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   :دختر آفتابمروری بر رمان  
  

 شی سال پی سشیعمو. کندی می است که همراه باپدر،مادرومادربزرگش درکرمانشاه زندگیاله اس18مژگان دختر  
 ازدواج نی اکندوحاصلی بااوازدواج مشودی عالقمند می فرانسوی رود و همانجا به زنی به خارج ملی ادامه تحصیبرا

 وهمسرش را کلی وماشودی عالقمند میگری است زن عموبه مرد دکلیساله به نام ما23 ینافرجام اکنون پسر
 پسر را به اوبرگرداند به ی بتواند شادنکهی ادی داشته وعمو به امی بداری اثر بسکلی ماهی ماجرا درروحنی اکندیرهام

 هی به بهبود روحیادی است وتاحد زی مژگان دختر شاداب وسرزنده اماندی درمنزل برادر می ومدتکندی سفر مرانیا
 که ی کوهبردی به نام دخترآفتاب می ازجمله به کوهبردی میدنی دیاو رابه جاها کندیکل کمک می ماشیپسرعمو

.  نام مشهور شده استنی به الی دلنی کرده و بهمی دختر را بر دل آن حکاککی نقش کامل صورت عتیدست طب
 مراودات نیا. دادهی هدن کرد وبه مژگای طراحبایارزی جذاب بود که نقش کوه را بسکلی مای منظره برانیآنقدرا

 انی آری به سرپرستی خوانهی گروه تعزکی مژگان در یازطرف. دخترعمو وپسرعموشدنی عالقه بجادیباعث ا
 بود ازترس ختهی رابرانگکلی حس حسادت ماانی مژگان به منزل آریرفت وآمدها. شان شرکت داشت هیپسرهمسا

 مژگان رافراهم ی امر موجبات خشم و ناراحتنی واکردی کنترل ما مبادا مژگان را مانند مادرش ازدست بدهد اورنکهیا
 ی ازعالقمندنی بنابراکندی می ازاوخواستگاری به مژگان عالقمند است وبزودانی دانست آری مکلیآورده بود ما

 د درانتخاب مرددانستی آل مدهیمژگان که هردو مورد را ا..خود بامژگان صحبت کرد و از او درخواست ازدواج کرد
 بزرگ شده یگری درفرهنگ دنکهی او برخالف ادهی جواب مثبت بدهد چون به عقکلی داشت به مامی تصمیبود ول

 کی مژگان  بعلت یروز. وخوش قلب بودارمهربانی بودن واعتقادات خود را حفظ کرده بود وبسیرانیبوداما فرهنگ ا
 نی ندارد گفتن ای عالقه اچیبه اوه و خواهدی مرا انی گفت آرکلی به مالشی برخالف متی عصبانیرفتاربچگانه وازرو

  .. به خارج همان کلیجمله همانا ورفتن ما
  

 آکنده ازغم واندوه ی برود با دلشهی همی براکلی ماکردی وناراحت بودوفکرنممانیارپشیمژگان که ازرفتارش بس
روز مانده به مراسم  درست سه د، مراسم عقیاز برگزار.  پاسخ مثبت بدهد بعدانیمجبور شد به ناچار به خواسته آر

 چندماه که از گذاردی وزن جوان وپسرکوچکش بابک را تنها مکندی سکته مانی ومژگان ،برادر بزرگ آرانی آریعروس
 به عقد خود زی زهره زن برادرش را نانی اجازه بدهد آرخواهندی ازمژگان مانیمرگ برادر گذشت خانواده آر

 ی آقاانیبه علت مخالفت مژگان پدرآر. سپرده بودانیا به آر وفرزندش رندرآوردچون برادر درلحظات آخر ز
 که ی رغم عالقه ای گرفت علمی تصمدانستی اتفاق منیمژگان که خود رامسبب ا. رفت ای سکته کرد و ازدنزیشاکرن

 نی به چنتن وپسرکوچکش بابک انی کرده بود ازاو جدا شود ودر واقع بخاطر زن برادرآردای پانی مدت به آرنیدرا
.  جدا شدانی به علت عالقه فراوان به مژگان ،به خواست خودش ازآرانی آردی رغم مخالفت شدیعل. دادیفداکار
 ی اتفاقات ناگوارنی ومژگان علت ادی فهمتوانی را درسراسر داستان منی وخالصانه بودوای به مژگان واقعکلیعشق ما

 همه حوادث را فراموش کند کردی میگان که سعمژ. دانستیم کلی افتاد را شکستن دل ماشی درزندگکدفعهیکه 
 ی برای وساغر روابط دوستانه برقرار کرد روزنی نازنی مشغول به کار شدوآنجا با دونفرازخانمها به نام هایدرشرکت

  کنند ی ،تصادف منی نازننامهی بازگشت بعلت سرعت باال ونداشتن گواهری درمسروندی دو به خارج ازشهر منیگردش با ا
  

 پا ولگن ی بهتر است دچارشکستگی اوضاع مژگان ازآنها کمی ولشودی ساغرقطع نخاع مدهدی در دم جان منینازن
 شی کم کم چشمهایی آشنای با صدادهی تخت دراز کشیمژگان که رو.. بودی بسترمارستانیشده وحدود سه هفته درب

 می بار تصمنی رسانده است وارانید را به ا او خوادف خبر تصدنی است که باشنکلی مایندصدایبی درست مکندیرا باز م
 ازمژگان درخواست گری آورد وبار دی خود نمی اتفاقات گذشته را به روکلیما.  داردرانی ماندن درای برایجد

 ندی بی مای ری را به خودش صادقانه وبکلی مازعشقی گذشته خود شرمنده است ونی مژگان که ازکارهاکندیازدواج م
 داد ریی تغی علزبهی کرده ونام خود را نتی خود راتقوی مدت اعتقادات مذهبنی دراکلی مادهدی مثبت مخبه اوپاس

  . ماندندرانی بزرگ وبه کارگرفتن جوانان وطن خود درای شرکتسی با پدرش باتاسشهی همیوبرا
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  :درباره رمان 
  

 و زهره و عمو و انی و مژگان و آرکلی مای رمان ادامه رمان دختر آفتاب است وسرنوشت بچه هانیا

 را به ی که به مشهد دارند کودکی خانم بعد از ازدواج در سفرهی و سم عمو.کندی را مشخص مهیسم

 که به کلی و با اصرار از مژگان و ماگذارندی ماریاسم آن پسر را شهر. کنندی قبول میفرزند خواندگ

 و هم کتایحال که هم ن.  کننداریهر را به نام شکتای خواهند که دخترشان نی بچه دار شده اند میتازگ

 بودن ی کودکی به جز حس هم بازی احساسکتای بزرگ شده اند، نانی پسر آرانی و هم پواریشهر

  ……حال آنکه.  نداردارینسبت به شهر

  

***  

  :مقدمه 
  

 یآن روزباقلب. آمدنت بودی عاشق،هم نشانه های پرستوهای گندم زارها،صدامی،نسی بهارباران
 دلی سراسر شور،کنار جاده بلند و طوالنی زمان،با دستهایی آکنده از عطر یاسمن ،با احساسپراز

وجودم را،دلم را و .باران بهاری روحم را شست.ها به انتظار آمدنت هر لحظه بیقرار تر می شدم
تمام درونم را با قطره های شفافش صیقل داد و نسیم گندم زار ها ،زلفهای پریشانم را با 

صدای پرستوهای عاشق،عشق را،امید را در درونم به وجد آورد .ریفش درهم پیچید ظتانسرانگش
و آنگاه تو آمدی؛با گامهایی استوار،با دستهایی پر از زنبق های وحشی،با چشمهایی پر از زمزمه 

  !عشق و لبهایی پر از محبت و مهر
  

آمدی،با صد شور و با .یت جاده بلند و طوالنی زمان و با کوله باری سنگین از دلتنگی هاآمدی،از
قلبی لبالب از احساس و من بی آن که بخواهم با دستهایی حلقه بر دور گردنت و بی آن که بدانم 

دستهایت در میان زلفهای پرتابم فرو رفت و لبهایت .با چشمهایی پر از اشک اشتیاق
  . از اشک لبریز شد و من با اعجاب به تو نظر دوختمچشمهایت.لرزید

  

 در دست هم در ابتدای راهی بدیع ایستادیم و با توشه ای پر از خاطره و دلی سرشار آنگاه،دست
نسیم گونه های مرطوبم را نوازش می داد و من گوش به نوای .از امید به افق چشم دوختیم

  :ترنم آوایت در جانم نشست و تو زمزمه کردی.مخملی ات سپرده بودم تا دوباره عشق را باور کنم
  

شنیده ای،حدیث یک نگاه،آغاز یک جرقه،ضرباهنگ تپش قلب،گداختن صورت و  دل داستان«
آن هنگام که دل تمنا می کند،نگاه در انتظاری سخت می سوزد،جرقه .رویش جوانه های عشق

های عشق و امید زده می شود،صدای جرس قلب حکایت از آشوبی دلپذیر می دهد و چهره از 
  ».عشق است میالد ،روزآن روز .آتش تند می سوزد
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   عشقبانیرق
  

  فصل اول
  
  :گوشی را در دست گرفتم و گفتم. صدای زنگ تلفن،نگاهم را از صفحه مانیتور برداشتمبا
  بله؟-
  !سالم نیکتا،شهریارم-
  سالم،خوبی؟-
  مرسی،توچطوری؟چکار می کردی؟-
  .دارم روی آهنگ سرود تمرین می کنم-
  .باید بیای شرکت.تمرین رو تعطیل کن-
  :نگاه کردم و معترضانه پرسیدم ساعت به
  .اما من تا نیم ساعت دیگه باید توی کالس باشم...االن-
همه اعضا رو جمع کردم تا در موردش .یک پروژه مهم بهمون پیشنهاد شده!موسیقی مهمتره یا کارت؟-

  .مشورت کنیم
  : را لوس کردم و گفتمخودم

  
دفعه قبل بهم . حسابی عصبانی می شه"پویان"می شه من نیام؟می دونی که اگه امروز هم غیبت کنم -

  !تذکر داد،اگه دیگه تکرار بشه عذرم رو می خواد،تازه من از تمرینات حسابی عقبم
  : شمرده شمرده شمرده گفتشهریار

  .پس نیم ساعت دیگه می بینمت.تو منشی شرکتی و باید توی تمام جلسه ها حاضر باشی-
می دانستم شهریار با پویان چپ افتاده و .تکلیفی بزرگی رها کرد این حرف تماس را قطع و من را در بالبا

حاال احساس می کردم برگزاری جلسات در روزهایی که من با پویان کالس داشتم به نوعی تعمدی 
 و آن روز ماز روزی که در ایام ماه رمضان بودی.این اختالفات از سال گذشته شروع شده بود.است

پویان همان روز به شهریار که .ن برای صرف افطاری در خانه ما دعوت بودندخانواده شهریار و عمو آریا
در حال آب خوردن بود،تذکرداد و از پس نوع برخوردهای آن دو به گونه ای بود که نشان می داد هیچ 

  .کدام دیگری را قبول ندارند
  

اما نمی دانستم با شهریار  نمی خواست آن روز دوباره غیبت کنم و مورد بازخواست پویان قرار بگیرم،دلم
از یک طرف رگه های فامیلی سبب می شد با او رودربایستی داشته باشم و از سویی دیگر او .چه باید بکنم

 کردم؟او هم با تعصبی غریب میاما با پویان چه باید .رئیسم بود و ناچار بودم احضارهایش را جدی بگیرم
 زمینه سلفژ مشکل داشتم و از دیران حسابی عقب تاکید داشت در کالس ها شرکت کنم،خصوصا که در

کارهای شرکت فرصت نمی داد در کالس ها شرکت کنم و پویان به عنوان کمک،سی دی تمرینات را .بودم
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به من داده بود تا حداقل کمبود حضورم بر سر کالس ها را با تمرین در داخل خانه جبران کنم که این هم 
  .ت جور در نمی آمدبا جلساتی که شهریار می گذاش

  
 جلسه قبل که نتوانسته بودم به کالس برسم،در دیداری که همراه با مامان و بابا به خانه عمو آریان دو

داشتیم،پویان جلوی اله زهره و دیگران با عتاب،عدم رضایت خود را اعالم کرد و اگر وساطت عمو و 
با بدخلقی چشم به پویان دوخته .رددیگران نبود همان روز حکم اخراجم را از گروه اعالم می ک

پویان در مقابل سخنان دیگران در حالی که اخم چهره اش لحظه ای ترک نمی شد سر بلند کرد و .بودم
  :مستقیم من را مخاطب قرار داد و پرسید

  
قول می دی که این آخرین باری باشه که غیبت می کنی و از حاال به بعد سر کالس ها به موقع حاضر می -

  شی؟
 خواستم جواب دندان شکنی بدهم که بابا مالطفت آمیز دستم را فشرد و به پویان که منتظر جواب بود می

  :نگاه کرد و گفت
  
  !من از طرف نیکی قول می دم که دیگه غیبت هاش تکرار نشه،قبوله استاد؟-

  : محو بر لبهای پویان نشست که به سرعت آن را مهار کرد و به خشکی گفتلبخندی
  !ر عمو علی و خاله مژگان قبوله،اما فقط همین یکدفعهبه خاط-
بابا . این حرف به مامان و بابا نگاه کرد تا به آنها حالی کند که در صورت تکرار،دیگر نباید وساطت کنندبا

  .زیرکانه سر تکان داد و مامان که نگاهش برق خاصی داشت لبخندزنان تذکر او را پذیرفت
جنگ و دعوای من و پویان تازگی . درون در حال گُر گرفتن بودم برخوردش ناراحت شده و ازاز

سالها بود که با هم سر ستیز داشتیم و همه می دانستند که پویان جدی و سرسخت درمقابل هیچ کس .نداشت
او پیش .منتها شیوه ام با پویان تفاوت داشت.اما من نیز بیدی نبودم که از این بادها بلرزم.کوتاه نمی آید

ران حرف خود را می زد،اما من با هوشیاری جلوی دیگران مظلوم نمایی می کردم و فقط در روی دیگ
چند بار بابک شاهد کشمکش های ما .خلوت و تنهایی بود که جوابهای کوبنده و دندان شکن به او می دادم

رسختی و بزرگترها که س. می دادمدامهبود و حال من به راحتی جلوی او هم به برخوردهایم با پویان ا
جدیت پویان و از آن سو سکوت من را می دیدند،همیشه طرفدارم بودند و از پویان می خواستند مالحظه 

اما همین مظلوم نمایی،خشم پویان را بر می انگیخت و از این که نمی توانست حاضرجوابی من را به .کند
وقتی او با عصیان،محل را .ردم انتقامهای کوچک لذت می بیندیگران ثابت کند عصبانی می شد و من از ا

  .ترک می کرد،چنان شادی عمیقی در دلم می پیچید که می خواستم قهقهه سر دهم
  

عمو آریان که به قول خودش عاشق من بود . روز سر به زیر انداختم و وانمود کردم دلشکسته شده امآن
هر بار که نگاهم به .لبهایم بنشاندنتوانست تحمل کند و آنقدر دلجویی کرد تا باالخره توانست لبخند را بر 
پویان نسخه کاملی . می شدمسرعمو و پویان می افتاد بیشتر متوجه شباهت اخالقی و رفتاری این پدر و پ

اگر چه عمو .حتی عالئق او هم به عمو رفته و مانند او به طرف هنر کشیده شده بود.از خلقیات پدرش بود
ی دنبال می کرد و به همراه بابک فروشگاه بزرگ فرش را اداره می آریان کارگردانی تئاتر را به شکل تفنن

 هنوز کماکان نمایش های تعزیه را می گرداند و در این محرمکردند،اما گاهی اوقات خصوصا در ایام ماه 
  .اکثر ابیات مداحی را پویان می نوشت.راه پویان هم یار و یاور همیشگی او بود

  
و ) ع(عمو آریان در نقش امام حسین.ین مراسم نقشی را به عهده داشتم سالی می شد که من هم در اچند

بابا به خاطر قد و قامت بلندش نقش حضرت ابوالفضل را به .پویان در هیبت علی اکبر هنرنمایی می کردند
  . بودحرعهده داشت که همیشه مورد توجه همگان قرار می گرفت و بابک هم عهده دار نقش 
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طرات خوبش داستان های زیادی برای من گفته بود و شاید شنیدن همین حرفها در  از گذشته و خامامان
روزهای اول سبب شد که با اصرار از عمو بخواهم نقشی را بر عهده ام بگذارد و او در حالی که نیم نگاهی 

  به مادرت دادمسالهاحاال که این طوره پس نقشی که !درست عین مادرت«:به مامان داشت خندید و گفت
بامسرت پذیرفته بودم و حال چند سالی ».رو به تو می دم تا ببینم کدومتون بهتر از عهده اش برمی یاین

وقتی توانستم با موفقیت از پس نقش بربیایم،پویان که .می شد که نقش مادر علی اصغر را به عهده داشتم
ه او شوم و در صورت تمایل در  کرد وارد گرویشنهادفارغ التحصیل رشته هنر بود با اندکی تردید به من پ

به گفته او صدایم به درد سوپرانا می خورد و اگر .جشنواره سرود که هر سال برگزار می شد شرکت کنم
  .تعلیم می دیدم می توانستم در این زمینه پیشرفت کنم

  
م به گروه  و مامان تصمیم گیری را به عهده خودم گذاشتند و من با کمی فکر کردن بالخره تصمیم گرفتبابا

اگر چه همیشه با پویان مشکل داشتم و کار کردن با او را سخت می دانستم،اما تبحر او در .او ملحق شوم
 های گاه و بی گاهش را یکارش سبب می شد که هنرجوها به راحتی به تعالیم او تن در دهند و بدخلق

 شدم،اما از دو هفته پیش هفته های نخست به طور مرتب بر سر کالس هایش حاضر می.نادیده بگیرند
یکباره شهریار تصمیم گرفت در زمینه کارهای شرکت و اهدافی که در پیش داشت جلسات مشاوره ای 

بگذارد و من هم مسئول تنظیم قراردادها و تصمیمات بودم،ناچار می شدم در این جلسات شرکت کنم و به 
  .این ترتیب از کالس ها جا می ماندم

  
یار خواستم جلسه را به روز بعد موکول کند به بهانه این که همه اعضا خود را برای آن  بار که از شهراولین

روز آماده کرده اند،خواسته ام را نادیده گرفت و عدم حضورم بر سر کالس با سکوت معنادار پویان همراه 
وقتی دومین . من تذکر خواهد دادهاما می دانستم که او این غیبت را نادیده نمی گیرد و در جایی ب.شد

روز جلسه با زمان کالس همراه شد با کمی تمنا از شهریار خواستم من را از آمدن معاف کند،اما او با 
به طرز مشکوکی حس کردم تاکید .دالیل کاری وادارم کرد در جلسه شرکت کنم و دست از اصرلر بردارم

چ بهانه ای در دست نداشتم،اما حس اگرچه هی. می دهدجاماو دلیل خاصی دارد و او به عمد این کار را ان
ششم قوی زنانه ام هشدار می داد که او از حضورم بر سر کالس های پویان خرسند نیست،حتی چند بار به 

  .طور غیر مستقیم با لحنی معترض پیوستنمبه گروه سرود را به تمسخر گرفته بود
  

ای غیبت امروزم چه بهانه ای  در دومین جلسه برخورد شدیدی کرد و حال مانده بودم که برپویان
مامان زیر لب آهنگی کُردی را زمزمه می کرد و در حال درست کردن خورش .از اتاق بیرون رفتم.بیاورم

 غذا را خیلی ینقرار بود آن شب به خانه عمو آریان برویم و مامان که می دانست خاله زهره ا.خالل بود
از فکر نرفتن سر کالس و . و شبی را در کنار هم باشیمدوست دارد آن را آماده می کرد تا با خود ببریم

مامان برای برداشتن ظرف گوشت های ریز خُرد شده لحظه ای .برخورد شبانه پویان قلبم فرو ریخت
  :رسیدبرگشت و با دیدن من که ماتم زده به چهارچوب در تکیه داده بودم پ

  !تاده؟این چه قیافه ایه که به خودت گرفتی نیکی جان،اتفاقی اف-
  !آره مامان،از دست این شهریار-

  : زد و گفتلبخند
  
  مگه چکار کرده؟!پشت سر پسرخوانده مادرشوهر من غیبت نکن-
می دونه که روزهای فرد باید توی کالس های پویان شرکت کنم،اما .باز برای امروز جلسه فوری گذاشته-

  .و انتخاب می کنه تا لج منو در بیارهاصال انگار عمدا این روز و ساعت ر.به مشکل من اهمیت نمی ده
  !من فکر می کنم هدف اصلی اون یه چیز دیگه اس-
  .ولی من مطمئنم که فقط داره لجبازی می کنه-
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  : خندید و به شوخی گفتمامان
  !آدمای عاشق گاهی وقتا دست به کارهایی می زنن که خیلی بچگانه ست-
  .اما من خوشم نمی یاد-
  

  :دام را برداشت و همان طور که آن را در قابلمه می ریخت گفت ظرف خالل های بامامان
به جای این که مستقیما به دختر مورد عالقه اشون .از دید بعضی پسرها اینم یه جور اظهار عالقه اس-

خصوصا تو و شهریار که از .اظهار عشق کنن از فعل معکوس استفاده می کنن تا توجه طرف بهشون جلب بشه
 دور و بر تو تحمل وی خورده همدیگه بودین و شهریار نمی تونه حضور مردهای دیگه رهمون بچگی شیرین

  .کنه
  
برای یه دختر دو سه روزه و یه پسر شش ساله تصمیم !این دسته گلیه که شما بزرگترا به آب دادین-

  .گرفتین که هر وقت بزرگ شدن به عقد هم در بیان
  : چهره در هم کشید و با گرفتگی گفتمامان

  
روزی که تو به دنیا اومدی .خودت می دونی که توی یک شرایط خاص این قول و قرار گذاشته شد-

وقتی از من خواست که تو رو به نام شهریار شیرینی بخوریم،نه من .مصادف با روز تولد سمیه خانم بود
 عمو فرشید وهمه می دونستیم که اون .توی رودربایستی بزرگی گیر کردیم.تونستم اعتراض کنم نه بابات

پس از پیدا کردن شهریار،مهر و عالقه زیادی بهش پیدا کردن و چطور مثل بچه خودشون اونو بزرگ 
این دختر ،عروس شهریار «:وقتی سمیه خانم با دنیایی امید و آرزو صورت تو رو بوسید و گفت.کردن

 رضایت رو در چشم بابات همه ما غافلگیر شدیم و اگرچه می خواستم اعتراض کنم ولی زمانی که برق»منه
  .دیدم سکوت کردم و امیدوار شدم این خواسته هر چه زودتر فراموش بشه

  
من از .که متاسفانه فراموش که نشد هیچ،بلکه هر سال توی موقعیت های متفاوت به زبون هم آورده شد-

  !ابکبچگی یاد گرفتم که به شهریار به دید دیگه ای نگاه کنم؛دیدی متفاوت با پویان یا ب
  : موشکافانه نگاهم کرد وپرسیدمامان

  تو از شهریار بدت می یاد؟-
  ...یعنی چطوری بگم.بدم نمی یاد،اما هیچ احساسی نسبت بهش ندارم-

  :اما بعد از لحظاتی در تکمیل کالمم گفت. در سکوت نگاهم کردمامان
  یعنی این که عاشقش نیستی،درسته؟-
  

ما از بچگی با هم بزرگ شده .این بلند شدم و به اتاقم رفتمبنابر. دانستم باید چه جوابی بدهمنمی
من همیشه حضور پر رنگ او را در زندگی ام لمس رده بودم،اگرچه سفر شش ساله او به خارج برای .بودیم

 و شرکت را با تهادامه تحصیل کمی باعث بیگانگی ما شده بود،اما از یک سال پیش که به ایران برگش
رگ راه اندازی کرده بود،دوباره مراوده ها صمیمی تر شده و گفتگوها رنگ و بویی از حمایت بابا و بابابز

تصمیم گیری های نهایی به خود گرفته بودآن طور که مامان برایم گفته بود،سمیه خانم و بابابزرگ در طی 
ودند  با کودک چند روزه ای مواجه ده بخانهسفری به مشهد مقدس در یک شب بارانی در سرسرای مهمان

جستجوهای آنها برای پیدا .که دست و پا زنان گریه می کرد و به این ترتیب حمایتی را طلب می نمود
کردن پدر ومادر بچه به جایی نمی رسد و آن دو با میل و رغبت زیاد او را با خود به همراه آورده و نام 

 رو بوده،به زودی در دل همه جا از آنجایی که او بچه ای زیبا و خنده.شهریار را برایش انتخاب می کنند
بنا به گفته دیگران برای این که شهریار خود را .باز می کند و سمیه خانم با عشق و عالقه او را بزرگ کرده

 میمصاحب خانواده ای حقیقی بداند با تولد من،نام ما را به هم پیوند داده و پیشاپیش برای آینده ما تص
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نبوده،اما به خاطر عشق و عالقه زیادی که به بابا داشته چون او را مامان به این کار راغب .می گیرند
  .مخالف این تصمیم نمی بیند،سکوت می کند وبه این ترتیب بر این قول و قرار مهر تایید زده می شود

نه تنها او بلکه . همبازی دوران کودکیم بود و من در مقام یک همبازی همیشه دوستش داشته امشهریار
خاطرات سالهای دور چنان در ذهنم نقش بسته که هرگز نمی توانم .ن را هم دوست داشته امبابک و پویا

 و سال هستند و مسنشهریار و پویان تقریبا ه.آن را از خود دور کنم و جزء الینفک زندگی ام شده اند
دم و بابک چند سالی از آن دو بزرگتر است و من کوچکترین بچه ای بودم که در جمع آنها حاضر می ش

همه بر خود واجب می دانستند که مراقب این عزیز کرده کوچک باشند تا مبادا در بازی های خشن پسرانه 
  . بازی را به کام هر سه آنها تلخ کندیاتفاقی برایش بیفتد و اشکهای همیشه جاری اش روان شده و خوش

ودم و راه و رسم دلبری را می  طور که مامان،دردانه عمو فرشیدم بود،من هم نازدانه عمو آریان بهمان
بابک و .غش غش خنده هایم مال بزرگترها بود و ادا و اطوارهای رئیس مآبانه ام مال بچه ها.دانستم

 او از همان اوایل در وشهریار به این برتری جویی تن در می دادند،اما پویان همیشه جلودارم بود و من 
ریار در قبال هوس های کودکانه و اغلب لجوجانه ام هر چه بابک و شه.این رابطه با هم مشکل داشتیم

،برچسب هایی »لوس،از خودراضی و لجباز«کوتاه می آمدند،پویان با سرکشی مقاومت می کرد و الفاظ
 و او را خروس کله شق خطاب می دمبود که به من می چسباند و من به تالفی برایش زبان در می آور

  .کردم
  

فتم چگونه نرمش نشان دهم؛گاهی اوقات با خواسته های پویان همراه می  کم که بزرگتر شدیم یاد گرکم
  .شدم تا او را وادار کنم در بعضی جاها به تصمیمات من عمل کند

  
هر چه بابک آسان گیر و بی خیال با مسائل برخورد . نسبت به همبازی هایم کم کم رنگ عوض کرددیدگاهم

شهریار اغلب راحت .ز دیدگاه عقالنی آن بررسی می نمودمی کرد،پویان قانونمند بود و هر چیزی را ا
ترین راه را برمی گزید و به قول خودش دم را غنیمت می شمرد و به عاقبت کار فکر نمی کرد و من که در 

هنگامه نوجوانی دست و پا می زدم گاه حرف ها و اعمال راحت طلبانه بابک و شهریار را می پسندیدم و 
انگار موجی سرکش در درونم .نگری های پویان همراه شده و از او پیروی می کردمگاهی اوقات با آینده 

 سویی سوق می داد که به اختیار خودم بهجاری بود که نمی گذاشت ثبات داشته باشم و هر دم من را 
این کشمکش تا زمانی که دیپلم گرفتم با من بود و تازه در آن زمان بود که به فکر افتادم رای و .نبودم

  .نظری مستقل داشته باشم و قلم سرنوشت را خود در دست بگیرم
  

زمانی که او . گذشته که شهریار به ایران برگشت،در نگاهش متوجه حاالتی شدم که برایم تازگی داشتسال
از ایران رفت،نوجوانی پانزده ساله بودم که نسبت به اطراف خود بی توجه بوده و هیچ چیز را جدی نمی 

 را می دانستم و در ها شش سال از آن زمان گذشته و معنی خیلی از نگاه ها و برخوردگرفتم اما حاال
  .تنهایی و خلوت خود آنها را آنالیز کرده و به نتیجه می رسیدم

  
 خانم و بابابزرگ به مناسبت بازگشت شهریار جشنی ترتیب داده و دوستان و آشنایان زیادی را دعوت سمیه

رهام پسر یکی از همکاران . هم به همراه بابک و پویان به جشن آمده بود"مرها"در آن شب .کرده بودند
سه چهار سالی . بودشدهعمو آریان بود که با بابک دوستی صمیمانه داشت و از طرف بابک به جشن دعوت 

پسری شوخ و بذله گو .می شد که رهام را می شناختم و او اغلب در خانه عمو آریان به قول بابک پالس بود
 استعداد زیادی در برقراری ارتباط با دیگران داشت و به خاطر خلق و خوی خوشش در جمع خانواده که

داشت که چند بار او را به خانه عمو »روشنک«نامزد زیبایی به نان .عمو آریان به راحتی پذیرفته شده بود
  .آریان آورده و ما تقریبا با هم آشنا شده بودیم
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خواهرزاده خاله زهره هم با ما همراه شده و چنان نگاه های زیر چشمی و »آوا« شب عالوه بر رهام،آن
مشتاقی به پویان می انداخت که رگ شیطنت رهام را غلغلک داده و باعث می شد با گوشه و کنایه او را 

احساس می کردم خاله زهره توجه ویژه ای به آوا دارد و او را .وادار کند مراقب نگاه های خود باشد
ی از پسرانش در نظر گرفته است و آوا با اشتیاقی که نشان می داد،کار او را راحت کرده و هر بار برای یک

  .با دنیایی شوق به او و پویان می نگریست
  

 آن شب بیشتر در جمع ما می نشست و شاید اگر دقت سمیه خانم و بابابزرگ نبود حاضر نمی شد به شهریار
لحظه ای از این که شهریار جا باز کرد و . در میان ما رضایت می دادسراغ بقیه مهمان ها رفته و به بودن

 برافروخته شده ابیکنارم نشست به شدت خجالت کشیدم و گُر گرفتگی صورتم به من فهماند که حس
برای یک لحظه سر بلند کردم،در نگاه همه لبخند به چشم می خورد و حتی دیدگان رهام از شیطنتی .ام

 می خواستم دوباره نگاه بر زمین بدوزم،ناگهان چشمم به چشم پویان افتاد که با وقتی.خاص برق می زد
می . به زیر انداختم و منقلب شدمسربه سرعت .آمیزه ای از غیرت و خشم به من و شهریار می نگریست

این را از .دانستم تا چه اندازه نسبت به تظاهرات آشکار عاشقانه تعصب دارد و آن را نکوهش می کند
خوردهای رسمی او با هنرجوهایش متوجه شده بودم و از آن جایی که پسری جذاب و خوش قیافه بود بر

 منزجر از این نوع برخوردها به گونه ای رفتار می یاناما پو.در بین هنرجوهایش طرفداران بسیاری داشت
  .کرد که تاکنون به هیچ کس اجازه نداده بود،پا را از گلیم خود درازتر کند

  
 بود که دست از تالش برنمی داشت و کماکان در ساعت های تمرین به نحو اغوا "ارمغان"ر این بین دفقط

کنندهای سعی می کرد عالوه بر این که جزء بهترین های کالس باشد،باب آشنایی و برقراری ارتباط را با 
  .پویان بازتر کند

  
اگر چه سیاستمدارانه .ویان حساب می بردم خلوت و تنهایی خود اقرار می کردم که من نیز به نوعی از پدر

تالش می کردم او متوجه این موضوع نشود و کماکان با تلخی جواب حرفهایش را می دادم تا روی این 
حس سرپوش بگذارم،اما با خود صادق بودم و حال نمی دانستم با مشکلی که شهریار برایم پیش آورده بود 

ه عمد جلسات را با ساعات کالس پویان همزمان کرده است،اما من یقین داشتم شهریار ب.چگونه مقابله کنم
نمی خواستم به میل او رفتار کنم و به نوعی به او فرصت دهم از همین حاال من را در محدوده سیطره خود 

 هم ازدواج کنیم،صحیح نبود او خود را مالک باحتی اگر قرار بود ما به خواست زرگترها .قرار دهد
تازه می فهمیدم که چه اشتباه بزرگی مرتکب .اند و در عالیق من هم اشکال تراشی کنداختیارات من بد

اما .تا چند هفته پیش او هیچ واکنشی نسبت به کالس ها نشان نمی داد و گویا اصال برایش مهم نبود.شده ام
حس کردم  از این کالس ها و نحوه مدیریت و رفتار پویان حرف زدم،آمیزیوقتی یک بار به نحو اغراق 

با دیدن حاالت او زنگ خطر در گوشم به صدا درآمد،اما .شهریار دارد با بدبینی به حرفهایم گوش می کند
دیگر دیر شده بود و او درست از روز بعد انتقادات خود را شروع کرد،وقتی متوجه شد من از موضوع دفاع 

انستم در کالس های موسیقی شرکت  راهی دیگر وارد شد و حاال چند جلسه ای بود که نمی توکنم،ازمی 
  .کنم

  
تا زمانی که جلسه . گرفتم آن روز به شرکت بروم،اما به نوعی دلخوری خود را به شهریار حالی کنمتصمیم

  .به اتمام رسید بدون آن که حتی نگاهی به شهریار بیندازم،اخم کرده و ساکت بودم
  :اره کرد وگفتبا دست اش. همزمان با شهریار به در خروجی رسیدمتقریبا

  !بفرمائید-
اگر چه از اول قصد داشتم دلخوری خود را نشان دهم تا دیگر ساعتهای . لب تشکر کردم و بیرون آمدمزیر

جلسه و کالس را توأمان نکند،اما جاذبه شخصیتی او سبب می شد در آخرین لحظه راه اغماض را پیشه 
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شهریار . راه ناراحتی خود را به او تفهیم کنمسکوت کرده بودم تا حداقل از این.کرده و کوتاه بیایم
  :هوشیارانه پرسید

  صورت جلسه رو کی آماده می کنی؟-
  .امشب تنظیمش می کنم...برای شنبه آماده اس-
  چطور،مگه امشب مثل هر جمعه شب ها مهمان نیستین؟-

  : بلند کردم و اخم آلود جواب دادمسر
  . دیگرون چرا،اما من نمی تونم برم-
  نه باهاشون قهری؟چرا،نک-
  !نه فقط نمی دونم جواب بد اخمی های پویان رو چطوری بدم-
  :خنده ای که بر لبش بود،جای خود را به غضب داد و گفت. تندی نگاهم کردبه
  از کی تا حاال پویان به خودش اجازه می ده به تو اخم کنه؟-
  .از روزی که تو این بازی رو شروع کردی-
  ...موضوع من فرق می کنه-
چرا،چون رئیس منی با دیگرون فرق می کنی یا چون همبازی سابقم هستی؟یادت باشه که پویان هم -

  .همین امتیاز رو داره
  : پس از درنگی کوتاه گفتشهریار

  .امشب نمی خواد نگران این کار باشی.صورت جلسه رو می تونی یکشنبه تحویل بدی-
  این همه لطف به خاطر چیه؟-
  !می خوام امشب توی خونه در گیر کارهای شرکت باشیبه خاطر اینه که ن-
  !چیه؟مهربون شدی-
  :به نرمی گفت.رد پای خنده،چین هایی ریز در کناره های چشمش انداخته بود. زیر چشم نگاهش کردماز
  .مهربون نشدم،برات نقشه کشیدم-
  
  .اما من دم به تله نمی دم-
  ا تو بیرون بخورم؟حتی اگه بخوام از تنهایی نجاتت بدم و شام رو ب-

اولین باری بود که از من می خواست با او بیرون . زده نگاهش کردم و فوری سر به زیر انداختمحیرت
  .بروم

  
  : که سکوت و بهتم را دید بی آن که نظرم را بپرسد گفتشهریار

  .به خونه خبر بده که ممکنه کمی دیر برگردی.ساعت نه آماده باش می یام دنبالت-
کیفش را در دست گرفت و در حالی که به راه .ی زد که جای انکار یا مخالفت نمی گذاشت حرف مچنان

  :می افتاد متواضعانه گفت
چند .با یکی از دوستام یه قرار مهم دارم که باید بهش برسم.متاسفم که نمی تونم تو رو به خونه برسونم-

  .ساعتی کارم طول می کشه اما امشب سر وقت می یام دنبالت
  :شهریار لحظه ای گذرا نگاهم کرد و گفت. بیرون آمدیم همبا
  
خصوصا .تناسب این دو رنگ به تو خیلی می یاد.برای امشب مانتو قهوه ای و شال طالیی رنگت رو بپوش-

  !من دیگه می رم،خداحافظ.اگه با آرایش صورتی هم همراه باشه همه چیز تکمیله
تم که بر دهانش قفل سکوت زده اند ولی با یک تصمیم حال کسی را داش. او که دور می شد نگاه کردمبه

شهریار .شب با او بیرون نمی رم،دیگه هم مانتو قهوه ای و شال طالیی ام رو نمی پوشم«آنی حکم دادم
  »...چی گفت،آرایش صورتی
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ا  زمانی که به خانه رسیدم در برابر پرسش بابا که سوال کرد چرا آماده نمی شوم گفتم که قرار است باما
  :بابا خندید و با لحنی کنایه آمیز پرسید.شهریار بیرون بروم و همراهشان به خانه عمو آریان نمی آیم

  !از ترس پویان به شهریار متوسل شدی؟-
  

  :مامان که سکوتم را دید به سکوتم آمد و گفت.اما جوابی نیافتم که به او بدهم. به بابا نگاه کردمخیره
  .ان نباش،باالخره یه جوری پویان رو قانع می کنیماگه به خاطر این موضوعه نگر-

  : که هنوز رگه های شیطنت جوانی در وجودش بود،با طنزی پنهان گفتبابا
عمو آریانت مثل شیر پشتت ایستاده و جلوی !تازه یادت رفته که یک هوادار حسابی توی خونه اونا داری-

امتیاز رو داره که آدم یک مرید جانانه مثل آخه دختر مژگان خانم بودن این .پویان حسابی در می یاد
  !آریان داشته باشه

  
من از کودکی شاهد این گفتگوهای دوستانه و بی تعصب بودم و می . خندید و روی شانه بابا زدمامان

همیشه ناظر برخوردهای صمیمانه آن دو بودم .دانستم که بابا با چه خلوص نیتی عمو آریان را دوست دارد
 در پی یک فداکاری مانبارها شنیده بودم ما.امان،عمو آریان و بابا داستان ها می دانستمو از گذشته م

انسان دوستانه از زندگی عمو آریان بیرون رفته تا او با خاله زهره ازدواج کند و طبق قولی که در هنگام 
ه عهده مرگ به برادرش آرمین داده بود،زندگی زن و پسرش را اداره کند و سرپرستی آنها را ب

 آنها تجدید شد و به خانه سابق برگشتند و نزمانی که بابا از فرانسه برگشت پیمان گسسته شده بی.بگیرد
  ...زندگی مسالمت آمیزی را در جوار همدیگر ادامه دادند

  : که در سکوت منتظر تصمیم من بود،به حرف آمد و گفتبابا
  
  ریار بیرون می خوری؟با ما می یای یا شام رو با شه...خب چه کار می کنی-
  .شهریار تا ده دقیقه دیگه اینجاست و مسلما تا حاال راه افتاده.نمی دونم-
خصوصا که جناب رئیس خواستگارته و رد دعوتش می تونه به ضررت .پس بهتره قرارت رو به هم نزنی-

  .شاید امشب فرصت خوبی باشه که شماها بتونین با هم حرفاتون رو بزنین.تموم بشه
انگار تکلیف من .خندید و به مامان که سبد حاوی ظرف خورشت خالل را در دست می گرفت نگاه کرد بابا

مامان هم چادرش را مرتب کرد و آن وقت .بابا به سوی مامان رفت و سبد را از او گرفت. مشخص شده بود
  .هر دو در حالی که لبخند می زدند خداحافظی کردند و بیرون رفتند

  
شهریار دقیق و .نگاهم به ساعت افتاد.دم و با بی حوصلگی با انگشتانم بازی می کردم مبل نشسته بوروی

حوصله بیرون رفتن را .وقت شناس بود،مسلما تا چند دقیقه دیگر ازراه می رسید و من هنوز آماده نبودم
شهریار را  از محیط اداری،جنداشتم اما به قول بابا شاید امشب بهترین فرصتی بود که می توانستم در خار

  .محک بزنم
  
در کمد را باز کردم و به تماشا ایستادم؛سعی می کردم به سمتی که . ناراحتی بلند شدم و به اتاقم رفتمبا

دلم می خواست به میل و سلیقه خودم لباس .مانتو قهوه ای و شال طالیی را آویزان کرده بودم نگاه نکنم
 زرشکی رنگ بود برداشتم و شال هجدیدترین مانتویم را ک.بپوشم و دیگری در انتخابم دخالتی نداشته باشد

در آینه به خود نگاه کردم با شنیدن صدای زنگ به .مشکی را هم بیرون آوردم و مشغول پوشیدن شدم
کیف و کلید را برداشتم و به سرعت .سالن برگشتم و دکمه آیفون را فشار دادم و دوباره به طبقه باال رفتم

آرام سالم . و به ماهی های درون آب نگاه می کردودوی آکواریوم ایستاده بشهریار جل.پایین آمدم
تصمیم گرفتم اگر از لباس .برگشت و در هنگام جواب دادن نگاه دقیقی به سر تا پایم انداخت.کردم

  :اما او پس از دقایقی کوتاه گفت.پوشیدنم انتقاد کرد جوابش را بدهم
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  !مانتو جدید مبارک-
  
با کلماتی .نمی دانم چه شد که یک باره احساس کردم نیاز به توضیح دارم.ش کردم زیر چشم نگاهاز

  :بریده گفتم
  
  ...اینو پوشیدم تا...چون وقت نکردم...نیاز به اطو داشت...مانتو قهوه ایم-
  
اگرچه بهتره رنگ شالت روشن باشه تا پوست مهتابیت .اینم به همون اندازه بهت می یاد.اشکالی نداره-

  .فکر کنم کمی آرایش می تونه این رنگ پریدگی رو بپوشونه.ه رنگ پریده نشون ندهاین هم
  
نظر شخصی من این بود که برای بیرون رفتن از .از اظهار نظرش جا خورده بودم. تعجب نگاهش کردمبا

را شهریار که سکوت معنادارم .خانه نباید آرایش کرد و حاال خواسته شهریار خیلی گستاخانه جلوه می کرد
  .دید،دیگر حرفی نزد

  
زمانی که از جلوی خانه عمو .شهریار ماشین را به راه انداخت. ماشین شدم و چشم به روبه رو دوختمسوار

انتظار داشتم شهریار حضور پویان را نادیده .آریان عبور می کردیم ناگهان در باز شد و پویان بیرون آمد
پویان که حسابی .ه عقب راند و جلوی پویان توقف کردبگیرد و بگذرد اما برخالف نظرم او ماشین را ب

با تردید سالم .غافلگیر شده بود با نگاهی گذرا به من دست شهریار را فشرد و با او احوالپرسی کرد
کردم،پویان خیلی عادی جواب داد و در مقابل تعارف شهریار برای رساندنش به مقصد گفت که به دیدن 

  .رفتاز تشکر خداحافظی کرد و یکی از دوستان می رود و بعد 
  

هنوز در فکر این .برگشت و لبخندزنان نگاهم کرد. از آینه رفتن او را نگریست و به راه افتادشهریار
  :برخورد ناگهانی بودم که صدایش افکارم را به هم زد

  
  !پویان چش بود؟حال و هوای همیشگی رو نداشت-
  
  .نمی دونم دقت نکردم-
  
  ! ترسی که نگاش نکردی؟چه زهر چشمی از شاگرداش گرفتهیعنی این همه ازش می-
  
  !برای چی ازش بترسم،مگه لولوخورخوره اس-
  
  .خصوصا این که با بچگی هاش خیلی فرق کرده.نه،اما گاهی وقتا آدما هم ترسناک می شن-
  

نگاهی به .سفارش غذا دادیم و به انتظار نشستیم. دیگر حرفی نزد و ما به یک رستوران مدرن رفتیمشهریار
  :اطراف انداخت و گفت

  
  ...جون می ده برای قرارهای عاشقانه.شب تابستونی قشنگیه-
  
  چرا مگه فقط توی تابستون می شه قرار عاشقانه گذاشت؟-
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برای همینه که ازت خواستم شام رو با من بیرون .نه،ولی شبای پر ستاره لطفی داره که شبای دیگه نداره-

  !وس منبخوری همبازی قشنگ و مل
  

  :صادقانه گفت.گاهی وقتها صراحت کالمش دستپاچه ام می کرد. این حرف را زد مستقیما نگاهم کردوقتی
  
  می دونی اولین دختر ایرونی هستی که باهاش بیرون اومدم؟-
  
  !پس سرم منت گذاشتی-
  

  : شیرینی کرد و گفتخنده
  
وابگویی به پویان بود که حاضر به اگرچه احساس کردم بیشتر از ترس ج.منت نیست،لطف کردی اومدی-

  .اومدن شدی،اما به هر حال برای من ارزشمنده
  
خصوصا که تو هم اولین .خودم هم از توی خونه نشستن خوشم نمی اومد.همه اش به خاطر اون نبود-

  .مردی هستی که حاضر شدم باهاش بیرون بیام
  
به هر حال قراره ما با هم فامیل .رون شام بخورمپس یادم باشه از حاال به بعد هر هفته با تو یک شب رو بی-

  بشیم،مگه نه؟
  

  :شهریار که سکوت پرمعنایم را دید کمی به طرفم خم شد و گفت. به زیر انداختمسر
  
من و تو دیگه .می دونی نیکتا،زندگی در خارج حداقل این تاثیر رو روی من داشته که حرفم رو رک بزنم-

ترجیح می دم خودم به تو بگم که تا چه . دیگرون برامون تصمیم بگیرنبچه های چند سال پیش نیستیم که
  ...اندازه

  
  : میان حرفش پریده و گفتمبه
  
منم دوست دارم مثل خودت رک و .اجازه بده در این رابطه سنت ها حفظ بشه...خواهش می کنم شهریار-

ته قول و قرارهایی گذاشته درسته که در گذش.صریح حرفم رو بزنم اما بهتره آداب و رسوم رعایت بشه
 خودمون رو به رمن فرهنگ خانواده محو.شده،اما این دلیل نمی شه که ما آزادانه در موردش حرف بزنیم

فرهنگ لجام گسیخته غربی ترجیح می دهم و از این که این مسائل در چارچوب خانواده مطرح بشه راضی 
  !تر هستم تا در گفتگوی خصوصی بین خودمون

  
  :سی عمیق کشید و لبخندزنان گفت نفشهریار

  
از مامان و .اگرچه به این محدودیت ها اهمیت نمی دم،اما حاال که خواسته تو اینه،باشه منم قبول می کنم-

  !بابا می خوام که یه شبی رو انتخاب کنن و برای خواستگاری رسمی به خونه شما بیان،خوبه؟
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 را به شهریار بدهم که بی توجه به نظارت بزرگترها دلم نمی خواست این اجازه. سکوت سر تکان دادمدر
  .در اولین شبی که با هم بیرون آمده بودیم حرفهای خود را زده و به نوعی دیگران را نادیده بگیرد

  
از رستوران که بیرون آمدیم به . صبورانه سکوت اختیار کرد و ما در کمال آرامش شام خوردیمشهریار

نگاهم به چشهای خندان شهریار افتاد که با دقت و شوقی . نفسی عمیق کشیدمآسمان پر ستاره نگاه کرده و
 لحظه ای کوتاه سر درزمانی که سوار ماشین شدیم و راهی خانه شدیم،.ستودنی حرکاتم را دنبال می کرد

  :برگداند و نجواکنان گفت
  
ستت دارم و برای اگرچه اجازه ندادی همه حرفام رو بزنم اما به خودم حق می دم که بهت بگم دو-

پس حاال جدی تر به جوابی که بعد از خواستگاری قراره بهم بدی .رسیدن به تو سالهای زیادی صبر کردم
  .فکر کن و منو بیشتر از این منتظر نگذار

  
تا زمانی که .شهریار من را جلوی در خانه پیاده کرد و به سرعت رفت. به زیر انداختم و فقط گوش دادمسر

به رغم اعتراض من او حرفش را زده بود . و روی تخت دراز کشیدم کامال منگ و گیج بودموارد خانه شدم
  .ردمو اگرچه از قبل آمادگی شنیدنش را داشتم اما حاال آن را واقعی تر حس می ک

  
کم کم حوصله .بابا و مامان هنوز برنگشته بودند.چیزی به ساعت یازده باقی نمانده بود. ساعت نگاه کردمبه

بلند شدم تا پس از عوض کردن لباسها دوباره بر سر تمرین سرود بروم که تلفن زنگ . می رفتام سر
  :گوشی را برداشته و گفتم.خورد

  
  !بله-
  
  سالم نازدانه،کی اومدی خونه؟-
  
  .خیلی وقت نیست.سالم عمو آریان،تازه رسیدم-
  
  چرا یکراست نیومدی اینجا پیش ما عزیزم؟-
  
  . البد مامان و بابا هم دارن میان خونه،برای همین مزاحم نشدمآخه دیدم دیر وقته،گفتم-
  

  : و دلسوزانه گفتخدید
  
  درسته؟.اما گمون کنم از ترس پویان نیومدی.چه حرفا...مزاحم-
  
اگه می ترسیدم مثل بقیه کوتاه می اومدم و این همه .نه،چه ترسی؟شما که می دونین ازش نمی ترسم-

  .بین ما درگیری نبود
  
اما محض اطالعت می گم تا بدونی . این که شما دو تا آبتون توی یک جوی نمی ره شکی نیستخب در-

  .پویان خونه نیست و اگه بخوای بابک رو می فرستم دنبالت که بیای اینجا
  
  : دنبال بهانه ای می گشتم تا به عمو آریان بقبوالنم ترسی از پویان ندارم،که دوباره با خنده گفتبه



   عشقبانیرق   

  
 

 

16

  
  .پس حاضر شو که بابک داره می یاد دنبالت.ه خونه امیر و به این زودی ها برنمی گردهفکر کنم رفت-
  

  :کوتاه آمده و گفتم. گول زدن عمو بی فایده بود و نمی شد برای او نقش بازی کردظاهرا
  
  .حاال که اصرار دارین چشم خودم می یام،دیگه الزم نیست به بابک زحمت بدین-
  
  .در ضمن یه چند دقیقه ای از دست بابک و رهام راحت باشیم خودش غنیمته.چه زحمتی عزیزم،وظیفشه-
  
  مگه رهام هم اونجاست؟-
  
  .آره دیگه طبق معمول،خب تا تو آماده بشی اونام رسیدن دم خونه تون-
  

در آینه به خود نگاه کرده و خدا را شکر کردم که عمو زود زنگ زده و قبل . گوشی را گذاشتملبخندزنان
  .از این که پویان خانه نبود خوشحال بودم. لباس عوض کنم من را به رفتن ترغیب کرده بوداز آن که

  
با لبخند در را باز کردم تا به بابک و رهام سالم کنم اما . شنیدن صدای زنگ،شتابان از پله ها پایین دویدمبا

فسهای بریده سالم کردم به من که تعجب زده و با ن.با دیدن چهره درهم و گرفته پویان کامال جا خوردم
  :نگریست و به تلخی گفت

  
  !مجبوری بدوی که این جوری نفست باال نیاد؟نکنه خیال می کنی هنوز بچه ای؟-
  
  :با لحن خودش گفتم. راه نرسیده شرو ع کرده بوداز
  
  .خیال می کردم بابک و رهام به دنبالم اومدن،نمی خواستم معطل بشن-
  

  :به طعنه گفت ابرویش را باال انداخت و یک
  
  !البد اگه می دونستی من هستم اصال در رو باز نمی کردی.پس فکر کردی اونا هستن...صحیح-
  
  .خصوصا که عمو حرفی از اومدن تو نزد.بعید هم نبود-
  
چیه،حاال شاکی هستی که من زحمت اونا رو کم کردم و از دم خونه فرستادمشون داخل تا خودم بیام -

  دنبالت؟
  
  ...در ثانی.نیای،من که ازت نخواسته بودممی تونستی -
  
  .در رو ببند تا بریم.بسه دیگه،اگه جواب ندی نمی گن زبون نداری-
  
  :به نیمه های کوچه رسیده بودیم که یکباره پرسید. حرص در را بستم و به دنبالش راه افتادمبا
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  ن نیومدی؟مگه قرار نبود دیگه سر کالس ها غیبت نکنی،چرا امروز به موقع سر تمری-
  
  .گمونم مامان و بابا دلیلش رو بهت گفتن-
  
  .تو شاگرد منی و من می خوام از زبون خودت بشنوم-
  

  : گزیده و خشم آلود گفتملب
  
  .جلسه داشتیم و من برای تنظیم صورت جلسه باید می رفتم-
  
  .می تونستی از شهریار بخوای ساعت و روز جلسه رو با تو هماهنگ کنه-
  
  . اما گفت نمی تونه قبول کنهازش خواستم-
  
  چرا،نکنه عمدی در کارش بوده؟-
  

  :پویان با تحکم گفت. سکوت سر به زیر انداختمدر
  
  چرا جواب نمی دی؟-
  
  .نمی دونم چی بگم...چون-
  

  :آرام به راه افتاد و غافلگیرانه پرسید. کردسکوت
  
  !این روزا رفت و آمدت با خانواده سمیه خانم زیادتر شده-
  

یک باره به ذهنم رسید که شاید علت سرگردانی پویان را در هنگام .رداشتم و در چشمهایش خیره شدم بسر
چرا باید .دچار توهم و خیاالت شده بودم.برخورد با شهریار کشف کرده ام اما در دل به خود نهیب زدم

 واکنش کند؟از این فکر  بهردیدن من و شهریار در کنار هم،برای پویان جالب یا ناگوار باشد و او را ناچا
  .دچار خنده شدم

  
حاال می توانست در پرتو .پویاتن جلوی خانه توقف کرد. این خیال سبب شد که لبخند بر لبم بنشیندبازتاب

  :پس از لحظاتی کوتاه با لحنی متهم کننده گفت.نور چراغ سر در خانه به چهره ام نگاه کند
  
  .بخشه،این طور نیست؟حتما امشب خیلی خوش گذشتهحتی حرف زدن در مورد اونا هم برات مسرت -
  
  :با اعتراض گفتم. قضاوتش جا خوردماز
  
هنوز اون قدر وقیح نشدم که بخوام خوشحالیمو از بیرون رفتن با یک مرد جوان به !چه فکر احمقانه ای-

  .نمایش بگذارم
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  ! خوددار باشیخوبه،پس این قدر عقل داری که بدونی باید در مقابل این جریانات متین و-
  
  ... بهت اجازه نمی دم که.مواظب حرف زدنت باش پویان-
  

بابک همان طور که کتیبه را در دست داشت به داخل . میان سخنان خشمگینم ناگهان در خانه باز شددر
  :با دیدن ما که رو در روی هم ایستاده بودیم پرسید.کوچه سرک کشید

  
  بیاین تو،چرا جلوی در ایستادین؟.رو باز کردممی خواستین در بزنین؟پس خوب موقعی در -
  

بابک که با تعجب به او نگاه می کرد در مقابل نگاه . به تندی از کنارم گذشت و وارد حیاط شدپویان
  :گریزان من که از زیر چشم،دور شدن پویان را نظاره می کردم زمزمه کرد

  
  .بانی بودباز چی شده،دوباره با هم بگو مگو داشتین؟پویان حسابی عص-
  
چرا به جای این که خودت بیای دنبالم گذاشتی پویان بیاد؟نمی دونی حساب من و !نمی دونم چشه-

اون،حساب مار و پونه اس؟نمی تونستی با رهام بیاین دنبالم تا اون نتونه به خاطر غیبت هام بازخواستم 
  کنه؟

  
  

  : خندید و با بی خیالی گفتبابک
  
خیال کردم ناراحتی پویان به خاطر آوا و حرفاییه که .ین عصبانی بودآها،پس جناب استاد برای هم-

  .عصری مامان به اون زد
  

  : و با کنجکاوی پرسیدمایستادم
  
  چه حرفایی،جریان آوا چیه؟-
  
برای همین شاید آوا در این مدت مهمان ما .هیچی،خاله اینا خیال دارن برای دو هفته برن دوبی-

در طی این مدت آوا رو محک بزنه تا اگه نظرش مثبت بود بعد از سفر خاله مامان از پویان خواست .باشه
  .اینا برای خواستگاری از اون به قصر شیرین بریم

  
  اون وقت نظر پویان چی بود؟-
  
االنم که من و رهام می خواستیم بیایم .بدون ای که جوابی به مامان بده گذاشت از خونه بیرون رفت-

دیگه خیال نمی کردم .خودش تو رو به این جا می یاره و ما هم اعتراض نکردیمدنبالت،ما رو دید و گفت 
  .دق دلیش رو سر تو خالی کنه و گرنه محال بود بهش فرصت این کار رو بدم

  
با این حرف می خواست به من حالی کند که . لبخندی که کنج لبهایش بود نگریستم و باز به راه افتادمبه

 می دانستم از فداییان صدیق پویان است و به نوعی نفسش به نفس پویان گره هوایم را دارد در حالی که
  .خورده است
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  : وارد خانه شدم،عمو با دیدنم بلند شد و با خوشرویی به سالمم جواب داد و گفتوقتی

  
  سالم نازدانه عمو،حالت چطوره؟-
  
  !خوبم،مرسی عمو جان-
  

چشم به اطراف چرخاندم و .ن چای بود احوالپرسی کردم کنار بابا نشسته و با رهام که در حال نوشیددر
  :گفتم

  
  مامان و خاله زهره کجان؟-
  

سالم کردم و او با مهربانی جواب . از این که عمو جواب دهد خاله زهره با سینی چای به سالن آمدقبل
  :تشکر کرد و گفت.بلند شدم و سینی چای را از دستش گرفتم.داد

  
 هستیم اگه خواستی بیا پیش ما،اما اول بشین و با خیال راحت چاییت رو من و مامانت توی آشپزخونه-

  .بخور
  
  !باشه،ممنون خاله جون-
  

  : کنار بابا نشستم و به سینی چای که روی میز گذاشته بودم اشاره کردمدوباره
  
  .بفرمایید-
  
  .این مال تو و پویانه.نوش جان،ما خوردیم-
  
  : عمو نگاه کرده و آرام گفتمبه
  
  . بهتره صداش کنین،چون از چای سرد بدش می یادپس-
  
  : جای عمو،بابک همان طور که کتابچه جدول را روی میز می گذاشت،خم شد و گفتبه
  
  .این طوری چای هیچ کدومتون سرد نمی شه.بلند شو بریم توی اتاق پویان-
  

به ناچار برخاسته و راهی اتاق . اعتراض کنم اما رهام از پیشنهاد بابک استقبال کرد و او هم بلند شدخواستم
  :رهام هیاهوکنان روی در اتاق ضرب گرفت و به دنبال آن در را باز کرد و گفت.پویان شدیم

  مهمان نمی خوای پویان؟-
برای لحظه ای .با ورود ما چشم گشود. گیتار به دست،پشت میز نشسته و چشمهایش را بسته بودپویان

  :م کشید و همان طور که گیتار را کنار می گذاشت،آرام گفتنگاهش درخشید اما به سرعت چهره دره
  .بفرمایید-

  : خود را روی مبل رها کرد و گفترهام
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یه .اصال انگار همه تون یه چیزیتون می شه.من که هیچ وقت از دنیای شما هنرمندها سر در نمی یارم-
یاد تا یه همنشین با حال حیفت نمی .یه دنیای خاص خودتون دارین.جورایی رمانتیک و رویایی هستین

  مثل من توی خونه تون هست می یای توی اتاقت بست می شینی؟
مدتی بود به این نتیجه رسیده بودم که .با دقت نگاهش می کردم. لبخند مالیمی زد و سر تکان دادپویان

ی را پیش او هم مانند من با دیگران رفتار مالطفت آمیز دارد و فقط در هنگام برخورد با من،راه بدخلق
  .استکانی برداشت و تشکر کرد.بابک سینی چای را جلوی او گرفت.گرفته و جبهه گیری می کند

  : به سویم آمد و همان طور که کنارم می نشست سینی را جلویم گذاشت و گفتبابک
  .اینم برای شما،بفرمایید-
  .ممنون-

  : کش و قوسی به خودش داد و گفترهام
  م داره برمی گرده کرمانشاه؟بچه ها خبر دارین که مامان-

  : با شوق گفتبابک
  !راست می گی،یعنی بعد از چهارده سال داره شرت از سرمون کم میشه؟آخ جون-
  مگه رو کول تو سوار بودم که داری خوشی می کنی؟.زهرمار،چه خوش به حالش شد-
  .رفته بودی هامثل این که تو خونه ما رو با هتل پنج ستاره اشتباه گ.پس چی که خوشی می کنم-
منو بگو که از اون سر شهر،هر روز می کوبیدم می اومدم این سر شهر تا سرتون رو !ای بی چشم و رو-

  .ای بشکنه این دست که نمک نداره.گرم کنم و از فیض دیدارم بهره مند بشین
  !الهی آمین-
  !بزنه به کمرت،چه از ته دل هم می گه-

در لحظه ای که برگشتم تا چای را از سینی .ش می دادم به بگومگوی بابک و رهام گولبخندزنان
بابک متوجه شد و .متوجه شدم و قندان را برداشته و به طرفش رفتم.بردارم،پویان اشاره کوتاهی کرد

  :خندان گفت
  
  !بهت قند ندادم تا با شیرینی خودت بخوری پویان جان-

رفتم،حبه کوچکی برداشت و زیر لب تشکر قندان را جلوی او گ. خندید و با مهربانی سر تکان دادپویان
ظاهرا جوش و خروش رهام او را متحول .از این که رفتارش متفاوت با دقایقی قبل بود آرام گرفتم.کرد

  .کرده و از خشم بیرون آورده بود
  : حال نوشیدن چای بودم که رهام ناغافل گفتدر
  !یه خواهر دارم عین هلو،تا حاال هر کی دیدتش عاشقش شده-
  : محکم به پشت گردنش کوبید و گفتابکب

  آدم در مورد خواهرش از این حرفا می زنه؟!ای بی غیرت-
  !چرا بی غیرت،بگو روشنفکر-
  .روشنفکری تو سرت بخوره،یک کمی رگ داشته باش-
  

  : همان طور که پشت سرش را می مالید با لودگی گفترهام
بیست و سه .راش تبلیغ کنم تا خواستگار پیدا کنهمی خوام ب.اگه دارم یقه جر می دم از بی رگیم نیست-

دارم پیازداغش رو زیاد می .ساله دارم نجابت به خرج می دم و می بینم خواستگار درست و حسابی نداره
  .کنم که به چشم بیاد و بزنه پس کله یه احمقی تا بیاد شرش رو کم کنه

  .خودشونو از آب بیرون بکشندخترا بلدن گلیم .تو الزم نیست براش تبلیغات راه بندازی-
اگه .آخه بدبختی اینجاست که روجا مثل بعضی از دخترا نیست و باید خودمون براش آستین باال بزنیم-

  .زبل خان بود که از مامان نمی خواست این چهار سال دنبالش راه بیفته و بره شیراز
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  :تمگف. چنان با افسوس حرف می زد که همه ما به خنده افتاده بودیمرهام
  .این نشون می ده که یه تربیت درست و حسابی داره.پس معلومه دختر خوبیه که اینو از مامانت خواسته-
  .آره بابا از اون لحاظ که حرف نداره،اما این همه سر به راهی هم تو این زمونه به خدا نوبره-
  اره برگردن؟کی قر.با حرفایی که تو در مورد روجا زدی مشتاق شدم که هر چه زودتر ببینمش-

  : باال انداخت و گفتشانه
  .خدا را شکر دیگه از دست نیمرو درست کردن های بابا راحت می شم.گمونم آخر همین هفته می یان-

  : با تمسخر گفتبابک
تو که هر روز خونه ما پالسی،اگه پای شکرگزاری باشه،بابات باید این کارو بکنه که داره هر روز غذاهای -

  .آماده می خوره
  : که هنوز ذهنم درگیر تعریف های رهام بود،مصرانه پرسیدمنم

  راستی راستی خواهرت خیلی خوشگله؟-
خیلی ...اگه راستش رو بخواین اصال قیافه نداره و یه جورایی.نه بابا گفتم که دارم براش تبلیغ می کنم-

مر دارم در حقت دعا اگه در حقش خواهری کنی و براش ترتیب یه خواستگار حسابی رو بدی تا ع.هم زشته
  .می کنم و از اونم می خوام که برات دعا کنه

بابک که مانند من از تغییر موضع رهام جا خورده .اصال شوخی و جدیش معلوم نبود. نگاهش کردمناباورانه
  :بود با کنایه گفت

ه اینا یه جو غیرت و تعصب و مهر و عاطفه داشتن که تو خدا را شکر از هم.برادر هم برادرای قدیم-
  !معافی

  برای چی؟این که دارم دنبال یه دوماد خوب برای بابام می گردم از بی غیرتیمه؟-
  ...برای خودم متاسفم که تا حاال تو رو نشناخته بودم و.شک نکن-
اما صادقانه بگم اگه .حاال ما یه چیزی گفتیم تو دیگه بهش شاخ و برگ نده.الکی برای خودت دور برندار-

بام بپرسین،خیال می کنن دخترشون حور و پریه که چهار ساله زندگیمون رو به خاطر او به از مامان و با
 راحت توی شیراز درس خیالهم زدن و مامانم رفته خونه کرایه کرده تا دختر عین دسته گلش بتونه با 

  .بخونه و مدرک لیسانس بگیره
  

  : که منتظر بود حرفهای رهام تمام بشود به طعنه پرسیدبابک
  حاال تو به مدرک لیسانس خواهرت حسودیت می شه یا دلت از یه جای دیگه پره؟-
اگه مامانم گرفتار روجا خانم نشده بود،منم چهار سال آزگار نمی خواستم .معلومه دلم از جای دیگه پره-

  .معطل اونا بشم و تا حاال با روشنک ازدواج کرده و سر خونه و زندگی خودم بودم
  !کارت از یه جای دیگه گیر بوده!مپر چسبوندی و داری خودکشی می کنیآها،پس بگو چرا آ-
  .خب آره،مگه چیه؟عاشقم دیگه-
  :رهام بلند شد و گفت. حالت مظلومانه ای که موقع گفتن این حرف به خودش گرفت،همه خندیدیماز
  .البد بابا تا حال اومده و چهل پادشاه رو هم خواب دیده.دیگه بهتره برم خونه-

به طرف میز رفتم و استکان خالی چای .استکان را در سینی گذاشتم.بلند شد و او را همراهی کرد بابک
من هم می خواستم از اتاق خارج شوم که .رهام خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت.پویان را برداشتم
  :پویان صدایم کرد

  .بمون باهات حرف دارم-
روی .ود که باعث شد زنگ خطر در گوشم به صدا دربیاید دانم در لحن حرف زدنش چه رازی نهفته بنمی

آرنجش را به میز تکیه داده وانگشتانش به آرامی شقیقه اش را می .مبل نشستم و نگاهش کردم
  .معموال هر زمان سردرد داشت این کار را انجام می داد و این حالتش برایم آشنا بود.مالید
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  : گفت زیر سایبان انگشتانش نگاهم کرد و آراماز
می خوام بدونم جلسات و کار شرکت بهانه ایه که .خواسم بمونی تا در مورد غیبت هات باهات صحبت کنم-

اگه بهانه اس تا منم .داری به وسیله اون از زیر تمرینات در می ری یا واقعا ناچاری در اونا شرکت کنی
ر هستی تا با شهریار هماهنگ کنم و تکلیف خودم رو بدونم و به فکر جایگزینی باشم،اگرم مجبور به این کا

شاید این طوری دیگه الزم نباشه دعوتی رو قبول کنی که خیلی بهش .یه جوری این مشکل رو حل کنیم
  .تمایل نداری

ابتدا آرام صحبت می کرد اما در پایان به نحو روشنی کلماتش . سکوت به حرفهایش گوش می دادمدر
  :گفتم. بحث را این گونه تمام کرد عصبانی شدماز این که.همراه با گوشه و کنایه بود

من اگه دعوتی رو قبول می کنم از روی میل و رغبته چون در غیر این صورت لزومی نداره شال و کاله -
  .کنم و با کسی بیرون برم که دلم نمی خواد

  !در خودسر بودن تو که شکی نیست-
  .باز داری شروع می کنی ها...ببین پویان-

حرکت آرام انگشتانش بر شقیقه حاال کمی تندتر شده .لتی عصبی تکان داد و سکوت کرد را با حاسرش
  :با صدایی خسته گفت.بود

من به .یا باید با گروه هماهنگ باشی و سر تمرینات شرکت کنی یا مجبورم عذرت رو از گروه بخوام-
بی تمرین کرده باشند و هیچ دوازده نفری که با هم به خو.دوازده نفر برای شرکت در جشنواره نیاز دارم

ازت می خوام که .دهاگه یک نفر با دیگرون همراه نباشه کار بقیه رو هم خراب کر.کدام کم کاری نکنن
  .من نمی تونم تمرینات و نفراتم رو معطل گرفتاری های شخصی یک نفر بکنم.خوب فکرهات رو بکنی

چون منم نمی تونم با کسی کار کنم که نمی .خیلی خب حاال که این جوریه پس به فکر یک نفر دیگه باش-
  .خواد شرایط خاص منو درک کنه

  : ای درنگ کرد و چشم به چهره درهم و دستهای لرزان من دوخت،آن وقت با مالیمت گفتلحظه
من همیشه می تونم به فکر یک جانشین .عجله نکن شاید بتونی با شهریار حرف بزنی و اونو قانع کنی-

  .دیگه باشم
نداره به من فرصت بدی چون حاال که فکرش رو می کنم،می بینم اصال به موسیقی عالقه ای لزومی -

  .ندارم
  
  یعنی به این راحتی داری از گروه جدا می شی،نمی خوای بیشتر فکر کنی؟-
نه،چه فکری؟وقتی می دونم تو از اول مایل نبودی من جزو شاگردات باشم و فقط با وساطت عمو راضی -

پس دیگه .دی،پس چرا خودمو گول بزنم؟تو دنبال بهانه می گشتی،شهریار هم برات مهیا کردبه این کار ش
  چه فکری مونده که من بکنم؟

  
به رغم حرفی که زده بودم تقریبا به موسیقی عالقه داشتم و اگرچه کمی در . سرعت از اتاق بیرون آمدمبه

اما حاال زمانی . خود را با گروه هماهنگ کنماین رابطه بی استعداد بودم اما تالش می کردم عقب نمانم و
 از آن که او مستقیما عذرم را لکه پویان،حرف از جایگزین زد چنان به غرورم برخورد که تصمیم گرفتم قب

  .بخواهد خودم محترمانه از گروه او جدا شوم
  :پرسیدم. طرف مامان که حاال کنار خاله زهره نشسته بود و میوه می خورد رفتمبه
   خواین برین خونه،من خسته ام؟نمی-
  .چرا عزیزم االن می ریم-

  : زهره اشاره کردخله
  .بشین میوه بخور،حاال چه عجله ای برای رفتن داری-
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مامان شمام عجله نکنین و نگران تنهایی .اگه اجازه بدین من می رم.امروز روز کاری سنگینی برام بود-
  .من نباشین،چون دارم می رم بخوابم

بابک مشغول آب دادن به درختهای .تکان داد و من به سرعت خداحافظی کردم و به حیاط رفتم سر مامان
  :با دیدن من پرسید.تناور داخل حیاط بود

  به این زودی می ری؟-
  راستی رهام رفت؟.آره خسته ام و شدیدا خوابم می یاد-
  بله،چطور مگه؟-
ما .تا در مورد خواهرش راستش رو بگههیچ،اما دلم می خواست تنهایی گیرش بیارم و قسمتش بدم -

  آخرش نفهمیدیم این خوشگله یا بدگل؟
نمی شه بهش اطمینان کرد که حرفی رو که داره می زنه .این بچه یه روده راست توی شکمش نیست-

یه جورایی .اما من که واقعا دوستش دارم اگه یک روز نبینمش،اون روز سرحال نیستم.راسته یا دروغ
  نشینه،مگه نه؟شیطنهاش هم دل

  :بابک شیر آب رو بست و گفت. تکان دادمسر
  .می خوای تا خونه برسونمت؟دیر وقته-
  .آره بیا بریم-
  
بچه های بازیگوش تمامی المپهای تیر برق را شکسته و تنها روشنایی . خانه بیرون آمدیم و به کوچه رفتیماز

  :ور که کنارم راه می رفت گفتبابک همان ط.کوچه،نور کمرنگ المپهای بعضی از خانه ها بود
یادته وقتی بچه بودی و شب تا دیر وقت خونه ما می موندی سر رسوندنت به خونه همیشه بین پویان و -

شهریار همیشه با قلدری کار خودش رو پیش می برد و در مقابل اعتراض پویان می .شهریار درگیری بود
این تکه کالمش بود و ».ا شماها فقط دوستشیننیکتا رو من می رسونم چون من خویش و قومشم،ام«گفت

اون روزا شهریار بیشتر از آن که خونه خودشون باشه خونه ما .پویان هم چقدر از این حرف بدش می اومد
هفته به هفته هم خونه خودشون نمیرفت و سمیه خانم و آقا فرشید می اومدن خونه ما و به زور می .بود

 اومدم اما معموال با پویان درگیر میمن باهاش کنار .باره برمی گشتاما بعد از یکی دو روز دو.بردنش
اون وقتا رفت و آمدها بیشتر .می شد چون هر دوشون مغرور و سرکش بودن و جلوی هم کوتاه نمی اومدن

و صمیمی تر بود و ما اگرچه گاهی با هم نمی ساختیم اما همدیگه رو هم رها نمی کردیم و دلمون به بودن 
 رفت تا مدتها برامون نامه می نوشت اما یکباره ارتباطش با ما کاروزی که شهریار به آمری.ش بودبا هم خو

انگار فرهنگ سرد اون جا روی عواطف اون .قطع شد و حاال هم که برگشته به نوعی از ما دوری می کنه
ا اونو دیدیم و تا حاال تاثیر زیادی داشته چون از یک سال پیش تا حاال که برگشته ما فقط در مراسم و دعوته

اون خیلی عوض شده؛دیگه همبازی آشنای دوران کودکی ما نیست،یه جورایی . خونه ما نیومدهبهخودش 
  تو متوجه این موضوع شدی؟.در دیدارها هم سعی می کنه فاصله ها رو حفظ کنه

  
هنوز .غییر نکردهشاید همین طور باشه که تو می گی اما حداقل رفتارش با من ت.خب نمی دونم چی بگم-

انگار اصال به قد و باالم نگاه .منو همون دختر کوچولویی می دونه که باید مراقبش بود و حمایتش کرد
نمی کنه تا یادش بیاد که از اون سالها خیلی گذشته و من دیگه بچه نیستم و می تونم روی پای خودم 

  .بایستم
  

  : لحظه ای درنگ کرد و بعد با تردید پرسیدبابک
  هاش مشکلی نداری؟با-
  :پرسیدم. سوالش جا خوردماز
  !در چه رابطه ای؟-
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  !خودت که می دونی...در رابطه با قول و قرار بزرگترها...در رابطه...خب-
  :به جای جواب،به او لبخند زدم و گفتم. جلوی در خانه رسیده بودیمبه
  !ممنون که منو رسوندی داداش بابک-

  : بلندی سر داد و گفتخنده
ید مثل این که یادتون رفته که گل سرتون رو به یکی دیگه دادین تا براتون نگه داره و داداشتون ببخش-

  !باشه
  

در راا باز کردم و به سرعت وارد .بابک خداحافظی کرد و به طرف خانه به راه افتاد. هم لبخند زدممن
خاطره ای که مدتها بود .دکلمات بابک در سرم می چرخید و خاطره ای دور را به یادم می آور.خانه شدم

  .فراموشش کرده بودم و اگر او یادآوری نکرده بود شاید هرگز به یادش نمی آوردم
 روز بچه ها را به اصرار زیاد قانع کرده بودم که به قول پویان تن به یکی از بازیهای خنک درخواستی آن

پسرانه خسته شده بودم و دلم یک دیگر از درخت باال رفتن،قایم باشک،پلیس بازی و بازیهای .من بدهند
 شدند بازی عروس و اضیاگرچه پسرها با غرولند قبول کردند اما باالخره ر.بازی دخترانه می خواست

طبق معمول شهریار که سمج تر از بابک و پویان بود داماد و من که تنها دختر آنها .داماد را شروع کنیم
یکی برادر عروس شود و یکی برادر داماد و به عروس و قرار شد از بین بابک و پویان .بودم عروس شدم

 تکلیف عروس و داماد مشخص شد،آن وقت بر وقتی.داماد هدیه بدهند و روی سر آنها نقل و نبات بپاشند
هر دو می خواستند برادر من باشند .سر این که چه کسی برادر عروس باشد بین پویان و بابک درگیری شد

از آن جایی که از .روز لج کرده بود و مصرانه می خواست برادر من باشدو بابک آسان گیر عجیب آن 
 می شدم تصمیم گرفتم خود قضاوت کرده و به نفع بابک رای دلخورهمان بچگی از امر و نهی های پویان 

بلند شدم تا نزدیک آنها که حاال رو به روی هم ایستاده و شاخ و شانه می .دهم و پویان برادر شهریار شود
دند بروم و رای صادر کنم که یکباره بابک،پویان را هل داد و او هم به من که پشت سرش رسیده بودم کشی

تاج گلی که با هزار زحمت از برگ درختان محمدی درست . از پشت،محکم به زمین خوردممنخورد و 
 عصبانی و از دیدن این صحنه آن قدر.کرده و به بند کشیده بودم،زیر تنم ماند و همه گلهایش له شد

بابک ».پویان برادر منه و بابک باید برادر شهریار بشه«:ناراحت شدم که بالفاصله رای عوض کرده و گفتم
که از دیدن تاج گل له شده و چشمهای اشکی من متوجه شده بود اوضاع حسابی خراب است به سرعت 

  .قبول کرد و به این ترتیب غائله ختم شد
من هم در .جای تاج گل که چادرم را نگه می داشت گل سرم را روی چادر زد دست به ابتکار زد و به پویان

آخر بازی آن گل سر را به عنوان هدیه به او دادم و از او خواستم آن را نگه دارد و همیشه برایم برادری 
 چرا با دلخوری جواب نمی انمیادم هست حتی تا چند روز او را داداش پویان صدا می کردم و نمی د.کند

  .اد و روی برمی گرداندد
 بابک آن خاطره را به یادم آورد و من تازه می فهمیدم که تا چه اندازه از آن خواسته و روزها فاصله حاال

با این .امشب پویان به تلخی دلم را شکسته و با زبان بی زبانی عذرم را از گروهش خواسته بود.گرفته ایم
  .و رفتمفکر،غم بزرگی دلم را فرا گرفت و در خود فر

از آن باال زاویه ای از اتاق پویان پیدا . پنجره ایستادم و به حیاط خانه عمو آریان نگاه کردمپشت
یک لحظه به یاد حرکت دستش بر .چراق اتاقش روشن بود و خدا می دانست حاال در چه حالی است.بود

  یعنی هنوز سردرد داشت؟.روی شقیقه اش افتادم
  . خواب،چشمهایم را روی هم گذاشتم تخت دراز کشیدم و در طلبروی

  

  فصل دوم
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 که خبر نداشت از گروه پویان جدا شده ام،همچنان در روزهای تمرین،جلسات را برگزار می شهریار
  .دلیلی نمی دیدم به او این موضوع را بگویم.کرد
اهر بی  روز پس از پایان جلسه در حالی که تالش می کرد کنجکاوی اش مشهود نباشد،با لحنی به ظآن

  :تفاوت پرسید
  دیگه جوش کالسهات رو نمی زنی؟-
  .نه،نگرانشون نیستم-
  می شه بپرسم چرا؟-
  .چون به کارم بیشتر از کالسام اهمیت می دم-

حدس زدم متوجه جریاناتی شده است ولی با زیرکی مسیر حرف را عوض کرد و . نگاهم کردناباورانه
  :گفت

ریم؟به تالفی این که روز تعطیلت رو خراب کردم می خوام بهت موافقی امشب شام رو با هم بیرون بخو-
  !باج بدم

  .اما نمی تونم قبول کنم،آخه امشب مهمان داریم.تو لطف داری-
  !و البد مهموناتون خانواده آقا شاکر هستن-

  : زدم و پرسیدمپوزخند
یادمه وِرد .نا بودینکنه یادت رفته بچگی هات همه اش خونه او...حاال دیگه شدن خانواده آقا شاکر-

  !چی شده که حاال اونا شدن خانواده آقا شاکر.زبونت عمو آریان و خاله زهره بود
باالخره پس از .از اون روزها خیلی گذشته و حاال نه من اون بچه سابقم و نه بچه های اونا همبازی من-

  .گذشت این سالها باید حد و مرزها مشخص بشه
  : حاضر جوابی گفتمبا
 مرزی؟تا اون جایی که به احساس ما مربوطه،ما بچه ها اگه قبال همبازی بودیم حاال می تونیم چه حد و-

  دوستای خوبی باشیم،تو این طور فکر نمی کنی؟
  :با تردید گفتم. باال انداخت و سوئیچ ماشین را در دستش جابه جا کردشانه

  .چند شب پیش که خونه عمو آریان بودیم بابک از دستت شاکی بود-
  !واسه چی؟-
این .می گفت در طولی این یک سالی که برگشتی یه جورایی از اونا فاصله گرفتی و سراغشون نمی ری-

  کار تو چه دلیلی داره؟
  .تحمل بعضی عقایدشون رو ندارم.هیچی فقط نمی تونم مثل قبل باهاشون باشم-
  عقاید چه کسی رو؟-
  : بی تفاوتی گفتبا
  .می کنه عالمه دهره و باید به همه درس بدههمه شون،خصوصا پویان که خیال -
من که نمی دونم منظور تو چیه،اما اگه به خاطر حرفیه که اون در ماه رمضان بهت زد،باید بگم حق به -

  .جانب اون بود
  : ناراحتی نگاهم کرد و گفتبا
  .به قول قدیمی ها،هیچ کس رو تو گور یکی دیگه نمی خوابونن-

  :فت که سکوتم را دید گشهریار
  امشب ساعت چند بیام دنبالت؟-
  .گفتم که مهمان داریم و نمی تونم بیام-
  چرا،اگه تو نباشی مهمانی برگزار نمی شه؟-
  : اخم گفتمبا
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من چند بار نتونستم در جمع اونا .مسلمه که برگزار میشه ولی نمی خوام به کسی بی احترامی بشه-
  .ت که می دونی چقدر به این مسائل اهمیت می دهخود.شرکت کنم و مامان از این موضوع ناراحت بود

  : به تندی گفتشهریار
اصال انگار از .این عادت بد شما ایرانی هاست که زیادی اهل تعارف هستین و مته به خشخاش می ذارین-

  .محدود شدن خوشتون می یاد و تازه اونو یه جورایی حرمت و احترام هم می دونین
چی توی آمریکا دیدی که این .که انگار خودتو جدا از ما می دونیهمچین می گی شما ایرانی ها -

  جوری عوضت کرده؟
اونجا اگه .چیزی که من دیدم شاید مورد عالقه شماها نباشه اما حداقل روی من اثر داشته و قبولش دارم-

نظر دیگرون مهم نیست و فقط خودت مطرح .دوست نداشته باشی در جمعی باشی کسی مجبورت نمی کنه
  .اما اینجا آدما به اسارت کشیده می شن تا یه عده دیگه شاد و راضی باشن.ستیه

یعنی چند سال زندگی در کشوری با فرهنگی بیگانه تا این . توجه ام معطوف به برخورد شهریار بودهمه
 اندازه باید روی نگرش آدمها تاثیر منفی بگذارد؟البته متوجه شدم هر جا که اسم عمو آریان و خانواده

اش می آید طرز فکر و برخورد او خصمانه است،رنگ چهره اش برافروخته می شود و با غیظ از آنان نام 
  .می برد،این نشان می داد او از آنها خوشش نمی آید و درک این موضوع مرا به فکر وادار می کرد

  : را برداشتم و زیر لب گفتمکیفم
  .من دیگه می رم،خداحافظ-
  .صبر کن برسونمت-
  

ترسیدم برداشت .دلم نمی خواست با او به خانه بروم اما خجالت کشیدم این حرف را بزنم. کردمگدرن
  .معکوس کند و آن وقت ناچار به توضیح شوم

ناگهان متوجه شدم که او به طرف خانه خودش . طول راه سکوت کرده بودم و به بیرون نگاه می کردمدر
  :با تردید پرسیدم.می رود

  
  ونه؟خیال داری بری خ-
  .تو رو می ذارم خونه مامان اینا و بعد می یام دنبالت.آره،چند دقیقه ای توی خونه کار دارم-
  .به مامان گفتم که زود می یام تا کمکش کنم.اما من باید برگردم خونه-
  .بهش زنگ بزن و توضیح بده که کمی دیر برمی گردی.نگران نباش-

  :نگاهی به آن انداختم و گفتم. همراهش را بیرون آورد و به طرفم گرفتگوشی
  !این که شارژ نداره-
  .وقتی رسیدیم خونه می تونی از اون جا زنگ بزنی.خب اشکالی نداره!جدی؟-

خانه مجردی شهریار درست کنار . ندادم و او بی توجه به اعتراض خاموش من به سوی منزلش راندجوابی
 آن دو را حتی برای دقایقی کوتاه ببینم خوشحال از این که می توانستم.منزل سمیه خانم و بابابزرگ بود

  .اشمبودم اما دلم می خواست زودتر به خانه بروم تا دوشی گرفته و برای شب حاضر ب
آثار نارضایتی .پیاده شدم.ماشین را دور زد و در سمت من را گشود. جلوی خانه خودش توقف کردشهریار

  :چنان در چهره ام هویدا بود که با کمی نرمش گفت
  
  !زیاد طول نمی کشه،زود می یام دنبالت-
  .اشکالی نداره-

زنگ خانه سمیه خانم را به صدا درآورد و متعاقب آن با دسته کلیدی که در دست داشت در خانه . زدلبخند
  :دقایقی طول کشید تا صدای سمیه خانم به گوش رسید که گفت.خودش را هم باز کرد

  !کیه؟-



   عشقبانیرق   

  
 

 

27

  .درو باز کنین.منم مامان،نیکتا هم همراهمه-
  .خوش اومدین بچه ها،بیاین داخل-

  :شهریار در را هل داد و به من که سر به زیر داشتم اشاره کرد. باز شدن در به گوش رسیدصدای
  !خوبه؟.برو،نیم ساعت دیگه می یام دنبالت-
  !نیم ساعت-
  یعنی فرصت یه دوش گرفتن کوچولو رو هم نمی خوای بهم بدی؟-
  قراره جایی بری؟-
  آره،می خوام مهمون ناخونده بشم و به جایی که دعوت تدارم برم،تو مخالفی؟-

می خواست به خانه ما بیاید و خدا .حدس زدم از این حرف چه قصد و نیتی دارد. سکوت نگاهش کردمدر
می دانستم آن قدر مغرور است که بدون دعوت به جایی نمی رود .می دانست هدفش از این کار چه بود

 و خواسته دامشب مسئله ای را دنبال می کرد که سبب شده بود دست از نخوت و غرور برداراما ظاهرا 
  .خود را که دعا می کردم دردسرساز نباشد به پیش ببرد

سمیه خانم در حالی . با خداحافظی سریع وارد خانه اش شد و من هم در را بستم و وارد حیاط شدمشهریار
به طرفش .با دیدنش لبخند بر لبهایم نشست.شرد به استقبالم آمدکه عصای بلوطی رنگش را در دست می ف

 و مامان را ابا گرمی من را در آغوش گرفت و حال باب.رفتم و صورت پیر و مهربانش را بوسیدم
  :جواب دادم و متعاقب آن پرسیدم.پرسید

  بابابزرگ کجاست؟-
  ! عجب یاد ما کردیچه.بیا داخل دخترم.دیگه باید پیداش بشه.می یاد،رفته نون بگیره-
  .عجب نباشه،ما که هفته پیش مزاحمتون بودیم-
  .ما همیشه از دیدنتون خوشحال می شیم.چه مزاحمتی،خونه خودتونه-

مجددا حالم را پرسید و من همان طور .کنارم نشست و با مهربانی نگاهم کرد.روی مبل نشستم. زدملبخند
ع میوه در بشقاب چید و مقابلم گذاشت و با مهربانی از ظرف میوه چند نو.که می خندیدم جواب می دادم

  :گفت
  .بفرما،مشغول شو-

  :با شوقی پنهان گفت.در همین حین صدای باز و بسته شدن در خانه به گوش رسید. کردمتشکر
  !آقا فرشید اومد-
  

ی چند عدد نان در دست داشت و با دستی دیگر عینکش را برم. شدم و به استقبال بابابزرگ رفتمبلند
سر بلند کرد و با دیدنم دست تکان .با صدای بلند سالم کردم.داشت تا صورت عرق کرده اش را پاک کند

  : و گفتیدخنده کنان صورتم را بوس.از پله ها پایین دویدم و خود را به آغوش او انداختم.داد
  !چطوری نیکی جان؟چه عجب یاد ما کردی-
  
  .ما که یک هفته پیش این جا بودیم.ای بابا،زن و شوهر که عین هم حرف می زنین-
هیچ می دونی یک هفته چند روز و چند ساعت و چند دقیقه .خوبه که خودت داری می گی یک هفته پیش-

  !خودت حساب کن تا ببینی خیلی وقته که به دیدن ما نیومدین.می شه؟حال به ثانیه هاش کاری نداریم
هر بار که به دین آنها می آمدیم با چنان مهری .نداختم مسرت قهقهه سر دادم و دستم را به دور کمرش ابا

  .ما را می نواختند که به راستی اگر چند روز آنها را نمی دیدم،دلتنگشان می شدم و به سراغشان می رفتم
سر تکان داد . از حال دیگران پرسید و من اطالعات کاملی از همه و خصوصا مهمانی آن شب دادمبابابزرگ

  :و به شوخی گفت
  !خودتون رو که آماده کردین.همین شبام قراره یک مهمان ویژه به خونتون بیاد-

  :دست به زیر چانه ام زد و گفت. به زیر انداختمسر
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از اون زبون دارازای .می دونی کمرویی توی ذات تو یکی نیست.فکر نمی کنم خجالتی باشی-
  نظرت در مورد مهمونای آینده چیه؟حاال با همون زبون خاص خودت به طور خصوصی بگو ببینم !روزگاری

  !چی بگم بابابزرگ،فعال که ریش و قیچی دست شما بزرگترهاست-
چون دارن لباس خوش بر و دوختی رو به تنت .درسته عزیزم و بهتره توی دست همونها هم باقی بمونه-

  .اندازه می زنن
ن او،بابابزرگ محور سخن را با آمد.سمیه خانم با سینی چای و ظرفی شیرینی به سالن آمد. کردمسکوت

وقتی بدون رودربایستی از مدیریت سخت و .عوض کرد و از وضع شرکت و نحوه مدیریت شهریار پرسید
 باور د،گوییبابابزرگ با اعجاب به سخنانم گوش می دا.انعطاف ناپذیر شهریار حرف زدم،آن دو خندیدند

  .دن آنها استنمی کرد حقیقت را می گویم و قصدم از آن سخنان،سرگرم کر
  : خانم که بر سر شوق آمده بود پرسیدسمیه

  !راست می گی،شهریار این طوریه؟اما اون که توی خونه خیلی هم خوش اخالقه-
  ».معلومه که به نظر شما خیلی خوب و بی عیب و نقصه!کی می گه ماست من ترشه؟« دل گفتمدر

سعی .شت،در خانه را باز کرد و وارد شد مشغول پرحرفی بودم که شهریار با کلیدی که همراه داهنوز
کردم متوجه نشود چه حرفهایی در مورد او زده ام اما چهره خندان سمیه خانم و نگاه مجذوب 

  :طنزآلود گفت.بابابزرگ،شک او را برانگیخت
  
  !آخه بهش نمی یاد اهل خوش سر و زبونی باشه.َنگین نیکتا براتون جوک گفته که باورم نمی شه-
  .صورتش را اصالح کرده و کت وشلوار قهوه ای خوش رنگی پوشیده بود.هش کردم اخم نگابا

  : با خنده گفتبابابزرگ
  
اما نبودی بشنوی که .به دخترم تهمت بداخالقی نزن که کالهمون بدجوری تو هم می ره ها!آهای پسر-

  !چه تعریفهای جالبی از تو می کرد
  ؟خب چی می گفت؟...واقعا-

  :د و با اشاره به او گفت خانم مداخله کرسمیه
  .اگه نشستی برات تعریف می کنیم و گرنه سرپا هیچی بهت نمی گیم-

سمیه خانم به سرعت استکانی چای ریخت و . که کنجکاو شده بود،برخالف انتظارم مطیعانه نشستشهریار
  :نیم نگاهی به من انداخت و خنده کنان گفت.جلوی او گذاشت

وی شرکت خوب جذبه داری و کسی جرات نداره بدون اجازه تو آب این طور که نیکی جان می گه،ت-
  حاال راستی راستی این قدر زهر چشم گرفتی و ما خبر نداریم؟.بخوره
استکان چای را برداشت و همان طور که شیطنت آمیز نگاهم می کرد سر تکان . خندیدشهریار

  :بابابزرگ به او نگاه کرد و گفت.داد
اگر مرئوس مطیع رئیس نباشه هیچ کاری پیش نمی ره اما مراقب باش .ینهشیوه درست مدیریت هم هم-

  .برای خودت دشمن تراشی نکنی
  .در قبال این سخت گیریها یک جاهایی هم امتیازهایی می دم.مراقبم،نگران نباشین-

  : خانم خندید و بعد با دقت سر تا پای شهریار را برانداز کرد و با لذتی عمیق گفتسمیه
  تازه خریدی؟.چقدر بهت می یاد شهریار جان!شلوار شیکیچه کت و -

  :سمیه خانم زیرکانه گفت. لبخند زد و سر تکان دادشهریار
  !کاش گذاشته بودی برای یک موقعیت خاص می پوشیدی-
  !امشب هم موقعیت خاصیه مامان جان-
  راستی نکنه خبرهاییه؟-
  .نه اما قراره خبرهایی بشه-
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نم و بابابزرگ رد و بدل شد که به لبخند گرم و شیطنت آمیز شهریار منتهی  عمیق میان سمیه خانگاهی

احساس کردم سرخ و .با دستپاچگی سر به زیر انداختم.گردید،بعد هر سه برگشتند و به من نگاه کردند
  .برافروخته شده ام

  : به موقع بلند شد و گفتشهریار
موبایلم رو .و برای شب نشینی امشب نمی تونم برماگه بچه ها زنگ زدن بگ.قراره با نیکتا برم خونه شون-

  .نمی خوام بدقول بشم و فردا محسن مخم رو بخوره.هم همراهم نمی برم
  .خودم بهش زنگ می زنم که منتظرت نباشن.باشه پسرم،خیالت راحت باشه-

  . شدم و همراه با شهریار از سمیه خانم و بابابزرگ خداحافظی کردمبلند
  :لحنی مالطفت آمیز گفت حال رانندگی با در
مدتیه بی حواس شدم و جای .ببخش اگه کمی دیر شد،برای پیدا کردن کلید کمد لباسها کمی معطل شدم-

خصوصا که مامان تازگی ها هر وقت خونه رو مرتب می کنه وسایل رو .بعضی چیزها رو فراموش می کنم
  .هن بسپارمجابه جا می کنه و من با کلی دردسر باید جای هر چیزی رو به ذ

  .اشکالی نداره،در عوض منم فرصت بیشتری داشتم تا در کنار سمیه خانم و بابابزرگ باشم-
  !حسابی هم که غیبت منو کردی-

به ساعت .از این که بداخمی نکرده و تاخیرش را به رخش نکشیده بودم راضی به نظر می رسید.خندیدم
  :نگاه کرد و گفت

  سی؟به خونه خبر دادی که دیرتر می ر-
حتما مامان تا حاال حسابی نگران .اون قدر سرگرم حرف زدن شدیم که کامال فراموش کردم...وای نه-

  .شده
چند دقیقه هم زودتر از نگرانی دربیان .به اولین کیوسک تلفن که رسیدیم برو زنگ بزن.اشکالی نداره-

  .خودش عالیه
 به این مهمی را از یاد برده چطور موضوع.از دست خودم به شدت ناراحت بودم. تکان دادمسر

به نزدیک ترین کیوسک عمومی .بودم؟شهریار که متوجه اضطراب و دلهره ام شده بود،پا بر پدال گاز فشرد
خود را .رفتمبا دستهایی لرزان شماره را گ.به سرعت پیاده شدم و به آن طرف رفتم.که رسیدیم توقف کرد

 دلواپس بابا را بشنوم اما با شنیدن صدای پویان یکه آماده کرده بودم که صدای نگران مامان یا لحن
  :جواب داد و پرسید.سالم کردم.خوردم

  می شه بگی تا حاال کجا موندی؟-
  !خونه سمیه خانم بودم تا ده دقیقه دیگه می رسیم خونه-
  !مگه با کی هستی؟...می رسین خونه-
  .با شهریارم-
  !یف داشتن و دلیل این همه تاخیر چیهپس معلوم شد سرکار خانم تا حاال کجا تشر!صحیح-
می خواستم جوابش را بدهم اما او یکباره تماس را قطع کرد و من را در اوج . حرفهایش عصبانی شدماز

شهریار که حس کرده بود ناراحت هستم با نرمش .به سوی ماشین شهریار رفتم.خشم و حیرت باقی گذاشت
  :گفت

  خیلی نگران شده بودن؟-
  :فتگ. تکان دادمسر
  .مطمئن باش رسیدیم از دلشون بیرون می یارم.ببخش به خاطر من بود-
  .بابا و مامان آدمای منطقی هستن.مهم نیست-
  .به هرحال نگران کردنشون کار اشتباهی بود-
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وقتی رسیدیم سریع .تا رسیدن به خانه حرفی میان ما رد و بدل نشد. به زیر انداختم و سکوت کردمسر
تصمیم داشتم در خلوت او را .نشانی از ماشین پویان نبود.گذرا به سر کوچه انداختمپیاده شدم و نگاهی 

 به طریقی این فرصت شبحتم داشتم ام.گیر بیاورم و به جبران حرفی که زده بود جوابی قاطع به او بدهم
 شدند و همه به احترام شهریار بلند.وقتی وارد ساختمان شدیم متوجه غیبت پویان شدم.را پیدا خواهم کرد

از پنجره به حیاط .برای عوض کردن لباسها به طبقه باال و به اتاقم رفتم.بازار سالم واحوالپرسی گرم شد
به این نتیجه رسیدم که او قبل از آمدن ما،با .ماشین پویان در حیاط هم نبود.خانه عمو آریان نگاه کردم

م بود تا انبوهی از کلمات شکوه آمیز را در آن لحظه آرزو می کردم او جلوی روی.ماشین بیرون رفته است
  .نثارش کنم و خود را از آن همه فشار رها سازم

  . از تعویض لباس،راهی طبقه پایین شدم و تالش کردم فکر پویان و تلخی کالمش را از ذهن بیرون کنمبعد
هایشان بر از قیافه جدی بابک متوجه شدم حرف. کنار شهریار نشسته بود و مشغول حرف زدن بودندبابک

عمو و بابا هم طبق معمول در حال بازی .پایه شوخی نیست و در مورد موضوعی قابل بحث،گفتگو می کنند
 را تایید می گرکردن بودند و مامان و خاله زهره سر در گوش هم داشتند و با تکان سر،حرفهای همدی

با یک .کی گرفته استاحساس می کردم چهره عمو آریان به گشاده رویی همیشه نیست و اند.کردند
یک لحظه به یاد پویان افتادم و متوجه .دست،مدام شقیقه هایش را می فشرد و انگار از سردرد معذب بود

 و برای ریختن چای به برداشتمسینی را از روی میز .شدم او هم مانند عمو این حرکت را انجام می دهد
مامان می دانست پویان عاشق قورمه سبزی .بوی خورش قورمه سبزی همه جا پیچیده بود.آشپزخانه رفتم

به خود امیدواری دادم که شاید پویان به هوس غذای مورد عالقه اش سر برسد و آن وقت زمانی بود .است
  .که می دانستم چطوری حالش را جا بیاورم

نی وقتی سی.ظرف محتوی نان برنجی را در سینی گذاشته و به سالن برگشتم. را از چای پر کردماستکانها
را جلوی عمو آریان و بابا گرفتم،برای لحظه ای نگاه از صفحه شطرنج برداشتند و پس از تشکر استکانهای 

 شهریار و بابک یخاله زهره و مامان چای نخواستند و من به سو.چای را کنار دست خود گذاشتند
میان سینی برداشت و شهریار استکانی برداشت،بابک هم همان طور که نگاهم می کرد دو استکان از .رفتم
  :گفت

  !این برای شما،اینم برای خودم-
اما به سمتی که شهریار نشسته بود چرخیدم و با اندکی فاصله . این ترتیب ناچار شدم نزدیک آنها بنشینمبه

  :عمو رو به شهریار گفت.به این ترتیب هم نزدیک مامان و خاله زهره بودم و هم پسرها.نشستم
  !،یادی از ما نمی کنیغریبه شدی شهریار جان-
  !اما هر جا هستم دعاگوی شمام.کارهای شرکت برام وقت نمی ذاره.گرفتارم-

  : زهره که با دقت چشم به شهریار دوخته بود با لحنی صمیمی گفتخاله
  !این کت و شلوار دوخت ایرانه یا مال اون طرفهاست؟-
  .مال ایرانه-
  .خیلی بهتون می یاد-

  : ادامه گفتبابک در. تشکر کردشهریار
  نکنه خبریه و ما نمی دونیم کلک؟.امشب عین دامادها لباس پوشیدی-

  :با صراحت مخصوص به خودش گفت. لبخند زدند اما لبخند شهریار وسیع تر بودهمه
قراره به زودی خبرهایی بشه اما محض اطالعت این کت و شلوار مال !اتفاقا حدست درسته بابک جان-

  !مدی از اون شبه که در پیش داریم و خبرش به زودی بهتون می رسه رفیقفقط پیش درآ.دامادی نیست
مامان آرام سر جلو برد و حرفی زد که نگاه خیره خاله زهرا بر . زهره برگشت و به مامان نگاه کردخاله

عمو آریان هم سر بلند کرد و کنجکاوانه به در گوشی حرف زدن مامان و خاله .من و شهریار دنبال داشت
 او را به طرف بازی ریدر همین حین بابا با یک حرکت او را کیش و مات کرد و مسیر فک.خیره شدزهره 



   عشقبانیرق   

  
 

 

31

سکوتی که یکباره اتفاق افتاد با بلند شدن .حس کردم نگاه عمو آریان رنگی دیگر یافته است.برگرداند
  :مامان گفت.مامان در هم شکسته شد

  اده کنم؟نیکی جان به من کمک می کنی تا وسایل سفره رو آم-
به .برای فرار از آن سکوت و نگاههای خیره اطرافیان،حاضر به هر کاری بودم. خدا خواسته بلند شدماز

در فرصتی .مامان هم به دنبالم آمد و به جمع و جور کردن بشقابها پرداخت.سرعت وارد آشپزخانه شدم
  :کوتاه کنارش ایستادم و پرسیدم

  گاهم کرد؟به خاله زهره چی گفتی که اون طوری ن-
بهش گفتم که گمونم شهریار می خواد به قول و قراری که از بچگی شون گذاشته شده عمل کنه و بیاد -

  !خواستگاری تو
لیوانها را در سینی چیدم و وقتی خاله زهره برای کمک به . سکوت به تکان دادن سر اکتفا کردمدر

  .آشپزخانه آمد،به سرعت وسایل را برداشتم و به سالن رفتم
  . کنار تلفن نشسته بود و تالش می کرد شماره پویان را بگیرد اما گوشی خاموش بودبابک
اما شهریار،بابک را به حرف گرفته .خاله زهره و عمو آریان ساکت بودند. در محیطی آرام صرف شدشام

 در او شدم چند بار که نگاهم به عمو آریان افتاد متوجه حالتی.بود و او جسته و گریخته توضیحاتی می داد
ساعت نزدیک . کردمرگرمبساط شام را که جمع کردیم با آوردن چای،خود را س.که برایم گیج کننده بود

  .به یازده بود که عمو آریان با اظهار سردرد،از خاله زهره خواست تا به خانه بروند
را جایز ندانست و  که متوجه شده بود رفتار عمو آریان و بابک با شبهای دیگر متفاوت است اصرار مامان

کامال معلوم بود .بعد از رفتن آنها شهریار هم خداحافظی کرد و رفت.آنها به زودی خانه ما را ترک کردند
 به نظر می ه،راضیکه شهریار امشب از موضوعی خوشحال است و مثل کسی که به اهداف خود رسید

  .رسید
  : با درایت همیشگی فتمامان

به نظر من درست نبود در مورد خواستگاری قریب .یح شده بودامشب شهریار خیلی رک گو و صر-
بهتر بود این کار توسط بزرگترها انجام می شد و سمیه خانم این .الوقوعشون جلوی آریان اینا حرفی بزنه

  .کار رو می کرد
  : به تایید،سر تکان داد و به شوخی گفتبابا
اما . بشه گفته خودم اقدام کنم بد نیستشهریار ترسیده دیر.به جوان ها نمی شه خیلی خرده گرفت-

متوجه شدی که تازگی ها چقدر اخالق پویان عوض شده؟امشب یکباره جوش آورد و با زهره بگومگو 
  .اگرچه حقش نبود زهره هم تا این اندازه اصرار کنه.کرد

  .زهره خیلی دلش می خواد پویان به آوا توجه نشون بده که اونم زیر بار نمی ره-
  .ار آریان خیلی موافق نیست و حرف زهره رو تایید نمی کنهاما انگ-

  : همان طور که حلقه های بریده شده سیب را جلوی بابا می گذاشت گفتمامان
  .بله منم حس کردم و یک بار که ازش پرسیدم گفت پویان مستحق اینه که بهتر از آوا گیرش بیاد-
  .ولی آوا که دختر خوبیه-
زهره هم نباید پویان رو .ی گفت علف باید به دهن بزی شیرین بیاد که نمی یادولی م.اونم نمی گفت بده-

  .در منگنه بذاره،خصوصا که دالیل پویان هم منطقی بود
اما درست متوجه نمی شدم در خانه ما چه اتفاقی . سکوت به حرف های مامان و بابا گوش می دادمدر

  :با کنجکاوی پرسیدم.افتاده است
  یان با خاله زهره چی بوده؟جریان بگومگوی پو-

  : در جواب گفتمامان
وقتی تو زنگ زدی و گفتی داری با شهریار به خونه می یای،زهره بی هوا رو به پویان کرد و آرزومندانه -

کی می شه تو هم یه روزی دست آوا رو بگیری و از گردش بیرون به خونه بیای؟مثل نیکتا جون و «گفت
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مامان چند بار بگم اسم دختر مردم رو روی من نذار؟این «راحت شد و گفتکه یک دفعه پویان نا»!شهریار
چه اصراری دارین که با .همه در مورد مضرات ازدواج های فامیلی می گن برای امثال من و آواست دیگه

این ازدواج،نوه های ناقص و معلول داشته باشین؟اگه خوشبختی منو می خواین پس دست از این دلخوشی 
 تون بردارین چون من نه خاال قصد ازدواج دارم و نه اگرم بخوام ازدواج کنم تن به وصلتهای های بیهوده

این حرف رو زد ».شمام اگه خیلی دلتون می خواد عروس دار بشین اول به فکر بابک باشین.فامیلی می دم
یدی با عمو آریانت هم همون لحظه سردرد به سراغش اومد و اگه د.و بعدش هم از خونه رفت بیرون

  . گرنه حال و حوصله درست و حسابی نداشتوشهریار چند کلمه حرف زد به رسم ادب بود 
خود من هم متوجه این موضوع شده بودم ولی برغم گفته های مامان . حرف های مامان به فکر فرو رفتمبا

کرد دچار احساس می کردم رفتار عمو آریان از زمانی که شهریار قضیه جدی شدن خواستگاری را مطرح 
نمی . می دادشانتغییرات مشهودی شد و به نوعی همین حالت در سکوت خاله زهره و بابک هم خودش را ن

دان چرا اما به نظرم می رسید که آنها هم مثل مامان از حرف شهریار خوششان نیامده بود و شاید آن را 
  .یک بی ادبی جسورانه حساب کرده بودند

،خواب را از چشمهایم ربود به طوری که تا نزدیکی های صبح بیدار بودم  شب،فکر کردن به این موضوعآن
  .و باالخره هم با کمک قرصی آرامبخش به خواب رفتم

  

   سومفصل
  

همه چیز آماده و مرتب بود و می . به پرونده ای که در دست داشتم انداختم،آن را بستم و بلند شدمنگاهی
قبل از ورود،ضربه ای به در زدم و بالفاصله وارد اتاق .متوانستم گزارش کار را به شهریار تحویل ده

از این . در کمد را بستدیشهریار مقابل کمد دیواری ایستاده بود و با ورود غافلگیرانه من به تن.شدم
حرکت او جا خوردم و با دقت نگاهش کردم اما او از کمد فاصله گرفت و لبخندی گرم و دوستانه زد که 

  .سم پرت و به میز او نزدیک شومسبب شد خیلی زود حوا
  : میز نشست و پرسیدپشت

  با من کاری داشتی؟-
  : عمیق کشیدم و گفتمنفسی

  .گزارش کاری رو که خواسته بودی آماده کردم-
  :اشاره کرد و گفت. پیش آورد و من پرونده را به او دادمدست

  بشین،چرا سرپا ایستادی؟-
  .مانده کارهای امروز برای فردا بمونهنمی خوام باقی.باید برم،یک کمی کار دارم-

  : هم لبخند زد و با مهربانی گفتباز
حاالا که نگران کارهایی برو،اصرار نمی .اگه همه کارمندها مثل تو فکر می کردند چقدر خوب بود-

  .می خوام خودم برسونمت.اما موقغ رفتن منتظرم بمون.کنم
  .مین مزاحمت نمی شمامروز باید برم کتابخونه،برای ه.از توجهت ممنون-
  !باشه،پس بمونه برای یه وقت دیگه-

 از اتاق بیرون می رفتم متوجه بوی خاصی شدم؛چیزی که در لحظه ورود به اتاق احساس کردم اما وقتی
نمی دانستم این موضوع من را به یاد چه .وقتی فکرم مشغول دستپاچگی شهریار شد توجهی به آن نکردم

داشتم خاطره ای از آن دارم که در آن دقایق به یادم نمی آمد و همین فکرم چیزی می اندازد اما یقین 
  .را مشغول به خود کرده بود
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 پایان ساعت کار اداری،راهی کتابخانه شدم وساعتی بعد در حالی که به شدت احساس گرسنگی می با
 به گرمی پاسخ داد سالمم را.مامان در آشپزخانه مشغول درست کردن ساالد بود.کردم به طرف خانه رفتم

  :و به شوخی گفت
  !امشب مهمان داری عروس خانم-
  !کی؟...مهمان-
  .اون و سمیه خانم و عمو فرشید داران برای خواستگاری میان.خانواده شهریار-

  :نگاهم کرد و پرسید. مامان نشستمکنار
  شهریار بهت نگفت؟-
  .ی فهمم برای چی این کار رو کردحاال م...خودم هم تعجب کردم.نه اما جلسه امروز رو لغو کرد-
من که یه خورده مضطرب و .البد می خواسته هر دو تاتون وقت الزم برای انجام کارهاتون داشته باشین-

  !دلواپس هستم
اگرچه اولین باری .کم کم اضطراب او به من هم منتقل می شد و در دلم شور می افتاد. مامان نگاه کردمبه

ولی موضوع شهریار فرق .می آمد اما دیگران را بی وقفه رد کرده بودیمنبود که برای من خواستگار 
  .داشت و نمی شد مثل بقیه با او رفتار کرد

حوصله عوض کردن لباسهایم را نداشتم،روی تخت افتادم و به فکر . را تنها گذاشتم و به اتاقم رفتممامان
مزیتهایی داشت که طبع هر .ختری باشدمی توانست نقطه آمال هر د.شهریار هیچ ایرادی نداشت.فرو رفتم

 نسبت به او نداشتم ریتعلق خاط.آدم سختگیری را راضی می کرد اما نمی دانم چرا به دل من نمی نشست
و از آن جا که از بچگی اسم ما را روی هم گذاشته بودند احساس می کردم به نوعی او را به من تحمیل 

سراغم آمده بود و سمیه خانم با خبر شده بود برای آن در طی این سالها هر زمان کسی به .می کنند
کاری که اغلب اوقات با . پسرش هستمردهخانواده پیغام فرستاده و اعالم کرده بود که من شیرینی خو

اعتراض مامان همراه می شد و بابا به سختی مامان را آرام می کرد تا حرص و جوش نخورد و به روی 
  .سمیه خانم نیاورد

ن بار این حرکت تکرار شد یک روز مامان از بابابزرگ خواست این موضوع را به سمیه خانم  چندیوقتی
گوشزد کند و او که احساس مامان را درک کرده بود با مهربانی پذیرفت،به این ترتیب پای خواستگاران 

 و قرارهای بچگی  قولایبندمامان زیاد پ.غریبه به خانه ما باز شد که هر یک را بنا به دالیلی رد می کردیم
نبود و این حق را به من می داد که آزادانه برای آینده ام تصمیم بگیرم و به نظر می رسید که حتی به 

  .عدم سرگیری این وصلت هم راغب است
به طبقه پایین رفتم و رو . گرفتم حاال که تنها هستیم با او راحت تر صحبت کرده و نظرش را جویا شومتصمیم

  :لبخندزنان نگاهم کرد،پرسیدم.ستمدر روی مامان نش
  شما از این که باالخره سمیه خانم داره برای خواستگاری اقدام می کنه خوشحالین؟-
من بیشتر از اون که خوشحال این موضوع باشم از این جریان راضیم که تو می تونی خودت برای خودت -

دلم می .ودیم دچار عذاب وجدان بودمهمیشه از این که ما برای آینده تو تصمیم گرفته ب.تصمیم بگیری
خواست همون طور که خودم با عشق ازدواج کردم،تو هم با میل و رغبت همسرت رو پیدا کنی و هیچ زور و 

از این که تو خیال کنی نظرت برای ما مهم نبوده ناراحت بودم و حاال وقت اون .تحمیلی در کار نباشه
  .خاب کنیرسیده که خود تو مرد همراه زندگیت رو انت

صورتش را به صورتم . چشمهای مهربان و پرفروغ مامان نگریستم و بعد بلند شدم و صورتش را بوسیدمبه
  :فشرد و گفت

به .امشب که شهریار به این جا می یاد فراموش کن که بین ما بزرگترها چه قول و قرارهایی گذاشته شده-
نمی خوام توی رودربایستی . رو مطرح می کنهاون به چشم خواستگاری نگاه کن که تازه داره پیشنهادش

 همه ما عزیز و رایدرسته که شهریار ب.گیر کنی و جوابی بدی که در اون مالحظه ماها رو کرده باشی
گرامیه و منم مثل دیگرون دوستش دارم اما نظر واقعی و احساس قلبی تو برام از همه چیز مهمتره و دلم 



   عشقبانیرق   

  
 

 

34

پس نگران جوابگویی به دیگرون نباش و روی پیشنهاد .یت می دهمی خواد کاری رو بکنی که قلبت رضا
  اون با صبر و حوصله و خوب فکر کن،باشه عزیزم؟

  .چشم مامان،قول می دم همین طور که شما می گین به این موضوع فکر کنم و عجوالنه تصمیم نگیرم-
بابا .ر هم بودند نگاه می کردم صرف ناهار در جای همیشگی ام نشسته بودم و به مامان و بابا که کناهنگام

در نگاهش دلتنگی غریبی رخ نمایاند،با صدایی .از آن سوی میز خم شد و تکه ای مرغ در بشقابم گذاشت
  :مغموم گفت

یادت باشه که جات همیشه کنار ما .رفتی خونه شوهر،بی وفا نشی،من و مامان رو فراموش کنی ها-
   بهمون سر بزنی،باشه؟باید قول بدی حداقل هفته ای یک بار.خالیه

  :مامان به نرمی گفت. شرمگین زدم و نگاهم را دزدیدملبخندی
باید با دامادم شرط کنم که هر شب دخترم رو به خونه ...من که این طوری دق می کنم!هفته ای یک بار؟-

  .ما بیاره
  :با کالمی نوازشگر گفت. به مامان نگاه کرد و نگاهش پر از ستایش شدبابا
مگه می ذارم بهت سخت بگذره؟اصال .خودم دربست مخلصت هستم. دل کم طاقت تو بشمفدای این-

چطوره با هر کی می یاد عهد کنیم فقط به این شرط دختر بهش می دیم که هر شب اونو پیش ما 
  چطوره عزیزم،این تو رو راضی می کنه؟.بیاره

از .و هر دو را با شیطنت بوسیدم دلبرانه خندید و من چنان دستخوش انقالب شدم که بلند شدم مامان
چطور می .همین حاال دلتنگ دیدارهای هر شب آنها بودم و غمی مبهم،خانه دلم را آکنده ساخته بود

 و لحظه چرخیدمتوانستم دوری از دو یار مهربان زندگی ام را تحمل کنم؟آن روز مدام دور و بر آن دو 
  .ای رهایشان نکردم

  
سر بر شانه اش .کرده بود با مهربانی دستم را فشرد و مرا کنار خود نشاند که سرگردانی ام را حس مامان

  :دستهای پرعطوفتش را بر موهایم کشید و پرسید.گذاشتم تا آرام بگیرم
  .چرا این همه پریشانی نیکی جان؟بگو چه فکری تو رو به خودش مشغول کرده-
  ...مامان-
  جانم،چیه عزیزم،چی می خوای بدونی؟-
نگران دور شدن .نم روزی که بابا از شما خواستگاری کرد،چطوری بهش جواب مثبت دادینمی خوام بدو-

  از خانواده تون نبودین؟
  :نگاهی به پله ها انداخت و با آهنگی رویایی زمزمه کرد. از شوق در نگاهش درخشیدبرقی

فتر خاطراتم خوندی که بارها برات گفتم و تو در د.ازدواج من و علی با فراز و نشیبهای زیادی همراه بود-
شبی که او از این پله .من و اون بعد لز یک درگیری چند ساله و لجاجتی بچگانه با هم عهد و پیمان بستیم

 انتظاری چند ساله رو از من وابها باال اومد تا طبق قراری که با من گذاشته بود راس ساعت نُه شب ج
کل بودم و با جهالت باعث جدایی خودم و اون من سالها عاشق مای.بگیره،هیچ وقت فراموش نمی کنم

خیال می کردم اون در فرانسه با مونیکا سرگرمه و از یاد برده که دختری ایرانی با تمام احساسات .شدم
 و از سر هوس خواسته چند صباحی که در دهفکر کردم مایکل منو فریب دا.پاکش درانتظار اونه

 جبر زمانه از هم جدا شدیم و در پی یک تصادف شدید با وضعی ایرانه،خوش باشه اما وقتی من و آریان به
وخیم در بیمارستان بستری بودم مایکل علیرغم تهدیدی که کرده بود به خاطر من به ایران برگشت تا در 

این کار اون به من ثابت کرد که تفکراتم اشتباه بوده و اون . باشهمسخت ترین شرایط روحی و جسمی کنار
ی به مونیکا نداره،سالهاست که اونو فراموش کرده و تنها زن مورد عالقه اش من هیچ دلبستگی ا

درک این موضوع سبب شد به راحتی بهش جواب مثبت بدم چون مایکل به من ثابت کرد که صادق .هستم
 اعتقاد،زمانی کامل شد که اون نامش رو هم به اسم علی تغییر داد تا به من نترین عاشق دنیاست و ای

نه با تمام عالقه ای که به کشور فرانسه داره،باز خودش رو یه ایرونی می دونه و تحت تاثیر مراسم بفهمو
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و )ص(از مریدان راستین اسالمه ومی خواد پیرو پاک آئین حضرت محمد)ع(تعزیه و عزاداری امام حسین
  . بر حقش باشهجانشینان
با حالتی خاص از خاطرات .قه بزند خاطرات گذشته سبب شده بود که در چشمهای مامان حلیادآوری

  :برگشت و با صدایی لرزان ادامه داد.خودش و بابا می گفت
حاال نوبت توئه که شریک زندگیت رو انتخاب کنی و به مردی که قراره مالک همه وجودت بشه با اخالص -

  !و ایمان قلبی جواب مثبت بدی
 قبول کنین،کما این که از قبل هم عاشق او اما شما روی شناختی که از بابا داشتین حاضر شدین اونو-

  !بودین ولی نه من شناخت شما رو دارم و نه عاشق شهریارم
اگه .برای همینه که می خوام تحت تاثیر تصمیمات ما قرار نگیری و خودت انتخاب آخر رو داشته باشی-

اده بشی،بابات که اومد حاالم بهتره کم کم بری و آم.جواب تو منفی باشه نه من ناراحت می شم نه بابات
 مامان و بابا و آریان و شبمی خوام برای ام.بیرون تو هم برو دوش بگیر تا منم برم یه چند تا تلفن بزنم

  .زهره رو دعوت کنم
  : کردم و گفتماخم

  !عمو و خاله زهره دیگه چرا؟هنوز که چیزی معلوم نیست-
می خواد توی مراسمی که به تو مربوطه شرکت می دونم اما آریان به گردن من حق برادری داره و دلم -

برای دو هفته از شهریار ...در ضمن یادم رفت بهت بگم.یادت که نرفته تو نور چشمی اونم هستی.کنه
  .قراره با زهره اینا بریم شمال.مرخصی بگیر

  .مامان بلند شد و به طرف تلفن رفت،من هم راهی طبقه باال شدم. اجبار سر تکان دادمبه
  

دلم نمی خواست عمو .دلخور و دمق بودم. دوش گرفتن به اتاق رفتم و با خستگی روی تخت افتادم ازپس
با وجود این که به شدت آنه را دوست داشتم و برایم عزیز بودند اما .آریان و خاله زهره به اینجا بیایند

ند ولی مامان منطق مایل نبودم قبل از آن که تصمیمی گرفته شود دیگران در جریان گفتگوها قرار بگیر
خاص خودش را داشت و بابا هم چنان دلبسته عمو آریان بود که به نظر می رسید دالیل من برای آنها غیر 

  .منطقی باشد و هرگز به آن تن در نمی دهند
  
 ساعت نگاه کردم تا زمان آمدن آمدن آنها یک ساعت وقت بود و من چیزی حدود نیم ساعت را به فکر به

با کاهلی بلند شدم و به سراغ کمد لباسهایم رفتم،ساده ترین لباسم را پوشیدم و در .ه بودمکردن گذرانید
  .آینه به خود نگاه کردم

  
به جای شال،روسری نیلی رنگی . کمد لباسها به دنبال شالی گشتم که به رنگ آبی آسمانی پیراهنم بیایددر

به یاد حرف آن روز .ام تر رخ می نمایاندچهره مهتابی ام با سخاوت هر چه تم.یافتم و آن را پوشیدم
 آرایش صورتی استفاده ازشهریار افتادم که گفته بود برای این که پریدگی رنگم را بپوشانم بهتر است 

حتی حاال هم که به آن حرف فکر می کردم دچار دگرگونی می شدم،اگرچه دختری امروزی بودم و .کنم
ی گشتم اما هرگز لوازم آرایش را امتحان نکرده بودم و در همیشه به دنبال آخرین مد لباس و پوشاک م

اما ظاهرا شهریار باتجربه تر بود و حتی می دانست برای رنگ پوست .این زمینه کامال بی تجربه بودم
  .مهتابی ام چه نوع آرایشی مفید است

  
 ُنه بود و با عجله قرار آمدنشان برای ساعت. ساعت ُنه شب،شهریار و خانواده اش به خانه ما آمدندحدود

ای که به خرج داده بودند به نوعی می خواستند اشتیاق خود را از این وصلت نشان دهند که با تعجب 
 هم از راه بزرگبابابزرگ و مامان .بسیار متوجه شدم این تعجیل برای من هم خوشایند بوده است

دسته گل .ار شانه تر به نظر می رسیدبه شهریار نگاه کردم؛در کت و شلوار کرم رنگ،قد بلند و چه.رسیدند
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زیبا و بزرگی در دست داشت که آن را به مامان تقدیم کرد و به دنبال آن نگاه صریح و بی پرده اش را به 
به .در یک لحظه که اسیر نگاه گویایش شدم حس کردم که از درون گداخته می شوم.چهره ام دوخت

  .احوالپرسی بودند رساندمسرعت جلو رفتم و خود را به دیگران که مشغول 
  

بابابزرگ هم با متانتی خاص،کمی سرش . خانم صورتم را بوسید و دستش را مهربانه بر پشت کمرم زدسمیه
در لحظه ای که همه با تعارف مامان نشستند یکباره .را فرود آورد و سالمم را به گرمی اما کوتاه پاسخ داد

  . به زیر انداختمسر نشستم و با شرمی دخترانه متوجه شدم که کنار شهریار ایستاده ام،ناچار
  

  : به همه نگاه کرد و دوستانه گفتبابا
  
  !همگی خوش آمدید-
  

بلند شدم به طرف آیفو رفتم و بی هیچ سوال و جوابی . همین حین صدای زنگ خانه به گوش رسیددر
به حیاط رفتم .د و در را بستعمو آریان به داخل آم.دکمه را فشار دادم،بعد از پنجره به بیرون نگاه کردم

طنین کالمش . را پرسیدالمبه سالم آرامم پاسخ داد و با صدایی گرفته ح.تا به رسم ادب از او استقبال کنم
  :با تردید پرسید.شور و حال همیشگی را نداشت

  
  مهمونا اومدن؟-
  
  !بله تازه رسیدن،چرا خاله زهره باهاتون نیست عمو-
  
  .ت داشت اما پیشاپیش بهت تبریک گفتیک کمی کسال.نتونست بیاد-
  
  !هنوز که چیزی معلوم نیست-
  

  : به چشمهایم نگریست و پرسیدموشکافانه
  
  یعنی باور کنم که ممکنه جوابت منفی باشه؟-
  

از . از آن که به او جواب دهم بابا در را باز کرد و شادمانه مشغول سالم و احوالپرسی با عمو آریان شدقبل
به طرف آشپزخانه رفتم و استکانهای از قبل آماه شده را پر از .م و وارد ساختمان شدمکنار آن دو گذشت

دستم می لرزید،سینی را محکم در دست گرفته بودم تا چای در سینی نریزد و .چای کردم و به سالن آمدم
  .شرمندگی ام بیشتر شود

  
ینی را جلویشان گرفتم هر دو چای به سوی آن دو رفتم و س. و عمو آریان کنار هم نشسته بودندبابابزرگ

مشغول پذبرایی شدم و در آخر کنار .شهریار و سمیه خانم هم در کنار هم بودند.برداشتند و تشکر کردند
  .مامان بزرگ نشستم

  
  : شد و زیر گوشم گفتخم

  
  چرا زهره خانم نیومده؟-
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 داماد صحبت می کرد سینه بابابزرگ که حاال در مقام پدر. عمو را به آرامی گفتم و سکوت کردمجواب

  :صاف کرد و گفت
  
اما ...معموال رسمه که توی همچین شبی می گن اومدیم تا پسرمون رو به غالمی قبول کنین و از این حرفا-

قول نیکتای .نه ما اون قدر غریبه ایم که این حرفا رو بزنیم و نه شماها تازه با پیشنهاد ما مواجه شدین
 که عرف و رسوم رعایت نهای شهریار گرفتیم و این مراسم فقط برای ایعزیزم رو از همون بچگی بر

پس اگه شهریار ما رو قبول دارین،منت سرمون بذارین و نور چشمی خونه تون رو که عزیز دل خود ما .بشه
هم هست به پسرم بدین تا این آخر عمری خیال ما هم از سر و سامون گرفتن اون راحت بشه و سرانجام 

  .بگیره
  

 تمام لحظاتی که بابابزرگ حرف می زد حواسم متوجه عمو آریان بود که با نوعی استیصال دقایقی به در
باز هم نگاهش رنگ غریبی به خود گرفته بود که سبب سرگردانی ام می .مامان و بعد به من نگاه می کرد

  :بابابزرگ گفت هحواسم پرت حاالت آنها بود که یکبار.مامان هم لب گزید و سر به زیر انداخت.شد
  
اگرچه نیکی و شهریار همدیگه رو به خوبی می شناسن و از بچگی با هم بزرگ شدن اما حاال که قراره -

این .رسم و عادات رعایت بشه پس بهتره یه صحبتی با هم داشته باشن تا از نقطه نظرات همدیگه با خبر بشن
  دین پسرم؟اجازه می .طوری دیگه جای هیچ حرفی و حدیثی باقی نمی مونه

  
  :بابا به من نگریست و گفت. به مامان نگاه کرد و او با حرکت آرام سر،توافق خود را اعالم کردبابا

  
  .امیدوارم که بتونین با هم به توافق برسین.شهریار رو ببر به اتاقت و حرفاتون رو بزنین-
  
 وصلت راغب است ومن متوجه کالم آخر بابا نشان می داد که به سر گرفتن این. برافروختگی بلند شدمبا

شاید می ترسید اشاره .شدم زمانی که او این حرف را زد،مامان برگشت و لحظه ای کوتاه به او نگریست
  . کردمتبابا روی تصمیم من تاثیر بگذارد اما من با لبخندی که به او زدم خیالش را راح

  
چرا امشب تا این اندازه از شهریار خجالت نمی دانم . پله ها باال رفتیم و من جلوی در اتاقم توقف ردماز

انگار نه انگار که او همبازی کودکی ام بود و من یک سال بود که در شرکتش کار می کردم و .می کشیدم
  .حتی همین امروز صبح در عین بی خیالی به اتاق کارش رفتم

  
  : را باز کردم و با صدایی لرزان گفتمدر
  
  .بفرمایید-
  
  .،بنده در رکابماول شما نیکتا خانم-
  

  »!خوب بلده تملق کنه،اصال بهش نمی یاد از این حرفا بزنه«در دل گفتم. ام گرفتخنده
  

از زیر چشم .کنارم نشست و دستهای بلندش را بر لبه تخت انداخت. اتاق شدم روی تخت نشستموارد
  :یح گفتوقتی دید زیر چشمی براندازش می کنم،رک و صر.نگاهش کردم،با شیطنت نگاهم می کرد
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درسته که من و تو سالهای زیادی با هم در رابطه بودیم،اما به هر حال شش سال هم از هم دور -

پیشنهاد می کنم برای یک سال صیغه محرمیت بینمون خونده بشه تا بتونیم بیشتر با روحیات هم آشنا .بودیم
  !بشیم

  
احساس کردم به غرورم . رد بدهم خود فکر کردم اصال نگران این نیست که ممکن است به او جواببا

برخورده است،به نحو بارزی مایل بودم او دل نگران باشد و بترسد که مبادا در جواب خواستگاری اش 
  .او به جواب مثبت غرّه بود و همین آزارم می داد.پاسخی منفی بشنود

  
 همان حس اعتماد در البه الی کلماتش. که سکوت آزاردهنده ام را دید شروع به حرف زدن کردشهریار

قوی و اطمینان موج می زد و چنان از موفقیت های خود و خاطرات گذشته اش می گفت که گویی می 
 او نخواست به من تفهیم کندمرد با تدبیری است و بهتر است سکان زندگی ام را به دستهای پرتوا

  :تموقتی مسیر حرف به زندگی مشترک و آینده کشیده شد،با لحنی شاکی گف.بسپارم
  
فکر کنم به این اتاق اومدیم که ببینیم با هم توافق داریم یا نه،اما تو طوری به جواب خواستگاریت -

  !مطمئنی که داری برای آینده و زندی با من نقشه هم می کشی
  

  :بی آن که از حرفم ناراحت شود با اطمینانی خاص گفت. پایان کالم،طلبکارانه نگاهش کردمدر
  
 رو که خواستم به دست آوردم و قدر اونا رو هم می دونم پس اگه می بینی دارم در من تا حاال هر چی-

مورد آینده و زندگی مشترک حرف می زنم برای اینه که می دونم می تونم تو رو هم به دست بیارم و 
  .کاری کنم که تو هم از این موضوع راضی باشی

  
  : حرص گفتمبا
  
  1و خوشبین نیستمزیاد مطمئن نباش،چون من به اندازه ت-
  

  : به چهره آورد و یکباره پرسیداخمی
  
  چرا،نکنه پای مرد دیگه ای در میونه؟-
  

حداقل این طور تالفی .اگر می توانستم کمی او را نگران و مضطرب کنم تسکین می یافتم. کردمسکوت
  :شهریار این بار با صراحت پرسید.اطمینان خاطرش را کرده بودم

  
  ؟...تا،به مرد دیگه ای عالقهچرا جواب نمی دی نیک-
  
  .نه اما باید در مورد پیشنهادت فکر کنم و بعد جواب بدم-
  
اگرچه می تونستی توی این سالها به جوابت فکر کنی و بله .باشه،منم منتظر می مونم تا جوابت رو بدی-

  !رو بدی
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شهریار در پی سکوتی .ماز این که نگران نمی شد پکر شد. همان اطمینان بارز در کالمش هویدا بودباز
  :مصلحتی و کوتاه پرسید

  
  مدتیه دیگه جوش کالسهای موسیقی رو نمی زنی،موضوع چیه؟-
  
  .دیگه کالس نمی رم-
  
  !برای چی؟-
  
به لطف جنابعالی که روزهای جلسه رو همزمان با ساعتهای کالس تعیین می کردی،پویان عذرم رو -

  .خواست و اخراجم کرد
  

  :در میان خنده پرسید.م کرد و بعد خندید تعجب زده نگاهابتدا
  
یادم باشه هر .نمی دونستم پویان تا این اندازه پسر نازنینیه...واقعا پویان این کار ر و کرد؟چه جالب-

  !وقت دیدمش حتما ازش تشکر کنم
  
ا چنان بی تعارف و راحت،خوشحالی اش ر. او که از شنیدن این خبر شادمان بود نگاه کردم و لب گزیدمبه

نشان می داد که متوجه شدم احساسم به من دروغ نگفته بود و قصد و هدف اصلی شهریار همین بوده که از 
  .کالسهای پویان اخراج شوم و دست از آموزش بردارم

  
  : سکوتم را دید بلند شد و گفتوقتی

  
دم اختیار همه اگرچه ترجیح می .بهتره بریم پایین و ببینیم بزرگترها دارن چه خواب برامون می بینن-

  !چیز در دست خودمون باشه
  

بلند شدم و خواستم از ».فعال که اختیار همه چیز در دست اوناست و ما هم نقشی نداریم« دل گفتمدر
دیدگان نوازشگرش را به چشمهایم .پرسشگرانه نگاهش کردم.کنارش بگذرم که آرام بازویم را گرفت

  :دوخت و با لبخندی محو پرسید
  
  دی؟کی جواب می -
  
  !خبرت می کنم-
  

  : سر باال دادم تا به این ترتیب کمی منتظر نگهش دارم اما او با شکیبایی سر فرود آورد و با مهر گفتجواب
  
  .لطف کن کمی زودتر،چون دیگه طاقتم تموم شده-
  
پس آن طورها که وانمود می کرد بی خیال . این حرف یک دفعه شوقی عظیم قلبم را به تپش وا داشتبا

اگرچه زود به خود آمد و با خنده کوشید اثر کم طاقتی اش را .د و فقط تظاهر به خونسردی می کردنبو
  . می کردمباوریخنثی کند اما با همین یک کالم خودش را لو داده بود و من حاال احساس آرامش و خود
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برای یک لحظه .خدحضور ما سبب شد که نگاهها به سویمان بچر. به شانه هم از پله ها پایین آمدیمشانه

حس کردم در نگاهش .نگاهم به عمو آریان افتاد که با حالتی خاص،برافروختگی چهره ام را می پایید
  .پیامی هست که باید به آن توجه کنم و مراقب باشم

  
  : با احتیاط پرسیدبابابزرگ

  
  به نتیجه رسیدین؟-
  

  : نگاهم کرد بعد با اطمینان گفتشهریار
  
  !بله مشکلی نیست-
  
سمیه خانم .خواستم اعتراض کنم اما او چشمکی دوستانه زد و من هم سکوت کردم. زده نگاهش کردمهتب

همه شروع به تبریک گفتن کردند اما من .هلهله کشید و یکباره موجی از عواطف انسانی احاطه ام کرد
 و موشکافانه دهشحواسم به عمو آریان بود که با لبخندی غمگین از حیرت من و سخن شهریار دچار تردید 

  .به واکنش من چشم دوخته بود
  

 او تنها کسی بود که متوجه شد هنوز سرگردان جواب نهایی هستم و شهریار از طرف خود پیشداوری شاید
  .کرده و همه را بر سر شوق آورده بود

  
تم در  تبریکها جواب می دادم،چون غافلگیر شده بودم و در آن لحظات فکرم کار نمی کرد و نمی دانسبه

نیاز به زمان و جایی خلوت داشتم تا اتفاقهای ناگهانی را .قبال هیجان دیگران باید چگونه برخورد کنم
  .حالجی کنم و به نتیجه برسم

  
  : خانم همان طور که صورتم را می بوسید به مامان نگریست و گفتسمیه

  
 مونیم تا هر زمانی که خودتون اگرچه بچه ها تقریبا جواب ما رو دادن اما اگه مایل باشین منتظر می-

  !خبرمون کنین
  

  : که به نظر می رسید به اندازه من غافلگیر شده،نگاهی به بابا انداخت و گفتمامان
  
  .به هرحال حساب یک عمر زندگی در میونه.فکر می کنم اگه یه فرصت دوهفته ای داشته باشیم بهتره-
  

  :گاه کرد وگفتبابابزرگ به ساعت ن. به تایید سر تکان دادندهمه
  
که لطف کنین و هر چه زودتر جواب نیکی عزیزم رو به ما ... انشاءا.دیر وقته،دیگه رفع زحمت کنیم-

  .بدین
  

بابا دست او . کالمش رسمی بود و تالش می کرد به این ترتیب ما را در منگنه رودربایستی قرار ندهدلحن
  .را فشرد و بعد همه برای بدرقه آنها راهی حیاط شدیم
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  : که کنارم راه می رفت آرام پرسیدشهریار
  
  چرا مامانت مهلت دو هفته ای گرفت؟-
  
  !جواب می مونه برای وقتی که برگشتیم.چون قراره برای یک سفر ده روزه به شمال بریم-
  
  پس به این ترتیب،ده روز منو از زیارت خودت محروم می کنی خانم؟-
  

  :گفتم.خی را باز کنمطرز بیان شهریار باعث شد سر شو. زدملبخند
  

  .ده روز که سهله،شاید مجبور بشی بیشتر از این دوری منو تحمل کنی. داشته باش آقای دامادطاقت
  
  !بدجنس نباش نیکتا،می دونی که تحملش سخته-
  

  :به نرمی پرسید. زدملبخند
  
  برای چند روز مرخصی می خوای؟-
  
،دو روز هم بعد از آمدن که خوب استراحت کنم و دو روز قبل از رفتن تا وسایلم رو جمع کنم.دو هفته-

  .بتونم با روحیه عالی سر کارم حاضر بشم
  
از همین حاال با مرخصیتون موافقت شد اما به شرط این که قبل از .باشه خانم هر چی شما بفرمایین-

  .رفتن،دعوت منو برای شام فردا شب قبول کنی
  
مطمئن بودم اگر شهریار . خانه عمو آریان دعوت بودیمفردا شب. این حرف قلبم شروع به تپیدن کردبا

بفهمد با آنها به مسافرت می رویم از سر حساسیت هم که شده با مرخصی ام موافقت نمی کند و آن وقت 
  .همه برنامه ها به هم می ریخت

  
  : آن که پی به اضطرابم نبرد به صدایم لحن خواهش دادم و معصومانه گفتمبرای

  
 قرار شام بمونه برای وقتی که برگشتیم آخه کلی کار دارم که همه رو هم برای فردا شب اگه اجازه بدی-

  .اما قول می دم اولین شبی که برگشتم شام رو با تو بخورم.گذاشتم
  
  : راحتی قبول کرد و گفتبه
  
  !باشه ولی به یک شرط-
  
  چه شرطی؟-
  
  .این که همون شب جواب نهایی رو بهم بدی-
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  ول هستی که نمی تونی تا دو روز بعدش صبر کنی؟یعنی این قدر ه-
  
  !از این هم هول ترم،فقط چون خیلی زرنگ هستم نمی خوام تو از این هول بودن با خبر بشی-
  
سرخ و برافروخته .چنان بلند که همه برگشتند و با شعف چشم به ما دوختند. این حرف هر دو خندیدیمبا

من . بابا و عمو آریان رفت و با آنها دست داد و خداحافظی کردشهریار به طرف.نگاهم را به زمین دوختم
  : در گوشم گفترامسمیه خانم،آ.هم به سوی سمیه خانم و بابابزرگ رفتم،هر دو صورتم را بوسیدند

  
  !تو امشب رویای بیست و چند ساله منو به حقیقت رسوندی.ازت ممنونم نیکی جان-
  
عمو آریان درنگ کرد و بعد از رفتن .افظی کردند و راهی شدند رفتن آنها،مامان و بابابزرگ هم خداحبا

  :همه،دست بابا را فشرد و با نیم نگاهی که به مامان داشت گفت
  
  !منم با اجازه تون دیگه مرخص می شم.امیدوارم همیشه توی خونه تون حرف جشن و شادی باشه-
  

برق دیدگانش در زیر نور .ه ام نگریستعمو مقابل من ایستاد و با مهری آشکار به چهر. تشکر کردمامان
  :با آهنگی گرم و پندآمیز گفت.کمرنگ المپ کوچه،دیدنی و گویا بود

  
به تصمیمی که می گیری خوب فکر کن و ببین چقدر .نازدونه،امشب سرنوشت سازترین شب زندگی توئه-

رو که انتخاب می مطمئن باش مردی .از روی درایت و به دور از احساس داری زندگیت رو رقم می زنی
 تهبرای لحظه های خاص دلتنگی یا این که فقط سایه سری داش.کنی برای چه لحظه هایی می خوای

مردی رو بخواه که در تک تک لحظه ها .اگه برای این لحظه هاست،بدون که انتخابت درست نبوده.باشی
  ! بودفقط در این صورته که خوشبخت می شی و از زندگیت راضی خواهی.همراهت باشه

  
وقتی برگشتم و .مات و متحیر به او که دور می شد چشم دوختم. از این حرف،پشت کرد و به راه افتادبعد

  :آرام زمزمه کرد.به مامان نگاه کردم،چشمهایش پر از بلورهای اشک بود
  
با آریان تردید تو رو حس کرده بود و حاال با گفتن این حرف وادارت کرد که !مثل همیشه دقیق و آگاه-

  .دقت به جوابی که به تنهایی باید بدی فکر کنی
  

  . لبخندزنان،حرفهای مامان را تایید کردبابا
  

  به راستی شهریار را برای چه دقایقی می خواستم؟. شب تا پاسی از شب به حرفهای عمو فکر می کردمآن
  

خواهم و من در حالی  توصیه کرده بود به دنبال مردی باشم که او را برای تک تک لحظه های عمرم بعمو
که تالش می کردم شهریار را در قالب مرد رویاهایم درآورم کم کم اسیر افسون خواب شدم و دنیایم رنگ 

  .توهم و خیال به خود گرفت
  

   چهارمفصل
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نمی . روز کاری ام بود،چند پرونده نیمه تمام را به خانه آورده بودم تا آنها را تنظیم و مرتب کنمآخرین
  .هایم عقب بیفتد و بعد از مرخصی ناچار باشم با حجم انبوه کارها مواجه شومخواستم کار

  
چشمهایم تازه گرم شده بود که با صدای زنگ . که تمام شد با خستگی روی تخت دراز کشیدمکارم

  :با کاهلی گوشی را برداشتم و خواب آلود پرسیدم.تلفن،چشم گشودم
  
  بله؟-
  
  !سالم نازدونه،خواب بودی؟-
  
  .مو جان ولی کم کم داشت خوابم می بردنه ع-
  
قراره یه جشنواره بزرگ محلی برگزار .ببخش عزیزم،اما موضوعی پیش اومده که ناچار شدم زنگ بزنم-

پویان گرفتار بود نتونست باهات تماس .از گروه شما هم دعوت شده که در این جشنواره شرکت کنین.بشه
  . ما بیاینهم که امروز عصر برای تمرین باید به خونبگیره،از من خواست بهت زنگ بزنم و خبر بد

  
  : شنیدن حرفش،خواب از سرم پریدبا
  
  اما عمو جان،مگه بهتون نگفته که من جزو گروهش نیستم و اون عذر منو خواسته؟-
  
  : نرمی خندید و گفتبه
  
  .تو هنوز هم جزو گروه اون هستی.این حذف شدن رو زیاد جدی نگیر دخترم-
  

نمی دانستم حرفهایی که می زد گفته های پویان است یا او نظر . خندید و من سکوت کردم دوبارهعمو
  .شخصی خودش را بیان می کند

  
  : سکوتم را دید این بار با جدیت گفتوقتی

  
  !عصر ساعت شش تمرین دارین،سعی کن به موقع اینجا باشی-
  
  .چشم عمو جان،ببینم چطور می شه-
  

میلی سرکش در درونم ندا سر داد حاال لحظه ای است که می توانم .رو رفتم را گذاشتم و به فکر فگوشی
اگر نمی رفتم،او ناچار می شد به دنبال یک نفر دیگر بگردد و همین موضوع می توانست باعث .تالفی کنم

  .نگرانی و سرگردانی اش شود
  
گهان اندیشه ای ذهنم را لحظاتی که به تصمیم نهایی و نرفتنم فکر می کردم نا. این فکر لبخند زدمبا

نرفتنم نوعی »اگر نروم و پویان با مشکل مواجه شود آن وقت چه جوابی به عمو آریان بدهم؟«.درگیر کرد
 پویان از او مایه کارهایخاطرش عزیزتر از آن بود که بخواهم برای تالفی .بی احترامی به خواست او بود

  .بگذارم
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واهد بی شک جواب رد می شنود به همین خاطر عمو را  حدس می زد که اگر خودش از من بخپویان

نزدیک به .با حرص لب گزبدم و به ساعت نگاه کردم.واسطه کرده بود و این اهمیت موضوع را می رساند
 کی همیدمآن قدر خسته بودم که نف.سه بعدازظهر بود و برای استراحت وقت زیادی را در اختیار نداشتم

  .خوابم برد
  
با چشمهای خوابزده ساعت .ساعت را روی پنج و نیم تنظیم کرده بودم.خواب بیدار شدم صدای زنگ از با

با .میل شدیدی به خوابیدن داشتم،اما باید آماده می شدم.را خاموش کردم و دوباره چشم بر هم فشردم
  »!ای لعنت به تو پویان که خواب امروز رو به من حروم کردی«تنبلی در جا غلت زدم

  
  .مو نبود چنان حالش را می گرفتم که حظ کند به خاطر عاگر

  
مانتو قهوه ای و شال طالیی را برداشتم و روی . بلند شدم،در کمد به دنبال لباسی مناسب گشتمغرولندکنان

برای دقایقی به انتخابی که کرده بودم خیره شدم،انگار به مالقات شهریار می رفتم که .تخت انداختم
  .حوصله نداشتم آن را عوض کنم و به دنبال چیز دیگری بگردم.پوشش دلخواه او را می پوشیدم

  
 از شستن دست و صورتم وقتی به اتاق برگشتم و در آینه به خود نگاه کردم هنوز خواب آلود و کسل بعد

  .کمی کرم به صورتم زدم تا حداقل طراوتی به آن داده باشم و صورتم را از این خستگی نجات دهم.بودم
  
نفسی عمیق کشیدم و به سوی خانه عمو .ون آمدم موجی از هوای خنک به صورتم خورد خانه که بیراز

  :پرسیدم.با محبت سالمم را پاسخ داد.بابک در را به رویم گشود.آریان راهی شدم
  
  چرا خونه ای،مگه فروشگاه امروز تعطیله؟-
  
  .برمبابا زودتر رفته،منم منتظر بودم خیالم از بابت اومدن تو راحت بشه ،بعد -
  
  برای چی،یعنی اومدن من این قدر مهم بود؟-
  

  :سرش را جلو آورد و شیطنت آمیز گفت.خندید
  
  .حاالم با خیال راحت می رم و به بابا می گم که تو اومدی!برای بعضی ها خیلی مهم بود-
  

  : اخم و خنده پرسیدممیان
  
  یعنی عمو مطمئن نبود که من می یام؟-
  
  !عضی های دیگه هم سر نیومدنت شرط بسته بودنراستش رو بخوای نه،تازه ب-
  
خب خوشحالم که اومدم و روی بعضی ها رو کم کردم،به همون بعضی ها بگو از حاال به بعد روی ...جدی-

  .کارهای من شرط بندی نکنن چون من غیر قابل پیش بینی ام
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  ؟ ...حاال کاری نداری،امری،فرمایشی.چشم پیغامتون رو می رسونم-
  
  !به عمو هم سالم برسون و بگو اگه اومدم فقط و فقط به خاطر گل روی شما بود. به سالمتنه برو-
  

  : سرش را تکان داد و با لودگی گفتبابک
  
خوش به حال بابا که این .اگه این پیغام رو مامان تو و مامان من بشنون وای به حالمون می شه...آخ آخ-

  !و ما رو تحویل بگیرههمه طرفدارهای خوشگل داره،کاش یکی هم بیاد 
  
نزدیک به سی سالته و هنوز داری برای .اگه طرفدار نداری از بی خیالی خودته.دیگه روتو زیاد نکن-

  .خودت یالغوز می گردی
  
شاید یکی دو تا از این طرفدارهای .راست می گی به خدا،می گم چطوره سفارش منو به پویان بکنی-

  ! به نون و نوایی برسیم و معطل نمونیممکش مرگ ماشو بفرسته طرف من تا ما هم
  

بابک همان طور که می خندید خداحافظی کرد و . زدم و با حالتی تهدیدآمیز مشتهایم را باال آوردملبخند
پویان در بین دخترهای گروه و حتی دانشجوهای .اما من متفکرانه به کالم آخر او فکر کردم.رفت

نمی دانم .کردسخن بابک هوشیارم .طرفدارهای زیادی داشتهمکالسش که کمابیش با او در تماس بودند 
دیر کرده بودم .آرام در خانه را بستم و به طرف ساختمان رفتم.چرا یک دفعه از شور و نشاط افتاده بودم

  .اما عجله ای برای برداشتن قدمهای سریع نداشتم و خونسرد و آرام راه می رفتم
  

خاله زهره با شنیدن صدای باز شدن در،از . گروه به گوش رسید ساختمان را که باز کردم صدای تمریندر
  :سالمم را با خوشرویی جواب داد و با آهنگی مشفقانه گفت.آشپزخانه سرک کشید

  
  !عجله کن.زود باش،بچه ها ربع ساعتی هست که شروع کردن-
  

د کرده بودم عه.حسی غریب من را در سرپنجه اضطراب می فشرد. فرود آوردم و به طرف اتاق رفتمسر
دیگر با پویان همراه نشوم اما شرایط به گونه ای پیش رفته بود که ناچار شده بودم زیر عهد و پیمان خود 

 رسا و آهنگین سلفژها را ییصدای پویان می آمد که با صدا.بزنم و باز در آستانه ورود به اتاق پویان بودم
  .تلفظ می کرد

  
زیر لب سالم کردم،همه با صدای بلند و .یدند،پویان هم ساکت شد را که باز کردم همه به سویم چرخدر

می خواست تاخیرم را .پرشور جواب دادند اما پویان آرام جواب داد و متعاقب آن به ساعت نگاه کرد
 کرد و دیگران روعاو بی وقفه تمرین را ش.بی اعتنا جلو رفتم و در جای معمول خود ایستادم.گوشزد کند

  .دندهم با او همراه ش
  

 با صدایی آهسته می خواندم اما رفته رفته بر خود مسلط شدم و آن وقت من نیز با صدایی بلند ابتدا
پویان تالش می کرد نگاهم نکند و این سعی آن قدر مشهود بود که حتی به سمتی .تمرین ها را دنبال کردم

 یا دو نفر دو نفر از رادیور انفوقتی تمرین سلفژ تمام شد به ط.که من ایستاده بودم توجه نشان نمی داد
از .بچه ها می خواست که قطعه ای از سرود را بخوانند تا ببیند مقاطع خواندن را رعایت می کنند یا نه

از ارمغان رضایت کامل داشت و حتی او را تشویق .بعضی ها ناراضی و از گروهی دیگر تقریبا راضی بود
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مورد تایید پویان قرار گرفتن افتخاری بود که .یدی درخشبه ارمغان نگاه کردم،چهره اش از شعف م.کرد
حاال فقط من و خانم .پویان به ناچار به سمتی که من ایستاده بودم چرخید.معموال فقط نصیب او می شد

  :پویان گفت.کریمی باقی مانده بودیم
  
  .بخونید»دو«خانم کریمی،شما قطعه اول رو با صدای -
  

همه توجه ام به پویان جلب شد؛چشمهایش را بسته بود و گوش می .د کریمی شروع به خواندن کرخانم
  :قطعه که به پایان رسید بلند شد و گفت.داد

  
با شروع مشکلی ندارین اما به اوج که می رسین صدا رو یک دفعه پایین می یارین و این کارتون توازن -

حاال با توجه به . دست می دینرو از بین می بره چون کلمات بعدی با تشر گفته می شه و ریتم رو از
  ! کنینشروعاز همون قطعه اول .چیزهایی که گفتم دوباره بخونین تا ایراد کارتون برطرف بشه

  
من جلوی خانم . این حرف به طرف ما آمد تا در کنار خانم کریمی بایستد و اشکاالت او را برطرف کندبا

ت،حضورش را کامال در پشت سر خود حس کردم و زمانی که پویان کنار او قرار گرف.کریمی ایستاده بودم
  ! بدهمپسمی دانستم بعد از او نوبت من است و باید حساب .همین بر ترس و اضطرابم افزود

  
خودم را آماده کردم تا به محض این که صدایم کرد،کاری . چند تذکر کوتاه داد و سرجایش برگشتپویان

  :گفت. مع کرد را که می خواهد انجام دهم،اما پویان رو به ج
  
امیر دکلمه قشنگی نوشته که می خوام همه اونو بخونین تااز بین .خب حاالدکلمه رو با هم تمرین می کنیم-

  .شما یکی رو برای خوندنش انتخاب کنم
  

  : گفتارمغان
  
  !همه خوندن فقط اون نخوند.استاد یادتون رفت از خانم نصرتی تست بگیرین-
  
  :پویان خیلی عادی گفت.اما او با چشمهایی ستایشگر به پویان می نگریست خشم به ارمغان نگاه کردم با
  
  .خب خانم نصرتی شما با صدای سوپرانا قطعه دوم رو بخونین.بله،گویا ایشون جا موندن-
  

  : حالی که انگشتانم را در هم می فشردم لجوجانه گفتمدر
  
  .آمادگی ندارم-
  

  : با حاضرجوابی گفتپویان
  
در ضمن هر کی اشکال داره می تونه از خانم صفایی کمک .مادگی سر کالسها حاضر بشیندفعه دیگه با آ-

  .ایشون به کارشون وارد هستن و می تونن به دیگران کمک کنن.بگیره
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از این که به این . قدر انگشتانم را در هم فشرده بودم که جای ناخن بر گوشت دستم جا انداخته بودآن
کاش نیامده بودم؛اگر به خاطر عمو نبود هرگز نمی . قلبم تیر می کشیدراحتی نادیده گرفته می شدم

  .آمدم تا این گونه تحقیر شوم
  

 می خواست همان لحظه از اتاق خارج شوم و به تالفی کالم زهرآگینش با بی اعتنایی جواب او را دلم
 به دنبال خود بدهم اما هرگونه واکنش قهرآمیز من می توانست سوال برانگیز باشد و حرف و حدیث

 باعث گردید وداز طرفی دیگر ورود امیر که مایل بود کار دکلمه زیر نظر مستقیم خودش تمرین ش.بیاورد
  .از این فکر منصرف شده و به هر ترتیبی بود کالس را تحمل کنم

  
ندن به بهانه گرفتگی صدا حاضر به خوا. از همه خواست دکلمه را با صدایی بلند و پراحساس بخوانندامیر

امیر پس .نشدم تا به این ترتیب ارتعاش صدایم،خشم درونیم را فاش نسازد و گزک به دست پویان داده شود
از کمی تردید،از بین خانم کریمی و ارمغان که هر دو دکلمه را خوب خوانده بودند باالخره ارمغان را 

م لبخندی رضایت بخش بر انتخاب کرد و با این تصمیم هم شوقی مضاعف در دیدگان ارمغان نشست و ه
کنج لبهای پویان که به سرعت آن را جمع کرد و جایش را به تبسمی ریشخندآمیز داد که آن را نثار 

  .دیدگان خشمگین من کرد
  
من جزو اولین کسانی بودم که به سالن آمدم اما متوجه . پایان یافتن کالس،همه از اتاق بیرون رفتندبا

دقایقی بعد همه به .بچه ها دور امیر حلقه زده بودند. صحبت هستندشدم که ارمغان و پویان در حال
 خانه بروم و بهمی خواستم .صورت دسته جمعی از خاله زهره خداحافظی کردند و از خانه خارج شدند

  .حتی آن شب هم به خانه آنها نیایم تا با پویان مواجه نشوم
  

  :پرسید زهره میل بافتنی اش را کنار گذاشت و مهربانانه خاله
  
  تمرین چطور بود؟-
  
  !خوب،مثل همیشه-
  

  : و با شیطنتی مادرانه پرسیدخندید
  
  پویان که پوست از سرتون نمی کنه،هان؟-
  
  .از همه ایراد می گیره...کم نه-
  
هر چیزی نمی تونه راضیش کنه،از بچگی هم هر چیزی رو درست و کامل می .آخه چون به کارش مسلطه-

  .خواست
  

  :پرسیدم.یکباره به یاد سردردش افتادم.جبور به تایید او نباشم کردم تا مسکوت
  
  !دیشی که ما رو قابل ندونستین و تشریف نیاوردین.سردردتون خوب شد-
  
  .واقعا سردرد عجیبی داشتم و یک کمی هم فشار خونم باال بود!این چه حرفیه دخترم-
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  حاال چی؟-
  
  .بهترم خدا رو شکر-
  
  : دست اشاره کرد و گفتبا
  
  .چرا سرپا ایستادی؟بیا بشین تا برم چای بیارم و با هم بخوریم-
  
  .ممنون باید برم خونه-
  
  .پس بمون تا اونام بیان برسن.برای چی،یکی دو ساعت دیگه مامان و بابات می یان اینجا-
  
  ...اما آخه-
  
  !منم تنهام،پیشم بمون دیگه.آخه نداره-
  
  .م اما در همین موقع پویان و ارمغان از اتاق بیرون آمدند دنبال بهانه ای بودم که راهی خانه شوبه
  

حتما باز هم .متوجه لبخندهای رضایت آمیز ارمغان شدم. آرام حرف می زد و ارمغان گوش می زدپویان
پویان سر به زیر .نگاهش پر از عشوه بود و با ناز و ادا جواب می داد.مورد تشویق پویان قرار گرفته بود

  . استخرسندارمغان حکایت از آن داشت که از تفقد استاد سختگیرش به شدت داشت اما لبخند 
  

با حالتی خاص از پویان تشکر کرد و پس از خداحافظی با من و خاله . باالخره رضایت به رفتن دادارمغان
  .زهره از خانه بیرون رفت

  
  : زهره به پویان نگاه کرد و گفتخاله

  
نیکی جان تو چرا هنوز ایستادی؟باید ...ا.ا برم برای همه چای بیارمخسته نباشی پسرم،تو هم بیا بشین ت-

  !اجازه نمی دم که بری.پیشم بمونی تا مامانت هم بیاد
  
ظاهرا خاله زهره هیچ عذر و بهانه ای را قبول نداشت و نمی توانستم از چنگش فرار . ناچار نشستمبه

از تلویزیون برنامه .ذاشت و به مبل تکیه دادپویان قبل از نشستن،کنترل تلویزیون را روی میز گ.کنم
 براندازم وکنترل را برداشتم و تلویزیون را خاموش کردم،لحظه ای برگشت .آموزشی پخش می شد

توقف خاله .صدای گفتگوی آرام او را با مادرش می شنیدم.بعد بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت.کرد
پویان لیوان چای در دست داشت .ن از آشپزخانه بیرون آمدزهره کمی طوالنی شد اما باالخره همراه پویا

  .و بی توجه به من وارد اتاقش شد
  

بغض راه گلویم را بسته بود و .زیر لب تشکر کردم. زهره کنارم نشست و سیی چای را جلویم گذاشتخاله
ین روزها همیشه از دیدن بی مهری دیگران افسرده می شدم و متاسفانه ا.نمی توانستم درست حرف بزنم
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 خودم هم بود و یراگرچه منصفانه حق می دادم که تقص.مدام مورد خشم و کم محلی پویان قرار می گرفتم
  .من هم کم حوصله بودم

  
خاله زهره فارغ از حال و . تعارف خاله زهره چای را برداشتم و جرعه جرعه شروع به نوشیدن کردمبا

  :هوای گرفته من پرسید
  
  فتی؟برای مسافرت مرخصی گر-
  
  .بله امروز تقاضای مرخصی دادم-
  
  شهریار قبول کرد؟-
  
  .شب گذشته بهش توضیح داده بودم که برای چی مرخصی می خوام-
  

  : زد و با مهربانی گفتلبخند
  
  !این طوری برای مرخصی هیچ وقت مشکلی نداری.چقدر جالبه که همسر آدم رئیس شرکت باشه-
  

  :ید کمی خود را جلو کشید و پرسیداو که سکوتم را د. به زیر انداختمسر
  
  قرلره به شهریار چه جوبی بدی دخترم؟-
  
  .مامان دو هفته مهلت گرفته.نمی دونم-
  
  !دو هفته برای کسی که دیده شناخته ست،مهلت طوالنی نیست؟-
  
  .خب شاید زیاد باشه اما به هر حال صحبت یک عمر زندگیه و نمی خوام عجوالنه جواب بدم-
  

  :به پشتی تکیه داد و مادرانه گفت.شید عمیق کنفسی
  
در این صورت دیگه پشیمونی هم به .بله و باید تصمیمت رو بدون هیچ شتابی یا احساس لحظه ای بگیری-

  .دنبال نداره
  

  منظورش از این حرف چه بود؟. بلند کردم و به او نگریستمسر
  : درنگ کرد و بعد با خوشحالی گفتلحظه ای. صدای زنگ تلفن،خاله زهره بلند شد و گوشی را برداشتبا

باشه،بعد که ...تو هم اگه تنهایی،بلند شو زودتر بیا...خودم نگهش داشتم...آره اینجاست...سالم،چطوری
  .منتظرتم...حمام کردی بیا

  : را گذاشت و مختصر گفتگوشی
  .مامانت بود-

  :خم شد لیوانهای خالی چای را در سینی گذاشت و گفت. زدملبخند
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تو هم اگه حوصله ات سر می ره بلند شو بیا تو آشپزخونه یا برو به اتاق . به بقیه کارهام برسممن برم-
  .پویان

  .کاری هم داشتین خبرم کنین.ممنون اگه اجازه بدین سرم رو با تلویزیون گرم می کنم-
  !باشه عزیزم،هر طور میلته-

اله زهره چیزی نگذشته بود که از پشت از رفتن خ. را برداشتم و به عوض کردن کانال ها پرداختمکنترل
رو برنگرداندم و بی توجه به او که روی مبل می نشست .سر،صدای باز و بسته شدن در اتاق پویان را شنیدم

 شبکه را گرفتم و به ،همانیکی از شبکه ها در حال پخش راز بقا بود.به عوض کردن کانال ها ادامه دادم
 برای نوشیدن آب به کنار رودخانه آمده و توسط یک تمساح غول صحنه شکار یک گوزن که.تماشا نشستم

  .آنقدر دیدن این صحنه منقلبم کرد که چهره در هم کشیدم.پیکر شکار می شد را نشان میداد
  : به سرعت کنترل را برداش و با لحنی ناصح گفتپویان

ی کنه؟اگه این قدر مجبوری به دیدن صحنه هایی بشینی که طاقت دیدنشون رو نداری و ناراحتت م-
شاید این طوری کمی از شدت دلخوریت .بیکاری که نمی دونی چه کار کنی بگو تا الاقل برات فیلم بذارم

  !کم بشه
از بی اعتنایی او بر سر کالس عصبانی بودم و می خواستم . چهره درهم کشیدم و جوابی ندادمقهرآمیز

بعد بی .ویزیون،کیف حاوی سی دی ها را بیرون آوردبا خونسردی بلند شد و از کشو میز زیر تل.تالفی کنم
 فهمیدم فیلم بر فاصلهبال.آن که نظرم را بخواهد فیلمی را در دستگاه گذاشت و دکمه پخش را فشار داد

  .عاشق این فیلم بودم و بارها گفته بودم که این فیلم را خیلی دوست دارم.باد رفته است
  : با لحنی تمسخرآمیز گفتپویان

  !حق این جور دخترها فقط و فقط کم محلی و بی اعتناییه!ین صحنه هستمعاشق ا-
  !تا بوده و نبوده جوجه رو آخر پاییز شمردن-
به چشمهایش که .تصمیم گرفته بودم جوابش را بدهم و کوتاه نیایم. این حرف برگشت و براق نگاهم کردبا

از این که جلویش .ه تا جوابی تلخ ندهدحس کردم به سختی خود را کنترل کرد.پر از عصیان بود نگریستم
  . اولین بار دچار ترس شدمیایستاده بودم و کلمات کنایه آمیز و نیشدارش را کوبنده جواب داده بودم برا

  :خاله زهره از آشپزخانه بیرون آمد و پرسید. بلند شدپویان
  !پویان کجا رفت؟وقت اذانه،اون همیشه اول وقت نمازش رو می خوند-
  : به بی خبری گفتم تظاهربا
  .نمی دونم به من که چیزی نگفت-

  : از لحظه ای از روی میز بشقابی برداشت و چند میوه در آن گذاشت و جلویم قرار دادپس
  .تا چند دقیقه دیگه کارم تمومه و می تونم بیام کنارت بنشینم.ببخش گه مجبورم مدام تنهات بذارم-
  .ن تا منم انجام بدمراحت باشین خاله جون،اگه کاری هست بگی-
  !برنج که دم بکشه و چاشنی خورشت رو هم بدم می تونم دربست در اختیارت باشم.کاری ندارم-

  :به بشقاب میوه اشاره کرد و گفت.خندیدم
  .می یام با هم می خوریم.برای منم میوه پوست بگیر-
  .چشم،حتما-

افکارم .زیون بود میوه پوست گرفتم زهره به آشپزخانه رفت و من همان طور که نگاخم به تلویخاله
آن قدر از دست من عصبانی شده .پیرامون حرفهایی که میان من و پویان رد و بدل شده بود می چرخید

بود که از سر استیصال از خانه بیرون زده بود تا درگیر بگومگوهای خصمانه من با خودش نشود و این 
  .موضوع سبب شرمندگی ام می شد

تشکر کرد و هر دو مشغول خوردن .بشقاب میوه را جلویش گذاشتم.ن آمد و کنارم نشست زهره به سالخاله
با صدای زنگ تلفن،خوشه انگوری را که در دست داشت کنار هلوهای پوست گرفته گذاشت و گوشی .شدیم

  :بعد از گوش دادن به سخن مخاطبش گفت.را برداشت
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  !اره همه دور هم شام بخوریممی دونی که بابات دوست د.باشه عزیزم،اما دیر نکنی-
  : از دقایقی گوشی را گذاشت و خندیدپس

در صورتی که اون با .تعجب کرده بودم که پویان از خونه بیرون رفته و به نماز اول وقت اهمیت نداده-
  .حاالم زنگ زد که نگران دیر آمدنش نشم و بدونم کجا رفته.عجله رفته تا به نماز جماعت برسه

هنگامی که عمو آریان و بابک آمدند،همه به . مامان با خاله زهره از هر دری حرف زدیم آمدن بابا وتا
در آماده کردن ساالد و وسایل میز به خاله زهره کمک کردم و همزمان با آمدن .انتظار پویان نشستیم

  .پویان بساط شام را چیدیم
  . چیدن وسایل شام روی میز بودم که متوجه سخنان بابک شدممشغول

  : لحنی شوخ گفتبا
  !مطمئنم تو هم ببینی خوشت می یاد،رهام هم عاشقش شده بود.چیز قشنگیه-

صورتش شادمان و هیجان زده بود،در .از زیر چشم نگاه دقیقی به بابک انداختم. ام تحریک شدکنجکاوی
  :گفتبا دست به پشت دست بابک کوبید و آرام .گوش پویان حرفی زد که چهره او هم شکفته شد و خندید

  !فکر خوبی کردی،شاعرانه می شه-
خاله زهره . اتحاد آن دو متوجه شدم موضوعی پیش آمده که برای هر دو سرگرم کننده و مفرح استاز

من که برای آوردن .دیس برنج زعفرانی را در وسط میز گذاشت و بعد همه را برای صرف شام فرا خواند
دمغ و . استنشدم تنها صندلی خالی،صندلی کنار پویاآب به آشپزخانه رفته بودم وقتی برگشتم متوجه 

  .پکر لب برچیدم اما چاره ای نداشتم،مایل نبودم توجه کسی را به اختالفاتمان جلب کنم
نگاهی به میز انداختم و متوجه شدم نمکدان سر میز نیست،می دانستم بابا دوست دارد . صندلی نشستمروی

  :سیدمبلند شدم و پر.در دوغ نمک اضافه بریزد
  جای نمک پاش ها کجاست خاله جون؟-

  : نگاهی روی میز انداخت و گفتمتعجب
  !تو بشین عزیزم خودم می رم می یارم!ای وای یادم رفت نمکدون بذارم-
  .فقط بگین کجاست تا بیارم-

  : از آن که خاله زهره جواب دهد پویان بلند شد و گفتقبل
  !من نشونش می دم،شماها مشغول باشین-

به نظرم رسید که .لحظه تصمیم گرفتم از جایم تکان نخورم تا او خود به دنبال آوردن نمکدان برود یک در
  :این همراهی کامال بی معنی است اما او به تندی از کنارم گذشت و گفت

  !آب و دوغ هست اما از لیوانش خبری نیست.بیا،لیوان ها رو هم فراموش کردین بیارین-
  :بر پشت دستش کوبید و با خنده گفت تذکر پویان،خاله زهره با
  .انگار تا حاال مهمانداری نکردم،چقدر چیز یادم رفته!ای بابا،عین تازه عروس ها شدم-

 سر پویان راهی آشپزخانه شدم و جلوی در آشپزخانه ایستادم،هر چه از پویان دوری می کردم ایمن پشت
  .مکدانها را آورد آنها را بردارم و سر سفره ببرمتر بودم پس بهتر بود وارد آشپزخانه نشوم و بعد که او ن

 از قفسه های پایین چند عدد نمکدان بیرون آورد،آنها را یکی یکی تکان داد و دو تا را جدا کرد و پویان
  :گفت

  .منم لیوان ها رو آماده می کنم.اینا پر هستن ،این دو تا رو هم پر کن تا چهار طرف میز بذاریم-
جای ظرف نمک را نمی دانستم،خیال هم نداشتم از . نمکدانهای پر را در دست گرفتم سکوت جلو رفتم ودر

  :آرام گفتم.پویان بپرسم و گزک دست او بدهم
  . همه که مثل بابا از نمک اضافی خوششون نمی یاد.همین دو تا کافیه-

  :پوزخندی زد و گفت. ها را در سینی چیدلیوان
  . ها رو نمی دونمچرا حرف دلت رو نمی زنی؟بگو جای نمک-
  حاال فکر کن این طوریه،که چی؟-
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  .این همه توی این خونه رفت و آمد داری بد نیست جای وسایلش رو هم یاد بگیری.هیچی-
اوال که خوشم نمی یاد توی زندگی دیگرون سرک بکشم،در ثانی من کاری رو که به دردم بخوره یاد می -

  از نظر شما مشکلیه؟.گیرم
  !چه دیدی،شاید یه روزی به دردت خورد،اون وقت مثل حاال معطل نمی مونینه اما دنیا رو -
  : تمسخر گفتمبا
  .پس جوش اضافه نزن.مطمئن باش هیچ وقت به دردم نمی خوره-
  !جوش اضافی نمی زنم اما می دونم که یه روزی گذر پوست به دباغ خونه می افته-
  ! زهرت رو بریزی؟چیه داری تهدید می کنی که موقع تمرین جلوی دیگرون-

  : لب غریدزیر
بهت اجازه نمی دم این طور با بی ادبی .نه دارم بهت گوشزد می کنم که مواظب حرف زدنت باشی-

  .جوابم رو بدی
  : چشم نازک کردم و گفتمپشت

انگار نمی .تو هم عین شهریاری،اونم اجازه بعضی کارها رو به من نمی ده،درست عین بچگی هاتون-
  !نخواین بزرگ بشی

  :او که صورتش برافروخته شده بود به تلخی گفت. این حرف لبخندی زهرآلود زدمبا
  !از اسب چموشی مثل تو که کارش لگدپرونیه باید پرهیز کرد.بلکه شهریار بتونه رامت کنه-
  !راستی؟خب پس مراقب باش این اسب چموش کارت رو نسازه،چون اون وقت حسابت پاکه پاکه-

یکی از نمکدانها را لوی بابا گذاشتم و دیگری را . سرعت از آشپزخانه بیرون اومدم حرف را زدم و بهاین
او به سرعت .خاله زهره تشکر کرد و من روی صندلی نشستم.وسط میز که هر کس می خواهد بردارد

ظاهرا درنگ کرده بود تا کمی .حواسم به تاخیر پویان بود.بشقابم را برداشت و شروع به کشیدن کرد
باالخره صدای آرام قدمهایش را شنیدم که با .تر شود و با قیافه ای آرام در جمع حاضر شودحالش به

مامان که در نزدیکی ما .سینی را به دست مادرش داد و خودش کنارم نشست.سینی لیوان ها از راه رسید
بی میلی  تشکر کرد و با ویانپ.نشسته بود بشقابی را برداشت و شروع به غذا کشیدن برای پویان کرد

مشغول خوردن شد،در حالی که همه می دانستیم خورش قیمه از غذاهای مورد عالقه پویان است که از 
  .دوران کودکی آن را به همه غذاهای دیگر ترجیح می داد

 که حواسش به ما بود و آن سوی من نشسته بود،سرش را جلو آورد و به نحوی که فقط من و پویان بابک
  :بشنویم گفت

  .این طوری اشتهای منو هم کور می کنین.خدا سر میز شام این قیافه ها رو به خودتون نگیرینتو رو -
پویان زودتر از همه از سر میز بلند شد و از مادرش تشکر . به زیر انداختم و شروع به خوردن کردمسر

  :خاله زهره به بشقاب پر او نگاه کرد و با اعتراض گفت.کرد
  !جان،این که غذای مورد عالقه ات بودتو که چیزی نخوردی پویان -
قراره روی .می دونم مامان،دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه بود اما من عجله دارم و باید برم پیش امیر-

  .دکلمه کمی کار کنیم تا کوتاه تر بشه
  : به طرف بابا و مامان چرخید و گفتبعد

  ...نببخشید که نمی تونم کنارتون باشم،می دونم که درک می کنی-
  : بلند شد و با او دست داد و مامان لبخند پرمهری زد و گفتبابا
  !برو پسرم،امیدوارم موفق باشی-

 بی توجه به من که برگشته بودم و خیره نگاهش می کردم زیر لب خداحافظی کرد و بیرون پویان
گ در دلم غمی گن.برگشتم و به بابک نگاه کردم،سرزنش آمیز سر تکان داد و مشغول خوردن شد.رفت

چرا .دمتالش می کردم خود را بی تفاوت نشان دهم اما قادر به فرو بردن بغض نهفته در گلویم نبو.نشست
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پویان طوری رفتار می کرد که همیشه در مقابل او احساس حماقت و بچگی کنم؟این روزها تقریبا مدام با 
  .نه دار نبودهم درگیر بودیم در حالی که قبال اختالف های ما به این شدت و دام

فقط در این بین بابک بود که حواسش به . بی توجه به تفکرات من همچنان مشغول خوردن بودنددیگران
لیوان دوغ را پر کرد و کنار دستم گذاشت .بی اشتهایی من بود و حدس می زد از رفتار پویان مکدر هستم

  :و زمزمه کنان گفت
   باعثش می شی؟تو که طاقت ناراحت کردن کسی رو نداری پس چرا-
  .کی گفته من ناراحتم؟خیلی هم خوشحال و سرحالم-
  !درسته،از ظرف غذات معلومه که چقدر سرحالی-
  .خیال باطل نکن،میل به غذا ندارم-
به جای این که شام رو به دهن هر دوتون زهر کنی ،بهتر .خب اینم از عواقب سر به سر دیگرون گذاشتنه-

   بر حسب ظاهر ناچار نشه بره خونه امیر؟نبود کوتاه می اومدی تا طرف هم
  : گفتمطلبکارانه

  اصال برای چی اون کوتاه نمی یاد؟.بی خودی گناه لجبازی برادرت رو گردن من ننداز-
  .چون اونم درست عین خودت کله شق و یکدنده ست-
  :به خاله زهره که آن سوی میز نشسته بود نگاه کردم و گفتم. ترشرویی رو برگرفتمبا
  !تون درد نکنه،خیلی خوشمزه بود خاله جوندست-
  .اما تو هم که هیچی نخوردی عزیزم-
  .اون قدر ازم پذیرایی کردین که دیگه برای شام جایی نموند.این دیگه تقصیر خودتونه-

  : و با رضایت گفتخندید
  .قابل شما رو نداشت.نوش جان دخترم-
دو را با اصرار راضی کردم که شستن ظرف ها را به بعد هر . کمک مامان و خاله زهره میز را جمع کردیمبا

باالخره قبول کردند و با سینی چای از آشپزخانه بیرون .عهده من بگذارند و خودشان کنار دیگران بنشینند
  .رفتند

  : آریان به آشپزخانه آمد و در حالی که دستهایش را می شست پرسیدعمو
  کمک نمی خوای؟-
  .نه عمو جان،ممنون-

نگاهش کردم و به چهره خندانش لبخند .و با خشک کردن دستهایش خود را مشغول ساخت کرد درنگ
  :حوله را آویزان کرد و با لبخندی محبت آمیز پرسید.زدم

  راستی جواب شهریار چی شد،فکرهاتو کردی؟-
  .هنوز نه،دیدین که مامان مهلت گرفت تا بعد جواب بدیم-
وگرنه حتما همگی فکرهاتون رو کردین و می دونین جواب این مهلت که برای خالی نبودن عریضه بود -

  شهریار چیه؟
  :زیرکانه گفتم. او که کنجکاوانه منتظر جواب بود چشم دوختمبه
  .می خوام شهریار رو محک بزنم،بعد جواب نهایی رو بهش می دم-
  چطور می خوای امتحانش کنی؟-
می خوام توی این مدتی که مرخصی . کردهما شش سال از هم دور بودیم و نمی دونم اون چقدر تغییر-

هستم صبر و استقامتش رو محک بزنم و ببینم مهر و محبتش تا چه اندازه پایداره و می شه روش حساب 
  .کرد

خودش خبر نداره که در بوته آزمایش گذاشته شده و داره .دلم به حالش می سوزه!پس بیچاره شهریار-
  .فدایی اون بودم،هوشیارش می کردم که مواظب خودش باشهاگه یک کمی طرفدار و .امتحان پس می ده

  :عمو عطوفت آمیز گفت. صدای بلند خندیدمبا



   عشقبانیرق   

  
 

 

54

سعی کن عجوالنه قضاوت نکنی .امیدوارم هر تصمیمی که می گیری عاقالنه و از روی فکر و درایت باشه-
گه غیر از این باشه و به پایه ای برسی که عین یک عاشق به معشوقت ایمان و اعتقاد داشته باشی چون ا

 نه کسی رو تایید ماز روی احساس یا خش.بدون که خوشبختیت رو باختی و در معامله ازدواج ضرر کردی
خیلی از آدما توی شرایط مختلف خودشون رو نشون می دن در حالی که از ظاهرشون .کن و نه تکذیب

از روی عقل انتخاب کنی،درست عین اگرچه تو اون قدر عاقل و باشعور هستی که .نمی شه به چیزی پی برد
  .گرفتمادرت که در سخت ترین شرایط،بهترین تصمیم رو در زندگی هردومون 

همه افکارم معطوف به سخنان او . سردرگمی به عمو که با این حرف از آشپزخانه بیرون رفت نگاه کردمبا
  .شده بود

  :مو گفتع.صحبت درباره سفر شمال بود. ها را که شستم به سالن رفتمظرف
  ...امروز آقای حبیبی اومده بود فروشگاه و می گفت که-

  : پرسیدپدر
  منظورت پدر رهامه؟-
بهم پیشنهاد کرد اگه .می گفت برای توسعه مغازه می خواد یکی از ویالهای شمالش رو بفروشه.بله درسته-

ی موندن داشته باشیم و مایلم اونو ازش بخرم و منم کلید اون جا رو گرفتم که هم در سفر شمال جایی برا
 هم می خوان برن ااز قرار معلوم زن و دخترش هم برگشتن و اون.هم اگه پسندیدیم اونو بخریم

این جوری اگه ویال رو خواستیم می تونم همون جا .گمون کنمتا ما بریم اونا هم به اونجا رفته باشن.شمال
  .معامله رو جوش بدم

  :ادم به سمت بابک خم شدم و گفتم طور که به حرف های عمو گوش می دهمان
  !پس بگو چرا چند روزه رهام این طرفا پیداش نیست،مامانش برگشته-

  : تکان داد و گفتسر
بی معرفت دو روزه که بهم سر .اتفاقا امروز تلفنی باهاش حرف زدم،دلم براش خیلی تنگ شده بود-

 یعنی چی،گفت همون جریان پیدا کردن گفتم.بهت سالم رسوند وگفت به نیکتا بگو سالم و دعا دارم.نزده
  !اگه کارم رو راه بندازین شب و روز براتون دعا می کنم.خواستگار برای خواهرم دیگه

  :بابک هم خندید و گفت. زیر خندهزدم
گمونم صبر و تحملش تموم شده،دو ساله با روشنک نامزده و دیگه وقتشه که سور و سات عروسیش رو به -

  .ش آوردهحسابی جو.راه بندازن
  :بعد یک دفعه موضوعی به یادم آمد و پرسیدم. زدملبخند

  راستی مگه قرار نبود آوا بیاد خونه تون،پس چی شد؟-
شایدم تا اون موقع پاسپورت آوا آماده بشه و اونم باهاشون .سفر خاله اینا یک ماهی عقب افتاده-

  .هنوز معلوم نیست.بره
  :دن چای بود خیره شدم تکان دادم و به بابک که در حال نوشیسر
قبل از شام در مورد چی با پویان حرف می زدی؟جسته و گریخته یه چیزهایی شنیدم اما متوجه نشدم -

قراره پویان چه چیزی رو ببینه که مطمئن بودی خوشش می یاد و رهام هم اونو پسندیده .چی می گین
  بود؟

  : تعجب پرسیدبا
  !تو به حرفامون گوش می دادی؟-
  .حاال تو کاملش رو بهم بگو.تفاقی یه چیزهایی شنیدمنه فقط ا-
  !نمی تونم بگم،این یه رازه بین من و پویان-
  چه رازیه که رهام هم خبر داره؟-
  !خب من و پویان و رهام-
  .لوس نشو بابک،بهم بگو وگرنه از شدت فضولی دق می کنم-
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  :سرش را جلو آورد و نجواکنان گفت.خندید
  ی؟قول می دی به کسی نگ--

  .حاال بگو دیگه.قول قول-
برای سالگرد ازدواج مامان و بابا ترتیب بافت یه تخته فرش یک و نیم متری رو دادیم که روش تاریخ روز -

ازدواجشون حک شده،طرح اونو پویان ریخته،فرش بافامون هم بهمون قول دادن که فرش رو به موقع 
 کار رو زمانی که نم. تونیم فردا تحویلش بگیریمحاالم تماس گرفتن و گفتن آماده ست و می.آماده کنن

کار قشنگی شده،از فرش بافها خواستم اسم من و پویان رو هم به عنوان اهدا کننده .نیمه آماده بود دیدم
می دونم فرش اون قدر تحسین .امشب همین جریان رو به پویان می گفتم که تو متوجه شدی.روش ببافن

با تحسین به ! قابش کنیم چیز جالبی بشهقتیگمون کنم و .ان رو هم می برهبرانگیزه که دل مشکل پسند پوی
  :بابک نگاه کردم و گفتم

  سالگرد ازدواجشون چه روزیه؟-
  .دوشنبه همین هفته-
  !یعنی اولین شبی که در شمال هستیم-
  .آره،برای همین می خوایم ترتیب یه جشن کوچولو رو براشون بدیم-
  ...و بابا می گم که فکر یک هدیه خوبپس منم به مامان !چه عالی-
می دونی که بابا زیاد پایبند این برنامه ها نیست،نمی خوام .نه نیکتا،خواهش می کنم به کسی چیزی نگو-

  !قضیه زودتر از موعد لو بره
  : و گفتمخندیدم

 نمی تونی باشه،بذار پدر و مادر منم تو اون شب غافلگیر بشن اما خودم براشون هدیه می گیرم،اینو که-
  .ازم نخوای

حس می کردم .نیم نگاهی به دیگران که هنوز مشغول لیست برداری بودند انداختم. رضایت سر تکان دادبا
  :با خواهش پرسیدم.زمان پرسیدن سوال اصلی فرا رسیده است

  اگه یه سوال بکنم جوابش رو می دی؟-
  .بستگی داره چه سوالی باشه اما تو بپرس-
  !ید جواب بدیاذیت نکن بابک با-
  یعنی زوره؟-
  .آره زوره،باید بگی-

  : و گفتخندید
  .حاال تو بپرس بعد چونه بزن-
  .نه باید قول بدی-
  : سماجت گفتبا
  .تا ندونم چی می خوای بپرسی که نمی تونم قول بدم،پس اصرار نکن-

 همیشه زود کوتاه مثل.می شناختمش و حتم داشتم طاقت نمی آورد. برچیدم و با قهر از او فاصله گرفتملب
  :آمد،نگاهم کرد و با لحنی شیطنت آمیز گفت

  حاال یه نیمچه قولی می دم،خب چی می خوای بدونی؟-
می خوام بدونم آیا پویان به خاطر ارمغان داره آوا رو کنار می زنه یا واقعا دلش نمی خواد با فامیل -

  ازدواج کنه؟
  :گفتم.لبهایش خاموش بوددر نگاهش لبخند نشسته اما . خیره نگاهم کردخیره

چرا حرف نمی زنی؟می دونم که از همه اسرار پویان با خبری پس نمی تونی حاشا کنی و بگی نمی -
  .دونی
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اما من واقعا از احساس پویان نسبت به ارمغان خبر ندارم و نمی دونم اون در موردش چطوری فکر می -
  .کنه

  .یه سالگرد ازدواج رو به عمو و مادرت می گماگه نگی می رم جریان هد.به من جواب سرباال نده-
  : گفتهراسان

  .نامردی نکن نیکتا،تو قول دادی-
  !تو هم قول دادی که جوابم رو بدی ولی حاال داری از زیرش در می ری-
  !ای بابا تو هم عجب آدم پیله ای هستی ها-

  : گفتانگشتم را به حالت تهدید باال بلند کردم که آرام. نگاهش کردملبخندزنان
حاال که اصرار داری بدونی بهت می گم ولی اگه بخوای ازش بر علیه پویان استفاده کنی .باشه می گم-

  فهمیدی؟. هیچ وقت نمی بخشمت
  .قسم می خورم که رازدار باشم و اصال به روش نیارم که چیزی می دونم-

  : ای درنگ کرد و بعد با تردید گفتلحظه
ته و دلش نمی خواد ازدواج فامیلی داشته باشه،مامان هم خیلی اصرار پویان در مورد آوا حقیقت رو گف-

با وجود این که می دونه پویان مخالفه اما هنوز امیدواره که .داره و دلش می خواد پویان رو راضی کنه
 تا زمانی که نتونه از فکر وروزی بتونه اونو مجاب کنه ولی خبر نداره که پویان دلش یک جا دیگه اسیره 

  . دلبستگی بیرون بیاد نه تنها به آوا و ارمغان بلکه به هیچ دختر دیگه ای فکر نمی کنهاین
تصور عاشق بودن پویان آن قدر برایم جالب بود و تازگی داشت که . زده به بابک چشم دوخته بودمحیرت

  :پرسیدم.بابک چشمهایش را بسته بود و در سکوت فکر می کرد.گیج شده بودم
  .یک دختر دیگه است پس چرا به خاله زهره نمی گه تا بره براش خواستگاریاگه پویان عاشق -
  !چون اون دختر حاال مال یکی دیگه ست-
  : سردرگمی زمزمه کردمبا
  خب چرا پویان زودتر اقدام نکرد،قبل از این که اون شوهر کنه؟...یعنی اون...یکی دیگه-
بشه و بعد حرفاش رو به مامان و بابا بزنه که چون منتظر بود جواب امتحانات کارشناسی ارشدش داده -

  .متاسفانه یکی دیگه زرنگی کرد و مرغ خیال پویان از قفس خودش پرید
  !پس اون دختر به تازگی ازدواج کرده-

از اندوهی که یکباره احاطه ام کرد متعجب . در سکوت چشم بر هم فشرد و من نیز نفسی عمیق کشیدمبابک
پویان مشکل داشتم اما حاال که پی به علت اندوهش برده بودم دلم برایش می اگرچه این روزها با .شدم

  .سوخت و احساس می کردم من نیز او را حسابی آزرده ام
  : آب دهانش را قورت داده و بعد یکباره بلند شد و گفتبابک

  .من باید برم بیرون،می بخشی که نمی تونم بیشتر از این باهاتون باشم-
به آن چه شنیده بودم . جمع عذر خواست و با توضیح کوتاهی به خاله زهره بیرون رفت خیلی سریع ازبعد

فکر کردم؛در فامیل و آشنایان به دنبال دختری می گشتم که به همین زودی ها ازدواج کرده باشد اما 
 است که ما هم دهیادم آمد در طی سال چندین ازدواج در فامیل عمو آریان و خاله زهره اتفاق افتا

تالش کردم به یاد بیاورم پویان در کدامین جشن شرکت نکرده .کمابیش در اغلب آنها شرکت کرده بودیم
تا به این ترتیب بفهمم ازدواج کدام دختر باعث ناراحتیش شده است؛اما هر چه فکر کردم به جایی 

  .نبودظاهرا پیدا کردن دختر مورد عالقه پویان به این آسانی ها .نرسیدم
مانی که خانه عمو آریان را ترک کردیم،نه پویان و بابک به خانه برگشتند و نه من توانستم به  شب تا زآن

حتی زمانی که به خانه رفتیم تا پاسی از شب رفته به کنکاش مشغول بودم و ذهنم .جواب پنهان خود برسم
  .درگیر یافتن معمای مجهول بود اما موفق نشدم

  . شب با خیالی آشفته به خواب رفتمآن
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   پنجمفصل
  

 سروده های تعزیه را برای عمو آریان و یک کتاب روانشناسی که مورد عالقه خاله زهره بود را کتاب
  .انتخاب کردم و از فروشنده خواستم هر دو را کادوپیچی کند

آن روز اولین روز . خانه که رسیدم کتابها را در کف ساک مخفی کردم و دیگر وسایلم را روی آن چیدمبه
  . ام بود و قرار بود صبح روز بعد راهی شمال شویممرخصی

 آن روز چندین بار تماس گرفته بود و من با وسواس تالش می کردم مراقب باشم و از همراهی عمو شهریار
  .آریان و خانواده اش حرفی نزنم

  : متفاوت با همیشه دلتنگی می نمود و با صراحت گفتشهریار
قاتهای از پیش تعیین شده رو به هم بزنم،حتما همراهتون می اگه می تونستم قرار جلسه ها و مال-

  !این سفر می تونست برامون خاطره انگیز باشه.اومدم
  : خنده گفتمبا
  !عجله نکن،فرصت برای سفر و همراهی هست آقای رئیس-
  !تا قید همه چیز رو بزنم و باهاتون بیام)بگو(معنی این حرف اینه که جوابت مثبته؟اگه این طوره -
کی گفته معنی حرف من اینه که جوابم مثبته؟من هنوز دارم فکر .این همه از خودراضی و عجول نباش-

  .می کنم تا به نتیجه نهایی برسم آقا
  : و با لحنی پر از غرور گفتخندید

فکر می کنی می تونی .اگه به قول تو از خودراضی و عجولم برای اینه که می دونم چه تیکه نابی هستم-
   از من جواب بدی نیکتا خانم؟به بهتر

  !دارم دنبالش می گردم،اگه پیداش کردم حتم بدون که جوابت منفیه آقای متکبر-
  : خندید و گفتدوباره

  !می دونم که تو همسفر دائمی و ابدی زندگی منی قشنگم.اما قلب من پیش از تو جواب رو بهم رسونده-
احساس » .رفاش رنگ و بوی حرفای بابا رو دارهچقدر این ح« بر هم فشردم و در دل زمزمه کردمچشم

دیدگاهم نسبت به او تغییر کرده و از این .می کردم کم کم حضور شهریار را در زندگی ام معنادار می بینم
 هنوز خلسه کلماتش تماستا دقایقی پس از قطع .که دیگران او را برایم انتخاب کرده بودند عصبانی نبودم

 و مرا به نقطه ای می رساند که عمو یادآور شده بود؛به جایی که او را برای تک با من بود؛تسکینم می داد
  .تک لحظه های زندگیم بخواهم و همچون معشوقی،عاشق خود را باور کنم

به او قول دادم به محض رسیدن به . باز هم در واپسن لحظات شب تماس گرفت و اظهار دلتنگی کردشهریار
برخالف همیشه به پرگویی پرداخت .از بابت به سالمت رسیدنمان راحت کنمشمال تماس بگیرم و خیالش را 

 این ده روز میزان طیتصمیم داشتم در .و به راحتی مشخص بود که از این دوری تا چه اندازه مکدر است
عشق و عالقه اش را محک بزنم اما شهریار پا را فراتر گذاشته و قبل از رفتن،با سر بلندی و موفقیت از این 

همین، غرور کاذب من را تسکین می داد و رفته رفته تحت تاثیر توجهات او قرار .امتحان بیرون آمده بود
  .می گرفتم،به گونه ای که حس می کردم من نیز از دوری او دلتنگ خواهم شد و به حضورش نیاز دارم

از .بخشیده بودند چادر سیاهش را بر سطح شهر کشیده و ستارگان نقره گون پهنای آسمان را زینت شب
  .سفری که در پیش داشتیم هیجان زده بودم

این عادت بد همیشه آزارم می داد؛هر وقت قصد سفر . طی شب چندین بار از خواب پریدم و بیدار شدمدر
  .یا کار مهمی داشتیم،از شب قبل آرامش خود را از دست می دادم و نمی توانستم درست بخوابم

بلند شدم وضو گرفتم و به نماز .شدم،صدای اذان به گوش می رسید مرتبه زمانی که بیدار آخرین
در خلوت عاشقانه ام با خدا به .نماز آن روز صبح با چنان خلوصی همراه بود که من را منقلب کرد.ایستادم

 و همه جوان ها اشدراز و نیاز پرداختم و از درگاهش تقاضا کردم که هر تصمیمی می گیرم بی پشیمانی ب
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به راستی .زمانی که سر از سجده برداشتم احساس آرامشی عمیق احاطه ام کرده بود.خیر شوندعاقبت به 
  .که یاد خدا به دلها آرامش می دهد و این واالترین موهبتی است که نصیب ما انسان ها شده است

ش می از طبقه پایین سر و صدایی به گو. وسایل را که مورد نیازم بود برداشتم و در ساک گذاشتمآخرین
لباسهایم را پوشیدم و در آینه به خود .رسید که نشان می داد مامان و بابا هم در حال آماده شدن هستند

 بلندم را از بابا به ازث برده متکامال شبیه به مامان بودم و فقط قد و قا.نگاه کردم و با رضایت لبخند زدم
رثیه فوق العاده مامان بود و من از این بودم؛موهای بلوطی،رنگ و چشمهای عسلی و پوست مهتابی رنگم ا

  . همه شباهت خوشحال بودم
مامان و بابا همه وسایل را به داخل ماشین منتقل کرده بودند،فقط یکی دو تا پتو و . طبقه پایین رفتمبه

  :بابا با لبخند گفت.مالفه اضافی بود که آنها را برداشتم و روی صندلی عقب ماشین پهن کردم
  درست نمی گم؟!برای یه استراحت طوالنییک جای راحت -
  .دقیقا،می خوام همه راه رو بخوابم تا دیگه اون جا یه لحظه رو هم از دست ندم-
  .فکر خوبیه،خوش به حالت عزیزم-

  :پرسیدم. با سبد حاوی وسایل صبحانه بیرون آمد،بابا به سوی او رفت و سبد را از دستش گرفتمامان
  ن؟دوربین رو که فراموش نکردی-
  .توی داشبورده،چند حلقه فیلم هم برای احتیاط آوردم-
  .خوب کردین،باید تمام لحظه های این سفر رو به تصویر بکشم-

  : سبد را روی پتوهای صندلی عقب گذاشت و گفتبابا
  ! البته اگه خواب این اجازه رو بهت بده-

  :بابا کش و قوسی به خودش داد و گفت. زدملبخند
دیگه کم کم داشتم افسردگی می گرفتم،چقدر خوبه که .فر درست و حسابی نرفتیمخیلی وقته به یه س-

  .چند روز از کارهای شرکت دورم
  بابابزرگ برای اداره شرکت مشکلی نداره؟-
  .نه عزیزم،اون صاحب اصلی شرکته و خیلی بهتر از من می تونه اون جا رو اداره کنه-

  : نگاهی به ساعت کرد و گفتمامان
  .االن دیگه سر و کله آریان پیدا می شه.ده،بهتره بریم بیرونساعت شش ش-

مامان هم سوار شد و من . سر تکان داد و نگاهی به الستیک های ماشین انداخت،بعد پشت فرمان نشستبابا
  .منتظر ماندم تا ماشین بیرون برده شود و در خانه را ببندم

و آریان که عقب عقب بیرون می آمد پیدا  حال سوار شدن بودم که از ابتدای کوچه،ته ماشین عمدر
  :بابا با خنده گفت.شد
  !راس ساعت شش سر قرار اومدن!به این میگن آدم وقت شناس خوش قول-

 تایید سخنان بابا به رو به رو نگاه می کردم که متوجه شدم عمو ماشین را کنار کشید و صندوق عقب در
  :مامان با تعجب گفت.از حیاط بودماشین پویان هم پیدا شد که در حال بیرون آمدن 

  !چرا پویان با ماشین خودش می یاد؟توی ماشین آریان که جا برای همه شون هست-
  : هم کنجکاوانه به پویان که حاال پیاده شده بود تا در را ببندد نگاه کرد و با شیطنت گفتبابا
یقین .در دل با خود خندیدم!البد خواستن آریان و زهره رو تنها بذارن،چون بابک هم همراه پویانه-

داشتم جایی در صندوق عقب ماشین پویان،قالیچه اهدایی جا خوش کرده تا در شب ازدواج به دست پدر و 
  .مادرش سپرده شود

پویان سرگرم پاک کردن شیشه . ماشین را جلوی خانه عمو نگه داشت و مشغول سالم و احوالپرسی شدیمبابا
بابک هم با حرکت آرام سر به سالمم جواب داد و . صبح به خیر گفتماشین بود و خیلی مختصر سالم و

  .نگاهش را برگرفت
  : رو به عمو آریان کرد و گفتبابا
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این طوری همدیگه رو گم نمی کنیم و .شما جلو بیفت،من پشت سرت می یام و پویان هم دنبالمون باشه-
  .می تونیم توی راه یه جایی نگه داریم تا صبحانه بخوریم

بابا به دنبال او به راه افتاد و من در حالی که از آینه،پشت سر را .قبول کرد و پشت فرمان قرار گرفت عمو
مامان که هنوز ذهنش درگیر حل معمای ماشین .تماشا می کردم متوجه شدم که پویان هم حرکت کرد

  :آوردن پویان بود با تردید گفت
از .اشت یا حوصله اش سر رفت بتونه راحت برگردهفکر می کنم پویان ماشین آورده که هر وقت کاری د-

  !قرار،خیال نداره تمام مدت رو در شمال بمونه
  : در جواب گفتبابا
درست عین آریان،خستگی ناپذیره و هیچ وقت خسته نمی .این پسر هم که یک سر داره و هزار سودا-

  .ایط بهش احترام بذارمنمی دونم چرا مهر عجیبی از اون در دلمه که باعث می شه تو تمام شر.شه
  : که صدایش سرشار از تحسین یود گفتمامان

خدا می دونه همیشه آرزو داشتم یه پسری مثل اون داشته باشم که محسنات .منم خیلی دوستش دارم-
  !اونو داشته باشه

  : اعتراض گفتمبا
  چرا همه اش دارین از پویان تعریف می کنین؟چرا یک کمی هم از بابک نمی گین؟-
  .ن اونا با هم در بعضی جاها فرق دارن و چیزی که در پویان هست در بابک نیستچو-
  .اخالق بابک خیلی از پویان بهتره! درسته،در پویان بداخالقی و تند زبانی هست که در بابک نیست-
پویان نه تنها بداخالق نیست که خیلی هم خوش قلب و مهربونه،فقط رک و بی .اشتباه نکن دخترم-

  !ه اینم تو باهاش مشکل داریپرواست ک
شما چون دوستش دارین نسبت بهش تعصب دارین اما من می دونم که بابک خیلی از اون قابل تحمل -

  !تره
برای دقایقی همه سکوت کردیم تا . سکوت کرد و من نیز ترجیح دادم دیگر به این بحث ادامه ندهممامان

  .هایش را آکنده از هوای تمیز صبحگاهی کردباالخره بابا نفس عمیقی کشید و با حظی وافر ریه 
رخوت خواب در تنم رخنه می . خنکی که به صورتم می خورد،به همراه بدخوابی شبانه گیجم کرده بودباد

دراز کشیدم و همان طور که به حرفهای مامان و بابا گوش می دادم اسیر .کرد و باعث خماری ام می شد
  : صدایم می کردمیدم،فقط زمانی به خود آمدم که مامان به آرانمی دانم چقدر خوابی.دنیای خواب شدم

  .نیکی جان بلند شو دخترم،می خوایم صبحانه بخوریم-
  !صبحانه نمی خوام مامان،بذار بخوابم-
  .این طوری تا ظهر ضعف می کنی.بلند شو صبحانه بخور،بعد هر چقدر خواستی بخواب.نمی شه عزیزم-
مامان با کمک بابا وسایل صبحانه را .شین کنار جاده توقف کرده بودندهر سه ما. تنبلی دیده گشودمبا

به ساعت نگاه .بلند شدم و نشستم،خوب خوابیده بودم و نیمی از کم خوابی ام جبران شده بود.بیرون برد
 زهره موکت را پهن کرده هعمو آریان و خال.از ماشین پیاده شدم.کردم؛چیزی به ساعت نه باقی نمانده بود

پویان و بابک کمی آن طرف تر ایستاده بودند و به دره .ال با کمک مامان وسایل سفره را می چیدندو حا
سرسبز و عمیقی که زیر پایشان بود نگاه می کردند،با صدای خاله زهره هر دو برگشتند و سر سفره 

 جمع را می مالفه کوتاهی دور خود پیچیده و خواب آلود سر به بازوی بابا تکیه داده بودم و.آمدند
  :بابا با مهربانی دستی به سرم کشید و پرسید.نگریستم

  خوب خوابیدی؟-
  .آره خیلی بهم چسبید،اگه مامان بیدارم نکرده بود تا ظهر می خوابیدم-

  :عمو آریان به مالفه ای که دورم بود اشاره کرد و پرسید. زدلبخند
  تو هم مثل مژگان سرمایی هستی؟-
  !مثل مامان خوش خوابم.بم رو بغل کردم که نپرهاین طوری خوا.نه عموجان-
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پویان لبخندی کج زد و همان طور که استکان چای را از دست مادرش می گرفت یک لحظه . خندیدندهمه
  .نگاهم را برگرفتم و به مامان نگاه کردم.نگاهم کرد

  : طور که می خندید،استکان چای و ظرف پنیر را جلویم گذاشت و گفتهمان
این طور که معلومه می خوای همه راه رو خواب .ه ات رو بخور و برو ادامه خوابت رو ببینبیا صبحان-

  .باشی
می تونین با آسودگی قربون خاطر صدقه هم .این طوری تو و بابا هم راحتین.دقیقا همین خیال رو دارم-

  .برین
  . شیطون نشو نیکتا،صبحانه ات رو بخور-
  :یست خیره شدم و پرسیدم بابا که عاشقانه مامان را می نگربه
  دروغ می گم بابا؟-
نه عزیزم اما فراموش نکن اگه در فضای شاعرانه ما صدای چهچهه قناری قشنگمون هم باشه بیشتر خوش -

  .می گذره
  !پس دنبال مزاحم نگردین.نه دیگه این طوری خلوتتون به هم می خوره-

  : خندید و شیطنت آمیز گفتبابا
  .چشم هر چه شما بفرمایید-

 زهره که از شوخی صمیمانه من با پدر و مادرم همیشه بر سر شوق می آمد،لقمه کوچکی نان و پنیر و خاله
  :گردو درست کرد و آن را به سویم گرفت و گفت

  !الحق که دختر مژگان و علی هستی،کم نمی یاری-
  !پس چی فکر کردین؟باالخره در مکتب اونا درس گرفتم خاله جون-

ردم اما حواسم به سکوت بابک و پویان هم بود که آرام و بی حرف صبحانه می  زبانی می کشیرین
هر بار که نگاهم به چهره از خودراضی و بی اعتنای پویان می افتاد،بیشتر به این باور می رسیدم .خوردند

 دیگری دکه با نادیده گرفتنم جواب بگومگوی دو شب پیش را می دهد و جز کم محلی و آزار قص
 نیز تصمیم گرفتم شیوه خودش را در پیش بگیرم و اجازه ندهم بازتاب این کارش سبب شود تمام من.ندارد

بساط .مدتی را که در سفر هستم ناراحت و زخمی باشم و به دنبال فرصت بگردم تا کارهایش را تالفی کنم
ر که چشم هایم  کردم و همان طوبجای خوابم را مرت.صبحانه را که جمع کردیم دوباره سوار ماشین شدیم

  :را می بستم گفتم
  !با این صبحانه سنگینی که خوردم دیگه تا شب هم گرسنه نمی شم.لطف کنین برای ناهار صدام نکنین-

  : خندید و با اطمینان گفتمامان
سفر اشتهای آدم رو باز می .بخواب اما مطمئن باش کمتر از یکی دو ساعت دیگه خودت بیدار می شی-

  !رای ناهار،تو بیشتر از بقیه گرسنه باشیشرط می بندم ب.کنه
 حالی که خیال نمی کردم پیش بینی مامان به حقیقت بپیوندد دوباره خوابم برد اما زمانی که چشم در

با خود .به ساعت نگاه کردم نزدیک به سه بعدازظهر بود.گشودم حس کردم به شدت گرسنه هستم
 بگم وریچه اشتباهی کردم،حال چط!بیدارم نکرده اندحتما به پیشنهادم عمل کرده و برای ناهار «گفتم

  »گرسنه ام؟
  : افکار خود درگیر بودم که مامان متوجه من شد و با لبخند گفتبا
  !باالخره بیدار شدی،چقدر می خوابی نیکتا؟تو که پوست خواب رو کندی-

 کردم بابا از آینه سالم.عضله های گردنم بر اثر یک طرف خوابیدن کمی درد می کرد. شدم و نشستمبلند
  :با احتیاط پرسیدم.نگاهم کرد و جواب داد

  برای ناهار نگه داشتین؟-
  .از بعد از صبحانه یکسره تا اینجا اومدیم.هنوز توقف نکردیم-
  !خب خدا رو شکر،ترسیدم ناهار رو از دست داده باشم-
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  . برگشت و با خنده نگاهم کردمامان
گرسنه بودم و به سرعت .ابل اولین رستوران سر راه توقف کردیم به ساعت چهار نمانده بود که مقچیزی

کمی .جایی سرسبز و پرطراوت بود.از رستوران بیرون آمدم و به اطراف چشم گرداندم.غذایم را خوردم
 و در امتداد یختباالتر،جوی آبی کوچک از باالی تخته سنگی،آبشار گونه سر می خورد و به پایین می ر

 زیادی را آبیاری می کرد و آخر سر به حوضچه طبیعی وسیعی که به پشت رستوران مسیر،گل و سبزه های
  .ختم می شد راه می یافت

  
دقایقی بعد بابک و پویان . داخل ماشین دوربین را برداشتم و مشغول فیلمبرداری از مناظر اطراف شدماز

دوربین را به .ی دوستانه زدپویان به سمت ماشین رفت اما بابک به طرفم آمد و لبخند.هم بیرون آمدند
  :همان طور که نزدیک می شد پرسید.سویش چرخاندم

  چه کار می کنی؟-
  !از طبیعت بی جان فیلم می گیرم-
  !ای بابا،جاندارها رو ول کردی چسبیدی به بی جان ها-
  !آخه بی جان ها آزار و اذیتشون کمتره-

  :کنارم ایستاد و گفت.خندید
  کمبود خواب داری؟.ن رد شدیم،تو خواب بودیهر بار که از کنار ماشینتو-
  . نه اما می خوام در طول راه بخوابم تا وقتی رسیدیم حسابی سرحال باشم-
پس سخت نگیر و از دیدن .هوای شمال مرطوبه و آدم رو خواب آلود می کنه.خودت رو خسته نکن-

  .طبیعت لذت ببر
  :پرسیدم. تکان دادمسر
  ؟این طور که می ریم کی می رسیم-
گمون کنم اگه این طوری بریم .خب توقفها طوالنیه اما چون رانندگی خسته کننده ست براشون الزمه-

  .فردا صبح برسیم
  : پرسیدمکنجکاوانه

  .تو چرا رانندگی نمی کنی؟همه اش پویان پشت فرمونه-
  .ممن زیاد از رانندگی خوشم نمی یاد،یعنی یه جورایی وحشت دار.رانندگی پویان بهتر از منه-
آخرش که چی؟یعنی نمی خوای حتی شب عروسیت هم پشت فرمون بشینی و عروس خانم رو از -

  آرایشگاه برگردونی؟
  :نگاهی به سویم انداخت و گفت. خندیدشادمانه

  !اول روسش رو پیدا کن،بعد جوش رانندگی منو بزن-
  .نیبگردی خیلی زود پیدا می ک.تنبلی از خودته،پیدا کردن عروس که کاری نداره-
  !برای همینه که تا حاال لنگ موندم.این که درست،اما مهم پیدا کردن بهترین هاشه-
  می خوای من برات پیدا کنم؟-
  سراغ داری؟-
  !حی و حاضر،بهت قول می دم برای شوهر کردن جون می ده.یکیش همین ارمغان صفایی.آره-

  :سیدبعد در حالی که رگه های شوخی در صدایش موج می زد پر. کردسکوت
  از کجا می دونی چشم ارمغان دنبال شوهره؟-
حتی برای .از اون جایی که توی کالس برای همه پسرها قر و غمزه می یاد و با همه اونا سر شوخی داره-

  !پویان هم چشم و ابرو می یاد
  واقعا،خب عکس العمل پویان چیه؟-
  ...هیچی،بهش کم محلی می کنه عین-
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  :گشت دستش را بلند کرد و تهدیدآمیز گفتان.بابک خندید. را خوردمحرفم
  ...اگه پویان بفهمه به شاگرد با استعدادش ار این حرفا زدی،وای وای!حرف بی ادبی موقوف-
  !تو از کجا می دونی ارمغان تو زمینه موسیقی با استعداده-
م شاید به انگار تو درست می گفتی،کم کم دارم شک می کن.آخه پویان در این مورد زیاد حرف می زنه-

  .خاطر اون آوا رو کنار می زنه
  : گفتممتعجب

  پویان در مورد اون چی می گه؟-
  ...به موسیقی عالقه داره و با جدیت اونو دنبال می کنه و.می گه باهوش و سریع االنتقاله-
  و دیگه چی؟-
  ! این که خوش سر و زبونه و می شه به آینده اش امیدوار بود-

لحن حرف .نمی دانستم قصد شوخی دارد یا حقیقت را می گوید. می خندید این حرفها را می زدوقتی
  :وقتی دید هنوز نگاهش می کنم سرش را جلو آورد و آرام گفت.زدنش مشکوک بود

تا حاال ندیده بودم .اینو فقط به تو می گم اما گمونم یه جورایی توجه پویان رو به خودش جلب کرده-
گار حاال که از دختر مورد عالقه اش ناامید شده،توجه اش به ارمغان ان.پویان از هیچ دختری تعریف کنه

  .بیشتر شده
جای خوابم را مرتب کردم و همان طور که . صبحانه را که جمع کردیم دوباره سوار ماشین شدیمبساط

  :چشم هایم را می بستم گفتم
  !ا شب هم گرسنه نمی شمبا این صبحانه سنگینی که خوردم دیگه ت.لطف کنین برای ناهار صدام نکنین-

  : خندید و با اطمینان گفتمامان
سفر اشتهای آدم رو باز می .بخواب اما مطمئن باش کمتر از یکی دو ساعت دیگه خودت بیدار می شی-

  !شرط می بندم برای ناهار،تو بیشتر از بقیه گرسنه باشی.کنه
اره خوابم برد اما زمانی که چشم  حالی که خیال نمی کردم پیش بینی مامان به حقیقت بپیوندد دوبدر

با خود .به ساعت نگاه کردم نزدیک به سه بعدازظهر بود.گشودم حس کردم به شدت گرسنه هستم
 بگم وریچه اشتباهی کردم،حال چط!حتما به پیشنهادم عمل کرده و برای ناهار بیدارم نکرده اند«گفتم

  »گرسنه ام؟
  : شد و با لبخند گفت افکار خود درگیر بودم که مامان متوجه منبا
  !باالخره بیدار شدی،چقدر می خوابی نیکتا؟تو که پوست خواب رو کندی-

سالم کردم بابا از آینه .عضله های گردنم بر اثر یک طرف خوابیدن کمی درد می کرد. شدم و نشستمبلند
  :با احتیاط پرسیدم.نگاهم کرد و جواب داد

  برای ناهار نگه داشتین؟-
  .از بعد از صبحانه یکسره تا اینجا اومدیم.هنوز توقف نکردیم-
  !خب خدا رو شکر،ترسیدم ناهار رو از دست داده باشم-

  . برگشت و با خنده نگاهم کردمامان
گرسنه بودم و به سرعت . به ساعت چهار نمانده بود که مقابل اولین رستوران سر راه توقف کردیمچیزی

کمی .جایی سرسبز و پرطراوت بود.اطراف چشم گرداندماز رستوران بیرون آمدم و به .غذایم را خوردم
 و در امتداد یختباالتر،جوی آبی کوچک از باالی تخته سنگی،آبشار گونه سر می خورد و به پایین می ر

مسیر،گل و سبزه های زیادی را آبیاری می کرد و آخر سر به حوضچه طبیعی وسیعی که به پشت رستوران 
  .ختم می شد راه می یافت

دقایقی بعد بابک و پویان .اخل ماشین دوربین را برداشتم و مشغول فیلمبرداری از مناظر اطراف شدم داز
دوربین را به .پویان به سمت ماشین رفت اما بابک به طرفم آمد و لبخندی دوستانه زد.هم بیرون آمدند
  :همان طور که نزدیک می شد پرسید.سویش چرخاندم
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  چه کار می کنی؟-
  !ان فیلم می گیرماز طبیعت بی ج-
  !ای بابا،جاندارها رو ول کردی چسبیدی به بی جان ها-
  !آخه بی جان ها آزار و اذیتشون کمتره-

  :کنارم ایستاد و گفت.خندید
  کمبود خواب داری؟.هر بار که از کنار ماشینتون رد شدیم،تو خواب بودی-
  .  باشمنه اما می خوام در طول راه بخوابم تا وقتی رسیدیم حسابی سرحال-
پس سخت نگیر و از دیدن .هوای شمال مرطوبه و آدم رو خواب آلود می کنه.خودت رو خسته نکن-

  .طبیعت لذت ببر
  :پرسیدم. تکان دادمسر
  این طور که می ریم کی می رسیم؟-
گمون کنم اگه این طوری بریم .خب توقفها طوالنیه اما چون رانندگی خسته کننده ست براشون الزمه-

  .برسیمفردا صبح 
  : پرسیدمکنجکاوانه

  .تو چرا رانندگی نمی کنی؟همه اش پویان پشت فرمونه-
  .من زیاد از رانندگی خوشم نمی یاد،یعنی یه جورایی وحشت دارم.رانندگی پویان بهتر از منه-
آخرش که چی؟یعنی نمی خوای حتی شب عروسیت هم پشت فرمون بشینی و عروس خانم رو از -

  آرایشگاه برگردونی؟
  :نگاهی به سویم انداخت و گفت. خندیدادمانهش
  !اول روسش رو پیدا کن،بعد جوش رانندگی منو بزن-
  .بگردی خیلی زود پیدا می کنی.تنبلی از خودته،پیدا کردن عروس که کاری نداره-
  !برای همینه که تا حاال لنگ موندم.این که درست،اما مهم پیدا کردن بهترین هاشه-
  ا کنم؟می خوای من برات پید-
  سراغ داری؟-
  !حی و حاضر،بهت قول می دم برای شوهر کردن جون می ده.یکیش همین ارمغان صفایی.آره-

  :بعد در حالی که رگه های شوخی در صدایش موج می زد پرسید. کردسکوت
  از کجا می دونی چشم ارمغان دنبال شوهره؟-
حتی برای .د و با همه اونا سر شوخی دارهاز اون جایی که توی کالس برای همه پسرها قر و غمزه می یا-

  !پویان هم چشم و ابرو می یاد
  واقعا،خب عکس العمل پویان چیه؟-
  ...هیچی،بهش کم محلی می کنه عین-

  :انگشت دستش را بلند کرد و تهدیدآمیز گفت.بابک خندید. را خوردمحرفم
  ... حرفا زدی،وای وایاگه پویان بفهمه به شاگرد با استعدادش ار این!حرف بی ادبی موقوف-
  !تو از کجا می دونی ارمغان تو زمینه موسیقی با استعداده-
انگار تو درست می گفتی،کم کم دارم شک می کنم شاید به .آخه پویان در این مورد زیاد حرف می زنه-

  .خاطر اون آوا رو کنار می زنه
  : گفتممتعجب

  پویان در مورد اون چی می گه؟-
  ...به موسیقی عالقه داره و با جدیت اونو دنبال می کنه و.االنتقالهمی گه باهوش و سریع -
  و دیگه چی؟-
  ! این که خوش سر و زبونه و می شه به آینده اش امیدوار بود-
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لحن حرف .نمی دانستم قصد شوخی دارد یا حقیقت را می گوید. این حرفها را می زد می خندیدوقتی
  : کنم سرش را جلو آورد و آرام گفتوقتی دید هنوز نگاهش می.زدنش مشکوک بود

تا حاال ندیده بودم .اینو فقط به تو می گم اما گمونم یه جورایی توجه پویان رو به خودش جلب کرده-
انگار حاال که از دختر مورد عالقه اش ناامید شده،توجه اش به ارمغان .پویان از هیچ دختری تعریف کنه

تصور حرفهای بابک . می رفتر جلو را باال زده بود و با ماشین ودر کاپوت.به پویان نگاه کردم.بیشتر شده
اما ظاهرا .کمی دشوار بود هرگز خیال نمی کردم همسر انتخابی پویان دختری با مشخصات ارمغان باشد

ناکامی در راه عشق،قوی تر از استدالل های معمول عمل کرده و او را درگیر تضادهای سلیقگی ساخته 
  .بود

به .نمی دانم به او چه گفت که برگشت و با دقت نگاهم کرد.م دور شد و به طرف پویان رفت از کناربابک
بذار پویان به سراغ هر دختری می «:سرعت رو برگرفتم،دوباره شروع به فیلم برداری کردم و در دل گفتم

  »!کنهخواد بره،فقط خدا کنه کسی باشه که بتونه زبون تند و لحن گزنده اونو تحمل 
شب در .این بار تا شب یکسره در راه بودیم.ون آمدن بقیه از رستوران،دوباره سوار ماشین شدیم بیربا

نزدیکی یک مسجد توقف کردیم و پس از استراحتی کوتاه و به جا آوردن فریضه نماز،مجددا سوار ماشین 
  .شدیم و این دفعه تا زمان رسیدن به مقصد نگه نداشتیم

از ماشین پیاده شدیم و به ویالیی که پیش رویمان بود نگاه .ف کرد پشت ماشین عمو آریان توقبابا
با انکی فاصله در سمت چپ و راست ویالهایی .کردم؛ظاهرزیبایی داشت و جادار و دلباز به نظر می رسید

 چپ متعلق به پدر تعمو گفت ویالی سم.به چشم می خورد که در مقایسه با ویالی ما اندکی کوچکتر بودند
صدای غرش امواج که بر صخره ها می خورد به .وی نم و رطوبت در همه جا به مشام می رسیدب.رهام است

دریا در پشت ویال قرار گرفته .گوش می رسید و من مشتاقانه به هر سو نظر دوختم تا منشا صدا را پیدا کنم
من را به سوی  کمک کنم اما جاذبه دریا ویالمی دانستم کار صحیح این است که در بردن وسایل به .بود

  .خود می کشید و فرا می خواند
امواج متالطم .دریا با تمام وسعت و عظمتش پیش رویم بود. ویال را دور زدم و به ساحل نزدیک شدمآرام

سکوهای سنگی .با سرکشی به کرانه می خوردند و پس از زد و خوردی کوتاه دوباره عقب می کشیدند
  .  می کردوتآدم را به نشستن و تماشای آن همه زیبایی دعپراکنده ای در ساحل تعبیه شده بود که 

صدای امواج،هنگامه ای غریب ایجاد .چشمهایم را بستم و در سکوت گوش دادم. یکی از سکوها نشستمروی
بوی خاص آب همه جا را آکنده بود و من با لذت به این همه مظاهر بدیع طبیعت گوش جان .می کرد

از . آمدمیخورشید آرام آرام باال .نکرده بود و هوا خنکی خاصی داشتهنوز آفتاب طلوع .سپرده بودم
دستش را به شانه ام زد .مامان بود،لبخندزنان کنارم ایستاد.صدای آرام قدمهایی در پشت سر،چشم گشودم

  و گفت
  تو هم مثل من عاشق دریایی؟-
  .گ نیستفکر می کنم توی این دنیای بزرگ هیچ چیز به اندازه دریا قشن.آره مامان-
  .درسته عزیزم اما من به خاطر چیز دیگه ای دریا رو عاشقانه دوست دارم-
  : او نگریستم،با شوری خاص گفتبه
به خاطر این که آبیِ دریا تداعی کننده رنگ چشمهای باباته؛اون قدر دوستش دارم که دلم می خواد -

  !همیشه درونش غرق بشم
  چرا بابا رو این قدر دوست داری مامان؟ -

  :به دریا چشم دوخت و با شیدایی گفت.خندید
در .توضیحش سخته نیکی جان،اما شاید ساده ترین دلیلش اینه که اونم منو به همین اندازه دوست داره-

حتی چند .طول این بیست و پنج سالی که ازدواج کردیم توی هیچ لحظه ای منو از خودش ناامید نکرده
 بهش بدم،اصال رو اون آرزومند لحظه ای بود که خبر بارداری سال اول ازدواج که من بچه دار نشدم و

اون وقت از دیدن اشکی که .من زمانی متوجه اشتیاق اون شدم که این مژده رو بهش دادم.گالیه ای نکرد
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در نگاهش نشست،فهمیدم چقدر خوددار بوده و به خاطر من این آرزو رو در دل خودش مخفی نگه 
 وقتی من باردار شدم هر شب سجده شکر به جا بیاره و این کار رو تا زمان علی نذر کرده بود که.داشته

وقتی دکتر اعالم کرد که ما بعد از تولد تو دیگه بچه دار نمی شیم و منم مثل .تولد تو هر شب انجام داد
دلم می .مادرم یکه زا هستم،باز هم اون اعتراض نکرد و منو برای همیشه مدیون گذشت خودش قرار داد

است می تونستم براش پسری هم به دنیا بیارم تا اسمش رو زنده نگه داره اما او منو قانع کرد که داشتن خو
من هنوز به همون اندازه اوایل !تو به اندازه همه دنیا براش ارزش داره و به این چیزها فکر نمی کنه

نو مایکل صدا می کنم،می عاشقش هستم و برای این که این عشق رو مدام به یادش بیارم،هر از گاهی او
  . اولین بار با این نام قلبم رو به تسخیر خودش درآوردهخوام یادش بمونه ک

  :به مامان که گونه هایش از شعف برق می زد نگاه کردم و با شیطنت گفتم.خندیدم
شما و بابا هم همیشه یادآوری می کنه که اسم علی رو بیشتر دوست داره چون با این اسم زندگیش رو با -

  .شروع کرده و مایکل به گذشته های دور و بدون حضور شما در زندگیش تعلق داره
حاال علی من همون مایکل بیست و هفت،هشت سال پیشه که اگه اون تصادف اتفاق نمی .درسته عزیزم-

 افتاد و من در بیمارستان بستری نمی شدم شاید هیچ وقت دوباره به دستش نمی آوردم و زندگیم رو باخته
  .بودم

خلسه این .دقایقی کوتاه هر دو در سکوت به طبیعت زیبا نگاه کردیم. تکان دادم و به دریا چشم دوختمسر
بعد بلند شدیم و دوشادوش هم به سوی .لحظات تا زمانی که بابا صدایمان کرد ما را در خود گرفته بود

  .ویال رفتیم
حدس زدم همسایه .از ویالی سمت راست شدم از بین دو ویال می گذشتیم متوجه صدای آهنگی شاد وقتی

در دل دعا کردم دختر جوانی باشد تا بتوانم .هایمان باید جوان باشند یا جوانهایی به همراه داشته باشند
 ویال شدم بابک اعالم دوقتی وار.با او دوست شده و این مدت ده روز را در کنار او به خوشی سپری کنم

  . شب به ما ملحق خواهند شدکرد که رهام و خانواده اش همان
  

   ششمفصل
  

 روز را با خستگی خوابیدیم و هنگامی که شب از راه رسید،عمو آریان و خاله زهره کامال غافلگیر تمام
  .خیال نمی کردند کسی سالگرد ازدواج آنها را به یاد داشته باشد.شدند

  
ه آنها هدیه دادند،آن قدر ذوق زده  پویان و بابک تخته فرش را که به نام آن دو بافته شده بود بوقتی

من که مشغول فیلمبرداری بودم،دوربین را به دست .شده بودند که در چشم هر دو اشک جمع شده بود
 زهره آغوش گشود الهعمو با نگاهی درخشان تشکر کرد و خ.مامان دادم و هدیه ام را به آنها تقدیم کردم

مامان از داخل کیفش جعبه ای بیرون . بود که غافلگیر شویمآن وقت نوبت ما.و با مهربانی صورتم را بوسید
همه هورا کشیدیم و با کنجکاوی چشم به هدیه مامان .آورد و آن را به طرف خاله زهره گرفت

 نبود هدیه را باز کند تا بالخره تن حاضرخاله زهره که اشتیاق ما بچه ها را دید شیطنت می کرد و .دوختیم
  .کادوپیچی شده را گشودبه این امر داد و بسته 

  
در میان خنده و شادمانی . جعبه یک جفت ساعت زنانه و مردانه زیبا بود که ست همدیگر بودنددرون

آن قدر از .ما،خاله زهره ساعت مردانه را به دست عمو آریان و او ساعت زنانه را به دست همسرش بست
  . هیجان هر دو را بوسیدمحسن سلیقه و درایت مامان و بابا ذوق زده شده بودم که با
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پویان هم برای همه چای . و بابک هم تشکر کردند و آن وقت بابک ظرف شیرینی را بین همه گرداندپویان
  :احساس کردم که من هم باید کاری انجام دهم به طرف پویان رفتم و گفتم.ریخت

  
  !سینی رو بده،من پذیرایی می کنم-
  

در طول شب متوجه بودم که سرحال و .خودش رفت کنار بابا نشست هیچ حرفی سینی را به دستم داد و بی
شادمان است،خنده هایش عمیق و واقعی است،حتی یک بار که نگاهم به او افتاد لبخند زد و نشانی از 

  .کدورت چند روز اخیر در او دیده نشد
  
طول سفر به هر دوی ما  این نتیجه رسیده بودم که باالخره دست از لجبازی برداشته و تالش می کند در به

پیش از او از بقیه پذیرایی کردم و در آخر بدون آن که به او .جلو رفته و چای را گرداندم.خوش بگذرد
 مشغول خوردن و حرف همه.تعارف کنم،سینی را روی میز پیش رویش گذاشتم و در کنار خاله زهره نشستم

رگه هایی از بغض .حظه برگشت و نگاهم کردبابک یک ل.زدن بودند و جز بابک کس دیگری متوجه ما نبود
رو برگرفتم و برای پرهیز از هر شماتتی با دیگران سرگرم شدم؛اما .و دلخوری در دیدگانش هویدا بود

  . آن را نگه داشت که سرد و بی مزه شددرحواسم به پویان هم بود که دست به استکان چای نزد و آن ق
  

سینی را جلوی پویان . کرد و چای داغ و تازه ای برایش ریخت بلند شد و استکان چای او را عوضبابک
می خواست چه چیزی را به رخم .از کار بابک لجم گرفته بود.گرفت و او به آرامی چای را برداشت

 خواستم به او میدر قبال کمکی که .بکشد؟او که ندید پویان با چه بی اعتنایی سردی سینی را به دستم داد
نکرد بلکه حتی نگاهی هم به من نینداخت،این در حالی بود که من قصد کرده بودم در بکنم نه تنها تشکری 

  .رفتارم با او تجدید نظر کنم
  

 دانم چرا پویان به استکان چای بعدی هم دست نزد و آن هم مانند اولی یخ کرده و غیر قابل خوردن نمی
ما همه توجه ام به عکس العمل های به ظاهر می گفتم و می خندیدم و در گفتگوها شرکت می کردم ا.شد

  .پویان و توجه ای که بابک به او نشان می داد بود
  

 کم کم به نیمه نزدیک می شد و عمو آریان با اولین خمیازه ای که کشید خستگی خود را اعالم شب
  :بابا هم که گویی منتظر چنین لحظه ای بود بلند شد و گفت.کرد

  
  .ز اون یک خواب درست و حسابیه تا خستگیمون در برهشب خیلی خوبی بود اما خوب تر ا-
  
  .ولی بابا شما که همه روز رو خواب بودین-
  
  !درسته دخترم،اما خواب شب یه چیز دیگه ست-
  

با کمک مامان وخاله زهره وسایل روی میز را جمع کردم . و خاله زهره هم سخن بابا را تایید کردندمامان
مشغول شستن شد و مامان هم ظرفها را خشک می کرد و در جای خود می خاله زهره .و به آشپزخانه بردم

 به این زودی بخوابم کهاز فکر این .به بابک که جعبه شیرینی را در یخچال می گذاشت نگاه کردم.گذاشت
  :رو به مامان گفتم.کسل می شدم

  
  .یک کمی بیرون می گردم خسته که شدم می یام می خوابم.من خوابم نمی یاد-
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  !زود هم برگرد تا نگران نشم.شه اما زیاد از ویال دور نشو،نمی دونم اینجا چقدر امنیت دارهبا-
  

  : دستش را زیر شیر آب گرفت و گفتبابک
  
  .نگران نباشین خاله مژگان،من و پویان هم خیال خوابیدن نداریم-
  

  :ه خاله زهره گفتمی خواستم از ویال بیرون بروم ک. با آسودگی خیال لبخند زد و تشکر کردمامان
  
بچه ها یادتون باشه آخرین نفری که به ویال برمی گرده در رو قفل کنه و کلیدش رو هم بذاره روی -

  .چراغ بیرون روشن باشه و دزدگیر ماشین ها رو هم بزنید.تاقچه
  
موجی از هوای خنک که خیسی آب و رایحه مطبوع گلهای باغچه و شمشادها را به . ویال خارج شدماز
صدای .نور المپهای گازی با قدرت هر چه تمام تر محوطه را روشن می کرد.راه داشت به استقبالم آمدهم

 می یدهشاد موسیقی به گوش می رسید و به همراه آن صدای گفتگوهای درهمی از ویالی کناری شن
ند دختری که زمانی از کنار ویالی همسایه می گذشتم،پنجره یکی از اتاق ها باز بود و صدای خنده بل.شد

پس می توانستم امیدوار باشم .لبخند بر لبهایم نشست.چیزی را شادمانه تعریف می کرد به گوش می رسید
  .که ممکن است دوستی بیابم تا اوقات بیکاری خود را با او پر کنم

  
نور .نور چراغهای ویال کمی اطراف را روشن کرده بود. نزدیک ترین سکوی سنگی رو به دریا نشستمروی

انعکاس صدای امواج غوغای .ماه هم به کمک آمده و با دلفریبی هر چه تمام تر بر سطح آب می تابید
چشمهایم را بستم و چند نفس عمیق .غریبی به پا کرده بود و نشئه ای گنگ در زیر پوستم می دوید

ی احساس سبکی و نشاط می کردم،شور جوانی در سرم بود و قلبم تمنایی بدیع را طلب م.کشیدم
شاید این فرصت ده روزه کمک می .برای لحظه ای کوتاه آرزو کردم،ای کاش شهریار هم اینجا بود.کرد

 می گفتند آدمها را همگر نه این بود که همیش.کرد تا او را جدا از خاطرات بچگی و گذشته،بیشتر بشناسم
بهتر تصمیم بگیرم و به یکی باید از همخانه شدن یا همسفر بودن شناخت؟پس ای کاش او بود تا می توانستم 

در فکر و خیال بودم که صدای پای .از مشکل ترین سوالهای زندگیم با درایت و دقت تمام پاسخ دهم
به پشت نگاه نکردم . هم از ویال خارج شده اندنقدمهایی که به طرفم می آمدند به من فهماند بابک و پویا

  : گفتبابک با صدایی بلند.و خود را بی اعتنا نشان دادم
  
  !عجب هوایی،جون می ده واسه آبتنی-
  

 نشدم پویان چه جواب داد اما صدای خنده شادمانه بابک را شنیدم و لحظاتی بعد حضور او را در متوجه
در زیر نور ماه به قامت بلند و هیکل .کنار سکو احساس کردم اما پویان توقف نکرد و به ساحل نزدیک شد

  : گفتوبابک گوشه ای از سکو نشست ! آریان شبیه بودمتناسبش نگاه کردم؛چقدر به عمو
  
می شه خواهش کنم دست از لجبازی برداری و این چند روزی رو که دورهم هستیم به دهنمون زهر -

  نکنی؟
  
  : طرفش چرخیدم و با تعجب پرسیمبه
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ن قیافه اما این آقا داداش شماست که از همون اولین لحظه سفر برای م!من دست از لجبازی بردارم؟-
  .گرفته

  
بذار به همه خوش بگذره .قبوله که پویان شروعش کرده اما تو محبت کن و تمومش کن.خیلی خب،باشه-

  .تو که می دونی پویان در چه برزخی دست و پا می زنه..نیکتا،خواهش می کنم
  
ی هاش یعنی شکست عشقی ایشون رو ما باید جبران کنیم؟مهر و عالقه اش مال یکی دیگه ست،بداخالق-

  .مال منه؟اصال چرا از اون نمی خوای که کمی مهربان تر رفتار کنه
  
  : زیر چشم به پویان که خیره به دریا بود و حرکتی نمی کرد،نگریست و گفتاز
  
می دونی نیکتا این روزها پویان .اگرچه جوابی نداد اما اعتراضی هم نکرد.از اونم همین تقاضا رو کردم-

برای همینه که ازت می خوام کمی باهاش . خوام مشکالتش از اینم بیشتر بشهمن نمی.به شدت کالفه ست
  !مدارا کنی

  
کنجکاو شدم،با . بابک که صادقانه این حرفها را می زد نگاه کردم؛نگران و گرفته به نظر می رسیدبه

  :احتیاط پرسیدم
  
  چرا پویان سعی نمی کنه اون دختر رو فراموش کنه؟-
  
  :زنان از ما دور می شد چشم دوخت و با تردید گفت پویان که حاال قدم به
  
در ضمن او منتظر خبریه که اگه بهش برسه تکلیفش .عشق چیزی نیست که به این زودی فراموش بشه-

  .معلوم می شه
  
  : لحنی بی تفاوت گفتمبا
  
شاگرد اول .اما من اگه جای اون بودم اصال نگران نمی شدم!منظورت قبول شدنش در دانشگاهه-
نشگاه،باید اون قدر به خودش مطمئن باشه که بدونه مسلما در کنکور کارشناسی ارشد قبول می شه و دا

  !جای هیچ نگرانی نیست
  

یکباره از سر و صدای دویدن چند نفر .در سکوت به دریا چشم دوختم. خیره نگاهم کرد و حرفی نزدبابک
  .در پشت سرم به عقب چرخیدم

  
  :وکنان گفت از گرد راه نرسیده هیاهرهام

  
  !به شهر بارون و سرسبزی و طراوت خوش اومدین.سالم و صد سالم به دوستان عزیز خودم-
  

رهام به .بابک هم بلند شد اما در همان جا ایستاد. شدم و لبخندزنان به سوی او و دختر همراهش رفتمبلند
  :طرف دختر اشاره کرد و گفت
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ایشون هم نیکتا خانم یا به .ا عمر داره دعاگوتون باشهمعرفی می کنم خواهرم روجا،همونی که قراره ت-
  ."نازدانه"قول آقای شاکر

  
اما صدایی لطیف و مالیم .پشت به نور بود و چهره اش دیده نمی شد. و با روجا دست دادمخندیدم

به .داشت،در همان ابتدا به این نتیجه رسیدم که دختر آرامی است و درست نقطه مقابل رهام می باشد
  :اشاره کردم و گفتمسکو 

  
  .بفرمایید-
  

 به طرف رهام رفت و من در لحظه ای که روجا کنارم نشست و پرتویی از نور چراغ های اطراف به بابک
با تعریف های ضد و نقیضی که رهام کرده بود باالخره نفهمیده .چهره او تابید،با حیرت نفسی عمیق کشیدم
 که چقدر در مورد دمکه او را می دیدم تازه متوجه می شبودم که روجا چه قیافه ای دارد اما حاال 

برگشتم تا به رهام اعتراض کنم،اما یکباره نگاهم به بابک افتاد که او هم .خواهرش بی انصافی کرده است
لبخند زدم و دوباره به روجا که در سکوت به امواج .مانند من از زیبایی خیره کننده روجا متعجب شده بود

  .م دوخته بود،نگریستممتالطم دریا چش
  

 که از ایستادن خسته شده بود کنار روجا نشست و بابک هم که از بهت بیرون آمده بود در کنار او رهام
احساس می کردم یکی باید این سکوت را .همه سکوت اختیار کرده بودیم و حرفی نمی زدیم.قرار گرفت

  :نرمی پرسیدمبه .بشکند،خصوصا که باز نگاه بابک خیره و مبهوت شده بود
  
  کی اومدین؟-
  

  : جواب دادروجا
  
رهام طاقت نداشت تا صبح صبر کنه برای همین وادارم کرد که شبانه به سراغتون .نیم ساعتی هست-

می گفت برای آشنا شدن با شما حتی یک لحظه رو هم نباید از دست بدم،چون در آخر سفر پشیمون .بیایم
  .می شم

  
  :فتم رهام نگاه کردم و خندان گبه
  
تو باز دوباره غلو کردی؟برای چی خواهرت رو وادار کردی به جای خواب و استراحت بیاد ما رو -

  ببینه،آخه تو چه برادری هستی؟
  
  .در این موضوع شک نکن،آوردمش که تا عمر داره برات دعا کنه!یه برادر خوب و دوست داشتنی-
  
  !مگر این که خودت از خودت تعریف کنی دروغگو-
  

  : پرسیدزنانلبخند
  
  چرا دروغگو؟-
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  .در ضمن به عرضت میرسونم که من نیاز به دعا و ثنا ندارم.خودت می دونی منظورم چیه-
  
رهام کمی خودش را جلو کشید و نزدیکتر .روجا آرام بلند شد و به طرف ساحل رفت. صدای بلند خندیدبا

  :و آرام گفتبعد به بابک که از زیر چشم به روجا نگاه می کرد،نگریست .نشست
  
  !حاال بگو ببینم به نظرت روا چه شکلیه؛خوشگله یا زشت؟-
  
خواهر به این خوشگلی داری،اون وقت وانمود می کنی که زشته و داری برای !خیلی بدجنسی رهام-

  شوهر دادنش تبلیغ می کنی؟
  
 همه عاشقش من از همون اولش گفتم یه خواهر دارم عین هلو که.آخه شماها وادارم کردین دروغ بگم-

  .می شن،دیدم حرفم رو باور نکردین،گفتم از یه طریق دیگه اونو بهتون معرفی کنم
  
  .از بس حرف جدی و شوخیت معلوم نیست آدمو به شک می اندازی-
  
  .نه بابا،شماها عادت کردین که دروغ بشنوین-
  

ی کرد که من هم متوجه با زیرکی اشاره مبهم. به بابک که حاال علنا مسحور روجا شده بود،نگریستبعد
  :گفت.شدم و لبخند زدم

  
  به نظرت اگه کسی رو بخوام از شوک و حیرت بیرون بیارم،یک سطل آب یخ جواب می ده؟-
  
منم با تصویری که تو از روجا برام کشیده بودی،از .نه گمونم بهتره بذاریم خودش از این حالت دربیاد-

  .رفت رو باور کرده بوددیدنش جا خوردم،چه برسه به بابک که واقعا ح
  
  !پس بهتره یه عطسه بزنم،چون دیگه کم کم به رگ غیرتم برمی خوره-
  
بابک تکانی خورد و به او . این حرف عطسه بلند و مصنوعی زد و با بی خیالی به روبه رو چشم دوختبا

م و لبخندم نگاهش گنگ و سردرگم بود و من در آن،برق تازه ای از احساسی نو شکفته را دید.نگاه کرد
 که صدای قدم ودمبه بابک و دگرگونی های روحی او نگاه می کردم و به فکر فرو رفته ب.گشوده تر شد

در تاریکی نمی توانستم تشخیص دهم او کیست،اما هر که بود ظاهرا .هایی از پشت سر،مرا متوجه خود کرد
از قد و .م گرفته بود به ما ملحق شودمتوجه حضور ما شده و البد از تنهایی آن قدر خسته شده بود که تصمی

بابک و رهام هم . اش مشخص نبودچهرهقامت و طرز راه رفتنش می شد حدس زد که دختر است اما 
  :یکباره او قدمهایش را تند کرد و با صدایی آشنا پرسید.برگشتند و به او نگاه کردند

  
  !این تو هستی نیکتا،باورم نمی شه؟-
  
  :زیر لب گفتم.ادم تعجب بلند شدم و ایستبا
  
  !ارمغان-
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برای یک لحظه این اندیشه به فکرم خطور کرد که ارمغان با هماهنگی قبلی به شمال . به ما رسیده بودحاال
  .آمده تا کنار پویان باشد اما تعجبش آن قدر واقعی بود که نمی توانستم این خیال را قبول کنم

  
روجا هم به ما نزدیک و با ارمغان آشنا .والپرسی کرد رودررویمان ایستاد و با همه سالم و احارمغان

  :ارمغان با خوشرویی پرسید.شد
  
نیم .شماها اینجا چه می کنید؟اصال خیال نمی کردم این گروه چند نفره که دور هم نشستند شماها باشین-

 از ساعتی بود که از پنجره نگاهتون می کردم،خیال بودن یک آشنا در این جا اون قدر دلنشینه که
  .خوشحالی نمی دونم چه کار کنم

  
  : با همان رک گویی و لحن صمیمی همیشگی گفترهام

  
  !تازه اگه بدونی جناب استادت هم با ما به شمال اومده خیال کنم خوشحالیت بیشتر بشه-
  

  : خندید و با صراحت پرسیدارمغان
  
  راست می گین؟خب حاال این جناب استاد عزیز ما کجان؟-
  

  :ن که کم کم به ما نزدیک می شد اشاره کرد و گفت به پویارهام
  
  !بدو برو حاضریت رو بهش اعالم کن.اون سایه متحرکی که داره می یاد طرفمون جناب استاده-
  

رهام که اصال انتظار این حرکت را نداشت،با . غش غش خندید و بعد بی تعارف به سمت پویان دویدارمغان
  :ادایی زنانه انگشت به گرفت و گفت

  
  !خدا به دور،این چرا این جوری می کنه؟دختره بی حیا...وا-
  

بابک از داخل ویال .رهام پیشنهاد کرد جلوی ویال برویم.پویان و ارمغان به ما ملحق شدند. خندیدیمهمگی
زیرانداز آورد و ارمغان هم به سرعت به ویالیشان رفت و دقایقی بعد با ظرفی پر از آجیل و تنقالت 

  .بازگشت
  

در تمام مدتی که با هم بودیم بابک از زیر چشم .شب تا پاسی از شب رفته از کنار هم بودن لذت بردیم آن
من و .روجا را که حاال در زیر نور چراغ زیبایی خیره کننده اش بیشتر هویدا شده بود،برانداز می کرد

 می انداخت،زیر ذره بین کبابرهام هم او و روجا را که هر از گاهی نگاه های گریزان و محجوبانه ای به 
از نگاه شیطنت آمیز رهام حدس می زدم اصال از این اتفاق .نگاه برده بودیم و به روی هم لبخند می زدیم

ناراحت نیست و حتی به نحو مشهودی موقعیت هایی را فراهم می کرد تا آن دو با آسودگی تمام همدیگر 
  .را محک بزنند

  
  : پرسیدم فرصتی که گیر آمد آهسته از اودر
  
  پیشنهاد فروش ویال و توسعه فروشگاه از طرف کی بود؟-
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آخه باید یه جوری بابا رو راضی می کردم به شمال بیاد و .اگه به کسی نمی گی از ترفندهای خودم بود-

اگه آقای شاکر ویال رو پسندید اونو تمام و کمال با وسایلش به او بفروشه تا به این ترتیب بابک و روجا هم 
هر چی باشه من نون و نمک این خانواده رو خوردم و می دونم اگه خواهرم وارد . همدیگه آشنا بشنبا

  .این خانواده بشه حتما خوشبخت می شه
  
  . او که با محبتی آشکار حرکات بابک و روجا را دنبال می کرد نگاه کردم و در دل به او حق دادمبه
  

م و ببینم آیا او متوجه رفتار بابک و انقالب درونی اش هست یا  لحظه ای که برگشتم تا به پویان نگاه کندر
پسته هایی را که مغز گرفته بود،جلوی پویان گرفته و با دیدگانی .نه،نگاهم بر روی ارمغان خیره ماند

پویان در قبال تعارف او سر برداشت و در .درخشان و گویا،چشم به چهره جذاب و مردانه پویان دوخته بود
دید درخشید اما وقتی مرا دید که با پوزخند به ارمغان و اصرارش نگاه می کنم،دست پیش دیدگانش تر

ارمغان خندید و چند پسته باقیمانده را در دهان ریخت و .برد و چند پسته برداشت و زیر لب تشکر کرد
  . همان طور که چشم به پویان دوخته بود آرام آرام شروع به جویدن کرد

  

   هفتمفصل
  

چیزی به ساعت ده باقی نمانده .در جا غلت زده و به ساعت نگاه کردم.دیر از خواب بیدار شدم کمی صبح
بلند شدم و از داخل .از سر و صداهای بیرون از اتاق حدس زدم بقیه در حال صرف صبحانه هستند.بود

 و با  زدمشانهچمدان،برس سر و حوله کوچک دستی را بیرون آوردم با صبر و حوصله موهای بلندم را 
روسری طالیی رنگم را که شهریار چند ماه پیش در سالروز تولدم .گیره ای مهار کردم و در پشت سرم بستم

همان طور که حدس می .به من هدیه داده بود،به سر کردم و بعد از برداشتن حوله از اتاق بیرون آمدم
و بابا و خاله زهره را  مامان تسالم کردم و به عادت معمول صور.زدم همه سر میز صبحانه بودند

  .بعد به طرف حمام رفتم تا دست و صورتم را بشویم.بوسیدم
  

 که سر میز صبحانه رفتم،مامان به سرعت استکانی چای برایم ریخت و خاله زهره هم ظرف کره و هنگامی
؛لبخند در حال خوردن بودم که نگاهم به چهره متفکر بابک افتاد.پنیر را جلوتر گذاشت تا در دسترسم باشد

با شیطنت نگاهش می .هرگز بابک را این گونه آرام و سر به زیر ندیده بودم.زدم و به شب پیش فکر کردم
با دقتی که در او سراغ نداشتم لحظه ای به روسری و چهره ام .کردم که پویان سر برداشت و نگاهم کرد

 این حالت،خاطره دیشب در ذهنم با دیدن.نگریست و بعد سر به زیر انداخت و به نوشیدن چایش ادامه داد
  .تداعی شد؛زمانی که از دست ارمغان پسته برمی داشت

  
 کم به این باور می رسیدم که همبازیهای دوران کودکی ام به سرانجام خود نزدیک شده و زندگی کم

 بابک با دیدن روجا دچار تحول شده بود،پویان اگرچه شکست در عشق را تجربه.نوینی را شروع می کنند
  ... شهریار هموکرده بود اما حاال با پس زدن آوا به نظر می رسید با ارمغان گره خواهد خورد و من 

  
رهام به داخل آمد و بدون تعارف سر میز صبحانه نشست . صدای در خانه،عمو بلند شد و به طرف در رفتبا

  :و گفت
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ن جا بلکه دلتون به حالم بسوزه و دیدم خیلی گرسنمه گفتم بیام ای.توی خونه ما هنوز همه خواب هستن-
  ...یه لقمه نون و پنیر و گردو و یه استکان جای دارجلینگ اعال و 

  
  : که با دیدن رهام چهره اش شکفته شده بود،به شانه او زد و گفتبابک

  
بگو با پرروگری اومدی هتل پنج ستاره آقای شاکر و خودت رو .این همه روده درازی نکن!خیلی خب-

  .راحت کن
  

  : در حالی که لقمه بزرگی از کره و مربا را به دهان می گذاشت به سادگی گفترهام
  
از قدیم و .عادت چند ساله رو که نمی شه یکباره ترک کرد.چه کار کنم به مال مفت خوردن عادت کردم-

  !ندیم هم گفتن ترک عادت موجب مرض است
  

خودش هم می دانست در .لبهای همه نشسته بودلبخند بر . حرفها را می زد و تند تند لقمه می گرفتاین
همان طور که مشغول .جمع خانوادگی ما جایگاهی ویژه دارد و همین سبب شده بود که با همه راحت باشد

 زد که کیاز ولعش در خوردن خنده ام گرفت،نگاهم کرد و چشم.خوردن صبحانه بودم نگاهش کردم
هان متوجه پویان شدم که با عصبانیت به او و من نگاه احساس کردم از این حرکت منظوری دارد،اما ناگ

  .حدس زدم او این حرکت رهام را دیده و مسلما از همین موضوع ناراحت شده است.می کرد
  

ظروف اضافی را جمع کردم و به آشپزخانه . صبحانه ام را تمام کرده و از سر میز بلند شدمعجوالنه
رهام بعد از تشکر بابت صبحانه،بلند شد و رو به . سالن برگشتمزمانی که از شستن آنها فارغ شدم به.بردم

  :من گفت
  
  .اگه بی کاری چند لحظه بیا بیرون کارت دارم-
  
می خواستم در را ببندم که نگاهم به پویان افتاد؛با تعصب چشم به من . دنبال رهام از ویال خارج شدمبه

  .دوخته بود و خروجم را نظاره می کرد
  

  :رودررویش ایستادم و پرسیدم.ال فاصله گرفت و بعد ایستاد تا من هم به او برسم کمی از ویرهام
  
  چه کارم داری؟-
  
  .یه موضوعی هست در مورد روجا که می خوام به تو بگم و تو هم اونو برای بابک جا بندازی-
  
  !چه موضوعی؟-
  
اما حاال بعد از .ی یاد یا نهببین بهت اینو نگفته بودم چون نمی دونستم بابک و روجا از هم خوششون م-

این که دیشب متوجه شدم اونا نسبت به هم بی تفاوت نیستن،الزم دونستم تو رو در جریان ماجراهایی 
 چهار سال ما رو رها کرد انمبذارم که در گذشته برای روجا اتفاق افتاده و علت و انگیزه اصلی این که مام

  .و با روجا به شیراز رفت رو برات بگم
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  :رهام بعد از دقایقی گفت.دقت به حرفهای رهام گوش می دادم تا متوجه منظورش شوم با
  
روزبان مهندس معمار .نامزد شدن» روزبان«تازه هفده سالش تمام شده بود که با .روجا قبال نامزد داشت-

ادثه در یکی از ماموریتهای کاری که به اصفهان داشت،در ح.بود و کارهای تحقیقاتی هم انجام می داد
 به روزبان عالقه هروجا ک.رانندگی کشته شد و این اتفاق درست چند ماه قبل از ازدواجشون رخ داد

زیادی داشت،وقتی خبر مرگ اونو شنید حال دیوانه ها رو پیدا کرد،به هیچ طریقی نمی تونستیم آرومش 
 هم توی بیمارستان روز خاکسپاری اون قدر خودش رو زد که در آغوش من از هوش رفت و چند روز.کنیم

 که هر صبح بره سر خاک روزبان و بودوقتی از بیمارستان مرخص شد تا مدتها تنها کارش این .بستری شد
اما عصر،دوباره .من ظهر با هزار مکافات و بدبختی وادارش می کردم سوار ماشین بشه و به خونه برگرده

خیال می کردیم با گذشت روزها،غصه .سر خاک می رفت و مامان در این مواقع اونو همراهی می کرد
 نمی شد بلکه روز به روز بیشتر از زندگی و امیدهای بهترمرگ روزبان برای اون کمتر می شه،ولی نه تنها 

بعد از گذشت یک سال دچار افسردگی شدیدی شد،،طوری که ناچار شدیم دست .جوانی فاصله می گرفت
شک مجرب برد و اون با مهارت هر چه تمام تر رفته رفته مامان اونو پیش یک پز.به دامن روانپزشک بشیم

از اونجایی که روجا دختر باهوشی بود و سال آخر دبیرستان رو . کردامیدوارروجا رو به زندگی و آینده 
در .با نمره های خوب به اتمام رسونده بود،با راهنمایی دکتر تصمیم گرفت در کنکور سراسری شرکت کنه

لحظه ای رهاش نکرد،پا به پای اون همراه شد و در رفتن به کالسهای آموزشی و تمام این مدت مامان 
  . کنکور تنهاش نذاشتیتستها

  
ما که مدت . روجا در رشته مورد عالقه اش قبول شد،بارقه ای از شادی و امید در نگاهش موج می زدوقتی

ن همگی عذاب می دو سال دلتنگ شادمانی های اون بودیم و از دیدن وضعیت بحرانی روحی او
 باشه و راحتکشیدیم،صالح دیدیم مامان در سفر به شیراز اونو همراهی کنه تا به این ترتیب هم خیال ما 

  .هم روجا در شهری غریب مجددا دچار افسردگی نشه
  

  : مکثی کوتاه کرد،بعد آهی کشیدو ادامه دادرهام
  
به نحو بارزی تغییر رفتار داد و از اون به بعد با اوایل روجا زیاد سرحال و با نشاط نبود،اما بعد از مدتی -

حتی به مامان پیشنهاد کرد که از سال سوم دانشگاه به .تالش مضاعف به درسها و کالسهاش توجه نشون داد
به همین خاطر . که دیر شده باشهبیایمکرمانشاه برگرده،اما ما نمی خواستیم ریسک کنیم و زمانی به خود 

حاالم اگه داری می بینی که .ا رو تحمل کردیم و به تنها شدن اون رضایت ندادیمدوری از مامان و روج
دلم می خواد روجا به بابک پیوند بخوره برای اینه که در طول این چند سال روی بابک شناخت کامل پیدا 

اما دلم نمی خواد خیال کنه .کردم و می دونم می تونه سعادت از دست رفته رو به خواهرم برگردونه
می دونم که تو به اون و .ماجرای گذشته روجا رو ازش مخفی کردم و یه جورایی زرنگ بازی درآوردم

به خاطر همین الزم دیدم تو رو در جریان بذارم تا به هر طریقی که صالح می دونی .خانواده اش نزدیکی
و بدونه تا با شناخت گمون کنم حاال که اول راهه بهتره بابک همه چیز ر. کنیخبراونو از گذشته روجا با

اون قدر قبولت دارم که می دونم می تونی به بهترین نحو این موضوع رو برای بابک .حقیقی تصمیم بگیره
  !این کار رو برای من می کنی نیکتا؟.جا بندازی

  
  : تکان دادم و گفتمسر

  



   عشقبانیرق   

  
 

 

75

از دیشب تا حاال .منم مثل تو آرزو دارم که این دو بهم پیوند بخورن.مطمئن باش با بابک حرف می زنم-
با .نگران بابک نباش.که با روجا آشنا شدم اون قدر مهرش به دلم افتاده که انگار سالهاست می شناسمش

  . رسیمیشناختی که ازش دارم مطمئنم مشکلی پیش نمی یاد و ما هر دو به خواسته مون م
  

  : لبخند زد و گفترهام
  
تره برم داخل ویال و وانمود کنم که تا حاال خواب خب دیگه به.امیدوارم همین طور بشه که تو می گی-

  .اما قبل از رفتن می خوام ازت یه قولی بگیرم.بودم
  
  چه قولی؟-
  
این که موضوع روجا رو به گونه ای به بابک بگی که خیال کنه تو خودت با روجا حرف زدی و اون همه -

واکنش بابک منفی بود،دوستی با اونو از می خوام این فرصت برام باقی بمونه که اگه .چیز رو تعریف کرده
اون قدر دوستش دارم که حاضر نیستم به هیچ وجه .دست ندم و گمان کنه من از جریان با خبر نیستم

  .می خوام تا عمر دارم با اون در تماس نزدیک باشم. دوستی با اونو کنار بذارم 
  

رهام به ویالیشان بازگشت و . قائل بودماحساسش را درک می کردم و برای او احترام. سر تکان دادمآرام
دلم برای خنکای آب تنگ .من در حالی که از شنیدن سرگذشت روجا غمگین بودم به سوی ساحل رفتم

 پایم را گشتانوقتی که آب،سران.بر روی سکوی سنگی نشستم و کفش هایم را از پا بیرون آوردم.شده بود
سرمست از .ئه آن برایم از هر احساسی ارزشمندتر بودلمس کرد چنان لذت گنگی زیر پوستم دوید که نش

دستهایش .این احساس،متوجه صدای قدمهایی شدم،بابک با چهره ای درهم و گرفته به من نزدیک می شد
  .را در جیب شلوارش فرو کرده و نگاهش را به دریا دوخته بود

  
حدس زد در چه اندیشه ای از چهره اش نمی شد . توقف کرد و بعد آرام روی سکوی سنگی نشستکنارم

با کلماتی بریده بریده .است،اما می دانستم به زودی به حرف آمده و زبان می گشاید و همین طور هم شد
  :گفت

  
  با تو چه کار داشت؟...رهام-
  

خیال می کردم اولین کالمش در مورد روجا و دیدن او خواهد . انتظار نداشتم این سوال را بپرسداصال
بعد به نرمی . او جوابی نمی دهم و خیره نگاهش می کنم برگشت و با دقت نگاهم کردوقتی دید به.بود

  :گفت
  
  ما با رهام حرف خصوصی نداشتیم که اون بخواد ازمون پنهان کنه،مگه نه؟-
  
  .من و اون فقط کمی در مورد خودمون حرف زدیم،همین.خیاالت باطل به سرت نزنه بابک-
  
  چرا می خواست با تو تنهایی حرف بزنه؟چه دلیلی برای این کارش داشت؟-
  
  : حساسیت او کمی دمغ شدم،با سرگردانی جواب دادماز
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  .دلیل خاصی نداشت فقط کمی درد دل کرد-
  

او .از این که نمی توانستم دلیل قانع کننده ای بیاورم عصبانی بودم. برگشت و موشکافانه نگاهم کرددوباره
برای این که مسیر حرف را . آماده ای نداشتم تا به او ارائه دهمناغافل به سراغم آمده بود و من دلیل

  :عوض کنم گفتم
  
  !به جای این که در مورد رهام حرف بزنیم،اگه اجازه بدی می خوام در مورد خودت حرف بزنم-
  

  :بی توجه به این حالت او،دوستانه پرسیدم. در هم کشید و سکوت کردچهره
  
  نظرت در مورد روجا چیه؟-
  

  : را تنگ کرد و گفتیشچشمها
  
  در مورد؟-
  
روجا هم تو .من دیشب متوجه بودم که تو تا چه اندازه نسبت به اون دقیق شدی.در مورد ازدواج با اون-

  .رو زیر نظر داشت
  

شاید آن لحظه بهترین فرصتی بود که می توانستم . محو زد و از زیر چشم به ویالی آنها نگاه کردلبخندی
بعد از حرفهای . مورد گذشته روجا صحبت کنم،اما از واکنش ناگهانی اش واهمه داشتمدر تنهایی با او در

  : گفتمردیدبا ت.رهام من نیز تمایل پیدا کرده بودم آن دو را به هم عالقه مند ببینم
  
  .من یه چیزهایی در مورد اون می دونم که شاید شنیدنش برات جالب باشه-
  
  !چه چیزهایی؟-
  
  .اما اگه تو به اون عالقه مند شدی،حقته که اونا رو بدونی.صوصیهخب البته یه کمی خ-
  

با دقت چشم به من دوخته و . به روشنی می توانستم مشاهده کنم که تا چه اندازه کنجکاو شده استحاال
بعد،چیزهایی را که رهام برایم .دیگر بیش از این صالح نبود منتظرش بگذارم.منتظر بود که حرف بزنم

 می توانستم م،کامالوقتی از مرگ روزبان و شدت عالقه روجا به او حرف می زد.به او گفتمتعریف کرده 
متوجه تعصب و در خود فرو رفتگی او شوم،اما زمانی که فهمید او چقدر به خاطر مرگ نامزد خود غمگین 

به سخنانم حال با دلسوزی .شده و تا چه حد به او وفادار بوده،کم کم رنگ نگاهش تغییر کرد و آرام شد
  :گوش می داد و در پایان با افسوس سر تکان داد و گفت

  
دیشب متوجه کم حرفی و سکوت اون بودم و خیال می کردم چون تازه با ما آشنا شده غریبی می -

اما انگار !پس بگو،اون گذشته تلخی رو پشت سر گذاشته که هنوزم زوایایی از روحش رو آزار می ده.کنه
  .صمیمی شدهاون با تو خیلی زود 
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اگه بهش عالقه مند شدی باید یادت بمونه که وظیفه .برای همین هم مسئولیت تو خیلی سنگین می شه-
داری اونو خوشبخت کنی و با عشق و عالقه ای که به اون نشون می دی کاری کنی که با خاطرات گذشته 

  .وداع کنه و این قدر درگیر مرور اونا نباشه
  

دقایقی به همان نحو نشست و بعد بلند شد و بی هیچ .اره به دریا چشم دوخت سر تکان داد و دوبآرام
اجازه دادم با خود خلوت کند و در تنهایی به کنکاش درون خود و .حرفی در امتداد ساحل به راه افتاد

  .احساسش بپردازد تا در آخر تصمیم نهایی را بگیرد
  
رهام با .روجا و به دنبال آنها ارمغان پیدا شد رفتن بابک چیزی نگذشته بود که سر و کله رهام و از

در حالی که خنده ام گرفته بود،به آسمان .هوشیاری وانمود کرد تازه من را دیده است و صبح بخیر گفت
  :اشاره کردم و گفتم

  
  !دیگه چیزی به ظهر نمانده،تو می گی صبح بخیر؟-
  
  .ه و رسم بی تربیتی رو بهم نشون می دینببین چطور را.حاال بیا و عین بچه مودب ها حرف بزن!بفرما-
  
  .اما پیش از ظهر تو هم بخیر.خیلی خب بابا،من که حریف تو یکی نمی شم-
  

  :به بابک که مسیر رفته را بازمی گشت نگاه کرد و گفت.خندید
  
پیش شما خانما نمی شه .برم به این رفیق شفیقم یه صبح بخیر بگم و یه جواب درست و حسابی بگیرم-

  ! کاسب شدچیزی
  
شور و نشاطی . این حرف سریع به طرف بابک رفت و از همان راه دور برایش با حرکت دست ادا درآوردبا

دخترها کنار من .که در حرکاتش بود به دیگران هم منتقل شده و حاال لبخند را بر کنج لبهای ما آورده بود
  :ید خمودگی پرسنشستند و ارمغان که مشخص بود تازه از خواب بیدار شده است با

  
  پویان هنوز بیدار نشده؟-
  
  .چرا خیلی وقته بیداره،من یک کمی دیر بیدار شدم-
  
  پس کجاست؟-
  
  .اگه کارش داری باید بری اونجا.داخل ویال-
  

به رفتن او نگاه . ای مکث کرد ولی بعد تصمیم خود را گرفت و بی هیچ توضیحی به سوی ویال رفتلحظه
  :می کردم که روجا گفت

  
این طوری نه تنها توجه اونو به دست .ارمغان راه درستی رو برای ابراز عالقه اش به پویان انتخاب نکرده-

نمی یاره،بلکه با تعریف هایی که رهام از خصوصیات اخالقی پویان کرده مطمئن هستم که اونو از دست 
  .می ده،رهام می گه پویان خیلی خوددار و متینه
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  .ت دارن دخترها از سر و کولشون باال برناین درسته،اما پسرها دوس-
  

  : کرد و در حالی که با حرکت سر موافقت می کرد،گفتمکث
  
به هرحال اون یک مرده و .درسته ولی بعضی ها استثناء هستن و من فکر می کنم پویان جزو اون گروهه-

بال چیزی که می خوان مردا دوست دارن به دن.این یک قانون طبیعیه که مرد باید به طرف زن قدم برداره
اگر اون چیز راحت به دست بیاد براشون بی ارزش می شه و دیگه به سراغش .بدوند و اونو به دست بیارن

  !نمی رن،خصوصا که به وفای مردها زیاد نمی شه اطمینان کرد
  
  .نکم نیستن مردهایی که واقعا عاشقن و زنا بی وفایی نشون می د.من این حرفت رو زیاد قبول ندارم-
  

  : به سرعت جواب دادروجا
  
به نظر من فقط توی کتابا می شه مردی رو پیدا کرد که عاشق تر از زن باشه،اونم تا وقتیه که یک دختر -

رو به بقیه دخترها ترجیح می دن ولی به محض این که یکی بهتر از اون یکی پیدا بشه،عشق و عاشقی از 
  .یادشون می ره و نامهربونی پیشه می کنن

  
  چرا این طوری فکر می کنی روجا؟.گاهت به مردا زیادی بدبینانه ستن-
  
  .منم به مردی دلبسته بودم که حاال تنهام گذاشته.چون تجربه اونو دارم-
  
 چشمهای غمگینش نگاه کردم؛پس از گذشت چند سال هنوز خاطره رفتن ناگهانی روزبان با او همراه به

  .بود
  
  .ون تو رو تنها بذاره و خودش طالب این اتفاق نبودهشاید سرنوشت ایجاب می کرده که ا-
  

اشکهایش .دستش را در دست گرفتم و آهسته فشردم. سرگردان اشک در نگاهش ره گم کرده بودندقطرات
جاری شد،دستم را به دورش حلقه کردم و در حالی که او را نوازش می کردم به تکرار قصه دلتنگی هایش 

 بود عمق اندوه و عشق نافرجام او را برایم توصیف کند و من تازه پی می رهام هرگز نتوانسته.گوش دادم
  .بردم که در هنگامه مرگ روزبان،روجا تا چه اندازه دلشکسته شده است

  
 روز من و روجا به دور از حضور دیگران چنان با هم مانوس شدیم که گویی سالهاست یکدیگر را می آن

  .شناسیم
  

   هشتمفصل
  

  : تور بلند والیبال را که در هم پیچیده بود با صبر و حوصله باز می کرد گفت در حالی کهرهام
تا من این تورها رو باز می کنم،شما دخترها بگردین و یه جای درست و حسابی رو پیدا کنین تا تور رو -

  .فقط حواستون باشه زیادی به آب نزدیک نباشه ها.همون جا نصب کنیم
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نشسته بودیم و به تالش و تکاپوی او و دو کالهی که بر سر گذاشته بود  به من و روجا که بی حرکت بعد
  :لحظه ای از کار خود دست کشید و چون طاقت نیاورد پرسید.نگاه می کردیم،نگریست

  می شه بگین چرا عین مجسمه نشستین و یه تکونی به خودتون نمی دین؟-
  : که معلوم بود قصد دارد سر به سر او بگذارد گفتروجا

  !و تماشای تو و این کاله های جالبت شدیممح-
-کجای این کاله ها براتون جالبه؟...ا  
اون جاش که دو تا کاله رو برعکس سرت گذاشتی و نقابهاش از جلو و پشت،صورت و گردنت رو سایه بون -

  می شه بگی معنی این کارت چیه؟.داده
  : و با لودگی گفتخندید

به روشنک قول دادم اومدم شمال .ختی معنیش رو می فهمیدیاگه یک کمی مخت رو به کار می اندا-
ببین حتی لباس آستین .برای همین دارم از سر و صورت و گردنم محافظت می کنم.سیاه سوخته برنگردم

  .بلند هم پوشیدم
  :با کنجکاوی پرسیدم. این حرف به آستینش اشاره کردبا
  مزد نیستین؟چرا روشنک رو با خودت به سفر نیاوردی،مگه شماها نا-

  :در حالی که کمی پکر شده بود گفت. را رها کرد و آمد کنارمان نشستتور
  .آخه هنوز عقد نکردیم و به هم محرم نشدیم.نامزد رسمی نیستیم،یه جورایی نامزد اسمی هستیم-

  :کمی سکوت کرد و بعد به پشت سر نگاه کرد و پرسید. منظورش شدممتوجه
  یان کجا رفتن؟یعنی یه قطعه ماشین خریدن این همه معطلی داره؟هیچ معلوم هست این بابک و پو-
  .خب البد کارهای دیگه ای هم داشتن،خصوصا که ارمغان و پدرش هم همراه اونا رفتن-
اصال خیال نمی کردم این ارمغان خانم کاسه کوزه .ما رو بگو دلمون خوش بود توی این سفر تنها نیستیم-

   شد پویان خودش تنهایی دنبال قطعه بره و بابک همراهش نشه؟حاال نمی.های منو به هم بریزه
  چند ساله با بابک دوستی،هنوز نمی دونی حاضر نیست یک لحظه پویان رو تنها بذاره و همیشه کنارشه؟-

من و روجا هم برخاستیم و به طرف ویال .بعد دوباره بلند شد و به سراغ تور رفت. برچید و سر تکان دادلب
  .رفتیم
 صبح زود به دنبال پویان آمده و از او خواسته بود که برای خریدن قطعه خراب شده ماشینشان به نارمغا

پویان هم به همراه بابک و ارمغان به دنبال آقای صفایی رفته بودند و تا حاال که نزدیک .آنها کمک کند
 انتظارم،این سفر آن رخالفب.بی هیچ دلیل خاصی پکر و ناراحت بودم.ظهر بود به خانه برنگشته نبودند

تنها نقطه روشن این سفر آشنایی و دوستی صمیمانه ای بود .چیزی که خیال می کردم از آب درنیامده بود
به طرز دلگیری بی حوصله و عصبی بودم و ریشه .که به همین زودی میان من و روجا به وجود آمده بود

  .ن می دانستماصلی آن را در نوع برخوردهای غیردوستانه و مغرضانه پویا
در حالی که همگی گرسنه بودیم میز غذا را . نزدیک دو بعدازظهر بود که باالخره به ویال برگشتندساعت
بابک چند بار پویان را صدا کرد و خودش به ما .ناهار باقالی پلو و ماهیچه داشتیم.نار مامان نشستم.چیدیم

  .ردمر دستم نگاه کبا هراس به صندلی خالی کنا.پیوست و در کنار مادرش نشست
طوری نشسته بودم . از اتاق بیرون آمد،نگاهی گذرا به میز انداخت و خیلی راحت در کنارم نشستپویان

مامان تکه بزرگی گوشت در بشقابم گذاشت و .که کامال متمایل به مامان بودم و تقریبا پشتم به پویان بود
  :آرام نجوا کرد

  !درست بنشین-
مثل برق گرفته ها خود را کنار کشیدم . اما ناغافل دستم به بازوی پویان خورد کردم و به چپ پیچیدماخم

لب گزیدم و شروع به .اما پویان حرکتی نکرد و با بی اعتنایی بشقاب غذایش را از خاله زهره گرفت
  .خوردن کردم

  : رو به عمو آریان کرد و پرسیدبابک
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  تصمیمتون برای خرید ویال چیه،اونو پسندیدین؟-
  :ه همسرش نگاه کرد و گفت بعمو

  !خانم مدیر که پسندیده،ما هم که معاون ایشون هستیم و هر چه بفرمایند نه نمی گیم-
  .منم از اینجا خیلی خوشم اومده!زنده باد خانم مدیر و آقای معاون-

  : لقمه اش را فرو داد و با طنز گفتبابا
  !از اینجا یا از مالکین سابق اینجا؟-
  !مو علی؟به هر حال هر دوش خوبهچه فرقی می کنه ع-
  !نه بابا تو هم راه افتادی آقا بابک-
  :عمو به پویان که ساکت بود نگریست و پرسید. این شوخی بابا همه خندیدندبا
  نظر تو چیه پویان،از اینجا خوشت اومده؟-
  .خوبه،اگه دوستش دارین بخرینش-

کامال مشخص بود بی حوصله است و فقط .ند کوتاهش سبب شد عمو آریان موشکافانه به او نگاه کجواب
خاله زهره در مورد آقای حبیبی و .برای آن که سوال پدرش را بی جواب نگذاشته باشد،حرفی زده است

بابا متانت و وقار .ودنظرات تقریبا یکسان ب.صفایی پرسید و تمایل نشان داد که با هر دو خانواده آشنا شویم
  . هم تصدیق کرد که او همکاری موقر و مورد احترام استآقای حبیبی را ستود و عمو آریان

  : گفتبابک
سرتاسر راه تا رفتیم و برگشتیم یکریز .اما در عوض این آقای صفایی تا دلتون بخواد پرحرف و شلوغه-

  !عجیب نیست که ارمغان هم این همه حراف و پر سر صداست،به باباش برده.حرف زد
حس کردم مالحظه جمع را می کند و اگر تنها . نگاه کرد،اما حرفی نزد برگشت و عتاب آلود به بابکپویان

  :اما بابک فارغ از این تصورات گفت.بودیم حتما به بابک تذکر می داد
میگم چطوره ترتیب یه مهمانی رو بدیم و با هر دو خانواده آشنا بشیم؟ما جوونترها که تقریبا همدیگه رو -

  امشب چطوره؟ .م آشنا بشین بد نیستشناختیم اما شما بزرگترها هم با ه
  :عمو آریان به خاله زهره نگریست و گفت. زیر چشم به پویان که با ناراحتی جابه جا شد نگاه کردماز
  درست نمی گم خانم؟!شاید خدا خواست و این آشنایی منجر به روابط بعدی هم شد.بد فکری نیست-

ه ای برافروخته سر به زیر انداخته بود و با غذایش بازی با چهر. بلند کردم تا عکس العمل بابک را ببینمسر
یک لحظه به فکرم رسید او .می کرد،اما پویان می خندید و ظاهرا از پیشنهاد پدرش بر سر شوق آمده بود

 برای او هم پیامدهای ییمراوده و دوستی با خانواده آقای صفا.باید از چیز دیگری شادمان باشد
پس او هم از این سفر لذت می برد و فقط .ت خنده و شادی او همین بودخوشایندی داشت و شاید عل

  :مامان متعجب پرسید.آن قدر عصبانی بودم که از پشت میز بلند شدم!بداخمی هایش را نثار من می کرد
  چرا غذاتو تمام نکردی،تو که چیزی نخوردی؟-
  .می رم بخوابم.گرسنه نیستم مامان،دستتون درد نکنه-

وقتی که وارد اتاق شدم و می خواستم در را ببندم،نگاهم به پویان افتاد که لیوان دوغ را .زد حرفی نمامان
در را به سرعت بستم و با .برداشته بود و همان طورکه آرام جرعه ای می نوشید با پوزخند نگاهم می کرد

که او از دعوت  به من چه الچرا در مقابل رفتار او این قدر حساس هستم؟اص«.کالفگی روی تخت نشستم
خانواده اش برای آشنا شدن بیشتر با خانواده ارمغان بر سر شوق آمده است و نگاهش از رضایت می 

  »درخشد؟
 کردم ذهن خود را از هر تنشی تهی کنم و به شهریار و جوابی که باید به او بدهم بیندیشم،اما با تمام سعی

آن قدر فکر کردم و به نتیجه .ی پویان چرخ می زدتالشی که می کردم باز افکارم پیرامون نوع برخوردها
  .نرسیدم تا باالخره در اوج استیصال به خواب رفتم

آرام .مامان و خاله زهره در کنارم به خواب رفته بودند. که بیدار شدم،خانه در سکوت فرو رفته بودعصر
 حاکی از آن بود که در سالن کسی دیده نمی شد اما صدای شرشر آب.بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم
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 عادت کرده اوحدس زدم باید بابا باشد،به دوش گرفتن های هر روزه .کسی در حال دوش گرفتن است
  .بودم

وقتی .احساس گرسنگی می کردم،کمی غذا در ظرف کشیدم و مشغول خوردن شدم. آشپزخانه رفتمبه
دستم را خشک کردم و به .ممشغول شستن بشقاب غذایم بودم،صدای باز و بسته شدن در حمام را شنید

 بودم ایدر حال ریختن اولین استکان چ.می خواستم با استکانی چای از بابا استقبال کنم.سمت سماور رفتم
  :که صدایی از پشت گفت

  !اگه زحمتی نیست برای منم بریز-
  :به نرمی گفتم.پویان همان طور که حوله را به موهایش می کشید نگاهم می کرد. سرعت برگشتمبه
  .عافیت باشه،فکر کردم باباست-
  .می دونستم به محض این که بیدار بشه می خواد دوش بگیره.من از عمو علی زرنگترم-

به طرف .ظاهرا نشانی از بغض و کینه چند روز اخیر دیده نمی شد. کالمش مالیم و صلح آمیز بودلحن
  :پرسیدم.م و از کنارش گذشتمسینی را برداشت.سماور برگشتم و استکان دوم را هم پر از چای کردم

  تو نخوابیدی؟-
  .یه چرت کوچولو زدم،اما خوابم نبرد-
  چرا مگه خسته نبودی؟-

  :دستش را به زیر چانه زد و با کالمی که می رفت رنگ تمسخر به خود بگیرد گفت. میز نشستپشت
  .بیشتر از این که خسته جسمی باشم،خسته روحی هستم-
  ضاع بر وفق مرادت نیست؟برای چی،مگه خدای نکرده او-

استکان چای را جلویش گذاشتم،زیر لب تشکر کرد و از .سربه زیر انداختم. نگاهم کرد و جوابی ندادخیره
بوی خوش صابون و شامپویی که استفاده می کرد به همراه رایحه .داخل قندان،حبه قند کوچکی برداشت

  . دادمعطر ادوکلن که پس از اصالح زده بود،شامه ام را نوازش
  : به آسودگی کشیدم و با درایت گفتمنفسی

  درسته؟»تامی«عطر-
  .درسته،از فروشگاه پدربزرگت خریدم-
  یادت رفته منم همون روز اومده بودم تا به مناسبت تولد بابا براش ادوکلن بخرم؟.می دونم-
  !نه،یادم نرفته-
دم و استکان چای را در دست نگاهم را از او دزدی. با این حرف لبخند زد و نگاه روشنش درخشیدو

دوباره استکان را در نعلبکی گذاشتم و به میز خیره .گرفتم،اما داغ تر از آن بود که بشود آن را نوشید
  : پرسیدهرآگینبا کالمی ز.پویان کمی خود را جلو کشید،حاال عطر وجودش را بهتر حس می کردم.شدم

  معلومه از این سفر خیلی لذت می بری،نه؟-
  !ه تفریح کنم،نیومدم که ماتم بگیرماومدم ک-
نمی خوای .اما تا جایی که یادمه تو بعد از این سفر باید به بزرگترین سوال زندگیت جواب قطعی بدی-

فکرت رو آزاد نگه داری تا بیشتر فکر کنی؟نکنه یادت رفته که همبازی دوران کودکیت حاال خواستگارت 
  شده؟

  : ریشخند جواب دادمبا
شبها قبل از خواب .ای رسیدن به جواب نیاز باشه برم یه گوشه پرت و خلوت و بست بنشینمفکر نکنم بر-

  .بهترین زمان برای فکر کردنه و از همه اینها گذشته روی شهریار اون قدر شناخت دارم که سخت نگیرم
  : چایش را برداشت و به طعنه گفتلیوان

  !هالبته اگه فکر و خیال دیگرون بهت این اجازه رو بد-
فکر نمی کردم بازتاب صحبت با رهام این . متوجه شدم به روز قبل و صحبتم با رهام اشاره می کندیکباره

  :سکوتم را که دید بلند شد و گفت.قدر برای او و بابک سوال برانگیز باشد
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  !می دونستم دمدمی مزاجی،اما خیال نمی کردم تا این حد بی ثبات هم باشی-
چرا پویان به خود حق .با عصبانیت استکان چای را روی میز کوبیدم.ف اتاق رفت این حرف شتابان به طربا

می داد با من این گونه صحبت کند؟تصمیم گرفتم به تالفی توهینی که کرده و من را دمدمی مزاج و بی 
» ...دبگذار خیال کن«. درآورمهثبات خوانده بود،کوتاه نیایم و برای این کار الزم نمی دیدم او را از اشتبا

سینی را به آشپزخانه بردم و .اما نه،نمی توانستم به او اجازه دهم که در موردم این گونه فکر کند
آسمان تقریبا ابری بود و .بعد،از ویال خارج شدم و به طرف دریا رفتم.استکانهای نیمه پر را خالی کردم

اتونبیل .ی آنها نزدیک شدم بروم،قدم زنان به ویالجادلم می خواست به سراغ رو.نوید باران می داد
  .مرسدس بنز سفید رنگی در کنار ویال زیر سایه بان پارک شده و خانه در سکوت و آرامش فرو رفته بود

باد نسیم گونه پرده را تکان می داد و .یکی از پنجره ها باز بود. را دور زدم و به پشت پنجره رفتمویال
حدس زدم اتاق روجا یا رهام .با آن آهنگ می رقصیدگویی پرده .صدای آرام موسیقی به گوش می رسید

  :است،آرام صدا زدم
  ...رهام...روجا-
 سرعت صدای جنب و جوشی شنیده شد و پس از آن رهام پرده را کنار زد و متعجب به من به

  :لبخند زدم و پرسیدم.نگریست
  خواب بودی؟-
  .نه بیدارم،یه چرت کوچولو زدم-
  روجا چی،خوابه؟-
   سری به اتاقش می زنم،نمی یای داخل؟نمی دونم،یه-
  .نه،بیرون منتظرتون می مونم-

  :ایستادم تا برسد،گفت.دقایقی بعد رهام از ویال خارج شد و به سویم آمد. آرام به طرف ساحل رفتمآرام
  .روجا هم بیداره،لباس که عوض کرد میاد-

د و پیشنهاد کرد نزدیک زمین بازی  جایی برای نشستن پیدا نکرده بودیم که روجا هم دوان دوان آمهنوز
  .بنشینیم

در میان سخنان پراکنده . هم نشستیم و به پاکت آجیلی که روجا با خود آورده بود حمله ور شدیمکنار
روجا سر به سر رهام می گذاشت و چون می دانست .تخمه می شکستیم و حرف می زدیم و می خندیدیم

 و با گوشه و آمدرهام هم کوتاه نمی . او را بر زبان می آورددلتنگ دوری از روشنک است به هر عنوان نام
  .کنایه،تغییر رفتارهای او را گوشزد می کرد که سبب می شد چهره چون برگ گل روجا به خون بنشیند

 لحظه ای که روجا برخاست تا به هوس آنی چند قلوه سنگ درشت را در آب بیندازد،به رهام نگریستم در
  :و پرسیدم

  ی کنی اونم به بابک عالقه مند شده؟تو فکر م-
امروز ظهر که .اما حداقل می تونم بگم نسبت بهش کنجکاو شده.نظر دادن در این مورد یک کمی زوده-

حتی .داشتم در مورد بابک و خانواده اش با مامان حرف می زدم،تمام وقت روجا هم گوش ایستاده بود
 رو زیاد داغشمنم پیاز.هیچ نکته ای رو از دست ندهوقتی بابا چای خواست،خیلی زود رفت و برگشت تا 

به حدی که مامان .کردم و تا تونستم به خوبی ها و خصوصیات اخالقی بابک و آقای شاکر،شاخ و برگ دادم
حسابی شیفته دیدار اونا شده و می خواد ضمن آشنایی با اونا از زحماتی که در طول این چند سال برای 

   حرف زدی؟بابکخب حاال تو بگو چه کار کردی،با .کنهمن کشیدن هم ازشون تشکر 
  .آره،همه چیز رو براش گفتم-
  واکنش اون چی بود؟-
  .در سکوت گوش داد و در آخر هم برای روجا همدردی کرد-
  :بعد با لحنی امیدوار گفت. فکر فرو رفتبه
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فقط .م گرفتن روجا باشمیکی از بزرگترین آرزوهای قلبی من اینه که قبل از ازدواج خودم شاهد سرانجا-
  .این طوریه که می تونم با خیالی آسوده به سراغ زندگی خودم با روشنک برم

در نگاهش بارقه های امید می درخشید و من از درک این حقیقت که او . سکوت به رهام گوش می دادمدر
  :به تحقق خواسته اش دل بسته است آرام گفتم

بزرگترها ترتیبی دادن تا خانواده ها با همدیگه آشنا .ات برسیسعی می کنم کمکت کنم تا به خواسته -
  .شاید خدا خواست و در طی این معارفه ها اتفاقهای خوبی افتاد که ما انتظارش رو داریم.بشن

  :روجا به طرفمان آمد و پرسید. محزون زدلبخندی
  از نشستن خسته نشدین،چرا نمی یاین بازی کنیم؟-

  : بلند شد و گفترهام
که حاضرم،اما مواظب سرت باش خواهر جون،چون می خوام یه چند تا توپ سنگین به این کله من -

  !خوشگلت بکوبم
  .توپهاتو می گیرم و صاحب گل می شم!عمرا اگه بتونی-
  !بعد گلهاتو به کی تقدیم می کنی؟-
  !اونش دیگه به تو مربوط نیست آقا پسر فضول-

ی که رهام به خرج می داد متوجه شدم تا چه اندازه نگران از تالش. بودم و نگاهشان می کردمایستاده
  :گفتم.وضع روحی خواهرش بوده است

  .می رم توپ رو بیارم،منتظرم باشین-
از سر پیچ که گذشتم سینه به سینه با پویان برخورد کردم و نزدیک بود بیفتم،دستم را . طرف ویال دویدمبه

  : و گفتاو هم جا خورده بود،اخم کرد.به دیوار گرفتم
  !مواظب باش،حوصله دست و پا شکستن رو نداریم ها-
  !حاال که طوری نشده،اما نترس بادمجون بم آفت نداره-
  !اگه اون بادمجون تویی باهات موافقم،آفت نداری-

  :جا خالی داد و گفت. را به طرفش گرفتممشتم
  !چیه وحشی شدی-
  ...تو حق نداری!اَه پویان-
  !باشه تسلیم.هین کنمبله می دونم حق ندارم تو-

  :کنترل کالم از دستم خارج شد،بی محابا گفتم. را باال آورد و با ریشخند نگاهم کرددستهایش
  .اگه یک بار دیگه باهام این طوری برخورد کنی اون وقت می دونم چطور مثل خودت جوابت رو بدم-
  !وای نگو تو رو خدا ترسیدم-
  ...بی ادب-
  !بزرگتر رو نگه نمی داریبی ادب تویی که حد کوچکتر -
  .اما تو اول شروع کردی-
  .و تو هم با بی ادبی تمامش کردی-

بغض راه گلویم را گرفته .چند قدم به دنبالش رفتم. با این حرف پشت کرد و به سوی ماشینش رفتپویان
ا ت.بود دلم می خواست جوابی کوبنده به او بدهم تا راحت شوم،اما او سوار ماشین شد و حرکت کرد

پویان استاد .تمزمانی که ماشین او از نظر پنهان شد به داخل ویال رف.دقایقی از شدت غضب می لرزیدم
  .حالگیری بود و می دانست چطوری آدم را از اوج شور و سرمستی به پایین ترین نقطه کالفگی بکشاند

راه بودند تا زمینی رهام و روجا در حال جمع کردن سنگهای سر . را برداشتم و به پشت ویال رفتمتوپ
  :روی زمین نشستم و گفتم.مرتب و بی سنگالخ داشته باشیم

  !شماها کمی بازی کنین تا من حالم جا بیاد-
  : نزدیک آمد و نگران پرسیدروجا
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  حالت خوب نیست؟-
  .خوبم،کمی تپش قلب دارم که اگه بنشینم بهتر می شم-

این .ر رفتار عجیب پویان و زهر کالمش بودمدر فک. را برداشت و با رهام مشغول پاس کاری شدندتوپ
سخنانش به نحو .روزها زیاد به پر و پایم می پیچید و دیگر طاقت شنیدن گوشه وکنایه هایش را نداشتم
  .مآزاردهنده ای تلخ و گزنده بود و همین وادارم می کرد در مقابل او واکنش نشان ده

  : پس از مدتی پرسیدرهام
  بهتر شدی؟-

  :روجا گفت. تکان دادمسر
  .اگه بهتری پس بیا وسط،این طوری بدون تو لطفی نداره-

با سر و صدایی . شدم و دقایقی بعد چنان گرم بازی شدم که پویان و کالم زهرآگینش را از یاد بردمبلند
ارمغان سراغ پویان را گرفت،به او اطالع دادم که .که به راه انداختیم ارمغان و بابک هم به ما پیوستند

لب برچید،اما در قبال دعوت بابک به بازی مخالفتی نکرد .ی پیش برای انجام کاری بیرون رفته استساعت
  .و ما تا زمانی که نم نم باران کامال خیسمان کرد و شب هم از راه رسید در حال بازی والیبال بودیم

  : دستی به صورت خیسش کشید و گفتارمغان
  !پاک گل و شُلی شدم.رمباید برم یه دوش حسابی بگی!چه افتضاحی-
  .کار خوبی می کنی،خصوصا که امشب به مهمونی دعوت شدین-
  !مهمونی؟-
  .آره قراره شام در خدمتتون باشیم-

در حین بازی متوجه شده بودم که عمو آریان به ویالی آقای صفایی رفت تا آنها را . زده نگاهم کردذوق
شتابان به راه افتاد و .د حاال حسابی هیجان زده شده بوددعوت کند،اما ارمغان که از این موضوع باخبر نبو

رهام .همین سبب شد پایش به سنگ گیر کند که اگر به موقع خودش را نگه نداشته بود زمین می خورد
  :خندید و به طعنه گفت

  چرا دستپاچه اش کردی؟!بیچاره دختر مردم-
  ! خودش برسه دیگهخب باید می دونست امشب خونه استاد عزیزش دعوته تا بره به-
  !تو هم کم بدجنس نیستی ها-

  :کش و قوسی به خود دادم و گفتم.بابک با تعجب نگاهم می کرد.خندیدم
  .خدا به فریادم برسه.بهتره ما هم بریم و دوش بگیریم،من که حسابی عضله هام درد میکنه-
  .این اشتباه بودفکر کنم فردا همه مون نتونیم جم بخوریم،بدون هیچ نرمشی بازی کردیم و -

  : که چشم به روجا داشت،گفتبابک
  .اگه یه دوش آب گرم بگیریم و امشب هم یکدونه قرص مسکن بخوریم،شدت درد فردا اذیتمون نمی کنه-

  : به شوخی بازوی بابک را گرفت و گفترهام
یز می هی صبر کن ببینم،از کی قراره به فروشگاه نیای و توی مطبت طبابت کنی که داری دارو تجو-

  !کنی؟اما محض اطالعتون منم می گم قرص دیفلوناک بخورین تا دچار گرفتگی عضله نشین
  . خیلی خب آقای دکتر،همینی رو که شما گفتین می خوریم-
رهام مهربانانه به آن دو چشم . بابک و روجا نگاه کردم؛چهره هر دو از نشاط و شعف می درخشیدبه

  :گفتم.تدوخته بود و دیدگانش رنگ آرامش داش
همه به !حاال که آقایون دکترا داروهاشون رو تجویز کردن،اگه اجازه بدین بریم تا به امور شخصی برسیم-

  :به بابک نگاه کردم و پرسیدم.راه افتادیم
  !تو اول می ری دوش بگیری یا من برم-
  .اگه اجازه بدی من،چون بعدش هم باید پیراهنم رو اطو کنم-
  .باشه-
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  :ت با شیطنت گفرهام
  .زحمت این کار همیشه به دوش روجا خانمه.خوش به حال خودم که از اطو کردن معافم-

  : زدم و گفتمنیشخندی
خودم امشب خواهرش می شم و .خیال نکنی که چون بابک خواهر نداره می تونی بهش فخر فروشی کنی-

  !چطوره داداش بابک.پیراهنش رو اطو می کشم تا اون به کارهاش برسه
  :د و سخاوتمندانه گفت خندیبابک

منم به جبرانش اجازه می دم تو اول دوش بگیری تا بعد فرصت الزم برای اطوکشی رو داشته باشی -
  !آبجی نیکی

سر تا پایم خیس .به ویال که رسیدیم از رهام و روجا خداحافظی کردیم و داخل شدیم. خندیدیمهمه
  :مامان با دیدن من حیرت زده پرسید.بود

  سیر شدی،نمی گی مریض بشی؟مگه از جونت -
می شه لطف کنی و لباسهای منو آماده کنی تا دوش .بارون تابستون که مریضی نداره مامان جون-

  بگیرم؟
خاله زهره هم خیره به بابک که موهای نرمش در صورتش ریخته و چهره اش را . به سوی اتاق رفتمامان

بابک روی صندلی . پند و اندرز فایده ای نداردمی دانست.بچگانه و معصوم کرده بود،نگاه کرد و خندید
  :نشست و پرسید

  بابا و عمو علی کجان؟-
  .قرار شده از بیرون شام بگیریم.رفتن دنبال شام-
  پویان هنوز نیومده؟-
  نه،تو می دونی کجا رفته؟-
  . من خواب بودم،وقتی بیدار شدم،دیدم نیست-

من می توانم توضیحی به او و مادرش بدهم،اما من هم شاید خیال کرده بود . از زیر چشم نگاهم کردبابک
  .نمی دانستم پویان پس از آن بحث غیر دوستانه به کجا رفته است

سعی کردم به توصیه بابک گوش کنم و . که از اتاق بیرون آمد،لباسهایم را گرفتم و وارد حمام شدممامان
  .ار عوارض گرفتگی ماهیچه نشومزیر آب گرم عضله های دست و ماهیچه هایم را نرمش دهم تا دچ

با لباسهای نیمه .به اتاق سرک کشیدم. حمام که بیرون آمدم به سرعت در اتاق بابک را زدماز
  :شیطنت آمیز گفتم.خیس،چشمهایش را بسته و متبسم روی تخت دراز کشیده بود

 تا برات اطو قبل از اون هم پیراهنت رو بده!بهتره از رویاهای خوش دست بکشی و بری دوش بگیری-
  .کنم
  : شد و نشست،بعد با تردید گفتبلند

  !زحمت می شه،آخه خودت هم آماده نیستی-
در ضمن .پس این تویی که وقت کم داری.من که قرار نیست امشب خودم رو نشون بدم.اشکالی نداره-

ن تا این بهت توصیه می کنم این ریش چند روزه رو بزنی،یک کمی هم به این موهای نرم و سرکشت،ژل بز
 باشی،خصوصاخالصه یه کاری کن که از همیشه بهتر .قدر توی صورتت نریزه و درشتی چشمهات معلوم بشه

  !می دونی که مادرها روی دخترهاشون خیلی نفوذ دارن.که برای اولین بار مادر روجا رو می بینی
  : سرخوشی خندید و گفتبا
  ی کنی؟مگه می خوان بیان خواستگاریم که این همه سفارش م-
  نه،اما خب شاید تو بخوای امشب از کسی خواستگاری کنی،درست نمی گم؟-
  آخه کی گفته قراره این اتفاق به این سرعت بیفته؟ !از دست تو که این قدر عجولی-

  : را بلند کردم و تهدیدآمیز گفتمانگشتم
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بهت توصیه .مند شدیمن که می دونم تو یه جورایی به روجا عالقه .زرنگ بازی درنیار!گوش کن بابک-
تا جایی که .می کنم قبل از اون که صدای زنگ قلبت گوش بقیه رو کَر کنه زودتر تصمیم نهایی رو بگیری

 پویان دچار ثلبهت توصیه می کنم دست دست نکنی تا تو هم م.من روجا رو شناختم،دختر خیلی خوبیه
  .شکست عشقی نشی

  : ناگهان هراسان شد و پرسیدبابک
   دیگه ای درمیونه؟مگه پای کس-
نه ولی دختر خوشگل و تحصیلکرده ای مثل روجا زیاد نمی مونه و مسلمه که خیلی زود خواستگارها -

  .پاشنه در خونشون رو از جا درمی یارن و به سراغش می یان
وقتی دیدم سکوت کرده است به . این حرفها را می زدم تا بابک مجبور شود سریع تر تصمیم بگیردعمدا

  :پرسیدم.به او نزدیک شدم و داخل چمدانش سرک شیدمآرامی 
  کدوم یک از این پیراهنا رو می خوای بپوشی تا برات اطو کنم؟-
  : بین پیراهن های به دقت تا شده،یکی را برداشت و گفتاز
  به نظرت این یکی با شلوار جین چطوره؟-
هر دو رو بده تا .باشی بهترهامشب یه تیپ سنگین داشته .خوبه ولی به جای جین،شلوار مشکی بپوش-

  .برات اطو کنم
  .همیشه از اطو کشیدن فراری هستم.ممنون نیکتا،واقعا در حقم محبت کردی-

 و شلوار او را برداشتم و می خواستم بیرون بروم که دستگیره در چرخید و قبل از آن که دستم به پیراهن
مین دکمه پیراهنش بود،دکمه باال را باز کرده دستش به دو.آن برسد،پویان در را باز کرد و وارد اتاق شد

 به زیر انداختم و با سالمی سر.بود و می خواست دکمه دوم را هم باز کند که با دیدن من دست نگه داشت
وقتی از اتاق بیرون رفتم،حس کردم نگاه خیره و عصیانگرش هنوز به .کوتاه و قهرآلود از کنارش گذشتم

  .من است
هرگز در رویارویی با پویان دچار این حالت نشده بودم؛اما .به شدت در سینه می زدقلبم . اتاق شدموارد

درگیریهای چند روز گذشته سبب اضطراب و حسی ناخودآگاه شده بود که مرا آماده مقابله با حمالت او 
  .می کرد

های خیسش مو. اطوکشی را تمام کرده بودم که چند ضربه به در خورد و متعاقب آن بابک در را گشودکار
  :پرسید.برق می زد

  تمومه؟-
  .بله بفرما،اطو کشیده و آماده-
  !دست شما درد نکنه،تا کی باشه جبران کنم-
  .همین امشب می تونی جبران کنی-
  : تعجب نگاهم کرد و با لحنی مشکوک پرسیدبا
  می خوای برات چه کار کنم؟-
  . ندهاز برادرت بخواه دست از بدجنسی برداره و این قدر منو حرص-

  : در هم کشید و با حالتی تدافعی گفتچهره
  .منکه باور نمی کنم!پویان و بدجنسی؟-
متوجه نیستی که پویان چقدر تیکه پرون شده و .باور نمی کنی چون با دیدن روجا همه حواست پیش اونه-

  .مدام منو اذیت می کنه
  :پیراهن و شلوارش را با رضایت برانداز کرد و به شوخی گفت.خندید

  !خب تو هم تالفی کن-
بگو امشب از من دوری .این کار رو که می کنم،اما محض رضای خدا امشب رو می خوام خوش باشم-

  .کنه،چون ممکنه جلوی ارمغان بدجوری کنفش کنم
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  : صدا خندید و گفتبا
  باشه بهش می گم،دیگه امری نیست؟-
اره تو و پویان بنشینید،لطف کن و تو چرا یه چیز دیگه،اگه دیدی سر سفره جای کناری من خالیه و قر-

  .کنار من باش تا مجبور نباشم سرتاسر زمان صرف شام طوری بنشینم که پشتم به پویان باشه
  : برچید و دلسوزانه گفتلب
  !بیچاره پویان،پس انگار کار حسابی خرابه-
  !بیچاره من که باید توی این سفر اون و ارمغان رو تحمل کنم-

  .رد و بعد با شیطنت خندید دقیق نگاهم کبابک
به سرعت شال و مانتویم .تا آمدن مهمانها چیزی باقی نمانده بود. خروج بابک نگاهی به ساعت انداختمبا

در آینه به خود نگاه کردم اگرچه برای مهمانی امشب پوششم کمی رسمی .را اطو کشیدم و لباس پوشیدم
بابا و . بیرون رفتمقاز اتا.دچار وسواس نمی شدمبود اما در عوض راحت بودم و برای انتخاب لباس هم 

حدس .از پویان و بابک خبری نبود.عمو آریان برخالف همیشه بی کار نشسته و در حال حرف زدن بودند
مامان و خاله .بوی خوش غذا در ویال پیچیده بود.زدم مشغول تعویض لباس و رسیدگی به خود هستند

  :پرسیدمبه آشپزخانه سرک کشیدم و .زهره سرگرمِ گرم کردن مجدد غذا بودند
  کمک نمی خواین؟-

  :خاله زهره در جواب گفت. برگشت و نگاهم کردمامان
  .نه عزیزم،همه چیز آماده ست-
  .پس وقتشه که برین و خودتون هم آماه بشین-
  : مامان نگاه کرد و گفتبه
  .دار اولهبه هر حال دی.بهتره تا نیومدن بریم به سر و وضعمون برسیم.راست می گه-

  : پشت چشم نازک کرد و گفتمامان
به سالمتی قراره امشب در نقش مادرشوهر با .من که کار زیادی ندارم اما شما باید خیلی وقت بذارین-

  ...اون طور که آریان می گفت اگه خدا بخواد قراره اتفاقهایی بیفته و بابک.خانواده عروس آشنا بشین
  :ن پرسیدم میان حرف مامان دویدم و شادمابه
  اما از کجا فهمیدین که بابک عاشق روجا شده؟! راست می گین،وای چقدر خوشحالم-

  : زهره گونه ام را نوازش داد و با مهری مادرانه گفتخاله
خدا می .منم آرزو داشتم شاهد عاشق شدن بچه هام باشم.صدای عشق چیزی نیست که بشه مخفیش کرد-

شاید روجا و .ی یکی از پسرام بگیرم که نه بابک قبول کرد نه پویاندونه چقدر دلم می خواست آوا رو برا
  .ارمغان قسمت پسرهای من بودن

  !که این طور-
پس او هم متوجه تغییر اخالقی پویان شده و به این نتیجه . زهره با خوشحالی آشپزخانه را ترک کردخاله

  : شیفتگی پرسیدمامان کنارم ایستاد و با.رسیده بود که او عاشق ارمغان شده است
  تو هم مثل من از این اتفاقها شوکه و غافلگیرشدی؟-
کی فکر می کرد بابک و پویان در این سفر دخترهای انتخابیشون رو پیدا کنن و مسیر زندگیشون .آره-

  عوض بشه؟
  : کرد و بعد آرام گفتسکوت

الم می دیدم که یکی از همیشه در خی.هیچ وقت فکر نمی کردم بابک و پویان سراغ دو دختر غریبه برن-
این آرزوی آریان هم بود،یادمه روزی که تو دنیا اومدی،تو رو در آغوش گرفت،به .اونا داماد من می شه

 بود،اما اونم آرزومندانه دهمن و بابات نگاه کرد و با وجود این که سمیه خانم تو رو برای شهریار نشون کر
طر حوادث روزگار و سرنوشت راهمون از هم جدا اگه من و مژگان به خا.نیکتا عروس خودمه":گفت

شد،دلم می خواد بچه های ما به این رویا تحقق ببخشن و اون وقت درست عین این می مونه که من هم به 
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 با همدلی به چشمهای همدیگه نگاه همبابات آریان رو در آغوش گرفت و من و زهره ".آرزوم رسیدم
از اون شب .ود که نخواست این آرزو رو از علی و زهره مخفی کنهآریان به قدری صادق و بی ریا ب.کردیم

تولد تو به نوعی تولد مجدد دوستی .به بعد روابط ما به گونه ای رقم خورد که زندگیمون با هم عجین شد
  ... به خود گرفتندیها بود و رفت و آمدها رنگی از خویشاو

به خوبی مشخص .ید و از آشپزخانه بیرون رفتدستی به چهره اش کش. چشمهای نمدار مامان نگاه کردمبه
وقتی از شهریار حرف می زد بی میلی آشکاری درکالمش نهفته بود . بود از وضع پیش آمده راضی نیست

 عالقه و توجه مهتازه پی به آن ه.که نشان می داد چقدر مشتاق تحقق رویای خود و عمو آریان بوده است
ایگاهی می دیده که دلش می خواست در آن قرار بگیرم و ما با پس او همیشه من را در ج.عمو می بردم

  .انتخابهایمان همه چیز را به هم ریخته بودیم
انگار به تصورات من نیز خیانت شده .بغض راه گلویم را گرفته بود. صندلی نشستم و در فکر فرو رفتمروی
فتم حس می کردم روزی باید در هرزمان به خانه عمو آریان می ر.شاید من هم انتظاری دیگر داشتم.بود

 اگرتلنگری کوچک به ایدش.آن خانه زندگی کنم،اما هیچ گاه اشاره ای از طرف بزرگترها به ما نشده بود
احساسمان زده می شد،اوضاعمان فرق می کرد ولی تا جایی که به یاد داشتم همیشه با پویان سر جنگ 

ب خود می خواست بین ما صلح و آشتی ایجاد به حسا.بودم و بابک هم آتش بیار این معرکه می شد
 ما را عمیق تر می کرد و به این الفکند،ولی آن قدر ناشیانه حرف می برد و می آورد که ناخودآگاه اخت

ترتیب تمام سالهای نوجوانی و جوانی ما در جنگ و قهر و ستیز سپری شده بود؛ما یا در حال نقشه کشیدن 
  .ی حال همدیگر را بگیریمبودیم یا تالش می کردیم به نوع

خوشحالم که یه چند سالی از دستت " که پویان دردانشگاه قبول شد به جای تبریک به او گفتم سالی
در . اما او به زودی تالفی این خوشحالی را کرد و ترم بعد انتقالی گرفت و به کرمانشاه برگشت".راحتم

تا آخر .دیدی خوشحالیت زیاد طول نکشید" اولین شب آمدنش به محض این که من را دید به طعنه گفت
  . و با آمدن او جنگ و دعواهای ما باز هم شروع شد"!عمرت نمی تونی ازدست من خالص بشی

 صدای باز شدن در اتاق سر بلند کردم؛پویان در کت و شلوار رسمی با برازندگی تمام از اتاق بیرون با
ظاهرا هر دو برادر خود را برای . کت پوشیده بوداو هم روی پیراهنش.پشت سرش بابک هم خارج شد.آمد

  .امشب آماده کرده بودند
 به سمت بابا و عمو رفت،اما پویان نگاهی گذرا به من که ساکت و متفکر روی صندلی نشسته بودم به بابک

خود را جمع کردم و آماده شدم،با دیدن او همیشه درگوشم زنگ خطر به صدا درمی .طرف آشپزخانه آمد
 لیوانی برداشت و تاز داخل کابین.ه سراغ یخچال رفت،پارچ آب خنک را بیرون آورد و در را بستب.آمد

در حالی که به کابینت تکیه داده بود لیوان را به سوی دهان برد و نگاهم . آب را در لیوان ریخت
  :آرام پرسید.کرد

  چرا اینجا تنها نشستی؟-
  .بقیه رفتن آماده بشن-

  :نگاهی به سر تا پایم انداخت و گفت.وشید را جرعه جرعه می نآب
  برای امشب زیادی ساده نیستی؟-
  : حرص نگاهش کردم و جواب دادمبا
  .من ساده نیستم،تو زیادی مجلل پوشیدی-
  مگه نه؟!چه عیبی داره؟به هر حال امشب یه شب خاصه-
  .برای تو شاید،اما برای من یه شب معمولیه-

  :با کنایه گفتپارچ را در یخچال گذاشت و .خندید
  .یعنی اومدن خانواده آقای حبیبی برای تو مهم نیست؟به هر حال دیدار اوله-
  .برای بابک باید مهم باشه نه من-

  : زد و با تمسخر گفتپوزخند
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  .دیگه کم کم داشت دلم به حال شهریار می سوخت.انگار تازه متوجه شدی که باید مراقب رفتارت باشی-
  تون چی بود؟می شه بپرسم علت دلسوزی-
  !به هر حال او همبازی بچگی ما بود و خیلی حیف می شد که توی ازدواج سرش کاله بره-
  :با صدایی لرزان پرسیدم. روی صندلی بلند شدم و رو در رویش ایستادماز
  منظورت از این حرف چیه؟-
 موجب اصال خوشی ندارم.پس بهتره مراقب کارهات باشی.تو خیلی خوب متوجه منظور من می شی-

پس به جای گفتگوی خودمونی با رهام،بشین و به جواب خواستگاری شهریار فکر .سرافکندگی بابک بشی
  !این جوری منم مجبور نمی شم برای حفظ آبروی برادر و رفیقم با تو مدام کل کل کنم.کن

رنه خدا می کی به تو اجاز داده که در مورد من از این فکرا کنی؟خوبه که منو از بچگی می شناسی و گ-
  .دونست دیگه چه اتهاماتی می خواستی بهم ببندی

  : سر تا پایم نگاه کرد و با کنایه گفتبه
یادت که نرفته .اگه از این اتهامات بدت می یاد پس حواست جمع کارهات باشه تا نخوام بهت تذکر بدم-

اهرش می شه منم خودمو هنوز گل سر پروانه نشانت پیش منه و عین برادری که جلودار حرکات اشتباه خو
  !پس مراقب خودت باش.موظف می دونم مواظبِت باشم

  ...تو...تو.بهت اجازه نمی دم باهام این طوری حرف بزنی-
آن قدر عصبانی و برافروخته بودم که طاقت . را محکم روی میز گذاشت و از آشپزخانه بیرون رفتلیوان

ت پنجره ایستاده بود و دیگران تلویزیون تماشا می پویان پش.از آشپزخانه بیرون آمدم.ایستادن نداشتم
اما می .برای یک لحظه وسوسه شدم او را به بیرون از ویال فرا خوانده و همه چیز را به او بگویم.کردند

  .به رهام قول داده بودم و همین مانع از گفتن حقایق می شد.ترسیدم با این کار همه چیز خراب شود
باران بند آمده بود . گلویم را گرفته بود و نیشتر اشک دیدگانم را می سوزاندبغض راه. ویال خارج شدماز

دانه .اما باد خنکای خاصی داشت که از روی امواج دریا برمی خاست و سر و صورتم را نوازش می داد
آیا . فکر کندطوریخیال نمی کردم پویان در مورد من این .های بی وقفه اشک از چشمهایم جاری بود

ه حرف زدن باید سبب می شد او تا این اندازه تلخ و ناجوانمردانه درباره ام رای دهد؟ او که می چند کلم
دانست رهام عاشق روشنک است و در آرزوی روزی که با او ازدواج کند لحظه شماری می کند،پس برای 

ا به سوی خود چه این اندیشه به فکرش خطور کرده بود؟ از خیال اینکه گمان می کند من با لوندی او ر
  .کشیده و از مسیر زندگی اش دور می کنم آزرده خاطر بودم

به سرعت دست به . صدای آرام قدمهایی که به من نزدیک می شد متوجه حضور کسی در آن محل شدمبا
در دل دعا می کردم که تاریکی شب مانع از این شود که .صورت کشیدم تا آثار اشک را از چهره ام بزدایم

  .م آشکار گردد و نیاز به توضیح پیدا کنمصورت گریان
با .احساسی غریب احاطه ام کرد. قدمها در پشت سرم متوقف شد و بعد کسی آرام در کنارم نشستصدای

بوی خوش ادوکلنش به من حالی می .چشمهای بسته می توانسم حدس بزنم چه کسی به سراغم آمده است
 نادان و رد داشت همچون برادری متعصب و سختگیر،خواهالبد باز قص.کرد که پویان به دنبالم آمده است

قضاوت .سرم پایین بود و تحت تاثیر اندوهی ناگهانی همچنان گریه می کردم.نابخرد خود را سرزنش کند
  :سکوت را شکست و به نرمی گفت.ناعادالنه پویان بدجوری دلم را به درد آورده بود

به سرعت بلند شدم تا از او دور شوم،اما به تندی دستم !ببخش نیکی،می دونم این روزها خیلی تلخ شدم-
خودش هم متوجه شد و .برای اولین بار بود که این حرکت را انجام می داد.را گرفت و مانع از رفتنم شد

  :شتابان گفت.سریع دستش را کشید
  .گریه نکن،کم کم مهمونا میان و صورت خوشی نداره-
  !به جهنم برام مهم نیست-
  برات مهم نیست؟باور کنم -
  :با لحنی مسالمت آمیز گفت. خشم نگاهش کردمبا
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  .حاال بیا دختر خوبی باش و اشکهات رو پاک کن.باشه قبوله تو درست می گی،مهم نیست-
باد به صورتم می .بی اعتنا به او راه افتادم و چند قدم به سوی دریا برداشتم. را به طرفم گرفتدستمال

حضورش گرمایی خاص در .او هم بلند شد و کنارم ایستاد.ه رخم می کشیدخورد و خیسی آن را بیشتر ب
شاید علم . داشتازگیتنم می نشاند و حس می کردم از بودن در کنار او دچار حالتی می شوم که برایم ت

به این که امشب قرار بود ارمغان با دیدی تازه به او پیوند بخورد سبب می شد احساس دلتنگی کنم و از 
یکی از همبازی های زمان کودکی ام به زندگی تازه ای فکر می کند،اندوهگین باشم و حس این که 

  .تنهایی به سراغم بیاید
در سکوت به امواج سرکش دریا که زیر پرتو ماه پرفروغ و نور . های بلندم حاکی از انقالب درونم بودنفس

بعد از دقایقی پویان حصار سکوت .چراغ ها،خشمگین و کف بر لب به نظر می رسیدند چشم دوخته بودیم
  :را شکست و گفت

  !اگه آروم شدی بیا بریم داخل،نمی خوام دیگرون متوجه غیبت ما بشن-
  .مهم نیست-
  .ما حق نداریم اونا رو ناراحت کنیم.این یکی دیگه مهمه-
  : سماجت گفتمبا
  !رد تو هستمنه این جا کالسه که تو استادش باشی و نه من شاگ.نمی خواد چیزی یادم بدی-
  !حاال نه این که سرکالس ها هم خیلی حواست جمعه و مطالب رو سریع یاد می گیری-
 این که در قالب شوخی،بی استعدادی ام را در زمینه موسیقی به رخم می کشید حرصم درآمد و با خشم از

  :گفتم
  !کنبرو دلت رو به اونا خوش .همون بعضی ها که مطالب رو سریع یاد می گیرن کافیه-
اما یه معلم خوب فقط به فکر شاگردهای زرنگش نیست،به ضعیف ها هم .اون که بله،دلخوشی هم داره-

  !توجه نشون میده
  حاال اگه این شاگرد توجه معلمش رو نخواد باید چه کار کنه؟-
  .هیچ،چون معلم کار خودش رو می کنه و شاگرد هم مجبوره به اون تن بده-
  .ری هم که دلم بخواد می کنمهر کا.اما من مجبور نیستم-

  :با رندی پرسید.خندید
  این حرف که از روی لجبازی نیست،هست؟-
  .مهم نیست.تو هر طور که می خوای فکر کن-
  .بعضی چیزها باید برات مهم باشه.این همه بی خیال نباش...اَه-

  :پویان که سکوتم را دید با تحکم گفت. ندادمجوابی
  .بیا بریم داخل-
  .الاقل با تو نمی یام...نمی یام-
  !به جهنم-

چرا همیشه کارمان به دعوا کشیده .دوباره اشکهایم جاری شد. حرف را زد و شتابان از من فاصله گرفتاین
ظاهرا .می شد و نمی توانستیم کمی در آرامش با هم صحبت کنیم؟به او که پشت ویال پیچید نگاه کردم

 در شرایطی این ود،امااهی دربیاید و برای صلح پیشقدم شتالش کرده بود برای اولین بار از در عذر خو
  .راه را انتخاب کرده بود که من به راستی از او دلخور بودم و این تالش بی حاصل برای او سودی نداشت

کاش امشب مهمانی نبود تا می توانستم به اتاقم بروم و به بهانه . زنان در امتداد ساحل به راه افتادمقدم
اما .شاید کمی به آرامش می رسیدم و تا این اندازه در چنبره غم گرفتار نمی شدم. کنمخواب،کمی فکر

از دور سیاهی هیکلی را دیدم که دوان دوان به سویم آمد،با کمی .گویی این دقایق برای من نایاب بود
  :از همان فاصله دور پرسید.دقت متوجه شدم رهام است

  کجایی،چرا تنهایی قدم می زنی؟-
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  :ا صاف کردم،به کالمم رنگ شادی دادم و گفتم رصدایم
  حوصله ام سر رفته بود،شماها چرا اینقدر دیر اومدین؟-
تا مامان و روجا نرفتن و برای امشب یه دسته گل بزرگ و قشنگ !ای بابا،از دست این تعارفهای زنانه-

ارم رسید و همگام با من به کن!من و بابا خیلی وقت پیش آماده بودیم.نخریدن که به اومدن رضایت ندادن
  :نفسی بلند کشید و گفت.راه افتاد

بارون رو به خاطر این لحظه هاش دوست .من عاشق این بوی نم و خیسی هوا هستم!چه هوای خوبی-
  .دارم

  .فقط آدم عاشقه که به این چیزها فکر می کنه!ای پسر عاشق پیشه اینا از مضرات عشقه-
  :با حسرت گفت.خندید

  .  اینجا بود تا می تونستیم با هم از این هوا لذت ببریمکاش روشنک هم-
  .االن مدتیه که دیگه سراغی از ما نمی گیره.خیلی دلم می خواد ببینمش-
پارسال که .دو ساله شرکت می کنه و فقط هم رشته پزشکی رو قبول داره.سرگرم امتحانهای کنکوره-

  .گمونم امسال حتما پزشکی قبول می شه.هپرستاری قبول شد طوری تعیین رشته کرد که پذیرفته نش
رهام برگشت و نگاهم کرد،یکباره ایستاد و با .در زیر پرتو نور چراغ،چهره ها بهتر دیده می شد.خندیدم

  :حساسیت پرسید
  گریه کردی؟-
  .نه چیزی نیست-
  .فهمیدم..دروغ نگو،آها-
  :خندید و با شیطنت گفت. استفهام نگاهش کردمبا
ای کاش منم می تونستم بشینم و برای دوری از روشنک گریه کنم ولی حیف ! نگ شدیتو هم مثل من دلت-

  !که نمی شه
  دیوونه،می شه این همه خیال پردازی نکنی؟-
  یعنی به خاطر دوری از شهریار گریه نکردی؟-
  .نه،فقط یک کم تن و بدنم درد می کرد-

  :پرسید. نگاهم کرد،اما ترجیح داد ادامه ندهدناباورانه
  یم داخل؟بر-
  .راستی چرا تو دنبالم اومدی؟توقع داشتم روجا بیاد.بریم-
اگرچه با این تقاضا بابک حق .می خواست بیاد،اما وادارش کردم بمونه و در جمع خانواده شاکر باشه-

شناسانه لبخند زد،ولی پویان چنان غضبناک نگاهم کرد که حتم دارم اگه مهمون نبودیم از خونه پرتم کرده 
  !رونبود بی

  :گفتم. دو خندیدیمهر
  .اهمیت نده ،پویان زیادی متعصبه-
  متعصب یا حساس؟-
  چه فرقی می کنه؟-
فرقش اینه که آدم متعصب روی غریزه ذاتی تعصب به خرج می ده و همه براش یکسان هستن؛اما آدم -

  !حساس فقط تو بعضی شرایط واکنش نشون می ده و روی آدم های خاصی حساس می شه
  .رکیبی از هردوشونهپویان ت-

  : گفتزیرکانه
  تو نمی دونی چشه؟.احساس می کنم از دیروز تا حاال رفتارش خیلی فرق کرده-
  .مایل نبودم از حدس و گمان اشتباه پویان و بابک با او حرف بزنم. حرکت سر جواب منفی دادمبا
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زمانی که . جالب بود من و رهام شاید برای جمع خیلی عادی بود،اما واکنش پویان برای منهمراهی
صورت خانم حبیبی را می بوسیدم،حواسم متوجه او بود،به سرعت بلند شد و به بهانه ای راهی آشپزخانه 

 صورتم.من که قصد داشتم برای شستن صورت و خوردن آب به آشپزخانه بروم،دچار تردید شدم.شد
به ناچار راه آشپزخانه را در پیش همین امر سبب شد .چسبناک بود و می خواستم رد پای گریه را محو کنم

  .بگیرم
بقیه . آخرین لحظه به جمع نگاه کردم؛روجا کامال متوجه بابک بود و رهام هم با عمو و بابا حرف می زددر

  .هم هر یک با دیگری سرگرم بودند و نمی شد از کسی بخواهم من را همراهی کند
 حلقه کرده بود،مثل آدمی که منتظر دیگری  به کابینت تکیه داده و دستهایش را روی سینه اشپویان
  سر تا پایم .است

بی اعتنا به او شیر آب را باز کردم،مشتی آب . برانداز کرد و چشمهای عصیانگرش را به دیده ام دوخترا
در تمام این لحظات .پارچ آب را برداشتم و در یخچال را بستم.به صورتم زدم و بعد سراغ یخچال رفتم

 شدم به او نگاه ارم،ناچاروقتی خواستم از کابینت لیوان برد.د و واکنشی نشان نمی دادپویان حرفی نمی ز
  :به آرامی گفتم.کنم

  .می شه بری کنار؟می خوام لیوان بردارم-
  !نه نمی شه،دلم می خواد از تشنگی بمیری-
  !تو این شب آرزوهای خوب داشته باش آقای داماد! چه بد-

  :ائید و گفت کرد،دندانهایش را به هم ساخم
  ...مسخره بازی بسه،بهت اخطار می کنم-
  .دست بردار پویان،از این همه اخطار خسته نشدی؟می دونی که به حرفت گوش نمی دم-
  .دلم به حال عمو علی و خاله مژگان می سوزه که دختری مثل تو دارن.این از خیره سریته-
  ! هم عاشق من هستندلت نسوزه چون نه تنها اونا که حتی بابا و مامان خودت-
  !چون نمی دونن تو چه مار خوش خط و خالی هستی خانم-
  : فراز شانه هایش به هر زحمتی بود لیوانی را از در نیمه باز کابینت بیرون کشیدم و گفتماز
  !همین که تو می دونی کافیه،پس مراقب باش این مار فریبنده نیشت نزنه-
  .نریزهمن نیش این مار رو می کشم تا زهرش رو -
امااگه راست می گی مراقب مار خوش خط و خالی که قراره امشب به اینجا بیاد ! نه بابا قهرمان شدی-

  !این نیش اونه که باید کشیده بشه آقا پسر.باش
  : پوزخند گفتبا
  !حداقل صداقت داره.اگه منظورت ارمغانه،او خیلی از تو بهتره-
  : حالتی خاص گفتمبا
می . که بهتره پس برو دو دستی بچسب تا ازت ناامید نشه و نره سراغ یکی دیگهحاال! خالیق هر چه الیق-

  !شناسیش که،حسابی دمدمی مزاجه
 ۀپویان شتابان بیرون رفت و به دنبال آن صدای پر از عشو. همین لحظه صدای زنگ به گوش رسیددر

 درنگ کردم و بعد از کمی.ارمغان که با آهنگی شاد مشغول احوالپرسی با دیگران بود به گوش رسید
  . آشپزخانه بیرون آمدم و به تازه واردین سالم کردم

به این ترتیب .ارمغان هم آمد و پهلوی او نشست.کنار روجا نشستم. همه را به نشستن دعوت کردمامان
بابک و رهام کنار هم بودند و .درست رو به روی پویان بود و می توانست کامال او را زیر نظر داشته باشد

می دانم رهام چه چیزی را برای بابک تعریف کرد که او با سعی و کوشش بسیار تالش می کرد جلوی ن
  .خنده اش را بگیرد

  : حبیبی نگاهی به اطراف انداخت و رو به عمو آریان پرسیدآقای
  برای ویال فکرهاتون رو کردین؟-
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  .آره حبیبی جان،می خریمش-
  .پس مبارکتون باشه-

  :خانم صفایی رو به پویان کرد و گفت.همه نشست بر کنج لبهای لبخند
  خب جناب استاد،پیشرفت دختر ما چطوره؟-
  .خوبه،ارمغان یکی از بهترینهای کالسه و می شه به آینده اش امیدوار بود-
نگاهی گویا میان خاله زهره و عمو آریان رد و بدل . این تعریف پویان،ارمغان با شوق خندید و تشکر کردبا

  .بخند خاله زهره ختم گردیدشد که به ل
  : اندکی به سویم خم شد و از فراز شانه مادرش زمزمه کردرهام

اگه می دونستم کار .چه اشتباهی کردم کت و شلوار رسمی نپوشیدم!غلط نکنم امشب قراره اتفاقاتی بیفته-
  .خیر در پیشه حتما لباسهای پلو خوریم رو می پوشیدم

خانم حبیبی لبخندی محبت آمیز زد و به رهام که .ا هم متوجه خود کردخنده ما دیگران ر. سه خندیدیمهر
سر به زیر انداختم تا ناچار نباشم شاهد دیدگان سرزنش بار پویان .چهره اش از شعف می درخشید نگریست

 اخطارهایش را خواهم وحتم داشتم اگر نگاهم در قالب نگاهش گیر کند،در سکوت نگاه،زنگ هشدار .باشم
  .شنید

  : که لحظه ای چشم از پویان برنمی داشت و دائم حواسش به او بود با طنازی پرسیدغانارم
  کوک گیتارم از تنظیم در اومده،می تونین درستش کنین؟! ببخشید استاد-
  !بله البته-
  .پس بعد از شام اونو می یارم تا هم تنظیمش کنین و هم برامون چند تا آهنگ بزنین! چه عالی-

ارمغان شادمان از پذیرش خواسته اش به ما نگاه .و با تواضع موافقت خود را اعالم کرد لبخند زد پویان
  :کرد و گفت

  .امشب تا دیر وقت می تونیم دور هم باشیم و از شنیدن صدای استاد لذت ببریم-
ح به پویان نگاه کردم متوجه بودم که از طر. و روجا تایید کردند،اما من به زدن لبخند اکتفا نمودمرهام

ارمغان به میل خود خواندن را هم ضمیمه نواختن پویان کرده و با این .پیشنهاد ارمغان کمی معذب است
پویان سر . ام گرفتخندهاز صراحت و بی پروایی ارمغان .کارش او را در تنگنای جواب قرار داده بود

  .و رویش را برگردانداخمی عمیق به چهره آورد .با شیطنت برایش ابرو تکان دادم.برداشت و نگاهم کرد
 در وقفه کوتاهی که میان گفتگوهایش پیش آمد بلند شدو به آشپزخانه رفت و من برای پرهیز از هر مامان

  :پرسیدم.اتفاقی،به دنبالش رفتم
  سفره رو پهن کنم؟-
  .آره ببر،غذا گرم شده و می تونیم شام بخوریم-

در رفت و آمدم . آوردن ظرفها به من کمک کردروجا هم برخاست و در. را برداشتم و به سالن رفتمسفره
بین آشپزخانه و سالن،متوجه شدم که ارمغان جای خود را عوض کرده و نزدیک به پویان نشسته 

حرکات پرحرارت دست و سرش نشان می داد،درباره موضوعی صحبت می کندکه مورد عالقه اش .است
یک بار که متوجه نگاه .رد و یا چیزی می گفتپویان هم هر از گاه با تکان سر آن را تایید می ک.است

  .خندانم شد با بداخالقی دیده برگرفت و من هم لیوان ها را در سفره گذاشتم و به آشپزخانه رفتم
حدس زدم . که اسیر پرگویی آقای صفایی شده بود،در یک فرصت ناگهانی بلند شد و به طرفمان آمدبابک

عمدا سینی محتوی سبدهای سبزی را به او دادم و .ی می گرددبرای بودن در کنار روجا دنبال بهانه ا
  :گفتم

  !ببخش آقا بابک،می شه با کمک روجا این سبزی ها رو بچینین تا منم قاشق و چنگال ها رو بیارم؟-
  : که متوجه ترفندم شده بود،با آسودگی خیال گفتبابک

  .بله البته،اگه کار دیگه ای هم هست بگو تا کمک کنم-
  .ینی را گرفت و به سالن برد سشتابان
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بابک سینی را در دست گرفته و روجا که گونه هایش رنگ گرفته . گوشه چشم مراقب بابک و روجا بودماز
از لبخند رضایتی که بر چهره .بود،یکی یکی سبدهای کوچک سبزی را برمی داشت و در سفره می گذاشت

  :با حاضرجوابی گفتم.بابک بود خوشحال و سرمست بودم
  
  !اما نظر من عوض نمی شه و در قضاوتم ثابت قدم هستم-
  

  : خندید و با دلجویی گفترهام
  
  .سرسختی صفت ذاتی همه دختر خانم هاست،خصوصا اگه از نوع خوشگلش هم باشه-
  
بابک تظاهر به همراهی کرد،ولی رگه هایی از نگرانی در . تعریف دو پهلوی او،من و روجا خندیدیماز

  :با بی حوصلگی گفت. تعجبم شدنگاهش بود که باعث
  
شاید این .گمون کنم کار پویان تموم شده و ما می تونیم هنر اونو به چشم خودمون ببینیم.بهتره برگردیم-

  .طوری همه با من متحد بشین و نیکی رو وادار کنین دست از قضاوت ناعادالنه اش در مورد اون برداره
  

ه و کنایه حرف می زد و می خواست به من تفهیم کند اجازه  بابک آن قدر مشهود بود که با گوشدلخوری
  .نمی دهد در مورد یگانه برادرش با بی انصافی داوری کنم

  
از دور پویان و ارمغان را می دیدیم که در تاریکی محوی نشسته . سکوت راه بازگشت را پیش گرفتیمدر

ا واضح تر شده وحال به روشنی می هر چه نزدیکتر می شدیم صد.بودند و نوایی آرام به گوش می رسید
  .توانستیم صدای مخملی و گوش نواز پویان را بشنویم

  
  : مشتاقانه گفتبابک

  
پویان عادت داره فقط دو تا آهنگ می خونه،اگه تندتر بریم می تونیم حداقل از نیمی از این آهنگ هم -

  .بهره ببریم،چون غیر ممکنه تن به آهنگ سوم بده
  
می مونه دومی که خدا کنه همون طور که برای اون با حس و .اری برای ارمغان خونداولیش رو که افتخ-

  !حال خوند برای ما هم بخونه
  

  :رهام گفت. در جواب رهام لبخند زد و سر تکان دادبابک
  
  حاضرین برای این که زودتر برسیم بدویم؟-
  
  خانم ها خسته نمی شین؟-
  

  :روجا گفت. چشم به روجا داشتبابک
  
  .ی تونم بیامنه م-
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  ...خوبه پس با شمارش من همه می دویم-
  
  : میان کالمش پریدم و گفتمبه
  
  .من نمی تونم بدوم،همه تن و بدنم کوفته ست و درد می کنه-
  

  :مصرانه گفتم.خیال می کرد از سر لجاجت بهانه می گیرم. سرزنش آمیز نگاهم کردبابک
  
  . بدوم امشب تا صبح از درد خوابم نمی برهاگر.پام خیلی درد می کنه.به خدا راست می گم-
  

  :رهام که سکوت او را دید گفت. ندادجوابی
  
  .شماها می تونین برین،ما هم آروم آروم می یایم.حاال که این طوره پس منم می مونم و با تو می یام-
  
فقت خود را بابک چشم به روجا دوخته بود و او با حرکت سر موا. این حرف به روجا و بابک نگاه کردبا

چند لحظه درنگ کرد و بعد .آنها که از ما دور شدند،رهام قدمهایش را با من تنظیم کرد.اعالم کرد
  :زیرکانه پرسید

  
  تو و پویان با هم مشکل دارین،درسته؟-
  
  .نه،اصال-
  
  
شما دو تا .من حتی می تونم حدس بزنم این یه مشکل قدیمیه و تازگی ها رخ نداده.تجاهل نکن نیکی-
  ی هر تو
  

نمی دونم این جنگ و ستیز از کجا شروع شده،اما به . ای آماده این که زهرتون رو به کام هم بریزینلحظه
  .استمرارش یقین دارم و گمون می کنم ریشه عاطفی داره

  
  : تمسخر گفتمبا
  
ن مطمئن باش من هیچ وقت به پویان دلبستگی عاطفی نداشتم که حاال بخوام در ای!چه اشتباه مهملی-

ما فقط نمی تونیم اخالق همدیگه رو تحمل کنیم و علت اختالفمون هم .مورد باهاش مشکلی داشته باشم
  .همینه

  
  : به دقت به چهره ام نگریست و بعد از لحظه ای گفترهام

  
چون حس می کنم ادامه این روند تنش میان شما رو بیشتر .به هر حال امیدوارم هر چه هست تموم بشه-

البته قصد فضولی در روابط شخصی تو رو ندارم،اما از اون جایی .ر دوتون آسیب می رسونهمی کنه و به ه
 باش و از درگیری دتکه برات احترام قائلم،برادرانه بهت توصیه می کنم حداقل به فکر آرامش خیال خو

و تو هم به اگر بین شما مشکل عاطفی وجود نداره، پس بذار پویان با ارمغان خوش باشه .با پویان حذر کن
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شهریار و زندگی با اون فکر کن تا به این ترتیب افکارت از برخوردهای دیگرون آزاد باشه و از سفرت 
  !لذت ببری

  
به راستی . حرف می زد و من در البه الی کلماتش به نقاطی می رسیدم که تازه بر من آشکار می شدرهام

 به یاد داشتم او در سال های اخیر با من زیاد علت درگیری های مداوم من و پویان چه بود؟ تا جایی که
 با بابک در تماس بودم، با هدرگیر می شد و این در حالی بود که ارتباط من و او زیاد نبود،حتی آن قدر ک

روابطم با بابک همواره در صلح و آرامش سپری می شد ولی با پویان به بحث و .او برخورد نداشتم
شتی و دوستی هم داشتیم اما به قدری کمرنگ و زودگذر بود که اصال به البته لحظات آ.مشاجره می رسید

  . حساب نمی آمد
  
بابک و روجا در کنار پویان و ارمغان نشسته بودند و ارمغان با شور و حرارتی . آنها نزدیک شده بودیمبه

گاهی انداخت به پویان ن.مبالغه آمیز از صدای گوشنواز و ترنم زیبای آهنگ اجرایی پویان سخن می گفت
  :و دلبرانه تقاضا کرد

  
اسمش چی .حاال که همه جمع شدن اون ترانه قشنگی رو که یک بار سرکالس برامون اجرا کردی بخون-

  درست می گم نیکتا؟» هم اتاقی«فکر کنم ...بود
  

ه بعد به رهام چشم دوخت و یک بار.پویان سر بلند کرد و به من نگریست. سکوت به او جواب مثبت دادمدر
صدایش گرم و گیرا بود و با اولین کالم چنان همه را مجذوب خود کرد که همگی در .شروع به نواختن کرد

  .سکوت به آوای خوش کالمش گوش جان سپردیم
  
  
   اتاقی،هم اتاقیهم«
  

   به دادمبرس
  

   که دل و دینم رو بردهاونی
  

   وقته نکرده یادمخیلی
  

   اتاقی،هم اتاقیهم
  

   چگونهببین
  

  م شده روونه اشکسیل
  

   جانسوزمو به جز تودرد
  
   خدا هیشکی نمی دونهبه
  

   اتاقی،هم اتاقیهم
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   طبیب دل بیمارمو بیاربرو

  
   بگو عاشقش غریبهبهش

  
   از رنج و انتظارمرده

  
   اتاقی،هم اتاقیهم

  
   به دادمبرس

  
   که دل و دینم رو بردهاونی

  
  » وقته نکرده یادم، خیلی وقته نکرده یادمخیلی

  
ایقی همه محو صدای او بودند و واکنشی نشان نمی دادند، اما رهام که زودتر از دیگران از حالت  دقتا

  :خلسه بیرون آمده بود، شادمانه دست زد و گفت
  
  ...براوو.من که تا حاال ترانه ای به این قشنگی نشنیده بودم!محشر بود پسر،عجب صدایی داری-
  
به پویان که آرام لبخند می زد نگاه .ز احساسات کردند تشویق رهام بقیه هم دست زدند و ابرابا

یادم آمد روزی که در کالس این ترانه را خواند، چنان همه را تحت تاثیر آوای خود قرار داد که .کردم
 اما امشب آن ادم،آن روز من بیشتر از دیگران شور و هیجان نشان د.مثل امروز همه او را تشویق کردیم

 نمی توانستم احساس حقیقی خود را بروز داده و حتی برای حفظ ظاهر هم که قدر دل چرکین بودم که
  .شده با دیگران همراه شوم

  
  : مدام تکرار می کردارمغان

  
  !عالی بود،صدای فوق العاده ای دارین استاد-
  
ویان پ.ایستاده بودم و با تمسخر به او می نگریستم. با این کار لبخندی معنادار بر لبهای همه می نشاندو

بارها دیده بودم که اهل .این حالت او برای من آشنا بود.فقط لبخند می زد و کالمی بر زبان نمی راند
 سالها بود بر همه آشکار ،این موضوع.فضل فروشی نیست و در این زمینه هیچ گاه درگیر غرور نمی شود

م به او داشتم و در البه الی اما امشب به طرز وسواس گونه ای چش.شده و تقریبا با اخالق او آشنا بودم
تعاریف و هیجان های ارمغان به دنبال ردپایی از تکبر و فخر می گشتم تا آن را به پویان نسبت دهم و به 

در لحظه ای کوتاه سر برداشت و نگاهم . اش را بگیرمهاین ترتیب انتقام نگاه های بی اعتنا و خیر
با کم محلی، نگاه برگرفتم و ناخودآگاه به رهام .تمسخری که در دیدگانش بود عاصی ام می کرد.کرد

او نیز مانند دیگران توجه اش به آهنگی که شنیده بود معطوف شده و درمورد آن با روجا و .خیره شدم
  .بابک حرف می زد

  
  : با ناز و عشوه گفتارمغان
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  .لذت ببریمامشب از اون شبهاییه که باید تا سحر برامون بخونین و ما .یکی دیگه بخون استاد-
  
  !دیگه کافیه ارمغان-
  
  !تو رو خدا بهم نه نگین،بازم بخونین استاد-
  
چنان نزدیک و خودمانی اصرار می کرد که انگار سالهاست . ارمغان و حرکات آزادش چشم دوخته بودمبه

ری با پویان و خانواده اش مراوده دارد و حاال به خود اجازه می داد برای رسیدن به خواسته اش پافشا
پویان . ادامه دهددنتقاضای او سبب شد دیگران هم پویان را دوره کنند و از او بخواهند به خوان.کند

  .مخالفت می کرد، اما ارمغان دست بردار نبود و با دلبری تقاضای خود را تکرار می کرد
  

 دست از تالش همه. رفتار ارمغان به گونه ای بود که کم کم دیوار مقاومت پویان درهم شکسته می شدنوع
می دانستند اگر پویان بخواهد بخواند، ارمغان می تواند وادارش کند .برداشته و به ارمغان نگاه می کردند

  .کندپس در سکوت به او و تالشش چشم امید دوخته بودند تا او پویان را قانع 
  
 اجازه چنین هرگز در مقام یک دختر به خود. دست حرکات ارمغان و لحن صدایش کالفه شده بودماز

  .رفتاری را نداده بودم
  
  : روجا نزدیک شدم و در گوشش گفتمبه
  
  .می رم بخوابم.من حالم زیاد خوب نیست-
  
  چرا مگه چته؟-
  
  .گمونم سرما خورده باشم-
  
  .باشه برو،فردا می بینمت-
  

نا به رهام نگاهم کرد،با حرکت دست از اوخداحافظی کردم و بی اعت. را فشردم و حرکت کردمبازویش
احساس می کردم دلگیر است،اما آن شب حال و حوصله .بابک نگاهم نکرد.دیگران به طرف ویال رفتم

  .دلجویی از کسی را نداشتم
  
از میان پنجره باز صدای آهنگ و آوای نرم و مخملی پویان به . اتاق رفتم و روی تخت دراز کشیدمبه

  گوش 
  

  گفته شده بود،با گیرایی ) ص(سبت تولد حضرت محمد  رسید؛یکی از سروده های امیر را که به منامی
  

  . العاده ای می خواندفوق
  



   عشقبانیرق   

  
 

 

99

 گفته بود محال است پویان تن به خواندن ترانه سوم بدهد،اما ارمغان با دلبریهایش این محال را بابک
ل امکان پذیر کرده و نشان داده بود می شود مقاومت پویان را درهم شکست و را به انجام کاری که مای

 بیشتر به او چشم دوخته چهالبد ارمغان از این پیروزی سرمست شده و حاال با شیفتگی هر .نیست وادار کرد
  .بود

  
 چشمهای بسته این لحظه را به تصویر کشیدم تا واکنش پویان را حدس بزنم،اما آن قدر درگیر خشم شدم با

  .ازخیرآن گذشتم.که برای خودم هم عجیب و گیج کننده بود
  

باد آوای خوش او را به . تا پاسی از شب،صدای آهنگ و خواندن مداوم پویان به گوش می رسید شبآن
  اتاقم 

  
نمی دانم چه ساعتی بود که از سر و صدای ورود دیگران به . آورد و خوابآشفته ام را آشفته تر می کردمی

  .خانه متوجه شدم که بزرگترها باالخره تسلیم خستگی و خواب شده اند
  

مامان و خاله زهره در کمال .ق که باز شد چشمهایم را بستم و تظاهر به خواب کردم اتادر
ابتدا از مهمانی اظهار .نرم و نجواگونه صحبت می کردند.آرامش،رختخواب پهن کردند و دراز کشیدند

 و یدخاله زهره آهی کش.رضایت کردند و بعد رفته رفته بحث به جایی کشیده شدکه توجه ام را جلب کرد
  :فتگ
  
هر بار که روجا .کاش آرمین زنده بود و می دید پسرش داره به شروع یک زندگی و ازدواج فکر می کنه-

  .رو نگاه کردم حواسش به بابک بود و بابک هم از این توجه لذت می برد
  
درسته که اون زنده نیست،اما مسلما از تو و بابک غافل نیست و می دونه اتفاق های .خدا رحمتش کنه-

  !ی در راههخوب
  
آریان در حق بابک پدری کرد،اما من گاهی وقتا شاهد یه بغض قدیمی در نگاه بابک بودم که هر چه -

فقط خدا می دونه ما چقدر منتظر چنین لحظه ای .بزرگتر شد،اونو بیشتر مخفی می کرد تا من ناراحت نشم
  .بودیم تا اونو شادمان ببینیم

  
یه شب به ویالی اونا .اره تو دو سه روز آینده به کرمانشاه برگردناون طور که خانم حبیبی می گفت قر-

  .برین و دخترشون رو خواستگاری کنین
  

قصه مرگ .از این که همه چیز به خوبی پیش می رفت خوشحال بودم. بر کنج لبهایم نشسته بودلبخند
هر بار که بابک را می .ودناگهانی آرمین و پاشیده شدن زندگی خاله زهره و بابک همیشه برایم غم انگیز ب

  دیدم حس 
  

 کردم نوعی دلتنگی خاص در دیدگانش جا خوش کرده که تالش می کرد با شوخی و سربه سر می
  .گذاشتن،آن را پنهان سازد،اما آن قدر مشهود بود که آثارش کامال برطرف نمی شد

  
  د و نگاه غمگینش را محو  روزها نوعی تمنای بدیع در دیدگانش بود که رنگ و بوی دلدادگی می دااین
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اگر او و روجا ازدواج می کردند،آن وقت من هم یار و مونس خوبی پیدا می کردم و از تنهایی . ساختمی
  در
  

در ذهن به رویای قشنگی که در انتظارمان بود فکر می کردم،که باز توجه ام به حرفهای مامان . آمدممی
  :دخاله زهره با وسواس پرسی.و خاله زهره جلب شد

  
  نظرت در مورد خانواده آقای صفایی چیه؟-
  
  ...واهللا چی بگم،اونا آدمای خوبی هستن-
  
  به نظرت رفتارش یک کمی آزادانه نیست؟.منظورم ارمغانه-
  
  .دخترهای امروزی همشون همین جوری ان-
  
حداقل .ننیکتا و روجا هم دخترهای امروزی هستن،اما مثل اون رفتار نمی کن.اما من اینو قبول ندارم-

هیچ امشب متوجه پویان بودی که چقدر معذب بود؟ ارمغان در .می دونن توی جمع باید چه طوری باشن
   می کرد؟عارفشدیدی سر سفره چه طور مراقب پویان بود و غذا ت.هر فرصتی به اون توجه نشون می داد

  
  : خندید و گفتمامان

  
  غ دارم،اگه بدش اومده بود حتما مهمانی رو ترک با اخالقی که من از اون سرا.پویان هم بدش نمی اومد-
  

اما انگار مهر ارمغان بدجوری اسیرش کرده که هم مهمانی رو ترک نکرد و هم یکریز داره براش . کردمی
تو تا حاال کی دیده بودی پویان این همه سرحال باشه و برای کسی خوانندگی .ترانه می خونه

 شک می کنم مراستش رو بخوای دارم کم ک. آهنگ ازش تقاضا نکنیمکنه؟عادتمون داده بود بیشتر از دو تا
  .مبادا پویان به خاطر ارمغان راضی به ازدواج با آوا نمی شد

  
  : زهره به فکر فرو رفت و بعد گفتخاله

  
اون امشب با همیشه فرق می کرد و از توجه ارمغان نه تنها فرار نمی کرد بلکه یه .گمونم درست می گی-

باید فردا در مورد اونم با آریان .شاید اونم مثل بابک اسیر احساس شده.بهش دامن می زدجورایی هم 
  .حرف بزنم

 سکوت کرد و من در حالی که گوش به نوای گیتار و نجوای گنگ آوای مردی که صدایش زنگ شاد مامان
  .جوانی را در ذهن تداعی می کرد سپرده بودم آرام به خواب رفتم

  

   نهمفصل
  

هر چه می خواستم به پهلو .در تمام بدنم احساس درد می کردم و تاب تکان خوردن نداشتم.بود بد حالم
  بچرخم 
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باالخره به سختی از این دنده به آن دنده شدم و به . فایده بود و مثل سنگ به تخت چسبیده بودمبی
تالش .ابیده بودمچقدر خو!وای.به ساعت نگریستم،نزدیک یازده بود.کسی در اتاق نبود.اطراف نگاه کردم

  :با صدای بلند گفتم.کردم بلند شوم اما قادر به این کار نبودم
  ...خاله زهره...مامان-

  :این بار بلندتر فریاد زدم. جوابگویم بودسکوت
  ...بابا...مامان-

کالفه و ناتوان به میله های تخت چنگ زدم تا بلند شوم،ولی دردی بی امان در . باز سکوت برقرار بوداما
  :ملتمسانه داد زدم.و و شانه هایم پیچید که نفسم را بند آوردباز
  مامان،بابا کجایین؟.یکی بیاد به داد من برسه-

می خواستم دوباره فریاد بزنم و کمک بخواهم که چند ضربه .گریه ام گرفته بود. دقایقی صدایی نیامدبرای
و به من که سعی می کردم بلند شوم نگاه پویان به داخل آمد .به در اتاق خورد و بعد در به آرامی باز شد

  :آرام گفت.اشتمدست از تالش برداشتم و ناراحت چشم بر هم گذ.از دیدن او شوکه شدم.کرد
  !سالم-
  مامان و بابام کجا هستن؟-
  : تمسخر گفتبا
  سالم نکرده سوال می کنی؟ -
  .پرسیدم اونا کجان.دست بردار پویان،حالم خوب نیست-

  : تخت نزدیک شد و با تردید پرسید در هم کشید،بهچهره
  !چرا حالت خوب نیست؟-
  نمی دونم،می شه مامان رو صدا کنی؟-
یخچال خالی شده .یک ساعتی هست که به شهر رفتن تا برای خونه کمی خرید کنن.نیستن،رفتن بیرون-

  .بود
  ...وای-

  : چند قدم به جلو برداشت و دلسوزانه پرسیدپویان
  اتفاقی افتاده؟-

  :اما پویان دست بردار نبود،با سماجت پرسید.حوصله توضیح دادن به او را نداشتم.ادم ندجواب
  برای چی حالت خوب نیست،چی شده؟-
  !هیچ،فقط همه جای بدنم درد می کنه-
  !عین دیوونه ها از صبح تا ظهر این طرف و اون طرف می دویدی.مال بازی دیروزه-
  .ی تو عذاب هستممی شه این همه موعظه نکنی؟ به اندازه کاف-
  !اون که نصف حقته،تا تو باشی دیگه لجبازی نکنی-
  : خشم نگاهش کردم و زیر لب غریدمبا
  ...برو از اتاق بیرون،وگرنه اون قدر جیغ می زنم که-
  !می دونم چه دیوونه خطرناکی هستی.خیلی خب نمی خواد خط و نشون بکشی-
  خودت،می فهمی؟...دیوونه خودتی-

  :ر گفت و با تمسخخندید
وقتی باورم می شه بدحالی که از جواب دادن در .نه خیلی هم حالت بد نیست،فقط تظاهر می کنی-

  !تا وقتی زبون درازت کار می کنه بدون که حالت خیلی هم خوبه.بمونی
  ...برو بیرون...برو بیرون-
و غصه دار بودم که آن قدر عصبانی .از اتاق بیرون رفت. عصبانیت فریاد می زدم،اما پویان می خندیدبا

نفسی را که در سینه حبس کرده .متوجه نشدم تحت تاثیر چه نیرویی توانستم بر درد غلبه کنم و بنشینم
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 از آنها بخواهم هر چه ومی خواستم به بابا زنگ بزنم .بودم بیرون دادم و شتابان بلند شدم و ایستادم
دردی .ستم محکم به میله تخت اصابت کردزودتر برگردند،اما در اولین قدم،به شدت زمین خوردم و د

صدای فریاد من و افتادنم سبب شد که پویان مضطرب به اتاق .جانکاه همه وجودم را در خود مچاله کرد
  .از درد می نالیدم و گریه می کردم.برگردد

  : جلو آمد و نگران پرسیدسراسیمه
  چی شد نیکی جان؟-
  ! به من نگو نیکی جان،همه اش تقصیر تو بود-
  .فقط داد نزن.باشه،باشه-
  ...وای دستم...وای.ولم کن-
درد مچ دست از . دستم نگاه کرد و یکباره چهره درهم کشید و با مالیمت زیر بازویم را گرفت تا بلند شومبه

پویان که .یک طرف و درد عضله های خشک شده بدنم از سوی دیگر سبب می شد اشک ریزان فریاد بزنم
  :رعت گفتدستپاچه شده بود به س

  !باید برسونمت بیمارستان،فکرکنم دستت شکسته.روی این تخت بشین تا برم آماده شم-
  ...وای،نه-

ترس و درد امانم را بریده .خشک و بی حرکت نشسته بودم. توجه به اعتراض من از اتاق بیرون رفتبی
کاش مامان .یم نمی کردهمیشه از بیمارستان وحشت داشتم،این ترس از کودکی با من بود و هرگز رها.بود

 فریادم برسد پویان هو بابا هم بودند تا تسلی خاطرم باشند،اما در آن لحظات تنها کسی که می توانست ب
  .بود که البد او هم به خاطر خستگی در خانه مانده بود تا بخوابد

  :دحاضر و آماده وارد اتاق شد و پرسی. انتظار آمدن پویان نشسته بودم و اشک می ریختمبه
  دفترچه بیمه ات کجاست؟-
  .اونجا توی ساک-

ازداخل کمد مانتویم را برداشت و در حالی که سعی می کرد به . را پیدا کرد و در جیب گذاشتدفترچه
  :چهره گریانم نگاه نکند،یکی از آستین ها را جلو آورد و گفت

  .با احتیاط دستت رو بکن توی آستین-
  :به ظاهرم انداخت و گفت را به تنم کرد،نگاهی ناراضی مانتو

مجبوری دکمه های مانتوت رو نبندی،اما از امروز به بعد اگه .چاره ای نداریم باید همین طوری بریم-
  !دیگه چادری نشدی وای به حالت

می شه دست از ایرادگرفتن برداری؟من دارم از درد می میرم،اون وقت تو ایستادی برام تعیین تکلیف -
  !می کنی

  .زن و بگو کجا داریم می ریم بابا زنگ ببه
  :  به کیف پولش انداخت و گفتنگاهی

نمی خوام نگران بشن و به سرعت خودشون .براشون یادداشت گذاشتم.الزم نیست اونا رو ناراحت کنیم-
  .چون ممکنه برای اونام اتفاقی بیفته.رو برسونن

  ...اما من-
  چیه می ترسی،هنوز بزرگ نشدی کوچولو؟-
دم حتی در این لحظه هم زهر کلماتش را به جانم می نشاند و تالش نمی کرد مهربان  حرص نگاهش کربا

  .تر باشد
نازم خریدار نداشت و .بغض راه گلویم را بسته بود،اما جرات گریه کردن نداشتم. بیرون آمدیمازاتاق

  .پویان کسی نبود که تحت تاثیر قرار بگیرد
  : ویالی آقای حبیبی نگاه کردم وگفتمبه. ویال خارج شدیم و به طرف ماشین رفتیماز
  می شه از روجا بخوای باهامون بیاد؟-
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  .که رهام هم دنبالمون ریسه بشه؟ نه حوصله اون یکی رو دیگه ندارم-
  ...من چه کار به رهام دارم؟می گم به روجا بگو تا-
نم چطوری باید شاید تو کاری نداشته باشی،اما اگه محبتش گل کرد و خواست همراهمون بیاد،نمی دو-

  . منصرفش کنم
  .الاقل به بابک بگو بیاد.ولی من می خوام یه نفر همراهم باشه-

  :در همان حال گفت. ماشین را باز کرد تا سوار شومدر
  !مسلما خوشحال می شه.اگه بخوای می تونم از ارمغان بخوام همراهمون بیاد-
  .نه خیر الزم نکرده-
به فکر بابک هم نباش،اونم با مامان و بابا رفته تا یه هدیه کوچولو .نپس سوار شو و این همه وقت تلف نک-

  . برای روجا بخره
فهمیده بود از ارمغان خوشم نمی آید،عمدا اسم او را آورد تا جلوی اصرار من را از . دلخوری سوار شدمبا

  .همراهی با روجا بگیرد
یم بی صدا بود و تالش می کردم به گوش ناله ها. طول راه سکوت اختیار کرده بودم و درد می کشیدمدر

او نیز در سکوت فرو رفته بود و مدام بر سرعتش می .نمی خواستم دوباره سرزنشم کند.او نرسد
  احساس .افزود

این را از . کردم به رغم لحن تند و گزنده و همچنین تظاهر به بی خیالی،نگران حال و روزم استمی
 از نفس های بلندی که نمایانگر ناراحتی اش بود حس می شتابی که به خرج می داد می فهمیدم و

چند بار برگشت و نگاهم کرد،اما چون درحال لب گزیدن و گریه بی صدا بودمحرفی نزد و فقط .کردم
  .سرعت ماشینش را زیادتر کرد

ا در آن ساعت از روز بیمارستان زیاد شلوغ نبود و م. بیمارستان که رسیدیم،فوری به طرف پذیرش رفتبه
پس از عکس گرفتن مشخص شد مچ دستم ترک خورده و نیاز به گچ .خیلی زود وارد اتاق معاینه شدیم

پویان . شدیبه توضیحات دکتر گوش می دادم و هر لحظه ضربان قلبم شدیدتر م.گرفتن و بانداژ دارد
م آمپول دکتر برای گرفتگی عضله و سرماخوردگی خفیف.سوال می کرد و من در سکوت فقط شنونده بودم

  .و دارو تجویز کرد و پس از آن لوازم مورد نیاز برای گچ را روی برگه ای نوشت و به دست پویان داد
  : اتاق که بیرون آمدیم پویان آرام گفتاز
دیگه هم تالش نکن به تنهایی بلند .این جا بشین تا من برم آمپول و وسایل مورد نیازت رو بگیرم-

  !سیب دستت شدیدتر بشهبشی،چون ممکنه بازم بیفتی و آ
درآن لحظه از شدت درد حاضر بودم به همه توصیه هایش گوش کنم و . گزیدم و مطیعانه سر تکان دادملب

چند .نگاه کوتاهی به چشمهای گریانم انداخت و به سرعت از بیمارستان خارج شد.اعتراضی نداشته باشم
 و سپس راهی اتاق برومد تا به اتاق تزریقات دقیقه بعد با پالستیک داروها به بیمارستان برگشت،کمک کر

  .دکتر شدیم
 با مهارت و تبحر دست به کار شد و کمتر از یک ساعت با دست گچ گرفته و بانداژی بر دور گردن از دکتر

وقتی .پویان در ماشین را باز کرد و من سوار شدم.احساس ضعف و ناتوانی می کردم.مطب بیرون آمدیم
به صفحه نمایشگر نگاه . خواست ماشین را روشن کند،گوشی همراهش زنگ خوردخودش هم سوار شد و می

  :کرد و زمزمه کنان گفت
  !عمو علیه-

  : را فشرد و جواب داددکمه
بله گچ ...الزم نیست،ما داریم برمی گردیم...چیز مهمی نیست...بله نگران نباشین...سالم عمو جان-

  ...گوشی...گرفتن
  :ست آزادم آن را گرفتم و گفتمبا د. را به سویم گرفتگوشی

  .سالم بابا-
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  !سالم عزیز دلم،چی شده نیکی جان؟-
  .زمین خوردم،استخوان دستم ترک برداشته-
  االن چطوری؟-
  .خوبم،نگران نباشین-
  .خب خدا رو شکر،با مامانت حرف بزن-

غض خفه کننده ای با شنیدن صدای او ب. ای سکوت بود،اما بعد صدای لرزان و نگران مامان را شنیدملحظه
  :مامان با اندوه پرسید.که تا حاال مهارش کرده بودم گشوده شد و اشکهایم جاری گشت

  خوبی دخترم؟-
  !آره خوبم-
  پس چرا گریه می کنی؟-
  بهتون نیاز داشتم،شما کجا بودین؟-
استش رو حاال ر.عزیز دلم رفته بودیم خرید،اما به محض این که رسیدیم و یادداشت رو دیدیم زنگ زدیم-

  بگو،وضع دستت چه طوره؟
  .گچش گرفتیم،حاال هم داریم می یایم خونه-
  !گوشی رو بده تا خودم بهش بگم...به پویان بگو آروم رانندگی کنه و -

ابتدا گوش کرد و بعد با لحنی .آن را گرفت و جواب داد. را بی هیچ حرفی به طرف پویان گرفتمگوشی
  :مطمئن گفت

شارژ موبایل .پس اگه دیر رسیدیم دلواپس نشین.چشم،آروم می یام...گان،مراقبمنگران نباشین خاله مژ-
  .بله باشه حواسم هست...داره تمام می شه ممکنه زنگ بزنین و نشه باهاتون حرف بزنم

طوری نشسته بودم که نیمرخم به او .به بیرون نگاه می کردم. را در جای خود گذاشت و حرکت کردگوشی
  .بود
 امروزش از سر محبت و به نوعی جبران مافات بود و من باید سپاسگزارش می شدم،اما  چه همراهیاگر

دلخوری از او و برخوردهای متعصبانه اش سبب می شد نتوانم با او بر سر لطف باشم و هم چنان به رفتار 
  .سردم ادامه دهم

فته بودیم که گوشی کمی از راه ر. هم حرفی نمی زد و مایل نبود دیوار سکوت را درهم بشکندپویان
  :آن را برداشت و جواب داد.همراهش زنگ خورد

  !سالم ارمغان-
 زاویه "از کی تا حاال ارمغان شماره همراه اونو داره و بهش زنگ می زنه؟"با خود گفتم . تیز کردمگوش

  : گفتآسوده خاطر خندید و.نشستنم را کج تر کردم و کامال به پنجره چسبیدم،اما گوشم به حرفهای او بود
حاال ...فقط دستش آسیب دیده...در مورد نیکتاست...نه اتفاقی نیفتاده...بعد که دیدمت بهت می گم-

  .باشه مواظبم،خداحافظ...باشه تا بعد
حس می کردم . توانستم چهره او را ببینم،اما حتم داشتم از طرز نشستنم در حال نیشخند زدن استنمی

ی آشکاری که نشان می داد،نمی توانستم واکنش دیگری داشته کارم بچگانه است،اما در قبال بی توجه
 راه وادارش ینحاال می خواستم از ا.از بی احترامی بدش می آمد و آن را بارها متذکر شده بود.باشم

اما او حرفی نمی زد و با سکوتش به نوعی دیگر آزارم می .کنم کوتاه آمده و دست از ستیز با من بردارد
  :پویان جواب داد و گفت.تلفن همراهش به گوش رسیدباز صدای زنگ .داد

  !چند لحظه گوشی با خودش حرف بزن.سالم-
نمی دانستم چه کسی .برگشتم و بی آن که نگاهش کنم آن را در دست گرفتم. را به شانه ام زدگوشی

  :با تردید گفتم.است
  بله؟-
  !سالم خانم،چطوری؟خدا بد نده-
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  !نده خداست که بد می دهخدا که بد نمی ده رهام جان،این ب-
از گوشه چشم به پویان که اخم بر چهره داشت و متفکر به نظرمی رسید نگاه . نشستم و لبخند زدمصاف

کامال مشخص بود همه توجه اش .دستش را ستون چانه اش کرده و به پنجره باز ماشین تکیه داده بود.کردم
  :رهام گفت.معطوف به صحبت های من و رهام است

نبالت که با بچه ها چند ساعتی والیبال بازی کنیم،اما پدرت گفت چه اتفاقی افتاده و شماره اومدم د-
  .پویان رو بهم داد که زنگ بزنم

  زحمت کشیدی،روجا کجاست؟-
  .این جا همه نگرانت هستن.کنار مامانته،داره به اون دلداری می ده-
  .من حالم خوبه.بگو نگران نباشن-
  .همین االن هم ارمغان از راه رسید.م تا شما برسینباشه،ما این جا می مونی-

  : صدایش را آرام کرد و گفتبعد
البد اومده که به بهانه احوالپرسی از تو خودش رو در دل پدر و .داره با زهره خانم خوش و بش می کنه-

  !مادر پویان جا بده که بگن چه دختر بامعرفتیه
  .بدجنس نباش،شاید این طوری نباشه-
اگه اومدی و دیدی هنوز این جاست بدون که به هوای تو می خواسته استاد محبوبش .که همینهشک نکن -

  !شایدم بخواد برای روحیه دادن به تو از پویان تقاضا کنه چند تا آهنگ برامون بزنه.رو ببینه
  : و گفتمخندیدم

  .اون جا باشین تا منم بیام،به روجا هم سالم برسون-
  .چشم آبجی خانم-

نگاهی دقیق به چهره ام انداخت و با لحنی متهم کننده .ر لبهایم بود که گوشی را به پویان دادم بلبخند
  :گفت

گریه و زاریت مال اوناست،ناز .با مامان و بابات که حرف زدی این قدر شنگول نشدی!چیه سرحال شدی-
  !و خنده هات برای دیگرون

  .من برای کسی ناز نکردم-
  !همین بمون تا بیام از هر ناز و ادایی پرمعناتره. نیستناز کردن که به عور و ادا-
  !تو این طوری قضاوت کن کج خیال-
ما پسرها به طرز فکر .مطمئن باش قضاوت رهام هم همینه.من تنها نیستم که این طوری فکر می کنم-

  .همدیگه بیشتر آشنائیم و ربطی به کج خیالی نداره
  :گفتم.یف جواب دهم کردم کالم نیشدارش را با آهنگی لطتالش

  !رهام با بقیه فرق می کنه-
  .این فرق از دید توئه و گرنه اونم مثل بقیه ست-
  .ولی من این طوری فکر نمی کنم-
  !برای اینه که تو اصال فکر نمی کنی،اگه فکر می کردی که این حال و روزت نبود-
  : اخم گفتمبا
  .نگ و دعوا کشیده می شهمی شه تمومش کنی؟ظاهرا همیشه بحث های من و تو به ج-
  !چون تو کله شق و غیر منطقی هستی-
نه خیر من کله شق نیستم،این تویی که غیرمنطقی برخورد می کنی و همیشه دلت می خواد حرف،حرف -

  !فکر می کنی چون دانشگاه رفتی عالمه دهری.خودت باشه
  .دارماینم از قضاوت عجوالنه توئه،وگرنه من با هیچ کس به جز تو مشکلی ن-
  : تمسخر گفتمبا
  ! آره فقط با من مشکل داری،اگرنه برای دیگرون از شهد عسل هم شیرین تری-
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  .البد اونا ظرفیت دارن-
  !دست از سر منم بردار لطفا.پس به همونا بچسب و مواظب باش نخورنت-
  .اگه تو پا روی دم من نذاری،منم با تو کاری ندارم-

تا زمان رسیدن به ویال هر دو .کوت کرد و پایش را روی پدال گاز فشرداو هم س. ندادم و رو برگرفتمجواب
با صدای توقف محکم .سکوت کردیم و فقط نفس های بلند و خشمگین ما بود که میانمان حکم می راند

 را گرفت و با صدایی یممامان زیر بازو.مامان و بابا پیشاپیش بقیه جلو دویدند.ماشین،همه بیرون ریختند
  :گفتبغض آلود 

  با خودت چه کردی عزیزم،چه طوری این اتفاق افتاد؟-
  : فرصت جوابگویی نداد و آرام گفتبابا
بعد می تونه همه جریان رو برات .مژگان جان بهتره اول نیکی رو ببری داخل تا کمی استراحت کنه-

  !تعریف کنه عزیزم
  : و با درایت گفت چشم های آبی اش را که نگرانی در آن غوغا می کرد،به من دوخت بابا
  !حتما گرسنه ای،بیا داخل و بعد که غذا خوردی برای ما بگو چه اتفاقی افتاده-

مامان به سرعت روی یکی از مبل ها دو کوسن . زدم و در زیر پرتو توجهات دیگران وارد ویال شدملبخند
رم و آن را در خاله زهره هم کمک کرد تا مانتویم را دربیاو.گذاشت و جای راحتی برایم درست کرد

 قرار داد تا ویممامان در نشستن کمکم کرد و روجا یکی از کوسن ها را با احتیاط زیر باز.درست گرفت
  .عمو و بابا هم با نگاهی مغموم تالش دیگران را دنبال می کردند و تذکر می دادند.تکیه گاهی داشته باشم

روجا کنارم نشست و حالم را .کردم نشستم به بابک و رهام که لبخند بر لب داشتند نگاه وقتی
پویان .او نیز حالم را پرسید و آرام جواب دادم.ارمغان به همراه پویان وارد شد و به طرفم آمد.پرسید

  :پالستیک داروها و دفترچه بیمه ام را به مامان داد و گفت
  .تا سه هفته باید دستش توی گچ باشه،موقع درد هم باید از این مسکن ها بخوره-
خدا رو شکر که تو خانه بودی و به دادش رسیدی وگرنه خدا می .نون پویان جان،به زحمت افتادیمم-

  .دونست چه به سرش می آمد
  !زحمتی نبود،وظیفه ای بود که انجام دادم خاله جان-

  : دست به شانه او زد و با مهربانی گفتبابا
  ! این لطف تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم پسرم-
صبحانه نخورده،موقع گچ .حاال بهتره یه چیزی بهش بدین که بخوره.،من که کاری نکردمای بابا عمو-

فکر کنم اگه زودتر بهمون ناهار ندین هر دومون چند .گرفتن از شدت ضعف،حسابی رنگ و روش پریده بود
  !دقیقه دیگه غش کنیم و کار دستتون می دیم

باور این که تا چند لحظه پیش با آن لحن توفانی  آسوده خاطر و فارغ از هر خیالی حرف می زد که چنان
اما وقتی رهام و روجا جلو آمدند تا خداحافظی کنند،متوجه .توبیخم می کرد،برای خودم هم دشوار بود

 وقت ناهار باعث ردنمی خندید و از این که با مطرح ک.با اخم نگاهش کردم.ترفند زیرکانه پویان شدم
  .ک کنند،شاد و سرحال به نظر می رسیدشده بود آنها زودتر خانه را تر

  : گونه ام را بوسیدروجا
  .عصر می بینمت،سعی کن ظهر بخوابی که سرحال باشی و تا شب بتونی حضورمون رو تحمل کنی-
  .خوش آمدین،ممنون که منتظر موندین تا بیام-

  :رهام جلو آمد و آرام گفت. زدملبخند
  !مرادش برسهدیدی طرف به بهانه تو این جا موند تا به -
به یاد حرف روجا افتادم که معتقد بود مردها،زنانی را دوست دارند که . ارمغان نگاه کردم و خندیدمبه

اما حاال برخالف نظر او پویان کم کم در چنبره مهر و محبت آشکار ارمغان سیر .خود به دنبالشان می دوند
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ارمغان از همان . کردهمراهیرا تا بیرون با زفتن روجا و رهام،بابک هم آنها .می کرد و راضی هم بود
  :جایی که ایستاده بود،با ناز و غمزه گفت

  !حیف شد که این اتفاق افتاد،حاال دیگه نمی تونی والیبال بازی کنی نیکتا-
  .شماها بازی کنین،منم از دیدن بازی شما تفریح می کنم.تماشا که می تونم بکنم-
  . می دهولی این طوری بازی به ماها هم مزه ن-

ارمغان دختر مهربانی بود و اگر کمی مراقب رفتارش بود شاید می توانستم بیشتر با او دوست . زدملبخند
اما متاسفانه حرکات و رفتار آزادش آنقدر برایم عجیب و غریب بود که به .شوم و قبولش داشته باشم

  .سختی می توانستم آن را پذیرفته و بی خیال از کنارش عبور کنم
  : نگاهی به پویان انداخت و گفتنارمغا

  منم دیگه برم،کاری نداری؟-
  .تا بیرون باهات می یام،باید یه نگاهی به روغن ماشین بندازم-

مامان کنارم نشست .به سرعت خداحافظی کرد و با پویان بیرون رفت. شادمانی در نگاه ارمغان نشستموج
  :خاله زهره با درایت گفت.و دست آزادم را گرفت

  !ی رم بساط ناهار رو آماده کنم،تو پیش نیکی بمون مژگان جانمن م-
 و عمو آریان رو به رویم نشستند و من در کمال آرامش،از گرفتگی عضالت و افتادن بر زمین و اصابت بابا

  بابک به کمک مادرش رفت و همان طور که نمکدان ها را روی میز .دستم با میله های تخت صحبت کردم
  :کرد و پرسید گذاشت،نگاهم می

  درد هم داری؟-
  .االن نه،آمپول مسکنی که زدم دردم رو کمتر کرده-

خاله زهره ظرف ساالد را روی میز گذاشت و . با حوله ای که به دوش انداخته بود از اتاق بیرون آمدپویان
  :پرسید

  ناهار رو بکشم با بمونیم تو بیای؟-
  .نه مشغول شین،منم زیاد معطل نمی شم-

بابا . به آشپزخانه رفت و مامان که حاال خیالش راحت شده بود برخاست تا به کمک او برود زهرهخاله
در حال جابه جا شدن بودم که پویان .کمک کرد از روی مبل بلند شوم و خودش هم کنارم پشت میز نشست

 را مامان طرف دیگرم نشست و بشقابم.نگاهی به جمع انداخت و به اتاق رفت.هم از حمام بیرون آمد
  .به شدت احساس گرسنگی می کردم و بوی غذا اشتهایم را تحریک کرده بود.برداشت

باز . قاشق غذا را که با دست چپ به دهان بردم،پویان هم بر سر میز غذا آمد و روبه رویم نشستاولین
ز همراهی امرو.بابا برگشت و با مهربانی عمیقی نگاهش کرد.عطر خوش ادوکلنش شامه ام را نوازش داد

  .وداو ارادت بابا را نسبت به خود بیشتر کرده و این اتفاق بر محبوبیت اش افزوده ب
با اشتها می خورد . زهره بشقاب پویان را برداشت و او ظرف ساالدش را پر کرد و مشغول خوردن شدخاله

د،با کمی بابا که مراقب بود دستش به دست آسیب دیده ام برخورد نکن.و معلوم بود که حسابی گرسنه است
  . کندآمادهفاصله از من نشسته بود،اما تالش می کرد اگر به چیزی نیاز دارم آن را سریع 

خسته بودم،اما گرفتگی عضالت و . کمک بابا و مامان غذایم را تمام کردم و برای استراحت به اتاقم رفتمبا
  .درد مداوم مچ دستم اجازه نمی داد استراحت کنم

عصر که رهام و روجا به دیدنم آمدند،تازه از .زدم تا باقی روز سرحال باشم هر ترتیب چرت کوتاهی به
  :روجا لبه تخت نشست و مهربانانه گفت.خواب بیدار شده بودم

  بهتری؟-
  .اوهوم-
  .خدا را شکر-

  : چرخی در اتاق زد،از پنجره بیرون را نگریست و گفترهام
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  دن که مشکلی نداری؟قراره فردا شب همه برای شام خونه ما باشین،برای اوم-
البته اگه پام هم شکسته بود،سینه خیز می .نه مگه پام شکسته؟دستم رو می گیرم توی بغلم و می یارم-

  !اومدم
  !آفرین به این همه معرفت آبجی خانم-

 کالم رهام به پایان نرسیده بود که پویان در حالی که گوشی همراه بابا را در دست داشت به اتاق هنوز
  :یدن سخنان پایانی رهام لحظه ای درنگ کرد،اما بعد به من نگاه کرد و گفتاز شن.آمد

  .شهریار پشت خطه،می خواد باهات حرف بزنه-
  :با دست چپ آن را گرفتم و همان طور که چشم به پویان دوخته بودم گفتم. را به سویم گرفتگوشی

  !سالم شهریار-
  حالت چطوره؟.سالم خانم-
  خوبم،تو چطوری؟-
  .تم،اگرچه دوری از تو دلتنگم کرده ولی حاال که صداتو شنیدم سرحال شدمبد نیس-
  .نگران بودم مبادا صدای شهریار به گوش آنها برسد. زیر چشم به دیگران نگاه کردماز

  : گفتشهریار
وقتی از اون جا برگشتم می یام شمال سراغتون تا با هم به .برای یکی دو روز در بجنورد کار دارم-

  .راستی نگفته بودی خانواده آقای شاکری هم همراهتون هستن.برگردیمکرمانشاه 
  .لطف کن و هر وقت راه افتادی خبرم کن تا بدونم کی به این جا می رسی.البد فراموش کرده بودم-
  یعنی می خوای منتظرم باشی؟-

  : لب گفتمزیر
  .آره-
  : قهقهه خندید و گفتبه
خب اگه با من کاری نداری باهات .ن جا کنارتون هستماحتماال تا آخر هفته او.پس منتظرم بمون-

  خداحافظی 
  . کنممی

  :با احتیاط پرسید. خداحافظی کردم و گوشی را به پویان دادمآرام
  شهریار می یاد؟-
نگاه گریزانی به رهام انداخت و از .متفکرانه نگاهم کرد و بعد لب گزید. حرکت سر جواب مثبت دادمبا

  .ارم نشست و گرم حرف زدن با هم شدیمروجا کن.اتاق بیرون رفت
  :روجا که ظاهرا حرفی برای گفتن داشت،با تردید پرسید. از اتاق خارج شد و ما را تنها گذاشترهام

  این درسته که تو و شهریار از بچگی شیرینی خورده همدیگه بودین؟-
  .بله درسته-
  خب پس چرا دوباره از تو خواستگاری کرده؟-
رار بچگی رو هیچ کس جدی نگرفته بود،مگر سمیه خانم که به نوعی مادرشوهر چون جریان قول و ق-

این .آخه بابابزرگ من با اون ازدواج کرده و یه جورایی نامادری بابام هم هست.مامانم حساب می شه
طور که مامان برام گفته توی یه موقعیت این قول و قرارها گذاشته شده و مامان امیدوار بوده که فراموش 

ولی سال گذشته به محض این که شهریار از سفر برگشت سمیه خانم وقت و بی وقت اون قول رو به .هبش
  .یادمون می آورد و منم از شهریار خواستم اگه قصدی برای این کار داره رسما اقدام کنه

  حاال جوابت به اون چیه؟-
اره و می تونه مرد ایده آل هر اگرچه شهریار از دید من عیب و ایرادی ند.دارم در موردش فکر می کنم-

  .دختری باشه،اما به هر حال صالح دیدم بیشتر در موردش فکر کنم



   عشقبانیرق   

  
 

 

109

برای لحظه ای وسوسه شدم از آرزوی مامان و عمو آریان هم با او حرف . تکان داد و سکوت اختیار کردسر
  .خاطری دارمبزنم اما ترسیدم مبادا دچار تردید شود و خیال کند نسبت به بابک یا پویان تعلق 

  : به اتاق آمد و گفترهام
  !حال و حوصله بازی کردن دارین؟می خوایم بازی کنیم-

  : بازویش را مالش داد و گفتروجا
  .ماهیچه هام درد می کنه و قرص دیکلوفناک هم برام کاری نکرد.من که کر نکنم بتونم خوب بازی کنم-
  .یشب برامون بخونهیک کمی بازی می کنیم،بعدش از پویان می خوایم مثل د-

مامان و خاله زهره در .از اتاق بیرون آمدیم. خندید،بعد به من کمک کرد تا برای رفتن آماده شومروجا
مامان سفارش کرد از زمین بازی دور باشم تا توپ به دستم .آشپزخانه بودند و تدارک شام را می دیدند

 همه وسواس و نگرانی این ما در حالی که از بابا و عمو آریان هم تذکرات ایمنی را دادند و بعد.نخورد
  بزرگترها لبخند می زدیم،

  . ویال خارج شدیماز
بابک توپ را برداشت و پویان همان طور که با گوشی همراهش حرف می . به سراغ بابک و پویان رفترهام

الیشان بیرون به زمین بازی نزدیک می شدیم که ارمغان از وی.زد اشاره کرد به زودی به ما ملحق می شود
  :رهام با کنایه گفت.آمد و دوان دوان خود را به ما رساند

  از کجا فهمید می خوایم بازی کنیم؟! عینهو جن بو داده ظاهر می شه-
  !به هر حال وبال گردنمونه.البد از پنجره اومدنمون رو دیده-
  !ارهجناب استاد بدجوری هوای شاگردش رو د.اگه جرات داری اینو جلوی پویان بگو-
  :ارمغان نزدیک شد و پرسید. تمسخر سر تکان دادمبا
  پس پویان کو؟-

  : چشمهایش را درشت کرد و جسورانه گفترهام
-از کی تا حاال؟! جناب استاد به پویان تبدیل شد...ا  

  : خندید و با طنازی گفتارمغان
  !از اولین روزی که دیدمش تا حاال-
  یانه؟حاال این از جانب خودته یا اونم در جر-
  !چه فرقی داره،در اصل موضوع توفیری نمی کنه رهام خان-
  . بی پروایی ارمغان مبهوت و متعجب بودماز
ارمغان شتابان به استقبال پویان رفت و با چهره ای گشاده به او . پویان که از دور می آمد نگاه کردمبه

با وسواس حرکاتش را .بود ترک نشدپویان موقر و آرام جواب داد،اما لبخندی که گوشه لبهایش .سالم کرد
 کردم به او خیره نشوم تا شیک بار که اسیر دیدگانش شدم،نگاه برگرفتم و از آن پس تال.کنترل می کردم

پویان و ارمغان در یک تیم بودند و بابک و روجا هم در .بازی شروع شد.به شکار عکس العمل هایش بنشینم
  . قول خودش عدالت اجرا شودرهام در بازی شرکت نکرد تا به.تیم دیگر

در آن دمیدم و به این ترتیب بازی شروع . سوتی از جیب بیرون آورد و آن را به گردنم انداخترهام
کامال معلوم بود گرفتگی ماهیچه .روجا بد بازی می کرد و نمی توانست خوب دستهایش را باال بیاورد.شد

این . و به هر بهانه ای به بازوی پویان آویزان می شدارمغان با هیاهو بازی می کرد.ها او را آزار می دهد
تفاوت رفتار آن .حرکت او موجی از خون به چهره روجا می پاشید و از گوشه چشم به بابک نگاه می کرد

دو به حدی بود که مشخص می کرد روجا از بی پروایی ارمغان شرمنده می شود و به جای او خجالت می 
  .کشد
ارمغان نگاه می کردم و منتظر بودم ببینم عکس العمل پویان در نهایت چه خواهد  از هر واکنشی به فارغ

  .بود
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پویان باالخره در طی این . شناختی که از او داشتم حدس می زدم زیاد انتظارم طوالنی نخواهد شدبا
سفر،مسیر زندگی اش را مشخص می کرد و من یقین داشتم او مردی نیست که با داشتم روابط آزاد با 

  .دخترها راغب باشد
 خانوادگی و نوع گرایشهای مذهبی او حکم می کرد هر چه سریع تر در این مورد تصمیم بگیرد و تربیت

  .تعلل نکند
  :رهام پرسید. پرت افکارم بود و توجهی به بازی نداشتمحواسم

  چرا سوت نمی زنی،اتفاقی افتاده؟-
  .نه اما می شه تو داوری کنی؟می خوام کمی قدم بزنم-
  :لبخندی امیدوارکننده زدم و گفتم. نگرانی نگاهم کردبا
  .فقط از نشستن خسته شدم،همین.باورکن چیزی نیست-
  . می خوای باهات بیام؟زمین های این جا زیاد هموار نیست و ممکنه زمین بخوری-
  .نگران نباش مراقبم.نه نمی خوام بازی بچه ها را خراب کنم-
  ...اگه بخوای.نناونا بدون منم می تونن بازی ک-
  .خواهش می کنم رهام،می خوام کمی تنها باشم-

دلم گرفته بود و حال و هوای .بی آن که به دیگران نگاه کنم در امتداد دریا به راه افتادم. تکان دادسر
  .گریه داشتم

  .افکارم درهم و مغشوش بود. چه فکر می کردم تا پی به راز پنهان اندوهم ببرم موفق نمی شدمهر
دلم می خواست عاشق شهریار بودم،با عشق .آمدن شهریار فکر کردم و به این که باید به او جواب دهم به

ازدواج کردن را دوست داشتم و مایل بودم مثل مامان و بابا لحظه ای به پیوند جاوید خود فکر کنم که 
شهریار را دوست .ود بهاما زمانه با دل من پیش نرفت.همه یاخته های وجودم شریک همراهم را طلب کند

  .داشتم،اما عاشقش نبودم
  . را به دلیل خاطرات مشترک زیادی که با هم داشتیم قبول کرده و به ازدواج با او راغب شده بودماو
باد .دریا با وسعت بیکرانش پیش رویم افسونگری می کرد. به دریا ایستاده و چشم به افق دوخته بودمرو

با دست آزادم تالش کردم تارهای .از بوی باران به مشام می رسیدسر و صورتم را نوازش می داد و ب
دهم،اما موهای رسرکش مویم را که از کنج روسری سرک کشیده و صورتم را غلغلک می دادند،به داخل س 

  . لَخت و رهایم شیطنت کرده و به پنهان شدن رضایت نمی دادند
در آن لحظه میل عجیبی به بازی .ه بودماز زمین بازی فاصله زیادی گرفت. پشت سر نگاه کردمبه

همان طور که به .راه بازگشت را در پیش گرفتم تا الاقل در کنار جمع باشم و از دلتنگی رها شوم.داشتم
با خود .ندزمین بازی نزدیک می شدم، متوجه شدم که آنها دست از بازی کشیده و یک جا جمع شده ا

  »و کنار گذاشتن یا اتفاقی افتاده؟یعنی به این زودی خسته شده و بازی ر«گفتم
بابک و رهام ایستاده و پویان و ارمغان نشسته بودند،پس روجا کجا بود؟با . ناگهانی در دلم نشستهراسی

هر قدمی که شتابان برمی داشتم بهتر می دیدم که پویان روی زمین زانو زده و در حالی که پشتش به من 
تمام سفارش های بزرگترها را از یاد برده و شروع به دویدن در آن لحظه .بود کاری را انجام می داد

  .کردم
پس برای همین . که تقریبا به چند قدمی آنها رسیدم،متوجه شدم که آسیب دیده بازی ارمغان استزمانی

برای یک لحظه از این که نگران و ! بود که پویان دست به کار شده و بابک و رهام به تماشا ایستاده بودند
  ... طوری شده بوداناصال برای چه دویده بودم؟بر فرض هم که پوی.ده بودم دچار خشم شدممضطرب ش

حاال دیگر . در حالی که ظرفی را در دست داشت دوان دوان از پشت ویال پیچید و به سوی آنها رفتروجا
وها را می از همان فاصله صدای گفتگ.با گامهایی آرام راه می رفتم و برای رسیدن شتابی نشان نمی دادم

  .شنیدم
  : می گفتپویان
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  ...سرت رو بگیر باال -
  : با تاکید گفترهام

  .باید ببریمش دکتر.گمون نگنم این چیزها فایده ای داشته باشه-
بعد شیشه . از داخل ظرف یک پالستیک کوچک پر از قطعات یخ بیرون آورد و آن را به پویان دادروجا

در حالی که به آه و ناله .ذاشت و خود نیز در کنار رهام ایستادبتادین و پنبه را هم در کنار دست او گ
  :از روجا پرسیدم.ارمغان که به نظر اغراق آمیز می رسید چشم دوخته بودم،کنارشان رسیدم

  چی شده؟-
  فکر می کنی یخ می تونه جلوی این همه خونریزی رو بگیره؟.توپ به بینی اش خورد-
ولی برای ارمغان که به تازگی عمل بینی داشته گمون .ی تونهاگه آسیب و پارگی رگ شدید نباشه،م-

  .نکنم
  .رنگ و رویش پریده و معلوم بود از دیدن خون منقلب شده است. با ناراحتی به ارمغان نگاه می کردروجا

آن قدر .بابک که متوجه شده بود برگشت و به روجا نگاه گرد. حرکت سر،حال او را به رهام فهماندمبا
ارمغان شده بود که از حال و روز روجا غافل شده و نمی دانست او هم در حال ضعف کردن مشغول وضع 

  .است
  :  جلو گذاشت و گفتقدمی

  !شما بهتره این جا نمونین،بدجوری رنگ و روتون پریده روجا خانم-
  .نه چیزی نیست،حالم خوبه-

  : بازوی او را گرفت و گفترهام
  .بیا بریم استراحت کن.دونم تو ازدیدن خون حالت بد می شهچرا خودت رو اذیت می کنی؟من که می -

 مایل به رفتن نبود،اما وقتی اصرار من و بابک را دید باالخره راضی شده و همراه با رهام به طرف روجا
  :رهام کمی دور شده بودکه برگشت و گفت.ویال رفتند

  !ه برسونینش بیمارستاناگر دیدین خون بند نمی یاد،بهتر.روجا رو می رسونم و برمی گردم-
  : خنده گفتمبا
  !چشم آقای دکتر-

در میان خنده،اسیر نگاه عتاب آلود او .پویان برگشت و به هر دوی ما نگریست. زد و دست تکان دادلبخند
تصمیم گرفته بودم دیگر کاری نکنم که سوال برانگیز باشد،از این که باز .شدم و کمی خود را جمع کردم

وم هراسان بودم و بهترین کار این بود که مراقب باشم تا نگاههای هشدار دهنده پویان هم متهم به چیزی ش
چهره اش .نگاهم را دزدیدم و به بابک چشم دوختم که دور شدن روجا را می نگریست. را دریافت نکنم

  :آرام گفتم.گرفته و مغموم بود
  .می دم تا شب حالش خوب می شهبهت قول .خیلی از خانم ها از دیدن خون منقلب می شن.نگران باش-

سر ارمغان را کمی باال .پویان پالستیک یخ را در ظرف گذاشت. دوستانه زد و سر به زیر انداختلبخندی
  :آورد و گفت

  .خونریزی هنوز ادامه داره،بهتره بریم بیمارستان-
  !اگه بوی الکل بهم بخوره غش می کنم.من از بوی بیمارستان حالم بد می شه...وای نه-
  .باید پدرت رو خبر کنم تا با ما بیاد.ولی ممکنه این خونریزی کار دستت بده،ببین چه خونی ازت رفته-
  ...اونا رو نگران نکن،خواهش می کنم.نه پویان،پدرم ناراحتی قلبی داره و نگرانی براش خطرناکه-

  : درنگ کوتاهی کرد و با مدارا گفتپویان
اگر همین . رو بگیرم،اما اگه بند نیومد،ناچاریم بریم بیمارستانسعی می کنم با بتادین جلوی خونریزی-

  .طور پیش بره دچار ضعف می شی
  !همین حاال هم ضعف دارم-
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حرکاتش آن . ارمغان که با این حرف،خودش را کمی شل و متمایل به شانه های پویان کرد نگاه کردمبه
اما پویان با چهره ای جدی خود را کنار .ستقدر ناشیانه و تصنعی بود که لبخند بر لبهای من و بابک نش

 و روی سرش شتبعد پالستیک یخ را بردا.کشید و پنبه آغشته به بتادین را در بینی او فرو برد
  ارمغان آرام ناله .گذاشت

پویان بلند شد و ایستاد،دستی . کرد و چشمهای مخمورش لحظه ای از چهره درهم پویان جدا نمی شدمی
  :رایت گفتبه کمر کشید و با د

حداقل اون جا می تونن کاری برات انجام .شب در پیشه و نمی خوام غافلگیر بشیم.باید ببرمت بیمارستان-
  .بدن

  : در تایید حرف او گفتبابک
  .مامان رو هم با خودمون می بریم.من و پویان باهات می یایم.نگران پدر و مادرت نباش-

نواده آقای شاکر عزیز کند تا نازش را بخرند،باالخره  که گویی بدش نمی آمد خود را برای خاارمغان
با .راضی شد و در حالی که نشان می داد شدیدا دچار ضعف شده،لبه آستین پویان را در دست گرفت

با . کردمگاهبه بابک ن.قدمهایی آهسته و نامتعادل حرکت می کرد و مدام به طرف پویان متمایل می شد
  حرکت سر،پویان و 

متوجه منظورش شدم انگار پویان .که می خواست با ارمغان حفظ کند،نشانم داد و لبخند زد ای را فاصله
شدیدا نیاز به کمک داشت و بابک می ترسید کاسه صبر برادر خوددارش لبریز شود و واکنشی منفی نشان 

  .دهد
عد لبخند آرامی با تعجب نگاهم کرد،اما ب. جلو رفته و دست سالمم را به دور ارمغان حلقه کردمبالفاصله

  زد وآستین 
خشم و برافروختگی اش را حس می کردم و می دانستم صبوری کرده .پویان نگاهم کرد. را رها کردپویان

  .سکوتی که میانمان بود فقط با ناله های ارمغان پر می شد.و رعایت حال ارمغان را می کند
 یخ و شیشه بتادین را گوشه ای پویان ظرف محتوی. ویال که رسیدیم،بابک شتابان به داخل رفتبه

به ارمغان .پویان به سوی ماشین رفت و در جلو را باز کرد.دستم را از دور گردن ارمغان برداشتم.گذاشت
 را تا آخر ششچشم به ارمغان داشتم،اگرچه تالش می کرد نمای.کمک کرد که بنشیند و بعد در را بست

به نظر راضی می رسید و از موقعیت پیش آمده . می داددنبال کند،اما تبسمی که بر چهره داشت او را لو
  .نهایت استفاده را می برد

  : جلویم ایستاد و گفتپویان
  می شه وقتی آقا و خانم صفایی بیدار شدن طوری که نگران نشن در مورد ارمغان بهشون بگی؟-
  .بله،البته-
  .ممنون-
  !قابل شما رو نداره داداش پویان.خواهش می کنم-

  :با دستپاچگی گفتم.کرد و خیره به چشمهایم نگریست بلند سر
  !چه کار کنم دیگه تا وقتی گل موهام پیشته داداشمی خب...خب ببخشید آقا پویان-

  : بر لبهایش نشست و با مالحت گفتلبخند
  ...تو کی می خوای بزرگ بشی دختر؟هنوزم عین بچگی هات-
  : میان حرفش پریدم و کالمش را تکمیل کردمبه
  درسته؟!و ننر و بی منطق هستیلوس -

مدتها بود چنین آرامشی میانمان حاکم نبود و من احساس می کردم دلتنگ این . بار از ته دل خندیداین
  :آرام پرسید.لحظات بوده ام

  این آتش بس تا کی ادامه داره نیکی خانم؟-
  .این دیگه به تو بستگی داره-
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   بوده،نه؟پس یعنی تا حاال هر چی آتیش بوده از طرف من-
  .خب بله،می شه این جوری هم تعبیرش کرد-
  !واقعا که خیلی رو داری-

ظاهرا نمی خواست معطل بمانند تا .نگاهی منتظر به در ویال انداخت و بعد به ساعت نگاه کرد. زدملبخند
  :گذرا به داخل ماشین نظر انداخت و بعد زیر لب گفت.به این ترتیب خون بیشتری از ارمغان برود

  ر کردن،مامان و بابک دارن چه کار می کنن؟دی-
  می خوای برم صداشون کنم؟-
  .نه می یان،نمی خواد بری-

او خیلی .برای یک لحظه حس کردم نگاهش مشکوک است.پویان از زیر چشم نگاهم کرد. کردمسکوت
  :زودتر از آن که فکرم مشغول شود با تردید پرسید

  که احتماال به خاطر اومدن شهریار نیست،هست؟این مهربون شدن و عقب نشینی استراتژیک -
  !منظورت چیه؟-
همون نیکتای یکدنده و لجوج و از خود راضی بیشتر برازنده .آخه بهت نمی یاد آروم و سر به زیر باشی-
  !ته
  : دلخوری لب گزیدم و گفتمبا
ردم برات وقتی دیدم همه جمع شدن و تو روی زمین زانو زدی خیال ک.تقصیر منه که نگرانت شدم-

کاش راستی راستی افتاده بودی و .اتفاقی افتاده و نفهمیدم چطوری دویدم تا خودمو به شماها برسونم
  .گردنت شکسته بود تا من از دستت راحت می شدم

  : جوش و خروشم خندید و با جسارت گفتبه
 شکایت سر به اگر هم خیال کردی وقتی شهریار اومد.پس برای من نقش بازی نکن!آها تازه شدی خودت-

باید مراقبت باشم تا دست از .به قول خودت داداشتم دیگه.هواییت رو بهش نمی کنم،بدون که اشتباه کردی
  !پا خطا نکنی آبجی خانم

نمی خواد برای من .تو برو مراقب شاگرد با استعدادت باش که داره از دوریت غش و ضعف می کنه-
  !برادری کنی آقا

آثار نگرانی در چهره خاله زهره .بابک و خاله زهره شتابان بیرون آمدند.فتم این حرف به طرف ویال ربا
خاله زهره دست تکان داد و من در .پویان ماشین را روشن کرد و شتابان ازکنارم گذشت.کامال هویدا بود

  .حالی که هنوز از حرکات تصنعی ارمغان می خندیدم وارد ویال شدم
مجله ای را .به اتاق رفتم و کنار مامان نشستم.یان هنوز بیدار نشده بودند در اتاق بود و بابا و عمو آرمامان
  ورق 

  :آن را کنار گذاشت و گفت. زدمی
این همه تقال و ورجه وورجه کردن .وقت داروهاته،بعد از خوردن قرصهات بهتره یه کمی دراز بکشی-

  .برات خوب نیست
بعد دراز کشیدم تا خیال مامان را راحت .وردم لیوان را از دست مامان گرفتم و داروها را خمطیعانه

  .مامان هم در کنارم دراز کشید.کنم
  

   دهمفصل
  

با رخوت وسستی بلند شدم و از اتاق . بیدار شدم،هوا تاریک بود و هیچ کس در اتاق دیده نمی شدوقتی
  :سالم کردم و پرسیدم.بابا و عمو در حال تماشای تلویزیون بودند.بیرون رفتم

  ن؟بقیه کجا-
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  : نگاهش را از تلویزیون برداشت و گفتبابا
تو چه .بابک و پویان هم دارن روغن ماشین ها رو عوض می کنن.خانمها به عیادت روجا و ارمغان رفتن-

  طوری عزیزم؟
  .خوبم بابا-

  : آریان لبخند زد و با همان لحن مهربان همیشگی گفتعمو
  !نهاگه خوبی بیا یک کمی کنار ما بنشین ببینم نازدو-
  .به شرط این که فوتبال نگاه نکنین،چون حالم به هم می خوره-
  خاموشش می کنیم،خوبه؟!باشه عمو جان،اصال گور بابای فوتبال-

  :بعد گفت. را خاموش کردتلویزیون
  !بیا بنشین این جا-
 کرد و عمو به دستم نگاه.خنده شادمانه ای کردم و بین آنها نشستم. مبل میان خودش و بابا اشاره کردبه

  :گفت
  سنگینی گچ عذابت نمی ده؟-
  !چرا،خیلی-
  .دست راست حساسه و می تونه برات دردسر درست کنه.اما باید تحمل کنی-
  .مراقبم عمو جون،نگران نباشین-
  !می دونم که دختر عاقل و دانایی هستی خانمی-

  :بابا معترض گفت.خندیدم
ا دو تا که مدام دارین به هم تعارف تیکه پاره می شم.یک کمی هم به من فرصت بدین تا ابراز وجود کنم-

  !کنین
  : در جواب گفتعمو

  !آدم زرنگ اونه که خودشو توی دل خانم ها جا کنه،خصوصا که اون خانم،دختری به قشنگی نیکی باشه-
  خوبه دیگه،حاال کار از تعریف گذشته و داره به دلبری می کشه؟-
  نده بلند می شه؟پس چی فکر کردی،نشنیدی می گن دود از ک-
  :بابا مثل آدم های مغبون لب برچید و گفت. صدای بلند خندیدمبا
دلمون به این یکدونه دختر خوش بود که اونم داره از دستمون .راسته می گن دختر مهمان خونه باباشه-

  .می ره
  ! عیبی نداره بذار دل رفیقمون خوش باشه که داره دل دخترمون رو به دست می یارهاما
  .ازوی بابا زدم و هر سه خندیدیم ببه
پارچه ای که در دست داشت آغشته . میان توجه بابا و عمو آریان غرق شده بودم که پویان به داخل آمددر
  به 

با حرکت آرام سر سالم کردم،با همان حالت جواب داد و به طرف .به ما نگاه کرد. های روغن بودلکه
  .حمام رفت

داخل آشپزخانه .حرکاتش را دنبال می کردم.گرفته به نظر می رسیدکمی . را شست و بیرون آمددستش
  .شد و کمی بعد سر و صداهایی از آن جا به گوش رسید

  : عمو پرسیدماز
  پویان کی از بیمارستان برگشت؟-
  .نیم ساعتی هست-
  !خسته به نظر می یاد-

  : زد و گفتلبخند
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ر دادن که امیر هم تصادف کرده و در در ضمن بهش خب.محیط بیمارستان روح آدم رو کسل می کنه-
  !بیمارستان کرمانشاه بستریه

سینی را جلوی بابا .در همین حین پویان با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد. نگرانی به عمو نگاه کردمبا
وقتی سینی را جلوی من گرفت،سر برداشتم و نگاهش کردم،چشم .گرفت،بابا استکانی برداشت و تشکر کرد

 روی میز جلوی عمو اسینی ر.چای را برداشتم و زیر لب تشکر کردم.چ گرفته ام دوخته بودبه دست گ
  :عمو پرسید.گذاشت و خودش نیز در کنار او نشست

  کارتون تمام شد؟-
  .بله،روغن هر سه ماشین رو عوض کردیم-
  بابک کجا رفت؟.دستت درد نکنه-

  : زد و گفتلبخندی
می خواست همراه مامان و خاله مژگان باشه تا از .قای حبیبیکارمون که تمام شد رفت طرف خونه آ-

  .دخترشون احوالپرسی کنه
  :عمو نفسی به آسودگی کشید و گفت. این حرف لبخند بر لبهای همه نشستبا
هم .بهتره فردا شب که خونه اونا دعوتیم،با یک تیر دو نشان بزنیم! گمونم بابک بدجوری گرفتار شده-

  .کنیم و هم روجا رو از اونا خواستگاری کنیممعامله ویال رو تمام 
  : شادمان پرسیدبابا
  نظر زهره خانم چیه؟-
اگه بابک سر و سامان بگیره خیال .امروز یه اشاره های کوچکی به دلباختگی بابک داشت.اونم موافقه-

  .اون وقت دینم رو به آرمین ادا کردم و منم از آرامش اون آروم می گیرم.منم راحت می شه
سال ها از مرگ آرمین می گذشت،اما حس مسئولیت و بار گرانی که بر شانه . در نگاه عمو نشسته بودکاش

های او سنگینی می کرد،چیزی نبود که فراموش شود و او به روزی می اندیشید که می توانست آرامش را 
 این روز از راه رسیده االبابک دختر مورد عالقه اش را پیدا کرده و ح.به روح برادر و مادرش ارزانی دارد

  .بود
  :بعد نگاهش رنگ شوق به خود گرفت و گفت.دستی به چهره کشید. به خود آمدعمو

فقط خدا .وقتی خیالم از جانب بابک راحت شد،اون وقت باید یک فکری هم برای پسر عزیز خودم کنم-
  .کنه دختر انتخابی تو هم به خوبی روجا باشه

  !ر این مورد اون قدر سختگیر هستم که به دنبال بهترین ها می رممطمئن باش د.نگران نباش بابا-
اگرچه زمانه با دل من نساخت و اونی رو که ...خب.چون خود تو هم جزو بهترین هایی.می دونم پسرم-

برات در نظر گرفته بوم مال یکی دیگه کرد؛ولی البد خدا مصلحتی دیده که دل منو شکسته تا تو به مراد 
  !دلت برسی

 عمو حرف می زد چشم به پویان داشتم؛بابک به من گفته بود پویان عاشق دختری بوده که ازدواج یوقت
عمو به جز .باز ذهنم درگیر پیدا کردن آن دختر شد.کرده و حاال عمو هم به آن موضوع اعتراف می کرد

 حاال مال کسی آرزوی مشترکی که با مامان داشت،کدام دختر دیگر را برای پویان در نظر گرفته بود که
  دیگر شده و او را در حسرت باقی گذاشته بود؟

  : در افکارم بودم که عمو ناغافل پرسیدغرق
  تو چه کار کردی نیکی جان،تصمیمت در مورد شهریار چیه؟-

مطرح کردن بحث پیش روی دیگران .احساس می کردم برافروخته و سرخ شده ام. به زیر انداختمسر
  :با صدایی لرزان گفتم.ه سوال عمو هم جواب می دادمبرایم سخت بود،اما باید ب

  .هنوز دارم در موردش فکر می کنم-
  .ازدواج امریه که باید با چشم و گوش باز در موردش تصمیم گرفت.کار خوبی می کنی-

  .من نیز استکان چای را برداشتم و شروع به خوردن کردم. دیگر حرفی نزد و به خوردن چای پرداختعمو
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حظه نگاهم به چهره گرفته پویان افتاد که سر به زیر داشت و استکان چای را در میان انگشتان  همین لدر
  :یکباره به یاد امیر افتادم و پرسیدم.هر دو دستش می چرخاند

  پویان،چه بالیی سر امیر اومده،اتصادف کرده؟-
  :گفتم. ناراحتی سر تکان دادبا
  کی بهت خبر داد؟-
  .ر پشت موتور سوار بوده و تصادف کردهعطا تماس گرفت و گفت امی-
  حاال حالش چطوره؟-
حاالم ظاهرا ضربه به .چقدر بهش می گفتم پشت موتور می شینی کاله ایمنی سرت بذار.فعال بیهوشه-

  .سرش خورده و دچار خونریزی شده و بیهوشه
  .که هر چه زودتر به هوش می یاد و خوب می شه... انشاا.نگران نباش-

با نگاه،او را تا .بعد با بی حوصلگی استکان نیمه خورده چای را روی میز گذاشت و بلند شد. تکان دادسر
  .زمانی که از ویال خارج می شد دنبال کردم

در حالی که دسته مبل را تکیه گاه قرار می . فکر حادثه ای که برای امیر افتاده بود،من هم پکر شدماز
  :دادم بلند شدم و گفتم

  با من کاری ندارین؟.یه سری هم به ارمغان می زنم.امن می رم پیش روج-
  .مراقب تاریکی مسیر هر دو ویال هم باش.نه عزیزم برو-
  :وقتی مرا دید پرسید.پویان به ماشین تکیه داده و دستهایش را در سینه بغل کرده بود. ویال خارج شدماز
  کجا می ری؟-
  .می خوام از روجا و ارمغان احوالپرسی کنم-
  .خوابیدهارمغان -
  از کجا می دونی؟-
  .قبل از این که تو بیای،پدرش پیشم بود-

  :وقتی دید لبخند زدم گفت.پس نگران ارمغان بود و حال او را از آقای صفایی جویا شده بود. زدملبخند
  !فکر نمی کنم احوالپرسی از یک بیمار خنده دار باشه.نخند-
  !نه نیست ولی خیال دلدادگی تو برام خیلی جالبه-
  : نگاهی جدی چشم به دیدگانم دوخت و با تعجب گفتبا
  .من نه دلداده ارمغانم و نه دوست دارم کسی از این فکرها بکنه-
  .چرا انکار می کنی؟من که می دونم توی دلت چی می گذره!آره جون خودت-
به ارمغان از کجا این فکر احمقانه به کله ات راه پیدا کرده که من .واقعا که خیلی بچه ای نیکتا-

  عالقمندم؟
  : زدم و در جواب گفتمپوزخند

ولی من اطمینان دارم که همین روزا می ری سراغ عمو آریان و ازش می خوای ارمغان .باشه حاشا کن-
  !اصال هم نگران نباش چون حتما جوابت مثبته شاه دوماد.رو برات خواستگاری کنه

قبل از .کردم به طرف ویالی سمت چپ پیچیدمدر حالی که با شیطنت نگاهش می . سکوت نگاهم کرددر
آن که به ویالی آقای حبیبی برسم،از دیدن ماشینی که گرد و خاک کنان به من نزدیک می شد در جا 

  :رهام بود که به محض توقف سالم کرد و پرسید.ایستادم
  داری می ری خونه ما؟-
  .آره اومدم یه سری به روجا بزنم و حالش رو بپرسم-
  والپرسی رو بذاری برای بیرون از خونه و همگی با هم بریم در شهر گشتی بزنیم؟موافقی اح-
  :اشاره کرد و گفت. خوشحالی سر تکان دادمبا
  همگی با ماشین ما .اما نه،تو برو به پویان و ارمغان هم بگو بیان...پس برو توی ماشین تا بقیه رو جمع کنم-
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  . ریممی
  . پویان می گممی رم به.باشه،ولی ارمغان خوابیده-

وقتی نزدیک شدنم را دید به طرفم برگشت و .پویان هنوز به ماشین تکیه داده بود. آمده را برگشتممسیر
  :گفتم.نگاهم کرد

  داریم دسته جمعی می ریم شهر،تو هم می یای؟-
  .نه حوصله گشتن ندارم-

م و در ماشین به انتظار بقیه بنابراین برگشت.بی حوصله تر از آن بود که بشود به او اصرار کرد. کردممکث
  :پیاده شدم و گفتم.همراه با رهام و روجا و بابک،مامان هم بیرون آمد.نشستم

  .من با بچه ها می رم شهر تا یه حال و هوایی عوض کنیم-
  .زود هم برگردین تا نگران نشیم.برین ولی مراقب خودت باش که دستت به جایی نخوره-

  : در جواب گفترهام
  .بیرون شام می خوریم.لطفا به مامان بگین منتظر نباشه.جانچشم خاله -
  .مراقب خودتون باشین.باشه پسرم-
  :رهام همان طور که ماشین را روشن می کرد پرسید. مامان خداحافظی کردیمبا
  به پویان گفتی؟-
  .گمونم دل نگران امیره.آره گفت نمی تونه بیاد-
  .دوست صمیمیشه.حق داره-

رهام کنار آن دو نگه .بابک به سراغ پویان رفته و مشغول حرف زدن با او بود.نداخت را به راه اماشین
  :داشت و به پویان گفت

  .بیا بریم تا الاقل فکر و خیالت کمتر بشه-
برین بهتون خوش .یک کمی سردرد دارم،این طوری حال شماها هم گرفته می شه.ممنون رهام جان-

  .بگذره
کامال مشخص بود از عدم همراهی پویان .د،باالخره رضایت داد و سوار شد که اصرار را بی فایده دیبابک

  .غمگین است و شاید اگر حضور پر مهر روجا نبود حاضر به آمدن نمی شد
  : در حالی که رانندگی می کرد پرسیدرهام

  خب بابک جان برای شام کجا بریم؟بریم پیتزا فروشی که نیکی هم بتونه غذا بخوره؟-
  .ا بگن،حرفی نیستهر جا خانم ه-
  .چون می خوام پیشاپیش سور فنا شدنت رو بخورم.نه دیگه،انتخاب محل شام امشب با توئه-
  !به چه مناسبت؟-
  !پس سر من کاله نذار که بد می بینی پسر.مناسبتش رو خودت می دونی-

  : با برافروختگی اعتراض کرد و گفتروجا
  ...رهام-
  قرص ماهم رو داره می بره،اون وقت یه شام تلپ نشیم؟مگه الکیه؟خواهر عین !رهام بی رهام-
  ...وای رهام،چی می گی-
اما از لبخند کمرنگی که .بابک و روجا هر دو خجالت کشیده و سر به زیر انداختند. خنده ریسه رفتماز

ال نمی دانستم چه صحبتی شده بود که حا.برگوشه لبهایشان بود می فهمیدم که از این اتفاق ناراحت نیستند
  :رهام با این صراحت حرف می زد،برای همین گفتم

  از کجا این قدر مطمئنی عروسی ای در پیشه که توقع سور هم داری؟! تو چقدر عجولی پسر-
  : با مهارت از ماشین کناری سبقت گرفت و خنده کنان گفترهام
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تهای زهره خانم وقتی رفتم به بچه ها خبر بدم که داریم می ریم بیرون،درست سر بزنگاه روی صحب-
فردا شب که زحمت دادیم در مورد یه امر خیر هم می خوایم ...انشاا«داشت به مامان می گفت.رسیدم

  » .مزاحمتون بشیم
   حاال تو بگو از حرفهای زهره خانم بوی پلو مرغ عروسی به مشامت نمی رسه؟خب

  :رهام زد و گفتروجا که حاال کمی خجالتش ریخته بود به شانه . سر تکان دادملبخندزنان
  .نوبت منم می رسه که جلوی بعضی ها سربه سرت بذارم! باشه آقا رهام،به هم می رسیم-
چون دیگه داره طاقتم طاق می شه و می ترسم به جای .که هر چه زودتر اون لحظه از راه برسه...انشاا-

  !پلو مرغ عروسیم،بوی حلوام به مشامتون برسه
-گاز بگیرزبونت رو .خدا نکنه رهام...ا.  
بعد از شام گردشی در پارک کردیم و باالخره پاسی از شب گذشته بودکه .چشم بفرما،اینم از زبون-

هنگام بازگشت برخالف رفتن ساکت بودیم؛هر کس در فکری فرو رفته بود و رهام .رضایت به برگشتن دادیم
چهره دلفریبش .دمود نگاه کربه روجا که چشم به بیرون و تاریکی دوخته ب.هم در سکوت رانندگی می کرد

  :در گوشش گفتم.در رویا فرو رفته بود
  به چی فکر می کنی؟-
من .به شب و اعجابی که در اون نهفته ست،به این همه زیبایی و شکوه که در سکوت به ما هدیه می کنه-

  .عاشق شبم و دلم می خواد همه زندگیم در شب و سکوت رویا گونه اون خالصه بشه
این شب نیست که تو رو مسحور خودش کرده،این جادوی میالد عشقه که داره به تو ! پیشهدخترک عاشق -

  !تو اسیر این لحظه هایی و دعا می کنم هیچ وقت از اون خالص نشی.لبخند می زنه
  : و به شیرینی گفتخندید

  .من مشتاق این اسارتم و دلم می خواد در لحظه لحظه های اون غرق بشم-
  ! قراره فردا شب برای غرق شدن رسما ازت دعوت به عمل بیادپس آماده باش،چون-
  !خب درست،برای همینه که کمی واهمه دارم نیکتا-
تو همسفر خوبی داری که هر زمان خسته و بی رمق شدی،می تونی بهش تکیه .نگران نباش عزیز دلم-

  .ن همه چیز رو می دونهمن در مورد روزبان باهاش حرف زدم و او.کنی و از سختیها هراسی نداشته باشی
  :نجواکنان گفت. بر هم دوخت و تبسمی ملیح بر لب آورددیده

  .دقیقا علت ترس من هم ماجرای نامزدیم با روزبان بود.از اطمینان و کمکت ممنون-
چشم به بیرون داشت،اما حس می کردم همه نیرویش را در این گذاشته که . نیمرخ بابک نگاه کردمبه

یک لحظه برگشت و نگاهم . البه الی نجواهای مبهم ما چیزهایی دستگیرش شودگوش تیز کند تا از
آن وقت .راز نگاهم را خواند و آرام گرفت.کرد،لبخند زدم و با آرامش به چشمهای نگرانش نگریستم

شاید او هم در تفکرات خود به جاده زندگی و آینده ای که در پیش رو داشت .دوباره به جاده چشم دوخت
  .ید و از ترسیم آن لذت می بردمی اندیش

رهام ماشین را متوقف کرد و ما پیاده . رسیدن به خانه هر کدام در بحر خیاالت خود غوطه ور بودیمتا
  .شدیم

رهام با تواضع . کنار بابک ایستادم و به خاطر شب خوشی که سپری شده بود از رهام و روجا تشکر کردمدر
نگاهی دزدانه و زیر چشمی داشت،قرار فردا شب را یادآور و متانت جواب داد و روجا در حالی که 

  :پرسیدم.شد
  مگه فردا نمی بینمت که داری از حاال قرار فردا شب رو به یادمون می یاری؟-
  .قراره کمی وسایل را جا به جا کنیم تا فضای کافی برای نشستن داشته باشیم.شاید نتونم بیام سراغت-
  .خودم می یام،شاید هم تونستم کمکی کنمفردا .تو گرفتاری،من که نیستم-

  : خندید و با طنز گفترهام
  !با همین دست گچ گرفته ات می خوای کمک کنی؟ فقط می یای و حواس ما رو پرت می کنی-
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  یعنی نیام؟-
فکر نکن من و .بیا اما به شرط این که مثل امشب مدام سرت در گوش روجا نباشه و باهاش پچ پچ نکنی-

  .ابابک ندیدیم ه
  !آها،پس داری از حسودی و فضولی می میری-
  یه چیزی توی همین مایه ها،مگه نه بابک؟-

 در سکوت،لبخندزنان به این بگو مگوی دوستانه که دیگر کم کم به آن عادت کرده بودیم،گوش می بابک
  .داد

روی ارمغان نگاهم .پویان بودکه از ماشین پیاده می شد. صدای توقف ماشینی همه به آن سو چرخیدیمبا
  .خیره ماند

 وقت از خواب بیدار و با پویان همراه شده بود؟ مگر پویان سردرد را بهانه عدم همراهی با ما نکرده چه
  بود؟
البد نگران ارمغان بوده و از حضور در جمع بدون او خوشش نمی . آن طورها که می گفت نبودپس
 برای او اهمیت داشت که همبازی های کودکی یعنی حضور یک بیگانه آن قدر.از این فکر درهم شدم.آمد

 پویان رهایچرا کا.از خودم عصبانی بودم.خود را فراموش کرده بود؟ لب گزیدم و نگاه از آنها برگرفتم
برایم مهم بود و به حالجی رفتار او می پرداختم؟ خب،به من چه که او چقدر به ارمغان اهمیت می دهد و 

 شاید به قول خاله زهره قسمت او هم از زندگی و همسر مشترک ارمغان !بودن در جمع ما را دوست ندارد
  .اگرچه از این فکر اصال خوشم نیامد،اما با بی اعتنایی شانه باال انداختم.بود
اما .روجا هم به داخل ویالی خودشان رفت. از خداحافظی با رهام و روجا به طرف ویال روان شدمپس

پویان .به نزدیکی پویان و ارمغان رسیدم.و مشغول حرف زدن شدندرهام و بابک به ماشین تکیه داده 
بینی .با دیدن ارمغان حالش را پرسیدم و به صورتش نگاه کردم.درهای بسته ماشین را امتحان می کرد

اش کمی متورم شده،اما ظاهرا سرحال و با نشاط بود و نشان می داد بیرون بودن با پویان او را راضی 
  .کرده است

  :پرسید
  شماها کجا رفته بودین؟-

  :نیم نگاهی به پویان انداخت و گفت. دادمتوضیح
  .شب خوبی بود و خوش گذشت،اما بهتره دیگه برم استراحت کنم.ما هم رفتیم یه گشتی زدیم-
با ارمغان خداحافظی .هنوز درهم و گرفته بود.از اظهار نظر ارمغان تعجب نکرد. پویان نگاه کردمبه

وقتی در ویال را می بستم متوجه شدم که بابک به . مخالف من راهی ویالیشان شدکردم،او هم در جهت
  .طرف پویان می آید و بعد هر دو قدم زنان به راه افتادند

 احتیاط روی تخت دراز کشیدم،مامان قبل از خواب جایم را آماده کرده و با گذاشتن کوسنی کوچک با
به او و خاله زهره که در کنار هم،آرام .راهم کرده بودروی تخت جای راحتی برای دست آسیب دیده ام ف

  .خوابیده بودند نگاه کردم و برای لحظه ای به این همه آرامش آن دو غبطه خوردم
به حرفهای بابک،نگاههای دزدکی اش به روجا،شیطنتهای . شبی که پشت سر گذاشته بودیم فکر می کردمبه

از .از همراهی آن دو متعجب بودم.جه پویان و ارمغان شدبعد حواسم متو.گاه پنهان و گاه آشکار رهام
 و نصیب من و کردندمیان ما همبازیهای دوران کودکی،فقط بابک و شهریار بودند که با عشق ازدواج می 

بابک عاشق روجا شده بود و شهریار هم به گفته .پویان تن دادن به سرنوشتی بود که برایمان رقم می خورد
  . دوست داشتخودش من را عاشقانه

همان طور که روی تخت دراز کشیده بودم،پرده را جا به . برخورد امواج با ساحل به گوش می رسیدصدای
در نزدیکی ساحل،سایه دو مرد به چشم می خورد که در کنار هم ایستاده بودند و رو به دریا با .جا کردم
  هم نجوا 
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این روزها اختیار احساساتم در .گانم پر از اشک شدبه قامت بلند آن دو نگاه کردم و یکباره دید. کردندمی
انگار ندایی غریب به من هشدار می داد که آینده دستخوش .دستم نبود و بی دلیل منقلب می شدم

  .حوادثی عجیب است
در حالی که نگاهم خیره به آن سایه های . که ما باید با آن رو در رو شویم و فرصت گریز نداریمحوادثی

  .واب رفتمثابت بود به خ
پویان و بابک به داخل آمده بودند و پس . میان خواب و بیداری متوجه رفت و آمد آرامی در ویال شدمدر

  . از آن بود که تازه چشمم با گرمای حقیقی خواب آشنا شد
  

   یازدهمفصل
  

شهریار چشم گذاشت و بابک دوان دوان رفت و باالی درخت قایم . بازی قایم موشک بودیممشغول
  :ویان دست من را کشید و به طرف زیرزمینی برد و گفتپ.شد

  
  !به عقل شهریار نمی رسه که بیاد این جا دنبالمون-
مدتی گذشت کم کم خسته شدم و می . هم به زیرزمین رفته و پشت بشکه های بزرگ ترشی قایم شدیمبا

 از پله ها پایین آمدند و خواستم اعتراض کنم که یکباره صدای پا به گوش رسید،شهریار و بابک با احتیاط
  :پویان زیر لب گفت.وارد زیرزمین شدند

  
  .جامون رو به شهریار لو داده! ای بابک خائن-
 پویان چسبیده بودم و تالش می کردم صدای نفس هایم را هم کنترل کنم تا شهریار و بابک محل مخفی به

من نیز با .ت انگشت بر بینی می گذاشتپویان هر لحظه بر می گشت و به نشانه سکو.شدنمان را پیدا نکنند
شهریار پشت میز و صندلی ها را می گشت و .وحشت سر تکان می دادم و بیشتر خود را جمع می کردم

بابک هم دست به کمر زده و نگاهش را در گوشه و کنار زیرزمین می چرخاند تا در میان خرت و پرتهای 
شهریار که کم کم به جایگاه ما نزدیک می شد نگاه می به .درهم،ما را پیدا کند و به شهریار نشان دهد

با دیدن یک موش کوچک چنان جیغ .کردم که یکباره از حرکت شتابان چیزی بر روی پایم جیغ کشیدم
هراسان می دویدم که در روی اولین پله،محکم به زمین .کشان دویدم که برای یک لحظه همه شوکه شدند

  . خوردم
لند خندیدند اما پویان با دیدن چهره گریان و وحشتزده من سر آنها داد کشید و  و شهریار با صدای ببابک

  .به طرفم آمد
سر حوض دست و . دلسوزی کمکم کرد تا بلند شوم،بعد دست زیر بازویم انداخت و مرا از پله ها باال بردبا

  .صورتم را شست و به من که هنوز گریه می کردم با دلداری نگاه کرد
 که سعی می کردند با ادا درآوردن،من را وادار به خنده کنند تا به این ترتیب تالفی خنده  و شهریاربابک

برای .بی جایشان را کرده باشند،در مقابل اخم چهره و نگاه عتاب آلودم ساکت شده و گوشه ای ایستادند
  : آن که کفرشان را درآورم رو به پویان کردم و گفتم

  منو می رسونی؟.برم خونهمن دیگه بازی نمی کنم،می خوام -
عادت کرده .می دانستم با رفتن من،بازی پسرها هم خراب شده و نیمه تمام می ماند. سر تکان دادآرام

بودیم چهار نفری بازی کنیم و اگر یک روز یکی از ما مریض بود یا به دالیلی نمی توانست بازی کند،آن 
  .روز بازی به هیچ کدام مزه نمی داد

  . شیطنت آنها،سعی کردم با خراب کردن بازی ،این بی ادبی را تالفی کنم هم به جبرانمن
  : من را به خانه رساند و زمانی که جلوی در خانه رهایم می کرد گفتپویان
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  .خنده شون عمدی نبود،گمون کنم خودشون هم ترسیده بودن.از شهریار و بابک دلخور نباش-
  :رآلود گفتم این که طرفشان را می گرفت،دلخور شدم و قهاز
  !تو هم مثل اونایی،اصال از دست تو هم ناراحتم-

  ... با بداخالقی به داخل خانه رفتم و در را محکم به هم کوبیدمبعد
  .خواب دیده بودم. صدای در اتاق پریدم و چشم های خواب آلودم را گشودمبا

  : با خوشرویی و لبخند گفتمامان
  !قت داروهاته هاسالم خانمی،دیگه نمی خوای بیدار بشی؟ و-
  مگه ساعت چنده؟.سالم مامان-
  .چیزی به ساعت ده نمونده-

مامان به کمکم آمد،روسری ام . زدم و تالش کردم از سمت چپ بلند شوم تا به دست راستم فشار نیایدغلتی
را مرتب کرد و بعد در حالی که من در آینه به چهره خوابزده ام خیره شده بودم،او تخت را مرتب کرد و 

به خاله زهره که در آشپزخانه مشغول بود سالم کردم و بعد به دستشویی رفتم .با هم از اتاق بیرون آمدیم
  .از بابا و عمو آریان خبری نبود.تا دست و صورتم را بشویم

  : مامان پرسیدماز
  بقیه کجان؟-
  . هم توی اتاقشهبابک.انگار دوباره ماشینش ایراد پیدا کرده.بابات و آریان رفتن سراغ آقای صفایی-
  یعنی هنوز خوابه؟-
  !گمونم از رفتن پویان پکره.نه اون صبح زود بیدار شد و پویان رو راه انداخت-
  : تعجب پرسیدمبا
  مگه پویان کجا رفته؟-
برای همین امروز صبح راهی .نگران حال امیر بود و این جا نمی تونست دوام بیاره.برگشت کرمانشاه-

  .شد
یعنی هنوز به هوش نیامده؟خدا «با خود فکر کردم .نوعی من هم دلواپس امیر بودمحاال به . برچیدملب

  ».کنه اتفاقی براش نیفته
  . دوستی و عالقه عمیق میان پویان و امیر خبر داشتماز

برای آن که او را .با دیدنم بلند شد و نشست.روی تخت دراز کشیده بود. از صبحانه به سراغ بابک رفتمبعد
یرون آورم خوابی را که دیده بودم برایش تعریف کردم و با یادآوری خاطرات دوران از آن حالت ب

از چهره اش می خواندم که او هم دل نگران امیر است و مشتاق بوده همراه پویان . بچگی کمی خندیدیم
  شاید اگر قرار مهمانی امشب در راه نبود او هرگز پویان را رها .برود
  . کرد و همراهش می رفتنمی
بعد به . سر به سرش گذاشتم و رفتن شب را به یادش آوردم تا سر اخالق آمد و لبخندی محجوبانه زدکمی

  .او پیشنهاد کردم به ویالی آقای حبیبی برویم که به سرعت پذیرفت و با هم بیرون آمدیم
د و به طرفمان ارمغان از ویال خارج ش. و عمو آریان کنار آقای صفایی بودند و با ماشین ور می رفتندبابا

  :پرسیدم.آمد
  دیگه بینی ات خونریزی نداشته؟-
  .نه،اما کمی درد می کنه-
  .به خاطر ضربه محکمیه که بهش خورده.خوب می شه-
  .با خودم عهد کردم که دیگه والیبال بازی نکنم.آره،برای چند دقیقه گیجم کرده بود-

  :بابک دلجویانه گفت. زدملبخند
اما خدا رو .وصا پویان که خودش رو به خاطر نزدن توپ مقصر می دونستهمه مون ترسیده بودیم،خص-

  !اون از دست نیکتا،اینم از بینی تو.شکر که به خیر گذشت
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  : نزدم،اما ارمغان با لحنی مشتاق گفتحرفی
اگه حواسم جمع .راستش تقصیر خودم بود که یک لحظه برگشتم و به اون نگاه کردم.پویان مقصر نبود-

  صورتمبود توپ به 
  .بهش بگین الزم نیست عذاب وجدان داشته باشه. خورد و اتفاقی پیش نمی اومدنمی
  : سر تکان داد،بعد به ویالی آقای حبیبی اشاره کرد و گفتبابک

  .من و نیکی داریم می ریم اون جا،اگه تنهایی تو هم بیا-
م می خواد برای شب،دیگه دل.نه ممنون،می خوام کمپرس یخ کنم تا بلکه ورم بینی ام زودتر بخوابه-

  .متورم نباشه
  :بابک این پا و آن پا کرد و گفت. با این حرف به من نگریست و من با لبخند حرف او را تایید کردمارمغان

  .خب پس ما می ریم،اگه نظرت عوض شد تو هم بیا تا حوصله ات سر نره-
  .اگرم نیومدم به روجا سالم برسونین.باشه اگه شد می یام-

  :به نیمرخ بابک نگاه کردم و گفتم. به سوی ویالیشان رفت و من و بابک هم به راه افتادیمارمغان
بودنشون برامون .فردا که خانواده آقای حبیبی از این جا برن،حسابی دور و برمون خلوت می شه-

  .سرگرمیه
  !م تنهایی برهاگه به خاطر مهمانی امشب نبود نمی ذاشت.شاید منم فردا باهاشون رفتم،نگران پویانم-
  .دخترها روی شب خواستگاریشون خیلی حساس هستن.ولی با این کارت دل روجا رو می شکستی-
اما دلم پیش پویانه،اون طور که دیشب می گفت حال امیر هیچ خوب نیست و .می دونم،برای همین نرفتم-

  .خدا کنه براش اتفاقی نیفته.ضریب هوشیش خیلی پایینه
  .که طوری نمی شه. ..نفوس بد نزن،انشاءا-

بابک زنگ زد و چند لحظه بعد رهام،در حالی که .جلوی ویال ایستادیم. به آسمان نگاه کردمغموم
با دیدن ما لبخندی شادی بخش زد و به داخل .دستمالی بر روی موهای پریشانش بسته بود،در را گشود

  : کرد و با خنده گفتبابک با دیدن قیافه خنده دار رهام،غم و غصه را فراموش.دعوتمان کرد
  !چه خانم شدی-
می گه .وادارم کرده دستمال به سرم ببندم تا دچار موخوره نشم.چه کار کنیم از شاهکارهای روجا خانمه-

  !حاال راست یا دروغ پای خودش.دشمن مو،خاک و گرد و غباره
  : که به استقبال آمده بود،پندآمیز گفتروجا

  !د سالمببخشی...ا! در راست بودنش شک نکن-
خانه نسبت به روز .من هم حال او را پرسیدم و به اطراف نگاه کردم. خندید و به گرمی جواب دادبابک

طبق گزارش طنزآمیز رهام،خانم و آقای حبیبی از صبح زود خانه را .گذشته تغییرات چشمگیری کرده بود
روجا . بودندذاشتهو روجا گترک کرده،پی تفریح و گردش خودشان رفته و کارهای خانه را به دوش رهام 

  :با اعتراض گفت
از زیر کار در رفتن چیه؟ اونا رو که من با هزار زحمت و ...تفریح و گردش کدومه.بیچاره مامان و بابا-

طفلی مامان که اصرار داشت من و تو به خرید بریم .خواهش فرستادم تا با کمک تو وسایل رو جا به جا کنم
  !و انجام بدنتا خودش و بابا همه کارها ر

آره خب،اما به محض این که تو پیشنهاد کردی اونا برن خرید و ما خونه رو مرتب کنیم،زرنگی کردن و -
  !آخ دستم،آخ پام،آخ همه جونم...مردم از بس کار کردم! به این تعارف آبکی تو چسبیدن

  .نهایی کردمتو که تازه نیم ساعته بیدار شدی و همه کارها رو خودم ت! خیلی بدجنسی رهام-
  .خب باشه،حاال اگه دلت می خواد تو ناله بزن-

در میان . یک لحظه به رهام نگاه کرد،بعد به ما که می خندیدیم نگریست و او هم زیر خنده زدروجا
  .شیطنت و مسخره بازی های رهام،بابک هم به کمک رفت و خیلی زود به خانه نظم و ترتیب بخشیدند
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رهام دستمال را از روی موهایش برداشت .با خستگی تمام روی مبل ها نشستند کارها تمام شد،هر سه وقتی
  :و گفت

  پویان کجاست،البد باز با ارمغان رفته بیرون،درسته؟-
  .نه برگشت کرمانشاه-
  !برای چی؟-
  .می خواست کنارش باشه.نگران حال امیر بود-
  . اب کنهآدم واقعا در مواقع سختی می تونه روی پویان حس! چه دوست خوبی-

از این که کسی پیدا شده بود که این کار پویان را قدر . با لبخندی غرورآمیز حرف رهام را تایید کردبابک
  .بداند خوشحال به نظر می رسید

من و . ورود خانم و آقای حبیبی،روجا و رهام به کمک رفتند تا وسایل خریداری شده را جا به جا کنندبا
  .تنها بگذاریم تا به بقیه کارهایشان برسندبابک هم بهتر دیدیم آنها را 

  :گفت. که در حال گذاشتن بشقابها روی میز بود سر برداشت و نگاهمان کردمامان
  .خوب شد اومدین.داشتم می اومدم دنبالتون-
  چی داریم؟! چه بوی خوبی مامان-
  اگه گفتی چیه؟.غذای مورد عالقه بابات و زهره-

پویان هم به این غذا عالقه داشت و .بعد یکباره دلم گرفت» !خورش خالل« و بابک همزمان با هم گفتیم من
  آن را با لذت 

  . خوردمی
خوابم نمی آمد و .بعد از ناهار هر کس راهی اتاق خودش شد. و صورتم را شستم و سر میز رفتمدست

  .حسابی بی حوصله بودم
مامان و خاله زهره . خالص شوم گچ دست آزارم می داد و در آرزوی روزی بودم که از شر آنسنگینی

  .خیلی زود خوابشان برد
باالخره بلند شدم و آرام اتاق . در جا غلت زدم تا بلکه بخوابم اما فکرم مغشوش بود و خوابم نمی بردکمی

  .را ترک کردم
 داشتم از ویال خارج شوم و به طرف دریا بروم،اما هنوز در وسط سالن بودم که یکباره صدای زنگ تصمیم

  .ی بابا متوقفم کردگوش
  : سرعت آن را برداشتم و جواب دادمبه
  بله؟-

  :پرسید. ای سکوت بود و بعد صدای پویان به گوش رسیدلحظه
  تویی نیکتا؟-
  .بله،سالم-
  سالم،خوبی؟-
  ممنون،کجایی؟-
  چرا گوشی بابا خاموشه؟.توی یه رستوران توقف کردم-
  .چون خوابه-
  تو چرا بیداری؟-
  :قبل از آن که جواب بدهم با طعنه گفت.ه ام گرفت کنجکاوی اش خنداز
؟ اما تا اومدن اون که چند روز وقت ...هان! البد از اشتیاق اومدن شهریار خواب از سرت پریده-

  پس بهتره بری بخوابی،.داری
  . اشتباهاتت هم نباش،من آدمی نیستم که شکایت تو رو به اون بکنمنگران

  .کردم متوجه شدی که در اشتباهیتو باز دچار توهم شدی؟ فکر می -
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  ...چی فکر کردی! اگه مطمئن نشده بودم که حاال اون دست دیگه ات هم شکسته بود-
  : بی حوصلگی کالمش را بریدم و گفتمبا
  برای چی زنگ زدی پویان؟-
به بابا بگو از حساب مشترکمون یه مقداری پول .پاک داشت یادم می رفت! خوب شد که گفتی...آهان-

پول رو می برم تا . دارم،این طور که عطا می گفت قراره امیر رو عمل کنن و مبلغ زیادی هم خواستنبرمی
  .هر چه زودتر مقدمات عمل آماده بشه

  .باشه-
  .در ضمن به همه بگو که دلم براشون تنگ شده-
  !اگه روت نمی شه اسم ارمغان رو بیاری،نگران نباش اونم از دوری تو داره بال بال می زنه-

  :با عصبانیت گفت. صدایش رنگ تند سرزنش به خود گرفتیکباره
  ...چند بار بگم اسم دختر مردم رو به من نچسبون؟ تو هم شدی مامان که راه و بیراه اسم-

  :به تالفی طعنه ای که زده بود گفتم. را ادامه ندادکالمش
یگه،حاال آوا رو چون فامیل بود از این که اسم آوا و ارمغان رو می یاره ناراحتی؟ خب تقصیر خودته د-

نکنه منتظری عاشقش بشی بعد بهش پیشنهاد ازدواج .نمی خواستی،با ارمغان که دیگه مشکلی نداری
  بدی،هان؟

بار آخرت باشه که اسم ارمغان رو کنار اسم ! تو اگه جلوی زبون درازت رو بگیری دنیا گلستون می شه-
  ام به زور توی کله پوکت فرو کنم؟ اون فقط شاگردمه،فهمیدی یا بی.من می ذاری

  .مواظب حرف زدنت باش،بهت اجازه نمی دم سرم داد بزنی-
آفتاب تند و . حرف را زدم و گوشی را روی مبل پرت کردم،از ویال خارج شدم و به طرف دریا رفتماین

 از درون در حال گداختن.سوزان می تابید و عطش سیری ناپذیری دعوتم می کرد تن به آب بزنم
  .روی ماسه های شنی ساحل نشستم و پاهایم را در امتداد آب دراز کردم.بودم
 های کوچک آب با سرانگشتان پایم بازی می کردند و در هر رفت و برگشت قسمتی از آتش درونم را موج

آن قدر آن جا ماندم تا باالخره سر و صداهایی که از اطراف به .با خود به وسعت بیکران دریا می سپردند
  .وشم رسید نشان داد که ساکنین ویالها از خواب بعدازظهر بیدار شده اندگ

بینی ورم کرده اش بهتر شده و کبودی های زیر چشمش هم . اولین کسی بود که به سراغم آمدارمغان
  کمرنگ تر به نظر 

 نشسته همه.دقایقی بعد بابک به ما ملحق شد و پس از آن رهام و روجا هم به سوی ساحل آمدند. رسیدمی
  :باالخره ارمغان این سکوت رویایی را شکست و با لحنی اندوهگین گفت.و به دریا چشم دوخته بودیم

  .ممکنه دو روز دیگه برگردیم کرمانشاه،شاید هم یه سری به اقوام در تهران بزنیم-
  !مگه قرار نبود تا آخر هفته بمونین؟-
  . لطفی نداره و کسلم می کنهچرا ولی حاال که پویان رفته،موندن در این جا دیگه-
نشان داده بود که بی پروا و گستاخ است،اما هرگز فکر نمی کردم چنین آزاد و . حیرت به او نگاه کردمبا

  راحت،عالقه 
سکوت سردی میان همه حاکم شد،گویی دیگران هم به اندازه من . اش به پویان را در جمع مطرح کندقلبی

  :بابک به حرف آمد و رو به رهام گفت.از گفته ارمغان تعجب کرده بودند
  جا هست؟.اگه جا داشته باشین فردا با شما به کرمانشاه می یام.منم خیال برگشتن دارم-
  !می تونی با ما بیای رفیق.البته که هست-
  ساعت چند حرکت می کنین؟-
ی جدید در سفارشها.بابا می گفت صبح خیلی زود حرکت کنیم تا بتونیم هر چه زودتر به مقصد برسیم-

  .راهه و ما باید هر چه زودتر خودمون رو برسونیم تا اونا رو تحویل بگیریم
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از این که در طی سفر می توانست بابک را .لبخندی محو بر کنج لبهای روجا نشسته بود. سر تکان دادبابک
نفسی عمیق .به همراه داشته باشد خوشحال به نظر می رسید،از طرفی دیگر بهتر می توانست او را بشناسد

  :کشیدم و گفتم
سوغات من از سفر .حاال که همه دارن می رن،منم بابا رو راضی می کنم به محض اومدن شهریار برگردیم-

  !به شمال فقط یک دست شکسته و آسیب دیده ست
 سخنگوی جمع شده بود؛از پویان و موسیقی و کالسهای او می گفت و از نبودن او چنان دلتنگ ارمغان

در ال به الی کلمات حسرت بارش،بارها از او . که ناخودآگاه لبخند بر لبهای همه نشسته بودحرف می زد
 می برد و تالش می کرد شیاد کرد،انگار حاال که او را در کنار خود نمی دید،تازه پی به میزان دلدادگی ا

  .کمبود حضور او را با ذکر نام و یادش پر کند
  :راب شد،به طرفم چرخید و خودمانی پرسید از حرف زدن در مورد پویان سیوقتی

  این شهریار تو چه شکلیه؟-
  !اون شهریار من نیست،فقط خواستگارمه-
خب درست،اما چه جور آدمیه؟ از اون تیپ مردهائیه که فقط به خاطر پست و مقامشون می شه تحملشون -

  کرد یا یه مرد تو دل برو و جذابه؟
  .چی بگم؟ وقتی دیدیش خودت قضاوت کن-
  .خدا کنه تا ما این جا هستیم بیاد-

  : لحظه ای درنگ کرد و بعد کنجکاوانه پرسیدارمغان
  می خوای به شهریار چه جوابی بدی،اونو مناسب زندگیت تشخیص دادی؟-
  .دارم روش فکر می کنم-

ن و  به بابک بود که در تمام این دقایق در سکوت به دریا خیره شده بود و با دقت تمام حرفهای منگاهم
  ارمغان را دنبال 

  . کردمی
  : صفایی از پنجره پشت ویال سر بیرون آورد و گفتخانم

  ما داریم آماده می شیم،تو نمی یای ارمغان؟-
  .اومدم مامان-

  :لبخندی بر لب آورد و گفت. بلند شد،دستی به شلوارش کشید تا آثار شن و ماسه ها را بزدایدارمغان
  ین؟شماها نمی خواین برین آماده بش-
  .چرا ما هم می ریم-
  .پس تا یک ساعت دیگه که می بینمتون خداحافظ-
  :روجا بلند شد و گفت. قد و قامت رعنا و هیکل متناسبش نگاه کردم؛از نظر اندام،کامال به پویان می آمدبه
  می خوای برای بلند شدن کمکت کنم؟-
  .بله ممنون-

به داخل که رفتم بزرگترها را دیدم که کم .ن شدیم کرد تا ایستادم و بعد همه راهی ویالهای خودماکمک
  کم مهیای رفتن 

وارد اتاق شدم،مامان و خاله زهره لباس عوض کرده بودند و حاال جلوی آینه روسری های خود . شدندمی
  .را مرتب می کردند

  : خنده گفتمبا
  !انگار مهمانی امشب بدجوری همه رو سر شوق آورده! چه مامان های زرنگی-

  :با چشمهایی که از شعف می درخشیدند،گفت خاله
چرا که نه نیکی جان؟ بذار نوبت تو هم بشه،اون وقت ببین چه طور پدر و مادرت به جنب و جوش می -

  .قراره امشب برای امانت آرمین به خواستگاری بریم،پس طبیعیه که به قول تو زرنگ بشیم.افتن
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بابک پسر خوبیه و خدا رو شکر که انتخاب . می گهپس بذارین من اولین نفری باشم که بهتون تبریک-
  .خوبی هم داشته

  : رضایت آمیز زد،دست نوازشگرش را بر سرم کشید و گفتلبخندی
این دل با محبت توئه که بابک رو خوب می بینه،روجا هم دختر خوبیه و می تونه اونو خوشبخت کنه؛ای -

  .کاش پویان هم امشب این جا بود
  : گفتمامان

ما امشب فقط می ریم .پسر با معرفتیه،بودنش در کنار امیر واجب تر از حضورش توی این مراسمهپویان -
  .خواستگاری و اگه خدا بخواد و همه چیز درست پیش بره،وقت هست که در مراسم بعدی کنار بابک باشه

  . زهره لبخندی محزون زد و سر تکان دادخاله
* * *  

به .بابک را برانداز کرد و چشمهایش برق اشک شوق به خود گرفت زهره با غرور و شعف سر تا پای خاله
  :سرعت دست به چهره کشید و گفت

  .راستی دسته گل و شیرینی یادمون نره.داره دیر میشه و این صورت خوشی نداره.بهتره دیگه راه بیفتیم-
  : خندید و گفتعمو

م دسته گل رو باید بدی به روجا و فقط یادت باشه پسر.زحمت آوردن دسته گل و شیرینی با بابک جانه-
  .شیرینی رو به مادرش

  ! یک وقت جا به جا بدینکنه
  :بابا که با لذت به جمع نگاه می کرد گفت. با شرم سر به زیر انداخت و خندیدبابک

می ترسم دیر برسیم و خانواده عروس خیال کنن آقا داماد .حاال که درس اولیه داده شد،بهتره دیگه بریم-
  .شدهپشیمون 

  . تا قهر و دعوا راه نیفتاده عجله کنین که اون وقت باید توضیح پس بدینپس
از ویال بیرون آمدیم،در کنار مامان راه می رفتم و دستم در حلقه بازوی . شاد بر لبهای همه نشستلبخندی

  .او بود
عمو هم پیشاپیش بابا و . و خاله زهره دوشادوش هم قدم برمی داشتند و نجوایی گنگ با هم داشتندبابک

  .همه راه می رفتند و هر از گاه برمی گشتند و به ما می نگریستند
خاله زهره به .از خانواده آقای صفایی خبری نبود. حبیبی در را گشود و همه را به داخل دعوت کردآقای

  :عمو اشاره کرد و گفت
  .ه برای بعدمعامله ویال بمون.بهتره تا جمع دو فامیل خودمونیه حرف اصلی رو بزنیم-

  :عمو سینه صاف کرد و گفت. قبول کرد و به خانم و آقای حبیبی که چشم به او داشتند نگریستعمو
معموال رسم اینه که وقتی به خواستگاری دختری میان،ابتدا مقدمه چینی بشه و در مورد پسر خانواده -

 که از نزدیک باهاش آشنا صحبتی به میان بیاد،اما چون شما بابک رو خوب می شناسین و چندین ساله
 شدیم که متونامشب مزاح.هستین،پس منم وارد مقدمات نمی شم و خیلی صریح و روشن حرفم رو می زنم

اگه منت بذارین و نظر مساعد داشته باشین .روجا خانم رو برای بابک عزیزمون خواستگاری کنیم
  !ا افتخار بزرگیهخوشبختی رو به کانون زندگی پسرم هدیه کردین و این وصلت برای م

آقای حبیبی نگاهی به همسرش انداخت و چون سکوت و لبخند . ساکت شد و با مهر به روجا نگریستعمو
  :او را دید،گفت

البته همون طور که گفتین این مقوالت نیازمند یکسری مقدماته که ما هم مثل شما از اونا می -
 خویشاوند شدن با خانواده خوشنام آقای شاکر درسته که ما شناخت نسبتا زیادی از شما داریم و.گذریم

برای ما افتخار بزرگیه،اما اگه اجازه بدین روجا در این مورد تصمیم نهایی رو بگیره و ما تا هفته آینده 
  .نتیجه اونو به اطالعتون برسونیم
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به دیده ما هم .این حق مسلم هر دختریه که در مورد پیشنهاد خواستگاری فرد مورد نظرش خوب فکر کنه-
  .منت داریم و تا هر وقت بگین صبر می کنیم

حتی روجا هم از زیر چشم به بابک می نگریست و . چهره هر کس که نگاه می کردم خندان و شاد بودبه
  بابک در حالی که 

قرار گذاشتند که آخر هفته . های درشت عرق بر پیشانی اش می درخشید، دزدانه او را تماشا می کرددانه
اگرچه نوع برخوردها و کلماتی که در لفافه بیان می شد .آینده خاله زهره جهت تماس با آنها اقدام کند

  . رعایت شودحاکی از این بود که جواب مثبت است،اما به هر حال بزرگترها صالح می دیدند رسم
 از آن بحث در رابطه با خرید ویال مطرح شد و عمو طی یک فقره چک،ویال را از آقای حبیبی پس

با ورود خانواده آقای صفایی مسیر صحبت عوض شد و مهمانی حال و هوایی دیگر به خود .خریداری کرد
  .گرفت

 هم پس از اندک زمانی به ما  از صرف شام،ما جوان ترها به کنار دریا رفتیم و این بار بزرگترهاپس
به پیشنهاد بابا همگی مشغول بازی والیبال شدند و نور چراغ های سه ماشین در کنار هم فضای .پیوستند

  .میدان بازی را روشن کرد
 شب وقتی برای استراحت به داخل اتاق رفتم،از شدت خستگی به سرعت خوابم برد،اما نیمه شب با آن

گوش خواباندم تا بفهمم چه کسی در آن ساعت از شب .از خواب پریدمصدای زنگ گوشی همراه عمو 
  تماس گرفته است،اما جز نجوایی گنگ،

با خستگی چشمهایم را بر هم گذاشتم و دوباره اسیر سر پنجه های قوی خواب . به گوشم نرسیدچیزی
  .آن شب برخالف دو شب گذشته درد دست آزارم نداد و تا صبح به راحتی خوابیدم.شدم

  

   دوازدهمفصل
  

نیمه شب گذشته پویان تماس گرفته و اشکریزان،خبر مرگ او را داده . در عالم بیهوشی مرده بودامیر
غمی .بابک همراه با خانواده آقای حبیبی راهی کرمانشاه شد تا هر چه زودتر خود را به پویان برساند.بود

 هم اگرچه امیر را نمی امروجا و ره. بودمبهم همه را دربرگرفته و آهنگ خداحافظی پر از حزن و اندوه
  .شناختند،اما همین قدر که می دانستند از دوستان نزدیک پویان است،به خاطر او غصه دار بودند

رهام که آثار ناراحتی در چهره اش مشهود بود،لحظه ای . روجا قرار گذاشتیم که با هم در تماس باشیمبا
  .به او دلداری دهدبابک را تنها نمی گذاشت و تالش می کرد 

  
اگر منتظر آمدن شهریار . رفتن بابک و خانواده آقای حبیبی،به شدت احساس تنهایی می کردمبا

  پیامدهای این سفر آن چیزی نبود که خیال .نبودم،ترجیح می دادم که هر چه زودتر برگردیم
وفقیت آمیز نقشه رهام شاید تنها نقطه روشن سفرمان به شمال،آشنایی بابک و روجا و اجرای م. کردممی
  !بود

بابا و عمو با تلویزیون و بازی شطرنج خود . ناگهانی و تند بعدازظهر همه را وادار کرد در خانه بمانندباران
  .را سرگرم کردند

  
حاال که عمو ویال را خریداری کرده . و خاله زهره هم به سراغ جا به جایی وسایل آشپزخانه رفتندمامان

در این میان تنها من بودم که بیکار نشسته و با .به میل و سلیقه خود همه چیز را بچینندبود،بهتر می دیدند 
 و شبهایی پر از خاطره که زهارو.دستی شکسته و دلی لبریز از غم به مرور روزهای گذشته میپرداختم

  .برایم تازگی داشت
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یک روز بارانی،صبح روز بعد به بابا و عمو پس از سپری کردن . ناگهانی شهریار همه را غافلگیر کردورود
  .خرید رفته بودند

  . با همراه بابا تماس گرفته و بعد از قرار گذاشتن با آنها،همراهشان به ویال آمده بودشهریار
 از خواب برخاسته بودم و پس از بی خوابی های چند شب اخیر،هنوز مایل بودم چرت کوتاهی تازه

د و شهریار وارد شد،حسابی غافلگیر شدم و خواب از سرم بزنم،اما وقتی چند ضربه به در اتاق خور
  .پرید،چون اصال منتظر آمدن او در آن روز نبودم

از این که مهلت نداده بود تا . دستپاچگی به طرف کمد دیواری دویدم تا شالم را بردارم و به سر بیندازمبا
شهریار که تالشم را .دماو را به داخل دعوت کنم و مرا در آن وضعیت می دید خیلی خجالت کشی

  :دید،خندید و با خوشرویی پرسید
حیف نبود این همه مدت منو از دیدن این همه زیبایی ! دنبال چی می گردی؟ ول کن شال و روسری رو-

  محروم کرده بودی؟
  ! هم موهات عین بچگی هات لَخت و بلوطی رنگ و بلندههنوز

  ؟کار بدی کردی شهریار،چرا مهلت ندادی آماده بشم-
  : طور که می خندید و نگاهش برق می زد گفتهمان

در ضمن وقتی قراره .که خودم رو از دیدن این صحنه دلفریب معاف کنم؟ نه خانم،اصال هم کارم بد نبود-
  .به زودی به هم محرم بشیم،دیگه این مراعاتها بی معنیه

ین اتفاق بیفته ترجیح می دم قبل کی گفته جواب تو مثبته؟ در ثانی اگر هم قرار باشه ا! چه از خودراضی-
  .از اون این مسائل رو رعایت کنی

  :پس از چند لحظه پرسید. زد،به چهره عصبانی ام نگریست و بحث را ادامه ندادلبخند
  با دستت چه کار کردی،چه بالیی سرش اومده؟-
  : دستش دلخور بودم،بنابراین خیلی کوتاه جواب دادماز
  !شکسته-
  !اما می خوام بدونم چه طوری شکسته؟.رت توی راه برام تعریف کرداینو که می دونم،پد-

  :رو به رویم ایستاد و با شیدایی گفت.فهمید که بر سر لج افتاده ام. کردم و شانه باال انداختمسکوت
حاال اگه به خاطر ورود ناگهانیم به .این همه راه نیومدم که شاهد بداخمی هات باشم.اخم نکن نیکتا-

  هی کنم حاضری منو ببخشی؟اتاق،عذرخوا
آن قدر معصومانه و با مهر این حرف را زد که یکباره تمام خشمم فروکش کرد و . زیر چشم نگاهش کردماز

  :او که منتظر چنین لحظه ای بود شادمان شد و گفت.لبخندی نرم بر لبهایم نشست
اضر نیستی تا آخر عمرت اخم اگه بدونی با لبخند چه قدر ملیح و زیبا می شی،دیگه ح.حاال شد یه چیزی-

  !کنی
 به حرف زدن کرد و با شیرین زبانی و بذل محبت،رفته رفته کاری کرد که با او بر سر لطف آمدم و شروع

  .گناهش را بخشیدم
  : میان تعاریف و سخنان پراکنده،یکباره پرسیددر
  تی برای چی اومدن؟اون روز گف.گمون نمی کردم توی این سفر خانواده آقای شاکر همراهتون باشند-
  !برای خرید ویال به این جا اومدن-

من هم در مورد آنها با او .سراغی از بابک و پویان نگرفت. تکان داد و نگاهی دقیق به دور و بر انداختسر
  .صحبتی نکردم

  :گفت. شد،از داخل کیفی که همراه داشت جعبه ای کوچک بیرون آورد و آن را به سویم گرفتخم
  !دوارم خوشت بیادناقابله،امی-
  راستی کارت در بجنورد به کجا کشید؟.ممنون،زحمت کشیدی-
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برای همین زود راهی شمال .من و یکی از واردکنندگان عمده،سر قرارداد با هم به توافق نرسیدیم-
شاید .گفتم حاال که در زمینه کاری موفق نشدم،حداقل در زمینه عاطفی شانس خودم رو امتحان کنم.شدم

  .ت و این جا تونستم به نتیجه برسمخدا خواس
  . که دلم خیلی برات تنگ شده بودخصوصا

شهریار با صراحت لهجه ابراز عالقه می کرد و با این کار موج خون را به صورتم می . زدملبخند
گاهی وقت ها آزادی عمل و طرز گفتار و رفتار او دستپاچه ام می کرد و با شرم سر به زیر می .پاشید

  .انداختم
مامان در حالی که کالهی حوله ای به سر . صدای آرام ضربه ای که به در اتاق خورد سر بلند کردماب

  .داشت وارد اتاق شد
  .شهریار بلند شد و شروع به احوالپرسی با او کرد. فهمیدم تا حاال کجا بوده استتازه

  : نگاهی به چهره ام انداخت و گفتمامان
  !ن و صحبت ها رو برای بعد بذارینبیاین غذا بخوری.ناهار آماده است-

  : خیلی خودمانی ابراز تمایل کرد و در حالی که دستهایش را به هم می مالید،گفتشهریار
  درسته؟.چه بوی خوبی،حدس می زنم ناهار خورش قیمه دارین! آی به چشم خاله مژگان عزیز-

 زد که حس یگانگی و صمیمیت شهریار به گونه ای حرف می. لبخندی محبت آمیز زد و سر تکان دادمامان
  را در ذهن زنده 

اصوال شیوه گفتاری اش به گونه ای بود که با همه به یک اندازه صمیمانه برخورد می کرد و زن و . کردمی
از بچگی می دانست چگونه برای خود در دل دیگران جا باز کند و استاد این کار .مرد برایش مهم نبود

  .بود
 آریان افتاد که به نحو غریبی سکوت کرده بود و در صحبت ها شرکت نمی  میز غذا نگاهم به عموسر

خاله زهره .رفتن پسرها او را غمگین ساخته و مرگ ناگهانی امیر هم بر آشفتگی فکری اش افزوده بود.کرد
 عمو بود و با سکوت وفکه حاال ناچار نبود بر سر میز غذا به پویان و بابک سرویس دهد،همه توجه اش معط

  .د او را همراهی می کردخو
به مامان نگاه کردم،با حرکت آرام سر موافقت . از صرف ناهار شهریار پیشنهاد کرد با هم بیرون برویمپس

  .خود را اعالم کرد
 و هوای حاکم بر دیگران،سبب کسالت شهریار شده بود و می خواست هر چه زودتر از آن محیط حال

  .دلگیر دور باشد
  . شده بود و ترجیح می داد او را درگیر این لحظات تلخ و غمگین نکند به سرعت متوجهمامان
  :شهریار به دریا نگریست و با لذت گفت. ساحل را در پیش گرفتیم و کنار هم به راه افتادیمامتداد

  .هیچ وقت دریا برام به این زیبایی نبوده که حاال هست-
  .دریا همیشه زیباست و زیبا هم خواهد بود-
چیزی که زیبایی دریا رو بیشتر به چشم . اندازه وقتی که کنار زیباترین دختر دنیا قدم می زنیاما نه به-

  ! می کشه،حس قشنگیه که از بودن تو در دلم جاریه
مثل .چقدر راحت ابراز عالقه می کرد،درست مثل بابا...خدایا. حرفهای او،دچار تپش قلب شده بودماز

برای لحظاتی .نگریست و با او از عشق و دلدادگی حرف می زدلحظاتی که در نگاه مخملی مامان می 
  : نرمی گفتبهایستاد،سر جلو آورد و .نشئه کلمات شهریار چنان مستم کرد که همه چیز را فراموش کردم

  !من عاشقانه دوستت دارم نیکتا و دلم می خواد تو هم همین حس رو نسبت به من داشته باشی-
  !تو منو خجالت می دی...تو...خواهش می کنم شهریار-
چرا خجالت نیکی عزیزم؟ باالخره باید بهت می گفتم چه احساسی نسبت به تو در دلم هست و اونو افشا -

  .می کردم
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به سرعت خود را کنار کشیدم و .دست پیش آورد و انگشتان دستم را لمس کرد. بر زمین دوختمچشم
  :شرمگین گفتم

  !مراقب باش شهریار،ما به هم نامحرمیم-
  یادت رفته توی بچگی چه عوالمی با هم داشتیم؟.ول کن نیکی جان،این حرفا مال غریبه هاست-

 آلود نگاهش کردم؛چشمهایش از شور و دلدادگی می درخشید و لبهایش پر از تبسم و خنده عتاب
آرام شروع به راه رفتن کردم،با من همگام شد و .دیدن حاالتش همچون آبی بر آتش درونم بود.بود
  :ریده حال گفتشو
توی این چند روزی که ندیدمت،تازه فهمیدم که چقدر دوستت دارم و تو با قلب و روح من چه کار -

  انگار تازه وجودت رو حس .کردی
   کردم و از این که دیگه نمی تونم در طول روز شاهد حضورت در شرکت باشم،غمگین می
  . شدممی

برای خودم متاسفم که شش . گرمی و روشنایی می گیره چراغ وجود خسته منی و فقط با توئه که دلمتو
تک تک کلمات عاشقانه شهریار در فکر و . سال ازت دور بودم و کمتر تونستم لذت با تو بودن رو تجربه کنم

 شهریار انس گرفته و کلماتمن که سالها شاهد نجواهای عاشقانه بابا و مامان بودم با .روحم رسوخ می کرد
همیشه آرزو می کردم مردی در زندگیم پیدا شود که همچون بابا مهر و عالقه .رسیدمبه باوری جدید می 

اش را به راحتی بر زبان بیاورد و حاال شهریار از راه رسیده بود و کم کم مهر و محبتش را در دلم ثبات می 
  .بخشید

در من رشد می کرد که  قبل از آمدن شهریار در گرداب تردید دست و پا می زدم،اما حاال باور این فکر تا
شهریار ساعتها برایم از عشق و سرمستی .خود نیز دلتنگ دیدار او بوده ام و از بازیافتنش خوشحال هستم

  گفت،از لحظه های بیقراری و انتظار،
 دیدار و حزن غیبت چند روزه ام و من درکنارش به نجوای مالیم دریا که در گوش صدف ها شوریدگی

  .کرد،اندک اندک به نقطه تصمیم می رسیدمحدیث مهر را زمزمه می 
 که هر دو مست از آن همه اشتیاق برای کنترل احساس،در کنار هم روی سکوهای سنگی زمانی

شهریار .ارمغان با نگاهی پر از سوال به ما نزدیک می شد.نشستیم،صدایی از پشت توجهمان را جلب کرد
  :د،ایستاد و گفتارمغان که غافلگیر شده بو.برگشت و به او نگاه کرد

  ...نمی دونستم.ببخشید که مزاحم شدم،فکر کردم با پدرت هستی-
  ...ایشون شهریار و .می خوام شما رو به هم معرفی کنم.اشکالی نداره ارمغان-

  : به میان حرفم پرید و خیلی راحت گفتشهریار
  !ایشون هم ارمغان،چه اسم قشنگی-

چند گام به جلو برداشت و .نگرانی از چهره اش رخت بربست گرم بر لبهای ارمغان نشست و حالت لبخندی
  :با خوشحالی گفت

  .از آشناییتون خوشبختم! شما لطف دارین،چه تعریف دلپذیری-
شهریار که منتظر این حرکت نبود،چند ثانیه مکث کرد و بعد در حالی که می خندید . را جلو آورددستش

  .دست او را فشرد
ارمغان بی پروایی را به حد اعال رسانده بود و من گاهی وقت ها . را نبینم برگرفتم تا این حرکت اوچشم

  :شهریار کمی خود را کنار کشید و تعارف آمیز گفت.در مقام یک زن از کارهای او شرمنده می شدم
  !بفرمایید-
اما یا چند بار به همراهش زنگ زدم .اومدم از نیکی بپرسم از پویان خبری داره یا نه.مرسی،من باید برم-

  خاموشه یا جواب 
  .  دهنمی
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آن قدر از دست ارمغان عصبانی بودم که بازتاب آن در کلماتم خود را . استفهام آمیز نگاهم کردشهریار
  :دلخور گفتم.نشان داد

  .همین قدر می دونم که مشغول مراسم امیره و البد به همین خاطر وقت نداره جوابت رو بده-
  :بعد گفت درنگ کوتاهی کرد،اما ارمغان

ما فردا از این جا می ریم،می شه اگه زنگ زد اینو بهش بگی؟ می خوام بدونه که قراره چند روزی به -
تهران بریم و ممکنه نتونم به موقع در کالسها شرکت کنم،اما به محض این که برگشتیم کرمانشاه بهش سر 

  .می زنم
 خداحافظی کرد و به طرف ویالی ارمغان خیلی سریع.فقط در سکوت سر تکان دادم. ندادمجوابی

  :شهریار که چشم به او دوخته بود با لحنی مشکوک پرسید.خودشان رفت
  جریان پویان و امیر چی بود؟پویان سرگرم کدوم مراسمه؟-
  .امیر یکی از دوستای نزدیک پویان بود که چند روز پیش تصادف کرد و مرد-
ر و ناراحت بودن؟ منو بگو که فکر کردم از حضور ناغافل پس برای همینه که آقا و خانم شاکر این همه پک-

  !من دلگیر شدن
تو تقریبا توی دست و بال خودشون بزرگ شدی و براشون .اونا کاری به تو ندارن،پس قضاوت اشتباه نکن-

عمو و خاله زهره به خاطر پویان ناراحتن،دلشون می خواد کنارش بودن تا بهش .مثل بابک و پویانی
  .دلداری بدن

  خب پس چرا با پویان و بابک نرفتن؟-
  می شه برگردیم داخل ویال؟.اونام مثل ما منتظر اومدن تو بودن.چون نمی خواستن رفیق نیمه راه بشن-
  خسته شدی؟-
  !بهتره بریم داخل،می خوام دراز بکشم.آره،دستم کمی درد می کنه-
  .باشه بریم-
  :د و گفتشهریار به تور والیبال اشاره کر. راه افتادیمبه
  کی قرار بوده بازی کنه،تو که دستت شکسته؟! چه دم و دستگاهی هم برای خودتون درست کردین-
من چند روزه که دستم شکسته،قبل از اون سالم بودم و با ارمغان و بچه های ویالی کناری بازی می -

  .کردیم
  کدوم ویال،اونا کجان؟-
  .دیروز برگشتن کرمانشاه-
  . تا هم باهاشون آشنا بشم و هم یک دست بازی حسابی باهاشون بکنمکاش می موندن! چه بد-
  غصه نخور،قراره به زودی دخترشون رو برای بابک خواستگاری کنند،پس توی مراسم اونا -

  ! تونی با خانواده اش آشنا بشیمی
  : را تنگ کرد و متعجب پرسیدچشمهایش

  ک کمی با این خانواده آشنا بشه؟چه طور به این زودی می خوان اقدام کنن،نمی خوان باب-
  .آقای حبیبی از همکارای قدیمی عمو آریانه و روی اونا شناخت کافی داره-
  .اما بابک چی،دیگه روزگار قدیم نیست که پدر و مادرها برای پسرشون زن انتخاب کنن-
  .اجباری در میان نیست.این خواست قلبی بابکه و اونم دختر آقای حبیبی رو پسندیده-
  :ندید و شیطنت آمیز گفتخ-
  پس عشق در یک نگاه بوده،اما بابک دختر اونا رو کجا دیده که حاال طالبش شده؟-

 مختصر اتفاقات چند روز گذشته و آشنایی بابک و روجا را توضیح دادم و البته سخنی درباره نقشه خیلی
  .رهام و گذشته روجا به زبان نیاوردم

شهریار در کنار بابا نشست و مامان استکانی چای .رگترها بیدار شده اند ویال که رسیدیم،متوجه شدیم بزبه
  .جلوی او گذاشت
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  :بابا نگاهی به ما انداخت و گفت. و خاله زهره هم چنان ساکت بودندعمو
  !آریان و زهره می خوان فردا صبح برگردن،اگه شما هم موافقین تا همگی به طرف کرمانشاه راه بیفتیم-
  :ردم،بابا که نگاهم را دید در ادامه گفت شهریار نگاه کبه
  ...البته اگه شهریار بخواد بمونه،من و مادرت هم می مونیم-
  .منم کارهای عقب افتاده ای دارم که باید برگردم.نه عموجان،اصال نیازی نیست-
  .پس حاال که موافقین صبح زود حرکت می کنیم تا زودتر به خونه برسیم-

بلند .بابا ظرف میوه را جلو کشید و به سوی شهریار گرفت تا از او پذیرایی کند.م زدم و سر تکان دادلبخند
  :شدم و با خستگی گفتم

صدام نکنین تا خودم .نمی دونم چرا دستم کمی درد می کنه و عذابم می ده.من می رم استراحت کنم-
  !بیدار بشم

 آریان سر برداشته و حاال با دقتی عمو.در آخرین لحظه برگشتم و به پشت نگاه کردم. طرف اتاقم رفتمبه
شاید در .نمی دانم در نگاهش چه بود که حسی مبهم را در دلم زنده می کرد.تمام به شهریار نگاه می کرد

چهره شهریار به دنبال رد پایی از یک آشنای قدیمی می گشت؛آشنایی که نسبت به درد نزدیکشان حساس 
  .است و چون آن را نمی دید منقلب می شد

من با .هرگز گمان نمی بردم پایان سفرمان این گونه ختم شود. تخت دراز کشیدم و به فکر فرو رفتمیرو
دستی شکسته وبال گردن،پویان در غم جانگداز امیر،بابک غمخوار دردهای برادر و دیگران آشفته از وضع 

  ... روحی و جسمی فرزندانشان
شهریار چه بی تفاوت از کنار .ظه ای دلم به درد آمدبرای لح!  شهریار چنین فارغ از غم و غصه دیگرانو

یعنی شش سال اقامت در آمریکا تا این اندازه او را تغییر داده .اندوه همبازی های کودکی اش گذشته بود
  بود؟
مامان . دانم کی به خواب رفتم،فقط هنگامی که دستی نوازشگر چهره ام را لمس می کرد چشم گشودمنمی

  :با مهربانی گفت
  یدار نمی شی عزیزم،وقت شامه گرسنه نیستی؟ب-
  .چرا مامان،االن بلند می شم-
  .بذار کمکت کنم-

در سایه روشن .چراغ اتاق را روشن نکرده بود. را به زیر بازویم انداخت و کمک کرد که بنشینمدستش
  :پرسیدم.فضای اتاق به دیدگانش نگریستم و لبخند زدم

  شهریار کجاست؟-
  .گمونم حوصله توی خونه موندن رو نداره. بیرونتو که خوابیدی رفت-
  !چرا همه امروز ساکت بودین؟ شهریار فکر کرده بود به خاطر حضور اونه-
پویان پسر با محبتیه و حتما از .آریان و زهره نگران وضع روحی پویان هستن.این طور نیست عزیزم-

دونم از دست دادن یک دوست مرگ امیر شوکه شده و من این قضیه رو خوب درک می کنم،چون می 
روزی که نازنین در تصادف کشته شد،منم حال و روز پویان رو داشتم .صمیمی چه لطمه ای به آدم می زنه

و اگه علی در اون شرایط بد روحی و جسمی از فرانسه برنگشته بود،امکان داشت کارم به جنون کشیده 
  !بشه

  : به رو به رو چشم دوخت و گفتمامان
باورت می شه اگه بهت بگم آرزو داشتم یه روز تو و پویان با هم ازدواج کنین؟ .ه اعتراف بکنممی خوام ی-

وقتی زهره برای اولین بار اونو توی بغلم گذاشت .از همون بچگی نسبت به پویان احساس خاصی داشتم
در آغوش گرفتن  دیدن و ایاز اون به بعد به هو.مهری عمیق در دلم پدید اومد و کم کم با پویان رشد کرد

حس می کردم به پویان دلبستگی شدیدی پیدا کردم،دلم می خواست مدام .اون به خونه آریان می رفتم
اگه تو .وقتی تو دنیا اومدی،یه امید تازه در دلم به وجود آمد.اونو ببینم و از دیدنش غرق شادی می شدم
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ویای منم به حقیقت نزدیک می  وقت ر،اونو پویان بزرگ می شدین و به همدیگه عالقمند می شدین
روزی که سمیه خانم قول تو رو برای شهریار گرفت آریان خیلی عصبانی ...این رویای آریان هم بود.شد

یکدندگی های تو و غرور پویان مانع از این بود که بتونین همدیگه .شده بود اما با لبخند من آروم گرفت
ح و آرامش بودی،به همون انداره با پویان سر ستیز  و در صلارهر چقدر با بابک سازگ.رو تحمل کنین

  ...داشتی و با هم نمی ساختین
اولین باری بود که چنین بی پرده از آرزوی . حرف می زد و من با تعجب به او گوش می دادممامان

دیرین خود و عمو آریان سخن می گفت و من با حقایقی آشنا می شدم که دور از مشغولیات ذهنی ام 
پنجه هایم را در دست گرفت و در حالی که برق اشک در نگاهش می .م را روی دستش گذاشتمبود،دست

  :سر بر شانه هایش گذاشتم و پرسیدم.درخشید،لبخندی گرم زد
  .شما با ازدواج من و شهریار مخالفین؟ اگه بدونم نظرتون مساعد نیست بهش جواب منفی می دم-
و به این نقطه رسیدی که فقط در کنار اون به آرامش می عزیز دلم،ازدواج مقوله ای خصوصیه،اگه ت-

  رسی،چرا مخالف باشم؟
 جوون مهربونیه و ما گرچه زیاد پایبند قول و قراری که با سمیه خانم گذاشتیم نیستیم،اما اگه تو شهریار

عاشقانه اونو دوست داشته باشی و انتخاب حقیقیت شهریار باشه،من و بابات به تصمیمت احترام می 
  !دیبهتره تو هم هر چه زودتر تکلیف اونو مشخص کنی و بهش جواب نهایی رو ب.ذاریم

  :مامان گفت. سکوت سر تکان دادمدر
شهریار از ما خواست فردا صبح تو همراه اون باشی تا به این ترتیب کمی بیشتر در مورد آینده با هم -

چه سریع تر جوابش رو بده که منتظر اگه قصد داری باهاش ازدواج کنی با اون برو و هر .حرف بزنین
قلب یک عاشق هرگز طاقت انتظار رو نداره و من می دونم در چه برهوتی دست و پا می .باقی نمونه

اما اگه هنوز به نتیجه نرسیدی و می خوای بازم فکر کنی،اون وقت بهش می گم صالح نیست با هم .زنه
  .و بشنوهباشین و در روز مقرر می تونه جوابش رو از زبون ت

  :مامان بلند شد،دستی به شانه ام زد و گفت. به زیر انداختم و به فکر فرو رفتمسر
تو هم به دنبال شهریار برو و خبرش کن که .من می رم تا به زهره در آماده کردن وسایل شام کمک کنم-

  !بهتره امشب زودتر بخوابیم تا صبح زود بیدار بشیم.می خوایم شام بخوریم
عمو و بابا به اخبار گوش می دادند و سر و صدای ظروف آشپزخانه .با هم از اتاق بیرون آمدیم شدم و بلند

از ویال خارج شدم تا به دنبال شهریار .نشان می داد که خاله زهره در حال آماده سازی وسایل سفره است
 دریا،سایه  نزدیک بهنگروی پاره س.به پشت ویال که چرخیدم،صدای آرام موسیقی به گوش رسید.بروم

ارمغان بود که .هر چه نزدیک تر می شدم،نوای گیتار واضح تر می شد.مبهم دو نفر به چشم می خورد
از سکوهای سنگی گذشتم و به آنها .را می نواخت و شهریار در سکوت گوش می داد» الو استوری«قطعه 

اصله کم آنها در هنگام نشستن  متوجه فتاهدر لحظه ای کو.شهریار برگشت و با دیدنم بلند شد.نزدیک شدم
  :شهریار به طرفم آمد و مشتاقانه گفت.شدم،اما به روی خودم نیاوردم

  بیدار شدی نیکی،خستگیت برطرف شد؟-
کنایه .مکدر و دلخور بودم و تیغه تیز آن قبل از آن که متوجه او باشد،به سمت ارمغان بود. تکان دادمسر

  :آمیز پرسیدم
  چه کار می کردین؟-
یک جوری سرمون رو گرم می کردیم؛اما این شاگرد .،ارمغان می نواخت و من گوش می دادمهیچی-

  یعنی پویان تا این اندازه در آموزش موفقه؟! پویان هم عجب موسیقیدان قابلی شده
تعریف شهریار برایش غرورآمیز بود و با خوشحالی تشکر . تبسمی که بر لبهای ارمغان بود چشم دوختمبه

  .کرد
  :ه به او نگاهم را به شهریار برگرداندم و گفتم توجبی
  !می خوایم شام بخوریم،اومدم که خبرت کنم-



   عشقبانیرق   

  
 

 

134

  : به ارمغان نگاه کرد و گفتشهریار
  !شما هم بفرمایید-
راستی مامان و بابا می خوان بیان و .مرسی،من معموال شام فقط ساالد می خورم که اونم حاال زوده-

 جا باهاتون خداحافظی می کنم و امیدوارم پایان این سفر برای هر ازتون خداحافظی کنن،اما من همین
  .دوتون خوشایند باشه

حدس زدم شهریار در مورد جوابی که قرار بود . این حرف نگاهی به من و شهریار انداخت و خندیدبا
هریار به ش.به راه افتادیم و ارمغان جلوی ویالی خودشان از ما جدا شد.بگیرد با او صحبت هایی کرده است

  :او که دور می شد نگریست و گفت
  !دختر پرحرف و پرجنب و جوشیه،اما می شه یه جورایی تحملش کرد-

آرام دستش را پایین آوردم و سرزنش آمیز نگاهش .دستش را به دور شانه ام حلقه کرد. نزدمحرفی
  :د به نرمی گفتبعد در حالی که فاصله اش را با من حفظ می کر.خندید و زود عذرخواهی کرد.کردم

پس به فردا و .این همون پایان خوشیه که ارمغان برامون آرزو کرد.فردا با هم راهی کرمانشاه می شیم-
  به در کنار تو بودن فکر 

فردا اگر از «به قول فروغ فرحزاد . کنم و امشب تا سپیده صبح به انتظار رسیدن این لحظات می مونممی
  ».ی ماندم،من تا ابد ترانه عشقم را،در آفتاب مهر تو می خواندمراه نمی آمد،من تا ابد کنار تو م

 با شور در سینه می تپید و در واژه واژه کلمات شهریار رنگین کمانی از عشق را می دیدم که جادوزده قلبم
احساس می کردم جوانه امید در دلم می شکفد و پا به دنیایی می گذارم .لحظات بی قراریِ دلدادگی بود

 می سوختم و تن به ابیدر شعله سرکش این بی ت. هر دختری آغاز یک شروع و کعبه آمال بودکه برای
مرد جوانی بود که خودم .حاال دیگر شهریار پسر بچه ای نبود که برایم برگزیده بودند.تقدیر سپرده بودم

زش نگاه گرم و آن شب تا دقایقی که به اتاق رفته و برای خواب آماده می شدم،زیر نوا.انتخابش می کردم
 لحظات با شکوه دقایق وصال شدم تا تپش قلب مسفرپرحرارت شهریار تا بیکرانه شهر عشق سفر کردم و ه

  .خود را باور کنم
  

   سیزدهمفصل
  

صبح وقتی به مامان . به جاده سرسبز اطراف دوخته بودم و به سخنان پراکنده شهریار گوش می دادمچشم
زودتر از دیگران به راه .م شد،فقط چشم بر هم فشرده و حرفی نزده بودگفته بودم با شهریار همراه خواه

 خاطر در حالی که همینشهریار قصد داشت به عنوان سوغات از الهیجان کلوچه بخرد و به .افتاده بودیم
  .دیگران هنوز مشغول جا به جایی وسایل بودند،آنها را ترک کرده و خداحافظی نموده بودیم

شهریار . صفایی رد می شدیم که ارمغان بیرون آمد و با حرکت دست اشاره کرد جلوی ویالی آقایاز
  :توقف کرد،ارمغان جلو آمد و همان طور که خودمانی سالم و احوالپرسی می کرد،رو به شهریار گفت

  ! به محض رسیدن به کرمانشاه باهاتون تماس می گیرم.درباره پیشنهاد شب گذشته فکر کردم-
  .خدمتتون باشمخوشحال می شم در -
  

 به شهریار و ارمغان چشم دوختم تا از ال به الی کلماتشان متوجه جریان شوم؛اما ارمغان سریع کنجکاوانه
فرصت دادم تا شهریار خودش توضیح دهد ولی او در .خداحافظی کرد و شهریار ماشین را راه انداخت

  :پرسیدم.حالی که لبخند کنج لبهایش بود خونسرد رانندگی کرد
  ه پیشنهادی به ارمغان کرده بودی؟چ-
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می گفت دنبال کار می گرده و اگه کاری دارم بهش محول کنم،منم گفتم اگه با کامپیوتر .چیز خاصی نبود-
می دونی که .آشنایی داره در شرکت به دنبال یک متصدی کامپیوتر هستیم و می تونه یک سری به ما بزنه

  !خانم قائدی قراره مرخصی بگیره
  .گمون نکنم زودتر از یک ماه دیگه بخواهد بره مرخصی. زایمانش چند ماهی ماندهاما تا-

  : سر تکان داد و گفتشهریار
می خوام تا خانم قائدی هست،ارمغان به .بله،اما قبل از اون باید به فکر یک نفر باشیم تا جانشین او بشه-

  .شرکت بیاد و چم و خم کار رو از اون یاد بگیره
  ی که این یک کار موقته و وقتی خانم قائدی برگرده باید کارش رو به اون تحویل بده؟به ارمغان گفت-
وقتی برگشت برای .خانم قائدی برای چهار ماه به مرخصی می ره.لزومی نداشت حاال اینو بهش بگم-

  ارمغان هم یه فکری
  . کنیممی

  .گفتنش اون موقع برات سختهاما بهتر بود از همون اول اینها رو بهش بگی تا بعدا مدعی نشه،چون -
زندگی در خارج از ایران بهم یاد داده اهل تعارف نباشم و حرفم رو .برای من سخت نیست نیکی جان-

در ایران گفتن این حرفها برای خیلی ها سخته و حاضر هستن خودشون رو عذاب بدن و دچار .صریح بزنم
  .ون پیش آوردن اعتراضی نکنندردسر بشن اما از روی مالحظه،به مشکلی که دیگرون براش

  : جواب شهریار سکوت کردم و وقتی این سکوت طوالنی شد،لبخندزنان پرسیددر
  چیه،توی فکر رفتی؟-
شاید گفتن این حرف بدجنسی باشه،اما حاال که می گی حرف رو باید رک و صریح زد پس منم -

  .رم باشهمیگم؛احساس خوبی از این موضوع ندارم و دلم نمی خواد ارمغان همکا
من حرفام رو با اون زدم و به نظرم جانشین خوبی برای .برای اعتراض کردن کمی دیره.متاسفم عزیزم-

  .خانم قائدی می شه
  . که پرجنب و جوش و فعاله و این معیارها برای یک کارمند ساعی بودن مناسبهخصوصا

البته برای .توانم او را منصرف کنم رئیس مآبانه شهریار نشان می داد تصمیم خود را گرفته و من نمی لحن
  .مخالفت خود دلیلی منطقی هم نداشتم

  : پس از مکثی کوتاه گفتشهریار
خب عروس خانم به مامان بگم کی باهاتون .ارمغان رو ول کن و بیا از خودمون و آینده حرف بزنیم-

  تماس بگیره؟
  :شهریار با مالیمت پرسید. به زیر انداختمسر
  دو شب دیگه خوبه؟-
  !نمی دونم،گمونم خوبه-

  :خندید و به نرمی گفت.با شرم خود را کنار کشیدم.دستش را پیش آورد و گونه ام را نوازش داد.خندید
  !از من فرار نکن نیکتا،اگه می دونستی چقدر دوستت دارم این طور خودت رو کنار نمی کشیدی-

ری و انتظار و من در سکوت به از شبهای بی قرا.از عشق و شیدایی اش می گفت. حرف می زدشهریار
گاه چنان دستخوش هیجان می شد و با بی پروایی حرف می زد که .کلمات عاشقانه اش گوش می دادم

 ها اژهاو سخنگوی قهاری بود؛و.ناگزیر می شدم دیده بر پایین بدوزم و هر از گاه زیرچشمی نگاهش کنم
یر خود می کرد و به فکر و روحش راه می را به بازی می گرفت و با الفاظ شیرین،قلب مخاطب را اس

  .یافت
 روز در محاصره چنین احساسی از مقبول بودن،پا به دنیایی گذاشتم که برایم بدیع بود و جذابیت آن

  .خاصی داشت
زمانی . عشق،من را به خود می خواند و من سرمست از باده می،راه دلدادگی را در پیش گرفته بودمشهر

از یک جا نشستن خسته شده . چند کارتن کلوچه خرید و دوباره سوار ماشین شدیمکه به الهیجان رسیدیم
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 فهمید راحت کهشهریار .سنگینی گچ دست آزارم می داد و در ناحیه شانه احساس درد می کردم.بودم
  :نیستم،پرسید

  .می خوای بری پشت و کمی بخوابی؟ برای ناهار که توقف کردم بیدارت می کنم-
  !دستم بدجوری عذابم می ده. بکشمبله بهتره دراز-

دراز کشیدم و خیلی زود به خواب رفتم؛خوابی . توقف کرد و جای خواب راحتی برایم فراهم نمودجایی
شهریار .بلند شدم و نشستم.عمیق و طوالنی که موقع بیداری متوجه شدم نیمی از راه را در خواب بوده ام

  :از درون آینه لبخند زد و گفت
  هیچ می دونی چند ساعته خوابیدی؟! نیمه راه من بیدار شدچه عجب،رفیق -
  .چرا بیدارم نکردی؟ فکر نمی کردم بتونم این همه بخوابم-
تو .انگار تالفی همه بیخوابی های این چند روز رو می خواستی امروز دربیاری! اینم از شانس بد منه-

  حتی گرسنه هم نشدی؟
  تو چیزی خوردی؟.مراستش رو بخوای چرا،از گرسنگی بیدار شد-

  : و گفتخندید
  .مگه بی تو چیزی از گلوم پایین می ره؟ منم دارم از گرسنگی ضعف می کنم-
  !ولی ساعت نزدیک به چهاره،یعنی برای ناهار هم نگه نداشتی؟-
نه،اما اگه موافق باشی برای رفع گرسنگی چند تایی کلوچه بخوریم تا به جایی برسیم و یه چیزی -

  .بخوریم
لین شهر سر راه که رسیدیم نگه داشت و پس از خواندن نماز،خرید ساندویچ و چند بطری آب معدنی  اوبه

خستگی ام کامال برطرف .این بار روی صندلی جلو نشستم و به جاده چشم دوختم.دوباره به راه افتادیم
با حالتی بی قرار  و ستشهریار نگاه از جاده برگرفت،به چهره ام نگری.شده بود و حس خوبی از سفر داشتم

  :گفت
  می خوام با پدر و مادرت صحبت کنم و قرار جشن رو برای چند ماه دیگه بذارم،تو موافقی؟-

  : آلود خندیدم و رندانه گفتماخم
  فکر نمی کنی با این رفتارت منو سر لج می اندازی؟.بذار اول جواب بگیری،بعد زمان تعیین کن-
برای همینه که پیشاپیش نقشه .ن چیزیه که من آرزوشو دارمنه،چون دلم گواهی می ده جواب تو همو-

دیگه نمی تونم صبر کنم نیکتا،تحملم تموم .هامو کشیدم و می خوام هر چه سریع تر به این وضع پایان بدم
  !شده

نمی دانستم چرا هر بار که او حرف از مهر و محبتش می . چشمهایش که می درخشید نگاه کردمبه
  و زد،چیزی در درونم فر

اگرچه همیشه شاهد نجواهای عاشقانه بابا به مامان بودم که هنوز پس از عبور سالهای زیاد،هم . ریختمی
چنان مثل روز اول همدیگر را می پرستیدند؛اما طرز برخورد شهریار و سحر کلماتش من را با دنیایی آشنا 

 ای روشن،همچون زندگی هیندمی کرد که تازه تجربه می کردم و این برایم تداعی گر عشق پرشور و آ
من در مکتب مهر و عاطفه آنها با دنیای شوریدگی آشنا بودم و حال،سرمست از .آرام پدر و مادرم بود

دیگر .رسیدن به این نقطه،خود آغازگر راهی بودم که آنان طی کرده و به سر منزل مقصود رسیده بودند
د و برخوردهای تند و تعصب آمیز پویان تردید را آرزوی محال مامان و عمو آریان گوشه قلبم را نمی آزر

از شب قبل که مامان آن حرفها را زده بود،در تودرتوی ذهنم به دنبال ردپایی از .در دلم زنده نمی کرد
مهر می گشتم تا آن را به احساس مشترکی که میان من و پویان بود نسبت دهم،اما انبار خاطرات من تهی 

ما سراسر روزها و شبهای زندگیمان را در . را در دلم تکان نمی دادزی چیاز لحظات عشق و کشش بود و
برخورد و کشمکش سپری کرده بودیم و جایی برای پرداختن به آرزوهای خانواده هایمان باقی نمانده 

  .بود
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 بودم ازدواجم با رضایت کامل مامان و بابا صورت گیرد و از این که در این رابطه مامان را مایوس مایل
  کرده بودم دمغ بودم؛

او پویان را دوست داشت و من همچون پونه ای که از مار فراری است،از او . کاری از دستم ساخته نبوداما
  .دوری می کردم

 مرد انتخابی من نبود،چون در وجودش آن قدر عصیانگری می دیدم که وادارم می کرد از او پویان
او به دختری دلبسته بوده که حاال متعلق به مردی دیگر شده همان طور که من زن انتخابی او نبودم،.بترسم

 قدر از هم دور ناو در من لجاجت و سرکشی سراغ داشت که آن را به رخم می کشید و ما راهمان آ.بود
پویان خواهان زنی بود که او را دربست قبول داشته باشد و .بود که امیدی به پیوند و با هم بودن نداشتیم

را ارمغان چنین امتیازی را داشت و حس غرورآمیز مردانه پویان را ارضا می کرد و من ستایشش کند،ظاه
 زنانه ام را ارضا کند و در این بین ودخواهیبه دنبال مردی بودم که با گفتن کلمات پرشور عاشقانه،خ

 ور چشم بر هم گذاشته و در اندیشه های درهم خود غوطه.شهریار با سحر کلماتش بهترین گزینه بود
  :شهریار آرام پرسید.بودم

  خوابی؟-
  .نه،بیدارم-
  پس چرا این قدر ساکتی؟-
  .چون از این سکوت لذت می برم-
  .ولی االن مدتیه که غرق در خیاالتی،گفتم شاید از همراهی با من خسته شدی-

او نیز خندید و بعد در آسودگی خیال به جاده . زدم و نگاهش کردم تا خیالش را راحت کنملبخند
  شب از راه .نگریست

اگر وضعیت دستم چنین نبود الاقل می توانستم کمی . رسید و شهریار با خستگی تمام رانندگی می کردمی
اما در این شرایط تنها کاری که می توانستم انجام دهم این بود که .رانندگی کنم تا او اندکی استراحت کند

  .با او حرف بزنم تا حداقل خوابش نبرد
به اولین .هر جایی برای او تعریف کردم،تا جایی که هم او تعجب کرد و هم خودم خسته شدم هر چیز و از

وقتی برگشتم شهریار در .برای خواندن نماز به نمازخانه رفتم.مسجد سر راه که رسیدیم توقف کردیم
سوار که شدم چشم گشود و با صدایی خواب .ماشین نشسته،چشمهایش را بسته بود و استراحت می کرد

  :آلود گفت
بدجوری خوابم .کمی پسته و تنقالت خریدم،اگه گرسنه ای بخور تا منم برم و یه آبی به سر و صورتم بزنم-

  .گرفته
کامال بانشاط و سرحال به نظر می رسید و از خواب آلودگی . شد و کمی طول کشید تا برگشتپیاده

  .دقایقی قبل خبری نبود
لبخندی زد و .تازه به خود زده بود در فضای ماشین پخش شد محض سوار شدن،بوی ادوکلن که انگار به

  :همان طور که آینه را مرتب می کرد گفت
چقدر خوشحالم که برمی گردیم کرمانشاه،فقط چند روز از این جا دور بودم،اما دلم براش خیلی تنگ -

  !شده
  .و ترک کنیاین معنیش اینه که خیال نداری هیچ وقت این شهر ر! چه حرف امیدوارکننده ای-
  .مگه می تونم از این شهر دل بکنم؟ شهری که مروارید عشق منو در خودش پرورش داده-
  !وای شهریار،تو منو یکباره غافلگیر می کنی و بهم شوک می دی-
  .اگه این طوره که می گی پس مایه خوشحالیه،چون هدفم جز این چیز دیگه ای نیست-

  مه باز به داخل می آمد و موهای کوتاه جلوی سرم را به صورتم موج هوای سرد از فضای پنجره نی.خندیدم
  . ریختمی
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آنها هر دم از گوشه روسری سرک می کشیدند و دزدانه . این موهای بازیگوش با یک دست آسان نبودمهار
شهریار که حواسش بود و تالش بی وقفه من را می دید،خم شد و پنجره را .بر روی صورتم می دویدند

  .ه اش لذت می بردم و از این که مراقب اطرافش هست شادمان بودماز توج.بست
به پشتی صندلی تکیه دادم و با شعف به مغازه های روشن و شلوغ شهر . های شب وارد کرمانشاه شدیمنیمه

  .نگاه می کردم
تفاده  گرد بیداری بر شهر پاشیده بودند و همه تمایل داشتند از شبهای مفرح و پرستاره تابستان اسانگار

  :شهریار پرسید.کرده و تا فرصت هست با فراغ بال گردش کنند
  موافقی شام بخوریم،بعد تو رو به خونه برسونم؟-
  .اما معطل نشیم،می ترسم مامان و بابا رسیده باشن و نگرانمون بشن.باشه بریم-
م برای شکم چرونی اون جا پاتوق منه و هر وقت دل.قبوله،پس می ریم به یکی از بهترین رستورانهای شهر-

  !لک بزنه،به اون رستوران می رم
به سرعت پایین .شهریار به چپ پیچید و دقایقی بعد مقابل رستوران بزرگ و شلوغی توقف کرد.خندیدم

پیاده شدم و با کمک او از روی جوی پهن و عریض جلوی رستوران عبور .آمد و در را برایم گشود
 و دپیشخدمت سریع به سویمان آم.مشرف به خیابان نشستیموارد شدیم و در نزدیک ترین میز .کردم

رستوران .خود را جمع کرده و به اطراف چشم چرخاندم.کمی سردم بود.سفارش غذا را گرفت و رفت
  :متعجب گفتم.شلوغ و تقریبا تمام میزها اشغال شده بود

  !با این که شلوغه،اما چطور جای به این خوبی خالی مانده بود؟-
  : رندانه زد و گفتخندید،چشمکی

من و اون از طریق اینترنت با هم آشنا .دوستی من و صاحب این رستوران یک دوستی چند ساله ست-
به محض این .به وسیله وب کم هم چهره همدیگه رو دیده بودیم.شدیم و از حال و روز همدیگه خبر داشتیم

  .که آمدم ایران به سراغش اومدم
توی راه،وقتی تو خواب بودی بهش زنگ زدم و میز همیشگی رو .ستیم هم دوستای خوبی برای هم هحاال

  .محسن می دونه که امشب برای من یک شب خاصه و سنگ تمام گذاشته.رزرو کردم
  !پس از قبل برای اومدن به به این جا نقشه کشیده بودی-
  .به این جا برگشتمچه وقتی بچه بودم و چه حاال که یک ساله .من همیشه برای بودن با تو نقشه می کشم-
  !وای از این زبون تو شهریار،آدم رو جادو می کنه-
  تو رو هم جادو کرده؟-
  ...چی بگم-

  :چهره ام را کاوید و با لحنی وسوسه گر گفت.خندید
می خوام قبل از دیگرون از جوابی که در .بهم بگو چه احساسی نسبت بهم داری.حقیقت رو عزیزم-

به قول و قرار مامان و خاله مژگان فکر نکن،بگو قلب خودت چه .وم بگیرهانتظارمه باخبر بشم و دلم آر
  .پیغامی برام داره

  :با آهنگی دلنشین گفت.شهریار به سویم خم شد. به زیر انداختمسر
نمی تونم دو روز دیگه در اضطراب جوابت .این همه زجرم نده نیکی،بهم بگو دلت چه خوابی برام دیده-

  !باور می کنی از خواب و خوراک افتادم.مه صبر و بردباری رو ندارهقلبم طاقت این ه.بمونم
نی نی دیدگانش فریاد سر داده بود تا جوابی . بلند کردم و در چشمهای مشتاق و منتظرش خیره شدمسر

در آن لحظه دلم برای تمام بی .که نمی دانست چیست را زودتر بگیرد و به این سرگردانی پایان دهد
 بر زبانم جاری می ادهقلبم با شور شروع به تپش کرد و لبهایم،واژه هایی را که بی ار.زیدقراری هایش لر

  :به چشمهایش نگریستم و با خلوصی پاک زمزمه کردم.شد به بازی گرفت
  من همسفر جاده بلند زندگیت خواهم شد،به من بگو می تونی همراه و همدم خوب لحظه هام باشی؟-

  :ق می لرزید چند بار تکرار کرد و با صدایی که از شوخندید
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  .آره...آره...آره-
  : به چهره برافروخته ام نگاه کرد و گفتبعد

  !تو هم فقط به من و شروع زندگی جدیدمون فکر کن همبازی کوچولوی من.امشب با خیال تو می خوابم-
اب مثبت هرگز خیال نمی کردم روزی در قبال اصرار مرد زندگیم،خود به او جو. بر هم فشردمدیده
مایل بودم جواب از طرف خانواده ام به او داده شود،اما سحر بیان و جادوی کالم شهریار وادارم .بدهم

  .کرد برخالف سنتها عمل کنم و حاال اندکی معذب بودم
شهریار یکی از جعبه های کلوچه را به . خانه که رسیدیم متوجه شدم مامان و بابا هم تازه رسیده اندبه

  :با تواضعی خاص گفتمامان داد و 
  !اگه اجازه بدین دو شب دیگه برای صحبت های نهایی خدمت می رسیم-
  .خواهش می کنم،منزل خودتونه-
  .به مامان می گم باهاتون تماس بگیره.ممنون خاله-

  : به سویم چرخید و با دلدادگی گفتبعد
  !شب بخیر عزیزم،امشب فقط با خیال من بخواب-
  .شب تو هم بخیر-

مامان .اختیار زندگی و قلبم را از همین حاال به دست او سپرده بودم.د و ماشین را به راه انداخت زلبخند
  :به دور شدن شهریار نگریست و آرام پرسید

  بهش جواب مثبت دادی؟-
  !با اجازه شما و بابا،بله-
هست که تا می دونستم شهریار اون قدر کم طاقت .حدس می زدم این همراهی،شما رو به این جا برسونه-

اما فکر می کردم با لجاجتی که در تو .جواب رو از تو نگیره به خونه نمی رسوندت و رهات نمی کنه
  !ردیهمون بالیی که همیشه سر پویان بیچاره می آو.هست،ممکنه بازی دربیاری و مقاومت کنی

ادار به لجبازی می پویان ازم ایراد می گیره و تذکر می ده و منو و.پویان و شهریار با هم فرق دارن-
وقتی قراره همسرش بشم،چرا .اما شهریار سراپا اظهار عشق و محبته و نمی تونم باهاش لجبازی کنم.کنه

 رو برام جلوه ای از نیاآزارش بدم؟ شهریار مرد خوبیه و می دونم مثل بابا با احساس و حرفای قشنگش،د
  !خوشبختی کنه

  :با احتیاط من را در آغوش گرفت و گفت.ایش می لرزید مامان در برق اشک می درخشید و لبهچشمهای
حاال که فکر می کنی با شهریار می تونی به اون برسی،ما هم .من و بابات آرزوی خوشبختی تو رو داریم-

  .از شادی تو دلشادیم
  . بریم داخل و این خبر خوب رو به بابات هم بدیمبهتره

برایمان آرزوی .امان،آغوش گشود و من را به سینه فشردبا توضیح م. تازه از حمام بیرون آمده بودبابا
با این حرف،یکباره آرامشی .سعادت و شادکامی کرد و نوید داد که در کنار شهریار خوشبخت خواهم بود

  . سرمست شدمهآینده با افقی روشن پیش چشمم مجسم شد و از این اندیش.تسلی بخش احاطه ام کرد
روز بعد را هم با تکرار نام او بر لب آغاز کردم .ود با خیال او خوابیدم همان طور که شهریار خواسته بشب

سکوتی محض،خانه را .به ساعت که نگاه کردم متعجب شدم؛نزدیک به دوازده بود.و به زندگی لبخند زدم
 پایین به گوش نمی هبه سختی بلند شدم و از اتاق بیرون آمدم،هیچ صدایی از طبق.دربرگرفته بود

  .له ها را طی کردم و به طرف آشپزخانه رفتمآرام پ.رسید
به سراغ یخچال رفتم تا با خوردن لیوانی شیر به . خوش غذا به مشام می رسید اما از مامان خبری نبودبوی

  طور موقت
خانه آریان هستم،بیدار شدی «نوشته بود . ام را مهار کنم که یکباره نگاهم به یادداشت مامان افتادگرسنگی

  ».رگردمزنگ بزن تا ب
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شماره تلفن عمو را گرفتم و به . را روی میز گذاشتم،لیوانم را پر از شیر کردم و کنار تلفن نشستمیادداشت
  .انتظار ماندم

  : از چند بوق ممتد،صدای پویان در گوشم نشستپس
  !بله بفرمایید-

  : دهانم را فرو دادم و به سختی گفتمآب
  .سالم،نیکی هستم-
  .سالم-

  :پرسیدم.د بود کوتاه و سرجوابش
  مامان اون جاست؟-
  ...گوشی-

 کردم نوع رفتارش خصمانه است و درک این موضوع سبب شدکه اخم بر چهره بیاورم و حالت حس
  .تهاجمی بگیرم

  :پس از دقایقی نسبتا طوالنی باز صدای پویان را شنیدم که گفت. گزیدم و منتظرماندملب
  .ا نیم ساعت دیگه می یاد خونهگفت ت.داره به مامان کمک می کنه.دستش بنده-
  !اما من از تنهایی حوصله ام سر می ره...تا نیم ساعت-
پس به .خب چرا زنگ نمی زنی شهریار بیاد پیشت؟ تو که جواب قطعی رو هم پیشاپیش دادی! جدی؟-

  !نامزد عزیزت زنگ بزن تا بیاد و تنهاییت رو پر کنه
اما این موضوع چه ربطی .ن همه چیز را به آنها گفته استاز لحن توفانی پویان فهمیدم که ماما. کردمیخ

  به پویان داشت؟
  :با عتاب گفتم. همان میل سرکش درونی به سراغم آمددوباره

شما هم که این همه پکر و گرفته هستین،چرا به ارمغان جونتون زنگ نمی زنین که بیاد و سر حالتون -
  !و گرم کنه تا غم و غصه هاتون رو فراموش کنینبیاره؟ اون که خوب بلده با پرحرفی هاش سرتون ر

هنوز اون قدر بی عاطفه نشدم که مرگ دوستم .ارمغان این جا نیست،اگر هم بود این کار رو نمی کردم-
  .رو فراموش کنم و به این زودی سراغ خوشی های زندگی برم

  .این دلیل نمی شه که تو بخوای با من این طوری حرف بزنی-
خیال می کردم عاقل تر از این حرفایی و می تونی در مورد اطرافیانت قضاوت .یکتابرات متاسفم ن-

  !درستی داشته باشی
انتخاب من صحیح .مراقب باش که خودت در چاهی که سر راهته نیفتی.تاسف رو برای خودت نگه دار-

  .بوده،پس تو هم سعی کن انتخاب خوبی داشته باشی
  .قل می دونم از زندگی و همسر و همراهم چی می خوامدر اون شکی نداشته باش،چون من حدا-
  .پس راه سختی در پیش داری،چون ارمغان با معیارهای تو فاصله زیادی داره-
  .تو به فکر فاصله هایی که بین خودت و شهریاره باش.بهت گفتم اسم ارمغان رو به من وصله نکن-
  :زهر کالمم را بیشتر کردم و گفتم. تمسخر خندیدمبا
  . حّلال همه مشکالته و من و شهریار عاشق یکدیگریمعشق-
  .وقتی به مرحله عمل برسه زود از پا درمیای.تو فقط بلدی شعار بدی-
حداقل به خاطر لجبازی با تو هم که شده کاری می کنم که زندگی من و شهریار ! به همین خیال باش-

  .نمونه باشه
  : زد و با تمسخر گفتپوزخند

  . ت بچگانه شدی و داری زندگیت رو از هم می پاشیتو اسیر همین لجاج-
پس گور بابای .من خوشحالم و مامان و بابا هم از این اتفاق راضی هستن.نیاز به نصیحت تو ندارم-

  !ناراضی
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  !مودب باش نیکتا،تو دیگه شورش رو درآوردی-
  !پس کاری به کار من نداشته باش حضرت آقا .جواب آدم یاوه گو،یاوه شنیدنه-
  !ز همون اولش هم نداشتم بچه جونا-

حرفهای پویان،همچون نیشتری روحم را آزرد و کلمات تلخش . این حرف را زد و تماس را قطع کردپویان
هرگز فکر نمی کردم دامنه اختالفاتمان کار را به جایی بکشاند که تلفن را به رویم .کامم را مسموم کرد

  .ه شکسته شده و او دیگر پروایی از بدتر شدن روابط ندارداین نشان می داد که حرمتها باالخر.قطع کند
  :به سراغ تلفن رفتم و شماره شرکت را گرفتم. احساس کردم نیاز به تایید کسی دارمیکباره

  !جانم نیکی جان-
  سالم،از کجا فهمیدی که منم؟-
 منه که در می دونستم پشت این بوق های گوشخراش،صدای دلنواز محبوب.قلبم این ندا رو بهم داد-

  .انتظار تماسش از صبح تا حاال بی قرارم
برای آن که .شهریار به راحتی زهر کالم پویان را با نوشداروی محبت هایش خنثی می کرد.خندیدم

  :مهرش را تالفی کنم،گفتم
  دلم برات تنگ شده،می شه مرخصی ام رو لغو کنی تا از فردا به شرکت بیام؟-
در حقیقت می خواستم دو هفته .ا با لغو مرخصیت نمی تونم موافقت کنمام.عزیز دلم،منم برات دلتنگم-

تا زمانی که دستت توی گچه،صالح نیست کار کنی و بهتره در استراحت .دیگه هم به اون اضافه کنم
   بریم؟باما برای دلتنگی هات یه نقشه حسابی دارم؛موافقی عصر با هم به دیدن دختر آفتا.باشی
  : زده گفتمذوق

  ! مثل بابا عاشق دختر آفتابی؟تو هم-
نه،من فقط عاشق توئم،دختر آفتاب رو هم فقط به خاطر تو دوست دارم چون می دونم خاطرات درخشان -

  !پدر و مادرت با اون عجین شده و تو هم که عاشق دلخجسته خاطرات قشنگ اونایی
  تو خوب منو شناختی شهریار،این اطالعات مفید رو از کجا گیر آوردی؟-
  .اینا رو از خاطرات بچگیم کش رفتم.استش رو بخوای تقلب کردمر-
  : صدای بلند خندیدم و گفتمبا
  .ساعت پنج بیا دنبالم،این طوری می تونیم ساعت های بیشتری در کنار هم باشیم-
  .ساعت های عشق و شیدایی،لحظه های مهر و اشتیاق و من عاشق این دقایق رویایی هستم-

وقتی گوشی تلفن را گذاشتم،آن قدر قلبم .ن ذره ذره در کالمش ذوب می شدم حرف می زد و مشهریار
  .سرشار از شعف بود که تماس قبلی خود و تلخی برخورد پویان را از یاد برده بودم

مامان توضیح داد که در درست کردن حلوا به خاله زهره کمک . مامان و بابا به خانه همزمان شدآمدن
بابا هم اظهار تمایل به .مراسم امیر،خانواده عمو آریان را همراهی می کندکرده و عصر برای شرکت در 

  .رفتن کرد و تلفنی با پویان قرار گذاشت
بابا خندید و . کمی احتیاط خبر دادم که عصر به همراه شهریار برای دیدن کوه دختر آفتاب می رومبا

ه یک صبح سرد زمستانی را برای آن دو مامان در نگاه گویا و زالل او چنان نگریست که یقین کردم خاطر
  :بابا با مهربانی گفت.زنده کرده ام

اون جا میعادگاه عاشقانه خانواده ست؛حاال که به این مکان جاودانه می ری،سعی کن درک کنی چرا من -
تالش کن همین حس قشنگ در دل تو و شهریار زنده بشه،تا هر .و مادرت این قدر اون جا رو دوست داریم

 مأمن آرامشت باشه هر زندگی به نقطه ای رسیدی که دلتنگی به سراغت اومد؛جایی رو داشته باشی کجا د
سعی کن با جادوی وجود دختر آفتاب عجین بشی تا بتونی در آینده،اونو به بچه هات هم .و آرومت کنه

  !هدیه بدی
 را روی مانتو به دوشم مامان کت نازکی. شهریار به دنبالم آمد،با کمک مامان آماده شده بودموقتی

  :انداخت و گفت
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شب هم زودتر به خونه برگرد تا سری .اون طرف ها هوا سرده و بهتره دست شکسته ات رو گرم نگه داری-
  .به خونه آریان بزنیم

  !خونه عمو چرا؟ شما که دارین با اونا می رین-
  : کرد و با جدیت گفتاخم

  .تو هنوز به پویان تسلیت نگفتی.بهت یاد بدمیادمه همیشه سعی می کردم مرام و معرفت رو -
در ثانی اگه قراره به کسی تسلیت گفته بشه خانواده امیره، نه .پویان به تسلیت و دلجویی من نیاز نداره-

  .پویان
پویان نزدیک ترین دوست امیر بود و خانواده امیر،اونو مثل برادرش می .اشتباه نکن دخترم-

اونا غصه دار نیست و هر کس با اون آشنایی داره می دونه که باید به پویان حاالم پویان کمتر از .دونستن
  .هم تسلیت بگه

  : حوصله سر تکان دادم و گفتمبی
  .حاال تا شب،ببینم چی پیش می یاد-
  .از شهریار می خوام راس ساعت هشت تو رو به خونه برسونه! تو با من می یای و حرفی هم توش نیست-
جوابی ندادم و با مرتب .امان فهمیدم تا چه اندازه به این موضوع پایبند است لحن جدی و محکم ماز

مطمئن بودم با .دلم نمی خواست امشب با پویان مواجه شوم.کردن مانتوی بلندم خود را سرگرم کردم
برخوردهای خشک و غیرمنطقی اش،خوشی همراهی با شهریار را از دلم بیرون می آورد و با وضع روحی 

  رابی که داشت این اتفاق به دور از انتظار نبود؛منقلب و خ
ظاهرا ناچار بودم به . از سویی دیگر نمی توانستم استدالل محافظه کارانه مامان را نادیده بگیرماما

  .خواست مامان تن در بدهم اما با خود عهد کردم،این آخرین دیدارم با پویان باشد
شهر .هوا سرد بود و برودت پاییز را به همراه داشت.یم که آمد با هم راهی کوه دختر آفتاب شدشهریار

در کنار شهریار نشسته بودم و .زودتر از موعد به استقبال پاییز رفته بود و کم کم با تابستان وداع می کرد
 عمو،باعث دلهره و اضطرابم انهتالش می کردم از دقایق با او بودن لذت ببرم اما خیال شب و رفتن به خ

  .می شد
با . چند بار برگشت و نگاهم کرد،حس کرد که سرحال نیستم و خنده هایم عمیق و شادمانه نیستشهریار

  :درایت پرسید
  از چیزی ناراحتی؟-
  .نه،چیزی نیست-
  .اما توی فکری،انگار به اومدن راضی نبودی-
ه کردم من دلتنگی رو بهان.گمونم پیشنهاد بیرون اومدن از خونه یه جورایی فکر خودم بود! چی می گی-

  !تا بتونم با تو باشم
  :دستش را به پشت نیمکتی که بر روی آن نشسته بودیم انداخت و با لبهایی خندان پرسید.خندید

  !واقعا؟-
  باور نمی کنی؟-
  .وقتی باورم می شه که رک و صریح بهم اقرار کنی-
  دوست داری چی بشنوی؟-
  !حقیقی ترین احساس درونیت رو قشنگم-

  : گفتمکنایه آمیز.خندیدم
  !اما این که جزو اسراره-
  .نه برای من که قراره همسرت بشم-
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نفس هایش تند بود و بوی ادوکلن قوی اش،شامه ام را . طرفم خم شد و با دقت به دیدگانم نگریستبه
حس بویایی ام با .نمی دانم چرا یکباره دچار دقتی غریب شدم.در نگاهش عشق موج می زد.نوازش داد

  به کنکاش کرده بود؛قوت بیشتری شروع 
 آمیزه بو از کجا نشأت می یافت و از کدامین محفظ درون سرچشمه می گرفت که همه وجودم را به این

  سوال می کشاند؟
  :با مالطفت گفت. از آن که به جواب برسم،شهریار برخاست و رو در رویم زانو زدقبل

  ...نیکی به من بگو-
  یعنی نمی تونی حس کنی؟-
  !ن خودت بشنوم عزیزممی خوام از زبو-

  : را از نگاهش برگرفتم،به کوه نگاه کردم و بعد با صدایی رسا گفتمچشمهایم
قلبم با هر تپشی تو رو صدا می کنه و دلم نوید ! می خوای برات اقرار کنم باشه،پس خوب گوش کن-

ما حاال بهت گفتم تا این رازی بود که تا حاال در دل پنهانش کرده بودم ا.آینده خوش با تو بودن رو می ده
  !بدونی در قبال عشق من تا چه اندازه مسئولی

  می خوای چه تعهدی بهت بدم؟-
می خوام دختر آفتاب رو به شهادت بگیری و بهم قول بدی در زندگی تحت هر شرایطی بهم وفادار -

 می خوام بهش این بهترین تعهدیه که ازت.دروغ بینمون فاصله نندازه و با هم صادق و یکرنگ باشیم.باشی
  !پایبند باشی،فقط همین

بلند شد رو به کوه ایستاد و با دستهایی گشوده . قهقهه خندید؛چنان شاد که صدایش در گوشم پیچیدبه
  :گفت

من دختر .به پاکی عشق قسم که در هیچ زمانی بهت خیانت نمی کنم و صادق ترین مرد دنیا خواهم بود-
  . و عهد منو باور کنی و بدونی تنها زن زندگی من توئیآفتاب رو به شهادت می گیرم تا تو قول

قسم به عشق چیز کمی نبود و من آن روز باور کردم شهریار . آرام آرام بر گونه هایم جاری می شداشک
به پاکی سوگندی که بر زبان رانده است به آن متعهد خواهد ماند و همین وادارم کرد با همه وجود قلبم 

  .را به او هدیه کنم
  

   چهاردهمفصل
  

شهریار وادارم کرد که به رغم قولی که به مامان داده . حدود نه شب بود که به خانه برگشتیمساعت
بودم،با او در بیرون شام بخورم و زود ترکش نکنم،قول داد که خودش همه چیز را توضیح دهد و مانع 

  .دلخوری مامان شود
  

اخالق او را خوب می دانستم،مطمئن بودم پشت این  به ظاهر پذیرفت و اعتراض نکرد؛ولی من که مامان
  چهره آرام و ساکت،

  . نهفته است که آن را مهار کرده و در تنهایی بر سرم آوار خواهد شدخشمی
 رفتن شهریار،به سرعت وارد اتاق شدم تا از تیررس نگاه مامان در امان باشم،اما او به اتاقم آمد و با با

  :د گفتصدایی که از شدت خشم می لرزی
  
  !تا قبل از محرم شدن این آخرین باریه که حق داشتی با شهریار بیرون بمونی-
  .معذرت می خوام مامان،می دونم که از دیر آمدنم عصبانی هستی،دیگه تکرار نمی شه-
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حتی اگر شهریار هم باعث دیر آمدنت بود،نباید قبول می .توقع نداشتم خواسته منو نادیده بگیری-
  !گم ساعت هشت خونه باش،تحت هر شرایطی باید سر همون ساعت به خونه برگردیوقتی می .کردی

برای آرام .از این که سبب ناراحتی مامان شده بودم،خجالت می کشیدم. نشانه تایید سر تکان دادمبه
  :کردنش گفتم

  .ببخش مامان،شما درست می گین کارمون درست نبود-
  :آرام گفت.ظاهرا کمی نرم شده بود. کردسکوت

  .فقط یه شال مشکی بردار تا زودتر راه بیفتیم.نیاز به عوض کردن لباس نداری-
  : طرف کمد رفتم و پرسیدمبه
  بابا کجاست؟-
حداقل بودن .نمی خواستم خلف وعده کنیم و زهره و خانواده اش منتظر بمونن.اونو زودتر راهی کردم-

  !حاال بیا تا کمکت کنم.رفتبابات،دیر کردن تو رو می پوشاند و جلوی ناراحتی رو می گ
وقتی کارش تمام شد از من فاصله گرفت و با عطوفتی مادرانه . شال مشکی را روی سرم مرتب کردمامان

  .براندازم کرد
  : محبت آمیز زد و گفتلبخندی

  .قربون دخترم برم که حتی با این دست شکسته هم از همه خوشگل تره-
  :با او همراه شدم و گفتم. دلم بیرون بیاورد می کرد بداخمی چند دقیقه پیش را ازسعی

  !کی می گه ماست من ترشه؟-
  !اما باور کن این حرف من نیست،خیلی های دیگه هم با من موافقن-
  !راستی؟ پس خوش به حال خودم که این همه طرفدار دارم-
  .خوش به حال شهریار که صاحب همچین زیبایی منحصر به فردی می شه-

  :هر پرسیدمامان با م.خندیدم
  امروز خوش گذشت؟-
  .جای شما و بابا رو کنار دختر آفتاب خالی کردیم.خوب بود-
وقتی در میعادگاه عشقی،فقط به خودت و مردی که همراهته فکر .هیچ وقت این کار رو نکن عزیزم-

  این اصلیه که .کن
  !اون لحظه ها رو فقط برای خودتون بخواه. خوام همیشه به یاد داشته باشیمی

  شما و بابا هم همین طورین؟-
  :پرتویی از نور بر چهره اش هاله انداخت و با نجوایی عارفانه گفت. درخشیدنگاهش

  !من و مایکل هم همین طوریم-
  مامان،چرا وقتی یاد گذشته براتون زنده می شه بابا رو مایکل صدا می کنین؟-
وام هر وقت به گذشته و اون روزهای نمی خ.چون نام اون در آن روزها،مقدس ترین نام زندگی من بود-

  شیرین فکر می کنم،
اون تا زمانی که با من ازدواج نکرده بود مایکل عزیزم بود و پس از اون علی . اسم دیگه ای صداش کنمبه

  .محبوبم شد
مایکل رو چون تداعی گر عشق پسرعموی مهربان . این دو اسم رو هر کدام به شیوه خودم دوست دارممن

علی رو هم .ه ام بود که به قول خودش سه سال در فرانسه با عکس من نجواهای عاشقانه داشتو عاشق پیش
  .چون یادآور میالد عشقیه که از اون در دلم رشد کرد وتا زنده ام پابرجا می مونه

  :گفتم.به او نزدیک شدم و صورتش را بوسیدم. چهره مامان که از سعادت می درخشید نگاه کردمبه
منم می خوام در سالهای بعد،زمانی که به . روزی به نقطه ای برسم که شما حاال رسیدیندلم می خواد-

  !امروزم فکر می کنم به همین اندازه عاشق باشم که شماها هستین
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ازدواج یک معامله دو طرفه ست؛همون قدر که تو طالب رسیدن به .این فقط به تو ربط نداره دخترم-
استارش باشه و فقط در این صورت زندگی و آینده هر دوتون تضمین خوشبختی هستی،شهریار هم باید خو

  .می شه
  :مامان به ساعت نگاه کرد و گفت. تکان دادم و لبخند زدمسر
  .دیگه حسابی دیر شد،بهتره راه بیفتیم-

با هر قدمی که برمی داشتم . با مامان از خانه خارج شدیم و راه خانه عمو آریان را در پیش گرفتیمهمراه
نگران .ساس می کردم آرامشی که در درونم شکل گرفته بود،از من فاصله می گیرد و دور می شوداح

 تلخ و گزنده اش نرویارویی با پویان بودم؛می ترسیدم پس از روز خوبی که پشت سر گذاشته ام،باز لح
  .آرامشم را سلب و ناچارم کند دست از اغماض بردارم و تنش بین ما هم چنان ادامه دار شود

با او احوالپرسی می کردم،اما نگاهم به در .سالم کرد و مامان جواب داد. اولین زنگ،بابک در را گشودبا
  :بابک از مامان پرسید.ساختمان بود و مضطرب بودم

  دیر کردین خاله مژگان؟-
  منتظر نیکتا بودم،همه هستن؟-
  .خونه بیرون نرفتدر واقع امروز اصال از .اگه از همه،منظورتون پویانه،آره خونه ست-
  چرا،مگه نمی خواست در مراسم شب هفت شرکت کنه؟-

  : لب گزید و اندوهگین گفتبابک
  .حالش زیاد خوش نبود،وادارش کردیم امروز رو استراحت کنه-

  : چند قدم برداشت،بابک نگاهم کرد و گفتمامان
  .می شه چند لحظه بیرون بمونی؟ می خوام در مورد موضوعی باهات حرف بزنم-
  !چه موضوعی؟-
  : زیر چشم نگاهی به مامان که چادرش را باز و بسته می کرد انداخت و با درنگ گفتاز
  .چند تا سوال در مورد روجا دارم-

به من که حیرت زده چشم به . متوجه شد که حضورش سبب شده است بابک نتواند راحت صحبت کندمامان
  :توضیح تاقص بابک داشتم نگاه کرد و گفت

  
  .امشب هوا خنک تر شده و می ترسم برات خوب نباشه. رم داخل،شما هم معطل نمونینمن می-
  .چشم خاله،زیاد نیکتا رو معطل نمی کنم-

 به سوی خانه رفت و من چشم به بابک دوختم،با نگاهش مامان را بدرقه کرد و بعد به من مامان
  :پرسیدم.نگریست

  .ست ربطی به روجا ندارهخب حاال بگو اصل ماجرا چیه،یقین دارم هر چی ه-
  !درسته،در مورد پویانه-
چی می خوای بگی؟ البد بازم پیغام و پسغام فرستاده و چون خودش حوصله منو نداشته از تو خواسته -

  اونا رو بهم برسونی،
  درسته؟

  : اخمی عمیق به چهره آورد و کنایه آمیز گفتبابک
  !گی ها خیلی بداخالق شدینمی دونم تو چرا این همه با پویان چپ افتادی،تاز-
  .این خان داداش عزیز شماست که همیشه لج منو درمی یاره...من چپ افتادم و بداخالقی می کنم؟ اما-
  .تو هم که کوتاه نمی یای و هر روز آتیش اختالفات رو بیشتر می کنی-
این که جوابش رو االن که جواب حرفهاش رو می دم این حال و روزمه،وای به .قرار نیست من کوتاه بیام-

  !هم ندم،اون وقت دیگه می خواد چه بالهایی سرم بیاره
  ...گوش کن نیکتا-
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نه تو گوش کن بابک،اگه از طرف پویان پیغام داری،ترجیح می دم که اونو نشنوم چون با خودم عهد -
  .کردم دیگه کاری به کارش نداشته باشم

  : گام به سویم برداشت و با مالیمت گفتچند
شاید .چیزی که می خوام بگم از طرف خودمه و پویان هم خبر نداره.پیغامی از طرف اون ندارممن هیچ -

  .حتی اگه بشنوه ناراحت هم بشه،اما من واجب می دونم که اینو از تو بخوام
  
  از من چی می خوای؟-
ی هاش ازت می خوام برای مدتی حرفها و بدقلق.اون خسته و دلشکسته ست.این که با پویان مدارا کنی-

شاید این توقع و انتظار .رو تحمل کنی تا بحران مرگ امیر رو پشت سر بذاره و غصه هاش کمرنگ تر بشه
  .زیادی باشه،اما این تقاضای یک همبازی قدیمیه که صادقانه ازت خواهش می کنه

استه  چنان عاجزانه درخواست می کرد که یکباره فارغ از هر سرکشی و عصیانی قبول کردم مطیع خوبابک
  .او باشم

  : گفتمهمدالنه
  
مطمئن باش هر چی بگه با خوشرویی جواب می دم .باشه قول می دم در قبال حرفاش واکنش نشون ندم-

شاید تو درست می گی توی این شرایط من باید کوتاه بیام و پویان رو به خاطر .و رعایت حالش رو می کنم
  .تلخی هاش ببخشم

  : زد و با عطوفت گفتلبخند
حاال بهتره تا صدای خاله مژگان درنیامده .ن نیکی جان،می دونستم که می شه روی تو حساب کردممنو-

  .بری داخل
  . راست می گه امشب واقعا هوا خنک شدهخاله

  مگه تو نمی یای؟-
  : شیرین بر لبهایش نقش بست و با لحنی مرموز گفتتبسمی

  . برمی گردممی رم و زود.باید چیزی رو بهش بدم.با یه نفر قرار دارم-
  هست؟.توی این وقت شب،برحسب اتفاق اون یه نفر که روجا نیست-
  .نه،اما برادر روجاست-
  به دیدن رهام می ری؟-

  :با کنجکاوی پرسیدم. تکان دادسر
  باهاش چه کار داری؟-

  :پرسیدم.تکه کاغذی بیرون آورد و مثل بادبزن آن را تکان داد. به جیب برددست
  این چیه؟-
می خوام اولین نفری باشم که قبولی روشنک رو در رشته پزشکی بهش .فته شدگان کنکوراسامی پذیر-

  !تبریک می گم
  !مگه خودش خبر نداره؟-
من این لیست رو از طریق یکی از دوستام به دست .نه اسامی دو روز دیگه در روزنامه ها منتشر می شه-

م نامزدش جزو لیست پذیرفته شدگان، در همین امشب فکس شده و رهام نمی دونه که به زودی اس.آوردم
  .روزنامه زده میشه

  
  :گفتم.شنیدن این خبر شادی عمیقی را در دلم ایجاد کرد. لبخند زدمشادمان

  .از طرف منم بهش تبریک بگو-
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اگه امشب دختر .حاال برو داخل،حتم دارم از فردا دیگه خاله مژگان جواب سالمم رو هم نمی ده.حتما-
  !رما بخوره یا دستش درد بگیره،دستور تیرم صادر می شهیکی یکدونه اش س

صحبت کردن با او .بابک خداحافظی کرد و من هم به طرف ساختمان رفتم. و شکلک درآوردمخندیدم
تنش و اضطرابم را کم کرده بود و آماده می شدم که در قبال بداخالقی های پویان عکس العمل نشان 

  .ندهم و سکوت اختیار کنم
صورت خاله را بوسیدم و به احوالپرسی عمو آریان جواب .له زهره با دیدنم به احترام برخاستند و خاعمو

صورتش از ریش چند روزه پوشیده شده بود و .پویان در کنار بابا نشسته بود و با او حرف می زد.دادم
  حزن دیدگانش بیشتر از قبل احساس 

  . لب جواب داد ولی نگاهم نکردزیر.به آرامی سالم کردم و به او تسلیت گفتم. شدمی
خم شد و در فنجان چای ریخت . مامان نشستم و به لبخند کمرنگ اما پرعطوفت خاله زهره جواب دادمکنار

  :پرسید.و آن را جلویم گذاشت
  دستت چطوره،باهاش مشکلی نداری؟-
  .نه،فقط شبا موقع خوابیدن اذیتم می کنه-
  !چاره ای نیست باید تحمل کنی-
  :عمو در ادامه گفت.تایید کردم لبخند با
  
این طوری هم دردت کمتره و هم استخوان آسیب دیده زودتر ترمیم می شه و .سعی کن گرم نگهش داری-

  سریع تر از شر 
  کی قراره دستت باز بشه؟. ها نجات پیدا می کنیگچ
  !وز دیگه بازش کنمفکر کنم چند ر...دکتر می گفت بهتره سه هفته در گچ باشه،اما من حوصله ام سر رفته-

  : گفتعمو
  .چه عجله ای داری عزیزم؟ کمی بیشتر تحمل کن-

  : جواب بدهم که مامان آرام گفتخواستم
گمون کنم بدونم نیکتا برای چی عجله داره زودتر گچ دستش باز بشه،اما می شه کمی صبر کرد تا مشکل -

  !برطرف بشه
  : زهره نگاهی به مامان انداخت و پرسیدخاله

  ! نگران چه موضوعیه؟نیکتا-
فکر کنم دلش نمی خواد در شب نامزدیش دستش توی گچ باشه و برای همینه که می خواد زودتر از -

  .موعد اونو باز کنه
   حدس زدم نیکتا جان؟درست

هرگز به این موضوع فکر نکرده بودم،اما حاال حس می کردم چنین مشکلی را هم . به مامان دوختمچشم
  .باید حل کنیم

او نیز همچون دیگران منتظر بود تا ببیند من چه جوابی می دهم و .از هر حرفی،به بابا نگاه کردم قبل
یکباره متوجه نگاه خیره پویان شدم؛موشکافانه به من چشم دوخته .حدس مامان درست است یا اشتباه

  .حس کردم باید جوابی قاطع و محکم بدهم.بود
دلم می خواد .ام با دست شکسته در کنار شهریار باشمنمی خوام در تمام عکسه.حدس مامان درسته-

  بعدها وقتی به این عکسها
با گفتن این حرف،به !  می کنیم غصه نخورم که چرا خودمو از شر این قیافه مضحک خالص نکرده بودمنگاه

  ه محضاگرچه ابتدا اخم کرد اما ب.پشتی تکیه دادم و خیره در نگاه پویان نگریستم تا شاهد واکنش او باشم
  . که متوجه نگاه مرموزم شد،پوزخندی تمسخرآمیز زد و با افسوس سر تکان دادآن

  : که در تمام این دقایق سکوت کرده بود و به من می نگریست گفتعمو
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  !شنیدم به شهریار جواب مثبت دادی-
  .بله عموجان،گمون کنم بتونم در کنار اون خوشبخت بشم-
  

مامان سر به زیر انداخت .ش دنیایی حرف و آرزوهای پنهان نهفته بوددر نگاه. و به مامان نگریستبرگشت
  :عمو به سویم چرخید و با صدایی لرزان گفت.و با لبه روسری اش بازی کرد

می دونم امشب مناسبت خوبی برای تبریک گفتن .پس بذار اولین کسی باشم که بهت تبریک می گم-
دن در سعادت دیگران لطف بزرگیه که باید خدا رو به نیست،اما به هر حال پس از رسیدن مصیبت،شاد بو

  .خاطرش شکر کرد
  

به رویش لبخند زدم .خاله زهره هم دست دراز کرد،دستم را فشرد و تبریک گفت. زدم و تشکر کردملبخند
منتظر بودم پویان هم ناگزیر،این اتفاق خجسته را تهنیت بگوید؛اما او با بی .و جواب محبتش را دادم

عمو که کامال بر اوضاع مسلط بود و ظاهرا .کاری فنجان چای را برداشت و مشغول نوشیدن شدتفاوتی آش
دقایقی بعد .رفتار پویان را دنبال می کرد،تالش کرد مسیر صحبت را به جهتی دیگر بکشد و موفق هم شد

ه بودم،می در تمام آن لحظات به شکار نگاه پویان نشست.همه در حال گفتگو و حرف زدن با همدیگر شدند
 بچه ها با من برخورد کرده و مدام به نندخواستم با خونسرد نشان دادن خود به او حالی کنم نباید ما

اما پویان با زیرکی نگاهش را کنترل .دیگر نیازی به حمایت او نمی دیدم.حالجی کردن اعمال من بپردازد
  .می کرد

  
  : نگاهی به پویان کرد و پرسیدعمو

  برای امیر افتاد،جریان جشنواره سرود چی می شه؟بعد از اتفاقی که -
  .قرار همکاری با گروه رو به هم می زنم بابا-
  !چرا؟ تو که خیلی مشتاق بودی با این گروه به جشنواره بری-

  : سر بلند کرد و با افسردگی گفتپویان
 دم تا اون رهبری قرار بود با امیر به این جشنواره بریم،حاال که اون نیست گروه رو به دست عطا می-

  .شون رو به عهده بگیره
  . امیر رفتن به جشنواره برام لطفی نداره و طالبش نیستمبدون

  :بعد پرسید. لبخندی محزون زد و تسلیم حرف پویان شدعمو
  حاال از کی شروع به کار می کنن؟-
ی تئاتر شهر،کار صحبت کرده و قرار شده در آمف.عطا می خواد یه جلسه آشنایی با بچه ها داشته باشه-

  .تمرین رو از سر بگیرن
فقط پیشنهاد کرده تعداد رو کم کنیم که . کارش به من نزدیکه و بچه ها باهاش مشکلی نخواهند داشتشیوه

  .اختیار این کار رو به عهده خودش گذاشتم
  یعنی یه عده ای حذف می شن؟-
  .گمونم می خواد چند نفر رو کنار بذاره-

  :یت یک هنرمند پرتجربه گفت مکث کرد و با دراعمو
به هر حال تو بیشتر با بچه های گروه کار کردی و شناختت .خودت هم روی این کار نظارت داشته باش-

  .بهتر از اونه
  

 رو بهش معرفی کن تا مبادا با حذف اونا دچار مشکل بشه و ضعیف ترهایی رو هم که می دونی قویترها
  .گه اتفاقی پیش اومد بتونه جایگزین کنهمساعد یاد گرفتن هستن،تمرین بده تا ا

  : دستی به موهایش کشید و بی حوصله گفتپویان
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چند نفر هم متوسط و بقیه اونایی هستن که چه باشن و چه .از بین دوازده نفر،چهار نفر بهترین هستن-
ا از بین خیال دارم این چند نفر رو بهش معرفی کنم تا حذف شده ه.نباشن توی کیفیت کار تاثیری ندارن

  !اونا بشن
  

شاید فکر کرده بود با این حرف و نگاه تهدیدم می کند . این حرف را می زد از زیر چشم نگاهم کردوقتی
بی آن که .یا گمان می کرد به دست و پایش می افتم و التماس می کنم من را جزو این گروه معرفی نکند

  :فکر کنم،به سرعت گفتم
پس به عنوان یکی از حذف شده های اختیاری روی من حساب . کار کنمدیگه خیال ندارم در گروه سرود-

  !کن
  :عمو به شوخی گفت. خیره نگاهم کرد و حرفی نزدپویان

  چرا دیگه نمی خوای عضو گروه باشی؟-
چون از حاال به بعد اون قدر درگیری فکری دارم که جایی برای خوندن و تمرین کردن برام باقی نمی -

ار هم زیاد موافق این برنامه ها نیست و چند باز ازم خواسته بود موسیقی رو کنار خصوصا که شهری.مونه
  .بذارم

  :به طرف پویان چرخیدم و گفتم. در سکوت نگاهم کردعمو
  می شه حاال که قراره از گروه بیرون برم،وسایل و جزوه هامو بهم بدی؟-
  !بله،بیا به اتاق تا همه رو بهت تحویل بدم-
طوری رفتار می کرد که گویی از حذف شدنم خوشحال است .رعت بلند شد و به راه افتاد این حرف به سبا

چنان به غرورم برخورده بود که سریع بلند شدم و به .و می خواهد هر چه سریع تر از شرّم خالص شود
اشتیم تا  تمرین می گذتاقبنا به توصیه پویان،وسایل کار و دفترهای نت را در ا.دنبالش به اتاق تمرین رفتم

  .ناگزیر نباشیم هر بار آنها را با خود برده و برگردانیم
می خواستم نشان دهم به .من نیز وارد اتاق شدم. در اتاق را باز کرد و بی هیچ تعارفی داخل شدپویان

به سوی کمد دیواری رفت،در آن .اندازه او از پایان این همکاری راضی هستم و تمایلی به ادامه راه ندارم
 را بست و به طرف من دربعد بی آن که چیزی بردارد دوباره .ود و چند لحظه جلوی در توقف کردرا گش

  با حرکت دست اشاره کرد بنشینم؛.که ایستاده بودم،آمد
بی توجه به من . من که مایل بودم هر چه سریع تر از اتاق خارج شوم،از جایم تکان نخوردماما

  :نشست،اخمی به چهره آورد و گفت
  .،قبل از این که وسایلت رو ببری،باید حرفهام رو بشنویبنشین-
  .اگه می خوای وادارم کنی از حذف شدنم منصرف بشم باید بدونی که تالشت بیهوده ست-
تو اون قدر با استعداد نیستی که بخوام حفظت .مطمئن باش خیال ندارم برای موندن بهت اصرار کنم-

  !کنم
  :به تندی گفتم. خشم من می درخشید نگاه کردم شدم و به چشمهایش که از دیدنبراق

  .درسته،من توی موسیقی استعداد ندارم چون استعدادم رو توی زمینه های دیگه به کار می گیرم-
  مثال در چه زمینه هایی؟-
خیال نمی کنم کسی بتونه در پایبند بودن به همسر و زندگی به پای من ! مثال در زمینه شوهردوستی-

  !برسه
  

  :زد و به تلخی گفت نیشخند
  !این هنریه که خیلی ها دارن،فقط مختص تو یکی نیست-
مطمئن باش در این .اما همه که نمی تونن مثل من قلب و وجودشون رو وقف شریک زندگیشون کنن-

در ضمن در زمینه مرام و معرفت .زمینه اون قدر استعداد دارم که هیچ زنی به گرد پای من هم نمی رسه
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م می شه که اگه دیدم برای یکی از آشناهام یه موقعیت شاد پیش اومده بهش تبریک بگم و هم اون قدر سر
  !ابراز مسرّت کنم

  : و با تمسخری آشکار گفتخندید
  
  برای همین دلخوری؟! پس این همه جوش و خروش برای اینه که بهت تبریک نگفتم-
  . خوشبختمچه تو تبریک بگی،چه نگی من با شهریار.نه اصال برام مهم نیست-
اون وقت شاید بهت .ما هم بخیل نیستیم خانم کوچولو،می نشینم و منتظر می مونم تا تو خوشبخت بشی-

هم به تو و هم به اون همبازی قدیمم که انگار فراموشکار شده و خاطرات بچگیش و این خونه ! تبریک بگم
  !رو از یاد برده

  
  !نه یه روز بخوای اونو نثار ارمغان خانم کنیممک...الزم نکرده،تبریکت رو برای خودت نگه دار-

  :لبهایش را بر هم فشرد و با لحنی خاص گفت. خندیددوباره
  .نمی دونم تو چه اصراری داری منو مدام به یاد اون بندازی...ارمغان...ارمغان-
  !نه این که به یادش نیستی؟ به نظر تو که اون در گروه،بهترینه-
  !زی موسیقیدان موفقی می شه شکی نیست و آینده اینو ثابت می کنهخب در این که ارمغان یه رو-

  .پویان هم سکوت کرد و با دقت،چشم به من دوخت. ندادمجوابی
  : و کالفه گفتمخسته

  
  .خیلی خسته شدم.وسایلم رو بیار،می خوام برم خونه-
 خونه باشه،نه این که تا یه دختر خوب با تاریک شدن هوا باید در.این از مضرات تا دیر وقت بیرون بودنه-

  .ساعت ده شب بیرون بمونه و گردش کنه
می شه تعصبات خاصت رو برای خودت نگه داری؟ من با شهریار بودم و خانواده ام هم از این موضوع -

  !پس مثل پیرمردهای قدیمی فکر نکن.باخبر بودن
  :رو در رویم ایستاد و با لحنی ناصح گفت. سرعت بلند شدبه
درسته که خانواده ات در جریان بودن،اما این نمی تونه خطای شما رو توجیه ! کر و امروزیخانم روشنف-

کار شهریار اشتباه بوده و تو نباید بهش این اجازه رو می دادی که تا این ساعت از شب با هم بیرون .کنه
  .باشین

ام را دید،گالیه آمیز نگاهم پویان که سکوت طوالنی . بی اعتنایی شانه باال انداختم و به فکر فرو رفتمبا
  :کرد و پرسید

  می شه بگی به چی فکر می کنی؟-
  .به این که ارمغان بیچاره چطوری می خواد این اخالق بد تو رو تحمل کنه-
  !بسه دیگه،تو واقعا شورش رو درآوردی-
  
  :زان گفتاما با صدایی لر. دیدگان خشمگینش فهمیدم که باید هر چه زودتر از اتاق او بیرون بروماز
نه به تو و نه به هیچ کس دیگه ای این اجازه رو نمی دم که .بهت اجازه نمی دم با احساس من بازی کنی-

شاید تو تونسته باشی به این ضعف تن بدی و دیگرون .برام تصمیم بگیره و شریک زندگیم رو بهم تحمیل کنه
  !هبرات تعیین تکلیف کنن اما در مورد من این اتفاق هرگز نمی افت

  
  !بله می دونم چه آدم کله شقی هستی-
  چرا نمی خوای کمی جدی و عاقل باشی نیکتا؟.تو وقاحت رو به سر حد خودش رسوندی-
  ...این به خودم مربوطه،به تو ربطی-
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  .ساکت باش،برو از اتاق بیرون-
گوش بزرگترها می ترسیدم صدای بگومگوی ما به . را در هم فشردم و به سرعت از اتاق بیرون رفتممشتهایم

  .رسیده باشد،ولی آنها آن قدر غرق تماشای سریال محبوبشان بودند که متوجه برخورد من و پویان نشدند
  : گفتمآهسته

  .مامان،من می رم خونه؛خیلی خسته ام و خوابم می یاد-
  :گفت.با زدن لبخندی وانمود کردم سرحال هستم. کردنگاهم

  
  .برو،ما هم بعد از سریال می یایم-
به سختی خودداری کرده بودم تا کسی . عمو و خاله زهره خداحافظی کردم و از خانه خارج شدماز

  متوجه ناراحتی ام نشود؛
  

از لحن عتاب آلودش به گونه ای . دانستم سخنانش منطقی است،این را حتی مامان هم تذکر داده بودمی
 ولی پویان به من حالی کرد که غریب دستخوش خشم و عصبانیت شدم و کنترل رفتارم را از دست دادم

 نقشی نداشته آنقبول پیشنهاد ازدواج شهریار،گردن نهادن به قول و قرار بزرگترهاست و در رقم خوردن 
  .ام
  
 سبب می شد احساس کنم چیزی در من گم شده است و من آن شب تا سپیده صبح به این گمشده فکر او

تالشم را به کار گیرم تا دیگر با او مواجه نشوم و اتفاقات تصمیم گرفتم حداکثر .کردم اما به جایی نرسیدم
  .مآینده این امکان را فراهم کرد و ما تا مدتهای مدید از همدیگر بی خبر ماندی

  

   پانزدهمفصل
  

 برایم یکنواخت و تکراری شده بود؛اکثر شبها شهریار به خانه ما می آمد و در حضور مامان و بابا روزها
  .کنارم می نشست

  
خارش پوست آن جا که در حصار گچ . هفته ای می شد که دستم در گچ بود و به شدت عصبی بودمود

  .گرفتار آمده بود کالفه ام می کرد و غرغرو شده بودم
 شب که شهریار به خانه آمد،با اصرار قانعش کردم از روز بعد به سرکارم برگردم و او باالخره با اکراه یک

شتمان،شهریار به همراه سمیه خانم و بابا بزرگ به منزل ما آمده بودند و طی چند روز پس از بازگ.پذیرفت
مامان شرط گذاشت همان صبح نامزدی به محضر برویم و .مراسمی رسمی تاریخ نامزدی مشخص شده بود

تاریخ عقد رسمی .می خواست دیدارهای ما شرعی باشد و مشکلی پیش نیاید.صیغه محرمیت جاری شود
ته شد و به این ترتیب چند ماه فرصت داشتیم تا بیشتر با خصوصیات اخالقی و رفتاری هم برای بهار گذاش

  .آشنا شویم
  

استداللش این بود . در آن شب به پاس جواب مثبتی که گرفته بود،یک تلفن همراه به من هدیه کردشهریار
مامان لبخند زد و .دکه می خواست همیشه در دسترس باشم و برای تماس ناچار نباشد به خانه زنگ بزن

از این که . شدمروربرایمان زندگی خوشی را آرزو کرد و من از دیدن حالت شاد او مس.صورتم را بوسید
بابا هم از این اتفاق شادمان بود و رفتارهای . کردممیاشتباه آن شبمان را بخشیده بود احساس آسودگی 

  .دوستانه اش با شهریار حاکی از رضایتش بود
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مامان قرار شد تعداد مدعوین در مراسم نامزدی ما محدود و کم باشد تا زیاد سر و صدا برپا  تقاضای به
  .نشود

  
نمی خواست در حالی که آنها در عزای . دانستم مالحظه شرایط روحی پویان و خانواده اش را می کندمی

 گوش آنها برسد و مرگ صمیمی ترین دوست پسرشان در غم و اندوه هستند،سر و صدای جشن و سرور ما به
مامان از من خواست در این .من نیز به حرمت عمو آریان که نگران پویان بود،با این خواسته توافق کردم

رابطه تلفنی از عمو اجازه بگیرم،اگرچه این امر را ضروری نمی دانستم اما چون پدر و مادرم آن را تایید 
مو در حالی که صدایش به نحو بارزی خسته و ع.می کردند قبول کردم و در این مورد با او حرف زدم

  :غمگین بود با مهربانی همیشگی گفت
  
مطمئن باش اگرچه ما در مراسم تو شرکت نمی کنیم اما دعای .امیدوارم خوشبخت بشی عموجان-

تو هم در اون شب برای .خیرمون همیشه بدرقه راه زندگیت خواهد بود تا در کنار شهریار به سعادت برسی
  !مند همه جوان ها دعا کن نازدانهدل آرزو

  
  . عمو تشکر کردم و بعد از قطع تماس،به چشمهای در اشک نشسته مامان خیره شدماز

شاید سرگرم بودن باعث می شد سنگینی کسل کننده گچ دست را فراموش . سه شنبه به سر کار برگشتمروز
با شکم برجسته .دارم آمد،خانم قائدی بوداولین نفری که به دی.و چند روز باقیمانده را به نوعی تحمل کنم

  .و بزرگش به طرفم آمد
  

  :با مهر دستی به شکمش کشیدم و پرسیدم. و احوالپرسی کردیمروبوسی
  کوچولو چطوره؟-
  !خوبه مشغول لگد پرونیه-
  دختره یا پسر؟-
  .گمونم داداشی باشه-

  :به دستم اشاره کرد و گفت.خندیدم
چرا با این حال و روز آمدی سر کار؟ خصوصا که حاال .دستت شنیدماز آقای نصرتی در مورد شکستن -

  !آقای رئیس نامزدته و پارتیت حسابی قویه
  
  .اگرچه نمی تونم تایپ کنم ولی به هر حال یه کاریش می کنم.باید یه جوری سر خودم رو گرم می کردم-
 کار دیگرون سرک بکشه و کار اگه تو نتونی کار کنی،یه نفر هست که عین نخود هر آش توی.نگران نباش-

  !تو رو هم انجام بده
  : منظورش را نفهمیدم اما یکباره هوشیار شدم و پرسیدمابتدا

  منظورت ارمغانه؟-
  !دقیقا خودشه-
  چیه،ازش دلخوری؟-
  
  !چشم دیدنش رو ندارم دختره فضول.دلم می خواد سر به تنش نباشه-

چهره .دار کردم که بنشیند و خود نیز در کنارش نشستماو را وا. را گرفتم و به طرف صندلی رفتمبازویش
  :آرام پرسیدم.اش عصبی و غمگین بود

  مگه چه کار کرده؟-
  .یه جورایی بین همه دو دستگی انداخته.به کار همه کار داره...چی بگم نیکی-
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  !اما اون که تازه دو هفته ست اومده-
  !برای ارمغان یه روز هم کافیه-

  :گفتم.ود بود از کالمش مشهکالفگی
  می شه برام تعریف کنی چی شده و تو چرا ازش دلخوری؟-
اون قدر باهات حرف می زنه و زبون می ریزه که یک .از اون سخن چینهای قهاره.فقط من تنها که نیستم-

بعد می ره عین حرفات رو به اونی که در موردش حرف زدی منتقل می .دفعه تو هم یه جوابی می دی
  ف هم می خواد از خودشاین طوری طر.کنه

درسته که ارمغان فقط دو هفته ست که به این جا اومده اما از همون روز اول . کنه و رو در رو بشهدفاع
  !تخم کینه و نفاق رو بین همه منتشر کرده و همه هم اونو شناختن

نشون نمی اون که این طوری نبود یا حداقل .ما یه مدتی با همدیگه همدوره بودیم.باورش برام سخته-
  .داد

  
  : کرد و پندآمیز گفتنگاهم

نشنیدی می گن می خوای کسی رو بشناسی یا باهاش همسفر شو یا همخونه؟ درسته که این جا خونه -
تو باهاش همدوره بودی و تماستون شاید در طی .نیست،اما محیط کاره و خونه دوم ما حساب می شه

من .هشت ساعت با اون در تماسم- در طول روز هفتاما من باهاش همکار شدم و.روز،یکی دو ساعت بود
پس این .می دونم چه مار خوش خط و خالیه و تو هم در طول سفری که با او داشتی نتونستی بشناسیش

  .نشون می ده که به قول خودت،اون ذات خودش رو بهت نشون نداده
  

مسئله گذاشتم که او نگران موقعیت گیج شده بودم اما حرفهای خانم قائدی را به پای این . فکر فرو رفتمدر
  شغلی خودش 

  :با مالطفت گفتم. باشد و به همین خاطر نسبت به ارمغان بدبین استمی
سعی کن اگه از اون خوشت نمی یاد باهاش برخورد .بهتره خودت رو ناراحت نکنی،برای بچه خوب نیست-

  .نداشته باشی
  
 توی همه کارها دخالت می کنه و همه جا سرک اما این اونه که مدام.مطمئن باش من طرفش نمی رم-

همین دو سه روز پیش رفته بود به اتاق آقای نصرتی و از توی کشو،مهر شرکت رو برداشته بود و .می کشه
 شد و از من انیوقتی رئیس اومد و متوجه شد،خیلی عصب.زده بود پای تقاضای مرخصی یکی از کارمندها

ستم اما نمی دونم در خلوت اتاق چی به آقای رئیس گفت که کمی بعد خواست که ارمغان رو به اتاقش بفر
نمی خوام تهمت بزنم اما حرکات جلف و .هر دو خنده کنان از اتاق بیرون اومدن و از شرکت خارج شدن

   اون خودشونن،جذبسبکسری داره که مردها هم قربونشون برم از خودشون بی اعتبارتر 
  ! و بش می کنه،همه چیز یادشون می ره و زیر همه چیز می زننتا یه زنی باهاشون خوش... شنمی
به سرعت برخاستم،لیوانی آب .نمی خواستم درگیر شک و گمان بد شوم. گزیدم و سر به زیرانداختملب

  :ریختم و آن را جلوی خانم قائدی گذاشتم
  
است و به زودی از ارمغان مدت کمی همکار م.بیا بخور و این همه خون خودت و این بچه رو کثیف نکن-

  !این جا می ره
  !این آدمی که من دیدم همه رو بیرون می کنه و خودش نمی ره-
  !این طور هم نیست،اومدن ارمغان موقتیه-

  :قدمی برداشت و به سختی گفت. آب را برداشت،جرعه ای نوشید و بلند شدلیوان
  . می شمدیگه کم کم دارم بی طاقت.این بار رو کی زمین بذارم،خدا می دونه-
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  !حق داری،من که دستم توی گچه دارم عذاب می کشم،وای به حال تو که این همه هم سنگین شدی-
فکری مخرب .لیوانی آب برای خودم ریختم. لطف خندید،دستی بر شکمش کشید و از اتاق بیرون رفتبا

ا فراموش کنم و تالش می کردم حرفهای خانم قائدی ر.در جایی از ذهنم رخنه کرده بود و آزارم می داد
 چیز دیگری فکر بهاز پریشان حالی به دور باشم اما فضای ذهنی ام درگیر سخنان او بود و نمی توانستم 

  .کنم
  
قبل از داخل شدن،ظاهر خود را مرتب کردم و با زدن . اتاق بیرون آمدم و به طرف اتاق شهریار رفتماز

رمغان در حالی که آدامس می جوید و پاهایش را شهریار پشت میز نشسته و ا.ضربه ای،در اتاق را گشودم
شهریار با رویی .هر دو با دیدن من بلند شدند.روی هم انداخته بود صندلی کنار او را اشغال کرده بود

اگرچه از دیدن ارمغان در اتاق او یکه خورده بودم اما به روی .گشاده به سویم آمد و حالم را پرسید
دلم نمی خواست اسیر بدگمانی شوم و روزگار خود را .رمی برخورد کردمخودم نیاوردم و با او هم به گ

با این فکر اندکی . رئیس خود سپری کندتاقاین طبیعی بود که هر کارمندی دقایقی را در ا.تباه سازم
  . آرام گرفتم و در قبال دعوت شهریار که می خواست روی صندلی آن سوی میز بنشینم،لبخند زدم

  : روی میز برداشت و گفت پوشه ای ازارمغان
  
  !من دیگه می رم تا به کارهام برسم،با اجازه-
  :شهریار نگاهی به چهره ام انداخت و با محبت گفت. اتاق بیرون رفت و در را بستاز
  .دلم برات تنگ شده بود عزیزم،خوشحالم که به شرکت برگشتی-
م در مقابل سخنان پر مهرش از کلماتی هنوز با او راحت نبودم و نمی توانست. زدن لبخند اکتفا کردمبه

کم کم با او مأنوس می شدم تا عشقش را به دل بنشانم و .مانند او استفاده کنم و جوابگوی محبتش باشم
 باید میان یک زن و شوهر هبه او احترام می گذاشتم و برای رسیدن به عالقه ای ک.تازه ابتدای راه بودم

ذهنم مغشوش بود و می خواستم به جوابی که با آن درگیر .شتمپدید می آمد،راهی طوالنی در پیش دا
  :پرسیدم.بودم،برسم

  
  ارمغان این جا چه کار داشت؟-
  .می خواست درمورد پروژه بعدی بهش توضیحاتی بدم-
در ثانی پرداختن به پروژه .فکر کنم جای متصدی کامپیوتر پشت میز کارشه، نه توی اتاق رئیس شرکت-

 نیست و تا جایی که یادمه،این کار به من که منشی شرکت هستم مربوط می شه نه بعدی جزو وظایف اون
  .کارمندهای دیگه

  
  :به چهره غضبناکم نگریست و با صدایی پر از آرامش گفت.خندید

تو درست می گی عزیزم،اما ارمغان از اون دخترهاست که دوست داره توی هر زمینه ای اظهار نظر -
  . ذوقش نخوره،اجازه دادم فکر کنه نقطه نظراتش می تونه برامون مفید باشهمنم برای این که توی.کنه

  !اما حاال من اومدم و نیازی به دخالتهای اون نیست،پس لطف کن و اینو بهش توضیح بده-
  اطاعت خانم،امر دیگه ای باشه؟-
  

عد آن قدر سر ب. شوخ شهریار و سالمی نظامی که پس از سخنش داد،باعث شد از جوش و خروش بیفتملحن
به سرم گذاشت و حرفهایم را حسادت زنانه تعبیر کرد که همه چیز را فراموش و با او شروع به شوخی و 

 همان جا تصمیم مامایل نبودم به این بحث ادامه دهم و بهتر می دیدم دیگر پیگیری نکنم؛ا.خنده کردم
 فضولی کردن در امور دیگران هم منع گرفتم اجازه ندهم ارمغان در کارهایم دخالت کند و حتی او را از

حاال که قرار بود همسر شهریار شوم،یک حس درونی وادارم می کرد خود را شریک مایملک او بدانم .کنم
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شاید بعدها که . خود می دانستماریو حفظ شرکت و مدیریت صحیح بر امور آن را حق قانونی و انحص
ا هم در خود احساس می کردم و از نزدیک شدن عشق به سراغم آمد،به قول شهریار حسادت زنانه ر

  .ارمغان به شهریار دچار تعصب می شدم
  
ارمغان چند .کاری برای انجام دادن نداشتم و فقط وقت گذرانی می کردم. ظهر در اتاق شهریار بودمتا

در عجب بودم که چرا هر کس .شبهه های کاری دیگران را می آورد و برطرف می کرد.بار به اتاق آمد
خود به دنبال رفع اشکال نمی آید و در آخر به این نتیجه رسیدم که دخالتهای ارمغان برای گروهی 

  .خوشایند است و ترجیح می دهند این کار را به او محول کنند تا خود به کارهای خصوصی شان بپردازند
  :،از من پرسید یکی از دفعاتی که ارمغان به اتاق آمد،وقتی شهریار مشغول خواندن گزارش او شددر
  خبر داری که پویان سرپرستی گروه رو به عطا داده تا رهبری کنه؟-
  
پویان گفته بود که چنین قصدی داره ولی عمو امیدوار بود که اون منصرف بشه و خودش .آره،می دونم-

  حاال تو از کجا باخبر شدی؟.مدیریت گروه رو دوباره به دست بگیره
  ! قراره آخر هفته با استاد جدید آشنا بشیمخب دیگه،تازه اینو هم بدون که-
  .می دونم،در ضمن حرف از اینه که یه چند تایی حذف بشن و چند نفر دیگه به جاشون بیان-

  :دلجویانه گفتم. کرد و ناراحت چهره در هم کشیداخم
  .الزم نیست نگران باشی،تو جزو حذف شده ها نیستی-
  از کجا مطمئنی،خبر داری؟-
تو هم که نور چشمی .می خواد بهترین ها رو به عطا معرفی کنه که جزو این گروه باشنپویان می گفت،-

  !استادی
منظورم تعریف کردن از او نبود ولی قصد داشتم به او حالی . گشوده زد و با طنازی سر تکان دادلبخندی

 که او یا دیگران از آن کنم رفت و آمد ما با خانواده پویان،این امتیاز را به من داده تا چیزهایی را بدانم
 بود و حاال مایل بودم آن را هبه طرز خودخواهانه ای غریزه فخرفروشی در من زنده شد.بی خبر هستند

  .به رخ ارمغان بکشم
  :در ادامه گفتم. به او داشتم و از دیدن حاالت شاد و اغراق آمیزش خنده ام گرفته بودچشم

  .ه ها باشم و اونم قبول کردمن داوطلبانه از پویان خواستم جزو حذف شد-
  چرا این کار روکردی،حیفت نیومد؟! وای-
 شهریار که سر بلند کرده بود و مثل ارمغان می خواست دلیل این کارم را بداند نگاه کردم و آرام و به

  :شمرده گفتم
  
یشتری دیگه دلم نمی خواست جزو گروه باشم،بهتر دیدم به زندگی و آینده ای که در پیش دارم توجه ب-

کالس موسیقی مال زمانی .نشون بدم و برای مردی که قراره باهاش به سامان برسم،وقت زیادتری بذارم
بود که هیچ وظیفه ای به عهده ام نبود و برای رفع بیکاری به سراغش رفته بودم،نه حاال که دنیایی از 

  !آموخته ها در انتظارمه
  

او بی هیچ تعارفی شادی عمیق خود را از عدم . خنده شد شهریار برقی از شادی زد و لبهایش پر ازنگاه
ارمغان نگاهی خیره به هر دوی ما .همراهی ام با گروه پویان اعالم می کرد و در این زمینه صادق بود

دستهایش را . نشستویمشهریار از پشت میز برخاست،آن را دور زد و رو در ر.انداخت و از اتاق خارج شد
  .ا را تکیه گاه آرنج قرار دادبه زیر چانه زد و زانوه

  : پرسیدزیرکانه
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این حرفها رو به تالفی رفت و آمد ارمغان به این جا زدی یا واقعا هدفت از بیرون آمدن از گروه پویان -
  همینی بود که گفتی؟

درضمن فکر می کنم رفت و آمد ارمغان فقط مربوط به نیاز کاری باشه و جای تالفی .حقیقت رو گفتم-
  ی ذاره،باقی نم

  . این که تو بخوای چیزی به من بگی که تا حاال متوجه اون نشدممگر
  :آرام گفت. شد و کنارم نشستبلند

منم از این حرف قصدم این بود که خیال خودم رو راحت کنم و بفهمم که آیا .تو متوجه همه چیز هستی-
  !واقعا با من بودن برات مهمه و بعدها از این انصراف پشیمون نمی شی؟

  .نه،مطمئن باش-
  : چشمهایم نگریست و با حظی وافر گفتبه
همیشه به عشق و عالقه تو شک داشتم،خیال می کردم باید صبوری نشون بدم تا تو به من عالقمند بشی؛ -

اما تو با این کارت ماهرانه عشقت رو بهم ثابت کردی و منم قدر این کار رو می دونم چون به خوبی واقفم 
  !قی و یادگیری اون عالقه داشتی و حاال به خاطر من از اون گذشتیکه چقدر به موسی

برخالف تصور شهریار دیگر دلبسته موسیقی نبودم و فقط به . ندادم و در سکوت سر به زیر انداختمجوابی
از آن دلزده شده بودم اما اجازه دادم شهریار خیال کند .عنوان یک هنر قابل ستایش به آن می اندیشیدم

  . دلش زنده نگه دارمرز دلخوشی های زندگیم برای رضایت او گذشته ام تا حس مهرورزی را داز یکی ا
شهریار به طرف پویان سر تکان داده .ماشین ما و پویان با هم وارد کوچه شد. با شهریار به خانه برگشتمظهر

 در خانه متوقف شهریار ماشین را جلوی.و او هم با همین حرکت جواب او را داد و از کنار هم گذشتند
  :خم شد و با شیفتگی پرسید.کرد،پیاده شدم و از او به خاطر همراهی اش تشکر کردم

  امشب با من شام می خوری؟-
  !به مامان قول دادم تا زمان محرم شدنمون با تو جایی نرم.متاسفم-

  : کرد،اما به شیرینی گفتاخم
  ؟کی می شه از دست این تعصبات سخت خاله مژگان راحت بشیم-
  .می ترسم برامون حرف دربیاد.درست نیست تا قبل از اون با هم باشیم.اما من فکر می کنم حق با مامانه-
  .چه حرفی؟ ما که قراره ازدواج کنیم-
  
در ضمن تا قبل از جاری شدن صیغه محرمیت،از نظر شرعی با هم .اما دیگرون که اینو نمی دونن-

  .بودنمون درست نیست
  :ه موهایش کشید و زیر لب گفت بی حوصلگی دستی ببا
  !وقتی حرف ازدواج درمیونه،این حرفا دیگه مفته-

برای پرهیز از ادامه هر .لحن کالم شهریار بی قید و گزنده بود. گزیدم و پنجه هایم را در هم فشردملب
  :حرفی گفتم

  
  .فردا توی شرکت می بینمت،خداحافظ-

  : کرد و به نجوا جواب دادنگاهم
  .خداحافظ-
  

احساس کردم شهریار توقع زیادی دارد و خواسته ها و . خیلی سریع ماشین را به حرکت درآورد و رفتبعد
تصمیم گرفتم برای آن که دلخوری پیش نیاید با شهریار مدارا کرده و در .دالیل مامان بر حق می باشد

 هم باشیم،خوشحال از این که دوستم داشت و اصرار می کرد در ساعات مختلف با.شرکت بیشتر کنارش باشم
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بودم و تمایل داشتم او را هم خوشحال نگه دارم اما پاره ای مالحظات را نادیده می گرفت و چون به او 
  .تذکر می دادم مکدر می شد

در همین لحظه صدای زنگ گوشی . داخل کیف،کلید خانه را بیرون آوردم و آن در قفل چرخاندماز
  .همراهم شنیده شد

مشکوک به آن خیره شدم و به فکر فرو رفتم تا .ه کردم و شماره پویان را بر آن دیدم صفحه نمایشگر نگابه
باز چه خوابی برام «تپش قلبم شدت گرفت و در دل گفتم .بدانم شماره من را از کجا گیر آورده است

  ».دیده؟ حتما می خواد بازم حرفهای نیشدارش رو به خوردم بده
  

  :را فشردم؛صدایم را صاف کردم و محکم و قاطع گفتم همچنان زنگ می زد،دکمه تماس تلفن
  بله؟-
  .سالمت کو بی ادب؟ وقتی به صفحه گوشی نگاه می کنی و شماره منو می بینی،اول باید سالم کنی-
  .چی می خوای پویان؟ حرفت رو بزن-
  
  خب علیک سالم،خوبی؟-

با عتاب .ود تفریح می کردظاهرا از دستپاچگی ام که همراه با عصبانیت ب. آهنگ خنده داشتصدایش
  :گفتم

  
  کارت رو می گی یا قطع کنم؟-
  چیه،امروز بهت خوش نگذشته یا با شهریار حرفت شده؟-
  ...فکر نمی کنم به تو ربطی داشته باشه-
  !باز زدی توی جاده خاکی؟ این رسم حال و احوال کردن با یک همبازی قدیمی نیست-
اگه زنگ زدی که نصیحتم کنی،بد موقعی رو انتخاب .اممن خسته ! الزم نکرده بهم درس ادب بدی-

  .حاال اگه کاری نداری،خداحافظ.کردی
  : جدی شد و گفتصدایش

دفترچه تلفنم رو گم کردم،شماره اش هم توی .قطع نکن،زنگ زدم که شماره ارمغان رو ازت بگیرم-
  .گوشیم نیست

  
  من چرا باید شماره اونو داشته باشم؟-
  !ین دیگهخب شما با هم همکار-
  یعنی من باید با هر کی همکار شدم،شماره اش رو داشته باشم؟-
  .اگه آدم منضبط و دقیقی باشی باید این کار رو بکنی-
  : حرص گفتمبا
  
  کاری نداری؟! حاال که نه منضیط هستم و نه دقیق-
  تو می یای جلو یا من پیاده بشم؟.صبر کن،من توی ماشینم-

پس او در تمام .پویان از ماشین پیاده شده و از داخل خانه تماس می گیردخیال می کردم . بلند کردم سر
پویان که .با تعجب به ماشین نگاه کردم! این دقایق موشکافانه حرکات و تنشهای من را مشاهده کرده بود

  : گفتوسکوتم را دید،از ماشین پیاده شد،در همان حال گوشی را به طرف دهانش برد 
حتما توی دلت بهم بد و بیراه می گی و آرزو می کنی که سر به تنم .می گذرهمی دونم توی سرت چی -

به هر حال من برات چیزی دارم که می دونم از یادت . نباشه،اما اشکالی نداره تو هر چی می خوای بگو
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 پسر بچه ایه همونرفته،می خوام اونو بهت پس بدم تا به یادت بیارم مردی که آرزوی ندیدنش رو داری،
  .روزی همبازی تو بود و تو بهش یه یادگاری دادی تا برات نگهش دارهکه 

حاال چند قدم با من فاصله داشت و صدایش را مستقیما از . حرف می زد و به من نزدیک می شدپویان
  .خودش می شنیدم

  
دست به جیب برد و مشتهای بسته اش را پیش آورد و . طور که نگاهم می کرد،گوشی را خاموش کردهمان
  :گفت

  !دستت رو بیار جلو-
دستش را باال آورد و در حالی که مراقب بود با انگشتانم در تماس نباشد . اراده دستم را دراز کردمبی

سنجاق مویی به شکل .بهت زده به آن نگریستم.چیزی را که در دست داشت،در میان پنجه هایم رها کرد
 و هر لحظه بخشیدد که انگار به آن روح می رنگهای منقوش بر آن چنان شاد و زنده می نمو! پروانه

  .یک خاطره قدیمی در ذهنم نقش می بست.آماده پرواز می شد
مثل یک . من را به به گذشته سوق می داد که نمی دانستم چیست و آن را به یاد نمی آوردمچیزی

  !احساس،یک ندا یا شاید یک پیام
  : با کالمی شکوه آمیز گفتپویان

من دادی اون قدر بچه بودی که نمی دونستی خواسته ای که از من داری،تا چه اندازه روزی که اینو به -
  .غیرممکن و محاله

اما وقتی بزرگ شدیم به «بهت گفتم . خواستی اینو نگه دارم و روزی که عروس شدی به موهات بزنمازم
  ».همدیگه نامحرمیم

  یادته؟» .اگه داداشم باشی بهم محرم میشی« خنده گفتی با
همه چیز آن قدر روشن و واضح بود که گویی همان .قادر نبودم به او جواب دهم. سکوت نگاهش کردمدر

  .لحظه در حال اتفاق افتادن است
  : نرمی گفتبه
شاید اگه این امانت رو به دست بابک سپرده .خواستم بهت بگم در تمام این سالها نتونستم داداشت باشم-

  ! کنه و داداش به دردبخورتری بودبودی،بهتر می تونست برات نقش بازی
هر چه دورتر می شد،پرده اشکی که چشمهایم را پر کرده . با این حرف از من فاصله گرفتپویان

  .بود،قطورتر می گردید
  

نمی دانم چه حسی در این . آزادانه بر گونه سر می خورد و بر روی پروانه در دستم می ریختاشکهایم
نم،انگار ندایی از درونم سر برداشته بود و به خاطر گسستن محبتی که لحظه ها وادارم می کرد گریه ک

  . کردم ابدی است،آزارم می دادمیخیال 
  

 همیشه با پویان مشکل داشتم اما همواره خیال می کردم نزدیکانی دارم و همین آرامشی به من اگرچه
ن این که در صورت دانست.عطا می کرد که سبب می شد به نبودن یا از دست دادنشان فکر نکنم

 شده و هاحال،ناگزیر به ترک یکی از آن.نیاز،خانواده عمو آریان در کنارم هستند،آسوده خاطرم می کرد
  .انگار پشتوانه محکمی را از دست داده بودم و به دنبال دلیلی منطقی برای آن می گشتم

مل این دوری و بیگانگی می  توضیحی برای این کار نداده بود و من تألمات روحی اخیر او را عاپویان
  .دانستم
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روزی که گچ دستم را باز کردم،همزمان با روز چهلم امیر . آن روز به بعد،دیگر پویان را ندیدماز
در درنگی کوتاه حال او را .همان شب خانواده عمو آریان به دیدنم آمدند اما پویان همراهشان نبود.بود

  :ته نقاشی دختر آفتاب بود،به آرامی گفهمان طور که نگاهش خیره ب.از بابک پرسیدم
  !فکر کنم خوبه-
  

از بچگی می دانستم که پویان صبور و خوددار است و . ای که در کالم بابک بود،دلم را به درد آوردشبهه
حاال می فهمیدم حتی بابک هم که به او نزدیک .غم و غصه را در درون خود مخفی نگه می دارد

  .ان حساس شده و به آرامش ظاهری او اطمینان ندارداست،نسبت به سکوت مرموز پوی
از ارتعاش دستم متوجه شدم باید به توصیه پزشک عمل . سینی چای را به دستم داد تا پذیرایی کنممامان

مامان کنار خاله زهره نشست و با نیم نگاهی به بابک .کرده و حتما جلسات فیزیوتراپی را پیگیری کنم
  :پرسید

  
   هم که برگزار شد،برای بچه ها چه برنامه ای دارین،قرار عقد رو برای کی گذاشتین؟مراسم چهلم امیر-
قراره هفته آینده به محضر برن و بی سر و .بابک و روجا تصمیم دارن در یک مناسبت مذهبی عقد کنن-

  .صدا خطبه عقد رو بخونن
  !یعنی جشن ندارین؟-

  :بابک گفت. زهره سر تکان دادخاله
معتقده در شرایطی که پویان حال و روز خوبی .ا نمی خوایم جشن بگیریمبه درخواست روج-

جشن عروسی رو برای چند ماه دیگه می ذاریم تا .نداره،صحیح نیست بساط جشن و شادی به راه بندازیم
  .پویان هم فرصت داشته باشه خودش رو پیدا کنه

  . آروم بگیرم می خواد در اون شب شاهد شادی حقیقی اون باشم و از آرامشش،دلم
  : خندید و گفتمامان

  
معلومه که اهل زندگیه و خانواده شوهرش رو .روجا دختر فداکار و با شعوریه که این پیشنهاد رو کرده-

  !خیلی دوست داره
  :خاله زهره به من نگاه کرد و با مهربانی پرسید. تاییدآمیز بر کنج لبهای همه نشستلبخندی

  ن،روز عقد رو مشخص کردین؟تو و شهریار چه برنامه ای داری-
  !ما هم قراره بریم محضر و صیغه محرمیت بخونیم،عقد رسمی می مونه برای بعد-
  یعنی فقط می خواین بهم محرم بشین؟-
  
  .بله،این طوری رفت و آمدمون جنبه شرعی داره و شهریار هم باهاش موافقت کرده-

  :نوشید به خاله زهره نگاه کرد و گفتمامان همان طور که چایش را می . زد و سر تکان دادلبخند
  .دیگه کم کم داره دیر می شه ها.وقتی حال پویان کمی بهتر شد،بهتره برای اونم یه فکرهایی بکنی-
تا دیروز که آوا رو نمی خواست و می گفت ازدواج فامیلی .واهللا من که سر از کار این پسر درنمی یارم-

  .رو قبول نداره
  

به خاطر وضع روحی .ش پیشنهاد می کنم می گه فرصت ازدواج کردن نداره که ارمغان رو بهحاالم
منتظرم یک کمی بگذره و بعد باهاش صحبت کنم باالخره باید تکلیف ما .خرابش نمی خوام بهش پیله کنم

  !رو مشخص کنه تا بدونیم باید سراغ غریبه بریم یا آشنا
  : که تا حاال ساکت نشسته بود گفتبابک

  !پویان زیر بار نقشه های شما نمی ره.ت زحمت نده مامانبی خود به خود-
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  : به سوی بابک چرخید و گفتخاله
  آخه واسه چی،حرف حسابش چیه؟-
شمام بهتره سر به سرش .حرف حسابش اینه که مرغ دل پویان حاال روی بام یه مرد دیگه لونه کرده-

ادامه تحصیل بده پس واقعا فرصتی برای در حال حاضر که پویان قراره .نذارین تا کم کم خودشو پیدا کنه
  .ازدواج نداره

  
  : زهره در حالی که بغض راه گلویش را گرفته بود با آهنگی غمگین گفتخاله

  اگه پویان یه دختر دیگه رو دوست داشته پس چرا حرفی نزده؟-
  .چون غافلگیر شد و قبل از این که به دختره بگه دوستش داره،سرنوشت کار خودش رو کرد-
تو چرا به من چیزی ...! پس برای همینه که این روزها پویان این قدر کالفه و سرگردونه؟ خدای من-

  نگفتی؟
  .آخه به پویان قول داده بودم که تا موضوع رو به دختره نگفته کسی از جریان باخبر نشه-

  : زهره با دقتی وسواس گونه پرسیدخاله
  یعنی از آشناها بوده؟-

خاله زهره به او نگاه کرد اما وقتی سکوتش را دید،دیده بر هم . به زیر انداخت لب فرو بست و سربابک
اشکی گریزان بر گونه های .مامان دست خاله زهره را در دست گرفت و فشرد.دوخت و آهی سرد کشید

 شدت بهچنان دلتنگ ناکامی پسرش بود که نمی توانست خودداری کند،.خاله سر خورد و فرود آمد
  .و با افسوس سر تکان می داداندوهگین بود 

  : بلند شد و در حالی که نیم نگاهی به جمع داشت گفتبابک
  .می رم که تنها نباشه.حتما تا حاال پویان هم برگشته.من می رم خونه-

  : رو به من کرد و گفتبعد
  .خوشحالم که دستت خوب شده،مسلما اگه پویان هم بفهمه خوشحال می شه-
بابک از همه خداحافظی کرد و من برای بدرقه . باور نکرده ام لبخندی کج زدم نشانه این که حرفش رابه

  .به دنبالش رفتم
  : حیاط نگاهی به گلهای رز درون باغچه انداخت،برگ گلی را نوازش کرد و آرام پرسیددر
  چرا وقتی گفتم پویان هم از خبر سالمتیت خوشحال می شه پوزخند زدی؟-
  .دچون باور حرفت برام مشکل بو-
  !تو هیچ وقت نخواستی در مورد پویان قضاوتی منصفانه داشته باشی نیکتا-
  .این اون بود که نذاشته من مهربونیش رو باور کنم-

  : ای نگاهم کرد و بعد زیر لب گفتلحظه
  ...پویان دیگه باید چه کار کنه! خیلی بی انصافی نیکتا-
نه من دیگه اون دختر بچه سالهای پیشم که به .دهدست از ایرادگیری هاش برداره و منو این همه عذاب ن-

می خوام باور کنه که دیگه بزرگ .مراقبت نیاز داشته باشم و نه اون مدافعی که من بخوام ازم حمایت کنه
  .شدم و حاال کسی رو دارم که مراقبم هست

ه سویم چرخید و چند قدم برداشت،اما دوباره ب. به چشمهایم نگریست و بعد به سرعت از کنارم گذشتخیره
  :گفت

  
این درسته که در برابر عشق،غرور مفهومی نداره اما این به .نیکی تو در مورد پویان اشتباه می کنی-

اگه کسی به واسطه عشق قلبش شکست اما غرورش رو حفظ کرد .شرطیه که مطمئن باشی برنده می شی
 یا بونیدما رو محکوم به نامهرپس نمی شه این جور آ.برای اینه که می خواد شخصیتش رو نجات بده

  !سنگدلی کرد
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او بی هیچ تأملی،به سرعت از خانه بیرون . سردرگمی ایستاده بودم و به سخنان بابک گوش می دادمبا
در آن دقایق دلم برای قلب شکسته پویان و اندوه دیدگان بابک .رفت و من در بحر کلماتش غرق شدم

 او ایای برادر کوچکش است و صمیمانه در ناراحتی همی دانستم بابک سنگ صبور دلتنگی ه.سوخت
نیشتر اشک ناغافل به چشمهایم حمله ور شد و من بی آن که بر آن تسلطی داشته باشم .شریک می باشد

  .برای دل دردمند یکی از همبازی های دوران کودکی ام گریستم
  

از شب رفته،اما چراغ اتاق پویان پاسی . شب از پشت پنجره اتاقم به حیاط خانه عمو آریان نگاه کردمآن
  .هم چنان روشن بود

  
کدامین درد،دل پسر کوچک عمو . آن زاویه می توانستم به خوبی حرکت سایه ای مبهم را مشاهده کنماز

را به درد آورده و بی تاب کرده بود که چنین آرام و قرار را از او سلب می کرد؟ کلمات بی وقفه و 
همان طور که اشک آرام آرام بر گونه ام سر می .و بر زبانم جاری می شدناخواسته از ذهنم می گذشت 

  :خورد،زمزمه کنان گفتم
  
بخواب پویان،پسر خوب عمو، و منو به خاطر تمام حرفهایی که تا حاال بهت زدم ببخش و ازم دلگیر -

  .ه برسیبرات دعا می کنم که اندوه عشقت رو فراموش کنی و تو هم به آرامشی که ازت گریخت.نباش
قطرات ریز،کم کم درشت شد و پس از دقایقی با شدت هر چه تمام . آرام آرام شروع به باریدن کردباران

  .تر ادامه پیدا کرد
  

 بر حیاط عمو میخکوب مانده بود؛پویان از اتاق خارج شد و در حالی که سرش را رو به آسمان نگاهم
او از چه ماتمی در حال گُر گرفتن بود که !  خیره شدگرفته بود،زیر ریزش پرشتاب باران ایستاد و به باال

  فقط باران می توانست آتش درونش را خاموش کند؟
  

   شانزدهمفصل
  

 قائدی برای زایمان مرخصی گرفته و ارمغان هم به طور رسمی پست و سمت او را تصاحب کرده بود و خانم
یکردم،مراقب رفتار و برخوردهای او با همان طور که به کارهایم رسیدگی م.پرتالش و فعال نشان میداد

 زود در دل خیلیبا اخالق زودجوش و بگو بخندی که داشت .شهریار و دیگر کارمندان شرکت هم بودم
از دیدن بعضی کارهایش .کارمندها،به خصوص کارمندهای مرد،جایگاه ویژه ای برای خود پیدا کرده بود

ار می بردم،اما او با آسان گیری از کنار قضایا میگذشت و چنان ناراحت میشدم که به ناچار شکایت به شهری
 طور موقت همکار ماست و برای این مدت بهاستداللش هم این بود که ارمغان .راه اغماض را پیشه میکرد

  .کوتاه صالح نیست به او خرده بگیریم
  
 حساسیت هایم نسبت به  این حرف او من هم آرام گرفتم و تالش کردم مانند شهریار فکر کنم و از آن پسبا

  :یک روز از او پرسیدم.برخوردها و بگو بخندهایش با دیگران کمتر شد
  کار تمرین چطور پیش میره،با عطا مشکل ندارین؟-
دوست نداری بیای و وارد .زیاد نه،البته اون به خوبی پویان نیست ولی کامال مشخصه که به کارش وارده-

  گروه ما بشی؟
  !یست؟مگه تعدادتون کافی ن-
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صدای تو برای سوپرانا .یه عده ای رو حذف کرده و به دنبال نفرات جدیده.عطا هنوز داره تست میگیره-
  .مناسبه،شاید بتونی بیای و در تست اون قبول بشی

  .دیگه حوصله شعر و موسیقی رو ندارم،هر چیزی دوره ای داره.برام جذابیتی نداره-
  : را جلو آورد و با شیطنت گفتخندید،سرش

چرا،نکنه چون استاد عوض شده دیگه مشتاق اومدن نیستی؟ اما دوستانه بهت بگم اگه بیای خیلی خوش -
  !عطا از پویان خیلی باحالتره،کلی باهاش تفریح می کنی.میگذره

  :چشمکی رندانه زد و با صدایی پایین گفت. نگاهش کردممتحیرانه
  !رم میشیتعجب کردی؟ ولی اگه خودت یه دفعه بیای،متوجه منظو-
  .چی میخوای بگی؟رک و صریح بگو-
شماره تلفن همه رو گرفته و یه جورایی به همه .به همین زودی بین دخترها کلی خاطرخواه پیدا کرده-

  !محبت داره
  : گزیدم و با تمسخر پرسیدملب
  پویان میدونه چه گرگی رو میون گلهاش رها کرده؟-
  نمیدونم،نکنه تو یک وقت حرف بزنی؟-

  :نیشخندی زدم و گفتم.حشتزده بود وکالمش
تو هم حواست رو جمع .مگه من مفتشم؟ اما مطمئن باش یه روز به گوشش میرسه و خدا به داد اون برسه-

  ! میدونی که پویان متعصبه و از این برنامه ها نفرت داره.کن و به عطا رو نده
طر او به پویان داشت بر سر شوق از این که هشدارم محرمانه بود و حکایت از تعلق خا. خندیدشادمان

  :لبخندی دلبرانه زد و گفت.آمده بود
خودش میدونه خاطرش برام عزیزه،فقط حیف که یه کمی .کاری نمیکنم که پویان دلخور و ناراحت بشه-

  . خشک و یکدنده ست و به آدم روی خوش نشون نمی ده
از .یقی موجی از تحسین احاطه ام کردبرای دقا! پس او هم درگیر کم محلی های پویان شده بود.خندیدم

این که او مانند عطا یا دیگر مردانِ جسور و گستاخ نبود،غرق غرور شدم اما زمانی که لجاجت ها و 
با خود عهد .ستمسرسختی هایش را به یاد آوردم،لبخندم را جمع کرده و درهای تحسین را به روی او ب

،پس صالح نمی دیدم به مسائلی که به او مربوط می شد فکر کرده بودم که کاری به کار پویان نداشته باشم
  .کنم

  
هر روز با او به خانه می رفتم،رفته رفته . به سراغ کارهایش رفت و من هم راهی اناق شهریار شدمارمغان

احساسی نسبت به او در دلم شکل می گرفت که رنگ تعلق داشت و هر چه به زمان موعود نزدیکتر می 
  .من قوت می گرفتشدیم این حس در 

  
 قبل از آن،زیاد شهریار و زندگی او را جدی نمی گرفتم،اما شهریار با شگردی خاص،تمام توجه ام را به تا

پیامهای کوتاهی که هر شب برایم می فرستاد،باعث .خود جلب کرد و مرا به سویی که می خواست سوق داد
 عشق و دلدادگی می وین پیامهای او که بمی شد با خیال او به خواب بروم و هر شب به انتظار رسید

  . داد،تمام فکر و اندیشه ام را پر از یادش کند
  

بعضی از آنها آمیزه ای از مهر را چنان . تخت دراز کشیده و پیامهای شبهای اخیر را مرور می کردمروی
 حال خواندن در.در خود نهان داشتند که دلم می خواست بارها به تکرارشان بپردازم و سیر هم نمی شدم

 بانک محبت بردم،باز هم هدیشب چک عشق تو را ب«یکی از پیام ها بودم و لبخندی بر کنج لبم نشسته بود؛ 
رد .خنده ام گرفت» !دوستت دارم.این بار چک را اجرا گذاشتم تا حکم قلبت را بگیرم.حسابت خالی بود

  .ستاد این کارهاستپای شیطنتی در این پیام مشهود بود و به نظر می رسید شهریار ا
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باز هم شهریار . طور که با گوشی بازی می کردم،پیام کوتاهی رسید و زنگ هشدار به صدا درآمدهمان

با صدایی لرزان خواندم، .سازی از دلدادگی کوک کرده بود و در دل تاریکی شب،آن را برایم می نواخت
چون تو ...هقلب منه دیگ... دونیمی دونی طبق آخرین آمار،کم جمعیت ترین جای دنیا کجاست؟ نمی«

  .چشمهایم را بستم و گوشی را بر روی قلبم فشردم» !فقط ساکن اونی
  

آموخته هایم به من یادآور می شد زمانی . قبال مهر و محبت آشکار شهریار همیشه سکوت کرده بودمدر
وقت آن رسیده پرده از احساس درونی خود بردارم که به ندای قلبی ام ایمان داشته باشم و حاال 

 نفر به اندازه کعشق یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر،یا بزرگ کردن ی«برای شهریار نوشتم، .بود
  ».پس تو هم دنیای کوچک من بمان.دنیا
لیوان شیری را که در . حال فرستادن پیام بودم که چند ضربه به در اتاق خورد و مامان به داخل آمددر

  :شت و پرسیددست داشت روی میز گذا
  شهریار پیامی نفرستاده؟-
  !چرا مامان صبر کن تا برات بخونم-

 شب که مامان لیوان شیر را به اتاقم می آورد،این سوال را می پرسید و من هم پیام های ارسالی شهریار هر
  .را برایش می خواندم

م کم اعتماد و محبت او را هم  در ال به الی آنها به دنبال ردپایی از عشق حقیقی می گشت و شهریار کانگار
  . به خود جلب می کرد

  :کنارم ایستاد و گفت. پیام را خواندم لبخند زد و بلند شدوقتی
می تونه برای اون روز .به شهریار بگو برای رفتن به محضر استخاره کردم،روز سه شنبه خوب اومد-

  .خودشو آماده کنه
  !م کوتاه بزنه،مستقیما به خودت می گه طوری دیگه ناچار نیست حرفای دلش رو با پیااین

  .بعد از اتاقم بیرون رفت. زدم،خم شد و صورتم را بوسیدلبخند
  

شهریار نوشته بود، .با شوق،گوشی را برداشتم. شیر را جرعه جرعه می خوردم که باز پیام کوتاه رسیدلیوان
یداست،من تشنه ی یک لحظه تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیباست،حاجت به بیان نیست که از روی تو پ«

شب تو « زمزمه کردم بزیر ل» .شب بخیر عزیزم.تماشای تو هستم،افسوس که یک لحظه تماشای تو رویاست
  ».هم بخیر شهریار

  
دنیایم سرشار از آرزوهای قشنگ و . بر هم گذاشتم و آن شب تا صبح در خیال و رویا غوطه ور شدمچشم

م که در واژه واژه کالم شهریار می توانم سعادتی را که طالب آن رویاهای شیرین بود و من باور می کرد
 به سرم خراب فلگیرانهاما افسوس که باورهایم خیالی خام بود و حقیقت چیزی بود که غا.هستم پیدا کنم

با اصرار .عصر روز سه شنبه با شهریار و خانواده اش به محضر رفتیم.شد و دنیای قشنگم را درهم کوبید
عمو شاهد .با،عمو آریان و خاله زهره هم به همراه ما و پدربزرگ و مادربزرگ به آنجا آمدندمامان و با

رد پای .ازدواجمان شد؛وقتی دفتر شهود را امضا می کرد برگشت و لحظاتی چند خیره به من نگریست
  ه کردم؛به مامان نگا.بابا بر شانه اش زد و او رو برگرفت و دفتر را امضا کرد.اشک در نگاهش گم بود

  . دیدگانش را گرفت و به روی سمیه خانم لبخند زدنم
  

 که از محضر بیرون آمدیم خاله و عمو آریان به سرعت خداحافظی کردند و در قبال اصرار هنگامی
قرار بود روجا و بابک هم دو روز دیگر عقد کنند و به این .مامان،رفتن به خانه روجا را بهانه قرار دادند

  . را بشناسیمندگیمان موقت و آنها با عقد رسمی چند ماه فرصت داشتیم تا همراهان زترتیب ما با عقد
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زمانی که برای بدرقه،او را تا . آن شب تا دیر وقت خانه ما بود و برای رفتن،به سختی دل می کندشهریار
  :جلوی در خانه همراهی کردم،دستم را گرفت،بوسه ای پرمهر بر انگشتانم زد و گفت

می تونی فردا باهام بیای .می خوام کمی برای خونه خرید کنم. نفر بیاد و خونه رو مرتب کنهقراره یه-
  خرید؟

  
  .فعال عجله نکن،برای خرید لوازم مورد نیاز چند ماه وقت داریم-
  .می یام دنبالت تا با هم بریم بیرون.باشه،پس شام فردا شب رو باید با من بخوری-

موافقتم را که .،به دنبال بهانه ای برای با من بودن می گشتقصدش خرید کردن نبود. زدملبخند
یک ساعت بعد،هنگامی که چشم هایم کم کم با خواب آشنا می شد .گرفت،شادمان خداحافظی کرد و رفت

 شب برو ره«نوشته بود،.خواب آلود آن را خواندم و در دل احساس آرامش کردم.برایم پیام کوتاه فرستاد
  !ها ببیننت،حسودیشون بشه که ماهشون مال منهکنار پنجره تا ستاره 

  ». بخیر ماه قشنگمشب
  

شهریار برای روز و شب بعد هم . روز بعد،با هم بودیم و شب را هم در یک رستوران شیک شام خوردیمتمام
برنامه داشت،اما مامان به او خبر داد که خاله زهره او را برای جشن خانوادگی روز پنج شنبه که به 

  . آنها را قبول کندعوتقد روجا و بابک بود،دعوت کرده و شهریار هم ناگزیر شد به رسم ادب،دمناسبت ع
عمو و خاله زهره به گرمی از ما استقبال کردند و بابک و روجا هم . پنج شنبه به خانه عمو آریان رفتیمروز

ه در کنارم نشسته روجا ک.از پویان خبری نبود.خیلی صمیمانه و دوستانه با شهریار وارد صحبت شدند
  :بود،خم شد و آرام پرسید

  
  خوش می گذره؟-
  : شیطنت نگاهش کردم و گفتمبا
  !آره ولی نه به اندازه تو-
  

روجا بلند شد و سینی را از دست او گرفت و مشغول پذیرایی . زهره با سینی چای به سالن آمدخاله
  .یست و در نگاه گویای بابک خندیدخاله زهره کنار مامان نشست و با میل و عالقه به روجا نگر.شد

سر پیش آورد و علت غیبت . که تا حاال کنار بابک نشسته بود بلند شد و روی مبل کناری من نشستشهریار
  :اما در همین لحظه مامان رو به خاله زهره کرد و پرسید.پویان را پرسید که من اظهار بی اطالعی کردم

  پویان کجاست،پیداش نیست؟-
د تا از دوستاش که می دونستن اون غصه دار مرگ امیره و از همه فاصله گرفته،دوره اش چن.رفته کوه-

وقتی از محضر بیرون اومدیم دوستاش توی ماشین منتظرش .کردن و ترتیب این تفریح رو براش دادن
  .بودن و پویان هم ناچار شد باهاشون بره

  : گفتبابا
جوری کم کم می تونه با حقیقت مرگ بهترین دوستش کنار این .پویان به این تفریح و سرگرمی نیاز داشت-

  !بیاد
به بابک نگاه کردم؛یقین داشتم اگر به خاطر اولین روز حضور . ای سکوت در میان جمع حاکم شدلحظه

آسودگی خیال و آرامشی خاص که بر .روجا نبود حتما با پویان همراه شده و او را تنها نمی گذاشت
 آرام و بی روزبا نبودن پویان می توانستم امیدوار باشم .ای خودم عجیب بودوجودم مستولی شده بود،بر

  .تنشی را در پیش خواهم داشت
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شهریار و بابک که حاال شرایطی مشابه داشتند با هم جور شده و ضمن . روز را با خوشی گذراندیمآن
  شیطنتهای پنهان، 

ن موضوع به من و روجا فرصت داد تا بیشتر ای. یادآوری خاطرات قدیمی گریزی به آن روزها می زدندبا
  :روجا پرسید.کنار هم باشیم و از دیدن تفاهم مشترک مردهای زندگیمان لبخند بزنیم

  !از ارمغان چه خبر؟ شنیدم همکارت شده-
  
  .موقتا بله-
  
  .بابک می گفت عضو اصلی گروه انتخابی دوست پویانه و قراره با اون همکاری کنه-

  :روجا خودش را جلو کشید و محرمانه گفت.دادم سکوت سر تکان در
  می دونستی؟.گمونم خیال دارن اونو برای پویان خواستگاری کنن-
  حاال این خواسته خاله زهره ست یا خود پویان حرفی زده؟.نه،نمی دونستم-
ن با شناختی که من ازش پیدا کردم گمون نکنم خاله و عمو بدون صالحدید او.حتما این خواسته خودشه-

  .مگر این که بخوان برای سر و سامون دادن به اوضاع فکری پویان،خودشونی اقداماتی کنن.کاری بکنن
  : گفتممتفکرانه

خاله هم که می گفت پویان .اما پویان و ارمغان هیچ نقطه مشترکی به جز گرایش به موسیقی با هم ندارن-
  .مخالفت می کرده

  
سور و بی پرواست و پویان خوددار،متین و تا حدودی هم ارمغان شاد،ج.منم وقتی شنیدم تعجب کردم-

منم از مخالفت پویان باخبرم، اما انگار جدیدا نظرش تغییر ! به این ترتیب نمره تفاهم اونا صفره.مرموز
  .کرده و راضی شده

  
  !حاال کی قراره خواستگاری کنن-
  
پویان .ر بشه و بعد اقدام کننگمونم منتظر هستن کمی اوضاع روحی پویان بهت.بابک می گه به زودی-

البد قبل از رفتنش خواستگاری رو .کارشناسی ارشد قبول شده و قراره برای ادامه تحصیل به تهران بره
  .انجام می دن

  
  :لبخند زد وگفت. روجا خیره نگریستمبه
  
 از از قرار معلوم شب گذشته اسامی.نمی دونستی قبول شده،مگه نه؟ منم خودم چند ساعت پیش شنیدم-

پویان هم وقتی در محضر بودیم این خبر رو به بابک داد و خاله و عمو هم تازه .طریق اینترنت اعالم شده
  .فهمیدن

  
پویان مستحق موفقیت بود و شنیدن خبر قبولی او برای من که آرزوی . دل احساس شادمانی می کردمدر

 می گرفت و من سزای تنبلی ها و او مزد سخت کوشیهایش را.رفتن به دانشگاه را داشتم لذت بخش بود
  . های دیگران بر سر شوق می آمدمموفقیت عدم پیگیری هایم،ولی همیشه از

  
  : در تکمیل سخنانش گفتروجا

اگه قبل از رفتن برای خواستگاری اقدام کنه،ارمغان هم .پویان هفته دیگه می ره تهران که ثبت نام کنه-
  ! بکنهوقت کافی داره که برای جوابگویی فکرهاشو
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آن دو از نظر فکری و رفتاری به قدری از هم دور بودند که بعید به نظر می . و سردرگم شده بودمگیج

رسید بتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ولی ظاهرا زیبایی ارمغان و لوندیهایش آن قدر کارساز بوده 
اما چیزی . با او فکر کندازدواجته و به که پویان را مجذوب و متقاعد سازد تا این همه تناقض را نادیده گرف

ته دلم می گفت موضوع خواستگاری از ارمغان جزو شگردهای خاله زهره است تا او را از فکر و خیال 
  . بیرون بیاورد

  
هنگام خداحافظی،شهریار . اصرار خاله زهره تا شب کنارشان ماندیم و بعد از صرف شام به خانه برگشتیمبا

برای روجا سر فرود آورد و یک بار دیگر .ا فشرد و از عمو و خاله زهره هم تشکر کردصمیمانه دست بابک ر
  .پیوند او و بابک را تبریک گفت

  
شهریار جلوی در خانه توقف کرد و به ماشین . نیز از آنها تشکر کرده و قدم زنان راهی خانه شدیمما

  .خودش تکیه داد
مامان قبل از . درایت ما را تنها گذاشته و به داخل خانه رفتند و بابا که متوجه درنگ او شده بودند،بامامان

  :آن که در را ببندد،گفت
  !بهتره توی ماشین بنشینید و حرف بزنید،این طوری بهتره-
  .باشه مامان-

  : گفتشهریار
  .پس با اجازه تون یه دور کوچولو می زنیم و برمی گردیم-

  : دهان باز کرد اما شهریار با خنده گفتمامان
  
  !نگران نباشین،نیکی رو زود برمی گردونم،به هر حال دیگه بهش محرمم-

ندایی .به نحو مبهمی حس کردم لحن شهریار با کنایه همراه است. حرفی نزد و به داخل رفتمامان
هشداردهنده وادارم می کرد به او تذکر دهم،اما می ترسیدم به او بر بخورد و در ابتدای راه،میان او و 

  .ب شودمامان شکرآ
  

  :به طرفم برگشت و گفت.خود نیز سوار شد و ماشین را روشن کرد. در را گشود تا سوار شومشهریار
ساعت پنج .فردا می یام دنبالت تا بریم خرید کنیم.باید فکر بخاری برای خونه باشیم.هوا کمی سرد شده-

  خوبه؟
  
  : گیجی جواب دادمبا
  
  ...نمی دونم-
  مامانت اجازه بگیری،هان؟برای خرید که قرار نیست از -

  :بی پروا پرسیدم.آن قدر رک و صریح طعنه زده بود که جای انکار باقی نمی گذاشت. کردمنگاهش
  تو با اجازه گرفتن من مشکل داری؟-
  

  : بلند کشید،دستهایش را روی فرمان گذاشت و قاطع و محکم گفتنفسی
ما دو تا آدم عاقل و بالغ هستیم که .من خوش ندارم برای هر کاری اجازه بگیرم! گوش کن نیکی-

اگه بخوام طبق خواسته تو یا خاله رفتار کنم،حس بدی .خودمون می تونیم برای خودمون تصمیم بگیریم
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 می یاد و می مدرسته که باید بعضی مسائل رو رعایت کرد،اما من از این قید و بندها بد.بهم دست می ده
  .خوام تو هم منو در منگنه قرار ندی

  
ی برخالف نظر تو رعایت این اصول،قید و بند نیست بلکه مالحظاتیه که تا وقتی رسما زن و شوهر ول-

  .نشدیم،باید بهش پایبند باشیم
  یعنی میگی حق ندارم برای خرید بخاری بیام دنبالت و ازت نظرخواهی کنم؟-
  !من کی این حرف رو زدم؟-

  : کرد و با دلخوری پرسیداخم
  
  برای چی باهام مخالفت می کنی؟پس حرف حساب تو چیه،-
تو نسبت به مامان،غیرمنصفانه .فقط می گم نوع برخورد و طرز فکر تو رو نمی پسندم.من مخالف تو نیستم-

  .قضاوت می کنی
  ...دلش نمی خوادپشت سرمون حرف و حدیث باشه و. اگه سختگیری می کنه به خاطر خودمونهاون

شدیم؟ در ضمن آدم یاوه گو بسیاره،بذار هر کی هر چی می مگه ما به هم محرم ن! چه حرف و حدیثی؟-
  !خواد بگه

  .این طوری هیچ مشکلی پیش نمی یاد.اما من دوست ندارم سوژه دیگرون باشم-
  : تمسخر گفتبا
  !اگه دنبال بهانه نباشی،مشکل هم به سراغت نمی یاد-
  منظورت از این حرف چیه؟-
  
  :ست،بعد با صراحت گفت من که سرسختانه منتظر جواب بودم نگریبه
فکر می .می دونم برای این حرف دلیل خاصی ندارم،اما حس می کنم خاله زیاد از من خوشش نمی یاد-

  .کنم اگه خواسته تو نبود،اون هیچ وقت به ازدواج ما رضایت نمی داد
ر سمیه به هر حال تو پس.مامان و بابا دوستت دارن و تو براشون خیلی عزیزی.اشتباه می کنی شهریار-

  !خانمی
  
نگاهش یه جورایی .برای عمو علی شاید،اما در نگاه خاله مژگان یه چیزی هست که به من هشدار می ده-

  !غریبه
  

مامان به شدت تالش .شهریار باهوش بود و نمی شد او را فریب داد. سکوت به رو به رو خیره نگریستمدر
با . ولی او با درایت،این احساس را دریافته بودمی کرد تا شهریار متوجه عدم تمایلش به این وصلت نشود

 متمسکی برای کنایه عدهااین حال نمی خواستم به شهریار اجازه دهم به این اندیشه پر و بال دهد و ب
  :با لحنی حق به جانب گفتم.هایش پیدا کند

  
اد باهات قاطی اگه می بینی زی.آینده بهت ثابت می کنه این طور نیست و مامان تو رو خیلی دوست داره-

اون ذاتا جزو آدمائیه که دیر با کسی صمیمی می .نمی شه به خاطر اینه که اخالق خاص خودشو داره
 به مامان دبای.شه،آدما رو در موقعیت های مختلف محک می زنه و بعد در موردشون قضاوت می کنه

  .فرصت بدی تا به تو عادت کنه
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دلم می خواد منو،نه داماد،بلکه پسر خودش بدونه و .تش ندمپس باید خیلی مراقب خودم باشم تا آتو دس-
یه روز اون قدر باهاش راحت باشم که بهش بگم هر چیز یا هر کس که به نوعی به نیکی عزیزم مربوط 

  .بشه،برام ارزشمنده و به اندازه دنیا برام می ارزه
  

بود که به سرعت یخ میان ما را نگاهش چنان مهربان و سرشار از عاطفه شده . با این حرف خندیدشهریار
دستم را در دست گرفت،فشار اندکی به .ذوب کرد و آتشی تند از اشتیاق در زیر پوستمان شعله ور ساخت

 با شوق به طرفم وآن داد و بعد همان طور که خیابان را می نگریست،بر پشت دستم بوسه ای آرام زد 
دقایقی چند ماشین را در .ز این نگاه محو می شدمنگاهش برق تمنا داشت و من قطره قطره در را.برگشت

  .حاشیه خیابان متوقف کرد و من با چشمهای بسته اسیر دنیای شیفتگی شدم
  

هنگام پیاده شدن همه وجودم . ماشین را به حرکت درآورد و دقایقی بعد جلوی در خانه توقف کرددوباره
لبم چنان سرسخت می تپید که باورش برایم دور آینده با دورنمایی رویایی پیش رویمان بود و ق.می لرزید

  .از انتظار و بعید می نمود
  

 شب شهریار تا نیمه های شب با فرستادن پیام های کوتاه من را غرق در اعجاب عشق کرد و من با خیال آن
  . مهر او که اندک اندک هستی ام را تسخیر می کرد،آشنا شدم

  

   هفدهمفصل
  

  :به نرمی گفت.در آینه به من نگریست چادرش را مرتب کرد و مامان
  
دلم نمی خواد آریان و زهره ناراحت .کاش قرار خریدت با شهریار رو در یه روز دیگه گذاشته بودی-

به هر حال مهمونی امشب به خاطر قبولی پویان در دانشگاهه و بهتر بود تو هم در اون شرکت می .بشن
  .کردی

  
عمو آریان هم وقتی . چرا نمی تونم امشب در جمعتون باشممن که از خاله عذرخواهی کردم و گفتم-

ما چند روز پیش می خواستیم بریم خرید که عقب .توضیح منو شنید حرفی نزد و به شهریار هم سالم رسوند
  .افتاد و به امروز موکول شد

  
 می دیدیم اما هم من و هم بابات صالح.خب اونا نمی خواستن تو و شهریار رو در رودربایستی قرار بدن-

  .که شما خریدتون رو برای یه روز دیگه بذارین و دعوت زهره و آریان رو قبول کنین
چشم مامان،اگه فکر می کنین این طوری بهتره،با شهریار حرف می زنم و خرید رو به فردا موکول می -

  .کنیم
  

ک ساعت دیگر شهریار به قرار بود تا ی.به سوی گوشی تلفن رفتم. لبخند زد و با رضایت سر تکان دادمامان
دنبالم بیاید و حتم داشتم در آن لحظه می توانم او را در خانه پیدا کنم،اما وقتی تلفن چند بار زنگ خورد 

  . را از پریز بیرون کشیده استتلفنو او گوشی را برنداشت به این نتیجه رسیدم که یا در خانه نیست یا 
  :االخره جواب داد و گفت همراهش را گرفتم که پس از چند بوق بشماره

  
  !جانم نیکتا،بفرمائید-
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  .سالم-
  سالم عزیزم،آماده ای؟-
  !از حاال؟ مثل این که قرار ما یک ساعت دیگه بود-
  .آخه دارم می یام دنبالت.می دونم،ولی بهتره بری زودتر آماده بشی-
  : مامان که نشسته بود و به سخنانم گوش می داد نگاه کردم و گفتمبه
  ...می خواستم بگم اگه ممکنه...شهریارگوش کن -
  چی ممکنه قشنگم؟-
  
  .بخاری رو فردا هم می شه خرید.خب می گم اگه می شه خرید رو برای فردا بذاریم-
  واسه چی،مگه امروز چشه؟-
  : تردید گفتمبا
  .هیچی،فقط فکر می کنم اگه امروز به مهمونی عمو آریان بریم بهتره-
  دی یا مامانت هم کمکت کرده؟خودت تنهایی این فکر رو کر-
 زهری که در کالمش بود دلم به درد آمد،اما برای این که مامان متوجه تکه پرانی او نشود،با مالیمت از

  :گفتم
  .به هر حال پویان همبازی تو هم بوده و اگه ما در مهمونیش شرکت کنیم خوشحال می شه-
من و تو قرار گذاشته بودیم امروز برای خرید .رمببین نیکتا،من عالقه ای به شرکت در این مهمونی ندا-

  .بخاری به بازار بریم
 می خوام همان طور که من به خاطر این خرید قرار مالقاتم با محسن رو به هم زدم،تو هم بهانه نیاری ازت

  باشه عزیزم؟.من حداکثر تا یه ربع دیگه جلوی خونه تون هستم.و بری هر چه زودتر آماده بشی
  : آرام گفتم گزیدم ولب
  .باشه-
  

  :مامان با هوشیاری همیشگی پرسید. را گذاشتم و سر به زیر انداختمگوشی
  قبول نکرد، درسته؟ -
به نظرم صحیح نیست وادارش کنیم به جایی بره که .می گفت دلش نمی خواد در این مهمانی شرکت کنه-

شهریار هنوز .گانگی اونا رو بیشتر کنهمی ترسم باز هم حرفی بین اون و پویان پیش بیاد که بی.دوست نداره
  .از برخورد متعصب پویان ناراحته و برای همینه که دیگه با اون قاطی نمی شه

  .اگه اونم اعتراض نکرده بود خودم به شهریار تذکر می دادم.ولی در اون جریان کامال حق با پویان بود-
همین .خواد شهریار با شما هم غریبه بشههیچ دلم نمی .خواهش می کنم این کار رو هرگز نکنین مامان-

  .قدر که از پویان خودش رو کنار می کشه کافیه
  

نگرانی من را کامال احساس کرده بود و ظاهرا او هم نمی خواست بین خودش . در سکوت نگاهم کردمامان
  :به ناچار بلند شد و گفت.و شهریار فاصلهای ایجاد کند

و عاقالنه هم همینه که اون رو سر لج نندازی،پس هدیه پویان رو خب حاال که مجبوری با شهریار بری -
حداقل با بردن هدیه به پویان می فهمونم که تو مثل اون یکی همبازی قدیمیش بی .بده تا براش ببرم

  !معرفت نیستی
ت می دانستم این حرفها را از سر ناراحتی می زند و از شهریار دلخور اس. زیر چشم به مامان نگاه کردماز

  .اما برای آرام کردنش هیچ توجیهی نداشتم و نمی توانستم عدم همراهی شهریار را الپوشانی کنم
دلم بدجوری . کادوپیچی شده را به دست مامان دادم و او به سرعت آن را گرفت و از خانه خارج شدبسته

مامان و شهریار از این که بخواهم بین .گرفته بود و احساس می کردم به طرز دردناکی غصه دار هستم
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 دار شود که کار دامنهقرار بگیرم و میانه داری کنم وحشت زده بودم و می ترسیدم این اختالفات آن قدر 
  .از پنهان کاری گذشته و آشکار گردد

  
 طی روزهای گذشته،چندین مورد پیش آمده و مشخص شده بود که در بعضی امور،مامان و شهریار در

  .ا قبول ندارند و با گوشه و کنایه آن را به زبان می آورندکارها و برخوردهای همدیگر ر
 شنیدن صدای زنگ متوجه شدم تمام دقایقی را که در تنهایی بوده ام فکر کرده و هنوز آماده نشده با

  :دکمه آیفون را فشردم و به شهریار گفتم.بودم
  .بیا داخل،دارم آماده می شم-
  .داخل نمی یام،همین جا منتظرت می مونم-
  

اولین بار بود که برای خرید لوازم زندگی . به اتاقم رفتم و یکی از جدیدترین مانتوهایم را پوشیدمشتابان
به خود در آینه نگاه کرده و سپس .با شهریار همراه می شدم و دلم می خواست مرتب تر از همیشه باشم

  .خارج شدم
سالم .باد به سر و صورتش می ریختموهای اندکی بلندش با حرکت . به ماشین تکیه داده بودشهریار

سر تا .عینکش را باالی سرش زده،کت اسپرت شیکی به همراه شلوار جین چسبانی به تن کرده بود.کردم
 و با لحنی ندنگاهش روی صورتم ثابت ما.پایم را مشتاقانه برانداز کرد و سالمم را به گرمی جواب داد

  :شیرین پرسید
  
  !ایش کنی؟ قشنگترت می کردنخواستی برای دل همسرت کمی آر-
  .میستی خونه که نیتو.رونی بمی ری از خونه ممیما دار! اری نه شهریوا-

 قی دقی شد نگاهی زد و سوار می را دور منیسوار شدم و به او که ماش. شد و در را باز کردخم
 دیده تا در د صرف کریادی داد وقت زی به دنبالم آمده بود و نشان مزی و توجه برانگپیانداختم؛خوش ت

  . و برازنده باشدیمن خواستن
شهریار بخاری ماشین را روشن کرد . شناور بود،گرمم نمی کردنی که در ماشی مطبوعی بود و موج هواسرد

  :و گفت
  
  به خاله که گفتی شام را با هم می خوریم؟-
  .آره می دونه،اما باید تا قبل از ده شب به خونه برگردم-

به نحو انکارناپذیری روی .را به طرفین تکان داد و ماشین را به حرکت درآوردسرش . و نگاهم کردبرگشت
از سکوتی که میانمان جاری شده بود،بدم می .تذکرهای مامان حساس بود و واکنش نشان می داد

  :مدستهایم را به هم مالیدم و گفت.برای از بین بردن این دیوار یخی دست به تالش زدم.آمد
  .های تابستونه اما سرمای زمستون به سراغمون آمدهچه قدر سرد شده،آخر-

با لحنی .خود را به آن راه زدم و وانمود کردم متوجه دلخوری اش نشده ام. با حرکت سر تایید کردفقط
  :شاد پرسیدم

  
  می خوای بخاری چه مدلی بخری،دیواری یا مبله؟-
  !این به خواست تو بستگی داره، انتخابش با خودته عزیزم-
  :با شادی اغراق آمیزی گفتم.که باالخره به حرف آمده بود خوشحال شدم این از
  !از اونایی که شکل شومینه ست.حاال که حق انتخاب با منه،پس مبله می خریم-
  باشه،ولی چه رنگی باشه؟-
  !رنگ دیوار هال خونه تو-
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  : و با طنز پرسیدخندید
  !خونه من یا خونه هر دوتامون؟-
  !خب منظورم خونه ماست-

  :شهریار با لحنی وسوسه گر پرسید. این حرف را می زدم حس کردم سرخ و برافروخته شده اموقتی
  دوست داری اول یک سری به خونه خودمون برنیم؟-
  که چی بشه؟-
  

  :خنده بلندی کرد و با رندی گفت. که خود را به تجاهل زده امفهمید
  !رنگ اون بخریمکه بریم ببینیم دیوار چه رنگیه،اون وقت بریم بخاری هم-
مگه نگفتی دقیقا همرنگ دیوارهای خونه سمیه خانمه؟ پس زرنگی .من رنگ دیوارها یادمه! ای بدجنس-

  !موقوف
  
  !ای بابا،دلمون خوشه به هم محرم شدیم-

دستش را به نشانه تسلیم باال آورد و .راز نگاهم را دریافت. ظریف به چهره آوردم و نگاهش کردماخمی
  :گفت

چی شما بگین،فعال که ریش و قیچی توی دست شما خانمهاست و منم اسیر این قید و بندها باشه، هر -
  ! کردین

  
 کنایه آشکاری به رد پای مامان و سفارشهای موکد او زد و مالحظات اجتماعی را اسارت و قید و بند باز

امروزمان با تلخی خواستم جوابی متقاعدکننده بدهم ولی ترسیدم دوباره ناراحت شود و همراهی .خواند
 جاز،فضای موسیقیطنین .شهریار پخش ماشین را روشن کرد و صدای آن را کامال زیاد کرد.توأم شود

از .سیستم صوتی قوی باعث جلب توجه مردم رهگذر و ماشین های کناری می شد.کوچک ماشین را انباشت
د می زد و با به رقص درآوردن نگاه خیره آنها می فهمیدم که متعجب هستند،اما شهریار با رضایت لبخن

  .انگشتانش بر روی فرمان ماشین،آهنگ را همراهی می کرد
  

 وقت از نوای گیتار برقی و جاز خوشم نمی آمد،اما شهریار ظاهرا از شنیدن این سبک آهنگها لذت هیچ
بان التین از ز.می برد،حاال با نوای خفه و مبهم خواننده،همصدا شده و زیر و بم آهنگ را دنبال می کرد

 برای زنگ گوشی ود،حتیخیلی سر رشته نداشتم و برایم جذابیتی نداشت ولی او که کامال با آن آشنا ب
  .همراهش هم از آهنگهای غربی استفاده می کرد و آنها را به زبان اصلی و مادری اش ترجیح می داد

سرم سنگین بود .و سردرگم بودمزمانی که از ماشین پیاده شدم،کامال گیج . به مرکز خرید رسیدیمباالخره
سردرد حالم را دگرگون می کرد و به سرعت به مرحله بی حوصلگی و .و شقیقه هایم ضرب گونه می نواخت

  .عصبانیت سوق می داد
  

گوشه .قدمهایم در کنترلم نبود و تعادل نداشتم. به طرفم آمد و با هم از عرض خیابان عبور کردیمشهریار
  :آرام پرسید.با تعجب نگاهم کرد و بعد دستم را در دست گرفت. گرفتمکاپشن کوتاهش را در دست

  حالت خوبه؟-
  !آره،فقط کمی گیجم-
  چرا،تو که خوب بودی؟-

  :با تأنی گفتم. خواستم بگویم تاثیر صدای بلند آهنگ گوشخراشی است که شنیده امنمی
  .گمونم فشارم افتاده-
  ...ای یامی خوای یه چیز شیرین بخوری؟ مثال نون خامه -
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  .نمی خوام از شیرینی متنفرم-
  
برعکس من که عاشق شیرینی ام،یادته بچگی هات هم شیرینی هاتو می دادی .برای همینه که الغر موندی-

  به من؟
  :همان طور که دستم را می فشرد گفت. کردم لبخند بزنمسعی

  .ریاین طوری که نمی تونی زیاد راه ب.حداقل یه آب میوه یا شکالت داغ بخور-
  .فقط اگه می شه یک جایی بنشینیم.همین هوای سرد حالم رو جا می یاره.نگران نباش،خوب می شم-
  : دور و بر نگاه کرد و با اشاره به سکوی مغازه ای که تعطیل بود،گفتبه
  .اون جا خوبه،بیا بنشین-
به چهره ام نگریست .شهریار از مغازه کناری یک برگ روزنامه گرفت و من روی آن نشستم. آن سو رفتیمبه

  :و گفت
  !رنگت پریده،همین جا باش تا من برگردم-

به در بسته مغازه تکیه .به جهت مخالف رفت و کمی آن سوتر وارد مغازه ای شد. حوصله سر تکان دادمبی
با صدای .لحظاتی بعد احساس کردم که حالم بهتر و سردردم کمتر شده است.دادم و چشمهایم را بستم

  .ودمشهریار چشم گش
  

  : چای داغ که بخار مالیمی از روی آن بلند می شد را به سویم گرفت و گفتلیوان
  !برات خوبه.بخور،داخلش نباته-
  

احساس گرما همه وجودم را در خود فشرد و باعث شد سرحال . را گرفتم و جرعه جرعه نوشیدملیوان
سین بود نگریستم و برای به چشمهایش که غرق در تح.شهریار راضی و خندان نگاهم می کرد.گردم

  :شادمان پرسید.آسودگی خیالش لبخند زدم
  
  بهتری؟-
  .ممنون.آره خوبم-
  

از بدحالی خود .دستش را به زیر بازویم انداخت و راه افتاد. خالی را گرفت و کمک کرد تا بلند شوملیوان
جیه کند و من ناگزیر حاال شهریار بهانه ای داشت تا بتواند حرکات افراطی اش را تو.پشیمان شده بودم

 آن روز با شخص کهآن قدر خوش شانس بودم .بودم در قبال این مهرورزی آشکار،کامال سکوت کنم
  .آشنایی برخورد نکردیم و خیلی زود هم بخاری مورد نظرمان را یافته و راهی خانه شدیم

 آن آهنگهای مسخره  مسیر برگشت،سر شهریار را با حرف زدن گرم کردم تا دوباره هوس گوش دادن بهدر
تصمیم گرفتم شب که به خانه برمی گردم،از بین سی دی های صوتی چند تایی را انتخاب .را پیدا نکند

 آن آهنگها گوش بهبه این ترتیب وادارش می کردم هر زمان با من است .کرده و در ماشین شهریار بگذارم
  .کند تا دیگر دچار این سردردها نشوم

  
نشسته .دیوارها بود و شهریار ان را در جایی که از قبل در نظر گرفته بود نصب کرد تقریبا همرنگ بخاری

فضای خانه خیلی سرد بود و دلم می خواست هر چه زودتر کار شهریار تمام .بودم و به تالش او چشم داشتم
  .شود و بخاری را روشن کند

  
  :خندید و گفت. بار برگشت و به من که خود را در مبل مچاله کرده بودم نگریستیک

  .کاپشن منو بردار و بپوش،االن کارم تموم می شه-
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وای شهریار،تو چه طور توی این خونه یخی دوام آوردی؟ می دونی ما از کی بخاری روشن می -
  شبها سردت نمی شه؟...کنیم

  !نه، یاد یه نفر بود که گرمم می کرد-
  

نمی دانم چرا حرفهای . او را برداشتم تا بپوشمنگاهم را دزدیدم و شتابان کاپشن. حرف را زد و خندیداین
به ساعت . شاید صراحت و رک گویی اش سبب می شد نتوانم با او راحت باشم.شهریار دستپاچه ام می کرد

 آرزو کردم،ای کاش لحظهبرای یک .نگاه کردم، هشت شب بود و تا دو ساعت دیگر باید به خانه می رفتم
وقتی بخاری را روشن کرد و شعله های آبی رنگ آن به رقص .رگردمهمین حاال می توانستم به خانه ب

شهریار دو صندلی آورد و رو در .درآمد،شتابان به طرف بخاری رفتم تا دستهای یخ زده ام را گرم کنم
  :روی هم کنار بخاری گذاشت،اشاره کرد و گفت

  .بنشین تا گرم بشی،منم یه قهوه داغ درست می کنم و برمی گردم-
  .ی داری،چای درست کناگه چا-
  باشه،راستی شام رو بیرون بخوریم یا سفارش بدیم برامون بیارن؟-
  !من که حاضرم از گرسنگی تلف بشم،اما در این هوای سرد بیرون نرم-
شماره تلفن رستوران صفحه اول .پس بهتره گوشی رو برداری و خودت سفارش شام دلخواهت رو بدی-

  .شتراکم هم زیر اونهشماره ا.دفترچه تلفن نوشته شده
 طرف آشپزخانه رفت و در همان حال پیچ گوشتی و وسایلی را که در دست داشت روی میز به

  :پرسیدم.گذاشت
  تو چی می خوری؟-
  .هر چی تو سفارش بدی-
  .ولی شاید تو دوست نداشته باشی-
  
  : داخل آشپزخانه سرک کشید و با شیفتگی گفتاز
  
  .پس انتخاب با خودت.ه باشی منم دوست دارمهر چی تو دوست داشت.نگران نباش-
دقایقی بعد شهریار با سینی چای .به شماره یادداشت شده زنگ زدم و سفارش غذا دادم. سوی تلفن رفتمبه

روبهرویم نشست و من .از کنار کاناپه میز کوتاهی برداشت و آن را نزدیک بخاری گذاشت.به سالن آمد
  .چشم به آتش گرمابخش بخاری دوختم

  :لبخند زد و مهربانانه گفت.برگشتم و در دیدگانش نگریستم. می کردم شهریار با دقت نگاهم می کندسح
  اجازه می دی ازت یه خواهشی کنم؟-
  .بگو-
  
من عاشق اینم که تو در نهایت آراستگی .دلم می خواد وقتی با هم هستیم تو رو متفاوت با محیط کار ببینم-

  .باشی
  .ر نمی کنم سر و وضعم بد یا شلخته باشهفک.متوجه منظورت نمی شم-

  :گفت.دستم را در دست گرفت و با دقتی خاص چهره ام را کاوید. شد و کنار صندلی ام زانو زدبلند
ولی اگه دستی توی صورتت ببری،ابروهات را باریک تر و صورتت رو کمی .معلومه که نیستی عزیزم-

فسونگر تواَم و می خوام همیشه تو رو در بهترین من عاشق زیبایی ا.آرایش کنی،خیلی زیباتر می شی
 به این یمی خوام پز داشتن تو رو به همه عالم و آدم بدم و از اینکه صاحب همسر.حالت ممکن ببینم

  .دلفریبی هستم به همه دنیا فخر بفروشم
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م در اما در اون صورت تو صاحب این قشنگی و دلفریبی نیستی چون با نمایش دادن اون،دیگرون رو ه-
  .لذت بردن ازش شریک کردی

  !بی خیال این حرفها نیکی جان،مهم اینه که دل منو به دست بیاری-
فکر نمی کنم .ولی من نمی تونم به بهانه به دست آوردن دل تو،خودمو دستمایه نگاه هرزه دیگرون کنم-

  !ه باشهغیرت تو هم قبول کنه همسرت مجبور باشه نگاههای آلوده دیگرون رو به دنبال داشت
  :با لبهایی مرتعش و صدایی لرزان گفت.بخار مالیم نفسهایش به صورتم می خورد. را جلو آوردصورتش

  .منطق همه مردها یکسانه،اونا همه شون زیباپسند و کمال گرا هستند.نگاه هیچ مردی آلوده نیست قشنگم-
متفاوت با یکدیگر بود و شهریار دیدگاه ما کامال مغایر و . توانستم فحوای کالم شهریار را درک کنمنمی

  ...حاضر نبود اشتباهاتش را بپذیرد
  

رایحه خوش ادوکلنش که انگار تازه به خود زده بود،یکباره مرا به یاد یک حادثه . را به زیر انداختمنگاهم
  .مشابه انداخت

  
 جابه جا شدم و کمی.نمی دانم کجا،اما به نحو غریبی برایم آشنا بود. بو را قبال هم حس کرده بودماین

به .شهریار هم خود را کنار کشید و با تکیه به دستها، به فکر فرو رفت.لیوان چای را از روی میز برداشتم
 به اطراف چرخاندم و نشوم،چشم سکوت معنادار او ری که درگنی ایبرا. گرفته و متفکرش نگاه کردممرخین

  :پرسیدم
  
  یشه هستن؟این عکسها چیه به در و دیوار سالن زدی،هنرپ-
  .اینا چهره های معروف دنیای امروز هستن! نمی شناسیشون؟-
  کدوماشون پسرخاله ات هستن؟-
  .هیچ کدوم،اما هنرپیشه و خواننده های مورد عالقه منن-

شهریار بلند شد و به طرف .صدای زنگ خانه به گوش رسید. نزدم ولی اعتراض آمیز به او نگاه کردمحرفی
  :اشت و پرسیدگوشی را برد.آیفون رفت

  ...االن می یام...چرا این قدر دیر اومدی...کیه-
  :به من نگاه کرد و کوتاه گفت. را گذاشت و کاپشن خود را از روی میز برداشتگوشی

  .سفارش رو آوردن-
  از کجا می تونم چند تا بشقاب و قاشق پیدا کنم؟-
  .توی کابینتها هست-
  

برای برداشتن پارچ آب به طرف .وسایل مورد نیاز را پیدا کنم بیرون رفت و من خیلی زود توانستم شهریار
می خواستم در یخچال را ببندم که .در آن را باز کردم و از ردیف باال پارچ آب را برداشتم.یخچال رفتم

یکی از آنها نیمه بود و .بودیکباره نگاهم روی طبقه پایین خیره ماند؛چند بطری در کنار هم چیده شده 
آن را برداشتم و سرش را باز کردم،بویی تند و .مورد استفاده قرار گرفته استنشان می داد 

  .به سرعت درش را بستم و آن را در جای خود گذاشتم.ناخوشایند،بینی ام را آزرد
  

گمانهایی در دلم رخنه می کرد و ابهاماتی که . و تردید پنجه های تیز خود را در ذهنم فرو می بردشک
حاال به یاد می آوردم این بو چرا تا این اندازه آشنا . نکرده بودم برایم روشن می شدتاکنون به آنها توجه

 شب بابا به محض آن که مانیک بار در کودکی این بو را در یک مراسم عروسی احساس کرده بودم،ه.بود
ترک دریافت در آن مجلس مشروب سرو شده،با عصبانیت به سراغ من و مامان آمد و خیلی زود مجلس را 

  .کردیم
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خیال این فکر عذابم می داد و برایم زجرآور . خواستم باور کنم شهریار هم اهل این کارهاستنمی
  .حاال می فهمیدم چرا بعد از آمدن به خانه حالش دگرگون و حرکاتش گستاخانه است.بود

ا می شنیدم صدای بسته شدن در خانه و قدمهای سریع شهریار ر. سراپای وجودم را دربرگرفته بودوحشت
  .و تمام بدنم می لرزید

 یک لحظه به فکرم رسید نباید او متوجه شود که من بطری ها را دیده ام یا سر یکی از آنها را باز برای
  .به سرعت در یخچال را بستم و از آن فاصله گرفتم.کرده ام
  : وارد ساختمان شد و با صدایی بلند گفتشهریار

  
  نوز یادته که من از بچگی عاشق اسپاگتی بودم؟ ه! عجب چیزی سفارش دادی عزیزم-
نگاهی به درِ بسته . درِ آشپزخانه رسید و با دیدن من که پارچ آب را در دست داشتم یکباره جا خوردبه

در آن دقایق هنرپیشه کهنه کاری بودم که می دانست .یخچال انداخت،بعد برگشت و با دقت نگاهم کرد
  :رویش لبخند زدم و پرسیدمنقش خود را چگونه بازی کند،به 

  لیوان ها کجاست،پیداشون نمی کنم؟-
باالخره او فریب چهره به ظاهر . آشپزخانه شد و از یکی از کابینتها دو لیوان پایه بلند بیرون آوردوارد

آرامم را خورد،دگرگونی اش رفته رفته فروکش کرد و دوباره راه شیطنت را در پیش گرفت؛ اما من حاال 
 بهانه هایی جای خود را بهبلند می شدم و .دم و فرصت در کنار هم بودن را به او نمی دادمهوشیار بو

عوض می کردم و شهریار با نگاهی سرگردان حرکات من را دنبال می کرد و نمی توانست دلیل آن را 
  .بیابد
تر از ساعت  از صرف شام،سردرد را بهانه کردم و شهریار هم به رغم میل باطنی اش ناچار شد زودبعد

از او و نوع نگاهش که بعد از خوردن شام و توقف کوتاهش در .موعود من را به خانه برساند
 زدن ااگرچه تالش کرده بود ب.آشپزخانه،رنگی دیگر یافته بود،پرهیز داشتم و در ترس و واهمه بودم

د،به راحتی می توانستم ادوکلن،بوی محتویات بطری را از بین ببرد اما من که حاال شامه ام حساس شده بو
  .آن رایحه را تشخیص داده و پی به حقیقتی ببرم که رو در رویم بود و به قبولش ناگزیر بودم

به چراغ های .در طول راه به بهانه سردرد،با او همکالم نشده بودم. ماشین را جلوی خانه نگه داشتشهریار
  :خاموش خانه اشاره کرد و گفت

  
  ور بزنیم تا خاله و عمو علی برگردن؟هنوز نیومدن،موافقی یه د-
  .نه خسته ام،می رم می خوابم تا سردردم بهتر بشه-
  .باشه،آخر شب بهت زنگ می زنم تا حالت رو بپرسم-
  .می خوام گوشی رو خاموش کنم و زودتر بخوابم.این کار رو نکن-
  !ولی من نگرانت می شم-
  .نم خوب می شمگمون کنم دوباره سرما خوردم،استراحت ک.نگران نباش-

  :دستش را به گونه ام کشید و گفت. زدلبخند
  .فردا نمی خواد بیای شرکت،می تونی با خیال راحت استراحت کنی.باشه عزیزم،هر جور که تو بخوای-
  :می خواستم پیاده شوم که خم شد و دستم را کشید و گفت. سر جواب موافق دادمبا
  ... محبت آمیزی،یه چیزیهمین طور خشک و خالی داری می ری؟ یه نگاه-
  !خواهش می کنم شهریار،چند نفر دارن وارد کوچه می شن-

  : را رها کرد و زیر لب غریددستم
  !از زن شرعی خودمون هم باید پرهیز کنیم! ای گند بزنه به این مملکت که آدم توش راحت نیست-
  !مانیممالحظه نگاه دیگرون یک اصل امنیتیه که اگه رعایتش کنیم خودمون در ا-
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  .می خوام آزاد و رها باشم که هر کاری دلم می خواد بکنم.من این امنیت رو نمی خوام-
  :پیاده شدم و به تندی گفتم. بلند شده بودصدایش

  
وقتی صدای .منتظر جواب نماندم،به سرعت در خانه را باز کردم و وارد شدم.من دیگه می رم،خداحافظ-

 کوچه شنیدم،قطرات درشت اشک از چشمهایم جاری نفیر الستیکهای ماشین را روی آسفالت
شاید قضاوتم عجوالنه بود،اما همه چیز حکم بر حقیقت می کرد و من .درمانده و مستاصل بودم.گردید

تصور نمی کردم در اولین هفته های با هم بودن پی به مسائلی ببرم که این . بدبختی می کردماحساس
رفتار می کرد که هرگز متوجه این امور نشده بودم و درک آن به شهریار همیشه طوری .گونه شوکه ام کند

 یالتحسی موذی ذهنم را به تخ.قدری برایم سخت و ناگوار بود که از قبول آن می گریختم
گمان این موضوع که کمد دیواری اتاق شهریار در شرکت چه چیزهای منزجرکننده ای را در .وامیداشت

دبینی هر چه تمام تر به همه چیز مشکوک باشم و بخواهم از آن سر در خود نهان دارد،سبب می شد که با ب
  .بیاورم

  
دلم می .از درون آتش گرفته بودم و مثل کوره می سوختم. و برودت هوا را دیگر حس نمی کردمسرما

اما من که در این رابطه تجربه و .خواست شهریار را از منجالبی که در آن گرفتار شده بود رها سازم
 چیز دیگری در چ نداشتم و اگر می خواستم از مامان و بابا هم کمک بگیرم،جز ناراحتی و تنش هیمهارتی

  به فکرم رسید بهتر است به سراغ یک روانشناس بروم،.انتظارمان نبود
  

 بعد تصمیم گرفتم اول از آشناها که دلسوزتر هستند کمک بگیرم و اگر نتیجه نداد به سراغ دکتر اما
می ترسیدم اگر با بابابزرگ صحبت کنم،طاقت نیاورد و .ن سمیه خانم از همه مناسب تر بوددر این بی.بروم

 خوانده اش هم که دجریان را به گوش مامان و بابا برساند؛ اما سمیه خانم برای حفظ آبروی فرزن
  .بود،حرفی نمی زد و مسلما می توانست کمک فکری خوبی باشد

  
صدای چند بوق به گوش رسید و بعد بابابزرگ جواب .ها را گرفتم طرف تلفن رفتم و شماره منزل آنبه

به یاد عمو آریان افتادم و بعد به بابک و پویان فکر .به سرعت قطع کردم و کنار تلفن چمباتمه زدم.داد
اما به سرعت از خیال .ددر آن دقایق به هر کورسویی امید می بستم تا چراغ راه تاریک مشکلم باشن.کردم

کمک گرفتن از دیگران در هر زمانی می توانست صورت بگیرد،اما اگر دچار خیاالت .شتمآنها می گذ
  . نادرست شده بودم،آن وقت باید برای جبرانش تاوان سختی پس می دادم

  
پتو را روی سر انداخته و . صدای باز و بسته شدن در خانه،شتابان به اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدمبا

  .چشمهایم را بستم
  

کنار تختم توقف .کسی که وارد اتاق شده بود آرام و پاورچین قدم برداشت. بعد در اتاق باز شددقایقی
دستهای نوازشگر مامان موهایم را لمس کرد،خم شد و صورتم را .کرد و با مالیمت پتو را مرتب کرد

چگونه می .داشک از دیدگانم سر می خورد و بر روی بالش می چکی.بعد از اتاق بیرون رفت.بوسید
توانستم به او و بابا بگویم در اولین دیدار و همراهی خصوصی با شهریار،سرخورده به خانه بازگشته ام و 

  رنگ غم و غصه را در نگاه مضطرب آن دو بنشانم؟
  

 همه چیز دست به دست هم داده بود تا تلخی های آن شب را برایم کامل کند؛ در دقایقی که قلبم انگار
از .د و اندوه بود و در برهوت ناامیدی ها سرگردان بودم،پویان با گوشی همراهم تماس گرفتلبریز از در

  : کنایه گفتبا.همان ابتدا مشخص بود قصد دارد با زهر کالمش کامم را تلخ تر از همیشه کند
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اگرچه این انتظار .خیال نمی کردم این قدر بچه و لجباز باشی و هنوز عین کوچیکی هات رفتار کنی-
زیادی بود و تو همیشه ثابت کردی که هنوز همون دختر بچه لوس و از خود راضی و غیرقابل پیش بینی 

  !سابق هستی
  
پویان در بدترین شرایط روحی با من تماس گرفته بود ومن که . شنیدن سخنانش،همه چیز را از یاد بردمبا

م و عصیانم را در قالب کلماتی تلخ و زخم خورده باورهای فنا شده ام بودم،چشمهایم را بستم و تمامی خش
  :با نیش و کنایه گفتم.کوبنده بر سر او هوار کردم

  
  !تو هم همون خروس کله شقی که بودی باقی موندی-
اما همین خروس کله شق الاقل اون قدر درک و معرفت داره که بفهمه پس دادن هدیه ای که در عالم -

چرا جانمازی رو که در روز تولدت بهت هدیه داده ! رگیهپاک بچگی به تو داده شده بود چه توهین بز
 بدی چرا هدیهبودم دست نخورده به من برگردوندی؟ من که از تو توقع هدیه نداشتم،حاال که خواستی 

  چیزی به این مقدسی رو بهم برگردوندی؟
  
  ادی؟مگه تو امانت من رو به خودم پس ند.من کاری رو کردم که تو خودت پیش پای من گذاشتی-
  .من تعهدی رو به تو برگردوندم که هرگز نتونسته بودم بهش پایبند باشم.اما این فرق می کرد-
  !چرا،یعنی برادری کردن در حق من،این قدر برات سخت بود-
  : صدایی که از شدت خشم دو رگه شده بود فریاد زدبا
  چون هیچ وقت نخواستم برادر تو باشم،می فهمی؟...آره-
  ! می اومد برادر من باشی یا کسر شأنت می شد؟واسه چی؟ عارت-
  .تو نمی فهمی دختر،هیچ وقت هم نمی خوای بفهمی من چی می گم-

  : عمیقی کشیدم و داد زدمنفس
در تمام این سالها بهم ثابت کردی .آره نمی خوام بفهمم،چی می گی؟ چون می دونم از من بدت می یاد-

  ...ه همیشه اشکم رو درمی یاری و باهام لج می کنیبرای همینه ک.که چه حسی نسبت به من داری
  .تو باز منظور منو درست متوجه نشدی! دیوونه-
  : خشم گفتمبا
  ...به من نگو دیوونه-
  
  .باشه خانم عاقل،اما اگه عاقل بودی می فهمیدی منظور اصلی من چیه-
  !برام مهم نیست که بدونم چون البد دلیلت خیلی مسخره ست-
  ی می خوای کمی با ادب تر باشی؟بس کن نیکتا،ک-

اما من هنوز از درون می جوشیدم و حاال که کسی را پیدا کرده . نرم شده و لحنش آرام گرفته بودصدایش
با .بودم تا سرش داد بزنم،دلم می خواست همه غصه های درونیم را بر دوش او گذاشته و خود رها شوم

  :صدایی مرتعش گفتم
  
  . هم دست از خودخواهی هات برداریوقتی با ادب می شم که تو-
  .من نه خودخواهم و نه اصراری به اون دارم-
  .هستی ولی باز از سر غرور نمی خوای قبولش کنی-

به نظر می رسید تالش دارد با آرامش بحث را ادامه دهد،ولی در آن دقایق من . اندکی درنگ کردپویان
  :رامی پرسیدبه آ.عاصی تر از آن بودم که متوجه این هدف او شوم

  من چه کار کردم که تو خیال می کنی مغرورم؟-
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  چه کار کردی،یعنی خودت واقعا نمی دونی؟-
  .نه تو بگو-
  
کاری .تو همه خاطرات بچگی منو با پس فرستادن امانتی که بهت سپرده بودم به صورتم تف کردی...تو-

البته اگه کمی عاقل تر . پشتیبان دارمکردی که باور کنم توی این سالها به اشتباه خیال می کردم حامی و
از همون روزایی که باهام لج می کردی و از همه کارهام . رسیدممیبودم باید از خیلی پیش به این نتیجه 

از همون موقع باید می فهمیدم که به خودم دلخوشی الکی میدم و تو نه مثل بابک مالیم .ایراد می گرفتی
تو از خیلی وقت پیش به من فهموندی که برات ارزشی ندارم و . پناه منو مهربونی و نه مثل شهریار پشت و

  ...تو...تو. می کنی فقط به خاطر اینه که مورد حمایت بزرگترها هستملماگه تحم
  

در آن لحظه می خواستم ناراحتی ام را .برای حرفهایم استداللی نداشتم. هق گریه امانم را بریده بودهق
خودم هم می دانستم حرفهایم پایه و اساس .این فرصت را فراهم کرده بودسر کسی خالی کنم و پویان 

  :تپویان که در سکوت به حرفهایم گوش داده بود،این بار با مالیمت گف.درستی ندارد
اگه اون سنجاق سر رو بهت پس دادم برای این نبود که می خواستم ناراحتت .تو اشتباه می کنی نیکی-

ن از عهده این مسئولیت برنمی یام و نمی تونم اون چیزی باشم که تو ازم فقط می خواستم بدونی م.کنم
  .خواسته بودی

  حاال فهمیدی،بعد از این همه سال؟-
  : بلند کشید و به نجوا گفتنفسی

  
  .نه،از همون اول هم می دونستم که من مناسب این تعهد نیستم-
اگه این طوره پس !  نباید متعهد می شدیاون وقت صبر کردی تا سالها بگذره و تازه به فکر بیفتی که-

  چرا زودتر اعتراض نکردی؟
  .چون تا مدتها از سنگینی این بار گیج و سرگردون شده بودم-
  : تمسخر خندیدم و گفتمبا
کی از این گیجی در اومدی،البد همون روزی که سنجاق سر رو بهم دادی تازه به خودت اومده -

  بودی،نه؟
  :ن که از سکوت او جری تر شده بودم،با جسارت گفتمم. کرد و جوابی ندادسکوت

  !چرا ساکتی،نکنه کم آوردی داداش قبل از این؟-
  :با کالمی زهرآگین گفتم. جوابی ندادباز

  
  نکنه هنوزم داری گیج می زنی که جواب نمی دی؟! آهای آقای گیج-

  .ی پرت کردم به جای جواب،تماس را قطع کرد و من هم با ناراحتی گوشی را به طرفپویان
آن قدر . شب کابوس های شبانه به سراغم آمدند و من در هنگامه خواب،با آنها دست و پنجه نرم کردمآن

از خواب پریدم و هراسان به اطراف نگاه کردم تا باالخره قید خواب را زده و برای آرامش خیال به سراغ 
 و راحتی روح و روان می شود و من همیشه از مامان شنیده بودم قرآن خواندن سبب آرامش.قرآن رفتم

در آن دقایق ملکوتی که به وقت اذان صبح نزدیک می شدیم در پرتو کلمات قرآن،آرامشی را تجربه 
  .کردم که تا آن روز حس نکرده و به آن نرسیده بودم

  

   هجدهمفصل
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نم و حاال در  بزیپس از اذان صبح فقط توانسته بودم چرت کوتاه. را با سردردی شدید آغاز کردمصبح
به ساعت نگاه . زدمی شده است در جا غلت منی کوه سنگکی کردم سرم به اندازه یم که احساس یحال

 کردم ی داده بود خوشحال بودم و تالش می به من مرخصاریشهر  کهنیاز ا. بودقهیکردم؛ هفت و ده دق
  . مسائل شب گذشته نکنمریذهنم را درگ

  
از مرخصی دادن « بود اری کوتاه از شهریامیپ. را برداشتمیو گوش دمی همراهم را شنی زنگ گوشیصدا

  ».حتما بیا شرکت! بهت پشیمون شدم و دلم برات تنگ شده
  

اما بعد به فکرم رسید که بهتر است خود » ...نمی یام« گزیدم و در حالی که زیر لب غر می زدم،گفتم لب
حاال که نمی توانستم از .مشکل برخورد می کردمباید عاقالنه با این . نکشمکنار را از جریانات اطرافم

  .کسی کمک بگیرم،باید خیلی دقت می کردم
  

 حدس و گمانم اشتباه بود به آرامش می رسیدم و اگر درست از آب درمی آمد،باید به فکر راه چاره اگر
  .ای می افتادم تا مشکل را برطرف کنم

  
من را به شرکت برساند و مامان هم که نگران سرمای  که متوجه شد زیاد سرحال نیستم،اصرار کرد که بابا

بابا .برای آرامش خیال هر دو قبول کردم و سوار ماشین شدم.ناگهانی هوا بود بر اصرار بابا پافشاری کرد
  :در نیمه های راه گفت

  
  !من و مامانت که اومدیم خونه تو خواب بودی.دیشب زود برگشته بودی-
  .ساعت نه و نیم خونه بودم-
  خاری خریدین؟ب-
  .آره-

بابا کمی کنجکاوی نشان داد و از رنگ و مدل بخاری پرسید،بعد سکوت . کوتاه و مختصر بودجوابم
  :سکوت را شکستم و پرسیدم.کرد

  دیشب خوش گذشت؟-
  .خوب بود،همه بهت سالم رسوندن و سراغت رو گرفتن-
  !همه؟-
  .منظورم روجا،رهام و ارمغان بود...خب-
  : حیرت پرسیدمبا
  !مگه ارمغان هم دعوت بود؟-
  آره،نمی دونستی؟-
  .نه،دیروز بهم چیزی نگفت-
  
  !به هر حال اونم بود و به اندازه زهره خانم و آریان،غصه دار رفتن پویان به تهران بود! صحیح-

این ارمغان هم عجب مارمولکیه،نم «در دل اندیشیدم . خنده و شیطنت را در کالم بابا احساس کردمموج
همه ذهنم درگیر این مسئله شده بود؛پس عمو آریان و خاله زهره باالخره جواب مثبت را از » !دهپس نمی 

  »اما اگر این طوره چرا پویان دیشب خوشحال نبود و با من سر جنگ داشت؟«! پویان گرفته بودند
  : را از خیابان برگرفتم و پرسیدمنگاهم

  قراره کی برن خواستگاری؟-
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اما فکر کنم پویان برای آینده اش نقشه هایی داره که به .ه خانم که حرفی نزدنآریان و زهر.نمی دونم-
  زودی اونو پیاده

  . کنهمی
  
  !خوبه الاقل این جوری سر پویان هم گرم می شه و با دیدن من،دیگه نیشش رو توی دلم فرو نمی کنه-

  :نگاه دریایی اش را به من دوخت و گفت. خندیدبابا
درسته که پویان خشک و سختگیره اما .اما گمونم داری بی انصافی می کنی! اریچه دل پری از پویان د-

به نظر من اون یه پسر خوب به تمام معنیه که هر پدری .به این بدیها هم که تو توصیفش می کنی نیست
  !آرزوی داشتن چنین پسری رو داره

  
ی ارمغان که حاال داره به همون طور برا.خب پس خدا اونو برای عمو آریان و خاله زهره حفظ کنه-

  !مرادش می رسه و باالخره استاد عزیزش رو به تله ازدواج می کشونه
  :بعد با صراحت همیشگی گفت. لبخند زد و سر تکان دادبابا
اونا نقطه مشترک کمی دارن که ! به نظرم لقمه ای به بزرگی پویان بدجوری توی گلوی ارمغان گیر کنه-

تعجب می کنم پویان چی در ارمغان دیده که . نام تفاهم رو بهش چسبوندنمی شه روش انگشت گذاشت و
اگرچه تا حاال پویان هیچ اشاره ای به این که عاشق ارمغان .خواستارش شده و می خواد با اون ازدواج کنه

  ...شده نداشته
  !شما موثرترین سالح زنونه رو دست کم گرفتین.زیبایی و لوندی باباجون-
دیشب هم در مقابل دلبریهای .د این چیزها نیست و نباید درگیر این وسوسه ها شده باشهآخه پویان پایبن-

فقط وقتی .ارمغان واکنشی نشون نمی داد و بیشتر شنونده ای ساکت بود تا گوینده ای سرحال و بانشاط
  هدایا رو باز کردیم کمی رفتارش تغییر کرد،

من و دیگرون از . و تا آخر مهمانی لب از لب باز نکرد بعد باز هم در همون الک دفاعی سکوت فرو رفتاما
  سردی رفتار اون

  .خصوصا ارمغان که معلوم بود با امیدواری تمام به اون جا اومده. جا خورده بودیمکمی
  : کنجکاوی پرسیدمبا
  عمو و دیگرون چی بهش هدیه دادن؟-
تابهای فالمینگو،ارمغان یک گیتار آریان و زهره خانم یک جلد قرآن نفیس،بابک و روجا یک سری کامل ک-

وقتی هدیه تو رو بهش هدیه .مشکی خیلی قشنگ و من و مامانت هم که کتاب فال حافظ بهش هدیه دادیم
 که منتظر جواب اینو بعد بدون » پس چرا خودش نیومده؟«دادیم و بازش کرد،خندید و از مامانت پرسید 

بهتره دراولین دیدار بهش .عذرخواهی به اون بدهکاریفکر کنم تو یک .بمونه بلند شد و به اتاقش رفت
  .توضیح بدی که چرا نتونستی در مهمانی خداحافظی اون شرکت کنی

 دونی که پویان انتظار داره هر کس برای کارهای خودش دلیل و برهان بیاره و توضیح دیگرون رو می
  !قبول نداره

فهایی به پویان زده ام و با چه گستاخی اگر بابا می فهمید چه حر. سکوت به بیرون خیره شدمدر
آزاردهنده ای دق دلم از شهریار را بر سر او خالی کرده ام،شاید هرگز من را نمی بخشید و این طور 

  .مهربانانه با من حرف نمی زد
خندید و . شرکت که رسیدیم از بابا تشکر و او را متقاعد کردم که سردردم بهتر شده و حالم خوب استبه

  .کت خود شدراهی شر
به رغم اطمینانی که به بابا داده بودم،هنوز سرم درد می کرد و حالت . اتاق کارم رفتم و پشت میز نشستمبه

با چشمهای بسته به صندلی تکیه داده بودم که تقه ای به در خورد و شهریار .تهوع هم به سراغم آمده بود
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با . و روی لبه میز نشستمدجلو آ.ده زدقبل از من سالم کرد و در جوابم لبخندی گشو.به اتاق آمد
  :مهربانی پرسید

  بهتر شدی؟-
  .نه،هنوز سردرد دارم-

 حرف زدن را نداشتم و می خواستم به این ترتیب جلوی گفتگو با او را بگیرم؛اما شهریار سرحال بود حوصله
 در انگشتم به با حلقه.دستم را در دست گرفت.و این را می شد در طنین صدا و حالت نگاهش کامال دید

 لبخندش،من هم لتالش کردم در قبا.بازی پرداخت و در همان حال دیدگانش را به چشمهایم دوخت
به آرامی دستم را بیرون کشیدم و به بهانه پیدا .جوابگو باشم،اما قادر نبودم به این همه تظاهر ادامه دهم

  :متعجب پرسید.کردن چیزی در کیفم به جستجو پرداختم
  ی گردی؟دنبال چی م-
  ...دستمال کاغذی،اما انگار فراموش کردم-

آن را گرفتم و . به جیب کت برد،یک بسته کوچک دستمال کاغذی معطر بیرون آورد و به سویم گرفتدست
می ترسیدم همه چیز را در آینه .سر به زیر انداختم.شهریار در سکوت نگاهم می کرد.زیر لب تشکر کردم

  .پردازدحظه را کنار گذاشته و آشکارا به کارهای پنهانش بدیدگانم حدس بزند و آن وقت مال
با لحنی تسلی .دستش را به زیر چانه ام زد و سرم را به باال گرفت. روی میز بلند شد و در کنارم ایستاداز

  :بخش گفت
دلم نمی خواد .اگه حالت خوب نیست می تونم برسونمت خونه.انگار نباید می گفتم که به شرکت بیای-

  !سرحال نیستی وادارت کنم پیش من باشیوقتی 
از شهریار خواستم برایم آژانس بگیرد و خودش به کارهای شرکت . رفتن و ماندن در تردید بودممیان

  برسد،اما او قبول 
از .در حال چانه زدن بودیم که ارمغان با وقاحت،بدون آن که در بزند،آن را گشود و وارد شد. کردنمی

  .د زد و با لحنی کشدار،سالم شیطنت آمیزی کرددیدن من و شهریار لبخن
  :ارمغان نگاه خندانش را به شهریار دوخت و گفت. را کنار کشیدم و از شهریار فاصله گرفتمخود

  !گویا از قبل در مورد عقد قرارداد باهاتون صحبت کردن.آقای احمدی به دیدنتون اومدن-
  .بله،لطفا ایشونو به اتاقم راهنمایی کن-
  . رو کردم،دستور آوردن چای و شیرینی رو هم به آبدارخونه دادماین کار-
  !باشه،ممنون-

شهریار لب برچید و . نگاهی دیگر به من انداخت و بعد با همان لبخند معنی دار از اتاق بیرون رفتارمغان
  :گفت

خونه دلم می خواست خودم تو رو به .ببخش عزیزم که نمی تونم باهات بیام! بر خرمگس معرکه لعنت-
  .برسونم

  .می تونم با آژانس برم،تو هم به کارهات برسی.اشکالی نداره-
 فاصله رسیدن آژانس،تصمیم خود را گرفتم و زمانی که سوار شدم،نشانی خانه سمیه خانم را به او در

یقین داشتم بابابزرگ در این ساعت از روز خانه نیست و اغلب برای دیدن برادرش که پدربزرگ .دادم
  .م بود به فروشگاه او می رودمادری ا

به حرفهایی . دل دعا کردم سمیه خانم برای خرید بیرون نرفته باشد و بتوانم او را در خلوت گیر بیاورمدر
نمی دانستم او در برابرم جبهه می گیرد یا .که باید به او می زدم و واکنش احتمالی اش فکر می کردم

  !کمکم خواهد کرد
ه شدم،هنوز مسیر تفکراتم مغشوش بود و با اضطرابی عمیق دست و پنجه نرم می  مقابل خانه او پیادوقتی
  :کمی طول کشید تا صدای سمیه خانم به گوش رسید.زنگ را فشردم و به انتظار ایستادم.کردم

  کیه؟-
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  .منم نیکتا،باز کنین لطفا-
  !بیا داخل عزیزم،خوش اومدی-

نها بود،از دیدنم شگفت زده شد ولی به روی خود سمیه خانم ت. باز شد و من با تردید داخل رفتمدر
خانه گرم .متعاقب آن دستم را گرفت و با خود به داخل خانه برد.صورتم را بوسید و حالم را پرسید.نیاورد

  .بود و بوی خوش غذا به مشام می رسید
انم حال نشستم و سر به زیر انداختم،سمیه خ. سختی روی مبل نشست و اشاره کرد در کنارش بنشینمبه

  خانواده را پرسید،
 دستم و جلسات فیزیوتراپی و بهبود کارکرد انگشتانم سوال کرد و من همه سواالتش را با بغضی خفه از

  .کننده جواب دادم
  : آخر پرسیددر
  با پسر عزیز من در چه حالی،باهاش مأنوس شدی یا نه؟-

  :وحشت زده پرسید.ه هایم سر خورد رها از هر امتناعی،اشکهای آماده ام جاری شد و بر گونناگهان
  چی شده دخترم،برای چی گریه می کنی،اتفاقی بینتون افتاده؟-

حرکاتش با نگرانی و ترس .بلند شد و به آشپزخانه رفت. هق گریه امان حرف زدن به من نمی دادهق
سالن با لیوانی آب به .همراه بود،اما قادر نبودم او را دلداری دهم و از دلهره بیرون بیاورم

  برگشت،وادارم کرد آن را جرعه جرعه بخورم و اجازه داد 
  .خود نیز صبورانه نشست و منتظر ماند تا به حرف بیایم. کم آرام شومکم

 توانستم مهار اشکهای درماندگی ام را در دست بگیرم،نجواکنان و بریده بریده با او از شهریار و وقتی
  چیزهایی که در خانه اش

 سکوت و با دقت به دالیل و شواهدی که می آوردم گوش می داد و رشته کالمم را پاره در. بودم گفتمدیده
  :وقتی سکوت کردم،با لحنی تسلی بخش گفت.نمی کرد تا شهریار را تبرئه کند

 و ازش ی حرف بزناری با شهری تونیم..ناراحت نباش دخترم،درسته که مشکل بزرگیه؛ اما الینحل نیست-
  ! کنهی که به تو داره حتما به خواسته ات عمل میادیبا عالقه ز.ات بد برداره عادنی دست از ایبخوا

 بشه و اون دهی درای ترسم پرده شرم و حی موضوع با اون حرف بزنم؛منی خوام در مورد ای من نمیول-
  .آزادانه به کاراش ادامه بده

ون چیزهائیه که خیال می  نیکی جان،ما هنوز مطمئن نیستیم که اون بطری ها همه،امای حرفنمیخب ا-
  .بهتره صبر کنی تا همه چیز روشن و ثابت بشه.کنیم

  .ولی چطوری سمیه خانم؟ من که از این چیزها سردرنمی یارم-
دستش که روی عصا قرار داشت،می لرزید و این حاکی از تألم و . به زیر انداخت و در فکر فرو رفتسر

  :ته گفتبا صدایی لرزان و گرف.ناراحتی درونی او بود
شاید بتونم به بهانه نظافت به خونه شهریار برم و سر از کارش .به من فرصت بده تا کمی فکر کنم-

  .مطمئن باش وقتی به نتیجه نهایی رسیدم،حتما با خبرت می کنم.دربیارم
  !حاال من تا اون موقع چه کار کنم؟-
اید بشه بدون دخالت دیگرون ش.هیچی،فقط ظاهر خودت رو حفظ کن و در این مورد با کسی حرف نزن-

در ضمن اگه اشتباه هم کرده باشیم زمینه .پی به حقیقت برد و باعث ناراحتی و نگرانی کسی هم نشد
  .دلخوری پیش نمی یاد و جریان بین خودمون دو تا مخفی می مونه

  یعنی می شه که شهریار پاک و بی گناه باشه و گرد این کارها نره؟-
  .باورش برای منم واقعا سخته.ور بشه و هم تو خوشحال بشی و هم من سربلندکه همین ط... انشاء ا-

  :به ساعت نگاه کردم و گفتم. محزون زدملبخندی
نمی خوام به خونه زنگ بزنه و باعث نگرانی مامان .قراره شهریار باهام تماس بگیره.من دیگه باید برم-

  .بشه
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باد سرد به صورت مرطوبم می خورد و باعث می شد . تکان داد و من را تا جلوی در خانه بدرقه کردسر
تکه های ابر در آسمان به هم می پیوستند و نوید بارشی زودهنگام را می .سوزش هوا را بیشتر حس کنم

  .دادند
  :شرمگین گفتم.گرفته و غمگین بود. وداع،سمیه خانم را بوسیدمبرای

  !ببخشید که باعث ناراحتیتون شدم-
من و آقا فرشید سعی کردیم شهریار رو معتقد و .سخنان تو،منو هوشیار کرد.این حرف رو نزن عزیزم-

مقید بار بیاریم،اما اون چند سال در خارج از کشور زندگی کرده و ممکنه دچار لغزش شده باشه که اونم 
  .قابل حله،گرچه دعا می کنم اشتباه کرده باشیم و حدسیات ما غلط باشه

  :ی نمی شد حتی برای لحظه ای این موضوع را باور کند انداختم و گفتم دردمند به او که دلش راضنگاهی
  .خیلی سخته سمیه خانم،دعا می کنم که حقیقت نداشته باشه-
  : لحنی آرام بخش گفتبا
ماه مبارک رمضان در پیشه و من امیدوارم که از برکت این ماه،شهریار هم سر به .به خدا توکل می کنیم-

  .ه ما دلمون می خوادراه بشه و همونی باشه ک
آن قدر مستأصل بودم که با تلنگری کوچک،دیدگانم پر از اشک می . اشک از دیدگانم جاری شددوباره

آرام که شدم با او خداحافظی کردم و پس از .سمیه خانم من را در آغوش گرفت و دلداری ام داد.شد
 نم،آرامدلی و همراهی سمیه خااحساس سبکی می کردم و با یادآوری هم.گرفتن ماشین،راهی خانه شدم

  .گرفته بودم
وقتی موج نگرانی را در دیدگانش دیدم،ناچار شدم قسم بخورم که حالم زیاد . از دیدنم تعجب کردمامان

خسته .خندید و آن وقت به اتاقم رفتم.بد نیست و خودم را برای شهریار لوس کرده ام تا مرخصی بگیرم
 یچشم بسته هم م. شدمداری آشنا از خواب بی احهی نوازشگر و راییابا دسته.بودم و خیلی زود خوابم برد

 با من بود و در ی پرعطوفت بابا از بچگیسخاوت دستها. در کنارم نشسته استیتوانستم حدس بزنم چه کس
 المی و آرامش خی باعث دلگرمدی فهماند حضور پرقدرتش بای ام به من می زندگی لحظه هایتمام

  :دی خندان پرسییبا صدا.ا حس کرد رمیحرکت پلکها.باشد
   قشنگش رو باز کنه؟ی خواد چشمهایعروسک بابا نم-
  !بهش نیاز دارم.نه،می خوام بازم نوازشم کنین-
  .چشماتو باز کن تا ببینی دنیایی از مهر و عالقه هم همراه با این نوازشه.اما با چشم بسته که لطفی نداره-
واژه ها را چنان به بازی می گرفت که فقط خاص طبع .رده بودم کلمات مهرآمیز و آهنگین او عادت کبه

  .انگار خدا او را برای مهرورزی و بذل محبت به دیگران آفریده بود.پرشور خودش بود
دستم را .یک دنیا محبت و عاطفه در آن نهفته بود. را باز کردم و در دیدگان آسمانی اش نگریستمچشمهایم

  دور گردنش انداختم 
  :با ترنمی گوشنواز پرسید.ربانش را بوسیدم صورت مهو
  سردردت بهتر شده؟-
  !خوبم بابا،دیگه درد نمی کنه-
  بلند می شی تا با هم ناهار بخوریم؟.خدا رو شکر-

خندیدم،فشار اندکی به بازویم داد و با .دستم را گرفت و مرا در حلقه بازوانش فشرد. تکان دادمسر
  :سرخوشی گفت

نمی خوام برای عروسی عین نی قلیون باشی .شده،باید خودشو حسابی تقویت کنهعروسک بابا کمی الغر -
  !و بعضی ها شاکی بشن

  به فکر سالمتی منی یا اعتراض دیگرون؟! ای بابای بد-
  !هردوش-
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مامان که در حال چیدن میز غذا بود سر بلند .با هم از اتاق بیرون رفتیم. و سر بر شانه اش گذاشتمخندیدم
  .نگریستکرد و به ما 

  : عاشقانه ای به خود گرفت و کنایه آمیز گفتحالت
  !مایکل خودت می دونی که من حسودترین عاشق دنیام-
  .بله عزیزم،منم بهت قول می دم کاری نکنم که هرگز حس حسادت تو تحریک بشه-

و شوریدگی  آرزو داشتم مرد رویاهایم همچون بابا تمام لحظه های زندگی ام را لبریز از باده عشق همیشه
روزی که به شهریار جواب مثبت دادم،احساس کردم که به این خواسته رسیده ام و می خواستم برای .کند

  .تحقق آن،سرسختانه ایستادگی کنم
با نگاهی به گوشی همراه . از صرف ناهار در شستن ظرفها به مامان کمک کردم و بعد به اتاقم رفتمبعد

  .ه متوجه آن نشده امفهمیدم شهریار دوبار تماس گرفته ک
گوشی تلفن را برداشتم و شماره .یکباره به یاد روجا افتادم. به او زنگ بزنم اما منصرف شدمخواستم

  :بعد از سالم و احوالپرسی،گالیه آمیز پرسید.خودش گوشی را برداشت.گرفتم
  .چرا دیشب نیومدی؟ جات خیلی خالی بود-

خیلی زود .ر و خرید بخاری برای خانه با او حرف زدماز شهریا. کردم لحنم شاد و سرخوش باشدتالش
ابتدا .دنیایی حرف برای گفتن داشت که می خواست زودتر به سرغ آنها برود.قبول کرد و پیگیر ماجرا نشد

 پنهان ایاز خودش و بابک گفت،از عشقی که در دل داشت و به سرعت رشد می کرد و از شیطنت ه
  :د و گفتبعد یکباره چیزی به یادش آم.بابک

راستی فهمیدی دیشب پویان،سر ارمغان چه توفانی به پا کرد؟ همه تصورات ما در مورد اون و ارمغان -
  !کامال اشتباه بود

  نه،چطور مگه؟-
  : و گفتخندید

وقتی ارمغان می خواست بره از پویان خواست که اونو به خونه .کاش اومده بودی و خودت شاهد بودی-
رنگ کرد و بعد به سراغ تلفن رفت،در میان نگاه متعجب همه شماره تاکسی پویان یک لحظه د.برسونه

 ارمغان وریآدرس خونه ارمغان رو هم بهشون داد و این ج.سرویس رو گرفت و از اونا یه ماشین خواست
وقتی ارمغان با خشم و عصبانیت داخل ماشین نشست،پویان .رو مجبور کرد با تاکسی تلفنی به خونه بره

 که اون براش هدیه آورده بود روی زانوی ارمغان گذاشت و بعد از تشکر بهش گفت که نمی گیتاری رو
ارمغان که خشکش زده بود هیچ حرفی نزد ولی چشمهاش به اشک .تونه بی دلیل این هدیه رو قبول کنه

 افتاد و نشسته بود که پویان به راننده اشاره کرد حرکت کنه و در میان بهت و حیرت همگی ما اونم به راه
اونم .وقتی ارمغان رفت،خاله زهره با ناراحتی دلیل این کار پویان رو پرسید.ارمغان رو با خودش برد

 نداره و اگه اونا خیال کردن اون به ارمغان عالقمند یخیلی رک و صریح جواب داد که به ارمغان عالقه ا
د به همه ما نگاه کرد و با صدایی غمگین بع.شده اشتباهی فکر کردن و بهتره از این فکر اشتباه بیرون بیان

و خسته گفت دیگه دلش نمی خواد کسی در مورد ارمغان با اون حرف بزنه و اگه خیال باطلی هم تا حاال 
نمی دونم در این کلمات چه رازی نهفته بود که فقط بابک متوجه اون شد و . کنیمفراموششبوده بهتره همه 

های پویان حلقه کرده بود،اونو به اتاقش برد و تا دقایقی چند کنارش در حالی که دستش رو به دور شونه 
  .موند

پس پویان دیشب در حالی که مرا سرزنش می . سخنان روجا گوش می دادم و مبهوت مانده بودمبه
کرد،خود هدیه ای را که به او تقدیم شده بود پس داده و از سویی دیگر تکلیف ارمغان و جایگاهش را 

  !دمشخص کرده بو
حتم داشتم مامان و بابا از جریان خبر . گوشی تلفن را گذاشتم هنوز سردرگم و گیج بودموقتی

ظاهرا این ماجرا پس از بازگشت آنها به خانه صورت گرفته و حتما پویان در لحظه ای با من تماس .ندارند
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 را سر او خالی شی اگرفته بود که خودش هم از این جریان متأثر بوده و نیاز به کسی داشته تا ناراحت
  .اما او بد شبی را برای این کار انتخاب کرده بود چون من نیز همچون او به هماوردی نیاز داشتیم.کند

از این که پویان رفته بود،آسوده خاطر بودم و می دانستم . همراه مامان به خانه عمو آریان رفتمعصر
  .ب قبلم خجالت بکشممجبور نیستم در چشمهای او نگریسته و به خاطر حرفهای ش

احساس می کردم عالوه بر دوری از پویان،موضوع بر هم خوردن نقشه هایش . زهره پکر و گرفته بودخاله
حتی .مامان تالش کرد سر او را با حرف گرم کند اما زیاد موفق نشد.هم او را ناراحت و افسرده کرده است

  .آن گم شده بودخانه هم دلتنگ و خفه به نظر می رسید و انگار چیزی در 
 زهره پس از لحظاتی سر درد دلش باز شد و آن وقت تمام حرفهایی را که روجا برایم تعریف کرده خاله

  :در آخر با نگاهی نمناک و صدایی پربغض گفت.بود،برای مامان بازگو کرد
 پیدا مامان به من فرصت بده که خودمو«امروز که پویان رو از زیر قرآن رد می کردم برگشت و گفت -

وقتی این حرف رو می زد در طنین » .بهتون قول می دم بعد از اون به هر چی که بگین عمل کنم.کنم
  .صداش رگه هایی از دلشکستگی حس می شد

  . تازه امروز فهمیدم پویان چه درد بزرگی رو به دوش می کشه و تا حاال حرفی نزدهمن
  :فت که با دقت به حرفهای خاله زهره گوش می داد گمامان

زمان می تونه به اون کمک . شاید بهتره همون طور که پویان ازت خواسته صبر کنی و به اونم فرصت بدی-
خصوصا حاال که سرش گرم درس خوندن می شه و دیگه وقتی براش .کنه تا راحت تر با این مشکل کنار بیاد

  .باقی نمی مونه که به گذشته و خاطرات تلخش فکر کنه
  :کان داد و با درنگی کوتاه گفت متفکرانه سر تخاله

نمی دونم شاید تو درست بگی و منم بتونم یه روز رضایت اونو جلب کنم و به این ترتیب پویان هم خاطره -
  .عشق از دست رفته اش رو فراموش کنه

  : کنجکاوانه پرسیدمامان
  نفهمیدین پویان چه کسی رو دوست داره؟-
  . من و آریان هم نتونستیم سر از کارشون دربیاریماون و بابک هیچ اشاره ای نمی کنن و.نه-
  !شاید چون اون دختر ازدواج کرده صالح نمی دونن دیگه اسمی ازش ببرن-

  :بعد در حالی که آثار خستگی در چهره اش مشهود بود گفت. سر تکان دادخاله
پزخونه و کمک اگه می خوای بیا بریم توی آش.یه مقدار سبزی گرفتم،می خوام آش پشت پا درست کنم-

می دونم که پویان رو خیلی دوست داری برای همینه که این تقاضا رو ازت می .کن تا اونا رو پاک کنیم
  .کنم

  کی بهتر از پویان که بتونم برای موفقیتهاش خدمت کنم؟.چشم،بفرما بریم-
  :استم و گفتمخاله نگاهم کرد،برخ. آشپزخانه نشسته و مشغول پاک کردن سبزی بودیم که تلفن زنگ زددر
  .من جواب می دم-
  : سالن رفتم و گوشی تلفن را برداشتمبه
  !بله-

  :این بار بلندتر گفتم. جوابگویم بودسکوت
  !بله،بفرمائید-
  !می شه بگی توی خونه ما چه کار داری خانم کج خیال؟-

ت زهرآگین ظاهرا هنوز از حرفهای شب گذشته ناراحت بود و خیال داشت با کلما! پویان بود!  منخدای
  .جوابم را بدهد

  : نیز خیال نداشتم به او اجازه دهم تحقیرم کند،بنابراین با لحن خودش گفتممن
  !چون می دونستم تو نیستی با خیال راحت به دیدن خاله اومدم-
  !پس تا من هستم خیال تو ناراحته و جای تو رو تنگ می کنم-
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  !دقیقا همین طوره،وقتی نیستی راحت ترم-
  ین دیشب به خونه ما نیومدی زبون دراز؟برای هم-
  .بگم» نه«اون که بله،در ضمن با کسی قرار داشتم و نمی خواستم بهش -

  : بلندی کشید و نیشدار گفتنفس
  !می گی» نه«به دیگرون که راحت -
  !شهریار با دیگرون فرق می کنه حضرت آقا-

  : زد و گفتپوزخند
  !رینی دلتو نزنهمواظب باش با این همه حلوا حلوا کردن،شی-
  .مواظبم،تو نمی خواد بهم توصیه کنی شازده-
  .گوشی رو بده به مادرم،حوصله کل کل کردن با تو رو ندارم-
  !منم همین طور-

  : آن که خداحافظی کنم گوشی را نگه داشتم و با صدای بلند گفتمبی
  ...پویانه...تلفن...خاله زهره-

تمام شادی های دنیا .گوشی را به او دادم و نگاهش کردم.ن آمد زهره شتابان،با دستهای کثیف به سالخاله
  :در نگاه و لبهایش ریخته شده بود،ذوق زده گفت

  کجایی؟...چطوری مامان...سالم پویان جان-
من در آستانه در آشپزخانه ایستاده بودم و به خاله نگاه می . کمی به حرفهای پویان گوش دادخاله

خواستم به آشپزخانه .شحال شده و دلتنگی هایش را فراموش کرده بوداز شنیدن صدای پویان خو.کردم
  . و گوش دادممبروم که یکباره از شنیدن لحن شاد خاله و حیرتی که در صدایش نهفته بود،در جا ایستاد

  ...یعنی می تونم به آوا بگم! جان مامان راست می گی؟...راست می گی پویان-
  : مکث کرد و بعد از دقایقی گفتخاله

باشه عزیزم هر چی تو بگی،می ذارم توی مراسم بابک که خاله ات و آوا می یان این جا سر حرف رو باز -
  .این طوری می تونیم رو در رو حرفامون رو بزنیم.می کنم

لحظاتی بعد خاله زهره در حالی که .به آشپزخانه رفتم و روی صندلی نشستم. ماندنم جایز نبوددیگر
  : وارد شد و دستهایش را به هم کوبید و گفتصورتش پر از خنده بود

  .پویان باالخره بله رو گفت! باورت می شه مژگان؟-
  : با تعجب نگاهش کرد و پرسیدمامان

  در مورد چی بله گفته؟-
در مورد آوا،ازم خواست توی مراسم عروسی بابک که خواهرم و خانواده اش این جا هستن از اونا -

می گفت اگه نقطه نظراتش با آوا یکی باشه حاضره به . آوا داشته باشهاجازه بگیرم که یه صحبتی با
  .خواسته من عمل کنه و آوا رو به همسری بگیره

  : در حالی که غمی گنگ در نگاهش می درخشید،آرام گفتمامان
  !،بهت تبریک می گم زهره جون...مبارکه انشاء ا-
ولی در عجبم که چطور به این سرعت . اومدخدا رو شکر که باالخره پویان با مشکلش کنار...ممنون-

  ...امروز صبح که هیچ قولی بهم نداد ولی حاال! تصمیم خودش رو گرفت
البد از صبح تا حاال فکرهاش رو کرده و باالخره به این نتیجه رسیده که باید گذشته رو فراموش کنه و به -

  .آینده بیندیشه
  . خندید و با مسرت سر تکان دادخاله

بعد با شور .عمو آریان به خانه،خاله زهره دست از پاک کردن سبزی برداشت و به استقبال او رفت آمدن با
عمو ابتدا با تردید به او نگریست اما سوالی نکرد .و حال خاصی به او خسته نباشید گفت و خوش و بش کرد

  :سیدو خاله زهره هم پس از درنگی کوتاه به آشپزخانه برگشت و از همان جا پر
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  ی می خوری برات بریزم؟چا-
راستی بابک گفت بهت بگم با روجا می رن .نه ممنون،از عصر تا حاال به تنهایی یک فالسک چایی خوردم-

  .بیرون و منتظرش نباشیم
  :بعد به من نگاه کرد و لبخندزنان پرسید. زهره حرفی نزد و عمو هم با خستگی روی مبل نشستخاله

  پیرمرد هنوز نیومده؟-
از صد ... ماشاء ا! تون باباست،نه هنوز نیومده،اما عمو هر وصله ای به بابا می چسبه اال پیرمرداگه منظور-

در ثانی اگه جلوی مامان این حرف رو بزنین،می دونین چه .تا جوون امروزی هم سرحال تر و جذابتره
  !آتیشی به پا می کنه،پس مراقب خودتون باشین

  .از این حرفا به اون بزنماون که بله،جلوی مامانت جرأت ندارم -
  :پرسید. زدم و با محبتی عمیق به او نگاه کردملبخند

  از پویان خبری نشده؟-
  .یک ساعت پیش زنگ زد،نزدیکی های تهران بود-
  . نشانه شکر دستهایش را باال آوردبه

روز بعد خاله از مامان خواست تا . رغم اصرار خاله زهره و عمو آریان،ساعتی بعد راهی خانه شدیمعلی
  .در تهیه آش به او کمک کند و مامان با کمال میل قبول کرد

  : از خانه خارج شدیم به مامان که نگاهش پر از بلورهای اشک بود نگریستم و پرسیدموقتی
  چرا دعوت خاله زهره رو رد کردین،ما که کاری در خونه نداریم؟-
 اتاق پویان پناه برده بود؟ متوجه آههای زهره ندیدی آریان چه طور به. اونا امشب به تنهایی نیاز دارن-

نشدی که صبورانه تالش می کرد اونا رو مهار کنه؟ منم نتونستم خونه رو بدون حضور پویان تحمل کنم و 
  .دلم برای اون تنگ شده بود

پویان که بچه نیست،بیست و هفت سالشه و فقط .شما به چه چیزهایی فکر می کنین! پناه بر خدا مامان-
  .حاالم که داره ازدواج می کنه و خاله و عمو نباید غمی داشته باشن.ای دو سال از اونا دور شدهبر
شایدم هنوز داری کشمکش ها و درگیری هاتون رو مرور می .تو نمی تونی حس کنی من چی می گم-

 دردی کنی،اما من یه مادرم و می دونم یک پدر و مادر در غیاب فرزندشون حتی اگه بزرگ هم باشه چه
  .خصوصا که پویان دلشکسته از پیش اونا رفته بود.رو با متانت تحمل می کنن

می خواست بداند چرا . شب گوشی همراهم چند بار زنگ خورد و هر بار پیامی از شهریار به من رسیدآن
و نمی توانستم با او صحبت کنم،می ترسیدم خودداری را از دست داده و به ا.به تماسهایش جواب نمی دهم

 و به دنبال راه ردهشکوه و گالیه روز بعد را به جان خریدم تا شب در کمال آرامش فکر ک.اعتراض کنم
دعا کردم تمام حدس و گمان من خیالی .باید منتظر خبری از سمیه خانم می ماندم.حلی مناسب بگردم

  .باطل بوده و شهریار از گل هم پاکتر باشد
رفتم و شهریار که تصور می کرد به راستی حالم خوب نیست برای سه  بعد را به بهانه بیماری مرخصی گروز

به مامان و بابا دلیل مرخصی ام را نگفتم و آن ها که خیال می کردند می خواهم .روز به من مرخصی داد
  . کردنداستقبالقبل از شروع ماه رمضان کمی تجدید قوا کنم،با خوشحالی از ماندنم در خانه 

به یمن .ی گرفت و شبها با فرستادن پیام کوتاه،عشق و محبتش را نثارم می کرد روزها تماس مشهریار
  .قراردادهای جدیدی که می بست خیلی گرفتار بود و فرصت نمی کرد به دیدنم بیاید

 روز مرخصی ام را می گذراندم و باید روز بعد به سرکار برمی گشتم که سمیه خانم به عنوان آخرین
 گرفت و زمانی که مامان گوشی را به دستم داد تا با او سالم و احوالپرسی کنم،با احوالپرسی با خانه تماس

  :صدایی آرام گفت
حدست درست بود؛به هوای تمیز کردن خانه،کلید رو از شهریار .متأسفم که برات خبرهای خوبی ندارم-

بطری تازه استفاده توی یخچال چیزی پیدا نکردم اما در قفسه های کابینت چند تا بطری پر و یک .گرفتم
  گمونم شهریار از اونا .شده پیدا کردم
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همه شواهد .جامهای پایه بلند مخصوص این کارها رو هم توی قفسه ای دیگه مشاهده کردم. خورهمی
  !نشون می ده که ما اشتباه قضاوت نکردیم

ی ببرد و همه چیز می ترسیدم مامان از جریان بوی. راه گلویم را گرفته بود و نمی توانستم حرف بزنمبغض
سمیه خانم توصیه کرد با سیاستی زنانه،به طور غیرمستقیم از عوارض و معایب این کار .خراب و آشفته شود

 چه مشکالتی مواجه خواهد اچندش آور با شهریار حرف بزنم و به او هشدار دهم در صورت ادامه کارش،ب
  .شد
ناسبت از طرق مختلف،شهریار را متوجه عواقب  آن روز به بعد کارم این شد که با مناسبت یا بی ماز

چنان .شهریار با دقت گوش می داد و حتی در نکوهش این اعمال،مرا همراهی می کرد.اعمالش کنم
 خود می هماهرانه نقش بازی می کرد که اگر راز پنهانش را نمی دانستم،فریب خورده و او را هم عقید

شدم و به نوعی حس می کردم مورد توهین و تحقیر از دیدن نیرنگ و تظاهرش دلزده می .پنداشتم
 و دیماه رمضان از راه رس.شهریار به خود حق می داد من را نادان تصور کرده و گولم بزند.قرارگرفته ام

 در حالی که پوشه ای را ندومین روز ماه مبارک بود و م. شدیمیما روزه دار سفره پربرکت مهر خداوند
یکباره از دیدن صحنه ای که پیش رویم بود جا .ای وارد اتاق شهریار شدمدر دست داشتم با زدن ضربه 

  .خوردم
 سیگاری را که در دست داشت شتابان به زمین انداخت و به من که مات و مبهوت نگاهش می شهریار

  :تا خواست حرف بزند،با بغض گفتم.کردم،نگریست
زه داری می کردی و مدام از گرسنگی و پس دیروز که تظاهر به رو.بسه،نمی خواد دروغ به هم ببافی-

  !بد کردی شهریار،خیلی بد کردی.عطش حرف می زدی، در دلت بهم می خندیدی
  ...ولی من-

به سرعت از اتاق بیرون . با خشم نگاهش کردم که کالمش را نیمه تمام رها کرد و از پشت میز بلند شدچنان
ار می کشد و او با زرنگی مکارانه ای این موضوع را نمی دانستم سیگ.رفتم و در را پشت سرم به هم کوبیدم

 را ترک کردم و از پله شرکتآن قدر غرورم جریحه دار شده بود که اشک ریزان .از من مخفی کرده بود
با عصبانیت دستم را رها .شهریار در نیمه راه به من رسید و در آخرین پله دستم را کشید.ها پایین دویدم

  :کردم و فریاد زدم
  دیگه چه دروغی داری بهم بگی؟!  کن لعنتیولم-
  !گوش کن نیکی جان-
  ...به من نگو نیکی جان،حالم از این همه وقاحت بهم می خوره-
  .ولی باید بهت توضیح بدم-
چی داری بهم بگی؟ بازم می خوای گولم بزنی،می خوای سرم شیره بمالی و کار .نمی خوام بشنوم-

  خودت رو توجیه کنی؟
  : تندی گفتبه
  ...بهتره بریم خونه و با هم.نه فقط می خوام آروم باشی و به حرفام گوش کنی-
دیگه ازت می ترسم شهریار،از این که تا حاال تو رو نشناخته بودم و فریبت .من با تو هیچ جهنمی نمی یام-

  ...رو می خوردم، از این که همه محبتی که ازش دم می زدی دروغی باشه،از حرفات،کارات
  :دستم را کشید و با تحکم گفت.یختم و داد می زدم می راشک

  !برو بشین توی ماشین،باید باهات حرف بزنم.صداتو بیار پایین،این جا محل کار منه-
اشک ریزان .تالش کردم از دستش خالص شوم اما قدرت او بیشتر از من بود. را به دنبال خود می کشیدمن

  :گفتم
  !ولم کن لعنتی،دستم شکست-

سرم را روی داشبورد گذاشتم و . اعتراضم در ماشین را باز کرد و با فشار،مرا به داخل هل داد توجه بهبی
دلم می خواست خود را از .سوار شد و بی هیچ حرفی ماشین را به راه انداخت.با صدای بلند گریه کردم
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ه گذشتیم،با صدایی  خیابان کزا.ماشین به بیرون پرت کنم اما قفلهای ایمنی زده شده بود و در باز نمی شد
  :خشمگین و لرزان پرسید

  یعنی یه سیگار کشیدن بی ارزش،این همه هیاهو و سر و صدا داره؟...تو چته-
  !نه،اما عدم صداقت یه مرد به زنش و فریب دادن اون خیلی بیشتر از اونی که تو خیال می کنی دردناکه-
 بودنمه،خب برای این بود که نمی خواستم من کی با تو صادق نبودم؟ اگه منظورت پنهان کردن سیگاری-

  .ناراحت بشی
  .منم نمی خواستم دلخوری پیش بیاد. بار گفته بودی خودت و خانواده ات با آدمای سیگاری مخالفینچند

با عتاب نگاهش کردم؛چنان خونسرد و حق به جانب استدالل . آرام و کالمش صلح جویانه شده بودصدایش
یکباره تمام . در قبال دلیل بی محتوایش کوتاه آمده و راه اغماض را پیشه کنممی کرد که گویی منتظر بود

  :سفارشهای سمیه خانم را فراموش کردم و با کنایه گفتم
کاش فقط سیگار بود،با مشروب خوردنت چه کنم؟ تازه این مشکالتیه که در طی این یکی دو ماه از -

اکی بودن یا هزار کوفت و زهرماری دیگه ات می خوای البد تا چند ماه دیگه هم از تری.خودت بروز دادی
اگه تنها سیگار بود وادارت می کردم ترکش کنی،با اونای دیگه ات چه معامله ای بکنم؟ اون ! پرده برداری

  ...قدر توی لجن غرق شدی که دیگه هیچ امیدی بهت ندارم
ی توجه به دردی که چهره ام را در شهریار ب.به جلو پرت شدم و سرم به شیشه خورد.  روی ترمز کوبیدپا

  :خود مچاله کرد،با عصبانیت گفت
به چه حقی توی کارهای من سرک می کشی و فضولی می ! از کی تا حاال مفتش کارهای من شدی؟-

  کنی؟
باورم نمی شه این قدر عوضی شده .به اون حقی که زنت هستم و نمی خوام شاهد بدبختی زندگیم باشم-

  .باشی
حاال که تا این جا پیش رفتی،پس خوب به حرفام توجه کن؛ آره من مشروب ! ی گم نیکتاگوش کن چی م-

اما اینا دلیل نمی شه که تن به توهین و .سیگار می کشم و شاید بعدها تریاک هم بکشم...می خورم
ی  و آزادگراییشاید از دید تو این کارها انحطاط و نیستی باشه اما از نظر من تجدد.تحقیرهای تو بدم

تو هم بهتره دست از موعظه کردن برداری و خودتو به زحمت .عمله و خوش دارم این طوری زندگی کنم
  !نندازی

می رم و دیگه هم پشت سرم رو نگاه نمی ! اما من نمی مونم که بخوام به زحمت بیفتم یا برات موعظه کنم-
ال می کردیم هنوز هم همون طور تو و خاطرات پاک بچگی ات که خی.تو برای من و خانواده ام مردی.کنم

  ...باقی موندی
شاید .تصور نمی کرد کار این خط و نشان کشیدن و جر و بحث به این جا ختم شود. حرف من جا خورداز

می خواست برای همیشه خیال خود را راحت کند و از این پس آزادانه و به دور از پنهان کاری به 
 شد و معکس العمل شدید من و بازتاب آن شد،یک دفعه نرکارهایش ادامه دهد ولی زمانی که متوجه 

آن قدر در .سکوت کرد و به من که هم چنان گریه می کردم،نگاه کرد.دست از موضع گیری برداشت
  سرپنجه های خشم و نفرت فشرده می شدم که در آن لحظه تنها چیزی که آرامم می کرد،

  .تی نداشت و می خواستم بال و پر بگشایم و فرار کنمقفس طالیی شهریار برایم جذابی. و آزادی بودرهایی
  : این بار با تأنی گفتشهریار

قسم می خورم به خاطر تو هم که شده .می دونم از روی ناراحتی حرف می زنی،منم به دل نمی گیرم-
  همه چیز رو ترک کنم،

م و نمی تونم یک دفعه من چند سال با این رویه زندگی کرد. بهم مهلت بده تا خودمو جمع و جور کنمفقط
اما مطمئن هستم عشق تو بهم قدرت و نیرو می ده و اون وقت همه چیز مطابق دلخواه .همه چیز رو رها کنم

 کن من هنوز همون باورنیکتا خواهش می کنم .فقط تحمل کن و به من اعتماد داشته باش.تو پیش می ره
  !شهریار سابقم
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 گفت قصد دارد سیگار و مشروب را ترک کند،روزنه امیدی در از این که می. ملتمسانه اش خامم کردلحن
اما مایل .قلبم پدیدار شده بود که وادارم می کرد با او مدارا کنم و فرصت خواسته شده را به او بدهم

 تواند با قسم و مینبودم متوجه نرمش و انعطاف من شده و خیال کند بعد از هر اشتباهی به راحتی 
  . سکوت کردم و نگاه بارانی ام را به بیرون دوختم.دست بیاوردالتماس،دل من را به 

 درهم و چهره اخم آلودم انداخت،با احتیاط دستم را گرفت و با تمنایی غریب مرخی به نی نگاهاریشهر
  :گفت

قول می دم تا عید همه چیز مرتب بشه،اگه تو کنارم باشی اون .خواهش می کنم...بهم فرصت بده نیکتا-
فقط تو قبولم داشته باش و . قوی احساس می کنم که به جنگ و مبارزه با هر عادت بدی برمقدر خودم رو

  !محبتت رو ازم نگیر
با .این عادت بدی بود که من همیشه با آن درگیر بودم. مهار نشدنی ام جاری شده بودنداشکهای

همیشه در .ان می شدکوچکترین تلنگری که به شیشه احساسم وارد می آمد بغضم می شکست و اشکهایم رو
 می ساساتاوج شادی یا سراشیبی غم،عنان اختیار گریه از دستم خارج می شد و اسیر دست و پا بسته اح

  .شدم
به او قول دادم با صبر و . روز زیر نوازش دستهای گرم و کالم پرامید شهریار به آینده نظر دوختمآن

تاقانه در نگاهم خندید تا بر تردیدهایم مهر ابطال حوصله در کنارش بمانم تا به وعده اش عمل کند و او مش
  .بزند

 آن پس بیشتر به خانه اش می رفتم و در فرصتهایی که دست می داد کنجکاوانه همه جا را می از
دیگر اثری از آن بطری های نفرت انگیز نبود و فقط هر از گاهی شاهد سیگار کشیدن های .کاویدم

  . اعتراض آلود من به سرعت آن را خاموش می کردعجوالنه او بودم که با دیدن نگاه
او هم دیگر چیز مشکوکی نمی دید و این نشان می داد . خانم به نحوی نامحسوس با من در تماس بودسمیه

حاال در کنارش احساس امنیت می کردم و .که شهریار صادقانه کوشش کرده و همین من را آرام می کرد
  .تا روش زندگی خود را تغییر دهد،شادمان بودماز این که به او فرصت داده بودم 

هوا سرد . نیمه های ماه رمضان رسیده بودیم و شهریار پس از افطار به دنبالم آمده بود تا بیرون برویمبه
در حالی که خود را در پالتوی بلند پشمی پوشانده .بود و برف روز قبل،سبب برودت بیشتر هوا شده بود

 راهی خانه اش شدیم تا یاربعد از آن هم به خواهش شهر. یک رستوران رفتیمبودم سوار ماشین شدم و به
  :به ساعت که نگاه کردم،خندید و گفت.دقایقی کنار هم باشیم

  نترس،سر ساعت ُنه می رسونمت خونه،باشه؟-
 دقایقی بعد در خانه،مقابل بخاری گرم نشسته بودیم.او هم راضی از سکوت من،پا بر پدال فشرد. زدملبخند

مدتها بود می خواستم از او سوالی کنم و امشب که سرحال به نظر می .و به هم نگاه می کردیم
  :پرسیدم.رسید،بهترین فرصت بود

چرا روزه نمی گیری شهریار؟ هیچ می دونی روزه کمکت می کنه که زودتر بتونی همه چیز رو ترک -
 بدی رفته رفته این عادت بد رو هم ترک کنی؟ وقتی روزه باشی دیگه نمی تونی سیگار بکشی و اگه ادامه

  .می کنی
  :با پشت دست گونه ام را نوازش داد و گفت.خندید

ترک سیگار رو گذاشتم برای چند وقت .فعال دارم با مشکل بطری ها می جنگم.اجازه بده پله پله باال بیام-
  !دیگه

  .ولی تو قول دادی که تا عید اونو هم کنار بذاری-
همین که کشیدن روزی هفت هشت نخ رو به .نه که کشیدن سیگار رو خیلی کمتر کردممی دونم،برای همی-

پس منو در تنگنا نذار تا به این وضع عادت کنم و به .چهار پنج تا تقلیل دادم خودش یک شروع تازه ست
  .طور کل بذارمش کنار



   عشقبانیرق   

  
 

 

191

د و اجازه نمی داد شبها زیاد او هم تقریبا مراقب شهریار بو. خانم را کامال در جریان قرار داده بودمسمیه
پیشنهاد .می خواست فرصت خالف کردن را از او بگیرد و ظاهرا در این امر موفق هم شده بود.تنها باشد

 حداقل در هفته یکی دو شب ،پسکرد حاال که خانواده ام با شب ماندن من در خانه شهریار موافق نیستند
ده و دوستی او با خانواده ام صمیمانه تر شود و از حالت او را به خانه دعوت کنم تا به این ترتیب مراو

  .اما شهریار قبول نمی کرد و استداللش این بود که نمی خواهد مزاحم شود.رسمی بیرون بیاید
بابا مثل پروانه به دور او می چرخید . و سرمای زمستان،کار خود را کرد و مامان به شدت سرما خوردسوز

من نیز .به دست بابابزرگ سپرده بود تا خود در خانه و کنار مامان باشدو رسیدگی به امور شرکت را 
  .مرخصی گرفته بودم تا به او کمک کنم

گل را تقدیم مامان کرد که او با . شب شهریار با دسته گل بزرگی برای احوالپرسی به خانه ما آمدآن
  : طنز پرسیددر کنار تخت مامان نشست و با.لبخندی محجوب آن را پذیرفت و تشکر کرد

  !چیز دیگه ای گیر نیومد که سرما خوردین خاله مژگان؟-
حاالم به خودش مرخصی داده تا جبران .چی بگم شهریار جان،این دسته گل رو علی آقا به آب داد-

  !مافات کنه
  چطور مگه،عمو علی چه کار کرده که حاال قراره جبران کنه؟-

  :ر از شوق و سرمستی بود نگریست و با صدایی گرفته گفتبه چشمهای دریایی بابا که پ. لبخند زدمامان
روز جمعه به پیشنهاد ایشون به دیدن دختر آفتاب رفتیم تا خاطره بیست و هفت سال پیش رو که برای -

وادارم کرد روی همون نیمکتی که اون سال ها نشسته .اولین بار به اون جا رفته بودیم،تجدید کنیم
 دختر هیجده کرددیگه فکر ن.مون سال ها با اون مسابقه نقاشی کشیدن بدمبودیم،بنشینم و درست عین ه

  !ساله اون روزها،حاال چهل و پنج سالشه و استخونهاش طاقت این سوز و سرمای مهلک رو نداره
  : خندید و عاشقانه گفتبابا
 آوردن دل دختر عموی زیبایی که من به عشق به دست.اما تو برای من هنوز همون مژگان اون سالهایی-

  .اون،فرانسه رو به قصد ایران ترک کرده بودم تا بهش بگم معبود سه ساله زندگی منه
  : بلند شد و با طنزی آشکار گفتشهریار

با اجازه تون ما می ریم به سالن ! با حال و روزی که شماها دارین،انگار من و نیکی لولوی سر خرمنیم-
  !ه بهمون دادین پاس کنیمبلکه بتونیم کمی از درسهای عاطفی شما روک

روی مبل نشست و من به آشپزخانه رفتم تا با آوردن چای و . همراه شهریار که می خندید بیرون آمدیمبه
به .وقتی سینی چای را جلویش گذاشتم،دستم را کشید و کنار خود نشاند.شیرینی از او پذیرایی کنم

  :در گوشم گفتسرش را جلو آورد و .نگاهش که مملو از عشق بود نگریستم
چطور تونستن بعد از این همه سال هنوزم عاشق ! آدم جلوی خاله و عمو علی یه جورایی کم می یاره-

  همدیگه بمونن؟
یک روز اینو ازشون پرسیدم،می دونی چی بهم گفتن؟ مامان گفت رمز این ماندگاری در صادق بودن و -

ونی بینشون نیست و در تمام شرایط هر وقت بابا هم قسم خورد،هیچ چیز پنه.همدلی شون با همدیگه ست
  .خواستن کاری کنن،اول به این موضوع فکر کردن که اگر طرف مقابلشون بفهمه ناراحت می شه یا نه

  : که با شیفتگی گوش می کرد،لبخند زد و گفتشهریار
نیم کاش ما هم بتو.این جوری سعادت خودشون رو تضمین کردن و با هم خوش بودن! خوش به حالشون-

مثل اونا بشیم و وقتی به سن و سال اونا رسیدیم همین قدر از زندگی و ایامی که با هم گذروندیم راضی 
  .باشیم

مامان خوابیده بود و بابا که می دانست . آمدن بابا،از کنار شهریار بلند شدم تا برای آنها چای بیاورمبا
  . شده بودخواب مامان سبک است،نرم و آرام با شهریار مشغول حرف زدن

بابا در خانه را بست و به آسمان که پوشیده از . رفتن شهریار،او را تا حیاط همراهی و بدرقه کردیمهگام
  :گفت.ابر بود نگریست
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  !بهتره بریم داخل،نمی خوام تو هم مثل مژگان سرما بخوری،اگرچه تو مثل اون سرمایی نیستی-
  

   نوزدهمفصل
  

 زنگ خانه به گوش ی بودم که صداییرایمشغول پذ.مان آمده بودند ماادتی بزرگ و بابابزرگ به عمامان
  : رفت،لبخندزنان شاسی را فشرد و گفتفونیبابا بلند شد و به طرف آ.دیرس

  
  !آریان و زهره خانم هستن،حتما برای عیادت از مژگان اومدن-

بابا به استقبال رفت .ریزم بلند شدند و من به سوی آشپزخانه رفتم تا برای مهمانان از راه رسیده چای بهمه
با ورود آنها خانه شلوغ شد،برای دقایقی جز سالم و .و عمو و خاله زهره را به داخل خانه دعوت کرد

 و صدایی گرفته به خشکمامان با سرفه هایی .احوالپرسی و خوش و بش چیز دیگری به گوش نمی رسید
  .کرددیگران خوشامد می گفت و از دیدن آنها ابراز خوشحالی می 

  
عمو و خاله زهره به گرمی جواب دادند و حالم را . سینی چای به سالن برگشتم و سالم کردمبا

با .برگشت و با محبت نگاهم کرد.چای را به آنها تعارف کردم و سپس کنار خاله زهره نشستم.پرسیدند
  :لبخند پاسخش را دادم و پرسیدم

  از زوجهای عاشق چه خبر؟-
  !لم به سینما رفتنخوب هستن،برای دیدن فی-
  .خوب تندتند با بابک بیرون می ره! اما خوش به حال روجا! توی این هوای یخبندان؟-

  : انتقاد نبود،اما خاله زهره که به گونه ای دیگر برداشت کرده بود،با صدایی آرام گفتمنظورم
اونا رو راحت خانواده روجا اهل سختگیری نیستن،یعنی یه جورایی خاص به بابک اطمینان دارن و -

گذاشتن که بیشتر با هم آشنا بشن،البته این خیلی خوبه ولی من به بابک توصیه کردم دیدارهاش با روجا 
  !در داخل خونه باشه و کمتر با هم بیرون برن

خصوصا برای بابک که .شما از چی نگران هستین؟ اونا عقد کرده هستن و کسی نمی تونه حرفی بزنه-
  !مشکلی پیش نمی یاد

دلم نمی .درسته عزیزم،اما به هر حال روجا عروس خانواده ماست و عروس هم حکم دختر آدم رو داره-
  .خواد در مورد رفت و آمد زیاد اونا با هم حرفی زده بشه

  : از داخل کیفش بسته ای کوچک بیرون آورد،آن را به طرفم گرفت و گفتبعد
ز بخوره،سرفه هاش خوب می شه و راحت تر هم اگه چند رو.با اینها برای مامانت جوشانده درست کن-

  !می تونه صحبت کنه
  : را در دست چرخاندم و کنجکاوانه پرسیدمبسته

  اینا چی هستن؟-
آریان از عطاری خریده و .و اینام برگهای گل گاوزبان هستن... عناب،به دانه،شیرین بیان،ریشه میخک-

اون وقت مثل .ان آخرین نوشیدنی خورده بشهفروشنده هم سفارش کرده که حتما قبل از خواب،به عنو
  .مرهم عمل می کنه و بیمار تا صبح آرام و راحت می خوابه

مامان هم قدرشناسانه به عمو و خاله زهره نگریست و با صدایی گرفته . سپاس لبخند زدم و تشکر کردمبا
  :مامان بزرگ بسته را گرفت و گفت.تشکر کرد

که دست آقای شاکر خیر باشه و مژگان هر چه زودتر خوب ... ء اانشا.من جوشانده رو درست می کنم-
  .بشه
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جوشانده را درست . دنبال مامان بزرگ به آشپزخانه رفتم تا وسایل مورد نیاز را در اختیارش بگذارمبه
  :کرد و پس از صاف کردن،آن را در فالسکی کوچک ریخت و گفت

بقیه اش رو هم بذار کنار دستش تا اگه نصف شب تشنه .آخر شب یک لیوان از اینو به مامانت بده تا بخوره-
در طول روز هم چند بار بهش آب جوش و آب لیمو بده تا گرفتگی صداش .شد بخوره و زودتر نتیجه بگیره

  !سریع تر برطرف بشه و بازم بتونه برای بابات بلبل زبونی کنه
  !ما مراقب مامان هستمچشم مامان بزرگ،مطمئن باشین به خاطر همین آخری هم که شده حت-

ظرفهای کثیف شده را شستم و ریخت و پاشها را مرتب . دو خندیدیم و بعد او از آشپزخانه بیرون رفتهر
دیس بزرگی را بیرون آوردم و میوه ها را با نظم و سلیقه در آن چیدم و به .کردم و به سراغ کابینت رفتم

 و بعد از دقایقی که برداشتبابا گوشی را .وش رسیددر حال پذیرایی بودم که صدای تلفن به گ.سالن رفتم
  :به سالم و احوالپرسی گذشت،صدایم کرد و گفت

  !به همه هم سالم رسوند.شهریاره،می خواد باهات صحبت کنه-
  : را روی میز گذاشتم و گفتمدیس

  می شه شما از بقیه پذیرایی کنین؟.می رم از اتاق خودم باهاش حرف می زنم-
  !البته دخترم-

صدای شاد شهریار در گوشم .نفس زنان روی تخت نشستم و گوشی را برداشتم. به طبقه باال رفتمسریع
  :پیچید که با آهنگی خوش گفت

  سالم خانم خانما،چطوری؟-
  خوبم،تو چطوری؟-
  خاله مژگان چطوره،خوب شده؟.خدا را شکر-
  .اونم بهتره-
  : نظر سرحال و قبراق می رسید،پرسیدبه
   هستن؟مهموناتون کیا-
  !مامان بزرگ و بابابزرگ و خانواده عمو آریان-

  : ای درنگ کرد و بعد با وسواسی غریب پرسیدلحظه
  همه شون هستن،منظورم خانواده شاکره؟-
  نه فقط عمو و خاله زهره هستن،اما برای چی می پرسی؟-
  ...پس بابک و پویان به احوالپرسی نیومدن و عروسشون روجا-
  .ان که تهرانه،بابک و روجا هم رفتن سینمافراموشکار شدی؟ پوی-

  : کوتاهی کرد و بعد با لحنی حسرت آمیز گفتسکوت
  این همه خوشی زیر دلش نزنه؟! خوش به حال بابک-

نمی خواستم به این بحث ادامه .کامال متوجه بودم که طرز بیان شهریار یکباره عوض شد. ندادمجوابی
  :با بی خیالی پرسیدم.را عوض کنمبه همین دلیل تالش کردم مسیر حرف .دهم

  از بخاری راضی هستی،خونه رو خوب گرم می کنه؟-
چرا حرف رو عوض می کنی نیکتا؟ خوش نداری در مورد سخت گیری های بی مورد خانواه ات ایراد -

  بگیرم،نه؟
می کنم گوش کن شهریار،ما روز اول قول و قرارهایی داشتیم که حاال باید پایبندشون باشیم،پس خواهش -

تو سالهاست مامان رو می شناسی و می دونی که اون بی دلیل حرفی نمی .مدام این موضوع رو پیش نکش
  .زنه

آخه کجای دنیا ! اما اون قول و قرارها،خواسته مامان جونت بود و من با هیچ کدومشون موافق نیستم-
  رسمه که جلوی دیدار یک زن و شوهر رو بگیرن؟

  : آلود گفتمبغض



   عشقبانیرق   

  
 

 

194

من و تو که صبح تا ظهر با هم هستیم،اکثر عصرها هم که یا تو می یای این .نع دیدارهای ما نیستکسی ما-
  جا یا من با تو می یام بیرون،پس برای چی بهانه می یاری و توقع زیادی داری؟

  : تندی گفتبه
  دیه؟این که بخوام هفته ای یکی دو شب کنار زنم باشم اسمش توقع زیا! چه توقعی؟...توقع زیادی-

حس کردم شرایط مشابه او و بابک سبب . آن قدر بلند بود که قلبم در سینه بنای کوبیدن گذاشتصدایش
  :با لحنی آرام گفتم.شده تا موقعیت خودمان را با آنها مقایسه کند و در این میان متوجه تفاوتها نبود

  ...ولی وضع ما با اونا فرق می کنه و-
  چه فرقی؟-
نا عقد کرده رسمی هستن و من و تو فقط نامزدهایی که به طور موقت با هم محرم او.صبر کن بهت می گم-

  !خواهش می کنم تفاوت این دو تا رو درک کن شهریار.شدیم
نمی تونم عین ببوگالبی منتظر باشم تا مادرزنم بهم اجازه بده همسرم .من نمی خوام هیچی رو درک کنم-

  .اشم و هر طور که می خوام رفتار کنمدلم می خواد خودم اختیاردار ب! رو ببینم
از . آهنگ غریبی داشت و من احساس می کردم در آن دقایق زبان و افکارش در اختیارش نیستصدایش

  :لحن توهین آمیزش برافروخته شدم و با تحکم گفتم
 این تو وقتی اختیار داری که ما به عقد دائم دراومده باشیم،پس تا اون موقع باید صبر داشته باشی و-

  .وضع رو تحمل کنی
همین فردا می یام دنبالت .کی گفته باید این کار رو بکنم؟ اصال من می خوام صیغه موقت رو پس بخونم-

  به کسی هم اجازه نمی دم مخالفت یا دخالت کنه،فهمیدی یا نه؟.تا بریم محضر و به عقد دائم هم دربیایم
نمی دانستم چه بالیی بر سرش آمده که با .بودم واکنش عصبی و غیرمنتظره شهریار وحشت زده شده از

ندایی درونی به من هشدار می داد شهریار در حال .روزهای قبل فرق کرده و این گونه برخورد می کرد
  .طبیعی نیست،پس بهتر بود با او مالیم باشم و صحبت را به زمانی مناسب تر موکول کنم

  : آرام کند،گفتم صدایی که تالش می کردم لرزان نباشد و او رابا
اجازه بده این .گوش کن شهریار جان،مامان فعال مریضه و ما نباید کاری کنیم که اون و بابا ناراحت بشن-

  چند ماه بگذره،منم قول می دم بعد از ازدواج هر چی تو بگی همون بشه،باشه؟
  :با خواهش گفتم. ندادجوابی

   ناامید کنی،می خوای؟تو که نمی خوای منو از مهربونی و منطقی بودن خودت-
بعد از .نمی دانستم برای آرام کردنش دیگر چه ترفندی به کار ببرم. تند نفس هایش را می شنیدمصدای

  :دقایقی که در سکوت گذشت،صدایش را شنیدم که ناغافل گفت
  ...خداحافظ-

 بردم که در نوعی سرگردانی و بالتکلیفی به سر می. قطع شد و من مات و مبهوت بر جای ماندمتماس
نمی توانستم شهریار را وادار به پذیرش اصول اعتقادی خود کنم و همین .تاکنون درگیر آن نشده بودم

 رفتار می طوریاو پنهان و آشکار،مامان را مقصر می شناخت و .موجب درگیری و تنش مداوم ما شده بود
  .دکرد که حدس می زدم در آینده آنها با هم به مشکالتی برخورد خواهند کر

با تأنی از اتاق بیرون آمدم و از پله . سر و صدای طبقه پایین،متوجه شدم مهمان ها آماده رفتن می شونداز
تالش کردم وضع ظاهری خود را به گونه ای مرتب کنم که کسی متوجه حال و روز دگرگون .ها پایین رفتم
  .و خرابم نشود

ضربه ای به در .صدای آرام گفتگو می آمد. رفتم از رفتن مهمانها و مرتب کردن خانه،به اتاق مامانبعد
  .زدم و وارد شدم

چهره مامان را لبخندی عمیق پوشانده . لبه تخت نشسته بود و دست مامان را در دست داشتبابا
  :پرسیدم.بود

  داشتین در مورد چی حرف می زدین که مامان داره می خنده؟-
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  : گفتبابا
اگه می خوای بدونی بیا بشین تا برای .شون برامون جالب بوددر مورد آریان و زهره خانم،حرفای امشب-

  !تو هم بگیم
بابا که می دانست روی نقطه ضعفم دست گذاشته است،سریع رفت سر اصل . کردم و کنارشان نشستمسکوت

  :موضوع و گفت
  !گویا قراره برای پویان آستین باال بزنن-
  مگه قرار نبود تا روز جشن بابک و روجا صبر کنن؟-
با وجود این که کار .اونا می خوان صبر کنن ولی گویا آوا خیلی عجله داره و می خواد بیاد کرمانشاه-

برای همین دو سه هفته قبل از تاریخ .پاسپورتش ردیف شده ولی مایل نیست با خانواده اش همسفر بشه
 خودشو توی دل اپیششجشن بابک می یاد تا هم به اصطالح کنار خاله زهره اش باشه و هم شاید بتونه پی

  .پسر خاله گریزپاش جا کنه
  : بابا که چشمهایش از شادی می درخشید نگاه کردم و با تردید پرسیدمبه
  !حاال چرا شما این قدر خوشحالین؟-
من آریان رو مثل برادر نداشتهام دوست دارم و از .چون شاهد به سرانجام رسیدن پسر آریان می شم-

از طرفی به خاطر پویان هم خوشحالم چون حاال می تونه غم عشق .لمدیدن خوشبختی فرزندش خوشحا
  .بی سرانجامش رو هر چه زودتر فراموش کنه

به مامان و بابا شب بخیر گفتم و . حرکت آرام سر،گفته های بابا را تأیید کردم و بعد بلند شدم و ایستادمبا
  .از اتاق بیرون آمدم

 زندگی همبازی های قدیمم رخ می داد فکر کردم و در  شب به تمام دگرگونی های بزرگی که درآن
شب را با فکر و خیال .ظاهرا گرداب زندگی پویان از دوران افتاده و به سکون می رسید.اندیشه فرو رفتم

  . شدمکتبا بی حوصلگی لباس پوشیدم و راهی شر.به صبح رساندم و روز را با خستگی آغاز کردم
ارمغان که به همه جا سرک می .د و از نوع برخوردهایش مکدر بودم درگیر مشکلم با شهریار بوذهنم

  :کشید،به سراغم آمد و با خنده گفت
  شهریار امروز با تأخیر به شرکت اومده،نمی خوای بری توبیخش کنی؟-

به رغم برخورد بی اعتنای پویان با او،به نظر می رسید زیاد لطمه ندیده و هم . سرد به او انداختمنگاهی
وقتی نگاه خیره و جدی ام را دید،لبخندش را جمع کرد و پس از .وحیه اش را حفظ کرده استچنان ر

  .درنگی کوتاه از اتاق بیرون رفت
برگشت و نگاهی .سالم کردم.پشت پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه می کرد. طرف اتاق شهریار رفتمبه

چهره اش درهم و زیر چشمهایش پف .زش رفتجوابم را زیر لب داد و به سوی می.گریزان به من انداخت
 درگیر نگاهم اهشتالش می کرد نگ.از روی میز،پاکت سر بسته ای را برداشت و به طرفم گرفت.کرده بود

  :پرسیدم.پشت پاکت نام شهریار نوشته شده بود.پاکت را گرفتم و آن را در دست چرخاندم.نشود
  این چیه؟-
  ! رو به جشنشون دعوت کردهکارت دعوت عروسی دوستم محسنه که ما-
  .خب،اما این که فقط اسم تو روش نوشته شده...آها-

  : کرد و با لحنی طلبکار گفتنگاهم
  !خیال کرده هنوز مجردم.بیچاره خبر نداره که منم به اصطالح زن و زندگی دارم-

خبر است،اما  دانستم که با محسن دوستی صمیمانه دارد و او حتما از وجود من در زندگی شهریار بامی
وقتی سکوتم را .شهریار فقط برای آن که حرف خود را پیش ببرد وانمود می کرد محسن چیزی نمی داند

  :دید،با کنایه گفت
سه روز وقت داری تا بعضی ها رو قانع کنی و دیگه بهانه ! که برای اومدن مشکلی نداری... انشاء ا-

  .نیاری
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  :با بی اعتنایی ادامه دادچشمهایش را دزدید و . آلود نگاهش کردماخم
چه راضی یا ناراضی عصر روز پنج شنبه رأس ساعت هفت شب می یام .اگرچه دیگه اهمیت نمی دم-

امروز با هم می ریم خرید و یک لباس شیک و با کالس .دنبالت تا توی جشن ازدواج محسن شرکت کنیم
 اون شب بتونی مثل نگین در به جز لباس،یک چیزهایی هم الزم داری که در.برای اون شب می خریم

  !مجلس بدرخشی
 بودم و به خشم و خروش او که سعی می کرد در البه الی کلمات آن را مهار کند،نگاه می ایستاده

باالخره طاقت نیاورد و .شهریار بی هدف کشو میز را بیرون کشید و متعاقب آن دزدانه نگاهم کرد.کردم
  :پرسید

  چرا حرف نمی زنی؟-
مگه چیزی هم می مونه که بخوام .مر و نهی می کنی و از منم توقع داری که مطیع تو باشمچی بگم؟ تو ا-

  در موردش حرف بزنم؟
از این که بی هیچ مقاومتی تن به خواسته او داده . تند شادی و پیروزی در نگاهش به رقص درآمدرنگ

  .بودم شاد و مسرور بود
  : احتیاط پرسیدبا
  عصر چه ساعتی بیام دنبالت؟-
فکر .حاال که قراره خرید کنیم،به مدت زمان بیشتری نیاز داریم تا چیزهایی رو که می خوایم پیدا کنیم-

  .کنم ساعت چهار خوبه
  : اش عمیق شد،اما با ظرافت و حسابگری گفتخنده

  زود بیام دنبالت تا زودتر هم برگردی خونه،درسته؟-
  ...م،در ضمن ممکنه مهمان هم بیاد ومامان مریضه و می خوام برای درست کردن شام خونه باش-

  : را باال آورد و با نیشخند گفتدستش
ساعت چهار می یام دنبالت و سعی می کنم قبل از .نمی خواد برام دلیل و برهان بیاری...باشه...باشه-

  !تاریک شدن هوا تو رو برسونم خونه تا آقا غوله فرصت نکنه درسته قورتت بده
حاال که همه چیز را بر وفق .از شوخی خود خندید و از پشت میز بلند شد.اختم گزیدم و سر به زیر اندلب

دستش را روی شانه ام گذاشت،نگاه مخمورش را به چهره ام .مراد خود می دید خوش و سرحال شده بود
  :گفت.دوخت و با دقت تمام زوایای صورتم را کاوید

موهات رو هم باال جمع .به سر و صورتت بکشبرای پنج شنبه از یک آرایشگاه معتبر وقت بگیر و دستی -
  ...کن تا قرص ماه صورتت و این گردن بلوری و بلندت بیشتر پیدا بشه و

در ضمن چهره ام رو همین طور که هست .قرار نیست توی عروسی غریبه ها نیاز به آرایش مو داشته باشم-
  .دوست دارم و نمی خوام قبل از عروسی خودمون بهش دست بزنم

  !محسن که غریبه نیست،یکی از دوستان صمیمی و نزدیک منهولی -
دلم هم نمی خواد در این .به هر حال من با روسری و حجاب کامل می یام! دوست که محرم نمی شه-

  .مورد باهات جر و بحث کنم،پس خواهش می کنم اصراری نداشته باش
ا قبول کنی؟ هیچ می دونی اگه با چقدر باید سر هر چیزی باهات کلنجار برم ت! خفه ام کردی...اوف-

  !روسری به جشن بیای،دوستام چه حرفایی در موردت می زنن؟ می گن رفته یه زن امل و فناتیک گرفته
  : بی تفاوتی گفتمبا
من وقار و متانتم رو به حرف و .برام مهم نیست اونا چی می گن و در موردم چطوری قضاوت می کنن-

در ثانی اگه می دونی شنیدن این حرفا برات .ره نمی فروشمحدیث یک مشت آدم الابالی و مسخ
  .من که اصراری به اومدن ندارم.سنگینه،می تونی منو از همراهی با خودت معاف کنی

  : کرد،اما بعد لبخندی مرموز بر گوشه لبهایش نشست و با سرور گفتمکث
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ه همه اونایی که در جشن هستن می خوام اون شب پز زیبایی مسحورکننده تو رو ب! تو باید با من بیای-
می خوام ببینن چه لعبت طنازی رو صاحب شدم و برق حسادت رو در چشمهای تک تک اونا مشاهده .بدم
  .کنم

اگرچه از این نمایش مسخره خوشم نمی یاد،اما اگه می خوای همراهت باشم،باید با شرایط من کنار -
  !بیای

 محض رضای خدا اون شب یک کمی آرایش داشته خیلی خب خوشگل سختگیر من،با روسری بیا؛ولی-
  .باش و به این پوست مهتاب گونه ات یه رنگ و لعابی بده تا دل منم به دست بیاد

زمانی که از اتاق بیرون آمدم،سرم سنگین بود و حالت تهوع به سراغم . ندادم و شانه باال انداختمقولی
و من که تاکنون با نگرشی دیگر پرورش یافته انتظارهای شهریار سخت و غیرقابل هضم بود .آمده بود

تحت هیچ شرایطی .مبودم،به سختی می توانستم با خواسته های او کنار آمده و ناچار به واکنش می شد
آن .راغب نبودم در عروسی محسن بدون حجاب حضور یابم و لطافت چهره یا اندامم را به نمایش بگذارم

تم،اما کدورتی که از او در دلم زنده شده بود،سبب می شد به روز را اگرچه با شهریار به خانه برگش
به خانه که رسیدیم،قبل از آن که در را باز کنم .سوالهایش کوتاه و مقطع جواب دهم و زیاد پرچانگی نکنم

  :و پیاده شوم دستم را کشید و گفت
  .هت می یادمانتو شلوار مشکی و روسری قرمز اون روز رو بپوش،خیلی ب.ساعت چهار یادت نره-
  !مانتو شلوارم کثیفه،یه چیز دیگه می پوشم-

مانتو شلوارم کثیف .با یک خداحافظی سریع پیاده شدم و به داخل خانه رفتم. متوجه لحنم شدکامال
نبود،بلکه اطو کشیده و آماده در کمد آویزان شده بود؛ولی در آن لحظه آن قدر مکدر بودم که با هر 

  .الفتم می کردمخواسته شهریار به راحتی مخ
 چه از مدت زمان نامزدی ما می گذشت شدت اختالف سلیقه و نگرشها بیشتر خود را نشان داده و تفاوت هر

حاال حس می کردم مدت زمان باقی مانده برای شناخت شخصیت حقیقی .معیارهای ما بهتر آشکار می شد
 دیگر آن همبازی قدیمی و آشنای من شهریار.شهریار،بسیار کم است و من به زمان طوالنی تری نیاز دارم

  .نبود و اقامت چند ساله اش در خارج،از او شخصیتی جدید ساخته بود که برایم بیگانه بود
چندین بار وسوسه شدم به او زنگ زده و به بهانه . عصر با خود جنگیدم و به دنبال راه حلی مناسب گشتمتا

 درستی نشان ندهد و بابا و مامان متوجه کشمکش و ای،قرار همراهی را بر هم بزنم؛اما ترسیدم واکنش
  .درگیری لفظی ما شوند

با . تخت دراز کشیده و به فکر فرو رفته بودم که صدای زنگ پیام کوتاه رشته افکارم را درهم ریختروی
دلم .خود اندیشیدم حتما شهریار به قصد دلجویی پیام داده،اما بی تفاوت،به بیرون پنجره چشم دوختم

 این حال بودم،اما رکمی د. بود و با چند کلمه محبت آمیز از این بحران روحی بیرون نمی آمدمگرفته
  .گوشی را برداشتم.باالخره طاقت نیاوردم و به پشت چرخیدم

قبال هم از این شماره،پیام های اندرزگونه . تعجب متوجه شدم از طرف شهریار نیست و ناشناس می باشدبا
 که پیام را بخوانم،شماره همراه فرستنده را گرفتم اما خاموش بود و نمی بی آن.دریافت کرده بودم

  .توانستم به او بگویم که پیامهایش را اشتباهی به شماره من می فرستد
یک نفس یاد خدا،یک سبد خاطر آسوده و شاد،یک بغل شبنم آرامش صبح،یک هزار آینه « را خواندم پیام

معنویتی که در کالم این فرستنده ناشناس بود یکباره آرامم .ند زدملبخ» .از جنس دعا،همه تقدیم تو باد
چه . پر از آرامش شدیدر دل نام خدا را بر زبان راندم و آن وقت همه وجودم به طرز معجزه آسای.کرد

  .زیبا دعایم کرده بود و من مسحور معنای کالمش شدم
با او صحبت کنم اما این موقعیت فراهم  گرفتم با شهریار به خرید بروم و اگر فرصتی دست داد،تصمیم

ابتدا در انتخاب و خرید بعضی چیزها با هم .شهریار سر وقت به دنبالم آمد و ما راهی بازار شدیم.نشد
 بازی که انتخاب کرده قهمخالف بودیم؛اما در آخر به خواسته ام تن داد و به جای لباس شب بی آستین و ی
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من نیز ناچار شدم به خواهش او عمل کرده و یک . برایم خریدبود،کت و دامن شیک و خوش دوختی را
  .سرویس کامل لوازم آرایش بخرم

 از خریدهایم تعریف می کرد و بابا با دیدن آنها،به یاد سالها قبل افتاد و خاطرات درخشان گذشته مامان
  .را با مامان تجدید کرد

رفته بود و ذوق خرید هم مرا دلشاد نمی دلم گ.خستگی را بهانه کردم و به اتاقم رفتم. نبودمسرحال
چرا دوران نامزدی ما این همه با بگومگو و تلخی همراه بود؟ هرگز در تصوراتم نمی گنجید این ایام .کرد

 در آرزوی تحقق آنها انههمیشه با رویاهایی دلپذیر آن را ترسیم کرده و مشتاق.بدین گونه سپری می شود
یزی که در تخیالت ماست،زمین تا آسمان توفیر دارد و دنیا هرگز به کام غافل از این که حقایق با چ.بودم

  .ما نمی چرخد
از خشم او می ترسیدم و شهامت نداشتم به او بگویم که . روز بعد را عمدا از شهریار دوری می کردمچند

کنایه از جنگ و جدال و گوشه و .حاضر به آمدن نیستم و بهتر است خودش به تنهایی در جشن شرکت کند
 به او سر می زد و اماما در عوض ارمغان مد.هایش واهمه داشتم و سعی می کردم کمتر با او برخورد کنم

ظاهرا شهریار هم می ترسید من با آمدن مخالفت کنم و صالح .اغلب پیام رسان سفارشهای شهریار شده بود
  .می دید در این رابطه زیاد با من صحبت نداشته باشد

همین مجوز رفت و آمدهای او به اتاق شهریار .ه بود که بین ما دلخوری پیش آمده است متوجه شدارمغان
شده بود و بیشتر مواقع طوالنی می شد و من با دقتی که پیدا کرده بودم،صدای آرام خنده و شوخی های 

ست و  بین آنها نیچیزیقین داشتم هیچ .او را می شنیدم که گاه صدای شهریار هم آن را همراهی می کرد
  .ارمغان با اغلب مردها خوش و بش دوستانه ای دارد

 چندین بار اخالق شاد ارمغان را ستایش کرده بود و من که موافق گفته های او نبودم،سکوت کردم شهریار
  .تا خیال نکند مخالفتم از سر بغض یا کینه توزی است

بابا،سرفههای او کمتر شده و شبها به لطف جوشانده عمو آریان و توجهات خاص . مامان بهتر شده بودحال
  .راحتتر میخوابید

شهریار،ظهر قبل از خداحافظی تاکید کرده بود که ساعت هفت به دنبالم می . پنج شنبه از راه رسیدروز
کت و دامن جدیدم را پوشیدم و جلوی آینه به برانداز .آید و خواست تا برای آن ساعت خود را آماده کنم

 اصالح شده ام،آن ورتابروهای مرتب شده و سر و ص.م روی چهره ام خیره ماندنگاه.کردن خود پرداختم
قدر تغییرم داده بود که نیازی به آرایش نمی دیدم، اما می دانستم شهریار روی این موضوع حساسیت 

احساس می کردم برایش خیلی مهم .ویژه ای پیدا کرده و حاال منتظر است تا نتیجه اصرارهایش را ببیند
  .  خود می داندیه به این خواسته اش تن دهم و آن را نوعی پیروزی برااست ک

حاصل کار آن قدر محو و مالیم بود که . از آرایشی که با وسواس انجام دادم،به آینه نگاه کردمبعد
  .آرایش محسوب نمی شد،اما به قدری تغییرم داده بود که می شد با آن شهریار را راضی نگه داشت

از پله ها پایین .تر از وقت مقرر رسید،با زدن چند بوق خبر داد که بیرون منتظرم است کمی زودشهریار
  :پرسید.نگاهی دقیق به چهره ام انداخت و رضایتمندانه سر تکان داد.رفتم و وارد اتاق مامان شدم

  شهریار داخل نمی یاد؟-
  !نه،می ترسه بوی تافت و ادوکلنش برای شما بد باشه-

مامان لبخند کمرنگی زد که .ودم درآورده بودم تا جبران سردی رفتار شهریار را بکند حرفها را از خاین
شتابان گونه اش را بوسیدم و از او خداحافظی .نشان داد پی به علت حقیقی عدم دیدار شهریار برده است

  .خجالت می کشیدم بمانم و عذر تقصیر بیاورم.کردم
شتابان .ر هوا جریان داشت،همه وجودم را به لرزه درآوردسوز سردی که د. در ماشین منتظرم بودشهریار

دستهایم را .سالمی آرام کردم که شهریار به گرمی پاسخ غرایی داد.در ماشین را باز کردم و سوار شدم
 این کار دستش را پیش جایزیر بغل زده بودم و انتظار می کشیدم که ماشین را به راه بیندازد،اما او به 
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نگاه مشتاق و جستجوگرش را در چهره ام چرخاند و لحظه ای بعد .به طرف خود چرخاندآورد و صورتم را 
  :با لحنی تملق آمیز گفت.با رضایت بر پشت دستم بوسه ای کوتاه زد

حتم دارم تا پایان جشن باید توطئه های بسیاری که برای دزدیدن تو .امشب باید خیلی مراقب تو باشم-
  ! کنمطرح می شه رو شناسایی و خنثی 

از .در طول مسیر چند بار برگشت و با شوق نگاهم کرد. این حرف خندید و بعد ماشین را به راه انداختبا
فکر نمی کردم با این تغییر جزیی کنار بیاید و گمان می بردم .خوشحالی و رضایتش،آرام گرفته بودم

 حاال از به دست آوردن و کرده اما انگار همین موفقیت و توجه کوچک او را رام.توقع بیشتری داشته باشد
  .آن مسرور بود

تاکنون به این نقطه . بعد جلو خانه ای بزرگ و ویالیی که به سبکی خاص ساخته شده بود،توقف کردکمی
از همان جا می .از شهر نیامده بودم و دیدن این ساختمان شکیل به شدت مجذوب و سردرگمم کرده بود

خانه غرق در نور و روشنایی بود و از سردر خانه تا جایی . را شنیدشد صدای بلند موسیقی و آهنگهای تند
  . که ساختمان شروع می شد،با ریسه های پیوسته و چراغهای الوان تزئین شده بود

چند نفری که به استقبالمان آمدند،ترکیبی از . با شهریار وارد سالن مجلل و با شکوه خانه شدیمهمراه
ظاهرا با شهریار آشنایی کامل . کریهی بودند که تا حاال ندیده بودمقیافه های عجیب و آرایش های

مات و . را چرخاندماهمداشتند،زمانی که به عنوان خوشامد،صورت شهریار را بوسیده و با او دست دادند،نگ
از همان ابتدای راه از آمدن پشیمان .مبهوت به انبوه زنها و مردهایی که در هم می لولیدند،نگاه می کردم

شهریار من را به چند نفر معرفی کرد که چون بهت زده .ده بودم،آن چه را که می دیدم باور نداشتمش
  . سینی دسته داری به سویمان آمدبایک پیشخدمت .بودم،چهره های آنها در ذهنم نقشی نبست

و به سینی . ایستاده بودند و گویی هیچ تدبیری برای نشستن مهمان ها در نظر گرفته نشده بودهمه
شهریار دست .محتویات آن نگاه کردم،لیوانهای کوچک بلندپایه با انواع نوشیدنی های رنگی پیش رویم بود

 که به سرعت سینی را اختمپیش برد تا لیوان ارغوانی رنگی را بردارد،اما چنان نگاه تحقیرآمیزی به او اند
  :پس زد و به پیشخدمت گفت

  ! زیاد خنک نباشهمراقب باش.برای من و خانم لیموناد بیار-
  .بله قربان-

  : رو به من لبخندی تصنعی زد و گفتبعد
  !یادم رفته بود توی ترک هستم و نباید بخورم-
  !شایدم چون من همراهت بودم مالحظه کردی-
  .اوه نه،باور کن مدتیه دیگه بهش لب هم نزدم-

  :اخمی به چهره آورد و به شوخی گفت. نگاهش کردمناباورانه
  .یزم،گفتم که فراموش کرده بودمسخت نگیر عز-
  قول می دی دیگه یادت نره؟-
  .حاال اخماتو باز کن و یک کمی بخند،می خوام تو رو پیش عروس و داماد ببرم.آره بابا،قول می دم-
شهریار بازویم را گرفت و از میان جمعیت راهی باز کرد تا به طرف جایگاه عروس و . اکراه دیده برگرفتمبا

ز دیدن عروس در آن لباس باز که تقریبا نیمی از بدنش را به نمایش گذاشته بود،تعجب زده ا.داماد برویم
داماد با دیدن ما لبخندی عمیق بر لب آورد،بلند شد و دستهایش را برای در آغوش گرفتن شهریار .شدم

  :گشود،او را به سینه فشرد و گفت
  !خیلی وقته منتظرتم.خوش اومدی رفیق،دیر کردی-

  :محسن نگاهی دریده به من انداخت و گستاخانه گفت.ندید و آرام بر پشت او زد خشهریار
  این شاهزاده خانم خوشگل دیگه کیه،اونو از کجا دزدیدی پسر؟ نکنه با خودت از آمریکا آوردیش؟-
  .همونی که گفتم تازگی ها عقد کردیم.این نیکتا،نامزدمه-
  .ک کمی قر کمر بریزیمخبر ندادی تا بیایم در جشنتون ی! ای بی معرفت-
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  !نگرشون دار برای چند ماه دیگه،جشن نامزدی ما خصوصی بود-
  : با همان نگاه وقیح،لبخند زشتی زد و بعد رو به همسرش کرد و گفتمحسن

امیدوارم که بتونین دوستای خوبی برای هم . خانمه"پریا"معرفی می کنم،اینم شاهزاده خانم قشنگ من -
  .باشین
شهریار هم دست او را گرفت و ضمن گفتن .تردید فشردم و ازدواجشان را تبریک گفتم پریا را با دست

با حالت چندش آوری تشکر کرد و نگاه وقیحش را به چشمهای .تبریک،صورت غرق در آرایش او را بوسید
  .بکوبمدر آن لحظه به قدری عصبی بودم که دلم می خواست کیفم را به صورت پریا .شهریار دوخت

  :هم چنان نگاهش،چهره و اندامم را می کاوید،نگاهی کوتاه به شهریار انداخت و گفت که محسن
  !برو از خودت و این پرنسس قشنگ پذیرایی کن.توی اتاق همه جور وسایل پذیرایی مهیاست-
شهریار به تکان دادن سر اکتفا . این حرف چشمکی هم ضمیمه کالمش کرد و به نحو نفرت انگیزی خندیدبا

هر چه از آنها دورتر می شدیم،بغض خفه کننده ای که در گلویم .د دوباره زیر بازویم را گرفتکرد و بع
  .پیچیده بود،خود را بیشتر نشان می داد

  : درماندگی آب گلویم را قورت دادم و گفتمبا
  !اگه می دونستم قراره به همچین جایی بیایم،هرگز نمی اومدم-
  . دارنبرای چی؟ می بینی که همه به تو محبت-
  .نگاه همهشون ناپاکه.من از محبتاشون متنفرم-
  !یک کمی متجدد و امروزی باش خانم کوچولو.بس کن نیکتا،این قدر امل و قدیمی فکر نکن-

  : آلود گفتمخشم
یعنی به غیرت تو برنمی خوره که مردها با نگاه هرزه شون به زنت نگاه کنن؟ نکنه از این که مورد توجه -

  ایی لذت می بری،هان؟همه زنهای این ج
من فقط می خوام از این جشن لذت ببرم،پس تو هم قدر لحظه ها رو بدون و مهمونی امشب رو به من و -

  .خودت تلخ نکن
  . کلی خرج کرده که مهموناش کیف کنن،پس تو هم دم رو غنیمت شمار و لذت ببرمحسن

  ...دمای هرزه و چشم چرونه واین جا پر از آ.من می خوام برم خونه،دیگه نمی تونم تحمل کنم-
  : میان حرفم پرید و زیر لب غریدبه
اینا دوستای من هستن و از تو می خوام باهاشون آشنا بشی چون در مهمانی های ! احمق نباش دختر-

  !آینده باید باهاشون رفت و آمد داشته باشی و حتی توی خونه ات ازشون پذیرایی کنی
خدمتی که به سفارش شهریار برایمان لیموناد آورده بود،جلویمان  خواستم جوابش را بدهم اما پیشمی

گلویم خشک شده بود .شهریار لیوانی برداشت و آن را به دستم داد.ظاهر شد و سینی را به طرفمان گرفت
همه چیز این خانه به نظرم .می ترسیدم به لیوان لب بزنم.و از شدت عصبانیت همه وجودم می لرزید

به هر طرف که نگاه می کردم،با صحنه هایی شرم آور رو به رو می شدم و نگاهم .دآلوده و نجس می آم
! وای که اگر بابا و مامان می فهمیدند به چه مجلسی پا گذاشته ام،چقدر غصه می خوردند.را می دزدیدم

رده  در میان آدمهایی که احاطه ام کبانگار نه انگار روزهای پایانی ماه رمضان بود و گویی دین و مذه
  . بودند،غریب و فراموش شده به نظر می رسید

  : از مردها،در حالی که تلوتلو می خورد با لحنی مستانه به شهریار گفتیکی
  !دست معشوقه قشنگت رو بگیر و بیا وسط،اگرم حالش رو نداری تا خودم دعوتش کنم-

  : به شانه او زد و گفتشهریار
  .شماها مشغول باشین. می یایمما تازه رسیدیم،یک کمی نفس بگیریم خودمون-

 سر تکان داد و همان طور که لیوان نیمه خورده اش را بلند می کرد برگشت و رقص کنان به میان بقیه مرد
  :او که از حالت من مکدر بود،آرام گفت.با ترس به شهریار چسبیده بودم.رفت
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س،خیال ندارم برای رقص نتر.چرا مثل جن دیده ها رفتار می کنی؟ همه دارن ما رو نگاه می کنن-
  .ببرمت وسط

  !منو برسون خونه و اگر خواستی خودت برگرد این جا.بیا بریم شهریار،خواهش می کنم-
  دیوونه شدی،اون وقت چه توضیحی دارم به دوستام بدم؟-
  ...نمی دونم،بگو حالش بد بود،بگو سردرد داشت و حالش بهم خود،بگو-
  .دو سه ساعت تحمل کن،بعد از می برمت خونه.ه نکناین همه عجز و الب.بسه دیگه نیکتا-
  ...ولی من-

  :نگاهی شماتت آمیز به دیدگانم انداخت و گفت. را آرام رها کرددستم
  !زودی می یام.تو هم سعی کن خودت رو مشغول کنی.می رم توی اتاق به چند تا از دوستام سر بزنم-
  ...مه غریبه هستم،در ثانیمنو تنها نذار شهریار،من که آشنایی ندارم و بین ه-

 را به اطراف گرداندم که یکباره از دیدن ارمغان در کنار مردی جوان،حرفم را نیمه تمام رها نگاهم
اما خود ارمغان بود و با مردی که پشتش به ما بود می .دقیق شدم تا ببینم درست متوجه شده ام یا نه.کردم

  :متعجب پرسیدم.گفت و می خندید
   چه کار می کنه،تو می دونستی اونم به جشن می یاد؟ارمغان این جا-
  .دوست پریاست و امروز صبح بهم گفت که اونم دعوته.آره می دونستم-
  !ولی به من چیزی نگفتی-
  .فکر نمی کردم بودن اون برات مهم باشه،این روزا رفتارت باهاش خیلی سرد و بیگانه شده-

  : عصبی گفتم انتقاد را در کالمش احساس کردم،با لحنیبوی
  !اما انگار نظر تو غیر از اینه-
  ...بله چون من فکر می کنم ارمغان دختری متجدد و امروزیه و منم از اون-

حدس زدم می خواست بگوید از او خوشش می آید،اما صالح ندید . حرفش را نیمه کاره رها کردیکباره
شهریار برای ارمغان دست تکان داد و او در با پایان یافتن آهنگ،.ادامه دهد و به همین تعاریف بسنده کرد

مردی که با . آمدنحالی که از دیدن شهریار خوشحال شده بود دست مرد همراهش را گرفت و به طرفما
همان کسی که پویان گروه موسیقی اش را به او سپرده و به موفقیت آنها چشم .او می رقصید عطا بود

  .دوخته بود
اموش کرده بود،با رویی گشاده دست عطا را فشرد و به روی ارمغان  که دیدن دوستانش را فرشهریار

به ارمغان نگاه کردم؛پیراهن یقه باز و بی آستینی بر تن داشت و موهایش را باالی سر جمع .لبخند زد
سالمی سرد .نبودصورت زیبا و دلفریبش آن قدر غرق در آرایش بود که چهره حقیقی اش معلوم .کرده بود

زمانی که عطا دستش را پیش آورد تا با من دست بدهد، به سرعت دستم را .ا رد و بدل شدو گذرا میان م
شهریار برگشت و نگاهم .ابتدا از این حرکت من تعجب کرد، اما بعد لبخند زد.در پشت مخفی کردم

  :ارمغان که متوجه وخامت اوضاع شده بود،دست عطا را گرفت و گفت.کرد
  
  !رم از تشنگی می میرمبیا بریم یه چیزی بخوریم،دا-
  :شهریار با لحنی گزنده گفت. رفتن آنها نفسی به آسودگی کشیدمبا
  می شه یه امشب دست از مقدس بودن برداری و مثل آدمای فهمیده رفتار کنی؟-
  !فکر نکنم فشردن دست یک مرد نامحرم نشونه فهمیدگی باشه-
  !اگرچه روبوسی هم جزو رسومه.داما این یه رسمه و همه با هم دست می دن،چه زن و چه مر-
  .اما من می خوام به رسم و رسوم خودمون عمل کنم! رسمی که غریبه ها رواجش دادن-
در طول این یک سالی که .محض رضای خدا نیکتا،یک امشب رو با من بحث نکن و بهم درس اخالق نده-

  .برای خودم خوش باشمبه ایران برگشتم به اندازه کافی محرومیت کشیدم که بخوام یک امشب رو 
  :من هم با صدایی مرتعش گفتم. چشمهایش که بارقه های خشم در آن می درخشید نگاه کردمبه
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  به چه بهایی می خوای خوش باشی؟-
احساس گناه می کردم و هوای خفقان آور محیط کالفه ام . گزید و با عصیان دستهایش را بر هم مالیدلب

  :راحتی کبود شده بود نگاه کردم و با عتاب گفتمبه چهره شهریار که از نا.کرده بود
  !می رم توی حیاط،حالم از دیدن این صحنه های شرم آور بهم می خوره-

به حیاط که رسیدم،متوجه .چنان به سرعت راهی حیاط شدم که انگار دنبالم کرده بودند. باال انداختشانه
نشئه شراب .رفته و مشغول حرف زدن بودندحضور چند مرد شدم که لیوان های پایه دار خود را در دست گ

من نیز که از داخل در حال گُر .آن قدر مستشان کرده بود که سرما و برودت هوا را احساس نمی کردند
گرفتن بودم،به آن سرما نیاز داشتم و احساس می کردم آتش درونم نیاز به سوز و سرمایی دارد تا دست از 

  .گداختن بردارد
راهم . و نمی دانم به دیگران چه گفت که آنها هم برگشتند و با خیرگی نگاهم کردند از مردها برگشتیکی

هوا شدیدا سرد .جلوی پله ها توقف کردم و به اطراف چشم گرداندم.را کج کردم و به جهت مخالف رفتم
  سیاه خود را برادرآسمان خالی از وجود هر ستاره ای،تاریک و ساکت چ.بود و بوی برف و باران داشت

گویی او هم شرم داشت و می خواست .سر شهر کشیده و چشمهایش را از تماشای این گوشه شهر بسته بود
  .با نادیده گرفتن آن،نشان دهد با این اتفاقات مخالف است

  : به آسمان دوخته بودم که صدایی از پشت،من را وحشت زده از جا کندچشم
  می تونم کمکی بهتون کنم؟-

  :با اخم گفتم. که از آنها جدا شده و به سراغم آمده بود از مردهای جمع بودیکی
  .به کمک نیاز ندارم-
  !ولی خانمی به دلفریبی شما حتما به کمک نیاز داره وگرنه تنها نمی موند-
  !شما هم لطف کنین و بذارین تنها باشم.فکر کنم این به خودم مربوط باشه-
رسم روزگاره که زنها هر چه زیباتر باشن،سنگدل تر می اما اشکالی نداره،این ! چه کالم تلخ و گزنده ای-

  .من به این اخالقا عادت دارم.شن
مرد با پررویی هر چه تمام تر .انگار تنها آمدنم به حیاط،حماقت محض بود. هیچ حرفی به راه افتادمبی

  :دنبالم آمد و گفت
  از دوستان عروس هستین یا خویشان داماد؟-
  .هیچ کدام-
-ه،پس اگه این طوره این جا چه کار می کنین؟مگه می ش...ا  
  !اومدم ببینم فضولم کیه-

  : و با لحنی مستانه گفتخندید
  خب خوشگل خانم می شه بگی اسمت چیه؟! از خانم های حاضرجواب خوشم می یاد-
  !می شه گورت رو گم کنی و بری؟ وگرنه شوهرم رو صدا می کنم-

  :گی گفت جا خورد،اما خود را نباخت و با دریدکمی
نه عزیزم .عین سگ پاسبون دنبالت بود.این حقه ها دیگه کهنه شده،اگه شوهر داشتی این جا تنها نبودی-

  !یه کلک دیگه جور کن،منو نمی تونی فریب بدی خوشگلم
هراسان دست دیگرم را باال آوردم و محکم به صورتش . این حرف دستش را پیش آورد تا بازویم را بگیردبا

باید او را وادار .در میان جمع به دنبال شهریار گشتم.ه سرعت دویدم و وارد ساختمان شدمبعد ب.کوبیدم
در آن . یا ناراحت می شودنیدیگر برایم مهم نبود که عصبا.می کردم هر چه زودتر من را به خانه برساند

  .شرایط حاضر نبودم دقیقه ای آن جا بمانم و باز هم تحقیر شوم
نمی .به درهای بسته اتاقها نگاه کردم. دانستم به سراغ دوستانش رفته استمی. شهریار خبری نبوداز

در همین لحظه نگاهم روی عطا و ارمغان خیره .دانستم وارد کدام اتاق شده و کجا می تونم پیدایش کنم
  . و می خندیدندددر گوشه ای ایستاده و ضمن نوشیدن محتویات لیوان های رنگی خود،حرف می زدن.ماند
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  :سراغ آنها رفتم و پرسیدم ناچار
  شهریار رو ندیدین؟-

چشمهایش قرمز و گونه هایش برافروخته شده .بوی تند و زننده ای به مشام خورد. برگشتارمغان
لیوان را روی میز گذاشت و در حالی که تالش می کرد طبیعی حرف بزند،با دست به رو به رو اشاره .بود

  :کرد و گفت
  ! شاید بتونی براش شانس بیاریبرو کنارش .توی اون اتاقه-

 متوجه منظورش نشدم،اما بعد که هوشیار شدم و فهمیدم شهریار مشغول چه کاری است،بغض راه ابتدا
  .گلویم را مسدود کرد

  ! عجب اعجوبه ای از کار درآمده بودشهریار
ینده ام در حال دیدن همسر آ.به هیچ قیمتی حاضر نبودم به آن اتاق بروم. ارمغان و عطا فاصله گرفتماز

  .قمار،آن قدر ناامیدم می کرد که ممکن بود بدون تفکر به عواقب کار،دست به هر اقدام ناخواسته ای بزنم
خدایا باید چه می کردم؟ تهاجم اعمال اشتباه شهریار کالفه ام . مبلی نشستم و سرم را در دست گرفتمروی

 هنوز از یکی فارغ نشده بودم،باید غصه دیگری هر روز من را با مشکلی جدید مواجه می کرد و.کرده بود
  .را می خوردم

زن و مرد میانسالی که به . و داماد به سالن آمده و در میان مهمانان مشغول شادی و پایکوبی بودندعروس
گمانم پدر و مادر عروس یا داماد بودند دور آنها می چرخیدند و حرکاتی انجام می دادند که از سن و 

  .ود و شرم آور به نظر می رسیدسالشان بعید ب
تا . را که برگرداندم،نگاهم به مرد مزاحم افتاد؛ با دقتی مشمئزکننده سر تا پایم را برانداز می کردسرم

دیدگانم را به زیر انداختم تا ناچار نباشم .متوجه نگاهم شد خنده چندش آوری کرد و برایم سر تکان داد
 خانه جهنمی بیرونم می برد نکاش از ای.شهریار زودتر می آمدکاش .در مقابل رفتارش واکنش نشان دهم

یک بار دیگر نگاهم به مرد مزاحم افتاد که آرام آرام به سویم می .و به رویای پریشانم پایان می داد
هرگز تصور نمی کردم زمانی به او پناه ببرم،اما در آن .وحشت زده بلند شدم و به طرف ارمغان رفتم.آمد

  . آشنایی بود که می توانستم دست کمک به سویش دراز کنمشرایط،او تنها
  : با دیدنم پرسیدارمغان

  شهریار رو پیدا کردی؟-
  .نرفتم سراغش،منتظرمی مونم تا خودش بیرون بیاد-
  !فکر نکنم تا دو سه ساعت دیگه سر و کله اش پیدا بشه! این طوری که حاال حاالها اسیری-

  : تردید تکرار کردمبا. از وحشت گشاد شده بودچشمهایم
  اما مگه داره چه کار می کنه؟! دو سه ساعت؟-
مگر .اگه ببازه ناچاره تا آخر ادامه بده بلکه بتونه باختش رو جبران کنه.اونا بازی رو تازه شروع کردن-

برای همین بود که بهت .این که شانس بیاره و چند دست ببره تا این طوری رضایت بده بازی رو تموم کنه
مردها به این چیزها اعتقاد دارن و منم اون طوری که عطا می .برو کنارش بلکه براش شانس بیاریگفتم 

  گه مهره شانسش هستم،مگه نه عطا؟
از زیر چشم به مرد .رفتار و کردار ارمغان حالم را بهم می زد. این حرف نگاه عشوه گری به عطا انداختبا

آثار پنجه ام بر گونه اش نقش .ه شده بود،نگاه کردممزاحم که چند قدم دورتر ایستاده و به من خیر
با صدایی پر از تمنا،رو به .ادانداخته بود و او هر از چند گاه،با لبخندی معنی دار جای آن را نوازش می د

  :ارمغان گفتم
  !می شه بری و به شهریار بگی بیاد بیرون؟ من حالم خوب نیست،می خوام زودتر برگردم خونه-
  .اما حاال سر شبه و تا پایان جشن خیلی مونده! به این زودی؟-
  !خواهش می کنم ارمغان.اما حال من مساعد موندن نیست.می دونم-

  : که در تمام این دقایق ایستاده بود و نوشیدنی اش را مزه مزه می کرد،گفتعطا
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 چیزی حواسم بود که اصال.بیا تو هم کمی از این بخور تا حالت بهتر بشه.من می رم بهش می گم-
  .نخوردی

  : این حرف لیوانش را به سویم گرفت و با لحنی کشدار گفتبا
  ...من از این طرف خوردم،تو اگه دلت خواست از اون طرف بخور-

لیوان را با نفرت روی میز کوبیدم . را به دستم داد و با قدمهایی نامتعادل به سوی یکی از اتاقها رفتلیوان
باید در اولین دیدار،به پویان می گفتم همکار موسیقیدان اش چه .یز کردمو دستم را با پارچه روی میز تم

 به دست عطا به خطر هشآدم ناموجهی از آب درآمده و چطور حسن شهرت خود را با سپردن گرو
  !انداخته است

 حرف می زد،اما سخنانش سر و ته نداشت و او که خود متوجه می شد،آنها را در نیمه رها کرده و ارمغان
چرا عطا این قدر معطل شده بود؟ نیم ساعتی .چشم از اتاق برنمی داشتم. سراغ موضوعی دیگر می رفتبه

 آزرده شده و زمانی روحماز این همه تحقیر .از رفتن او می گذشت و من هم چنان به انتظار ایستاده بودم
لین نگاه فهمیدم که شهریار با او.که کاسه صبرم لبریز شده بود،باالخره او و شهریار از اتاق بیرون آمدند

برای حفظ تعادل مدام به این و آن آویزان می شد یا .حال طبیعی ندارد و قدمهایش را درهم برمی دارد
  . حال خراب چطور می توانست من را به خانه برساندنبا ای.اشک در چشمهایم ره گم می کرد.تنه می زد

  :ه هوشیار پرسیدبا حالتی نیم. مقابلم ایستاد،اشکهایم جاری شدوقتی
  چرا داری گریه می کنی خوشگلم،کسی مزاحمت شده؟-
  می خوام برم خونه شهریار،چرا منو به این خراب شده آوردی؟-
  .تا زنده ایم باید از دنیا لذت ببریم...بد کردم آوردمت کمی برای خودت خوش باشی؟ بیا-
  ی لب به این کثافتها نزنی؟مگه قول نداده بود.همین که تو خوش هستی و لذت می بری کافیه-

  :دستم را چسبید و گفت. چندش آوری کردخنده
بدبختانه ماشینم رو باختم و فردا صبح .بیا بریم و قرعه شانس من بشو! بریز دور این حرفها رو عروسکم-

  .باید تحویل طرف بدم
  : را از دستش بیرون کشیدم و گریه کنان فریاد زدمدستم

 یاد،از تو و این آدمایی که عین کرم در هم می لولند و از اونایی که نامردی ولم کن لعنتی،ازت بدم می-
  !می کنن و زیر قول و قرارهاشون می زنن نفرت دارم

 نفر برگشتند و با تمسخر نگاهم کردند،اما آن قدر بی غیرت شده بودند که هیچ توهینی به آنها کارساز چند
  :وباره لیوانش را در دست گرفته بود به طرفم آمد و گفتعطا که د.هیچ کدام حال طبیعی نداشتند.نبود

قول می دم صحیح و سالم برسونمت و تند هم .سخت نگیر عزیزم،اگه بخوای خودم می رسونمت خونه-
  .رانندگی نکنم

شهریار . مخمور و تب دار بود و کامال مشخص بود که حرفهایش از روی درک و شعور حقیقی نیستنگاهش
  :پا ایستاده بود،با عصبانیت گفتهم که به سختی سر

  !کولی بازی در نیار نیکتا،عین بچه آدم برو بشین تا موقع رفتن صدات کنم-
  !من می خوام االن برم خونه-

  : همین لحظه مردی تلوتلو خوران به طرف شهریار آمد،دست به شانه او زد و با کلماتی بریده گفتدر
  ...ی تا باختی و من همین امشب پولش رو می خوامس...تا پول باختهات رو ندی نمی ذارم بری-
  .االن که ندارم بهت بدم،فردا بیا شرکت تا چکش رو برات بکشم-

  : همان طور که نامتعادل ایستاده بود،شانه باال انداخت،نگاهی حریصانه به من کرد و گفتمرد
  .رو با خودم ببرماگه پول همراهت نداری،حاضرم به جاش این گربه ملوست .فردا نه،همین امشب-

 از حدقه بیرون زد؛ناباورانه به شهریار که در سکوت فکر می کرد نگاه کردم و دوباره با وحشت چشمهایم
در آن .با هراس بازوی شهریار را چسبیدم.به مرد که دیدگانش پر از حس نفرت انگیز شهوت بود،نگریستم
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مرد که در انتظار جواب،به .گر گرفته بودمدقایق عصبانیتم را از شهریار فراموش کرده و در پناهش سن
  :شهریار نگاه می کرد با بی حوصلگی گفت

در ازای پول زیادی که باختی فقط می خوام این دختر رو ! خودت می دونی که دارم بهت لطف می کنم-
  چی می گی؟...هان! بهم تحویل بدی،پس قبول کن که معامله منصفانه ایه

 آن لحظه بیشتر از این که از بوی بد دهانش منزجر باشم،از رنگ تردید و در. برگشت و نگاهم کردشهریار
چرا حرف نمی ! خدایا.تسلیمی که در چشمهایش بود به هراس افتادم،قلبم با بی تابی در سینه می کوبید

زد و من را از آن خانه جهنمی بیرون نمی برد؟ یعنی مصرف الکل تا آن اندازه مغزش را مختل کرده بود 
می فهمید پیشنهاد شرمآور آن مرد تا چه اندازه تحقیرآمیز و توهین برانگیز است؟ از سکوت او کالفه که ن

  :شدم،با ترس بازویش را فشردم و گفتم
  ...بیا از این جا بریم! شهریار-

 که نجوای آرامم را شنیده بود،دست پیش آورد و با گستاخی بازویم را گرفت،دستش را به دور کمرم مرد
  :رد و با صدایی مرتعش گفتحلقه ک

کجا می ری نازنینم؟ من با تو کلی کار دارم؛شهریار ماشین و یه عالمه پول به من باخته که تو باید -
  !جبرانش کنی

  :نگاهش را به زیر انداخت و آهسته گفت. تندی او را هل دادم و دوباره به بازوی شهریار چنگ زدمبه
  ...مببخش نیکتا،اما من باخت سنگینی داشت-
  

 حرف شهریار تمام نشده بود که مرد دوباره دستش را به دورم حلقه کرد و این بار با فشاری مضاعف هنوز
در حالی که دلم از آن همه پستی به درد آمده بود،با دست آزادم سیلی .من را به سوی خود کشید

 کشیدم و قبل نگهاجم چمحکمی به صورت شهریار کوبیدم و متعاقب آن با ناخنهای بلندم به صورت مرد م
  .از هر عکس العملی از جانب آنها،به طرف در خروجی دویدم

  
اشک . سرد زمستان به صورتم می خورد و گونه های خیسم را آماج ضربه های سوزناک خود می کردباد

باور آن اتفاقات،به قدری سخت و دردناک بود که .می ریختم و با شتاب از آن مرکز فساد دور می شدم
 این رابطه رچطور شهریار حاضر شده بود بر سر میز قمار بنشیند و د. خودم هم غیرممکن می نمودبرای

همسر شرعی خود را باخته و فقط با یک اظهار تأسف توخالی،خود را توجیه کرده و کنار بکشد؟ یعنی چند 
ونش کرده بود یا سال زندگی در خارج از کشور تا این اندازه روی شخصیت او تأثیر سوء گذاشته و دگرگ

 فراهم کرده بود؟ شهریار حاصل راذات او از اول خراب بوده و این سفر زمینه بروز شخصیت اصلی اش 
 تماس گرفتم و شماره و 118کدامین پیوند بود که چنین ناپاک درآمده بود؟ به سر کوچه که رسیدم با 

  .نشانی نزدیکترین آژانس تاکسی سرویس را گرفتم
پرده پوشی و پنهان کاری دیگر فایده ای .م،همه چیز را برای مامان و بابا تعریف کردم خانه که رسیدبه

دیوار حرمت و احترام میان من و شهریار فرو ریخته بود و در آن لحظه چنان از او متنفر بودم که .نداشت
خت، به  مرا به جای باتاشک ریزان شرح سیگار کشیدن،مشروبخواری و قماربازی او و این که می خواس

حریف خود تحویل دهد برای آنها گفتم و در آخر به آغوش امن بابا پناه بردم تا زیر نوازشهای گرم او و 
  .مامان آرام بگیرم

 پا به پای من اشک می ریخت و بابا که رگه های اشک،چشمهای آبی و پرتعصب او را دریایی تر کرده مامان
ا بر خود داشت،یخ می گذاشت و نرم و آرام جای کبودی بود،بر بازوی کبودم که جای پنجه مرد مزاحم ر

  .ها را می بوسید
تا صبح به خواب نرفتم و صدای باز و بسته شدن در اتاق بابا و مامان . شب،تلخ ترین شب زندگی ما بودآن

  .به من می فهماند که آنها هم در این شب زنده داری با من همراه بوده و آرام و قرار ندارند
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لدای خانواده من بود و زیر دسنهای نوازشگر بابا و آه های سرد و حسرت بار مامان به صبح  شب،شب یآن
  !صبحی که حامل پیامی غافلگیرانه بود و ما مبهوت بازی سرنوشت و دست انتقام گر خداوند شدیم.رسید

هم او را  مرده بود؛ماشینش با تیر چراغ برق قوی برخورد کرده و در حالی که ارمغان و عطا شهریار
  .همراهی می کردند،هر سه دچار برق گرفتگی شده و جان سپرده بودند

به این ترتیب . قانونی،علت تصادف را مستی راننده و مصرف بیش از حد مشروبات الکلی،اعالم کردپزشکی
  .پرونده زندگی آنها بسته شد و همه را در حیرت باقی گذاشتند

مامان و بابا که قصد .مان نمی کردم مرگ او پایان همه چیز باشد از شهریار دلگیر بودم،اما هرگز گاگرچه
داشتند او را به سختی گوشمالی دهند،پس از این واقعه از من خواستند پیرامون اختالفات خود با شهریار و 

نمی خواستند . باقی بمانددمانآن شب کذایی حرفی نزنم و این اتفاقها همچون رازی سر به مهر پیش خو
  . کنند و خانواده او را درگیر و شرمزده سازندحرمت شکنی

  . من خواستند حتی به سمیه خانم هم چیزی نگویم و خاطره شهریار را در ذهنش خدشه دار نسازماز
همچون زنی داغدار در عزای مرگ همسرم گریستم و با خانواده . مراسم سوگواری شهریار شرکت کردمدر

ط ضعف زیادی داشت،اما به هر حال چند صباحی نام نامزدم را شهریار اگرچه نقا.او همدردی نشان دادم
 عطا و ارمغان از وادهخان.با خود یدک کشیده و من در پاره ای مواقع از او توجه و مهربانی هم دیده بودم

به این ترتیب .شهریار که در حین مستی پشت فرمان بوده و سبب مرگ فرزندانشان شده بود شکایت کردند
یه خانم درگیر راضی کردن خانواده آنها شده و تا مدتها کارشان رفتن به دادگاه و گرفتن بابابزرگ و سم

  .رضایت از آنها بود
هیچ کس . که برای مراسم شب هفت به کرمانشاه آمده بود،ناگزیر شد در سه مراسم شرکت کندپویان

 شب شهریار،یک خطای نفهمید شهریار تا چه اندازه تغییر کرده بود و همه خیال می کردند مستی آن
 که پای ندخاله زهره و عمو آریان خدا را شکر می کرد.جوانی بوده که برای اولین بار مرتکب شده بود

  .ارمغان به خانواده آنها باز نشده است
در طول سفرش به کرمانشاه،فقط . پایان مراسم،پویان به تهران بازگشت و زندگی هم از سر گرفته شدبا

  . یدم و آن هم زمانی بود که برای گفتن تسلیت به من و بابا و مامان نزدیک شدچند دقیقه او را د
  

 برگزار شد،بابابزرگ با من تماس ی برفدای شدییبعد از مراسم چهلم که در هوا. شده بودلی تعطشرکت
می گفت شرکت را جهت فروش به مزایده گذاشته است و .گرفت و خواست که روز بعد در شرکت باشم

 ها به ابتا زمانی که کار رسیدگی به تسویه حس.دگی به حساب و کتاب ها به کمکم نیاز داردبرای رسی
سرانجام نرسید کنارش بودم و زمانی که شرکت با مبلغی پایین تر از حد متعارف به فروش رسید،بیکار و 

ر خود رئیس جدید همه کارمندهای سابق را به کار گرفت،خانم قائدی هم به سر کا.خانه نشین شدم
  . نشومهبرگشت،اما من ترجیح دادم دیگر به آن جا پا نگذارم تا درگیر خاطرات گذشت

 با خاطره بدی که از خود به جای گذاشته بود خیلی زودتر از آن که فکر می کردیم،از ذهن همه شهریار
موشش بیرون رفت،گویی او هرگز وارد زندگی ما نشده بود که حاال می توانستیم به این راحتی فرا

در این بین،غم مرگ شهریار فقط در نگاه سمیه خانم و بابابزرگ خود را نشان می داد و آنها از برباد .کنیم
  .رفتن تالششان در تربیت او،دلشکسته و ناراحت بودند

  

   بیستمفصل
  

برای این که سر خود را گرم . پایانی زمستان سپری می شد و همه به استقبال نوروز می رفتندروزهای
روجا هم زیاد به آن .م،تمام خانه تکانی آن سال را به عهده گرفته و حتی به کمک خاله زهره هم رفتمکن

  .جا می آمد و ما از کنار هم بودن لذت می بردیم
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در . شاد و سرحال بود و از این که به زودی با روجا ازدواج می کرد راضی و مسرور به نظر می رسیدبابک

م چنان پیامهای کوتاه می فرستاد ولی هر بار که با شماره او تماس می گرفتم این بین،دوست ناشناس من ه
  .گوشی خاموش بود و ظاهرا فقط در هنگام فرستادن پیام آن را روشن می کرد

  
دیگر به دیدن . شب مشغول مرور کردن پیام های چند شب اخیر بودم که باز پیامی کوتاه از راه رسیدآن

عشق آن است که .عشق،ایستادن و خیس شدن زیر باران نیست«نوشته بود .شماره اش عادت کرده بودم
 گرفتم صمیمت.چه زیبا و شاعرانه بود.لبخند زدم» !یکی چتر شود و دیگری نفهمد چرا خیس نشده است

برایش .جواب دهم و محبت این دوست ناشناس را که نمی دانستم زن است یا مرد،به گونه ای جبران کنم
  »!رسیدم عشق یعنی چی؟ گفت،آغاز کسی باش که پایان تو باشداز دلم پ«نوشتم 

  
می خواستم حداقل با او آشنا . را که فرستادم به شماره اش زنگ زدم،اما طبق معمول خاموش بودپیام

  .شده و بدانم با چه کسی در ارتباط هستم ولی همیشه به بن بست خاموشی می رسیدم
به سرعت .که توجهم را جلب کرد صدای هشدار پیام کوتاه بود که از خواب بیدار شدم،اولین چیزی صبح

همیشه نگاهی را باور کن که وقتی از آن دور شدی،در «گوشی را برداشتم،دوست ناشناس برایم نوشته بود 
به طرز . ام گرفتخندهاز این بازی کودکانه .پس پیام شب قبل من را دریافت کرده بود» .انتظارت بماند

  .ظر رسیدن پیام بودم و خواندن مطالب پرمحتوای آن سرگرمم می کردمحسوسی هر شب منت
من و شهریار قرار گذاشته .بهاری که قرار بود پیام آور شادی برای زندگیم باشد. زیبا از راه رسیدبهار

بودیم در این ایام به عقد رسمی هم دربیاییم و جشن بگیریم؛اما او ماهها بود در زیر خاک خفته و یاد و 
  .ه اش کم کم محو می شدخاطر

مامان مایل بود به .قرار بود به خانه سمیه خانم برویم. پس از تحویل سال،به اتاقم رفتم تا آماده شومساعتی
دیدن او رفته و در اولین عید پس از مرگ شهریار،در کنار سمیه خانم باشد و او را که داغدار است دلداری 

  .دهد
حدس زدم روجا یا بابک باشد،اما . زنگ پیام کوتاه به گوش رسید حال پوشیدن مانتو بودم که صدایدر

یک شاخه رز سفید «نوشته بود .وقتی گوشی را برداشتم متوجه شدم پیام از طرف دوست ناشناس است
 تقدیم تو عیدتقدیم تو باد،رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد،تنها دل ساده ای است دارایی من،آن هم شب 

در کمال تعجب متوجه شدم گوشی خاموش .باید غافلگیرش می کردم. او را گرفتمبالفاصله شماره».باد
پس باالخره این دوست ناشناس تصمیم گرفته بود در اولین روز عید خود را معرفی .نیست و زنگ می خورد

با خوشحالی به این موضوع فکر می کردم که صدایی در گوشم پیچید و حاکی از این امر بود که ! کند
لب برچیدم و با عصبانیت تصمیم گرفتم دیگر برای گرفتن .ابل،همراه خود را خاموش کرده استطرف مق

  .تماس با او تالش نکنم
بارقه ای از اشک در . خانه سمیه خانم رفتیم و اولین عید نبود شهریار را به او و بابابزرگ تسلیت گفتیمبه

لبخند زد و در حقم .ر و مهربانش را بوسیدمبه طرفش رفتم و صورت پی.نگاهش نشست و سر به زیر انداخت
  .دعا کرد

سپس راهی خانه عمو آریان . به خانه پدربزرگ و مادربزرگ رفتیم و دقایقی چند کنارشان ماندیمبعد
قرار بود آخر هفته جشن عروسی روجا و .شدیم و در کنار او و خاله زهره دقایق خوشی را سپری کردیم

 برای کمک به خاله وزاز آن روز به بعد،هر ر.ن هم به کرمانشاه آمده بودندبابک برگزار شود و آوا و پویا
در نی نی دیدگان همه بارقه های .خاله حال و هوایی دیگر یافته بود.زهره راهی منزل آنها می شدیم

  .من نیز با تحولی محسوس در دل،احساس سرزندگی و نشاط می کردم.شادی احساس می شد
  .ور و امید را در دلم می کاشت و تولدی دوباره را نوید می داد طبیعت،جوانه های شبهار
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گاهی وقتها صدای بابک در می آمد و از این همه با هم . اغلب خریدهای روجا او را همراهی می کردمدر
من و روجا به این حسادت های عاشقانه می خندیدیم و با دیدن برق نگاه مشتاق او .بودنمان گالیه می کرد

  .می گذاشتیمسر به سرش 
 قبل از عروسی فرا رسید؛قرار بود برای آخرین پرو لباس عروس برویم ولی در آخرین دقایق،از روز

فروشگاهی که سفارش سفره عقد را داده بودیم تماس گرفتند و خبر دادند چون به فروشگاه دستبرد زده 
 و خنچه ای هر مراجعه کردشده و خنچه سفارشی ما هم جزو اموال مسروقه است،باید به مغازه ای دیگ

  .فقط یک شب به عروسی مانده و ما سراسر روز بعد را برای رفتن به آرایشگاه گرفتار بودیم.انتخاب کنیم
  : آریان به چهره غمگین روجا و بابک نگریست و گفتعمو

رش حاال که وقت تنگه،بهتره امروز عصر رو برای پرو لباس در نظر بگیرین و فردا صبح هم برای سفا-
  !خنچه عقد برین

  : ناراحت گفتبابک
اگه بخوایم دوباره برای انتخاب خنچه وقت .ولی ما اون خنچه رو بعد از کلی گشتن پیدا کردیم-

  .بذاریم،کارهای آرایشگاه می مونه و همه چیز به هم می ریزه
  :آوا با تردید به روجا که مغموم و ساکت نشسته بود،نگریست و گفت. سر تکان دادعمو

  می تونین همین امروز عصر هر دو تا کار رو با هم انجام بدین؟ن-
نه،آخه فروشگاه لباس عروس در حومه شهره و ما تا بخوایم بریم و برگردیم و معطل پرو هم بشیم،شب -

  .این روزها هم که ایام عیده و مردم زودتر از همیشه تعطیل می کنن.شده ومغازه های این جا بستن
  ال باید چه کار کرد؟بله درست می گی،حا-

  :پویان مکث کوتاهی کرد و گفت. سکوت کردندهمه
یک گروه به سراغ پرو لباس بره،یه گروه هم دنبال انتخاب خنچه .باید به دو گروه تقسیم بشیم-

پیشنهاد می کنم بابک و روجا برن دنبال خنچه عقد،چون روجا باید خنچه رو انتخاب کنه تا هماهنگی .عقد
  .بیادالزم به وجود 

  : گفتبابک
  !ولی پرو لباس باید روی تن روجا انجام بشه،اونم برامون مهمه-
  !شاید بتونین از کسی که همقد و هم اندازه روجاست کمک بگیرین-

خاله زهره که تازه هوشیار شده بود با . این حرف را می زد برگشت و نگاه کوتاهی به من انداختوقتی
  :خوشحالی گفت

این جوری خیالمون راحته که مشکلی . می تونیم لباس رو به تن نیکی امتحان کنیم!پویان درست می گه-
  !نیکی و روجا کامال هم اندازه هستن.پیش نمی یاد

غافلگیر شده بودم و نمی .همه این پیشنهاد را پذیرفتند. تعجب به آن چه می شنیدم،گوش می دادمبا
  :و گفتبابک با خوشحالی رو به پویان کرد .دانستم چه بگویم

من و روجا می ریم برای سفارش خنچه و تزئین روی کیک،تو هم با نیکتا برو فروشگاه و اگه لباس اندازه -
  و درست بود اونو بردار و بیار،باشه؟

  !من آماده هر کمکی هستم بابک جان،نگران نباش-
ء می کند که در این به نحو مبهمی حس کردم به من القا. پویان که روی کلماتش تأکید داشت نگاه کردمبه

به .دلم نمی خواست با او همراه شوم.شرایط دشوار همه باید کمک کنند تا مشکل پیش آمده حل شود
چهره خرسند بابک و روجا و سکوت رضایت آمیز دیگران که نگاه کردم،متوجه شدم قادر نیستم با آنها 

همه از بابت این مشکل آسوده شده هر کس به سراغ کاری رفته و انگار خیال .مخالفت کرده و نه بگویم
مامان که در حال .آوا هم با خیال راحت در اتاق،موهایش را بیگودی می پیچید و به خودش می رسید.بود

  :بستن روبان های سفید ریشه ریشه شده به دور سبد نقل ها بود،سر بلند کرد و گفت
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اگه دیدی نگین های تاج با سنگ . کنینیکی جان یادت باشه بعد از پرو لباس،شنل و تاج رو هم امتحان-
این طوری یک ست کامل می .های تزئینی روی لباس مناسبت نداره از فروشنده بخواه که اونو تغییر بده

  !شه و همه چیز با هم جور در می یاد
لبخندی معنادار بر . این ترتیب مامان بر رفتن من مهر تأیید گذاشت و من ناچار به پویان نگاه کردمبه

شاید متوجه عدم تمایل من به همراهی با خودش شده و از این که می دید همه دوره .ایش نشسته بودلبه
 تأثیر شادی اش را کمتر تاپوزخند زدم .ام کرده اند و ناگزیر به قبول پیشنهاد او شده ام،تفریح می کرد
باید تالفی کارش را .ایستادمبلند شدم و .کنم؛ اما او با هوشیاری دستم را خواند و این بار ابرو تکان داد

  :روجا صورتم را بوسید و گفت.در جایی درمی آوردم
  !برای عروسی خودت جبران کنم... ببخش که به زحمت افتادی عزیزم،انشاء ا-

پویان سوئیچ ماشین را در دست چرخاند و .  همه خداحافظی کرد و همراه بابک از خانه بیرون رفتبعد،از
  :بی آن که نگاهم کند،گفت

  !می رم ماشین رو روشن کنم تا گرم بشه،پنج دقیقه دیگه بیرون باش-
  :کنار مامان رفتم و با بدخلقی نجوا کردم. این حرف به سرعت از ساختمان بیرون رفتبا
  مگه اون کیه که بهم دستور می ده؟! ببین چطور باهام حرف می زنه-
  !د توی سرما معطل بشیدستور کدومه عزیزم؟ پویان که حرف بدی نزد،فقط نمی خوا-
  !معلوم نیست من بچه شمام یا اون.شمام که فقط طرف اونو می گیرین-

  : خندید و مهربانانه گفتمامان
اخماتو باز کن نیکی جان،این طوری زهره و آریان خیال می کنن به زور داری این کار رو انجام می -

  تو که نمی خوای اونا رو ناراحت کنی،می خوای؟.دی
  .می خوام یکی دیگه باهام باشه.دلم هم نمی خواد همراه پویان برمنه،اما -
می بینی که همه به نوعی گرفتار هستیم و تنها کسی که فعال بیکاره پویانه که اونم رفت و برگشت تو رو به -

  !عهده گرفته
  : گفتمامان که خیره نگاهم می کرد،آرام. برچیدم و دلخور و دمغ به عمو و خاله زهره نگاه کردملب
مطمئن باش با این کار همه رو ناراحت و .اگه دنبال بهانه می گردی که نری،کار اشتباهی می کنی-

  !سرگردون می کنی
  ...ولی خب-

  : را برید و موشکافانه پرسیدحرفم
  تو از پویان می ترسی؟-
  !نه،برای چی باید ازش بترسم؟ اصال چرا لباس رو به تن آوا پرو نمی کنن-
در ضمن من می خوام بدونم تو چرا برای نرفتن با پویان دنبال بهانه .از تو و روجا کوتاه ترهچون قد آوا -

  !می گردی؟
نمی خوام حرفی بزنم که بعدها موجب .چون حوصله کل کل کردن و گوشه و کنایه هاش رو ندارم-

  !پشیمونی بشه
  .مالحظه کنیپس سعی کن .اگه اختیار زبونت رو داشته باشی دلخوری هم پیش نمی یاد-

  :خاله زهره به من نگاه کرد و گفت. چند بوق کوتاه به گوش رسیدصدای
  .پویان منتظرته دخترم،عجله کن تا زودتر راه بیفتین-
  !باشه خاله جان،االن می رم-

  :نرم و مالیم گفت. به مامان نگاه کردمدوباره
اونم روزای سختی رو پشت . بودهیادت باشه پویان هم مثل تو در این چند ماه تحت فشار روحی شدیدی-

پس طوری رفتار نکن که این همراهی،ناراحتی به دنبال .سر گذاشته و هر دوتون به آرامش نیاز دارین
  .داشته باشه
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آرام سر تکان دادم و .در یک لحظه آرامشی غریب احاطه ام کرد. نگاه سرشار از اعتماد مامان نگریستمبه
  .ن رفتمبعد از خداحافظی،از ساختمان بیرو

به من که سوار شدم نگاهی انداخت،سپس خودش هم سوار شد و . پیاده شد و در را برایم گشودپویان
  .ماشین را به حرکت درآورد

به بیرون چشم دوخته بودم و سعی می کردم بر سرمای داخل ماشین غلبه . سکوت میانمان حاکم بودابتدا
پویان که متوجه .لتوی بلندی که بر تن داشتم می فشردمدستهایم را به زیر بغلم زده و خود را در پا.کنم

  :شده بود،آرام گفت
اگه سردته می تونی از صندلی پشت،پتو برداری و .هوا سرده و طول می کشه که داخل ماشین گرم بشه-

  !اون جا دو تا پتو پهنه و مطمئن باش تازه هم شسته شده.روی خودت بندازی
دست دراز کردم که یکی از پتوها را از روی صندلی بردارم،اما . کردمبه عقب نگاه. این حرف لبخند زدبا

  :پویان گفت
  .هر دو پتو با هم جمع شده و نمی تونی از هم جداشون کنی.صبر کن یه جا نگه دارم-

یکی از آنها را با دقت .در عقب را باز و پتوها را از روی صندلی جمع کرد. را کنار کشید و پیاده شدماشین
موجی از هوای سرد .پتوی دیگر را هم دوال کرد و درِ ماشین را بست. دوباره روی صندلی گذاشتتا کرد و

پتو را از .پویان ماشین را دور زد و در سمت من را گشود.بیرون به داخل هجوم آورد و لرز به تنم انداخت
شن کند نگاهی گذرا به وقتی سوار شد،قبل از آن که ماشین را رو.شانه تا روی پاهایم انداخت و در را بست

  :من انداخت و پرسید
  !بهتر نشد؟-
  !چرا-

صاف .رفته رفته گرما در جانم نشست.لبخندی دوستانه زد و ماشین را به راه انداخت. لب تشکر کردمزیر
اگرچه در فصل بهار بودیم اما ریزش برف چند روز پیش سوز و سرمای .نشستم و به مناظر بیرون خیره شدم

  .ا در سطح شهر جاری کرده بودطاقت فرسایی ر
چشمهایم را بسته و غرق در خلسه خواب . احساس رخوت و خواب آلودگی را در من تقویت می کردگرما

  :بودم که پویان پرسید
  خوابی؟-
  !نه،اما عجیب خوابم می یاد-
 در راه گمونم با این وضع خیابونا و حرکت کند ماشین ها نیم ساعتی رو.بخواب،رسیدیم بیدارت می کنم-

اینم برای تو فرصت خوبیه که بخوابی،خصوصا که این روزا برای داداش بابکت خیلی زحمت .باشیم
  !کشیدی
انگار کسی . آسودگی می کردم و از لحن مالطفت آمیز و رفتار آرام پویان،راضی و شادمان بودماحساس

  .هم به او توصیه من را کرده بود و رعایت حالم را می کرد
زمانی که با صدای مالیم پویان بیدار شدم،چیزی .ما و آسودگی خیال،خیلی زود خوابم برد تأثیر گرتحت

  :خواب آلود پرسیدم.به غروب آفتاب نمانده بود
  کجاییم؟-
  !بیدارت کردم که هم خوابت بپره و هم خودتو مرتب کنی.تا چند دقیقه دیگه می رسیم-
گره روسری ام شل شده و دسته کوچکی از .ت این حرف او ناخودآگاه دستم به طرف روسری ام رفبا

پویان ماشین را متوقف کرد و با .به سرعت روسری را مرتب کرده و صاف نشستم.موهایم بیرون ریخته بود
  :خستگی گفت

  !تا تو بری و برگردی،توی ماشین منتظرت می مونم-
  یعنی من تنهایی برم داخل،تو نمی یای؟-
  .به هر حال این تویی که باید لباس رو پرو کنی.اومدن من که فایده ای نداره...خب-
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  !درسته،ولی دوست ندارم توی یک جای غریب تنها باشم-
  : ای درنگ کرد و بعد گفتلحظه

  !باشه باهات می یام،درست نیست خیال کنن خودت تنها هستی-
مرتب و آماده فروشنده،لباس انتخابی روجا را که . و راضی پیاده و همراه او وارد فروشگاه شدمخوشحال

به طرف اتاق پرو رفتم؛به هر سختی و جان کندنی بود .در جعبه گذاشته شده بود،برداشت و به دستم داد
  .لباس را به تن کرده و زیپ پشت آن را بستم

 مقنعه سفید رنگ و کوتاه را به سر کرده و تاج پرنگین و زیبایی را که همراه لباس بود،روی مقنعه قرار بعد
ز آن قدر زیبا و هماهنگ بود که برای دقایقی از دیدن خود در آن لباس دچار هیجان همه چی.دادم
از زیر یقه بلند لباس تا نیمه های دامن پوشیده از سنگهای ریز و درشتی بود که در پرتو نور چراغ به .شدم

رام پویان بعد آ.شنل را روی مقنعه تنظیم کرده و تاج کج شده را دوباره مرتب کردم.روشنی می درخشید
می خواستم اگر صالح می داند تاج را عوض کرده و یکی .را صدا کردم تا او هم در این مورد نظر بدهد

  . دهمیتدیگر بردارم یا اگر می پسندید به بردن همان رضا
  : پشت در اتاق پرو آمد و آرام پرسیدپویان

  چی می خوای؟-
  !ببین لباس ایرادی نداره؟-

  :چرخ زدم و گفتم.با متانت،سر تا پایم را برانداز کرد.و رو در روی او ایستادم را به نرمی باز کردم در
  به نظرت همین تاج و شنل خوبه یا یه شنل بلندتر و تاج کوتاه تر بردارم؟-

  : گفتآهسته
  .همینا خوبه-
  .پس اگه همه چیز مرتبه،لباسم رو عوض کنم-

از این که مرا .نمی دانستم باید چه بگویم.م می کردبا دقتی که تاکنون از او ندیده بودم،نگاه. ندادجواب
پویان یکباره نفس عمیقی کشید و دست پیش آورد،در را برای .در این لباس می دید،خجالت می کشیدم

  :بستن جلو کشید و آهسته گفت
  !خوبه می تونی بیرونش بیاری-

 نگاه خیره پویان چه چیزی نهان نمی دانم در. را از داخل قفل کردم و دقایقی کوتاه به در تکیه دادمدر
چه چیز او را مبهوت و .یک بار دیگر در آینه به خود نگریستم.بود که حواسم را به خود جلب کرده بود

  .ساکت کرده بود؟ اما برای سوالم جوابی نمی یافتم
وی از اتاق پرو که بیرون آمدم،جعبه لباس را ر. را بیرون آورده و مانتو و شلوارم را پوشیدملباس

پویان به سوی فروشنده رفت و پس از پرداخت کرایه لباس عروس،هر دو از فروشگاه .پیشخوان گذاشتم
  .بیرون آمدیم

هوا سردتر شده بود و ضربات باد همچون تازیانه سر و . ماشین را باز کرد و من به سرعت سوار شدمدر
ب گذاشت و خودش هم سوار پویان جعبه را روی صندلی عق.صورت را آماج تهاجم خود قرار می داد

  :نگاهم کرد و با خنده گفت.خود را در پتو پیچیدم.شد
تو با این همه پوشش و پتو داری می لرزی،اون وقت او چطوری می خواد فردا شب توی ! بیچاره روجا-

  این لباس لطیف و نازک از سرما یخ نزنه؟
  !عشق بابک گرمش می کنه.نگران اون نباش-

  :گفت.ماشین را روشن کرد و راه خانه را در پیش گرفت.رد و سر تکان داد خنده کوتاهی کپویان
  .برای بابک خیلی خوشحالم،اون داره صاحب همسر خوبی می شه-
  !روجا هم شانس آورده،اونم داره صاحب یه همسر خوب می شه-
  !طوری از بابک تعریف می کنی که هر کی ندونه خیال می کنه خواهرشی-
  .ودم که این همه حرص و جوش دامادیش رو نمی خوردممگه نیستم؟ اگه نب-
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  : و به شوخی گفتخندید
  !پس سنجاق سر رو دادی به بابک که داری براش خواهری می کنی-
  .اون بدون سنجاق سر هم همیشه داداش خوب من بوده-
  .یادمه یه روز از من خواستی سنجاق سر یادگاری تو رو نگه دارم و داداشت باشم-
  !ا بی رحمی اونو بهم پس دادی و گفتی نمی تونی برام برادری کنیو تو هم ب-

اگرچه با خود عهد بسته بودم .هراسان متوجه شدم این بار خود آغازگر بحث بوده ام. و نگاهم کردبرگشت
  .مراقب زبانم باشم،اما بی اراده حرفی زده بودم که می توانست شروع گوشه کنایه های بی پایان او باشد

  :سی عمیق کشید و پس از درنگی کوتاه گفت نفپویان
اگه سنجاق سر رو بهت پس دادم فقط به این خاطر بود که نمی تونستم به خواهشی که تو داشتی عمل -

  .کنم
از او ممنون بودم که در آرامش جوابم را داده بود و خیال نداشتم به شکستن این آرامش . ندادمجواب

  :و دوخت و در ادامه گفتپویان نگاهش را به روبهر.دامن بزنم
  .همیشه منتظر بودم یه روزی بتونم اینو بهت بگم.کاری که تو از من خواستی،هیچ وقت باب میلم نبود-
  چرا،یعنی برادری کردن برای من این قدر مشکله؟-
پویان شیوه جدیدی را برای آزردن یافته بود؛دیگر حرفهایش .پوزخند زدم!مشکل نیست نیکتا،غیرممکنه-

 گوشه و کنایه نمی زد،حاال می کوشید با سفسطه کردن بگوید حاضر نیست افتخار برادری اش را به را با
 مشتهایم را در تیمن بدهد و به این طریق طردم می کرد و همین موضوع سبب می شد که از شدت ناراح

  .هم بفشارم
 در فضای بسته و نیمه  دید حرفی نمی زنم،او هم سکوت کرد و دکمه پخش را فشرد؛ نوایی محزونوقتی

به یاد سفر شمال .گرم ماشین پخش شد،سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و غرق در آوای مغموم آن شدم
 شهریار در ذهنم طرهبعد یاد و خا.و شبی که پویان به اصرار ارمغان این آهنگ را اجرا کرده بود افتادم

برای لحظه ای غمی گنگ .وش می داد،اندیشیدمتکرار شد و به آهنگهای تند و پر سر و صدایی که او گ
در زندگی کوتاه .دلم برای شهریار می سوخت.همه وجودم را در خود فشرد و اشک از دیدگانم جاری شد

هر . داشت که به خداوند بدهدوابیو بی ثمر خود چه عذابی را به جان خریده بود و نمی دانستم چه ج
  . از خداوند می خواستم او و امثال او را ببخشدشب برای آمرزش گناهان او دعا می کردم و

تصور .پویان برگشت و با دیدن من ضبط را خاموش کرد. ها بی اختیار بر صورتم سر می خوردنداشک
  :نادم و پشیمان گفت.کرده بود خاطره شمال من را به گریه انداخته است

  !ببخش،متوجه نبودم تا این اندازه حساس شدی نیکتا-
  ... نیست،به یادبرای ترانه-

  :اما او با زیرکی پرسید. را نیمه کاره رها کردمکالمم
  این ترانه تو رو به یاد خاطره ای می اندازه،مگه نه؟-
  ...بله ولی من به یاد روزی افتادم که آهنگی متفاوت با این ترانه رو شنیدم و-
  : تأنی گفتبا
  !به یاد شهریار افتادی-

  :با درایت گفت.ا بسته بودبغض راه گلویم ر. تکان دادمسر
  !اما باید یاد بگیری با اون کنار بیای.فراموش کردن گذشته خیلی سخته،گاهی وقتها هم غیرممکنه-
تو چه جوری باهاش کنار اومدی؟ ما آدمایی رو از دست دادیم که یه روزی بهشون تعلق خاطری -

  .داشتیم
  .من درگیرش نبودم که بخوام با اون کنار بیام-
  :که با قاطعیت این حرف را زد نگاه کردم و نجواکنان گفتم او به
  !منظورم ارمغان و دوستت عطاست-
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  !من درگیر هیچ احساسی نبودم پس فراموش کردنش برام راحت بود.می دونم منظورت چیه-
  .ولی تو موقع مرگ اون و عطا خیلی ناراحت و افسرده بودی-

  : تکان داد و با صراحت گفتسر
از دست خودم دلخور بودم که چرا نتونستم ذات حقیقی اونا .رگ اون دو تا ناراحت نشدممن به خاطر م-

  !نمی خوام پشت سر مرده حرف بزنم ولی عطا و ارمغان اونایی نبودند که نشون می دادن.رو بشناسم
  یعنی تو حتی یک ذره هم غصه دار مرگ ارمغان نشدی؟-
ن بود و به خاطر استعدادی که داشت تحسینش می نمی تونم بگم نه،چون به هر حال اون شاگرد م-

  .در مورد عطا هم متأسف شدم که به خوبی نشناخته بودمش و ندانسته گروه رو به اون سپرده بودم.کردم
اشاره ای پنهان به آرزوی خاله .بعد مسیر حرف به حضور آوا در خانه آنها برگشت. سر تکان دادمآرام

  :با اعتراض گفتم.نش نشان دادزهره کردم که پویان به سرعت واک
من اون روز خودم شاهد بودم که تو به خاله زهره یه قول هایی در مورد آوا .نمی خواد الپوشونی کنی-

  .دادی
فکر نمی کنی اگه اون روز به مامان یه قول هایی دادم برای این بود که می دونستم یک نفر توی خونه -

  ! و من می خواستم حرص اونو دربیارم؟ما هست که داره حرفای ما رو گوش می کنه
  !اگه منظورت از اون یه نفر منم،باید به اطالعت برسونم که نه تنها حرصم درنیومد بلکه برام مهم هم نبود-
  اگه مهم نبود پس چرا حاال این موضوع رو پیش کشیدی؟-
  !اگه تو به همه دخترای عالم هم توجه کنی،من عین خیالم نیست.خوش خیال نباش-

  :با کالفگی گفتم. و با تمسخر سر تکان دادخندید
می دونی از خدا چی می خوام؟ این که یه روز تصمیم بگیری برای ادامه زندگی از این شهر بری و من -

  !دیگه مجبور نباشم مدام تو رو تحمل کنم
رمانشاه اگه این قدر از دستم دلخوری،چرا آرزو نمی کنی خودت با مردی ازدواج کنی که تو رو از ک-

  !ببره؟ این جوری منم ناچار نیستم تو رو تحمل کنم
از امروز به بعد دنبال همچین مردی می گردم،پیدا کردنش نباید زیاد سخت .همین خیال رو هم دارم-

  !باشه
لبش را بر هم فشرد و به رو به .رگه های غیرت و تعصب در نگاهش می درخشید. با خشم نگاهم کردپویان

  .رو چشم دوخت
 نیز رو برگرفته و تا زمانی که به خانه رسیدیم چشم از تاریکی بیرون و رفت و آمد ماشین ها که شتابان من

پویان توقف کرد،بدون آن که حرفی بزند خم شد جعبه را از پشت .راهی مقصد خود بودند،برنداشتم
در ماشین را باز . کردمتپرمن نیز پتو را مچاله کرده و به صندلی عقب .برداشت و آن را به سینه ام کوبید

پویان به سرعت حرکت .کردم و چنان محکم به هم زدم که یقین داشتم شیشه های آن ترک خورده است
کرد و دقایقی بعد در حالی که دستم بر روی زنگ بود و با لبهایی لرزان،فوران اشک هایم را مهار می 

  .کردم،از خم کوچه گذشت و ناپدید شد
  

   بیست و یکمفصل
  

روجا به قدری زیبا و طناز شده بود که همه نگاه ها را به خود معطوف می . غرق در نور بودخانه
آرایش مالیم صورت،چهره دلفریب او را دیدنی تر از همیشه کرده بود و بابک لحظه ای نگاه از او .کرد

  .برنمی داشت
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در پایان اولین ترم آنها . دست روشنک را در دست داشت و دور و بر عروس و داماد می چرخیدرهام
  .روشنک عقد کرده و ما به خاطر عزادار بودنمان در مراسم آن دو شرکت نکرده بودیم

 آنجایی که کمتر کسی من و شهریار را با هم دیده بود،پس از مرگش ناچار نبودم به کنجکاوی های از
  .ن می دانستمدیگران پاسخ دهم و این آسودگی خیال را مرهون تدابیر و تذکرهای به جای ماما

  : بابک و روجا که در میان مدعوین می چرخیدند خیره شده بودم که کسی کنار گوشم گفتبه
  !ببخشید دخترم-
  

  : و زن سبزه رویی که چادر خود را تنگ و سفت بر چهره می فشرد،نگاه کردم و گفتمبرگشتم
  .بله بفرمائید-
  می تونم اسمتون رو بپرسم؟-
  .اسمم نیکتاست-
  !دی چند تا سوال ازت بپرسم نیکتا جاناجازه می -
  ...خواهش می کنم-

  : را باز و بسته کرد و لبخندزنان پرسیدچادرش
  چند سال داری دخترم؟-

  .به آرامی سنم را گفتم و سر به زیر انداختم. هوشیار شدمیکباره
  : پرسیددوباره

  نامزد داری؟-
  :نه گفتمهربانا.لبخندش گشوده تر شد. حرکت سر جواب منفی دادمبا
  
  مادرت رو به من نشون می دی عزیزم؟-

 حالی که گونه هایم گداخته شده بود با حرک دست،مامان را که در سویی دیگر نشسته بود نشان در
مامان چند بار برگشت .بی هیچ درنگی به طرف مامان رفت و دقایقی بعد با او مشغول حرف زدن شد.دادم

 است و استگاراز سخنان زن متوجه شده بودم خو.ن سر تکان دادو نگاهم کرد و به دنبال آن در جواب ز
خنده ام گرفته بود،همین دیروز به پویان گفته بودم می .لهجه او نشان می داد که اهل کرمانشاه نیست

خواهم به دنبال مردی بگردم که من را از این شهر ببرد و چه زود این خواسته رنگ تحقق به خود گرفته 
  !بود
قایقی بلند شد و همان طور که از کنارم می گذشت لبخندی پرمهر زد و بر روی صندلی،کنار  پس از دزن

  .از نگاه خیره آنها متوجه شدم که در تمام این مدت زیر ذره بین بوده ام.چند زن دیگر نشست
 حی ملی لبخنددنمیبا د.جایم را عوض کردم و به طرف روجا که تنها نشسته بود رفتم. خجالت سرخ شدماز

  :دیزد و پرس
   دختر،برای چی این همه از من دوری می کنی؟ییکجا-
  مدام کنارته،حاال چه کارش کردی؟.آخه بابک به کسی فرصت نمی ده که بهت نزدیک بشه-

  : و با شیطنت گفتخندید
  !یه چند دقیقه ای فرستادمش پی نخودسیاه-
  یعنی چی؟-
اونم . و به دوستایی که دعوت کرده یه سری بزنهدیدم همه اش این جا نشسته و دل نمی کنه،گفتم بره-

  .غرولندکنان رفت،اما مطمئن باش که زود برمی گرده
  .اگه جای اون بودم از عروس قشنگ و دلربایی مثل تو،یک لحظه هم جدا نمی شدم.طفلک حق داره-

ی دو خانه به مراسم مردانه در خانه ما برگزار می شد و نزدیک. با حجب خندید و زیر لب تشکر کردروجا
  .هم،این موقعیت را فراهم کرده بود که زنها و مردها در کمال آسودگی بتوانند در جشن شرکت کنند
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 و دخترخاله های روجا مسئول پذیرایی شده بودند و دوستان مشترک بابک و پویان هم کار پذیرایی از آوا
  :روجا با سر اشاره کرد و پرسید.مجلس مردانه را به عهده داشتند

  مامانت با فاطمه خانم آشنایی داره؟-
در کمال تعجب متوجه شدم همان زن مسن دوباره کنار مامان نشسته و با . جایی که می گفت نگاه کردمبه

  :کنجکاوانه پرسیدم.حرکات سر و دست چیزهایی را بیان می کند
  !تو این زنو می شناسی؟-
  !چطور مگه؟.خاله بزرگ روشنکه.آره-
  .ن شدهگمونم خواستگار م-

  : به سویم چرخید و متعجب گفتروجا
  !راست می گی؟-
  .ازم پرسید اسمم چیه و آیا نامزد دارم یا نه...اوهوم-
پسر آینده دار و .من اونو توی مراسم عقد رهام و روشنک دیدم.پس حتما تو رو برای محمد پسندیده-

  .رد خوبی داره به سراغت می یاداگه فاطمه خانم تو رو برای اون پسندیده باشه مطمئن باش م.مقبولیه
  .این قدر شلوغش نکن روجا،این فقط حدس و گمانه-
  !مبارکه.اما من یقین دارم اون خواستگار تو شده،پس پیشاپیش بهت تبریک می گم-
  !پناه بر خدا،تو چقدر عجولی دختر-

  :خندید و دوستانه پرسید. آرام از بازوی روجا گرفتمنیشگونی
  د محمد کمی اطالعات بهت بدم؟دلت می خواد در مور-
  می شه این قدر خیالبافی نکنی؟! ای دختر بد-
  .اگه بگم،اون وقت می دونی برای چی خوشحالم و دلم می خواد که حدسمون درست باشه-
اما اگه محمد تا این اندازه تحفه نطنزه پس چرا به سراغ روشنک که .حاال بر فرض که این طور باشه-

  !موال قوم و خویش نمی ذارن پسرهای خوب فامیل از چنگشون بیرون بیاندخترخالشه نرفته؟ مع
در ثانی روشنک عاشق رهام بود .اوال که محمد حدودا سی ساله ست و با روشنک فاصله سنی زیادی داره-

در ضمن با شناختی که من از محمد پیدا .و بعید به نظر می رسید به کس دیگه ای جواب مثبت بده
 به دام کسی ستهم از اون پسرهایی باشه که اجازه بده دیگرون براش تله بذارن و ناخواکردم،فکر نمی کن

  !نمی افته
  :روجا که شیطنتش گل کرده بود،دوباره گفت. تکان دادمسر
  حاال اجازه می دی چیزهایی رو که می دونم برات بگم؟-
  ! چی داری اَخ کنچیه،اطالعات توی گلوت گیر کرده و داره خفه ات می کنه؟ باشه بابا هر-

  :سر جلو آورد و گفت.خندید
اصالتا هم اهوازیه و .جونم برات بگه که این محمد آقای ما مهندس شرکت نفته و در آبادان کار می کنه-

خانواده اش چند سالی هست که به خاطر قبولی دخترشون در دانشگاه به طور موقت به کرمانشاه 
 ست و ادهمحمد پسر بزرگ خونو. دوباره برمی گردن اهوازامسال درس دخترشون تمام می شه و.اومدن

محمود کارمند اداره مخابراته و در همین جا استخدام و موندگار .یه برادر دیگه هم به نام محمود داره
مریم هم با پسردائیش نامزد کرده و تابستون امسال .ازدواج کرده و به تازگی هم صاحب یک بچه شده.شده

  . مورد محمد و خانواده اش می دونمراینا همه چیزهاییه که من د.تن ازدواج می کنهوقتی به اهواز برگش
  چرا محمد با این که بزرگتر بوده تا حاال مجرد مونده و محمود ازدواج کرده؟-

  : متفکرانه گفتروجا
 که البد با موقعیت مالی و اجتماعی خوبی که داره،می خواسته یه دختر منحصر به فرد پیدا کنه،خصوصا-

  !از نظر چهره هم طوریه که هر دختری نمی تونه قلب طالیی اونو به دست بیاره
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طوری در موردش حرف می زنی که انگار یه آدم متفاوته و دخترا باید آرزوی همسری اونو داشته -
  .باشن

شه در طی این مدتی که روشنک با رهام نامزد شده و ما با اونا در تماس هستیم،همی.دقیقا همین طوره-
این همه اطالعات رو هم من این طوری تونستم به دست .ذکر خیر محمد و خانواده اش نقل فامیل اونا بوده

 خواستن توجه اونو به میتوی مراسم عقدکنان رهام خیلی از دخترهای مهمان توی نخ محمد بودندو .بیارم
می کرد جای پایی در دل یکیش همین دخترخاله خودم که با هزار ادا و اصول تالش .خودشون جلب کنن

  !محمد پیدا کنه؛اما اون به هیچ کس توجه نشون نداد و با متانت و غرورش دل همه دخترها رو شکست
  !پس از دماغ فیل افتاده ست-

  : به سرعت گفتروجا
یک جورایی .اون باوقار و متینه و تن به عشوه گری های دخترانه نمی ده.نه این جورها که می گی نیست-

  .ان خودمونه و تو خوب می دونی که دخترها چقدر شیفته همچین مردهایی هستنمثل پوی
بابک از راه .هر دو ساکت نشسته و به نظر می رسید در فکر فرو رفته اند. مامان و فاطمه خانم نگاه کردمبه

  :رسید و رو به روجا، بی مقدمه گفت
نیکی جان تو هم .رت تکون نمی خورممن دیگه رسالت خودم رو به انجام رسوندم،تا آخر جشن از کنا-

  !لطف کن و من و زنم رو تنها بذار،چون می خوام در گوشش زمزمه های عاشقانه سر بدم
اگرم باز خواستی جایی بری ! ای به چشم داداش جان،بفرما بنشین و مراقب مرغ عشق دلفریبت باش-

  .می یام و نمی ذارم دلبر قشنگت تنها بمونه.روی من حساب کن
دلم می خواست پیش مامان بروم،اما فاطمه .آن دو را تنها گذاشتم و از آنها فاصله گرفتم.ه خندیدیم سهر

تصمیم گرفتم تا وقت دارم و بیکارم،نمازم را .خانم هم چنان کنار او بود و رفتن من صورت خوشی نداشت
  .بخوانم

نمی دانستم چه کسی وارد .آمد حال تمام کردن نماز مغرب بودم که در اتاق باز شد و کسی به داخل در
  شده است،فقط از صدای آه بلندی که کشید،متوجه شدم مرد است

  

   بیست و دومفصل
  

خاله زهره با ناراحتی به مامان گفته . دو روز بعد از عروسی به تهران برگشت و من دیگر او را ندیدمپویان
روز سیزده هوا شدیدا بارانی و توفانی .بود او بدون آن که با آوا صحبت کند کرمانشاه را ترک کرده است

روز بعد آوا . آنها سپری کردیمناربه خانه عمو آریان رفتیم و روز خوشی را در ک.بود و کسی بیرون نرفت
  .به همراه مادرش به شهرستان برگشت و آمدنش بی نتیجه ماند

  
گاری محمد با تماسی که جریان خواست. پایان تعطیالت نوروزی،زندگی روال عادی خود را از سر گرفتبا

قرار گذاشتند روز پنجشنبه به خانه ما بیایند و من و .مادرش با خانه ما گرفت،وارد مرحله جدی تری شد
  .مامان از صبح درگیر جا به جایی و رسیدگی به امور خانه شدیم

کمی ریخت و سپس به اتاقم رفتم تا بنا به توصیه مامان،. از پایان کار به حمام رفتم و دوش گرفتمبعد
  .پاشهای آن جا را مرتب کنم

  
در حال . از آن که اتاق نسبتا مرتب شد،روی تخت دراز کشیدم و کش و قوسی به تن خسته ام دادمبعد

  :با کاهلی گوشی را برداشتم و گفتم.چرت زدن بودم که صدای زنگ تلفن،خواب را از سرم پراند
  !بله-
  سالم،خواب بودی؟-
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  . می زدمنه روجا جان،داشتم چرت-
آخه آدم شب خواستگاریش چرت می زنه؟ نمی گی چشمات پف آلود می ! چه عروس خانم بی خیالی-

  شه و آقا داماد از اومدنش پشیمان می شه؟
  کی به اون اهمیت می ده؟! بی خیال داماد-

  : و با شیطنت گفتخندید
همی چرا بهت اصرار کردم وقتی محمد آقا رو دیدی خودت می ف.بهت توصیه می کنم شدیدا اهمیت بدی-

  !که خوش قیافه باشی
  راضی شدی؟! چشم،اصال گور بابای خواب-

  : و گفتخندید
  .زنگ زدم تا خبرتون کنم امشب نمی تونیم به خونه شما بیایم-
  واسه چی؟-
  .می ترسه سرمای هوا حالشو بدتر کنه.عمو کمی کسالت داره-

  :با ناامیدی پرسیدم.نارم باشد زیادی به روجا داشتم و دلم می خواست کدلبستگی
  حاال عمو سرما خورده و خاله زهره باید کنارش باشه،تو و بابک چرا نمی یاین؟-
... انشاءا.منم به احترام عمو و زن عمو نمی یام.بابک باید فروشگاه رو اداره کنه و تا دیروقت می مونه-

  .در جلسات بعدی حتما شرکت می کنیم
  

  :آرام گفتم.جا نمی توانستم پافشاری کنم قبال حرفهای منطقی رودر
  .دلم می خواست امشب کنارم بودی! حیف شد-
  خب دیگه چه خبر؟.منم دلم می خواست ولی نشد-
  خبری نیست،تو چه خبر،خوش می گذره؟-
  .بد نیست،همه جا امن و امانه-
  از پویان خبر دارین؟-
  .اد حتما نظرش رو در مورد آوا اعالم کنهقرار شد دفعه دیگه که می ی.دیشب خاله کلی باهاش حرف زد-

  : از مکث کوتاهی گفتپس
  برای عمو جوشونده درست کردم،باید برم سراغش،کاری نداری؟-
  .به همه سالم برسون.نه عزیزم،ممنون از تماست-
  

  :مامان به داخل اتاق سرک کشید و پرسید. کردم و گوشی را گذاشتمخداحافظی
  کی بود؟-
  .سرمای بدی خورده و نمی تونن بیانروجا،خبر داد عمو -
کنار تلفن نشست و .او و بابا روی آمدن عمو و خاله زهره حساب کرده بودند. ناراحتی چهره درهم کشیدبا

  :گفت
  
بعد هم .تا من یه زنگ می زنم و از آریان احوالپرسی می کنم،تو هم برو و ظرف میوه رو با سلیقه بچین-

  !بوی ماهی ظهر از خونه برهکمی خوشبوکننده در هوا بزن تا 
کارهایی را که مامان خواسته بود . اتاق بیرون رفتم و با قدمهایی سست و آهسته از پله ها سرازیر شدماز

 آمد نیی از پله ها پایوقت. شدی طوالنیصحبت کردن مامان کم.انجام داده و بعد به سراغ تلویزیون رفتم
  :دمیپرس

  اد؟ی ی میبابا ک-
  . افتهی داره راه مگهید.زنگ زدم االن بهش نیهم-
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  ن؟یبه عمو زنگ زد-
  : نشست و گفتکنارم

  
  .اصرار کردم اگه می تونن بیان.خواب بود،اما با زهره مدتی صحبت کردم-

  :مامان کنترل تلویزیون را برداشت و آن را خاموش کرد و گفت. تکان دادمسر
و بابات از زمانی که جریان محمد پیش اومده قبل از این که مهمونا بیان می خوام باهات حرف بزنم؛من -

می گفت محمد هر .بابات اول به اومدن اونا راضی نبود.تا حاال کلی در این مورد با هم حرف زدیم
 احساسی خواستمازش .شرایطی که داشته باشه اگه بخواد دخترم رو به شهری دیگه ببره راضی نمی شم

اول مقاومت کرد ولی بعد .این دلیل جلوی این پیوند رو نگیرهبرخورد نکنه و اگه محمد پسر خوبی بود به 
  ما یک بار به علت عدم شناخت،مارگزیده شدیم،.که دالیل من رو شنید قبول کرد

  
پدرت قبول کرد اگر محمد از سالمت اخالقی و روحی . دلمون نمی خواد این اتفاق تکرار بشهدیگه

برای همین تصمیم گرفتیم کمی در مورد اون .زدواج شما نشهبرخوردار بود و تو هم اونو پسند کردی،مانع ا
می خواستیم .دیمچند روز پیش به نشانی منزل اونا که از مادر روشنک گرفته بودیم سر ز.تحقیق کنیم

  .بدونیم قراره میزبان چه جور آدمایی باشیم
  

محمد و خانوادهاش تعریف همه متفق القول از .از کاسبهای محل و در و همسایه در مورد اونا سوال کردیم
 که توی مخابرات کار می کنه با محمود برادر محمد بابات  پسر یکی از کارمندهای"ایمان".میکردن
تنها ایرادش اینه که .محمود پسر مهربون و خوبیه«گفت .اون چیزی گفت که بهتره تو بدونی.همکاره
ونو با برادر بزرگترش دیدم که ا«گفت » از کجا می دونی که سیگار می کشه؟«پرسیدم » .سیگاریه

 حکم سیگاری بودن یک آدم دلیل طرد کردنش نیست؛ اما می نستممی دو» .هردوشون سیگار می کشیدن
اون از دید من و بابات .خوام با چشم و گوش باز به مردی که داره در خونه بخت تو رو می زنه جواب بدی

بابات توصیه کرد قبل از اومدن اونا در .  پوشونهیک نقطه ضعف بزرگ داره که روی تمام محسناتش رو می
می خواست واقع بینانه تر به این موضوع فکر کنی و تصمیم درست . محمد باهات حرف بزنمدمورد این ایرا

  .و صحیحی بگیری
  

  :وقتی حرفش تمام شد، بی تأمل گفتم. سکوت به سخنان مامان گوش می دادمدر
  
من و شهریار سر مسأله ای مشابه این با هم مشکل . و بگین نیانبهتره همین حاال بهشون زنگ بزنین-

  .داشتیم و من دیگه نمی تونم تحمل کنم مردی مثل اون وارد زندگیم بشه
محمد یک صدم معضالت اخالقی شهریار رو .این درست نیست که تو محمد و شهریار رو با هم مقایسه کنی-

یراد اون همین سیگاری بودنشه،وگرنه تا جایی که من پرسیدم اگه منصفانه بخوایم قضاوت کنیم تنها ا.نداره
  .پسر معتقد و مقیدیه و می تونه قابل احترام باشه

  
  !اونا به این جا نیان بهتره.ولی من با همین مسئله هم مشکل دارم-
تو بهتره اونا امشب بیان و .جواب منفی رو بعد از خواستگاری هم می تونی به اون بدی.عجله نکن دخترم-

این طوری بعدها در شک و تردید نیستی و .از نزدیک با مردی که قراره بهش جواب منفی بدی آشنا بشی
  .از جوابی که دادی مطمئن خواهی بود

  
  :پس از کمی درنگ پرسیدم. سکوت سر تکان دادمدر
  اگه شما جای من بودین و چنین خواستگاری داشتین بهش چه جوابی می دادین؟-
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ما آدما درک و شعور داریم و این خودمون هستیم که . کس جای کس دیگه ای نیستببین عزیزم،هیچ-
امشب .پس نمی تونم قصاص قبل از جنایت کنم.منم مثل تو،محمد رو ندیدم.باید خوب رو از بد تمیز بدیم

 مورد دود و درکه اون به این جا می یاد مسیر حرف رو به راهی بکش که بتونی بفهمی نظر و عقیده اش 
اما اگه دروغ .اگه دیدی حقیقت رو گفت بدون آدم صادقیه و می شه بهش اطمینان کرد.یگار چیهس

معترضانه .گفت،مطمئن باش که خودش از ضعف اخالقیش آگاهی داره و تظاهر به کامل بودن می کنه
  :پرسیدم

  
  !اما مگه شما نبودین که همیشه می گفتین سیگار دروازه ورود به هزار خالف دیگه ست؟-
  .هنوزم می گم،ولی شاید بتونه سیگار رو ترک کنه-
  .من که می گم بهتره قید این دیدار رو بزنیم و شروع نشده تمومش کنیم-

  :بعد آرام و شمرده گفت. نفسی عمیق کشید و به پشتی تکیه دادمامان
نا بهتره که اما حاال به خاطر حرمت او.اگه با خانواده روجا آشنا نبودن،شاید این کار رو می کردیم-

  !امشب ازشون پذیرایی کنیم
  
از دید من محمد در امتحان گزینش مردود بود و حاضر نبودم تن به . بی تفاوتی شانه باال انداختمبا

شهریار نفرت من را از سیگار افزون کرده .ازدواج با مردی دهم که از ضعف مشابه او خاطره بدی داشتم
  . نابود می کرداای مثبت محمد خط ابطال می کشید و آنها ربود و همین انزجار روی تمامی امتیازه

از پچ پچ پنهان آنها فهمیدم که در مورد این جریان صحبت می . که به خانه آمد،مامان به سراغ او رفتبابا
  :بابا کنارم نشست و با صمیمیت گفت.کنند

  
گار تو شده خیلی وقتی بهش گفتم که محمد خواست.من همین حاال دارم از پیش ایمان می یام-

بهش قول دادم اسمی از اون نبرم .محمود کارمند ارشد اونه و نمی خواست براش مشکلی پیش بیاد.ترسید
تو هم وقتی با محمد حرف می زنی یادت باشه .تا خانواده محمد متوجه نشن ما در مورد اونا تحقیق کردیم
  .در مورد ایمان و آشنائیش با محمود حرفی به زبون نیاری

  .شم بابا،خیالتون راحت باشهچ-
  

بابا به شانه ام زد و لبخندی گشوده بر چهره . از هر حرف دیگری،صدای زنگ خانه به گوش رسیدقبل
مامان به طرف آیفون رفت و با فشردن شاسی در را .من نیز لبخند زدم تا خیال او را راحت کنم.آورد

 ورود انتظارروسری ام را مرتب کردم و به .بلند شدم و به سوی آینه رفتم.برای ورود مهمانها گشود
با حرفهایی که شنیده بودم پیشاپیش می دانستم .هیچ اضطراب و هیجانی نداشتم.خانواده محمد ایستادم

  .جواب محمد چه خواهد بود،برای همین آسوده خاطر و آرام بودم
  

سن و در کنارش جوان پس از آن مردی م. خانم و مریم زودتر از دیگران وارد ساختمان شدندفاطمه
تازه .به مردی که رو به رویم بود نگاه کردم.بلندباالیی که سبد گلی را در دست داشت،پا به داخل گذاشتند

یک چهره کامال جذاب که قد و قامت بلند و هیکل .می فهمیدم چرا روجا آن قدر از او تعریف کرده است
  .متناسبش آن را تکمیل می کرد

  
  :فاطمه خانم به مرد مسن همراهش اشاره کرد و گفت.شستند تعارف مامان همه نبا
  !پدر محمد آقا هستن و ایشون هم تنها دخترم مریم» امامی«معرفی می کنم آقای -

لبخند محبت آمیزش را هم نثار آقای امامی و محمد . برای هم فرود آمد و بابا به جمع خوشامد گفتسرها
آرام و کم صحبت می رسید و این را زمانی بیشتر متوجه شدم به نظر مردی .به پدر محمد نگاه کردم.کرد
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 خوب اجتماعی و تاز محمد و موفقیتهایش گفت،از موقعی.که فاطمه خانم رشته سخن را در دست گرفت
به نحو بارزی عشق مادری از .آینده درخشانی که در انتظارش بود و از خصوصیات پسندیده اخالقی اش

  . غرورآمیزش مشهود بودداشتن چنین فرزندی در کلمات
  
در میان . زیر چشم به محمد نگاه کردم؛لبخندزنان چشم به مادرش داشت و راضی به نظر می رسیداز

استکانهای چای را که از .توقفی که فاطمه خانم در روند صحبتهایش داشت بلند شدم و به آشپزخانه رفتم
  .قبل آماده کرده بودیم،پر کردم و به سالن برگشتم

  
لبخندی .سینی چای را جلوی او گرفتم. خانم هنوز مشغول صحبت درباره فضایل اخالقی محمد بودفاطمه

  :پر مهر زد و با عطوفت گفت
  
  !معده ام اذیت می شه.دستت درد نکنه دختر گلم،من نمی تونم چای بخورم-

  : گفتمامان
  !عرق نعنا هست-
  .ممنونم،اما تجویز دکتره-
  
به سراغ آقای امامی که همچنان .چای را برداشت و تشکر کرد.م گرفتم ناچار سینی را به طرف مریبه

زمانی که .او هم با تأنی دست پیش آورد و ضمن تشکر چای را برداشت.ساکت و کم حرف نشسته بود رفتم
 و خونسرد مبه سوی محمد چرخیدم، برخالف تمام دخترانی که در این لحظه دچار هیجان می شوند،آرا

مش خود را حفظ کرده و با نگاهی کوتاه که به من انداخت،چای را برداشت و به جای محمد هم آرا.بودم
دختری .لبخند زدم و سر به زیر انداختم.مریم نگاهم کرد.بعد از پذیرایی،روی مبل نشستم.تشکر لبخند زد

  . جا باز کندگرانخونگرم و صمیمی به نظر می رسید و می توانست خیلی سریع در دل دی
  

دقایق کوتاهی در .د شد و به همه شیرینی تعارف کرد و جمع را به نوشیدن چای دعوت نمود بلنمامان
  :بابا به محمد نگریست و از او پرسید.سکوت گذشت

  وضعیت کاری شما در شرکت نفت چطوریه،دائمی یا موقت؟-
  !استخدام رسمی هستم-
  !پس آدم خوش شانسی هستی-

  : زد و با اعتماد به نفسی قوی گفتلبخند
  .به عنوان شاگرد اول دانشگاه این امتیاز رو داشتم که به سرعت استخدام بشم-
  !چند ساله مشغول هستین؟-
  .حدود هفت سالی هست-
  !پس تقریبا سابقه داری-

  : و به شوخی گفتخندید
  !بله،البته از نوع خوبش-
  

وقتی خندید .رجاذبه بودطنین صدایش گیرا و پ. از طنز پنهانی که در کالمش مشهود بود لبخند زدندهمه
این نشانه بارز آدمهای .متوجه شدم از آن آدمهایی است که در حین خنده نگاهشان هم خندان می شود

 پیروز هر میشههوشیار و سخت کوش بود که همواره سدهای موانع را درهم می شکنند و از آن جا که ه
  .ی کندنبردی هستند،رنگ موفقیت و شادکامی در روح و روانشان رسوخ م

  : امامی کمی جابهجا شد و گفتآقای
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به هر حال این اونا هستن .اگه اجازه بدین تا ما داریم با هم آشنا می شیم،بچه ها هم صحبتی داشته باشند-

  !که باید تصمیم آخر رو برای زندگیشون بگیرن
  : نگاهی کوتاه به من انداخت و گفتمامان

  !امشب بهترین شبیه که می تونین همدیگه رو بشناسین.ی کننیکی جان،محمد آقا رو به اتاقت راهنمای-
محمد بلند شد و به طرف من که .سر تکان دادم و دیده بر زمین دوختم. مفهوم اشارات مامان شدممتوجه

  :بعد با تعارفی شیرین گفت.همچنان نشسته بودم آمد
  
  افتخار می دین؟-

محمد به دنبالم آمد و صدای مادر او .له ها رفتم شدم و بعد از کسب اجازه از بزرگترها به سوی پبلند
  :بدرقه راهمان شد که با دنیایی شور گفت

  !من مطمئنم که اونا می تونن با هم خوشبخت بشن! چه به هم می یان... هزار ماشاءا... ماشاءا-
د تعارف در اتاق را باز کردم و به محمد که با متانت دنبالم آمده بو.  دل به این آرزوی او خندیدمدر

  :لبخند گشوده ای زد و گفت.کردم که داخل شود
  
  !اول خانمها-
او هم روی صندلی کنار میز .داخل اتاق شدم و روی تخت نشستم. حرکت دست،تعارف خود را تکمیل کردبا

  :با دقت همه جا را کاوید و گفت.در سکوت نگاهش می کردم.تلفن نشست و نگاهش را در اتاق چرخاند
  این پنجره به کجا مشرفه؟! ریناتاق جالبی دا-
  .به حیاط خونه های همسایه-
  .پس زیاد نمی تونین ازش استفاده کنین-
  !دقیقا همین طوره،معموال پرده اش افتاده ست-
  

  :به چشمهایم خیره نگریست و با ظرافت گفت. سر تکان دادلبخندزنان
  .مادرم و مریم خیلی از شما تعریف می کردن-
  !نم از شما زیاد شنیدماین نظر لطفشونه،م-
  واقعا،خب کی تبلیغ منو کرده؟-
  .روجا هم همه رو به من منتقل کرد.روشنک و خانواده اش-
  
  !پس زیاد جدی نگرفتین،چون تعریف کننده از خویشان نزدیک من بوده-
کمی پرده را کنار زد و به بیرون .بلند شد و به سوی پنجره رفت. جای جواب فقط لبخند زدمبه

آدم .رفتارش به گونه ای بود که انسان را جذب و مقهور تسلط خودش بر محیط می کرد.نگریست
  .مخودساخته ای به نظر می رسید و شاید اگر ذهنم درگیر شنیده هایم نبود تحت تأثیر او قرار می گرفت

  :به من که در کمال آسودگی نگاهش می کردم نگریست و گفت. برگشت و روی صندلی نشستدوباره
برخالف آن چه شنیدم از اون دخترهایی نیستی که شب خواستگاری مضطرب و . راحتی هستیدختر-

  !دستپاچه عمل می کنند
  
  .انگار شما هم دچار هیچ ترس و هیجانی نشدین! مغرور،آرام و با اعتماد به نفس.شما هم همین طور-
  !شاید برای اینه که به قابلیتهام ایمان دارم-
  .ی گینفکر کنم همین طوره که م-

  :کمی به جلو خم شد و پرسید.خندید
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  موافقین کمی در مورد نقطه نظرات و سلیقه هامون صحبت کنیم؟-
  !گوش می کنم،بفرمائید-
  
  .دوست دارم بدونم دلتون می خواد چه جور مردی شریک زندگیتون باشه.اول شما بگین-

در کمال وضوح و با صراحت حرف حاال که فرصت به من داده شده بود،سعی کردم . پروا نگاهش کردمبی
  .بزنم

  : و آرام گفتمشمرده
هرگز بهم دروغ نگه و چیزی رو ازم پنهون .دلم می خواد مرد زندگیم باهام صاف و صادق باشه-

پنهان کاری و صادق نبودن آفت بزرگ زندگیه و اونایی که به همسرشون دروغ می گن،زودتر از .نکنه
 می شه و اون وقت ادامه زندگی برای هردوشون مشکل خواهد اونی که فکر می کنن دستشون خونده

  .عشق و عالقه کمرنگ می شه و حس صمیمیت در دلشون می میره.بود
  . به این نقطه یعنی اوج شکست یک زندگی و این برای هردوشون تلخ و ناگوارهرسیدن

وقتی ساکت . کرد گوش می داد و در فواصل گفته هایم با تکان سر،حرفهایم را تأیید میصبورانه
  :شدم،گفت

  فقط همین؟-
گمون کنم پایبند بودن به اون بزرگترین رسالتیه که یک مرد می تونه به .این چیز کمی نیست آقای امامی-

  !دوش بکشه
  

  : کوتاه کرد و بعد متفکرانه گفتدرنگی
زندگی صداقت توی زندگی نقش مهمی رو به عهده داره و می تونه به دوام یک .شما درست می گین-

  خب دیگه چی؟.کمک کنه
  !دیگه این که اهل هیچ خالفی نباشه-
  : خنده پرسیدبا
  !منظورتون چه جور خالفیه؟-
  
مثل متدین .از دید من هر کاری که عقل سلیم اونو قبول نداشته باشه و جامعه هم طردش کنه خالفه-

  !نبودن، دور دود و مسکرات بودن یا خدای ناکرده اهل قمار و هرزگی بودن
  !خدا رو شکر که من هم متدین هستم و هم اهل مسکرات و قمار و هرزگی نیستم-

  : پرسیدمزیرکانه
  اهل دود و دخانیات چی؟-
  !تا منظور شما از دود چی باشه-
  !مثل قلیان،سیگار و یا چیزهای بدتر از اون.منظور من کل چیزهائیه که بهش می گن دخانیات-

اما او .می خواستم واکنش اولیه اش را ببینم.ه نگاهش می کردم این حرف را می زدم موشکافانوقتی
  حرکتی نکرد و تنها 

در دل به او که از . العملی که نشان داد این بود که چشمهایش را تنگ کرد و به فکر فرو رفتعکس
  :با تواضع گفت.صراحت کالم من جا خورده بود خندیدم

منم می خوام این اصل رو رعایت کنم و .ن صادق باشهشما گفتین دلتون می خواد مرد زندگیتون باهاتو-
دوست ندارم بعدها بهم خرده بگیرین که چرا .در اولین شبی که باهاتون آشنا شدم بهتون دروغ نگم

  ...باهاتون روراست نبودم و
  : میان کالمش پریده و گالیه آمیز گفتمبه
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 ارهامیمن فقط از مع! نی کامل دارنیقی نیری گی که می انگار از قبل به جوابنی زنی حرف میشما طور-
  ! به شما بدمینگفتم که قراره چه جواب.حرف زدم

  : گفتنانی زد و با اطمزی غرورآمیلبخند
 دارم که دخترها طالب ییازهایبه هر حال امت. بشنومی رو بزنم و جواب منفی کنم در خونه ایفکر نم-

 ی مناسبکی شرنی تونی دارم شما منیقی.دمیش کیادی به دست آوردنشون زحمت زیاون هستن و منم برا
  . رمی نمی چون من به سراغ هر دخترنی باشمی زندگیبرا
 لی شما باشم؛اما دلی تونم دختر انتخابی من منی گی و منی نظر لطف شماست که منت گذاشتنیالبته ا-

  ! نظر رو داشته باشمنی که منم همستی نیموجه
 دارد،من یادی است که طرفداران زیی کند از جمله مردهایالقا م کردم همان طور که او به من ی میسع

شاید به .هم خود را دست کم نگرفته و به او بفهمانم که تحت تأثیر جاذبه های مردانه اش قرار نگرفته ام
اما محمد . رو به رو میشدهااین ترتیب دست از رفتار غرورآمیز و کالم پرتحکمش برمی داشت و با واقعیت 

  :با صدایی بلند خندید و گفت.شدمرعوب ن
همیشه از .با این حرفتون قانع شدم که خونه رو اشتباهی نیومدم! چه زبان رک و گزنده ای دارین--

  دخترای سبکسر و 
 الوصول که سریعا می شه با یک چشم و ابرو و قد و قامت قشنگ،دلشون رو به دست آورد بیزار سهل
رکش می گشتم که بتونم روش حساب باز کنم و همه اختیار من دنبال دختری مغرور،جسور و س.بودم

 منه نسیهحاال می بینم که شما این مشخصه ها رو دارین و این کمال خوش شا.زندگیم رو به دست اون بدم
  !که تونستم شما رو پیدا کنم

  :محمد به چهره ام نگاهی عمیق انداخت و گفت. جواب تعارفش سکوت کردمدر
ما صادق باشم،می خوام در مورد موضوعی باهاتون حرف بزنم که جز برادرم هیچ کس حاال که قراره با ش-

  !دیگه ای از اعضای خانواده ام از اون خبر ندارن
  : بود بپرسم آن موضوع چیست،اما زمانی که دید سوالی نکردم با رضایت گفتمنتظر

 و بی هیچ شتابی به حرفهام گوش در کمال متانت! اینم یه امتحان دیگه که از اون سربلند بیرون آمدین-
من مدتیه .زیاد معطلتون نمی کنم.می دین و من جرات پیدا می کنم که آزادانه تر باهاتون حرف بزنم

محمود می دونه،اما چون بهش گفتم می .می دونم عادت بدیه و قصد دارم اونو ترک کنم.سیگار می کشم
  !ه و تا حاال هم هیچ کس از جریان باخبر نشدهخوام سیگار رو کنار بذارم،مراقبه که کسی متوجه نش

خیال می کرد فقط خودش و محمود از این موضوع باخبر هستند و مثل کبکی بود که . دل به او خندیدمدر
نمی دانست بوی گند سیگار زودتر از آنی که او فکر می کرد شامه .سرش را زیر برف پنهان کرده است

  :دموانمود به بی اطالعی کردم و پرسی.رمال می کرددیگران را آزار می داد و رازش را ب
  برادرتون هم سیگار می کشه؟-
  !آره،اونم سیگاریه-
  .برای همینه که محرم اسرارتون شده-
اما حاال که فهمیدم شما با این موضوع مخالفین،قول می دم از همین امشب با پاکت .بله درست می گین-

  . نرمسیگار خداحافظی کنم و دیگه هم به سراغش
می توانست این حرفها را .از این که صادقانه همه چیز را گفته بود،دچار تردید شده بودم. زدملبخند

او که نمی دانست ما همه چیز را می دانیم،می توانست سکوت کند و یا همچون شهریار دست به پنهان .نزند
 می گذاشت که حماقتمانی و شاید بعدها که جواب منفی ام را می شنید،آن را به حساب ناد.کاری بزند

اما او حاال غافلگیرم کرده و حقایق را گفته بود و .مردی با امتیازات ویژه او را رد کرده و از دست داده ام
  .همین سبب می شد در دل نسبت به او احساس احترام کنم

  : پرسیدمحمد
  دیگه چه انتظاراتی از همسر آینده تون دارین؟-
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  ...هله اول صادق و پاک بودنش برام مهم بوددر و...خب درست نمی دونم-
  :برای آن که او را به حرف بکشم پرسیدم. فکر فرو رفتبه
  شما چی،شما نمی خواین بگین چه معیارهایی در نظرتون تعیین کردین؟-
این که از خانواده ای محترم و ! داشتن درک و شعور اجتماعی و برخورد صحیح و منطقی با مشکالت-

و شما ! و در آخر از نظر چهره طوری باشه که وقتی بهش نگاه می کنم از داشتنش لذت ببرمخوش نام باشه
  همه این شرایط رو در من پیدا کردین؟

  : و با جسارت گفتخندید
بذارید یه حقیقتی رو .خودتون رو دست کم نگیرین نیکتا خانم،شما همه شرایط مورد نظر منو دارین-

می خواستم ببینم .این جا کمی در مورد شما و خانواده تون تحقیق کردممن قبل از اومدن به .بهتون بگم
 می دونین من از هیچ.دارم سراغ چه جور دختری می رم و فقط به دیده ها و شنیده ها اکتفا نکرده باشم

  قبل با چهره شما آشنا بودم و می دونستم چه شکلی هستین؟
  منو کجا دیده بودین؟! نه-
همون عکسی که با روجا و بابک در شب ازدواجشون به همراه .وشنک دیده بودمعکستون رو در آلبوم ر-

مادرم و مریم وقتی از عروسی برگشتن با خوشحالی گفتن دختر قشنگی رو .روشنک و رهام گرفته بودین
پیدا کردن که می تونه همسر خوبی برای من باشه و چند روز بعد که من عکستون رو دیدم باور کردم که 

  !انس به سراغم اومده و بعد از کلی گشتن و انتظار باالخره شاهزاده خانم رویاهام رو پیدا کردمپرنده ش
  !شما خوب با کلمات بازی می کنین،مشخصه که راه و رسم استفاده از اونا رو بلد هستین-

  . و با لطف نگاهم کردخندید
از . موقع تحویل در محل حاضر باشممسئول یه پروژه هستم و باید.من سه روز دیگه باید برگردم آبادان-

تا قبل از امشب زیاد به دیده و شنیده هام دلخوش .این که قبل از رفتن موفق شدم شما رو ببینم خوشحالم
  !نبودم،اما حاال از این که به این جا اومدم راضی ام و دعا می کنم شما هم همین احساس رو داشته باشین

  :آرام گفتم.و برافروخته شده امحس می کردم سرخ . به زیر انداختمسر
آشنایی با شما و خانواده تون برای من افتخار بزرگی بوده،اما می خوام حقیقتی رو بهتون بگم که شاید -

  .از شنیدن اون خیلی خوشتون نیاد
  ...قول می دم ناراحت نشم.چی می خواین بگین؟ خواهش می کنم با من راحت باشین-
  تون جواب رد بدم؟حتی اگه بخوام به خواستگاری-

  : بر چهره آورد و با سردرگمی پرسیداخم
  یعنی حتی حاضر نیستین پیرامونش کمی فکر کنین؟-
  .اینی که دارم می گم تصمیم امشب یا امروز من نیست.من فکرهام رو کردم-
  می تونم بپرسم دلیل جواب منفی شما چیه؟-
  .مالبته،دلیلش اینه که من اصوال با سیگاری ها مشکل دار-
  : جلو خم شد و هوشیارانه پرسیدبه
برای چی می گین مدتیه به جوابی که می خواین به من .اما شما تازه فهمیدین که من سیگار می کشم-

  بدین واقف بودین؟
چون این اصل از اول برای من بنیان گذاشته شده و من از همون روز اولی که خواستگار به خونه مون -

  !کردم که زن هیچ مرد سیگاری نمی شماومد با پدر و مادرم عهد 
  :با لحنی پرشکیب گفت. در سکوت خیره به من نگریستدقایقی

  اما اگه این مرد بهتون قول بده که این عادت بد رو هر چه سریع تر ترک کنه،چی؟-
نمی خوام در طول زندگیم منتظر اون لحظه ای بمونم .ترجیح می دم به هیچ عهد و قولی پایبند نباشم-

  .دلم می خواد از همون اول ذهنم نسبت به اون پاک باشه.خیالم از جانب مرد زندگیم راحت بشهکه 
  :دستهایش را روی سینه حلقه کرد و همان طور که نگاهم می کرد گفت. به صندلی تکیه دادمحمد
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م،اما خیلی از دخترها رو می شناسم که حاضر هستن من اهل هر برنامه ای باش! دختر عجیبی هستی نیکتا-
اما تو خیلی راحت منو کنار می ذاری و به اصلی که برات معیار شده می .برای ازدواج به سراغشون برم

  . گفتبریکباید به پدر و مادرت به خاطر تربیت چنین دختر فهمیده و با اراده ای ت.چسبی
لین شب شاید هر کس دیگه ای به جای شما بود و در او! شما هم آدم عجیبی هستین آقای امامی-

  خواستگاری،با این صراحت
 منفی می شنید،از کوره درمی رفت و بددهنی می کرد؛اما شما در کمال آرامش این جواب رو می جواب

باید به پدر و مادر شما هم به خاطر تربیت چنین پسر موفقی تبریک .شنوید و خم هم به ابرو نمی یارین
  !گفت

  : و با لحنی پر از ستایش گفتخندید
به مردی که قراره روزی همسرتون .سه صفت عالی در یک دختر شایسته! تواضع و حاضرجوابزیرک،م-

  !باشه حسودیم می شه
  .شما می تونین مرد ایده آل هر زنی باشین! منم به زنی که قراره روزی همسر شما بشه-
  .مرد ایده آلی که نتونست این امتیاز رو در قلب شما صاحب بشه-
  . و جاه طلب هستمشاید چون زیادی مغرور-
شما باهوش و عاقلین و می دونین از زندگی و شریک راهتون چی می خواین و مطمئن باشین روزی به .نه

  !اون هم می رسین
  :محمد بلند شد و گفت. تشکر کردملبخندزنان

من به خانواده ام می گم با شما به توافق .خب حاال که تکلیفم مشخص شد بیاین با هم قراری بذاریم-
  !این طوری هیچ کدام بین فامیل و خانواده هامون خراب نمی شیم.سیدم و شما هم همین حرف رو بزنیننر
  .به کسی نمی گم برای چی بهتون جواب رد دادم! باشه محمد آقای مغرور-
  .بر من منت می ذارین خانم،اما می خوام قبل از رفتن ازتون خواهشی کنم-
  
  !بفرمائید-
  
حقیقتش رو بخواین شما امشب منو با واقعیتی آشنا .اهی وقتا بهتون زنگ بزنممی خوام اجازه بدین گ-

همیشه خیال می کردم با امتیازاتی که دارم در هر خونه ای به .کردین که تا حاال بهش فکر نکرده بودم
 و رفتاری آدما خالقیاما بهم ثابت کردین یک اشتباه کوچیک می تونه روی تمام محسنات ا.روی من بازه

  .و بپوشونهر
سیگارکشیدن یک اشتباه کوچیک نیست،بلکه عادت مخرب .شما بازم دارین به بیراه می رین آقای امامی-

پس جرم این شروع نمی تونه کمتر از ادامه راه .و بدیه که می تونه شما رو به طرف بدبختی سوق بده
  باشه،درسته؟

  !اجازه تماس رو هم به من نمی دینبه این ترتیب البد .فکر می کنم بازم حق به جانب شماست-
اگه این تماس ها جهت کمک گرفتن از فکر و ایده های همدیگه باشه اشکالی نداره،می تونین هر زمان -

  .نیاز به درددل داشتین زنگ بزنین
  
  :بعد گفت. تواضع دست به سینه برد و تعظیم کوتاهی کردبا
امیدوارم در .نگتون و هم صمیمیت و روشن بینیتونهم برای حرفای قش.از شما به خاطر همه چیز ممنونم-

  .تمام مراحل زندگی خوشبخت و موفق باشین
هر چه زودتر از روشنک بشنوم که همسر مناسب و ایده ... انشاءا.ممنون،منم همین دعا رو برای شما دارم-

  .آلتون رو پیدا کردین
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ه با چهره ای گشوده به ما می نگریست،نگاه بی آن که بنشیند به مادرش ک. محمد از پله ها پایین رفتیمبا
  :کرد و گفت

  !دیروقته،بهتره دیگه زحمت رو کم کنیم-
خانواده آقای امامی برخاستند و بعد از تشکر بسیار آماده رفتن . این حرف تعارفات معمول رد و بدل شدبا

محمد .تمان می خوردهوا هنوز سرد بود و باد خنکی به سر و صور.تا حیاط آنها را بدرقه کردیم.شدند
  .گامهایش را آرام کرد و در کنارم راه رفت

  :گفت
  !می خوام به سوالم همان طور که تا حاال صادق بودی،رک و صریح جواب بدی-
  .بگو،مطمئن باش که جوابت رو می دم-
  این جواب رد به خاطر مرد دیگه ای نبود؟-
  : چشمهای منتظرش نگاه کردم و صادقانه گفتمبه
جواب امشب من حاصل ذهنیت .در زندگی من بود چند ماه پیش در یک تصادف کشته شدمردی که -

حاال به جوابتون رسیدین .خرابی بود که از اون داشتم و نمی خواستم تجربه سابق رو دوباره تکرار کنم
  آقای امامی؟

  .حاال خیالم راحته که شما نمی خواستین منو دست به سر کنین و بازی بدین.بله-
لحن رسمی من و محمد هنگام خداحافظی سبب شد که همه برگردن و .راه در سکوت بین ما گذشت ادامه

  .به ما نگاه کنند
  : خانم صورتم را بوسید و رو به مامان گفتفاطمه

  هفته آینده برای جواب زنگ می زنم،اجازه می دین؟-
  .خواهش می کنم-

وقتی همه جا مرتب . وسایل پذیرایی پرداختیم از رفتن آنها،به داخل خانه برگشتیم و به جمع کردنبعد
  :مامان کنارم نشست و گفت.شد،در کمال آسودگی روی مبل نشستم و مشغول میوه خوردن شدم

  !خب-
  .بهش جواب رد دادم-

  : و مامان همزمان پرسیدندبابا
  !همین امشب؟-
ی نداشت بخوام محمد پسری منطقی بود و دلیل.آره،برای چی یک هفته به امیدی عبث معطلش کنم-

  .فریبش بدم
  : مکث کرد و گفتبابا

  
  .نمی خواستی کمی بیشتر در موردش فکر کنی؟ شاید می تونست این عادت بد رو ترک کنه-
  .ولی من نمی تونم زن مردی بشم که قراره دست از کار اشتباهش برداره.اتفاقا همین خیال رو هم داره-
  !ولی باید به آدمها فرصت داد دخترم-
  :شمهای بابا نگاه کردم و گفتم چبه
  یعنی شما اونو قبول داشتین؟.شما طوری حرف می زنین انگار کار بدی کردم به محمد جواب رد دادم-
ولی می گم محمد پسر شایسته ای بود که شاید با کمی صبر و حوصله می .نه عزیزم،منظورم این نبود-

  !تونست همونی بشه که تو و ما می خواستیم
منتظر می مونم مردی به سراغم بیاد که اصال .ی خواستم خودم رو اسیر این اگر و شایدها کنمولی من نم-

  .اسیر این چیزها نشده باشه
  

  : لبخند زد،گونه ام را نوازش داد و گفتبابا
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من و مامانت می ترسیدیم مبادا تو به خاطر انزجار .حاال که دلیل واقعی ات رو دونستم خیالم راحت شد-
حاال مطمئن شدم که دختر فهمیده ای هستی و . از این جور کارها به محمد جواب رد داده باشیو تنفر ما

 تأثیر جاذبه های شخصیتی تبه هر حال خدا رو شکر که تو تح.بر اساس فکر و اندیشه این تصمیم رو گرفتی
ه خواست تو و اجتماعی محمد قرار نگرفتی،چون اون وقت ناچار بودیم برخالف میل و عالقه خودمون ب

  !گردن بذاریم
  

  :مامان که با دیدگانی پر از تحسین نگاهم می کرد پرسید. زدم و سر بر شانه بابا فشردملبخند
  چی شد که بهش جواب منفی دادی؟-
من اول از صداقتش خوشم امد .محمد اعتراف کرد که مدتیه سیگار می کشه ولی قصد داره اونو ترک کنه-

 احساس زودگذر رو کنار گذاشتم و بهش گفتم به همین خاطر نمی تونم و دچار تردید شدم،اما این
  .ابتدا جا خورد ولی وقتی دالیلم رو بهش گفتم قبول کرد و خیلی منطقی باهاش کنار اومد.همسرش بشم

  : متفکرانه گفتبابا
  
حتم .با این حساب از اون مردهائیه که می شه روشون حساب کرد و به قولی که می دن عمل می کنند-

  .دارم با این طرز فکر و اراده قوی که داره به زودی سیگار رو ترک می کنه و پاک و سالم می شه
  :بابا دستی پرمهر بر موهایم کشید و گفت. زدم و تأیید کردملبخند

اما کی شاهزاده رویاهای تو .خب اینم از محمد آقایی که می تونه شاهزاده رویاهای دختر دیگه ای باشه-
  اه می رسه؟از گرد ر

پس صبور باشین و همچنان منتظر .عجله نکن باباجون،باالخره زمان به این سوال بزرگ شما جواب می ده-
  .بمونین تا به جوابتون برسین

کم کم پلکهایم سنگین می شدند که . تخت دراز کشیدم و به شبی که پشت سر گذاشته بودیم فکر کردمروی
ت زدم و دعا کردم که مامان یا بابا هر چه زودتر گوشی را در جا غل.صدای زنگ تلفن به گوش رسید

  .بردارند و جواب دهند
  . از چند زنگ،صدای تلفن قطع شد و من در عالم وسوسه انگیز خواب غوطه ور شدمپس

  

   بیست و سومفصل
   فصلنیآخر

  
پیامهای کوتاه قسمت .همان طور که دراز کشیده بودم با تلفن همراهم ور می رفتم. ام سر رفته بودحوصله

  .چند روزی می شد که از دوست ناشناسم خبری نبود.را بررسی می کردم
به نوعی به رسیدن پیامهای او عادت کرده و این چند روزه . مرور پیامهایش پرداخته و لبخند می زدمبه

م وسوسه شدم به شماره اش زنگ بزنم،اما بعد تصمی.هم منتظر رسیدن خبری یا قطعه شعری از او بودم
 بلند برای خود دایشروع به نوشتن کردم و قبل از ارسال،آن را با ص.گرفتم برایش پیام کوتاه بفرستم

  :خواندم
  
  کجایی،دیگه خبری ازت نیست؟-

در حال گوش کردن به آهنگ بودم که . را فرستادم و به سراغ آهنگهایی که در گوشی داشتم،رفتمپیام
  :مامان در اتاق را باز کرد و گفت

  کمی براش سوپ درست کردم که ببرم،تو هم با من می یای؟. می رم خونه آریان برای احوالپرسیدارم-
  .آره صبر کنین االن آماده می شم-
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عمو .روجا برای خرید جوشانده به عطاری رفته بود. پوشیدم و همراه با مامان به خانه عمو رفتملباس
لبخندزنان رو .رد،دستمالی به سرش بسته بودهمچنان سرفه می کرد،اما تبش قطع شده و برای رفع سرد

  :سیدبا صدایی گرفته پر.برگشت و متوجه نگاه خندانم شد.در رویش نشسته و نگاهش می کردم
  به چی می خندی شیطون؟-
  !به این قیافه بامزه که برای خودتون درست کردین،چه بهتون می یاد-
  !پس داری مسخره ام می کنی-
  !ای وای،نه به خدا عموجون-

  : مهرآمیز زد و با سرخوشی گفتلبخندی
  !شنیدم دیشب تو همون جلسه خواستگاری سر بعضی ها رو بدجوری به طاق کوبیدی-
  !عصر،عصر ارتباطاته.خبرها زود پخش می شه-
  
مگه ما توی این دنیای بزرگ چند تا نیکتا خانم داریم که بخوایم ازش غافل .پس چی فکر کردی نازدونه-

اما تو خواب . وقت از روجا خواستم باهات تماس بگیره و نتیجه خواستگاری رو بپرسهبشیم؟ دیشب،آخر
  .بودی و مامانت جریان رو بهمون گفت

  براتون مهم بود؟-
  مگه می شه موضوعی به تو ربط داشته باشه و برامون مهم نباشه خانم خانما؟! معلومه-
  .ن همه دوست دارماین نظر لطفتونه عموجان،برای همینه که منم شما رو ای-

  :نگاهی گذرا به مامان و خاله زهره انداخت و با لحنی معنی دار گفت.خندید
  !اینو آینده ثابت می کنه-
  

نگاهی استفهام آمیز به . منظورش نشدم،اما شاهد نگاهی که میان او و مامان رد و بدل شد بودممتوجه
  :ه روی میز گذاشته بود اشاره کرد و گفتمامان انداختم،خاله زهره را مخاطب قرار داد و به ظرفی ک

  .سوپ گرمه و اگه آریان میل داشته باشه می تونه بخوره-
  !دست شما درد نکنه،به زحمت افتادین مژگان جان-

  : روی مبل جا به جا شد و به شوخی گفتعمو
  
تره به.می گم عجیب احساس گرسنگی می کنم.به هر حال برای داداشش سوپ درست کرده! چه زحمتی؟-

  ...یه ظرف از این سوپ برام بیاری تا
-آریان تو که همین نیم ساعت پیش یه بشقاب فرنی خوردی...ا!  
  .من االن به اندازه یک گرگ گرسنه ام.ای بابا،فرنی هم شد غذا؟ آدمو که سیر نمی کنه-

  :گفت. زهره خندید و بلند شدخاله
  .برات یک بشقاب بیارم تا زودتر سوپت رو بخوریپس تا همه مون رو لت و پار نکردی برم .خدا رحم کنه-

  : لبخندزنان گفتمامان
  .معلوم می شه که داره حالتون بهتر می شه.گرسنه بودن نشانه خوبیه-

خاله زهره .در همین لحظه تلفن زنگ زد. زهره به آشپزخانه رفت و با بشقابی پر از سوپ به سالن آمدخاله
  :نگاهم کرد و گفت

  
  ی کنی جواب بدی؟نیکی جان لطف م-

  : شدم و به آن سوی سالن رفتم و گوشی را برداشتمبلند
  !بله-
  تویی نیکتا؟-
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  !ببخشید شما؟-
  حاال دیگه منو نمی شناسی؟-
  : تردید پرسیدمبا
  تو هستی پویان؟-
  پس می خواستی کی باشه؟-
  .آخه صدات عوض شده-
  تو خوبی؟.کمی سرما خوردم-
  بد نیستم،تو چطوری؟-

  :کنایه گفت و با خندید
  !از احوالپرسی های شما-

می دانستم اگر جواب دهم باز جنگ و دعوا میانمان شروع می شود اما پویان که گویا هرگز . کردمسکوت
  :به آتش بس فکر نمی کرد،با طعنه پرسید

  دیشب خوش گذشت،محمد آقا رو دیدین،باب میلتون بود؟-
  !نی گمون نکنم جواب من برای تو جالب باشهباب میلم بوده یا نبوده هنوز معلوم نیست،در ثا-
ما هم بدمون نمی یاد .شنیدم از اون تیپ آدمائیه که دخترها براش سر و دست می شکنن! اتفاقا برعکس-

  !یه آدم با کالس وارد جمعمون بشه
 در گفته بود از دخترهایی که مشتاقانه. با تمسخر این حرفها را می زد که یکباره رگ شیطنتم گل کردچنان

  :به صدایم رنگ و لعاب شوق داده و گفتم.مورد مردها حرف می زنند بدش می آید
می خوای برات توصیفش کنم؟ قدبلند،چهارشانه،چشم و ابرو مشکی و از ! درست به عرضتون رسوندن-

  ...اون آدمایی که خوب بلدن با یک خانم جوان چطوری رفتار کنن
  !دیمپس حسابی دلت رو برده و یه عروسی افتا-
  !ای همچین-

  : یکباره جدی شد و با تغیر گفتپویان
  !توی خونه ما کس دیگه ای نبود که به تلفن جواب بده؟ گوشی رو بده به بابام-
  .عمو سرما خورده و االنم داره سوپ می خوره-

  ! خب،پس مادرم رو صدا کنخیلی
  باشه،چرا داد می زنی؟-

  : و با صدای بلند گفتمبرگشتم
  
  !پویانهخاله زهره،-
مشغول حرف زدن با پویان شد و من هم به سوی مامان رفتم . خوشحالی به طرفم آمد و گوشی را گرفتبا

خاله زهره اول خوب احوالپرسی کرد و در ال به الی کلماتش توضیح داد که بیماری عمو .و کنارش نشستم
پس از .ش کردفقط یک سرماخوردگی جزئی است،بعد یکباره ساکت شد و به حرفهای پویان گو

  :دقایقی،آرام پرسید
  می خوای منم باهات بیام؟-

  : گوش داد و این بار گفتدوباره
  
فقط پویان جان محض رضای خدا حاال که داری می ری .باشه به آوا خبر می دم که می ری قصرشیرین-

 رو رد می آوا کلی خواستگار داره که خاله ات و خودش به امید تو اونا.تکلیف این دختر رو معلوم کن
  .سعی کن توی این سفر تصمیم نهایی رو بگیری و با آوا هم،صحبتی داشته باشی.کنن



   عشقبانیرق   

  
 

 

230

 سخنان خاله زهره گوش می دادم و متوجه می شدم که پویان قصد دارد به دیدن آوا و خانواده اش به
ه این دقایقی ب.نمی دانستم در این موضوع چه رازی نهفته است که ذهنم را درگیر خود می کند.برود

  .رویداد فکر کردم اما بعد شانه باال انداخته و تالش کردم به آن فکر نکنم
  

  : زهره گوشی را گذاشت و در حالی که نگاهش برق می زد به عمو آریان نگریست و گفتخاله
  .گمونم باالخره تصمیم خودش رو گرفته و می خواد اقدام کنه.پویان آخر هفته می ره به قصرشیرین-

نگاهش درهم . حرفی سر تکان داد و بعد خم شد و ظرف نیم خورده سوپ را روی میز گذاشت بی هیچعمو
با خستگی به مبل تکیه .و گرفته شده بود و برخالف خاله زهره از این موضوع زیاد راضی به نظر نمی رسید

  :داد و گفت
  
 وصلت تمایل پویان به خاطر اصرارهای تو به قصرشیرین می ره،چون می دونه تو چقدر به این-

  .ولی به نظر من بهتر بود می ذاشتیم فعال درسش رو بخونه و دور ازدواج نره.داری
  که آوا هم مثل همون دختری که پویان دوست داشت از دستمون بره؟ دخترهای خوشگل توی خونه-

 تا تو هم بهتره با پویان کمی حرف بزنی. مونن تا هر وقت درس پسرها تموم بشه به سراغشون برننمی
این طوری کاسه کوزه ها سر من نمی شکنه و پویان هم می فهمه که تو موافق .سریع تر نظرش رو اعالم کنه

  .این وصلتی
  

  .هیچ اصراری نداشت که عدم تمایلش را مخفی کند. حرفی نزد و در سکوت دیده بر هم فشردعمو
  : بی حوصلگی گفتبا
  .رم تا به دلخواه من همسرشون رو انتخاب کنننمی خوام عین آدمای قدیمی به بچه هام فشار بیا-
ولی بچه ها نیاز به راهنمایی دارن و این وظیفه ما بزرگترهاست که اونا رو به طرف بهترین ها سوق -

  . بدیم
  
این درست،ولی اون بهترینی رو که من براش انتخاب کرده بودم ناغافل از چنگم بیرون آوردند و من -

  .ویان حرف بزنمفرصت نکردم در موردش با پ
خاله .صدای باز و بسته شدن در خانه آمد. زهره نگاهی مشکوک به عمو انداخت و به او دقیق شدخاله

  :زهره گفت
  
  .گمونم روجا برگشت،خدا کنه جوشونده رو خریده باشه-

بسته جوشانده را به .با دیدن ما خوشحال شد و سالم و احوالپرسی کرد. بعد روجا به داخل آمددقایقی
شروع .کمی بعد به سالن آمد و در کنارم نشست.ست خاله زهره داد،چادرش را تا کرد و به اتاقشان رفتد

  .دبه حرف زدن کردیم و آن قدر به خود مشغول شدیم که دیگر حواسمان به دیگران نبو
  : پرسیدروجا

  
  !این درسته که تو و محمد با هم به توافق نرسیدین؟-
  :انه پرسیدکنجکاو. سر جواب مثبت دادمبا
  سر چی با هم اختالف نظر داشتین؟-
  .خیلی چیزها،در کل به درد هم نمی خوردیم-
فهمیده تر از آن بود که بخواهد اصرار . جواب سربسته ام متوجه شد که مایل به توضیح دادن نیستماز

  :لبخند زد و گفت.کند
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 زنگ زده و پشت تلفن گریه و مامانم می گفت امروز صبح فاطمه خانم.سر راه به خونه خودمون رفتم-
گفته نمی دونسته محمد و تو همدیگه رو نپسندیدید و از مامانت اجازه گرفته بود که برای .زاری کرده

 ناراحت بود که الوقتی به خونه رفتن محمد این جریان رو بهشون گفته و حا.جواب باهاتون تماس بگیره
  .رو به بابک دادم اونم تعجب کردوقتی این خبر .دختر خوبی مثل تو رو از دست داده

  :روجا هم لبخندی دلنشین زد و با مهر گفت.خندیدم
  !تو جوونی مثل محمد رو رد می کنی،پس ببین شوهر انتخابی تو چه جور آدمی می تونه باشه-
  !زیاد منو جدی نگیر،یک وقت دیدی ناامیدت کردم عزیزم-
  .حق بهترینیتو هیچ وقت منو ناامید نمی کنی،چون می دونم مست-
  .این دل مهربون توئه که منو قابل بهترینها می دونه-

روجا بلند شد و به طرف آیفون رفت،در را باز . صحبت بودیم که صدای زنگ در خانه به گوش رسیدمشغول
  :کرد و گفت

  
  !عمو علیه-

همواره از دیدن مهر .دعمو آریان لبخند زد و به خاله زهره اشاره کر. بلند شد تا به استقبال بابا برودمامان
  .و محبت آشکار میان بابا و مامان بر سر شوق می آمد و دیگران را هم متوجه آن می کرد

  :بابک به جمع نگاه کرد و ناغافل گفت. آمدن بابا و کمی بعد بابک،محفل خانوادگی ما گرمتر شدبا
  !جای پویان خالیه،کاش اونم این جا بود-
  

مطمئنا می خواست بداند با این نظر او موافق هستم یا .ر چشم نگاهم کرد این حرف را می زد از زیوقتی
روجا برخاست و به آشپزخانه .عکس العملی نشان ندادم و در قبال تأیید دیگران سر خود را گرم کردم.نه

آن هم در . بودآمدهعشق بی مقدمه به سراغم .از احساساتی که در من می جوشید در شگفت بودم. رفت
ه اصال انتظارش را نداشتم و نسبت به کسی که هرگز خیال نمی کردم تا قبل از آن به او تعلق لحظه ای ک

  .خاطری دارم
  

 که خاله زهره به ما گفت پویان به قصرشیرین رفته و با آوا صحبت کرده،یکباره دچار حالتی شدم که روزی
میم گرفته بود با آوا ازدواج کند،آن از تصور این که پویان باالخره تص.برایم ناشناخته بود و تازگی داشت

 تا به خلوت تنهایی خانه خودمان تمقدر منقلب شدم که به بهانه ای واهی از جمع خانواده عمو آریان گریخ
  .پناه ببرم و گریه کنم

  
 دانم کی، بی خبر از خود، عاشق پویان شده بودم و حاال که او را برای همیشه از دست می دادم تازه نمی

شاید این دلبستگی از همان روزهایی که او در عوالم کودکی جانبم را می گرفت یا .ش شده بودممتوجه ا
 بی خیالی از کنارش گذشته ادر قبال کارهای نادرستم به من پند و اندرز می داد شروع شده بود،اما من ب

 هایم با پویان حاال دیگر می دانستم علت آن همه درگیریها و کشمکش.و تاکنون آن را حس نکرده بودم
آن چه من را وادار به سرکشی و لجاجت می کرد برآورده نشدن خواسته ای بود که در دل .چه بوده است

 پویان داشتم سبب می شد همواره منتظر پیشنهاد بهعشق و عالقه ای که .داشتم و او آن را اجابت نمی کرد
شاهده نمی کردم بر سر خشم می آمدم و یا عکس العملی توجه برانگیز از جانب او باشم و چون آن را م

بازتاب آن، رفتارهای بچگانه ای بود که از من سر می زد و همیشه هم مورد اعتراض و نکوهش پویان قرار 
 میکرد یا در مورد رفتارم تذکر میداد،بیشتر به این باور میرسیدم که او هیچ مهر بار که او سرزنش.میگرفت

 مرا بچه ای گستاخ یا از خودراضی می بیند که مدام باید به او تذکر و احساسی نسبت به من ندارد و فقط
  .امر و نهی کنند

  



   عشقبانیرق   

  
 

 

232

 حقایق را زمانی متوجه شدم که احساس کردم آرام آرام،پای آوا به زندگی پویان باز می شود و این
و مامان شاید در این میان گوشه و کنایه های عمو آریان .رویای خاله زهره رنگ تحقق به خود می گیرد

 بوده،عشق صادقکه هر دو یک آرزوی واحد را دنبال می کردند هم بی تأثیر نبود و باعث شد با خود 
اما افسوس که خیلی دیر .پویان را که ذره ذره با هستی ام قرین شده بود،باور کرده و به آن ایمان بیاورم

شاید اگر خاله زهره آن قدر .متوجه شده بودم و برای برآوردن خواست قلبی ام راهی پیش رو نداشتم
 آن مامان می گفتم چه احساسی در دل بهمایل به ازدواج آوا و پویان نبود،غرورم را زیر پا گذشته و 

آن وقت او هم با عمو آریان متحد می شدند و خودشان می دانستند چگونه رازم را به گوش پویان .دارم
ر وحشت بودم،اما به هر حال برای عشق نوپایم تالش گرچه از بیم واپس زدن پویان و ریشخندش د.برسانند

  .کرده و پیش وجدان خود سرافکنده نبودم
  

به بهانه های مختلف به خانه عمو آریان می رفتم . دیگر به شنیدن هر خبری از پویان حریص شده بودمحاال
  .تا از خاله زهره یا بابک خبری کسب کرده و بدانم سرانجامش با آوا به کجا می رسد

اتفاقاتی را که در خانه عمو آریان می افتاد یا سخنانی که از . برایم منبع خبرهایی موثق و جالب بودروجا
بابک می شنید را برایم بازگو می کرد و من در ال به الی آنها به دنبال نشانه ای می گشتم تا بفهمم نتیجه 

اما ظاهرا هیچ کس از جریان . استدهرمسافرت پویان به قصرشیرین چه بوده و او با آوا چه صحبتهایی ک
  .خبر نداشت و حتی بابک هم که محرم اسرار پویان بود در این رابطه حرفی به روجا نزده بود

 آن قدر به خانه عمو آریان رفتم و بی نتیجه برگشتم تا سرانجام ناامید شده و به انتظار سرنوشت باالخره
  .نشستم

  
هوا .ی کردیم و شهر ما تازه حال و هوایی بهاری پیدا کرده بود پایانی خرداد ماه را سپری مروزهای

از بیکاری خسته .لطافتی مخصوص داشت و رفته رفته بوی سرسبزی و طراوت بر همه جا گسترده می شد
  .شده بودم و برای سرگرمی به سراغ آموزش خیاطی رفته بودم

از روجا خواستم . ازدواج خواهد کرد طریق روجا باخبر شدم که محمد دختری را پسندیده و به زودیاز
که به وسیله روشنک تبریک صمیمانه من را به او و همسرش ابالغ کند و محمد همان شب تماس گرفت تا از 

 و بعد از سالم،دوباره هپس از این که با مامان و بابا حرف زد،گوشی را در دست گرفت.این بابت تشکر کند
  :خندید و پرسید.به او تبریک گفتم

  
  !هنوز شاهزاده اسب سوار شما از راه نرسیده؟-
  !از راه خواهد رسید،نگران نباشین آقای امامی-

من هم برای او و همسرش همین آرزو را کردم و بعد از . و برایم آرزوی موفقیت و سعادت کردخندید
  :ه گفتمشفقان.در نگاه خندان و مطمئن مامان رنگ رضایت را نظاره کردم.خداحافظی،گوشی را گذاشتم

روزی از راه می رسه که تو هم عروس رویاهای یک مرد باشی و اون وقت من و پدرت می تونیم یه نفس -
  .راحت بکشیم

  
  !یعنی این قدر از دستم خسته شدین مامان؟-
نه عزیز دلم،اما ما هم آرزو داریم اون روز زودتر بیاد و داماد خوشبختمون رو ببینیم و از دیدن شادمانی -

  .ال بشیمتو خوشح
  

نگرانی مامان .سر به زیر انداخته و به اتاقم رفتم. نمی خواد روزهای شادابی تو در تنهایی سپری بشهدلم
بعد از محمد،یکی دو خواستگار دیگر را رد کرده بودم و می فهمیدم چرا او بیتاب .را حس می کردم

 او و عمو آریان ی آرزوی قلبنمی دانست خیلی دیر به.اما مامان از دل بی قرار من خبر نداشت.است
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رسیده بودم و حاال به انتظار شنیدن گامهای مردی بودم که آونگ قدمهایش ترنم عشق را در گوشم زمزمه 
روزهای بسیاری به انتظار رسیدن خبری از پویان .می کرد و آوای صدایش ضرباهنگ طپش پرشور قلبم را

 مشغول بود و از قلب پریشان و منتظر حاناتشران به امتبودم،اما او فارغ از خیال من در شهر پرهیاهوی ته
برای اولین بار انتظار عاشقانه را تجربه کرده و به اندوه بیکران نگاههای پرشور .من سراغی نمی گرفت

عاشق دلخسته واقف می شدم،اما افسوس که پویان از آشوب دل من بی خبر بود و حتی به ذهنش هم نمی 
  . تشنه یک نگاه پر مهر او باشد دیروز حاالرسید دختر پر شر و جسور

گرما آرام آرام مهمان شهر ما شده و رد پای بهار . از راه رسیده و هوا تغییر محسوسی کرده بودتابستان
  .کمتر احساس می شد

  
  :مامان بود،گفت. از آموزشگاه بیرون آمده بودم که تلفن همراهم زنگ خوردتازه

  کلید خونه رو داری؟. خانم می ریممن و زهره داریم به دیدن سمیه-
  .بله دارم ولی برای این که تنها نباشم می رم پیش روجا-
  .کمی بدحال بود،رفت خونه مادرش.اون خونه نیست-
  !چش بود؟-

  : با شعف خندید و گفتمامان
  .فردا می ره آزمایش.هنوز معلوم نیست،اما انگار خبرهائیه-

  :م حال عبور از خیابان،با گیجی پرسیددر
  !چه خبری؟-
  !گمونم بابک داره پدر می شه-
  راست می گین مامان؟...! وای-
فقط . شنیدن این خبر به قدری ذوق زده شدم که متوجه سرعت ماشینی که از رو به رو می آمد،نشدماز

دردی جانکاه در تمام بدن و سرم .لحظه ای کوتاه،ماشینی را که با سرعت به طرفم می آمد،دیدم
 کسی من چهنمی دانم .آن با ضربه ای شدید روی آسفالت کف خیابان افتادم و از هوش رفتمپیچید،پس از 

کسانی که شاهد حادثه بودند و صدای فریادهای مامان را از طریق گوشی همراهم .را به بیمارستان رسانید
  .می شنیدند،به او خبر داده بودند چه اتفاقی افتاده است

مامان به جای خانه سمیه خانم،به سراغ بابا رفته بود و آنها خیلی زود .د را به بیمارستان منتقل کردنمن
  .خود را به بیمارستان رسانده بودند

  
قوزک پا هم دچار ترک خوردگی شده و یکی از انگشتان پایم . در رفته و دست راستم شکسته بودکتفم

ا انبوهی از گچ و باندهای پزشکان متخصص با کمک پالتین،شکستگی دست را ترمیم کرده و ب.شکسته بود
  .متفاوت از اتاق عمل بیرون آمده بودم

 شنیدم در تمام آن ساعاتی که من در اتاق عمل بودم،همگی پشت در اتاق جمع شده و لحظات بعدها
  .سختی را پشت سر گذاشته بودند

  
ه دقیقه ای آرام  اشک ریزان چند بار در آغوش مامان بزرگ و خاله زهره از هوش رفته بود و بابا کمامان

و قرار نداشته با سرگردانی قدم می زده و هر از چند گاهی به نماز خانه بیمارستان می رفته و دوباره با 
  .چشمهایی به خون نشسته به جمع می پیوسته است

 آن لحظات چنان در چنبره داروهای بیهوشی از وقایع فاصله گرفته بودم که متوجه هیچ چیز در
 از اتاق ریکاوری بیرون آوردند،فقط دردی وحشتناک را احساس می کردم که سبب وقتی من را.نبودم

 ور وطهمی شد بی وقفه فریاد بزنم،اما با آمپولی مسکن باز هم از درد فارغ شده و در دنیای اوهام غ
  .شدم
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 صدای چشمهای گریان و. بعد،تازه فهمیدم این حادثه چه به روز تک تک افراد خانواده ام آورده استروز

  :مامان خم شد صورتم را بوسید و با صدایی لرزان پرسید.پربغض آنها خبر از اندوه درونشان می داد
  حالت چطوره عزیز دلم،چه به روز خودت آوردی؟-
  .همه بدنم درد می کنه مامان،نمی تونم تکون بخورم-
  !وب می شیخیلی زود خ.گریه نکن دخترم،خوب می شی.می دونم عزیزم،درد و بالت به جونم-
  چرا این جوری شد،چه اتفاقی افتاده؟-

  : لبه تخت نشست و با ناراحتی گفتمامان
خدا لعنت .یادت نیست تصادف کردی؟ دیروز وقتی داشتی از خیابان عبور می کردی این اتفاق افتاده-

  .کنه منو،اگه بهت زنگ نزده بودم و حواست پرت نشده بود،این اتفاق نمی افتاد
اگه حواسم رو جمع کرده .ست مامان،خودم نباید وسط خیابون صحبت می کردمتقصیر شما نی-

  !خواهش می کنم گریه نکنین مامان،ناراحت می شم...بودم
از . با احتیاط دست آزادم را گرفت و برایم از بی طاقتی ها و رنجی که کشیده بودند حرف زدمامان

 بابا،نگرانی های عمو آریان و خانواده اشکهای بیکران خود و مامان بزرگ،بیتابیهای دردمندانه
 انوادهاش،همدردی های مامان بزرگ و بابابزرگ ها،دعاهای خالصانه سمیه خانم و تماسهای مکرر خ

  .روجا
  
 دقت و توجه گوش می دادم تا شاید نامی از پویان بشنوم ولی ظاهرا کسی به او این خبر را نرسانده با

  .شوم تا به طریقی بتوانم از محبت همگی آنها تشکر کنمدعا می کردم هر چه زودتر خوب .بود
قرار شد شب خاله زهره جای او را بگیرد تا مامان برای استراحت به خانه . آن روز کنارم ماندمامان
به این ترتیب .روجا هم فردا صبح پیشم می ماند و مامان بزرگ هم برای فردا عصر جا رزرو کرده بود.برود

  .د که مامان خسته نشود و پرستاری از من،او را هم بیمار نسازدمی خواستند کاری کنن
  :رو به مامان کرد و گفت. که از راه رسید،خاله زهره به بیمارستان آمدشب

  
  !موقع تحویل پسته،برو خونه و با خیال راحت بخواب-
  .که در یک مناسبت شاد،خوبیت رو جبران کنم... ممنون زهره جان،انشاءا-
  ! مژگان جان؟ نیکتا عین دختر خودمه پس به فکر جبران کردن نباشاین چه حرفیه-

  :خم شد گونه ام را بوسید و گفت.بعد به طرف من آمد. خندید و به نشانه سپاس صورت او را بوسیدمامان
فردا که روجا می یاد سراغت .فردا صبح سرم هات رو برمی دارن،اون وقت می تونی کمپوت بخوری-

  !از کمپوت ها رو باز کنه و بهت بدهبهش بگو که سر یکی 
  .باشه مامان،نگران نباشین-

  :خاله زهره گفت. زدلبخند
  
  !علی آقا خیلی وقته منتظرته،برو تا نگران نشده-

  :از داخل کیفش گوشی همراهی را بیرون آورد و گفت. سر تکان دادمامان
  ! اونو بپسندیامیدوارم که.گوشی ات خرد شده بود،بابات این گوشی رو برات خریده-
  !وای مامان چه خوشگله-

 خداحافظی کرد و رفت و من همان طور که گوشی جدیدم را برانداز می کردم،سر بلند کردم و در مامان
  :با شرم گفتم.نگاه مهربان خاله زهره لبخند زدم

  !ببخشید شما رو هم به زحمت انداختم خاله جان-
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ید خدا رو شکر کنیم که اتفاقی برات نیفتاد وگرنه مژگان و با.از این حرفها نزن که اصال خوشم نمی یاد-
  !علی آقا دق می کردن،همین طور هم ما

  :خاله زهره گفت. گزیدم تا دچار احساسات نشوملب
  !فردا عصر برای دیدنت به این جا می یان.آریان و بابک خیلی بهت سالم رسوندن-
  .زحمت می کشن،به خدا راضی نیستم-
  !در ضمن تو چرا این همه تعارفی شدی؟.،رحمتهزحمت نیست عزیزم-

نیمه های شب چند بار به علت درد بیدار . شب زیر نوازشهای گرم و مادرانه خاله زهره به خواب رفتمآن
دوستی او با مامان آن قدر پررنگ بود که .شدم که او هم بیدار می شد و خودش را به من می رساند

  . نبودشکریمی دانست و در قبالش منتظر هیچ قدردانی یا تمراقبت از دختر او را حق مسلم خود 
  :از خاله زهره پرسیدم. فرا رسیدن صبح،منتظر آمدن روجا شدمبا
  
  .نتیجه آزمایش روجا چی شد؟ مامان می گفت ممکنه باردار باشه-
نگران .دیروز که تو بیهوش بودی و اون به بیمارستان اومده بود وادارش کردم بره و آزمایش خون بده-

نتیجه مثبت بود و اونا تا چند ماه دیگه بچه .تو بود،اما وقتی اصرار همه رو دید قبول کرد و آزمایش داد
  !دار می شن

  
این بچه خیلی خوش شانسه که توی خانواده ای مثل شما به .خوشحالم خاله زهره،بهتون تبریک می گم-

  .از همه نظر شانس آورده.دنیا می یاد
  :خم شد،روسری ام را مرتب کرد و با شیرینی گفت. و تشکر کردخندید

از شنیدن خبر پدر شدن بابک به قدری خوشحالم که انگار دارم توی آسمون ها .من عاشق بچه ها هستم-
پدر شدن بهش حس و حال .از دیروز تا حاال به اندازه ای تغییر کرده که باورت نمی شه.پرواز می کنم

  ...یک جورایی مسئولیت پذیر شده و.ده بودمخاصی داده که تا حاال در اون ندی
  :به ساعت نگاه کرد و گفت. چند ضربه به در،رشته کالم خاله زهره را گسستصدای

  .انگار نتونسته طاقت بیاره و زودتر اومده! به روجا گفته بودم ساعت ده بیاد،االن که تازه هفت و نیمه-
  :خندید و با صدای بلند گفت.د،باز هم به در کوبیدندقبل از آن که به در برس. این حرف به طرف در رفتبا
  !اومدم روجا،بفرما داخل-
  

دلم می خواست مادر آینده را هر چه زودتر دیده و به او تبریک . را گشودم تا نثار روجا کنملبخندم
رف ناخودآگاه دستم به ط.اما با ورود پویان به اتاق،هم من و هم خاله زهره هر دو غافلگیر شدیم.بگویم

  .روسری ام رفت و مالفه را کمی باالتر کشیدم
  : زهره که از دیدن پویان ذوق زده شده بود،به سوی او دوید و با شوق گفتخاله

  
  !تویی پویان جان،کی اومدی؟-
  .سالم مامان-
  سالم پسر عزیزم،حالت چطوره؟-

قلبم در سینه .جواب دادلبخندی محزون زد و .آرام سالم کردم. سر تکان داد و بعد به من نگریستپویان
الغر و .به چهره گرفته و درهم او نگاه کردم.بنای کوبیدن گذاشته بود و من صدای کوبش آن را می شنیدم

  .رنگ پریده شده و خسته به نظر می رسید
  : تر آمد،کنار تخت توقف کرد و آهسته پرسیدنزدیک

  
  حالت چطوره؟-
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  دو ناحیه شکسته،حالم باید چطوری باشه؟فکر می کنی با یک دست عمل شده و پایی که از -
  : کالم گالیه آمیزم شد،اما در جواب گفتمتوجه

  .باید خدا رو شکر کنی،می تونست بدتر از اینها سرت بیاد-
خب البد دعای خیر کسی پشت سرم بوده که خدا بهم رحم کرده وگرنه حاال این جا نبودم تا به -

  !احوالپرسی تو جواب بدم
  . و رفتارش مالیم تر از همیشه بود و نشان می داد از اتفاقی که برای من افتاده متأثر استگفتار. زدلبخند
  : زهره که با شوقی مادرانه سر تا پای او را برانداز می کرد گفتخاله

  قرار بود روجا به این جا بیاد،چرا با هم نیامدین؟-
بابک صبح زود اونو برد .هوع داشتآخه دیشب حالش خوب نبود و مدام حالت ت.به جای اون من اومدم-

  .خونه خودشون که تا اومدن شما به خونه،تنها نباشه
یعنی می خواست برود و من را با پویان تنها بگذارد؟ از احساسی که در . به خاله زهره نگاه کردمهراسان

ش و ذکاوت از این که راز پنهانم در جام دیدگان نمایان شود و پویان با هو.من می جوشید وحشت داشتم
  .ذاتی خود پی به محفوظات درونی من ببرد و آن وقت سر درونم فاش شود

صورتم را . زهره که پس از توضیحات پویان،نگران روجا شده بود،کیفش را برداشت و به طرفم آمدخاله
  :بوسید و گفت

  
 پویان بگو و اگرچه این جا بیمارستان خصوصیه و خودشون خیلی بهت می رسن ولی اگه کاری داشتی به-

اگه حال روجا هم خوب بود،اونو با خودم می یارم .عصر برای دیدنت همراه با بقیه سر می زنم.تعارف نکن
  !تا دقایقی کنار هم باشین

  .لطف می کنین خاله جون،به خاطر همه چیز ممنون-
د،از اتاق  زد و خداحافظی کرد و پس از دقایقی که آرام در گوش پویان حرفهایی را زمزمه کرلبخند

  .بیرون رفت و در را بست
  

 را به سقف دوخته بودم و سعی می کردم به افکارم نظم و تمرکز دهم تا بدانم در قبال حرفها یا نگاهم
  .رفتار پیش بینی نشده پویان باید چه واکنشی نشان دهم

  :هم داشت،گفت را کنار تخت گذاشت و در حالی که صدایش آمیزه ای از خنده و شوخی را توأم با صندلی
  !من نمی دونم تو چه کردی که امروز همه توصیه ات رو به من می کنن-
  کی توصیه منو به تو کرده؟-
  
بابا قبل از اومدنم یه ساعت توی گوشم خونده که باید با مریض مدارا کرد و باهاش لجبازی نکرد و هر -

توی راه هم که بابک . درنیارمچی گفت کوتاه اومد و خالصه به قول خودش عاقل باشم و حرص تو رو
االنم که . کنمحملتماس گرفت و سفارش کرد مراقبت باشم و از گل نازکتر بهت نگم و بداخالقیهات رو ت

می خوام بدونم ...مامان بهم یاد می داد به دلت رفتار کنم و غالم حلقه به گوشت باشم و از این جور حرفا
  !مه رو مجذوب خودت کنی؟ تونی این جوری همیتو مهره مار داری که 

  
  !نه جانم مهره مار ندارم،فقط یه زبون خوش دارم که می دونم چه جوری و کجا ازش استفاده کنم-
  !بگو یه زبون دراز،چون خوب بلدی حاضرجوابی کنی و کم نیاری-

  :با مالیمت گفتم. حرف را چنان با شیرینی و مالحت زد که به جای ناراحتی،خنده ام گرفتاین
  دیگه این طوری خیالم راحته که بین ما جنگی صورت .خدا رو شکر که همه سفارش منو به تو کردنخب -

  . گیره و برای اولین بار می تونیم چند ساعتی حضور همدیگه رو تحمل کنیمنمی
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هنوز منو نشناختی نیکتا،نمی دونی من به حرف هیچ کس گوش نمی دم و دست از اعتقاداتم برنمی -
  !دارم

  
اعتقاد تو اینه که من دختر زبون دراز و لجبازی هستم که باید اونو سرجاش نشوند و یه جورایی یعنی -

  ادبش کرد؟
  !دقیقا-
  : لحنی مظلومانه گفتمبا
  
  خب حاال که این جوری فکر می کنی پس چرا قبول کردی به دیدنم بیای و مراقبم باشی؟-
  !ن بی خبر بودیچون می خواستم حقیقتی رو بهت بگم که تا حاال از او-
  !البد می خواستی بگی خیلی یکدنده و لجوجم و حرص تو رو درمی یارم-
  !اینو که همیشه بهت گفتم،تازگی نداره-
  

  اگر می دانست چقدر دلتنگ خنده هایش هستم شاید دلش به رحم می آمد و مهربان تر برخورد .خندید
  :گفتم. کردمی

فعال که اسیر این تخت و .یگه جوابت رو نمی دممطمئن باش د.باشه هر چی دلت می خواد بگو-
  .بیمارستانم و تو هم بد موقعی رو انتخاب کردی که بداخالقی های گذشته منو جبران کنی

حاال که در اسارت گچ و بانداژ هستی و نمی تونی عین ماهی از دستم لیز .اتفاقا االن بهترین موقعیته-
من سالهاست دلم در ! نیکتا.ر گیر بیارم و حرفام رو بهت بزنممی ترسم بعدها نتونم تو رو این طو! بخوری

 خواستم مطابق میل من عمل یگرو مهرت اسیره و تمام این به قول تو لجبازی ها به خاطر این بود که م
دلم نمی خواست رد پای مرد .تو رو کامل می خواستم و برای همراه کردنت مدام باهات درگیر بودم.کنی

ت باشه و تو بارها برام رقیب عشقی تراشیدی،دلم رو شکستی و به راهی که خودت می دیگه ای در زندگی
  .خواستی رفتی و آزارم دادی

  
با .تصور آن چه می شنیدم به قدری محال بود که قدرت تکلم نداشتم. زده به پویان نگاه می کردمبهت

  :لکنت زبان و در حالی که صدایم از بغض می لرزید گفتم
  !داری چی می گی؟ خواهش می کنم با فکر و احساس من بازی نکن پویانهیچ می دونی -
اگه کمی هوشیاری به خرج می دادی می تونستی جای پای .نه نیکتا،عالقه من به تو هیچ وقت بازی نبوده-

تو یه روز به بابک پیله کرده بودی تا بفهمی من به کی عالقه .عاطفه رو در تمام سخت گیریهام مشاهده کنی
 شهریار ازدواج کنی و این ااون دختر تو بودی که قرار بود ب.م که ازدواج کرده و از دستم رفتهداشت

  .موضوع،منو داغون کرده و موجب ناراحتی های مدام بین ما شده بود
  
  ...ولی تو هیچ وقت حرفی نزدی،کاری نکردی که من بدونم-
  
پرده از راز درونم بردارم که قلبت تهی از دلم می خواست روزی .نمی خواستم روی تصمیمت تأثیر بذارم-

برای همین سکوت کردم و امیدوار بودم جوابت به .یاد مردی دیگه باشه و فقط من مالک مطلق اون باشم
 حتی در مراسم شما ادتهی.شهریار منفی باشه؛اما تو اونو انتخاب کردی و با این کارت به قلبم آتش زدی

برای این که تالفی کرده باشم وانمود کردم . کنار مرد دیگه ای ببینمشرکت نکردم،چون نمی تونستم تو رو
من از بچگی با تو .به ارمغان توجه دارم،درحالی که اون روزا همه فکر و اندیشه من تنها تو بودی و بس

 بچگی هم گاهی وقتا به خاطر تو با بابک و شهریار مبزرگ شده بودم و همیشه دوستت داشتم،در همون عال
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وقتی می دیدم به تو محبت می کنن و تو هم با اونا میونه خوبی داری،حسودیم می شد و . شدممی درگیر
  .به بهانه های واهی زهرم رو بهشون می ریختم

  
اوایل نمی فهمیدم چه مرگم شده،اما یک روز بابک بهم حرفی زد که هوشیار شدم و فهمیدم علت این 

 رو بهم دادی و ازم خواستی برادرت باشم،چیزی در نگینه رروزی که تو اون پروان.رفتارهای متضاد چیه
بابک سنجاق سر رو از من گرفت و .شب تا صبح اشک ریختم و از غصه به خودم پیچیدم.قلبم فرو ریخت

وقتی بابک این » .بهتره،خودم براش برادری میکنم تو به درد برادری نمیخوری،همسر نیکتا باشی«گفت 
بابک سالها .تازه فهمیدم علت اون همه بیتابی چی بوده. پاشیده شدرتم صوحرف رو زد،موجی از خون به

اون روز هم که پروانه رو به تو پس دادم،به .پروانه رو برای تو نگه داشت و در حق من و تو برادری کرد
گمان می کرد تلنگری به خاطرات تو زده می شه و ممکنه پی به راز سر به مهر من .خواهش بابک بود

وقتی تو با شهریار نامزد شدی سعی . که تو در دنیای فارغ از خیاالت ما سر می کردیافسوسلی و.ببری
از کرمانشاه رفتم تا شاید .کردم فراموشت کنم؛به خودم می گفتم عشقی که دوطرفه نباشه،بهتره از بین بره

  ...با دور شدن از تو،مهرت هم در دلم کمرنگ بشه
  :تاهی ادامه داد آهی کشید و بعد از مکث کوپویان

  
تو دوباره آزاد بودی و این برام روشنایی زندگی .با مرگ شهریار،جرقه های امید در دلم زده شد-

به دنبال بهانه .شاید کمال خودخواهی باشه،اما اون روزها من فقط به امید بازیافته خود فکر می کردم.بود
م به فروشگاه لباس عروس رفته بودیم یادته؟ روزی که با ه!ای برای حیات بودم و تو تنها بهانه من بودی

وقتی تو رو در اون لباس دیدم وسوسه شدم در مسیر راه باهات حرف بزنم،اما ترسیدم این کار تو رو دچار 
تو هنوز از نظر روحی آمادگی نداشتی و من رو پسر لجباز و یکدنده ای می دیدی که .وحشت و تردید کنه

باید پله پله . خواست یک بار دیگه تو رو از دست بدمنمیدلم . و درگیر بشهفقط بلد بود با تو مخالفت کنه
تصمیم گرفتم با مامان و بابا حرف بزنم و اونا شرایط رو .باال می آمدم و تو رو به دنبال خودم می کشیدم

ر میان برای تالش آخر هموار کنن؛اما باز تو در اندیشه مرد دیگه ای بودی و این بار پای رقیبی سخت تر د
بنا به گفته بابک،محمد امتیازاتی داشت که طبع تنوع طلب و خودپسندانه هر دختری رو ارضاء می .بود

  .کرد و حاال اون پا به میدان مبارزه گذاشته بود
  

  . هم با تو به بن بست لفظی رسیدم و در قبال اشاره مستقیم تو به محمد ناچار شدم سکوت اختیار کنمباز
روزی که بابا مریض بود و شما برای .برگشتم و بر بخت نامساعد خودم لعنت فرستادم هم به تهران باز

احوالپرسی به خونه ما اومده بودین،با خونه تماس گرفتم؛تو گوشی رو برداشتی و وانمود کردی از محمد 
  ... فرستادم وهو انتخابی که کرده ای راضی هستی،قلبم رو شکستی و من همون شب برات پیام کوتا

  : میان حرفش پریدم و شتابان گفتمهب
  
  !یعنی این تو بودی که برام پیام کوتاه می فرستادی؟! چی...چی-

  :سردرگم پرسیدم. به زیر انداخت و با لبخند تأیید کردسر
  ولی شماره که مال تو نبود؟-
ستم از اون فقط وقتهایی که می خواستم برات پیام کوتاه بفر.وقتی به تهران رفتم این شماره رو خریدم-

نمی تونستم با صراحت از عشق حرف بزنم،برای همین .استفاده می کردم و بعد تمام مدت خاموش بود
تو چند بار برام پیام فرستادی و با زرنگی هم یکی .سعی کردم آرام آرام ذهن تو رو آماده پذیرش کنم

  !دوبار قبل از این که گوشی رو خاموش کنم،غافلگیرم کردی
فکر .می زدی،چرا تمام این مدت خودت رو زجر دادی و حرفات رو در دلت تلنبار کردیپس چرا حرف ن-

  !کردی من کیم،از کجا باید می دونستم که تو بهم عالقه داری و همه ایرادات از سر مهر و محبته؟
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  :نگاه پر مهر و گرمش را به دیده ام دوخت و گفت. زدلبخند
  
اگه یک طرفه باشه . کشش رو نسبت به هم احساس کننعشق زمانی ارزش داره که هر دو طرف این-

وقتی دیدم تو به من توجه نداری و .خیلی زود ارزش خودش رو از دست می ده و به نفرت تبدیل می شه
 اقعیمدام درگیر لجبازی با من هستی،باورم شد که از من متنفری و همین سبب شد که نتونم احساس و

  .خودم رو به زبون بیارم
  

  :اهش را به بیرون از پنجره دوخت و با لحنی غمگین گفت نگپویان
  
روزی که به طور اتفاقی حرفای بابا و خاله مژگان رو شنیدم تازه پی بردم که اونا هم با من همدل هستن -

روزهای سخت نوجوونی رو سپری می کردم و رویاهای قشنگم کم کم .و می تونم به کمکشون امیدوار باشم
ه مامانت می گفت دلش می خواد به نشانه عشق پاکی که بین اونا بوده و حاال جای بابا ب.شکل می گرفت

خودش رو به محبت خواهر و برادری داده،من و تو با هم ازدواج کنیم تا به این ترتیب رویای اونم تحقق 
ریان من اون روزها مفهوم واقعی حرف بابا رو نمی دونستم،اما بعدها که از طریق مامان در ج.پیدا کنه

 شدم که خاله مژگان با چه گذشت و ایثاری به جهزندگی و ماجراهای گذشته والدینمون قرار گرفتم متو
زندگی مامانم ثبات بخشیده و همین موضوع سبب شد که پی به روح پرسخاوت خاله و گذشت مهرآمیزش 

 تمام بدخلقی هات تو با.ما بزرگتر می شدیم اما روحیه سرکش و لجاجت در تو فروکش نمی کرد...ببرم
 به بگومگوهای لجوجانه ات گوش بدم اما یک روز از دیدنت اعتهابرای من عزیزترین بودی و حاضر بودم س

طاقت یک لحظه دوری از تو رو نداشتم و به دیدن هر روزه و شنیدن صدات عادت کرده .محروم نشم
ی کردی و از این که می تونی ولی تو فارغ از درون پرآشوب من،عین یک اسب چموش لگدپرونی م.بودم

  .منو خشمگین کنی و شاهد حرص خوردنم باشی،لذت می بردی
  

زمانی که . قراری می کنمبیاما خبر نداشتی که من به همین هم راضی هستم و برای هر لحظه دیدنت 
خیم انگار پرده ای ض.شهریار از راه رسید و زمزمه های قدیم زنده شد،زنگ خطر در گوشم به صدا دراومد

حاال دیگه میدونستم این .از جلوی چشمام کنار رفت و تازه حس قشنگی رو که به تو داشتم درک کردم
حس تملک که سالهاست منو در چنبره خودش اسیر کرده از کجا ناشی میشده و من چرا طاقت یک روز 

انم می خواد قول من تو رو برای خودم می خواستم و از این که می شنیدم سمیه خ.دوری از تو رو نداشتم
عشق رو باور کرده بودم و با تمام وجود برای حفظ .و قرار قدیم رو به مرحله اجرا دربیاره،دیوانه می شدم

  . با تو از این احساس دم بزنم اما زبونم یاری نکردتمچند بار خواس.اون تالش می کردم
  

من در خلوت اتاقم روی شونه های بازتاب این ناکامی ها،کلمات تلخی بود که میون ما رد و بدل می شد،
بابک اشک حرمان می ریختم و اون سعی می کرد با گوشه و کنایه تو رو متوجه عالقه من به خودت 

کنه،ولی تو که هیچ زمینه ذهنی در این رابطه نداشتی،نه تنها به من نزدیک نمی شدی بلکه هر لحظه از 
 ازدواج با شهریار تن دادی و به این ترتیب کاخ آمال در هنگامه همین درگیریها،تو به.من فاصله می گرفتی

  ...و آرزوهای من درهم شکست
  

 تمام دقایقی که پویان حرف می زد اشک ریختم و پا به پای او به تکرار خاطراتی پرداختم که او از در
ورش را وقتی پویان از سخن گفتن باز ماند،نگاه گویا و مخم.بچگی مرور کرده و به زمان حال رسیده بود

  :به دیدگانم دوخت و آرام گفت
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تو اگه بدونی توی این سالها چه به روز شبها و روزهای من آوردی،هیچ وقت خودت رو نخواهی بخشید و -
  !آرام نمی گیری نیکتا

  
شاید اگه کمی با من مهربان تر برخورد می .ولی تو هرگز اشاره ای به این همه مهر و محبت نکردی-

  ...کردی
  :ند زد،نگاهش برقی غریب زد و گفت لبخپویان

  
خیال می کردم توی برخوردهامون خودت متوجه رد پای عاطفه شده ای و می فهمی دیوانه وار دوستت -

یعنی تو هیچ وقت با خودت فکر نکردی پویان مغرور و سخت گیر چرا گاهی اوقات جلوی تو کوتاه .دارم
 تحمل کنم و اتوعاشقت نبودم می تونستم تلخی رفتارهمی یاد و از گناهانت می گذره؟ خیال می کنی اگه 

  ...به دنبال تالفی نرم
با صدایی لرزان . هر کالمی که او می گفت قلبم از مهر لبریز می شد و جرس آن را با اشتیاق می شنیدمبا

  :پرسیدم
  
  حاال تکلیف آوا چی می شه؟ چه جوابی داری که به اون و خاله زهره بدی؟-
  
وقتی فهمید سالهاست به تو . به قصرشیرین داشتم همه چیز رو برای آوا تعریف کردممن در سفری که-

نگران مامان هم .عالقه دارم خیلی منطقی برخورد کرد و گفت طالب یک عشق تحمیلی و زوری نیست
د  دست داده بوازآوا رو فقط برای این که تو رو .نباش،تا تو هستی اون اصراری به ازدواج من با آوا نداره

هم اون و هم بابا،هر دو معتقدن که عشق محدوده زمانی نمی شناسه و از رسیدن ما به هم .می خواست
اگه از من بخوای حاضرم .حاال من اومدم تا تو به انتظار چندین ساله من و بابا پایان بدی. شنمیخوشحال 

  .تمام عمرم انتظار بکشم و در رنج رسیدن به تو صبوری نشون بدم
  :م پرسیدپویان آرا.زدیدم را دنگاهم

  
  به من هم فکر می کردی نیکتا؟-
  !در تمامی سالهای عمرم-
  !البد به این که چه طور جواب حرفام رو بدی یا کارهام رو تالفی کنی-

  :به چشمهایش که رنگ ستایش داشت خیره شده و با شیطنت گفتم.خندیدم
  
  ی وقتا دلم نمی آمد کارهاتو تالفی کنم و حاال گاه.بله،اما همیشه یه چیزی مانع می شد زیاده روی کنم-

  .  دونم که اون گذشت ها برای مهر پنهانی بوده که از تو در دل داشتممی
در تمام مدتی که او حرف زده و خاطرات را مرور کرده بود،حس می کردم که از . پویان نگاه کردمبه

یر تعلقی پنهان بودم که تالش می کردم من نیز سالها همچون او،درگ.درون و احساسات من سخن می گوید
  .بر آن سرپوش خاموشی بگذارم

  
  : چشمهای منتظرش نگریستم و دلبرانه گفتمبه
  
طاقت .باید یک سال باقی مانده رو در همین جا ادامه تحصیل بدی.برو تهران و به فکر انتقالی باش-

 تونستم قلم به دست بگیرم،بابد منو به محض این که دستم خوب شد و.ندارم یک سال دیگه از تو دور باشم
  ! دستم لیز بخوریازببری محضر و به عقد رسمی خودت دربیاری،چون این بار من می ترسم تو عین ماهی 
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