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 یکمل فص

 
را در معرض  را روشن نمود وخود کولر؛شت ودرحالیکه آنرا به رخت آویز آویزان میکرد ستایش چادر را از سرش بردا

 روی کولر گرفت.ه را روب حال مقنعه را از سر برداشت و گردن خیس خود در همان ار داد،باد خنک آن قر

 صورتش از شدت گرما برافروخته شده و مانتو به تنش چسبیده بود و این درحالی بود که در خرداد ماه قرار داشتند.

 ماهی از فصل بهار!

اینهمه عرقی که به بدنش چسبیده بود نمیتوانست  مسلما با مانتو شلوارش را تعویض نمود و بسوی حمام شتافت.

 غذا بخورد.

 خانم میالنی با مشاهده او که بسوی حمام میرفت گفت:

 زیاد طولش نده مادر...میخوام غذارو بکشم.-

 ستایش پاسخ داد:

 تا شما سفره را پهن کنید من اومدم.دارم از گرما میپزم.

 قاشقی از ساالد بردهان گذاشت و گفت: وقلوی او(ثنا )خواهر د خود را به داخل حمام افکند. و

شکر این خونه آنقدر اتاق داشت که مجبور نباشم با ستایش یه جا بخوابم...دیشب که بلند شدم برم  را خدا-

ه هم نمیدونم با اون. دستشویی هنوز المپ اتاقش روشن بود...میدونید ساعت چند بود مامان؟ساعت یک و نیم..

 زود بیدار میشه؟ بیداری چطوری صبح

 خانم میالنی سفره و قاشق چنگال را به او سپرد و گفت:

و بکشم که آقا جونت ر تا غذا عادت داره مادر...همیشه هرکاری را میندازه واسه آخر شب...برو سفره رو بنداز-

 گشنشه...برو مادر...

 چشم مامان خانم...-

 و سرگرم پهن کردن سفره: کرد داخل هال شد را مزه مزه می در حالی که ساالد و

 تون دور باشه درسته؟ه ازغآقا جون،گمونم اینجا از م-

 میالنی تسبیح را البالی سجاده گذاشت و گفت:

 البته...یکی دوتا ایستگاه دورتره...اما از اونجا ساکت تر و تمیزتره..-

 ق و چنگال را قرار داد و گفت:شثنا قا
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ن چند میلیون وام گرفتین تا تونستید اینجا رو بخرید؟خوب شد اینجا جنس خوب مزایا هم داره...فراموش کردی-

رو های کثیف  که رومون نمیشد دوستامونو به اونجا دعوت کنیم ...از دست همسایه هایی که آب ما رو خریدین،

 روانه کوچه میکردند آسایش نداشتیم...کوچه مثل زباله دونی شده بود...

 مستاجر افغانی رعایت هیچی را نمیکردند... تا درسته...این اواخر اون چند-

 صدای خانم میالنی درآمد:

 ثنا...ثنا....-

 اومدم مامان خانم...-

به گرفتن وام و تعویض  خودش هم میدانست که پدرش بخاطر پافشاری های او مجبور آشپزخانه دوید. سمتوبه 

او میلیونی شود . گرفتار وام های چند ستایش مخالفتی نداشت و دوست نداشت پدرش بخاطر آنان منزل شد ولی

 و از مسایل پیرامون درک بهتری داشت. موقعیت خانواده را بهتر درک میکرد

ق روی موهای خیسش به آنان ملح ستایش نیز پس از برس کشیدن بر طولی نکشید که غذا به سفره منتقل شد و

 شد:

 خسته نباشید آقا جون..-

 .نباشیسالمت باشی دخترم....توهم خسته -

 ثنا با حسادت گفت:

 باز شما دوتا تعارف تکه پاره کردین؟

 میالنی به او چشم غره رفت :

 کدوم تعارف؟ سرت به کار خودت باشه دختر...نکنه احوال پرسی هم قدغنه؟--

 گفت:خانم میالنی اولی قاشق را بردهان گذاشت و 

 دیدم؟ آقا رسول، امروز که رفته بودم سبزی فروشی اگه فهمیدید کیو-

 میالنی لقمه را جوید و نگاهی به همسرش انداخت :

 کیو؟ -

 سال قبل از اون محله رفتن...خانم توانگر رو... از همسایه های قدیمی که چند-

قاشق در دهان ستایش خشکید و آب دهانش را قورت داد اما بالفاصله بخود آمد  و نگاهش را از مادر گرفت و به 

 غذایش دوخت...ثنا گفت:

 اما شما که می گفتین خونه ای در خیابون کشمیری خریدن و به اونجا رفتن... مریم خانم؟!-



 

 صفحه 4
 

زاده ینوشته : سارا فروغ                                                                                                                                                       ستایش   

 را قورت داد و گفت: خانم میالنی غذا

 مریم خانم میگفت خیلی وقت نیست به اینجا اومدن ..چندماهی میشه...-

 س؟اهنوزم همانطور سرحال و سرزنده -

نه از بچه هاش وشوهرش خون دل  اقساط عقب افتاده خورده ونه هیچوقت غصه بدهکاری و  چرا نباشه مادر؟-

 ...منم بودم سرحال و بانشاط میشدم...

 میالنی چپ چپ نگاهش کرد:

 این دخترها خون دل میخورین؟ یعنی شما از دست من و-

 . مادری که دوتا دختر بیست و پنج شش ساله تو خونهاز دست شما که نه، اما خدائیش خودتون قضاوت کنید-

 داشته باشه و بخاطر خرید یه خونه زیر بار قرض سنگینی باشه خون دل نمیخوره؟

 ثنا به اعتراض گفت:

بیایید ببینید دخترای چهل ساله و پنجاه ساله هنوز با خانوادشون زندگی  مامان خانم! ...مگه ما چندسالمونه؟-

 میکنن...

ذا خوردن بود افکارش پیرامون سینا توانگر کردند و ستایش درحالیکه ظاهرا سرگرم غ بحث می مآنها باه

 میگشت...اولین عشق جوانی اش...

 بالخره پسرش مدرکش رو گرفت؟-

 با سوال پدر سرش را باال آورد و منتظر پاسخی از طرف مادرش شد..خانم میالنی جرعه ای آب نوشید و گفت:

اره کلینیک مطب د م فارغ التحصیل شد و توآره..مریم خانم میگفت پارسال شراره رو شوهر  داده و پسرش سینا ه-

 همه جا تعریف کنیم.. زمحل مشغول به کاره...نه که زیاد معطل شدیم فرصت خوبی بود تا ا نهم همی صبح ها .

 ثنا پرسید:

 منظورتون درمانگاه پایینیه؟درمانگاه حضرت زینب؟-

 .مادر هآر-

 میالنی قاشقی دیگر در دهان گذاشت و گفت:

 همی دوروبراست؟شون ه خون -

 نکه درش آبی رنگه و نماش آجر قرمزه...وبله....تو کوچه خودمون منتهی سه خونه باالتر...هم-

 چشمان ثنا گشاد شد:

 مون خونه قشنگه که بالکن های قرمز داره؟هاوو...-
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 آره مادر...همون...-

ز دیگری میومدند و مثل شراره خدا شانس بده...منم تو همچین خونه ای زندگی میکردم خواستگارها یکی پس ا-

 خانم به خونه بخت میرفتم..مثل اینکه این حسن آقا پول پارو میکنه...میدونین اینجورخونه ها چقدر گرونن؟

 میالنی به او چشم غره رفت:

 باش دختر...مگه همه چی تو مال و ثروته؟ناینقدر ظاهربین -

 ثنا از رو نرفت:

 .حتی دردهای العالج هم با پول درمان میشن...نمیدونستین بابا؟؟؟؟البته که همه چی تو مال و ثروته..-

 الاله اال اهلل از دست تو...نفهمیدیم چی خوردیم...-

************** 
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 فصل دوم
 ثنا دررا گشود وداخل شد:

 چکار میکنی؟-

 ستایش مجله را کنار گذاشت و نگاهش میکرد:

 تو کالس نداری؟هیچکار...چکارم دارم که بکنم؟مگه -

 ثنا لب تخت نشست و مجله را بدست گرفت:

 حدس بزن امروز کیو دیدم؟-

 را باال انداخت: ستایش شانه ها

 نمیدونم ...میشناسمش؟-

 ثنا لبخند زد:

 چجورم...-

 الاقل راهنمایی کن.-

 قدر بگم که حرف اول اسمش سینه...ن همی-

 سین.....؟از دوستامه؟؟؟؟-

 ه اگه منظورت دوستای دخترته...نه خانم خنگه...البت-

 چشمان ستایش حیرتزده به ثنا خیره شد:

 مگه من دوست پسر داشتم؟-

گرچه ما دوقلوییم ولی نه شباهت ظاهری  وقتا... نمیدونم...آخه تو آدمی نیستی که نم پس بدی...درست مثل اون-

 تو تودارو آب زیرکاهی... تو مثل کف دست بی شیله پیله ام داریم نه شباهت اخالقی... هرچه من با

 بس کن ... بالخره میگی کیو دیدی یا نه؟-

چهار پنج سال پیش رویادته؟ ...اونوقتا که با مریم خانم اینا همسایه دیوار به دیوار بودیم و جنابعالی صبح تا شبتونو -

 خونه اون بودین؟؟

 خود را به بیراهه زد و گفت: راجع به چه کسی حرف بزند اما شصت ستایش خبردار شد که ثنا قصد دارد

مگه فقط من میرفتم خونشون؟مثل اینکه هرجا بودم توهم اونجا بودیا...در ثانی من و شراره دوست و همکالس -

 بودیم طبیعیه که زیاد باهم باشیم...
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 ثنا با بدجنسی به او نگریست:

تیپ و درسخونشون بود..آقا سینا نگو که بخاطر شراره میرفتی.،چون من حواسم بود همه فکر و ذکرت پسر خوش-

 درست میگم؟؟؟؟

 ستایش مجله را برداشت و ورق زد:

هم چه فکرای عتیقه ای به سرت میزنه!!!پس منظورت از اینهمه صغری کبری چیدن این بود که امروز سینا  تو-

 توانگرو دیدی؟

 ن تر شده..درست مثل یه پزشک!تر و متی بزنم به تخته چقدر خوشتیپ شناختمش...نبعله خانم...در نگاه اول -

 ستایش پوزخند زد:

مثل یه پزشک؟؟! پسره جونش رسیده نوک دماغش وشش سال آزگار درس خونده تا پزشک بشه اونوقت میگی -

 تازه شده مثل یه پزشک؟

 یادته چقدر به دخترها کم محلی میکرد و مغرور بود؟-

 آره ...یادمه...-

تا درس میخوند...پاره ای وق ت میرفتم خونشون خودشو تو اتاق زندانی میکرد واونوقتا سال دوم پزشکی بود و هروق-

 هم سرمون داد میزد که آنقدر هرهر و کرکر راه نندازیم وبذاریم درسشو بخونه...

ستایش ظاهرا مشغول گوش دادن به سخنان ثنا بود ولی در باطن از خودش بدش میامد که چگونه به آن موجود 

دل بسته بود و چگونه در نهایت دلش را شکست و با بی رحمی ابراز داشت که هیچ عالقه ای به  بی عاطفه و مغرور

او ندارد و بهتر است دور اینگونه عشق های یکطرفه نگردد وبه فکر زندگی اش باشد... سیا نامه عاشقانه او را پس 

را مثل شراره دوست داشته نه مثل  وعات اهمیتی قائل نیست وهمیشه اوضداده و گفته بود او برای اینگونه مو

 ا همچین چیزی!یدوست دختر 

  به او بدوبیراه گفت...به او و خودشخدا میداند آنروز چقدر نزد سینا شرمزده شد و چقدر در تنهاییش گریست و 

... 

 حواست با منه؟-

 سرش راباال گرفت و به ثنا نگریست:

 و بود...نگفتی سینا توانگر رو کجا دیدی؟آره .داشتم مجله رو نگاه میکردم اما حواسم با ت-
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تو درمانگاه...با پریوش رفته بودم آمپول بزنه که سینا رو دیدم...یه عینک ظریف و خوشکل هم زده بود وتو قسمت -

پذیرش داشت چای میخورد ...اصال حواسم نبود که مامان گفته بود اونجا کار میکنه،تا فامیلش رو از دهن یکی از 

 یدم شصتم خبردار شد که خودشه..پرستارها شن

 باهاش حرف هم زدی؟-

 ثنا با لبخند پاسخ داد:

رو هم گرفت...پرسید  آره جلو رفتم و باهاش احوالپرسی کردم .فورا منو شناخت و سراغ مامان وآقا جون و تو-

عقد و ازدواج  ستایش درسش رو ادامه نداد گفتم نه  ،اون از درس و دانشگاه متنفره .بعدش هم پرسید هیچکدوم

نکردیم منم جواب دادم نه..و حال شراره رو پرسیدم گفتش همین روزا وضع حمل میکنه ..میگفت شوهرش مهندس 

وش بحالش نه؟..اون از خونه پدرش که آب تو دلش تکون نمیخورد وهرچی میخواست براش خراه و ساختمانه... 

 اقبالها باشه...فراهم بود اینم از خونه شوهرش..تا باشه همچین شانس و 

 یفهیجان زایدالوص وها با اضطراب  به آن روز لعنتی اندیشید.روزی که ساعت ستایش سرش را تکان داد و بار دیگر

به  میاید قلبش را مشاهده نمود که با خونسردی تمام به سویش ا و نامه عاشقانه اش شد و آنگاه که اونمنتظر سی

متاسفم ستایش ..نمیتونم عشقت رو بپذیرم »بود جز آنچه سینا گفت منتظر هرچیزی .شدت شروع به نواختن کرد

لی گچون بهت هیچ احساسی جز حس خواهری ندارم ..امیدوارم درک کنی و بری پی زندگیت....تو خوب و خوش

  «مطمئنا یکی بهتراز من پیدا میکنی...

حساسات و عواطف او توجهی بکند بطرفش گرفت. وبی آنکه به ا آنگاه نامه را از جیب پیراهنش بیرون کشید و

 راهش را کشید و رفت...

را از خود براند؟ اوکه مدت چندسال تنها معبود  او آه خدایا... او چگونه توانست با این بیرحمی پاسخش را بدهد و

 قلب ستایش بود؟....

وبر عهد خود استوار آنروز چنان شکست و احساس حقارت میکرد که دوست داشت بمیرد  وتا آخر سینا را نبیند... 

 را ندید.نه او ونه حتی منزلشان را... ماند وحتی هنگامیکه نقل و انتقالشان از آن محل صورت گرفت دیگر او

 نفسی از سیه بیرون داد و به آهستگی گفت:

 البد هنوزهم مغروره و بجز با هم طبقه ای های خودش با کسی دمخور نمیشه..-

 ثنا نگاهش کرد:

 کی ؟شراره؟-

 ها جوری بما نگاه میکرد که انگار به نوکر و کلفتش نگاه میکنه... ه .دادششو میگم.... اونوقتن-
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 ثنا متعجب شد:

میکردند؟؟شاید رابطش با تو  وچقدر تعریفش ر طور...نمیدیدی مامان هم همین بامنکه خوب بود...با آقا جون و-

 خوب نبوده...

 ستایش با تنفر ادامه داد:

ود و میخواست به همه نشون بده که دانشجوی پزشکیه...ازش بدم میومد...متکبر بدستش همیشه خدا کتاب -

 خودخواه...

 حرفا میزنی ستایش...اوکه همیشه رعایت حال همه رو میکرد..-

 ستایش خشمگین شد:

 این حرفا چه معنی داره؟؟یعنی من دروغ میگم؟؟اصال ...بره گم شه..تو حرف دیگه ی نداری بزنی؟-

 جا برخاست و گفت:ثنا از 

 معلوم نیست توپت از کجا پره....-

را عصبی و بیزار تنها گذاشت... گرچه پنج شش سال از آنروزها گذشته بود و پس از آن اتفاق  از اتاق خارج شد و او

میم رشوم ...اتفاقات زیادی افتاده بود اما گویا سینا با رفتارش زخمی عمیق بر قلب و روحش گذاشته بود که تا ابد ت

 نمیشد وهمیشه تازه بود..تازه تازه ...انگار که همین دیروز اتفاق افتاده باشد...

                                             ************** 
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 فصل سوم

 
اگه منم دنبال درس و »سپرد و برخود لعنت فرستاد که خسته وعرق ریزان نانهای داغ را از این دست به آن دست 

 «دانشگاه بودم االن مشغول درس خوندن بودم نه مسئول خرید نان...

را به منزل برساند...ساعت از دوازده ظهر میگذشت و آفتاب تابستانی با  خودبا تاکسی تا  ایستاددر جایگاه تاکسی  و

صله و عصبی اش میساخت...اگر کیف یا پالستیکی داشت که نان شدت هرچه تمام تر بر سرش میتابید و کم حو

 ها را درون آن قرار میداد شاید آنقدر کالفه نمیشد و میتوانست پیاده خودرا به منزل برساند..

مرد جوانی که دوسه نان را سردست گرفته بود از روبرو آمد و چون به او رسید با دقت بیشتری به او نگریست و 

 لبخند زد:

 مسال-

را میگرفت و حواسش به او نبود به سویش برگشت و با مشاهده چهره آشنای سینا شوکه  ستایش که رد تاکسی ها

 شد اما سعی کرد خونسرد بماند:

 .سالم-

 سینا همچنان با لبخند ادامه داد:

 حالتون چطوره؟ خوبید؟-

 ستایش نگاهش را از او گرفت و پاسخ داد:

 ممنون...-

 خریدید...بفرمایید در خدمت باشیم...این وقت از روز تاکسی گیر نمیاد...انگار شما هم نان -

 مزاحم نمیشم..محبت دارید...شما بفرمایید..-

 چه مزاحمتی؟ ماکه همسایه ایم...تعارف نکنید...بفرمایید-

شته را ودورادور درهای اتومبیلش را گشود و به او تعارف کرد...ستایش که با مشاهده او تمامی حماقت های گذ

 بخاطر میاورد و بی نهایت از او ولبخندهای تملق آمیزش بیزار بود گفت:

 شما بفرمایید ...من با تاکسی میرم.-

 سینا شانه اش را باال انداخت گفت: ودستش را برای تاکسی ای که از در میامد تکان داد.

 هرطور راحتین...با اجازه...-
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رو گمشو ب»بیراه ستایش را بهمراه داشت یلش رفت ،در حالیکه بدوو بی آنکه منتظر پاسخی باشد به سمت اتومب

 «یکه متکبرتمر

اتومبیل سفیدرنگ سینا با فاصله کمی از تاکسی میامد  روی صندلی عقب تاکسی انداخت و آدرس داد. را بر وخود

ار نچنان دیوانه وت مخالف برگرداند تا اورا نبیند..باورش نمیشد که روزی آمستایش رویش را به سو موجب میشد 

این موجود خودخواه را دوست داشت و برایش میمرد..آنهم بمدت چندسال...وناگهان در نقطه ای متوقف شد و بخود 

آمد.نقطه ای که قلب و احساسش زیر گام های سینا له شد و سخنانش همچون سیلی محکمی بر مغز و قلبش فرود 

 آمد و بیدارش ساخت..

شد و پس از پرداخت کرایه ، نانها را که در دستش عرق کرده بود به دست دیگرش  نبش کوچه از تاکسی پیاده

راه افتاد و اتومبیل سینا را مشاهده نمود که با زدن بوقی از بغل دستش عبور نمود و به سوی منزلشان  سپرد و

ن را تحقیر کرد و او چه فکری میکرد ؟؟ که میشود دیگرا بی اعتنا به او کلید را انداخت و داخل شد. شتافت.

 مغرورانه از کنارشان عبور کرد انگار نه انگار که اتفاقی افتاده؟!

 اوه لعنتی.... چرا امروز که آنقدر خسته و کالفه بود باید چشمش به سینا میفتاد و حالش بدتر میشد؟

 صدا زد:

 ثنا ...ثنا-

 ثنا از کنار در هال سرک کشید:

 چیه؟سالم...-  

رو بگیر....دستم سوخت...خوشبحال شما که انگ دانشجو داری و خبر از صف نون وخرید  اه سالم ....بیا نون-

 نداری....

 را تحویل گرفت: ها جلو آمد و نان اثن

 دستت درد نکنه....اتفاقا چند دقیقه پیش مامان میگفت یادم رفت به ستایش بگم نون بخره...-

 اسم هست کی باید نون بخرم..بهشون بفرمایید چون بنده مسئول خرید نان هستم حو-

 را باد زد: چادر را از سر برداشت و با مقنعه که گویی به موهایش چسبیده بود خود و

لعنت به این هوا..مردم کجا زندگی میکنند ما کجا... نمیدونم آقا جون تو این خراب شده چی قایم کرده که دلش -

 رو ول کنه.... نمیاد اینجا

 میگشود گفت:ثنا درحالیکه در هال را 

 باز تو خسته شدی که تالفیشو سر شهر و آقا جون دربیاری؟-
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هارا از پا خارج میساخت با نسیم خنکی  که کفش ستایش درحالی را برای ستایش باز گذاشت. داخل هال شد و در

ار بار بخود که از کولر هال خارج میشد نفس عمیقی بیرون داد و چهره عرق کرده اش را در معرض باد قرار داد...هز

را در معرض گرمای آن هنگام قرار ندهد اما باز قول وقرار را  صبح از منزل خارج نشود وخود هپیمان بسته بود ک

 فراموش میکرد و میرفت..

 به او گفت: خانم میالنی رو

 چرا آنقدر دیر کردی مادر؟-

 د گفت:روبروی کولر می ایستا عه اش را از سر خارج میساخت ونستایش درحالیکه مق

 صف نونوایی مثل همیشه شلوغ بود..-

 امروز که نون نمیخواستیم مادر..دوتا به اندازه بابات میخریدی ..-

 بالخره که چی؟ عصر باید میرفتم میخریدم....فکر میکنین صف دوتایی ها خلوت بود؟-

ند مزورانه از جلو چشمش درحالیکه به سمت اتاقش میرفت دکمه های مانتو اش را گشود...چهره سینا با آن لبخ و

کنار نمیرفت.کاش میتوانست یک سیلی جانانه به گوشش بزند وتالفی آنهمه تحقیر را برسرش بیاورد...مارمولک 

ازخود  چهره ای جذاب و موجه جلوه  ب میتوانست همه را با آن لبخند احمقانه جذب خود کند ووتی...چقدر خنلع

 دهد..همه را بجز او...

                                           **************** 
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 فصل چهارم

 
 خانم میالنی روبه ستایش گفت:

 ....توهم میای؟شرارهامروز منو ثنا میریم عیادت -

 گونه اش فرستاد و پرسید: ستایش حبه قند را بدرون

 عیادت شراره؟مگه چشه؟-

 دیروز وضع حمل کرده مادر... پسر زاییده... مریم خانم دیروز تا حاال خونه برنگشته و خونه شراره مونده...-

 مگه شما خونه شراره رو بلدین؟-

 نه مادر... ولی قراره با سینا بریم...-

 و گفت: ستایش با شنیدن نام سینا چای اش را سرکشید

 شما برین من نمیام....-

 خانم میالنی چای اش را فوت کرد و گفت:

 روزت را تو خونشون سر میکردی...چرا نمیای؟ و تر از همه با شراره دوست بودی وشبیعنی چی مادر؟توکه بیش-

 ثنا با لبخند گفت:

ه از خانم...میگ انسینا بدش میاد مام اهر؟آخه ستایش ازایشون واسه این نمیان که قراره با سینا بریم... مگه نه خو-

 اون پسره متکبر بیزاره... خودت بهش بگو...

 خانم میالنی متعجب به ثنا و ستایش نگریست:

 از سینا بدش میاد؟واسه چی؟-

ش چرا ستایش از سینا بیزار است.ستایبداند اکنون توجه میالنی نیز به گفتگوی آنان جلب شده بود و میخواست 

 ه ثنا رفت و با لکنت گفت:چشم غره ای ب

 دروغ میگه مامان.... من ....کی گفتم...ازش بدم میاد؟.... گفتم رفتارش با دیگران درست نیست..فقط همین...-

 اینبار میالنی به حرف آمد:

مسایه و ه و رفتار سینا با بقیه درست نیست؟اصال میفهمی چی میگی؟ این پسر که از متانت و خوش رویی تو در-

 بانزد بود ...کدوم رفتارش درست نبوده؟؟محل ز

 ستایش که خود را در منگنه میدید وحرفی برای دفاع نمی یافت گفت:
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 خب ....بنظر من ...اون .... خیلی خودخواه و متکبر بود...-

 میالنی پوزخندی زد و سرش را تکان داد:

گی خودخواه و متکبره؟... شاید بخاطر عجیبه..من همیشه به توانگر حسودیم میشد که چنین پسری داره و تو می-

 اینکه با دخترها و زنها میانه خوبی نداشت وهیشکی نشنید بی حیایی و پرده دری کنه...

 ا...آقا جون..یعنی من از مردهای بی حیا خوشم میاد؟؟؟-

 خانم میالنی گفت:

 دالیلت رو واسه خودت نگه دار و امروز عصر با من و ثنا بیا عیادت شراره..-

 اما منکه کادو ندارم...-

 خودم برات جور میکنم...-

بحث های بیهوده بود...او چه میخواست و چه نمیخواست اکنون با خانواده توانگر همسایه بود  این پایانی بر جرو و

اصول همسایگی که پدر و مادرش به آن معتقد بودند احترام میگذاشت.حتی اگر همسایه شان پسری چون به و باید 

 اشت که ستایش سایه اش را با تیر میزد...سینا د

                                              ****************** 
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 فصل پنجم 

 
 استش را به کمر زد:را به بهترین وجه آراسته بود دررا گشود و دست ر ثنا که هفت قلم آرایش کرده و خود

 ل شدم؟گخوش-

 ستایش با بی تفاوتی به چهره و موهای آراسته اش نگریست و سرش را تکان داد:

 آره -

 پس جای امیدی هست...-

 که چی؟-

 بدست بیارم...که دل برادر سینا را -

 ستایش پوزخندی زد و موهایش را دم اسبی بست:

 البته اگه اون دلی داشته باشه...!-

 بد...یعنی بیدله؟وای چه -

 ستایش مشغل کشیدن خط چشم شد:

 احتماال.-

 قدمیش ایستاد: ثنا در دو

 نکنه توهم امتحانش کردی؟-

 ستایش به او چشم غره رفت:

 مزخرف نگو...-

 پس از کجا میدونی ؟-

 نمیدونم...حدس میزنم...بیا برام خط چشم بکش.-

 خط چشم را به او سپرد و تا چشم چپش را خط بکشد:

 س..اظاهر هرکس میشه فهمید طرف چکاره  از-

 ثنا شیشه خط چشم را بست و برروی میز توالت گذاشت:

 خوش بحال توکه ظاهرشناسی...-

 تموم شد؟-
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 آره...-

 ستایش خودرا در آینه نگریست و آنگاه رژصورتی اش را بر لب کشید:

 مامان هم وقتی گیرمیده هیشکی حریفش نیست..خوب شد؟-

 نگریست:را  ثنا بدقت او

 اینکه معلوم نیس...یخورده غلیظ تر بکش..-

 ستایش رژلب را بست و درون کشو میز انداخت:

رو هم بخاطر مامان کشیدم...خودت که میدونی چقدر به این چیزا اهمیت میده..فکر میکنه ما  حوصله داریا...اینها-

 خواستگار خوب نداریم که بخودمون نمیرسیم...به این دلیل 

 : ساعت مچی انداخت ونگاهی به

 قراره چه ساعتی بیاد؟-

 کی ؟سینا؟-

 آره..-

 قرار اهمیت میداد؟ چقدر به قول و ... یادته چقدر وقت شناس و منظم بود و6ساعت -

 ستایش با بی حوصلگی پاسخ داد:

 به قول و قرار اهمیت میداد؟مگه باهاش قرار میذاشتی؟-

 یذاشت که اینو بفهمم؟همه اهل محل میدونستند...ا.... تو چت شده؟ مگه باید با خودم قرار م-

 پس امیدوارم هنوز همانطور باشه.... حاال میشه لطفا از اتاقم بری تا لباس عوض کنم؟-

 ثنا به سمت در راه افتاد:

 نمونده.. 6 باش که چیزی به ساعت  زود-

ت و چون به ساعتش نگریست از اتاق خارج شد. ستایش با کج خلقی تعویض لباس نمود که صدای زنگ برخاس و

 دانست ثنا اغراق نکرده و سینا هنوز همان پسر وقت شناس همیشگی است..مادرش در اتاق را زد و گفت:

 ستایش..مادر.... زودباش که سینا منتظره....-

 اومدم مامان....-

 نه مادرش نمیگذاشت.با ایافسوس کمنتظر بگذارد. را اما ذاتا دلش میخواست حاالحاالها نرود و بتواند ساعتها سینا

دید که به او چشم غره میرفتند و سینا که هیچ چیز  درون اتومبیل حال وقتی به دم در رسید مادر و خواهرش را

 .نگاهی به او انداخت و گفت: جلو اتومبیلش بود از چهره اش خوانده نمیشد سرگرم پاک کردن شیشه
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 سالم...ببخشید دیر شد.-

 نه همیشگی نگاهش کرد:سینا با لبخند چاپلوسا

 سالم.بفرمایید...-

 احساس کرد دلش میخواهد مشتی حواله چهره ظاهرفریب و جذابش کند...اوه لعنتی...با گذشت سالها هنوز شستای

را  نگاهش هم چهره اش خواستنی ترین چهره بود و نه تنها پیر نشده بود که خوش قیافه تر و مردانه تر شده بود.

 خانم میالنی غرزد: ندلی عقب بغل دست ثنا نشست و نفسش را بیرون داد.از او گرفت و بر ص

 رو عالف خودت کردی؟ میدونی چقدر وقته ما-

 چکار کنم؟دیر شد دیگه...-

 با حضور سینا پشت فرمان دیگر حرفی نزد و سینا اتومبیلش را به حرکت درآورد. و

 سینا از آینه نگاهی به صندلی عقب انداخت و گفت:

 ساله ندیدمش... ؟چند خانم چه خبر از آقا اسماعیلکوکب -

اسماعیل هم خوبه و سالم میرسونه...چندساله داره میره دبی و جنس میاره واسه مغازه ها..گاهی وقتا هم میره -

 قشم... کیش و

 آهان بعله...یادمه اونروزها با خودتون زندگی میکرد..-

دعواشون بحث و  زنش با دخترا نمیساخت و همیشه خدا جرو دوسال پهلوی خودمون بود اما از شما چه پنهان-

 بود این شد که خونه ای اجاره کرد و از پیش ما رفت...

ستایش سرش را باال گرفت و با تالقی نگاهش با سینا )در آینه(بالفاصله رویش را به سمت شیشه گرداند .سینا ادامه 

 داد:

 اینطوری بهتره...حرمت از بین نمیره..-

 کار میکنی سینا جان؟ مادرت میگفت مطب زدی.شما چ-

 سینا خیابان را دور زد و به چپ پیچید:

 بله با اجازتون...صبح ها در درمانگاه هستم عصرها هم مطب..-

 ازدواج هم که نکردی!-

 سینا لبخند زد:

 یرون.خیر..اما مامان اولتیماتوم داده که اگه تا پایان امسال فکری نکنم منو از خونش میندازه ب-

 ثنا به شوخی گفت:
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 و کردند حتما بیایید خونه ما.. اگه حاج خانم یه روز اینکار-

د بی آنکه رو برگردانسینا  او خواست چاخان نکند. ستایش غیظ آلود سقلمه ای به پهلوی او زد و بدین وسیله از

 گفت:

 ممنون که دلگرمم کردید..راستی شما چکار میکنید ثنا خانم؟  -

 کرد و گفت: ی نازکثنا پشت چشم

 سال آخر رشته مامایی هستم...-

 کارشناسی؟-

 بله با اجازتون..-

 دانشگاه دولتی؟-

 .نه آقا سینا...اینجا که مامایی دولتی نداره...آزاد-

خدا میدانست که ثنا چقدر تالش کرد تا در دانشگاه دولتی پذیرفته  ستایش نیم نگاهی به او انداخت و پوزخند زد.

 بالجبار به اولین رشته ای که در دانشگاه آزاد پذیرفته شد تن داد.. بار با شکست روبه رو شد وشود ولی هر

ایی نیز سردرآورد اما ستایش با بی اعتن اکنون نگاه سینا متوجه ستایش بود والبد دنبال سوالی بود تا از زندگی او

از  ار بیاد روزی بیفتد که او وت خود بماند ز حرفی نزند و در سکوراه هرگونه پرسشی را بست و موجب شد سینا نی

خود راند و عشقش را نادیده انگاشت . آنروز که نسبت به ستایش هیچ احساسی نداشت و باور نمیکرد او نیز احساسی 

داشته باشد و می اندیشید در پی یک هیجان روحی که مختص دختران همسن اوست دچار توهم شده و به اولین 

وده اظهار عالقه کرده ....نامه اش را پس داد و نصیحتش کرد پی زندگی اش برود و بیخیال پسری که دم دستش ب

 باد گذشت و او سال... پنج سالی که برای او همچون برق و5و پس از آن دیگر ستایش را ندید ..به مدت او شود... 

کلی فراموش کرد ستایش  را از یک پسر درسخوان و منزوی به پزشکی اجتماعی و مردمدار تبدیل ساخت و به

نسبت به او چه احساسی داشت و او چگونه پاسخش را داد .راستش برای او مهم هم نبود و هرگز فکر نمیکرد با آن 

رفتار به ظاهر معمولی و منطقی چه زخمی بر دل او نشانده که پس از چند سال هنوز بهبود نیافته و ستایش را از 

عنق و بداخالق مبدل ساخته... دختری که نه تنها از او که از هرچه بنام عشق و پرهیاهو به دختری بد دختری شاد

 را به سختی تحمل میکند.. بیزار شده و مصاحبت و همراهی او

 روبروی یک منزل دوطبقه و آجرنما ترمز کرد: سینا داخل کوچه ای پیچید و

 بفرمایید...رسیدیم..-
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چ صحبتی پیاده شد و حتی االمکان سعی کرد چشمش به او خانم میالنی و ثنا تشکر کردند و ستایش بی هی

 فشرد وصدای مریم خانم در آیفون پیچید:نیفتد..خانم میالنی زنگ آیفون را 

 شمایید کوکب خانم؟؟بفرمایید...-

خانم میالنی کادوی خود و ستایش را در کیسه  سینا نیز بدنبالشان آمد. زد.همگی داخل شدند و شاسی در را 

 را به او رساند و آنرا از او گرفت. گذاشته بود و به زحمت آن را با خود حمل مینمود که ستایش خودپالستیکی 

 را به تراس رساند و دورادور سالم کرد: خانم توانگر خود

 سالم....سالم... خیلی خیلی خوش آمدید...  بفرمایید...-

تانش را انم توانگر دسخگاه ثنا و سپس ستایش..او روبوسی کرد و تبریک گفت وآن ابتدا کوکب خانم جلو رفت و با

 را در آغوش گرفت: گشود و او

 سالم دخترم... چطوری ستایش جان؟خدا میدونه چقدر دلم برات تنگ شده بود.-

 به او لبخند زد: را عقب کشید و آنگاه او

 ماشاهلل چقدر خوشگل شدی! یه تیکه ماه شدی عزیزم...-

 ستایش تشکر کرد و ثنا گفت:

 س من چی مریم خانم؟ من خوشگل نشدم؟پ-

 مریم خانم پاسخ داد:

 ای شیطون بال! توهم خوشگل شدی...بزنم به تخته هردوتون خوشگل و خانم شدین....-

 یعنی اونوقتا نه خوشگل بودیم نه خانم!-

 ر و خانم تر شدین..خصوصا ستایش جان...خوشگلت-

 ممنون مریم خانم.-

ا هم دختر زیبایی ه بار دیگر به ستایش بنگرد و اینبار با دقت بیشتر... ستایش آنوقت با این تعاریف سینا وسوسه شد

از او نداشت..اما حاال بقول مادرش خوشگلتر و خانم تر را بود و شاید درست به همین دلیل توقع چنین پاسخی 

 نش..نه حرف زد شده بود...یک پارچه متانت و نجابت.که نه صدای خنده اش به گوش میرسید و

ت برخاس همگی داخل شدند و یکراست به اتاقی رفتند که شراره مشغول استراحت بود..شراره با مشاهده آنان از جا

 با گالیه به ستایش گفت: و با تک تک آنان احوالپرسی کردو

دبار به .. چنای بیوفا... تو با همه دوستات اینقدر بی وفایی یا فقط با من اینطوری؟...نه تماسی...نه دیداری..هیچی-

 خونتون زنگ زدم اما تو حتی یه زنگ هم نزدی...
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 ستایش با شرمندگی پاسخ داد:

ما انشاهلل از این ببعد مرتب باهات تماس میگیرم و به سراغت میام..خب تو چطوری؟...آقا امیدونم...شرمندم... -

 کوچولو چطوره؟

 شراره با محبت به فرزندش نگریست:

 میبینی چقدر خوشگله؟-

 پسرش را که در خواب بود بغل زد و پس از بوسیدن بطرف ستایش گرفت: و

 برو پیش خاله ستایش...-

 ستایش کودک را گرفت و گونه قرمزش را بوسید:

 اسمش چیه؟-

 میالد... اسمشو داداش سینا انتخاب کرده...-

 مبارکه..زنده باشه الهی.-

 به سینا گفت: نان پذیرایی مینمود رووهمگی مشغول صحبت شدند.خانم توانگر در حالیکه از مهما

 سینا جان مادر... اگه کاری داری برو...کوکب خانم و بچه ها که غریبه نیستند .واسه شام میمونند.-

 کوکب از در تعارف وارد شد:

 نه دیگه مریم خانم... مزاحم نمیشیم..-

 از شام با منوچهر برگردید.. چه مزاحمتی؟...بمونید و بعد-

 برخاست: سینا از جای

 پس با اجازه..از خدمت مرخص میشم...-

 خانم میالنی گفت:

 م...محبت کردی..ردستت درد نکنه پس-

 خواهش میکنم..خداحافظ...-

ید شن را میدید نه صدایش را می گریستند و پاسخ خداحافظیش را دادند جز ستایش که گویی نه اوهمه به او ن

ا چیزی که خراشی عمیق بر قلب سینا باقی گذاشت همین بود..بی اعتنایی را با میالد سرگرم ساخته بود...وتنه وخود

و نادیده انگاشته شدن از سوی ستایش..به جهنم..او چه نیازی به اعتنا از طرف این دختر خودخواه و کینه شتری 

 داشت؟....
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زندگی همیشگیش ادامه با این اندیشه از منزل خارج شد که دیگر هرگز سعی نخواهد کرد به او نزدیک شود .به  و

 اما عمال تا رسیدن به مطب جز به او به هیچ چیز دیگر فکر نکرد... خواهد داد.

ن با عشامگفتگوهای متفرقه ودوستانه بین دو خانواده تا رسیدن شب و پس از شام ادامه یافت و جدیگر  ؛درسوی

ستانه و پرهیاهو صرف شد..گرچه شام در محیطی دو حضور منوچهر )همسر شراره(وآقای توانگر جمع تر شد و

منوچهر با سینا تماس گرفت و از او خواست در این جمع دوستانه حضور یابد اما سینا که نمیخواست با ستایش 

گذشته بود و منوچهر رفته بود  10ساعت از  روبه رو گردد شلوغی مطب را بهانه ساخت و از مهمانان عذر خواست.

 که تماس گرفت ونبرساند که بالخره سروکله سینا پیدا شد والبته پس از آ را به منزل کوکب خانم و دخترها

 اطمینان یافت ستایش دیگر در آنجا حضور ندارد..

 شراره با مشاهده او گفت:

 سالم داداش... چقدر دیر کردی...شام خوردی؟-

 سینا کنار گهواره میالد نشست و گفت:

 .. بده بمن اون شازده کوچولو رو..نه هنوز.... انگاری بالخره مهموناتون رفتن.-

 رداشت و بطرف سینا گرفت:شراره میالد را از گهواره ب

نی چقدر ستایش میالد رو دوست داشت و تا آخرین لحظه از خودش جداش نمیکرد...میگفت بخاطر میالد ونمید-

 هم که شده هرروز بمن سر میزنه..

 سینا میالد را گرفت و گونه اش را بوسید:

 ن شازده کوچولو رو میبینه عاشقش میشه حتی اون دختره بی احساس و اخمو!هرکی ای-

 وبا استشمام عطر زنانه ای که از سراپای میالد برمیخاست بی اختیار نقطه به نقطه ی بدن نوزد را میبوسید:

 گمونم این عطر هم عطر اون دختره ی بدعنق باشه درسته؟-

 شاید قدری کم حرف و منزوی باشه اما بدعنق و اخمو نیس... اوه سینا..آنقدر بی انصاف نباش...ستایش-

بار دیگر بی اختیار میالد را بوسید.عطری که وجود نوزاد را گرفته بود عطری بود که  از قیافه طلبکارش پیدا بود...و-

 بگریزد...: نرا بیاد ستایش می انداخت بی آنکه بتواند از آ او فضای اتومبیل را فرا گرفته بود و

یادت رفته چقدر هواتو داشت و مالحظتو میکرد؟...وقتی منو ثنا سروصدا میکردیم ونمیذاشتیمم درس بخونی -

ستایش با التماس ازمون میخواست تا بذاریم تو به درسهات برسی و مارو با خودش به خونشون میبرد تا تو در 

 ی اما من بخوبی یادمه..رو فراموش کرده باش چیزا آرامش امتحاناتت رو بخونی... شاید تو این

 سینا در حالیکه از بوییدن میالد سیر نمیشد گفت:
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 روزا باهم به کالس کنکور نمیرفتین؟ راستی چی شد که درسش رو ادامه نداد؟ مگه اون-

چرا... اما نمیدونم چی شدکه یکباره از درس خوندن وکالس رفتن منصرف شد وهمه رو گذاشت کنار... یادمه -

هم به درسهاش چسبیده بود اما یکباره دلش رو زد وهمه سخت و ره پزشکی بخونه و خیلی سفت میگفت دوست دا

کتابها و کمک درسی هاشو بخشید ویکماه مونده به کنکور منصرف شد.می گفت دیگه دوست نداره ادامه تحصیل 

 از دانشگاه های معتبر بده..گرچه با اینهمه وقتی که صرف مطالعه میکرد منکه امید داشتم زیر هزار بشه و یکی

 پذیرش بگیره..

 عجب..نمیدونستم..-

وبرت بی خبر بودی و حتی نمیدونستی من چه رشته  تو چی میدونستی؟... آنقدر سرت به درس گرم بود که از دور-

 الخره قبول شدم یا نه؟اای قبول شدم...ومدتی بود که به دانشگاه میرفتم تا جنابعالی پرسیدی ب

فراغت یافته بود سرکی داخل هال کشید و آنروز خندیدند.خانم توانگر که تازه از شستن ظرف  هردو با یاداوری

 گفت:

 سینا..مادر... غذامیخوری داغ کنم؟-

 سینا نگاهی به مادرش انداخت و گفت:

 .اوال سالم مامان جان.... دوما خسته نباشید...سوما بعله اگه زحمتی نیس غذارا داغ کنید-

 الد ور رفت...وبار دیگر با می

                                         ********************* 
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 مششفصل 

 
 صدای خانم میالنی در آشپزخانه پیچید:

 ستایش .... تلفن باتو کار داره..-

 ویزیون دراز کشیده بود به سختی برخاست و گفت:ستایش که بیحال و بی حوصله روبروی تل

 شما گوشی رو بذارین..-

 گوشی را برداشت:شوخود

 الو...-

 الو ستایش... خودتی؟-

 آره سالم..تویی شراره؟-

سالم ..چی شد صدای منو شناختی..رفتی پیدات بشه؟ مگه قول ندادی تندتند تماس بگیری وبه سراغم بیای؟ -

 این بود قول و قرارت؟

 تایش که پاسخی نمی یافت گفت:س

 خب... خب صبر کردم حالت خوب بشه بعدا بیام سراغت..-

 نزده روز گذشته ... در هر صورت من امروز اومدم خونه مامانم اینا...بیا ببینمت.وای بابا... پ-

 چشم ..حتما...تا چند دقیقه دیگه اونجام..فعال خداحافظ.-

 خداحافظ .اومدیا ...-

قطع کرد از سر بی حوصلگی خمیازه ای کشید...کاش تلفن را جواب نداده بود .اه... شراره هم  ستایش تماس را

زمان سکوت و ماتم  عجب روزی را برای مالقات انتخاب کرده بود..یک جمعه کسالت بار وبی حوصله که از زمین و

دلی میز توالت انداخت و به بر روی صنرا  را با خود میکشید به سمت اتاقش رفت خود درحالیکه پاها میریخت.

ایش موه .با یک رژقهوه ای بیرنگ سروته اش را بهم آورد ندید وچهره خود دقیق شد اما حوصله آرایش را درخود 

بی حوصلگی باال برد و با کلیپس گیر داد.آنگاه بلوز سبز آبیش را به همراه دامن مشکی بلندش پوشید و روسری با را 

 ودر حالیکه چادر را در راه باز میکرد تا بپوشد راه افتاد:مشکی اش را بر سر انداخت 

 شراره رو ببینم...شما نمیایید؟ مامان... من دارم میرم منزل آقای توانگر-

 خانم میالنی سرکی کشید و گفت:
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 فعال کار دارم... شاید بعدا سری زدم.... سالمشونو برسون..-

 چشم.. خداحافظ..-

 خدانگهدار...-

مالقات یکی از دوستانش رفته بود و آقای میالنی نیز عصر جمعه اش را به عیادت یکی از دوستانش آنروز ثنا به 

اه صندل هایش ر دنستایش تلویزیون را خاموش کرد و پس از پوشی اختصاص داده بود و آندو در منزل تنها بودند.

از اینها به آنان سری بزند اما بخاطر دوست داشت زودتر  این مدت دلش برای شراره و میالد تنگ شده بود و افتاد.

وح و رآنروز نیز امیدوار بود با سینا روبه رو نشود و آن خاطره بد در به رو نشدن با سینا اینکار را نکرده بود و  رو

ره طولی نکشیدکه صدای شرا مغزش تداعی نگردد...پشت در منزل آقای توانگر نفسی بیرون داد و زنگ در را فشرد.

 یچید:در آیفون پ

 کیه؟-

 منم ستایش...-

 بیا تو...-

وشاید درست به همین دلیل  شاسی در زده شد ودر باز گردید و او داخل شد.دعا دعا میکرد سینا در منزل نباشد.

 م در منزل بودند:ناخسینا در منزل نبود و فقط شراره و کودکش و مریم 

 سالم ..بیا تو..-

 را درآغوش گرفت: یش رفت و اوستایش با مشاهده شراره لبخندزنان به سو

 چطوری؟خوبی؟-

از احوالپرسی های جنابعالی بد نیستم...دلت برای من تنگ نمیشه برای پسرم هم تنگ نمیشه ،ناسالمتی تو تنها -

 خالش هستی!

 حاال کجاس این خواهرزاده خوشگل ما؟خوابیده؟-

 بعدشم خوابید...بریم تو.. امروز با کمک مامان بردیمش حمام و-

 ستایش پرسید: ندو داخل شدند وآ

 پس ..بقیه کجان؟-

 بشین.. م مشغول لباس شستنه ..بابا و منوچهر وسینا هم رفتن گردش مجردی.ومامان که در حم-

 با لبخند نگاهش کرد: را کنار زد و ستایش مالفه میالد

 له..گفداش بشم..چقدر خوش-
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 بگو ماشاهلل!-

 ه...ماشاهلل..اما خودمونیم اصال بتو نرفت-

 آره..همه همینو میگن...میگن به سینا رفته... از قدیم گفتن فرزند حالل زاده به داییش میره...-

ستایش حرفی نزد و نشست...دوست نداشت از حاال نام سینا را بشنود یا درباره او حرفی بزند اما شراره به او توجهی 

 نکرد وادامه داد:

 ه ولی تو دستش رو رد کردی...راستی..سینا میگفت میخواسته بهت کمک کن-

 کمک؟ چه کمکی؟-

 تظر تاکسی بودی..نیکی دوهفته پیش که از نانوایی میومدی و م-

 آهان...خب.. نمیخواستم مزاحمشون بشم..-

 شراره با لبخند روبه رویش نشست:

 از خودت بگو... چه کارها میکنی؟-

 ستایش شانه هایش راباال انداخت:

 هیچکار..فعال بیکارم...-

چرا نرفتی سرکار؟یادمه اونوقتا خیلی سفت و سخت به درس چسبیده بودی و میگفتی میخوام دکتر زنان و زایمان -

بشم...بالخره نفهمیدم چی شد که یکباره همه چی رو گذاشتی کنار و حتی تو کنکور شرکت نکردی... و نه تنها 

پرسم اما حاال کنجکاوم بپرسم چرا اینکارو درس بلکه منو هم ول کردی...اونروزا جلوی بقیه نتونستم ازت ب

 کردی؟؟دیگه نه به خونمون اومدی نه حتی حالی ازم پرسیدی.. چیزی از ما دیده بودی؟

خی نمیدانست چه پاس او گرفت و به گهواره میالد دوخت. ستایش نگاهش را از پرسشگرانه به ستایش نگریست. و

شراره بگوید بخاطر رفتار سینا اینچنین بی اعتنا شده و خوش نداشته به  . آیا میتوانست غرورش را خرد کند وبدهد 

 نه درسش را ادامه دهد و نه حتی چشمش به خانه سینا بیفتد:

ه مساله شخصی برام پیش اومد...که حوصله یخب..خب راستش تقصیر تو نبود ... تقصیر هیچکدوم از شماها نبود... -

 وندن ونه حتی مالقات با دوستان .هیچکاری برام نذاشت... نه حوصله درس خ

 شراره کنجکاوانه پرسید:

 نکنه عاشق شدی؟ مساله شخصی؟!--

 و به ناخنهایش نگریست: ستایش پوزخند زد

 آره ...یه عشق یکطرفه... به یه آدم بی احساس و سرد...تو چکار کردی؟-
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 و خیابون حشمت..تم ب ..منم تو رشته بینایی سنجی قبول شدم ..االن هم یه مطب باز کردمن..خ-

 آره..دیدمش.... طبقه دوم پاساژ غدیر... درسته؟-

 بد نیست.. .درسته..یه سالی میشه... اولش تو درمانگاه کار میکردم اما بعدا جدا شدم و واسه خودم مطب زدم-

 تا کی بخودت مرخصی میدی؟-

 دوسه ماه.. تا میالد یخورده جون بگیره بعدش دوباره میرم سرکار...-

 ایش به شوخی گفت:ست

 ویزیتور نمیخوای؟-

 جدی میگی؟-

 نه بابا..شوخی کردم...-

خالصه اگه دوست داشته باشی من دارم دنبال یه نفر میگردم ..قول میدم از کار در کنارم راضی باشی... قبول 

 میکنی؟

گرفت  الد را در بغلشراره می به ستایش فرصتی برای تفکر داد. صدای گریه ی میالد شراره را بسوی خودش کشیدو

را تماشا میکرد مقایسه ای میان خود و شراره  دو ستایش درحالیکه با لبخند آن و مشغول شیر دادن به او شد و

کرد...شراره به همه چیز رسیده بود و او هرکاری را نیمه کاره رها ساخته بود..شاگرد منضبط ودرسخوان که بخاطر 

 آینده اش را فدای حماقتش کرد:عشقی یکطرفه همه چیز را رها ساخت و 

 خب ...چی میگی؟-

 ستایش دست از بازی با افکارش کشید و پرسید:

 راجع به چی؟ -

 راجع به کار در مطب من دیگه... موافقی؟- 

 نمیدونم ..فکرامو میکنم و خبرت میدم..-

 امیدوارم موافقت کنی...-

 شد: خانم توانگر درحالیکه دستان خیسش را به دامنش کشید داخل

 ستایش جان... کی اومدی؟-

 ستایش برخاست و لبخند زد:

 سالم مریم خانم.... خسته نباشید..-

 سالم دخترم... بشین.. مامان وبابا چطورن؟-
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 خوبند..سالم میرسونند.-

 میخواستی ثنا روهم بیاری...-

 ثنا خونه نبود..-

 ندزنان روبه رویشان نشست:میالد انداخت و لبخ مریم خانم نگاهی به شراره و برجای نشست. و

 مو، چقدر بهش شیر میدی.ه بده بمن نو-

 دور ساخت و به سمت مادرش گرفت ، خانم توانگر در حالیکه کودک را میگرفت گفت: شراره میالد را از خود

 راسته که میگن نوه از بچه هم شیرین تره...-

 را در بغل گرفت و بوسید: او و

 برم پهلوی کوکب....مهمون که نداشتید ستایش جان؟ م میالد را بردارم وکاش تا شما پهلوی هم هستید من-

 نه نه .... اتفاقا مامانم تنها بود...-

 مریم خانم همراه میالد از جا برخاست:

 پس ما رفتیم...-

 شراره دوان دوان پشت سرش رفت: راه افتاد. را بر سر انداخت و وچادر

 مامان..پستونکش..-

 بازگشت ودر حین بازگشت ، به آشپزخانه رفت و قدری آجیل ومیوه با خود آورد: درش سپرد وو پستانکش را به ما

 خونه چکار میکنی؟ ساعات بیکاریتو تو-

 ستایش میوه را از دستش گرفت و بزمین نهاد:

 چکار کنم؟یا به مامان کمک میکنم یا سرگرم تلویزیون و مجله میشم...-

 البد صبح تا ظهر هم میخوابی؟-

 بابا... معموال صبح ها میرم خرید... میوه،سبزی، نون... نه-

 گمانم درآشپزی خبره باشی..درسته؟-

 زیاد کار کنه مجبورم کمکشدردش نمیتونه  مامان که بخاطر زانو میخوریم. یه چیزایی سرهم میکنم و نیست. بد-

 .کنم

 ستایش پسته ای در دهان گذاشت و پرسید:

 د خوب و خوش اخالقیه؟آقا منوچهر چطوره؟ مر-

 شراره با رضایت لبخند زد:
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 آره خدا را شکر... همونه که میخواستم.. تو ندیدیش؟-

 رو رسوند؟ چرا...فراموش کردی دفعه قبل ما-

 آره ..درست میگی.. بنظرت چطور بود؟-

 د..ظاهرا که مرد خوب و با محبتی بود.. مامانم خیلی ازش خوشش اومده بود و ازش کلی تعریف کر-

 انشاهلل که توهم به هرچی میخوای برسی...-

 ممنون...-

دوست دارد به چه چیزی  برای لحظاتی اندیشید که در زندگی چه چیزی میخواهد و نگاهش را به آجیل دوخت و

 ودندرویاها رویا ب به رویاهایش مجال پرواز نمیداد. برسد..خیلی وقت بود که دیگر به آمال و آرزوهایش فکر نمیکرد و

 و غیرقابل دسترسی:

 هم ازدواج کردیم؟ نستی که ما با یک عشق آتشین باومید واین ر-

 ستایش سرش را باال گرفت و لبخند زد:

 نه ...برام تعریف کن....-

و شراره با شور و اشتیاق از اولین مالقات عاشقانه شان گفت که چگونه او و منوچهر در مهمانی منزل خاله منوچهر 

 بدل کردند و دومین و سومین مالقات پیش آمد: و و پس از آن شماره تلفن رد همدیگر را دیده

 روزا من تازه مدرکمو گرفته بودم و تو درمانگاه مشغول به کار بودم... اون-

 ستایش آهی کشید و لبخندی زد:

ن خیلی کردمعشوقت برسی... گمونم اینطور زندگی  هتونستی ب شکر که عشق تو به فرجام خوبی رسید و را خدا-

 عالی باشه، اینطور نیس؟

 خدا کنه توهم همچین عشقی پیدا کنی...ما همدیگرو دوست داریم و جونمون واسه هم در میره.خیلی عالیه.,درسته-

نه دیگه... لطفا پیش من از این عشق و عاشقیا حرف نزن که حالم ازش بهم میخوره... اگه تو با روی خوش عشق -

 با روی بدش برخورد داشتم وتا عمر دارم طعم تلخش رو فراموش نمیکنم... برخورد داشتی من

 روی دست ستایش نهاد و گفت: شراره دستش را بر

 اما همه عشق ها که مثل عشق تو یکطرفه و تلخ نیستن... باور کن ستایش ....-

 ستایش نگاهش را به او دوخت و پاسخ داد:

 یستن..همشون هم مثل عشق تو شیرین و رویایی ن-

 صدای بوق و ترمز اتومبیل شراره را واداشت که بگوید:
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 انگاری بابا اینا برگشتن...-

 به سمت ایوان رفت... ستایش نیز از جا برخاست و پس از مرتب کردن سرووضعش براه افتاد: وشاسی در را زد و

 شراره جان... من دیگه رفع زحمت میکنم... کاری نداری؟-

 شراره گفت:

 ما کاری ندارن... به این زود میری؟ اونا که باحاال چرا -

 ستایش که با مشاهده سینا که بدنبال پدر داخل شد دستپاچه شده بود گفت:

 روز دیگه به خونه خودت میام... خوشحال شدم دیدمت.. یکی دو-

 براه افتاد.. شراره صدا زد: را بوسید و او و

 بهم زنگ بزن..... -

 انگر... سالم آقای رشیدی... خسته نباشید...سالم آقای توچشم..حتما...-

 را به حساب او همچنان از دنده چپ است و اصال او هردو پاسخش را باخوشرویی دادند و سینا که میدید ستایش با

 خود سالم کرد: ؛نمی آورد

 سالمم خانم میالنی....-

 ستایش نگاهی گذران به او انداخت و گفت:

 احافظ..سالم... با اجازه همگی... خد-

را از در حیاط بیرون انداخت. نفس نفس میزد وحالش دگرگون بود. چرا باید بعد  بی آنکه منتظر پاسخ باشد خود و

د با او همچون گذشته روبه رو شود وهیچکس نداند شواز گذشت اینهمه سال دوباره با سینا همسایه شود و مجبور 

که دست رد به سینه اش  یقینا سینا از این ؟ماقت میکندبا مشاهده او چه زجری میکشد وچقدر احساس پوچی وح

 با خود میگوید این دختر بی ارزش و تنها بدرد هیچکس نمیخورد. را از خود راند احساس رضایت میکند و زد و او

آه خدایا.. چرا به این جنبه از زندگیش فکر نکرده و تنها به  چرا که میبیند هنوز هم تنهاست وهیچکس را ندارد.

 صه ناکامی اش با سینا اکتفا کرد؟ کاش دروغی سرهم کرده و به شراره گفته بود تا همگان از دیده حقارت وق

 د ورا عاشقانه دوست بدار این منظور می یافت.کسی که اوبه باید فکری میکرد و کسی را  دلسوزی به او ننگرند.

 دنیای حقیقی وجود نباشد ....بله ... درست بود. . حتی اگر چنین شخصی در خیاالتش باشد و دربرایش بال بال بزند

تا به گوش سینا برسد و بداند اگر او  شراره سخن براند. از او نزد و کنددر جلسه بعدی باید چنین شخصی را جعل 

 با این اندیشه به منزل رسید. واشتباه را مرتکب شد...  نستایش را رد نمود بزرگتری

                                              **************** 
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 مهفتفصل    

 
چه قراری با او داشته که شراره تماس  یکهفته از آخرین دیدارش با شراره میگذشت و او تقریبا فراموش کرده بود

 گرفت:

 راتو بکنی و بهم خبر بدی؟سالم... باز که غیبت زد دختره بی وفا... مگه قرار نشد فک-

 اخم های ستایش درهم رفت:

 فکرامو بکنم؟ در چه مورد؟-

بنظرم بهتره به سینا بگم برات داروهای آلزایمر تجویز کنه.. تازه میپرسی درچه مورد؟ بابا دست خوش... منو بگو -

روز  شم ...تو رفتی که دوکه به انتظار جواب تو موندم... خانم حتی یادش نیست در چه موردی حرف زدیم... تاز

 روز نشده، درسته؟ دیگه بیای خونه خودم... گمونم هنوز دو

 ستایش خندید:

 بهت چه قولی دادم... امروز هستی بیام؟ رو خدا منو ببخش... شایدم بقول تو آلزایمر گرفتم...اصال یادم نبود وای تو-

 ببین... امروز میخوام برم خرید..دوست داری همرام بیای؟-

 ره میام... خودمم چند تیکه چیز میخوام که حوصله نمیکردم تنهایی برم بخرم...آ-

 هم میریم چطوره؟ میام دم در خونتون... میام میالد رو به مامانم میسپارم وبا 6پس من حوالی ساعت -

 نیمه...پس تا یکی دوساعت دیگه میای! خوبه... حاال که ساعت چهارو-

 بعله.. فعال...-

 دار.به امید دی-

 درهرکاری با یکدیگر هم و روزهایی که او و شراره شبانه روز با گوشی را گذاشت و بیاد روزهای خوش گذشته افتاد.

درست به همین علت آرام آرام به سینا دل  در منزل شراره و یا شراره منزل آنان بود و یا او شریک و همراه بودند.

 اه احمقانه ای!را مرد آرزوهایش قرار داد. چه اشتب بست و او

را از ذهنش بیرون براند.  تالش نمود او با بیاد آوردن سینا و گذشته حقارت بارش با او با اوقات تلخی غرغر کرد و

شنیده بود اولین عشق پایدارترین عشق است اما باورش نشده بود. شاید مایل نبود اینگونه باشد .چرا باید اولین 

د مانن را از خود براند و بی اعتنا به او به زندگیش ادامه دهد و شد که اوبی احساس با عشقش این پسره جعلق و
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وقتی عنوان میکرد شراره در همه چیز خوش  دیگران خاطره خوشی از اولین عشق نداشته باشد؟ حق با ثنا بود

 در حسرت باقی بماند.. نگذاشت شکست بخورد و کهبود  خوش شانسشانس است، او حتی در مورد عشق 

چند رنگ رژلب  نجا که فرصت زیادی تا آمدن شراره داشت روبروی آینه نشست و به آرایش چهره اش پرداخت.از آ

روی خود امتحان نمود و در آخر رژلب قهوه ای را پسندید و از میان سایه های مختلفی که پشت پلکهایش  را بر

یقه را نشان میداد که نگاهی رضایت آمیز یک را نپسندید و همه را زدود. عقربه ساعت پنج و پنجاه دق کشید هیچ

او با چهره  به چهره اش انداخت و برای تعویض لباس از جا برخاست. شاید گفته های مادرش صحت می یافت و

 آرایش کرده بهتر میتوانست در یافتن جفتی مناسب برای خود اقدام کند.

 آیفون دوید: گذشته بود که زنگ بصدا درآمد وستایش به سمت 6دقایقی از ساعت 

 کیه؟-

 سالم ستایش. منم...-

 ستایش دکمه در را زد و گفت:

 سالم... بیا تو.-

 نه دیگه... مگه آماده نیستی؟-

 چرا...االن میام... تشنه نیستی؟-

 نه ممنون...-

 بسرعت کیف و کفشش را برداشت و سرکی به داخل آشپزخانه کشید:

 الزم ندارین؟مامان... من با شراره میرم خرید، شما چیزی -

 نه مادر... فقط اگه سبزی خوب به چشمت خورد بخر.-

 چشم...خداحافظ...-

 . خداحافظ-

 کفش را جلو پا انداخت و به سمت در رفت:

 سالم شراره.-

 سالم... چقدر خوشگل شدی! چه خبره؟-

 ستایش بند کفشش را بست و ایستاد:

 ...وقتی با یه زن خوشگل به خرید میری باید خوشگل باشی.-

 ممنون.. پس پیش بسوی خیابان و متلک شنیدن!-
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 ستایش لبخندزد:

 مثل همیشه.-

 مثل همیشه.-

 شراره نگاهی به او انداخت و گفت: راه افتادند. مانند سابق دست در بازوی یکدیگر انداختند و و 

هاشون چی  دند؟ اسمتا خونه همراهی میکر مارو اون دوتا پسر که همیشه دم مدرسه کمین میکردند ویادت میاد -

 بود؟ احسان و کیوان؟

 نه بابا... حسام و کامران...حسام واسه من میمرد و کامران واسه تو... چقدرهم خوشتیپ بودند.-

 آره.خصوصا اون پسره که عاشق من بود...کامران..-

یکبار  شید؟ یادمها... یعنی حسام تیپش بد بود؟ بدسلیقه... فراموش کردی چه پیراهن و شلوارهای خوشگلی میپو-

که تو غیبت داشتی و من تنهایی به خونه برمیگشتم جرات به خرج داد و سر راهم ایستاد و شماره تلفنش رو بهم 

اون بیچاره که  کارا نکرده بودم شمارشو بهش پس دادم و ازش خواستم مزاحمم نشه. داد. منکه هیچوقت از این

میگفت قصد خواستگاری و ازدواج داره اما  ت باهاش در تماس باشم.روشو باخته بود با التماس ازم میخواس رنگ و

روزا تمام هوش و حواسم به ادامه  اون من بهش گفتم حاالحاالها قصد ازدواج ندارم و بهتره به خواستگاریم نیاد.

 «به سینا»تحصیل بود.

 ...به تحصیلت ادامه ندادی دختره نادون...الاقل اونو واسه خودت نگه میداشتی ...توکه دمدمی مزاج بودی و-

 نفسی از سینه بیرون داد: ستایش

 نه ازدواج کردم...و همه این بالها را اون عشق لعنتی سرم آورد.. نه ادامه تحصیل دادم و-

و ندید ر رو از درس ومدرسه انداخت؟ کی بود که زیبایی تو راستی نگفتی ... عاشق کدوم بدسلیقه ای شدی که تو-

 ی؟و بی خیال شد؟ ک

 یه سنگدل... یه آشنا... کسی که بهم گفت منو مثل خواهرش دوست داره نه دوست دخترش...-

 نکنه پسرخالت عرشیا بود؟-

من گرچه با بدبختی ، اما بالخره تونستم عشقش رو از  نه بابا... از اقوام دور بود....خب... هرچی که بود گذشت...و-

 اون هم با خونسردی انگار که نه انگار اتفاقی افتاده باشه رفت پی زندگیش...به زندگیم ادامه بدم... قلبم بیرون کنم و

 ازدواج کرد؟-

 نه ...هنوز که ازدواج نکرده.-

 درمورد کار فکراتو کردی؟ راستی ستایش-
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 آره ... اما شرمندم که باید بگم نمیتونم... میخوای تا به ثنا بگم یک نفر رو برات پیداکنه؟-

 یعنی میتونه؟-

 هاش دنبال کار میگردن....میخوای؟ بته که میتونه... خیلی از همکالسیال-

 

 آره... گرچه دوست داشتم خودت قبول کنی ، اما حاال که نمیتونی بهش بگو یکی رو برام پیدا کنه...-

 حتما ... خب.. نگفتی کجا بریم؟-

د وقته ازم خواسته یه تیشرت واسش نمیریم پاساژ نور... میخوام هم واسه خودم خرید کنم هم واسه سینا... چ-

 بخرم وقت نمیکنم... تو چی الزم داری؟

 ستایش آب دهانش را قورت داد:

 روسری خب...منم کیف میخوام...کیف و-

 شراره خندید:

! یادته چقدر کیف های رنگارنگ میخریدی وهمشونو قایم میکردی؟ هنوز اونا ؟نکنه هنوزم کلکسیون کیف داری-

 رو داری؟

 از مد افتادن اما دلم نمیاد دور بریزمشون... همشونو... گرچه بعضیاش قدیمی شدن وآره..-

 باز هم میخری و بهشون اضافه میکنی....! و-

... گرچه شاید از بعضی هاش یکی دوبار بیشتر استفاده نکنم اما دوست دقیقا... من عاشق کیف های جورواجورم-

بهشون لذت ببرم... یادت رفته خودت هم عاشق عروسک های جورواجور از نگاه کردن  دارم اونا رو داشته باشم و

 بودی و یه عالمه از اونا رو باالی تخت و کمدت نگه میداشتی؟

رو به بچه های فامیل بخشیدم ..حاال خودم تو خونه یه  نه یادم نرفته... اما حاال دیگه دوسشون ندارم و همه اونا-

 سیر نمیشم...ازش  عروسک خوشگل دارم که عاشقشم و

 خوش بحال تو...-

را از نظر گذراندند که ناگهان شراره کنار یکی از بوتیک ها متوقف  یکی یکی مغازه ها گفتگوکنان وارد پاساژ شدند و

 کشید آنگاه بغل گوش ستایش گفت:شد و سرک دیگری به داخل مغازه 

 نفره که همیشه دنبالمون بودن...ستایش، ببین این مغازه داره چقدر آشناس...گمونم یکی از همون دو-

 دونفر؟ منظورت حسام و کامرانه؟-

 آره...بریم داخل بهتر ببینیم..-
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 را بداخل کشاند. درحالیکه زیرلب نجوا میکرد: او و

 خودشه..مگه نه؟-

 ستایش نگاهی به فروشنده انداخت و در جواب گفت:

 داره....بذار بریم جلو بهتر ببینیم..داره نگامون میکنه...آره.. خیلی شبیهشه... اما اون ریش نداشت و این یکی ریش -

 جلو رفت و با لبخند گفت: شوخود

 سالم آقا...خسته نباشید.-

 با تردید پاسخ داد: مرد نگاه مشکوکی به او انداخت و

 را میشناسم؟ سالم... شمام خسته نباشید...چقدر بنظرم آشنا میایید... شما-

 شراره جلو آمد وگفت:

 قا نظر خودما هم همین بود... شاید خیلی وقت پیش همدیگرو دیده باشیم .اسم شما آقا حسام نیس؟اتفا-

 مرد لبخند زد:

بله.درسته... بنده حسام هستم... حسام نقوی..نکنه شما ...آهان... درسته ....یادم اومد..اونوقتا شما سال آخر دبیرستان -

 .بودید و من و کامران هم دانشجوهای ترم سوم.

 نگاهش را به ستایش دوخت: و

 اونوقتا مزاحم میشدیم .... واقعا عذر میخوام..چه دورانی بود..البد شما ازدواج کردید..ببخشید اگه -

 شراره متبسم پاسخ داد:

 من بله... اما دوستم خیر...هنوز مجرده..-

 پس داشتین حقیقت رو میگفتین که قصد ازدواج ندارین.-

ت به چشمان ستایش زل زده بود. ستایش که از این نگاه خیره دستپاچه شده بود نگاهش هنگام ادای این کلما و

 را به اطراف گرداند:

 بله....-

 شراره با پررویی گفت:

 شما چطور؟ ازدواج نکردید؟-

 حسام لبخند زد:

 خوشبختانه نه هنوز...-

 چرا خوشبختانه؟یعنی ازدواج اینقدر بده؟-
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جبور باشی م هی که مطابق معیارات باشه خیلی سخته... نه اینکه ازدواج بد باشه...اما اگخب... اینکه یکنفرو پیدا کن-

 ی که از ایده آالت فاصله داشته باشه از بدهم بدتره...البد شما خوشبختید درسته؟نبا کسی ازدواج ک

 شراره پاسخ داد:

 کردند؟خوشبختانه بله... راستی... دوستتون کجاس؟آقا کامران....ایشون چیکار -

 ازدواج نکرده... هم هنوز مجرده ون کامران هم پارسال برای ادامه تحصیل رفت هلند... او-

 ار اوب نپس ازسالها بار دیگر ستایش را مالقات میکرد و از این مالقات ذوق زده شده بود ونمیخواست ای هحسام ک

 را از دست بدهد گفت:

 م رو داشته باشید؟... هنوزم دوست ندارید شماره تلفنستایش خانم-

 ستایش نگاهی به شراره انداخت و مردد پاسخ داد:

دم. بهتره ب ببینید آقا حسام..احساس من نسبت به شما هیچ تغییری نکرده پس نمیتونم...پاسخ مناسبی به شما-

 هنوز هم مثل سابق همدیگرو ندید بگیریم..شراره میریم؟

 شراره گفت:

 ازه..بله...ببخشید مزاحم شدیم...با اج-

به گذشته اندیشید.  حسام نفس عمیقی بیرون داد و واج حسام از مغازه خارج شدند . در میان نگاه های هاج و و

دیگری نمیتوانست فکر کند..دختری که  گذشته ای دور که او واله و شیدای ستایش بود و جز به او به هیچ چیز

ه بار نباید میگذاشت چنین اتفاقی بیفتد... ب شت... اما اینرا برای ارتباط بی ثمر گذا تالش او شد و یکباره ناپدید

 هیچ وجه..

ر را د دو شد.. طولی نکشید که جستجویش ثمر داد و آنها ش جسجوگر آنبسرعت در مغازه را قفل کرد و با نگاه

 بنابراین از پاساژ خارج و منتظر آنان شد. مغازه ی روبرو مشغول چانه زدن با فروشنده مشاهده نمود.

ولین ا هرگز از خاطرش نرود. ستایش تنها دختری بود که طی سالهای زندگیش توانست نظرش را بخود جلب کند و

برای ازدواج مطابقت داشت ، تنها دختر...  با معیارهای او نجیب بود و او زیبا و دوست داشتنی و و پایدارترین عشق.

ساعت از پاساژ خارج شدند و بی آنکه متوجه حضور صبرش نتیجه داد و ستایش و شراره پس از چیزی حدود نیم 

او باشند قدم زنان و گفتگوکنان راه خرید را در پیش گرفتند..درحالیکه حسام قدم به قدم آنان را همراهی میکرد 

 تا آدرس ستایش را بیابد...

                                               ******************* 
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 تمشفصل ه  

 
 سالم داداش... خسته نباشی..-

 سینا درحالیکه کیف چرمی اش را کنار دیوار قرار میداد پاسخش را با لبخند داد:

 سالم... چطوری؟-

 شراره که سرگرم نشان دادن خریدها به مادرش بود گفت:

 خوبم... بیا ببین اینهایی که برات خریدم خوبند.-

 من خریدی؟ جدا؟ برای-

ج نپسندیدی معلوم میشه خیلی ک رو بعله آقا.. جدا.. سه تا تیشرت واست خریدم یکی از یکی خوشگلتر...اگه اونها-

 رو زیر پا گذاشتن تا تونستن اینارو بپسندن... پاساژها زن خوشگل تمام این خیابونا وتا  سلیقه ای... آخه دو

 روبه او گفت: بکاهد.التهاب بدنش سینا روبروی کولر ایستاده بود تا از 

 اوو...اینقدر متکبر نباش...منظورت از دوتا خانم خوشگل کیه؟تو وخواهرشوهرت؟ الهه خانم؟-

 من همردیف باشه... خیر آقا... درسته که یکیشون منم اما اون یکی الهه نیس چون الهه خوشگل نیس که با-

 پس کیه؟ مامان خانم؟-

 نچ...ستایشه...-

 .. حاال چرا اون؟ستایش.-

 هم خیابونا رو گز میکردیم... وقت خرید داشتیم با هر چرا اون نه؟ یادت رفته که ما از بچگی باهم دوست بودیم و-

 برای خرید وگزکردن خیابونا نمیری....ن خیر ..یادم نرفته اما توکه دیگه خیلی وقته با او--

 دوباره شروع کردم...-

 را باال گرفت وگفت: خانم توانگر یکی از تیشرت ها

 ببین مامان چه خوشگله.. فیت خودته...-

سینا که شنیده بود ستایش با شراره همراه بوده برای اینکه بی اعتنایی های اورا تالفی کرده باشد چهره اش را 

 درهم کشید:

 راستشو بگو.. این سلیقه ی تو بوده یا ستایش؟ چونکه بعیده سلیقه تو بوده باشه..-

 :شراره گفت
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 مگه چشه؟ مامان این تیشرت زشته؟ -

 خانم توانگر گفت:

 ن خوشت میاد..هم اندازش... توکه از رنگهای روشنه وهلل... هم رنگش خوبه -

 گفتم سلیقه کدومتونه؟-

 فرض کن ستایش...-

 پس بهتره ببری واسه منوچهر..من هرگز از سلیقه ی این دختره خوشم نیومد...-

تیشرت..خب..اگه اینطوریه همشو میبرم واسه منوچهر چون تو انتخاب هرسه تاش  آهان..پس مشکل ستایشه نه-

 واسه تو یکی نمیرم خرید... من بعد پشت دستمو داغ میکنم و دخالت داشته... و

 :در حالیکه غرغر میکرد در کنارش قرار داد. با اوقات تلخی تیشرت ها را در کیسه پالستیکی چپاند و و

سال پیش که بی هیچ  از چند .اونچه هیزم تری بهش فروخته که اینقدر ازش بدش میاد من نمیدونم ستایش »-

 « .وادار کرد خونه رو بفروشه تا من با ستایش رفت و آمد نکنم اینم از حاالبهانه ای بابا را 

 با صدایی که سینا بشنود ادامه داد:

 ؟داداش، بمن بگو ستایش چه عیب و ایرادی داره که ازش بدت میاد-

 سینا که در مخمصه افتاده بود گفت:

 عیب و ایرادی نداره و من ازش بدم نمیاد...-

چرا... کامال واضحه که ازش بدت میاد ... یادت رفته بعد از دیپلم گرفتنم اصرار داشتی باهاش رفت و آمد نکنم و -

 ا از اون محل بریم و من دیگهحتی بخاطر اینکه حرفت را به کرسی بنشونی بابا رو وادار کردی خونه رو بفروشه ت

 نتونم ستایش رو ببینم؟

این چه حرفیه؟ من اگر از بابا خواستم خونه رو عوض کنه بخاطر محیطش بود نه دوستی و ارتباط تو با ستایش... -

 باورت نمیشه از مامان بپرس... مامان دروغ میگم؟

 دو افکند و گفت: خانم توانگر نگاهی به آن

ل ومح پایین بودن اون در ؛وقتا بهانه تو وام حق رو بگم همینه که شراره میگه..درسته اونکه اگه بخ چی بگم؟-

مون میدونستیم تنها علتش اینه که شراره با ستایش رفت و آمد نداشته باشه وآنقدر به بی ه اما هم ؛قرار داده بودی

فظی با شراره پاشو به خونه ما بذاره... بت به اون دختر ادامه دادی که حتی جرات نکرد برای خداحاساعتنایی هات ن

 به چه علت؟ نمیدونم...

 سینا که میدید دستش را همه خوانده بودند با کج خلقی گفت:
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 ای بابا.. ما خستمونه و شما ول کن نیستین...برم لباسمو عوض کنم تا برچسب دیگه ای بهم نزدین..-

داد نامه عاشقانه ستایش دیگر دلش نمیخواست او به پس از استر وقتا و شتابان راهی اتاقش شد.. گرچه آن و

آنقدر اصرار ورزید تا پدرش به محله ای دیگر نقل مکان کرد اما نمیدانست  منزلشان رفت و آمد داشته باشد و

همه به علت بدقلقی هایش پی برده اند و می اندیشید همه حرفش را درمورد پایین بودن سطح  دستش رو شده و

 د..محله باور کردن

ی توجهی ب امروز با بی اعتنایی و نت به این دختر که در گذشته با توجه زیادش به سینا نفرتش را برانگیخت ولع

 اش...لعنت به ستایش...لعنت...

                                                   ******************* 
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 منهفصل   

 
 به منوچهر گفت: شراره در حالیکه چای اش را مینوشید رو ؛بعد از شام با حضور تمام افراد خانه

امروز من و ستایش مثل گذشته ها خوشگل و خانوم به خرید رفتیم تا هم برای خودمون خرید کنیم هم برای -

مدرسه تا خونه دنبالمون میکردند حرف میزدیم و تفریح وقتا از  پسری که اون راه داشتیم راجع به دو تو ستایش.

 نور با یکیشون برخورد کردیم...اونهم بعد از چیزی حدود شش سال... میکردیم که در یکی از بوتیک های پاساژ

 منوچهر که مشغول خوردن دسر بود با خونسردی گفت:

 خب...-

 شراره جرعه ای از چای اش را نوشید و ادامه داد:

 م؟وبپرس کد-

 م؟وکد-

 که عاشق ستایش بود وهمه جا مثل سایه اونو دنبال میکرد... اون-

 سینا لبخندی زد و گفت:

 عاشق؟ یعنی شما دخترها به پسرهای ولگردی که دخترها تعقیبش میکنن میگین عاشق؟-

ا اونا را جدی نمی وقتا دانشجو بودند...اما م بود...بی سروپا هم نبود... اونو دوستش اوننخیر آقا..حسام ولگرد -

 گرفتیم و مسخرشون میکردیم..خالصه یکی از فروشنده های پاساژ بود...

 منوچهر گفت:

 ا تعجب کرده!مالبد اونم از دیدن ش-

 شراره گفت:

چه جورم...! خصوصا از دیدن ستایش...دلش نمیخواست چشم از قیافه اون برداره و با اصرار میخواست شماره -

 ه قبول نکرد... انگاری هنوز اون بیچاره عاشق ستایشه...ه کتلفنش رو به ستایش بد

 خب چرا ستایش قبولش نکرد؟ اگه پسر خوبیه چه ایرادی داره باهاش ازدواج کنه؟-

اتفاقا منم همینو بهش گفتم و ازش خواستم باهاش ارتباط داشته باشه اگه اونطوریه که نشون میده خوب و خوش -

 نه ، اما ستایش مخالف بود..اخالقه زندگیشو بهش پیوند بز

 مریم خانم گفت:
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خواد با رابطه با پسرها آبروی خانوادشو ببره..اتفاقا تصمیم خودش بهتر بوده  این دختر شیر پاک خوردست ونمی-

 پس از مدتی رفت و آمد به توافق نرسیدند اونوقت فقط آبرویی ازش رفته... که قبول نکرده... شاید

 رش گفت:شراره در مخالفت با ماد

 ؟ طرز فکر قدیمی شده...دختر پسرها اگه باهم در ارتباط نباشن پس چطوری همدیگرو بشناسن ناما مامان... ای-

ستایش اگر بخواد اینطور پیش بره تا آخر عمرش نمیتونه مرد دلخواهش رو پیدا کنه و مجبوره باهر کسی که بنظر 

 مادرش خوب و مناسبن ازدواج کنه... پدرو

 طوری ازدواج نکردیم؟ ی داره مادر؟مگه ما همینچه ایراد-

 شراره نگاه محبت آمیزی به منوچهر انداخت و گفت:

 ه منوچهر؟نس...باور کنید مامان...مگه ااز زندگی با اجبار خانواده  اما زندگی با عشق خیلی شیرین تر-

 یه دار گفت:همواره آنرا به تمسخر میگرفت با لحنی کنا سینا که به عشق اعتقادی نداشت و

روزی نرسه که تحمل همدیگرو نداشته باشید... چون اینطور که شنیدم  خدا کنه همیشه آنقدر عاشق باشی و-

 و زمونه دوامی نداره وخیلی زود به نفرت ختم میشه.. عشقهای این دور

 شراره پر خشم به او خیره شد:

ق بوده یا معنای عشق رو نمیدونسته یا عاش کی به جنابعالی گفته که عشقش به نفرت تبدیل شده؟ هر کسی که-

 حقیقی نبوده..عشق حقیقی هیچوقت به نفرت ختم نمیشه... هیچوقت...

 

                                                  ******************* 
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 همدفصل    

 
 ی گوشی را برداشت و درحالیکه به سختی جلو خمیازه اش را میگرفت گفت:با بی خیال

 الو... بفرمایید.-

 صدای مردانه ای از آنسوی خط پیچید:

 ستایش خانم؟-

 ستایش متعجب نگاهی به اطراف انداخت:

 بله... شما؟-

 مرد با خوشرویی پاسخ داد:

 سالم... منم ... حسام... حسام نقوی...-

 میکرد طرف مکالمه شخصی باشد که ادعا میکند با ناباوری برجای نشست:ستایش که باور ن

 کی؟-

حسام... ببخشید که مزاحم شدم... میدونم بد موقع است ..اما نتونستم تا فردا صبر کنم  و تماس نگیرم... آخه -

 همش چند دقیقه هس که شمارتونو پیدا کردم... باید تماس میگرفتم وگرنه خوابم نمیبرد..

 ش نفسی بیرون داد  و گفت:ستای

 مگه نگفتم نسبت به شما احساسی ندارم و نمیخوام باهاتون در تماس باشم..-

نوزم ن اگه هد از فرصتی که بهم میدیعبله... میدونم... اما ازتون خواهش میکنم بهم یه فرصت بدید .. قول میدم ب-

 بهم احساسی نداشتین دیگه مزاحمتون نمیشم... خواهش میکنم..

 چه فرصتی؟-

 من توقع زیادی ندارم ستایش خانم... فقط چند تماس تلفنی و چند قرار مالقات..-

 اگه در پایان به توافق نرسیدیم.. و-

 قول مردونه میدم که مزاحم شم و برم پی کارم..-

 قول دادین ها...-

 و مردونه... مرد-

 جوری پیدا کردین! ه نگفتین شماره تلفنم رو چ- 
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میکنم واسه امشب بسه و بیشتر از این نباید مزاحم  بشم ...فقط بهم بگین چه وقتایی میتونم تماس  بماند... فکر-

 یاد...بخدای ناکرده براتون مشکلی پیش که تون گوشی رو بردارند ه بگیرم که خودتون جواب بدین؟ نمیخوام خانواد

 ستایش مردد پاسخ داد:

.که هروقت خواستید تماس بگیرید تک زنگی بمن بزنید .اونوقت اگه خب... نمیدونم ..کاش شمارتون رو بمن بدید.-

.. مثل 12بنظرم آخر شب باشه بهتره... حوالی ساعت  اوضاع مساعد بود خودم باهاتون تماس میگیرم..چطوره؟ و

 امشب...

 ازتون عذر میخوام مزاحم شدم.... شب بخیر و خدانگهدار. هباشه.. حتما... بار دیگ-

 شب بخیر..-

درحالیکه مطمئن بود این تماس ها و گفتگوها به هیچ  ایش گوشی را گذاشت و پوزخندزنان جلو آیه نشست.ست

هیچکس نمیتوانست در او شور و  خیلی وقت بود که او به بی احساسی مطلق رسیده بود و جایی نخواهد کشید.

 آن پزشک مردمدار ومنضبط آورده بود.او بوجود  ا درناین بی احساسی را سی مطلقا هیچکس... و احساسی بیافریند.

 به احساس او وقعی ننهاد... که اعتقادی به عشق نداشت و

                                                ****************** 
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 دهمیازفصل  

 
 با صدای مادرش از خواب پرید:

 یش...مادر...ستا-

 گوشه چشمانش را گشود و نگاهی به مادرش انداخت:

 سالم مامان... چی شده؟-

 کوکب خانم که بزور صدایی از گلویش خارج میشد گفت:

سالم... ببخش به این زودی بیدارت کردم ...من حالم خوش نیس ونمیتونم سرپا وایستم ...تب ولرز دارم... بلند شو -

 بده.. ترتیب صبحونه رو

 ستایش با نگرانی برجای نشست:

 دیشب طوریتون نبود و میگفتین یه سرماخوردگی جزئیه... چی شده مامان؟شما که تا-

 کوکب با تاسف سرش را تکان داد:

 حتی... نمیتونم حرف بزنم... گلوم گرفته...-

 ستایش از رختخواب خارج شد و گفت:

 رو میدم.. شما برین استراحت کنین من ترتیب کارا-

 نده باشی دخترم.ز-

 ستایش ابتدا تعویض لباس درحالیکه از شدت تب ولرز بخود میپیچید از اتاق او خارج شد و بسوی اتاقش رفت. و

خواب زیادی نکرده وشب قبل تا  او نیز نمود و آنگاه به سمت آشپزخانه رفت تا ترتیب صبحانه را بدهد .گرچه خود

مکالمه تلفنی که بین شان برقرار شده بود ، بود و نمیدانست  و دمدمه های صبح در اندیشه دیدار مجدد حسام

سرانجامی ندارد اما  .گرچه یقین قلبی داشت که ارتباطش با حسام به جایی نمیرسد وبهترین راه حل چیست 

 میخواست به آن فرصتی دهد تا شانسش را امتحان کند.

تدا چای را آماده نمود وآنگاه با یک قرص مسکن به برروی گاز گذاشت و پس از بجا آوردن نماز صبح، اب کتری را

 سراغ مادرش رفت :

 مامان این قرص رو بخورید تا گرمتون کنه.--

 کوکب خانم سرش را اززیر پتو خارج ساخت وگفت:
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 خیلی وقت نیس قرص خوردم...دارم کم کم گرم میشم..-

 ادرش داد وگفت:از شدت خارش گلو به سرفه افتاد .ستایش لیوان آب را به خورد م و

 از رفتن بابا وثنا میبرمتون دکتر... بعد-

 از اتاق خارج شد و به پدرش سالم کرد :

 سالم بابا...صبحتون بخیر...-

 سالم دخترم... مادرت چطوره؟-

 قرص خورده و مقداری از لرزشش کم شده..باید ببرمش دکتر... حتما گلوش عفونت کرده...-

به هر نحوی  ده ببرش... مادرت روکه میشناسی چقدر از دکتر و دارو بدش میاد وهم که ش آره...ببرش...به زور-

 سعی داره از زیر این کار در بره...

 بعله میدونم...-

ت طولی نکشید که ثنا نیز از خواب برخاس با سینی صبحانه برای خود و پدرش بازگشت. وسپس به آشپزخانه رفت و

داری ستایش مق برای تعویض لباس به اتاقش رفت.« برم که امتحان دارم»وتند و پرعجله صبحانه خورد وبا گفتن

 شیر داغ برای مادرش برد و حالش را پرسید:

 چطورین مامان؟ بهتر شدید؟-

 را پس میزد وخیس عرق بود پاسخ داد: کوکب خانم درحالیکه پتو

 یخورده بهترم... کمک کن بلند شم.-

 پرسید:ستایش درحالیکه به نشستن او کمک میکرد 

 کجا میخواید برید؟-

 نوشید وگفت: کوکب مقداری از شیر را

 هزارتا کار دارم که باید بهشون برسم ... منکه نمیتونم تا ظهر دراز بکشم..--

 اه..مامان.... الاقل صبح تا ظهر رو استراحت کنید...منکه هستم...قول میدم همه چیز مطابق میل شما باشه..-

 نیس..قرص خوردم تب و لرزمم خوب شد.. نه دخترم... منکه طوریم-

دقیقه شما رو  اما مامان... این موقتیه و خیلی زود دوباره تب میاد سراغتون... این قرص های مسکن فقط چند-

 سرپا نگه میدارن و عفونت رو از بین نمیبرن...شما باید برین دکتر تا خوب بشین.

 بجز همین مسکن ها... دکتر... دکتر.... ای بابا... مگه دکتر چی میده-

 از اتاق خارج شد: بی اعتنا به ستایش به سختی ایستاد و و
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 کنید؟ مامان... چرا اینکارو می-

 آقای میالنی با مشاهده همسرش سرش را با تاسف تکان داد و پرسید:

 چطوری کوکب؟-

 بهترم... مگه شما هنوز نرفتی؟-

 دارم میرم..چیزی الزم نداری؟-

 کنه...نه ...دستت درد ن-

 میالنی درحالیکه کمربندش را محکم میکرد گفت:

 الاقل امروز رو بخودت مرخصی میدادی...ستایش که بچه نیس .از عهده میاد.-

 کوکب سرفه ای کرد و گفت:

 میدونم... اما دلم قبول نمیکنه بخوابم و یکی دیگه جورم رو بکشه..-

 یکی دیگه کیه؟ ستایش دخترته... غریبه که نیس.-

 م که بهترم. پس چرا بخوابم؟نبیچاره که نمیتونه هم مسئول خرید باشه هم کارهای خونه رو انجام بده.م این-

 میالنی کلید مغازه را برداشت و راه افتاد:

 هرطور راحتی... بابا کاری نداری؟-

 ستایش پاسخ داد:

 نکنه بابا... دستتون درد-

 ببری دکتر. یادت نره مادرت رو-

 کرد. همکاری چشم .اگه-

ستایش نیز لبخندزنان بدنبال  راه افتاد. کوکب بدون حرفی راهی آشپزخانه شد و میالنی با اشاره به او خندید و

 مادرش رفت:

 مامان توروخدا خودتونو اذیت نکنید...من ظرفهارو میشورم..-

 مادرش را به عقب راند: پرشتاب به سمت دستشویی رفت و و

 راحت کنید..هروقت بهتون احتیاج داشتم صداتون میزنم...حاال لطفا بشینید.شما هنوز تب دارید و باید است-

 را برروی صندلی نشاند و برایش چای ریخت: او

 رو میشورم. تا شما گلویی تازه میکنید من ظرفها-

 روی صندلی نشست: کوکب با غرغر بر
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 امان از دست شماها.. منکه طوریم نیس.-

 ما درخود فرو رفت:سرفه دیگری زد و بار دیگر از سر

 نمیدونم چه وقت سرما خوردنه... ! مردم زمستون سرما میخورن و مریض میشن ما تو اوج گرما...-

 ستایش درحالیکه بساط صبحانه را جمع میکرد گفت:

شما دراثر کار  سرمای زمستون مریض نمیشن. تو نبقول خودتون اینقدر که مردم جلو این کولرها مریض میش-

نتیجش همینه دیگه..  و بعدش خودتونو به باد کولر میسپارین وتندتند آب سرد میخورین.عرق میکنید 

 سرماخوردگی وگلودرد... چیزی میخورین واستون بیارم؟

 نه مادر... منکه نمیتونم لقمه قورت بدم.-

 پس صبر کنید کارهامونو راست و ریس کنم بعدش میریم دکتر.-

بیار. دکتر رفتن دیگه چه صیغه ایه؟جز اینکه پول زیادی بابت ویزیت  ارو بگیر واز داروخونه د حوصله داریا... برو-

 بدیم هیچ ثمری نداره.

برابر سالمتی آدم هیچ ارزشی نداره ...ثانیا اگه نگرانیتون همینه میریم  ا... مامان.. شما که همیشه میگین پول در-

 درمانگاه...

 شب قبل و صبحانه بوجود آمده بود. ظروفی که از وتند مشغول شستن ظروف شد. وتند

نزدیک میشد از مادرش خواست تعویض لباس  9پس از آن فکری برای نهار کرد و آنگاه که عقربه های ساعت به 

ر او از نظ راه افتاد. نزد پزشک بروند. کوکب با نارضایتی وچهره ای درهم چادرچاقچور کرد و کند و تا به درمانگاه و

دجو و نادان نبودند که میخواستند با شیادی سر مخلوق بینوا را شیره بمالند و روزگار پزشکان جز افرادی سو

 بگذرانند.

 راه ستایش گفت: در

 فقط خدا کنه زود مرخص شیم و برگردیم خونه..-

 وکوکب میگفت:

 کاش بعداز ظهر میرفتیم، الاقل آفتاب اینقدر تند نبود..-

 راهی نیس مامان، االن میرسیم.-

داخل شدند. گرچه هوای  )درمانگاه حضرت زینب( ودقیقه راهپیمایی بالخره به درمانگاه آن محل رسیدند  با چند و

 داخل درمانگاه خنک بود و از حرارت بدنشان میکاست اما نمیتوانست عرقشان را خشک کند.
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آنگاه  .گرفت ستایش درحالیکه با دستمال کاغذی عرق پیشانی و پشت لبش را میزدود به پذیرش رفت و ویزیت

طولی نکشید که بیمار جوانی از مطب خارج شد و  برروی نیمکت سفید درمانگاه منتظر ورود به مطب شدند. هردو

ستایش و مادرش نیز در این فاصله به  با دختر جوانی داخل مطب شدند. نفر بعدی که پیرمردی سالخورده بود

 آنان را بخود خواند: ارزیابی آنان پرداختند که صدایی تماشای بیماران و و

 .خانم میالنی-

 ستایش از جا برخاست:

 بعله.-

آن چیزی که در بدو ورود ستایش را  پیرمرد و دخترش خارج گشتند وستایش و مادرش داخل مطب شدند. اما

لبخند را برلبانش خشک نمود حضور سینا در جایگاه پزشک بود. که با حضور آنان محترمانه  برجای متوقف ساخت و

 جای برخاست وسالم کرد: از

 سالم مادر.. از این طرفا..-

 کوکب با مشاهده سینا لبخندی زد و گفت:

 سالم پسرم.....خسته نباشی.-

 شمام خسته نباشید.-

 ستایش نگاهش را به میز دوخت و سالم کرد:

 سالم.-

 سینا نگاهی گذرا به ستایش انداخت و گفت:

 سالم ...بفرمایید.-

با  سینا که همچنان نمود .کوکب در صندلی بغل دست سینا نشست و ستایش روبروی آنان. به صندلی ها اشاره و

 محبت به کوکب مینگریست پرسید:

 اتفاقی افتاده کوکب خانم؟خدای نکرده مورد خاصی که نیس...-

بانش روی زبر را اندازه گرفت وآنگاه قاشقک چوبی را دردش گفت و سینا ابتدا درجه تب او تب و لرز وگلوکوکب از 

 گلویش نظری انداخت: هنهاد و ب

 گلوتون عفونت کرده کوکب خانم... آمپول بنویسم؟-

 رو سروقت بخورم. بله سینا جان.. آمپول بهتراز کپسوله.. فراموش میکنم کپسول ها-
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نند کچون عفونت با یه آمپول خوب نمیشه یه بسته کپسول هم تجویز میکنم که انشاهلل دخترخانم ها فراموش نمی-

 سروقت به شما بدن. ور ناوکه 

 آنگاه تندتند به نوشتن نسخه پرداخت:

 انشاهلل با این داروها هم تبتون میاد پایین و هم گلودردتون خوب میشه.حاج رسول چطورن؟ خوبند؟-

 .شکر... بد نیس را خدا-

 ستایش نسخه را گرفت و از جای برخاست:

 بریم مامان..-

 به کوکب گفت: سینا رو

 د پذیرش و حق ویزیت رو پس بگیرید.بری-

 ستایش درحالیکه نسخه را درون کیفش قرار میداد با دلخوری گفت:

 الزم نیس...دستتون درد نکنه. با اجازه.-

اگر یادش میماند که ثنا گفته  آه خدایا..چقدر فراموشکار شده بود. اتاق بیرون انداخت.. را از خودقبل از مادرش  و

هرگز راهی اینجا نمیشد... هرجایی جز این خراب شده ، که پزشکش می  تدرمانگاه هسبود سینا پزشک این 

کوکب از سینا خداحافظی کرد  تومن حق ویزیت برنمی آیند. 500اندیشید آنان انقدر بدبخت شده اند که از عهده 

 تومن حق ویزیت برگشت: 500با  و سینا دوان دوان به سمت پذیرش رفت و

 م.بفرمایید حاج خان-

 ستایش پرخشم نگاهش کرد:

همون آدمهای بیچاره ای هستیم که توی اون محله هنوز گفتم که الزم نیس... گمانم آقای دکتر فکرمیکنند ما -

 کثیف زندگی میکردیم...بریم مامان.

 سینا بدنبالشان راهی شد: را باخود کشاند. نگذاشت مادرش پول را بستاند و او و

.. خدا شاهده قصد من توهین به شما نبود...چرا اینطوری فکر میکنید؟ کوکب خانم خواهش میکنم آروم باشید.-

 مگه کسی از مادرش هم حق ویزیت میگیره؟ مثل مادرم هستن.

 کوکب که دید سینا ناراحت شده پول را گرفت و تشکر کرد:

 دستت درد نکنه پسرم...محبت کردی.-

ه خیابان رساند. کاش سینا میدانست ستایش تا چه حد از او بیزار را ب ستایش قهرآلود از درمانگاه خارج شد و خود

 را ببیند...کاش میدانست.. دلش نمیخواهد تا ابد او است و
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 را به او رساند و گفت: کوکب نفس نفس زنان خود

 د چرا بهت برمیخوره؟این چه کاریه دختر؟ اون بنده خدا قصدش محبت بو-

 ویش ایستاد:ستایش با چشمانی در اشک نشسته روبر

محبت؟ محبت بخوره تو سرش...این آدم خودخواه حتی نمیدونه محبت رو چجوری مینویسن... فقط میخواد -

مقامش رو به رخ ما بکشه و بهمون حالی کنه ما چه آدمهای بدبختی هستیم...لعنت بمن اگه یه دفعه دیگه پامو تو 

 این خراب شده بذارم...

 رو بگیری یا خودم برم؟ .. میری داروهاوا دختر.... تو چقدر بدبینی..-

 میرم... شما همینجا باشید االن برمیگردم.-

 ودرحالیکه از فشار عصبی وارد آمده میلرزید بسوی داروخانه شتافت.

 

                                        ********************* 
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 ازدهمدوفصل   

 
داروهایی که خورده بود قدری از بیماری اش کاسته شد اما هنوز سرفه میزد و  چه کوکب با آمپولی که زد وگر

ز ظرف وآنشب ستایش برای مادرش سوپ جو پخته و هن را قورت دهد. به سختی میتوانست غذا گلودرد داشت و

 ادرش گفت: ه ثنا روبه پدرومبعد از آن بود ک شام را نشسته بود که تلفن بصدا درآمد و ثنا پاسخ گفت.

 مامان.... خانم توانگر اینا میخوان بیان عیادت شما..-

 پرسید: ستایش ازآشپزخانه سرکی کشید و

 کی میخواد بیاد؟-

مریم خانم و شراره... احتماال سینا و آقای توانگر هم هستن چون گفت سینا میخواد بیاد مریضش رو ببینه....ستایش -

 میوه داریم؟

 وز خریدم... کاش میومدی ترتیب چای و پیشدستی هم میدادی.رداریم... دیآره..-

 بار دیگر مشغول شستشوی ظروف شد. ثنا به آشپزخانه آمد و گفت: وخود

هم بخواد با خانوادش بیاد...بیچاره چقدر با گذشته که ن امروز تو با سینا داشتی بعید میدونستم او با رفتاری که-

 یادت مامان میاد...عبه  ه ورو ندید گرفت رفتار تو

 ستایش گفت:

 ! آره بیچاره-

 را از داخل یخچال بیرون میکشید تا در ظرف بچیند ادامه داد: ثنا درحالیکه میوه ها

 وای...معذرت بخبا سینا بدی؟ گمونم بهتره امشب ازش رفتار تو خیلی زننده و زشت بوده ستایش... چرا تو آنقدر -

 روی گرداند:ستایش خیره نگاهش کرد و 

 مامان نمیخواید بفهمید که اون جز تحقیر و باال بردن خودش منظوری نداشت؟ چرا توو-

ذشته رو میشناسه  و گ اون سالیان ساله که ما اینکارا روکرده؟ را... ستایش... چرا فکر میکنی فقط به منظور تحقی-

یم چطور میتونه احترام سالها دوستی و همسایگی از اینکه باهم همسایه بودیم وهستیم باهم رفت وآمد خانوادگی دار

 کارو میکردی؟ بودی این از ما مثل بقیه پول ویزیت بگیره؟ تو رو زیرپا بذاره و
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ستایش پاسخی نداد و درخود فرو رفت. سخن ثنا کامال منطقی بود و جبهه گیری او در برابر سینا جز کینه ای 

گاه به گاه عود میکرد در آن مواقع دلش میخواست مشتی حواله بوی دیگری نداشت .کینه ای که  قدیمی رنگ و

 را شست و به ثنا در ترتیب دادن به پذیرایی مشغول گشت. چهره فریبکار سینا بنماید. ظرفها

 را میپایید و مراقب او بود: درحالیکه ثنا زیرچشمی او

عذرخواهی از سینا دلش رو بدست بیاری..  با بابا خیلی از دستت عصبانی بود .... بهتره امروز دم دستش نباشی و-

 ت از سرت برنمیداره و گیر میده.سروز د تا چند این تنها راهه.... وگرنه خودت که میشناسیش.

دش هم نمیدانست قرار وروی تخت دراز کشید.خ در تاریکی اتاقش بر ستایش در سکوت به سمت اتاقش رفت و

به او کینه ورزی کند. بهتر نبود در همینجا غائله را ختم میکرد و پس بدل بگیرد و نسبت  است تا کی کینه سینا را

 از این نسبت به او خونسرد و بی تفاوت رفتار مینمود؟

و پس از قفل نمودن در بار دیگر دراز کشید. صدای اتاقش رفت در سمت  هبه آرامی ب ؛ا بصدا درآمدن زنگ درب

ستایش اکنون بوضوح میتوانست صدای  ثنا بگوش میرسید و ش ومادر بش مریم خانم وخانواده اش با پدرو خوش و

را گرفت.بسرعت کمد  ثنا با شراره احوالپرسی نمود و شراره سراغ او خوش و بش سینا با مادرش را نیز بشنود.

 یک مانتوی خفاشی مشکی به همراه شال زرشکی. لباسش را گشود و اولین لباسی را که دم دستش دید پوشید.

 را گشود و پس از کشیدن نفسی عمیق و تمرین لبخند وارد هال شد. در آنگاه قفل

 سالم برهمگی... خیلی خیلی خوش آمدید.-

را  روی سینا که مردد او روی همه لبخند زد.حتی بر بر او احوالپرسی کردند و او همه از جای برخاستند و با

 مینگریست و توقع این لبخند را نداشت.

 یالد جای گرفت و میالد را ازمادرش ستاند:م سپس در کنار شراره و

 میالد جان، عزیزم...بیا پیش خاله.-

 با او سرگرم شد تا مجبور نباشد نگاه های خشمگین پدرش را ببیند و شرمزده گردد. و

نموده .چرا که کوکب پس از  ا تشکر کرد که آن داروهای معجزه گر را برای همسرش تجویزنآقای میالنی از سی

 ا که از رفتار صبح ستایش شاکی بود با گله مندی گفت:نسی شب قبل شده. از ا خیلی بهترمصرف آنه

نمیدونم چرا ستایش خانم فکر کردند با پس گرفتن حق ویزیت بهشون توهین شده و اگه من باعث شدم همچین -

انم که جای مادر فکری بکنند جدا عذر میخوام اما خدا شاهده که من منظور بدی نداشتم نمیتونستم از حاج خ

 بنده هستن حق ویزیت بگیرم.

 ستایش که میدید همه چیز برعلیه اوست و همه منتظر توضیح او هستن همچنانکه نگاهش برروی میالد بود گفت:
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 معذرت میخوام اگه موجب ناراحتی شما شدم...-

 د:ی بیرون داد و لبخند زباال گرفت و نگاهش در نگاه مشکی سینا گره خورد. سینا نفس برای لحظاتی سرش را و

 خواهش میکنم.-

 چای و شیرینی برگشت و با خنده گفت: یثنا که به آشپزخانه رفته بود با سین

 .حاال که سوتفاهمات برطرف شده شیرینی میل بفرمایید-

 ره روراش سپس ثنا به سراغ دیگران رفت. در پیشدستی قرار داد و سینا شیرینی را برداشت و به سینا تعارف کرد. و

 به او  گفت:

 ثنا جان ، ستایش میگفت تو میتونی کسی رو پیدا کنی .پیدا کردی؟-

 ثنا استفهام آمیز به او نگریست:

 کسی رو پیدا کنم؟برای چه کاری؟-

 شراره روبه ستایش پرسید:

 ستایش، مگه تو راجع به منشی چیزی به ثنا نگفتی؟-

 رفتن با میالد بود گفت: ستایش همچنان سرگرم ور

 نه.. فراموش کردم.. خودت بهش بگو.-

الزم شد به سینا بگم برات دارو تجویز کنه... داداش... لطفا یه نسخه از داروهای  این هوش وحواست. هم با تو-

 آلزایمر برای ستایش بپیچ...گمونم حسابی بهش نیاز داشته باشه.

 سینا گفت:

بنده فکر میکنم ستایش خانم از حافظه ای بسیار قوی  چین بیماری دچار بشن... اتفاقامخدا نکنه ایشون به ه-

سال ازش بگذره..درست نمیگم ستایش  برخوردارند و به سختی میتوانند چیزی را فراموش کنند حتی اگه چند

 خانم؟

 گفت: بنابراین لبخندی تصنعی زد و نمیدانست چه بگوید. ستایش با گله مندی نگاهش کرد و

را ندارند اما ناخودآگاه در  بعضی آدمها ارزش حفظ شدن در خاطرات ما وقتها و وهلل چی بگم... گرچه بعضی--

اتفاقات خوش خیلی راحت از  برعکس برخی آدمهای خوب و به سختی از یاد میروند و حافظه مان میمانند و

 فراموش میشن... شما اینطوری نیستید؟ ذهنمان پاک میشن و
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یکشد و همه به آنان مینگرند حتی میالد که با چشمان خاکستری برای لحظاتی بنظر رسید که هیچکس نفس نم

شراره که مجلس را چنین میدید سعی کرد آنرا از  در سکوت انگشتش را می مکید. واش به ستایش مینگریست 

 سکوت خارج و بحالت طبیعی بازگرداند:

 ی؟ا... دختر... مگه سفارشات من جزئی از خاطرات خوب توان که فراموششون میکن-

 به او توهین شده. همه بجز سینا که از درون حرص میخورد و حس میکرد همه را به خنده انداخت. و

 ثنا درحالیکه شیرینی اش را بردهان گذاشت گفت:

 برای تمام وقت منشی الزم داری؟-

 شراره پاسخ داد:

بعدازظهر...کسی را سراغ  صبح و اونو به مهد سپردم ماهه شد و فعال فقط واسه بعداز ظهرها...بعدا که میالد چند-

 داری؟

 ثنا با اطمینان پاسخ داد:

 آره...دوسه نفرو میشناسم که دنبال کار میگردن... ازشون میپرسم وفردا بهت خبر میدم..-

 هم مثل خواهرت فراموش نکنی.. دستت درد نکنه ثنا جان... امیدوارم تو-

 ل گوش ستایش پرسید:مجلس بار دیگر در همهمه وگفتگو فرو رفت وشراره بغ

 چه خبر؟-

 ستایش پاسخ داد:

 هیچی...اوه راستی... بهت گفتم اون پسره ، حسام تماس گرفت؟-

 شراره با ناباوری به او زل زد:

 شوخی میکنی!-

 نه بابا...چه شوخی ای؟ چندشب پیش تماس گرفت....-

 رو از کی گرفته بود؟شماره تلفنت -

 ستایش شانه هایش راباال انداخت:

 نمیدونم...-

 چی چی میگفت؟-

میگفت دوست داره باهام در تماس باشه و یکی دوباری منو ببینه... میگفت اگه به توافق رسیدیم باهم ازدواج -

 میکنیم واگه نرسیدیم ازهم جدا میشیم..
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 خب ..توچی گفتی؟-

 کردم.وقتی قول داد که حرف حرف من باشه واگه ازش خوشم نیومد به آسونی کنار میره قبول -

 شراره ذوق زده به او چشم دوخت:

شما میتونید باهم خوشبخت بشید...خصوصا اینکه  جدا؟ ...باورم نمیشه که قبول کرده باشی... حسام پسر خوبیه و--

 دوستت داره.

احتماال سخنانش را شنیده بود در خود فرو  ستایش سرش را باال گرفت و با مشاهده سینا که به او زل زده بود و

 ..رفت.

                                             ******************* 
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  زدهمسیفصل    

 

 شراره!-

 بله داداش.-

 میتونم باهات حرف بزنم؟-

 آره ...بگو...-

 منوچهر کنارت نیس؟-

 نه داداش... منوچهر رفته دوش بگیره...اتفاقی افتاده؟-

 ا آهی کشید و گوشی را از این دست به آن دست سپرد:سین

 نه..چیزی بپرسم راستشو بهم میگی؟-

 آره ...بپرس.-

 سینا تردید را کنار گذاشت و گفت:

 ستایش داره اون پسره ،حسام رو میبینه؟-

 شراره خندید و گفت: با دلهره منتظر پاسخی شدکه از شراره بگوش برسد. و

 بلد شدی؟ چه حافظه خوبی داری...! تو اسم اون پسر رو چطوری-

 طفره نرو و جوابم رو بده...-

اگه ازهم خوششون اومد باهم ازدواج کنن...این چیزیه که  نه داداش... هنوز که نه..، اما قراره همدیگرو ببینن و-

 ستایش میگفت...

 باهاش حرف بزنه؟ مگه تو نگفتی ستایش حاضر نشد شماره تلفنش رو بگیره و-

 اما ظاهرا حسام دست بردار نبوده و تونسته شماره تلفن ستایش رو پیدا کنه و بهش زنگ بزنه. چرا...-

 پس حاال اونا باهم درتماسن، درسته؟-

نه هنوز... گمون نمیکنم ...اونطور که ستایش میگفت حسام یکبار تماس گرفته و حرف زده... فقط همین... حاال -

 پرس و جو میکنی؟و س شدی چرا تو نسبت به این موضوع آنقدر حسا

... خب... اگه حساس نشدم ، فقط یه ذره کنجکاو شدم ...آخه دیشب شنیدم راجع به اون پسره حرف میزدین-

 دوست داره بزودی منتظر یه جشن عقد حسابی باشیم... اینطور که تو میگی و پسره ستایش رو

 ر این روز هستم...انشاهلل که همینطور بشه که تو میگی.... من خیلی وقته منتظ-
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 کاری نداری؟ هم سالم برسون. خب دیگه مزاحمت نمیشم برو به میالد برس... به منوچهر-

 نه مرسی.... مامان و بابا رو سالم برسون...خداحافظ.-

 خدانگهدار.-

نه...  ؟اماآه ...خدایا...نکنه سینا به ستایش عالقه مند شده»را درهم کشید شراره گوشی را گذاشت و با تحیر اخم ها

این امکان نداره...اون چشم دیدن ستایش روهم نداره چطور ممکنه عاشقش شده باشه؟ اما اگه عاشقش نیس پس 

 «چرا آنقدر نگران ارتباط ستایش و حسامه؟ منکه سردرنمیارم...

 بغل گوشش گفت: را در آغوش کشید و با گریه پسرش او

من باشه...دایی سینا عاشق شده عزیزم...اونم عاشق  وگمونم حق با تو اولین نفری هستی که این رو دارم بهت میگم-

 . چه کسی.... دشمن جونش... خدا بخیر بگذرونه

قطع تماس سرش را بر پشتی صندلی نهاد ودیده به سقف دوخت.خانم منطقی)ویزیتور(  سوی دیگر سینا پس از در

 به در زد و وارد شد:

 آقای دکتر... تشریف نمیبرید؟-

 حال وهوای خود خارج شد و گفت: سینا از

 رو قفل میکنم. چرا دارم راه می افتم... شما میتونید برید...خودم درها-

 پس با اجازتون...-

 یزی راچه چخودش هم نمیدانست  پریشان. تنها با دنیایی افکار ضد و نقیض و را تنها گذاشت. را بست و سینا در

 امتنفر بود که بشنود ی امد. که از رابطه ستایش و حسام بدش میتنها چیزی که میدانست این بود  میخواهد و

به  شاید ک حس خودخواهانه و موذی بجانش افتاده بود و رهایش نمیساخت.ببیند ستایش با مرد دیگری است. ی

عشقی که ستایش تمام احساسش را بپای او ریخت و او با خودخواهی از خاطر که او اولین عشق ستایش بود.  این

 را بپای عشق نوشته... ر او گذشت و اندیشید ستایش دچار توهم شده و محبت برادرانه اوکنا

رابطه لعنتی اش با حسام نمیتواند به  آه خدایا... همه چیز در مغزش بهم ریخته بود و نمیدانست چرا جز ستایش و

 موضوع دیگری بیندیشد...

 امشب باید اقدامی میکرد اما چه اقدامی؟ وی منزل رفت.روپوش را از تن خارج ساخت و پس از قفل نمودن درها بس

                                    ********************* 
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 دهمچهارفصل  

 
ب ساعت به نیمه ش با برخاستن صدای تلفن ابتدا نگاهی به ساعت انداخت و آنگاه به سمت تلفن خیز انداخت. 

باید قبل از اینکه زنگ تلفن بقیه را بیدار کند تماس را برقرار  احتماال حسام بود که تماس میگرفت. نزدیک میشد و

 میساخت.گرچه هم پدر و مادرش هم ثنا با صدایی که از کولر برمیخاست به آسانی متوجه زنگ تلفن نمیشدند:

 الو...آقا حسام؟-

 ی پیچید:صدای مردانه ای در گوش

 ببخش نومیدت کردم...من حسام نیستم...سینا هستم...-

 روی صندلی وارفت: ستایش بر

 آقا سینا؟ سالم...اتفاقی افتاده؟-

 سینا پوزخند زد:

 چه اتفاقی؟... زنگ زدم بهت بگم فردا میخوام ببینمت...میتونی سری به مطبم بزنی؟-

 اگر حرفی دارین حاال بزنید... گوش میکنم...-

 تم فردا بیا... پشت تلفن نمیتونم بگم..گف-

 روز ناراحتین؟ نکنه هنوز بابت اون-

 نه... موضوع این نیس.-

 خب... من نمیدونم مطبتون کجاس... آدرس بدین.-

 سینا آدرس داد و افزود:

 منتظرم. 8ساعت -

 الاقل بگید راجع به چیه؟

 شب بخیر.فردا میفهمی... -

 شب بخیر.-

تواند داشته باشد...شاید میخواست یاو چکار م نمیدانست سینا با روی تخت انداخت. را بر گوشی را گذاشت و خود

بابت گذشته از او عذر بخواهد.. اما نه... او از هیچکس عذر نمیخواهد..او مغرورتر از آن بود  گذشته را پیش بکشد و

 بخواهد.. محال بود. که گهگاه حق را به دیگران بدهد وعذر
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نه  او بی اعتنا باشد.. آن لعنتی تالش کرد نسبت به تلفن سینا و مالقات فردا با گر دست گرفت وبار دی مجله را

 خودش مهم بود و نه سخنانش وارزش آنرا نداشت که شبش را بخاطر او خراب کند...اصال ارزشش را نداشت...

                                          *********************** 
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 دهمپانزفصل 

 
بزک  یک زن سالخورده که بهمراه دختری جوان و جز با تردید پای درون مطب نهاد و نگاهی به اطراف انداخت.

 که همگی از دختران جوان و خوش قیافه بودند. م میخوردچش سه بیمار دیگر به ؛روی صندلی نشسته بود کرده بر

و منشی نیز... ستایش که برای اولین بار با آن تعداد دختر جوان و خوش قیافه در مطب یک پزشک حتی تزریقاتی 

ودرا خ شرط میبندم همشون بخاطر جناب دکتر اومدن نه بخاطر بیماری. برخورد میکرد لبخندی زد و زیرلب گفت:

 به منشی رساند:

 سالم خانم... وقت بخیر-

 خانم منطقی به چهره اش نگریست:

 م... بفرماییدسال-

 ببخشید مزاحم شدم.. به آقای دکتر بفرمایید میالنی اینجاست...ستایش میالنی.-

 لبخندی برلب خانم منطقی نشست و گفت:

 آهان..بله.. اتفاقا ایشون سفارش کردند که اگه شما تشریف آوردید بهشون اطالع بدم...تشریف داشته باشید.-

 خل شد و طولی نکشید که بازگشت:از جا برخاست و در مطب را گشود و دا

 آقای دکتر گفتند چند دقیقه ای تامل بفرمایید مریضها مرخص بشن... بفرمایید بشینید.-

 ستایش نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

 پس تا ایشون کارشون تموم میشه من میرم و برمیگردم... با  اجازه.-

 بفرمایید.-

او درحالیکه از شدت انتظار کالفه میشود سینا با  لذت میبرد و شا از منتظر گذاشتننحس میکرد هنوز هم سی

 با خودخواهی و تکبری که خاص اوست. میگذراند. وی پا میندازد و با بیمارانش وقتبرر خونسردی پا

 شب نزدیک میشد که راه بازگشت را پیش گرفت .دعا دعا میکرد سینا 9به خیابانهای اطراف سری زد و ساعت به 

 ظار گذاشته باشد هرچند به اندازه دقایقی.را به انت

قدم زنان  چون به مطب رسید منشی را درحال جمع کردن وسایلش مشاهده نمود وهیچ بیماری به چشم نمیخورد.

 را به خانم منطقی رساند و گفت: خود

 سالم... خسته نباشید.-
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 منشی نگاهش کرد و لبخند زد:

 ستن.سالم...آقای دکتر خیلی وقته منتظرتون ه-

 می بخشید دیر شد...-

 خواهش میکنم...بفرمایید-

 با مشاهده سینا که پشت پنجر ایستاده بود گفت:ستایش در مطب را گشود و 

 سالم...-

 سینا بسویش برگشت و گفت:

 ..9قرار داشتیم نه  8ساعت  قرار برات هیچ معنایی نداره....محض یادآوری باید عرض کنم که ما مثل اینکه قول و-

 داخل شد: را بست و یش درستا

اینجا بودم این شما بودید که سرتون شلوغ  8آقای دکتر... اما باید خدمتتون عرض کنم که بنده ساعت  ببخشید-

 بود و وقت نداشتید..

 تو فکر میکنی هر مریض چقدر وقت میبره تا ویزیت بشه؟ نیم ساعت؟ -

 ستایش که از برخورد او خوشش نیامده بود گفت:

 جا نیومدم توبیخ بشم.کاری دارید بفرمایید واال من کارهای نیمه تموم زیادی دارم که باید بهشون برسم.من این-

 روی میز انداخت. آنگاه عینکش را برداشت و بر سینا چپ چپ نگاهش کرد و

 .بشین-

وبرویش ست رسینا صندلی را برداشت و در برروی پاهایش قرار داد. روی اولین صندلی نشست و کیف را ستایش بر

 نشست:

 اون پسره حسام، جدیه؟ ستایش... موضوع تو و-

 پیش از آنکه ستایش جوابی بدهد منشی به در زد و وارد شد:

 آقای دکتر، من میتونم برم؟-

 را از نظر گذراند: دو با نگاهی کنجکاوانه آن و

 بله .شما میتونی بری.-

 شب بخیر-

 شب بخیر-

 رفت: ستایش نگاهش را از او گرفت و با کیفش ور ایش خیره شد.دیگر به ست را بست و سینا بار در
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 میتونم بپرسم شما موضوع آقا حسام رو از کی شنیدین؟ شراره؟-

 اون دقیقا چه رابطه ای باهم دارین؟ و فرض کن اینطور باشه...جواب منو بده... تو-

 ستایش با اخمهایی درهم نگاهش کرد:

 وشتون خورده؟شما تا حاال اسم حریم خصوصی به گ-

 سینا پوزخند زد:

 حریم خصوصی؟! آیا با خودت فکر نکردی این حریم خصوصی جنابعالی آبروی خانوادتو میبره؟-

 اینبار نوبت ستایش بود که پوزخند بزند:

 چه جالب!! خوبه که میگین آبروی خانواده من نه خانواده شما....الاقل اینقدر حالیتون هس!-

 ابطه ها به هیچ جا ختم نمیشه جز بدنامی...میفهمی اینو؟بس کن ستایش! اینجور ر-

بعله...اینو میفهمم! اما اونچه که نمیفهمم اینه که این موضوع چه دخلی به شما داره؟ بنده نه خواهرتونم نه -

 دخترخالتون... هرکاری دوست داشته باشم انجام میدم وهرچقدر که بخوام  میتونم با آبروی خانوادم بازی کنم...

 اعتراض دارید؟

 سینا خشمگین از جای برخاست:

 دیوونه شدی؟ زیرپا بگذاری؟و ارزشه که حاضری بخاطرش همه چیز ر یعنی این پسر آنقدر با -

 ستایش نیز از جا برخاست:

وهیچ چیز جز  اونوقتا دیوونه بودم که بخاطر شما حاضر بودم همه چیزم رو فدا کنم... خیر...تازه دارم عاقل میشم..-

ا وقتا نه تنه حتی اون کسی که عاشقم بود و التماسم میکرد اجازه بدم بیاد خواستگاری...اون رو نمیدیدم. شما

 ...های عالم دوطرفه هس و دل به دل راه داره....آه خدا دیوونه که احمق هم بودم...احمقی که فکر میکرد همه عشق

مالمت  را مورد بازخواست و ا به چه حقی میخواست اوسین ت.خرا از مطب بیرون اندا را گشود و خود خشمگین در

 به او خواسته هایش را او بازی کند و قرار دهد؟ آیا فکر میکرد هنوز هم میتواند مثل عروسک خیمه شب بازی با

تحمیل کند؟...گرچه بین او و حسام هیچ ارتباطی نبود جز یکبار تماس تلفنی اما دوست داشت سینا بیندیشد بین 

 او هیچکس در دلش نیس... جز تا ابد منتظرش میماند و ستایشرابطه جدی است تا فکر نکند  آنان یک

                                   ********************* 
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  زدهمشانفصل  

 

بار دیگر سینا باشد به او با بدترین وجهی  با خود عهد بست اگر با صدای زنگ تلفن خشمگین از جا برخاست و

 برخورد کند اما با شنیدن صدای حسام خشمش فروکش کرد و حالش را پرسید:

 سالم آقا حسام... خوبید؟-

 بد نیستم...شما چطورید؟-

گر ا بیراه نگفتم..مگه قرار نشد شما یه تک بزنید و و منم خوبم...فکر کردم مزاحم آخر شبید و خوب شد بهتون بد-

 موقعیت من جور بود تماس بگیرم ؟

 تک زنگ زدم خبری نشد... چرا...اما هرچه منتظر شدم و-

 تک زنگ زدید؟ کی؟-

 دیشب...-

 هم قطع کرده بودم ...حالم زیاد خوب نبود... دیشب؟! آهان.... دیشب زود خوابیدم و تلفن رو-

 نیستم.. پس من مقصر-

 عذر میخوام...-

 دراز کشید:روی تخت  وگوشی بدست بر

 شما بالخره درستون رو تموم کردین؟-

مدرسه باشم و تدریس کنم در مغازه پدرم کار میکنم... اینکه بله با اجازتون... دوساله درسم تموم شده و حاال بجای -

 شما چکار کردید؟ ادامه دادید؟

 ستایش نفسی بیرون داد و گفت:

 نه...عالقه ای به ادامه تحصیل نداشتم...-

ه مشغول مطالعهم  ن فکر میکردم خیلی به مطالعه عالقه مند باشید چون میدیدم فاصله خونه تا مدرسه رواما م-

 میبودید.. چطور همچین آدمی عالقه ای به ادامه تحصیل نداره؟

م دیگه ا گرفتشاگرد کالس باشم اما وقتی دیپلمم ر نخب... تا دبیرستان تحصیل میکردم دوست داشتم بهتری-

 چند تا خواهر و برادر دارید؟ درخودم ندیدم... از خودتون بگید. خوندن رو حوصله درس

تا خواهرهام هم همینطور... حاال فقط من و  دو ما دوبرادر و سه خواهریم... برادرها ازدواج کرده و جدا شدند و-

 برادر دارید؟ و شما چی؟ چند خواهر مادرم خونه هستیم. و بعالوه پدرخواهرکوچکم 
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 خواهرم مجردیم... شده و من و خواهر و یه برادر دارم... برادرم ازدواج کرده و جدامن یه -

گمان میکنم خواهرتون رو دیده باشم...یه وقتایی با شما و شراره خانم میدیدمش وچون مسیرش با شما یکی بود -

 حدس میزدم خواهرتون باشه...شما دوقلو بودید؟

 دارن...بعله دوقلوهایی که هیچ شباهتی بهم ن-

 ایشون چکار میکنن؟-

 ثنا در رشته مامایی درس میخونه... ترم آخره.-

 آهان بله...ستایش خانم...!-

 بله؟-

 میتونم ازتون خواهشی داشته باشم؟-

 بفرمایید...-

 و ببینیم...برای شما اشکالی نداره؟ راستش.. خب... میخوام خواهش کنم فردا همدیگر-

 داد: ستایش برجای نشست و مردد پاسخ

 خب... نمیدونم... چه ساعتی؟-

 خوبه؟ 6ساعت -

 ؟ خوبه.. کجا؟6ساعت -

 در پارک ملی... مطمئن باشم میای؟-

 بله.. میام...کاری ندارید؟-

 نه...شب بخیر... خدانگهدار.-

 شب بخیر.-

شده  ا اکنون دیرام تازه پس از قطع تماس بود که دانست چه اشتباهی کرده و نباید این قرار مالقات را می پذیرفت.

بود و راهی جز مالقات با حسام نداشت .شاید بقول شراره نباید آنقدر سخت می گرفت و باید به عاشقی که اینهمه 

 سال به انتظارش نشسته و ازدواج نکرده بود مهلت میداد تا بااو ارتباط برقرار کند..

                                      ******************** 
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 دهمهففصل  

 
 لباس پوشیده و مهیای رفتن بود که مادرش صدایش زد:

 ستایش... مادر... پدرت میگه بیا دم مغازه کارت دارم...-

 را گشود: ستایش درحالیکه ساعتش را به مچ دستش می بست حیرتزده اخمهایش را درهم برد و در

 ره؟بابا با من کار دا-

 آره مادر... پدرت تلفن زد و گفت اگه ستایش میخواد بره بیرون بهش بگو یه تک پا بیاد دم مغازه کارش دارم...-

 ستایش شانه هایش را باال انداخت:

 یعنی چکارم داره؟ به شما نگفت؟-

 نه ..حرفی نزد... یادت نره حتما بری.-

 چشم مامان... حتما میرم.-

 میدانست پدرش برسر می انداخت با پرچادر رژلبش را زدود. درحالیکه چادر را راه افتاد.کیف را برشانه انداخت و ب

 ببیند در خیابان آرایش دارد خوشش نمیاید. هاز اینک

ید راه رس یک کودک سمج چانه میزد که او از پدرش با را به مغازه پدرش رساند. بسرعت راه افتاد و با تاکسی خود

 ت:فبا ستایش صحبت کند. ستایش جلو رفت و گ پولش گذشت تا کودک برود و اوو رسول آقا از خیر بقیه 

 سالم بابا..-

 رسول آقا خیره نگاهش کرد و حتی لبخند نزد:

 سالم... بشین.-

 درهم دید گفت: ستایش که اخمهای پدرش را

 من کاری داشتید بابا ؟ خوبه..با-

 روی صندلی نشست: رسول از پشت دخل خارج شد و بر

 ایی درمورد تو شنیدم میخوام خودت برام توضیح بدی.چیز-

 بار دیگر به چشمان او زل زد و ادامه داد:

 این پسره، حسام کیه؟-
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لکه زبانش ب اتی بنظر رسید نه تنها مغزوظبرای لح زبانش قفل شد. و ستایش مات زده پدرش را نگریست و مغز

 گفت:پدرش خشمگین  متوقف شده. از کار افتاده وتمامی بدنش 

 باهاش چه رابطه داری؟ چرا منو نگاه میکنی؟پرسیدم این پسره کیه و تو-

 ستایش نفسی بیرون داد و دستپاچه شد:

 پسره... منظورم آقا حسام...خب ...خب .. خواستگارمه و...میخواست .. به خواستگاری بیاد.-

 مادر ها به خواستگاری میرن؟ و دردوراز چشم پ حاال ندیدیمش ؟ مگه خواستگارها تا خواستگارته؟پس چرا ما-

 آب دهاش را قورت داد و گفت: ستایش به یخچال مغازه تکیه داد و سعی کرد افکارش را متمرکز کند.

این پسر... زمانی که محصل بودم همه جا تعقیبم میکرد و حتی ازم خواست اجازه بدم به خواستگاری بیاد اما -

 به ازدواج نداشتم ردش کردم... تا االن که دوباره پیداش شده... عالقه ای چون... من ازش خوشم نمیومد و

 رسول آقا گفت: باال گرفت . نفسی بیرون داد و سرش را

 باور کنم که موضوع فقط همینه و جز این چیزی نیس؟-

 از اشک شد : چشمان ستایش پر

 ه که منو راضی کنه...باور کنید بابا... به جون مامان... به جون شما... فقط یکی دوبار تلفن زد-

 رسول دیده از او گرفت و برخاست:

باهاش هیچ قرار مداری نذاشته باشی چون خودت منو میشناسی اگه ببینم  امیدوارم همونطوری باشه که میگی...و-

 بوده مثل حاال صبور نیستم و ساکت نمیشم...میتونی بری... نیا بشنوم غیر از ای

 سید:ستایش از تکیه گاهش جدا شد و پر

 میتونم بپرسم شما این موضوع رو از کی شنیدین؟-

چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که راسته.. در ضمن اگه با اون پسره حرف زدی بهش بگو رسما بیاد خواستگاری...اگه -

 شرایط الزم رو داشت شاید به توافق برسم..

حسام  و نکه پدرش از رابطه بین اوبه هرچیزی فکر میکرد بجز ای ستایش خداحافظی کرد و از مغازه خارج شد.

هیچکس نمیتوانست این دشمنی را درحقش کرده باشد بجز سینا.... اوکه دلش  مطلع باشد... هرچیزی جز این... و

 سوخته بود و بدین وسیله میخواست ستایش را نزد خانواده اش بی آبرو کند... ستایشبرای آبروی خانواده 

 سام، راهی منزل شراره شد.. اوکه موضوع ستایش و حسام را به سینا گفته بود وبنابراین بجای رفتن سرقرار با ح

 موجب شده بود پدرش از این طریق مطلع گردد.
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اید. را بررویش بگش در دعا میکرد شراره منزل باشد و دعا را فشرد. طولی نکشید که به منزل شراره رسید و زنگ در

 ید:در آیفون پیچ دعایش مستجاب گشت و صدای او

 تویی ستایش؟ ! بیا تو.-

بدن را  روز میسوزاند و زاخیس عرق بود وگرما حتی در آن هنگام  را بداخل انداخت. در گشوده شد و ستایش خود

را باد میزد به شراره  را از سر برداشت وآنگاه روسری اش را گشود و درحالیکه خود به التهاب میکشاند. ابتدا چادر

 سالم کرد:

 سالم شراره..-

 شراره که به پیشوازش آمده بود لبخند زد:

 سالم...چی شده یادی از ما کردی؟ توکه از این ناپرهیزیا نمیکردی.-

 را بوسید: دی تصنعی زد و گونه اونستایش لبخ

 از اینطرفا رد میشدم گفتم سری بهت بزنم..تنهایی؟-

 تنهای تنها که نه....میالد هم هس...بیا داخل...-

 را به داخل برد: او نه ستایش نهاد ودستش را برروی شا

 چه خبر؟ خانواده خوبند؟-

 سالم میرسونن... آقا منوچهر رفته؟-

 آره نیم ساعتی میشه... خوب کردی آمدی حوصلم سررفته بود..-

 ستایش مانتو روسری اش را بغل دستش قرار داد و به مرتب نمودن موهایش پرداخت:

 شراره!-

 هان؟-

 رو به سینا گفتی؟موضوع من و حسام  تو-

 نمیخواستی اون بفهمه؟ آره چطور؟-

 اما توکه میدونستی بین ما چیزی نبوده جز یه تماس تلفنی...-

 خب حاال مگه چی شده؟-

 ستایش پوزند زد:

 موضوع رو به بابا گفته.. دیگه میخواستی چی بشه؟-

 شراره متعجب نگاهش کرد:
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 کی ؟سینا؟-

 بابا حسابی باهام دعوا کرد...االن دارم از اونجا میام... از قضیه رو به بابا گفتن وبعله خانم جون... ایشون سیرتا پی-

 شراره به گونه اش زد:

 وای خدا جون... منکه باور نمیکنم...سینا همچین آدمی نیس...تو مطمئنی اون به بابات گفته؟-

حتم کرد که با ارتباط با حسام وقتی رفتم نصی روز قبل ازم خواست برم مطبش و آره که مطمئنم... آخه چند-

 قضیه رو به بابا گفته. دون ندادمیآبروی خونوادمو نبرم و چون من به حرفش م

 اینجا.. صبر کن االن به سینا زنگ میزنم بیاد-

 را گرفت: وگوشی را برداشت و شماره مطب سینا

 سالم خانم منطقی....وقت بخیر...سینا هس؟بعله...ممنون.-

د ستایش با اشاره به او میگفت مزاحم سینا نشو شد. روی ستایش میچرخید منتظر پاسخ سینا همچنانکه نگاهش بر

 «این قضیه باید معلوم بشه»اما شراره زیرلب پاسخ داد

 وچون سینا پاسخ داد:

 الو...-

 شراره گفت:

 سالم سینا...خوبی داداش؟-

 سالم شراره...کاری داری؟-

 میشه بیای اینجا؟؟ دقیقه ای باهات کار دارم. آره..چند-

 حاال؟-

 آره ..همین حاال... چند دقیقه بیشتر وقتت رو نمیگیرم..-

 اتفاقی افتاده؟؟-

 نه...فقط میخواستم ازت درباره یه موضوع توضیح بخوام.. فقط چند دقیقه..-

 ببینم چکار میتونم بکنم.-

 تماس قطع شد و شراره درحالیکه گوشی را میگذاشت گفت:

...آخه اونموقع که من موضوع وز باورم نمیشه سینا همچین کاری کرده باشه نگه پیداش میشه...هتا چند دقیقه دی-

رو میشناسن و میدونن آدمی  هم مامان و بقیه تو نسرسری گرفت...چون هم او رو طرح کردم اصال اهمیتی نداد و

 نیستی که دنبال اینگونه روابط باشی...
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 ش میخواست؟بنظرت اگه اهمیت نمیداد منو تو مطب-

 شراره شاه هایش را باال انداخت:

که  نهک نمیدونم چی بگم... سینا آدم امل و فناتیکی نیس که فکرای قرن پونزدهمی بکنه و مثل پدر و مادرها فکر-

اط ارتب هم در ارتباط باشن ...حتی اونموقع هم که منو منوچهر باهم در با و ببینن یا دختر و پسر نباید همدیگر

 اینکه موضوع رو میدونست اما مخالفتی نمیکرد... بودیم با

 رو سر من بیچاره دربیاره... ششاید حاال میخواد تالفی-

 شاید.-

 صدای گریه میالد از اتاق مجاور شراره را واداشت به سراغش برود و آرامش کند. هردو خندیدند و

 ستایش صدا زد:

 براش تنگ شده... شراره .... اگر میالد بیدار شد بیارش اینجا... دلم-

 شراره با میالد که هوز میگریست از راه رسید:

سینا میگه بچه هرچه بیشتر گریه کنه ریه هاش بیشتر بکار میفتن اما من نه تحمل شنیدن گریشو دارم نه اعصاب -

 درست و حسابی...

 تان ستایش قرار داد:را در دس دهان میالد گذاشت او شراره درحالیکه پستانک را بر ستایش دستانش را گشود و

رو دوس  ما هم مادرخواندگی رسم بود من ترا مادرخوانده میالد میکردم چون میدونم بچه ها اگر در کشور-

 اگه یه بچه میدیدی کلی باهاش وقت میگذروندی. رو داشتی و داری...اونوقتا هم حوصله بچه ها

 سید و گفت:را بو را تکان میداد که گریه نکند او ستایش درحالیکه میالد

 بچه ها پاک و معصومند و من این معصومیت رو دوس دارم...میالد جان..عزیزم...-

 با برخاستن زنگ در شراره به سمت آیفون رفت: آرام گردد. از جا برخاست تا راه برود و میالد  

 گمونم سینا باشه...-

 با برداشتن گوشی افزود: و

   خودشه ...بیا تو سینا-

 روسری اش زمین نهاد تا مانتو و ستایش میالد را بر شراره به پیشوازش رفت و سینا داخل شد. را زد و شاسی در

 را بپوشد .صدای شراره میامد که سینا را بداخل فرا میخواند:

 بیا تو...-

 من وقت زیادی ندارم شراره... مریضها منتظرن.-
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 زیاد وقتت رو نمیگیرم..-

ستایش با دلخوری سالم کرد و سینا پاسخش  ه ستایش برجای متوقف ماند.با مشاهد سینا با کج خلقی داخل شد و

 را داد:

 سالم...-

 به شراره گفت: همچنانکه بردرگاه هال ایستاده بود رو و

 روخدا حرفت رو بزن که باید برم... شراره تو-

 شراره نگاهی به آندو انداخت و آنگاه پرسید:

 قا رسول گفتی؟سینا... موضوع ستایش و حسام رو تو به آ-

 را درهم کشید: سینا که به گوشهایش شک کرده بود اخم ها

 چی؟-

 راجع به ستایش وحسام به آقا رسول حرفی زدی؟ پرسیدم تو-

 نه...چطور؟-

 آخه ستایش فکر میکنه تو این موضوع رو به پدرش گفتی...-

 سینا پوزخند زد:

 گردن.راضی بر ستایش خانم عادت دارن پیش پیش به قاضی برن و-

 ستایش رنجیده خاطر گفت:

 جز شما کی میتونه همچین حرفی زده باشه؟ آخه جز منو شما و شراره کسی خبر نداشت.-

جز منو شما وشراره و منوچهر و بابا و مامان...درسته شراره؟ اونوقتی که تو این موضوع رو عنوان کردی همه -

امت میگفتی من هرچقدر که دوست داشته باشم میتونم با بودن...نه فقط من...در ثانی، مگه شما نبودی که با شه

این حساب به گوش هرکسی هم که برسه  هی خونوادتون ..بوم بازی کنم..خب ..این شما و این آبره اآبروی خانواد

 ..هس؟براتون مهم نیس 

 ستایش غیظ آلود بسوی اتاق رفت:

 آه خدایا... شما چقدر سواستفاده گرید...-

 ن به سینا گیر داده بود:اما شراره همچنا

 روخدا راستشو بگو سیا...تو به پدر ستایش حرفی زدی؟ تو-

 اینبار سینا عصبانی شد و داد زد:
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منو از محل کارم کشوندی که این چرندیات رو تحویلم بدی؟ دارم میگم من این حرفو نزدم...باورت نمیشه برم آقا -

ارا رو دارم نه حوصله خاله زنک بازی رو.. به دوست شریفتون هم روبرو کنم.... من نه وقت اینک بیارم و رسول رو

 هرکی خربزه میخوره پای لرزشش هم میشینه.. بفرمایید

شراره به اتاق  زل شراره خارج شد و بسوی محل کارش رفت.نبا خشمی که تمام وجودش را فرا گرفته بود از م و

 با مشاهده ستایش که به آرامی میگریست گفت: رفت و

 ر سینا نبوده ستایش..باور کن...شنیدی که چی گفت...کا-

 ستایش بغض آلود گفت:

ز همه ا ولگرد و سبکسر؟ توکه بهتر بعله... همشو شنیدم.. وای خدا... آقا سینا فکر میکنه من کی هستم؟ یک دختر-

 میدونی ببین منو حسام هیچی نبوده جز یکی دوتا تماس تلفنی..

 :را برداشت وگفت شراره میالد

رو زد ..ناراحت نباش ستایش.. حاال  رو میشناسیم حتی سینا که عصبانی شد و اون حرفا آره عزیزم... هممون تو-

 که طوری نشده...

بابا برام آبرویی باقی نمونه... حق با آقا  طوری نشده؟ ..نمیدونم چطوری گذاشتم کار به اینجا بکشه وجلو شما و-

 وردم... خیلی پشیمونم..سیناس... من نباید بچه بازی درمیا

 وتند تند دکمه های مانتو اش را بست وگره روسری اش را سفت کرد:

  دیگه مزاحمت نمیشم شراره جان..-

رو خدا با این حال از اینجا نرو.. بذار آروم بشی بعد برو.. همش تقصیر منه نباید حرفی میزدم...منو ببخش  تو-

 سه ..فک میکنی کی به بابات گفت؟میدونستم بگوش پدرت میراگه ستایش..بخدا 

مادر تو هم بابای من.. مقصر خودمم شراره.. خودمم که  دارن هم پدر مهم نیس کی گفته...مهم اینه که همه خبر-

دیگه  یخواستم نمیکرد امروز به مالقاتش میرفتم وعده  به حسام اجازه دادم باهام تماس بگیره ...شاید اگه بابام باز

داشته باشم نمردها کاری  چقدر احمقم... منکه قسم خورده بودم دیگه با نک میدیدن.. آه خدا مای هم منو تو پار

 و شروع کردم..ر میدونستم این ارتباط به جایی نمیرسه پس چرا اینکار و

 شراره دستش را فشرد و گفت: بار دیگر اشک در چشمانش پیچید. و

... هرکسی جای تو بود دلش میخواست کسی که قراره ازش آنقدر خودتو ناراحت نکن...تو کار اشتباهی نکردی-

خواستگاری کنه رو بهتر بشناسه تا بتونه بهش یه جواب درست و حسابی بده، توکه منظورت از اینکارا خوشگذرونی 

 و تفریح نبوده... میخواستی حسام رو بهتر بشناسی...
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 ستایش اشک هایش را گرفت وگفت:

با پدر و مادرم حرف  گه موضوع خواستگاری و این حرفاس دعوتش کنم بیاد خونه وشاید بقول بابا بهتر باشه ا-

نسبت بهش احساسی نداشتم وگمان نمیکنم در آینده هم این  و بکنم...گرچه هرگزر بزنه... آره ، بهتره همینکار

 احساس بوجود بیاد..

 اما اون دوستت داره واین امتیاز بزرگیه.-

 ستایش پوزخند زد:

 وستم داره...یه عشق یکطرفه.آره...د-

 که بعدها دوطرفه میشه!-

 ستایش نگاهش کرد:

هرگز دوطرفه نشد....نه با محبت و توجه نه حتی با نامه  از کجا آنقدر مطمئنی؟ اولین عشق من یکطرفه بود و-

.. من از عشقهای وگل...اه لعنتی...من چقدر احمق بودم...با خودم عهد بسته بودم که دیگه هرگز انقدر حماقت نکنم.

 یکطرفه بیزارم..جز حقارت هیچی به همراه نداره ....هیچی.

 اما اینبارتو نیستی که تحقیر میشی...-

 ستایش همچنان پوزخندزنان ادامه داد:

 نمیفهمی چی میگم؟ نمیخوام به او توئه... اینبار من نیستم که تحقیر میشم...اما از اینکار بیزارم شراره. حق با-

ست بده که بمن دست داد... نمیخوام یکنفر بخاطر من احساس حقارت کنه و تحقیر بشه..هرگز دوست احساسی د

 دارم ...حتی اگه اون شخص خودش بخواد..ن

را و پس اگه مطمئنی که هرگز بهش احساسی نخواهی داشت بهتره ازش بخوای به این تماسها خاتمه بده وت-

 و بعدا بهش جواب رد بدی. بیخیال بشه نه اینکه به خواستگاریت بیاد

 ستایش از جا برخاست وکیفش را برداشت :

 ا هم عذرخواهی کن... دیگه باید برم...نببخش مزاحم شدم شراره جان... از آقا سی-

روزی که دیگر هرگز نمیخواست  زل زده بود را بوسید و از در خارج شد..چه روز مزخرفی بود آنروز. میالد که به او

 ز...تکرار شود..هرگ

                                  ******************** 
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 دهمهیجصل ف

 
 امشب برای دختر رسول آقا خواستگار میاد...-

 سینا دست از خوردن کشید و مات به مادرش خیره شد:

 دختر رسول آقا؟ منظورتون ...ستایشه؟-

 با خونسردی پاسخ داد: پلو زد و مریم خانم قاشقی به زیر

 نه مادر...ثنا.-

 دوباره مشغول خوردن شد: سینا نفسی بیرون داد و

 پسره از اقوامشونه؟-

 اینطور که کوکب خانم میگفت غریبه هس و ثنارو تو بیمارستان دیده و پسندیده..-

 چکاره هس؟-

و با همدیگه آشنا شن...بیچاره کوکب خیلی نگران دختراشه.. خداکنه همدیگرو کارمند اداره برق...قراره امشب بیان -

 عروسی سر بگیره... بپسندن و

 که دوتا دختر بیشتر نداره ونگرانیش بی مورده..   ناو-

 مریم خانم لیوان آبی پر کرد و برای همسرش گذاشت و لیوان دیگری برای سینا ریخت: 

 بیشتر نگران ستایشه تا ثنا...-

 چرا؟یعنی ستایش خواستگار نداره؟-

 اتفاقا کوکب میگه اینقدر که ستایش خواستگار داره ثنا نداره اما بدبختی اینجاس که ستایش بدون اینکه حتی اونا-

رو ببینه جواب منفی میده...اون میگفت مدتی پیش یکی از اقوامشون که دانشجوی پزشکی بوده به خواستگاری 

 باهاش حرف بزنه ... نشده پسره رو ببینه و ستایش رفته اما اون حاضر

 خب... شاید کسی رو دوس داره که اینطوری با خواستگاراش رفتار میکنه...-

نه گمون نمیکنم... مادرش میگفت اونو کشیدم کنار و بهش گفتم اگه خودش کسی رو دوس داره ما حرفی نداریم -

وردش م مادرش در و نی شده و گفته منتظر نبوده پدراما ستایش عصبامیتونه به طرف بگه بیاد خواستگاری  و

 اینطوری فک کنن...

 هم دعوتین؟ امشب شما-
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دعوتش رو رد کردم و گفتم انشاهلل وقتی به توافق رسیدن  نکوکب ازم خواست حداقل منو بابات شرکت کنیم اما م-

 در جشن عقدشون شرکت میکنیم.

 و شنیدن بود گفت: مشغول خوردن توانگر که تمام مدت سرش پایین و

 نظر دختره چیه؟-

گمونم ثنا راضی باشه چون کوکب میگفت ثنا از پدرش خواسته سنگهای گنده جلو پای پسره نندازه و زیاد سخت -

 نگیره.

 توانگر گفت:

 .نباید سخت گرفتدیگه حرف معقول و بجایی زده همینقدر که پسره آدم سربراه و خوش اخالقی باشه -

 رداشت و از جای برخاست:سینا بشقابش را ب

 دستت درد نکنه مامان.-

 نوش جان.-

حظه ای بی اختیار به یاد ل .به آشپزخانه رفت و درحالیکه برای خود یک لیوان نوشابه میریخت به کابینت تکیه داد

ی ی مدر آن لحظه به چه چیز مات به مادرش نگریست. را به او داد و اوگیج و افتاد که مادرش خبر خواستگاری ثنا

ختر آن د اندیشید خدا میدانست اما به تنها چیزی که دوست نداشت بیندیشد ازدواج قریب الوقوع ستایش بود.

ا در ر بداخالق با کینه ای که از گذشته از او داشت .گرچه بداخالق بود وگاه با توهین ها وبی اعتنایی هایش کفر او

س مبهمی از درونش ستایش را میخواست و خیال نداشت را خفه کند اما ح بطوریکه دلش میخواست اومی آورد 

از دوران پرنشاط نوجوانی تا کنون ، از آن هنگام که باهم قایم  او از ابتدا سهم سینا بود.. را با کسی تقسیم کند او

ردار نبستایش نیز در آن روزها برده و فرما. او انقدر هوای ستایش را داشت که هوای شراره را  باشک بازی میکردند و

 نکور دادن واو بفکر کاو بود کافی بود چیزی اراده کند تا ستایش بالفاصله آنرا برایش فراهم سازد .البته تا زمانیکه 

ی محبت و دلسوز پزشک شدن نیفتاده بود و از آن ببعد بود که وجود همه برایش بی تفاوت شد حتی ستایش و

دانی نمود که پس از کنکور تازه متوجه شد ماه هاست که را در خلوتش زن خود آنقدر سخت درس خواند و اش .

قیافه اش درست شبیه جنگلی ها شده.آن هنگام که دیگر  حتی حوصله نکرده موها و چهره اش را اصالح نماید و

 ه ستایش برایش مانده بود و نه دلسوزیها و نگاه های محبت آمیزش.ن

ه ای را که ستایش نگاشته بود با پوزخند بخواند و سپس این غرق شدن در درس و تحصیل موجب شد نامه عاشقان

به او حالی کند که بین آنها جز محبتی خواهر و برادرانه چیزی نبوده وحقش نیس  آنرا به صاحبش بازگرداند و

هم ستایش برای او مثل شراره بود؟.... البته که  بگذارد...اما حاال چی؟ هنوز عشقرا پای  ستایش محبت های او
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نگرد حتی با خشم و قهر... تا او حس کند تمامی بدنش به عرق نشسته بکافی بود ستایش برای لحظه ای به او نه...

 قلبش از حرکت باز ایستاده...چه مرگش شده بود؟ کاش میدانست.. و

                                         **************** 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفحه 75
 

زاده ینوشته : سارا فروغ                                                                                                                                                       ستایش   

      دهمنوزفصل  

 

 از خواستگاری ستایش نزد مادرش رفت و گفت: روز بعد 

مامان... بنظرتون هفته دیگه برای جش نامزدی زود نیس؟ شما کارهای زیادی دارید که انجام بدید کاش الاقل -

 یکماه مهلت میدادن.

 لبخند از لبش دور نمیشد گفت: کوکب که از دیشب تابحال خوشحال بود و

شکر طرفین به توافق رسیدن بقیش حله  را شن ساده گرفتن که یکماه وقت نمیخواد...خداای مادر... یه ج-

 را چه دیدی؟ همین روزا یه خواستگار خوب و آقا پیدا میشه، خدا هم باز میشه و مادر..ایشاهلل بخت تو

 را شسته و خشک میکرد گفت: ستایش درحالیکه پیش دستی ها

اشتیاقی به ازدواج ندارم...از پیوند زدن زندگیم با مردها خوشم نمیاد  قه ویه چیزی رو میدونین مامان؟ من عال-

رو برتر  ...مردها موجوداتی خودخواه و از خودراضی ان که دوس دارن دنیا برمدار اونا بچرخه و فک میکنن خدا اونا

 آفریده...ازشون بدم میاد..

هم نه خودخواه بودن نه از خودراضی..چرا  داشتی اونانشر  و چرا این حرفو میزنی؟ درتمام عمرت با دو مرد حشر-

 فک میکنی همه مردا بدن؟ پدرت بد بوده یا اسماعیل؟

 را خشک میکرد از دستش گرفت نگاهی خیره به ستایش انداخت و بطرفش رفت و حوله ای که با آن پیشدستی ها

 و با خود به سمت میز برد:

 هم حرف بزنیم.. چند دقیقه بشین با-

 روی صندلی نشست: در آشپزخانه را بست و آنگاه بر ستایش

 بفرمایید.-

 کوکب گلویش را صاف کرد و گفت:

ه مرد را با ی شب پیش که از دم در اتاق تو رد میشده صدای گفتگو تو پدرت خیلی نگرانته ستایش... ظاهرا چند-

گرچه اونشب بمن حرفی نزد وطی روز  قرار میذاشتی...باهاش تو پارک  شنیده ... مردی که اسمش حسام بوده و تو

ا کسی ب باورم نمیشد تو بهم گفت... منکه ماتم برده بود و تو کار داره اما شبش همه چیز رو گفت باهم فقط  بعدش

ه قرار یکی دیگ از طرف دیگه با قرار گذاشته باشی... چت شده دختر؟ از یکطرف خواستگارای خوبت رو رد میکنی و

 مارو ببری؟ یمیذاری؟ میخوای آبرو

 ستایش با شرمندگی نگاهش را از مادرش گرفت و به گلهای رومیزی دوخت:
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منکه حقیقت رو به بابا گفتم... بخدا موضوع اونطور که شما فک میکنین نیس... آقا حسام از دوران دبیرستان هرجا -

فته یگه ندیدمش...تا اینکه دوهتا وقتی که دیپلم گرفتم و د .حلش نمیذاشتمممیرفتم مثل سایه باهام بود اما من 

پیش دوباره دیدمش...اینبار اصرار داشت اجازه بدم بیاد خواستگاری... وقتی با مخالفت من روبرو شد گفت اگه با 

یده قول م ,تماس تلفنی و یکی دوبار قرار گذاشتن نظرم عوض نشد و هنوز دوسش نداشتم باهاش ازدواج کنم چند

 زندگیش، بهمین خاطر قبول کردم ببینمش... دست از سرم برداره و بره پی

 نفسی بیرون داد و سرش را باال گرفت:

م برام هیچ اهمیتی نداره... ه ااین پسرهم مثل خواستگارای دیگموضوع فقط همین بود مامان...وگرنه قسم میخورم -

 به جون بابا....به جون شما ...

و آمد همدیگرو میشناسن، شاید تو آروم آروم نظرت عوض  چرا اجازه نمیدی به خواستگاری بیاد؟ آدمها تو رفت-

شد و ازش خوشت اومد..چرا اینطوری با بخت خودت بازی کنی؟بخدا حیفه مادر...هنوز کیوان پسرخاله مهین بپات 

روشنی داره و امسال دانشگاهش تموم  نشسته و گفته قصد داره یکبار دیگه به خواستگاری بیاد..اون آینده خوب و

...میتونه بهترین زندگی رو برات فراهم کنه مادر... جوون خوب و خوش اخالقی هس....دیگه منتظر چی میشه 

هستی؟دست به دست کردن تا کی؟ چرا یخورده بیشتر فک نمیکنی؟مردم آرزوشونه با یه پزشک وصلت کنن 

 اونوقت تو دستی دستی اونو میپرونی؟

 نمیدونم چی بگم...-

دید رو کنار بذار و با یکی از خواستگارات ازدواج کن... زندگی اونقدر که تو فک میکنی الزم نیس چیزی بگی...تر-

شخص  وقتی تووحشتناک نیس.. باور کن مادر جون... تشکیل خونواده سنت پیامبره و همه باید بهش احترام بذاریم 

هرکدوم روکه بهتر دیدی  ف بزن ورو ببین و باهاشون حر اونا خاصی رو درنظر نداری پس اجازه بده خواستگارا بیان.

 برای زندگی انتخاب کن...مطمئن باش خوشبخت میشی مادر...

 باشه...چشم... اما نه حاال...اجازه بدید اول ثنا ازدواج کنه بعدا...-

ندی را گرفته بود لبخ را خشک کند .کوکب که موافقت ضمنی او از سر میز برخاست و رفت تا باقی پیشدستی ها

 زد و گفت: برروی لبش

 دخترم...خیالم رو راحت کردی. یسفید بخت باش-

 به سراغ پخت و پزش رفت... و

                                                   ****************** 
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 مبیستفصل  

 
گذشته و چیزی به نیمه شب باقی نمانده بود اما  11ت از شماره منزل آقای توانگر را گرفت ومنتظر ماند.گرچه ساع

آنگونه که از قدیم خانواده توانگر را میشناخت میدانست مریم خانم  پاسخش را بدهد. و امیدوار بود سینا بیدار باشد

 رمیخوابند و تنها شب زنده دار آن خانه سینا ست مگر آنکه اتفاق خاصی بیفتد و همگی بیدا 10همسرش ساعت  و

 باشند

 صدای سینا در گوشش پیچید:

 .بفرمایید-

 گلویش را صاف کرد و گفت:

 سالم...شب بخیر-

 .سالم علیکم...شب شماهم بخیر...بفرمایید-

 من....ستایشم.-

 باز چه خطایی از بنده سرزده تا شما سراغ مارو گرفتین؟ آهان... ستایش خانم... حالتون چطوره؟-

 «یدونی چطوری اعصابم رو بهم بریزی...اه لعنتی... لعنتی.... خوب م»

 ببخشید مزاحم شدم..زنگ زدم ازتون عذر بخوام... -

 بابت ؟-

 بقول شما پیش پیش به قاضی رفتن..-

 آهان...پس بهتون ثابت شده ما بی تقصیریم و موضوع از جای دیگه آب میخوره...-

 ن... خب دیگه مزاحم نمیشم...خدانگهداربله...به همین خاطر زنگ زدم عذر بخوام... امیدوارم منو ببخشی-

 ستا...-

او چکار میتواند داشته باشد که نامش را صدا بزند اما دیگر خوش نداشت صدایش را بشنود  نمیدانست سینا با

ز اصال خوش نداشت ا وگوشی را گذاشت .خیلی با خود جنگیده بود تا توانست دلش را راضی به این تماس کند و

 و هقضاوت اشتباه کرد میکرد. را را ارضا کند اما باید اینکار ینا مایه بگذارد و خودخواهی اوغرورش در برابر س

 مجازاتش همین بود که زنگ بزند و عذر بخواهد...

 بالفاصله تلفن زنگ خورد و او گوشی را برداشت:
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 بله؟!-

 چرا آنقدر عجولی و نمیذاری حرف بزنم؟-

 ستایش با دلخوری گفت:

 حرف دیگه ی مونده بزنید؟تید بگید گفتید وطبق معمول چیزی نبود جز تحقیر و طعنه...شما هرچی خواس-

 آه خدا.... ستایش.... چرا آنقدر بدبینی؟ من کی طعنه زدم و تحقیرکردم؟-

 ستایش بغض آلود پاسخداد:

دم.. خیلی همیشه این من بودم که عذر خواستم و طلب بخشش کردم حتی اگه مقصر نبو همیشه...همه وقت... و-

اقرار میکنم این دلبستگی حماقت بارترین  رو بشناسم بهتون دل بسته بودم و خب... اقرار میکنم بی آنکه شما

 اشتباه زندگیم بود و اگه این حس خودخواهی تونو ارضا میکنه حاضرم بابت این اشتباه هم عذر بخوام..

 صدای سینا در گوشی پیچید: او بستند. اشکها به آرامی برگونه هایش روان شدند و راه صحبت را بر 

 دوس داری تا آخر عمرم منو بابت این اشتباه سرزنش کنی؟ ستایش... یعنی تو-

رو سرزنش نمیکنم...خودم رو سرزنش میکنم....من خیلی احمق بودم که فکر نمیکردم اون حمایت ها و  شما-

 دلسوزیها برادرانه بوده نه چیز دیگه...

 ازدرون خودخوری میکرد گفت: رامشش را حفظ کند وسینا که سعی داشت آ

چرا هربار که میخوام باهات حرف بزنم این موضوع رو پیش میکشی؟این موضوع مال گذشته س ومثل خیلی از -

حرفا کی رو میخوای آزار بدی ؟خودتو یا  نموضوعات دیگه که فراموش شده باید فراموش بشه...من نمیدونم با ای

 گه ای نیس که دربارش حرف بزنیم؟ببین ستایش...من از تو خواهشی دارم..آیا موضوع دی منو؟

 ستایش در سکوت به او گوش داد .سینا ادامه داد:

 الو ستایش...گوشی دستته؟-

 بعله.-

 سینا نفسی بیرون داد و گفت:

 من به خرید میای؟ با-

 اخم های ستایش درهم رفت و باتعجب گفت:

 با شما بیام خرید؟ خرید چی؟-

 رو قبول داره. کادو تولد برای شراره... اینطور که پیداس شراره فقط سلیقه تو-

 ستایش مردد پاسخ داد:
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 نمیدونم...باید فکر کنم.-

فرداشب بعداز تعطیلی مطب منتظرتم.. تولد پس فرداس و ما وقت زیادی نداریم...اینو فراموش نکن..خب.ببخش -

 میکنه حاضرم یک میلیون بار عذر بخوام..شب بخیر و خدانگهدارناراحتت کردم اگه عذرخواهی چیزی رو عوض 

 شب بخیر.-

گوشی را گذاشت و پوزخند زد. عجیب بود که برای اولین بار پس از صحبت با سینا احساس تنفر پیشین را 

ا اه سینننه خشم و نه هیچ حس دیگری... گویا اینهمه سال منتظر یک عذرخواهی بوده تا بتواند گ نداشت...نه تنفر و

 و تحقیر خودش را ببخشد...

                                          ******************* 
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 مبیست و یکفصل    

 
 بخره... اجازه میدید برم؟ مناسب واسه شراره مامان...آقا سینا ازم خواسته باهاش برم خرید تا بتونه یه کادو-

 کوکب نگاهی به سراپای او انداخت و پوزخند زد:

 توکه آماده رفتنی دیگه واس چی اجازه میگیری؟-

 درمیارم.. و لباسامو خب....اگه شما اجازه ندید نمیرم-

 مگه قرار نبود با ثنا و آقا عمران برین خرید؟-

 ه...امروز من با اونا نمیرم و خواهر آقا عمران میر-

 با این قیافه با آقا سینا میری خرید؟ میخوای آبروشو ببری؟-

 ستایش نگاهی به سراپای خودانداخت و گفت:

 وضعم چشه؟ مگه سرو-

چش نیس؟با اون صورت زرد و زال وبیرنگ... یه ذره بخودت برس... برو مادر...ناسالمتی سینا یه پزشکه ، باید -

 مراعات اونو بکنی...

 ای مادر...-

 او ایراد بگیرد: رژلب زد و راه افتاد بی آنکه بگذارد مادرش یکبار دیگر از اتاق بازگشت و قدری رژگونه وبه 

 طول بکشه...10و 9از تعطیلی مطب بریم، احتماال تا  اگه دیر شد نگران نشین...قراره بعد-

 پس تو از حاال کجا میری؟-

 میرم یه سر به کتابخونه بزنم...فعال خداحافظ.-

 حافظت باشه مادر.خدا-

قی دقای در عین حال نگاهی به ساعتش انداخت. با گام های شمرده به سمت کتابخانه راه افتاد و از منزل خارج شد و

مدتها میشد به کتابخانه نرفته وکتابی به امانت نگرفته بود  میگذشت و هنوز اذان شب گفته نشده بود. 7از ساعت 

در عین حال که کتابی میگرفت میتوانست مدتی از وقتش را به مطالعه  بود.و امروز بهترین فرصت برای اینکار 

 مجالت و روزنامه ها بگذراند تا هنگام مالقات با سینا برسد.

این  از مطمئنا بیشتر تا ساعت هشت و هنگام تعطیلی کتابخانه در آنجا بود و آنگاه آرام آرام بسوی مطب رفت.

ا رها ر ا تمام شود و اگر تا رسیدن به مطب هنوز کارش تمام نشده بود اونمیتوانست وقت تلف کند تا کار سین
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اهم داشته ب را دو نمیتوانست هر باید بین خرید وکار یکی را انتخاب میکرد و سینا زل بازمیگشت.نمیساخت و به م

 نه به قیمت عالف گذاشتن او. باشد.

د هنوز یک بیمار در پذیرش دیده میشد. ستایش به هنگامی که پای به مطب نهاد چیزی به هشت و نیم نمانده بو

 سمت منشی رفت و لبخند زد:

 سالم خانم...خسته نباشید.-

 خانم منطقی نگاهی به او انداخت و لبخند زد:

 سالم...شما باید خانم میالنی باشید درسته؟-

 داد: ستایش پاسخ

 بله...-

 منشی از جا برخاست:

 .ن بهشون خبر بدم...لطفا بشینیدآقای دکتر خواستند وقتی شما اومدی-

 ممنون-

 بسوی اولین صندلی رفت و نشست و طولی نکشید که منشی بازگشت.

 تشریف داشته باشید تا چند دقیقه دیگه ایشون تمام هستن.-

 ممنون.-

ستایش خوشحال شد که  بیمار که دختری خردسال بهمراه مادرش بود از مطب خارج و آخرین بیمار وارد شد.

توجه او  زیبایی که از در داخل میشد بگوش رسید و های زن جوان و یاد معطل نخواهد شد که صدای گامامشب ز

او مستقیم به سمت منشی رفت و منشی با مشاهده او از جا برخاست و لبخند  خانم منطقی را بخود جلب کرد. و

 زد:

 سالم خانم دکتر..-

 زن با تکان سر پاسخ منشی را داد:

 شلوغه؟ آقای دکتر سرش-

 منشی پاسخ داد:

 نه زیاد..اجازه بدید بهشون اطالع بدم.-

 شما زحمت نکشید.-

 زد و آنرا گشود: خود مستقیما بسوی مطب رفت و در و
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 خسته نباشید آقای دکتر...-

 صدای سینا بوضوح بگوش میرسید:

 سالم خانم دکتر...بفرمایید..-

 منتظر میمونم.-

مانتو کوتاه و چسبانی پوشیده ونیم چکمه اش زیبایی خاصی  ز ستایش نشست.صندلی ا با فاصله دو را بست و در

 به اندامش میبخشید.

 به زن پرسید: منشی رو

 از اینطرفا خانم دکتر؟خیلی وقته پیداتون نیس..-

 زن پشت چشمی نازک کرد و لبخند زد:

 سه روزه برگشتم.. ماهی رفته بودم اونور آب.. دو دوایران نبودم...یکی -

 هان..بله.. خوشبحالتون.. البد رفته بودید سوئد کنار خانوادتون..آ-

 بله..-

ستایش از جا  همزمان زن و بیمار که زنی میانسال بود از مطب خارج و پشت سر او سینا پای به پذیرش نهاد.

 را محقق میدانست بسوی سینا رفت: برخاستند و زن که خود

 چطورید آقای دکتر؟--

 داد: سینا لبخدزنان پاسخ

 خوبم....شما چطوری خانم دکتر؟خوش گذشت؟؟-

 باهم بخوریم؟ جای شما خالی... وقت دارید امشب شام رو-

 به او گفت: متوجه ستایش شده بود روتازه سینا که گویی 

 شما چطوری خانم میالنی؟-

 ستایش لبخند زورکی زد:

 مرسی...-

 زن نگاهی به ستایش انداخت و بیخیال او شد:

 قای دکتر؟بریم؟چی میگی آ-

 سینا نفسی بیرون داد و گفت:
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شما محبت دارید خانم دکتر...اما امروز نمیتونم...قراره برم خرید....فردا تولد خواهرمه و اگه براش کادو نگیرم کلمو -

 میکنه....

 را باال انداخت: زن شانه ها

 ایرادی نداره.... قرارمون باشه واسه یه وقت دیگه..-

 داده بودید اونوقت اینطوری شرمنده نمیشدم. نگیرید خانم دکتر... کاش از قبل خبر خواهش میکنم بدل-

 میشدم گفتم سری بهتون بزنم....خب ...با اجازه.. از اینطرفا رد-

 جدا ازتون عذر میخوام...-

 مشکلی نیس...خداحافظ خانم منطقی.-

 خداحافظ.-

       ستایش انداخت و رفت و سینا گفت: نگاه دیگری به

 هم میتونی بری.. بردارم و بریم...خانم منطقی شما ببخش معطل شدی ... کیفم رو-

 ممنون دکتر.-

ستایش از او دیده  سینا روپوشش را خارج ساخت و تی شرت پرتقالی اش را که بخوبی اتو خورده بود نمودار شد.

دعوت از  ا مشغول حال و احوال ودرلحظاتی که خانم  دکتر با سین برگرفت و آرام آرام به سمت در خروجی رفت.

را بگذارد و با آن زن برود دیگر تا عمر دارد با او کاری  خود عهد میبست اگر سینا او برای شام بود ستایش با او

ا حق نداشت اینهمه را نادیده بگیرد نغرورش مایه گذاشته و به سراغ سینا آمده بود وسی او از وقت و نداشته باشد.

 رفته و متجدد باشد.. گرچه آن ناشناس یک خانم دکتر اروپا و با دیگری برود.

 بلند به او رسید و گفت:سینا با گامهایی 

 مطمئن نبودم میای...اما خوشحالم کردی که اومدی.-

  مرسی... اما از یه چیز در تعجبم...-

 در تعجبی؟ از چی؟-

 از اینکه اینجور لعبتی رو گذاشتین با من اومدین... حیف نبود؟-

 ینا خندید:س

 رو میذاشتم و میرفتم؟ آه خدا...شما زنها موجودات عجیب غریبی هستین... دلت میخواست تو-

 اشتباه نکنید... من دلم نمیخواست بعداز اونهمه عالفی ..-

 پس چی؟-
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ثل مزیبا بودن و شما به آسونی نمیتونین این ناراحتی رو از دلشون دربیارین اما  ایشون یه خانم دکتر متجدد و-

 رو... فراوونه... یه دختر معمولی که حتی شهرهای کشور خودش هم ندیده چه برسه به اروپا من فت و

 سینا روبرویش ایستاد:

الها با س من بدش میاد و یکی که همینقدر که از رو پیدا کنم؟ کجا میتونم یکی مثل تو کجا؟ مثل تو فراوونه ؟؟-

و تل بقو اینقدر پیش من عزیز باشه که حاضر باشم منتش رو بکشم... ونفرت از من روزگار گذرونده ، با اینحال 

 خانم دکتر متجددی رو قال بذارم..

 ستایش سرش را پایین انداخت و با دستپاچگی گفت:

 پیاده میریم یا با ماشین؟-

 سینا درکنارش راه افتاد:

 ...پیاده میریم-

 سینا پرسید: دوشادوش یکدیگر راه افتادند.

 موضوع ثنا چی شد؟ به توافق رسیدن؟راستی... -

 هفته دیگه جشن نامزدیشونه... بله... و-

 بهمین زودی؟-

 بله...شماهم میاید؟-

 اگه دعوت بشم چرا که نه؟-

 مطمئنا مامانم دعوتتون میکنه.... -

 من با چنین دعوتی نمیام...-

 مگه شما نمیگین اگه دعوت بشین میاین؟ آخه چرا؟-

 خواهر عروس باید دعوتم کنه تا باور کنم که منو بخشیده...نه از طرف مامانت...-

دیگه ازتون نفرتی ندارم  رو متقاعد میکنه که بخشیدمتون و خواهر عروس؟ منظورت منم؟... خب... اگه این شما-

 .شخصا دعوتتون میکنم تشریف بیارید

 مطمئنی؟-

رو برای شما دعوت میکرد  اون شما ین ومطمئن مطمئن...گرچه اون هنگام که با  اون خانم دکتر حرف میزد-

اون رفتین دیگه تا عمردارم نمیبخشمتون ، اما حاال با کمال میل ازتون  باخودم عهد بستم که اگه قالم گذاشتین وبا
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دعوت میکنم به جشن نامزدی ثنا بیاین...راستی آقا سینا، شما با اون زن چه رابطه ای دارین و چندبار باهاش شام 

 میخورین؟

 اوبز مدبریه اچه رابطه ای دارم؟هیچی...جز اینکه ایشون خانم دکتر متخصص پوست و مو هستن و نامشون مهن-

همسر دکتر آزمند دوسته و چندوقت پیش که جشن نامزدی دختر دکتر آزمند رفته بودم ایشونو دیدم و آشنا 

 شدیم...قسم میخورم دارم راستشو میگم..

 ستایش خندید:

 حرفاتونو باور کنم یا نکنم که قسم میخورین؟چه اهمیتی داره -

 چرا فک میکنی نسبت به تو بی اهمیتم؟-

 ستایش به طعنه گفت:

 درست مثل شراره... ببخشین فراموش کرده بودم...-

 .بریم تو پاساژ امان از دست تو دختره بدبین... بیا-

 شود. بار دیگر بازار تهمت گرم م مالقات نماید ونور افتاد.آه خدا...فقط کافی بود سینا با حسا گاه ستایش به پاساژن

 برجا متوقف شد و گفت:

 بهتره بریم یه جای دیگه... اینجا چیز مناسبی برای شراره پیدا نمیکنین.-

 در یکی از مغازه های پاساژ فروشده است خودسینا که با مخالفت ستایش مشاعرش بکار افتاده بود بیاد آورد حسام 

 را به بیخیالی زد:

میریم ببینیم اگه مناسب نبود نمیخریم...تازشم، تو از کجا میدونی من چی میخوام بخرم؟ شاید چیزی نظرم رو -

 جلب کرد...یاال دیگه..

 زا پیرامون مغازه حسام دور میزد و دعا دعا میکرد سینا بدانجا نرود. ستایش به ناچار با او براه افتاد اما تمام فکرش

 یدن کرده بودن که سینا ناگهان به سمت مغازه او رفت:دو مغازه روبروی حسام د

 بیا بریم اونجا... شاید تونستیم ادکلن مناسبی رو پیدا کنیم.-

 ستایش پشت ویترین مغازه متوقف ماند:

 نگاهی به ویترین میدازم تا شما برگردین. من اینجا می ایستم و-

 اینجا میتواند حسام را بیابد: رنگ پریده بود که سینا حدس بزند بقدر کافی دستپاچه و و

 مثل اینکه قراره در انتخاب کادو از سلیقه تو استفاده کنم نه همراهیت..  -
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نگاهی سطحی به حسام که مشغول نشان دادن چند شامپو به  ا داخل شد.نستایش نفسی بیرون داد و بدنبال سی

سینا لبخندی زد و پشت ویترین  ی اطراف شد.را متوجه خود ندید سرگرم تماشا دختر جوانی بود انداخت و چون او

 دخل ایستاد:

 .سالم آقا...خسته نباشید-

 داد: حسام نگاهش کرد و متبسم پاسخ

 سالم بفرمایید...-

 یه ادکلن زنانه خوب میخواستم.-

 ها چند نموناقاگه اجازه بدید اول این خانم را مرخص کنیم بعدا... فعال شما میتونید یه نگاه به ویترین بندازین...اتف-

 خوب برامون رسیده که میدم خدمتتون.

 .بله..ممنونم-

 ا کنار ستایش بازگشت:نسی

 تو چیزی پیدا نکردی؟-

 نه ...دارم میبینم.-

حسام چند نمونه از ادکلن های  ا به سمت پیشخوان رفت.نسی طولی نکشید که دختر جوان خرید کرد و رفت و

 د:زیبا وخوش بو را روبروی سینا قرار دا

 بفرمایید..-

 زد تا شاهد مالقات آنها وعکس العمل شان در دیدار باشد: سینا با بدجنسی ستایش را صدا

 ستایش... بیا ببین کدام بهتره..-

 زد.را به آشنایی ن حسام و ستایش بهم افتاد اما حسام که می اندیشید سینا نامزد ستایش است خودهمزمان نگاه 

 رفت: ستایش لبخند بیرنگی زد و جلو

 سالم آقا حسام...خسته نباشید.-

 حسام متبسم گفت:

 سالم خانم...حالتون چطوره؟-

 مرسی..حال شما چطوره؟-

 خوبم.-
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راو را ب ستایش که می اندیشید اکنون مشتش باز شده و به محض خروج از اینجا سینا بار دیگر باران تهمت ها

ینا گرچه بازهم س .د ادکلن مناسبی جهت شراره بخردنوابه کمک سینا رفت تا بت میبارد بیش از این حرفی نزد و

 خروج از پاساژ گفت: دست بردار نشد و با

من کج افتادی و بهم تهمت زدی..رابطتون به کجا کشید؟ هنوز  همانکه بخاطرش با پس آقا حسام ایشون بودن!-

 باهم در تماسید؟

 ستایش غیظ آلود پاسخ داد:

 تونو بدم. مجبور نیستم پاسخ-

 سینا با گام های بلند رسید وگفت: بسرعت راهش را کشید و رفت. و

 من به خرید اومدی. با صبر کن... چه خبره؟ ناسالمتی تو-

 کنین. وکاو درسته باشما به خرید اومدم اما قرار نیس در زندگی خصوصیم کند-

 ا نه؟معذرت میخوام...قصدم این نبود...کنجکاو بودم بدونم بالخره به توافق رسیدین ی-

 ستایش به او چشم غره رفت و سینا خندید:

خیلی خب... فهمیدم...فضولی موقوف....بیا بریم یه لیوان آب میوه بخوریم...شاید کمک کرد و تو خوش اخالق -

 شدی.

 را به سمت اولین کافی شاپ برد: او و

 چی میخوری؟-

 ستایش شانه هایش را باال انداخت:

 فرقی نداره...-

گاهش سینا ابتدا با ن اطراف گرداند تا جای خالی بیابد و بسوی میز خالی چسبیده به دیوار راه افتاد.نگاهش را در  و

 باید می پذیرفت برای اولین بار به نگاه خیره یک را تعقیب نمود سپس به سمت پیشخوان رفت تا سفارش دهد. او

از جلو دیدگان  یل بود ستایش را بردارد وروی ستایش حسودی اش شده بود و در آن لحظه با تمام وجود ما مرد بر

 مشتاق حسام دور کند:

 دولیوان آب هویج بستنی و دوظرف بستنی توت فرنگی...--

 روی صندلی روبروی او نشست: بر دستی بداخل موهای خوش فرمش کشید و به سمت ستایش رفت و

 مادرت خبرداره که امروز با من به خرید اومدی؟-

 ا باد میزد گفت:ر ستایش درحالیکه خود
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 آره... بهش گفتم.-

 مخالفتی نکرد؟-

 .نه ...حرفی نزد-

 با یه مرد جوون به گردش وخرید بری؟ یعنی مادرت به همین راحتی قبول میکنه تو-

 ستایش خیره نگاهش کرد:

 ین..ربرای مادر من با اسماعیل هیچ فرقی ندا ما از بچگی همدیگرو میشناختیم و شما فراموش نکنید که شما و-

 هم با اسماعیل فرقی ندارم؟ برای تو چی؟ برای تو-

   از این اینطور باشه اما تا پیش از این با دشمن جونم فرقی نداشتین.. شاید بعد-

آه خدا... باور میکنم چقدر از من بدت میومد... از نگاه ها و رفتارات پیدا بود... راستی ستایش فردا شب به جشن -

 تولد شراره میای؟

 ه دعوت بشم چرا که نه؟اگ-

 که قراره خونه خودمون براش جشن بگیریم.ون حتما مامان دعوتت میکنه، چ-

 ستایش با حاضرجوابی پاسخ داد:

 من با چنین دعوتی نمیام.-

 جمله خودش از زبان ستایش خندید و گفت: نا باشنیدنیس

 من دعوت کنم چطور؟-

 شاید بیام..-

 و با قدومتون مزین نمایین..ر پس لطفا منت بذارین و منزل ما-

 پاسخ داد: ستایش با لبخند

 سپاسگذارم ارباب...شاید بیام منزلتون رو مزین کنم...-

 هردو خندیدن و سینا گفت:

 ازاینکه در حق ما لطف میکنید ممنون و متشکرم مادام.-

 قابلی نداشت موسیو.-

را برروی میز قرار داد و دور شد .ستایش  اپیشخدمت با ظرفهای بستنی وآب هویج در کنارشان ظاهر شد و آنه

 نگاهی پرتعجب به آنها انداخت و گفت:

 رو بخوریم؟ یعنی باید تمام اینا-
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 سینا با خونسردی پاسخ داد:

 بنظرم اول باید بستنی هارو بخوریم تا آب نشدن. بعله خانم...و -

 ستایش پوزخندی زد و گفت: خودش شروع بخوردن کرد. و

 روز همینقدر بخودتون میرسین. رین چاق میشین...البد هریس دانبی جهت -

 سینا نگاهی به هیکلش انداخت و گفت:

من دارم چاق میشم...؟ گمون نکنم... االن از نظر وزنی در بهترین حالتم.. توهم بهتره  بجای طعنه زدن بستنی تو -

 بخوری تا مثل من خوش هیکل بشی..

درحالیکه هردو  کینه گذشته خارج شدن و بسوی منزل حرکت کردن  شاپ میگذشت که از کافیساعت از نه و نیم 

 را دور ریخته و نفرت را کنار گذاشته بودنن...

                                   ************************* 
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 دومبیست و فصل   

 
ه زیر را بشنود گوشی را ب س گرفت و ستایش که میترسید باز پدرش صدای گفتگوی اوآنشب بار دیگر حسام تما

 را سر قرار قال گذاشته و روز قبل او حسام گله میکرد که چرا چند او مشغول به صحبت شد. پتو برد و به آرامی با

 ستایش برایش توضیح میداد که :

ثانیا فکر نمیکنم این قرارها وتماس ها  برابر بشه. خواستم مشکل چند موضوع به گوش پدرم رسیده بود ونمی-

                            فایده ای داشته باشه آقا حسام..

 شاید بخاطر اون آقاست که باهاتون اومده بود درسته؟-  

 نه نه اصال اینطور نیس... اون آقا دوست خانوادگی ماست..برادر شراره.-

 نمیتونست با خواهرش بره ؟پس چرا با شما اومده بود خرید؟-

 فردا جشن تولد شراره هس و برادرش میخواس در انتخاب کادو کمکش کنم...فقط همین..-

 طوری رفتار میکرد که انگار نامزد شماست... اما اون-

 هم هیچ ارتباطی نداریم.. اشتباه میکنید...ما با-

 بیام.. اگه اینطوره خواهش میکنم اجازه بدین این هفته به خواستگاری-

پس چرا با احساس شما بازی کنم و شمارو  فایده نداره اقا حسام...گفتم که.. من حاال حاالها قصد ازدواج ندارم.-

 جلو خونوادتون سبک کنم؟

 قول میدین هروقت نظرتون تغییر کرد بهم خبر بدین؟-

ادم با شما ارتباطی نداشته م قول ده ادیگه با من تماس نگیرین چون به خانوادقول میدم و خواهشم اینه که -

 باشم...

 .ناچارا قبول میکنم گرچه خیلی دوس دارم گهگاه شمارو ببینم و باهاتون حرف بزنم...کاش آنقدرسخت نمیگرفتین-

 شب بخیر و خدانگهدار..-

 شب بخیر...-

ود اما جز ال شیرا بی خ او گرچه حیفش میامد حسام را از دست بدهد و تماس را قطع کرد و گوشی را گذاشت.

 را سر بدواند و در آخر به او پاسخ منفی بدهد؟... این چاره ای نداشت چقدر میتوانست او

                                            ********************* 
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 ومسفصل بیست و  

 
 ستایش گفت: کوکب رو به ثنا و

 .اسه جشن تولد شراره دعوت کرده...زود برگردینرو و مریم خانم ما-

 ثنا پرسید:

 چه ساعتی؟-

 داد: کوکب پاسخ

 9ساعت -

 ستایش گفت:

ید بهشون بگین دخترها نیستن و با آقا ننه ما..کاش ما نمیرفتیم مامان... میتو که کادو نخریدیم...نه شما و اما ما-

 .عمران رفتن خرید

 کادو تولد هم بخرید و برگردید.. ,دارید قصد خرید هن نامزدی ثنا نمیاد..شما کبه جش نه مادر ...ناراحت میشه و-

 ستایش با شرمندگی گفت:

 اما من ماهانمو خرج کردم وته کیفم پولی نمونده که کادو بخرم...-

 ثنا گفت:

ره هم آدمی مطمئنا شرا منم همینطور.... میدونید که اگه بخوایم برای هر سه نفرمون کادو بخریم چقدر میشه؟-

اینکه  یا بهتره بهانه ای بتراشین و تحویل مریم خانم بدین و نیس که کادوهای ارزون قیمت رو دوس داشته باشه.

ازش استفاده نکردم ..به شما میدم  م که مدتی پیش یکی از دوستام بهم هدیه داده ورمن یه کیف دا تنهایی برین..

 ید نامزدی...اینطوری ناراحت هم نمیشه ...رفتن خر براش ببرید و بگید دخترها نیستن و

 برای مادرش آورد: نظر را به اتاقش رفت وکیف مورد و

 اینو تو یه کادوی خوشگل بپیچید و ببرید، ستایش بنظرت شراره از این خوشش میاد؟-

 ستایش نگاهی به کیف انداخت و گفت:

میاد ..حق با ثناست مامان.. همینو کادو کنید و آره... هم مدلش قشنگه و هم رنگش.... شراره از رنگ آبی خوشش -

براش ببرید..گرچه شاید شراره از نبودن ما ناراحت بشه اما براش توضیح بدید که دخترا کار داشتن و نتونستن 

 بیان...بریم ثنا؟
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 آره بریم...مامان جان اگه عمران تماس گرفت بهش بگید ما رفتیم پاساژ کلبه نور...خداحافظ.-

 خداحافظ-

                                        *********************** 
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 مچهارفصل بیست و  

 
هایش سرعت بخشید و  به گام ,اتومبیل عمران پیاده شدند وخداحافظی میکردند با مشاهده ثنا و ستایش که از

 پیش از آنکه داخل منزل شدند ستایش را صدا زد:

 ستایش خانم!-

نا زیرلب ث نگاه هردوشان به سینا افتاد که با گامهایی بلند به سویشان میامد. ستایش و ثنا به سمت صدا برگشتند و

 گفت:

 بدبخت شدیم....حاال بدون کادو چکار کنیم؟-

 ستایش سقلمه ای به او زد و به آهستگی گفت:

 .هیس... میشنوه.. سالم آقا سینا... شب بخیر-

 ثنا نیز سالم کرد: لوتر آمد وسینا ج

 ا.نسالم آقا سی-

 برویشان متوقف شد:وسینا پاسخشان را داد و ر

 سالم...سالم... چه تصادف جالبی...چطورید عروس خانم؟-

 ثنا لبخند زد:

 ممنون...شما چطورید؟خانواده خوبن؟-

به موقع  هشراره بیاین. اما مثل اینکهمه خوبن....حاج خانم گفتن شما برای خرید رفتین و نمیتونید به جشن تولد -

 رسیدین...شراره هنوز کیک تولدش رو نبریده...بفرمایید بریم.

 ساعتش انداخت: ثنا نگاهی به ستایش و

 میریم ستایش؟-

 ستایش مردد به آندو نگریست:

 لی دلم میخواد اما... درست نیس بدون کادو...یخب...خ-

 سینا خیره نگاهش کرد:

 کنی تنها دغدغه شراره کادو هس؟کادو؟!.. فکر می-

 چون متوجه لحن صمیمانه اش با ستایش شد آب دهانش را قورت داد و ادامه داد: و
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 منظورم اینه که وقتی شما قرار نبوده در جشن تولد شرکت کنین وسرزده وارد بشین کسی توقع کادو نداره...-

 ثنا گفت:

 کادو وارد جشن بشیم...آقا سینا لطفا مارو نادیده بگیرید...ایشاهلل ایشون هم که توقع نداشته باشن ما نمیتونیم بدون-

 بهشون تبریک میگیم. فردا با کادو خدمت میرسیم و

 سینا کالفه از ثنا به ستایش نگریست:

 آه خدا... این حرفها از شما بعیده.... خواهش میکنم...-

 ستایش که میترسید بار دیگر کدورت بوجود آید گفت:

 یم... بریم ثنا..چشم...میا-

 ثنا متعجب به او نگریست:

 بدون کادو؟-

 ستایش لبخندی زورکی زد:

 کادو طلبش..بعدا براش میبریم..-

 سینا قدرشناسانه گفت:

 نزدین....پس تا شما میریم من نگاهی به خیابون میندازم ببینم خبری از منوچهر نیس...ممنون که رومو زمین -

 ثنا گفت: وسینا به سمت خیابان رفت. آندو با نارضایتی راه افتادند

امروز تازه بیستم برجه... انگاری این پسره کمین  روز طول میکشه تا ما بتونیم کادو بخریم؟ ای بابا... میدونی چند-

بجای مجالست با مهمونا چرا تو  رو دید به جشن بکشونه...معلوم نیس این وقت شب و وقت ما کرده بود که هر

 ....کوچه پرسه میزنه.

 خودش که دلیلش رو گفت..اومده از منوچهر خبر بگیره...البد رفته کیک بگیره هنوز برنگشته..-

 ثنا با حسرت گفت:

شراره از همه چی شانس آورده...تو اینهمه سالی که از خدا گرفتیم مرده و زندمون برای هیچکس  خدا شانس بده.-

ی بود..اونوقت این شراره خانم از بچگی جشن تولد داشت هیچکس هم نفهمید روز تولدمون چه روز وفرقی نداشت 

وقتا خاله ها و دایی ها و همه ایل وتبارشون  و تا حاال که شوهر کرده و مادر یه بچه هس... والبد طبق معمول اون

 هستن...

 نگاهی به اطراف انداخت و گفت:
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لی خستمه و حوصله این مهمونی رو ندارم منکه خی میگم ستایش..... تا خبری از سینا نیس بیا برگردیم منزل .-

 ..میایی؟

 ستایش کنار ثنا ایستاد:

 زشته...ممکنه سینا برگرده و مارو ببینه..-

 برنمیگرده.... منکه رفتم...-

 با گامهایی شتابان به سمت منزل رفت و کلید را بدر انداخت: و

 تو نمیای؟-

 درون خانه انداخت.را ب ستایش بی تامل دوان دوان به ثنا ملحق شد و خود

 فکر میکنی میون اونهمه مهمون متوجه غیبت ما بشه؟-

با اینهمه خستگی در این وقت شب فقط  رفته چقدر قوم و خویش دارن و صدا به صدا نمیرسه؟ نه بابا... یادت-

مهمه  شه براتمیخواستی سربه تن اون نبا فیس و افاده اقوام اونا رو کم داریم تازشم تو که از سینا متنفر بودی و

شد هم که شد... منکه اهمیت نمیدم...اگه ما میخواستیم به جشن تولد بریم از اول  متوجه غیبت ما بشه یا نه؟

 میرفتیم و پیش بینی کادو رو هم میکردیم...نه این وقت شب.

ها میشد؟ با آنهمه قوم و خویش چه کسی متوجه غیبت آن حق با ثنا بود. ستایش حرفی نزد و در خود فرو رفت.

ا نروز پیش نمیخواست ریخت سی او که تا همین چند بفرض محال اگر هم سینا متوجه میشد آیا برایش مهم بود؟

به اندازه اونروزها از او متنفر نبود میخواند.... گرچه شاید دیگر « متکبر و از خودراضی»را با الفاظ  را ببیند و او

ها هرگز انس و الفت گذشته از سر گرفته نخواهد شد و حتی به اندازه وگناهش را بخشیده بود اما میدانست میان آن

 اوکه اینطور یا مالقات صمیمانه دیروز چیزی را عوض کرده بود؟ادرانه نیز بهم احساسی ندارند .آحس خواهرانه و بر

فی کرده یزش تال.سینا یک عذرخواهی به او بدهکار بود که با دعوتش به کافی شاپ و رفتار مالیمت آم فکر نمیکرد 

 جز این هیچ چیز نبود...مطلقا هیچ چیز... بود و

                                          ******************* 
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 مپنجفصل بیست و   

 
ه را وادار ب ش را تکان داد و اوراهی کوچه بود دست سینا با مشاهده اتومبیل سفیدرنگ منوچهر که راهنما زده بود و

 توقف کرد:

 .بجنب که مهمونا کف کردند.. رفتی کیک بخری یا بپزی کجایی مرد؟-

 منوچهر لبخندی زد و گفت:

بیا سوار شو..چکار کنم؟بجای اسم شراره نوشته بود شقایق...با هزار زحمت تونستن راست و ریسش کنن .گرچه -

 .ونم کامال درست نشده..مهنوزم به گ

 سینا در اتومبیل را گشود و سوار شد و منوچهر حرکت کرد:

 مامان و الهه هم اومدن؟-

آره...همه اومدن بجز جنابعالی... میدونی ساعت چنده؟ ده و ده دقیقه...اگه هم اسم اشتباه شده بود نهایتا با قدری -

 رو بنویسن... شکالت و خامه پوشونده میشد  الزم نبود آنقدر معطل بشی که از نو ام شراره

 کادو چکار کردی؟خریدی؟-

 بعله...یه گردنبند خریدم فک کنم خوشش بیاد.-

نفری شتابان کیک را از صندوق عقب برداشتند و به  منوچهر اتومبیل را روبروی منزل توانگر متوقف ساخت و دو

 زل بردند.نم

میوه پذیرایی میشدند سرگرم رقص و  لولیدند و درعین حال که با در هال غلغله بود و بزرگ و کوچک در هم می

 پایکوبی بودند..

روی میزی که درهال قرار داده شده بود گذاشتند و یکبار دیگر توجه دختران مجلس را  منوچهر و سینا کیک را بر

توجه دختران و زنان جوان را متوجه هردو خوش قیافه و جذاب بودند و هرکجا میتوانستند  بخود جلب نمودند.

امتیازاتی که دختران فامیل  وصا سینا که همواره لبخند دوست داشتنی اش را برلب داشت و مجرد بود.خص سازند.

از چهره مشتاقشان میشد فهمید تا چه حد خواهان  گرچه هیچیک حرفی نمیزدند اما را ترغیب به رقابت مینمود.

 هستند. نزدیکی به او

از شراره خواست بیاید و  ش رفت و آهنگ را خاموش کرد وروی میز به سمت پخ سینا پس از قرار دادن کیک بر  

از آن درحالیکه به لبخند یکایک دختران و زنان مجلس پاسخ میداد نگاهش را در جست  بعد کیک تولدش را ببرد.
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این غیرممکن بود چرا که او با  نه از او نه ثنا. و جوی ستایش در اطراف سالن گرداند اما هیچ اثری از او ندید.

 او نمیتوانست آنان را ببیند. مطمئنا همین اطراف بودند و مان خود دیده بود آندو راهی منزل پدرش شدند.چش

شراره شمع را خاموش نمود وکیک را بریدند وهورا وکف زدن اقوام هال را پر کرد وسینا جستجویی بی حاصل را 

چار نزد بنا ا هم از نظر گذراند و آنان را نیافت.آشپزخانه و دستشویی ر ,حتی اتاقها  برای یافتن ستایش آغاز نمود.

 کوکب رفت و گفت:

 حاج خانم..مگه دختر خانم ها تشریف نیاوردند؟-

 داد: کوکب پاسخ

 نه پسرم... اونا عذر خواستند که نمیتونستن بیان آخه مقداری از خریدهای ثنا باقی مونده بود که باید انجام میشد...-

 دیدم که به اینجا میومدن.اما من ..چند دقیقه پیش -

 رو ندیدم.... به اینجا میومدن؟ منکه اونا-

 ببخشید مزاحم شدم..خب پس... -

را دور دیده بود فرار را بر قرار ترجیح داده بود...گویا  را فریب داده بود و تا چشم او آه لعنتی... مطمئنا ستایش او»

ته اگر پس زدن یک نامه عاشقانه نامش گناه بود خب... ستایش الب را باور نداشت و گناهش را نبخشیده بود. هنوز او

را با این دختران  میتوانست هرکاری دوست داشت انجام دهد چه کسی اهمیت میداد؟ سینا هم میتوانست سرخود

همه سال از وجودش بی اطالع  همچنانکه این شناسد . ال کند دختری به این نام نمییواجور گرم کند و خ جور

 «ود و نبودش برایش فرقی نداشت...بود و ب

                                       ********************* 
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 مششفصل بیست و  

 
قط چند و فبه او میدهد و ا هنگامی که ثنا را مشغول مکالمه با شراره دید میدانست طولی نمیکشد که ثنا گوشی را

ام گرچه ثنا برای شراره توضیح میداد که دیرهنگ برای نرفتن به جشن تولد بتراشد. ثانیه وقت دارد که بهانه خوبی را

چرا که ثنا جز عذرخواهی و  واضح و روشن. از خرید بازگشته اند اما گویا سینا همه چیز را به شراره گفته بود ،

 ه دهد. آنگاه گوشی را به سمت ستایش گرفت:خستگی زیاد بهانه دیگری نداشت که ارائ

 ستایش...شراره با تو کار داره.-

 ستایش نفسی بیرون داد و گوشی را برداشت :

 سالم شراره...چطوری؟-

 سالم همسایه... تو چطوری؟-

 همسایه...-را اینگونه مینامید هرگاه شراره از ستایش دلگیر بود او

 ستایش با لبخند پاسخ داد:

امیدوارم مثل سالهای قبل آنقدر نرقصیده باشی که امروز بخوای  دیشب خوش گذشت؟ نون... چه خبرها؟خوبم...مم-

 تقاص بدی...

ثنا رو دیده که  و نه بابا... بقدر کافی رقصنده بود که الزم نباشه با یه بچه برقصم....چرا تو نیومدی؟ سینا میگفت تو-

ه خونه برگشته ب ن وییده نشده بازم انگار سرش رو کاله گذاشته بودبهتون گفته هنوز کیک بر از خرید برمیگشتین و

 بودین ..باشه خانم...یکی طلبت..

خجالت ل بهمین دلی شرمندم شراره... آخه میدونی از اونجایی که میدونستیم به تولد نمیرسیم کادو نخریده بودیم و-

پا گذاشته بودیم که نای شرکت در جشن و شلوغی کشیدیم بیایم...بعدش هم آنقدر این مغازه و اون مغازه رو زیر 

و میشناسی و میدونی چقدر مشکل پسنده ...واسه یه جفت کفش من بیچاره رو تموم ررو نداشتیم. خودت که ثنا 

 هم چیزی نخرید... شهر گردونده و آخر

 انگاری مامانت میگفت جشن عقد توی هتله...-

 توکه میای؟هان؟ دلیل جشن عقد اونجاست. آره.... اون هتل مال دایی داماده و بهمین-

 منکه مثل شما نیستم و البته نه بخاطر شما که بخاطر مامانت میام.-

 دست شما درد نکنه شراره خانم..محبت میکنید..-
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 رو برای شام دعوت کرده... خواهش میکنم.. راستی ستایش امشب منوچهر ما-

 رو؟منظورت از ما کیه؟ ما-

 رو .. و سینا و تومن و بابا و مامان -

 چرا من؟ منو؟-

 بهترین دوست منی و در ضمن کیک تولدم رو هم نخوردی .. چون تو-

 دستش درد نکنه...ازشون تشکر کن و بگو خوش بگذره...نمیتونم بیام شراره..-

 شراره در گوشی پیچید: صدای جیغ مانند

ها همدیگه رو پیدا کردیم باز هم نسبت بهم نمیتونی بیای؟ منظورت چیه که نمیای؟میخوای حاال که پس از سال-

 بی تفاوت باشیم؟خدایا ستایش چطوری میتونی همچی حرفی بزنی؟

 رو خدا ناراحت نشو...قول میدم بعد از جشن نامزدی ثنا یکشب بیام خونتون مهمونی...قبوله؟ آه شراره..تو-

 خیر... یا امشب میای یا من دیگه باهات حرف نمیزنم.-

 و...باشه... میام...کجا بیام؟همسایه زورگ-

 آماده باش میایم دنبالت. 9ساعت -

 خیلی خب....آنقدر حرف زدی که یادم رفت حال میالد رو بپرسم... اون خوش تیپ کوچولو کجاس؟-

 میالد هم خوبه اما چون سراغی ازش نگرفتی باهات قهره..-

ی بجای من لپهای رقهرقهرو نیس.تواجازه دا پیش خودت حرف نزن چون من میالد رو میشناسم و میدونم مثل تو-

 خوشگلشو ببوسی.

 خیلی خب..پس شب میبینمت..-

ریز گ به سراغ مادرش رفت تا مبلغی پول قرض بگیرد و برای خرید کادو به مغازه برود. ستایش خداحافظی کرد و

توجیبی ستایش مصرف شده حتی اگر  بهانه ای میخواست کادواش رو بگیرد. از کادو امکان نداشت و شراره به هر

 و ناچار باشد از دیگران قرض بگیرد..

                                       ******************* 
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 مهفتفصل بیست و 

 
راغ کادواش )که یک سآماده شدنش فارغ شده بود به  دن واو که تازه از لباس پوشی نمانده بود و 9چیزی به ساعت 

سری قبل که با شراره به خرید رفته بود از این شلوار  شلوار جین بود (رفت و تند تند مشغول کادو گرفتن شد.

 خوشش آمده بود و به ستایش گفته بود که حتما روز دیگری برای خرید آن اقدام میکند.

 طولی نکشید که مادرش صدایش زد: باند که صدای زنگ در بلند شد.آخرین تکه چسب را به کادو چس

 مادر... بیا که شراره هس.. ستایش...بیا-

 اومدم مامان....بهش تعارف کنید بیاد تو..-

 نمیاد مادر.. میگه همینجا منتظر میشم..-

 را برسر انداخت و راه افتاد: را در کیف بزرگش چپاند و چادر ستایش کادو

 امان...خداحافظ بابا..خداحافظ م-

 در همانحال داد زد: هردو پاسخش را دادند  و او شتابان کفشهای پاشنه بلندش را پوشید و به سمت در رفت.

 اگه دیرشد نگران نشید مامان...خودم کلید دارم.-

دباالیی م بلنرا بست و با سال متر اتومبیل منوچهر توقف کرده و منتظرش بود .در در حیاط باز بود و به فاصله چند

 به همه داخل اتومبیل شد:

 ببخشید معطل شدین...چرا تشریف نیاوردین داخل؟-

 مریم خانم با خوشرویی گفت:

 ما تازه رسیدیم.. خودتو ناراحت نکن.-

ن خبری از سینا نبود و ای ستایش کنار شراره و مریم خانم جا خوش کرد و آقای توانگر در صندلی جلو نشسته بود.

نمیدانست چگونه با  نداشت و بدو وروددر را  چرا که اصال حوصله بداخمی های او شد.الی ستایش موجب خوشح

 برخوردش کنار بیاید.

 مریم خانم پرسید:

 چرا دیشب نیومدی ستایش جان؟جات خیلی خالی بود.-

 ستایش به شوخی پاسخ داد:

 اگه دیشب اومده بودم که امشب دعوتم نمیکردین...میکردین؟-
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 یدند و شراره گفت:همه خند

 مامان چقدر زرنگه؟ میبینید-

 بنظرت این یکی بهتر نیس؟ رستوران . آره دیگه...دیشب فقط یه تکه کیک نصیبم میشد اما امشب شام در-

 متوجه خود دید دستش را دراز کرد: وچون نگاه های میالد را

 که از حاال بروبر منو نگاه میکنی؟بیا پیشم خاله جون...ای ناقال توهم فهمیدی خاله خوشگلی داری -

 منوچهر گفت: او مشغول بازی شد. را از بغل شراره برداشت و با ومیالد

 بریم دنبالش؟ .دیگه سینا تعطیل شده باشه به گمانم حاال-

 شراره گفت:

 آرو برو...باهم بریم بهتره..-

 منوچهر بسوی مطب سینا رفت  مریم خانم درباره همسر آینده ثنا پرسید:

 البد پسره بی عیب و نقصه که ثنا قبول کرده درسته ستایش؟-

بیشتر از همه به تیپ و قیافه طرف اهمیت میده و آقا عمران از این نظر کم و کاستی  ثنابد نیس حاج خانم ...-

 نداره..

  .مادرت که خیلی تعریفشو میکرد-

 ده...بابا هم ازشون خوشش اوم آدم خوبیه...هم خودش...هم خانوادش...و-

 شراره میگفت یه خواستگار خوب داری... ایشاهلل تا آخر خوب باشه...تو چی ستایش جان؟چکار کردی؟-

 از ازدواج ثنا تصمیم میگیرم.... فعال تصمیم به ازدواج ندارم حاج خانم ...ایشاهلل بعد-

 ایشاهلل..-

شراره روبه ستایش  خیابان رساند. را به آنسوی دوان دوان خود روبروی مطب توقف نمود و پیاده شد و منوچهر

 گفت:

خودت رو آماده یه حمله درست و حسابی بکن چون سینا خیلی از دستت دلخوره...باورش نمیشد فریبش داده -

 دررفته باشی.. باشی و

 من درنرفتم...بهت که گفتم...آنقدر ثنا منو به این مغازه و اون مغازه برد که حتی رمق نداشتم سرپا وایستم...-

 الاقل بهش قول نمیدادی که داری میای تو جشن شرکت کنی..-

اونموقع که قول دادیم داشتیم میومدیم اما دم در که رسیدیم وصدای شلوغی رو شنیدیم ثنا پشیمون شد و -

 راستی...یادم رفت اینو بهت بدم...بدون کادو خجالت میکشیدم داخل بشم... برگشت و منهم تنهایی و
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 به سمت شراره گرفت: سپرد و کادو را از کیفش خارج ساخت و را به شراره میالد

 تولدت مبارک و امیدوارم ازش خوشت بیاد...-

 دستت درد نکنه...الزم نبود زحمت بکشی.-

 قابلی نداره...-

 شراره با بی صبری کاغذ کادو را گشود و شلوار را بیرون کشید:

که میخواستم بخرم..امسال چه هدیه های خوبی  آه خدا...تو چقدر خوش سلیقه ای...دقیقا همون چیزی-

 اینم هدیه منوچهره.. گرفتم...میبینی ستایش؟

 وگردنبندش را بیرون کشید و به ستایش نشان داد:

 خیلی خوشگله...مگه نه؟-

 ستایش لبخندی زد و گفت:

 اره ...خیلی خوشگله...مبارکه..-

یه  مبو بود که تا حاال نظیرش رو ندیدم..بابا هم به هدیه داداش سینا هم خوب بود...یه ادکلن جدید و خوش -

 ساعت مچی خوشگل داد..ایناهاش..دیدی؟

 ستایش متبسم گفت:

 کنه...خیلی قشنگه...نآره میبینم...دستشون درد -

در دل به ثنا حق داد که شراره از همه نظر شانس آورده...چه او و ثنا بیاد نداشتند از اعضای خانوادشان هدیه ای  و

رفته باشند یا کسی تولدشان را بیاد داشته باشد.گرچه آندو به پاسداشت تولدشان خود اقدام میکردند و به یکدیگر گ

 هدیه های کوچک کادو میدادند و بدین وسیله تولد خودشان را جشن میگرفتند .اما فقط همین بود و بس...

منوچهر دوان  درش متوجه ناراحتی اش نشوند.ما آهی کشید و  نگاه اشک آلودش را به خیابان دوخت تا شراره و

منوچهر سوار شد و  دوان به سمت اتومبیلش آمد و بدنبال او سینا را مشاهده نمود که به سمت اتومبیلش رفت.

 گفت:

 خوب شد رفتم دنبالش...درحال قرار گذاشتن با یه خانم دکتر بود...-

 شراره کنجکاوانه پرسید:

 یه؟خانم دکتر؟خانم دکتر دیگه ک-

نمیدونم..سینا میگفت متخصص پوست و زیباییه..وقتی وارد مطبش شدم تلفنی باهم حرف میزدند و قرار شام -

 که سینا تا منو دید قرار رو بهم زد.. رو برای شام دعوت کنه میذاشتن و ظاهرا دختره گیر داده بود که امشب سینا
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 مریم خانم با شادمانی گفت:

ر شد ...انگاری تهدیدم داره اثر میکنه..بهش گفتم اگه تا عید اقدامی نکنه از خونه پس سینا هم بالخره دست بکا-

 میندازمش بیرون..

 سینا با فاصله اندکی پشت سرشان راه افتاد. منوچهر اتومبیل را بحرکت در آورد و

 شراره گفت:

 نگفت اسمش چیه؟-

 داد: منوچهر نگاهی به او انداخت و پاسخ

 اسم کی؟خانم دکتره؟-

 آره...گمونم خانم دکتر مدبری باشه..درسته؟-

 بله..خودشه..دکتر مدبری..از کجا فهمیدی؟-

آخه تو این شهر که متخصص پوست و مو زیاد نداریم خصوصا خانم..فقط من یکیو میشناسم اونم همونه..مهناز -

یح میره یکی دوبار واسه تفردرآمدش رو که دیگه نگو..سالی  .مدبری...میشناسم..شنیدم از نظر قیافه و تیپ بد نیس

 اونور آب..

 منوچهر خندید و گفت:

 نمیدونستم سینا هم بلده همچین شکاری بکنه..باریک اهلل...زرنگ بود و نمیدونستیم...مادرجون خیالت راحت شد؟-

 .اینم از آقا سینای گل و بلبل

 ...هزاروهعید میبینم ختم بخیر بشخدا از دهنت بشنوه منوچهر جان...اینقدر این پسره گوشت تلخی میکنه که ب-

 اشکال از دخترای مردم میتراشه تا مجبور نباشه باهاشون وصلت کنه.. یک ایراد و

اینبار نمیتونه عیب و نقصی بتراشه...همانطور که شراره گفت دختره هم قیافش خوبه هم درآمدش.خانم دکترهم -

 که هس...دیگه سینا چی میخواد؟

 .موندمنمیدونم وهلل...خودمم -

ا میشنید ر شاید اگر هشت سال قبل این حرفها ستایش که شاهد این گفتگو بود با بی تفاوتی از کنار آن رد میشد.

یش هیچ فرقی نداشت سینا با چه کسی ازدواج میکند و یا اصال با کسی ازدواج ااز غصه دق میکرد اما حاال نه....بر

نظر داشت )وخارج از شهر بود(رسیدند و همگی پیاده شدند..هم میکند یا خیر..بزوی به رستورانی که منوچهر در

 چسبیده به اتومبیل منوچهر توقف کرد. آنان هم سینا که با دوسه دقیقه تاخیر از راه رسید و

 در لحظات اول متوجه ستایش نشد اما با سالم او متوجه اش شد و بسردی پاسخش را داد: 
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 سالم..-

وجود ستایش برایش مهم  او سرگرم بازی شد.گویی حضور و را از او گرفت و با فت و میالدرپیش بسوی شراره  و

 را ندیده می انگارد. و او تنیس

د و بدین ا بونهنوز میالد در دستان سی میزی را در فضای بیرونی رستوران اشغال نمودند و همگی بدورش نشستند .

میز گرد بود و ستایش به فاصله یک صندلی از  .وسیله میخواست بی اعتنایی اش را به حضور ستایش اعالم کند

داد و  منوچهر سفارش غذا را از معذب بودن نجات بخشید. فاصله ای که مریم خانم پر کرد و او سینا قرار داشت.

 شراره که پراز کنجکاوی بود و روی میز چید. طولی نکشید که پیشخدمت با سینی غذا از راه رسید وآنرا بر

 آن تامل کند در حین خوردن روبه سینا پرسید: نمیتوانست بیش از

 داداش...مگه تو خانم دکتر مدبری رو میشناسی؟-

 سینا قاشقی بزیر چلو زد و نگاهی سطحی به شراره که روبرویش نشسته بود انداخت:

 نباید بشناسم؟مگه تو همکاراتو نمیشناسی؟-

 شراره ادامه داد: در حال خوردن منتظر پاسخ شد. و

 ه من همکارامو میشناسم اما هرگز با هیچکدوم قرار شام نداشتم.خصوصا با جنس مخالف..درسته ک-

 حاال من خالف تو عمل میکنم وقرار میذارم ایرادی داره؟-

 مریم خانم ذوق زده گفت:

 ه اول باید طرفو بشناسه...نکار خوبی میکنی مادر....آدم اگه بخواد ازدواج ک-

 تایش انداخت که بی هیچ کنجکاوی سرش را گرم غذا خوردن کرد بود و حتی اوسینا پوزخندی زد و نگاهی به س

 را نگاه نمیکرد:

ازدواج؟شمام چه فکرایی به سرتون میزنه مامان....هرکسی با کسی قرار گذاشت که منجر به ازدواج نمیشه..نه لزوما -

 در مورد من..

 تیپش خوبه هم درآمدش...توچی میخوای؟ قیافش ودختره تعریف میکنه...میگه هم  آخه چرا مادر؟شراره که از-

همه بی اعتنایی وخودداری ستایش حرصش درآمده بود به بهانه برداشتن نمک پاش )که چند لحظه  ا که از ایننسی

قبل ستایش از آن استفاده کرده و اکنون درکنار بشقابش بود (ضربه محکمی به قوطی نوشابه او زد و آنگاه نمک 

 پاش را برداشت:

 آه ببخشید..-
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باس او ل درون بشقاب ستایش بریزد وحتی قطراتی از آن به صورت و روی میز و با قدری تامل گذاشت نوشابه بر و

دستپاچه  شبپاشد...اکنون چلو ستایش در نوشابه نارنجی رنگ شناور بود و ریزش نوشابه از میز برروی چادر و مانتو ا

 را کنار بکشد و از جا برخیزد تا بیش از آن کثیف و خیس نگردد.را وادار نمود صندلی اش  او اش ساخت و

 بدین وسیله اعتراضش به رفتار دیروز را نشان دهد. را بگیرد ومیدانست سینا این کار را بعمد انجام داد تا حالش 

 با اینحال لبخندی تصنعی زد و گفت: ست .امطمئن بود اینکارش عمدی 

 و برگردم...با اجازه..من میرم دست و صورتم رو بشورم -

 شراره گفت:

 میخوای همرات بیام؟-

 ستایش پاسخ داد:

 نه...مرسی...خودم میرم..-

 پس از رفتن او شراره گفت:

 آه سینا...ببین چکار کردی؟ستایش چطوری این غذا رو بخوره؟-

 سینا ازجا برخاست وگفت:

 میرم براش یه دست دیگه میگیرم و برمیگردم.-

 کنی؟آخه چرا دقت نمی-

 پیش میاد دیگه..-

چه مرگش شده بود و با اینکار  با خود برد تا بجای آن یکدست دیگر بگیرد. ظرف غذای ستایش را برداشت و

 میخواست چه چیزی را ثابت کند؟

 درعین حال که سفارش یکدست غذا داد و به آشپزخانه رستوران رفت و اکنون از دست خودش نیز عصبانی بود .

ه سمت او ب شش را بگیرد چشمش به ستایش افتاد که چادرش را که نوشابه ای شده بود میشست.منتظر بود سفار

 رفت وگفت:

 معذرت میخوام..حسابی گند زدم..منو ببخش.-

 سینا ادامه داد: دوباره به تمیز نمودن چادر مشغول شد. ستایش نگاهش کرد و حرفی نزد و

م س..فقط میخواستاه نعصبانی ام..بعضی وقتا رفتارم واقعا احمقامیدونم از دستم عصبانی هستی..خودمم از خودم -

 رفتار دیروزت رو تالفی کرده باشم.

 ستایشش خشمگین چادر خیسش را باال گرفت :
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 اینطوری؟...بنظرم بهتره برم خونه چون این وضع رو اصال نمیتونم تحمل کنم..-

 اره هم ناراحت میشه...خواهش میکنم.نه...تو نباید بری...من سفارش غذا دادم...شر بری خونه؟-

 ستایش نفسی بیرون داد و چادر را ازسرش خارج ساخت:

 حسابی خیس شده...آه خدا...چطوری تونستین همچین کاری بکنین؟-

 را پایین انداخت:ش سینا با شرمندگی سر

 گفتم که معذرت میخوام....-

د و سینا کالفه دستی داخل موهایش فرو برد و رفت ستایش نگاه غضبناک دیگری به او انداخت و از سالن خارج ش

 تا غذارا تحویل بگیرد.

تمام دیشب و امروز را با خشم از رفتار ستایش سپری کرده و منتظر فرصتی بود تا انتقام بگیرد و اکنون که حال 

 پس چه میخواست؟ اورا گرفته بود خود نیز احساس رضایت نمیکرد و حالش بد بود.

ت و بسرعت به سوی میز رفت .دعا دعا میکرد ستایش نرفته و تنهایش نگذاشته باشد و گویی را گرف ظرف غذا

لبخندی زد و در دل  آسمان و بخت با او یار بود چرا که ستایش برروی صندلی اش نشسته بود ومنتظر غذا بود.

 شود:را روبروی ستایش قرار داد و قوطی نوشابه دیگری برایش گ دیس غذا احساس رضایت کرد.

 بفرمایید....راستی پیشخدمت میز رو تمیز کرد؟-

 داد: مریم خانم پاسخ

 آره مادر..-

 ودخ دهان افتاده بود او همگی روبه پایان بود و آندو تازه باید شروع میکردند.گرچه غذای سینا سرد شده و از یغذا

خورد و آنگاه  را د قاشق از غذاچنستایش نیز که اشتهایش کور شده بود  را با مرغ سوخاری شده سرگرم میکرد.

 کنار کشید:

 دستتون درد نکنه...محبت کردین.-

 سینا متبسم پاسخش را داد: رویش را بجانب منوچهر و آنگاه سینا کرد . و

 خواهش میکنم....شماکه به غذا دست نزدین..-

 رو بمن بده و غذاتو بخور. شراره میالد در هر صورت متشکرم.-

 خوابه و میترسم بیدار بشه... من تموم شدم .میالد-

 پس از صرف غذا شراره قبل از بقیه از جا برخاست:

 من میرم تو ماشین تا شما میاید..-
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 به مادرش گفت: سینا رو

 من بیاید تا شراره بره منزلشون و میالد رو بخوابونه. شما با-

 منوچهر گفت:

 تعارف نکن. مامان و ستایش خانم رو برسونم. تا آقا جون و اگه کاری داری یا قصد بیرون رفتن داری بگو-

 نه...جایی ندارم که برم.-

 منوچهر به شوخی گفت:

 حتی سرقرار با اون خانم دکتر؟-

 سینا به او چشم غره رفت:

 برو...برو تا حسابت رو نرسیدم مهندس...-

 منوچهر دستهایش را بعالمت تسلیم باال برد:

 حافظ مامان..خداحافظ...چشم...رفتم....خداحافظ آقا جون...خدا-

 به او در سوار شدن کمک کند. را به شراره برساند و همگی پاسخش را دادند و او به سمت اتومبیلش دوید تا خود

روی دست انداخته بود و همگام با مریم خانم  ستایش چادر خیسش را بر بقیه نیز به سمت اتومبیل سینا رفتند .

 مریم خانم میگفت: ام عقب تر بدنبالشان راهی بودند.سینا و پدرش نیز چندگ راه میرفت و

 البد اینروزها مادر سرش خیلی شلوغه؟مگه نه؟!-

 ستایش پاسخ میداد: و

بله...هرروز صبح که از خواب بلند میشه وخودش رو یکروز به جشن نزدیکتر میبینه استرس و هیجانش بیشتر -

آبرومون  سرجای خودش نباشه وسم اون روز هیچ چیز یزنه که میترمیشه ودستپاچگی اش چندبرابر همش غر م

 بره...

 مگه قرار نبود یه جشن کوچولوی خودمونی باشه؟-

ر براب چرا...اما وقتی آقا عمران اطالع داد که دائیش خواسته تو هتل اون مراسم را برگزار کنند اضطراب مامان صد-

روز منو وادار میکنه به تک تک اونا زنگ بزنم و دعوت  ه هرشده...یه لیست بلند باال از اقوام و دوستان تهیه کرده ک

 گه ای به این لیست اضافه میشن...یکنم به جشن عقد بیان..هرروز هم تعداد د

 دوار ساخت ستایش رفتار مزخرفش رارا امی او دوتایی خندیدند وصدای خنده ستایش ، لبخند را برلب سینا آورد و

 د...را بخشیده باش از یاد برده و او

                                       ******************** 
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 مهشتفصل بیست و  

 
به استقبالش رفت .گرچه از آمدنش در این هنگام از روز که  برویش گشود وا شراره با مشاهده سینا در آیفون ر

 باشد غرق تعجب بود:میبایست در مطبش 

 سالم...داداش خوبی؟-

 سالم شراره....تنهایی؟-

 آره...منوچهر خیلی وقته رفته...بیا تو...-

 سینا عرض حیاط را پیمود و از پله ها باال رفت:

 میالد کجاس؟خوابیده؟-

 اتفاقی افتاده که تو این وقت روز به مالقات من اومدی؟ آره....تازه خوابوندمش...چه خبر؟-

 رو ببینم؟ گه باید اتفاقی بیفته تا من بیام توم-

 این وقت روز که تو معموال باید در مطب باشی ، آره....بریم تو..-

 دوتایی داخل ساختمان شدند .سینا نفسی بیرون داد و گفت: روی شانه سینا گذاشت و دستش را بر

 اومدم در یه مورد خاص باهات مشورت کنم.-

 خب....بشین.-

 مبل روبروی یکدیگر نشستند: روی هردو بر

 تشنه نیستی؟-

 نه ...ممنون.-

 شراره نگاهش کرد ومتبسم گفت:

 به گوشم...-

 سینا نگاهش را به اطراف گرداند و گفت:

 نمیدونم چجوری بگم...خب....موضوعی هس که مدتهاست مغزم رو مشغول خودش کرده..-

 راجع به چیه؟-

 یش....اون شخص کسی نیس جز ستا چی نه کی....و-

 ستایش؟مگه از ستایش خالفی سرزده؟-
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...موضوع به پنج شش سال پیش من میخوام راجع به ستایش باهات حرف بزنم، فقط همین...خب خالف چیه؟-

برمیگرده...اونوقتا که تو و ستایش سال آخر دبیرستان رو تموم کرده بودین و من سال دوم دانشگاه بودم...)نفسی 

 ه روز ستایش یه نامه عاشقانه بمن داد و ازم خواست بخونم و بهش جواب بدم..بیرون داد وادامه داد(ی

 شراره متعجب با چشمانی گرد شده به او نگریست:

 رو دوست داشت؟ این یعنی اینکه...تو و ستایش به تو نامه عاشقانه داد؟-

 سینا سرش را به تائید تکان داد:

 بله...-

 تو چکار کردی؟-

ا آنقدر درگیر درس و امتحان بودم که حتی بخودم فرصت ندادم نامه رو تا آخر بخونم...وقتی من...خوب ....اونروز-

فهمیدم موضوع چیه اونو بهش پس دادم وگفتم که من نه فرصت اینجور روابط رو دارم  چند سطرش رو خوندم و

 ندگیش...بره پی ز به چشم یه معشوق نگاه میکنم و ازش خواستم دور مو خط بکشه و ننه به او و

 شراره بی اختیار گفت:

دختره بیچاره... خدا میدونه چقدر احساس حقارت و حماقت کرده و از تو وخودش بیزار  آه خدا...تو چکار کردی؟-

شده ...حاال فهمیدم...پس اون کسی که ازش حرف میزد تو بودی....عشق یکطرفه ای که حتی اشتیاق رو ازش گرفت 

 نستی باهاش اینطوری برخورد کنی؟چطور؟و اونو منزوی کرد...چطور تو

خواستم بهش امید واهی بدم ودرحالیکه هیچ احساسی جز حس  اونموقع بنظرم بهترین کار همین بود... نمی-

 خواهری بهش نداشتم اونو معلق و وابسته بخودم ببینم...

به دل داشت و با جدیت اونم هیشکی نه و ستایش...دختری که اونهمه  آرزو  تو میدونی باهاش چکار کردی؟-

 رشته پزشکی قبول بشه...تو باعث شدی آینده اون خراب بشه سینا...میفهمی اینو؟ درساشو میخوند تا تو دانشگاه و

 سینا با ندامت گفت:

آره...میفهمم...یعنی...حاال میفهمم...اما من واسه سرزنش پیش تو نیومدم شراره..میدونم اشتباه کردم ..و تعجب -

و باهام داشته باشه...اومدم از تو بپرسم چطوری میتونم رفتار گذشتمو جبران کنم  ه ستایش بدترین رفتارنم اگنمیک

 ...فقط همین...

ا ..مثل اینکه بدون فکر یه ظرف چینی گرونقیمت رو به زمین بزنی و خردش کنی و حاال بخوای اون ناه خدایا...سی-

اال ح و احساس ستایش رو شکوندی و ریز ریز کردی. همتر از اون قلبم رو بهم بچسبونی....تو روح و روان و تکه ها

 د میدونم بشه همچین کاری کرد...رات رو بهم بچسبونی ؟...منکه بعیبه چه وسیله ای میخوای اون ذ
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 سینا پوزخند زد:

 چه امیدوارانه...پس...ببخش مزاحمت شدم..-

 شراره گفت: واز جا برخاست.

 بشین داداش. حاال چرا بهت برمیخوره؟-

 وقتی هیچ راه حلی سراغ نداری چرا بیخودی وقت تو و خودمو تلف کنم؟-

 را برجا نشاند: شراره بسویش رفت و او

 معذرت میخوام...نباید اینطوری جبهه میگرفتم...خب...چند دقیقه تامل کنی میرم یه لیوان شربت خنک میارم...-

م هردومون داغ کردیم و نیاز به خنک کننده نگمو لی پیدا میکنیم.احتماال با خوردنش مغزمون بکار میفته و راه ح

 داریم.

ا برداشت یکی ر لیوان شربت خنک از راه رسید . طولی نکشید که با دو بسرعت راه افتاد و به سمت آشپزخانه رفت .

 سینا جرعه ای از شربت را نوشید و گفت: و دیگری را به سینا تعارف کرد.

. بعضی اوقات آنقدر از بی اعتناییش و قهرش اذیت میشم که دست به رفتارهای احمقانه نمیدونم چکار کنم..-

 میزنم...همیشه هم پشیمون میشم..

 شراره لبخند زد:

درست مثل دیشب... گرچه اونموقع که نوشابه رو ریختی شک داشتم عمدا اینکارو کرده باشی اما حاال مطمئن -

دان زندگی کردی چرا حاال میخوای جبران کنی؟چی باعث شده به فکر شدم...توکه اینهمه سال بدون عذاب وج

 جبران بیفتی؟

 به کلی یادم رفته بود یه روز چطور اونو از خودم روندم... ندیدمش و تو اینهمه سال باهاش برخوردی نداشتم و-

 شراره نیمی از شربتش را نوشید و گفت:

 ردی؟چرا ازش عذرخواهی نمیکنی و بهش نمیگی اشتباه ک-

 الاقل رفتارش که اینطور نشون میده. اینکارو کردم ....چند وقت پیش...اما انگاری هیچ ثمری نداشته.-

 شراره درحالیکه بقیه شربتش را مینوشید خیره نگاهش کرد:

 ...شرارهگفتم جون  جون شراره راستشو بگو... چرا این موضوع و بخشش ستایش اینقدر برات مهم شده؟-

 اعتنایی و قهرش عذابم میده... ونمیخوام اینطوری باشه. گفتم که...بی-

 چرا؟-

 چرا چی؟-
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و ت خودتو به خنگی نزن چون خیلی خوب میفهمی منظورم چیه...چرا باید قهر و بی اعتنایی ستایش عذابت بده؟-

 نه خودش برات مهم باشه نه قهرش... بی اعتنا رد بشی و نمیتونی از کنار قهر و خشم او

 نگاهش را از شراره گرفت: روی میز گذاشت و ش را برسینا لیوان

 همانقدر که هوای تو نمیدونم.... شاید به این دلیل که از بچگی ستایش رو جزئی از خانواده خودمون میدونستم و-

 و ناراحتی تو و مامان.. ه از قهرن همانقدر ناراحت میشم کاز ناراحتی و قهر او رو داشتم هوای اونو داشتم و

 ه برویش لبخند زد:شرار

یه چیزی هست که من میدونم وتو  نه داداش...اینطورام که تو فکر میکنی نیس... میخوای علتش رو بدونی؟-

 نمیدونی ...میدونی چیه؟

 نه...چیه؟-

 اینه که تو عاشق ستایش شدی... بهمین سادگی..-

 رنگ از چهره سینا پرید:

 فرقی نداره..تو  برای من با ناو عشق کدومه؟ دیوونه شدی؟-

 شراره با خونسردی شانه هایش را باال انداخت:

... اما حقیقت همینه که ؟یا قبول کردی و نمیخوای دیگرون بفهمن؟میخوای حقیقت رو قبول کنی  -

ن ناچاری ای گفتم...تو...عاشق ...ستایشی...واین موضوع به امروز و این جریان ربطی نداره...مدتیه اینطوری شدی...و

 حاال من بهت میگم چکار کن..میدونی بهترین راه حل چیه؟ رو قبول کنی.موضوع 

 سینا همچنان در سکوت نگاهش میکرد وشراره ادامه داد:

ایش مورد ست خصوصا در ظرم بهترین راه حل اینه که دوباره وارد قلبش بشی.... میدونم اینکار خیلی سخته ونب-

بی احساسی مطلق رسیده...اما غیرممکن نیس...چرا که درگذشته بقول خودش به  که اینروزها قلبش سنگی شده و

اونقدر که غرورش رو کنار گذاشته و با نامه به عشقش اعتراف کرده...اگه میخوای  رو به شدت دوست داشته . تو

نتونه  هاونقدر بپاش عشق بریز که دیگ نباشه قلبش رو با عشق پر کن...و از دستت عصبانی نفرت از تو رو دور بریزه و

یا با قهر روشو برگردونه...متوجهی چی میگم داداش؟دوای درد تو واون عشقه...سه  نسبت به تو بی اعتنا باشه و

 حرفه..ع..ش..ق..

 سینا با کج خلقی گفت:

من چی میگم تو چی میگی؟در هر صورت از راهنماییت ممنون...باید برم قبل از اینکه برچسب های دیگه ای بهم -

 بزنی.
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 شراره با لبخند ادامه داد: برخاست.واز جا

رو درک میکنم داداش... چون یه روزی جای تو بودم و در مرحله انکار..روزی که نه خودم عشق به منوچهر  من تو-

دون برو باور داشتم نه دیگران...اما بالخره مجبور شدم قبولش کنم و باهاش کنار بیام...روزی که دیگه نتونستم 

رو به شب برسونم وبی تاب یه لحظه دیدنش بودم...برای توهم اونروز میرسه..خیلی زودتراز اونچه مالقات با اون روز 

 فکرش روبکنی و اونوقته که عشق رو باور میکنی...نترس...عشق یه ودیعه الهی هس و همه میتونن ازش بهره بگیرن...

 راه افتاد: و سینا لبخند زد

 ...فعال..ببوس رو منوچهر رو سالم برسون و میالد-

 حافظ داداش.... ونصایحم رو فراموش نکن..اخد-

به  سوار اتومبیلش شد و حیاط را طی کرد و به خیابان رسید. سینا پوزخندزنان بی هیچ حرفی بسرعت ساختمان و

سمت مطب رفت..شراره هم دلش خوش بود و فکر میکرد هردردی راه حلش عشق است...باید میدانست راهنمایی 

چرا که ستایش برای او  و نتیجه ای جز این ندارد....عشق..کدام عشق؟محال بود او عاشق ستایش شود.خواستن از ا

     در حکم شراره بود و بس....

فقط همین...باقی حرفها حرف مفت بود...بهمین دلیل به محض رسیدن به مطب با مطب دکتر مدبری تماس   

شراره ثابت کند که عشقی به ستایش ندارد و این سخنان  خود وبرای شب بعد با او قرار شام گذاشت تا ب گرفت و

 جز اوهامی بچه گانه نیس...

                                            ******************** 
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 منهفصل بیست و 

 
 ایستاد ونفس نفس زنان گفت: ستایش از شدت خستگی چسبیده به دیوار بوتیک

 شماها برید تو... من همینجا وایمیسم ....پاهام دیگه رمق ندارن..-

 عمران گفت:

 الاقل بیا داخل و روی صندلی بشین.-

 ثنا نگاهی به داخل فروشگاه انداخت و گفت:

 جا باش تا برگردیم.. ستایش تو همین اینجا جای سوزن انداختن نیس ستایش کجا بشینه؟-

 .اشه...بریدب-

 عمران لبخند زنان گفت:

 قول میدم وقتی خرید تموم شد به یه رستوران خوب و عالی دعوتتون کنم.-

 ستایش پوزخند زد:

دا خ رو که از خستگی دارم پس میفتم....تو من خرید تموم بشه.و البته اگه ثنا دست از اینهمه وسواس برداره -

از این میتونم یه نفس راحت  شکر که امروز روز آخره و بعد رو خدا وسواست رو تموم کن تا ما برگردیم خونه..

 بکشم..

ثنا و  را باد زد. حال با مجله ای که خریده بود خود همان در گره روسری اش را شل کرد تا عرقش خشک شود و

مرداد بود و گرما  اواخر ساخت. ها سرگرم می ها و آدم را با نگریستن به اتومبیل او خود عمران داخل مغازه رفتند و

کم ش کرد .نگاهی به ساعتش انداخت ، دقایقی به ساعت شب باقی مانده بود و از روز بیداد میحتی در آن هنگام 

همه بجز  امان از دست ثنا که با وسواس های دیوانه کننده اش همه را کالفه میساخت. گرسنه او قاروقور میکرد.

یقه حدود بیست دق بود دنیا را زیر پا بگذارد وکمترین اعتراضی نکند.ا حاضر نعمران عاشق پیشه را که بخاطر ث

رانجام شکر کرد که س را ستایش خدا الخره سروکله آندو با پاکتی که در دست داشتند پیدا شد واطول کشید تا ب

 به عمران گفت: ثنارو استراحت کند. و میتواند به منزل بازگردد

 رو میبری رستوران؟ حاال ما-

 داد: پاسخعمران 

 همه خستگی یه غذای خوب حسابی میچسبه.... از این البته که میبرم...بعد-
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 ستایش گفت:

روسری خالص بشیم  کاش برگردیم....منکه از بس عرق کردم و گرممه دلم میخواد هرچه زودتر از شر این مانتو و-

 اصال برام مهم نیس چی میخورم. و

 د با لبخند گفت:ش که در چهره اش خستگی مشاهده نمی ثنا

 من االن هوس پیتزا کردم نه غذاهای حاضری مامان...بریم عمران. برات مهم نیس اما برای من مهمه... تو--

ه درحالیک سه سوار شدند و هر را گشود و عمران قفل درها بسوی اتومبیل عمران رفت . ستایش دیگر حرفی نزد و

 سوئیچ را میگرداند گفت:

 ن بهار رفتین؟شما تاحاال به رستورا-

 داد: ثنا پاسخ

 نه...چطور؟غذاش خوبه؟-

بار رفتم....آخه اونجا مال پدر دوستمه ...غذاهاش حرف نداره....البته قیمتش باالست اما  خوب نه عالیه...من چند-

 پاقرص رو داره....آدمهای باکالس و مایه دار... مشتری های پرو

 ستایش پوزخند زد:

 که نه کالسمون باالست و نه مایه داریم... ما م؟پس ما چرا به اونجا میری-

 عمران گفت:

 بدونیم چی میخورن و چیکار میکنن. هم مزه زندگی مایه دارا روهم بچشیم و بد نیس گهگاهی ما-

 اینم حرفیه.-

 وشهر برد و ثنا که برای اولین بار به چنین جایی دعوت شده بود هیجان زده شد  اتومبیل را به سمت باال نعمرا

 ذوق زده بنظر میرسید:

 عمران...غذای معروف اون رستوران چیه؟-

از طعمش خوششون میاد شیشلیکو سوپ جو...ساالدش هم  خب....غذایی که معموال اکثر مشتریا سفارش میدن و-

 ....ساالد سبزیجاتش که با کرفس و مغزگردو و نخودسبز تهیه میشه...اسخوشمزه 

 گفت:روی ستایش زد و  ثنا لبخندی بر

 چه عالی...منکه حسابی اشتهام باز شده...تو چطور ستایش؟-

 لبخندی زورکی زد: شستای

 .آره....منم همینطور-
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متری آن توقف نمود.گویا حق با او بود و رستوران  دقایقی طول کشید تا بالخره عمران به رستوران رسید و درچند

 پارک دیده میشد.آنقدر مشتری داشت که در خیابان منتهی به آن سختی جای 

 به آهستگی بغل گوش ستایش گفت: ثنا هرسه پیاده شدند و شانه به شانه یکدیگر براه افتادند.

 کاش چادرت رو درمیاوردی نمیبینی مشتری های اینجا همه با مانتو هستن..-

د اما ش بووگرچه به شدت گرم ستایش اعتنایی نکرد .خودش نیز هنگام پیاده شدن به اینکار مبادرت کرده بود

 ثنا چپ چپ نگاهش کرد اما حرفی نزد وعمران پرسید: ترجیح داد چادرش را برندارد.

 بیرون میشینیم یا داخل؟-

 داد: ثنا پاسخ

 میریم داخل...من میخوام برم دستشویی..-

نا نشان ث عمران ابتدا دستشویی را به را به طبقه باالی رستوران هدایت نمود. وارد رستوران شدند و پیشخدمت آنها

 داد و پس از سفارش غذا بهمراه ستایش روانه طبقه باال شد.

زوج دیگر دید میشدند.که یکی از آنها سینا و دکتر مدبری بودند و دیگری زن و شوهری که یک دختر  درآنجا دو

دبری م ساله داشتند.گرچه ستایش خوش نداشت با نگریستن به دیگران معذبشان کند اما تا نگاهش به سینا و 4-5

باورش نمیشد سینا را با این دختر دیده  ران نشست.مافتاد برای لحظاتی خیره به آندو نگریست و آنگاه روبروی ع

 به مادرش اطمینان داد بین آندو چیزی نیس. روز پس از آنکه رابطه اش را با او انکار کرد و باشد درست دو

با مشاهد ستایش برای لحظاتی گیج وپریشان بود نمیدانست سینا که درحال خوردن ساالد بود سرش را باال گرفت و 

سرش را بعالمت احترام تکان  مرد جوان و خوش قیافه دیده بود . را با یک خصوصا اینکه او .چه واکنشی نشان دهد

 مدبری راجع به سفری که رفته بود حرف میزد اما تمام توجه بجانب عمران نگریست. داد اما ستایش اعتنایی نکرد و

و عمران به آهستگی حرف میزدند و میخندیدند و  او را مینگریست. سینا اکنون به ستایش بود و ثانیه به ثانیه او

او با مدبری قرار گذاشته بود تا بخود ثابت کند احساسی به ستایش ندارد اما قلب سینا در حال آتش گرفتن بود. 

را  چرا ستایش با او اینکار در حال سوختن بود. بیند وقلب بیقرار و حسود او نمیتوانست ستایش را با دیگری ب

 را نابود میسازد؟ آیا نمیدانست با اینکار او میکرد؟

 بالخره هم نتواست تاب بیاورد و ازجا برخاست:

 من میرم با یکی از دوستام سالم و علیکی بکنم و برگردم.-

ا ر عمران و ستایش به او نگریستند و او خود در میان نگاه های حیرت زده ی مدبری به سمت میز ستایش رفت . و

 به آندو رساند:
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 سالم آقا.... سالم خانم میالنی.-

 عمران و ستایش از جا برخاستند و عمران با او دست داد و گفت:

 سالم  آقا شب بخیر.-

 هم بخیر...ستایش خانم مارو بهم معرفی نمیکنید؟ شب شما-

 ستایش خیره نگاهش کرد:

 دوستان قدیمی ما. یشون دکتر توانگر هستد ...از همسایگان وسالم...خوب..ا-

 عمران لبخند زد:

 آهان....بعله...خوشوقتم از دیدارتون...بنده هم عمران ساالری هستم..نامزد ثنا خانم.-

  ؟!«نامزد ثنا خانم» 

 فت:ندی حقیقی زد و گنامزد ثنا بود...لبخپس این مرد ارتباطی به ستایش نداشت و  گویی دنیا را به سینا دادند.

 خوشوقتم...ببخشید بجا نیاوردم.-

 خواهش میکنم...بفرمایید در خدمت باشیم.-

 ا اجازه.ب متشکرم...بنده با یکی از همکاران هستم...اومدم سالمی عرض کنم و برم...بفرمایید...راحت باشید..بفرمایید.-

اد گویی کوه کنده باشد..نفسی بیرون د آرام و مطمئن... اما اینبار با قلبی همانگونه که آمده بود بسرعت بازگشت. و

 روی مدبری لبخندی زد:ه و ب

 بفرمایید شامتونو .-

دقیقه  ه چندکنیز از حالی  خود طولی نکشید که ثنا به ستایش و نامزدش پیوست و خیال سینا را راحت تر نمود.

دن بود و نمیدانست اگر بجای نامزد ثنا مرد از شدت حسادت درحال خفه ش به او دست داده بود متعجب بود.قبل 

ه ب چه رفتار احمقانه ای دست میزد اما مطمئن بود از غصه دیوانه میشد .عمران روبه دیگری را با ستایش میدید 

 ثنا گفت:

 ستایش قرار داده؟ و رو مراقب تو ثنا...پدرت این آقای توانگر-

 اخت:ثنا متعجب نگاهی به عمران و نگاهی به ستایش اند

 دکترتوانگر؟! ... منظورت سیناست؟-

 عمران شانه هایش را باال انداخت :

 اسمش رو نمیدونم... مگه دکتر توانگر دیگه ای روهم میشناسی؟-

 ثنا نگاهی به اطراف نمود و سینا را مشاهده کرد:
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 سیناست...چطور مگه؟حرفی زد؟-

 ستایش گفت:

 عرفی کنم..ازم خواست آقا عمران رو بهش م اومد اینجا و-

 ا؟چرا؟!-

 عمران گفت:

خیلی تعجب کردم...از یه پزشک بعیده همچین کاری کرده من و ستایش ارتباطی باهم داریم... البد فکر-

 ...مگر اینکه.. بکنه...بخصوص اینکه همسایه باشه نه قوم و خویش

 نگاهی به ستایش انداخت و ادامه داد:

 تایش..یا خیلی فضول باشه و یا...عالقمند به س-

 ثنا خندید:

لی نزدیک تر از همسایگیه...درست مثل قوم و یاون فقط خیلی کنجکاوه...آخه رابطه ما خ این چه حرفیه؟-

 خویس...راستی اون زنه کیه که باهاشه؟شراره که نیس....

 ستایش پوزخند زد:

 کاش ماهم مثل خودش بریم پهلوش و ازش بخوایم دختره رو بهمون معرفی کنه...-

 با جدیت گفت:ثنا 

 مادر ارتباطن بشناسه چرا ما نریم؟برم عمران؟ که با اگه اون بخودش حق میده کسانی را چرا که نه؟-

 عمران دستش را گرفت و گفت:

 ما که مثل خودش فضول نیستیم...بشین شامتو بخور..-

 ستایش نگاه دیگری به میز سینا انداخت و گفت:

 گمون کنم بدونم اون زن کیه..-

 رسید:ثنا پ

 کیه؟-

بنظرم دکتر مهناز مدبری متخصص پوست و مو باشه..آخه اونروز که با شراره رفته بودیم منوچهر میگفت وقتی -

 وارد مطب سینا شده شنیده که با این خانم قرار شام گذاشته..

 ثنا لبخند زد:

 پسرش چقدر تنها و بیکسه... چه جالب...دور از چشم مریم خانم با این و اون میپره و زنیکه بیچاره فکر میکنه-
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 ام سیفصل    

 
 مدبری را به منزلش رساند و گفت:

 ببخشید امشب مصاحب خوبی نبودم وحوصلتونو بسر بردم...قول میدم دفعه بعد بهتر باشم..-

 ری برویش لبخند زد:مدب

 شما باید منو ببخشید که مزاحم وقتتون شدم...آخه میدونید چون اینجا کسی رو ندارم باهاش رفت وآمد کنم شما-

رو تحت فشار گذاشتم که باهام قرار بذارید..وکامال مشخص بود که شما از رفتار من ناراحت و دلگیر شدین..قول 

 خودتون بخواهید.. میدم دیگه مزاحم شما نشم تا هروقت که

تونستم رسم مهمون نوازی رو بجا نامشب ذهن من درگیر یک مشکل خانوادگی بود و  این چه حرفیه؟-

 بیارم...درهرصورت شرمنده شدم وعذر میخوام..

 خواهش میکنم....شب بخیر و خدانگهدار-

 خداحافظ..-

 «مشکل خانوادگی»ی..دور زد و با زدن بوق خداحافظی از آنجا دور شد.آه چه دروغ مسخره ا

 ستایش بوده..تنها کسی که قصد دوری ,با عجز دریافت که تنها مشکل او در ارتباط با این خانم دکتر پوزخندی زد و

این راه به هیچ وجه موفق نمیشد.گرچه شاید ظاهرا توانست ستایش را متقاعد کند که  بدبختانه در داشت ورا ازاو 

یش مهم نیس و هرچند از این طریق میتوانست شراره را نیز متقاعد کند که در وجود او برا به او نمی اندیشد و

 تمامی حدس و گمان هایش از تخیالت زنانه سرچشمه میگرفته اما خودش چی؟ زندگی او ستایش نقشی ندارد و

حالی  باهم دیده چه عمران را به چه کسی میتوانست بگوید که وقتی ستایش و خودش را که نمیتوانست بفریبد.

 تا زمانی که حقیقت را نفهمیده در برزخ دست و پا میزده؟ داشته و

 ور تو آه دختر...با من چکار میکنی؟تو رسم عاشق کشی رو کجا آموختی؟»در حالیکه دنده را عوض میکرد داد زد

 «خدا یه ذره با من راه بیا و انتقام گذشته را ازم نگیر..خواهش میکنم

                                 ****************** 
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 مسی و یکفصل  

 
 ستایش آرش پسر سیزده ساله ی اسماعیل را صدا زد و گفت:

 آرش....آرش جان...بیا اینجا عمه...-

 را به او رساند و گفت: آرش دوان دوان خود

 من کاری داری؟ سالم عمه ستایش....با-

 مه...میتونی کاری برام انجام بدی؟سالم ع-

 آره عمه ..هرکاری بخواهید..-

 شرطش اینه که جز منوتو کسی نفهمه ..قبوله؟-

 را بزرگ میدید لبخند زد: آرش که در این لحظه خود

 قبوله...قول مردونه میدم...چکار دارین؟-

 قول دادیا..-

 قول...-

 دیا نه..میخوام دم در وایسی و ببینی دکتر توانگر هم میا-

 دکتر توانگر؟دکتر توانگر دیگه کیه؟جوونه یا پیر؟-

جوونه....ماشینش هم یه سمند سفیده....اگر بخواد بیاد با خواهر و مادرش میاد..درضمن یه بچه دوسه ماهه هم -

 همراهشونه....متوجه شدی چی گفتم؟

 آره عمه...چشم ...بهشون بگم باهاشون کار داری؟-

 زنیا..مامان بزرگ میخواد بدونه میان یا نه...تو بمن خبر بده تا من به مامان بزرگ بگم..نه عمه جون...حرفی ن-

 خیالتون راحت..-

 دستت درد نکنه..ببینم چکار میکنی...-

نمیدانست چرا دوست داشت بداند سینا به مراسم نامزدی  آرش دوان دوان دور شد وستایش بداخل هتل بازگشت .

قولی که به او داده ارزشی قائل است یا نه...درحالیکه خودش قول وقرار رفتن به جشن تولد  میاید یا خیر و آیا برای

و موهایش  به آرایشگاه رفته بودآنروز او بهمراه ثنا  بعید بود سینا بقولش پایبند بماند. شراره را زیر پا گذاشته بود و

رژلبی بیرنگ  هره اش بدهد وتنها به خط چشم ورا آرایش داده اما اجازه نداده بود آرایشگر تغییر چندانی در چ
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گرچه آرایش موهایش نیز به صاف کردن موها ختم شده بود اما همین میزان مختصر همراه با  .بود بسنده کرده

را چندین برابر زیبا ساخته و توجه همگان را بخود جلب نموده بود  لباس بلند مشکی وچسبانی که پوشیده بود او

 واهانه ای بجانش می انداخت.خودخ و حس موذی و

 سخت مشغول احوالپرسی وخیر مقدم به مهمانان بود که آرش از راه رسید و صدایش زد:

 عمه ستایش....عمه ستایش..-

 رویش لبخندی زد و نزدش رفت:ه ستایش ب

 چی میگی عمه؟-

 همون دکتره که منتظرش بودین اومد... با مادر و خواهرش...به مامان بزرگ بگم؟-

 عمه...خودم میگم...دستت درد نکنه.. نه-

فی سینا آمده بود بی آنکه قصد تال لبخندی زد و نفس عمیقی کشید. گونه اش را بوسید و آرش دوان دوان بازگشت.

را مالقات نماید چرا که مجلس مردانه در طبقه دوم هتل  را بیازارد.گرچه نمیتوانست او با نیامدنش او داشته باشد و

 انه در طبقه سوم.بود و مجلس زن

 میالد از راه رسید و ستایش بنزدشان شتافت: طولی نکشید که شراره بهمراه مادرش و

 سالم...سالم..خیلی خیلی خوش آمدید.-

 هردو برویش لبخند زدند و مریم خانم گفت:

 بزنم به تخته امشب خیلی خوشگل شدی ستایش جان... ایشاهلل عروسی خودت.-

 ممنون...بفرمایید.-

 ره گفت:شرا

 چند لحظه میالد رو میگیری؟-

شراره بسرعت موبایلش را از کیفش بیرون  ستایش میالد را که خواب بود گرفت و به آهستگی گونه اش را بوسید.

 کشید وگفت:

 لباس یه عکس خوشگل ازت بگیرم..یه ذره عقب تر برو. میخوام تو این قیافه و-

 ی؟اذیت نکن شراره ...عکس منو واسه چی میخوا-

 واسه یادگاری... برو دیگه.-

 او گرفت و آنرا به او نشان داد: عکس زیبایی از ,ستایش عقب رفت و شراره با تنظیم نور و منظره

 .ببین چه عکس خوشگلی ازت گرفتم...از خودت خوشگلتر شده-



 

 صفحه 121
 

زاده ینوشته : سارا فروغ                                                                                                                                                       ستایش   

عی از ی با حضور جمبزودی ثنا نیز از آرایشگاه برگشت و مراسم نامزد آنگاه هرسه به طرف میزی رفتند و نشستند.

 دوستان و آشنایان انجام گرفت.

در پایان مراسم ستایش که اسیر وسوسه های پنهان درونش شده بود به بهانه همراهی با شراره و مادرش از هتل 

ا و شام سین قرار هنوز مالقات و خارج شد و با آنان به سمت اتومبیل سینا رفت. او که دل خوشی از سینا نداشت و

را مالقات نماید. شاید به این دلیل که زیبایی  ا فراموش نکرده بود واضح نبود به چه دلیل میخواهد سینامدبری ر

یک غرور متعصبانه  و خودخواهانه  به او بفهماند با پس زدن او چه کسی را ازدست داده . اش را به رخ او بکشد و

 ند.زنانه که مایل است زیبایی اش را همه بستایند و بخاطر بسپار

سینا که قبل از آنان آمده و چسبیده به اتومبیلش ایستاده بود با مشاهده ستایش دست و پایش را گم کرد و بی 

 ستایش شال مشکی نازکی برسر انداخته و استثنائا قدری از موهایش را بیرون گذاشته بود و اختیار به او زل زد.

 را صدچندان ساخته بود: این بی احتیاطی جذابیت او

 .م آقا سیناسال-

 سینا از بهت خارج گشت و لبخند زد:

 سالم ...شب بخیر.-

 .هم بخیر شب شما-

 مریم خانم در عقب را گشود و به شراره و ستایش گفت:

 شماها عقب بشینید من میرم جلو..-

نار ک سینا که نمیدانست چگونه با تپش های طبل وار قلبش را بستد و در آنگاه ستایش نشستند و ابتدا شراره و

درراه گفتگوهای متفرقه از سوی مریم خانم و شراره بگوش میرسید و  سوئیچ را چرخاند. بیاید پشت رل نشست و

 دنزیبایی که نظرشان را جلب کرده بود درباره تک تک مهمانان از ستایش میپرسیدند خصوصا از دختران جوان و

 دقیقی از آنها میداد.حتی آدرس ستایش با طمانینه به تمامی پرسش های آنان پاسخ میداد و و

روی صندلی خواباند و  شراره میالد را بر سینا ابتدا مادرش و ستایش را  رساند و آنگاه به سمت منزل شراره راند.

 به سینا گفت: رو

 مگه نه؟ امشب ستایش خیلی زیبا شده بود.-

 سینا لبخندی زد و سرش را تکان داد:

 مگه قبال زشت بوده؟-
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امشب خیلی خوشگل شده بود...یاال دیگه...اوه راستی..بلوتوث موبایلتو روشن کن که یه چیزی برات  اقرار کن که-

 دارم..

 چیه؟-

 باز کن دیگه...مطمئنم خوشت میاد.-

بلوتوثش را روشن کرد و شراره با شیطنت مشغول بکار شد و طولی  سینا موبایلش را از باالی فرمان برداشت و

 نکشید که کارش تمام شد:

 حاال نگاه نکن... بذار واسه بعد..-

 کمک کرد داخل منزل شود:را روبروی منزلش پیاده نمود و  سینا او

  .منوچهر را سالم برسون -

 چشم....مرسی که رسوندیم...خداحافظ..-

 خداحافظ.-

 خداحافظ.-

د موبایل را روشن کرد و سوار اتومبیلش شد و با تکان دست از او خداحافظی کرد و آنگاه که بیاد عمل شراره افتا

 وی ترمز زد.ر داخل فایل بلوتوثش شد اما ناگاه با مشاهده عکس ستایش جا خورد و بی اختیار وسط خیابان بر

 درآن چهره زیبا و لباس مشکی . خود خودش بود. باورش نمیشد شراره عکس ستایش را برای او فرستاده باشد.

را به کنار خیابان کشاند .حس میکرد با مشاهده عکس ستایش قلبش  با بوق اتومبیل پشتی بخود آمد و اتومبیلش

این  تا به این سن هیچکس را طلب میکند .آه خدایا...گویی هیپنوتیزم شده باشد. بدرد آمده ویاخته یاخته بدنش او

 عقلش را مختل نماید..مطلقا هیچکس..... چنین نتوانسته بود در روح و روانش رسوخ کند و

                                            **************** 
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 مو دوفصل سی  

 
 آخ آخ مامان....خیلی معدم درد میکنه....حاال چکار کنم؟-

 کوکب با بی حوصلگی گفت:

سرخود دارو نخوری...میدونی چند رو کشتی با این معده دردت...چرا یه سر نمیری پیش دکتر تا آنقدر  توهم ما-

 وقته از معده درد شکایت میکنی ویکبار هم نرفتی دکتر؟

 روی صندلی آشپزخانه انداخت و گفت: را بر ستایش خود

 رو خدا.... حاال وقت نصیحت و سرزنش نیس... ببینید از اون شربت چیزی مونده؟ مامان تو-

 تا آخر سر کشیدی ... اونو که دفعه پیش کدوم شربت؟همون شربت سفیده؟-

 ستایش با نومیدی نالید:

 اوه نه... گمونم یخوردش مونده بود...یه نگاه بندازین..-

 کوکب پاسخ داد:

 منم دیروز انداختم بیرون.. هیچی ازش نمونده بود و-

 این چندمین شیشه شربت بود که خریدی و تمام کردی؟بهتره یه فکر اساسی بکنی...-

 ش داد و گفت:ستایش معده اش را مال

 فکر اساسی؟مثال چکار کنم؟-

و  بیگاه سوزش داره و ت چه مشکلی داره که گاهه ابرو پیش دکتر...عکس بگیر و آزمایش بده تا معلوم بشه معد-

 اذیتت میکنه..

 فقط خرج گزافی افتاده رو دست بابا.. و اگه چیز مهمی نبود؟-

 رو بخور.الزم نیس غصه بابات رو بخوری .غصه سالمتی خودت -

شاید حق با مادرش بود و  ستایش از آشپزخانه خارج شد و درحالیکه دستش برروی معده اش بود به اتاقش رفت.

 دارویی که داروخانه بدون تجویز پزشک به او میداد اثری موقتی داشت. .نباید انقدر سرخود دارو مصرف میکرد

 رش داخل شد:گوشه تختش کز کرد و با بالش محل درد را میفشرد که ماد

 بلند شو لباست رو بپوش تا باهم بریم دکتر.-
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من حوصله معطل شدن در صف بیمارها رو  پیش دکتر باید قبال وقت بگیریم . نسربسر نذارین مامان...برای رفت-

 ندارم.

 من وقت گرفتم..ویزیتور گفت خیلی معطل نمیشیم.-

 مطمئنی؟-

 آره دختر..بلند شو دیگه..-

 چادر و کیفش را برداشت مقنعه اش را پوشید و شلوار وو ستایش با بی حوصلگی مانتو  ده شود.خود رفت تا آما و

 واز اتاق خارج شد:

 واسه کدوم دکتر وقت گرفتین؟-

 همشون یه جا درس خوندن... مگه فرقی هم داره؟دکتر دکتره و-

 رس یک پزشک را میدانست وبمادرش همیشه فقط آد ستایش دیگر حرفی نزد و همگام با مادرش به راه افتاد.

مرد میانسال پرحوصله ای که بقول مادرش  رای هر دردی فقط به او مراجعه میکرد و او کسی نبود بجز دکتر مقتدر .

 را بدانجا میبرد. البد اکنون او دستش شفابخش بود و معجزه میکرد و

 ید:ستایش بالفاصله پرس ی مطب سینا.جایی در نزدیک آنها تاکسی گرفتند و مادرش آدرس دیگری به راننده داد.

 مگه نمیخواستیم بریم پیش دکتر مقتدر؟-

 کوکب پاسخداد:

 نه...میریم یه جای دیگه.-

را به سمت  اما وقتی مشاهده کرد مادرش او ستایش شانه هایش را باال انداخت و تا رسیدن به مقصد حرفی نزد.

 توقف شد و گفت:پاساژی میبرد که مطب سینا در آن قرار داشت برجا م

 چرا بمن نگفتین از سینا وقت گرفتین؟-

 کوکب چپ چپ نگاهش کرد:

 چون میدونستم اگه اسم سینا رو بیارم مخالفت میکنی...حاال هم زودباش راه بیفت تا جای مارو کسی نگرفته.-

 ستایش با اوقات تلخی گفت:

 ه؟بخاطر حق ویزیتش اینهمه دکتر تو این شهر هس چرا میریم اونجا؟-

 کوکب عصبانی شد:

 مزخرف نگو دختر..مگه ما برای دوسه هزارتومن موندیم؟-

 پس چی؟-
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.میخوای رو قبول نداریم.. سینا نمیخوام به گوش مریم خانم برسه که برای مریضیمون میریم پیش یه دکتر دیگه و-

 مونو بهم بزنی؟ه رابط

 اما ...مامان...من پیش اون راحت نیستم...-

اینت کنه که راحت نیستی؟میگی معدم درد میکنه و اون برات دارو تجویز میکنه...انقدر هم بهانه مگه میخوای مع-

 های الکی نتراش...

 تا ششم ابتدایی درس بالش راهی شد .کوکب که کوره سوادی داشت ودیگر براه افتاد.ستایش بناچار به دن بار و

را نشناسد وآشنایی ندهد  دعا میکرد منشی او ایش دعاسو رفت و ست خوانده بود خودش مکان مطب را یافت و بدان

 تا او مجبور نباشد برای مادرش توضیح دهد قبال برای چه کاری به او مراجعه کرده.

خوشبختانه منشی آنقدر سرگرم مکالمه تلفنی بود که متوجه او نشد و ستایش با پنهان ساختن چهره اش در چادر 

را خالص  به او خود 5منشی با دادن شماره  حق ویزیت را پرداخت نمود ورا مخفی نگهدارد.کوکب  توانست خود

بیمار قبل از آنان داخل شده و نسخه بدست خارج گشتند تا نوبت به آنان  گفتگو شد .دوکرد و بار دیگر سرگرم 

 رسید.

 خانم میالنی.-

باورنمیکرد  نان از جا برخاست.داخل شدند و سینا با مشاهده آنها لبخندز ستایش و مادرش در مطب را گشودند و

 آنروز صبح که از خواب برخاسته و ستایش را به سراغش فرستاده باشد. را شنیده و خدا صدای قلب درمانده او

سرکارش حاضر شده بود بی تاب یک لحظه دیدن ستایش بود بطوریکه با هر صدای پایی مشتاقانه روی برمیگرداند 

 «آه خدایا متشکرم.»او داشته باشد. تظر دیدنش بود...بی آنکه قراری بابی اختیار من را ببیند و شاید او

 سالم حاج خانم...از اینطرفا....خیره اشاهلل.-

 ستایش جلو رفت و لبخند بی جانی زد:

 سالم آقای دکتر...-

 سالم ستایش خانم...بفرمایید.-

نشستند  ردوه .,نگاه نکردبه شک می انداختمیخواست به او بنگرد و چون میدانست نمیتواند نگاه برگیرد وکوکب را 

 و کوکب حال و احوال کرد:

 چطوری پسرم؟خوبی؟-

 بدنیستم ...حاج آقا چطورن؟خوبن؟-
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خداراشکر...ببخش مزاحم شدیم سینا جان...ستایش مدتیه از معده درد شکایت داره...حدودا پنج شش ماهه...گاه -

 بیگاه دستش رو دلشه و میگه سوزش معده دارم.

 گاه سینا بسوی ستایش برگشت:ن

 چه وقتایی اینطوری میشید؟پس از خوردن غذاهای بخصوص و هیجان؟-

 ستایش پاسخ داد:

م نسبت به خیلی چیزا واکنش نشون میده ...گرسنگی و سیری...ترشی،شیرینی...حبوبات..واین ه ابله..درواقع معد-

 اواخر حتی نسبت به شربت.

 مادرش در ادامه گفت:

 د از اون شربت سفیدا مصرف میکنه تا امروز که مجبورش کردم بیاد اینجا...تند و تن-

 روح و روانش را ازدست ندهد به سوی کوکب برگشت: سینا نگاهی سطحی به ستایش انداخت و برای اینکه کنترل بر

استرس و البته با پرهیز خوراکی و دوری از  یکی دوقلم دارو خوب میشن...و احتماال مشکل حادی نیس و با-

 هیجان...

 تند و تند مشغول نوشتن شد:

عی س ترشی هم پرهیز کنید و برای صبح و یکی دیگه برای شب...از خوردن نوشابه و سبزی و یکی از این قرص ها-

پرهیز خوراکی  رو کامل مصرف کنید و اگه پس از تمام شدن اونها و کنید از نظر روحی در آرامش باشین...قرص ها

 بیائین تا براتون آزمایش بنویسم..بازخوب نشدین 

ی تبرخورد با ستایش عاری از صمیمیت است و ح نسخه را به سمت کوکب گرفت .گرچه میدانست رفتارش در و

المقدور حتی به او نمینگرد، اما میدانست این روش در نهایت به نفع هردوست و کوکب را به شک و ناراحتی نمی 

 اندازد.

ستند و پس از تشکر خارج شدند و ستایش پرشتاب به سمت در خروجی رفت پیش از کوکب و ستایش از جا برخا

 از قبل کند. را ناراحت تر آنکه سینا حق ویزیت را به آنان برگرداند و او

 به مادرش گفت: ستایش رو

 رو بگیرم... شما برید خونه تا معطل شید. من میرم داروخونه قرص ها-

ینا سهنوز از رفتار سرد و خشک  تایش به سمت نزدیکترین داروخونه رفت.س راهی منزل شد و کوکب پذیرفت و

او اینگونه رفتار وحتی از نگاه به او پرهیز میکرد.. رفتار او اصال قابل  نمیدانست به چه جرمی سینا با ناراحت بود و

 پیش بینی نبود...
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 ومسفصل سی و 

 
با برنامه مستند تلویزیون سرگرم بود که زنگ  گرچه درون رختخواب دراز کشیده بود اما هنوز خوابش نبرده بود و

 تلفن بصدا درآمد. صدای تلویزیون را کم کرد وگوشی را برداشت:

 الو..-

 ید:صدای مردانه ای در گوشی پیچ

 سالم....شب بخیر-

 صدای سینا را شناخت و پاسخش را داد:

 سالم...وقت شما هم بخیر..-

 خواب که نبودی؟-

 نه بیدار بودم...-

 زنگ زدم حالت رو بپرسم..-

 ستایش پوزخندی زد و گفت :

 نگید که نگرانم شدین چون اصال باورم نمیشه...-

 سینا نفسی بیرون داد و گفت:

 شی داشته باشم؟میتونم ازتون خواه-

 بفرمایید-

 میخوام ببینمت..-

 کی؟-

 حاال..-

 میدونین االن ساعت چنده؟ حاال؟-

 خواهش میکنم ستایش ..فقط چند دقیقه..-

 کجا؟-

 دم در خونتون...تا دو دقیقه دیگه اونجام...فعال...-
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یکه شالش را بدور سر تویش را پوشید ودرحالنتماس را قطع کرد و ستایش را در تردید باقی گذاشت ، مردد ما

 امان از سینا و رفتار ضد و نقیضش.. پیچید راهی حیاط شد.

جز صدای جیرجیرک ها صدایی بگوش نمیرسید.  سوت و کور بود و قفل در را گشود و سرکی بداخل کوچه کشید .

 که البته پس از لحظاتی صدای گام های سینا به صدای جیرجیرک ها افزوده شد.

 به ستایش رساند و چون نزدیک شد ستایش بسته ای را در دست او مشاهده کرد: را سینا بسرعت خود

 سالم...-

 را برلب او دید و خیره نگاهش کرد: ستایش لبخند

 سالم...این چیه؟-

 حدس بزن...-

 مال منه؟-

 آره...-

 کادوئه؟-

 تقریبا...بگیرش...-

 ش قرار داد. ستایش با تعجب گفت:ایش دستش را دراز کرد و سینا پالستیک حاوی کادو را در دستتس

 نکنه برام کفش آهنی خریدی؟چقدر سنگینه... -

 سینا خندید:

 بهتره بازش کنی تا بفهمی توش چیه..-

 دستش را در آن گرداند: ستایش بسته را بزمین گذاشت و

 کتابه؟-

 آفرین..-

 کتاب؟ اونم اینهمه؟-

 ت:با تعجب به آن نگریس رو کشید بیرون و ویکی از کتابا

 اینکه کتاب زیست سال سومه...-

 ..اینها تمامی کتابهای سال سوم رشته تجربیه...با جزوه های کنکور و کمک آموزشیها -

 اما منکه کتاب الزم ندارم... یادتون رفته خیلی وقته دیپلممو گرفتم؟ -
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 و بخاطر من همه چیز روهمچنین یادم نرفته که قرار بود تو کنکور پزشکی شرکت کنی  نه نه... یادم نرفته و -

 گذاشتی کنار...

منظورتون چیه ؟ نکنه فکر کردین هنوز اون دختر هیجده نوزده ساله ام که ذوق شرکت تو کنکور رو داره ؟ اگه -

من دیگه هیچ اشتیاقی به شرکت تو کنکور ندارم...نه اشتیاق دارم و نه  طوریی فکر کردین کامال در اشتباهین.ن ای

 حوصله...هیچی..

 سینا مستاصل نگاهش کرد:

 تورو خدا یه ذره کوتاه بیا ستایش....یعنی نمیخوای منو ببخشی؟-

 رو بخشیدم دکتر...خیلی وقته... من شما-

رو قبول نمیکنی؟ وقتی میفهمم منو بخشیدی که این کتابا رو برداری وخودتو برای کنکور آماده  این کتابا پس چرا-

 کنی.. خواهش میکنم ستایش...

منکه گفتم... نه تنها دیگه عالقه ای ندارم که حتی یادم نمیاد هفت هشت سال پیش چی خوندم... ثانیا همه  اما-

 خوندیم و گذروندیم... اون چیزایی نیستن که ما یه روز کتابا تغییر کردن و

 در هر درسی که ضعیف هستی کمکت کنم بازم قبول نمیکنی؟ حاضرم اگه بگم-

 و خواهش خندید: ستایش بر آنهمه استیصال

 آخه چه اصراری هست که من وارد دانشگاه شم؟منکه نمیفهمم.-

 خواهش کردم...-

 ستایش شانه هایش را باال انداخت :

 داشته باشم و بخونم... هخیلی خب...برمیدارم اما هیچ قولی نمیدم..که حوصل-

و یادم نرفته که چقدر سخت درس رو میخونی چون آرزوی همیشگیت همین بود  مطمئنم که حوصله داری و اونا-

میخوندی تا همیشه رتبه اول کالس باشی...لطفا نومیدم نکن ستایش.... تو اگه سعی کنی قطعا میتونی موفق 

 باشی...مطمئنم...

 رو برداشت و گفت: ستایش کتاب ها

 از اینکه بفکرم بودین ممنونم..و امیدوارم نومیدتون نکنم..با من کاری ندارید؟-

 ب بخیرو خدانگهدار..نه... ش-

 شب بخیر.-
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وی تختش ر را بست. به سرعت به اتاقش رفت و پالستیک کتابها را بر سینا به سمت منزلشان راه افتاد و ستایش در

خالی کرد. عالوه بر کتاب جزوه های پاسخ و چند جلد کتاب آموزشی وحتی نمونه سواالت کنکور سال قبل دیده 

وتالش بی وقفه اش برای ادامه تحصیل می انداخت .آنروز ها که به هیچ چیز بجز پزشک را بیاد آن سالها  میشد و او

 می خواست پزشک شود و با سینا در یک دانشگاه تحصیل کند. میخواست تمامی بهانه ها را از شدن نمی اندیشید.

ساسی به او گفت هیچ اح د وبین ببرد تا مانعی برای ازدواج او با سینا نباشد اما وقتی سینا دست رد به سینه اش ز

ماه قبل از  ساله بیدار نمود ...درست دو را از خواب چند به او ندارد گویا سیلی محکمی به صورتش خورد و او

 کنکور...

را در اتاقش زندانی کرد اما بخوبی در خاطرش مانده بود و با خود  یادش نمی آمد چند شبانه روز گریست وخود

مردان را از برنامه زندگی اش بیرون اندازد...بدون  به هیچ مردی روی خوش نشان ندهد و عهد بست نه تنها سینا که

 این موجودات خودخواه هم میتوانست زنده بماند... بدون آنان و عشق به آنان..مطمئنا میتوانست...

 ترین نمره کالسکتاب زیست شناسی را گشود و آنرا ورق زد...کتاب مورد عالقه اش ...درسی که در آن همیشه باال

 را میگرفت ....

 آیا یک بار دیگر میتوانست مطالعه را از سر بگیرد وخودرا برای ورود به دانشگاه آماده سازد؟....خدا میدانست...

     

                                   ********************  
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      مچهارفصل سی و 

 
 میالد را خواباند وبه سراغ تلفن رفت وشماره منزل میالنی را گرفت .طولی نکشید که کوکب پاسخ داد: 

 بفرمایید..-

 شراره گلویش را صاف کرد و گفت:

 سالم کوکب خانم....حالتون چطوره؟-

 تو هستی شراره جان؟-

 بله کوکب خانم...خسته نباشید...-

 ..چطوری با آقا کوچولو؟خسته غم نباشی.-

 مزاحم کارتون شدم؟ خوبم....شما چطورین؟-

 نه عزیزم... چه خبرها؟ خونه مادر هستی؟-

 نخیر...ستایش هست؟-

 ده..به دستشویی بو نبله دخترم...ستایش هم هست...صبح تا حاال فقط یکبار از اتاقش خارج شده اونم برای رفت-

 ا...چرا؟ اتفاقی افتاده؟-

نه دخترم... یه بار دیگه مثل اونوقت ها کتاب دستش گرفته و داره درس میخونه ...میگه میخوام تو کنکور اتفاق که -

 شرکت کنم..تعجب نمیکنی؟

 کسی حرفی زده؟ از اینهمه سال دوباره فیلش یاد هندستون کرده؟ البته که تعجب میکنم... چی شده که بعد-

شد اومد سراغم و گفت من میخوام امسال وارد دانشگاه شم و از  لندروز قبل که از خواب ب نه واال....همین چند-

 ...دن مزاحمم نشید لطفا واسه هیچ کاری بجز نون خری همین امروز درس خوندن رو شروع میکنم .

 از اون موقع تا حاال مشغول درس خوندنه... و-

 دقیقا ..گوشی رو داشته باش تا بهش بگم تو هستی...-

 حاج خانم...دستتون درد نکنه -

 به اتاق ستایش رفت: کوکب گوشی را گذاشت و

 ستایش ..مادر... شراره هس..گوشی رو بردار...-

 چشم مامان...-
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 دوشاخه را به پریز وصل نمود وگوشی را برداشت:

 الو... شراره ..سالم...-

مامانت  گرمه...چه خبره؟ گیری سرت جای دیگه ایسالم به روی ماهت خانم خانما... پس بگو چرا سراغی از ما نمی-

 میگفت دوباره کتاب دست گرفتی...

 دارم چکار میکنم...با اینکه بهش سپردم حرفی نزنه... امان از دست مامان...به همه گفته-

اتفاقا خیلی خوشحال شدم اینو شنیدم...چی شد که تصمیم گرفتی  دستت درد نکنه...حاال دیگه ما نامحرمیم؟-

 درس بخونی؟

 ..آخه از بیکاری حوصلم سر رفته بود ...چه خبرها؟ میالد کجاست؟همینطوری.-

 خوابیده...زنگ زدم بپرسم بالخره ثنا چیکار کرد؟-

 در چه مورد؟-

 درمورد منشی... کسی رو برام پیدا کرد؟-

 آره... مگه بخودت زنگ نزد؟-

 نه ...حاال طرف کی هست؟-

ره...حتما فراموش کرده....آخه اینروزا آنقدر با عمران سرگرمه یکی از همکالسی هاشه... بهش میگم باهات تماس بگی-

 که حتی تو خونه هم پیداش نمیشه...

 خواهش میکنم مثل اونوقتا درس نخون و سری به منم بزن.-

 چشم...حتما... خونه مامانت هستی؟ -

 نه...خونه خودمم...کی میتونم ببینمت؟-

 جمعه بعداز ظهر... آخر هفته چطوره؟_

 ..حتما بیایی ها...خوبه.-

 میام....قول میدم... راستی قبال بهت تبریک میگم...-

 بابت چی؟-

 .قبول شدنت در کنکور-

 دیوونه...-

 از این مزاحمت نمیشم...کاری نداری؟ و یادت باشه من اولین کسی بودم که بهت تبریک گفتم... بیشتر-

 مرسی...آقا منوچهر رو سالم برسون و میالد رو ببوس..-
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 تما خداحافظ...ح-

 خداحافظ.-

 البته اینبار شماره تلفن سینا را.. بار دیگر شماره گرفت. وتماس را قطع کرد و گوشی را گذاشت 

 سینا با تاخیر پاسخ داد:

 الو...شراره.-

 سالم داداش...-

 سالم...خوبی؟-

 ممنون...سرت خلوته؟-

 تقریبا ..چه خبر؟-

 هم خوشحال کنه. رو مینقدر که منو خوشحال کرد تویه خبر خوب برات دارم ....البته اگه ه-

 به گوشم...راجع به خودته؟-

 نه داداش...راجع به ستایشه.-

دل سینا ریخت...خبر خوب مربوط به ستایش چه چیزی میتوانست باشد جز ازدواج؟با صدایی که به سختی باال 

 آمد پرسید:

 ستایش.....داره ازدواج میکنه؟-

 راره با خنده پاسخ داد:جانش باال آمد تا ش و

 داره خودشو واسه کنکور آماده میکنه....باورت میشه؟ ازدواج کدومه داداش؟-

 سینا نفسش را بیرون داد ولبخند زد:

مژدگونی  خوشحالم...و ممنون که این خبرو بهم دادی. یجدا؟...خوشحالم که اینو میشنوم...جدی میگم...خیل-

 طلبت...

و از کوکب خانم شنیدم...اون میگفت ستایش سفت و سخت مشغول ر تی این خبرمنهم خیلی خوشحال شدم وق-

ش ه ارو بخشیده و با آیند از صبح تا حاال فقط یکبار از اتاقش بیرون اومده ..این نشون میده تو س خوندنه ورد

 آشتی کرده...

 یزنم .بعدا بهت زنگ م آره..همینطوره..اگه کاری نداری باید قطع کنم چون مریض دارم .-

امروز از چه دنده ای بلند شده بود  ش که یک مرد کهنسال بود زد.ا لبخندی به روی مریض تماس را قطع نمود و

باورش نمیشد ستایش به خواهشش توجه کرده و درعین حال که اظهار بی حوصلگی  که دنیا برویش لبخند میزد؟



 

 صفحه 134
 

زاده ینوشته : سارا فروغ                                                                                                                                                       ستایش   

توانست نشان خوبی از نظر مساعد ستایش در مورد او بی عالقگی میکرد مطالعه را از سر گرفته باشد. اینکار می و

آیا براستی توانسته بود در قلب سرد و سنگی او نفوذ  دلیلی بر آنکه گوشه چشمی به او و خواسته اش دارد. باشد و

 کند وحرفش را به کرسی بنشاند ؟...

 

                                               ***************** 
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 مپنجفصل سی و  

 
 نبا بی صبری در حیاط قدم میزد ولحظه به لحظه به ساعتش مینگریست. آه لعنتی...انگار این عقربه ها قصد جنبید

در اپدر و مادرش خوابیده بودند اما مطمئن بود هنوز پدر وم رفته و نداشتند .گرچه منزلشان در سکوت و تاریکی فرو

 ستایش بیدارند وحاال حاالها نمیتواند تماس بگیرد.

 در سی سالگی درست شبیه نوجوانان عاشق رفتار میکرد. از خودش و بی قراریش خنده اش گرفته بود و

تازه میفهمید وقتی ستایش عاشقش  .با تکان هایی آرام به عقب و جلو میرفت را روی نیمکت تاب انداخت و خود

ت ، آن دختر چه زجری میکشیده و تازه میفهمید پاسخ منفی شنیدن از معشوق چه به روزگار او بی تفاو بوده و

و دیوار میزد تا لحظه  را به در اکنون جایگاه آنان عوض شده بود و او یک عاشق دیوانه بود که خود عاشق میاورد.

 تفاوت مینمود.ستایش آن معشوق سنگدل بود که بود و نبود او برایش بی  ای ستایش را ببیند و

و کردی تا منو به سزای کارم برسونی...اما دیگه ر میدونم اینکار» به آسمان گفت سرش را باال گرفت و رو

بسمه...خواهش میکنم تمومش کن.... مگه نمیبینی دارم از پا درمیام؟....مگه نمیبینی بی تاب و بیقرار از یه لحظه 

طرخواهشم وحاضرم براش جونمو بدم.. بهش بگو دیوونه یه دیدنشم؟ خواهش میکنم به گوشش برسون چقدر خا

 «روز که ندیدمش با مرده ها فرقی نداشتم..بگو خواهش میکنم... نگاهشم وتو این چند

روی گونه اش حس کرد...آیا راستی راستی در دوری از ستایش گریه  را بر سرش را که پایین آورد گرمی اشک ها

 میکرد؟

آیا او داشت تقاص گذشته را پس میداد؟ روزها و  روی پاها قرار داد. و سرش را بر را در شکمش جمع کرد پاها

موجودی خودخواه و بی احساس ساخته بود که زیباترین  بی احساسی بسر آمده بود و از او سالهایی که در بیخیالی و

 را از بی تفاوتی خارج سازد. چهره ها نمیتوانست احساسش را عوض کند و او

او به اتاقش رفت تا با ستایش تماس بگیرد. قلبش طبل وار در سینه  قیقه ها به نیمه شب نزدیک شدند والخره داب

ره الخاب .را بازگرداند  او با دم و بازدم های مداوم سعی داشت آرامش خود میکوفت و نفسش به خوبی باال نمیامد و

 سخ داد:ستایش پا توانست شماره ی منزل میالنی را بگیرد ومنتظر بماند.

 الو...-

 سینا آخرین بازدم را بیرون فرستاد و گفت:

 سالم....-
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 صدای ستایش در گوشی پیچید:

 شمایی آقا سینا؟-

 هم بخیر.. بله.... سالم و وقت شما-

 در واقع نیمه شبتون بخیر...مگه شما هنوز نخوابیدین؟ سالم...شب بخیر...و-

 سینا لب تختش نشست و گفت:

 ؟چرا هنوز نخوابیدی-

 من ...خوب..داشتم کتاب میخوندم...-

 نگو که بالخره به خواهش های من ترتیب اثر دادی و داری از نو شروع میکنی..-

 مگه شما همینو نمیخواستین؟-

 البته که میخواستم..اما بعید میدونستم به خواسته من احترام بذاری ..جدی جدی داری میخونی؟-

 بله...-

 تهیه کنم...دوره پیش دانشگاهی وسال دوم...درسته؟برات  را پس الزم شد بقیه کتابها-

 نه دیگه...شما زحمتشو نکشید.خودم میخرم..-

 و من انجام بدم...خواهش میکنم..ر بذار اینکار-

 اما درست نیست که شما..-

 رو نسبت به خودم جلب کنم.. به گمونم حاالحاالها نمیتونم نظر مساعد تو-

 چطور؟-

 ست..ه امی هستی و لحن حرف زدنت غریبانچون هنوز با من رس-

 میخواهید یه اعترافی رو بشنوید؟-

 گوش میکنم..-

اینکه شاید زنگ بزنید وتلفن قطع باشه..چون من اینروزا به  من ...تلفن رو فقط بخاطر تماس شما وصل کردم و-

 ساعد نیست...هیچ تماسی پاسخ نمیدم وتلفن اتاقمو قطع میکنم...بازم بگین نظرم نسبت به شما م

 سینا لبخند زد:

 یعنی باور کنم که برات ارزش دارم؟ حتی به اندازه یک تماس تلفنی؟-

اوه...آقای دکتر... چرا این موضوع رو اینقدر پیچیده میکنید؟ من دار خودم رو برای شرکت تو کنکور آماده میکنم -

 این فقط به خواست شما بود.. بسازم..وقصد دارم آیندمو  تا به شما بفهمونم که گذشته رو فراموش کردم و
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 خب....ممنونتم... خیلی زیاد... اما یک خواهش دیگه ازت دارم...-

 بفرمایید..-

 میتونم امیدوار باشم این خواهشم رو قبول کنی؟-

 امتحان کنید.-

 دوست دارم هرشب پیش از خواب ببینمت...-

 هرشب؟-

 آره...هرشب...قبول میکنی؟-

 ت:ستایش خنده اش گرف

 نکنه دست رد به سینتون زده؟ درحالیکه اون خانم دکتر کالس باال رو دارید؟ شما چه نیازی به دیدن من دارین؟-

 خدا اذیتم نکن ستایش... دوست داری اقراری بشنوی؟ رو تو-

 بله..-

 امیدوارم پس از این اقرار از من نرنجی و یا منو دروغگو به حساب نیاری..-

 تا ببینم..-

 رو با هم دیدی...من برای گریز از تو بهش پناه آورده بودم... ب که ماخب اونش-

 گریز از من ؟-

بله بله بله... برای اینکه بخودم ثابت کنم بتو عالقه ای ندارم و با هرکسی دوست داشته باشم میتونم قرار بذارم -

ه نامزد ثنا دیدم تازه فهمیدم به هیچوج رو با تو فک کنم ...اما نتونستم...چون چند دقیقه بعد که توه بدون اینکه ب

یا حتی دوست داشته باشم ببینمش... اون برای من هیچ ارزشی  نتونستم ازت دل بکنم و جز تو با کسی قرار بذارم و

 نداره ...مطلقا هیچ ارزشی.. درک میکنی چی میگم؟

 رینا باآیا س انست داشته باشد ؟ستایش در سکوت فرو رفته بود و صدایش درنمیامد..این سخنان چه معنایی میتو

 را داشت؟ دیگر قصد بازی با احساسات او

 ستایش ....گوشی دستته؟-

 بله...-

 میای؟-

 کجا؟-

 دم در خونه..-
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قراره جمعه بعداز ظهر به اونجا  رو تو خونه شراره ببینم؟ ..چطوره شمااوه نه ... من از قرارهای پنهانی خوشم نمیاد -

 .داشتین میتونین بیاینبرم...شمام اگه دوست 

این مزاحمت نمیشم تا تو به درسات  از خب...پس میبینمت..وبیشتر روز دیگه؟خیلی جمعه بعداز ظهر؟ یعنی دو-

 برسی....شب خوش..

 هم بخیر. شب شما-

ش بسینا برای اولین بار پس از گفتگو با او لبخند برل بیزاری از پس از سالها نفرت و گوشی را گذاشت و لبخند زد.

را تماشا میکرد و از احساس  نشست و احساس خوبی داشت وگویی به آن روزها برگشته بود ..روزهایی که دزدکی او

خوبی که از درونش نشات میگرفت چهره اش گر میگرفت و لبخند میزد. اما دیگر سادگی ها وحماقت های آنروزها 

دیگر هرگز اجازه نمیداد مثل آنروزها پس زده و نادیده  پخته تر شده بود و را مشاهده نمینمود. او اکنون بزرگتر و

با احساساتش بازی کند. اکنون نوبت او بود که  سینا با خودخواهی هرچه تمام تر پا بر دلش گذارد و گرفته شود و

 ذره ذره در دام عشقش اسیر نماید...بله..اکنون نوبت او بود.... سینا را مشتاق کند و

 

 

                                               ***************** 
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 مششفصل سی و 
 

 شراره متعجب پرسید:

 تویی داداش سینا؟...بیا تو...-

 لبخندزنان گفت: شراره به تراس آمد و شاسی را زد و داخل شد.

 و بی خبرم؟ها سفیر ستایش شدی  نکنه تازگی-

 سینا جلو رفت:

 اوال سالم خواهر کوچولو... دوما اگه از دیدنم خوشحال نیستی میتونم برگردم...برم؟-

خودتو لوس نکن...آخه نه اینکه بی خبر اومدی درحالیکه من منتظر ستایش بودم این حرف را زدم...جان شراره -

 راست بگو از کی شنیدی امروز قراره ستایش بیاد که اومدی؟

 سینا از پله ها باال آمد و گفت:

 از خودش...-

ما نمیدونستیم.... پس همدیگرو هم میبینین... حاال هی زیربار  ا؟ نه بابا.....دوتایی چقدر آب زیرکاه تشریف دارین و-

 بگو من عاشقش نیستم و فقط چون از قدیم باهم بودیم هواشو دارم...د بگو دیگه... نرو و

 نگاهش را در اطراف گرداند:سینا سرش را خاراند و 

خیلی خب خانم بازرس.... حق با تو بود... اما حقیقتش رو بخوای خودمم نمیدونستم ..نه تا وقتی اونو درکنار یه -

 مرد دیگه ندیده بودم... 

 شراره متعجب نگاهش کرد:

 مرد دیگه؟ مگ ستایش با کسی قرارمدار داره؟-

 سینا خندید:

 تایش دیدم نامزد ثنا بود... عمران... البته ثنا هم بعدا اومد به اونها ملحق شد...نه...کسی که من اونو با س-

 شراره نیز خندید:

 اونو رقیبت به حساب آوردی... تو بیخودی حسادت کردی و و-

روی مبل می انداخت  را بر نشست. سینا در حالیکه خود ر چهره هایشانیی داخل هال شدند و خنکای کولر بدوتا

 گفت:

 تونم ازت خواهشی داشته باشم؟می-
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 شراره با شیطنت گفت:

 میتونی... اما معلوم نیس قبول کنم...بگو.-

 سینا نگاهش کرد و مردد گفت:

 میخوام مهمانت رو ازت قرض بگیرم؟-

 منظورت ستایشه؟ مهمونم ؟-

 اوهوم...-

 دستش را به نشانه خواهش بر چانه اش کشید: و

 ت برگردونم..قول میدم تا شب صحیح و سالم به-

 ا!!!! چقدر هم زرنگ تشریف داری آقای دکتر... عوضش چی بمن میرسه؟-

 هرچی که بخوای...-

 هرچی که بخوام؟-

 سینا سرش را تکان داد:

 هرچی...-

 شراره خندید:

 حتی اگه ماشینت رو بخوام؟ یعنی ستایش آنقدر برات مهم شده که بابتش حاضری هر بهایی رو بپردازی؟-

 ... منکه جز ماشینم چیز دیگه ای رو ندارم...بدجنس نشو-

 همین که گفتم...یا ماشینت یا قرض گرفتن ستایش رو فراموش کن..-

 سینا شانه هایش راباال انداخت:

 از اینکه برگشتیم.. خیلی خب...قبوله... اما بعد-

 حاال به یه سوال جواب بده.. ائا قبوله.ناستث-

 بپرس.-

 ؟اونهم همینقدر دوستت داره-

 نه بابا... گمون نکنم... گرچه دیگه مثل قبل رفتارش خصمانه نیس اما شیفته و عاشق هم نیس.-

 وتو برای همچین کسی میخوای تنها داراییت رو فدا کنی؟-

 دقیقا...-

 خدا شانس بده..-
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 به کی ؟ تو؟-

 آره دیگه...کی منوچهر بخاطر من ماشینش روحراج کرد؟-

تو جلو خانواده و فامیلش وایساد..باید حتما ماشینشو حراج میکرد که عشقش رو  فراموش نکن که منوچهر بخاطر-

 ثابت کنه؟

 صدای زنگ آیفون سخن سینا را قطع کرد و شراره به سمت آیفون رفت...:

 حتما ستایشه.-

ر با تآه خدایا..این دخ تنفسش را دشوار ساخت. قلب  سینا در حرکتی ناخوداگاه تند تند شروع به نواختن کرد و

حسی غریب  حس میکرد تمامی بدنش میلرزد و جانش چه میکرد که بدنش چنین واکنشی نشان میداد؟ دل و

 نه قرار.. وجودش را دربرگرفته طوریکه نه تحمل برایش مانده و

 مسینا به آشپزخاه رفت تا با نوشیدن آب سرد اعصاب وقلبش را آرا شراره شاسی آیفون را زد و به استقبال او رفت و

 صدای خوش و بش آن دو دورادور به گوش رسید: نماید وآنگاه به دیدار ستایش برود.

چطوری خانم فیلسوف؟ بعید میدونستم یه بار دیگه هوس درس خوندن به سرت بزنه و مشغول خوندن بشی... -

 چه خبر؟ میشه بما هم بگی چی باعث شد اینکارو بکنی؟

 ستایش لبخندزنان پاسخ داد:

 ببینم هنوزم کار میکنه یا نه ... ه بار دیگه حافظمو امتحان کنم ومیخواستم ی-

 سپس همدیگر را بغل زدند و بوسیدند.

 چطوری شراره ؟ خوبی؟-

 خوبم ...تو چطوری؟-

 از همیشه.. درجه باالتر منم خوبم... البته چند-

 پس حسابی سرحالی.-

 ستایش سرش را تکان داد:

 ...مهمون داری؟حسابی-

 اه ستایش را که به کفش سینا دوخته شده بود گرفت و دستش را بر پشت او نهاد:شراره رد نگ

رو ببینه نه منو...میگفت از خودت شنیده که امروز میای  آره...سیناست. البته باید محض یادآوری بگم که اومده تو-

 اینجا.

 ستایش با شرمندگی به لکنت افتاد:
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 دن شراره برم..خب...خب... من گفتم شاید عصر جمعه به دی-

 شراره بغل گوشش گفت:

 به اینجا بکشونه.. وهمین کافی بوده تا اونو-

 را به بیراهه زد: ستایش خود

 آقا منوچهر خونه هستند؟-

 نه بابا... بیرونش کردم ..همراه با میالد.-

 آخه چرا؟-

 .ونستم داداش سینا میادببینم..فرستادمشون خونه پدرش تا باهم تنها باشیم..نمید چون میخواستم دوستم رو-

 شراره در هال را گشود و ستایش را بداخل فرستاد:

 مامانت و ثنا چطورند؟خوبن؟-

 سالم رسوندند ....ثنا از وقتی نامزد کرده شب و روزش در منزل خونه پدر عمران سر میشه..-

 با مشاهده سینا که از آشپزخانه خارج میشد برجای متوقف شد: و

 سالم آقا سینا...-

 رویش لبخند زد: سینا بر

 سالم ستایش خانم...حالتون چطوره؟-

 داد: ستایش بی آنکه به او بنگرد پاسخ

 خوبم...مرسی..شما خوبین؟-

 فرمایین بشینین. خداروشکر.ب-

 هرسه بترتیب نشستند وگفتگوها ادامه یافت:

 رار بذارم..ق راستی ستایش به ثنا بگو فردا صبح دوستش رو بفرسته مطب باهاش حرف بزنم و-

 مگه داری میری سرکار؟-

 فردا دوباره میرم... آره ....از-

 پس میالد چی؟-

 میالد رو به مامان میسپرم...اوایل فقط بعدازظهرها میرم...یادت نره به ثنا بگی..-

 یادم نمیره..-

 من برم یه لیوان آب خنک بیارم بخوریم.-
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ستایش زل زده بود وحتی قصد مژه زدن نداشت گلویش را صاف  به سمت آشپزخانه رفت...سینا که از ابتدا به چهره

 کرد و گفت:

 ستایش!-

 ستایش نگاهش کرد:

 بله؟-

 یکی دوساعت از وقتت رو بمن میدی؟-

 فقط من و شما؟-

 وتو.. فقط من-

 مطمئنا اون ناراحت میشه.. اما شراره چی؟-

 ...خواهش میکنم.؟من باهاش حرف میزنم..بریم-

کرد و سینا بسوی آشپزخانه رفت تا رضایت شراره را بگیرد و طولی نکشید که هردو بازگشتند  ستایش مردد نگاهش

 درحالیکه شراره میگفت:

رو کنار هم ببینه..ا .. سینا..میدونی چند روزه ستایش رو  دوتا میشنوی داداش چی میگه؟ نمیتونه یه روز ما-

 ندیدم...حاال هم که اومده میخوای با خودت ببریش؟

 سینا لیوان شربت برروی میز قرار داد: رای خود و ستایش وب و

 ما هنوز حال و احوال نکردیم...-

 گفت:سینا با شیطنت 

 پس بهت وقت میدم حسابی حال و احوال کنی..شروع کن..از االن بمدت ربع ساعت وقت داری.-

ارد ا بودن با او از غرورش مایه بگذشراره خندید و ستایش نیز با لبخند همراهیش کرد. باورش نمیشد سینا برای تنه

 از شراره وقت بگیرد. آیا این همان پسرک مغرور شش سال قبل بود؟ و

ا ب ستایش تو حاضری منو تنها بذاری و قبل از اینکه از من اجازه بگیری باید رضایت خودش رو هم جلب کنی.-

 دشمن جونت بری گردش؟

 با لحنی معترضانه گفت: سینا بجای ستایش و

 ه شراره...این چه حرفیه؟آ-

 با خونسردی پاسخ داد: شراره لیوان شربتش را باال برد و
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حاال چی شده که میخواهین باهم  وقت پیش سایه هم رو با تیر میزدین و شماها تا همین چند مگه دروغ میگم؟-

 برین گردش؟چه چیزی عوض شده که من بیخبرم؟

 بیان تعجب آوره؟اگه دونفر دشمنی رو کار بذارن و باهم راه -

 نه ، اتفاقا کار خوبی میکنن اما یکی از اونها حق نداره مهمون منو با خودش ببره..-

 اومدی و نسازی..توکه همین چند دقیقه پیش راضی بودی.-

 .البته با شرط و شروط-

 منکه مخالفت نکردم..کردم؟-

 با خونسردی ادامه داد: از شربت را نوشید و شراره جرعه ای دیگر

 ب...گمونم..حق داشته باشم پشیمون بشم.خ-

 سینا حرص آلود به او چشم غره رفت:

 شراره! خیلی بدجنسی..-

 تازه فهمیدی؟-

 خندید و آندو را به خنده انداخت:

 به ستایش بگم سر چی شرط بستیم؟-

 خیر..-

 آخه چرا؟-

 تو قول و قرار سرت نمیشه. گفتم نه...اصال بهتره من برم.-

 است روبه ستایش گفت:در حالیکه برمیخ

 بعدا میبینمت.-

 عصبانی و دلگیر... شراره مخالفتی نکرد و سینا خداحافظی کرد و راه افتاد.

 را بدرقه مینمود با خونسردی گفت: شراره که او

 داری میری داداش؟خدا به همرات...مامان و بابات رو سالم برسون.-

موجب شد شراره پشت سرش با صدای بلند بخندد و به  و سینا چپ چپ نگاهش کرد و حرفی نزد..از در خارج شد

 ستایش بگوید:

   آه خدایا...چقدر کیف داره سربسر سینا بذاری وحرصش رو دربیاری.. کاردش میزدی خونش درنمیومد.-

 در حالیکه برجای مینشست ادامه داد: و
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وقتی عاشق منوچهر بودم چقدر اذیتم  باورم نمیشه بالخره یه روز رسید که منم بتونم اذیتش کنم... اگه بدونی-

میکرد و حرصم رو درمیاورد. نامه های منوچهر رو از اتاقم برمیداشت و با صدای بلند واسه مامانم میخوند .یا قرارهای 

بیا فالن جا میخوام ببینمت، وقتی هم من میرفتم سر قرار  4  الکی برام میتراشید و میگفت منوچهر گفته ساعت 

بعدش عالف بودم تا وقتی که باهام تماس میگرفت و میگفت قراری درکار نبوده و داشته سربسرم تا یکساعت  و

 میذاشته .خیلی بدجنسی میکرد..خیلی..حاال وقتشه تالفی کنم و حرصش رو دربیارم..

 بهت گفته با اون خانم دکتر قرار داشته و من اونا رو باهم دیدم؟-

 شراره متعجب پرسید:

 کی؟-

 . یه روز قبل از جشن نامزدی ثنا.هفته قبل.-

 کجا بودن؟-

تو رستوران بهار...اونروز که ما از خرید برمیگشتیم و خیلی خسته بودیم به دعوت عمران رفتیم رستوران شام -

 با اون خانم دکتر مشغول شام خوردن دیدیم.رو بخوریم که آقا سینا 

ما خودش نگفت با دکتر مدبری بوده..پس داداش ماهم فکر کرده دوست پسرته ا بهم گفت تو و عمران رو دیده و-

از توبره میخوره هم از آخور..اگه به گوش مامانم برسه از  مزرنگ تشریف دارن و ما بیخبر بودیم..باریک اله..ه

خوشحالی بال درمیاره..اما نمیدونم چرا به سرش زده و دوتا دوتا دوست دختر میگیره..نکنه بهش راه بدی و حرفاشو 

از سالها همدیگرو پیدا کردیم بخاطر سینا ازم دور بشی.. فعال  کنی ستایش...اصال دوست ندارم حاال که بعد گوش

ادامه تحصیل بدی یه  خودش هم نمیدونه داره چکار میکنه...نمیخوام حاال که تصمیم گرفتی از نو درس بخونی و

 ی..حتی بخاطر داداش من..تو خراب کنه اطر هرچیز یا هرکسی بذاری کنار وآیندبار دیگه بخ

 ستایش جرعه ای از شربت را نوشید و با تردید پرسید:

 میکنی دلش با اون دخترس؟ ریعی فک-

 شراره شانه باال انداخت:

 نمیدونم... اما تا وقتی که تکلیفش با خودش معلوم نیس باهاش صمیمی نشو..خب دیگه چه خبر؟-

 ه رسید و ستایش به منزل بازگشت.دری ادامه یافت تا شب از راهر وگفتگوها از 

 

                                              ******************** 
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 هفتمفصل سی و   
 

 ساعت از هفت می گذشت که ستایش از جا برخاست و عزم رفتن کرد:

 ید برم.دیگه با ببخش مزاحمت شدم.-

 کاش بیشتر میموندی.-

ته هف انشاهلل یه وقت دیگه مزاحمت میشم. نمیتونم..خودت که میدونی من چطوری برای درسام برنامه میبندم.-

 با میالد. دیگه خودت بیا.

 تا ببینم.-

 را میبوسید گفت: درحالیکه او و

 مامان و بابا و ثنا رو سالم برسون. خیلی خوشحال شدم دیدمت.-

 سالم برسون.توهم -

رو  هوا صدای اذان از بلندگوها بگوش میرسید و را تادم در بدرقه کرد و پس از رفتن او به داخل بازگشت. شراره او

ستایش تندتند عازم خیابان شد تا تاکسی بگیرد که اتومبیلی برایش بوق زد و چون به بغل  به تاریکی میرفت و

 را خم کرد:توقف نمود و سرش  دست نگریست سینا را دید.

 سالم..-

 سینا درجلو را باز کرد وگفت:

 سالم..بیا سوار شو.-

 نه دیگه..با تاکسی میرم.-

 لطفا.-

 را بست وسینا اتومبیل را به حرکت درآورد: در ستایش سوار شد و

 فرصت نشد حالت رو بپرسم..چطوری؟معده دردت خوب شد؟-

 خداروشکر..تا داروها رو مصرف میکنم خوبم.-

 گمون نکنم خیلی تغییر کرده باشه طور پیش میره؟درسها چ-

 نه زیاد.. دارم کم کم  راه میفتم.-

انس میگیری بقیه کتابها روهم خریدم و تو صندوق عقبه. موقع پیاده شدن  نخوبه.. میدونستم خیلی زود باهاشو-

 یادم بنداز بهت بدم.
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 ممنون از زحمتتون...خودم میخریدم.-

 از خونه بیرون بزنی. بعید میدونستم بخودت وقت خرید بدی و با شناختی که ازت داشتم-

 لطف کردین.-

 رو از خودت بدزدم و ببرم گردش؟ حاال اجازه میدی تو-

 رو ندارم و باید برگردم خونه. گردش؟اه نه ..من وقت اینکارا-

نباش  آنقدر بیرحم چی شد؟ برای شراره دوسه ساعت وقت میذاری نوبت بمن که میرسه وقت نداری؟-

 ساعته که منتظر این روزم؟ روز وچند ستایش...خواهش میکنم..میدونی چند

 ستایش نفسش را بیرون داد وگفت:

منکه برای امروز قراری با شما نداشتم ...داشتم؟ شما میخواستین منو ببینین من گفتم عصر جمعه که به خونه -

 شراره بیام میتونیم همدیگرو ببینیم....غیراز اینه؟

 اما منکه هنوز تورو ندیدم. نه..-

 اگه تا حاال منو ندیدین پس تا یه ساعت دیگه هم منو نمیبینین.-

 عصبی فرمان را به سمت منزل میالنی پیچاند: سینا کالفه و زنان به سینا نگریست. و پوزخند

 میبرمت خونه.. اگه دوس نداری وقتت رو بمن بدی مشکلی نیس.-

 یش نگاهش کرد و از بیرحمی که بکار برده بود شرمنده شد :در سکوت دلگیر خود ماند. ستا و

 خب... گمون نمیکنم نیم ساعت دیرتر به خونه رفتن ایرادی داشته باشه...--

 سینا متعجب بسویش برگشت:

 جدی میگی؟-

 ستایش لبخند زد:

 آره... بجای حاال که وقتم گرفته میشه مجبورم از آخر شبم بزنم ، اما اشکالی نداره..-

 ینا لبخند زد:س

 ممنون خانم.-

 خواهش میکنم..آقا سینا! -

 جانم.-

 شما راجع به گذشته به شراره حرفی زدین؟-

 گذشته ؟ منظورت این اواخره؟-
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 منظورم درمورد نامه ایه که بهتون دادم..نه...-

 چطور مگه؟-

 پس گفتین؟-

 شراره چیزی گفت؟-

 داره. نباید بهش می گفتین ..خیلی خجالت کشیدم.نه مستقیما ولی از البالی حرفهاش فهمیدم که خبر-

 مگه عاشقی خجالت داره؟-

عشق خجالت نداره اما مثل احمق ها رفتار کردن شرم آوره.. اینکه خودت رو به کسی آویزون کنی که ازت گریزونه -

 بود و نبودت براش تفاوتی نداره.. و

 سیا پوزخند زد:

 ظرت حاال باید چکار کنم؟گه نب یر خودش کرده..چقدر خجالت آور!چه شباهتی! حسی که اینروزا منو هم درگ-

 مونم باید سرم رو بذارم زمین و از خجالت بمیرم..درسته؟

 میدونین نظر شراره در مورد شما چی بود؟-

 البد بهت پیشنهاد کرده حسابی هوامو داشته باشی و نذاری غصه بخورم.-

 ستایش با صدای بلند خندید:

ی این بنظر شما یعنی هوای کس توصیه کردن حتی المقدور از شما دور باشم و باهاتون گرم نگیرم..و دقیقا.. ایشون-

 رو داشتن؟

واقعا که ...تا  تو مکتب منوچهر؟ اوه..چه خواهر با محبتی...شراره این درس محبت رو از کدوم مکتب یاد گرفته؟-

 همچین خواهری دارم نیازی به دشمن ندارم.

 ا ...چه خبر از خانم دکتر؟راستی آقا سین-

 سینا نگاهش کرد:

 منظورت دکتر مدبریه؟ خانم دکتر؟-

 آهان..کی قراره شیرینی نامزدیتونو بخوریم؟ -

 سینا کالفه سرش را تکان داد:

 بس کن دختر...تو از آزار من لذت میبری؟-

 پس اون شام رمانتیک و دونفره یه نوع آزار بود؟ آزار؟-
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فکر میکنی که اگه یه زن و مرد شام میخورن وحرف میزنن معناش نامزدی  ,مردم کوته فکرنکنه توهم مثل اکثر -

 از مامان تعجب نمیکنم همچین فکری بکنه اما از تو بعیده.. و ازدواجه؟

نها که با مشاهده یه زوج شیک و یک شام واتفاقا منم از همون کوته فکرهایی هستم که نام بردی هم چرا بعید؟-

 یه گوشه دنج به تنها چیزی که فک میکنن ازدواج قریب الوقوع اون دونفره...رمانتیک در 

 سینا چپ چپ نگاهش کرد:

والبد از حدسی که زدی خیلی خیلی از خودت راضی هستی...اما عجالتا باید عرض کنم که بین من و اون خانم -

 خشنود کنه. رو با حدسی که زدی تو هیچی نیس..نه صرفا چیزی که به ازدواج منجر بشه و

 پس چیه؟ خوشگذرونی؟-

 خیرخانم... بمن میاد اهل اینجور خوشگذرونیها  باشم؟-

 ستایش خیره نگاهش کرد:

 خیلی خوب.-

 به خنده انداخت: خندید....سینا را نیز و

برای من فقط یه همکاره...وچون در  نبین من و اون هیچی نیس..یکبار میگم واسه همیشه تو گوشت بمونه..او-

 ا کسی رو نداره دلم براش میسوزه وگهگاهی سراغی ازش میگیرم..اینج

 بمیرم براش...حیوونکی.-

 د:نبار دیگر سینا خندید و اینبار با صدای بل

 باورم نمیشه داری حسادت میکنی .. تو چت شده دختر؟-

 ستایش غیظ آلود روی برگرداند:

 من حسادت نمیکنم..-

 ادت نیس پس چیه؟چرا حسادت میکنی.. اگه این رفتار حس-

 تحلیل رفتار جنابعالی.-

 هم بودی و من خبر نداشتم...از این حرفها بگذر، از خودت بگو ..چقدر از درسارو خوندی؟ آهان... پس تو تحلیلگر-

مورد دکتر مدبری صحبت کند تغییر موضوع را پذیرفت و  ستایش که خود نیز دوست نداشت بیش از این در  

 پاسخ سینا را داد:

دو درس خیلی ضعیفم و  نیروز رفتم آموزشگاه و برای کالس فیزیک و ریاضی اسم نوشتم.. حس میکنم در اید-

 هیچی یادم نیس.
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 تا سی دی آموزشی از این درسا برات گرفتم که با کتابا بهت میدم.. خیلی خوبه... اتفاقا منم چند-

 ستایش پرسید:

  بخاطر عذاب وجدان؟ چرا اینکارا رو میکنین؟-

 ینا نفسی بیرون داد و گفت:س

 خب... وقتی شنیدم این من بودم که مانع از تحصیلت شدم و تو بخاطر نفرتت از من همه تالشت رو به باد دادی -

رو  ته ادگی میکردم..راستش اونموقع که نامندر برزخ ز و نخواستی وارد دانشگاه بشی تا چند روز حالم بد بود و

ه تنها چیزی که فک نمیکردم این بود باستم برای تو و خودم دردسر درست کنم به اصطالح نخو بهت پس دادم و

برعکس فکر میکردم درحقت  .رو از درس خوندن و ادامه تحصیل و دانشگاه بندازه که رفتارم بد بوده باشه که تو

غمت  وهم وکشی منو خط می بدینوسیله دور عشق و عاشقی و کار خوبی کردم که نذاشتم بی جهت امیدوار بشی و

 هنوزم علت اینکارتو نمیفهمم.. رو کردی ستایش؟ رو ادامه تحصیل قرار میدی..چرا اینکارا

 ستایش نگاهش را به روبرو دوخت و با لحنی غمگین گفت: پرسشگرانه نگاهش را به ستایش دوخت . و

ارم فقط بخاطر و تحصیل دخوندن نمیدونم... شاید پیش خودم فکر میکردم اگه ذوق و اشتیاقی به درس -

منو که دورادور دوستتون داشتم را ناخوداگاه به سمت درس  شماس..شما که همیشه شاگرد اول کالس بودین و

رشته  هم تو این میکشوندین ..حتی اونموقعی که پزشکی قبول شدین حس میکردم باید سخت درس بخونم تا من

ها چیزی که اهمیت نمیدادین من و رسیدنم به دانشگاه تائید شما رو بگیرم..غافل از اینکه شما به تن قبول شم و

 و برم پیین دور این بچه بازیا رو خط بکشم اینو وقتی فهمیدم که نامم رو بهم پس دادین وتوصیه کرد بود.

اذیت  یفته ونتونو بفروشن تا چشمتون به من ه حتی پدر و مادرتونو مجبور کردین از اون محل برن و خونزندگیم...

نمیذاشتین شراره بیاد به دیدنم و مثل گذشته باهم ارتباط داشته باشیم..انگار با این نامه بهتون ثابت شده نشین.. 

 بهم بی محلی کنن . بود من یه دختر سبکسر و هوسبازی هستم که باید همه ازم دور باشن و

 :آهی کشید و سکوت کرد ..سینا که سخنانی برای تسلی نمی یافت پس از قدری تامل گفت

متاسفم... خودمم نمیدونم چرا اینکارا رو کردم ..آنقدر درگیر درس و امتحان بودم که جز کتابها هیچی -

نمیدیدم...فکر میکردم هرکسی بجز درس وادامه تحصیل به موضوع دیگه ای فکر کنه بی ارزش و ناچیزه...معذرت 

ر د ز یاد ببری..میدونم نفرت انگیز بودم ونمیدونم چکار کنم که تو منو ببخشی وگذشته رو ا میخوام ستایش...و

 بدی کردم...منو ببخش...خواهش میکنم..حقت 

د با تردی اتومبیل را متوقف ساخت ونه های ستایش میدرخشید دلش گرفت. با مشاهده اشکی که بر روی گو و

 را فشرد: دستش را دراز کرد و دست او
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 دیگه اون آدم نیستم...و فکر کن اون مرده ...باور کن من آدمی که در گذشته میشناختی رو به فراموشی بسپار -

 هایش را زدود و بررویش لبخد زد: آنگاه اشک

  .وحاال تو...عزیزترین آدم روی زمین برای منی ، عزیزترین و باارزش ترین ....باور کن-

 از خجالت نگاهش را دزدید: ستایش بخود آمد و

 بریم خونه...لطفا...-

 ی شما بفرمایید.چشم خانم....هرچ-

 با قلبی بیقرار و عاشق.. وبسوی منزل راند.

 

 

                                                          ****************** 
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 متشهفصل سی و  

 
  مامان حدس بزن چی شده؟-

 یم خانم پرسید:مر

 چی شده؟-

 شراره درحالیکه میالد را تکان میداد که خوابش ببرد گفت:

 قرار شد حدس بزنید ..یاال دیگه.-

 نگاهش کرد : مریم خانم به موزی که پوست کنده بود گاز زد و

 نکنه دوباره حامله ای؟ راجع به خودته؟-

 .درباره داداشه..سینا. ا مامان! کی گفتم درباره خودمه؟-

 مریم خانم موز را قورت داد وگفت:

 راجع به داداشته؟-

بله مامان خانم...شما چقدر تو حدس زدن کندین...بذارین خودم براتون بگم... همینقدر بگم که داداش دست به -

 کار شده و طولی نمیکشه که ازمون میخواد بریم خواستگاری..

 مریم خانم سگرمه هایش را باز کرد و لبخند زد:

 من میشناسمش؟ حاال اون دختره کی هس؟ میگی؟جدی -

 دختر نه..دخترها -

 بار دیگر مریم خانم سگرمه هایش درهم رفت:

 درست حرف بزن ببینم چی میگی؟ مگه میخواد با چندتا دختر ازدواج کنه ؟ یعنی چی دخترها؟-

 شراره با صدایی آهسته )که میالد را بیدار نکند (ادامه داد:

رو خدا از من نشنیده بگیرین و به داداش نگین از من شنیدین  ن همه چیز رو بهتون میگم اما توببینین مامان...م-

 قبوله؟

 خیلی خوب....قبوله...بگو چی شده؟-

 دستش را به پشت او زد تا بهتر بخوابد: شراره پستانک را به آرامی از دهان میالد برداشت و
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ز طرف دیگه ستایش میگفت داداش رو با خانم دکتر تو یه ا یه جورایی حس میکنم داداش عاشق ستایش شده و-

 رستوران دیده که باهم مشغول شام خوردن بودن...

 خانم دکتر؟خانم دکتر دیگه کیه؟-

همون دکتری که اونشب منوچهر شنیده بود باهاش قرار میذاره...همونکه متخصص پوست و موست ..دکتر -

 مدبری...مهناز مدبری....

 م خانم نشست:لبخند بر لب مری

چطوریه ؟  منظورم خوشگله؟ خانواده داره؟ اینکه خیلی خوبه..با خودش همردیفه..دختره چجور دختریه؟-

 تودیدیش؟

 نه مامان...منکه تا حاال ندیدمش اما شنیدم خوب و خوشگله..نظرتون چیه فردا باهم بریم مطبش و ببینیمش؟-

 هان؟

 .فکر خوبیه..وقت بگیر فردا بریم ببینیمش.-

 اما مامان...یه مشکل دیگه هم هس.-

 نکنه دختره قبال شوهر کرده؟ چه مشکلی؟-

نه مامان..این چه حرفیه..منظورم ستایشه ..میترسم داداش به ستایش عالقمند باشه نه اون دکتر...اونوقت چکار -

 کنم؟

منکه تا عمر دارم نمیذارم  بده؟بیخود کرده...مگه مغز خر خورده که یه دختر خونه دار رو به یه خانم دکتر ترجیح -

 همچین کاری بکنه...تازشم یادت رفته سینا چقدر با ستایش بده و چشم دیدنشو نداره؟

 اون مال گذشته بود مامان ..حاال باهاش خوب شده و دوسش داره..-

ا رو نرچی بگم گوش میده...تو فقط دعا کن اون خانم دکتر سیاش سینا خالف میل من عمل نمیکنه همطمئن ب-

 پسندیده باشه بقیش با من ..نگران نباش..

 

 

                                                     ********************* 
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 منهفصل سی و  
 

 الو ...آقا سینا...-

 سالم ستایش خوبی؟-

 م چکار کنم...انگاری خنگ شدم.سالم...نمیدون-

 سینا گوشی در دست لب تخت نشست:

 مشکلت چیه؟ چی شده؟-

 ستایش پربغض ادامه داد:

 مشکل نه مشکالت...آه خدا..من از این درس هیچی نمیفهمم...حاال چکار کنم؟-

 سینا لبخند زد:

 بگو شاید بتونم کمکت کنم.. کدوم درس؟-

 ازش نمیفهمم..درس فیزیک...بخش دینامیک...هیچی -

 وگریه سرداد:

 من خیلی خنگم..خیلی-

بیارمش داخل...بیا تو ماشین تا این درس رو  مامشب حوصله نکرد بمن گوش کن ستایش...ماشینم بیرون پارکه و-

 میای؟ باهم بخونیم...شاید کمک کرد چیزهایی یادت بیاد.

 ستایش صدایش را صاف کرد و گفت:

 باهم دید چی ؟ رو اگه کسی ما-

 وقت شب هیچکس تو کوچه نیس...بیا منتظرتم.. نیا-

 مطمئنید میتونین کمکم کنین؟-

 .اومدی ها ای بابا...حاال دیگه منو هم قبول نمیکنی؟-

 او از منزل خارج شد.گرچه چیزی به مهرماه نمانده بود اما هوا هنوز گرم بود و ولبخندزنان سوئیچش را برداشت و

برروی صندلی عقب  قفل درهای اتومبیل را گشود و نک از منزل خارج شود .را مجبور ساخت با یک تیشرت خ

 به انتظار ستایش لحظه شماری کرد.. نشست .آنگاه المپ سقف را روشن نمود و

 را به اتومبیل رساند و در عقب را گشود: طولی نکشید که ستایش دوان دوان خود
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 سالم..شب بخیر-

 سینا برایش جا باز کرد و لبخند زد:

 سالم خانم...شب توهم بخیر...مگه تو شبها خواب نداری؟-

 به بعد میخوابم...1من ساعت -

 آنگاه کتابش را با قرار دادن خودکار عالمت گذاری کرده بود گشود:

 ببین...اینجارو میگم..-

 سینا که برای نخستین بار با این فاصله کم با ستایش مشغول گفتگو بود نفسی بیرون داد و گفت:

 ر نفسم جا بیاد ...بعدا..بذا-

 و آنگاه ادامه داد:

 اینجا به اندازه کافی نور نداره...میریم خونه ما؟-

 نه نه....درست نیس...شاید بابا و مامانت بیدار بشن اونوقت چی میگن؟ خونه شما؟-

ه بر کافی نداره هم نمیریم داخل ساختمون...تو اتاق دم در...مطمئن باش مامان و بابا بیدار نمیشن...اینجا هم نو-

 قول تو کسی ممکنه مارو ببینه وفکرای ناجور بکنه...بریم..

 ی؟نمطمئ-

 آره..بریم..- 

ته بود را نیمه باز گذاش سینا که در ابتدا سینا پیاده شد و آنگاه ستایش ، ودوتایی به سمت منزل توانگر رفتند .

 ر اتاق داخل حیاط را گشود:گاه درب حیاط را بست و دنستایش بدنبالش رفت..آ داخل شد و

 س اما از داخل ماشین بهتره.ه ابیا تو...گرچه اینجا همه چی بهم ریخت-

دور تا دور پراز خرت و پرت های اضافی و آت و آشغال  واقع مریم خانم از آن اتاق بعنوان انباری استفاده میکرد و در

 مین پهن کرد:بود ..سینا پتویی را از کوپه رختخوابها جدا نمود و برروی ز

 بشین.-

 دریچه را گشود: آنگاه پنکه را روشن نمود و

 اوایل که به اینجا اومده بودیم به مامان پیشهاد دادم این اتاق رو بمن بده اما مامان موافقت نکرد و گفت اگه از ما-

 دور باشی دلم آروم نمیگیره...خب...کجا بودیم؟

 ستایش کتاب را گشود:

 ببین..اینجاس..-
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 بغل دستش نشست وکتاب را پیش خود کشید:سینا 

 بعد میرسیم به مسائل.. آهان...دینامیک..خب ما اول درس و مرور میکنیم و-

 نجا بود که نمیتوانست به چشمانآروی درس کرد و آنگاه به توضیح دادن مشغول شد اما بدبختی  مروری سطحی بر

 ابراین ترجیح داد فاصله اش را با او بیشتر کند ونب .دنکنستایش زل بزند وهرچه را که میخواست بگوید فراموش 

 هرجا به جز چشمان او: بجای نگریستن به او به کتاب یا هرجای دیگر بنگرد.

 گرفتی؟-

 چی رو ؟-

 مطلب رو ..نگرفتی تا یه بار دیگه توضیح بدم..-

 وگفت: اشد لبخند ملیحی زدستایش که فکر نمیکرد سینا آنقدر خوب بتواند درس را توضیح بدهد و بر آن مسلط ب

 نه ممنون..خیلی خوب توضیح دادی..-

 پس حاال نوبت حل مساله هس..-

اینبار نیز چنان شمرده و مسلط برایش توضیح داد که با سومین مساله ستایش اعالم آمادگی کرد و خود آنرا حل 

 نمود..آنگاه از جا برخاست وگفت:

 هم گذشت.. 1برم که خیلی دیر شد...ساعت از محبت کردی...ببخش مزاحم استراحتت شدم...-

 اشه؟ب پس فراموش نکن هروقت به مشکل برخوردی خبرم کنی...فردا اینجا رو مرتب میکنم برای همچین وقتایی.-

  .ممنون و خدانگهدار-

 در کوچه ایستاد تا با ایمنی خاطر به منزل بازگردد: سینا همراهیش کرد و  

 شب بخیر و خدانگهدار.-

ه خدا میدانست در دقایقی که چسبیده ب ا بوسه ای پنهانی برایش فرستاد.نش دستی برایش تکان داد وسیستای

او به سختی توانسته بود لجام دل دیوانه اش را  با او حرف میزد چقدر دلش بیقراری میکرد و ستایش نشسته بود و

را به سختی بدست آورده بود نمیگذاشت  تماد اواکنون که اع را از حد خودش فراتر بگذارد.. بدست بگیرد ونگذارد پا

 یا صدمه ببیند به هیچوجه نمیگذاشت.. این ارتباط قشنگ تخریب شود و

 

                                               ******************** 
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 چهلمفصل 
 

 ریم خانم رو به شراره پرسید:م

 وضعم خوبه؟ و سر ریختم چطوره؟-

 شراره نگاهی به سراپای مادرش انداخت و گفت:

 خوبه اما روسریتونو عوض کنین...خیلی کهنه شده.-

 مریم خانم درحالیکه روسری اش را میگشود تا تعویض نماید گفت: 

 میالد پیش منوچهره؟-

 شراره پاسخ داد:

ت الهه..منوچهر کار داشت ..مامان اگه بدونین با چه سختی تونستم وقت این خانم دکترو نه.. سپردمش دس-

روز دیگه پره اما من بهش گفتم از دوستای نزدیکش هستم و مطمئم اگه  10بگیرم..منشیش میگفت وقتش تا 

 خانم دکتر بفهمه خواهر دکتر توانگر هستم اولین نوبت رو بمن اختصاص میده..

 دی..بالخره تونستی ازش وقت بگیری..درسته؟کار خوبی کر-

 بعله مامان..-

 مریم خانم با روسری جدیدش بازگشت:

 حاال خوب شد؟-

 آره..بریم که شب شد.-

ارانی با رسیدن به آنجا و مشاهده بیم را به مطب دکتر مدبری برسانند. دوتایی با کمک ماشین شراره توانستند خود و

 را به منشی رساند: فت و خودکه در نوبت بودند شراره جلو ر

 سالم خانم...خسته نباشید.-

 سالم ..بفرمایید-

 بنده توانگر هستم..شراره توانگر.-

 منشی نگاهی به دفتری که پیش رویش بازبود انداخت و آنگاه به شراره لبخند زد:

 ..بفرمایین.بعد از بیماری که حاال تو مطب هستن ویزیت میشین بله اینجاست..شما نفر هشتم هستین و-

 شراره نوبت را گرفت و پرسید: روی کاغذ نوبت نوشت و بطرفش گرفت . تند تند نام شراره را بر
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 چقدر بدم خدمتتون؟-

 قابلی نداره.

 خواهش میکنم..-

 داد: منشی پاسخ همچنان به منشی با لبخند نگریست . و

 میشه ده هزارتومن...قابلی هم نداره.-

 گرفت: شراره پول را شمرد و بطرفش

 دستتون درد نکنه.-

 نیز درکنارش جا گرفت... خود دلی خالی بنشیند ونش اشاره کرد که برروی صردبه ما و

 از مریضی که خارج میشه نوبت ماست.. بعد-

 مریم خانم نگاهی به اطرف انداخت وگفت:

ا این درآمد باید وضع س...تعجب نمیکنم اگه بشنوم این دختر صاحب همه چیز هس...بابارش سکه  و انگاری کار-

 مالی خوبی داشته باشه..

آره همینطوره...واگه داداش این موقعیت رو ازدست بده خیلی ضرر میکنه ..اوه راستی مامان...فراموش نکنین چی -

اینجورحرفها صحبت نکنید...من میخوام راجع به کک ومک های روی پوستم حرف  راجع به خواستگاری و گفتم و

 .ببینین چجور دختریه..فقط همین کافی دارین که همه جوره زاغ سیاهش رو چوب بزنین وشما وقت  بزنم و

 یادم میمونه..-

 به آنان صدا زد: بیمار از مطب خارج شد و منشی رو

 خانم توانگر.-

شراره در را گشود و داخل شد و پس از او مریم خانم..هردو سالم  هردو از جا برخاستند و به سمت مطب رفتند.

 ن و جلو رفتند:کرد

 .خسته نباشید-

 مدبری لبخندی تصنعی زد:

 .مرسی ...بفرمایید-

 شراره سخن را آغاز کرد: هردو نشستند و

از کک ومک شده و وقتی به برادرم که یه پزشکه گفتم  پر از زایمان پوست صورتم خراب و راستش خانم دکتر بعد-

 کمک شما بتونم پوستم رو مداوا کنم. رو معرفی کردن و حاال اومدم اینجا تا به ایشون شما
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 لبخند مدبری پررنگ شد:

 ببخشید نام برادرتون چیه؟-

 داد: شراره با لبخند پاسخ

 .سینا توانگر ...گمونم ایشون رو بشناسید-

 به مریم خانم افزود(ببخشید بجا نیاوردم سرکار خانم..جنابعالی )وروآهان...بعله...ببخشید نشناختم..معذرت میخوام..-

 خوبید الحمداله؟ حالتون چطوره؟

 مریم خانم که پیدا بود از او خوشش آمده لبخند زد:

 .خداروشکر-

 البد ایشون مادرتونن؟-

 بله با اجازتون...قرار بود باهم بریم خرید این شد که باهم مزاحمتون شدیم.-

 .خوشحالم کردین-

 و آنگاه به معاینه چهره شراره پرداخت:

رم روزی دوبار از این ک رو بهتر میکنه.. پوست شما ون تجویز میکنم انشاهلل که موثره ویک کرم ساختنی برات-

 روزی طول میکشه..آقای احتماال ساختن و تهیه اون چند از یکماه نتیجه رو بمن اطالع بدین. بعد استفاده کنید و

 دکتر چطورن؟خیلی وقته خبری از ایشون ندارم.

 .ایشون هم خوبن وسالم دارند-

 تر مدبری نوشتن دارو را به پایان رساند و نسخه را به سمت شراره گرفت:دک

 فراموش نکنید ...روزی دوبار صبح و شب-

 شراره از جا برخاست و پس از او مریم خانم:

 محبت کردید ..زحمت کشیدین خوشحال میشم بار دیگه شمارو ببینم .آدرس بدم تشریف میارین؟-

 مدبری نیز از جا برخاست:

 اقا چون کس و کارم اینجا نیستن وتنها هستم خوشحال میشم سری بزنم، البته اگه مزاحم نباشم.اتف-

 .خوشحالمون میکنین-

 بدستش داد: روی کاغذی که روی میز بود نوشت و شماره تلفن و آدرس را بر

 رتونم.نوشتم ..منتظوقت حوصلشو داشتین کافیه باهام  تماس بگیرین تا بیام دنبالتون ...شماره موبایلم هم  هر-

 .مزاحم میشم-
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 مریم خانم گفت:

 .از زیارتتون خوشوقت شدیم-

مریم خانم به محض خروج از مطب  کردند و شراره و مادرش از مطب خارج گشتند.آنگاه از یکدیگر خداحافظی 

 شروع به تحسین و تمجید دکتر مدبری کرد:

باشعور ...کسیکه میتونم با افتخار به همه نشونش بدم و همونه که من میخوام...یه دختر خوشگل و تحصیلکرده و -

بگم این زن همسر پسرمه...واقعا که سینا دست چین کرده..باید بهش تبریک گفت..نه خدائیش تو ازش خوشت 

 نیومد؟

 شراره قفل درهای اتومبیلش را گشود و گفت:

.امشب میام خونه و دوتایی باهاش حرف البته که خوشم اومد...اون میتونه بهترین انتخاب واسه سینا باشه..-

 میزنیم..بهتراز این دختر نمیتونه پیدا کنه...مطمئنم..
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 چهل و یکمفصل  
 

 مورد دکتر مدبری با سینا صحبت کنند و هر و میالد به منزل توانگر آمدند تا دراز شام شراره و منوچ آن شب بعد

شدند اما آنان منتظر او ن نظر موافقش را برای خواستگاری بگیرند.گرچه هنوز سینا برنگشته و شامش را نخورده بود.

 به پدرش گفت: شراره رو صحبت را آغاز کردند. و

 کجا رفته بودیم؟ آقا جون...مامان بهتون گفته امروز-

 توانگر دست از بازی با میالد کشید و گفت:

 حرفی نزده...کجا رفتین؟-

م البته داداش قبال با این خان رفتیم مالقات یه خانم دکتر که اگه مورد مناسبی بود با سینا بریم خواستگاری.-

 رو راحت تر کرد. مالقات داشته و همین کار ما

 ؟مگه داداشت این دخترو میشناسه-

 کجای کارین آقا جون؟ نه تنها میشناسه بلکه باهاش قرار مدار هم میذاره.-

 خودش گفت؟-

شام خوردن...شما نظرتون چیه آقا  نخودش که حرفی نمیزنه اما از یه نفر شنیدم که اونا باهم بودن و تو رستورا-

 جون؟

                  خودش پسندیده باشه کافیه.  ما چکاره ایم؟-

 بوق ماشین سینا مریم خانم گفت: با صدای 

 .خودش هم اومد...شراره یادت باشه کوتاه نمیای-

 چشم مامان خانم..اما شرطش اینه که شمام دست برندارید.-

 .حتما-

 منوچهر با خنده گفت:

 دوتایی نقشه بدبخت کردنش رو کشیدین؟ امشب چه خبره؟-

 گفت:شراره معترضانه 

 ا...منوچهر-

 شراره در تراس به استقبالش رفت: ل حیاط کشاند وسینا ماشین را بداخ
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 سالم داداش..-

 در ماشین را بست: سینا سامسونتش را برداشت و

 سالم ..خوبی؟-

 مرسی..خسته نباشی..-

 در حیاط را بست: برروی صندوق عقب گذاشت و سینا کیفش را

 با منوچهر رفتی؟-

 میالد ...دیر کردی.. آره....با منوچهر و-

 هم نشده.. 9هنوز  چنده؟ مگه ساعت-

 از پله ها باال رفت: سامسونتش را برداشت و

 روزا تندتند دلت برامون تنگ میشه! این چه خبره؟-

 منکه جز شماها کسی شمارو ندارم..-

 سینا چپ چپ نگاهش کرد و پوزخند زد:

 خدا کنه فقط دلتنگی باشه.-

 ه نمود:ا سالمی بلندباال به همنهردو به ترتیب داخل شدند و سی

 .سالم عرض شد-

 مریم خانم پرسید: همه پاسخش را دادند و

 بکشم مادر؟ شام رو-

 را در معرض باد کولر قرار داد: سینا کیف را گوشه ای گذاشت وخود

 خودتون خوردین؟-

 آره مادر...بابات گشنه بود.-

 پس منم تو آشپزخونه میخورم...چطوری مهندس؟-

 منوچهر بررویش لبخند زد:

 شکر...راستی یادت هس امروز از چه دنده ای بلند شدی؟ خدارو-

 سینا متعجب نگاهش کرد:

 چطور؟-

 محض یادآوری...خواستم بگم فردا از دنده بلند نشو که برات خطر داره!-
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 سینا چپ چپ به پوزخند نگریست:

 چی شده؟ نکنه باز خانم ها دور هم جمع شدن و واسه ما نقشه کشیدن.-

 چه جورم!-

کنه... پس بگو چرا آبجی شراره به این سرعت دلش برام تنگ شده ، دلش برای من تنگ نشده واسه  خدا رحم-

 بیچاره کردم دلتنگ شده درسته آبجی؟

 به منوچهر گفت: شراره رو

 .باز تو میونه مارو بهم زدی؟ دوبهم زن-

 ا خانما جون سالم بدر ببره.خدا نکنه میونتونو بهم بزنم فقط دارم به یه همنوع کمک  میکنم که از نقشه شم-

 بمیرم واسه همنوع دوستی شما آقا منوچهر!-

عویض تتا سینا به سوی اتاقش رفت  شراره عصبی را نیز به خنده انداختند.سینا و توانگر خندیدند و  منوچهر و

 طولی نکشید که بازگشت: لباس نماید و

 شما شام خوردین؟-

 منوچهر پاسخ داد:

بته بخاطر شما من یکی که اصال نفهمیدم چی خوردم..بس که آبجی خانمت عجله داشت از همیشه..ال زودتر -

 خودش رو به اینجا برسونه..

 پس بلند شو باهم بریم بخوریم.-

 نوش جان...فعال میلی ندارم.-

 .اجازه با-

ر داد و آنگاه غرغرهای شراره تنها گذاشت. مریم خانم شام روی میز قرا منوچهر را با سینا به آشپزخانه رفت و

 روبروی او نشست:

 چرا نگفته بودی اون خانم دکترو میشناسی و باهاش رفت و آمد داری؟-

 را بردهان  گذاشت و درحال جویدن به مادرش نگریست: سینا قاشقی از غذا

 منظورت دکتر مدبریه؟ خانم دکتر؟-

 آره مادر...خودشه..چرا زودتر درموردش حرف نزدی؟-

 اد و قاشق بعدی را پر نمود:سینا غذا را قورت د

 .اما منکه دربارش حرف زدم...روز تولد شراره...یادتون نیس..اون شب که باهم رفتیم رستوران-
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 .اما تو فقط گفتی که اون همکارته-

 .اون همکارمه مگه غیرازاینه؟-

 بیرون میری. اما شراره می گفت تو باهاش قرار شام میذاری و-

 کی به شراره گفته؟ستایش؟-

 رو تو رستوران دیده..چرا بما نگفته بودی؟ بله..ستایش گفته شما-

 را بردهان گذاشت: قاشق دیگری از غذا سینا جرعه ای آب نوشید و

 اینکه با یه همکار رفتم رستوران و شام خوردم؟ چی را باید میگفتم؟-

 .ف میزدی تا بریم خواستگارینه فقط این...توکه نظرت در مورد این دختر مساعده، باید راجع بهش با ما حر-

 ازچی حرف میزنی مامان؟ مگه با هرکی شام خوردم باید باهاش ازدواج کنم؟ بریم خواستگاری؟-

 را در گفتگوی آنان شریک کند و مریم خانم ادامه داد: شراره به آرامی داخل آشپزخانه شد تا خود

یدیم ..چه دختر خوشرو و آدابدانی بود...درست همونی امروز رفتیم اون خانم دکترو دببین سینا جان...من و شراره -

 که تو میخوای...خوشگل و باسواد هم هس...دیگه چی میخوای مادر؟

 شماها به دیدنش رفتین ؟ آره شراره؟-

 او گرفت و به مادرش نگریست: شراره نگاهش را از و غضبناک به شراره نگریست.

 که برای خواستگاری نرفتیم.. امامان میخواست ببینتش به این خاطر رفتیم..م-

 سینا پرخشم قاشق را بدرون بشقاب غذا انداخت و گفت:

 و؟ت عجیبه ها..شما سرخود راه میفتین میرین مالقات دخترهای مردم که چی بشه؟این فکر عتیقه کدومتون بود؟-

 مریم خانم به دفاع از شراره گفت: بار دیگر به شراره خیره شد. و

 که نگفتیم از طرف تو اومدیم..شراره بهش گفت بخاطر پوستش اومدیم. ما یشی مادر؟حاال چرا عصبانی م-

 باور کرد! آه خدایا.. ماون و-

 حال گفت:ن در هما و از سر میز برخاست

 .اگه میخواستین آبروی منو ببرین بدونین که بخوبی موفق شدین-

 ش آمدند .مریم خانم می گفت:مریم خانم و شراره نیز در پی ا بسرعت از آشپزخانه خارج شد. و

 آخه شما یه حرفی بزنید حاجی..این درسته که این پسر اینطوری با زندگی خودش بازی کنه؟-

 توانگر نگاهی به چهره منقلب و خشمگین سینا انداخت وگفت:

 مشکلت چیه بابا؟ دختر خوب و نجیب نیس؟-
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 سینا که اکنون در کنار منوچهر ایستاده بود پاسخ داد:

ر بار گفتم هزار بار دیگه هم میگم..تا خودم کسی رو نپسندیدم ازدواج نمیکنم...این موضوع هضمش آنقدر هزا-

 سخته؟

 یعنی تو این دختر رو نپسندیدی؟-

نه آقا جون...این دختر لقمه دهن من نیس...این خانم از دوازده ماه سال هشت نه ماهش رو اونور آب کنار پدر و -

ینجا مطب زده فقط بخاطر پول و درآمدشه...ودربدر بدنبال یه شوهر همردیف با خودش مادرش سر میکنه..اگه ا

 میگرده که باهاش همراه بشه..فقط همین.

 شراره گفت:

 توهم باهاش میری اونور آب و دنیا رو میبینی. این موضوع کجاش بده؟-

 سینا دق دلی اش را سر شراره خالی کرد:

 نر نادوآنقد یاونو واسه من لقمه نگیر که میترسم خفه شم..نمیدونستم میتونکجاش بده؟ هیچ کجاش...اما لطفا -

 باشی که از ظاهر قضاوت کنی.

 شراره که برای اولین بار از سینا توهین میشنید داد زد: را بشدت بست. پر خشم به اتاقش رفت و در و

که ازت متنفرن و چشم دیدنت رو  به جهنم...اصال برو خودت رو بدبخت کن آدم عاقل..برو به همونایی بچسب-

 رو ببین که واسه کی دلسوزی میکنیم. آقا جون...ماندارن...بریم منوچهر...بلند شو... ببخشید 

 نیز وادار به رفتن کرد: پرشتاب به سمت در رفت و منوچهر و میالد را کیفش را برداشت و

 مریم خانم بدنبالش دوید و گفت:

    .نظوری نداشتناراحت نشو عزیزم...داداشت م-

 شراره کفشش را پوشید و گفت:

 رو شکر که منظوری نداشت! اگه منظور داشت چی میگفت؟ خدا-

 بطوری تر وعصبی تر ساخت. سینا را خشمگین آنها رفتند و مریم خانم غرغرهایش را تا هنگام خواب ادامه داد و

 .خانه خارج شد که برای گریز از اینهمه غرغر سوئیچش را برداشت و با ماشینش از

و ستایش که چون همیشه  گردشی بی هدف دور شهر آغاز کرد و دقایقی مانده به نیمه شب به ستایش تلفن زد.

 مشتاق گفتگو با او بود بالفاصله تماس را برقرار ساخت.

 الو ..-

 ستایش!-



 

 صفحه 166
 

زاده ینوشته : سارا فروغ                                                                                                                                                       ستایش   

 سالم بله آقا سینا.-

 سالم..شبت بخیر-

 حالتون چطوره؟ هم بخیر. شب شما-

 .ضمن خیلی هم گشنمه در حوصله و خسته ام و بی چی بگم؟-

 ستایش پوزخند زد:

 البد شام باب میلتون نبوده...هان؟ چرا گرسنه؟-

 ستایش؟-

 بله؟-

 میخوام ببینمت-

 .کجائین؟صدای ماشین میاد-

 تو خیابونا...امشب به لطف شراره و مامان دارم دور شهر میگردم.-

 پس منم قراره تو این گردش با شما باشم؟-

 دوست نداری؟-

 چرا ..میام..خودمم خیلی وقته شهرو نگشتم.-

 دقیقه دیگه سرکوچه منتظرتم. 5تا  - 

 خیلی خوب..فعال-

وضعش سرکی بداخل یخچال کشید و مقداری از شام را که از قبل  تماس را قطع نمود و پس از مرتب کردن سرو

 از معمول. ترشیز مدتها پیتزا لقمه پخته بود و خیلی بآنشب پس ا برای سینا جدا گذاشته بود برداشت و براه افتاد.

تا از آنرا برای سینا گذاشته بود تا آخر شب به بهانه مرور درس برایش  چون میدانست در پختن آن ماهر است چند

 سینا اظهار گرسنگی کرده بود بهانه خوبی داشت. ببرد، شاید جهت قدردانی از محبت های او و اکنون که خود

میدانست این قرارهای پنهانی آخر کار دستش  می از منزل خارج شد و به سمت انتهای کوچه به راه افتاد.به آرا

ننده، خسته کمیدهد ولی نمیتوانست مانع از اشتیاق درونش برای این قرارها شود. وقتی خسته از یکروز تکراری و 

 و میخواست خستگی روزانه اش را با حضور برزمین میگذاشت دلش بی تاب یک لحظه دیدار با سینا میشد کتاب را

  آه که دوباره به گذشته برگشته بود بی آنکه بخواهد و یا حتی بتواند مانع از اینکار شود.  او از بین ببرد.

 او به سرعت سوار شد : با ورود به خیابان ماشین سینا از راه رسید و بوق زد و

 .سالم-
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 سینا بسویش برگشت و لبخند زد :

 نمیدونم چقدر از ای .ممنون که رومو زمین ننداختی و اومدی، باورکن اگه میتونستم مزاحمت نمیشدم.سالم.-

 قرارها متنفری...اما بهت نیاز داشتم.

 را باال انداخت: ستایش لبخندی زد و شانه ها

 منکه حرفی نزدم..راستی پیتزا لقمه دوست داری؟-

 سینا متعجب نگاهش کرد: .را بین صندلی گذاشت  پالستیک حاوی پیتزاها و

 اینا واسه منه؟-

 بله...مگه نگفتی گشنه ای؟-

 .الزم نبود بخودت زحمت بدی -

 باید خدمتتون عرض کنم که از قبل برات کنار گذاشته بودم ..بخور ببین چطوره؟-

 .دستت درد نکنه-

 یکی از پیتزاها را برداشت و گاز زد:

 دستپخت خودته؟-

 .یه جورایی-

 جورایی؟ه مثال چ یه جورایی؟-

 .اگه خوشمزه بود دستپخت منه اگه نبود دسپخت ثناست-

 لقمه را قورت داد: سینا خندید و

 .گمونم دستپخت خودت باشه چون خیلی خوشمزست-

 .ممنونم-

 دومی را برداشت: ا اولین پیتزا را خورد  ونسی

 ؟رو برای من کنار گذاشته بودی یا از سهمیه خودته جدی میگی که اینها-

 ستایش چپ چپ نگاهش کرد:

 با مریم خانم دعوات شده یا با حاج آقا؟ دیرباور! اوه راستی نگفتی چی باعث شده امشب گشنه و بیحوصله باشی؟-

 حال جویدن مکثی کرد وگفت: سینا در

د عمسااگه یه روز مطلع شدی که ثنا و مامانت بدو اطالع تو با یکی از خواستگارات مالقات کردن و بهش قول -

 میارن چکار میکنی؟ رو بعقدش در دادن که تو
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مریم خانم با کی مالقات کردن...با خانم دکتر مدبری..درست حدس  آهان..حاال فهمیدم...وگمونم بدونم شراره و-

   زدم؟

 شام خوردم... دقیقا...این تو بودی که تخم لق رو تو دهن شراره گذاشتی که من با اون خانم مالقات داشتم و-

 یا...من از کجا باید میدونستم واسه تو شر میشه ؟ کف دستم رو که بو نکرده بودم ...خدا-

 پس واسه چی بهش گفتی؟-

 امیدوارم دعواتون نشده باشه .. خب ..محض اطالع....حاال مگه چی شده ؟-

 نه زیاد...اما چیزی که اعصابمو خرد کرد غرغر دائمی مامان بود..-

 ر رو پسندیده !پس مامانت هم اون خانم دکت-

  .نه تنها مامانم بلکه شراره و منوچهر و بابا..همشون-

 هم به مالقاتش رفتن؟ مگه اونا-

 اینبار نوبت سینا بود که چپ چپ به ستایش بنگرد:

 بابا بره مالقات اون زن؟ کجایی تو ؟-

 باال انداخت: ستایش شانه هایش را

 .روببره مالقات از حاج خانم بعید نیس همچین کاری هم بکنه وهمه-

 سینا حرص آلود سرش را تکان داد و پیتزا را قورت داد:

 پس تو بجز حرص دادن من خاصیت های دیگری هم داری!-

 داری طعنه میزنی؟ منظورت چیه؟-

 .چه طعنه ای دارم که بزنم ؟منظورم دستپخت خوبته...پیتزات حرف نداره-

 مرسی..-

 میتونم سومیش رو هم بخورم؟-

اونو پسندیدن کلک قضیه رو  ال خودته..میگم آقا سینا...چرا حاال که خانوادت به اون دختر راضی ان وبفرما...م-

 و کاسبیش گرفته و داره پول پارو میکنه .. شنیدم کار نمیکنی و باهاش ازدواج نمیکنی؟

 ول پارو کنه ..کنی ؟ اونهم تو آینده خوب میتونه پچرا خودت با اون پسره که دانشجوی پزشکیه ازدواج نمی-

 آه خدا..شما خیلی بدجنسین..-

 سینا با خونسردی گازی به پیتزا زد و گفت:
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پسره در آینده نزدیک یه پزشک میشه با  مگه من پیشنهاد دادم با یه راهزن ازدواج کنی که این حرف رو میزنی؟-

 کافی.. یحقوق و مزایا

 ..اما خودت خوب میدونی که من ایده آل های دیگه ای دارم-

 البته بجز ورود به دانشگاه .. میشه برای من هم توضیح بدی ایده هات چه چیزایی هستن؟ جدا ؟-

 خب من میخوام یه شغل خوب داشته باشم -

 و -

 و یه درآمد کافی-

 و -

 .کنم رخب بعد از اینکه ثبات شغلی و درآمد و پس انداز داشتم اونوقت شاید به ازدواج فک-

 یه چیزا چه مدت طول میکشه؟و این ثبات شغلی و بق-

 شاید حدود ده سال -

 خب بذار حدس بزنم که ازدواجت در چند سالگی انجام میشه ..چیزی حدود سی و پنج شش سالگی..درسته ؟-

 مطمئنا -

یعنی تمام ایده آل تو اینه که با یه مرد چهل ساله ازدواج  چهل سال؟ نظرت چند سالشه ؟ و اونوقت همسر مورد-

 درست در سنی که حاملگی و زایمان قدغنه؟ دت در چهل سالگی صاحب فرزند شی؟و خو کنی؟

 نظرشما چیه؟ آه خدا...اصال به این جنبه از قضیه دقت نکرده بودم...کاش ایده آلم رو چندسال بیارم پایین.-

 انداز عالی..کدومشاونا ایده آالی تو هستن نه من...اما توصیم اینه که یا از بچه بگذری یا از ثبات شغلی و پس -

 برات مهم تره؟

  . از هیچکدوم هم نمیتونم بگذرم هردوش...و-

 .رو باهم داشته باشی دو نمیتونی هر یعنی چی؟-

 شاید هم در دانشگاه قبول نشدم و تن به ازدواج دادم ..کسی چه میدونه ؟-

 و البد با همون دانشجوی پزشکی!-

 نتظر تصمیمات من میشه؟مگه اون آقا م ا ..چرا به اون گیر دادی؟-

 خواستگار دیگری منتظرته؟ پس کی؟-

 ستایش شانه هایش را باال انداخت :

 با هرکی از راه رسید و واجد شرایط بود..شاید اون شخص آقا حسام باشه یا هرکس دیگه ای..-
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 سینا پوزخندی زد و آخرین لقمه رو قورت داد:

اقعا وده بودم ..فک میکردم وقتی گفتی موضوع بین شما تموم شده و آهان ..آقا حسام...ببخشید که اونو فراموش کر-

 تموم شده اما انگاری جنابعالی اونو تو آب نمک گذاشی واسه روز مبادا..

ستایش نگاهی به چهره عصبی سینا انداخت و خنده اش گرفت اما به سختی خنده اش را مهار کرد و با خونسردی 

 گفت:

آدمها رو نمیذارن تو آب نمک ، نمیدونستی  وره که که بذارمش تو آب نمک خیس بخوره؟ا ... مگه آقا حسام خیار ش-

 .بدون

 سینا آهی از سینه بیرون داد و گفت:

 نکنه توهم قصد کردی مثل بقیه حرصمو دربیاری ؟ چیه؟-

 مگه حرص شما با این حرفها درمیاد؟-

 خیر..بنده سیب زمینیم و با هیچی حرصم درنمیاد..خوب شد؟ -

 با صدای بلند خندید و سینای عصبی را نیز به خنده ستایش از تشبیهی که سینا بکار برده بود خنده اش گرفت و

 انداخت:

 رو بگو که زندگیمونو با کی پیوند زدیم! امان از دست تو دختره ورپریده ! ما-

 ساعتش انداخت و گفت: ستایش نگاهی به دوتایی باهم خندیدند و فضای خصم آلود اتومبیل را ازبین بردند .

 نمونده . 1وقتشه برگردیم خونه ، چیزی به ساعت -

 به این زودی؟-

 بعله آقا.. به این زودی...بار سومه که این میدونو دور میزنی!-

 .بار دوم-

 .خیر بار سومه...در ضمن...مریم خانم هم االن در خواب خوشن و کسی نیس بهت غر بزنه-

  دوست ندارم بار بعدی که بهت میگم بیای ببینمت سرقرار نیای.ناچارا میگم چشم ..چون اصال-

 « :حسام»و به سمت منزلشان رفت در حالیکه هنوز یه موضوع در مغزش موج میزد

 ستایش؟-

 جانم-

 تو هنوز به اون پسره حسام فکر میکنی؟-
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ر جدی بهش فکر نکرده گرچه گذشته نیز هیچوقت بطو اوه خواهش میکنم...چرا فکر میکنی هنوز به فکر اونم؟-

 بودم...

 پس چرا اسمشو میبری؟-

خدا نگو که توهم مثل پدرم فکر میکنی و تعصبات خشک مذهبی داری، چون واقعا منو رنج میده، من بدنبال  رو تو-

 یه اسم بودم و تنها اسم در خاطرم همین بود ..همین

 سینا نفسی بیرون داد  وگفت:

من ممنون برای اینکه بفکرم بودی و اون پیتزاهای خوشمزه رو آوردی..کاش خوشحالم که اینو میشنوم... در ض-

 رو ببرم بیرون واسه شام. میتونستم تالفی کنم و یه شب تو

 که یه عده دیگه مارو باهم ببینن و یه دردسر تازه برای تو درست بشه؟-

 بخاطر تو من پیه همه چیزو به تنم میمالم...میای؟-

 مطمئنی؟-

 ال میبرمت خارج از شهر که هیشکی مارو نبینه و نشناسه..چطوره؟جمعه شب میای؟صددرصد...اص-

 نمیدونم....باید فکر کنم...فردا چند شنبه هس؟-

 سه شنبه..-

 تا پنجشنبه خبرت میکنم..-

 را گشود: سینا سرکوچه ترمز کرد و ستایش در

 شب بخیر و خدانگهدار..در ضمن بابت گردوندنم تو شهر ممنون..-

 لبخند زد: سینا

 .بخاطر پیتزاهای خوشمزت خیلی خیلی ممنون...خداحافظ شب توهم بخیر..و-

سینا به آرامی از کنارش عبور کرد و راه  را بست و به سمت منزلشان رفت...و ستایش از ماشین پیاده شد و در

رام در پایان با قلبی آبش با اوقات تلخی و اعصاب خرد کنی گذشته بود اما شمنزلش را در پیش گرفت..گرچه آغاز 

عشق دختری نجیب و ساده که نه پزشک بود و نه سرگرمی اش  به منزل برمیگشت. قلبی آرام و مملو از عشق.

حضورش به او آرامش میبخشید و زندگیش تنها با وجود  ور آب ، اما موجود عزیزی بود که با وجود و تفریح در آن

 او معنا می یافت...تنها با وجود او...

 

                                     *********************          
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 مو دو فصل چهل
 

ازآنجا که مطمئن بود اینوقت از روز  راه پیاده شد و جعبه ای شیرینی خریداری نمود و بسوی منزل شراره رفت. در

ذاشت کینه در میانشان به درازا گد و او نباید میشراره تنها خواهرش بو را خبر نکرد. در منزل است تلفن نزد و او

گرچه آندو درگذشته بارها با هم دعوا و قهر کرده بودند ولی سینا هرگز به اندازه دیشب از دست او ناراحت  بکشد.

 را ازخود نرانده بود. نشده و او

زنگ آیفون را فشرد و  روبروی منزل شراره توقف کرد و پس از برداشتن جعبه شیرینی بسوی منزل او شتافت.

ینا س را گشود و گذاشت سینا داخل شود. را دیده بود بی آنکه بپرسد کیست در منتظر ماند. شراره که تصویر او

 را بست و صدا زد : داخل شد  در

 .شراره -

 سینا جلو رفت و گفت: را به تراس رساند و خیره نگاهش کرد. شراره خود

 .سالم-

 شراره به سردی پاسخ داد:

گه فکر میکنی با یه جعبه شیرینی میتونی حرفاتو پس بگیری و قهرم رو بشکنی اشتباه سالم...ببخشید آقا ا-

 تو قهرم و با این چیزا باتو آشتی نمیکنم. کردی...من با

 سینا از پله ها باال رفت و لبخند زد:

 با اونم آشتی نمیکنی؟ ببوسمت چطور؟-

 پیشانی خواهرش را بوسید: و

 .کوره در میرفتم...معذرت میخوامنباید از -

 شراره که با این بوسه و این کلمات نرم شده بود رویش را برگرداند:

 پسره لوس..بار آخرت باشه بمن میگی نادون..-

 منو بخشیدی؟ چشم...تموم شد؟-

 تا ببینم...بریم تو نهار بخور.-

 نه دیگه...مامان منتظره..میالد کجاس؟-

 خوابیده..تشنه نیستی؟-
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 .ه ممنونن-

 شیرینی را به او سپرد و راه بازگشت را در پیش گرفت:

 .فقط یه خواهش ازت دارم-

 چیه؟-

 دور اون خانم دکترو خط بکش . به مامان حالی کن که من به هیچوجه قصد ازدواج با اون رو ندارم.-

 جرات داری خودت بهش بگو.-

 ش میکنم.این ماجرا رو تو شروع کردی و خودت هم تمومش کن...خواه-

 نمیخوای یه بار دیگه بهش فکر کنی؟-

 .به هیچوجه..خداحافظ..منوچهر رو هم سالم برسون-

 .چشم...خداحافظ-

 

                                   ****************** 
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 مسوفصل چهل و 

 
به شام را چه بدهد..از طرفی  از صبح که از خواب برخاسته بود دلهره داشت و نمیدانست پاسخ سینا برای دعوت

این  از سوی دیگر میترسید کسی میل شدیدی به در کنار او بودن داشت و اشتیاقش را نمیتوانست نادیده بگیرد و

گرچه موضوع حسام را بخشیده وآنرا به  از قبل کند. موضوع را به گوش خانواده اش برساند و پدرش را عصبانی تر

 بخشید و به آسانی از این مسئله نمیگذشت. را نمی ا مطمئنا اینبار اوپای نادانی اش گذاشته بود ام

بار دیگر دلش نمیامد  یکبار تصمیم میگرفت به سینا جواب منفی دهد و خود و خانوادش را در مخمصه نیندازد و

ش انداخت ختروی ت اینکار را بکند. آه خدایا چقدر تصمیم گرفتن برایش دشوار بود. بطوری که ناگهان کتابش را بر

ش به او گوشزد میکرد که پدر را از این دیدار برحذر میداشت و و رفت تا با ثنا مشورت کند. گرچه مطمئنا ثنا نیز او

 از شنیدن موضوع بسیار عصبانی خواهد شد.

 در اتاق ثنا را زد و داخل شد:

 چکار میکنی؟-

 بیا تو. هیچکار..-

 ا برداشت:ر ستایش نگاهش به تعدادی عکس افتاد و آنها

 عکسهای نامزدیه؟-

 آره-

 ستایش یکی یکی آنها را باال آورد ونگاه کرد:

 چرا تو آلبوم نیستن؟-

رو دیدیم و از پناهگاهت خارج  الخره ما شمااب قراره عمران یه آلبوم خوشگل بخره و اونا رو بچسبونه...چه خبر؟-

 شدی.

 را در جای قبلی قرار داد لب تخت نشست: ستایش عکسها

 یخوام در یه مورد باهات مشورت کنمم-

 ثنا برروی صندلی روبروی او نشست:

 در چه مورد؟-

 ستایش پاسخ داد:
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  .نمیدونم چجوری بگم... خب.. یه نفر منو واسه شام دعوت کرده و در شک و تردیدم نمیدونم برم یا نه-

 یه نفر؟منظورت جنس مخالفه؟-

 ستایش نفسش را بیرون داد:

 آره-

 ره؟ حسامه؟کیه اون پس-

 .نه نه ...موضوع اون که تموم شد و منم جواب رد دادم -

 پس کیه؟میشناسمش؟-

 آره میشناسیش...راستش اون آقا سیناست...برادر شراره-

 چشمان ثنا از تعجب گشاد شد:

 سینا؟سینا از تو دعوت کرده؟ مطمئنی؟-

 .آره ...واسه جمعه شب-

 ثنا پوزخند زد:

تصمیم گرفته یکی یکی دخترای شهرو به شام دعوت  ا اون خانم دکتر بود ...چی شده؟وقت قبل ب اما اونکه چند-

 فکر نمیکردم تو بهش پا بدی..یا نکنه جلو ما تظاهر میکردی ازش بدت میاد؟ کنه تا از بین اونا یکیشونو بپسنده؟

 نه..این چه حرفیه..اونموقع واقعا ازش بدم میومد.-

 میخوای باهاش بری بیرون؟ اتفاق تازه ای افتاده؟ پس چی شد که نظرت تغییر کرد و-

 ستایش که از تصمیمش برای مشورت با ثنا پشیمان شده بود از جا برخاست و گفت:

 .اصال فراموشش کن-

به تندی از اتاق خارج شد و به صدا زدن های ثنا وقعی ننهاد. مسلما هیچکس نمیتوانست واقعیت را بپذیرد و از  و

 شق برسد ، هیچکس حتی خودش.آن نفرت به این ع

 تازه به اتاقش رسیده بود که ثنا پشت سرش داخل شد و در را بست:

 یاال دیگه.. خیلی خب...حاال برام تعریف کن چی شد که به اینجا رسیدین.-

 فقط گوش کنی؟ قول میدی قضاوت نکنی و-

 .قول میدم-

 کرد شروع کرد:هردو لب تخت نشستند و ستایش درحالیکه با انگشتانش بازی می
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اون وقتا من...خب سینا رو دوست داشتم ..خیلی زیاد..آنقدر که  اون وقتا که با شراره اینا همسایه بودیم رو یادته؟--

دلم میخواست اونی باشم که اون میخواد و پامو میذاشتم جای پای اون به امید اینکه یه روز منو بخواد اما اینطوری 

بیشتر دوسش میداشتم اون دور و دورتر میشد..تا جاییکه یه روز مثل  تر میشدم ونشد...هرچی من به اون نزدیک 

 ه بهش دادم.ندیوونه ها جلو راهش سبز شدم و یه نامه عاشقا

 ثنا گیج و مبهوت به او خیره شد:

 تو بهش نامه عاشقانه دادی؟ اونوقت ..اون ..چکار کرد؟-

 د:ستایش درحالیکه انگشتانش را می پیچاند ادامه دا

تا امروز برام با شراره  بهت هیچ حسی ندارم وهیچکار...منظورم اینه که نامه رو بهم پس داد و گفت من  چکار کرد؟-

 هیچ  فرقی نداشتی و بهتره بری پی زندگیت و منو فراموش کنی.

.البد تو خیلی اون که اینهمه سنگدل نبود. رو از خودش روند؟ آخه چرا؟ آه خدا....باورم نمیشه ..سینا واقعا تو-

 .ناراحت شدی

ه و منو ببلعه...حس میکردم مثل یه سقف زلزله زده دارم نناراحت شدم؟ اون موقع دلم میخواست زمین دهن باز ک-

 ازهم می پاشم و فرو میریزم...زبونم قفل شده بود و میلرزیدم..

میرفتیم و تو یکباره مریض شدی و آهان ..حاال یادم اومد ..بنظرم مربوط به سال آخر میشه که به کالس کنکور -

 تب و لرز گرفتی..درسته؟

خودت یادته...بعد از مریضی تمام کتابها و جزوه هام رو دور ریختم و گفتم که دیگه دوس  اون رو آره دقیقا... بعد از-

حتی وندارم تو کنکور قبول بشم و ادامه تحصیل بدم..گفتم که از درس و دانشگاه متنفرم و گوشه خونه نشستم 

 فظی با شراره به خونشون نرفتمابرای خداح

 ثنا آهی از سینه بیرون داد و گفت:

یل بی دل که عاشق درس و دانشگاه بودی رو متنفر کرد.. رو از همه چیز متنفر ساخت و تو پس سینا بود که تو-

شد که اینهمه تنفر جاشو نبود تو اینهمه سال ازش انقدر بدت میومد و اونو خودخواه و مغرور میدونستی..حاال چی 

کرده و میخوای با اون باشی؟ اون چیکار کرد که تونست اونهمه نفرت رو از دلت بیرون کنه و کاری عوض با عالقه 

 کار؟ی ....چنبه ادامه تحصیل عالقمند شی و هم به اوهم کنه که 

رخواهیشو قبول کردم..اون که خب راستش..نمیدونم.. فقط اینو میدونم که دیگه مثل سابق ازش بدم نمیاد و عذ-

رو برام آورد تا با خوندنشون ثابت کنم بخشیدمش...من دیگه ازش کینه  باور نمیکرد بخشیده باشمش این کتابها
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ه رو ازم دور کنه و من با اون چندبار به نندارم ثنا...اصال و ابدا.. اون تالش میکنه که با کمک بمن تو درسها این کی

 خرید و گردش رفتم..

 ثنا به او زل زد:

 خودت میفهمی داری چکار میکنی؟ -

 یعنی چی؟-

یعنی اینکه توی عقل کل دوباره داری تو چاهی میفتی که به سختی از توش دراومدی..همینو میخوای؟ که یکبار -

 آدمی که یکبار امتحانشو پس داده؟ و زندگی بیفتی و به اون آدم اعتماد کنی؟ دیگه از کار

 .عالقه ای ندارم..باور کناما من بهش هیچ -

 ولی داری کاری میکنی که بهش عالقمند شی...میدونی امروز مریم خانم به مامان چی گفته؟-

 نه ... چی گفته؟-

روز قبل به مالقات اون خانم دکتره رفتن و از همه نظر پسندیدنش...گفته که اونا تصمیم  گفته اون و شراره چند-

 براشون مهم نیس سینا چی میگه.. ستگاری برن و کلک رو بکنن و اصالهمین روزا به خوا گرفتن یکی از

 ستایش با لکنت گفت:

 خب...برن... اتفاقا خودم به سینا پیشنهادشو دادم..-

 ثنا پوزخند زد و از جا برخاست:

اشه بوقت دوست داشته  این حس رو به سینا منتقل کنی که هر پس تو دوس داری یه بار دیگه خودتو آزار بدی..و-

میتونه آزارت بده و هرگاه میلش کشید راهش رو بکشه و بره...اگه خودت اینطور میخوای حرفی نیس ...بفرما...راه 

باز جاده دراز...اما اینو بدون که یکبار دیگه زمین بخوری به آسونی نمیتونی بلندشی و روی پاهات وایسی..مطمئن 

 باش 

 را تنها گذاشت. او ستایش خارج شد و درحالیکه با تاسف سرتکان میداد از اتاق و

را بروی تخت انداخت و نفسش را بیرون داد..دلش را به چه چیزی خوش کرده بود؟ به یک دوستی  ستایش خود

ساده؟ و آیا این دوستی ارزشش را داشت که بخاطرش ضربه بخورد و آبرویش برود؟ آه که چقدر احمق بود و 

 احمقانه فکر میکرد..

                        

                         ********************* 
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 مچهارفصل چهل و 
 

در صف نان ایستاده بود و انتظار میکشید که ناگاه چشمش به سینا افتاد و قلبش طی حرکتی غیرارادی شروع به 

 10او همکالم نشده..دقیقا  با روز است سینا را ندیده و را نشمرده بود اما میدانست چند نواختن کرد. گرچه روزها

نه مجال صحبت به سینا داده بود اما  او تماسی گرفته و روز.. از دوشنبه هفته قبل تا آنروز که چهارشنبه بود...نه با

 خدا میدانست چقدر دیر گذشته بود..

 را ببیند اما سینا دستی به داخل موهایش برد و نگاهی سطحی به صف زنانه انداخت و در همان نگاه توانست او

رویش را برگرداند و به نانوا چشم دوخت و حتی جواب  هیچ عکس العملی نشان نداد..گویی یک غریبه را میبیند.

 سالم ستایش را که با تکان سر همراه بود پاسخ نداد.

نون ج را تا مرز او این مرد یکبار را با مبلغی که در مشت میفشرد سرگرم ساخت. ستایش نیز وقعی ننهاد و خود

برده و از دنیا و مافیها بیزار ساخته بود و بقول ثنا هرگاه میخواست میتوانست یکبار دیگر این بال را سرش آورد و 

 عطایش را به لقایش میبخشید. البته پیش ککش نگزد. و درست به همین دلیل ستایش باید از او دوری میجست و

 فریب محبتهایش را بخورد.. بسته به دامش افتد و از آنکه چون گذشته دست و پا

از آنجا که سینا تعداد کمی نان میخواست زیاد در صف نماند و طولی نکشید که پول داد و با چهار قرص نان از 

 صف جدا شد و رفت تا نانها را سرد کند.

 پس از او نانوا یک مرد دیگر را رد نمود و آنگاه نوبت ستایش رسید که پول را بپردازد و بگوید:

 تومن ..لطفا 1000-

را برداشت و به قسمتی که مخصوص سرد  تومن به او داد. ستایش نان ها 1000پسرک نان را وزن کرد و به مبلغ 

و ا عین حال دزدکی نگاهی به اطراف انداخت شاید سینا را ببیند اما خبری از در کردن نانها تعبیه شده بود برد..و

 نبود.

پس از مرتب نمودن چادرش بسوی منزل راه افتاد که ناگاه  پالستیک قرار داد ورا سرد کرد و درون  تند تند نان ها

 را بخود خواند: اتومبیلی در کنارش حرکت کرد و صدایی او

 بیا باال.-

 نگاهش را بسوی راننده چرخاند و گفت:

 .ممنون..خودم میرم-
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 اینبار سینا ماشین را متوقف کرد و به تندی پیاده شد:

 رسونمتگفتم سوار شو می-

 ستایش که متوجه نگاه خیره رهگذران شده بود بسرعت سوار شد و سینا بار دیگر اتومبیل را به حرکت درآورد:

فکر نمیکردم یه روز از پناهگاهت خارج شی و هوس خیابون گشتن به سرت بزنه، چی شده که از وقتت مایه -

 گذاشتی و به صف نان اومدی؟

 شده بود گفت: ستایش که از درشت گویی او ناراحت

 .سالم آقا سینا...روزتون بخیر-

 سینا لبخندی زد و گفت:

تو شروع شده..این چند روز رو کجا بودی؟ در سفر ؟ شایدم  مطمئنا امروز برای من روز خوبی میشه که با مالقات با-

ندارم پس از من میترسیدی که خودتو نشون نمیدادی.. بذار مطمئنت کنم که در حال حاضر قصد دزدیدنت رو 

 .اینطور خودت رو جمع نکن و راحت بشین

 .راحتم-

 چرا تلفنت رو جواب نمیدادی ؟ چیزی گفتم که ناراحت شدی؟-

 نه.-

فته گذشته محل سگ هم بمن نذاشتی..بگو چی شده؟تو حتی نخواستی به دعوت رو خدا ستایش... تو در ه آه تو-

 .شام من جواب بدی

 .خب...تلفن اتاقم قطع بود-

 با مسخرگی گفت:سینا 

 و چون شما همون یک تلفن رو داشتین نتونستی باهام تماس بگیری یا به تماسم جواب بدی!-

 .اگه سوارم کردین تا استنطاقم کنین لطفا پیادم کنین خودم میرم-

 سینا دست راستش را بعالمت تسلیم باال برد:

 .ول میدم آخریش باشهخیلی خب...دیگه چیزی نمیپرسم ..فقط یه سوال کوچولو دیگه...ق-

 انگشتش را بعالمت کوچک بودن سوال نشان داد و ستایش را به خنده انداخت: بند

 .قول دادینا-

 قول...امشب میتونم ببینمت؟-

 خیر..-
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 چرا؟-

 .اینکه شد دوتا سوال-

 .خیلی خب.. حاال که حتی حق ندارم چیزی ازت بپرسم بهتره از یه راه دیگه وارد بشم-

 نظورتون چیه؟کدوم راه؟راه دیگه؟ م-

 .بعدا میفهمی-

 آنگاه وارد کوچه شد و در نزدیکی منزلشان توقف کرد:

 .بفرمایین خانم-

 .دستت درد نکنه...خداحافظ-

 «کله شق من » خداحافظ -

را میشمرد از کنارش عبور کرد و به سمت منزلشان رفت و ستایش را با دنیایی  در حالیکه با اشتیاق گام های او

درهم تنها گذاشت. نکند سینا قصد داشت دست به کار احمقانه ای بزند و آبرویش را ببرد؟ وگرنه آن تهدید  افکار

 چه بود؟

 

                                   ******************** 
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 مپنجفصل چهل و 
 

 بود تا فرصت داشته باشد با والدینش گفتگو کند چایش را فرو داد و گفت: سینا که از همیشه زودتر به خانه برگشته

 .مامان... بابا...من میخوام ازدواج کنم-

 مریم خانم متحیر با سگرمه هایی درهم نگاهش کرد:

 مسخره کردی؟ توکه هفته پیش قشقرق بپا کردی که ازدواج نمیکنی.. ازدواج کنی؟-

هم بحث کردیم اما موضوع این نبود که ازدواج نمیکنم بلکه قصد  نم دکتر بابعله..درسته..درسته که سر اون خا-

 .ازدواج با اونو نداشتم

 .آهان....پس یکی دیگه رو درنظر داری-

بعله مامان جان..یکی دیگه رو درنظر دارم و یکی دیگه رو دوست دارم..اونهم کسی نیس جز ستایش...دختر حاج -

 .رسول

 د:مریم خانم مثل ترقه ازجا پری

ستایش؟ دیوونه شدی؟ محاله بذارم همچین کاری بکنی.. باید میدونستم ..شراره بهم گفته بود اما فکر کردم داره -

 شوخی میکنه..پس حقیقت داره...

... که میتونه خوشبختم کنه همونه بعله حقیقت داره... که چی؟ من ستایش رو دوست دارم و فکر میکنم تنها کسی-

 در اینکار میبینین؟... شما ایرادی نفقط او

 ایرادی میبینم؟ سرتاپاش ایراده... آخه این دختر چی داره که اون خانم دکتر نداشت؟ قشنگتره؟ پولدارتره؟-

 رو سرافکنده کنی و آبرومونو ببری؟  باسوادتره؟ چی؟ چی داره که اون نداره؟ جز اینکه میخوای ما

هایی آنقدر درآمد دارم که نیازی به حقوق و درآمد همسرم مامان جان.. همه چیز که پول و سواد نیس... من به تن-

نداشته باشم... ثانیا ستایش هم داره درس میخونه و طولی نمیکشه که وارد دانشگاه میشه و درآینده میتونه هم 

 باسواد بشه هم پولدار.. دیگه چی میخواین؟

 نسبت به اون خانم دکتر عالقه ای تو چی میخوای؟ نقد رو رها میکنی نسیه میچسبی؟ درسته که شاید حاال-

 نداشته باشی اما عالقه یک شبه که بوجود نمیاد. کم کم در طول زندگی بوجود میاد مثل بقیه زندگی ها..

جز اون با  مامان خانم حرف شما منطقیه.. و همه اینایی که میگین هم درسته اما من ستایش رو دوست دارم و-

 هیچکس دیگه ای هم ازدواج نمیکنم.
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اه باز حرف خودشو میزنه... اگه نمیخوای به حرف ما گوش کنی پس بهتره از این خونه بری و با دلدادت ازدواج -

کنی اما دیگه تاعمر داری نه اسم منو ببر نه اسم پدرتو.. بفرما... برو... از قدیم گفتن خالیق هرچه الیق.. لیاقتت 

 همون خانواده و همون دختره..

 که در سکوت به آنان مینگریست کرد و سرش را با تاسف تکان داد: سینا نگاهی به پدرش

رسول چه هیزم تری به شما رو میزنین مامان؟ مگه خانواده حاج رسول چه عیبی دارن؟حاج  آخه چرا این حرفها-

از  افروخته که از دلتون بیرون نمیره؟ اونکه آدم متدین و زحمتکشیه...ستایش هم دختر نجیب و باوقاریه.. آیا شم

دختر بی بند و بار خوشتون میاد؟ کسی که وقتی پاشو از کشور بیرون گذاشت عفت و حیا رو کنار بذاره و خودشو 

 به معرض نمایش بذاره؟ آره؟ از همچین دختری خوشتون میاد؟

 چرا درباره مردم بی جهت قضاوت میکنی؟ مگه تو با اون دختر خانم بودی که بدونی وقتی از کشور خارج میشه-

 از دایره عفت و حیا خارج میشه؟

منو از  درسته که باهاش نبودم ولی عکسهاشو دیدم مامان خانم..عکسهایی که اون خان با افتخار نشونم داد و-

خجالت آب کرد.. عکسهایی که بنظر خودش نشونه ای از کالس و فرهنگ باالش بود.. شما چی میگین آقا جون؟ 

 ایرادی دارن که نشه باهاشون وصلت کرد؟بنظر شما خانواده حاج رسول عیب و 

دگیش گرم بوده تا حاال... آدم زحمتکش و ننه چه عیبی ؟ از وقتی که حاج رسول رو میشناختم سرش به کار و ز-

 از این مرد ندیدم.. با خدائیه و هرگز نخواسته مال حروم وارد زندگیش بشه.. خدا گواهه از چشمام بدی دیدم و

رو خدا کوتاه بیاین مامان.. مگه شما خوشبختی منو  آقا جون... دیگه چه بهانه ای دارین؟ توبفرمایین ...اینم از -

 نمیخواین؟ مطمئنم که آرزوتون همینه... منم با هیچکی خوشبخت نمیشم جز ستایش..

مریم خان غیظ آلود به سمت آشپزخونه رفت تا فکری برای این مشکل بزرگ کند ، او برای این مشکل باید چاره 

ند و از صرافت ازدواج با ستایش کای می اندیشید اما چه چاره ای؟ چگونه میتوانست سینا را از خر شیطان پیاده 

 بیندازد؟ چگونه ؟

 

                                                 ****************** 
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 م ششفصل چهل و 
 

از دیشب که با سینا بحثش شده بود و سینا با صراحت اعالم  برداشت و شماره مطب شراره را گرفت .گوشی را 

کرده بود جز با ستایش با کسی ازدواج نخواهد کرد خواب به چشمش نیامد و تا خود صبح این دنده و آن دنده شد. 

درست که  آنان بدی ندیده بود و هرگز از درست که حاج رسول و خانواده اش از قدیم با آنان همسایه بودند و

ستایش دختر زیبا و خونگرمی بود اما او هرگز دوست نداشت تنها پسرش با آن خانواده معمولی و سطح پایین وصل 

کند و شانس هایش برای آینده بهتر را یکی یکی از دست دهد. از نظر او خوشبختی در عشق و عاشقی نبود و عشق 

د بلکه خوشبختی در مال و ثروت و مقام عالی بود. درست درجایی که هم اکنون خیلی زود در زندگی فراموش میش

دکتر مدبری قرار داشت و مطمئن بود اگر کار شکنی کند و نگذارد وصلت میان پسرش و ستایش صورت پذیرد 

 سینا بعدها از او تشکر خواهد کرد و سپاسگذار خواهد بود.

 داد: منشی شراره گوشی را برداشت و پاسخ

 .فرماییدب-

 مریم خانم از افکارش فاصله گرفت و گفت:

 .خسته نباشید...با خانم توانگر کار داشتم-

 شما.؟-

 .من مادرشم-

 .آهان.. ببخشید نشناختم...گوشی-

 روی شاسی زد تا شراره گوشی را بردارد. طولی نکشید که شراره گوشی را برداشت : و بر

 بعله؟-

 .خانم توانگر ، مادرتون پشت خط هستن-

 .منونم-

 منشی گوشی را گذاشت و شراره حرف زد:

 .مامان شمایین؟ سالم-

 . سالم ...خسته نباشی مادر-

 چطوره؟میالد -



 

 صفحه 184
 

زاده ینوشته : سارا فروغ                                                                                                                                                       ستایش   

 .یه شیشه آب قند خورد و خوابید..میخواستم بگم میشه امروز یه سری بهم بزنی؟باهات یه کار واجب دارم-

 آره مامان...میام..فقط بگین راجع به چیه؟ چون تا عصر از کنجکاوی میمیرم.-

 به برادرته..راجع -

 برادرم؟ سینا کاری کرده؟-

دلم از دستش خونه.. کاش مثل همیشه میگفت ازدواج نمیکنم و خالص. ..خیالم راحت تر بود تا  چی بگم مادر؟-

اینکه بگه قصد ازدواج با کسی رو داره که من اصال قبولش ندارم..نمیدونم چکار کنم شراره.. بیا عقالمونو بذاریم 

 حلی پیدا کردیمروی هم شاید راه 

 نکنه حرفی از ستایش زده؟-

 همینه که منو خون به جگر کرده، کاش قلم پاشون میشکست و به این محل نمیومدن.. دقیقا... و-

 ان؟بهش بگین نظرتون نسبت بهش چیه؟ ه نظرتون چیه عصر از ستایش بخوایم بیاد و سنگاتونو باهم وا بکنین و-

 شت روش تو روی ما باز بشه..میترسم واسه سینا خبر ببره و دادا-

 .نه مامان... ستایش همچین دختری نیس-

این مخمصه نجات بده...منکه از نمیدونم... منکه مغزم ازکار افتاده... هرکاری بهتره انجام بده فقط باالغیرتا منو از -

 غصه نه خواب دارم نه خوراک... 

میزنم و ازش میخوام بعداز ظهر به اونجا بیاد و شما هرچی این بهترین راه مامان... مطمئن باشین... حاال بهش زنگ -

 تو دلتونه بهش بگین...

 .خداحافظ...ببخش مزاحمت شدم-

 .خواهش میکنم..خداحافظ-

 

                                        ***************** 
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  مهفتفصل چهل و 

 

 را ببیند دقایقی روبروی آینه نشست دلتنگش شده و تنها به این خاطر میخواهد او ستایش که می اندیشید شراره

ساعت به  و کمی آرایش نمود و آنگاه تعویض لباس کرد و راه افتاد... پس از آنهمه مطالعه حقش بود یکی دو

ت. نکند بر لبش نشس استراحت بپردازد و مغزش را نیز از آنهمه فشار رهایی بخشد. به یاد گفته سینا افتاد و لبخند

نماید؟ بعید نبود.. هرچه بود باید به فال نیک میگرفت  شمالقاترا به منزلشان بکشاند تا  او از شراره خواسته بود او

 از آن استقبال میکرد: و

 مامان من میرم خونه مریم خانم مالقات شراره... شما کاری نداری؟-

 هم سالم برسون. شراره رونه مادر.. من دیروز مریم خانم رو دیدم... -

 .چشم-

راه به مالقاتی اندیشید که در انتظارش بود. دیدار با سینا چه  زل خارج شد و درنچادر را بر سر مرتب کرد و از م

لبخند بر لبش مینشاند. گرچه در یک دوره نفرت انگیز نه تمایلی را به هیجان میاورد و  و چه درحال او در گذشته

بود و از  از زندگی اش بازگشته یاد او لبخند بر لبش مینشست اما بار دیگر به گذشته دور به مالقتش داشت و نه به

نوجوانی تا جوانی و حتی پیش از نوجوانی نیز که تنها مرد زندگی اش را سینا قرار داده بود و در بازی های بچه 

 همسر خود مینامید. ار گانه او

 را صدازد: بررویش گشود و شراره او را زنگ آیفون منزل توانگر را فشرد مریم خانم در

 شراره ، مادر... ستایشه..-

 شراره همچون همیشه به استقبالش آمد و با لبخند به او خوشامد گفت :

   سالم ستایش... خوش اومدی.. بیا باال.  -

 را بوسید: ستایش لبخند زنان به نزدش رفت و او

 .خیلی وقته ندیدمت.. دلم برات تنگ شده بود -

 .برات تنگ شده بود ..بریم داخل دل منم-

 هردو داخل شدند و ستایش سراغ میالد را گرفت:

 پس میالد کجاست؟-

 تو اتاقه...سرما خورده و دائم عطسه میزنه و آب از دماغش سرازیره.-
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 وای بمیرم..البد مراقبش نبودی -

 قبت زیاد مریض شده.من مراقبش نبودم؟ تازه منوچهر اعتراض داره که زیادی مراقبشم و بخاطر مرا-

 مریم خانم با لبخندی تصنعی به دیدارش شتافت و ستایش با لبخندی حقیقی پاسخش را داد:

 .سالم مریم خانم-

 سالم دخترم..خوبی؟-

 .خوبم مرسی...ببخشین مزاحم شدم-

 مادرت و ثنا چطورن؟ خواهش میکنم بشین.-

 .خوبن...سالم میرسونن-

 .سالمت باشن-

 روی پاهایش قرار داد: ا برنشستند و شراره میالد ر

 .میبینی چقدر رنگش پریده؟ بچم خیلی الغر شده-

 ایشاهلل خوب میشه ..کارها چطور پیش میره؟ خوبه؟-

ماه نبودم بازم مشتری های خودم رو دارم ..تو چکار میکنی؟ بازم حسابی  شکر... با توجه به اینکه چند رو خدا-

 مشغول خوندنی..

 .دیگه ای ندارم خوبهبد نیس.. برای منکه سرگرمی -

 .پس پیش بسوی دانشکده پزشکی-

طور نیس... راستش دیگه مثل اونوقتا اصراری ندارم پزشکی بخونم و قبول بشم.. و یجورایی عالقمو ننه بابا... ای-

 .نسبت به این رشته از دست دادم

 گرفت: مریم خانم با لیوان های شربت از راه رسید و به هردو تعارف نمود و در کنارشان قرار

 .بفرمایید-

 .ممنون-

 به پشت میالد میزد مریم خانم با چشم و ابرو از شراره خواست سر صحبت را باز کند و شراره در حالیکه دستش را

 تا بخوابد گفت:

 .راستی ستایش..برات خواستگار پیدا شده-

 ستایش متعجب نگاهش کرد:

 .خواستگار؟ اما توکه میدونی حاال حاال ها قصد ازدواج ندارم-
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 .راستش حسام برادر منوچهر ازت خوشش اومده و میخواست اجازه بگیره تا بیاد خواستگاری-

 از کجا میشناسن؟ برادرآقا منوچهر؟ اما ما که همدیگرو ندیدیم ، ایشون منو-

 رو که شب نامزدی ثنا ازت گرفتم رو دیده و ازت خوشش اومده... خب نظرت چیه؟ عکس تو-

 .گماز کنکور نتیجه رو بهت می یر درس خوندنم نمیخوام به ازدواج فکر کنم ، ایشاهلل بعدفعال نه شراره جان.. تا درگ-

 پس هیچی.؟ یعنی حتی نمیخوای بدونی طرف چیکارس و چطوریه؟-

 ستایش سرش را تکان داد و شراره ادامه داد:

ری بما بگو... قول نکنه کسی رو زیر سر داری شیطون؟ راستش رو بگو... مامان غریبه نیس..اگه کسیو دوس دا-

 میدیم به هیچکس نگیم ....

 ستایش خندید  و گفت:

این چه حرفیه؟ هرکسی ندونه توکه میدونی چقدر از ازدواج و دوست داشتن فراری ام و حاال حاال ها نمیخوام -

 .راجع بهش فکر کنم

 .قول دادیا-

 بعله قول دادم.-

 .کنم ستایشاگه به گوش من برسه با کسی رابطه داری پوستت رو می-

 .هربالیی خواستی سرم بیار ..نه با کسی رابطه دارم نه قصد ازدواج ...مطمئن  باش-

 اومدیم و یکی بهت ابراز عشق کرد اونوقت چی؟-

ستایش متعجب از نگاه های خیره و نگران  قدری نگرانی به او خیره شدند. شراره با کنجکاوی و اینبار مریم خانم و

 و گفت: آنان، آب دهانش را قورت داد

 .وقتی با کسی رابطه جدی ای ندارم مطمئن باش همچین آدمی پیدا نمیشه-

 امیدوارم.. اوه راستی ستایش بهت گفتم با مامان به مالقات اون خانم دکتره رفتیم؟ -

  .نه خانم دکتر؟-

 بزند: تا شراره حرفش را را متعجب نشان داد گرچه این موضوع را از زبان سینا شنیده بود اما خود

من مامان  از هم تو رستوران دیدی با مامان وقت گرفتم و رفتیم اونو دیدیم. بیشتر رو با اونجا که تو گفتی اونهااز -

 کنجکاو بود اونو ببینه. مگه نه مامان؟

 .خوشش اومده ماهم ببینیمش و اگه پسندیدیم کارو تموم کنیم خب آره... فکر میکردم وقتی سینا ازش-

 چی شد ؟ پسندیدین؟-
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 و با اضطراب منتظر پاسخ بود. گفتن این کلمات دهانش خشک شده بود  و در حین

 شراره گفت:

دل عاشقش شد و ازش خوشش اومد...گرچه وقتی به سینا گفتیم عصبانی شد  چی میگی که مامان یکدل نه صد-

 دختره چیزیراضی میشه، آخه  هم کم کم کنار میاد و قال کرد که چرا به دیدنش رفتیم اما بقول مامان اون و داد و

 شایسته بود مگه نه مامان؟ که همه چیز خوب و کم نداشت که سینا بخواد دبه دربیاره ، بنظر ما

آره چه دختری!!! اگه سینا بخواد به بخت خودش لگد بزنه و موافقت نکنه من یکی که از خونه قهر میکنم و -

که هم شان و هم طبقه خودش باشه کسی میرم...هم به خودش گفتم هم به باباش..آدم باید با کسی ازدواج کنه 

 که آبروشو بخره نه اونو بی آبرو کنه...شربتت رو بخور ستایش جان.

امروز به اینجا احضار شده و هدف ستایش لبخند زورکی زد و لیوان شربت را برداشت. کم کم داشت میفهمید چرا 

دواج پرسیدند و درنهایت ضربه نهایی را زدند. محکم و را درمورد از شراره از آوردن او به اینجا چه بوده. ابتدا نظر او

قاطع و گرچه در تصمیمشان نامی از او نبردند اما هرکس دیگری جای او بود میدانست منظور این مادر و دختر از 

را وارد بازی نکند و بگذارد سینا با هرکسی  اینهمه صغری کبری چیدن چیست و به او میفهمانند بهتر است خود

 را دارد ازدواج کند. تگی اوکه شایس

درونش را مهار  لبخندی که آتش ,درحالیکه همچنان آن لبخند مسخره را برلب داشت ,شربت را جرعه جرعه نوشید

 بر افکار پریشانش لجام میزد.. میکرد و

مچون ه دقایق پس از آنرا بیاد نداشت چگونه بسر آورد.. با خنده شان میخندید و با تعجبشان تعجب کرد و درنهایت

سقفی زلزله زده راهش را کشید و به سمت منزلشان رفت.. و دومین ضربه از سوی سینا را با تمام وجود احساس 

 کرد . گرچه خفیف تر ، اما کاری و محکم ....

 

                                         ******************** 
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  مهشتصل چهل و ف

 

ثنا با مشاهده سینا دم در دانشگاه در حالیکه با لبخند به استقبالش میرفت جا خورد و اخم درهم کشید. سینا با او 

 چه کاری میتواند داشته باشد که خود را به دانشگاه او رسانده و منتظرش شده بود:

 .سالم ثنا-

 طرفا... اتفاقی افتاده؟ سالم آقا سینا... از این-

 بابا..چه اتفاقی؟ فقط خواستم چند لحظه وقتت رو بگیرم . وقت داری؟ نه-

 برای شما همیشه دارم.. منو ترسوندین.. فکرکردم اتفاقی برای اعضای خانوادم افتاده...-

 .معذرت میخوام...نمیخواستم بترسونمت... بیا سوار شو-

 ثنا بسرعت سوار شد و سینا پشت رل نشست:

 ترم آخری؟درسها چطور پیش میره؟ -

 بله... دیگه داره نفس های آخرشو میکشه.-

 .از اون ازدواج میکنی و میری سر زندگیت و البد بعد-

 دقیقا...خب. از خودتون بگین... موضوعی که شمارو ایجا کشونده..-

 سینا مکثی کرد و گفت:

من  ش کنی آنقدر بانمیدونم چجوری بگم... همینقدر که اومدم ازت بخوام با ستایش حرف بزنی و ازش خواه-

و ر نامهربون نباشه...اوه ثنا.. ستایش نه به تماسام پاسخی میده و نه حتی خودشو نشون میده.. نمیدونم چرا اینکارا

 یاج دارم و تا چه حد نیازمندشم.میکنه درحالیکه میدونه چقدر بهش احت

 نفسی بیرون داد و نگاهی به ثنا انداخت:

اشتم و اونو از خودم روندم و نمیدونم تو تا چه حد از ماجرای گذشته با اطالعی، میدونم در گذشته اشتباهاتی د-

اگه هم  اما حاال دیگه اونطوری نیستم .. خدا شاهده تنها امید من در زندگی درحال حاضر ستایشه... فقط اون... و

 من اینطوری رفتار کنه نمیدونم چکار کنم..واقعا نمیدونم. بخواد با

 ثنا نگاهش کرد و گفت: تکان داد . ساکت شد و سرش را

یک روز ستایش ماجرای شما رو برام تعریف کرد.. موضوع نامه و اینکه شما ردش کردین و ازش خواستین دور -

من تازه داشتم میفهمیدم چرا اون موقع ازدرس و دانشگاه زده  بهش هیچ احساسی ندارین... و رو خط بکشه و شما
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یسوخت ، شاید باورتون نشه اما شما بزرگترین ضربه زندگیشو بهش زدین، شد و چند شبانه روز در تب داشت م

.... حتی من که با اون اون تا مدتها افسرده حال و مریض گوشه اتاق کز کرده بود و هیچکس نمیفهمید جز خودش

هرگز نفهمیدم علت دوریش از تحصیل چی بود و چه چیزی موجب مریضیش شد  ,سنهم اتاق بودم و هم  , همهم

اون برای مشورت پیش من اومد و  وقتی که شما اونو برای شام دعوت کردین وچند وقت پیش فهمیدم..  و همین 

گفت که علت بیزاریش از دانشگاه و رشته پزشکی چی بوده و شما با احساس و عواطفش  سیر تا پیاز قضیه رو گفت.

اش کتاب خریدین تا بهش کمک چی کار کردین و حاال که به اشتباهتون پی بردین ازش عذرخواهی کردین و بر

برای کنکور سال بعد آماده کنه..اما تمام قضیه این نیس و آقا سینا... شما و ستایش یکطرف قضیه  کنین خودش رو

هستین و طرف دیگه خونوادتون هستن...مادرتون و شراره خانم.. چه ثمری داره ستایش به شما نزدیک بشه و بار 

ال اص با اون خانم دکتر مالقات کنه و رو دور بزنه و اونوقت مادرتون شما ه واون بیدار ش دیگه احساس گذشته در

وح و ر اینکار ستایش ضربه دیگه ای میخوره و ستایش رو قبول نداشته باشه ؟ بنظر شما منطقیه؟ فکر نمیکنین با

 روانش آسیب میبینه؟ شما همینو میخواین؟ 

وام بهش آسیب برسونم...چطور میتونم همچین کاری جان خودش که دیگه هرگز نمیخ ,نه بخدا... به جان خودم-

 اون تنها هدف و امید من در زندگیمه؟بکنم درحالیکه 

نمیزنه و شکایتی نمیکنه اما از رفتارش پیداست که  کارو میکنین..گرچه ستایش حرفی اما عمال دارین همین-

 به خونه شما اومده و مادر و خواهرتونو دیده.. وقتی اینطور شده که اینروزا باز دچار مشکل شده و بقول مامانم از

 چهره سینا درهم رفت:

 کی؟-

روز پیش.. مامان میگفت ظاهرا شراره با ستایش تماس گرفته و گفته دلم برات تنگ شده  10نمیدونم اما حدود -

ی برگشت اما وقتبیا خونه مامانم تا ببینمت.. مامان میگفت ستایش موقع رفتن خوشحال بود و لبخند به لب داشت  و

کرده و ناراحت بود و یک شبانه روز خودشو تو اتاقش زندانی کرد ...ببینید آقا سینا واضحه که مادرتون از  ضبغ

 تا حد به هرنحوی سعی داره اونو از شما دور نگه داره و ستایش بعنوان معشوق یا نامزد شما اصال خوشش نمیاد و

هم موقعیت اجتماعی و د دوست نداشت تنها پسرش که هم در شغل زیادی حق هم داره، هر مادر دیگه ای هم بو

 با دختری که چندین درجه پایین تره ازدواج کنه.. ,موفقه

 ستایش به شما نگفت مامانم بهش چی گفته؟-

وقت مامانم رو می بینه راجع بهش صحبت  هاش در چه مورد بوده چون هرت نه اما بخوبی میشه حدس زد صحب-

 نها پسرش با خانم دکتر متخصص و تاکید میکنه که کبوتر با کبوتر باز با باز ...میکنه... ازدواج ت
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ای بابا..عجب گیری کردیما... چون از طریق من نتونسته موفق بشه سعی داره ستایش رو ازم دور کنه.. خداوندا... -

 واقعا نمیدونم چکار کنم؟ شما جای من بودین چکار میکردین؟

 انداخت:ثنا شانه هایش را باال 

نمیدونم... اما یه چیزو مطمئنم و اونم اینه که تا شما مستقل نشدین و وابسته پدر و مادرتون هستین باید به حرف -

 اونا گوش کنین و با هرکسی که اونا میگن ازدواج کنین.

 سینا سرش را تکان داد:

ردم و کامال وابسته خونوادم گمونم حق با شما باشه.. من تو این سی سال هیچ تالشی برای مستقل بودن نک-

 شدم...بنظرم وقتشه حرکتی کنم..اما ازتون خواهشی دارم.

 بفرمایین-

همراه ابدی منه یا آدم بی  وببینید ثنا خانم... من باید بدونم برای کی دارم میجنگم...کسی که منو دوست داره -

.. میخوام 12مشب میخوام ببینمش...ساعت تفاوتی که بود و نبودم براش یکیه.. خواهشم اینه که به ستایش بگین ا

 نظر قطعیشو بدونم تا بتونم تصمیممو بگیرم..متوجهین چی میگم؟

 بله.. پیغامتونو بهش میرسونم.. اما میخوام یه چیزیو بدونین...-

 چی رو؟-

یر زبونش حرف زاینکه ستایش آدم توداریه و براحتی نمیشه به افکارش نفوذ کرد و باید تمام تالشتونو بکنین تا از -

درصد...چون  80رو دوست داره و نسبت بهتون بی تفاوت نیس شاید هم  درصد مطمئنم شما 50بکشین اما حدودا 

رنج نمیکشید...متوجهین چی میگم؟ البد به شما  اگه نسبت بهتون بی تفاوت بود صحبت مادرتون آزارش نمیداد و

 وی شده...احساسی داره که صحبت از رقیب حالش رو بد کرده و منز

 سینا آهی کشید و تبسم کرد:

هم ن امییدوارم همینطوری باشه که میگی.. وقتی من از دوریش انقدر عذاب میکشم توقع دارم الاقل یه ذره او-

 بمن فکر کنه... خواهش میکنم پیغامم رو بهش بده..

 .چشم.. و لطفا همینجا منو پیاده کنین.. دستتون درد نکنه-

 کردین. ممنون که به حرفام گوش-

 اتومبیل را متوقف ساخت و ثنا پیاده شد:

 خداحافظ-

 .خدانگهدار... آقا عمران رو هم سالم برسون-
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 چشم..-

 و دستش را تکان داد و دور شد.

 

                               *********************** 
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 م نهفصل چهل و 
 

ر منتظر و ذوق زده . امیدوا چشم به در منزل میالنی دوخته بود . تاریکی مطلق نشسته بود و درون اتومبیلش و در

بود که ستایش به پیغامش وقعی گذارد و بیاید. واگر آمد او چکار کند؟ درحالیکه سرشار از عشق و دوست داشتن 

 10ا.. ا بترساند چه ؟ آه خدایاست چگونه میتواند بی تفاوت بگذرد و واکنشی نشان ندهد؟ و اگر واکنشش ستایش ر

ا هر بود و بروز گذشته همانند قرنی بر او گذشته بود و دیگر درخود تمایلی نمیدید. عصبی و کم حوصله شده 

 صدایی از جا میپرید و عکس العمل نشان میداد و تمامی این رفتار را از هجران ستایش داشت...

 «میکنم برسونش... خواهش میکنم.. تمنا میکنم.. التماست میکنم...خدایا... خواهش » زیرلب زمزمه وار دعا کرد: 

که ناگهان در میان نگاه های عاشق و کنجکاو او در منزل گشوده شد و اندام ستایش در قاب در جا گرفت و سینا 

 را بیرون انداخت: ملتهب و هیجان زده در اتومبیل را گشود و خود

 ستایش ..آه دختر..-

گریه شده و اگر اشک نریزد از شدت اشتیاق بیهوش برزمین خواهد افتاد. شتابان بسویش  حس میکرد سرشار از

 دوید و در دو قدمیش متوقف شد:

تورو خدا اینکارو با من نکن... نه حاال که انقدر دوستت دارم و دربدرت شدم...میخوای انتقام گذشته رو از من -

 بگیری؟

 یره نگاهش کرد و با مشاهده چشمان اشکبار او متعجب شد:ستایش برای اولین بار جرات بخرج داد و خ

 . . .خواهش میکنم سینا... این درست نیس که تو-

 داد: سینا بغض آلود پاسخ

 رو تحمل کنم؟ بیقرار تو باشم؟ بخاطرت بدترین شکنجه هاچی درست نیس؟ اینکه من عاشق و -

 د:و دستش را درجستجوی دست او گرداند و آنرا درمیان پنجه اش فشر

 بریم داخل ماشین حرف بزنیم.-

 ستایش پرسید: را برروی صندلی نشاند آنرا به حرکت درآورد. او را با خود به سمت ماشین کشاند و چون او و

 کجا میریم؟-

 داد: سینا پاسخ

 .دوری میزنیم و حرف میزنیم-
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 اما من وقت ندارم.. میترسم خانوادم بیدار بشن و بفهمن تو اتاقم نیستم. -

م نمیدی ه ول نمیکشه... میبینی با من چکار کردی؟ با اینکه ازمن فاصله میگیری و حتی جواب تلفنم روخیلی ط -

 اما من به هر وسیله ای متوسل میشم که ببینمت و در کنارت باشم..

ا یروزا حسابی مشغول مطالعه هستم و فرصت پاسخ دادن به تلفنت رو ندارم...ثان من از تو فاصله نمیگیرم سینا.. این-

 خونوادت در اینمورد چیه..اینروزا فرصت خوبیه که توهم بهتر به آینده و زن زندگیت فکر کنی و بدونی نظر 

 نیازی به فکر کردن نیس... من میدونم زن زندگیم کیه و درضمن نظر خونوادم در این مورد چیه.-

 و دست ستایش را فشرد:

درم آنقدر برات مهمه که خودت رو ازمن پنهون کنی؟ گیرم رو خدا آنقدر بی انصاف نباش ستایش..آیا نظر ما تو-

اونا میتونن هرطور  مامانم مخالف باشه که چی؟ مگه من یه بچه نابالغم که نیاز به همراهی مادرم داشته باشم؟

  در آخر این منم که باید تصمیم نهایی رو بگیرم پس نگران چی هستی؟ دوست دارن برای خودشونن نقشه بکشن و

 ستش را کشید و نگاهش را از او گرفت:ستایش د

من نگران نیستم ..چون... برام فرقی نمیکنه... با کی ازدواج میکنی..درسته که مثل گذشته ازت متنفر نیستم ..اما.. -

 عشقی هم درکار نیس... توهم با هرکسی که خانوادت مایلن میتونی ازدواج کنی...

 سینا چپ چپ نگاهش کرد و پوزخند زد:

 ؟ و به جشن ازدواجم هم میای..درسته؟واقعا-

 اینبار چشمان ستایش به اشک نشست و همچنان خیره به خیابان ماند:

 شاید.-

 منزل پیچاند: سینا نفسی بیرون داد و فرمان را بسوی

ته رو داش میتونم با خانوادم بجنگم که حمایت تو خیلی خب..تو موفق شدی.. همانطور که به ثنا گفتم درحالی-

م اما اگه تو دوستم نداشته باشی و وجودم برات فرقی نکنه جنگیدنم چه ثمری داره؟ من هرگز خواهان عشق باش

یک طرفه نبودم...عشقی که در اون یه طرف بسوزه و طرف دیگه عین خیالش هم نباشه ..درهر صورت ممنون که 

 تکلیفم رو مشخص کردی.

 به منزل رسیدند و ستایش بالفاصله پیاده شد:و با سرعتی که او رانندگی میکرد طولی نکشید که 

 .شب بخیر-

 سینا نگاهش کرد و با مشاهده برق اشک در چشمانش خود را به بیخیالی زد:

 ببخش مزاحم وقتت شدم.-
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 ستایش دررا بست و رفت و سینا زیرلب زمزمه کرد:

میبینیم و تو بیشتراز من..  اگه دوس داری بازی رو اینطوری ادامه بدی من حرفی ندارم گرچه هردومون آسیب-

 آزارت ندم و بهت صدمه نزنم اما خودت نمیذاری....هرچند با خودم عهد بسته بودم دیگه تا عمر دارم 

 

                                       ***************** 
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  پنجاهمفصل 

 
 درد چهره درهم کشیده بود به هال و نزد مادرش آمد: از سوزش معده و ودرحالیکه معده اش را در چنگ میفشرد 

 رو خدا یه فکری بکنید این معده درد داره منو میکشه.... مامان.... تو-

 کوکب از جا برخاست و گفت:

تو آزار میدی.... توکه میدونی معده خالی اذیتت ه معده بیچار چکار کنم مادر؟ مقصر خودتی که غذا نمیخوری و-

 ه چرا با خودت اینکارو میکنی؟ شام بیارم بخوری؟میکن

 کاش میرفتیم دکتر... اما نه پیش آقا سینا... پیش یه متخصص..اونکه چیزی حالیش نیس.-

 ثنا متعجب نگاهش کرد:

نده درس خوسینا چیزی حالیش نیس؟ حرفا میزنی ستایش... مگه اون پیش مادرش پزشکی خونده؟! اونهم جایی -

 عرض چند رو میخوردین و آروم بودین چی شد که در روز قبل جنابعالی اون داروها دن.. تازشم تا چندکه بقیه خون

 روز نادون شد و داروهاش بی اثر؟

 صله بحث را نداشت در حالیکه به سمت آشپزخانه میرفت گفت:ونظر گرفت. ستایش که ح و بدقت خواهرش را زیر

 انسره ..دیگه نیازی به تو نداره.آقا سینا تنها چیزی که زیاد داره مدافع و اسپ-

کوکب خانم که پشت سرش به  را بلعید و بدنبالش جرعه ای آب نوشید. تا از آنها را گشود و دو جعبه قرصها

 آشپزخانه آمده بود روبرویش ایستاد و گفت:

 تازگی اتفاق جدیدی افتاده که من ازش بیخبرم؟-

 ستایش نگاهش را در اطراف گرداند:

 نه چه اتفاقی؟-

پس چت شده؟ چرا از خواب و خوراک افتادی ؟ نکنه آخرین بار که به منزل توانگر رفتی حرفی زدن که ناراحت -

 شدی! مریم خانم چیزی گفت؟

 نه مامان... حرف خاصی نزد..همون حرفهای همیشگی. -

تی برگش رفتی و اما من فکر میکنم جدا از حرفهای همیشگی حرفی زدن که ناراحتت کرده ، آخه از وقتی به اونجا-

 دیگه مثل سابق نبودی...
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میدونین چه وسواسی تو  اه مامان چه ربطی به اونا داره؟ اینروزا درگیر درس هستم شما که منو میشناسین و-

 .درس خوندن دارم

از کنکوره... نباید همه چیزو فدای  صورت باید بدونی که سالمتیت مهمتر هر امیدوارم همش همین باشه ...در-

 اه کنی ...میشنوی چی میگم؟درس و دانشگ

 چشم..-

 پس حاال که به توافق رسیدیم بشین تا برات غذا بکشم.-

 اونم چشم..-

از هرکسی میدانست  را برروی صندلی انداخت تا مادر غذا را داغ کند. گرچه خودش بهتر با بی حوصلگی خود و

خودش نبود و میلی به غذا نداشت  معده خالی برایش حکم سم را دارد وهرگز نباید این اتفاق بیفتد اما دست

باال میاورد. حتی ظهر نیز پس  را وادار به غذا خوردن میکرد معده اش بالفاصله واکنش نشان میداد و واگرهم خود

 از نهار این بال سرش آمده بود اما آنرا از خانواده پنهان کرده بود نگرانش نشوند.

 ند گفت:کوکب خانم ظرف غذا را روبرویش قرار داد و با لبخ

 جون مامان..همشو بخور..باشه؟-

 باشه..فقط لقمه هامو نشمارین.-

 خیلی خب..من میرم.-

 را با بشقاب غذا تنها گذاشت .ستایش نگاهی غصه دار به غذا انداخت و زیرلب گفت: از آشپزخانه خارج شد و او

 یکبار دیگه این بال سرم بیاد و منو بهآه خدا... باز رسیدم به همونجایی که ازش متنفر بودم... هرگز فکر نمیکردم -

 این حال بندازه..آه سینا چرا با من اینکارو میکنی؟ توکه گفتی دوسم داری..

روی بشقاب میچکید و حس میکرد نه تنها معده اش  دهان میگذاشت که قطرات اشکش بر درحالیکه قاشق را بر و

ومین قاشق را نیز بردهان گذاشت اما بقیه غذا که تمامی بدنش آتش گرفته و درحال سوختن است.... دومین و س

 باال بیاورد... را بدرون سطل ریخت و شتابان به سمت دستشویی رفت تا هرچه خورده بود را

 

                                      ***************** 
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 پنجاه و یکمفصل 
 

زده و مشتاق بسویش دوید و گوشی را برداشت .چه روزها و شبها درانتظار این تماس  با صدای زنگ تلفن هیجان

 باقی مانده بود خدا میدانست ...بطوریکه اکنون دستش میلرزید و تسلطی بر اعصابش نداشت:

 الو ستایش خودتی؟-

 ستایش در گوشی پیچید:صدای ضعیف و بیمار گونه 

 تحمل کنم سینا...بخدا نمیشه...آره ..خودمم... بیشتراز این نمیتونم -

 راهی بود که خودت انتخاب کردی.. نگریه میکنی ستایش؟ آه خدا.. ای-

 میتونم غذا بخورم نه میتونم درس بخونم...ونه حتی بخوابم.ه میدونم..اما خیلی سخته.. خیلی....ن-

 پس اقرار میکنی که توهم منو دوس داری؟درسته؟-

شتنه آره...دوستت دارم... گرچه خودم میدونم هیچ پایان خوشی نداره...اما حس اگه این رفتار اقرار به دوست دا-

 ز ذهن و قلبم خارجت کنم..امیکنم دوستت دارم و هرگز نمیتونم 

 امشب بیا ببینمت...-

 حاال؟-

  .آره .. همین حاال..عجله کن که از دلتنگی دارم میمیرم.. یک دو سه-

آنگاه به سمت کوچه دوید . دو هفته از آخرین مالقات گذشته بود  سراسیمه به سمت حیاط و گوشی را گذاشت و

هوایی برای نفس کشیدن به ستایش محتاج بود و قلبش از  و نمیخواست حتی یک لحظه را هدر دهد.. همچون

پا نمیشناخت. اما تنها او نبود که مشتاق دیدار بود. ستایش نیز شتابان به سمت کوچه دوید و  از شدت اشتیاق سر

را در آغوش گرفت و اشکها به آرامی برگونه هایش  رمیان کوچه با او برخورد نمود. سینا عاشق و دستپاچه اود

سرازیر شد . برای لحظاتی بنظر میرسید هردو در هم ادغام شده اند و تنها یکنفر در کوچه مشاهده میشود و سکوت 

ند هر مشکلی را پشت سر بگذارند و با هر مانعی تنها کالم میان آندو بود... حس میکردند که درکنار هم میتوان

 بجنگند، حتی اگر آن مانع خانم توانگر باشد...

 

 پایان                                         
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 سارا فروغی زاده
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