه روح پرور بود در حالی که او

 خودش را چیز دیگري معرفی کرد. رویم نشد از او بپرسم چرا در پرونده اشت نام دیگري ثبت شده بود. قبول

 .کردم او را به نام کتی به یاد داشته باشم

 س از مراسم معارفه مثل اینکه چیزي به یادش آمده باشد گفت: الهه جون ، رژ مرا از کیفم دربیار. می ترسمپ

 .االن وقت مالقات بشه ما هنوز کارمون تموم نشده باشه

 رژ لب خوشرنگی را از کیفش خارج کردم و به دقت به لبانش مالیدم. پس از آن خواست تا پشت چشمانش را

 نمی دانستم چطور باید این کار را انجام بدهم، زیرا هیچ گونه سابقه آرایشگري نداشتم. خودشسایه بکشم. 

 راهنمایی ام کرد با وجود این خیلی ناشیانه این کار را انجام دادم. وقعی چهره اش را در آینه دید خواست سایه

 کرد و خواست که وسایل را داخل اش را کمی کمرنگ تر کنم و گوشه پلکهایش را تمیز کنم. بعد از آن تشکر

 کیفش بگذارم. خیالم راحت شد که کارم تمام شده و خدا را شکر کردم که از من نخواست به چشمانش مداد

 بکشم زیرا بدون شک کورش می کردم. شاید او نیز همین فکر را کرده بود که چنین چیزي از من نخواست. به

 ونگاهی به چهره اش انداختم . جالب اینجا بود همان چند کار سادههر صورت کیفش را داخل کمد قرار دادم 

زیبایی اش را دو چندان کرده بود. احساس نقاشی را داشتم که از خلق اثري زیبا به خود می بالد. در همان حال پیش 

 خود فکر کردم پس از گرفتن دیپلم یک دوره آرایشگري بگذرانم. چون دیگري کاري نداشت اتاقش را

 ترك کردم. همان موقع ساعت مالقات شروع شد.

 ژینوس از آزمایشگاه برگشته بود و کنار دستگاه هاي کنترل نشسته بود. وقتی به او گفتم کجا بودم و چه می

 کردم باورش نشد، وقتی فهمید سربه سرش نمی گذارم وحقیقت را می گویم از خنده ریسه رفت. نامی که
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 بود به ژینوس گفتم و دلیل این دوگانگی را از او پرسیدم.خودش رابا آن معرفی کرده 

 ژینوس هم تعجب کرد و در حالی که شانه هایش را باال می انداخت گفت: نمی دونم شاید اسم دومشه . شاید...هم

ورود مالقات کننده اي به بخش و پرسیدن سؤالی صحبتمان را قطع کرد. چون کاري نداشتیم پشت میز نشستیم وبه 

 انی که مالقات می آمدند نگاه کردیم. بعضی را می شناختیم. آنها با سر به ما سالم می کردند. کس

 ما هم

پاسخشان را می دادیم. هر کسی که از در می آمد حدس می زدیم که به کدام اتاق می رود. گاهی حدسمان درست از 

خودش یک بازي به حساب می آمد که هر دو  آب در می آمد و به شوخی به خودمان امتیاز می دادیم.این هم براي

از آن لذت می بردیم. در این میان کسانی که به مالقات بیمار جدید می آمدند باعث حیرتمان شدند. یکی به خاطر 

 اینکه تعداد مالقات کننده ها زیاد بود و تند تند می آمدند و می رفتند و دیگر اینکه قیافه و

 خیلی دیدنی بود. دراین بین مردي حدود بیست و پنج سال ، از اول مالقات تا تیپ اکثر آنهایی که می آمدند

آخر در اتاق کتی بود و گاهی نوبتش را با زن جوانیکه هم سن و سال ما به نظر می رسید عوض می کرد. ژینوس 

القات به پایان معتقد بود مرد و زن جوان برادر و خواهر و یا یکی از خویشاوندان نزدیک زن هستند.زمانی که م

 رسید مرد جوان را دیدم که به طرف بخش پرستاري آمد. مسئول بخش کنار ما نشسته بود

 مرد جوان به طرف او آمد و پرسید: حال مریض اتاق شش چطوره؟

 مسئول بخش که نامش خانم معتمد بود نگاهی به پرونده او انداخت و گفت: حال ایشان رضایت بخشه. موردي

 ی براي اطمینان بیشتر یک سري آزمایش ازشون گرفتیم.ندارند، ول

 خانم معتمد مشغول توضیحات بیشتر به او بود و من به چهره اش نگاه می کردم. به او می خورد بیست و پنج

 ساله باشد. قد بلند و اندام ورزیده اي داشت. فرم صورتش عضالنی بود. موهایش صاف و مشکی بود و با ژل

 باال خوابانده بود و دسته اي از آن روي پیشانی اش ریخته بود. ابروان مشکی وپرپشتی داشت و آنها را به طرف

 رنگ چشمانش سبز تیره بود. بینی و دهان متناسبی داشت و صورتش را سه تیغه صاف کرده بود. نگاهم روي

 ه رنگ لیمویی بود.وضعیتلباسش چرخید. از جایی که نشسته بودم فقط بلوزش را می دیدم که آستین کوتاه و ب

 من طوري بود که آرنجم را روي میز گذاشته بودم وسرم را به دستم تکیه داده بودم و محو تماشاي چهره مرد

 جوان شده بودم . چهره اش خشن و در عین حال جذاب بود. همانطور که به او خیره شده بودم متوجه شدم

 ي لبش بود. به سرعت چشمم را از اوگرفتم.او هم بار دیگر بهسرش را چرخاند و به من نگاه کرد. لبخندي رو

خانم معتمد نگاه کرد. بااحتیاط به او نگاه کردم و او را دیدم که لبخندي گوشه لبش نقش بسته است. حواسم را جمع 

 کردم و به صحبتهاي خانم معتمد گوش کردم. او به مرد جوان می گفت بهتر است عالوه بر آزمایشات فوق از

 بیمارستان آنژیوگرافی نیز گرفته شود. صحبت خانم دکتر درزمینه اي بود که دلیلی براي لبخند مرد جوان

 می دیدم. به ظاهر صحبتشان تمام شده بود زیرا خانم معتمد چند قدم از او دور شده و تلفن را برداشت و

 گاه کردم و دیدم با لبخند به من نگاهمشغول صحبت شد. مانده بودم چرا مرد هنوز آنجا ایستاده است.به او ن

 می کند. خودم را به راه دیگر زدم و سرم رابا چند ورقه که روي میز بود گرم کردم. مرد جوان به من نزدیک

 .شد. براي اینکه بفهمم چه کار دارد به او نگاه کردم

 .با لبخند گفت: سالم خانم دکتر

 ه است تا دستم بیاندازد.مشخص بود از قصد این لفظ را به کار برد
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 .مودبانه گفتم: من کارآموزاینجا هستم

 ابروانش را باال برد و گفت: هوم. منو ببخشید. البته فرقی هم نمی کند. من هر کسی را که لباس سفید بپوشد،

 .دکتر می دانم

 از حرفش خنده ام گرفت. بدون اینکه به رویم بیاورم گفتم: امري دارید؟

 ورد و گفت: می خواستم ببینم شما منو می شناسید؟سرش را جلو آ

 .با تعجب نگاهش کردم و پس از مکثی کوتاه گفتم: متوجه نشدم چه گفتید

 با لبخندي گفت: منظورم اینه که منو قبال جایی ندید یا چطور بگه چهره ام برایتان آشنا نیست؟

 کنم گفتم: نه متاسفانه.نگاه دقیقی به چشمانش کردم و بدون اینکه منظورش را درك 

 .سرش را تکان داد و گفت: اینو همون موقعی که به صورتم خیره شده بودید فهمیدم

 از خجالت تب کردم . دو ریالی کجم تازه افتاد و فهمیدم وقتی به او خیره شده بودم متوجه بوده و لبخندش نیز

 داختم و آهسته گفتم: معذرت می خواهم.به خاطر همین بوده است. نگاهم را به ورقه هاي زیر دستم ان

 خندیدو گفت: نه تو رو خدا ، معذرت براي چی ؟ به هر حال من که خیلی خوشحالم . اسم من کیان و اسم شما؟

 سرم را باال آوردم و به او نگاه کردم. قصد نداشتم خودم را معرف کنم، ولی دیدم او به کارت شناسایی ام که

 د نگاه می کرد. در حالی که به چشمانم خیره شده بود گفت: الهه. سپس سرش راروي سینه سنجاق شده بو

 .تکان داد و گفت: هوم. اسم قشنگیه. و با صداي آهسته اي ادامه داد: مثل صاحبش

سرخ شده و نگاهم را از چشمانش گرفتم. همان لحظه ژینوس با پرونده اي وارد بخش شد. صداي کیان حواسم را 

 متوجه او کرد

 .خداحافظ و به امیددیدار. در ضمن مواظب بیمار اتاق شش باشید

 ژینوس که از همان ابتداي ورودش متوجه ما شده بود درحالی که به طرف من می آمد به کیان که درحال دور

 شدن بود نگاه کرد. وقتی به من رسید با هیجان

 «گفت « : چی می گفت؟ 

 «با حواس پرتی گفتم « : ید از خانم معتمد حال مریضش رو می پرس

 «؟ مگه تو نگفتی معتمدي؟ موقعی که من اومدم داشت باتو حرف می زد. چی می گفت »

 «نمی دونم. می خواست مراقب بیمارش باشم » 

 «؟ نیشش براي چی باز بود »

 «ژینوس االن حواسم سر جاش نیست. بعد بهت می گم » 

 اشه. منم اگه یک جوون خوش تیپ و خوشگل باهام صحبت می کردبله بایدم هوش و حواست جاي دیگه ب» 

 «هوشو حواس از سرم می پرید 

 .به ژینوس نگاه کردم و به فکر فرو رفتم

 سراسر آن روزچهره کیان یک لحظه از جلوي چشمم کنار نمی رفت. صداي گرم و دلنشینش مدام در گوشم

 ... میپیچید: اسم من کیان و اسم شما.

 آن روز به ترافیک سنگینی برخوردم که باعث شد یک ساعت دیرتر سر کارم حاضر شوم. هنوز پایم بهفرداي 

 رختکن نرسیده بود که ژینوس مانند عقاب باالي سرم ظاهر شد. چشمانش برق می زد و معلوم بود خیلی هیجان
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 «دارد. سرمرا تکان دادم و گفتم « : چه خبره؟ چرا این قدر هولی؟ 

 «با صدایی که خوشحالی در آن مشهود بود گفت « : د کشف جدی

 «؟ واکسن ایدز رو کشف کردي »

 «از اونم مهمتر » 

 «؟ خب »

 «؟ حدس بزن »

 ژینوس تو رو خدا بیست سوالی راه ننداز. من چه میدونم باز سر از کار کی درآوردي» ناگهان فکري به ذهنم » 

 «و گفتم رسید « : راجع به بیماراتاق شش است؟ 

 «اوه بارك اهلل، درست زدي تو خال » 

 «چه خبره، البد سر از کار ایل و طایفه اش درآوردي » 

 «؟ دختر تو چقدر باهوشی، از کجا فهمیدي »

 «همین جوري حدس زدم » 

 «نه خیر، تو با از ما بهترون رابطه داري، اونا خبرا رو برات میارن » 

 «ینم چی کشف کردي مزخرف نگو. حاال می گی بب» 

 «حدس بزن » 

 چرخیدم تامانتوام را در کمد لباس آویزان کنم و در همان حال گفتم« : کُشتی منو. بگو دیگه. قرارنیست که همه 

 «چیز رو من حدس بزنم 

 «به خدا باورت نمی شه » 

 «؟ چی رو »

 «اینکهاون پسره و دختره، جفتشون بچه هاي خدیجه روح پرور باشن » 

 «با تعجب به ژینوس نگاهکردم و گفتم « : کدوما؟ 

 «ژینوس با لهجه اصفهانی گفت « : همون که دیروز با جنابعالی دل می داد و قلوه می ستوند 

 «خندیدم و گفتم « : کیان؟ 

 «اوه. پس جنابعالی از من جلوترید. نمی دونستم می دونی اسم پسر خوش تیپش کیانه » 

 «گی ؟ ژینوس راست می»

 «آره باور کن. خدیجه خانم خودش گفت » 

 «خندیم و گفتم « : خدیجه نه،کتی 

 «ژینوس زبانش را درآورد و با ادا گفت « : اوه ننه جون، یادم نبود، کتی 

 از ژینوس جزئیات را پرسیدم. گفت« : صبح که رفتم اتاقش تا کمک کنم لباساشو عوض کنه که ازش حرف 

 «کشیدم 

 «ري ؟ چه جو»

 همون جور که تو تخصصمه. گفتم همراهتون خیلی نگران حالتون بود. چه نسبتی با شما داره؟ اونم گفت کیان» 

 پسرمه. من که از تعجب شاخام از زیر مقنعه بیرون زده بود گفتم ماشااهلل اصال بهتون نمیاد چنین پسري داشته
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 من حال کرده بود گفت کجاشودیديباشید. شما که خیلی جوونید. کتی هم که خیلی از حرف 

 به غیر از کیان یک دختر خوشگل هم دارم که اسمش کمند است. منم گفتم حدس می زنم اون خانم خوشگل

 باشه که دیروز مانتوي سبز کمرنگ تنش بود. گفت آره همونه. خالصه بیست دقیقه همه چیز را فهمیدم. پسره

 سه سالشه. هر دوشون مجردن. پسره نمایشگاه ماشین داره،بیست و شش هفت سالشه، دختره هم بیست و 

 دختره هم گالري نقاشی. شوهر کتی خانم یکی از همین پیرمردهاي خرپول دوران خودمون بوده که سه سال

 .«پیش ریغ رحمت رو سرکشیده و رفته 

 ود حیرت کردم. باخنده گفتماز اطالعاتی که ژینوس به دست آورده ب« : بیست دقیقه و این همه کشفیات. به خدا 

 «حیفه، تو برو اداره آگاهی در قسمت کشف جرایم. قول می دم بهترین بازپرس زن دنیا بشی 

 پیش از ساعت مالقات براي گرفتن جواب آزمایش کتی به آزمایشگاه رفتم. زمانی که برگشتم ژینوس چشمکی

 «زد و گفت « : بیمار شماره شش کارت داره 

 خندیدم و گفتم« : خواد به سر و صورتش برسم. خوب میتونستی بهش بگی اگه کاري داره تو انجام فکر کنم می 

 «بدي. تو که از متخصص تري 

 سرش را تکان داد و گفت« : گفتم، ولی او مشاطه خودشو می خواد. این جور آدما هی دست عوض نمی کنن. خدا 

 کرد بري خونشون آرایشش کنی. حاالبدو االنه که رو چه دیدي شاید بعد از خوب شدنش هم استخدامت

 «مالقات شروع بشه 

 «به طرف اتاق کتی رفتم. با دیدن من لبخندي زد وگفت « : نبودي؟ 

 گفتم براي گرفتن جواب آزمایشش رفته بودم. بدون اینکه چیزي بگوید دستانم را شستم و پس از کسب اجازه

 ون آوردم. کارهاي روز پیش را تکرار کردم و او راضی از کارم تشکردر کمدش را باز کردم و کیفش را بیر

 .کرد. وقتی بلندگوي بیمارستان وقت مالقات را اعالم کرد از اتاقش خارج شدم و به سمت میز پرستاري رفتم

 وکمی بعد کیان وارد بخش شد. بلوز سبز اسپرتی به تن داشت که فوق العاده به او می آمد. شلوارجین مشکی 

کفش اسپرت به پا داشت. خیلی خوش تیپ و برازنده بود. وقتی وارد بخش شد قلبم شروع کرد به تپیدن. او نیز 

 نگاهش را در قسمت پرستاري چرخاند تا اینکه من رادید. لبخندي زد و به طرفم آمد. خواستم به جبران روز

 تی به من نزدیک شد ناخودآگاه از جایم برخاستم وگذشته خودم را به راهی بزنم که مثالً او را ندیده ام، ولی وق

 «زیرلب به او سالم کردم. با لبخند گفت « : سالم خانم دکتر الهه. حال بیمار من چطوره؟ 

 درحالی که سعی می کردم بر اعصابم مسلط باشم گفتم« : خوب هستند. جواب آزمایش ایشان اومده. دکتر امروز 

 «او صحبت کنید در بخش هستند می توانید با 

 «به شوخی گفت « : خوب منهم دارم همین کار رو می کنم 

 «با لبخند گفتم « : اما من کارآموز این بخش هستم 

 سرش را تکان داد و گفت« : بله، بله، اینو قبالً گفته بودید، اما نمی دونم چرا من دوست دارم شما رو خانم دکتر 

 «ون الهه است. این طور نیست؟ صدا کنم. شاید به خاطر اینکه اسمت

 .سرم را زیر انداختم و پیش خودم گفتم چه ربطی داره



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4 4  

 

صداي ژینوس را شنیدم که به او سالم کرد. کیان به طرف او برگشت و پاسخش را داد. همان طور که سرم روي ورقه 

ف من ژینوس در مقابل هاي جلوي رویم بود صداي ژینوس و او را می شنیدم که با هم صحبت می کردند. بر خال

 تیکه هاي او کم نمی آورد و متقابالً پاسخش را می داد. ازجوابهایی که ژینوس می داد خنده ام گرفته بود.

 عاقبت بعد از چند دقیقه کیان رضایت داد براي دیدن کتی به اتاقش برود. بعد از رفتن او، ژینوس کنار من

 .نشست و با نگاهی پرمعنی به من خیره شد

 نیم ساعت بعد دکتر به بخش آمد. به خواست او پرونده بیماران را برداشتم و همراهش به اتاق آنان رفتیم.

 وقتی وارد اتاق شماره شش شدم کیانو یک زن مسن را دیدم که کنار تخت کتی نشسته بودند. کیان با دیدن

 اد و گفت آزمایشات نشان می دهدپزشک از جا بلند شدو با او دست داد. پزشک وضعیت بیمار را توضیح د

اوسالم است و جاي هیچ گونه نگرانی نیست سپس احساس درد و تپش قلب کتی را به هیجانات وخستگی ربط داد. 

 زمانی که دکتر مشغول صحبت بود به کتی و پسرش نگاه می کردم و شباهت موجود بین آن دو را بررسی میکردم

 به هم شبیه بود با این تفاوت که رنگ چشمان کیان سبز تیره بود وفقط رنگ چشمانشان بود که کم وبیش 

رنگ چشمان کتی قهوه اي روشن بود. همان لحظه چشمم به کیان افتاد و دیدم که لبخندي گوشه لبش نقش بسته 

 است. خیلی زود فهمیدم باز هم متوجه شده است که به او زل زده ام. سرم را به نگاه کردن به چارت پزشکی

 گرم کردم و تا زمانی که از اتاق خارج می شدیم به او نگاه نکردم.

 وقتی به بخش پرستاري برگشتم خانم معتمد مرا براي آوردن چند پرونده به قسمت بایگانی فرستاد. زمانی که

 برگشتم وقت مالقات تمام شده بود و همه بخش را ترك کرده بودند. از اینکه آخر وقت مالقات در بخش نبودم

 .حالم بدجوري گرفته شد. خوب میدانستم چرا حالم گرفته شده و انکار در این مورد فایده نداشت

 «ژینوس وقتی مرا دیدگفت « : کیان موقع رفتن سراغت را گرفت 

 «به زحمت لبخند تحویل دادم و گفتم « : همش تقصیر معتمد وقت نشناس است 

 «ژینوس خندید و گفت « : ایگانی خب می خواستی به من بگی من جات می رفتم ب

 نفس بلندي کشیدم و گفتم« : ولش کن. شاید این جور بهتر باشد. اگر بودم بازم به تته پته می افتادم. من که بلد 

 نیستم مثل تو خوب جواب بدم. همون بهترکه نبودم. می دونی چیه، فکر می کنم هنوز از قالب یک بچه مدرسه

 «چیز می شنوم چانه ام می چسبه به یقه لباسم  اي بیرون نیومدم. تایک

 تقصیر نداري، عادتت دادند سر به زیر و خجالتی باشی. این جور موقعها سعی کن به چشم طرفت نگاه کنی و» 

 «به او سلطه پیداکنی 

 «مگه می شه، نگاهش مثل مته تو عمق چشماي آدم فرو می ره » 

 : ژینوس خندید ودر حالی که دستانش را دورم می انداخت گفت« بمیرم برات، چقدر شاعرانه حرف می 

 «زنی،غلط نکنم بچه مون عاشق شده 

 «حلقه دستانش را باز کردم و گفتم « : حرف مفت نزن. من چنین چیزي گفتم؟ 

 «تو نگفتی. ولی این عالئم عاشقیه. منم اوالً همین جوري بودم. همین کوروش پیزوري اولش برام خدا بود » 

 «؟ یعنی حاال نیست »

 «نه اونجور. اما نکبت رو هنوزم دوستش دارم » 

 «حاال چرا فحشش می دي » 
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 «اینا همش نشونه عشقه » 

 .خندیدم و خواستم چیزي بپرسم که با ورود خانم معتمد رشته کالم از دستم خارج شد

 . کیفم را که باز کردم چشمم به کارتساعت بعد همراه ژینوس به رختکن رفتیم تا لباسهایمان را عوض کنیم

 عروسی حمید افتاد که براي ژینوس آورده بودم. شب گذشته باهزار مکافات مادر را راضی کرده بودم یک

 کارت هم به من بدهد تا او را دعوت کنم. ژینوس با خوشحالی کارت را گرفت و نگاهی به پشت آن رد و با

 «صداي بلند خواند « : آقاي سپهري با خانواده » و گفت  سپس پوزخندي زد« : کدوم خانواده؟ 

 «با تأثر گفتم « : خب مگه قرار نیست با پدرت بیایی؟ 

 «برو بابا دلت خوشه، پدرم رو اگه تو دیدي منم میبینم. اون شبهاي جمعه براي خودش برنامه داره » 

 «با افسوس گفتم « : یعنی تو نمی تونی بیایی؟ 

 «خندید و گفت « : میه اومدنش که حت

 «؟ با کی »

 «؟ حتما باید با یکی باشم؟تنها باشم راهم نمی دي »

 «نه هر جور که بیایی قدمت رو چشم، اما می خوام ببینمچطور میایی » 

 «آژانس می گیرم » 

 «؟ پدرت اجازه می ده »

 «از خداشه یک جایی گم وگور بشم » 

 ایش خیلی سوخت.دیگر چیزي نپرسیدم، ولی دلم بر

 دو روز به عروسی حمید مانده بود. از همان موقع غم غیبت روز عروسی را می خوردم. با وجودي که براي عروسی

 حمید روزشماري می کردم اکنون که به آن نزدیک شده بودم آرزو می کردم کاش چند وقت دیگر بود. می

 بس. همان روز از بیمارستان به منزل ژینوس رفتمدانستم دلیل آن وجود وحضور کیان در بیمارستان است و 

 تالباسی از او قرض بگیرم. ژینوس از بین تمام لباسهایش که آنها را روي تختش ریخته بودیک دوپیس آبی

 رنگ انتخاب کرد و از من خواست آن را پرو کنم. تا لباس را تنم کردم صداي جیغ و فریاد ژینوس به آسمان

 ک و یطانی باال و پایین می پریدو از اندام من تعریف می کرد. خندیدم و براي دیدن لباسرفت. مانند بچه کوچ

جلوي آینه اتاقش رفتم. به حقکه لباس خیلی قشنگی بود و خیلی هم به من می آمد. لباس یک پیراهن دکلته و 

ت تن کنم. من نیز چسبان بودبا کت کوتاهی که رویش پوشیده می شد. ژینوس پیشنهاد کرد لباس را بدون ک

 در.جوابش فقط خندیدم.

 ژینوس نواري داخل ضبط صوت گذاشت و اصرار کرد با همان لباس کمی برقصم. آنقدر سرمان گرم شده بود که

 متوجه نشدم از زمانی که هر روز به خانهمی رفتم مدتی گذشته است. تا چشمم به ساعت افتاد با عجله لباسم را

 اب از او خداحافظی کردم و منزلشان را ترك کردم. براي اینکه زودتر به خانهعوض کردم و با هولو شت

 برسم سوار تاکسی شدم. با تمام عجله اي که به خرج دادم وقتی به خانه رسیدم چهل دقیقه اززمان بازگشت

 ان آمدههمیشگی ام گذشته بود. خوشبختانه اوضاع خانه شلوغ و درهم بود. چند تن از اقوام مادر از شهرست

 .بودند و مادر به شدت سرش به کار گرم بود و حتی متوجه تأخیر من نشد

 با خیال راحت به اتاق رفتم تا لباسم را عوض کنم. مشمایی را که لباس ژینوس داخل آن بود از داخل کیفم
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 کوچکم را فرادرآوردم و یک بار دیگر به آن نگاه کردم. بوي عطر خوش بویی که ژینوس به آن زده بود اتاق 

 گرفت. نفس عمیقی کشیدم وبوي خوش آن را داخل ریه هایم کشیدم. لباس را به سینه چشباندم و از خوشحالی

 بوسه ایبه آن زدم. دیگر خیالم از بابت لباس راحت شده بود. با صداي مادر که مرا به نام میخواند لباس را با

 تا شب که یسره در خدمت خرده فرمایشات مادر و سایرین بودم.احتیاط داخل کمد گذاشتم و از اتاق خارج شدم. 

 فقط زمانی که مادر رختخواب مهمانان را پهن کرد ومطمئن شد روي آن دراز کشیده اند، توانستم نفس راحتی

 بکشم. براي خواب به اتاق کوچک خودم رفتم که از کثرت اسباب و اثاثیه اضافه منزل بی شباهت به یک انباري

 د. اثاثیه را جابه جا کردم و توانستم جایی براي دراز کشیدن پیدا کنم. مالفه اي برایزیرم پیدا کردم و با لولهنبو

 کردن چند پارچه، بالشی براي خودم درست کردم و در حالی که به عادت همیشگی دستانم را زیر سرم حلقه

 ن فکر می کردم. براي زود گذشتن شب وکرده بودم دراز کشیدم. با خوشحالی به روزبعد و به دیدن کیا

رسیدن فردا پلکهایم را به هم فشردم تا خوابم ببرد، ولی بی فایده بود و خواب پشت پلک هاي خسته ام راه پیدا 

نمیکرد. مدتی این پهلو و آن پهلو کردم. گرما و دم اتاق کالفه ام کرده بود. سعی کردم به چیزهایی که دوستدارم 

کم خواب به سراغم بیاید. همان طور که فکر میکردم در رویاي شیرینی که ساخته بودم غرق شدم. فکر کنم تا کم 

در رویا خودم را چون ملکه اي لباس آبی ژینوس دیدم که خرامان در بین جمعیتی که با حسرت به اندام و صورت 

 می شد که هر زیبایم خیره شده بودند پیش می رفتم. در میان مهی غلیظ اندام محو مردي دیده

 چه جلوتر میرفتم واضح تر می شد. مرد قدبلند و اندام ورزیده اي داشت. خودم را دیدم که لبخند به لب به

 طرف جلو گام برمی دارم تا به مردي که احساس می کردم محبوب دلم است نزدیک شوم . خیلی هیجان داشتم

 یی رسیدم که دیگر می توانستم او را ببینم. پشتش به منکه چهره او را ببینم. گویی می دانستم او کیست. به جا

 بود و در حال نگاه کردن به باغ گلی بود که رو به رویش قرار داشت. لبانم را باز کردم و با تمام احساس گفتم:

 کیان

ان به با صداي من سرش را چرخاند. خنده بر لبانم خشکید. در کمال ناباوري دیدم او کسی نیست جز عرفان. حیر

چشمان او که سرشار از مهر بود خیره شدم و از ترس قدمی به عقب برداشتم. اضطراب تمام وجودم را گرفته بود. 

 سرم را زیر انداختم تا نگاه او را که چون اسیدي وجودم را می سوزاند نبینم. در همان حال چشمم به لباسم

 ارم..افتاد و دیدم که به جاي لباسآبی، چادري مشکی به سر د

 ترس از دست دادن لباس به حدي بود که با فریاد گفتم: لباس ژینوس کو. همان لحظه از صداي فریاد خودم

 چشمانم باز شد. به خودم آمدم و فهمیدم در نیمه راه فکر و خیال خوابم برده است. تأثیر دیدن خواب به

 دم. خواستم بیرون بروم،ولی پشیمان شدم.حدي بود که دلم می خواست گریه کنم. بلند شدم و چرخی در اتاق ز

 به جاي خارج شدن از اتاق به طرف کمد رفتم و در آن را باز کردم. کورمال کورمال مشماي لباس ژینوس را

 برداشتم و بدون اینکه چراغ را روشن کنم لباس رااز داخل آن بیرون آوردم. نگاهی به آن کردم و بدون اینکه

 ن آنداشته باشم سرجایش گذاشتم. سپس سر جایم دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم.ذوق و شوقی براي پوشید

 به عرفان فکرمی کردم و اینکه چرا نمی توانستم فراموشش کنم؟ ریشه عمیق عالقه ام از کجا آب میخورد که

 صدايهنوز نخشکیده بود؟ تا نزدیکی صبح فکر می کردم و درست لحظه اي که چشمانم براي خواب گرم شد 

 باز و بسته شدن در و ذکر اهلل اکبر به من فهماند وقت نمازاست. هر کار کردم نتوانستم خودم را به خواب بزنم

 تا صداي مناجات کسانی را که برایخواندن نماز بلند شده بودند را نشنوم. عاقبت بلند شدم و نماز صبح را
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 اعتی دیگر صبح از راه می رسد و من بیمارستان می روم.خواندم و باخیال راحت دراز کشیدم. خوشحال بودم تا س

 .کم کم پلکهایم روي هم افتاد و به خواب عمیقی فرو رفتم

 با صداي مادر ازخواب پریدم. اولین چیزي که پرسیدم ساعت بود. به محض اینکه مادر گفت ساعت هفت

 ی رفت. صداي به هم خوردنقاشقصبحه از جا برخاستم و به سرعت براي شستن دست و صورتم به دستشوی

 چایخوري در اتاق پذیرایی می رساند که مهمانان سحرخیزمان از خواب برخاسته اند ومشغول خوردن صحبانه

هستند. به سرعت لباس پوشیدم و براي خوردن صبحانه به اتاق پذیرایی رفتم. به کسانی که دور سفره نشسته براي 

 «م و کنار سفره نشستم. مادر با دیدن من که حاضر شده بودم گفت بودند سالم کرد« : چی حاضر شدي؟ 

 «با خونسردي گفتم « : برم بیمارستان دیگه؟ 

 «مادر استکانی چاي جلویم گذاشت و گفت « : امروز خلی کار داریم. باید خونه باشی 

ریستن قلبم را شنیدم و لقمه لحن مادر آمرانه بود و می دانستم حکم قطعی براي نرفتن من صادرشده است. صداي گ

 اي که می جویدم راه نفسم را گرفت. به زحمت لقمه را فرو دادم و چایم را تلخ رویش سر کشیدم. براي

 .درآوردن لباسم به اتاقرفتم و زیر لب به خودم ناسزا گفتم.

 کند. البته ژینوس تنها روز خسته کننده و مزخرفی بود. تمام روز دلم پیش ژینوس ود و به اینکه او االن چه می

 کسی نبود که دلم پیشش بود. دلم براي تیکه پرانیهاي کیان و خانم دکتر الهه گفتن او تنگ شده بود. ساعت

 چهاربعدازظهر از یک فرصت استفاده کردم و به منزل ژینوس زنگ زدم. همان لحظه هم می دانستم این کار بی

 را بدهد. ساعت روي دیوارمی گفت که هنوز نوبت کاري اش تمام فایده است و کسی منزلشان نیست تا جوابم

 نشده است. می دانستم به بازگشت او هنوز ساعتی باقی مانده است. گوشی را سرجایش گذاشتم و با خود گفتم

 یک ساعت دیگر به او زنگ میزنم. یک ساعت بعد هم آنقدر کار سرم ریخته شده بود که وقت سر خاراندن

 رسد به اینکه به ژینوس تلفن کنم. آن شب، شب عروسی برادرم بود و قرار بود طبق رسوم نداشتم چه

 براي عروس حنا ببریم. تا تاریک شدن هوا مثل یک خدمتکار جان می کندم و هنوز فرصت نکرده بودم لباسم را

 بعد از شام اعظمعوض کنم. وقتی حمید آمد و گفت براي رفتن آماده باشید هنوز مشغول شستن ظرف بودم. 

 خانم و چند نفر از همسایه ها به منزلمان آمدند. ساعتی بعد عالیه خانم و عاطفه نیز آمدند. از قبل به یکی از

 همسایه هایمان که مینی بوس داشت سفارش کرده بودیم آن شب ما و مهمانانمان را به منزل عروس ببرد. وقتی

 را عوض می کردم. با خودم قرار گذاشته بودم کت ودامنی را که مادر مهمانان عازم شدند من تازه داشتم لباسم

 براي عروسی حمید خریده بود آن شب تنم کنم و لباسی را که از ژینوس گرفته بودم فرداي آن روز در سالن

 بپوشم. دامن را داخل کیسه نایلونی گذاشتم تا آن رادر منزل شبنم به تن کنم. هول هولکی موهایم را شانه

 کردم و با گیره سر پشتم جمعکردم. همان موقع صداي روشن شدن مینی بوس را شنیدم و از ترس جا ماندن

 مانتوام رابرداشتم و روسري ام را کج و کوله روي سرم انداختم و در حالی که با یک دست کیسه نایلون را حمل

 با شنیدن صداي بوق مینی بوس آنقدر هول می کردم و با دست دیگر دکمه مانتوام را می بستم به حیاط دویدم.

 شدم که به جاي کفش با دمپایی به طرف کوچه دویدم. خوشبختانه هنوز از در خارج نشده بودم که چشمم به

 پاهایم افتاد وبراي عوض کردن دمپایی با شتاب به منزل برگشتم. حسام جلوي راهرو ایستاده بود و بادیدن من

 «که می دویدم گفت « : نترس جا نمی مونی اول روسریتو درست کن بعد برو  چه خبرته شلتاق می کنی.

 بدون اینکه محلش بگذارم کفشم را پا کردم و به طرف در دویدم. قرار بود آن شب حسام م نزل بماند تا خانه
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ان حسابی کوفتم می خالی نباشد. از اینکه با ما نمی آمد خیلی خوشحال بودم چون آنقدر امر و نهی می کرد که حنابند

 شد.

روي صندلی کنار عاطفه نشستم. عالیه خانم و مادر جلوي ما نشسته بودند و با یکدیگر صحبتمی کردند. همان طور که 

با عاطفه صحبت می کردم شنیدم مادر حال عرفان را از عالیه خانم پرسید. گوشم را تیز کردم تا جوابی را که به مادر 

 نم گفت خدا را شکر بهتر است. کم کم بدون عصا راه می رود و هفته اي سه بارمی داد بشنوم. عالیه خا

 براي توان بخشی فیزیوتراپی می رود. از اینکه عرفان بار دیگر راه می رفت خوشحال بودم و در دل خدا راشکر

 .کردم. صداي عاطفه مرا به خود آورد

 «؟ الهه دیپلمت رو گرفتی »

 «بهم می دن  بعد از دوره کارآموزي» 

 عاطفه سرش را تکان دادن و گفت« : یادم نبود کارآموزي داري. آخه زن دادشم کارآموزي نداشت فکر کردم تو 

 «هم نمی ري 

 از شنیدن لفظ زن داداش ازدهان عاطفه خنده ام گرفت. با اینکه عاطفه بزرگتر از افسانه بود، ولی براي احترام

 .اورا زن داداش صدا می کرد

 از عاطفه حال افسانه را پرسیدم و گفتم چرا نیامده است. عاطفه گفت« : خیلی دلش می خواست بیاد، ولی امشب 

 «شام منزل یکی از بستگان پاگشا شده بودند به همین خاطر نتوانست بیاید، ولی فردا حتما میاد 

 داخل منزل می شدیم از شنیدنکمتر از آنچه فکرش را میکردم طول کشید تا به منزل شبنم رسیدیم. وقتی 

صداي موسیقی ذوق زده شدم، ولی به محض ورود ما ضبط خاموش شد. وارد اتاق پذیرایی منزل عروس شدیم. او را 

 دیدم که به احترام مادر و بقیه از روي صندلی بلند شد. لباس ساده وقشنگی به رنگ صورتی به تن داشت و

 رده بود. آرایش مالیمتی بر چهره داشت و با لبخند جذابش زیبایی اشموهاي لخت و بلندش را دورش پریشان ک

 دو چندان شده بود. بدون فیس وافاده جلو آمد و همه را از دم بوسید. همان لحظه متوجه شدم دایره گرد و

 بزرگی دست به دست شد تا به زن چاق و فربه اي که روي زمین نشسته بود رسدي. من که از همان لحظه ورود

 منتظر روشن شدن ضبط صوت بودم وقتی دیدم خبري نیست حالم بدجوري گرفته شد. مادرشبنم با منقلی

اسپند جلو آمد و حضور ما را خوش آمد گفت و ما را باالي مجلس نشاند. کنار مادر نشستم و به اقوام شبنم نگاه 

 ی به تن داشتند. بعضی از آنها تاپکردم.دختران زیادي هم سن و سال خودم در مجلس بودند که لباسهاي قشنگ

 و دامن کوتاه به تن داشتندو بعضی حتی آرایش کرده بودند 

 ز قیافه هایشان که گوشه اي کز کرده بودن می

شد خوان دورود ما مانع ادامه رقص و پایکوبی شان شده است و حضور ما حالشان را گرفته است. نمیدانم به آنها چه 

 طور معرفی کرده بودند که نگاهشان زیاد دوستانه نبود. طرز لباس پوشیدن و آرایشگفته بودند و ما را چ

 بعضی از آنها به حدي نظرم را جلب کرده بود که نمیتوانستم چششم را در اختیار داشته باشم. بیشتر از هر

 لباسش فقط حریر بوددختري جوان و زیبا نظرم را جلب کرده بود که لباسی از حریر مشکی به تن داشت. باال تنه 

 و لباسزیرش کامالً مشخص بود. دامنش هم فقط تا باالي زانو آستر داشت و بقیه دامن حریر خالیبود. برخالف

 من که از دختر و لباسش بی نهایت خوشم آمده بود الهام مرتب لب ورمی چیدو نوچ نوچ می کرد. لحظه اي بعد

 چاق زده میشد به گوش رسید و چند نفر براي دل خوش کُنکصداي تاپ و توپ دایره که توسط همان خانم 
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 تاپ تاپ دست می زدند که مثالً رونقی به مجلس بدهند. با صداي دایره که با ناشی گري تمام نواخته می شد

 کسی رغبت به دست زدن نداشت چه رسد به کسی که با آن آهنگ ناموزون هنرنمایی کند. زنی که دایره به

 با احساس تمام روي آن ضربه می زد. .دست گرفته و

 به حدي بد این کار را می کرد که زدنش بی شباهت به نواختن طبل جنگ نبود خوشبختاه عاقبت

 خسته شدودست اززدن کشید مدتی مجلس به سکوت گذشت که البته بازار حرف گرم بود

 چقدر آنها را مسخره کرده بودم صد از حرص خون خونم را می خورد.به یاد عروسی افسانه وعلی افتاد وآنکه

 رحمت به عروس آنها که پیرزنی هم خوب دایره می زد وهم خوب می خواند. کم تر از نیم ساعت از رسیدن ما

 نگذشته بود که مادر شبنم جلو آمد و روبه روي مادر روي زمین نشست وبا صداي آهسته اي گفت :حاج خانوم

 این دخترا بی چاره ام کردند از بس گفتند از مادر داماد اجازه بگیرم می اجازه می دهید ضبط رو روشن کنیم

 دونید جوونن دیگه نمیشه از اونا زیاد توقع داشت.

 دلم می خواست بپرم وصورت مادر شبنم را غرق بوسه کنم که به این خوبی حرف دل دل جوانها را می زد.مادر

 فی با شادي جوونها ندارم ولی اگه اجاز ه بدین ما تا یکلبخندي زد وگفت: حرف شما متینه راستش من حر

 ساعت دیگه از حضورتون مرخص می شیم اون وقت هر جور که خواستید بزنین وبرقصید می دونستم مادر به

 خاطر عالیه خانوم این حرف را زده که حرمت او را که مادر شهید است نگه دارد. دلخور وناراحت سرم را پایین

 بغ کردم گویا عالیه خانوم که کنار مادر نشسته بود منظور اورا فهمید خنده اي کرد وگفت حوریه انداختم و

 خانوم سخت نگیر بزار جوون ها راحت باشند مادر با حالتی معذب گفت اما شما چی

ا میکنیم و عالیه خانم نگذاشت حرف مادر تمام شود وبا خنده گفت ما هم میشینیم هنرنمایی دختراي گلمون را تماش

 حظ می ریم چه اشکالی داره خدا بخواد عروسیه دیگه , عروسی یعنی شادي

 مادر شبنم پس از کسب اجازه سراغ دخترانی که گوشه اي ایستاده بودند رفت ولحظه اي بعد صداي سوت

 .وشادي آنها اتاق را پر کرد.

 ان به وسط مجلس آمدند وشروعبا روشن شدن ضبط صوت صداي موسیقی شادي برخواست وگروهی از دختر

 کردند به رقصیدن از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم وکم مانده بود من هم بلند شوم با رقص نصفه

 .ونیمه اي که از ژینوس یاد گرفته بودم احساس شادي ام را بروز دهم

 وسط مجلس می رقصیدند نگاه به عالیه خانم نگاه کردم آرام وخونسرد نشسته بود وبدون اینکه به دخترانی که

کند دست می زد. به ظاهر می خواست نشان بدهد که از نظر او موسیقی اشکالی ندارد اما براي من که کم وبیش با 

 روحیه آنها آشنا بودم مشخص بود حواسش به مجلس نیست وخارج ازآنجا سیر می کند. چهره مادر با

 عذب است من به خوبی می دانستم حضور عالیه خانم چنینوجودي که لبخندي بر لب داشت نشان می داد م

 احساسی را به او داده است عاطفه نیز آرام در کنار مادرش نشسته بود وبدون اینکه دست بزند به دخترانی که

 می رقصیدند نگاه می کرد ولی در عوض الهام که گویی روي میخ نشسته است ومرتب این پا واون پا می شد و

 از حضور در چنین جایی راضی نیست از افراطی که در این کار به خرج می داد حرصم در آمده بودمشخص بود 

 با خودم گفتم: اینم که شورشو در آورده. البته او به راستی از خیلی کارها پرهیز می کرد ولی دلیل هم نداشت

 .توقع داشته باشد دیگران هم عقیده او را داشته باشند

 وپایکوبی مدعوین با چاي ومیوه پذیرایی شدند وپس از آن از طرف عروس وداماد نماینده پس از ساعتی رقص
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 اي برخواست وچیزهایی را که به عنوان خرید عروسی تهیه شده بود نشان حضار داد من نیز تازه آن موقع بود

 بلند شدیم تا بهکه خرید عروسی حمید وشبنم را دیدم. الحق که خرید خوب وکامی کرده بودند پس از آن 

 .خانه برگردیم بار دیگر شبنم را بوسیدم وبرایش آرزوي خوشبختی کردم

 وقتی به خانه رسیدیم آنقدر خسته بودم که بدون هیچ حرفی به اتاقم رفتم و بدون اینکه حتی چیزي زیرم پهن

 .کنم فقط با گذاشتن بالشتی زیر سرم به خواب عمیقی فرو رفتم

 هوا روشن نشده بود که مادر صدایم کرد بدون اینکه چشمانم را باز کنم گفتم ساعت چنده؟صبح روز بعد هنوز 

وقتی فهمیدم ساعت هنوز هفت نشده با اوقات تلخی گفتم:بزار یک ساعت بخوابم مثل دیروز می خواهید از کله صبح 

 تا بوق سگ ازم کار بکشید

 رو روي سرم کشیدم وخوابیدم .مادر بدون اینکه بگوید از اتاق خارج شد ومن مالفه

ساعتی بعد از تکانهایی که به پایم می خورد چشمانم را باز کردم همان موقع فهمیدم حسام است زیرا فقط او بود که 

 این طور بیدارم می کرد زیر چشمی نگاهی به حسام انداختم که جلوي آیینه اتاق در حال برس کشیدن به

 دم ولی آنقدر خسته بودم که حال بلند شدن نداشتمموهایش بود.کش وقوسی به بدنم دا

 حسام نگاهی به من انداخت ووقتی دید چشمانم باز است گفت:علیک سالم.ساعت خواب

 با ابی حالی سالم کردم وخمیازه اي کشیدم

 .حسام گفت:بلند شو مامان دست تنهاست

 ن خون کردمبا کسلی گفتم: این همه فک وفامیل دور وبرشن.خب کمکش کنن مگه م

حسام نگاهی به من کرد وگفت: واقعا که تنبل پاشو ناسالمتی امروز عروسی داداشه اگه نخواهی تو عروسیش کمک 

 کنی پس به چه دردي می خوري؟

 از جا بلند شدم وهمان طور که مالفه را تا می کردم گفتم:دیروز از بس دوال راست شدم کمرم درد گرفته

 حسام دیدم که به موهایش می کشید با ناراحتی گفتم:براي چی برس منو برداشتی؟همان موقع برسم را دست 

 حسام همان طور که موهایش را برس می کشید در آیینه به من نگاه کرد وگفت:به همون دلیل که تو برس منو

 بر می داري

 با ناراحتی گفتم:خودت همیشه اونو جلوي ایینه جا می زاري

 می زارم اما نمی دونم چرا بعضی موقعها موهام که تو برس می مونه دراز میشه با پوزخند گفت:آره جا

با بد خلقی گفتم :من فقط یک دفعه برس تو رو به سرم زدم همون دفعه هم براي هفت پشتم بسه موهام ریزش پیدا 

 کرد.

 ضتو. وبرس را به طرفمحسام به شوخی گفت:ااا چرا زودتر نگفتی نکنه یک دفعه کچلی بگیرم بیا بگیر برس قرا

 .گرفت آنرا از دستش کشیدم ودر حالی که غر می زدم اتاق را ترك کردم.

 دو روز بود که از ژینوس خبري نداشتم دلم حسابی برایش تنگ شده بود وساعت شماري می کردم تا او را در

 وم حاضر شوم و با این جملهتاالر ببینم بعد از ناهار وقتی شستن ظرفها به پایان رسید به مادر گفتم می ر

 خواستم به او بگویم با من دیگر کاري نداشته باشد مادر سرش را تکان داد وگفت برو دیگه کارت ندارم

 موهایم بلند بود ونمی دانستم چطور آنها را درست کنم یک بار موهایم را باال جمع کردم ولی خوشم نیامد بار

 زیاد هم جالب نبود با خودم گفتم کاش الهام بود موهایم را سشوار می دیگر پشتم دم اسبی بستم بد نبود ولی
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 کشید اقوامی که خانه مان بودند همه آن قدر مسن بودند که حتی نمی دانستند سشوار چیست از اینکه کسی

 وي آننبود تا از او بخواهم کمکم کند حسابی کالفه بودم با موهاي آشفته آینه را از تاقچه زمین گذاشتم و جل

 نشستم نمی دانستم چه باید بکنم

 با ورود حسام به اتاق از آیینه به او نگاه کردم حسام با دیدن من گفت:تو به غیر از نشستن جلوي آیینه کار

 دیگه اي نداري؟

 حوصله بحث با اورا نداشتم بدون هیچ حرفی موهایم را شانه کردم وبا گیره اي آنرا پشت سرم بستم دلم می

 ت مثل ژینوس موهاي کوتاهی داشتم تا راحت به آن فرم بدهم حسام از کمد لباس کت وشلواري به رنگخواس

 طوسی روشن بیرون آورد و در حالی که دکمه هاي بلوزش را باز می کرد گفت:برو بیرون می خواهم لباسم رو

 .عوض کنم

 با اعتراض به او گفتم :مگه خودت اتاق نداري؟

 مگفت:فعال که ندار

 گفتم:برو طبقه باال منم می خوام لباسمو عوض کنم

 گفت:اونجا نمی شه تو هم بعد از من این کارو بکن

 با حرصا اتاق خارج شدم وپشت در ایستادم چند دقیقه بعد صدایش را شنیدم که گفت داخل شوم وقتی داخل

 برایش وان یکاد خواندم تا چشم بد اتاق شدم لباسش را پوشیده بود خیلی برازنده وخوش تیپ شده بود در دلم

 .به او نظر نزند اما چیزي نگفتم وفقط نگاهش کردم او که انتظار این بی تفاوتی را نداشت گفت: مبارك باشه

 همیشه همین طور بود چیزي را که انتظار داشت به زبان بیاورم خودش می گفت سرم را تکان دادم وگفتم خب

 مبارك باشه

وگفت: می دونی چیه, تو اصال مشکل داري به خدا دلم براي شوهر آینده ات می سوزه زن  نفس عمیقی کشید

 بداخالق بی ذوق عصبی عنق و بدقلقو

 اخم کردم وگفتم تو دلت به حال خودنت بسوزه نظر تو اینه منم دلم به حاله زنی که قراره با تو زندگی کنه می

 ق ومتعصبسوزه شوهر بد اخالق بی ذوق عصبی عنق وبد قل

 لبهایش را جمع کرد وبدون اینکه به رویش بیاورد آیینه را به دستم داد وگفت:آیینه را نگه دار ببینم

 این کار و کردم با دست موهایش را مرتب کرد ودستی به ریشهایش کشید

 گفتم :خوب براي عروسی دادشت ریشت رو می زدي

 نگاهم کرد وگفت:دیگه چی؟

 اال بزنموهات رو هم یک کم ب

 گفت:خب؟

 گفتم:همین

 نمی خواهی کمی برقصم؟

 .آیینه رو سر جایش گذاشتم وگفتم: نه نمی خوام بر وبیرون می خوام لباسمو عوض کنم

 حسام رفت ومن زیر لب گفتم تو تنها چیزي که بلدي حرص دادن منه

 پشتش را باال کشیدم آینه را با ذوق وشوق لباس ژینوس را از کمد درآوردم وآنرا پوشیدم و به زحمت زیپ
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 طوري تنظیم کردم تا بتوانم خودم را خوب ببینم همان لحظه متوجه شدم اگر موهایم را باز بگذارم بهتر به لباس

 می آید.

 همین کار وکردم هنوز کت لباس را به تن نکرده بودم که تقه اي به در خورد و حسام وارد شدانتظار هر کسی را

 محض ورود به اتاق نگاهی به لباسم انداخت با دست جلوي سینه هایم را گرفتم ومانند خطا داشتم جز او به

 کاري که مچش را گرفته باشند با ترس به او خیره شدم نفسهاي حسام مانند خرناس شیري خشمگین بدنم را

 گفت:این چه آشغالیهبه لرزه انداخت عاقبت به حرف آمد وبا صداي خشمگینی که سعی می کرد آن را باال نبرد 

 پوشیدي؟

 با وجودي که از ترس می لرزیدم ولی به هیچ قیمت حاضر نبودم قبول کنم آن لباسی که به تن دارم آشغال

 است با صداي آهسته اي گفتم: االن کت رویش را می پوشم خم شدم تا کت را بردارم چشمش را از روي اندامم

 ب اسغفار می فرستاد داخل اتاق شد و در را بست تا صدایش بیرونبه جاي دیگر دوخت و در حالی که زیر ل

 نرود با عصبانیت گفت: الزم نکرده این را بپوشی تا روي سگم رو باال نیاوردي زود این آشغال رو از تنت در بیار

 ودت میدونیو بعد در را باز کرد وهمان طور که از اتاق خارج می شد گفت: وقتی برگشتم اینو تنت نبینم وگرنه خ

 بغض گلویم را گرفته بود ولی خیال نداشتم گریه کنم از حسام بی نهایت متنفر شده بودم وبه خودم لعنت

 فرستادم چرا تا موقعی که از خانه بیرون نرفته صبر نکرده ام چند دقیقه بعد صداي مادر را شنیدم که طرف

 خواب تکیه دادم مادر وارد اتاق شد حسام هم پشتاتاقم می آمد به سرعت کت روي لباس رو پوشیدم و به رخت

 سرش بود و هنوز عصبانی بود چهره مادر از دیدن لباس درهم شد وبا تعجب گفت:واال به خدا این لباس اونی

 نیست که من براش خریدم

 سپس رو به من کرد وگفت:الهه این لباس رو از کجا آوردي؟

 که نیستی  .چیزي نگفتم:حسام با عصبانیت گفت: الل

 دندانهایم را به هم فشردم و گفتم از دوستم گرفتم

 مادر سرش را تکان داد وگفت: مگه من برات لباس نخریدم که تو رفتی از دوستت لباس قرض کردي؟مگه

 لباس خودت چه عیبی داشت؟

 گفتم این به جاي من حسام پاسخ داد: عیب اینجاست که ولش کردي هر کاري دلش می خواد بکنه صد دفعه

 جنبه آزاد گشتن رو نداره هی گفتید کاري به کارش نداشته باشم اینم نتیجه اش

 .با حرص حسام را نگاه کردم وگفتم: خیلی منو آزاد گذاشتی جون خودت

 همین حرف کافی بود تا جرقه عصبانیت او را تبدیل به آتش کند قدمی به طرفم برداشت که خوشبختانه مادر

 ت واشاره به بیرون کرد با صداي آهسته اي گفت: ببینید می تونی د یک امروز طاقت بیارین بسجلویش را گرف

 .کنید الهه االن لباسش رو عوض می کنه مال خودشو می پوشه

با بغض شانه هایم را باال انداختم وحسام که از عصبانیت لبهایش را روي هم می فشرد گفت:اگه عووضش نکنی با 

 می زنم همین لباس آتیشت

 مادر رو به من کرد و با ایما واشاره گفت جواب ندهم, با چشمانی که از اشک لبریز بود به مادر نگریستم وبدون

کالمی همانجا کنار رختخواب ها نشستم وشروع کردم به گریستن مادر حسام را از اتاق بیرون کرد تا به اصطالح آبها 

اق شد و وقتی دید من هنوز گریه می کنم گفت: خوب تو که می از آسیاب بیفتد لحظه اي بعد خودش وارد ات
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خواستی لباس از دوستت بگیري و ما را خوار وخفیف کنی پس چرا برایت لباس بخرم مگه لباس خودت چه عیبی 

 داشت؟جوابی نداشتم به مادر بدهم مادر گفت بلند شو لباست رو عوض کن بزار شر بخوابه یک امروز رو دندون رو

بزارین تا اینایی که اومدن برن سر خونه زندگیشون نزارید بگن باباشون که مرد مرتب تو سر کله هم می جیگر 

 زنند.

 بدون اینکه سرم را از روي زانوانم بلند کنم گفتم: من عروسی نمیام

 ديمادر با لحن آرامی گفت: یعنی چی که نمیام این دیگه مهمونی وگردش نیست عروسی داداشته االن لج کر

 .می گی نمیام ولی بعد مثل چی پشیمون میشی بلند شو لج بازي نکن

 سرم را بلند کردم وگفتم:مگه چیه با این لباس بیام؟

 .مادر جون حسام رو که میشناسیش اگه به چیزي گیر بده حاال حاال ها ول نمی کنه

 تون مهمه شده یک دفعه حقخوب همین دیگه هر چی اون میگه شما هم قبول می کنید همیشه حرف اون برا

 رو به من بدید؟

 حرفش برام مهمه چون بی راه نمی گه آخه این چه بساطیه راه انداختی؟تو که لباس لختی می خواستی چرا

 همون موقع که رفتیم لباس بخریم نگفتی؟

 بدش میاد مگهده بار بهتون گفتم ولی گفتید حسام پدرمون رو در میاره حسام بدش میاد به من چه که حسام 

 .اون می خواد لباسو بپوشه تازه مگه من می خوام تو مردا با این لباس بگردم

 مادر که از گریه من کالفه شده بود گفت:خوب بسه دیگه بلند شو یک لباس دیگه بپوش اینم بیار همونجا

در حالی که اخم کرده  عوض کن با خوشحالی اشکهایم را پاك کردمو خواستم صورت مادر را ببوسم که نگذاشت و

 بود

 گفت: الزم نکرده منو ببوسی این قدر حرص وجوشم نده واز اتاق خارج شد به سرعت لباسم رو از تنم در

 آوردم و آن را داخل کیسه اي گذاشتم و در کیف مادر چپاندم زیرا اگر آنرا دستم می گرفتم حسام می فهمید

 به آن گیر می داد بلوز ساده اي به تن کردم و مانتوام را رویشکه می خوام آنرا در تاالر بپوشم وباز هم 

 پوشیدم زمانی که از در اتاق خارج می شدم حسام را دیدم که با یکی از اقوام صحبت می کرد هنگام خروج

 خروج من از اتاق نگاه دقیقی به سر تا پایم انداخت و بعد از اینکه مطمئن شد لباسم را عوض کرده ام به

 ش ادامه داد من هم براي اینکه به او بفهمانم حسابی از کارش دلخورم با قهر سرم را برگرداندم در همانصحبت

حال با اینکه فریبش داده بودم حسابی لذت بردم وقتی به تاالر رسیدیم هنوز کسی نیامده بود میهمانان کم کمه از 

 دم که از در تاالر داخل شدند مادر براي خوشراه رسیدند خیلی زود عمه و وزن عمو وبهاره و ارمغان را دی

 آمد گویی جلو رفت چشم زن عمو که به من افتاد مجبور شدم براي سالم کردن به آنها جلو بروم ارمغان و بهاره

 سر تاپایم رابرانداز کردند و من خودم را مشغول کردم تا خوب لباسم را ببینند ارمغان به گرمی با من احوالپرسی

 بهاره خودش را خیلی گرفته بود وجوابم را سرد داد عمه وزن عمو خیلی عادي و با روي خوش با مادرکردولی 

 سالم و علیک کردن واین می رساند که موضوع به عروسی حمید ربط ندارد و مورددیگري در بین است بعد

 کنم علت سردي بهاره فهمیدم حدسم درست بوده و بهاره و افشین مدتی پیش با هم نامزد شده اند فکر می

 همین بود که می دانست افشین پیش از او از من خواستگاري کرده است وبه همین دلیل در خیالش مرا رقیب
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خود می دانست براي من که فرق نمی کرد زیرا از اول هم به افشین عالقه اي نداشتم چند دقیقه بعد عالیه خانم 

 لو رفتم وبه آنها خوش آمد گفتم خیلی دلم می خواست بدانم عرفانوعاطفه به همراه افسانه وارد سالن شدند ج

 هم آمده است یا نه در این حین چشمم به خانم صباحی افتاد که با دو عروسش محبوبه خانم و رویا آمده بودند

 نسر میزشان رفتم و با آنها سالم واحوالپرسی کردم خانم صباحی مرا بوسید وبرایم آرزوي خوشبختی کرد هما

 لحظه محبوبه خانم همسر آقا مجتبی نگاهی به سرتا پایم انداخت وبه جاري اش رویا لبخند زد شاید اگر هر

 وقت دیگري بود از خوشحالی بال در میاوردم که مورد توجه او قرار گرفته ام اما در آن لحظه دیگر به مهران

 فکر نمی کردم.

 بود کم کم به این فکر افتادم که ممکن است پدرش به اویک ساعت گذشت ولی هنوز از ژینوس خبري نشده 

 اجازه نداده تا به تاالر بیاید درست در لحظه اي که ا آمدنش ناامید شده بودم او را دیدم که با سبد گل زیبایی

 وارد شد از خوشحالی کم مانده بود جیغ بکشم با وجود کفشها پاشنه بلندي که پوشیده بودم شتابان به

 لش رفتم و با در آغوش گرفتن او را غرق بوسه کردم وقتی از بوسیدنش سیر شدم قدمی به عقباستقبا

 برداشتم و او را تماشا کردم. بر خالف همیشه مانتوي بلند وسنگینی پوشیده بود و شال زیباي هم روي سرش

 هاي کوتاهش را هم با سشوارانداخته بود وقتی مانتویش را در آورد بلوز شلوار ساده ولی قشنگی به تن دارد مو

 حالت داده بود حتی آرایش هم نداشت فقط رژ صورتی کم رنگی به لبانش زده بود وقتی فهمید متوجه سادگی

 اش شده ام چشمکی زد وگفت:گفتم زیاد عجق وجق نیام تا مامانت اینا فکر نکنند با چه سلیطه اي دوست

 هستی.

 همه سادگی چیست با خنده یک بار دیگر در آغوشش گرفتم و در حالی تازه اون موقع بود که فهمیدم علت آن

که گونه اش را می بوسیدم آهسته گفتم: چه سلیطه و چه غیر اون تو بهترین دوست من هستی هیچ کس نمیتونه تو 

 رواز من جدا کنه.

 کنم به همراه ژینوسدلم لک زده بود از بیمارستان خبر بگیرم ولی باید صبر می کردم تا جایی خلوت پیدا 

 وسبد گلی که آورده بود پیش شبنم رفتیم تا ژینوس را به عنوان بهترین دوستم به او معرفی کنم سپس با مادر

 والهام آشنایش کردم لحظه اي متوجه الهام شدم که با تحسین به ژینوس نگاه می کرد ومطمئن بودم از سادگی

 نوس به گوشه اي دنج وخلوت رفتیم ومیزي را اشغال کردیمو برخورد او خیلی خوشش آمده است همرا ژی

 .همین که نشستیم طاقت نیاوردم وگفتم خوب :برام تعریف کن این دو روز که نبودم چه خبرهایی بوده

 ژینوس خندید وبا شیطنت گفت:خبر چی باید باشه هیچی امن وامان خانم معتمد هم حالش خوب بود بعد دیگه

 ستخدمه که همیشه سر به سرش می گذاشتیم اونم خوب بوددیگه دیگه...اون م

 حرفش را قطع کردم وگفتم: ژینوس لوس نشو خودت می دونی از چی صحبت می کنم

 به شوخی گفت: نه نمی دونم از چی صحبت میکنی؟

 .پیش دستی میوه را جلویش کشیدم وگفتم هیچی بابا غلط کردم بی خیال میوه پوست بکن

 گفت:حاال قهر نکن یک باره مثل آدم می گفتی از کیان چه خبر منم بهت خبر او را می دادمژینوس خندید و

 خندیدم وابرو بال انداختم

 ژینوس گفت :دیروز کتی خانم مرخص شد

 خنده روي لبانم خشکید وهاج وواج نگاه کردم:راست می گی؟
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 دروغم چیه خب بنده خدا چیزیش نبود مرخصش کردن دیگه 

 .«آهشی کشیدم و گفتم « : باید یک روز مرخص میشد  نه دیگه

 .«ژینوس لبخند زد و گفت « : ناراحت نباش. پسره مامان جونش بیمارستان نباشه خودشو بهت میرسونه 

 پوزخندي زدم و گفتم«: تو هم دلت خوشه، فکر کردي دختر براي اون قحطه که با یکی دوبار دیدن از من 

 .«خوشش بیاد 

 ن دیگهم. وقتی بهت میگم خود کم بینی فوري اخمات میره تو هم . پسره تو دنیا هم بگرده مثل تود همی» 

 .«گیرش نمیاد. از خداش باشه یکی مثل تو حتی بهش نگاه کنه 

 به حدي حالم گرفته شده بود که تعریفهاي ژینوس هم باعث نشد از آن حال دربیایم. براي اینکه نشان ندهم

 ه سیب جلوي او را برداشتم و برایش پوست کندم. ژینوس قطعه اي از سیب را به دهانشچقدر دلم گرفت

گذاشت و در حالی که کیفش را برمیداست گفت «: به خاطر اینکه دختر خوبی هستی و برایم سیب پوست کندي 

 .«:بهت جایزه میدم 

 .لبخندي زدم ودر سکوت به او خیره شدم

 ژینوس در کیفش را باز کرد و در حالی که اطراف نگاه میکرد گفت«: کسی این هدیه یک کم خصوصیه و هر 

 .«نباید اونو ببینه 

 فکر میکردم شوخی میکند و یا میخواهد وسایل آرایشش را از کیفش درییاورد. وقتی دیدم کارت ویزیتی از

 روي کارت دلم فروکیفش در آورد فهمیدم شوخی در کار نیست. کارت را روي میز گذاشت. با دیدن نام 

 و "نمایشگاه اتومبیل "ریخت. کارت ویزیت قرمز رنگ و زیبایی بود که روي آن با خط طالیی نوشته شده بود 

 شماره سه خط تلفن ثابت و دو خط همراه زیر کارت درج شده بود "کیان بهاش ".زیر آن نوشته شده بود

 «به من خیره شده بود نگاه کردم و گفتم  با ناباوري به ژینوس که با خنده«: از کجا آوردیش؟ 

 .«شانه هایش را باال انداخت و گفت «: خودش بهم داد 

 لحظه اي احساس کردم بدنم داغ شده است. حالم دگرگون شد و خیلی سعی کردم چیزي به رویم نیاورم. دلم

 ینوس به بازویم زد و گفننمیخواست ژینوس بفهمد که به او حسودي ام شده است. ژ«: این جوري پسر مردمو 

 «تور میکنن 

 به زحمت لبخندي روي لبانم نشست و گفتم«: خوبه، یادم باشه مثل درس زبان و رقص این یکی رو هم به من 

 .«یاد بدي 

 نفس بلندي کشید و گفت« : این دفعه دیگه خر خودتی. یعنی هنوز نفهیمدي کیان کارت رو به من داده که 

چشمان ژینوس نگاه کردم تا بفهمم شوخی میکند یا نه. مثل همیشه کمی سر به سرم گذاشت و بعد  ه« بدمش به تو؟ 

 با خنده

 تعریف کرد« روي اولی که غیبت کردي ساعت ده صبح خانم معتمد مرا به آزمایشگاه فرستاد. وقتی برگشتم 

 موقع فهمیدم میخواهند کتی راکیان رو کنار میز پرستاري دیدم که با معتمد و دکتر صحبت میکرد. همون 

 مرخص کنند. پرونده را روي میزگذاشتم و به حرفهایش گوش کردم. بعد از گواهی ترخیص که پزشک امضا

 کرد کیان به حسابداري رفت تا تسویه حساب بگیرد. نزدیک ظهر بود که کارش تموم شد. منم به اتاق کتی

 هم به سرو صورتش دادم که حسابی کیف کرد. از تو همرفتم رفتم تا کمکش کنم لباس بپوشد. یک حالی 
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 پرسید و گفتم که عروسی داداشته. وقتی میخواستند بروند کنار در اتاق بودم . بعد از رفتن کتی پسرش از من

 تشکر کرد و پرسید چرا خانم دکتر الهه امروز نیومده. منم گفتم عروسی داشتند. با خنده گفت خداي نکرده

 از حرفش خنده ام گرفت و گفتم نه عروسی داداششه. اونم این کارت رو از جیبش در آورد و براي خودش؟

 .«گفت: پس لطفا! اینو بهش بدین و از طرف من هم ازش تشکر کنید 

 «بار دیگر نگاهی به کارت انداختم و گفتم « : من اینو چیکارش کنم؟ 

 .«شانه هایش را باال انداخت و گفت «: بزنی  قابش کن بزن تو اتاقت، خب دیوونه داده که بهش زنگ

 برو تو هم دلت خوشه . از خونمون که نمیشه. غیر از اون من روشو ندارم. زنگ بزنم که چی بشه. اصال چی» 

 «دارم بهش بگم؟ 

 با آمدن چند نفر به طرف میز ما صبحتمان را قطع کردیم و ژینوس کارت را برداشت و آنرا داخل کیفش

 . دیگر فرصتی نشد با ژینوس در این مورد صحبت کنم. بعد از شام لباسم را عوض کردم و همراه مادرگذاشت

 و ژینوس از تاالر بیرون آمدم. ژینوس میخواست آژانس بگیرد، ولی وقتی مادر فهمید که او تنها آمده نگذاشت

 حمید قرار بود او را تا منزل جدیدشاین کار را بکند و گفت که خودمان او را میرسانیم. عده اي از دوستان 

 همراهی کنند. نمیدانستم آیا ما هم به منزل او میرویم یا نه. همراه ژینوس و مادر به طرف خودروي حسام رفتم

 و کنار آن ایستادیم. از خود حسام خبري نبود. ولی احتمال میدادم داخل تاالر باشد. لحظه اي بعد او را دیدم که

 مد. من و ژینوس کمی دورتر ایستاده بودیم و با دختري از اقوام شبنم که در تاالر با هم آشنابه طرف ما می آ

 شده بودیم صحبت میکردیم. حسام را دیدم که به طرف مادر آمد و در خودرو را باز کرد تا مادر سوار شود و

 نش را نداشته باشم،چون بهخودش به طرف تاالر برگشت. هنوز از اودلخور بودم، ولی نه آنقدر که چشم دید

 هر صورت کاري که میخواستم انجام داده بودم. باصداي مادر من و ژینوس به طرف خودروي حسام رفتیم و

سوار شدیم. مادر جلو نشست و من و ژینوس نیز پشت نشستیم. از همان جا عالیه خانم و افسانه را دیدم که با عاطفه 

شسته بودند.علی روي صندلی جلو جا گرفت و حاج مرتضی نیز پشت رل روي صندلی عقب خودروي حاج مرتضی ن

نشست. فهمیدم عرفان با آنان نیامده است. نمیدانستم آیا به خاطر نداشتن جا در خودروست یا هنوز نمیتواند را 

 برود. با آمدن حسام به طرف خودرو فکرم را از افکار ناخوشایندي که در مغزم بود خالی کردم و به

 «ژینوس گفتم «: اشم اینه داد

 «ژینوس با خنده و خیلی آهسته گفت «: زیاد هم وحشتناك نیست 

 آهسته به پهلویش زدم و خندیدم. حسام نزدیک شد و در حالی که دستانش را به پنجره خودرو تکیه داده بود

 «سرش را خم کرد و گفت «: عزیز جون چه کار کنیم؟ بریم خونه حمید؟ 

 «فهمیدم هنوز متوجه ژینوس نشده است. مادر سرش را تکان داد و گفت «: بریم بهتره آره عزیزم، 

 حسام سرش را تکان داد و تازه آن موقع به عقب نگاه کرد. احساس کردم یک لحظه از دیدن ژینوس جا خورد.

 کرد و گفت کهژینوس به او سالم کرد و حسام خیلی مودبانه و متین پاسخش را داد. مادر ژینوس را معرفی 

 .«ژینوس خانم دوست الهه است و قراره با ما بیاد. حسام بدون اینکه به او نگاه کند گفت «: خوشبختم 

 .سپس در خودرو رو باز کرد و سوار شد.

 از آینه او را دیدم که در فکر است. در حال نگاه کردم از آینه به او بودم که از من پرسید«: الهه دوستتون با ما 

 .«اد خونه حمید یا اول ایشون رو برسونیم می
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 نمیخواستم جوابش را بدهم، ولی باید میگفتم که ژینوس هم با ما خواهد آمد. با قیافه گفتم«: آره میاد خونه 

 ...«حمید 

 به عکس من ژینوس با چهره اي گشاده و لحن شیرین گفت«: ببخشید مصدع اوقات شدم. لطف حاج خانم زیاد 

 .«ه بنده قصد مزاحمت نداشتم بود وگرن

 حسام بدون اینکه از آینه به او نگاه کند همانطور که به روبه رو خیره شده بود با تواضع گفت«:خواهش میکنم . 

 «زحمتی نیست 

 مادر با لبخند به ژینوس نگاه کرد و گفت«: این چه حرفیه مادر جون، ما که رفتیم خونه شما رو هم میرسونیم. 

 «خبر دارند دیگه؟  خانواده

 .«بله پدرم خبر دارند با الهه جون هستم و از این بابت خیالشون راحته » 

 به اتفاق به منزل حمید رفتیم و مدت کمی انجا ماندیم. پس از آرزوي خوشبختی براي آن دو خداحافظی کرده و

 ژینوس آهسته توري که مادر منزلشان را ترك کردیم. حسام داخل خودرو منتظر ما بود. پیش از سوار شدن

 .«صدایش را نشنود گفت «: الهه، داداشهاي خوشتیپی داري ها.پس چرا به ما چیزي نگفته بودیم 

 خندیدم و بدون اینکه چیزي بگویم سوارشدم. ابندا به طرف منزل ژینوس رفتیم تا او را برسانیم. سر خیابان

 .«ژینوس گفت  «:دیگه مزاحم نمیشم لطفاً همین جا نگه دارید 

 «حسام با تعحب به خیابان تاریک نگاه کرد و گفن «: منزلتان همین جاست؟ 

 .«ژینوس گفت «: نه، داخل کوچه است، ولی دیگه مزاحم نمیشم 

 حسام بدون هیچ حرفی خودرو را به حرکت در آورد.ژینوس هر چه اصرار کرد تا همانجا پیاده اش کند قبول

 وي ژینوس زدم و زیر گوشش گفتم بی فایده است کمتر از در خونتون قبول نمیکنه.نکرد. با آرنج به پهل

 ژینوس با لبخند به من نگاه کرد و چیزي نگفت . حسام او را درست جلو در منزلشان پیاده کرد و آنقدر صبر

 ن را به منزلمانکرد تا او داخل شود . سپس به منزلمان برگشتیم. هنوز مینی بوس همسابه که قرار بود مهمانا

 برساند نیامده بود. مادر سماور را روشن کرد تا براي مهمانانی که از راه میرسیدند چاي درست کند.براي عوض

 کردن لباس به اتاق رفتم. براي رفع خستگی بالشی را زیر سرم گذاشتم تا کمی استراحت کنم، ولی تا سرم روي

 .بالش رفت متوجه نشدم چه وقت خوابم برد 

 ا شروع محرم پرچمهاي سیاه در و دیوار مسجد و تکیه را سیاه پوش کرده بود. هر سال حسام را کمتر در منزل

 میدیدم . بعضی شبها هم کشیک داشت. روزهایی که منزل بود از همان سر شب، به حسینیه میرفت و تا دیر

 یگشتم.بیماردیگري را در اتاق شمارهوقت خارج از منزل بود.من نیز صبح به بیمارستان میرفتم و عصر بازم

 ساله بود.روزي که او را آوردند سکته کرده بود و در حالت کما بود. 07شش بستري کرده بودند که پیرمردي 

 تا به آن وقت کسی را ندیده بودم که سکته کرده باشد. دکتر و پرستارها باالي سر او بودند و تمهیدات الزم را

 د.به سرعت دستگاههاي مختلف به بدنش وصل شد و داروهاي الزم تزریق شد. با دیدندر موردش اجزا میکردن

 او به یاد پدرم افتادم و همراه بستگاه بیمار گریستم. ژینوس مرا به رختکن برد تا آرامم کند و گفت در چنین

 نمیدانستم فقط یک روز مواقعی باید صبور باشم تا بستگان بیمار بیشتر ناراحت نشوند. پیرمرد که حتی نامش را

 آنجا بستري بود. روز بعد که به بیمارستان رفتم پرستار گفت شب گذشته فوت کرده است. به محض شنیدن

 این خبر گریستم و به حدي غمگین و افسرده شدم که خانم معتمد گفت میتوانم به منزل بروم و استراحت کنم.
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 د کرد به همین دلیل ترجیح دادم بمانم. برعکس ژینوس هم آنمیدانستم رفتن به منزل دردي از من دوا نخواه

 روز نیامده بود و به منزل یکی از بستگان مادرش رفته بود.نزدیک عصر بود که پرستار بخش صدایم کرد و

گفت تلفن به تو کار دادر. نمیدانستم چه کسی ممکن است با من تماس گرفته باشد. مطمئن بودم تلفن از منزل 

 زیرا سابقه نداشت مادر از منزل به بیمارستان تلفن بزند. یک لحظه حدس زدم ژینوس پشت خط است.نیست . 

 «با این فکر تلفن را برداشتم و گفتم «: بله بفرمایید 

 .«صدایی که زیاد هم نا آشنا نبود ازآن سمت گفت «: سالم 

 «اسم را جمع کردم و گفتم من که انتظار شنیدن صداي ژینوس را داشتم جا خوردم. حو«: شما؟ 

 «شخصی که پشت خط بود خندید و گفت «: به همین زودي فراموشم کردید؟ 

 قلبم فرو ریخت . لحظه اي به آنچه میشنیدم شک کردم.باورم نمیشد کسی که پشت خط بود همان کسی بود که

ر کند هنوز او را نشناخته ام، زیرا بی صبرانه در آرزوي دیدنش بودم.مکث من باعث شد فک«: خانم دکتر الهه میگفت

 گفت:

 «الهه هنوز مرا نشناخته اید؟ 

 .«با صدایی که سعی میکردم آرام باشد گفتم «: سالم 

 .«با خنده گفت «: سالم به روي ماهت. حاال دیگه مطمئن شدم منو شناختی 

 میلرزید.شاید اگر در سرماي زیر نمیدانستم چه بگویم. هیچ چیز به فکرم نمیرسید. بدتر از همه بدنم بود که

 صفر قرار میگرفتم کمتر از آن لحظه لرزش داشتم، حتی استخوانهاي فکم نیز میلرزید و دندانهایم به هم

 میخورد. سکوت من او را متوجه کرد که شاید نمیتوانم صحبت کنم. گفت«: الهه نمیتونی صحبت کنی؟ اونجا 

 «کسی هست؟ 

 .«ته چاه در می آمد گفتم  با صدایی که از«: بله 

 خب اشکالی نداره . نمیخواد صحبت کنی. فقط گوش کن. امروز بعد از تموم شدن کارت میخوام ببینمت. دم» 

 «در بیمارستان منتظرتم. ماشین من یک بنز سفیده، فهمیدي؟ 

 .نتوانستم چیزي بگویم. آنقدر منگ بودم گویی در خواب آن چیزها را میشنیدم

 «کیان یکبار دیگر گفت «: ید، دم در بیمارستان. اُکی؟ بنز سف

 .«صدایی که آن لحظه براي خودم نیز ناشناخته بود از حلقم درآمد. فقط گفتم «: باشه 

 .کیان خداحافظی کرد و گوشی را قطع کرد

من بود جلو خانم با دستانی سر گوشی را سرجایش گذاشتم.روي صندلی نشستم.پرستار که از همان ابتدا متوجه حال 

 «آمد و گفت «: سعیدي حالتون خوب نیست؟ 

 .«سرم را تکان داده و به زحمت لبخند زدم. با کنجکاوي گفت «: رنگتون خیلی پریده، خبر خاصی بهتون دادند 

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم«: نه برادرم بود. میدونست امروز حالم خوب نیست زنگ زده بود حالم را 

 «بپرسد .

 «به ظاهر قانع شد و گفت «: میخواهی یک لیوان آب قند برات بیارم؟ 

 تشکر کردم و در حالی که از جا بلند میشدم گفتم«: خودم میرم آبدارخونه میگیرم ». و براي یافتن جاي خلوتی 

 . فکر رابراي فکر کردن از بخش خارج شدم. به جاي آّبدارخانه به حیاط رفتم و لحظه اي روي صندلی نشستم
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 روي آنچه اتفاق افتاده بود متمرکز کردم . چهره کیان در نظرم آمد، و دلم را ذوقی بچانه فرا گرفت. دلم

 میخواست ژینوس بود تا این خبر را به او میدادم و نظرش را جویا میشدم.نگاهی به ساعتم انداختم. دو سه

 دیدن او پر میکشید. وقتی به بخش برگشتم دیگر آنساعت به اتمام کارم مانده بود از همان لحظه دلم براي 

 الهه افسرده و غمگین صبح نبودم و گوییی روح تازه و شخصیتی جدید در من دمیده شده بود. دلم میخواست از

 خوشحالی فریادبزتم و به همه بگویم که امروز قرار مالقات مهمی دارم. تمام مدتی که به آخر وقت مانده بود

 ت بار به ساعت دیواري داخل بخش نگاه کردم. لحظه ها کند و با طمانینه سپري میشد. هر چه بهبیشتر ازبیس

 اتمام کارم نزدیک میشد قلبم با ضربان تندتري میتپید. وقتی براي تعویض لباسم به بخش رفتم دلم از خوشی

 آرزو کردم اي کاش وسیله ايمیلرزید. نگاهی از داخل آیینه رختکن به چهره ام انداختم و براي اولین بار 

داشتم که خودم را از آنچه میدیم زیباتر میکردم. به یاد کلمات کیان افتادم و به اینکه با چه صمیمیتی بدون پسوند و 

 پیشوند مرا الهه صدا کرده بود و اینکه گفته بود میخواهد مرا ببیند. در این کلمه اجباري نهفته بود که

 و اقتدار او را نمایان میکرد. میخواست مرا ببیند و کاري به این نداشت که آیا منلذتی عمیق به من بخشید 

 .میخواهم او را ببینم یا نه

 پس از خداحافظی از چند تن از کارکنان بیمارستان که میشناختمشان از ساختمان خارج شدم و داخل محوطه

ا هیجان قلبم را به تپیدن وا میداشت. وقتی به در شدم.هرچه به طرف در خروجی نزدیکتر میشدم دلشوره اي توام ب

 بیمارستان نزدیک شدم از همان پشت نرده ها به خیابان نگاه کردم. کیان گفته بود خودرویش بنز سفید

 است، خودروي سفیدي طرف دیگر خیابان بود اما یک پیکان بود. جرات نگاه کردن به این طرف و آن طرف را

 دادم که نباید ترس و دلهره مانع از دیدار شود. زیار خودم نیز طالب این مالقات نداشتم.به خودم دلداري

بودم.مسیر همیشگی را در پیش گرفتم و با قدمهایی که کمی تعلل داشت راه را در پیش گرفتم، چند لحظه بعد 

 خودرويصداي بوق خودرویی در پشت سر چون ارتعاش برق تنم را لرزاند. حدس زدم این بوق متعلق به 

 اوست. به مسیرم ادامه دادم و در کمتر از یک چشم به هم زدن او جلوي پایم توقف کرد.ناخودآگاه سرم به

 سمت او چرخید و دیدم که با لبخند سالم کرد. از توصیف حالم در آن لحظه عاجزم. فقط او را میدیدم وبس.

 ترس و لرزي که همیشه در خود سراغ داشتمگویی چشم و گوش دنیا بسته شده بود تا من به راحتی و بدون 

 بتوانم او را ببینم. عینک دودي به چشم زده بود و موهایش را همانطورکه دوست داشتم باال زده بود . وقتی براي

 بار دوم سالم کرد به خودم آمدم و پاسخش را دادم.گفت سوار شوم. خیره نگاهش کردم. گویا متوجه منظورش

 خودرور را باز کرد و به من گفت سوار شوم.ناخودآگاه در خودرو را بستم ونمیشدم.خم شد ودر 

 «گفتم «: نه...متاسفم 

 گویا باورش نمی شد دعوتش را رد کرده ام،زیرا خنده روي لبانش خشک شد.چشمانش را از پشت شیشه تیره

 در حالی که از خودرو عینک نمی دیدم،اما گره ابروانش تعجبش را نمایان می کرد.لحظه اي سکوت کرد و

 خارج می شد گفت«: قصد بدي نداشتم.فقط می خواستم »... دوباره مکث کرد و با صداي بی روحی گفت «: می 

 .«خواستم باهات صحبت کنم 

 نمی دانم چرا آن کار را کردم.گویی کس دیگري غیر از من بود که در خودرو را بسته بود و با لحن محکمی به

ه.شاید مغزم فرمانهاي اشتباه به دست و پایم می داد.دلم به التماس افتاده بود،ولی مغزم با اقتدار مانع از او گفته بود ن

 انجام کاري شد که دوست داشتم.کیان همان طور که ایستاده بود آرنجش را به سقف خودرو تکیه داد و



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6 1  

 

رایش به ضعف افتاده بود.وقتی دستی به موهایش کشید.حس کردم خیلی کالفه است.حالت قشنگی داشت.دلم ب

دعوتش را رد کرده بودم ایستادنم را بی معنی دیدم و به خودم گفتم بهتر است بروي بمیري.آرزو می کردم منو 

 یک بار دیگر از من بخواهد که سوار خودرویش شوم،ولی او چنین کاري نکرد.در عوض گفت«: ببخش.فکر 

 ..«میدونم بد موقعی مزاحمت شدم.می خواستم .

 «.دوباره مکث کرد و ادامه داد «: مهم نیست 

« صداي قلبم آن قدر بلند بود که خودم می شنیدم.به خودم گفتم حال «: چی می خواستی بگی؟الهی الهه بمیره که این 

 : قدر عقب مونده و بی جنبه است.بگو چی می خواستی بگی؟و با صدایی که التماس در آن موج می زد گفتم

 «.چطوره؟ کتی خانم 

 «.با این سوال احساس کردم جو کمی سبک شد.در حالی که لبخند می زد گفت «: خوبه.کتی هم سالم رسوند 

 «.ابروانم را باال انداختم و گفتم «: مگه ایشان می دونست شما اینجا تشریف می آورید؟ 

 .«لبخندي زد و گفت «: بهش گفتم میام ببینمت.گفت بهت سالم برسونم 

 .«نونم،سالم من رو هم به ایشان برسونید مم» 

 .«نیشخندي زد و گفت «: مثل اینکه جز سالم رسوندن کار دیگه اي ندارم 

 آهم را همراه با نفس عمیقی از اعماق قلبم بیرون دادم.چون حرف دیگري نداشتم گفتم«: اگه کاري دیگه اي 

 ندارید با اجازتون باید برم،چون دیرم میشه». از من انتظار داشتم کیان بگوید که مرا می رساند و بار دیگر 

 بخواهد سوار خودرویش شوم ولی او سرش را خم کرد و با لحن دلگیرانه اي گفت«: نه،بفرمایید.مزاحمتون نمی 

 .«شم 

 از این حرف به حدي حالم گرفته شد که دلم می خواست از دست خودم زار بزنم.خداحافظی کرده و باحالی

 گرفته در حالی که در ذهنم به خودم بد و بیراه می گفتم به راهم ادامه دادم.صدایش را شنیدم که گفت «:دست 

 .«کم اجازه بدهید گاهی بیایم و سالم کتی را به شما برسانم 

 در گفته اش طنزي نهفته بود که با من با شکاکی تمام آن را به تمسخر تعبیر کردم.به زحمت لبخندي زدم و

 گفتم«: هر طور میلتان است ». ا ترك کردم.چند لحظه بعد صداي خودرویش را شنیدم که روشن شد و با و او ر

 شتاب از کنارم رد شد.به محض اینکه در پیچ خیابان از نظرم ناپدید شد بغض سنگینی گلویم را فشرد.زیر لب با

 خود زمزمه کردم«: واد سوار دیدي چطور پرش دادي؟حاال دلت رو خوش کن تا دوباره بیاد و از تو بخ

 .«ماشینش بشی.خاك بر سرت که حتی لیاقت سوار شدن ژیان رو هم نداري چه رسد به بنز 

 .با حال بدي به خانه رفتم و تا شب از کاري که کرده بودم پکر و از خودم عصبانی بودم

 روده بر شده بود به خصوصصبح روز بعد ژینوس را دیدم و جریان را برایش تعریف کردم.ژینوس از خنده 

 وقتی که شنید کیان گفته اجازه بدهم براي رساندن سالم کتی بیاید.ژینوس مرا امیدوار کرد که کیان باز هم

 براي دیدنم می آید.آهی کشیدم و گفتم«: فکر نمی کنم دیگه بیاد.اونجور که من احمق در ماشینش رو 

 .«بستم،رفت که پشتش رو هم نگاه نکنه 

 «ژینوس لبخند زد و گفت ... «: هر چی بخواهی باهات شرط می بندم که اون االن از تو دیوونه تره سر 

 حرف ژینوس را قبول نداشتم و فکر می کردم می خواهد مرا دلداري بدهد،ولی وقتی فرداي همان روز جلوي

 ژینوس قبل از من او رادر بیمارستان داخل خودروي قرمز رنگی دیدمش به حرف ژینوس اعتقاد پیدا کردم.
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 .«دید و چنان سیخونکی به پهلویم زد که ناخودآگاه بلند گفتم «: آي.چه خبرته. دنده ام شکست 

 ژینوس از الي دندانهایش هیس بلندي کرد و آهسته گفت«: هیچی نگو، 

 .«خره کیان تو اون ماشین قرمزه است 

 شد.یک لحظه کوررنگی گرفتم و رنگی به نام قرمز راشاید به اندازه رنگ خودروي او صورت من نیز قرمز 

 تشخیص نمی دادم.حالت مستی را داشتم که تلو تلو خوران او را می کشاندند.بیرون از محوطه بیمارستان تازه

 متوجه شدم منظور ژینوس از ماشین قرمز،فورد مشکی رنگی است که رو به روي در بیمارستان پارك شده

 کرده بود.کیان داخل خودرو بود و به محض دیدن ما پیاده شد.پیراهنی قرمز به تن داشتبود.ژینوس اشتباه ن

 که آستین آن کوتاه بود و بازوان عضالنی اش را به نمایش گذاشته بود.دلم می لرزید و از هیجان کف دستانم

 لمه از یادمعرق کرده بود.صداي ژینوس که به او سالم کرد به من نیز یادآوري کرد تا گفتن این ک

 نرود.برخالف دفعه قبل عینک به چشم نداشت و با چشمان سبز و جذابش ابتدا به ژینوس سپس به من خیره

شد و پاسخ سالممان را داد.ژینوس با او احوالپرسی کرد و حال مادرش را پرسید.پاسخ ژینوس را داد و گفت:راستش 

 درحالیکه به من نگاه می کرد گفت«: ما کنم و سالم داشتم از این طرفا رد می شدم گفتم سالمی هم خدمت ش

 .«کتی را هم به شما برسانم 

خیلی سعی کردم نزنم زیر خنده.ژینوس با لبخند به من اشاره کرد و در حالی که به کیان نگاه می کرد گفت «: از 

خانم هم سالم برسانید دیدنتان خوشحال شدیم.به کتی ». سپس طوري که متوجه نشود هولم داد به این معنی که 

 نایستم و برویم

 از کار ژینوس جا خوردم.انتظار داشتم همراه او سوار خودروي کیان شوم،ولی او مرا به رفتن تشویق می کرد.به

 کیان نگاه کردم و از او خداحافظی کردم.نگاهش مانند تیر به قلبم فرو می رفت.اشتیاق و التماس را به وضوح در

ی کردم.دلم می خواست برخالف نظر ژینوس بایستم و به او بگویم هر جا دوست دارد مرا با چشمانش مشاهده م

 خود ببرد.

 درست مثل روز پیش خداحافظی کرد و سوار خودرویش شد و از کنارم گذشت.دلیل کار ژینوس را از خودش

 پرسیدم.او گفت«:  بزار حسابی تشنه بشه.چه معنی داره فکر کنه به محض نشون دادن گوشه چشمی،دخترا

 .«دنبالش راه می افتند 

 حرف ژینوس مرا به فکر برد.ژینوس همیشه درست می گفت،زیرا تجربه اش از من بیشتر بود و با حقایق

 زندگی بیشتر آشنا بود.برخالف من که جز چهار دیواري خانه خودمان جایی را ندیده بودم و جز حسام اخالق

 «.مرد دیگري را تجربه نکرده بودم.ژینوس وقتی دید که در فکرم گفت «: ؟ الهه ناراحت شدي گفتم بریم

 با خنده به بازوش زدم و گفتم«: نه عزیزم،االن خیلی هم خوشحالم.راستش هر وقت به حرف تو گوش کردم 

د که با ضرر نکردم.شاید اگه االن به خودم بود مفت و مجانی سوار ماشینش شده بودم و اونم خیلی مغرور شده بو

 .«یکی دو بار رفتن دنبال یک دختر تونسته تورش کنه 

 ژینوس شکلکی درآورد و گفت:حتی شیطون هم نمی تونست به خوبی من

 «.یک بنده رو رام کنه.می بینی چطور تو مغزت نفوذ کردم؟ 

 «.خندیدم و گفتم «: آره جیگر،شیطون هم باید بیاد پیش تو درس بگیره 

 «.ژینوس با خنده گفت «: سی پوشیده بود؟ راستی دیدي چه لبا
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سر را تکان دادم.ژینوس ادامه داد راه «: انگار نه انگار که تو دهه اول محرم هستیم.خاك بر سر خودشو شمر کرده و 

 .«افتاده 

 .تازه متوجه منظور ژینوس شدم.به فکر فرو رفتم که چرا کیان رنگ قرمز را انتخاب کرده بود

 صداي ژینوس که می خندید مرا متوجه او کرد«: ی اومد.تو هم این قدر تو فکر نرو که به ولی بهش خیلی م

 .«اعتقاداتت توهین شده.مهم قلب آدمه که باید معتقد باشه وگرنه سبز و قرمز نداره 

 مه واز اینکه این قدر راحت فکرم را می خواند خنده ام گرفته بود.سرم را تکان دادم و گفتم آره مهم قلب آد

 .امیدوار بودم در قلب او نیز اعتقاد وجود داشته باشد

 آن روز برخالف روزي که دعوت کیان را رد کرده بودم خیلی خوشحال و از ژینوس خیلی متشکر بودم که

 نگذاشته بود به راحتی همراه کیان بروم

 را ترك کرد.پس از پایان فرداي آن روز ژینوس به خاطر کاري که برایش پیش آمده بود زودتر بیمارستان

 ساعت کار تنها از بیمارستان خارج شدم.خیلی اتفاقی چشمم به کیان افتاد که داخل خودرویی اسپرت به رنگ

 سفید کمی دورتر از بیمارستان منتظر بود.به روي خودم نیاوردم که او را دیده ام و همان طور که سرم پایین

 اده نشد تا خودش را به من نشان بدهد.آن روز کمی حالم گرفته شد وبوداز کنار خودرویش گذشتم.او حتی پی

 با خودم فکر کردم نکند قیدم را براي همیشه زده است،ولی بعد که خوب فکر کردم فهمیدم اگر این طور بود

 جلوي در بیمارستان پیدایش نمی شد و نتیجه گرفتم فقط براي دیدن من به آنجا آمده بود.با این فکر احساس

 .خوشایندي تمام وجودم را گرفت و از اینکه توانسته بودم وقار خودم را حفظ کنم از خودم خیلی راضی بودم

 در همین زمان بود که احساس کردم رفتار ژینوس کمی عجیب شده است.گاهی اوقات به منزلمان زنگ می زد

 بعد از عروسی حمید تمایل ژینوس بهو زمانی که مادر گوشی را برمی داشت کلی با او حال و احوال می کرد.

 اینکه روابطش را با خانواده ام نزدیک تر کند بیشتر شده بود، حتی یکی دوبار هم به منزلمان آمد.بار اول از

 دیدنش خیلی جا خوردم چون هیچ وقت به منزلمان نیامده بود.بیشتر دوست داشت من براي دیدنش

 گرم به منزلمان آمد و من با خوشحالی او را پذیرا شدم.مادر همبروم.به هر جهت آن روز خیلی صمیمی و 

 حسابی او را تحویل گرفت.ژینوس چند ساعت پیشم بود و بعد از آمدن حسام منزل را ترك کرد.موقعی که

 حسام به منزل رسید من و او مشغول دیدن آلبوم عکس بودیم.با ورود حسام به وضوح دیدم رنگ ژینوس سرخ

 را به خاطر حساب بردن از حسام تعبیر کردم.ژینوس از جایی که نشسته بلند شد و در حالی که شد و من آن

 سرش پایین بود با حسام سالم و احوالپرسی کرد.حسام خیلی سنگین و متین پاسخ او را داد و بعد از تعویض

 ژینوس انتظار داشتم حساملباس از خانه خارج شد و تا زمانی که ژینوس آنجا بود مراجعت نکرد.پس از رفتن 

 انتقادي کند یا کنایه اي بزند،اما خوشبختانه صحبتی در مورد حضور در منزل نکرد و فهمیدم به دوستی من و او

 اعتراضی ندارد.بار دوم که ژینوس به منزلمان آمد حسام خواب بود.من و ژینوس در هال نشسته بودیم که

 د.ژینوس مثل بار قبل به احترام او از جایش برخاست و حسام که هنوزحسام با گفتن یااهلل از اتاقش خارج ش

 خواب آلود بود با لبخند به او گفت که شرمنده اش نکند.پس از آن اتفاق بود که کم کم به فکر افتادم شاید

حرف  ژینوس به حسام عالقه مند شده است و زمانی حدسم به یقین تبدیل شد که وقتی از رفتار حسام شکوه کردم

 .«گفت «: داداشت رو گوش کن.مطمئن باش خوبیت را می خواهد 

 با تعجب به او نگاه کردم و گفتم«: چی شد؟چی شد؟تا حاال داداش من لولو خورخوره و فناتیک و قدیمی و امل 
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 .. جاي اما دارهبود و حاال دیگه تبدیل به فرشته نجات شده.» و با خنده ادامه دادم «: ناقال نکنه داداشم با اون ریش 

 .«و سبیلش تورت کرده 

 ژینوس در حالی که چشمانش را به زمین دوخته بود به آرامی گفت«: دلم می خواست یک جور دیگه بودم،یک 

 .«جوري که باعث می شد لیاقت کسی مثل اونو داشته باشم 

 راستی سرگیجه گرفته بودم.با فکر همه چیز را می کردم اال اینکه ژینوس به حسام عالقه مند شده باشد. به

 تعجب به ژینوس نگاه کردم و گفتم«: دیوونه شدي؟هیچ می دونی چی می گی؟حسام داداش منه،ولی توصیه می 

 !«کنم هیچ وقت عاشق همچین موجودي نشی.اونم کی؟خداي من حسام 

 س لبخندي زد و گفتژینو«: نمی دونم چطور بهت بگم.اگه تو هم یک عمر جوري زندگی کرده بودي که هر 

 لحظه دلت می خواست رنگ عوض کنی به جایی می رسیدي که می فهمیدید همه این رنگ و لعابها

 .«پوچ و بی ارزشه.تنها چیزي که موندگاره همون قدرت نامرئی خداونده 

 حرص گفتم دستی به موهایم کشیدم و با«: همین مونده بود که تو هم بري باالي منبر موعظه کنی.بابا ول کن 

 حوصله داري.کی بود به افسانه می گفت امل و عقب مونده.فناتیک و از تمدن دور افتاده.خودت که بد تر

 .«شدي 

 ژینوس وقتی دید حسابی داغ کرده ام خندید و بحث را ادامه نداد.من نیز سعی کردم فراموش کنم او چه می

 ور از حسام خوشش آمده بود و چه چیز در وجود اوگفت.تنها چیزي که متعجبم کرد این بود که ژینوس چط

 دیده که جذبش شده.این در صورتی بود که تمام رفتارهاي حسام براي من نیروي دافعه داشت.یک روز براي

 .سر زدن به ژینوس به منزلشان رفتم.به او خبر داده بودم که به منزلشان می روم و او منتظرم بود

 زنگ را فشردم.تاخیري که در باز کردن در نشان داد باعث شد فکر کنم منزلوقتی به در منزلشان رسیدم 

 نیست.درست لحظه اي که می خواستم برگردم در منزل باز شد.از پله ها باال رفتم.در هال باز بود.در زدم و وارد

 تعجب به اوشدم.ژینوس را دیدم که در حال جمع کردن جانماز بود.هنوز مقنعه سفید نماز روي سرش بود.با 

 «.نگاه کردم و ناخودآگاه پرسیدم « : نماز می خوندي؟ 

 «مقنعه را از سرش درآورد و همان طور که آن را تا می کرد گفت «: خیلی معطل شدي؟ 

 بدون اینکه جوابش را بدهم فقط سرم را به عالمت منفی باال بردم و در عوض پرسیدم«: نمی دونستم نماز می 

 .«خونی 

 .«ژینوس با خنده به من نگاه کرد و گفت «: ندم.االن چند روزه شروع کردم نمی خو

 از صداقتش خیلی خوشم امد.با خودم فکر کردم آیا عالقه به حسام باعث شده ژینوس نماز بخواند؟آن قدر در

.شربت را از فکر بودم که متوجه نشدم مدتی ست با سینی شربت جلوي من ایستاده و با لبخند به من خیره شده است

 دستش گرفتم.او کنارم نشست

 آن شب حسام پیش از اینکه به هیئت برود مشغول خواندن کتابی بود.گاهی سرش را بلند می کرد و به

 تلویزیون نگاه می کرد.من نیز گوشه اي نشسته بودم و به او خیره شده بودم.در همان حال به ژینوس فکر می

 ن قدر از نظر فکري با هم فرق دارند.من از زندگی چه می خواستم و ژینوسکردم و به اینکه انسانها چرا ای

 دنبال چه بود.به این فکر می کردم ژینوس نسبت به شروع دوستی مان چقدر تغییر کرده است و تعجبم بیشتر
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آمدم ربع از این بود که چه چیز در حسام دیده که از او خوشش آمده است.با صداي حسام به خودم «. چه خبره؟یک 

 «بیشتره میخ شدي. خیلی خوشگلم؟ 

 .«با لبخند گفتم «: نمی دونم،شاید از نظر بعضی ها باشی،ولی به نظر من که چنگی به دل نمی زنی 

 .«حسام خندید و در حالی که از جایش بر می خاست گفت «: تو بدسلیقگی تو شک ندارم 

 منزل خارج شدیم.سر خیابان افسانه را دیدم که همراه آن شب براي دیدن دسته هاي عزاداري همراه مادر از

 علی به منزل حاج مرتضی می رفتند.با آن دو سالم و احوالپرسی کردیم.از افسانه پرسیدم«: براي دیدن دسته می 

 «میآیی؟ 

 : گفت«االن که دارم با علی آقا می رم خونه مادرجون.شاید با او و عاطفه بیام.سر خیابان کنار عده اي زن 

 ایستادیم.نیم ساعت بعد عالیه خانم و افسانه هم آمدند.از افسانه سراغ عاطفه را گرفتم گفت که درس می

خواند. همان طور که با افسانه صحبت می کردم متوجه دختري شدم که نیم رخش خیلی شبیه ژینوس بود.دختر 

ی می گشت.افسانه او را دید و رو به چادري مشکی به سر داشت و طرف دیگر خیابان میان جمعیت دنبال کس

 «من کرد و گفت «: الهه،اون دختره سپهري نیست؟ 

 از اینکه افسانه هم او را شبیه ژینوس دیده بود تعجب کردم و در حالی که با دقت بیشتري به او نگاه می کردم

 .«گفتم «: نمی دونم،شاید باشه 

 وقتی برگشت و تمام رخش را دیدم با خنده گفتم«: ودشه چرا خ». وبراي ژینوس دست تکان دادم.ژینوس با 

 .دیدن من لبخند زد و به طرف ما آمد

 «افسانه با صداي آهسته اي گفت «: چادري نبود،بود؟ 

 .«به افسانه نگاه کردم و گفتم «: نبود،اما شده 

 ژینوس به او نگاه کردم افسانه منتظر توضیحات بیشتر بود،در صورتی که من توضیحی نداشتم.با نزدیک شدن

و پس از سالم و احوالپرسی با او روبوسی کردم.ژینوس با دیدن افسانه خیلی خوشحال شد و به گرمی با او سالم و 

احوالپرسی کرد.احساس کردم افسانه از رفتار و اخالق ژینوس خیلی متعجب شده است.البته حق هم داشت چون 

.به حق که چادر مشکی فوق العاده به او می آمد و چهره ظریف و زیبایش ژینوس از زمین تا آسمان فرق کرده بود

 در آن خیلی خواستنی شده بود.سه تایی به گوشه اي رفتیم و مشغول صحبت شدیم.ژینوس و افسانه

 خوب با هم گرم گرفته بودند طوري که خنده ام گرفته بود زیرا تا چند وقت پیش هیچ کدام چشم دیدن

 ند.افسانه و ژینوس حرف می زدند و من فقط شنونده بودم.در همان حال به کیان فکر می کردم دیگري را نداشت

و اینکه حس می کردم او همان مردي است که همیشه خواهانش بوده ام.خوش قیافه و خوش هیکل، امروزي و با 

ید و خوش ترکیب بود و ناخنهاي فرهنگ.به یاد مادرش افتادم که با وجود سن و سال نسبتاً باال دستهاش مثل پنبه سف

بلندش را الك خوشرنگی پوشانده بود.همان لحظه دستان مادر جلوي چشمم ظاهر شد که چروك شده و لک آورده 

بود.آهی کشیدم و از اینکه مادرم را با کتی مقایسه کرده بودم از خودم دلگیر شدم.چهره مادر جلوي چشمم ظاهر 

 به خاطر ما گذشته بود.مادرم زنی زحمتکش بود وشد که از تمام خوشیهاي زندگی اش 

 همیشه دوش به دوش پدرم سختیها را تحمل کرده بود.او هیچ خوشی را تنها براي خودش نمی خواست و من

 9.حق نداشتم او را با کس دیگري مقایسه کنم

 نه رویش را محکمبا صداي طبل و سنج متوجه دسته عزاداران شدم که از حسینیه مسجد خارج می شدند.افسا
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 گرفت و ژینوس هم به تبعیت از او این کار را کرد.با خنده به ژینوس نگاه کردم و گفتم«: بسه تو رو خدا، خفم 

 .«کردي 

 .ژینوس لبخند زد و چیزي نگفت

 راهنگاهم به جوانانی بود که از حسینیه خارج می شدند.اکثر بچه محلهایمان را می دیدم که زنجیر می زدند و هم

 .«نوحه خوان تکرار می کردند «: حسینم واي حسین... حسینم واي حسین 

 همان طور که به آنان نگاه می کردم حسام را دیدم که کناري ایستاده بود و سینه می زد.خودم را کمی عقب

 کوبکشیدم تا چشم او به من نیفتد.همان لحظه با دیدن عرفان که به فاصله کمی ایستاده بود در جا میخ

 شدم.خیلی وقت بود که ندیده بودمش.دلم به تپش افتاد و حالت کسی رو داشتم که گم شده اي را پیدا کرده

باشد.با دیدن او از خوشحالی سر از پا نمی شناختم به خصوص وقتی دیدم خیلی عادي و بدون هیچ ناراحتی راه می 

د بود. بدون اینکه به جایی نگاه کند سینه می حسینم رود.سر تا پا مشکی پوشیده بود و موهایش برخالف همیشه بلن

 .«زد و زیر لب همراه با جمعیت عزادار تکرار می کرد «: واي حسین 

 «.ژینوس سرش را جلو آورد و آهسته گفت «: الهه براي چی می خندي؟ 

 رو پوشاندم و گفتم متوجه شدم بدون اینکه خودم بفهمم لبانم قوس خنده برداشته.با چادر جلوي دهانم«: همین 

 .«آره داشتم به یک نفر نگاه می کردم «» ؟ همین جوري »

 «ژینوس به جهتی که من نگاه می کردم چشم انداخت و با دیدن حسام گفت «: به داداشت؟ 

 سرم را تکان دادم و گفتم«: آره.داشتم به اون نگاه می کردم ببینم چه چیز قابل توجهی داره که بعضی دیوونه ها 

 .«او را پسندیده اند 

 .«ژینوس آهسته خندید و گفت «: الهه خیلی خري 

 آن شب به من و ژینوس خیلی خوش گذشت.به ژینوس به خاطر اینکه حسام وقتی او را دید که با چادر است

 خیلی تحویلش گرفت و به من چون دلی سیر عرفان را تماشا کردم و تالفی چند وقتی که او را ندیده بودم

.درآوردم صبح روز بعد به شوق دیدار کیان به بیمارستان رفتم،ولی هنگام تعطیل شدن او ا ندیدم.با حالی گرفته به 

 خانه رفتم و دلم را به این خوش کردم که ممکن است جایی ایستاده بود که من نتوانسته بودم ببینمش

 دوبار پدرش را دیده بودم،ولی برخورد آن شب هم ژینوس با پدرش به محل ما آمد تا دسته تماشا کند.یکی

چندانی با او نداشتم.براي سالم کردن به پدر ژینوس جلو رفتم بر خالف تصوري که از ژینوس در ذهنم جا داده بود 

 مهربان و دلسوز به نظر میرسید و

 ودرست مثل خود ژینوس شوخ و خوش برخورد بود.وقتی ازاو تشکر کردم که ژینوس را اورده خندید 

 گفت:مزاحمت دختر من که تشکر الزم نداره یکی ندونه فکر می کنه ما تو کشور دیگه اي هستیم و دسته از

 .جلوي خونمون رد نمیشه

 .خندیدم و در دل گفتم:خب آخه دسته شما که حسام نداره

 ینوس پس ازژینوس نگاه معنی داري به من کرد و لبخند زد طوري که حدس زدم فکرم را خوانده است .پدر ژ

 چن دقیقه ما ر ترك کرد و به ژینوس سفارش کرد جایی بایستد که او بتواند براحتی پیدایش کند .نشانی

 منزلمان را دادم وگفتم اگر ما سر خیابان نبودیم به منزل رفته ایم .بدون هیچ اعتراضی سرش را تکان داد و

 تم :پدرت مرد خوبیه اونجور که ازش تعریف کردهخداحافظی کرد.پس از رفتن او به ژینوس نگاه کردم و گف
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 بودي نبود

 .ژینوس آهی کشید و گفت:خودم هم نمی دونم شاید به خاطر اینکه از مادرم جدا شده ازش دلگیرم

 .سعی کردم موضوع را عوض کنم تا او را به یاد از هم پاشیدگی خانواده اش نیندازم

 نم .هر روز پکر و افسرده تر به خانه می آمدم و در این فکر بودم کهروزها می گذشت بدون آنکه کیان را بببی

 چرا کیان دیگر براي دیدنم نمی اید .هر بار که از ژینوس می پرسیدم چرا نیومده ؟می خندید و می گفت:داره

 خودشو قانع می کنه فراموشت کنه

ه او می دادم .نیامدن او دلیل دیگري نمی از حرف او که با خنده بیان می شد خیلی دلگیر می شدم ولی حق را ب

 توانست داشته باشد

 هر شب ژینوس به محل می آمد.کمکم افسانه نیز متوجه تغییر شخصیت او شده بود و حسابی با او رفیق جون

 جونی شده بود کم کم احساس می کردم با تغییر اخالقش نمی توانم با او راحت باشم از اینکه گاهی تجربیاتش را در

اختیارم می گذاشت و از من می خواست اشتباهات او را تکرار کنم حوصله ام سر می رفت.دیگر به ان صورت نوار 

 گوش نمی کرد و حتی دست از ارایش کردن هم برداشته بود.با این حساب خیلی دوستش داشتم و

 عادت کرده بود و دو روز کهحاضر نبودم ازاو دست بکشم .مادر هم او را دوست داشت و به امدن او به خانمان 

اورا نمی دید جویاي حالش می شد مادر می دانست که پدر و مادر ژینوس از هم جدا شده اند و او پیش پدرش 

 زندگی می کند به همین علت بود که خیلی به او محبت می کرد تا ذره اي کمبود او را جبران کند.جالب اینجا

 می کرد .حسام دیگر با وجود او غریبی نمی کرد و هر وقت و او را میدیدبود که ژینوس مادر را مادر جون صدا 

 حسابی تحویلش می گرفت .البته مثل همیشه جدي و خشک بود و فکر می کنم با همین جدیت توانسته بود

 ژینوس را شیفه خودش کند.من که به شوخی به ژینوس می گفتم تو مازوخیستی یعنی از خود ازاري لذت می

 او می خندید و می گفت این معناي ازادي واقعیه نه اونی که تو دنبالش هستی بحث در این مورد بی فایده بري و

 بودزیرا تصور می کردم عشق او را کور کرده و حقیقت را نمی بیند .گویا زمان جاي من و او را باهم عوض

معه سه روز می شد که به بیمارستان نرفته بودم کرده بود تاسوعا و عاشورا مصادف با چهارشنبه و پنجشنبه بود و با ج

روز تاسوعا دلم به حدي گرفته بود که دوست داشتم زار بذنم . به خصوص که حسام نذاشته بود براي دیدن دسته 

 سر خیابان بروم ..ژینوس به منزل مادربزرگش رفته بود زیرا قرار بود خرج بدهند .از من هم خواسته بود بروم

 و شبنم به منزلمان امده بودند نتوانستم بروم.حمید و شبنم قرار بود این سه روز را منزلمان ولی چون حمید

 بمانند ولی حتی حضور آن دو که خیلی هم برایم عزیز بود نتوانست از اضطراب و افسردگی ام کم کند هنگام

 و لحظه اي بعد مرا صدا کرد وعصر ژینوس با قابلمه بزرگ نذري به منزلمان امد حسام براي باز کردن در رفت 

 ..گفت :ژینوس خانم اومده

 اولین بار بود که حسام او را با نام می خواند همیشه او را دوستت صدا می کرد .خیره نگاهش کردم .اخمی کرد و

 .گفت:کر هم که شدي .می گم دوستت دم در منظره

 کرد با اخم گفت:بدون حجاب از پله هاي حیاط پایین امدم که دستانش را باز 

 کجا؟

 .گفتم: مگه نمی گی دوستم دم دره

 سرش را تکان داد و گفت:همین جوري؟ بدون حجاب؟
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 بدون کلمه اي عقب گرد کردم و در حالی که براي آوردن رو سري می رفتم گفتم:خب الاقل بگو بیاد تو

 س را دیدم که همراه حسام داخلحسام به طرف در رفت و من بعد از پیدا کردن روسري به حیاط رفتم .ژینو

 حیاط ایستاده است .قابلمه بزرگی در دست حسام بود.به ژینوس سالم کردم با لبخند پاسخم را داد .حسام

 .قابلمه را به طرف من دراز کرد و گفت: خانم سپهري زحمت کشیدند و نذري آوردند

 می اومدي.با خنده گفتم:چه خبره یکباره دیگه نذریتون رو برمی داشتی 

 . ژینوس لبخند زد و گفت:قابلتون رو نداره .زورم نرسید وگرنه این کار رو می کردم

 . لبخندي روي لب حسام نشست و گفت:دستتون درد نکنه انشاهلل قبول باشه

 در همان حال نگاهش به من افتاد که به او خیره شده بودم و به حالت شکلک دهانم باز کرده بودم .خنده اش

 خورد و به من گفت: دوستتون رو دعوت نمی کنی داخل ؟را 

 .با همان حالت گفتم:چرا اگه شما کمتر تعارف تیکه پاره کنید این کارو می کنم

 احساس کردم حسام از این حرف خوشش نیامد.زیرا نگاه چپ چپی به من انداخت و با جدیت گفت:با اجازتون

 منزل خارج شد .ژینوس که متوجه اخم او شد لبش را به دندان و با یک خداحافظی ما رو ترك کرد و از در

 گرفت و با اشاره پرسید چی شد؟

 .سرم را تکان دادم و. گفتم ولش کن همین جوریه

شبنم از دیدن ژینوس خیلی خوشحال شدو با او احوالپرس کرد .حمید هم با لبخند جذاب همیشگی اش حال او را 

 یلی خوشحال شد و به خاطر نذري از او تشکر کرد. ژینوس در جواب مادرپرسید .مادر از دیدن ژینوس خ

 .گفت:قابلی نداره مادر جون

احساس کردم شبنم از شنیدن این لفظ از دهان ژینوس متعجب شد و لحظه اي به حمید نگاه کرد .حمید با لخند به 

 طبقه باال رفتژینوس تعارف کرد که راحت باشد و خودش براي اینکه او معذب نباشد به 

 ژینوس پس از ساعتی من را ترك کرد .پس از رفتن او باز هم دلتنگی به سراغم آمد خودم می دانستم چه

 مرگم شده است. به حدي بیقرار و اشفته بودم که حمید متوجه حالم شد و پرسید:الهه چرا انقدر پریشانی ؟

 حمید نشان می داد حرفم را باور نکرده است .ولی انقدر به زحمت بهانه اي براي توجیه پیدا کردم با اینکه چهره

 فهمیده بود که سوال پیچم نکرد تا سر از کارم در بیاورد..این اضطراب تا شب همراه من بود.با رسیدن تاریکی

 هوا همراه با شبنم براي دیدن دسته به سر خیبان رفتیم .ژینوس هم مطابق معمول هر شب سر خیابان منتظرم

وقتی دسته از تکیه مسجد خارج شد حسام را همراه عرفان دیدم که زنجیر می زدنند .با دیدن عرفان گویی بود .

 گمشده ام را پیدا کردم.تا زمانی که دسته عزاداران از پیچ خیابان ناپدید شدند به او نگاه کردم و در این

 .فکر بودم که این دیگر چه دردیست که به جانم افتاده است

 عطیالت سر کار برگشتم ولی ذوق و شوق گذشته را نداشتم.دیگر باورم شده بود که کیان فراموشمپس از ت

 .کرده است.ان روز هم پس از اتمام کار کسی را منتظر خودم ندیدم

 روزها از پس هم می گذشت و من دیگر حوصله کار کردن در بیمارستان رانداشتم .بی صبرانه منتظر تمام شدن

 وزي ام بود.احساس افسردگی و پوچی بدجوري عذابم می داد.نسبت به همه بدبین و عصبی شدهدوره کار آم

 بودم .با لحن تندي جواب مادر را می دادم و مرتب با حسام جرو بحثم می شد.خودم می فهمیدم غیر قابل تحمل

 ا به الهام می کرد و او درشده ام .ولی نمی توانستم رفتار خود را تغییر بدهم .گاهی اوقات مادر شکایت من ر
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 .صدد نصیحت من بر می امد که البته این گوش در بود و اون گوش دروازه 

دو هفته بود چشمم به در بیمارستان بود تا شاید یک بار دیگر کیان را ببینم هر بار که می دیدم از او خبري نیست 

 دیگران خالی می کردمپکر و افسرده تر راه خانه را در پیش می گرفتم و حرصم را سر 

 یک روز که مثل همیشه بعد از مطمئن شدن از نبودن کیان جلوي در بیمارستان با ناراحتی راه منزل را در پیش

 گرفتم هنگام گذشتن از خیابان انقدر در فکر بودم که متوجه خودروي مشکی رنگی که به سرعت داخل خیابان

 ف کنم.راننده به موقع پایش را روي ترمز زد.از ترس یک متر عقبپیچید نشدم و کم مانده بود که با ان تصاد

 پریدم و در همان حل منتظر شنیدن بد و بیراهی از طرف راننده بودم.زیرا مقصربنده ام که بی هوش حواس می

 خواستم از خیبان رد شوم وقتی خبري از فحش و لعنت نشد به راننده نگاه کردم و همان موقع از دیدن کیان

 شکم زد.او هم مات زده مثل مجسمه پشت رل خشکش زده بود .نمی دانم از ترس بود یا از هیجان ولی عرقخ

 سردي از مهره هاي کمرم به پایین لغزید .سعی کردم تکانی به خودم بدهم.مثل اینکه پاهایم به زمین چسبیده

 ز خودرو پیاده شد .با حالتیبود.کیان را دیدم که به خودش آمد و دستی به صورت و چشمانش کشید و ا

 پریشان گفت:خوبی؟

 به خودم امدم و هیجانی را که از دیدن او به من دست داده بود در پس پرده قلبم پنهان کردم و با لحنی که

 سعی کردم خیلی ارام باشم گفتم :بله شما چطوري؟

 از اشتباهی که کرده بودم لبم را گازهمان موقع متوجه شدم منظور او از این سوال این است که طوري نشده ام؟

 گرفتم تا خنده ام را پنهان کنم.مثل اینکه او نیز متوجه اشتباه من شد ه بود زیرا خندید و گفت:منم خوبم ولی

 .باور کن خیلی ترسیدم

 سرم را زیر انداختم و گفتم:نزدیک بود کار دستتان بدهم

 تم که خودمو برسونم تا نرفتی ببینمتجلوتر امد و گفت:مقصر من بودم خیلی عجله داش

 خیلی خودم را نگه داشتم تا از خوشحالی به هوا نپرم .پرسدم:با من کاري داشتید؟

 .راستش دلم براتون تنگ شده بود.یکی دو هفته بود رفته بودم ترکیه .قرار بود بیشتر بمانم ولی طاقت نیاوردم

 بقیه حرفش رابشنوم.همان موقع خودرویی به خیابان پیچید وچیزي به ذهنم نرسید تا بگویم و تر جیح دادم 

 بوق زد تا کیان خودرویش را کنار بکشد کیان به من گفت:سوار می شی؟

 ابروانم را باال انداختم و او با خنده گفت:دست کم صبر کن تا ماشینم رو بکشم کنار

 ابان پارك کرد پیاده شد و ربرویم ایستاد وبه عالمت مثبت سر تکان دادم .پس از اینکه خودرویش را کنار خی

 گفت:الهه بیا و اذیتم نکن، آهسته گفتم :من دوست ندارم کسی رو اذیت کنم ولی نمیتونم سوار

 ماشین شما هم بشم.من هنوز شما رو خوب نمی شناسم

 ه همدیگر روخوب اگه می خواهی بیشتر منو بشناسی باید یه خورده برام وقت بزاري تو خیابون که نمی ش

 شناخت میشه؟باید همدیگر رو ببینیم

 همان طور که سر پایین بود گفتم:ولی من نمی تونم این کار رو بکنم ...یعنی خوانواده ام اجازه چنین کاري را

 نمی دهند

 پس تلفن خونتون رو بده گاهی با هم تلفنی صحبت کنیم_

 نه نمیشه_



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6 9  

 

 پس تو به من زنگ بزن_

 د این راه بهتري بود.دوباره گفت:شماره منو داري؟سکوت کردم شای

 سرم را تکان دادم و گفتم:بله دست ژینوسه

 چرا دست ژینوس من اونو دادم بده به تو_

 آره داد ولی من ...حرفم را خوردم.نمی توانستم همان ابتداي کار به او بگویم که از ترس خوانواده ام حتی نمی

 برمتوانم کتاب رمانی به منزل ب

 در ادامه حرف من گفت :پاره اش کردي ؟

 کیفش را در آورد تا کارت دیگري به من بدهد .دستم را به حالت امتناع تکان داده و گفتم:نه پاره نکردم . بعد

 از مکثی کوتاه گفتم :نمی تونستم شماره تون رو پیش خودم نگه دارم

 خب حاال فهمیدم...به من زنگ می زنی؟

 نمی دونم_

 تو رو خدا نگو نمی دونم بگو زنگ می زنم تا خیالم راحت بشه باشه؟ منتظر باشم؟_

 فکر کردم و گفتم:قول نمی دم ولی سعی می کنم

 قول بده سعی هم بکن اُکی؟_

 سرم را یک سو خم کردم.لبخند زد گفت:پس منتظر هستم باشه ؟

 گفتم:باشه ولی

 خوام بشنوم بگی قول نمی دم با لبخند نگاهم کرد و گفت:حاالدستانش را جلوي دهانم اورد و گفت:هیس نمی 

 اجازه میدي برسونمت؟

 سرم را به نشانه ي مخالفت تکان دادم و گفتم : نه متشکرم خودم می رم

 نفس عمیقی کشید و گفت:باشه هر جور راحت تري پس به امید دیدار

 ا شادي وصف ناپذیري به سمت خانه روان شدم.از او خداحافظی کردم و صبر کردم از جلویم رد شود سپس ب

 

 

 بیشتر از چند هفته از مالقال من و کیان گذشته بود و در این مدت فقط یکبار آن هم از منزل ژینوس با او تماس

 گرفته بودم.در همان یکبار بیشتر از نیم ساعت با هم صحبت کرده بودیم .ترسم از دوستی با او ریخته بود و هر

یشتر از روز پیش شیفته اش می شدم.کیان پشت تلفن چنان با شیفتگی و عالقه صحبت می کرد که تمام وجودم روز ب

از عشق لبریز می شد.به راستی همان چیزي بود که آرزویش را داشتم با محبت سرزنده شوخ و خوش قیافه .در نیم 

 قاتی با هم داشته باشیم.ساعتی که با هم صحبت می کردیم بیش از چند بار از من خواست تا مال

 من هم بدم نمی آمد ببینمش ولی هنوز فرصت مناسبی پیدا نکرده بودم.می دانستم به زودي دوره کاراموزي

 من به پایان می رسد و با شناختی که کم و بیش از خوانواده ام پیدا کرده بودم می دانستم بعد از ان نمی توانم به

 خاطر خیلی اصرار کرد تا مرا ببیند .موضوع را با ژینوس در میان راحتی به او تلفن کنم به همین

 گذاشتم.او خیلی سعی کرد مرا از این کار منصرف کند .اما وقتی دید خیلی مصرم و حرف در گوشم فرو نمی

 رود قبول کرد به عنوان همراه با من بیاید به شرطی که این بار اول و آخرم باشد

 نتخاب کردم که قرار بود حسام به مدت دو روز به ماموریت برود .همان روزي کهبراي دید کیان زمانی را 
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 حسام به ماموریت رفت شماره کیان را که هنوز پیش ژینوس بود گرفتم و به او تلفن کردم .همان ابداي صحبت

 گفتم که همراهبا بی قراري گفت که دلش می خواهد مرا ببیند و من که به همین منظور به او تلفن کرده بودم 

 ژینوس به دیدنش می آیم .از خوشحالی با صداي بلند خندید و گفت :چه عجب خانم دکتر الهه یه وقتی هم به

 این مریضتون دادید

 .ان روز خیلی کوتاه با او صحبت کردم و قرار روز بعد را گذاشتم سپس از او خداحافظی کردم

خاستم و حاضر شدم .مادر گفت:اله کلید بردار .شاید برم خونه الهام صبح روز بعد مطابق معمول همیشه از خواب بر

 .مبین کمی حال نداره می رم یه سري بهش بزنم

 با ناراحتی گفتم: چشم

 نگران نباش واکسن زده کمی تب داره

 .خیالم راحت شد و گفتم:به الهام سالم برسونید شاید من هم زودتر اومدم.میام خونه الهام

ا به نشانه موافقت تکان داد مثل همیشه مقنعه ام را سر کردم و از خانه بیرون امدم .از همان لحظه مادر سرش ر

 دلشوره ام شروع شد.با اینکه خیالم از بابت نبودن حسام راحت بود.ولی احساس خوبی نداشتم.حس می کردم

 ردن به کیان از این فکر ودارم به کسانی که دوسشان دارم خیانت میکنم براي پرت کردن حواسم با فکر ک

 خیال ها خود را دور کردم..درست در لحظه اي که از جلوي منزل حاج مرتضی رد می شدم عالیه خانم از در

 منزل بیرون امد .هنوز مرا ندیده بود که به او سالم کردم .برگشت و با لبخند پاسخم را داد و حال مادر را پرسد

کردم و به راهم ادامه دادم .صحبت با او نه تنها مرا از احساس بدي که با ان دست  .پس از چند لحظه از او خداحافظی

 به گریبان بودم در نیاورد بلکه وجود این احساس را در من بیشتر کرد به خصوص که نگاه عرفان را در

 رف خانهچشمان مادرش می دیدم .این احساس انقدر قوي بود که ناخودآگاه به عقب برگشتم و چند قدم به ط

 برداشتم.دلم می خواست به خانه برگردم و در حریم امن آنجا این حس بد و مشمئز کننده را فراموش کنم

 هنوز سر کوچه نرسیده بودم که به خاطر اوردم کیان منتظر من است.لحظه اي ایستادم و با کشیدن نفس

 همان چند قدم فاصله بود..صدایی مرتب توعمیقی راه بازگشته را طی کردم .شاید بین راه و بیراه به اندازه 

 گوشم زمزمه می کرد:برگرد نرو.دلم می خواست چیزي در گوشم فرو کنم ا این صدا رانشنوم .پیش خود

 .شروع کردم به زمزمه کردن شعري و با قدم هاي تند پیش رفتم

 بودیم به منزل او بروم و همراه او به جاي بیمارستان را منزل ژینوس را در پیش گرفتم زیرا از قبل قرار گذاشته

 سر قرار حاضر شوم.وقتی زنگ زدم ژینوس آماده بود ولی چهره اش نشان می داد زیاد از این همراهی راضی

 نیست.

به او سالم کردم و به عادت همیشه روبوسی کردیم .کمی بعد به اتفاق او راهی شدیم.قرار بود کیان سر خیابان 

 باشد.به ژینوس گفتم سر و وضعم چطوره؟بیمارستان منتظرمان 

 ژینوس نگاهی به سر تا پایم انداخت و گفت:خوبه

مشخص بود زیاد سر حال نیست چون مثل همیشه نبود و سکوت اختیار کرده بود.می دانستم اگر دلیل ناراحتی اش 

اکت در کنار او راه بروم را بپرسم سر نصیحت را باز می کن.به همین خاطر ترجیح دادم چیزي نگویم و ارام و س

 .صداي ارام ژینوس مرا از دنیاي خیالم بیرون آورد.
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 الهه این راهی که تو داري میري من خیلی وقته رفتم...چندین بار ولی هر دفعه فهمیدمم اخرش هیچ چیز نیست

 با تمسخر گفتم:ادم همیشه باید خودش تجربه کنه

 تجربه خوبه ولی نه در مورد هر چیز_

 ه نظر من که هر چیز الزمه تجربه بشه.مگه خودت نمی خواستی تو زندگیت تجربه بدست بیاري ؟ب_

چرا چون کسی رو نداشتم ازش راهنمایی بخوام ولی تو که مثل من نیستی تو یه مادر مهربون داري که همیشه _

ي دلسوزي داري که هواي حسرتش رو می خورم یک خواهر دلسوزي داري ، زن برادرت ادم فهمیده ایه .برادر ها

 کارت رو دارند.

 پوزخندي زدم و گفتم: ژینوس بس کن دیگه. همین جوریش دلم داره می ترکه تو هم با این روضه اي که می

 خونی کم مونده اشکم رو در بیاري. مرد و مردونه اگه دوست نداري بیاي بگو، به خدا ناراحت نمی شم، ولی

 کنی چون بهش قول دادم که می دم اونم االن منتظرهنخواه که منو از رفتن منصرف 

ژینوس لبخند تلخی زد و گفت: ترش نکن. می دونی که نامردي تو مرام من نیست. تا آخر هم باهات هستم، ولی 

 بهت گفتم که بعد نگویی دوست خوبی نبودي.

 ف نزن، من تو رو همونتو بهترین دوست من هستی و بودي و خواهی ماند، ولی تو رو خدا مثل افسانه حر

 ژینوس شلوغ و شیطون می پسندم. خدا این حسام رو لعنت کنه که هر چی می کشم از دست اون می کشم. 

ژینوس به بازویم زد و گفت: اگه همین االن نگی غلط کردم می رم و پشت سرمم نگاه نمی کنم. تازه زنگ میزنم 

 منکرات لوت می دم

 داش خودمه دوست دارم لعنتش کنمبا خنده گفتم: به تو چه، دا

 داداش خودت باشه. ولی حق نداري در موردش اینطور صحبت کنی. نه به خاطر اینکه ازش خوشم میاد، بلکه 

 .به خاطر مردي و پاکیش.

 خندیدم و گفتم: باشه بابا غلط کردم، چرا می زنی

 تی به خود آمدم سر خیابان بیمارستانآنقدر گرم صحبت بودیم که نفهمیدم چطور آن راه را طی کردیم. وق

 بودیم. دلهره اي که تا چند دقیقه پیش فراموشش کرده بودم به سراغم آمد. مثل همیشه ژینوس زودتر از من

 کیان را دید و آهسته گفت: اجل معلق اونجا وایساده

 مان حال دستانش را زیر بغلسرم را بلند کردم و کیان را دیدم که به خودروي قرمز رنگی تکیه داده بود. در ه

 زده و به زمین خیره شده بود

حس می کردم از گرما در حال انفجارم. دهانم خشک شده بود و زبانم به سقف آن چسبیده بود. کیان سرش را 

 چرخاند و به محض دیدن ما صاف ایستاد با اینکه خودم را آماده کرده بودم باز هم احساس ترس و دودلی به

 . به چند قدمی اش رسیدیم. در سالم پیشدستی کرد. ژینوس خشک و عبوس پاسخش را داد وسراغم آمد

 دیگر جلو نیامد. من نیز به تبعیت از او همانجا ایستادم. کیان حالمان را پرسید. در این بین فقط من بودم که

 ا زیاد خوب نیستجواب او را دادم. کیان به ژینوس نگاه کرد و گفت: ژینوس خانم مثل اینکه حال شم

 لبخند کمرنگی زد و گفت: بله. سپس به من اشاره کرد و ادامه داد: ایشون منو از رختخواب بیرون کشیده و به

 اینجا آورده

 با لبخند به ژینوس نگاه کردم و گفتم: راست می گه
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 کیان در عقب خودرو رو باز کرد و گفت: بفرمایید سوار شوید

 و منتظر ماند تا اول من سوار شومژینوس نگاهی به من کرد 

 تا خواستم قدمی براي سوار شدن بردارم کیان گفت: البته اگر یکی از دوشیزه خانمها لطف کنند و جلو بنشینند

 بهتر است، در غیر اینصورت مردم آزارها بهمون گیر می دن

 م. احساس کردم ژینوس کمیمن و ژینوس به هم نگاه کردیم. هر دو منظور او را از مردم آزارها فهمیدی

 غیرتی شد زیرا اخمهایش در هم رفت. به عکس من خنده ام گرفته بود. دلیل خنده ام قیافه اي بود که ژینوس

 گرفته بود. به یاد بحث پیش از آمدنمان افتادم که چطور از حسام جانبداري می کرد. کیان منتظر بود تا تصمیم

 روي صندلی جلو بنشیند. ژینوس به سختی و مانند کسی که به زور او را بگیریم که کداممان داوطلب می شود

 وادار به کاري کرده باشند سوار شد و در را محکم بست. کیان نگاهی به من کرد و آهسته در حالی که لبخندي

 !می زد گفت: چه عصبانی

 و خیره شده بود. لبخندي زدم ونگاهی به ژینوس انداختم. مثل برج زهرمار روي صندلی نشسته بود و به روبر

 گفتم: آخه به زور آوردمش

 نیشخندي زد و گفت: معلومه

 کیان خودرو را دور زد و در سمت جلو را باز کرد و به من گفت: بفرمایید سوار شوید

 تشکر کردم و در حالی که از خجالت سرخ شده بودم سوار شدم. کیان در را بست و از پشت خودرو دور زد تا

 ودش هم سوار شود. در این فاصله برگشتم و به ژینوس نگاهی انداختم. او به من نگاه کرد، سپس نگاهش راخ

 از من برداشت و به جلو خیره شد. با نشستن کیان روي صندلی جلو احساس معذب بودن شدیدي می کردم.

 از اینکه دعوتم را رد نکردي خودم را به طرف در کشیدم. او نگاهی به من کرد و لبخندي زد و گفت: ممنونم

 سرم را خم کردم و با خجالت گفتم: خواهش می کنم

 بدون اینکه ژینوس راببینم احساس کردم نیشخند تمسخر آمیزي روي لبش می باشد و سرش را با تاسف تکان

 می دهد. با این احساس ناخودآگاه به طرف او برگشتم و درست همان نیشخند را روي لبش دیدم

 ن رو به من کرد و گفت: چقدر فرصت دارید؟کیا

 نمی دانستم چه بگویم. به طرف ژینوس برگشتم و او را دیدم که بی تفاوت به بیرون نگاه می کند. به کیان که

 منتظر پاسخ بود نگاه کردم و گفتم: فکر می کنم یکی دو ساعت بتونیم بیرون باشیم

 پرسید: امروز بیمارستان هم می روید؟

 اي من ژینوس پاسخ داد: اگه شما لطف کنید و کارتان را زودتر تمام کنید ما به بیمارستان هم می رسیمبه ج

 کیان از آینه نگاهی به ژینوس انداخت و با خنده گفت: چشم اطاعت میشه

 کیان خودرو را به حرکت در آورد به سرعت خیابانها را پشت سر می گذاشت و به سمت مقصدي نامعلوم پیش می

 رفت. از سرعت زیاد خودرواش

احساس سرگیجه کردم. ژینوس طاقت نیاورد و گفت: ببخشید سر که نمی برید. درضمن اگه می شه لطف کنید به ما 

 هم بگویید کجا قرار است برویم.

 از لحن صحبت ژینوس و از کلماتی که به کار برده بود به حدي خنده ام گرفت که می دانستم اگر چشمم به او

 یفتد نمی توانم جلوي خنده ام را بگیرم. به همین خاطر سرم را به طرف پنجره چرخاندم و به بیرون نگاه کردم.ب
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 صداي کیان را شنیدم که گفت: بله، ببخشید حواسم نبود. فکر کردم بهتر است برویم دربند، چون هم هواي

 خوبی داره و هم بتونیم دور از هیاهوي شهر ساعتی استراحت کنیم

 ژینوس گفت: لطف کنید اونجا نرید. چون االن نه هواش به درد ما می خورد و نه ما اونقدر وقت استراحت

 داریم. اگه میشه همین نزدیکی ها یک جا نگه داري صحبتتان را بکنید و خالص

 ا او دعواهر چقدر لبم را به دندان گرفتم تا نخندم نتوانستم. ژینوس چنان با کیان صحبت می کرد که گویی ب

 دارد. بیچاره کیان هم که حسابی جا خورده بود نمی دانست چه باید بکند. از سرعتش کم کرد و گفت: هر چی

 شما بگید. حاال من کجا باید برم؟

 ژینوس که برخالف من اکثر جاهاي تهران را مثل کف دستش می شناخت آدرس پارکی را به او داد. کیان بدون

رفت وقتی در حاشیه پارك توقف کرد ژینوس در حالی که پیاده می شد گفت: من می رم روي  هیچ اعتراضی به آنجا

 آن نیمکت می نشینم. شما هم زودتر صحبتهایتان را بکنید

 به محض پیاده شدن ژینوس کیان نفس راحتی کشید و گفت: واي مردم این دیگه کیه دعوا داره

 خندیدم و گفتم: همیشه اینجور نیست

 ا همان حالت گفت: می دونم به خاطر همین تعجب کردم. اون موقع که کتی تو بیمارستان بستري بودکیان ب

 خیلی خوش اخالق تر از این بود. چش شده؟

 یه کم حال نداره. به زحمت راضیش کردم با من بیاد_

 خدا شفاش بده_

 بگو.سپس درحالیکه به طرفم می چرخید گفت: همه رو ول کن و از خودت برام 

 از حالت نشستن و صحبت کردنش معذب شدم و در حالی که خودم را جمع می کردم سرم را پایین انداختم و

 گفتم: چیزي ندارم بگم

 کیان خندید و گفت: دنیا حرف تو اون چشماي خوشگلته. مگه میشه آواي لباي خوش ترکیب چیزي نداشته

باعث می شد دلم فرو بریزد احساس ترس سراپایم را فرا  باشه بگه صدایش حالت اغوا کننده اي داشت و همین

گرفته بود و دلم به این خوش بود که ژینوس به فاصله کمی از ما روي نیمکت نشسته است. همان لحظه با خودم فکر 

ه کردم اگر ماشینش را روشن کند و مرا با خود ببرد چه باید کنم. افکارم آنقدر بچگانه و خام بود که خودم هم خند

ام گرفت و پیش خودم گفتم: دیوونه مگه شهر هرته که تو رو با خودش ببره. تازه کجا می خواد ببره از میان این 

همه آدم و شلوغی شهر به این بزرگی . از فکري که در سرم جریان داشت قوس خنده اي روي لبام.افتاده بود و 

 ه خاطر حرف اوستشاید به خاطر همین لبخندم بود که کیان تصور کرد لبخندم ب

 کیان منتظر بود تا من حرفی بزنم و من که نه چیزي به ذهنم می رسید و نه حرفی براي گفتن داشتم مانند

 شاگرد تنبل مدرسه سرم را پایین انداخته بودم تا معلم مرخصم کند. همان لحظه به مسخره بودن این مالقات

 ی نداشتی بزنی قرار مالفات گذاشتی. صداي کیان مرا ازفکر کردم و به خودم گفتم: تو غلط کردي وقتی حرف

سرزنش خودم بازداشت. سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. با جسارت چشم به چهره من دوخته بود و در حالیکه 

 شیفته نگاهم می کرد گفت: الهه ازت خیلی خوشم اومده. نمی دونم چطوري بهت بگم دلم می خواد

کلمه هایی که جمله اش را تمام کند مکث کرد، سپس ادامه داد: دلم می خواد ... همین دیگه.و بعد  و براي پیدا کردن

 خندید.
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 حرفش برایم نامفهوم بود. نمی دانستم دلش چه می خواست، ولی هر چه بود چیز زیاد جالبی نبود که ترجیح

 شما که این همه اصرار داشتید منو ببینید حاال داد آن را به زبان نیاورد. براي آنکه از آن حالت دربیایم پرسیدم:

 بگویید ببینم چکارم داشتید؟

 دستی به موهایش کشید و گفت: کار خاصی نداشتم. فقط می خواستم بیشتر با هم آشنا بشیم

 جسارت بیشتري به خرج دادم و گفتم: به چه منظور؟

 از هم خوششون می یاد سعی می کنن بیشترلبخندي زد و گفت: منظور خاصی نبود. به هر حال دو نفر که 

 همدیگه رو بشناسن

 -دلیل این شناختن چی می تونه باشه؟ _

 نگاه عمیقی به چشمانم انداخت و گفت: دلیلش اینجاست. به قلبش اشاره کرد و ادامه داد: اولش همینجوري

 اي هستی ... یک جور خاص ازت خوشم اومد. مثل خیلی دختراي دیگه، ولی بعد احساس کردم یک جور دیگه

 سکوتی بین ما بوجود آمد و باز او بود که سکوت را شکست و گفت: من بیست و پنج ... نه، ماه دیگه بیست و

پنج سالم تموم میشه. باید گفت بیست و شیش سالمه. یک نمایشگاه ماشین دارم که البته همه اش مال خودم نیست 

پلمم درس خوندم و بعدشم زدم به کار آزاد. االنم همینی ام که می بینی. خوب چون با یکی از بچه ها شریکم. تا دی

این از من حاال تو از خودت بگو، دوست دارم بیشتر باهات آشنا بشم. هنوز لب باز نکرده بودم تا چیزي بگویم که با 

با دیدن دو موتور سوار  صداي انگشتی که به شیشه راننده می خورد سرم را باال کردم. کیان نیز برگشت. یک لحظه

 که لباس آشنایی هم به تن داشتند رنگ از رخم پرید. هنوز صورتشان را ندیده بودم،

 ولی به محض دیدن لباسهایشان که لنگه آن را حسام داشت کم مانده بود از ترس قبض روح شومکیان به

 یین کشید و با لحن خونسرديطرف من برگشت و با شتاب گفت: اصال نترس بگو نامزدیم. سپس شیشه را پا

 گفت: خدا بد نره جناب چی شده؟

 .مردي که جلوي موتور نشسته بود با لحن جدي گفت: کارت ماشین، گواهینامه

 کیان با همان خونسردي گفت: ولی من پارك ممنوع نایستادم. در ضمن فکر می کنم این مدارك رو افسران

 راهنمایی رانندگی می خواهند

 شت موتور نشسته بود پیاده شد و دیگري موتور را جلوي خودروي کیان پارك کرد. . با دیدن کلتیمردي که پ

 که به کمر موتور سواران بسته شده بود لرزش دست و پایم شروع شد و با صداي ضعیف و ترسانی گفتم: کارت

 ماشین رو بده

 کنمکیان به طرف من برگشت و با لبخند گفت: می دونم دارم چکار می 

همان موقع تازه متوجه رنگ و روي من شد و گفت: الهه نترس، هیچ اتفاقی نمی افته. لحن کالمش طوري بود که صد 

 در صد اطمینان داشت اتفاقی نمی افتد. ولی من به اندازه او احساس امنیت نمی کردم

 شیشه صدایشان را می شنیدم که از یکی از آن دو از کیان خواست تا پیاده شود. او همین کار را کرد. از نیمه باز

 کیان پرسیدند: خانم با شما چه نسبتی دارد؟

 کیان خیلی خونسرد و مطمئن گفت: ایشون نامزدم هستند

 دیگري گفت: با نامزدتون تو خیابون صحبت می کنید، اونم به این شکل؟

 کیان با قیافه حق به جانبی گفت: پس کجا صحبت کنیم؟



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 5  

 

 ه ژینوس شدم که از جلوي خودرو به طرف کیان و آن دو مرد رفت. قلبم کم مانده بود از جادر این موقع متوج

 کنده شود. ژینوس رو به کیان کرد و گفت: داداش چی شده؟

 یک لحظه فکر کردم اشتباه شنیده ام. آن قدر ترسیده بودم که جرات تکان خوردن و خارج شدن از خودرو را

 نداشتم

 سردي گفت: هیچی ژینوس جون، تو برو تو ماشین من االن حلش می کنمکیان با همان خون

 مرد رو به ژینوس گفت: ایشون برادر شما هستند؟

 ژینوس با اطمینان سرش را تکان داد و گفت: بله و اسمشان هم کیان بهتاش است. نام مادر خدیجه روح پرور،

کند. مرد سرش را تکان داد به این معنی که کافیست و رو شماره شناسنامه شون هم ...و نشان داد که دارد فکر می 

 کرد به کیان و گفت: کارت شناسایی

 کیان از جیب عقب شلوارش کیفش را بیرون آورد و از داخل آن گواهینامه اش را نشان داد. مشخصاتی که

 ن را به طرف کیانژینوس داده بود به ظاهر با کارتی که نگاه می کردند مطابقت داشت زیرا پس از رویت آ

 گرفتند . از او معذرت خواهی کردند. یکی از آنان گفت: به هر حال تالش ما براي امنیت جامعه است

 کیان دستش را به طرف آنان دراز کرد و درحالیکه سرش را به تایید حرف آنان تکان می داد گفت: بله بله

 فت: ژینوس سوار شو بریم خونهمتوجهم. انشاهلل موفق باشید. سپس رو به ژینوس کرد و گ

 مردي که براي برداشتن موتور از جلوي خودروي کیان می رفت خطاب به ژینوس گفت: خواهر از اینکه

 ناراحتتان کردیم ما را ببخشید

 .ژینوس آهی کشید و با حالی گرفته گفت: خدا ببخشد

ه باشد.تا زمانی که کیان خودرو را روشن کرد و سپس در عقب را باز کرد و سوار شد. باورم نمی شد که به خیر گذشت

به راه افتاد هنوز فکر می کردم االن است که جلویمان را بگیرند و بگویند فهمیده اند که برایشان فیلم بازي کرده 

 ایم. حتی زمانی که چند خیابان از آنجا دور شده بودیم هنوز فکر می کردم با موتور تعقیبمان می

 ر شدیم کیان از آینه به ژینوس نگاه کرد و گفت: به موقع به دادمان رسیدید. خیلی متشکرمکنند وقتی کمی دو

 ژینوس عبوس و ناراحت گفت: تشکر الزم نیست. من فقط به خاطر الهه این کار را کردم

 کیان ابروانش را باال انداخت و گفت: به هر صورت کارتان قابل تقدیر بود.

 دیدید گفتم مردم آزارها همه جا هستند. نمی دونم چی از جون مردم می خوان.سپس رو به من کرد و گفت: 

 مرتب پاچه می گیرند

از ناراحتی سرخ شدم. احساس کردم غیر مستقیم به حسام نیز توهین می کند. صداي ژینوس که مشخص بود 

 عصبانی است نوید جنگ می داد:

 و نه می دانید چه خدمتی به جامعه می کنند توهین نکنید. .آقا خواهش می کنم به کسانی که نه می شناسیدشان

 کیان که به هیچ وجه از لحن ژینوس جا نخورده بود با خونسردي گفت: چه خدمتی می کنند؟

 ژینوس با صداي بلند و با حرارت گفت: اونا براي حفظ ناموس شما و امثال شما زحمت می کشند. زمانی که

 د همونا بودند که جونشون رو سپر بالي من و شما کردند. نمی خواهید کههشت سال تو کشورمون جنگ بو

 بگویید اهل این کشور نیستید و نمی دانید جنگ یعنی چه؟

 کیان با صداي بلند خندید و گفت: تنها چیزي که حتی فکرش را نمی توانستم بکنم این بود که ژینوس خانم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 6  

 

 وباره گفت: هشت سال جنگ بود. ولی مگه ما جنگ میوکیل مدافع یک مشت .... و حرفش را خورد. د

 خواستیم. هر کی جنگ رو شروع کرده بود خودش هم رفته جنگیده. تازه مگه مفت و مجانی رفتن بجنگن

ژینوس با عصبانیت گفت: من خودم هم یک آدم احمق مثل بقیه هستم و جانماز آب نمی کشم. ولی میشه به من بگی 

 ه؟ تازه کی بود جنگ رو شروع کرد؟ اگه همه می خواستند مثل شمافکرکنندقیمت جون یک آدم چقدر

 االن یک ویتنام دیگه بود.

 لحن ژینوس خیلی تند بود. زیر چشم به کیان نگاه کردم تا واکنش حرف او را مقابل حرف ژینوس ببینم.

 شده بود، بلکه لبخندي هم بر لببرخالف تصور من کیان از اینکه ژینوس به او توهین می کرد نه تنها ناراحت ن

داشت. وقتی متوجه شد نگاهش می کنم به طرفم برگشت و با لبخند چشمکی زد. سپس خطاب به ژینوس که می 

 دانستم خون خونش را می خورد گفت: جنگ ویتنام؟ راستی کالس چندم بودیم که تو کتاب تاریخ از این

 جنگ مطلب نوشته بود؟

ردي ژینوس را به تمسخر گرفته است. بعد با خنده ادامه داد: خواهر جون، خودت رابه مشخص بود کیان با خونس

 خاطر یک مشت مردم آزار ناراحت نکن. باشه؟

 .ژینوس با حرص گفت: مردم آزار تویی و هفت جدت

 م و پقیآنقدر بانمک این جمله رو به زبان آورد که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و دستانم را جلوي صورتم گرفت

 زدم زیر خنده . با این حال خوب می دانستم با اینکار لعنت ابدي ژینوس را براي خود خریده ام، ولی دیگر نمی

 توانستم طاقت بیاورم. به خصوص وقتی به این فکر کردم که ژینوس به خاطر اینکه کیان ندانسته به حسام

 ه روده بر شوم.توهین می کند این قدر جوش آورده کم مانده بود از خند

 اشکی که از شدت خنده از چشمانم سرازیر شده بود پاك کردم و سرم را به طرف پنجره گرفتم و لبانم را زیر

 دندانهایم فشار دادم تا دیگر نخندم. احساس کردم کیان تازه سرحال شده است چون پرسید: ژینوس خانم

 راستش را بگو این دو تا آقا با شما نسبتی داشتن؟

ینوس که حسابی از دست کیان و یا شاید بیشتر از من شاکی بود گفت: به هر حال فرقی هم نمی کنند . یکی از ژ

 همونایی که شما مردم آزارشان می خوانید برادر همین دوشیزه خانمی است که سنگش را به سینه می زنید

 حرصم گرفت و براي دیدن واکنش خندیدن را فراموش کردم. از اینکه ژینوس این موضوع را مطرح کرده بود

 کیان به او نگاه کردم. کیان فکر می کرد اشتباه شنیده از آئینه به ژینوس نگاه کرد و گفت: شما چی گفتید؟

 گفتم برادر الهه سپاهیه 

 کیان به من نگاه کرد و گفت: آره؟

 نفس عمیقی کشیدم و سرم را تکان دادم و گفتم: بله درست می گه

 انش را باال انداخت و لبخند زد و گفت: از خجالت باید بمیرم اینطور نیست؟کیان ابرو

 .کالمش بوي طنز می داد. شنیدم که ژینوس آهسته گفت: آره

هم من حرف ژینوس را شنیدم و هم کیان فهمید که او چه جوابی داد. خندید و گفت: چشم یادم می مونه. و رو به من 

 خواهی به شما بدهکارم. قصد توهین به کسی را نداشتم فقط میکرد و گفت: الهه من یک معذرت 

 خواستم کمی سر به سر ژینوس خانم بزارم

 لبخندي زدم و چیزي نگفتم
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 ژینوس گفت: حاال دیدید مردم آزار به کی می گن؟

 کیان خندید و گفت: آره، فهمیدم

 وس بی معطلی در را باز کرد و از آن خارجبه خیابان بیمارستان رسیدیم. وقتی کیان خودرو را نگه داشت ژین

 شد و منتظر شد تا من هم پیاده شوم. تا خواستم در را باز کنم کیان گفت: یک لحظه صبر کن

 نگاهش کردم که گفت: می خواستم یک باره دیگه ازت معذرت خواهی کنم و بگم چه برادرت سپاهی باشه چه

 نباشه، خیلی می خوامت

 ایین انداختم. گفت: به من زنگ بزن. هر وقت تونستی باشه؟با خجالت سرم را پ

 بدون اینکه پاسخی دهم از خودرو پیاده شدم. چند لحظه بعد ما را ترك کرد. ژینوس با من قهر کرده بود و

 حرف نمی زد. با خنده گفتم: عوض اینکه من از تو شاکی باشم تو طلبکاري؟ بنده خدارو حسابی سنگ رو یخ

 کردي

 ی کرد و گفت: که چی هه هه ههاخم

 دستم را دور شانه اش انداختم و در حالی که او را به خودم می چسباندم گفتم: باور کن اونقدر بانمک گفتی

 مردم آزار خودتی و هفت جدت که دیگه نتونستم طاقت بیارم.

 ضی. و در حالی کهژینوس هم خنده اش گرفت و گفت: ولی دلم خنک شد. حاال گم شه بره بمیره پسره عو

 کارت ویزیت کیان را از داخل کیفش بیرون می آورد گفت: الهه تو قول دادي این اولین و آخرین بارت باشه.

 خودتم که دیدي این پسره مال خوبی نیست. حاال با اجازه ات این کارت کذایی رو همون جوري که خودم برات

 آوردم همون جور هم پاره می کنم

 حتی نظرم را بخواهد با یک حرکت آن را دو نیم کرد و بعد نیمه هاي آن را تکه تکه کرد. با لبخند و بدون اینکه

 سرم را به نشانه موافق بودن با او تکان دادم و چیزي نگفتم تا خودش را خالی کند. در همان حال شماره تلفن

 کیان را به خاطر سپردم و امیدوار بودم از خاطرم نرود

 تاخیر به بیمارستان رفتیم و پس از اتمام کار به منزل برگشتیم. آنقدر در فکر بودم که پاك از یادمبا سه ساعت 

 رفته بود قرار است براي دیدن مبین به منزل الهام بروم. وقتی خودم را جلوي در خانه دیدم دیگر تنبلی ام آمد

 م جاي خلوتی گیر بیاورم تا کمی فکر کنم.آن همه راه را تا منزل الهام طی کنم. به خصوص که احتیاج داشت

 از منزل به الهام زنگ زدم تا هم مادر بفهمد که به منزل برگشته ام و هم اینکه حال مبین را بپرسم. الهام گفت

 .حال مبین بهتر شده و گوشی را داد تا با او صحبت کنم

 سرم گذاشته بودم به فکر فرو رفتم. پس از قطع کردن تماس همان جا دراز کشیدم و درحالیکه دستم را زیر

 ژینوسس فکر می کرد با برخورد امروز و دیدن اخالق کیان قبول کرده ام او کسی نیست که شایسته و الیق

 دوست داشتن من باشد. ولی خبر نداشت برخورد امروزش تردیدي را که در مورد او داشتم از بین برده است و

 ان کسیست که همیشه می خواستماطمینان حاصل کرده ام که او هم

 خونسرد، بی قید،عاشق و راحت. او تنها کسی بود که این گونه بود.همان لحظه یک بار دیگر شماره تلفن کیان

 را تکرار کردم و بلند شدم تا آن را جایی یادداشت کنم ولی ترجیح دادم در ذهنم آن را به خاطر داشته باشم،

 ري داشت.زیرا در آن صورت امنیت بیشت

 کمتر از دو هفته بعد دوره کارآموزي مان تمام شد و من و ژینوس توانستیم مدرك رضایت بخشی مبنی بر
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 گذراندن دوره کارآموزي تسلیم مدرسه کنیم.آخرین روزي که از بیمارستان خارج شدم، با امیدواري به خیابان

 م انتظارم بیهوده است به طرف خانه راه افتادم. نگاه کردو تا شاید کیان را ببینم و بعد از اینکه مطمئن شد

 با رسیدن اربعین و متعاقب آن بیست و هشت صفر دو ماه عزاداري نیز به اتمام رسید.درست چند روز بعد از

 تعطیلی آخر صفر به همراه مادر از جلوي یک گل فروشی رد می شدیم. خودرویی را دیدم که مشغول آذین 

 ادر گفتم عروسی ها شروع شد.مادر در حالی که به خودرو نگاهی می انداخت، گفت:بستن آن بودند. به م

 الهی تموم جوونا خوشبخت بشن.

 همان طورکه به ماشین عروس فکر می کردم با خودم اي کاش هنوز شبنم و حمید ازدواج نکرده بودند و بعداز

ها افتاده بود به ذهنم آمد و با لذت آن وقایع را بار ماه صفر جشن می گرفتند. همان لحظه اتفاقاتی که طی مراسم آن

 دیگر مرور کردم و با رسیدن به خاطره مالقات کیان دلم شروع کرد به تپیدن

 پس از دوره پایان کارآموزي ارتباط من و ژینوس همچنان به قوت خود باقی مانده بود. گاهی اوقات ژینوس به

 او پختن انواع غذاها و خورش ها را به صورت عملی یاد می داد.ژینوس منزلمان می آمد و بیشتر اوقات مادر به

 چون دانش آموزي باهوش و زرنگ به دقت به حرف هاي مادر گوش میکرد و نکته هاي مهم را هم یادداشت

 می کرد.به عکس من که در این مواقع در عالم هپروت بودم و به چیزهایی که موردعالقه ام بود فکر می کردم.

 لبته احتیاجی هم به یادگیري دوباره نداشتم زیرا اکثر غذاهایی که ژینوس فقط نام آنها را می دانست من بارهاا

 و بارها درست کرده بودم و نیازي به آن همه دقت و جمع کردن حواس نداشتم

 هی اوقاتژینوس به راستی عاشق حسام شده بود و این عشق چنان تغییري در او به وجود آورده بود که گا

شک می کردم او همان ژینوس شیطان و بی قید گذشته باشد. مادر هم او را خیلی دوست داشت به طوري که گاهی 

اوقات خار حسادت به دلم می نشست و به این احساس مادر معترض می شدم. یک روز وقتی الهام و شبنم به تنهایی 

 ه مادر گفت:ژینوس دختر خوبیه مگه نه مامان؟به منزلمان آمده بودند حرف ژینوس پیش آمد و الهام ب

 مادر لبخند زد و گفت:آره، بچه خیلی خانم و با محبته 

 .به مادر نگاه کردم و احساس کردم همانقدر که او را دوست دارد دلش هم براي او خیلی می سوزد

 الهام گفت : به نظر تو چی شبنم ؟

برخورد زیادي با او نداشتم.ولی تو همین یکی دوبار دیدم  شبنم شانه هایش را باال انداخت و گفت : من

 «دخترخوبیه.چطور مگه؟ 

 «شبنم شانه هایش را باال انداخت و الهام گفت داشتم فکر می کردم خوبه به حسام پیشنهادش کنیم 

 الهام خواهدشد. با اشتیاق به الهام نگاه کردم و در این فکر بودم اگر ژینوس این حرف را بشنود براي همیشه عاشق

مادر گفت: چندبار به این موضوع فکر کردم.اما گذاشتم خودش پیشنهاد کنه.حسام رو که می شناسید همیشه 

 .«خودش باید تصمیم بگیره 

 شبنم خندید و گفت:خوب مادر جون شاید آقاحسام روش نمیشه چیزي بگه. خوبه شما یا آبجی الهام نظرش رو 

 یپرسین.

حرف او سرش را تکان داد و گفت : آره،شبنم جون راست میگه. الهام بهتره تو این کار رو بکنی.چون مادر با تایید 

 .«هرچی باشه جوونا حرف همدیگر رو بهتر می فهمند 

 گوشهایم را تیز کرده بودم تا تمام صحبت هاي خانواده ام را براي ژینوس ضبط کنم و باآنکه زیاد نشان نمی
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 عالقه مندم، ولی ماجرا را ثانیه به ثانیه پیگیري می کردم.دادم به این موضوع 

 آن شب به خاطر حضور حمید و شبنم مادر نگذاشت الهام به خانه شان برود و زنگ زد تا آقا مسعود هم براي

 شام بیاید.من نیز لحظه اي از حال الهام غافل نبودم و هرجا که می رفت به بهانه اي دنبالش بودم زیرا می

 دم در غیاب من با حسام صحبت کند و نتوانم بفهمم نظر حسام چه بوده است. از همان که می ترسیدمترسی

 سرم آمد. زیرا زمانی که مبین را روي پایم گذاشته بودم و برایش قصه می گفتم تا بخوابد الهام به بهانه کاري

 . وقتی به خودم آمدم که او را دیدمبه آشپزخانه رفت و نفهمیدم چطور بعد از آن سر از اتاق حسام درآورد

همراه حسام از اتاق خارج می شد. با حسرت آهی کشیدم و با خودم گفتم: همون چیزي شد که فکرش را می کردم. 

 حاال من چطور ادامه داستان را براي ژینوس تعریف کنم

و حتی اخم با لبخندي هم روي  به چهره حسام نگاه کردم.هیچ چیز را نمی شد از چهره اش فهمید. مثل همیشه بود

 صورتش نبود تا نشان از چیزي بدهد که من می خواستم بدانم.چهره الهام نیز تغییري نکرده بود.سرگرم

 حرف زدن با شبنم بود وداشته به او طرز پختن میرزاقاسمی را یاد می داد. با کالفگی به او نگاه کردم تا زودتر

 که براي آوردن میوه به آشپزخانه رفته بود برود. عاقیت به آنچه انتظارش آموزشش تمام کند و به دنبال مادر

را داشتم رسیدم.الهام استکان هاي چاي را جمع کرد و از جاي برخاست تا به آشپزخانه برود. به سرعت به مبین 

 مبین گفتم:

 خوشگله خاله یک دقیقه پیش زن دایی باش تا خاله بره یه لیوان آب بخوره 

از روي بالش سرش را خم کرد و گفت خب.سپس از روي پاي من بلند شد. شبنم گفت:الهه تو بشین من برم مبین 

 برات بیارم

 چنان دست روي شانه اش گذاشتم که ترسید و با چشمانی متعجب به من خیره شد.

 در حالی که خودم فهمیده بودم چکار کرده ام گفتم:واي،دیگه چی زن داداش. خجالتم می دي.

برخاستم تا به بهانه آب خوردن به آشپزخانه بروم. همان موقع حسام صدایم زد و گفتک الهه میري این لیوان را اب 

 کن بیار

 با عجله به طرف او رفتم و پس از گرفتن لیوان آب به آشپزخانه رفتم.

 گفتم:خب چی گفت؟ 

 شانه هایش را باال انداخت و گفت:هیچی هیچی؟ مادر با تعجب چینی به پیشانی انداخت و گفت هیچی ؟ الهام

 یک کلمه هم حرف نزد؟_

 الهام گفت:نه

 با حالی گرفته لیوان حسام را پر آب کردم و بدون اینکه خودم آبی بخورم به هال برگشتم. لیوان را جلوي حسام

 .«دراز کردم و در همان حال پیش خودم گفتم «: آقا خیلی مرموز و موذي تشریف دارید 

 «حسام همانطور که لیوان را می گرفت گفت «: یزي گفتی الهه؟ چ

با تعجب فکر کردم چطور فهمید من به چی فکر می کنم.نکند یا صداي بلند فکر کرده ام. لبم را ورچیدم و گفتم نه. 

و را وقتی سرجایم نشستم آن قدر در خودم بودم که متوجه مبین نشدم که بالشش را بغل کرده و منتظر بود من ا

 روي پایم بخوابانم. شبنم مرا صدا کرد و با خنده مبین را نشان داد.او را در آغوش گرفتم و صورتش را

 بوسیدم
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 صبح روز بعد به بهانه سرزدن به ژینوس عازم خانه شان شدم.مادر خیلی سفارش کرد

 «الهه یه موقع به ژینوس در مورد حرفهاي دیروز چیزي نگی؟ 

 «به ظاهر اخمی کردم و گفتم «: ؟فکر کردید من بچه ام؟ هنوز منو نشناختید

 !«مادر خندید و گفت «: آره مادر،تو هنوز بچه اي 

 خندیدم و از او خداحافظی کردم و و در حالیکه از منزل خارج می شدم در دلم گفتم:خوشم میاد خوب مرا شناختید.

 گذراندن دوره کدبانوگري و هروقت براي ژینوس مشغول درست کردن غذا بود.تازگی شروع کرده بود به

 دیدنش می رفتم در آشپزخانه مشغول پخت و پز بود؛ درست برعکس من که از آشپزي و آشپزخانه نفرت

 داشتم. وقتی مرا دید خیلی خوشحال شد و تعارفم کرد تا روي مبل بنشینم. مقنعه ام را درآوردم و همانطور که

 آن را روي دسته مبل پهن می کردم گفتم«: پزخانه می خوام خبرهاي مهمی حوصله نشستن ندارم بریم تو آش

 .«بهت بدم 

 ...«خندید و گفت «: خیر باشه ان شاءا.. ولی از االن بگم اگه باز بخواي منو ببري تا 

 .«دستم را جلوي دهانش گرفتم و گفتم «: هیس گوش کن ببین چی می گم. خبر مربوط به من نیست 

 ظر شد تا خبرها را به او بدهم. دستش را گرفتم و به طرف آشپزخانه بردم و در حالی که یک صندلیژینوس منت

 برایش کنار می کشیدم تا روي آن بنشیند و خودم قاشق دست گرفتم و پیازداغش را هم زدم تا نسوزد و در

 ادن شده بود که لحظه ايهمان حال تمام گفت و گوهاي مادر و الهام را برایش نقل کردم. چنان محو گوشد

 فکر کردم از خوشحالی سکته کرده است به خصوص که چشمهایش هم روي میز خیره مانده بود. وقتی سکوت

 کردم نگاهش را به من انداخت و با اشتیاق گفت:بعد چی شد؟

 

 بعد قرار شد با حسام صحبت کند و نظر او را جویا شود _

 با عجله گفت:این کار را کرد؟

 تم:آره البته نفهمیدم به حسام چی گفت چون دوتایی تو اتاق اون حرف می زدند.ولی وقتی الهام داشت به گف

 .«مادر می گفت که چی به حسام گفته من رفتم آشپزخونه و شنیدم که الهام می گفت حسام هیچی نگفته 

 «ژینوس نفس عمیقی کشید و گفت «: هیچی؟ 

 .«و گفتم سرم را باال بردم «: نه، هیچی 

 .«ژینوس مدتی به فکر فرو رفت سپس آهی کشید و گفت «: تا ببینم قسمت چی می خواد 

 آنقدر آنجا ماندم تا غذایش را درست کرد و هرچه تعارف کرد ناهار پیشش بمانم قبول نکردم و گفتم که شبنم

و شبنم می خواهند به منزل الهام  منزلمان است و و اگر نروم ناراحت می شود. به منزل برگشتم و دیدم که مادر

 بروند. من هم همراه آنان رفتم، ولی در راه پشیمان شده.زیرا بهترین فرصت را براي تلفن کردن به کیان از

 دست داده بودم.

 وقتی به منزل برگشتیم حمید که تازه از سر کار برگشته بود و هنوز لباسش را درنیاورده بود.تا مرا دید گفت:

 قه پیش دوستت زنگ زد کارت داشت پنج دقی

 سرم را تکان دادم و درحالی که هنوزمانتو تنم بود به طرف تلفن رفتم.ژینوس خودش گوشی را برداشت.وقتی

 ازصدایم را شنید گفت:الهه می خوام یه موضوعی رو باهات در میون بگذارم.اگه می تونی یه سر به من بزن.
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عوض می کرد نگاه کردم و گفتم : االن که تا راه بیفتم شب شده ولی اگه خیلی  : پنجره به آسمان که با غروب رنگ

 مهمه بیام؟

 گفت: مهم که هست ولی نه اونقدر که االن بیاي.اگه شد فردا یک سري به من بزن 

قبول کردم و از او خداحافظی کردم.نمی دانستم ژینوس درباره چه موضوعی می خواست با من صحبت کند،ولی 

 می زدم بی ربط به جریانی که صبح برایش تعریف کرده بودم نیستحدس 

 صبح روز بعد حسام مرخصی داشت و منزل بود.مادر حاضر شده بود تا به منزل الهام برود.من هم حاضر شدم تا

ز با این با مادر از منزل خارج شوم،زیرا اگر حسام می فهمید خودم به تنهایی می خواهم جایی بروم اجازه نمی داد.هنو

مسئله کنار نیامده بود.مادر به حسام گفت که به منزل الهام می روم و حسام فکر کرد که من هم با او می روم بنابراین 

 حرفی نزد. من با خیال راحت سر خیابان از مادر جدا شدم تا به منزل ژینوس بروم

 نشان می داد شب سختی را گذراندهبا اولین زنگ ژینوس در را به رویم باز کرد.رگه هاي خون در چشمانش 

است.چهره خسته و پریشانی داشت.من که هیچوقت او را چنین ندیده بودم نگرانش شدم.ژینوس مرا به داخل 

 دعوت کرد. در حالی که دکمه هاي مانتویم را باز می کردم گفتم ژینوس چی شده؟

 یک چیزي برات بیارم خنک بشی .در حالی که به اشپزخانه میرفت گفت:تازه از راه رسیدي،صبر کن 

ژینوس من خیلی عجله دارم.حسام امروز خونه بود.من به هواي خونه الهام اینجا اومدم،می ترسم یک دفعه مادرم بره 

 .«خونه حسام بفهمه که من تنهایی رفتم جایی قشقرق به پا می کنه 

 «ژینوس خیره به من نگاه کرد و گفت «: گفتی حسام خونه بود؟ 

 .«آره شانس من دیگه » 

 ژینوس گفت:الهه من می تونم باهاش صحبت کنم 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:آره ولی براي چی؟

 .« همانطور که به طرف تلفن می رفت گفت «: شاید اینطوري خیلی بهتر باشه.دست کم از این کالفگی درمیام 

 .ژینوس به هال رفت و روي صندلی نشست و گوشی راهاج و واج به او نگاه کردم که چه می خواهد انجام دهد

 .«دستش گرفت.لحظه اي به من نگاه کرد و گفت «: بیا پیش من.اینجوري دلم گرمتره 

 هنوز باورم نمی شد که بخواهد با حسام صحبت کند . بدتر از آن نمی دانستم در چه موردي می خواهد با او

 مادر گوش نکردم و جریان روز پیش را براي او تعریف کرده ام حرف بزند.خودم را لعنت کردم چرا به حرف

تا به خودم آمدم و خواستم ژینوس را از این کار منصرف کنم شنیدم که گفت سالم منم ژینوس ... نه با الهه کار 

 ندارم می خواستم اگه اجازه بدید با خودتان صحبت کنم.

 ار دندانهایم گرفته بودم اهسته به ژینوس نزدیک شدم و دررنگ از صورتم پرید.در حالی که لبانم را زیر فش

 همان حال به او اشاره کردم که نگوید من پیش او هستم.ژینوس متوجه منظورم شد و سرش را تکان داد.روي

 .مبل کنار ژینوس نشستم و با اضطراب به مکالمه او با حسام گوش سپردم

 نگش نشان می داد که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتهرنگ و روي ژینوس بهتر از من نبود.پریدگی ر

 .«است.شنیدم که گفت «: البته اگر مزاحم وقتتون نیستم 

 کمی به ژینوس نزدیکتر شدم تا بتوانم صداي حسام را هم بشنوم.سکوتی که در منزل بود باعث می شد صداي

 .«ضح به گوش رسد حسام از انطرف سیم وا« خواهش می کنم من در خدمتتان هستم 
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 ژینوس مکثی کرد و گفت«: می خواستم سوالی از شما بپرسم،ولی فبل از هرچیز اگر سوال یا صحبت هایم را 

 .«جسارت دانستید به بزرگی خودتان مرا ببخشید 

ز حسام دلم با شور افتاده بود و پیش خودم فکر می کردم چه اتفاقی خواهد افتاد.ژینوس ابتدا با لکنت شروع کرد.ا

 پرسید:

 اگر از شما سوالی کنم در نهایت صداقت جوابم را می دهید؟ 

صداي حسام نشان می داد که از سوال او خنده اش گرفته است و شاید پیش خودش فکر می کرد این دیگر چه 

مئن باشید سوالیست عاقبت به حرف آمدو گفت : من همیشه سعی کرده ام از کلمه اي به نام دروغ فاصله بگیرم و مط

 .«هر سوالی که بکنید جوابش جز حقیقت نیست 

 ژینوس با شیفتگی گفت در این مورد مطمئن بودم و به خاطر همین در نهایت جسارت با شما تماس گرفتم 

 حسام با خوش خلقی گفت :خواهش می کنم 

کر ناراحت شدن من ژینوس نفسی تازه کرد و گفت آقا حسام مرا چطور دختري می بینید؟ خواهش می کنم ف

 نباشید.دوست دارم با همان صداقتی که در شما سراغ دارم نظرتان را به من 

 بگوییدحسام سکوت کرد.ژ

حسام گفت:ژینوس خانم من با کمال اطمینان شما را دختر شایسته اي می دانم.هرچند که حدس می زنم در گذشته 

 مشکالتی داشتید، ولی خوشحالم

 کردن را پیدا کرده اید و خودتان را از چاهی که قرار بود در آن بیقتید نجات داده راه صحیح درست زندگی

 اید.

 از تعجب کم مانده بود شاخ در بیاورم.حرفی که حسام می زد نشان می داد که از گذشته ژینوس بی خبر

 نیست.ولی آخر چگونه؟یعنی چه کسی به او گفته بود؟

 :شما کار مرا راحت کردید.خوشحالم که از گذشته من کم و بیش  اشک در چشمان ژینوس جمع شد و گفت

 مطلع هستید،چون در این صورت راحت تر می توانم با شما صحبت کنم.من تا پیش از آشنایی با الهه و در نهاین

 مبا شما زندگی خوبی نداشتم.پوچ بودم و به دنبال چیزي بودم که می دانستم در نهایت ادامه راه پدر و مادر

 خواهد بود،ولی دیدن شما و شناختن روحیات پاك شما این باور را به من داد که هجده سال از قافله عقب بوده

ام.آقا حسام محبت شما مرا با خدا آشنا کرد.خدایی که همه جا و حتی در وجودم بود،ولی او را نمی دیدم.فهمیدم می 

 ی نمی دانستم حمد و سوره را در نماز میخوانندشود با او صحبت کرد در صورتی که دراین هجده سال حت

 ژینوس کم کم گرم شده بود و خیلی راحت تمام جیک و پوك خودش را کف دست حسام گذاشت.از اختالف

 پدر و مادرش و علت جدایی شان گرفته تا دوستی اش با کوروش حتی از بی اعتقادیهایش و خیلی چیزهاي

 ز روي تاسف و ناراحتی با دست به دهان و پیشانی ام زده بودم احساسدیگر براي حسام صحبت کرد.از بس ا

 سرگیجه داشتم.از کار ژینوس سر نمی آوردم و نمی فهمیدم چرا اینقدر خودش را ضایع می کند.همان ذره

 .امیدي که فکر می کردم حسام قبول می کند تا با ژینوس ازدواج کند تبدیل به یاس شد

 سکوت کرده بود تا ژینوس حرفش را بزند.صدایی از آن طرف سیم شنیده نمی شد.نه در تمام این مدت حسام

 می دانستم و نه می توانستم حدس بزنم حسام در این موقع چه حس و حالی دارد.ژینوس به گریه افتاده بود و با
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ش را به زبان آورد و چنان صداقتی از بدیهاي خودش صحبت می کرد که من هم به گریه افتادم.وقتی تمام اعترافات

 دیگر چیزي نمانده بود گفت:

حاال که همه چیز را در مورد من فهمیدید به عنوان آخرین کالم می خواهم بگویم تا جایی که از اسالم مطلب خوانده 

 ام به این نتیجه رسیده ام بهترین و مقدس ترین کار در اسالم ازدواج

 مورد ازدواج اولین پیشواي مسلمانان و همسر گرانقدرشان بانو است و می خواهم به استناد از مطلبی که در

 .«فاطما زهرا خوانده ام از شما بخواهم مرا شایسته همسري خود بدانید 

 انقدر دلم براي ژینوس سوخت که دیگر طاقت نیاوردم و براي اینکه راحت هق هق کنم به اتاقش رفتم و در را

 سام بعد از شنیدن حرفهایش چه به او خواهد گفت. با شناختی که ازبستم. دیگر دلم نمی خواست بفهمم ح

روحیه حسام داشتم می دانستم احساسات مانع ار تصمیم گیري او نخواهند شد.فقط ازخدا می خواستم روح پاك و 

 خلوصی که در ژینوس به وجود آمده بود با تلنگر امتناعحسام از ازدواج با او درهم نشکند

 ازاتاق خارج شدم و او را دیدم که همان جا کنار تلفن نشسته و در اندیشه هاي دور و درازي وقتی آرام شدم

عوطه ور است.کنارش نشستم و دستانم را دور شانه اش حلقه کردم. با چشمان خسته اي که از شدت گریه پفکرده 

 بود به من نگاه کرد و گفت :

 .«راحت شده ام احساس سبکی می کنم.حس می کنم از یک فشار شدید 

 .«سرش را روي شانه ام گذاشتم و گفتم کار خوبی کردي،کاش من هم شهامت تو رو داشتم 

 ساعتی کناراو بودم و بعد ترکش کردم.از همان راه به منزل الهام رفتم.خوشبختانه مادر هنوز آنجا بود. مبین با

و بازي کنم.براي اولین بار حوصله هیچکسحتی او را دیدن من با خوشحالی به طرفم دوید و خواست تا مثل همیشه با ا

 نداشتم و براي اینکه ناراحت نشود

 مبین جون، خاله سرش درد می کنه،بزار خوب بشه بعد با هم بازي می کنیم 

 مبین دست کوچکش را روي سرم گذاشت و مرا نوازش کرد.بوسیدمش و روي مبل دراز کشیدم.کمی بعد مادر

 برویم. الهام از من خواست بمانم.من که حال خوشی نداشتم قبول نکردم و همراه مادر به برخاست تا به منزل

 .خانه رفتم

 حسام منزل نبود.مادر براي گرم کردن غذا به آشپزخانه رفت.من که احساس سردرد شدیدي می کردم به مادر

 راز کشیدم و کم کم بهخواب عمیقیگفتم میلی به خوردن ندارم و بعد از خوردن قرص مسکنی به اتاقم رفتم و د

 فرو رفتم. زمانی که بیدار شدم هوا رو به تاریکی می رفت. با یادآوري مادر با عجله نمازم را خواندم تا قضا

نشود.درست در لحظه اي که جانمازم را جمع می کردم حسام وارد شد و وقتی دید تازه نماز ظهر و عصرم راخوانده 

 ن داد و گفتام سرش را با تاسف تکا

 االن وقت نماز خوندنه؟ 

 حرفی نزدم و به کارم مشغول شدم.حسام به اتاقش رفت و تا زمانی که مادر

 براي خوردن شام صدایش کرد از آنجا بیرون نیامد. آن شب حسام در فکر بود . طوري که چند بار مادرش

ساس می کردم می خواهد صحبت کند ولی خیلی صدایش کرد تا مطلبی به او بگوید. گاهی به من خیره می شد . اح

 زود پشیمان می شد و ترجیح می داد چیزي نگوید

 دو روز از این ماجرا گذشت . روز سوم حسام بدون اینکه مادر مادر متوجه شود مرا به حیاط کشاند و با لحنی
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 جدي گفت: به دوستت زنگ بزن بگو اگه می تونه یک ساعت وقت بذاره کارش دارم

 هانی باز نگاهش کردم و گفتم: با دوست من چی کار داري؟ با

 حسام اخمی کرد وگفت : نمیخواد خودت رو به اون راه بزنی . برو کاري که گفتم بکن ، خودتم حاضر شو بریم

 بیرون.

 بدون هیچ حرفی براي زنگ زدن به ژینوس تلفن کردم . به او گفتم حاضر باشد تا دنبالش بیاییم

 حسام به منزل ژینوس رفتیم . با اولین زنگ گویی پشت آیفون منتظر بود زیرا به سرعت در را بازبه اتفاق 

 کرد. از پشت آیفون به او گفتم که بیاید پایین. بعد ژینوس با چادر مشکی و خیلی محجبه از منزل بیرون آمد.

 گفتن سالم روي صندلی نشست. برايمن کنار حسام روي صندلی جلو نشسته بودم و او در عقب را باز کرد و با 

 دیدن او به عقب برگشتم و پاسخ سالمش را دادم . حسام هم با متانت پاسخ او را داد و حالش را پرسید و در

 همان حال آینه جلوي خودرو را به سمت باال متمایل کرد تا چشمش به ژینوس نخورد. من از این همه پرهیز

 تا چه حد او را می شناسمحیرت کردم و با تعجب فکر کردم 

 می دانستم حسام می خواهد با ژینوس حرف بزند و به همین احساس خوبی نداشتم. و فکر می کردم مزاحم

 گفت و گوي آن دو هستم . به خصوصی وقتی فکر کردم اگر به ژینوس بگوید که حاضر نیست با او ازدواج کند

 ن غرور و دل او باشم.ترجیح می دادم نباشم تا اینکه شاهد شکسته شد

 پس از گذشتن از چند خیابان کنار پارکی ایستادیم. با یاد قراري که براي اولین بار با کیان گذاشته بودم افتادم .

 .به شدت دلم هواي دیدنش را کرد

 به شدت دلم هواي دیدنش را کرده بود. چند وقت بود که ندیده بودمش و دلم برایش یک ذره شده بود. همان

 موقع با خودم فکر کردم در اولین فرصت با او تمایس خواهم گرفت. نمی دانم ژینوس در آن لحظه چه حالی

 داشت شاید او هم مانند من در زمان مالقات با کیان میان احساسی بین ترس و هیجان دست و پا می زد. زیر

 باهتی به کیان ندارد. چهرهچشم به حسام نگاه کردم و با دیدن صورت جدي و خشک او فکر کردم هیچ ش

 خندان و نگاه شیفته کیان کجا و صورت جدي و نگاه مصمم حسام کجا ! با صداي حسام تکانی خوردم و به

 .سرعت نقش کیان را از ذهنم پاك کردم. حسام رو به من کرد و گفت: بهتر است اینجا پیاده شویم

 مت پیاده رو به راه افتادیم. حسام پس از قفل کردن درمن و ژینوس بدون کالمی از خودرو پیاده شدیم و به س

 به سمت ما آمد و هر سه به طرف نیمکتی که داخل پارك بود رفتیم. حسام دو قدم جلوتر از ما راه می رفت و

 من و ژینوس به دنبال او می رفتیم تا جایی را براي نشستنمان انتخاب کند. در حاشیه پارك در جاي خلوتی دو

 وبروي هم قرار داشت. حسام با دست یکی از نیمکت ها را نشان داد به این معنی که روي آن بنشینیم. نیکت ر

 ژینوس براي نشستن پیش قدم شد و گوشه نیمکت را براي نشستن انتخاب کرد. حسام منتظر بود من هم کنار

 دو راحت تر باشند . حسام چیزيژینوس بنشینم که ترجیح دادم نیمکت روبرو را براي نستن انتخاب کنم تا آن 

 نگفت و خودش با فاصله کنار ژینوس نشست. از جایی که نشسته بودم به راحتی آن دو را نظاره می کردم . ولی

 صدایشان به گوشم نمی رسید. حسام در حالیکه با تسبیح دستش بازي می کرد صاف و مستقیم روي نیکمت

 ش را پایین انداخته بود و درحالیکه به جلوي پایش خیره شده بودنشسته بود و صحبت می کرد. ژینوس هم سر

 به حرفهاي او گوش می داد.

 خیلی دوست داشتم بدانم حسام چه چیز از ژینوس پرسید که او سرش را به عالمت نفی تکان داد و به حسام
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 رزنش می کردم که چراچیزي گفت. کنجکاوي کالفه ام کرده بود و خودم را با کلمات خود شیرین و بدبخت س

 همان موقع کنار ژینوس ننشته بودم تا من نیز حرفهایشان را بشنوم . کمی بعد از نگاه کردن به آن دو خسته

 شدم و با خودم فکر کردم وقتی صدایشان را نمی شنوم چرا به آنان نگاه می کنم و خودم را حرص می دهم؟

 که دوست دارم فکر کنم. به راستی هواي خنک پارك به حدي بهتر از این فرصت استفاده کنم . به چیزهایی

 مطبوع و آرامش بخش بود که افسوس می خودم را اجازه نداشتم مرتب به پارك بروم . چنان غرق لذت از

 نشستن و غوطه ور خوردن در افکار خوشایندم بودم که نفهمیدم زمان چطور سپري شد فقط هنگامی به خودم

 ت : الهه بلند شو بریم.آمدم که حسام گف

 با صداي حسام نگاهم را به او دوختم و تازه متجه شدم که آن دو آماده رفتن هستند. با بی میلی از جا برخاستم

 .و با خودم گفتم کاش کمی بیشتر می ماندم ، حیف شد

 نبود ، ولیدر حضور حسام حتی نتوانستم دو سه کلمه با ژینوس صحبت کنم . چهره ژینوس شاد یا غمگین 

 نشان می داد در فکري عمیق غرق است. کنجکاوي امانم را بریده بود و دوست داشتم حتی شده با یک کلمه

 نتیجه گفتگوي آن دو را بفهمم. حسام ، ژینوس را جلوي منزلشان پیاده کرد و با هم به خانه بر گشتیم. سپس به

 شب پر پر می زدم تا لحظه اي فرصت پیدا کنم و به اتاقش رفت تا مثل همیشه مطالعه کند. از آن ساعت تا

 .ژینوس تلفن بزنم ولی حسام لحظه اي منزل را ترك نکرد و این کار با حضور او غیر ممکن بود

 صبح روز بعد هر چه به منزل ژینوس تلفن کردم کسی گوشی را بر نداشت. به حدي نگران و مصطرب بودم که

 صر صبر کردم و دوباره تماس گرفتم . خوشبختانه منزل بود . به او گفتم صبحنمی دانستم چه باید کنم. تا ع

 تماس گرفتم و او گفت که براي دیدن مادر بزرگش رفته بود . با ژینوس خسلس صحبت کردم . ولی هر چه

 تالش کردم نتوانستم از او بپرسم روز گذشته بین او و حسام چه صجبت هایی شده اسد . پیش از خداحافظی

 ژینوس گفت که روز بعد قرار است به مدت یک الی دو هفته به منزل عمویش به شمال برود و گفت کهاي

 کاش من هم میتوانستم همراه او بروم که در آن صورت به هردویمان خوش میگذشت.با حسرت آهی کشیدم و

 میزدمحرف او را تائید کردم.کمی بعد خداحافظی کردم،ولی در خماري عجیبی دست و پا 

 از اینکه چیزي از ژینوس نپرسیده بودم و او هم چیزي در این مورد به من نگفته بود خیلی حالم گرفته شد.می

 دانم تا دو هفته بعد که از شمال برگردد هم چنان سردرگم باقی خواهم ماند.با رفتن ژینوس به مسافرت

 منزلشان بروم ولی دست کم او به خانه مان میامد.حوصله ي من نیز سر میرفت.با اینکه خیلی کم میتوانستم به 

 گذشته از آن بیشتر اوقات با هم تلفنی صحبت میکردیم.هنوز دو روز از رفتن او نگذشته بود که نق زدنهاي من

 شروع شد و مرتب از بیکاري و بی حوصلگی نزد مادر شکایت میکردم

 نرود با ثریا خانم،خیاط محلمان،صحبت کند تا به منمادر با خوشحالی پیشنهاد کرد براي اینکه حوصلهام سر 

 دوخت و دوز لباس یاد بدهد.پیشنهادش به هیچ وجه مورد پسندم واقع نشد و به محض شنیدن این موضوع با

 .اخم و تخم شانههایم را باال انداختم و با قهر به اتاقم رفتم

 د و در عوض عاشق یاد گرفتن آرایش گريمادر به خوبی میدانست به هیچ عنوان از خیاطی خوشم نمیآی

 .بودم،ولی حتی صحبت در مورد آن داد و فریاد حسام را در میآورد

 با نبودن ژینوس دیگر بهانه ي براي بیرون رفتن از خانه نداشتم و این بدترین شکل دلتنگی بود.از طرفی با

 ایم غیر ممکن بود.تنها سرگرمی من شدهحضور مداوم مادر وگاهی حسام در خانه حتی دسترسی به تلفن هم بر
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 بود رفتن گاه و بی گاه به منزل الهام که آن هم هر دو هفته یا ده روز یک بار بود زیرا الهام مرتب به منزل ما

 .میآمد

 حمید و شبنم هر دو خارج از منزل کار میکردند و هیچ وقت خانه نبودند که بخوام پیش آنها بروم.روزهاي

 ه یا منزل ما بودند یا منزل مادر شبنم.کس دیگري هم نبود که بخواهم به منزلشان بروم.ازتعطیل هم ک

 دوستانی که میتوانستم با آنان مراوده داشته باشم یکی ژینوس بود و دیگري افسانه که ازدواج کرده بود و حتی

 .ماهی یک بار هم او را نمیدیدم

 داشتم که با وجود آنان سرم را گرم کنم.یک بار مادر اصراربه خاطره سختگیریهاي حسام دوستان دیگري ن

 کرد تا به منزل عالیه خانم برویم تا هم دیداري کرده باشیم و هم با دیدن عاطفه حوصلهام سر جایش بیاید،ولی

 .من از رفتن سر باز زدم و به بهانه ي رفتن به حمام مادر را به تنهایی روانه ي خانه ي آنان کردم

 تی که با کیان بیرون رفته بودم از دیدن عالیه خانم و به خصوص عرفان گریزان بودم.با دیدن آنان احساساز وق

 .بدي نسبت به خود پیدا میکردم و حس شرمساري وجودم را فرا میگرفت

 یک روز فرصتی پیش آمد و توانستم به کیان تلفن کنم.شماره ي او را گرفتم،ولی در همان حال حدس زدم که

 شماره را اشتباه گرفتم.وقتی تماس برقرار شد صداي غریبه را شنیدم و فهمیدم حدسم در مورد اشتباه بودن

 شماره ي تلفن درست بود است.به سرعت تماس را قطع کردم و یک بار دیگر سعی کردم به ذهنم فشار بیاورم

 و تلفن را قطع کردم و دیگر زنگ نزدم.و با جابجا کردن ارقام شماره ي دیگري را گرفتم،باز هم اشتباه بود 

 در این بین خواستگاري برایم پیدا شد که آخر هم نفهمیدم معرف آنان چه کسی بود.روزي دو زن چادري در

 منزلمان را زدند و مادر را خواستند.مادر جلوي در رفت و به مدت یک ربع بیست دقیقه با آنان صحبت

 د تعجب را خواند.آن روز مثل همیشه الهام منزلمان بود.وقتی از مادرکرد.وقتی داخل برگشت از چهرهاش میش

 پرسیدم اینا کی بودند نگاه پر خنده و معنی داري به الهام انداخت و لبخند زد.منتظر پاسخ مادر بودم که الهام از

 نگاه مادر متوجه منظر او شد و گفت:خواستگار بودند؟

 ه بود سرش را به نشان مثبت تکان داد.مادر که از تیزي الهام خندهاش گرفت

 با تعجب گفتم:خواستگار؟براي کی؟

 الهام با خنده گفت:براي من،خوب غیر از تو دختر دم بخت این خونه کیه؟

 از حرفش زیاد خوشم نیومد.بدون اینکه به او لبخند بزنم استکانهاي چاي را جمع کردم و به آشپزخانه

 ادر به الهام میگفت:واهلل خودشون گفتند این پنجشنبه.رفتم.وقتی برگشتم شنیدم که م

مبین که مشغول گوش دادن به صحبتهاي مادر و الهام بود نگاهی به من کرد و گفت:یعنی پنجشنبه خاله 

 عروسیمیکنه؟ا

 از خجالت سرخ شدم.در حالی که دندانهایم را به هم میفشردم و بدون اینکه نگاهی به مادر و الهام کنم که

 هایشان را گاز گرفته بودند مبین را در آغوش گرفتم و او را به حیاط بردم تا با هم بازي کنیملب

 پنجشنبه ي کذایی از راه رسید و طبق قرار قبلی خواستگاران به منزلمان آمدند.سه زن چادري به همراه دو مرد

 امدنده بودند و بعد فهمیدم خواهر ومسن و خود داماد.از آن سه زن دو تاي آنان همانهایی بودند که در منزل 

 زن برادر همان پسري هستند که به خواستگاریام آمده بود.دو مرد هم دایی و برادر بزرگ او بودند.نامش حمید

 بود و فقط او را یک نظر دیدم،ولی در همان یک نظر تصمیمم را براي رد کردن او گرفته شد.موهایش بی حالت
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 ي می زد .وصاف بود و کمی به قهوه

 چشمانش نیز روشن بود،ولی خوب تشخیص ندادم چه رنگی است.کت و شلوار سرمه ي رنگی به تن داشت که

 با بلوز کرم رنگش تناسبی نداشت.بر خالف بار اول که دلم آشوب میشد و اضطراب زیادي داشتمین بار خیلی

 تعارف کردن آن از اتاق خارج شدم.سپسخونسرد و آرام بدون مخالفت با یک سینی چاي داخل رفتم و بعد از 

 .در آشپزخانه نشستم و منتظر ماندم تا بروند

 ساعتی طول کشید تا منزلمان را ترك کردند،باز هم مانند دفعه ي قبل صحبت در مورد خواستگار و خانواده ي

 دم که مادراو جریان پیدا کرد،همان طور که در آشپزخانه مشغول شستن ظرفهاي میوه و چاي بودم شنی

 گفت:واهلل منم ازشون پرسیدم کی شما رو معرفی کرده،بعد که خواهرش گفت یک بنده خدا خیر خواه فهمیدم

 نمیخواد بگه.منم زیاد اصرار نکردم

زیر لب بر کسی که مرا به آنان معرفی کرده بود لعنت فرستادم،زیرا تیپ قیافه داماد به هیچ وجه مورد پسندم واقع 

 نشده بود.

بعد فهمیدم پسري که به خواستگاري ام امده بود بیست و شش ساله و تحصیالتش نیز دیپلم است . شغل ازاد داشت 

و صاحب یه مغازه بزرگ لوکس فروشی بود . به گفته خواهرش که با الهام صحبت کرده بود اهل نماز و روزه و 

 ا چنین عنوان کرده بود : راستش ما خیلیمسجد و هیئت و این برنامه ها بود و دلیل انتخاب خانواده ما ر

 دنبال دختر خانواده دار و مومن بودیم اون بنده خدایی که شما را به ما معرفی کرد گفت این خانواده همون

کسانی هستند که دنبالشان می گردید . ما هم شما را دیدیم و دختر نجیبتان را پسندیدیم . از شما چه پنهون مامی 

 از این دخترائی بگیره کمه شاید شما حتی ندونید چه جوري هستنخواهیم برادرم 

 با شنیدن این حرف دندان هایم را از حرص به هم فشار دادم و گفتم:چقدر از خودشون متشکرند امیدوارم یکی

 از همه بدتر گیر برادرشون بیاد

 رو نزنید.و با این جمله به همهوقتی الهام نظرم را درباره خواستگارها پرسید با نفرت گفتم:اصال حرفشون 

 .فهموندم که صددرصد جوابم منفی است

 چند روز بعد که به منزلمان زنگ زدند تا جواب بگیرند مادر محترمانه پاسخ رد داد ولی دست بردار نبودند و

 دنبال دخترچندین و چند بار امدند و رفتند تا عاقبت قبول کردند که کاسه کوزه شان را جمع کنند و جاي دیگر 

 .خانواده دار و نجیب بگردند. 

 فصل تابستان به اخر نزدیک می شد . هنوز هوا گرم و روزها بلند بود.دلتنگی و افسردگی بازهم به سراغم امده

 بود و همه چیز برایم تکراري و یکنواخت شده بود.دلم می خواست به مسافرت برویم حتی شده ورامین تا

 یجاد شود . ژینوس هنوز از مسافرت برنگشته بود و من با حرص فکر می کردم چرا بردست کم تنوعی برایم ا

کنم و  gنمی گردد . روزي چند بار به مادرم می گفتم خسته شدم حوصله ام سر رفته . گاهی از من می خواست قبو

 براي یاد گرفتن خیاطی پیش ثریا خانم بروم.

 و یاد گرفتن خیاطی را مطرح کرده بود از او به شدت متنفر شده از وقتی که مادر حرف رفتن پیش ثریا خانم

 بودم.یک بار تا مادرم اسم او را اورد از حرص پایم را به زمین کوفتم و با فریاد گفتم خدایا این ثریا خانم را

 دا رابگیر و مرا نجات بده.مادر لبش را به دندان گرفت و کلی سرزنشم کرد.بعد از ان دیگر اسم ان بنده خ

 نیاورد.من دست بردار نبودم و مرتب سرش غر می زدم و روزي نبود که چندین بار این جمله حوصله ام سر
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رفته چه کار کنم را تکرار نکنم.عاقبت مادر که حسابی از دست من کالفه شده بود شکایتم را به حسام کرد.او با من 

 ت کنم.قضیه به همینجا خاتمه نیافت.از فرداي انحسابی دعوا کرد و گفت حق ندارم از ان پس مادر را اذی

 روز با خود کتاب هاي قطوري می اورد تا به اصطالح ان ها را بخوانم و عالوه بر انکه چیزي یاد بگیرم حوصله ام

 سر نرود.کتاب هایی که حسام می اورد تمامش دینی و مذهبی بود ان هم از نوع فلسفی.من که تمایلی به

 مطلب سخت و دور از فهم نداشتم بدون اینکه حتی الیشان را باز کنم انها را روي طاقچه اتاقش خواندن ان همه

 رها می کردم.

 از طرفی دلتنگ کیان و بیشتر از ان دلتنگ ژینوس بودم و خودم را سرزنش می کردم چرا شماره تلفن کیان را

 همان موقع که در ذهنم بود جایی یادداشت نکرده ام

 ه رسیدن خواستگاري دیگر سر و صدایم به اسمان بلند شد و با اعتراض به مادر گفتم:وقتی من نمیبا از را

 خواهم ازدواج کنم چرا قرار می گذارید؟

 مادر کلی صحبت کرد که نباید مردم را ندیده از در راند و از این جور صحبت ها.من که سر لج افتاده بودم

 اتاق نمی گذارم چه رسد به اینکه برایشان چاي بیاورم تا کوفت کنند.گفتم:اگر مرا بکشید پایم را به 

 بر خالف گفته ام با نگاه چپی که حسام پیش از امدن خواستگارها به من انداخت حاضر شدم و در اشپزخانه

 منتظر شدم تا بیایند و برایشان چاي ببرم

 اري ام امده بود که نسبت به خواستگاران قبلی اماین بار پسر قد بلند و چهارشانه اي به نام بهزاد به خواستگ

 تیپ و قیافه بهتري داشت با این حال قابل مقایسه با کیان نبود از بخت بد من او هم دنبال دختري از خانواده

مومن و چادري می گشت و از اشنایان یکی از همسایه هایمان بود.بهزاد طالفروشی داشت و ان طوري که می گفتند 

 پ بود.با این حال براي من که معیارم براي ازدواج چیز دیگري بود تفاوتی نداشت چه کارهوضعش تو

باشد و چه چیزي داشته باشد.وقتی با سینی چاي به اتاق رفتم متوجه شدم با نگاه دریده اي سر تا پایم را بر انداز 

او خوشم نیامد و با قیافه و اکراه سینی  کرد.البته شاید نگاهش ان طور که من فکر می کردم نبود ولی هر چه بود از

 چاي را چرخاندم و مانند دفعات قبل از اتاق خارج شدم و دیگر خودم را نشان ندادم

 این بار هم خواستگارم سمج از اب در امد و بعد از شنیدن پاسخ رد چند بار دیگر مزاحممان شدند.وقتی به این

 .از در و دیوار پسر مومن می ریزه.بابا یکی نیست به اینا بگه مامسئله فکر کردم با خودم گفتم عجب بدبختیه

 .شوهر مومن نخواهیم باید به کی بگیم.

 با رسیدن شهریور ژینوس از مسافرت برگشت و فرداي روزي که بازگشته بود بی خبر به خانه مان امد.وقتی

 هنه براي استقبال از او به حیاط دویدم و اومادر در را باز کرد و من فهمیدم ژینوس است از خوشحالی سر و پا بر

 را محکم در اغوش گرفتم.به راستی دلم برایش یک ذره شده بود.ژینوس در این مدت که ندیده بودمش کمی

 الغرتر شده بود ولی خودش می گفت که در این مدت به او خیلی خوش گذشته است.ژینوس از شمال برایم

 و بدون رودربایستی وارد منزلمان شد و یک بار دیگر مادر را در اغوشسوغات اورده بود.او خیلی راحت 

 .گرفت و گفت:مادر جون در این مدت دلم براي شما بیشتر از هر کس دیگه تنگ شده بود

مادر او را بوسید و گفت که دل او هم برایش یک ذره شده بود.همان لحظه بود که باخودم گفتم اي کاش حسام با 

می کرد.مطمئن بودم ان دو زوج خوشبختی می شدند.ژینوس مثل همیشه از مادر حال تک تک ژینوس ازدواج 

 اعضاي خانواده را پرسید و وقتی به حسام رسید خطاب به مادر گفت:حال داداش حسام چطوره؟



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 9  

 

 وبه حدي از شنیدن این جمله جا خوردم که استکان چاي که در دستم بود و مشغول نوشیدن آن بودم لب پر زد 

 مقداري از آن روي پایم ریخت. چاي داغ بود و پایم را سوزاند با این حال صدایم درنیامد. متوجه شدم مادر نیز

 از شنیدن این کلمه جا خورد زیرا شل و وارفته به او گفت که خال او نیز خوب است. ژینوس برخالف گذشته

 ی بماند قبول نکرد و گفت که پدرش منتظرش میخیلی زود بلند شد تا برود. هرچه به او اصرار کردم تا مدت

 .باشد و چون دیگر طاقت نداشته آمده تا ما را ببیند

 .پس از رفتن او به این فکر افتادم که چه اتفاقی افتاده که ژینوس حسام را برادرش خطاب می کرد

 ت را دوست الهه آورده.عصر حسام که به منزل آمد مادر بسته اي کلوچه براي او آورد و گفت که این سوغا

 حسام با لبخند کمرنگی گفت: به سالمتی برگشته اند.

ادر به حسام خیره شد و گفت آره مادر ، امروز به محض اینکه رسیده بود اومد خونمون تا سري بزنه. به همه سالم 

 .«رسوند 

 حسام در حالی که بسته کلوچه را باز می کرد گفت : سالمت باشند

 ه او نگاه می کردیم تا از واکنشش بفهمیم در مغز او چه خبر است. اما او سفت تر از آن بود کهمن و مادر ب

 .بخواهد به کسی اطالعات بدهد

 آمدن ژینوس به منزلمان و آوردن سوغاتی بهترین فرصت بود تا مادر را راضی کنم براي پس دادن بازدیدش

 براي خرید گل حاضر شدم تا به منزل ژینوس بروم. پس از مدتهابا دسته گلی به منزلشان بروم. با گرفتن پولی 

 که کوچه و خیابان ندیده بودم چنان با لذت به هواي باز نگاه می کردم که گویی زندانی حبس کشیده اي بودم

 که آزاد شده ام. وارد خیابان که شدم دلم می خواست پرواز کنم. همین که خواستم از پیچ خیابان رد شوم

 م به اندام مردي افتاد که با دیدنش قلبم فرو ریخت. پشت او به من بود ، ولی می دانستم ممکن نیستچشم

اشتباه کرده باشم ، زیرا فقط او چنین اندامی داشت و به این صورت لباس می پوشید. لرزشی در قدمهایم افتاده بود 

گ و رویی پریده دیدم او کسی جز کیان نیست. که راه رفتنم را سخت کرده بود. یک لحظه مرد برگشت و من با رن

گویی مغزم فلج شده بود و چیزي نمی فهمیدم. کیان انجا چه می کرد. خیلی اتفاقی سرش را چرخاند و همان لحظه 

مرا دید. آشکارا دیدم که تکان خورد. شاید او هم انتظار دیدن مرا نداشت ، زیرا خیلی تابلو و آشکارا به من خیره 

 لبهایش تکان خورد. فهمیدم نام مرا به زبان آورد. سرم را پایین انداختم و بهشد و بعد 

 سرعت به راهم ادامه دادم. آن قدر عصبی و مضطرب بودم که متوجه نشدم جهت منزل ژینوس را اشتباه می

 کردم تا روم و زمانی که خیابان برایم ناآشنا شد تازه فهمیدم مسیر را اشتباهی طی کرده ام. یک لحظه مکث

 حواسم را جمع کنم و از کوچه پس کوچه ها به راه اصلی برگردم که با صداي بوق خودرویی تکان خوردم. همان

 .لحظه به خودم گفتم بی بروبرگرد کیان است زیرا طوري بوق می زد که گویی می گفت الهه

 کرده بودند. حتی نتوانستم یک قدمبدون اینکه برگردم درجا ایستادم. گویی وزنه هاي سنگین به پایم آویزان 

 دیگر بردارم. خودروي کیان جلو پایم ایستاد. او را دیدم که به سرعت پیاده شد و با هیجان گفت« : الهه ، 

و بعد خندید و « : باور کن دیگه تو آسمون دنبالت می گشتم. حاال هم از دیدنت روي زمین بدجوري شوکه شدم 

 ادامه داد : آخرش دیدمت

 دایش جریان خون را در تنم راه انداخت. کم کم احساس کردم یخ وجودم ذوب می شود و بدنم گرم میشود.ص

 با خجالت سرم به یک سمت خم شده بود گفتم : سالم 
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 با لحن خوشایندي پاسخم را داد و قدمی به جلو برداشت. لحظه اي فکر کردم می خواهد در آغوشم بگیرد. با

 داشتم و به اطرافم نگاه کردمتوجه منظورم شد و گفت: بیا سوار شو. ترس قدمی به عقب بر

 با تردید نگاهش کردم و و هنوز پاسخ منفی نداده بودم که در جلو را باز کرد و گفت : دیگه نه و نمی تونم نداره 

 شده بدزدمت ، امروز ولت نمی کنم. نمی دونی چقدر مکافات کشیدم تا تونستم پیدات کنم 

 جب به او نگاه کردم و گفتم : پیدام کردي؟ چطوري؟ با تع

 با خنده گفت همین طور که االن می بینی. ده روز وجب به وجب محلتون رو زیر رو رو کردم .

 با دهانی باز هاج و واج نگاهش کردم. سرددر نمی آوردم چطور فهمیده محل ما کجاست

 ن جور نگاه می کنی درست مثل یک غزال وحشی میشی.با لبخند گفت قربون اون چشماي خوشگلت که وقتی ای

 با شنیدن لفظ غزال وحشی بهم بخورد. نگاهم را به زمین دوختم و شنیدم که گفت الهه ناز نکن ، برو تو شنیدن 

 ماشین. االن یه فضول از راه می رسه ها. زود باش عزیزم .

 با خودم گفتم دفعه اول که نیست. من که او را می تردید را کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم سوار خودرویش شوم.

 شناسم. تازه می خوام بدونم چطوري محلمون رو پیدا کرده

به محض نشستن در را بست و به سرعت خودش هم سوار شد و به چشم به هم زدنی خودرو از جا کنده شد و با گاز 

ر آن لحظه با خودم فکر کردم جواب مادر را چه شدیدي که می خورد از آنجا دور شد. نمی دانستم کجا می رود. د

 بدهم اگر پرسید ژینوس چطور بود. همان لحظه پاسخی به ذهنم رسید که بگویم ژینوس منزل نبود. با

 یادآوري اینکه به چه منظور می خواستم به منزل او بروم دلم همواي رفتن به آنجا را کرد. خیلی دلم می خواست

 را از خودش بپرسم. کمی فکر کردم و به خودم گفتم دو هفته از این موضوع خبرجریان صحبت او و حسام 

 نداشتم یکی دو روز هم روي آن. به هر حال ژینوس را می بینم و همه چیز را او می پرسم. تنها مسئله اي که

 ی اوضاع بودمباقی می ماند تاخیرم بود که می ترسیدم طوالنی شود. آن وقت چه باید می کردم؟! در حال بررس

 که کیان گفت خب حاال بی خبر می زاري می ري. نه تلفنی ، نه پیغامی ، نه چیزي؟ فکر نکردي اگه رو قله قافم 

 بري می گردم و پیدات می کنم؟ 

 آهسته گفتم شماره تلفنت رو گم کرده بودم ، نشونی ات رو هم نداشتم .

 گه بهانه نداشته باشی خندید و گفت همین االن شماره منو حفظ کن تا دی

 سپس چند بار شماره را تکرار کرد تا آن را حفظ شوم. متوجه شدم هر دو باري که به او تلفن کرده بودم و

 اشتباه بود ، سه رقم آخر شماره را پس و پیش گرفته بودم

 جبور کردم بره وقتی کیان مطمئن شد شماره را به خاطر سپرده ام گفت وقتی دیدم ازت خبري نشد ، کتی رو م

 .بیمارستان تا شاید نشانی ات رو به اون بدن

 با تعجب پرسیدم کتی خانم؟

 آره دیگه ، خودم که می رفتم نشونی ات را نمی دادند هیچ با اردنگی هم پرتم می کردن بیرون  _

د. کیان ادامه داد: هرچند که کتی هم نتونست کاري کنه از اینکه این قدر راحت صحبت می کرد خنده ام گرفته بو

 چون مسئول بیمارستان گفته بود اجازه چنین کاري را ندارند. کتی هم درسش رو خوب بلد بود. وقتی

 دیده بودند زیاد اصرار می کند او را به مدرسه ات حواله دادند. یک روز هم با کمند عالف مدرسه ات بودم. تا

 .«بنده خدایی بگیریم  اینکه با هزار کلک تونستیم نام محلتون رو از یک
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 با حیرت به او نگاه می کردم تا صحبتش را تمام کند. در همان حال به این فکر می کردم روي چه حسابی کیان

 براي پیدا کردن من خواهر و مادرش را مجبور به این کار کرده. همان لحظه خودش پاسخ سؤالم را داد. در

 یک کلمه براي من خیلی خرج برداشت حالی که می خندید گفت ولی خودمونیم همون

 در حالی که نمی فهمیدم از چه صحبت می کند گفتم کدوم کلمه؟

 نام محلتون دیگه.  _

 احساس آدم گنگی را داشتم که متوجه مفهوم کلمات نمی شود : براي چی؟ 

 رو دستم خنده با خنده گفت هیچی اولش که کتی براي دادن نام مدرسه ات خرج رفت و برگشتش به ترکیه 

 گذاشت. بعدشم نوبت کمند بود که حسابی تیغم بزنه . 

 کم مانده بود چشمانم از حدقه بیرون بزنه. خیلی خودم را نگه داشتم تا از او چیزي نپرسم. کیان بدون توجه به

 ه هايمن صحبت می کرد و توضیح می داد چگونه بعد از اینکه نام محل را به دست آورده چند روز به بهان

 مختلف سر خیابان می ایستاده تا شاید مرا ببیند. در آخر با خنده گفت : ولی عجب بچه محلهاي باحالی دارید.

 در این مدت کلی دوست و رفیق هم پیدا کردم. امروز اقبالم بلند بود که دیدمت. هرچند دیگه کم کم داشتم به

 خونتون هم می رسیدم

 ت سر می گذاشت. به کیان گفتم ن نمی تونم زیاد بیرون از خانه باشم. قرار مودرو با شتاب خیابانها را پش

 بود به خانه دوستم بروم ، می ترسم مادرم به منزل آنها زنگ بزند و از اینکه آنجا نباشم نگران شود

 رااین حرف را از قصد به او گفتم تا حواسش باشد از محل زیاد دور نشود. در حقیقت مادر شماره ژینوس 

 .نداشت و من می خواستم به او بفهمانم که نمی توانم زیاد با او باشم

 کیان گفت من زیاد وقتت رو نمی گیرم. دلم به حدي برات تنگ شده بود که اگه نمی دیدمت دیوونه می شدم 

 در دل گفتم منم همین طور. کیان ادامه داد : خب ، حاال شماره تلفن خونتون رو به من بده 

 دندان گزیدم و گفتم من خودم بهت زنگ می زنم ندب به 

 خندید و گفت : د نشد دیگه. یک بار عالفی کشیدم براي هفت پشتم بسه. یا نشونی خونتون رو بده یا شماره 

 تلفنت رو. هرچند که خودم می تونم گیر بیارم .

ره آن را داخل حافظه تلفن همراهش فکري کردم و ترجیح دادم شماره تلفنمان را به او بدهم. به محض گفتن شما

 کرد و نفس راحتی کشید و گفت: دیگه خیالم راحت شد که گمت نمی کنم .

 

سپس دستش را جلو آورد و دستم را گرفت. مانند برق گرفته ها تکان خوردم و از ترس خشکم زد. به سرعت 

 دستم را کشیدم و باخجالت سرم را پایین انداختم.

هی از کاري کرده بود خندید و گفت : لهه، الهه این نجابتت منو کشته. به خدا هیچ دختري مثل ابه جاي معذرت خوا

 تو ندیدم .

 همان لحظه به ذهنم رسید آیا او با دختران دیگر هم همین کار را کرده که با اطمینان چنین چیزي می گوید.

رویم نیاوردم و سعی کردم به چیزي فکر  همین باعث شد براي اولین بار طعم حسادت را احساس کنم. چیزي به

 نکنم ، ولی این احساس به قدري در من قوي بود که با لحن تندي گفتم:

 خوام پیاده بشم 
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 خواهش می کنم نگه دار میخوام پیاده بشم .

 کیان با تعجب گفت اینجا؟

 نگاهی به اطراف انداختم و با تردید گفتم می خوام برم خونه .

 : می ري کوچولو ، این قدر بی تابی نکن با لبخند گفت

 کیان از ژینوس پرسید و گفتم که قرار بود به منزل آنها بروم. گفت : ببینم هنوز نتونسته برادرت رو تور کنه؟ کیان 

 به تعجب به او نگاه کردم و در این فکر بودم که از کجا به این موضوع پی برده است. نگاهم را که دید با خنده گفت:

 این جور نگاه نکن. تعجب نداره هر کس دیگري هم بود خیلی راحت متوجه این موضوع می شد به 

 .«خصوص با حرارتی که اون داشت 

همان لحظه به یاد ژینوس افتادم که حسام را برادرش خطاب کرده بود و به این فکر می کردم که این موضوع چه 

 دلیلی می توانست داشته باشد

 در فکرم گفت: وقتی با منی به هیچ چیز دیگه فکر نکن  کیان وقتی دید

 به این فکر کن که خیلی دوستت دارم 

 از اینکه مثل روانشناسان افکارم را می خواند در عین تعجب خنده ام گرفته بود. کیان به خیابانی پیچید که

 .انتهاي آن همان جایی بود که سوار شده بودم

 فت : دلم نمی خواد بري ، ولی چون می گی خانواده ات نگران می شن مجبورم کیان خودرو را نگه داشت و گ

 کمتر سخت بگیرم .

 لز خودخواهی اش خنده ام گرفته بود. با لبخند نگاهش کردم و گفتم: ممنون

 وقتی خواستم پیاده شوم گفت پس تلفن یادت نره 

 اشه می دانستم هرچه بگویم او قبول نمی کند ، بنابراین گفتم ب

 لبخند زد و گفت در ضمن بعضی روزا سر همون خیابونی که منو دیدي می ایستم

 از حضور او در محل نگران شدم و گفتم ولی من خیلی کم می تونم از خونه بیام بیرون. امروز هم اتفاقی بود که 

رسونه. بهتره نیایی. من خودم خودم تنها آمدم. اکثر اوقات با مادرم جایی می رم. بیشتر وقتا هم برادرم مارو می 

 .بهت زنگ می زنم 

 خندید و گفت نگران نباش. گفتم که تو محلتون دوست و رفیق زیاد پیدا کردم. نمی دونم این پسره که سر 

 «خیابونتون موتورسازي داره می شناسیش؟ اسمش چی بود؟ 

 .هنوز نامش را نگفته بود که من با ترس پیش خودم گفتم: داود مریدي

 همان لحظه گفت آها... یادم افتاد ، داود مریدي. بچه باحالیه 

 وارفته گفتم به اونم گفتی دنبال کی می گردي؟ 

 گاهم کرد و گفت نترس ، کارم رو خوب بلدم. اسمت رو که نگفتم ، فقط نشونی هات رو بهش دادم ، ولی مثل 

 می گی خواهر همون یارو پاسدارست. منم اینکه خوب می شناختت چون بهم گفت نکنه این دختري رو که

 خودم رو به اون راه زدم که مثال نمی دونم کی رو می گه. گفتم مگه برادرش پاسداره. اونم گفت با بدکسی

طرف شدي. یارو حتی به سایه خودشم شک داره و البته خیلی چیزهاي دیگه هم گفت که شاید عنوان کردنش 

 درست نباشه
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 اینکه کسی مثل داوود که حتی الیق نگاه چپ حسام هم نبود در مورد او حرف شده بود خیلی براي اولین بار از

 ناراحت شدم. داوود رو خوب می شناختم چون به شرارت در محل معروف بود. مغازه اي زیر خانه پدرش زده

 می گرفت. حسام بود که به اصطالح موتورسازي بود ، ولی فقط خدا می دانست چه کارهاي خالفی آنجا صورت

 به شدت از او متنفر بود و شک نداشتم که او نیز همین احساس را نسبت به حسام داشت. چند بار به خاطر اذیت

 کردن دختران محل با او درگیر شده بود. البته این موضوع پیش از آن بود که به خدمت سپاه دربیاید. آن زمان

 و و حسام به وجود آمد که آنطور که زهرا خانم همسایه مان دیدهدر بسیج بود. یک بار هم زد و خوردي بین ا

 بود و براي ما تعریف کرد حسام حسابی خدمتش رسیده بود. داوود که دیده بود کم آورده براي حسام چاقو

 کشیده بود که خوشبختانه حسام آسیب جدي ندید و فقط دستش خراش برداشت ، ولی همین موضوع و

 ل از مزاحتمهاي او باعث شد مدتی به زندان برود که بعد از اینکه خانواده اش براي کسباستشهاد اهالی مح

 رضایت در منزلمان آمدند از زندان آزاد شد. از ان به بعد با حسام کرکري داشت تا اینکه وقتی حسام به خدمت

 ی که به مدرسه می رفتمسپاه درآمد خودش را جمع و جور کرد و سعی کرد کمتر جلوي او آفتابی شود. هنگام

 چند بار چشمم به او افتاده بود که مانند گرگ گرسنه اي که به گوسفند از گله جدا شده اي خیره شده به من

 نگاه می کرد. نگاهش آن قدر ترس و وحشت در من به وجود آورد که بعد از آن سعی می کردم هیچ وقت

 نم تا چشمم به او نیفتد. در این مورد هیچ وقت جرات نکردم بههنگام رد شدن از جلوي مغازه او سرم را بلند نک

 کسی چیزي بگویم ، زیرا می ترسیدم اگر حسام بویی از این جریان ببرد جریان زد و خورد چند سال پیش

 .تکرار شود

 ز چیزکیان فهمید از این موضوع نگرانم و مرا مطمئن کرد که او بویی از مالقات ما نخواهد برد ، ولی من ا

 دیگري نگران بودم. از کیان خداحافظی کردم و از خودرویش خارج شدم. صبر کردم تا او حرکت کند سپس

 مسیر رفته را بازگشتم و را خانه ژینوس را در پیش گرفتم. وقتی به خود آمدم جلوي خانه او بودم. به محش

 م. دیگر چاره اي نبود. وقتی در باز شد داخلفشردن زنگ در خانه شان یادم لفتاد که قرار بود به گلفروشی برو

 شدم. ژینوس جلوي در به استقبالم آمد و از دیدنم اظهار خوشحالی کرد. همان طور که می بوسیدمش به این

 فکر کردم اي کاش می توانستم از کیان برایش صحبت کنم. اما افسوس بعد از دیدار اولی که به اتفاق ژینوس با

 ضع را تمام شده می دانست و حتی در فکرش هم نمی گنجید که من هنوز با کیان در ارتباطکیان داشتم او مو

 .باشم. من هم روي گفتن این موضوع را به او نداشتم

 ژینوس مثل همیشه براي آوردن شربتی خنک به آشپزخانه رفت و من در نبود او به این فکر کردم که چطور

 «از کنم. وقتی ژینوس از آشپزخانه خارج شد گفت سر صحبت را ب« : خب ، الهه چطور؟ 

 «؟ خوبم. تو چه کار می کنی »

 .«هی می گذرونم ، داري سعی می کنم براي دوره پیشرفته زبان آماده بشم _

 .«خوش به حالت من که ول ول دور خودم می چرخم  _

 .«خب تو هم می تونی تو یه کالسی چیزي ثبت نام کنی _

اگه تا سر کوچه بخوام برم باید هزار تا گذرنامه نشون بدم. تنها جایی که مامان راضی به اونه خونه  دلت خوشه ، من_

 ثریا خانم خیاطمونه ، اونم که من حالم از هرچی دوختنه به هم می خوره .

 ژینوس خندید و گفت :حاال شربتت رو بخور گرم نشه 
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 ره شده بود فهمیدم به فکر فرو رفته است. دلم میتشکر کردم و شربتم را سر کشیدم. ژینوس به من خی

 چی شده تو فکري؟ : خواست مثل خودش می توانستم راحت صحبت کنم. لبخندي به او زدم و گفتم :

 داشتم به این فکر می کردم چقدر زود گذشت؟ نگاهش رنگ گرفت:

 چی زود گذشت ؟

 روزهایی که تازه با هم آشنا شده بودیم ._

 رفش را تایید کردم و به روزهاي اول آشناییمان کشید شد. مدتی با هم خاطرات گذشته را مروربا لبخند ح

 .کردیم و کلی خندیدیم. به خصوص جریان فرار از مدرسه را

 ژینوس گفت« : اون موقع به هیچ چیز فکر نمی کردم جز اینکه کاري را که مایلم انجامش دهم ، ولی االن که به 

 ی کنم می بینم تمام کارهایی که به آنها نام شجاعت داده بودم مفهومی جز حماقت نداشت .اون روزا فکر م

 اینم از برکت وجود داداش بنده بود که مفهوم واقعی این کلمه رو بهت یاد داد لبخندي زدم و به شوخی گفتم:

 نه؟ ینوس خندید و سرش را به نشانه مثبت تکان داد

 ازت بپرسم اون روز حسام چی بهت می گفت؟  گفتم:راستی ژینوس یادم رفت

 همون روز که با هم رفته بودیم پارك ؟ _

 مگه غیر از اون روز با هم حرف زده بودید  _

 ژینوس سرش را تکان داد و من با تعجب گفتم کی؟ 

 ژینوس گفت قرار شد فرداي آن روز قرار شد بهش زنگ بزنم 

 شد؟ یعنی خودش قرار گذاشت؟  هاج و واجا نگاهش کردم و گفتم قرار

 آره. روز قبلش وقتی با هم صحبت کردیم قرار شد من خوب فکرامو بکنم بعد بهش جواب بدم _

 از حیرت حتی نمی توانستم دهانم را ببندم. دستم را جلوي دهانم گرفتم و گفتم صبرکن ، صبر کن. از اول

 ه سوار ماشین شدیم بریم پاركبرایم تعریف کن چه اتفاقی افتاد. از اون لحظه اي ک

 خندید و گفت : خنگه ، مگه خودت تو ماشین با ما نبودي ، حتی تا توي پارك از کنار من تکون خوردي فقط 

 وقتی حسام از ما خواست بنشینیم خودت رفتی نیمکت روبه رو نشستی 

اي خودشیرینی رفتم صندلی روبه رو خب بابا تو هم چقدر نکته بینی ، خب از همون موقع که من گردن شکسته بر _

 نشستم را تعریف کن.

 ژینوس خندید و گفت : هیچی وقتی تو رفتی روبه رو نشستی آقا حسام گقت معذرت می خوام اینجور ژینوس 

 مزاحمتون شدم. براي صحبت در مورد موضع مهمی که می خواستم با شما در میان بگذارم صالح ندیدم پشت

 یرم به خاطر همین از الهه خواستم شما رو به زحمت بیندازد. الهه داداشت خیلی ابهت دارهتلفن وقتتان را بگ

 نمی خواد از جاذبه داداش من تعریف کنی ، من یه عمره که با این جاذبه درگیرم. خب بعدش چی شد  _

می دونم و دراین هیچی ، بعد از کمی مقدمه چینی گفت من شما رو دختر شایسته اي براي خوشبختی یک مرد  _

 مورد شک ندارم. تنها چیزي که این وسط مانع شده با تمام وجود دل به زندگی با شما بسپرم اینه که از

 خیلی وقت پیش خواهان دختري نجیب درست مثل شما بودم

 از تعجب هین بلندي کشیدم و گفتم : حسام اینو گفت؟ 

 ژینوس اخمی کرد و گفت مگه اینو نمی دونستید؟ 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 5  

 

 فهمیدم اگر بند را به آب بدهم ژینوس دیگر چیزي از مکالمه شان نخواهد گفت و من تا ابد باید در آتش

 کنجکاوي بسوزم. بنابراین گفتم« : چرا ولی اینکه خودش گفته تعجب کردم. خودت که می شناسیش با 

 .«انبردست هم نمیشه حرف از دهنش بیرون کشید 

 د منو مورد اعتماد دیده که گفته ژینوس لبخند زد و گفت خب الب

 لبخند زدم و سرم را تکان دادم ، ولی احساس ناخوشایندي به من دست داد. حس کردم حسودي ام شده که

 حسام به او بیشتر از من اعتماد داشت

 ژینوس گفت : منم اون موقع خیلی جا خوردم ، ولی آقا حسام این موضوع را خوب مطرح کرد و خیلی زود با 

 .«آن کنار آمدم. اون لحظه به خودم فکر نمی کردم به این فکر بودم که بتوانم کاري براي اون انجام دهم 

 .سکوت کرده بودم تا ژینوس حرفش را تمام کند.

 

 وقتی آقا حسام سکوت مرا دید گفت: خانم سپهري ناراحت شدید که من این موضع را مطرح کردم. منم سرم» 

 فتم نه صداقت شما قابل تقدیره. بعد گفت: منم می خواستم قبل از اینکه هر تصمیم دیگه ايرا تکان دادم و گ

 گرفته بشه حرف پنهانی بین من و شما نباشد. به همین خاطر خواستم حضوري ببینمتون و بعد از این موضوع

 ي من افتخار بزرگی استتصمیم گیري رو به عهده خود شما بگذارم. من براي ازدواج با شما حرفی ندارم و برا

 که همسرم دختر نجیب و پاکی مثل شما باشد. اگر پاسخ شما در مورد ازدواج با من هنوز جاي خودش بود

 .«دوست دارم بهم خبر بدید تا طی مراحل دیگه مثل خواستگاري و اینجور برنامه ها اقدام کنم 

 ر بودم گفتم خب بعدش چی شد؟ژینوس سکوت کرد و من که بی صبرانه منتظر شنیدن نتیجه کا

 ژینوس نفس عمیقی کشید و گفت : اون روز اومدم خونه ، اولش از ذوق و شوق دلم می خواست همان لحظه 

 گوشی تلفن رو بردارم و به آقا حسام زنگ بزنم و بگم تنها آرزوش من اینه که حتی اگه شده یک روز با شما

 فکر کنم و واقعا خیلی فکر کردم. حتی آن شب تا صبح به رختخوابزندگی کنم. ولی بعد به خودم گفتم باید 

 نرفتم و سرتاسر شب تو اتاقم قدم زدم. صبح روز بعد تصمیم رو

 صبح روز بعد تصمیمم رو گرفته بودم نه از روي احساس بلکه از روي

 م به آقا حسام زنگعقل و این درست ترین تصمیمی بود که در طول عمرم گرفته بودم.همان روز قبل از سفر

 زدم و نتیجه رو به او گفتم.به من گفت بازم روي تصمیمی که گرفتم فکر کنم. ولی من به او گفتم که تمام

 جوانب کار را بررسی کردم و این تصمیم بی نقص ترین کاري است که انجام داده ام

 کالفه پرسیدم:چی بهش گفتی؟

 خواهم داشت و به این موضوع نیز افتخار خواهم کردگفتم من از این روز برادري به نام حسام 

 با افسوس نالیدم:ژینوس چه کار کردي؟اون می خواست با تو ازدواج کنه پس چرا این کارو کردي؟

 ژینوس با خنده گفت:آقا حسام مرد بزرگ و از خود گذشته ایه.اون با من ازدواج میکرد ولی دوست نداشتم به

 حسرت رو به دلش بزارمخاطر خودخواهی خودم داغ 

 با ناراحتی و حرص گفتم: برو، تو هم با اون فداکاري احمقانه ات حالم رو به هم می زنی، حسام و خاطرخواهی؟

 اون تنها چیزي که براش اهمیت داره نجابت و حجاب زنشه. تو فکر می کنی بعد از ازدواج حسام به کس دیگه

 اي فکر می کنه؟
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 نت گفت: اتفاقا خوب می شناسمش به حدي که می دانم به خاطر اینکه غرور مرا نشکندژینوس با آرامش و متا

 .خیلی راحت از خودش گذشت

 .نفس عمیقی کشیدم و درحالی که سرم را می چرخاندم گفتم: ولمون کن بابا حوصله ندارم

 احساسیه. اونمدستش را روي گونه ام گذاشت و سرم را به طرف خودش چرخاند و گفت: حسام جوون با 

 .عاشقه، اینو بفهم. فقط یک عاشق می تونه نگاه یک عاشق رو بفهمه

 به چشمان قهوه اي ژینوس نگاه کردم و به این فکر کردم چرا فهمیدن بعضی چیزها براي من خیلی سخت

 رياست. چرا نمی توانم مثل او حسام را درك کنم. من از حسام جز خشونت و تعصب و خودخواهی چیز دیگ

 ندیده بودم، ولی ژینوس که یک غریبه بود و مثل من سالها با او زیر یک سقف زندگی نکرده بود صفاتی مثل

 گذشت، احساس و محبت را در او کشف کرده بود. خدایا او کجا بود و من کجا بودم. براي اولین بار دلم براي

 از ازدواج با او منصرف شدي چی گفت؟حسام تنگ شد. آه کشیدم و گفتم: بعد از اینکه به حسام گفتی 

 -گفت بازم فکر کنم و حتی گفت منتظر تصمیم بعدیم خواهد بود، اما به او گفتم حتی اگر ذره اي تردید داشتم 

 به او زنگ نمی زدم و باز هم فکر می کردم

 -یعنی دیگه تموم شد؟ _

 به عنوان یک برادر و این بهترین احساسی  نه من هنوز او را دوست دارم و به وجودش افتخار می کنم، ولی_

 است که تا به حال داشته ام

 به ظاهر قبول کردم، ولی در باطن نهایت آرزویم بود که او همسر حسام شود. بعد از مدتی سکوت گفتم:

 ژینوس، حسام به تو نگفت دختري که می خواهد چه کسیست؟

 -وده که او را انتخاب کرده است .نه ولی فکر می کنم هر کی هست شایسته حسام ب_

 آهی کشیدم و به فکر فرو رفتم که چه کسی توانسته توجه حسام را به خود جلب کند. در همان حال چشمم به

 ساعت روي دیوار افتاد. تکانی خوردم و از جا پریدم. حدود سه ساعت بود که از خانه خارج شده بودم. به

 عت از جا برخاستم و با عجله مانتوام را تنم کردم. ژینوس متعجب گفت:ژینوس گفتم خیلی دیرم شده و به سر

 هنوز یک ساعت و نیم نشده که اومدي، چرا اینقدر عجله می کنی؟

 به او نگفتم که پیش از آمدن به منزل او مدتی هم با کیان بودم. فقط گفتم مادرم گفته زود به خانه برگردم.

 و برایش آرزوي خوشبختی کردم و سپس منزلشان را ترك کردم.پیش از خداحافظی او را بوسیدم 

 به خانه که رسیدم از حضو سه زن غریبه تعجب کردم. خوشبختانه حضور آنان باعث شد مادر به تاخیر سه

 ساعته ام توجه چندانی نداشته باشد. از قرار معلوم مهمانان تازه از راه رسیده بودند، زیرا به محض رسیدن مادر

براي مهمانان چاي بیاورملباسم را عوض کردم و بدون حجاب براي مهمانان چاي بردم. مادر گفت که کنارش  .گفت

بنشینم. لحظه اي پیش او نشستم و متوجه نگاههاي خیره زنها به چهره و اندامم شدم. چهره زنی که از همه مسن تر 

ه ام. از نگاههاي انان به سرعت حدس زدم به منظور بود به نظرم آشنا رسید، ولی به خاطر نمی آوردم او را کجا دید

 خاصی که

 زیاد هم خوشایندم نبود به منزلمان آمده اند. به بهانه جمع کردن استکان هاي چاي از اتاق خارج شدم و دیگر

 ردم.برنگشتم. وقتی خواستند بروند مادر مرا صدا کرد. از اتاق بیرون رفتم و آنان را تا جلوي در راهرو بدرقه ک

 وقتی مادر برگشت گتم: اینا کی بودند؟
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 مادر گفت: نشناختیشون؟

 سرم را تکان دادم. مادر گفت: خانم فرهادي، خانم جلسه ایمون بود دیگه

 تازه به خاطر آوردم او را کجا دیده بودم. پرسیدم: اوناي دیگه کی بودند؟

 -ینه دخترش بود دیگه. ماشاله بس که بزرگ اون که سفید رو و خوشگل بود عروس بزرگشه. اون یکی هم ام

 شده بود منم اول نشناختمش. یادت میاد یکبار خونمون جلسه داشتیم، خانم فرهادي دخترش رو آورده بود

 چقدر کوچولو بود؟

 مادر تالش می کرد تا من آنان را به خاطر بیاورم. منکه حدس می زدم آمدنشان به منزلمان بدون منظور نیست

 اینکه از شناختن آنها اظهار خرسندي کنم گفتم: براي چی اومده بودن؟ بدون

 مادر که از قیافه گرفته من فهمیده بود چه فکري می کنم گفت: اومده بودن یک سر بزنن. منم گاهی خونه اونا

 می رم دیگه. حاال چطور مگه؟

 .نفس عمیقی کشیدم و گفتم: هیچی

 من متوجه شدم می خواهد حواس مرا به جاي دیگر معطوف کند. با خودم مادر حرف را به جاي دیگر کشاند و

 گفتم خدا کند اشتباه کرده باشم چون به راستی دیگر حوصله چاي بردن و نه گفتن و نصیحت شنیدن را در

 .مورد بخت و شوهر مون و این جور چیزا نداشتم

 فرهادي مرا براي پسرش که از قضا سرگرد همان طور که حدس می زدم دو روز بعد مادر فاش کرد که خانم

 نیروي انتظامی بود در نظر گرفته است. وقتی شنیدم قرار است عصر جمعه آینده به منزلمان بیایند با حرص

 گفتم: که گفتید اومده بودن سر بزنند؟ حاال دیدید سالم گرگ بی طمع نیست؟

 حوصله اش از حرف هاي من سر رفته بود نگاه تنديبه محض گفتن این کالم مادر که گویی دق و دلی داشت و 

 به من کرد و گفت: مردم فقط ظاهر را می بینند. اگر بدونن چه عجوبه اي هستی دیگر هیچ کس در این خونه را

 نمی زنه. نمی خواهی نخواه. نمی تونم به مردم بگم نیاین چون دخترم هنوز شعور شوهر کردن را پیدا نکرده،

 ل و شعور داشته باشی صبر می کنی بعد از اینکه خواستگارت رو دیدي جواب می دادي. خانمتو هم اگر عق

 فرهادي دو تا پسر داره که هر کدام از آن یکی گل ترند. پسر بزرگش دکتره، عروسش رو دیدي، انگشت

خوشگلی داشت.چته  کوچیکه او هم نمی شی از بس که خانم و فهمیده است. تازه اونم لیسانس داره و صدتاي تو هم

 تا یکی این در و می زنه داد و هوار راه می ندازي. هر چی هیچی نمی گم شورش رو در آوردي

 

 خیلی کم پیش می آمد مادر جوش بیاورد. همین حرفهاي مادر کافی بود تا خفه شوم و تا روز خواستگاري نطقم

 رسیدند. تعداد میهمانان زیاد بود به حدي که باز نشد. روز جمعه عصر خواستگاران با سبد گل بزرگی از راه

 فکر می کردم در اتاق پذیرایی کوچک خانه جا نخواهند شد. چهار زن و چهار مرد براي خواستگاري آمده بودند

 که با پسر خانم فرهادي می شدند نه نفر. از طرفی حمید و شبنم و الهام و آقامسعود هم منزلمان بودند که با

 نفر می شدند. با وحشت فکر کردم چطور چهارده استکان را در یک سینی حمل کنم. خوشبختانهمادر چهارده 

 چاي را الهام برد و من خیالم راحت شد کسی قرار نیست چاي به دست دور اتاق بگردد. درست زمانی که فکر

 ی بروم. به او گفتم نمی آیممی کردم با من کاري ندارند الهام به سراغم آمد و گفت که همراه او به اتاق پذیرای



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 8  

 

و او گفت که همه منتظر هستند. از الهام پرسیدم جا براي نشستن هست. خندید و گفت: تو نگران نباش یک جاپیدا 

 میشه بشینی

 عاقبت با اصرار او و انکار من با چادري سفید پشت سر الهام وارد اتاق پذیرایی شدم. به محض اینکه سالم کردم

پاسخم را دادند. ولی من حتی سرم را بلند نکردم تا کسی را ببینم. به احترام ورود من همه بلند شدند  صداهاي زیادي

و من از خجالت حسابی سرخ شدم. صداي مادر و حمید را شنیدم که آنان را به نشستن دعوت می کردند. به طرف 

 ف تصورم هنوز در پذیراییزنها رفتم و با آنان روبوسی کردم و گوشه اي کنار الهام نشستم. برخال

 براي عده اي دیگر جا بود. سرم را زیر انداخته بودم و به گلهاي قالی خیره شده بودم. جرات بلند کردن سرم را

 .نداشتم، زیرا حدس می زدم نگاه اطرافیان به من است

 به حدي از دیدن اوهنگامی که یک لحظه سرم را بلند کردم پسر خانم فرهادي را که نامش محسن بود دیدم. 

 تعجب کردم که لحظه اي فراموش کردم که ممکن است کسی حواسش به من باشد و پیش خودش بگوید

دختره چقدر بی حیا و از خدا خواسته است. الحق که خیلی خوش تیپ و خوش قیافه بود. چشم و ابروي مشکی، قد 

سانسه بود و هنوز هم در حال ادامه تحصیل بود.خیلی زود بلند، اندام ورزیده و از همه مهمتر ان طور که می گفتند لی

سرم را زیر انداختم و به فکر فرو رفتم. مدتی بعد با اشاره الهام از جا براخاستم و بعد از گرفتن اجازه از اتاق خارج 

 شدم

 ل شد و نهبرخالف خواستگارانی که پیش از آنها به خانه مان آمده بودند پس از رفتن آنها نه جلسه اي تشکی

 بحصی پیش آمد. شاید دیگران فکر کرده بودند این طریق بهتري است که اعتنایی به من نکنند تا خودم تصمیم

بگیرم و شاید هم فکر می کردند پاسخم صد در صد مثبت است. محسن به راستی از هر نظر مناسب بود. چیزیکه 

ا وجودي که خانم فرهادي خیلی مومن و حتی معلمقران و بیش از همه چیر توجه ام را جلب کرده بود این بود که ب

برگزار کننده جلسه هاي زنانه بود، ولی پسرش محسن ریش و سبیلش را سه تیغه کرده بود و موهایشرا باال زده 

بود. تردید به جانم افتاده بود و نمی دانستم باید چه کنم. چشمان یشمی رنگ کیان پیش رویم بود وجسارتش دلم را 

 لرزاند. ولی نمی دانستم آیا می توانم به آینده با او امیدوار باشم یا اینکه فقط می خواست با من دوست باشدمی 

 آن شب بی آنکه کسی چیزي از من بپرسد گذشت. فرداي آن روز ژینوس به خانه مان آمد، از دیدنش بی

خانه رسید. سرتا پا چشم شده بودم  نهایت خوشحال شدم. نیم ساعت از اومدن او نگذشته بود که حسام هم به

 تابرورد حسام و ژینوس را ببینم. حسام با دیدن ژینوس لبخند زد و به گرمی با او احوالپرسی کرد. ژینوس

 برخالف همیشه که با خجالت و سري به زیر افکنده پاسخش را می داد خیلی روباز و راحت او را برادرش

 از کمی صحبت ما را ترك کرد و به اتاقش رفت. به یقین اطمینان پیدا خطاب کرد و حالش را پرسید. حسام پس

 کردم که ژینوس دیگر به ازدواج با حسام فکر نمی کند و در دلم افسوس خوردم

 همان شب مادر در حضور الهام و من نظر حسام را در مورد ژینوس پرسید. حسام در حضور ما پاسخ داد که

 من است. با این حرف آب پاکی را روي دست الهام و مادر ریخت. الهام و مادر ژینوس مثل الهه، خواهر دیگر

 متعجب به هم نگاه کردند، ولی من که جریان را می دانستم واکنشی نشان ندادم، پس از آن نوبت من شد که

 مادرپاسخم را در مورد محسن بیان کنم. برعکس حسام چنان رنگ و رویم سرخ و زرد شد که حد نداشت. به 

 .گفتم: هنوز باید فکر کنم. به این ترتیب وقت بیشتري خواستم تا خوب فکر کنم

 آن شب نیز گذشت. صبح روز بعد همین که مادر می خواست براي خرید از منزل خارج شود زنگ تلفن به صدا
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 ر با تعجب بهدرآمد. مادر از جلوي در هال برگشت و تلفن را برداشت. کسی جواب نداد و تلفن قطع شد. ماد

 .گوشی نگاه کرد و آن را سرجایش گذاشت

 من مشغول ورق زدن مجله اي بودم که شب گذشته حسام به منزل آورده بود. به مادر گفتم: کی بود؟

 -چیزي نگفت. گوشی را قطع کرد _

 نگاه کردم و بی تفاوت مشغول کارم شدم و لحظاتی بعد متوجه شدم مادر هنوز کنار تلفن ایستاده است. به او

 گفتم: براي چی ایستاده اید؟

 -.نمی دونم کی بود. شاید از شیراز تماس گرفته بودند. منتظرم شاید دوباره زنگ بزنند 

 .بی منظور گفتم: شاید هم مزاحم بود

 ه.مادر با اطمینان گفت: نه ما که مزاحمی نداریم. این هر کی بود از راه دوري بود، شاید هم االن زنگ بزن

 همانطور که به مجله نگاه می کردم فکر کردم چه کسی ممکن است زنگ زده باشد. ناگهان از فکري که به

 ذهنم ریسخت قلبم فرو ریخت. با خودم گفتم نکنه کیان زنگ زده؟ حس کردم رنگ رویم پریده و به همین

 همان جا ایستاد و وقتی دید خبري نشددلیل سرم را بلند نکردم تا مادر چهره ام را نبیند. مادر چند لحظه دیگر 

 .به من گفت: من زود بر می گردم. اگه یک موقع کسی زنگ زد بگو من تا یک ربع دیگه بر می گردم

 مادر رفت و من به این فکر می کردم که آیا حدسم درست بوده است؟ هنوز از رفتن مادر مدتی نگذشته بود که

 اي صداي زنگ تلفن مرا میخکوب کرد. با زنگ سوم از جا پریدم و گوشیتلفن بار دیگر به صدا در آمد. لحظه 

را برداشتم. لحظه اي صدایی نیامد. وقتی براي بار دوم گفتم بله بفرمایید صدایی از پشت خط گوشی گفت: منزآلقاي 

 احمدي؟

 .گفتم: نخیر اشتباه گرفتید

 .صدا خندید و گفت: باور کن درستدرست گرفتم

 شناختم. صدایش پشت تلفن عوض شده بود، ولی حالت خنده اش تغییر نکرده بود. ناخودآگاه به درفوري او را 

 هال نگاه کردم و آب دهانم را قورت داد و گفتم : سالم

 سالم به روي ماهت، خوبی عزیزم؟ 

 ممنون _

 الهه می خوام ببینمت _

 تونم بیرون بیام .دستی به صورتم کشیدم و گفتم: گفته بودم که از خونه نمی

 ببین می دونم چی گفتی، ولی من می خوام ببینمت. چه کار باید بکنم؟_

 -نمی دونم _

 -پس کی می دونه، بگو برك ازش اجازه بگیرم. الهه من می خوام ببینمت فهمیدي؟ _

 با کالفگی گفتم: آره می فهمم، ولی وقتی نمی تونم بیام باید چه کار کنم؟

 -ن یک راهی پیدا ک_

 -چه راهی؟ _

 -خودت فکر کن، فردا صبح همون جایی که اون بار سوارت کردم می بینمت. باشه؟ _

 -صبر کن کیان _
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 -عزیزم دیگه صبرم تموم شده، یعنی من از اولش هم با صبر میونه خوبی نداشتم. فردا همون جا اوکی _

 ه؟سکوت کردم و صدایش را شنیدم که گفت: الهه منتظرم نذار باش

 لحنش به حدي تاثیر گذار بود که ناخودآگاه گفتم: سعی می کنم

 خب پس می بینمت. صبح ساعت ده باي _

گوشی را سر جایش گذاشتم و به آشپزخانه رفتم تا لیوانی آب بنوشم. مادر به محض برگشت گفت: الهه کسی تلفن 

 نکرد

 یدن چهره اش که مثل همیشه آرام بود فهمیدم بدونابتدا با ترس فکر کردم از جریان بویی برده است، ولی با د

 غرض این جمله را بر زبان آورده است. سرم را به حالت نفی تکان دادم اما وجدانم به شدت عذابم می داد که

.چرابه او دروغ گفته ام. به هر صورت نمی توانستم حقیقت را به او بگویم و جز این چاره اي نداشتمآن شب تا نیمه 

 ب به فکر فردا بودم که به چه بهانه اي به دیدن کیان بروم. صبح روز بعد مانند مرغهاي ش

 پرکنده اي پر پر می زدم و آرام و قرار نداشتم. هر چه به ساعت ده نزدیک تر می شدم کالفگی من هم بیشتر

 رفتم. مادر مشغول می شد ناگهان فکري به خاطرم زد و چند کتاب از کتابخانه حسام برداشتم و به آشپزخانه

 پاك کردن سبزي بود. به او گفتم: وقت دارید با هم تا خانه ژینوس برویم و زود برگردیم؟

 مادر نگاهی به من انداخت و گفت: براي چی؟

 بنده خدا چند روزه چند تا کتاب خواسته، همش یادم می ره بهش بدم_

 پریروز که اینجا بود می خواستی بهش بدي _

 ه اون موقع گذاشتم بیدون، اونم یادش رفت ببره. بهش گفتم خودم برات میارم همون دیگ_

مادر گفت: حاال بزار باشه بعد بهش بده، امروز من کار دارم. شب حمید و شبنم میان خونمون می خوام به الهام و 

 مسعود هم بگم بیان.

نیست و شاید خانواده ام دور هم جمع می قلبم فرو ریخت. می دانستم جلسه امشب با خواستگاري من بی ارتباط 

 شدند تا تصمیم مرا جویا شوند. همانطور که فکر می کردم مادر گفت: دیگه وقتشه جوابمون رو به خانواده

 .فرهادي بدیم نمیشه مردم را عالف کنیم

 گردمبدون اینکه حرفی درباره این باره بزنم گفتم: پس اجازه بدین من برم خونه ژینوس زود بر می 

 مادر کمی فکر کرد و گفت: نمیشه بعد بري بهش بدي؟

 -آخه بنده خدا می خواد امتحان بده، االن چند هفته اس هی امروز و فردا می کنم _

 -خیلی خوب ولی زود بیایی. ممکنه حسام هم زود بیاد ببینه نیستی می دونی که؟ _

 .سرم را تکان دادم و گفتم: باشه زود میام

 ال فکر کردم مادر هم براي ترساندن من از خوب حربه اي استفاده می کند. درحالی که هم او و همدر همان ح

 .من می دانستیم حسام آن روز هم مثل همیشه ساعت پنج بعدازظهر به منزل می آید

 به سرعت حاضر شدم و مثل همیشه مغنعه ام را سر کردم تا مادر به چیزي شک نکند، سپس کتابها را داخل

کیسه اي گذاشتم و کیفم را برداشتم و از مادر خداحافظی کردم. با قدمهاي پر شتاب به سمت خیابانی که میدانستم 

کیان منتظر من است حرکت کردم. وقتی به انجا رسیدم او را دیدم که داخل خودرو نشسته و چشم براه است. با 

 را به حرکت در آورد و جلوي پایمدیدن من بدون اینکه پیاده شود خودرویش را روشن کرد و آن 
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توقف کرد. نگاهی به اطراف انداختم و سوار شدم. سالم کردم. با لبخند پاسخ سالمم را داد. با وجود این احساسکردم 

 مثل همیشه نیست و از چیزي ناراحت است. پرسید: چقدر وقت داري؟

 .گفتم: مثل همیشه خیلی کم

 تا یک پارکی چیزي بریم نه؟لبخندي زد و گفت: خب پس می تونیم 

 با دلهره گفتم: نه پارك نه. یک دفعه بازم می گیرنمون

 نگاهی به من کرد و با خنده گفت: خب معلومه وقتی تو مثل دختر دبیرستانی مقنعه سرت می کنی همه می

 فهمند که من بلندت کردم دیگه

 زیر سقف خودرو پیچید. گفت: الهه، به خدا خیلی ناراحت شدم و با قهر سرم را برگرداندم. صداي خنده اش

کشتی منو از بس که شیرینی. قهر نکن شوخی کردم. دستش را جلو آورد و صورتم را به سمت خودش چرخاند.از 

تماس دستش با صورتم لرزنشی بدنم را گرفت. سرم را عقب کشیدم. از اینکه این قدر راحت بود خیلی تعجب 

 ت: چرا اینقدر معذبی؟ یک کم راحت باشکردم. در عوض او با خنده گق

 نگاهی به کیسه اي که روي پایم بود انداخت و گفت: اینا چیه می خونی؟

 مال من نیست. آوردم بدم دوستم بخونه _

 نگاهی به عنوان کتابها کرد و گفت: چی تو کله مردم می کنن. اینا رو بریز دور_

 ر این مورد ادامه پیدا نکند. خوشبختانه او هم دیگر چیزي نگفت.به سرعت کتابها را پشت و رو کردم تا بحث د

 در فرصتی که پیش آمده بود گفتم: می خواستی منو ببینی. مثل اینکه کارم داشتی

 -کارم همین بود. می خواستم ببینمت چون دلم برات تنگ شده بود. ولی مثل اینکه سرت حسابی شلوغ بوده، 

 درسته؟

 نداري و پذیرایی از مهمان هم خودش یک کارهخوب به هرحال مهما

 با تعجب فکر کردم این حرفش چه معنی می توناند داشته باشد وقتی سکوت مرا دید گفت«: شنیدم برات 

 «خواستگار اومده، اره؟ 

خیلی جا خوردم. و مثل کسی که خالفی کرده باشد دست و پایم را گم کردم طوري که حس کردم او هم متوجه شد. 

 با لکنت گفتم :اره، ولی 

نمی دانستم چه باید بگویم. شاید باید میگفتم خب این مسئله براي هر دختر دم بختی طبیعی است و شاید بهتر بود 

 بگویم خب که چی؟ منظورت چیه؟ به جاي ان سکوت کردم و اومانند بازپرسی گفت: ولی چی؟

 .با دستپاچگی گفتم: من هنوز جواب ندادم

 وي لبش ظاهر شد و همانطور که نگاهش به جلو بود گفت: جوابت چیه؟نیشخندي ر

 سکوت کردم و به جاي پاسخ لبم را زیر فشار دندانهایم گرفتم. نمی دانم چرا احساس ترس سر تا پایم را

 تی؟گرفته بود و از اینکه براي مالقات با او از خانه امده بودم پششیمان شدم. وقتی سکوتم طوالنی شد گفت: نگف

 اهسته گفتم: فعال قصد ازدواج ندارم

نمی دانم چرا این جمله از دهانم خارج شد. شاید احساس ترس این کلمه را به ذهنم القا کرد و یا شاید حضور او در 

 معذوریت قرارم داد

 .کیان با لبخند نگاهی به من انداخت و گفت: اره، این طوري خیلی بهتره
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 او متوجه شدم پاسخم رضایتش را جلب کره است. کم کم از ان حالت سرد و بی با شنیدن این جمله از دهان

 حوصله خارج شد و مثل همیشه گرم و خواستنی شد. وقتی خواستم از او جدا شوم هنوز در خودرو را باز نکرده

 ..بودم که دستم را گرفت و گفت: الهه

میان دستانش نگه داشت و در حالی که با نفوذ وسخت  بازهم تکان خوردم و خواستم دستم را بکشم که ان را محکم

 نگاهم میکرد گفت:

 می خوام بهت بگم وستت دارم و می خوام بدونی تو فقط مال منی. فقط مال من فهمیدي؟

 سرم را پایین انداختم . تپش قلبم از برخورد با دستش به حدي شدید بود که لرزش ان را از روي مغنه احساس

به دستم اوردم تا ان را رها کند ولی پنجه هایش چون گیره اهنی به دستم گره خورده بود. چند  میکردم. فشاري

 لحظه بعد خودش دستش را شل کرد و من توانستم دستم را پس بکشم به چهره اش نگاه کردم و گفتم

 خداحافظ 

ف چهره اشفته اش به رگه هاي خون در چشمانش دیده میشد و نگاهش چون تیري بر چشمانم می نشست.بر خال

 ارامی گفت: نگو خداحافظ چون از این جمله خوشم نمیاد. هر وقت خواستی از من جدا بشی بگو به امیددیدار.باشه؟

 اهسته گفتم: به امید دیدار و به سرعت پیاده شدم. تا زمانی که جلوي در منزل رسیدم نفهمیدم راه را چطوري

 و مدام حرف کیان در ذهنم تکرار میشد. تو فقط مال منی. فقط مال من.طی کردم. سرتاسر راه در فکر بودم 

 به یاد شب و بحث درمورد خواستگاري پسر خانم فرهادي افتام و چهره محسن جلوي چشمم ظاهر شد. شاید

 اگر در جریان دوستی با کیان نبودم او همان ایده الی بود که می خواستم، اما اکنون در مسیر سیالب حوادث

 فتاده بودم و احساس می کردم نمی توانم تصمیم قاطعی بگیرم. تنها از یک چیز سر در نمی اوردم و اینکها

 .چطور کیان از جریان خواستگاري مطلع شده بود. هر چه فکر کردم عقلم به جایی قد نداد

 لم میخاست ايان شب همانطور که مادر گفته بودم تمام خانواده جمع بودند. احساس سردرد می کردم و د

 خلوتی پیدا کنم، ولی می دانستم موضوع اصلی که انان را دور هم جمع کرده بود خواستگاري محسن از من بود.

 الهام و شبنم مرا با ترفند دوره کرده بودندو پرسیدند نظرم راجع به محسن چیست. نگاهم را از ان دو گرفتم و

 .گفتم: نمی خوامش

 کرند شوخی میکنم ولی وقتی دیدند موضوع جدي است با حیرت گفتند: چرا؟هم الهام هم شبنم فکر می

 پاسخی براي پرسش انان نداشتم گفتم« : فعال قصد ازدواج نارم 

شبنم و الهام خیلی سعی کردند مرا متقاعد کنند تا از روي احساس تصمیم نگیرم و باز هم خوب فکر کنم. وقتیدیدند 

 ند شدند و مرا ترك کردند تا به بقیه نظر مرا بگویند. بعد از شنیدن جوابحرفهایشان نتیجه اي ندارد بل

 من به خواستگاري محسن بهتی سنگین خانواده را گرفت.شاید فکر میکردند من چقدر کم عقل هستم که پسر

 رئهبه این شایستگی را رد کرده ام. حتی حمید با من صحبت کرد و خواست دلیلم را بگویم. من دلیلی براي ا

 نداشتم سکوت کردم تا اینکه خسته شد و با گفتن اینکه الهه من فکر میکنم تو در سختگیري داري افراط میکنی

 مرا ترك کرد و رفت.مادر بعد از حمید کسی بود که مفصل با من صحبت کرد و محسنات این ازدواج را

 وت.برشمرد. جواب من همان بود که حمید داده بودم. سکوت و سکوت و سک

 پس از رد کردن خواستگاري محسن دیگر براي تمام خانواده مبرهن شده بود که عقلم رااز دست داده ام .

 حسام تا چند روز با منحتی حرف نمی زد. سختگیریهاي مادر بیش از حد شده بود. مدام سرم غر میزد که لگد
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 را نداشتم. گاهی کیان به منزلمان تلفنبه بخت خودم زده ام و من چاره اي جز تحمل سرزنش هاي خانواده ام 

 می کرد و زمانی که غیر از من کسی گوشی را بر می داشت حرف نمی زد. من از ترس مادر و به خصوص حسام

 هر وقت تلفن زنگ میزد جرات نگاه کردن به ان سمت را نداشتم، زیرا با نگاه خشمیگن و معنی دار حسام

نامه ادامه داشت و تهدید هاي حسام نیز کاري از پیش نبر تا اینکه به خواست مواجه میشدم. تا چند وقت این بر

حسام تلفن تحت کنترل قرار گرفت. دیگر ارتباطم با کیان قطع شده بود. منتظر فرصتی بودم تا به او تلفن کنم و 

 بگویم که دیگر به منزلمان زنگ نزند. 

 پاییز را حس کرد. بوي پاییز حس رفتن به مدرسه را در من شهریور رو به پایان بود. از همان موقع می شد بوي

 زنده می کرد. با افسوس به روزهایی فکر می کردم که کنار دوستانم بی خیال و سرخوش روزگار می گزراندم و

 حاال از هیچ کدامشان خبر نداشتم به جز ژینوس و افسانه. ژینوس چند هفته اي بود که منزل مادربزرگش رفته

 تا از او که بیمار بود پرستاري کند. یکی دوبار از انجا به من زنگ زد و حالم را پرسید، ولی من از وقتی کهبود 

 تلفن تحت کنترل قرار گرفته بود جرات نزدیک شدن به ان را نداشتم. یک روز حمید و شبنم به منزلمان امدند

 نه اورد که قرار است با کاروان و همراه دوستانش بهو گفتند قصد دارندبه مشهد بروند و از مادر خواسته اند بها

مشهد سفر کند و از انان خواستند تا خودشان بروند و خوش باشند. شبنم گفت: پس اجازه بدهید الهه با ما بیاید من 

از خدا خواسته دعا کردم مادر اجازه رفتن مرا بدهد که بازهم مخالفت کرد. حمید و شبنم هر چقدر اصرار کردند 

 مادر راضی کنند مرا با خود ببرند مادر نپذیرفت که نپذیرفت. بعد که دلیل کارش را پرسیدم گفت:

 نفهمیدي که اصرار حمید و شبنم از روي احترامی است که برایمان قایل بودند وگرنه طفلکیها تازه به سفر ماه

 عسلشان می روند .

 فاق خانواده شوهرش به شهرستان نزدیک همدان بروند ودیگر چیزي نگفتم. از طرفی الهام قرار بود و به ات

 روزهاي اخر تابستان را انجا بگذرانند. الهام هم از مادر خواست تا با انها همراه شود که مادر او را هم نپذیرفت.

ه با با رفتن الهام و حمید حسابی دلم خالی شده بود. دلم به همان دیداري که گاهی از انان می کردیم خوش بود ک

رفتن انان لین دلخوشی نیز از من گرفته شد. به راستی مانند کبوتري در قفس دلم می خواست خودم را به در و دیوار 

 بکوبم تا راهی براي فرار از ان زندان اجري پیدا کنم.

م یک روز که مادر از جلسه قران بر گشت احساس کردم در فکر است. چیزي نپرسیدم تا اینکه شب پس ازصرف شا

 وقتی سفره را جمع می کردم شنیدم که به حسام گفت:

 امروز عالیه خانم گفت می خواهند بروند کالردشت، اون باغی که چند سال پیش حاج مرتضی به نامش خریده 

 حسام گفت : به سالمتی . خبردارم، چون امروز عرفان به من گفت که می خواهد براي رفتن به مسافرت 

 مرخصی بگیرد

 گفت :عالیه خانم خواست ما هم برویم مادر 

 حسام لبخند زد و گفت:شما چی گفتید؟

 مادر گفت: گفتم بزار با حسام صحبت کنم ببینم اون چی می گه، ایا می تونه مرخصی بگیره

 پس جواب مثبت رو دادید؟_
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بریم اونجا ، منم هی  نمی دونم اگه بتونی مرخصی بگیري بد نیست بریم چون عالیه خانم دو سه ساله میگه که_

امسال سال بعد می کنم. امسال هم که حمید و الهام نیستند دلم برنمیداره اینجا بمونم به خصوص که عالیه خانم هم 

 بره حسابی دلم می گیره. گفتم دو سه روز بریم تا بچه ها از سفر برگردن ما هم برگشته باشیم.

 اگه شما بخواهید من فردا درخواست مرخصی کنمحسام سرش را تکان داد و گفت: فکر بدي نیست. 

 مادر نگاهی به او کرد و گفت: توکل به خدا اگه تونستی بگیر

 با موافقت مادر حسام قرار شد به همراه عالیه خانم و خانواده اش به باغی که در کالردشت داشتند برویم. از

 ا حضور عرفان در شرایط بدي قرار خواهمهمان زمان که شنیدم دلشوره بدي به سراغم امد. می دانستم ب

 گرفت. بار دیگر وسوسه دیدن او در من قوت گرفت و بر خود لعنت فرستادم که چرا ان قدر هرزه فکر می کنم.

 روز بعد حسام گفت چند روز مرخصی رد کرده است. مادر با خوشحالی موضوع را به عالیه خانم اطالع داد و

 ویم. همان روز عالیه خانم به منزلمان امد و از اینکه قرار شد همراه انها برویم ذوق وقرار شد براي سفر اماده ش

 شوق زیادي از خود نشان داد و گفت به جز لباس چیزي با خود نبریم زیرا همه چیز انجا مهیا می باشد.طبق

 ع میشد حرکت کنیم.برنامه ریزي مادر و عالیه خانم قرار شد دو روز دیگر که مرخصی حسام و عرفان شرو

 مادر از انباري چمدانی در اورد و در حالی که گرد و خاکش را می گرفت به من گفت که چیزهایی که الزم دارم

 اماده کنم. با ذوقی کوکانه به سراغ کمد لباسم رفتم تا چند لباس براي سفر بردارم.عاقبت بعد از چند سال

رویم. از بین لباسهایم یک شلوار جین که خیلی دوستش داشتم طلسم شکسته شده بود و میخواستیم به سفر ب

برداشتم. با اینکه بعید می دانستم حسام سر پوشیدن ان سرم غر نزند با این حال ان را تا کردم و د رچمدان 

 گذاشتم.دو بلوز سفید و زرشکی که خیلی به من می امد را برداشتم و روي شلوار گذاشتم. از دو مانتویی که داشتم

مانتوي مشکی ام را در چمدان گذاشتم و مانتو سفیدم را براي روز سفر گذاشتم . زمانی که مانتوي سفیدم را از کمد 

 برداشتم تاان را امتحان کنم متوجه شدم کثیف شده است . ان را کنار گذاشتم تا همان روز به خشکشویی ببرم

 و گفتم اگر براي خرید بیرون می رود ان را به خشکپیش از ظهر کارهایم تمام شد. مانتو را پیش مادر بردم 

 شویی بدهد

مادر گفت:ممکن است براي پس فردا اماده نشود بهتر است خودت ان را بشویی ، بعد می دهیم ان را یک بخار 

 بدهند.

 همان کار را کردم چون هوا هنوز گرم بود زود خشک شد. عصر همان روز به مادر گفتم که ان را براي اتو

کردن به خشک شویی ببرد. مادر قبول کرد و گفت که ان را کنار بگزارم. مانتویم را داخل کیسه نایلونی کنار درهال 

 گذاشتم و به مادر تاکید کردم که یادش نرود مانتوي مرا ببرد. مادر سرش را تکان داد و گفت:

 باشه، چقدر میگی 

کرد که ان را بردارد. وقتی برگشت نایلونرا به او نشان دادم و  عصر که مائر براي خرید از منزل خارج شد فراموش

 گفتم:عجب یادتون نرفت 

 اي واي از بس فکرم مشغول بود یادم رفت _

 سپس فکري کرد و گفت : میشه خودت اتوش کنی؟ 

 با اخم گفتم : اگه میتونستم که بهتون نمی گفتم ببریدش 

 سر دنده لج گفت:خیلی خب. من دیگه نا ندارم این همه راه رو دوباره مادر که می دانست اخم من یعنی افتادن 
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 برگردم بلند شو خودت ببرش زود هم بیا سر راه هم یک بسته دستمال کاغذي و یک کیلو نخودچی بگیر و بیار

 از بس حواسم پرت بود یادم رفت بگیرم.

ز خانه بیرون رفتم. سرخیابان نگاهم به جایی افتاد که با بی میلی از جا برخاستم و حاضر شدم. مانتو را برداشتم و ا

کیان را دیده بودم. ناگهان فکري به خاطرم رسید حال که بیرون امده ام میتوانم به کیان تلفن بزنم و به او بگویم 

 دیگر به منزل ما زنگ نزند زیرا تلفن تحت کنترل قرار دارد. مغازه سر خیابان تلفن سکه اي داشت، اما

 دم به چیزي شک کند با خودم گفتم وقتی خواستم مانتو را به خشکشویی بدهم از همان جا به کیان زنگترسی

 می زنم. بااین فکر به طرف خشکشویی به راه افتادم. هنگام گذشتن از موتورسازي داوود چشمم به او افتاد.به

به سرخیابان نرسیده بودم که شنیدم پسربچه سرعت سرم را پایین انداختم وبا قدمهاي تند از انجا دور شدم . هنوز 

 اي صدا می زند

 خانم.....خانم 

 با خودم گفتم نکند با من باشد، بعد فکر کردم با من نباشد. اگر برگردم زشت است. به همین دلیل به راهم

 ادامه دادم تا اینکه پسربچه در حالی که نفس نفس می زد به من رسید و گفت: خانم با شما هستم

 با تعجب برگشتم و او را نگاه کردم. به خاطرم نمی امد او را قبقال جایی دیده باشم. سرم را تکان دادم و گفتم:

بله بفرمایید پسر که ده دوازده سال بیشتر نداشت با هوشیاري نگاهی به اطراف انداخت ، سپس کاغذي از جیبش 

 دراورد و

 گفت: این مال شماست

 چیه؟ اخمی کردم و گفتم: این

 شانه هایش را باال انداخت و گفت: من نمی دونم، اق داوود داده بدم به شما

 با اخم گفتم: داوود غلط کرده با تو

 قدمی به عقب گذاشت و با ترس گفت: به من چه، اون به من گفت اینو بدم به شما بگم مال

 یاورد فراموش کرده استبعد حالتی به خود گرفت که گویی نام کسی را که می خواست به زبان ب

 نگاهی به کاغذ کردم وبا تشر گفتم:دیگه نبینم از این کارها بکنی ها 

 برگشتم به راهم ادامه دادم که شنیدم گفت: فکر کنم گفت این مال اقا کیوانه

 نام در جا میخکوب شدم. شنیدن نام کیوان مرا به یاد کیان انداخت و با خود گفتم نکند به جاي کیان اشتباهی

 کیوان را گفته است. 

 برگشتم و به پسربچه که با ترس منتظر بود نگاه کردم. اهسته گفتم کیان؟

 با هیجان سرش را تکان داد و گفت : اره.. اره.. اقا کیان 

 هترنمی دانستم چه باید بکنم. بهتر بود نامه را از او بگیرم یا اینکه ان را قبول نکنم. با خودم گفتم گرفتن نامه ب

 از این است که دست اوود باقی بماند. زیرا ممکن نامی از من داخل ان باشد. نگاهی به اطراف انداختم و گفتم:

 بده من

 پسر نامه را به طرفم دراز کرد و گفت: خانم کاري با من ندارید؟

 سرم را تکان دادم و گفتم: نه مرسی

 شحالی گفت خیلی ممنون. خداحافظ پسر بچه که فکر میکرد کار مهمی انجام داده با خو
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 سرم را تکان دادم و با ناراحتی برگشتم. نمیدانستم کیان چرا نامه را به داوود داده تا ان را به من برساند. نامه

 حجمی نداشت و به صورت کاغذ تا شده بود که هر کسی می توانست ان را خوانده باشد. معلوم بود در ان

ا احتیاط الي نامه را باز کردم و خواندم. نوشته بود: به محض دیدن پیغام با من تماس بگیر، پیغامی نوشته شده است. ب

منتظرم. کیان.تا ان موقع خط کیان را ندیده بودم و نمی دانستم ایا اوست که چنین پیغامی را ر کاغذي سرباز نوشته و 

 یا اینکه

 خشک شویی دادم به مغازه اي ان طرف تر رفتم و باشک را از خودم دور کردم و بعد از اینکه مانتویم را به 

 انداختن سکه اي شماره کیان را گرفتم. با اولین بوق خودش گوشی را برداشت. وزمانی که گفت سالم الهه چه عجب

 متوجه شده منتظر تلفنم بودهاست. با تعجب به او گفتم : از کجا فهمیدي منم 

 کالغا بهم خبر دادند_

 د خبرگزار خوبی براي او بوده است و پیش از من با او تماس گرفته و راپورت کارم را به اومشخص بود داوو

 داده است. وقتی براي گله کردن از کار کیان نبود. شاید او جز این چاره اي براي تماس با من نداشت. به او

لحنش نشان میداد حسابی شاکی  گفتم که تلفن تحت کنترل است و به همین خاطر نمی توانستم با او تماس بگیرم.

 است زیرا گفت:

 شاید مجبور بشم اخر و عاقبت بدزدمت تا به اون داداش گردن کلفتت نشون بدم اسیر نگرفته 

 

 گفتم: ان طور که فکر می کند نیست. چون مزاحم داریم او این کار را کرده است.نفس بلندي کشید و گفت:

 پس تلفنهاي من کار دست تو داده 

 با تعجب گفتم: یعنی تو شب و نصفه شب هم به من زنگ میزدي؟؟ 

 نه بابا، تند نرو، یک بار ساعت یازده شب که دلم خیلی هوایت را کرده بود زنگ زدم تا شاید فقط صدایت را_

 بشنوم همین.باقی روزها که عصر و سرشب بود. کی من نصف شب زنگ زدم

 به هر صورت دیگه تلفن نزن._

 تو نمی تونی به من زنگ بزنی ؟ تو چی؟_

 گفتم که تلفن کنترله_

 اي بابا... این داداش تو چی از جونت می خواد_

 چیزي نمی خواد فقط نمی خواد کسی مزاحم خواهرش بشه_

 صبر کن ببینم، یعنی من مزاحم تو هستم؟

 نه_

 نه یعنی چی؟ واضح حرف بزن_

 خب اون فکر نمی کنه من خودم..._

 چی؟خودت _

 کیان اذیت نکن؟_

 اذیت منو ندیدي. صبر کن بذار ببینمت بهت می گم اذیت یعنی چی_

 سکوت کردم و بعد از لحظه اي گفتم: گفته بودي بهت زنگ بزنم. چه کارم داشتی؟
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 یعنی تو نمی دونی یا خودت رو زدي به اون راه. تو چطور دلت میاد با قلب نازك پسر مردم این طور بازي کنی_

 خب اگه بدونم هم نمی تونم کاري بکنم. خودت که تا حاالباید فهمیده باشی من چه شرایطی دارم_

 من قبول ندارم تو اگه بخواي می تونی با هزار تا کلک خودتو به من برسونی_

 نه به خدا. اینطور نیست. دلم می خواد ولی نمی تونم ترو خدا درکم کن_

 مگه تو منو درك می کنی؟_

 ولی نمی تونم کاري بکنم باور کن اره،_

 خب حاال کی ببینمت؟_

 از اینکه باز هم حرف خودش را می زد خیلی کالفه شده بودم. چیزي نگفتم تا اینکه خودش به حرف امد و

 گفت: فردا خوبه؟

 با کالفگی گفتم: من دارم می رم مسافرت

 کی؟_

 پس فردا صبح_

 کجا می ري؟_

 شمالنمی دونم ، فکر کنم _

 کجاي شمال؟_

 نمی دونم می ریم باغ یکی از دوستامون_

 می تونی اونجا منو ببینی؟_

 واي. مگه میخاي تو هم بیاي؟_

 اگه تو بخاي اون سر نیا هم شده میام_

 نه، بهتره اینکارو نکنی_

 عزرائلتم میاد؟_

 هم میاد قراره اون ما رو ببرهفهمیدم منظورش حسام است. دلگیر شدم . با این حال گفتم: اره برادرم 

 خب، فهمیدم .حاال چقدر می مونی؟_

 فکر کنم دو سه روز بمونیم_

 کی برمی گردي؟_

 نمی دونم_

 تو چی می دونی؟_

 سکوت کرم .کیان بدون مقدمه پرسید : ببینم این دوستان که پسر مسموم ندارن

 . اب دهانمو قورت دادمو گفتم : نه.قلبم فرو ریخت حتی تصور پرسیدن این سوال رو نمی کردم

 خب خیالم راحت شد . هر وقت برگشتی هر طور شده بهم زنگ بزن. اگرهم خیلی سخت بود می تونی پیغامت

 رو بدي به داوود

 اخم کردم و گفتم: مگه قرار نبود اون بویی از دوستی منو تو نبره؟

 ت ماندي؟با خونسردي گفت: خیلی چیزا قرار بود .مگه تو سر قرار
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 می دانستم بحث در این مورد بی فایده است. گفتم: خب اگه کاري نداري من باید برم تا االنم خیلی دیرم شده

 دوست دارم بازم بمونی تا صدات رو بشنوم . ولی میدونم که اصرارم بی فایده است .پس یادت نره وقتی

 برگشتی با من تماس بگیري. باشه؟

 باشه سعی می کنم_

 هه قول بدهال_

 باشه_

 خب سفر خوش بگذره_

 مرسی خداحافظ_

 خداحافظ عشق من_

 گوشی رو سرجایش گذاشتم و راه خانه رو پیش گرفتم هنگام بازگشت داوود را جلوي در مغازه دیدم. مثل

 باهمیشه سرم را زیر انداختم ولی بدجوري دچار عذاب وجدان شده بودم به خصوص وقتی به این فکر کردم که 

 .دشمنان برادرم دوست شده ام. از خودم متنفر شدم. اي کاش هیچ وقت کیان او را دخالت نمی داد

 روز بعد مثل برق گذشت مادر خودش مانتویم را از خشک شویی گرفت. همه چیز اماده شده بود. پیش از

 دایی که براي بین راه پختهخواب مادر بار دیگر وسایل را بررسی کرد. همان شب حسام تمام وسایل را به جز غ

 بودیم دخل صندوق عقب ماشین جا داد. ان شب بی خوابی بد جوري به جانم افتاده بود. از همان لحظه دلهره

 صبح فردا و دیدن عرفان به دلم چنگ انداخته بود. به یاد کیان افتادم که پررسید: دوستانتون که پسر ندارند و

 پر واضح بود که کیان در این مورد خیلی حساس است. هرچند دلیلش برایممن واضح به او گفتم بودم: نه. 

 روشن نبود ولی خودم را این طور راضی کردم که کیان از کجا خواهد فهمید ما با خانواده محمدي به سفر رفته

 ند.ایم. گاهی چشمان جسور کیان جلوي چشمم ظاهر میشد و گاهی نگاه عمیق عرفان دلم را به انسو می کشا

 خیلی وقت بود عرفان را ندیده بودم یعنی از روز عاشورا به بعد دیگر نتوانسته بودم او را ببینم. فقط یکبار که

دنبال حسام امده بود صدایش را شنیدم که با مادر سالم واحوالپرسی می کرد. بعد از ان نه دیدمش و نه صدایشرا 

 شنیده بودم

 می کردم و اینکه قیافه عرفان در این مدتی که ندیدمش چقدر تغییر کرده تا نیمه هاي شب به دیدار فردا فکر

 هاست. می دانستم حاج مرتضی زودتر به شمال رفته تا کارهایی را انجام دهد. صبح روز بعد علی و عرفان به

 .همراه افسانه و عالیه خانم و عاطفه با ما راهی شوند

 صداي مادر چشمانم را گشودم. هوا هنوز تاریک بود. مادر می گفتهنوز لذت خواب را درك نکرده بودم که با 

 زودتر بلند شوم تا مبادا دقیقه اي دیر کند. از بی خوابی شب گذشته چشمانم به سوزش افتاده بود و دلم می

 .خواست براي لحظه اي چشمانم را روي هم بگذارم

دم حدسم درست درست است هنوز دو ساعتی وقت داریم. به زور از جایم بلند شدم و وقتی چشمم به ساعت افتاد دی

براي شستن دست و رو و گرفتن وضو به دستشویی رفتم . چند مشت اب سردي که به صورتم زددم نتوانست 

خستگی و سوزش چشمانم را برطرف کند. بعد از نماز روي صندلی اشپزخانه نشستم . سرم را روي میز گذاشتم و 

مه وسایل را داخل ماشین گذاشته بودیم دیگر نگران جا ماندن چیزي نبودیم در این بین چشمانم را بستم . چون ه

 مادر مرتب به این طرف و ان طرف می رفت و نگران بود مبادا چیزي را جا بگذارد و با
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 پرسدن:فالکس چاي را توي ماشین گذاشتی؟قاشق و چنگال برداشتی؟ استکانها چی؟ اونا رو توي سبد

 ..چرتم را پاره می کرد. بدون اینکه به سواالتش فکر کنم با گفتن اره براشتم اره گذاشتم خودم راگذاشتی؟و..

 راحت می کردم. بااینکه عالیه خانم به مادر گفته بود جز لباس چیزي برندارد اما او تمام وسایل را جمع کرده

 قب گذاشته بود . براي من این کارها بیبود حتی دو پتو و بالشت هم در بقچه اي پیچیده بود و داخل صندوق ع

 معنی بود زیرا وقتی جایی امکانات کافی داشت دیگر لزومی نداشت بارمان را سنگین کنیم، ولی مادر عقیده

 .داشت اختیاط شرط عقل است

 با شنیدن صداي زنگ در فهمیدم وقت رفتنن استخواب الود سوار خودروي حسام شدم و حرکت کردیم

مادر پیاده شد تا با غالیه خانم سالم و احوالپرسی کند ولی من سالم علیک را گذاشتم براي وقتی که سرخیابان 

سرحال تر شدم.هنوز هوا تاریک بود و چشم چشم را نمی دید با وجود تکان هاي مادر به چنان خواب عمیقی رفته 

نم را گشودم . صبح شده بود و خورشید بودم که نفمیدم چطور راه را طی کردیم.با صداي صحبت مادر و حسام چشما

درافق دیده می شد.از بس به یک سمت خوابیده بودم کمر خشک شده بود.تکانی به خودم دادم و به پهلوي دیگر 

چرخیدم خواب از سرم پریده بود ولی دوست نداشتم از جایم بلن شوم و بنشینم ان هم به دلیل دلهره اي بود که از 

ي ، بخصوص عرفان به من دست داده بود . یکبار دیگر این حالت را تجربه کرده بودم و ان فکر دیدن خانواده محمد

موقع زمانی بود که خیلی کوچک بودم و پدرم هنوز زنده بود شب بود و مطابق معمول وسط هال خوابم برده بود. اخر 

هال افتاده بودم را بلند نکرد تا ه اي وسط جنازشب عمو و شوهر عمه ام و رامین امده بودند. مادر من را که چون 

به رختخوابم ببرد در عوض پتویی انداخته بود رویم. من که همان ابتداي ورود انان از خواب بیدار شده بودم زیر پتو 

خیس عرق شده بودم وولی رویم نمی شد از جا بلند شوم تا مبادا به انان سالم کنم . این لحظه نیز احساسم مانند 

می ترسیدم با بلند شدن روي صندلی چشمم به عرفان بیفتد که می دانستم پشت فرمان تویوتاي همان موقع بود 

 زرشکی شان نشسته است ان قدر این پهلو و ان پهلو شدم که دیگر

 حوصله ام سر رفت و با خودم گفتم تا ابد که نمی شود خودم را پنهان کنم خواه نا خواه باد با او روبه رو شوم

 خجالت را کنار بگذارم . عالوه بران این اولین بار نیست که او را می بینم پس چه مرضیست که پس بهتر است

 خودم را پنهان می کنم. با همین فکر مانند موشی که با احتیاط سر از النه موش بیرون می اورد ابتدا نیم خیز

تم و پشت سر حسام نشستم.حسام از شدم تا مطمئن شوم خودروي انان جلوي ما حرکت می کند ، سپس از جا برخاس

 اینه نگاهی به من انداخت و گفت: علیک سالم، ساعت خواب

سالم کردم و مادر جوابم را داد . به عادت همیشگی دوست داشتم ابی به صورتک بزنم تا سرحال شوم. کم کم 

 ل هاي تاریکاحساس ضعف و گرسنگی بر من قالب شد . از طرفی به علت گذشتن از پیچهاي جاده و تون

احساس سرگیجه و تهوع می کردم. سرم را به صندلی تکیه دادم و با کشیدن نفس هاي عمیق سعی کردم این 

 احساس نا خوشایند را از خودم دور کنم. کم کم ارام شدم و توتنستم با راحتی بیشتري به اططرافم چشم بدوزم.

 ه دوست داشتم ساعت ها به انها نگاه کنم. خودرويمنظره کوه و جنگل و دره به حدي زیبا و فرح بخش بود ک

عرفان با فاصله جلوي ما حرکت می کرد و من می توانستم سرنشینان ان را از پشت ببینم. افسانه وعالیه خانم وعاطفه 

به ترتیب عقب نشسته بودن و عرفان و علی هم جلو. از مادر شنیده بودم ممکن افسانه باردار شده باشد ولی هنوز 

طمئن نبودند.بی صبرانه منتظر بودم این خبرا از خودش بپرسم. به طور حتم اطالعات خودش دقیق تر بود. به م

 راستی دلم برایش تنگ شده بود
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 همان طور که محو تماشاي اطراف بودم متوجه شدم حسام خودرو را به شانه خاکی جاده کشید و متوقف شد.

 هنماي ان چشمک می زد. مادراز حسام پرسید: چیزي شده؟خودروي حسام جلوي ما ایستاده بود و را

 حسام همان طور که پیاده می شد گفت: نمی دونم، می رم بپرسم

 عرفان از خودرو پیاده شد و در حالی که دستانش را از هم باز کرده بود خستگی کمرش را رفع می کرد. براي

 به تن دارد. قیافه اش با گذشته فرق چندانی نکرده و هماناولین بار بود می دیدم بلوز استین کوتاه به رنگ ابی 

 متانت و استواري را میشد از رفتارش حس کرد. حسام و عرفان را دیدم که با هم صحبت می کنند.عرفان با

 دست نقطه اي را به حسام نشان داد . پس از برگشتن حسام فهمیدم به پیشنهاد علی قرار شده براي صرف

 جاده پیاده شویم تا استراحتی هم کرده باشیم.صبحانه کنار 

 انان به راه وارد بودند و جلوتر از ما حرکت می کردند.منظره هاي عجیبی طی راه دیدم. کوهها و سبزي جنگل به

 حدي زیبا و چشمگیر بود که مدتها به ان خیره شدم. عاقبت کنار باغ زیبایی ایستادیم.با دیدن عالیه خانم و

طفه فهمیدم ما هم باید پیاده شویم. صبر کردم ابتدا مادر پیاده شود بعد من پیاده شدم. رودربایستیو افسانه و عا

احساس خجالت که می کردم از بین رفته بود. جلو رفتم و با بقیه سالم و احوالپرسی کردم. افسانه با دیدن من با ذوق 

هنم را مشغول کرده بپرسم ، ولی حس کردم و شوق گفت: چه خوب شد امدید.خیلی دلم می خواست سوالی که ذ

 مدتی که او را ندیده ام با او رو دربایستی پیدا کردهام و نمی توانم به این زودي ان را مطرح کنم.

 کنجکاوي ام را گذاشتم تا بعد ارضا کنم. احساس فرحبخش داشتم، بخصوص بوي مطبوعی که از هیزم سوخته

 موسیقی دلنوازي گوش را نوازش می داد. هوا خنک و به حدي تمیز بود به مشام میرسیدو شرشر ابی که چون

 که لحظه اي احساس سردي در قفسه سینه ام کردم.کوههاي سنگی چون سربازان اماده به خدمت پشت به

 پشت هم ایستاده بودند وبه نظاره ما مشغول بودند. سبزي درختان با بعضی از رنگهاي زرد پاییز ادغام شده

 و منظره اي بس شگفت اور پیش چشم ترسیم کرده بود.  بودند

 گاهی نسیم سردي می وزید که از ان می شد

 رسیدن پاییز را درك کرد. کنار خودروي حسام ایستاده بودم و بدون حرکت از انچه می دیدم و می شنیدم غرق

 ان گذاشته شد. با صداي مادر لذت بودم. زیر اندازها روي زمین پهن شد و فالسکهاي چاي و سایر وسایل روي

که مرا براي نوشیدن چاي صدا می کرد به طرف جمع رفتم. افسانه و علی کنار هم نشسته بودند و با هم صحبتمی 

کردند. حسام و عرفان روبه روي دره اي که کمی ان طرف تر بود ایستاده بودند و به نقطه اي نا معلوم نگاه می 

 به من گفت: الهه جان خسته شدي؟کردند. عالیه خانم با لبخند 

 .با لبخند گفتم: با دیدن منظره اینجا خستگی راه از یادم رفت

 با پهن شدن سفره کنار عاطفه نشستم. مادر حسام و عرفان را صدا کرد تا صبحانه بخورند. با نزدیک شدن

 صحبت منان پیش امدند. عرفانعرفان قلبم شروع به تپش کرد. هنوز با او روبه رو نشده بودم. حسام و عرفان 

به بقیه سالم کرد و نگاهش روي من متمرکز شد. با دستپاچگی سالم کردم حس کردم حواس همه جمع من و اوشده 

 است. عرفان مثل همیشه با لبخند حالم را پرسید

 دممن در حالی که حس می کردم سرخی شرم گونه هایم را گلگون کرده است با یک کلمه پاسخ او را دا

 .متشکرم

 با حضور عرفان که درست روبه رویم کنار حسام نشسته بود با وجود دل ضعفه و گرسنگی مفرطی که داشتم
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 حتی نتوانستم لقمه اولن را فرو دهم. نه اینکه مورد توجه او بودم نه، به هیچ وجه نگاه او روي من نبود ، ولی

ان حسی بین خوشحالی و غم دست و پا می زدم و نمی حس می کردم بغضی عجیب راه گلویم را بسته است. می

 دانستم دلیل این دوگانگی چیست. پس از صبحانه حسام و عرفان کمک کردند و وسایل را داخل خودرو

 گذاشتند و حرکت کردیم.گاهی خودروي ما جلو بود و گاهی عرفان از ما سبقت می گرفت و هنگام گشتن چند

 بوق می زد

جاده اي خاکی و ناهموار به راهی مسطح و صاف رسیدیم. کمی جلوتر عرفان جلوي در اهنی بزرگی عاقبت بعد از طی 

 توقف کرد. بید مجنونی کنار دربود و سکویی هم زیر ان بود. با خودم گفتم چه منظره قشنگی باري

 با پیاده گرفتن عکس می باشد و خودم را تصور کردم که روي سکو نشسته ام و در حال عکس گرفتن هستم.

 شدن عرفان توجهم به او جلب شد. با کلیدي در بزرگ باغ را باز کرد و با لبخندي که به حسام زد به طرف

 خودرویش پیش رفت و داخل باغ شد

 محوطه باغ بزرگ و دل انگیز بودو نشان از سلیقه صاحب ان داشت. درختان میوه صف به صف قامت بسته

 و و الوخالی از میوه بودند و فقط برگهایشان باقی مانده بود در عوض درختان سیببودند. درختان گیالس و البال

و گالبی و هلو با میوه هاي رسیده و ابدار منظره اي بس دل انگیز پیش چشم نمایان می کردند. به یاد گرسنگی ام 

ر خودروي عرفان که جلوي خانه افتادم و ابی را که از دیدن میوه ها داخل دهانم جمع شده بود قورت دادم. حسام کنا

اي زیبا و دنج وسط باغ ایستاده بود پارك کرد. به محض پیاده شدن احساس سرما کردم. برخالف بزرگی باغ خانه 

اي که وسط ان بود به نظر نقلی و کوچک می رسید. وقتی وارد شدم متوجه شدم اراي دو اتاق و اشپزخانه است اثاثیه 

 ن سردم شده بود گوشه اي نشستم. عرفان به محض وارد شدنام را گوشه اي جا ادمو چو

 به سراغ شومینه رفت و با با ریختن چند تکه چوب سعی کرد ان را روشن کند. دودي که ابتداي که ابتداي

 روشن شدن چوب از ان برخاست باعث شد سرفه ام بگیرد و چشمانم نیز پر اشک شده بود. عرفان نگاهی به

 بخند گفت: معذرت می خوام. مثل اینکه از همین اول شروع کردم به مهمون نوازي.من انداخت با ل

نگاهش خیلی مهربان و عمیق بود. سرم را زیر انداختم . با صداي اهسته اي گفتم: من جاي بدي نشستم. بلند شدم و 

 از اتاق خارج شدم.

خانه ایستاده بودند و صحبت می کردند. عاطفه  مادر و عالیه خانم که هیچ وقت از صحبت با هم خسته نمی شدند کنار

و افسانه همراه حسام مشغول بردن اثاثیه داخل منزل بودند . حسام با دیدن من اشاره اي کرد تا کمک کنم. بدون 

اینکه به رویم بیاورم به سمت جوي ابی که کنار کلبه بود رفتم و روي صندلی نشستم. از حاج مرتضی خبري نبود ولی 

مرتب بودن خانه نشان از حضور او را مید اد. یخچال منزل از میوه هاي درشت و سالم باغ انباشته بود. عالیه  تمیزي و

خانم تا حاضر شدن ناهار مقداري میوه اورد تا ته بندي کنیم.طعم گالبیهاي باغ به حدي عالی بود که فکر می کردم 

ناهار حاج مرتضی با سطلی ماست رسید و با دیدن ما با براي اولین بار چنین گالبی خوشمزه اي خورده ام. موقع 

خوشحالی ورودمان را خیر مقدم گفت ناهار دلچسبی به همراه ماست محلی صرف کردیم که برخالف صبحانه حسابی 

 به من چسبید و دلی از عزا در اوردم.

 . بچه ها به محض دیدنهنگام عصر مردي با دو پسر بچه خوردسال که معلوم بود دوقلو هستند به کلبه امد

 عرفان با گفتن عمو عمو دوان دوان به طرف او رفتند. عرفان با دیدن انها با صداي بلند خندید و نشست تا ان دو

 را در اغوش بگیرد. هر دو را با هم بلند کرد و صورتشان را بوسید. شنیدم بچه ها از او چیزي می خواستند و او
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 در اغوش داشت از کلبه خارج شد و دیدم در دست بچه ها بسته هایی است که را دیدم همان طور که انان را

 .مشخص بود اسباب بازي داخل انهاست

 پدر بچه ها با خجالت از عرفان تشکر کرد . عرفان همان طور که انان را می بوسید گفت: این چه حرفیه مشدي،

 حسن و حسین رفیقهاي من هستند، مگه نه بچه ها؟

 دك با خوشحالی گفتند: اره عمو رفیق ماستهر دو کو

 مرد به بچه ها گفت از اغوش عرفان پایین بایند تا بروند. بچه ها خودشان را به پایین سر دادند. عرفان کمی خم

 شد و انان را پایین گذاشت و بوسه اي روي موهایشان نشاند و با خنده گفت: عمو، دو سه روز اینجاست بازم

 بیاید پیشم

 ه ها با خوشحالی سرشان را تکان دادند و به طرف پدرشان رفتند. همان طور که به عرفان و رفتارش با دوبچ

پسر بچه خییره شده بودم صداي عاطفه رااز پشت سرم شنیدم که گفت: مشهدي عباس باغبونمونه. مرد خیلی خوبیه 

 شش تا بچه داره که اخریش همین حسن و حسین دوقلو هستند

اطفه برگشتم و با لبخند سر تکان دادم . عاطفه ادامه داد: عرفان عاشق بچه هاست. مامانم به شوخی بهش به طرف ع

 میگه اگه تو دختر بودي مربی مهد کودك می شدي

 از تصور اینکه اگر عرفان دختر بودچه شکلی می شد به خصوص با ان قد بلند و اندام چهار شانه خنده ام گرفت

 شانه ام انداخت و گفت: بریم تو یک چایی بخوریم. بعد اگه دوست داشتی می ریم باغ رو عاطفه دستش را دور

 بهت نشون می دم.

 همراه عاطفه داخل کلبه رفتیم. گرماي مطبوع انجا به حدي لذت بخش بود که دوست داشتم همان جا جلوي

 .شومینه دراز بکشم و خودم را به دست سرماي گرماي دلچسب اتش بسپارم

 پیش از غروب عاطفه باغ را نشانم داد. فهمیدم انجا بزرگتر از ان است که فکر می کردم. شب هوا سردتر از ان

شد که فکرش را می کردم. خوشبختانه هواي گرم و دلچسب اتاق خوابی لذت بخش را نوید می داد. به خصوص با 

ی کرد. گاهی اوقات صداي پارس سگها ترس صداي جیرجیرکها که از بیرون چون سمفونی زیبایی گوش را نوازش م

 را به وجودم می انداخت، ولی به نظر عاطفه

 صداي سگها نشان از امنیت بود من و عاطفه و افسانه با مادر و عالیه خانم در اتاقی که شومینه داشت خوابیدیم.

 بم بردحسام و عرفان و علی و حاج مرتضی در اتاق دیگر به محض گذاشتن سرم روي بالش خوا

 صبح با صداي مادر که ما را براي نماز بیدار می کرد به زحمت از جا برخاستم. افسانه و عاطفه پیش از من بلند

 شده بودند. هر سه به اتفاق از خانه خارج شدیم و بعد از گرفتن وضو به اتاق برگشتیم. بدجوري سردم شده

هم سرد نیست. مادر ژاکتی را که همراه آورده بود داد تا  بود، در حالی که عاطفه و افسانه عقیده داشتند خیلی

 بپوشم. پس از خواندن نماز با همان ژاکت بافتنی زیر لحاف خزیدم و به خواب خوشی فرو رفتم

 با صداي صحبت و برخورد قاشق چایخوري به استکان چشمانم را گشودم. متوجه شدم جز من هیچ کس در

خوابیده ام، اما وقتی ساعت را دیدم فهمیدم دیگران خیلی سحر خیز هستند و  رختخواب نیست . فکر کردم خیلی

هنوز ساعت هشت صبح نشده است. از جام برخاستم و چون حوصله تن کردن مانتو نداشتم با سرکردن چادر افسانه 

د تا از باغ خارج که روي پشتی افتاده بود از خانه خارج شدم تا دست و صورتم را بشویم . حاج مرتضی آماده شده بو

 شود. به او سالم کردم. با لبخند گفت: علیک سالم دختر گلم. خوب خوابیدي بابا؟
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 لحنش آنقدر گرم و مهربان بود که به یاد مهربانیهاي پدر افتادم. سرم را تکان دادم و با لبخندي متقابل

 ناخودآگاه گفتم: آره آقا جون

 دم حاج مرتضی هم متوجه شد و با نگاه پر عاطفه اي نگاهم کرد وبراي تصحیح حرفم دیر شده بود. احساس کر

 گفت: زنده باشی بابا

 از طرفی احساس خجالت کردم که به او گفتم آقا جون و از طرفی دلم بدجوري گرفت. حاج مرتضی به من گفت

 زند. همانطور کهبه شهر می رود و بعد از آن می خواهد به یکی از اقوام که در دهی در همان حوالیست سرب

 صحبت می کرد با خود فکر کردم این حرفها چه ربطی به من دارد. این احساس به من دست داد که او مانند

 پدري که با دخترش در مورد کارهایش صحبت می کند با من حرف می زند. احساس خوبی بود. با حضور او

مرتضی را دوست داشتم شاید این به دلیل چهره  خاطرات خوشی که با پدر داشتم در دلم زنده شد. همیشه حاج

مهربان و دلنشین او بود و شاید هم به خاطر رابطه نزدیکی که با پدر داشت. همانطور که حاج مرتضی با من صحبت 

 می کرد صداي عرفان را از پشت سر شنیدم که گفت: سالم آقاجون ، صبح به خیر

 برنگشتم تا او را ببینم. حاج مرتضی با خنده به طرف او برگشت و دلم به تپش افتاد ، ولی با حضور حاج مرتضی

 گفت: سالم بابا عاقبتت به خیر

 عرفان به ما نزدیک شدو گفت: آقا جون ، خوب با عروست خلوت کردي

 دلم فرو ریخت و با تعجب برگشتم تا منظور او را بفهمم. عرفان با دیدن من حیرت کرد و با لکنت گفت:

 فکر نمیکردم شما باشید... سالم ببخشید...

 با خجالت به عرفان سالم کردم و فهمیدم عرفان فکر کرده من افسانه هستم. البته تقصیري هم نداشت زیرا

 چادر افسانه سر من بود. رنگ عرفان پریده بود و یا من خیال می کردم این طور است. یک بار دیگر از من عذر

 تضی غرق خجالت شده بودم به تکان دادن سر بسنده کردم. حاج مرتضی باخواست و من که از حضور حاج مر

 صداي بلند خندید و گفت: چه عیبی داره باباجون ، الهه هم مثل دختر خودمه

حاج مرتضی که از این برخورد خیلی شاد و شنگول شده بود در حالی از ما خداحافظی میکرد با خنده گفت: خدا آخر 

 خیر کنه.سپس در حالی که هنوز لبخند به لب داشت با را ترك کرد و عاقبت همتون رو به

 با رفتن او تامل را جایز ندانستم و به سرعت و بدون اینکه حتی دست و صورتم را بشویم وارد منزل شدم. تازه

 آن وقت از اشتباهی که عرفان کرده بود خنده ام گرفت. تنها از یک چیز خجالت کشیدم و آن نگاه پر معنی

حاج مرتضی به عرفان بود. فکر می کنم همین نگاه او باعث شد عرفان حسابی دست و پایش را گم کند. به یاد روزي 

 که براي مالقات حسام و عرفان به بیمارستان رفته بودیم افتادم. آن روز هم نگاه حاج مرتضی به عرفان

 ا دید که چادر به سر کنار در ایستاده ام گفت: میمثل حاال بود. با ورود افسانه به اتاق از جا پریدم. وقتی مر

 خواي بري بیرون؟

 گفتم: نه تازه اومدم تو

 خب چرا نمیاي چاي بخوري؟_

 میام بزار اول رختخوابها رو جمع کنم_

 افسانه بازویم را گرفت و گفت: نمی خواد ، بریم اول صبحانه ات را بخور بعد با هم جمع می کنیم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 4  

 

تا از افسانه بپرسم حامله است یا نه. همین کار را کردم و او را دیدم که همانطور که به در نگاه می فرصت خوبی بود 

 کرد لبش را گزید و آهسته گفت: هیس

 صدایم را پایین تر آوردم و گفتم: آره یا نه؟

 افسانه خندید و با رودربایسی گفت: هنوز نمی دونم، ولی فکر می کنم باشم

 : کی معلوم میشه؟با خوشحالی گفتم

 گفت: بعد از اینکه برگشتیم می رم آزمایش میدم

 در فکر بودم که چقدر زمان زود گذشت. افسانه شاگرد مدرسه کجا و مادر آینده کجا؟

 به اصرار افسانه براي خوردن صبحانه به آشپزخانه رفتم. حتی رویم نشد به او بگویم که دست و صورتم را هنوز

 ردن یکی دو لقمه و سرکشیدن چاي از جا برخاستم تا پیش از آمدن عرفان آشپزخانه را تركنشسته ام. با خو

 کرده باشم. پس از آن به عاطفه در جمع کردن رختخواب کمک کردم و بعد براي گردش در باغ رفتیم و تا

خانم خانه ماندند تا بساط .ظهر همان جا بودیم بعد از ظهر براي دیدن ده و اطراف آنجا حرکت کردیم. مادر و عالیه 

آش را فراهم کنند. من مانتو شیري رنگ را با شلوار جینم پوشیدم و به تبعیت از آنان چادر برداشتم، در حالی که 

 می دانستم

 نمی توانم آن را جمع کنم. ولی این طوري خیالم راحت بود که حسام به شلوار جینم گیر نمی دهد زیرا عاطفه

 ده بودهم شلوار جین پوشی

 عاطفه وقتی مرا دید که می خواهم چادر سر کنم گفت: الهه راحت باش. با مانتو بیا

 گفتم : آخه شما چادر دارید

 خندید و گفت: خب داشته باشیم هر کس هر طور راحته می گرده. منم مانتوم رو تنم کردم که اگه دیدم نمی

 که واقعا نمیشه چادر رو جمع و جور کرد تونم چادرم رو جمع کنم اونو بردارم. یک جاهایی هست

 از اینکه آنقدر خوب درکم می کرد خوشحال شدم و از خدا خواسته چادر را گلوله کردم و داخل چمدان چپاندم.

 به محض بیرون رفتن حسام مرا دید و طوري که کسی متوجه نشود گفت: می مردي تو هم چادر سرت کنی؟

 زم نیست.با قیافه گفتم: عاطفه گفت ال

 اخم چهره اش محوتر شد و گفت: عاطفه خانم... کی می خواي یادبگیري؟ با نفرت چشم از او برداشتم و با

 خودم گفتم: هر وقت تو تونستی یادبگیري به من احترام بزاري

 وحسام و عرفان جلوتر از همه حرکت می کردند. علی و افسانه هم جلوي ما راه می رفتند. راه ناهموار بود 

 پستی و بلندي زیادي داشت به خصوص باسرباالییهاي تندي که داشت براي علی که با کمک عصاي زیر بغل راه

می رفت خیلی مشکل بود تا این راه سخت را طی کند ، ولی مشخص بود به خاطر اینکه افسانه احساس تنهایی نکند با 

عاشقانه او را دوست دارد. با افسوس به پاي مصنوعی او او همراه شده است. علی مرد خوبی بود و می دانستم افسانه 

که به زحمت از روي زمین بلند می شد و گاهی هم به زمین کشیده می شد نگاه کردم و احساس تاثر شدیدي به من 

 دست داد. من و عاطفه آخر از همه قدم بر میداشتیم در همان حال عاطفه برایم توضیح داد

 برویم چیست. به رود پر آبی رسیدیم که پلی چوبی و متحرك روي آن بود که از که نام جایی که می خواهیم

 طناب و تخته هاي چوب ساخته شده بود. ناخودآگاه به علی نگاه کردم و او را دیدم که به آن سوي پل نگاه می
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براي همگام کرد. با وجود هواي فرحبخش قطره هاي عرق روي پیشانی اش نشسته بود و نشان می داد تالش او 

شدن با بقیه بیش از همه بوده است. افسانه یا از روي واقعیت و یا به خاطر علی گفت که می ترسد از روي پل رد 

شود و ترجیح می دهد همان حوالی دور بزند. علی به طرف تخته سنگی رفت و در حالی که روي آن می نشست به 

با خنده گفت: افسانه خانم اگه نري سرت کاله می ره. اونجا افسانه گفت که به همراه بقیه به طرف دیگر برود و 

 بهشته

 افسانه در حالی که جایی کنار او براي نشستن پیدا میکرد گفت: هر کجا که تو باشی براي من همون جا بهشته.

 من از کنار تو تکان نمی خورم_

 ت: بیا بریم الهه، اینا همش بهانه استعاطفه بالبخند به آن دو نگاه کرد و در حالی که به طرف پل می رفت گف

 براي اینکه مارو از سرشون واکنن. سپس خطاب به علی و افسانه گفت: خب دوست دارین ما بریم رك و واضح

 بگید چرا دیگه ترس و این چیزار و بهانه می کنید

 علی خندید و گفت: قربون خواهر تیزم برم که این قدر خوب می فهمه

 عاشقانه به علی نگاه کرد. به پل نگاه کردم. حسام تازه به آخر آن رسیده بود. عرفان کنار پل افسانه خندید و

 منتظر بود تا من و عاطفه اول از روي آن رد شویم. من هم مانند افسانه می ترسیدم از روي پل رد شوم. به

 کردم عاطفه نیز از رفتن منصرفخصوص با تابهایی که بر می داشت. با این حال چیزي به رویم نیاوردم و دعا 

 .شود و ما هم کنار علی وافسانه بمانیم

 حسام بدون توجه به ما طرف دیگر را نگاه می کرد، ولی عرفان منتظر و مراقب ما بود. عاطفه با خنده کنار پل

 ایستاد و به عرفان گفت: اگه یک موقع افتادم نجاتم می دي دیگه؟

 چادر او را از سرش بر می داشت گفت: برو خواهر ، تو شجاع تر از اونی که من عرفان با خنده و در حالی که

 بخوام نجاتت بدم

 از کار عرفان تعجب کردم عاطفه بدون اینکه چیزي بگوید اجازه داد عرفان چادرش را از سرش بردارد. سپس

 تاب برداشت و او لحظه مقنعه اش را درست کرد و دستانش را به طناب گرفت و قدمی روي پل گذاشت . پل

 اي مکث کرد تا آرام شود. سپس با احتیاط قدم دیگري برداشت. عرفان گوشه طناب را گرفته بود تا پل کمتر

 تکان بخورد. حساب وقتی برگشت و عاطفه را دید که روي پل است او هم طناب طرف دیگر را گرفت. عاطفه

 بدون سر و صدا و آرام آرام پل را طی کرد. 

 ادرش زیر بغل عرفان و خودش کنار حسام ایستاده بود. متوجهچ

شدم با حسام صحبت می کند و در همان حال لبخند می زند. لبهاي حسام هم به خنده باز شده بود و این بیشترمرا به 

 تعجب وا می داشت. با صداي عرفان به خودم آمدم و چشم از آن دو برداشتم

 الهه خانم بفرمایید

 نگاه کردم و نگاهش لرزه بر اندامم می انداخت. شایه هر لرزه تنم به خاطر ترس از پل بود به هر حال به عرفان

 .قدمی برداشتم . عرفان با صدایی آرام گفت: مواظب باش

 با خنگی برگشتم و گفتم: مواظب چی باشم؟

 احساس کردم از نفهمی ام خنده ابروانش را باال برد و در حالی که به پل اشاره می کرد گفت:مواظب این باش.

 اش گرفته است. دستم را به طناب پل گرفتم و به تقلید از عاطفه یک پایم را روي تخته هاي چوبی پل گذاشتم
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 و بدون اینکه صبر کنم قدم دیگري برداشتم . چوبها زیر پایم می لرزید و صداي غرش رود ترسم را دو چندان

 م، اما دیگر روي پل بودم. با خودم حساب کردم اگر مثل پریدن از رويمیکرد. از رفتن پشیمان شده بود

 سنگهاي رودخانه چند قدم بلند بردارم به طرف دیگر پل می رسم. با این حساب قدم دیگر برداشتم . پل تکان

آن می خورد و من از ترس دو طرف طناب را می کشیدم و همین باعث شده بود حرکت آن نامتعادل شود. حسام از

 سوي رود فریاد زد: الهه وایسا، بزار حرکتش آروم بشه

 گویی نمی فهمیدم چه می گوید. قدم دیگري برداشتم . پل تکان شدیدي خورد و من که تا آن لحظه خیلی

 طاقت آورده بودم جیغ بلندي کشیدم. حسام یک پایش را روي پل گذاشت تا براي کمک به من بیاید

فت: حسام همون جا وایسا. سپس گفت: الهه خانم نترس . آروم باش و ثابت وایسا بزار صداي عرفان راشنیدم که گ

 پل از حرکت وایسه

 نیرویی که در صدایش بود که باعث شد کمی آرام شوم همانطور که گفته بود ثابت ایستادم و حرکت پل کم کم

 اي راستت رو کمی لبه بزار و صبرآرام شد. سپس صدایش را شنیدم که گفت: خوبه حاال بدون اینکه بترسی پ

 .کن ، بعد پاي چپت رو لبه دیگه بزار و یک کم دیگه صبر کن

 هر چه گفته بود مو به مو اجرا کردم. همانطور قدم به قدم جلو رفتم تا متوجه شدم پل را طی کرده ام بدون

 م که حسام دستش را دراز کرد واینکه تابهاي شدید پل مرا بترساند. چند قدم با حسام و عاطفه فاصله نداشت

 دستم را گرفت. وقتی پایم را روي زمین گذاشتم صداي کف و تشویق را از پشت سرم شنیدم. هنوز قدمهایم

 کامالً استوار نشده بود و مقنعه ام آن قدر جلو آمده بود که کم مانده بود از سرم بیفتد. به عقب برگشتم و

 یی که نشسته بودند دست می زدند و مرا تشویق می کردند. عاطفه به کمکمافسانه و علی را دیدم از همان جا

 آمد و مقنعه را روي سرم درست کرد. به حسام نگاه کردم تا قیافه اش را ببینم. با خودم گفتم االن سگرمه

 شههایش تو همه و تا جاي خلوت پیدا کنه بهم می گه دست و پا چلفتی .وقتی صورتش را دیدم بر خالف همی

 لبخندي روي چهره اش نقش بسته بود و همان طور که مرا نگاه می کرد. گفت: الهه اون وسط اونقدر خنده دار

 شده بودي که حد نداشت. مثل گربه چهار چنگولی چسبدیده بودي به طناب. وقتی رنگت رو دیدم یک لحظه

 .فکر کردم اون وسط سکته میکنی

 بون می ریزد. نیشخند زدم و گفتم: اگه سکته می کردم تو یکی راحتحس کردم جلوي عاطفه است که چنین ز

 می شدي نه؟

احساس کردم لحن کالمم کمی تند بود زیرا اخم کوچکی روي پیشانی اش نشست و زیر چشم نگاهی به عاطفه 

 انداخت، ولی خود را نباخت و گفت: زیاد حرف بزنی مجبورت می کنم یک بار دیگه از روي پل رد بشی

 عاطفه خندید و به حسام نگاه کرد و گفت: بخواهی و نخواهی باید یک بار دیگه هم از پل رد بشه

 چشم از آن دو برداشتم و به عرفان که روي پل بود نگاه کردم. چادر عاطفه را مانندشال دور گردنش انداخته

 به طرف دیگر رسید با خنده گفت:بودو با مهارت روي پل راه می رفت. بدون اینکه پل حتی تکانی بخورد. وقتی 

 بچه ها خوش گذشت؟

 من حرفی نزدم، ولی عاطفه و حسام با هم گفتند: خیلی عالی بود

حسام با تعجب به اطراف نگاه می کرد. خطاب به بقیه گفت: بچه ها ، اینجا جاي عجیبیه ، درست مثل تکه اي از 

 بهشت که روي زمین افتاده باشه
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قدر قشنگ توانست احساس مرا وصف کند. به راستی جایی که وارده شده بودیم مانند تکه اي با خودم فکر کردم چ

از بهشت بود احساس می کردم در منظره اي خیالی که فقط در نقاشیها دیده بودم قدم بر می دارم. کمی درامتداد 

اشته شده بودند. درختان رود جلو رفتیم سپس وارد محوطه بازي شدیم که درختان میوه به صف و در یک ردیف ک

کوتاه و پربار سیب و گالبی و هلو با میوه هاي رسیده دهان رهگذران را آب می انداخت و آنان را دعوت به خوردن 

 می کرد. برخالف راه ناهمواري که پیش از رسیدن به پل طی کرده بودیم این سمت راه

و برگشت. به عاطفه و حسام یک هلو داد . هلوي مسطح و یک دست بود. عرفان داخل باغ شد و با چهار عدد هل

 درشت و سرخ رنگی را به طرفم گرفت. با تعارف گفتم: مرسی میل ندارم

 .با خنده گفت: نمیشه ، حتما باید از میوه بهشت بخوري

 دستم را دراز کردم و هلو را گرفتم و بدون اینکه نگاهش کنم زیر لب گفتم: متشکرم

سام و عرفان پیش می رفتیم. در همان حال به این فکر می کردم چرا باید همیشه سر دو همراه عاطفه پشت سر ح

راهی قرار بگیرم. چرا زمانی که آرزوي رسیدن به خواسته ام را داشتم مانع بر سر راهم بود و اکنون که آن مانع 

رفان با آنچه فکر می کردم برطرف شده احساس گذشته را ندارم. تازه فهمیدم اخالق خانواده محمدي ، به خصوص ع

 زمین تا آسمان متفاوت است و از آن همه تعصبی که در وجود حسام است در میان آنان خبري

 نیست.عرفان طبع شوخی داشت و با جوکهاي بامزه اي که تعریف می کرد حتی قهقهه حسام را هم در آورده

 دیگري با شکل و قیافه او با ما همراه است.بود. از همه جالب تر رفتار حسام بود که فکر می کردم موجود 

مرتب می خندید و گاهی هم ناشیانه لطیفه بامزه اي را به بی مزه ترین نحو تعریف می کرد که بی مزه گی اش باعث 

 خنده مان می شد. این رفتار حسام برایم خیلی جالب و در عین حال عجیب بود

به سمت جنگلی پر درخت منتهی می شد. به محض پاگذاشتن به جنگل به راهی باریک میان درختان میوه رسیدیم که 

 طبیعت رنگ دیگري گرفت. آرامش باغ تبدیل به صداي چهچه بلبالن شد که هوش را از سر آدم می

 ربود. فضاي آکنده از عطر گلهاي وحشی با بوي جنگل آمیخته شده بود و حس غریبی را القا می کرد. نفس

 رختان را با تمام وجود داخل ریه هایم کشیدم . صداي عرفان توجه مرا به سمت آنانعمیقی کشیدم و بوي د

 جلب کرد.

 یک جوي آب جلوتر است که بعد از آن به کوه می رسیم. پشت اولین تپه کلبه الیاس، چوپان ده است. تابستونا

 همیشه اینجاست. هر وقت که اینجا میام حتما یک سر به او می زنم

 : چه خوب شد. پس یادت باشه شیر تازه ازش بگیریمعاطفه گفت

 خوب شد گفتی ، پنیر و خامه هم میگیریم_

حسام دستانش را باز کرد و به خوش گفت: عرفان عجب جایی سراغ داشتی و من نمی دونستم دیگه از این به بعد 

 هر وقت منو ندیدید می تونید اینجا پیدام کنید

 به جوي پر آبی رسیدیم که آب شفاف و گوارایی داشت. نفس کم آورده بودم وهمان طور که عرفان گفته بود 

 احساس خستگی می کردم.عرفان و حسام کنار جوي نشستند و به صورتشان آب زدند. به عاطفه گفتم دیگر

 اطفهنمی توانم جلوتر بروم. بهتر است ما کنار جوي بنشینیم تا حسام و عرفان بروند شیر بگیرند و برگردند. ع

 موافقت کرد و به عرفان گفت: ما اینجا می نشینیم شمار برید و برگردید

 حسام به من نگاه کرد و گفت: فکر کنم الهه کم آورده. این طور نیست
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 سرم را تکان دادم گفتم: آره دیگه نمی تونم باالتر بیام اگه عاطفه خانم می خواد بیاد من همین جا می نشینم

 یدشمار برید و برگرد

چشمم به عرفان افتاد که با لبخند مرا نگاه می کرد. نگاهم را به حسام دوختم و منتظر جواب او شدم. احساس می 

کردم گفته من معذبش کرد. می دانستم حتی اگر شده به قیمت ندیدن تمام دیدنیهاي پشت کوه حاضر نیست براي 

 ه گفت: نه ، من می مونم ، منم خسته شدم.لحظه اي مرا تنها بگذارد. پیش از اینکه چیزي بگوید عاطف

 هر سه نفر به خوبی می دانستیم عاطفه به خاطر من این حرف را زده ، زیرا چهره گل انداخته او برخالف صورت

 رنگ پریده من نشان نمی داد خسته شده باشد.

 عرفان از کوه باال برود.حسام وقتی مطمئن شد براي من وعاطفه خطري ندارد آنجا بنشینیم رضایت داد همراه 

 من و عاطفه روي سنگی کنار جوي آب نشستیم و از زیباییهاي آن اطراف لذت بردیم، وقتی خستگی ام رفع شد

 از جا بلند شدم و به عاطفه گفتم: بلدي کلبه چوپان کجاست؟

 عاطفه خندید و گفت: خستگیت رفع شد؟

 ا اومدیم بریم باال. خیلی دوست دارم گله گوسفندار و ببینم بهسرم را تکان دادم و گفتم: آره ، ما که تا اینج

خصوص بره کوچولوهارو عاطفه قبول کرد. از جوي آب به سختی رد شدیم و به طرف کوه راه افتادیم .عاطفه خیلی 

 راحت از شیب تند تپه

گذاشتم و خواستم همان جا باال می رفت، اما من احساس می کردم قفسه سینه ام می سوزد. دستم را روي سینه ام 

بنشینیم ، ولی چون خودم به عاطفه پیشنهاد کرده بودم که به کلبه چوپان بروین با هر زحمتی بودخود را باال کشاندم. 

هنوز به باالي تپه نرسیده بودیم که با صداي عرفان سرم را باال کردم و او را دیدم که به تنهایی پایین می آمد. عاطفه 

 اومدید؟ از او پرسید :

عرفان گفت: نه راستش نگران شما شدیم . حسام پیش الیاسه . داشت برامون شیر می دوشید. حسام موند شیر رو 

 بگیره بیاد، من اومدم تا شما تنها نباشید

 عاطفه گفت: پنیر و خامه چی ؟ نداشت؟

 نه ولی گفت فردا صبح زود برامون آماده می کنه_

 : الهه میتونی بیاي باال ؟عاطفه رو به من کرد و گفت 

 با اینکه واقعا کم آورده بودم ، ولی غرورم را حفظ کردم و گفتم : آره دارم میام

 کردند منتظر بودند من برسم . در حالی مه-عرفان و عاطفه سر تپه ایستاده بودند و همانطور که صحبت می

تند بند کنم و جاي ثابتی براي خودم پیدا کنم قفسه سینه ام به شدت میسوخت تالش کردم تا پایم را روي شیب 

دیگر دلم نمی خواست حتی قدمی براي باال رفتن بردارم . نفسم به شماره افتاده بود و گویی با تیغ تیزي به ریه هایم 

خط میکشیدند . نگاهی به پایین انداختم . حدود بیست سی متري باال آمده بودم و حدود ده بیست متري مانده بود . 

ایم را روي سنگ برجسته اي که از دل کوه بیرون زده بود گذاشتم و درهمان حال چشمم به درختچه کوچکی افتاد پ

که از شکاف سنگی بیرون زده بود . دستم را به سمت آن بردم و در حالی که آن را میگرفتم سعی کردم خودم را باال 

آویزان شده بودم به سمت پایین سر خوردم . در یک  بکشم . همان لحظه شاخه شکست و من که با تمام وزنم به آن

لحظه صداي جیغ خودم را شنیدم و حس کردم با شکم روي خاك و سنگهاي تپه سر می خورم . صداي جیغ عاطفه به 

 من فهماند که کابوس نمی بینم و واقعا به سمت پایین می روم .
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 گ باز به سمت پایین رفتم . دوباره پایم به سنگلحظه اي پایم به جایی گیر کرد ، ولی بعد با کنده شدن سن

 دیگري گیر کرد . سرگیجه اي شدید وجودم را فرا گرفته بود و هر لحظه منتظر بودم سنگ زیر پایم کنده شود

 و من سقوط کنم . صداي عرفان را شنیدم که به من نزدیک میشد . 

میام در همان حال گیجی و منگی به تنها چیزي که فکر در همان حال گفت :الهه ،نترس ، خودت را نگه دار، دارم 

 میکردم این بود که این دومین بار

 بود که عرفان مرا الهه خطاب میکرد یک بار روي پل چوبی متحرك و حاال . خاطرم آمد که کیان هم مرا الهه

 ه ام جلوي صورتم راخطاب می کرد ، ولی سنیدن لفظ الهه از دهان عرفان برایم احساس دیگري داشت . مقنع

گرفته بود و نمی توانستم چیزي ببینم . دستانم تخته سنگی را که رویش گیر کرده بودم می فشرد ، ولی حسی در 

پنجه هایم نداشتم . به حدي گیج بودم که فکر کردم خوابم ، به خصوص مقنعه ام که مانند کیسه اي روي سرم 

م می خواست آنرا از صورتم کنار بزنم تا دست کم موقعیتم را بفهمم . کشیده شده بود نفسم را تنگ کرده بود . دل

صداي عرفان را نزدیک به خودم احساس کردم که مرا به نام میخواند . حتی صداي نفسهایش را می شنیدم ، اما حس 

نان اینکه بخواهم پاسخش را بدهم نداشتم . با صداي او که یک جور بخصوص گرم و لذت بخش بود احساس اطمی

کردم . ترسم از سقوط ریخته بود و فکر میکرم بدتر از آن دیگر امکان ندارد . سوزش بدي روي پوست شکم و 

 دستها و زانویم داشتم . صداي عرفان را شنیدم که گفت: الهه سنگ رو سفت بگیر االن کمکت میکنم

 نم را که بیهوده باز بود ودر یک لحظه حس کردم دست چپم را گرفت . دلم فشرده شد و فرو ریخت . چشما

 جز رنگ سرمه اي مقنعه چیزي را نمیدید بستم و با وجود ترس از سقوط لذت عمیقی را با تمام وجودم احساس

 کردم . فشار دست عرفان را روي مچم احساس میکردم و متوجه شدم آهسته آهسته باال میرود تا به بازویم

 راستت رو از سنگ رها کن . سعی کن به دست من گیرش بدي رسید . در همان حال گفت :حاال آروم دست

 رویم نمی شد چیزي را که گفته بود انجام دهم . بار دگیر صداي آرامش را شنیدم که گفت: الهه دستت رو ول

 کن.

 آرام پنجه هایم را شل کردم

 خوبه حاال دست منو بگیر می خوام بکشمت باال_

 تم : حسام .... منو میکشه با صدایی که شبیه هذیان بود گف

 بدون اینکه ببینمش احساس کردم لبخند به لبش نشسته ، زیرا تاثیر آنرا در صدایش شنیدم:

 ترسم باهم بریم پایین -نترس نمی گذارم این کارو بکنه . بهت قول میدم . زود باش ، می

 از من خواست که دستم را رهاخوب بود عرفان مرا نمی دید که چطور رنگ عوض می کردم . یک بار دیگر 

 کنم و دستش را بگیرم . به محض اینکه دستم را از سنگ رها کردم تعادلم را هم از دست دادم . همان لحظه

 سنگ زیر پایم فروریخت و در هوا معلق ماندم . اگر عرفان بازویم را نگرفته بود به حتم پایین می افتادم .

 ی دارم . در آن لحظه فکر میکردم تمام راه را لیز خورده ام و چیزي نماندهدانستم کجا هستم و چه موقعیت-نمی

 تا به پایین تپه برسم . همان بهتر که نمی دانستم کجا هستم ، زیرا اگر مقنعه جلوي چشمانم را نگرفته بود و

 کردم-. نگاهم هم به زیر پایم می افتاد به یقین پیش از سقوط سکته می

 دم .در حالی که از شدت فشار دندانهایش را به میفشرد گفت الهه دستم را بگیر صداي صداي عرفان را شنی

 دیدم و مانند کوري در-دانستم دست او کجاست چون چیزي نمی-میخواستم حرفش را گوش کنم ، ولی نمی
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 اي نداشتتاریکی مطلق دستم را به دنبال دست او میگرداندم . چون نمیدانستم دستش کجاست این کار نتیجه 

 صداي او را شنیدم که گفت : الهه زود باش ، نمیتونم بیشتر از این خودم را آویزون کنم . هر دو با صداي او را 

 هم پایین میریم 

 با صداي ضعیفی گفتم من دستت رو نمیبینم

 لحظه اي مکث کرد و گفت خب صبر کن االن درستش میکنم 

 توانم به راحتی تنفس کنم . حاال دیکر او را-د . احساس کردم میبا یک حرکت مقنعه را از روي سرم کشی

 دیدم که خیلی نزدیک به من روي سنگ دراز کشیده و با دستش بازویم را چسبیده بود . از خجالت ترجیح-می

 مدادم مقنعه همانند کیسه روي صورتم باقی میماند تا اینکه اینقدر از نزدیک او را ببینم . هنوز گیج بود-می

ولی نه آنقدر که نتوانم احساس کنم از فشار وزن من صورتش قرمز شده . صداي عرفان را شنیدم که گفت :حاال 

 دستم را بگیر

دستش را به طرفم دراز کرد . بدون فکر و تردید دستم را داخل دستش گذاشتم و او رادیدم که نفس راحتی کشید . 

 سپس گفت: 

 . من باید بازوت رو بگیرم تا بتونم باال بکشمت  خوبه حاال سعی کن مچم را بگیري

نمیتوانستم نگاهش را تحمل کنم . چشمانم را بستم و کاري که گفته بود انجام دادم ، اما به جاي مچش آستین 

پیراهنش را گرفتم که همان لحظه هم صداي پاره شدن آن را شنیدم . ناخودآگاه چشمانم باز شد و او را دیدم که با 

 عمیق به چشمانم مینگریست نگاهی

 عرفان همانطور که باالي مچم را گرفته بود گفت:یک بار دیگه

همان کار را کردم و به باالي مچش چنگ زدم و آنرا گرفتم . سپس گفت پایم را به صخره تکیه بدهم و همزمان با او 

 حالی که آنخودم را باال بکشم . در مرحله آخر دست راستش را از بازویم رها کرد و در 

 را دور کمرم حلقه میزد مرا باال کشید . از خجالت چشمانم را بستم و همان لحظه آرزو کردم اي کاش از

 کردم ، ولی به آن وضع در آغوشش قرار نمیگرفتم . وقتی مرا باال کشید با چشمانی نیمه باز-صخره سقوط می

م . در همان لحظه که خودم را عقب میکشیدم باردیگر مرا خودم را کمی عقب کشیدم تا کمکتر با او تماس داشته باش

 به طرف خودش کشید و در حالی که نفس نفس میزد گفت:

 چه کار میکنی ؟ تازه آوردمت باال 

 با خجالت سرم را پایین انداختم . تازه آن وقت بود که به خودش آمد و آهسته و با احتیاط حلقه دستانش را از

 ش را از روي صورت و موهاي آشفته ام برداشت و در حالی که صورتش سرخ شده بودبدنم جدا کرد و نگاه

 خودش را عقب کشید. صداي عاطفه را شنیدم . همانطور که با احتیاط و آهسته پایین میآمد با نگرانی گفت :

 شما حالتون خوبه 

به کبودي میزد . وقتی مرا سالم و  وحشت را از صدایش میشد فهمید . رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود و لبانش

 سالمت دید اشک در چشمانش پر شد و در همان حال گفت:

 خدا رو شکر ، الهه جون حالت خوبه ؟ 

 دستی به موهایم کشیدم و تارهاي آشفته را از روي صورتم کنار زدم . سرم را تکان دادم . عرفان نگاهی به من
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. تازه متوجه شدم هنوز بدون حجاب جلوي او نشسته ام . با چشم به دنبال انداخت ولی خیلی زود سرش را برگرداند 

 مقنعه ام گشتم و آن را کنار دست او پیدا کردم . عاطفه متوجه منظورم شد و آن را برداشت و بعد از

 درست کردن آن را روي سرم انداخت . خطاب به عرفان گفت داداش تو حالت خوبه ؟ 

 ن نگاهی به من انداخت و گفت :جاییت اسیب ندیده؟گفت : شکر خدا بله عرفا

 هنوز نمی دادنستم درد هم دارم زیرا بدنم گرم بود . عاطفه کمک کرد تا بلند شوم . همان لحظه زانویم به ذق

 -ذق افتاد و صدایم را درآورد . عاطفه با نگرانی به عرفان نگاه کرد و گفت نکنه چیزیش شده باشه

 کرد و گفت:دردش خیلی شدیده ؟ عرفان به من نگاه 

 گفتم :نه زیاد می تونم راه برم

 با وجودي که درد امانم را بریده بود ، ولی نمی خواستم بیش از آن دردسر درست کنم . نیمی از راه را لیز

 خورده بودم و نیم دیگر مانده بود . عرفان به عاطفه گفت که پشت سر من بیاید و خودش جلوي من حرکت می

 کرد و در همان حال از روي مانتو مچ دستم را گرفته بود تا هوایم را داشته باشد . عاقبت پایین آمدیم اما پایم به

 شدت درد می کرد . خم شدم و دستم را روي زانویم گذاشتم . تازه متوجه شدم شلوار جین محبوبم از ناحیثه

 ه از آن خون می آمد . روي دستانم نیز جايزانو پاره شد و روي زانویم زخم بزرگی ایجاد شده بود ک

خراشیدگیهاي عمیق به چشم می خورد . به کمک عاطفه جلوي جوي آب رفتیم و خون دستانم را شستم . کفدستم 

به سوزش افتاد و مرا از شستن دستم پشیمان کرد . عرفان به خواهرش گفت که جلوتر از ما از جوي آب رد شود . 

کمک کند . نمی دانم حسام کجا بود ولی هر لحظه می ترسیدم سر برسد و مراببیند که چطور  خودش ایستاد تا به من

 آویزان دوستش شده اما

 وقتی عرفان روي تخته سنگ وسط جوي آب ایستاد گفت: الهه خانم دستتون رو بدید به من

د و در حالی که پشتش را به ما جلوي عاطفه خجالت می کشیدم این کار را بکنم . خیلی زود عاطفه حالم را درك کر

 کرد و گفت: من جلوتر می روم تا اگر آقا حسام را دیدم بگویم براي کمک بیاید 

حتی من با همه خنگی و گیجی ام فهمیدم که حسام طرف دیگر رودخانه و پشت تپه سنگی است و این بهانه اي تا من 

 کمک به من دراز کرد . قدمی برداشتم کمتر خجالت بکشم . عاطفه دور شد و عرفان دستش را براي 

 ولی درد پایم ناخودآگاه فریادم را درآورد . دلم میخواست گریه کنم ، ولی نه از درد ، بلکه از عجزي که

 احساس می کردم . به عرفان نگاه کردم و او رادیدم که با چهره اي درهم و نگران به سنگ روي آب خیره شد .

 ، ولی تعلل را جایز ندیدم و دستم را به طرفش دراز کردم . به خودش آمد و مچ دستمنمیدانم در چه فکري بود 

 را از روي مانتو گرفت . لرزه اي در بدنم احساس کردم و تپش قلبم شروع شد . رنگ صورت عرفان نیز سرخ

 فتی و منگ بودم باشد و بدون اینکه به من نگاه کند مواظب بود در آب نیفتم. از آنجایی که خیلی دست و پا چل

 . لنگی پایم آنقدر ناشیانه حرکت کردم و تکان خوردم که باعث شدم یک پایش داخل جوي آب فرو برود

 وقتی او را دیدم که با کفش داخل آب شده است با ناراحتی گفتم معذرت میخوام

خندد . همانطور که دستم راگرفته عرفان سرش را تکان داد و همان موقع به خنده افتاد . نمی دانستم از چه چیز می 

 بود و خیلی مواظب بود تا در جوي آب نیفتم گفت

 ببخشید دست خودم نیست . به این فکر میکنم بریم خونه چه فکري درباره ما می کنند .

 هنوز متوجه منظورش نشده بودم . با نگاهی پرسشگر به او نگاه می کردم تا منظورش را واضح تر بیان کند .
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مه داد بدون شک تا خودمون نگیم چه اتفاقی افتاده فکر می کنند راهزنها به ما حمله کردند ، یا اینکه زیر اوار ادا

 موندیم

نگاهی به سر تا پایش انداختم و متوجه منظورش شدم . من که حسابی خاکی و درب و داغون شده بودم . او هم به 

 اال آمدن پاره کرده بودم . بلوز مردانه سفیدش بر اثرهمان وضع افتاده بود . آستین لباسش را هنگام ب

 کشیدن روي صخره کثیف و خاکی شده بود . عالوه بر آن باالي مچ دستش هم از جاي ناخنهاي من حسابی

خراشیده شده بود . کفشها و دم پاي شلوارش هم حسابی خیس و خاکی شده بود . نگاهی به چشمانش کردم 

 ام وآهسته گفتم:معذرت میخو

 خندید و نگاهش را از روي چهره ام برداشت و در حالی که به جوي آب نگاه میکرد گفت:این بال در مقابلخندید و 

 بالیی که به سرم اومده هیچه

 دلم فروریخت . حس کردم منظور دیگري دارد . منظوري غیر از آنچه در قوه درك من است . نمی توانستم از

 ر بیان کند . در سکوت از جوي آب رد شدیم و کنار باغ میوه عاطفه را دیدیم کهاو بخواهم حرفش را واضح ت

 منتظرمان بود . عاطفه جلو آمد و دستم را گرفت و کمک کرد تا کنار رود برویم . با نگاه کردن به رود و پل

 سختی پل را رد کردهمتحرك کم مانده بود بزنم زیر گریه . نمی دانستم چه باید بکنم . وقتی حالم خوب بود به 

 بودم ، حاال که لنگ می زدم و دستانم زخم شده بود چطور می توانستم از آنجا رد شوم . عرفان به عاطفه گفت

از پل رد شود و دو طرف طناب را محکم بگیرد . عاطفه همین کار را کرد . عرفان به من گفت برو من کمکت میکنم 

 با نگرانی به پل نگاه کردم و گفتم:

 توي جوي آب به اون کوچیکی انداختمتمون...

 عرفان لبخندي زد و گفت:اشکالی نداره ، فوقش با هم شیرجه می ریم تو آب . برو ،فقط نترس باشه ؟

سرم را تکان دادم و با دقت دو طرف طناب را گرفتم . عرفان پشت سرم با فاصله کمی می آمد و در همان حال 

 :تشویقم می کرد و مرتب می گفت

 خوبه خیلی خوبه .دیگجه چیزي نمونده ، همین جور برو جلو . آفرین خوبه 

 همان لحظه صداي حسام را شنیدم که گفت سالم من اومدم 

 از ترس ناخودآگاه به عقب برگشتم . حرکت ناگهانی من باعث تکان خوردن پل شد . با وحشت ولی آهسته

 گفتم:واي حسام اومد 

 . قول می دم حسام کاریت نداشته باشهنترس من اینجا هستم _

 با ترس و لرز چند قدم باقی مانده را طی کردم . در دوقدمی طرف دیگر پل عاطفه عاطفه بازویم را گرفت و

 کمکم کرد تا پایم را روي زمین بگذارم . عرفان پشت من بود . برگشتم و حسام را دیدم که یک سطل دستش

 عرفان گفت: بود.کنار پل ایستاد و خطاب به

 

 اگه میتونی دوباره برگرد بیا ، می ترسم سطل شیر رو بریزم تو رودخونه

نگاه دقیقی به چهره اش انداختم . انتظار داشتم روي چهره اش اخمی نشسته باشد ، ولی چهره اش نه تنها عادي بود 

رف دیگر برود . با مهارت سطل شیر را بلکه خیلی شاد بود . عرفان به چابکی بار دیگر پل را زیر پا گذاشت تا به ط
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آورد . حسام هم پشت سر او به سمت ما آمد . عاطفه به او سالم کرد و گفت خسته نباشید . حسام نیز با لبخند به 

 عاطفه گفت متشکرم و تتازه آنوقت بود که متوجه من شد . اخمهایش را درهم کشید و با تعجب گفت :

 ««؟ چی شده »تانم انداخت و گفت زمین خوردي ؟ سپس نگاهی به دس

 سرم را با ناراحتی تکان دادم و گفتم: آره 

 با ناراحتی گفت:باور کن همون موقع که دیدم کنار جوي نیستید حدس زدم بالیی سر خودت آوردي 

 سرم را پایین انداختم و چرخی زدم تا به طرف منزل بروم . عاطفه براي حسام جریان را تعریف کرد و گفت:

 من مقصر بودم . الهه جون نمی دونست راه چقدر سخت و ناهمواره ، ولی من که می دونستم نباید اجازه می 

 دادم این اتفاق بیفته 

 به عاطفه نگاه کردم و گفتم :تقصیر خودم بود . خودم اصرار کردم بریم باال 

صد دفعه زمین میخوري چه برسه بخواي  حسام که اخمی روي پیشانیش افتاده بود گفت:خوبه خودت هم قبول داري

 تپه به اون سختی رو باال بیاي 

 طعنه حسام بخصوص که جلوي عرفان و عاطفه گفته شد به حدي ناراحتم کرد که اشک در چشمانم حلقه بست .

د کرد و به سرم را پایین انداختم تا کسی متوجه نشود. حسام بدون اعتنا به ناراحتی من سطل شیر را از روي زمین بلن

 طرف منزل راه افتاد . .عرفان به رویش نیاورد چه شنیده است و عاطفه در حالی که به طرفم می آمد

 دستش را روي بازویم گذاشت تا کمکم کند . با ناراحتی بازویم را کشیدم و بدون اینکه از این کارم معذرت

 خواهی کنم به طرف منزل راه افتادم

 بدنم درد می کرد طوري که عالیه خانم قرص مسکن برایم آورد . زخم پایم خیلیآن شب تمام استخوانهاي 

 عمیق بود و درد شدیدي داشت به طوري که هنگام پانسمان آن توسط مادر حسابی جیغ جیغ کردم . عالوه بر

 بار حسام را آن روي ساق پایم نیز خراش افتاده بود . مادر روي خراشهاي دست و پایم دارو مالید و براي اولین

 سرزنش کرد که چرا دو دختر را تنها رها کرده و پی تفریحش رفته است . حسام در مقابل سرزنش مادر هیچ

 نگفت . شاید خودش هم به این مسئله فکر می کرد .همان موقع نگاه غضبناکی به من انداخت و من که دلم

 حسابی خنک شده بود اعتنایی به او نکردم

 تی از خواب برخواستم احساس سردرد هم به درد استخوانهایم اضافه شده بود . همین باعثصبح روز بعد وق

 شد تا چند روزي که آنجا بودیم جاي دیگري نروم . عالیه خانم و حاج مرتضی از وضعی که برایم پیش آمده

 بود خیلی ناراحت بودند و مدام غصه مرا می خوردند که همین مرا خیلی خجالت می داد

 س از پنج روز که از آب و هواي لذت بخش و مفرح آنجا و مهمان نوازي بی حد و حصر خانواده محمدي بهرهپ

مند شدیم . با اتمام مرخصی حسام و عرفان قرار بر این شد که به تهران برگردیم . هنگام حرکت حاج مرتضی که 

 قرار بود یکی دو روز دیگر بماند خطاب به مادر گفت:

 د گذشت به بزرگی خودتون ببخشید اکه بهتون ب

مادر با صداقت و از ته دل گفت که تا آن روز اینقدر به او خوش نگذشته است حاج مرتضی نگاهی به من کرد و 

 گفت:

 ولی می دونم به دخترم اصال خوش نگذشته ، به خصوص با اون بالیی که سرش اومده

 مطمئن باشید به من هم مثل مادر خیلی خوش گذشته استبا لبخند گفتم:تقصیر خودم بود ، ولی با این حال 
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 در این مورد به راستی صادق بودم 

 پس از اینکه به طرف تهران راه افتادیم با افسوس فکر می کردم که چقدر حیف شد و این پنج روز چقدر زود

 م حرفش را بهگذشت . چیز دیگري که در این مدت فهمیده بودم این بود که حدس میزدم دختري که حسا

ژینوس زده بود کسی جز عاطفه نیست . براستی که عاطفه دختري دوست داشتنی و مهربان بود که هر 

 کسیمیتوانست عاشقش شود ، به خصوص با نجابتی که داشت مطمئن بودم حسام را حسابی شیفته خود کرده است.

 ران نزدیکتر می شدیم گرما جاي خود را باروزي که برمی گشتیم هوا بارانی و گرفته بود ، ولی هر چه به ته

 هواي دلچسب آنجا عوض می کرد . عاقبت به مقصد رسیدیم . با اینکه فقط پنج روز از کوچه و خیابانمان دور

 بودیم ، ولی حس میکردم دیدن کوچه و منزلمان برایم تازگی دارد . به محض رسیدن یاد کیان افتادم و قولی که

 اینکه رسیدنمان را به او اطالع بدهم به او داده بودم و

 وقتی رسیدیم فهمیدم الهام و شوهرش هم از سفر برگشته اند ، ولی حمید و شبنم هنوز نیامده بودند

 چند روز بعد مادر همه را به منزلمان دعوت کرد و بار دیگر خانواده دور هم جمع شدیم . در این میان شنیدم

 واسته در مورد خواستگاري از من براي مهران با مادر صحبت کند . بار دیگر یادکه همسر آقا مجتبی از الهام خ

مهران در دلم زنده شد . به یاد مهمانی آقاي صباحی افتادم و نگاههاي مشتاق او . حس کردم دیگر تمایلی به او ندارم 

 . بدون اینکه به موضوع جدي فکر کنم سعی کردم فراموش کنم چه شنیده ام

 روز از بازگشت ما می گذشت و من هنوز با کیان تماس نگرفته بودم تا آمدنم را به او اطالع دهم . هفت هشت

 نهمین روز فرصتی پیش آمد و سر راه رفتن به منزل الهام توانستم از مغازه اي نزدیک منزل او با کیان تماس

غریبه اي فکر کردم تماس را قطع  بگیرم . بر خالف تصورم کس دیگري گوشی را برداشت و من با شنیدن صداي

 کنم ، اما نتوانستم و با صداي آهسته اي گفتم:قطع کنم ، اما نتوانستم و با صداي آهسته اي گفتم

 شخصی که پشت خط بود خواست تا چند لحظه گوشی را نگه دارم . شنیدم که گفت :

 کیان گوشی را بردار با تو کار دارند

 د شما ؟سپس خطاب به من گفت : ببخشی

 نمی دانستم چطور باید خودم را معرفی کنم . گفتم ::اگه میشه گوشی رو بدید به ایشون

 صداي کیان را شنیدم که گفت: کیه؟

 خودت ببین کیه_

 لحظه اي بعد کیان گوشی را برداشت و گفت:بله؟ 

ش حسابی شلوغسالم با شنیدن صدایش دست و پایم را گم کردم ، به خصوص لحن صدایش که نشان میداد سر

 کردم . با شنیدن صدایم لحن کالمش عوض شد و سرحال گفت:

 به به ، چه عجب خانم دکترالهه،یادي از ما کردید 

 فکر می کنم بد موقعی مزاحم شدم _

 اختیار دارید . من همیشه براي شما وقت دارم . االن کجایی _

 اهات تماس گرفتم داشتم می رفتم خونه خواهرم سر راه از یک مغازه ب_

 نمی تونی به جاي رفتن به خونه خواهرت با من بیرون بیایی؟ _

 نه _
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 مثل همیشه نه. الهه تکلیف این دل چیه؟ _

 نمی دونم _

 می دونم که نمی دونی. می گم بهت که بدونی دیگه طاقت ندارم. هر جوري هست می خوام ببینمت، خیلی 

 زود

 ا کنم باید صبر کنی تا فرصت پید_

 پیدا می کنی البته اگه بخواي _

 می خوام، ولی ..._

 نگو نمی تونم که حسابی دلخور می شم _

 خب اگه شد بهت زنگ می زنم _

 نشد نداریم. فردا، فردا می خوام ببینمت. یک کاري بکن _

 فردا شاید نشه. گفتم که بهت خبر می دم _

 ی زنم می گم الهه رو صدا کنید می خوام ببینمش نه همون فردا وگرنه میام در خونتون در م_

می دانستم شوخی می کند. دل من هم برایش تنگ شده بود و خودم هم می خواستم ببینمش. همان لحظه مراوادار 

 کرد با او قرار روز بعد را بگزارم. با او خداحافظی کردم و به منزل الهام رفتم. آنقدر در فکر بودم که هر

گفت سرسري جوابش را می دادم طوري که متوجه شد حواسم آنجا نیست. درحالی که دستش را جلوي چه الهام می 

 صورتم تکان می داد گفت: الهه هیچ معلومه کجایی؟ دختر حواست کجاست. می گم مامان موضوع رابهت گفت؟

 حواسم را جمع کردم و گفتم: موضوع چی رو؟

 گی آره؟  خب تو که نمی دونی چه موضوعی پس چرا می_

 ببخشید حواسم نبود _

 فهمیدم حواست نیست. موضوع مهران رو _

 نگاهم را از چشمانش دزدیدم و گفتم: خودت که گفته بودي

 -اون که نه، صبح با مادر تلفنی صحبت کردم بهش گفتم ازت بپرسه در مورد مهران چه نظري داري تا اگه یه 

 کنه، مثل اون دفعه خجالتشون رو نکشیم وقت جاریم خواست براي خواستگاري اقدام

 سرم را پایین انداختم و گفتم: مامان چیزي به من نگفت. منم فکر نمی کردم موضوع جدي باشه

 الهام گفت: منم فکر نمی کردم موضوع جدي باشه، ولی صبح که مادر جون صدایم کرد و موضوع رو مطرح کرد

 ش از آمدن حاج مجتبی و خانمش به خونمون نظر تو رو بدونم تافهمیدم موضوع جديِ جدیه، ولی می خوام پی

 یک وقت اونا نیان و برن بگی نه، سنگ روي یخ بشن

 سکوت کرده بودم. نه به خاطر اینکه در مورد این موضوع فکر می کردم و یا از پاسخ دادن خجالت می کشیدم

 م منفی است.فقط به خاطر اینکه روم نمی شد چطور به الهام بگویم پاسخ

 الهام گفت: البته االن بهت بگم مهران تا دو سال دیگه انگلیس می مونه تا درسش تموم بشه. حاال اینجور که

 جاریم می گفت اگه جوابت مثبت بود مهران یک سفر میاد ایران عقد می کنید و جشن می گیرید بعد هم حاج

 کنه تا موقعی که درس مهران تموم بشه و برگردید .مجتبی مقدمات سفرت رو براي رفتن به اونجا فراهم می

 آشوبی در دلم پدید آمد. سفر به خارج از کشور از رویاهائی بود که حتی به آن هم فکر نمی کردم. بار دیگر
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 چهره مهران را به یاد آوردم. چهره متناسب و خوشایندي داشت. به یاد آوردم در یکی دوباري که دیده بودمش

 همسري با آن شکل و قیافه را کرده بودم  آرزوي داشتن

 الهام وقتی دید سکوت کرده ام و سرم را به زیر انداخته ام، دستش را زیر چانه ام گذاشت و سرم را باال آورد و

 گفت: ببین الهه، نمی خوام االن جواب بدي. خوب فکر کرن بعد تصمیم بگیر. ازدواج یک روز و دو روز نیست.

 ید قراره بعد از مقدمات عقد مقدمات سفرت رو جور کنن تا بفرستنت انگلیس نشون داد زیادمامان وقتی فهم

 موافق نیست، ولی من گفتم بزار خودت تصمیم بگیري چون به هرحال این زندگی و انتخاب متعلق به توست.

 تا به حال با اونااگر اخالق مهران رو از من بپرسی می گم تا اونجا که من می شناسمش و از چند سال پیش 

مراوده داشتم خانواده اش آدماي خوبی هستن، خودش هم اخالق و مرام خوبی داره. حاال درسته سر و وضعش رو 

طبق روز می گردونه، ولی بعضی از مردا بعد از ازدواج به راه میان و دست از جوونی بر می دارند. البته خانواده هم 

یه، محبوبه خانم هم زن درست و شریفیه. تو این چند سال که من عروس خیلی شرطه. حاج مجتبی مرد خیلی خوب

این خانواده بودم از هیچ کدومشون بدي ندیدم. وضعشون رو هم که می دونی خوبه. مطمئن باش کم و کسري 

نخواهی داشت. حاال خودت می دونی، ولی زودتر جواب بده تا اگه نخواستی یک جوري سر و تهش رو هم بیاریم تا 

 هشون برنخوره. چون اینجوري بهتره تا اونکه بیان خواستگاري بعد جواب منفی بهشون بدیم.ب

 فهمیدي؟

 سرم را تکان دادم و قرار شد دو روز دیگه که خوب فکرهایم را کردم جوابم را به الهام بدهم

به الهام داده ام. طفلی مادر  به خانه که برگشتم حس کردم مادر با نگاه کردن به چهره ام می خواهد بداند چه جوابی

 نگران بود که مبادا بخواهند دخترش را به غربت ببرند. عوض مادر وسوسه رفتن به خارج از کشور به

 جانم بدجوري چنگ انداخته بود. اگر الهام کمی دیگر صحبت کرده بود بدون فکر و فقط به خاطر رفتن به خارج

 وشبختانه او عاقل تر از آن بود که خواهر بی فکرش را در منگنه بگذارد.همان جا به او جواب بله را می دادم. خ

 آن شب تا پاسی از شب به مهران و بیشتر از آن به رفتن به انگلیس فکر کردم. کاش می شد نام آن را فکر

 گذاشت، چون بیشتر رویا می بافتم تا اینکه خوب و منطقی فکر کنم

 ري از او بگیرم. وقتی تلفنش را جواب نداد فهمیدم هنوز از منزلروز بعد به ژینوس تلفن کردم تا خب

 مادربزرگش برنگشته. دلم خیلی هوایش را کرده بود. در این فکر بودم چرا شماره منزل مادربزرگش را از او

 به نگرفته بودمتا بتوانم با او صحبت کنم. همان موقع یاد کیان افتادم و فکري مثل برق در ذهنم جریان یافت.

 مادر گفتم می خواهم سري به منزل ژینوس بزنم. با هزار خواهش و التماس از مادر اجازه گرفتم تا یکی دو

 ساعت به آنجا بروم. البته ژینوسی در کار نبود و من به این بهانه می خواستم سر قرارم با کیان حاضر شوم. به

 روسري سر کردم. تا مادر دید می خواهم با محض اجازه دادن مادر به سرعت حاضر شدم و به جاي مقنعه

 روسري برم گفت آن را عوض کنم. براي انکه مادر لج نکند و بگذارد بروم مجبور شدم با همان مقنعه مشکی از

 منزل خارج شوم

 با کیان سر ساعت ده همان جایی که دفعه پیش او را دیده بودم قرار داشتم. با هزار نذر و صلوات سر قرارمان

رسیدم. کیان این بار با خودرویی میتسوبیشی مشکی رنگی آمده بود. خودش بلوز سبز کم رنگی به تن داشت. با 

 دیدن من حرکت کرد و مثل دفعات قبل جلوي پایم ترمز کرد. راحت تر از گذشته سوار شدم. گویی با دیدن او

 ترس جاي خودش را به نوعی اطمینان و اعتماد می داد
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 ردم. متوجه شدم سرش را خم کرده و به دقت مرا نظاره می کند. با لبخند پاسخم را داد و گفت:به او سالم ک

 راستی دیگه داشت قیافه ات از یادم می رفت. می دونی، تو ذهنم یک طور دیگه تصورت کرده بودم

 چشمانم را از نگاه بانفوذش گرفتم و گفتم: چطور تصور کرده بودي؟

 : قابل مقایسه با ذهنم نیستی؟نفس بلندي کشید و گفت

 کمی جا خوردم، با این حال گفتم: بدتر یا بهتر؟

 خودت قشنگ تري، نازي، یک طوري هستی که وقتی می بینمت حالی به حالی می شم _

به راستی خجالت کشیدم، آن قدر که ناخودآگاه با انگشتانم به ابرویم کشیدم و به این طریق خواستم حواسم رااز 

 شنیده بودم پرت کنمآنچه 

 کیان که متوجه واکنش من شده بود و دلیل آن را هم به خوبی می دانست خندید و گفت: خب حاال چی برام

 سوغات آوردي؟

 از خجالت دلم می خواست دیگر نگاهش نکنم، زیرا به تنها چیزي که فکر نمی کردم آوردن سوغاتی براي او

 ی خواد خودت رو معذب کنی. یکی طلبم. حاال تعریف کن ببینم سفربود. وقتی سکوتم را دید گفت: خب نم

 چطور بود؟

 در حالی که سعی می کردم چهره عادي ام را پیدا کنم گفتم: جات خالی بود

 نیشخندي روي لبش ظاهر شد و گفت: دوستان که به جاي ما بودند

 اهش کردم ولی چیزي نگفتم. وقتیلحنش طوري بود که حس کردم می خواهد چیزي را به من بفهماند. نگ

 متوجه سکوتم شد گفت: شنیدم با یکی از هم پالکیهاي داداش خوش غیرتت رفته بودید

 همانطور نگاهش کردم و در همان حال به این فکر کردم چطور جاسوسی مرا کرده اند. کیان بدون اینکه به من

 و این سفر پسر دیگه اي باهاتون نیست. درست یادمه؟نگاه کند ادامه داد: فکر می کنم به من گفته بودي که ت

مثل خطا کاري که مچش را گرفته باشند بر و بر نگاهش کردم. جوابی نداشتم به او بدهم. نگاهی به من انداخت و 

همانطور که نیشخند می زد گفت: شاید داداشت فکر کرده هر کی تو کیش و آیین خودشون باشه احساس نداره و 

 تر خوشگلی مثل تو طوریش نمی شه. نه؟با دیدن دخ

 نگاهم را از اگرفتم و سرم را زیر انداختم و به یاد عرفان افتادم. نگاه عمیق و مظلوم عرفان زمانی که مرا از

 .صخره باال می کشید جلوي چشمم ظاهر شد. با صداي کیان از جا تکان خوردم

 الهه چی شد، ساکتی؟_

 ستم دوست داداشم همراه خانواده اش میادنگاهش کردم و گفتم: نمی دون

 احساس کردم خیلی واضح است که دروغ می گویم. تصور می کنم کیان هم همین احساس را کرد، زیرا

 ابروانش را باال انداخت و گفت: هوم، خب حق داري نمی دونستی دیگه

 ر مرا بازخواست می کرد از او حرصماز ناراحتی دندانهایم را به هم فشردم و براي اولین بار از اینکه اینطو

 گرفت. با این حال سکوت کردم. کمی بعد گفت: خب حاال این پسره چی بود اسمش؟ ها عرفان. چطور پسري

 بود. سعی نمی کرد باهات خلوت کنه

 .با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم: بس کن. نگه دار می خوام پیاده شم

 با جدیت گفت: هر وقت من بخوام پیاده میشی. باشه؟نگاه با نفوذي به چشمانم انداخت و 
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 احساس بدي داشتم. خودم را حشره اي می دیدم که با پاي خود به دام تارهاي عنکبوت افتاده است و هر چه

 دست و پا می زند بیشتر بندهاي تار به دست و پایش گره می خورد. تصمیم گرفتم پاسخش را ندهم. البته او

 گفت. هر دو سکوت کردیم. صداي کیان نگاهم را به سمت او معطوف کرد.هم دیگر چیزي ن

 الهه معذرت می خوام. شنیدي می گن عاشقا حسودن؟_

 جواب ندادم. ادامه داد: وقتی فکر کردم چطور براي دیدنت روزشماري می کنم در حالی که یکی دیگه راحت و

 . سپس نگاهم کرد و گفت: درکم می کنی؟آسوده می تونه با تو همراه بشه خون خونم رو می خورد

 حس کردم به خوبی درکش می کنم. سرم را تکان داد. گفت: حاال بیا با هم آشتی کنیم

 دستش را جلو آورد و انگشت کوچکش را به طرفم گرفت.به انگشتش نگاه کردم و منظورش را در کردم.

ته بود. ناخودآگاه انگشت کوچکم را به انگشتش گیر همانموقع متوجه دستبند طالي مردانه اي شدم که به مچش بس

دادم. دستم را گرفت و تا به خودم آمدم آن را به طرف لبش برد و بوسه اي روي انگشتم گذاشت. دستم را محکم از 

 دستش کشیدم بیرون.

 کی کهنواري داخل ضبط گذاشت و صداي آن را کم کرد تا مزاحم صحبتمان نشود سپس پیشنهاد کرد تا به پار

او می شناخت برویم. با شنیدن اسم پارك باز هم مخالفت کردم. او گفت پس می رویم جایی که خبر از مزاحم 

 وپلیس و این جور چیزا نباشه. مخالفتی نکردم و پیش خودم فکر کردم او بهتر از من می داند کجا برود که ما را

 نگیرند. فقط گفتم: کیان، من فقط یک ساعت وقت دارم

 ندید و گفت: مثل همیشهخ

 لبخندي زدم و احساس کردم هنوز دوستش دارم. نمی دانستم کجا می رویم و البته فرقی هم نمی کرد. زیرا

 جایی را بلد نبودم و تمام اطمینانم حضور او و بودن با او بود. وقتی جلوي در خانه اي ایستاد تازه فهمیدم جایی

 لی نمی دانستم آنجا منزل چه کسیست. به یاد روزي افتادم که همراهکه صحبتش را کرده بود خانه است، و

 ژینوس به منزل دوست کوروش رفته بودیم. به خودم آمدم و به کیان گفتم: کجا می ریم؟

 خیلی عادي و خونسرد خانه را نشان داد و گفت: خونه ما

 انم رو به رو بشملبم را گزیدم و گفتم: نه خواهش می کنم. نمی تونم اینطور با کتی خ

 خندید و گفت: نگران نباش کتی خونه نیست. دو سه روزیست که رفته اصفهان

 با نگرانی گفتم: پس کی خونه است؟

 با همان خونسردي درحالی که خودرو را خاموش می کرد گفت: فکر کنم کمند خونه باشه. سپس نگاهی به

 ساعتش انداخت و گفت: ولی اون هنوز تو رختخوابه

 با تردید گفتم: پس مزاحمشون نشیم بریم یه جاي دیگه

 خندید و در حالی که در را باز می کرد پیاده شد و گفت: بیا پایین عزیزم، الزم نیست نگران چیزي باشی

 با ناراحتی در این فکر بودم که حاال چه باید بکنم. وقتی او را دیدم که به من اشاره می کرد در را باز کردم و با

مهاي لرزان پیاده شدم. منزلشان در خیابان قشنگی قرار داشت که همه ساختمانها جدید و چند طبقه بودند.کیان قد

با کنترل درهاي خودرو را قفل کرد. سپس با کلیدي در خانه را باز کرد. خودم را دلداري دادم که این بار هم مثل 

 همان لحظه به یاد حرف ژینوس افتادم همان موقعی است که با ژینوس به منزل کوروش رفته بودم و

 که می گفت نترس تا خودت نخواهی کسی با تو کاري ندارد. همان لحظه با خودم گفتم : خاك بر سرت کنند،
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 تو که نمی دانی کیان چطور پسریست. اگر ژینوس با اطمینان با کوروش جایی می رفت براي این بود که دو سه

خوب می شناخت، مگه نه اینکه به کوروش می گفت بچه سوسول. پس نمی توانی کیان را سال با او دوست بود و او را 

 با کوروش مقایسه کنی چون هنوز چند ماه نیست که با کیان آشنا شده اي

نمی دانستم چه باید بکنم. به سرم زد از همانجا پیاده برگردم ، ولی نه راه را بلد بودم و نه می دانستم کدام نقطه از 

ن هستم. کیان منتظر بود تا من داخل شوم. از همانجا سرش را تکان داد به این معنی که چی شده؟ به خودم تهرا

آمدم و درحالی که به سمت او می رفتم با خودم گفتم: یا نباید می آمدم یا حاال که غلط کردم اومدم نباید خودم را 

تمان شدم کیان خندید و گفت: عاقبت تصمیم گرفتی ببازم. به قول ژینوس مگه شهره هرته. وقتی داخل ورودي ساخ

 بیایی تو؟

 گفتم: آخه نمی خوام مزاحم بشم

کیان در حالی که دستش را روي شانه ام می گذاشت تا مرا به طرف باال هدایت کند گفت: تو فقط مزاحم خواب و 

 آسایش من می شی، همین وگرنه حضورت براي کسی مزاحمت نداره

 ی کردم و خودم را به طرف دیگر کشاندم. متوجه شد و خندید. از سه پله که باال رفتیم باجاي دستش را خال

 کلید در ورودي را باز کرد و منتظر ماند تا ابتدا من وارد شوم. با یک نظر فهمیدم وضع مالی خیلی خوبی دارند.

 شه اي قرار داشت که بهخانه خیلی قشنگ و مجهزي بود که حتی تصورش را نمی کردم. گوشه راهرو در شی

 سمت سالنی سر پوشیده و زیبا باز می شد و استخر بزرگ و مدور وسط آن بود که آب تمیز و شفاف آن زیر

نوري که از سقف شیشه اي به آن می تابید تاللوي عجیبی داشت. زیاد به آن سو خیره نشدم تا کیان نفهمد براي 

به محض ورود هال بزرگ و مجللی که پر از اسباب اثاثیه لوکس و زیبا بود اولین بار است که چنین چیزي را می بینم. 

پیش چشمم ظاهر شد. اتاق پذیرایی با چند پله از هال جدا شده بود و مبلهاي قیمتی آنجا را چشمگیر و زیبا کرده 

 می رفت که بود. آشپزخانه بزرگ و بی در و پیکري در طرف چپ قرار داشت و در سمت راست پلکانی به طرف باال

همان موقع فهمیدم منزلشان دوبلکس می باشد. حتی تصورش را هم نمی کردم که کیان داراي چنین خانه و زندگی 

 باشد. با وجود قشنگی فوق العاده منزل در همان وهله اول می شد فهمید کسانی که در این

 ي در ورودي چند جفت کفش لنگه بهخانه زندگی می کنند زیاد در بند مرتب نگه داشتن آن نیستند زیرا جلو

 لنگه افتاده بود و مانتو زنانه اي به جاي آویزان شدن در جالباسی کنار آن روي زمین افتاده بود. پشتیهاي مبل

 راحتی داخل هال گوشه و کنار به صورت نامنظم پراکنده بود و روي میز ناهار خوري کنار آشپزخانه چند فنجان

 اشت. البته این چیزها در یک نظر به چشم نمی آمد، ولی هر طرف را نگاه کردم اثريچاي نیم خورده وجود د

 از بی نظمی مشاهده می شد. سعی کردم بر رفتارم مسلط بمانم تا مبادا با حیرت به این طرف و آن طرف نگاه

شت. نمی دانستم آیا کنم به همین خاطر چشمانم را به زمین دوختم. کیان با کفش وارد شد و روي فرشها قدم گذا

باید از او تقلید کنم و یا اینکه کفشهایم را در بیاورم. سراپایی هاي مردانه اي که کنار جاکفشی بود و تمیزي کفپوش 

 خانه می رساند که نباید با کفش داخل شد. کیان برگشت و زمانی که دید ایستاده ام گفت: بیا دیگه چرا وایسادي؟

 و؟گفتم: چرا با کفش می ري ت

 نگاهی به کفشهایش انداخت و گفت: ولش کن، گلی که نیست غر بزنه. تو هم همینجوري بیا

 حدس زدم گلی کسی است که آنجا را تمیز می کند و فهمیدم بهتر است کفشهایم را در بیاورم. همین کار را
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ک نفره اي نشستم. کیان گفت کردم. برخالف راهنمایی او که می خواست به پذیرایی بروم همانجا در هال روي مبل ت

که راحت باشم و خودش به آشپزخانه رفت. وقتی برگشت دو عدد قوطی نوشابه دستش بود که حبابهایی که روي 

آن نشسته بود و بخاري که از آن بر می خاست نشان از سردي بی اندازه اش داشت. کیان یک قوطی به طرفم گرفت 

 و گفت: بکش باال خنک میشی

 انستم چیست دستش را رد کردم و گفتم: متشکرم میل ندارم، درضمن گرمم نیست.چون نمی د

 بدون تعارف نوشابه مرا روي میز گذاشت و خودش روي مبل روبروي من نشست و در قوطی را باز کرد و یک

 نفس سر کشید. با تعجب او را نگاه کردم که چطور نوشابه اي که حدس می زدم گازدار است را یک نفس سر

 .کشیده است

 کیان قوطی خالی نوشابه را روي میز گذاشت و گفت: الهه چرا خودت رو راحت نمی کنی؟

 هول شدم و گفتم: خوبه، من راحتم

 کیان از جایش بلند شد و درحالی که به طرفم می آمد گفت: ولی من راحت نیستم. بلند شو مانتو و اون پارچه

 سیاه رو دربیار

 ا مقنعه را از سرم بردارد. خودم را کنار کشیدم و با خواهش گفتم: نه صبر کن کیان.دستش را جلو آورد ت

 خواهش می کنم بزار راحت باشم

 نگاهی به چشمانم انداخت و سرش را تکان داد و گفت: باشه هر جور راحت تري

 م. کیان به طرفنفس راحتی کشیدم و از اینکه مثل همیشه حرفش را به کرسی نشانده بود خدا را شکر کرد

 ضبط و پخش بزرگی که روي میز قشنگی بود رفت و کاستی داخل آن گذاشت. صداي موسیقی مالیمی در فضا

پیچید. به طرفم آمد و کنارم ایستاد و گفت: خوشحالم اینجا می بینمت. مطمئنم کتی هم بود از دیدنت خوشحال می 

 شد

 و کنار مبلی که روي آن نشسته بودم گذاشت و خودش تشکر کردم. دست دراز کرد و یک صندلی جلو کشید

کنارم نشست. احساس خطر می کردم بخصوص که نگاه کیان چنان شیفته به من دوخته شده بود که حس می کردم 

 هر لحظه ممکن است عملی از او سر بزند. حدسم درست بود. دستش را جلو آورد و دستم را گرفت.

 ا محکم در دستش نگه داشت و درحالی که خودش را کمی جلوتر می کشیدخواستم دستم را بکشم، اما آنر

گفت: الهه، الهه دختري مثل تو ندیدم. وقتی دستت را می گیرم نگاه پر از ترست احساس لذت عمیقی به من می ده. 

شیرینت،  راستی که الهه اي. الهه پاکی و نجابت و من عاشق همه کارهایت هستم. ترست، خجالتت، خنده ات، نگاه

 مژه هاي بلندت، لبهاي خواستنیت، اون صورت مینیاتوریت. خیلی دوستت دارم

حس می کردم از خجالت داغ شده ام. خودم را کنار کشیدم و آهسته گفتم: کیان خواهش می کنم، من به عنوان 

 مهمون اومدم خونت

 خندید و گفت: منم مهمون نوازي می کنم

 ی کرد. از اصطالحی که به کار برده بود در عین اینکه خیلی معذب شده بودمدر همان حال دستم را نوازش م

 ناخودآگاه خنده ام گرفت. هر کار کردم نتوانستم لبخندم را فرو بخورم و همین خنده لعنتی جسارت او را

 دستانم بیشتر کرد و درحالی که دو دستم را میان دستانش گرفته بود آنها را به طرف لبش برد و بوسه اي بر

 زد. فشاري به دستانش آوردم تا انها را از دستش دربیاورم که خندید و گفت: بهت گفته بودم هر وقت بخوام
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دستت رو ول می کنم. سپس هر دو دستم را با یکی از دستانش گرفت و دست دیگرش را جلو آورد تا مقنعه ام را از 

 واهش می کنمسرم در بیاورد. مقاومت کردم و در همان حال گفتم: خ

 هر کاري کردم نتوانستم دستانم را از بین پنجه هاي محکمش بیرون بکشم. در همان حال گفت: خیلی طالب

 بودم موهات رو ببینم. سرم را عقب کشیدم و با ناراحتی گفتم: ولم کن خیلی اذیتم می کنی

 ی چه موهاي خوشرنگ و قشنگیدیر شده بود او با یک حرکت مقنعه ام را از سرم کشید و با حیرت گفت: ه

 داري. با تقال دستانم را از بین دستانش بیرون آوردم و با ناراحتی مقنعه را از دست دیگرش کشیدم. خواستم

 آن را سرم کنم که نگذاشت و گفت: یا باید اجازه بدي دستت را بگیرم و یا بدون حجاب نگاهت کنم

 اخمی کردم و گفتم: کیان خیلی لوسی

 ي بلند خندید. معلوم بود خیلی لذت می برد. در حال درست کردن مقنعه روي سرم بودم که صداي باز وبا صدا

 بسته شدن دري را از طبقه باال شنیدم. خودم را جمع و جور کردمو به طرف صدا نگاه کردم. کیان نفس بلندي

 کشید و گفت: این کمند است که مثل همیشه سر و کله اش بی موقع پیدا شده

 به عکس او من خوشحال بودم که خواهرش به موقع رسیده است. چند لحظه بعد صداي سرپایی زنانه اي که

 روي پله هاي دوبلکس کشیده می شد به گوشم رسید. لحظه اي بعد سر و کله دختر جوانی که هنوز لباس

 اه ماتم برد. موهاي بلوندخواب به تن داشت روي پله ها ظاهر شد. از دیدن کمند با آن سر و شکل ناخودآگ

 رنگ کرده کمند آشفته روي شانه هایش ریخته شده بود. روبدو شامبري به رنگ سفید به تن داشت که بند آن

 .از یک طرف آویزان شده بود

 چون بند ان را نبسته بود لباس خواب صورتی رنگ و نازك او را زیر ربدوشامبر معلوم بود . هنگام راه رفتن

 ش ترکیب و سفید کمند سخاوتمندانه در معرض دید کیان و من قرار می گرفت . از دیدن این صحنهپاهاي خو

 کم مانده بود از تعجب شاخهایم در بیاید . ولی گویی دیدن کمنند به ان صورت براي کیان عادي بود زیرا بدون

 بیدار شدي ؟ "اینکه توجهی به او کند گفت :"

م کمند با چشمان خواب الوود نگاهی به من سپس نگاهی به کیان انداخت و بدون اینکه با امدن او از جایم برخاست

فهمیدم منظورش موسیقی است که کیان  "مگه می زاري با این بتهوونت  "حتی از دیددن من تعجب کنند گفت :

 را درام ؟افتخار اشنایی با چه کسی  "صداي ان را بلند کرده است . بار دیگر به من نگاه کرد و گفت :

 نگاهی که کمند به سر تا پایم انداخت خیلی ازار دهنده بود حس کردم از دیدن تیپم متعجب شده است . شاید

 حق داشت به خصوص با مقنعه اي که کج و ناصاف روي سرم بود به قول کیان مثل بچه مدرسه ایها شده بودم 

 ردم و متظر شدم تا مرا به کمند که منتظر بود بداند باهمان طور که مقنعه ام را درست می کردم به کیان نگاه ک

 چه تحفحه اي رو به رو شده است معرفی کند

 ایشان همان دوشیزه خانمی هستنند که به اتفاق "کیان با لبخند به من نگاه کرد و سپس خطاب به کمند گفت :

 جناب عالی به مدرسه اش رفتیم

 کی ؟"د فکري کرد و گفت :کمند که هنوز معلوم بود خواب الود بو

 به همین زودي دویست هزار تومانی که به خاطر این کتر از من گرفتی یادت رفت "کیان خندید و گفت :

 کمند که تازه چیزهایی به خاطرش امده بود با تعجب نگاهش را به من دوخت و گفت: این الهه است ؟

 ا این حرف محو شد . لحن کالمش به حدي زننده بود کهلبخندي که به خاطر اشنایی با او روي لبم امده بود ب
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 حس کردم از خجالت بدنم داغ شده . نحوه پرسشش طوري بود که حس کردم از اینکه برادرش به خاطر

دختري مثل من حاضر شده پول هنگفتی به او بپردازد خیلی تعجب کرده است . چشمانم را از او به کیان دوختم و 

اره این همون الهه است که اگر دو برابر اون پول  "ته نگاه می کند وقتی به او نگاه کردم گفت متوجه شدم کیان شیف

 رو هم می خواستی به خاطرش بهت می دادم

 از اشنایی با شما خوشحالم "نیم نگاهی به کمند انداختم و اهسته گفتم :

 یگري به زبان بیاورد و به طرف اشپزخانهو بدون اینکه کالم د "منم همین طور  "با طعنه و خیلی زننده گفت :

 . رفت

 بشین الهه . کمند همین جوریه همیشه از دنده چپ بلند میشه "کیان بدون اینکه صدایش را پایین بیاورد گفت :

 یک دقیقه دیگ حالش جا میاد

 م را سرو وضع سردرگم سر جایم نشیتم و در این فکر بودم که خانواده او چه جور ادمهایی هستند تمام فکر

کمند مشغول کرده بود به یاد خودم افتادم که حتی جلو ي حسام حق نداشتم استین کوتاه کنم . اگه استینم کمیباالتر 

از بازو می رفت مادر می گفت :الهه جون برو یک بلوز روي این لباست بپوش . دلیلش را که می پرسیدم می گفت تا 

 کنی .منظورش برادرم حسام بود درجوون عزب تو خونه هست باید مراعات 

چنین مواقعی طرز فکر مادر خیلی سطحی و عوامانه به نظرم می رسید و با خود فکر می کردم چه معنی دارد کهادم 

جلوي برادرش که محرمش می باشد ان قدر حجاب را رعایت کند . لحظه اي بعد کمند در حا لی که سیگار گوشه 

و به طرف ما امد و مبل رو به روي مرا اشغال کرد همان طور که پکهاي عمیقی به  لبش بود از اشپزخانه خارج شد

 کیان خندید "کیان این خانم تو همون بیمارستانی بود که کتی بستري بود ؟ "سیگار ش می زد گفت :

 و گفت :معلومه تازه شناختی ؟

 وري معذب شده بودم . کیان کهکمند ابروان ننازکش را باال انداخت و در سکوت به من خیره شد . بدج

کمند نگاهش را از من برداشت و به او "تو کار و زندگی نداري ؟ "احساسم را درك کرده بود خطاب به کمند گفت :

 دوخت :مزاحمم ؟

 کیان نیشخندي زد : بد جوري 

 خودم را به راهی زدم که مثال نشنیدم چه گفته است ولی مثل اینکه این نوع

 باشه ترش نکن چیزي می خورید ؟ "ن دو عادي بود زیرا کمند در حالی که بلند می گشد گفت گفت گو بین ا

 این سوال در مقابل افاده اي که هنکام راه رفتن و حرف زدن از خودش نشان می داد چیز تازه اي بود . جواب

 کمند "کرد و گفت :ندادم . در عوض کیان گفت : اره بدمون نمیاد یک قهوه درست کنی . سپس رو به من 

 ددر قهوه درست کردن نظیر نداره

 نمی دانستم از او تعریف می کرد و یا واقعیت را یم گفت با لبخند به کمند نگاه کردم و با تعجب دیدم که مانند

بچه اي که از او تعریف شده باشد خوشحال شد و با ذوق خطاب به من گفت : اره راست می گی . االن براتون درست 

 ی کنم و به طرف اشپزخانه رفتم

 اگه یک بار قهوه کمند را بخوري تا اخر عمر "کیان با خنده به من نگاه کرد و در حالی که چشمک می زد گفت :

 . مزه اونو فراموش نمی کنی در این کار متخصصه

 خانه افتادم . با از سیاست کیان خنده ام گرفت همان لحظه نگاهم به دست او افتاد و با دیدن ساعتش به یاد
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 ترس از او پرسیدم ساعت چند است وقتی گفت ساعت یازده و ده دقیقه است از جا بلند شدم و گفتم :خیلی

 دیرم شده باد برگردم

 کیان ااز جا بلند شد و گفت : می ري ؟یک کم دیگه صبر کن

 نگرانم میشنبا نگرانی گفتم : نه دیگه نمی تونم بمونم تا حاال هم خیل دیر شده خونه 

 کیان نفس بلندي کشید و گفت : صبر نمی کنی قهوه کمند رو بخوري ؟

 با نگرانی گفتم: باور کن خیلی دیرم شده

 کیان گفت :خیلی خوب نگران نباش همین االن یم رسونمت 

 سپس خطاب به کمند که از پیشخان اشپزخانه

 وقت دیگه میاد براش قهوه درست کنیما را نگاه می کرد گفت : کمند جان الهه دیرش شده یک 

 کمند شانه هایش را باال انداخت و گفت : باشه

 همراه کیان از منزلشان خارج شدم او به سرعت مرا سر خیابانی که نزدیک منزلمان بود پیاده کرد . از او

 خداحافظی کردم و با شتاب به سمت خانه رفتم

 لی به ازدواج با مهران ندارم . الهام حتی دلیلش را هم از من نپرسید .فرداي انروز بود که به الهام خبر دادم می

 شاید فکر می کرد نگران دور شدن از مادر و بستگان باعث شده چنینی تصمیمی بگیرم و خبر نداشت دلم اسیر

 و در بند دیگریست و براي چیزي غیر از ان جایی نمانده است 

 منتفی شد .حتی نفهمیدم الهام چطور خانواده صباحی را قانع کرد کهبدون سرو صدا قضیه خواستگاري مهران 

 براي خواستگاري از من اقدام نکنند . از وقتی که پا به منزل کیان گذاشته بودم بی پروا تر از پیش شده بودم و

دبختانه اینبهانه به هر بهانه اي سعی می کردم به دیدن او بروم دلم بدجور اسیر عشق او شده بود . خوشبختانه یا ب

خیلی کم به دستم می افتاد تا بتوانم به کیان زنگ بزنم و یا حتی براي چند لحظه هم که شده او را ببیننمکیان خیلی 

وقت پیش می خواست عکسی از خودش به من بدهد ولی از ترس خانواده قبول نکرده بودم عکسی از او پیش من 

ودم را به یادگار به او بدهم من عکسی را که روز اخر مدرسه گرفته بودم باشد در عوض مرا وادار کرد تا عکسی از خ

به او دادم البته عکسم با حجاب بود ولی به جاي مقنعه و روسري زرشکی رنگی سرم کردهبودم کیان با دیدن عکس 

 تنگی غنیمتهمدتی با لبخند به ان نگاه کرده بود سپس ان را داخل کیفش گذاشته و گفته بود همینم براي رفع دل

 هر بار که به او تلفن میکردم از من می خواست به بهانه اي به دیدنش بروم هر چه برایش قسم و ایه می

 خوردم که نمی توانم به گوشش نمی رفت که نمی رفت و حرف خودش را می زد . بعضی اوقات که مرا در تنگنا

 دادن مادر و رفتن به مالقات او بودم . گاهی این قرار می داد تا نزدیکی صبح مشغول کشیدن نقشه براي فریب

نقشه ها می گرفت و گاه ي هم مادر با من همراه می شد که می دانستم در ان صورت داوود موذیانه همیشه کمین 

 مرا می کشید . با تلفن کیان را خبر میکرد که من همراه مادرم می باشم تا او زیاد منتظرم نماند

 یک ماه ژینوس سر زده به خانه مان امد و مرا حسابی غافلگیر کرد در حالی که از شدت در همان زمان پس از

 دلتنگی اشک در چشمانم جمع شده بود گله کردم که چرا در این مدت خبري از او نبود ه است . وقتی ژینوس

 زرگش نبوده است .گفت براي دیدن مادرش چند هفته اي به ترکیه رفته بود تازه فهمیدم که او خانه ماددر ب

 ژینوس با ناراحتی به من گفت که بین مادر و همسرش اختالف به وجود امده و ان طور که مادرش به او گفته

 امکان داشت از او جدا شود . به ژینوس گفتم شاید پس از طالق پدرش بخواهد باز هم با او ازدواج کند .
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 م زیرا اگر ان دو ذره اي عالقه به هم داشتند از هم جدا نمیژینوس لبخند تلخی زد و گفت اینقدر ساده فکر نکن

 شدند . در ضمن گفت پدرش تصمیم گرفته با دختر عموي بیوه ا ش ازدواج کند دلم براي ژینوس خیلی می

 سوخت و باز به این فکر افتادم که اي کاش او با حسام ازدواج می کرد . خبر دیگري که ژینوس به من داد این

 این دو نفر خواهان ازدواج با او شده بودند که او هر دو را رد کرده بود . وقتی دلیلش را پرسیدم گفت بود که

 دلم می خواهد مرد زندگیم مومن باشد . دیگه از یان جووناي عاشق پیشه و سطحی خسته شدم . دلم می 

 خواهد شوهر اینده ام مرد زندگی باشه

 است . همان لحظه تصمیم گرفتم به الهام بگویم تا فکري به حال ژینوس کندفهمیدم هنوز بر عقیده اش استوار 

 زیرا در خانواده صباحی پسر مجرد و مومن فراوان بود

 وقتی موضوع را به الهام گفتم استقبال کرد و گفت که شوهر و خوب و شایسته اي براي ژینوس پیدا خواهد کرد

 ادات خانوم نمی خواهد زن بگیره ؟همان لحظه بدون مقدمه گفت : مامان پسر س

 احساس کردم قلبم تکان خورد . نمی دانم چه مرگم شده بود ولی با این حرف الهام توان از دست و پایم رفت .

 واال چه عرض کنم"با ترس و دلهره به دهان مادر چشم دوختم تا پاسخ او را بشنوم مادر مکثی کرد و گفت 

 دارم می تونم برم به سادات خانوم پیشنهاد کنم براي پسرش بریموقتی خودم جوون عزب تو خونه 

 خواستگاري؟

با شنیدن پاسخ مادر نفس عمیقی کشیدم و در دل خدا را شکر کردم . بعد مثل اینکه به خود امده باشم گفتم کهچی ؟ 

دوست دارم پس چه من چرا همچین می کنم ؟ چرا هر وقت اسم عرفان می یاد وسط این حالت می شم . اگه اونو 

مرض داشتم که با کیان دوست بشم و اگر کیان را می خواهم چرا وقتی نام عرفان را می شنوم قلبم فشرده میشه 

.خدایا کمکم کن بتوانم عرفان را فراموش کنم . من براي زندگی با او ساخته نشده ام . چون نمی توانم دنیاي او را 

من که نمی دونم چی تو قلب او می گذرد . حتی یک بار هم از او چیزي ندیدم درك کنم . دنیاي پر از معنویات تازه 

 که احساس کنم دوستم دارد. ولی دست کم این را خوب می دانم که کیان عاشقم است .

 با صداي مادر از فکر بیرون امدم:الهه پدر ژینوس که مخالفتی با خواسته او ندارد ؟

 گفتم : فکر نمی کنم

خاستم و مادر و الهام را که مشغول تبادل نظر بودند به حال خود گذاشتم و همراه مبین به حیاط رفتیم سپس از جا بر

 تا با هم بازي کنیم

 فصل دهم

 با رسیدن ماه مهر بدجوري هواي مدرسه به سرم زده بود . ژینوس چند نفر از بچه ها را دیده بود و گفت که

 اماده می کنند و بعضی دیگر جایی مشغول به کار شده اند . این بین بعضی از انها خودشان را براي دانشگاه

 خودم رامیدیدم که بیکار و بیهوده روزگار می گذراندم بدون اینکه براي اینده ام هدفی داشته باشم . حتی

 یژینوس هم به موسسه زبان می رفت تا مدرك پایان دوره ي کالسهایش را بگیرد . هر کار کردم نه مادر راض

شد و نه حسام اجازه داد من هم به کالس زبان بروم . به عقیده مادر اگر به کالس خیاطی می رفتم بهتر بود تا به 

 یادگیري چیزي بپردازم که برایم نفعی در بر نداشت

 یک روز که مادر از نماز بر می گشت احساس کردم هیجان زده است . مرتب به جایی خیره میشد و گاهی

 د با خود گفتم :غلط نکنم باز هم خبري شده که او چنین حالی دارد . دیگر ان قدر او را شناخته بودملبخند می ز
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 که بفهمم چه وقت هیجان زده یم شود همان لحظه به الهام زنگ زد تا یک سر به منزلمان بیاید جرات پرسیدن

 ی افتاده است . هم زمان با رسیدن الهامسوالی نداشتم و متتظر بودم تا با امدن الهام من نیز بفهمم چه اتفاق

حسام هم از راه رسید الهام چاي ریخت و به هال اورد . حسام براي نوشیدن چاي به جمع ما اضافه شد مثل اکثر 

اوقات مبین را رویپایم خواباندم و داشتم برایش قصه می گفتم . مادر که سر از پا نمی شناخت بدون مالحظه حضور 

امروز ظهر بعد از نماز سادات خانم مرا به کنار کشید و گفت حوریه خانم تومثلخواهر منی  "و گفت  من به زبان امد

 طاقت نیاوردم االن بهت نگم و بزارم تا بیام خونتون ان شاءاهلل اگه خدا بخواهد براي امر خیري

 مزاحمتون بشیم

 الهام از مادر پرسید : شما نپرسیدید برایچه ؟الهام و حسام به هم نگاه کردند . احساس کردم گوشهایم داغ شد . 

 نه ماددر جون روم نشد فقط گفتم بفرمایید خونه خودتونه_

 الهام با هیجان پرسید :خب ؟

 همین دیگه _

 الهام فکر کرد و گفت :حاال شاید موضوع خواستگاري و این چیزا نباشه_

 

 دیگه یا نمی تونه باشه مادر متفکرانه گفت : نمی دونم ولی لفظ امر خیر چیز

 سرم پایین بود و همان طور که با کلمات بی ربط پاسخ مبین ر را می دادم به این فکر کردم مادر رست می گوید

 امر خیر فقط می توانست براي خواستگاري باشه اما خواستگاري براي کی ؟ حاج مرتضی فقط یک پسر مجرد

 را بریا عرفان خواستگاري کند و یادارد و ان هم عرفان بود . یعنی بخواهد م

 تصویر عرفان در خیالم نقش بست و پیش از اینکه بخواهم به بررسی ان بپردازم صداي مادر مرا از خیاالتم جداکرد

 مادر جون تو خبري چیزي نداري ؟ یعنی عرفان چیزي به تو نگفته ؟_

 چیزي را نشنیده باقی نگذارم . نام عرفان اشوبی در دلم انداخت . گوشهایم را تیز کردم تا

 حسام گفت :نه عزیزجون عرفان حرفی به من نزده حاال یا روش نشده یا اینکه خودشم خبر نداره

 صداي الهام مثل زنگ در گوشم پیچید از کجا معلوم شاید هم سادات خانوم و حاج مرتضی خودشون تصمیم

 گرفتن باي عرفان دست باال کنن

 وقی را که براي دانستن داشتم فرو نشاند .همیشه از ازدواجهاي سنتی و اینکه دیگرانابن جمله همان ذره ش

 براي اینده مردي تصمیم بگیرند متنفر بودم زیرا عقیده داشتم مرد باید خود دست روي زن دلخواهش بگذارد

 نه اینکه مثل قدیم مادر و خواهرش کسی را برایش بپسندند

 را گسیخت : حاال از کجا مطمئنید قراره براي عرفان بخواهند صحبت کنن شاید بار دیگر صداي الهام افکارم

 کسی سادات خانوم را واسطه قرار داده

 از اینکه الهام حدس مرا به زبان اورده بود دلم فرو ریخت . معنی حرف الهام را فهمیدم زیرا خودم نیز به ان

 المی مبنی بر رد ان بودم زیرا یک بار دیگر عالیه خانمفکر کرده بودم نفسم را در سینه حبس کردم منتظر ک

 سر بسته موضوع خواستگاري یکی از همسایه ها را به مادر عنوان کرده بود

 مادر که گویی کالم الهام ابی بر اتش ارزویش بود با حالتی دلگیر گفت : یعنی مادر جون به نطر تو می خوان

 براي یکی دیگه ؟
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 به پایان برسد با لحنی معترض گفتم : من حوصله کسی را ندارم از االن بگمنگذاشتم کالم مادر 

 نگاه تیز حسام صدایم را برید.

 سرم را زیر انداختم و به راستی از خودم خجالت کشیدم . سکوت مادرو بقیه می رساند که دیگر جاي من انجا

 انجا را ترك کردمنبود بدون اینکه کسی چیزي بگوید خودم بلند شدم و همراه مبین 

 روز بعد معلوم شد عالیه خانم می خواهد از من براي عرفان خواستگاري کند . این را مادر در حالی که از شادي

 سر از پا نمی شناخت به اطالع من رساند لحظه اي مات و مبهوت به مادر نگاه کردم گویی ان لحظه قوه درك

 خودم امدم به گوشه اتاق خزیدم و در حالی که به رختخوابها تکیه انچه را می گفت در خود نمی یافتم وقتی به

 داده بودم به عرفان فکر کردم به یاد مسافرتی افتادم که با انان رفته بودیم در این مسافرت پی بردم اخالق

 عرفان زمین تا اسمان با چیزي که فکر می کردم متفاوت است او مثل حسام خشک و متعصب نبود و رفتارش

 نشان از مناعت طبع و اخالق خوبش داشت . نگاه عمیق او هنگام نجاتم از کوه پیش چشمم ظاهر شد . نگاهش

 می رساند که دوستم دارد ولی لبانش خاموش بود . شاید این هم معنی واقعی عشق پایدار بود . تا زماین که

 ردم عجیب بود در ان لحظه که به او فکرمادر مرا به هال خواند هم چنان در خودم بودم و به عرفان فکر می ک

 کردم کیان در نظرم نبود . تازه وقتی به خودم امدم به یاد کیان افتادم و با ترس فکر کردم پس تکلیف دوستی

 من و او چه می شود . به یاد ژینوس و کوروش افتادم و اینکه به همان راحتی که با هم اشنا شده بودند بدون

ان بیفتد و یا کدورتی پیش بیاید از هم جدا شدند . از این فکر دلم گرفت و با خودم گفتم : جور از اینکه اتفاقی بینش

 کیان دل بکنم . مگر می شود لحظه هاي خوشی را که با او داشتم از یاد ببرم

 ی سرودر همان حال فکري به ذهنم رسید و با نگرانی در نظرم امد که نکند کیان هیچ وقت نخواهد به این دوست

 سامانی بدهد در ان صورت من که نمی توانستم تا ابد اسیر و در گیرش کنم با یان وضعی که پیش امده اگر

 نخواهد با من ازدواج کند این وسط تکلیف من چیست ؟ کیان را دوست داشتم و دلم نمنی خواست از او دل

 بکنم . 

 و وسوسه ازادي و ازاد بودن در من قوت گرفت.زندگی با او همان بود که یم خواستم با فکر کردن به ا

 همان موقع یاد کمند و لباس پوشیدنش جلوي کیان افتادم . هر چند که طریقه لباس پوشیدن او را نمی پسندیدم

 ولی از اینکه ان قدر راحت بود به او غبطه می خوردم متوجه شدم با وجودي که مند هنوز ازدواج نکرده بود

 شته و موهایش را رنگ کرده بود و به نظرم این اخر ازادي بودابروانش را بردا

 با این حال وقتی قضیه خواستگاري عرفان از من جدي شد . در دو دلی عجیبی قرار گرفتم . گاهی دلم می

خواست بر طبق عقیده خانواده ام به خواستگاري عرفان پاسخ مثبت بدهم و گاهی نمی توانستم از رویایی که از 

 با کیان در ذهننم ساخته بودم دل بکنم بعضی اوقات وقتی به این فکر می کردم که کیان مرا فقط براي زندگی

دوستی می خواهد نسبت به او سرد می شدم و تصمیم می گرفتم رابطه ام را با او قطع کنم ولی به محض شنیدن 

 صدایش از تصمیمی که گرفته بودم منصرف

بش داشت. نگاه عمیق او هنگام نجاتم از کوه پیش چشمم ظاهر شد. نگاهش می نشان از مناعت طبع و اخالق خو

رساند که دوستم دارد، ولی لبانش خاموش بود. شاید این همان معنی واقعی عشق پایدار بود. تا زمانی که مادر مرا به 

فکر میکردم کیان در  هال خواند همچنان در خودم بودم و به عرفان فکر میکردم. عجیب بود در آن لحظه که به او

 نظرم نبود. تازه وقتی به خودم آمدم به یاد کیان افتادم و با ترس فکر کردم پس تکلیف
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 دوستی من و او چه میشود. به یاد ژینوس و کوروش افتادم و اینکه به همان راحتی که با هم آشنا شدند بدون

 ا شدند. از این فکر دلم گرفت و با خودم گفتم:اینکه اتفاقی بینشان بیفتد و یا کدورتی پیش بیاید از هم جد

 چطور از کیان دل بکنم، مگر میشود لحظه هاي خوشی را که با او داشتم از یاد ببرم. در همان حال فکري به

 ذهنم رسید و با نگرانی در نظرم آمد که نکند کیان هیچ وقت نخواهد به این دوستی سر و سامانی بدهد، در آن

 یتوانستم تا ابد خود را اسیر و درگیرش کنم. با این وضعی که پیش آمده اگر نخواهد با منصورت من که نم

 ازدواج کند این وسط تکلیف من چیست؟ کیان را دوست داشتم و دلم نمیخواست از او دل بکنم. زندگی با او

 فت. همان موقع به یادهمان بود که میخواستم. با فکر کردن به او وسوسه آزادي و آزاد بودن در من قوت گر

 کمند و لباس پوشیدنش جلوي کیان افتادم. هرچند که طریقه لباس پوشیدن او را نمیپسندیدم، ولی از اینکه

 آنقدر راحت بود به او غبطه می خوردم. متوجه شدم با وجودي که کمند هنوز ازدواج نکرده بود ولی ابروانش را

 ه نظرم این آخر آزادي بود. با این حال وقتی قضیه خواستگاري عرفانبرداشته و موهایش را رنگ کرده بود و ب

 از من جدي شد در دو دلی عجیبی قرار گرفتم. گاهی دلم میخواست بر طبق عقیده خانواده ام به خواستگاري

 عرفان پاسخ مثبت بدهم و گاهی نمیتوانستم از رویایی که از زندگی با کیان در ذهنم ساخته بودم دل بکنم.

 بعضی اوقات وقتی به این فکر میکردم که کیان مرا فقط براي دوستی میخواهد نسبت به او سرد میشدم و

 تصمیم میگرفتم رابطه ام را با او قطع کنم، ولی به محض شنیدن صدایش از تصمیمی که گرفته بودم منصرف

 مان ازدواج با او یکی از خواسته هايمیشدم. این در حالی بود که نمیتوانستم عرفان را هم ندیده بگیرم. یک ز

 قلبیم بود، زیرا مهري عجیب از او به دل داشتم، ولی نمیتوانستم خواسته هاي دیگر دلم را هم ندیده بگیرم.

 میدانستم ازدواج با او یعنی محدود شدن و من که یک عمر محدود بودم از این کلمه به حدي منزجر بودم که

 او نادیده بگیرم و در عوض آزادي را تجربه کنم. با این حال سعی کردم رابطه ام را باحاضر بودم تمایلم را به 

کیان کمتر کنم، غافل از اینکه کیان به شدت دلبسته من شده بود و امتناع من از ادامه دوستی با او آتش خواسته اش 

وز خیابان را تا آخر طی نکرده بودم که را تیزتر از پیش کرده بود. یک روز که به تنهایی به منزل الهام میرفتم هن

 داوود با موتور گازي جلویم پیچید. از دیدن او و کاري که کرده بود خیلی جا خوردم. با هراس به لو

نگاه کردم تا منظورش را از کاري که کرده بود دریابم. داوود با چشمانی وقیح نگاهش را به صورتم دوخت و با لحن 

 چندش آوري گفت:

 سام، آق کیان گفت بهتون بگم حتماً بهش زنگ بزنید چون خیلی منتظرتونهآبجی ح

 از اینکه مرا به نام خواهر حسام خطاب میکرد دلم از ترس فرو ریخت. میدانستم با این کلمه 

 میخواهد نفرتش را با تحقیر کردن حسام بروز دهد. با اخم سرم را پایین انداختم و خواستم راهم را تغییر دهم که

 جلوي راهم را گرفت و گفت:

 از ما گفتن بود. در ضمن مثل اینکه گفت میخواد عکسهاتون رو بده 

 دندانهایم را از خشم به هم فشردم و راهم را عوض کردم. به محض اینکه از بند او خالص شدم لرزش دست و

 یان به شدت عصبانی بودم و ازپایم شروع شد. هیچ وقت فکرش را نمیکردم کیان به واسطه او تهدیدم کند. از ک

 کاري که کرده بود حرص میخوردم. از طرفی ترس به وجودم چنگ انداخته بود. داوود گفته بود که کیان

 میخواهد عکسهایم را برگرداند در صورتی که من فقط یک عکس پیش او داشتم. خودم را لعنت کردم که چرا

 جمعش کنم. آنقدر که مزاحمت داوود و اینکه از دوستی من و گذاشته ام کار به جایی برسد که دیگر نتوانم
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 کیان اطالع داشت ناراحتم میکرد، داشتن رابطه با کیان عذابم نمیداد. پیش از رفتن به منزل الهام به یک مغازه

 رفتم و به کیان تلفن کردم. مثل اغلب اوقات خودش گوشی را برداشت. با ناراحتی جریان داوود را برایش

 عریف کردم و از او گله کردم چرا براي رساندن پیغامش نره غولی مانند داوود را انتخاب کرده است. در تمامت

 مدتی که مسلسل وار صحبت میکردم کیان سکوت کرده بود و به حرفهایم گوش میداد. پس از تمام شدن

 فتم که اگر حرفی دارد بهتر استحرفم گفت که میخواهد مرا ببیند تا مفصل در این مورد صحبت کند. به او گ

 بگوید، ولی او گفت که نمیتواند در حال حاضر این کار را بکند. طوري صحبت میکرد که احساس کردم در

 حضور عده اي نشسته و نمیتواند راحت صحبت کند. کیان باز هم خواست قراري براي دیدار بگذاریم که به او

رفت. پس از خداحافظی با او به منزل الهام رفتم و همانجا ماندم تا حسامبراي گفتم در این مورد با او تماس خواهم گ

 برگرداندنم آمد

 صبح روز بعد عالیه خانم به منزلما زنگ زد و اطالع داد عصر همان روز به منزلمان می آیند. البته از قبل آمادگی

 طرف میرفت تا اوضاع را بر وفق مرادش داشتیم با وجود این مادر با هیجان و آشفتگی مرتب به این طرف و آن

 کند. آشکار بود هیجان او بیش از دیگران است. شاید مادر حق داشت. حاج مرتضی و خانواده اش آدم هاي

 خوبی بودند و براي مادر افتخاري بزرگتر از آن نبود که با آنان وصلت کند و دخترش را عروس آن خانواده

 ر کرد تا از سر کار یکراست به منزلمان بیایند، حتی حسام هم آن روز زودتر ازکند. مادر، حمید و شبنم را خب

 موعد به منزل آمد تا اگر مادر کاري داشت انجام دهد. همه چیز براي آمدن آنان مهیا شد و خیلی زود زمانی

 لوي در راهرورسید که زنگ در توسط آنان به صدا درآمد. حسام براي باز کردن در رفت و حمید و مادر تا ج

 براي استقبال از آنان رفتند. شبنم در آشپزخانه به من کمک میکرد تا وسایل چاي را آماده کنم. الهام مبین را

 پیش خانم صباحی گذاشته بود تا راحت تر باشد. آقا مسعود براي ماموریت از تهران خارج شده بود و حضور

ل شد احساس خوبی به من داد. حضور او همیشه مرا به یاد پدر می نداشت. صداي حاج مرتضی که با گفتن یااهلل داخ

انداخت. پس از او صداي عالیه خانم را شنیدم که با الهام روبوسی و احوالپرسی میکرد. شبنم براي سالم کردن به 

تکان آنان از آشپزخانه خارج شد و وقتی برگشت گفت که تعداد مهمانان هشت نفر است. به تعداد تمام افراد اس

داخل سینی گذاشتم. نمیدانستم هشت نفر چه کسانی هستند. حساب کردم حاج مرتضی و عالیه خانم و علی آقا و 

عرفان چهار نفر میشوند، ولی از چهار نفر دیگر اطالعی نداشتم. شبنم به من گفت که دو زن همسن عالیه خانم و دو 

فهمیدم که یکی از آن دو زن برادر عالیه خانم است و  مرد مسن دیگر هم آمده اند. از نشانیهایی که شبنم داد

 دیگري زن عموي عرفان میباشد. زمانی که الهام به آشپزخانه آمد و گفت که آماده

 باشم تا براي مهمانان چاي ببرم تازه آن وقت بود که لرزه بر اندامم افتاد. هنوز باور نمیکردم عرفان همراه

ده است. وقتی با سینی چاي وارد اتاق شدم در همان لحظه اول چشمم به عالیه خانم خانواده اش به خواستگاري ام آم

 افتاد که با دیدنم از جا برخاست. از این کار او خجالت زده شدم. جلو آمد و صورتم را بوسید و براي

 بلند کند سالمتی ام صلوات فرستاد. چاي را دور چرخاندم. وقتی جلوي عرفان چاي گرفتم بدون اینکه سرش را

 خیلی سنگین و متین چاي را برداشت و گفت متشکرم. بدون اینکه چیزي بگویم پس از تعارف کردن چاي

 خواستم از اتاق خارج شوم که عالیه خانم نگذاشت و مرا کنارش نشاند. آن لحظه به حدي در فشار و تالطم

به مادر از او خواستم اجازه بدهد از اتاق  روحی بودم که حس میکردم از مهره هاي پشتم عرق میچکد. با نگاهی

 خارج شوم. مادر منظورم را درك کرد و سرش را تکان داد و به این ترتیب اجازه خارج شدن از اتاق را داد
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در اتاق پذیرایی باز بود و از آشپزخانه به راحتی میشنیدم که حاج مرتضی مقدمه اي بر حسب تکلیف دین اسالم در 

 به زبان آورد، سپس با اجازه از مادر و حمید عنوان کرد که مرا از آنان براي عرفان مورد امر ازدواج

خواستگاري میکند. اشک در چشمانم حلقه زده بود و نمیفهمیدم چه حالی دارم. دلشوره اي عجیب و وحشتناك به دل 

حاج مرتضی از نجابت و خانمی و روده ام چنگ انداخته بود و دلم میخواست با دست گوشهایم را بگیرم تا وصفی که 

من در حضور جمع میکرد نشنوم. او مرا دختر الیق خودش عنوان کرد و گفت که تنها آرزویش دیدن عروسی من 

وعرفان است. او ارادتش را به پدر یادآوري کرد و این بیشتر مرا به گریه انداخت. وقتی شبنم به آشپزخانه آمد و 

 با وحشت گفت: دید که زار و پریشان اشک میریزم

 ؟ چی شده الهه؟ اتفاقی افتاده »

 اشکهایم را پاك کردم. دلم میخواست از دردي که در قلبم احساس میکردم با یکی صحبت کنم، ولی میدانستم

 نمیتوانم این کار را بکنم. به شبنم گفتم حرف حاج مرتضی درباره پدر مرا به گریه انداخته است. او که قلبی مثل

 و بدون زنگار داشت و با اینکه هیچ وقت پدر را ندیده بود کنارم نشست و بی صدا همراه با من گریه آینه صاف

 کرد. کمی بعد از جایم بلند شدم و مشتی آب به صورتم زدم. شبنم کمک کرد تا یک دور دیگر چاي دم کنیم،

 میدم در این مجلس هیچ حرفی ازولی اینبار خودش چاي را به اتاق برد. ساعتی بعد وقتی مهمانان رفتند فه

 مهریه و سایر چیزها مطرح نشده و حاج مرتضی این مجلس را مراسم معارفه قلمداد کرده و خواسته تا هفته

 دیگر همان موقع اجازه بدهیم تا به طور رسمی براي مراسم خواستگاري به منزلمان بیایند. نمیدانستم چرا حاج

 عد فهمیدم میخواسته ما فرصت بیشتري براي فکر داشته باشیم تا مبادا درمرتضی این کار را کرده بود و ب

 رودربایستی قرار گرفته باشیم. پس از رفتن مهمانان در چهره تک تک اعضاي خانواده ام میخواندم که همه از

 از این وصلت شادمان هستند. شاید فکر میکردند پس از خواستگاري رسمی به عرفان پاسخ مثبت میدهم. پس

 رفتن حمید و الهام، حسام مرا به اتاقش صدا کرد تا در مورد عرفان با من صحبت کند. وقتی به اتاق حسام رفتم

 به من گفت که روي تختش بنشینم و به صحبتهایش خوب گوش دهم. حسام آن روز به من حرفهایی زد که

 احساس لجبازي را در من زنده نمیکرد. حسامآرزو میکردم که اي کاش خیلی پیشتر از این آنها را گفته بود تا 

 گفت دلش میخواهد خوشبختی ام را ببیند و برایش قابل تحمل نیست که من راه خطایی را در پیش بگیرم.

 همانطور که حسام صحبت میکرد با خودم فکر کردم آیا براي این حرفها کمی دیر نشده است؟ به یاد کیان

مید از مدتها پیش دلباخته او شده ام چه حالی میشد. تصورات وحشتناکی به ذهنم رسید افتادم و اینکه اگر حسام میفه

به طوري که آثار آن در چهره ام نیز نمایان شد چون حسام گفت: الهه شنیدي چی گفتم یا اینکه بازم تو عالم خودت 

 بودي؟

ه حرفهایش راتکرار کرد. در آخر از من سرم را پایین انداختم و به او گفتم آخر حرفش را نفهمیدم. حسام با حوصل

 خواست که این بار سطحی به مسئله نگاه نکنم و تمام جوانب را در نظر بگیرم. وقتی

 اتاق را ترك کردم تنها یک نتیجه گرفتم و آن اینکه حسام صد در صد با این ازدواج موافق است و عقیده داشت

یگر از این برنامه گذشت . من با بی تابی منتظر رسیدن فرصتی  بهتر از هر کس دیگر عرفان را میشناسد. سه روز

 بودم تا کیان را ببینم. ژینوس کم و

 بیش از جریان خواستگاري عرفان مطلع شده بود و مرا تشویق به پذیرفتن این وصلت می کرد. یک روز از مادر

 ان درگیر بودم با او در میان بگذارم واجازه گرفتم تا به منزلشام بروم.می خواستم رازي را که مدتها پیش با 
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 براي چاره جویی از او راهنمایی بخواهم. هرچه بود تجربه ژینوس بیشتر از من بود و به حتم خیلی خوب می

 توانست کمکم کند. مادر بدون مخالفت قبول کرد.به محض رسیدن سرخیابان با دیدن کیان که جلوي

 ده بود نفسم بند بیاید. کیان با دیدن من به طرف خودرویش حرکت کردموتورسازي داوود ایستاده بود کم مان

و من متوجه منظورش شدم. او می خواست من به همان کوچه اي بروم که همیشه با او قرار می گذاشتم. با دیدن سه 

ا تغییر دهم نفر از بچه هاي محل که احساس کردم مرا زیر نظر دارند به کیان توجهی نکردم و بدون اینکه مسیرم ر

سرم را پایین انداختم و راه منزل ژینوس را در پیش گرفتم. هنوز یک کوچه به خانه ژینوس نمانده بود که صداي 

 امرانه او را شنیدم:

 الهه بیا سوار شو 

 به طرفش برگشتم و گفتم نه کیان، خواهش می کنم برو. ممکنه یکی ما رو اینجا با هم ببینه 

فت : براي من هیچی مهم نیست، ولی اگه براي تو این موضوع مهمه سوارشو تاکسی سر نرسه در نهایت خونسردي گ

. 

نگاهش کردم مثل همیشه نبود برخالف لحن خونسردش خیلی عصبانیست و من این را از نبض شقیقه اش که به 

 وضوح می تپید می فهمیدم. ادامسی در دهانش بود و با ارمش و طمائنینه ان را می جوید

 چشمان سبزش مشکی به نظر می رسبد و مثل همیشه نرم و لطیف نبود. با التماس گفتم کیان خواهش می کنم.

 از ناراحتی دندانهایم را بهم فشردم و بدون لحظه اي تامل از جلو خودرو را دور زدم و سوار شدم خودرو با گاز

 ت سنگینی فضاي خوردو را گرفته بود.اوشدیدي از جا کنه شد و در چشم به هم زدنی از انجا دور شد. سکو

 حرف نمی زد. من به حقیقت جرات باز کردن لبانم را نداشتم. چند لحظه به همان حال گذشت تا اینکه دستش

 را دراز کرد و کاستی را که داخل پخش بود به داخل هل داد. صاي موسیقی غم انگیزي فضا را پر کرد. همان

 دلسپرده بودم با خودم فکر می کردم حاال چه خواهد شد. کیان به سرعت خیابانها طور که به ان نواي غم انگیز

را پشت سر می گذاشت و من حتی جرات نداشتم از او بپرسم کجا می رود. صداي نفس عمیق کیان مرا متوجه او 

 کرد . کیان دستی به موهایش کشید و بدون اینکه به من نگاه کند گفت:

 کجا بریم؟ 

راحت بودم که دلم نمی خواست با او صحبت کنم. این را خوب می دانستم که مخالفت با او بی فایده است . انقدر نا

 صداي کیان مرا به خود اورد:

 الهه دیگه نمی خواي منو ببینی؟ 

دلم می خواست بازهم سکوت کنم، ولی باید حرف می زدم. با ناراحتی گفت تا موقعی که می خواهی با ابروي من تو 

 محلمون بازي کنی، نه نمی خوام ببینمت

 ا خونسري گفت وقتی دیدم ازت خبري نشد اومدم ببینمت. این جرمه؟ اگه عاشقی جرمه خیالی نیست، من 

 مجرمم .

 با حرص گفتم چرا به داوود گفتی می خواهی عکسامو بهم بدي. مگه من چند تا عکس دست تو دارم؟ تازه 

 نبه باشی که به اون عوضی بگی بهت عکس دادم فکر نمی کردم این قدر بی ج

 کیان به من نگاه کرد و گفت : صب رکن تند نرو، جریان چیه؟ 

 وقتی جریان را تعریف کردم گفت : من به داوود چیزي نگفتم. شاید خواسته یک دستی بزنه 
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 خب این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟_

 خواسته بگه میدونه بین ما رابطه اي هست .مگه نمگی با برادرت خصومت داره ، شاید 

 یعنی تو به اون چیزي نگفتی  _

 نه. وقتی تو گفتی نگو منهم بهش گفتم دختره اهل این برنامه ها نیست . اون خودش سر خود گاهی به من_

 دم بهتلفن میکنه و خبرهاي مربوط به تو رو می ده. حتی براي اینکه بهش ثابت کنم تو نخت نیستم مجبور ش

 دروغ بگم دختر دیگه اي تو محل چشمم را گرفته .نفس عمیقی کشیدم. تا حدودي خیالم راحت شد

 الهه فکر میکنم از من خسته شدي، درست فکر می کنم؟_

 از سوالش جا خوردم وگفتم : براي چی این حرف رو میزنی؟ 

 دیگه خیلی کم میخواهی منو ببینی_

 خدا دیگه نمی تونم ادامه بدم نه، این درست نیست، ولی به _

 بدون اینکه حتی به طرفم برگردد گفت براي چی؟ 

 نمیشه. یعنی برام ممکن نیست. میدونی من ....از اولش نمی خواستم با تو...دوست بشم _

 نیشخندي زد و گفت : خوب؟ چطور شد که دوست شدي؟ 

 از تو ...دل به دریا زدم و گفتم: نمی دونم....پیش اومد....راستش 

 حرفت رو تموم کن _

 از تو خوشم اومد ، بعدشم که خودت می دونی ._

 حاال دیگه از من خوشت نمیاد؟_

 نه، مسئله این نیست، فقط دیگه نمی تونم ادامه بدم _

 چرا مشکلی پیش اومده ؟ _

با دونستن دوستی ما می  مشکل که زیاد پیش اومده یک یهمین مسئله داوود ،اون از حسام بدش میاد و می دونم_

 خواد به نحوي به اون ضربه بزنه 

 نگاهی به من انداخت و گفت:دیگه چی؟ 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: همین دیگه

 تو گفتی مشکل زیاده ولی فقط یکیش رو گفتی _

 خوب مشکالت بعدي پشت سراولی ردیف میشه  _

 -به میان امده است؟ دتی سکوت کرد و گفت :راستش را بگو، پاي کسی دگري

 از همان چیزي که می ترسیدم سرم امد. بااین سوال حدس زدم که از موضوع خواستگاري عرفان مطلع شده

 است. در دل داوود و کسانی را که خبرها را کف دست او می گذاشتند لعنت کردم. وقتی سکت مرا دید گفت

 می خواهی ازدواج کنی؟

 کسی حرفی زده؟_

 گفت:نه، ولی وقتی دختري میگه نمی خوام ادامه بدم معنیش اینه که میخاد ازدواج کنه با خونسردي 

 سرم را انداختم پایین و سکوت کردم . کیان ادامه داد: البد حاال هم می خواي عکست رو پس بگیري، درسته؟ 
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 ندارم. خواهش می کنم  بازهم سکوت کردم. در این موقع جلوي منزلشان رسیدیم . با ناراحتی گفتم : من وقت

 اجازه بده من برم 

 با لبخند گفت : اجازه براي چی؟ تو هروقت بخواي میتونی بري، ولی مگه نمی خواي عکست رو بهت برگردونم 

 اهسته گفتم : من چیزي نخواستم . تو پرسیدي منم جوابت را دادم 

 کالم حرف دارم بهت بگم حاال بریم تو، زیاد طول نمیکشه. تا یک قهوه بخوریم من چند_

 .با خجالت گفتم : اگه میشه همین جا صحبت کنیم نمی خوام مزاحم خانواده ات بشم

بدون توجه به حرف من در را باز کرد و در حالی که خارج می شد گفت: بهتره بریم داخل حتی اینجا هم آدمهایی 

 هستند که بخواهند سر از کار دیگران دربیاورند

 یاده شدم و پشت سر کیان واردخانه شدم . برخالف دفعه قبل هیچ نگرانی از رفتن به منزل آنهابا ناراحتی پ

 نداشتم . تنها دغدغه خاطرم این بود که چطور جریان خواستگاري عرفان را براي او شرح بدهم برخالف بار

 ان روز همه جا نظافت شده است .قبل خانه مرتب بود و برقی که روي پارکتها افتاده بود نشان از این داشت که هم

 کیان کنار ایستاد تا من داخل شوم خودش بعد از من وارد شد و دررا بست . کفشم را درآوردم ولی او همانطور

با کفش داخل شد . مانند دفعه قبل روي مبل تک نفره اي در هال نشستم کیان سوئچ خودرویش را آهسته رویمیز 

 یم نشست . مدتی در سکوت نگاهم کرد و بعد گفت : چرا میخواهی باوسط هال پرت کرد وخودش روبرو

 من این کاررو بکنی؟

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم : چه کار ؟

 همین دیگه ! حیرونم کردي حاال میخواهی بزاري بري؟

 را...سرم را زیر انداختم و گفتم : کیان من از اولم دوست نداشتم رابطه مان در حد دوستی باشد من تو

 خجالت کشیدم به او بگویم که او را براي زندگی آینده ام میخواستم . کیان منتظر بود تا حرفم را تمام کنم. وقتی

 .دید حرفی نمی زنم بی مقدم هگفت: ولی من میخوام با تو ازدواج کنم

 به او نگاه کردم و شنیدمگویی آبی داغ روي سرم ریختند . تا چند لحظه آنچه راشنیده بودم باور نداشتم با بهت 

 که با لحن قاطعی گفت: منت صمیمم را گرفته ام در این مورد هم هیچ کس نمیتواند مرا از چیزي که طالب آنم

 منصرف کند یکبار هم بهت گفتم که تو فقط مال منی و هیچ کس هم حق ندارد پا تو کفش من کند. میخوام اینو

 خوب بفهمی» انه رفت . با یک بطري ودو لیوان برگشت ، مثل دفعه سپس از جایش بلند شد و به طرف آشپزخ

 قبل صندلی ناهارخوري را پیش کشید و آن را کنار مبلی ك هروي آن نشسته بودم گذاشت و از بطري دو لیوان را

 پر کرد و گفت: بخور به سالمتی جشن عشقمون

 سرم را به دستم تکیه دادم ، به حدي افکار مغزم در حال ترکیدن بود. آرنجم را روي دسته مبل گذاشتم و

مختلف درمغزم جریان داشت که نمی دانستم چه باید کنم . شقیقه هایم تیر می کشید و از فشاري کهبه اعصابم وارد 

شده بود احساس سردرد شدیدي کردم.کیان لیوان نوشابه را به طرفم گرفتو گفت : الهه یک کم از این سر بکش 

 آرومت می کنه

دستش را پس زدم و گفتم میل ندارم از جا بلند شد و به آشپزخانه رفت ، وقتی برگشت لیوانی آب به همراه یک 

عدد قرص داخل بشقابی در دستش بودبشقاب را به طرفم گرفت به او نگاه کردم و بعد از چند لحظه دستم را دراز 

 ان آب را تا نیمه سرکشیدم وگفتم : منکردم وبشقاب را از او گرفتم بدون اینکه به قرص دست بزنم لیو
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 باید چه کار کنم؟

 پرسشم براي او نامفهوم بود با لبخند نگاهم کرد و گفت : یعنی چی که چه کار کنی؟

 براي گفتن آنچه میخواستم

 به زبان بیاورم دچار تردید شده بودم سرم را پایین انداختم و گفتم : براي من خواستگار اومده

 بود ، وقتی دیدم چیزي نمی گوید سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم به من خیره شده بود وکیان ساکت 

 همانطور آرام و خونسرد آدامس میجوید. نگاهم را از چشمانش برداشتم و در حالیکه یقه لباسش را نگاه می

 کردم گفتم : شنیدي چی گفتم؟ لبخندي زد و گفت : کر که نیستم. خب؟ خب که چی ؟

 چه کار کنم ؟چه کار میخواهی بکنی ؟ کیان اذیتم نکن دارم از تو می پرسم

 تو مگه به غیر از رد کردن این خواستگارت مثل اوناي دیگهمی تونی کاري بکنی

آخه این فرق داره . نیشخندي روي لبش ظاهر شد و گفت : میشه به منم بگی چه فرقی بین اون با کساي 

 رت دادم و به سختی گفتم: خانواده ام راضی هستنددیگههست؟ آب دهنم را قو

 مگه خانواده ات میخوانازدواج کنند؟ از اینکه هر سئوالم را با سئوالی دیگر پاسخ می داد کالفه شده بودم

 باناراحتی گفتم : اصال هیچی ولش کن

دوخته بود . پرسید : حاال احساس سردرد عذابم می داد به او نگاه کردم همچنان خونسردو بی تفاوت به من چشم 

کی میخوان بیان ؟ دلم نمی خواست جوابش را بدهم . با قیافه شانه هایم را باال انداختم . خندید و گفت : قهر نکن 

 جوابم رو بده

 با همان قیافه گفتم : پنجشنبه . کیان فکر کرد و گفت : تا پنجشنبه سه روز دیگر باقی مونده شاید تا اونموقع

 مفکري کرد

 پیشانی ام را بادستم گرفتم و گفتم : سرم بدجوري درد می کند بهتره برم . تا خواستم از جایم بلند شوم دستش

را روي شانه ام گذاشت و گفت : هنوز زوده بشین تا حالت یک کم خوب بشه . نگام به قرص داخل بشقاب افتاد 

 گفتم : این قرص چیه ؟ 

 یلیاحتیاج دارم قرص را برداشتم و آن راگفت آرامبخش. احساس کردم به آن خ

 خوردم و باقی لیوان را سر کشیدم

 کیان با لبخند گفت: تو مطمئنی قرص اشتباهی بهت ندام ؟

 رو چه اطمینانی قرص را خوردي ؟ شانه هایم را بال

 انداختم و گفتم روي همین اطمینان که ایجا نشستم .

 انیت مرا برانگیختهلبخند زد و گفت : نمی خواد احساس انس

 کنی . زیاد به من اطمینان نکن به خصوص وقتی با دلبري مثل تو تنها هستم. خودم را جمع و جور کردم و اخم

 گفتم : کیان به من گفتی میخواهی حرف بزنی منم روي حس اعتمادي که به تو داشتم حاضر شدم بیام

معنی نداره . لحنش حالت شوخی داشت ولی چشمانش چیزدیگه  با همان لبخند گفت: تو این دوره زمونه اعتماد زیاد

 اي می گفت

 بی مقدمه گفت : الهه مقنعه ات را دربیار. سرم را تکاندادم و قاطع گفتم : نه.
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خیره نگاهم کرد و گفت : خودت که می دونی بخوام خودم درش میارم ولی میخوام مثل بچه آدم حرف گوش کنی و 

 ام بديکاري که بهت گفتم انج

 مخالفت کردم و خواستم از جایم بلند شوم دستم را گرفت و گفت: بشین

 .دستم را کشیدم و گفتم : آگه بخواي اذیتم کنی دیگه پیشت نمیام

 خندید و گفت: چرا تو هروقت من بخوام میایی فراموش نکن تو مال منی .با اخم گفتم : خیلی خودخواهی 

 تازه فهمیدي؟_

 ول می دونستم که خودخواهی نه از همون ا _

 خوبه حاال که می دونی پس کاري که گفتم بکن . _

 با حرص گفتم : من میخوام برم خونمون.

 سرش را تکان داد و گفت : خیلی بچه اي تاتکون می خوري می خواي بریخونتون

 نمی کردم که بخواهدبار دیگر دستم را گرفت و این بار با قدرت مرا به طرف خودش کشید حتی فکرش را هم 

 این کار را بکند به همین دلیل خیلی راحت در آغوشش افتادم از وحشت کم مانده بود غالب تهی کنم تقال می

 گردم تا خودم را از چنک او خالص کنم ولی او قوي تر از آن بود که بتوان حتی تکانی به خود بدهم ابتدا مقنعه را

 زد در حالی که مرا محکم در اغوش می فشرد سرم را به طرف خودشاز سرم درآورد سپس به موهایم چنگ 

 کشید و روي لبانم بوسه اي نشاند . سرم را به طرف دیگر چرخاندم وبه زحمت خودم را از بین دستانش رها

 کردم و با تمام قدرت سیلی محکمی به صورتش زدم حس بدي داشتم گویی تب و لرز کرده بودم فکر می کردم

 بوسی هراس انگیز شده ام ازسیلی که به صورت کیان زده بودم خودم بیشتر ترسیده بودم و از تالشیاسیر کا

 که براي رهایی ازدست او انجام داده بودم نفس نفس می زدم حیران و متشنج به صورتش نگاه کردم

 که به صورتش زدهاثرانگشتانم روي آن نقش بسته بود با اضطراب منتظر واکنش کیان در مقابل سیلی بودم 

بودم نگاهم را از جاي سیلی به چشمانش انداختم هیچ عصبانیتی در آن نبود باوجودي که رگه هاي خون چشمان 

سبزش را پر کرده بود ولی آثار خنده در ان مشهود بود طوري که حس کردم از سیلی که به صورتش زدم لذت 

 فشرد از ناراحتی قادر به تکلم نبودم و توقع چنین کاريوافري برده است برخالف او بغض سنگینی گلویم را می 

 را از او نداشتم با اینکه خیلی سعی کردم خودم را آرام کنم ولی اشک در چشمانم پر شد و همزمان با آن قطره

 اشکی از چشمانم فرو چکید . کیان نگاهش را از چشمانم گرفت و با همان خونسردي همیشگی گفت : الهه فکر

پاسخی را که باید به خواستگارت بدهی را دریافت کرده باشی تو باید مجبوري می شدي تا بتونی جلوي  می کنم

خانوداه ات بایستی ناراحت نشو نمی خواستم اذییت کنم من فقط روي لبات مهر خودم را زدم تا تنونی به کس دیگه 

  تمام نجابتم زیر سئوال رفته؟اي جواب بدي . بهت زده نگاهش کردم و در این فکر بودم که یعنی حاال

 .کیان دستش را روي صورتش گذاشت و آن را مالید و گفت : الهه عجب دست سنگینی داري

 آن قدر از دستش عصبانی بودمکه حتی به خاطر سیلی که به صورتش زده بودم معذرت خواهی نکردم . موهاي

م شده بود ولی احساس گیجی می کردم بدنم ضعف آشفته ام راصاف کردم و مقنعه ام را سر کردم سر دردم ارا

داشت و به شدت خوابم گرفته بود نمی دانم به خاطر تالش زیاد به این حال افتاد بودم یا اینکه رخوت بدن از اثر 

قرصی بود که خروده بودم این احساس باعث شد روي مبل بنشینم تا کمی قدرتم را بدست بیاورم . به کیان نگاه 

ن روي صندلی نشسته بود لیوانی نوشابه براي خودش ریخته بود و در همان حال متفکر و عمیق نگاهم کردم هم چنا
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می کرد. گلویم خشک شده بود و چشمانم بی اراده روي هم رفت با دست چشمانم را مالیدم و گفتم : حس می کنم 

 سرگیجه دارم

 باشه خوردي . کیان نوشابه اش را سر کشید و گفت : ممکن است به خاطر قرصی 

 مگه قرصی که دادي خواب آور بود ؟ 

 آرامبخش ممکنه خواب آور هم باشه . با دست به چشمانم فشار آوردم تا احساس خواب

 آلودگی را از خودم دور کنم . 

 گفتم : یک وقت خوابم نبره ؟

 لبخند زد وگفت : بردم که برد فوقش بیدار می شدي می رسونمت خونه.

 و کردم و گفتم : میخوام برم خونمون.نگاهی به ا

 نگران نباش عزیزم می ري _

کم کم حس کردم گیج و منگ شده ام احساس بی وزنی کردم ولی هنوز حواسم سرجایش بود از جا بلند شدم و 

خطاب به کیان گفتم : بهتره بریم خیلی دیرم شده می ترسم ژینوس به خونمون زنگ بزنه و مادرم بفهمه اونجا 

تم. وقتی بلند شدم حس کردم اثاث خانه دور سرم می چرخد سرم سنگین بود و نمی توانستم آن را صاف نگه نرف

 دارن کیان لیوان نیمه اش را روي میز گذاشت و از جا بلند شد تا مرا که با گیجی سعی میکردم حرکت کنم روي

ز فشار دستانش رها شوم کیان با صداي مبل بنشاند فشار دستانش را روي دستم احساس کردم سرجایم نشستم تاا

 آرامی گفت : بشین الهه بزار کمی آروم بشی

با گیجی گفتم: کیان به من دست نزن ... میخوام برم . حسام ... بفهمه منو می کشه . خداي من چه بالیی سرم آومده ؟ 

را به پشتی مبل تکیه دادم و  پشت همحرف می زدم و خودم نمی دانستم چه چیزهایی به زبان می اورم با گیجی سرم

 چشمانم را روي هم گذاشتم در همان حال با خودم فکر کردم نباید خودم را به دست خواب بسپارم

 لحظه اي بهد چیزي نفهمیدم و به خواب آرام و شیرینی فرو رفتم. نفهمیدم چند وقت خواب بودم با تکان دستی

 ن چهره کیان تصور کردم هنوز در خوابم ولی وقتی صدایش رابه بازویم با زحمت چشمانم را باز کردم بادید

شنیدم که به ارامی میگفت نمی خواهی برسونمت خونه هوشیار شدم با ترس به او نگاه کردم و میخواستم بدانم 

درمدتی که خواب بودم چه اتفاقی افتاده است . کیان هنوز روي صندلی نشسته بود و بطري نوشابه اي که جلوي 

بود به آخر رسیده بود لیوان من هنوز دست نخورده روي میز بوددستی به صورتم کشیدم و متوجه شدم رویش 

 مقنعه ام را از سرم برداشته است بدون اینکه خودم را ببازم دستی به موهایم کشیدم و براي پیدا کردن مقنعه ام

 می کردم متوجه شدم خوشبختانه به جزبه اطراف نگاه کردم و آنرا کنار دستم یافتم همان طور که آن را سر 

 مقنعه که از روي سرم برداشته همه چیز سرجاي خودش است کیان با خونسردي و متفکر به من چشم دوخته

 بود و در همان حال آدامسی را که در دهان داشت می جوید نفس بلندي کشیدم و گفتم :چطور شد خوابم برد؟

 حاال حالت چطوره. به خطار آرام بخشی که خورده بودي _

 سرم را تکاندادم و گفتم : خوبم. هنوز گیج بودم و فکر

 . می کردم هنوز درخواب هستم با این حال ازجا بلند شدم و گفتم : بریم ؟

 سرش را خم کرد و گفت : باشه

 یشه به اینمانند مستی تلو تلو می خوردم کیان دستش را دور شانه ام انداخته بود تا زمین نخورم برخالف هم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 4 6  

 

موضوع حتی اعتراض هم نکردم . یعنی اصالً حال خودم را نمی فهمیدم و از این که کسی بود تا وزنم را تحمل کند 

خیلی همراضی بودم. کیان میخواست کمی دیگر منزلشان بمانم تا کامال سرحال شوم ولی می دانستم تا آن وقت هم 

زد ژینوس می دانست که میخواهم به منزلشان بروم و من می  خیلی دیر کرده ام دلم بدجودي شور خانه را می

ترسیدم به خاطر تاخیرم به منزل زنگ بزند تا بفهمدچرا هنوز نرفته ام آن وقت مادر و حسام و دیگران میفهمیدند 

 به جاي منزل او جاي دیگري رفته ام.

 د مرا تا سر خیابان رساند به منزلکیان مدتی مرا در خیابان گرداند تا اینکه حس کردم حالم بهتر است بع

 که رسیدم هم چنان گیج و منگ بودم ولی نه آنقدر که مادر متوجه حالم شود در فرصتی به ژینوس زنگ زدم و

 به او گفتم آن روز منتظرم نباشد زیرا نمی توانم به منزلشان بروم وانمود کردم سرم درد می کند و به اتاقم رفتم

 مان چند ساعت خواب ظهر بی خوابی شب را برایم به ارمغان آورد البته این فقط یک دلیلو تا غروب خوابیدم ه

 بود زیرا اگر ظهرهم نمی خوابیدم آن قدر درافکار گوناگون غوطه می خوردم که خواب به چشمانم راه نمییافت

 رفان فکر می کردم وان شب تا نزدیکی صبح به این فکر می کردم که چه را سختی را باید طی کنم گاهیبه ع

 بغض گلوم را می فشرد می دانستم که دیگر حتی نباید با فکرکردن به او خودم را آزار بدهم به کیان می

 اندیشیدم و به رفتاري که نشان داده بود ازاو ناراحت بودم و به خطري که از سرم رد شده بود فکر کردم .

 م. وقتی نمی خواستم مرا در آغوش گرفته بود و زمانی کهنمیدانستم رفتار ضد ونقیضش را چطور تو جیه کن

 گیج ومدهوش در منزلش به خواب رفته بودم به نگاه کردنم بسنده کرده بود به هر صورت ازاینکه از چنین

لقمه آسانی گذشته بود خدا را شکر می کردم . نگاه عمیق کیان جلوي چشمم می آمد و صدایش مرتب در 

فقط مال منی احساس ترس و عالقه نسبت به او در خودم احساس مس کردم که این عالقه در ذهنمتکرار می شد . 

مورد عرفان حالتی مقدس داشت از همان لحظه دلشوره روز پنجشنبه را داشتم و اینکه چطور به کسانی که فکر می 

بیفتد که عرفان از ازدواج با  کردند بی برو برگرد پاسخم مثبت است بگویم که او رانمی خوهم . دعا می کردم اتفاقی

من پشیمان شود و یا دستکم فعالً به خواستگاري ام نیاید تا فرصتی باشد که کیان در این رابطه کاري کند. عاقبت 

 پنجشنبه از راه رسید و من از ترس و دلشوره روز بعد تا طلوع آفتاب بیدار بودمان روز بدون اینکه

 یدار کند بلند شدم براي نماز صبح وضو گرفتم مادر که از سرو صداي باز وکسی به زور و زحمت مرا از خواب ب

 بسته شدن دراز خواب برخاسته بود با دیدن من که پیش از او قامت بسته بودم شگفت زده شد شاید فکر می

عد از کرد معجزه اي شده و دخترش باامدن نام عرفان محمدي عاقل و سر به راه شده است طفلی خبر نداشت که ب

نماز ازخدا خواهم خواست که راهی جلوي پایم بگذارد که بتوانم بدون اینکه اتفاقی بیفتد ازاین ازدواج سرباز زنم. 

بعد از نماز به مادر سالم کردم و او با نشاط و خوشحالی پاسخمرا داد و برایم دعا کرد که آخر و عاقبتم ختم به خیر 

رختخواب برگشتم. آن روز برعکس همیشه تا ساعت یک ربع به یازده شود زیر لب آمین گفتم و براي خواب به 

 خواب بود موقتی از خواب برخاستم تعجب کردم چرا مادر مثل همیشه در چنین مواقعی زود

بیدارم نکرده است احساس می کردم رفتار مادر نست به من فرق کرده است. با مالیمت و مالطفت زیادي رفتار می 

 رفتار با آمدن عرفان به خواستگاري ام بی ربط نیست البته تنها مادر نبود بلکه حسام و الهام کرد می دانستم این

 هم به نوعی می خواستند نشان دهند که برایشان حائز اهمیتم. هرچه مرا بیشتر تحویل می گرفتند دلشوره و

 ط سختی قرار میترس من برایرویارویی با خانواده محمدي بیشتر می شد گاهی اوقات که در شرای

 گرفتم دوست داشتم زمان زودتر بگذرد تا آن لحظه هاي بحرانی زودتر تمام شوند اما اکنون دوست داشتم زمان
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 براي ابد در همین نقطه متوقف شود تا با لحظه هاي بعد از خواستگاري روبه رو نشوم. چند ساعتی از ظهر

 د. به توصیه الهام دیگر وقت آن بود که لباسم را عوض کنم وپنجشنبه گذشته بود که شبنم و حمید از راه رسیدن

 اماده شوم . به اتاق کوچک و تاریکم رفتم و به جاي حاضر شدن به رختخواب تکیه دادم و به فکر فرو رفتم .

لباسی نمی دانم چه وقت به همان حال بودم که الهام که دیده بود دیر کرده ام به دنبالم آمد وقتی دید بدون اینکه 

 عوض کرده باشم به فکر فرو رفته ام گفت : چه کار می کنی؟ االن میانبجنب بجنب دختر تو که هنوز کارینکردي

 به الهام نگاه کردم و گفتم : سرم بدجوري درد می کنه

 .الهام کالفه و عصبی نگاهم کرد و گفت : حاضر شو تا برات قرص مسکن بیارم 

 ا خیال او را راحت کن لباسی را که قرار بود بپوشم بیرون آوردم الهام رفت تابا بی میلی به طرف کمد رفتم ت

 برایم قرص بیاورد وقتی برگشت مرا دید که لباسم پوشیده ام و حاضرم قرص و لیوانی آب را به دستم داد و

 ت و آنرا گیرهسپس کمک کردتا موهایم را شانه به او گفتم که موهایم را ببافد ولی گفت االن وقت بافتن نیس

اي پشتم جمع کرد.وقتی زنگ زدند الهام هنوز داشت به موهایم می رسید با شنیدن صداي زنگ هر دوي ما تکان 

خوردیم الهام با هیجان گفت : واي آمدند. و من با ترس به خودم گفتم : عاقبت آمدند. پیش از اینکه حسام براي باز 

 را به طرف آشپزخانه هدایت کرد گوشه اي کز کردم و از همانکردن در برود الهام چادرم راسرم کرد و م

 جا صداي سالم واحوال پرسی ها را شنیدم . نفهمیدم از شدت هیجان و یا از شدت ترس بود که احساس

سوزش در قفسه سینه ام کردم ، دستم را روي سینه ام گذاشتم و به قلبم فشار دادم این باردومی بود که چنین دردي 

ه ام حس می کردم هر نفسی که می کشیدم گویی خنجري به قلبم فرو می کردند مدتی به آن حال بودم تا در سین

 اینکه حس کردم از درد و سوزش سینه ام مقداري کاسته شده است با ورود شبنم به او نگاه کردم لبخندي

 الهه اتفاقی افتاده؟ براي روي لبش بود و وقتی که به چهره ام دقت کرد لبخندش محوشد و با نگرانی گفت :

 اینکه نگران نشود گفتم :نه. جلوتر امد و گفت :پس چرا این قدر قرمز شدي لبات هم کبود شده .

شانه هایم را باال انداختم و به او گفتم که دردي در سینه ام احساس می کنم . شبنم دستم را گرفت تا بلندم و در 

سرخ میشن ولی هیجان تو دیگه از حد سرخی گذشته و به کبودي می زنه همان حال به شوخی گفت : همه از هیجان 

 این نشون میده که خیلی التهاب داري

لبخند زدم و به کمک او استکانهاي چاي را داخل سینی گذاشتیم شبنم گفت که افسانه هم آمده است هنوزحرفش 

 تمام نشده بود که افسانده باخنده و با گفتن این جمله وارد شد:

 سی اسم منو صدا کرد؟ ک

 براي درآغوش گرفتن و بوسیدنس جلو رفتم و از دیدنش خیلی خوشحال شدم افسانه دو ماهه

باردار بود و به طوري که مادر می گفت ویارش هم خیلی شدید بود . به صورتش دقت کردم کمی چاق شده بود و 

سیدم که گف تپدر و بچه هر دو سالمتند از شوخی بیش از هر زمان دیگر سرحال و قبراق بود از او حال علی را پر

اش من و شبنم خندیدیم به افسانه تعارف کردم که به اتاق پذیرایی برود گفت که دوست دارد کنارم باشد همانطور 

 که چاي دم می کردم افسانهگفت: الهه نمی دونی چقدر خوشحالم که میخواهیم با هم جاري شویم.

 د قوري از دستم بیفتد .دستم لرزید و کم مانده بو

 افسانه گفت: چه خبره هول نشو اصال شاید برادر شوهرگلم نپسندت. 

 احساس کردم بغض گلویم را گرفت در دلم گفتم کاش همین طور می شد.چون خیلی بهتر از آن است
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کوت بابغضی که به این صورت غرور جوان شایسه اي مثل او شکسته شود. افسانه مرتب شوخی می کرد و من در س

که سعی در فرو دادن آن داشتم فقط لبخند میزدم. وقتی الهام به آشپزخانه آمد فهمیدم وقت آن است کهچاي را به 

اتاق ببرم. افسانه به اتاق پذیرایی رفت و من با کمک الهام سینی چاي را آماده کردم الهام کمی جلوتر ازمن به 

 ا جلوي صورتم کشیده بودم و سینی چایرا حمل می کردم.پذیرایی رفت و کمی بعد در حالی که چادرم ر

 وارد پذیرایی شدم صحنه سالم و پاسخ از دیگران و گرداندن سینی برایم چون خواب بود احساس بی وزنی می

کردم گیج و منگ تمام کارهایی را که قبال سفارش کردهب ودند بی اختیار انجام دادم مثل دفعه قبل خواستم ازاتاق 

شوم که عالیه خانم صدایم کرد و از من خواست کنارش بنشینم . سرم را پایین انداختم و گفتم : اگراجازه خارج 

بدهید می خواهم بروم.عالیه خانم با خنده گفت:عزیزم اجازه دست خودته، هر جور راحتتري همان کار را بکن. بدون 

م. چند دقیقه بعد الهام به آشپزخانه آمد و مرا که در اینکه به مادر یا الهام نگاه کنم چرخی زدم و از اتاقخارج شد

گوشه اي کز کرده بودم دید و در حالی که سعی می کرد آرام صحبت کند که صدایش را فقط من بشنوم گفت: دختر 

 اینچه کاري بود کردي؟ با بی حوصلگی گفتم: کاري نکردم سرم درد میکنه

 می کنه بگو میخواستم از االن به همه بفهمونم سرخودم. با الهام چب چب نگاهم کرد و گفت : نگو سرم درد

 عصبانیت گفت: الهام ولم کن حوصله ندارم. الهام نگاه سرزنش باري به من کرد و از آشپزخانه خارج شد . آنقدر

 در خودم بودکه صدایی نمی شنیدم .فقط لحظه اي به خود آمدم که شبنم با هیجان به آشپزخانه آمد وگفت:

 ام بلند شو. سرم را تکان دادم و گفتم : براي چی؟اله

 .پاشوحاج مرتضی از مامان و حمید آقا اجازه گرفته تا تو و آقاي عرفان با هم صحبت کنید

 نفسم به شماره افتاد و گفتم : من چه حرفی دارم به اون بگم؟ شبنم خندید و گفت : به هر حال حرفهایی هست

 بشه . منو حمید هم با اینکه از خیلی وقت پیش همدیگر را می شناختیم ولی بازکه باید قبل از ازدواج زده 

 حرفهایی بود که هنوز به همون زده بودیم

 آهسته گفتم : تو حمید فرق دارید. من حرفی ندارم به او بزنم

دم .سپس موهایم شبنم چادرم را روي سرم انداخت و گفت : وقتی ببینیش خودبه خود حرفات میاد. اینو بهت قول می

 را روي شانه هایم ریخت وگفت: زیاد رو نگیر سرتم زیاد پایین

 ننداز مرد باید قبل از ازدواج زن رو خوب ببینه

 نفس عمیقی کشیدم و اشک در چشمانک پرشد. شبنک نگاهی به چشمانم انداختو گفت : الهه تو امروز چت

 شده؟ 

 فروخوردم صداي مادر از هال به گوش رسید که مرا صدا می سرم را تکان دادم و باپلک زدن اشکهایم را

 کردد . شبنم با فشار مالیمی که به کمرم وارد کرد مرا به طرف در آشپزخانه هول داد و آهسته گفت: برو

 نترس. از اشپزخانه خارج شدم .مادر به اتاق حسام اشاره کرد و گفت : الهه جان برو تو اتاق برادرت آقا عرفان

االن میاد هر حرفی دارید به هم بزنید. میدانستم در شرایطی نیستم که بخواهم مخالفت کنم بنابراین سرم را هم 

پایین انداختم و وارد اتاق حسام شدم به طرف میز مطالعه او رفتم و با سستی روي صندلی نشستم. چند لحظه بعد به 

 چشمانم را بستم به حدیمضطرب ومحض شنیدن صداي در دستانم را به هم قالب کردم و از ترس 

 پریشان بودم که توان این را در خود نمی دیدم که اورا به داخل دعوت کنم. درباز شد و پیکر رشید و برومند

 عرفان را در آستانه در مشاهده کردم گویی رویایی به حقیقت پیوسته بود ولی من آنقدر غرق کابوس بودم که
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 عرفان با دیدن من لبخند زد و با صداي مردانه و جذابی گفت : سالم از درك این واقعیت عاجز بودم.

ان لحظه احساس کردم او را همیشه دوست داشته ام و حتی زمانی که احساس آلودگی و گناه سرتا پایم را فرا گفته 

د و در را بود نمیخواستم او را از دست بدهم . نمی دانم پاسخش را دادم و یا فقط نگاهش کردم. عرفان داخل ش

پشت سرش بست .سپس نگاهی به اطراف انداخت و با لبخند جذابی که همیشه آرامش را به انسان منتقل می کرد 

 گفت: این رفیق ما عجب اتاق دنج و قشنگی داره

 به تبعیت از حرف او من هم به اطراف نگاه کردم .همان موقع فهمیدم نقطه نظر من و او با هم فرق دارد . او اتاق

سام را دنج وزیبا می دید ولی من اتاق ساده و انباشته از کتاب او را خسته کننده و بی روح می دیدم . عرفان جلو ح

آمد سپس به اطراف نگاه کرد و صندلی دیگري را که گوشه اتاق حسام بودبرداشت و آن را درست روبه روي من و 

 بعد سکوت را شکست و گفت :طرف دیگر میز گذاشت و روي آن نشست . مدتی منتظر ماند و 

 دوست دارید اول من شروع کنم ؟ جواب ندام و همچنان نگاهم به روي میز خیره ماند عرفان صدایش را صاف

 کرد و گفت: امروز سعادتی دست داد ومن عاقبت افتخار این را پیدا کردم که در حضور خانواده ات باشم تا تو

 صمیم قلب بگویم که برایم ازدواج با تو یک آرزو به حساب میآمد. نفسرا خواستگاري کنم میخواهم این را از 

در سینه ام حبس شده بود دلم می خواست با فریاد به او بگویم که با کلمه هایی که همیشه آرزوي شنیدنش را 

 ر کالمداشتم زجرم ندهد به جاي آن سکوت کردم تا او کبره زخمه میق قلبم را پس بزند و آن را تازه کند با ه

او چیزي در درونم می شکست و بغضی سنگین گلویم را می فشرد. عرفان شمرده و با لحنی دلنشین صحبت می کرد 

کالمش صادق وروان بود و عشق را از نگاه خودش برایم تفسیر می کرد دنیاي او همه نور بود و زیبایی و براي من که 

 فرسا این گونه توصیف دریچهاي بود بههمیشه فکر می کردم حفظ ایمان کاریست سخت و طاقت 

 روشنایی افسوس براي فهم آن خیلی دیر شده بود و من جایی قرار داشتمکه بازگشت از آن ممکن نبود به یاد

 کیان افتادم و اتفاقی که بین ما افتاده بود حرفاو در گوشم تکرار می شد« من مهرم رو روي لبت گذاشتم تا 

 نتوانی به دیگري پاسخ مثبت بدهی» قلب من زده بود مانع ابراز مهري می شد که به مهري که کیان به لبها و 

عرفان داشتم من با دیگري پیوند بسته بودم و جایی براي رسیدن به او نگذاشته بودم . صداي عرفان مرا از فکري 

 عمیق بیرون اورد

قلبم را به تو پیوند می داد نجابت چشمانت  الهه خانم براي من زیبایی چهره ات یک طرف قضیه بود ولی چیزي که

 بود و همانطور که خودت همواقفی براي یک زن هیچ چیز مهم تر از نجابت نیست

 فرط ناراحتی چشمانم را بستم وحس کردم زیر پلک بسته ام اشک پر شده است کالم عرفان نمکی بود که بر

 دن این جمله می کشیدم. عرفان از اخالقزخم دلم پاشیدهشد و فقط خدا می دانست چه زجري از شنی

وتمایالتش صحبت می کرد و من به بدبختی خودم فکر می کردم او گفت: با حجاب از هر نوعی که باشد مخالفتی 

ندارم ولی چادر را ترجیح می دهد من به این فکر می کردم اي کاش شهامت ژینوس را داشتم تا همانطور که با 

 رده بود من نیز به خطایم اعتراف کنم و از او تقاضاي بخشش کنم حاضر بودمحسام از گذشته اش صحبت ک

 نیمی از عمرم را بدهم ولی دران لحظه که آنجا نشسته ام پاك و عفیف با جان و دل به صحبتهاي مردانه اش

 و به حرفگوش کنم وبا دلی امیدوار بناي زندگی ام را پایه ریزي کنم ان لحظه بود که افسانه را درك کردم 
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ژینوس رسیدم ولی افسوس و صد افسوس راهی که به آن پا گذاشته بودم یک طرف بود و راه بازگشتی نداشت 

بدون اینکه خودم خبر داشته باشم در حالی که هنوز چشمانم بسته بود اشک روي گونه هایم غلتید فقط زمانی 

 فهمیدم می گریم که عرفان گفت: الهه تو از چیزي ناراحتی؟

 شمانم را گشودم و به او که نگران با ابروانی گرهچ

 خورده به من نگاه می کرد چشم دوختم با صدایی که از ته چاه بدبختی ام بیرون می امد گفتم :خواهش می کنم از

 ازدواج با من صرف نظر کنید.

 نگرانی چشمانش جاي خود را به تحیر داد یک لحظه تصور کرد اشتباه شنیده است

 خودش آمد و گفت: شما چی گفتید؟ بعد به

 سرم را زیرانداختم و در حالی که اشک می ریختم گفتم : نمی توانم

 با شما ازدواج کنم .

 با بهت گفت: چرا ؟ دستم را جلوي صورتم گرفتم وبا عجز گفتم : خواهش می کنم نپرسید.

ي برات می کنم . از مهربانی اش شرمندگی ام لحظه اي سکوت کرد و بعد گفت : به من اعتماد کن اگه بتونم هر کار

 دو چندان شد و با بغض گفتم : شما همون کاري را که گفتم انجام دهید.

 الهه اگر مرا نمی خواستی چرا قبول کردي به خواستگاریت بیایم؟

 مگه پدر قرار این هفته را براي این نگذاشت که فرصت بیشتري براي فکر کردن داشته باشی ؟

 او بود ولی چطور می توانستم بگویم جرات نداشتم به مادر و بقیه بگویم که نمیخواهم به خواستگاري ام بیایید حق با

 عرفان نفس عمیقی کشیدو با مهربانی گفت: خواهش می کنم گریه نکنید

 ایداز صدایش می شد ناراحتی و غم را درك کرد خیلی سعی کردم گریه نکنم ولی اختیاري از خود نداشتم ش

 علت عمده گریه من به خاط او بود و اینکه چطور با دست خود تبر به نهال عالقه ام می زدم صداي عرفان را

 شنیدم که گفت: حاال من چه کار می توانم برات بکنم؟

 به او نگاه کردم در چشمان سیاهش غم عالم موج می زد

 سن قاشی شده برادر شهیدش شبیه شده بود کهرنگ از چهره زیبا و مردانه اش پریده بود و به حدي به عک

 متحیر به او نگاه کردم نگاهش را از صورتم برداشت و به طرف دیگري نگاه کرد 

سپس آرام گفت: الهه خانم من خوشبختی و شادي شما رامی خواهم حتی اگر حاضر نباشید با من ازدواج کنید. سپس 

 صندلی را عقب کشید تا از

م می خواهد از اتاق خارج شود با هراس گفتم: با اونا چی میخواهی بگی؟ چند لحظه نگاهم کرد جابلند شود. فهمید

سپس آهی کشید و گفت: نگران نباش سعی می کنم متقاعدشون کنم که من لیاقت شما را ندارم اشکهایم دوباره 

ه کردم و گفتم :منو ببخش. جاري شد کالمش صادقانه بود و اثري از طعنه و زخم زبان در ان نبود به عرفان نگا

 احساس کردم نم اشک درچشمانش نشست و در همان حال لبخند تلخی به لب آورد و گفت : تو باید

 منو ببخشی که باعث شدم این قدر ناراحت بشی. سپس دستمالی از جیبش دراورد و جلوي من روي میز

 می ترسیدم که صدایم بیرون برود و دیگرانگذاشت سرم را روي میز گذاشتم و زار زار گریستم آن لحظه حتی ن

 بفهمند که می گریم صداي عرفان را شنیدم که گفت : خداحافظ. سرم رابلند نکردم تا رفتنش را ببینم چند

 لحظه بعد صداي باز و بسته شدن در را شنیدم دیگررفته بود و من می گریستم چرا از دست داده بودمش وقتی
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 ه دستمال سفیدي افتاد که روي میز گذاشته بود ان را برداشتم ولی دلم نیامد اشکسرم را بلند کردم چشمم ب

 چشمانم را با آن پاك کنم با خود گفتم آن را یادگار نگه می دارم و همان لحظه با نفرت پاسخ خودم را دادم

 ي؟الهه تو حتی لیاقتلعنت به تو که نتوانستی خودش را نگه داري این دستمال چیه که بخواهی یادگاري نگه دار

 نگه داشتن دستمال او را هم نداري . دستمال راهمان جا رها کردم و از اتاق حسام خارج شدم و یکراست به

 اتاقم رفتم و تصمیم گرفتم دیگر از آنجا بیرون نیایم ولی الهام مرا براي خداحافظی صدا کرد به چهره ام

 از اثر گریه کمی پف کرده بود چند بار با دست به چشمانم فشار جلوي آیینه نگاه کردم چشمانم سرخ نبود ولی

 آوردم و به زحمت به تصویرم لبخند زدم تا حالت چهره ام عوض شود سپس از اتاق خارج شدم مردها جلوتر

 خارج شده بودند و فقط عالیه خانم و افسانه و زن عموي عرفان در هال مشغول خداحافظی بودند جلو رفتم تا با

 نان خداحافظی کنم عالیه خانم صورتم را بوسید و برایم آرزوي خوشبختی کرد افسانه را هم بوسیدم و از اوآ

 خداحافظی کردم هنوز از در راهرو بیرون نرفته بودند که به اتاقم برگشتم .خانواده ام کار راتمام شده می

که دراتاق چه چیزهایی به عرفان گفته بودم و من دانستند ولی من دلشوره عجیبی داشتم الهام یک بار از من پرسید 

با چند کلمه بی سرو ته نشان دادم که مایل به بازگو کردن حرفهایم نیستم. یک روز از این ماجرا گذشت من با ترس 

د و التهاب تا شبرا سر کردم روز دوم الهام که به منزلمان آمده بود مرا کنار کشید تا نظرم را در مورد جوابی که بای

 به خانواده محمدي می داند بپرسد در مقابل سئوال الهام گفت: الههجوابت چیه ؟ آره یا نه؟

 سکوت کردم زیرا حرفی براي زدم نداشتم . الهام گفت: الهه سکوت یعنی چه؟ یک کلمه بگو آه یا نه

 بهن اچار گفتم : نمی دونم باید بیشتر فکر کنم. آخه تا کی ؟

 بشان را بدهیم. نمی دونم. تو هم که آدمو می کشی تا حرف بزنی . مردم منتظرن زودتر جوا

 الهام مرا ترك کرد نمیدانستم چه باید بکنم عصر همان روز وقتی حسام به

خانه آمد به حدي عصبی و ناراحت بودکه کارد می زندند خونش در نمی آمد با وحشت حدس زدم هر چه هست در 

چیزي شنیده باشد خودم را در اتاقم پنهان کردم و هر لحظه منتظر خراب شدن رابطه با من است وممکن است حسام 

او بر سرم بودم صداي حسام را شنیدم که چیزي به مادر گفت ولی هر چه دقت کردم متوجه نشدم در مورد چی 

فاقی صحبت می کند فقط این کلمه به گوشم خورد که به پیغمبر هر چیه ست زیر سر خودشه . نمی دانستم چه ات

افتاده و چی زیر سر کیست بی یقین میدانستم االن است که مادر وارد اتاقم شود به همین خاطر به سرعت جلوي 

 کمد کتابهایم نشستم و شروع به مرتب کردن کتابهایی که بی نظم روي هم قرار گرفته بودند ،

 نسبت با اینکه چند دقیقه پیش مادر را حدسم درست از آب در آمد مادر در اتاقم را باز کرد و وارد شد ولی آن را

 دیده بودم ولی آنقدر هول شدم که به او سالم کردم مادر پاسخ سالم مرا داد و جلوتر امد دو زانو کنارم روي

 زمین نشست و گفت : الهه اون موقع که تو وعرفان تو اتاق صحبت می کردید چی به هم گفتید؟

که سعی می کردم خودم را آرام نگه دارم تا مبادا چیزي را لو بدهم گفتم : چیزي از سئوال مادر جا خوردم و در حالی 

 زیادي نگفتیم

 می دونم چیز زیادي نگفتین میخوام ببینم چه حرفهایی بین شما رد و بدل شد. اخمی کردم و با قیافه حق به

چی گفتی ؟ در چه مورد ؟ میخوام جانبی گفتم: من یادم نیست. مادر نفس عمیقی کشید و گفت: الهه تو به عرفان 

بدونم جلوي پاش سنگ انداختی؟ حسام جلوي در اتاق ظاهر شد به او نگاه کردم و سالم کردم زیر لب پاسخ مرا داد 

 و با لحن آمرانه اي گفت: عزیز چی ازت پرسید
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 به مادر نگاه کردم و گفتم : سنگ چی ؟ من نمی فهمم

اب دارد : نمی فهمی یا خودت رو به نفهمی می زنی؟ مادر گفت: الهه امروز شما چی میگید.به جاي مادر حسام جو

 عرفان به برادرت گفته از ازدواج با تو منصرف شده این چه معنی میده؟ قلبم فرو ریخت جرات نگاه کردن به

 فتید؟حسام را نداشتم زیرا می ترسیدم چشمانم مرا لو دهند. آهسته گفتم: اون منصرف شده شما یقه منو گر

 حسام طاقت نیاورد و با عصبانیت فریاد زد: د، نکبت ... همین دیگه...نمی دونم چه غلطی کردي انو وادار کردي

 این حرف رو بزنه. فریاد حسام مرا عصبی کرد با ناراحتی گفتم : چرا اینو از خودش نپرسیدي ؟ حسام با خشم

فشرد گفت : الهه داري عصبانیم می کنی فکر می کنی اون  نفس بلندي کشید و درحالی که دندانهایش را به هم می

میاد به من بگه خواهرت این غلط رو کرده بنده خدا اول کلی بخشش و حاللیت خواست اخرشهم گفت من لیاقت 

خواهرت رو ندارم این یعنی چه؟ شاید روش نشده جمله درست را بگه ؟باید می گفت خواهرت الیق نیست که 

نواده ما من کاري به این ندارم خبر مرگت شوهر کنی یا نکنی فقط میخوام بدونم چه غلطی مردي که بخواد بیاد تو خا

عرفان رو وادار کردي این حرف رو بزنه. سرم رو پایین انداخته بودم و به حرفهاي حسام گوش می کردم آن 

عصبانی کردکه اگر مادر جلویش  روزمادر و حسام هر کار کردند لب از لب باز نکردم این کار من به حدي حسام را

را نگرفته بود به طور حتم دست رویم بلند می کرد ولی مادر نگذاشت و او را از اتاق خارج کرد.چند روزي از این 

ماجرا گذشت یک روز عالیه خانم به منزلمان آمد و با گریه از من و مادر حاللیت خواست از دیدن اشکهاي عالیه 

ه دوست داشتم خودم را به پایشان بیاندازم و به او بگویم هر چه هست زیر سر خودذلیل خانم به حدي متاثر شدم ک

مرده ام است و عرفان این وسط تقصیري ندارد عالیه خانم با گریه گفت حوریه خانم به خون برادرش قسمش دادم و 

ط یک جمله به من گفت که بهش گفتم اگر بخواهد با حیثیت دختر مردم بازي کند شیرم را حاللش نمی کنم ولی فق

نمی توانم الهه را خوشبخت کنم هر چی ازش پرسیدم چرا از دیوار صدا دراومد اما از اون نه تو رو به پیغمبر ما رو 

حالل کنید نمیدونم این پس چش شده به خدا آروز کردم به حق جدم کاش اینو هم از من می گرفت تااین جور 

 قیه خانواده ام به خوبی میشرمنده شما نباشیم. مادر که مثل ب

 دانست هر چه هست زیر سر من است با شرمندگی به عالیه خانم گفت: تورو به جدت قسم او جوون پاك

 رو نفرینش نکن البد قسمت این بوده شاید حکمتی تو کاره. عالیه خانم با شرمندگی منزلمان را ترك کرد پس از

 رفتم او مادر شروع کرد به گریه و نفرین کردن من«. هی خیر از کاش سرتو میمردم اینقدر زجر نمی کشیدم ال

 جوونیت نبینی که این قدر دل مردم رو سوزوندي من که می دونم این فتنه رو تو به بار آوردي این زن بیچاره

 توقتی پیکر تیکه پاره بچه شو آوردن این قدر زار نزد که اینجا گریه کرد الهه خدا برت داره از دستت راح

 بشم.منهم در دلم خون گریه می کردم که چرا باعث شدم عرفان خودش را سپر بالي من کند تا بهاین ترتیب

 جو منزلشان متشنج شود با خودم گفتم اي کاش مثل خواستگاراي دیگرم جواب رد به او می دادم ولی چنین

 چیزي را از عرفان نمی خواستم 

 خواستگاري عرفان گذشته بود. ولی اوضاع در خانواده ما هنوز عادي نشدهبا رسیدن ماه ابان یک ماه از جریان 

 بود. حسام پس از ان جریان بطور کلی قیدم را زده بود و حتی کلمه اي با من صحبت نمی کرد. هنوز از من

 دلگیر بود و و همیشه با سرزنش می گفت کاري کرده ام که هرگاه چشمش به عالیه خانم می افتد از خجالت

خیس عرق می شود، زیرا عالیه خانم هر بار مادر را می دید اظهار شرمندگی می کرد و حاللیت می خواست. با وضعی 

 که پیش آمده بود رابطه من بطور کامل با کیان قطع شده بود، زیرا نه جرات داشتم از منزل به او تلفن
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 .بزنم و نه دیگر می توانستم به تنهایی از منزل خارج شوم

 ا رو به سردي می رفت و گاهی اوقات بدون آنکه ببارد گرفته و ابري بود. در چنین مواقعی دلم می خواستهو

به جاي آسمان ببارم تا احساس سنگینی را که در دلم احساس می کردم التیام بخشم. مانند زندانیها منتظر پایان دوره 

 بودم و دلم براي کوچه لک زده بود محکومیتم بودم زیرا هفته ها بود که از خانه بیرون نرفته

 یک روز حمید زنگ زد و با مادر صحبت کرد. پس از آن مادر گفت آماده باشم تا حمید دنبالم بیاید. فکر می

 کردم معجزه اي اتفاق افتاده و دل روزگار به رحم آمده که چنین موقعیتی برایم پیش آورده است. از مادر

 گفت گویا شبنم کمی کسالت دارد و چون مادر و پدر شبنم به مشهد رفته اند پرسیدم که چه خبر شده و مادر

 کسی نیست از او مراقبت کند. چند ساعت بعد حمید به منزلمان آمد تا مرا ببرد. مادر به حمید خیلی اصرار کرد

 شده بودم کهتا شبنم را به منزلمان بیاورد. ولی حمید گفت شبنم منزلمان راحت تر است. به قدري خوشحال 

حد نداشت. به اتفاق حمید به منزلشان رفتیم . برخالف گفته هاي حمید شبنم کسالت جدي نداشت و فقط کمی رنگ 

 پریده به نظر می رسید او را در آغوش گرفتم و از ته دل صورتش را بوسیدم. شبنم خندید و خطاب به

 حمید گفت: پرستار از این مهربون تر دیده بودي؟

 نگاه کردم و گفتم: منم مریضی از این عزیزتر ندیده بودم به حمید

 دو روز منزل شبنم بودم و فهمیدم در این مدت به جز صبحها که حالت تهوع دارد بیماري اش عالمت دیگري

 ندارد. وقتی از او خواستم تا به خاطر تهوع اش دکتر برویم خندید و چیزي نگفت. ناگهان با حیرت به او نگاه

 گفتم: شبنم نکنه تو ... حامله اي؟ کرم و

 شبنم فقط خندید و چیزي نگفت. همانطور که حدس زده بودم اینها فقط عالیم شروع بارداري اش بود. از

فهمیدن این خبر به حدي متحیر شدم که نمی دانستم چطور خوشحالی ام را بروز دهم. با اصرار از شبنم خواستم 

ه مادر بدهم. خیلی خوب می دانستم خبر مهمی مثل آن می تواند جو سرد خانه را اجازه بدهد تا من این خبر را ب

متحول کند. شبنم خجالت می کشید، ولی حمید به یاري ام آمد و با خنده به او گفت که بگذار الهه خبر را به مادر 

اسم را درك کرده بود از او بدهد تا با او آشتی کند. با قدرشناسی به حمید لبخند زدم و از اینکه این قدر خوب احس

 متشکر بودم. همان شب به منزل برگشتیم و من به محض رسیدن خبر بارداري شبنم را به مادر دادم.

به حدي شگفت زده و خوشحال شده بود که براي مژدگانی اسکناسی به من داد و پس از آن حمید را غرق بوسه 

شب حسام هم از شنیدن اینکه به زودي عمو خواهد شد ذوق  کرد. طفلی مادر از خوشحالی نمی دانست چه کند. آن

زده شده بود و همان لحظه بیرون رفت و با جعبه اي شیرینی برگشت. حسام براي شبنم هم کادویی تهیه کرده بود. 

وقتی شبنم کادویش را باز کرد دیدیم که حسام بلوز زیبایی براي او خریده بود. از سلیقه خوب حسام خیلی تعجب 

 دم، زیرا تا آن موقع هیچوقت سلیقه او را نیده بودمکر

الهام به محض شنیدن این خبر به منزلمان آمد و مثل همیشه از خوشحالی گریست. همه خانواده از شنیدن خبر 

بارداري شبنم خوشحال شدند و همانطور که فکر می کردم جو منزل که از خیلی وقت پیش متشنج شده بود آرام شد. 

 را چند روز منزلمان نگه داشت تا کمی استراحت کند و همین موضوع فرصتی براي من مادر شبنم

 فراهم آورد تا بار دیگر بتوانم نفس راحتی بکشم. از وقتی که فهمیده بودم ممکن است تلفن تحت کنترل باشد

 و پالیی دیگر جرات زنگ زدن نداشتم. حتی زمانی که با ژینوس تلفنی صحبت می کردم مواظب بودم پرت
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نگویم، زیرا فکر می کردم کسی به مکالمه ما گوش می دهد. روز دومی که شبنم منزلمان بود مادر می خواست براي 

ناهار غذاي مورد عالقه شبنم، یعنی فسنجان درست کند. به الهام زنگ زد تا او هم که عاشق فسنجان بود براي ناهار 

هار به منزل بیاید و او نمی تواند بیاید. وقتی غذا آماده شد مادر براي الهام بیایند. الهام گفت قرار است مسعود براي نا

مقداري کشید، سپس به من گفت تا سریع آن را به منزل الهام برسانم و زود برگردم. من هم مانند پرنده اي که 

ف غذا از منزل خارج لحظه اي از باز ماندن در قفس استفاده کند در چشم به هم زدنی حاضر شدم و با برداشتن ظر

شدم. به سرعت قدم بر می داشتم تا لحظه اي وقت را از دست ندهم. زودتر از آنچه فکرش را می کردم به منزل 

الهام رسیدم. وقتی الهام در ظرف غذا را باز کرد هنوز از روي آن بخار بر می خواست و این را می رساند که با چه 

 ر کردم تا الهام به مادر تلفن کندسرعتی راه را طی کرده ام. آن قدر صب

 و از او به خاطر غذا تشکر کند و بی درنگ راهی شدم. الهام اصرار کرد تا پیشش بمانم. گفتم که مادر منتظرم

 است. به محض گذشتن از پیچ کوچه اي که منزل آقاي صباحی در آن بود شروع کردم به دویدن به طرف مغازه

 ن سکه اي داشت. خوشبختانه مغازه آن وقت ظهر خلوت بود و پیرمرد مغازه داراي که نزدیک آنجا بود و تلف

 پشت دخل مشغول چرت زدن بود. شماره تلفن نمایشگاه را گرفتم. چند لحظه بعد شریک کیان گوشی را

 .برداشت. تا سالم کردم گویی صدایم را شناخت هنوز نگفته بودم کیان را می خواهم که گفت: چند لحظه گوشی

 هنوز چند ثانیه نگذشته بود که کیان گوشی را برداشت. به او سالم کردم. بدون اینکه سالمم را پاسخ بدهد با

هیجان گفت: الهه تو کجایی؟ دیگه داشتم فکر می کردم بالیی سرت اومده. چند بار تا سر کوچه تون اومدم ولی حتی 

 داوود هم خبري ازت نداشت

 تعریف کردم و به او گفتم که جو خانواده به حدي متشنج بود که نمی توانستم از خیلی مختصر جریان را برایش

 منزل خارج شوم. کیان اصرار داشت حتی براي چند دقیقه هم که شده مرا ببیند. به او گفتم براي همان چند

 ت الهه صبردقیقه مکالمه باید تا منزل بدوم. احساس می کردم کیان خیلی عصبی و کالفه است. مرتب می گف

 کن. قطع نکن. به او گفتم زیاد نمی توانم معطل شوم و اگر فرصتی پیش آمد باز هم به او زنگ می زنم. کیان

 گفت: الهه می خواستم بهت بگم می خوام کتی رو بفرستم خونتون

 قلبم لرزید با اینکه خودم جوابش را می دانستم پرسیدم: براي چی؟

 بیاد احوالپرسی داداشت. خب می خواد بیاد خواستگاریت دیگه کیان به شوخی گفت: می خواد

 سکوت کردم و با خودم فکر کردم آیا این امر به تحقق می پیوندد؟ صداي کیان را شنیدم که گفت: الهه حالت

 خوبه؟

 گفتم: آره چطور مگه؟

 با خنده گفت: فکر کردم از خوشحالی پس افتادي

 خیلی از خودت متشکرينشخندي زدم و گفتم: مثل اینکه 

 با صداي بلند خندید و گفت: پس چی فکر کردي. از خودم متشکرم که تونستم تو رو توي تورم بندازم

 بی مزه. حاال ببین بهت بله می گم؟ -

 می گی خوبم می گی. یادت هست چی بهت گفتم؟ -

 خودخواه -

 آره، ولی همراه با خودم تو رو هم می خوام -
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ر مکالمه ام به همین ترتیب ادامه پیدا کند ممکن است ساعتها با او بحث کنم. به او گفتم که خیلی دیرم می دانستم اگ

 شده. کیان گفت: خب حاال که می خواهی بري بگو کی ما بیاییم؟

 گفتم: یک کم دیگه صبر کن تا آب ها از آسیاب بیفتد

  فقط به یک شرط که بتونم ببینمت وگرنه نمی تونم صبر کنم-

 اگر تونستم قرنطینه ام را بشکنم باهات قرار می زارم -

 الهه من کاري ندارم که جو خونتون چه طوریه، من دیگه نمی تونم منتظر بمونم تا تو به من زنگ بزنی. بهتره -

 وشرایط اومدن ما رو آماده کنی. تازه مگه می خواهیم کار خالفی کنیم. داداشت که باید بهتر بدونه ازدواج ت

 اسالم مقدس ترین کاره-

 باشه کیان، تو حق داري، ولی یه کم دیگه صبر کن تا -

 حرفم را قطع کرد و گفت: اگه حق با منه پس دیگه همه حرفا زیادیه. کتی با مادرت تماس می گیره و براي روز

 خواستگاري قرار می زاره. حاال برو خونه می ترسم زندانبانت بیفته دنبالت

 باقی نمانده بود. از او خداحافظی کردم و با شتاب به طرف منزل روان شدم. مادر پرسید که چرا دیگر حرفی

 اینقدر دیر کردم. به او گفتم که منزل الهام کمی معطل شده ام زیرا مبین نمی گذاشت بیایم. او هم دیگر چیزي

 نگفت.

ی که در انتظار چیزي باشد منتظر بودم کتی به با هر زنگی که می خورد قلبم از جا کنده می شد. مرتب مانند کس

 منزلمان تلفن کند و براي روز خواستگاري قرار بگذارد. مرتب به اسباب و اثاثیه منزل نگاه می کردم و با خودم

می گفتم اي کاش خانه ژینوس مال ما بود تا جلوي کیان و خانواده اش خجالت نکشم. گاهی به حقارت منزلمان در 

کیان فکر می کردم و با خودم می گفتم کاش دست کم یک دست مبل داشتیم تا انها مجبور نباشند وي  مقابل منزل

زمین بنشینند. با خودم فکر می کردم اي کاش زمانی که حمید می خواست یک دست مبل براي خانه بخرد، مادر 

 مخالفت نمی کرد و نمی گفت که مبل جا تنگ کن است و خانه را شلوغ می کند

 روز از صحبت من و کیان گذشته بود که سر ظهر تلفن منزل به صدا در آمد. فکر کردم الهام است که مثل دو

 همیشه به منزلمان تلفن کرده است. مادر نشسته بود و مشغول خرد کردن خیار و گوجه بود تا براي نهار ساالد

 درست کند. گوشی را برداشتم و گفتم : بله؟

 گفت: منزل آقاي سعیدي؟ صداي زنی از پشت گوشی

 بله بفرمائید-

 .به مادر که با اشاره می پرسید کیست نگه کردم و شانه هایم را باال انداختم

 زن گفت: شما الهه هستید؟

 با تعجب پرسیدم : بله خودم هستم

 گیج و مبهوت مکثی کردم و بعد گفتم: ببخشید به جا نیاوردم

 بلند شد و کنار تلفن آمد. در همان حال سرش را تکان می داد به این معنیمادر که کنجکاو شده بود از جایش 

 که با چه کسی صحبت می کنم. ابروانم را باال بردم و سرم را تکان دادم

 زن خندید و گفت: من کتی هستم

 قلبم فرو ریخت و یک لحظه حس کردم تمام بدنم گر گرفته است. مادر دست دراز کرد تا گوشی را از من
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 بگیرد. گویا با عوض شدن رنگ چهره ام فکر کرد با مردي در حال صحبتم و او چیزي گفته که حتی گوشهایم

نیز داغ شده است. تا گفتم: سالم کتی خانم. حال شما ... ببخشید به جا نیاوردم. دستان مادر شل شد و منتظر ماند تا 

 مکالمه ام را تمام کنم

 بتی کوتاه گفت: الهه جان، اگر مادر هستند گوشی را به او بدهیدکتی حالم را پرسید و بعد از صح

گفتم: بله تشریف دارند. چند لحظه گوشی را نگه دارید. سپس خداحافظی کردم و گوشی را به مادر سپردم که با سر 

نیمه تمام می پرسید باید با چه کسی حرف بزند. وقتی براي توضیح نبود. گوشی را به مادر دادم و خودم سراغ کار 

مادر رفتم. گوشهایم را تیز کرده بودم تا صحبتهاي مادر و کتی را خوب بشنوم. مادر گوشی را گرفت و با لحنی که 

 معلوم بود نمی داند با چه کسی صحبت می کند گفت: بله بفرمائید؟

 نمی فهمیدم کتی به مادر چه می گفت. گاهی مادر با حالتی ناآشنا می گفت: بله ... نه

 با کالفگی در این فکر بودم که عاقبت چه خواهد شد. مادر با گفتن این جمله که : بله ... اشکال ندارد ... تا من

 قسمت چه باشد. بله من صحبت می کنم و به شما خبر می دهم. ... بله ... خوبه .... خداحافظ. مکالمه را قطع کرد.

بلندي کشید. سپس براي اتمام کارش کنارم نشست و چاقو را از سپس باحالتی متفکر ابروانش را باال انداخت و نفس 

دستم گرفت. نمی دانستم چطور باید بپرسم که کتی به او چه گفت است. خودش نیز حرفی نمی زد و معلوم بود به 

 فکر فرو رفته است. خواستم از جایم بلند شوم و سفره را حاضر کنم که گفت: الهه این خانم کی

 بود؟

 و گفتم: کی؟ همین که زنگ زد؟هول شدم 

 مادر با نگاه معنی داري گفت: آره همین که اسمش رو بلد بودي

 گفتم: اون موقع که براي کارآموزي بیمارستان می رفتم این خانم چند شب اونجا بستري شده بود. همونجا با او

 آشنا شدم

 مادر اخمی کرد وگفت: این خانم مگه چند سالشه؟

 هل و خورده اي داشته باشه، چطور مگه؟فکر می کنم چ-

 مادر ابروانش را باال برد و گفت: صداش که نشون می داد خیلی جوون تر از اینا باشه، ولی می گفت می خواد

 براي پسرش بیاد خونمون خواستگاري؟

 یی خبر دارم. مادربا خجالت لبم را به دندان گرفتم و سرم را پایین انداختم تا مادر از چشمانم نفهمد از چیزها

 پرسید: تو پسرش رو دیدي؟

خودم را به ان راه زدم و گفتم: نمی دونم وقتی اونجا بستري بود مرتب مالاتی داشت. نمی دونم پسرش کدوم از اونا 

 بود 

 مادر نفس عمیقی کشید و گفت: این خانم گفت یک روز معین کنیم تا آنها به خانه مان بیایند. قرار شد بعد

 بزنند تا من بگن کی بیان زنگ

 بدون اینکه چیزي بگویم از جا بلند شدم و براي اماده کردن سفره به آشپزخانه رفتم

 شب مادر جریان را به حسام گفت. شنیدم مادر به حسام گفت: بی خود آبروي خودتون رو نبرید الهه شوهر کن

 نیست

 ه میان و میرن. اینم میگه نمی خوام. مردم که نمیمادر گفت: منم از همین می ترسم. هی جلوي در و همسای
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دونن دختر ما افاده داره و خواستگاراش رو رد می کنه. فکر می کنن جووناي مردم عیبی تو اون می بینن که می زارن 

 و می رن و دیگه پشتشون رو هم نگاه نمی کنند

 وز عقلش کامل نشده . بزار بمونه تاحسام که هنوز از جریان خواستگاري آخرم دل پري داشت گفت: این هن

 بیست و چند سالگی شاید آدم بشه

 از حرص دندانهایم را به هم فشار دادم. دوست داشتم با بدترین کلمه هایی که بلد بودم توهین هاي حسام را

 .تالفی کنم

 پس بهشون بگیم نیان دیگه؟ -

 بگویم به جاي حسام باید این سوال را از من بپرسد تپش قلبم شروع شد. دلم می خواست فریاد بزنم و به مادر

 حسام گفت: وقتی می خواد مردم رو مچل کنه براي چی بیان. ولش کن تا ببینیم این تحفه قسمت کدوم بخت

 برگشته اي میشه

ه طاقت نیاوردم و با حرص گفتم: اگه میشه بیشتر توهین کن. هیچی نمی گم هرچی دلت می خواد می گی. مامانم ک

 وایساده و تماشات می کنه

 مادر گفت: چه خبره؟ مگه چی گفته؟

 حسام با تمسخر گفت: ولش کن این بغضش از جاي دیگه پره

 چیزي که گفته بود صحیح بود .از ناراحتی اینکه می خواستند نگذارند کیان به خواستگاري ام بیاي بغض گلویم

 گریه آن دو را ترك کردم و به اتاقم رفتم. صداي حسام رارا گرفته بود و چشمانم پر از اشک شده بود. با 

 .شنیدم که گفت: کاش میشد براي همیشه بري تو اتاق و دیگه هم بیرون نیایی

 آن شب قهر کردم و هر چه مادر اصرار کرد تا براي شام سر سفره حاضر شوم از اتاق خارج نشدم و همانجا هم

 خوابم برد

 هم کتی به منزلمان تلفن کرد. این بار الهام هم بود. مادر خودش گوشی را برداشتروز بعد نزدیک غروب باز 

 و پس از سالم و احوالپرسی که البته سردي آن مشهود بود به او گفت که در حال حاضر دختر ما تصمیم به

 نمی دانم ...ازدواج ندارد گویا کتی خیلی اصرار می کرد چون مادر مرتب می گفت: حاال که مقدور نیست ... 

 ... انشاهلل بعد

 الهام نگاهی به من انداخت و آهسته پرسید: کیه؟

 آنقدر از جوابی که مادر به کتی داده بود عصبانی بودم که نفهمیدم چه به الهام گفتم که مات زده به من نگاه

 کتی به طرف ما کرد، سپس به مادر که در حال سر دواندن کتی بود نگاه کرد. مادر پس از خداحافظی با

 برگشت. الهام از او پرسید: کی بود؟

 .مادر با بی تفاوتی گفت: نمی دونم، الهه می گه موقعی که تو بیمارستان بوده اونجا اونو دیده

 حاال می خواد بیاد خواستگاري؟ -

 آره -

 خب چرا نگذاشتین بیاد؟ -

 کنیم  وقتی خواهرت نمی خواد شوهر کنه براي چی مردم رو مسخره-

 حاال شما از کجا می دونی این یارو آدم بدیه؟ -
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 مگه ما گفتیم بده. الهه که هر کی میاد ردش می کنه، پس چه مرضیست که جلوي در و همسایه مرتب -

 خونمون آمد و رفت بشه

نه رو نمیزد مادر من چی می گی؟ باید افتخار کنید دخترتون خواستگار داره. اگه سال تا سال کسی در ایناین خو-

 خوب بود؟

 مادر که حرفهاي الهام رویش تاثیر گذاشته بود گفت: واال چی بگم. گفتم شاید زشت باشه هی برن و بیان اینم

 .ناز و نوز کنه

 چرا؟ بزار برن و بیان. هر کسی یه قسمتی داره. خدارو چه دیدي شاید یکی مثل -

 م که می خواست بگوید یکی مثل عرفان را در این خانه راالهام حرفش را فرو خورد. هم من هم مادر فهمیدی

 زد

 مادر آهی کشید و گفت: الهی توکل به تو-

 حاال جواب رد بهشون دادید؟ -

 واهلل دیدي که گفتم الهه نمی خواد حاال شوهر کنه، ولی اون گفت بازم فکر کنید مجدد تماس می گیرم -

 رده پس معلومه حسابی گلوش پیش الهه گیر ک-

 مادر با تعجب به الهام نگاه کرد و گفت: مگه تو پسره رو دیدي؟

 الهام گفت: نه مادرشو می گم

 مادر نفس عمیقی کشید و گفت: نمی دونم چی بگم. ببینم قسمت چی می شه

بود مبادا کتی  از الهام سپاسگذار بودم که مادر را راضی کرده بود اجازه دهد کتی به منزلمان بیاید. دلم به شور افتاده

 دیگر به منزلمان زنگ نزند. ولی فرداي آن روز درست سر اذان ظهر به منزلمان زنگ زد و این بار مادر

اجازه داد تا به منزلمان بیایند. قرار روز خواستگاري براي سه شنبه عصر گذاشته شد. چهار روز به سه شنبه باقی بود 

 ام را با این ازدواج داشتم و من از همان لحظه دلشوره برخورد خانواده

 با رسیدن روز سه شنبه از صبح در اضطراب و دلشوره به سر می بردم. مادر مانند دفعات قبل به حمید زنگ زد

 تا فراموش نکند به منزلمان بیاید. شبنم حال خوشی نداشت به منزلمان زنگ زد و به خاطر نیامدنش از مادر

 که او را به منزل مادرش برده بود تا دوران اولیه بارداریش را بگذراند.معذرت خواست. حمید چند روزي بود 

شبنم هنوز هم صبح ها تهوع داشت و به خاطر بی اشتهایی خیلی ضعیف شده بود. مادر با مهرباي به او گفت که بهتر 

مادر دست تنها  است استراحت کند و مراقب خودش باشد. ظهر سه شنبه آقا مسعود الهام را به منزلمان آورد تا

نباشد و خودش رفت و گفت که بعد از ظهر بر می گردد. خوشبختانه حسام ماموریت رفته بود و از این بابت خیالم 

 راحت بود

 با شنیدن زنگ حیاط در ساعت پنج بعد از ظهر فهمیدم عاقبت انتظار به سر آمد و تا چند لحظه دیگر روي پله

 سرنوشت قرار خواهم گرفت

 اي باز کردن در رفت و چند لحظه بعد در حالیکه یاهلل می گفت آنان را به داخل دعوت کرد. صداي کتیحمید بر

و بعد از آن کیان را شنیدم که با مادر سالم و احوالپرسی می کردند. صداي مادر به حدي آهسته بود که نشنیدم 

باشد. خیلی دلم می خواست حتی شده چطور آنان را تحویل گرفت. حدس کی زدم مادر از دیدن کتی جا خورده 
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لحظه اي کیان را ببینم، ولی باید تا هنگام بردن چاي صبر می کردم. با شتاب و دقت تمام سعی ام را به کار گرفتم تا 

 چاي خوش رنگی دم کنم و با وسواس فنجانهاي چاي داداخل سینی چیدم

 زخانه آمد و در حالی که به من نگاه می کرد گفت:چند لحظه بعد الهام با رنگ و رویی نه چندان طبیعی به آشپ

 تو با این زنه تو بیمارستان آشنا شدي؟

 رم را تکان دادم و گفتم: آره، چطور مگه؟

 نفس عمیقی کشید و گفت: هیچی

 از الهام پرسیدم: چند نفر آمده اند؟

 الهام لبانش را ورچید و گفت: دو نفر

 ی شد تحقیر را فهمید. من هم از اینکه کیان فقط همراه مادرش براياز لحن حرف زدن الهام به راحتی م

 خواستگاري آمده بود کمی تعجب کرده بودم و با خودم فکر کردم مگر اقوام دیگري نداشتند، ولی خودم ا قانع

 کردم اصل کار خود کیان است که آمده و بقیه تشریفات و سیاهی لشکر هستند

 سر و وضعشون یک جوریهالهام طاقت نیاورد و گفت: 

 حدس زدم دوباره تعصبش گل کرده است. می دانستم کتی با مانتو آمده است. فقط امیدوار بودم کیان موقعیت

 خانواده ما را برایش تشریح کرده باشد و کمی پوشیده تر از قبل آمده باشد

 گفتم: چه جوریه؟

درست نیست پشت سر مردم غیبت کنیم. ولی فکر نکنم مادر  الهام شانه هایش را باال انداخت و گفت: واال چی بگم.

 از آنها خوشش آمده باشد

 خیلی سعی کردم خودم را آرام نگه دارم و با لحن تندي با الهام صحبت نکنم. همانطور که خودم را مشغول

 چیدن فنجانها در سینی کردم گفتم: مادر که نباید خوشش بیاید. من هم حق انتخاب دارم

ن الهام که مشغول پاك کردن فنجانی با دستمال بود خشکید. به او نگاه کردم. با چشمانی متعجب و دهانی نیمه دستا

باز مرا می نگریست. به سرعت چشمانم را پایین انداختم و براي فرار از نگاهش پارچ آب را از روي میز برداشتم و 

ده بودم جلوي خودم را بگیرم، ولی می دانستم باز بی هدف آن را داخل ظرفشویی گذاشتم. با وجودي که سعی کر

هم زیاده روي کرده ام. خیالم راحت بود که براي یکبار هم که شده حرف دلم را زده ام و می دانستم الهام حرف مرا 

 به مادر منتقل خواهد کرد.

 ما نمی دانستم چرااز آمدن کیان و مادرش یک ربع گذشته بود. چاي دم کشیده و وقتی بود که آن را ببرم. ا

 کسی به دنبالم نمی آمد تا از من بخواهد براي خواستگارانم چاي ببرم. با ورود الهام به آشپزخانه خیالم راحت

شد که عاقبت انتظار به پایان رسید. وقتی دیدم الهام مشغول چاي ریختن است خودم را اماده کردم تا سینی را به 

 ر کمال تعجب دیدم الهام خود می خواهد این کار را بکند. با تعجب گفتم:دست بگیرم و به اتاق ببرم. اما د

 من چاي نبرم؟

 الهام که سعی می کرد ناراحتی اش را بروز ندهد گفت: مادر گفت خودم این کار را بکنم

 با کالفگی سرم را خاراندم و گفتم: پس من چطوري باید بیام تو اتاق

 ا صداي هسته اي گفت: الزم نیست تو بیاي. و از آشپزخانه خارج شدالهام نگاهش را از من دزدید و ب

 از حرص دندانهایم ارا به هم فشردم و گفتم: که این طور. حاال خودتون می برید و می دوزید. اون موقع که نمی
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 یرمخوام اصرار می کنید و حاال که می دونید می خوام با من مخالفید. خب می دونم چطور حال همتون را بگ

 درحالی که خیلی ناراحت و عصبی بودم روي صندلی نشستم. و براي فرو نشاندم حرصم با مشت روي میز

 کوبیدم

 نه آمدنمهمان ها را دیدم و نه توانستم رفتن شان را ببینم. به محض بسته شدن در حیاط زمانیکه مطمئن شدم

 را که باهزار امید و آرزو به تن کرده بودم از تن بیرون رفته اند از آشپزخانه خارج شدم تا به اتاقم بروم . لباسم

 بیاورم. از در باز اتاق پذیرایی چشمم به سبد گلی افتاد که کیان برایم آورده بود. از شدت ناراحتی اشک در

د و چشمانم جمع شد وهمان لحظه مادر و حمید که از بدرقه مهمانها می آمدند وارد هال شدند. حمید نگاهی به من کر

نفس عمیقی کشید. مادر با اخم از من رو برگرداند و همین بیشتر حرصم رادرآورد. عوض اینکه من از او طلبکار 

 باشم او از من ناراحت بود

 لحظه اي بعد مادر صدایم کرد تا براي بقیه چاي ببرم. پاسخش را ندادم وهمانطور که در اتاق دراز کشیده بودم

 ان چه حالی دارد. باردیگر صداي مادر را که با نام مرا می خواند باعث شد با ناراحتیبه این فکر می کردم که کی

 از جایم بلند شوم واز اتاق بیرون بروم. مادر همراه حمید و الهام و آقا مسعود در اتاق پذیرایی نشسته بودند.

 وگفت آنها را جمع کنم و دوباره جلوي در رفتم و به مادر گفتم چکارم دارد. مادر به استکانهاي چاي اشاره کرد

 چاي بیاورم. خیلی دوست داشتم بگویم هر کس که چاي آورده خودش هم استکانهایش را جمع می کند، ولی

 مالحضه بودن آقا مسعود را کردم. سینی را از آشپزخانه آوردم و استکانهاي خالی را جمع کردم. نمی دانستم

 ه بود متعلق به کیست. از اینکه خانواده ام نسبت به او و مادرشاستکان چایی که دستنخورده و سرد شد

 بیاحترامی کرده بودند و حتی اجازه نداده بودند من لحظه اي به اتاق بیایم خونم به جوش آمده بود. بعد از بردن

 دهم.چاي براي آنان به اتاق برگشتم و با خود عهد بستم اگر صد باردیگر هم صدایم کردند جوابشان را ن

 با رفتن الهام و آقامسعود مادر مرا صدا کرد و در حضور حمید گفت که حتی جنازه ام را روي دوش

چنین آدمهایی نمی گذارد. به حمید نگاه کردم. متفکر و ناراحت چشمانش را به گلهاي قالیدوخته بود. نمی دانم در 

هستم و به این طریق می خواست از خودش  چه فکري بود شاید او هم احساس کرده بود که من موافق این وصلت

سلب مسئولیت کند. با قیافه اي گرفته بدون اینکه چیزي بگویم از اتاق خارج شدم. با خودم فکر کردم احتیاجی به 

جنازه ام نیست،همانطور که کیان توانست روح مرا تسخیر کند جسمم را نیز می تواند از آن خود کند. سه روز از این 

بود که بار دیگر کتی به منزلمان تلفن کرد. مادر بدون مالحظه من که در دلم خون می گریستم پاسخ  ماجرا گذشته

رد به آنان داد و با گفتن این جمله که متاسفانه الهه تمایلی به این ازدواج ندارد از او خداحافظی کرد. همان شب 

ون خیالش راحت شده بود که مادرخواستگاران را حسام از ماموریت برگشت و مادر شرح ماوقع را به او داد. حسام چ

جواب کرده است زیاد به پرو پایم نپیچید، فقط طوري که من بشنوم گفت: من که بهتون گفتم این هرجایی نباید بره. 

اون موقع که من داد و هوار راه انداختم که حق نداره بیمارستان بره گفتید مجبوره، باید براي درسش بره، خب 

 ین پیامدها را هم داره، حاال برید خدارو شکر کنید این داستان همین جا ختم شدمعلومه ا

 از لجم با مشت به بالینم کوبیدم و چند ناسزا به حسام نسبت دادم و درحالی که از ناراحتی گریه ام گرفته بود

 دراز کشیدم تا بخوابم

 من آمد. گویی شبنم ترجیح میداد در منزلیکهفته از این ماجرا گذشت. اوایل هفته دوم حمید براي بردن 

 خودش باشد تا بتواند در موقعی که حالش خوب بود به کارهاي اداري اش که همان طراحی نقشه بود بپردازد.
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 من از خدا خواسته حاضر شدم تا براي مدتی از خانه که در و دیوارش مرا می خورد دور باشم

 حال از منزل خودمان بیشتر به من خوش می گذشت، زیرا شبنم در در منزل حمید کار زیادي نداشتم با این

کتابخانهاش یک عالم رمانهاي قشنگ داشت. عالوه بر آن دستگاه ویدئو هم داشتند با کلی فیلمهاي قشنگ که گاهی 

صادق  اوقات به تنهایی یا همراه شبنم به تماشاي آن می نشستم. شبنم را خیلی دوست داشتم، زیرا خیلی مهربان و

بود. به من هم عالقه داشت و همین عالقه متقابل بین من و او تفاهمی بینمان به وجود آورده بود. او همیشه خدا را 

شکر می کرد که همسري مانند حمید نصیبش شده و من با عالقه به ماجراهایی که در زمان دوستیشان اتفاق افتاده 

داشت و درك باالیی نسبت به او داشت که هم موجب تحسینم بود گوش می کردم. حمید عاشقانه شبنم را دوست 

 می شد و هم به شبنم براي داشتن چنین همسري رشک میبردم

 دوران ویار شبنم خیلی سخت بود و همین باعث می شد بانگرانی فکر کنم نکند بالیی سر خود و فرزندش بیاید.

حال مساعدي نداشت. مرتب سرگیجه و حالت تهوع  او صبحها تا ساعت ده می خوابید. وقتی هم که بلند می شد

داشت. براي برخاستن از رختخواب به او کمک می کردم و گاهی صبحانه اش را همانجا در رختخواب میبردم که در 

این صورت به زحمت لقمه اي فرو می داد و دوباره دراز می کشید. تازه بعدناهار کم کم حالش بهتر و سرحال می 

ار در اتاق کار حمید روي میز شیب دار بزرگی به کشیدن نقشه می پرداخت. گاهی او را که مشغول شد. بعد از ناه

 کار بود نگاه می کردم و دردلم نسبت به او غبطه می خوردم. شبنم در زندگی اش خوشبخت بود .

تحصیالتش را همسري داشت که عاشقانه دوستش داشت و در هیچ شرایطی به او خورده نمی گرفت. عالوه بر آن 

هم تا مقطع لیسانس ادامه داده بود و در حال حاضر کار خوب و پر درامدي داشت. از لحاظزندگی و رفاه شرایطی 

داشت که شاید خیلی ها از جمله من آرزوي داشتن آن را داشتند. البته تمام این خوشبختی و آسایش حق مسلم او 

 شبنم خیلی تشویقم می کرد که درسم را ادامه دهم وبود، زیرا خودش دختر مهربان و شایسته اي بود. 

 می گفت: زنها در هر شرایطی باید بتوانند براي خود درآمد مستقلی به دست بیاورند تا اگر شرایط نامطلوبی

 درزندگیشان پیش امد بتوانند دردي از خود دوا کنند نه اینکه محتاج و سرگردان این و آنباشند.حرفش منطقی

 د، ولی با شرایطی که من در منزل داشتم نه عالقه اي به ادامه تحصیل داشتم و نه موقعیت آن برایمو معقول بو

 فراهم می شد.

به خاطر آوردم خودم را کشتم تا مادر اجازه بدهد براي تقویت زبان انگلیسی به موسسه اي بروم، اما هر کار کردم 

در که یک زن بتواند بخواند و بنویسد براي او کافیست و بهتر جواب او فقط نه بود و بس. مادر معتقد بود همان ق

است خود را درگیر کارهاي مردانه نکند و عقیده داشت بهترین کار براي زن کارهاي هنري، آن هم از نوع خیاطی 

 می باشد که عقیده او درست مخالف باچیزي بود که من دوست داشتم

 ی به او نگفتم کیان به خواستگاري ام آمده. حتی آن موقع هم رویمیکبار از منزل حمید به ژینوس زنگ زدم، ول

 نمی شد به او بگویم در تمام این مدت با کیان در ارتباط بوده ام. ژینوس وقتی فهمید خانواده محمدي را جواب

 من و کردهام خیلی ناراحت شد و مرتب از من می پرسید چرا اینکار را کرده ام. به او گفتم که از نظر فکري

 عرفان تفاهم نداشتیم.بعد از کمی صحبت ژینوس گفت که خواستگاري برایش پیدا شده که شرایط خوب

 خانوادگی و اجتماعی دارد. خیلی خوشحال شدم واز او خواستم بیشتر برایم توضیح بدهد. او گفت

 شد. جوان مومن ونام خواستگارش احمد است و در حال حاضر دانشجوي رشته حقوق در شاخه وکالت می با

 خانواده دار است و سه خواهر و یک برادرکوچکتر ازخود دارد که البته در شهرستان میانه زندگی می کنند. ازاو
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 پرسیدم نظرش راجع به خواستگارش چیست و ژینوس پاسخ داد ممکن است به او پاسخ مثبت بدهد. زیرا هم

 یده اي است. هیجانزده گفتم: پس راستی تو هم رفتنیخانواده اش را پسندیده و هم خودش مرد خوب و فهم

 شدي

 ژینوس خندید و گفت: تو از کجا فهمیدي قراره بعد از ازدواج به میانه بروم؟ با تعجب گفتم: مگه می خواهی

 بري اونجا زندگی کنی؟

 خب آره دیگه ،پس چرا گفتی رفتنی شدي؟ -

 من رفتنت به خونه شوهر گفتم -

 و گفت: خوبخنگه خونه شوهرم همونجاست دیگهژینوس خندید 

 یعنی راستی میخواي بري شهرستان زندگی کنی -

 اگه شرایط خوبی براي زندگیم باشه چرا که نه -

چیزي نتوانستم بگویم، فقط با افسوس فکر کردم که زندگی او نیز به نوعی دست خوش تالطم شده است. وقتی 

 که شبنم پرسید چه خبري شنیده ام که اینطور مات و مبهوت شده ام. گوشی را گذاشتم آنقدر در فکر بودم

 جریان ژینوس را برایش تعریف کردم. او نیز متفکرانه به نقطه اي چشم دوخت. از او پرسیدم اگر جاي ژینوس

 ابود چه میکرد. شبنم پس از کمی فکر گفت: نمیتوانم خودم را جاي او بگذارم، زیرا هر کس راه زندگی اش ر

 خودش تعیین میکند

 همان روز عصر حمید زودتر به منزل آمد تا شبنم را به دکتر ببرد. من خانه ماندم تا ضمن درست کردن شام

 فیلمی را که حمید به خاطر من از یکی از دوستانش گرفته بود ببینم. نام فیلم دزیره بود و من به حدي از دیدن

 آن را از اول ببینم. بعد از دیدن فیلم سراغ درست کردن شام رفتم وآن لذت بردم که دوست داشتم بار دیگر 

 قیمه بادمجان پختم زیرا غذاي مورد عالقه شبنم بود. از رفتن شبنم و حمید سه ساعتی می گذشت و شام هم

 رفت وآماده شده بود. مدتی را به خواندن مجله اي که روي میز اتاق نشیمن بود گذراندم تا اینکه حوصله ام سر 

بلند شدم. خواستم به مادر تلفن کنم و حالش را بپرسم، ولی می دانستم وقتی بفهمد تنهاهستم سرزنشم می کند که 

چرا تلفن را بدون اجازه اشغال کرده ام. از خیر زنگ زدن به مادر گذشتم که ناگهان یاد کیان افتادم و با خودم گفتم 

 دچار دلهره وتردید شدم و با خود گفتم نکند همان موقع چرازودتر یادم نیامد به او تلفن کنم. اول

 شبنم و حمید از راه برسند، ولی بعد با خودم فکر کردم هر وقت حمید به منزل می آید با این که کلید دارد زنگ

ردم به میزند؛ اما نمیدانستم حاال که شبنم هم با اوست همین کار را می کند یا نه. مدتی فکر کردم و چون طاقت نیاو

 طرف تلفن رفتم و بدون کوچکترین فکر شماره کیان راگرفتم

خودش گوشی را برداشت و باشنیدن صدایش که گفت بله تپش قلبم شروع شد. لحظه اي سکوت کردم و وقتی براي 

 بار دوم با صداي به نسبت بلندي گفت بله به او سالم کردم

 لحظه اي مکث کرد و بعد گفت: الهه تویی؟

 بله،انتظار داشتی کی باشه؟گفتم: 

 نفس عمیقی کشید و گفت: حالت چطوره؟

 خوبم -

 خوبه، ولی من حالم اصال خوب نیست -
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 از این حرف جا خوردم و گفتم: چرا؟

نمیدیدمش، ولی حس می کردم از من دلگیراست و مانند زمانی که ناراحت می شد پنجه هایش را در موهایش فرو 

گفت: منتظر بودي وقتی به خواستگاري دختري می رود بعد خانواده اش در نهایت بی  کرده است. مکثی کرد و

احترامی حتی نمی گذارند باسینی چاي جلوي شان بیاید دنبک دست بگیرد و براي شکسته شدن ارزشش بزند و 

 برقصد

 ا شکسته بودند.غم تمام وجودم را گرفت. کیان حق داشت، خانواده من به خصوص مادر با اینکار غرور او ر

 آهسته وناراحت گفتم: معذرت میخوام

 توچرا ؟ تو که کاري نکردي -

 .به هرحال خانواده من بودند که چنین کاري کردند-

 براي من مهم نبود، چون با زمینه ایکه از خانواده ات داشتم حدس می زدم چنین برخوردي داشته باشند، اما -

 مام شد. اولش با هزار وعده وعید راضیش کردم به خونتون زنگ بزنه تا قراربراي کتی این موضوع خیلی گران ت

 خواستگاري رو بزاره. بعد هم وقتی اون برخورد رو از مادرت دید کارد می زدند خونش در نمی اومد

 فتهاز این که مادرش تمایلی به آمدن نداشت و کیان به او وعده وعید داده بود تا راضی اش کند خیلی حالم گر

 شد، با این حال گفتم: باز معذرت می خوام. نمی دونستم قراره چنین کاري بکنند وگرنه نمی گذاشتم بیایی

 خنده اي کرد و گفت: اوال که احتیاج به گذاشتن و نگذاشتن تو نبود، چون من در هرصورت می آمدم. در ثانی

 من خوششون بیاد و چه خوششون نیاد من من فقط خودت رو می خوام با کس دیگه اي هم کار ندارم. چه از

 تصمیمم رو گرفتم. از اینکه هنوز سر حرفش بود دلم گرم شد و در حالی که سعی می کردم هیجانم را نشان

 ندهم گفتم: ولی به این ترتیب که پیش اومده مادرت دیگه حاضر نمی شه پا جلو بزاره

 تره زمینه اي براي خانواده ات فراهم کنی تا اینبار وقتی کتی اون کاري رو می کنه که من میخوام. تو هم به-

 اومدم جوري به ما نگاه نکنند که گویی شیطان از جهنم آمده

 از ناراحتی لبم را به دندان گزیدم وبا افسوس سرم را تکان دادم. کیان حق داشت. چهره مادر وقتی از بدرقه

ان هم کالم شود و همین مرا بیش از پیش ناراحت می کرد که آنان برگشت نشان می داد که حتی عارش شده با آن

 چرا مادر باید چنین کاري بکند

 کیان وقتی متوجه سکوت من شد گفت: الهه، از تو ناراحت نیستم

 با این که می دونم راهی رو که انتخاب کردم خیلی سخته و دست روي دختري گذاشتم که حتی یک با خانواده

 نمی رود، ولی نمی دونم چرا اصرار دارم با تو ازدواج کنم. براي من نه وضع زندگیت مهمهاش آبم توي یک جوي 

 و نه فرهنگ خانواده ات. من فقط خودت رو می خوام الهه، متوجهی؟

از حرفهاي کیان دلم گرفت. دوست نداشتم او متوجه تفاوت فاحشی که بین خانواده هایمان وجود دارد بشود، اما 

 فهایش به این نکته اشاره داشتشده بود و حر

 کیان خواست تا موقعیتی را فراهم کند و بتواند مراببیند. من مثل هر با نمی توانم و نمیشود خواسته اش را

 ردکردم. کیان گفت که سعی خودم را بکنم و من گفتم که اگرفرصتی پیش آمد به او خبر خواهم داد. از او

 م. بیست دقیقه بعد از اتمام صحبت من وکیان زنگ در به صدا در آمد وخداحافظی کردم و تماس را قطع کرد

 حمید و شبنم از راه رسیدند
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 پس از یک هفته ماندن در منزل حمید وشبنم برگشتم و باز هم روزهاي تکراري شروع شد. از شبنم چند کتاب

می رفت واصرار می کرد مرا هم با خود رمان گرفته بودم تا در مواقع بی کاري بخوانم مادر هر روز به کالس قرآن 

 ببرد، ولی ترجیح می دادم در خلوت خودم

 باشم و به آینده نامعلوم فکر کنم. پس از خواستگاري کیان حتی یکبار هم نامی از آنان به میان نیامد و نمی

 دانستم از چه راهی باید زمینه را براي خواستگاري مجدد کیان فراهم کنم

 ماجرا گذشته بود. هر روز به امیدي چشم از خواب میگشودم. یک روز که در منزل تنها بودم بهدو هفته ازاین 

 حدي دلم براي کیان تنگ شده بود که دل به دریا زدم و تلفن کردم. به محضبر قراري ارتباط وقتی فهمید از منزل

 گفت: بعد به من می گوید. تلفنزنگ میزنم فوري گفت قطع کن تا خودم تماس بگیرم. وقتی دلیلش را پرسیدم 

 را قطع کردم و منتظرتماس او شدم. هنوز دقیقه اي نگذشته بود که زنگ تلفن توسط کیان به صدا در آمد. وقتی

 گوشی را برداشتم دلیل این کاررا پرسیدم کیان گفت اینطور بهتر است زیرا اگر شرایطی پیش آمد که خواستند

 مات پرینت بگیرند شماره او در برگه نمی افتد. با ترس گفتم: پس یعنی شماره ايبراي کنترل تلفن از ریز مکال

 که چند دقیقه پیشگرفتم تو پرینت می افتد

 کیان خندید و گفت: دیگه کسی به مکالمه چند ثانیه اي که توجهی نمیکند. تازه از کجا معلوم تو زده باشی که

 فوري میخواهی خودت را لو بدهی

 شد و با کیان مدتی طوالنی صحبت کردم . از آنروز قرار شد صبح هایی که مادر به کالس می رفت خیال مراحت

 من تک زنگی به نمایشگاه بزنم و به سرعت قطع کنم تا خودش به من تلفن کند. از آن پس این طریقه ارتباط بین

 من و او شد و خیلی راحت تر از پیش بود

ا اوتماس می گرفتم. گاهی هم پیش می آمد که هر چه منتظر میشدم او زنگ نمی هر وقت منزل را خالی می دیدم ب

زد و این می رساند که در نمایشگاه نمی باشد. هر روز دلم از روز قبل بی تاب تر می شد و بیشتر هوایش را می کرد 

ر خودش کند به خصوص به حرفهاي پرشورش بدجوري عادت کرده بودم. کیان خوب می دانست چطور دل مرا اسی

 و من احساس می کردم بدون او نمی توانم حتی نفس بکشم

 یک روز کیان به من گفت که کتی راراضی کرده تا بار دیگر براي خواستگاري از من اقدام کند، اما این بار پیش

بگوید. او  از فرستادن او به منزلمان می خواهد با برادر بزرگم صحبت کند. ازکیان پرسیدم به حمید چه می خواهد

 خندید و گفت بعضی حرف ها مردانه است. من امیدوار بودم صحبت کیان باحمید بتواند خانواده ام را راضی به

 ازدواج ما کند. اینطور که کیان می گفت حمید نسبت به سایر اعضاي خانواده ام منطقی تر بوده ومن با صراحت

انستم چطور کیان باید به حمید دسترسی پیدا کند تا بتواند با او حرفش را تایید کردم. تنها مشکل این بود که نمی د

 صحبت کند. بعد از فکر زیاد قرار شد یک روز که حمید و شبنم به منزلمان آمدند به کیان خبر بدهم تا او به

 منزلمان زنگ بزند و از آنجا با حمید در ارتباط باکاري که داشت صحبت کند

 ین شده بود تا هر روزمنتظر حمید و شبنم باشم که چه وقت به منزلمان می آیند. چنداز آن روز به بعد کار من ا

 روز بعد حمید به مادر اطالع داد که می خواهد براي یکی دو روز شبنم را به منزلمان بیاورد. مادر با خوشحالی

 نجیدم، البته ازگفت قدمش سر چشمم. وقتی مادر جریان را به من گفت از خوشحالی در پوست خودم نمیگ

آمدن شبنم خیلی خوشحال بودم، ولی خوشحالی من به جهت حضور داشتن حمید در منزلمان بود تا کیان بتواند با او 

 صحبت کند. روزي که حمید و شبنم به منزلمان آمدند نتوانستم با کیان صحبت کنم، زیرا مادربه خاطر
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 رصت کوتاه که مادر و شبنم درحیاط به هوا خوري وحضور شبنم به کالس قرآن نرفت، ولی روز دوم در ف

 صحبت مشغول بودند به کیان زنگ زدم و در مکالمه اي کوتاه به اوگفتم که امشب می تواند به منزلمان زنگ

 بزند. از قضا آنشب قرار بود که الهام و شوهرش هم به منزلمان بیایند تا دور هم باشیم. با شنیدن هر صداي

 پریدم و کم مانده بود خودم رالو بدهم. نمی دانستم کیان چه موقع قرار است به منزلمان زنگ زنگ از جا می

 بزند، ولی امیدوار بودم در موقع مناسبی که حواس ها پرت است این کار رابکند

که  هنوز سفره شام را پهن نکرده بودیم که زنگ تلفن به صدا در آمد و تپش قلب من آغازشد. حسی به من می گفت

جز کیان هیچکس پشت خط نیست. از خوش اقبالی من تلویزیون فوتبال پخش می کرد و حواس حسام و آقا مسعود 

وحمید به آن بود. مادر و شبنم و الهام هم در آشپزخانه گرم صحبت و گفت و گو بودند. من جلوي در آشپزخانه کنار 

کشیدم تا سرش را گرم کنم. بعد از دو زنگ تلفن  مبیننشسته بودم و روي کاغذي براي او چشم چشم دو ابرو می

وقتی حسام را دیدم که به طرف تلفن می رفت کم مانده بود از ترس فریاد بکشم. مبین که متوجه من بودبا صداي 

 بلند گفت: ، خاله چی شد؟

 .فوري حواسم را جمع کردم و به او گفتم: دیدي گوشهاي آدمه رفت تو چشماش

ه طرف تلفن می رفت به حدي حواسم پرت شده بود که گوش آدمی را که براي مبین کشیده از دیدن حسام که ب

بودم داخل صورتش نقاشی کشیدهبودم. مبین با صداي بلند خندید و از جا بلند شد تا نقاشی را به الهام و شبنم نشان 

 اهه رفته توچششبدهد. در همان حال با صداي بلندگفت: مامان، ببین خاله الهه چی کشیده، گوش آق

 الهام نگاهی به نقاش انداخت و با خنده دستی رو سر مبین کشید و مشغول صحبت با مادر و شبنم شد

 مبین برگشت و کنار من روي زمین درازکشید. من هم ان طور که خودکار را بدون نگاه کردن روي کاغذ می

 ید رفت و در حالیکه خودش پاي تلویزیون میچرخاندم و به حسام نگاه می کردم و او را دیدم که به طرف حم

 نشست به او گفت که کسی با او کار دارد. حمید با تعجب به حسام نگاه کرد و بدون اینکه چیزي بگوید از جا

 بلند شد تا تلفن را جواب بدهد. با دقت و زیر چشم حمید را زیر نظرداشتم. او را دیدم که متفکر و عمیق به

ی یقین می دانستم به جز کیان کسی نیست گوش می دهد. چندلحظه بعد از حرکت لبهایش صحبتهاي کسی که ب

 فهمیدم با او صحبت می کند. پس از گفت و گویی طوالنی از او خداحافظی کرد. به محض گذاشتن گوشی تلفن

اسم کامالً پیش حدس زدم به من نگاه خواهد کرد که اتفاقاً همینطور هم شد و من در حالی که نشان می دادم حو

مبین است براي او نمایش بازي می کردم. ولی فهمیدم که حواسش دیگر به فوتبال نیست و در افکار عمیقی غرق 

 شده است. چند دقیقه بعد سفره پهن شد و شام صرف شد. پس از شام تا ساعتی الهام و آقا مسعود خانه مان بودند

 میشه او راتا اینکه مبین به چرت زدن افتاد و من مثل ه

 روي پایم گذاشتم تا بخوابانم.هنوز مبین خوابش نبرده بود که اقا مسعود از مادر و بقیه اجازه خواست تا

 بروند.الهام از جا بلند شد وبعد از حاضر کردن مبین اورا در اغوش شوهرش گذاشت وبه اتفاق منزلمان را ترك

 کردند. 

 ازه بدهد براي تقویت زبان انگلیسی بهبه خاطر آوردم خودم را کشتم تا مادر اج

 موسسه اي بروم، اما هر کار کردم جواب او فقط نه بود و بس. مادر معتقد بود 

 همان قدر که یک زن بتواند بخواند و بنویسد براي او کافیست و بهتر است خود 

 را درگیر کارهاي مردانه نکند و عقیده داشت بهترین کار براي زن کارهاي هنري،
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 آن هم از نوع خیاطی می باشد که عقیده او درست مخالف باچیزي بود که من دوست

یکبار از منزل حمید به ژینوس زنگ زدم، ولی به او نگفتم کیان به خواستگاري ام آمده. حتی آن موقع <br>داشتم

تی فهمید خانواده نمی شد به او بگویم در تمام این مدت با کیان در ارتباط بوده ام. ژینوس وق<br>هم رویم

کردهام خیلی ناراحت شد و مرتب از من می پرسید چرا اینکار را کرده ام. به او گفتم که از <br>محمدي را جواب

عرفان تفاهم نداشتیم.بعد از کمی صحبت ژینوس گفت که خواستگاري برایش پیدا شده که <br>نظر فکري من و

وشحال شدم واز او خواستم بیشتر برایم توضیح بدهد. او خانوادگی و اجتماعی دارد. خیلی خ<br>شرایط خوب

نام خواستگارش احمد است و در حال حاضر دانشجوي رشته حقوق در شاخه وکالت می باشد. جوان <br>گفت

خانواده دار است و سه خواهر و یک برادرکوچکتر ازخود دارد که البته در شهرستان میانه زندگی می <br>مومن و

رسیدم نظرش راجع به خواستگارش چیست و ژینوس پاسخ داد ممکن است به او پاسخ مثبت پ<br>کنند. ازاو

خانواده اش را پسندیده و هم خودش مرد خوب و فهمیده اي است. هیجانزده گفتم: پس <br>بدهد. زیرا هم

یانه بروم؟ ژینوس خندید و گفت: تو از کجا فهمیدي قراره بعد از ازدواج به م<br>شدي<br>راستی تو هم رفتنی

خب آره دیگه ،پس چرا گفتی رفتنی شدي؟ -<br>بري اونجا زندگی کنی؟<br>با تعجب گفتم: مگه می خواهی

<br>- من رفتنت به خونه شوهر گفتم<br> ژینوس خندید و گفت: خوبخنگه خونه شوهرم همونجاست

اي زندگیم باشه چرا که اگه شرایط خوبی بر-<br>یعنی راستی میخواي بري شهرستان زندگی کنی -<br>دیگه

 چیزي<br>نه 

 نتوانستم بگویم، فقط با افسوس فکر کردم که زندگی او نیز به نوعی دست خوش 

 تالطم شده است. وقتی گوشی را گذاشتم آنقدر در فکر بودم که شبنم پرسید چه 

م. او نیز متفکرانه به جریان ژینوس را برایش تعریف کرد<br>خبري شنیده ام که اینطور مات و مبهوت شده ام.

بود چه میکرد. شبنم پس از کمی فکر گفت: نمیتوانم <br>نقطه اي چشم دوخت. از او پرسیدم اگر جاي ژینوس

همان روز عصر حمید <br>خودش تعیین میکند<br>خودم را جاي او بگذارم، زیرا هر کس راه زندگی اش را

فیلمی را که حمید به <br>نه ماندم تا ضمن درست کردن شامزودتر به منزل آمد تا شبنم را به دکتر ببرد. من خا

آن لذت بردم که <br>خاطر من از یکی از دوستانش گرفته بود ببینم. نام فیلم دزیره بود و من به حدي از دیدن

قیمه بادمجان <br>دوست داشتم بار دیگر آن را از اول ببینم. بعد از دیدن فیلم سراغ درست کردن شام رفتم و

آماده شده بود. <br>زیرا غذاي مورد عالقه شبنم بود. از رفتن شبنم و حمید سه ساعتی می گذشت و شام هم پختم

 بلند<br>مدتی را به خواندن مجله اي که روي میز اتاق نشیمن بود گذراندم تا اینکه حوصله ام سر رفت و

 بفهمد  شدم. خواستم به مادر تلفن کنم و حالش را بپرسم، ولی می دانستم وقتی

 تنهاهستم سرزنشم می کند که چرا تلفن را بدون اجازه اشغال کرده ام. از خیر 

 زنگ زدن به مادر گذشتم که ناگهان یاد کیان افتادم و با خودم گفتم چرازودتر 

 یادم نیامد به او تلفن کنم. اول دچار دلهره وتردید شدم و با خود گفتم نکند 

ز راه برسند، ولی بعد با خودم فکر کردم هر وقت حمید به منزل می آید با این که شبنم و حمید ا<br>همان موقع

 میزند؛<br>کلید دارد زنگ

 اما نمیدانستم حاال که شبنم هم با اوست همین کار را می کند یا نه. مدتی 

 فکر کردم و چون طاقت نیاوردم به طرف تلفن رفتم و بدون کوچکترین فکر شماره 
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 خودش گوشی را برداشت و باشنیدن صدایش که گفت بله تپش قلبم <br>کیان راگرفتم

 شروع شد. لحظه اي سکوت کردم و وقتی براي بار دوم با صداي به نسبت بلندي گفت

گفتم: بله،انتظار داشتی کی <br>لحظه اي مکث کرد و بعد گفت: الهه تویی؟<br>بله به او سالم کردم

خوبه، ولی من حالم اصال خوب نیست -<br>خوبم -<br>حالت چطوره؟ نفس عمیقی کشید و گفت:<br>باشه؟

<br>از این حرف جا خوردم و گفتم: چرا؟<br>،نمیدیدمش 

 ولی حس می کردم از من دلگیراست و مانند زمانی که ناراحت می شد پنجه هایش 

 را در موهایش فرو کرده است. مکثی کرد و گفت: منتظر بودي وقتی به خواستگاري 

 دختري می رود بعد خانواده اش در نهایت بی احترامی حتی نمی گذارند باسینی 

غم تمام وجودم را <br>چاي جلوي شان بیاید دنبک دست بگیرد و براي شکسته شدن ارزشش بزند و برقصد

 آهسته وناراحت<br>گرفت. کیان حق داشت، خانواده من به خصوص مادر با اینکار غرور او را شکسته بودند.

.به هرحال خانواده من بودند که چنین کاري -<br>توچرا ؟ تو که کاري نکردي -<br>گفتم: معذرت میخوام

براي من مهم نبود، چون با زمینه ایکه از خانواده ات داشتم حدس می زدم چنین برخوردي داشته -<br>کردند

وعده وعید راضیش کردم به خونتون براي کتی این موضوع خیلی گران تمام شد. اولش با هزار <br>باشند، اما 

خواستگاري رو بزاره. بعد هم وقتی اون برخورد رو از مادرت دید کارد می زدند خونش در <br>زنگ بزنه تا قرار

از این که مادرش تمایلی به آمدن نداشت و کیان به او وعده وعید داده بود تا راضی اش کند خیلی <br>نمی اومد

با این حال گفتم: باز معذرت می خوام. نمی دونستم قراره چنین کاري بکنند وگرنه شد، ;br>&nbsp>حالم گرفته

خنده اي کرد و گفت: اوال که احتیاج به گذاشتن و نگذاشتن تو نبود، چون من در هرصورت <br>نمی گذاشتم بیایی

وششون بیاد و چه من فقط خودت رو می خوام با کس دیگه اي هم کار ندارم. چه از من خ<br>می آمدم. در ثانی

تصمیمم رو گرفتم. از اینکه هنوز سر حرفش بود دلم گرم شد و در حالی که سعی می <br>خوششون نیاد من

ندهم گفتم: ولی به این ترتیب که پیش اومده مادرت دیگه حاضر نمی شه پا جلو <br>کردم هیجانم را نشان

هتره زمینه اي براي خانواده ات فراهم کنی تا اینبار کتی اون کاري رو می کنه که من میخوام. تو هم ب-<br>بزاره

از ناراحتی لبم را به دندان گزیدم وبا <br>اومدم جوري به ما نگاه نکنند که گویی شیطان از جهنم آمده<br>وقتی 

آنان برگشت نشان می داد که حتی <br>افسوس سرم را تکان دادم. کیان حق داشت. چهره مادر وقتی از بدرقه

ه با آنان هم کالم شود و همین مرا بیش از پیش ناراحت می کرد که چرا مادر باید چنین کاري عارش شد

با این که می دونم راهی رو که <br>کیان وقتی متوجه سکوت من شد گفت: الهه، از تو ناراحت نیستم<br>بکند

م توي یک جوي نمی اش آب<br>انتخاب کردم خیلی سخته و دست روي دختري گذاشتم که حتی یک با خانواده

و نه فرهنگ خانواده ات. <br>رود، ولی نمی دونم چرا اصرار دارم با تو ازدواج کنم. براي من نه وضع زندگیت مهمه

 از<br>من فقط خودت رو می خوام الهه، متوجهی؟

 حرفهاي کیان دلم گرفت. دوست نداشتم او متوجه تفاوت فاحشی که بین خانواده 

کیان خواست تا موقعیتی را فراهم <br>ود، اما شده بود و حرفهایش به این نکته اشاره داشتهایمان وجود دارد بش

ردکردم. کیان گفت که سعی خودم را <br>کند و بتواند مراببیند. من مثل هر با نمی توانم و نمیشود خواسته اش را

فظی کردم و تماس را قطع کردم. خداحا<br>بکنم و من گفتم که اگرفرصتی پیش آمد به او خبر خواهم داد. از او

پس <br>حمید و شبنم از راه رسیدند<br>بیست دقیقه بعد از اتمام صحبت من وکیان زنگ در به صدا در آمد و
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از یک هفته ماندن در منزل حمید وشبنم برگشتم و باز هم روزهاي تکراري شروع شد. از شبنم چند 

 رمان<br>کتاب

 بخوانم مادر هر روز به کالس قرآن می رفت  گرفته بودم تا در مواقع بی کاري

باشم و به آینده نامعلوم فکر کنم. <br>واصرار می کرد مرا هم با خود ببرد، ولی ترجیح می دادم در خلوت خودم

دانستم از چه راهی باید زمینه را براي <br>پس از خواستگاري کیان حتی یکبار هم نامی از آنان به میان نیامد و نمی

دو هفته ازاین ماجرا گذشته بود. هر روز به امیدي چشم از خواب <br>اري مجدد کیان فراهم کنمخواستگ

حدي دلم براي کیان تنگ شده بود که دل به دریا زدم و تلفن <br>میگشودم. یک روز که در منزل تنها بودم به

کن تا خودم تماس بگیرم.  زنگ میزنم فوري گفت قطع<br>کردم. به محضبر قراري ارتباط وقتی فهمید از منزل

را قطع کردم و منتظرتماس او شدم. هنوز دقیقه اي <br>وقتی دلیلش را پرسیدم گفت: بعد به من می گوید. تلفن

گوشی را برداشتم دلیل این کاررا پرسیدم کیان <br>نگذشته بود که زنگ تلفن توسط کیان به صدا در آمد. وقتی

براي کنترل تلفن از ریز مکالمات پرینت <br>ی پیش آمد که خواستندگفت اینطور بهتر است زیرا اگر شرایط

که چند دقیقه پیشگرفتم تو پرینت می <br>بگیرند شماره او در برگه نمی افتد. با ترس گفتم: پس یعنی شماره اي

و زده باشی کیان خندید و گفت: دیگه کسی به مکالمه چند ثانیه اي که توجهی نمیکند. تازه از کجا معلوم ت<br>افتد

خیال مراحت شد و با کیان مدتی طوالنی صحبت کردم . از آنروز <br>فوري میخواهی خودت را لو بدهی<br>که

من تک زنگی به نمایشگاه بزنم و به سرعت قطع کنم تا خودش <br>قرار شد صبح هایی که مادر به کالس می رفت

 هر<br>او شد و خیلی راحت تر از پیش بود من و<br>به من تلفن کند. از آن پس این طریقه ارتباط بین

 وقت منزل را خالی می دیدم با اوتماس می گرفتم. گاهی هم پیش می آمد که هر 

 چه منتظر میشدم او زنگ نمی زد و این می رساند که در نمایشگاه نمی باشد. هر 

 روز دلم از روز قبل بی تاب تر می شد و بیشتر هوایش را می کرد به خصوص به 

 حرفهاي پرشورش بدجوري عادت کرده بودم. کیان خوب می دانست چطور دل مرا اسیر 

یک روز کیان به من گفت که کتی <br>خودش کند و من احساس می کردم بدون او نمی توانم حتی نفس بکشم

 از<br>راراضی کرده تا بار دیگر براي خواستگاري از من اقدام کند، اما این بار پیش

 به منزلمان می خواهد با برادر بزرگم صحبت کند. ازکیان پرسیدم  فرستادن او

 به حمید چه می خواهد بگوید. او خندید و گفت بعضی حرف ها مردانه است. من 

ازدواج ما کند. اینطور که کیان می گفت حمید <br>امیدوار بودم صحبت کیان باحمید بتواند خانواده ام را راضی به

 حرفش<br>خانواده ام منطقی تر بوده ومن با صراحتنسبت به سایر اعضاي 

 را تایید کردم. تنها مشکل این بود که نمی دانستم چطور کیان باید به حمید 

 دسترسی پیدا کند تا بتواند با او صحبت کند. بعد از فکر زیاد قرار شد یک روز

زلمان زنگ بزند و از آنجا با حمید در ارتباط من<br>که حمید و شبنم به منزلمان آمدند به کیان خبر بدهم تا او به

از آن روز به بعد کار من این شده بود تا هر روزمنتظر حمید و شبنم باشم که <br>باکاري که داشت صحبت کند

روز بعد حمید به مادر اطالع داد که می خواهد براي یکی دو روز شبنم را به <br>چه وقت به منزلمان می آیند. چند

گفت قدمش سر چشمم. وقتی مادر جریان را به من گفت از خوشحالی در <br>ورد. مادر با خوشحالیمنزلمان بیا

 آمدن<br>پوست خودم نمیگنجیدم، البته از



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 6 9  

 

 شبنم خیلی خوشحال بودم، ولی خوشحالی من به جهت حضور داشتن حمید در منزلمان

 نزلمان آمدندبود تا کیان بتواند با او صحبت کند. روزي که حمید و شبنم به م

حضور شبنم به کالس قرآن نرفت، ولی روز دوم در فرصت <br>نتوانستم با کیان صحبت کنم، زیرا مادربه خاطر

صحبت مشغول بودند به کیان زنگ زدم و در مکالمه اي کوتاه <br>کوتاه که مادر و شبنم درحیاط به هوا خوري و

ند. از قضا آنشب قرار بود که الهام و شوهرش هم به منزلمان بز<br>به اوگفتم که امشب می تواند به منزلمان زنگ

زنگ از جا می پریدم و کم مانده بود خودم رالو بدهم. نمی دانستم <br>بیایند تا دور هم باشیم. با شنیدن هر صداي

ت این بزند، ولی امیدوار بودم در موقع مناسبی که حواس ها پرت اس<br>کیان چه موقع قرار است به منزلمان زنگ

 هنوز<br>کار رابکند

 سفره شام را پهن نکرده بودیم که زنگ تلفن به صدا در آمد و تپش قلب من 

 آغازشد. حسی به من می گفت که جز کیان هیچکس پشت خط نیست. از خوش اقبالی من 

 تلویزیون فوتبال پخش می کرد و حواس حسام و آقا مسعود وحمید به آن بود. مادر

 م هم در آشپزخانه گرم صحبت و گفت و گو بودند. من جلوي در و شبنم و الها

 آشپزخانه کنار مبیننشسته بودم و روي کاغذي براي او چشم چشم دو ابرو می 

 کشیدم تا سرش را گرم کنم. بعد از دو زنگ تلفن وقتی حسام را دیدم که به طرف 

 جه من بودبا صداي تلفن می رفت کم مانده بود از ترس فریاد بکشم. مبین که متو

.فوري حواسم را جمع کردم و به او گفتم: دیدي گوشهاي آدمه رفت تو <br>بلند گفت: ، خاله چی شد؟

 از<br>چشماش

 دیدن حسام که به طرف تلفن می رفت به حدي حواسم پرت شده بود که گوش آدمی را

 اي بلند که براي مبین کشیده بودم داخل صورتش نقاشی کشیدهبودم. مبین با صد

 خندید و از جا بلند شد تا نقاشی را به الهام و شبنم نشان بدهد. در همان حال

الهام نگاهی به نقاش انداخت <br>با صداي بلندگفت: مامان، ببین خاله الهه چی کشیده، گوش آقاهه رفته توچشش

گشت و کنار من روي زمین مبین بر<br>و با خنده دستی رو سر مبین کشید و مشغول صحبت با مادر و شبنم شد

چرخاندم و به حسام نگاه می کردم و <br>درازکشید. من هم ان طور که خودکار را بدون نگاه کردن روي کاغذ می

نشست به او گفت که کسی با او کار <br>او را دیدم که به طرف حمید رفت و در حالیکه خودش پاي تلویزیون می

بلند شد تا تلفن را جواب بدهد. با <br>و بدون اینکه چیزي بگوید از جادارد. حمید با تعجب به حسام نگاه کرد 

 صحبتهاي<br>دقت و زیر چشم حمید را زیر نظرداشتم. او را دیدم که متفکر و عمیق به

 کسی که بی یقین می دانستم به جز کیان کسی نیست گوش می دهد. چندلحظه بعد از

 س از گفت و گویی طوالنی از او حرکت لبهایش فهمیدم با او صحبت می کند. پ

 حدس زدم به من نگاه خواهد کرد که<br>خداحافظی کرد. به محض گذاشتن گوشی تلفن

 اتفاقاً همینطور هم شد و من در حالی که نشان می دادم حواسم کامالً پیش 

 مبین است براي او نمایش بازي می کردم. ولی فهمیدم که حواسش دیگر به فوتبال 

 در افکار عمیقی غرق شده است. چند دقیقه بعد سفره پهن شد و شام صرف نیست و 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7 1  

 

تا اینکه مبین به چرت زدن افتاد و من مثل همیشه <br>شد. پس از شام تا ساعتی الهام و آقا مسعود خانه مان بودند

بقیه اجازه خواست  روي پایم گذاشتم تا بخوابانم.هنوز مبین خوابش نبرده بود که اقا مسعود از مادر و<br>او را

بروند.الهام از جا بلند شد وبعد از حاضر کردن مبین اورا در اغوش شوهرش گذاشت وبه اتفاق منزلمان را <br>تا

 ترککردند. 

پس از رفتن الهام من هم بلند شدم تا براي شستن ظرفها به اشپزخانه بروم.شبنم همراه من به اشپزخانه امد تا کمک 

م ظرف بشوید او را روي صندلی نشاندم ودستمالی به دستش دادم وگفتم ظروفی را که روي کند.براي اینکه نگذار

میز می گذارم خشک کند.او قبول کرد وبه ترتیب همان طور که ظرف می شستم با او صحبت می کردم.پس از 

ودند.به محض شستن ظرفها به تعداد افراد چاي ریختم وهمراه شبنم به هال رفتیم.حمید ومادر وحسام نشسته ب

ورودم فهمیدم که حمید انان را در جریان مکالمه اش با کیان گذاشته زیرااخمهاي حسام درهم بود و مادر نیز گرفته 

وناراحت می نمود.به خودم تلقین کردم که نباید از چیزي ناراحت باشم زیرا از هیچ چیز خبر ندارم.سینی چاي را 

د سپس به شبنم تعارف کردم.حمید چاي برداشت ولی حسام با اخم گفت ابتدا جلوي مادر گرفتم که گفت میل ندار

که نمی خواهد.با خونسردي سینی را وسط گذاشتم وبراي خودم نیز فنجانی چاي برداشتم.نگاهم به حسام افتاد که با 

 خشم وعصبانیت مرا نظاره می کرد.با تعجبی ساختگی گفتم:چی

 رص ودر حالی که خیلی مالحظه حضور شبنم را می کرد گفت:میشد؟چرا این جوري نگاه می کند؟حسام با ح

خوام ببینم چی می بینم.خونسرد گفتم:خب چی می بینی؟خیلی خوشگلم نه؟احساس کردم با این حرف حسام خیلی 

کالفه شد زیرا گفت:کاش به جاي خوشگلی یک کم عقل تو اون کله بود.با تعجب به حمید که حس می کردم حوصله 

سام را ندارد نگاه کردم وگفتم:مگه من چه کار کردم؟حمید به زحمت لبخند زد و گفت:الهه جون یک بحث من وح

 لیوان اب براي من بیار.فهمیدم می خواهد مرا پی نخود سیاه بفرستد تا با حسام چیزي

 خته بود وبابگوید.سرم را تکان دادم وبراي اوردن اب به اشپزخانه رفتم.وقتی برگشتم حسام سرش را پایین اندا

 همان عصبانیت به خودش می پیچید.کمی بعد از جا برخاست وبا شب به خیري که به شبنم وحمید گفت به

 اتاقش رفت.پس از رفتن حسام جو که ارام شد حمید جلوي مادر و شبنم به من گفت:الهه خانواده بهتاش را تا

د چنین سوالی بپرسد.به محض شنیدن این پرسش چه حد می شناسی؟انتظار همه چیز را داشتم به جز اینکه حمی

تکانی خوردم وبدون اینکه فیلم بازي کنم هاج وواج به مادر و سپس به حمید نگاه کردم.حمید ارام وخونسرد نشسته 

بود وبا نگاهی که نه سرزنش در ان بود نه تهدید به من چشم دو خته بود.نگاه حمید به من ارامش می داد و می 

ور او نباید از چیزي بترسم.فکري کردم وبه حمید که منتظر پاسخ بود نگاه کرده وگفتم:من زیاد روي دانستم با حض

انها شناخت ندارم.فقط مادرش یک مدت توب یمارستان ما بستري بود.حمید نفس بلندي کشید وگفت:خودش 

 روچی؟سرم راپایین انداختم وبا خجالت گفتم:یکی دوبار بیشتر ندیدمش.

 جور ادمهایی هستن؟به نظرت چه

 مکثی کردم وبعدبالکنت گفتم:خوبن...یعنی نمی دونم...شاید خوب باشن.

 حمید دستی به موهایش کشید و گفت:تو با پسره ...منظورم همین بهتاشه صحبت کردي؟

حتی  قلبم به تپش افتاد وحس کردم صورتم داغ شد.نمی دانم کیان به حمید چه گفته بود.می ترسیدم اگر بگویم که

 او را ندیده ام کیان چیزي گفته

 باشد که دروغگویی ام فاش شود.سرم را پایین انداختم تا سرخی صورتم کمتر دیده شود.مادر که تا ان لحظه
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 ساکت بود با حرص گفت:دیدي چه خاکی به سرم شد.دیدي وقتی اون بچه می گفت نزار این دختره بره بیرون

 یدي...مادر مرتب خودش را سرزنش می کرد که چرا گذاشته من هرگفتم مادر جون حواسم بهش هست د

 کاري که دلم خواسته بکنم.از حرص وناراحتی کم مانده بود فریاد بکشم و بگویم چه وقت مرا ازاد گذاشته؟هر

 وقت خواستم کاري کنم ان قدر بهانه اورده ومرا از این وان ترسانده که مجبور شدم براي رسیدن به ان هزار

 دوز وکلک سوار کنم.من در تمام مدت زندگی ام حق نداشتم دوستی انتخاب کنم که برادر بزگتر داشته باشد

 وهیچ گاه به جز منزل ژینوس که مادر نسبت به او احساس ترحم می کرد نتوانستم به منزل دوستانم بروم.این

 دنیاي دیگران با دنیایی که من در ان همه پرهیز براي چه بود؟مادر وحسام کاري کرده بودند که من فکر کنم

زندگی می کنم خیلی فرق دارد.به همین خاطر همیشه دلم می خواست چیزي را داشته باشم که همیشه از ان محروم 

 بودم.من دنیاي ازادي را می خواستم که قید و بند هاي دست وپا گیر ان روح لطیف و طبع حساسم را

 ی خواستم.دوست داشتم تجربه وخطا را بیازمایم تا بتوانم هدف درستی را براينیازارد.من جوانی نکرده ام را م

زندگی انتخاب کنم.در عوض چه به من فهمانده بودند.مشتی تکلیف خشک وسخت که سر پیچی از ان به قیمت 

می  تحقیر شدنم بود.اگر من به جاي عاطفه وحسام هم به جاي عرفان بود شاید دنیاي معنویات را طوري دیگر

 شناختم.طوري که فرسنگها با تعصب وغیرت کاذب فرق داشت ولی افسوس زمانی عمق این مطلب را درك

 کردم که خیلی دیر شده بود وروي پلی ایستاده بودم که پشت سرم فرو ریخته بود وراهی جز ادامه

 ی کردم صداي حمید رانداشتم.همان طور که چون مجرمی سرم پایین بود ودر دل خودم را از هر گناهی تبئه م

 شنیدم که مادر را به صبوري و ارامش می خواند

 اخر به من گفت:الهه سعی کن همیشه طوري براي زندگیت

 تصمیم بگیري که مطمئن باشی باخت در ان نداري.همیشه توجه داشته باش اگر حتی یک درصد هم فکر کردي

ت احساست خطاي دید به تو داده باشد ونتوانسته باشی با ممکن بازنده شوي قدم به اون راه نگذار چون ممکن اس

 درایت راهت را انتخاب کنی.

 حمید از جا برخاست تا به اتفاق شبنم براي خواب به طبقه باال بروند.من هم بعد

 از جمع کردن فنجانهاي چاي به اشپزخانه رفتم وبعد از ان براي خواب به اتاقم رفتم.بدون اینکه به حرف حمید

 وب فکر کنم فقط به این فکر کردم که عاقبت چه اتفاقی خواهد افتاد وبا این همه توضیح وتفسیر عاقبت بهخ

 کیان چه جوابی خواهند داد.کیان یک بار دیگر براي خواستگاري از من اقدام کرد واین بار هم مادر و محکم تر

 وع وقتی به کیان زنگ زدم براي اولین باراز او حسام سد راهش شدند و قاطع پاسخ نه دادند.پس از این موض

عصبی وپرخاشگر به من گفت:ببین الهه عاقبت مجبور می شوم کاري کنم که خانواده ات تو را دو دستی تقدیمم 

کنند.حرفش را به حساب عصبانیت بیش از حدش گذاشتم واز او خواستم تا به خودش مسلط باشد.حرف من باعث 

 وشحال بودم کنارش نیستم تا چهره خشمناکش را ببینم وبر خود بلرزم.شد بیشتر عصبانی شود ومن خ

 کیان با خشم غرید:منو باش که فکر می کردم خانواده ات حرف حساب سر شون میشه ولی نمی دونستم

 باید با زبون دیگه اي حرفم رو حالیشون کنم.

 چاره اي جز سکوت نداشتم .می تر سیدم چیزي بگویم که او را

 عصبانی کنم.کیان نفس عمیقی کشید ودر حالی که کمی ارامتر شده بود گفت:الهه به من بگو با منی یا نه؟ بیشتر

 من با تو هستم ولی از من نخواه برم سینه سپر کنم وبه مادر وبرادرم بگم منو به تو بدهند.-
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 ازت نمی خوام این کار رو بکنی ولی می خوام به حرفم گوش کنی.-

 رخواستی کردم.من که هر کا-

 می دونم ولی این کار فرق داره.-

 با ترس گفتم:کیان تو رو جون هر کسی که از همه بیشتر دوست داري فقط کاري نباشه مجبور بشم بهت بگم

 نه.

 کیان سکوت کرد وبعد گفت:اصال ولش کن بزار خوب فکر کنم تا ببینم چه کار باید کنم.

 نگران نباش درست میشه-

 میشه مادرت خواب نما میشه که تو رو به من بده؟نمی دونم ولی امیدوارم این طور بشه.نفس چی درست-

 عمیقی کشید وگفت:خب دیگه فعال کاري ندارم هر وقت تونستی به من زنگ بزن.حتی اگر شده به

 خونه.باشه.کاري نداري؟

 نه خدا حافظ.-

 خدا حافظ.-

فتم وبه بنبستی که پیش رویم قرار داشت فکر کردم.دیگر به راستی پس از گذاشتن گوشی سرم را بین دستانم گر

 تصمیم گرفته بودم وسفت وسخت خواهان ازدواج با کیان

 بودم فقط امیدوار بودم شرایطی پیش نیاید تا مجبور به انتخاب یکی شوم کیان یا خانواده ام.وقتی کیان براي بار

 اري از مادر وقت بگیرد مادر با لحن تندي به او گفت که خانم ماسوم کتی را وادار کرد تا تلفنی براي خواستگ

 دخترمان را شوهر نمی دهیم و دیگر به اینجا زنگ نزنید و به این ترتیب اب پاکی را روي دست او ریخت ولی

ط کرده نمی دانم کتی به مادر چه گفت که با نگاه تیزي رو به من کرد و در حالی که نفس نفس می زد گفت : الهه غل

. با حیرت و ترس به مادر نگاه کردم که کم مانده بود از پشت تلفن با کتی دعوا کند نمی دانم مادر چه شنیده بود 

ولی با خودم فکر کردم کتی کدام یک از غلطهاي بی شمار مرا به مادر گفته است . مادر با حرص و بدون خداحافظی 

فت : الهه کاش می مردي و من این روزها رو نمی دیدم اي کاش گوشی را سر جایش گذاشت و به من نگاه کرد و گ

جاي پدرت من مرده بودم تا این قدر از دست تو عذا ب نمی کشیدم . ان قدر گفت و مرا نفرین کرد تا با گریه او را 

که الهام به ترك کردم و به اتاقم پناه بردم نمی دانستم کتی به مادر چه گفته بود که این قدر ناراحت شده بود عصر 

منزلمان امد مادر ماجرا را براي او گفت و تازه ان وقت فهمیدم کتی به مادر گفته : خانم مخالفت شما براي ازدواج 

این دو جوون فایده اي نداره زیرا دخترتان از قبل بله را به پسرم گفته است . مادر که داغ دلش تازه شده بود بناي 

فت : بیا این همه زحمت بکش دختر بزرگ کن بعد سرخود بشه الهه ان شاء ا.. گریه را گذاشت و خطاب به الهام گ

 داغت به دلم بمونه.

 الهام مادر را ارام کرد و خطاب به من که

 جلوي در اشپزخانه ایستاده بودم و با صداي اهسته اشک می ریختم گفت : الهه بیا جلو ببینم چه دردي داري .

همان جا ایستادم. الهام با ناراحتی گفت : حرف حسابت چیه ؟ اگه پسره رو می خواي  بدون اینکه واکنشی نشان بدهم

 رك و راست بگو دیگه چرا مامان رو اذیت می کنی .

مادر با عصبانیت گفت : چی می گی دختر میخواد چیه ؟ می خوام نخواد . حرف من اینه که این پسره به درد ما نمی 

 دش طالخوره ندیدي چطور مثل زنا به خو
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 اویزون کرده بود ؟تو فکر می کنی تو عمرش حتی یک رکعت نماز خونده ؟ مادرشو ندیدي مثل تازه عروسا

 بزك کرده بود ؟ میخواي این ذلیل مرده را که همین جوري نزده می رقصه بدم دست این ادما عوض ادم

 ر به اون نازنینی رو دست بهکردنش از اینی که هست خرابترش کنن پس بگو دختره چه مرگش بوده که پس

 سر کرد بگو سرش به کدوم اخور بند بوده . 

 از اینکه مادر چنین بی محابا مرا به باد تحقیر و انتقاد گرفته بود

 نتوانستم ارام بمانم و با فریاد گفتم : مثال شما که نماز می خونید چرا غیبت می کنید ؟ از کجا می دونید ادماي

 ر من از بعضیها که خیلی ادعاشون میشه بهترند ....عوضی هستند به نظ

هنوز حرفم به پایان نرسیده بود که نفهمیدم چطور مادر از جا پرید و تا به خودم بیایم موهایم را دور دستانش پیچید 

اتاقم پناه اگر الهام به کمکم نیامده بود تا میخوردم مرا می زد الهام مرا از چنگ مادر بیروم اورد و من با گریه به 

بردم صداي نفرین و ناسزاي مادر را می شنیدم هم چنین صداي الهام را که سعی می کرد او را ارام کند دلم 

نمیخواست چنین وضعیتی پیش بیاید ولی دیگر نمی شد کاري کرد همان لحظه حسام سررسید و با دیدن وضعیت 

بی حالم را جا بیاورد بازهم الهام سپر بالیم شد و نگذاشت مادر که هنوز با گریه مرا نفرین می کرد سراغم امد تا حسا

 از حسام کتک

 بخورم ولی جاي سیلی محکمی که ابتداي ورودش به صورتم زد چنان سرخ شده بود که فکر کردم یک طرف

 را درصورتم به اندازه توپی باد کرده است الهام تا دیر وقت منزلمان بود تا اینکه اقا مسعود در حالی که مبین 

 اغوش داشت براي بردنش امد مبین به محض ورود سراغ مرا از مادرش گرفت و الهام او را به طرف اتاقم

 هدایت کرد مبین وقتی وارد اتاقم شد که جلوي در کمد دراز کشیده بود و به اینده نامعلوم خود فکر می کردم

 م و با خنده او را در اغوش بگیرم وقتی دیدمبین مثل همیشه انتظار داشت به محض ورودش دستانم را باز کن

افسرده و غمگین دراز کشیده ام جلو امد و ارام کنارم نشست و گفت : خاله چی شده ؟ با زحمت چشمانم را که از 

شدت گریه پف کرده بود باز کردم و گفتم : هیچی عزیزم سرم درد می کنه . مبین که متوجه گریه ام شده بود گفت 

تی سرم درد می گیره گریه نمی کنم مامانم به من دوا می ده خوب می شم . همان طور که دراز کشیده : خاله من وق

بودم او را در اغوش گرفتم و در حالی که کنارم میخواباندمش گفتم : همین االن دواي سر درد خاله رسیده بزار 

یش چقدر هم این دوا خوشمزه بخورمش حالم خوب میشه سپس چند بوسه محکم از صورتش گرفتم و گفتم : اخ

بود. مبین می خندید و از اینکه او را دوا خطاب می کردم لذت می برد فقط چند دقیقه اي که او کنارم بود ارام شدم و 

به محض اینکه الهام او را صدا کرد تا بروند باز در خودم فرو رفتم ان شب براي شام هم از اتاق خارج نشدم هیچ 

 صبح روز بعد الهام به مادر زنگ زد تا مرا به منزلشان بفرستد کس هم مرا صدا نکرد.

 شاید میخواست با من صحبت کند مادر هنوز از دستم دلخور بود با چهره اي گرفته گفت که حاضر شوم تا به

 منزل الهام برویم بدون مخالفت حاضر شدم مادر مرا تا جلوي در خانه الهام رساند و خودش برگشت الهام وقتی

 مرا با صورت وروم کرده دید سرش را تکان داد و گفت : الهه چرا با خودت این جور می کنی ؟

 با تمسخر گفتم

 : اگه منظورت صورتمه باید به عرضتون برسونم این قرمزي حاصل کار حسام خانه که فقط یاد گرفته رو ضعیف

 تر از خودش دست بلند کنه .

 ه چرخید تا به طرف اشپزخانه برود گفت :الهام نفس بلندي کشید و در حالی ک
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 الهه خودتم خوب می دونی هیچ کس بد تو رو نمیخواد .

 بدون مکث گفتم : پس چرا نمی گذارین راهمو خودم انتخاب کنم . 

 از نیمه راه برگشت و هاج و واج مرا نگاه کرد پس از مکثی کوتاه گفت : یعنی تو راستی راستی

 شی ؟ میخواي زن اون پسره ب

دلم را به دریا زدم و گفت : اره . حس کردم از جواب صریحی که دادم نفس در سینه الهام حبس شد و لحظه اي بعد 

 با حیرت گفت : الهه... 

سرم را بلند کردم و به او که چشمانش از فرط تعجب گرد شده نگاه کردم اهسته گفتم : الهام من تصمیم خودم رو 

کنه که هیچی و گرنه ...به راستی نمی دانستم اگر موافقت نکند چه کار خواهم کرد و این گرفتم اگر مادر موافقت 

 کلمه را همین طوري به زبان اوردم

ولی الهام با دهانی نیمه باز و در حالی که حس کردم رنگش به شدت پریده است مرا نگریست به طوري که یک 

 ند لحظه بعد به خود امد و با لحنی وا رفته از من پرسید:لحظه نگران شدم که نکند از حال برود خوشبختانه چ

 الهه هیچ می فهمی چی می گی؟

 پاسخی ندام و براي فرار از نگاهش به طرف هال رفتم و روي مبل راحتی

 نشستم .

 همان جمله کار خودش را کرد زیرا الهام با حمید تماس گرفت و ماجرا را به او گفت همان شب حمید

 مادر و حسام جلسه اي ترتیب دادند تا وضعیت مرا مشخص کنند اولین بار خودم را تنهاي تنها دیدم و الهام و

 زیرا حتی حمید هم که همیشه جانب مرا می گرفت مخالف ازدواج من با کیان بود ان شب حمید صحبت کرد و

 از من خواست تمام جوانب کار را بسنجم 

 ر مالحضه حمید نبود ممکن بودحسام با عصبانیت تمام می غرید و اگ

 حتی دست به رویم دراز کند مادر می گریست و نفرینم می کرد و الهام با نصیحت میخواست مرا از انجام چنین

 کاري منصرف کند در مقابل تمام حرفها و تهدیدها فقط سکوت کردم و به این ترتیب به انان فهماندم که سر

ري هم نداشتم می بایست با کیان ازدواج می کردم زیرا نمی توانستم اتفاقی را که انتخاب خودم هستم البته چاره دیگ

بین من و او افتاده بود نادیده بگیرم و همین مرا مقید کرده بود که جز او کس دیگري را نپذیرم فرداي ان روز در 

و گفتم می تواند بار دیگر حالی که چشمانم از شدت گریه به خون نشسته بود در فرصتی به کیان تلفن زده و به ا

براي خواستگاري اقدام کند کیان انقدر شاد و خوشحال بود که حتی متوجه گرفتگی صدایم نشد و یا اگر هم شد ان 

 را به حساب هیجان بیش از حدم گذاشت و به من گفت که منتظر تلفن کتی براي قرار

 خواستگاري باشم 

 بار مادر با چشمانی که نم اشک به ان نشسته بود دو روز بعد کتی به منزلمان زنگ زد و این

 نرم تر از پیش با کتی صحبت کرد و پس از مکالمه اي کوتاه قرار شد پنجشنبه عصر براي خواستگاري و صحبت

 در مورد مقدمات کار به منزلمان بیاند با رسیدن پنجشنبه و گذشتن نیمی از روز هیچ ذوق و شوقی در منزلمان

 مادر برخالف دفعات پیش با دلمردگی بساط پذیرایی از مهمانان عصر را اماده می کرد و بادیده نمی شد 

افکاري عمیق دست به گریبان بود از دیدن ناراحتی او زجر می کشیدم ولی نه کاري از من بر می امد و نه چاره 

د از راه رسیدند حسام با اینکه دیگري داشتم عصر حمید و شبنم به منزلمان امدند و پشت سر ان الهام و اقا مسعو
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نوبت کاري اش نبود هنوز به منزل نیامده بود و احتمال می دادم که ار قصد جایی رفته تا در مراسم خواستگاري 

 نباشد. 

بدون اینکه کسی حرفی بزند که خودم لباسهایم را عوض کردم و براي پذیرایی از مهمانانی که به خوبی می دانستم 

انان هستم اماده شدم در این میان فقط شبنم بود که بی طرفانه برخورد می کرد . عاقبت زنگ منزل  فقط خودم منتظر

به صدا در امد و حمید براي باز کردن در رفت از اشپزخانه صداي رد و بدل کردن سالمهاي خشک و سرد را شنیدم و 

شود کمی بعد شبنم به اشپزخانه امد و به من  در دلم خون گریه می کردم که چرا از همین ابتداي کار باید نحسی اغاز

گفت که براي امدن به اتاق اماده باشم . برخالف همیشه موقع چاي ریختن دستم لرزید و همان باعث شد که چاي 

داخل سینی بریزد. شبنم که متوجه حالم بود به کمکم آمد و سینی را تمیز کرد و خودش چاي را ریخت. به او نگاه 

 دلم نمیخواست این جور بشه، ولی شد.دیگه نمیتونم کاري بکنم.کردم و گفتم: 

شبنم نگاه عمیقی به چشمانم انداخت و گفت: درکت میکنم. یک موقع شرایطی پیش میاد که آدم مجبور میشه 

انتخاب کنه. آن لحظه خیلی دلم میخواست براي او که درك باالیی داشت درد و دل کنم، ولی نه وقت مناسبی براي 

 ت بود و نه مکانی که به راحتی بشود سفره دل را باز کرد. آهی کشیدم و منتظر شدم تا وقت رفتن برسد.صحب

لحظه اي بعد شبنم از جلوي در پذیرایی به من اشاره کرد تا بروم. دستها و پاهایم میلرزید و کنترلی روي آنها 

. با صداي آرامی سالم کردم و سینی چاي را جلوي نداشتم. با قدمهایی لرزان و روحی متشنج وارد اتاق پذیرایی شدم

کتی گرفتم. کتی با لبخندي تصنعی به من نگاه کرد و فنجانی چاي برداشت. پس از آن به مادر تعارف کردم که حتی 

به من نگاه نکرد و فقط با سرش اشاره کرد که میل ندارد. بقیه فنجانهاي چایشان را برداشتند. وقتی سینی چاي را 

کیان گرفتم یک نظر به او نگاه کردم . در حالی که به چهره ام چشم دوخته بود لبخندي پر معنی گوشه لبش جلوي 

بود. لبخندي که نشان از پیروزي دشات، ولی پیروزي بر چه کسی؟ چهره تک تک اعضاي خانواده ام پیش رویم 

 ض سنگینی گلویم را فشرد.ظاهر میشد و میدانستم با انتخابم دل همه را شکسته ام. از این فکر بغ

چشم از کیان برداشتم وبدون اینکه کسی بخواهد و یا حتی خودم مایل به ماندن باشم اتاق پذیرایی را ترك کرده و 

به آشپزخانه برگشتم. همانطور که نشسته بودم و فکر میکردم شبنم به آشپزخانه آمد و گفت که مهمانان میخواهند 

فکر نمیکردم مراسم خواستگاري اینقدر زود به پایان برسد. البته زیاد هم جاي بروند. خیلی تعجب کردم چون 

تعجب نداشت. وقتی افراد هم دل و هم زبان هم نباشند و به طبع حرفی براي گفتن ندارند و چنین نشستی باید هم 

وانستم کیان را خوب خیلی زود پایان بگیرد. براي خداحافظی و بدرقه آنان به هال رفتم و تازه آن وقت بود که ت

ببینم. بلوزي اسپرت پوشیده و خوشبختانه فقط ساعتی با باند مشکی به مچ دست بسته بود و از دستبند طالیش 

خبري نبود. صورتش را مثل همیشه سه تیغه کرده بود و موهایش را باال زده بود. کتی بارانی شیکی به رنگ کرم 

درز جلو و پشت بارانی مشخص بود. جورابی نازك به رنگ کرم پایش  پوشیده بود که گوشه هاي پیراهن آبی اش از

بود که دعا میکردم مادر متوجه نازکی آن نشده باشد. همان لحظه خودم را به باد سرزنش گرفتم که براي چه چیز 

الماسی  مسخره اي دعا میکنم. در جالیی که شال شیري رنگی که سر کتی بود به حدي نازك بود که الله گوشها و برق

که به گوشواره اش بود از پشت آن به خوبی نمایان بود. عالوه بر آن موهاي بلوندش بود که از جلوي شال بیرون 

ریخته بود . با وجود آرایش مالیمی که داشت هیچ به او نمیخورد پسري به بزرگی کیان داشته باشد. به یاد حرف 

بزك کرده بود. البته مادر تقصیر نداشت براي او که سال تا سال مادر افتادم که میگفت مادر پسره مثل تازه عروسا 

حتی کرم به دست و صورتش نمیزد. شاید این آرایش کم نیز خیلی زیاد به چشم می آمد. کتی با مادر و بقیه 
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ج خداحافظی کرد و جلوتر از کیان از در خارج شد. کیان هم بعد از دست دادن با حمید و آقا مسعود پشت سر او خار

شد. براي بدرقه آنان حمید و آقا مسعود تا دم در حیاط رفتند و مادر از همان راهرو برگشت. براي جمع کردن 

ظروف چاي و میوه به اتاق پذیرایی رفتم و متوجه شدم باز هم فنجان چاي کیان دست نخورده سرد شده است. گویا 

هم پوست نکنده بود و میوه ها همچنان دست  فرصتی براي پوست کندن میوه نبود، زیرا هیچ کس حتی یک میوه

نخورده در بشقابها باقی مانده بود. ظرفها را جمع کردم و فنجانهاي چاي را به آشپزخانه بردم. پس از اتمام کار به 

اتاقم رفتم. چند دقیقه بعد شبنم پیشم آمد. همانطور که با او صحبت میکردم گاهی صداي حمید و مادر را میشنیدم 

میزدند. گاهی هم الهام حرف میزد. اما نمیشنیدم چه میگفتند آن شب حسام تا دیر وقت بیرون از منزل بود  که حرف

و پس از رفتن الهام و حمید به خانه آمد. وقتی آمد ساعت از یازده و نیم شب گذشته بود. من بی خوابی به جانم 

ر بودم. با آمدن حسام به منزل خیالم راحت شد. زیرا افتاده بود و همانطور که در جایم دراز کشیده بودم غرق در فک

من هم مثل مادر نگران تاخیر طوالنی اش بودم. حسام پس از کمی صحبت با مادر به اتاقش رفت . مادر که تا آن 

 لحظه منتظر آمدن او بود پس از خاموش کردن چراغ.هال براي خوابیدن رفت.

 براي خرید از منزل خارج شود تلفن به صدا در آمد. با شتاب بهدو رو بعد، درست هنگامی که مادر میخواست 

 طرف تلفن رفتم تا اگر کسی با مادر کار دارد پیش از خارج شدن او از حیاط صدایش کنم. وقتی گوشی را

 برداشتم از شنیدن صداي کیان رنگم پرید. با شتاب به او گفتم که چند دقیقه دیگر تماس بگیرد و بعد فوري

 را سرجایش گذاشتم و با قدمهاي سریع به طرف راهرو رفتم . مادر که متوجه صداي تلفن نشده بود پستلفن 

 از آب دادن باغچه شیلنگ آب را جمع کرد و آن را کنار شیر حیاط گذاشت سپس چادرش را سر کرد .وقتی

 یاممرا جلوي در راهرو دید گفت: الهه سیب زمینیها رو پوست بکن و خالل کن تا من ب

 سرم را تکان دادم و گفتم: ناهار رو درست کنم؟

 مادر گفت: نه، خودم میام. واز در خارج شد

 پس از اطمینان از رفتن او به اتاق برگشتمو کنار میز تلفن منتظر زنگ کیان شدم. ده دقیقه بعد صداي زنگ مرا

 یشد فوري گوشی را برداشتم. کیانازجا پراند. براي قطع کردن صداي آن که چون سوهانی به روحم کشیده م

 .پشت خط بود. وقتی به او سالم کردم گفت: سالم عزیزم، خوشحالم که صدات رو میشنوم

 چی شده زنگ زدي  -

 با خنده گفت: بد کاري کردم؟

 نه، ولی اگه یک موقع مامانم خونه بود چه کار میکردي  -

 ی رو بده به خانومم کهمیخوام باهاش حرف بزنم هیچی، باهاش حال و احوال میکردم و میگفتم گوش -

 از شوخی اش لبخند زدم و گفتم: آره، اونم گوشی رومیداد به من-

 خب بی خیال، از خونتون چه خبر؟ -

 نفس عمییقی کشیدم و گفتم: چه خبري میخواي باشه ، همه خوبن و سالم دارن خدمتتون

 ونم که نمیخوان سر به تنم باشه این یکی رو دیگه حتما راست گفتی. چون مید -

 با ناراحتی گفتم: نه اینطور هم که فکر میکنی نیست

 خب این حرفها رو ول کن. میدونم مثل همیشه زیاد وقت نداري، فقط به من بگو نظر خانواده ت چیه -

 چرا نظر خودم رو نمیپرسی 
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 چه خودخواه، تو از کجا میدونی  -

 «از همون جا که فقط چی -

 حتما میخواي بگی مال تو هستم  -

 اي وهلل خوبی راه افتادي  -

 نمیدونم، هنوز که هیچی نگفتن  -

 یعنی چی که هیچی نگفتن؟ آخرش باید از تو هم نظر بخوان یا به هر حال حرفی شده باشه که معلوم بشه -

 میخوان چه غلطی بکنن

 کیان ... -

 رش رو میکنم بخوان دوباره جواب نه بهم بدن خونببخشید عزیزم، دست خودم نیست وقتی فک-

 خونم رو میخوره، ولی خودمونیم عجب خانواده کلیدي داري 

 کیان خواهش میکنم . -

 باشه عزیزم، سعی میکنم حرفم رو تو دلم نگه دارم)باید نگه داري( ولی الهه اگه اینبار هم بخوان مثل دفعه-

 اید یک فکر اساسی کنیم .هاي پیش نه و نمیشه تو کار بیارن ب

 چه فکري  -

 اگه بهت بگم نه نمیگی  -

 اگه حرفت درست و حسابی باشه شاید نگم  -

 درست و حسابی که نیست ، ولی تنها چاره کاره . -

 خب؟ بگو  -

 بیا با هم فرار کنیم .-

 شوخی میکنی  -

 نه به جون خودت، جدي جدي میگم  -

 ه ، هفده ساله حرف میزنی. منو باش که گفتم چه فکر بکري کردي .کیان، مثل پسراي شانزد -

 میدونی منظورم فرار فرار که نبود یعنی... میخوام بگم که بیاي خونه ما -

 متوجه منظورت نمیشم  -

.یک با تو آدم نمیتونه راحت صحبت کنهمنظورم اینه اکر اینبار با ازدواجمون موافقت نکردند یک روز بیا خونه ما..-

 شب که بمونی مجبور میشن 

 تازه متوجه منظورش شدمو از خجالت لبم را به دندان گزیدم.وقتی کیان متوجه سکوتم شد خندید و گفت:

 الهه ضعف نکردي؟-

 با حرص گفتم: بی مزه

 خدا رو شکر حالت خوبه . خب چیکار میکنی  -

 نه  -

 یعنی قبول نمیکنی  -

 نه  -
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 چرا؟ -

 میکنم حالت خوب نیست  کیان فکر -

 نه الهه ، حالم خوب نیست، یعنی تا وقتی که تو مال خودم نشی همین حال رو دارم . -

 خدا شفات بده -

 خدا تو رو به من بده شفام داده . -

 با صداي بسته شدن در حیاط با شتاب گفتم: فکر میکنم مامانم اومد تا بعد خداحافظ

 خداحافظ عشق من  -

گوشی را سر جایش گذاشتم و همان لحظه یادم آمد که مادر خواسته بود سیب زمینی پوست بکنم. به  با شتاب

 سرعت خودم را به آشپزخانه رساندم و به حدي با عجله شروع به کار کردم که همان موقع چاقو دستم را برید.

ول ادامه کار شدم. وقتی مادر چون فرصت نداشتم پوست سیب زمینی را مانند نواري دور انگشتم پیچیدم و مشغ

 داخل آمد چیزي نمانده بود کارم تمام شود

 عصور همان روز کتی به منزلمان زنگ زد تا جواب بگیرد. مادر به او گفت هنوز نظر مرا نپرسیده اند و گفت که

 به براي گرفتن جواب چند روز دیگر زنگ بزند. مشخص بود مادر تعللی که میکند میخواهد فرصت بیشتري

 من بدهد تا شاید در تصمیم تجدید نظر کنم. فرداي روزي که کتی زنگ زد الهام به منزلمان آمد و در فرصتی به

 من گفت گه چند دقیقه میخواهد با من صحبت کند. خیلی سریع فهمیدم عاقبت زمان آن رسیده که الهام

 از مکثی طوالنی با چهره اي درهم و ناراحت گفت: :بخواهد جواب مرا بگیرد. به اتفاق او به اتاق رفتیم. الهام پس

 الهه چه کار میخواهی بکنی 

 سرم را پایین انداختم و گفتم: همون کاري که قرار بود انجام میدهم

 نمیخواهی بیشتر فکر کنی -

 من از خیلی وقت پیش فکرامو کرده بودم، شما بودید که فرصتی براي تصمیم گرفتن میخواستید .-

 میدونی که همه خانواده با این ازدواج مخالف هستند؟  الهه-

 میدونم، اینو هم خوب میدونم که دلیل مخالفت همتون به خاطر اینه که شما چیزي رو میپسندید که من دوست-

 ندارم اون باشه 

 برات لهام لختی سکوت کرد و سپس گفت : پس تو میخواهی با بهتاش ازدواج کنی، در این بین فقط نظرخودت 

 مهمه نه نظر سایر اعضاي خانواده ات، درسته؟ 

با ناراحتی گفتم : الهام جو سازي نکن، اگر نظر من نسبت به این ازدواج مثبته به خاطر معیارهایی است که براي 

 ازدواج دارم.کیان بهتاش تمام چیزهایی که من دوست داشتم همسر آینده ام داشته باشه داره. این آخرین حرفیه که

 دارم .

 الهام بدون اینکه به من نگاه کند گفت : بسیار خوب.وقتی مادر بهتاش زنگ زد مامان موافقت خانواده رو هم

 اعالم میکنه، ولی امیدوام هیچ وقت پشیمون نشی

 چیزي نگفتم،ولی من نیز در دل همین آرزو را کردم

 مان زنگ بزند او صبح روز بعد تماس گرفت. مادربرخالف گفته مادر که به کتی گفته بود چند روز دیگر به منزل

 پس از مکثی طوالنی در حالی که رنگ به چهره اش نمانده بود به او گفت که میتوانند براي صحبت به منزلمان
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 .بیایند و به این ترتیب پاسخ مثبت را به آنان داد. قرار صحبت براي سه روز بعد که پنجشنبه بود گذاشته شد

 سید که کیان و مادرش به منزلمان آمدند تا در مورد مهریه و سایر مقدمات صحبت کنند. آن روزعاقب روزي ر

 حمید به اصرار حسام را در منزل نگه داشت تا در این مجلس حضور داشته باشد. تا زمانی که مهمانان نیامده

 شتم. در میان اعضاي خانواده تنهابودند جرات بیرون رفتن از اتاق و قرار گرفتن زیر نگاه خشمناك حسام را ندا

 او بود که هنوز سرسختانه مخالفت میکرد. بقیه در برابر خواسته من تسلیم شده بودند، ولی حسام هنوز

 نمیخواست قبول کند که کار تمام شده است، مادر در این نشست کوچکترین صحبتی نکرد. حمید مقدار مهریه

 یک از شرایطی که حمید عنوان کرده بود مخالفتی نشد به جز یک چیز وو سایر شرایط را عنوان کرد. با هیچ 

آن اینکه حمید گفت که من و کیان عقد محضري کنیم و پس از چند ماه فرصت براي خرید جهیزیه و سایر کارها 

 مراسم ازدواچ را برگزار کنیم.اینجا بود که کتی گفت:

یخواهید تو محضر عقدشون کنید.ما یک جشن میگیریم و عاقد مگه میشه آقا، زن بیوه یا دخترمونده نیست که م

 عقدشون میکنه. بعد می ماند عروسی که باشد براي وقتی که شما آمادگی الزم را داشتید .

 حمید از مادر کسب تکلیف کرد. مادر به او گفت که هرچه خودش صالح میداند انجام دهد.حمید موافقت خود

 حبتها به اتاق رفتم چاي تعارف کنم. ابتدا از کتی شروع کردم. سپس سینی چاي رارا اعالم کرد.پس از اتمام ص

 جلوي کیان گرفتم.کیان بلوز سفید مردانه اي به تن داشت و بوي ادکلن خوشبخویی که به خودش زده بود

 ال برد. بعد ازگیجم کرده بود. وقتی به او چاي تعارف کردم با لبخند نگاه عمیقی به من انداخت و ابرویش را با

برداشتن چاي که میدانستم آن را هم نخواهد خورد بدون مکث سینی چاي را جلوي حمید بردم. وقتی به حسام چاي 

 تعارف کردم حتی نگاهم نکرد. آنقدر گرفته و غمگین بود که گویی در مجلس ختم حضور دارد. پس از

 جلوي آقا مسعود که کنار او نشسته بود گرفتم. اوتوقفی کوتاه جلوي او وقتی دیدم محلم نمیگذارد سینی را 

براي حسام نیز فنجانی چاي برداشت. حسام به او گفت چاي میل ندارد و من فهمیدم این بی اعتنایی فقط شامل حال 

 من میشود

 پس از تعارف چاي تا خواستم از اتاق خارج شوم کتی صدایم کرد و گفت

 ه باشید الهه جان، اگر ممکن است تشریف داشت

 با دست به کنار خودش اشاره کرد به این معنی که آنجا بنشینم و به مادر نگاه کردم تا از او کسب تکلیف کنم،

 ولی او بی تفاوت و بدون اینکه بخواهد به من نگاه کند به گلهاي قالی چشم دوخته بود. ناخودآگاه به الهام نگاه

داد و من با خجالت به طرف کتی رفتم. کتی از کیفش جعبه اي بیرون کردم . الهام سرش را به نشانه مثبت تکان 

آورد وسپس آن را جلویش گذاشت و گفت: با اجازه از محضر بزرگترهاي الهه خانم میخواستم این تحفه را به نشانه 

 نامزدي این دو زوج تقدیم دوشیزه خانم کنم .

 چشمم به سرویس زیبایی از طال افتاد که با سنگهایی سپس بدون اینکه منتظر بقیه باشد در جعبه را باز کرد.

 ازجنس الماس و زمرد تزیین شده بود تا آن لحظه سرویسی به این زیبایی ندیده بودم و اگر هر جایی غیر از

آنجا بود با جیغی کوتاه هیجانم را نشان میدادم. کتی بادستان سفید وناخنهاي بلندش که الك صدفی خوشرنگی روي 

بود دو طرف گردنبند را گرفت و آن را بلند کرد.اشاره کرد چادرم را باز کنم تا آن را به گردنم ببند. سرم  آن زده

را پایین انداختم و اجازه دادم تا کتی گردنبند را دور گردنم ببندد. کتی پس از بستن گردنبند صورتم را بوسید و 

اقعی می بایست صداي دستی، لی لی کردنی، چیزي تبریک گفت. سکوت مجلش را گرفته بود . اغلب در چنین مو



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 8 1  

 

نشان میداد که اصطالح این مجلس بله بران و شادیست، ولی افسوس که همه بهت زده و بق کرده تو الك خودشان 

بودند. با حرص از اعضاي خانواده ام به این فکر کردم که چرا دست کم صلوات نمیفرستند تا شگون داشته باشد. 

 ر سر حمید هم جریان داشت، زیرا با صداي آرامی گفتگویا همین فکر د

 براي خوشبختی شان صلوات بفرستید .

 بقیه مجبور شدند قفل دهانشان را باز کنند و به خاطر فرستادن صلوات هم که شده صدایشان دربیاید. بعد از

 وشم بیاندازم.از این بابتگردنبند ، کتی دستبندي را هم به دستم بست، ولی گوشواره را گذاشت تا خودم به گ

 خیلی خوشحال شدم چون گوشم خیلی حساس بود و هر وقت مادر میخواست گوشواره اي به گوشم بیاندازد

 کلی جیغ و فریاد راه می انداختم

 پس از دادن هدایا و مکتوب کردن قول و قرارها و امضاي آن توسط شاهدانی که در مجلس بود کتی به زبان

 خانواده من اجازه دهند کیان و من چند دقیقه تنها باشیم تا صحبتهایمان را بکنیم. حمید به مادر، آمد و گفت اگر

سپس به حسام نگاه کرد تا نظر آنان را بداند.مادر حرفی نزد، ولی حسام درحالی که سرش را بلند نکرد تا به دیگران 

 نگاه کند گفت:

 این برنامه باشه براي وقتی که عقد کردند 

 اخودآگاه نگاهم به چهره کیان افتاد. سرش پایین بود و به ظاهر به زمین چشم دوخته بود، اما فقط میدانستمن

 چه خشمی در پس آن چهره آرام وجود دارد. رگ شقیقه اش میزدم.حس کردم دندانهایش را روي هم فشار

 ه الهام میرساند که زیادي آنجا نشستهمیدند. با ترس نگاهم را به اطراف چرخاندم و روي الهام ثابت ماندم نگا

 ام و بهتر است بلند شوم واتاق را ترك کنم. روي به کتی کردم وبعد از تشکر از او از جا برخاستم و از اتاق

 خارج شدم دیگر کاري نمانده بود و وقت آن بود که مهمانان منزلمام را ترك کنند

 یان هنوز در هم بود. اینبار بدون اینکه با کسی دست بدهدوقتی براي خداحافظی و بدرقه آنان رفتم چهره ک

 فقط با گفتن یک خداحافظ جمع را ترك کرد. بعد از رفتن آن دو، طبق معمول براي جمع کردن فنجانهاي چاي

 .و بشقابهاي میوه به اتاق پذیرایی رفتم

 از شام رفت. حمید و مادر در مورد آن شب الهام و حمید به اتفاق همسرانشان شام منزلمان بودند. الهام بعد

 جهیزیه و سایر چیزها صحبت میکردند.حسام همچنان بق کرده فقط گوش میکرد بدون اینکه نظري بدهد یا

 دخالتی بکند

 آن شب احساس دیگري داشتم. احساس بین شادي و غم. شاد از اینکه عاقب به چیزي که آرزویش را داشتم

 نسبت به مردي که قرار بود همسرش شوم تعلق خاطر شدي احساس میکردم و رسیده بودم و از همان لحظه

 غم به خاطر اینکه آن هیجانی را که می باید هر دختري در این وقت نامزدي اش داشته باشد نداشتم. صحنه

 مراسم بله برانم جلوي چشمم ظاهر میشد و چهره بق کرده افراد خانواده ام حرصم را در می آورد. عقیده

داشتم اگر حتی من اشتباه کرده بودم بقیه دست از سر سختی برمیداشتند و نشان میدادند که به صورت با این 

وصلت موافقند تا به این ترتیب دلم را نسبت به آینده خوش کنند. نه اینکه از همان لحظه اول زانوي غم به بغل 

هنگام رفتن جلوي چشمم بود و با خودم فکر کردم  گیرند ومنتظر بدبختی و پشیمانی من باشند. چهره گرفته کیان

 در اولین فرصت به او تلفن کنم تا از دلش دربیاورم

 همانطور که به کیان فکر میکرد کم کم چشمانم گرم شد و دیگر چیزي نفهمیدم
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 هچند روز از این ماجرا گذشت. یک روز کتی به منزمان زنگ زد تا قراري براي خرید بگذارد. مادر گفت ک

 احتیاجی به خرید نیست و این کار را میتوانند بعد از عقد هم انجام دهند. آن روز دلم میخواست از ناراحتی

 خودم را بکشم. نه به خاطر اینکه عقده خرید داشته باشم، بلکه به خاطر اینکه دیگر شورش در آمده بود و مادر

 دانستم بعدها به ضرر من تمام خواهد شدطوري خصمانه با کیان و خانواده اش برخورد میکرد که می

عصر همان روز وقتی الهام به خانه مان آمد پیه همه چیز را به تنم مالیدم و جلوي مادر ماجراي تلفن کتی را براي او 

 تعریف کردم. الهام به مادر نگاه کرد و گفت:

 خب چه اشکالی داشت برن خرید؟

 ه این پسره اطمینان ندارم تاموقعی که عقد نکرده حق ندارد حتیمادر با اخم به من نگاه کرد و گفت: من ب

اسمش را بیاورد.با حرص پیش خودم فکر کردم همین پسره که به او اطمینان ندارید خیلی راحت می توانست هر 

 بالیی سر دخترتان بیاورد وراحت رهایش کند ولی این کار را نکرد و آن قدر مرد بود که از دختر تحفه شما

 ند بارخواستگاري کرد.چ

الهام گفت : آخه مادر من خرید عروسی یک رسمیه که به هر حال بایدانجام بشه شما هم دیگه زیاد سخت 

میگیرید.مادر با قهر گفت: الزم نکرده منم اجازه بدم حسام قبول نمی کنه اون بلند شه با کسی که ما نمی شناسیمش 

: چطور اون موقعی که اوناي دیگه اومده بودن خواستگاریم این قانون  بره خرید. نتوانستم طاقت بیاورم و گفتم

ومقررات نبود مگه اوناي دیگه رو خوب میشناختین. مادر محلم نگذاشت . الهام به من اشاره کرد که چیزي نگویم 

 بعد گفت : مگه تنها میخواد بره خب یکی از ما همراهش میریم . مادر با قیافه

سام گفته هنوز معلوم نیست پسره چه کاره باشه تاقبل از عقد هزار اتفاق ممکنه بیفته اصال یک گفت: من نمی دونم ح

وقت اومد و باز پشیمون شد اونوقت دیگه میشه کاري کرد؟ در حالی که سعی می کردم اشکهایی که در چشمانم 

ن دخالت می کنه چطور موقعی که جمع شده بود مهار کنم گفتم: حسام ، حسام به اون چه مربوطه که همیشه تو کار م

پسر محمدي رو کردید تو اتاق تا با من حرف بزنه حسام رگ غیرتش بیرون نزده بود جاییکه به صرفش باشه 

 نطقش در نمی اد؟

مادر با عصبانیت گفت : حرف دهنت رو بفهم پسر محمدي صدي نود و نه تومان با این پسره که معلوم نیست اصل و 

کنه تازه چیبه نفع حسامه جز خوبی خواستن براي تو که حرف مفت می زنی. با فریاد گفتم : نسبش کیه فرق می 

حرف مفتنمی زنم اگه حسام فکر خودش نبود و نمیخواست عاطفه رو بگیره این قدر جوش نمی زد تامن زن برادر 

 اون بشم حاال هم فکر می کنه با پیش اومدن این وضع

 ده غیر از اون شما با این روشی که پیش گفتید فقط آینده منو خراب می دیگه محمدي دخترش روبه او نمی

 کنیدبه خدا اگه... نتوانستم حرفم را تمام کنم و با گریه الهام و مادر را ترك کردم و به اتاقم رفتم و در را قفل

 ر ناحیهکردم در حالی که سرم را روي رختخواب می گذاشتم زار زارگریستم همان لحظه احساس دردي د

قفسه سینه ام کردم در همان حال که می گریستم آروز می کردم کاش بمیرم تا از دست همه آنها راحت شوم سینه 

ام می سوخت و احساس میکردم میله اي در قلبم فرو می کنند دستم را روي قلبم گرفتم و همان جا به رختخواب 

ی گفت : دختره بی حیا پاك پروشده .... الهام ماد رار آرام می تکیه دادم تا دردم آرام شود صداي مادر را شنیدم که م

کرد و من آرام آرام بر بخت خود می گریستم مدتی به آن حالب بودم تا اینکه دردم آرام شد و توانستم نفس راحتی 

 بکشم بدون اینکه چیزي زیرسرم بگذارم دراز کشیدم و قصد کردم دیگر از اتاق خارج
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 م کردم آنشب حتی براي شام هم از اتاق بیرون نرفتم و با وجود گرسنگی و دل ضعفهنشوم همین کار را ه

 چشمانم را رویهم گذاشتم تا بلکه با خواب این احساس را از خودم دور کنم . روزهاي سختی را تحمل میکردم

 دارم و اینهر روز به امید رهایی از آن وضعیت چشم از خواب می گشودم حساس می کردم در دلمادر جاي ن

بدترین احساس بود که داشتم تحمل بی اعتنایی هاي حسام را داشتمو حتی از اینکه سر به سرم نمی گذاشت خیلی 

 هم راضی بودم ولی از کم محلی مادر به شدت زجر می کشیدم و هر لحظه آروز ي مرگ می کردم. 

 وانسته بودم چند زنگ کوتاه به کیان بزنم ویک ماه و نیم از نامزدي منو کیان گذشته بود و در این مدت فقط ت

 به جز روزي که براي دادن آزمایش خون به ازمایشگاه رفتیم دیگر او را ندیده بودم هنوز وضع خانواده ام

 تغییري نکرده بود و شرایط حتی بدتر از گذشته شده بود مادر و بدتر ازاو حسام به طور علنی شمشیر را از رو

هیچ کس هم به خرجشان نمی رفت چند بار با گریه از مادر خواستم تا این جنگ یک طرفه را  بسته بودند و حرف

تمامش کند و بیشتر از این مرا جلوي خانواده کیان خراب نکند ولی او که به شدت از کیان و خانواده اش متنفر بود با 

 کجا آب میخورد از آن روزي کهتوپ و تشر مرا متهم به طرفداري از آنان کرد می دانستم رفتار مادر از 

 عرفان به خواستگاري ام آمد و بعد از پیش آمدن برنامه آمدن عالیه خانم به منزلمان از این رو به آن رو شد

 چون سالها پیش روابط صمیمانه اي با عالیه خانم و خانواده اش داشت و فکر می کرد با پیش امدن چنین برنامه

 از خواهر عزیزتر بود از دست داده است می دانستم روشی که مادر و حسام دراي دوستی را که حتی برایش 

 پیش گرفته اند حتی در مرام متعصب ترین آدمهاي دنیا هم وجود ندارد.

قرار عقدمان براي ماه دیگر بود ولی قبل از آن کتی به منزلمان زنگ زد و گفت به محض آماده شدن جواب آزمایش 

عقد را بدهند تا به این وسیله کیان بتواند با نامزدش صحبت کندو گاهی او را ببیند. عاقبت  بهتر است ترتیب مراسم

بعد از تماسهاي مکرر کتی به منزل و صحبت با مادر و حمید قرار بر این شد تا پیش از عید مراسم عقد برگزار 

مادر حتی نمیخواست  شود.تدارکات مراسم عقد نیز مانندکارهاي دیگرم خیلی سطحی و سرسري صورت گفت

مهمانی از شیراز دعوت کند البته اصراري هم براي این کار نبود فقط خانواده عمه و عمویم و خاله مادر که درتهران 

بودند در فهرست مهمانمان نوشته شدند بقیه مدعوین از دوستان و آشنایان و همسایه هایمان بودند مادر حتی رویش 

بدهد که به اصرار الهام و حمید کارتی هم براي آنان نوشته شد از وقتی که نامزد  نمی شد به خانواده محمدي کارت

 کرده بودم آن قدر غم وغصه ام زیاد شده بود که فرصتی براي تماس گرفتن با ژینوس برایم پیش نیامده بود

می باشد  نمیدانستم در چه حالیست ولی حدس می زدم سر او هم حسابی شلوغ است و درگیر کالسهاي زبانش

راستش رویم نمی شد به او زنگ بزنم و بگویم که میخواهم براي مراسم عقد دعوتش کنم ولی نمی شد دست روي 

 دست بگذارم و بهترین دوستم را براي مراسم عقدم دعونکنم عاقبت دل به دریا زدم و یک روز شماره

 بعد از چهار پنج زنگ همین که خواستمتلفن ژینوس را گرفتم کسی جواب نمی داد ومعلوم بود که منزل نیست 

 گوشی را سر جایش بگذارم تماس برقرار شد با خوشحالی پیش خودم گفتم االن غافلگیرش می کنم و تا آمدم

 چیزي بگویم صداي ناشناسی گفت: بفرمایید

 بخشید منزلخودم غافلگیر شدم و فکر کردم شماره را اشتباه گرفته ام به همین خاطر با دست پاچگی گفتم :ب

 آقاي سپهري؟ 

 صداي ناشناس که متعلق به یک زن بود گفت : بفرمایید. 
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لحظهاي مکث کردم و در همان حال خیلی متعجب شدم که این زن منزل ژینوس چه می کند وقتی دید صحبت نمی 

 کنم گفت: خانم کاري داشتید؟ به

 م خودم آمدم و از او معذرت خواستم و گفتم باژینوس کار دار

 زن گفت : ایشان منزل مادربزرگشان هستند. به

او گفتم : اگر امکان دارد شماره تلفن مادر بزرگ اورا به من بدهید زن مکث کرد و پرسید : شما کی هستید؟ به او 

گفتم من از دوستان صمیمی ژینوس هستم و نامم الهه است و میخواهم براي مراسم ازدواجم او را دعوت کنم زن 

مل کرد حدس زدم در مورد دادن شماره دو دل است برایاینکه اورا از شک خارج کنم گفتم : آقاي سپهري لختی تا

هم مرا میشناسد. زن بار دیگر نامم راپرسید و بعد گفت که چند لحظه گوشی را نگه دارم در مدتی که منتظر بودم 

 ا او ازدواج کرده در هماندر این فکربودم که نکند این زن همان دخترعموي پدر ژینوس است که ب

 حال خودم را لعنت کردم که چرا زودتر از آن به ژینوس زنگ نزده ام تا حالش را بپرسم البته تقصیري هم متوجه

 من نبود در تمام این مدن مانند مجرمی تحت محافظت بودم تا مباد اکیان یا مادرش زنگ بزنند و من گوشی را

 فن می رفتم مادر می پرسید با تلفن چه کار دارم و همین باعث می شد حتیبردارم به محض اینکه به طرف تل

 نزدیک تلفن هم نروم باشنیدن صداي زن به خودم آمدم او شماره مادربزرگ ژینوس را به من داد و من آن را

 او تشکرکف دستم یادداشت کردم هرکار کردم رویم نشد به او بگویم چه نسبتی با ژینوس دارد و به عوض آن از 

 کردم و پس از خداحافظی تماس را قطع کردم بی درنگ شماره را گرفتممادربزرگ ژینوس گوشی را برداشت

من او را از لرزش صدایش که نشان کهولت سنش بودشناختم بعد از سالم و احوالپرسی خودم را معرفی کردم و 

 اگر بخواهم که با ژِینوس صحبت کنم گفتم که با ژینوس کار دارم مادربزرگش گفت : ژینوس منزل نیست و

 باید بعد ازساعت شش بعد ازظهر تماس بگیرم زیرا آن موقع به منزل می اید از او تشکر کردم و به اوگفتم که

 باز هم تماس می گیرم .

 سه ساعت بعد دوباره زنگ زدم و این بار خودش گوشی رابرداشت وقتی صدایم را شنید

صداي بلند به زبان آورد پیشدستی کردم و با گله گفتم که چرا دیگر یادي از من نمی کند با خوشحالی نامم را با 

ژینوس با پوزش گفت که الهه بهخدا هر روز تا بعدازظهر کالس دارم و وقتی هم که به منزل می ایم باید شام درست 

 تازه آن وقت هم با خودم کنم وکمی به امور خانه بپردازم و تا وقت ازاد پیدا کنم ساعت از ده شب گذشته

 فکر میکنم شاید زشت باشد مزاحم خانواده ات بشوم. مگر به غیر از زبان همکالس دیگري داري؟

 گفت: آره

 تصمیم گرفتم سال آینده در کنکور شرکت کنم براي همین به کالسهاي آمادگی کنکور میروم . از شنیدن این

 استگاري به کجا رسید؟ کمی سر به سرم گذاشت و بعد گفت:خبر خیلی خوشحال شدم سپس پرسیدم جریان خو

 قرار است یک ماه دیگر وقتی که امتحانات میان ترم احمد به پایان رسید عقد کنمی البته خیلی مختصر و توي

 محضر بعدهم صبر می کنیم تا درس احمد تمام بشه و عروسی کنیم. به او تبریک گفتم و برایش

مان موقع به خاطر آوردم از او بپرسم زنی که صدایش را شنیده بودم کیست حدسم آرزوي خوشبختی کردم ه

 درست بود ژینوس گفت که دو ماه است که پدرش دوباره ازدواج کرده است و آن زنهمان دختر عموي اوست که

 ار بگیرموصفش را کرده بود نمیدانستم به او تبریک بگویم و یا سکوت کنم پیش از اینکه تصمیمی براي این ک

 ژینوس گفت که او پس از ازدواج پدرش اثاثیه اش را به منزل مادربزرگش منتقل کرده است و همان جا زندگی



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 8 4  

 

 می کند از شنیدن این خبر بینهایت متاثر شدم و ندیده از زن پدر و حتی پدر او متنفر شدم دلیل این کاررا

 اشد و یک موقع رویش به زن پدرش باز شود در اینپرسیدم و او گفت که دوست نداشته مزاحم زندگی آن دو ب

 مورد خودش تصمیم گرفته و ترجیح داده که زندگی اش را جدا کند بهحدي حالم گرفته شده بود که یادم رفت

 براي چه به او زنگ زده بودم همین که خواستم ازاو خداحافظی کنم یادم آمد که میخواستم او را براي مراسم

 گفتم : راستی یک خبر میخوام بهت بدم .عقدم دعوت کنم. 

 انشاءا.. خیره 

 .باشه خیر که امیدوارم منم:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس –

 ژینوس خندید و گفت : بزار خودم حدس بزنم.

 باشه بگو  -

 ؟ حسامه آقا به مربوط –

م عالقمند است فهمیدم ژینوس کمی متعجب شدم که چرا از بین این همه خبر او هنوز به شنیدنخبرهایی از حسا

هنوز اورا فراموش نکرده است و با خودم گفتم اگر بدانی چه اقبالی داشتی زن حسام نشدي روزي هزار بار خدا رو 

 شکر می کنی درجوابش گفتم : می تونه مربوط به اونم باشه 

 گفت : براش زن گرفتید؟  -.

 خندیدم و گفتم :

 بداخم متعصب زن می ده تو هم مثل اینکه یک چیزیت میشه بیست سئوالی راهبرو بابا دلت خوشه کی به اون 

 انداختی .؟

 ژینوس خندید و گفت : خب خودت بگو. 

 گفتم : مثل اینکه هیچوقت فکر نمی کنی منم آدمم و روزي

 یکی پیدا میشه تا....

 ژینوس هیجان زده فریاد کشید : الهه تو...تو میخواي عروسی کنی .

دم و گفتم نه پس قراربود مادرم یک خمره بگیره منو ترشی بندازه . واي خداي من مبارکه تو رفتنی شدي حاال خندی

این داماد خوشبخت کیه ؟اینجا بود که لبم را به دندان گزیدم نم یدانستم چطور نام کیان را به ژینوس بگویم . 

 ژینوس

 ه رو گفتی ؟آره؟ متوجه سکوتم شد و گفت : الهه نکنه به پسر محمدي بل

 ناخودآگاه چهره عرفان جلوي -

چشمم ظاهر شد و غمی به سنگینی کوههاي عالم در قلبم نشستنفس عمیقی کشیدم تا از آن حال و هوا بیرون بیایم 

ذوق و شوقی که براي صحبت با ژینوسداشتم فروکش کرده بود ژینوس بار دیگر گفت: چیه عروس خانم زیر لفظی 

 دامادت را رو من بگی ؟میخواي تا اسم

 با صدایی که سعی می کردم محکم باشد و لرزشی در ان نباشد

 . . گفتم : ساید فکرش رو هم نکنی ولی واقعیت داره قراره من با کیان بهتاش ازدواج کنم

ژینوس لحظه اي سکوت کرد به طوري که احساس کردم تماسمان قطع شده است .صبر کردم تا خودش سکوت را 

د که همین طور هم شد صداي ژینوس را که احساس کردم از انتهاي چاه عمیقی بیرون می اید شنیدم که گفت : بشکن
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خب پس کیان بهتاش تونس تورت کنه. از شنیدن این کلمه به حدي جا خوردم که لحظهاي فراموش کردم ژینوس 

 پشت خط منتظر پاسخ من است با صداي او به خود آمدم .

 بله؟ –

 م خوشبختبشی . ژینوسامیدوار

 طوري این جمله را به زبان آورد که گویی باوري بر گفته اش نداشت از اوتکش کردم و او را به جشن عقدم

 دعوت کردم و گفتم اگر وقت کردم کارت دعوتش را به پدرش می دهم تا به او برساند ژینوس گفت حتی

 بختی کرد از او خداحافظی کردم و گوشی را سر جایشبدون کارت هم خواهد آمد و بار دیگر برایم آرزوي خوش

 گذاشتم ولی هنوز در فکرحرفهاي او بودم می دانستم ژینوس از کیان خوشش نمی اید سعی کردم از افکار

 ناخوشایندي که در مغزم جریان داشت خودم را دور کنم . 

براي خودم جوش نمی زد بیشتر ناراحت این یک هفته به مراسم عقدم باقی مانده بودهنور خرید نکرده بودیم دلم 

 بودم که کیان وخانوداه اش فکر نکنند میخواهیم

 در این مورد کوتاهی کنیم متاسفانه هیچ کس غیر از من در این فکر نبود فرداي آن روز کتی به منزلمان زنگ زد

 الهام هم منزلمان حضور داشت تا در مورد کارهایی که بایدانجام شود با خانواده ام گفت و گو کند از اینکه

خوشحال بودم زیرا میدانستم او منطقی تر از مادر برخورد خواهد کرد خوشبختانه وقتی کتی زنگ زد الهام گوشی را 

برداشت و با او صحبت کرد کتی به الهام گفت که یک روز پیش از عقداز طرف جایی میخواستند خنچه عقدم را 

عقد و چیدن سفره به منزلمان می ایند الهام گفت ك در این مورد اشکالی نمی بیند سفارش بدهند براي تزیین اتاق 

گویا کتی در مورد خرید قبل از عقد صحبت می کرد که الهام نگاه پرسشگري به مادر که سرش را پایین انداخته 

بپرسم . دستش را  بودو مشغول پاك کردن سبزي خوردن بود انداخت و گفت : لطفاً چند لحظه اجازه بدهید تا من

روي دهانه گوشی گذاشت و با صداي آهسته اي خطاب به مادر گفت : خانم بهتاش میگه خرید عروسی و چیزهاي 

 ضروري رو چه کار کنیم ؟ 

 مادر با دستش اشاره کرد که احتیاج به خرید نیست الهام به

 ي گفت : مامان.... من که در حال حرص و جوش خوردن بودم نگاه کرد و بعد باصداي اهسته ا

مادر با ناراحتی گفت : من نمی دونم باید از برادرات بپرسی.سپس سرش را پایین انداخت. اشک در چشمانم پر شد 

و خاري در دلم نشست هیچ گاه مادر را چینی نامهربان و سرسخت ندیده بودم الهام که بال تکلیف بود به ناچار 

سعی می کرد عادي و ارام باشد گفت : خانم بهتاش ان شاءا.. خرید باشد  گوشی رابه گوشش چسباند و با صدایی که

 براي بعد چون فکر نمی کنم الهه به چیزي احتیاج داشته باشد. نفهمیدم کتی چه گفت که الهام گفت : بله بله حرف

 شتید انجامشما متینه ولی فکر نمی کنم وقتی براي اینکار باشه اشکالی نداره شما خودتون هر کار دوست دا

 بدید. ..... نه....سایزالهه؟

الهام به من نگاه کرد تا جوابش را بدهم به حدي گرفته و افسرده بودم که دوست نداشتم پاسخش را بدهم الهام که 

 خودش سایز مرا به یاد آورده بود گفت : سی و شش برایحلقه اش ؟ 

ه به او مشغول کارش می باشد گفت : باشه در مورد حلقه بعد و با نگرانی به مادر نگاه کرد وقتی دید مادر بدون توج

صحبت می کنیم اگه فقط یک حلقه باشه میتونیم یک یا دو ساعت وقت بزاریم . بغض گلویم را گرفته بود ولی سعی 

کردم نشان ندهم که ناراحتم دلم نمیخواست با ناراحت نشان دادن خودم ضعفی را که احساس می کردم اشکار کنم 
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دوست داشتم مثل هر دختري با نامزدم به خرید عروسی بروم و خودم لباس و وسایل دلخواهم را انتخاب کنم نه  من

اینکه با وجود نامزد هم کسی دیگري به جاي من تصمصم بگیرد که چه باید بپوشم می دانستم مادر به خاطر اینکه پا 

ل نمی شد با من چون برده رفتار کنند و شخصیتم را زیر روي حرفشان گذاشته ام با من لج افتاده است ولی دیگر دلی

سئوال ببرند می دانستم روزي این لج بازیها تمام می شود ولی ممکن بود تا ان زمان حس اعتماد من به خانواده ام از 

 بین رفته باشد.

 الهام باکتی صحبت می کرد و شنیدم که گفت بله اجازه بدید .... سپس بار

 ه گوشی را گرفت و گفت : مادر پس فردا میخواهند براي اصالح صورت الهه ببرنش آرایشگاه .دیگر جلوي دهان

 مادربا مخالفت سرش را تکان داد و گفت : الزم نیست همون روز عقد اصالحش کنند. 

 الهام باناراحتی گفت :

 مادر بیایین خودتون جوابشون رو بدید من دیگه روم نمیشه نه و نمیشه بگم. 

در به او نگاه کرد و گفت : از قول من بگو من حوصله حرف زدن با اونو ندارم . الهام به من نگاه کرد و به سرعت ما

 نگاهش را از من دزدید و خطاب

به کتی گفت: خانم بهتاش مادر میگن انشاء ا.. همون روز عقد اصالحش کنید ... نه طوري نمیشه ... خوشبختانه 

 ت ... باشه ... خالصه ببخشید... بله.. چشم حتماً . صورت الهه زیاد پرمو نیس

چهره الهام سرخ شده بود دلیلش از خجالت بود یا از عصبانیت برایم اهمیتی نداشت مهم ان بود که دلم شکسته بود 

و در حساس ترین مراحل زندگیم یاس تمام وجودم را گرفته بود یقین داشتم مادر به تنها چیزي که اهمیت نمی دهد 

احساس و عواطف من است و این فکر مرابه شدت از او و سایر اعضاي خانواده ام دل زده می کرد. الهام پس از 

 خداحافظی گوشی

را سر جایش گذاشت و لحظه اي همان جا ایستاد تا ناراحتی اش را مهار کند من نیز بلند شدم و با قهر به اتاقم رفتم 

پیش از مراسم عقد تاپاسی از شب بیدار بودم و به صبح فردا فکر می تا مادر شاهد ریزش اشکهایم نباشد. شب 

کردم. باورم نمی شد که پس از آن شب صبحی هم در کار باشد صبح خیلی زود و بدون تکانهاي مادر از خواب بیدار 

ورت شدم با اینکه شب قبل فقط چند ساعت خوابیده بودم ولی اثري از خستگی در من نبود قبل از شستن دست وص

به اتاق پذیرایی رفتم و با دیدن اتاق که طرز زیبایی براي مراسم عقد اراسته شده بود شوقی در دلم پدید امد و باورم 

شد امروز روز رهایی من از زنجیر اسارت خانواده ام می باشد البته شاید این تصور من بود زیرا در تمام مدتی که نام 

استگاري کرده بود ان قدر حرص و ناراحتی داشتم که فکر می کردم هیچوقت کیان به میان امده بود و او از من خو

رهایی از ان وضعیت برایم ممکن نخواهد بود. به حجله زیبایی از تور که جایگاهمن و کیان بود نگاه کردم و خودم را 

زیرا همیشه او را در لباس سفید عروسی تصور کردم ولی هر کارکردم نتوانستم کیان را در کت و شلوار تصور کنم 

 اسپرت و جین پوشدیده بودم با خوم گفتم راستی کیان با کت و شلوار چه تیپی میشه.

 با یاد آوردن او دل در سینه ام بی قرار شد بعد از مراسم بله بران که البته اگر بشود اسم آن را

 به آزمایشگاه رفته بودیم ان مراسم گذاشت فقط یکبار او را دیه بودم و آن موقعی بود که براي ازمایش خون

روز الهام چنان مرا محافظت می کرد که گوییی می ترسید کیان در یک فرصت مرا لقمه چپش کند حتی یک لحظه 

هم از من جدا نشد واجازه نداد چند کلمه با کیان تنها صحبت کنم البته تقصیري نداشت مادر و حسام ان قدر به او 

 ترسید حتی یک لحظه از وظیفه اي که بر دوشش گذاشته بودند تخطی کند.سفارش کرده بودند که طفلی می
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 فرداي آن روز باکیان تماس گرفتم و او با تمسخر گفت که بهتر است حسام دست و بال الهام را در جایی

 یانکه زنان مجرم را دستگیر می کنند بند کند زیرا وظیفه اش را به خوبی انجام خواهد داد بااینکه از تیکه ک

خیلی حالم گرفته شد ولی حق را به او دادم زیرا خودم هم کار الهام را نمی پسندیدم کیان وقتی متوجه سکوتم شد 

فکر کرد از حرفش ناراحت شده ام زیراگفت : الهه من به خانواده ات کاري ندارم تمام این کارهایشان را هم به 

 خاطر تو ندید میگیرم براي من فقط خودت مهمی . 

 عد از آن صحبت که البته کوتاه و مختصر بودب

 یکبار دیگر با او حرف زدم و ان چند روز پیش از عقد بود که کیان حسابی بیقرار و دلتنگ بودو می گفت دوست

 دارد شب و روز را قیچی کند تا به روزي برسد که براي همیشه مرا از آن خودش کند در مقابل او سکوت می

 می کردم ایا روزي می رسد که با اوازدواج کنم و بتوانم بدون ترس به او بگویم دوستشکردم و به این فکر 

 دارم . با صداي به هم خوردن درراهرو به خودم امدم و زود اتاق پذیرایی را ترك کردم تا مادر مرا آنجا نبیند

ود به منزلمان امد شبنم و هنوزساعت هشت نشده بود که الهام در حالی که مبین را پیش مادر شوهرش گذاشته ب

حمید از شب قبل منزلمان بودند اما حسام شب قبل سرکار بود بعد ازخوردن صبحانه مختصري به حمام رفتم هنوز 

مشغول خشک کردن موهایم بودم که زنگ در به صدا درامد به ساعت نگاه کردم ده دقیقه به نه بود دلم لرزید و با 

ز مدتها کیان را ببینم می دانستم اکنون وقت رفتن به ارایشگاه می باشدحمید هنوز خودم فکر کردم ایامی توان بعد ا

 خواب بود و الهام براي باز کردن در رفت و چند لحظه بعد برگشت و گفت : الهه بجنب خانم

 هممبهتاش منتظره. رویم نشد از او بپرسم کیام هم همراه اوست یا نه بهتر دیدم صبر کنم تا خودم موضوع را بف

 قرار بود همراه الهام و شبنم به رایشگاه برویم تا اینکه قرار عقد براي عصر بود ولی تا ان لحظه هیچ خبري در

 منزلمان نبود تا نشاندهد که قرار است مجلسی در این منزل برگزار شود برخالف عروسی حمید هنوز هیچ یک

 ان نشده بود از همه بدتر شب قبل حسام با مادر اتمامازمهمانانی که براي انان کارت دعوت داده بودیم پیدایش

 حجت کرده بود که صداي دست و دایره بیرون از منزل نرود نمیدانستم قرار است جشن عقدم چطور برگزار

 شود با شناختی که از خانواده کیان داشتم میترسیدم این یکی را دیگر نپذیرند چون به هر حال هر چه بود

نشانی ازشادي هم داشته باشد به یاد مراسم عقد افسانه و علی افتادم و اینکه چقدر از جشن  مجلس شادي بایست

 سوتو کور شان حرصم درامده بود اکنون راضی بودم جشن نیز به همان صورت باشد تا اینکه سربزن و

 به سرعت حاضربرقص بین خانواده انها و ما درگیري پیش بیاید. د رهمان حال دلشوره مجلس عقدمرا داشتم 

شدم . الهام جلوي در اتاقم منتظر بود حاضر شدم تا به اتفاق بیرون برویم. بعد از پوشیدن مانتو تا خواستم مقنعه ام 

 را سر کنم الهام گفت : الهه مگه روسري یا یک مقنعه رنگ روشن نداري ؟

 سرم را تکان دادم 

 الهام گفت : خب بجنب سرتکن.

 ي جالباسی رها کردم و به سراغ کمدم رفتم و روسري زرشکی رنگم رامقنعه مشکی ام را رو

 که از دیرباز ارزوي سرکردن ان را بیرون از منزل داشتم برداشتم و روي سرم انداختم و گره ان را زیر چانه ام

 بار می سفت کردم . در همان حال منتظر بودم الهام مرا از سر کردن آن منع کند ولی چنین نشد و فهمیدم این

توانم با سر کردن ان روسري که خیلی هم بهم می امد از منزل خارج شوم . احساس خوبی داشتم و بهتر از ان 

احساس ازادي بود کهاز همان لحظه به پیشوازم امده بود مادر هم مرا با ان روسري دید ولی چیزي نگفت گویا او نیز 
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مان روز صاحب پیدا خواهم کرد . به همراه الهام و شبنم از در حیاط به این باور رسیده بود که عاقبت از بعد ازظهر ه

خارج شدیم جلوي در پژوي مشکی رنگی دیدم که کتی پشت فرمان نشسته بود با دیدن کتی که پشت فرمان نشسته 

بود امیدم براي دیدن کیان تبدیل به یاس شد از طرفی دیدن کتی که پشت فرمان نشسته بود عالوه بر تعجب 

ساس خوبیبه من می داد که با خانواده اي امیزش خواهم کرد که زن می تواند هر کار که بخواهد انجام دهد حتی اح

راندن خودرو که تا ان لحظه خودم نیز فکر م کردم کاریست مخصوص مردها کتی با دیدن ما پیاده شد و با لبخند 

ینم الهام و شبنم پشت سوار شدند کتی به محض جلو امد و مرا بوسید سپس از من خواست جلو وکنار دست او بنش

حرکت کردن خودرو گفت : الهه جون کیان گفت از اینکه خودش نیامده از طرف او معذرت خواهی کنم و گفت 

براي برگرداندنت از ارایشگاه میاد. رویم نشد از کتی بپرسم کیان کجا بود که نتوانست بیایدخوش همان لحظه 

بال خرید لباسش بود و براي ساعت یک بعد از ظهرهم وقت آرایشگاه داشت حاال خوبه گفت: کیان هم از صبح دن

بچه ها بودند که ترتیب ماشین عروس و سایر چیزها رابدهد و گرنه طفلی خودش به این همه کار نمی رسید. متوجه 

همان لحظه از به یاد  نشدم منظور کتی از بچه ها چه کسانی بودند ولی حدس زدم شاید منظورش رفقاي کیان باشند

آورد چیزي اه از نهادم بلند شد خیلی خودم را نگه داشتم تا برنگردم جلوي کتی از الهام بپرسم حاال که مادر و حسام 

 نگذاشتند خرید حلقه برویم ایا تدارك حلقه عروسی کیان رادیده اند ؟

ر چیزهادر ان اهمال شد ان قدر اعصابم به هم هر چند که خرید کت و شلوار دامادي هم از وظایف ما بود که مثل سای

 ریخته بود که دلم میخواست به کتی بگویم خودرورا نگه دارد تا بتوانم از دست

 بیفکري خانواده ام فرار کنم. 

 خیابانها را یکی بعد ازدیگري پشت سر گذاشتیم و از سرپایینهاي جنوب به طرف

 که قرار بود مرا درست کند رسیدیم که در خیابان فرعی واقع شمال تهران پیش رفتیم عاقبت به ارایشگاهی

 شده بود وتابلوي نئون بزرگی سر در ان نصب شده بود که روي ان نوشته بود : عروس تهران .

 کتی به من گفت

 که صاحب این ارایشگاه از دوستان اوست و کارش را خیلی قبول دارد. در فرصتی که جلوي در ارایشگاه منتظر

 دیم تا کتی خودرو را پارك کند به الهام گفتم : خرید حلقه رو چه کار کردید؟ بو

الهام لحظه اي مات و متعجب به من نگاه کرد و با حالی وارفته گفت : نمیدونم شاید مادر فکرش را کرده . نیشخندي 

ره حتما همین طوره که زدم و در حالی که سعی می کردم بغضی که گلویم را میفشرد فرو دهم با تمسخر گفتم: ا

 میگی ! 

شبنم بانگرانی شانه هایش را باال انداخت و گفت : تا اونجایی که من می دونم چیزي نگفته خباخه اینا که هنوز نرفتند 

 خرید . حلقه رو سر خرید میخرند دیگه. 

هم سر سفره دست نکنند .الهام با صداي اهسته اي گفت: قرار شده بعد از عقد برن خرید ولی نمیشه که حلقه رو 

 بزارن بعد. شبنم با تاسف سرش را تکان داد و اهسته گفت: حاال چه کار کنم؟ الهام

 به کتی که به سمت ما می امد نگاه کرد و با حرص گفت : تقصیر خودمونه از اولم هی این دستو اون دست

 .کردیم

 کیان در خطر میدیدم با خودم گفتم هیچ وقتافسوس و تاسف دردي را دوا نمی کرد ابرویم را جلوي خانواده 

 انها را نمی بخشم. وقتی وارد ارایشگاه شدیم گویی به دنیایی دیگر وارد شده بودم تصور من از ارایشگاه همان
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 بود که نزدیک منزلمان دیده بودم ولی اینجا گویی جاي دیگري بود تمام سرویس انجا از میز و صندلی گرفته تا

 و حتی قاب آیینه ها همه و همه ترکیبی از طالیی و صورتی بود. حتی در سقف گچ کاریشدهسنگ کف زمین 

 ارایشگاه نیز همین ترکیب رعایت شده بود کف گرانیتی ارایشگاه به حدي تمیز و براق بود که می ترسیدم با پا

 عروس گلم رو بهت گذاشتن روي ان جاي کفشم بماند کتی به محض رسیدن صدا کرد : مهري جون کجایی بیا

 معرفی کنم. حواسم را جمع کردم تا مبادا رعایت کوچک ترین نکته مراسم معارفه را نکنم لحظه اي بعد زنی قد

 بلند و الغر اندام باپوستی کامال برنزه که تاپ دکلته و دامنی کوتاه به تن داشت از اتاقی مشرف به سالن بیرون

 با خنده گفت : سالم کتی جون خوش امدي باکتی روبوسی کرد . بعد از امد و با دیدن کتی به طرف او رفت و

 احوالپرسی کتی مرا به او نشان داد و گفت : اینم عروسم الهه. 

زن ارایشگر با لبخند و به دقت نگاهی به من انداخت و گفت پس کیان رو زنش داد یمگه نگفته بودم او جیگر خودمه 

 . 

خیلی خوش شانس بوده باشیکه تونستی مردي مثل اونو به دست بیاري دختر قدرش  سپس خطاب به من گفت : باید

 را بدون خیلیها ارزوي داشتن همچین مردي رو دارن . سپس با خنده گفت : یکیش من

می دانستم شوخی می کند و لی از این حرفش بدم امد براي حفظ ظراهر لبخند زدم و سرم را پایین انداختم کتی به 

ه مانتویم را دربیاورم بعد خطاب به ارایشگر گفت : مهري این تو و این هم الهه کیان گفت بهت بگم دیگه من گفت ک

 خودت می دونی چه کار باید بکنی ؟

مهري نگاه خریدارانه اي به من انداخت و گفت : باشه خیالت راحت چنان چیزي تحویل اقا کیان بدم که صبر نکنه تا 

غش غش خندید. بعد از خنده او تازه متوجه منظورش شدم و با خجالت به الهام که  عروس رو تحویلش بدن. سپس

 بانگاهی نفرت امیز به او نگاه می کرد خیره شدم.

 مهري به من گفت : خب عروس خانم بابستگانت خداحافظی کن چون تا موقعی که اماده نشدي نمی توانند

 ببیننت. 

 گه چیزي الزم داشتی بگو برات بیاورم..الهام مرا کنارکشید و گفت : الهه ا

 با صداي اهسته به او گفتم : حلقه کیان رو چه کار می کنید؟

با نگرانی گفت : من االن زنگ می زنم خونه و به حمیدجریان رو می گم شاید فکري کرده باشند تو ناراحت نباش 

 چی ؟ درست میشه . گفتم : یک وقت اگه مادر نخواست براي کیان حلقه بخره 

 سرش را تکان داد و گفت : مگه چنین چیزي میشهتو نگران نباش درست میشه .

 به چشمانش خیره شدم و از

 ته قلب از او تشکر کردم به همراه مهري به اتاق دیگري که کنار سالن بود وارد شدیم مهري گفت که لباسهایم

 ولی وقتی ان را در اوردم واویزان کردم گفت : همه را دربیاورم فکر کردم منظورش از لباسهایم مانتوام می باشد

 لباسهاي رویم را دربیاورم و فقط با لباس زیر روي صندلی بنشینم با تعجب نگاهش کردم تا منظورش را واضح تر

بیان کند مهري گفت که براي درست کردن مو نباید لباسی تنم باشد زیرا ممکن است هنگام دراوردن انها موهایم 

ود بهاو گفتم رویم می شود لخت بنشینم مهري گفت که غیر از خودش کسی به اتاق نمی اید.بااین حال از او خراب ش

خواستم تا پارچه اي به من بدهد دورم بپیچم . مهري وقتی اصرار مرا دید دیگر چیزي نگفت و بلوزي نازك و بدون 

و با ارامش روي صندلی نشستم تا او کارش را  یقه که از جلو دکمه میخورد به من داد تا بپوشم خیالم راحت شد
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شروع کند مهري ابتدا صورتم را کمپرس یخ گذاشت سپس با بند صورتم را اصالح کرد درحالی که درد می کشیدم 

به یادحرف الهام افتادم که به کتی گفته صورت الهام زیاد مو ندارد.هر بار کشیدن بند اصالح گویی تیغی به صورتم 

قعا از درد کم مانده بود ضعف کنم تازه مهري خیلی مالحظه ام را می کرد و مرتب می گفت من به کتی می کشیدند وا

گفتم زودتر بیارنت حاال باید امیدوار بود پوستت از نوع خوبی باشه و ورم نکنه خودم که احساس می کردم پوست 

ر صورتم احساس نکردم فهمیدم که صورتم ورامده است عاقبت بعد از کلی زجر و ناراحتی وقتی دیگر دردي د

موهاي صورتم تمام شده که زیر نخ نمی اید تازه خیالم راحت شده بود که دیدم مهري نخ ظریف دیگري دور 

 دستش پیچید فهمیدم داستان هنوز تمام شنده و مدتی دیگر باید درد

 را نمی کردم که زیبا شدن اینراتحمل کنم به هر صورت اصالح صورتم تمام شد و نوبت به ابروانم رسید فکرش 

 قدر زجر و درد داشته باشد با هر مویی که از ابروانم برداشته می شد ضعف می کردم و از مهري می خواستم

کمی صبر کند. بعد از برداشتن ابروان که به نظرم به اندازه قرنی طول کشید مهري ماسک گچی ابی رنگی روي 

را به صندلی تکیه بدهم و چشمانم را روي هم بگذارم بعد از تحمل درد صورتم گذاشت و از من خواست تا سرم 

 شدیدي که از کندن موهاي صورتم حاصل شده بود این بهترین تسکین بود چشمان را روي هم گذاشتم و با

 لذت چرتی کوتاه زدم وقتی مهري مرا صدا کرد تا براي شستن صورتم بروم به راستی خواب کوتاه و دلچسبی

 بودم. پس از شستن ماسک صورتم را با کرم خوش بویی پوشانده شد و یک ریع ساعت هم به همانکرده 

 صورت منتظر شدم مهري صورتم را با حوله نرم و ظریفی پاك کرد و مایعی خنک به صورتم مالید که نفهمیدم

 و جلوي موهایم را براي فرم چه بود. بعد از اتمام کار نوبت به موهایم رسد مهري موهاي بلندم را بیگودي پیچید

 دادن بهتر کمی کوتاه کرد درمدتی که زیر سشوار بودم به شدت خوابم گرفته بود و دلم میخواست حتی شده

براي مدت کوتاهی بخوابم. تازه خستگی و بی خوابی شب گذشته اثرش را نشان می داد . به خصوص باباد گرمی که 

برابر می شد مدتی طوالن زیر سشوار معطل بودم وقتی بیرون امدن تا  به سر و صورتم میخورد این احساس چند

مدتی صداي گوشخراش سشوار در گوشم می پیچید.بعد از ان روي تختی مانند تخت تزریقات به پشت خوابیدم در 

ش حالی که بالشی به شکل هالل زیر گردنم بود تا سوزنهاي بیگودي به پشت سرم فرو نرود. مهري با وسایل ارای

روي صورتم کار کردو این قسمت بهترین بخش کار بود از لمس پنجه هاي نرمش به صورتم زمانی که انواع کرم 

هارا روي پوستم می مالید احساس لذت می کردم مشخص بود که او در این کار خیلی ورزیده وماهر است زیرا بدون 

عت چون نقاشی انواع و اقسام قلمها را به چشم کوچکترین کالمی با دقت و وسواس روي صورتم کار می کرد و به سر

و ابرو و گونه ام می کشید دلم یه ذره شده بود حتی براي یک لحظه هم که شده خودم را در ایینه ببینم که چه 

ریختی شده ام بعد از اتمام کار بدون اینکه اجازه دهد خودم را در ایینه بینم مرا پشت به ایینه نشاند و بیگودیها را از 

روي سرم باز کرد بعد صندلی را چرخاند و اجازه داد تا خودم را درایینه بینم از دین خودم بینهایت تعجب کردم به 

طوري که فکر کردم تصویر کس دیگري رادر ایینه میبینم مهري متوجه تعجبم شد و گفت : حاال هنوز موهات رو 

 بشناسی.  درست نکردم بزار وقتی کارم توم شد ببینم می تونی خودت را

 با لبخند به او نگاه کردم و بهخاطر زحمتش تشکر کردم مهري خندید و گفت : از خودت متشکر باش

 که هم چهره قشنگی داریکه زیاد احتیاج به ارایش نداره و هم پوست خوبی خدا بهت داده که کار من رو

ود کم کم احساس ضعف وگرسنگی می راحت کرده.در دلم خدا و شکر کردم و منتظر شدم که کار موهایم تمام ش

کردم ولی مهري پیش از ارایش صورتم سفارش کرده بود که یک امشب باید فکرگرسنگی و خوردن را از سرم 
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بیرون کنم تا ارایشم خراب نشود مهري نیمی از موهایم راباال جمع کرد و نیم دیگر ان را به صورت حلقه حلقه پشتم 

دم با من فاصله گرفت تا نتیجه کارش را از زاویه هاي مختلف نگاه کند لبخندش رها کرد پس از اتمام کار چند ق

نشان می داد که از کارش راضی است فرق سرم را کج باز کرد و جلویم موهایم را سشوار کشید وان را به طرز 

 اخرزیبایی درست کرد چند تار مو براي تزیین از جلوي موهایم بیرون اورد وروي صورتم انداخت و در 

 تاجی پر نگین و زیبا روي موهایم گذاشت با نفس عمیقی که کشید فهمیدم کار سو وصورتم تمام شده سپس

 چند لحظه مرا ترك کرد تا لباس را از اتاق دیگر بیاورد در فرصتی که او حضور نداشت خودم را در ایینه تماشا

 کردم چهره ام چنین زیبا و فتان شود دلمکردم و به راستی ازدیدن خودم لذت بردم حتی فکرش را هم نم ی

 نمیخواست چشم از خودم بردارم ابروانم به طرز زیبایی بلند و اصالح شده بود احساس میکردم ریمل وزن مژه

هاي پرپشتم را دو چندان کرده زیرا روي پلکهایم احساس سنگینی میکردم شاید این احساس به خاطر خستگی 

ز اینه به او نگاه کردم لباس عروس سفید و زیبایی در دستش بود که از دیدن ان حیرت چشمانم بود با ورود مهري ا

کردم اگر خودم براي انتخاب لباس رفته بودم فکر نمی کردم حتی تصور چنین لباس زیبایی به ذهنم را پیدا میکرد. 

پولک تزیین شده باشد ولی در تصورت انتظار دیدن لباس پفی و پرچین را داشتم که با گلهاي برجسته و منجوق و

لباسی که در دست ارایشگرم بود کامال با چیزي که در تصورداشتم فرق می کرد . اولین چیزي که جلب نظرم کرد 

قالب و طرح لباس بود که راسته وبدون چین بود و مانند لباس شب بلند بود با این تفاوت که دنباله اي بلند و زیبا به 

همان سبک پرهاي طاووس پولک دوزي شده بود و سنگهاي براق ودرخشانی زیبایی شکل دم طاووس داشت که به 

 کار را دو چندان کرده بود . لباس خیلی شکیل و زیبا بود و دلم لک زده بود حتی براي لحظه اي ان را روي تنم ببینم. 

یر پیراهن است مهري مهري گفت : که بلند شوم و زیر پیراهن وجورابم را بپوشم متوجه نشدم منظورش کدام ز

تعجب کرد ولی چیزي نگفت و از اتاق بیرون رفت تا از کتی و دیگران که با من بودند بپرسد چرا پیراهن زیرسفید 

ندارم با خودم گفتم این از اولین ابروریزي ، خدا باقیشو به خیر کنه مدتی طول کشید تا برگشت در دستش مشماي 

 ن گذاشت و گفت :سفید و بزرگی بود ان را جلوي پاي م

 اینا رو کتی داد و گفت وسایلی را که الزم داري از توش بردار.

نگاهی به داخل انانداختم تمام چیزهایی که ممکن بود احتیاج داشته باشم داخل ان بود لباس زیر ، جورابشیشه اي 

این وسایل خیالم راحت  سفید ، یک صندل زیباي پاشنه دار و یک کیف شیک و دسته کوتاه به رنگ سفید. بادیدن

 شد و از ته دل از کتی که چنین به فکر من

 بوده سپاس گزار شدم بعد از پوشیدن لباس عروس به حدي هیجان زده شدم که جند بار چشمانم را باز و

 بسته کردم تا باور کنم تصویري که با ان زیبایی و ظرافت پیش رویم در ایینه خودنماي می کنداز ان من است و

نها چیزي که از همان لحظه دلم را شور می انداخت یقه باز لباس و استینهاي کوتاه ان بود که تا باالي بازوانم می ت

رسید مهري با لذت به لباس که گویی قالب بدنم دوخته شده بود نگاه می کرد ولی شک داشتم نظر الهام هم همان 

و بقیه از پوشیدن ان شماتتم کنند ترسیدم ولی زود به خودم باشد که درنگاه مهري می دیدم یک لحظه از اینکه مادر 

گفتم از ان پس اختیارم دست همسرم می باشد همانطور که خواهرم و شبنم از شوهرانشان پیروي می کنند. خودم را 

این طور راضی کردم که اگر غریبه اي خواست به اتاق عقد بیاید چادر سرم می کنم در حقیقت لباس عروس خوش 

و زیبا چنان هوش وحواسم را پرت کرده بود که به هزار دلیل خودم را توجیه می کردم که ان شب ان را به  طرح

تنداشته باشم. تقریبا کارم تمام شده بود و بی صبرانه منظر بودم مهري اعالم کند که دیگرکاري باقی نمانده است از 
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کار انها نیز تمام شده و هم اکنون در حال خوردن  او پرسیدم خواهد و همسر برادرم در چه حالی هستند گفت که

ناهار هستند تازه او وقت بود که متوجه ساعت شدم و ساعت از سه بعد از ظهر گذشته بود و من به حدي هیجان زده 

بودم که فراموشم شده بود از صبح تا به ان لحظه چیزي نخورده ام در همان حال به این فکر بودم چرا هیچ کس به 

ن نیست . مهري در حال زدن الك به انگشت کوچکم بود که در زدند پساز تمام کردن کارش بلند شد و در را فکر م

 باز کرد صداي کتی را شنیدم که گفت مهري بجنب دیر شده کیان نیم ساعته دم در منتظره .

انداختم و با خود فکر  با شنیدن این حرف لرزش دست و پایم شروع شد . زیر چشم نگاهی به تصویر خودم در ایینه

 کردم کیان با دیدن من چه حالی پیدا می کند.مهري با خنده گفت :

 بهش بگو یک کم دیگه صبر کنه چه خبره؟ هرکی طاووس خواهد جور هندوستان کشد. 

 باز هم صداي کتی را

 ه خونه عروس همشنیدم که به او گفت : اخه دیرمیشه میخواهیم زودتر عقدش کنیم بعد به جشنمون برسیم را

دوره تا بریم عقدش کنیم و برش گردونیم ساعت از ده شب گذشته مهمونا تا ساعت هفت شب میان اگر دیرشه 

 خیلی زشت میشه خودت که می دونی .

متوجه منظور کتی نشدم . ما مهمانانمان را براي ساعت چهار تا هشت دعوت کرده بودیم ولی کتی حرف دیگري می 

ه معنی داشت؟ هنوز نتیجه اي نگرفته بودم که مهري در را بست و خطاب به من گفت : دیگه یواش زد این تناقص چ

 یواش شاه داماد جوش اورده بلند شو عزیزم یک چرخ بزن

 ببینم چیزي کم نداري ؟

 بلند شدم و دورزدم مهري تور را روي صورتم انداخت و بعد از اینکه خیالش راحت شد

 و کمی رژ به لبانش مالید و به طرف در رفت . دستی به موهایش کشید

مدتی طول کشید تا مرهی برگشت درحالی که در نیمه نگه داشته بود خطاب به بقیه گفت : االن فقط اقاداماد بعد... 

گویا الهام به او چیزي گفت که مهري این طور جوابش را داد : اي بابا این حرفها کدومه عروسمون وقتی که به داماد 

 ه رو میده بهش محرم میشه .بل

 چند دققه بعد شنیدم که خطاب به کسی گفت : اول رونما بعد تماشاي شاهکار خلقت. دسته اي اسکناس

 سبز از الي در به دست او داده شد می دانستم تا ثانیه هاي دیگر کیان را خواهم دید و چنان شوقی از دین

یشه سر بزنگاه به سراغم می امد احساس کردم نفس را در سینه ام حبس اوداشتم که باز درد لعنتی سینه ام را که هم

 کردم تا بتوانم دردم را مهارکنم خوشبختانه این درد مثله میشه نبود و خیلی زود گریبانم را رها کرد .

 این فکرپشتم به در بود و از ایینه دیدم که مهري از جلوي در کنار رفت تا کیان وارد اتاق شود در همان حال به 

 بودم ایا او میخواهد به همین صورت جلوي کیان ظاهر شود. وقتی کیان داخل شد از ذوق تمام حواسم متوجه او

شد.با دیدن کیان لحظه اي نفسم بند آمد.از داخل آینه او را دیدم و متوجه نبودم که تمام وجودم چشم شده براي 

نی به رنگ سفید و کراواتی طرح دار به رنگ کت و شلوارش به دیدن او کت و شلواري به رنگ دودي به همراه پیراه

تن داشت.صورتش را سه تیغه اصالح کرده بود و موهایش را به طرف باال سشوار کشیده بود.دسته گلی از گلهاي 

مریم و غنچه هاي گل رز درستش بود. با قدمهاي محکم به طرف من آمد.از هیجان نفس نفس میزدم و چنان 

 بودم که حتی به فکرم نمیرسید به طرف او برگردم.میخکوب شده 
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لبخندي روي لبانش بود و ابروان باال رفته اش نشان از تعجب داشت. نزدیکم که رسید نتوانستم طاقت بیاورم و با 

خجالت سرم را پایین انداختم. حضور اورا نزدیک به خود احساس میکردم و چنان لرزه یا به جانم افتاده بود که 

باال بردن سرم را نداشتم. کیان دسته گل را روي میز شیشه اي جلوي آینه گذاشت.سپس بازوان برهنه ام را جرات 

گرفت و مرا به طرف خودش برگرداند. از تماس دستانش به روي بازوانم به وضوح لرزیدم و مثل عروسکی بی جان 

حتیاط و خیلی آرام تور روي صورتم را باال با فشار دستانش به طرفش چرخیدم. ولی همچنان سر به زیر داشتم. باا

برد و با صدایی آرام و گرم صدایم کردم با صداي او سرم را بلند کردم و تازه آن وقت بود که توانستم چهره اش را 

از نزدیک ببینم. چشمان سبز تیره اش که رگه هاي مشکی داخل آن بود به حدي مرا جذب خودش کرده بود که 

آن دو نقطه سبز به جاي دیگري نظر بیاندازم. بدون شک مرا هیپنوتیزم کرده بود، زیرا صامت و نمیتوانستم به جز 

 خیره به چشمانش چشم دوخته بودم. زمانی به خود آمدم که فشار لبانش را روي لبانم احساس کردم.

 ستانش محکملرزشی چون صاعقه در تنم ایجاد شد. سعی کردم خودم را عقب بکشم ولی او همچنان مرا با د

 نگه داشته بود. با حضور مهري که بدون شک چشم به ما دوخته بود نمیتوانستم دل به بوسه اش بسپارم به

 خصوص که صیغه عقد هنوز بین ماجاري نشده بود. فشار دیگري به خود آوردم و اینبار توانستم فاصله اي

 بینمان بیندازم. صداي خلسه آور کیان به گوشم رسید:

 نمیخواي مثل اون دفعه به گوشم بزنی ؟الهه 

 به چشمانش که حالت شوخی داشت نگاه کردم و لبخند زدم. صداي مهري مرا متوجه او کرد

کیان جون حواست به من باشه، عروس مال خودت،نوش جونم باشه، ولی اگه اینبار خواستی ببوسیش یک مقدار 

 بمالحظه آرایش صورت و موهاشو بکن. البته تا آخر ش

 صداي خنده کیان بلند شد و گفت: چطوري مهري جون، اصالً حواسم نبود اینجایی

 بله دیگه، با وجود این لعبت باید هم حواست به کس دیگه اي نباشه. خب حاال دست پختم چطوره-

م الهه کیان با لبخند نگاهی به من انداخت و گفت: مثل همیشه خوبه، ولی خودتم خوب میدونی الهه همین جوریش ه

 است

 ار تعریف کیان با خجالت سرم را زیر انداختم و شنیدم که مهري گفت: آره عزیزم، اینو که درست میگی

 کیان از مهري خواست تا عکاسی را که بیرون ایستاده بود صدا بزند تا از ما عکس بگیرد. مهري سرش را تکان

م. با نگرانی به ساعت که چهار و ده دقیقه را نشان میداد داد وخودش از اتاق خارج شد.با رفتن او احساس راحتی کرد

 نگاه کردم و به کیان گفتم: ساعت از چهار گذشته میترسم دیر بشه

 کیان نگاه عمیقی به من انداخت و گفت: الهه، دیگه نمیخوام این کلمه رو بشنوم

 با تعجب گفتم: کدوم کلمه؟

از این جور حرفها. از حاال تو فقط متعلق به منی و تا زمانی که با منی جاي اینکه دیر میشه و دیرم میشه و دیر نشه و  -

 دیگه اي کار نداري .

 لبخندي زدم و گفتم: ولی یادت نره که ما هنوز عقد نکردیم تا مال هم باشیم

 ا همکیان همانطور که به چشمانم نگاه میکرد با لبخند معنی داري گفت: چرا من و تو از همون لحظه اي که ب

 آشنا شندیم مال هم شدیم

 با ورود عکاس که از قضا مرد جوانی بود جا خوردم و ناخودآگاه پشت کیان سنگر گرفتم
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 کیان متوجه حالم شد .رو به من کرد و گفت: الهه چی شده؟

 با ناراحتی گفتم: عکاس مرد؟

 چیه مگه  -

 کیان من نمیتونم اینجور جلوش بگردم -

 تا پایم انداخت و گفت: زیاد خودت رو معذب نکن.چیزي نیست. اون میخواد عکس بگیره. کیان نگاهی به سر

 کاري باهات نداره

 کیان -

 جونم -

 خواهش میکنم، من خجالت میکشم -

 گوش کن الهه ، از همین االن باید یک سري چیزهایی که تو مغزت فرو کردند دست برداري -

 چی میگی کیان؟ من ... -

 حرفم تمام شود و دستش را جلوي دهانم گرفت و گفت: الهه همین که گفتم. و دستم را گرفت و نگذاشت

 خطاب به عکسا گفت: سعید جون، زودتر شروع کن، ما االن باید سر سفره عقد باشیم

 عکاس پایه دوربین را روي زمین تنظیم کرد. سپس دوربین بزرگی را روي آن وصل کرد. کیان دستم را محکم

ر دستانش میفشرد تا به این طریق احساس امنیت و اطمینان را از حضورش به من منتقل کند. ولی حتی فشار دستان د

او هم نمیتوانست احساس انزجارم را زا خودم که با آن وضعیت جلوي عکاس قرار گرفته بودم دور کند. به حدي 

سایقه نداشت چنین بی پروا حتی جلوي برادرانم ناراحت و معذب بودم که دلم میخواست گریه کنم. تا به آن وقت 

ظاهر شوم. با احساس بدي دست به گریبان بودم، به خصوص که از تنها بودن با دو مرد احساس تنهایی و ترس 

میکردم.عکاس ژستهاي گوناگونی را به من و کیان یاد میداد و کیان مرا چون عروسکی در دستانش میچرخاند و 

 رد که سعید به او گفته بود. برق فالش دوربین تند و تند به ماوادار به ژستهایی میک

 میتابید و من در این فکر بودم چه وقت عکس گرفتن او تمام میشود. مانند کبکی سرم را زیر انداخته بودم تا

 نگاه سعید را به صورت و اندامم احساس نکنم. در همان حال صدایی در گوشم میگفت: مگه خودت نمیخواستی

 زاد و راحت باشی . از این راحت تر کجا سراغ داري؟ راحت باش مگه همین رو نمیخواستی؟ دیگه کسی نمیگهآ

 موهات رو بکن تو. حاال عالوه بر موهات اگه تمام هیکلت رو هم در معرض دید بگذاري دیگه کسی کاري

 باهات نداره

یطان بود که از فریفتن یک بنده با خوشحالی رقص و نمیدانم چه کسی در گوشم این زمزمه را سر داده بود . آیا ش

 پایکوبی میکرد و یا اینکه وجدانم بود که مرا به مسخره گرفته بود

 خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. زمانی که کیان دستش را دور کمرم انداخت تا مرا تنگ در آغوش بگیرد

 دیگر از این وضعیت خسته شده ام. کیان لحظه اي به تکانی به خودم دادم و به این وسیله به او فهماندم که

چشمانم نگاه کرد و وقتی ناراحتی را در عمق نگاهم احساس کرد خطاب به عکاس گفت: سعید جون فکر میکنم 

 دیگه بسه. بقیه رو بذار براي بعد

 س از اتاقسعید سرش را تکان داد و خیلی سریع دوربینش را جمع کرد و گفت:پس من بیرون منتظرم. سپ

 خارج شد
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 با نارحتی سرم را زیر انداخته بودم و در این فکر بودم که تکلیف خرید حلقه سر عقد چه خواهد شد. کیان

 دستش را زیر چانه ام گرفت و سرم را باال آورد. گفت: الهه، من خیلی منتظر این لحظه ها بودم و خودت میدونی

 ردم و پا روي خیلی چیزها گذاشتم. دوست دارم یک امشب اونیبراي رسیدن به تو خیلی چیزها رو تحمل ک

 باشی که من میخوام

گفتم: کیان، براي من تحمل بعضی چیزهاي خیلی سخته. یکیش این که دوست ندارم غیر از خودت چشم کسی به 

 صورت و اندامم بیفته

 ی سینه ام ثابت ماند و باکیان بدون جدي گرفتن حرفم نگاهش را روي صورتم چرخاند و سپس روي برهنگ

 لبخند گفت: خب البته نباید بیفته، چون به هر حال همه مثل من ادا دارند

 بی اراده دستم را جلوي سینه ام گرفتم و گفتم: کیان جدي گفتم

 با همان خونسردي به چشمانم نگاه کرد و گفت: منم جدي گرفتم. مثل این میمونه که یک گرسته کیک شیرین

 ه اي رو پشت ویترین قنادي تماشا کنه. اینطور نیست؟و خوشمز

 متوجه منظورش نشدم و چون حوصله بحث نداشتم به همین خاطر گفتم: بهتره زودتر بریم چون همه منتظر

 .ماهستند

 تا خواستم قدمی از او دور شوم بازویم را گرفت وگفت: کجا؟ تا سه نشه بازي نشه

 را به نشانه مخالفت تکان دادم، ولی او مرا به طرف خود کشید، به طوري از نگاهش متوجه منظورش شدم.سرم

 که حتی نتوانستم تکان بخورم. وقتی رهایم کرد نفس نفس میزدم و از بی عرضگی خود حسابی عصبانی بودم 

 به عکس من او چنان سرخوش و خوشحال بود که دیدن این حالتش بیشتر ناراحتم میکرد. با ورود مهري به

 اتاق سعی کردم اخمهایم را باز کنم، ولی نتوانستم سرخی صورتم را از بین ببرم. مهري نگاه عمیقی به من

 انداخت و بعد سرش را تکان داد و خطاب به کیان گفت:قرار نبود پسر بدي باشه، چه کار کردي؟

 چنگش افتاده باشه سپس جلو آمد و درحالی که موهایم را مرتب میکرد گفت: مثل گربه اي که گنجشک به

 پرپرش کردي که.

سپس به لبهایم رژ مالید و کمی هم پودر به صورتم زد و با لحن شوخی به کیان گفت: من به این طفلی گفتم ناهار 

 نخوره تا مبادا آرایشش خراب بشه حاال تو داري درسته قورتش میدي؟

 ه حتی لبخند بزنم. کم کم دلم به شور افتاده بودکیان با صداي بلند خندید، ولی من بی حوصله تر از آن بودم ک

 که االن منزل چه خبر است. مهري بعد از مرتب کردن من به کیان گفت: این عروسک تحولیت. فقط آرایشش

 را خراب نکن، یعتی حداقل تابعد از مراسم

 کیان سرش را تکان داد و در حالی که دستم را میگرفت گفت: بریم؟

 دم و گفتم: یعنی چادر سرم نکنم؟به مهري نگاه کر

 مهري ابتدا به کیان نگاه کرد و سپس با خنده با من گفت: چادر چیه؟ این همه زحمت نکشیدم که با سر کردن

 چادر همه رو به باد بدي

 به کیان نگاه کردم و گفتم: کیان؟

 متوجه منظورم شد و خطاب به مهري گفت: چیزي نداري جا چادر رو سرش بندازي؟

 مهري نفس عمیقی کشید و گفت: چرا دارم،ولی سر نکنی بهتره، چون میترسم موهاش خراب بشه
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 کیان نگاهی به من کرد و گفت: برو بیارش

 مهري شانه هایش را باال انداخت و به اتاقی که کنار سالن بود رفت. کمی بعد با شنلی سفید و براق که کالهی

 ین شنل را خز سفیدي پوشانده بود.براي اولین بار بود که چنین چیزي راپشت آن بود برگشت. دور کاله و پای

 میدیدم. وقتی آن را تنم کردم خیلی خوشحال بودم که چنین چیزي میتواند جاي چادر را بگیرد

 به اتفاق کیان از در بیرون آمدم و بعد از چند ساعت توانستم الهام و شبنم را ببینم. آن دو نیز به خودشان

 ده بودند واي الهام از بس رو گرفته بود نتوانستم ببینم چه کرده است، به عکس او شبنم موهایش را درسترسی

کرده بود. الهام و شبنم به من و کیان تبریک گفتند. چهره گرفته الهام نشان نمیداد زیاد خوشحال باشد. با دیدن او 

 چی شد؟به خونه زنگ زدي؟دلم گرفت. در فرصتی که پیش آمد به او گفتم: اون جریان 

 الهام گفت: آره زنگ زدم و به حمید جریان رو گفتم. حمید هم گفت هفته پیش با بهتاش در مورد خرید حلقه و

 لباس دامادي صحبت کرده. او هم به حمید گفته احتیاجی به خرید نیست و خودش تدارك حلقه ها را دیده

 .است

 جیح داده خودش براي خودش حلقه بخرد خیلی حالم گرفته شد. خیالم راحت شد،ولی از اینکه کیان تر

 خوب

 میدانستم این به تالفی آن است که مادر اجازه نداده بود براي خرید عروسی برویم. همان لحظه متوجه شدم

 کتی آنجا نیست. وقتی سراغش را از شبنم گرفتم گفت جلوتر رفت منزل تا اگر کاري باشد انجام دهد

 شدن کیان ، الهام و شبنم از ما فاصله گرفتنتد. کیان دستم را گرفت و با فرمان فیلمبردار به سمت در با نزدیک

 خروجی حرکت کردیم

 بادیدن خودروي بنزي که به شکل زیبایی تزیین شده بود به این فکر افتادم که چقدر حیف است فقط براي

 ود.وقتی براي گشتن در خیابان نبود.کیان در جلو را باز کردرفتن از آرایشگاه تا خانه اینقدر گل و هزینه صرف ش

و به من کمک کرد تا سوار شوم. سپس خودرو را دور زد و پشت فرمان نشست. تا خواست حرکت کند به شبنم و 

 الهام که جلوي در آرایشگاه ایستاده بودند نگاه کردم و به کیان گفتم: خواهر و زن برادرم چی؟

 به من نگاه کند گفت: آژانس خبر کردم. االن دیگه میرسه کیان بدون اینکه

 میخواست حرکت کند که گفتم: صبر نمیکنی آنها هم با ما بیایند؟

 نیشخندي روي لبان کیان ظاهر شد و بعد نگاهی به من کرد وگفت: مثل اینکه تو هم میترسی بدون اونا جایی

 ساب پس بدي؟بري. یااینکه بعد به خاطر جاگذاشتن اونا باید ح

 از اینکه متوجه منظورم نشده بود حالم گرفته شد.او بدون اینکه چیز دیگري بگوید خودرو را به حرکت در

 آورد . بعد از گذشتن از خیابانی که آرایشگاه در آن بود کیان پخش خودرو راروشن کرد و مثل همیشه صداي

 نمیزدیم و هر دو به روبرو خیره شده بودیم. احساس آن را خیلی کم کرد تا مزاحم صبحتمان نشود. البته حرف

گیجی داشتم.نمیدانستم خوشحالم یا ناراحت. در صورتی که قبل از آن فکر میکردم اگر در چنین موقعیتی 

 قراربگیرم از خوشحالی سر از پا نخواهم شناخت. با صداي کیان به خود آمدم

 الهه تو چه فکري؟ 

 تو فکر نیستم  -

 چه خیالیپس تو  -
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 به کیان نگاه کردم . با لبخند به من نگاه میکرد براي اینکه خوشحالش کنم گفتم: تو این خیالم که حتی تو

 .خواب هم نمیتوانستم فکر این لحظه هارا بکنم

 دوستم داري  -

 سرم را تکان دادم. سرش را جلو آورد و گفت: نشنیدم، یک دفعه دیگه بگو

 -آره 

 آره چی -

 ن که گفتی همو-

 چی گفتم  -

 اینکه دوستت دارم -

 پس چرا هیچ وقت این رو نمیگی -

 جوابی براي سوالش نداشتم. خودم هم به این فکر افتادم چرا تا آن لحظه به او نگفته بودم دوستش دارم در

 من کرد این نکته صورتی که هر مردي احتیاج دارد این کلمه را اززن مورد عالقه اش بشنود. سوالی که کیان از

 .را ثابت کرد. صداي کیان مرا از فکر بیرون آورد

 الهه دوست دارم خوشبختت کنم.دوست دارم در زندگی با من هیچ چیز کم نداشته باشی .-

 نفس عمیق کشیدم و در دل آرزو کردم این چنین باشد به کیان نگاه کردم و از صمیم قلب گفتم: اگه همیشه

 شته باشی هیچ چیز کم نخواهم داشت. حتی اگر لقمه نانی براي خوردن نداشته باشمهمینطور دوستم دا

 کیان نگاه عمیقی به من انداخت و گفت: الهه دوستت دارم

 .براي اولین بار خجالت را کنار گذاشتم و گفتم:کیان...منم دوستت دارم

 د دانی در دستش دارد که از آن دودبه منزل رسیدیم. به محض پیاده شدن مادر را دیدم که جلوي در اسپن

 غلیظی بلند میشود. با دیدن او احساس بغض کردم. تازه به فکر افتادم که بعد از من مادر خیلی تنها خواهد شد.

 کیان کمک کرد تا پیاده شوم. متوجه عکاش شدم که زنی کنارش ایستاده بود و دوربین فیلم برداري را روي

 لم راحت شد که جلوي خانواده ام زنی از صحنه هاي عقد فیلم برداري خواهد کرد.شانه اش گذاشته بود. خیا

 همان لحظه با دیدن گوسفندي که جلوي پایم ذبح شد حالت تهوع و سرگیه گرفتم. کیان متوجه حالم بود و

 را از دستم را گرفت تا به سرعت مرا از دیدن صحنه چندش آور فوران خون از گلوي گوسفند دور کند. دسنم

 میان دست او بیرون کشیدم تا براي روبوسی با مادر پیش بروم. انتظار داشتم کیان مرا همراهی کند. ولی او

سرجایش باقی ماند و جلو نیامد. با اینکه حالم خیلی گرفته شده بود ولی توجهی به این موضوع نکردم و مادر 

 یم آرزوي خوشبختی گرد.آنقدر آنجا ایستادم تا کیانرابوسیدم. او با اشکی که در چشمانش حلقه زده بود برا

 براي گرفتن دستم جلو آمد و مجبورش شد به مادر سالم کند. برخالف سالم سردي که کیان به مادر کرد پاسخ

 گرمی از او شنید و این میرساند که عاقبت او را پذیرفته است. ولی حس کردم براي این پذیرفتن کمی دیر شده

 سرد کیان گواهی بر این واقعیت بود. میدانستم اگر بخواهم در مورد این موضوع فکر کنم به تنهااست.رفتار 

 نتیجه اي که خواهم رسید این است که از آن پس مشکالت زیادي با این موضوع خواهم داشت. آهی کشیدم

 ترك کردم خانه مملووآرزو کردم گذشت زمان بتواند همه چیز را درست کند. به عکس لحظه اي که منزل را 
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از جمعیت بود. همسایه ها و اقوامی که دعوت داشتند جمع بودند. زن عمو بهجت و عمه هم آمده بودند. ارمغان و 

بهاره طبق معمول به هم چسبیده بودند و با نگاه خریدارانه اي به کیان چشم دوخته بودند. تمام این صحنه ها را از 

ایین آمده بود میدیدم و از اینکه کیان آنقدر خوشتیپ و جذاب بود که نظرهمه را به زیر کاله شنل که تاروي صورتم پ

خود جلب کرده بود به خودم میبالیدم. در این بین با دیدن عالیه خانم قلبم فرو ریخت. عاطفه هم کنارش ایستاده 

 دیگر بود. دلم میخواست جایی پنهان شوم تا مجبور نباشم جلوي چشمان او قرار بگیرم. بار

 عرفان به افکارم تسلط پیدا کرد و چشمان به رنگ شب و عمیقش جلوي دیدگانم جان گرفت. خوشبختانه کیان

دستم را رگفت تا مرا به اتاق عقد راهنمایی کند و به این طریق مرا از شرمندگی حاصل از احوالپرسی با آنان رها 

یدن او از خوشحالی دستانم را باز کردم و همدیگر را در کرد. در همان لحظه با شنیدن صداي ژینوس برگشتم. با د

 آغوش گرفتیم. نزدیک دو ماه میشد که او را ندیده بودم. احساس کردم در این مدت الغرتر از پیش شده

است. ژینوس مانتوي مشکی به تن داشت و حسابی با آنچه قبالً بود فرق داشت. پس از اینکه با هم خوش و بش 

جه کیان شد و به او سالم کرد و تبریک گفت. کیان با لبخند معنی داري به او نگاه کرد. فهیمدم یاد کردیم تازه متو

 روزي افتاده که همراه ژینوس براي اولین بار سوار خودرویش شده بودیم

 سوار خودرویش شده بودیم . در میان کف و هلهله اطرافیان به اتاق عقد رفتیم . عاقدي که می خواست ما را

 عقد کند مدتی بود منتظر بود . تمام کسانی که قرار بود سر عقد باشند در اتاق حاضر بودند . نگران آمدن الهام

 و شبنم بودم و دعا می کردم زودتر برسند . به محض ورود ما کتی به استقبالمان آمد و به عنوان رو نما به هر

 به طرف جایگاهی که براي ما تدارك دیده بودند رفتم کدام از ما یک سکه طال هدیه داد . صورتش را بوسیدم و

 چند دقیقه بعد حمید با کت و شلواري به رنگ سرمه اي و بلوزي سفید وارد اتاق شد . جلو آمد با کیان دست

 داد و صورت مرا بوسید و برایمان آرزوي خوشبختی کرد ، سپس سراغ شبنم را گرفت . گفتم همراه الهام است

د . سرش را تکان داد و رفت کنار عاقد نشست . نمی دانستم حسام کجاست ، زیرا از صبح تا به آن و زود میرسن

لحظه او را ندیده بودم . در این فکر بودم شاید نخواسته سر عقد حاضر شود . هنوز خطبه را جاري نکرده بودند که او 

همیدم حضورش چقدر برایم اهمیت داشته است . و عمویم از در اتاق وارد شدند . با دیدن او خیلی خوشحال شدم و ف

با این حال حسام بدون اینکه قدمی جلو بگذارد از همان جلوي در با ما احوالپرسی کوتاهی مختصري کرد و کنار 

حمید نشست . عمو جلو آمد و با کیان دست داد و صورت مرا بوسید . زیر چشم به کیان نگاه کردم . فهمیدم متوجه 

ام شده ولی چیزي به رویش نیاورد . عاقد با ذکر صلوات جمعیت حاضر را دعوت به سکوت کرد تا بی اعتنایی حس

خواندن خطبه را آغاز کند . همان لحظه در باز شد و شبنم و الهام وارد اتاق شدند . با دیدن آن دو خیالم راحت شد ، 

 کنماما هنوز نفس راحتی نکشیده بودم که با ورود کمند کم مانده بود غش 

 کمند در هیچ کدام از مراحل خواستگاري حضور نداشت و از زمانی که او را در منزلشان دیده بودم تا آن لحظه

 از او خبري نبود . یک بار که سراغش را از کیان گرفتم گفت همراه دوستانش به ترکیه رفته است . من آرزو

ود ، ولی اکنون اورا دیدم که با لباس شبی به رنگ آبی و کردم تا زمانی که جشنمان تمام نشده سر و کله اش پیدا نش

بنفش و آرایشی با همان رنگ وارد اتاق شد . لباس کمند بلند بود ، ولی این حسنی براي آن نبود ، زیراتنگی آن به 

ه حدي بود که گویی چیزي تنش نیست .عالوه بر آن یقه باز لباس و چاکی که دامن آن داشت سینه و رانهایش را ب

 نمایش می گذاشت . شاید براي اینکه به او گفته بودند خانواده من تعصب دارند پارچه اي از

 جنس حریر و به رنگ بنفش روي سرش انداخته بود تا مثال جاي پوشش روي سرش را بگیرد . با دلهره به
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 یزي می گفت وحسام و حمید نگاه کردم . حواس هر دو به خودشان بود . حسام آهسته کنار گوش حمید چ

حمید سرش را تکان میداد . آرزو کردم چشم برادرانم ، به خصوص حسام به او نیفتد ، کمند با سر به من و کیان 

سالم کرد و کنار کتی ایستاد . از شدت حرص دندانهایم را به هم فشردم و منتظر بودم هر چه زودتر مراسم عقد 

اده شد سکوت برقرار شد و خواندن خطبه عقد شروع شد . بعداز سه بار تمام شود . با صلواتی که به گفته عاقد فرست

 با اجازه بزرگترهایی که در مجلس بود ))بله(( بر زبانم جاري شد

 عده اي دست زدند و بعضی صلوات فرستادند .پس از آن خطبه براي کیان خوانده شد و او نیز با ذکر بله

 از میانم دو صدف طالیی روي خنچه عقد دو حلقه بیرون آورد . با رضایت خود را اعالم کرد . کتی جلو آمد و

 دیدن دو حلقه ساده و یک شکل که البته یکی بزرگتر و دیگري کوچکتر بود خیالم راحت شد . کتی حلقه

 بزرگتر را که حس کردم خیلی هم سنگین است به من داد و حلقه کوچکتر را هم کیان گرفت . کیان دستم را

 حلقه را به انگشتم کند . با برخورد دستش دلم در سینه لرزید . اکنون دیگر همسرم به حساب می آمدگرفت تا 

 و من هنوز در عالم ناباوري غوطه می خوردم .بدون اینکه قبال آنرا امتحان کرده باشم کامال قالب انگشتم بود .

 جلو آورد و من حلقه را در انگشت او جاينوبت من بود تا حلقه را به انگشت کیان کنم . انگشت دست چپش را 

دادم . صداي دست و لی لی از عده اي معدود برخاست .همان موقع در اتاق باز شد و عده اي داخل شدند . اکثرآنان 

 را نمی شناختم و حدس می زدم از آشنایان کیان باشند

از طال به من داد که با سنگهاي الماس تزیین شده ابتدا کتی به عنوان مادر داماد به من و کیان هدیه داد . او سرویسی 

بود . به کیان هم پنج سکه طال هدیه کرد .صورتش را بوسیدم و از او تشکر کردم . بعد از او مادر جلو آمد و به عنوان 

ک و هدیه دو عدد النگو دستم کرد و به کیان هم ساعتی هدیه داد . کیان با اکراه ساعت را از مادر گرفت و خیلی خش

سرد از او تشکر کرد . حتی از جا بلند نشد تا صورت او را ببوسد . مادر لحظه اي ایستاد و بعد کنار رفت . دلم برایش 

خیلی سوخت . از ناراحتی به خاطر اینکه کتی را بوسیده بودم پشیمان شدم و تصمیم گرفتم دیگر این کار را نکنم . 

 ن را در سبد هدیه هایی گذاشت که روي میز قرار داشتکیان بدون اینکه ساعت را به دستش ببندد آ

 وقتی کمند جلو آمد تا هدیه اش را بدهد با ترس به حسام نگاه کردم . مثل اینکه آنها تازه متوجه کمند شده

بودند زیرا حمید سرش را زیر انداخت و حسام در حالیکه اخمی روي پیشانی اش نشسته بود بلند شد تا اتاق را ترك 

 . جلوي در بسته اي از جیبش بیرون آورد و به دست الهام داد . با رفتن حسام حالم گرفته شد و با کند

 نفرت به کمند نگاه کردم . با هر قدمی که با آن لباس تنگ و چسبان برمی داشت از الي چاك لباسش حتی

ه است . چشمم به عمو افتاد که پشت رانهایش هم دیده میشد . احساس می کردم جو سنگینی در اتاق عقد حاکم شد

صورتش سرخ شده بود و به حدي سرش را پایین گرفته بود که چانه اش به سینه اش چسبیده بود .سرم را پایین 

 انداختم و به فکر فرو رفتم . هر چقدر دیدن کمند با آن وضعیت براي خانواده من ناراحت کننده

 وق مشغول کف زدن براي او بودند که به من و کیان سکه ايبود در عوض اقوام و آشنایان کیان با شور و ش

 هدیه کرد . به او نگاه کردم و در دل گفتم :مرده شور خودت و هدیه ات رو ببرن . در نگاه کمند حالت

 خوشایندي دیده نمی شد . گویی او نیز به زور آنجا حضور پیدا کرده است . نگاه سرد و تحقیر آمیزش احساس

 وجودم زنده می کرد . چنان از او متنفر شده بودم که حتی دلم نمی خواست دستم را براي گرفتنبدي را در 

 هدیه اش دراز کنم . فقط براي حفظ ظاهر و با بی تفاوتی دست دادم و بدون اینکه حتی به هدیه اش نگاه کنم
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به او نگاه کردم لبخند معنی داري روي  آن را در سبد گذاشتم . کیان هم متوجه بی اعتنایی ام نسبت به او شد و وقتی

لبانش نقش بسته بود . الهام و حمید هر کدام دو عدد النگو به من هدیه کردند و بعد مادر هدیه حسام را به دستم 

داد . وقتی جعبه کادو را باز کردم چشمم به گردن بند زیبا و شکیلی افتاد که روي صفحه پالك آن نام خودم حک 

 ردنبند به حدي خوشم آمد که از مادر خواستم آن را همان لحظه به گردنم بیندازد .شده بود . از گ

 طفلی دست مادر می لرزید . و نمی توانست قفل زنجیر آن را باز کند . شبنم به جاي مادر این کار را کرد . عمو

 ظریف از طالي سفیدنیز مبلغی پول که داخل پاکت گذاشته بود به دستم داد . ژینوس هم برایم گردنبندي 

 خریده که به حدي قشنگ و شکیل بود که به عوض یک بار چند بار از او تشکر کردم . بعد از دادن هدیه

 دوستان و آشنایان کیان که عده شان هم کم نبود مادر جعبه کوچکی را از طرف عالیه خانم به دستم داد .با

 افتادم . نگاه غمگین او در روز خواستگاري جلوي چشمانمگرفتن آن منقلب شدم ، زیرا ناخودآگاه یاد عرفان 

ظاهر شد . لحظه اي احساس دلتنگی کردم و دلم می خواست گریه کنم . از طرفی احساس گناه قلبم را جریحهدار 

 کرده بود . خودم را آرام کردم تا مبادا کیان که حواسش به من بود چیزي متوجه شود

 گرفتن با اقوام و آشنایان آغاز شد ، سپس به خواست عکاس اتاق خلوت شد پس از گرفتن هدیه ها کار عکس

 تا من و کیان عکسهاي دو نفري بگیریم

 پس از گرفتن ژستهاي گوناگون عاقبت عکاس وسایلش را جمع کرد و از اتاق خارج شد . با رفتن او نفس

ابی پراز کیک دستش بود صندلی اش را روبه راحتی کشیدم و از خستگی روي صندلی نشستم . کیان در حالی که بشق

 رویم گذاشت و روي آن نشست . به او که با دقت مشغول بریدن کیک به قطعه هاي کوچک بود نگاه

 کردم و با خودم گفتم : خداي من یعنی باید باور کنم که دیگه من و کیان زن و شوهریم . هنوز باور این موضوع

یی و رابطه پنهانمان یکی یکی جلوي چشمم ظاهر شد ، گویی تازه موضوع را درك برایم سخت بود . صحنه هاي آشنا

 کرده بودم

 کیان قظعه کوچکی از کیک را با چنگال برداشت و آن را جلوي دهانم گرفت و گفت : الهه دهنت رو باز کن

 با سرخوشی لبخند زدم و گفتم :نمی خورم میل ندارم

 خوري ،حتی اگر میل نداشته باشی ابرویش را باال برد و گفت:چرا می

 چشمانم را بستم و سرم را تکان دادم :نه

 چرا می خوري براي اینکه من می گ(م-

 میل ندارم  -

 یک کم بخوري اشتهات باز می شه ،رنگت پریده -

 من که چیزي احساس نمی کنم  -

 ر قوي و خوشگل بیاري ولی من معتقدم یک کم ضعیفی ، باید تقویت بشی تا بتونی برام یک پس-

 از اینکه هنوز هیچی نشده حرف بچه را پیش کشیده بود با خجالت سرم را پایین انداختم و گفتم کیان ...

 خندید و دستش را زیر چانه ام گذاشت و سرم را باال گرفت و گفت : الهه ، عاشق همین کم رویی تو هستم . 

 می شی نمی دونی وقتی خجالت می کشی چقدر خواستنی 

 سرم را چرخاندم و خواستم حرف را عوض کنم که گفت : سعی نکن فکر من رو منحرف کنی ، اول کیکت رو 

 می خوري بعد صحبت می کنیم
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 مجبور شدم آن طور که می خواست رفتار کنم . بعد از خوردن چند تکه کیک رضایت داد دست از سرم بردارد .

کردیم که با صداي تقه اي به در دستم را از میان دستانش کشیدم . کتی داخل کیان دستم را گرفته بود و صحبت می 

اتاق شد و خطاب به من و او گفت: بچه ها حرف زدن بسه ، رضایت بدین از اتاق بیاین بیرون . مهمونا می خوان 

 ببیننتون و بعد برن . ما هم باید بریم خونه االن دیگه مهمونا اومدن .

 که از کتی می شنیدم که مهمان دارند این دومین باري بود

 طاقت نیاوردم و از او پرسیدم:غیر از مهمونایی که اینجا هستند مهمان دیگري هم دارید ؟ 

 آره عزیزم ، اینا فقط چند تا دوست و آشناي خودمونی بودند که قرار بود سر عقد باشند . بقیه -

 اي همینه که می گم بیاین بیرون اینایی که دعوت شدندمهمونا رو براي ساعت هشت به بعد دعوت کردیم . بر

 ببیننتون که اگر خواستیم بریم بد نباشه 

 به کیان نگاه کردم و گفتم :بریم ؟ مگه قراره منم بیام ؟ 

 کیان چیزي نگفت ولی صداي کتی نظر مرا به سوي او جلب کرد:وا ، مگه جشن عقد بدون عروس میشه ؟ خب 

 با ما میاي معلومه که تو هم 

 چیزي نگفتم ولی از همان لحظه دلشوره به سراغم آمد . به خوبی مشخص بود خانواده ام از برنامه اي که او

 . تدارك دیده بود خبر نداشتند و من شک داشتم اجازه بدهند همراه کیان به منزلشان بروم

 د . کیان گفت : الهه من می رم بیرون به اتفاق کیان از اتاق عقد خارج شدیم . صداي کف زدن جمعیت بلند ش

 سرم را تکان دادم و او رفت . 

 حس کردم خیلی تنها شدم و خجالت می کشیدم جلوي جمعیت ظاهر شوم . به

 ناچار به طرف جایی که برایم در نظر گرفته بودند رفتم . در حین گذشتن از مین جمعیت با تبریک و تهنیت

. عاقبت مجبور شدم با عالیه خانم و عاطفه روبرو شوم . عالیه خانم با لبخندي که  اطرافین سرم را تکان می دادم

همیشه روي صورتش بود از جایش بلند شد تا با من روبوسی کند. پس از او با عاطفه روبوسی کردم . هر دو از صمیم 

 بر گیرد . از قلب برایم آرزوي خوشبختی کردند . در آن لحظه دلم می خواست زمین باز شود ومرا در

 درون منقلب بودم و ذلم می خواست گریه کنم . خوب می دانستم چه دردي دارم . دلتنگ رویاهاي گمشده

 ذهنم بودم ، زیرا در ذهنم این خانواده حک شده بود و به خوبی می دانستم ازدواجم به معنی از دست دادن

فت که همراه علی به سوریه رفته اند. براي فرار از انقالب آنان است . از عالیه خانم سراغ افسانه را گرفتم و او گ

 درونی ام از آنها جدا شدم و به جایی که برایم در نظر گرفته بودند رفتم

 وقتی روي صندلی نشستم تازه توانستم کسانی را که دعوت شده بودند ببینم. در این بین کمند را دیدم که با

از دوستانی که با او آمده بودند نشسته بود . حدس زدم دلیل ناراحتی اش به  حالتی پر نخوت و شاکی کنار چند نفر

خاطر نبودن دستگاه پخش است .به یاد خودم در جشن عروسی حمید افتادم و البته در این مورد حق را به او دادم ، 

آرزوي خوشبختی ولی کاري هم از دستم بر نمی آمد . ساعتی بعد مهمانان یکی یکی خداحافظی کردند و پس از 

براي من و کیان منزل را ترك کردند . عالیه خانم و عاطفه هم جزو اولین گروه مهمانانی بودند که آنجا را ترك 

 کردند . مادر تا جلوي در آنها را مشایعت کرد . همان وقت کتی را دیدم که مادر را کنار کشید تا

 یدن چهره بر افروخته مادر فهمیدم حسابی شاکی شده است به او بگوید که اجازه بدهد مرا با خود ببرند . با د
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همان موقع هم می دانستم که به هیچ وجه با چنین خواسته اي موافقت نخواهد کرد . با نگرانی در این فکر بودم که 

ا حاال چه پیش می آید . با دیدن ژینوس که به طرفم می آمد لبخند زدم . معلوم بود حسابی خسته شده است ، زیر

 تمام وقت به کمک شبنم و الهام مشغول پذیرایی از مهمانان بود

 روي صندلی کنارم نشست و گفت : خب ،تعریف کن ، خوش می گذره 

 اي ، یک جورایی می گذره دیگه ، تو هم حسابی خسته شدي -

 سرش را به نشانه نفی تکان داد و گفت : نه زیاد

 امیدوارم بتونم جبران کنم  -

 و لوس نکن ، پس دوست به چه دردي می خوره خودت ر -

 ژینوس سرش را جلو آورد و آهسته زیر گوشم گفت : خواهر کیان چش شده اینقدر شاکیه ؟ 

 «بره گم شه نکبت  -

 چی شد ، چی شد ؟ از االن داري عروس بازي در میاري -

 سر عقد چه جوري رنگ همه قرمز شد  نه بابا ، به خاطر اون نمی گم . یاد لباسش افتادم . خودت که بودي -

 در عوض مادر شوهر خوبی داري ، خیلی هوات رو داره -

 خدا کنه همیشه همین جوري باشه -

 ژینوس سر تکان داد و دستم را گرفت تا به حلقه ام نگاه کند

 و را ندیده بودم واز اینکه فرصتی پیش آمده بود تا با او صحبت کنم خیلی خوشحال شدم ، زیرا خیلی وقت بود ا

 دلم برایش خیلی تنگ شده بود . از او پرسیدم برنامه اش با احمد چه شد . گفت جواب آزمایشاتشان آمده و

 قرار است بعد از آمدن خانواده احمد به تهران عقد کنند . ژینوس گفت مادر بزرگش به او پیشنهاد کرده احمد

 را راضی کند تا بعد از عقد پیش او بمانند

 پیشنهاد خیلی خوبیه . چون هم مادربزرگت تنها نمی مونه و هم اینکه احتیاجی نیست براي زندگی به میانه -

 بري 

 ژینوس شانه اش را باال انداخت و گفت:باید ببینم تظر احمد چیه ؟ 

 این طور که او حرف می زد احساس کردم برایش فرقی ندارد تهران بماند و یا به شهرستان برود

ا نزدیک شدن کتی به ما نظر هر دویمان به او جلب شد . کتی با لبخند از ژینوس عذر خواست که صحبتمان راقطع ب

 کرده و بعد گفت:

 البته من به ایشون گفتم که تا ساعت یک و نهایت دو برت می گردونیم .

 نمی دانستم چه بگویم . کتی ادامه داد:

 انند خودشون هم تشریف بیارند اما متاسفانه با هیچ کدام موافقت نکردند حتی گفتم اگه دوست دادشته باشن می تو

 با صدایی گرفته گفتم : نمی دونم چه کار باید بکنم . شما که بهتر می دونید من در این مورد اختیاري ندارم 

 ه آخه این خیلی بد می شه . فکرشو کن جشن بدون عروس چه معنی میدونم کیان حسابی ناراحت می ش-

 با ناراحتی سرم را پایین انداختم ، زیرا حرفی براي گفتن نداشتم . کتی گفت:من می رم با برادرت صحبت کنم

 شاید آقاي مهندس بتونه مادر رو راضی کنه .

 می دانستم صحبت با حمید هم بی فایده است ، زیرا او روي حرف مادر حرف نمی آورد . کتی ما را ترك کرد .
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 جلو آورد و گفت:جریان چیه؟  ژینوس سرش را

 می خواهند مرا به خانه شان ببرند چون مهمون دعوت کردن -

 خب چرا مهموناشون رو همین جا دعوت نکردند -

 نمی دونم شاید به خاطر نبودن جا . شاید هم به همون دلیلی که خواهر کیان قیافه گرفته بود  -

 ت او هزاران معنی نهفته بود. بدون اینکه به او نگاه کنم میژینوس نفس عمیقی کشید و سکوت کرد . در سکو

 توانستم حدس بزنم به اوضاع قمر در عقربی که در پیرامون من در جریان است فکر می کند

 ساعتی بعد تمامی مهمانان به خانه هاي خود رفتند و فقط تعدادي از افراد نزدیک مانده بودند . زن عمو و عمه

 تا عمو بیاید و آنان نیز بروند . من همچنان با لباس عروس این طرف و آنطرف می گشتم و نیز آماده بودند

 منتظر بودم هر چه زودتر تکلیفم مشخص شود تا بتوانم لباس عروس را از تنم در بیاورم . چند لحظه بعد کتی

 وارد منزل شد و به من گفت : الهه جون کاري نداري ؟ من دیگه باید برم فهمیدم 

 صحبت با حمید هم بی فایده بوده است . بدون اینکه در این مورد چیزي بپرسم گفتم

 پس کیان کجاست ؟

 

 کتی با حالتی سر در گم جواب داد:

 راستش کیان وقتی فهمید قرار نیست تو همراه ما بیایی یک کمی دلخور شد بعد هم رفت 

 رفت ؟کجا؟-

 ی . یک کم تنها باشه حالش سر جاش میاد رفت خونه . البته نمی خواد ناراحت بش-

 کتی رفت و من ناراحت و افسرده به اتاق عقد برگشتم و روي صندلی نشستم.سفره عقد بدون تغییر پهن بود و

من خودم را در آیینه بزرگ وسط آن می دیدم . احساس پوچی شدیدي می کردم . کیان حتی از من خداحافظیهم 

بود که بیش از حد عصبانی بوده است . در این فکر بودم که چه اشکالی داشت مادر اجازه نکرده بود و این نشانه آن 

 می داد همراه او بروم و آخر شب برگردم . به یاد خودروي گل زده کیان افتادم و دلم برایش خیلی سوخت.

 الهه اینجایی؟با ورود الهام به اتاق سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم . الهام با دیدن من گفت:

 با حالی گرفته گفتم : قرار بود جاي دیگه اي باشم ؟

 همه مهمونا رفتند ، فقط عمه و عمو موندن که مادر می خواد براي شام نگه شون داره . تو هم بلند -

 شو لباست رو در بیار . االن دیگه مردها میان خونه 

 ر حرصم را درآورد . به او گفتم خوب شد گفتی وگرنه با آن لحظه از عالم و آدم شاکی بودم و حرف الهام بیشت

 همین لباس می اومدم جلوي فک و فامیالي عزیزتون .

 الهام بدون اینکه چیزي بگوید نگاهم کرد و اتاق را ترك کرد . شاید می دانست آن لحظه به حدي ناراحتم که

 اگر کلمه اي بگوید ممکن است دق و دلی ام را سر او خالی کنم

 پس از رفتن او ژینوس آمد تا از من خداحافظی کند خیلی به او اصرار کردم بماند، ولی قبول نکرد و گفت که

 مادربزرگش تنهاست و زودتر باید برگردد. خیلی دلم می خواست بماند تا با او صحبت کنم و خودم را خالی کنم

 بعد بهت زنگ می زنم . تو هم ناراحت ژینوس فهمید ناراحتم . در حالی که مرا می بوسید گفت:الهه 

 نباش . در هر مراسمی از این حرف و حدیثها پیش میاد . همه چیز درست می شه ،فقط باید صبر داشته باشی
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 سرم را تکان دادم و از او به خاطر حضورش تشکرکردم . ژِینوس رفت و من تنها شدم

 بیاورد . او بلوز و دامنی برایم آورد و من لباس سفید عروس رابعد از رفتن او الهام را صدا کردم تا برایم لباسی 

 از تنم بیرون آوردم . وقتی می خواستم اتاق را ترك کنم بار دیگر به سفره عقدم نگاه کردم و آهی کشیدم

 آن شب عمو و عمه با بچه هایشان براي شام ماندند . حوصله هیچ کس را نداشتم چه رسد به اینکه بخواهم از

 همانان پذیرایی کنم . بهاره و افشین تازه عقد کرده بودند و این طور که زن عمو به مادر گفته بود قرار بود بعدم

از ساخته شدن خانه افشین با هم ازدواج کنند . اوایل که بهاره به خانه مان می آمد خیلی کمک می کرد ، اما این بار 

ته بود و با او هرهر و کرکر راه انداخته بود بدون اینکه از حضور دست به سیاه و سفید هم نزد . کنار افشین نشس

 آقامسعود و حمید و حسام خجالت بکشد . دیدن لوس بازیهاي بهاره ، عزیزم عزیزم کردنهاي افشین و

 شام خوردنشان در یک بشقاب حسابی حرصم را در آورده بود . به خصوص که زن عمو با کنجکاویهاي نفرت

ت سر در بیاورد که چرا کیان آن شب براي شام منزل ما نمانده است . آن شب به حدي خسته بودم آورش می خواس

 که آرزو کردم

 .هر چه زودتر مهمانان منزل راترك کنند تا من به اتاقم بروم و بخوابم

د تا براي بعد از صرف شام به کمک الهام و ارمغان سفره را جمع کردیم. الهام یک سینی چاي ریخت و به من دا

 مهمانان ببرم. وقتی به اتاقم رفتم به جز افشین و عم و زن عمو کسی نبود. صداي عمو و حمید از راهرو می آمد.

 بهاره و ارمغان هم به طبقه باال رفته بودند تا براي رفتن حاضر شوند. چاي را دور گرداندم. وقتی سینی را جلوي

 گاه کرد. از او چشم برداشتم و منتظر شدم تا چایش را بردارد. سپسافشین گرفتم سرش را باال آورد و به من ن

سینی چاي را وسط اتاق گذاشتم. همان لحظه به طور اتفاقی چشمم به افشین افتاد و متوجه شدم به من خیره شده 

لم برایش سوخت. است. با اخم چشم از او برداشتم و دیگر به او نگاه نکردم. با اینکه از بهاره خوشم نمی آمد ، ولی د

 با خودم فکر کردم چنین مردي که با داشتن نامزد هنوز هم به دیگري چشم داشته باشد به درد الي جرز می خورد

 پس از رفتن مهمانان به کمک الهام ظرفها را شستم. پس از رفتن او و آقا مسعود به اتاقم رفتم تا بخوابم.به

 م که خوابم بردمحض اینکه سرم روي بالش قرار گرفت نفهمید

 روز بعد هر چه منتظر شدم کیان با من تماس نگرفت. چندبار خواستم پیش قدم شوم و خودم با او تماس

 بگیرم، اما این کار را نکردم. کم کم داشتم ناامید می شدم که ساعت پنج بعد از ظهر تلفن به صدا در آمد. هم

 هم. با دیدن مادر خودم را کنار کشیدم تا او گوشی را بردارد،زمان با مادر از جا بلند شدم تا تلفن را جواب بد

 ولی او مکثی کرد و گفت: خودت جواب بده، شاید اون پسره باشه

 از طرز صحبت مادر خیلی حرصم گرفت، حتی نمی خواست نام کیان را به زبان بیاورد و او را با لفظ پسره خطاب

 آقا نمی گفت. با اخم ناراحتی ام را نشان دادم و گوشی را برداشتم. می کرد در حالی که به شوهر الهام کمتر از

 حدس مادر درست بود، کیان پشت خط بود. با شنیدن صدایش دلم گرم شد و از دلشوره اي که از صبح تا آن

روز لحظه با من بود خالص شدم. با حضور مادر که نشان می داد سرش به کارش گرم است. نمی توانستم هیجانم را ب

دهم. می دانستم شش دانگ حواس مادر به مکالمه ما می باشد. برخالف تالطم قلبم با صدایی آرام به کیان سالم 

کردم. صدایش گرفته بود و معلوم بود هنوز از بابت شب گذشته ناراحت است. خیلی مختصر و کوتاه با هم صحبت 

 کردم و نمی دانستم چه بگویم کردیم و کیان گفت آماده باشم بیاید تا بیرون برویم. سکوت

 کیان گفت: تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت
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 به ناچار گفتم: باشه . خداحافظی کردم و گوشی را سرجایش گذاشتم

 وقتی به مادر گفتم کیان دنبالم می آید اخم کرد ، ولی چیزي نگفت. درست نیم ساعت بعد به محض به صدا

 ي استقبال از او خودم جلوي در رفتم و به او تعارف کردم داخل شود.درآمدن زنگ فهمیدم خودش است. برا

 قبول نکرد و گفت سریعتر برویم. برگشتم تا از مادر خداحافظی کنم

 مادر گفت: الهه زود برگردي

 سرم را تکان دادم ، ولی گویی قانع نشد و گفت: پیش از ساعت هفت برگردي

 سرعت به طرف در حیاط رفتم به ساعت نگاه کردم و گفتم: باشه و به

 آن روز به اتفاق کیان بدون ترس از گشت انتظامی به پارك ملت رفتیم. جاي خلوتی پیدا کردیم و روي نیمکتی

 رو به روي استخر بزرگ پارك نشستیم. کیان دستم را گرفته بود و من از بودن با او خیلی خوشحال بودم. با

 ذرت خواهی کردم.انتظار داشتم او نیز به خاطر اینکه بدون خداحافظی مرااحتیاط از او به خاطر شب گذشته مع

 ترك کرده بود همین کار را بکند. کیان سیگاري از جیبش بیرون آورد و آن را میان لبانش گذاشت و با فندکش

 هم شد وآن را روشن کرد. تا آن لحظه ندیده بودم سیگار بکشد و به خاظر همین خیلی تعجب کردم. متوجه نگا

 گفت: وقتی خیلی ناراحتم آرامم میکند

 نگاهم را به چشمانش دوختم و گفتم: یعنی االن ناراحتی؟

 لبخندتلخی زد و در حالی که دود سیگار را از بین لبانش بیرون می داد گفت: االن نه، ولی فکر دیشب خیلی

 ناراحتم می کنه

 ه پشت سر پرت کرد و گفت: مهم نیست عزیزم، همین االن روسرم را پایین انداختم. نیمه سیگارش را به باغچ

 که با منی عشقه. 

 بعد از جایش بلند شد و در حالی که دستم را می گرفت گفت: بلند شو بریم گشتی بزنیم

 با تاریک شدن هوا به یاد سفارش ماد افتادم. به ساعتم نگاه کردم و با دیدن ساعت هفت و چهل دقیقه خیلی

 دم. کیان مثل همیشه فکرم را خواند و گفت: چی شده؟نگران ش

 شب شده-

 خب بشه ، مگه نباید شب بیاد؟-

 ...آخه-

 چیه؟ بهت سفارش کردند زود برگردي-

 در موقع گفتن این حرف نگاهش خیلی تلخ بود. سکوت کردم و گذاشتم تا خودش را خالی کند. کیان با

 خانواده تو هیچ وقت حل نشه. دیشب فقط به خاطر تو کوتاه اومدم،عصبانیت گفت: فکر می کنم مشکل من با 

چون دلم نمی خواست ناراحتت کنند وگرنه فکر می کنی به همین راحتی می گذاشتم کس دیگه اي برام تصمیم 

 بگیره. همین برادر پر مدعات که دم از خدا و پیغمبر می زند هنوز نمی فهمه با جاري شدن صیغه عقد زن متعلقبه

 شوهر می شه؟

 لحن کیان طوري بود که گویی من می بایست به جاي حسام پاسخ او را می دادم. مانند مقصري سرم را زیر

انداخته بودم تا کیان خودش متوجه شود که در این بین گناهی ندارم. شاید او هم متوجه این نکته شده بود، زیرا 

 م می انداخت گفت: عزیزم نمی خواستم ناراحتت کنم.نفس عمیقی کشید و در حالی که دستش را دورشانه ا
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 با اینکه بغض گلویم را می فشرد لبخندي زدم تا بفهمد از او ناراحت نیستم. از اینکه به جاي دیگران مورد

 سرزنش واقع شده بودم حالم گرفته شد

 ان رفتن به منزل بودمآن شب براي شام مرا به یک رستوران مجلل برد و شام مفصلی سفارش داد. آنقدر نگر

 که اشتهایم کور شده بود، ولی براي اینکه ناراحت نشود به زحمت غذایم را فرو می دادم. برخالف من کیان با

اشتها غذا می خورد و در همان حال به من نگاه می کرد. وقتی دست از خوردن کشیدم گفت: الهه خیلی کم غذا می 

 لی در کل خیلی ضعیفی. باید یک کم به خودت برسیخوري. البته این براي شب بد نیست، و

 لبخند زدم و گفتم: اغلب مردها از زنهاي چاق زیاد خوششان نمی آید، ولی فکر کنم تو از این قاعده مستثنی

 .هستی

خندید و گفت: اشتباه نکن. منظور من از به خودت رسیدن چاق شدن نبود. همان قدر که به چهره یک زن اهمیت 

ه اندامش هم توجه دارم . چهره زیبا فقط کنار اندام زیبا جلوه دارد، اما در مورد تو به نظر من هنوز چند کیلو میدهم ب

 جا داري

 براي اینکه از این بحث خارج شویم شانه هایم را باال انداختم و گفتم: به نظر خودم که خوبم

 البته که خوبی. و با گفتن این جمله بحث را خاتمه داد-

 ت نه و نیم مرا به منزل رساند و بدون اینکه حتی صبر کند کسی در را باز کند دنده عقب گرفت و از کوچهساع

 .خارج شد. می دانستم صبر نکرد تا مبادا مادر یا حسام در را باز کنند. و او مجبور شود با آنان رو به رو شود

 ی شاکی بود و کلی سرزنشم کرد و گفت که بهآن روز مادر از اینکه آن وقت شب به منزل برگشته بودم حساب

 کیان بگویم از این پس اگر خواست مرا جایی ببرد صبح این کار را بکند. با تعجب به مادر نگاه کردم و گفتم:

 شما عجب حرفی می زنید. من روم نمیشه چنین چیزي بگم

 ین وقت شب برت گردونه خونه. اگهمادر با عصبانیت گفت: منم تحمل این رو ندارم که جلوي در و همسایه ا

 می خواهی راحت بشی بگو دستت رو بگیره ببره خونش ، اونوقت هر غلطی که دوست داشتید بکنید

 از ناراحتی دلم می خواست فریاد بزنم. هنوز یک روز از عقد ما نگذشته بود که مادر چنین حرفی می زد. با

 یاورم و هم اینکه با ریخت چند قطره اشک عقده دلم را خالی کنمناراحتی به اتاقم رفتم تا هم لباسم را در ب

 تمام تصوراتم از اینکه با عقد کردن من وکیان بار مشکالتم کم می شود همه پوچ از آب درآمد و فهمیدم این

 تازه اول گرفتاري است. هر بار که کیان زنگ می زد عزا می گرفتم چور به مادر بگویم می خواهم بااو بیرون

 بروم. کیان هیچ وقت به منزلمان نمی آمد و همین مادر را شاکی میکرد. او نه چشم دیدن کیان را داشت و نه

طاقت بی محلی کردن او را. هر بار کیان به دنبالم می آمد داخل نمی شد و من بایستی تحمل ناراحتی مادر را میکردم. 

 ادر به کیان نسبت می داد. از آن طرف معلوم بودنفهم و بی شعور و بی تربیت کمترین کلماتی بود که م

کیان هم از خانواده ام، به خصوص مادر و حسام متنفر است، زیرا تا حرفی از آنان پیش می آمد چهره درهم میکشید 

 و حرف دیگري پیش میکشید. همیشه به من میگفت: الهه من فقط خودت رو می خواهم. با این اوضاع

 کنم. نه تحمل بدگویی مادر نسبت به کیان را داشتم و نه دلم می خواست کیان از آناننمی دانستم چه باید ب

 متنفر باشد. هر روز به این امید بودم که شاید فرجی شود و محبت آنان با دل هم بیفتد

نامم رادر دو هفته پس از عقدم ، به پشینهاد کیان ، براي اینکه وقت بیشتري براي بیرون بودن از خانه داشته باشم 

 مؤسسه زبانی نوشتم. از این پیشامد خیلی خوشحال بودم ، زیرا حس می کردم کم کم به آنچه خواهانش
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 .بودم دست می یابم.

 آزادي رفاه ، افکاري بلند و زندگی سرشار از عشق

 منتظر سه روز در هفته با شوق و رغبت در کالس حاضر می شدم و هنگامی که از آنجا خارج میدشم. کیان را

 خود می دیدم. البته گاهی هم به خواست او از کالس غیبت میکردم و به همراه او به گردش می رفتم. کیان

 چندبار از من خواست تا دراین فرصت به منزلشان برویم. ولی هر بار با بهانه اي از این کار سر باز زدم. دو دلیل

 بودم که دوست نداشتم با او رو به رو شوم و دوم به خاطر اینداشتم، یکی به خاطر اینکه آن قدر از کمند متنفر 

 .بود که الهام به شدت مرا از تنها بودن با کیان تا پیش از عروسی ترسانده بود

 یک روز صبح که می خواستم به مؤسسه بروم پس از خداحافظی با مادر از منزل خارج شدم. چون دیرم شده

 ه موقع خودم را به آموزشگاه برسانم. هنوز کوچه را تمام نکرده بودم کهبود با شتاب قدم برمیداشتم تا ب

 درحیاط منزل محمدي باز شد. عرفان در حالی که موتور تریل سبز رنگی را از منزل خارج می کرد جلوي رویم

 .ظاهر شد. با وحشت، مثل کسی که در حال کار خالفی باشد سر جایم خشک شدم. تمام بدنم بی حس شده بود

 گویی خون در بدنم خشکیده بود.او را دیدم که موتور را روي جک گذاشت و می خواست در را ببندد. درست

 در لحظه اي که به فکرم رسید چرخی بزنم و به طرف خانه فرار کنم سرش را چرخاند و مرا دید. به وضوح

رانه به من خیره شد.او بود که احساس کردم او هم مانند مجسمه اي بی حرکت دستش به در خشک شد و ناباو

 زودتر به خود آمد در حالی که سرش را زیر می انداخت در منزل رابست و بعد سوار موتور شد و از آنجا دور

 شد. پس از رفتن او احساس بدي سر تا پایم را گرفت و تازه آن وقت بود که لرزشی وجودم را گرفت. مانند

دیدم حالم مساعد رفتن تا سرکوچه هم نیست چه رسد به اینکه بخواهم به آدمهاي سست چند قدم تلوتلو خوردم. 

آموزشگاه بروم. به همین خاطر با حالی خراب به منزل برگشتم. مادر از بازگشتم متعجب شد و با دیدن رنگ پریده 

فتم فشارم ام با نگرانی و به سرعت برایم آب قند درست کرد. خوردن آب قند کمی حالم را جا آورد. به مادر گ

 پایین آمده و گفتم اگر استراحت کنم حالم خوب می شود. بدون اینکه مانتو را از تنم در بیاورم وسط

 هال دراز کشیدم و چشمانم را روي هم گذاشتم. مرتب نگاه عرفان جلوي چشمم ظاهر می شد و دور شدنش

 .چون کابوسی عذابم می داد

 ست به گریبان بودم. چند روز از این ماجرا گذشت تا توانستمتا شب حالم خوب نبود و با احساس بدي د

 موضوع را از خاطر ببرم، ولی هر وقت از منزل خارج می شدم می ترسیدم بار دیگر آن صحنه تکرار شود. البته

 این ترس همواره با نوعی انتظار براي دیدن او بود. انتظاري که می دانستم در پس آن هیچ چیز نخواهد بود و

 .فقط عذاب وجدن را برایم به ارمغان خواهد آورد 

زمستان رو به آخر بود و از همان موقع می شد بهار را حس کرد . دو ماه و نیم از نامزدي من و کیان می گذشت و 

ه هنوز تغییري در روابط کیان با خانواده ام به وجود نیامده بود. کیان همیشه ترجیح میداد مرا بیرون مالقات کند و ب

منزلمان پا نمیگذاشت. کم و بیش حق را به مادر میدادم، زیرا خودم هم دوست نداشتم هر بار که می خواهیم بیرون 

 برویم کیان مانند راننده آژانس براي بردنم بیاید و در خودرو منتظر بماند تا من از منزل خارج

 یاده شدن و زنگ زدن هم نمی داد وشوم و آخر شب هم مرا برگرداند، به خصوص که او حتی به خود زحمت پ

 با دو بوق پی در پی مرا از آمدنش با خبر می کرد. مادر از این کار کیان خیلی شاکی بود و عقیده داشت این

 طرز رفت و آمد جلوي همسایه ها خوبیت ندارد. یک بار که کتی براي دیدنم به منزلمان آمد مادر شکایت کیان
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 ن جریان فقط یک بار که آن هم مشخص بود با اصرار کتی صورت گرفته وقتی کیانرا نزد او کرد. بعد از ای

 دنبالم آمد چند دقیقه داخل شد تا من حاضر شوم، ولی همان بهتر بود که نمی آمد، زیرا چنان معذب و ناراحت

 ار برهانم. آنبود که گویی روي میخ نشسته است. با دیدن این وضعیت به سرعت حاضر شدم تا او را از این فش

 روز هم مثل دفعه هاي پیش که براي خواستگاري به منزلمان آمده بود لب به چیزي نزد و حتی چایش هم

 دست نخورده سرد شد. با این حال همین هم مادر را راضی کرد. البته این فقط همان یک بار بود. من دیگر

 کند، زیرا فایده اي نداشت. هر چه می گفتماصرار نکردم و گذاشتم تا خودش هر طور که دوست دارد عمل 

 .یک گوش او در بود و گوش دیگرش دروازه ، اصرار در این مورد فقط باعث می شد خودم بی ارزش شوم

 

 یک روز که از مؤسسه بر می گشتم از مادر شنیدم کتی براي شب بعد همه خانواده راشام دعوت کرده است.

 ي در این مورد به من نگفته بود. مادر نسبت به این دعوت زیاد راغب نبود،خیلی تعجب کردم، زیرا کیان چیز

 ولی اصرار حمید و شبنم باعث شد مادر عذر و بهانه را کنار بگذارد و دعوت کتی را قبول کند

 .روز بعد کیان به من تلفن کرد و گفت دنبالم می آید تا مرا چند ساعت زودتر از مادر و بقیه به منزلشان ببرد

 خوشبختانه این بار کسی مخالفت نکرد.

 مادر هنوز از آمدن دل چرکین بود، زیرا الهام همان شب مهمان داشت و نمی توانست همراه ما بیاید.

 خوشبختانه نوبت کشیک حسام هم بود و این براي من بهترین فرصت بود تا یکی از لباسهاي شیکی که کیان

 به خودم برسم. وقتی کیان دنبالم آمد خیلی وقت بود که آماده متظرش برایم خریده بود تنم کنم و حسابی

 بودم. با اولین زنگ بارانی شیک و جدیدي را که دو روز پیش به سلیقه او خریده بودم تن کردم و با خداحافظی

 خیلی زوداز مادر به طرف در حیاط دویدم با وجود دوري را با سرعتی که کیان خیابانها را پشت سر می گذاشت 

 رسیدیم کیان خودرویش را داخل پارکینگ نبرد و همان جا جلوي در آن را پارك کرد سپس با کلیدش در را

 باز کرد و به من تعارف کرد داخل شوم. پیش از آن دو بار دیگر به منزلشان پا گذاشته بودم، ولی این بار با

 یکرد. با احساسی خوب و دلچسب از اینکه همسرمدفعات قبل که با ترس و دلهره به آنجا رفته بودم فرق م

 داراي چنین خانه ایست کنار او وارد شدم.

کتی با لباس قشنگی به رنگ آبی آسمانی جلوي در انتظار ما را کشید، مثل همیشه آرایش ملیحی روي صورتش 

اي اینکه حسن نیت او را داشت و با لبخن ورود ما را خوش آمد گفت. خودش جلو آمد و من را بوسید و من نیز بر

 تالفی کرده باشم گونه اش را بوسیدم

 در این وقت زن مسن دیگري از آشپزخانه بیرون آمد و کتی او را با نام گلی خانم به من معرفی کرد. نام او را از

ت دادم. با زبان کیان شنیده بودم و می دانستم امور آشپزي و نظافت منزل را به عهده دارد. جلو رفتم و با او دس

 مهربانی به من تبریک گفت و برایم آرزوي خوشبختی کرد و منتظر شد تا روسري و بارانی ام را بگیرد و آنها را

 آویزان کند. خواستم خودم این کار را بکنم که کتی نگذاشت. از طرفی با داشتن لباس تنگی که به تن داشتم

 ه این احساس به دلیل فرهنگی است که تا کنون با آنخجالت می کشیدم جلوي کیان بگردم. خودم فهمیدم ک

زندگی کرده بودم، اما دلیلی نداشت جلوي او که همسرم به حساب می آمد چنین احساسی داشته باشم. باید خودم را 

 آماده می کردم تا از این پس تغییراتی در تفکراتم بدهم تا بتوانم در امور زندگی و همسر داري موفق شوم

 ظر احساس کردم دکور خانه تغییراتی کرده است. خوب که دقت کردم متوجه شدم مبلهاي راحتیدر یک ن
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داخل هال را عوض کرده اند. خواستم همان جا بنشینم که حتی کتی اجازه نداد و مرا به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. 

یدم. همه چیز در حد ممتاز و برجسته بود. براي اولین بار اتاق پذیرایی منزل را که در قسمتی مجزا بود از نزدیک د

 پرده ها و رویه مبلها از یک جنس بود و دکوراسیون مجلل آنجا چشم را خیره میکرد. ویترین

 بزرگ و شیکی داخل اتاق پذیرایی بود که یک قسمت آن پر از شیشه هاي مختلف مشروب بودکه بعضی از آنها

 خدا کند چشم حمید به چنین دکور منفوري نیفتد و از ته دل خدا را پر و بعضی خالی بودند. با خودم فکر کردم

 شکر کردم که حسام آن شب کشیک بود، هر چند که بعید می دانم اگر کشیک هم نداشت می آمد

بعد از صرف چاي کتی ما را تنها گذاشت.کیان داخل مبل راحتی فرورفته بود و با چشمانی نیمه بسته و متفکر به من 

ته بود . بلوز یقه هفت چسبانی به رنگ قرمز همراه شلواري مشکی به تن داشتم . موهایم را دور شانه هایم چشم دوخ

 رها کرده بودم، زیرا کیان این طور دوست داشت

 نگاه عمیقش خون را در رگهایم به گردش انداخته بود. حس می کردم از گرما تب کرده ام. براي اینکه حرفی

 ه قشنگی داریدزده باشم گفتم: خون

 بی مقدمه از جا بلند شد و دستش را به طرفم گرفت و گفت: بلند شو بریم باال رو بهت نشون بدم

 دستم را داخل دستانش گذاشتم و از جایم بلند شدم. کتی با ظرف میوه به طرف اتاق پذیرایی آمد. وقتی دید

سیبی برداشت و بعد به کتی گفت: این براي  سرپا هستیم گفت: بچه ها کجا؟ میوه آوردم کیان از داخل ظرف

 هردومون بسه . و در حالی که دست مرا می

 فشرد گفت: من و الهه می ریم به اتاق من، وقتی مهمونا اومدند ما رو صدا کن

 کتی با لبخند گفت: باشه عزیزم، برو

ده بود. پس از گذشتن از پله هاي به اتفاق به طبقه باال رفتیم. آنجا هم مانند طبقه پایین خیلی قشنگ درست ش

مارپیچی که به طبقه باال می رسید هال کوچک و زیبایی قرار داشت که مبلمان قشنگی با سلیقه چیده شده بدو در 

گوشه اي از آن شومینه اي بود که به خاطر متعادل بودن هواي منزل خاموش بود. از ان قسمت بیش از هر جاي 

که دستم را داخل پنجه هایش می فشرد مرا به سمت اتاق خودش که در قسمت  دیگر خوشم آمد. کیان هم چنان

 غربی هال و آخرین اتاق بود هدایت کرد. چند قدم به در اتاقش مانده بود که ایستاد وگفت: الهه در رو باز کن

 هستم بازوانماز اینکه خودش این کار را نمی کرد تعجب کردم و به دنبال دلیلی براي آن بودم وقتی دید مردد 

 را گرفت و مرا به طرف در چرخاند و به آرامی به جلو هولم داد. به ناچار دستم را روي دستگیره گذاشتم آن را

 چرخاندم . با باز شدن در اتاق صحنه شگفت انگیزي روبه رو شدم. اولین چیزي که نظرم را جلب کرد شاخه

 رده بود که انتهاي آن به تخت کیان ختم می شد. رويهاي رزي بود که دو طرف در ورودي جاده اي درست ک

 تخت جعبه اي کادو پیچ شده به چشم می خورد. براي داخل شدن به اتاق مدتی مکث کردم تا این صحنه را به

 خوبی به خاطر بسپارم. آن لحظه در نهایت خوشبختی بودم و دنیا را زیر پاي خودم داشتم. خواستم به طرف

 نگذاشت و در حالی که مرا به طرف جلو هدایت میکرد اهسته و آمرانه گفت:برو جلوکیان برگردم که 

 صدایش تغییر کرده بود و فشار پنجه هایش روي بازوانم سخت تر شده بود..این حالت او در من ترس ایجاد

تش را براي میکرد.ناچار قدمی به عقب گذاشتم او هم همچنان که پشت سرم می آمد در را بست.در فرصتی که دس

 بستن در از بازوانم جدا کرد به طرفش برگشتم و گفتم کیان؟

 چشمانش میخندید بجاي پاسخ سرش را تکان داد.
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در همین وقت نگاهم به دیوار باالي سر او خیره ماند.روي دیوار پوستر بزرگی از یک خواننده زن خارجی نصب شده 

البته اگر بشود اسمش را لباس گذاشت.چشمان آبی زن با وقاحت بود که لباس فوق العاده زننده اي بتن داشت که 

 بمن نگاه میکرد گویی شیطان درنگاه او مرا به

 تمسخر گرفته بود .نگاهم را زیر انداختم احساس کردم تمام ذوق و شوقی که از دیدن غنچه هاي گل داشتم

 فته شده است .بهمین خاطر بدون اینکهچون حبابی ترکید و از بین رفت نمیخواستم متوجه شود چقدر حالم گر

 نگاهی به او بیندازم گفتم:گلهارو جمعشون کنم؟

 براي چی؟-

 جاي گل تو گلدونه حیفه بره زیر پا-

 منم براي این اینها رو گرفتم که به قدمهات بوسه بزنند-

 عکس گرفتم و قدمی بطرفبه کیان نگاه کردم و ناخودآگاه چشمم به عکس باالي سر او افتاد.با نفرت چشم از 

 در رفتم تا شاخه هاي گل را جمع کنم.کیان کناري ایستاد و د رحالیکه دستانش را به سینه زده بود با دقت مرا

 زیر نظرداشت گلها را جمع کردم و روي میز آینه داري که کنار تختش بود گذاشتم.همچنان بالتکلیف کنار میز

 خیره مانده بود.در همان حال فکر میکردم نباید نسبت به این موضوع ایستاده بودم و چشمم به دسته گلها

 حساسیت به خرج بدهم .ولی دست خودم نبود .احساس میکردم با وجود آن عکس مستهجن در اتاق خوابش

 بمن خیانت کرده است.

 پشت در در این وقت حضور او را کنار خودم احساس کردم.کیان دستش را دور کمرم قالب کرد و مرا از

 آغوش گرفت.نفس عمیقی کشیدم و خودم را قانع کردم نباید بگذارم بخاطر موضوعی بی اهمیت زندگی ام را از

 همین ابتدا دچار خدشه شود کیان را از آینه میدیدم که صورتش را داخل موهایم فرو برده بود و با صداي آرامی

 میگفت الهه دوستت دارم

 ش رها کنم دستم را روي قالب دستانش گذاشتم و همانطور که آنرا باز میکردمبراي اینکه خودم را از دست

 گفتم:کیان؟میشه یه سوال بکنم؟

 سرش را باال کرد و از آینه بمن نگاه کرد خودم را از دستش رها کردم و درحالیکه بطرف تختش میرفتم گفتم

 نم بازش کنم؟: این کادو مال نه .سرش را تکان داد و بار دیگر پرسیدم:میتو

 باز هم سرش را تکان داد روي تخت نشستم و کادو را برداشتم .کیان کنارم روي تخت نشست و گفت:این کادو

 یک چیزه مخصوصه و باز کردن آن یک شرط داره

 به چشمانش نگاه کردم تا حرفش تمام شود کیان گفت:شرطش اینه که امشب اینجا بمونی

 گاه تکرار کردم:بمونم؟با تعجب نگاهش کردم و ناخودآ

 سرش را تکان داد .سرم را خم کردم و گفتم:کیان!تو که میدونی من چه شرایطی دارم؟

احساس کردم حالت نگاهش عوض شد ولی با همان لحن گفت:عزیزم مثل اینکه تو هم نمیخواهی بفهمی که من و تو 

 دیگه زن و شوهریم

 خوب میفهمم.ولی بزار همه چیز طبق روال خودش پیش بره متوجه منظورش شدم و با استیصال گفتم:چرا من

 ازت خواهش میکنم نزار همه چیز خراب بشه

 نیشخندي زد و در حالیکه از جا بلند میشد گفت:چی از اولش درست بوده که حاال بخواد خراب بشه .میدونی
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 همین آدم ممکنه خسته چیه الهه؟یک وقت هست که انسان براي بدست آوردن چیزي خیلی تالش میکنه ولی

 بشه و اونوقته که دست از تالش برمیداره

 کیان سکوت کرد و من درپی معنی حرفش بودم.با صداي آهسته اي گفتم:یعنی تو بهمین زودي...نتوانستم

 باقی حرفم را تمام کنم .

 حس کردم بغض گلویم را گرفته و نخواستم با تغییر کردن صدایم متوجه ضعفم شود

 نفس عمیقی کشید و درحالیکه کنارم میشست گفت:الهه عزیزم متوجه نشدي چی گفتم .من عاشقتمکیان 

چطور ممکنه از تو خسته شده باشم منظور من اینه که دیگه تحمل ندارم .میخوام تمام وجودت مال من باشه این 

 پرهیز عذابم میده من اینطوري مریض میشم میفهمی چی میگم؟ 

 چه صحبت میکند ولی حدس میزدم شاید منظورش چیز خوبی نباشد براي همین نخواستمخوب نمیفهمیدم از 

 بیشتر توضیح بدهد.نمیدانستم چه باید بکنم رویم نشد به کیان بگویم با مادرش صحبت کنم تا زمان عروسی را

 ي همیشه بهجلو بیندازد.چیزي را هم که او میخواست در حد توانم نبود .دوست نداشتم پیش از اینکه برا

 منزلش بروم خودم را دراختیارش بگذارم.سرم را بزیر انداخته بودم و با خودم فکر میکردم چه وقت از دست

 زنگ کیان 3مشکالتی که سر راهم قراردارد خالص خواهم شد.همان موقع صداي تلفن شنیده شد بعد از 

 د گفت:بله خودم فهمیدم االن می آیمگوشی را برداشت و پیش از اینکه کسی که پشت خط بود چیزي بگوی

 .پایین

به کیان نگاه کردم تا من نیز بفهمم چه خبر شده.کیان گوشی را سرجایش گذاشت و با تمسخر گفت:اینم شاهد که 

از غیب رسید .میخواست بگه خانواده ات اومدن هنوز یک ساعت نشده اومدي خودشون رو رسوندن تا مبادا کار از 

 کار گذشته باشه

 از جا بلند شدم و بدون اینکه به کادویی که کنار دستم روي تخت بود نگاهی بیندازم نشان دادم که منتظرم به

 اتفاق او به پایین بروم

 وقتی از پله پایین رفتم متوجه شدم هوا تاریک شده است.بهمراه کیان براي استقبال از خانواده ام کنار در هال

 کیان براي نخستین بار با او دست داد ولی همچنان خشک و جدي بود.کتی جلو آمدرفتم .ابتدا مادر وارد شد و 

 و با مادر روبوسی کرد پشت سر مادر شبنم وارد شد منهم با او دست دادم و صورتش را بوسیدم و بعد حمید

 اهی جاداخل شد که من و کیان با او دست دادیم.نگاه مادر و شبنم میرساند که از وجود چنین دم و دستگ

 خوردند.در این وقت گلی خانم از آشپزخانه بیرون امد و به مادر و بقیه سالم کرد.کتی او را با نامش به بقیه

 معرفی کرد .طفلی مادر فکر میکرد گلی خانم مادربزرگ کیان است و بهمین جهت براي روبوسی با او جلو رفت

 در دست داد سپس با لحن محترمانه اي گفت :خانمگلی خانم سرش را خم کرد و دستش را جلو اورد و با ما

 چادرتان را بدهید تا آویزان کنم

 آن لحظه بود که مادر متوجه شد و درحالیکه ساکش را باز میکرد تا چادر سفیدي را از آن دربیاورد گفت:شما

 زحمت نکشید و خودش آنرا داخل کیفش گذاشت

 یشان را بگیرد.سپس کتی همه را به اتاق پذیرایی هدایت کرد.گلی خانم بطرف شبنم و حمید رفت تا لباسها

 از وقتی که آمده بودم خبري از کمند نبود و من بکل یادم رفته بود که یک چنین شخصی هم وجود دارد .شام

 ساعتی بعد صرف شد و پس از آن به اتاق پذیرایی رفتیم .کتی فرصت را غنیمت شمرد و پس از مقدمه ي
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 به مادر و حمید گفت که اگر اجازه بدهید عروسی این دو جوون رو زودتر راه بیندازیم حمیدکوتاهی خطاب 

 نگاهی به مادر انداخت تا نظر او را بداند.مادر بعد از کمی سکوت گفت :تا قراري که گذاشته ایم چهار ماه و نیم

 دیگر باقی مانده چشم بهم بگذاریم این مدت هم سپري میشود

 کیان نگاه کردم و متوجه شدم لبخند تمسخر آمیزي به لب دارد.میفهمیدم مخالفت مادر از چه رو ناخودآگاه با

است او مشغول تهیه جهیزیه براي من بود و هنوز خیلی چیزها مانده بود که بایستی تهیه میکرد .گویی کتی هم 

یه و این برنامه هاست که خدا را متوجه این موضوع شده بود زیرا با صراحت گفت:خانم اگه مشکل شما بابت جهیز

 شکر کیان همه چیز دارد و احتیاجی به وسایل اضافه ندارد

هنوز حرف کتی تمام نشده بود که مادر گفت :نه خانم ما بابت چیزي مشکل نداریم.ولی بهتر است همون تاریخی که 

داخت و دیگر چیز ي نگفت.پاسخ توافق کردیم عروسی را برگزار کنید.کتی نفس عمیقی کشید و نگاهی به کیان ان

 قاطعی که مادر داد بهمه فهماند که دیگر جاي بحث نیست.پس از آن سکوت سنگینی حاکم

 شد.کمی بعد کتی بار دیگر سکوت را شکست و اینبار خطاب به حمید گفت:آقاي مهندس البته اصراري براي

 دوران نامزدیشان بی فایده استاینکار نیست ولی با محدودیتی که الهه جون داره طوالنی بودن 

 هنوز حمید دهان باز نکرده بود که پاسخ او را بدهد که مادر با لحن معترضی گفت:خانم این چه حرفیه؟الهه چه

 محدودیتی داره؟ماشااهلل هر وقت که آقا پسرتون اراده کرده اونو این طرف اون طرف ببره ما نه نگفتیم حاال

 کلبه درویشی ما پا بزاره اون بحث جداگانه ایهاگر خودش افتخار نمیده به 

 حمید با لبخند خطاب به مادر گفت:مادرجون اجازه بده من عرض کنم

 سپس با لحن ارام و متینی ادامه داد:فرمایشات شما متینه.به هر صورت هر دختري محدودیتهاي خاص خودشو

  در فرصتی مناسب تاریخ عروسی رو جلو میداره و این طبیعیه.البته من با مادرجون صحبت میکنم انشااهلل

 اندازیم که این دو جوون هم برن سر خونه زندگیشون

 کتی با خوشحالی گفت:خدا شمارو براي مادرتون نگه داره باور کنید همیشه ذکر خیر شما پیش ما هست

 افتاد که داخل منزلحمید با فروتنی تشکر کرد و صحبت بجاي دیگري کشیده شد .در این وقت چشمم به کمند 

شد.از جاییکه نشسته بودم میتوانستم او را ببینم مثل همیشه بد لباس و جلف بود مانتویی به رنگ روشن و تنگ 

 پوشیده بود که از یقه باز آن تمام گردن و قسمتی از سینه اش پیدا بود.روسري اش نیز فقط فرق سرش را

 عقب بیرون زده بود .پوشانده بود زیرا موهایش از اطراف و جلو و

 به محض ورود کفشهایش را همان جلوي در از پا در آورد و در حالیکه سرپاییهاش را میپوشید با صداي بلند

 گفت:گلی

 گلی خانم خود را به او رساند و گویی تذکر داد که مهمان دارند زیرا صدایش را پایین آورد و بعد از چند کالم

 .در این فکر بودم که اي کاش همان باال بماند و تا ما آنجا هستیم پایین صحبت با او به طبقه باال رفت

 نیاید.بدبختانه هنوز چند دقیقه نگذشته بود که سر و کله اش پیدا شد با دیدن او ناخود آگاه نگاهم روي حمید

 قفل شد

 میکرد.موهایش آشفته و به شلوار جین فوق العاده تنگی پایش بود و بلوزي نیم تنه با یقه باز لباسش را تکمیل

 اصطالح به پیروي از مد روز روي شانه هایش پخش بود و آرایش غلیظی چهره اش را پوشانده بود .مادر مات و

 مبهوت به او چشم دوخته بود چهره شبنم نیز یا از خجالت یا نفرت به سرخی میزد کمند یکراست و بدون توجه
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او دست داد و به گرمی با او احوالپرسی کرد.سپس با من و کیان دست داد و بعد  به بقیه ابتدا به طرف حمید رفت و با

 بطرف کتی رفت و صورت او را بوسید و کنارش نشست.در همان حال با مادر و شبنم احوالپرسی کوتاهی کرد

 دم شبنمجایی که نشسته بود درست روبروي حمید بود و این بیش از اندازه مرا ناراحت میکرد.زیرا درك میکر

 دقیقه از آمدن کمند نگذشته بود که 5در چه حالیست خوشبختانه حمید خیلی زود موضوع را درك کرد و هنوز 

 با نگاه کردن به شبنم و مادر از انان خواست تا براي رفتن آماده شوند.مادر نشان داد آماده است و مشتاق تر از

 اصرار میکرد مدت بیشتري بمانیم ولی حمید با تشکر از او او شبنم بود که همان لحظه از جایش بلند شد .کتی

 از جا برخاست و به این ترتیب راه اصرار را بر او بست .متوجه کتی شدم که با نگرانی به کیان نگاه میکرد سپس

 رو به حمید کرد و گفت:خب حاال که اصرار دارید اینقدر زود ما را ترك کنید اجازه بدهید الهه جون یک امشب

 را پیش ما بماند

 حمید با لبخند سرش را پایین انداخت و گفت:در این مورد بنده اختیاري ندارم اینجا موافقت مادر شرط است

 مادر مخالفتش را با تکان دادن سر اعالم کرد و گفت:الهه قراره فردا با خواهرش بره خرید در ضمن کالس هم

 سادي بدو مانتوات را تنت کن ما منتظر هستیمداره .سپس رو بمن کرد و گفت: الهه چرا وای

 جرات نگاه کردن به کیان را نداشتم بدون اینکه حتی سرم را بطرف او بچرخانم به هال رفتم تا مانتوام را از گلی

 خانم بگیرم.هنگام گذشتن از کنار کمند چشمم به او افتاد که با تمسخر به کیان نگاه میکرد.چشم از او گرفتم و

ارش رد شدم.هنگام خداحافظی با کیان متوجه شدم رگه هایی از خون چشمانش را گرفته است.نگاهش به از کن

وجودم دلهره می انداخت با صداي آهسته اي از او خداحافظی کردم و او بجاي پاسخ چشمانش ا بست و سرش را 

نار حمید جا گرفت.در طول راه تکان داد.هنگام رفتن بهمراه شبنم روي صندلی عقب خودرو نشستیم و مادر جلو ک

سکوت بدي بین ما حاکم شده بود.نمیدانم بقیه به چه فکر میکردند.ولی من به تنها چیزي که فکر میکردم ناراحتی 

کیان بود و بس.ندایی از درون بمن میگفت او روزي تالفی تمامی این کارها را در خواهد آورد و من از همان لحظه به 

 ام بودم .صداي حمید مرا از فکر بیرون اورد: فکر آینده مبهم زندگی

 مارد شما چه اصراري دارید که عروسی را همان روزي که تعیین کرده اید برگزار کنید؟

 مارد مکثی کرد و گفت:حمید جان من باید فرصت داشته باشم تا بتونم خواهرت رو آبرومند خونه شوهر

 وام بگذره تا این پسره امتحانشو پس بده فوري و اول بسمبفرستم.یک دلیل دیگه اش هم این که یک کم میخ

 اهلل که نمیشه دختره رو بفرستیم خونه کسی که نمیدونیم چه کاره است یا چه اخالقی داره

 حمید گفت:اما نظر من غیر اینه.این پس دادن امتحان و شناختن طرف باید پیش از عقد صورت بگیرد .دیگه هر

در حال حاضر داماد شماست و بنظر من سخت گیري شما در رابطه با الهه فقط باعث بدتر چی شده یا هر چی بوده 

شدن روابط بهتاش با خانواده میشه چه بخوایهم و چه نخواهیم الهه عقد کرده اونه اگه تاحاال هم اعتراضی به این 

ودش باید بتونه گلیمش سخت گیري نکرده از فهم و شعور خودش بوده و بس.در ضمن الهه هم دیگه بچه نیست خ

 رو از آب بیرون بکشه اگه خاطرتون باشه شبنم هم وقتی عقد کرده بود گاهی میومد خونمون میموند.

 مارد با اعتراض به حمید براي اینکه جلوي من این موضوع را مطرح کرده بود گفت:نه تو بهتاشی نه شبنم الهه

رو انتخاب که به قالب خانواده خودش بخوره نه اینکه مثل دختر  است.شبنم ماشاهلل اونقدر عقل داشت که بدونه کسی

بی عقل من بگرده از اینهمه خواستگاري که سرشون به تنشون می ارزید دست بزاره روي کسی که نه خودش و نه 

 خانواده ش بویی از...سپس با گفتن الاله اال اللله حرفش را خورد
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 بحث را بجاي دیگر کشاند .اما من از اینکه مادر جلوي شبنم مرا بی حمید براي اینکه مادر را ارام کند موضوع

 عقل و نفهم خطاب کرده بود حالم گرفته شد. 

 صبح روز بعد حاضر شدم تا به موسسه زبان بروم .مادر وقتی دید حاضر شدم گفت:الهه امروز اگه میشه کالس

 یمنرو الهام میاد میخواهیم بریم برات چند تیکه وسیله بگیر

 هنوز از بابت شب گذشته دلخور و ناراحت بودم و در حالیکه مقنعه مشکی ام را سر میکردم با بی تفاوتی

 گفتم:من امروز امتحان دارم نمیتونم نرم.

 مارد نفس عمیقی کشید و گفت:برو ولی بعد غر نزنی بگی من اینو نمیخوام اونو نمیخوام

 از منزل خارج شدم.با دلخوري مسیر خیابان را طی کردم و در این بدون اینکه پاسخی بدهم با گفتن خداحافظ

 فکر بودم که عید امسال چطور خواهد گذشت.کتی بمن گفته بود که هر سال براي تعطیالت به شمال میروند و

 دلش را خوش کرده بود که از مادر اجازه مرا هم بگیرد .هنوز نگفته میدانستم مادر باز هم مخالفت میکند

 استش خودم هم دیگر خسته شده بودم حتی در بین دوست و اشنا هم یک چنین دوران نامزدي را سراغ.ر

 نداشتم .

 از بعضی دوستان شنیده بودم که دوران نامزدي شیرینترین دوران زندگی است ولی وقتی بخودم نگاه

 بود که با کیان نامزد کرده بودم وماه و اندي  3میکردم دوره اي سراسر فکر و غصه را طی کرده بودم.تازه فقط 

 بر طبق قرار میبایست چهار پنج ماه دیگر هم صبر میکردیم با خودم گفتم تا تمام شدن این دوره جهنمی اگر

 دق نکرده باشم خیلی هنر کردم.

 بهبحدي درفکر بودم که نفهمیدم چطور سوار اتوبوس شدم و چه وقت از آن پیاده شدم .زمانی بخودم آمدم که 

 خیابان آموزشگاه رسیده بودم.با شنیدن دو بوق پی در پی و آشنا بطرف صدا برگشتم میدانستم بجز کیان

 هیچ کس به این شکل بوق نمیزند.حدسم درست بود کیان کمی دورتر از در موسسه منتظرم بود .خوردوي

 ه طرفش رفتم .برخالف همیشهپراید سفید رنگی زیر پایش بود که از تمیزي برق میزد.با قدمهایی شمرده ب

 پیاده نشد و فقط شیشه را پایین آورد.به او سالم کردم و پاسخم را داد و دستش را بطرفم دراز کرد .با او دست

 دادم و در همان حال چشمم به دستبندش افتاد.از زمانیکه نامزد کرده بودیم دیگر ندیده بودم دستبند بدست

 به مچش انداخته حلقه هم به انگشت دست راستش بود با وجودي که داخل کند.ولی اکنون میدیدم که آنرا

 خودرو نشسته بود متوجه شدم بلوزي اسپرت و آستین کوتاه برنگ سفید و شلوار جین مشکی بتن دارد.کیان

 بمن گفت که سوار شوم به او گفتم امروز امتحان پایان دوره دارم و حتما باید به آموزشگاه بروم

 ت:امتحان بمونه براي بعد بیا بریمکیان گف

 براي قانع کردن او گفتم:آخه اگر نتوانم امروز سر جلسه امتحان حاضر بشم دیگه میره تا آخر فروردین که با

 دوره بعدي امتحان بدم

 مهم نیست بیا سوار شو-

 فهمیدم اصرار فایده اي نداره بدون هیچ حرفی سوار شدم

 اورد .بدون اینکه حتی پخش خودرو را روشن کند چشم به روبرو دوخته بود و فقطکیان خودرو را به حرکت در 
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گاهی از آینه به پشت سرش نگاهی میکرد .از سکوتی که بین ما حاکم بود متنفر بودم.دوست داشتم حرف بزند و 

از کنم ولی حتی اگر میخواهد از مادر و رفتار شب گذشته اش گله کذاري کند .بهتر دیدم خودم سر حرف را ب

 نمیدانستم از چه باید صحبت کنم وقتی وارد آزاد راه تهران کرج شدیم او سرعت خودرو را زیاد کرد متوجه

 شدم با این سرعت بسوي مقصد خاصی در حرکت است ولی سردر نمیآوردم میخواهیم کجا برویم هر چه فکر

 ه فکر کردم شاید هوس رفتن به پارك ارم بهکردم در این آزاد راه پارك یا محل تفریحی نمیشناختم .یک لحظ

 !سرش زده است ولی میدانستم این احمقانه ترین فکریست که تاکنون کرده ام؟

!آنهم در زمستان و آنوقت صبح بی اعتنایی کیان نسبت بمن و توجه اش به روبرو بیش از اینکه بدانم کجا میرویم 

 فکرم را مشغول کرده بود.کیان

 از بابت شب گذشته من بی تقصیر بوده ام و انتظار داشتم او منطقی تر از ان باشد که ناراحتی باید درك میکرد

 حاصل از برخورد خانواده ام را سر من خالی نکند

 از سرعت خودرو که در باند سوم آزاد راه جاده را میشکافت و پیش میرفت وحشت زده شدم.صداي بوق

 در آمده بود در گوشم میپیچید و ترس بر دلم می انداخت.به کیان نگاهممتدي که بخاطر سرعت خودرو به صدا 

 کردم خونسرد و آرام نگاهم میکرد و با لبخند چشمکی زد .در نگاهش نه عصبانیتی بود نه سرزنش حتی

 احساس کردم خیلی هم سرحال است .چند لحظه بعد گفت:عزیزم اگه حوصله ات سر رفته از داشبورت یک

 تو پخش.نوار بنداز 

 از اینکه ناراحت نبود خیالم راحت شد و به تصورات پوچی که میکردم لعنت فرستادم .سه دسته اسکناس سبز

 کنار چند کاست بود.به کیان گفتم چرا اینجا پول گذاشتی؟

 کیان نگاهی به داشبورت کرد و گفت:همینجوري

 بنظرت ماشین امنه؟-

 خندید و گفت:از جیبهاي من که امن تره

به شلوار جین تنگی که پایش بود نگاه کردم و پیش خودم گفتم بدون شک همینطور است.سپس کاستی انتخاب 

کردم و آنرا داخل دستگاه گذاشتم.صداي موسیقی مالیم خارجی فضاي خودرو را پر کرد صدا را کم کردم تا مانعی 

 کجا میرویم و اینبار چون خیالم براي صحبتمان نباشد .با رسیدن به کرج بار دیگر کنجکاو شدم بدانم

 راحت بود که کیان ناراحت نیست گفتم:کجا میرویم؟

 به تابلویی که با خط درشتی رو آن نوشته بود چالوس اشاره کرد و گفت:میبینی که

 فکر کردم شوخی میکند با خنده گفتم:فکر نمیکنی یکم زود راه افتادیم یک هفته دیگه تازه تعطیالت شروع

 بخند زد و چیزي نگفتمیشه.ل

 حاال راست راستی کجا میریم؟ -

 وقتی رسیدیم می فهمی -

جرات نداشتم بپرسم پیش از تمام شدن ساعت کالسم برمی گردیم یا نه. می ترسیدم با گفتن این جمله او را به یاد 

 کند و اینبار هم مثلمادر و سختگیریهایش بیاندازم. خودم را اینطور قانع کردم که کیان شرایط مرا درك می 

همیشه مرا سروقت به منزل میرساند. با این فکر دلم ارام شد و چون هنوز سه ساعت وقت داشتم خیالم راحت بود 

 که به موقع به منزل می رسیم و اینبار هم اب از اب تکان نمی خورد
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 یان رستوران و یا مقصدوقتی وارد جاده چالوس شدیم فهمیدم کیان شوخی نکرده، ولی بازهم فکر میکردم ک

 خاصی را درنظر دارد. وقتی رستورانها و باغهاي خانوادگی را یکی یکی بسرعت پشت سر می گذاشتیم کم کم

 نگران شدم که چه وقت قرار است برگردیم. به سد که رسیدیم خودرو را کنار جاده هدایت کرد . منم خیالم

 درو را پارك کرد و بمن گفت پیاده شویم تا کمی خستگیراحت شد که عاقبت مقصدمان معلوم شد. کیان خو

درکنیم. به اتفاق پیاده شدیم. از دیدن اب سد غرق در شگفتی شدم و با خودم فکر کردم اگر کسی در ان بیفتد چه 

 میشود. باد مالیمی که میوزید با کمی سوز همراه بود. هواي ان منطقه از تهران خیلی سردتر بود، زیرا صبح که از

خانه بیرون امده بودم خبري از سوز و سرما نبود. احساس سرما کردم و دستانم را زیر بغلم گرفتم. کیان بطرف 

 خودرو رفت و کت چرمش را اورد. نزدیک من که رسید کت را روي دوشم انداخت

 شکر کردم و گفتم :خودت چی؟ لباست خیلی کمه. یک وقت سرما نخوري؟ 

 نباش، هوا اونقدر هم سرد نیست  لبخندي زد و گفت: فکر من

 مدتی سد را نگاه کردیم تا اینکه کیان گفت : الهه دیگه بهتره بریم 

 با خوشحالی از اینکه او بیشتر از من به فکر منزل است بطرف خودرو رفتم و سوار شدم. منتظر بودم کیان دور

 پیش میرود. نگاهی به ساعت داخل خودروبزند و بطرف تهران برگردیم، ولی دیدم همچنان جاده را گرفته و 

 انداختم و با نگرانی فهمیدم که فقط یک ساعت وقت دارم تا به خانه برگردم. با سرعتی که کیان پیش میرفت

اگر برمی گشت خیلی راحت می توانستم بموقع برسم، ولی او همچنان با سرعت پیش میراند. هنوز یک هفته بهاغاز 

نده بود، با این حال بعضی اوقات با ازدحام خودروهایی که قصد مسافرت به شمال را داشتند سفرهاي نوروزي باقی ما

مواج میشدیم. کیان از خودرو ها سبقت می گرفت و گاهی این سبقت ها بحدي خطرناك بود که کوچکترین غفلت 

اب به کیان گفتم : میشه ممکن بود به قیمت جانمان تمام شود. عاقبت نتوانستم خویشتنداري ام را حفظ کنم و خط

 بگی کجا میریم؟ 

 بهت گفتم شمال ولی تو باور نکردي-

 یعنی را ست راستی داري میري شمال -

 اره  -

 کیان ؟ -

 جون -

 هیچ معلومه چیکار میکنی ؟ -

 کار بدي نمی کنم، دارم با زنم میرم شمال -

 زنت نه ... نامزدت  -

 اال میتونی خودتو زن من فرض کنی . زیاد فرقی نمی کنه، از همین ح -

 بی اختیار نام او را صدا می کردم تا شاید بفهمد چیکار میکند، و لی گویی تصمیمش را گرفته بود، زیرا با خنده

 گفت: جونم 

 فکر اینکه اگر مادر و حسام بفهمند من همراه او کجاها که نرفته ام دیوانه ام میکرد. ناخوداگاه دستان را جلوي

دهانم گذاشتم و چشمانم را بستم. نمی دانستم با چه زبانی کیان را از کاري که می خواست انجام دهد باز دارم.فکرم 

 کار نمی کرد و مرتب صحنه اشوب خانه و تشویش مادر جلوي چشمم ظاهر میشد. با ترس گفتم:
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 کیان خواهش میکنم برگردیم. تو رو به هرکسی که دوست داري 

 د به جاده نگاه میکرد و در همان حال گفت : من فقط یکنفر رو دوست دارم اونم کنارم نشسته.کیان با لبخن

 کیان خواهش میکنم. اگه منو دوست داري نزار کار به جایی برسه که نتونم جلوي خانوادخ ام سر بلند کنم -

 تم. نمی دونم کی هی ، نکنه هنوز تو خیال می کنی من و تو باهم دوستیم. عزیزم بفهم ، من شوهر-

 می خواي اینو بفهمی 

 می فهمم کیان ، ولی هر چیز رسم و رسوم خودش رو داره -

 ولی من در رسم و رسوم هیچ خانواده اي ندیدم که نگذارند زن عقد کرده کسی یک شب پیشش بمونه . -

وقتی باهم نامزد بودند شبنم گاهی جوابی نداشتم به کیان بدخم. حتی خودمان هم این رسم را نداشتیم. حمید و شبنم 

به منزلمان میامد و شب هم می ماند، حتی رختخواب مشترك ان دو در اتاق باال انداخته میشد. بیاد حرف مادر افتادم 

 که گفته بود: نه حمید کیان است و نه من شبنم

حسام چنین دردسري براي من نمی دانم مادر در مورد من و کیان چه فکر میکرد، ولی همین بی اعتمادیهاي او . 

 درست کرده بود.

 کیان وقتی دید سکوت کرده و در فکرم گفت: الهه دوستت دارم، به خدا خیلی 

 « با ناراحتی سرم را برگرداندم و گفتم: دروغ میگی. اگه منو دوست داشتی حاضر نمی شدي ابروي مرا جلوي 

 خانواده ام ببري 

 ران تمام سد، زیرا با خشونت دستم را گرفت و گفت: الهه، دیگه نمی خوام : فکر کنم حرفم براي کیان خیلی گ

 کلمه دروغگو را ازت بشنوم. وقتی بهت میگم دوستت دارم بفهم که حرف دلم رو به زبون اوردم .

 از اینکه ناراحتش کرده بودم خودم هم ناراحت شدم و گفتم: معذرت می خوام، منظور بدي نداشتم

 کمتر شد و با لحن ارامی گفت: می بخشمت بشرطی که دیگه حرفی از خونتون نزنی  فشار دستانش

 « بغض گلویم را گرفته بود و دلم می خواست گریه کنم. زیر لب گفتم: خودخواه 

 صداي خنده اش بلند شد و گفت: عیب نداره، زیر لب هرچقدر می خواهی می تونی بهم بدوبیراه بگی 

 اده برگرداندم و بفکر عاقبت کاري بودم که در شرف وقوع بود. باردیگر بیاد مادر وبا قهر سرم را بطرف ج

 واکنش او در قبال این مسئله افتادم و بی تابی وجودم را گرفت. بفکر راه چاره بودم، ولی چیزي بعقلم نمی

 رسید.

رو میرود با خود می اندیشیدم که لحظه به لحظه از تهران دورتر میشدیم. مانند کسی بودم که کم کم در عمق ابی ف

 حتی اگر می توانستم پرواز هم کنم دیگر بموقع به خانه نمی رسم

 بحدي افکار ناخوشایند وجودم را گرفته بود که با نگرانی گفتم: کیان چکار کنم راضی بشی منو برگردونی خونه؟ 

 خودم برت میگردونم، ولی یکی دو روز شانه هایش را باال انداخت و با لحن شوخی گفت: کاري نمیخواد بکنی 

 دیگه 

 واي کیان تورو خدا. بمن رحم کن. من دیگه نمی تونم پیش خانواده ام سر بلند کنم .-

 تو چته، هر کی ندونه فکر می کنه دزدیدمت-

 این با دزدیدن چه فرقی میکنه ؟ -

 ضربه شالق بخاطر تجاوز به عنف رو 07سال حبس بخاطر ادم ربایی و  55خیلی فرق میکنه. اونجور حداقل  -
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 شاخشه 

 از حرف او سرم سوت کشید. از خجالت دلم می خواست در خودرو رو باز کنم و خودم را بیرون پرت کنم.

 بدستم را روي صورتم گذاشتم که بشدت از ان حرارت بیرون میزد و با ناراحتی گفتم : بسه دیگه 

 لذت میبرد. میدانستم هرچه بگویم و هرکار بکنم بی فایده است و او ازکیان می خندید و از اذیت کردن من 

 ظهر گذشت فکر کردم دست کم بمادر اطالع 51تصمیمی که گرفته برنخواهد گشت. با دیدن ساعت که از 

 بدهم که با کیان هستم تا بیشتر از ان نگران نشود. دلم نمی خواست با کیان حرف بزنم و به اصطالح با او قهر

کرده بودم، ولی براي اینکه به او بگویم با منزل تماس بگیرد سکوت را شکستم و گفتم: کیان ، حداقل به خانواده ام 

 اطالع بده که با تو هستم

 به کتی گفتم به خونتون زنگ بزنه و به اونا بگه -

 پس مادرت هم میدونه چکار می خواهی بکنی . -

 ت : مادرم؟ کیان نگاه پر معنایی بمن کرد و گف

 در نگاه کیان نکته مبهمی وجود داشت. نگاهش را از من گرفت و درحالیکه به جاده نگاه میکرد گفت: کتی 

 بعدازظهر به خونتون زنگ بزنه بگه نگران تو نباشند  1نمی دونه، فقط به او گفتم ساعت 

 ق میکنه. کیان خواهش میکنم زنگ ساعت مادرم د 1لبم را بدندان گرفتم و گفتم: چرا اینقدر دیر؟ تو این 

 بزن بهش بگو همین االن به خونمون زنگ بزنه . 

 می دانستم این اولین تالفی نسبت به بی اعتناییهاي مادر است 

 تلفن همراهم رو نیاوردم  -

 خب یک جا نگهدار از بیرون زنگ بزنیم -

 دم را سبک کرده ام و او کاري را که میلشچیزي نگفت و من فهمیدم اگر بخواهم بازهم اصرار کنم فقط خو

 نباشد انجام نخواهد داد

 با قهر سرم را برگرداندم و تصمیم گرفتم تا جایی که ممکن است با او صحبت نکنم. این تصمیم هم زیاد دوام

 رم نیاورد و احساس سرگیجه و تهوع باعث شد به او بگویم کیان سرم داره گیج میره، یک جا نگهدار هوا بخو

 کیان وقتی رنگ پریده صورتم را دید گفت: اینجا نمیشه نگه داشت، طاقت بیاري اولین محل پارك نگه 

 میدارم .

 با حال بدي دست به گریبان بودم. حس میکردم روده هایم را چنگ می زنند و دهانم از ترشح زیاد بزاقم پر اب

 رسیدیم و کیان توقف کرد. درو باز کردم و پیاده شدم. و گلویم تلخ شده بود. خوشبهتانه خیلی زود بمحل پارك

 با رسیدن پایم بزمین احساس راحتی بیشتري کردم و بعد از چند لحظه حالم جا امد

 مکانی که کیان نگه داشته بود در ارتفاعات هزارچم بود. منظره شگفت انگیزي پیش چشمانم بود. هنوز درختان

ن این حسن را داشت که منظره اي متفاوت ایجاد کرده بود. دلم می خواست فارغ سبز نشده بودند و بی برگی درختا

از هر نگرانی و دلشوره براي منزل به این زیباییها نگاه می کردم و از وجود چنین تابلوي شگفت اور و زنده اي لذت 

 می بردم

 ر شانه ام انداخت فهمیدم کهکیان کنارم ایستاد و به این منظره شگفت اور خیره شد. زمانی که دستش را دو

 وقت رفتن است. با نگرانی به او نگاه کردم و گفتم: هنوز سر حرفتی؟ 
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 لبخندي زد و گفت : شک نکن

 اخم کردم و گفتم: حتی اگه باهات قهر کنم و حرف نزنم ؟

 با صداي بلند خندید و گفت: هرجور راحتی 

 راضی نیستم  با عصبانیت پشتم را به او کردم و گفتم: ولی من

 خنده اش بلند تر شد و گفت: می خواستی همان موقعی که موافقتت رو اعالم کردي فکر این موقع باشی 

 بطرفش برگشتم و گفتم: من کی موافقت کردم؟ 

 تا شاهد بیشتر اونجا 17بهتره زیر حرفت نزنی، چون اون موقعی که سر سفره عقد بله رو گفتی دستکم -

 بودند . 

 نستم حریف زبان او نخواهم شد. با حرص بطرف خودرو رفتم و سوار شدم. کیان درحالیکه هنوز میمی دا

 خندید سوار شد و بعد از بستن کمربند ایمنی را افتاد

 صداي موسیقی ارامش بخشی فضاي خودرو را پر کرده بود. هنوز چند کیلومتر نرفته بودیم که باردیگر احساس

 کردم. کف دستانم را روي شقیقه هایم گذاشتم و سرم را به صندلی تکیه دادم. کیان سرگیجه و اینبار سردرد

متوجه شد و بمن گفت از صندلی پشت کیفش را بردارم. به پشت برگشتم و کیف دستی کوچکش را برداشتم و انرا 

 ک جلويبطرف او گرفتم. همانطور که فرمان را به دست داشت و رانندگی می کرد با یک دستش زیپ کوچ

 کیفش را باز کرد و بسته اي از کیف بیرون اورد. بسته را که برداشت کیف را روي پاي من گذاشت. به بسته که

در دست داشت نگاه کردم و متوجه شدم ادامس است. کاغذ دور انرا باز کرد و همانطور که انرا جلوي دهانم میاورد 

 گفت:

 دهنت را باز کن 

 دامس بجوم حالم بده ، نمی تونم ا-

 ولی این ادامس با اوناي دیگه فرق داره ، این از تهوع و سر دردت کم میکنه. امتحان کن متوجه میشی -

 خواستم انرا بگیرم و خودم به دهان بگذارم که نگذاشت و گفت: اینم از خاصیت هاي این ادامسه که خودم 

 باید به خوردت بدم 

 را بکند. هنوز انرا خوب نجویده بودم که دهان و حتی گلویم یخ کرد. سرديبا اصرار او اجازه دادم تا اینکار 

غیرمنتظره ان باعث شد ناخوداگاه جیغ کوتاهی زدم. تا خواستم انرا از دهانم خارج کنم دستش را جلوي دهانم 

 گذاشت و گفت:

 دت نترس، بهت گفتم این با ادامسهاي دیگه فرق داره. سعی کن بجویش ، االن بطعمش عا

 میکنی .

 او درست میگفت. هنوز دقیقه اي نگذشته بود که بطعمش عادت کردم. سپس کیفی را که روي پاي من بود

 برداشت و انرا روي صندلی عقب پرت کرد

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. بطرز باورنکردنی سردرد و سرگیجه ام از بین رفته بود و احساس منگی می 

را روي پایم گذاشت و من انقدر گیج بودم که حتی اعتراضی به اینکار نکردم. نمیدانم چه مرگم کردم. کیان دستش 

شده بود، حتی از تماس دستش احساس خوشایندي هم داشتم و این شرم اورترین احساسی بود که می توانست در 

م. کیان خندید و درحالیکه وجودم باشد. براي مهار این احساس دستم را در دستش گذاشتم تا مانع از نوازشش شو
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دستم را می گرفت انرا به لبانش برد و بوسه اي به ان زد. سپس او را خاموش کرد و درحالیکه دستم را زیر دستش 

 و روي دنده گذاشته بود برایم خواند

 باز، اي الهه ناز

 با دل من بساز

 کین غم جانگداز

 برود ز برم

 گر، دل من نیاسود

 از گناه تو بود

 بیا تا ز سرم

 گنهت گذرم

 باز، میکنم دست یاري بسویت دراز

 بیا تا غم خود را با راز و نیاز ز خاطر ببرم

 گر، نکند تیر خشمت، دلم را هدف

 بخدا همچون مرغ پر شور و شرر بسویت بپرم

 انکه او زغمت دل بندد چون من کیست

 ناز تو بیش از این بهر چیست

 م بنشینتو الهه نازي ، در بزم

 من تو را وفادارم، بیا که جز این نباشد هنرم

 این همه بی وفایی ندارد ثمر

 به خدا اگر از من نگیري خبر

 نیابی اثرم

 همانطور که سرم را به پشتی صندلی تکیه داده بودم و چشمانم روي هم بود به اوازش گوش سپرده بودم.

 نشین است. کم کم خواب دلچسبی زیر پلکهاي بسته امدرهمان حال پیش خودم فکر کردم چقدر صدایش دل

 احساس کردم و بدون اینکه بخواهم با این احساس دلنشین مقابله کنم خودم را بدست خواب سپردم. ابتدا

.فشار دستان اورا روي دستم و جابجاي دنده را زیر دستم احساس می کردم ولی کم کم دیگر هیچ نفهمیدم چشمانم 

اول هیچ چیز بخاطر نمی اوردم. صداي اهسته و مالیم موسیقی چیزهایی را در ذهنمتداعی میکرد.  را که باز کردم

تکانی بخودم دادم و متوجه شدم حالت بدي خوابیده ام زیرا کمرم خشک شده بود. نوازش دستی را روي موهایم 

تالش کردم از جایم بلند  احساس کردم. هوا نیمه تاریک بود و نمیتوانستم تشخیص دهم در چه وضعیتی هستم.

بیدار شدي عزیزم؟تمام اتفاقات گذشته را بخاطر اوردم و فهمیدم وقتی  -شوم. صداي کیان مرا متوجه موقعیتم کرد

خوابم برده بود کیان سرم را روي پایش گذاشته است ومقنعه را از سرم بیرون اورده و گلسرم را هم باز کرده. 

دنبال مقنعه ام گشتم وانرا کنار دستم پیدا کردمهنوز کسل و خواب الود بودم. اگر موهایم را از دورم جمع کردم و ب

موقعیت خوبی پیدا میشد شاید تا صبح می خوابیدم. بزحمت موهاي اشفته ام را مهار کردم و مقنعه را کج و کوله سرم 

ن شک تا ان لحظه مادر و بقیه انداختم. با دیدن هوا که رو به تاریکی میرفت ناخوداگاه به ساعت نگاه کردم. بدو
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متوجه موضوع شده بودند. باردیگر بی تاب شده بودم و دلم میخواست بزنم زیر گریه. در دل از مادر عذر می 

خواستم و از خدا می خواستم با فهمیدن این موضوع اتفاقیبرایش نیفتد. تنها چیزي که باعث میشد داد و فغان راه 

ن من و کیان جاري شدهبود و میدانستم که از نظر شرعی و عرفی من و او زن و نیاندازم صیغه عقدي بود که بی

شوهریم ، ولی از نظر رسم و رسوم چه؟ من هنوزجهیزیه ام را بمنزل کیان منتقل نکرده بودم. نمی دانستم چه پیش 

دانستم کیان قصد دارد خواهد امد، ولی ارزو میکردم که این موضوعباعث نشود خانواده ام مرا از خود طرد کنند.نمی 

منو کجا ببرد. البته فرقی هم بحالم نمی کرد دیگر اب از سرم گذشته بود و کم وزیادش فرقی نداشتچشمانم را 

بستم، ولی دیگر خواب از سرم پریده بود. با شنیدن صداي راهنما و سپس پیچیدن خودرو بسمتیچشمانم را باز کردم 

ی شده ایم. بوي نم دریا را میشد احساس کرد.بجاي اینکه از رسیدن بمقصد و متوجه شدم وارد محوطه پارکینگ هتل

خوشحال باشم دلشوره و ترس بجانم افتاده بود. کیان خودرو را در مکانی پارك کرد و وقتی ترمز دستی را کشید رو 

زاند. کیان بمن کرد و گفت :خب رسیدیم ، خسته نباشی عزیزمچشمانش خسته بود، ولی شوق نگاهش دلم را می لر

نگاهی به لباسهاي من انداخت و گفت : الهه یکم صبر کن یک چیزي بیارم لباست رو عوض کنی. میترسم بمحض 

دیدن این تیپ بچه مدرسه ایت هرچیقسم و ایه بخورم که نامزد من هستی قبول نکنند و مارو دست پلیس بدن 

چیز را نداشتم. کیا پیاده شد و لحظاتی بعد از معلوم بود شوخی میکند، ولی من هنوز کسل بودم و حوصله هیچ 

صندوق عقب یک ساك بیرون اورد. از داخل ساك یک مانتو کرم و یک روسري طرحدار که خیلی برنگ مانتومیامد 

بیرون اورد. بدون مخالفت انها را با مانتو و مقنعه اي که پوشیده بودم عوض کردم. نگاهی به چهره ام نداخت و 

یپ کار درستی شدي، ولی فقط یکم ارایش کم داري. چیزي با خودت نداري؟ : مثال چی ؟ریملی، گفت:دختر عجب ت

رژي ، مدادي؟ چه میدونم از این وسایل دیگه شانه هایم را باال انداختم و گفتم: ببخشید بنده خبر نداشتم قرار است 

ارایش داشته باشه. رفتیم داخل می دزدیده بشمخندید و گفت: عیب نداره، فکر کنم اینجا هم یک مغازه لوازم 

من درحال حاضر به چیزي احتیاج ندارمبا نگاه معنیداري گفت: ولی من احتیاج دارم که -فرستم یکی بره برات بخره 

تو به خودت حسابی برسی نگاهم را از چشمانش گرفتم و در خودرو را باز کردم تا پیاده شوم. کیان پس از برداشتم 

ن که پشت صندوق عقب بود بطرف البی هتل راه افتاد. هتل بسیار قشنگ و مجللی بود با دیدي کیف و پول و یکچمدا

بسیار زیبا از محوطه که با وجود فصل زمستان پر از گل و سبزه بود. هوا بسیار دل انگیز و پاك بود و بوي نم 

مجلل البی بودم که فراموش میرساند که دریا بما خیلی نزدیک است. داخل هتل شدیم. چنان محو تماشاي فضاي 

کردم تا چند ساعت پیش از ناراحتی دلم میخواست خودم را بکشم. کیان بطرف میز پذیرش رفت و با ارائه 

شناسنامهخودش تقاضاي اتاق کرد. چند لحظه بعد بطرف من برگشت و اشاره کرد نزدیک بروم. جلو رفتم. کیان 

بخند زد و گفت: براي شناسایی اینکه تو واقعاً زنم هستی همانطور براي چی؟ ل_بمن گفت: کارت اموزشگاهت را بده 

که کارتم را از کیفم بیرون میاوردم چشمم به فتوکپی شناسنامه ام افتاد که قرار بود خیلی وقت پیش به اموزشگاه 

انخیلی خوشحال تحویل بدهم، ولی هربار فراموش میکردم اینکار راکنم. کپی را همراه کارتم به کیان دادم. از دیدن 

شد و انرا روي میز پذیرش گذاشت. متصدي هتل نگاهی به فتوکپی شناسنامه ام انداخت و بعد انرا با احترام بطرف 

کیان گرفت. بعد از وارد کردن ناممان در فهرست مهمانان هتل، پیشخدمت را صدا کرد و درحالیکه کلید را بطرف او 

طبقه بود  1راهنمایی کنهتلی که در ان اقامت کرده بودیم ساختمانی بزرگ و میگرفت گفت: اقا و خانم را به اتاقشان 

که به خواست کیان اتاقی در طبقه دوم بما داده شد. پیشخدمت هتل چمدان را برداشت و جلوتر از ما حرکت کرد. 

ی در طبقه دوم کیان دستش را دور کمرم گذاشت و مرا درباال رفتن از پله ها همراهی کردپیشخدمت مارا به سوییت
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راهنمایی کرد که نظیر انرا ندیده بودم. سوییت از یک اتاق خواب و یکهال کوچک ال مانند باضافه حمام و دستشویی 

تشکیل شده بود. تمام سرویس ان ترکیبی از رنگ شیري وزرشکی بود. کف سوییت پارکت بود و فرش مدور و 

یم دایره دور ان چیده شده بود و تلویزیونی بزرگ و پایه خوش نقشی وسط ان قرار داشت.سه مبل راحتی بصورت ن

صندلی دوطرف ان بود  1دار روبروي مبلها قرارداشت. در طرف دیگر هال میز ناهارخوري و گردي وجود داشت که 

عدد گل سرخ طبیعی و تازه داخل ان قرار داشت. پیشخدمت چمدان را  1و روي ان گلدانکریستالی قرار داشت که 

اتاق خواب گذاشت و درحالیکه کلید را بطرف کیان دراز می کرد پرسید :فرمایش دیگیري نداري؟کیان از جلوي در

او تشکر کرد و مبلغی در جیب او گذاشت. از خوشحالی و تشکر او فهمیدم مبلغ قابل توجهی به او دادهاست. وقتی 

ه در را باز میکرد سوتی کشید و پیشخدمت مارا ترك کرد کیان چمدان را بطرف اتاق خواب برد و درحالیک

گفت:عجب اتاق قشنگی. الهه بیا ببین چقدر سلیقه بخرج داده انددلم نمی خواست حتی به انجا نگاه کنم، ولی طرز 

بیان او باعث شد سرم را بچرخانم و به انجا نگاه کنم. کیاندستش را دور شانه ام انداخت و مرا به داخل اتاق راهنمایی 

بود، اتاق خواب بسیار زیبا و قشنگتزیین شده بود. رنگ پرده ها و رویه تخت و تمام سرویس تخت و کرد. حق با او 

ایینه ترکیبی از سفید و زرشکی بود و توریبهمین رنگ از سقف اویزان بود که بشکل زیبایی دور تختخواب را گرفته 

گوشه سقف کاذب  3با نور سفید المپهایی که از بود. چراغ خوابی پایه دار کنار تختقد علم کرده بود که نور قرمز ان 

می تاپید ترکیب شده بود و.فضایی بس شاعرانه بوجود اورده بودمیز ارایش روبروي تخت قرار داشت که روي ان 

عدد حوله تمیز قرار داشتکیان چمدان را روي میز کوچکی که کنار تخت بود گذاشت و با خنده  1یک سشوار و 

دم اولین شب مشترك زندگیشو در چنین اتاقی سپري کنه با ناراحتی باز بفکر خانه افتادم و گفت: خیلی خوبه که ا

دست لباس برایخودش از چمدان بیرون اورد و روي تخت  1اینکه مادر در چه حالیست. کیان چمدان را باز کرد و 

ز چمدان بیرون اورد و گفت: انداخت. سپس جعبه اي را که روز گذشته بدون باز کردن روي تختش رها کرده بودم ا

خودت نگذاشتی بازش کنم. گفتی باز کردن اون شرط -اینم کادویی که حتی به خودت زحمت باز کردنش را ندادي .

حاال دیگه شرطش برداشته شده نگاهی به کادو انداختم و بطرفش رفتم تا انرا از او بگیرم که گفت : تا حاال که -داره 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: منو گرفتی؟ خندید و از چمدان یکدست لباس راحت  صبر کردي یکم دیگه صبر کن

براي من بیرون اورد و نگاهی بمن کرد و گفت: سلیقه ام چطوره؟ گاهی به لباس کردم و گفتم: خوبه . مثل اینکه از 

ن و سایر خرده قبل براي ادم ربایی برنامه ریزي کرده بودي .متوجه طعنم شد و درحالیکه یک حوله و اودوکل

ریزهاي شخصی اش را از چمدان بیرون میاورد:تا دیشب برنامه خاصب نداشتم. اگر مادر گرامیتان موافقت میکردند 

جنابعالی شب گذشته منزل ما بمانید هیچ اتفاقی پیش نمی امد و من همان کیان سربزیر و اقاي سابق بودم که هرچه 

رتش رو زده بود صداش در نمیومداز حرفش ناراحت نشدم و حق را به توهین و تحقیر میشنید و میدید چون رگ غی

او دادم ، ولی براي ارضاي کنجکاویم پرسیدم : خب، حاال تو چه اصراري به موندن من داشتی؟ کیان از جا بلند شد و 

ولی حاال که  همانطور که لباسهایش را داخل کمد اویزان میکرد و خرده ریزها را جابجا میکرد گفت:باور کن هیچی ،

پرسیدي بزار یک چیزي بهت بگم. همون شب عقد، وقتی خانواده ات نگذاشتند توبراي چند ساعت در مهمانی ما 

شرکت کنی سیل متلکها بسوي من سرازیر شد، ولی اهمیتی به انها ندادم چون هنوز اول کار بود و من حق را به 

بول کن کاسه صبرهرکس تا اندازه اي جا دارد و بیش از حد خانواده ات میدادم، ولی این قضیه کم کم جدیتر شد ق

که پر بشه جا براي چیز دیگه اي نمی مونهاهی کشیدم و با خود فکر کردم اگر همانطور پیش برود لجبازي کیان و 

 خانواده ام جز من به هیچ کس دیگریضرر نخواهد زد. 
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 د اینو بدونی موندن در خونه ما خطري براتکیان وقتی متوجه شد سکوت کرده ام گفت : الهه، دلم میخوا

 نداشت. من اونقدر هرزه و دله نبودم که تا خودت نمی خواستی بهت دست دراز کنم، ولی بی اعتمادي خانواده

 ات یک توهین بزرگ بمن بود. توهین به شخصیتم .

 ه از هال صدایش را شنیدم:کیان پس از گفتن این حرفها لحظه اي از اتاق خواب خارج شد و بعد از چند دقیق

 الهه، عزیزم تا تو دوش بگیري و لباست رو عوض کنی من چند دقیقه میرم بیرون و زود برمیگردم. بعد 

 سفارش شام میدم. اکی؟

 هنوز در بهت گفته هایش بودم. با اینحال با صداي اهسته اي گفتم: باشه برو 

دلم نمی خواست از جایم تکان بخورمو با خودم فکر کردم چه لحظه اي بعد صداي بسته شدن در هال را شنیدم. 

 خوب میشد امدن من به شمال بصورت دیگه اي بود و در دلم ترس و دلهره اي وجود نداشت. انوقت با خیال

راحت و با احساس خوشبختی از جایم بلند میشدم و با یک حمام داغ خستگی راه را در می اوردم، بعد با لبانی خندان 

هره اي اراسته پذیراي کیان بعنوان یک همسر میشدم. تصور این رویا بحدي شیرین بود که وقتی از ان به و چ

واقعیت برگشتم دلم بدجوري گرفت و از شدت دلتنگی اشک در چشمانم حلقه زد. با صداي اهسته اي گفتم: خدایا 

خدایا منم مثل هزاران دختر دیگه تو چرا من؟ تو این همه ادماي دنیا چرا باید قسمت من این سرنوشت باشد. 

 رویاهاي خودم دنبال یک ایده ال بودم، حاال که اونو پیدا کردم پس چرا باید دلم از جاي دیگه غمگین باشه 

 همانطور که زیر لب با خودم زمزمه میکردم بخاطر اوردم یکبار یکی از دوستانم روي تخته کالس نوشته بود:

 وانیذ معناي واقعی خوشبختی را پیدا کنیدخودتان را هم بکشید نمی ت

 فهمیدم او در انروز به نتیجه اي رسیده بود که من پس از یکسال انرا درك کردم. اشکهایم را از صورتم پاك

 کردم و از جا بلند شدم. نگاهم به لباسی افتاد که کیان برایم خریده بود. یک بلوز و دامن بوکله و خیلی زیبا به

 د که طرحهایی برنگ مشکی جلوه انرا دو چندان کرده بود. لبه استینها و یقه و پایین دامن هم بارنگ بنفش بو

ابریشم مشکی قالب دوزي شده بود. کنار لباس حوله اي برنگ سفید بود که فهمیدم کیان انرا براي من گذاشته 

ست، ولی حدس میزدم چیز بخصوصی است. روي میز کنار تخت چشمم به بسته کادو افتاد. نمی دانستم داخل ان چی

است که کیان براي باز کردنش شرط گذاشته بود. وسوسه اینکه داخل ان چیست چنان به جانم افتاد که دوست 

داشتم همان لحظه انرا باز کنم تا از محتویاتش باخبر شوم، ولی با خود فکر کردم بدون شک کیان دوست دارد هدیه 

 از بسته کادو برداشتم و بعد از برداشتن لباس و حوله به حمام رفتماش را جلوي خودش باز کنم. چشم 

نیم ساعت بعد در حال خشک کردن موهایم بودم که کیان وارد شد. در دستش بسته اي بود. با دیدن من لبخندزد و 

 نی.درحالیکه بسته را روي میز میگذاشت گفت: عزیزم، اینم چند قلم وسیله ارایش. میخوام ببینم چیکارمیک

 همان لحظه متوجه لباسم شد و گفت: به، چقدر این رنگ بهت میاد. الهه پاشو ببینمت 

بی حوصله از جا برخاستم و صبر کردم تا کیان سلیقه اش را به تنم ببیند، ولی بحق که سلیقه عالی و بی نقصی داشت. 

داد. کیان با ذوق از اندامم تعریف میکرد و لباس بطرز زیبایی روي تنم خوابیده بود و اندامم را خیلی موزون نشان می

میگفت که همیشه باید مراقب باشم تا فرم ان بهم نخورد. خیلی سریع نشستم و مشغول ادامه کارم شدم. کیان 

سشوار را از من گرفت و با برس موهایم را شانه کرد. او نهایت محبت را بمن میکرد و به طبع من هم میبایست از 

اشم، ولی افسوس که تنها چیزي که در وجودم نبود شادي بود. خودم هم میفهمیدم خشک و بی این وضع شادمان ب
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ذوق رفتار میکنم. دلم نمی خواست اینطور باشم، ولی دست خودم نبود. دلم انجا نبود که بتوانم انرا به محبتش 

 بسپارم و لطفش را با سپاسگزاري جبران کنم

پشتم جمع کنم که نگذاشت و خواست همانطور دورم رها باشد. سپس  پس از خشک کردن موهایم خواستم انرا

بطرف تلفن رفت و سفارش غذا داد و گفت انرا در سوییتمان سرو کنند. پس از گذاشتن گوشی تلفن درحالیکه دکمه 

ند که هاي بلوزش را باز میکرد و گفت: عزیزم من میرم یک دوش بگیرم، تا نیم ساعت دیگه شام را میارن باال. هرچ

میدونم حسابی گرسنه اي. باید منو ببخشی اونقدر براي اومدن عجله داشتم که حتی یادم نبود یک ناهار درست و 

 حسابی بهت بدم 

 مهم نیست، هنوز هم گرسنه ام نیست -

 پس تا من برمیگردم یکم به خودت برس -

 سپس حوله اش را بدست گرفت و وارد حمام شد

حمام امد. شلوار جین مشکی اش پایش بود، ولی بلوز تنش نبود. با دیدن او سرم راپایین  کمتر از یک ربع بعد از

 انداختم تا نگاهم به بدن برهنه اش نیفتد. کیان درحالیکه موهایش را با حوله خشک میکرد گفت:

 الهه، بیا سشوار رو بگیر میخوام موهامو خشک کنم 

 و بطرفش رفتم. از اینکه لباس به تن نداشت خجالت می کشیدم مانند کودکی حرف شنو از روي تخت بلند شدم

نگاهش کنم. متوجه موضوع شد و به شوخی حوله را دور شانه اش انداخت و درحالیکه صدایش را نازك میکرد گفت: 

 اي واي، خدا مرگم بده 

 را بدستم داد و خواست تا براي اولین بار واقعا خنده ام گرفته بود و خنده اي حقیقی بر لب اوردم. کیان برسش

 موهایش را بطرف باال برس بزنم. برس را از او گرفتم و مشغول شدم، از اینه او را میدیدم که با لذت به این

منظره نگاه میکند. به نگاهش لبخند زدم و او دستانم را گرفت و مرا بطرف خود کشید. از تماس دستانم با بدن 

 شنیدن صداي زنگ هر دو بهم نگاه کردیم. کیان نیشخندي زد و گفت: برهنه اش لرزش گرفته بودم. با 

 بیا همیشه باید یک مزاحم داشته باشیم 

 فکر کنم شام اوردند -

سرش را تکان داد و درحالیکه بلوزي برنگ ابی روشن به تن میکرد رفت تا در را باز کند. وقتی در اتاق خواب 

 میبست گفت:

 حفظ کن. باشه؟  الهه احساست رو همینطوري

 .از خجالت سرم را پایین انداختم تا او را نبینم که با لبخند مرا می نگرد

 پس از صرف شام که خیلی هم مفصل بود. کیان پیشنهاد کرد براي پیاده روي تا کنار ساحل برویم. تا زمانی که

 رد. شب ساحل بحدي دل انگیز واز در هتل بیرون نیامده بودم نمی دانستم دریا درست پشت ساختمان قرار دا

 دیدنی بود که دلم نمی خواست به هتل برگردیم بخصوص که ناراحت بودم که در بازگشت چه چیز انتظارم را

 .میکشد. حدود یک ساعت کنار ساحل قدم زدیم و باهم صحبت کردیم، بعد به سوییتمان برگشتیم

 نمی دانستم حاال چه باید بکنم. چیز زیادي از مسایلبا پا گذاشتن به انجا دلهره و اضطراب من شروع شد. 

زناشویی نمی دانستم و کسی هم نبود مرا راهنمایی کند. هرچه از ظهر تا ان لحظه به خودم تلقین کرده بودم که کیان 

م به همسرم میباشد و نباید احساس غریبگی نسبت به او داشته باشم همه پوچ شده بود و از بین رفته بود. وقتی نگاه
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او افتاد احساس امنیتی که تا ان لحظه با من بود جایش را به دلهره و ترسی مبهم داد. گویی با مردي بیگانه و سراپا 

احساس تنها شده بودم. کیان لباسهایش را عوض کرد و من همچنان ترسان و لرزان مانده بودم چه باید بکنم. در ان 

اخته بودم تا چشمم به اندام او نخورد. وقتی کنارم نشست از جا پریدم لحظه لبه تخت نشسته بودم و سرم را زیر اند

 که با تعجب گفت:

 چه خبره ، کاریت ندارم 

 از او کمی فاصله گرفتم و مانند شاگرد تنبل سرم را تا جا داشت پایین انداختم. صداي خنده اهسته کیان را

 شب اول چنین بی مقدمه و بدون امادگی باشم. شنیدم و در دل به حال خودم میگریستم زیرا دوست نداشتم

 کیان با صدایی ارام گفت: الهه، نمی خواي هدیه ات رو باز کنی؟ 

 سرم را خم کردم و او هدیه را از روي میز برداشت و روي پایم گذاشت. صداي پاره شدن کاغذ کادو تنها

 به لباس بود، ولی چه لباسی؟!صدایی بود که بین ما وجود داشت. همانطور که حدس زده بودم جع

 بمحض باز کردن جعبه از چیزي که دیدم عرق از سر و رویم روان شد. داخل بسته یک پیراهن خواب خیلی

ظریف و زیبا برنگ سفید قرار داشت. انقدر خجالت زده بودم که گویی شرم اورترین چیز دنیا را در دست دارم. 

 : خواستم بلند شوم که دستم را گرفت و گفت

الهه فراموش نکن من شوهرت هستم. شوهرت، نه دوست پسرت. فهمیدي؟ پس خجالت رو کنار بزار و مثل یک 

 دختر خوب رفتار کن. باشه؟ 

تا زمانی که به رختخواب بروم انقدر دست دست کردم که بجاي او خودم خسته شدم. کیان با خونسردي تمام مرا 

 سرجایم دراز بکشم با خنده گفت: تحمل میکرد و عاقبت وقتی راضی شدم تا 

 چه عجب.

 

 برخالف تصورم کیان هیچ واکنشی نشان نداد. پس از بوسه اي بر گونه ام بمن شب بخیر گفت و خوابید. انشب

 بدون هیچ اتفاقی گذشت و این مرا به تفکر عمیقی فرو برد. میدانم او با اینکارش میخواست بمن بفهماند که بی

 ه ام نسبت به او پوچ و بی اساس بوده و با اینکار ثابت کرد که من هم درمورد او درست فکراعتمادي خانواد

 نکرده ام

 3شبی که اگر دلشوره بازگشت بمنزل را نداشتم از بهترین لحظه هاي عمرم بحساب  3شب در ان هتل بودیم. 

 دنی بابلسر می رفتیم و عصرها تامیامد. در ان مسافرت کیان نهایت لطف را بمن داشت. روزها به جاهاي دی

 زمانی که خورشید در پشت ابی دریا فرو برود کنار ساحل قدم می زدیم و شب را در سوییت دنج و خلوتمان

 شب کیان جز یک بوسه هنگام خواب حتی دستش را براي لمس بدنم دراز نکرد و 3شام می خوردیم. در این 

 ه او شب را به صبح میرساندممن ارام و مطمئن در کنار او و نزدیک ب

 وقتی کیان پیشنهاد بازگشت داد بحدي دلگیر بودم که دلم می خواست گریه کنم. فکر روبرو شدن با خانواده ام

 بحدي مرا می ترساند که دلم نمی خواست هیچ وقت بازگردیم. بدون کوچکترین اعتراضی پیشنهادش را قبول

 کمک کردم. وقتی می خواستیم هتل را ترك کنیم بحدي دلم گرفته بودکردم و به او در جمع کردن وسایلمان 

 که گویی از بهترین خاطراتم جدا میشوم. البته همینطور هم بود، زیرا در تمام عمرم سفري به این خوبی نرفته

 بودم
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 به او گفت زمانی که کیان با متصدي هتل تسویه حساب میکرد او از ما خواست تا بازهم به انجا برویم. کیان

هروقت به این قسمت شمال بیاید بجز انجا جاي دیگري نخواهد رفت. متصدي هتل با احترام شناسنامه کیان رپس 

 داد و همراه ان ساك زیبایی بما هدیه داد و گفت :

داشتید  این یادگاري ناقابل را از طرف هتل ما قبول کنید و امیدوارم با دیدن ان بیاد خاطرات خوشی که در این هتل

 بیفتید .

 کیان نگاهی به عکس روي ساك که نمایی از هتل بود انداخت و گفت: ممنون، حتما همینطور خواهد بود کیان 

 سپس ساك و شناسنامه اش را بطرف من گرفت و گفت: عزیزم، چند لحظه اینارو بگیر 

 وي کیان جلوي در هتل پارك شدهاز متصدي هتل خداحافظی کردیم. او تا دم در هتل ما را بدرقه کرد. خودر

بود. زودتر سوار شدم و او مشغول جابجا کردن وسایلمان در صندوق عقب شد. همانطور که به ساك دستی نگاه 

 میکردم حرف متصدي هتل در ذهنم تکرار شد. او درست میگفت عکس روي ساك که نماي زیباي هتل و

 ت خوبی که انجا داشتم می انداخت. خاطراتی که شاید نظیر اناطراف انرا به تصویر کشیده بود مرا بیاد خاطرا

 هرگز تکرار نمی شد

 چشم از ساك برداشتم و خواستم شناسنامه کیان را داخل کیفش که روي صندلی راننده بود بگذارم که هوس

 ین سال قبلکردم انرا ورقی بزنم. عکس شناسنامه کیان برایم خیلی جالب بود. معلوم بود عکس متعلق به چند

 .است، زیرا کیان در ان عکس خیلی کم سن تر از حاال بود

 شناسنامه را ورق زدم و نام خودم را در قسمت مربوط به مشخصات همسر دیدم. نفس عمیقی کشیدم و فکر

 کردم ایا براي توجیه غیبت سه روزه ام از منزل این کفایت میکند؟ بازهم صفحه اول شناسنامه را اوردم و

 انطور که سال تولد او را نگاه میکردم چشمم به نام پدرش افتاد و بمحض رویت نام مادرش دلم فرو ریختهم

 بخاطر اوردم در پرونده پزشکی کتی نام حقیقی او خدیجه روح پرور ثبت شده بود که او خودش را کتی بمن

 غیر از این اسم چیز دیگري نبود بجز معرفی کرد، ولی اکنون دیدم در شناسنامه کیان نام لیال نوشته شده بود.

 شماره شناسنامه و محل تنظیم سند و حوزه. گیج و سردرگم به این فکر کردم که جریان چیست و ایا این لیال

 .همان کتیست و یا اینکه کتی مادر حقیقی کیان نیست

 ی دانم چرا اینکار رابادیدن کیان که قصد داشت سوار شود بسرعت شناسنامه را زیر ساك پنهان کردم. نم

کردم. ولی انقدر هول شده بودم که جز این فکري بذهنم نرسید. کیان کیف دستی اش را از روي صندلی برداشت و 

 پشت رول نشست و رو بمن کرد و گفت:

 همه چیز مرتبه؟

 ه نیفتاده سرم را تکان دادم. بصورتم دقت کرد و با لبخند گفت : رنگت پریده. صورتت نشون میده هنوز را

 حالت بد شده. اگه فکر میکنی حالت بده میخواي یک قرص ضد تهوع بهت بدم؟ 

 نه، االن حالم خوبه، اگه دیدم حالم بدتر شد اونوقت قرص می خورم-

 کیان قبول کرد و کلید را داخل سوییچ چرخاند

 دیگر اینکه چرا در شناسنامه کیان در طول راه به چیزهایی که فکر میکردم یکی خانه بود و واکنش خانواده ام و

 نام مادرش لیال درج شده بود

 نفهمیدم کیان چه گفت، ولی وقتی دستم را گرفت به خودم امدم . گفتم: چیزي گفتی؟ 
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 گفتم کجایی ؟

 کیان خیلی می ترسم -

 «براي چی؟ -

 از اینکه چطور با مادرم و بقیه روبرو بشم  -

 تو جاي بدي نرفته بودي. مگه وقتی خواهرت با شوهرش بیرون میره مادرتچطور نداره، خیلی عادي.  -

 ناراحت میشه که حاال بخواد در مقابل تو واکنش نشون بده 

 الهام با من فرق میکنه-

 چه فرقی؟ -

 اخه من هنوز بطور رسمی به خونت نیومدم -

 رسمی و غیر رسمی دیگه چه صیغه ایه؟-

 ه نیست. هنوز خیلی کارا مونده که باید انجام بدیم من هنوز جهیزیه ام اماد-

 مثال ؟ -

 یکیش تهیه وسایل زندگی -

 مگه تو خونه من زندگی کردي ببینی چیزي کم داري ؟ -

 درسته که تو خونه شما همه چیز فراهمه، ولی بهر صورت منم باید یک چیزهایی با خودم داشته باشم  -

 براي چی ؟-

 خب این رسمه -

 سال پیشه، وقتی تو خونه من یخچال هست دیگه میخواي براي چی یک جا تنگ 577این رسم احمقانه مال  -

 کن اضافه کنی یا هر چیز دیگه اي که فکرش رو کنی

 اخه اونا مال مادرته» همان لحظه بیاد شناسنامه کیان افتادم. ناخوداگاه به او نگاه کردم. او با نیشخند گفت 

کتی اهمیتی به این میده که مبادا تو بخواهی از وسایل اشپزخونه استفاده کنی باید بگم سخت در  اگه فکر میکنی

اشتباهی، چون اون حتی ماهی یکبار هم پاشو اونجا نمیزاره. غیر از اون گلی مسئول پخت و پزه و باید چند سال کار 

مخلفات داره به دست بیاري. بنظر من بهتره  کنی تا بتونی مهارتی که اون در درست کردن غذا و کیک و دسر و سایر

 بجاي وقت تلف کردن تو اشپزخونه و درست کردن قورمه و قیمه و کوفته به کار دیگه اي بپردازي .

 مثالَ ؟-

 برو شنا،ورزش .چه می دونم همین دوره هاي دوستانه .از کتی بپرسی راهنماییت می کنه طوري که حتی یک-

 کنی .دقیقه وقت خالی پیدا ن

 این که گفتی یکیش بود. بقیه اش چی؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و از خیر گفتن بقیه گذشتم چون می دانستم کیان استداللم را قبول ندارد. اگر راستش را

 بگویم خودم هم به چیزي که عنوان کرده بود اعتقاد نداشتم، ولی پایه و اساس اعتقاد خانواده ام بر این اصل

 دو کاري هم نمی شد کرد.استوارشده بو

 صداي کیان مرا از فکر بیرون آورد: الهه نگران هیچ چیز نباش. من همه چیز را درست می کنم 

 چطوري ؟-
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 تو کاري به این کارها نداشته باش .-

سبت به با وجودي که دلم می خواست به اواطمینان داشته باشم ، ولی می دانستم که کیان نمی تواند نظرخانواده ام را ن

 کاري که کرده بود برگرداند. با دیدن هر تابلویی که مسافت باقی مانده تا تهران را نشان می داد

 اضطراب درونم لحظه به لحظه بیشتر می شد طوري که وقتی براي صرف غذا در رستورانی بین راه پیاده شدیم

. کیان مجبور شد براي تسکین اضطرابم به حدي سر درد و دل پیچه داشتم که نتوانستم حتی لقمه اي فرو بدهم

 قرص مسکنی به خوردم بدهد که باقی راه را در خواب بگذرانم

وقتی بیدار شدم به تهران رسیده بودم.با دیدن خیابانهاي شلوغ تهران دلم می خواست چشمانم را ببندم و دیگرباز 

 نکنم . با نگرانی گفتم: 

 کیان حاال بایدچه کار کنیم؟

 زم، ساعت خواب سالم عزی-

 لحن آرام و گرمش از شدت اضطرابم می کاست ، ولی نه آنقدر که بتواند جلوي حالت تهوعی که از شدت

 دلشوره به من عارض شده بود بگیرد

پنجره را پایین کشیدم تا با خوردن هواي سرد به صورتم این حالت دست ازسرم بردارد. کیان متوجه شد حالم خوب 

 نیست:

 خواد خودت رو ناراحت کنی. االن که می ریم خونه ما تا بعد ببینیم چی پیش می یاد  الهه نمی

 ساعت از پنج گذشته بود که به منزل آنان رسیدیم. کتی با دیدنمان با رویی باز به ما خوش آمد گفت و مثل

اتاقش برویم دستم را  همیشه صورتم را بوسید کیان به او گفت که برایمان قهوه دم کند ، سپس از من خواست به

 گرفت و مرا به طرف اتاقش برد

 همراه او وارد شدیم و ناخود آگاه به یاد اولین بار افتادم که به آن اتاق رفته بودم .دوباره به دیوار رو به روي

گاهم به تختش نگاه کردم . از دیدن تابلوي منظره به جاي تصویر زننده اي که روي دیوار بود جا خوردم و بی اراده ن

 طرف کیان کشیده شد. در نگاه او خنده موج میزد و گفتم 

 خب حاال چکار باید بکنیم؟ 

 کیان چمدان را باز کرد و گفت:

 . تا من برمی گردم برو یه دوش بگیرو لباست رو عوض کن 

 مام رفتننگاهی به اتاقش انداختم ودري گوشه اتاقش بود که حدس زدم رو به حمام باز می شود . حوصله ح

 نداشتم . نگاهی به چمدان انداختم. به جزلباسهاي خودم و لباسی که او برایم خریده بود لباس دیگري نداشتم.

 اضطرابی که در وجودم بود مانع از این شد که فکرم را متمرکز چیزي کنم . به انتظار برگشتن کیان روي صندلی

 ي نیست در را باز کردم تا از اتاق خارج شوم که با شنیدننشستم . چند دقیقه گذشت . وقتی دیدم از او خبر

 صداي کیان که در حال جرو بحث با کتی بود خواستم به اتاق برگردم که با شنیدن نام خودم در جا خشک شدم

 کتی می گفت: حاال می خواي چیکار کنی ؟

 الهه قرار نیست جایی بره . اون همین جا می مونه .-

 خانواده اش چی ؟-

 مگه نگفتی مادرش گفته دیگه حق نداره پاشو اونجا بزاره ؟ -
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 بابا اون بنده خدا از ناراحتی یک چیزي گفته . -

 کتی بس کن، حوصله ندارم .-

آخه عزیزم . وقتی بهت می گم ناراحت می شی . اگه یک کالم به من می گفتی بهت می گفتم این کار بازي با دم  -

 ه با اون کارت نزدیک بود سر همه مون رو به باد بدي .شیره . اینم شراره شد ک

 اوالَ که به تو مربوط نیست، بعد هم جریان شراره رو قاطی این موضوع نکن . الهه زن منه ، هیچ کس هم نمی -

 تونه غلطی بکنه ، فهمیدي ؟ در ضمن الزم نکرده واسه من نقش آدماي دلسوز رو بازي کنی .

 و را ترك کند که کتی صدایش زدگویا کیان می خواست ا

 کیان گوش کن ، لج بازي که نمی تونه کاري از پیش ببره ، بزار ببینم تو این موقعیت چکار می تونیم بکنیم .-

 الزم نیست تو کار من دخالت کنی . می دونم چکار کنم . -

 کیان .... -

 که در حال گوش دادن به حرفهایشان هستم سریع وجوابی نشنیدم . از ترس اینکه مبادا باال بیاید و مرا ببیند 

 آهسته در را بستم و در حالی که از ترس و وحشت به نفس زدن افتاده بودم حوله اي را که داخل چمدان بود

 چنگ زدم و به سرعت به طرف حمام دویدم . تمام بدنم می لرزید . شیر حمام را باز کردم و از شدت ناراحتی

 نشستم. دستم را روي سینه ام گذاشتم و فشار دادم تا ضربان قلبم را که بیش از حد شدهروي توالت فرنگی 

 بود کنترل کنم . در همان حال به چیزهایی که شنیده بودم فکر کردم. خداي من ، پس مادر به کتی گفته بود

 از شنیدن این حرف بر دلم دیگر حق ندارم پایم را به آنجا بگذارم. واي بر من ،حاال باید چه می کردم؟ غمی که

 سنگینی می کرد از یک طرف و معمایی که در ذهنم پیش آمده بود از طرف دیگربه مغزم فشار می آورد . چرا

 کتی به کیان گفته بود با من می خواهد چه کند و جریان بازي با دم شیر چه معنایی می داد. در این بین نام

 شراره مرتب در گوشم می پیچید

 اي در اتاق فهمیدم کیان داخل شده است . به سرعت از جا بلند شدم و لباسهایم را در آوردم تا دوشاز صد

 بگیرم وقتی از حمام خارج شدم کیان در حال جابه جا کردن وسایلش بود با دیدن من لبخند زد و گفت: 

 خستگیت رفع شد؟

 خشک کردن موهایم حوله را دور سرم پیچیدم .به زحمت لبخند زدم و در پاسخ فقط سرم را تکان دادم. براي 

 کیان اشاره کرد تا روي صندلی میز آرایشش بنشینم. سپس با سشوار موهایم را خشک کرد و بعد خودش به

 حمام رفت تا دوش بگیرد در فاصله اي که او به خمام رفته بود لب تخت نشسته بودم و فکرمی کردم

 

 یان پایین رفتم .هنگام پایین رفتن از پله کیان گفت: عزیزم ،گلی رفته =ساعتی بعد براي صرف شام همراه ک

 مرخصی ، به اجبار باید دست پخت کتی رو تحمل کنیم .=

 براي پنهان کردن غم درونم لبخند زدم و همراه او پایین رفتم . چهره شاداب و خندان کتی پذیراي وجودمان

ظاهر آرام چه اضطرابی پنهان شده است. موضوع جرو بحث کیان و  بود، ولی دیگر می دانستم پشت آن چهره به

 کتی فکرم را درگیر کرده بود و احتیاج به جاي خلوتی داشتم تا بتوانم قضیه را بررسی کنم

 می دانستم مادر گفته که دیگر حق ندارم به منزل بروم،ولی از کیان خواستم کتی را واسطه کند تا به مادر زنگ
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صحبت کند. چهره کیان نشان می داد که مایل به این کار نیست ،ولی خواهش مرا رد نکرد و به کتی گفت  بزند و با او

تا با منزلمان تماس بگیرد. نگاه معنی داري را که کتی به کیان انداخت به خوبی درك کردم ، ولی نشان دادم از 

 سته بود انجام دهدچیزي خبر ندارم .کتی به طرف تلفن رفت تا کاري که کیان از او خوا

 با دلهره و اضطراب منتطر نتیجه صحبت کتی با خانواده ام بودم. با نگاهی به ساعت فهمیدم حسام هم در خانه

 است. دعا کردم تلفن را او جواب ندهد.لحظه هاي کشنده اي سپري شد تا تماس برقرار شود. با قلبی لرزان

ابتدا نفهمیدم چه کسی پشت خط است، ولی از لفظ خانم که از زبان صداي کتی را شنیدم که با کسی صحبت می کرد، 

 کتی بیرون آمد فهمیدم طرف صحبتش مادر می باشد .به حدي دلم براي مادر تنگ شده بود که اگر

 جرآت پیدا می کردم گوشی را از کتی می گرفتم ،البته نه براي حرف زدن بلکه براي اینکه فقط صدایش را

د مادر حسابی شاکی است ، زیرا حتی اجازه صحبت به کتی نمی داد. کتی با ناراحتی نگاهی کیان بشنوم. معلوم بو

انداخت و سرش را تکان داد و خطاب به مادر گفت: به خانم این چه حرفیه ، خالف شرع که نکردند. حاال خوبه عقد 

 نامشون پیش خودتونه .

 خش را این طور داد: اي بابا ،چرا شما این طور فکر می نفهمیدم مادر چه گفت که کتی با چهره اي درهم پاس

 کنید . ما که از اول هم چشم به چیزي نداشتیم . باشه قدمش سر چشم خودمون . باشه .

 کتی ساکت شد و نگاهی به گوشی انداخت و گفت: قطع کرد =

ن با دلی نگران و چشمانی که اشک در من و کیان چشم به دهان او دوخته بودیم . کیان با چهره اي اخمو و گرفته و م

 آن جمع شده بود .کتی با دیدن ما شانه هایش را باال انداخت و گفت :

 ناراحت نباشید . باید بهش حق بدید . چند روز که بگذره کم کم نرم میشه .

 ک کنم . چندبراي اینکه جلوي کتی و کیان گریه نکنم آن دورا ترك کردم و به اتاق کیان رفتم تا خودم را سب

 دقیقه بعد کیان وارد اتاق شد وبا دیدن من که می گریستم کنارم نشست ومرا در آغوش گرفت . اعتراض

 نکردم ، زیرا چنان خودم را تنها و بی کس می دیدم که با تمام وجود به محبت او احتیاج داشتم . دلداریهاي

 یی درموردم اجرا شده بود. خطایی انجام نداده بودم تاکیان آرامم کرد، ولی از این غمگین بودم که حکم نا روا

مستوجب طرد شدن از خانواده باشد. حتی نمی دانستم قرار است کیان مرا با خود به شمال ببرد. دلم از این می 

سوخت که شاید خانواده ام فکر می کنند من با نقشه قبلی و به خواست خودم همراه کیان رفته ام سرم را از آغوش 

 ان بیرون آوردم و بدون اینکه اشکهایم را پاك کنم گفتم: کی

 کیان اونا باید بفهمند که من هیچ گناهی نداشتم .

 اشکهایم را پاك کرد و گفت : کسی گناهی مرتکب نشده 

 منظورم اینه که اونا باید بدونن بین ما هیچ چیز نبوده .-

 می تونی ثابت کنی؟ -

 م گرفتم و با خود فکر کردم متاًسفانه او حق دارد. آن شب تا نزدیک صبح بیداربا ناراحتی سرم را در دستان

 بودیم .آنقدر گفت و گفت تا من آرام شدم و قبول کردم مدتی طول می کشد تا این مسئله براي خانواده ام حل شود

 که نگذاشت. آن نزدیک صبح بود که آماده خواب شدیم . تخت کیان یک نفره بود تصمیم گرفتم زمین بخوابم

 شب بالش زیر سرم سینه او بود .با شنیدن الالیی تپش قلبش چشمانم را روي هم گذاشتم و به خواب عمیقی

 فرو رفتم.عجیب بود که دیگرترس و دلهره اي از تنها بودن با او نداشتم. شاید من هم به آن باوري که او انتظار
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 به طور مشترك از تخت او استفاده کنیم، ولی صبح روز بعد داشت رسیده بودم و شب اول مجبور شدیم هر دو

کیان سفارش خرید تخت دو نفره اي را داد . البته من اطالعی از این موضوع نداشتم .زمانی که به سفارش کیان و 

 راهنمایی کتی سه نفر دکوراتور مشغول تغییر دادن اتاق خواب مجردي کیان بودند من و او براي گردش به دربند

رفته بودیم. وقتی به منزل برگشتیم طبق معمول براي تعویض لباسم خواستم وارد اتاق شوم که یک لحظه فکر کردم 

حواسم پرت بوده و اشتباهی داخل اتاق دیگري شده ام. متعجب برگشتم تا از اتاق خارج شوم که باکیان برخورد 

 ت گفت: کردم و او درحالی که آغوشش را می گشود و مرا در بر می گرف

 برو عزیزم ، اشتباه نکردي، اینجا اتاق خودمونه واتاق مشترك من وتو .

چها روز از برگشتنمان گذشته بود .این در حالی بود که آخرین ساعتهاي سال کهنه را پشت سر می گذاشتم و لحظه 

رسیدن سال نو خانواده به لحظه به سال نو نزدیک می شدیم. هر لحظه که می گذشت در این فکر بودم آیا پیش از 

 ام پذیراي من خواهند شد ویا دیگر به طور کلی مرا از خود رانده اند . با هر صداي زنگ منتظرو

امیدوار چشم به مکالمه کسی که گوشی تلفن را برمی داشت می دوختم تا بفهمم آیا نشانی از خانواده من هست یا نه 

ي سري به منزلمان بزند و واسطه آشتی من و خانواده ام شود ، اما .چند بار از کیان خواستم از کتی بخواهد حضور

 کیان اجازه چنین کاري را نداد

 عید آن سال را در حالی گذراندم که نه از خانواده ام خبرداشتم ونه جراتَ تماس گرفتن با آنان را در خود می

 هامتم براي رویارویی با آنان کمتر ودیدم. گویی هر روز که می گذشت فاصله من با آنان زیاد و زیادتر و ش

 کمتر می شد. آن سال از کیان و کتی هدیه هاي با ارزش و گرانی دریافت کردم،ولی هیچ کدام جاي عیدي

 مادرم رابرایم پر نکرد.اسکناس تا نخورده اي که متبرك به آیات قرآن شده بود و به دست مادر و همراه بوسه

 دنیا برابري می کرد.فکر می کردم هنوز سر مهر نیامده اند و مایل نیستند مرا اي به من می داد که ارزشش با

 ببخشند.کیان هیچ چیز در این رابطه نمی گفت و به نظر می آمد که زیاد هم از این وضعیت ناراضی نیست،ولی

 اجتشان برکتی مرتب دلداري ام می داد و می گفت این وضعیت موقت است و به زودي خانواده ام دست از لج

 خواهند داشت . بی تکلیف و نگران هر روز صبح به امید خبري از آنان بیدار می شدم وتا شب نگران و سردرگم

انتظار می کشیدم.شب دلشکسته و غمگین چشم برهم می گذاشتم. براي دیدن مادر و بقیه اعضاي خانواده ام به 

تم، حتی چند بار خواستم به منزلمان زنگ بزنم ، ولی شدت بی تاب و دلتنگ بودم و گاهی در خلوت اشک می ریخ

به محض برداشتن گوشی به حدي ترس برم می داشت که به ناچار گوشی را سر جایش قرار می دادم. این ترس از 

سرزنش نبود.شاید لغت شرم کلمه بهتري براي بیان این احساس بود.نمی دانستم چرا،ولی فکر می کردم مادر به 

یم مهلت حرف زدن به من را نخواهد داد و قبل از اینکه بتوانم کلمه اي بگویم تلفن را قطع خواهد محض شنیدن صدا

کرد . آن سال عید برایم با سالهاي دیگر فرق داشت. اول اینکه غمگین بودم و گویی ذوق و شادي در درونم گم 

سفره اي چیده نشده بود که دور هم جمع شده بود و دیگر اینکه عید درخانواده کیان با خانه ما خیلی متفاوت بود.

شوند.زمان تحویل سال نو که ساعت نه شب بود کمند هنوز خارج از خانه با دوستاش بود وکتی تازه از آرایشگاه 

 آمده بود و قرار بود به دوره اي که منزل یکی از دوستانش برگزار می شد برود.

 ته بود و من تنهاي تنها جلوي تلویزیون نشسته بودم و بهکیان هم حمام بود. گلی خانم هنوز از مرخصی برنگش

 مراسم تحویل سال که از تلویزیون پخش می شد چشم دوخته بودم و در همان حال به یاد سفره هفت سین

 کوچک خانه خودمان بودم. شاید اگر گلی خانم بود به این اوضاع نابسامان سروسامانی می داد
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 اشت وسعی می کرد با محبتی که نثارم می کنداجازه ندهد غم به دلم راه پیدا کند.کیان لحظه اي تنهایم نمی گذ

 ما از یک اتاق خواب مشترك استفاده می کردیم ولی بین ما توافق شده بود تا روشن نشدن تکلیفم رابطه اي با

 کرد، ولی من درهم نداشته باشیم.براي کیان پذیرفتن این موضوع خیلی سخت بود و مرتب به آن اعتراض می 

 شرایط روحی قرار داشتم که آمادگی پذیرفتن او را نداشتم .

 رفتار کیان و کتی خیلی محبت آمیز بود و هر دو سعی می کردند به من خیلی خوش بگذرد.در این بین تنها

 بودم،زیراکمند بود که کاري با من نداشت و در عالم خود سیر می کرد. کینه ام را نسبت به او فراموش کرده 

در همین مدت کوتاه فهمیده بودم او دچار نوعی بیماري اعصاب است که به او شخصیتی دو گانه می دهد.اخالق 

 عجیبی داشت.بعضی اوقات خوب و متعادل بود ،ولی امان از زمانی که روي دیگر سکه نمایان می شد. در چنین

 داشت.بدون مالحظه جیغ و فریاد می کشید و پا بهمواقعی به قدري تلخ و غیرقابل تحمل می شد که اندازه ن

 زمین می کوفت .گاهی با پرتاب کردن چیزي که دستش بود نشان می داد کنترلی روي اعصابش ندارد.از تنها

کسی که حساب می برد کیان بود .زیرا خیلی دیده بودم وقتی در اوج عصبانیت بود تا کیان به او اخم می کرد زود 

 به اتاقش می رفتساکت می شد و 

از کمند خوشم نمی آمد ، میانه او هم با من خوب نبود،اما نمی دانستم منکر تبحرش در هنر نقاشی شوم.نقاش فوق 

 العاده چیره دستی بودو با قلم و مقداري رنگ روغن معجزه می کرد.این طور که یک بار از او شنیده بودم

 انجا این هنر را آموخته بود چند روز از سال نو گذشته بود کهگویا چند سال در امریکا زندگی کرده بودو هم

 صبر کیان لبریز شد و براي اینکه سرو سامانی به وضعیت بال تکلیف من بدهد به کتی گفت تدارك جشنی را

 ببیند و فقط تعداد محدودي از دوستان و آشنایان نزدیک را دعوت کند.قرار شد پنجشنبه شب همان هفته

 ار کنند.می دانستم آن جشن به منزله شروع زندگی مشترك من و اوبه طور رسمی خواهد بودجشنی برگذ

 دلم براي خانواده ام آنقدر تنگ شده بود که حد نداشت در عین حال از آنان دلگیر بودم.گناه من،که البته اگر

 قابل بی گذشتی آنان محونام خطایم را گناه می گذاشتم ،به خصوص که نقش من در آن زیاد پررنگ نبود در م

 می شد و ازبین می رفت.خیلی دلم می خواست به آنان بگویم که خودشان در به وجود آوردن چنین موقعیتی

 .مقصر بودندو لجبازي آنان بود که باعث چنین وضعیتی شده بود

 ه آزارم پرداخته بودبه فکر روز پنجشنبه بودم وجشنی که قرار بود برگزار شود. احساس غریبی از همان لحظه ب

 نمی دانستم در مقابل دوستان و آشنایان کیان چه رفتاري باید داشته باشم . به خصوص که تمام آنان براي من

 بیگانه بودند.

براي جشن روز پنجشنبه کیان منو به مزون لباسی برد تا براي آن روز لباس مناسبی سفارش بدهیم. رنگ لباسم را 

انتخاب کردم و علت انتخاب چنین رنگی این بود که نه می خواستم لباسم سفید،مانند لباس به خواست خودم شیري 

عروس باشد و نه دوست داشتم زندگی ام را با رنگ دیگري آغاز کنم . دوست داشتم آغاز زندگی مان با رنگ 

ی رفت.فهرست کسانی که روشن به عنوان مظهر پاکی آغاز شود و تا ابد همانطور باقی بماند.کارها به سرعت پیش م

قرار بود دعوت شوند تهیه شد.کتی خانواده مرا هم حساب کرده بود . می دانستم که این کاریست بیهوده که حتی 

ارزش فکر کردن هم ندارد ،زیرا اگر هم کارت دعوت به دست آنان برسد هیچ کدام در جشن حضور پیدا نمی 

ند تا نام من و کیان روي کارت ونام میهمانان پشت پاکت کارتهایی کردند. همان روز فهرست را به چابخانه فرستاد

 که به سلیقه کمند تهیه شده بود چاپ شود
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 کارتهایی که به نام اعضاي خانواده ام بود را کنار گذاشتم و از کیان خواستم تا به طریقی آنها را به دست حمید

 وز آخر کارتهاهم چنان روي آینه میز آرایش ماند. من دربرساند. کیان با بی تفاوتی سرش را تکان داد ،ولی تا ر

 این مورد زیاد سخت نگرفتم و با خود فکر کردم شاید کیان بهتر از من می فهمد چه می کند

 کتی می خواست براي آرایش مرا پیش مهري ببرد ،ولی کیان قبول نکرد و گفت بهتر است کس دیگري این

 و برایم زیاد هم مهم نبود خودم هم دوست نداشتم پیش مهري بروم، زیرا نمی کار را بکند. دلیلش را نفهمیدم

خواستم بفهمد هیچ کدام از اعضاي خانواده ام در جشن عروسی ام حضور نخواهند داشت . کتی مرا به آرایشگاه 

ارش خیلی دیگري برد که آشنایی مختصري بااو داشت،ولی از عکسهایی که در آلبوم آرایشگاهش دیدم فهمیدم ک

عالی است . روز سه شنبه براي اصالح صورتم پیش او رفتیم. تازه آن روز بود که فهمیدم نامش ژنیک و مسیحی 

 است . او با سرعت و با درد کمتري نسبت به اولین بار صورتم را اصالح کرد و ابروانم را برداشت 

 تم آمادگی آرایش را داشته باشددستورات الزم را داد تا براي دو روز دیگر که پنجشنبه بود پوس

 روز پنجشنبه نزدیک ظهر بود که کیان می خواست مرا به آرایشگاه ببرد. هنوز از در خارج نشده بودیم که

 کمند دنبالمان دوید و گفت او را هم با خود ببریم. آن روز کمند خیلی سر حال بود و من آرزو می کردم این

 جلوي در آرایشگاه پیاده کرد وگفت که ساعت چهار دنبالمان خواهد آمد حال تا آخر شب بماند.کیان ما را

 ساعت از پنج گذشته بود که کار ما تمام شد . ازکار ژنیک نهایت رضایت را داشتم .در آن لباس و با آرایش او

 به به طرز غیر قابل باوري زیبا به نظر می آمدم طوري که حتی خودم تعجب کرده بودم. ژنیک موهایم را

 صورت زیبایی جمع کرده بود و تاجی از گلهاي ریز شیري رنگ که با سنگ هاي براق و درخشانی تزیین شه

 بود به سرم گذاشته بود. 

 لباسم حتی از چیزي که در ژورنال دیده بودم شیک تر و قشنگ تر شده بود. تنها عیب

 دن سینه برهنه ام یاد طالها و جواهراتی افتادم کهآن البته از نظر خودم آستین حلقه اي و یقه بازش بود. با دی

 سر عقد گرفته بودم . همه به جز حلقه نامزدي ام در خانه و پیش مادر مانده بود پیش از آن به کیان گفته بودم

 از کتی بخواهد برود و طالهایم را براي روز جشن از مادر بگیرد، ولی کیان گفته بود اگر شده قید طالها را بزند

نه دوست دارد و نه اجازه می دهد که کتی چنین کاري کند. از چهره نگران کمند که مرتب از در خارج می شد و 

وقتی می آمد می پرسید: خیلی مونده؟فهمیدم کیان حسابی کالفه است . بر خالف نگاه مضطرب من و کمند که با هم 

ی داد و تذکرات کمند تاَثیري در کارش نداشت. می انداختیم ژنیک با خونسردي تمام کارش را با دقت انجام م

عاقبت کار تمام شد مانند عقد شنلی به جاي پوشش روي سرم انداختم ،ولی بر خالف دفعه قبل جنس شنل از حریر 

بود . معذب بودم و از ژنیک خواستم اگر می تواند شنل ضخیم تري برایم بیاورد .ژنیک شانه هایش را باال انداخت و 

ل دیگر هم هست که جنس آنها نیز از همان پارچه است.هم چنان که خودم را در آینه نگاه می کردم گفت دو شن

کمند داخل شد و گفت که چرا معطلم . چیزي نگفتم و چون می دانستم کیان خیلی کالفه شده است به ناچار با همان 

 وضعیت از در آرایشگاه خارج شدم

 سیگاري در دست دارد . فهمیدم خیلی ناراحت است. با دیدن ما سیگاربه محض خروج ازآنجا کیان را دیدم که 

 را بیرون انداخت و به طرفمان آمد به او سالم کردم پاسخم را داد و با عجله در جلوي خودرو را باز کرد و کمک

 چه خبرکرد تا سوار شوم.کمند هم عقب نشست.او چنان خودرو را با عجله می راند که با تعجب فکر کردم مگر 

 است که اینقدر عجله دارد. در تمام طول راه صحبتی بین ما رد وبدل نشد وفقط یکی دو بار کیان به من نگاه کرد
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 و لبخند زد . احساس می کردم لبخندش فقط براي دلگرمی من است، زیرا نشان نمی داد زیاد سرحال باشد .

گونه با کسانی که نه تا به آن لحظه دیده بودم و نه می جلوي خانه ،وقتی از خودرو خارج شدم دلهره داشتم که چ

 دانستم چه برخوردي با من خواهند داشت روبه رو شوم

 مهمونا اومدند؟ -

 آره -

 همشون ؟ -

 نمی دونم .

 سرهنگ چی؟اون هم اومده؟  -

 د کفشهاي کیان با کالفگی نگاهی به کمند انداخت و گفت: داشتم می اومدم سگش رو دیدم که داشت بن

 سرهنگ رو می جوید .

با تعجب به کیان نگاه کردم که ببینم شوخی می کند یا نه .چهره جدي کیان نشان از شوخی نداشت . با خودم فکر 

 کردم یعنی تا چند لحظه دیگر با چه اشخاصی روبرو خواهم شد؟صداي کنمد توجه مرا با او جلب کرد

ولم کن تو هم.حاال که رسیدیم،برو ببین اون عوضی هم اومده یا نه ››گفت:  شعله هم با او بود؟.کیان با عصبانیت-

 کمند دیگر چیزي نگفت.وقتی پیاده شد با قیافه مارا ترك کرد

 کیان کمک کرد پیاده شوم و در حالی که دستم رادر دستش گرفته بود واد منزل شدیم. به محض وارد شدن به

 د.گویی صداي ضبط صوت را تا آخر بلند کرده بودند.به یاد روزراهرو صداي موسیقی شادي به گوشم رسی

 عقدم افتادم و نفس عمیقی کشیدم. آن لحظه تنها از یه چیز متعجب بودم واینکه چرا کیان هنوز نمی خواست

ببیند من چه شکلی شده ام. در صورتی که همیشه اول خودش باید نظر می داد که چه چیز به من می آید و چه چیز 

می آید. به چهره اش دقت کردم و متوجه شدم در افکاري عمیق غرق شده است. این براي من که همیشه او را ن

 خونسرد و شاد دیده بودم کمی عجیب بود

پیش از اینکه از پله ها باال برویم به طرف من برگشت و گفت:الهه اگر یک موقع کسی از خانواده ات پرسیدبگو 

 خارج از کشور هستند

 نم در نهایت تعجب باز شدند و گفتم:چی؟چشما

 .با بی حوصلگی گفت :شنیدي که چی گفتم

 آخه براي چی؟-

 .تو حرف دیگه اي براي توجیه غیبت اونا سراغ داري-

 نگاهم را از او گرفتم و گفتم:خب چه اصراریه بخواهیم توضیح بدهیم؟

 تو خانواده نداري؟ نیشخندي زد و گقت:اصراري نیست، ولی دوست ندارم فکر کنند

 قلبم فرو ریخت ومات ومتحیربه او نگاه کردم. خیلی زود از آن حال بیرون آمدم و گفتم:اما من خانواده دارم.

 مهمانهاي شما هم اینو می دونن. این طور نیست؟

 بدون اینکه پاسخم را بدهد گفت:بزار کمک کنم شنل رو برداري

ام را باز کند سرم را چرخاندم و قدمی به عقب برداشتم و گفتم :به من دست تا دستش را جلو آورد بند زیر چانه 

 نزن اول بگو منظورت چی بود
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 هیچی،باور کن هیچی-

 با اخم پشتم را به او کردم و گفتم : نه ، قبول نمی کنم بدون منظور حرفی زده باشی. مگه همون روز عقد

 ومدم به خاطر این بوده که خانواده ام اجازه ندادند؟ها؟جوابمهمونا تون نمی دونستند وقتی من به خونتون نی

 بده دیگه

 کیان بازویم را گرفت و مرا به طرف خودش برگرداند و گفت : الهه بس کن ،خواهش می کنم

لحظه اي به او نگاه کردم . گره روي پیشانی اش نشان می داد با وجودي که ناراحت است ، اما مالحظه ام را می کند. 

ه این فکر کردم که لجبازي و اخم و ناراحتی من چه فایده اي دارد. آیا جز او پناه دیگري دارم؟ در حالی که بغض ب

گلویم را می فشرد سرم را پایین انداختم. کیان به آرامی گره بند شنل را باز کرد و با احتیاط آن را از روي سرم 

. کیان دستش را زیر چانه ام گذاشت و سرم را باال آورد . وقتی  برداشت .حتی سرم را بلند نکردم واکنش او را ببینم

به او نگاه کردم چشمانش می خندید . به دقت نگاهم کرد و گفت: الهه خیلی خوشگلی اگه بدونی چقدر دوست دارم 

 اینقدر اذیتم نمی کنی.باور کن هر بارکه اینجور نگاهم می کنی می میرم و زنده می شم

 از او برداشتم و تا خواستم سرمو بچرخانم با دستش چانه ام را نگه داشت و گفت:الهه ، قهربا قهر نگاهم را 

 نکن ، امشب عروسی ماست

 با او قهر نبودم، اما دلم شکسته بود. با این حال باید خودم را قانع می کردم که قضیه را تمام کنم. نباید این

 رت به وجود بیاید. به چشمان او که منتظرتصمیم من بود نگاهجریان باعث می شد از ابتداي زندگی بین ما کدو

کردم و نفس عمیقی کشیدم.لبخند زد وخم شدو به آرامی بوسه اي روي گونه ام زد.براي اینکه حرفی زده باشم تا 

 نشان بدهم او را بخشیده ام گفتم:لباسم چطوره؟

 ري،از االن نگران اینم که چطور باید این چندنگاهش سر تا پایم را کاوید و با لبخند گفت:مثل همیشه محش

 ساعت رو تحمل کنم

 لبخندي روي لبم نشست.کیان چشمکی به من زد و نگاهش روي گردنم افتادو گفت:اوه،نزدیک بود یادم

بره وقتی از جیب بغل کتش جعبه اي بیرون آورد متوجه منظورش شدم. کیان از داخل آن سینه ریز بسیار قشنگی 

 نگهاي الماس تزیین شده بود بیرون آوردو گفت:عزیزم، سرت رو خم کن بزار اینو به گردنتکه با س

 بندازم

 به کل ناراحتی ام را فراموش کردم و با خوشحالی خواستم گردنبند را ببینم که گفت:الهه زود باش تا حاال هم

 خیلی دیر شده

 بیا این گوشواره ها رو به گوشت بنداز››گفت:  بعد از بستن سینه ریز با عجله جعبه را به طرفم گرفت و

 دستکش هاي بلندي که از جنس پارچه لباسم به دست داشتم که تا روي بازویم را می پوشاند.خواستم اجازه

 بدهم کیان گوشواره ها را به گوشم بیندازد،ولی ترسیدم خیلی دردم بگیرد.با اینکه می دانستم خودم به راحتی

 نخواهم بود،ولی دستکشهایم را در آوروم.عاقبت با سختی و تحمل درد زیاد توانستم گوشواره هاقادر به اینکار 

 را با گوشم بیندازم، ولی از درد دلم بدجوري ضعف می رفت. پس از دست کردن دستکشها کیان دستبند آن

تب است دستم را سرویسرا از روي دستکش با مچم بست،سپس در حالی که خیالش راحت شده بود همه چیز مر

گرفت تا داخل شویم. صداي بلند موسیقی که از داخل به گوش می رسید هیجان بیش از حدي در وجودم ایجاد می 

کرد. دلهره روبرو شدن با کسانی که نمی شناختمشان باعث شد دست کیان را فشار بدهم.به محض ورود از چیزي 
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ورم بر این بود که منو کیان وارد مجلس عروسیمان می شویم که دیدم کم مانده بود نقش زمین شوم.تا آن لحظه تص

اما حتی به این فکر نکرده بودم که این مجلس چگونه مهمانی خواهد بود فکر کرده بودم خانه خودشان را به مجلس 

جز زنانه اختصاص داده اندو مردان در جاي دیگري مستقرند،اما با دیدن جمعیتی از زن و مردفهمیدم تمام تفکراتم 

تصوري احمقانه چیز دیگري نبوده است. همان لحظه ناخودآگاه صحنه هاي حرص وجوش مادر و حسام جلوي 

چشمم ظاهر شد . می دانستم یادآوي این چیزها نفعی به حالم نداردجز اینکه از همان ابتداي زندگی دلسردم کند. 

زه برگشت و یا واکنشی را به من نمی داد . باید پیش از آن فکر همه چیز را می کردم. صداي کف زدن مدعوین اجا

 از شدت دلهره و ترس گویی قلبم به گلویم رسیده بودو حتی دلم

 نمی خواست سرم را براي لحظه اي پایین بیاندازم تا مبادا چشمم به لباسم بیفتد که اندامم را چون قالبی در بر

 است و سینه ام و بازویم در معرض دید ده ها مرد ناگرفته است.یا حتی به یاد بیاورم لباسم فاقد یقه و آستین 

 محرم قرار دارد.آن لحظه به حدي به حال خودم تاَسف خوردم که دلم می خواست با حالتی دیوانه وار به سوي

 طبقه باال بدوم و خودم را در اتاق کیان مخفی کنم .دست کیان بازویم را محکم می فشرد و مرا متوجه می کرد

 اهد آرام و شق و رق بایستم و نسبت به مهمانانش عرض ادب و احترام کنم.که می خو

 کتی جلو آمد هاج و واج چشم به او دوختم تا آن لحظه ندیده بودم این گونه لباس بپوشد . کت و دامنی به رنگ

 ك پایشمشکی پوشیده بود که دامن تنگ آن به اندازه چند انگشت از زانویش باالتر بود .جوراب مشکیو ناز

 بود که نه تنها پوشیدگی نداشت بلکه جذابیت ساقهاي خوش تراش و موزونش را بیشتر نمایان کرده بود. کفش

پاشنه بلند و زیبایی هم پایش بود که قامتش را کشیده تر نشان می داد.کتی با وجود سن و سالش به راستی زیبا بود . 

 آغوش گرفتنم باز کرد و با لحنی محبت آمیز او به من و کیان نزدیک شد و دستانش را براي در

 گفت:واي الهه،چقدر ماه شدي.و بوسه اي به گونه ام زد و بعد از من کیان را بوسید . در حالی که خودش را

 بین من و او جا می داد دستهایمان را گرفت و خطاب به مهمانانی که شاهد این صحنه بودند گفت: بچه ها اینم

 ستی همون ونوس ،الهه زیباییهعروسم الهه که را

 از تعریف کتی خوشحال که نشدم هیچ ،بلکه به شدت احساس خجالت و انزجارکردم. مهمانان براي ما کف

زدند. صداي موسیقی آهنگ عروسی که با ریتم مالیم زده می شد مرا متوجه گروه ارکستري کرد که گوشه اي از 

 یان را به هم دادو کیان مرا به طرف مدعوین برد تا به آنانسالن را اشغال کرده بودند. کتی دست منو ک

معرفی کند. کیان از دم با مرد و زن دست می داد و خوشو بش می کرد و آنان را به من معرفی می کرد.دستم را در 

 حلقه بازوي او قالب کرده بودم و با لبخندي از سر اجباز سرم را براي کسانی تکان می دادم که حتی به

طرم نمی ماند کیان آنان را به چه نامی به من معرفی میکند. نگاه مهمانان را به روي صورت و اندامم احساس می خا

کردم و در دل به حال خود خون می گریستم تا پیش از آن غکگین بودم چرا خانواده ام در جشن عروسی ام حضور 

رحم کرده که خانواده ام آنجا حضور ندارند همین  ندارند ، ولی در آن لحظه خدا را شکر می کردم که چقدر به من

بهتر که نبودند و نمی دیدند الهه ذلیل مرده که اگر تاري از مویش از زیر مغنعه بیرون می آمد با هزار تذکر مادر و 

 برادر و خواهر روبرو می شد اکنون در نهایت فضاحت ، مو که هیچ ، بلکه تمام هیکلش را در

 یر و جوان قرار داده است.معرض دید عده اي پ

 از بین مهمانان فقط نام چند نفر به خاطرم ماند. یکی از آنان را که کیان به نام جناب سرهنگ به من معرفی کرد

 جناب سرهنگ پیر مردي بود که درجه سرهنگی اش را از دوره قبل به یادگار داشت. وقتی کیان مرا به او
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 از صورتم شروع شد و به لختی سینه ام ختم شد. از او بیش از معرفی می کرد چشمان حریص و هرزه او

 دیگران که به نگاه مخفیانه اکتفا می کردند متنفر شدم .سرهنگ دستش را به طرفم دراز کردو در حالی که از

 زیباییم تعریف می کرد منتظر چیزي بود .نمی دانستم براي چه دستش را چون گدایی به طرفم دراز کرده است

من باید در آن حال چه کار کنم . به کیان نگاه کردم و اشاره چشم او و فشار دستش به من فهماند که بایستی دستم و 

را داخل دست او بگذارم . لحظه اي مکث کردم تا این مسئله را حالجی کنم با خودم فکر کردم شاید با وجود 

از درونم مرا به تمسخر گرفت که چه غلطا دختره بی دستکش مانعی براي دست دادن با او نباشد. همان لحظه ندایی 

شرف تن و بدنش رو جلوي دید قرار داده ، حاال براي دست دادن از روي دستکش جانماز آب می کشه. فشار دست 

کیان به من فهماند که بیش از آن تاَخیر نکنم .دستم را جلو بردم و داخل دست او گذاشتم در همان حال به کیان 

همین نگاه باعث شد تا نفهمم که او چه می خواهد انجام دهد زیرا در یک لحظه غافلگیر کننده صورتش  نگاه کردمو

را جلو آورد وبه گونه ام بوسه اي زد . گویی آب جوشی روي سرم ریختند که تا نوك پایم را سوزاند.تکان خفیفی 

 هماند کهخوردم و با نگاه متعجبی به کیان خیره شدم .نگاه آرام کیان به من ف

نباید واکنش تندي نشان بدهم.شاید او در آن لحظه ها نمی توانست بفهمد که از این اتفاق به حدي حیرت کرده ام 

که ناي نشان دادن هیچ واکنشی ندارم. کاري نکردم ،ولی سرخی صورتم دست خودم نبود که بتوانم جلویش را 

نسبت به او بیشتر می کرد به کیان گفت که همسر زیبا و بگیرم. سرهنگ با صدایی که لحظه به لحظه انزجار مرا 

فتانی نصیبش شده و باید قدر این لعبت را بداند. دلم میخواست دستم را از میان دستان استخوانی و هرزه اش بکشم 

 و با کشیده اي به صورتش خودم را از دست صداي بوق مانندش خالص کنم

 کیان به او گفت :حال شابی چطوره؟َ

اونم خوبه ، همین جا بود پدر سوخته نمی دانم االن سرش رو با :››نگ با لبخند نگاهی به اطراف انداخت و گفت سره

 چی گرم کرده

 نفهمیدم از چه کسی صحبت می کنند ، ولی وقتی سرهنگ با صداي بلندي گفت:شابی،شابی متوجه سگ

 ید . از دیدن سگ که آزادانه روي فرشهاکوچک و پشمالویی شدم که به سرعت از بین جمعیت به طرف او دو

 راه می رفت و از زبان آویزانش آب می چکید احساس چندش کردم . کیان دستش را براي او باز کرد و

 گفت:سالم شابی سگ که گویی کیان را می شناخت روي دو پا بلند شد و سرش را براي کیان تکان داد کیان

 ود و گویی فراموش کرده بود هنوز عده اي هستند که مرا به آنانبراي مدتی سرگرم بازي با سگ سرهنگ ب

 معرفی نکرده است. با صداي زنی که کیان را صدا می کرد سرم به طرف او چرخید. همان لحظه نگاهم به زنی

هم زیبا و فتان افتاد که از گروهی جدا شد و به طرف ما آمد . احساس مبهمی باعث شد تا به کیان نگاه کنم . او 

متوجه زن شده بود . سگ را به حال خود گذاشت و صاف ایستاد و در حالی که به زن نگاه می کرد منتظر شد تا 

جلوتر بیاید با نزدیک شدن او نیشخندي روي لبان کیان نشست و نگاهش سر تا پاي او را کاوید. احساس چندش 

چشم از کیان برداشتم و به زن جوان نگاه کردم.  آوري بر وجودم چنگ انداخت . گویی روده هایم به هم می پیچید .

اولین چیزي که در او جلب نظر می کرد تضاد موهاي فوق العاده مشکی اش با پوست سفید بدنش بود. لباس شبی 

تنگ و بدن نما به رنگ قرمز تند به تن داشت که یقه آن تا روي برجستگی سینه اش باز بود . احساس خجالت و 

را گرفته بود و براي کنترل احساسم دندانهایم را روي هم فشردم . در همان حال متوجه شدم که او تنفر تمام وجودم 

هنگام راه رفتن پاهایش را به طرز به خصوصی بر می دارد که این حالتش مرا به یاد طاووسی پر نخوت می انداخت . 
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که به طرز اغوا گرانه اي خود را به او می  زن وقتی به ما رسید دو دستش را زیر بازوي سرهنگ قالب کرد و در حالی

 چسباند با نگاهی دلفریب به کیان خیره شد وحال او را پرسید ، سپس با ناز و عشوه دستش را به سمت او دراز کرد

 .وقتی کیان دست او را گرفت لرزشی در بدنم افتاد و احساس بدي به روحم چنگ کشید

 علهکیان زن را به من معرفی کرد. عزیزم،ش

 به زحمت لبخند زدم و بدون اینکه حتی اظهار خوشبختی کنم ، تنها به تکان دادن سرم اکتفا کردم. نسبت به

 شعله احساس تنفر می کردم . سرم را پایین انداختم تا نگاه کیان را نبینم که با تحسین به چشمان روشن او

 ت نگاهش را باور کنم یا لحن خشک و بیخیره شده بود .لحن کیان خشک و رسمی بود . نمی دانستم حال

احساسش را .هنوز نمی دانستم زن چه نسبتی با سرهنگ دارد. کیان چنان افسون شده بود گویی از خاطرش رفته 

بود من کنارش ایستاده ام. در این بین حضور کتی که ظرف شیرینی دستش بود باعث شد حواس کیان سر جایش 

 بیاید

ما شیرینی تعارف می کرد خطاب به کیان گفت: عزیزم نمی خواي الهه جون رو به بقیه  کتی همانطور که به همه

مهمونا معرفی کنی؟از اون طرف صداي بچه ها در آمده و میگن تا کیان بخواد خانمش را به ما معرفی کنه فردا صبح 

 شده.و همینطور که دستش را روي بازو کیان می گذاشت گفت:عزیزم یه کم عجله کن

 ن به او نگاه کردو سرش را تکان داد ، سپس به من نگاه کرد و لبخند زد بدون واکنشی چشم از او برداشتمکیا

 تا از نگاهم نخواند چقدر از دستش دلخورم بدین ترتیب کتی ما را از آنان جدا و به طرف مهمانان دیگر هدایت

 کرد

 م:شعله چه نسبتی با سرهنگ داره؟همان طور که به طرف عده اي دیگر می رفتیم از کیان پرسید

 کیان نیشخندي زد وآهسته گفت : زنشه

 آنقدر از شنیدن این کلمه جا خوردم که لحظه اي ایستادم و به کیان نگاه کردم

 اشاره و فشار دست کیان باعث شد تا به سرعت به خودم بیایم. خیلی خودم را کنترل کردم تاسرم را به طرف

 آن لحظه فکر می کردم شعله دختر و یا حتی نوه سرهنگ باشدآن دو نچرخانم . تا 

 تا زمانی که کیان مرا به آخرین نفر از مهمانان معرفی کرد هم چنام فکرم مشغول آن دو بود ، به خصوص وقتی

 نگاهم به آن دو می افتاد کنجکاوي ام طوري گل می کرد که اگر کیان مرا متوجه نمی کرد شاید مدت ها به

 خیره می شدم. آندو 

 شعله چنان به سرهنگ چسبیده بود و طوري رفتار می کرد که گویی مردي زیباترو

رشیدتر از سرهنگ در دنیا وجود ندارد.خیلی دلم می خواست بفهمم چه مسئله اي در بین بوده که شعله راضی به 

ی دیدم، البته شاید این مسئله براي ازدواج با سرهنگ شده است ،زیرا هر چه فکر می کردم هیچ تناسبی بین آندو نم

من خیلی بزرگ جلوه می کردو چیز غیر عادي و نا ممکنی بود. بارها شنیده بودم دختري به خاطر ثروت مردي با او 

 ازدواج کرده،ولی هرگز آن را به چشم ندیده بودم و اکنون که شاهد چنین صحنه اي بودم

 فکرم بیش از حد به آن مشغول شده بود

 ی بعد در گوشه اي روي مبل نشسته بودم و به افرادي که در اطرافم بودند نگاه می کردم به جز یکی دوساعت

 نفر از خانم ها که سنگین لباس پوشیده بودندمتوجه شدم بقیه خیلی تالش کرده اند تا خود را طوري بیارایند که

 دکلته و یقه باز بود. در این بین کمند ازبیشتر جلب نظر کنند. لباس اکثر زنهایی که در جشن حضور داشتند 
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وقاحت و بی شرمی دست همه را از پشت بسته بود . موهایش را به سبک غریبی آشفته و شلوغ درست کرده بود و 

 آرایش روي صورتش هفت رنگ بود . لباسش بی شباهت به بیکینیهایی نبود که در استخر می پوشند.

و آمد دارند.رویم نمی شد در این باره از کسی چیزي بپرسم.کیان هم در مردهاي دیگر هم به آشپزخانه رفت 

دسترسم نبود تا از او بپرسم در آشپزخانه چه خبر است.آن شب به اندازه تمام عمرم با صحنه هاي عجیب مواجه 

 شده بودم و همه چیز برایم مانند معمایی حل نشدنی به نظر می رسید

م آماده شد.خوشحال بودم که شاید بعد از شام مهمانی به اتمام برسد،ولی این شب گذشته بود که شا 51ساعت از 

هم از تصورات نادرست من بود.چون بعد از شام بازاررقص داغ شد.هنوز غذا از گلوي چهار نفره ي گروه ارکستر 

ن.ابتدا موسیقی پایین نرفته بود که به خواست کتی پشت ابزار موسیقی شان قرار گرفتند و شروع کردند به نواخت

مالیمی نواختند تا کسانی که تازه غذا صرف کرده تند متحمل تکانهاي زیاد نشوند.در ابن بین حتی کسانی که تا آن 

لحظه خود را نگه داشته بودند براي رقصیدن به وسط مجلس آمدند.در این بین چشمم به سرهنگ و شعله افتاد که 

تکان میخوردند و در همان حال با یکدیگر صحبت می کردند. کمند  دست در گردن هم وسط سالن با حرکات آرامی

 هم با مرد جوانی می رقصید.همان طور که به رقص بقیه نگاه می کردم کیان رادیدم که کنارم آمد و گفت: 

 الهه، بلند شو بریم وسط-

 نگاهی به او انداختم و از اینکه به سراغم آمده با کنایه گفتم:

 رفاچه عجب از این ط

 لبخندي زد و گفت:

 عزیزم بلند شو یک تکونی به خودمون بدیم ، براي هضم غذامون بد نیست

 آهسته به کیان گفتم:

 من بلد نیستم برقصم

 کیان دستم را گرفت و همانطور که مرا بلند می کرد گفت:

 .می دونم روت نمی شه، ولی اگه با من نرقصی میرم یک پاي رقص دیگه گیر می یارم

 حرفش را با شوخی بیان کرد، با این نمی دانم چرا احساس کردم اگر بلند نشوم او با زن دیگري خواهد رقصیدو

این چیزي بود که حتی فکرشم آزارم می داد.به همین دلیل از جا بلند شدم تا با او همراه شوم.آن لحظه فقط این 

 فکرم بود که نگذارم کیان فکر کند چیزي از دیگرا کم دارم

 با بلند شدن ما صداي کف زدن عده اي و متعاقب آن بقیه بلند شد.در حالی که کیان دستش را دور شانه ام

 گذاشته بود وسط رفتیم.آن طور که فکر می کردم سخت نبود ، رقصی در کار نبود. روبه روي هم قرار داشتیم و

 که از دهان کیان بیرون می زد.چیزي مثلآرام آرام تکان می خوردیم.چیزي که اذیتم می کرد بوي تندي بود 

 الکل یا شبیه به آن بود که در بیمارستان با آن زیاد سروکار داشتم. کیان دستانش را دور کمرم قالب کرده بود

 و در همان حال با من صحبت می کرد گاهی سرش را جلو می آورد و به گردن و شانه هایم بوسه می زد.می

 ه قرار داریم با این دلیل از او خواستم اینکار را نکند ولی او به حرفم گوش نمی کرد ودانستم در معرض دید بقی

 :با خنده کارش را تکرار می کرد. در این هنگام صداي سرهنگ را شنیدم نزدیک ما خطاب به کیان گفت

 حاضري پاي رقصت را با من عوض کنی؟

 این طریق به او بفهمانم مایل به این کار نیستم.ولی او قلبم فروریخت.ناخودآگاه بازوي کیان را گرفتم تا به
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 نگاهی به من کرد و با خنده گفت:

 الهه،امشب سرهنگ سرحاله،به همین خاطر دلم نمی خواد حالش رو ازش بگیرم.کمی همراهیش کن

ا ببینم چه رسد به  تمام احساس و التماس را در نگاهم ریختم تا به این طریق به او بفهمانم دلم نمی خواهد حتی او

اینکه حتی دستش به من بخورد.کیان با دستش به کمرم فشاري آورد و مرا به طرف او هدایت کرد.سرهنگ بدون 

 اینکه حتی از من چیزي بپرسد دستم را گرفت و با لبخند با کیان گفت:

 مرسی عزیزم

 دیدم بدون توجه به من که کم مانده بودلرزه از بازوهایم به تمام بدنم و سپس به پاهایم سرایت کرد.کسان را 

 از شدت ترس قبض روح شوم دستش را دور کمر شعله انداخت و همراه او از من فاصله گرفت.او حتی نگاه

 عاجزانه مرا که با التمالس می خواستم مرا با این مرد منفور تنها نگذارد درك نکرد ئ در حالی که می خندد مرا

ا شدن با آن مردك پست و چندش آور از یک طرف و دیدن کیان که دستانش دور کمر به حالم خودم گذاشت تنه

 شعله حلقه شده بود طوري حالم را دگرگون کرده بود که سرهنگ متوجه شد ، زیرا گفت:

 نترس کوچولو، هرچند خوردنی هستی ولی من نمی خوام بخورمت و قول میدم به کیان برت گردونم

اشت.به حدي حالم بد بود که سرم را پایین انداختم تا چشمم به قیافه مشمئزکننده او و دستش را روي کمرم گذ

نیفتدو در حالی که با ناراحتی دندانهایم را روي هم می فشردم فشار دستان او را روي کمرم حس می کردم. منزجر او 

 را از خود جدا کردم .سرهنگ از این کار خیلی جا خورد و پرسید

 چی شده عزیزم-

 سرم گیج می رفت و نمی دونستم به کدوم طرف بروم.همان لحظه کتی را دیدم که به طرفم می آید.با دیدن او

 مثل این بود که پناهگاهی یافته باشم.به طرفش رفتم واو دستانش را براي دربرگرفتنم باز کرد.سرهنگ خود را

 به ما رساندو با لحن نگرانی گفت:

 کتی جان یکهو چش شد؟

 در حالی که دستش را دور شانه من می انداخت گفت: کتی 

 چیزي نیست سرهنگ، شما خودتون رو ناراحت نکنید فکر می کنم فشارش یکم پایین اومده

 صداي سرهنگ را شنیدم که با دستپاچگی گفت:

 می تونم کمکی کنم؟

 نه شما بفرمایید، ما هم االن به شما ملحق می شویم-

 جا ایستاد. کتی مرا به طرف آشپزخانه هدایت کرد.یک صندلی پیش کشید و مراسرهنگ حیرت زده همان 

 روي آن نشاند و در حالی که زیر لب با خود صحبت می کرد براي درست کردن آب قند دست به کار شد.با

را می  نوشیدن آن سستی بدن و یر گیجه ام کمی رفع شدولی قفسه سینه ام هنوز می سوخت.کتی در حالی که شانه ام

 مالید گفت:

 ناراحت نباش عزیزم،دیگه تموم شد

 و زیر لب غرید چقدر به این پسره سفارش کردم این قدر به این پیر سگ مفنگی باج ندهد

به کتی نگاه کردم . از چشمانش می خواندم احساس نگرانی اش ساختگی نیست.آن قدر به چنین محبتی نیاز داشتم 

 رم را به بدنش تکیه دادم.کتی در حالی که بازویم را نوازش می کرد، گفت:که اشک در چشمانم جمع شدو س
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می دونم عزیزم خیلی ترسیدي.حتی منم از این مردك چندشم می شه.اون زنیکه خر و بگو که چطور همچون 

 جونوري رو تحمل می کنه

 است از من دلجویی کند.گفت:با ورود کیان سرم را پایین انداختم تا چشمم به او نیفتد.کیان با لبخند می خو

 عزیزم باز تو که ضعف کردي

 کتی با لحن سرزنش باري گفت:

 پسر صد دفعه بهت گفتم با این سرهنگ زیاد گرم نگیر

 کیان نگاه تندي به کتی انداخت و گفت: مارو تنها بزار

 وسه اي روي گونه ام زد وکتی با تاسف سرش را تکان داد و از آشپزخانه خارج شد.کیان سرش را جلو آورد و ب

 گفت:

 عزیزم یکم ظرفیت داشته باش.اون پیرمرد مردنی که نمی خواست بخوردت.یکم با هاتش می رقصیدي دلش 

 خوش باشه که آدمه، می دونی به من چی گفت؟

 نگاهم را از روي میز برداشتم و به او نگاه کردم.کیان در حالی که می خندید گفت:

 مثل اینکه خانمت به بود ادکلن من حساس بوده.یکم حالش بد شده شعله هم آهسه گفت اومده میگه کیان 

 فقط منم که می تونم بوي ناي اونو تحمل کنم

 کیان می خندید و معلوم بود ذره اي تاسف در وجودش نیست.با اینه از او خیلی ناراحت و دلگیر بودم ولی

 گرفت و براي اینکه قضیه را کش ندهم از او قول گرفتم حضورش در کنارم غنیمت بود.کسان مرا در اغوش

 دیگر مرا تنها با کسی نگذارد.مرا بوسید و قول داد هیچ وقت از خود جدا نکند.لحظه اي بعد از جا بلند شد و به

 صرف دیگر رفت.همانطور که به او نگاه می کردم متوجه تعداد زیادي شیشه مشروب شدمکه آنجا چیده

 به آن طرف رفت و از یکی از شیشه ها مقداري داخل لیوان ریخت و آن را سر کشید.هاج و واج بهبودند.کیان 

 او نگاه می کردم .تازه متوجه شدم بوي تند و گیج کننده دهانش به خاطر چیست.وقتی نگاهم را دید گفت: تو

 هم می خوري؟

 مئن شوم اشتباه نکرده ام پرسیدم:نگاهی به شیشه هاي مارك دار روي میز انداختم و براي اینکه مط

 اینا چی هست؟

 با لبخند گفت:

 از هر نوعی که بخواهی .و شروع کرد به معرفی مارك بطریها و گفت:

 حاال کدومشو می خواي ؟

 بعد کمی فکر کردو گفت:

 چون تا حاال لب به مشروب نزدي بهتره از شراب شروع کنی -

 مایع قرمزرنگ را درون ان ریختو در حالی که به طرف من می آمد گفت: لیوان کو چکی برداشت و مقداري از

 الهه بخور حالت رو جا می یاره

 از اینکه این قدر راحت به من مشروب تعارف می کرد تعجب کردم و با دلخوري گفتم : کیان

 خند گفت جونو بدون توجه به اعتراض من لیوان مشروب را جلو آورد و اشاره اي کرد تا بنوشم. با لب

 نفرت سرم را برگرداندم.وقتی امتناع مرا دید خودش آن را سر کشید. از شدت ناراحتی مغزم سوت می کشید.
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 با ناراحتی گفتم:

 ازت خواهش می کنم لب به مشروب نزن-

 چرا عزیزم؟-

 چرا نداره ، ضرر داره، تازه به غیر از اون حرومه-

 ستم را می گرفت گفت:با صداي بلند خندیدو در حالی که د

 بیا بریم عزیزم.درس دینی رو بزار براي بعد-

 به اتفاق او از آشپزخانه خارج شدم در حالی که دلم خون بود.جشن عروسی ما تا پاسی از شب ادامه

 داشت.ساعت از دو بامداد گذشته بود که مهمانان رضایت دادند آنجا را برك کنند.از اتفاقاتی که شاهدش بودم

 قدر دلزده بودم که از هرچی جشن عروسی بود تنفر پیدا کردم. دلم می خواست هر چه زودتر به اتاقم بروم وآن

 بخوابم تا شاید در عالم خواب بتوانم شنیده ها و مشاهداتم را به دست فراموشی بسپارم.براي بدرقه آخرین

 خیر گفت و به اتاقش رفت.مدتی منتظرمهمان کیان تا جلوي در رفت. با بسته شدن در حال کتی به من شب ب

 شدم تا کیان برگردد و به اتفاق به اتاقمان برویم.در این فاصله گشتی درمنزل زدم.به هرجا که نگاه می کردم

 آثار ریخت و پاش و شلوغی به چشم می خورد.آن قدر خسته بودم که حال کار کردن نداشتم وقتی دیدم از

  رفتم تا پیش از آمدن او لباسم را عوض کنمکیان خبرینیست به تنهایی باال

 جلوي میز آرایش در حال باز کردن موهایم بودم کهکیان وارد شد.از شدت مستی تلوتلو می خوردم و روي

 پایش بند نبود. روي لبه تخت نشست و شروع کرد به باز کردن دکمه هاي لباسش. در همان حال نگاهش به

 یزي بود ککه مرا می ترساند.بااینکه از قبل خودم را آماده چنین شبی کردهمن دوخته شده بود.در نگاهش چ

 بودم ولی ترس و دلهره به سراغم آمده بود.به خصوص که او حال درستی نداشت.کیان به سختی مشغول در

 : آوردن لباسهایش بود و در همان حال از من خواست زودتر به رختخواب بروم.با لحنی آرام گفتم:

 زیزم، االن حالت خوب نیست....ع

 حرفم را قطع کرد و در حالی که با صدا می خندید گفت:

 اتفاقا حالم بهتر از همیشه است.الهه نکنه فکر کردي قراره براي همیشه مثل دو تا بچه خوب کنار هم -

 ی بود کهبمونیم.عزیزم اگه دیدي در این مدت طاقت آوردم و به طرفت دست دراز نکردم فقط به خاطر قول

 بهت داده بودم.حاال دیگه تکلیفت روشنه،چون امشب عروسی ما بود.پس دیگه بازیم نده، چون حاال وقتشه که

 تو هم نشون بدي یک زن چقدر می تونه شوهرش رو از خودش راضی کنه

 ربا تاسف به او نگاه کردم .آن قدر مست و خواب بود که حتی نمی تونست درست صحبت کند.با خودم فک

 کردم کاش دو رکعت نماز می خوندم تا براي خوشبختی مان دعا کنم.همان لحظه صداي خنده چندش آوري از

 اعماق روحم شنیدم.نماز؟! آن هم بعد از اینکه تمام بدنم دست مالی شده نگاههاي هرزه مردان نامحرم شده

 مدد جویم. بار دیگر نگاهم به کیان افتاد وبود؟ خداي من با چه رویی مقابل تو بایستم و براي کدام حاجت از تو 

 یک همسر را در وجود او که مست و الیعقل بود ندیدم.با خودم گفتم : کدوم کارم درست بودکه این یکی

 باشد.صداي کیان مرا از عالم خود بیرون آورد

 الهه...چی داري پیش خودت زمزمه می کنی؟-

 آهی کشیدم و چراغ را خاموش کردم 
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 تعطیالت نوروز براي گذاراندن ماه عسل به مدت دو هفته به شمل رفتیم.هفته اول مسافرتمان حتی یک پس از

 روز آفتابی ندیدیم و تمام وقت از پشت پنجره ویالیی که کیان اجاره کرده بود به ریزش شدید باران و دریاي

 وش گذشت..طوفانی چشم دوختیم.خوشبختانه هفته دوم هوا عالی شد وحسابی به ما خ

 پس از اینکه به تهران بازگشتیم دعوت دوستان و آشنایان تمام وقت مارا به خود اختصاص داد.هربار یک لباس

و آرایش جدید، هربار رنگی متفاوت . کیان سخاوتمندانه برایم خرج می کرد و من چون تشنه اي رسیده به آبدر 

می شدم سیل تعریفهاي اطرافیان از زیبایی و خوش لباسهایم حال خفه کردن خودم بودم.هر بار که به مهمانی دعوت 

مرا شیفته می کرد طوري که انگار تازه خودم را کشف کرده بودم.کیان لحظه اي از من جدا نمی شد و مرا مثل بت 

می پرستید.دیگر چه باید می خواستم؟به چیزي که هدفم بود رسیده بودم.شوهري خوش تیپ و پولدار که عاشقانه 

تم داشت.آزادي بدون قید و شرط، ثروت براي هر چیزي که اراده می کردم.هرروز با خودم فکر می کردم دوس

بدون شک خوشبختی همین است که با تمام وجود آن را لمس می کنم.جالب اینجا بود که فکرمی کردم این لطف از 

 طرف خداوند است به جهت سختیهایی که در زندگی کشیده ام .

شب عروسی ام به بعد پشت پا به تمام عقاید و اعتقاداتم زده بودم.نمازم که به طور کامل ترك کرده بدبختانه از 

بودم.از وقتی خودم را دستمالی شده نگاه این و آن دیدم دیگر خودم را حسابی به راهی زدم که گویی هیچ وقت نمی 

یط جدید وفق دادم که گویی عمري به این دانستم پوشش چه معنی می دهد و چنان مستعد و توانا خودم را با شرا

ترتیب گذرانده ام.اکنون دیگر دست دادن با نامحرم حتی بدون دستکش امري عادي به حساب می آمد و یاد گرفته 

بودم براي جلب توجه بیشتر چگونه رفتار کنم.کیان طرز فکر و استداللهاي مرا قبول نداشت و گاهی بدون مالحظه و 

می گفت که محدودیتهاي خانواده ام مرا دچار نوعی رکورد فکري کرده است و مدتی طول می با لحنی رك به من 

کشد که دست از افکار پوسیده و کهنه ام بردارم.کم کم تلقینات او روي من اثر گذاشت و پایه اعتقاداتم را که از اول 

 هم زیاد محکم نبود سست و ناپدار می کرد.

 و کیان به سر کارش برگشت.از آن وقت روزهاي خسته کننده و کسالت آور من کم کم مهمانیها به پایان رسید

 آغاز شد.از صبح تا سب بدون اینکه کاري براي انجام دادن داشته باشم منتظر بازگشتش به خانه بودم.گاهی

 اوقات که زود به خانه می آمد براي گردش بیرون می رفتیم ولی اکثر اوقات درگیر بود

یان روزها برایم تکراري و کسالت آور بود.به حدي از تنهایی و بی کاري حوصله ام سر رفته بودکه از بدون حضور ک

کیان خواستم اجازه بدهد به کالس زبان بروم.او مخالفت کردو گفت حتی حرفش را هم نزنم.باورش هم برایم 

دیم چنین اجازه اي به من دادي.با سخت بود با چنین صراحتی مخالفت کند.به او گفتم پس چرا زمانی که نامزد بو

 نیشخندي گفت:اون مال اون موقع بود ،حاال فرق میکنه .

حرفش توي ذوقم خورد و به خاطر ساده اندیشی ام خیلی متاسف شدم. کاري نداشتم جز اینکه هر روزم را به طریقی 

ه جبران ندیدن او تا نیمه هاي شب شب منتظر او بمانم تا شام را با هم بخوریمو و ب 55شب و گاه  57پرکنم و تا 

بیدار بمانم. این براي من که همیشه عادت به زود خوابیدن داشتن بدترین شکنجه بود.ولی سعی می کردم خودم را 

با برنامه او وفق دهم که البته زیاد هم آسان نبود.کم کم عادت کردم پا به پاي او بیدار بمانم و از آن طف تا لنگ 

اشم .نزدیک ظهر باکسلی حاصل از خواب زیاد رختخواب را ترك می کردم و گاهی ناهار و ظهر در رختخواب ب

صبحانه را یکی می کردم. باقی روز را کتاب می خواندم و یا به تماشاي ماهواره می نشستم و آن قدر این کانال و آن 

و منتظر شوم تا کیان به منزل  کانال می کردم تا شب شود.ساعت نه شب به اتاقم می رفتم تا هفت قلم آرایش کنم
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بازگردد. تازه بعد از صرف شام تا زمانی که به اتاقمان برویم فرصتی پیش می آمد تا با هم صحبت کنیم.آن هم اگر 

حرفی براي گفتن داشتیم و گرنه به تماشاي برنامه هاي ماهواره می نشستیم.به عکس من کیان همیشه فیلمهایی را 

د به دیدن شوهاي تلویزیونی ترجیح می داد و کثر اوقات این فیلمها به حدي افتضاح بود که از ماهواره پخش می ش

 که ترجیح می دادم به اتاقم بروم و اورا تنها بگذارم

 از بیکاري کالفه بودم.تمام کارهاي خانه را گلی خانم انجام می داد. گاهی براي اینکه وقتم را بگذرانم دور از

 ،زیرا او به هیچ وجه دوست نداشت من دخالتی در امور منزل داشته باشم.گلی چشم کیان کمکش می کردم

 خانم را خیلی دوست داشتم.زن مهربان و خیرخواهی بودو سالها در آن خانه صادقانه خدمت کرده بود.در رابطه

 با او احساس محبت می کردم.او هم نسبت به من مهربان بود و به طرق مختلف محبتش را نثارم می

 کرد.دلسوزیهاي خالصانه اش مرا به یاد مادر می انداخت.گلی خانم تنها عضو آن خانه بود که میتوانستم تنهاییم

 را با وجودش پر کنم. کتی هم زن خوبی بود ولی او را کمتر در خانه میدیدم.در بین اعضاي خانواده تنها کمند

 همان ابتداي ورودم به منزل کیان هیچ نقطه اشتراکی با اوبود که تمایلی به برقراري ارتباط با او را نداشتم.از 

 نیافتم که بخواهم با طرح دوستی بریزم.خیلی کم با او هم کالم می شدم و اگر پیش می آمد حرفی با او بزنم

 فقط در مورد کار هاي نقاشی اش بود.کمند آن قدر خودخواه و از خودراضی بود که همین اخالقش نا پسندش

 این می شد که حتی لحظه اي از او خوشم بیاید. مانع از

 او خوشم بیاید صبحها تا دیر وقت خواب بود وقتی هم که بیدار میشد آن قدر عنق و بد اخالق بود که یکسر به

 گلی خانم بیچاره غر میزد تا زمانی که از منزل خارج شود گاهی ظهر براي نهار به منزل می امد و گاهی تا دیر

 از منرل بود خیلی کم پیش می آمد وقتش را در منزل بگذراند و اغلب از همان بدو ورود به اتاقش وقت بیرون

 میرفت و دیگر خارج نمیشد من هم اینطوري بیشتر خوشم می آمد زیرا تحمل او و حرفهایش را نداشتم به

 بود که نفرت مرا نسبت خصوص که گاهی اوقات دوستانش را با خود به خانه می آورد اي کار یکی از مواردي

 به او بیش از اندازه میکرد. بدبختانه کمند از همان اول دستم را خوانده بود و میدانست از اینکه دختري با کیان

 گرم بگیرد حساسم به خاطر همین براي نشان دادن تنفرش از من این راه را در پیش گرفته بود و بدون

 میکرد و گفته هاي آنان را پیش او بازگو میکرد قیافه کیان در مالحظه من تعریف دوستانش را پیش کیان

 چنین مواقعی نفرت انگیز بود به راحتی میشد لذتی را که از شنیدن این حرف ها به او دست میداد را حس کرد.

جر و شبهایی که دوستان کمند می آمدند از بدترین شبهاي من به حساب می آمد زیرا امکان نداشت بین من و کیان 

بحث به وجود نیاید زیرا او بدون مالحظه وجود من با دوستان کمند خوش و بش و شوخی میکرد آنان که هر کدام 

 نهایت الابالی بودند از معاشرت با او لذت میبردند این را میشد از رفت و آمد متوالیشان درك کرد در

 ازي شوهرم با دخترانی باشم که از حرام واین بین فقط من بودم که چون نمیتوانستم بنشینم و شاهد نظر ب

 حالل و محرم و نامحرم بویی نبرده بودند به اتاقم میرفتم و تا زمانی که کیان به اتاق بیاید خون دل میخوردم.

 خیلی به خودم تلقین کردم که به کار کمند اهمیت ندهم و نگذارم از نقطه ضعفم سواستفاده کند ولی

 ن را تحمل کنم به خصوص زمانی که از اندام و زیبایی دوستان کمند تعریف می کردنمیتوانستم حرفهاي کیا

 مثل این بود که روده هایم را چنگ میزنند. متاسفانه زودتر از آنچه که فکرش را میکردم با کیان مشکل پیدا

 ش و مهمانیکردم هنوز دو ماه از زندگی مشترکمان نگذشته بود که فهمیدم زندگی فقط عشق و پول و گرد

 نیست و چیزهایی وجود دارد که جز الینفک زندگی است و بدون آنها زندگی مفهومی ندارد. اختالف سلیقه من
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 با کیان از چیزي شروع شد که فکر میکردم میتوانم مثل باقی مسائل آن را کنار بگذارم و خود را با آن سازگار

نسبت به تمام مسائل مذهبی و دینی بی اهمیت بود. حتی گاهی انها را کنم. بدبختانه کیان به هیچ چیز اعتقاد نداشت و 

 مسخره میکرد و این براي من که در خانواده اي معتقد بزرگ شده بودم کفر محض بود گاهی از

 حرفهایی که میزد چنان میترسیدم که فکر می کردم عنقریب عذاب الهی بر سرمان نازل خواهد شد. خوردن

 ترین چیز بود به طوري که بطري هاي مشروب جاي شیشه آب را در یخچال گرفته بود مشروب برایش عادي

 این یکی از عادت هاي بد و نفرت انگیزش بود که نمیتوانستم با آن کنار بیایم زیرا حتی از بوي آن هم متنفر

عضی چیزها را نگه بودم او به هیچ صراطی مستقیم نبود و هر چه خواهش و التماس می کردم که دست کم حرمت ب

دارد گوشش بدهکار نبود که نبود. کیان از تمام خانواده ام به خصوص حسام متنفر بود و گاه بی گاه با بیان کالمی 

توهین آمیز نسبت به آنان باعث ناراحتی ام میشد با اینکه خیلی سعی کردم که بدون نشان دادن حساسیت و با 

زندگی میکنم نه خانواده ام و اگر از آنها ناراحتی دارد دلیل نمیشود مرا از  نرمش به او نشان دهم من هستم که با او

خود برنجاند ولی او به تنها چیزي که اهمیت نمیداد ناراحتی من در قبال حرفهایش بود زیرا به حدي مغرور بود که 

 خود را محق میدانست هر چیزي را که میخواهد بگوید.

من خیلی لذت میبرد زیرا وقتی ناراحتم میکرد به حدي سر حال می شد که با  کم کم حس کردم کیان ازاذیت کردن

خودم فکر می کردم نکند دچار نوعی بیماري باشد. عالوه بر این پی بردم که نسبت به من سو ظن دارد اوایل وقتی 

است که نسبت  چندبار در روز زنگ می زد و میخواست با من صحبت کند فکر می کردم به خاطر عالقه بیش از حدي

به من دارد ولی بعد از پیش آمدن جریانی تازه به این نتیجه رسیدم و علت کار او را درك کردم. یک روز براي 

اصالح صورتم به آرایشگاهی رفتم که فقط چند در با منزل فاصله داشت همان روز کیان زنگ میزند و از گلی خانم 

همه جا بی خبر بود به او میگوید که من نیستم و به آرایشگاه رفته ام. میخواهد گوشی را به من بدهد گلی خانم که از 

کیان از او می پرسد که آیا با کتی رفته ام و آن بیچاره که روحش هم از اتفاقی که قرار بود بیوفتد خبر نداشت به او 

میگوید: یعنی الهه تنها  راستش را میگوید به محض در آمدن کلمه نه از دهان گلی خانم کیان سر او فریاد می کشد و

رفته بیرون؟ پس کتی کدوم گوري بود؟ گلی خانم که کم مانده بود از ترس پس بیوفتد سکوت میکند کیان به 

محض قطع کردن تلفن به منزل می آید و وقتی مرا آنجا نمی بیند چنان سر و صدا راه می اندازد که وقتی بر گشتم 

 بود پیش دوید و به من گفت: الهه کجا رفته بودي؟ کتی در حالی که هنوز رنگ صورتش پریده

 با تعجب از طرز برخورد او گفتم: همین آرایشگاه سر کوچه

 کتی با ناراحتی سرش را تکان داد و گفت: کاش به منم گفته بودي باهات بیام

 لی خانم همدر حالی که از حرفهایش سر در نمی آوردم گفتم: راه نزدیک بود نخواستم مزاحمتون بشم به گ

گفته بودم و به دنبال گلی خانم نگاهی به آشپزخانه کردم و او را دیدم که روي صندلی نشسته و سرش را پایین 

 انداخته بار دیگر به کتی نگاه کردم و گفتم : حاال مگه چی شده؟

 ما رو بکنه کتی به باال اشاره کرد و گفت: واال چه میدونم برو از شوهرت بپرس کم مونده بود پوست همه

 با تعجب گفتم: کیان مگه اومده؟

 آره-

 ناراحته؟-

 ناراحت؟ کاش ناراحت بود سگ بسته-
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 آخه براي چی؟-

 من چه میدونم -

 هاج و واج به کتی نگاه کردم شانه هایش را بال انداخت و به طرف آشپزخانه رفت روي پله ها ایستاده بودم و

 یدم بیرون رفتن من با عصبانیت او چه ارتباطی میتواند داشته باشد کتیجرات باال رفتن رو نداشتم نمیفهم

 برگشت و وقتی دید سر جایم میخ شدم گفت: برو بذار ببینتت خیالش راحت شه هر چی دیر کنی بدتر میشه.

 هسرم را تکان دادم و دو سه پله باال رفتم در همان حال فکر میکردم چه چیز باعث شده کیان از رفتن من ب

 ارایشگاه آنقدر ناراحت شود که به قول کتی بخواهد پوست بقیه را بکند خودم را دلداري دادم من که جاي بدي

 نرفته ام براي چه باید بترسم تازه بدون خبر هم که نرفته ام به گلی خانم گفته بودم می روم آرایشگاه با اینکه

 رویارویی با کیان را در خود نمی دیدم گویی احساسمیدانستم دلیلی براي ترسیدن وجود ندارد ولی شهامت 

ترس و دلهره کتی به من هم منتقل شده بود پشت در اتاق لحظه اي مکص کردم تا تجدید قوا کرده باشم سپس 

دستم را به دستگیره گرفتم و در را باز کردم کیان با لباس روي تخت دراز کشیده بود و دستش را روي پیشانی اش 

چشمانش بسته بود ولی می دانستم خواب نیست در اتاق را بستم و به طرف کمد لباس رفتم تا مانتو ام را گذاشته بود 

 آویزان کنم در همان لحظه شنیدم که گفت: کجا رفته بودي؟

 با اینکه خود را اماده کرده بودم ولی با صداي او تکان سختی خوردم و به طرفش برگشتم چشمانش هم چنان

 حال شدم که ترسیدن مرا ندیده است با لحنی که سعی میکردم نشان ترسیدن در آن نباشدبسته بود خوش

 گفتم: سالم عزیزم چه عجب امروز زود آمدي

 چشمانش را باز کرد و به من نگاه کرد نگاهش سخت و ترسناك بود و مانند تیري به چشمانم فرو رفت خیلی

 ردم لبخند روي صورتم خشک شده است ولی خودم راواضح رگه هاي خشم را در چشمانش میدیم حس میک

 نباختم سرم را تکان دادم و گفتم : کیان چیزي شده؟

 بلند شد و همانطور که به سمتم می آمد گفت: پرسیدم کدوم گوري بودي؟

 خواستم بگویم آرایشگاه که دستش باال رفت و روي صورتم پایی آمد تعادلم را از دست دادم و محکم به کمد

 خوردم با چشمانی که کم مانده بود از وحشت بیرون بزند به او نگاه کردم با صدایی خشمگین غرید: نمیتوانی

 سر من کاله بگذاري خوب میدانم چه نقشه اي تو سرته

 انتظار چنین رفتاري را از او نداشتم از ترس بدنم می لرزید و حتی صدایم در نمی آمد صورت کیان از خشم به

 زد بار دیگر دستش باال رفت و ضربه اي دیگر به صودتم زد و با مشت و لگد به جانم افتاد با ضربهکبودي می

 هاي کیان به این طرف و آن طرف پرت میشدم مرتب فریاد می کشید و خطاب به من هرزه و کثافت می گفت

 ی خوب خشمش را فروآنقدر مرا ترسانده بود که حتی درد حاصل از مشت و لگدهایش را حس نمی کردم وقت

 نشاند با عصبانیت در را باز کرد از اتاق خارج شد. تا چند دقیقه بعد از رفتن او هنوز بدنم می لرزید جاي لگدي

 که به پهلویم خورده بود تازه درد گرفته بود نیم ساعت بعد از رفتن او از جایم بلند شدم در دست و پاهایم

 ان شده بود و اثر انگشتانش روي صورتم به جا مانده بود موهایم رااحساس کوفتگی می کردم موهایم پریش

 جمع کردم و با گیره بستم دستم را روي سرخی صورتم گذاشتم بدون اینکه حتی اشکی در کاسه چشمانم

 بنشیند به خودم گفتم الهه خانم این تازه اولشه حاال مونده تا چوب حماقتی رو که کردي بخوري حاال بگو ببینم

 کی بود فکر می کرد ازدواج یعنی رها شدن از بند اسارت این تازه یک تالفی کوچک براي حرص و جوش دادن
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 مادر بیچارته. تا شب از اتاق خارج نشدم زیرا خجالت می کشیدم با صورتی که هنوز آثار سیلی روي آن بود با

 .کتی روبرو شوم

 انی که اتاق را ترك کرده بود چهره اش آرام بود با دیدن منآن قدر در اتاق ماندم تا کیان برگشت بر خالف زم

که لبه تخت نشسته بودم جلو آمد و کنارم نشست در حالی که دستش را دور شانه ام می انداخت مرا به طرف 

 خودش کشید سرش را میان موهایم فرو برد و زیر گوشم گفت: الهه من رو ببخش

کرد و خیلی زود بخشیدمش کیان به من گفت دوست ندارد تنهایی جایی بروم  همین یک کالم دلم را نسبت به او نرم

 و هر جا خواستم بروم به او بگویم تا خودش مرا ببرد بدین ترتیب اولین حادثه پس از ازدواجم را پشت

 اله بهسر گذاشتم و این اتفاق به من فهماند در مورد آزادي پس از ازدواج به بیراهه رفته ام و در حقیقت از چ

چاه افتاده اماز صبح تا شب بیکار گشتن مرا افسرده و کسل می کرد کتی که شاهد تنهایی و افسردگی ام بود با کیان 

 صبحت کرد و توانست او را راضی کند تا مرا همراه خود یه دوره هاي دوستانه اش ببرد دوستان کتی

 چیزي نمی دانند عمده حرفهایی که بینشان مطرحزنانی بودند که به نظر می آمد از زندگی جز خوش گذراندن 

می شد بیشتر درباره ي مد سال و یا تعریف از خود و مسافرتهایی بود که به خارج از کشور داشتند بیشتر اوقات نیز 

بحث به غیبت از این و آن کشیده می شد که البته شنیدنش نیز رغبت بر انگیز و در عین حال تعجب آور بود به 

 بعضی از آن کسانی را که در موردشان صحبت می شد من می شناختم از آن عجیب ترخصوص که 

 صحبت در مورد کسانی بود که همیشه در جمع حضور داشتند و گاهی پیش می آمد بنا به دالیلی نمی توانستند.

 فه نمیکند و دربه مهمانی بیایند با اینکه خودم می دانستم شرکت در این دوره ها چیزي به فضایل اخالقی اضا

 عوض بار گناه دیگري بر گردنم می اندازد ولی ترجیح می دادم همراه کتی بروم تا اینکه به در و دیوار خونه

 چشم بدوزم و با خودم حرف بزنم یک بار که دوره نوبت کتی بود و در منزل برگزار شد من طبق معمول در

 ی از دوستان کتی نظرم را جلب کرد:جمع حضور پیدا کردم اواسط مهمانی بود که صحبت یک

 اره همین که سرهنگ میاد خونه میبینه شعله خانم با لباس خواب اون چنانیش پیش برادر زاده اش نشسته ... 

 و خوش و بش می کنه.

 برایم زیاد جاي تعجب نداشت که درباره ي شعله چنین چیزي می شنیدم زیرا هنوز نگاه وقیح و ناپاك او را به

 ر داشتم نگاهم را روي کسانی که با ولع چشم به دهان سحر داشتند تا باقی ماجرا را برایشان تعریف کندخاط

 چرخاندم شاید اگر در مورد مسائل روز دنیا چنین بحث هایی می شد این چنین دقت به خرج نمی دادند ولی

 که فهمیده بود نظر همه را به خوداکنون چنان منتظر بودند گویی مسئله اي مهم تر از این نبوده است سحر 

 جلب کرده است با آب و تاب ادامه داد

 خالصه سرهنگ هم به جاي اینکه به شعله چیزي بگه به برادرزاده اش تشر می زنه که چرا بی خبر اومده .... 

 تا شعله جونش نتونه لباس خوابش رو عوض کنه

 وا چه حوفا مگه برادرزاده اش چه تقصیري داشت-

 چی می گی فخري؟ سرهنگ مثل سگ از این زنیکه می ترسه-

 حاال صبر کن اینم مثل اون دفعه می شه که گندش باال اومد-

 منظورت کدوم دفعه است؟ رفتنشون به ترکیه رو می گی؟-

 نه بابا اون که خیلی قدیمیه همین چند وقت پیش رو می گم ، زري جون تو بهش بگو-
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 جی سحر قضیه همون دکتره رو می گه که شعله با اون رو هم ریخته بود وقتیوا فخري جون تو چقدر گی-

 سرهنگ فهمید به شکایت و شکایت کشی افتاد آخرشم معلوم نشد جواز دکتره رو چجوري باطل کرد

 آها یادم اومد همون موقع که می گفتند خانم رفته خارج براي استراحت-

 ی گن کورتاژ کرده بود چیزي نمونده بود جونش رو هم از دست بدهتو چقدر ساده اي کجا رفته بود خارج م-

 از سرهنگ؟

 نه بابا به اون مافنگی نم خوره از این جربزه ها داشته باشه گردن اونایی که می گن ولی مثل اینکه از دکتره-

 حامله بوده

 واي خدا به دور راست می گی؟-

 می دید نمی شناخت از بس که زردنبو و زشت شده بودباور کن اینو هلن به من گفت هرکی شعله رو -

 هلن مگه شعله رو دیده بود؟-

 آره تو این مدت تو ویالي خواهر شوهر هلن در شمال بودند همه فکر می کردند خانم رفته خارج اگه هلن لوش-

 ودندنمی داد ما هم نمی دونستیم برنامه از چه قرار بوده می دونی که اونا چقدر با هم جور ب

آره اینو می دونم ولی انگار سر همون برنامه بینشون شکراب میشه میگن شوهر خواهر هلن با بود شعله حسابی -

 حواس پرت شده بود

 وضع هلن هم که خرابه می گن چند وقت پیش تو یک ویال گرفته بودنش-

 بیچاره-ولی شعله چی؟؟  به نظر من کار هلن خیلی بد نیست هر چی باشه یک ساله از شوهرش طالق گرفته-

 سرهنگ هیچی براش کم نگذاشته-

 بیتا جون تو هم دلت خوشه اون چیزي که باید شعله رو راضی نگه داره تو وجود این مرد نیست خود سرهنگ-

 هم می دونه براي همینه زنیکه رو آزاد گذاشته هر غلطی که می خواد بکنه

 با حیرت فکر می کردم این چیزهایی که در مورد او می گویندهم چنان که گوش به صحبت آنان سپرده بودم 

 حقیق دارد و اگر این طور است در چه فسادي غوطه می خورد، با صداي زري توجهم به حررف او جلب شد

 ببینم راستی از خواهرش دیگه خبري نیست؟-

 د و رفتواه واه اون دیگه دست این یکی رو از پشت بسته بود همون خوب شد شرش کم ش-

 می گفتن شوهرش مقیم دانمارکه یارو از اون خر پوالي درست حسابی بوده آخرش هم معلوم نشد دختره-

 چطوري دست و بالش رو به اون بند کرد

 وا چطور نداره همونطور که خواهرش خودش رو به سرهنگ بند کرده-

 ریم شعله از سر اون پیرمرد همعاقبت صداي کتی رو شنیدم که خطاب به دوستش گفت: دیگه از حق نگذ

 زیاده من که هر وقت سرهنگ رو میبینم چندشم میشه حتی بهش نگاه کنم چه برسه اینکه بخوام باهاش

 زندگی کنم

 چیه پشتی اونو می کنی فکر نکنم دل زیاد خوشی ازش داشته باشی-

 حق نباید بگذره نه دل خوشی ازش ندارم ، نه از اون و خواهرش خوشم میاد ، ولی آدم از-

 در دل حرف کتی رو تصدیق کردم من هم از دیدن چشمان هیز و قیافه چندش اور سرهنگ موهاي تنم سیخ

 می شد چه رسد به این فکر کنم که او را به عنوان همسر بپذیرم صداي فخري مرا از افکارم بیرون آورد
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 تا چند وقت دیگه اقامتش رو می گیره چند وقت پیش که شعله رو دیدم از شراره پرس و جو کردم گفت-

 با شنیدن نام شراره توجهم بیش از حد جلب شد به خاطر آوردم نام او را یک بار دیگر شنیده بودم ولی

 کجا؟آن لحظه ذهنم یاري نمی کرد با دقت بیشتري چشم به دهان آنان دوختم

 االن یک سالی می شه ازش خبري نیست-

 اره به یکی دو تا هم قانع نبودهمون بهتر دختره اتیش پ-

 نه بابا شراره خیلی بهتر از شعله است دیگه مثل اون-

 آره ارواج باباش همین دختر بی کس و کار بود کم مونده بود شوهر مهتاب رو از راه به در کنه مگه نه مهتاب-

 جون؟

 بود مهتاب که چهره اش سرخ شده بود در صدد دفاع بر امد: نه اون یکی سوتفاهم

 نمی خواد کار شوهرت رو توجیه کنی دیگه همه ما می دونیم زندگیت داشت از هم می پاچید-

 مهتاب با ناراحتی سرش را برگرداند و با قیافه گفت: خب هرکسی ممکنه تو زندگیش یک بار اشتباه کنه االن

 ههرمز خیلی پشیمونه همیشه می گه تو دنیا هیچ کس رو به اندازه من دوست ندار

 نگاه معنی دار زنها به هم این را می رساند که می دانند مهتاب دروغ می گوید به چهره او که از ناراحتی سرخ

شده بود دقیق شدم خطوط چهره اش از درد عمیق روحش سخن می گفت به عکس دیگران احساس دلسوزي به 

راست می گه هر مردي که یک شیطون جاي تمسخر وجودم را گرفت. زري براي دفاع از مهتاب گفت: مهتاب جون 

مثل اون گلوله آتیش سر راهش سبز شه ممکنه خطا کنه حاال هرمز هیچی اون مال سه چهار سال قبل بود مگه 

 یادتون رفته با پسر دکتر فخور چه معامله اي کرد؟ پسره رو حسابی دوشید بعد هم نامزدیشو با اون

 ن تو که خوب تو جریان کیان...نارو هم زد تازه چرا راه دور بریم کتی جو

 نگاه حیرت زده زري به من دوخته شد گویی تازه به خاطر آورده بود در حضور چه کسی صحبت کرده است

 سکوت ناگهانی جمع مرا به خود آورد نگاه کتی به زري و بعد به دیگر دوستانش به من فهماند موضوعی در بین

ولی من کنجکاو شده بودم کتی ظرف شکالت از روي میز برداشت در  بوده که حضور من مانع ادامه بحثشان شد

 حالی که معلوم بود می خواهد حرفی پیش بکشد گفت:بچه ها بیکار نشینین میوه پوست بکنید سپس

 شکالت خوري رو به طرف دوستش گرفت و گفت: راحله جون این ظرف رو دست به دست کن تا بچه ها

 تا جون برام از دبی آوردهبردارند این شکالت ها رو بی

 کتی مرتب حرف میزد و تعارف می کرد تا به این طریق خطاي زري را که ناخواسته حرفی از دهانش در رفته

 بود الپوشانی کند حرف به جاي دیگري کشیده شد ولی ذهن من هم چنان درگیر این مسئله بود اکنون به یاد

 بودم که بعد از سفر سه روزمان از شمال بازگشته بودیم آن روز آوردم اسم شراره از زبان کیان روزي شنیده

 هم بدون اینکه بخواهم صحبت کتی و کیان را شنیدم و اکنون کنجکاو شده بودم بدانم شراره چه نقشی در

 زندگی کیان داشته است. ساعتی بعد مهمانان کتی منزل را ترك کردند هنوز چند دقیقه از رفتن آنان نگذشته

 کتی رو مبل لم داده بود و نگاهش روي مجله مدي که دوستش برایش آورده بود خیره مانده بود گلی خانمبود 

 مشغول جمع آوردي ظروف میوه بود و من به او کمک می کردم شنیدم کتی گفت: دیگه حسابی خسته شده

به او نگاه کردم متوجه نگاهم شد بودم خوب شد زودتر رفتند زنیکه هاي وراج از جمله آخر او جا خوردم و با تعجب 

 و در حالی که چشم از مجله بر میداشت
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 با خنده به من نگاه کرد: 

 به خدا از سر بیکاریه که با این بی چاك و دهنهاي حراف هم نشینم

 لبخندي به او زدم و چیزي نگفتم.در همان حال با خودم فکر کردم مگه می شود انسان از کسی خوشش نیاید

 اي هم نشینی با او رغبت نشان بدهد.گویی کتی فکرم را خواند زیرا گفت:می دونم االن پیش خودت میولی بر

 گی پس باید دیوانه باشم تا دوره می گیرم ویا دوره می رم

 لبخندي زدم و گفتم:من چنین جسارتی نکردم

رم ورابطه ام رو با اینا قطع کنم ولی کتی خندید وگفت: نگفتی ولی نگاهت این طورمیگه.می دونی چیه الهه می خوام ن

 می ترسم پشت این و اون می گن

 متوجه منظورش نشدم سرم را تکان دادم وگفتم:یعنی چی؟

 تو نمی دونی اینا چه جونورایی هستن.فقط کافیه یک بار یکی از همینهایی که تو این جمع دیدي تو دوره شرکت

 گو و نپرس.نمونه اش همین پروانه زن مهندس کاوه را مینکنه. انوقت یک صفحه اي پشتش می زارن که ن

 گویم.

 به نشان به یاد اوردن کسی که می گفت چشمانم را تنگ کردم.کتی گفت:بابا همون که تو جشنمون اومده

 .بود...شال سفید رو سرش انداخته بود

 د او تنها کسی بود که با وقاربی درنگ اورا به یاد اوردم.در بین کسانی که در مجلس عروسی ما حضور داشتن

 وسنگین به نظرم رسید.از اول تا اخر مجلس گوشه اي تنها نشسته بود ونگاه می کرد.در عوض شوهرش با هر

 زنی که پا می داد می رقصید و از بس مشروب خورده بود دیگر اختیار خودش را نداشت

 سرم را تکان دادم و گفتم:اره شناختمش خب؟

چه چیزهایی پشتش می گفتند بدبخت زن بدي نیست ولی این ابلیسهاي ماده مگه متوجه این چیزا  خودت دیدي که-

 میشن

 متوجه شدم ولی اخه چرا؟-

 خب عادتشونه دیگه.مگه امروز ندیدي چطور این واون رو می شستن خب فکرش رو کن اگه بخوام یک روز منم-

 که شنیدي.تو جمعشون نباشم پشت منم بدتر از اینایی می گن 

نمی توانستم حرف کتی را بفهمم. یعنی او در دوره دوستانش شرکت می کرد که مبادا یک روز نباشد و پشتش غیبت 

کنند.این چه دوستی و رفت وامد بود.نتوانستم جلوي خودم را بگیرم وگفتم:شما که اینارو میشناسید خب باهاشون 

 قطع رابطه کنید

 قدیم دوستم دیگه نمیشه یک دفعه قیدشون رو بزنماخه نمیشه با بعضی هاشون از -

 دیگه چیزي نگفتم زیرا بهتر دیدم در مورد چیزي صحبت نکنم که از ان سر در نمی اورم

 روزها ازپی هم می امد بدون اینکه براي من نوید بخش چیزي باشدبا وجودي که درمنزل کیان تمام وسایل

این چیزي نیست که بتواند روح مرا راضی کند.هر روزکه می گذشت به راحتی ام فراهم بود ولی احساس می کردم 

این نتیجه می رسیدم با وجودي که همیشه ارزوي داشتن این چنین شرایطی را در زندگی داشتم اکنون که به ان 

به خودم  رسیده بودم می فهمیدم تا ان لحظه از زندگی ام طالب چیز زیاد ارزشمندي نبوده ام.با وجود این می ترسیدم

 اعتراف کنم که عمري در ارزو و رویاي پوچ وکم ارزشی به سر برده ام
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هنوز از خانواده ام خبر نداشتم وانان نیز با ما تماسی نگرفته بودند.به شدت دلتنگ بودم ولی جرات زنگ زدن به 

د.کتی قبول کرد که این کار منزلمان را نداشتم.یکی دوبار هم از کتی خواستم با برادرم تماس بگیرد وبا او صحبت کن

را بکند ولی هربار تعلل می کرد وان را به موقعیت مناسب تري موکول میکرد.نمیدانم چرا ولی حس می کردم 

دستش براي این کار پیش نمی رود.به همین خاطر از خیر واسطه قراردادن او گذشتم.با اینکه مثل اوایل براي انان بی 

حدي دلتنگشان می شدم که اشکم سرازیر می شد.در چنین مواقعی یا با گریه خودم تاب نبودم ولی گاهی اوقات به 

را تسکین می دادم ویا با یاد اوري بی مهري انان نسبت به خودم خشمم را متوجه شان می کردم وسعی می کردم تا 

د عمیق دلم واینکه از من هم انان را از یاد ببرم ولی فقط خودم می دانستم که این تلقین فقط پادزهریست براي در

خاطر ببرم انان مرا از یاد برده اند.گاهی به یاد محبتهاي مادر می افتادم وباورم نمی شد چنین راحت توانسته مرا از 

 خود براند

 یک شب که پیش از همیشه دل تنگ اعضاي خانواده ام به خصوص مادر بودم نیمه هاي شب بادیدن کابوسی

 بدنم خیس عرق شده بود وبدنم مثل بید می لرزید.خواب دیدم مادرمرده است ترسناك ازخواب پریدم.تمام

 ومن دیگر هرگز نخواهم توانست اورا ببینم.درخواب به شدت دلتنگ بودم وفریاد می زدم واز کسانی که او را

 توجه به منتشییع می کردند می خواستم اجازه بدهند براي اخرین بارصورت مهربان او را ببینم ولی انان بدون 

تابوت مادررابه سرعت به سمت گورستان پیش می بردند.لحظه به لحظه فاصله انان با من زیادترمی شدو هر چه می 

دویدم به انان نمی رسیدم.در این بین احساس می کردم اشباحی از پشت می دوند تا به من برسند.با ترس فریاد می 

دکانه سرم را برگرداندم ودخترکی را دیدم که دستانش را به طرفم زدم ومادر را صدا می کردم.با شنیدن صدایی کو

دراز کرده وصدامی زند مادر...مادر... ان لحظه با خودم فکر کردم من که هنوز فرزندي ندارم پس چرااین 

دخترکوچک مرامادرصدا می زند.با این فکرکه شاید مرا با مادرش اشتباه گرفته است سرم را برگرداندم تابه کار 

خودم بپردازم.در این هنگام کسانی را که تابوت مادررا به دوش داشتند ندیدم.با هراس از اینکه انان را گم کرده ام 

فریاد زدم.در این هنگام سرم را برگرداندم ودیدم که عده اي ان دختر کوچک را زنده درون گوري کوچک قرارداده 

 ر حالی که دستاناند ورویش خاك می ریزند.او هم چنان فریاد می زد ود

 کوچکش را به سویم دراز کرده بود مرا مادر می خواند

 چهره دخترك خیلی به من شبیه بود طوري که گویی مرا کوچک کرده اند.همان لحظه احساس کردم دختري

 که درگور قرارش می دهند من هستم واین منم که از شدت ترس فریاد می زنم و ازعمق وجودم مادرم را به

ی خوانم.با اولین خاکی که روي صورتم ریخته شد از خواب پریدم.تا مدتی نمی دانستم ایا بیدارم و یا هنوز در کمک م

 گور قرار دارم

 کیان راحت واسوده در کنارم به خواب عمیقی فرو رفته بود.اهسته و ارام ازجا برخاستم ولحظه اي لبه تخت

وبا اینکه می دانستم فقط کابوس دیده ام ولی ترس در اعماق  نشستم تا کمی ارام شوم.دلم به شدت بی تاب بود

روحم نفوذ کرده بود.نور چراغ خواب به اتاق می تابید.یک بار دیگربه کیان نگاه کردم که در خواب عمیق بود 

م دوست داشتم اورا بیدارکنم زیرا احتیاج به کسی داشتم تا با او حرف بزنم.بلند شدم ودر اتاق چرخی زدم.با تما

 وجودم دنبال چیزي بودم که ارامش را به من برگرداند.در اتاق را باز کردم وبیرون رفتم.بدون اینکه چراغی

 روشن کنم راه طبقه پایین را در پیش گرفتم.با قدمهایی نا استوار دنبال چیزي نا مشخص می گشتم.خودم نمی
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هنوزبه قوت خود پابرجا بود.به نظرم شب طوالنی و دانستم چه می خواهم فقط راه می رفتم.دلم ناارام بود و ترسم 

وهم انگیز بود ارزو کردم صبح از راه برسدتا در روشنایی خورشید ترسم را فراموش کنم.روي مبلی در هال نشستم 

وبه جزئیات خوابی که دیده بودم فکر کردم.در طول سالهاي عمرم به من اموخته بودند یاد خدا ارامش بخش 

اوردن خالقم اشک از چشمانم سرازیرشد.خدا و یاد او چیزهایی بود که از خیلی وقت پیش دلهاست.با یاد 

فراموششان کرده بودم.شاید بهتر است بگویم خودم را به راهی می زدم که به یاد نیاورم که هستم وبه خاطر چه خلق 

ر اوردم یکی از حدیثهایی حسام با شده ام.از یاد خدا شرمگین بودم زیرا مدتی بود نمازم را ترك کرده بودم.به خاط

خط خوش ان را نوشته وروي دیوار اتاقش نصب کرده بود این بود که نماز ستون دین است و اکنون می فهمیدم 

چقدر این حدیث حقیقت دارد زیرا ستون ایمان و اعتقاداتم متزلزل ودر حال فرو ریختن بود.شاید هم فرو ریخته بود 

در ان لحظه یکی یکی صحنه مهمانیهایی که رفته بودم جلوي چشمم ظاهر شد.احساس وخودم از ان خبر نداشتم .

کردم طوري در گناه غرق شده ام که رهایی از مردابی که در ان فرو رفته ام امریست محال و ناممکن.چون نهالی 

دم که طاقت نیاوردم سست در برابر توفانی که در دلم پیدا شده بود به خود لرزیدم.به حدي اشفته وپریشان شده بو

واز جا برخاستم.ترس و وحشت چنان احاطه ام کرده بود گویی دري از دوزخ به رویم باز شده ودر عذاب بی منتهاي 

 ان قرار گرفته ام.سرم را میان دستانم گرفتم واز ته قلب نالیدم:خدایا چطور چنین کسی را می بخشی؟

 ا چشمانی خواب الود نگاه می کند ببیند چه کسی چنینهمان لحظه چراغ هال روشن شد.کتی را دیدم که ب

 حیران و سرگردان وسط هال ایستاده است.با دیدن من پایین امد وحالم را پرسید.از نگاه نگرانش خواندم فکر

 کرده است کسالت باعث شده پایین بیایم .با دیدن کتی به یاد مادر وخوابم افتادم وبار دیگر اشک از چشمانم

 شد.کتی بار دیگر پرسید کجایم درد می کند.در حالی که اختیار اشکهایم را نداشتم به سینه ام اشارهسرازیر 

 کردم.اوفکر کرد منظورم قلبم است.با ترس گفت که می رود کیان را بیدار کند.دستش را گرفتم تا مانع از

 اي خانواده ام خیلی تنگ شدهرفتنش شوم.پس از اینکه توانستم اشکهایم را مهار کنم به او گفتم دلم بر

واحساس دلتنگی به قلبم فشار می اورد.کتی دل تنگی ام را درك کرد و با لحنی گرم ومطمئن مرا امیدوار ساخت که 

به زودي کیان را وادار می کند مرا به منزلمان ببرد تا مادر و بقیه اعضاي خانواده ام را ببینم.با حرفهاي امید بخش او 

 ذهنیت تاریک اندیشه ام راهی به سوي نور یافتم دلم ارام شدودر

انقدر کنارم ماند تا اینکه احساس کردم حالم بهتراست.وقتی مطمئن شد حالم بهبود یافته به اتاقش رفت تا چند 

ساعتی را که به صبح مانده بود بخوابد. پس از رفتن او وضو گرفتم وبا چادري که گلی خانم همیشه با ان به خرید می 

نمازم را به جا اوردم.پس از نماز احساس خوبی داشتم.ارامش چون ابی گوارا وجودم را سیراب کرده بود.  رفت

سپیده صبح از افق سرزده بود ولی من هنوز دوست نداشتم جایم را ترك کنم.صحبت با یک دوست عزیز که مدتی 

کردم ونه خواب الود بودم.دوست داشتم بود از او غافل بودم شیرین ترازهر چیز دیگر بود. نه احساس خستگی می 

یک صبح سرشاراز امید و ایمان را تجربه کنم.همان لحظه با خودم عهد بستم که به هر طریق که ممکن باشد با 

 خانواده ام ارتباط برقرار کنم حتی اگر نخواهند مرا بپذیرند و اگرشده موردشماتت قرار بگیرم.

 بساط صبحانه را اماده کردم وبا امدن اوکه نان سنگک تازه اي دستش بود ان روز پیش از اینکه گلی خانم بیاید

 صبحانه ام را دراشپزخانه خوردم وبا انرژي مضاعف خودم را اماده کردم تا وقتی کیان از خواب برخواست

 ین منظور بیاز او بخواهم مرا به منزلمان ببرد تا خودم را روي پاهاي مادر بیاندازم واز او طلب بخشش کنم.به هم

 تاب منتظر بیدار شدن او بودم.ساعت از نه گذشته بود که صبحانه کیان را در سینی به اتاق خواب بردم.مدتی
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 طول کشید تا توانستم اورا بیدار کنم. عاقبت بیدار شد وبا دیدن سینی صبحانه گفت:افتاب از کجا در اومده؟

 با خنده گفتم:از همون طرف که همیشه درمی اومد

 روي تخت نیم خیز شدودر حالی که سرپایی اش را جلوي تخت می گذاشتم تا ان را به پا کند گفتم:بلند شو

 صبحانه بخور تا بهت بگم امروز قراره امروز چه اتفاقی بیفته

 نمی خواستم تا پیش ازخوردن صبحانه در این رابطه به او چیزي بگویم ولی وقتی اصرار زیادش را دیدم به او

 م که می خواهم امروز به منزل مادرم بروم تا او را ببینمگفت

 کیان خوشحال نشد تعجب هم نکرد.فقط براي مدتی نگاهم کرد و بعد پوزخند زد.ازنگاهش که تمسخر در ان موج

 می زد حالم گرفته شد.به خصوص پوزخندش بدجوري تو ذوقم زد.بدون اینکه خودم را ببازم گفتم:براي چی می

 خندي؟

رحالی که ازجا برمی خاست با حالتی بی تفاوت گفت:نمی خندم.فقط نمی دونم تو چطور می تونی سراغ ادمهایی د

 بگیري که اگه می خواستنت فراموشت نمی کردن

از کنایه اش احساس بغض کردم.براي اینکه نقطه ضعف دستش ندهم گفتم:کسی منو فراموش نکرده.شاید این 

به هر صورت خطا از جانب من بود ونمی بایست ان طور بی خبر خانه مان را ترك می  کوتاهی از جانب من بود چون

 کردم.

 کیان بدون حرف دیگري لباس پوشید و از اتاق خارج شد.نگاهی به سینی صبحانه انداختم.احساس حماقت می

 بخورد ولی او امادهکردم سینی را دست نخورده به اشپزخانه بر گرداندم تا اگر خواست همان جاصبحانه اش را 

 شد تا منزل را ترك کند.خیلی دوست داشتم دیگر محلش نگذارم ولی وقتی دیدم میخواهد از منزل خارج شود

 غرورم را شکستم ودر حالی که کیف دستی اش را بر می داشتم تا به دستش بدهم گفتم:کیان چه کار می کنی؟

 نگاهی به من انداخت و پرسید:چی روچه کار می کنم؟ همان طورکه مشغول مرتب کردن موهایش بود از اینه

 امروز منو می بري خونمون؟-

 خونتون؟مگه تو االن کجایی؟تا حاال فکر می کردم قبول کردي که خونت همین جاست.-

 نه منظورم خونه مادرم بود.-

رگردي اونجا؟با دلخوري بدونه اینکه به من نگاهی کند لباسهایش را مرتب کرد و گفت:می خواهی براي همیشه ب

نگاهش کردم و گفتم:اگه تو بخواهی بر می گردم!متوجه ناراحتی ام شد وبا لبخند نگاهم کرد گفت:من غلط کردم 

 چنین چیزي بخوام.

 خب پس بگو کی من...-

 صبر نکرد تا حرفم تمام شود و گفت:باشه یک وقت دیگه در این مورد صحبت کنیم.

 قدر وقت می بره اگه امروز وقت نداري باشه فردا یا یک روز دیگه.باشه؟چه صحبتی؟مگه این کار چ-

 مسئله وقتش نیست.-

 پس چی؟پاسخینداد و همچنان مشغول کار خودش بود.-

 گفتم:کیان؟نگاهیم کرد. بگو کی؟

 قاطع و محکم گفت:هیچ وقت.
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که سعی می کردم لرزش نداشته باشد  دلم فرو ریخت.همان چیزي را شنیدم که ارزو می کردم هرگز نشنوم.باصدایی

 گفتم:کیان خواهش می کنم.الهه منم خواهش میکنم.بزار زندگیمون همینطور که هست باقی بمونه.

 کیان یعنی...تو می خواهی من براي همیشه قید اونارو بزنم؟-

من هم مقصر بودم حاال نباید توقع مگه اونا این کار را نکردند؟نه اونا...اخه تو که بهتر از هرکسی می دونی ما...یعنی -

داشته باشم براي این کار پیشقدم بشن.به طرفم برگشت ومستقیم به چشمانم خیره شد وگفت:الهه بزار منم یک 

چیزرو به صراحت بهت بگم.هر چند یک باردیگه هم گفته بودم من فقط خودت رو می خوام.پس تو هم ازمن توقع 

که می دونم نه از من خوششون میاد ونه من تحملشون رو دارم مراوده داشته نداشته باش بخوام با خانواده ات 

باشم.در این رابطه کاري باهات ندارم.ازت می خوام تو هم کاري با من نداشته باشی اینم بگم اگر بخواهی با اصرار 

تو عالقه من نسبت به خودت زیاد اخم وقهر و هزار ترفند زنانه به اصطالح بین من و اونا روابطی ایجاد کنی فقط خللی 

 به وجود میاري حاال دیگه خودت می دونی.

کیان؟!بدون توجه به نگاه متعجبم کیف را ازدستم گرفت وخم شد وگونه ام را بوسید وبا گفتن خداحافظ ترکم کرد و 

خانواده ام رابطه رفت.مدتی حیران وسردرگم همان جا ماندم تا بتوانم به افکارم نظم بدهم.وقتی کیان نمی خواست با 

داشته باشد من باید چه می کردم.با خارج شدن گلی خانم از اشپزخانه به خودم امدم.داخل سینی که دردستش بود 

فنجانی چاي قرار داشت.دران لحظه همان چیزي بود که به ان احتیاج داشتم.چاي را برداشتم واز گلی خانم تشکر 

ر که چاي را جرعه جرعه می نوشیدم به خودم گفتم:در حال حاضر کردم.به هال رفتم وروي مبل نشستم.همان طو

تنها امیدم قولیست که کتی داده فقط خدا کند به خاطر اینکه مرا ارام کند چنین چیزي نگفته باشد.ان شب کیان مثل 

مطرح  همیشه به منزل امد.سعی کردم چیزي به رویم نیاورم.او هم طوري رفتار می کرد که گویی چیزي بین من واو

نشده است.وقتی براي خواب به اتاقمان رفتیم بار دیگر مسئله را عنوان کردم واو بدون اینکه حتی اجازه بدهد حرفم 

تمام شود گفت دیگر چیزي نگویم.به ناجار ساکت شدم وبا ناراحتی و بدون اینکه به او شب به خیر بگویم به 

دو سرجایش دراز کشید.هر چه منتظر شدم مرا به طرف رختخواب رفتم.او بدون توجه به من چراغ را خاموش کر

خودش بکشد وبه اصطالح منت کشی کند این کار را نکردو چند دقیقه بعد به خواب عمیقی فرو رفت.بر خالف اومن 

ساعتها بیدار بودم وبا حرص پیش خود نقشه می کشیدم که دیگرهیچ وقت با او حرف نزنم ویا اگر نتوانستم این کار 

زیاد محلش نگذارم ویا دست کم کاري کنم که حرصش را در بیاورم وخیلی فکرهاي دیگر که نتیجه اش  را بکنم

فقط حرص دادن خودم بود وبس زیرا او راحت وبدونه دغدغه به خواب عمیقی فرو رفته بودومن هم چنان در گیر 

د کرد.صبح روز بعد مثل همیشه کشیدن نقشه هاي پوچ و ابلهانه اي بودم که می دانستم دردي از من دوا نخواه

زودتر از او بیدار شدم ولی ان قدر سر جایم این پهلو وان پهلو کردم تا خودش بیدارشود.ساعت ازنه ونیم گذشته بود 

ومی دانستم کمکم دیرش می شود ولی به هیچ عنوان قصد نداشتم غرورم را بشکنم و صدایش کنم.هنوز به خاطر بی 

اراحت بودم.عاقبت ساعت از ده گذشته بود که چشمانش را باز کرد.زیر چشم اورا می محلی شب گذشته از دستش ن

پاییدم ابتدا نگاهی به ساعت دیواري کرد وبعد در جایش نیم خیز شدو ساعت مچی اش را از روي میز کنار تخت 

ایا بیدارم واگر این برداشت پس از اینکه مطمئن شد ساعت روي دیوار درست کار می کند به من نگاه کرد تا ببیند 

طور است چرا اورا از خواب بیدار نکرده ام.خودم را به خواب زده بودم.دستی به موهایش کشید وبه طرفم غلتید و 

بوسه اي روي لبانم نشاند.با اخم سرم را چرخاندم تا به این ترتیب به او بفهمانم هنوزکارشب گذشته اش یادم نرفته 

ش بلند می شد گفت: عزیزم صبح یک ساعت پیشت بخیر.متوجه منظورش نشدم است.خندید و در حالی که ازجای
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ولی پس از اینکه از اتاق خارج شد تازه فهمیدم که او هم متوجه شده من از قصد بیدارش نکرده ام ود تمام این مدت 

و بوسه اي روي  هم بیدار بوده ام. کیان چند دقیقه بعد به اتاق برگشت ودر حالی که اماده رفتن شدن بود خم شد

موهایم نشاند وگفت:الهه بی فایده است معلومه بیداري بهتره خودت رو اذیت نکنی.پاسخی به او ندادم.شاید هم 

خجالت کشیدم با باز کردن چشمانم گفته اش را تا ئید کنم.کیان بار دیگر صورتم را بوسید وبا گفتن خداحافظ از 

رج شود سپس از رختخواب بیرون امدم.ان روز تا شب دلگیر و افسرده اتاق خارج شد.ان قدر صبر کردم از منزل خا

بودم.به خصوص اینکه کیان مثل هر روز با من تماس نگرفت تا حالم را بپرسد.شاید او هم منتظر بود من به او تلفن 

غیر  کنم زیرا هر چه بود قهر از طرف من صورت گرفته بودوانتظار منت کشی از جانب او یک کم نا متعارف و

معقول به نظر می رسید.به هر حال ان روز اولین تجربه قهرم در زندگی مشترکم بود که خیلی هم تلخ و ناراحت 

کننده بود.فکر کنم بیشترین ضربه ان را هم خودم متحمل شدم زیرا برخالف من که تمام روز افسرده ودر افکار 

ل امد وچهره بشاش وسرحالش نشان میداد که حتی ناخوشایندي غوطه می خوردم کیان بی خیال و خونسرد به منز

یک دهم ناراحتی مرا هم متحمل نشده است.همان شب با او از در اشتی در امدم زیرا متوجه شدم قهر نه تنها دردي 

از من دوا نمی کند بلکه ممکن است کار را خراب تر از انچه هست کند.روز بعد وقتی با کتی در مورد این موضوع 

دیم گلی خانم نیز جریان فهمید و با خوشحالی گفت دعا می کند تا دل کیان نرم شود و اجازه دهد تا صحبت می کر

به دیدن خانواده ام بروم از اینکه تا این حد به فکر من بود خیلی خوشحال شدم ان روز کتی به من گفت با کیان 

 خانواده ات را بزند.صحبت کرده و توانسته او را قانع کند که نمی تواند به طور کلی قید 

 کتی عقیده داشت کیان به زودي این اجازه را به من خواهد داد فقط باید صبر داشته باشم . چند روز از این

ماجرا گذشت هر بار گلی خانم می پرسید : الهه جان چی شد ؟ تونستی راضیش کنی ؟ سرم را به نشانه منفی تکام 

می انداخت و با گفتن ال اله اال اهلل از من دور می شد نم یدانست چرا گلی خانم  می دادم و او با ناراحتی سرش را پایین

تا این حد به این موضوع توجه نشان می دهد ولی حدس می زدم شاید خودش را در موقعیت مادر من قرار می دهد 

م خیلی کم می او فقط یک دختر داشت که ازدواج کرده بود و پیش اقوام شوهرش در تبریز ساکن بود گلی خان

توانست به دیدن او برود زیرا نمی توانست خانه و کارش را رها کند در این بین دخترش فقط زمانی می توانست به 

دیدنش بیاید که همسرش او را به منزل اقوامش در تهران می اورد که البته این خیلی کم اتفاق می افتاد مثال سالی 

 .یکبار یا خیلی به ندرت شش ماهی یک بار

یکی از روزهایی که به شدت احساس افسردگی و دلتنگی می کردم گلی خانم کنارم نشست و براي اینکه مرا از ان 

حالت دلمردگی بیرون بیاورد داستان زندگی اش را برایم تعریف کرد او گفت : وقتی خیلی جوان بودم شوهرم را از 

ا مبادا تنها یادگارش که دختري حساس بود زیر دست دادم چون شوهرم را خیلی دوست داشتم ازدواج نکردم ت

دست ناپدري ازار ببیند از همان زمان با همت و تالش زیاد کار کردم و بدون اینکه دست به طرف اقوام و اشنایانم 

دراز کنم گیت بزرگ شد با هزار سختی او را به داشنگاه فرستادم از قضا دانشگاه تبریز پذیرفته شد سه سال بدون 

نه حادثه اي گذشت تازه داشتم نفس راحت می کشیدم و با خودم فکر می کردم که عاقبت به ارزویم رسیده هیچ گو

ام که یک روز با یک تماس از تبریز فهمیدم اي دل غافل هر چه رشته بودم پنبه شده براي سر دراوردن از اوضاع به 

که تو خیابانی که خوابگاه انجا قرار داشت مغازه اي را  تبریز رفتم و انجا فهمیدم گیتا دلباخته پسري به نام یاشار شده

اداره می کند بدون اینکه ان پسر را ببینم به گیتا گفتم که او به دردش نمی خورد ولی گیتا اصرار داشت از نزدیک با 

شد و  او اشنا شوم براي اینکه دلش را نشکنم به اتفاق او به دیدن یاشار رفتیم با یک نظر حدسم مبدل به یقین
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سرسختانه مخالف ازدواج ان دو شدم ولی گیتا که پاك عقل و هوشش را باخته بود پایش را در یک کفش کرد که یا 

 او یا هیچ کس گلی خانم اهی کشید و ادامه داد :

 خسته ات نکنم مادر خالصه از من نه و از او اره بود تا اخرش تسلیم شدم و اجازه دادم با مردي که همان موقع

خوبی میدانستم احساسات و عواطف گیتا نسبت به او از سر سادگی و کم تجربگیست ازدواج میکند. او هم درسش  به

را تمام کرد وهمان جا ماندگار شد.تا مدتها به خاطر بعد مسافت نمیدانستم شرایط دخترم چطور است.هر بار که به 

دت چیزي پیش نیامده بود که نشان بدهد آن دو با هم تبریز می رفتم یکی دو روز بیشتر مهمان او نبودم. در این م

مشکل دارند. یک روز برحسب اتفاق متوجه شدم گیتا و شوهرش با هم بحث و جدل دارند. بدبختانه موقعی بود که 

 گیتا بچه دومش را هم در راه داشت

خودم میدیدم دوست گلی خانم آهی کشید و لحظه اي سکوت کرد.من که وجه اشتراکی بین زندگی دختر او با 

 داشتم بدانم باقی سرگذشت گیتا چگونه است

 گلی خانم اختالف دختر و دامات سر چه چیز بود؟ -

گیتا و شوهرش از لحاظ سطح فرهنگی و سواد به هم نمیخوردند. گیتا لیسانس داشت در صورتی که یاشار حتی -

 مدرك سیکلش را هم نگرفته بود .

ا گفت نتوانستم حیرتم را نشان ندهم و با تعجب گفتم : دخترت این موضع را وقتی گلی خانم این موضوع ر

 میدانست؟

گلی خانم با تاسف آهی کشید و گفت: متاسفانه بله، همه چیز را میدانست و همین است که گاهی دلم خیلی میسوزد. 

بریز شهر کوچکیست و چون حساب کسیکه نمیداند با کسی که میداند جداست. گیتا حتی این را هم میدانست ت

ممکن است یاشار به او حتی اجازه کار کردن هم ندهد.با وجود این پایش را کرد تو یک کفش که اال و بال یا او یا 

 هیچکس .

 وقتی گلی خانم از دخترش تعریف میکرد یاد خودم و کارهایی که سر مادر درآورده بودم افتادم. به همین خاطر

برایم خیلی جالب شده بود و به شدت کنجکاو بودم باقی ماجرا را بشنوم. گلی خانم  دانستن جزئیات زندگی گیتا

 ادامه داد: 

 پیش از ازدواج، گیتا با یاشار شرط میکند که اجازه بدهد کار کند و او هم قبول میکند، ولی بعد از ازدواج به

 رستان و اینکه همه همدیگر رابهانه مخالفت پدر و مادرش با کار کردن عروسشان و کوچک بودن محیط شه

 میشناسند و خالصه به هزار دلیل و بهانه اجازه کار کرده به او را نداد و عزو جز گیتا براي اینکه یاشار را راضی

 کند نتیجه اي نداشت .

 با تاثر شدید گفتم: گلی خانم االن دخترت چه کار میکند؟ 

 ست بکنه، اوایل خیلی زور زد تا شاید شوهرش رو به راه آهی از سر تاسف کشید وگفت: دیگه چه کار میخوا

 بیاره، ولی وقتی دید کاري از پیش نمیبره راه سازش رو پیش گرفت. با وجود دو پسر بچه چهارده ساله و یازده

سپس آهی کشید و ادامه داد : ساله و رسیدگی به درس و خوردو خوراکشان دیگه فرصتی نداره به خودش و 

 رکنه طفلی بچه ام. االن از صبح تا شب یکسره سرپاست. میشوره، می پزه، تا بچه ها و شوهرش آرزوهاش فک

مادر و پدر شوهرش که با اونا زندگی میکنن در راحتی باشن. وقتی هم که وقت اضافه داشته باشه پشت دار قالی چند 

 متریش میشینه گل بندازه تا شاید کمک خرج زندگیش باشه .
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 هم تحصیل حیف از اون _

 گلی خانم هم سرش را تکان داد وگفت: چی بگم مادر، اونقدر براي خودم همین حرف تو رو تکرار کردم که 

دیگه خسته شدم.گاهی با خودم فکر میکنم چرا بعضی ها میگن فالن کس قسمتش بودهد یا پیشونی نوشتش این 

دخترمن تو تهرون خواستگاراي خیلی خوب  بوده در صورتی که قسمت هر کس رو خودش رقم میزنه. مثال همین

داشت. حتی یکی از اونا اونقدر وضعش خوب بود که میگفت اگه گیتا بخواد براي گرفتن فوق لیسانس اونو به خارج 

میبره، ولی اون دست گذاشت رو آدمی که خودش هم میدونست از نظر سواد و سطح فکر با اون از زمین تا آسمون 

 ش گفتم دختر فکر یک روز و دو روزت رو نکن، این مرد قرارهفرق داره. هرچی هم به

 براي همیشه با تو زندگی کنه. ببین اگه یک روز عشق رواز زندگیت سوا کنی میتونی بازم روي زندگی با اون

 حساب کنی یا نه. گوشش بدهکار حرفهاي من نبود که نبود .

 مرا به فکر برو برد .ناخودآگاه خودم را با گیتا مقایسهاین حرف گلی خانم که از سر عقل و درایت زیاد بودش 

 کردم. شاید زندگی او شباهتی با من نداشت، ولی اختالفاتی که گلی خانم از آن یاد کرده بود کم و بیش

 درزندگی من هم دیده میشد.با وحشت فکر کردم نکند من هم مجبور باشم همان کاري را بکنم که او کرد،

 قاید شوهرم و ندیدن همیشگی خانواده ام.خودم را از افکار ناراحت کننده خالص کردم و بهیعنی سازش با ع

 خودم گفتم هیچ وقت و به هیچ قیمت به کیان اجازه نخواتم داد با من چنین معامله اي بکند و هر طور شده به

 دیدن خانواده ام خواهم رفت ، حتی اگر او مخالف این کار باشد

 مرا از فکر بیرون آورد: صداي گلی خانم 

 الهه جون خیلی خسته ات کردم . بیا مادر، این لیوان شیر رو سر بکش برات خوبه .

به چهره مهربان و فهمیده گلی خانم نگاه کردم و بدون اراده پرسیدم: گلی خانم میشه بپرسم چند کالس سواد داري 

 ؟

ادر، به یک آدم بی سواد نمیاد حرفهاي منطقی و درست شاید او هم متوجه منظورم شد. لبخندي زد وگفت: چیه م

 بزنه؟ 

 سرم را تکان دادم و گفتم: گلی خانم، امکان نداره شما سواد نداشته باشید

صداي خنده اش را شنیدم. احساس مسرت وشادي از برق چشمانش پیدا بود. شاید از اینکه یکی پیدا شده بود تا 

ود. ابتدا از گفتن طفره میرفت، ولی وقتی زیاد اصرار کردم گفت که تا پنجم استعدادهایش را کشف کند خوشحال ب

دبیرستان قدیم درس خوانده و یک سال مانده بود تا دیپلمش را بگیرد که پدر و مادرش را در یک سانحه از دست 

کن میشود و میدهد و همان باعث میشود که نتواند ادامه تحصیل بدهد. پس از فوت پدر و مادرش پیش عمویش سا

 یک سال بعد هم با مردي ازدواج میکند

 به گلی خانم خیره شده بود و با خودم فکر میکردم زمانی که او درس میخواند سطح سواد، آن هم تا دیپلم کار

 هر کسی نبوده و در آن زمان چیز ارزشمندي بوده، پس چطور گلی خانم به جاي کار کردن در ادارات و

 انتخاب کرده بود؟شرکتها این شغل را 

 شاید افکارم بی حدي بی پرده بود که او نیز آن را از نگاهم خواند، زیرا گفت: اون زمان با اینکه هنوز دیپلم 

 نگرفته بودم چند تا کار خوب تودو سه شرکت معتبر برام پیدا شد، ولی خودم ترجیح دادم نون بازوم رو بخورم

 تا اینکه شرافتم رو بفروشم .
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 کردن تو شرکت چه ربطی به فروختن شرافت و این جور چیزا داشت کار -

الهه جون اون زمان با حاال خیلی فرق داشت . متشیها وقتی پیشرفت میکردند که معشوقه مدیر عامل شرکت یا  -

 .کارمنداي بلند پایه اونجا میشدن. در غیر این صورت زیاد نگهش نمیداشتند و به بهانه اي ردش میکردند بره 

 ابروانم را باال بردم و با تعجب سرم را تکان دادم ، احساس میکردم گلی خانم را بیشتر از پیش دوست دارم و

 .ارزشش برایم دو چندان شده است. از هم صحبتی با چنین شخص فهمیده اي به خود میبالیدم

 رفتم و در حالی که هنوز دلمبا آمدن کتی به منزل سکوت بین ما برقرار شد و من براي صحبت با او به هال 

 میخواست با گلی خانم صحبت کنم و از نصایح ارزشمندش بهره من شوم. از آن روز به بعد رابطه ام با گلی خانم

 خیلی بیشتر و صمیمانه تر از گذشته شده بود. به هیچ قیمت حاضر نبودم او کارهاي مرا انجام دهد. هر وقت

 کردم، ولی او به من تذکر میداد که این کار را نکنم، زیرا ممکن بود کیان بهفرصتی پیش می آمد به او کمک می

 رابطه صمیمانه ما معترض شود. چون کیان را میشناختم حرفش را پذیرفتم، ولی گاهی دور از چشم بقیه او را

 ابراز عالقهدرآغوش میگرفتم وصورت مهربان و خندانش را غرق بوسه میکردم . در چنین مواقعی گلی خانم از 

من نسبت به خود به حدي متاثر میشد که اشک در چشمانش حلقه میزد وگاهی میگریست. ازگریه او به شدت 

ناراحت میشدم. گاهی من هم با او میگریستم، زیا هر دو یک درد مشترك داشتیم. او از دخترش دور بود و من از 

 شدمادرم و شاید همین باعث پیوند مستحکمی بین من و او می

 هفته ها به سرعت برق و باد میگذشت. سه هفته از خوابی که در مورد مادرم دیده بودم گذشته بود. با هزار

 ترفند و التماس و خواهش هم نتوانسته بودم کیان را راضی کنم مرا براي رفتن به دیدن مادرم همراهی کند.

 ثل اولین بار نترسیده بود،ولی باز هم احساسیک شب باز هم با دیدن خوابی بد از جا برخاستم. هر چند که م

 ترس و تنهایی میکردم.زیر نور چراغ کیان را دیدم که به خوابی عمیق و شاید هم خوش فرو رفته بود. به آرامی

 از تخت پایین آمدم و آهسته و بی صدا در اتاق را باز کردم و خارج شدم. باز هم بی تاب ودلتنگ بودم.نگاهی به

 ختم، نمیه شب بود و به وقت نماز خیلی مانده بود، با این حال وضو گرفتم تا نماز بخوانم. به اتاقساعت اندا

 پذیرایی رفتم و مبل را کنار کشیدم و زیر اندازي پهن کردم و به نماز ایستادم. پس از نماز احساس آرامش

 صبح شده است، سپس نماز خواندم.میکردم، ولی هم چنان دلتنگ بودم. آنقدر صبر کردم که مطمئن شدم اذان 

 همین که میخواستم به طبقه باالت برگردم کتی را دیدم که براي خوردن قرص هایش به آشپزخانه میرفت. با

دیدن من فهمید باز هم بی خوابی به سرم زده است. متاثر و غمگین سرش را تکان داد و به آشپزخانه رفت. من که 

ل او رفتم و از خواستم تا قرص مسکنی هم به من بدهد. کتی در سکوت این کار را سرم به شدت درد میکرد به دنبا

کرد. پس از خوردن قرص از او تشکر کردم و به طیقه باال رفتم وسر جایم دراز کشیدم. ساعتی بعد به چنان خواب 

دیک ظهر بود که از عمیقی فرو رفتم که تا نزدیک ظهر بیدار نشدم و حتی نفهمیدم کیان چه وقت سر کار رفت. نز

خواب بیدار شدم. تازه دست و صورتم را شسته بودم که گلی خانم گوشی تلفن را برایم آورد و گفت که کیان پشت 

خط است.گوشی را از او گرفتم .کیان حالم را پرسید گفت که خوابم آنقدر عمیق بوده که دلش نیامده بیدارم کند. به 

قیقت این طور نبود. احساس کسلی و خستگی تمام وجودم را گرفته بود. او گفتم که حالم خوب است، ولی در ح

حوصله هیچ چیز و هیچ کس را نداشتم.پس از چند دقیقه کیان خداحافظی کرد و من گوشی را سر جایش گذاشتم. 

مدتی به همان صورت روي صندلی نشستم و به جایی خیره شدم تا اینکه گلی خانم براي خوردن صبحانه صدایم 

د. اشتهایی براي خوردن نداشتم. به او گفتم که میلی به خودن صبحانه ندارم و خواستم به اتاقم بروم که با دست کر



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 5 9  

 

به من اشاره کرد کمی صبر کنم. منتظر شدم تا حرفش را بزند. گلی خانم لحظه اي به راه پله نگاه کرد و بعد به من 

اهد کسی صدایش را بشنود. بدون صحبت به آشپزخانه رفتم و اشاره کرد تا به آشپزخانه برگردم. متوجه شدم نمیخو

 روي صندلی نشستم

 الهه جون اگه بهت بگم مادر و برادرت خیلی دلواپست هستند حرفم را باور میکنی؟«: گلی خانم با نگرانی گفت 

 از شنیدن این حرف جا خوردم و گفتم: گلی خانم تو چیزي میدونی که من از اون بی خبرم؟ 

 را تکان داد و گفت: آره مادر، دوست داشتم زودتر از این موضوع رو بهت میگفتم  سرش

 نگاهم را به چشمانش دوختم تا بگوید جریان چیست

گلی خانم نفسی تازه کرد و بعد با صداي آهسته اي گفت: از وقتی که اینجا اومدي تا به حال برادرت چند بار به اینجا 

 زنگ زده و حالت را پرسیده .

 نفسم در سینه حبس شد فکر همه چیز را میکردم به جز اینکه چنین چیزي را بشنوم. از خود بی خود شدم.

 وقتی به خود آمدم با صدایی که گویی از ته چاه ببیرون می آمد پرسیدم : 

 گلی خانم راست میگی؟ =

 د آره عزیزم راست میگم. آخرین بار هم دو هفته پیش بود که شما خانه نبودی-

 اون چی گفت؟ -

 چیز خاصی نگفت فقط حالتون رو پرسید و بهتون سالم رسوند بعد هم خداحافظی کرد-

 کیان چیزي میدونه؟ -

464 

 گلی خانم سرش را تکان داد و گفت: بله، همون دفعه اول موضوع رو به آقا گفتم،ولی به من گفت حق ندارم 

 نکردم که حرف آقا رو گوش ندادم.ولی خدا گواهه از اینکه شمارو شما رو در جریان بگذارم. میدونم کار خوبی

 ناراحت میبینم دلم ریش میشه. وقتی از شما شنیدم گفتید خانواده تون فراموشتون کردند فقط خواستم بهتون

 بگم مگه میشه آدم عضوي از پیکر خودش رو فراموش کنه .

 بودم چرا کیان نخواسته من بدانم برادرم سراغم را گرفته همانطور که مبهوت به او نگاه میکردم در این فکر

 است و چرا این موضوع را از من پنهان کرده بود

به گلی خانم که اشکهایش را با روسري اش پاك میکرد نگاه کردم. دستم را روي دستش گذاشتم و گفتم: گلی 

 خانم،براي چی گریه میکنی؟ 

 ه روتم. خیلی دلم میخواست همون روز اول این موضوع رو بهت بگم .الهه جون حاللم کن . به خدا شرمند -

 گلی خانم، شما بهترین دوست من هستید. به خدا هیچ وقت اینم لطفی را که در حق کردید فراموش نمی کنم . -

 الهه جون بیشتر از این خجالتم نده  -

کردم. دستم را روي دستش گذاشتم و گفتم: نه به گلی خانم که اشک هایش را با گوشه روسی اش پاك میکرد نگاه 

گلی خانم،من میفهمم شما چقدر خاطر منو خواستید که این موضوع رو گفتید و گرنه من به خیال اینکه خانواده ام 

دیگه نمیخاهند منو ببینن روز به روز ازشون بیشتر فاصله میگرفتم،ولی حاال که فهمیدم چقدر نگرانم هستند دیگه 

 و هر جور شده به دیدنشون میرم. حتی اگه کیان نخواد بیاد . صبر نمیکنم

 گلی خانم نفس راحتی کشید و گفت: الهی شکر. آره مادر برو ،فقط من میدونم مادر چقدر دلتنگ دیدنته. بچه 
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 آدم حتی اگه بدترین هم باشه،دل آدم براش پر میزنه چه برسه به تو که اینقدر خوب و پاکی. حاال دیگه خیال

 منم راحت شد چون این جرف مثل یک کوه روي سینه ام سنگینی میکرد .

 گلی خانم، خیالت راحت راحت باشه. هیچ کس نمیفهمه شما به من چیزي گفتید -

 گلی خانم لبخند زد وگفت: همین که بدونم کاري کردم که خدا از من راضی باشه برام بسه. قبل از اینکه بخوام 

 ه جارو کرده بودم حتی فکر اینکه بخوان منو اخراجم کنند .چیزي بهت بگم فکر هم

 واي گلی خانم نگو، خدا آن روز رو نیاره. محبت شما باعث شده من تو تنهایی این خونه نپوسم -

 چیزي به خاطرم اومد و پرسیدم: به جز کیان کی دیگه از موضوع خبر داره؟

 نه،چون یکبار شنیدم خانم به آقا کیان میگفت دختر مردم دقنمیدونم مادر. فکر کنم خانم هم موضوع رو میدو-

 کرد،تا کی میخواي موش و گربه بازي دربیاري. آقا در جوابش گفت تا هر وفت که دلم....اصالً این حرفها رو

 ولش کن حاال که حقیقت رو فهمیدي سعی کن هر طور که شده با خانواده ات تماس بگیري. من درك میکنم

 نگران حالت هستند . اونا چقدر

 گلی خانم،کیان نمیخواد منو ببره خونه مادرم اونا رو ببینم،منم روم نمیشه تنهایی برم -

 رو شدن نداره،آدم که نباید به خاطر رو نشدنش به کسانی که دوستشون داره ضربه بزنه. سعی کن زودتر-

 بري چون هر چی دیر بشه دیدنشون برات سخت تر میشه .

 اي او امیدواري تازه اي پیدا کردم و گفتم: آره،دیگه کاري به این ندارم نخواد بیاد. من خودم میرم. با حرفه

 کیان هم دلش نخواست میتونه نیاد. مهم اینکه من مادر عزیزم رو ببینم .-

 گلی خانم آغوشش را برایم گشود. با میل و رغبت خودم را در آغوشش انداختم و صورتش را بوسیدم. گلی

 خانم باز هم از من حاللیت خواست. صورتش را بوسیدم تا به او نشان بدهم ارزش کاري که کرده بیشتر از آن

 .است که بخواهد ازمن حاللیت بطلبد

 او را ترك کردم و به طبقه باال رفتم تا کمی استراحت کنم. سردردم آرام شده بود،ولی احساس کوفتگی داشتم

 قلبم غنچه زده بود. فکر میکردم این خستگی و کسلی هنوز هم در اثر کم خوابی شببا وجود این گل امید در 

گذشته است به همین خاطر روي تخت دراز کشیدم و چشمانم را روي هم گذاشتم و نفهمیدم چه وقت به خواب 

 رفتم.

 

 را درون آسیاب خردچند روز به شدت بیمار و تب دار بودم. گلویم به شدت درد میکردم و گویی استخوانهایم 

 کرده بودند. بعد از چهار روز کم کم حالم رو به بهبود رفت، ولی احساس سستی و کسلی هم چنان دست از

 سرم برنداشته بود و حال بلند شدن از رختخواب را در خود نمیدیدم. گلی خانم عقیده داشت حرفهاي او مرا از

 م احساس کسالت و ناراحتی میکردم . کیان در مدت بیماري امپا انداخته ولی او را مطمئن کردم پیش از آن ه

 خیلی به من محبت کرد. عصرها زودتر به منزل می آمد تا کنارم باشد. شاید همین بیماري فرجی بود براي اینکه

 قتبتوانم او را راضی کنم تا به دیدن خانواده ام بروم. او با این شرایط حاضر شد به من اجازه بدهد که هیچ و

اصراري براي همراهی او نداشته باشم. به خاطر دارم وقتی اجازه دیدن خانواده ام را داد چنان خوشحال شدم که به 

کلی یادم رفت تا آن موقع حال باز کردن چشمانم را نداشتم. چنان از جا پریدم و دستانم را دور گردنش انداختم که 

 او هم تعجب کرد و گفت: 
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  فیلم بازي میکردي و مریض نبودي اي کلک، نکنه تا حاال

 همان روز از کتی خواستم با حمید تماس بگیرد. کتی بدون اعتراض با او تماس گرفت و پس از کمی صبحت

 گوشی را به من داد. با وجودي که هنوز گیح و منگ بودم ،ولی با شنیدن صداي حمید نتوانستم از بروز هیجانم

 دت میگریستم چند بار نام او را به زبان آوردم. از مکثی که حمید هنگامخودداري کنم و در حالی که به ش

صحبت میکرد فهمیدم او نیز خیلی متاثر شده است.حمید بدون اینکه گله گذاري و یا حتی سرزنشم کند حالم را 

 دهپرسید و گفت که دل همه برایم تنگ شده است و از من خواست به منزل مادر بروم و گفت که همه خانوا

بخصوص مادر براي دیدنم لحظه شماري میکنندبا اطمینانی که به او داشتم میدانستم این حرف را براي دلخوشی من 

 به زبان نیاورده است و شک نداشتم

 همانطور است که او میگوید. در حالی که اشک از چشمانم سرازیر بود فهمیدم احساسی که در وجود من بود

 است. آنان فکر میکردند که این بی تفاوتی از طرف من و به خواست خودم بوده است .در آنان نیز وجود داشته

 آن شب براي اینکه نشان بدهم حالم خوب شده خودم را حسابی آراستم و با بی صبري منتظر آمدن کیان شدم.

 و سرگیجه هاي با وجودي که شادي حاصل از صحبت با برادرم بیماري را از یادم برده بود،ولی لرزش دست و پا

گاه و بیگاهم به من میفهماند که خیلی ضعیف شده ام و ممکن است مدتی طول بکشد تا بنیه اولم را به دست بیاورم. 

بدون اینکه اهمیتی به ضعف بدنی ام بدهم به استقبال کیان رفتم. عاقبت توانستم او را راضی کنم تا اجازه بدهد به 

 دید ن خانواده ام بروم

 فقت کیان را گرفتم بی درنگ با حمید تماس گرفتم و به او گفتم می خواهم به دیدن مادر بروم و از اووقتی موا

 خواستم مرا همراهی کند تا خجالتی را که احساس میکردم در سایه حمایت او از یاد ببرم . حمید وقتی فهمید

م می آید . میدانستم ممکن است کیان از میتوانم به منزل مادر بروم خیلی خوشحال شد و گفت که خودش به دنبال

 این کار خوشش نیاید به همین خاطر قبول نکردم و به او گفتم بهتر است همدیگر را منزل مادر مالقات کنیم.

 صبح روز بعد وقتی کیان با من خداحافظی میکرد بار دیگر به او یاداوري کردم که میخواهم به منزل مادرم بروم

 منتظر آمدن آژانس باشم . او را بوسیدم و از او تشکر کردم . پس از رفتن کیان با گفت ساعت یازده صبح

 خوشحالی گلی خانم را در آغوش گرفتم و چندین بار بوسیدمش ، سپس دوان دوان به اتاق برگشتم تا همان

 موقع براي رفتن آماده شوم

 این با ارزشترین تجربه من در زندگی بود . لحظههیچ گاه نمیتوانم صحنه دیدار با خانواده ام را فراموش کنم . 

 اي که مادر را دیدم با تمام وجودم فهمیدم تا کنون از چه نعمتی محروم بوده ام . لحظه اي که در آغوشش فرو

 رفتم برایم وصف ناپذیرترین لحظه ها بود . یکسره میگریستم و از مادر میخواستم مرا ببخشد . مادر هم

 محکم مرا در آغوش میفشرد گویا میترسید لحظه اي از آغوشش جدا شوم . خطوط چهره میگریست و چنان

 مادر عمیق تر از پیش شده بود و همین دلم را می سوزاند ، زیرا به خوبی مشخص بود نگرانی من او را چنین

 ز خود راندهشکسته کرده است . خداي من چه اشتباهی کرده بودم که فکر می کردم مادر براي همیشه مرا ا

است . من که میبایست بهتر از هر کس دیگري مادر را می شناختم و میفهمیدم حرفهایی که به کتی گفته بود از سر 

 ناچاري و عصبانیت بوده است . لعنت به من که این احساس پاك را درك نکرده بودم و باعث شده بودم

 مدتها دوري من او را چنین افسرده و شکسته کند

 ر تصورم نمی گنجید تا این حد براي خانواده ام عزیز باشم . الهام همچنان رئوف و مهربان اشک میریختحتی د
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 و با پذیرایی از من محبتش را نشان میداد ، مبین لحظه اي از آغوشم جدا نمیشد و هر چه الهام به او میگفت

 گفت اگه خاله رو بغل نکنم بازم قهرخاله را خسته کردي قبول نمیکرد و با زبان شیرین و خواستنی اش می

 .میکنه میره

از حسام خبري نبود از حال او جویا شدم ، آشفتگی نگاه مادر به من فهماند که حسام تنها کسی است که هنوز از 

دست من دلخور و ناراحت است . براي اولین بار به او حق دادم ، زیرا اگر من هم جاي او بودم نمیتوانستم کسی را 

 با حیثییت خانواده ام بازي کرده ببخشم.که 

 دلم براي همه جاي خانه تنگ شده بود . حتی اتاق تنگ و نیمه تاریک خودم که نامش را دخمه تنهایی گذاشته

 بودم . هیچ تغییري در خانه پدید نیامده بود به جز اینکه جاي من دیگر آنجا نبود

 دم که زنگ در به صدا در آمد و لحظه اي بعد حمید با ناراحتیهنوز از چشمه محبت خانواده ام سیراب نشده بو

 به من خبر داد که اژانسی جلوي در منتظر است تا مرا به منزل بازگرداند ، نگاهم به ساعت افتاد هنوز نیم

د راننده ساعت به بازگشت حسام به منزل مانده بود . خیلی دلم میخواست صبر کنم تا او را ببینم ، ولی میدانستم نبای

آژانس را زیاد در انتظار بگذارم . با دلی پر خون تک تک اعضا خانواده ام را بوسیدم و از آنان خداحافظی کردم . 

حمید و مادر تا جلوي در بدرقه ام کردند . مبین گریه می کرد و الهام او را در آغوش گرفته تا گریه اش را آرام کند 

ه روحم چنگ می کشید . مادر از من خواست مواظب خودم باشم و زود به زود . صداي فریاد مبین که مرا میخواند ب

به دیدنش بروم . به او قول دادم که مرتب به دیدنش بروم ، ولی نمیدانستم تا چه حد میتوانم به قولم پایبند باشم . 

 در حالی که نمیتوانستم جلوي اشکهایم را بگیرم بار دیگر مادر را بوسیدم و از او

 افظی کردم.خداح

 بار دوم که به منزل مادرم رفتم حسام را دیدم . آن روز اتفاقی زودتر از همیشه به خانه برگشته بود و لباس

 خدمت تنش بود دلم براي دیدن چهره جذاب و مردانه اش یک ذره شده بود ، به محض اینکه فهمیدم آمده تا

 توقع برخورد خوبی را داشته باشم ، ولی فکر این را هم نمیجلوي در به استقبالش رفتم . میدانستم نباید از او 

 کردم که بی محلی اش مثل آتش در جانم بیفتد . حسام به محض دیدن من سرش را پایین انداخت و بعد از

پاسخ سالمم بدون اینکه محلم بگذارد به طرف اتاقش رفت . میدانستم اگر در مرام و مذهبش پاسخ سالم واجب نبود 

آن کالم را هم از من دریغ میکرد ، برخورد سردش حدسم را تبدیل به یقین کرد که مرا نبخشیده است و هنوز شاید 

هم به شدت از من دلگیر است . عجیب بود که تازه فهمیدم چقدر دوستش دارم و توجه او چقدر برایم با اهمیت و با 

کست . بدون اینکه از حضور مادر و الهام که مارا ارزش است . وقتی پشتش را به من کرد تا به اتاقش برود دلم ش

نگاه می کردند خجالت بکشم براي نخستین بار و بدون ذره اي احساس غرور به او گفتم: حسام اگه فکر میکنی 

گناهم اینقدر بزرگه که نمیتونی منو ببخشی سرزنشت نمیکنم ، اما دیگه پشتت رو بهم نکن ، چون طاقت این یکی رو 

اگر ..... نتوانستم حرفم را تمام کنم و با صداي بلند به گریه افتادم . او هم توقع شنیدن چنین چیزي را  ندارم ، من

نداشت . لحظه اي در جا خشکش زد و بعد به طرفم برگشت . چون کودکی کتک خورده بدون اینکه اختیار اشکهایم 

ا تاثر به من خیره شده است ، شاید تصور من را داشت باشم گریه میکردم . از پس چشمان خیسم او را دیدم که ب

چنین بود پس از مکثی کوتاه چند قدم به طرفم برداشت .نمیفهمیدم چه کار میخواهد بکند ، ولی خودم را براي 

دریافت یک سیلی از جانب او آماده کرده بودم . حتی خواسته خودم چنین بود تا به این وسیله خودش را خالی کند . 
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یم ایستاد سرم را پایین انداختم تا او مالحظه ام را نکند ، ولی به عکس او سرم را در آغوش گرفت و با وقتی روبه رو

 صدائی که بغضش را به وضوح نمایان میکرد

 گفت : الهه گریه نکن ، چون بار گناهی که روي دوش منه از همه سنگین تره ، اگه قرار باشه کسی بخشش

نقدر جا خوردم که اشکم خشک شد . حسام بوسه اي روي موهایم نشاند و بدون گفتن بخود منم ، الهه منو ببخش. آ

حرف دیگري به اتاقش رفت . وقتی به خودم آمدم قدمی برداشتم تا دنبالش بروم که الهام با دست اشاره کرد او را 

مرا به سمت کیان به حال خودش بگذارم . فهمیدم حسام خودش را مقصر میداند و فکر میکند سخت گیریهاي او 

سوق داده است . دلم می خواست به او می گفتم این فکر درست نیست و من بودم که براي بدست آوردن چیزي که 

فکر میکردم از آن بی بهره ام تالش کردم و اکنون که آن را به دست آورده بودم فهمیدم که تالش بیهوده اي کرده 

 ام

البته بیشتر تلفنی بود ، زیرا کیان اجازه رفتن به منزل مادر را زیاد نمیدادسه ماه کماکان با خانواده ام ارتباط داشتم . 

از ازدواجم گذشته بود که شنیدم مادر میخواهد جهیزیه ام را برایم بفرستد ، موضوع را به کیان گفتم ، ولی او 

چیز دیگري نبود . با این حال مادر مخالفت کرد . البته حق با او بود زیرا همه چیز در منزل فراهم بود و احتیاج به 

معتقد بود بدون جهیزیه مانند مهمان در آن خانه هستم و اگر بخواهم روزي از مادر شوهرم جدا شوم چیزي براي 

رفع احتیاج نخواهم داشت . طفلی مادر شرایط زندگی مرا نمیدانست . هر چند خودم هم نمیدانستم در آن خانه چه 

با همسرم و مادر شوهرم زندگی میکنم یا او با ما . پافشاري مادر براي این کار باعث شد دست موقیعتی دارم . آیا من 

به دامن حمید شوم تا او به مادر بقبوالند که من حتی جاي نگهداري از وسایل را هم ندارم ، با پادرمیانی حمید مادر 

ی در این رابطه به میان نیامد ، ولی بعدها راضی شد تا از خیر فرستادن جهیزیه ام بگذرد . پس از آن دیگر صحبت

فهمیدم جهیزیه ام را به خانواده اي مستمند که دختر دم بخت داشتند بخشیده اند. با فهمیدن این موضوع احساس 

عجیبی به من دست داد . احساسی بین شادي و غم و شاید هم کمی حسادت البته این فقط ظاهر قضیه بود و چند سال 

توصیه مادر ، همان روزها حمید به نام خودم حساب بانکی باز کرده است و معادل بهاي جهیزیه ام را  بعد فهمیدم به

 برایم سرمایه گذاري کرده است

 از ارتباط با خانواده ام بسیار خرسند و شاد بودم . هر چند که زیاد نمیتوانستم منزل مادرم بروم ، ولی دیدن

 ود . همه چی به نسبت خوب پیش میرفت و من امیدوار بودم با گذشت زمانماهی یکبار آنان هم برایم غنیمت ب

 بهتر هم بشود . 

 تا اینکه یک روز گلی خانم مشغول تمیز کردن انباري منزل بود و من از روي بی کاري به

 سبابکمکش رفتم . در حین تمیز کردن آنجا ، چشمم به کیف دستی مردانه اي به رنگ قهوه اي افتاد که زیر ا

 و اثاثیه افتاده بود . به خاطر آوردم یکبار که کیان دنبال مدرکی می گشت و آن را پیدا نمی کرد گفت که براي

 جمع آوري مدارکش احتیاج به یک کیف دستی دارد . با خوشحالی آن را برداشتم و خاك رویش را با تکه اي

 و مشخص بود اگر گرد و خاك آن گرفته شود کامال پارچه گرفتم و به آن نگاه کردم . کیف تمیز و سالمی بود

 نو است و میشود از آن استفاده کرد . اول فکر کردم ممکن است به درد کیان بخورد ، ولی رنگ قهوه اي آن به

 نظرم کمی غیر عادي رسید . همین که چشم به قفل قدیمی و بدون رمز آن افتاد فهمیدم اصالً به درد او نمیخوره

 ث شد به فکر بیفتم که براي تولدش یک کیف رمز دار بخرم . همین که خواستم کیف را بین اسبابهمان باع

 و اثاثیه بدرد نخور انباري بیندازم فکري ذهنم را مشغول کرد ، با خودم گفتم درست است که قفلش قدیمی
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 ته شده اي که کشوهاياست و رنگش هم به درد بیرون بردن نمیخورد ، ولی میشود مدارك و کاغذهاي انباش

 کمد را اشغال کرده در آن گذاشت . با این فکر آن را برداشتم ، بدون اینکه حتی به این فکر بیفتم که ممکن

 است چیزي داخل آن باشد . گلی خانم هنوز مشغول جمع و جور بود که کیف را به او نشان دادم و گفتم : گلی

 خانم این کیف مال کیه ؟

 نمیدونم مادر ، فکر کنم مال آقا باشه ، خیلی وقته اینجاست ، فکر کنم خرابه . "نداخت و گفت :نگاهی به آن ا

اکثر اینایی که میبینی خیلی وقته ایناست ، هی خانم میگه یکی رو  "بعد اشاره اي به یک سري وسایل کرد و گفت : 

شلوغ شده ، یک چیزي میخوام باید کلی  بیارم جمعشون کنه ببره ، منم وقت نمیکنم . ولی دیگه بدجوري اینجا

 دنبالش بگردم . ایندفعه اگه سمسار دیدم باید بیارمش این ات و آشغاال رو جمع کنه ببره

 لبخندي زدم و گفتم : گلی خانم من اینو بردارم اشکالی نداره ؟ میخوام یک سري کاغذ و خرده ریز توش

 بریزم

 تیاري چه اشکالی داره مادر ، خودت صاحب اخ -

 تشکر کردم و کیف را برداشتم و به طبقه باال رفتم ، کشو را باز کردم و تمام مدارك را از آن بیرون آوردم و

 روي زمین ریختم . سپس با دستمالی نم دار همه جاي کیف را تمیز کردم . خواستم کیف را باز کنم که متوجه

 را باز کنم . نگاهی به کاغذهاي کف اطاق انداختم و ازشدم در آن قفل است . هر چه تالش کردم نتوانستم آن 

 اینکه اتاق را شلوغ کرده بودم از خودم لجم گرفت و حرصم را با ضربه اي به روي دسته کیف خالی کردم . در

 اثر ضربه اي که به کیف زدم از حاشیه مخفی زیر دسته کیف کلیدي زرد رنگ بیرون پرید . اول ترسیدم و فکر

 نوري چیزي است ولی با دیدن کلید کم مانده بود از تعجب شاخ در بیاورم . کلید را برداشتم و به آنکردم جا

 نگاه کردم ، اول فکر کردم کلید از دسته قهوه اي و گرد کیف بیرون آمده باشد ولی با بررسی دقیق کیف متوجه

، چون شک داشتم آن کلید متعلق به کیف  جیبی مخفی زیر دسته شدم . نفس راحتی کشیدم و کلید را امتحان کردم

 باشد خوشبختانه خودش بود و توانستم قفل کیف را باز کنم ، به محض باز کردن در کیف از تعجب لبم را

 به دندان گزیدم . کیف حاوي پوشه اي بود که داخل آن چیزهایی قرار داشت و هم چنین در جیب داخل کیف

 نمیدانستم این وسایل متعلق به کیست ، ولی از اینکه ندانسته به وسایلهم یک فیلم ویدئویی وجود داشت . 

شخصی کسی دست زده ام خیلی ناراحت و دستپاچه شدم . در فکرم گذشت نکند کسی سر برسد و فکر کند من از 

 قصد آن کیف را باز کرده ام ، زیرا قفل و بست آن نشان میداد صاحب کیف نمیخواسته آن وسایل به

در دسترس قرار بگیرد . نفس عمیقی کشیدم و به سرعت در کیف را بستم. همین که خواستم آن را قفل کنم راحتی 

از فکرم گذشت حاال که این کار را انجام داده ام بهتر است ببینم داخل پوشه چیست . میدانستم این کار دور از 

نداد . گویی ندایی از درون مرا تشویق به  شرافت اخالقی است ، ولی کنجکاوي مجال فکر کردن به وجدان و اخالق

 آن از شدت به مرا وجدانم و است امانت در خیانت ٔ  باز کردن پوشه می کرد ، از طرفی میدانستم این کار به منزله

 به متعلق کیف این نمیدانم که من که کردم قانع طریق این به را خودم و رسید دادم به تدبیر.  کرد می نهی کار

 نم اگر چیز مهم و با ارزشی در آن بود آن را داخل انباري قرار نمیدادند . یادمطمئ و کیست

حرفی که گلی خانم زده بود افتادم که می خواست سمسار خبر کند تا وسایل اضافه انباري را ببرد . با این فکر با 

 تهاي عکس افتاد ،خیال راحت کیف را باز کردم و پوشه را برداشتم ، به محض باز کردن پوشه چشمم به دس

 آنها را بیرون آوردم و با دیدن عکس کیان خیالم راحت شد که کیف متعلق به اوست و آن طور که فکر میکردم
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 موضوع خیانت در امانت و این برنامه ها نیست . اولین عکس کیان را کنار مجسمه آزادي در آمریکا نشان می

 ي او را کنار ساحل دریا با مایو نشان میداد و از زنهایی که باداد که او در آن عکس خیلی جوان بود. عکس بعد

 مایو روي شنها دراز کشیده بودند فهمیدم آن عکس را در خارج از کشور انداخته است . در این فکر بودم که

 چرا کیان آن عکسها را در آلبوم عکسهایش نگذاشته است ، البد فکر کرده بود من با دیدن زنهاي برهنه که

 نزدیک او روي ماسه ها دراز کشیده بودند ناراحت میشوم . البته اگر این طور بود درست فکر کرده بود ، زیرا

 از شدت ناراحتی آنقدر عکس را فشار دادم که از گوشه شکست . تصمیم گرفتم عکس کیان را با قیچی جدا

 ین تصمیم را گرفتم با دیدن عکس سومکنم و همراه بقیه عکسها داخل آلبوم بگذارم . درست همان لحظه که ا

 دلم فرو ریخت

 آن عکس که در قهوه خانه یا جایی شبیه به آن گرفته شده بود کیان را کنار دختري نشان میداد . در آن عکس

 کیان در حالی که لبخند میزد قلیانی در دستش بود که آن را به طرف دختر گرفته بود . به چهره دختري که

 شسته بود دقت کردم تا به حال او را ندیده بودم . عکس چهارم و پنجم و ششم نیز کیان و آن دخترکنار کیان ن

 را در جاها و زمانهاي متفاوت و با حالتی صمیمانه نشان میداد . یک جا که آن دو کامال در آغوش هم قرار

خود چسبانده بود . چشم از عکسها  داشتند و در حالی که دست کیان دور شانه هاي دختر حلقه شده بود او را به

برداشتم و در حالی که براي مهار اشکهایم که فضاي چشمانم را تر کرده بود سرم را باال گرفتم با صداي بلند گفتم 

بی شک این عکسها مال پیش از ازدواج ماست پس دلیلی نداره به خاطر گذشته خودم را عذاب بدهم ، چون گذشته 

یباشد . مگر نه اینکه من هم زمانی عرفان را دوست داستم ، با یاد عرفان احساس کردم هر کس متعلق به خودش م

دلم میخواهد زارزار بگریم . شاید هم دلیلش حسادتی بود که با وجود حرفهایی که براي دلداري خودم زده بودم 

ر مرگت اگه میگی اینا هنوز دست از سرم بر نداشته بود ، بعد از کمی گریستن خودم را سرزنش کردم . خوب خب

مال گذشته است ، پس چرا داري از حسودي دق میکنی ؟ و با حرص عکس کیان و آن دختر را داخل کیف انداختم ، 

وقتی خوب آرام شدم عکسهاي دیگر را از نظر گذراندم . باقی عکسها موردي براي پنهان کردن نداشت ، اما حدس 

 دم دست من نگذاشته است .میزدم البد دلیلی داشته که کیان آنهارا 

 عکسها در خارج کشور انداخته شده بود و در یکی از آنها کیان کنار دو زن قرار داشت که وقتی خوب دقت

 کردم متوجه شدم یکی از آن دو کمند است . زن دیگر مسن بود و به او نمیخورد دوست کیان و یا حتی کمند

 توجه نوشته اي شدم که از پشت عکس سایه انداخته بود . آن راباشد . همان طور که به عکس نگاه می کردم م

 برگرداندم ، یک تاریخ به التین و امضایی در حاشیه آن بود ، حروف التین امضا را نگاه کردم ،چیزي شبیه الی

الی روي آن نوشته بود ، نفس عمیقی کشیدم و تا خواستم عکس را پشت عکس بعدي بگذارم ناگهان جرقه اي در 

ذهنم زده شد . بار دیگر به عکس دقت کردم ، زن بین کیان و کمد ایستاده بود . صدائی در گوشم منعکس شد ؛ الی 

الی یا لیلی و یا لیال ! واي خداي من یعنی ممکن است این عکس لیال ، مادر کیان باشد ؟ قلبم به تپش افتاد ، ناراحتی 

عکس نگاه کردم . به عکس میخورد که متعلق به سه ، چهار سال چند دقیقه پیش از یادم رفت ، با دقت بیشتر به 

پیش باشد ، زیرا چهره کیان در آن عکس زیاد با حاال تفاوت نداشت . با خودم فکر کردم یعنی این عکس مادر کیان 

 است ، پس اگر این طور باشد یعنی اینکه او هنوز زنده است . همان طور که در فکر بودم

 نگاه کردم با در همان حال حرف هاي گذشته را مرور کردم ، به خاطر آوردم کمند یکبار به عکسها را یکی یکی

 من گفته بود که تا چند سال پیش آمریکا زندگی می کرده، پس این عکسها میبایست متعلق به همان موقع
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 دم گفتم ، یعنیباشند ، دلیل بودن کمند در آمریکا بدون شک وجود مادرش بوده است . با سردرگمی به خو

 مادر کیان هنوز زنده است و اکنون مقیم امریکاست ؟ پس چرا کیان در این مورد چیزي به من ناگفته و گذاشته

 فکر کنم کتی مادر اوست ؟

 بار دیگر عکس کیان و آن دختر را برداشتم و به آنها چشم دوختم . در بعضی از عکسها کیان ته ریش داشت و

 ي قبلی فرق میکرد . نتیجه گرفتم عکسها در زمانهاي مختلف گرفته شده ، به چهرهلباسش هم با عکسها

 دختري که در عکس بود خیره شدم ، با وجودي که آرایش زیاده به چهره داشت ولی مشخص بود دختر زیبایی

ند است ،. زیرا است . موهایش کوتاه و مشکی طالیی بود و یک جا که کنار کیان ایستاده بود مشخص بود قدش هم بل

 سرش را روي شانه کیان گذاشته بود

 با شنیدن صداي زنگ تلفن به خودم آمدم و به سرعت و بدون اینکه عکسها را داخل پوشه قرار بدهم آنها را ته

 کیف ریختم و کیف را به سرعت زیر تخت سراندم . از جا برخاستم و تلفن را برداشتم . گلی خانم بود که

ناهار آماده است ، به او گفتم که همین االن می آیم ، ولی به محض گذاشتن گوشی ، از گفتن آن  میخواست بگوید

حرف پشیمان شدم ، زیرا نه اشتهایی براي خوردن و نه حالم مساعد رفتن پایین بود ، در آئینه نگاهم به چهره رنگ 

مرا مطمئن کند گذاشته ها هر چه بوده  پریده ام افتاد . دلم می خواست با کسی حرف بزنم تا کمی آرامم کند و

 گذشته است . در همان حال میدانستم این موضوع چیزي نیست که بتوانم از آن با گلی خانم

 صحبت کنم . به هیچ کس دیگر هم نمیتوانستم چیزي بگویم . پس بهترین کار آن بود که در اعماق ذهنم

 اري محال از خود توقع دارم و سنگینی این موضوع را هرگزمدفونش کنم و دیگر یادي از آن نکنم . میدانستم ک

 نمی توانم هضم کنم . روي لبه تخت نشستم تا کمی آرام شوم . هر چقدر به خود میقبوالندم که این عکسها به

 گذشته تعلق دارد ولی دلم قانع نمیشد . صدائی از اعماق روحم سوالی را برایم مطرح میکرد که اگر این طور

 پس چرا کیان هنوز آن عکسها را نگاه داشته است ؟ آیا دلیل آن به جز این است که کیان هنوز هم او رااست 

 فراموش نکرده است و اگر غیر از این باشد بودن این عکسها داخل کیف چه معنی میدهد ، به چهره خودم در

 م را به صورم کشیدم. آئینه نگاه کردم ، رنگم چنان به زردي میزد که یک لحظه با وحشت دست

 با شنیدن صداي گلی خانم که مرا میخواند از جا برخاستم و به خودم گفتم بهتر است خودم را زندانی افکار

 احمقانه و پوچ نکنم . اگر کیان مرا نمیخواست این همه بدبختی و بدرفتاري را تحمل نمیکرد پس بدون شک مرا

 دختري را که اراده میکرد به دست می آورد ، این حرفها در دوست داشته وگر نه مردي با موقیعت او هر

 آرامشم موثر واقعه شد و با روحیه بهتري و بدون اینکه حتی کاغذهاي وسط اتاق را جمع کنم بیرون رفتم

 تا شب به اتاق برنگشتم فقط چند دقیقه پیش از آمدن کیان به اتاق برگشتم و آنجا را جمع و جور کردم و بعد از

 استن خودم خواستم از اتاق خارج شوم که یاد کیفی افتادم که زیر تخت رهایش کرده بودم ، خم شدم و آنآر

 را بیرون آوردم . نمیدانستم با آن چکار باید بکنم ، وقتی براي بازگرداندن آن به انباري نبود و نمیدانستم آن را

 کمد جا سازي کردم ، ولی بخاطر آوردم کیان هر روز کجا بگذارم که دور از چشم کیان باشد . ابتدا آن را داخل

 براي تعویض لباس مستقمی سر کمد میرود . جاهاي دیگر اتاق هم نا امن بود با خودم فکر کردم با این حساب

 زیر تخت بهترین جا براي گذاشتن آن است . زیرا بعید به نظر میرسید کیان کاري با آنجا داشته باشد . بر

 کر آن را همان جا گذاشتم و پارچه اي رویش کشیدم ، با شنیدن صداي زنگ دیگر فرصتی براياساس همین ف

 فکر کردن نبود . از جا برخاستم و خودم را جلوي آینه نگاه کردم ، پریدگی رنگ صورم را با کمی روژگونه و
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 ن پایین رفتمکرم برطرف کردم و با لبخند حالت چهره ام را تغییر دادم و براي استقبال از کیا

 آن شب حواسم سر جایش نبود و مرتب به فکر فرو میرفتم به خصوص که به کیان هم خیره میشدم ، سواالت

 زیادي در ذهنم بود که فقط او میتوانست پاسخ آنها را بدهد ، از جمله اینکه چرا در مورد مادرش حقیقت را به

 نمیشدم هنوز هم فکر میکردم کتی مادر اوست. من ناگفته است و اگر خودم به طور اتفاقی متوجه 

 الهه ، امروز اتفاقی افتاده "گویی کیان هم متوجه شده بود که آن شب حالم زیاد مساعد نیست ، زیرا پرسید : 

 `؟

 به خودم آمدم و سعی کردم چیزي به رویم نیاورم ، ولی در حقیقت از او به شدت دلخور بودم

 رفت آنقدر صبر کردم تا کمند و کتی هم از منزل خارج شوند ، سپس سراغ کیفروز بعد وقتی کیان سر کار 

 رفتم و فیلم ویدئویی را که داخل آن بود بیرون آوردم و پایین رفتم تا فیلم را داخل دستگاه ویدئوو بگذارم .

ه خودم تلقین میدانستم ممکن است به صحنه هایی روبرو شوم که شاید باب میلم نباشد به همین خاطر مرتب ب

میکردم که باید قوي باشم . هنوز فیلم آغاز نشده بود که با دیدن گلی خانم که به طرفم میآمد به سرعت روي 

تلویزیون زدم ، در دست گلی خانم لیوانی شربت خنک بود که آن را براي من میآورد . لبخندي زدم و به خاطر 

یشه با کالم شیرین و مهربانش شروع به تعریف کردن محبتش تشکر کردم . گلی خانم کنارم نشست و مثل هم

جریان تلفنی که همان روز صبح دخترش به او زده بود کرد ، با لبخند به او نگاه می کردم ولی حواسم پیش او نبود به 

خاطر همین حتی یک کلمه از حرفهایش را نفهمیدم ، براي اولین بار دلم میخواست مرا تنها تا پیش از اینکه کسی 

بیاید بفهمم آن فیلم مربوط به چیست از وجود چنین احساسی ناراحت بودم و بخاطر این پستی از خودم بدم آمده 

بود گلی خانم به شربت اشاره کرد و گفت تا گرم نشده آنرا سر بکشم سپس بلند تا مرا ترك کند بخودم آمدم و 

 گفتم:گلی خانم حاال بشین کجا میري؟

 رم ناهار درست کنم امروز ظهر خانم میاد گفته قیمه بپزم باید برم بیرون لیمو و سیبلبخندي زد و گفت:باید ب

 زمینی بخرم

 سرم را تکان دادم و او رفت.بخاطر سر رسیدن گلی خانم ویدیو را خاموش نکرده بودم بهمین دلیل مدتی از

 کرده و میخواهد از خانه خارجفیلم رفته بود .آنرا عقب زدم در این موقع گلی خانم را دیدم که چدر سرش 

 شود.از من پرسید چیزي الزم ندارم از او تشکر کردم و صبر کردم تا برود.بعد دستگاه را روشن کردم دلم به

 تپش افتاده بود و چنان هیجان داشتم که انگار میخواستم یک فیلم وحشتناك پر از حادثه را ببینم.براي تسکین

 و چشم به صفحه تلویزیون دوختم.بمحض شروع شدن فیلم متوجه شدم یک هیجانم شربت را نیمه سرکشیدم

 مهمانی خانوادگی است که در همان منزل برگزار شده است 

به محض دیدن کیان با کت و شلوار زودي فهمیدم فیلم متعلق به روز عقدمان و همان مهمانی است که خانواده ام 

شد و با کنجکاوي مشغول تماشاي فیلم شدم.کسانی را که در جشن  اجازه شرکت در آنرا ندادند.کمی خیالم راحت

شرکت داشتند تا حدودي میشناختم همان هایی بودند که در مهمانی عروسی هم دعوت شده بودند .از جمله شعله و 

میدم چند نفر از زنهایی که در مهمانیهاي دوره کتی آنها را دیده بودم ولی هر چه دقت کردم سرهنگ را ندیدم و فه

شعله به تنهایی در این جشن شرکت کرده است.البته نمیشد گفت او تنهاست زیرا مردهاي حاضر در سالن که شاید 

چشم سرهنگ را دور دیده بودند از هر طرف او را محاصره کرده بودند و دقیقه اي نبود که تنها دیده شود.شعله در 

ی بتن داشت که یقه آن بطرز زننده اي باز بود.بغیر از آن این جشن لباس شب بلند و فوق العاده چسبانی برنگ مشک
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روي کمر لباس حاشیه اي مانند کمربند جدا شده بود که از جنس حریر بود و ناحیه شکم و نافش از زیر ان بخوبی 

پیدا بود.بر خالف اولین باري که دیدمش موهایش برنگ بلوند نقره اي بود که همخوانی زیبایی با لباس مشکی اش 

داشت در حالیکه با نفرت به او نگاه میکردم نمیتوانستم منکر زیبایی سحرانگیزش شوم کیان در ابتداي فیلم زیاد 

سرحال بنظر نمیرسید که البته دلیل آنرا بهتر از هر کس دیگري میدانستم هر وقت دوربین روي او میرفت اشاره 

 بکی بتن داشت پیراهن یکسره برنگ مشکی تنش بودمیکرد که از او فیلم نگیرد.کمند مثل همیشه لباس جلف و س

 نیمی از فیلم گذشته بود و چندان هم که فکر میکردم بد و غیر قابل دیدن نبود.نمیدانم چرا کیان انرا دور از

 چشم من نگه داشته بود .پیش خود فکر کردم شاید چون خاطره خوبی از آن شب ندارد فیلم را داخل کیف

 ور که چشم به تلویزیون دوخته بودم در یک لحظه کمند را دیدم که کنار کیان نشست وگذاشته است .همانط

 همانطور که دستش را تکان داد گفت رامین اینجارو بگیر .فیلمبردار که لحن صمیمی اش نشان میداد که از

 م میگیرم به بهاشنایان است گفت کجا رو بگیرم و دوربین را روي پاهاي لخت و برهنه کمند گرفت و گفت دار

 چه صحنه دیدنی و جذابی

 صداي کمند را شنیدم که گفت:دیوونه منظورم اینه ما رو بگیر

ببخشید نکنه فکر کردید بنده سگم البته اگه منظور پاچه خودتونه حرفی ندارم ولی از گرفتن پر و پاچه اون نره 

رامین دوربین را باال برد و تصویر کیان و کمند غولی که کنارتون نشسته معذورم صداي خنده از جمعیت بلند شد و 

روي صحنه امد دیدم کیان میخندد و از آن حالت بغ کرده بیرون آمده است صداي رامین را شنیدم که گفت برو 

ضبط میشه . کمند به کیان اشاره کرد و گفت: امشب شب عروسی این آقاي خوشتیپ و خواستنیه حتما میپرسین 

اتون بگه عروسی در کار نیست چون مثل اینکه موقعی که عروس میره گل بچینه عروسش کجاست جونم بر

 شهرداري دستگیرش میکنه

 صداي خنده از جمعیتی که تعدادشان هم کم نبود شنیده شد تا ان لحظه ندیده بودم کمند چنین بلبل زبانی

 اد: البته اونم زیاد بی تقصیر نبودهکند.همانطور که با نفرت به این صحنه چشم دوخته بودم شنیدم کمند ادامه د

 آخه زن براي این آقا پیدا نمیشد گشتیم از یک کوره داهات براش یکی پیدا کردیم.اونم شهرو خوب

 نمیشناخته و فکر میکنه اینجا هم والیت خودشونه که از هر جا که دلش میخواد میتونه گل بچینه.حاال از کسانی

..چشمانش را چپ کرد و شکلکی درآورد و ادامه داد:...سراغ دارن خواهش که یک عدد عروس با این مشخصات.

 میکنم به بیمارستان روانی تحویلش بدهند

 صداي خنده کسانی که اطراف او بودند خونم را بجوش آورد.بخصوص که کیان هم بدون اینکه بهش بر بخورد

 شتم بطرف تلویزیون پرتاب کنم تا حرصیهمراه آنان میخندید.دلم میخواست لیوان شربتی را که در دست دا

 را که میخوردم در دلم خالی کنم از کمند همینطوري هم متنفر بودم ولی با دیدن این مسخره بازي تشنه خونش

 شدم گویا کیان آن لحظه خیلی مست بود زیرا بر خالف قیافه یخ کرده و نحسی که اول فیلم داشت حسابی

 اینکه کمند مرا مضحکه مردم کرده بود لذت میبرد شاید خنده او بیش از شنگول و س رحال شده بود و از

 تمسخر کمند مرا منزجر و متنفر میکرد

 کم کم دلیل پنهان کردن فیلم را فهمیدم زیرا یک صحنه رقص وسط سالن هم بود که کیان با شعله میرقصید

 یدید که مانند دو معشوق دست در کمر والبته عده زیادي وسط سالن بودند .ولی چشمان من فقط آندو را م

 گردن هم انداخته بودند و در حین رقص صحبت میکردند با دیدن این صحنه بی اراده وبا صداي بلند
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 گفتم: بیشعور کثافت جلوي من جوري رفتار میکنه مثل اینکه هیچوقت این زنیکه رو ندیده.

 که گلی خانم بیرون رفته و حرفم را نشنیده بودبخودم آمدم و به اطراف نگاه کردم.خدا را شکر کردم 

 در همان صحنه کمند همراه پسر جوانی که با او میرقصید جلوي دوربین آمد و به فیلم بردار اشاره کرد که از

 کیان فیلم بگیرد.دوربین بسمت کیان برگشت و روي آندو زوم شد.اکنون آندو را واضح و دقیق میدیدم که

 ا هم صحبت میکردند.شعله به کیان چیزي گفت چون نیم رخشان به سمت دوربین بودچطور در حین رقص ب

 نفهمیدم چه گفت.کیان با خنده جوابش را داد گویی جوابی که کیان به شعله داده بود زیاد باب میلش نبود زیرا

 د و چیزي به اواخم کرد و با حالت دلبرانه اي سرش را بسمت دوربین چرخاند .کیان سرش را زیر گوش او بر

 گفت که لبخند شعله نشان میداد از حرف کیان راضی شده است.حسادت تمام وجودم را گرفته بود.از ناراحتی

 اشک در چشمانم حلقه زده بود.صاي کمند داخل فیلم ضبط شده بود که با خنده خطاب به فیلمبردار

 میگفت:رامین خوب این صحنه را بگیر که الزمش دارم

 مبردار که اکنون میدانستم نامش رامین است واضح تر از او بگوش رسید :چکارش داري؟صداي فیل

 کمند همانطور که میخندید گفت:بعنوان مدرك میخوامش

 رامین گفت:خب پس اگر اینطوره خرج برمیداره

 باشه تو بگیر خرجش هر چی باشه میدم_

 هر چی؟_

 گمشو رامین یک چیزي بهت میگمها_

 عرفی کنید این خانم لوند و پر احساس چه نسبتی با این آقا داماد بی عروس ما دارند؟پس لطفا م_

 در همان حال دوربین روي صورت شعله و کیان زوم شده بود.کمند با خنده گفت:ایشان خواهر زن سابق این آقا

 هستند

 ان روي آندو بود ولییک لحظه احساس کردم خون از مغزم خالی شد و تمام بدنم بی حس شد.دوربین همچن

 فقط یک چیز در مغز من تکرار میشد

 خواهر زن سابق...خواهر زن سابق...مدتی طول کشید تا بخودم آمدم و فیلم را عقب زدم تا یکبار دیگر جمله اي

 را که کمند گفته بود بشنوم ایشان خواهرزن سابق این آقا هستند

 ن سابقشصداي رامین را شنیدم که گفت:ببخشید گفتید ز

 نه دیوونه گفتم خواهرزن سابقش_

اخه اینجور که این اقا داره با این خانم میالسه...ببخشید یعنی گپ میزنه... گویی رابطه اي غیر از سابقه و سابق و _

 اینجور حرفهاست

 گمشو حرف نساز میدونی اگر سرهنگ بفهمه چیکارت میکنه؟_

 خانم میکرد تا انقدر تشنه گرد جهان نگردهایشان اگه میخواست کاري بکنه براي این _

 خاك بر سرت رامین اگه سرهنگ بفهمه از هستی ساقطت میکنه_

 ما که به زنش نزدیک نشدیم بخواد اخته مون کنه_

 خیلی بی تربیتی_

 دست شما درد نکنه پس دیگه برات مدرك جمع نمیکنم_
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 خیلی خب خودتو لوس نکن_

 داري پاتو دراز کنمیگن نازکش داري ناز کن ن_

 صداي خنده کمند مانند سوهانی به روحم خش می انداخت: پس پاتو دراز کن چون بمیري هم نازتو نمیکشم

 رامین کجارو میگیري میگم از اون دو تا بگیر

 رامین ادامه داد: کجا رفتن آها پیداشون کردم نوچ نوچ...چه دل و قلوه اي هم به قرض میدن.پس براي همینه که

 میگن خواهرزن نون زیر کبابه خب نگفتی االن زن سابق ایشون کجا تشریف دارن؟

 مانند تشنه اي رسیده به آب خودم را جلوي تلویزیون انداختم و دو زانو جلوي آن نشستم و با چشمانی از حدقه

 در امده گوش به جوابی که کمند میداد سپردم

 همسر این اقا_

 دي بود گفت: اي خانم واسه چی براي جوون مردم پرونده سازي مکیند.آقا ایناصداي دیگري که متعلق به مر

 همش کذبه این آقا هیچچ نسبتی با این خانم نداره فقط

 کمند حرف او قطع کرد و گفت: آقا شما خواهر داماد هستید یا من؟

 م این بحث ادامه پیداصداي حر و بحث کمند با آن مرد که البته مشخص بود شوخی است میشنیدم و دعا کرد

 کند تا من بتوانم چیزهایی بفهمم.صداي رامین می آمد که گفت:حاال اون قسمتو ول میکنیم میریم سروقت این

 دو تا ببینیم جریان بحثشون به کجا میکشه.و دوربین را روي کمند و مرد جوانی که کنارش ایستاده بود گرفت و

 شت یا نداشت؟گفت:خوب پس چی شد این اقا زن سابق دا

 کمند با خنده گفت:اره آقا

 مرد دستش را روي دهان کمند گذاشت و گفت: نه آقا کذب محضه نامزدش بود

 کمند سرش را کنار کشید و با عشوه گفت:دستت رو بردار سینا رژم را پاك کردي خب زن با نامزد چه فرقی

 میکنه

 چند تا میخواي برات بخرم؟سینا به کمند نگاه کرد و گفت: قربون اون رژت برم 

 کمند دلبرانه خندید و فیلمبردار با شوخی سرفه اي کرد و گفت: آقا تو دادگاه این حرفا خالف محسوب میشه و

 ممکنه تو پروندتون ثبت بشه...سپس ادامه داد: خانمی که رژ جیگرتون جیگرم رو آب کرد ...ببخشید خانم

 چیه؟ کمند بهتاش شمادلیلتون براي این ادعا

 کمند که هنوز مشغول پاك کردن دور و اطراف لبش بود با خنده گفت:دلیل نمیخواد رامین جون از هر کسی

 بپرسید بهتون میگه که اون دو تا عاشق و معشوق بودن

 صداي سینا در آمد: اقا من اعتراض دارم 

گفت حاال شما بگید دلیلتون براي اینکه  ولی رامین حرف او را قطع کرد و گفت:آقا ساکت از شما هم سوال میشه.بعد

 این حرف کذب محضه چیه؟

 سینا صدایش را صاف کرد و گفت: اوال اگه اینطور که این خانم خوگشل و خواستنی میگه اونا عاشق و معشوق

 بودن االن ما اینجا کمبود عروس نداشتیم.دوما دختره یکهو بیخبر نمیگذاشت بره و بعد از یک مدت خبرش رو

 از خارج بیارن سوما...

 کمند با خنده به بازوي سینا زد و گفت: ولش کنی تا صد و هزار هم میره .
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رامین گفت:آره بابا بیسواد هنوز نمیدونه باید بگه اوال ثانیا .راستی صد و هزار به عربی چی میشد.ولش کنید خب 

راي چی میخواهید خانمتون رو طالق بدید اونم سه کافیه دادگاه وارد شور میشه آقا شما گفتید این کذب محضه حاال ب

 طالقه؟

 صداي خنده آندو با بلند شد و سینا با خنده گفت: براي اینکه این خانم تمکین نمیکنه

 کمند با عشوه به سینا نگاه کرد و خندید.

.بار دیگر صداي خنده  رامین گفت:پس اصرار نکنید بنده با این خانم ازدواج کنم تا طلسم سه طالقه شما شکسته بشه

 آندو بلند شد و در این هنگام صداي کتی بگوش رسید

 بچه ها شوخیتون گرفته رامین از مجلس فیلم میگیري یا با بچه ها مصاحبه میکنی؟

 رامین دوربین را روي کتی چرخاند و گفت: بشنوید چند کالم گوهربار از مادر عروس...ببخشید ...داماد نه

 ببخشید زن پدر

 به محض اینکه کتی رو تصویر آمد فیلم قطع شد .با اینحال من هنوز چشم به تلویزیون دوخته بودم.در صفحه

 .برفکی آن بدنبال معنی حرفهاي آنها بودم.با صداي گلی خانم که تازه بمنزل برگشته بود به خودم امدم

 .الهه جون چرا اونجا نشستی مادر چشمات اذیت میشه

 ود.چشمانم بشدت درد میکرد و تازه متوجه شدم مدتیست دو زانو جلوي تلویزوین نشسته امحق با گلی خانم ب

 و به صفحه بدون تصویر آن چشم دوخته ام براي رفع شبهه گفتم داشتم تلویزیون رو تنظیم میکردم .گلی خانم

 گشتم .مدتی همانطور کهبدون گفتن چیزي به اشپزخانه رفت فیلم را ازدستگاه بیرون آوردم و به طبقه باال بر

 فیلم رادر دست داشتم روي تخت نشستم و به فکر فرو رفتم.از همه متنفر بودم و احساس میکردم بمن خیانت

 شده است.فیلم را داخل کیف انداختم و پس از قفل کردن در آن زري تخت قرارش دادم تا سروقت به انباري

 برش گردانم.

 ت مثل همیشه به استقبالش نرفتم و برخالف همیشه خیلی کم با او صحبتآنروز وقتی کیان از سرکار برگش

 کردم.تمام وقت چشم به تلویزیون داشتم بدون اینکه چیزي از برنامه هاي آن بفهمم احساس کردم کیان هم از

 يرفتارهاي من گیج شده است.زیرا چند بار حالم را پرسید دست خودم نبود.هرچه بخودم فشار می آوردم سرد

 .ام را بروز ندهم نمیتوانستم ارام باشم

 زودتر از همیشه براي خواب به اتاقم رفتم و چند دقیقه بعد از من کیان به اتاق آمد بدون اینکه محلش بگذارم

 سرجایم دراز کشیدم کیان لبه تخت نشست و دستش را بطرفم دراز کرد .آنرا پس زدم و با تلخی گفتم که

 گه دارد.لحظه اي به حرکت ماند و گفت:الهه تو امشب چت شده؟دستش را کنار خودش ن

 چشمانم را بستم و گفتم:چیزیم نیست میخوام بخوابم

 صورتم را گرفت و سرم را بطرف خودش چرخاند با قهر از او برگرداندم و گفتم ولم کن

 که دلم میخواست فریاد دستش را دور کمرك انداخت و مرا در آغوش کشید .بحدي از او متنفر و دلزده بودم

 بزنم.در عوض او سرحال و خوشحال بود که سوژه اي براي سر به سر گذاشتن گیر آورده است .یک یک صحنه

 هایی که در این دو روز چشمانم آنرا ضبط کرده بود جلویم رژه میرفت .عکس کیان با آن دختر پنهان کردن

 دش آور و حرفهاي کمند و مسخره کردن من توسط اوجریان مادرش رقص کیان با شعله در آن مهمانی چن

 همچنین کیان بجاي اینکه نگذارد کمند آن چیزها را درباره من بگوید .همه و همه برایم عقده شده بود و راه
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 نفسم را بند می آورد .تالش کردم خودم را از دستش خالص کنم.ولی او میخندید و از تالش بیهوده من نهایت

 .در فرصتی خودم را از چنگش خالص کردم و از تخت پایین آمدم.خواستم از اتاق خارج شوم کهلذت را میبرد

 راهم را سد کرد.بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:کیان برو کنار

 با خنده گفت:کجا هنوز باهات کاردارم

 با نفرت گفتم:ولی من با تو کار ندارم

 ت مربوطهشانه هایش را باال انداخت و گفت:این دیگه بخو

 کیان برو کنار حال و حوصله ات رو ندارم_

 اتفاقا من خیلی تو حالم_

 دندانهایم را فشردم و ناخودآگاه گفتم: برو گمشو

 لحظه اي مکث کرد گویی فهمید قضیه جدي تر از این حرفهاست.ولی بدون اینکه خودش را ببازد دستانش را به

 عصبانی هستی حاال بگو علتش چیه تا منم بدونم اکی؟عالمت تسلیم باال برد و گفت:خب فهمیدم 

 مانند مجسمه جلویش ایستاده بودم فکر میکردم کار خرابتر از آن شده که بتوانم درستش کنم.بهتر دیدم

 سکوت کنم .کیان دستش را زیر چانه ام آورد تا سرم را باال بگیرد.سرم را چرخاندم و خواستم از جلویش کنار

 را گرفت و گفت: نمیشه هر چی دلت بخواد بگی بدون اینکه توضیح بدي براي چی بمن توهینبروم که دستم 

 کردي

با اخم به او نگاه کردم و گفتم: کیان دستم رو ول کن.او بشدت مرا ب طرف خود کشید و خواست مرا ببوسد که بی 

 م به صورتش دلم فرواراده دستم باال رفت و سیلی محکمی روي صورتش نشاندم.از صداي برخورد دست

 ریخت.کیان لحظه اي با تعجب نگاهم کرد و سپس رهایم کرد.با اینکه هولم نداده بود اما چون درپاهایم حس

 وجود نداشت روي میز افتادم.او بدون اینکه بمن نگاه کند لباسهایش را برداشت و از اتاق خارج شد.دست و

 که نفس نفس میزدم به این فکر کردم که چه کاري کردم؟تاثر پاهایم از ترس به لرزش افتاده بود و همانطور

 شدیدي وجودم را فرا گرفته بود و اگر آنقدر حالم بد نبود دوست داشتم همان لحظه بدنبالش بروم تا به طریقی

 یمناراحتی حاصل از اینکار را از دلش در بیاورم چند دقیقه از خارج شدن او گذشته بود من د رحالیکه از از جا

 تکان نخورده بودم به قبح کاري که انجام داده بودم می اندیشیدم.هنوز حس و حال به تنم باز نگشته بود که

 صداي روشن شدن خودروي او را از پارکینگ شنیدم تازه آنوقت بود که بخودم آمدم و با شتاب از جا پریدم و

بسته شدن در پارکینگ را شنیدم و فهمیدم که دیر  از اتاق خارج شدم ولی هنوز به پله ها نرسیده بودم که صداي

شده و او منزل را ترك کرده است.با دلی نگران و تنی لرزان به اتاق با دلی نگران و تنی لرزان به اتاق برگشتم و لبۀ 

 تخت نشستم. مدتها به همان حال ماندم. قبول داشتم که اتفاقی

 نین وضعی را پیش آورده بودم. دعا می کردم کیان برگردد تا ازکه افتاده تقصیر خودم بود و این من بودم که چ

 او معذرت خواهی کنم. با خودم گفتم همش تقصیر آن کیف لعنتی و محتویات داخل آن بود. بعد از مکثی کوتاه

 حرفم را تصحیح کردم و ادامه دادم بهتره بگم همش تقصیر خودم و کنجکاوي لعنتی ام بود. خدایا اگر کیان

 گردد فردا صبح اول وقت کیف را به انباري بر می گردانم و هرگز به یاد نمی آورم چه چیز داخل آن بودهبر

 .است

 عقربه ها ساعت دو نیم شب را نشان می داد. نزدیک به چند ساعت بود که کیان منزل را ترك کرده و رفته بود.
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 رفتن از اتاق را داشته باشم. در این مدت از بس با نگرانی در اتاق قدم می زدم بدون اینکه حتی جرأت بیرون

 خودم را سرزنش کرده بودم دیگر حرفی نمانده بود که به خودم نگفته باشم. کلمه هایی از قبیل حسود و بخیل

 و نانجیب و نفرت انگیز و آشغال کم ترین صفاتی بود که به خودم نسبت داده بودم. وقتی سه ساعت از رفتن او

 ي نشد از شدت دلشوره و ناراحتی کم مانده بود بروم کتی را از خواب بیدار کنم و به او بگویم کهگذشت و خبر

 کیان با قهر منزل را ترك کرده است. نمی دانستم دلیلی آن را چه باید عنوان کنم و فقط به همین دلیل از این

 خودروي او که وارد پارکنگ شد کار صرف نظر کردم. ساعت از سه نیمه شب گذشته بود که با شنیدن صداي

نفس راحتی کشیدم و خدا را شکر کردم که سالم به منزل برگشته است. خودم را آماده کردم تا وقتی آمد با او 

 چگونه رفتار کنم. ابتدا سر جایم دراز کشیدم و خودم را به خواب زدم، ولی دیدم این طور نمی توانم از او

 بدون فیلم بازي کردن در نهایت صداقت به او بگویم که کار بدي کرده ام و معذرت خواهی کنم، تصمیم گرفتم

 از او معذرت خواهی کنم. همین کار را کردم و منتظر آمدن او شدم. مدتی طول کشید تا باال بیاید. نمی دانم

 م به تپشپایین چه می کرد. ولی وقتی صداي پایش را در سکوت شب می شنیدم که از پله ها باال می آمد دل

 افتاد. در آخرین لحظه کم مانده بود روي تخت شیرجه بزنم و براي اینکه با او روبه رو نشوم خودم را به خواب

 بزنم، ولی نیشگونی که از خودم گرفتم باعث شد سرجایم بمانم. کیان در را باز کرد و داخل شد. لبه تخت رو به

 دیدن من گفت: هنوز بیداري؟در نشسته بودم و او را دیدم که داخل شد. با 

 .از اینکه با من حرف می زد خوشحال شدم، زیرا این کارم را راحت تر می کرد. گفتم: آره، منتظرت بودم

 در حالی که دکمه هاي لباسش را باز می کرد گفت: براي چی؟

 براي اینکه ازت معذرت بخوام _

 ، بعدش چی؟خب بر فرض که معذرت خواستی "نگاهی به من کرد و گفت:

 می خواستم بهت بگم کار خوبی نکردم _

 خب، هنوزم نمی خواهی بگی براي چی "ابروانش را باال برد و همان طور که لباسهایش را در می آورد گفت:

 دختر بدي شده بودي؟

رد. می چیزي براي گفتن نداشتم، ولی او می خواست علت تغییر اخالق مرا بداند و براي این کار پافشاري می ک

 دانستم براي خالصی از این گرفتاري باید راستش را بگویم، زیرا هر عذر و بهانه اي می آوردم براي توجیه آن

 .کار کافی نبود، دل به دریا زدم و گفتم: تو به من راستش را نگفتی

د دقیقه قبل از یادم نگاهش را مستقیم به چشمانم دوخت و بدون کالمی منتظر ادامه حرفم شد، با نگاه او شهامت چن

رفت به خصوص که با استشمام بوي الکل فهمیدم مشروب خورده است، دست و پایم را گم کردم و گفتم: کیان تو 

 االن خسته اي، بهتر است زودتر بخوابیم، می ترسم فردا خواب بمونی، بعدا با هم صحبت می کنیم.

 خواد فکر خواب موندن منو بکنی، اینم می دونم که تا خواستم بلند شوم دستم را گرفت و گفت: صبر کن، نمی

 فهمیدي مشروب خوردم، ولی فکر نکن این قدر حالم خرابه که نفهمم چی به من گفتی، بگو در چه مورد

 راستش رو به تو نگفتم.

 متوجه شدم همان طور که خودش گفته آن قدر حالش خراب نیست که حرفم را نفهمیده باشد، چون چاره اي

 اشتم گفتم: تو به من نگفته بودي کتی ... کیان به خیره شد.ند
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همین مرا ترساند. نیمی از حرفم را زده بودم، ولی براي ادامه آن دچار تردید بودم، تکرار کردم: کتی ... مادر واقعی 

 تو نیست

 برگشت و خیالملحظه اي همان طور که به من خیره شده بود خندید. نفسم که در حال بند آمدن بود سرجایش 

 راحت شد که دست کم از مطرح شدن این موضوع ناراحت نیست. وقتی از خنده سیر شد گفت: همین؟

 با قیافه حق به جنابی گفتم: خب این خیلی مهمه. وقتی به من این موضوع رو نگفتی فکر کردم به من اطمینان

 نداري

 خب، حاال این موضوع خیلی مهم رو کی بهت گفت؟_

 بهم نگفت کسی _

 از کجا فهمیدي کارگاه کوچولو؟ _

 از شناسنامه ات _

 باز خندید و در حالی که روي تخت دراز می کشید گفت: پیش خودت نگفتی شاید اون اسم دوم کتی باشه؟

 .نه، چون اسم واقعی کتی خدیجه است و من اینو وقتی کارآموز بیمارستان بودم، در پرونده اش خواندم 

 ذت خندید و گفت: بله، یادم نبود خانم دکتر الههکیان با ل

 با این کالم به یاد گذشته افتادم و احساس کردم هنوز او را دوست دارم

 کیان ادامه داد: یعنی همسر عزیز بنده به خاطر اینکه به او نگفته بودم کتی مادر واقعی من نیست این قدر

 عصبانی بود؟

 رهسرم را تکان دادم و گفتم: خب، آ

 راستی که بچه اي _

 چرا؟ _

 به خاطر موضوع بی اهمیتی مثل این شبمون رو خراب کردي _

 یعنی این موضوع براي تو بی اهمیته؟ _

 آره و می خوام براي تو هم همین طور باشه _

 آخه براي چی؟ _

 "_براي چی باید اهمیت داشته باشه؟ _

 رت نمی گذاري؟ خب یعنی تو فرقی بین مادر خودت و همسر پد_

 مگه کتی وظیفه شو بد انجام داده؟ _

 نه، اتفاقا کتی زن خوبیه _

 پس چی؟ کیان ... من حق دارم بدونم مادر همسرم کیه _

 خب برفرض هم که ندونستی، بعدش می خواي چه کار کنی؟ از من بپرس بهت می گم _

 خب بگو _

 ا. زنی که به خاطر خود خواهیهاش رفت دنبال عشق و یک زن مثل همه زنهاي خوشگذرون و بی عاطفه دنی_

 حال خودش

 از شنیدن چنین کلماتی از زبان کیان هاج و واج ماندم. از مطرح کردن چنین چیزي احساس پشیمانی می کردم.
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 تصمیم گرفتم دیگر چیزي نپرسم،

او نداشتم. هیچ وقت نبود تا ولی خودش در حالی که به سقف چشم دوخته بود گفت: هیچ وقت احساسی نسبت به 

بفهمم معنی داشتن مادر چیه، سالی نه ماه سفر بود. هیچ وقت درك نکردم اونایی که می گن دست پخت مادرمون 

خوبه یعنی چی. همیشه به خودم می گفتم این حرف چه معنی می ده و بعدها که معنی آن رو فهمیدم خودم را این 

ا دست پخت خوبی دارن در عوض مادر من دکتره و این خیلی مهم تراز اینه که طور گول می زدم که اگه مادر بعضیه

 آدم فقط آشپزي بدونه

 هیجان زده گفتم: کیان راست راستی مادرت دکتره؟

 پوزخندي زد و گفت: زیاد هیجان به خرج نده، اسمش دهن پر کنه، ولی وقتی بچه یکی از اونا باشی می بینی

 و فقط حسرتت براي کسان دیگه استکه هیچی براي خودت نیست 

 به روي شکم کنار او دراز کشیدم و دستانم را زیر چانه ام گذاشتم. کیان نگاهی به من کرد و با لبخند گفت:

 چیه، مثل اینکه خیلی قصه دوست داري

 نه، ولی شنیدن سرگذشت برام جالبه "به خودم آمدم و با خجالت گفتم:

د براي شنیدن جالب باشه، ولی براي من که در متنش بودم نه تنها جالب نیست بلکه نفس عمیقی کشید و گفت: شای

 خیلی هم نفرت انگیزه

 لحظه اي سکوت کرد. ترسیدم نخواهد چیزي بگوید و مرا در خماري بگذارد، ولی ادامه داد: وضع پدرم از

 رو داشت. در سفري به هند همون اول خیلی خوب بود، چون پدر بزرگم تاجر بزرگی بود که همین یک پسر

 مریض میشه که همون باعث مرگش میشه و اونقدر براي پدرم ارث می زاره که حسابش از دستش خارج بوده.

 اون موقع پدرم جوون بود و مثل خیلی از جووناي دیگه بی سیاست و کم تجربه، به همین خاطر به توصیه یکی از

 کنه تا به کمک اون سر از کار تجارت دربیاره، وکیل پدر بزرگم بهدوستاي پدر بزرگم یک مباشر استخدام می 

کاراي اونا نظارت می کرده و چون خیلی دقیق بوده کسی نمی تونست این وسط بچاپ بچاپ راه بندازه. تا اینکه یارو 

و این کار رو می مباشره پیشنهاد می کنه وکیل دیگري استخدام کنن و اونقدر دلیل و برهان میاره تا پدرم خام میشه 

کنه. از طرفی مباشر پدرم یک دختر پانزده شانزده ساله داشته که گاهی اوقات اونو با خودش به دفتر کارش می 

 آورد. که به اون تو کار نوشتن و جواب دادن به تلفنها و خالصه از این جور کارا کمکش کنه.

 ده بود. یک سال بعد مباشر پدرم به اون پیشنهاداون زمان پدرم بیست و نه سال سن داشته و هنوز ازدواج نکر

می کنه که دختر شانزده هفده ساله اش را عقد کند پدرم فکر می کنه مباشرش سربه سرش می گذاره، ولی وقتی 

متوجه میشه قضیه خیلی جدي است به او می گوید که چطور حاضر می شود دخترش را به مردي بدهد که دو برابر 

درم می گوید که دخترش خودش این پیشنهاد را کرده و در حقیقت شیفته و شیداي او شده سن اوست، مباشر پ

است. پدرم که تا آن زمان آن قدر در کار فرو رفته بود که توجهی به احساسش نداشت. با شنیدن این حرف گویی 

می دهد و همین باعث چشمانش تازه باز می شود و به دختر مباشر که از قضا دختر زیبایی هم بوده توجه نشان 

 ازدواج آن دو می شود و در حقیقت با این کار خودش را به روز سیاه می نشاند

 با حیرت گفتم: اسم اون دختر چی بود؟

 کیان با نیشخند گفت:همون اسمی که جنابعالی تو شناسنامه من کشفش کردي

 لیال؟ _
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 .کیان با حالتی گرفته سرش را تکان داد

 شه؟ خب، بعدش چی می_

 کیان به طرفم چرخید و گفت:دیگه نشد. دیگه قرار نیست همه داستان را یک دفعه برات تعریف کنم، باشه یک

 شب دیگه ... مثل داستان هزار و یک شب

 آن چیزي لعنتی که خورده بود تازه داشت روي مغز او اثر می گذاشت، زیرا با حالتی گیج و منگ حرف می زد.

 ب تمام شود محال است بتوانم بار دیگر او را وادار به حرف زدن کنم، به همین خاطرمی دانستم اگر آن ش

 گفتم: کیان، فقط یک چیز دیگه ... بعدش خواستی دیگه چیزي نگو

 چی می خواي بگم_

 بعداز ازدواج پدرت با لیال چی شد؟ _

 اگه اینو بگم تو هم باید تالفیکیان خمیازه اي کشید و در حالی که دستش را زیر سرش قالب می کرد گفت: 

 بی محلی امشب رو دربیاري ... اگه قبول داري بگم

 می دانستم اگر قبل از اینکه حرفش تمام شود خوابش نبرد شانس آوردم چون چشمانش را بسته بود و معلوم

 بود برخالف خواسته اش به شدت خوابش می آید

 االن دیگه صبح میشه. و با پنجه هایم موهایش را به نوازش باشه کیان، هر چی تو بگی. حاال زودتر بگو _

 گرفتم

 کیان با چشمانی بسته لبخند زد و گفت: آخیش، چه حالی می ده

 بگو کیان و گرنه موهاتون نمی مالم _

 نه بمال می گم، چی می گفتم؟ "با صداي خمار و خواب آلود گفت:_

 بعد از ازدواج لیال با پدرت ... _

 عد از ازدواج اولین کاري که لیال کرد به اجرا گذاشتن مهریه اش بود. طوري هم این موضوع را مطرح آره ب_

کرد که پدرم با طیب خاطر عالوه بر مهریه اش مبلغ هنگفتی هم به حسابش گذاشت. بعد پدر لیال شروع کرد به 

 تر به پدر می شناساند تمام ثروتسرکیسه کردن پدر به عناوین مختلف و شاید اگر لیال خودش را یک کم دیر

 پدرم به جیب مباشرش سرازیر شده بود

 همان طور که موهاي کیهان را نوازش می کردم گفتم: چرا به جاي مباشرش نمی گی پدر بزرگ. مگه اون پدر

 مادرت نبود؟

 من هیچ وقت به لیال مادر نگفتم که بخوام به اون مردك طماع پدر بزرگ خطاب کنم _

 کیان، بعد چی شد؟ خب _

 بعد؟ زمانی که لیال با پدرم ازدواج کرد کالس دوم دبیرستان تحصیل می کرد. پس از ازدواج بدون تأخیر _

 تحصیالتش را ادامه داد تا دیپلم گرفت. بعد یواش یواش آهنگ دانشگاه زد. پدر ساده و احمق من که گیر مار

 هم افسونش کرده بود بدون مخالفت این اجازه رو بهش داد خوش خط و خالی مثل اون افتاده بود که حسابی

غافل از اینکه با دست خودش بناي زندگیش را روي آب می ساخت. سال اول دانشگاه لیال ناخواسته حامله شد و 

متأسفانه آن موجود ناخواسته که تو شکم اون جا خوش کرده بود من بودم. لیال خیلی سعی کرد به پدر بقبوالند تا 

جازه دهد بچه اش را سقط کند، چون می ترسید وجود بچه به درسش لطمه بزند، اما پدر براي اولین بار با خواسته ا



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 7 7  

 

اش مخالفت کرد و به این ترتیب بنده، پا به این دنیا گذاشتم. از همون اول از شیر و الالیی و نوازش و تاتی تاتی و 

شکه نستله و سرالك بدهد که مرا گرسنه نگذاشت. همین زن این جور چیزا خبري نبود. خدا برکت به شرکت شیر خ

دلسوز و مهربان که متأسفانه اسم مادر را هم با خود به یدك می کشید به محض اینکه توانست سرپا بشه منو به 

دست خاله پیر پدرم سپرد و خودش دانشگاه برگشت. گویی درس و دانشگاه برایش مهم تر از هر چیز دیگه اي 

 یک علف خودرو بزرگ می شدم بدون اینکه او حتی مراحل رشدم را ببیند.بود. مثل 

هر سال که می گذشت بیشتر از او فاصله می گرفتم، البته او هم همین طور بود. چهار سالم بود که لیسانسش را 

خالف گرفت و بعد از یک سال تأخیر سازش رو کوك کرد که تحصیالتش را در خارج از کشور ادامه دهد. پدرم م

 بود، ولی او پایش را در یک کفش کرده بود که برود. آخرش هم به کمک پدر حیله گرش توانست

 پدرم را وادار به این کار کند. آن زمان تازه کمند را حامله شده بود. وقتی پدر این موضوع را فهمید اجازه

 ه پس از به دنیا آمدن کمند به امریکاخروجش را منوط به این شرط کرد که کمند را سالم به دنیا بیاورد. دو ما

 رفت و پدر براي نگه داري کمند پرستاري استخدام کرد. اسم این پرستار خدیجه روح پرور بود. بیوه اي که

 خودش هم یک دختر یک سال و نیمه داشت.

 نان کهنفس در سینه ام حبس شد. لبم را به دندان گزیدم تا بتوانم از شدت هیجانم بکاهم. کیان هم چ

 چشمانش را بسته بود خواب آلود صحبت می کرد

 لیال پنج در آمریکا تحصیل کرد و در تمام این مدت صورت حسابهاي کالنی براي پدر می فرستاد که بعضی 

 اوقات این مبالغ به حدي سرسام آور بود که صداي اعتراض پدر را در می آورد. با این حال پول را می فرستاد به

 که روزي برگردد و براي دو فرزندش مادري کند. وارد دوره راهنمایی شده بودم که درس لیال تمام این امید

 شد. ولی خبري از بازگشتش نبود. پدر ازتأخیر طوالنی او نگران شد و به امریکا رفت تا همراه او برگردد، ولی

ز حد توان او بیشتر بوده است. چند روز بعد وقتی خسته و شکسته و تنها از سفر بازگشت فهمیدم اتفاقی افتاده که ا

 از پنهانی گوش کردن به صحبت او با مباشر حیله گر فهمیدم لیال از طریق سفارت تقاضاي طالق کرده است.

 این جریان فقط به پدر ضربه زد. زیرا من هیچ وقت احساسی نسبت به او نداشتم تا بخواهم از نبودش ناراحت

 او را نمی شناخت تا برایش دلتنگی کند. لیال پس از دوشیدن کامل پدر طالقش را از اوشوم. کمند هم که اصال 

 گرفت و به دنبال سرنوشت خودش رفت. تنها کار خوبی که کرد گفتن حقیقت به پدر در آخرین دیدارشان بود

 که از همان ابتدا عالقه تا او بیش از این خودش را مضحکه دست این و آن نکند. در آن دیدار لیال به او گفته بود

 اي به او نداشته و این ازدواج فقط طبق نقشه اي بوده که پدر حیله گرش طراحی کرده بود تا به این وسیله هر

 دو به مقاصدشان برسند.لیال به آرزوي همیشگی اش که تحصیل در خارج از کشور بود و آن پیر طماع نیز به

 ثروت بی حساب پدرم.

 جریان شراکتش را با پدر لیال به هم زد و باقی مانده ثروتش را از چنگال آن کفتار پیر بیرونپدر پس از این 

 کشید و آن قدر خسته و شکست خورده بود که دیگر کار تجارت را ادامه نداد چون دیگر نه توان کار داشت و

 ین قدر بود که بتواند تا آخرنه سرمایه اش آن چنان بود که بتواند شرکت تجاري بزرگی راه بیندازد، ولی هم

 عمر او را سرپا نگه دارد. بعد از چهار سال تنهایی و افسردگی عاقبت پدر با پرستار کمند ازدواج کرد. کتی زن

 خوبی براي او بود، ولی پدر تا آخر عمرش دیگر به هیچ زنی اعتماد نکرد

 با احتیاط از او پرسیدم: تو هیچ وقت به دیدن لیال نرفتی؟
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 و سال پس از مرگ پدر، لیال خواست من و کمند به امریکا برویم و با او زندگی کنیم، شاید پس از رسید به د

 آرزوهایش تازه فهمیده بود چه چیزهایی را براي به دست آوردن چیز دیگري از دست داده است. کمند ذوق

 طر اینکه دوست نداشته باشم آنجا زندگیزده قبول کرد برود، ولی من ماندن را به رفتن ترجیح دادم، نه به خا

 کنم. بلکه به خاطر تنفري که از لیال احساس می کردم نمی خواستم هیچ وقت او را ببینم. یکی دو سال پس از

 رفتن کمند، بعد از چند بار فرستادن دعوتنامه عاقبت راضی شدم براي مدتی به آنجا بروم. لیال وضعیت مالی

براي یک زندگی ایده آل مهیا بود، اما نمی توانستم او را ببینم و طاقت بیاورم که با پولی که خوبی داشت و همه چیز 

 از پدر تبغیده بود پذیراي بوي فرندهاي نره غول آمریکایی اش باشد. سه هفته زودتر آنجا را ترك کردم و

 به ایران برگشتم تصمیم گرفتم به هلند رفتم تا بقیه تعطیالت را پیش یکی از دوستانم سر کنم، بعد از اینکه

 دیگر هیچ وقت او را نبینم.

 کم کم صداي کیان خواب آلود و آرام می شد و معلوم بود که تا چند لحظه دیگر گفته هایش به هذیان خواب

 مبدل خواهد شد

 با کنجکاوي پرسیدم: کیان، کمند چی؟ اون چرا نموند؟

 کمند... می موند اون حادثه باعث شد... لعنتی... می خواستمصداي محو کیان بی شباهت به هذیان نبود: 

 بکشمش اون نگذاشت... مقصر اون بود... باید می کشتمش

 کیان سکوت کرد. با کنجکاوي روي تختم نیم خیز شدم و گفتم: کدوم حادثه؟

 آرام از البه الي سکوت کیان نشان از آن را داشت که به خواب رفته است. نفس عمیقی کشیدم و پنجه هایم را

 موهایش بیرون آوردم

 کم کم سپیده صبح از مشرق سر زد. بی صدا از تخت پایین آمدم تا براي نماز آماده شوم. به فکر کیان و

 سرگذشتش بودم. با خودم فکر کردم اي کاش می توانستم از کیان در باره شراره هم بپرسم

 لند شد کمی بد اخالق بود. البته همیشه بعد از افراط در نوشیدنروز بعد کیان تا نزدیک ظهر خوابید و وقتی ب

 مشروب صبح بد اخالق و نحس از خواب بر می خواست. پس از رفتن او سراغ کیفم رفتم و یک بار دیگر

 .تصویر لیال را به دقت نگاه کردم. عکسها را مثل اول داخل پوشه گذاشتم و کیف را به انباري برگرداندم

 از این ماجرا گذشت. یک روز که تازه از خواب برخاسته بودم گلی خانم گفت که برادرم پشت خطچند روز 

است. با خوشحالی به طرف تلفن دویدم و گوشی را از گلی خانم گرفتم. حمید تنها کسی بود که گاهی به من زنگ 

 مانش نمانده است. ازمی زد و حالم را می پرسید. از او حال شبنم را پرسیدم و گفت که چیزي به زای

 .خوشحالی با صداي بلند خندیدم و به یاد مبین و کارهاي شیرینش افتادم

 حمید گفت: الهه جان، زنگ زدم بهت بگم فردا یا پس فردا مادر زنگ می زند تا تو و کیان را براي آخر هفته

 دعوت کند

 دانستم چه جوابی بدهم وقتی حمید این موضوع را به من گفت لبم را به دندان گزیدم. نمی

 حمید ادامه داد: پیش از مادر بهت زنگ زدم تا آمادگی الزم رو داشته باشی

 تشکر کردم. در عین حال می دانستم دلیل زنگ زدن حمید این بوده که من زودتر کیان را آماده کنم تا مبادا

حبت با حمید خدا حافظی کردم و گوشی را حاال که مادر راضی به پذیرفتن او شده بد قلقی نکند. بعد از اتمام ص

 گذاشتم. به آشپز خانه رفتم. گلی خانم مشغول درست کردن ناهار بود. یک صندلی عقب کشیدم و روي آن
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 نشستم و گفتم: داداشم بود، می خواست به من بگه مادرم من و کیان را براي آخر هفته به خونشون دعوت

 کرده.

 سالمتی، چه خوب، خدا رو شکر که عاقبت همه چیز به خوبی و خوشی ختم گلی خانم با خوشحالی گفت:به

 شد

 آهی کشیدم و گفتم: گلی خانم، اگه یه وقت کیان قبول نکنه بیاد چی؟

 .نه مادر، ان شاءا... که میاد باید راضیش کنی _

 آخه چطوري؟ _

 یشه بیاد. همه چیز اولش یک کم خودت بهتر می دونی مادر، سعی کن به راهش باهاش حرف بزنی. راضی م_

 سخته_

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم امیدوارم، ولی خودم می دانستم محال است به این سادگی راضی به آمدن شود.

 همان شب در فرصتی که احساس کردم سرحال است موضوع را به او گفتم، با تمسخر خنده اي کرد و گفت:

 اسم این دعوت چیه؟

 ال انداختم و گفتم: نمی دونم ،هر چی دوست داري اسمش رو بزارشانه هایم را با

 با تمسخر گفت: اگه بشه اسمش رو مادر زن سالم بزاریم باید بگم کمی دیر یادش افتاده

 آن شب تا وقتی که براي خواب به اتاق می رفتیم شوژه اي براي تمسخر کردن خانواده ام گیر آورده بود و کلی

 د، ولی براي اینکه کارم گیر او بود دندان روي جگر گذاشتم و دم نزدم.مرا حرص و جوش دا

 همان طور که حمید گفته بود مادر دو روز بعد به منزلمان زنگ زد تا من و کیان را دعوت کند. این نخستین بار

 ولی در همان بود که مادر به من زنگ می زد. از خوشحالی به گریه افتادم. به مادر گفتم به طور حتم می آییم،

 .زمان به امدن کیان اطمینان نداشتم

 چهار شنبه شب از راه رسید و من هنوز نتوانسته بودم جواب قطعی را از او بگیرم. هرچه به او عز و التماس

کردم فقط گفت تا ببینم و جواب قاطعی به من نمی داد. همان شب به او گفتم: اگه می خواهی نیایی بگو تا من یک 

 بهانه اي براي نرفتنمان جور کنم، این جوري بهتر از این است که آبروي من جلوي خانواده من برودعذر و 

 چیزي نگفت و نگاهش را به صفحه تلویزیون دوخت.با امیدواري فکر کردم شاید راضی به آمدن شده، ولی

 که با خواهش و التماس ازرویش نمی شود که قاطع بگوید که می آید. دیگر چیزي نگفتم تا صبح روز پنجشنبه 

 او خواستم که زودتر بیاید که به خانه مادرم برویم.باز هم بدون اینکه چیزي بگوید مرا بوسید ورفت. بعد از

 ناهار به اتاقم رفتم تا از همان موقع براي رفتن آماده شوم.ساعت از چهار گذشته بود ولی هنوز نیامده بود.کم

 نج به تلفن همراهش زنگ زدم گفت کاري برایش پیش آمده که تا یککم دلشوره ام شروع شد.ساعت پ

 ساعت دیگر تمام می شود و خواست تا با آژانسی که برایم می فرستد به منزل مادرم برو.به او گفتم : تو کی

 میایی؟

 کرده بود.چندجوابم را نداد و تلفن را قطع کرد.با ناراحتی بار دیگر شماره اش را گرفتم ولی تلفنش را خاموش 

 دقیقه بعد گلی خانم خبر داد که آژانس دم در منتظر است. نمی دانستم چه کنم، بروم یا بمانم.دل را به ددریا

 زدم و به امید اینکه محال است کیان مرا جلوي خانواده ام کوچک کند با آژانسی که فرستاده بود به منزل مادرم

 رفتم.
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ی ام بود، زیرا هرچه منتظر شدم کیان نیامد.ساعت از ده شب گذشته بود و مادر آن شب یکی از بدتربن شبهاي زندگ

 منتظر بود کیان بیاید تا سفره را پهن کند.هرچه بود آن شام به مناسبت آمدن او تدارك دیده شده بود.از

 که به نگاه هاي معنی دار دیگران نهایت خجالت را کشیدم و امیدوارانه گوش به صداي هر خودرویی سپردم

 کوچه وارد می شد.چند بار با تلفن همراهش تماس گرفتم اما خاموش بود. عاقبت به پیشنهاد حمید سفره را

 پهن کردیم و شام خوردیم.هر چند که هیچ چیز از طعم و مزه ي غذا نفهمیدیم.سکوت اعضاي خانواده و اینکه

 از کیان متنفر شده بودم که حاضر نبودم دیگر چیزي به روي خودشان نمی آوردند بیشتر عذابم می داد.به حدي

ببینمش .ساعت از دوازده گذشته بود که دیگر قانع شدم او نمی آید.می خواست به ما بفهماند هنوز خانواده ام را 

نبخشیده است. این وسط من بودم که سکه یک پول شده بودم.حمید و شبنم که اکنون به سختی راه می رفت حاضر 

نزلشان بروند.از حمید خواستم مرا هم برساند.مادر خواست شب همانجا بمانم اما من قبول نکردم و شدند که به م

گفتم باید بروم چون ممکن است براي کیان اتفاقی افتاده باشد گرچه خودم می دانستم چنین چیزي نیست.ولی 

 امیدوار بودم اتفاقی براي او افتاده باشد تا بار خجالتم کم کند

 رساند و گفت روز بعد با من تماس می گیرد.با دردي عمیق که از اعماق قلبم مرا می سوزاند به خانهحمید مرا 

 برگشتم.پیش از داخل شدن به منزل نگاهی به پارکینگ انداختم .خودرویش داخل پارکینگ نبود و معلوم بود

 یدهنوز نیامده است.آن قدر ناراحت و عصبی بودم که امیدوار بودم هیچوقت نیا

 یک ساعت بعد از من کیان آمد.خونسرد و بی خیال، بدون اینکه حتی به خاطر این کار از من عذرخواهی کند.آن

 شب براي اولین بار بر سرش فریاد کشیدم و به او گفتم که بی عاطفه ترین و پست ترین انسان روي زمین

 رك کرد و از منزل خارج شداست.او بدون اینکه کلمه اي بگوید که کمی تسکین پیدا کنم مرا ت

 با رفتن او ساعتی گریستم و بر بخت بد خود لعنت فرستادم.با تقه اي به در از جا پریدم.اول فکر کردم کیان

است که برگشته است ولی بعد از چند لحظه کتی اجازه خواست تا داخل شود.خیلی سعی کردم که خوددار باشم و 

و گویاي این بود که همه چیز را فهمیده است.وقتی حرف زد متوجه شدم حتی نشان ندهم که گریسته ام ولی نگاه ا

 صداي فریاد مرا شنیده است.کتی روي صندلی میز آرایشم نشست و با حالتی غم گرفته گفت:

الهه می دونم شاید االن لحظه ي خوبی براي نصیحت نباشهولی چون بهت عالقه دارم وظیفه ام دونستم مثل یک 

 اگه قبول داشته باشی اینو بهت بگمدوست البته 

 کتی را دوست داشتم چون در تمام مدتی که به منزل کیان آمده بودم در همه حال ازم حمایت کرده بود.با این

 حال سرم را پایین انداختم تا چشمان قرمزم را از نگاهش بدوزدم.در آن حال صدایش را شنیدم که گفت:

 و شوهري این مسائل وجودداره اولش یک کم سخته تا آدم بخواد خودشو با  الهه باید بدوونی تو زندگی هرزن

زندگی جدیدش وفق بده.ولی اگه یکم سیاست داشته باشی می تونی موفق بشی.کیان پسر بدي نیست.منم قبول دارم 

ده... به خاطر خیلی قده و اینو بهت بگم این صفت رو از پدرش به ارث برده.چون اون هم همینطور بود.بدلج و یک دن

اینه که می گم سعی کن هرچی می گه بگی باشه بعد اگه خواستی کار خودت رو انجام بده.این جوري از خیلی 

 اختالفاتتون جلوگیري میشه

کتی از جا برخاست و دستی روي شانه من گذاشت و بدون کالمی از اتاق خارج شد.نمی دانستم از روي حرفاي او که 

اهی گفته بود چه نتیجه اي بگیرم.به هر صورت او تسکینی بود براي اینکه گریه را کنار بدون شک از روي خیرخو

بگذارم و فکر کنم چه رفتاري در پیش بگیرم.دلم نمی خواست تو سري خور و ذلیل باشم، چون همیشه از این جور 
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ی فهمیدم بعضی وقتها شرایطی زنها بدم می امد و همیشه خودشان را به خاطر ذاللتشام مقصر می دانستم ولی اکنون م

پیش می آید که زن براي بقاي زندگیش مجبور می شود که کوتاه بیاید.همان کوتاه آمدن هاي متوالی او را خوار و 

ذلیل می کند.می دانستم من هم باید کوتاه بیایم تا جرقه نفرتی را که بین ما زده شده خاموش کنم و البته جز این 

 تم.چاره ي دیگه اي هم نداش

 نیمه هاي شب کیان مست و از خودبی خود به خانه آمد.با ورودش هوشیار شدم ولی آن قدر از او ناراحت بودم

 که نخواستم قیافه اش را ببینم

 تا چند روز بااو حرف نمی زدم. او هم خونسرد و بی خیال بود.گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.به هیچ عنوان هم

 واهی کند تا ناراحتی حاصل از کارش را از دلم در بیاورد.عاقبت خودم را راضی بهسعی نکرد از من معذرت خ

 گذشت کردم و با او صحبت کردم ولی خجالتی که بابت او پیش خانواده ام کشیدم هرگز فراموش نکردم

 درفرا رسیدن زمستان حدود دو ماه از زندگی مشترك من و کیان می گذشت.در طول این مدت تغییر چندانی 

 وضعیت زندگیم نیامده بود.کیان هنوز از خانواده ام دوري می کرد.رفت و آمدهاي محدود من به منزل مادرم

 یکطرفه بود و از همه بدتر کیان اجازه نمی داد غیر از منزل مادرم به جایی بروم.نزدیک چند ماه می شد که

 پشت تلفن به شبنم و حمید به خاطر به دنیابرادرم دختر دار شده بود ولی من هنوز ندیده بودمش .فقط از 

 آمدن فرزندشان تبریک گفته بودم و مشتاقانه منتظر روزي بودم که بتوانم دختر کوچکش را شکوفه نام

 گذاشته بودند ببینم.

یکی دوبار هم الهام خواست از من و کیان دعوت کند که به منزلشان برویم که من از ترس اینکه دوباره ماجراي 

مانی مامان تکرار شود دعوتش را رد کردم.به خوبی می دانستم خانواده ام می دانند که همه بهانه هایم پوچ و بی مه

اساس است ولی مثل کتک سرم را در برف کرده بودمبه امید روزي که آتش کینه کیان خاموش شود.ولی با راهی که 

حدي نسبت به خانواده ام حساس بود که هرگاه می  کیان پیش گرفته بود بی جهت خود را امیدوارم می ساختم .به

 خواستم به منزل مادرم بروم از این رو به آن رو میشد.گاهی اجازه می داد

 ولی بعد از بازگشت من چند روز بی جهت بهانه جویی می کرد و بحث راه می انداخت.من هم وقتی دیدم براي

 جلوگیري از این جدلهاي بی معنی سعی کردم کم تر به هر بار رفتن کلی جنگ اعصاب باید داشته باشم براي

 آنجا بروم و بیشتر تلفنی جویاي حال او و بقیه اعضاي خانواده ام بشوم.

 یکی از روزها کتی به من و کیان گفت که یکی از دوستانش که من هم اورا می شناسم از سفر اروپا بازگشته

 سبت برگزار کرده برویم.از پیشنهاد کتی خیلی خوشحالوهمه مارا دعوت کرده به جشنی که به این منا

 شدم.هفته ها می شد جایی نرفته بودم و روحیه ام حسابی کسل شده بود.به کیان نگاه کردم تا ببینم او چه

 میگوید.سرش به خواندن روزنامه گرم بود و حالتش طوري بود که هم من هم کتی فکر کردیم متوجه این

 خواست یکبار دیگر این مطلب را بیان کند که کسان نگاهی به بو کرد و گفت:دعوت نشده است.کتی 

 یکبار گفتید شنیدم

 کتی لبخندي زد و گفت: 

 اونقدر تو نخ روزنامه بودي که فکر کردم متوجه نشدي خب چه کار میکنی؟ میایی؟_

 کیان روزناه را ورق زد و گفت: حاال کو تا پنچشنبه

 ولی بعد از آنکه دوست کتی به کیان زنگ زدو اورا دعوت کرد قرار شد ما هم در آن شب کیان چیزي نگفت
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 آن جشن شرکت کنیم.مهمانی در یکی از ویالهاي مهرشهر کرج برگزار میشد و مهمانهاي زیادي دعوت شده

 یکنم ولیبودند.هنوز دقایقی از ورودمان نگذشته بود که متوجه نگاه خیره مرد جوانی شدم.فکر کردم اشتباه م

 چند بار که نگاهم ناخودآگاه به او افتاد متوجه شدم مرا زیر نظر دارد و حتی یکبار لبخندي به من زد که با اخم

 نگاهم را برگرداندم. از کیان خبري نبود.از زمانی که آمده بودیم سرش به دوستان و آشنایانش گرم بود.کتی

 سرش را کنار گوشم آورد و گفت: 

 نجا ناراحتی می تونی جایت را با من عوض کنیالهه اگه او

 فهمیدم کتی هم متوجه این موضوع شده است.از خدا خواسته بدون تتعارف جایم را با او عوض کردم.هرچه فکر

 کردم او را به خاطر نیاوردم که جایی دیده باشم.ال تغییر جایم تا حدودي خیالم راحت شده بود که با شنیدن

 رف صدا چرخید.با دیدن مرد جوان با تعجب به کتی نگاه کردم.نگاه کتی راضی به نظر نمیسالمی نگاهم به ط

 رسید. با این حال لبخند مصنوعی زد و این طور وانمود کرد که مرد جوان را تازه دیده است.کتی گفت:

 به، سالم آقاي مهندس.رسیدن به خیر.کی تشریف آوردید؟

زي به رویش نیاورد جا خوردم.مرد خیلی راحت و خودمانی کنار کتی نشست و در از اینکه کتی او را میشناخت و چی

 حالی که با لبخند به من نگاه میکرد گفت:

 دوشیزه خانم از اقوام هستند؟

نگاهم را از چشمانش دزدیدم وبه کتی نگاه کردم.دیدن چهره رنگ پریده کتی برایم عجیب بود.مرا به مرد جوان 

 شون الهه همسر کیان هستنچنین معرفی کرد: ای

به وضوح دیدم لبخند از لبان مرد محو شد و در قوس لبان او فقط نقشی به جا ماند.سپس با حالتی وارفته طوطی در 

 وار تکرار کرد« همسر کیان » این هنگاه کیان با قدمهایی محکم به مانزدیک شد.با دیدن او احساس کردم در 

 با اینکه هیچ چیزي از جریان نمی دانستم ولی می توانستم ضربان آهنگ قلبمسرازیري تندي قرار گرفته ام و 

را از ترسی مبهم بر سینه ام می کوفت احساس کنم.کتی نیز با حالتی دستپاچه و مضطرب به کیان چشم دوخته 

 وردبود.مرد جوان چنان به من خیره شده بود که حضور او را درك نکرد.صداي کیان مرد جوان را به خود آ

 سالم فرزاد ، چطوري؟_

 مرد جوان که تازه فهمیدم اسمش فرزاد است به طرف کیان برگشت و در حالی که معلوم بود جا خورده است

 _گفت

 به سالم بهتاش ، من خوبم تو چطوري؟

 وقتی دستهاي آن دو در هم گره خورد خیالم راحت شد که از زد و خوردي خبري نیست.به کتی نگاه کردم 

 نوز نگرا چشم به آن دو دوخته بود.فرزاد روبه کتی کرد و گفت:ه

من تازه داشتم با کتی جون سالم و احوالپرسی می کردم که اومدي و باعث شدي نتونم به همسرت عرض ادب 

 کنم.راستی ازدواجت را تبریک می گویم من خبر نداشتم ازدواج کردي

 ش داد بدون اینکه به تعارف هاي او پاسخی بدهد.فرزاد بدونکیان با چهره ي بق کرده به صحبتهاي فرزاد گو

توجه به قیافه گرفته کیان رو به من گفت: اشتباه نکرده باشم کتی جون شمارا الهه خانم معرفی کرد.به هر حال باید 

 بی ادبی مرا ببخشید

 افتاد.فرزاد هم جو احساس ناراحتی وجودم را فرا گرفت.به خصوص که چشمم به چهره ناراحت و عبوس کیان
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 متشنج را احساس کرده بود زیرا گفت:

 خب، بیشتر از این مزاحمتان نمی شوم.خانم از آشنایی با شما بسیار خشنود شدم براتون آرزوي خوشبختی 

 می کنم

 از ترس کیان که با نگاهی ترسناك به من چشم دوخته بود حتی نتوانستم لبخندي بزنم فقط یرم را تکان دادم

 و آهسته گفتم: متشکرم

فرزاد از ما دور شد.با رفتن او به کتی نگاه کردم.رنگش پریده و بیمارگونه بود.کیان با اخم به من و کتی گفت:بهتر 

 بریمو چند دقیقه ما را ترك کرد و من از کتی پرسیدم:

 مگه این کی بود؟

 کتی با پرسش من از فکر خارج شد ونفس عمیقی کشید و گفت:

 مرافهشر و 

 متوجه منظورش نشدم .بعد بلند شدیم تا مجلس را ترك کنیم.کیان به میزبانمان که علت رفتارمان را می پرسید

 گفت کار مهمی برایم پیش آمده و پیش از رفتن می خواهد مارا به خانه برساند.مشغول صحبت با مهرناز بودیم

 .با دیدن ما به طرفمان آمد خطاب به کیان گفت::که فرزاد که تا آن لحظه غیبش زده بود از در وارد شد

 بهتاش کجا؟ نکنه می خواي بري؟

 بعد خطاب به مهرناز گفت:

 عمه جون شرمنده ، غلط نکنم حضور من باعث شده بهتاش بخواد اینجارو ترك کنه_

 اینجا بود که فهمیدم فرزاد برادرزاده مهرناز است.میزبان رو کرد به کتی گفت:

 جون؟ اگه اینطوره من همین االن فرزاد رو بفرستم برهآره کیان 

 کیان با لبخند مصنوعی گفت:

 نه این چه حرفیه.اگه برام کاري پیش نیامده بود در خدمتتون بودم

 خب شما برو کارت انجام بده ، کتی جون و خانمت پیش ما هستند_

 کتی نگذاشت کیان حرفی بزند و گفت:

 ی دونی چند روزه حالم خوش نیست.االنم قرصامو نیاوردم.بهتره برم.حالم که مرسی مهرناز جون، خودت م

 بهتر شد بهت سر می زنم

 به کیان نگاه کردم که با حالتی کالفه نظاره گر صحبت کتی و مهرناز بود.مهرناز متقاعد شد و ما از منزل بیرون

 ایش را روي گاز گذاشت و با سرعت به طرفآمدیم. با این حال کیان هنوز عصبی بود.وقتی سوار شدیم کیان پ

 خانه راه افتاد.سرعت خودرو به حدي زیاد بود که فکر می کردم هیچ وقت به خانه نمی رسیم.کتی روي صندلی

 عقب نشسته بود با لحن آرامی گفت:

 کیان یکم یواش تر ، عزیزم اتفاقی که نیفتاده .باور کن

 زد خفه شو کیان نگذاشت حرف او تمام بشود فریاد

 از لحن تند و بی ادبانه اش خیلی ناراحت شدم و گفتم:

 -کیان؟! معلومه چی می گی ؟

 بدون اینکه نگاهی به من بکند گفت:
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 الهه تو هم ساکت باش

 کتی دستش را روي شا نه ام گذاشت .فهمیدم می خواهد سکوت کنم و حرفی نزنم.با دلخوري به جلو خیره

 منزل رسیدیم حتی به کیان نگاه نکردم.در کم ترین زمان ممکن به خانه رسیدیم.کیان شدمو تا زمانی که به

 هنوز هم ناراحت بود.بدون اینکه محلش بگذارم به کتی شب بخیر گفتم و به اتاقم رفتم.هنوز به در اتاق نرسیده

 بودم که صداي او شنیدم

 خفه شو.نمی خوام صداتو بشنوم_

 ی را می شنیدم که می گفت:صداي آرام و ملتمسانه کت

 کیان گوش کن ، به جون خودت منم نمی دونستم .باور کن راست میگم_

 صداي خشمگین کیان با همراه صداي شکستن چیزي وجدم را به لرزه انداخت

 از جلوي چشام گم شو. اگه یک کالم دیگه حرف بزنی هر چه دیدي از چشم خودت دیدي_

 شد.اورا دیدم که از اتاق به بیرون سرك کشید.با دیدن او به اتاقم رفتم همان موقع در اتاق کمند باز

 ترسیده بودم ، به این فکر می کردم که چه اتفاقی افتاده است که کیان داد و فریاد راه انداخته است.چه

 مد.منتظرخصومتی با فرزاد دارد کهتا این حد از او متنفر است.حدود چهل دقیقه طول کشید تا کیان به اتاق آ

 بودم اخمهایش درهم باشد درصورتی که اینطور نبود.آرام و خونسرد بود و به محض وارد شدنش لبخندي به

 من زد و به طرفم آمد تا مرا در آغوش بگیرد.نفس راحتی کشیدم و خیالم راحت شد که عصبانیتش فروکش

حتی دستش را پس زدم ولی دستانم کرده. اما به محض نزدیک شدن متوجه شدم مشروب خورده است.با نارا

 راگرفت و مرا محکم در آغوش گرفت .بالحنی مستانه گفت:

 تو فقط مال منی .کسی حق نداره به تو چپ نگاه کنه .نه من دیگه نمی زارم

 نفهمیدم از قسمت آخر حرفش چه منظوري دارد.لحن و حالت کالمش برایم تازگی داشت.طوري حرف می زد و

 گویی پس از سالها به من رسیده است.بوي تند الکل دهانش آزارم می دادولی کلماتش چنان بارفتار می کرد 

عشق بود که نمی خواستم احساساتش را جریحه دار کنم. احساس عجیبی داشتم.حس می کردم معاشقه کیان خطاب 

 به کسی غیر از من است.این احساس وقتی به اوج خود رسید که کیان گفت:

 تم هنوز دوستم داري و هنوزم به من فکر می کنیکاش میدونس_

با دهانی نیمه باز با تعجب به کیان خیره شدم.او با چشمانی خمار که رگه هاي خون در آن نشسته بود به نقطه اي 

 خیره شده بود.هزاران فکر از مغزم گذشت که با شنیدن نام خودم از زبان او به خود آمدم .گفت:

 الهه 

 از زبان او خیالم راحت شد و با کشیدن نفس عمیقی سعی کردم افکار مزاحم و نا خوشایند را از با شنیدم نامم

 خود دور کنم.به او لبخند زدم و سعی کردم دل به نوازشش بسپارم و همه چیز را از یاد ببرم

 ه او سالم کردم ازروز بعد پس از رفتن او به طبقه پایین رفتم .با دیدن کتی که گوشی تلفن دستش بود با سر ب

 مکالمه او با کسی که پشت خط بود فهمیدم آنروز از منزل خارج خواهد شد زیرا میگفت حالش خوب نیست و

 میخواهد استراحت کند.صبر کردم تا مکالمه اش تمام شود سپس نزدش رفتم و روبرویش نشستم حالش را

 دو فنجان چاي از ما پذیرایی کرد و براي درست پردسیم گفت به احتمال زیاد سرما خورده است .گلی خانم با

 کردن ناهار رفت.تنهایی من و کتی بهترین فرصت بود تا بخواهم در مورد شب گذشته از او بپرسم .پس از چند
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 کالم حرف متفرقه گفتم:جریان شب گذشته چی بود؟

 مهمی نبود کیان از این پسرنگاه سردرگمی بمن کرد ولی خیلی زود خونسردي اش را بدست آورد و گفت:چیز 

 فخور سر یک معامله دلخوري داشت بخاطر همین یک کم بدقلق شده بود

 بدون اراده گفتم:فخور؟

 کتی که متوجه منظورم نشده بود گفت:همین پسره فرزاد رو میگم

 خیلی زود خودم را جمع و جور کردم و گفتم:آها فهمیدم

 :فرزاد پسر دکتر فخور است؟نتوانستم جلوي زبانم را بگیرم و گفتم

 آره چطور مگه میشناسیش؟_

 به سرعت فکري در ذهنم جوشید و گفتم:خودش رو ندیدم ولی یکبار از مهرناز شنیدم خانمش دو رگه است

 کتی لبخندي زد و به تایید حرف من گفت:اه آره خانم دکتر هندي است.حرف بجاي دیگري کشیده شد و من با

 میکردم ولی حواسم به حرفهاي او نبود.کتی بدون اینکه بخواهد با یک کلمه مرا در بطناینکه به او نگاه 

 ماجرایی قرار داده بود که از خیلی وقت پیش ذهنم را درگیر کرده بود.با شنیدن نام دکتر فخور خیلی چیزها

 نهایی بهترین فرصت بوددستگیرم شد.کتی پس از مدتی از جا بلند شد تا براي استراحت به اتاقش برود و این ت

 .تا قطعات بهم ریخته پازلی را که درمغزم داشتم سرجایشان بچینم

 با شنیدن نام دکتر فخور بیاد یکی از مهمانیهاي دوره کتی افتادم که در ان از یکی از دوستانش شنیدم که

 شم نامزدیشو با اون بهمگفت: یادتون رفته با پسر دکتر فخور چه معامله اي کرد.پسره رو حسابی دوشید بعد

 زد این جمله در مورد کاري بود که شراره با او کرده بود

 اگر درست نتیجه گرفته بودم شراره نامزد فرزاد بود که بدلیل نامعلومی نامزدي اش را با او بهم زده بود و اگر

 ز فرزاد همین بود ولیحدسم درست بود کیان هم از خواستگاران او بشمار می آمد و بدون شک دلیل نفرتش ا

 یک نکته برایم مبهم بود و آن اینکه چرا وقتی کتی مرا بعنوان همسر کیان به او معرفی کرد حیرت زده شد و وا

 رفت.همانطور که بفکر فرو رفته بودم بیاد شب گذشته و حرفهاي کیان افتادم

 کاش میشد بدونم هنوز دوستم داري

 ته بود حسی که بمن القا میکرد منظور کیان کسی غیر از من است.آه ازخداي من پس احساسم بمن دروغ نگف

نهادم بر آمد و احساسی چندش آور به قلبم چنگ انداخت .خداي من یعنی کیان شب گذشته باید شراره بود؟از 

 چنین فکري تمام وجودم از نفرت انباشته شد.نفرت از کیان و از خودم.از کیان که چنین پست و فرومایه

 احساسم را به بازي گرفته بود و از خودم که چنین ساده لوح حرفهاي عاشقانه او را بخودم گرفته بودم.

 این موضوع تا چند روز باعث شد درخودم فرو بروم و کمتر محل کیان بگذارم.او هم مثل همیشه خونسردانه

 بدهم مسایلی چنین کوچک و بی ارزش نظاره گر بیتفاوتی ام بود تا اینکه باز خودم را قانع کردم نباید اجازه

 روابطمان را خدشه دار کند

 پس از آن مهمانی رفتار کیان خیلی تغییر کرد شکاك که بود هیچ حسادت هم به آن اضافه شد .نسبت به هر

چیزي که بمن مربوط میشد حساسیت به خرج میداد.بعضی اوقات سر چیزهایی قشقرق براه می انداخت که اگر به 

 میگفتم به عقل او شک میکرد.براي مثال یکبار سر یک آهنگ نزدیک بود ضبط صوت را خورد و هر کس

 خمیر کند .فقط به این دلیل که چرا من این آهنگ را دوبار پشت سر هم گوش کردم.یکبار دیگر وقتی بود که
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 طور که به تلویزیونمشغول تماشاي فیلمی بودیم که تصویر هنرپیشه مرد چند لحظه روي تلویزیون آمد.همان

 نگاه میکردم ناگهان تصویر محو شد.فهمیدم کیان تلویزیون را خاموش کرده است با تعجب به او نگاه کردم که

 چپ چپ بمن مینگریست.لبخند زدم ولی او با قیافه گفت:خیلی خوشگل بود نه؟

 گفتم:چی؟

 چی نه کی_

 خب باشه کی؟_

 همین یارو که بهش زل زده بودي_

 خنده گفتم:عزیزم از تو که خوشگلتر نیست حاال چرا تلویزیون رو خاموش کردي؟ با

 انتظار داشتی بزارم تو با چشمات اونو قورت بدي_

 با تعجب گفتم:کیان؟

 با عصبانیت از جا بلند شد و درحالیکه مرا ترك میکرد گفت: خفه شو خودت را توجیه نکن من جنس زنها رو

 خوب میشناسم

 ت به او که از در خارج میشد نگاه کردم و دل گفتم: بدبخت شکاك اونقدر عصبانی باش تا بترکی.با نفر

 حساسیتهایش کالفه ام کرده بود .هر کار میکردم برداشتی دیگر میکرد طوري که اهل خانه هم این موضوع را

 .فهمیده بودند بعد از هر مهمانی ساعتها جلسات توجیهی داشتیم

 لبخند زدي؟چرا به فالنی 

 چرا به فالنی نگاه میکردي؟

 چرا فالنی بتو نگاه میکرد؟

 چرا وقتی با فالنی حرف میزدم حواسش بتو بود؟

 هر چه قسم ایه میخوردم که کی چه وقت کجا به خرجش نمیرفت که نمیرفت عقیده داشت خودم را به آنراه

 مند زمانهایی که کیان بهانه اي براي بحث با من پیدامیزنم و راستش را به او نمیگویم.در این بین نیشخندهاي ک

 میکرد بیش از هر چیز دیگر باعث آزارم میشد.بارها از او خواسته بودم اگر موردي هست که میخواهد بمن

 تذکر بدهد بهتر است در خلوت اینکار را بکند ولی گوشش بدهکار نبود.هنگامیکه عصبانی میشد هر توهین و

 است بزبان می آورد.بعد هم که عصبانیتش فروکش میکرد انتظار داشت با روي باز پذیرایشتحقیري که میخو

 باشم کین بحدي مغرور بود که هیچوقت خودش را مقصر نمیدانست تا مبادا بخواهد معذرت خواهی کند.ارزو

 ا دل منهمبدلم ماند اگر نمیخواهد به خطایش اعتراف کند دست کم یک معذرت خواهی خشک و خالی کند ت

 خوش شود.اگر گاهی هم میخواست ناراحتی را از دلم در بیاورد به طریقی غیر از منت کشی اینکار را

 میکرد.همین اخالق دوگانه و مغرورانه اش آتش عالقه ام را نسبت به او سرد و مرا از زندگی با او دلزده

 عتقد بود چون کیان بمن خیلی عالقه داردمیکرد.کتی مرتب نصیحتم میکرد که کارهاي او را بدل نگیرم و م

 چنین کارهایی میکند .بخاطر احترامی که به کتی میگذاشتم چیزي نمیگفتم.ولی حرفهایش را قبول نداشتم کار

 کیان بیشتر شبیه جنون بود نه چیزي که به عالقه مربوط باشد.با وجود حساسیتهاي کیان کم کم رفت و

 و بعد قطع شد.البته از این بابت به هیچ وجه ناراحت نشدم بلکه خیلی هم آمدهایمان به مهمانیها محدود
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خوشحال بودم زیرا خودم هم دوست نداشتم در حالیکه نماز میخوانم لباسهاي تنگ و بدن نما به تن کنم و صورتم را 

 هفت قلم بیارارم.

 در رفتار کیان بوجود نیامد بلکهبرخالف تصورم پس از قطع شدن روابطمان با دوستان و آشنایان هم تغییري 

 خیلی هم بدتر شد.اگر تا آن موقع جلوي دیگران فقط جر و حبث کرده بودیم دلم خوش بود که او جلوي کسی

 دست رویم بلند نکرده است ولی بعد از یکبار که او جلوي کمند و کتی و گلی خانم به بهانه جواب دادن به

 رام و حیا بین من و او فرو افتاده است.آنروز کیان توهین زننده وصورتم سیلی نواخت فهمیدم پرده احت

 بیشرمانه اي به برادرم کرد که چون جلوي کتی بخصوص کمند این حرف را زد طاقت نیاوردم و به او گفتم: واقعا

 باید آدم بیشرمی باشی که بخواهی چنین حرفی بزنی

 بدهد ناگهان با پشت دست بدهانم زد و با لحن بديکیان بدون اینکه حتی فرصتی براي فکر کردن بخود 

 گفت: اینو داشته باش تا وقتی من لقب کس و کار بی همه چیزت رو بزبون میارم حرف نزنی و خفه شی

 همان لحظه شوري خون را در دهانم چشیدم .در حالیکه از شدت ناراحتی میلرزیدم از جا برخاستم و

 خانواده ام توهین کنی.تو یک موجود بدخبت و عقده اي هستی که با این گفتم: کثافت پست تو حق نداري به

 توهین و تحقیرها میخواهی خودت رو از عقده خالص کنی حاال میفهمم چرا خانواده ام با ازدواج ما مخالف

 .بودند.با شناختی که از تو پیدا کردم به اونا حق میدم ازت متنفر باشند

 برخورد او که انتظار چنین حرفی را از جانب من نداشت از جا پرید و تا خواستم گویا این حرف به کیان خیلی

 بخودم بیایم سیلی محکمی به صورتم زد.تنها به یک سیلی هم قانع نشد و اگر کتی جلویش را نگرفته بود با

 مشت و لگد بجانم افتاده بود

 ار بزند تا مرا زیر کتک بگیرد نگاه میکردم بهگیج و مبهوت به کیان که با هیبتی ترسناك میخواست کتی را کن

 این فکر کردم چرا اینطور شده کتی التماس کنان از کیان میخواست کوتاه بیاید.او که از شدت خشم رگهاي

 .گردنش بیرون زده بود با فریاد فحشهاي رکیکی حواله من و خانواده ام میکرد و میگفت: الهه میکشمت

 چ پریده بود بازویم را کشید تا مرا از معرکه دور کند.در این اوضاع و احوال چشممگلی خانم که رنگش مثل گ

 به کمند افتاد که صامت و بی حرکت در مبل فرو رفته بود و با نگاهی تمسخر آمیز و زهرخندي گوشه لبش بمن

 یدم که با لگد به میزخیره شده بود .با فشاري که گلی خانم به بازویم داد چشم از کمند برداشتم و کیان را د

 وسط هال کوبید و در حالیکه القاب رکیکی به من میداد بطرف در رفت تا از منزل خارج شود.با رفتن کیان دست

 گلی خانم که بازویم را محکم میفشرد شل شد.حیران و مصیبت زده چند لحظه به فنجانهاي چاي که از روي میز

 بدون توجه به نگاههاي حیرت زده کتی و گلی خانم که تاکنون چنینبه اطراف افتاده بودند نگاه کردم سپس 

 رفتاري را از ما ندیده بودند به اتاقم رفتم .با پا گذاشتن به اتاق حس از دستها و پاهایم رفت و شل و وارفته لب

 انستمتخت نشستم.مرتب یک چیز در ذهنم تکرار میشد و آن کلمه این بود چرا؟...چرا؟...مدتی گذشت تا تو

 بقیه این جمله بزبان بیاورم.چرا بین من و کیان چنین برخوردي بوجود آمد و باعث شد تا بدون مالحظه دیگران

 بخصوص کمند که همیشه فکر میکردم منتظر چنین روزي بوده با هم بحث کنیم؟چرا کیان آن حرف را زد؟چرا

 کرد و اب رفته را به جوي باز نمیگرداند.من سکوت نکردم؟و هزاران چراي بیجواب که دردم را دوا نمی

 آنروز بشدت حیرت زده و مغموم بودم و احساس اینکه دیگران از کارمان سردرآورده اند بیش از همه موجب

 عذابم شد ولی پس از چند بار تکرار چنین صحنه هایی این احساس هم از میان رفت.در این بین هر چه قدر
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 یري از اختالف من و کیان میشد در عوض دخالتهاي کمند باعث بیشتر فروزانمیانجی گریهاي کتی باعث جلوگ

 شدن آتش نفرت بین من و او میشد.یکبار که مطابق معمول با کیان حرفم شده بود و با او صحبت نمیکردم

 و میدونکمند با نیش و کنایه گفت: تو هنوز نمیدونی چطور باید با یک مرد رفتار کنی.تقصیر کیانه که خیلی بت

 میده

 بر و بر به او نگاه کردم تا شاید از رو برود ولی او پرورتر از آن بود که بخواهد مالحظه سکوتم را بکند.سکوت

 من او را جري تر کرد و درحالیکه قیافه حق بجانبی گرفته بود گفت: همون روز اول که دیدمت فهمیدم بدرد

 فمو گوش نکرد حاال بخورهکیان نمیخوري به کیان هم اینو گفتم ولی حر

حرصی از کیان داشتم سر او خالی کردم با فریاد به او گفتم: سرجات بنشین و حرف نزن.بتو هیچ ربطی نداره که من 

 چطور با اون برادر بیشعور و نفهمت رفتار میکنم.همین یکبار و اونهم براي آخرین بار بهت میگم اگه بخواي

 کاري میکنم که مرغاي آسمون بحالت زار بزنن.فکر نکن دارم حرف میزنم دفعه دیگه تو کار من دخالت کنی

 تو یکبار دخالت کن تا بهت نشون بدم با کی طرفی

 آن لحظه خیلی عصبانی بودم که چنین حرفی به او زدم شاید اگر مسئله بیشتر کش پیدا میکرد ممکن بود کم

 هایم سرازیر شود.خوشبختانه همان حرف کار ساز شد وبیاورم زیرا بحدي ناراحت بودم که کم مانده بود اشک

 کمند که معلوم بود از تهدیدم خیلی ترسیده از جا بلند شد تا آنجا را ترك کند.همین یکبار باعث شد تا او دیگر

 پا در کفشم نکند ولی مشخص بود که بشدت از من نفرت دارد و عاقبت آتش نفرت او چنان دامنه دار شد که

 هایش زندگی ام را به آتش کشاندکه شعله 

 روزها میگذشت و هر روز من سختتر از روز قبل بود.حساسیتهایی که کیان نسبت بمن داشت و ایرادهایی که از

 من میگرفت اعتماد بنفسم را کم کرده بود.هرکار که میخواستم انجام دهم فکر میکردم االن است که چیزي

ا داشتم که به او تلقین شده همه کراهایش اشتباه است بطور کلی کیان مردي بگوید.احساس آدم دست و پا چلفتی ر

بود که هیچکس را جز خودش قبول نداشت گاهی کتی به پشتیبانی از من با کیان صحبت میکرد تا کمتر آزار و اذیتم 

 کند.ولی تنها نتیجه اش این بود که کیان بر سر او فریاد میکشید و تهدیدش میکرد که اگر در

 کارهایش دخالت کند بد میبیند.اوایل نمیدانستم چرا وقتی کیان با این کلمه او را تهدید میکند کتی ساکت

 میشود و بجایی خیره میماند.ولی بعد که گلی خانم موضوع را برایم تعریف کرد تازه متوجه این موضوع شدم و

 بینهایت از کیان متنفر شدم

 ري که لیال با کامران پدر کیان کرد او دیگر به هیچ زنی اعتماد نکرد و همینموضوع از این قرار بود بعد از کا

 شک و سوءظن باعث شد تا او پیش از مرگ توسط وکیلش تمام مایملک خود را بنام دو فرزندش کند که البته

 چیز حتیاینکار تا زمان مرگ او بر همه پوشیده ماند.زمانیکه هنگام تقسیم ارث رسید فاش شد که کتی هیچ 

 یک مقرري ناچیز هم از کامران به ارث نبرده است

با فهمیدن این موضوع دلم براي کتی سوخت .کامران تالفی بدیهایی را که لیال در حقش کرده بود سر کتی خالی 

کرده بود.در حالیکه او مستحق چنین ظلمی نبود.کتی در طول سالهاي زندگی اش با سختیهاي زیادي روبرو بود و 

را زمانیکه از زندگی اش برایم تعریف کرد متوجه شدم.افسوس که پس از تحمل همه سختیهایی که پشت سر این

 گذاشته بود هنوز موقعیتش پایه و اساس محکمی نداشت

 یک روز که سر درد و دلش باز شده بود بمن گفت که میخواهد مطلبی را فاش کند نشان دادم که آماده شنیدن
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 راستش را بخواهی من مادر واقعی کمند و کیان نیستم .هستم کتی گفت: اگه

 بدون اینکه چیزي بگویم با لبخند به او نگاه کردم کتی فکر کرد با شنیدن این مطلب خیلی متعجب خواهم شد

 وقتی دید خونسرد به او خیره شدم گفت: الهه فهمیدي چی گفتم؟

 م میکنه .بنظر من تو بهتر از مادر واقعی اونا براشونسرم را تکان دادم و گفتم: اره فهمیدم ولی مگه فرقی ه

 .زحمت کشیدي هر چند که این خواهر و برادر لیاقت اینهمه محبت را ندارند

 کتی که از جا نخوردن من تعجب کرد گفت: تو این موضوع رو میدونستی؟

ضوع را فهمیدم .کتی با خیال راحت از سرم را تکان دادم و به او گفتم:خیلی اتفاقی و از روي شناسنامه کیان این مو

 بابت اینکه من موضوع را میدانم

گفت: زمانیکه به منزل پدر کیان پا گذاشتم کمند شش ماهه بود.کیان هم سن و سالی نداشت.ولی خدا میدونه از 

میدونستم همون اول هم مثل بچه هاي خودم از اونا مواظبت و نگهداري کردم.چون خودم درد بیمادري کشیده بودم 

چه درد بیدرمونیه .حاال که حرف به اینجا رسید بزار اینم بگم من یک دختر دارم که اسمش مهتابه تقریبا یکی دو 

 سال از کمند بزرگتره در حال حاضر در کالجی در کانادا تحصیل میکند

صحبت کند سر شوق  نشان دادم که این موضوع را تازه فهمیده ام کتی از پیدا کردن هم صحبتی که با از خودش

آمده بود مرا به اتاقش دعوت کرد تا عکس دخترش را بمن نشان بدهد .با خوشنودي دعوتش را پذیرفتم.کتی با 

ذوق و شوق کودکانه اي مرا کنار دستش نشاند و آلبوم عکس کوچکی را از کشوي میز تختش بیرون اورد.همانطور 

 برایم تعریف کرد.به یک عکس رسیدم کهکه آنرا ورق میزد یکی یکی مناسبتهاي عکسها را 

 دیدنش برایم خیلی جالب بود .کتی همانطور که با انگشت آنرا نشان میداد گفت: اینجا مهتاب یک سالش تموم

.شده بود.اینم منم به چهره او خیره شدم زنی بسیار زیبا و فتان دیدم که در اوج جوانی قرار داشت.چهره کتی در آن 

 دوست داشتنی بود که مدتها به آن خیره شدم صداي کتی مرا بخود آورد عکس بقدري زیبا و

 اونموقع تازه شوهرم فوت کرده بود.فکر کنم چهار یا پنج ماه میشد.خانواده برادرم براي مهتاب تولد گرفتند تا_

 مرا از عزا در بیاورند

 به او نگاه کردم و گفتم: اینجا چند سالت بود؟

 بیست بیست یک سالکتی آهی کشید و گفت:

 با تعجب گفتم:چقدر زود

 با افسوس سرش را تکان داد و گفت:خب دیگه اینهم قسمت من بود.بچه که بودم هنوز دست چپ و راستم را

 نشناخته بودم که مادر و پدرم را توي یک تصادف از دست دادم.سرپرستی منو برادر ناتنی ام قبول کرد .تا

 برادرم کلفتی میکردم.هنوز دبیرستان را تموم نکرده بودم که برادر یکی از دوران دبیرستان زیر دست زن

 دوستام به خواستگاریم آمد .رضا مرد خیلی خوبی بود طعم زندگی رو فقط تو هفت هشت ماهی که زن او بودم

 بازمفهمیدم.تا اومدم فکر کنم که آدم خوشبختی ام سرطان خون در عرض دو سه ماه او رو هم از من گرفت.

 برگشتم پیش برادرم .خدا رحمتش کنه محبت او بود که منو تو اون خونه نگه میداشت وگرنه زن برادرم

 چشمش برنمیداشت حتی یک لحظه تو اون خونه باشم بخصوص که یک بچه هم داشتم

 گذشتم ولی کتی پس از مکثی طوالنی ادامه داد:نمیدونم زن برادرم االن کجاست زنده است یا مرده.منکه از او

 همون باعث بدبختی من شد.روزي نبود که حرف این همسایه و اون همسایه رو که د رمورد من که برچسب
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 بیوه رو پیشونیم خورده بود زیر گوش برادرم پچ پچ نکنه.فالنی گفت خدیجه رو دیده که تو مغازه اکبر آقا با

 گفت خدیجه محل رو تابلو کرده.حتی او هماون میخندید .فالنی گفت خدیجه سر و گوشش میجنبه.فالنی 

 میدانست چیزهایی که میگن حقیقت نداره چون من از ترس حرف مردم حتی تا سر کوچه هم نمیرفتم و از

 صبح تا شب تو خونه کار میکردم.با اینحال اونقدر گفت و گفت تا اون یک ذره اطمینانی که برادرم بمن داشت از

 اپو افتاد تا براي کم کردن دو تا نان خور از سر زندگیش براي من شوهر پیدابین رفت.بعد از اون به تک

 کند.اونقدر اینطرف و اونطرف این موضوع رو گفته بود که هر کس و ناکسی براي خواستگاري من در خونه

 که روزي برادرم رو میزد از مرد زن طالق داده معتاد بگیر تا مرده زن مرده عیالوار.روزگار بحدي بد میگذشت

 چند بار از خدا مرگ میخواستم.برادرم که دید کار بجاي باریک کشیده و هر روز باید با چند نفر سر من چک و

 چونه بزنه با ناراحتی گفت یا یکی از خواستگارهایم را قبول کنم و یا هر چه زودتر شرم را از سر خانه و زندگی

 اش کم کنم.

 تا به او پناه ببرم ولی راه حل دوم را پذیرفتم و یک روز بیخبر دست .با اینکه آنموقع کسی را نداشتم

 دخترم را گرفتم و از منزل برادرم خارج شدم.دو سه شب تو امامزاده اي که پدر و مادرم را در آنجا خاك کرده

 انجا با زنیبودند گذراندم و از نذریهایی که مردم براي امواتشان می آوردند رفع گرسنگی میکردم تا اینکه هم

 اشنا شدم .پس از چند بار که با او برخورد کردم فهمید کسی را ندارم و از ناچاري به آن امامزاده پناه آورده

 ام.وقتی بمن پیشنهاد کرد تا زمانیکه کار و جایی براي زندگی پیدا کنم به منزلش بروم نمیدانستم چطور شادي

 شه اي در کار باشد ولی نگاه صادق و چهره مهربان آن زن خیرخواهام را بروز دهم.لحظه اي فکر کردم نکند نق

 شک و تردیدم را از بین برد.با اینحال با احتیاط بمنزلش رفتم او هم مانند من کسی را نداشت و تنها زندگی

 کرده بودممیکرد .به پیشنهاد او بود که به اداره کاریابی رفتم تا تقاضاي کار کنم.متاسفانه چون درسم را تمام ن

نتوانستم شغل خوبی پیدا کنم.از شغلهایی که بمن پیشنهاد شد شغل پرستاري بچه را بیشتر از همه پسندیدم زیرا 

خودم هم عاشق بچه بودم.از قضاي روزگار همان شروع کار به مردي بنام کامران بهتاش معرفی شدم.وقتی براي 

دید بدون اینکه حتی فرصتی براي صحبت به من بدهد  مصاحبه به دیدن کامران رفتم همان لحظه اول تا مرا

مخالفتش را اعالم کرد . من هم به اداره مراجعه کردم تا اعالم کنم اگر مورد دیگري هست به من اطالع بدهند .چند 

ی زنی روز بعد باز هم مرا به اداره خواستند و گفتند به منزل بهتاش مراجعه کنم . به آنان گفتم او مرا نپذیرفته ، ول

که متصدي امور بود گفت با کامران در مورد من صحبت کرده و قرار شد به مدت دو هفته آزمایشی کار کنم و اگر 

رضایتش حاصل شد بعد با من قرارداد ببندد . ناچار به منزل کامران رفتم . برخورد اول او باعث شده بود از او دلگیر 

م به حالش خیلی سوخت و به او حق دادم چنین عصبی و افسرده شوم ، ولی بعد که شرح زندگی اش را فهمیدم دل

 باش

 از همان اول تمام سعی خودم را کردم تا دو فرزند خردسال او را که یکی از آن ها شیر خورده بود دوست 

 داشته باشم و تمام محبتم را به پایشان بریزم از صبح تا شب کنار بچه هاي کامران بودم در صورتی که مهتابم

 پیش عزیز خانم بود . شب به شب که به خانه می رفتم بدون مالحظه این که مهتاب خوابیده است او را در

 آغوش می گرفتم تا دلتنگی ام را کم کنم . سالها گذشت بدون اینکه من شاهد بزرگ شدن مهتاب باشم. تنها

 او بود . دوست داشتم او را به اوج کاري که از دستم بر می آمد ذخیره کردن مبلغی از در آمدم براي آینده

 . خوشبختی برسانم وه به خاطر همین باید سخت کار می کردم
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 مهتابم نه ساله بود که کامران به من پیشنهاد ازدواج داد .از پیشنهاد او متحیر شدم چون حتی در خواب هم 

 دش را رد کردم . دلیل کارم همچنین تصوري نداشتم . بدون اینکه حتی خوب به این موضوع فکر کنم پیشنها

 یکی به خاطر فاصله طبقاتی بین من و او بود و دیگري به خاطر اختالف سنی که با هم داشتیم ، ولی کامران به

 این ازدواج پافشاري کرد . زمانی که دید من زیر بار این پیشنهاد نمی روم گفت اگر همسر او شوم هزینه

 هاي اروپایی تقبل خواهد کرد . این پیشنهاد بیش از پیشنهاد ازدواجش مرا تحصیل مهتاب را در یکی از کشور

 تحت تأثیر قرار داد. پیش خودم فکر کردم با این کار مهتاب خوشبخت خواهد شد. عزیز خانم بیچاره که در

 را نکنم . آن این مدت به مهتاب بیش از همه دنیا انس و الفت گرفته بود با گریه و زاریاز من خواست تا این کار

 موقع عزیز خانم به خاطر یک سرماخوردگی ساده در بستر بیماري افتاده بود . به خاطر او براي جواب دادن به

 کامران تعلل کردم ، ولی هنوز پاسخ رد به او نداده بودم که بیماري عزیز خانم باعث مرگش شد پس از مرگ

 لحظه کجا بود ادعاي ارث و میراثش را کرد و من مجبور شدم عزیز خانم یکی از بستگانش که معلوم نبود تا آن

 براي اقامت به مسافرخانه اي بروم که با محل کارم فاصله زیادي داشت . چند روز تنها گذاشتن مهتاب که آن

رط موقع نه یا ده سال بیشتر نداشت در آن مسافر خانه باعث شد به پیشنهاد کامران پاسخ مثبت بدهم تنها به این ش

 که پیش از ازدواج فکري به حال دخترم بکند . کامران با بردن مهتاب به منزلش صد در صد مخالف بود ،

 زیرا فکر می کرد که با حضور دخترم ممکن است نسبت به کمند بی توجهی کنم . کامران نه می توانست از من

 همین خاطر به من پیشنهاد کرد مهتاب رابگذرد و نه می توانست با حضور مهتاب در خانه اش موافقت کند . به 

 از همان موقع براي ادامه تحصیل به خارج بفرستد . با این پیشنهادش مخالفت کردم ، ولی آنقدر محاسن این

 کار را برایم شمرد که با خود فکر کردم اگر مخالفت کنم بعد از اینکه مهتاب بزرگ شد و این موضوع را فهمید

 ا نبخشد .با این شرط حاضر شدم مهتاب را بفرستم که از محل زندگی اش مطمئنممکن است هیچ وقت مر

 باشم . کامران مخالفتی با یان شرط نداشت . پس از آماده شدن پاسپورت و تهیه ویزا براي من و مهتاب همراه

 کامران مهتاب کامران کنادا رفتیم . مدت سه هفته منزل یکی از دوستان او اقامت کردیم . به راهنمایی دوست

 را در پانسیون شبانه روزي گذاشتیم و نامش را در یکی از مدرسه هاي آنجا ثبت نام کردیم . روزي که می

 خواستم مهتاب را ترك کنم و به ایران بر گردم طفلی بچه ام هنوز نمی دانست قرار است رهایش کنم به امان

نش بروم .وقتی فهمید ممکن است مدت هاي طوالنی او را نبینم خدا . فکر می کرد قرار است مثل همیشه شبها به دید

 با گریه به گردنم چسبید و از من خواست او را رها نکنم . آن لحظه از کاري که کرده بودم بی نهایت

 پشیمان بودم و اگر می توانستم از کامران می خواستم من و فرزندم را به ایران باز گرداند و دست از سرمان

 بردارد.

کتی ساکت شد و من که بغض سنگینی گلویم را می فشرد سرم را پایین انداختم تا او شاهد جمع شدن اشک در 

 چشمانم نباشد

 کتی بعد از تازه کردن نفسی گفت :برگشتم و با کامران ازدواج کردم ، فقط به این امید که مهتاب روزي می

 دیگر بماند بعد از ازدواج با کامران ي کشیدم . کامران با فهمد که هر کار کردم به خاطر سعادت او بوده است .

 آن مردي که پیش از ازدواج و در طول هشت سال شناخته بودم یک دنیا فرق داشت . مردي شکاك و بد دل که

 حتی به سایه خودش هم شک داشت . بدبختی جرأت اعتراض هم نداشتم ، چون بچه ام گروگان او بود . تا

 ی گفت اگر بر خالف میلش رفتار کنم شهریه دانشگاه مهتاب را نخواهد داد . سال ها دندانحرفی می شد م
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 روي جگر گذاشتم و تحقیر ها و تهمت هایش را تحمل کردم به آن چیزي که سر جوانی ام را به قمار گذاشته

 نمی خواهم ، همان قدر که بودم برسد . حاال دیگر کامران رفته و من هم گله اي از او ندارم . چیزي براي خودم

لقمه نانی باشد و سرپناهی کافی است . خدا را شکر چیزي هم نمانده که مهتاب دکترایش را بگیرد . یک بار که 

تلفنی با هم صحبت می کردیم از من خواست براي زندگی پیش او بروم تا بعد از این براي او مادري کنم .به او گفتم 

ا گرفته باشد چون راستش با خودم فکر کردم ممکن است در حال حاضر که درس می زمانی می آیم که دکترایش ر

 خواند خودش هم براي امرار معاش در تنگنا باشد

 کتی ساکت شد . من به فکر فرو رفتم . تا آن موقع کتی را آن طور که باید نشناخته بودم . زندگی سخت او

 ت روح او حقیر دیدم .اکنون می فهمیدم چقدر صبور و با گذشتمشکالتم را از یاد برد و خود را در برابر عظم

است و به چه دلیل چتر حمایتش را بر سرم انداخته است .پس او هم خیلی بدتر از آن چه من از کیان می دیدم از 

 دست پدر او کشیده بود

ی آمد این بود که دلداري ام به غیر از کتی گلی خانم هم خیلی غصه ام را می خورد و تنها کاري که از دستش بر م

بدهد . او عقیده داشت وجود یک بچه در زندگی می تواند طبع سرکش کیان را آرام کند، اما من درست عکس آن 

فکر می کردم . دوست نداشتم با وجود اخالق بد کیان مشکل خودم را دو برابر کنم . نمی خواستم با وجودي که هنوز 

ود دیگري را به جهان باز کنم . اما مثل اینکه همیشه همه چیز درست عکس آن او را خوب نشناخته ام پاي موج

 چیزي می شد که من می خواستم

 هنوز دو ماهی به سالگرد ازدواجمان مانده بود که بار دیگر بیمار شدم . وجود سرگیجه و سستی در تمام بدنم

 ستر بیماري باشم . حالتهاي ناخوشایندمرا به یاد مریضی چندي پیشم انداخت که باعث شد چند روزي در ب

 ضعف و سستی بیماري قبل باعث شد نخواهم خاطرات ناخوشایند آن را تجدید کنم به همین خاطر سعی کردم

به خودم تلقین کنم که می توانم بر بیماري ام غلبه کنم ، ولی اضافه شدم حالت تهوع به من فهماند که بیماري ام 

 واهم آن را ندیده بگیرم . موضوع را با کیان در میان گذاشتم و پیش متخصص داخلیجدي تر از آن است که بخ

 برد دکتر پس از شنیدن شرح حال بیماري ام فشار خونم را گرفت و برایم آزمایش نوشت . به آزمایشگاه رفتیم

 آزمایش به مطب و آنجا به ما گفتند که براي گرفتن جواب آزمایش مدتی منتظر نمانیم . پس از گرفتن جواب

باز گشتیم . دکتر وقتی جواب آزمایشم را دید لبخندي زد و گفت :چند وقت از ازدواجتان گذشته ؟ بدون اینکه 

 بفهمم چرا یان سوال را می کند گفتم : ده ماه

 دکتر لبخندي زد و گفت :خوبه ، خانم به شما باید تبریک بگم ، شما باردارید و ضعف و احساس تهوعتان هم

 مربوط به همین موضوع می باشد

 لحظه اي احساس کردم تمام بدنم داغ شد .احساس خجالت از دکتر که چنین موضوعی را مطرح می کرد و

 همچنین احساس گنگی که باعث شد آنچه را می گفت درك نکنم

ی شما باید با دکتر در حالی که برایم نسخه می نوشت گفت : یک سري قرص تقویتی برایتان تجویز می کنم ،ول

مراجعه به متخصص زنان در طول دوران بارداري تان تحت نظر باشید . با توصیه هایی که ایشان به شما خواهند کرد 

 می توانید دوران بارداري سالمتی را طی کنید

 دکتر نسخه را به طرفم گرفت و گفت : به سالمت و موفق باشید

 از او گرفتم و بعد از خداحافظی از اتاق خارج شدم . کیان در سالندر حالی که هنوز گیج و منگ بودم نسخه را 
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انتظار نشسته بود و مشغول مطالعه روزنامه بود . با شنیدن صداي من که از خانم منشی خداحافظی می کردم روزنامه 

 را روي میز وسط سالن گذاشت و از جا برخاست . به اتفاق او از در مطب بیرون آمدیم . در این فکر

 بودم که چطور این خبر را به او بدهم . نمی دانستم واکنش او در برابر شنیدن این خبر چیست

 کیان در خودرو را بریم باز کرد و من سوار شدم . وقتی خودش هم سوار شد گفت :دکتر جواب رو دید ؟

 آره  _

 خوب چی گفت ؟ _

 و ها خوب می شمنسخه را روي داشبورد گذاشتم و گفتم : با خوردن این دار

کیان چیز دیگري نپرسید و خودرو را به حرکت در آورد . فکر می کردم چطور باید این موضوع را به او بگویم . ابتدا 

فکر کردم چند وقتی به کسی چیزي نگویم ، ولی می دانستم این موضوع چیزي نیست که بتوانم آن را مخفی کنم ، 

با کسی حرف بزنم . هنوز در حالت ناباوري بودم . گاهی خوشحال بودم  چون خودم هم دلم می خواست در مورد آن

 از اینکه به

 هر حال من هم همانند همه کسانی که ازدواج کرده اند می توانم ثمره این ازدواج را ببینم و گاهی دلشوره

 این موضوع هم وجودم را می گرفت . با خودم فکر می کردم اگر اخالق کیان بهتر نشود چی ؟ و یا اگر حتی

 نتواند تغییري در وضعیت زندگی ام به وجود بیاورد چه باید بکنم ؟ با متوقف شدم خودرو جلوي یک داروخانه

 به کیان که نسخه ام را از جلوي داشبورت بر میداشت نگاه کردم و گفتم :کیان پیش از رفتن به خونه وقت

 داري چند دقیقه اي بریم پارك ؟

 ندارد ، ولی با تکان دادن سر موافقت کرد و براي گرفتن دارو پیاده شد . وقتی برگشتمشخص بود حوصله 

 دارو ها را به طرفم گرفت و گفت همش که تقویتی داده

 نگاهی به داروها کردم و گفتم :خب دیگه ، شاید الزم بوده

 بیماریت چی ؟ براي اون دارویی نداد _

 دکتر گفت با همینها خوب میشم 

 با تمسخر گفت: این چه مریضیهکه با دارو تقویتی خوب میشه، می گم نکنه سرطان داشته باشی کیان

 به شوخی بی مزه اشحتی لبخند هم نزدم و همچنان به جلو نگاه کردم .

 کیان دیگر چیزي نگفت و حرکت کرد.

م و شروع کردیم به قدم زدن. با پس از چند دقیقه در حاشیه پارکی که نزدیک منزل بود ایستاد. از خودرو پاده شدی

وجود فصل زمستان، پارك هنوز هم سبز بود و این سبزي به منآرامش می داد. احساس شادابی و نشاط می کردم و با 

خودم قرار گذاشتم تا از این پس به جاي حبس کردن خودم در چهاردیواري منزل و فکر کردن به چیزهاي بیهوده 

 ارك که هم نزدیک است و هم دنج بیایم. کیان هم در فکر بود.گاهی براي هواخوري به همین پ

 از اوخواستم تا روي نیمکتی بشینیم. او جایی را براي نشستن انتخاب کرد. نمی دانستم چطورباید شروع کنم.

 براي مقدمه چینی گفتم: می خواستم در مورد موضوعی باهات حرف بزنم

 : باز چی شده؟دستی به صورتش کشید و با بی حوصلگی گفت

 با دلخوري گفتم: نترس نمی خوام در مورد چیزهایی که تو دوست نداري چیزي بگم

 براي خودت میگم. همینجوري همیشه مریضی، واي به اینکه تو سرما هم بمونی _
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 ي که دراز تیکه پرانی او حالم گرفته شد و ذوق و شوقی که وجودم را فرا گرفته بود از بین رفت. از کیان و بچه ا

 وجودم جا خوش کرده بود بدم آمده بود و از گفتن موضوع پشیمان شدم. از جا برخاستم و با حالت قهر به کیان

 گفتم برگردیم خانه. او بدون اینکه حتی علت آمدن و رفتنمان رابپرسد راهش را به طرف خودرو کج کرد. از

 او می خوردم از بین برودناراحتی دندانهایم را به هم فشردم تا حرصیکه از کار 

 تا چند روز این مطلب را پنهان کردم تا اینکه کتی وقتی دید حالم بهتر نشده پیشنهاد کرد به دکتر دیگري

 مراجعه کنیم. وقتی مخالفتم را با این پیشنهاد دید شک کرد و آن وقت بود که مجبور شدم موضوع را با او در

 بود که همان لحظه به کیان تلفن کرد تا خودش را بهمبزل برساند. هر کارمیانبگذارم. کتی چنان ذوق زده شده 

 کردم نتوانستم جلوي او را بگیرم. وقتی کیان به منزل آمد کتی باخوشحالی به او گفت: کیان مژده

 کیان با تمسخر گفت: کسی مرده؟

 اخمهاي کتی درهم رفت و گفت: کیان

 کیان با خنده گفت: خیلی خوب چی شده؟

 کتی رو به من کرد وگفت: الهه جون نمی خواي خودت به کیان بگی؟

 نگاهی به کیان انداختم. حالت تمسخرآمیزش بیشتر از آنکه سر شوقم بیاورد نفرت زده ام می کرد. سرم را

 پایین انداختم تاچشمم به قیافه اش نیفتد. کیان وقتی دید تمایلی به گفتن ندارم با همان لحن خطاب بهکتی

 گفت: اینکه قیافه اش نشون نمیده خبر خوشی داشته باهش، چه مرگشه؟

 صداي سرزنش آمیز کتی در گوشم پیچید: کیان

 آنقدر این حرفها برایم تکراري شده بود که حتی سرمرا باال نکردم تا جوابش را بدهم. تنها کاري که کردم این

 م.بود که به طرف پله ها رفتمتا خودم را به اتاق برسان

 پس از رفتن من کتی جریان را به کیان گفت. مدتی طولکشید تا کیان باال آمد. درحالی که معلوم بود خیلی

 تعجب کرده به من که لب تخت نشسته بودم نگاه کرد و گفت: کتی راست میگه؟

 بی تفاوت نگاهش کردم و گفتم: متاسفانه بله

 می نشست گفت: راست راستی توحامله اي؟کیان به رویش نیاورد چه گفتم. درحالی که کنارم 

 جوابی ندادم. صورتم را به طرف خودش چرخاند و گفت: دیگه اینقدر خودت رالوس نکن. آره یا نه؟

 نگاهم را از چهره اش برداشتم و گفتم: آره، حاال ولم میکنی

 ر میشمکیان با لحن به خصوصی گفت: این خبر خوبیه. من ... یعنی کیان بهتاش به زودي پد

ناخوداگاه به او نگاه کردم و دیدم که واقعا خوشحال است. کیان لبخندیزد و گفت: الهه، می خوام اسم پسرم رو بزارم 

 کیارش

 با اخمی که از تعجب نشات میگرفت گفتم: حاال کی گفته پسره؟

 سر باشهکیان خودش را روي تخت انداخت و درحالی که به سقف نگاه می کرد گفت: بچه من باید پ

 با حرص گفتم: این هم مثل خودخواهی هایدیگرت است، فکر کردي هر چی بخواي همون میشه؟

 با لبخند گفت: حاال می بینیم

 باناراحتی از اینکه هنوز چیزي نشده بین پسر و دختر فرق می گذاشت از جا بلند شدم وترکش کردم

 زنان رفتیم تاتشکیل پرونده دهم. دکتر پس از معاینهروز بعد کیان سر کار نرفت و به اتفاق به مطب متخصص 
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 .مقداري داروي تقویتی تجویز کرد و مدت زمانحاملگی ام را شش ماه تعیین کرد

 اخالق کیان پس از آنکه فهمید حامله ام خیلی تغییرکرد. کمتر سر به سرم می گذاشت تا مبادا ناراحت شوم.

 ود زودتر به منزل می آمد تا مرا براي گردش بیرون ببرد و این بیشتربرخالف همیشه که تا دیر وقتنمایشگاه ب

 از هرکار دیگري مرا خوشحال می کرد. زیرا بعضی اوقات از بودن در چهاردیواري آن خانه به حدي خسته و

 افسرده می شدم که دلم می خواست گریه کنم. بخصوص که دلم براي دیدن مادر وبقیه اعضاي خانواده ام بی

 هایت تنگ شده بود و هر لحظه آرزو می کردم به دیدنشانبروم. این خواسته به حدي بود که حتی شنیدنن

صدایشان نیز نمی توانست دلتنگی ام راکاهش دهد. هر بار که از کیان می خواستم اجازه دهد تا به دیدن مادرم 

 ذشت تا اینکه یک روز خودش زودتربهبروم، اینکار رابه وقت دیگري موکول می کرد. دو هفته از این جریان گ

 خانه آمد به من گفت آماده شوم تا مرا به منزل مادرم ببرد. با ناباوري به او نگاهکردم. فکر کردم می خواهد سر

 به سرم بگذارد.

 با دقت به چهره اش نگاه کردم. نشانی ازشوخی نبود. درحالی که آماده می شد به حمام برود.

 گردم آماده شو. سپس مرا ترك کرد گفت: تا من بر می

 پس از رفتن او درحالی که هنوز حرفش را باور نداشتم آماده شدم وبه انتظارش نشستم. خیلی زود بیرون آمد و

 مشغول پوشیدن لباس شد. هر لحظه منتظر بودم بگوید شوخی کرده است تا مرا امتحان کند. ولی او در را باز

 بدون گفتن حرفی از منزل خارج شدم و داخل خودرو نشستم. تا وقتی که کرد تا ابتدا من بیرونبرم.

 خیابان خودمان را ندیده بودم هنوز در باورم نمی گنجید که کیان بخواهد به حرفش عمل کند. وقتی خودروي او

اگه می داخل کوچه مان پیچید از خوشحالی قلبم به تپش افتاد. کیان که تماممدت سکوت کرده بود گفت: الهه، 

 خواهی امشب پیش خانواده ات باشی من حرفی ندارم

 از این حرف به حدي تعجب کردم که لحظه اي شک و تردید به سراغم آمد. سابقه نداشت کیان چنین لطفی در

 حق من بکند. تعجبم را در پس لبخندي پنهان کردم و گفتم: نکنه می خواي امشب خونه نیام؟

 حرفی بزنم کمی جا خورد،ولی به سرعت خودش را کنترل کرد و گفت: چی داريکیان که فکر نمی کرد چنین 

 می گی؟ بهت خوبی نیومده. گفتم شایدبخواهی بیشتر اینجا بمونی

 از اینکه ناراحتش کرده بودم خیلی پشیمان شدم. دستش راگرفتم و گفتم: کیان خیلی دوستت دارم. تو با این

 کارت منو خیلی خوشحال کردي

 عمیقی کشید و گفت: خودم می دونم، حتی اگه نمی گفتی هم برق چشمات نشون می داد که چقدرنفس 

 خوشحالی. خب حاال چکار می کنی؟ می مونی یا برمی گردي خونه؟

 با دلهره گفتم: کی؟

 امشب _

 کمی فکر کردم و گفتم: نه کیان، دلم نمیاد تو رو تنها بزارم بر میگردم

 یلی خب پس مواظب پسرم باشنیشخندي زد و گفت: خ

 .از این حرف ناراحت شدم. ولی چیزي به روي خودم نیاوردم و گفتم: تو هم مواظب خودت باش

 باشه برو _

 وقتی پیاده شدم حتی صبر نکرد زنگ در خانه را فشار بدهم بعد برود. فوري دندهعقب گرفت و کمی بعد در
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ته تا مبادا بامادر که در را باز می کند روبرو شود. آهی کشیدم و با پیچ کوچه ناپدید شد. می دانستم با سرعت رف

 ناباوري نگاهی به دور و اطرافم انداختم و زنگ در منزل را فشار دادم

 چند لحظه بعد مادر در را برویم باز کرد. بادیدن من متعجب ماند. با گفتن سالم او را به خود آوردم. دستانش را

 از کرد و من با لذت خودم را در آغوشش انداختم و صورتش را بوسیدم. مادر هنوزهمبراي در آغوشگرفتنم ب

 حیرت زده بود و با لحنی که نشان از تعجب داشت گفت: الهه چطور آمدي؟

 با لبخندگفتم: چطور نداره با ماشین

 تنها؟ _

 نه تنها نبودم کیان منو آورد _

 کو؟مادرکه خیالش راحت شده بود گفت: پس خودش 

 با خجالت گفتم: کار داشت رفت

 مادردیگر چیزي نگفت و در کوچه را بست. دلم براي حیاط و همه جاي خانه یک ذره شده بود. باذوق و دلتنگی

 به اطراف نگاه کردم و از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. مادر گفت: تا یکی دو ساعت دیگه الهام

 زودتر بیاد، چون اگهبدونه اومدي خیلی خوشحال میشه. همانطور که به طرفخودش میاد، ولی بهتره زنگ بزنم 

تلفن می رفت ادامه داد: آقامسعوددو سه روزیه که رفته ماموریت. الهام شبا میاد اینجا. تا ظهر هم اینجا بود. ولی 

 گفت میره یه سر به مادرشوهرش بزنه و برگرده

 ر بودم الهام و به خصوص مبین را ببینم. دلم لک زده بود تا از مادرشماره منزل الهام را گرفت. بی تاب ومنتظ

 درباره دخترحمید و شبنم خبر بگیرم. نظدیک به سه ماه می شد که شکوفه به دنیا آمده بود، ولی هنوزاو را

 ناراحتیندیده بودم. مادر پس از صحبت با الهام زود شماره خانه حمید را گرفت تا به اوبگوید آنجا هستم. از 

 لبم را به دندان گرفتم. با اینکه دلم براي دیدنشان لک زده بود، ولی خجالت می کشیدم با آنها روبرو شوم چون

 .وظیفه من بود به دیدنشان بروم

 پس از اینکه مادر گوشی را گذاشت رفت تا برایم چایی بیاورد. در این فاصله به اتاقی رفتم که زمانی متعلق به

 مانتوام را آویزان کنم. اتاقر تغییرزیادي نکرده بود به جز اینکه جاي کمد عوض شده بود و کنارمن بود تا 

 رختخوابها جا گرفته بود. این طوري اتاق بزرگ تر به نظر می رسید. به یاد روزهایی افتادم که با قهر به این اتاق

 هایی که کنارخانواده ام بودم بیشتر بدانم. پناه می آوردم. دلم می خواست زمان بر می گشت تا شاید قدر لحظه

با صداي مادر از خاطراتم جدا شدم و به هال برگشتم. سینی چاي در دست مادر بود که بوي مطبوعش و بخاري که از 

روي استکان بر می خاست هوس نوشیدن آن را در من بوجود آورد. به طرف مادر رفتم و سینی را از دست او گرفتم 

ي زمین نشستم. حتی دلم براي چهارزانو نشستن روي زمین تنگ شده بود. هنوز درست وحسابی با مادر و کناراو رو

احوالپرسی نکرده بودم که با صداي زنگ از جا بلند شدم تا پیش از مادربراي باز کردن در بروم. مادر خواست مانعم 

لبخند سرش را تکان داد. من با قدمهایی که بی شود که گفتم اجازه دهد خودم در را به رویالهام باز کنم. مادر با 

شباهت به پرواز نبود به سمت در حیاط دویدم. صداي مبین را می شنیدم که همانطور که به در می زد گفت: مامان 

 راستی راستی خاله اومده؟

 در را باز کردم و با خنده گفتم: آره عزیز خاله،آره جیگر خاله

 وشم انداخت و من بدون اینکه حتی فرصت سالم کردن به الهام را پیدا کنم او را درمبین با فریاد خودش را در آغ
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 آغوش گرفتم و از روي زمین بلند کردم. مبین دستانش را محکم دور گردنم انداخته بود و سرش را در آغوشم

 است. الهام پنهان کرده بود. آنقدر دلم براي او تنگ شده بود که احساس کردم اشکم در چشمانم جمع شده

 دستش را دورکمر مبین گذاشت تا او را از من جدا کند و در همان حال گفت: عزیز مامان نمی زاري منم با خاله

 روبوسی کنم

 مبین دستهایش را رها کرد و از آغوشم سرخورد پایین. الهام باخنده آغوشش را باز کرد و در همان حال گفت :

 سالم

 قطرهاشکی را که چشمانم را مرطوب کرده بود پاك کنم در آغوش او فرو رفتم. درحالی که سعی می کردم دو

 تن الهام بویعطر خوشبوي همیشگی اش را می داد و من می دانستم از زمان ازدواج تا کنون عطرش را عوض

 با آن بوي نکرده است، زیرا این بو مورد عالقه مسعود بود و همیشه براي او این عطر را می خرید. من الهام را

خوش می شناختم. چقد دلم براي خودش و استشمام بوي عطرش تنگ شده بود. با صداي مبین به خود آمدیم و از 

هم جدا شدیم. مادر روي بالکن نظاره گر ما بود. دلم می خواست مبین را بغل کنم، ولی توصیه دکتر به یادم آمد که 

 م و به اتفاق الهام و مادر داخل هال شدمنباید چنین کاري کنم. به جاي آن دستش را گرفت

 الهام مشتاقانه حالم را می پرسید و من مشتاق تر از او دوست داشتم از همه چیز بپرسم. مدتی به حرف و گفتگو

 الهه، چقد رنگ پریده و ضعیف شدي _

 مادر گفت:منم می خواستم بگم، ولی گفتم شاید چشماي من بچمو این طور دیده 

 بود که مریض بودم  چند وقتی_

 مادر با نگرانی گفت: چت بود؟ 

 فک کنم فشارم پایین اومده بود ._

 نکنه سرما خوردي و پرهیز نکردي . _

 نمی دونم، شاید ._

 الهام که نظاره گر گفت و گوي من و مادر بود گفت: نکنه مریضی بچه گرفتی؟ 

 چه نشوم گفتم: نه بابا... خب دیگه چه خبر متوجه منظورش شدم و در حالی که سعی می کردم دست پا

 شاید از دزدیدن نگاهم و یا از سرخی صورتم الهام متوجه شد که می خوام حرف را عوض کنم.چون گفت:

 خبرها هم می رسیم. الهه به من نگاه کن ببینم. نکنه خبرهایی هست به ما نمی گی .

 ناباوري به الهام و بعد به من نگاه کرد و گفت:آره مادر؟  مادر که تازه متوجه حرف الهام شده بود با تعجب و

 در حالی که احساس داغی شدیدي تمام وجودم را گرفته بود و در همان حال از خجالت خنده ام گرفته بود

 نه بابا چه خبري؟ _

 مادر با التماس گفت: جون مادر راست می گی؟ 

 هان کاري کنم و با خجالت سرم را زیر انداختم.با قسم دادن من به جان خودش نمی توانستم پن

 الهام با خنده گفت : الهه سکوت یعنی آره دیگه؟

 با خنده به الهام نگاه کردم و گفتم : نمی دونم 

 الهام دستانش را به هم زد و گفت:عجب حس شش می دارم، به خدا همون اولی که دیدمت حدس زدم، مبارك باشه 

 نگاه می کرد. وقتی به خودش آمد گفت: ال حول و القوه اال باهلل. مبارکت باشه مادرمادر هاج و واج به ما 
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 در حالی که بلند می شد گفت: برم یک اسپند برات دود کنم 

از مادر تشکر کردم، ولی رویم نمی شد به او نگاه کنم. مبین که کنار ما نشسته بود لحظه اي به الهام و لحظه اي به من 

و سعی داشت بفهمد موضوع بحث ما چیست. وقتی مادر با اسپنددانی که از آن دود برمیخاست بیرون نگاه می کرد 

 آمد مبین طاقت نیاورد و پرسید: مامان خاله الهه می خواد عروس بشه؟ 

 الهام با خنده به مبین نگاه کرد و گفت: نه عزیز مامان، خاله که عروس شده 

 کیه؟  مبین با کنجکاوي پرسید: پس باباش

 آن قدر از لحن حرف زدن او خوشم آمده بود که دلم می خواست در بغلم بفشارمش

 باباش اون آقاهه بودکه اون موقعها تو اتاق پذیرایی مامان بزرگ پیش خاله نشسته بود _

 مبین اخم کرد و با بدخلقی گفت: نه اون باباش نیست. من اونو دوست ندارم 

 فت و گفت:الهام لبش را به دندان گر

 زشته مامان. اگه خاله رو دوست داري باید عمو رو هم دوست داشته باشی

 مبین با اخم به فکر رفت. می دانستم در فکر این استکه خودش را راضی به دوست داشتن کیان کند. دیگر

 میوه براي نتوانستم طاقت بیاورم و او را در آغوش گرفتم و صورتش را غرق بوسه کردم. مادر پس از آوردن

 درست کردن شام به آشپزخانه رفت. من و الهام خواستیم به او کمک کنیم ولی نگذاشت و گفت که بهتر است

 بعد از چند وقت که به هم رسیدیم همان جا بنشینیم و راحت حرف بزنیم. احساس کردم از تنها گذاشتن من با

 ازي کردن به حیاط برود تا با من صحبت کند فهمیدمالهام منظوري دارد. وقتی الهام به مبین گفت که براي ب

 .حدسم درست بوده است. مبین بدون مخالفت از جا بلند شد و با گفتن چشم به طرف در هال رفت

 الهام گفت: مامان، در کوچه را باز نکنی ها. فقط با توپت بازي کن. باغچه رو هم لگد نکن 

 از در خارج شد. به او که خیلی خوب تربیت شده بود نگاه کردم و مبین سرش را به نشانه موافقت تکان داد و

 .در دل گفتم من هم باید بچه ام را این طور تربیت کنم

 پس از رفتن مبین الهام همان طور که برایم میوه پوست می کند گفت: خب الهه، چه خبر از زندگیت؟ 

 لبخندي زدم و گفتم: خوبه. شکر خدا همه چیز روبه راهه 

 خدا رو شکر. برام تعریف کن چه کار می کنی؟ کجاها می ري؟میایی؟خالصه یک کم از خودت  _

 بگو .

 فهمیدم طفلی مادر با تنها گذاشتن من و الهام خواسته اگر مشکلی در رابطه با زندگی ام دارم با او در میان

 آورد.از طرفی از اینکه کسی را بگذارم. احساس اینکه کسی بود تا نگران زندگی ام باشد اشک به چشمانم

 داشتم تا برایش از خودم بگویم خوشحال شدم. براي الهام که تا آن لحظه حتی یک بار هم جایی را که زندگی

 می کردم ندیده بود تعریف کردم که موقعیت زندگی ام چطور است و چگونه اوقاتم را می گذرانم. الهام از کیان

ور است. همه صفتهاي خوب او را بیان کردم، ولی مواظب بودم تا بعضی چیزها از هم پرسید و اینکه اخالقش چط

 دهانم نپرد، از جمله بعضی کارها و اخالق هاي بدش را. اضافه کردم: 

 از وقتی فهمیده حامله ام خیلی بهتر شده طوري که امروز خودش پیشنهاد کرد مرا به دیدن مادر بیاورد .

ب خدا رو شکر. مطمئن باش کم کم بهترم می شه. همین خودش شروع خوبیه. بعضی از الهام با خوشحالی گفت: خ

مردها به دلیلی که البته شاید براي خودشون قابل قبول باشه با خانواده همسرشون اختالف دارند، ولی چند وقت که 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 9 9  

 

ان شاءاهلل آقاي بهتاش هم بگذره می فهمند سر چیزهاي بی خودي اوقاتشون رو تلخ کردند و یا کینه به دل گرفتند. 

 می فهمه که مادر و یا هر کدوم از ما هر چی گفتیم براي صالح خودتون بوده .

 به الهام گفتم: یک چیز بگم راستش رو به من می گی؟

 آره بگو ._

 جون مبین مادر هنوزم از کیان خوشش نمیاد _

ون موقع که شما عقد شدید خودش رو راضی کرد تا الهه، به جون مبین قسم که می خوام دنیا نباشه. مادر از هم_

قسمت رو بپذیره و بهتاش رو مثل مسعود دوست داشته باشه. تو هم فکر نکن از بهتاش خوشش نمی اومد که 

مخالف ازدواجتون بود. حرف مادر این بود که نکنه فرهنگ خانواده ما به اونا نخوره و این بعدها به ضرر خودتتموم 

هتاش که پدرکشتگی نداشت . تازه بعد از اون برنامه... بعنی رفتنتون به شمال با وجودي که حتی بشه وگرنه با ب

مریض شده بود، ولی نه بهتاش رو نفرین کرد و نه حتی یک کلمه ازش بد گفت. همش می گفت خودم تقصیر 

 داشتم. شاید بدرفتاري من باعث شده بهتاش لج کنه .=

که چقدر درست فکر می کرد. چیزي که او در پله اول و خشت خام دیده بود من حتی طفلی مادر. اکنون می فهمیدم 

 در آینه هم نتوانسته بودم ببینم.

 صداي الهام مرا از فکر خارج کرد: خدا رو شکر که زندگیتون خوبه، به همدیگر هم عالقه دارید. نگران بهتاش 

 چقدر دلش پاکه. بذار یک بار پاش به خونمون باز بشه هم نباش، اونم عاقبت می فهمه مادر چه اخالقی داره و

 اگه تونستی حریفش بشی نیاد. مثل مسعود از در بیرونش کنی از پنجره میاد .

 لبخند تلخی زدم و گفتم: اینو می دونم کیان هیچ وقت مثل آقا مسعود نمیشه، ولی از اینکه راستش رو گفتی 

 ممنونم .

وقت جلوي خودت میام پیش مادر گله گذاري می کنم و بهش می گم نو که بیاد به بازار میشه، خوبم میشه.بذار یک _

 کهنه می شه دل آزار .

 احساسی به من می گفت رویاي شیرینی که الهام برایم وصف می کرد هیچ وقت به حقیقت نخواهد پیوست.

که داشتم با احساسات نا خوشایند از  خودم را از فکرهاي ناراحت کننده دور کردم و نخواستم لحظه هاي خوشی را

 بین ببرم

 صداي الهام مرا متوجه خودش کرد: راستی الهه، مادرش چی؟اون چطوریه؟

 از شنیدن لفظ« مادرش » جا خوردم، ولی زود به خاطر آوردم که خانواده ام نمی دانند کتی همسر پدر اوست. 

 ره. تازه خیلی هم هواي منو داره گفتم: کتی که خیلی خوبه. اصال کاري به کار ما ندا

 تو به مادرشوهرت چی می گی؟ کتی _

 آره اسمش کتایونه. ما اونو کتی صدا می کنیم ._

 یعنی همین طوري بدون خانومی،چیزي . _

 آره. خودش این طور دوست داره_

 شوهرم بگم احترام، الهام که گویی باور نمی کرد گفت: چه جالب، نمی دونستم. فکرشو بکن من برم به مادر

 تازه اونم اسمشو بشکونم بگم اتی ....

 از شوخی او خیلی خندیدیم به طوري که اشک از چشمانمان راه افتاد. چه لحظه هاي خوبی بود.
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 تنها موردي که هر کار کردم نتوانستم آن را در قسمت ممنوعه قلبم مخفی کنم میزان نفرتم از کمند بود. الهام

 او خوشش نمی آید. کمی به غیبت کردن از او پرداختیم. با وجودي که می دانستم کار خوبی نمیهم گفت از 

 .کنیم، ولی از اینکه کسی با من هم عقیده بود دلم خنک شده بود

 با دیدن مادر که چادرش را سر می کرد من و الهام با هم پرسیدیم: کجا؟ 

 رمی گردد. الهام اصرار کرد تا به جاي مادر برود، ولی او قبولمادر گفت که براي خرید بیرون می رود و زود ب

 نکرد و گفت خودش باید برود و مبین را هم می برد.از من و الهام خواست تا مواظب غذا باشیم. با رفتن مادر

ادر کنار همراه الهام به آشپزخانه رفتیم تا در حین صحبت مواظب باشیم غذا نسوزد. الهام سبد سیب زمینیهایی که م

 گذاشته بود تا بعد از بازگشت پوست بکند روي میز گذاشت و دو چاقو آورد تا به کمک هم این کار را

 انجام دهیم. بوي پیاز داغ و گوشت تفت داده و هم چنین لپه شوق خوردن را در من که چند وقتی بود با غذا قهر

 هستم و به خاطر همین آن را درست کرده بود.کرده بودم برمی انگیخت. مادر می دانست عاشق خورشت قیمه 

همان طور که به الهام در پوست کردن سیب زمینی کمک می کردم به حرفهاي او در مورد خودش و اتفاقاتی که 

افتاده بود گوش می کردم. احساس لذت بخشی داشتم. خداي من، چقدر دلم براي این طور زندگی تنگ شده بود. از 

 نجام دادن کاري دور آن خانه می گشتم احساس می کردم تبدیل به روحیبس روز تا شب بدون ا

 سرگردان شده ام. گاهی اوقات با حسرت به دستهاي گلی خانم که کار می کرد نگاه می کردم، زیرا از وقتی

می کرد،  شنیده بود باردارم، حتی اجازه کوچکترین کاري به من نمی داد. او به خاطر عالقه اي که به من داشت چنین

ولی منن احساس ناتوانی می کردم. شاید مسخره به نظر بیاید، ولی گاهی خواب می دیدم آشپزي می کنم و این 

خواب چه احساس لذت بخشی به من می داد، حس زنده بودن و مفید واقع شدن. گاهی با حالتی مالیخولیایی دستمالی 

دست خودم نبود، ولی از بی کاري به حدي حوصله ام سر می به دست می گرفتم تا گردو غبار اتاق خوابم را بگیرم 

رفت که جز این راهی براي گذراندن وقت پیدا نمی کردم. نه جایی می رفتم و نه کسی اوقات تنهایی ام را پر می 

کرد.گاهی اوقات به زندگی مستقلی فکر می کردم که شامل دو اتاق کوچک و یک آشپزخانه نقلی باشد. دوست 

قهایم را با جهیزیه اي که متعلق به خودم بود تزیین کنم و هر بار که چیز تازه اي براي خانه ام می خرم کلی داشتم اتا

ذوق کنم. دوست داشتم هر روز غذاهاي خوشمزه اي درست کنم که شوهرم موقع خوردن به به و چه چه راه 

فت خوشی زیاد دلم را زده است، اما کسی تا بیندازد. می دانستنم اگر این حرفها را به هر کس بزنم به من خواهد گ

 جاي من نبود درك نمی کردخواسته ام چیست

 الهام گفت مهري، خواهرشوهرش، با پسر یکی از اقوام مادري اش وصلت کرده است و تا چند وقت دیگر به

ال براي حج تمتع منزل بخت می رود. از حال جاري هایش پرسیدم و او گفت که حاج آقا مجتبی و محبوبه خانم امس

 به مکه می روند.

بدون اینکه بپرسم خودش گفت: راستی الهه، مهران هم هنوز ازدواج نکرده و به قول محبوبه خانم قصد ازدواج 

 نداره. این طور که جاریم می گفت اون دفعه هم ببین چطور شده بود که گفته بود زن می خواد .

 ت مبین دو بسته کادویی بود که با تعجب فکر کردم مال کیست.با ورود مادر بقیه حرفمان فراموش شد. دس

 مبین جلو آمد و گفت: خاله، اینو مامان بزرگ براي شما گرفته 

 با خجالت به مادر نگاه کردم و گفتم: این چه کاریه می کنید؟! من که از شما توقع ندارم 
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 خوب باشه مادر با لبخند گفت: قابل نداره مادر. انشاءاهلل دستم برات 

 فهمیدم این کادو به مناسب بارداري ام است. آن را از مبین گرفتم و بوسه اي روي صورت او نشاندم. کادو را باز

 کردم. بلوزي قشنگ و آستین بلند به رنگ بنفش داخل آن بود با خوشحالی آن را جلوي تنم گرفتم و گفتم: 

 دونستید من رنگ بنفش رو خیلی دوست دارم مادر خیلی خوشگله، دستتون درد نکنه. از کجا می 

 براي خوشحال کردن مادر همان لحظه به اتاق رفتم و بلوز را پوشیدم. وقتی به آشپزخانه برگشتم مادر و الهام با

 لبخند به من نگاه کردند. خودم می دانستم رنگ بنفش به پوستم می آید. به مبین نگاه کردم و گفتم: 

 خوشگله؟

 بله  _

 د هم کادوي دیگري را که روي میز گذاشته بود برداشت و گفت: خاله اینم مال نی نی دایی حمیده بع

 خاله فداي تو و اون نی نی دایی حمید بشه. تو براش کادو خریدي؟_

 مبین سرش را تکان داد و گفت: نه مامان بزرگ براي شما خریده 

 لحظه اي فکر کردم اشتباه متوجه شده ام.

 د به الهام نگاه کردم که به مادر می گفت: مادر، حاال چی هست؟ با لبخن

 مادر گفت: بابا چیز قابل داري نیست. یک دست لباسه. می دونم سلیقه خودتون بهتر از ایناست 

 همان لحظه تازه دوزاري ام افتاد. مادر از طرف من آن هدیه را براي فرزند حمید خریده بود تا من دست خالی

 ز خجالت دلم می خواست زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. فکر کردم نکند مادر تصور کرده کیان مرا درنباشم. ا

مضیقه مالی قرار می دهد. با شرمندگی کیفم را باز کردم و دسته اسکناسی را که در کیفم بود بیرون آوردم وناراحتی 

شعورم می رسه که باید براي زن برادرم چشم روشنی  گفتم: با به خدا نمی دونستم قراره بیام اینجا وگرنه اینقدر

بگیرم. وقتی شما به حمید زنگ زدید گفتید بیاد با خودم فکر کردم مبلغی پول زیر بالش بچه می ذارم تا خودشون 

 هر چی خواستند برایش بخرند .

 : الهه درسته از لحاظ مادر به الهام که او هم با تعجب مرا نگاه می کرد نگریست و بعد رو به من کرد و گفت

 مسافت از ما دور شدي، ولی دیگه نباید این قدر دلت رو از ما دور کنی. می دونم وضع شوهرت خوبه، خدا

 بیشترشم کنه، ولی فقط می خواستم از طرف تو یک کادوي کوچولو براي شکوفه گرفته باشم. حاال اگه کار بدي

 کردم منو ببخش. نمی خواستم ناراحت بشی .

لحن پوزشخواهانه مادر به حدي ناراحتم کرد و دلم را سوزاند که می خواستم با دو دست به سرم بکوبم. براي اولین 

 بار غرورم را شکستم و در حالی که به طرفش می رفتم گفتم: 

شم  الهی من فداتون بشم به خدا نمی خواستم شما رو ناراحت کنم. خدا منو بکشه که همیشه باعث ناراحتیتون می

 وگرنه شما خیلی خوبید...

 بغض باقی کالمم را شکست

 مادر مرا در آغوش گرفت و گفت: الهه جون، خدا همه تون رو برام حفظ کنه، الهی خوشبخت بشی مادر. ان 

 شاءاهلل خودت مادر می شی می فهمی مادرها هر کار می کنن براي خوشبختی و راحتی بچه هاشونه .

 ا تکان دادم و سعی کردم اجازه ندهم اشکهایم سرازیر شودبه عالمت تایید سرم ر

 می خواستم از مادر بپرسم آن را چند خریده که الهام اشاره کرد چیزي نگویم و گفت که مادر ناراحت می شود.
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 با شرمندگی و براي اینکه مادر ناراحت نشود کادو را برداشتم تا وقتی حمید و شبنم آمدند آن را هدیه بدهم

 فاصله اي که به آمدن حسام مانده بود از اوضاع احوال کسانی جویا شدم که مدتها بود از آنان خبر نداشتم. در

 ژینوس چند بار با مادر تلفنی صحبت کرده بود و جویاي حال من شده بود. دلم براي دیدنش پر می کشید، ولی

 ا. از حال افسانه جویا شدمنه شماره تلفن مادربزرگش را داشتم و نه اجازه رفتن و دیدنش ر

 مادر گفت: اونم خوبه. گاهی می بینمش. هر بار هم که منو می بینه از تو می پرسه 

 افسانه همون یک پسر رو داره  _

 مادر آهی کشید و گفت: آره طفلکی 

 چرا، مگه چی شده ؟_

 چیزي نشده، ولی سادات خانم می گفت نوه اش مریضه ._

 چشه  _

و حسابی نمی دونم، ولی مثل اینکه تنگی نفس داره. یعنی از بچگی داشته. البته سادات خانم می گفت  واال درست_

دکترا گفتن هر چه بزرگتر شود این حالت از بین می ره. سادات خانم می گفت پسر بچه است و نمیشه جلوشو 

 کپسول کوچیکا استفاده می کنن .گرفت. یک موقع بدو بدو می کنه رنگش سیاه می شه. براي همین همیشه از این 

 آخی، پس آسم داره؟ _

 با ناراحتی گفتم: دکترا نگفتن از چی اینجوري شده؟ 

 چه می دونم واهلل. اینم از اقبال اون طفلیه دیگه ._

 الهام گفت : ان شاءاهلل خوب می شه.بچه یکی از فامیالي مسعود هم این طور بود، ولی االن خوب خوب شده 

 نه .خدا ک_

 گفتم: مادر عالیه خانم چطوره؟ 

 خدا رو شکر اونم خوبه ._

 شما هنوز جلسه قرآن میرید _

 مثل اون موقع ها زیاد نمی تونم بشینم. کمرم درد می گیره، ولی گاهی می رم . _

 لی بعد دیگر دلمبه یاد روزهایی افتادم که مادر مرا با التماس و تمنا به این جلسه ها می برد. با زور می رفتم، و

 نمی خواست آنجا را ترك کنم چون دوستانم همه آنجا بودند و بعد از جلسه فرصتی براي حرف زدن پیش می

 آمد که بهترین قسمت این جلسه ها محسوب می شد. حرف هاي زیادي از بچه هاي محل در آن جلسه ها

خانم جلسه برگزار می شد. یکی به خاطر اینکه پسر دستگیرم می شد. از همه بهتر هم زمانی بود که در منزل عالیه 

بزرگ داشت و دیگر به خاطر اخالق خوبی که خودش داشت. همیشه هم بعد از جلسه بساط آش و یا نان و پنیر و 

 سبزي و خرما به راه بود

 ضوعیاد عالیه خانم در دلم زنده شد و احساس دلتنگی شدیدي براي او کردم.نمی دانستم تا چه حد از مو

 ازدواج من باخبر است و آیا می داند بی خبر و بدون بردن حتی یک دست لباس به خانه شوهر رفته ام یا اینکه

 به گونه اي دیگر رفتنم را توجیه کرده اند. به یاد صمیمیتی که در خانواده آنان بود افتادم و افسوس خوردم.
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انستم مادر بهترین منبع است، زیرا عالیه خانم تمام جیک خیلی دلم می خواست از عرفان هم خبرهایی بشنوم. می د

و پوك خودش را به مادر می گفت. خجالت می کشیدم بی مقدمه و ناگهانی از عرفان بپرسم، به همین خاطر با اینکه 

 خودم می دانستم، ولی گفتم: 

 مادر از عاطفه چه خبر. هنوز شوهر نکرده؟ 

 فت: به خواهرت هنوز نگفتی؟ مادر متعجب به الهام نگاه کرد و گ

به الهام نگاه کردم که گویی چیز مهمی را فراموش کرده است، زیرا گفت: واي، دیدید چطور شد. خبر به این مهمی 

 از یادم رفت بعد خندید و گفت : 

 نه مادر، شوخی کردم. می خواستم خودتون هم باشید مادر

 چه زودتر بفهمم چه خبر است. الهام گفت : با اینکه حدسهایی می زدم، ولی مشتاق بودم هر

 بگید 

 مادر لبخندي زد و گفت: میخواهیم عاطفه رو براي حسام بگیریم

 با اینکه میدانستم تنها کسی هستم که این موضوع را میدانستم ولی نشان دادم که خیلی تعجب کردم و با

 خوشحالی گفتم: واي چه خوب مبارکه

 ینو اونو به حسام پیشنهاد میکردیم الم تا کام حرف نمیزد نگو گلوش پیش دخترالهام گفت: دیدي هرچی ا

 سادات خانوم گیر کرده بود

 مادر با خنده گفت: نه مادر جون حسام اهل این حرفا نیست از بس که ما ا نجابت و خانومی عاطفه تعریف

 کردیم بچه م قبول کرد بریم جلو

 م رو اینطور نگاه نکن از اون اب زیر کاههاست ما از نجابت خیلیها تعریفواي مادر جون این چه حرفیه حسا _

 میکردیم چه طور دست گذاشت رو این یکی که هم خانومه و هم خوشگل تازه خودش زبون اومد که ما پا پیش

 بزاریم ما که خیلی اصرار نکردیم

 ا چایی بریزدمادر با خنده گفت: الهام چه حرفا میزنی و بعد بلند شد تا براي م

 به الهام لبخند زدم و سرم را تکان دادم با او هم عقیده بودم پرسیدم : پس رفتین خواستگاري؟

 مادر گفت: نه مادر مگه میشه بریم به تو چیزي نگیم صبر کردیم این یک سال درس داداشت تموم بشه در

 ضمن اینکه سال برادر حاج اقا محمدي هم سربیاد

 بردم و گفتم: اونا چی؟ این موضوع رو میدونن؟ نکنه یه وقت دست دست کنید مرغ از قفس بپرهابروانم رو باال 

 الهام خندید و گفت: نترس حسام خودش قبال فکر همه چیز رو کرده

 به مادر نگاه کردم و گفت: واهلل من سربسته موضوع رو به سادات خانوم گفتم اونم گفت عرفان قبل جریان رو

 کرده بعدم جواب داد کی بهتر از شما خالصه اینکه خدارو شکر نظرشون مساعده براشون تعریف

 ناخوداگاه گفتم: عرفان؟ و با بیان نام او احساس کردم قلبم به تپش افتاد سرم را زیر انداختم و به استکان چایم

 خیره شدم

 حتی عرفان هم با عاطفه صحبت کردهمادر گفت: اره مادر مثل اینکه اون و داداشت قبال حرفاشون رو زده بودند 

 در حالی که به استکانم ور میرفتم گفتم : خودش چی؟ هنوز زن نگرفته؟

 الهام بدون اینکه بپرسد از چه کسی صحبت میکنم گفت: مثل اینکه دختر یکی از اقوامش رو براش در نظر
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 گرفتن اره مادر؟

 احساس کردم به جاي خون در رگهایم اب جوش صداي تپش قلبم میان صحبت هاي مادر و الهام گم شد.

 جریان پیدا کرده زیرا به وضوح داغی ان را احساس کردم

 مادر که متوجه نشده بود درباره ي چه کسی صحبت میکنیم گفت: کی؟

 الهام تکرار کرد: پسر سادات خانوم

 ر دارههنوز معلوم نیست ولی سادات خانوم میگفت نوه ي برادرشو براي عرفان در نظ

 گویی چیزي با فشار به گوشهایم فرو رفت زیرا صداي مادر و الهام کم کم محو شد تنها چیزي که میشنیدم

 صداي ضربان قلبم بود بدون شک این احساس حسادت بود که چنین داغم کرده بود ولی چرا؟چرا باید هنوز

 دم؟شاید اشتباه مبکردم و به جايهم این احساس را داشتم؟در صورتی که خودم راه را انتخاب مرده بو

 حسادت باید داغ دل روي این میگذاشتم

 زیرا قلبم چون اهن گداخته در سینه ام میسوخت ندایی از درونم فریاد زد : الهه کجایی؟ عرفان سهم تو نبود که

 ي که در شکمبراي از دست دادن او به ماتم بشینی میدونی به این کار تو چی میگن؟ خیانت به کیان و فرزند

 داري . به خودم امدم و سعی کردم به او فکر نکنم

 با رسیدن حسام براي استقبال او به هال رفتم با دیدن من خیلی خوشحال شد و جلو امد و پیشانی ام را بوسید

 با تصورانتظار چنین کاري از او نداشتم لبانش به خنده باز بود و من چهره اي دیگر از او میدیدم . چهره اي که 

 من از او خیلی فرق داشت یا حسام خیلی تغییر کرده بود یا من اورا خوب نشناخته بودم به او به خاطر انتخابش

 تبریک گفتم او با خنده پرسید: دوست داشتم نظر تو رو هم در این مورد بدونم

 ا از ته دل گفتمگفتم: تو این دنیا براي تو بهتر از اون کسی پیدا نمیشه و به حقیقت این راز ر

 با امدن حمید و شبنم جمع خانوادگیمان تکمیل شد وقتی دختر کوچک و شیرین برادرم را به اغوش گرفتم از

 خوشحالی اشک در چشمانم پر شد باورم نمیشد نوزاد به این کوچکی چنین زیبا و خواستنی باشد شکوفه

 د که در اغوش شبنم بود متوجه نگاه خیره يکوچک گویی مرا میشناخت زیرا در اغوشم به همان راحتی بو

 مبین شدم که به دقت حرکات مرا زیر نظر داشت بوسه اي ارام به دستان کوچک شکوفه زدم و اورا به شبنم

 سپردم و دستان را براي در اغوش گرفتن مبین باز کردم او هم خودش را در بغلم انداخت و گفت:نی نی دایی

 نو؟رو بیشتر دوست داري با م

 بوسه اي محکم از صورتش برداشتم و گفتم: االن بهت میگم اول تو به من بگو چندسال داري؟

 دستش را باال اورد و سه تا از انگشتانش را نشان داد

 گفتم: شکوفه کوچولو چند سال داره؟

 خندید و با هوششانه هایش را باال انداخت و من یک بند از انگشت هایم را نشانش دادم گفتم این قدر مبین 

سرشاري که داشت با دقت گوش میداد تا منظورم را متوجه شود ادامه دادم : پس تو انقدر از شکوفه بیشتري و من 

 همیشه انقدر از شکوفه بیشتر دوست دارم

 مبین با خنده سرشرا در سینه ام فرو برد و فهمیدم پاسخم رضایتش را جلب کرده است
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شبنم سفره ي شام پهن شد پس از مدت ها شام دلچسبی در محیط گرم خانواده ام ساعتی پس از امدن حمید و 

صرف کردم ساعت هنوز نه نشده بود این برخالف عادت من در خانه ي خودم بود زیرا تا صبر میکردم کیان بیاید 

 گاهی ساعت از یازده هم میگذشت

 هام جلوي ظرف شویی رفت و اجازه ندادسفره جمع شده هرکار کردم مادر اجازه نداد ظرف هارا بشویم ال

 کمک کنم مادر مشغول گذاشتن استکان داخل سینی بود تا چاي بریزد براي کاري به هال برگشتم مبین جلوي

 تلویزیون خوابش برده بود چادري رویش کشیدم و تلویزیون را خاموش کردم حمید و شبنم به طبقه ي باال

 کند و شیرش بدهد حسام هم در اتاقش بود با شنیدن صداي زنگ لحظه رفته بودند تا شبنم شکوفه را عوض

 اي خشکم زد فکر کردم کیان دنبالم امده است میدانستم کیان داخل نمیشود به خاطر همین به سرعت مانتویم

 دن منرا برداشتم وان را تن کردم و تا خواستم در هال را باز کنم حسام از اتاقش خارج شد تا بیرون برود با دی

 که مانتو تنم بود گفت : کجا؟

 گفتم: میرم در رو باز کنم

 با خنده گفت: تو چرا؟

 گفتم: فکر کنم کیان اومده دنبالم

 با ارامش به من نزدیک شد و گفت: لباست رو درار با من کار دارند

 ت در باشد با دیدناز جلوي در هال کنار رفتم ترسی مبهم در وجودم سرك کشید ترس از اینکه اگر کیان پش

 حسام کینه اش سرباز میکند چون خوب میدانستم کیان از همه بیشتر از او تنفر دارد

 گفتم: حسام

 برگشت و به من نگاه کرد احساس کردم چه قدر دوستش دارم و دلم نمی خواهد نفرت کیان متوجه اش شود

 گفتم: اگر کیان بود چی؟

 منظورم شده زیرا گفت: نترس نمیزنمش دعوتش میکنم بیاد تو لبخند معنی دارش نشان میداد متوجه

 حسام رفت و من مستاصل و مردد همان جا ایستادم دلم طاقت نیاورد وصبر کردم تا به حیاط برود و ان گاه

 پشت سرش به راهرو رفتم میخواستم مطمئن شوم کسی غیر از کیان پشت در است حسام پس از باز کردن در

 پسر تو کجایی از ظهر تا االن سه دفعه خونتون زنگ زدم حاج خانوم گفت هنوز برنگشتی برات گفت: به سالم

 پیغام گذاشته بودم

 نفس راحتی کشیدم و تا خواستم به هال برگردم طنین صداي اشنایی حس حرکت را از پاهایم گرفت

 ادند حاج خانوم اونقدر خاطرت روعلیک سالم و رحمت اهلل همین االن رسیدم هنوز خونه نرفتم یعنی راهم ند

 میخواست که حتی درو باز نکرد برم تو الاقل یک لیوان اب بخورم از همون پشت اف اف گفت برو ما هم گفتیم

 چشم وگرنه فکر نکن براي منم انقدر عزیزي

 حسام با خنده گفت: بیا برو از شیر حیاط یک کم اب بخور تشنه موندي تا بهت بگم کارم چیه

سرعت تکانی به خودم دادم و در هال را باز کردم و داخل شدم کسی نبود دست و پاهایم میلرزید و احساس سرما  به

میکردم اما از صورتم گرما بیرون می زد دستان را روي گونه هایم گذاشتم تا سردي دستانم التهاب صورتم را 

 تخفیف دهد در این موقع صداي حمید مرا از جا پراند

 ن که یکه خوردم باقی حرفش را نزد و گفت: ترسیدي؟با دیدن م
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 لبخند زدم و گفتم: یک کم

 حمید گفت: معذرت میخوام نمیدونستم اینجا نیستی

 با لبخند گفتم: مهم نیست سپس مانتویم را در اوردم و ان را روي جار رختی اویزان کردم و کنارش نشتم حمید

 زندگیت راضی هستی؟ که گویی فرصت را مناسب دید گفت:الهه از

 دومین براي بود که این سوال را از سوي خانواده ام میشنیدم با لبخند سرم را تکان دادکم و گفتم: بله

 حمید که گویی پاسخ کوتاه من قانعش نکرده بود گفت:بهتاش که موردي چیزي نداره؟

 نخواستیم تو زندگی شما دخالت کنیمبه عالمت نفی سرم را تکان دادم حمید گفت : الهه من یا حسام هیچ وقت 

 ولی این به این معنی نیست که نسبت به تو زندگیت بی تفاوتیم خیلی دلم میخواست زودتر از اینا فرصتی براي

 صحبت با تو رو پیدا کنم ولی همان طور که خودت میدونی بهتاش نه دوست داره بیاد نه دوست داره کسی رو

 داریم چون نمیخوام طوري بشه که این وسط تو اسیب ببینی فقط اینو بدون تا منو وببینه ما هم کاري به کارش ن

 حسام هستیم پشتت قرص و محکمه چون در همه حال حمایتت میکنیم

 شاید حمید میخواست خیلی چیزهاي دیگر را به من بگوید ولی با امدن مادر و الهام ترجیح داد حرف را عوض

 ز به جمع ملحق شد الهام به شوخی گفت: چه عجب اقا زود تشریف فرما شدندکند چند دقیقه بعد حسام نی

 حسام با لبخند به من گفت: نا سالمتی خواهرم بعد از قرنی پا روي چشماي ما گذاشته

 بغض گلویم را گرفت هرکاري کردم نتوانستم مانع جمع شدن اشکاهیم شوم شاید رفتار مالطفت امیز خانواده

را به من القا میکرد به یاد زمانی افتادم که با قهر و پرخاشجویی ارزو میکردم از انان جدا شوم اکنون امچنین احساسی 

میفهمیدم چه کفران نعمتی میکردم و خانواده چه نعمتی است که وقتی از ان دور میشویم تازه به قدر وارزشش پی 

 میبریم.

 

 کردم کیان براي بردنم امده است از جا برخاستم و چند دقیقه از یازده گذشته بود که با صداي زنگ یقین

 مانتویم را تنم کردم حمید خواست براي باز کردن در برود که به او گفتم صبر کند تا با هم برویم

حمید متظر شد و من با عجله صورت شبنم و الهام را بوسیدم با حسام دست دادم و خم شدم بوسه اي ارام روي 

وفه زدم و همراه حمید و مادر که چادر به سر کرده بود از خانه خارج شدم نمیدانستم پیشانی مبین و دست شک

برخورد کیان با حمید و مادر چگونه خواهد بود حمید در حیاط را باز کرد و از در خارج شد من هم پشت سر او خارج 

جوانی که خود را راننده ي شدم و با چشم به دنبال خوردوي کیان گشتم خودروي دیگري جلوي در منتظر بود مرد 

اژانس معرفی کرد پیاده شد احساس بدي سر تا پایم را گرفته بود احساس خیط شدن و خجالت کشید من زیرا کیان 

با این کار ثابت کرده بود به حدي از خانواده ام منزجر است که حتی حاظر نشده براي بردن من قدم رنجه کند و ان 

فرستاده است تا مبادا انان که میدانست حتما براي بدرقه ام می ایند رو به رو شود  وقت شب راننده را به جاي خودش

دندان هایم را روي هم گذاشتم و با او که چنین مرا جلوي خانواده ام خوار و بی مقدار میکرد لعنت فرستادم با این 

 شک بودهکار به انان نشان داد که تمام تعریف هاي من ا خوبی و خوشبختی و تفاهم همه ک

 حمید بر خالف حسام خونسرد و خویشتن دار بود ولی دیدم بر چهره اش برق غضب نشسته است راننده منتظر

 بود تا سوار شوم خواستم قدمی بردارم که حمید با دست اشاره کرد تامل کنم سپس جلو رفت و خطاب به

 چیزي بگوید حمید اسکناسی در جیب راننده گفت که خودش مرا خواهد رساند جوان تا خواست لب باز کند و
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 پیراهن او گذاشت راننده بدون گفتن کالمی سوار شد و با دنده عقب از کوچه خوارج شد حمید به مادر گفت :

 شما برو داخل من میرم الهه رو میرسونم و برمیگردم

 ت اورا بوسیدم ولی ازمادر که غمگین و پژمرده به درگاه تکیه داده بود سرش را تکان داد جلو رفتم و صور

 خجالتم حتی نگاهش نکردم سپس به طرف خودروي حمید رفتم و مانند گناهکاري روي صندلی خزیدم دلم

 میخواست جرات ان را داشتم تا شب را همان جا بمانم تا با کیان رو به رو نشوم

 رگشت و قرار گرفتن زیربه حدي از او متنفر شده بودم که دلم نمیخواست دیگر ببینمش ولی افسوس روي ب

 نگاه هاي پرمعناي خانواده ام را نداشتم

 در طول راه حمید حتی یک کلمه هم حرف نزد و از اول ت اخر در فکر بود از او سپاسگزار بودم که با سکوتش

او  به من ارامش میبخشید زیرا تحمل شنیدن کلمه اي را نداشتم میدانستم به محض مطرح شدن پرسشی در مورد کار

به جاي پاسخ اشک هایم سرازیر خواهد شد و به هیچ وجه چنین چیزي را نمیخواستم وقتی جلوي در خانه رسیدیم از 

 حمید تشکر کردم و خواستم پیاده شوم که دستم را گرفت و گفت: الهه اگر مشکلی داشتی حتما منو در جریان بزار.

 ا از کیفم بیرو ناوردم و در را باز کردم حمید صبر کرد تالبخند تلخی زدم و سرم را تکان دادم کلید در کوچه ر

 داخل شوم از پشت در صداي خودرویش که دور میشد را شنیدم و براي سالمتیش دعا کردم پیش از باال رفتن

 از پله هاي راهرو به پارکینگ نگاهی انداختم خودروي کیان سر جاي همیشگی اش پارك شده بود با نفرت

 ر انداختم و داخل شدم چراغ هال روشن بود به محض وارد شدن با کیان روبه رو شدم که روي مبلکلید را به د

 هال ولو شده بود و مشغول تماشاي فیلم بود زیر لب سالم کردم و با دیدن من لبخند زد و گفت: سالم عزیزم

 خوش گذشت؟

 کاري که کرده بود خیلی ناراحتم ولی او خودشبدون اینکه محلش بگذارم از پله ها باال فرتم تا شاید بفهمد از 

 را مبرا از هر گناهی میدانست حتی به خود زحمت نداد مرا که بی صبرانه در اتاق منتظر بودم از انتظار در بیاورد

 و دیدن فیلم را به دانستن دلیل ناراحتی من ترجیح داد یکی ساعت از زمانی که به منطل برگشته بودم گذشته

 اال امد مثل همیشه خونسرد و بی تفاوت با دیدن من که روي تخت نشسته بودم گفت : هنوز نخوابیدي ؟بود که ب

 دندانهایم را روي هم فشار دادم تا بتوانم خونسردي ام را حغظ کنم وقتی دیم چیزي نمیپرسد و نمیخواهد

 بفهمئد چرا از دستش دلخورم گفتم : براي چی دنبالم نیومدي؟

 من نگاه کرد و گفت: مگه با اژانسی که برایت فرستادم نیومدي؟با تعجب به 

 منظور من اینه که چرا خودت نیومدي؟_

 مگه فرقی هم میکرد_

 با نارحتی گفتم: کیان شاید براي تو فرقی نمیکرد خودت بیایی یا یک مرد غریبه رو دنبالم بفرستی ولی براي

 زش قائل بشه که خودش براي بردنم بیادمن خیلی فرق میکرد که شوهرم اونقدر برام ار

 با نیشخند گفت: خب بگو میخواستی جلوي خانوادت پز بدي

 نه نمیخواستم پز بدم چون تو قابل این حرفا نیستی_

 الهه این حرفاي عوضیت باعث میشه نزارم بري خونه ي مادرت_

 د بشمبا خشم گفتم : عوضی تو هستی که همیشه باعث میشی جلوي خانواده مخر

 با عصبانیت دستاش را مشت کرد و گفت: الهه اگه چیزي بهت نمیگم مالحظه ت رو میکنم
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 پوزخند زدم و گفتم:هه پس باید خیلی از این لعنتی که تو وجود من جا خوش کرده متشکر باشم که وجودش

 اونقدر براي تو اهمیت داره که دوست نداري ارامشش به هم بخوره

 ت دراز کشیدم و پتو را روي سرم کشیدم تا او شاهد ریزش اشکهایم نباشدبا ناراحتی روي تخ

 ان شب هم گذشت و من باز هم مثل همیشه خودم را قانع کردم که باید صبر کنم تا خودش بفهمد که روش

 اشتباهی را در پیش گرفته است همان موقع هم مفهمیدم این قانع کردن نوعی خود فریبیست براي اینکه بتوانم

 .روي انتخابی که کردم صحه بگذارم

 با به آخر رسیدن تیر ماه پنجمین ماه بارداري ام رو به اتمام بود، اما هنوز احساس کسالت و بیماري دست از

سرم برنداشته بود . مدتی بود احساس تنگی نفس و درد در ناحیه سینه ام به کلکسیون بیماریهایم اضافه شده بود. 

 از یک طرف و دردي که هنگام باال رفتن از پله احساس می کردم از طرف دیگرضعف و بی اشتهایی 

 جسمم را حسابی تحلیل برده بود. خیلی الغر و ضعیف به نظر و به نظر خودم زشت شده بودم.گونه هایم فرو

که نوزادم  رفته و پاي چشمانم حلقه سیاهی افتاده بود. با این حال شکمم زیاد بزرگ نشده بود و این می رساند

 کوچک و ریز است . با وجودي که چیزي به پایان پنجمین ماه بارداري ام نمانده بود هنوز تکان هاي جنین را

 احساس نمی کردم . دکتر عقیده داشت این موضوع طبیعی است و علت آن ضعیفی و کوچکی نوزاد است .

که به دکتر مراجعه می کردم با نگرانی از  احساس نگرانی و ترس لحظه اي دست از سرم بر نمی داشت. هر بار

 وضعیت سالمت فرزندم از او می پرسیدم و او هر بار با گذاشتن اکو صداي ضعیف قلبش را به گوش من می

رساند تا ثابت کند نگرانی ام بیهوده است .دکتر معتقد بود باید در استراحت مطلق باشم و هنوز اجازه فعالیت به من 

هم از خدا خواسته به همین دلیل اجازه نمی داد به خانه مادرم بروم. احساس خستگی و افسردگی نداده بود. کیان 

 تمام وجودم را گرفته بود. خانه برایم زندان جلوه می کرد. صبح تا شب کاري نداشتم جز اینکه به

 تقویم نگاه کنم و با خودم حساب کنم کی دوران محکومیت تمام می شود.

 احوالی گلی خانم بیمار شد. با وخیم شدن بیماي اش براي مدت نا معلومی نزد دخترش رفت. در چنین اوضاع و

 کتی زن دیگري را استخدام کرد که از همان ابتدا فهمیدم نمی تواند جاي گلی خانم را برایم پر کند

 ا گذشته فرق کرده بود.از عمده تغییراتی که در زندگی ام به وجود آمده بود رفتار کیان بود که به طرز فاحشی ب

 نسبت به من بی تفاوت شده بود. البته این بی تفاوتی به معناي آزاد گذاشتن نبود، زیرا هنوز هم مرا اسیر چهار

 دیواري خانه می خواست و اجازه بیرون رفتن نمی داد . شاید براي اخالق او بهتر است بگویم کمتر سر به سرم

تنها شامل حال من بود، زیرا هر روز از حال بچه اي که دربطن من بود خبر می می گذاشت. البته این بی توجهی 

 گرفت و این نشان می داد به بچه اي که از خون خودش است چقدر عالقه دارد.

 با اینکه از سردي او خیلی دلگیر می شدم ، ولی به نظرم بهتر از زمانی بود که با کوچکترین بهانه اي سرم فریاد

 تحقیرم می کرد. دست کم این حسن را داشت که اعصابم هر لحظه متشنج نمی شدمی کشید و 

 کم کم رفتار او برایم شبهه به وجود آورده بود که دلیل این همه سردي چیست.شبها دیر وقت به منزل می آمد

 کرد و آنو گاهی اوقات بیرون شامش را می خورد. وقتی هم که در منزل حضور داشت از یک برنامه پیروي می 

 نشستن پاي تلویزیون و دیدن برنامه هاي آن بود.هر چه صبر می کردم تا شاید از این کانال و آن کانال کردن

 خسته شود و بخواهد کالمی با من صحبت کند بی فایده بود، اگر هم خودم سر حرف را باز می کردم در حالی
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بله ...و نه می کرد که خودم خسته می شدم و او را به حال که چشم از صفحه تلویزیون بر نمی داشت آن قدر ها.... 

خودش می گذاشتم . شبها آنقدر دیر می خوابید که همیشه کم می آوردم و زودتر از او به خواب می رفتم و سرو کله 

ت و کمند پیدا می شد. این موضوع برایم خیلی عجیب بود، زیرا سابق بر این کمند عالقه اي به بودن با کیان نداش

بیشتر تمایل داشت در خلوت خودش سر کند ،ولی تازگی می دیدم به صحبت با اوتمایل نشان می دهد. با شناختی 

که از کمند داشتم حدس می زدم باز به چیزي احتیاج پیدا کرده که به این طریق می خواهد کیان خواسته اش را 

ام می گذاشتم تا فرصتی به کمند ندهم تا بخواهد با برآورده کند . گاهی با سماجت پا روي خستگی و خواب آلودگی 

کیان تنها بماند . می دانستم تا زمانی که آنجا هستم او نزد ما نمی آید.آنقدر چرت می زدم که کیان می گفت: خوابت 

 میاد پاشو برو بخواب آن وقت بود که تلو تلو خوران خودم را به اتاق می رساندم و به محض دراز کشیدن به خواب

عمیقی فرو می رفتم. در حالی که می دانستم همان لحظه کمند مانند روباهی که در کمین باشد از پناهگاهش بیرون 

 می آید

تنها من نبودم که احساس می کردم روابط کمند با کیان خیلی صمیمی شده ، بلکه یه روز شنیدم کتی گفت: خیلی 

 وقت بود کمند و کیان رو با هم ندیده بودم

م که اشتباه فکر نکرده ام با خود گفتم : معلوم نیست کمند چه نقشه اي در سر دارد که روي مغز کیان کار می فهمید

کند.از او متنفربودم و یقین داشتم اوهم به من همان گونه است. روابط من و او از همان ابتدا خوب نبود. از همان روز 

ا با تمام وجود حس می کردم. به خصوص پس از جرو بحثی که بین اولی که پا به این خانه گذاشتم نفرت بی دلیل او ر

ما به وجود آمد حس می کردم حتی نمی تواند وجود مرا تحمل کند.خیلی سعی کردم به او نزدیک شوم و نشان بدهم 

شم دیدن کینه اي از او به دل ندارم ، ولی تمام تالش من بی فایده بود و تاثیري در بهبود روابطمان نداشت . کمند چ

مرا نداشت و به طور علنی وجودم را نا دیده می گرفت . خیلی وقتها در حال صحبت با کیان بود که به محض سر 

 رسیدن من حرفش را قطع می کرد . همین کارهایش بود که باعث میشد از او متنفر باشم.

ا بخوابم . به محض دراز کشیدن یک بار مثل همیشه به کیان شب به خیر گفتم و از شدت خستگی به اتاقم رفتم ت

روي تخت خواب از سرم پرید و با وجود خستگی بدنم خواب به چشمانم راه نیافت . نیم ساعتی باخودم کلنجار رفتم 

تا بخوابم وقتی دیدم نمی توانم از رختخواب پایین آمدم و گشتی در اتاق زدم. کیان هنوزبراي خواب نیامده بود . با 

خوابم نمی آید بهتر است پیش او بروم با این خیال در را باز کردم که با شنیدن صداي صحبت و خودم گفتم حاال که 

خنده کیان و کمند لحظه اي ایستادم. براي پایین رفتن تردید داشتم . صداي خنده کیان دلم را به سوي او می کشاند 

ر خودش بود و یا به تلویزیون چشم می ، چون خیلی وقت بود صداي خنده هایش را نشنیده بودم . اغلب اوقاتیا د

دوخت . صداي کمند را می شنیدم، ولی نمی فهمیدم چه می گوید ، زیرا آهسته صحبت می کرد کنجکاو شده بودم 

بفهمم در مورد چه چیزي صحبت می کنند، زیرا گاهی صداي کیان واضح تر از او به گوشم می رسید که می گفت: 

هایی نا مفهوم ازاین قبیل . چهره عبوس و بق کرده کیان، زمانی که کنارش نشسته جدي می گی؟. کی گفت؟ و جمله 

بودم به یادم آمد و دلم خیلی گرفت. به اتاق برگشتم و روي تخت دراز کشیدم. چشمانم از اشک پر شد و به یاد 

دنیایش را با خواسته هاي من روزهایی افتادم که خیلی زیاد با حاال فاصله نداشت . روزهایی که کیان مرا می پرستید و 

تنظیم می کرد . مگر چقدر از آن زمان می گذشت؟ نفهمیدم چقدر در رویاي گذشته سیر کردم که او در اتاق را باز 

کردو داخل شد. چشمانم بسته بود و جایی را نمی دیدم، ولی گوشهایم می توانست حتی صداي نفسهاي او را بشمارد . 

و با فاصله روي تخت دراز کشید . دلم براي در آغوش گرم و حرفهاي عاشقانه اش پر  کیان لباسهایش را در آورد



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 1 1  

 

می کشید ، ولی او از چندي پیش به بهانه آسیب نرساندن به نوزاد از من دوري می کرد و مدتها بود که مرا در 

ز کند و مرا در آغوش حسرت نوازشهایش گذاشته بود. آن لحظه با تمام وجود منتظر بودم دستانش را به طرفم درا

بگیرد و با کالمی که نشان از عشق داشته باشد به من بفهماند وجودم هنوز براي او ارزشمند است، ولی افسوس که 

چون بیگانه اي پشت به من کرده بود . چند لحظه بعد صداي نفسهاي عمیق و بلندش به من فهماند که انتظارم بیهوده 

 است .  است و او به خوابی خوش فرو رفته

آهسته از جایم بلند شدم و جلوي میز آرایش نشستم . دستانم را زیر چانه ام گذاشتم و به فکر فرو رفتم . از آینه به 

کیان که غرق در خواب بود نگاه کردم و به خود گفتم : آیا همان مرد است که براي به دست آوردن منتمام 

ز آن خود کند؟ پس چرا این قدر فرق کرده ؟ نگاهم را از او بر سختگیري ها و حقارتها را به جان خرید تا مرا ا

گرفتم و به چهره ام خیره شدم . گودي گونه و زیر چشمانم در سایه کم نور چراغ خواب بیشتر نمایان بود. 

اندیشیدم نکند دلیل سردي او همین تغییرات محسوس چهره و اندامم باشد. به دقت به خودم نگاه کردم . به نظر 

دم زیاد تغییر نکرده بودم، جزاینکه الغر شده بودم . هنوز نه صورتم لک آورده بود و نه بینی ام بزرگ شده بود. خو

به یاد شبنم افتادم که زمان بارداري اش از زمین تا آسمان با چیزي که در ابتدا بود فرق کرده بود. شبنم با آن اندام 

ش را دو برابر نشان می داد . عالوه بر آن تغییر صدو هشتاد درجه قلمی و زیبا تبدیل شده بود به زنی چاق که سن

صورتش بود . بینی قلمی و خوش ترکیبش بزرگ شده و چشمان کشیده اش پف کرده و کوچک شده بود، ولی حمید 

من او را چنان می دید که گویی حوري اي از بهشت آمده است و یا شاید اینطور وانمود می کرد شایدم تصور احمقانه 

بود که فکر می کردم کیان هم باید مانند حمید باشد در صورتی که آندو زمین تا آسمان با هم تفاوت داشتند. حمید 

گذشته از اینکه برادرم بود مردي خود ساخته و روشنفکر بود که زیبایی را در سیرت می دید، در حالی که کیان به 

ازدواج فهمیده بودم. بدون شک او از من دلزده شده بود و این شدت ظاهر پسند بود و من این را همان روزهاي اول 

احساس برترین فکري بود که می توانست در دل شب به مخیله ام راه پیدا کند . تا نزدیک صبح فکر می کردم چه 

باید بکنم . نمی توانستم از کسی کمک بخواهم ، زیرا موضوع چیزي نبود که بشود در مورد آن با کسی حرف زد، 

عنی اگر کسی هم بود به حرفم گوش کند خودم روي گفتن این حرف را نداشتم که بگویم شوهرم از من خسته ی

شده ، حاال یا به علت زشتی حاملگی یا به هر دلیل دیگر. دستی به شکمم کشیدم و در دل آرزو کردم این دوران 

 زودتر سپري شود

ي جنین را احساس می کردم احساس محبتی عمیق نسبت به تازه وارد ماه ششم بارداري شده بودم که که تکانها

کودکم داشتم و می دانستم با وجود او دیگر احساس تنهایی نخواهم کرد . یکی دو بار که دکتر به خاطر وضعیت 

جنین برایم سونوگرافی نوشت کیان اسرار داشت جنسیت نوزادم را بپرسم. این کار را نکردم ، چون خجالت کشیدم 

را بکنم و در ضمن برایم فرقی نداشت نوزاد چه باشد، ولی کیان اسرار داشت بچه پسر است و مرتب نام  این پرسش

را به زبان می آورد و آرزو می کرد او درشت و قوي باشد. این پا فشاري او براي اینکه نوزاد را پسر ‹‹ کیارش ›› 

که هر گاه آن را عنوان می کرد حرص می خطاب کند ناراحتم می کرد.به حدي به این موضوع حساس شده بودم 

خوردم . فکر می کردم ممکن است فرزندم دختري باشد ضیف و کوچک . کیان بارها بدون اینکه مالحظه روحیه مرا 

بکند گفت دوست ندارد بچه دختر باشد. یک بار که علتش را پرسیدم این طور توضیح داد : دختر درد سر ساز است 

سالم بزرگش کنی پاي یک گردن کلفت بی همه چیز رو تو زندگی آدم باز می کنه. زمانی که  . در نهایت اگر بتوانی

 چنین می گفت به یاد خودم می افتادم که چگونه براي خود و
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 خانواده ام دردسر درست کرده بودم از یک لحاظ حق را به او می دادم ، ولی با این حال دلم براي نوزادم که

 خیلی می سوخت. آنرا دختر می پنداشتم

 با خانواده ام کم و بیش ارتباط تلفنی داشتم ، ولی دو ماه ونیم بود که به منزل مادر نرفته بودم . مادر و الهام

 مرتب به من زنگ میزدند و حالم را می پرسیدند. یک بار هم مادر و حمید براي دیدنم آمدند. با اینکه به کیان

 کار را نکرد و مرا جلوي مادر و برادرم کلی شرمنده و خجل کرد. پس از آنتلفن کرده بودم زودتر بیاید این 

 هر بار که مادر میگفت شاید سري به من بزند با زبان بی زبانی از او می خواستم این کار را نکند ، زیرا دوست

 نداشتم از جانب کیان مورد بی مهري و بی احترامی قرار بگیرد

 روز مادر به من زنگ زد و خبر داد می خواهند شب جمعه اي که از راه می رسددر چنین اوضاع و احوالی یک 

 براي خواستگاري عاطفه به منزل آقاي محمدي بروند و از من خواست با آنان بروم . به مادر تبربک گفتم و

 ستم رویمبراي اینکه همان لحظه جواب منفی ندهم گفتم اگر توانستم می آیم، ولی در حقیقت اگر هم می توان

 نمی شد به منزل عالیه خانم پا بگذارم. عصر همان روز الهام زنگ زد. او هم از من خواست همراهشان به منزل

 محمدي بروم . با الهام رودربایستی کمتري داشتم به همین خاطر گفتم : با این وضع و قیافه روم نمی شه بیام 

 باشه انشااهلل عروسیش

فه ات چشه؟ پاشو بیا ، اگر هم نخواستی خونه محمدي بیایی بمون خونه. دست کم بزار به این الهام گفت : وا مگه قیا

 بهانه تو رو ببینیم

 باشه ، بزار کیان بیا بهش بگم ببینم اون چی میگه_

 پس سعی کن بیایی همه ما دلمون برات تنگ شده، مبین هم خیلی بهانه ات رو می گیره_

 اگر شد میام_

 آمد جریان را به او گفتم . در حالی که به تلویزیون چشم دوخته بود با تمسخر گفت: عاقبت اونشب که کیان 

 داداش خوش غیرتت یکی رو تو شاَن خودش پیدا کرد. شرط می بندم رفته گشته یکی رو پیدا کرده که آفتاب

 هم ندیده باشدش. البته به خیال خودش

 ی کردم و سعی کردم جوابی ندهم که بحث در بگیرد. نمی خواستمحرصم را با فشردن دندانهایم روي هم خال

 بهانه به دستش بدهم با لحنی آرام از او خواستم اجازه بدهد نه براي خواستگاري بلکه براي دیدن خانواده ام به

 منزل مادرم بروم. کیان بدون اینکه چشم از تلویزیون بردارد گفت: شرایط طوري نیست که بتونی از خونه

 بیرون بري

 با حرص گفتم : کی همچین حرفی زده ؟ دکتر گفت نباید بار سنگین بلند کنم ، ولی نگفت که نباید تو خونه

 زندانی بشم . کیان اجازه بده برم . به خدا خسته شدم از بس به درو دیوار خونه زل زدم . صد رحمت به اوال که

 به خودت زحمت می دادي زودتر بیایی خونه ؟

 می آیی که چی بشه ، فکر نمی کنم وضعیت کاریت با قبل تغییر کرده باشه جز اینکه خودت نمی خواي  دیر

 بیاي خونه

 االن که خونه هستم ببین می زاري اعصابم سر جاش باشه  _

 مگه من چی گفتم؟ _

 بس کن الهه شروع نکن_
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 نکن بابا منم آدمم، احساس دارم. تا  چی رو شروع نکن . مگه من چی میگم. هنوز حرف نزدم می گی شروع_

حاال هیچ کس رو ندیدم شرایطش مثل من باشه مگه همه حامله نمی شن، مگه دکتر بهشون استراحت نمی ده ، اونا 

 هم مثل من زندانی میشن ؟ دیگه حالم از این چهار دیواري کذایی این خونه به هم می خوره به خدا دیگه خسته شدم

 ز جا بلند شد و مراترك کرد .کیان مثل همیشه ا

شاید اگر کمی به حرفهایم گوش می داد و یا حتی نشان می داد که ذره اي درکم کند اینقدر احساس حقارت و 

ناراحتی نمی کردم، ولی او با ترك کردن من می خواست بفهماند که حرف هایم ارزش شنیدن ندارد. هنوز از در 

اب عکسی را که من و او در کنار هم نشان می داد از روي میز برداشتم و خارج نشده بود که از شدت عصبانیت ق

پشت سرش به زمین کوبیدم . خرده هاي شیشه به اطراف پخش شد ولی او حتی برنگشت ببیند چه چیز پشت 

سرش شکست . از شدت حرص و ناراحتی و بدون اینکه مالحظه کنم ممکن است صدایم به گوش کمند برسد و او را 

 ال کند شروع کردم به گریه کردنخوشح

شب جمعه فرا رسید . ظهر پنجشنبه مادر بار دیگر زنگ زد تا ببیند من به منزلشان می روم یا نه . به او گفتم که حالم 

مناسب نیست . مادر به خاطر رعایت شرایط جسمی ام دیگر اسرار نکرد . من کسل و افسرده منتظر شدم تا بعد 

 رح ماجرا را تلفنی از الهام بپرسمجریان خواستگاري و ش

 هر دقیقه که به غروب پنجشنبه نزدیک تر می شد احساس دلشوره و التهاب بیشتري می کردم . آن روز کیان

 زودتر از همیشه به خانه آمد. با خوشحالی فکرکردم شاید آمده مرا به منزل مادرم ببرد، ولی افسوس که مثل

یان می خواست به مهمانی برود و به بهانه همیشگی قصد نداشت مرا با خود ببرد. من همیشه اشتباه فکر می کردم . ک

اسرار به رفتن نکردم، ولی بعد از رفتن او خیلی گریه کردم به طوري که کتی فهمید و به اتاقم آمد تا مثل همیشه مرا 

عفم را آشکارا نمایان کرده بودم و از دلداري دهد. دیگر از اینکه او شکهایم را ببیند خجالت نمی کشیدم. بدبختانه ض

 این بابت به حال خود تاَسف می خوردم

 دیر وقت بود که کیان برگشت . از صداي او که با کسی صحبت می کرد جا خوردم. زمانی که در اتاق کمند به

 یان متنفرهم خورد فهمیدم او هم در این مهمانی همراه کیان بوده است. با فهمیدن این موضوع به حدي از ک

شدم که با خود عهد بستم دیگر هیچ وقت محلش نگذارم، ولی همان موقع هم که این عهد را با خودم می بستم می 

 دانستم نمی توانم به آن پایبند بمانم

 دو روز بعد که نوبت ماهانه ام بود وقتی به دکتر مراجعه کردم و به او گفتم که به تازگی تنگی نفس آزارم می

 تر پس از معاینه با ناراحتی گفت:مثل اینکه شما اصالَ دستورات مرا رعایت نمی کنیددهد. دک

 با تعجب گفتم : ولی خانم دکتر ،شما هر چی گفتید من مو به مو انجام دادم

 با چهره اي در هم گوشی را روي قلبم گذاشت و گفت: قبالَ گفته بودید سابقه بیماري قلبی ندارید

 نفی تکان دادمسرم را به نشانه م

 همان طور که نبضم را در دست داشت گفت: احتماالَ هیجان و استرس زیادي دارید،این طور نیست؟

 شانه هایم را باالبردم و گفتم: نمی دونم شاید

 نگاه دقیقی به چشمانم انداخت و گفت:مشکل خاصی که در زندگی ندارید؟

 قاطعانه گفتم : نه

 همیشگی اش را تکرار کرد و من با تکان دادن سر آنها را تاَیید کردم دکتر پس از معاینه سفارشات
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 وقتی به خانه برگشتیم پیش از اینکه به الهام زنگ بزنم خودش به من زنگ زد تا هم حالی از من بپرسد و هم

 واده باخبرهاي خواستگاري حسام را بدهد. الهام از خانواده محمدي خیلی تعریف کرد و معتقد بود از این خان

 شخصیت تر و محترم تر ندیده است. همچنین گفت مهریه عاطفه به خواست او چهارده سکه به اضافه یک سفر

 حج تعیین شد. هیچ موردي که بخواهد مشکلی ایجاد کند پیش نیامده بود . قرار عقد شان سه هفته دیگر در

لهام پیش خودم حساب کردم تا سه هفته دیگر هفت  روز والدت یکی از ائمه گذاشته شده بود . پس از خداحافظی ازا

ماهگی ام رو به اتمام می رود و وارد هشتمین ماه می شوم و با افسوس فکر کردم با چنین وضعیتی محال است کیان 

 اجازه رفتن به من بدهد

 ه بود.هر روز که می گذشت احساس خستگی وسنگینی بیشتري می کردم. از پله باال رفتن عذابی دردناك شد

 گاهی دردهاي شدیدي در کمرو شکمم می پیچید که نفس کشیدن را برایم دشوار می کرد . با اینکه زیاد وزن

 اضافه نکرده بودم ، ولی احساس سنگینی در قلبم می کردم. یک بارکه از شدت تنگی نفس کبود شده بودم به

 رایم سونوگرافی نوشت و بعد از دیدن جواباصرار کتی پیش پزشکم رفتیم . او پس از معاینه وضعیت جنین ب

 آن توصیه کرد که به یک پزشک متخصص قلب مراجعه کنم . با نگرانی علت را پرسیدم گفت: چیز مهمی

 نیست. براي اطمینان از سالمتت اگر به دکتر قلب مراجعه کنی بد نیست

شم. چند روز بعد به متخصص قلب خیالم کمی راحت شد، چون حتی فکرش را نمی کردم مشکل حادي داشته با

 مراجعه کردم و پس از انجام آزمایشهاي مختلف دکتر از من و کیان دعوت کرد تا به مطبش برویم . حساس

 کردم مشکلی در بین است که خواسته هر دوي ما را ببیند. همراه کیان به مطب دکتر رفتیم و آنجا بود که به ما

 مادرزادي بسته است.وقتی دکتر این موضوع را مطرح کرد با ناباوري به او گفت یکی از شریانهاي قلبم به طور

 خیره شده بودم . اولین بار زمانی در قلبم احساس سنگینی کردم که همراه عاطفه می خواستیم از کوه باال برویم

 بودیم . با یاد آن روز مرا از خودم جدا کرد و به یاد سفري انداخت که به منزل ییالقی حاج مرتضی کرده

 صداي دکتر که مرا به نام خواند به خود آمدم.دکتر فکر می کرد گفتن این موضوع مرا به فکر برده گفت : البته

 نباید نگران باشید. مشکل شما آن قدر حاد نیست که بخواهید نا امید شوید . یک عمل ساده می تواند این

 می کنید مطرح است مشکل را حل کند ، اما اینجا موضوع جنینی که حمل

 کیان شتاب زده از دکتر پرسید : با شرایطی که همسرم دارد خطري بچه را تهدید نمی کند؟

به چهره کیان که با حالتی خود باخته سالمت بچه را جویا می شد نگاه کردم از اینکه موضوع بچه بیش از سالمت من 

این موضوع شده بود زیرا با لحن سرزنش باري  برایش اهمیت داشت احساس بدي کردم. شاید دکتر هم متوجه

 گفت: بهتر است اینطور بپرسید که آیا وجود بچه خطري براي همسرتان دارد یا نه

 کیان که متوجه کنایه دکتر شده بود حرفش را تصحیح کرد و گفت : منظورم این بود که حاال چه پیش می

 آید

 و واضح به شما بگویم اگر پیش از بارداري همسر شما ایندکتر مکثی کرد و آرام گفت : باید خیلی صریح 

 بیماري مشخص می شد به شما توصیه می کردم به طور جدي از بچه دار شدن پرهیز کنید چون بارداري در

 چنین شرایطی فقط براي ایشان خطر دارد . در حال حاضر با توجه به اینکه همسر شما شش ماهه می باشد

 ت ولی توصیه می کنم ایشان باید تحت مراقبت قرار بگیرن تا اگر احتمال خطر بود هر چهامکان سقط جنین نیس

 سریعتر اقدامات الزم را انجام دهیم
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 وقتی دکتر این موضوع را توضیح داد رنگ چهره کیان به وضوح پریده بود. من هم دست کمی از او نداشتم .

 مات الزم یعنی چی؟ نمی خواهید اینو بگید که بچه رو از بینصداي کیان مرا از بهت خارج کرد.آقاي دکتر اقدا

 ببریم

 دکتر نگاه سرزنش باري به کیان انداخت و با صدایی که گویی از ته چاه می آمد گفت: بله

دکتر گفت: ان شااهلل که اتفاقی نخواهد افتاد و همسر شما این دوران را به سالمت خواهد گذراند، ولی وظیفه من است 

را در جریان واقعیت قرار بدهم. با شرحی که بنده در مورد بیماري همسر شما دادم نوزاد نمی تواند دوران  شما

 بارداري را به طور کامل بگذراند، زیرا با بزرگ تر شدن جنین فشار زیادي روي قلب همسرتون وارد

 ل کند.میشه.. با شرایطی که ایشان دارند بعید می دانم بتواند این فشار را تحم

 گیج و منگ و باناباوري به حرفهاي دکتر گوش می کردم و مرتب یک سوال در ذهنم تکرار می شد. چرا من؟

 چرا من باید همه شرایط بد را داشته باشم؟خدایا چه اتفاقی قراره بیفته؟ ناراحتی و شرایط نامطلوب جسمی و

 باعث عذابم می شد.روحی از یک طرف و چهره غمگین و ناراحت کیان از سوش دیگر 

 دکتر توصیه کرد کار سنگین انجام ندهم و تا حد امکان از پله باال و پایین نروم و به محض کوچکترین مشکل با

 او تماس بگیرم. همچنین معرفی نامه اي به بیمارستان نوشت تا به انجا مراجعه کنم و پرونده تشکیل دهم تا در

 با دلی شکسته و یاسی که تمام وجودم را گرفته بود از مطب خارج شدیم.صورت لزوم اقدامات الزم انجام شود. 

 کیان در عالم خودش بود و چنان بود که گویی دیگر مرا نمی بیند.وقتی به خانه رفتیم چهره هر دوي ما مثل

است. بی  کسانی بود که از مراسم تشیع جنازه بر می گردند. کتی در هال نشسته بود و معلوم بود منتظر آمدن ما

 معطلی پرسید: بچه ها چه خبر؟

 کیان بدون اینکه محل بگذارد به طبقه باال رفت و در اتاق را پشت سرش به هم کوبید. با گریه جریان را براي

 کتی تعریف کردم. با تاثر سرم را در آغوش گرفت و دلداري ام داد. نوازش او در آن لحظه که همه تقصیرها را

 م بهترین نعمت بود. روز بعد همراه کیان به بیمارستانی که دکتر معرفی کرده بود مراجعهمتوجه خودم می دید

 کردیم و تشکیل پرونده دادیم. خوب بود که کتی همراهم بود، زیرا چهره کیان به حدي عصبی و ناراحت بود

 ت و تا آخر شبکه جرات حرف زدن با او را نداشتم. پس از اینکه کیان ما را به منزل رساند خودش رف

 برنگشت. به پیشنهاد کتی براي اینکه باال و پایین رفتن از پله اذیتم نکند قرار شد به طور موقت از اتاق کوچکی

که طبقه پایین بود استفاده کنم. این اتاق کنار در هال قرار داشت و اتاقی بود که گلی خانم در آن استراحت می کرد 

یان به منزل برگشت متوجه این تغییر شد. بدون اعتراض یا حتی تمایل به اینکه او و نماز می خواند. آن شب وقتی ک

هم به طور موقت مرا همراهی کند به طبقه باال رفت تا استراحت کند. آن شب چون تنها بودم و جایم عوض شده بود 

ون خودش بوي معنویت و تا نزدیک صبح بیدار بودم و فکر می کردم. دلم براي گلی خانم تنگ شده بود. اتاق او چ

نزدیکی به خدا می داد. بدون شک به خاطر این بود که روزها و شبها خالصانه و بی ریا به درگاه خدا به عبادت 

 پرداخته بود. خبر داشتم اکنون پیش دخترش دوران نقاهت بیماري اش را می گذراند

 انده خیلی ناراحت شد و با سرزنش به اوصبح روز بعد وقتی کتی فهمید کیان شب را در اتاق خواب باال گذر

گفت که نمی بایست این کار را می کرد و مرا تنها می گذاشت. کیان با بی تفاوتی به او گفت اگر خیلی ناراحت است 

خودش این مسئولیت را به عهده بگیرد. زمانی که کتی و کیان در مورد این موضوع بحث می کردند من در اتاقم 

 ر نزدیکی آن اتاق به هال حرفهایشان خیلی واضح به گوشم می رسیدبودم، ولی به خاط
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شب بعد کتی در هال روي کاناپه خوابید و به من گفت اگر کاري داشتم او را صدا کنم. کتی بی نهایت با عاطفه و با 

 برده بودمحبت بود. با خودم فکر کردم اي کاش کیان به راستی فرزند او بود تا کمی از عاطفه او را به ارث 

 یک هفته به همین نحو گذشت. به خوابیدن در ان اتاق کوچک و بی پنجره عادت کرده بودم. کتی هم شبها روي

 کاناپه می خوابید. هر چقدر به او اصرار می کردم اگر کاري داشتم با تلفن خبرش می کنم قانع نمی شد و چون

 ه ام جریان را نگفته بودم، زیرا نمی خواستم نگرانمپرستاري دلسوز از من مراقبت می کرد. هنوز به خانواد

 شوند. به خصوص که درگیر فراهم کردن مقدمات عقد حسام بودند. در طول این مدت مادر یکی دوبار زنگ زد

 تا حالم را بپرسد، ولی الهام روزي یک بار به من زنگ می زد تا در عین اینکه حالم را می پرسید اتفاقاتی را که

بود به گوشم برساند.از تلفنهایی که الهام می کرد بی نهایت خوشحال می شدم زیرا به شدت مایل بودم بدانم  افتاده

اوضاع و احوال خانه از چه قرار است. هر روز که به عقد حسام نزدیک می شد دلشوره من هم بیشتر می شد. از یک 

یگر با وضعیتی که داشتم دلم نمی خواست کسی طرف به شدت مایل بودم در مراسم عقد او شرکت کنم و از طرف د

 مرا با ان حال و قیافه ببیند

 یک روز عصر به طور اتفاقی کیان زودتر به منزل امد. از تهیه و تدارکش حدس زدم باز هم می خواهد به

ه سر و وضع مهمانی برود و یقین داشتم باز هم به تنهایی. همین طور بود. کیان آماده شده بود که برود. نگاهی ب

آراسته او انداختم و آهی کشیدم. پیش از رفتن لحظه اي در هال نشست تا فنجانی چاي بنوشد. همان لحظه تلفن 

 همراهش زنگ زد و کیان آن را جواب داد. بدون اینکه به چیزي فکر کنم به او نگاه می کردم که

 یان به من افتاد. من هم ناخوداگاه به اوباجوابهاي آره و نه با کسی که پشت خط بود صحبت می کرد. نگاه ک

خیره شدم. خیلی وقت بود که چنین به چشمانش خیره نشده بودم. احساس می کردم هنوز هم دوستش دارم و دلم 

برایش تنگ است. براساس همین فکر لبخندي بر لبم نشست. کیان بدون واکنش نگاهش را از چشمانم دزدید و 

شد و چند قدم از من فاصله گرفت. همان لحظه کتی از راه رسید. مکالمه کیان نیز تمام  براي ادامه صحبت از جا بلند

شد و برگشت تا چایش را تمام کند. کتی با دیدن ما لبخند زد و در حالی که کیفش را روي مبل می انداخت شروع 

خواست تا نگاهی به آنها کرد به شکایت از گرما. سپس برگه هایی از کیفش درآورد و رو به کیان کرد و از او 

بیندازد. کیان که معلوم بود خیلی عجله دارد گفت: االن وقت ندارم، دیرم شده.سپس با عجله چایش را سر کشید و 

 از جا بلند شد و بعد از خداحافظی از منزل خارج شد

شته بود. آن را درست بعد از رفتن او متوجه تلفن همراهش شدم که روي مبل درست جایی که نشسته بود جا گذا

 برداشتم و دنبالش دویدم. همین که در هال را باز کردم هنوز به راهرو نرسیده بودم که صداي خودرو او را

 شنیدم که به سرعت گاز خورد و دور شد.برگشتم و به کتی گفتم: رفت

 کتی گفت: نگران نباش به محض اینکه یادش بیفته برمی گرده

به طرف کتی بر نداشته بودم که تلفن به صدا درآمد. صدا به حدي ناگهانی بود که تکان  در هال را بستم و هنوز قدمی

 سختی خوردم. به کتی نگاه کردم. او گفت: جواب بده

 دکمه ارتباط را زدم و هنوز چیزي نگفته بودم که صدایی گفت: سالم، سالم. راستی یادم رفت بهت بگم امانتیها

 یادت نره

 ودم به زنی که صدایش به گوشم می رسید چه بگویم. با دیگر ان صدا به گوشم رسید: الوهاج و واج مانده ب

 کیان هنوز تو قرنطینه اي؟
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 با شنیدن این حرف حس از دست و پاهایم رفت. تا آن لحظه فکر می کردم کسی که زنگ زده شماره را اشتباه

 تان از چه قرار است. صدا چند بار دیگر گفت: الو کیانگرفته ولی وقتی نام کیان را از زبان او شنیدم فهمیدم داس

 الوالو...و بعد از لحظه اي صداي بوق اشغال به گوشم رسید

 واقعا و بدون اینکه خودم بخواهم الل شده بودم.نگاهم روي کتی خشکیده بود. او را دیدم که به طرف من امد.

 ي زمین پخش خواهم شد.کتی دستم را گرفت وشاید رنگ پریده صورتم باعث شد فکر کند همان لحظه رو

 کمکم کرد تا روي پله بنشینم. مثل این بود که خودش حدس زده بود چه چیز مرا به ان حال انداخته به خاطر

 همین چیزي نپرسید. چند لحظه طول کشید تا اضطراب و هیجانم فروکش کرد. بدبختی از این بدتر سراغ

 یچیده بود و این بیش از توهین و تحقیرهاي کیان برایم غیرقابل قبول بود. ماتمنداشتم.بوي خیانت در مشامم پ

 زده و حیران از این پیشامد به این فکر بودم که حاال باید چه کنم؟

 صداي کتی حضور او را در کنارم یاداوري کرد: الهه جون حالت بهتره؟

 از شدت تاثر لبخند زدم و گفتم: آره بهترم

 و سرش را پایین انداخت کتی اهی کشید

 گفتم : کتی؟

 سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد: کامران هم به تو ...خیانت می کرد؟

 کتی غمگین و حیران به من خیره شد. چند دقیقه بعد بدون اینکه حرفی بزند از جا بلند شد و به آشپزخانه

 با شنیدن صداي زنگ براي روبرو نشدن با او به رفت.هنوز یک ربع از این جریان نگذشته بود که کیان برگشت.

 اتاقم رفتم. کیان به محض وارد شدن سراغ تلفن همراهش را گرفت. آن را برداشت و رفت

کمی بعد کتی به اتاقم امد و با من صحبت کرد. ابتدا می خواست به من بقبوالند که ممکن است اشتباه فکر کرده 

کرده ام نیست. ممکن است مشتري نمایشگاه و یا از دوستان با او تماس گرفته باشم و جریان آن طوري که من فکر 

باشند. یا هر چیز دیگري غیر از آن چیزي که من فکر کرده بودم. به کتی گفتم احساسم اشتباه نمی کند و آن کسی 

 دکه کیان را چنین صمیمانه خطاب کرده بود نمی توانست مشتري یا هر کس دیگري باشد. معلوم بو

 کتی هم این موضوع را می داند ولی بنا به مالحظاتی سعی می کرد افکار مرا منحرف کند. مرتب دلیل و برهان

می آورد، ولی من سر حرفم بودم و می دانستم بدون شک کیان به من خیانت می کند. پس از مدتی وقتی دید نمی 

 این موضوع می تواند کیان را جري وتواند مرا قانع کند گفت: الهه براي خودت می گم، مطرح کردن 

 گستاخ کند. بعضی چیزهاست که نباید به رویت بیاوري

 با ناراحتی گتم: یعنی هر غلطی دلش خواست بکتد؟

 مثال اگر سر این موضوع با او جر و بحث کنی دیگر غلط نمی کند. باشه برو سرش داد بزن و بگو به چه حقی 

 نمی دم به دست و پات بیفته و بگه غلط کردم و دیگه این کار رو نمی کنم.بهت خیانت می کنه ولی بهت قول 

 مطمئنی بعد از اینکه فهمید تو یک چیزهایی می دونی پرروتر از این نشود؟

 جوابی نداشتم که بدهم.مطمئن بودم حق با اوست.با شناختی که از کیان داشتم بعید نبود بعد از پی بردن به

 ا می دانم وقیحانه پاي آنان را به منزل باز کند، زیرا از او هر چیزي برمی امد.اینکه من همه چیز ر
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عاقبت کتی توانست مرا قانع کند با این مسئله احساسی برخورد نکنم و اعتقاد داشت کیان خودش از این موش و 

ري براي برخورد با این گربه بازیها خسته می شود. تصمیم گرفتم این مسئله مسکوت بماند تا شاید راه حل مناسب ت

 مسئله پیدا کنم

 بعد از ان جریان همان ذره محبتی که در قلبم نسبت به او احساس می کردم جاي خود را به نفرت و کینه اي

عمیق داد. از کیان متنفر شدم به حدي که اگر راهی براي خالصی از او پیش رو داشتم آن را طی می کردم. بارها 

د افتادم که گفته بود اگر مشکلی داشتم می توانم ان را با او در میان بگذارم ولی افسوس که بارها به یاد حرف حمی

شهامت اقرار به اشتباه را در خود نمی دیدم. شاید غرور لعنتی ام باعث تحمل همه بدبختی هایی بود که به سرم آمده 

ود کنم، به خصوص که وضعیتم با همیشه فرق بود با این حال حاضر نبودم خیال خانواده ام را بیش از این ناراحت خ

می کرد. من دیگر تنها نبودم که به خودم بیاندیشم بلکه مسئولیت طفلی را به عهده داشتم که بدنیا امدنش به 

 خواسته خودش نبود

 روزها یکی پس از دیگري می گذشت و هر روز بیشتر پی به اشتباهم می بردم. اکنون دیگر پرده از راز خیلی

 زها برداشته شده بود.فهمیده بودم او سرگرمی تازه اي براي ارضاي هوسهایش پیدا کرده است. دیگر میچی

دانستم هرگاه کیان گوشی تلفنش را بر می دارد و براي مکالمه به طرف دیگري می رود مخاطبش کیست و چرا 

 چند روز از این جریان گذشت. بعضی اوقات که کتی جایی دعوت دارد او پیشنهاد می کند که همراه او بروم.

 هنوز از کیان دلگیر بودم و با او زیاد صحبت نمی کردم. او بی خیال و راحت زندگی خودش را می کرد.تصمیم

 گرفتم تحت هیچ شرایطی منتش را نکشم زیرا از ابتداي زندگی مشترکم تاکنون بدبختانه همیشه این من بودم

 ي زندگی ام را حفظ کنم و همین باعث شده بود او هیچ وقت به فکر نیفتدکه پا روي غرورم می گذاشتم تا بقا

 .که براي یک بار هم شده درصدد دلجویی از من بربیاید

 لحظه به لحظه که به روز عقد حسام نزدیک می شد دلهره من نیز بیشتر می شد. مادر و الهام چندین بار زنگ

 خواهم رفت. با اینکه هیچ امیدي به رفتن نداشتم ولی آنان رازده بودند تا مطمئن شوند من به مراسم عقد 

 مطمئن کردم که خودم را می رسانم. شب قبل از عقد الهام بار دیگر به منزلمان زنگ زد و بعد از چند دقیقه

 ستد.گفت: راستی تا یادم نرفته اینو بگم، مادر قرار است هفته بعد از عقد حسام سیسمونی ات را به منزلتان بفر

 با خنده گفتم: اوه حاال کو تا دو ماه دیگر

الهام گفت: نه دیگه وقتشه چون آخرهاي هفت ماهگی سیسمونی را می فرستند. حاال ان شااهلل بعد از عقد حسام 

 خودت یک روز را مشخص کن تا براي این کار مزاحمت بشیم

 گ می زنم و قرار آن روز را می گذارمبه الهام گفتم اول باید اتاق بچه را آماده کنیم. بعد خودم زن

بعد از تلفنی که با الهام داشتم جریان را با کتی در میان گذاشتم و از او خواستم ضمن گفتن این موضوع واسطه شود 

تا کیان اجازه دهد روز بعد به مراسم عقد برادرم بروم. کتی مرا مطمئن کرد که هر طور شده کیان را وادار می کند 

زل مادرم بفرستد. همان شب بعد از شام کتی سر حرف را با کیان باز کرد و به او گفت که باید به فکر اتاق مرا به من

بچه باشد. کیان روزنامه اي را که در دستش بود را به کناري گذاشت و با دقت به حرفهاي کتی گوش کرد. از عالقه 

 تهاي آنان قرار بر این شداي که نسبت به این موضوع نشان داد دلم گرم شد. بعد از صحب

اتاقی را که در طبقه باال خالیست براي بچه اماده کنند. بعد کتی گفت: راستی کیان، فردا من و الهه می خواهیم بریم 

 مراسم عقد داداشش
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 کیان با تمسخر گفت: یعنی الهه این قدر حالش خوبه که بلند شه بره عروسی؟ و به من نگاه کرد

 دیدم و در دل دعا کردم کیان مخالفتی نکند، ولی شنیدم که گفت: الزم نیست بریدنگاهم را از او دز

کتی با لحن مالیمی گفت: کیان جون دیگه اذیت نکن.نمیشه که اون سر عقد داداشش نباشه. طفلی خونواده اش 

 مرتب زنگ می زنند گذشته از این خودشم دوست داره بره

 اده اش شعور ندارند که بفهمند، خودش هم اینقدر نفهمه که نمی دونهکیان بی تفاوت گفت: چرا نمیشه. خونو

 فعال تو وضعیتی نیست که بلند شه بره؟

 از اینکه مثل همیشه به خونواده ام توهین می کرد خون خونم را می خورد ولی نمی خواستم با گفتن یک کلمه

 و از نگاهم شدت تنفرم را نبیندهمه تالشهاي کتی را از بین ببرم. سرم را پایین انداختم تا ا

 صداي کتی را شنیدم که گفت: کیان بازم من یک چیز گفتم تو گیر دادي به خانواده اش. آخه عزیزم تو که نمی

 تونی تا آخر عمر با این وضعیت زندگی کنی. همین فردا پس فردا بچه ات که به دنیا بیاد به فامیل احتیاج داره.

 در بزرگ و خاله و داییهاشو می گیرهبهر حال یک روز سراغ ما

 کیان با تمسخر به من اشاره کرد و گفت: البته اگه تا اون موقع ننه اي داشته باشه

حرفهاي کیان مثل خنجري بود که قلبم را می شکافت. به خوبی میدانستم سعی می کند مرا عصبانی کند تا بهانه اي 

 محکم داشته باشد

 دیگهکتی گفت: راستی یک موضوع 

همان لحظه فهمیدم کتی می خواهد موضوع آوردن سیسمونی را به کیان بگوید. با نگاهی ملتمسانه خواستم به او 

بفهمانم از گفتن این موضوع صرفنظر کند. کیان فنجان چایش را سر کشید و به کتی نگاه کرد.وقتی کتی این موضوع 

 سی براي بچه من کاري کندرا به کیان گفت سرش را تکان داد و گفت: الزم نیست ک

از شدت ناراحتی دندانهایم را روي هم فشار دادم. کیان با نیشخند نگاهی به من کرد و ادامه داد: اگر کسی می 

 خواست کاري کند براي بچه خودش می کرد

 الشمتوجه منظورش شدم. بدون اینکه بخواهم از شدت ناراحتی به نفس نفس افتاده بودم با این حال بیهوده ت

 می کردم خودم را خونسرد نشان دهم. می دانستم کیان این حرف را به خاطر اذیت کردن من می گوید زیرا

زمانی که مادر می خواست جهیزیه ام را بفرستد نگذاشت تا بعد حرفی براي گفتن داشته باشد. اکنون داشت به خاطر 

 دن لذت می برد گفت: بچه من احتیاج بهاین موضوع به من طعنه می زد. او چون مریضی که از آزار دا

 چهار تا اثاث بنجلی که از اون گداخونه می خوان بیارن نداره

 با شنیدن این حرف دیگر طاقت نیاوردم و در حالی که از خشم می لرزیدم گفتم: از کجا معلوم بدبخت این بچه

 به دنیا بیاد که بشه بچه آدم پستی مثل تو

 ود محو شدو با نگاهی ترسناك به من گفت: الهه اگه بالیی سر بچه من بیاري به خدالبخندي که روي لبانش ب

 خفه ات می کنم

از اینکه دست روي نقطه ضعفش گذاشته بودم و توانسته بودم عصبانی اش کنم دلم خنک شد. احساس راحتی 

ا نفرت گفت: از جلوي چشمام بیشتري می کردم.به عکس من او بود که از شدت عصبانیت رنگش تغییر کرده بود. ب

 گم شو
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از جا بلند شدم و هنوز چند قدمی بر نداشته بودم که گفت ببین بهت چی می گم ، تا موقعی که بچه منو صحیح و 

 سالم تحویل ندادي حق نداري خونه پدر گور به گورت پا بذاري. هر وقت بچه به دنیا اومد گورت را گم کن

 ض نمی خوام.برو دیگه نبینمت. من زن مری

 صداي سرزنش آمیز کتی به گوشم رسید: کیان

 با ناباوري به او خیره شدم.احساس کردم چیزي در قلبم شکست.براي اینکه اجازه ندهم اشکهایم سرازیر شود

 نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم: امیدوارم هیچ وقت این بچه رو نبینی

 ناري آشپزخانه بود و او روي صندلی پایه بلند پیشخان نشستهزمانی که این حرف را می زدم پشتم به ستون ک

 بود.نفهمیدم چطور از جا جهید و دستش را باال برد و آن را روي صورتم فرود آورد.تمام این اتفاقات در عرض

 هچند ثانیه افتاد. با ضربه دست او که به صورتم زده شد زمین افتادم ولی کیان آن قدر عصبانی بود که لگدي ب

 پایم زد. اگر کتی جلویش را نگرفته بود کوتاه نمی امد و باز هم می خواست کتکم بزند . کتی خود را سپر من

 کرد . صدایش را شنیدم که گفت: پسره نفهم این چه کاري بود که کردي

 صداي کیان غمگین و عصبی بود . فریاد زد: الهه، اگر بالیی سر بچه من بیاري خودم می کشمت

و منگ با صداي داد وفریاد هاي خشمگین کیان و التماسهاي کتی که ازاو می خواست بیرون برود گوش می گیج 

 کردم

همان لحظه چشمم به کمند افتاد که از پله ها پایین می آمد . با دیدن او خواستم از جا بلند شوم تا نفهمد از کیان 

ردم و نتوانستم بلند شوم . کتی تا کمند را دید با کتک خورده ام .در این حین دردي در کمر و شکمم احساس ک

 کمند بیا این دیوونه رو ببر بیرون تا ببینم چه خاکی به سرمون شد››.فریاد گفت:

 کمند نگاه پر کینه اي به من کرد و با پرخاش گفت: کتی ،درست صحبت کن ،دیوونه این زنیکه عوضی نکبته

 اونو سیاه کردکه با پا گذاشتن به زندگی کیان روزگار 

 اگر حالم درست و مسائد بود می دانستم چطور جواب او را بدهم، ولی آن لحظه در شرایطی بودم که نفسم را

 .هم به را زحمت داخل و خارج می کردم

 کمند خطاب به کیان گفت : بدبخت، بهت نگفتم این سلیطه تیکه تو نیست . تقصیر خودت بود که...

 و را قطع کرد و گفت :خدایا از دست شما دو تا نفهم. دختر مردمو کشتید . بالیی سرکتی با عصبانیت حرف ا

 اون بیاد می تونید جواب برادراشو بدید. کمند بیا اینو ببر

 به من چه . هر کی هر قلطی کرده به من چه ربطی داره  _

 در حال را به هم کوبید و از منزلکیان با عصبانیت و در حالی که فحشهاي رکیکی به من و خانواده ام می داد 

 خارج شد . پس از رفتن او کمند شروع کرد به سرزنش کردن من کتی به او تشر زد و از او خواست از آنجا

 .برود. او نیز با قهر به طبقه باال برگشت و در اتاقش را کوبید

 . کتی دستم را گرفت و گفت: آن لحظه درد زیادي نداشتم. بیشتر صورتم بود که از جاي سیلی او می سوخت

 الهه جون ، جاییت درد نمی کنه ؟

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم . کمک کرد از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم و روي تخت دراز کشیدم. کتی بعد

 ی بهاز خواباندن من بیرون رفت و لحظه اي بعد برگشت . در دستش لیوانی آب قند بود. به او گفتم که احتیاج

 آن ندارم ، ولی او به زور چند جرعه به خوردم داد. با کمی استراحت کمر دردم کاهش پیدا کرد ، ولی احساس
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 کردم بچه یک سمت شکمم جمع شده تکانهاي او این احساس را به من می داد که از ناراحتی من غمگین است .

 کردم شروع کردم به گریه کردن با این فکر دلم برایش سوخت و در حالی که شکمم را نوازش می

 آن شب تا نزدیک صبح به خاطر درد شکم و پهلوهایم بیدار بودم . بی خوابی شبانه همراه با درد و حرفهاي

کیان که در گوشم می پیچید بد جوري بی تابم کرده بود. لحظه اي درد ساکت می شد و تا می خواستم چشمان خسته 

فت. اوایل شب هر بار که درد در وجودم می پیچید با کشیدن نفسهاي عمیق از ام را روي هم بگذارم شدت می گر

شدت آن کم می شد، ولی کم کم این کار نیز تاَثیري در بهبودم نداشت. گاهی درد به شدتی بود که گویی جسمی 

اي درد کم و تیز به شکمم فرو کرده اند. کم کم حس کردم این درد با دردهاي معمولی تفاوت دارد، زیرا فاصله ه

شدت آن بیشتر شده بود. با دست شکمم را گرفتم و بار دیگرنفس عمیق کشیدم. لحظه اي دردم آرام شد و تا 

خواستم از جا بلند شوم بار دیگر در تمام وجودم پیچید. نفسم باال نمی آمد. نیم خیز روي تخت نشستم و با سختی 

 خوابیده و صدایم به او نخواهد رسید. کیان را صدا کردم. به یاد آوردم او در اتاق باال

 چشمم به تلفن روي میز افتاد ، به سختی آنرا برداشتم و تا خواستم شماره بگیرم بار دیگر دردم شروع شد. از

 شدت درد گوشی تلفن را کشیدم و همین باعث شد تلفن با صداي نا هنجاري زمین بیفتد. چند لحظه بعد کتی

 دیدن من که چمپاته زده بودم چراغ را روشن کرد و به طرفم دوید تا ببیند چه بالیی سرم در اتاق را باز کرد و با

 .آمده با دیدن رنگ و رویم و دردي که می کشیدم به سرعت از اتاق خارج شد تا کیان را خبر کند

 ا تازه وارد هشتبا اینکه از درد به خودم می پیچیدم ، ولی فکرش را هم نمی کردم چیز مهمی اتفاق بیفتد، زیر

ماهگی شده بودم و به حساب دکتر هفت الی هشت هفته به زایمانم مانده بود. وقتی کتی به اتاق برگشت آماده بود . 

 مانتویی هم در دستش بود که کمک کرد آن را بپوشم. از او پرسیدم:کیان کجاست؟

 ‹‹رفته ماشین رو از پارکینگ بیرون بیاره 

 نمی توانستم صاف بایستم به کمک کتی از منزل خارج شدم. کیان خودرو را جلوي در در حالی که از شدت درد

 آورده بود و خودش پشت رول بود. با دیدن ما پیاده شد تا در را باز کند. پس از جر و بحثی که کرده بودیم

 د.تکانهايتازه با هم روبه روشدیم. به کمک کتی روي صندلی عقب دراز کشیدم. کیان به سرعت حرکت کر

خودرو فریادم را به آسمان می برد. عالوه بر کمرم قفسه سینه ام سنگین شده بود و راه نفسم رابند می آورد و از 

 ورود به بیمارستان فقط تابلوي آژانس و لحظه اي را که روي برانکار قرار گرفتم را به خاطر دارم . بعد از آن

 ن از پیش چشمم محو شد و صدا هاي درهمی در گوشم پیچید.احساس بی وزنی کردم. کم کم چهره اطرافیا

 نفهمیدم چقدر طول کشید که با گذاشتن چیزي روي بینی و دهانم احساس سردي در ریه هایم کردم و بعد

 احساس سنگینی در قفسه سینه ام داشتم برطرف شد . نفهمیدم چقدر طول کشید تا توانستم موقعیتم را

 ه روي تخت بیمارستان قرار دارم. چند نفر اطرافم بودند، ولی چهره هیچ کدام آشناتشخیص بدهم و بفهمم ک

 نبود. چشمانم به دنبال چهره آشنایی می گشت. صداي نا آشنایی را شنیدم که گفت:الهه ، صداي منو می

 شنوي؟

 ا را به خوبی میآن لحظه با خود فکر کردم خداي من این کیست که چنین نامم را صمیمی خطاب می کند . صد

 شنیدم ، ولی جهت آنرا گم کرده بودم. حال حرف زدن نداشتم . با سر اشاره کردم که حرفهاي او را خوب می

 .شنوم. چشمانم به دنبال کیان بود، ولی او در اتاق نبود

 دردقوایم را جمع کردم و دستانم را روي شکمم گذاشتم تا از وجود کودکم مطمئن شوم. هنوز هم احساس 
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داشتم ، ولی شدتش به اندازه اي نبود که باعث شود تنگی نفس عارضم شود. ماسک اکسیژنی که روي بینی و دهانم 

قرار داشت مانع حرف زدنم می شد. دلم می خواست به یکی بگویم می خواهم با کتی صحبت کنم. می خواستم به او 

روزي که قرار بود مراسم عقد حسام برگزار شود آنان را بگویم مبادا به مادرم زنگ بزند. نمی خواستم درست همان 

نگران خود کنم . فکر نمی کردم قضیه تا این حد جدي باشد .تصور می کردم تا چند دقیقه دیگر حالم بهتر خواهد 

شد و به منزل برمی گردم. دکتري که لباس سفید به تن داشت سرش را جلو آورد و گفت: الهه، صداي مرا می 

 شنوي؟

 اي دکتر برایم آشنا بود، ولی مطمئن بودم دکتر خودم نیست. لحظه اي فکر کردم این صدا را کجا شنیده ام.صد

دکتر بار دیگر سؤالش را پرسید. چشمانم را بستم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. صداي دکتر را شنیدم که 

 گفت :در صد هوشیاري...

ضالت سینه ام باعث شد باقی صحبتهایش را نشنوم. فکر کردم چیز احساس خستگی مفرط به همراه گرفتگی ع

 سنگینی روي قلبم گذاشته اند و آن را فشار می دهند. در فکرم بیهوده تالش می کردم آن وزنه سنگین را

 بردارم . عجیب بود احساسی که آن لحظه داشتم مرا به یاد کابوسی که خودم را در گور دیده بودم. لحظه به

 در اعماق گور فرو می رفتم تا جایی که جز ظلمت هیچ چیز نبود .لحظه

 نفهمیدم چقدر در فضاي ظلمات و بی نور معلق بودم که با شنیدن صداي زنی تالش کردم چشمانم را باز کنم

 مرضیه دکتر رو خبر کن... فکر می کنم مریض تخت سه به هوش اومده

 ر. خدا رحم به جوونیش کردصداي دیگري را شنیدم که گفت: واي خدارو شک

نمی دانستم در مورد چه کسی حرف می زنند . لحظه اي احساس کردم با پارچه اي ضخیم چشمانم را بسته اند، ولی 

این فقط چند لحظه بود ، زیرا کم کم این احساس از بین رفت.و می توانستم الي پلکهایم را باز کنم و نور را به 

د بود. نور چشمانم را می زد. چند لحظه صبر کردم و بار دیگر چشمانم را باز کردم. دیدگانم راه دهم. همه جا سفی

این نور کمتر اذیتم می کرد و می توانستم اطرافم را ببینم .چند دقیقه طول کشید تا توانستم اشیاي دور و برم را 

مئن بودم آنها را دیده ام. خوب ببینم. فضاي اطرافم به نظر آشنا می رسید ، به خصوص وجود دستگاههایی که مط

خوب که فکر کردم به خاطر آوردم این دستگاهها را در زمان دوره کار آموزي ام در بخش قلب دیده بودم، البته از 

زاویه اي دیگر و به عنوان یک امدادگر خیلی زود فهمیدم در بخش مراقبتهاي ویژه بستري شده ام. با ورود دکتر و 

. صدا و چهره دکتر برایم آشنا بود. خیلی زود به خاطر آوردم او دکتر موسوي متخصص  دو پرستار متوجه آنان شدم

 قلبیست که به او مراجعه کرده بودم. با دیدن من که به هوش آمده بودم لبخندي زد و

 گفت: الهه، حالت چطوره

 بدنم کار می کرد .هنوز آنقدر حس نداشتم که بتوانم صحبت کنم ، ولی چشم و گوشهایم بهتر از تمام عضو 

 چشمانم را بستم و به آرامی سرم را تکان دادم. دکتر دستوراتی به پرستاران داد و نگاهی به دستگاه انداخت و

بعد از مدتی مرا ترك کرد.با اینکه خیلی خوابیده بودم ،ولی بازهم احساس خستگی می کردم. چشمانم را بستم و 

 خیلی زود خواب مرا ربود

 بیدار شدم هوشیارتر از قبل بودم این بار می توانستم راحت تر چشمانم را باز و بسته کنم و با اشاره بار دیگر که

 صحبت کنم و با اشاره صحبت کنم . کم کم چیزهایی را که فراموش کرده بودم به یاد آوردم. به محض به یاد

 احساس سوزشی در زیر شکمم داشتم، آوردن درد زایمان یکی از دستانم را که آزاد بود روي شکمم گذاشتم .
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ولی از برجستگی شکمم خبري نبود . دلم می خواست پرستار را خبر کنم تا از او سراغ بچه ام را بگیرم. از خیلی 

چیزها خبر نداشتم . نمی دانستم چه بالیی سرم آمده و چرا به جاي بخش زایمان در بخش مراقبتهاي ویژه بستري 

آشنایی را ندیده ام. دوست داشتم کتی را ببینم و به او بگویم مبادا به خانواده ام خبر هستم.حس کردم مدتهاست 

 داده باشد . فکر می کردم همان روز عقد حسام است

 مدتها به آن حال بودم .وقتی پرستار براي تعویض سرم آمد از او پرسیدم: امروز چند شنبه است؟

 سه شنبه_

 با تعجب گفتم: سه شنبه؟

 را تکان داد و گفت: آره عزیزم.سرش 

 در حالی که گیج شده بودم: مگه من چند روزه اینجا هستم

 شما از روز جمعه تو این بخش بستري شدید _

 پرستار مرا ترك کرد و همان طور که به حرف هاي او فکر می کردم به خاطر آوردم سؤاالت دیگري هم داشتم.

 م گفتم: فردا، فردا همه چیز را می پرسم.همانطور که چشمانم بسته می شد با خود

روز بعد احساس بهتري داشتم . به حساب خودم پنج روز بود که در بیمارستان بستري بودم. برایم عجیب بود که 

چرا تا کنون مالقاتی نداشتم. از خوابیدن خسته شده بودم. تا خواستم تکانی به خودم بدهم در اتاق باز شد و دکتر 

پرستاري داخل شد. دکتر با دیدن من لبخند زد و گفت: سالم ، جایی می خواستید تشریف ببرید. موسوي همراه 

سپس به پرستار اشاره کرد کمی تخت را باال بیاورد. دکتر پس از معاینه دستوراتی به پرستار داد و بعد خطاب به من 

شی ، ولی باید قول بدي زیاد خودت رو گفت:خب، می بینم حالت خیلی خوب شده . امروز می تونی مالقات داشته با

 خسته نکنی. باشه؟ زیر لب گفتم: باشه

 دکتر به پرستار سفارشات دیگري کرد و تا خواست از اتاق خارج شود گفتم: آقاي دکتر من کی مرخص می

 شم؟

 دو یا سه روزدکتر لبخند زد و گفت:چیه، از ما خسته شدي . نگران نباش ، اگه همینطور حالت رو به بهبود بره 

 دیگه بیشتر مهمون ما نیستی

 پس از رفتن دکتر از پرستار پرسیدم: خانم بچه چی؟ اون حالش چطوره؟

 .پرستار لبخندي زد و گفت: اونم خوبهو پیش از اینکه سؤال دیگري از او بپرسم از اتاق خارج شد

 وارد شود. به نظرم قرنی طول کشید تابا رفتن پرستار روي بستر دراز کشیدم .چشم به در دوختم تا آشنایی 

 وقت مالقات رسید. در طول این مدت به یاد دوران کار آموزي خودم در بیمارستان افتادم. با دیدن مادر که

شکسته و پژمرده از در اتاق وارد شد به حدي خوشحال شدم که دوست داشتم از جا بلند شوم و او را در آغوش 

تگاههایی که به بدنم وصل بود مانع شد. مادر نگذاشت تکان بخورم . وقتی صورتم را می بگیرم ، ولی وجود سرم و دس

بوسید قطره اشکی از چشمانش روي صورتم چکید. از دیدن گریه اش خیلی ناراحت شدم . هنوز آنقدر حس در 

حالم باشد. خیلی  بدنم نبود که خوب صحبت کنم و یا بتوانم دستانم را به راحتی تکان بدهم. نمی خواستم نگران

دوست داشتم خودم را سر حال تر از آنچه بودم نشان دهم، ولی به حقیقت نمی دانستم . مادر خیلی زود از کنارم 

رفت ، زیرا نمی توانست اشکهایش را مهار کند . پس از او الهام به دیدنم آمد. از دیدن او خیلی خوشحال شدم . 
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ز او بپرسم ، زیرا او بهترین کسی بود که می توانست سؤاالتم را پاسخ خیلی دوست داشتم مثل همیشه خبرها را ا

 بدهد، ولی حس و حالی براي حرف زدن نداشتم. حتی به زحمت چشمانم را باز نگه می داشتم .

 مشخص بودالهام قبل از آمدن به اتاق گریسته است ، زیرا هنوز آثار نم چشمانش به جا مانده بود. به زحمت از

 رسیدم: چرا تو ومادر گریه می کنید؟الهام پ

 الهام گفت:از خوشحالی، به خاطر اینکه خطر از سرت گذشته است

 نمی دانستم از چه خطري صحبت می کنند ولی بعد ها فهمیدم تا پاي مرگ رفته ام. آن روز وقت مالقاتم خیلی

ق را ترك کندالهام گفت: الهه جون ، حسام و زود به پایان رسید. وقتی پرستار داخل اتاق شد و به الهام گفت که اتا

 حمید

 و شبنم و مسعود پایین هستند، ولی چون امروز وقت کمتري براي مالقات دادند اونا نمی تونن بیان ببیننت. ان

 شاء اهلل زودتر حالت خوب میشه میایی بخش.سرم را تکان دادم و با کلمه هایی که براي خودم نا مفهوم بود

 نان سالم برساند. او پس از بوسیدن صورتم ترکم کرد.گفتم به آ

 دو روز دیگر به همین نحو گذشت تا اینکه حالم کم کم رو به بهبود رفت.به محض اینکه توانستم راحت تر

 صحبت کنم از پرستاري که سرمم را تعویض می کرد جنسیت نوزاد را پرسیدم و فهمیدم بچه پسر است. با

 ردم که واکنش کیان نسبت به او چه بوده . همان لحظه به یاد حرف او افتادم که گفتهخوشحالی به این فکر ک

 .بود : هر وقت بچه ام را صحیح و سالم تحویلم دادي گورت را گم کن برو... من زن مریض نمی خوام

 که این از یاد آوري آن روز دلم خیلی گرفت ، ولی خودم را توجیح کردم که آنروز کیان خیلی عصبانی بود

 حرف را زد. دو روز آخري که در بخش مراقبتهاي ویژه بودم حمید و حسام و کتی به مالقاتم آمدند ، ولی از

 کیان خبري نبود. وقتی از کتی سراغش را گرفتم گفت چون زکام شدید شده بود از ورودش به بخش جلوگیري

از این و آن می گرفتم می گفتند داخل دستگاه است من  کرده اند. با این حرف قانع شدم. هر بار که سراغ بچه ام را

هم می پذیرفتم، زیرا با توجه به پا گذاشتن به هشت ماهگی نارس بودن بچه و گذاشتن او داخل دستگاه طبیعی به 

 نظر می رسید

 

 به پس از یک هفته که در بخش مراقبت هاي ویژه بستري بودم به بخش منتقل شدم. همان روز تمام خانواده

 مالقاتم آمدند . هنوز کیان را ندیده بودم. خودم را این گونه توجیه کردم که کیان این همه مدت با خانواده ام

 روبه رو نشده پس نباید انتظار داشته باشم بخواهد در چنین جایی آنان را ببیند. حق را به او دادم و منتظر شدم

صبرانه از کتی خواستم تقاضا کند بچه را نشانم بدهند. آن روز به بهانه تا در وقتی مناسب از کتی حالش را بپرسم .بی 

 اینکه تازه به بخش منتقل شده ام از این کار ممانعت کردند. روز بعد احساس بهتري داشتم. هر لحظه

 منتظر آمدن کیان بودم و آمدنش برایم آرزو شده بود. خیلی دلم می خواست خودم به او می گفتم که برایش

 سري به دنیا آورده ام، ولی می دانستم این مژده را به او داده اند و دوست داشتم او را ببینم و از او بخواهمپ

پرستاران را وادار کند تا کودکم را به من نشان بدهند. می دانستم او قادر به انجام این کار است و با دیدن حسام و 

با آنان احوالپرسی نکرده بودم که پرستاري براي عوض کردن  الهام و مادر ذوق زده شدم . هنوز درست و حسابی

سرمم به اتاق آمد. پشت سر او کتی وارد شد. با دیدن او بی تاب شدم چون فکر کردم کیان هم همراه اوست، ولی 
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چون فهمیده حسام اینجاست نخواسته داخل شود. با ورود پرستار حسام خارج شد . فرصت را غنیمت شمردم و به 

 ار گفتم: خانم حال بچه چطوره؟پرست

 پرستار نگاهی به کتی انداخت و گفت: خوبه

 اجازه دارم ببینمش؟_

 نه_

 پرستار می خواست از اتاق خارج شود که رو به کتی کردم و گفتم: کتی جون، تورو خدا بگو فقط یک لحظه

 کتی سرش را تکان داد و گفت :باشه،می گم، بزار حالت خوب بشه بعد

نیدن این حرف احساس ناراحتی کردم . بدون اینکه مالحظه وضعیتم را بکنم در حالی که از جا بلند می شدم با ش

 گفتم: حال من خوبه، همین االن هم می خوام بچه رو ببینم

 کتی مانع شد و گفت : الهه یک کم صبر کن تا بهت یک چیزي بگم

 لحظه اي بی حرکت شدم و گفتم : خوب بگو

 به مادرو الهام انداخت وگفت : الهه جون، بچه تو دستگاهه نمیشه اونو ببینی، یعنی بهت اجازه نمی دنکتی نگاهی 

 این حرف کتی مرا به شک انداخت . غیبت کیان ، نگاههاي مشکوك آنان و اینکه فراموش کرده بودند حتی به

 مخفی می کنند. همان طور که فکرمن تبربک بگویند این احساس را در من به وجود آورد که چیزي را از من 

می کردم از ذهنم گذشت نکند به من دروغ می گوید. با این فکر بدون توجه به سوزشی که از جاي بخیه شکمم 

احساس می کردم به طور ناگهانی از جایم نیم خیز شدم و با ترس گفتم: نکنه... جرأت ادامه حرفم را پیدا نکردم . با 

 م حرفی مبنی بر تکذیب آن چیزي که می خواستم بگویم به زبانچشمانی نگران منتظر بود

 بیاورند.سکوت آنان دلشوره اي به جانم انداخت. کتی که نزدیک تر ایستاده بود شانه هایم را گرفت و در حالی

 که سعی می کرد مرا سر جایم بخواباند گفت: آروم باش عزیزم

شود. حالم را نمی فهمیدم . فقط صداي خودم را می شنیدم که با تمام و همین کالم کافی بود تا شکم تبدیل به یقین 

 وجود فریاد می زدم: بچه ام مرده؟

کتی سعی کرد آرامم کند ، ولی نمیتوانست . خشم در وجودم می جوشید و می خواستم به هر طریق که شده از جایم 

گرفت و در حالی که مرا سر جایم بر می گرداند می بلند شوم . در اتاق باز شد و حسام داخل شد. حسام شانه هایم را 

 گفت: آروم باش الهه

 نمیدانم تأ ثیر کالم او بود یا حسی در وجودم نمانده بود که سرم را روي بالش گذاشتم و در حالی که می

 گریستم کودکم را طلب کردم

رست بوده است. باورش برایم سخت وقتی کسی به من نگفت که اشتباه می کنم و نوزاد زنده است فهمیدم حدسم د

بود. چند ماه انتظار و زحمت همه پوچ شد و از بین رفت. چند لحظه بعد دو پرستار باالي سرم آمدند و یکی از آنان 

 نبضم را گرفت و دیگري به سرمم آمپولی تزریق کرد

 ز بچه ام گرفتم. فقط گریهوقتی از خوابی که با آمپول در آن غرق شده بودم دیگر نه فریاد زدم ونه سراغی ا

 کردم. دلداري هاي اطرافیانم تأثیري در آرامشم نداشت. نمی دانم چرا آن لحظه حرفهاي گلی خانم در گوشم

 پیچید: خواست خدا... مصلحت بندگان...درحالی که گریه می کردم در دل گفتم : خدا جون چه مصلحتی تو این

 چرا؟ مگه جایی از کسی کم می شد که اونم تو این دنیا زندگی کنه . کار بود . چرا خواستی بچه از بین بره.
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 .خدایا، حاال جواب کیان رو چی بدم به خصوص که بچه پسر بود، همون چیزي که او می خواست

 وقتی دکتر موسوي براي معاینه باالي سرم آمد هنوز می گریستم . نبضم را گرفت و با لحنی آرام گفت: دخترم

 حاال حاال وقت داري. سعی کن خودت را نبازي نگران نباش

 با گریه گفتم: دیگه چی دارم ببازم

دکتر با لحن آرامش بخشی گفت: اون کسی می بازه که نتونه از اول شروع کنه ، تو جوونی، همین به تو توانایی می 

 ده از نو شروع کنی، البته بعد از برطرف کردن مشکل قلبت

 امیدي را از وجودم کم کرد . با دست اشکهایم را پاك کردم و گفتم: بیماري قلبی لحن آرام دکتر احساس نا

 .من تا چه حد خطر ناکه؟ لبخند اطمینان بخش دکتر به من فهماند در گفتارش صادق است

 خطري وجود نداره تو نزدیک بیست سال با این قلب زندگی کردي و میتونی باقی عمرت رو هم با اون 

ن بیماري وقتی مشکل ساز میشه که فشار مضاعفی به اون بیاید مثل زمانی که باردار بشی . ولی جاي بگذرونی. ای

نگرانی نیست . چون وقتی مشکلت بر طرف بشه می تونی باز هم باردار بشی. خوشبختانه مشکلت اونقدر حاد نیست 

 چه دار بشی اونم یه بچه سالم و قوي.که نشه کاري برات کرد. پس از یک عمل ساده می تونی بودن ترس و نگرانی ب

 چهار روز دیگر در بخش بستري بودم . کم کم با این اوضاع کنار آمدم و قبول کردم خدا خواسته که طفلم از

 بین برود، زیرا دکتر به من گفت اگر بچه زنده می ماند به احتمال زیاد به خاطر وقفه اي که در رسیدن اکسیژن

 کن بود از نظر ذهنی عقب مانده شود.به وجود آمده بود مم

 دو روز بعد کیان به دیدنم آمد. با چهره اي غمگین و پژمرده چشمانش خسته بود و رگه هاي خونی که در آن

بود نشان می داد خواب راحتی نداشته است. ته ریشی روي صورتش را پوشانده بود با این حال مثل همیشه تمیز و 

ی دانم چرا آمده بود. شاید احساس مسئولیتی که در قبال من داشت باعث آمدنش شده مرتب لباس پوشیده بود . نم

بود و شاید اسرار و خواهش کتی او را وادار به آمدن کرده بود.به محض دیدنش با خوشحالی نامش را صدا کردم ، 

 ولی چند لحظه بعد هیجانم در سردي نگاه او گم شد. با لحنی سرد و خشک حالم را پرسید

 حیران از این همه سردي پاسخش را دادم. چند دقیقه بیشتر کنارم نماند. در این مدت کالمی حرف نزد تا دلم

 گرم شود. به بهانه کار ترکم کرد و این در حالی بود که هنوز از دیدنش سیر نشده بودم. پس از رفتن او خیلی

 خاطر این بود که فهمیدم با مرگ آن نوزاد کیان راگریستم،اما این بار نه به خاطر از دست دادن کودکم بلکه به 

 هم از دست داده ام. آن مجسمه خشک و بی روح که گویی به اجبار به مالقاتم آمده بود کیانی نبود که می

 شناختم.

 تا روز آخر او را ندیدم . روزآخر دکتر برگه مرخصی ام را امضا کرد. ساعتی پیش از مالقات ، کیان پس از

 ت صورت حساب لحظه اي به اتاقم آمد و بدون اینکه حتی نگاهی به چشمان مشتاقم کند. مدارك راپرداخ

 تحویل کتی داد و با خداحافظی سردي بیمارستان را ترك کرد. با رسیدن ساعت مالقات مادر و حسام همراه

شحالی از حسام خواست هر چه الهام به بیمارستان آمدند. وقتی مادر فهمید که دکتر برگه ترخیص را داده با خو

 زودتر براي تصویه حساب برود تا مرا زودتر به منزل ببرد. کتی مدارك را به او نشان داد و گفت کیان حساب

 بیمارستان را تسویه کرده است.مادر برگه را از کتی گرفت و نگاهی به آن کرد. سپس رو به حسام کرد و گفت

هد.کتی با ناراحتی امتناع کرد و گفت این وظیفه کیان است. مادر با ناراحتی گفت: پولی را که کیان پرداخته به کتی بد

 آقا پسر شما به غیر از پرداخت صورت حساب وظیفه هاي دیگري هم داشته که انجام نداده
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 کتی سرش را به زیر انداخت و زیر لب گفت: باور کنید از این بابت شرمنده ام

 ز این شود که مادر با حرفهایش کتی را ناراحت کند. از ناراحتی کتی حالم خیلیبه الهم اشاره کردم تا مانع ا

گرفته شد. الهام کنار گوش مادر چیزي گفت و مادر با کشیدن نفس عمیقی ساکت شد.مادر اصرار داشت کتی پول را 

نگذارد مادر بیش از این  به کیان برگرداند، ولی او قبول نکرد با ناراحتی به حسام نگاه کردم و به او اشاره کردم

اصرار کند. با اشاره حسام مادر دست از اصرار برداشت، ولی معلوم بود از اینکه کیان پول بیمارستان را پرداخته 

خیلی ناراحت است.همان لحظه حمید وارد اتاق شد، وقتی فهمید مرخص شده ام با خوشحالی به من تبریک 

 بتوانم لبام را عوض کنم. با کمک الهام لباس پوشیدم .گفت.حمید و حسام از اتاق خارج شدند تا 

 احساس درد در ناحیه بخیه هایم داشتم و هنوز پاهایم بی حس و ناتوان بود. به نظر دکتر این امر طبیعی بود،

 زیرا حدود ده روز بود که پاهایم را زمین نگذاشته بودم.بیرون از محوطه کتی از مادر اجازه خواست تا مرا به

 نزل ببرد و از من پرستاري کند. با نگرانی منتظر بودم مادر طعنه اي به او بزند که خوشبختانه این طور نشد. ازم

 کتی تشکر کردم و صورتش را بوسیدم و بعد از خدا حافظی از او با دلی گرفته همراه مادر به خانه رفتم

 طول این مدت هر روز منتظر تلفن کیان بودم تا با مراقبتهاي دلسوزانه مادر حالم روز به روز بهتر میشد. در

 حالم را جویا شود ولی افسوس، خودم هم می دانستم انتظار بیهوده و عبثی را متحمل میشوم

 در مدتی که منزل مادر بودم تمام کسانی که می شناختم براي عیادتم آمدند.چند روز از اقامتم در منزل مادر

لیه خانم می خواهد براي مالقاتم بیاید. احساس کردم هنوز آمادگی رویارویی با او میگذشت که شنیدم مادر گفت: عا

را ندارم، ولی به محض دیدن او فهمیدم او همان عالیه خانوم مهربان و دوست داشتنی است که همیشه از دیدنش 

طوري که همان خوشحال میشدم.بر خالف تصورم او هیچ تغییري نکرده بود . مثل همیشه خونگرم و راحت بود 

ساعت اول رودربایستی و خجالتی که از حضور او داشتم از یاد بردم. عالیه خانوم گفت که دوست داشته همان روز 

اول به دیدنم بیاید، افسانه و عاطفه هم اصرار داشتند با او همراه شوند ولی او مانع شده و گفته بگذارند مدتی بگذرد 

قت نیاورد و بدون اینکه به افسانه و عاطفه چیزي بگوید براي دیدنم آمده. عالیه تا حالم بهتر شود اما دیگر دلش طا

خانم خیلی زود بلند شد برود و از من خواست مراقب حال خودم باشم تا زودتر خوب شوم. از او خواستم به افسانه و 

ي خوشحال شدم که بدون مالحظه عاطفه سالم برساند. روز بعد افسانه و عاطفه به دیدنم آمدند. با دیدن ان دو به حد

بخیه هایم از جا بلند شدم و هر دو را در آغوش گرفتم . عاطفه خیلی تغییر کرده بود به نظرم رسید بینهایت زیبا و 

خواستنی شده بخصوص که ابروان بلند و پیوسته اش را خیلی زیبا اصالح کرده بودند به او تبریک گفتم و برایش 

 صداي افسانه به خود آمدمآرزوي خوشبختی کردم با 

 و چشم از عاطفه برداشتم

 اگه از زنداداش جونت سیر شدي یه خورده هم ما رو تحویل بگیر_

 با لبخند به او نگاه کردم و آغوشم را براي او گشودم.هفسانه کمی چاقتر از پیش شده بود که البته به او خیلی

نند سیبی بود که با افسانه دو نیم کرده باشند. تنها چشمانش بود می آمد. او پسرش را هم آورده بود، چهره عادل ما

که مانند علی مشکی و نافذ بود. با دیدن آنان تازه فهمیدم چقدر دلم برایشان تنگ شده بود. عالیه خانوم ساعتی پس 

 برد. از افسانه و عاطفه به دیدنم آمد و خیلی زود بلند شد تا برود. به افسانه گفت که عادل را هم می

 وقتی مادر فهمید افسانه و عاطفه پیش من میمانند، گفت براي خرید به بیرون میرود و زود بر می گردد.همراه

 عالیه خانوم از منزل خارج شد. با حضور افسانه و عاطفه به حدي خوشحال بودم که گذر زمان را حس نمی کردم.
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 منزل آمد هنوز نیم ساعتی از رفتن مادر نگذشته بود که حسام به

 با آمدن او چهره عاطفه از خجالت سرخ شد و هنگام سالم به او سرش را زیر انداخت. حسام که انتظار دیدن او

 را در منزل ما نداشت چنان جا خورد که نمی دانست چطور جلوي ما با او صحبت کند. دیدن برخورد آن دو

 یاد خاطرات خوشایندي که داشتم می انداخت.لحظهبرایم لذتی عمیق داشت. دیدن آن دو در کنار هم مرا به 

 اي نگاه من و افسانه در هم گره خورد. احساس کردم هر دو به یک چیز فکر می کنیم و آن وجود عشق پاك و

 بی آالیش آنان بود. با حسرت به آندو که با لحن موءدبانه با هم احوالپرسی میکردند نگاه کردم و به این فکر

 م عشق پس از رسیدن عاشق و معشوق به هم از بین خواهد رفت؟کردم آیا مفهو

 پس از آمدن حسام عاطفه و افسانه بلند شدند که بروند. هر چه اصرار کردم نماندند. عاطفه صورتم را بوسید و

 نگفت باز هم براي دیدنم میاید. با رفتن ان دو حسام براي تعویض لباس به اتاقش رفت. تازه از در اتاقش بیرو

 آمده بود که زنگ خانه به صدا در آمد و الهام همراه مبین از راه رسید. با آمدن او حسام با خنده گفت: ببین

 میگذارند یک دقیقه من و تو تنها با هم حرف بزنیم

 لبخندي زدم و به این فکر کردم اي کاش رابطه ما در گذشته هم چنین صمیمانه بود

م خیلی بهتر از پیش شده بود با این حال مادر اجازه نمیداد زیاد سر پا بمانم و به وارد هفته سوم شده بودم و حال

 محض دیدن من که راه می رفتم با پرخاش مرا سرجایم برمی گرداند. یکی دوبار کتی به منزلمان زنگ زد که

 حالم را بپرسد، ولی چون هر بار مادر پیشم بود خجالت میکشیدم از کیان خبري بگیرم

 روز بعد باز هم عاطفه و افسانه براي دیدنم به منزلمان آمدند. این بار عاطفه دو آلبوم عکس که متعلق بهچند 

 روز عقدشان بود با خود آورد. این کار به اندازه دنیایی مرا خوشحال کرد. زیرا خیلی مشتاق بودم او و حسام را

 تکی او و حسام بود و آلبوم دوم عکسهایی بود که در لباس عروس و دامادي ببینم.آلبوم اول مربوط به عکسهاي

 با دوتان و اقوام گرفته شده بود. از آلبوم اول شروع کردم به نگاه کردن. با اشتیاق آلبوم را ورق میزدم و با

حسرت به عکسها نگاه میکردم. دیدن عکسهاي آندو که سر سفره عقد نشسته بودند اشک بر فضاي چشمانم می 

ستی که عاطفه و حسام خیلی برازنده هم بودند. براي دیدن آلبوم دوم افسانه کنارم نشست و همانطور که نشاند. به را

 عکسها رو نگاه میکردم یکی یکی مهمانها را معرفی میکرد.در یک عکس چشمم به عرفان افتاد

 و عرفان و حسام دوپس از مدتها این اولین بار بود که او را میدیدم. در آن عکس عاطفه وسط ایستاده بود 

 طرف او قرار داشتند حسام دستش را جلو آورده بود و معلوم بود چیزي گفته است که عاطفه و عرفان را به

 خنده وا داشته است. به عرفان که با چهره اي جذاب لبانش به خنده باز بود چشم دوختم و با خود فکر کردم

ه بودم که اگرافسانه تکانم نمی داد ممکن بود ساعتها به همان نحو چقدر زیبا می خندد، چنان به چهره او چشم دوخت

 باقی بمانم

 صداي افسانه مرا از عالم خیال بیرون آورد: الهه؟

 وقتی به افسانه نگاه کردم حس کردم بین او و عاطفه نگاههایی رد و بدل شد.احساس کردم با ناشیگري تمام

 دیدن عکس عرفان مرا به فکر برده است. با دلخوري خودم را سرزنشافکارم را لو دادم و آن دو فهمیدند که 

 کردم که این دیگر چه کاري بودکه کردم.صفحه آخر آلبوم عاطفه با دوستانش عکس انداخته بود.افسانه هم در

 این صفحه عکس داشت که یک جا چشمانش بسته بود و جاي دیگر دهانش باز بود و مثل این بود که تعجب

 است از دیدن عکسهاي او هر سه نفر خندیدیم.کرده 
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افسانه خطاب به عاطفه گفت: من یه عکس درست و حسابی تو عقدت ندارم اونجا که خوابم برده اینجا هم دوتا شاخ 

 کم دارم که تعجبم کامل شه

 م افسانهدر حالی که می خندیدیم گفتم: عاطفه جون یک بار دیگر لباس تنت کن تا هم من با تو عکس بگیرم ه

 با آمادگی کامل جلوي دوربین ظاهر بشه

 عاطفه با خنده سرم را تکان داد و گفت: شما امر بفرمایید من از خدامه ده بیست بار لباس عروس تنم کنم"

 با صداي افسانه متوجه او شدم: الهه این قراره جاریم بشه

 

 نسردومعقول رفتار کنم ولی فقط خدا میمثل این بود که آب جوش روي سرم ریختند. خیلی سعی کردم خو

دانست چه حالی داشتم به عکسی که افسانه به آن اشاره می کرد نگاه کردم ولی مثل این بود که چیزي نمی بینم 

لحظه اي احساس کوري کردم مثل این بود که پرده اي سیاه جلوي چشمانم را گرفته باشد عاقبت او را دیدم و اي 

حقیقت باز نمی شد با وجودي که سعی میکردم لبخند به لب داشته باشم فقط خدا می دانست کاش هرگز چشمانم به 

چطور از درون ویران شدم. دختري که براي عرفان در نظر گرفته بودند دختر قشنگی بود که چهره دلنشین و 

بود افسانه از عاطفه پوست سفیدي داشت. قدش از من بلند تر بود زیرا وقتی کنار عاطفه ایستاده بود هم قد او 

 پرسید راستی همش یادم میرفت از تو بپرسم، مریم فوق دیپلم چی داره؟

 فهمیدم نامش مریم است

 عاطفه خیلی کوتاه و مختصر گفت: طراحی فرش

 بدون این که دست خودم باشد به دختري فکر میکردم که نامش را کنار نام عرفان قرار داده بودند.احساس

 او از من سزتر است و بدون شک دلیل انتخاب او همین بود تا روزي مثل امروز به من بفهمانندکردم همه چیز 

 او چیزي را از دست نداده بلکه بهتر از من را هم به دست آورده. اما من چی؟ با نیامدن کیان براي دیدنم و

 بودم. به یاد روزهایی افتادم کهاینکه حتی تلفن هم نزده بود تا حالم رابپرسد پاك پیش خانواده ام کنف شده 

 مصرانه می خواستم اجازه بدهند خودم راهم را انتخاب کنم.آه اي کاش چنین روزهایی را جلوتر در خواب دیده

 .بودم و کمی عاقالنه تر تصمیم گرفته بودم

 ی کردم خودم راآن روز تا مدتها پس از رفتن عاطفه و افسانه همچنان پکر و افسرده در فکر بودم.هر چقدر سع

 .قانع کنم، ولی حسی در وجودم علم طغیان برافراشته بود و مانع از آرامش درونی ام میشد

 روزها از پی هم میگذشت. یک ماه میشد که در منزل مادرم به سر می بردم،ولی هنوز خبري از کیان نبود.یک

 ه به بهانه مریضی از رفتن سرباز زدم و تنها دربار عالیه خانوم خانواده ما را براي شام به منزلشان دعوت کرد ک

منزل ماندم. کمی بعد از رفتن مادر و حسام عاطفه به منزل ما زنگ زد و با اصرار خواست که من هم به منزلشان 

بروم. به او گفتم که حالم براي مهمانی زیاد مساعد نیست.آخر چطور رویم میشد به او بگوییم تنها دلیل نیامدنم 

 رفان در آن منزل است.حضور ع

 از خانواده کیان تنها کتی بود که یکی دو بار به دیدنم آمد.بار آخر مادر از کیان پیش او شکایت کرد و شاید

 همین باعث شد که دیگر رویش نشود به منزل ما بیاید.بعد از آن تلفنی حالم را می پرسید.آخرین باري که کتی

 ز کیان دل پري داشت خطاب به او گفت: اگر پسر شما از ما دلخوري داردبه منزل ما آمد مادر در حالی که ا

 دلیلی نمی شود که براي دیدن همسرش هم نیاید، آن هم در چنین شرایطی که زن به شوهرش بیش از هر
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 زمان دیگر احتیاج دارد.

 به من حرف خودش راسر درد دل مادر باز شده بود، هر چه به او اشاره کردم چیزي نگویید او بدون توجه 

 .میزد. وقتی دیدم حریفش نمیشوم سکوت کردم تا خودش را خالی کند

 هر چه مادر گفت کتی سرش را پایین انداخت و چیزي نگفت. دلم برایش می سوخت او تقصیري نداشت، ولی

این اشتباه در بیاورم زیرا هنوز خانواده ام نمی دانستند که او مادر واقعی کیان نیست. من هم نمی خواستم آنان را از 

 او به حقیقت وظیفه مادري اش را بهتر از مادر واقعی او انجام داده بود

 وقتی مادر براي آوردن چاي ما را تنها گذاشت ازکتی پرسیدم: حال کیان چطور است؟

 گفت: اونم خوبه

 هنوز ناراحته؟_

 نه اونجور، بهتر شده_

 اس کردم نفس راحتی کشید.فکر کردم شاید از بازخواستهاي من ناراحتخیلی معذب بود و با ورود مادر احس

 شده است

 آن روز بعد از رفتن کتی خیلی دلتنگ کیان شدم.این دلتنگی هر روز که میگذشت بیشتر میشد.یک شب وقتی

 ید از اوبراي خواب به بستر رفتم با خودم فکر کردم هر چه باشد کیان هم مثل من غمگین و ناراحت است و نبا

 انتظار زیادي داشته باشم.شاید می بایست خودم با او تماس میگرفتم تا حالش را بپرسم و به این طریق به او

 .بفهمانم هنوز هم به او عالفه دارم.با این فکر چشمانم را روي هم گذاشتم

 و گرفتم.شریکش گوشیصبح روز بعد طبق قولی که به خود داده بودم به طرف تلفن رفتم و شماره نمایشگاه ر

 را برداشت.همان لحظه اول صدایش را شناختم،ولی مثل اینکه او هنوز مرا نشناخته بود.اینجوري براي من خیلی

 .بهتر بود.لحن صحبتم را عوض کردم و گفتم با آقاي بهتاش کار دارم

 محمود گفت: ایشان رفته اند مسافرت

 جب مانند خواب زده ها گفتم: چند وقتهلحظه اي فکر کردم اشتباه شنیدم از فرط تع

 جواب داد: یک هفته ده روزي میشه

 بار دیگر پرسیدم: ببخشید میشه بگید کجا

 مکثی کرد و گفت: ببخشید شما؟

 نمی دانستم چه بگوییم.از تاخیري که براي دادن جواب نشان دادم با لحن مشکوکی گفت: 

 خانم پرسیدم شما چه نسبتی با ایشان دارید

 با صدایی لرزان گفتم: مهم نیست،بعد زنگ میزنم و به سرعت گوشی را گذاشتم

 کنار تلفن روي میز نشستم و به فکر فرو رفتم.پس دلیل نیامدن کیان این بود.با ورود مادر به اتاق از حالت بهت

 فت: هنوز که حالتدرآمدم.همان روز به مادر گفتم می خواهم به خانه ام بر گردم.با نگرانی نگاهم کرد و گ

 خوب نشده

 گفتم: انقدر خوب شدم که بتونم روي پاهاي خودم بایستم

 مادر کمی فکر کرد و گفت: دست کم بزار اون پسره بی فکر بیاد دنبالت

 بدون اینکه از حرف مادر برنجم لبخند زدم و گفتم: همونطور که خودتون گفتید اون بی فکره،بخوام به امیدش
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 ال حاالها مهمون شما باشمباشم باید حا

 مادر که فکر میکرد از حرفش ناراحت شده ام گفت: اوال که تو مهمون نیستی و اینجا خونه خودته،در ثانی من

 منظورم این بود که...

 پیش از این که بگذارم حرفش تمام شود جلو رفتم و صورتش را بوسیدم گفتم: منظورتون هر چی که بوددرست

 شکی خیلی زودتر از اینها این و می فهمیدمو منطقی بود،کا

با اعترافی که کردم خیلی سبک شدم درست مثل این بودکه چیزه سنگینی از روي قلبم برداشته شد.مادر هنوز باور 

 نمیکرد به حقیقت رسیده باشم چند لحظه به چشمانم نگاه کرد و با آهی پر افسوس به سمت آشپزخانه رفت.

 ت چند وقت دیگر بمانم،ولی من مصر بودم به خانه ام برگردم.تنها از یک چیز مطمئنمادر خیلی اصرار داش

 نبودم و آن اینکه آیا هنوز هم در آن خانه جایی براي من وجود داشت؟

 عصر که حسام به خانه برگشت مادر جریان را به او گفت.حسام از من خواست بمانم تا وقتی کیان از رو برود و

 د ولی میدانستم اگر صد سال دیگر هم آنجا بمانم کیان دنبالم نخواهد آمدبه دنبالم بیای

 آن روز با اصرار زیاد مادر و حسام را فانع کردم که برگردم.همان شب به کتی تلفن کردم تا این موضوع را به او

 واهم برگردمبگوییم.کتی از شنیدن صدایم خیلی خوشحال شد و حالم را پرسید،ولب بعد که به او گفتم می خ

 لحظه اي سکوت کرد.سکوت او مرا به فکر فرو برد.تا خواستم صدایش کنم به حرف آمد و گفت: بهتر است

 مدت دیگري منزل مادرم بمانم از شنیدن این حرف هاج و واج ماندم طوري که نزدیک بود گوشی تلفن از

 روز دیگر به دیدنم میاید.پس از قطع دستم رها شود.با ناباوري صداي او را شنیدم که گفت خودش تا چند

 مکالمه تا توانستم گریه کردم.حدسم تبدیل به یقین شده بود، کیان دیگر مرا نمی خواست و این چیزي نبود که

 بتوانم از خانواده ام آن رامخفی کنم.کتی طبق قولی که داده بود چند روز بعد به دیدنم آمد.همان روز گفت به

 ش دخترش خواهد رفت.از شنیدن این خبر بغضی سنگین گلویم را فشرد.در حالی کهزودي براي همیشه پی

 سعی میکردم خونسردي ام را از دست ندهم گفتم: ولی مهتاب که هنوز...

 متوجه منظورم شد و در حالی که خیلی ناراحت بود گفت: باشه دیگه چیزي نمونده.منم اونقدر دارم که بتونم تا

 تامین کنم بعد از اونم خدا بزرگه چند وقت خرج خودم و

 با نگرانی گفتم: کتی من باید چکار کنم؟

 متوجه شد چه می خواهم بگوییم گفت: بهتره چند وقت دیگر خانه مادرت بمانی

 آخه تا کی؟_

 تا موقعی که کیان برگرده_

 کی برمیگرده؟_

 باور کن نمی دانم_

 ون حاال چه اشکالی داره من برگردم خونه و اونجا منتظر کیانصدایم را آهسته پایین آوردم و گفتم: کتی ج

 باشم؟

 سرش را پایین انداخت و گفت: کیان که نیست.منم دارم میرم.تو تنها تو اون خونه بی در و پیکر می خواي

 چکارکنی؟

 کمند چی؟ مگه اون خونه نیست؟_
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 نه_

 کجاست_

 مکثی کرد و بعد گفت با کیان رفته

غایی به پا شد.میدانستم از بالیی که سر من آمده تنها کسی که خوشحال شده کمند است.اکنون که شنیده در دلم غو

 ام همراه کیان به مسافرت رفته گویی روده هایم را چنگ میزدند.کتی میخواست بلند شود که

 پرسیدم: حاال کی می خواهی بري؟

 روز دوشنبه در نگاهش تاسف موج میزد .آهی کشید و گفت: هفته دیگه

 با تعجب گفتم : یعنی پنج روز دیگر،چرا انقدر زود؟

 لبخندي زد و گفت: هر چه زودتر برم بهتره،دیگه کمتر شرمنده تو و خانوادت میشم

اشک در چشمانم پر شد و گفتم: تو چرا؟!تو که جز خوبی براي من کاري نکردي.نترس من گناه کیان را پاي تو نمی 

 نویسم

 زیر اندخت و گفت:نه عزیزم ، گناه منم کم از اون ینست.شاید تقصیر من بود که براي یک لقمهکتی سرش را 

 نون و یک سر پناه پی کار اونو گرفتم تا بتونه تو رو به دست بیاره

 لبخندي غمگین به لب آوردم و در حالیکه در آغوشش میگرفتم گفتم: اینجا هم تقصیر تو نبود خریت خودم و

 قانه ام بود که باعث شد فکر هیچ چیز رو نکنمآرزوهاي اح

 آن روز کتی رفت و من مدتها به این فکر میکردم که در این جریان مقصر واقعی کیست؟

 آن هفته هم به سرعت برق گذشت و روز دوشنبه از راه رسید.از قبل به مادرم گفته بودم میخواهم براي بدرقه

 ا برساند.پرواز کتی ساعت یازده شب بود.مادر میخواست همراهم بیایدکتی به فرودگاه بروم.قرار شد حسام مر

 تا مواظبم باشد.از او خواستم اجازه بدهد تنها بروم.حسام مرا به فرودگاه رساند و گفت در پارکینگ منتظرم می

 اره دوماند تا برگردم.هدیه اي را که براي کتی گرفته بودم از صندلی عقب برداشتم و به سمت ترمینال شم

 رفتم.مدتی این طرف و آن طرف گشتم تا توانستم او را ببینم.چند نفر از دوستانش براي بدرقه به فرودگاه

آمده بودند.همه را میشناختم ، همانهایی بودند که اغلب در دوره هاي کتی شرکت داشتند.در میان آنان چشمم به 

و به نظرم بهتر میرسید.با دوستان او سرسري احوالپرسی  مهرناز افتاد.در میان دوستان کتی او از همه صمیمی تر

 کردم.نگاه هر کدام براي من یک معنی داشت.در نگاه هایشان خواندم کم و بیش از جریان مطلعند

 به همین خاطر تحمل کنجکاوي آنان را نداشتم و تصمیم گرفتم بعد از خداحافظی از کتی صبر نکنم تا او برود و

 گردمزودتر به خانه بر

 کتی از دیدنم خیلی خوشحال شد و از دوستانش معذرت خواهی کرد تا با من تنها باشد.همراه او به قسمت

 خلوت تري از سالن رفتیم.کتی از اینکه براي بدرقه اش به خودم زحمت داده بودم خیلی ممنون بود.از او تشکر

 ز او بپرسم بعد از رفتن او تکلیف من چهکردم که در این مدت خیلی کمکم کرده بود.خیلی دلم میخواست ا

 خواهد شد ولی این کار را نکردم.به هر حال کیان بر میگشت و خودش در این مورد تصمیم میگرفت.به کتی

 گفتم که نمی توانم زیاد بمانم زیرا تحمل دیدن رفتنش را ندارم.کتی لبخندي زد و گفت: آره زودتر بري بهتره

 نم این فضولهاي حراف دوره ات کنن تا ازت حرف بکشندمنم نمیخوام بعد از رفت

 او را بوسیدم و از او خواستم برایم نامه نبویسد.کتی لبخندي زد و در حالیکه پاکت نامه اش را از کیفش بیرون
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 .می آورد گفت: این اولین نامه ام

 م اینقدر زود برآوردهبا تعجب به نامه نگاه کردم سپس خندیدم و گفتم: کاشکی همیشه درخواستهاي آد

 میشد

 کتی گفت: دوست دارم همیشه منو همینطور که االن هستم بخاطر بیاوري.باور کن هیچ دلم نمیخواد پس از

 خواندن این نامه نظرت نسبت به من فرق کند

 من محبتدر حالیکه خیلی کنجکاو بودم بدانم کتی چه برایم نوشته سرم را تکان دادم و گفتم: کتی تو آنقدر به 

 کردي که نمیتونم جور دیگه اي بهت فکر کنم

 بار دیگر همدیگر را در آغوش گرفتیم.در حالیکه چشمانش از اشک پر شده بود گفت: الهه باور کن همیشه تو

 رو مثل مهتاب دوست داشتم

 بغض گلویم را گرفت و گفت: کتی منم تو رو دوست داشتم.مثل خودت که خیلی خوب و مهربون بودي

 مدتی در آغوش هم بودیم تا اینکه کتی خودش را از من جدا کرد و در حالیکه گریه میکرد اشاره کرد

 بروم.سرم را تکان دادم و چند قدم از او فاصله گرفتم.به او گفتم: برام نامه بنویس.آدرسم رو که داري؟

 و با قدمهایی بلند از او فاصله سرش را تکان داد و چون بار دیگر اشک در چشمانم جمع شده بود صبر نکردم

 گرفتم

جلوي در ورودي لحظه اي ایستادم تا اشکهایم را پاك کنم.همان لحظه صدایی به گوشم رسید که نام مرا به زبان می 

 آورد.ناخودآگاه به طرف صدا برگشتم.با دیدن فرزاد به حدي جا خوردم که نزدیک بود با خانمی که قصد

 کنم.بدون شک این طرز برخورد من که نشان میداد چقدر از دیدن او جا خورده امداخل شدن داشت برخورد 

 بر میگشت به روز اولی که او را دیدم

 فرزاد متوجه نگرانی من شد و در حالیکه فاصله اش را با من حفظ میکرد گفت: سالم ، از اینکه باعث شدم

 بترسید معذرت میخواهم

 حفظ ظاهر لبخند میزدم گفتم: راستش رو بخواهید ترسیدم ، در صورتیکه به خودم امدم و در حالیکه براي

 دلیلی نداشت.شما با من کاري داشتید؟

 فرزاد لبخندي زد و گفت: دلیل ترس شما براي من واضح است.میدانم شما عجله دارید ولی میخواستم اگر

 اشکالی نداشته باشد چند دقیقه وقتتان را بگیرم

 آمد با اینکه مدتها بود کیان را ندیده بودم ولی هنوز در مقابل او احساس مسئولیت نگرانی به سراغم

میکردم.میدانستم کیان به شدت از فرزاد متنفر است ولی احساسی مانع از این میشد که بدون محل گذاشتن به او 

 ه خودتان گفتید من عجلهراهم را بگیرم و بروم.در حالیکه با نگرانی به اطراف نگاه میکردم گفتم: همانطور ک

 دارم.برادرم بیرون منتظر من است و راستش دوست ندارم جلوي چشم دوستان کتی با شما صحبت کنم.متوجه

 میشوید؟

 سرش را تکان داد و گفت: بله حق با شماست.این کارت ویزیت من است آن را بگیرید و حتماً به من زنگ

 ا صحبت کنمبزنید.میخواهم در مورد مطلب مهمی با شم

 نگاهی به کارت او انداختم و گفتم: متأسفانه نمیتوانم این کار را بکنم.باید ببخشید

 فرزاد بدون اینکه اصرار کند گفت: هر جور مایلید ولی اگر یک وقت خواستید با من تماس بگیرید می توانید
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 پیغامتان را به مهرناز بدهید.او به من خبر میدهد

 از او خداحافظی کردم و به سرعت بیرون رفتم.کنجکاوي اینکه فرزاد میخواست در مورد سرم را تکان دادم و

 چه چیز با من صحبت کند دیوانه ام میکرد

 خودم را قانع کردم این چیزي نیست که بخواهم در مورد ان کنجکاوي کنم و با خودم فکر کردم امکان ندارد

 فرزاد خبر بدهد میخواهم او را ببینمروزي به مهرناز زنگ بزنم و به او بگویم به 

 به اتفاق حسام به خانه برگشتم.پیش از خواب نامه را باز کردم تا ببینم برایم چه نوشته

کنی در نامه اش خودش را خیلی سرزنش کرده بود که چرا خواسته هاي کیان تن داده و براي کسی که از ابتدا 

ل مرا خوشبخت کند قدم برداشته.کتی هر چند خط از نامه اش از میدانسته ممکن است مردي نباشد که دختري مث

من معذرت خواهی کرده بود و گفته بود اگر حتی در خواب هم میدید کیان بخواهد چنین کاري با من بکند ، اگر 

 اواره کوچه و بیابان هم میشد حاضر نبود براي او کاري کند.در آخر دلیل رفتنش را اینطور ذکر کرده بود

 نتوانسته بود بماند و شاهد این باشد که کیان با من کاري را بکند که سالها پیش کامران با او کرده بود.نامهکه 

 کتی با این جمله خاتمه یافته بود:

 انکه تمام عمر به خاطر تو شرمسار است ، خدیجه روح پرور

 نمیدانستم منظور کتی از این جمله چه بود

 ین باشم که کیان با تو کاري بکند که سالها پیش کامران با من کرده بودنمیتوانستم بمانم و شاهد ا

 اي کاش کتی همه چیز را به من گفته بود تا بخاطر فهمیدن حقیقت نخواهم خودم را به اب و آتش بزنم ولی

 افسوس که او رفته بود و به او دسترسی نداشتم

 از کیان خبري نبود.دیگر چیزي براي پنهان کردن نمانده بودپنج ماه بود که به منزل مادرم امده بودم ولی هنوز 

 اکنون همه میدانستند اختالف من و کیان به حدي بغرنج بوده که او بی خبر مرا رها کرده و رفته است.در نگاه

 اطرافیانم حیرت را احساس میکردم.براي کسی قابل قبول نبود آتش تند عشق و عالقه من و کیان به دو سال

نرسد.کسی سرزنشم نمیکرد تا مبادا نمک به زخمم بپاشد ولی اي کاش سرزنش و حتی تنبیه میشدم ولی شاهد هم 

 نگاه هاي تأسف باز و لبان خاموش آنان نبودم.هیچ کاري از دستم بر نمی امد جز اینکه منتظر بمانم

 فایده نداشت زیرا حتی یک برادرانم کاري کنند.روزي صد بار خودم را لعنت و نفرین میکردم ، ولی آن هم

ثانیه هم مرا به عقب بر نمیگرداند.بارها و بارها به درگاه خدا استغاثه کردم که اگر خطاي غیر قابل بخششی مرتکب 

شده ام به لطف و رحمتش از خطایم در گذرد و بیش از این عذابم ندهد.همه خانواده را به دردسر انداخته بودم و از 

سار بودم که روي دیدن هیچکدامشان را نداشتم.حمید و حسام تمام زندگی و کارشان را رها این بابت به حدي شرم

کرده بودند و به دنبال کار من افتاده بودند.حمید به جاي سرکشی به پروژه هاي تحقیقاتی اش از این دادگاه به آن 

ارك مراسم عروسی اش دنبال پیدا دادگاه میرفت تا راهی براي حل مشکل من پیدا کند.حسام هم به جاي تهیه و تد

کردن کیان بود تا تکلیف مرا یکسره کند.همراه حسام به هر جا که فکر میکردم خبري از او داشته باشند سر زده 

بودم ، هر بار دست خالی و ناامیدتر از پیش برمیگشتم.تمام دوستان او اظهار میکردند که او به خارج از کشور سفر 

دانستند به کدام کشور رفته است.حمید قبل از هر کس نزد شریک او یعنی محمود رفته بود و کرده ولی هیچکدام نمی

از او سراغ کیان را گرفته بود.ابتدا محمود فقط گفته بود که او را ندیده و خبري از او ندارد اما وقتی حمید جریان 

ید میگوید او هم از دست کیان بی نهایت غیبت ناگهانی او را براي محمود تعریف میکند خیلی متأسف میشود و به حم
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ناراحت است زیرا چند ماه قبل بطور ناگهانی و بدون اینکه حتی او را در جریان بگذارد سهمش را به کس دیگري 

واگذار میکند و میرود.علت ناراحتی محمود این بود که میگفت اگر کیان او را در جریان واگذاري سهمش میگذاشت 

به هر صورت محمود نیز از کیان خیلی شاکی بود و ضمن گرفتن شماره تلفن حمید به او قول خودش آن را میخرید.

داد اگر خبري از او شد ما را در جریان بگذارد.بدبختی اینجا بود که کیان پیش از رفتن من به بیمارستان منزل را 

.براي پرس و جو در مورد این فروخته بود.وقتی موضوع را فهمیدم درك کردم علت مسافرت با عجله کتی چه بود

موضوع به در منزل رفتیم و از ساکنان جدید انجا سراغ کیان را گرفتیم.مردي که منزل را خریده بود اظهار داشت 

توسط بنگاه معامالتی آنجا را خریده و هرگر صاحبش را ندیده است و تمام کارها با وکالتی که صاحبت منزل به 

صورت گرفته است.از او نشانی آقاي احمدي را گرفتیم و زمانی که میخواستیم او را  شخصی به نام آقاي احمدي داده

ترك کنیم به ما اگر صاحب قبلی خانه را پیدا کردیم لطف کنیم به او پیغام بدهیم که هر چه زودتر تکلیف اسباب و 

ر اسباب و اثاثیه هم که شده اثاثیه اي که بجا مانده را مشخص کند.لحظه اي امیدوار شدم که ممکن است کیان بخاط

برگردد.بخاطر همین پرسیدم مگر اسبابها را نبرده اند؟مرد گفت زمانی که منزل را خریده مبله بوده و قرار بود پیش 

از بستن قرارداد کلیه اسباب منزل به حراج گذاشته شود که اینطور هم شده ولی مقداري خرده ریز مانده که انها را 

 ته تا اگر زمانی صاحب خانه سراغ آنها را گرفت به او مسترد کند.در انبار منزل گذاش

 از شنیدن این موضوع به هیچ وجه ناراحت نشدم زیرا از ابتدا هم چیزي متعلق به من نبود که بخواهم براي از

 ز اودست دادن آن غصه بخورم.من با یک دست لباس به خانه او رفته بودم و از این بابت نمیتوانستم گله اي ا

 داشته باشم.تنها چیزي که پیش او مانده بود شناسنامه ام بود

 به نشانی اي رفتیم که از ان مرد گرفته بودیم.آن روز نتوانستیم آقاي احمدي را مالقات کنیم.صاحب بنگاه به ما

 مالقات گفت که او گاهی به انجا سر میزند.عاقبت پس از چند بار رفت و امد و پیغام داد توانستیم او را

 کنیم.احمدي هم از کیان خبر نداشت ولی تمام مدارك و وکالتی که به او داده بود بی نقص و قانونی بود

 پس از اینکه تمام تیرهایم براي پیدا کردن او به سنگ خورد براي رسیدگی به کارم به دادگاه حمایت از خانواده

 ید نشانی او را بدهم که متاسفانه اگر میدانستم اومراجعه کردم.آنجا هم گفتند براي فرستادن احضاریه با

 کجاست دیگر اینقدر مشکل پیچیده نمیشد.

 به پیشنهاد آقا مسعود و الهام براي مشاوره در مورد مشکلم به وکیلی که از دوستان اقا مسعود بود مراجعه

 د زیرا ممکن است او جهتکردیم او گفت غیبت کیان نمیتواند دلیلی محکمه پسند براي درخواست طالق باش

 کاري به خارج از کشور رفته باشد و حادثه پیش بینی نشده اي براي او اتفاق افتاده باشد.به همین جهت تا

اطمینان از وضعیت او نمیشود اقدامی اساسی صورت داد.او به ما پیشنهاد کرد مدتی صبر کنیم تا بر اساس غیبت 

یلی براي این درخواست پیدا شود.وقتی حمید از وکیل پرسید چه مدت .باید طوالنی کیان و پرداخت نکردن نفقه دل

 صبر کنیم وکیل با چهره اي درهم گفت:حداقل دو یا سه سال و حداکثر پنج سال

 با شنیدن این حرف دلم میخواست زار بزنم.یعنی من باید چند سال به انتظار آمدن کیان می ماندم آن هم براي

 ا معین کند در صورتیکه میدانستم او از قصد مرا در این وضعیت رها کرده و رفتهاینکه فقط تکلیفم ر

 است.خداي من این چه عدالتی است؟آیا براي زنی هم که بدون اجازه شوهرش از کشور خارج میشد این حکم

 ر میکرد.باصادر میشد یا دادگاه بدون حضور او وفقط به این دلیل که حق طالق با مرد است حکم را غیابی صاد

 افکاري مغشوش و دلی گرفته از این همه نابرابري و بی عدالتی از دفتر وکیل به منزل برگشتم.تنها امیدیم این
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 .بود که شاید گذشت زمان بتواند گره کور مشکل مرا باز کند.

ل به عقب هر شب که چشمانم را میبستم آرزو میکردم اي کاش صبح وقتی از خواب بیدار میشوم ببینم دو سا

برگشته ام و تمام این دو سال کابوسی ترسناك بوده باشد.ولی افسوس که هر روز در می یافتم هنوز هم در کابوس 

زندگی بی سرانجامم دست و پا میزنم و بیداري از ان برایم ممکن نیست.احساس گناه و شرمساري به حدي مرا در 

که خانواده ام دور هم جمع میشدند و راجع به کارهایشان خود فرو برده بود که احساس افسردگی میکردم.هر شب 

صحبت میکردند دلم میخواست قطره آبی شوم و به زمین فرو بروم.خوب میدانستم بدون اینکه مرا مقصر بدانند 

 تمام تالششان را میکنند تا راهی براي خالصی من از مردابی که تا خرخره در ان فرو رفته بودم بیابند.

ه ها هم چنان بی حاصل میگذشت.هفت ماه از بالتکلیفی من در منزل مادرم گذشت کم کم به اصرار مادر روزها و هفت

حسام بر آن شد که عروسی اش را برگزار کند.حرفها و قول و قرارها گذاشته شد و به سرعت تدارکات عروسی اش 

ي عروسی پخش شد و تا چشم به هم را مثل رزرو سالن و خرید و سایر کارها انجام شد.یک هفته بعد هم کارتها

 زدیم روز عروسی از راه رسید.

 مثل عروسی حمید چند روز قبل تعدادي از اقوام مادر که راهشان دور بود به منزلمان امدند.صبح روز عروسی

 هم عمه به همراه عمو و زن عمو بهجت به منزلمان آمدند و قرار شد بهاره و ارمغان و پسرهاي عمه هم بعد از

 بیایند.بدبختی اینجا بود که هر کس از راه میرسید با دیدن من سراغ کیان را میگرفت و از او میپرسیدند و من

 میماندم چه جواب بدهم.دلم میخواست براي فرار از این برنامه ها به منزل الهام پناه ببرم ولی نمیشد مادر را

 که باز هم مثل همیشه در فرصتی که به دست آورددست تنها بگذارم.هنوز ساعتی از ورود عمه نگذشته بود 

 شروع کرد به گله گذاري و خطاب به مادر گفت: سر عروسی دخترت ما رو خبر نکردي ، عارت شد ما رو به

 خانواده دامادت معرفی کنی ، ترسیدي در شأن خانواده دامادت نباشیم؟

 رف تلخ او را چه خواهد داد.میدانستم دیر یا زودصورتم سرخ شد و دلم به تپش افتاد.نمیدانستم مادر جواب ح

 جریان من دهان به دهان خواهد چرخید ولی دلم نمیخواست در حال حاضر کسی بویی از این جریان ببرد.در ان

 .صورت ولکن معامله نخواهند بود و از همه بدتر عمه است که با زخم زبانهایش باعث آزارم خواهد شد

 گفت: این حرفها چیه.دختر مال مردمه ، اختیارش که دست ما نوبد.عروسی هم نگرفتند مادر لبخند تلخی زد و

 که بخواهیم خبرتون کنیم ، رفتند مسافرت.

 عمه پشت چشم نازك کرد و گفت: واال میگفتند این دامادت خیلی برو و بیا و دك و پز داره.عقدشم که توي

 وسی نگرفت؟خونه خودتون بود شامم که نداد پس چه جوري عر

 از حرص دندانهایم را روي هم میفشاردم.دلم میخواست سرش فریاد بکشم تا بیش از این اتش به جانم

 نیندازد.مادر که معلوم بود خیلی ناراحت شده نفس عمیقی کشید و گفت: چی بگم واال. و به بهانه چیزي بلند

 مه بدون مالحظه من رو به زن عمو کرد و به او باشد تا بیش از این به او فرصت پرس و جو و کند و کاو ندهد.ع

 چشمانی کنجکاو به حرفهاي آن دو گوش میداد گفت: حرف حق رو هم میزنیم بهشون برمیخوره

 با قیافه از جا بلند شدم و آنجا را ترك کردم

 هاره خیلیساعتی از ظهر نگذشته بود که بهاره و افشین و اردشیر و همسرش به منزلمان آمدند.از دیدن ب

 تعجب کردم در واقع یک لحظه نشناختمش.خیلی تغییر کرده بود.چاق تر از قبل شده بود و با آرایش غلیظی که

 داشت خیلی زیباتر به نظر میرسید.نفهمیدم من از نظر او چه تغییري کرده بودم که او هم با دیدن من جا
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ستم با افشین و بقیه احوالپرسی کنم بهاره به شوهرش چشم خورد.با اکراه جلو امد و روبوسی کرد و زمانی که میخوا

دوخته بود تا ببیند نحوه احوالپرسی او با من چگونه است.افشین بدون اینکه حتی سرش را بلند کند با من سالم و 

علیک مختصري کرد و خود را متوجه دیگران نمود.من سینی استکانهایی را که جمع کرده بودم به آشپزخانه 

هاره که خیالش راحت شده بود افشین حتی به من نگاه هم نکرده براي عوض کردن لباسش به طبقه باال بردم.ب

رفت.همان لحظه ارمغان و شوهرش هم از راه رسیدند.مشغول احوالپرسی با ارمغان بودم که متوجه شدم افشین 

شم از او برداشت و به بهانه چیزي چشم بهاره را دور دیده و با نگاهی چندش آور به من خیره شده است.با نفرت چ

 به آشپزخانه برگشتم.

 در طول مدتی که تا رفتن به سالن مانده بود فهمیدم افشین فقط جلوي بهاره سر به زیر است ولی همین که

 بهاره سرش را میچرخاند او دزانه به چشم چرانی مشغول میشود.شاید بهاره اخالق او را میدانست که سعی

 ي تنهایش نگذارد.از افشین به شدت متنفر شدم برخالف همیشه حق را به بهاره دادم که نگرانمیکرد لحظه ا

 این موضوع باشد زیرا من هم طعم تلخ خیانت را چشیده بودم.

 وقت رفتن به سالن خانه به حدي شلوغ بود که جاي سوزن انداختن نبود.هر کس مشغول انجام کاري بود.یکی

 لباس عوض میکرد.لباسی را که براي عروسی حسام خریده بودم از کمد بیرون اوردم ومو درست میکرد ، یکی 

 به دنبال جایی گشتم تا بتوانم آن را تنم کنم ولی اتاقی که خالی و خلوت باشد پیدا نکردم.خلوت ترین جایی که

 را برداشتم و به انجا رفتم سراغ داشتم راه پله پشت بام بود که هنوز کسی سر از آنجا در نیاورده بود.لباسهایم

و سر فرصت و دور از شلوغی آنها را تنم کردم.لباسم کت و دامن شیک و ساده اي به رنگ مشکی بود که ان را 

 حسام برایم خریده بود.خودم را در آینه کوچک و زنگار گرفته اي که همانجا بود پیدا کرده بودم نگاه

 نزل کیان داشتم بی نهایت ساده جلوه میکرد ولی ارزش ان برایمکردم.لباسم در مقایسه با لباسهایی که م

 چندین برابر بود چون منتی سرم نبود تا کسی به خودش اجازه بدهد بخاطر آن سرم فریاد بکشد و تحقیرم

 کند.سادگی لباس خیلی برازنده تر نشانم میداد.موهایم را شانه کردم و با گیره اي پشتم جمع کردم.صبح ان

 لهام پیشنهاد کرد به آرایشگاه برویم و موهایمان را درست کنیم ولی من حوصله این کار را نداشتم ترجیحروز ا

 دادم موهایم را دورم رها کنم.اینطور به لباسم بیشتر می امد.فقط چند روز قبل همراه الهام به ارایشگاه رفتم و

 با وجود داشتن شوهر ابروهایم پر است ابروهایم را برداشتم تا براي کسی شبهه ایجاد نشود که چرا

چند لحظه به چهره ام در اینه خیره شدم. گودي زیر چشم و گونه هایم پر شده بود و بنظرم رسید چهره ام حتی از 

زمانیکه هنوز ازدواج نکرده بودم زیباتر شده است، ولی فقط خدا از درونم خبر داشت ومی دانست که ضربه اي که 

 چطور تارو پود وجودم را از هم گسیخته است. مانتوي مشکی رنگ و بلندي را که بر روحم وارد شده

 مادر برایم خریده بود، بعد از سرکردن روسري زرشکی رنگم که یادگاري دوران مجردي ام بود پایین رفتم

 مادر با دیدن ما گفت: الهه، کجایی صدات میکنم .. بدو که دیر شده =

 یشدم. صداتون رو نشنیدم، کاري داشتید؟=باال بودم،داشتم حاضر م_

 مادر که معلوم بود خیلی عجله دارد گفت: اره، االن داداشت از ارایشگاه میاد. هنوز زغال براي اسپند اماده 

 نکردم

 الکل را از مادر گرفتم و گفتم: منقل کجاست؟ من خودم زغال را اماده میکنم. شما برید ظرف اسپند رو 

 بیارید 
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 به گوشه حیاط اشاره کرد و گفت: دستت درد نکنه. فقط مواظب باش بدست و لباست اتیش نپره، منم  مادر

 برم لباسم رو عوض کنم زودتر بریم. زشته مهمونا بیان ما اونجا نباشیم .

 سرم را تکان دادم و بطرف حیاط رفتم. گوشه حیاط کنار باغچه منقل گرد و طالیی رنگ را دیدم و کنار منقل

 پاکتی زغال قرار داشت. دنبال وسیله اي گشتم تا زغال را داخل منقل بگذارم. وقتی چیزي پیدا نکردم با دست

دانه دانه انها راداخل منقل چیدم و بعد در شیشه الکل را باز کردم و روي زغالها خالی کردم. بمحض خالی کردن الکل 

 انداختم. مقدار خیلی کمی ته شیشه باقی مانده بود. یادم افتاد کبریت همراه ندارم. نگاهی به شیشه الکل

 میدانستم تا بروم و کبریت بیاورم الکل پریده و با وقت کمی که باقی مانده بود فرصت رفتن و خریدن الکل

 نبود. براي اینکه وقت را از دست ندهم از جا بلند شدم تا براي اوردن کبریت به اتاق بروم که افشین را دیدم از

 هاي بالکن پایین میاید. سیگاري در دستش بود و با دیدن من لبخند زد. بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:  پله

 پسرعمه کبریت داري؟

 جلو امد و فندکی از جیبش بیرون اورد و انرا بطرفم دراز کرد. فندك را از او گرفتم و زغالها را روشن کردم،

اي تعلل کرد. به او نگاه کردم. با لبخند بمن خیره شده بود. با  سپس انرا بطرفش گرفتم و گفتم متشکرم لحظه

 کالفگی گفتم:

 پسرعمه ... فندك 

 بدون اینکه چیزي بگویم صبر کردم تا انرا از دستم بگیرم . وقتی دستش را جلو اورد جوري فندك را گرفت که

 کردم. از ناراحتی نفسم تنگ شده بود.انگشتانم را لمس کرد. با ناراحتی دستم رو پس کشیدم و پشتم رابه او 

 صداي او را شنیدم که گفت: الهه، دل شکنی تا کی؟ دیگه بیشتر از این میخواهی بال سرت بیاد؟ 

ناخوداگاه تکان خوردم. متوجه منظورش نشدم. بحدي جا خورده بودم که حتی نمی توانستم برگردم و از او بپرسم 

 م شد گفت: منظورش چیست. افشین که متوجه سکوت

 ولی من هنوزم هستم، حاضرم اینو به همه بگم 

 با « : با تعجب برگشتم و به او که پکهاي عمیقی به سیگارش میزد خیره شدم و گفتم: چی می گی ؟ منظورت 

 چیست؟

 منظورم اینه که میدونم میخواهی طالق بگیري _

 ظور افشین این باشد. با اینکه متعجب شدهنفس در سینه ام حبس شده بود، حتی فکرش را هم نمیکردم من

 بودم و به این فکر میکردم که او این موضوع را از کجا فهمیده و غیر از او چه کسی از موضوع خبردارد، گفتم: 

 این موضوع چه ربطی بتو داره؟

 افشین لبخندي زد و گفت: از کجا میدونی؟ شاید اه من پاسوزت کرده باشه 

 خجالت نمیکشی با وجود بهاره این حرف رو میزنی؟= اخمی کردم وگفتم:

 الهه بخدا من بهاره رو نمی خواستم. مادرم بزور اونو به ریشم بسته. حاال اگه تو بخواهی ..._

از شدت ناراحتی بخودم پیچیدم و درحالیکه سعی میکردم صدایم را باال نبرم تامبادا بگوش کسی برسد و آبرو ریزي 

 شود گفتم :



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 3 8  

 

شو کثافت نفهم. اگه هیچی بهت نمیگم فکر نکن خبریه. خودت عوضی هستی عوضی هم گرفتی. اگه اون دختر خفه 

بیچاره رو نمیخواستی بگور پدرت خندیدي زندگیش را خراب کردي. حاال زود گورت رو گم کن برو تا به حسام 

 نگفتم پوستت رو قلفتی بکنه

 ایی را نداشت اخمهایش را درهم کشید و گفت: ببین اگه همه افشین که معلوم بود انتظار شنیدن چنین حرفه

 توهینهاي تو رو نشنیده میگیرم بخاطر اینه که خاطرت رو خیلی میخوام، ولی مثل اینکه تو اصال زبون خوش

 سرت نمیشه 

 مثال چه غلطی می خواهی بکنی؟  _

مانطور که حمید به اردشیر تعارف کرد داخل شود تا امد حرفی بزند سروکله اردشیر و حمید از در کوچه پیدا شد. ه

 بما نگاه میکرد.

با حضور ان دو رنگ چهره افشین بزردي زد و با دست پاچگی گفت: دختر دایی، اگه با حضور ان دو رنگ چهره 

 افشین به زردي میزد دستپاچه گفت: 

 فندك رو الزم داري پیشت باشه 

 غالهایی را که اتششان خاموش شده بود باد بزنم. افشین خودش رابدون اینکه پاسخش را بدهم نشستم تا ز

 جمع و جور کرد و نشان داد میخواسته از منزل خارج شود. من هم سعی کردم خودم را خونسرد نشان بدهم،

 .ولی هیجان صورتم را سرخ کرده بود. حمید و اردشیر جلو امدند. سالم کردم و اندو پاسخم رادادند

 اردشیر ایستاده بود و با چهره اي نگران به زمین خیره شده بود. حمید با لبخند بمن گفت: الهه افشین کنار 

 جون، برو تو من خودم زغال رو اماده میکنم 

 سرم را تکان دادم و به داخل رفتم. حالم بدجوري گرفته شده بود. نمی دانم افشین از کجا فهمیده بود می

 ر ذهنم می پیچید: شاید اه من پاسوزت کرده باشهخواهم طالق بگیرم. صداي او د

 از شدت خشم دندانهایم را بهم فشردم. اگر افشین موضوع را میدانست پس بدون شک دیگران هم از این

 موضوع خبر داشتند و فقط خودشان را به راهی میزدند تا وانمود کنند از چیزي خبرندارند. اکنون معنی نگاههاي

 ه را هنگامی که حال کیان را از من میپرسیدند متوجه شدم. با فهمیدن این موضوع دیگرمشکوك زن عمو و عم

 .از خودم احمق تر سراغ نداشتم که ساده لوحانه تصور میکردم هنوز کسی از این موضوع خبر ندارد

 یشگاه امدهماتم زده در خیاالت ناراحت کننده اي دست و پا میزدم که باصداي ممتد زنگ فهمیدم حسام از ارا

 است

 مادر با نگرانی به من گفت: الهه زغال چی شد؟

 اماده است _

 مادر که دنبال چادرش میگشت گفت: بدو مادر ... اسپند رو بریز تو اتیش، منم االن میام

 بی حوصله و گرفته بطرف اشپزخانه رفتم. ظرف اسپند اماده روي قفسه بود. انرا برداشتم و بطرف حیاط رفتم.

 مید با دیدن من گفت : الهه، مادر کو؟ بدو بهش بگو بیاد ح

 االن میاد _

 اسپند اوردي ؟ زودباش بریزشون تو اتیش  _
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از پله پایین رفتم. منقل اماده بود. از شیشه مشتی اسپند کف دستم خالی کردم و انرا روي زغالهاي سرخ و گل 

 هوا پیچیدانداخته ریختم. صداي ترق ترق و بوي خوش اسپند در 

 در میان صلوات و دود اسپید حسام شیک و اراسته از در حیاط وارد شد. مادر منقل را از دستم گرفت و به

 پیشواز حسام رفت. مقداري اسپند دور سر او چرخاند و داخل منقل ریخت. حسام خم شد تا دست او را ببوسد.

 بگویم. بسرعت داخل رفتم و خودم را به راه پله هاي بغض گلویم را میفشرد ونتوانستم صبر کنم تا به او تبریک

 پشت بام که امن ترین جاي ممکن بود رساندم تا دلگرفتگی ام را با ریزش اشک فرو بنشانم

 با اینکه حضور داشتن در عروسی حسام یکی از ارزوهایم بود، ولی اکنون دلم میخواست بجایی بروم که هیچ

دار این و ان را نداشتم. خداي من چقدر اشتباه کرده بودم. من دیوانه سنگی را ته کس نباشد. تحمل نگاههاي معنی 

 چاهی انداخته بودم که دراوردن ان از دست دهها عاقل نیز برنمیامد

 با شنیدن نام خودم اززبان حمید سرم را باال کردم و لبم را بدندان گزیدم. دوست نداشتم او مرا به این حال

 طر سکوت کردم و پاسخش را ندادم. اشکهایم را پاك کردم و با دست صورتم را باد زدم تاببیند به همین خا

 التهاب و سرخی چشمانم را از بین ببرم. حمید چند بار دیگر مرا صداکرد. نمی توانستم پاسخش را بدهم،

 را بدست بیاورم. حداقل تا زمانی که چهره ام چنین عبوس و رنگ پریده بود. مدتی گذشت تا توانستم ارامشم

چندبار لبخند زدم تا حالت چهره ام را عوض کنم، سپس ارام از پله ها پایین رفتم. حمید نبود. من نیز سراغش را 

 نگرفتم. مادر با دیدن من گفت: 

 الهه، کجا بودي؟ برادرت دنبالت میگشت 

 «چکارم داشت  _

 نمیدونم _

 حسام رفت ؟_

 ون راه هم میروند سالن اره رفت دنبال عاطفه. ازهم_

 شماچرا نرفتید ؟ _

 منم دارم میرم. تو و الهام درها رو قفل کنید. اقا مسعود میاد دنبالشون  _

 باشه شما برید  _

 من و الهام پس از رفتم مهمانان درها را قفل کردیم و همراه اقا مسعود به سالن رفتیم

شاد و بشاش نشان دهم، ولی فقط خدا میدانست چقدر غمگیم  در طول عروسی حسام خیلی سعی کردم چهره ام را

 بودم. افسانه را دیدم و با او سر یک میز نشستم. او یکی یکی اقوام حاج مرتضی را بمن معرفی کرد.

 بشدت مشتاق بودم از او سراغ دختري را بگیرم که قرار بود براي عرفان بگیرند، با این حال نمی خواستم او

مورد چقدر کنجکاوم. چنددقیقه بعد با امدن عده اي زن چادري افسانه سرش را جلو اورد و کنار  بفهمد در این

 گوشم گفت: 

اونخانمه که جلوست دختر عمه سادات خانم، مادر شوهرمه. اون یکی هم که کنارشه مینا دختربزرگشه. اون عقبی 

 هم مریمه 

 برود و سالم و احوالپرسی کند گفتم: مریم؟ به افسانه که از جا بلند میشد تا به استقبال انان

 افسانه لباسش را صاف کرد و اهسته گفت: همون که گفتم قراره جاریم بشه 
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 دلم تکان خورد. افسانه رفت تا به انان خوشامد بگوید و من چشم به دختري دوختم که بمن نشان داده بود

 انان رفت. با چشمانی کنجکاو به این فکر بودم که نحوهعالیه خانم را دیدم که از طرف دیگر سالن به استقبال 

 روبوسی او را با دختري که نشان کرده عرفان بود ببینم. عالیه خانم صورت مادر و دختر بزرگش را بوسید و به

 انان خوشامد گفت، سپس بطرف مریم رفت و مثل همیشه که صورت مرا با دو دست میگرفت صورت او را

 د به او چیزي گفت و انان را بطرف میزي هدایت کرد. حسادت بیچاره ام کرده بود. دلمبوسید و با لبخن

 میخواست سرم را روي میز بگذارم و بدون خجالت از حضور این همه ادم زار بگریم

 دافسانه چند دقیقه بعد امد و با حضورش مرا از ان حال و هوا خارج کرد. با امدن مهمانانی که تازه از راه رسیدن

 1من و افسانه جایمان را به انان تعارف کردیم و خودمان پیش اعظم خانم، مادر افسانه رفتیم و با گذاشتن 

 صندلی کنار میز جایی براي خود پیدا کردیم. اتفاقا ان میز درست روبروي اقوام عالیه خانم قرار داشت. چشمم

 عالیه خانم اقوامش را به او معرفی میکرد. وقتی نوبت بهبه مادر و عالیه خانم افتاد که کنار هم ایستاده بودند. 

 دختر عمه عالیه خانم رسید دقت کردم تا بفهمم عالیه خانم مریم را به چه عنوانی به مادر معرفی میکند. فاصله

 اي که بینمان بود و همچنین صداي همهمه جمعیت نگذاشت بفهمم چه گفت

 ابی کردم. چهره اش کامال در دید من قرار داشت. احساس کردم عکسیبه مریم خیره شدم و در دل او را ارزی

 که از اودیده بودم زیباتر از چهره کنونی اش بود. صورت سفید و موهاي روشنی داشت. ابروانش بخاطر روشنی

 رنگ ان کم پشت بنظر میرسید و مثل این بود که اصالح کرده است. بینی اش بنظرم کمی بزرگ میرسید، ولی

 شمانش روشن بود. خیلی ساده و متین لباس پوشیده بود وهیچ ارایشی نداشت. با خودم فکر کردم اگرچ

 ارایش کنند خیلی زیبا خواهد شد. احساس حسادت مرا از خودم متنفر میکرد. بسختی چشم از او برداشتم و

 م. هرکار میکردم چشمانمبا خودم عهد بستم دیگر به او نگاه نکنم، ولی مگر میشد به عهدم وفادار بمان

 ناخوداگاه روي او متوقف میشد

 طرف دیگر سالن عده اي روي میز ضرب گرفته بودند و میرقصیدند. در میان انان بهاره را دیدم که میرقصید.

 لباس دکلته اي برنگ بنفش پوشیده بود و موهایش را بلوند روشن کرده بود. با دیدن او بیاد افشین و

 ادم. بار دیگر ناراحتی بوجودم چنگ انداختصحبتهایش افت

 

با حضور فیلم بردار فهمیدم تا چند دقیقه دیگر عروس و داماد به سالن می ایند. عاطفه و حسام در میان دست و 

هلهله جمعیت داخل سالن شدند. وقتی عاطفه چادرش را از سر برداشت چشمانم با تحسین و تحیر به او خیره ماند. 

خواستنی شده بود. با قد بلند و اندام زیبایش درلباس عروس چه جلوه اي داشت. حسام برازنده و متین،  چقدر زیبا و

چون تکیه گاهی محکم کنارش ایستاده بود. با حسرت به ان دو نگاه میکردم. عاطفه و حسام نزدیک شدند. براي 

 خوشامدگویی به انان از جا برخاستم. حسام با دیدن من گفت: 

 روز خیلی کم دیدمتالهه ام

 لبخندي زدم و گفتم: کم سعادتی من بود 

به عاطفه تبریک گفتم و صورتش را بوسیدم. با حسام هم روبوسی کردم. حسام پس از خوشامدگویی به مهمانان 

 دیگر صبر نکرد و از سالن خارج شد. عاطفه به جایگاه عروس و داماد رفت و روي صندلی نشست
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برداشته شد و بازار دست و رقص داغ شد. خسته و متفکر روي صندلی نشسته بودم و به  با رفتن حسام حجابها

 جمعیت شاد و بی خیالی که با خواندن شعر و پیچ و تاب دادن اندامشان هنرنمایی میکردند چشم دوخته بودم.

 و دور از چشمانحوصله شلوغی و سرو صدا را نداشتم و بی صبرانه منتظر پایان جشن بودم تا به خانه بروم 

 کنجکاوي که مرا زیر نظر داشتند در خود فرو بروم. درطول عروسی حسام انقدر حسرت و حسادت کشیده

 .بودم که از خودم پاك نا امید شدم. اخالق بدي که کم کم میرفت تا افتی شود و به مغز و روحم اسیب برساند

 تی بودیم که از سالن خارج شدیم. کمی قبل از ماعاقبت جشن تمام شد. همراهمادر و الهام از اخرین نفرا

 عروس وداماد بیرون رفته بودند. عجله داشتم تا پیش از رفتن از ان دو خداحافظی کنم. از سالن که بیرون امدم

 حسام را دیدم که کنار خودروي گل زده ایستاده بود و با عده اي ازمهمانان خداحافظی میکرد. عاطفه داخل

بود و رویش را سفت و سخت گرفته بود. به یاد بی بند و باري خودم در شب عروسی ام افتادم و از  خودرو نشسته

 اعماق دل اه حسرت کشیدم. باز هم حسرت

مادر همان جلوي در سالن ضمن ارزوي خوشبختی براي حسام و عاطفه از ان دو خداحافظی کرد، زیرا میخواست به 

 ور به عروسی امده بودند به منزل برود. بمن گفت میتوانم با حمید یا الهام تامراه تعدادي از اقوام که از راه د

 منزل حسام اورا همراهی کنم، ولی خودم میخواستم زودتر بمنزل برگردم. احساس خستگی و کسالت میکردم.

 وجلو رفتم تا با عروس و داماد خداحافظی کنم. با عاطفه خداحافظی کردم و بعد با حسام دست دادم 

 براي هر دویشان ارزوي خوشبختی و سعادت کردم. حسام اصرار داشت من هم همراهشان بروم. به اوگفتم

احساس کسالت دارم و می خواهم بمنزل بروم تا استراحت کنم. حسام نفس عمیقی کشید و درحالیکه صورتش را 

 جلو می اورد تا گونه ام را ببوسد کنار گوشم : 

 ه خیالت راحت باشه. بعد از اینکه از مشهد برگشتم دنبال کارو میگرم الهه ازبابت اون برنام

 سرم را پایین انداختم وگفتم: خیالم ناراحت نیست. شما هم خودتون رو درگیر حماقتی که من کردم نکنید

 این اشیه که خودم براي خودم پختم

 بهت قول میدم  حسام دستم را که داخل دستش بود فشرد و گفت: درست میشه الهه. اینو

 سالم منو به امام رضا برسون  _

 تا خواستم دستم را از دست او بیرون بکشم با طنین صداي اشنایی تمام عضالت بدنم منقبض شد

 اقا چرا راه نمی افتی؟ بابا مردم خواب و زندگی دارند. همه که مثل جنابعالی یک هفته مرخصی ندارند. نکنه _

 ا از اومدن به خونت منصرف بشن. نه اقا این گردان جمعیت رو که من دیدم تامی خواهی دست دست کنی ت

 خونت رو یاد نگیرن دست از سرت بر نمی دارند .

 نفسم بشماره افتاده بود. جرات برگشتن و نگاه کردن نداشتم

 حسام با خنده گفت: باشه، چشم ... االن راه می افتم 

 خواستم بدون اینکه برگردم راهی براي فرار پیدا کنم که صداي عرفان رابار دیگر با حسام خداحافظی کردم و 

 شنیدم که گفت: سالم 

 درحالیکه قلبم می تپید بطرف او برگشتم. فقط یک لحظه دیدمش و بسرعت سرم را زیر انداختم تا تحت تاثیر

 شد سالمش را پاسخ دادمقرار نگیرم. با صدایی که از شدت هیجان وناراحتی بزحمت از حنجره ام خارج می

 عرفان احوالپرسی کرد، ولی من سکوت کرده بودم، زیرا هر کارکردم نتوانستم کلمه اي دیگر بیان کنم. بدون
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 اینکه حتی لحظه اي صبر کنم با قدمهایی لرزان و قلبی ملتهب از کنار او گذشتم و فقط صداي گرفته خودم را

 کردم. چیزي شبیه صداي امواج در گوشم می پیچید و حاصل ان شنیدم که بسختی کلمه خداحافظ را زمزمه

 سرگیجه اي بود که احساس میکردم. با قدمهاي سریع خودم را به مینی بوسی که قرار بود مهمانان رابمنزل

بازگرداند رساندم و روي صندلی تکنفره اي نشستم. از پنجره چشمم به افشین افتادکه داخل پیکان سفید رنگش 

بود. بهاره هم جلو و کنار هم نشسته بود و دست میزد. روي صندلی عقب عمو و زن عمو کنار هم نشسته نشسته 

بودند. پشت او خودروي بی ام و سبزرنگ اردشیر اماده حرکت بود. همسر او هم جلو نشسته بود و عمه درحالیکه 

 نوه اش را در اغوش داشت به تنهایی روي صندلی عقب نشسته بود

 مینی بوس چشم گرداندم و درحالیکه سرم را به تکیه گاه صندلی قرارمیدادم چشمانم را بستمبا حرکت 

تا چندروز پس از عروسی حسام درگیر تمیز کردن و جمع و جور خانه بودیم، الهام صبح براي کمک میامد و بعداز 

ین که کارها تمام شد باز کسالت ظهر برمیگشت. چون درگیر کار و فعالیت بودم کمتر احساس تنهایی میکردم،اما هم

و بی حوصلگی بسراغم امد. جاي حسام را حسابی خالی احساس میکردم. هنگام عصر که زمان بازگشت او به منزل 

 بود دلم بدجوري میگرفت. صداي او در گوشم می پیچید که وقتی وارد میشد با صداي بلند

 و لهجه خاصی می گفت: سالم علیکم 

 صداي تالون قرانش پس از نماز مغرب خیلی عادت کرده بودم. گاهی به اتاقش میرفتمهمچنین به شنیدن 

 ومدتها به تابلوهاي خطی که احادیث و اشعار زیبایی را به دیوار نقش کرده بود چشم میدوختم، طوریکه تمام

 بدون حضورش اتاقشانها را از حفظ شده بودم. حسام بجز کتابهایش چیزي از وسایلش را نبرده بود با اینحال 

 سرد و خاموش بود.

 یک هفته بعد حسام و عاطفه از مشهد بازگشتند. مادر بمناسبت بازگشت انان خانواده حاج مرتضی را بمنزلمان

 دعوت کرد. انشب عرفان بمنزلمان نیامد ونبودن او احساس راحتی بمن می بخشید

 

 روزي زنگ در منزل بصدادرامد. من در اشپزخانه با امدن ماه بهمن یک ماه از عروسی حسام میگذشت که

 مشغول درست کردن غذا بودم. مادر براي باز کردن در رفت. ازپنجره نگاه کردم تا ببینم چه کسیست. از انجا

 نمی توانستم در حیاط را ببینم، ولی صداي مادر را شنیدم که با خوشحالی با کسی احوالپرسی کرد

 م اکنون داخل میشود. همانطور که به حیاط نگاه میکردم مادر را دیدم که کنار زنیفهمیدن مهمان اشناست و ه

 چادري که بچه اي هم به بغل داشت داخل شدند. در این فکر بودم که او کیست. صداي مادر را شنیدم که گفت:

 الهه ، بیا ببین کی اومده 

 ژینوس ناخوداگاه فریاد بلندي کشیدم. مادر بچه را با حالتی گیج از اشپزخانه بیرون امدم. همان لحظه با دبدن

 از ژینوس گرفت و من و او در اغوش هم فرو رفتیم

 درحالیکه سفت و سخت او را در اغوش می فشردم : خداي من، باورم نمی شه خودت باشی.ژینوس کجا 

 بودي؟

 الهه دلم یلی برات تنگ شده بود. و بار او با خنده به سر تا پایم نگاه کرد و گفت: هر جا بودم به یاد تو بدم.

 دیگر در آغوش هم فرو رفتیم

 صداي گریه بچه باعث شد از هم جدا بشیم و به یاد او بیوفتیم. او را از آغوش مادر گرفتم و صورتش را بوسیدم
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 مامانو همان طور که به طرف اتاق پذیرایی می رفتم گفتم: واي خدایا، چه بچه ناز و ملوسی. ژینوس پس 

 شدي و ما خبر نداشتیم

 بچه با دیدن من غریبی می کرد و با شیون دستانش را به سمت ژینوس باز کرده بود تا به آغوش او برود. او را

 .به طرف ژینوس گرفتم. در حالی که کودکش را در آغوش می گرفت گفت: چیه کولی خانوم. خاله الهه است

 ه دختر خوشگلی داري، اسمش چیه؟با خنده به او نگاه کردم و گفتم: چ

 به خوشگلی خاله الهه که نیست. اسمش مهدیسه، ولی با این زر زري که راه انداخته اسمش به خودش نمی 

 خوره

 راست راستی شبیه ماهه.چقدر هم به خودت رفته_

 این حرف ها رو ولش کن، خب خانوم خانوم ها تو چی کار می کنی؟_

 هی ... می گذرونیم_

 با زندگی و شوهر داري چطوري؟راستی بچه چی؟ هنوز خبري نیست؟ _

 خنده از لبانم محو شد. می دانستم چه باید بگویم.ژینوس از چیزي خبر نداشت و نمی دانستم چه طور واقعیت

 را به او بگویم

 ژینوس متوجه تغییر حالم شد و با نگرانی گفت: الهه چیزي شده؟

 تم: نه چیزي نیست. ژینوس راحت باش. چادرت رو در بیار مرد نداریم.به زحمت لبخندي زدم و گف

 ژینوس چادرش را برداشت و من براي آویزان کردن آن به هال رفتم. براي آوردن میوه به آشپزخانه رفتم.

 مادر چاي دم می کرد. ظرف میوه و بشقاب روي میز آماده بود. از او تشکر کردم و ظرف میوه را برداشتم و به

 اتاق پذیرایی برگشتم

 ژینوس مشغول شیر دادن دخترش بود.جایی براي بچه که به خواب رفته بود آماده کردم. بعد کنارش نشستم

 و با اشتیاق به او چشم دوختم. دلم برایش خیلی تنگ شده بود و از دیدنش آن قدر ذوق زده شده بودم که

 باورم نمی شد کنارم نشسته است.

 ربزرگش را پرسیدم. آهی کشید و گفت: االن یک سال و خرده اي می شه که فوت کردهاز او حال ماد

 خیلی ناراحت شدم. به ژینوس تسلیت گفتم و براي شادي روح مادربزرگش فاتحه خوندم . ژینوس با حالت غم

 ه او بود.زده اي به فکر فرو رفته بود. می دانستم چقدر به مادربزرگش عالقه داشت و مرگش چه ضربه اي ب

 براي این که او را از آن حال دربیاریم حال پدرش را پرسیدم. لبخند تلخی زد و گفت: حالش خیلی خوبه. به

 خصوص که این روزها حسابی سرش گرم است

 چه طور مگه؟ _

 چند وقت پیش زنش یه پسر کاکل زري براش آورده _

 به خنده افتاد و گفت: حق داریو خیلی ها با از شدت تعجب نمی دانستم چی بگویم. ژینوش از حالت من

 شنیدن این خبر مثل تو تعجب کردند. همون روز اول وقتی پرستار می خواست بچه را تحویل دهد رو به پدرم

 کرده و گفته : واي چه پدربزرگ خوب و مهربونی. و با این حرف حسابی حال پدرم رو گرفت. ژینوس در حالی

 رش را تکان دادکه می خندید با تاسف س

 به او میوه تعارف کردم و خودم سیبی برداشتم و همان طور که ان را پوست می کندم گفتم: خب نگفتی این
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 همه وفت کجا بودي؟ چرا یک خبر از ودت به من ندادي؟

 گفت: به خدا شرمنده ام. خیلی دوست داشتم براي عروسیم خبرت کنم، ولی با فوت مادربزرگ همه چیز به

 ریخت. عقدمون محضري بود، ولی قرار بود عروسی رو مفصل برگزار کنیم. یک ماه به عروسیم مانده بود هم

 که عزیز فوت کرد. راستش بعد از غزیزم دیگه کسی نبود پیشش زندگی کنم، با اینگه پدر از من خواست به

 .خونه برگردم، ولی دیگه دوست نداشتم اونجا برم

 دم چون وقتی پیشنهاد کردم بروم و با عزیز زندگی کنم از خدا خواسته مخالفتی نکردراستش از پدرم دلگیر بو

 و هنوز یک هفته از رفتنم نگذشته بود که تمام وسایلم رو به خونه مادربزرگم فرستاد. تا چله مادربزرگ که دور

 هم رفتم میانه پیش پدر وو برم شلوغ بود. بعد از چله هم یکی دو هفته خونه عمو و عمه هام بودم. چند وقت 

 مادر احمد. دو ماه بعد از چهلم غزیزم به خواست خودم و احمد یک مراسم بی سر و صدا برگزار کردیم،

 بعدشم رفتیم سر خونه زندگیمون

 گفتم: خب ان شاءاهلل که از زندگیت راضی هستی؟

 اي زندگی ام را مدیون او خدا رو شکر اونم می گذره. احمد مرد خیلی خوبی است و تمام پیشرفت ه

 هستم.نمی دونم چه عالقه اي داره که من درس بخونم . باور کن اگر تشویق هاي او نبود تو خودم این همت رو

 نمی دیدیم که بخوام به تحضیل ادامه بدم

 لبخند زدم و گفتم: خدا رو شکر که اینو می شنوم. خب االن چه کار می کنی؟

ترم عقب افتادم، اونم به خاطر این تحفه خانوم. در حال حاضر هم شغلم مامان شدنه تا  هیچی ، فعال که یکی دو_

 ببینم کی ماما می شم

 از ظرافت کالمش که مختص به خودش بود خیلی حظ کردم. نگاهی به چهره لطیفش انداختم و گفتم: حاال

 راست راستی می خواي ماما بشی؟

شو. این طور که می گی آدم چندشش می شه،مثل این می مونه که بگی می ژینوس در حالی که می خندید گفت: گم 

واي قابله بشی. خنگه من می خوام دکتر زنان و زایمان بشم. دیگه هم نبینم از لفظ ماما استفاده کنی از اینکه سر به 

د و من از ته سرش می گذاشتم لذت می بردم. با او لحظه هاي خوشی داشتم. ژینوس با لحنی دلنشین صحبت می کر

 دل خوش حال بودم که زندگی خوبی دارد. از او پرسیدم: ژینوس قصد نداري براي زندگی به تهران بیایی؟

خندید و گفت: بیام این جا که چی بشه؟ من به هدفی که تو زندگی داشتم رسیدم، یعنی در کنار شوهر و بچه ام 

و عالقه رو تو خانواده همسرم پیدا کردم. وقتی دخترم رو باشم، حاال هر جاي دنیا که شد باشه. مفهوم هم بستگی 

پیش مادربزرگش می گذارم که برم دانشکده دیگه خیالم ناراحت هیچ چیز نیست، چون می دونم حتی از خودم بهتر 

به اون می رسند. شوهر خوبی دارم که به اون عشق می ورزم. اگر هم خدا بخواد تا چند وقت دیگه خونه نیمه 

 هم تموم می شه می رم خونه خودم. با این همه خوبی دیگه چی می خوام؟سازمون 

 پاسخی نداشتم بدهم. لبخندي زدم و با تکان دادن سر حرفهاي او را تایید کردم. ژِنوس نیمی از میوه اي رو که

 ن ببینمپوست کنده بود به من تعارف کرد و گفت: خب ما که همه چیز رو تو دایره ریختیم، حاال تو تعریف ک

 چه کار می کنی؟شوهرت چطوره؟

 تازه خودم رو به یاد آوردم و غم وجودم را گرفت. چه چیز داشتم از زندگی ام براي او بگویم. حیفم امد لحظه

 هاي شیرین و خوشی را که داشتیم با تلخی زندگی ام خراب کنم. ژینوس که متوجه سکوتم شد گفت: الهه
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 اتفاقی افتاده؟

از کجا شروع کنم. نمی خواستم از او که بهترین دوستم به حساب می آمد پنهان کاري کنم. بعد از لحظه  نمی دانستم

 اي مکث گفتم: ژینوس نمی دونم چطور باید تعریف کنم، ولی بهتره بدونی راههی که من رفتم اشتباه

 ا بشیمبود. اشتباهی که هنوز هم نتونستم جبرانش کنم. من و کیان می خواهیم از هم جد

 ژینوس مات و مبهوت به من خیره شده بود. شاید انتظار داشت بخندم و به او بگویم که شوخی می کنم، زیرا

 چهره اش نشان می داد که حرفم را باور ندارد.بعد از چند لحظه صدایش را شنیدم که گرفته و غمگین گفت:

 دروغ می گی؟

 این طور بود شیرین ترین دروغی بود که گفته بودملبخند تلخی زدم و گفتم: کاش دروغ بود و اگر 

 ژینوس مغموم و افسرده به نقطه اي خیره شده بود و من در این فکر بودم که اگر از من خواست داستان زندگی

 ام را برایش تعریف کنم از کجا شروع کنم. خوشبختانه آن قدر فهمیده و عاقل بود که نخواست با تکرار تلخ

 دیگر داغ دلم تازه شود زندگی ام بار

 ژینوس ساعتی منزلمان بود و هر چه اصرار کردم براي ناهار نماند. او گفت وقت زیادي ندارد، زیرا به جهت

 کاري اداري همراه همسرش به تهران آمده است و قرار است همان روز عصر به میانه بازگردند به همین خاطر

 است.او واحمد قرارشان ظهر منزل پدر ژینوس 

 ژینوس هم چنین شماره تلفن و نشانی منزلش را داد و گفت به اتفاق خانواده سري به آنجا بزنم. از او خواستم

 هر وقت به تهران آمد به دیدنم بیاید. او با دادن این قول از من و مادر خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن او

 گریه ام نباشد به اتاق حسام رفتم تازه احساس دلتنگی کردم. و براي اینکه مادر شاهد

 روزها می گذشت بدون اینکه فرجی در کارم شود. تالش هاي برادرانم بیهوده بود، زیرا کیان قطره ي آبی شده

بود و به زمین فرو رفته بود . اي کاش به راستی چنین بود. یک روز که مثل همیشه به زندگی بی سرانجامم فکر می 

ایا، مگر فقط من بودم که براي زندگی خودم تصمیم گرفتم. این همه آدم توي دنیا، چرا هیچ کردم با خودم گفتم خد

 کس ممثل من این چنین در گل گیر نکرده است. خدایا چه خطاي نابخشودنی مرتکب شدم که

 مستحق چنین عذابی هستم. حاال گیریم که اشتباه کرده ام، آیا آن قدر این اشتباه بزرگ بوده که رحمت و

بخشش تو شامل آن نمی شود. خدایا گناه من هر چه قدر بزرگ باشد به بزرگی تو نمی رسد. کمکم کن و نخواه 

 بهترین سالهاي زندگی ام به تاوان نادانی ام هدر برود

 درست همان لحظه ناخودآگاه به یاد فرزاد افتادم. ابتدا خودم را سرزنش کردم که اینم شد نمازم، به محض

 فکر همه چیز در مغزم راه پیدا می کند به جز چیزي که باید به آن فکر کنم. بعد که خوب فکر قامت بستن

 کردم احساس کردم راهی پیش رویم نمایان شده که ممکن است مرا به جایی برساند. حال عجیبی پیدا کردم.

 هی قلبم به خدا رسیده بود ونمی دانم این چه فکري بود که آن لحظه در مغزم جرقه زد. آیا مناجاتم از پس سیا

او با این فکر می خواست راه را نشانم بدهد. با این که هنوز به آنچه می اندیشیدم اطمینان نداشتم؛ ولی احساس 

 کردم اگر هم راهی براي خالصی من از بند باشد همین راه است

 ز او متنفر بود و او کسی نبود جزفکري که در مغزم جریان داشت این بود که سراغ کیان را از کسی بگیرم که ا

 فرزاد. خداي من چرا این فکر زودتر به مغزم خطور نکرده بود. با عجله از جا برخاستم و آنقدر هیجان زده

 .بودم که بدون هدفی چرخی دور اتاق زدم. باید افکارم را متمرکز می کردم و دقیق عمل می کردم
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اري را که به مغزم وارد شده بود مهار کنم. قلبم به سوزش افتاده بود و این دستانم را روي شقیقه هایم گذاشتم تا فش

به علت هیجانی بود که احساس می کردم. با خودم فکر کردم نکند سکته کنم. سعی کردم خودم را آرام کنم، سپس 

 با تمرکز روي این موضوع تمام جوانب آن را سنجیدم. یک فرض وجود داشت و آن اینکه اگر هم

ن راه مرا به جایی نمی رساند دست کم تالشی کرده بودم. مشکل اینجا بود که نمی دانستم فرزاد را چطور باید پیدا ای

 کنم. افسوس خوردم چرا آن روز که کارت ویزیتش را می خواست به من بدهد آن را نگرفته بودم. چه

انتیست به کیان به یاد حرف او افتادم که تصور احمقانه اي داشتم که فکر می کردم گرفتن کارت ویزیت فرزاد خی

گفت اگر خواستم او را ببینم با مهرناز تماس بگیرم. بدبختانه شماره تلفن مهرناز را هم نداشتم. اي کاش کتی بود تا 

 در این کار کمکم کند، ولی افسوس از وقتی رفته بود تماسی با من نگرفته بود. در

 زري افتادم مورد خیلی فکر کردم و عاقبت به یاد

 زري یکی دیگر از دوستان کتی بود که شماره اش را داشتم، اما او خیلی کنجکاو و فضول بود. می دانستم به

 محض اینکه بخواهم شماره مهرناز را از او بگیرم آن قدر سوال می کند تا نفسم را ببرد، به خصوص همگی می

 اي نبود باید این مخاطره را می پذیرفتم. دل به دریا زدم و دانستند کیان بی خبر مرا گذاشته و رفته است. چاره

 در یک فرصت مناسب که مادر براي خرید از منزل خارج شده بود شماره تلفن زري را گرفتم. براي اینکه

 خیالش رو راحت کنم گفتم توسط وکیلی که گرفته ام کار طالقم به زودي تمام خواهد شد. با اشتیاق جزییات

 رسید و من تا جایی که می توانستم پاسخ می دادم. اما او دست بردار نبود و مرتب سوال جدیدي میکار را پ

 پرسید. از اینکه به او زنگ زده بودم احساس پشیمانی کردم. براي اینکه مکالمه را کوتاه کنم گفتم که می

 هرناز را به من بدهد. زري باخواهم جایی بروم و عجله دارم و از او خواستم اگر می تواند شماره تلفن م

 کنجکاوي پرسید شماره او را براي چه می خواهم. براي اینکه جوابی داده باشم گفتم پیغامی از طرف کتی دارم

 که می خواهم به او بدهم. زري با شنیدن نام کتی با هیجان پرسید از او چه خبر دارم. نمی دانستم چه باید

 ی کوتاه با او صحبت کرده ام، ولی فراموش کردم شماره تلفنش را بگیرم. زريبگویم. به او گفتم یک بار خیل

خیلی کنجکاو شده بود تا بداند می خواهم چه پیغامی از طرف کتی به مهرناز بدهم. از زبانم پرید و گفتک پیشکتی 

و شماره تلفن مهرناز را  یک امانتی داشتم و گویا قبل از رفتن آن را به مهرناز داده که به من بدهد.زري مکثی کرد

گفت. آن را کف دستم یادداشت کردم. زري گفت به کتی بگویم که با او تماس بگیرد. گفتم اگر باز هم زنگ زد 

پیغام او را می رسانم. خواستم خداحافظی کنم که گفت: بازم به من زنگ بزن و مرا در جریان کار طالقت قرار 

 بده.باشه؟ یادت نره ها

 و گفتم: اگر وقت کردم این کار را می کنمنیشخندي زدم 

 از او خداحافظی کردم و از این که از دستش خالص شده بودم نفس راحتی کشیدم. شماره تلفن مهرناز را در

 .تقویم جیبی ام یادداشت کردم تا در فرصت مناسبی به او زنگ بزنم

 ند ساعت بعد باز هم تماس گرفتم و اینعصر همان روز به مهرناز زنگ زدم، ولی کسی گوشی را برنداشت. چ

بار هم کسی منزل نبود. با خودم فکر کردم شاید جایی رفته و تا شب برنمی گردد. شب هم فرصتی پیدا کردم و 

 شماره او را گرفتم. باز هم کسی نبود. با ناامیدي فکر کردم نکند زري شماره را اشتباه داده و یا مهرناز از آنجا

 شب با هزار و یک فکر و خیال تا نیمه شب بیدار بودم. روز بعد براي بار چهارم شماره تلفن رارفته باشد. آن 

 گرفتم، باز هم کسی منزل نبود. به خودم امیدواري دادم ممکن است جایی رفته باشد که زود بازگردد، ولی
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 و شماره را گرفتم. منتظر بودم نتوانستم کاري از پیش ببرم. روز سوم اواسط روز با ناامیدي به طرف تلفن رفتم

 .تلفن را بعد از بوق هاي ممتد قطع کنم که کسی گوشی را برداشت

 صداي مردي گفت: بله بفرمایید

 لحظه اي مکث کردم و از ترس اینکه مبادا تماس قطع شود با عجله گفتم: ببخشید منزل...

 مکث من باعث شد مرد بپرسد: با کی کار دارید؟

 ی گفتم: سالم آقا من با... همان لحظه نام مهرناز را که از هولم فراموش گرده بودم به یادبا دست پاچگ

 .آوردم

 با مهرناز خانم کار دارم..._

 مرد گفت: شما؟

 لطف کنید به ایشان بگویید الهه_

 مرد نامم را تکرار کرد و بعد گفت: چند لحظه گوشی

 با او صحبت کنم. تازه آن لحظه به این فکر افتادم چه طور موضوع را چشمانم را بستم و در دل دعا کردم بتوانم

 .به او بگویم و از او بخواهم شماره تلفن فرزاد را به من بدهد

 با شنیدن صداي زنی حواسم را جمع کردم

 بله بفرمایید؟ _

 سالم مهرناز خانم، الهه هستم _

 الهه...آه بله، الهه جون حالت چطوره؟_

 ما چظورید؟خوبم، ش_

 مرسی عزیزم، چه عجب یادي از ما کردي؟_

 همیشه به یادتون هستم. باور کنید حسابی گرفتارم، شما که باید بدونید چرا_

 مهرناز آهی کشید و گفت: آره عزیزم تا حدودي در جریان هستم. هنوز مشکلت حل نشده؟

 همهرناز خانم مشکل من طوریه که فکر نکنم حاال حاالها حل بش_

 نه ، ناامید نباش ان شاءاهلل که درست می شه_

 راستش مزاحمتون شدم...زحمتی براتون دارم_

 بگو عزیزم_

 اول اینکه مرا ببخشید چون مجبور شدم شماره شما را از زري خانم بگیرم. دلیلش هم این بود که شماره کس _

 .دیگري رو غیر از ایشون نداشتم

 وبی کردياشکالی نداره عزیزم؛ کار خ_

 در ضمن چون نمی خواستم ایشان در جریان موضوع قرار بگیرند براي توجیه کارم گفتم کتی خانم امانتی پیش _

 شما گذاشته و گفته که آن را به من بدهید. امیدوارم مرا به خاطر این جرف ببخشید

 م. مطمئنم زروي بفهمهمهرناز خندید و گفت: متوجه شدم. کار خوبی کردي. من چند روزه که خونه نبود

 برگشتم با من تماس می گیره تا بپرسه اون امانتی چی بوده. حاال هم نگران نباش، بهش می گم یک آلبوم

 عکس پیش من داشتی که باید بهت بر می گردوندم. چطوره؟
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 ازتون ممنونم. فکر خوبیه_

 خب الهه جون، چه کار می تونم برات بکنم؟_

 ن شدم چون احساسی تو وجودم می گه که می تونم به شما اعتماد کنممهرناز خانم مزاحمتو_

 راحت باش عزیزم، احساست بهت دروغ نگفته. هر کاري بتونم برات انجام می دم_

 نمی دانستم چطور باید به او بگویم می خواهم فرزاد را ببینم تا فکر بدي نکند. مهرناز وقتی دید سکوت کرده ام

 ت سخته پشت تلفن صحبت کنی می خواهی قرار بذاریم جایی همدیگر رو ببینیم؟گفت: الهه، اگه برا

 با دست پاچگی گفتم: نه، نه این طور بهتره. می خواستم به شما بگم روزي که کتی داشت می رفت آقا...فرزاد

 به من گفت که می خواهد در مورد موضوع مهمی با من صحبت کند. راستش آن روز به خاطر معذوراتی

 نتوانستم بمانم، ولی ایشان گفتند هر وقت خواستم با ایشان تماس بگیرم می توانم به شما بگویم. البته نمی

 خواهم مزاحم ایشان بشوم فقط می خواستم از ایشان بپرسم خبري از کیان دارند

 او را نمی دیدم، ولی خیلی دوست داشتم واکنش او را دربرابر سوالم ببینم

 حرفم مهرناز گفت: الهه جون، من شماره فرزاد را به شما می دهم، ولی باید بگم فرزاد ایران پس از تمام شدن

 نیست

 با شنیدن این حرف تمام امیدم تبدیل به یأس شد. با حالتی وارفته باقی کالم او را شنیدم که گفت: ولی نگران

 شماره تلفنت رو به من بدي هر وقتنباش ، تا یکی دو ماه آینده برمی گرده. اگه دوست داشتی می تونی 

 برگشت خبرت کنم

 راهی را که آنقدر به آن امید داشتم به بن بست رسیده بود. با خودم فکر کردم این چه طلسمیست که نمی

 .خواهد گشوده شود

 صداي مهرناز مرا از فکر خارج کرد: الهه جون...

 اشت کنیدبله، بله اشکالی نداره. اگر ممکنه شماره مرا یادد_

پس از دادن شماره از او خداحافظی کردم و با دلی غمگین منتظر شدم تا ببینم سرنوشت تا کی می خواهد مرا بازي 

 دهد

 روزهاي ماه اسفند را یکی پس از دیگري پشت سر گذاشتم. با وجود سوز سردي که در هوا بود می شد بوي

 شوقی در دلم پدید نمی آورد. دو هفته از تلفنی که به عید را احساس کرد؛ ولی حتی بوي عید هم هیچ شور و

 مهرناز زده بودم گذشت. شور و اشتیاق فکري که چندي تمام ذهنم را مشغول به خود کرده بود کم کم از بین

 می رفت و حس می کردم دیگر رغبتی براي دیدن فرزاد ندارم. با خودم فکر کردم این هم مثل همه کارهایی

 ه ام بی فایده است. بیهوده و بی ثمر وقت می گذراندم و اسمش بود که زندگی می کنم. حوصلهکه انجام داد

 هیچ کاري، ولو شانه زدن موهایم را نداشتم. صبح به صبح که چشم باز می کردم عزاي گذراندن روزم را می

 آارمش را می چشیدم. گرفتم. دلم می خواست همیشه شب باشد تا بخوابم. فقط در خواب بود که طعم لحظه اي

 البته بعضی اوقات کابوس هایی به سراغم می امد و باعث می شد شب تا صبح از ترس چشم برهم نگذارم

 یک روز کنار بخاري نشسته بودم و به ظاهر برنامه تلویزیون را نگاه می کردم، اما در حقیقت در خودم فرو رفته

 که زنگ تلفن به صدا در آمد. مطمئن بودم کسی با من کار بودم. مادر در آشپزخانه مشغول پخت و پز بود

 ندارد به خاطر همین از جایم تکان نخوردم . وقتی براي بار دوم تلفن زنگ زد صداي مادر بلند شد و گفت: الهه
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 تلفن رو بردار

 .گفتم: خودتون جواب بدید من حوصله ندارم

 ا خشک می کرد از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: دیگههم زمان با سومین زنگ مادر در حالی که دستانش ر

 جواب دادن تلفن هم حوصله می خواد؟

 پاسخی ندادم و با بی حوصلگی تلویزیون را خاموش کردم

 صداي مادر را شنیدم که با کسی سالم و احوالپرسی می کرد. با بی تفاوتی کنار بخاري دراز کشیدم که شنیدم

 گوشی مادر گفت: بله ، چند لحظه

 همان طور که دراز کشیده بودم سرم را باال کردم تا بفهمم چرا مادر این جمله را گفت. مادر را دیدم که با اشاره

 گفت تلفن با من کار دارد. با تعجب از جا بلند شدم و در حالی که به طرف تلفن می رفتم آرام از مادر پرسیدم

ر شد تا من این معما را حل کنم. گوشی تلفن را برداشتم وگفتم: کیست. مادر شانه هایش را باالانداخت و منتظ

 بفرمایید

 با اولین کالم صداي مهرناز را شناختم. دلم فرو ریخت و تمام تالشم را کردم جلوي مادر خونسرد رفتار کنم.

 شتهمهرناز حالم را پرسید و بعد از احوالپرسی گفت: الهه جون ، زنگ زدم بهت بگم فرزاد دیروز برگ

 جلوي مادر نمی توانستم واکنش نشان بدهم به خاطر این خیلی عادي گفتم: چشم شما روشن

 ممنونم عزیزم. پیغام شما رو به فرزاد رسوندم. گفت در اولین فرصت قراري خواهد گذاشت که همدیگر را_

 .ببینید

 به او بگویم لزومی به دیدار حضوريدلهره و اضطراب و جودم را گرفته بود. اي کاش مادر نبود تا می توانستم 

 نیست و می توانم تلفنی با او صحبت کنم. چون نمی توانستم راحت صحبت کنم گفتم: هر جور شما مایل باشید.

 مهرناز بعد از این حرف گفت: راستی تا یادم نرفته بهت بگم کتی به من زنگ زد

 با خوشحالی گفتم: چه خوب ، حالش خوب بود؟

 لی سالم رسوند و گفت شماره تلفنت رو گم کرده به خاطر همین نتونسته باهات تماس بگیره. باآره بهت خی

 اجازه من شماره ات را به کتی دادم

 با خوشحالی گفتم: خیلی لطف کردید

 مهرناز از من خداحافظی کرد و گفت باز هم تماس می گیرد. به محض گذاشتن گوشی مادر پرسید: کی بود؟

 از دوستان کتی گفتم : یکی

 مادر با ناراحتی گفت: خدا ازشون نگذره که این طور با زندگی آدم بازي می کنند

 سرم را پایین انداختم و گفتم: این بنده خدا که تقصیر نداره. زنگ زده بود حالم رو بپرسه

 می خوام نپرسه . اینم از اون قماشه دیگه_

 ت. با شرایطی که داشتم می دانستم نمی توانم موضوع را به مادرچیزي نگفتم. مادر با غرغر به آشپزخانه رف

بگویم. به خصوص اگر می فهمید می خواهم با مرد غریبه اي مالقات کنم. اگر شده قلم پایم را می شکست نمی 

در این مورد گذاشت پا از در منزل بیرون بگذارم. نمی دانستم چه باید بکنم. به یاد الهام افتادم و اینکه شاید بتوانم 

از او کمک بگیرم. با اینکه امیدي به مساعدت او نداشتم، ولی ناچار عصر همان روز به بهانه دیدن مبین به منزلشان 

 رفتم و پس از تعریف کردن کل ماجرا از او خواستم کمکم کند. الهام پس از شنیدن این موضوع با
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 کرد با حسام و یا حمید به دیدن فرزاد بروم. از مطرح نگرانی گفت فکر نمی کنم این کار خوبی باشه و پیشنهاد

 کردن این موضوع خیلی پشیمان شدم و با او گفتم: بهتر است از خیرش بگذریم

 الهام در حالی که به چشمانم خیره شده بود گفت: تو هم از خیرش می گذري یا اینکه باز می خواهی سرخود

 کاري کنی

می خواستم سر خود کاري کنم پیش تو نمی آمدم، ولی مثل اینکه اشتباه کردم. نمی با ناراحتی گفتم: الهام، اگر 

 دونستم تو از خودت اختیاري نداري و همیشه باید یا به مادر وابسته باشی یا به برادرا یا به شوهرت

ه کسی فکر نکنه بی الهام با متانت گفت: الهه بیخود عصبانی میشی. اگه می گم با حسام یا حمید برو به خاطر اینه ک

 کس و کاري و بخواد سرکارت بزاره

با ناراحتی گفتم: کسی نمی خواد منو سر کار بزاره. من یک غلطی کردم و زن اون بی همه چیز شدم، حاال شما می 

 خواهید سرکوفت غلطی رو که کردم تا آخر عمر تو سرم بزنید

 الهه تو معلومه چته ؟ کی به تو سر کوفت زده؟_

 که این قدر شعور و عقل در من نمی بینید که بفهمید شاید بتونم کاري کنم سر کوفته ، نیست؟ همین_

اصالً _تو هم که هر چی ما میگیم برعکس برداشت میکنی. بابا من اگه می گم با حمید یا حسام بریم به خاطر... _

 ولش کن، غلط کردم، کی می خواهی بري ، خودم باهات میام

 یگه نمی رمنمی خوام... د_

 الهه لج نکن. من که می دونم تو می ري_

 به مامان موضوع را می گی؟_

 خدایا از دست تو، مگه من خبر چینم_

 خبر چین نیستی ، ولی خودت را توجیه می کنی که صالح کار منو خواستی و از این حرفا_

 الهه داري یواش یواش عصبانیم می کنی. گفتم نمی گم، دیگه حرفی داري_

 به حمید و حسام چی؟_

 آخرش چی ؟ نکنه می خواهی کار بدي بکنی که این قدر می ترسی_

 نمی ترسم، ولی می دونم تا حرفی زده بشه همه موضع می گیرن_

خیلی خب، قول می دم فعالً به کسی چیزي نگم، ولی قول من تا موقعی اعتبار داره که حس کنم خطري برات پیش _

 ساب نکننمیاد وگرنه رو من ح

 خطر؟ دلت خوشه. دیگه باالتر از سیاهی هم رنگیه؟_

 خیالم راحت شد که می توانم رو کمک الهام حساب کنم. دو روز بعد مهرناز تماس گرفت و نشانی و شماره

 تلفن شرکت فرزاد را به من داد و گفت روز چهارشنبه ساعت ده صبح فرزاد منتظر من است. پی از تلفن مهرناز

 ام زنگ زدم و جریان را به او گفتم. اول خیلی نگران شد، ولی بعد وقتی فهمید که او شرکت دارد کمیبه اله

 .آرام گرفت. قرار شد روز چهار شنبه به عنوان خرید من و او به دیدن فرزاد برویم

 ه مان آوردروز چهار شنبه از راه رسید و هنوز ساعت هشت نشده بود که آقا مسعود الهام و مبین را به خان

 .وقتی آمدند من هنوز خواب بودم، چون شب قبل تا نزدیک صبح فکر و خیال می کردم

 با احساس دستان کوچک و سردي روي صورتم چشمانم را باز کردم و چشمان درشت و مشکی مبین را دیدم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 5 1  

 

 که با خنده به من نگاه می کند. لبخندي زدم و گفتم: سالم فرشته کوچولو

 : سالم خاله، بلند شو، چقدر می خوابی ؟با خنده گفت

نیم خیز شدم و صورت او را بوسیدم. الهام با سینی چاي از آشپزخانه خارج شد. به او سالم کردم و رفتم دست و 

صورتم را بشویم. پس از صبحانه کارهایم را انجام دادم و حاضر شدم. هر وقت به چهره الهام نگاه می کردم نگرانی 

ر چهره اش می خواندم. دیدن چهره مضطرب او مرا هم به دلشوره می انداخت. قرار بود مبین را پیش را به وضوح د

 مادر بگذاریم. ساعت هنوز نه نشده بود که از منزل خارج شدیم. شرکت فرزاد حوالی میرداماد

 بود و ما براي اینکه راحت تر آنجا را پیدا کنیم تاکس دربست گرفتیم

 اد خودروها به موقع رسیدیم. ساعت یک ربع به ده بود که جلوي شرکت بودم. کمی دستبا وجود ازدحام زی

 دست کردیم تا مدتی سپري شود و بعد وارد ساختمان شدیم. شرکت در طبقه چهارم یک ساختمان بلند قرار

مم به صورت داشت و براي رفتن به طبقه باال سوار آسانسور شدیم. در آینه اي که داخل آسانسور نصب بود چش

الهام افتاد که مثل گچ سفید شده بود. به او گفتم : اگر فکر می کنی حالت خوب نیست می خواهی برگردیم لبخند بی 

 روحی زد و گفت: نه ، من حالم خوبه، فقط یک کم اضطراب دارم

 سرم را تکان دادم و گفتم : یک کم که چه عرض کنم

 اد. احساس دلهره وجودم را گرفت بود. از آینه به سر و وضع خودمدر این وقت آسانسور در طبقه چهارم ایست

 نگاه کردم. صورتم به عکس الهام سرخ به نظر می رسید. با اشاره الهام خارج شدم. آپارتمان مورد نظر درست

 رو به روي در آسانسور بود. لحظه اي مکث کردم تا هیجان فرو بنشیند، سپس دستم را روي زنگ گذاشتم.

 ي زنگ مستقیم در مغزم پیچید. لحظه اي بعد در باز شد و دختري جوان که آرایش غلیظی داشت درصدا

آستانه در ظاهر شد. دختر ابتدا نگاهی به من انداخت، ولی با دیدن الهام چنان جا خورد که من هم به الهام نگاه کرم 

 سر کرده بود فهمیدم دختر فکر کرده اوتا ببینم چه چیز در او دیده. با دیدن چادر و مقنعه اي که الهام 

مأمور است. در حالی که خنده ام گرفته بود براي اینکه پس نیفتد گفتم: ببخشید خانم، من الهه سعیدي و ایشان هم 

 خواهرم هستند. ساعت ده با آقاي مهندس فخور قرار مالقات دارم

 ددختر با دستپاچگی سرش را تکان داد و ما را به داخل دعوت کر

 داخل شدیم و به تعارف دختر که هنوز هم رنگش پریده به نظر می رسید نشستیم

 اتاق شیک و زیبایی بود که دکوراسیون جالبی داشت. نور پردازي اتاق فضاي آرام بخشی به آنجا می داد. از

 ار داشت.پنجره هاي بزرگ و قدي آن می شد فضاي بیرون را مشاهد کرد. میز منشی درست رو به روي ما قر

 او را دیدم که ناشیانه روسري اش را جلو کشیده بود و مشغول مرتب کردن میزش بود. روي مانیتوري که روي

 میز او بود عکس یک گل سرخ بود که شبنم درشت و درخشانی روي گلبرگ آن در حال فروچکیدن بود.

 تلفن خبر ورود ما را به فرزاد داد. وقتی همانطور که محو تماشاي تصویر گل سرخ بودم صداي او را شنیدم که با

 گوشی را گذاشت خطاب به من گفت: خان سعیدي ، بفرمایید . آقاي مهندس منتظر شما هستند

 به الهام نگاه کردم . با نگاهی نگران خیلی آهسته گفت: مواظب خودت باش. لبخندي زدم و سرم را تکان دادم

 مایی کرد. با چند ضربه به در اجازه ورود گرفتممنشی با دست مرا به سمت اتاق او راهن

 وقتی وارد اتاق شدم فرزاد را دیدم که با ظاهري آراسته و مرتب پشت میز نشسته بود و مشغول نوشتن چیزي

 بود. با دیدن من از جا برخاست و با لبخند ورودم را خوش آمد گفت
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 ري که انجام می دهم درست است؟ با تردید قدمی برداشتمبا دیدن او تازه به فکر افتادم و با خودم گفتم آیا کا

 و به یاد روزي افتادم که براي نخستین بار او را دیده بودم. با به یاد آوردن آن روز چهره خشمگین کیان پیش

چشمم ظاهر شد. احساس دلتنگی و بی تابی شدیدي کردم. درست نمی دانستم براي چه کسی دلتنگم. بعید بود براي 

 که مرا در بدترین شرایط زندگی تنها رها کرده و رفته بود دلتنگ باشماو 

 فرزاد بلند شد و به طرفم آمد. با دست به مبلمانی که وسط اتاق چیده شده بود اشاره کرد و تعارف کرد بنشینم

 وي صورتشمبل تک نفره اي را براي نشستن انتخاب کردم. او هم روبه رویم نشست و با لبخندي که از ابتدا ر

 بود به من چشم دوخت. نمی دانستم براي شروع چه بگویم. سرم را پایین انداختم تا افکارم را متمرکز کنم.

 وقتی سرم را بلند کردم او را دیدم که هم چنان به من نگاه می کرد. معلوم بود به فکر فرو رفته است و فقط

س نا خوشایندي داشتم. چند لحظه بعد به خودش آمد و نگاهش به من است. با این حال از نگاه خیره اش احسا

 گفت: معذرت می خوام. مثل اینکه حواسم سر جاش نیست. شما چی میل دارید

 ممنون، چیزي نمی خورم_

با لبخند گفت: نه ، نشد. بهتره با من راحت باشید. این یک مالقات دوستانه و خالی از تشریفاته. با فنجانی قهوه 

 موافقید؟

 نشانه موافقت تشکر کردم.او گفت. آره این طور بهترهبه 

 فرزاد بلند شد تا با تلفن سفارش قهوه بدهد.در فرصتی که پیش آمد نگاهم را به دور و برم چرخاندم. اتاق کار

 بسیار زیبایی داشت. رنگ اتاق ترکیبی از زرد و آبی بود و تمام وسایل آن همان بود که نشان از سلیقه خاص

 .داشت

 با آمدن فرزاد نگاهم را به زمین دوختم و تازه متوجه شدم این ترکیب در کف اتاق هم رعایت شده است. رو به

 رویم نشست و در حالی که با دقت به چهره ایم نگاه می کرد گفت: چرا این قدر دیر؟

 متوجه منظورش نشدم. براي اینکه منظورش را واضح تر بیان کند گفتم: چی دیره؟

 د غمگینی زد و گفت: از روزي که از شما خواستم مالقاتتان کنم تا امروز حدود ده ماه گذشته، این طورلبخن

 نیست؟

 سرم را پایین انداختم و گفتم: متأسفانه در گیر مسائلی بودم که مجالی برایم نگذاشته بود. شاید اگر به فکرم

 ی شدمنمی رسید بتوانم از شما کم بگیرم هیچ وقت مزاحمتان نم

 فرزاد گفت: خوشحالم تا این حد صداقت دارید، ولی روزي که از شما خواستم با من تماس بگیرید به خاطر این

 بودکه می خواستم شما را در جریان موضوعی قرار دهم که شاید باعث می شد درگیر مسئله اي که اشاره

 کردید نشوید

 رده بود و به چشمانم خیره شده بود. نگاهم را از او گرفتم ونگاهم را از زمین گرفتم و به او دوختم . سکوت ک

 گفتم: لطفاً ادامه بدهید

 فرزاد گفت: الهه خانم... من و شما نقطه مشترکی داریم و آن این است که هر دو زخم خورده تیغ یک نفریم

 دلم فرو ریخت . به او نگاه کردم تا ببینم آیا منظور او را درست درك کرده ام

صداي تقه اي به در اتاق نگاهم به آن سمت کشیده شد. منشی با سینی قهوه داخل شد و پس از گذاشتن آن روي  با

 میز خارج شد
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 فرزاد فنجانی قهوه جلوي من گذاشت. از او تشکر کردم . همانطور که فنجان قهوه هاي را بر می داشت گفت:

 ئنم فایده اي به حال شما ندارد، ولی آن روز به شمااالن براي مطرح کردن این مسئله خیلی دیر شده و مطم

 کمک می کرد تا خودتان را از این دام نجات بدهید

 با دلسردي گفتم: چه موضوعی بود، به من بگید... هر چند که شاید دیگر به دردم نخورد

 ورم را درست متوجهگفت: نمی خواهم شما را گیج کنم ، ولی باور کنید هنوز خودم هم گیجم. براي اینکه منظ

 بشید باید از اول شروع کنم

 نشان دادم که آماده شنیدنم. فرزاد به من تعارف کرد تا قهوه ام را تا سرد نشده بنوشم. براي اینکه از مسائل

حاشیه اي دور شوم این کار را کردم. فنجان را برداشتم و جرعه اي نوشیدم. همان لحظه تلخی قهوه قیافه ام را درهم 

رد.به زحمت آن را فرو دادم و به فرزاد نگاه کردم که به راحتی قهوه تلخش را سر می کشید. چشمم به ظرف شکر ب

داخل سینی افتاد، ولی خجالت کشیدم دستم را براي برداشتن آن دراز کنم. به زحمت مقداري از آن را نوشیدم و 

 باقی را داخل فنجان باقی گذاشتم

اش گفت: شاید بهتره شما بدونید دوستی من و کیان از دوران دبیرستان شروع شده و تا فرزاد پی از نوشیدن قهوه 

چند سال پیش ادامه داشت. وقتی صحبت از دوستی میشه تو ذهن آدم یک رابطه صمیمانه و بی ریا تداعی میشه. به 

یز نمی توانست آن را خدشه حقیقت بین من و کیان چنین رابطه اي برقرار بود. دوستی ما آنقدر عمیق بود که هیچ چ

دار کند. دوران دبیرستان را طی کردیم. او وارد بازار کار شد در حالی که من براي ورود به داشگاه آماده می شدم. 

جدایی راهمان باعث از بین رفتن و یا حتی کم رنگ شدن دوستی مان نشد هر روز بعد از ظهر همدیگر را می دیدیم 

ا هم می گذراندیم. اون زمان کیان تازه پدرش را از دست داده بود و پس از رفتن و هر پنجشنبه و جمعه را ب

خواهرش به امریکا تنها زندگی می کرد. البته کتی، همسر پدرش، نیز با او زندگی می کرد، ولی نمی شد گفت می 

خورد. من هم به نوعی  توانست تنهایی او را پر کند. بعد از جریانی که براي خواهرش پیش آمد ضربه سنگینی به او

 خودم را مقصر می دیدم چون به خاطر من بود که کمند به امریکا رفت

 به نشانه متوجه نشدن حرفش ابروانم را باال بردم، ولی پیش از آنکه چیزي بگویم خودش متوجه شد و گفت:

 اي بین کتابهایمموضوع زیاد پیچیده نیست. تو رفت و آمد هایی که به منزل کیان داشتم یک روز نامه 

پیداکردم. وقتی آن را باز کردم متوجه شدم از طرف کمند است . در آن نامه کمند به عشقی که در قلبش نسبت به 

من احساس میکرد اعتراف کرده بود و از من خواسته بود عشق او را بپذیرم و در این رابطه او را مأیوس نکنم. تا آن 

 بودم این موضوع بود. کمند آن موقع پانزده یا شانزده سال روز به تنها چیزي که فکر هم نکرده

 بیشتر نداشت و به نظر من یک بچه به حساب می آمد. بدون اینکه از این موضوع به کسی چیزي بگویم یک

 روز با او صحبت کردم و به او فهماندم راهی را که انتخاب کرده اشتباه است و بهتر است بیشتر به فکر درس و

 اش باشد. همان روز با گریه مرا ترك کرد. با خودم فکر کردم به مرور زمان با این موضع کنار خواهدمدرسه 

 آمد ، ولی مثل اینکه اشتباه فکر می کردم زیرا چند ماه بعد از این موضوع از کیان شنیدم او می خواهد براي

 زندگی نزد مادرش برود

 ی که براي خواهرش پیش آمده قرار است به امریکا سفر کند. بهمدتی بعد از کیان شنیدم به خاطر حادثه تلخ

 خاطر احساس گناهی که در قبال او داشتم همراه کیان به امریکا رفتم

 با کنجکاوي پرسیدم: چه حادثه اي؟
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 فرزاد گفت: یعنی شما نمی دونید؟

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: متأسفانه من از خیلی چیزها بی خبرم

 وت کرد و بعد ادامه داد. وقتی به امریکا رفتیم او دربیمارستان بستري بود، ولی ضربه روحی که بهلحظه اي سک

 او خورده بود بیش از صدمات جسمی اش بود دکتر معالجش معتقد بود ضربه سنگینی به او وارد شده و ممکن

 است مدتی طول بکشد تا به حالت اول برگردد

 با گنگی پرسیدم: براي چی ؟

 کثی کرد و معذب گفت: او وحشیانه مورد تجاوز دو مرد قرار گرفته بود که یکی از آنها مردي بود که بام

 مادرش زندگی می کرد

 با شنیدن این حرف انگار آب جوشی روي سرم ریختند که تا نوك پایم را سوزاند. حال بدي به من دست داد.

 هم می پیچید که فکر کردم عنقریب حالم به هم خواهددهان و گلویم تلخ شده بود و روده هایم طوري به 

 خورد. حالتهاي عصبی کمند یکی یکی جلوي چشمم ظاهر می شد و کالم فرزاد در گوشم می پیچید. با دست

 جلوي صورتم را گرفتم تا شاید بتوانم اعصابم را آرام کنم. این کار مؤثر واقع شد و چند لحظه بعد از آن

 پیدا کردم ، ولی هم چنان در بهت فرو رفته بودم. صداي فرزاد مرا به خود آورد: احساس فشار خالصی 

 متأسفم مثل اینکه ناراحتتان کردم؟

 به زحمت لبخندي زدم و گفتم: مهم نیست، بفرمایید من گوش می دهم

 اشتم ، چون بهپس از اینکه به ایران برگشتیم تا مدتها کیان عصبی و ناراحت بود. من هم دست کمی از او ند_

 نوعی احساس مسئولیت میکردم. مرتب یک فکر در مغزم جریان داشت که اگر من دست رد به عشق او نمی

 زدم او براي فرار رفتن را انتخاب نمی کرد و این حادثه پیش نمی آمد. این احساس به قدري شدید بود که مرا

 ي کنم ، اما کمند نپذیرفت و به من گفت به احساسوادار کرد با کیان صحبت کنم و از او کمند را خواستگار

 ترحم من نیازي ندارد. تا چند وقت درگیر این مسئل بودم ، ولی کم کم با آن کنار آمدم. تا اینکه سال آخر

 دانشگاه به طور اتفاقی بادختري به نام شراره آشنا شدم

 از رازي که مدتها فکر مرا مشغول کرده بود ضربان قلبم تند شده بود ، زیرا احساس می کردم قرار است پرده

 برداشته شود. با دقت و بدون اینکه حتی به فکر الهام بیفتم که االن در چه حالی به سر می برد به صحبتهاي

 فرزاد گوش سپرده بودم

 دیگراناو را در جشن تولد دختر خاله ام دیدم.بر خالف دوستان دیگر هنگامه ، او گوشه اي نشسته بود و به _

نگاه می کرد. سر و وضع ساده و معمولی داشت، در عوض چهره اش فوق العاده زیبا و دوست داشتنی بود. آن روز 

تمام توجه ام به او جلب شده بود طوري که چیز از جشن نفهمیدم. بعد از آن روز خیلی به او فکر می کردم تا اینکه 

تی آن چنانی با او نداشت وفقط بخاطر تولدش او را دعوت کرده در فرصتی از هنگامه پرس و جو کردم. هنگامه دوس

بود. هنگامه وقتی فهمید نسبت به او عالقه نشان می دهم سعی کرد دوستی اش را با او صمیمانه تر کند. من هم که از 

ودتر از آنچه این موضوع خوشحال بودم از او خواستم به طریقی ترتیب آشنایی من و او را بدهد. با اولین برخورد و ز

فکرش را می کردم شراره به دوستی با من تمایل نشان داد. با اینکه تعجب کرده بودم، ولی خوشحال بودم که 

توانسته ام چنین راحت با او دوست شوم. دوستی ما روز به روز شکل بهتري به خود می گرفت تا اینکه وقتی به خودم 
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که تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. در این مورد با خانواده ام صحبت آمدم فهمیدم حسابی عاشقم. کار به جایی رسید 

 کردم و با وجود مخالفت آنان توانستم مجابشان کنم

 یک روز که با شراره قرار مالقات داشتم این موضوع را به او گفتم. وقتی فهمید می خواهم با او ازدواج کنم چنان

 کار نباشد. بعد به من گفت که حتی فکرش را هم نمی کرده که مات و مبهوت شد که ترسیدم نکند موافق این

 چنین پیشنهادي به او بکنم

 از او خواستم با خانواده اش صحبت کند. به محض شنیدن این حرف رنگ چهره اش عوض شد و مسیر صحبت 

 ر کندرا عوض کرد. آن روز صحبت دیگري نشد و من از او خواستم در مورد پیشنهاد ازدواجم خوب فک

 با تمام وجود به او عشق می ورزیدم، ولی چیزي که گاهی فکرم را مشغول می کرد این بود که هر بار از او می

 خواستم در مورد من با خانواده اش صحبت کند طفره می رفت و حرف را عوض می کرد. این موضوع باعث شد

 بخواهم علت آن را بفهمم

 ه او را می شناخت خانه اش را پیدا کردم و براي تحقیق در مورد خانوادهبه کمک هنگامه و یکی از دوستانش ک

 اش اقدام کردم. آنجا بود که فهمیدم پدر و مادر شراره سال ها پیش از هم جدا شده اند و سر پرستی او و

 د.خواهر بزرگترش را عمویشان بر عهده گرفته. متاسفانه از وضعیت خانوادگی او خبر هاي بدي به من رسی

فهمیدم که عمویش در کار قاچاق مواد مخدر دست دارد و چند سال قبل هم پدرش به همین جرم گرفتار شده و 

 مجازات اعدام در موردش اجرا شده، آن طور که می گفتند مادرش نیز...

 دفرزاد که رنگش سرخ شده بود حرفش را قطع کرد و پس از مکث کوتاهی ادامه داد: بگذریم...خالصه این ش

 که با هزار توجیه عقل خودم را قانع کردم حساب شراره از تمام آنها جداست و عزمم را جزم کردم تا اگر دنیا

 هم علیه او شهادت بدهند من کار خودم را بکنم و با او ازدواج کنم

 دواج کنم.روزي خیلی جدي به شراره گفتم تصمیمم را گرفتم و می خواهم در هر شرایطی که قرار دارد با او از

 بعد از شنیدن این حرف خیلی گریه کرد و در حالی که مثل ابر بهار می گریست مختصري از ماجراي زندگی

 اش را برایم تعریف کرد. به او نگفتم خودم همه چیز را می دانستم. تنها چیزي که به او گفتم این بود که براي

 نیستمن خودت مهمی و بس و گذشته پدر و مادرت برایم مهم 

 آن روز شراره مثل غنچه پژمرده اي که به آب برسد شکفته شد. قرار شد بعد از پایان ترم آخر ازدواج کنیم

 با پیش آمدن جریان شراره تمام وقت من به او مختص شده بود و کمتر میتوانستم به دیدن کیان بروم. آن موقع

 و دستگاهی به هم بزند. از طرفی کیان که از ماجراي بین کیان توانسته بود خود را در بازار کار جا بیندازد و دم

 من و کمند اطألعی نداشت فکر میکرد به خاطر جواب ردي که کمند به من داده دلگیر شده ام. براي اینکه او را

 از اشتباه خارج کنم جریان آشناییام با شراره را برایش تعریف کردم. این موضوع گذشت تا اینکه به مناسبت

 رغ التحصیلیام جشنی گرفتم. از کیان نیز دعوت کردمفا

 یک روز قبل از جشن همراه شراره بیرون رفتیم تا برایش لباس بخرم. اتفاقا همان روز با کیان برخورد کردیم.

 شراره را به او معرفی کردم و او تا مسیري ما را رسند. هنگام جدا شدن از کیان به او جشن فردا شب را یاد

 ردم و گفت که حتما خواهد آمد. وقتی کیان رفت شراره از من درباره او پرس و جو کرد. با اینکهآوري ک

 احساس ناخوشایندي پیدا کرده بودم، ولی بدون کوچکترین حساسیتی به او گفتم که کیان یکی از دوستان

 صمیمی من است
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 اس کردم رفتار شراره تغییر کردهجشن برگزار شد. کیان هم در جشن شرکت کرد. پس از مدتی کم کم احس

 است. خیلی محسوس نسبت به من سرد شده بود و این سردي به جایی رسید که یک روز به بهانه اي سرم

 فریاد کشید و گفت که دیگر مرا نمیخواهد و این درست زمانی بود که قرار بود من و او طی جشنی که تدارك

 م کنیم. او با قهر از من جدا شد و با رفتن او همه چیز تمام شدآن را دیده بودم رسما نامزدي من را اعال

 من ساده لوحانه فکر میکردم شراره وقتی خوب فکر کند متوجه خواهد شد به بهانه اي واهی با من قهر کرده،

 ازدر صورتی که او از قبل نقشه ترك کردن من را کشیده بود و فقط به دنبال بهانه اي میگشت. هنوز یک هفته 

 قهر کردن او نگذشته بود که یکی از دوستانم برایم خبر آورد که او را همراه کیان دیده است. این خبر بیش از

 .رفتن او به من ضربه زد. تا مدتی در بهت و ناباوري بودم تا اینکه خودم با چشمانم آن دو را با هم دیدم

 لوم بودیاد آوري خاطرات گذشته برایش خیلیفرزاد ساکت شد و با دو انگشت به چشمانش فشار آورد. مع

 سخت است. با دلی مشوش و نگران به او نگاه کردم. مایل بودم بدانم عاقبت چه شد

 فرزاد نفس بلندي کشید و گفت : درك این موضوع برایم خیلی سخت بود، ولی هر طور بود با آن کنار آمدم.

 م شراره با مردي ازدواج کرده و به دانمارك رفته است. تازههنوز چند ماه از این جریان نگذشته بود که شنید

 بعد از شنیدن این خبر فهمیدم او بالیی را که سر من آورده بود سر کیان هم آورده است

 با خود فکر کردم پس داستان از این قرار بوده. با صداي فرزاد از فکر بیرون آمدم

 ز شراره با من تماس گرفت و از من خواست او را ببخشم. همانهنوز یک سال از ماجرا نگذشته بود که یک رو_

 موقع نسبت به این موضوع مشکوك شدم. وقتی توسط یکی از دوستان شنیدم که شراره با همسرش اختالف

 دارد فهمیدم به بن بست رسیده و براي فرار از آن تدبیري تازه اندیشیده. شراره مرتب با من تماس میگرفت و

 محبت گذشته را به خاطرم بیاورد. در ابتداي کار چیزي نمانده بود بار دیگر به دام او گرفتار شوم، سعی میکرد

ولی بعد که فهمیدم علت اختالف او و همسرش فساد اخالقی شراره بوده به شدت از او متنفر شدم و به او گفتم دیگر 

و متنفرم که یاد آوري حماقتهایم عذابم میدهد. نمیخواهم ببینمش. به حقیقت هم چنین بود. هنوز هم به حدي از ا

پس از آن دیگر خبري از او نداشتم تا اینکه یکی از دوستانم که از قضا کیان را هم میشناخت به من خبر داد گویا بار 

 دیگر کیان با شراره ارتباط برقرار کرده است و این در حالی بود که میدانستم کیان چندیست

 ازدواج کرده است

 فکر فرو رفتم. میدانستم کیان به من خیانت میکرد، اما حتی در خیالم نمیگنجید که طرف او همان شراره به

 باشد.

 

 صداي فرزاد در ذهنم گم شد. به خاطر آوردم یک روز شعله با منزل تماس گرفت و من تلفن را جواب دادم.

 ا کیان کار دارد؟ یعنی صحبتهاي در گوشی کمندآیا آن روز که شعله با کمند صحبت کرد به او گفت که شراره ب

 و کیان در این مورد بود؟ خداي من، تازه متوجه شدم که همه چیز از آن تلفن شروع شد. تغییر اخالق کیان و

 بی توجهی او نسبت به من. بدون شک شعله به کمند زنگ زده بود تا خبر باز گشت شراره را به گوش کیان

 ته بعد از آن تلفن جریان بیرون رفتن کیان و کمند پیش آمد که به طور حتم آن روزبرساند و درست یک هف

 براي استقبال از شراره به فرودگاه رفته بودند. صحنههاي گرم گرفتنهاي مشکوك کمند و کیان، اشارهها و
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جلوي چشمم آمد و مهمانی رفتن هایشان، مسافرتهاي کیان، تلفنهاي مشکوك و سایر نشانههاي خیانت او یکی یکی 

ندایی از درون به من طعنه زد که الهه چقدر ساده و ابله بودي که حتی یک درصد هم به چیزي مشکوك نشدي.با 

 صداي فرزاد که من را به نام میخواند به خودم آمدم

 الهه خانم_

 .به او نگاه کردم

 متاسفم. قصد نداشتم شما را ناراحت کنم_

 من هم براي خودم متاسفم. هر چند که این تأسف دردي از من دوا نمیکند.نفس بلندي کشیدم و گفتم: 

 بزرگترین مشکل من اینجاست که نمیدانم چطور کیان را پیدا کنم

 فرزاد به فکر فرو رفت. دیگر کاري آنجا نداشتم. از جدا بلند شدم. با حرکت من فرزاد به خودش آمد و گفت:

 میخواهید بروید؟

 دم و گفتم: بیشتر از این مزاحم شما نمیشومسرم را تکان دا

فرزاد از جدا بلند شد و گفت: خیلی خوشحال شدم شما را دیدم. راستش میخواستم از شما بخواهم افتخار بدهید تا 

 ناهار در خدمتتان باشم

 تند و براياز او اشکر کردم و بدون اینکه خجالت بکشم به او گفتم که خانواده ام در چنین مواردي سختگیر هس

 همین مالقات هم به زحمت توانستم خواهرم را راضی به آمدن کنم. فرزاد به نشانه درك کردن سرش را تکان

داد و گفت: اصرار نمیکنم، ولی اجازه بدهید من شماره شما را داشته باشم تا در صورت لزوم بتوانم با شما تماس 

 بگیرم

ا روي کاغذي مینوشتم گفتم: از شما خواهش میکنم اگر ممکن است مخالفت نکردم و در حالی که شماره تلفن ر

 توسط مهر ناز خانم پیغامتان را به من برسانید. اگر هم کار خاصی داشتید خودم با شما تماس میگیرم

 فرزاد لبخندي زد و گفت: بله، موقعیت شما را درك میکنم. قول میدهم تمام سعی خودم را بکنم تا بتوانم کاري

 تان انجام دهمبرای

 از او خداحافظی کردم و همراه الهام شرکت را ترك کردم. به محض اینکه پایمان را داخل آسانسور گزشتم

 الهام گفت: خوب چی شد؟

 افکارم به حدي مغشوش بود که دوست داشتم جاي خلوتی پیدا کنم تا بتوانم به آن نظر دهم. براي اینکه سال

 فتم: قرار شد اگر ردي از کیان پیدا کرد ما را در جریان بگذاردالهام را بی جواب نگذارم گ

 الهام گفت: یعنی گفتن این جمله یک ساعت و نیم وقت الزم داشت

 با لبخند به او که صبورانه این همه وقت را تحمل کرده بود نگاه کردم و گفتم: همه چیز را برایت تعریف میکنم،

 ه که کم مونده بترکهاما حاال نه. اونقدر سرم درد میکن

عید آن سال به من خیلی سخت گذشت. احساس میکردم طبل رسواییام از بام فرو افتاده و دیگر کسی نیست که 

نداند چه بال یی سرم آمده است. براي دید و بازدید عید هیچ جا نرفتم، زیرا نه حوصله کسی را داشتم و نه تحمل این 

چه خبر. از دوستان و همسایه ها هر کس که به منزلمان میآمد خودم را در  را داشتم که به محض دیدن من بپرسند

اتاق حبس میکردم و آن قدر آنجا میماندم تا بروند. فقط زمانی که عالیه خانم و هاج مرتضی به منزلمان آمدند 
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جکاوي سر از کارم نتوانستم بهانهاي بتراشم با آنان احساس راحتی میکردم. عالیه خانم کسی نبود که بخواهد با کن

 سر در بیاورد. با این حال میدانستم مادر هیچ چیز را از او پنهان نمیکند

 

 خوشبختانه آن سال عمه و زن عمو به منزلمان نیامدند و من از این بابت خدا را خیلی شکر کردم. به هیچ وجه

 هم این بود که بهاره صاحب دختري تحمل کنجکاویهاي زن عمو و تکه پرانیهاي عمه را نداشتم. دلیل نیامدنشان

 شده بود و سرشان حسابی گرم بود

 با پایان تعطیالت هر روز منتظر خبري از فرزاد بودم. وقتی فروردین به پایان رسید وسوسه شدم خودم با او

 فتتماس بگیرم، اما از این کار منصرف شدم و با خودم گفتم اگر او خبري پیدا کرده بود با من تماس میگر

 یک روز غروب صداي زنگ تلفن مرا از فکر خارج کرد.مادر منزل نبود و من مشغول پختن شام بودم. زیر گاز

 را کم کردم و براي جواب دادن تلفن به هال رفتم، آن قدر ناامید بودم که حتی در تصورم نمیگنجید تلفن از

 پرسی اش را با دست پاچگی پاسخ دادم و هرطرف فرزاد باشد. با شنیدن صداي مهرناز قلبم فرو ریخت. احوال

 لحظه منتظر بودم تا بگوید براي چه تلفن کرده است. مهرناز پس از پرسیدن حالم گفت: الهه جون، مزاحمت

 شدم بگم فرزاد میخواهد باهات صحبت کنه

 با هیجان پرسیدم: خبري از کیان به دست آورده؟

 مه چیز رو بهت بگهمهرناز با متانت گفت: صبر میکنم خودش ه

 و ٔ  عجله خاطره به شما از: گفتم ٔ  در حالی که از شدت هیجان گوشی تلفن را محکم به گوشم چسبانده بودم با عجله

 کشیدم عذاب خیلی مدت این در کنید باور. میخواهم عذر نزاکتیام بی

 مهرناز گفت: عزیزم درکت میکنم. فرزاد اینجاست، گوشی رو میدم به اون

 از من خداحافظی کرد. شنیدم که فرزاد را صدا زد. در فاصلهاي که فرزاد گوشی را بگیرد صد بار مردم و مهرناز

 زنده شدم، نمیدانستم فرزاد چه خبري دارد، ولی مطمئن بودم خبري از کیان به دست آورده که با من تماس

 وي زمین نشستم و فکر کردم آیاگرفته است. بدنم شروع کرده بود به لرزیدن. براي مهار کردن هیجانم ر

 خبري که او خواهد داد میتواند نقطه امیدي براي من باشد. براي شنیدن صداي فرزاد نفسم را در سینه حبس

 .کردم. لحظهاي بعد صداي آرام فرزاد در گوشم پیچید

 .سالم 

 پرسید. با وجودي که حقیقتدر حالی که چون سرما زدهاي دندانهایم به هم میخورد پاسخش را دادم. حالم را 

 .چیز دیگري بود به گفتن کلمه خوبم اکتفا کردم

فرزاد گفت: الهه خانم، میدونم خیلی دیر با شما تماس گرفتم، باور کن خیلی دلم میخواست زودتر از این به شما 

 زاحمتون بشمزنگ بزنم و فقط حالتون رو بپرسم، اما با خودم گفتم بهتره صبر کنم تا با خبرهاي مفیدي م

 حرفی به ذهنم نمیرسید. ترجیح دادم سکوت کنم تا او زودتر سر اصل مطلب برود. فرزاد ادامه داد: راستش

 بعد از اون روزي که همدیگر رو دیدیم من تالشم رو براي خاطر گولی که به شما داده بودم آغاز کردم. اول با

 وص وکیل ماهري است تماس گرفتم تا ببینم چه کار میتواندیکی از دوستانم به نم امیر که در این مورد به خص

 بکند. امیر گفت ط مراحل قانونی این کار مدتی زمان میبرد و پیشنهاد کرد تا براي به حداقل رساندن زمان

 تالش کنم تا سر نخی از کیان پیدا کنم. براي شروع کار سراغ چند نفر از دوستان و اشنایانی رفتم که دوستان
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 رك من و کیان بودند. پس از جستجوي زیاد توانستم بفهمم کیان در حال حاضر در ترکیه اقامت دارد ومشت

منتظر است کار اقامت امریکایش درست شود و این طور که معلوم است با اعمال نفوذ شخصی به نام رابرت کلی که 

این کار تا یکی دو ماه دیگر انجام خواهد  گویا وکیل لیال مهرجو میباشد براي گرفتن اقامت مشکلی نخواهد داشت و

 شد.

 ناامید و سر در گم با خود اندیشیدم. تا بخواهم کاري صورت دهم کیان براي همیشه به آمریکا میرود. با این

 وصف چه باید بکنم؟

 صداي فرزاد مرا از فکر بیرون آورد

 الهه خانم متوجه شدید؟_

 ست. من از شما خیلی متشکرم، زحمت زیادي کشیدیدبا شتاب گفتم: بله، بله گوشم با شما

 فرزاد با خنده گفت: خواهش میکنم خجالتم ندید. تا اینجا که کار خاصی نکردم. این اطالعات رو با چند تلفن به

 دست آوردم

 به هر حال همین قدر که وقتتان را گذاشتید تا در این مورد پرس و جوو کنید خودش جاي تقدیر و تشکر 

 رددا

 فرزاد گفت: اما حرف من هنوز تمام نشده

 با حیرت پرسیدم: چیز دیگهاي هم مونده؟

 فرزاد با خنده گفت: خبر اصلی هنوز مونده

 با لهن شتاب زده گفتم: خواهش میکنم هر چی میدونید به منم بگید

یگم. بعد از اینکه فهمیدم فرزاد خندید و گفت: متوجه هستم چه حالی دارید، پس بدون اینکه مقدمه چینی کنم م

 کیان ترکیه اقامت دارد به آنجا رفتم تا از نزدیک در جریان اوضاع قرار بگیرم، آنجا بود که توسط یکی از

 دوستان با نفوذي که داشتم متوجه شدم شخصی به نام موسوي در ایران عهده دار فروش کلیه مایملک کیان و

 ب بانکی او در خارج از کشور میباشد. با شنیدن این موضوع بدونانتقال وجوه حاصل از فروش آنها به حسا

 معطلی به ایران بر گشتم و با کمک امیر ترتیبی دادم که مشکلی در فروش یک زمین او در نیاوران پیدا شود. به

سعی این ترتیب که شخصی را پیدا کردیم که مدعی شود کیان زمین را قبالن به او فروخته است، به این وسیله 

 کردیم چوب الي چرخ موسوي بگذاریم تا او مجبور شود از کیان بخواهد براي بر طرف کردن مشکل خودش

 به ایران بیاید

 با قلبی ملتهب و صدایی که از شدت هیجان میلرزید گفتم: یعنی کیان مییاد ایران؟

 آن چشم پوشی کند فرزاد با اطمینان گفت: صد در صد. سیصد میلیون پولی نیست که بشود راحت از

 کنم؟ کار چه باید حاال خوب: گفتم ٔ  با عجله

 گفت: من شماره تلفن امیر مروت را به شما میدهم. او شما را راهنمایی خواهد کرد

 با شتاب از فرزاد خواستم چند لحظه منتظر بماند تا خودکار بیاورم. تازه آن موقع بود که متوجه شدم بوي ته

 نه بلند شده است. با شتاب به طرف آشپزخانه دویدم و بعد از خاموش کردن گاز بهگرفتن غذا از آشپزخا

 صورت به اتاق حسام رفتم. آن قدر شتاب زده بودم که براي پیدا کردن چیزي که بتوانم با آن بنویسم تمام

 جلوي چشمم روي کتابهاي کتابخانه را بیرون ریختم و تازه آن وقت چشمم به لیوان خودکار و مدادها افتاد که
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 میز تحریر قرار داشت. کتابچه و خود کاري برداشتم و به طرف هال دویدم

 از فرزاد به خاطر تأخیرم عذر خواستم و به او گفتم براي نوشتن شماره تلفن آماده ام. فرزاد شماره را گفت و

 گفت: هر چه زودتر بهترمن آن را یادداشت کردم. از او پرسیدم کی میتوانم با او تماس بگیرم. فرزاد 

 نگاهی به ساعت انداختم و چون دیر وقت بود گفتم: فردا صبح چطوره؟

 خیلی خوبه، امشب با او تماس میگیرم و قرار فردا را میگذارم

 با تردید پرسیدم: قرار حضوري؟

 به عنوان شاکی خوب حضوري باشه خیلی بهتره، چون اگه قرار باشه امیر مدارکی را آماده کند خودتان باید_

 حضور داشته باشید

 گفتم: بله حتما، امشب با برادرام صحبت میکنم. هر وقت شما فرمودید ما خدمت آقاي مروت میرسیم

 فرزاد گفت: پس میخواهید من با مروت قرار فردا را بگذارم بعد هم به شما زنگ بزنم، چطوره؟

 اگر زحمتی نیست ممنون میشم_

 متیخواهش میکنم، چه زح_

 به هر حال من از شما ممنونم و نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم. کاش میشد بتونم به نحوي این لطف _

 شما رو جبران کنم. هر چند که میدونام هر کار کنم نمیتونم تالفی کار بزرگی که شما براي من انجام دادید را

 بکنم

 خاطر شما بود و بعد به خاطر دل خودم خواهش میکنم خجالتم ندید. هر کار کردم اول به_

 قلبم فرو ریخت. نمیدانستم چه باید بگویم و چون حرفی نداشتم سکوت کردم

 فرزاد گفت: خوب شما با من کاري ندارید؟

 نه، متشکرم_

 راستی اگر یک موقع دیر وقت شد چی؟ میخواهی فردا صبح تماس بگیرم_

 میمونمبا شتاب گفتم: نه، من منتظر تماس شما 

باشه سعی میکنم هر طور هست پیداش کنم هر طور هست پیداش کنم، ولی کاره دیگه، یک موقع جایی میره بهش _

 دسترسی ندارم

 نمیخوام شما بیشتر از این به زحمت بیفتین، اگر تونستید که هیچ، اگر نه خودتون رو اذیت نکنید_

 فرزاد خندید و گفت: باشه

 گوشی را سر جاش گذشتم .از او خداحافظی کردم و

 به حدي هیجان و التهاب داشتم که نمیدانستم چه باید بکنم. کمی فکر کردم و تلفن را برداشتم و شماره حمید

را گرفتم. صداي بوق ممتد در گوشم پیچید، وقتی کسی گوشی را بر نداشت، حدس زدم حمید و شبنم هنوز به منزل 

 ام کار به منزل مادر شبنم میرفتند تا شکوفه را از او تحویل بگیرند.نرسیده اند، زیرا هر روز بعد از اتم

 تلفن را سر جایش گذشتم و دستانم را که از شدت سرما بی حس بود زیر بغلم گذاشتم تا گرم شود. در همان

 گرفتمحال فکر کردم تا زمانی که حمید و شبنم به منزل برساند من دق کرده ام، بنابرین شماره منزل حسام را 

 و در دل دعا کردم حداقل او منزل باشد. خوشبختانه خیلی زود تماس برقرار شد. با شنیدن صداي عاطفه بدون

 اینکه تمرکز داشته باشم با شتاب و بی ربط احوالپرسی او را جواب دادم. از قرار معلوم لحن صحبتم آنقدر
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 فتاده؟مضطرب بود که عاطفه هم متوجه شد و پرسید: الهه اتفاقی ا

 نمیدانستم به آنان که در جریان مالقات من و فرزاد نبودند چطور موضوع را بگویم. به جاي پاسخ به او گفتم:

 عاطفه جون حسام خونه است؟

 اره، ولی رفته حمام. االن میاد بیرون، میخواهی بگم باهات تماس بگیره؟_

 باید حسام رو ببینم اگه میشه بیاین اینجا ببینمتون. یک موضوع مهمی هست که_

 عاطفه گفت: باشه وقتی حسام از حموم اومد بهش میگم بیاد اونجا

 عاطفه جون شما هم بیاین_

 باشه عزیزم، اگه آقا حسام موافق باشه منم مزاحم میشم_

 چه مزاحمتی، پس منتظرم_

 .باشه به مادر جون سالم برسون_

 .خداحافظ_

 و به طرف آشپز خانه دویدم.خوشبختانه غذا نسوخته بود و فقط کمی تهاز عاطفه با شتاب خداحافظی کردم 

 گرفته بود. بی هدف و سرگردان به این طرف و آن طرف می رفتم و نمی دانستم چه باید بکنم.خدا را شکر که

 :همان لحظه مادر از راه رسید وگرنه تا شب دور خودم می چرخیدم.مادر با دیدن رنگ و رویم گفت:

ی شده؟چرا این قدر تو هول و والیی؟ در حالی که نمی دانستم از کجا شروع کنم به مادر گفتم که خبرهایی از الهه چ

 کیان به دستم رسیده

 مادر که حیران و مضطرب چشم به دهان من دوخته بود گفت: کی بهت خبر داد؟ 

 ونه من چه کسی رو می گم؟گفتم: یک نفر،یعنی چطور بگم...آخه شما در جریان نیستید،ولی الهام می د

 از زبان مادر پرید و گفت: همون پسره که رفته بودین شرکتش؟

 مات و مبهوت و در حالی که خنده ام گرفته بود گفتم: شما از کجا می دانید؟

 مادر که فهمید بند را آب داده گفت:من؟واال راستش...

 با خنده گفتم:الهام بهتون گفت؟

د که گفتم: خب حاال دیگه قایم نکنید.من اگه خودم بهتون نگفتم فقط به خاطر این بود که مادر می خواست منکر شو

 فکر می کردم نکنه اینم مثل کاراي دیگه بی فایده باشه

 مادر لبخندي زد و گفت: یک موقع فکر نکنی الهام این حرف رو به من گفته،این موضوع را از حسام شنیدم،اونم

 آقا مسعود بهش گفته بود

 با صداي بلند خندیدم و گفتم: به،دیگه بهتر از این نمیشه.پس از قرار معلوم به جز خواجه حافظ همه از موضوع

 خبر دارند

 مادر که خودش هم خنده اش گرفته بود گفت: خب مادر جون،همه ما نگران تو هستیم.بنده خدا آقا مسعود به

 زندگیش می افته تا مواظب باشه یک وقت نکنه خاطر اینکه خطري تهدیدتون نکنه یک روز از کار و

 دامی،چیزي برات گذاشته باشند

 به یاد آنروز و چهره رنگ پریده الهام افتادم و با خودم گفتم:حاال خوبه الهام می دونست آقا مسعود دورادور

 مراقب ماست و این قدر رنگش پریده بود
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 با صداي مادر از فکر خارج شدم

 ار کنیم؟حاال باید چه ک_

 آخ خوب شد یادم انداختید. به عاطفه و حسام گفتم بیان اینجا_

 خوب کاري کردي.به حمید چی؟به اون زنگ زدي؟_

 زدم،ولی کسی گوشی رو برنداشت__

 .مادر نگاهی به ساعت دیواري انداخت و گفت: االن دیگه هرجا باشند رسیدند،برو زنگ بزن بگو اونا هم بیان

 لهام چی؟با خنده گفتم:ا

 مادر متقابل لبخندي زد و گفت:من دلم میاد بین بچه هام فرق بزارم؟

 در حالی که به طرف تلفن میرفتم گفتم: پس به الهام هم میگم بیاد

 باشه بعد از تلفن بیا کمک کن زودتر شام رو رو به راه کنیم_

 او گفتم به اتفاق آقا مسعود به خانمان اول به الهام زنگ زدم و مختصري جریان را براي او تعریف کردم و به

 بیاید.بعد هم به حمید زنگ زدم

آن شب تمام خانواده دور هم جمع شدند تا براي حل مشکل من فکري اساسی کنند.وقتی دیدم چطور برادران و 

 راشوهر خواهرم هر کدام کاري به عهده می گیرند تا من زودتر به نتیجه برسم بغض گلویم را فشرد و خدا 

 شکر کردم که بی کس و تنها نیستم.ساعت از ده و نیم شب گذشته بود که زنگ تلفن به صدا در آمد.تمام نگاه

 ها به سمت من چرخید،زیرا همه می دانستند ممکن است فرزاد پشت خط باشد.با اشاره حمید به طرف تلفن

 بود و می خواست به من بگوید کهرفتم و گوشی را برداشتم.همان طور که حدس زده بودم فرزاد پشت خط 

 ترتیب مالقات فردا را براي ساعت یازده صبح داده است.خیلی رسمی و محترمانه از اون تشکر کردم و به او

 گفتم که به اتفاق برادرم راس ساعت مقرر در دفتر وکالت آقاي مروت حضور پیدا می کنم و بعد خداحافظی

 ه که در حضور برادرانم صحبت می کنم،زیرا گفت به آنان سالمکردم.احساس کردم فرزاد هم متوجه شد

 برسانم. پس از تلفن فرزاد قرار بر این شد روز بعد حمید مرا همراهی کند. به همین خاطر حمید و شبنم شب

 منزلمان ماندند

 توسطصبح روز بعد درست سر ساعت در دفتر آقاي مروت بودیم. پس از معرفی خودمان به خانم منشی او 

 تلفن خبر ورود ما را به مروت داد. لحظه اي بعد از اتاق خارج شد و به استقبال ما آمد. خیلی صمیمانه و گرم با

 من و حمید احوالپرسی کرد. با دیدن او خیلی جا خوردم، زیرا فکر می کردم با مردي مسن رو به رو خواهم شد

 ور من بود. قد بلند و درشت هیکل که به او می خورد همدر صورتی که او خیلی جوان تر از آن بود که در تص

سن و سال فرزاد باشد. از استقبالی که از ما به عمل آورد فهمیدم فرزاد حسابی سفارش ما را به او کرده است. با 

 راهنمایی او وارد اتاق شدیم. هنوز ساعتی از ورود ما نگذشته بود که منشی خبر داد که فرزاد هم آمده است.

 آقاي مروت با خوشحالی گفت: خانم ایشان را راهنمایی کنید 

لحظه اي بعد فرزاد داخل اتاق شد. حمید به احترام او از جا برخاست. به فرزاد که با ظاهري بسیار آراسته آمده بود 

 نگاه کردم و به حمید گفتم:

 ورد کیان اطالعاتی به من دادند ایشان آقاي مهندس فخور هستند. همان آقایی که بی نهایت لطف کردند در م
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حمید قدمی به سمت او برداشت و در حالی که دستش را به طرف او دراز می کرد گفت: از مالقات شما خیلی 

 خوشحال شدم. امیدوارم بتوانیم به نحو شایسته اي لطف شما را جبران کنیم 

 رو شرمنده نکنید. کاري نکردم که فرزاد خاضعانه سرش را خم کرد و به حمید گفت: خواهش می کنم بنده

 قابل این همه لطف باشد .

 آقاي مروت با لبخند به فرزاد گفت: چیه فرزاد؟ خودت اومدي تا مبادا بخوام چیزي کم بذارم؟ 

 فرزاد با خنده گفت: امیرجان این حرف ها چیه. دلیل اومدن من فقط این بود که افتخار آشنایی با مهندس 

 کنم سعیدي رو پیدا 

 فرزاد چند دقیقه بیشتر نماند و بعد از سفارش ما به آقاي مروت به حمید گفت اگر چنانچه در رابطه با فرودگاه

و یا حتی اداره گذرنامه کاري دارد او می تواند در اسرع وقت کار ما را انجام دهد و بعد خداحافظی کرد و رفت پس 

 از رفتن او آقاي مروت گفت: 

تا حدودي مرا در جریان موضوع قرار داده، ولی بهتر است خودتان شرح مفصلی از آنچه اتفاق افتاده  با اینکه فرزاد

 به من بدهید تا به طور دقیق در جریان کار قرار بگیرم و بعد از ان ان شاءاهلل بتوانم کار مفیدي صورت بدهم 

لت می کشیدم، ولی دقیق و کامل شرح حال لحظه اي مکث کردم تا افکارم را متمرکز کنم. با اینکه از حمید خجا

 مختصري از زندگی ام را براي او تعریف کردم. آقاي مروت در برگه اي که پیش رو داشت مطالبی یادداشت

می کرد. هنگام صحبت چشمم به حمید افتاد و او را دیدم که با چهره اي گرفته به نقطه اي خیره شده است. نمی دانم 

 دس زدم از شنیدن شرح حالم متاثر شده است. وقتی صحبتم به پایان رسید مروت پرسید: چه فکر می کرد، ولی ح

 از چه تاریخی بهتاش شما را ترك کرده؟

 همان طور در ذهن حساب کردم و گفتم: پس از مرخص شدن از بیمارستان... تیرماه سال گذشته بود که دیگر 

 چند وقت بعد که به شریک سابقش زنگ زدم به من گفت کهبهتاش را ندیدم و حتی تلفنی هم از او نداشتم. 

 مسافرت رفته است .

 مروت علت بستري شدنم در بیمارستان را پرسید. وقتی گفتم به خاطر بیماري قلبی ام فرزندم را از دست دادم

نوشت و از من و خیلی متاثر شد. پس از پرسشهاي زیادي که همه را با دقت پاسخ دادم نام و مشخصاتم را در فرمی 

 حمید خواست آن را امضا کنیم. با یک نظر به فرم فهمیدم توسط آن، من او را به عنوان وکیل خود به

 دادگاه معرفی کرده ام

 مروت فهرست مدارکی که باید به او می دادم در برگه اي نوشت و گفت در اسرع وقت آنها را به او برسانم تا

 در بین فهرست گواهی متخصص قلب و مدارك بستري شدنم در بیمارستان به هر چه زودتر کار را آغاز کند.

چشم می خورد. کار ما حدود دو ساعت طول کشید. وقتی دفتر او را ترك می کردم احساس کردم امید به قلبم 

مید پس بازگشته است و در دل دعا کردم خدا کمک کند تا بتوانم از کابوس این ازدواج شوم و نامیمون رها شوم. ح

 از رساندن من به منزل به سر کار رفت و من به انتظار نشستم

 بر خالف تصورم کارها به سرعت پیش می رفت. دادخواستی از طرف من توسط مروت تنظیم شد که در آن

 ضمن شکایت از کیان مهریه ام را به اجرا گذاشتم. مدارك به دادگاه فرستاده شد و ضمن اقامه دعوي حکم

موقت کیان صادر شد. مشکل فقط عدم حضور کیان در ایران بود که با فشاري که فرزاد به موسوي می بازداشت 

آورد هر لحظه امید می رفت تا کیان براي رفع این مشکل به ایران بیاید و در دامی که برایش پهن کرده بودند بیفتد. 
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به همین خاطر در این کار تعلل می کرد. با  گویا کیان هم می دانست اگر به ایران بیاید به مشکل برخواهد خورد

 ناامیدي فکر کردم اگر کیان به ایران نیاید چه خواهد شد. یک بار که این را از مروت پرسیدم با لبخند

 گفت بهتر است خوشبینانه تر بیاندیشم و مرا مطمئن کرد آن قطعه زمین چیزي نیست که کیان بخواهد از آن

 بگذرد.

 نتظار عاقبت یک روز مروت به منزل زنگ زد و ضمن صحبت با حسام به او گفت که نام کیانپس از سه هفته ا

در پرواز روز بعد استانبول به ایران است و از او خواست که راس ساعتی که گفته در فرودگاه حضور داشته باشد. 

 فت: حسام بی درنگ شماره تلفنی را گرفت و بعد از برقرار شدن تماس شنیدم به شخصی گ

 سالم...

 ممنون....زنگ زدم بهت بگم مروت تماس گرفت. صبح می رم فرودگاه. تو هم با بچه ها هماهنگ کن اگه

 مشکلی پیش اومد هواي کار رو داشته باشن .

 کنجکاو بودم بدانم حسام با چه کسی صحبت می کند که شنیدم: ممنون... نه احتیاجی نیست. حکم دست 

 حراست فرودگاه هماهنگ شده...باشه اگه کاري بود خبرت می کنم... باشه.... خداحافظ وکیله. با بچه هاي 

 بعد گویا چیزي به یادش آمده باشد گفت: آخ راستی عرفان، یادم رفت فردا باید گزارشها رو تحویل فرمانده 

 بدیم. یادت نره....قربانت.... پس تا بعد .

حتی در فکرم نمی گنجید عرفان باشد گوش سپردم. با اینکه می دانستم همه با ناباوري به مکالمه حسام با کسی که 

عالم از موضوع من باخبرند، اما احساس شرم از اینکه فهمیدم عرفان هم در جریان کار من است سرم را پایین 

حال به این  انداختم. سینی چاي را جلوي حسام گذاشتم و براي آماده کردن وسایل شام به آشپزخانه رفتم. در همان

فکر کردم که االن پیش خودش چه فکر می کند. شاید از اینکه این بال سر من آمده بود دلش خنک شده بود. 

 ناخودآگاه به یاد حرف افشین افتادم که گفته بود:آه من پاسوزت کرد

 ون شکاگر چه به این حرف افشین معتقد نبودم،ولی بدون شک نسبت به عرفان چنین عقیده اي داشتم. بد

 پستی اي که در حق او کردم نتیجه اش این بود که اکنون گرفتارش بودم. کاري که در حق او کردم رذالت بود،

 ولی آیا مگر چاره دیگري داشتم؟چطور می توانستم به او بله بگویم در حالی که وجودم آلوده گناه بود. چطور

 صفا بود.حیف!می توانستم او را بفریبم در حالی که او همه پاکی و 

 با صداي حسام که مرا می خواند به خودم آمدم و متوجه شدم هنوز در افسوس گذشته به سر می برم. نفس

 .عمیقی کشیدم تا فکر او را از سرم بیرون کنم. هر چه بود تمام شده بود و نباید حتی فکرش را می کردم

 م هر چه زودتر مشکلم را حل کندآن شب تا صبح بیدار بودم و ضمن خواندن نماز از خدا خواست

 

روز بعد با وجود بی خوابی و خستگی شب گذشته تا زمانی که حسام زنگ نزده بود و به ما اطالع نداد که کیان در 

 بازداشتگاه به سر می برد آرام و قرار نداشتم. آن قدر در اتاق قدم زده بودم که پاهایم از شدت درد ورم

 سام تازه حس از پاهایم رفت و به جاي آرامش در وجودم ترس ریشه دواندکرده بود. بعد از تلفن ح

ترسی بی دلیل که خودم هم نمی فهمیدم از چه نشات می گیرد. آیا از کیان می ترسیدم؟ دلیل آن چه بود؟شاید 

زل آمد. ناآگاهی از آنچه می خواست اتفاق بیفتد چنین احساسی در من به وجود می آورد. ساعتی بعد حسام به من

پس از مدتها آرامش را در وجود او احساس کردم، در حالی که خودم از این آرامش بی بهره بودم. حسام تعریف 
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کرد که چگونه با هماهنگی پلیس فرودگاه از آمدن او مطلع شده است و به محض حضور در سالن ترانزیت نیروي 

 النتري برودانتظامی از او خواسته اند براي پاره اي از توضیحات به ک

 از حسام پرسیدم خودت او را دیدي؟

 از دور، چون می دانستم اگر نزدیکش بروم نمی توانم جلوي خودم را بگیرم و با مشتی که حواله صورتش _

 می کردم کارمان را با مشکل مواجه می کنم .

 منو ببخش، تو این مدت به همتون خیلی زحمت دادم _

 که حرف می زنی احساس می کنم دختر همسایه مون این حرف رو به من میگه،  حسام با خنده گفت: این جور

 نه خواهرم. حاال پاشو برو یک استکان چاي براي من بیار تا شاید ببخشمت 

به او لبخند زدم و براي انجام خواسته اش از جا برخاستم. وقتی در آشپزخانه تنها شدم سرم را بلند کردم و از ته قلب 

 ر کردم که حمایت خانواده ام شامل حالم می شودخدا را شک

 بعد از ظهر همان روز کیان با ارائه سند از بازداشتگاه خارج شد. وقتی این خبر را شنیدم با ترس و ناراحتی به

 مروت زنگ زدم. صداي آرام و خونسرد او آرامش رفته ام را به من بازگرداند. او ضمن دادن اطمینان به من

 جا نخواهد رفت، زیرا اوال ممنوع الخروج است، در ثانی فکر نمی کنم آن قدر احمق باشد که بهتاش هیچ 

 بخواهد کاري کند تا بدون دردسر راي به نفع ما صادر شود .

 متوجه منظورش نشدم و گفتم: در چه صورت دادگاه به نفع ما راي می دهد؟

 د و یا در دادگاه حضور نداشته باشد اگر کیان بهتاش بخواهد به هر دلیل کشور را ترك کن_

 با خیال راحت از مروت خداحافظی کردم و سعی کردم دلشوره و بدبینی را از خودم دور کنم

 نخستین جلسه دادگاه کشنده ترین و سخت ترین پیش آمد براي من بود. مواجه شدن با کیان خیلی برایم

 بدنم آشکارا به لرزه افتاد طوري که حس کردم نمی توانمسخت بود. وقتی او را دیدم که به ما نزدیک می شد 

 سرپا بایستم و از حمید که کنارم ایستاده بود خواستم مرا از آنجا خارج کند. با این حال ناچار بودم جلوي میز

به من  قاضی کنار او قرار بگیرم. هر بار که نگاهش به من می افتاد صد بار می مردم و زنده می شدم. گاهی متفکرانه

خیره می شد. در آن لحظه نمی دانم چه فکري می کرد، ولی حس کردم از اینکه مرا مریض و الغر نمی بیند خیلی 

 تعجب کرده است. کیان خودش هیچ تغییري نکرده بود و درست مثل روز اولی بود که دیده بودمش

 کرد به من عالقه دارد و به هیچ عنوان قاضی اتهام او را تفهیم کرد، ولی کیان اتهامش را قبول نداشت و اظهار

 قصد طالق دادن مرا ندارد

 قاضی پرسید چرا کشور را ترك کرده. او پاسخ داد: بنا به دالیل شغلی و بعد عنوان کرد که آمده تا مرا همراه

 خود ببرد

 و به وکیلم نگاه با حیرت چشم از چهره خونسرد و آرام او که چنین اراجیفی را تحویل قاضی می داد برداشتم

 کردم. او با اشاره از من خواست آرامش را حفظ کنم و هیچ حرفی نزنم. پس از اظهارات کیان آقاي مروت با

ذکر دالیل و شواهدي عنوان کرد که اگر آن طور که کیان اظهار کرده بود تا این حد به من عالقه داشت هیچوقت مرا 

 می رفت. کیان با پررویی گفت:در بستر بیماري رها نمی کرد و بی خبر ن

 دلیل این کار این بود که دسترسی به همسرم نداشتم تا او را در جریان سفرم بگذارم .

 قاضی از او پرسید: مگر منزل مادر همسرتان خارج از تهران بود؟
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 خیر، منتها بنده با آنان رفت و آمد نداشتم _

 پاسختان را بفرمایید =قاضی گفت: متوجه منظورتان نشدم، یک بار دیگر 

 کیان با قیافه حق به جانبی گفت: روابط خانواده همسرم با من خوب نبود. من هم با خودم فکر کردم حتی اگر 

 هم به منزلشان بروم امکان دارد نتوانم او را ببینم .

 حفظ کنم مرتب با دروغهایی که سر هم می کرد نفسم در حال بند آمدن بود. براي اینکه بتوانم آرامشم را

 نفسهاي بلند می کشیدم

 قاضی از او پرسید: آیا خانواده همسرتان مانع از دیدار شما با ایشان می شدند؟ 

 کیان نگاهی به من کرد و گفت: سابق بر این که این طور بود 

 نتوانستم طاقت بیاورم و گفتم: آقاي قاضی به خدا دروغ میگه 

 تا صحبت نکنم. به وکیلم نگاه کردم. دستش را به نشانه سکوت به طرف لبشقاضی با دست به من اشاره کرد 

 برد

 قاضی از کیان پرسید: اگر فرض بگیرم حرف شما صحیح باشد آیا نمی توانستید توسط شخص دیگري و یا حتی 

 تلفنی به همسرتان اطالع بدهید که قصد دارید براي منظور خاضی از کشور خارج می شوید؟

 اظهارات قبلی ام امکان نداشت بنا به_

 قاضی تاملی کرد و بعد ادامه داد: خب، باز هم فرض می کنیم شما درست می گویید، آیا فروش منزلتان هم به 

 دلیل خصومت شما با خانواده همسرتان بوده؟ 

 نه جناب قاضی، من پول منزل را براي کار تجارت در خارج از کشور الزم داشتم . _

 م به حدي بود که شما را مجبور کرد حتی وسایل همسر خود را هم بفروشید ؟این لزو _

کیان نیشخندي زد و گفت: جناب قاضی، همسر من حتی یک دست لباس هم به منزل من نیاورده بود. یعنی شما می 

 فرمایید من حق فروش وسایل خودم را نداشتم؟ 

 ون می دانستم باید سکوت کنم به ناچار دندان روي جگراز این همه بی شرمی و رذالت بغض گلویم را فشرد، چ

 فشردم.

 قاضی نگاه دقیقی به کیان انداخت و گفت : شناسنامه همسرتان چه؟آیا آن هم جزو وسایل شخصی شما بوده؟

ش را خب بالطبع وقتی دسترسی به او نداشته باشم که حتی از رفتنم او را با خبر کنم، چطور توقع دارید شناسنامه ا _

 به او مسترد کنم 

 هر چه قاضی از او می پرسید با پاسخهاي مسخره و بچه گانه پاسخش را می داد طوري که یک آدم کودن هم

می فهمید که او همه ما را به مسخره گرفته است. لحظه اي وکیلم از قاضی اجازه گرفت و برگه هایی را جلوي 

 برگه ها از کیان پرسید آقاي بهتاش اینجا عنوان شده که  گذاشت. قاضی پس از لحظه اي مکث و رویت دقیق

 شما به دفعات مبادرت به ضرب و شتم همسرتان کرده اید، آیا این موضوع صحت دارد؟ 

 کیان نگاهی به من انداخت و گفت: نه، چنین چیزي را قبول ندارم. آیا مدارکی دال بر این ادعا وجود دارد؟ 

 ر گفت: بنا به اظهاراتی که در این برگه ثبت شده است شب قبل از بستري شدن قاضی پاسخ نداد و بار دیگ

 ایشان در بیمارستان توسط شما مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و به احتمال زیاد دلیل سقط جنین همین

 بوده است .
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 من بیماري قبلی کیان نیشخندي زد و گفت: هر کس هر چه بخواهد می تواند عنوان کند. دلیل مرگ فرزند 

 همسرم بوده و در مورد این موضوع پزشک متخصص قلب هم در جریان هستند. دراین رابطه به جاي اینکه من

شاکی باشم ایشان دست پیش گرفته. حاال که چنین چیزي پیش آمد، من از همسرم و خانواده او به خاطر مرگ 

 فرزندم شاکی هستم .

 اش چه نقشی در مرگ فرزندتان داشته اند؟  قاضی پرسید: همسر شما و خانواده

 همسر من و خانواده اش بیماري قلبی او را از من پنهان کرده بودند و این پنهان کاري باعث مرگ فرزندم شد ._

اشک از چشمانم جاري شد. دلم نمی خواست گریه کنم، ولی دردي عمیق در ناحیه قلبم احساس می کردم که باعث 

م را آرام نگه دارم. سرم را زیر انداختم و براي مهار احساساتم دندانهایم را به هم فشار می شد نتوانم خود

 دادم.صداي کیان مرا از فکر بیرون آورد

 تمام اظهارات همسر من دروغ است. چنانچه ایشان نتواند ادعاهاي خود را در رابطه با آزار و اذیتی که در_

 ثیت می کنم .منزل من دیده ثابت کند بنده اعاده حی

 قاضی نگاهی به من انداخت و گفت: این موضوع را همسر شما عنوان نکرده، بلکه این اظهارنامه از طرف همسر 

 پدر شما، خانم خدیجه روح پرور تنظیم شده است .

از شنیدن این مطلب به حدي جا خوردم که همان لحظه اشکم بند آمد و ناخودآگاه نگاهم به کیان افتاد. رنگ 

 صورتش از شدت خشم به تیرگی زد. کیان لحظه اي مکث کرد و گفت: 

من این اظهارات را قبول ندارم و آنها را تکذیب می کنم. در ضمن تا جایی که می دانم همسر پدر من در کانادا اقامت 

 دارند، پس نمی توانند به عنوان شاهد چنین ادعایی داشته باشند .

 لبم فرو ریخت.همان لحظه با شنیدن صدایی ق

 من اینجا هستم و در صحت و سالمت اظهار می کنم تمام مطالبی که در آن اظهارنامه نوشته ام حقیقت داره  _

 با حیرت به عقب برگشتم و کنار در ورودي دادگاه کتی را دیدم که به ما نگاه می کند.عینکی دودي به چشم

 زده بود و لبخند معنی داري بر لب داشت

 یرت زبان بند آمد.نمی توانستم حتی تکان بخورم.سایر کسانی که آنجا بودند خیلی تعجباز شدت ح

 کردند.حضور کتی به عنوان یک شاهد بدون شک تأثیر خوبی در روند دادخواست من داشت.کیان با عصبانیت

 .وقتی کتیبه او پرخاش کرد و او را محکوم کرد که از طرف ما پولی دریافت کرده تا علیه او حرف بزند

اظهاراتش را در حضور قاضی تأیید کرد کیان با خشم به او گفت حقش را کف دستش می گذارد.کتی خونسرد و آرام 

 خطاب به او گفت اگر این کار را بکند و حقی را که او و پدرش در این مدت از او ضایع کرده اند به او

 برگرداند خیلی هم ممنون خواهد شد

 

 شرایطی خیلی خوشحالم کرد.حضور او برگ برنده اي براي من به حساب می اومد و تمام دیدن کتی در چنین

ادعاي مرا در مورد ظلمی که کیان نسبت به من روا داشته بود ثابت می کرد.همان موقع فهمیدم از طریق فرزاد و 

 ه خاطر من متحمل شدهمهرناز در جریان کارهاي من بوده و زحمت آمدن به ایران و حضور در دادگاه را فقط ب

 .تا به عنوان یک شاهد معتبر اجازه ندهد حقی از من ضایع شود

 این طور که خودش گفت این به جبران خطاي گذشته اش بود که باعث شده بود کیان بتواند با تالش و پیگیري
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 او مرا به دست آورد

 ر خوشحالی کردم.کتی الغرتر از پیش شدهپس از اتمام جلسه دادگاه،کتی را در آغوش گرفتم و از دیدنش اظها

 بود،ولی روحیه بسیار خوبی داشت.از او حال دخترش را پرسیدم.ضمن تعریف از اوضاع و احوال زندگی شا

 گفت: درس مهتاب چند وقتیست که تمام شده و در بیمارستانی مشغول کار است.کتی با رضایت اعالم کرد

 نده مشغول به کار شده است و از این بابت خیلی خوشحال بود.ازخودش هم در فروشگاهی به عنوان فروش

 اینکه عاقبت روي آرامش را دیده بود خیلی خوشحال شدم و برایش آرزوي موفقیت کردم.با وجود اصرار من

 اکتی براي اقامت هتل را به آمدن به منزل ما ترجیح داد و گفت صبر می کند تا نتیجه کارم را ببیند و بعد اران ر

 ترك کند.جلسه دوم دادگاه ما با فاصله ده روز برگزار شد.پیش از شروع جلسه، کیان از قاضی اجازه گرفت و

 در حضور او و سایر کسانی که در جلسه بودند از من خواست از شکایتم صرف نظر کنم و به زندگی با او ادامه

 ردبدهم و اظهار داشت که تمام سختیهاي گذشته را جبران خواهد ک

از شدت ناراحتی زبانم بند آمده بود.می دانستم کیان با این کار می خواهد خود را تبرئه کند و با این حربه رأي 

 دادگاه را به نفع خود تغییر دهد.بعد از حرفهاي کیان قاضی لحظه اي تأمل کرد و خطاب به من گفت: 

دارد و هنوز هم مایل است با شما زندگی  خانم سعیدي این طور که همسر شما عنوان می کند به شما عالقه

 کند.نظرشما در این مورد چیست؟

 با اینکه سعی می کردم محکم و قاطع پاسخ بدهم،ولی از شدت اضطراب می لرزیدم.گفتم .: نه،دیگه نمی تونم 

 اي مروت از قاضی اجاره گرفت و خطاب به کیان گفت: آیا شما تضمین می دهید زندگی خوب و شایسته اي بر

 موکل من مهیا کنید؟ 

 با استیصال به وکیلم نگاه کردم.مروت با آرامش اشاره کرد لحظه اي صبر کنم و بعد به کیان چشم دوخت

 صداي کیان را شنیدم که گفت : بله،تضمین می دهم که زندگی خوبی براي ایشان فراهم کنم

 مروت بی معطلی گفت: این تضمین به چه صورت خواهد بود؟ 

 هر طور دادگاه تعیین کند . _

 صداي مروت در گوشم پیچید: آیا تضمین می دهید که رابطه خود را با خانمی به نام شراره وثوق که البته این 

 رابطه به قبل از ازدواجتان با خانم الهه سعیدي و در طول زندگی مشترکتان با ایشان برمی گردد قطع کنید؟ 

 ام احساس کردم.من هم از عنوان چنین مطلبی توسط وکیلم خیلی جا نگاه خشمگین کیان را روي چهره

 خوردم،زیرا به خاطر نمی آوردم چنین مطلبی را به او گفته باشم.جرأت چرخاندن سرم را به طرف برادرانم

 نداشتم.در این دو جلسه دیگر چیزي نمانده بود که از آنان پنهان مانده باشد

 او خواست به سوال وکیلم پاسخ دهدقاضی در مقابل سکوت کیان از 

 صداي کیان مرا از فکر بیرون آورد

 نه جناب قاضی،این موضوع صحت ندارد.این زاییده ذهن مریض و شکاك همسر بنده است ._

 مروت به طرف قاضی رفت و در حالی که برگه هایی را روي میز او می گذاشت گفت: با وجود اظهارات کیان 

 موضوع این مدارك نشان می دهد که ایشان با شناسنامه المثنی اقدام به ازدواج با خانم بهتاش در مورد این

 شراره وثوق کرده است .

 قلبم فرو ریخت.ناخوداگاه به کیان نگاه کردم.بغض سنگینی گلویم را فشرد و احساس سستی در پاهایم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 6 9  

 

 کردم.شراره!پس عاقبت کیان به وصل او رسید،اما به چه قیمتی؟

 ضی پس از رویت ورقه از کیان پرسید در مورد این موضوع چه حرفی دارد.سکوت کرد.شاید از لو رفتن اینقا

 موضوع به حدي جا خورده بود که زبانش بسته شده بود.به هر حال سکوت او به منزله تیر خالص بود

 

 د بازي را تمام کند،زیرا فقطپس از اتمام جلسه دوم دیگر مطئن شدم کیان مجبور است طالقم دهد.او مجبور بو

 همین یک راه برایش باقی مانده بود.با موضوع ازدواج مجددش بدون رضایت من کار برایش مشکل شده بود و

 این طور که مروت می گفت وقت زیادي هم نداشت و هر چه زودتر باید به ترکیه بر می گشت تا بتواند اقامت

 در دادگاه اعالم کنم در صورتی رضایت می دهم که کیان طالقم آمریکا را دریافت کند.مروت به من گفت

 بدهد

 یک هفته بعد براي بدرقه کتی به فرودگاه رفتم.وقتی او را باري خداحافظی می بوسیدم مثل همیشه از من

 خواست تا او را ببخشم.در حالی که اشک از چشمانم روان بود به او گفتم که همیشه او را به عنوان بهترین

 دوست به یاد خواهم داشت

عاقبت پس از جلسه سوم،قاضی با بررسی دقیق شواهد پزشکی از هر کدام از ما خواست دو نفر به عنوان شاهد به 

دادگاه معرفی کنیم.شاهدان من برادرم حمید و آقا مسعود بودند و کیان دو نفر غریبه را به عنوان شاهد معرفی کرد. 

 ک ماه و نیم بعد بودقاضی حکم طالقم رو صادر کردپس از جلسه چهارم که حدود ی

 این حکم به منزله روح دوباره اي بود که از طرف دادگاه تعیین شده بود حاضر شدم و زیر دفتر طالق را امضا

 کردم. کیان چکی را که به عنوان بخشی از مهریه ام از طرف دادگاه تعیین شده بود در دفترخانه تحویلم داد.من

 به گرفتن آن نداشتم،زیرا مهر اصلی در قلبم بود که از مدتها پیش از بین رفته بود.چک مهریه ام رو بهتمایلی 

به سازمان بهزیستی بخشیدم تا حتی نشانی از او نزد من باقی نماند. کیان شناسنامه ام را هم به من برگرداند،در حالی 

 بگیرم که دیگر نامی از او در آن نباشد.که آرزو می کردم چنین نکند تا بتوانم شناسنامه جدیدي 

 سه روز بعد از اجراي حکم به اتفاق حمید با دسته گلی به دیدن مروت رفتیم تا ضمن تشکر و قدر دانی از تمام

زحمتهایی که در این مدت کشیده بود حق الوکاله او را هم پرداخت کنیم.مروت به سختی مبلغ حق الوکاله اش را 

 چ وجه نیم خواست از ما چیزي دریافت کند.او گفت: قبول کرد و به هی

باور کنید این کار را فقط به جهت دوستی و احترامی که براي فرزاد قائل بودم انجام دادم و اگر راستش را بخواهید 

 من فقط از اعتبار وکالتم

 فرزاد بوده است .استفاده کردم.بیشترین و مهم ترین کار که همان جمع آوري اطالعات و مدارك است کار 

 زمانی که مروت این حرف را زد از ته قلب از فرزاد متشکر بودم که به بهترین نحو به قولش عمل کرده بود

درست یک هفته پس از اجراي حکم طالق فرزاد به منزلمان زنگ زد و ضمن پرسیدن حالم به من تبریک 

 قدم شود به او زنگ می زدم و به خاطر همه چیزگفت.خیلی دوست داشتم پیش از اینکه او براي تلفن زدن پیش

از او تشکر می کردم،ولی راستش خجالت می کشیدم،به خصوص که در خالل صحبتهاي مروت احساس کردم او می 

 خواهد به نوعی به من بفهماند که فرزاد به من عالقه دارد

 ت در جریان کار قرار دارد.مروت بهدر طول مدت دادگاه از او خبر نداشتم،ولی خوب می دانستم از طریق مرو
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من گفته بود: فرزاد به خاطر قولی که به شما داده بود شب و روز براي خودش نگذاشته،طوري که گاهی تعجب 

 میکردم این موضوع چرا باید براي او این قدر مهم باشد

 سخت از زندگیتان از این صداي فرزاد مرا به خود آورد: به هر حال امیدوارم با پشت سر گذاشتن این مرحله 

 پس همیشه موفق باشید و آینده اي روشن پیش رویتان باشد .

 باور کنید این خواسته قلبی من بود که بتوانم کاري براي شما انجام دهم پس این قدر با

 تشکر معذبم نکنید .

فاقی باشم و این احساس چیزي مکالمه ما به همین جا ختم شد،ولی احساسی به من می گفت باید در آینده منتظر ات

 نبود که قلبم پذیرایش باشد.

 با وجودي که عاقبت کابوس طوالنی من به پایان رسیده بود،اما تا مدتها باورم نمی شد که از بند این ازدواج

 رنامبارك خالص شده ام.تنها یک چیز می داد و آن این بود که هنوز نفهمیده بودم چرا کیان مرا بازیچه خود قرا

 داده بود در حالی که می دانست او را دوست دارم.

 نزدیک به یک سال و اندي بود که با کیان زندگی مشترك نداشتم،ولی همیشه امید داشتم او روزي برگردد.اما

 حاال که طالقم را گرفته بودم حس می کردم خلئی در وجودم پیدا شده است.این خالء از غیبت کیان نبود،زیرا او

 واسته بود در قلبم بمیرد.بدون شک این جی خالی از عشق و امید نشأت می گرفت،زیرا زمانی او راخودش خ

 عاشقانه دوست داشتم و دل به محبت او بسته بودم و چه سخت است اسیر محبتی دروغین بودن

 چه بگویم به تو اي رفته زد ست

 بودم از مستی چشمان تو مست

 این منِ سنگ پرست

 که دلش را به دل سنگ تو بستمرگ بر آن 

 خیلی سعی می کردم خودم را با شرایط جدید زندگی ام وفق دهم،ولی چیزي مانع از آرامشم بود،احساس

 ترس،خالء، پوچی و بیهودگی می کردم.یادآوري گذشته برایم چون کابوس بود.در عین حال به آینده نیز

 کرد و همه چیز را براي خودم تمام شده می دیدم.در آن امیدوار نبودم.سایه ترسی شوم بر روحم سنگینی می

 شرایط مانند کسی بودم که دست از دنیا شسته و به امید مرگ نشسته باشد.این تغییر روحیه براي خودم هم

 خیلی عجیب بود،زیرا تا پیش از طالق براي خودم هزار نقشه و برنامه داشتم که اکنون همه بی معنی جلوه می

افسردگی و انزوا هر روز بیشتر بر عمق جانم ریشه می دواند و این احساس زمانی به اوج خود می  کرد.احساس

رسید که در جمع خانواده ام بودم.شاید دیدن روابط صمیمانه شبنم و عاطفه با برادرانم و یا الهام و مسعود چنین 

د گذاشت زندگی راحتی داشته باشم.در حسی را در من القا می کرد که تجربه تلخی را کسب کرده ام هرگز نخواه

آن لحظه مطمئن بودم براي همیشه تنها خواهم ماند و هیچ گاه کسی نخواهد توانست نیمه گمشده وجودم را به من 

بازگرداند.بارها و بارها مسئله را براي خودم حالجی کردم و به خودم قبوالندم که اشتباه تلخ گذشته ام باید مقدمه 

باشد،ولی همین که به آینده پوچ و سراسر خالی ام فکر می کردم ناامیدي سرتا سر وجودم را می  موفقیت آینده ام

گرفت.فقط گاهی کورسویی از امید در شب بی ستاره زندگی ام خودنمایی می کرد که با پیش آمدي آن نیز به 

 خاموشی گرایید و مرا ناامید و سرگردان در ظلمت شب زندگی ام فرو برد.
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ز از صبح احساس دلشوره و نگرانی داشتم.این نگرانی از زمانی شروع شد که عالیه خانم به منزلمان زنگ آن رو

 زد.وقتی مادر گوشی تلفن را برداشت من خواستم از هال خارج شوم که شنیدم مادر گفت:

 به،سالم سادات خانم ...

 است.می خواستم به بهانه اي در اتاق خیلی کنجکاو شدم بدانم عالیه خانم براي چه به منزلمان زنگ زده

 بمانم،ولی وقتی نگاه مادر را متوجه خود دیدم ترجیح دادم دنبال کارم بروم و با خود فکر کردم بعد می فهمم

موضوع از چه قرار است به همین خاطر نفهمیدم صحبتشان در مورد چیست. مشغول شستن حیاط بودم که مادر براي 

باعث شد نتوانم از او بپسم عالیه خانم چه کارش داشت.پس از بازگشتش هم دیگر رویم خرید بیرون رفت. همین 

 نشد چیزي بپرسم، زیرا ترسیدم مادر فکر کند چرا این قدر کنجکاوي به خرج می دهم.دلشوره و

 راهکنجکاوي تا پی بردن به موضوع با من بود.عصر همان روز عاطفه و حسام به منزلمان آمدند تا مادر را هم

 خود به منزل حاج مرتضی ببرند.آن گاه فهمیدم تمام نگرانی ام از کجا ریشه می گیرد.فهمیدم قرار است براي

عرفان به خواستگاري بروند فقط خدا می داند چه حالی پیدا کردم.آن لحظه از خدا خواستم تا به من طاقت بدهد تا 

ري نشود که از رنگ و رویم پی به مکنونات قلبی ام ببرند.بی جلوي عاطفه و حسام و مادر روحیه ام را حفظ کنم و طو

نهایت سعی کردم روحیه ام را جلوي آنان حفظ کنم و تا زمانی که منزل هستند بتوانم لبخند بزنم،ولی به محض اینکه 

ان از منزل خارج شدند مانند مصیبت زده اي گریستم. خیلی خوب می دانستم چقدر خودخواهانه فکر می کنم. عرف

هیچ وقت سهم من نبود که بخواهم براي از دست دادنش بگریم.من این ادعا را وقتی می توانستم داشته باشم که او 

به خواستگاري ام نیامده بود،نه اینکه با پستی غرورش را بشکنم و طوري از او بخواهم خودش را کنار بکشد که پیش 

م باد!ساعتها گریستم تا اینکه چشمه اشکم خشکید و بعد چشم همه نامرد جلوه کند.خودم کردم که لعنت بر خود

توانستم فکر کنم.غم عجیبی در قلبم موج می زد.شاید تا ان وقت درك نکرده بودم تا چه حد مهرش همیشه حاکم 

بر قلبم بوده.بیچاره من دیگر تباه شده بودم و آسمان زندگی ام شبی بود که حتی یک ستاره هم نداشت تا دلم را به 

 رسوي آن خوش کنم.بیچاره من که هنوز اسیر شب زندگی ام بودم.کو

 نفهمیدم چند ساعت گذشت،ولی وقتی صداي بسته شدن در حیاط را شنیدم تازه به خودم آمدم و فهمیدم در

 تمام این مدت از جایم تکان نخورده ام.بدون اینکه خودم را ببینم می دانستم به خاطر گریه چشمانم به شدت

ه است و قیافه ام به خوبی مشخص می کند که مصیبتی داشته ام.براي اینکه مادر مرا با آن وضع نبیند به پف کرد

 سرعت به طرف اتاق کوچک خودم رفتم و با گذشاتن بالشی زیر سرم خورم را به خواب زدم.مادر که فکر می

 تا بخوابد کرد خوابیده ام بدون اینکه چراغ اتاق را روشن کند پتویی رویم کشید رفت

صبح روز بعد هنوز آثار گریه روي صورتم بود و سر سفره صبحانه احساس کردم مادر با کنجکاوي و تردید به چهره 

 ام نگاه می کند.به بهانه اي خواستم از نگاهش بگریزم که گفت

 الهه دیشب چقدر زود خوابیدي؟

استم بلند شوم که مادر با حرفی حس حرکت را از بدون اینکه به چهره اش نگاه کنم گفتم: خیلی خسته بودم و خو

 بدنم.به بهانه اي خواستم از نگاهش بگریزم که گفت: 

 نمی خواهی بدونی دیشب چی شد؟ 

با اینکه تشنه شنیدن بودم،ولی می دانستم شاید نتوانم خوددار باشم و ممکن است خودم را لو بدهم به همین خاطر 

 وسایل سفره گرم می کردم گفتم:  در حالی که سرم را به جمع کردن
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 راستی یادم رفت بپرسم،تموم شد؟ 

 هنوز که چیزي معلوم نیست ._

 با تعجب به مادر نگاه کردم و گفتم : مگه دیشب نرفتین خواستگاري؟ 

 مادر لبخند معنی داري زد و گفت: چرا،ولی دیشب فقط به عنوان معارفه رفته بودیم 

 فامیلشون نیست ؟ دیگه چه معارفه اي،مگه _

 خب چرا،ولی یک رسم و رسوماتی هست که باید رعایت بشه . _

 بدون اینکه چیزي بپرسم بلند شدم تا سینی را به آشپزخانه ببرم.شنیدم مادر گفت: ولی فکر می کنم عرفان 

 زیاد راضی به این ازدواج نیست .

 م: شما از کجا می دونید؟قلبم فرو ریخت.بدون اینکه بتوانم زبانم را مهار کنم گفت

 مادر دستی به صورتش کشید و گفت: واال دیشب که رفتیم اونجا عرفان هنوز نیومده بود.بنده خدا سادات خانم 

 از شدت حرص و جوش گلوش ورم کرده بود.بعد هم که اومد نمی خواست بیاد.حسام کلی باهاش صحبت کرد

 که زشته مردم رو به انتظار بزارند .

 خودش دختره رو انتخاب نکرده مگه _

 نه،پیشنهاد سادات خانم بود که دختر عمه شو براش بگیرن.اتفاقاً دختره خیلی هم خوشگل و خانمه.خانواده_

 خیلی خوبی هم داره.حاال دیگه نمی دونم چرا این طورمی کنه .

 فکري پلید به این اندیشیدم به آشپزخانه رفتم،ولی صحبتهاي مادر تمام فکرم را به خود مشغول کرده بود.با

 خدا کنه همان طور که مادر گفته عرفان راضی به این ازدواج نباشد.خیلی زود به خودم آمدم و ندایی از درون

پاسخم را این طور داد : نباشه که چی بشه،تو باید از خجالت بمیري که چنین فکري رو می کنی،انتظار داري بیاد یک 

 که خیلی پر روییزن بیوه رو گیره.به خدا 

 این سرزنش درونی مرا به حدي شرمزده کرد که دلم می خواست بمیرم

 هفته بعد وقتی از مادر شنیدم قرار است بار دیگر براي خواستگاري بروند فهمیدم عالیه خانم توانسته عرفان را

دم که انتخاب حق مسلم هر مجاب کند که بهتر از مریم کسی براي او نیست.آن شب کمتر بی تابی کردم و قبول کر

 کسیست

 آن قدر صبر کردم تا مادر آمد.آن وقت از او پرسیدم چه خبر بوده.مادر گفت که مریم و عرفان براي صحبت به

 اتاقی رفته اند.نیم ساعت بعد که عرفان بیرون آمده چهره اش آرام و راحت بوده.عالیه خان زیر گوش مادر

 شکر همدیگر را پسندیده اند گفته بود که: مثل اینکه خدا را

 در طول این مدت که مادر از جریان خواستگاري برایم تعریف می کرد به او نگاه می کردم و مرتب به خودم می

 گفتم: یادت نره،اونم حق داره انتخاب کنه.حقشه که خوشبخت بشه.تلقینات فقط جلوي مادر مفید واقع

 راز کشیدم تا بخوابم اثر تمام تلقیناتم از بین رفت و باشد.همین هم جاي شکر داشت.به محض اینکه د

 خودخواهی تمام گریستم و از این شکوه کردم که چرا او باید ازدواج کند.آن لحظه او را نه براي خودم می

 خواستم و نه براي دیگران،دوست داشتم همان طور که هست بماند.

 ام را تحت تأثیر قرار داد.یک روز مهرناز به منزلمان در همین کشاکش درونی بودم که اتفاق دیگري زندگی

 تلفن کرد. با شنیدن صداي او قلبم فرو ریخت.با اینکه لحن کالم او خیلی معمولی و عادي بود،ولی دلشوره و
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 اضطراب دقیقه اي راحتم نگذاشت.مکالمه مهرناز مانند دوستی بود که از اوضاع و احوال دوستش خبر می

 اسی به من می گفت در پس این احوالپرسی منظوري نهفته است. در حین صحبت مهرناز پرسید:گیرد،ولی احس

 الهه جون هنوز ازدواج نکرده اي؟

 گفتم نه بابا همون یک دفعه براي هفت پشتم بسه_

 مهرناز با لحن شوخی گفت: این حرف رو نزن همه که پدر سوخته نیستند. از دهانم پرید وگفتم براي من که

 همه پدر سوخته وعوضی هستند

 مهرناز با صداي بلند خندید وگفت: نه عزیزم وجود یک آدم عوضی دلیل نمیشه آدم در مورد همه این قضاوت

 رو بکنه

 بحث به همین جا خاتمه یافت ودیگر صحبتی در این زمینه نشد پس از مدتی مهرناز خواست گاهی به او زنگ

 کارو بکنم هنگام خداحافظی مهرناز گفت راستی فرزاد هم سالم رسوند بزنم من هم به او قول دادم این

 لبم را به دندان گرفتم لحن مهرناز طوري بود که واضح بود منظوري دارد.خجالت کشیدم بگویم به او سالم

 برسانید در پاسخش گفتم سالمت باشند

 سپارم بار دیگر مهرناز با من تماس گرفتاین فکر تا چند روز با من بود همین که خواستم آنرا به فراموشی ب

 و پس از سالم واحوالپرسی مختصري گفت: الهه جون می تونم با مادر جون صحبت کنم

 بدون اینکه در این مورد از او توضیحی بخواهم با رنگ ورویی پریده از او خداحافظی کردم وگوشی را به مادر

 سپردم

 فاقی بیوفتد اما از زود هنگام بودن آن متعجبم کرده بود زیرا هنوز چهاربا اینکه می دانستم ممکن است چنین ات

 ماه از طالقم گذشته بود مهرناز با مادر صحبت کرد واز او خواست روزي را براي مالقات حضوري در نظر بگیرد

رسید این مالقات به چه طفلی مادر هاج وواج مانده بود که به او چه پاسخی بدهد وقتی مادر ناشیانه وبا من من از او پ

منظوریست من هم از رنگ پریدگی دست کمی از او نداشتم نفهمیدم مهرناز به مادر چه پاسخی داد ولی از دیدن 

صورت مادر که آثار تعجب سراسر چهره اش را پوشانده بود فهمیدم موضوع خواستگاري از من را عنوان کرده است 

د وقتی به خود آمد با لحنی که مشخص بود از مطرح شدن این موضوع خیلی تا چند لحظه مادر مانده بود که چه بگوی

جا خورده گفت: راستش خیل غافلگیر شدم اگه اجازه بدید من این موضوع رو با الهه وبرادرانش در میان بگذارم بعد 

 به شما جواب میدم.

 از بودم وقتی به خود آمدم بامانند مصیبت زده اي به دیوار تکیه داده بودم وشاهد گفت وگوي مادر ومهرن

 مهرناز خداحافظی کرده و گوشی را گذاشته بود مادر به من نگاه کرد وگفت: هیچ باورم نمی شه این قدر زود

 پاي خواستگار به خونمون باز بشه

جازه احساس خجالت سر تا پایم را گرفت یک لحظه به گذشته باز گشتم و به یاد خواستگارانی افتادم که از مادر ا

 آمدن به منزلمان را می خواستند احساسم با آن زمان قابل مقایسه نبود آن زمان یک نوع حس کنجکاوي 

 از اینکه چه کسی قرا است به خانه مان بیاید در وجودم موج می زد ولی حاال چه؟چون مار گزیده اي از هرچه

 ریسمان بود می ترسیدم

 ت باید چکار کنیم؟مادر نفس عمیق کشید و گفت: الهه به نظر

 با شرم نگاهم را از او گرفتم وگفتم: من یکبار نظر خودم رو اعمال کردم به غلط کردن افتادم
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 مادر سرش را تکان داد وگفت: نمی دونم واهلل بزار با بچه ها صحبت کنم ببینم اونا چه نظري دارند

 م به اتاق حسام رفتم اتاق او مامن ومحلچیزي نگفتم مادر به آشپزخانه رفت من هم براي منظم کردن افکار

 آسایش و تمرکز فکر من شده بود هر وقت احساس می کردم به جاي دنج و آرام احتیاج دارم بهتر از اتاق

 جایی را سراغ نداشتم روي تختش نشستم ودر حالی که به تابلوي خط روي دیوار خیره شده بودم به فکر فرو

 رفتم

 را پشت سر نگذاشته بودم فرزاد می تونست برایم مرد رویایی وایده آلی باشد که حتی شاید اگر آن تجربه تلخ

 در خواب هم نمی توانستم تصورش را بکنم چهره خوب پول فراوان سفرهاي خارج منزل شیک...ولی این

 سیده بودم کهچیزها دیگر براي من جلوه اي نداشت.زیرا یکبار تمام آنها را تجربه کرده بودم وبه این موضوع ر

 شرط خوشبختی چیزي غیر از این است وتمام اینها بدون آن مانند سرابیست که در عین بودن هیچ چیز نیست

 اکنون معیارم برا ازدواج فرق کرده بود در حالی که هنوز آمادگی مجدد پذیرفتن کسی را به عنوان همسر

ته را فراموش کنم هر چند که یقین داشتم هیچ گاه نداشتم باید فرصت کافی پیدا می کردم تا خاطرات تلخ گذش

 نخواهم توانست تلخی آنرا در ذهنم کمرنگ تر کنم

 تنها مسئله اي که نگرانم می کرد خود فرزاد بود حقیقت این بود که نسبت به او احساس دین می کردم و دلم

ود مطمئن بودمیم تواند همسرش را نمی خواست زحمتهایی که برایم کشیده بود بی پاسخ بگذارم او مرد خوبی ب

 خوشبخت کند زیرا انسان فهمیده اي بود که از درك باالیی هم برخوردار بود ومهم تر از همه اینکه قلب رئوفی

 در سینه اش می تپید بدون شک فرزاد ایده ال بود اما نه براي من که هنوز نتوانسته بودم با خودم واحساساتم

 تیجه ام مرا دچار سرگیجه کرده بود براي فرار از التهاب وترسی که وجودم را فرا گرفتهکنار بیایم افکار بدون ن

 بود از جا برخاستم و اتاق خارج شدم

 متوجه نشدم مادر چه وقت الهام وبرادرانم را در جریان این موضوع قرار داد بار دیگر جلسه مشورتی اعضاي

 خانواده درست مثل واکنش مادر بود همه حیرت زده ومتفکر بهخانواده ام را دور هم جمع کرد واکنش افراد 

 این پیش آمد غیر منتظره وزود هنگام می اندیشیدند حمید عقیده داشت فرزاد مرد خوبیست ولی ازدواج را

 براي من کمی زود می دانست حسام مخالف ازدواج نبود اما عقیده داشت ازدواج من با فرزاد به خصوص که

 کیان بوده مشکالتی سر راهم قرار می دهد در این بین الهام حرفی زد و مرا به فکر فرو برد اوزمانی دوست 

 عقیده داشت قبل از هر گونه تصمیمی براي ازدواج بهتر است با پزشک مخصص قلب شورت کنم تا مبادا خطري

 تهدیدم کند

 دیگري داشت در قالب این کالم آنرا شاید منظور الهام حفظ سالمت من بود وشاید از بیان این حرف منظور

 عنوان کرد ولی هر چه بود آن حرف تلنگري به احساسات و افکارم زد وهمین کافی بود تا مرابه خود بیاورد به

 یاد روزهاي بارداري ام افتادم وبه یاد روزي افتادم که کیان با خشم سرم داد کشید و گفت از جلوي چشمام گم

 ام صداي او در ذهنم تکرار می شد ویاد آوري خاطرات مرا به این فکر انداخت که بهشو من زن مریض نمی خو

 یاد بیاورم موقعیت خاصی دارم که به راحتی نمی توانم هر کسی را که دلم خواست انتخاب کنم

 در اینپس از چند روز فکر کردن به این نتیجه رسیدم که هنوز براي ازدواج آمادگی الزم را ندارم و بهتر است 

 کار عجله به خرج ندهم موضوع را با خانواده در میان گذاشتم واز آنان خواستم هر اقدامی که الزم است انجام

 دهند. حمید با فرزاد تماس گرفت وموضوع را به او گفت به گفته حمید فرزاد خیلی منطقی پذیرفت و از او
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 دانستم دلیل فرزاد چه بود ولی پس از صحبتخواهش کرده بود که اجازه دهد با خود من صحبت کند نمی 

 فهمیدم یکی از انسانهاي شریفی است که نظیر او را کمتر دیده بودم از من عذر خواست که با بیان مسئله

 خواستگاري مرا تحت فشار قرار داده وخواست او را ببخشم وقتی از من عذرخواهی می کرد اشک در چشمانم

 بودم که بایستی از او معذرت خواهی می کردم که تمام زحماتش را بی پاسخ گذاشته بودمحلقه زده بود زیرا این من 

 چیزي که مرا بیش از بیش متاثر کرد این بود که فرزاد سوگند خورد که هرگز براي به دست آوردن من دنبال

 شما یک نوع احساسکارم را نگرفته بود وگفت : درسته که از همون روز اول که شما را دیدم دیدم نسبت به 

عالقه کردم ولی دلم نمی خواد این تصور در شما ایجاد بشه که من تالش کردم که از کیان طالق بگیرید تا خودم 

 تصاحبتون کنم

 در تمام مدتی که فرزاد صحبت می کرد سکوت کرده بودم قلبم ماالمال از تاثر بود با احساس بدي دست به

 وقعیت خاص نبودم وبه او میگفتم که تقاضایش را قبول می کنم با او ازدواجگریبان بودم شاید اگر در آن م

 خواهم کرد ولی احساس مانع از فرو ریختن این دیوار شد فرزاد مرد خوبی بود اما من هرگز عاشق او نبودم و

 بسا او به خاطر تاثري که در قلبم احساس کردم نمی بایست اجازه می دادم باردیگر طعم فریب را بچشد چه

 بیش از آنکه حقش بود الیق خوشبختی بود ومن امیدواربودم هر چه زودتر خوشبختی را با پیدا کردن عشق

 واقعی به دست بیاورد

 فرزاد از من خواست از آن پس به عنوان برادر سومم او را بپذیرم و امیدوار بود این مسئله خدشه اي در روابط

 من و مهرناز ایجاد نکند 

 لی که اختیار اشک هایم را نداشتم از او معذرت خواهی کردم و آنچه را از صمیمدر حا

 قلب برایش آرزو داشتم به زبان آوردم

 بعد از خداحافظی مدتی گریستم ، ولی دلیل گریه ام را نمی دانستم

 رساند که هنوز پس از خواستگاري فرزاد تحول عجیبی در روحیه ام ایجاد شد. شاید تقاضاي او مرا به آن باور

 هم جایی برایم وجود دارد و هنوز می توانم به آینده امیدوار باشم . پس از چند روز فکر به این نتیجه رسیدم

 بهترین کار براي من همانا ادامه تحصیل می باشد و به این باور رسیدم به جاي درگیر کردن افکارم با ناامیدي

 . موضوع را پیش از هر کس با حمید در میان گذاشتم و از اوبهتر است راهی براي پیشرفت فراهم کنم 

 راهنمایی خواستم . حمید با خوشحالی از این موضوع استقبال کرد وبدون اینکه حتی فرصتی براي پشیمانی به

 من بدهد مقدمات کار را فراهم کرد و تا به خود بیایم نامم را در ترم پاییز کالس هاي آمادگی کنکور نوشت .

 مام خانواده از این فکر استقبال کردند و هر کدام با کالمی گرم مشوق راهم شدند به طوري که حتی در فکرمت

 نمی گنجید چنین استقبالی از نظرم شود . شاید همین موضوع باعث شد تا من در معذور اخالقی قرار بگیرم و

 کار را جدي پیگیري کنم

 ماده کردم که در اسرع وقت توسط حسام تهیه شودفهرست کتاب هایی که قرار بود بخوانم آ

 با این که هنوز شهریور به اتمام نرسیده بود ، ولی حس و حال عجیبی داشتم ، به خصوص که با رسیدن پاییز

کالس هاي من هم آغاز می شد .از همان لحظه بی قرار رسیدن ماه مهر بودم ، در حالی که هنوز ده دوازده روز از 

 مانده بود شهریور باقی

 یک شب که همه خانواده دور هم جمع بودند حمید پیشنهاد کرد پیش از تمام شدن تابستان به اتفاق به
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 مسافرت برویم .همه از جمله من از این پیشنهاد استقبال کردیم و بعد از موافقت در این مورد ،موضوع به اینجا

 ند و مادر مشهد را پیشنهاد کرد. آقا مسعود و مادر بهکشیده شد که کجا برویم بهتر است .از مادر نظر خواست

 اتفاق گفتند سال گذشته که این موقع مشهد به مشهد رفته بودند آنجا به حدي شلوغ بوده که نه جایی براي

 اسکان پیدا کرده بودند و نه توانسته بودند درست و حسابی زیارت کنند .مادر ضمن تایید حرف آنان گفت : 

 م رضا برم آره بچه ها راست میگن .مشهد وسط زمستون خوبه که خلوت تره .نمی دونم مادر، هرجاقربون اما

 که خودتون میدونید خوبه

 حمید پیشنهاد کرد شمال برویم .همه با او موافق بودند .الهام به مسعود نگاه کرد و با خنده گفت : تو این فصل

 همدان هم خوب جاییه ، مگه نه آقا مسعود؟

 سعود با محبت به او نگاه کرد و گفت: قدم همه سر چشم. اصال امسال همه مهمون پدر منم

صداي خنده بلند شد.همه میدانستیم خانواده آقا مسعود که شمارشان از بیست سی نفرهم باال می زد هر سال آخر 

ه البته خیلی سال پیش بود. آن تابستان به منزل پدري او در همدان می رفتند. یک بار هم ما به آنجا رفته بودیم ک

موقع الهام تازه مسعود ازدواج کرده بود و پدر هنوز زنده بود. خاطره کم رنگی از آن سفر به یادم مانده بود.همین 

 قدر یادم بود که به اندازه یک هیئت آدم منزل آنان رفت و آمد می کرد و در تمام مدت یک جاي

 پیدا نمی شد. در آخر مجبور شدیم براي بازي زیراندازي گوشه حیاط باغ خالی براي خاله بازي ما دختر بچه ها

 مانندشان پهن کنیم که آن قدر پسربچه ها که حسام هم جزو آنان بود اذیتمان کردند که از خیر بازي گذشتیم

 اهیممسعود اصرار کرد به همدان برویم. مادر از او تشکر کرد و گفت در وقت دیگري مزاحم آقاي صباحی خو

 شد.همان طور که صحبت مسافرت و گردش بود مادر روبه عاطفه کرد و گفت: یادش به خیر اون بار که با

 سادات خانم رفتیم مسافرت براي من یک چیز دیگه بود

 مثل کسی که از خود شک داشته باشد براي فرار از نگاه احتمالی بقیه سرم را به نوازش کردن موهاي لخت و

 کنارم به خواب رفته بود گرم کردم.شنیدم عاطفه گفت: مادرجون چه خوب میشه خاطره اون سالنرم مبین که 

رو باز هم تجدید کنیم.بعد از اون سفر ما چندین و چندبار به اونجا رفتیم، اما مامان همیشه از اون سفري یاد می کنه 

 که با شما رفته بودیم

 اي منم اون سفر خیلی خاطره انگیز بودمادر نفس عمیقی کشید و گفت: آره واهلل ، بر

 حسام خندید و در حالی که به عاطفه نگاه می کرد گفت: براي ما هم همین طور بود، مگه نه

 عاطفه به او لبخند زد و سرش را تکان داد.در نگاهشان عشق موج میزد و یادآوري خارات شیرین با هم بودن به

 فشرد. زیرا من هم با آنان هم عقیده بودم.آن سفر براي من هم شوقشان آورده بود. بغض عجیبی گلویم را

 خاطراتی بس به یاد ماندنی به جا گذاشته بود

 همان طور که به آن روز فکر می کردم صداي عاطفه مرا به خود آورد.ولی فکر می کنم براي الهه خاطره خوبی

 نباشه، به خصوص با اون جریان که برایش پیش آمد

 بخند زدم و بدون اینکه چیزي بگویم فقط سرم را به نشانه تکذیب حرفش باال بردم.بقیه که در جریانبه عاطفه ل

 نبودند از چگونگی ماجرا پرسیدند.حسام شروع کرد به تعریف کردن خاطره آن روز : آره، خالصه ما مثال

 دیدم الهه خاکی و خونین ورفتیم تا با شیر تازه گوسفند و پنیر و خامه و ماست برگردیم. وقتی برگشتم 
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مالینه.حاال چطور این طور شده بود،بعد رفتن ما خانم خستگی شو که در میکنه بلند میشه فکر می کنه اون کوه کمرها 

پله هاي خونه خودمونه که بدوبدو باال وپایین بپره.همین که میاد باال وسط راه پاش لیز میخوره میره پایین البته نه به 

 گفتم این راحتی که

 حسام ماجرا را تعریف می کرد و مرا به آن روز برد.حسام چگونگی آن حادثه را ندیده بود، ولی عاطفه شاهد

 جزئیات بود و فقط او دیده بود که عرفان با چه مرارتی جان مرا از سقوز حتمی نجات داده بود.خاطره آن روز به

 از پیشانی عرفان روي گونه ام چکیده بود را به وضوححدي برایم زنده شده بود که حتی گرمی قطره عرقی که 

 احساس کردم.

نگاهم به عاطفه تالقی پیدا کرد.در نگاه او خواندم که او هم به همان چیزي فکر می کند که من فکر می 

 کردم.چشمانم را به جاي دیگري دوختم تا بیشتر از آن از نگاهم نخواند در بند چه حسرتی گرفتارم .

 س از تبادل نظر بین حمید و مسعود و حسام و موافقت بقیه تصمیم گرفته شد براي چند روز به شمالآن شب پ

 برویم.قرار بر این شد هفته بعد حسام و آقا مسعود مرخصی رد کنند.حمید هم که کار خودش بود.در این بین

 را رد کنم شبنم رو به حمید کرد و گفت: آقاي رئیس من می تونم از همین االن مرخصی ام

از شوخی شبنم همه خندیدند و حمید در حالی که از جا برمی خاست گفت: با این درخواستتون موافقت نمیشه چون 

 بدون حضور شما من هم تو شرکت دوام نمیارم

 

 روز بعد عالیه خانم با مادر تماس گرفت و با اصرار از ما خواست به کالردشت برویم. این طور که معلوم بود

 طفه جریان را گفته بود.او اصرار داشت همگی به ویالي کالردشت برویم.موضوع به همین جا خاتمهعا

 نیافت.همان شب آقا مرتضی زنگ زد و در این باره با مادر صحبت کرد.اصرار او راه انکار را براي مادر بست و

 م براي همه عالی بود به جر من کهبه او گفت با حمید و مسعود در این باره صحبت می کند.پیشنهاد عالیه خان

 نمی توانستم با عرفان روبرو شوم.از طرفی جرأت مخالفت نداشتم مبادا بقیه به حساسیتم پی ببرند

 نمی دانم از خوش اقبالی من بود یا از بداقبالی الهام که درست زمانی که همه کارها روبه راه شده بود مبین

 تن صرف نظر کند.من هم از خدا خواسته مادر را قانع کردم پیش الهامسرخک گرفت و الهام ناچار شد از رف

بمانم تا تنها نباشد.بقیه رفتند و من به منزل الهام رفتم. مبین از حضور من در خانه شان بسیار خوشحال بود،البته من 

 برخالفهم خوشحال بودم زیرا پس از مدت ها فرصتی پیدا کرده بودم تا وقت بیشتري با او بگذرانم.

 تصورم آن هفته خیلی زود گذشت.درست سه روز مانده بود به مهرماه که مادر و بقیه از مسافرت

برگشتند.چهره بشاش و روشن مادرنشان می داد بی نهایت به او خوش گذشته است. مادر گفت افسانه به من خیلی 

 ر همراه آنان نبوده خیلیسالم رسانده و مرتب جاي مرا خالی کرده.بعد که فهمیدم عرفان درآن سف

 افسوس خوردم که چرا فرصت دیدار از آن بهشت زمینی را از دست داده ام

 دو روز پس از بازگشت مادر از سفر فهمیدم نامزدي عرفان و مریم به هم خورده است.مادر این موضوع را

 دم. الهام با تعجب علت را از مادرزمانی عنوان کرد که فقط من و الهام کنارش بودیم.هاج و واج مادر را نگاه کر

 پرسید.مادر بدون واکنش فقط گفت: مثل اینکه مشکل ژنتیکی در بین بوده، خوب دیگه قسمتشون نبود

 لحن مادر به حدي توجیه کننده بود که لحطه اي شک کردم مسئله فقط همین باشد.احساس کردم مادر

 چیزهایی می داند که نمی خواهد به ما بگوید



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 7 8  

 

 روز بعد مهرماه از راه رسید و شرکت در کالس ها و درگیر شدن با درس و کتاب تمام وقت مرا به خود چند

 اختصاص داد به طوري که حتی وقتی برایم نمی ماند تا بخواهم با افکارم تنها باشم.براي خودم هم عجیب بود

 تا پیش از آن فکر می کردم تمام چطور مغزم با اشتیاق این حجم سنگین درس ها را می پذیرد در صورتی که

 سلول هاي مغزم پر شده وجایی براي گنجاندن چیز دیگري ندارد.از همه بهتر اینکه چند معلم خصوصی داشتم

 که هر وقت اراده می کردم می توانستم از آنان کمک بخواهم

 سفر پانزده روزه اي بهبدین ترتیب سه ماه سپري شد.اواسط تابستان بود که مادرهمراه عالیه خانم راهی 

 سوریه شد. الهام و برادرانم اصرار داشتند در غیبت مادر به منزلشان بروم، اما قبول نکردم، زیرا به سکوت خانه

 براي درس خواندن احتیاج داشتم

 بیندو روز اول، پس از اتمام کالس یکسره به منزل الهام رفتم و آن قدر سرم به حرف زدن با الهام و بازي با م

 گرم شد که نتوانستم حتی یک صفحه هم مطالعه کنم.درس ها سنگین شده بود و اگر یک روز تعلل می کردم

 کلی عقب می افتادم، به همین خاطر تصمیم گرفتم بعد از کالس ها به منزل بروم و اگر خواستم به منزل خواهر

 یا برادرانم بروم عصر این کار را بکنم

 گذشته بود که عاطفه زنگ زد و بعد از احوالپرسی گله کرد چرا به منزلشان نمی روم.به او پنج روز از رفتن مادر

 گفتم وقت زیاد است و حتما زحمتم را به گردن او هم می اندازم.روز بعد چهارشنبه بود.تصمیم گرفتم به منزل

 که آماده شدم تا بروم تازهحسام بروم.آن قدر سرم گرم کار بود که فرصت نکردم به عاطفه زنگ بزنم. زمانی 

به خاطر آوردم اطالع نداده ام که به منزلشان می روم.به جاي زنگ زدن به عاطفه به منزل الهام زنگ زدم و به او 

 گفتم منتظر نباشد زیرا آن شب منزل حسام هستم

 با یک خطمسافت منزل حسام نزدیک تر از منزل حمید بود و خوبی آن این بود که خیلی سرراست بود و 

اتوبوس درست سر کوچه شان پیاده می شدم.همان طور که خیابانشان را طی می کردم با خودم فکر کردم اگر عاطفه 

 و حسام نبودند به منزل حمید بروم

 رسیدم زنگ در را فشار دادم.لحظه اي بعد صداي حسام را از پشت آیفون شنیدم

 بله ؟  _

 گفتم : مهمون نمی خواهید ؟

 خنده حسام به گوشم رسید: به ، چرا ، خوش اومدي ، بیا توصداي 

 در باز شد. به محض وارد شدن به حیاط، حسام و پشت او عاطفه براي استقبال از من بیرون آمدند. با حسام

دست دادم و با عاطفه روبوسی کردم.حسام آماده شده بود تا بیرون برود. همان طور که دستم را داخل دستش نگه 

 ه بود گفت: خوب شما برید توداشت

 کجا میري؟ _

 با خنده نگاهی به عاطفه کرد و گفت :میرم براي مهمون ناخوندمون آب و دون تهیه کنم

 دستش را کشیدم و گفتم: من سرزده اومدم تا شما رو به زحمت نندازم.هرچی دارین با هم قسمت می کنیم

 حسام با خنده گفت: هیچی نداشته باشیم چی؟

 دیدم و گفتم: باشه بابا ،آبروي منو بردي.اگه این طوره که میگی بلندشین بریم خونه ماخن

 حسام خندید و گفت: فعال خداحافظ
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حسام رفت.عاطفه در حالی که دستش را پشتم گذاشته بود به داخل هدایتم کرد.جلوي در هال عاطفه مکثی کرد و به 

 الهه جون... "گفت: من که قصد داشتم مقنعه ام را از سرم بردارم

 به او نگاه کردم.لبخند معنی داري بر لبش نقش بست. تا خواستم چیزي بپرسم گفت: کسی تو هاله

 از حرفش جا خوردم و با تعجب گفتم: مهمان دارید؟ و همان لحظه به یاد آوردم حسام به جاي لفظ مهمون از

 مهمونا استفاده کرده بود که من فکر کردم شوخی می کند

عاطفه با خنده گفت برو تو غریبه نیست.حجاب نداشت پس حدس زدم مهمانش محرم اوست. همان لحظه قلبم 

 فروریخت. پیش از اینکه بتوانم از بهت دربیایم عاطفه دستش را پشتم گذاشت و مرا به داخل هال هدایت

 پایین انداخته است. با کرد.بدون هیچ مقاومتی داخل شدم و عرفان را دیدم که روي مبل نشسته و سرش را

ورود من و عاطفه سرش را باال آورد و با دیدن ما از جا بلند شد.هم زمان با هم سالم کردیم و هر دو با هم پاسخ 

دادیم. پس از مدت ها او را می دیدم و این دیدار غیرمنتظره تمام وجودم را لبریز از احساسی غیرقابل توصیف کرده 

 ي در این شادي نداشت.شاد بودم در صورتی که دلیلی براي این شادي نداشتم.بود.نهیب وجدان هم تأثیر

مهم فقط دیدن او بود.چون تشنه اي بودم که به چشمه اي آب زالل رسیده باشد، ولی افسوس که این احساس فقط 

به آن نیست.به چند لحظه با من بود.خیی زود به خاطر آوردم دور این چشمه حصار بلندیست که مرا یاراي دستیابی 

جاي شادي اضطرابی عمیق وجودم را گرفت.رنگ صورت عرفان به سرخی زد و پس از احوالپرسی کوتاهی سرش را 

 زیر انداخت

 عاطفه از من خواست راحت باشم.چادر سفیدي به دستم داد و از من خواست مانتویم را درآورم.بدجوري از

 حسام نبود ترجیح می دادم آنجا نمانم و منزلشان را ترك کنمآمدن پشیمان شده بودم و اگر مالحظه عاطفه و 

 چند دقیقه گذشته بود که حسام با نان وارد منزل شد. ورود او جو خشک و سرد حاکم بر منزل را عوض

 کرد.عاطفه نان ها را از دست حسام گرفت و به آشپزخانه رفت.حسام در حالی که می خندید گفت: خب دیگه

 هر خودم و برادر خانومم رو مدیون مادرامون بدونم، چون اگه سرخونه زندگیشون بودند شماباید اومدن خوا

 حاال حاالها اینجا پیداتون نمی شد.حسام رو به من کرد و گفت: خب، الهه تعریف کن درسات چطور پیش

 میره؟

 با صداي ضعیفی گفتم: خوبه

 بود کرد و گفت: خب تو چطوري ؟ حسام بعد از من رو به عرفان که سرش را زیر انداخته

 عرفان هم با یک کلمه پاسخ او را داد: خوبم

 حسام خندید و گفت: چیه؟ چه خبره، خوبه، خوبم. مگه براي بازپرسی اوردنتون

 از جا بلند شدم تا به آشپزخانه بروم. هم زمان با من عرفان هم از جا بلند شد و گفت: خب من دیگه میرم

 ی شد.با دل نگرانی به او نگاه کردم.نگاهش به من افتاد، اما به سرعت چشمانم را به سمتدلم از درون خال

 .حسام چرخاندم

 حسام با لبخند گفت: کجا؟ حاال که خرج رو دستمون گذاشتی علی علی. بشین باهات کار دارم

 عرفان با خنده گفت: مگه دو سه تا نون بیشتر گرفتی؟ ناراحتی خسارتت رو بدم

 م خندید و گفت: بشین اذیت نکن. به جون خودت االن خواهرم فکر می کنه اومدن اون باعث شده میحسا

 خواهی بري، تازه جواب خواهرت رو هم نمی تونم بدم پس شر درست نکن
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 وقتی حسام این حرف را زد به عرفان نگاه کردم.فقط صداي قلبم را می شنیدم که به التماس افتاده بود و فریاد

 کشید نرومی 

 عرفان به من نگاه کرد و گفت: نه، باور کن این طور نیست. دیگه می خواستم برم

 سرم را پایین انداختم و گفتم: معذرت می خوام، مثل اینکه حضور بی موقع من باعث شده شما بخواهید برید

 احت باشیدعرفان با لحنی دست پاچه گفت: اي بابا، نه به خدا ،باور کنید فقط می خوام شما ر

 با خجالت گفتم: شما تشریف داشته باشید، من راحتم

 حسام مداخله کرد و با خنده گفت: بی زحمت تعارف تیکه پاره نکنید. عرفان تو هم بشین دو سه کلمه حرف

 بزنیم.باور کن بري خیلی از دستت دلخور میشم

 لم راحت شد و براي کمک به عاطفه بهعرفان نفس عمیقی کشید و شانه هایش را باال انداخت و نشست. خیا

 آشپزخانه رفتم

 براي صرف شام دور میز نشستیم.هرطور که می خواستم جایی براي نشستن انتخاب کنم یا کنار او قرار می

 گرفتم و یا روبه رویش. سر عرفان پایین بود و در تمام مدت ندیدم که نگاهم کند و این فرصت بیشتري به من

 ت باشممی داد تا راح

 .ساعتی پس از شام او رفت. من تا نیمه هاي شب در رختخواب بیدار بودم و فکر می کردم

 پس از بازگشت مادر از سوریه همسایه ها و دوستان هم جلسه اي او براي دیدنش به منزلمان آمدند. اکثر

 م کرد.به یاد روزي افتادم کهدوستان را می شناختم.در بین آنان خانم فرهادي هم بود. دیدن او بدجوري ناراحت

 از من براي پسرش خواستگاري کرد.پس از تعارف چاي باقی کارها را به گردن الهام انداختم و به اتاق حسام

 رفتم و آن قدر آنجا ماندم تا بروند

 

 ن باردو هفته پس از بازگشت مادر یک روز اقدس خانم، همسایه دیوار یه دیوارمان به منزلمان آمد.این دومی

 بود که براي دیدن مادر به منزلمان می آمد. بار اول همان روزي بود که مادر از سوریه آمده بود. این بار یک

 جعبه شیرینی هم دستش بود. از دیدن جعبه شیرینی تعجب کردم. مادر گفت: این کارا چیه؟ چرا زحمت

 کشیدید؟

 ن روز که اومدید اونقدر هول شدم بیام ببینمتون کهاقدس خانم گفت: قابل دار نیست، تورو خدا ببخشید او

 یادم رفت حتی یک دسته گل براتون بیارم

 مادر با شرم گفت: اي بابا، این چه حرفیه...شما خودتون گلید

 صبر نکردم تا تعارفات آنان تمام شود و براي آوردن چاي و میوه به آشپزخانه رفتم. پس از پذیرایی از او به

 تا از کمد کتابی بردارم. قصد نداشتم در اتاقم بمانم، ولی همین که خواستم خارج شوم اقدس خانم اتاقم رفتم

 راستش براي امر دیگه اي هم مزاحمتون شدم ".صدایش را پایین آورد و خطاب به مادرم گفت:"

 مدلم به شور افتاد.لحظه اي مکث کردم تا قصدش را عنوان کند.مادر گفت: بفرمایید در خدمت

 راستش چطور بگم. به خدا منم تو این زمینه تجربه ندارم، اگه یک وقت جسارت بود تورو خدا به دل نگیرید_

 صداي دلگرم کننده مادر او را تشویق به گفتن کرد: خواهش می کنم، راحت باشید
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می خواستم ببینم الهه  راستش... می خواستم... در مورد یکی از اقواممون... یعنی پسر خواهرشوهرم... چطور بگم._

 جون قصد ازدواج نداره؟

 قلبم فروریخت. لرزه بدنم باعث شد همان جا جلوي در بنشینم.صدایی از مادر نمی آمد.اقدس خانم البه الي

 حرف هایش مرتب عذرخواهی می کرد.صداي آرام مادر نشان می داد که از مطرح کردن این موضوع ناراحت

 خانم را تشویق به ادامه کالمش کرد نشده است.شاید همین اقدس

 وضعش خیلی روبه راه است.یک بنگاه معامالتی تو ونک داره. خونه و زندگی و ماشین.تمام وسایلش هم _

 مرتبه،باور کن زندگیش از من که این همه مدت زندگی کردم مرتب تره. ماشین لباس شویی، تلویزیون، ضبط،

 هر چی که شما بگید داره...

 حرف او را که هنوز از وسائل زندگی او تعریف میکرد قطع کرد و گفت: اقدس خانوم جون اینا که همهمادر 

 گفتی وسیله است.وسیله هم خوشبختی نمیاره خودش چطور مردیه؟

 اقدس خانوم لحظه اي سکوت کرد و بعد گفت : می ترسم اگه بخوام ازش تعریف کنم شما فکر کنید چون

 لیغش رو بکنمفامیلمه می خوام تب

 مادر گفت: نه انشاا...همین طوره که میگید

 واهلل به خدا ما که ازش بدي ندیدیم.مرد خوب ،خانواده دوست،دست و دلباز،اهل هیئت و خیرات.چندین ساله 

 که زنش فوت کرده،خدا رحمتش کنه زنش خیلی با سلیقه و جمع کن بود.وسایل زندگی میخرید اما حتی دلش

 ز کارتون درش بیاره.نمی اومد ا

 دلم فرو ریخت با ناراحتی فکر کردم اقدس خانوم به چه جراتی به خود اجازه مطرح کردن چنین چیزي را

 داده.آن لحظه به کل فراموش کرده بودم خودم زنی بیوه و مطلقه به حساب میایم. وقتی موقعیتم را به یاد

 گوش شمردم.آوردم آشوب زده و غمگین به حرفهاي اقدس خانوم 

از خالل حرفهاي او فهمیدم نامش بهرام است و سی و هفت سال سن دارد.دو سال پیش همسرش در اثر بیماري ام 

اس فوت کرده ،همچنین فهمیدم یک دختر ده ساله دارد که با مادر بزرگش که همان خواهرشوهر اقدس خانوم 

 باشد زندگی میکند

در میداد پشت در اتاقم نشسته بودم و در حالی که زانوهایم را بغل کرده وقتی اقدس خانوم این اطالعات را به ما

 بودم به بدبختی ام فکر میکردم

 صداي غمگین مادر را شنیدم که گفت: اقدس خانوم تمام محسناتی که از پسر خواهر شوهرت شمردي

 قبول،ولی دختر من هنوز بیست سالش تموم نشده

 بت به او برانگیخت: خدا خیرت بده حوریه خانوم مگه چقدر تفاوت سنیصداي اقدس خانوم حس نفرت مرا نس

 میشه خدا شاهده من بدي شما را نمیخوام.مرد باید پخته باشه تا قدر زن و زندگی رو بدونه.شرایط بهرام هم

 خیلی خوبه.خواهر شوهرم دختر اونو پیش خودش نگه میداره.شما کجا می خواي دخترت رو بدي که از این

 هتر باشه.خودت میدونی مرد زن مرده بهتر از مرد زن طالق داده است.تازه از کجا معلوم کسی نیاد که چندتاب

 بچه قد و نیم قد داشته باشه

 هر چقدر اقدس خانوم از محسنات این ازدواج بیشتر می گفت،احساس نفرت من از او و مردي که هنوز

 و گناهی ندارد و بدون تعارف و پرده پوشی واقعیت را جلويندیدمش بیشتر می شد. خودم خوب می دانستم ا
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 رویم قرار داده.واقعیتی که غیر قابل انکار بود

 سرم را روي زانویم گذاشتم و گریستم.حرفهاي او در گوشم پیچید

 ...مرد زن مرده... مرد زن طالق داده... بچه هاي قد و نیم قد

 او چه وقت منزلمان را ترك کرد.با صداي مادر و متعاقب آن برخوردانقدر در خودم فرو رفتم که متوجه نشدم 

 در با بدنم به خود آمدم

 چرا اینجا نشستی بیا بیرون کارت دارم_

 فکر کردم می خواهد صحبتهاي اقدس خانوم را برایم باز گو کند،بنابراین گفتم: 

 نمیام هر چی می خواید بگید شنیدم_

 پاشو مادر تو نباید ناراحت بشی به هر حال ازین حرفها پیش میادمادر با صداي آرامی گفت: 

 چرا بهش نگفتید گورش رو گم کنه بره؟_

 اون بنده خدا چه گناهی داشت؟_

 هیچ کس گناهی نداره،گناهکار منم.اگه خیالتون راحت شد برین تنهام بزارین_

 ا چی گفتممادر گفت: دختر تو چرا اینطوري میکنی.مگه من به این بنده خد

 از این ناراحتم که چرا هیچی نگفتید.اصال به اون چه مربوطه که من شوهر میکنم یا نمیکنم_

 مادر گفت: حاال کی خواسته تو شوهر کنی

 اگه نمی خواستید اجازه نمیدادئ هر کس و ناکس بیاد در این خونه رو بزنه_

 بیاد این موضوع رو بگه آخه مگه من کف دستم و بو کرده بودم اقدس خانوم میخواد_

 به جاي جواب گریستم.مادر حق داشت،تقصیر او نبود که مردم هزار فکر درمورد زن بیوه میکردند و به خود

 حق میدادند تا برایش تصمیم بگیرند و از خود متشکر باشند که قدم خیري در این راه برداشته اند

 ده بود کتابی را که کنارم بود برداشتم و به دیوارمادر سکوت کرد و من که هنوز عصبانیتم فرو کش نکر

 کوبیدم

 این موضوع تاثیر بدي در من گذاشت و روحیه ام را حسابی خراب کرد.شوق و عالقه اي که به درس خواندن

 داشتم به یکباره فروکش کرد.دیگر مرتب سر کالس حاضر نمیشدم و یکی در میان غیبت میکردم.تمام خانواده

 دند اما کاري از دست کسی بر نمیامد.زیرا کسی نمی توانست جلوي فکر و دهان مردم را بگیرد و ازنگرانم بو

 .آنها بخواهد به خاطر روحیه حساس من حرفی نزنند

 یک روز که مثل همیشه متفکرو بی حوصله از کالس برگشتم همین که وارد منزل شدم مادر را دیدم که با

 او سالم کردم و گفتم: خوشحالی به استقبالم آمد.به

 چه خبره،امروز خیلی خوشحالید؟

 با لبخند گفت: حدس بزن کی اینجاست؟

 حوصله کسی را نداشتم ولی براي اینکه تو ذوقش نزنم گقتم : نمی دونم

 از پشت مادر صدایی شنیدم که گفت: مزاحم همیشگی

 ور کیفم را پرت کردم و به سوي او دویدم تابا دیدن ژینوس کم مانده بود از خوشحالی سکته کنم.نفهمیدم چط

 در آغوشش بگیرم
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 حتی در فکرم نمی گنجید او آمده باشد.دیدن او پس از چندین ماه دوري برایم بهترین هدیه بود.ژینوس تنها

 بود از او سراغ دخترش را گرفتم گفت او را پیش مادر احمد گذاشته است.به چهره آشنا و زیبایش نگاه کردم و

 گفتم: اصال یک ذره هم عوض نشدي

 ژینوس چندین بار صورتم را بوسید و گفت: اما به نظر من تو از زمین تا آسمون با قبلت فرق کردي

 خندیدم و گفتم: خیلی شکسته شدم؟

 طبق عادت قدیمی اش به بازویم زد و گفت : برو بابا.اگه راستش روبخواي، اون دفعه که دیدمت خیلی الغر و

 بودي اما حاال نه شکسته

 پس منو با دفعه قبل که دیدي مقایسه کردي،نه با دوران مدرسه_

 ژینوس لبخند زد و گفت: آره و خیلی خوشحالم که سرحال میبینمت،راستش دفعه پیش اونقدر نا امید شده

 بودي که وقتی بودم که دیگه دوست نداشتم به تهران بیام چون تنها امید من تو این شهر بی درو پیکر فقط تو

 تورو هم به اون حال دیدم اونقدر حالم گرفته شد که حد نداشت

 ابروهایم را باال بردم و به شوخی گفتم: پس واسه همین بود که دیگه نه نامه نوشتی و نه حتی یک سري به من زدي

 فتار زندگی ام.تو باور کن خیلی گرفتار بودم .البته هنوزم هستم.از یک طرف درس می خوانم از یک طرف گر_

 این هیروبیر احمد هم تصادف کرده بود.چند وقت هم درگیر مراقبت از او بودم.طفلی بچه ام مهدیس که جاي

 خود داره

 با نگرانی گفتم: شوهرت چیزیش شده بود؟

 چیزیش؟درب و داغون شده بود.پاي چپ و کتف راستش شکسته بود_

 واي، خیلی متاسفم،حاال حالش چطوره؟_

 خدا رو شکر حالش خوبه،گچ پاشو خیلی وقته باز کردیم.ولی هنوز خوب خوب نمی تونه راه بره_

 خوب طبیعیه ولی نگران نباش ان شاء اهلل خوب میشه_

 توکل به خدا.اهلل منو ول کن...اومدم اینجا از تو بپرسم.خب تعریف کن ببینم تو چه کار میکنی.چیزهاي خوب _

 خوبی شنیدم

 گاه کردم و با خنده گفتم: مثال چی؟به مادر ن

 شنیدم خانم شدي و درس می خونی_

 زیاد جدي نگیر فقط دارم وقت میگذرونم_

 چرا که نه،تو هم استعدادشو داري هم لیاقتت بیشتر از اینهاست_

 خندیدم و گفتم: از اینکه اینقدر تحویلم می گیري ممنونم_

 را لبریز کرده بود.بدون شک علت واقعی این خوشحالی به خاطرپس از مدتها احساس خوشحالی تمام وجودم 

 شنیدن موفقیتهاي ژینوس در زندگی اش بود به خصوص وقتی شنیدم چیزي نمانده درسش تمام شود و می

 خواهد بعد از آن براي فوق لیسانس آماده شود از ذوق به سکسکه افتادم.با ناباوري به او نگاه کردم و

 راستی می خواهی دکتر بشی؟ گفتم: یعنی راست

 خاضعانه شانه اش را باال انداخت و گفت: بهم نمی خوره نه؟

 او را در آغوش کشیدم و گفتم: تو بهترین و عزیزترین دوست من هستی
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 به عادت قدیم نیشگونی از بازویم گرفت و گفت: خداروشکر دیوونه نبودي که اونم شدي

 دم و ناخود آگاه اشک در چشمانم حلقه زد.ژینوس فکر کرد از حرف اوبه یک باره احساس دلتنگی شدیدي کر

 ناراحت شدم.براي اینکه از شک درش بیاورم گفتم : یاد روزهاي مدرسه افتادم

 ژینوس لبخند محزونی زد و گفت : آره،یادش به خیر،روزاي خوبی بود

 تمان خارج شد.مادر آماده خارج شدن از منزلبا ورود مادر که برایمان چاي و میوه آورده بود رشته کالم از دس

 بود و پس از اینکه از ژینوس قول گرفت براي ناهار بماند براي خرید بیرون رفت.پس از رفتن مادر، ژینوس از

حال حسام پرسید.وقتی خبر ازدواج او را دادم خیلی خوشحال شد،به خصوص وقتی فهمید همسر او کسی جز عاطفه 

 ش حلقه زد و براي هر دویشان آرزوي خوشبختی کردنیست اشک در چشمان

 با خنده گفتم : راستش رو بگو نکنه هنوزم به حسام عالقه مندي؟

 لبخند زد و گفت: آره عالقه دارم،ولی نه از اون عالقه هایی که تو فکر خرابته.برادرت براي من حکم یک ناجی

 اي به خصوصی داشته باشه.باور کن حرفهاي او ورو داشت و همین باعث میشه همیشه تو قلب و خاطراتم ج

همین طور عالقه اي که اون موقع نسبت به او داشتم باعث شد که دیدم رو نسبت به زندگی عوض کنم و همین زمینه 

اي شد تا بتونم خودم رو پیدا کنم و جایگاه خودم رو بشناسم.آره این لطف خدا بود که تونستم راه رو از چاه 

 تشخیص بدم

 حرفهاي ژینوس منو به فکر برد.به خودم گفتم چطور ژینوس با چند بار رفت و آمد حقیقت را در وجود حسام

دیده بود،اما من که سالها با او زندگی کرده بودم حتی حرفهاي ساده اش را نمی فهمیدم.آهی کشیدم و نا خودآگاه 

 گفتم: تو کجا و من کجا

 یچ وقت دیر نیست.تو هنوز اول راهی،شاید اینم خواست خدا بود تا باژینوس لبخندي زدو گفت: براي جبران ه

 باوري عمیق وقلبی راهت رو انتخاب کنی

 حرفهایش مثل همیشه در اعماق اندیشه ام جا گرفت.هنوز به حرفش فکر می کردم که پرسید: الهه در مورد

 آینده ات چه کار می خواهی بکنی؟

 شاید درسم رو ادامه بدم.البته اگه بتونم...گفتم: فعال که هیچی،اگه بتونم 

 چرا که نه،مطمئن باش بخواهی میتونی،اما منظور من آینده استمراري و بعدیت بود.براي اون چه فکري _

 کردي؟

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: هیچی

 یعنی چی هیچی؟_

 منظورم همون چیزیه که فکر کردي_

 و گفت:یعنی شوهر بی شوهر؟از اینکه فکرش را خوانده بودم خندید

 سرم را تکان دادم و گفتم: آره دیگه،نمی خوام ازدواج کنم

 لبخند ژینوس آن قدر معنی دار بود که گفتم: چیه؟باورت نمیشه؟

 گفت: یک چیزي نگو که بعد بیام مسخره ت کنم

 جدي می گم_

 رو بزندستش را جلوي دهانم گذاشت و گفت : هیس،بزار یک سال دیگه این حرف 
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 سرم را چرخاندم و گفتم: دیگه هیچی نیس که بخوام تجربه اش کنم

 اما تو یک چیز رو تجربه نکردي_

 در عمق چشمانش دنبال جواب بودم.گفتم:چی رو؟

 مثل اینکه می دانست این سوال رو می کنم، چون بی معطلی گفت: عشق

 ربه کردم.هر بدبختی هم که کشیدم از همین کلمهنیشخندي زدم و گفتم: برو بابا دلت خوشه،اتفاقا خوبم تج

 مزخرف بود

 اشتباه نکن.تو عشق رو درك نکردي،بلکه جذابیت ظاهري کیان تو رو کور کرده بود.کسی هم که چشم دلش _

 بسته باشه چطور می تونه عشق رو ببینه و بشناسه

 

 ترکم کند به قدري دلم گرفت که اشکآن روز من و ژینوس خیلی حرف زدیم.با وجود این وقتی می خواست 

 در چشمانم پر شد

 دوست داشتم باز هم پیشم بماند و با حرفهاي عمیق و پر بارش دلم را گرم کند.به خاطرم آمد هر وقت دلتنگ

 بودم بعد از صحبت با او احساس نشاط می کردم.این بار هم همین طور بود.احساس خوبی داشتم و این حس

 ژي مثبتی بود که او در وجودم جاري کرده بودبدون شک از انر

 با وجود تالشم در امتحان کنکور قبول نشدم.با این مسئله خیلی بی تفاوت برخورد کردم و به عکس خیلی هم

 ناراحت نشدم.

 شاید این باور در ذهنم جا گرفته بود که در زندگی هیچ وقت اقبال موفقیت نخواهم داشت.فقط از یک چیز

 ناراحت بودم و آن تمام شدن کالسها بود،زیرا بعد از آن نمی دانستم خودم را چطور مشغول کنم دلخور و

 تابستان رو به اتمام بود که یک روز از مادر شنیدم حاج مرتضی و عالیه خانم خانواده ما را براي رفتن به

دم یا نه،ولی احساس غریبی در ویالیشان در کالردشت دعوت کرده اند.نمی دانم از شنیدن این خبر خوشحال بو

وجودم زنده شد.همه از شنیدن این خبر خوشحال شدند.گویا سفر سال پیش به آنها خیلی خوش گذشته بود که 

چنین استقبالی از این دعوت کردند.از همه خوشحال تر الهام بود که سال قبل به خاطر مریضی مبین نتوانسته بود 

 شوق از زیباییهاي آن تعریف می کردند.ازجایی دیدن کند که همه با ذوق و 

 روز حرکت ملتهب و بی تاب بودم.هنوز نمی دانستم عرفان هم در این سفر خواهد بود یا نه.شب قبل از حرکت

 حمید و الهام به منزل مادر آمدند وشب را هم آنجا ماندند.حسام هم شب را منزل عالیه خانم سر کرده بود.روز

 د که مادر همه را بیدار کرد تا براي رفتن آماده شوند.قرار بود بعد از تلفن حسام حرکتبعد هنوز هوا تاریک بو

 کنیم.حمید و آقا مسعود مشغول جا به جا کردن وسایلی بودند که قراربود با خود ببریم

 یدموقتی تلفن به صدا درامد به الهام کمک می کردم تا لباسهاي مبین را که غرق خواب بود بپوشاند.وقتی د

 خبري از مادر نیست بلند شدم تا تلفن را جواب بدهمواز آن طرف صداي حسام را شنیدم که سالم کرد

پاسخش را دادم.حسام گفت که حرکت کنیم.از او خداحافظی کردم و به مادر که همان موقع قابلمه به دست از 

ه کمک شبنم رفتم و شکوفه را از آشپزخانه بیرون می آمد گفتم: حسام گفت سر کوچه منتظرمان هستند.سپس ب

 آغوش او گرفتم تا مانتویش را بپوشد

 هوا بسیار دل انگیز و لطیف بود.در حالی که شکوفه را در آغوش داشتم به طرف خودروي حمید رفتم و در
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 صندلی عقب نشستم.مادر و الهام هم در خودروي آقا مسعود نشستند و حرکت کردیم

 آقا مرتضی را دیدم.چون هوا تاریک بود نتوانستم بفهمم آیا عرفان هم آمده یاسر خیابان خودروي حسام و 

 نه.در خودروي حسام فقط خودش و عاطفه نشسته بودند،ولی در خودروي آقا مرتضی سایه دو مرد دیده می

 ودشد.چند دقیقه بعد هوا روشن تر شد و همین که مسعود از خودروي آقا مرتضی سبقت گرفت تازه فهمیدم خ

 آقا مرتضی پشت فرمان نشسته و علی هم کنارش است.روي صندلی عقب افسانه و عالیه خانم نشسته

 بودند.احساس دلگیري شدیدي کردم.از اینکه عرفان نیامده بود حالم گرفته شد هر چند که می دانستم اگر هم

 می آمد آرامش و قرار نداشتم

صبحانه بخوریم.تازه آن وقت بود که توانستم با افسانه و عالیه خانم و ساعت از ده گذشته بود که جایی ایستادم تا 

 آقا مرتضی و علی سالم و احوالپرسی کنم.پس از صرف صبحانه راه افتادیم و نزدیک ظهر بود که به مقصد رسیدیم

 اغ رارنگ در تغییر کرده بود و رنگ قرمز خوشرنگی جاي ضد زنگ قدیم را گرفته بود.حاج مرتضی در بزرگ ب

 باز کرد تا خودروها داخل شوند.با گذشتن از در باغ حال عجیبی به من دست داد.گویی از زمان عبور کرده و به

 گذشته پیوند خوردم.چهار خودرو کنار هم در جایگاه سقف داري که به همین جهت ساخته شده بود پارك

 ین تنها من بودم که با احساس ناراحت کننده ايکردند.همه از دیدن زیبایی باغ به وجد آمده بودند و در این ب

دست به گریبان بودم.خار حسرت و تأسف سینه ام را می خلید و بغض عجیبی راه نفسم را بسته بود.بیهوده می 

کوشیدم بغض خفه کننده اي که گلویم را فشار می داد فرو دهم.متوجه شدم باغ خیلی تغییر کرده،ولی مکانهایی بود 

طره گذشته را در من زنده می کرد.وضوح این خاطرات به حدي بود که ناخودآگاه با چشم به دنبال کسی که یاد و خا

می گشتم که خاطراتم با حضور او شکل گرفته بود،اما افسوس که نبود تا وجودش مثل همیشه باعث آرامش روحم 

 باشد

 یدن دهی که نزدیک آنجا بود رفتیم.حاجعالیه خانم و مادر به سرعت تدارك ناهار را دیدند.عصر همگی براي د

 مرتضی منزل ماند.من و افسانه کنار هم راه می رفتیم،مدتها بود که با او همگام نشده بودم

 افسانه گفت: یادش بخیر روزهاي مدرسه 

فهمیدم هر دو به یک چیز فکر می کنیم.همین مقدمه اي بود تا صحبت از مدرسه پیش بیاید.مدتی از خاطرات 

 ترکمان صحبت کردیم تا اینکه افسانه گفت: مش

 راستی دیگه هیچ کدوم از بچه ها رو ندیدي 

 گفتم .«: نه،فقط با ژینوس ارتباط دارم _

 ا،راست میگی.عروسی کرده  _

 آره بابا،االن دخترش دو سه سالشه . _

 واي پس بچه دار هم شده.خونه شون کجاست؟نزدیکه  _

 یش خانواده شوهرش،میانه زندگی می کنه .نه،تهران نیست.رفته پ _

 راست می گی؟چطور شد ژینوس قبول کرد بره اونجا؟_

 «خب دیگه،نکنه فکرکردي همون دختر پر شر و شور سابقه _

 نه مشخص بود این اواخر خیلی عوض شده بود.حاال چه کار می کنه  _

 اون می خواد فوق لیسانس شرکت کنه .درس می خونه،چیزي نمونده لیسانس مامایی شو بگیره،بعد از _
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 واي چه خوب،پس حسابی عاقبت به خیر شده.این دفعه اگر دیدیش سالم منو بهش برسون ._

 باشه.حتماً _

 منم چند وقت پیش مریم صالحی رو دیدم _

ندي براي یاد آوردن شخصی که می گفت نگاهش کردم و افکارم را متمرکز کردم.افسانه گفت: همون که قد بل

داشت و صورتش سفید بود وقتی دید هنوز در فکرم گفت: بابا همون که می گفتند برادر ناظممون،خانم ملکی،می 

 خواد بگیرتش 

 به خاطر آوردم از چه کسی صحبت می کتد و گفتم: آها،یادم اومد،خب؟ 

 خونشون تو کوچه پشتی ماست ._

 ا،راستی ببینم شوهرش هم همون برادر خانم ملکیه  _

 آره،گاهی هم اونو می بینم.با هم سالم و علیک داریم . _

 هنوز همون مدرسه است  _

 نه،یکی دو سالیه بازنشسته شده ._

 پس یک سال بعد ار ما اونم بازنشسته شده.ببینم خانم ملکی هنوز همان طور بد اخالقو خشنه  _

 نکه می خواست لبخند هم به لبش باشهبنده خدا خشن بود و اون بالها سرش می اومد واي به حال ای _

 خندید و گفت:الهه اون روز یادته؟ 

 بدون اینکه از تو توضیح بخواهم با خنده گفتم : همون روز رو می گی که داشتیم آب بازي می کردیم؟ 

 تادمافسانه از خنده ریسه رفت و در بین خنده سرش را تکان داد.من هم در حالی که می خندیدم یاد آن روز اف

 اواخر اردیبهشت بود و چیزي به اتمام مدرسه نمانده بود.زنگ تفریح آخر براي خوردن آب به سمت آبخوري

 رفتیم.افسانه مشتی آب به صورتش زد و با خنده آب دستش را به طرف من تکاند.کار افسانه تحریکم کرد و به

بعد جذب این بازي شورآفرین شویم.کم کم تالفی کارش مشتی آب به سویش پاشیدم و همان باعث شد لحظه اي 

به تعداد بازیکنان این بازي افزوده شد.چند دقیقه بعد تمام مقنعه و لباس فرم مدرسه ام خیس خیس شده بود با این 

حال از رو نرفته بودم و مشت مشت آب روي این و آن می پاشیدم. درست همان لحظه که مشتم را پر آب کردم تا 

تان بریزم او جا خالی کرد و مشت پر آب من روي صورت کسی که پشت سر او ایستاده بود بر سر یکی از دوس

ریخت و آن شخص کسی نبود جز خانم ملکی.دیگر بماند که چطور مرا به دفتر خواندند و بعد از ان مادر را به 

ي که دو روز بعد دوباره مدرسه دعوت کردند و کلی تهدید و ارعاب که مثالً متنبه شوم و چقدر هم تاثیر دشات طور

 با لباسهاي خیس به منزل رفتم

 افسانه همان طور که می خندید گفت: یک بار که این خاطره رو براي مادرجون و بقیه تعریف کردم تا مدتی می 

 خندیدند .

 کی؟_

 براي مادر علی_

 به شوخی گفتم: تو که پاك آبروي منو بردي 

 میاد این قدر شیطون باشیاتفاقاً علی هم می گفت به تو ن_

 در حالی که با تعجب نگاهش می کردم گفتم : مگه جلوي علی آقا تعریف کردي؟ 
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افسانه خندید و گفت: نه کجاي کاري؟علی بود،حاج مرتضی بود،عاطفه بود،تازه داداش حسامت هم بود راستی یادم 

 رفت عرفان هم بود 

 : مادر جون چقدر دوست داشت عروسش بشی سرم را تکان دادم.افسانه کمی فکر کرد و گفت

ناخودآگاه احساس داغی وجودم را گرفت.نگاهم را از افسانه گرفتم. احساس کردم به عمد نام عرفان را به زبان 

 رانده تا واکنش مرا ببیند. 

 با او راحتدلم فرو ریخت.با آنکه با افسانه صمیمی بودم،اما احساس کردم به هیچ وجه نمی توانم در این مورد 

باشم زیرا عرفان برادر شوهر او بود.افسانه دستش را دور شانه ام گذاشت و گفت: الهه اگه من و تو جاري بودیم 

 چقدر خوب بود

 .با قهر ساختگی نگاهش کردم و گفتم: افسانه قرار نشد لوس بشی

 تی.نمی دونی عرفان چه حالیافسانه لبخند زد و گفت: لوس کیه؟ من یا تو که دل برادر شوهر بیچارمو شکس

 داشت.همون شب یک راست رفت مشهد.دو روز بعد که برگشت گفت پشیمون شده و نمی خواد با تو ازدواج

 کنه ولی از حال زاري که داشت همه مون فهمیدیم که این حرف خودش نیست.خالصه جوون مردم رو حسابی

 ناکام گذاشتی

 رفتم.افسانه سرش را کنار گوشم اورد و گفت: الهه من که می دونم هنوز سرم را پایین انداختم و در خودم فرو

.... 

 کالمش را فریاد عادل ناتمام گذاشت.سراسیمه به طرف صدا برگشتم و عادل را دیدم که در قدمی ما دمر روي

 می زد لبم را زمین افتاده بود.افسانه جیغ کشید و به طرف او دوید.با دیدن خون قرمزي که از چانه اش بیرون

 به دندان گزیدم.افسانه دیوانه وار جیغ می کشید و علی را به نام می خواند.مادر و عالیه خانم که پشت سر ما

حرکت می کردند سراسیمه خود را به ما رساندند.عالیه خانم ارام و بدون دستپاچگی عادل را از دست افسانه که به 

انه را دعوت به ارامش می کرد گفت: افسانه جان چیزي نشده این جوري گریه افتاده بود گرفت و در حالیکه افس

 بچه بیشتر می ترسه

 حقیقت هم همین بود.عادل که گریه افسانه را دید دردش را فراموش کرد و با وحشت او را می نگریست.علی و

فسانه را ارام کند.شکر خدا حسام و حمید که جلوتر از ما بودند برگشتند.علی جلو امد و به عوض عادل سعی داشت ا

اسیب زیادي به عادل نرسیده بود فقط گوشه چانه اش کمی زخمی شده بود و خراش هاي جزیی کف دست ها و روي 

 زانویش ایجاد شده بود

 مدتی صبر کردیم تا افسانه ارام شد.با دیدن عادل که دردش را فراموش کرده بود و در حال نشان دادن زخم

 بود لبخندي زدم و در حالیکه ان دو را به افسانه نشان می دادم دستم را به طرفش دراز کف دستش به مبین

 کردم تا براي بلند شدن کمکش کنم.در همان حال گفتم: بلند شو بابا پاك ابروي ما را بردي.تو که همیشه دل و

 جرات داشتی.چی شد اون دل و جیگر؟

 رد و از جا بلند شد.با پیش امدن این حادثه مسیر حرف عوض شدافسانه لبخند زد و دستش را به طرفم دراز ک

و اخر نفهمیدم افسانه چه می خواست بگوید.شاید می خواست به من بگوید که هنوز می داند عرفان را دوست 

دارم.شاید هم چیز دیگري می خواست بگوید.به هر صورت نه من روم می شد از او بپرسم باقی حرفش چیست و نه 

 ش امد حرف نیمه کاره اش را به اتمام برساند.او یاد
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 صبح روز بعد مادر و عالیه خانم منزل ماندند و مبین و عادل را نگه داشتند.بقیه به طرف رودخانه رفتیم.این

 همان رودخانه اي بود که یک پل متحرك روي ان بود ولی اینبار انجا نرفتیم شاید هم همان بود و تغییراتی که

 اعث شده بود برایم بیگانه به نظر برسد.نه اثري از پل بود و نه بهشتی که در پس ان بود با این حالکرده بود ب

 انجا هم براي خودش بهشتی بود.باغی وسیع پر از میوه

 نزدیک ظهر با سبدي پر از میوه هاي پاییزي به منزل برگشتیم.ان روز هم به همه خیلی خوش گذشت.به

 زرگ و سنگفرش جلوي ویال زیلووي پهن شد و همگی دور هم نشستیم.حاج مرتضیخصوص شب که در ایوان ب

 از خاطرات جوانی خود و اشنایی اش با عالیه خانم سخن گفت با لذت چشم به دهان او دوخته بودم و با خودم

 فکر می کردم چقدر به او و عالیه خانم عالقه دارم

 دور دست ها چشم دوخته بودم.با شنیدن صداي حسام به طرف اوصبح روز بعد جلوي ایوان ایستاده بودم و به 

 برگشتم.حسام لبخند زد و گفت: به چی فکر می کنی؟

 سوال او برایم کمی عجیب بود.به خاطر نمی اوردم تا به حال چنین سوالی از من کرده باشد.به او لبخند زدم و

 .گفتم: هیچی همین جوري ماتم برده بود

ور دست ها انداخت و گفت: باشه نمی خواهی نگو ولی اگه حال داشته باشی می خواستم با هم یه حسام نگاهی به د

 کم صحبت کنیم

 به نشانه موافقت سرم را تکان دادم و رفتم تا مانتوام را بپوشم

 همراه حسام جاده اي را که به طرف ده می رفت دنبال کردیم.مدتی رفتیم که حسام به حرف آمد: خب تعریف

 نک

 خندیدم و گفتم: مثل اینکه شما می خواستید با من حرف بزنید

حسام آهی کشید و گفت : چه اشکالی داره تو هم حرف بزنی . وقتی می بینم توفکري دلم خیلی می گیره . فکر می 

 کنم باعث تمام ناراحتی هات من هستم

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم : این چه حرفیه می زنی ؟

 خند نگاهم کرد و گفت : چشمات آنقدر گویاست که دیگه احتیاجی نیست کسی از زبونت بخوادحسام با لب

چیزي بشنوه . می دونم چقدر دلگیر گذشته هستی. راستش همیشه با خودم فکر می کنم سختگیري هاي من در 

ادامه داد : به خاطر رابطه با تو باعث شد جذب محبت او بی.. حسام باقی حرفش را فرو خورد و بعد از لحظه اي 

 همین خودم رو در به وجود آوردن چنین شرایطی سرزنش می کنم

 از اینکه حسام چنین حرفی میزد خیلی دلم گرفت . رو به او کردم و گفتم : نه حسام این حرفت رو قبول ندارم.

 به خاطر اینشاید یک وقتی این طور فکر می کردم اما حاال فهمیدم هرچی بیشتر جوش و خروش می کردي 

بود که بیشتر نگرانم بودي. اگر می بینی که بعضی از اوقات تو فکرم به خاطر اینه که می بینم می تونستم خیلی 

 خوشبخت باشم . اما بادي که تو سرم بود باعث شد پشت پا به خوشبختی و سعادتم بزنم

د آمدن این بدبختی خوشبخت زندگی می همان لحظه به یاد حرف ژینوس افتادم و گفتم : شاید اگه بدون به وجو

 کردم هیچ وقت به اون چیزي نمی رسیدم که حاال رسیدم
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حسام در سکوت به حرفهایم گوش می داد . احساس سبکی می کردم و از اینکه با او صحبت می کردم خوشحال 

جب به وجب آن برایم بودم. در همین وقت متوجه شدم مسیرم به جهتی آشنا تغییر کرده و در مسیري هستیم که و

 تداعی کننده خاطراتی می باشد با تعجب به اطراف نگاه کردم و گفتم این همون جا نیست که اون دفعه اومدیم؟

 همان لحظه پل چوبی جلوي چشمم نمایتن شد. حسام گفت: آره همین جاست

 وقتی چشمم به او افتاد لبخنديبا اشتیاق به اطراف نگاه کردم. متوجه نبودم حسام مرا به دقت زیر نظر دارد . 

 روي لبش دیدم. لبخندش را پاسخ دادم و گفتم: تو و عاطفه اینجا خیلی خاطره دارید مگه نه؟

 چشمانش را بست و سرش را تکان داد و همان لحظه پرسید: تو چی؟

 از پرسشی که کرد جا خوردم. بدون اینکه خودم را ببازم گفتم : من چی؟

 هم می کرد گفت : منظورم اینه که تو خاطره نداري؟همان طوري که نگا

 زیر نگاه نافذش قطره قطره ذوب شدم . به راحتی از نگاهش خواندم چه فکري می کند. سرم را زیر انداختم و

 گفتم : نه

 میاره صداي حسام باعث شد به او نگاه کنم. لبخندي روز لبش بود : الهه می دونستی انکار زبانت در مقابل نگاهت کم

 نگاهم را از او گرفتم و به طرف پل رفتم. به این فکر کردم که حسام چه چیزهایی رااز نگاهم خوانده : الهه می

 خوام یک چیزي ازت بپرسم و دلم می خواد با من صادق باشی

 با دلهره نگاهش کردم حسام دوباره گفت : قول می دي؟

اسخ بودم . سرم را تکان دادم . حسام گفت : نه نشد ، قول مردانه بده نمی دانستم چه خواهد پرسید ولی ناگزیر به پ

 حرف دلت را بزنی

 .لبخند زدم و گفتم: باشه قول می دم راستش رو بگم

 حسام نفس عمیقی کشید و لحظه اي مکث کرد . سپس بدون مقدمه گفت : الهه نظرت راجع به عرفان چیه؟

 رگهاي مغزم احساس کردم. داغی سر تا پایم را گرفت . بیهوده سعی قلبم فرو ریخت و متعاقب آن خون را در

 کردم جلوي حسام خودم را آرام نشان بدهم زیرا از حرارتی که از بدنم بیرون می زد بدون اینکه خودم را ببینم

 کلمه می فهمیدم چطور تغییر رنگ داده ام. حسام منتظر بود و من در میان واژه هاي سرگردان مغزم به دنبال

 اي مناسب براي پاسخ دادم به او بودم. سکوت کرده بودم . زیرا به واقع نمی دانستم چه جوابش را بدهم. می

 ترسیدم با یک کلمه تمام مکنونات قلبی ام را بیرون بریزم

 .حسام گفت: الهه قرار شد حرف دلت رو بگی

 ؟صدایم به سختی از گلویم بیرون آمد: براي چی اینو می پرسین

 حسام لبخند زد و گفت: جوابم رو با سوال میدي؟سپس فکري کرد و گفت: راستش می خواستم راجع به

 موضوعی نظرت را بدونم.لحظه اي مکث کرد گویی او هم براي بیان حرفش دنبال واژه بود. لبم را به دندان

داشتم. حسام ادامه داد: آخه چطور  گرفتم. خداي من چرا حسام؟ از بین افراد خانواده از او رودربایستی بیشتري

 بگم...بعد دل را به دریا زد و گفت: عرفان تورو از من خواستگاري کرده

 در یک لحظه حس از پاهایم خارج شد و نمی دانم چطور وزن بدنم را تحمل می کردم. حسام که گویی از بار

 یشه. ولی ترجیح دادم مدتی بگذره تافشار این حرف خالص شده بود گفت: البته این موضوع مال چند وقته پ

 اوضاع مساعدتر بشه و کنکور را پشت سر بگذاري
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 لحظه اي بین من و حسام سکوت برقرار شد. آن گاه گفت: الهه حاال که موضوع را فهمیدي می خواهم نظرت را

 راجع به اون بدونم

 با صداي لررزانی گفتم: مگه نگفتی این موضوع مال چندوقت پیشه؟

 سام که نمی دونست منظورم چیست گفت: خب آره چطور مگه؟ح

 گفتم: خب شاید نظرش تغییر کرده

 حسام خندید و گفت: کاش این طور بود. عاطفه می گفت عرفان چند بار از او پرسیده که حسام موضوع را گفته

 فان به او گفته این حسامیا نه. عاطفه هم به او گفته نه یک کم صبر کن. چند روز پیش از سفر عاطفه گفت عر

 همه را دق مرگ می کنه تا بخواد یک کاري واسه آدم بکنه. حاال می خوام تا دق مرگ نشده کاري براش کنم.

 البته این بسته به نظر تو داره

 گوشهایم حرفهاي حسام را می شنید. اما فکرم جاي دیگري به پرواز درآمده بود. نمی دانم در آن لحظه چه

 داشتم. در حالتی بین خواب و بیداري بودم و از این هراس داشتم مبادا از خواب بیدار شوم و ببینماحساسی 

 تمام این حرفها رویاي بیش نیست.آن لحظه به هیچ چیز فکر نمی کردم جز اینکه چقدر در حسرت این روز

 بودم. صداي حسام مرا از باال به زیر کشید: 

 یدي دلم می خواد خوب راجع به اون فکر کنی اما خیلی طولش نده...حاال بهترهخب الهه حاال که موضوع را فهم

 برگردیم. و قدمی براي بازگشت برداشت. با نگرانی گفتم: حسام ؟ بقیه چی؟کسی این موضوع را می دونه؟

 لبخندي زد و گفت: نگران نباش. فقط اونایی می دونن که باید بدونن

 اق به طرف منزل به راه افتادیم. در حالی که سرم را پایین انداخته بودم به ایننفهمیدم منظورش کیست. به اتف

 موضوع فکر کردم. هنوز چند قدم به منزل مانده بود که حسام در حالی که می خندید گفت: بیا موشو آتیش

 زدند، سرو کله اش پیدا شد

 دیدن عرفان صدا در گلویم شکست. او را با تعجب سرم را بلند کردم تا از حسام بپرسم منظورش چیست که با

دیدم که پشت به ایوان و درست جایی که صبح من و حسام صحبت می کردیم ایستاده و به دوردستها نگاه می کند. 

پیراهن سبز تیره اي با شلوار مشکی به تن داشت و دستانش را پشت کمرش قالب کرده بود. صداي حسام بلند شد: 

 این طرفها؟

طرف ما برگشت.دلم می خواست پشت حسام پنهان شوم تا نگاه او به من نیفتد. صداي او را شنیدم که  عرفان به

خطاب به حسام گفت: اومدیم عرض ادب کنیم. ناراحتی همین االن میرم. سپس از پله هاي ایوان پایین امد. به او 

 و بدون اینکه صبر کنم به طرف درسالم کردم. پاسخم را داد و حالم را پرسید. کوتاه و مختصر پاسخ دادم 

 پشتی رفتم.لحظه اي بعد که براي تعویض لباسم به اتاقم رفتم از پشت پرده توري پرچین اتاق او و حسام را

 دیدم که روي ایوان کنار هم ایستاده بودند و با هم صحبت می کردند. لبخندي روي لبانش نقش بسته بود که

 من چقدر لبخندش جذاب و دوست داشتنی بود. آن شب تا نزدیک صبح بیدار مرا به عالم خلسه می برد. خداي

 بودم و به حرفهاي حسام فکر می کردم. چیزي به سحر نمانده بود که کم کم خواب مرا فرا گرفت و با رویاي

 خوش به خواب رفتم

 زیر اندازي که جاي همواري روز بعد همگی به باغی رفتیم که چند روز قبل رفته بودیم. عالیه خانم و مادر روي

 انداخته شده بود نشستند و ضمن آماده کردن بساط چاي از هر دري صحبت کردند. الهام و عاطفه و شبنم روي
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تنه درختی نشسته بودند و افسانه کم دورتر لباس عادل را مرتب می کرد.غلی و حمید و آقا مسعود ته باغ کنارهم 

می دورتر حاج مرتضی با قیچی باغبانی مشغول هرس کردن درختچه هایی بود قدم می زدند و صحبت می کردند. ک

که لب جوي حاشیه باغ کاشته بود. حسام و عرفان هم کنار او ایستاده بودند و صحبت می کردند. از دور به آنان نگاه 

صداي خنده و  می کردم. عادل و مبین در حالی که سوار بر تکه اي چوب شده بودند بازي می کردند. از شنیدن

شادي آن دو به وجد آمدم و بی اراده لبخندي روي لبم نقش بست. همان طور که با چشم ان دو را تعقیب می کردم 

دیدم که به طرف حسام و پاهاي عرفان رفتند. عادل تکه چوبش را زمین انداخت و پاهاي حسام را گرفت. حسام و 

تش را روي موهاي مبین و عادل کشید و عرفان کنار بچه ها روي عرفان با خنده به آن دو نگاه می کدند. حسام دس

زمین نشست و پس از بوسیدن عادل و مبین هر دوي آنها را با هم از روي زمین بلند کرد. فریاد خنده بچه ها به هوا 

ان که با رفت. دیدن این منظره تکانم داد. همان لحظه به یاد چیزي افتادم که پاك از خاطرم رفته بود. دیدن عرف

اشتیاق با مبین و عادل بازي می کرد مرا به یاد بیماري قلبی ام انداخت. آه از نهادم برخاست. در حالی که بغض 

گلویم را می فشرد با خودم گفتم: چی شد که یادم رفت چه شرایطی دارم! خداي من او عاشق بچه است. همان طور 

 من خطرناك تشخیص داده شده. حاال باید چکار کنم؟ که کیان بچه دوست داشت. در حالی که حاملگی براي

حالم دگرگون شد و احساس سرگیجه کردم. دلم می خواست فریاد بکشم و از کسی راه چاره بجویم. یک بار او را از 

 دست داده بودم و دلم نمی خواست آن تجربه تلخ را تکرا کنم. شاید بهتر بود به این موضوع فکر نکنم و

 مه چیز همان طور که بود بماند. از یک چیز خوب مطمئن بودم و ان اینکه عرفان کاري را نمی کرداجازه بدهم ه

 که کیان کرده بود. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودم را به راهی بزنم که این موضوع از یادم برود اما

 و را با فریب و خودخواهینداي وجدان ناله سر داد که تو حق نداري زندگی او را خراب کنی و حسن نیت ا

 پاسخگو باشی. شاید عرفان از سر دلسوزي به حسام چنین پیشنهادي کرده همان طور که روزي فرزاد در مورد

کمند می خواست چنین کند.شقیقه هایم تیر می کشید و حال خوشی نداشتم.دلم می خواست منزل خودمان بودم تا 

 نه مرا از فکر بیرون آوردبه دخمه تنهایی ام پناه ببرم. صداي افسا

 الهه حالت خوش نیست؟

 به زحم لبخند زدم و گفتم: چطور مگه؟

 آخه رنگت خیلی پریده_

 یک کم سرم درد می کنه_

 نکنه سرما خوردي؟ دیشب هوا خنک بود_

 نمی دونم. شاید_

با وجود ظاهر ارامم قلبم در سینه به پیشنهاد افسانه نشستیم. عالیه خانم دو استکان چاي جلوي من و افسانه گذاشت. 

بی تابی می کرد. بدون اینکه میلی به نوشیدن چاي داشته باشم آن را بدون قند سر کشیدم تا شاید تسکینی باشد 

 براي ناآرامیهاي درونی ام. یک چیز در مغزم مرتب تکرار می شد. من حق ندارم زندگی عرفان را خراب کنم

 با آخرین روز اقامتمان بود براي آخرین بار قرار بود به گردش برویم. در این عصر روز بعد که اتفاقا مصادف

 بین حسام رو به من کرد و گفت: الهه تو بمون باهات کار دارم

چند دقیقه بعد همه رفتند و فقط من و عاطفه ماندیم. همان طور که صحبت می کردیم منتظر حسام بودیم. طولی 

 عمد تاخیر کرده تا بقیه دور شوند. زمانی آمد که حتی صداي بقیه شنیده نمی شد. نکشید تا آمد. می دانستم به
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 حسام به من و عاطفه لبخند زد و گفت: خب حاال می تونیم با هم یک کم حرف بزنیم. از اینکه می خواست

گویم که جلوي عاطفه صحبت کند هول برم داشت. عاطفه را خیلی دوست داشتم ولی دلم نمی خواست جلوي او ب

برادرش را نمی خواهم. گویا عاطفه هم احساسم را درك کرده بود لذا خطاب به من و حسام گفت: آخ همین االن 

 یادم آمد یک کاري خونه دارم. شما یواش برید من خودم رو بهتون می رسونم

 حسام با لبخند به او نگاه کرد و گفت: ما همین جا منتظرت می مونیم

 اشق همچین موجود فهیم و با کماالتی باشدبه حسام حق دادم ع

 پس از رفتن عاطفه حسام رو به من کرد و گفت: خب دیگه چه خبر؟

 متوجه منظورش شدم.سرم را زیر انداختم و گفتم : چی بگم؟

 هر چی که دلت می خواد_

 نم و خودم را ازابتدا خجالت می کشیدم در مورد این موضوع با او صحبت کنم اما بعد تصمیم گرفتم حرف بز

 این عذاب رها کنم. با اینکه گفتن این حرف برایم سخت بود ولی گفتم: من روي حرفهاي دیروز خیلی فکر

 .کردم.ولی دیدم نمی تونم ...به این ازدواج تن بدم

کشید تا به وقتی از حسام صدایی شنیده نشد سرم را باال کردم و او را دیدم که با بهت نگاهم می کند. چند لحظه طول 

 خودش آمد. بعد پرسید: الهه تو به عرفان عالقه نداري؟

از سوال بی پرده اش خیلی خجالت کشیدم.ولی چاره اي جز پاسخ دادن ندیدم. من منی کردم و گفتم: چرا و ...این را 

 خوب می دونم هرگز کسی مثل او

یط خاص من اجازه نمی ده حتی به ازدواج فکر شرمم شد جلوي حسام باقی حرفم را بزنم. به جاي ان گفتم: ولی شرا

 کنم

 حسام متفکرانه پرسید: شرایط خاص؟

 باید حقیقت را بیان می کردم تا هم خیال آنها راحت شود و هم خودم از کشیدن این بار سنگین خالص شوم.

ستفاده کنم به خاطر همین گفتم: یکیش به خاطر اینکه من یک بار ازدواج کردم و االن دلم نمی خواست از لفظ بیوه ا

باقی آن را خوردم و ادامه دادم: در حالی که او هنوز ازدواج نکرده. یک مسئله دیگه اینکه من ناراحتی قلبی دارم و 

 شاید هیچ وقت...بازهم نتوانستم جمله ام را تمام

 کنم، خجالت کشیدم به حسام بگویم شاید هیچ وقت نتوانم بچه دار شوم

 روي صورت حسام نشست. دلیل ان را نمی دانستم. فکر کردم شاید از اینکه حرفایم را نصفه ونقشی از لبخند 

نیمه گفته بودم خنده اش گرفته. حسام گفت: اما در مورد شرایط به قول خودت خاصت. اولیش موضوعی نیست که 

باشه و تا اونجایی که من می از کسی مخفی باشه اینو همه می دونن. عرفان هم شاید دلیلی براي این کارش داشته 

دونم این دلیل مربوط به خواسته قلبشه. اما دومیش.. حسام لحظه اي سکوت کرد احساس کردم می خواست چیزي 

 بگوید که حرفش را فرو خورد و به جاي آن گفت: ترجیح می دم خودش در این مورد باهات صحبت کنه

شد. به ظاهر حرفها تمام شده بود در حالی که سواالت زیادي در در همان موقع عاطفه را دیدم که به ما نزدیک می 

مغزم شکل گرفته بود. جمله آخر حسام به نظرم خیلی سوال برانگیز بود. چه موضوعی بود که حسام ترجیح می داد 

 عرفان خودش با من صحبت کند؟ این دیدار و گفت و گو چه زمان قرار بود بین من و او صورت بگیرد؟

 چطور می توانستم رودرروي او قرار بگیرم و بازهم به او بگویم که خواهانش نیستم؟ سه نفري راهخداي من 
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 افتادیم. ان قدر در فکر بودم که وقتی به خودم امدم که متوجه شدم در همان مسیري قرار داریم که روز قبل من

زیرا جز صداي روز هیچ صدایی شنیده نمی شد. و حسام به انجا رفته بودیم. مطمئن بودم بقیه به این سمت نیامده اند 

 به حسام گفتم: فکر نمی کنم بقیه اینجا اومده باشند. مگه قرار نبود بریم پیش اونا؟

 حسام خندید و گفت: من که با کسی قرار نگذاشتم. من و عاطفه داریم میریم تجدید خاطره

 به شوخی گفتم: پس مثل اینکه بد موقع شاخ شدم

 د و گفت: نه عزیزم، اگه اینجا براي تو هم خاطره انگیزه پس بی دلیل نیومديعاطفه خندی

 به حرفش فکر کردم و دلم لبریز از غصه شد.صداي رودخانه لحظه به لحظه بلندتر می شد. پس از عبور از جاده

 خورد و به هوا باریکی که از میان درختان انبوه کشیده شده بود رودخانه پیدا شد. آب پر شتاب به سنگ ها می

 پخش می شد. دل من هم کم از آن رودخانه جوش و خروش نداشت. همین که به محوطه باز کنار رسیدیم

 ناخودآگاه سرم به سمت پل چرخید و همان لحظه عرفان را دیدم که روي سنگچین کنار رود نشسته بود. گویی

 ه قفسه سینه ام می کوفت.لبرزي از احساساتدر سراشیبی تندي قرار گرفته بودم.ضربان قلبم با بی رحمی ب

 فروخورده درونم برگشتم و به حسام و عاطفه نگاه کردم هیچ کدام به من نگاه نمی کردند اما مطمئن بودم مرا

 زیر نظر دارند. حسام در حالی که دست عاطفه را گرفته بود نگاهی به عرفان کرد و با لحن طنزالودي گفت:

 اینجا چکار می کنه؟عاطفه این عرفانه؟ 

 عاطفه با خنده گفت: شاید اونم اومده تجدید خاطره

 متوجه شدم هر دو می دانستند عرفان انجاست. او هم متوجه ما شد. از جا برخاست و به طرف ما امد. راه

 گریزي نبود. بدنم کرخ و سست و پاهایم در اختیارم نبود. هرچه به ما نزدیک تر می شد وحشت بیشتري

 جودم را فرا می گرفت. نمی دانم چرا با دیدن او این حالت به من دست داد. عاقبت به ما رسید و طبق معمولو

در سالم پیش دستی کرد. به یاد اوردم ان قدر هول شده بودم که هنوز به او سالم نکرده ام. پاسخش را زیر لب دادم 

من و عاطفه می خواهیم بریم اون طرف پل. تو هم می  و چشم از او برداشتم. حسام به من نگاه کرد و گفت: الهه

 آیی؟

 می دانستم به این وسیله می خواهد بهانه اي براي تنها گذاشتن من با عرفان پیدا کند. براي اینکه این بهانه را

 .دستش ندهم گفتم: آره

 حسام خنده اش گرفت و گفت: یعنی نمی ترسی؟

م با خنده گفت: ببین این پل دو سه سال پیش نیست. االن خیلی فرسوده تر و سرم را به نشانه نفی باال بردم. حسا

خراب تر از قبل شده. هر لحظه امکان داره خراب بشه. در ضمن منم نمی تونم از پل ردت کنم چون این کار 

 تخصص می خواد که من ندارم. حاال چی ؟ میایی؟

 ید؟خنده ام گرفت گفتم: اگه این طوره چرا می خواهید بر

 حسام با خنده گفت: آخه رفتن ما الزمه

 عاطفه گفت: الهه جون ما زود برمی گردیم تو هم که تنها نیستی چون عرفان می مونه

حسام در حالی که دستهایش را جلوي چشمانش می گذاشت گفت: منم یک پنبه تو گوشم فرو کردم که نشنومعاطفه 

 مچی گفت و چشمام رو هم می بندم که چیزي نبین

 صداي خنده عرفان تکانم داد. عاطفه در حالی که می خندید دست او را گرفت و گفت: بریم عزیزم
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 خجالت زده و شرمگین مثل کسی که بخواهدکار خطایی انجام دهدجرات سر بلند کردن و نگاه کردن به بقیه را

 به آنان نگاه کردم. به خودم گفتم:نداشتم. و قتی عاطفه و حسام راه افتادند با ناباوري سرم را بلند کردم و 

 راستی راستی دارند می روند. زیر چشم به عرفان نگاه کردم با فاصله کمی از من ایستاده بود و رفتن ان دو را

 نظاره می کرد. حسام از روي پل رد شد و پشت او عاطفه با احتیاط از پل گذشت. وقتی هر دو سمت دیگر

 ت تکان دادند و در حالی که حسام دستش را دور شانه عاطفه انداخته بود دررودخانه رسیدند به طرف ما دس

 میان انبوه درختان از نظر ناپدید شدند. وحشت تنها بودن با عرفان تمام وجودم را گرفته بود در آن لحظه به

 د ببرد.چند دقیقهحدي هول و هراس داشتم که کم مانده بود با فریاد حسام را بخوانم و از او بخواهم مرا با خو

از رفتن ان دو گذشت. مانند تکه چوبی بی حرکت سرجایم ایستاده بودم و هنوز چشم به راهی داشتم که عاطفه و 

 حسام پا به آن گذاشته بودند. صداي عرفان تکانم داد: دوست داري بریم جایی بشینیم؟

 اند. بدون اینکه به او نگاه کنم نشانچقدر لحنش گرم و خواستنی بود و چقدر صمیمی و بی تکلف مرا می خو

دادم آماده انجام کاري هستم که خواسته است. عرفان به طرف سنگهایی که طرف چپ پل بود رفت. من هم با وجود 

رخوت تنم خودم را به ان سو کشیدم. جاي مناسبی براي نشستن پیدا کرد و با دست اشاره کرد و گفت: فکر کنم 

 اینجا خوبه. بفرمایید

 مانند کودك حرف شنویی همان جا که او نشان داده بود نشستم. خودش هم با فاصله روبرویم روي تکه سنگی

 نشست

 بین من و او هیچ صدایی به جز شر شر آب رودخانه و آواز پرندگان نبود. می دانستم این سکوت تا زمانی که او

 ن اماده می کرد و من را براي شنیدن. چندچیزي نگوید حفظ خواهد شد. سکوت بین ما او را براي حرف زد

 لحظه گذشت تا طنین صداي گرمش احساس گرمایی در تن یخ زده ام ریخت. چقدر روان و بی ریا حرف می

 زد. راحت و محکم صحبت می کرد و جاي هیچ شکی باقی نمی گذاشت: 

 من رودربایستی نداشته باش. می دونممن اومدم اینجا تا با تو صحبت کنم و حرفهایت را بشنوم پس این قدر از 

 در جریان خواسته ام قرار گرفتی و می دونم براي خودت عذر و بهانه هاي زیادي تراشیدي اما بزار یک چیزو

 قبل از اینکه بخواهی بهانه اي بیاوري بگم و اون اینه که تو براي من از سه سال پیش تا به حال فرقی نکردي.

 ون قدر می خوام که سه سال پیش می خواستمچطور بگم االن تورو هم

 از شدت التهاب عرق کرده بودم.جوي باریکی از عرق را روي مهره هاي پشتم احساس می کردم. حیرت زده

 فکر کردم چه اتفاقی افتاده من که تا چند لحظه قبل در حال انجماد به سر می بردم چطور شد در عرض چند

چه نیروییست که با چنین قدرتی مرا در خود ذوب می کند مثل تشنه اي رسیده به  ثانیه به حالت ذوب رسیدم. این

آب خودم را غرق در حرفهایش دیدم. او مرا که تشنه محبت بودم از زمزم عشق سیراب می کرد.به او نگاه کردم 

آشنا بود. صورتش سرش پایین بود و این فرصتی به من می داد تا خوب تماشایش کنم. تمام زوایاي چهره اش برایم 

 ، ابروان پیوسته و بلندش، چشمان نافذ و سیاهش که اکنون مژگان پرپشت و بلندش روي آن

حجابی کشیده بود. احساس کردم عشق او از زیر خاکستر قلبم شعله می کشد و تمام وجودم را می سوزاند. قلبم می 

م فقط طالق بود.در ان صورت خاك پایش را سرمه نالید و به سینه ام می کوفت. با خود فکر کردم اي کاش مسئله ا

چشمانم می کردم و از جان برایش مایه می گذاشتم ولی افسوس مشکل من حادتر از آن بود که بتوانم راه حلی 
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برایش پیدا کنم.تمام وجودم شک و تردید بود. بر سر دوراهی سختی قرار گرفته بودم که راه سومی براي ان نبود. 

 عشقش را بپذیرم نسبت به او جفا کرده ام و اگر دست رد به این عشق بزنم در حقش ستم می کنممی دانستم اگر 

او بی وقفه مکنونات قلبی اش را بیرون می رخت و من بیچاره می اندیشیدم که چقدر باید پست و حقیر باشم که 

بخشید و مرهم قلب زخم دیده بخواهم به چنین کسی ستم کنم. صدایش مثل تزریق خون در رگهایم به من جان می 

 ام بود. چشم به او داشتم و دلم برایش مرثیه عشق می خواند

 من دیگه هیچی ندارم که نثار تو کنم

 تا فداي چشم مثل بهار تو کنم

 می درخشی مثل یک تیکه جواهر توي جمع

 من می ترسم عاقبت یک روز قمارت بکنم

 من مثل شبهاي بی ستاره سرد و خالی ام

 ب می ترسم جاي عشق غصه رو یار تو کنمخ

 تو مثل قصه ر از خاطره هستی نمی خوام

 من بی نشون تو رو نشونه دارت بکنم

 تو که بی قرار دیدن شب و ستاره اي

 واسه دیدن ستاره بی قرارت بکنم

 مثل دریا بی قراري نمی تونی بمونی

 من چرا مثل یک برکه موندگارت بکنم

 و بمونم نه برمنه می خوام با ت

 آخه حیفه باز بخوام غصه دارت بکنم

 وقتی سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد تازه به خود امدم. براي دزدیدن نگاهم دیر شده بود. نگاهمان به هم

 گره خورد. خداي من چه شب پرستاره اي در نگاهش بود.پرده اي تار مثل ابر مانع از دیدن شب زیباي

 فرو افتان قطره اشکی نگاهم را از او فرو گرفتم. دلم نمی خواست گریه کنم، اما عقده اي چشمانش شد. با

 درون قلبم سرباز کرد. نمی توانستم به او بگویم که او را نمی خواهم، زیرا با تمتم وجود طالبش بودم ونمی

 لی مهم بود.توانستم به او بگویم خواهانش هستم، چون دوستش داشتم و خوشبختی اش برایم خی

 از پس پرده اشک او را دیدم که سر گشته و حیران به دنبال علت گریه من است . شنیدم گفت: از حرفهاي

 من ناراحت شدي؟

 بغض صدایم را در گلو خفه کرد. سرم را به نشانه منفی باال بردم

 الهه گریه نکن، به خدا طاقت اشکهایت را ندارم_

 ك کردم . دستمالی از جیبش در آورد و به طرفم گرفت. یک بار دیگر این عملبا گوشه روسري اشکهایم را پا

 تکرار شده بود و آن روزي بود که به او گفتم نمی خواهم با او ازدواج کنم. بیچاره من! مگر یک رویاي شوم چند

 بار باید تکرار شود؟

 هاي زمین چشم دوخته بود عرفان سر به زیر انداخته بود و در سکوتی ناراحت کننده به سنگریزه



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 9 7  

 

دلم به حالش خیلی می سوخت . نمی بایست اجازه می دادم احساس و غرورش جریحه دار شود.او نباید فکر میکرد 

 دوستش ندارم. باید به او می گفتم این منم که مشکل دارم

 به زحمت قوایم را جمع کردم و با صداي لرزانی گفتم : من نمی تونم خوشبختت کنم

 عمیق نگاهم کرد گویی دنیایی حرف در نگاهش بود. با لحن متین گفت: از کجا میدونی؟ خیلی

 گفتم : می دونم ، یعنی مطمئنم

 لبخندي روي لبانش ظاهر شد.: این قدر از خودت مطمئنی؟

 طنز شیرینی در کالمش بود که باعث شد با وجود ناراحتی لبخند بزنم. نفس عمیقی کشید و گفت: خب نمی

 اي دلیلت رو به من بگی؟خو

 سرم را تکان دادم.: نه، از شما هم می خوام در این رابطه چیزي نپرسید

 سکوت شد. به این فکر کردم شاید دیگر حرفی باقی نمانده است . در این لحظه سکوت را شکست و

 گفت: الهه دلیلش رو به من بگو. نذار فکر کنم هنوزم منو الیق خودت نمی دونی

 ري که می کرد خیلی ناراحت شدم . گفتم: نه به خدا،موضوع این نیستاز تصو

 پس چی؟ _

 اسرار نکنید نمی تونم بگم_

 عرفان نگاه نافذي به من انداخت و گفت: موضوع مربوط به.... قلبته؟

 تمآه چه راحت حدس زده بود و چقدر غیر منتظره. به همین دلیل احساس کردم مغزم از خون پر شد. می دانس

 مثل مرده اي رنگ پریده به نظر می رسم با این حال احساس آرامش داشتم براي خودم عجیب بود. مثل این

 بود که از یک فشار شدید روحی خالص شده ام چون دیگر مجبور نبودم علت مخالفتم را برایش توضیح بدهم.

 گفتم: این مهم ترین دلیلشهبا همین یک کلمه فهمیدم همه چیز را می داند . خیالم راحت شد . ››.

 عرفان گفت : و بعدي؟

 قفل از زبانم برداشته شده بود. احساس راحتی بیشتري می کردم. نفس عمیقی کشیدم و به او نگاه کردم، سپس

گفتم: من یک زن مطعلقه هستم یک زن بیوه...حال آنکه شما تا به حال ازدواج نکرده اید. شما که نمی خواهید 

 نگشت نماي دوست و آشنا کنید. میخواهید؟خودتان را ا

 عرفان لبخندي زد و گفت: به غیر از این دلیل دیگه اي هم داري؟

 دلیل دیگري به ذهنم نمی رسید گفتم: همین دو دلیل واسه من خیلی مهمه

 دلیلت سرش را تکان داد و گفت: نه، شاید براي خودت کافی باشه ، اما براي من نه.بزار اول در مورد دومین

 بگم . این منم که تصمیم می گیرم نه دوست و آشنا . مهم پدر و مادرم بودند که با این ازدواج موافقند و رضایت

 اونا براي من کافیه. یک سؤال از تو دارم. می خوام بدونم اگر این اتفاق براي من افتاده بود چی؟ یعنی یک بار

 آمدم بازم نظرت همین بود؟ازدواج می کردم و بعد از طالق سراغ تو می 

 در مورد چیزي که می گفت تا به حال فکر نکرده بودم. حرف او مرا به فکر برد. به راستی اگر چنین بود من چه

 می کردم؟ وقتی خوب فکر کردم به این نتیجه رسیدم که او را می پذیرفتم، زیرا دوستش داشتم. صداي عرفان

 دي؟ منو قبول می کردي یا بنا به دالیل خودت ردم می کردي ... با اینکهمرا متوجه خودش کرد. چه کار می کر

 می دونستی دوست دارم. هوم؟
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 چیزي نگفتم. او مثل اینکه پاسخش را گرفته باشد گفت: اما در مورد اولی می خوام بگم

 مهم نیست و فقطاجازه ندادم حرفش را تمام کند و با حالت عصبی گفتم: نمی خواد به من بگید بچه براتون 

 خودم را می خواهید و از این جور حرف ها خوب می دونم چقدر به بچه عالقه دارید پس الزم نیست دلتون براي

 من بسوزه و این احساس ترحم باعث بشه از خودتون گذشت نشون بدید... من از این ترحم....

 ي دوختم. از لحن تندي که با او صحبت کردهنگاه عمیقش باعث شد حرفم را ادامه ندم. نگاهم را به طرف دیگر

 بودم احساس شرم کردم. خودم را به خاطر چنین رفتار زشتی نکوهش کردم: الهه بمیري با اون حرف زدنت، نه

 به اون که اول چنان الل مونی گرفته بودي که روت نمی شد نفس بکشی و نه به االن که کم مانده بنده خدا رو

 شرم به او نگاه کردم. همچنان به من نگاه می کرد و لبخندي گوشه لبش نشسته بود. زیردرسته قورت بدي با 

 لب گفتم: معذرت می خوام

 گفت: احتیاجی به عذر خواهی نیست. حرفت رو زدي،ولی اجازه بده منم حرفم رو تموم کنم

 با خجالت گفتم: بفرمایید

 گر نیستم. شاید تقاضاي از تو هم یک نوع خودخواهیگفت: نه الهه ، من اونقدر هم که فکر می کنی ایثار

 باشه

 لحظه اي مکث کرد. درست نمی فهمیدم منظورش چیست و چه می خواهد بگوید. به او که به دور دستها خیره

 شده بود نگاه کردم چه می خواهد بگوید . صبر کردم تا خودش لب باز کند . چند دقیقه طول کشید تا اینکه به

 و گفت: اما مسئله اي که باعث شد جسارت کنم و از تو تقاضاي ازدواج کنم این بود که ... چطور خودش آمد

 بگم؟ راستش خود من هم در این رابطه مشکل دارم

 بدون اینکه چیزي ازحرفهایش بفهمم گنگ ومات نگاهش کردم.با خودم فکر کردم،یعنی چه؟در کدوم رابطه؟

 چه مشکلی؟

ید می خواست واکنش مرا در رابطه با شنیدن این موضوع ببیند. گویا متوجه شد که چیزي از به من نگاه کرد. شا

 حرفهایش را نفهمیدم به خاطر همین لبخندي زد و گفت: االن توضیح می دهم. سپس نفس عمیقی کشید

 فکر وگفت: چهار سال پیش یک مأموریت بهم خورد که بایستی براي پاك سازي جنوب به اهواز می رفتیم.

 می کنم یادت باشه چون حسام هم در این مأموریت بود

متوجه نشدم کدام مأموریت رامی گفت، چون حسام به مأموریتهاي زیادي رفته بود که در اکثر آنها با عرفان همراه 

کنیم چند گروه بودیم که قرار بود هر کدوم قسمتی از منطقه را پاك سازي _بود. حواسم را جمع صحبتهاي او کردم. 

. کار گروه ما سه روز طول کشید. روز سوم و موقعی که چیزي نمانده بود کار تموم بشه کوله تدارکات یکی از بچه ها 

رو یکی از مینها افتاد و منفجر شد. من فاصله زیادي با او نداشتم به خاطر همین چند ترکش به پهلو و کمرم اصابت 

ود. فکر کنم حاال یادت افتاد چه موقعی را می گم سرم را به نشانه مثبت کرد که یکی از اونا خیلی نزدیک به نخاعم ب

تکان دادم. فهمیدم از چه موقعی صحبت می کرد .حسام هم در این مأموریت زخمی شده بود، اما شدت جراحتش به 

طر آوردم در آن اندازه او نبود.حسام پس از یکی دو هفته مرخص شد، اما او چند ماه در بیمارستان بستري بود. به خا

 مدت چقدر نگرانش بودم و چقدر براي سالمتی اش دعا می کردم

 عرفان ادامه داد: پیش از عمل و در آوردن ترکش دکتر یه طوري حالیم کرد که ممکنه بعد از عمل براي

 ی دوهمیشه فلج بشم، ولی من باور نمی کردم و همچنین چیزي در فکرم نمی گنجید یک روز نتونم راه برم. یک
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 روز بعد از عمل وقتی دکتر معاینه ام کردهیچ حسی تو پاهام نداشتم. باورش برایم سخت بود، ولی چاره اي جز

 قبول کردن نداشتم پس از یک هفته یک روز که دکتر داشت معاینه ام می کرد احساس کردم چیزي تو پاهایم

 عیت داشت. بعد از چند هفته تونستم پاهام روفرو می کند. اول فکر می کردم این فقط تصور من است ولی واق

 حرکت بدم و به راحتی فرو رفتن سوزن رو تو پاهام حس کنم

 عرفان سکوت کردو به فکر فرو رفت . من هم حال عجیبی داشتم . تازه این موضوع را فهمیده بودم و ترس

ج می شد چی؟ نفس عمیقی کشیدم و حاصل از آن را تازه احساس می کردم. خداي من اگر عرفان براي همیشه فل

افکار بد را از ذهنم راندم به عوض یاد روزي افتادم که پس از مدتها او را شب محرم در دسته عزاداران دیده بودم 

که بدون کمک عصا و روي پاهاي خودش راه می رفت. همان شب بود که حاج مرتضی جلوي علم هیئت گوسفندي 

 گذشته بیرون آورد.قربانی کرد.صداي عرفان مرا از 

خواست خدا به این بود که باز هم بتوانم روي پاهایم راه بروم. دکتري که عملم کرده بود عقیده داشت این فقط _

یک معجزه از طرف خدا بوده که با وجود ترکش به بزرگی یک فندق در ناحیه نخاع هیچ آسیبی به پاهایم وارد 

 مه تو هم اون رو بدونینشده. اما همان روز چیزي بهم گفت که الز

 رنگ صورتش پریده به نظر می رسید، گویی گفتن چیزي که می خواست به من بگوید برایش خیلی سخت بود.

 حالش را خوب درك می کردم. زیرا می توانستم حدس بزنم چه می خواهد بگوید. من هم دست کمی از او

 جودم را گرفته بود: کتر به من گفت که یکی ازنداشتم.نفس در سینه ام حبس شده بود و لرزشی از درون و

 ترکشها یی که به پهلویم اصابت کرده بود آسیب شدیدي به...لحظه اي مکث کرد . می فهمیدم که گفتن این

 موضوع چقدر برایش سخت است . موضوع اینه که بعد از اون آسیب شاید هیچ وقت نتونم بچه دار بشم.

رتش کشید . حال او را درك می کردم ، ولی نمی فهمیدم خودم چه احساسی دارم. سپس با نفسی عمیق دستی به صو

ناراحت بودم؟شاد بودم؟ نه به هیج وجه غمگین نبودم،اما شاد هم نبودم. تالطمی در قلبم بود که نمی توانستم آن را 

ف در آن کره استخوانی به به چه ربط بدهم. افکار در هم ریخته و شلوغی در سرم بود. گویی واژه ها و افکار مختل

پرواز در آمده بودند تا مرا سر در گم و گیج کنند آیا می بایست اظهار تأسف می کردم ؟ اما براي چه؟ شاید باید 

 خودم را طوري نشان می دادم که بفهمد ناراحت شده ام. اما چرا؟ من که ناراحت نبودم.

 .صداي او مثل مسکنی تالطم روحم را آرام کرد

 فهمیدي چقدر خود خواهم یا هنوزم به نظرت ایثار گر می آم؟ تو شاید با یک عمل ساده سالمتیت را به حاال 

 دست بیاري و بچه دار شوي، ولی من چی؟

 به او نگاه کردم . موقع گفتن این حرف لبخند محزونی روي لبانش بود. خداي من چقدر این نگاه و این چشمها

 برایم عزیز و آشنا بود

 هم را از او گرفتم و گفتم: یک سؤال ازت دارم؟نگا

 چشمانش را بست و سرش را کج کرد. گفتم:می خوام بدونم اگه اون اتفاق برایت پیش نمی آمد و من تو

 همین موقعیت بودم بازم می خواستی با من ازدواج کنی؟

 هم با خودت بگی حاال اینلبخندي زد و گفت: ممکنه االن هر چی بگم تو شک و شبهه داشته باشی ، شاید 

 حرف رو می زنم، ولی به خداي احد و واحد هیچ زنی رو نتونستم مثل تو دوست داشته باشم . باور کن شرمم
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میشه اینو بگم، ولی موقعی که حسام به من گفت می خواهی طالق بگیري خیلی خوشحال شدم. شاید به نظرت نهایت 

نوزم چشمم پی ناموس کس دیگه اي باشه طوري که هر وقت عاطفه بیاد خونه پستی باشه ، اما بهتر از این بود که ه

منتظر باشم حرفی از تو بزنه.لبم را به دندان گرفتم تا مانع از خنده ام شوم . عرفان با تأسف ، مثل کسی که کار 

از سمت راست متوجه خطایی انجام داده باشد سرش را پایین انداخته بود در این حالت چقدر خواستنی بود با صدایی 

آن شدم . حسام و عاطفه را دیدم که مشغول رد شدن از پله هستند. عرفان هم متوجه آنان شد . لبخندي زد و گفت : 

 چقدر زود برگشتند

 بی اختیار لبخند زدم. در حالی که از جایش بلند می شد گفت: الهه فکرهاتو بکن. ولی تورو خدا خوب فکر کن.

 که ... چطور بگم...ادامه نداد و به جاي آن لبخند زدیعنی طوري فکر کن 

 من هم از جایم بلند شدم، در حالی که از ته دل از به پایان رسیدن این مالقات دلگیر بودم. عرفان به حسام و

 عاطفه که به سمت ما می آمدند گفت: خوش گذشت؟

 : واهلل چه عرض کنم . غیرتم قبول نمیحسام نگاهی به من انداخت و بعد رو به عرفان کرد و به شوخی گفت

 کرد زیاد بهم خوش بگذره ، به خصوص که دلم اینجا بود

بر خالف حرفی که می زد چهره اش آن قدر شاد و سر حال بود که مطمئن بودم بیش از همیشه خیالش از بابت من 

 جمع بوده است

 ر چهره تک تک افراد می خواندم. حتی مبینوقتی به تهران برگشتیم ، افسوس به سر آمد این سفر خوش را د

و عادل که در این مدت حسابی با هم دوست شده بودند از بازگشت اظهار ناراحتی می کردند.شک نداشتم که همه 

خاطرات خوشی را از این سفر داشتند و باز مطمئن بودم خاطرات خوش این سفر براي من بیش از دیگران است . 

اطع و محکم در مسیر سرنوشت قرار بگیرم. البته آن موقع هیچ کس به جز من از این تصمیمی می رفتم تا با تصمیم ق

 که گرفته بودم با خبر نبود

 

 سه هفته بعد عالیه خانم از مادر خواست تا اجازه بدهد براي خواستگاري به منزلمان بیایند.طفلی مادر که

د تا او به اصطالح مرا آماده کند، غافل از اینکه خودم بی چشمش از من حسابی ترسیده بود دست به دامن الهام ش

 صبرانه منتظر روزي بودم که زنگ منزلمان را به صدا در آورند. هرگز روزي که الهام می خواست در این

 مورد با من صحبت کند را از یاد نخواهم برد. هنوز کبري و صغرا چیدنش تمام نشده بود که با خنده

 من تسلیم الهام جون ... حاضرم زن عرفان بشمگفتم: باشه بابا 

الهام هاج و واج فکر می کرد سر به سرش می گذارم، ولی وقتی فهمید حقیقت را می گویم از خوشحالی صورتم را 

 غرق بوسه کرد.طفلی خواهرم چقدر نگران آینده من بود

 براي خواستگاري آمدند. ولی الهام به آخر همان هفته حاج مرتضی و عالیه خانم به همراه چند تن از اقوامشان

 من گفت با سینی چاي وارد شوم با خنده گفتم: دست بردار،مگه بار اولمه

 الهام اخمی به چهره نشاند و گفت:دیگه قرار نشد از این حرفها بزنی براي عرفان که بار اوله ازدوج می کنه

 بزار همه چیز از اولش درست اجرا بشه

نشست .با خودم گفتم باید همه چیز از اول درست باشه.بقیه هم همین فکر را می کردند و این  حرفش خیلی به دلم

موضوع به من اعتماد به نفس می بخشید. با چادري سفید سینی چاي را داخل بردم. پس از دور گرداندن، عالیه خانم 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –بی ستاره شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4 1 1  

 

حالی که نفسعمیقی می کشید با  از من خواست کنارش بنشینم به خجالت نشستم. با محبت صورتم را بوسید و در

 صداي بلند گفت: خدایا شکرت

 نگاهم به عرفان افتاد که روبرویم نشسته بود . وقتی متوجه او شدم نگاهش را از من دوخت . لبخندي روي

 لبانش بود. کنار او حاج مرتضی نشسته بود و در حالی که با دایی بزرگ عرفان گفت و گو می کرد تسبیحش را

 اندمی چرخ

 کمی بعد حاج مرتضی صدایش را صاف کرد . سکوت مجلس می رساند که می خواهد چیزي بگوید. حاج

 مرتضی حدیثی از پیامبر در باره ازدواج در اسالم بیان کرد، سپس از پدرم یاد کرد و برایش طلب مغفرت و

 ج مرتضی یادي از پدر کردهآرامش کرد و از جمع خواست براي شادي روحش فاتحه اي بخوانند. از اینکه حا

بود هم خوشحال شدم و هم بغض گلویم را گرفت. در حالی که فاتحه می خواندم به حمید و حسام که کنار هم 

نشسته بودند نگاه کردم. هر دو سر به زیر انداخته بودند و زیر لب زمزمه می کردند. چهره هر دو کمی گرفته بود. 

 دو نیز آورده بود. در همین اثنا نگاهم به چهره شکسته مادر افتاد. فهمیدم فقدان پدر بغض به گلوي آن

 رویش را گرفته بود و در حالی که زیر لب زمزمه می کرد به گل قالی چشم دوخته بود. دیدن او به آن حال دلم

 ینکهرا خیلی سوزاند.خطوط عمیق چهره اش نشان میداد در طول این مدت خیلی آزار و اذیت شده است .براي ا

 اشک به چشمانم راه پیدا نکند چشم از او گرفتم و با خود گفتم : خدا کنه بعد از این خیالش از بابت من راحت

 شود

 صداي حاج مرتضی توجه مرا به خود جلب کرد . در حالی که با لبخند به من نگاه می کرد گفت: خدا رحمت

 دنیا اومده بود یه روز گفتم حاجی بیا و این دخترت رو کند برادرم حاج سعیدي رو. یادمه وقتی دخترم الهه به

نذرما کن به شرطی میدم که یکی بگیرم. خالصه این شد یک شوخی بین من و او . هر وقت به هم می رسیدیم یا اون 

می گفت یا من . یکی می دم یکی می گیرم. نور به قبرش بباره قسمتش نبود عروسی حسام و عاطفه رو ببینه . یکی 

و ماه بعد از عروسی اونا خواب حاجی رو دیدم . با اون خنده اي که همیشه روي لباش بود رو کرد به من و گفت: د

چطوري مرتضی؟اون لحظه فکر نمی کردم به رحمت خدا رفته ... رو کردم به او و گفتم حاجی یکی می دم ...نگذاشت 

، تو چی؟ همون لحظه از خواب پریدم . اونقدر تو هول حرفم تموم بشه و با خنده گفت: مرتضی ما یکی مونو گرفتیم 

و وال بودم که دیگه تا صبح چشم رو هم نگذاشتم . صبح صدقه دادم و رفتم سر خاکش . این جریان رو براي حاج 

خانم تعریف کردم عالیه خانم به تأکید حرف او سرش را تکان داد. حاج مرتضی آهی کشید و بعد ادامه داد: اون 

دونستم تعبیر این خواب چیه، ولی حاال به حکمت اون پی بردم. یقین دادم حاال که ما اینجا جمع شدیم تا  موقع نمی

دست این دو جوون رو تو دست هم بزاریم روح حاجی خدابیامرز هم شاده و براي سعادت اونا دعا می کنه.به حدي 

ر خواهی کردم و به سرعت اتاق را ترك کردم و متأثر شده بودم که دیگر نتوانستم طاقت بیارم .ریر لب از جمع عذ

یکراست به اتاق حسام پناه بردم و تا زمانی که دیگر اشکی براي ریختن نداشتم گریستم. پدر مرا به خاطر همه چیز 

 ببخش.

در طول مراسم خواستگاري و دیدارهاي بعد از آن حاج مرتضی و عالیه خانم برایم سنگ تمام گذاشتند . عالیهخانم 

ارها و بارها در جمع عنوان کرد که با ازدواج من و عرفان به یکی از آرزوهاي بزرگش خواد رسد. محبت بی شائبه ب

 آنان دلم را لبریز از امید می کردو غصه را از قلب دردمندم دور می کرد
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را پشت  به خواست خودم مهریه ام خیلی سبک گرفته شد . در عوض حاج مرتضی خودش سه دانگ از زمین شمالش

قباله ام انداخت. دو ماه بعد از مراسم خواستگاري در روز عید غدیر و طی مراسم شاد و روحانی به عقد عرفان در 

آمدم و قرار شد مراسم عروسی مان بعد از ماه سفر برگزار شود. در تمتم این مدت که به چشم به هم زدنی سپري 

کردن منزلی براي سکونت بودیم. کارها با کمک افراد خانواده  شد مشغول خرید و تدارکات جهیزیه و هم چنین پیدا

که هر کدم سهمی را به دوش گرفته بودند خیلی زود به سر انجام رسید. با نو شدن ماه من و عرفان براي انتخاب 

ا کارت عروسی رفتیم . فهرست مهمانها آماده شده بود. نام ژینوس ابتداي همه بود قبل از هر کس کارت او را ب

پست سفارشی به میانه فرستادم. ماه هنوز به نیمه رسیده بود که جشن عروسی ما نیز برگزار شد. ژینوس از ابتدا 

 کنارم بود و به اصطالح ساقدوشم بود . دخترش که اینک چهار پنج سال داشت

 تی آندو را دیدمچون فرشته اي زیبا بود که به شدت مورد توجهم قرار گرفت. عرفان هم با احمد آشنا شد . وق

که صمیمانه با هم گفت و گو می کنند از ته قلب خوشحال شدم که دوستی من و ژینوس براي همیشه ادامه پیدا 

 خواهد کرد

 در صورت تک تک اعضاي خانواده ام خواندم از این ازدواج به غایت راضی هستند. من هم خوشحال بودم که

 .عاقبت از نگرانی من رها شده اند

 شب حمید صورتم را بوسید و در حالی که دست مرا در دست عرفان می گذاشت خطاب به او گفت : اینآخر 

 گل رو بهت تقدیم می کنم و ازت می خوام قدرش رو بدونی و اجازه ندي پژمرده بشه.عرفان صورت حمید را

 شمبوسید و در حالی که به من نگاه می کرد گفت: قول می دم باغبون خوبی براي گل با

 صورت مادر را بوسیدم . عرفان پس از بوسیدن صورت او خم شد و دست مادر را بوسید و گفت: مادر جون

 برامون دعا کنید

 قطره اشکی از چشمان مادر چکید و همان بهانه اي شد براي من تا عنان اختیار از کف بدهم و بگریم . گریه ام

 ا احساس می کردم با رفتن من خیلی تنها می شوداز غم نبود ، فقط دلم براي مادر می سوخت زیر

 عاقبت در میان بدرقه اقوام که مارا تا منزلمان همراهی کردند پا به منزل عرفان گذاشتم و طعم خوشبختی

 واقعی را در منزل او چشیدم . عرفان جاي همه چیز را در زندگی ام پر کرد . او یک همسر ، دوست ، معلم و

 ک مرد بود . بر قلب مجروحم مرهم عشق گذاشت و مرا با مفهوم این کلمه زیبا آشنا ساخت .نمونه کاملی از ی

 عرفان عاشقم بود ، من نیز چون بت او را می پرستیدم . گویا سرنوشت مرا در مسیر خوشبختی قرار داده بود تا

رابی موهوم بود که تا کسی در به من بفماند آن چیزي را که در گذشته به عنوان خوشبختی در ذهنم داشتم فقط س

آن فرو نرود آن را درك نخواهد کرد . بارها و بارها سجده شکر گذاشتم و ستایش پروردگار مهربان را به جا آوردم 

 که بعد از تحمل آن همه سختی عاقبت مرا به آرامش رسانده است . روابط من و ژینوس همچنان

 خبر داشت ،زیرا گاهی تلفنی با احمد صحبت می کرد.آن دو با هم ادامه داشت . البته عرفان بیشتر از حالشان

 بسیار صمیمی شده بودند و من از این بابت خوشحال بودم

چند ماه پس از ازدواجم احمد به تهران منتقل شد . وقتی عرفان خبر انتقالی او را به من داد از خوشحالی سر از پا 

 ه تهران بیاید تمام وجودم را لبریز از شادي کردنشناختم . فکر اینکه ژینوس براي زندگی ب

 یک ماه بعد احمد و ژِینوس به تهران آمدند تا هر کدام دنبال کارهاي اداري خود بروند . قرار شد مهدیس پیش

 من بماند تا ژینوس با خیال راحت دنبال کارهاي انتقالی اش برود . مهدیس دختر فوق العاده ملوس و شیرینی
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 لی تربیت شده بود . از هم صحبتی با او نهایت لذت را می بردم و از بودنش در منزلمان به حديبود که عا

 خوشحال بودم که وقتی ژینوس اعالم کرد کارش در تهران تمام شده حالم گرفته شد . احمد و ژینوس پس از

 م بدهند و قرار شد من وعرفان همدو روز به میانه بازگشتند تا کارهاي مربوط به نقل و انتقال مدارکشان را انجا

 جایی براي سکونتشان پیدا کنیم . وقتی بقیه از این موضوع با خبر شدند براي پیدا کردن خانه اي مناسب بسیج

شدند . خوشبختانه این کار خیلی زود به سرانجام رسید و توانستیم جاي مناسبی پیدا کنیم و بهتر از همه این بود که 

 ما نداشت فاصله اي با منزل

 

 پس از انتقال ژینوس و احمد رابطه صمیمانه ما بهتر از قبل شد . ژینوس براي اینکه راحت تر بتواند به

 تحصیلش برسد نام مهدیس را در مهد کودك نوشت . خیلی به او اصرار کردم او را پیش من بگذارد که

 ات من مهدیس را از مهد کودك تحویل مینپذیرفت ، ولی گاهی اوقات او را پیش من میگذاشت . بیشتر اوق

 گرفتم و به منزل می بردم تال ژِینوس از دانشکده برگردد ، اما وقتی ژینوس در بیمارستان مشغول به کار شد

 فرصت بیشتري پیش آمد تا مهدیس با من باشد. او به شیرینی مرا خاله و عرفان را عمو صدا می کرد . من و

 دت کرده بودیم و روزهایی که پیش ما بود از بهترین روزهایمان بود . شاید دیدنعرفان هم خیلی به او عا

عالقه و محبتی که عرفان نسبت به این موجود دوست داشتنی از خود نشان می داد مرا به این فکر می انداخت که اي 

شادي حاصل از آن را در چهره کاش واقعا از آن ما بود . آرزو داشتم لفظ پدر را از کودکی خطاب به عرفان بشنوم و 

 اش ببینم

 بدین ترتیب دو سال از زندگی مشترك من و عرفان گذشت . دو سالی که لحظه لحظه آن انباشته از عشق و

 محبت بود . در این مدت به پشتوانه سرمایه اي که عرفان اندوخته بود و هم چنین پولی که حمید براي من در

 البته کمک حاج مرتضی توانستیم خانه اي نقلی و قشنگ در همان محله بانک پس انداز کرده بود و صد

 خریداري کنیم . هر بار که وسیله تازه اي براي منزل جدیدم می خریدم به یاد آرزویی که سالها قبل در منزل

 ل مکانکیان داشتم می افتادم و خدا را شکر می کردم که مرا به آرزویم رسانده است . وقتی به منزل جدید نق

 کردیم هیچ چیز کم نداشتم . تنها چیزي که مثل تکه اي ابر آسمان دلم را کدر می کرد فقدان بچه اي بود که

 عرفان را پدر و مرا مادر صدا کند . بچه اي که ثمره عشق با شکوهمان باشد . عرفان هیچ وقت در این رابطه

ادل و مبین یا شکوفه و مهدیس بازي می کند دلم لبریز از چیزي نمی گفت ، اما وقتی او را می دیدم که چطور با ع

غصه می شد و آرزو می کردم که اي کاش می توانستم او را به طریقی به آرزویش برسانم . این آرزو با به دنیا آمدن 

آن  پسر کوچک و زیباي عاطفه و حسام دو چندان شد . روزي که براي دیدن عاطفه به منزل عالیه خانم رفتیم عرفان

 موجود کوچک و دوست داشتنی را در آغوش گرفت و با لبخند به صورتش خیره شد . بی

 اراده اشک در چشمانم حلقه زد و همانجا از خدا خواستم روزي فرزندش را در آغوش بفشارد

 آن روز خیلی دلم شکست . احساس کردم عرفان هم در فکر است . همان شب از عرفان خواستم اگر توانست

 صی بگیرد تا سفري به مشهد داشته باشیم . از این موضوع استقبال کرد و گفت در اسرع وقت این کار رامرخ

 خواهد کرد .هنوز بلیت نگرفته بودیم که سخت بیمار شدم و برنامه سفرمان به هم خورد . عرفان مرخصی اش

 ت . تنها یک موضوع بود که مرا بهرا لغو کرد و به من گفت به محض به دست آوردن سالمتم به سفر خواهیم رف

 شدت مشغول کرده بود و آن اینکه این بیماري با تمام مریضیهایم فرق داشت . در آن عالئم آشنایی می دیدم
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 که یک بار دیگر آنرا تجربه کرده بودم . جرات بازگو کردن این موضوع را به کسی نداشتم . از طرفی احساس

 ته باشد از خود بی خودم می کرد . بهتر دیدم تا مطمئن نشدم به کسی چیزياینکه معجزه اي به وقوع پیوس

 نگویم

 اول تصمیم گرفتم سراغ دکتري بروم که الهام به من معرفی کرده بود . اما بعد ترجیح دادم نزد دکتري غریبه

 اینکه به رویم بیاورم بروم . خیلی زود دکتري پیدا کردم . خوشبختانه مطب صبحها دایر بود . داخل شدم و بدون

 عالئم بیماریم را براي دکتر شرح دادم . دکتر آزمایشی برایم نوشت و گفت جوابش رابرایش بیاورم . می

دانستم تست بارداري برایم نوشته . از دکتر نشانی آزمایشگاه نزدیکی را گرفتم و به آنجا رفتم . مسئول آزمایشگاه 

 پس از دیدن ورقه آزمایش گفت:

 م فردا صبح ناشتا تشریف بیاورید خان

 فوري گفتم: ناشتا هستم 

متصدي آزمایشگاه نگاهی به برگه و سپس به من انداخت و گفت منتظر باشم . در حالی که رمقی در بدنم نبود روي 

 صندلی نشستم . نمونه آزمایش گرفته شد 

 وقتی به من گفت: خانم بعد از ظهر براي گرفتن جواب بیایید 

 ر ممکن است جواب را زودتر بدهید اگ_

 می خواست مخالفت کند که نفهمیدم چطور شد قبول کرد . شاید چهره رنگ پریده و نگرانم قلبش را به رحم

 آورد . از جا بلند شد و گفت : منتظر باشید ببینم چه کار می تونم بکنم 

نجا ایستادم تا برگشت و گفت: باید یک کم منتظر نفس راحتی کشیدم و با لبخندي قدر شناسی ام را نشان دادم . هما

 بمونید

 تشکر کردم و روي صندلی نشستم . هیچ متوجه گذر زمان نشدم . به حدي به فکر فرو رفته بودم که متوجه

نشدم منشی صدایم می کند . زنی دستش را روي شانه ام گذاشت و آن وقت بود که به خودم آمدم . خانم منشی 

تم داد . از او خداحافظی کردم و از در آزمایشگاه خارج شدم . در راه پله و قبل از خارج شدن از برگه اي به دس

ساختمان نگاهی به برگه انداختم . به حدي هیجان زده بودم که جرات نداشتم الي برگه را باز کنم . با خودم فکر 

منفی نوشته شده باشد چی ؟ خدایا،پروردگارا کردم اگر اشتباه کرده باشم چی ؟ اگر داخل برگه با جوهر قرمز کلمه 

 ، امیدم را ناامید نکن . براي آرام کردن ضربان قلبم خودم را دلداري دادم و گفتم:

اتفاقی نمی افته . مگه تو قبول نکردي با همه چی کنار بیاي ؟ چی شده فیلت یاد هندستون کرده ؟ این کلمات تاثیري 

دم در برگه چه نوشته شده . برگه را چون جسم مقدسی دو دستی گرفتم و پیش از در آرامشم نداشت . باید می فهمی

 باز کردن آن چشمانم را را بستم و در دل گفتم :خدایا خودت می دونی که براي خودم هیچی نمی خوام . حتی به

حامله ام فقط و فقط  اندازه عرفان هم بچه دوست ندارم . خدایا خودت می دونی اگه می خوام این برگه تایید کنه که

به خاطر عرفانه . به خاطر اون که حتی از خودم بیشتر دوستش دارم . خداي مهربون ، خداي عزیزم منو نا امید نکن . 

 اجازه بده بتونم محبت عرفان رو جبران کنم . خدایا اگه حتی به قیمت جونم شده اونو خوشحال کن .

 امید نکن. پس از این نیایش ورقه را باز کردم . لحظه اي کور شده خدایی که همه چیز دست توئه ، امیدم رو نا

 بودم ، اما عاقبت رنگ آبی جوهر و کلمه مثبت را دیدم . لحظه اي حس حرکت از بدنم رفت . از شدت هیجان

 اسرگیجه اي شدید عارضم شد به طوري که به دیوار پلکان تکیه دادم. نمیدانم چقدر در آن حالت بودم . اما ب
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 شنیدن صداي زنی کم کم خودم را بازیافتم

 خانم ... حالتون خوب نیست  _

 نگاهم را از ورقه که حکم گنج را برایم داشت گرفتم و به زنی که صدایش را شنیده بودم نگاه کردم . او همان

 و گفتم کسی بود که با گذاشتن دست روي شانه ام مرا متوجه خانم منشی کرده بود . لبخندي به او زدم

 نه حالم خوبه ، فقط یه خورده سرم گیج رفت

 می خواهید کمکتون کنم ؟ _

 تشکر کردم و گفتم حالم بهتر است . برگه را داخل کیفم گذاشتم و در حالیکه سر از پا نمیشناختم به سمت

 دقت به آن نگاه کردممنزل روانه شدم . وقتی به خانه رسیدم بار دیگر برگه را از داخل کیفم بیرون آوردم و به 

 اشتباه نکرده بودم من حامله بودم و این اتفاق معجزه اي بود که خداوند در حقم روا داشته بود . ابتدا بی

 صبرانه منتظر بازگشت عرفان به منزل بودم تا این خبر را به او بدهم ، اما پس از گذشت چند ساعت از زاویه

 این موضوع خوشحال بودم که به خطري که بارداري برایم داشت فکر دیگري به موضوع فکر کردم . آن قدر از

 نکرده بودم . همه خانواده از جمله عرفان می دانستند حاملگی براي من خطر دارد و تجربه چند سال قبل این

 موضوع را ثابت کرده بود . بدون شک کسی از این خبر استقبال نمی کرد . دلشوره اي وجودم را گرفت . با

 خودم فکر کردم اگر عرفان از شنیدن این خبر خوشحال نشود چی ؟اگر فکر مرا بکند و از من بخواهد تا دیر

نشده بچه را سقط کنم چه اتفاقی می افتد ؟ از چنین فکري به هراس افتادم . با صداي بلند گفتمدم «: نه اجازه نمی 

 حامله بشم البد حکمتی در کارش بوده . اگر همکسی منو از این لطف الهی محروم کنه. اگه خدا خواسته من 

 قرار باشه وجود این بچه باعث مرگ من بشه البد خواست خداست 

خدایا ممنون که منو به آرزوم رسوندي . خدایا خودتم کمکم کن تا این بچه سالمت رشد کنه و به دنیابیاد سرم را رو 

 به آسمان کردم و گفتم

 بشه نتونم عزیزم رو به آرزوش برسونم . خدایا خدایا نزار ترس از مرگ باعث

 کمکم کن 

 با این مناجات آرامش عمیقی در وجودم احساس کردم . حس کردم خدا با نظر لطف به من نگاه می کند و این

 احساسی بود که با تمام وجود داشتم . دیگر از هیچ چیز نمی ترسیدم . براي من مهم عرفان بود و اینکه با

 چه اي او راخوشحال کنم . همان لحظه تصمیم گرفتم این موضوع را با هیچ کس ، حتی ژینوس هم درآوردن ب

 میان نگذارم . همین کار را کردم

 چند روز بعد به همان دکتري که برایم آزمایش نوشته بود مراجعه کردم و پرونده اي تشکیل دادم ، ولی به او

 نگفتم قبل از آن زایمان نافرجامی داشته ام . پرونده ام نشان میداد هم نگفتم دچار بیماري قلبی هستم و حتی

زنی هستم که براي اولین بار حامله شده . داروهاي تقویتی را سر وقت می خوردم و خیلی مراقب خودم بودم . با 

م ، زیرا به وجود حال نامساعدم ، به خصوص صبحها که با تهوع و سرگیجه همراه بود خودم را سرحال نشان می داد

 خوبی می دانستم این حالت موقتی است و پس از سه ماهگی کم کم رو به بهبود می رود

همان طور که انتظار داشتم حالم رو به بهبود رفت . هر چه می گذشت دلهره و هیجانم بیشتر می شد . میدانستم 

له ام و من بی صبرانه منتظر بودم هیجان برایم خوب نیست ، اما دست خودم نبود. هنوز هیچ کس نمی دانست حام

تکانهاي فرزند دلبندم را احساس کنم تا مطمئن شوم کسی اصرار به از بین بردنش نخواهد کرد . کم کم افزایش 
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وزن پیدا می کردم . اطرافیان با خنده و شوخی سر به سرم میگذاشتند و می خواستند مواظب باشم اندامم خراب 

 گفتم: نشود من هم می خندیدم و می 

 عرفان همه جوره منو قبول داره مگه نه 

 عرفان با لبخند حرفم را تایید می کرد

 اولین کسی که از این موضوع باخبر شد ژینوس بود . نمی خواستم تا پنج ماهگی ام تمام نشده کسی بویی از

ه یک روز ژینوس به من ماجرا ببرد ، اما هنوز وارد چهار ماهگی نشده بودم ک«: الهه یه چیز می پرسم جون 

 گفتمهدیس راستش رو بگو 

 دلم شور افتاد . حدس زدم چه می خواهد بپرسد . ژینوس بدون اینکه منتظر پاسخ من باشد گفت: تو بارداري 

 نمی توانستم دروغ بگویم ، به خصوص که جان مهدیس را قسم داده بود که با تمام وجود دوستش داشتم . از

 ولی وقتی پاپیچم شد عاقبت به او گفتمپاسخ طفره رفتم ، 

واکنش ژینوس بدتر از آن چیزي بود که فکر می کردم . مگر می توانستم گریه اش را بند بیاورم . التماسش میکردم 

 آرام باشد اما او سرم فریاد کشید و گفت:

بسه ؟اون بچه رو بدون  چی رو می خواي ثابت کنی ؟ ما رو آدم حساب نکردي ؟فکر کردي براي عرفان بچه بیاري

تو می خواد چی کار ؟ خودخواه تو که می دونستی حاملگی برات ضرر جانی داره . می خواي ایثارگري تو به رخ بقیه 

 بکشی ؟ 

 با وجودي که از ژینوس خواستم موضوع را به کسی نگوید ، اما قبول نکرد و جریان را به عرفان گفت . پس از

ه پا شد . همه کسانی که موضوع عرفان را می دانستند از طرفی خوشحال بودند که او پیچیدن این خبر قیامتی ب

سالمتش را به دست آورده و از طرفی نگران سالمتی من بودند . براي مشورت به پزشک متخصص قلب مراجعه 

اعالم کرد  کردم که ژینوس معرفی کرده بود . دکتر پس از خواندن پرونده و انجام چند آزمایش خیلی سر بسته

ناراحتی من از نوعی است که در حال حاضر اجازه حاملگی به من نمی دهد و از من خواست تا دیر نشده بچه را از بین 

 ببرم . حرف او به حدي ناراحتم کرد که با قهر مطب را ترك کردم . عرفان سر در گم و نگران

 قلبم فکر کنم ، ولی من به هیچ وجه حاضر مرتب بامن صحبت میکرد تا به بچه دار شدن بعد ازدرمان قطعی

 نبودم این مخاطره را بپذیرم ، زیرا معلوم نبود پس از عمل آنقدر سالم باشم که بتوانم دوباره بچه دار شوم . از

 

 ژینوس خیلی دلگیر بودم زیرا باعث شده بود تمام نقشه هایم به هم بریزد . البته بهتر از هر کسی میدانستم

 وست خوب میتواند این قدر به فکر دوستش باشد ، ولی در آن لحظه منطق سرم نمی شد . بار دیگرفقط یک د

 افراد خانواده نگرانم شده بودند و من همچنان سر حرف خودم بودم . ژینوس مهربان و با گذشت هر روز به

میتوانستم ریشه دلبستگی ام را با مالقاتم می آمد و می خواست با ندانم کاري موجب ضربه به خودم نشوم ، ولی من ن

 موجودي که در وجودم احساس می کردم از بین ببرم

وقتی تکانهاي جنین را در بطنم احساس کردم از شدت ذوق سجده شکر گذاشتم و از خدا خواستم در باقی این راه 

 کمکم کند

 تم بروز می کرد . احساستا پیش از پنج ماهگی هیچ ناراحتی نداشتم ، اما هر چه میگذشت کم کم مشکال
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گرفتگی در ناحیه قفسه سینه و هم چنین تنگی نفس باعث آزارم بود . وارد شش ماهگی که شدم تورم دست و پا به 

 مشکالتم اضافه شد و مرا مجبور کرد کمتر راه بروم . به همین خاطر بیرون رفتن از منزل را تعطیل کردم و

را به دردسر انداخته ام . مادر و عالیه خانم بدون وقفه و مرتب به من سر خانه نشین شدم . احساس می کردم همه 

می زدند تا اگر کاري یا خریدي داشتم انجام دهند . بعد از ظهر گاهی الهام و گاهی افسانه و عاطفه و حتی ژینوس و 

حبتشان را می دانستم ، شبنم با وجود مشغله کاري شان به منزلمان می آمدند و تا آمدن عرفان می ماندند . قدر م

زیرا به خوبی می دانستم هر کدام دنیایی گرفتاري دارند. با این حال آنقدر نسبت به من لطف داشتند که در تمام این 

مدت حتی یک لحظه هم تنهایم نگذاشتند . با تمام تدابیر امنیتی که در موردم به اجرا گذاشته شده بود یک شب 

ه سرعت مرا به بیمارستانی رساند که ژینوس در آن کار می کرد ، آن شب نوبت کار دچار تنگی نفس شدم . عرفان ب

ژینوس نبود ، ولی چون در پرونده ام نام او درج شده بود پرستار او را خبر کرد از عرفان خواستم نگذارد این کار را 

ز شوهر و دخترش جدا کنم . بی بکند ، زیرا همان شب سالگرد ازدواجشان بود و دوست نداشتم در چنین شبی او را ا

معطلی نوار قلبی از من گرفتند . خوشبختانه مسئله حادي نبود و همان شب مرخصم کردند . از عرفان خواستم از آن 

 جریان به کسی چیزي نگوید ، زیرا دوست نداشتم کسی را نگران کنم

شبها نشسته می خوابیدم ، زیرا به محض به  با وارد شدن به هفتمین ماه بارداري اوضاعم روز به روز بدتر می شد .

پشت خوابیدن نفسم بند می آمد . کم تحرکی باعث اضافه وزنم شده بود . از طرفی نمی توانستم زیاد راه بروم . هر 

وقت خودم را جلوي آینه می دیدم احساس می کردم خیلی بد ریخت شده ام . تجربه تلخ گذشته مرا می ترساند 

ان بیفتم . به خصوص که هر چه از بارداریم میگذشت او را افسرده تر و پریشان حال تر می دیدم . مبادا از چشم عرف

 تمام حسابهایم به هم ریخته بود . به عوض اینکه او را خوشحال کنم غرق در اندوهش کرده

 خالی دیدم . بودم . یک شب در نیمه هاي شب از خواب برخواستم . در فضاي نیمه تاریک اتاق خواب جاي او را

 آهسته و بدون اینکه چراغی روشن کنم از تخت پایین آمدم و براي یافتن او از اتاق خارج شدم . وسط هال بودم

 که صداي نجوایش را از اتاق پذیرایی شنیدم . خیلی آرام به آنجا رفتم . او را دیدم که روي سجاده نمازش

 رده بود مناجات می خواند . صورتش زیر نور شمع جلوه اينشسته و زیر نور شمعی که کنار جانمازش روشن ک

 زیبا داشت . متوجه من نشد ، زیرا در خودش فرو رفته بود . لرزش صدایش که همراه با موجی از تضرع بود

 دلم را به درد آورد . آهسته چون شبحی به اتاق برگشتم و سرم را به دیوار تکیه دادم و از ته دل گریستم

 یگر هفت ماهگی ام رو به اتمام است . قرار است بچه ام با عمل سزارین و قبل از موعد به دنیا بیاید .چند روز د

 حال خوشی ندارم . خوابیدن به صورت نشسته بد جوري خسته ام کرده به طوري که آرزوي دراز کشیدن دارم .

 که چند بار خواب دیدم لباس سفیدي این اواخر خیلی به مرگ فکر می کنم و شاید تحت تاثیر همین افکار است

 مانند لباس احرام به تن دارم . جرات نکردم از کسی تعبیر خوابم را بپرسم . خیلی می ترسم . دلم نمی خواهد

بمیرم ، یعنی دست کم تا موقعی که بتوانم بچه را ببینم . هفته پیش وقتی براي سونوگرافی رفته بودم دیگر نتوانستم 

 پرسیدم:طاقت بیاورم و 

 خانم منصوري بچه دختره یا پسر ؟ 

 ادستمال کاغذي ژل روي شکمم را پاك کرد و خندید و گفت: چی شد؟ اولین بار گفتی چیزي در این

 موردنگم تا موقعی که خودش به دنیا بیاد 

 نم فرزندملبخند زدم او راست می گفت . روز اول گفته بودم چیزي به من نگوید ، ولی اکنون می خواستم بدا
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چیست ، زیرا می ترسیدم وقتی به دنیا بیاید من نباشم. خانم منصوري سر به سرم می گذاشت و از دادن جواب طفره 

می رفت و با خنده می گفت هیجان برات خوب نیست . برایش سوگند خوردم که هیچ کدام برایم فرق نمی کند و 

که بگوید پسر است . من دو نام ، یکی دختر و یکی پسر  اگر بگوید فرزندم دختر است همانقدر خوشحال می شوم

 براي فرزندم انتخاب کرده بودم ، عطا و عسل

 

 «خانم منصوري با خنده گفت: یعنی هنوز از ورجه ورجه هاش و لگد پرونی هاش نفهمیدي یک پسر کاکل زري 

 و شیطون داري 

نم منصوري به کار برده بود خیلی خنده ام گرفته بود . او نمی دانم در آن لحظه چه احساسی داشتم . از لفظی که خا

حق داشت . گاهی تکانهاي بچه به حدي شدید بود که حس می کردم عنقریب پوست شکمم پاره می شود روزي 

 ژینوس به منزلمان آمد و گفت برایم تخت رزرو کرده است . راستی که دکتر قابلیست ولی قرار نیست

 ترجیح می دادم فرزندم را او به دنیا بیاورد ، اما خودش گفت نمی تواند این کار را بکند ومرا عمل کند . هر چند 

 ترجیح می دهد به عنوان دستیار کنار پزشک دیگري باشد

 روز بعد در بیمارستان بستري می شوم و دو روز بعد هم عملم می کنند . امشب مادر و عالیه خانم هر دو

 مرا از زیر قران رد کنند و پشت سرم آب بپاشند . حاج مرتضی ساعتی نیست که منزلمان هستند تا روز بعد

 منزلمان را ترك کرده . پیش از رفتن پیشانی ام را بوسید و با بغض گفت به امید دیدار . نمی دانم آیا بار دیگر

 ه رضاي خدا هستم . اگربه این منزل برمی گردم یا نه ، ولی دیگر تن به فضا سپرده ام و با تمام وجود راضی ب

 خواست او به نرگ من است ، من که هستم که با خواست او مخالفت کنم و اگر هم نه باز هم او را شاکرم که

 عمر دوباره اي به من می بخشد تا خوشبخت تر از همیشه زندگی کنم

 اره اي در آسمان نیست براي لحظه اي از پشت پنجره اتاقم به آسمان نظر می اندازم . شب است و باز هم ست

 اما خوب می دانم در پس سیاهی آسمان ستاره ها به تمام عاشقان لبخند می زنند

 دفتر خاطراتم را که قسمت اعظم آن را در طول بارداري ام نوشتم به دست ژینوس خواهم سپرد تا یادگاري

 قلم داشت خوشبخت بود بماند از کسی که عاشقانه به مسلخ عشق رفت و تا آخرین لحظه که دست به

دستمال مرطوب و چرکیده اي را که در دست می قشردم به چشمانم کشیدم تا اشکهایم روي نوشته هاي دفتر نچکد. 

زیرا آن دفتر امانتی از عزیز ترین دوستم بود که به من سپرده بود. مدتی بود خواندن را به پایان رسانده بودم، ولی 

 ودم. صداي زنگ تلفن باعث شد به خودم یایم. به خوبی می دانستمهمچنان در فکر آن نوشته ها ب

 تلفتی که به اتاقم وصل شده از طرف کیست. گوشی را برداشتم . صداي گرم و با محبت همسرم در گوشم

 پیچید

 سالم عزیزم_

 سالم_

 حالت چطوره ؟_

 خوبم_

 ده؟چرا صدات گرفته؟ ببینم نکنه گریه کردي؟ ژینوس اتفاقی افتا_

 نه عزیزم باور کن چیزي نشده . فقط داشتم دفتر الهه رو می خوندم_
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 حالش چطوره؟_

 تا دو ساعت قبل که پیشش بودم خوب بود ، تو کاري داشتی زنگ زدي؟_

 نه کار خاصی که نداشتم فقط دلم برات تنگ شده بود_

 مهدیس چطوره؟

 اونم خوبه ، داروهاشو دادم. االنم خوابیده_

 داروش  0امان فداش بشه، دلم براي دیدنش یه ذره شده . احمد جون یادت نره صبح هم باید سر ساعت آخ م_

 رو بدي

 حواسم هست خیالت راحت باشه_

 -عزیزم منو ببخش ، فردا بعد از ظهر سعی می کنم یک سر به خونه بزنم_

 -پدر و دختر یک جور سر خودمون رو الزم نیست خودت رو ناراحت کنی . فعال حضورت اونجا واجب تره . ما _

 گرم می کنیم . راستی از عرفان چه خبر؟ زنگ زدم بهش بگم بیاد اینجا خونشون نبود

تا یکی دو ساعت قبل که اینجا بود . به زور روانه اش کردم بره استراحت کنه. بنده خدا سه شب است یک کله _

 نشسته . دیگه رمق نداشت حرف بزنه

 یک کم استراحت کن. می ترسم از پا بیفتیژینوس تو هم _

 باشه عزیزم. تو هم برو بخواب ، منم دیگه باید برم یه سر به الهه بزنم_

 باشه برو مراقب خودت باش_

از او خداحافظی کردم و گوشی را سر جایش گذاشتم. . از جایم بلند شدم . براي رفع خستگی کش و قوسی به بدنم 

هه انداختم . آن را بستم و از اتاق خارج شدم. پرستاري که پشت میز نشسته بود به محض دادم. نگاهی به دفتر ال

 دیدن من از جا بلند شد. لبخندي به او زدم و گفتم: خسته نباشی، چه خبر؟

 تشکر کرد و گفت: همه چیز مرتبه

 مریض اتاق بیست و یک چطوره ؟_

 طبق دستور نیم ساعت پیش یک مسکن بهش تزریق کردم_

 سرم را تکان دادم و گفتم : من می رم بخش آي سی یو ، کاري داشتی اونجا هستم

بخش زایمان را ترك کردم و به طبقه باال رفتم. باز هم سوسن شب کار بود. به او خسته نباشید گفتم و حال الهه را 

 . من که بهت گفتمپرسیدم . با رضایت سرش را تکان داد و گفت: بازم که دلت طاقت نیاورده راه افتادي

 خیالت راحت باشه حالش بهتره و به طور حتم بهتر هم می شه. به نظر من اگه همین جور پیش بره فردا پس

 فردا می ره تو بخش

 از حرفهاي دلگرم کننده اش خیلی خوشحال شدم. نفس راحتی کشیدم و رفتم تا خودم او را از نزدیک ببینم.

 م تا آرامشش را به هم بریزم. چند لحظه ایستادم و تماشایش کردم. چقدرخواب بود. سعی کردم صدایی نکن

 زیبا بود و چقدر معصوم به نظر می رسید. با اینکه در طول این سه شب حتی چهار ساعت هم نخوابیده بودم ،

 . زیر ولی خسته نبودم. دیدن الهه که با آرامش چشم بر هم نهاده بود گویی خستگی را از تنم بیرون می کرد

 لب خدا را شکر کردم. خطر بسیار بزرگی از سرش گذشته بود. به صورت زیبا و جذابش چشم دوختم. رنگ

 صورتش مرا به یاد مهتاب پریده رنگی می انداخت و حالتش که چون فرشته اي روي تخت سپید بیمارستان به
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 اي دخترم تعریف کرده بودم. گوش بهخواب رفته مرا به یاد داستان سپید برفی می انداخت که چندي پیش بر

 صداي نفسهاي آرام و منظمش سپردم سپس نگاهی به صفحه تلویزیزون باالي سرش انداختم. با اینکه هنوز

 ضربان قلبش نا منظم و کند بود ولی خدا را شکر خیلی بهترا ز روزهاي قبل شده بود . نگاهی به دور و برش

 بررسی کردم. ماسک اکسیژن وسایر تجهیزات کنار تختش آماده بود.انداختم و دستگاه هاي اطرافش را 

 امیدوار بودم هرگز از آن تجیهزات استفاده نکند . با وجودي که آرامش را در چهره اش می دیدم ولی باز هم

 نگرانش بودم. شاید به خاطر این بود که سه شب سخت و پر مخاطره را پشت سر گذاشته بودم که تلخی آن

 عذابم می داد هنوز

 خیالم که از جانب او راحت شد به طبقه پایین برگشتم . ولی پیش از رفتن به بخش زایمان راهم را به طرف

بخش نوزادان کج کردم . از پشت شیشه نوزاد کوچک و بند انگشتی او را دیدم که داخل دستگاه قرار داشت . با 

 و نقصی در او دیده نمی شد. با اینکه دو ماه زودتر ازوجود جثه کوچک و عروسکی اش حالش کامال خوب بود 

 موعد مقرر به دنیا آمده بود ولی خیلی هوشیار می نمود. سر کوچکش را انبوه موهاي سیاه و کرك مانند

 پوشانده بود. و چهره اش به حدي دوست داشتنی و زیبا بود که دلم برایش ضعف می رفت . زیر لب قربان

ندقی و با نمکش رفتم. به بخش بازگشتم تا بازدیدي از بیماران داشته باشم. ساعتی بعد بی رمق به صدقه قد و باالي ف

اتاقم بازگشتم. دفتر الهه همچنان روي میز کارم قرار داشت. دستی روي جلد آن کشیدم و با صداي بلند گفتم: در 

 اضافه کن.اولین فرصت دفتر را به الهه باز می گردانم شاید بخواهد چیزي به آن 
 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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