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خانه پر از هياهو بود . دود اسپند همه جا را پر كرده بود به حدي كه چشم چشم را نميديد . همه 

فاميل جمع بودند . همه شاد بودند و مي خنديدند حيات اب و جارو شده و بوي محبوب شب همه جا 

هاي پيچيده شده بود ريسه چراغ هاي رنگي باغ را زيبا تر ساخته بود  . گوشه اي از باغ ديگ 

بزرگي روي هيزم گذاشته بودند و اشپز هاي زيادي مشغول تهيه و تدارك شام بودندبچه ها گوشه 

ديگر جنب و جوش شيريني داشتند و بزرگترها هر كدام به كاري رسيدگي ميكردند . تمام اتاق ها 

ه كر ميكردند و بپر از ممهمان بود خانم ها در طبقه پايين و اقايان در طبقه باال بودند . همه خدا را ش

سودابه تبريك ميگفتند كه اين بار نوزاد سالمي به دنيا اوردهاو كه بعد از ازدواجش چهار بچه مرده 

به دنيا اورده بود باالخره صاحب دختر سالمي شده بود سودابه عزيز دردانه و اخرين فرزند خان بابا 

رگ خود مي دانستندو او را به طور يكي از مالكان بزرگ محالت شميران بود و همه خان بابا را بز

خاصي دوست ميداشتند و احترام خاصي برايش قائل ميشدند هيچ كس به خود اجازه نميداد چه در 

حضور خان بابا و چه در غيابش پشت سر سودابه حتي او را با كلمه تو خطاب كند او در بين 

جواني كه رسيد با وجود  خواهران و برادرش ارج و قرب زيادي نزد خان بابا داشت . به سن

خواستگاران زيادي كه داشت به رسم فاميليي كه با دنيا امدن كودك دختري نامش را بر روي 

پسري از همان فاميل مي نهادند به همه خواستگاران جواب رد داد و به همسري پسرعموي خود در 

انتظار دختري ظريف و زيبا امد درست مثل خواهر بزرگش پروانه . او اين بار پس از نه ماه دلهره و 

همانند خود به دنيا اورده بود . دختري با پست برنزه چشماني سبز بيني ظريف و كوچك و لب هاي 

قلوه اي كه او را زيباتر ساخته بود . دختري كه از همان بدو ورودش به اين جهان جايي خاص در دل 

شب نام گذاري فرا رسيد  . بعد از رفتن  همه باز كرده بود و همه او را مانند مادرش دوست داشتند .

تعدادي از مهمانان مجلس كمي دوستانه تر شد . خان بابا در باالي اتاق نشسته بود كه نوزاد را به 

دستش سپردند تا اذان در گوشش بگويد همه چشم ها به او دوخته شده بود تا بدانند چه نامي بر 

اذان خان بابا نام نوه خود را در حضور ديگران سها اين كودك نهاده ميشود سرانجام بعد از گفتن 

ناميد  . اين اسم مورد پسند و قبول سودابه و پرويز و بقيه فاميل قرار گرفت . در همان لحظه كه 

خان بابا طبق رسم و رسومات هميشگي و بدون دخالت خانواده ها نام سها را بر روي سياوش پسر 

همه به هر دو خانواده تبريك گفتند دو خواهر و همسرانشان خاله اش گذاشت بعد از اتمام مراسم 

صورت يكديگر را بوسيدند در حالي كه از اين انتخاب خوشحال و راضي به نظر مي رسيدند . خان 

بابا زودتر از همه شب بخير گفت و انجا را ترك كرد . بعد از رفتن او ديگران هم خداحافظي كردند 
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براي اينده دخترش ارزوي خوشبختي ميكرد او را در تخت گذاشت .  و رفتند .  پرويز در حالي كه

چهار سال گذشت سها دختري شيرين زبان و با نمك شده بود كه همه را شيفته خود ميكرد . او نه 

تنها عزيز دردانه پدر و مادرش بود بلكه همه فاميل و اشنايان هم او را دوست داشتند . * * * * * 

 * * 

به چي -ره ايستاده و باغ را تماشا ميكرد كه سودابه با سيني چاي وارد شد و گفت: پروانه پشت پنج

ه ديدم ار-به بازي سياوش و سها بيا ببين چه قشنگ دارن توپ بازي ميكنن -داري نگاه ميكني؟ 

سودابه نظر پرويز خان -خدا رو شكر كه با هم دعوا نمي كنن پروانه در حالي كه مينشست گفت: 

-تو همچين حرف ميزني كه انگار فردا عقدشونه . -ازدواج اين دو تا ديگه . -به چي؟  راجع- ?چيه

اون بيچاره حرفي نداره روي حرف خان بابا كه كسي حرفي -خوب باالخره يه روز اين اتفاق ميافته . 

نميزنه در ثاني چه كسي بهتر از سياوش . پرويز سياوش رو خيلي دوست داره هميشه ميگه اون رو 

درست مثل بهمن انقدر به سها عالقه داره كه اگه دست اون بود مطمئن -چشم پسر خودم ميبينم  به

باش شب و روز پيش خودش نگهش ميداشت ميدوني سودابه هيچ وقت يادم نميره شب اسم 

گذاري وقتي خان بابا خواست اسم سياوش رو روي سها بذاره دل تو دلم نبود همش ميترسيدم به 

روا پسر مهين رو انتخاب كنه . اما وقتي اسم سياوش رو اورد انگار دنيا رو بهم جاي سياوش كام

ببينم كلك قبل از مراسم كه -دادن هميشه دلم ميخواست خدا يه دختر بهت بده تا عروس من بشه 

به جون سياوش نه مگه جرات دارم تازه اگرم ميگفتم تو فكر -چيزي به خان بابا نگفته بودي؟ 

با به حرف من گوش ميكرد اين رسم خان باباست هيچ كس هم حق دخالت نداشته ميكردي خان با

 چي هر- اون رو ميذاريم هم رو سيامك اسم وقت اون بده بهت ديگه دختر يه خدا …و نداره . انشاا

 نگامه همين در باشه چي قسمت تا- ماست نفع به چيز همه بار اين …انشاا- بگه بابا خان و بده خدا

داخل اتاق دويدند و هر كدام به اغوش مادرشان پناه بردند . سها مثل هميشه شيرين  به ها بچه

مامان اونقدر بازي كرديم كه خسته شديم حاال هم اومديم خوراكي بخوريم -زباني ميكرد و ميگفت: 

حاال -نه مامان جون ديگه بسه ببين چقدر خودت رو كثيف كردي بايد بريم حمام -و دوباره بريم 

تاب بازي توب بازي همه چيز . تازه دفعه بعد هم -همه چي سياوش تو بگو -ي كرديد خاله؟ چي باز

راستي پروانه جمعه -بله عزيزم -ميخوايم خاله بازي كنيم مامان دفعه بعد سيامك رو هم مي اريم؟ 

خونه دايي سهراب مامان؟ اره -اره ما هم هستيم -اين هفته شما هم خونه سهراب دعوت دارين؟ 

-اره تازه من عروسكهامو هم ميارم باشه مامان -اخ جون سها اون جا با الدن بازي ميكنيم -رم پس

-باشه عزيزم با خاله و سياوش خداحافظي كن بريم سها به طرف پروانه رفت او را بوسيد و گفت: 

 خداحافظ -سياوش خداحافظ -خداحافظ عزيزم -خاله جون خداحافظ 
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ب بودند سها مثل هميشه روي پاي راست خان بابا نشسته بود و با روز جمعه همگي در منزل سهرا

شيرين زباني اش همه را سرگرم ميكرد . همه به حرف هاي او كوش ميكردند كه ناگهان خان بابا 

تعادلش دا از دست داد و سها از روي زانواش پايين افتاد . همه نگران از حال انها به طرفشان 

ريه ميكرد در بغل گرفت و بقيه هم به سمت خان بابا رفتند او كه قلبش دويدند سودابه سها را كه گ

را گرفته بود با صداي خفه كه به زحمت شنيده ميشد سراغ داروهايش را گرفت سريع قرص ها را 

به خوردش دادند و او را به بيمارستان منتقل كردند بچه ها با ديدن اين صحنه به گريه افتاده بودند 

د  . سها درد خودش ر فراموش كرده و روي پله هاي حيات نشسته بود و ارام و ساكت نمييشدن

گريه ميكرد و منتظر خان بابا بود سيامك تا او را ديد به طرف رفت و دستي به مو هاي صاف و 

شه اگه خوب ن-سها جون گريه نكن خان بابا زود خوب ميشه و بر ميگرده -بلندش گشيد و گفت: 

من خان بابا رو خيلي -نه اون زود مياد خيالت راحت باشه -گه بميره چي؟ چي؟اگه بر نگرده چي؟ا

نگران نباش سها ادم كه با -دوست دارم دلم نميخواد بميره سياوش هم كنار سها نشست و گفت؟ 

يه بار غش كردن نميميره اون حتما برميگرده اما حق با سها بود وقتي مردها با چشمان قرمز و 

گشتند همه فهميدند كه خان بابا سكته كرده و در راه بيمارستان از دنيا رفته چهره هاي پريشان باز

است . خانه از حال و هواي شاد خود بيرون امده و صداي ناله و شيون همه جا را پر كرد . بچه ها 

دم اپابهپاي بزرگترها ميگريستند . خانه خان بابا هفت شبانه روز برو بيا بود  . خان بابا از ان دسته از 

هايي بود كه همه بعد از مرگش به خوبي از او ياد ميكردند هيچ كس از او خاطره بدي نداشت . 

خيلي ها بعد از لطف خداوند با كمك او به جايي رسيده بودندو حاال اين مرد دوست داشتني در بين 

دري جمع انان نبود . پس از اتمام مراسم چهلم يك شب همه فرزندان به درخواست مادر در منزل پ

شدند تا با حضور بزرگان فاميل وصيت نامه خان بابا خونده شود در وصيت نامه سها تنها نوهاي بود 

كه جدا از خانواده سهمي به ارث برده بود خان بابا يكي از مغازه هايش را در بازار به نام او كرده 

 ده بود . بود و در اخر وصيت نامه يك بار ديگر ازدواج او را با سباوش ياداور ش

 * * * * * * * 

روز ها از پي هم ميگذشت و بچه ها بزرگتر و بزرگتر مي شدند سها سال اخر دبيرستان را سپري 

ميكرد و سياوش پسري بود بيست و دو ساله كه در دانشكده پرواز تحصيل ميكرد و هر دو انها از 

 د صاحب دختر ديگري شده بود امازيبايي و شادابي چيزي كم نداشتند . با انكه سودابه ده سال بع

هنوز سها جاي خاصي نزد او و همسرش داشت با اين حال سها خواهرش ساناز را خيلي دوست 

داشت او اكنون به سني رسيده بود كه همه چيز را به خوبي درك ميكرد و از ماجراي خود و سياوش 

و همبازي دوران كودكي بود  .  به خوبي اگاه بود . اما هميشه سياوش به چشم او فقط يك پسر خاله



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5  

 

در اين بين هيچكس با او هم عقيده نبود به جز سياوش او هم در دل به حرف اطرافيان ميخنديد و 

اهميتي به انها نميداد  . روز به روز عالقه بچگي ان ها كمتر ميشد و از بين ميرفت  . حركات ان دو 

گذاشتند خانواده ها ’ه پاي غرور جوانيشان ميبراي همه شگفت انگيز بود اما برخوردهاي انها را ب

تصميم گرفتند بحث در اين مورد را به اتمام دوران تحصيل سها منتقل كنند اما مادر سياوش هر از 

گاهي اشاره اي به موضوع ميكرد و هميشه او را با كلمات عروس گلم با عروس نازنينم خطاب 

يك روز كه سها از مدرسه به خانه بازگشت  ميكرد كه اين خود نيز باعث رنجش سها ميشد .  

متوجه حضور پروانه شد و باز بي اختيار دچار حالتي عصبي شد همان حالتي كه هميشه با ديدن او 

دچارش ميشد با اين حال با چهره ايي خونسرد و بي تفاوت وارد شد  . بعد از سالم و احوال پرسي 

ن خاله همهنجا بماند  . روي تختش دراز كشيده بود سريع به اتاقش پناه برد دلش مي خواست تا رفت

-چرا خوابيدي؟بلند شو بيا بيرون مگه نميبيني خاله ات اينجاست! -كهمادر وارد اتاق شد و گفت: 

هيس يواشتر ميشنوه بده -ميبينم اما اومدن خاله به اينجا كه تازگي ندارد خاله هر روز اينجاست 

 بيا بيرون يه دقيقه بشين االن-تازه از مدرسه اومدم خسته ام  مامان من-بلند شو بيا بيرون زشته 

زود بياي ها وگرنه خاله ات ناراحت ميشه وقتي سودابه -خيلي خوب شما بريد االن ميام -ميره 

 ناراحت ميشه . ناراحت شدن-بيرون رفت او مقابل اينه ايستاد دستي به مو هايش كشيد و گفت : 

حت كنه عيبي نداره . االن كه بريم بيرون مي خواد يك سره به من بگه خاله مهمه؟ولي اگه منو نارا

عروسم عروسم واي چقدر از اين كلمه بدم مياد وقتي كنار پروانه و سودابه نشست چنان گرفته و 

چيزي نيست -سها جون عزيزم چي شده؟ چرا اين قدر ناراحتي؟ -عبوس بود كه پروانه پرسيد: 

 زد شا پهلو به ارنج با سودابه …ميخواستم ولي-د شو استراحت كن خوب بلن-خاله جون خسته ام 

 منيست غريبه كه من- پايين اومدم شما خاطر به-: گفت ادامه در بود فهميده را مادر منظور كه او و

 با پس-: فتوگ شد بلند بالفاصله بود فرصت اين منتظر كه او كن استراحت يرو شو بلند گلم عروس

-ي خوشحال شدم ديدمتون به همه سالم برسونيد پروانه با شيطنت پرسيد: خيل جون خاله اجازه

 المس خيلي بهت سياوش جان سها راستي…برو عزيزم-به همه خانواده حاال با اجازه -يعني به كي؟ 

 ميرفت اتاقش به كه حالي در كردم باور منم گفتي تو: گفت خود با و خنديد دل در سها رسوند

 هب روز …ماشاا-وش خيال بعد از رفتنش پروانه رو به سودابه كردو گفت: خ خاله اي- كرد زمزمه

 اينكه لمث سودابه ولي ميشه بيشتر بهش ام عالقه ميبينمش كه بار هر.  ميشه خوشگلتر داره روز

 شماري لحظه عروسيشون براي چقدر نميدوني كنه حفظش خدا- ميخونه درس بس از- شده؟ الغر

 نميدونم چرا اينقدر زمان دير ميگذره -درس هر دوشون تموم شه بعد  خدا اميد به بذار- ميكنم

 * * * * * * * 
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امروز خونه سودابه بودم بهممن همان طور كه -شب وقتي همه خانواده دور هم شدند پروانه گفت: 

خوب بودن سالم رسوندن . ماشاا .  . نميدوني سها -حالشون چطور بود؟ -روزنامه ميخواند گفت: 

يعني از -خوشگگل شده او نگاهش را از روي روزنامه به سوي همسرش گرداند و گفت:  چقدر

بهمن شوخي نكن من -ديروز تا حاال اينقدر عوض شده؟مگه اين دختر دقيقه اي خوشگل ميشه؟ 

ببخشيد خانم منظوري نداشتم پروانه نيم نگاهي به سياوش كه در حال -دارم جدي حرف ميزنم 

 همين-به چه مناسبت؟ -مي خوام براي پنج شنبه دعوتشون كنم -و گفت: مطالعه بود انداخت 

-نه چه ايرادي خيلي هم خوبه سياوش كتاب را بست و گفت: -طوري دور هم باشيم ايرادي داره؟ 

خب االن امتحانات پايان ترم منه پچه هاي ديگه هم -چرا؟ -حاال نميشه بذارين واسه يه شب ديگه؟ 

 ميتونيد است جمعه فرداش.  داره ربطي چه…وا-متحانات تموم بشه بعد امتحان دارن بذاريد ا

- رنگي بهونه سياوش ببين- …جان مامان- نيست مهم قدر ايت كه ساعت دو يكي بخونيد درس

 سدر زود صبح از جمعه ميتوني.  نيست مهم خيلي ساعت چند حاال ميگه راست مادرت جان سياوش

خيلي مهمه نميتونم پشت گوش بندازم پدر نگاه موافقي به  شنبه امتحان جون پدر ولي- بخوني

خانم جان سياوش راست ميگه درسهايش خيلي سخته سيامك -سياوش كرد و به پروانه گفت: 

تو هم راست ميگي پسرم و -بابا معلومه شما طرفدار كي هستي؟ -خنده اي كرد و رو به پدر گفت: 

ميديد بلند شد و به طرف اتاقش رفت اما صداي مادر باز همه خنديدند سياوش كه بحث را بي نتيجه 

اگه مهموني شب جمعه قطعي شد يه وقت بداخالقي نكني ها به -بله -متوقفش كرد برگشت و گفت: 

 اشهب ميدونمحواسم بله- …مهمونا برميخوره . يه وقت با سها ترش رويي نكني حواست باشه كه

اذيتش نكنه مدام اطرافش باشم كه اگه به  كسي وقت يه نكنه ناراحتي احساس نگذره بد بهش

چيزي احتياج داشت براش فراهم كنم باهاش خوش اخالق باشم  . اون دختر حساس و زود رنجيه 

روحش مثل گل ميمونه احساسش پاكه . همه اين حرفا رو حفظم صد بار گفتيد اين جمالت را گفت و 

خود فكر ميكرد تا به حال نه او از اين وضع با اعصابي به هم ريخته به اتاقش رفت در حالي كه با 

راضي بوده و به اين نصايح طن در داده بود و نه سها اجازه اجازه چنين برخوردي را ميداد . وقتي 

 نميدونم چش شده اون اينجوري نبود -رفت پروانه گفت: 

خب -نه فكر كخب خانم جون شما هم پاپيچش نشو االن فصل امتحاناتشه نميتونه به چيز ديگه اي -

 فكر نكنه من كه كاري ندارم ولي سها جداي از اين چيز هاست 

ظهر چهار شنبه بعد از دادن امتحان سها و مهسا از دبيرستان خارج و به طرف خانه به راه افتادند در 

چرا اينقد گرفته اي؟از چيزي ناراحتي؟ -بپرس -سها ميتونم چيزي ازت بپرسم؟ -راه مهسا پرسيد: 

نكنه -براي من داره -اين كه ناراحتي نداره -فردا شب خونه خاله ام مهموني دعوتيم -ي؟ چ-اره -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7  

 

ديگه -نبايد به روي خودت بياري بي تفاوت باش -متاسفانه بله -بازم همون موضوع هميشگيه؟ 

چهقدر؟به خدا خسته شدم . نميدوني وقتي خاله جلوي جمع منو عروس خودش صدا ميكنه چقدر 

خودت رو به مريضي بزن و بگو نميتوني -اگه ميشد اين كارو ميكردم -خب نرو -خجالت ميكشم 

 در هر حال-اين كلك ها ديگه قديمي شده -بري امتحان داري .  . يا بگو من ميخوام بيام خونه تون 

نمي -ممنون مهسا جون وقتي به منزل مهسا رسيدند او گفت: -اگه نرفتي بيا خونه ما خوشحال ميشم 

- هميش چيزي يه باالخره نكن فكرشو زياد سها…حتما-نه به خانوادهات سالم برسون -ياي تو؟ 

  خداحافظ- خداحافظ باشه

 * * * * * * * * 

من -شب وقتي موضوع تولد دوست ساناز مطرح شد سها بالفاصله از فرصت استفاده كردو گفت: 

مامان دفعه ي اول نيست كه -يم نميشه دخترم ما بايد حتما بر-خونه ميمونم سانازو ميبرم تولد 

ميريم خونه خاله اين بچه گناه داره من ميمونم ميبرمش خودم هم ميرم دنبالش شما از قول من عذر 

 ناراحت ساناز نميخواد دلم من جان مامان–نميشه مادر جون خاله ات ناراحت ميشه -خواهي كنيد 

باشه به شرطي كه -از كمي مكث گفت:  بعد سودابه ميكنم خواهي عذر خاله از بعدا خودم من بشه

چشم شب بعد پرويز و سودابه سفارشات الزم را به سها كردند و -خودت بعدا براش توضيح بدي 

رفتند . بعد از رفتن انها سها هم ساناز را به خانه دوستش رساند و خود به منزل بازگت از خوشحالي 

تا به مهماني خاله نرود و حاال خيلي راضي به  نميدانست چه كار كند چقدر ارزو داشت راهي پيدا كند

نظر ميرسيد . با خوشحالي سراغ كتابهايش رفت و خود را با انها مشغول ساخت وقتي سودابه و 

ميبخشيد -پس سها و ساناز كجا هستند؟ -پرويز رسيدند پروانه تا انها را تنها ديد با تعجب پرسيد: 

ه ببخشيد ديگ-ولي اخه -ونه موند كه ببره و بياردش پروانه جون ساناز تولد دعوت داشت سها خ

دلم براش تنگ شده -خيلي معذرت خواهي كرد گفت خاله رو ببينم بازم ازش عذر خواهي ميكنم 

خوشحال ميشيم سياوش در اتاقش نشسته بود و مشغول صحبت -بود ولي خوب بعدا ميام ميبينمش 

يا بيرون بلند شو ب-امك مقابلش ايستاد و كفت: با تلفن بود با ورود سيامك گوشي را گذاشت . سي

بلند شو بيا خيالت راحت نيومده -خيلي خب تو برو من بعدا ميام حاال كار دارم -مهمونا همه اومدن 

خوش خبر -خاله گفت ساناز تولد دعوت داشته سها هم مونده خونه -چرا؟ -اره -جدي ميگي؟ -

وشحال از خبري كه شنيده بود به جمع مهمانان باشي سيامك جان االن ميام سياوش سرحال و خ

 پيوست و تا اخر شب را كنار مهمانان گذراند . 

 * * * * * * * 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8  

 

اخرين امتحانش را داد و از دانشكده بيرون امد خواست مسير خانه را در پيش گيرد اريا را ديد كه 

 ببخشيد اصال-دون ما پسر دمت گرم حاال ديگه ب-به طرفش ميامد ايستاد تا او رسيد و گفت: 

چرا يه چيزيت هست سوار -چيزيم نيست -تو چته سياوش خيلي بي حواس شدي؟ -حواسم نبود 

يعني چه؟ بيا بينم بيا زود باش اريا ماشين را -خودم ميرم -شو بريم كه تو راه بايد همه جيزو بگي 

سياوش نميخوام تو ببين -چي رو؟ -خب ميگي چي شده يا نه؟ -روسن كرد  .  د . باره پرسيد: 

مشكل من چيزي نيست كه -كارت دخالت كنم ولي اگه اجازه بدي كمكت كنم خوشحال ميشم 

ي اين سياوش تو ديوونه ا-درسته -مگه مشكل شما چيه؟ بازم سها درسته؟ -كسي بتونه كمكم كنه 

ابا ي بتو چرا با خودت و ديگران روراست نيستي چرا نميري يه كالم بگ-چطور؟! -هم شد مشكل؟ 

كاش به همين -من اين دختر رو نميخوام دست از سر من برداريد بذاريد به زندگي خودم برسم 

من نميخوام زن بگيرم ميخوان -تو هنوز دهنت بوي شير ميده زن گرفتنت ديگه چيه؟ -راحتي بود 

ن نه . چو هر كاري بشه ميكنم هر كاري-اگه واقعا سها رو نميخواي نذار اين اتفاق بيفته -زنم بدن 

از حركاتش از بي تفاوت بودنش از -تو از كجا از دل اون خبر داري؟ -من سها رو ميخوام نه اون منو 

اين جوري كه تو تعريف ميكني دختري نيست كه عيب و ايرادي داشته باشه تو هم اگه -كاراش 

 به هم به من و سها هميشه-پررو نشي بايد بگم همه چيز تمومي پس چرا به دل هم نميشينيد؟ 

چشم دختر خاله پسر خاله نگاه كرديم ومن هيچ وقت نتونستم به خودم بقبولونم كه به سها به چشم 

همسر اينده ام نگاه كنم هر روز كه ميگذره عالقه ما به هم به صفر نزديكتر ميشه . سها هر وقت منو 

سياوش -كم قتلم رو ميداد ميبينه از من فرار ميكنه . باور كن اگه ميتونست و چاره داشت سر تير ح

كاش اين جور بود -خداي نكرده چيزي ازش ديدي؟ -به خاطر خيلي چيزا -چرا سها رو نميخواي؟ 

-نميدونم چي بگم -اين دختر به قدري پاك و نجيبه كه جاي هيچ بهونه اي رو براي من نميذاره 

ه وري ديوونه كرده . ادم كاره ميخوام ببينم اين دخترر كيه كه تو رو اين ط-دوست داري ببينيش؟ 

خوب اين -شايد -هميشه از عشق ديوونه نميشه بعضي اوقات هم از نفرت به ديوونگي ميرسه 

موضوع كه تازگي نداره اما تو امروز يه جور ديگه اي من دوست دارم علت ناراحتي امروزت رو 

تان رو پشت سر من تو زندگي هيچ ناراحتي جز سها ندارم اون امسال سال اخر دبيرس-بدونم 

گذاشت . ديشب مامان گفت حاال كه درسش تموم شده ميخواد قرار خواستگاري بذاره باور كن از 

راستي تو نمي خواي درباره قوانين رشته اي كه -ديشب تا حاال خيلي داغونم اصال اروم و قرار ندارم 

اونا -ي ازدواج كني توش درس ميخوني براي پدر و مادرت توضيح بدي؟خب بهشون بگو حاال نميتون

را چ-د خب پسر اصال سها هيچي تو نميخواي درست رو تموم كني؟ -كه اين چيزا سرشون نميشه 

من مطمئنم قرار خواستگاري -خب اخه با موضوع ازدواج تو نميتوني ديگه درس بخوني -مي خوام 
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د روز ديگه اگه اين سهاي وروجكه كه يه برنامه اي ترتيب ميده كه چن-چطور؟ -بهم ميخوره 

خب پس ديگه چرا نگراني؟كار رو بسپار دست كاردان و نگران هيچ -خودت همه چيز رو ميفهمي 

  ها داري جالبي زندگي هم تو سياوش خودمونيم…چيز نباش

 * * * * * * * 

سياوش درست حدس زده بود وقتي موضوع خواستگاري در خانه مطرح شد سها از شب تا صبح 

باالخره موفق شد روز بعد به اصرار از ساناز خواست براي توپ بازي به حيات  نقشه كشيد تا اينكه

بروند ساناز كه از پيدا كردن يك همبازي خوشحال به نظر ميرسيد به سرعت خواسته سها را 

پذيرفت و توپش را به حيات برد بعد از كمي بازي سها توپ را سها توپ را از ساناز گرفت و زير 

ساناز نگاه كن ببين چه -ختي با هر دو پا روي ان ايستاد پي درپي گفت: پايش گذاشت و به س

تركه . اگه  نترس نمي-سها نكن االن توپم مي تركه . -شيرين كاري قشنگي مي كنم ببين نمي افتم . 

تركيد يكي ديگه برات مي خرم . ناگهان توپ از زير پايش در رفت .  به زمين افتاد و دستش پيچ 

ه اش ماند .  ساناز كه ترسيده بود با عجله مادرش را صدا كرد وقتي سودابه باالي سر خورد و زير تن

واي -فكر ميكنم دستم شكسته؟ -سها چيزيت كه نشده؟ -او رسيد بلندش كرد و با ترس پرسيد: 

و مامان جفت پا رفته بود ر-خدا مرگم بده ببين چه راحت ميگه دستم شكسته مگه چي كار كردي؟ 

چيزي نيست مامان -مگه بچه شدي حاال من چي كار كنم؟ -از زير پاش در رفت  توپ من توپ

خوب ميشم چيه؟ساناز برو برو ببين خانم عسگري اينا خونه هستند بگو اگه ميشه -خوب ميشم 

امير پسرشون خونه است خانم -يكدومشون بيان اينجا ساناز به سرعت رفت و بازگشت و گفت: 

خيلي خوب مادر تو برو پيش خانم عسگري بمون تا من سها رو ببرم - عسگري گفت ميگم االن بياد

باشه سودابه سريع سها را اماده كرد او را سوار ماشين امير كردند و -اذيت نكني ها -چشم -دكتر 

به بيمارستان رساندند وقتي دكتر عكس ها را ديد به سرعت دستور گچ گرفتن داد لبخند رضايت 

شست هيچ احساس دردي نداشت اصال انگار نه انگار كه دستش شكسته و لخشي بر روي لبان سها ن

داخل گچ بود . از كاري كه كرده بود راضي به نظر مي رسيد .  سودابه براي پرداخت صورت حساب 

رفته بود و او و امير كنار در متتظرش ايستاده بود . امير كه خوشحالي سها را مي ديد متعجب 

ون درد هم ببخشيد دستتت-بفرمائيد . -نم ميتونم چيزي ازتون بپرسم؟ مي بخشيد سها خا-پرسيد: 

- …چهره شما چيز ديگه اي ميگه .  اينقدر شاد به نظر مي رسيد كه-بله چطور مگه ؟ -مي كنه؟ 

 دستم روز يه ميخواست دلم بچگي از طوري همين-! چرا؟-.  دردمه از بيشتر شاديم ولي دارم درد

باالخره هر كسي يه ارزويي داره . و با خودش گفت:)) اگه از -ي زنيد! م هايي حرف چه-.  بشكنه

دلم خبر داشتي بهم حق ميدادي و پيش خودت فكر نميكردي دختره ديوونه س . (( شب وقتي 
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سياوش از قضايا مطلع شد از خوشحالي چيزي كمتر از سها نداشت . به اتاقش رفت و شماره خانه 

مي - سالم .-الو سالم سها . -بله بفرماييد . -ا گوشي را برداشت .   سودابه را گرفت و از شانس سه

ابت ب-زنگ زدم تشكر كنم . -كارتون رو بگيد . -بخشيد مزاحمت شدم زياد وقتت رو نميگيرم . 

چيز مهمي نيست گوش -همين كاري كه امروز كردي هر چند ناراحت شدم و واقعا متاسفم -چي ؟ 

بود اگه شده هر بار يه جايي از بدنم رو بشكونم و از نوك انگشت پا كن سياوش اين كه فقط دستم 

در هر حال ازت ممنونم -تا فرق سرم تو گچ بره اين كارو ميكنم ولي نمي ذارم اين اتفاق بيافته 

خداحافظ بعد از قطع تلفن از اتاقش خارج شد و به خانواده گفت به منزل اريا ميرود -خداحافظ 

سياوش جان مادر ناراحت نشي ها چيزي نشده كه بذار -ر صدايش كرد و گفت: مقابل در بود كه ماد

نه مامان من ناراحت نيستم خيالتون راحت فقط -انشاا .  .  حالش خوب بشه دوباره قرار ميزاريم 

 وماشين سوئيچ بابات بيا چرا- نداريد؟ كاري برم من- …انشاا-اميدوارم زودتر حالش خوب بشه 

سوئيچ را گرفت تشكر و خداحافظي كرد و از خانه خارج شد وقتي سوار ماشين  برگرد زود شب داد

اين بيچاره ها تو چه فكري هستند و -شد از حرف هاي مادر خنده اش گرفته بود و با خود گفت: 

من تو چه فكري خدايا خودت سر عقل بياردشون به خانه اريا كه رسيد او كه تنها بود از ديدن 

شد وقتي جريان را شنيد در حالي كه چشمانش از تعجب گرد شده بود  سياوش خيلي خوشحال

-باور كن گفتم كه از اين دختر هر چي بگي برمياد -سياوش جدي ميگي اصال باورم نيشه -گفت: 

خيلي خوب بذار تا يه فرصت مناسب پيش -محشره به جون سيا محشره ديگه واجب شد ببينمش 

هيچي فقط ناراحتند . تازه قبل از اينكه بيام اينجا -ي گفتن؟ مامانت اينا چ-بياد حتما ميبينيش 

خوب همه رو فيلم كردين بابا شما ها ديگه كي هستين؟قفط اميدوارم اخر عاقبت -دلداريم ميدادند 

 اين كار به خير باشه و هر دو با صداي بلند خنديدند 

 * * * * * * * 

-د بفرمايي-صداي در توجه اش را جلب كرد  سها روي تختش نشسته بود و كتبي را ميخواند كه

 دارم درس-چه كار ميكني؟ -خسته نباشي متشكرم -پدر شماييد بفرماييد تو -اجازه هست؟ 

هم  از اوولش-درد كه نداره؟ -دستت چطوره بابا؟ اونم خوبه -ميخونم ديگه تا كنكور چيزي نمونده 

 هم به خاطر تو هم-براي چي؟ -ا خيلي نگرانن انشا ا .  .  زودتر گچش باز بشه خاله ات اين-نداشت 

بابا به -سها تو چرا اينقدر نسبت به اين مساله بي اهميتي؟ -نگرانيشون بيخوده -به خاطر سياوش 

چرا اين حرفو ميزني باالخره هر دختري -نظر شما زود نيست كه م بخوام به اين چيزا فكر كنم؟ 

دلم ميخواد -چرا؟ -ون روز به اين زوديها از راه برسه ا نميخواد دلم من جون بابا- …بايد يه روز

خب بشو كسي كه جلوتو نگرفته بعد از ازدواج هم ميشه درس خوند -درس بخونم يه كاره اي بشم 
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نه -سها خودت ميدوني منم ميدونم كه اين حرفها همش بهونه است -نه بابا جون من نميتونم -

من قول بديد كه اگه من دانشگاه قبول بشم بذاريد درسمو حقيقته باور كنيد راست ميگم اگه شما به 

-له ب-قول ميدي؟ -تموم كنم بعد من هر چي شما بگيد قبول ميكنم فقط بذاريد درسم تموم شه 

باشه من با بقيه صحبت ميكنم اتفاقا اين جوري بهتره چون سياوش هم تا اون موقع درسش تموم 

ختي خوشب-به نظر شما بقيه هم قبول ميكنند؟ -احتتره ميشه و ميره سر كار اينطوري خيال همه ر

ب ش-خب عزيزم تو بايد استراحت كني شب بخير -متشكرم پدر -شما دو نفر ارزوي همه ماست 

بخير بابا همه چيز انطور كه او ميخواست پيش رفت و همه با تصميم جديد سها موافقت كردند و اين 

ز اين تصميم راضي نبود ولي ان دو ارزو ميكردند زمان در حالي بود كه جز سياوش و سها هيچ كس ا

 از حركت بازايستد و هيچ وقت زمان عملي كردن تصميم انها از راه نرسد 

 * * * * * * * * 

وقتي از سر جلسه امتحان بيرون امد پدرش كنار در انتظارش را ميكشيد با چهره اي خندان كنار 

خيلي عالي بود تست ها رو عالي زدم بياييد -ه طور بود؟ چ-بريم بابا جون -پدر ايستاد و گفت: 

اگه قبول شدي كه مطمئنم ميشي يه مهموني حسابي -بريم وقتي سوار ماشين شدند پرويز گقت: 

ي بابا نميدوني بزرگترين ارزو-من هر كاري برات بكنم كمه -مرسي بابا جون -بايد ترتيب بديم 

و بابا جون مگه قرار نشد فعال حرفش-ازدواج عقب بيافته؟  براي اينكه مساله-من اينه كه قبول شم 

من كه حرفي ندارم سها تو تا هر وقت كه دلت خواست ميتوني پيش ما باشي و درس بخوني -نزنيم 

مشكل همه همين دو نفرن واي بابا اگه قبول نشم چي -اين مامان و خاله ات هستند كه عجله دارند 

ماه بعد وقتي نامش را در روزنامه در ليست قبول شدگان رشته  ميشي دخترم ميشي چند-كار كنم؟ 

م قبول شد-كارگرداني ديد از خوشحالي تا خانه دويد به سرعت وارد شد و با همان چهره شاد گفت: 

مبارك -كارگرداني كارگرداني تئاتر -چي مادر ؟ -قبول شدم همون رشته اي كه دلم ميخواست 

الخره به ارزوم رسيدم هيچوقت به اندازه امروز خوشحال نبودم ممنون بابا جون با-باشه عزيزم 

سودابه او را در اغوش گرفت و بوسيد و برايش ارزوي موفقيت كرد پرويز پيشانيش را بوسيد و 

 حاال بايد به فكر يه مهموني باشيم بايد سنگ تموم بذاريم -گفت: 

 * * * * * * * * 

ا؟ كج-نميام مامان جون جاي ديگه دعوتم -چرا! -ن نميام م-تو كه هنوز نشستي زود باش دير شد -

مامان جان من جايي -ببينم خونه اريا واجبتره يا خونه خاله ات؟ -خونه اريا اونم مهموني گرفته -

مساله اين حرفها نيست دلم نميخواد -مگه اونجا به زنجير ميكشنت؟ -ميرم كه احساس راحتي كنم 

- مباش راحت بذاريد ولي ميخرم جون به رو سما سرزنش من- … ببين نذار چشامو ببندمو-بيام 
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 هاتن ميخواد دلم باشم خونه تو ميخواد دلم اصال- بياي نميخواي تو است بهانه هم اريا خونه پس

 الهخ خونه بايد تو نده من تحويل گنده حرفهاي- باشم داشته ارامش ساعتي چند ميخواد دلم باشم

مهموني سها به من چه ربطي داره خب قبول شده كه شده -ولي سهاست قب مهموني ناسالمتي بياي ات

مگه تو با بقيه مهمونا -از قول من تبريك بگيد مهموني كه براي من نيست كه وجودم الزم باشه 

و سياوش ت-بله من مشكلي دارم كه اونا هيچ كدومشون ندارن -فرقي داري كه اين حرف رو ميزني 

و زندگي هيچ وقت چيزي ازت نخواستم گذاشتم درس بخوني واسه چته اصال معلومه چي ميگي ت

خودت كسي بشي و افتخاري هم نصيب ما شه تو كه پسر سر به راهو نجيبي بودي ما هميشه به 

وجودت افتخار ميكرديم هيچ وقت دلم ازدستت نگرفته اما اين بار احساس ميكنم .  .   . سياوش كه 

-باشه ميام ميام مامان اما فقط به خاطر شما . -را نئاشت گفت:  هيچ گاه طاقت ديدن ناراحتي مادرش

 همه مهماني شب ان شما خاطر به فقط- …ممنون عزيزم . اما تو به خاطر من نمياي به خاطر سها 

 تن به باوزي رنگ طوسي لباسي او.  بود شده زيبا واقعا سها.  داشتند حضور واشنايان ودوستان فاميل

وي شانه هايش ريخته بود و از شادي در پوست خود نمي گنجيد و اين شادي ر را موهايش.  داشت

به راحتي از چهره اش خوانده مي شد . دلش نمي خواست شادي اش با امدن سياوش از بين رود . اما 

باالخره سياوش امد ووقتي ديد كه با خانواده وارد شد خنده روي لبانش خشك شد . دلش مي 

يرون كند امابر عصابنيتش غلبه كرد و به اصرارسودابه به استقبال مهمانان خواشت او را از خانه ب

- شيبا موفق …سال خاله جون قربونت برم تبريك ميگم انشاا-رفت . پروانه تا او را ديد گفت : 

 خاله بشي خوشبخت الهي شدي خوشگل چقدر ببين …ماشاال هزار.  .  ماشاا- جون خاله ممنون

 بريم- بده در دم تو بريم بفرماييد جون خاله- …قدر خوشگل شدهچ گلم عروس ببين بهمن

 را سختي لحظات شب ان انها دو هر بود شده سها ناراحتي متوجه كه بود كسي تنها سياوش عزيزم

 انكردنش نامزد يا و انها اجباري ازدواج موضوع مبادا تا ميشد بيشتر اشان دلهره لحظه هر گذراندند

شب ميتوانست يكي از بهترين شبهاي زندگي سها باشد اما با امدن سياوش  ان.  گردد مطرح جمع در

كه از بدو ورودش چشم همه را خيره كرده بود يكي از بدترين شبهايش شد . سياوش ان شب بدون 

انكه خودش خواسته باشد واقعا جذاب شده بود كت و شلوار زرشكي رنگي به تن داشت او در چشم 

ي داشت چهره جذاب و مردانه كه با يك نگاه همه را مجذوب خود همه به جز سها جلوه خاص

ميساخت اندام ورزيده و قامت بلند او تحسين همه را برميانگيخت صداي گرم و گيرايش به دل همه 

مينشست و متانت و ادب و نزاكتش زبان زد خاص و عام بود حاال چرا او با اين همه برتري سها را 

حده . ان شب هر طور بود گذشت براي همه به غير از سياوش و سها راضي نميكرد امري بود علي

خاطره خوبي به جا گذاشته بود  . چند هفته بعد روزي بود كه سها براي ثبت نام به دانشگاه ميرفت 
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صبح با مهسا عازم دانشگاه شدند سياوش كه طي مكالمه هاي تلفني مادر و سودابه از اين جريان 

االخره انتظار اريا را به سر رساند و با هم روانه دانشگاه شدند بدون انكه در اطالع پيدا كرده بود ب

ديد سها باشد ماشين را پارك كرد و همان جا منتظر نشستند اريا كه حوصاه اش سر رفته بود گفت: 

خيلي كم طاقتي از وقتي از سها برات گفتم هر روز داري ميگي -سياوش خسته شدم چرا نميان؟ -

-اگه نيومدن بيرون چي؟از كجا معلوم امروز اومده باشن -چند دقيقه صبر كن ديگه  كي ميبينمش

اومدن ديشب مامان گفت بريا ثبت نام ميره در همان لحظه هر دو از دانشگاه خارج شدند سياوش تا 

- كدومشون؟- طرف اين ميان دارن كه همونايي- كجان؟…كو؟-بيا اومدن -انها را ديد گفت: 

كدوم كيقش رو نميبينم سياوش با انگشت به سها اشاره كرد -ني كه كيف رو شونشه او راستيه سمت

به چقدر خوشگله خاك بر سرت كنن سياوش تو براي اين ناز ميكني -ايناهاش اون طرف -و گفت: 

 مگه خل شدي برو ببينم زود باش-ميخوام سوارشون كنم -اومدي سرزنشم كني يا سها رو ببيني؟ -

كافيه فقط سها بفهمه ابروم ميره اگر ميخواي سوارشون كني من -گه عيبي داره؟ م-روشن كن بريم 

شكلي  اصال فكر نميكردم اين-خيلي خب بابا بريم وقتي ماشين حركت كرد اريا گفت: -پياده ميشم 

بدم نمياد فقط هيچ -گفتم ببين اين دختره چيه كه تو اينقدر ازش بدت مياد -منظور؟ -باشه 

خب براي اينكه هستي پسر اخه -تو كه هي فقط به من بگو ديوونه -ديوونه -رم احساسي بهش ندا

اين دختر چه ايرادي داره كجا ميخواي بري از اين دختر بهتر بهت بدن از نجابت و خانوميش هم 

ها هيچ س-كه تعريفميكني هر چند كه تو خيلي غولي و اون ريزه ميزه ولي من كه عيبي توش نديدم 

پس عيب از كله توئه نه؟ سياوش به اريا چشم غره رفت و با  -الت راحت باشه عيبي نداره خي

 نارضايتي سكوت كرد 

با باز شدن دانشگاه ها و سرگرم شدن سها دوباره همه چيز فراموش شد به اندازه اي خود را 

سرگرم درس و دانشگاه كرده بود كه هيچ كس دلش نمي امد تا مدتي شادي او را بر هم بزند . 

خانواده اش وقتي شادي او را در درس خواندنش مي ديدند سكوت مي كردند . از طرفي خانواده 

سياوش از اين تصميم راضي به نظر مي رسيدند و چون او سال اخر بود انها فكر مي كردند با پايان 

هم  زان سال ديگر هيچ مشكلي نخواهد بود سياوش نمي توانست بهانه تازه اي پيدا كند .  وانها با

وقت داشتند تا اسوده خاطر به زندگي خود بپردازند البته تا حدودي چون در اين ميان پروانه تنها 

كسي بود كه بيكار نمي نشست و مرتبا موضوع را ياداور مي شد اما سها و سياوش تنها به حرفهاي او 

وبا محيط استادان و  گوش مي دادند .   سها ترم اول را گذراند .  حاال ديگر كامال جا افتاده بود

شاگردان اشنا شده بود . اما او با مهسا كه يكي از دوستان قديمي اش بود و هميشه در كنارش با 

كس ديگري صميمي نبود  . سها همه جا با او بود .  در كالس و نزد استادان جايگاه به خصوصي 
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مي انگيخت . با همه داشت .  در درس و كالس هميشه اول بود به طوري كه حسادت همه را بر 

رقابت مي كرد . دلش نمي خواست از كسي چيزي كم داشته باشد به قدري كه هنگام درس خواندن 

اشتياق داشت كه همه را به وجد مي اورد . سر كالس بحث مي كرد و با همه به تبادل نظر مي 

ه به شتند . بين همپرداخت .  به قدري شيرين زبان بود كه همه از همصحبتي با او احساس رضايت دا

فلفل ريزه شهرت يافته بود . يك روز سر كالس وقتي درس تمام شد و استاد كالس را ترك كرد  . 

خسته نباشيد  -مشغول جمع اوري وسايلش بود كه يكي از همكالسهايش نزديكش امد و گفت: 

خانم كريمي بيمار  -امروز تنهاييد .  -ممنون اقاي صالحي  . شما هم همين طور .  -خانم راستين . 

همين طوري پرسيدم االن مي ريد  -نه چطور مگه .  -ديگه كالس نداريد؟  -هستند نمي تونند بيان . 

اينجا نمي شه . اجازه مي ديد  -بفرمائيد .  -بله .  -نه جايي كار دارم شما با من كار داريد؟  -منزل؟ 

 -متاسفم من نمي تونم بيام .  -از اينجا .  پاركي رستوراني جايي غير -مثال كجا ؟  -بريم بيرون . 

 مد شما كه جايي بگيد جا همين داريد كاري من با اگه شما صالحي اقاي ببينيد - …خانم راستين من

 به -.  اجازه با.  راحتيد خودتون جور هر -.  گم مي بعدا پس -.  نداره خوشي صورت نظرتونه

 -س خارج شدنش را از دانشكده مي ديد با خود گفت: كال پنجره از كامياب رفت سها وقتي.  سالمت

باال خره همه چيز رو مي گم . ******* شب در اتاقش نشسته بود و مشغول مطالعه بود . با ورود 

گير بيا ب -پروانه كتاب را بست . پروانه ليوان اب پرتقال را روي ميز گذاشت و نشست و گفت: 

بخور ببينم .  -نمي خورم از گلوم پايين نمي ره .  -بخور برات خوبه . با صداي گرفته گفت: 

درباره خودت .  -راجع به چي ؟  -سياوش اومدم باهات حرف بزنم .  -بله .  -داروهات رو خوردي؟ 

خي شو -پس براي همين پرسيديد داروهام رو خوردم مي خواستيد ببينيد سر حال هستم يا نه .  -

المتي عيد خب به س -پنج شنبه اين هفته عيد غديره .  -يد . بفرمائ -نكن گوش كن ببين چي ميگم . 

 شما مبارك

ا كي ب -پنج شنبه مي خوام قرار خواستگاري بذارم .  -ديگه چي شده ؟  -منظورم چيز ديگه است .  -

نه نيست . چند وقتيه حواست جاي  -پيش شما .  -با خاله ات ديگه . اصال حواست كجاست؟!  -؟! 

امسال سال اخرمه . سرنوشتم امسال رقممي خوره .  دوست ندارم با فكرهاي بي مورد  -ديگه است . 

از كي تا حاال اون بي مورد شده .  -كامال .  -نكنه منظورت از فكر بي مورد سهاست؟  -خرابش كنم . 

 ببين مامان شما كه تا -خجالت بكش اين حرفها چيه مي زني .  -سها از اولش هم بي مورد بوده .  -

 ما هم كه -حاال به خاطر من صبر كردين .  خب ترو به خدا يه شش هفت ماه ديگه هم صبر كنين . 

همين االن نمي خوايم جشن عروسي راه بندازيم . يه انگشتر مي بريم سها رو نشون مي كنيم وبعد 

شه درس من تموم بشه سها چي ؟ اون هم تا درسش تموم ن -از تموم شدن درست هم بقيه مراسم . 
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شما بذار من  -آخه چرا؟  -نه .  -چرا وقتي موافقت همه روببينه قبول مي كنه .  -قبول نمي كنه . 

درستم كه تموم بشه يه بهونه جديد ديگه پيدا مي كني .  -درسم تموم بشه بعد . خواهش مي كنم . 

م من نمي دون -سه . حاال تا اون موقع يك سيب كه بندازي باال هزار تا چرخ مي خوره تا به زمين بر -

خيلي خب تا پايان درست صبر مي كنيم  -بلع .  -فقط همين؟  -درس .  -علت اين همه تعلل چيه؟ 

ببينيم بازهم بهونه ديگه اي داري يا نه؟ وقتي مادر از جا برخاست و مي خواست از در اتاق خارج 

نيد . د به گفته اش عمل كسياوش فقط يادت باشه كه وصيت خان بابا چي بود شما باي -شود گفت: 

ت خان بابا ! هر چي مي كشم از دس -مادر كه رفت سياوش از عصبانيت مشتي بر ميز كوبيد و گفت: 

 تو مي كشم .  با اين رسم ورسومات مسخره ات  . من اين رسم رو از بين مي برم . 

 ************* 

چشم . زماني كه همه خارج شدند  -ارم . شما صبر كنيد كارتون د -بله استاد .  -خانم راستين .  -

اد وقتتون زي -نه .  -بيرون كه كاري نداشتيد .  -چشم .  -بفرمائيد بنشينيد .  -كنارش امد و گفت: 

همانطور كه مي دونيد امتحانات پايان ترم نزديكه .   -بفرمائيد خواهش مي كنم .  -رو نمي گيرم . 

نات بچه ها رو با يك سري تحقيقات و مطالب بيشتر اشنا كنم من دلم مي خواد تا قبل از شروع امتحا

از دست من  -بله اما به يك محقق خوب و با عالقه نياز دارم .  -چه خوب جدي مي گيد استاد؟  -. 

 عالقه -راست مي گد .  اصال باورم نمي شه!  -شما همون محقق هستيد .  -چه كمكي ساخته است؟ 

در بين بچه هاي ديگه شما از همه پر تالش تر و با عالقه تريد .  -رم . بله چه جو -مند كه هستيد . 

از  -نمرات ترم پيشتون هم نشون ميده خانمبا هوشو ذكاوتي هستيد مي تونيد از پسش بربيايد . 

 از همين فردا . براتون از -حاال از ي بايد شروع كنم؟  -تعارف نيست حقيقته .  -لطف شما ممنونم . 

ان تاتر وقت گرفتم بايد بريد باهاشون مصاحبه كنيد .  نظرشون رو در مورد سواالتي كه چند كارگرد

بهتون ميدم بپرسيد .  از كتابهايي هم كه در اين زمينه هستند مي تونيد استفاده كنيد . كتابخونه 

ني دو عي -تا بل از امتحانات .  -نتيجه تحقيقات رو كي بايد تحويل بدم؟  -دانشگاه همش رو داره . 

با اين كه فرصت كمي دارم ولي سعي ام رو مي كنم . اما استاد من  -بله مي تونيد؟  -هفته اينده ! 

تمام وقتهاي مالقات شما بعد از ظهر به بعد گرفته شده . ديگه مشكلي  -صبح تا ظهر كالس دارم . 

ون اورد و مقابل سها نه من اماده ام؟ استاد بلند شد و از داخل كيفش چند برگ كاغذ بير -نيست؟ 

اين هم شماره تلفن  -چشم .  -اينا سواالت شماست .  از همه همينا رو بپرسيد .  -گذاشت و گفت: 

 دمخو نباشيد نگران - …ولي استاد -منه . هر جايي به مشكل برخورديد با من تماس بگيريد . 

 -نها زندگي مي كنم . ت من …نيست مهم -.  نبود اين من منظور ولي -.  دارم مي بر رو گوشي

ين براي ا -براي چي!  -متاسفم .  -مي فهمم .  -ببخشيد ولي مثل اين كه سوء تفاهم پيش اومده . 
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 و كرد بلندي خنده استاد …خب گفتم شايد خدايي ناكرده -تنها بودن تاسف داره .  -كه تنهائيد . 

من اصال همسري  -نيد گيج شدم . ك باور -.  اومده پيش تفاهم سوء شما براي حاال نه نه -: گفت

ندارم . پدرم كه عمرشون رو دادند به شما  . با مادرم زندگي مي كنم كه اوال در طبقه پايينه وثانيا 

ايرادي نداره .  -به هر حال عذر مي خوام .  -غالبا خونه اقوام مهمونه . سها خنده اي كرد و گفت: 

هنوز از در خارج نشده بود كه استاد صدايش كرد  خب ديگه وقتتون رو نمي گيرم  . بفرمائيد .

دلم نمي خواد كسي از اين مسوليت اطالع پيدا كنه . تو دانشگاه هم  -بله استاد؟  -برگشت و گفت 

 چشم خيالتون -چيزي ازم نپرسيد .  اگر به مشكلي بر خورديد با همون شماره تماس بگيريد . 

چرا  -محوطه دانشگاه مهسا كه منتظرش ايستاده بود پرسيد:  بفرمائيد . در -راحت باشه . با اجازه . 

قبل از شروع شدن كالسيك سري اشكال داشتم گفت  -اينقدر دير اومدي استاد چه كارت داشت؟ 

خب  -كارت دارم .  -چه خبره؟  -سها امروز مي توني بياي خونه ما .  -بعد از كالس بهم مي گه . 

نمي تونم مهسا جون كار  -خوب بيا خونمون مي گم ديگه .  -ا؟ چر -آخه نمي شه .  -االن بگو . 

 -راستش االن كه تو باال بودي صالحي اومد پيش من .  -دارم بايد برم جايي  . االن اگه بگي بهتره . 

 خواست من از …همه چيز به تو ربط داره . اون از من خواست -خب اين چه ربطي به من داره؟ 

خب چرا به  -و صحبت كنم . مي خواد اگه اجازه بدي با تو صحبت كنه . ت با اش باره در تا …تا

اون طور كه اون مي  -گفت هر بار اومده با تو صحبت كنه تو فرصت ندادي .  -خودم نگفت؟ 

مي خواست تو پارك و رستوران چه مي  -مگه اون چه جوري ازت خواسته .  -خواست درست نبود . 

بزنه . فكر كرده منم از اون دسته از ادمهايي هستم كه مي تونه  دونم اين جور جاها با من حرف

 راضي وت اگه تا خواسته من از.   نيست اينطوري اصال اون كني مي اشتباه تو سها نه نه - …طرح يك

 از بخ خيلي -: گفت فكر كمي از بعد سها.  خواستگاري بياد زد حرف باهات كه اين از بعد.   باشي

الن ا -چرا؟  -ه حرفي داره بياد به خودم بگه . البته االن نه .  دو هفته ديگه . اگ بگو بهش من قول

باشه من بهش مي گم . ان روز تا شب كامياب صالحي عجيب فكر سها  -كار دارم بعدا بهت مي گم . 

را مشغول كرده بود . او با وجود سياوش حق نداشت در خانه از كس ديگري حرف بزند . هيچ گاه 

شت خواستگاري غير از خاله اش پا در خانه انها گذاشته باشد . اما بايد به اين وضع خاتمه مي ياد ندا

داد . بايد همه چيز را مي گفت .  با خود گفت))باالخره بايد يك روز حرفم را بزنم . بايد بگويم كه 

 گفت . (( سياوش را نمي خواهم .  ديگر بهونه گيري كافي است هر چه زودتر همه چيز را خواهم 

بعد از ظهر زماني كه از دانشكده بيرون امدند اريا در حالي كه در ماشينش را براي سياوش باز مي 

حوصله منو نداري يا  -حوصله ندارم .  -چرا؟  -نه .  -امروز مياي ناهار بريم بيرون؟  -كرد پرسيد: 

يعني حوصله من رو هم  -. حوصله هيچ كدوم رو  -حوصله بيرون رفتن رو يا حوصله ناهار خوردن؟ 
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 متوجه كه اين مثل -.  كردي قاطي شده چت دوباره تو ميگم - ؟ بابا ميگي چي …آآ -نداري! 

 ور امتحانات تو بخوريم ناهار بريم اگه يعني -.  شه مي شروع ترم امتحانات ديگه روز دو نيستي

ن پس براي همينه كه آها -.  خورم مي حرص دارم من كن بس رو شوخي آريا - كني؟ مي خراب

من فقط  -هستم . سياوش تو دوباره چت شده؟  -ميشه يكبار جدي باشي؟  -ميل به غذا نداري . 

 -براي فرار . امتحانام تموم بشه اينا كارشون رو شروع مي كنن .  -براي چي؟  -يك ماه وقت دارم . 

. خب  تنبل -نه .  -ج كني؟ ببينم تو مگه هنوز بهشون نگفتي كه فعال چهار سال نمي توني ازدوا

تازه اگرم بگم فكر مي كني چي ميشه؟ بعد  -بگو عرضه اش رو ندارم .  -نمي تونم .  -بجنب ديگه . 

از يك دعواي مفصل دستور نامزدي رو صادر مي كنن و مي گن بعد هر وقت تونستيد ازدواج كنيد . 

توران كه رسيدند آريا ماشين را پارك خدا كنه . مقابل رس -نگران نباش همه چيز درست مي شه .  -

 -حاال براي مدت كوتاهي هم كه شده از فكر بيا بيرون بذار ناهار بهمون بچسبه .  -كرد وگفت: 

باشه . بعد از چند دقيقه كه آريا براي شستن دست و رويش رفته بود امد و مقابل سياوشنشست و 

چي مي  -نه خودت بگو .  -فارش ندادي؟ س -در حالي كه از روي ميز دستمال بر مي داشت گفت: 

باز كه توهمي . بخند پسر بذار بهمون خوشبگذره . بخند . بخند  -هر چي تو بخوري .  -خوري؟ 

از دست تو . در همين هنگامگارسون كنار ميزشان امد و  -ديگه . سياوش به اجبار خنديد وگفت 

ه سمت او گرداند و سفارش بهترين غذاي گفت: اقايون چي ميل دارند؟ اريا نگاهش را از سياوش ب

خب حاال شدي  -رستوران را داد . بعد هم براي انكه سياوش را از ان حال وهوا خارج سازد گفت: 

همون سياوش قديم همچين قيافه گرفته كه هركي ندونه فكر مي كنه مادر فوالدزره رو مي خوان 

يعني تو دلت براي اون هم  -هم براي سها .  نمي دوني چقدر ناراحتم .  هم براي خودم -بهت بدن . 

من سها رو دوست دارم و براش احترام زيادي قائلم . اما فقط به عنوان يك دخترخاله .  -مي سوزه؟ 

 -ائن فاميل منه هم خون منه ولي نمي ذارن هيچ كس نمي ذاره اين احترام همين طور باقي بمونه . 

تو هم حاال هي پز ازاد  -ظي وبه اسارت سالم كني . خب پس يواش يواش بايد با ازادي خداحاف

سياوش جان من  -يعني چي ؟  -فكر كردي پسر من از همه اسير ترم .  -بودنت رو به من بده . 

 وذيم اي …ببينم نكنه تو هم -اسيرم اما نه مثل تو .  با دل و جونم .  با تمام احساسم اسير شدم . 

نه  -خبري هم شده؟  -خب براي اين كه نپرسيدي .  -من نگفتي؟  به چيزي چرا افتادي گير باالخره

 -پس تو كه بي عرضه تر از مني .  -نه .  -خودش هم مي دونه .  -بابا هنوز هيچ كس خبر نداره . 

خب بگو ببينم اين دختر شاه پريون كه اينجوري قلب سنگ تو روفتح كرده  -من منتظر فرصتم . 

بي صبرانه منتظر شنيدن اسمش هستم . اريا دستش را روي  -ي؟ خيلي دوست داري بدون -كيه؟ 

  بگو ديگه . -بيا جلو . سياوش هم به گفته او عمي كرد و گفت:  -ميز گذاشت جلو امد و گفت: 
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سها! ناگهان خنده از لبان سياوش محو شد . انگار سطل اب يخي را روي سرش خالي  -اسمش چيه؟ 

 گارسون امدن با بگم؟ چي دونم نمي - چطوره؟ اره - سها؟ …س -كرده بودند . با لكنت پرسيد: 

 اهر ودر نشد بدل و رد انها بين ديگري حرف هيچ بودند انجا كه وقتي تا ماند تمام نيمه انها حرف

 نشونم هك پارسال از -.  سها به تو عالقه - چي؟ - افتاد؟ اتفاق اين چطور -: پرسيد سياوش بازگشت

نشسته . يه لحظه هم از تو فكرم بيرون نمي ره .  يك سال با خودم كلنجار  دلم به بدجوري داديش

رفتم . همش با خودم گفتم)) اريا بگذر اريا از اين عشق بگذر يك فاميل رو بهم مي ريزي  . ولي 

اينقدر با خودم مبارزه كردم تا فقط بتونم جلوي تو حفظ ظاهر كنم . تا تو چيزي  -نتونستم . (( 

ديگه امروز نتونستم جلوي خودم رو بگيرم . مي دونم االن مي گي چقدر بي معرفتي . اما نفهمي ولي 

به خدا اينطور نيست .  اين مدت صبر كردم تا اگر توفقط ذره اي به سها عالقه پيدا كردي من همه 

دم يچيز رو فراموش كنم . ولي تو روز به روز بي القه تر شدي .  وقتي امروز اين حرفها رو زدي فهم

سها هنوز نتونسته تو قلبت جا باز كنه .  گفتم دل به دريا بزنم و همه چيز رو بگم . باالخره يك 

چيزي ميشه .  سياوش بيا با هم روراست باشيم اگه تو نمي خواي به تور بندازيش بذار من صيادش 

ري مي خواي با من اصال حرفي ندارم . ولي تو چه جو -باشم . به خدا قول مي دو صاد خوبي باشم . 

 -يه كاريش مي كنم . هيچ مشكلي نيست كه بي راه حل باشه .  تو كمكم مي كني؟  -اينا دربيافتي؟ 

 -سيا از دست من ناراحت نيستي؟  -تا اخرين لحظه به من اعتماد كن . فقط اميدوارم موفق بشيم . 

من برات هر  -ازت ممنونم .  -نه چرا بايد ناراحت باشم . تو لياقت سها رو داري اونم همين طور . 

 كاري بكنم كم كردم . ******************** 

قبل از اين كه كارمون رو شروع  -قبل از شروع درس استاد فردمنش رو به بچه ها كرد وگفت: 

كنيم مي خوام چزي رو بهتون بگم . سپس جزوه اي را باال برد و گفت: از روي اين جزوه ها بايد به 

ر بشه . قبل از امتحاناتتون نگاهي بهش بندازين در اينده هم حتما به دردتون مي تعدادتون تكثي

خوره . شاگردان هر كدام درباره جزوه چيزي مي پرسيدند كه باعث شلوغي كالس شده بود استاد 

يكسري تحقيقات مفيد كه زحمتش رو خانم راستين كشيدند وبا چند  -انها را ساكت كرد و گفت: 

صاحبه كردند . خيلي مفيده . حتما بايد داشته باشيد . نگاهها به سوس سها چرخيد .  كارگردان هم م

همه متعجب او را نگاه مي كردند .  مثل هميشه او از بقيه پيشي گرفته بود اقاي فردمنش نظر همه را 

خانم راستين واقعا زحمت كشيدند .  من از ايشون خيلي خيلي متشكرم  -به خود جلب كرد و گفت: 

. بعد از پايان ساعت درسي هم يك نفر نماينده بشه اين رو براي همه زيراكس بگيره . و بعد شروع 

به كارش كرد . بعد از اتمام ساعت درس كالس را ترك كرد . دانشجويان همه مشغول جمع اوري 

وسايلشان شدند سها نيز مشغول جمع كردن كالسورش بود صدايي از پشت سر توجه اشرا جلب 
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ما او همان طور كار خود را انجام مي داد .  يكي از شاگردان پسر كالس كه به مشكل سازترين كرد ا

 همگي ساكت باشيد مي خوام يه -شاگرد كالس شهرت داشت باالي صندلي ايستاد وفرياد كشيد: 

چيزي بگم . ووقتي سكوت همه را ديد از باالي صندلي پايين پريد وهمين طور كه به طرف سها مي 

بچه ها امروز به غير از درس يك چيز ديگه هم ياد گرفتيم . همه پرسيدند: چي؟ او  -گفت:  رفت

خودشيريني ديديد امروز بعضي ها چطور تونستند  -همان طور كه پشت سر سها ايستاده بود گفت: 

م هتو دل استاد جا باز كنن و نمره اخر ترمشون رو از االن بگيرند يادتون باشه از اين به بعد ما 

همين كارو بكنيم . سها كه از عصبانيت خون به چهره اش دويده و قرمز شده بود . بدون توجه به او 

 -كالسورش را برداشت وبه طرف در كالس حركت كرد ولي مجيدي هنوز داشت ادامه مي داد: 

ي اديديد بچه ها ديديد حقيقت چقدر تلخه . از كجا معلوم پشت اين خود شيريني مساله هاي ديگه 

نباشه . سكوتي در كالس حكمفرما شد . همه متعجب به انها مي نگريستند سها ديگر نتوانست خود 

را كنترل كند برگشت و با تمام نيرو كالسورش را در دهان او كوبيد و با همان حالت گفت: اين رو 

ند ت كزدم تا ياد بگيري ديگه تهمت نزني . كالسورس را از روي زمين برداشت و تا خواست حرك

كجا داري ميري وايسا جوابت روبدم . سها با شجاعت برگشت  -مجيدي با دهاني پر از خون گفت: 

 هحوال را ان خواست تا و برد باال را دستش …اين كار رو -مثال چه كار مي خواي بكني؟  -و گفت: 

ه ك باشي غيرت بي بايد خيلي -: گفت و گرفت هوا در را او دست ديگر دستي كند سها صورت

كامياب توبرو كنار دخالت نكن . كامياب بي توجه به حرف  -دست روي يك خانم بلند مي كني . 

البد احساس مردي هم مي كني كه زورت رو به يك ضعيف تر از  -اودستش را پايين اورد وگفت: 

خودت نشون ميدي . خيلي مردي جون خودت . وبعد از حرصش دست او را فشار داد .  به طوري 

آخ دستم رو شكوندي . ول كن . دستش را را كرد و رو به سها  -داي مجيدي درامد و گفت: كه ص

ت بدجور واسه خود -نه صبر كن .   سها ايستاد و او گفت:  -خانم راستين شما بفرمائيد .  -گفت: 

هر غلطي دلت  -دردسر درست كردي فلفل ريزه . خودت مي دوني چقدر شايعه سازي راحته . 

ن من از هيچچيز نمي ترسم . اين را گفت واز كالس ارج شد و به سرعتبه حياط دويد . خواست بك

حتي در مقابل يكي از شاگردان كه براي زيراكس رفته بود ناايستاد تا جزوه هايش را تحويل گيرد . 

با چشماني گريان وارد حياط شد . با مهسا روي نيمكتي نشست و دور از چشم همه اشك ريخت . 

عيب نداره سها تو رو خدا گريه نكن .   -ه ديد او ارام نمي گيرد سعي كرد دلداريش دهد . مهسا ك

تو اگه جاي من بودي چه كار مي كردي .  نديدي چطور به خودش  -اگه كسي ببينه خوب نيست . 

صالحي هم خوب حالش رو جا اورد . مجيدي  -اجازه داد هر چي دلش خواست جلوي همه بهم بگه . 

نگران نباش .  اگه كسي از  -مي ترسم كاري دستم بده .  -ز اول چشم ديدن تو رو نداشت . اصال ا
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برخورد امروزش با خبر بشه مطمئن باش اونو مورد بازخواست قرار مي ده  . تو كه كاري نكردي كه 

 ابخواي ناراحت باشي فقط از حقت دفاع كردي . بعد از ظهر كه از دانشگاه بيرون رفت تا مسيري ب

مهسا همراه بود وسپس خداحافظي كرد و به سمت خانه به راه افتاد داخل خيابان ناگهان ماشيني 

جلوي پايش ترمز كرد . از ترس اينكه مبادا باز مجيدي برايش درد سر درست كرده باشد چند قدم 

ر شيد اخانم راستين لطفا سو -عقب تر رفت اما اين بار استاد فردمنش از ماشين پياده شد و گفت: 

كارتون دارم . سها كه به شدت از دست او عصباني بود بي جواب به راهشادامه داد استاد دوباره 

خانم راستين با شما هستم سوار شيد . ولي سها بدون توجه به او به راه خود ادامه داد . استاد  -گفت: 

با شما نيستم چرا مگه من  -سوار ماشين شد و در حالي كه اهسته كنار او حركت مي كرد گفت: 

راي ب -زشته همه دارن نگامون مي كنن . لطف كنيد سوار شيد .  -دلم نمي خواد .  -سوار نمي شيد؟ 

به خدا اگه سوار نشيد اخر ترم مي  -من با شما كاري ندارم .  -كارتون دارم .  -چي بايد سوار شم؟ 

 -انم راستين خواهشمي كنم سوار شيد . خ -ايرادي نداره .  -بله .  -تهديد مي كنيد؟  -اندازمتون . 

 -هر جور دوست داريد فكر كنيد . فقط سوار شيد . انگش نماي مردم شديم .  -حاال بهتر شد . 

باشه . وقتي سوار شد هنوز عصبانيتش كم نشده بود . اما رامين  -بسيار خب ولي زياد نمي مونم . 

نم تمام جريانات امروز رو برام از اول خواهش مي ك -بدون هيچ توجهي شروع به صحبت كرد . 

من  شما كه مي دونيد چرا از -چرا بود .  -اتفاق مهمي نبود كه الزم به توضيح باشه .  -توضيح بديد . 

استاد من واقعا از دست شما عصباني ام . يك گله  -دلم مي خواد از زبون شما بشنوم .  -مي پرسيد؟ 

شما شما از من خواستيد كه در مورد تحقيق چيزي به  -؟ افرين براي چي -بزرگ ازتون دارم . 

كسي نگم  . منماين كارو كردم  . اما خودتون امروز همه چيز رو خراب كرديد . شما باعث شديد به 

خانم  -من ديگه نمي تونمتو روي بچه ها نگاه كنم .  -چرا اينجور فكر مي كنيد؟  -من تهمت بزنند . 

ه شما جاي من نيستيد تا بفهميد من االن چ -نداشتم اينطوري فكر كنيد . راستين اصال از شما توقع 

جاي شما نيستم ولي كامال متوجه هستم چي ميگيد . من اگه گفتم شما در طول تحقيق  -حالي دارم . 

به كسي چيزي نگيد به اين دليل بود كه نمي خواستم بچه هاي ديگه از من گله كنند كه چرا اين 

استاد پس شما به خاطر منافع خودتون از من خواستيد به كسي  -هده اونا نذاشتم . مسوليت رو به ع

چيزي نگم نه به خاطر خودم . شما غرور و شخصيت و موقعيت من رو زير پاي خودتون له كرديد . 

همين جاست كه مي گم اشتباه فكر مي كنيد . امروز وقتي توي كالس اون اتفاق افتاد رئيس  -

ه چيز مطلع شد وفهميد مقصر اصلي كي بوده احضارش كرد و يكسري مجازات دانشگاه از هم

سنگين براش در نظر گرفت واز من خواست تا با شما صحبت كنم وتازه خواست از شما تشكر كنم 

شما  -بچه ها چي ؟  -كه اين جور با اين عمل برخورد كرديد  . حاال ديديد نگراني شما بي مورده . 
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ني ديگه يع -يد بچه ها چطور به وجودتون افتخار كردند .  مخصوصا دوستانتون  . امروز نبوديد ببين

نمي دونيد تواين چند ساعت چه اعصابي از  -از اولش هم مشكلي نبود .  -مشكلي پيش نمي ياد . 

حاال كه همه چيز تموم شد . با اين كار امروزتون حساب كار بقيه هم دستشون اومد  -من خرد شد . 

اد من از اين اخالقها ندارم كه بخوام مدام با كسي جروبحث كنم يا خدايي ناكرده دست روي است -. 

كسي بلند كنم . ولي امروز جلوي همه بچه ها تهمت بزرگي به من زده شد .  ديگه نتونستم خودم رو 

ت حق داشتي  . حاال ديگه نمي خواد خودت رو ناراحت كني . بعد از داخل داشبور -كنترل كنم . 

اشكهاتم پاك كن . ديگه نمي خوام چهره ات  -ماشين دستمالي دراورد و به دست سها داد و گفت: 

رو اينجوري ببينم . هركسي اينطور ببينتت فكر مي كنه چيزي بهت گفتم كه اينجوري مثل ابر بهار 

از  -؟ فهميديد رو امروز موضوع از كجا از شما استاد راستي.  بخشيد مي …چشم -گريه مي كني . 

اينجا ! وسط  -در هر حال مي بخشيد عذر مي خوام حاال اجازه مي ديد پياده شم .  -زبون هواداران . 

مي ترسي خونتون رو  -مزاحمتون نمي شم . خودممي رم .  -خيابون .  اگه اجازه بديد برسونمتون . 

ن م . حاال ميگي خونتوبه وقتش چش -افتخار به ما بديد خوشحال مي شم .  -اد بگيرم مهمون بشم . 

كجاست يا نه؟ سها ادرس را داد و سكوت اختيار كرد  . مدتي بعد استاد مجددا سكوت را شكست و 

بذار يه حقيقتي رو بگم . تو با اين تحقيق رو سفيدم كردي نشون داداي كه مي تونم از اين  -گفت: 

 تونم به جاهايي كه خودم برايبه بعد روت حساب كنم و تحقيقات بزرگتري رو بهت بدم .  حتي مي 

چرا باهام تماس  -ممنون .  -تحقيقمي رم ببرمت . برات خوب و مفيده .  به درد اينده ات مي خوره . 

آخه به مشكلي برنخوردم . همه چيز حساب شده  -در مورد تحقيق .  -براي چي !  -نگرفتي ؟ 

امتحانات هم چند تا وقت مصاحبه ديگه بعد از  -ودقيق بود و شما خوب برنامه ريزي كرده بوديد . 

از بعضي از كارگردانها و بازيگران برات مي گيرم .  تو واقعا لياقتش رو داري . از االن دارم بهت مي 

راست  -استاد از اين بيشتر خجالتم نديد .  -گم در اينده يكي از كارگردانهاي بزرگ تاتر ميشي . 

 متر اين استاد …متوجه هستم -همه چيز روواضح مي گم .  مي گم . باور كن  . من اهل دروغ نيستم

 االح.  كنيد تحمل رو من قيافه سال ترم اخرين تا محكوميد شما نه - داريم؟ درس شما با ما كه اخره

 راست - . هستيد دانشگاه استادهاي بهترين از يكي شما.  استاد چيه حرفها اين -.  هستم شما با حاال

ببينم بچه هاي دانشكده بهت  -ما ادم ركي هستم . حرفم رو راحت مي زنم . ش مثل هم من - ميگي؟

خنده داره؟ ناگهان  -فلفل ريزه . رامين با صداي بلند خنديد . سها متعجب پرسيد:  -چي ميگن . 

رامين ساكت شد و با دستپاچگي گفت: نه نه ناراحت نشو  . شما هميشه براي من خانم راستين بوده 

باز هم ازتون عذر مي خوام .  -ي به مقصد رسيدند سها از ماشين پياده شد و گفت: وهستيد . وقت

خواهش مي كنم .  كاري نكردم .  در ضمن بار اخرتون باشه  -خيلي ممنون از اين كه منو رسونديد . 
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چون كاري نكرديد كه الزم باشه عذر خواهي كنيد . به  -چرا؟  -از من معذرت خواهي مي كنيد . 

 خداحافظ .  -ده سالم برسون . خداحافظ . خانوا

با شروع امتحانات سها كامال مشغول شدهبود به طوري كه از طرح هاي مادر و وقايع خانه كامال بي 

 خبر بود با موفقيت همهامتحانات را پشت سر گذاشت 

 روز اخرامتاحانات زماني كه خواست از دانشكده بيرون بيايد 

 گفت: مهسا به او نزديك شد و 

 سها كجا داري ميري؟ -

 خونه -

 مگه يادت رفت امروز با صالحي قرارمالقات داري؟ -

 قرار ! -

مگه ماه پيش نگفتي تا امتحانات تمومنشه نمي خواي باهاش حرف بزني گفتي اخرين امتحان . خب -

 امروز هم وقتيه كه خودت تعيينكردي 

 راست ميگي يادم نبود حاال كجاست؟ -

 الس گفت بيا تا بهت بگم صبر كني تابياد تو ك-

 نه من ميرم تو كالس -

 باشه پس من همين جا منتظر ميمونم -

 سعي ميكنم زود بيام -

وقتي كنار در كالس رسيد كامياب پشت بهدر مقابل پنجره ايستاده بود چند ضربه اهسته به در زد و 

 او به تصور انكه مهساستسريع برگشت و با عجله گفت: 

  …چي شد خانم-

 وقتي سها را ديد خود را جمع و جور كردو گفت: -

 ا شمائيد خانم راستين مي بخشيد منمنتظر دوستتون بودم -

 ايشون پايين هستند ترجيح دادم خودمبيام -

 هر جور شما دوست داريد من زياد وقتتونرو نميگيرم -

ار پنجره با فاصله اي نسبتا زياد نشستند سها همان جا روي اولين صندلي و كاميابروي صندلي كن

 كامياب بعد از مدتي سكوت گفت: 

 نميدونم خانم كريمي تا چه حد براتونتوضيح دادند -

 ايشون چيز زيادي به من نگفتند -
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تو اين مدتي كه با هم همكالس بوديم فكرميكنم تا حدودي خصوصيات اخالقي من دستتون اومده -

 باشه 

 بله -

مزاحمت براي شما ندارم هدفم ازاين ديدار اين بود كه اگه اجازه بديد خدمتتون برسم  من قصد-

 گفتم اول با خودتون صحبت كنم 

 حقيقتش االن نمتونم بهتون جواب بدمبايد اول با پدر و امدرم صحبت كنم -

 ولي سال كه تموم شد -

 ري نياز دارم در هر حال من نميتونم به اين زوديهاجواب بدم به زمان بيشت-

 مثال تا كي؟ -

 نميدونم شايد يه سال دو سال . شايد هم تااخر درسم -

 چرا اينقدر طوالني؟ -

 از من نخوايد توضيح بدم در حال حاضرمشكلي دارم كه بايد حلش كنم -

 مشكل من هستم؟ -

 چرا اين حرف رو ميزنيد مشكل من برداشتنمانع از سر راه شماست -

 خانوادتون سنگينه من حرفيندارم تمامش رو ميپذيرم اگه شرايط -

 اينطور نيست شما فقط مدتي صبر كنيدالبته اگه مايلييد -

 صبر ميكنم فقط اميدوارم بي نتيجه نباشه -

 نمي تونم بهتون جواب قطعي بدم -

 غير از مشكلي كه داريد خودتون چي؟خودشما منو قبول داريد -

 له تا حدي كه ميشناسمتون ب-

 باشه صبر ميكنم فعال عجله اي ندارم -

 خيلي خب پس خداحافظ -

 تعطيالت خوش بگذره -

 براي شما هم همينطور خداحافظ -

 به سالمت -

تمام روز با خود كلنجار رفت كه موضوع راچگونه مطرح كند . شب هنگام شام پرويز كه او را در 

 فكر ديد پرسيد 

 چرا شامت رو نميخوري؟ -
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 شتها ندارم ا-

 تو كه از ظهر كه اومدي چيزي نخوردي -

 گرسنه ام نيست -

 سها اتفاقي افتاده -

 نه -

 پس چرا ناراحتي -

 من ناراحت نيستم -

 عيب نداره پرويز جان تا چند دقيقه ديگهناراحتيش از بين ميره -

 چطور -

 اري پروانه امروز زنگ زد و گفت پنج شنبههفته ديگه ميان خواستگ-

خوب چي -شما چي گفتيد -براي كي؟خب براي تو ديگه ميخوان بيانصحبت كنن -براي كي مامان -

سوال براي -ولي شما كه از من سوال نكرديد -بايد ميگفتم؟گفتم تشريف بيارينمگه قرار بود نيان 

انيت بچي؟اين مهمونيها همشتشريفاته تو و سياوش خيلي وقته نامزديد ناگهان از جا پريد با عص

اين كه من  .  سياوش نامزديم -چي دخترم -اين حقيقت نداره -دستش رابر روي ميز كوبيد و گفت 

-مامان شما چرا با من هماهنگ نكرديد چرابه من نگفتيد -سها تو چته چرا اين جوري ميكني -بابا 

ون نه خاله ميخواد بياد خوب بياد قدمش رو چشمولي فقط به عنوان مهم-من چي بايد ميگفتم 

من االن اصال امادگي ندارم امادگي هيچچيزو ندارم بگيد -اصال معلوم هست چي ميگي -خواستگار 

 هن- گفت اتاقشميرفت طرف به و ميكرد گريه كه حالي در و- چيز همه…بعدا به خاطر همه چيز 

-ابم وبخ برم ميخوام خوبم من- نيست خوب حالت سها- بگيدنيان خدا رو تو نيان فعال نيان بگيد

 نميدونم چند وقته چش-ولش كن سودابه بذار بره بخوابه اصالحالش خوب نيست -سها صبر كن 

-قول دادم تا درسش تموم نشه حرف ازازدواجش زده نشه -چه قولي -من بهش قول دادم -شده 

اون اينجور ميخواد ولش كنيد بابا بذاريددرسش رو بخونه -ولي تو گفتي وقتي دانشگاه قبول شد 

-پرويز تو چرا چيزي به من نگفتي؟ حاالمن جواب پروانه رو چي بدم -ه اش رو خراب نكنيد روحي

اون رو بسپار به من سياوش خواست كه از خانه خارج شود كهپروانه از اشپزخانه بيرون امد و گفت: 

 هچ-اگه قرلرت دير نميشه بيا بشين چند لحظهكارت دارم -با اريا قرار دارم -كجا داري ميري؟ -

-ي شب جمعه كه برنامه اي ندار-بفرمائيد -چشم روي صندلي نشست و گفت -تو بيا بشين -كاري 

ديروز زنگ زدم قرار خواستگاري -ديگه چه خبره -ميخوايم بريم خونه خاله ات -نه چطور مگه 

 رفح- بزنم حرف ميديد اجازه- كهنميپذيرم نيار اي بهونه هيچ ديگه سياوش- …مامان-گذاشتم 
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-ا چر-من فعال نميتونم ازدواج كنم -خب بگو -نه اين بار بهونه نميگيرم -ونه گيري نه به اره

ببينيد مامان من وقتي وارد دانشگاهپرواز شدم به اون صورت از -بگو -ميذاريد از اولش براتون بگم 

مطلبي كه االن ميخوام بگم اطالع نداشتم . اما كمكم متوجهشدم كساني كه تو اين رشته تحصيل 

يعني چي؟اين حرفا چيه ميزني؟اين -ميكنن بعد از اتمامش نبايد تا چهار سال ازدواجكننند 

چون -نتونستم گفتم اگه بگم باور نميكنيد -چطورقانونيه؟تازه اومده؟چرا تا حاال چيزي نگفتي؟ 

ه ب بهونه داشتي نه؟ولي حاال كه درستتموم شده بهونه ها ته كشيده داري از نو شروع ميكني نميخواد

حتياج من ا-من دروغ نميگم شما ميتونيد بريد از هركسي كه دوست داريد بپرسيد -من دروغ بگي 

به شهادت كسي ندارم ديگهنميتونم قرارو بهم بزنم ميدوني اين دفعه چندمه ميگم ميام و مراسم 

ل سا يعني شما از من ميخوايد همه چيزوناديده بگيرم اين همه-بهم ميخوره اينبار ديگه نميشه 

سها هيچ و پوچ نيست -درس خوندم كه به اينجا برسم حاال سر هيچ و پوچ همه چي روزير پا بذارم 

چرا متوجه نيستي مادر؟من اگه ازدواجكنم نمي تونم كار كنم  . يعني اين -اون بخشي از زندگيتوئه 

؟اين همه اين چه حرفيه -خوب نكن از مدرك زبانت استفاده كن برودرس بده -اجازه رو ندارم 

سال تالش كردمتموم اون درسها روبا عشق وعالقه خوندم كه اين روزهارو ببينم حاال به همين 

همين سهائي كه دوست داريد -پس سها چي؟از اون به راحتي مي گذري -راحتيازش بگذرم 

عروستون بشهو در اينده دوست داريد تو خونه پسرتون بياد بايد از لحاظ مادي تامين باشه يا 

-بله -سال؟! 4-صبر -حاال كه چي؟چيكار ميشه كرد -؟منكه نمي تونم نون و عشق بهش بدم؟ نه

خاله و پرويز خان انسانهاي فهميدهايهستن تازه تا اون موقع درس  -جواب خاله ات رو چي بدم؟ 

ممكن باور نكنه كه -من ديگه چرا؟ -تو خودت هم بايد با سها صحبت كني -سها هم تموم شده 

-برو ولي زود برگرد -اگه قبول نكرد چشم براش ميگم . حاالاجازه ميديد برم؟ -هم داره  البته حق

به سالمت طاقت در خانه ماندن را نداشت صبح بلندشد و بيرون رفت تا سري به  -چشم با اجازه 

دانشكده بزند ظهر وقتي بازگشت پروانه در منزلشان بودوارد شد و خيلي سرد سالم كرد و به 

يم سها چرا اينجا نشسته اي بيا بر-فت چند دقيقه اي گذشته بود كه ساناز واردشد و گفت: اتاقش ر

عيب نداره بذار بشه اينقدر -خاله ناراحت ميشه بلند شو بيا -نه ساناز جون اصال حوصله ندارم -

ي اره ميدون-منو -ولي من ميخوام خوشحالت كنم -ناراحتمميكنه بذار يه بار هم خودش ناراحت بشه 

خاله امروز گفت سياوش گفته فعال تاچهار سال نميتونه ازدواج -جدي! -قرار خواستگاري بهم بخوره 

من كه نفهميدم ولي مثل اينكه قانونكارش اينه سها از خوشحالي بلند شد و ساناز را -چرا؟ -كنه 

ه كهمون عروسكي -به خاطر اين خبر خوشت يه جايزه خوب پيشمن داري -دربغل گرفت و گفت: 

اي وروجك پس خبر دادنت -قولش رو دادي؟ سها نوك بيني ساناز را گرفت تكاني داد وگفت: 
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ت باشه خيالت راح-سها قول ميدي به كسي نگي من چيزي بهتگفتم؟ -الكي نبود باشهبرات ميخرم 

خت اباشه من ميرم تو هم زود بيا مقابل ايينه ايستاد و نگاهي به چهره اشاند-حاال تو برو منم ميام 

رنگ چشمان سبز و خوشرنگش به يكياره شفافتر شده بود و ميخنديد از خوشحالي درپوستش 

نميگنجيد هيچ خبري برايش از اينخبري كه ساناز داده بود خوشاينتر نبود چهر سال موقعيت خوبي 

بود كه اهدافش را بهمقصد رسانده و حاال ميتوانست موضوع خواستگاري كامياب را مطرح كند بايد 

همه كارهارا از روي صبر و حوصله و با دقت انجام ميداد با همان چهره خندان نزد بقيه رفتپروانه كه 

خوش -نه خاله جون -سها جون خاله خيلي شاد شدي تو اتاقجادوت كردند؟ -چهره او را ديد گفت: 

قب ع هيچي خاله ميدوني عروسيت-مگه شما چتونه؟ -به حالت كه حداقل خوشحالي مثل من نيستي 

عيب -عيب نداره خاله جون -به خاطر كار سياوش تا چهارر سال بايدصبر كنيم -براي چي؟ -افتاد؟ 

اين جوري من هم به درسم مسرسم حاال تاچهار سال ديگه كسي -نداره از ديد من كه همش عيبه 

-يد ببخش- ا سها قرار نشد از اين حرفا بزني-چه ميدونه چه اتفاقي ميافته شايد من افتادم و مردم 

قول ميدي صبر كني؟ اين سوال برايش تازگي نداشت ترجيح دادجواب ندهد سرش را پايين 

سكوتت عالمت رضايته نه؟ اما -انداخت پروانه كه از اين سكوت او برداشت ديگري داشت گفت 

 زبان سها ياري نميكرد كه بگويد نهبگويد اين بار اينطور نيست پروانه بلند شد و كنارش نشست و

راستي سها جون يادم رفت بهت -قربون تو عروس خوشگام برم موقع رفتن پروانه گفت: -گفت: 

سيامك ميخواد باد اينجا ميدوني كهكنكورش نزديكه گفت كه اگه سها -بله -بگم فرداخونه هستي؟ 

ولي خاله جون من كنكور هنر -وقت داشته باشه باد كمي درباره سواالت كنكور پارسال بپرسه 

چه -كردهبودم تا اونجايي كه من ميدونم سيامك قرار نيست كه در اين رشته شركت كنه شركت 

باشه بگيد بياد ببينم چي كار -ميدونم خاله جون من كه سر در نميارمگفت اينجوري بهت بگم 

خداحافظ سها هيچ منظور خالهرا از امدن سيامك دركنكرد روز -قربونت برم خداحافظ -ميتونمبكنم 

غول صحبت با تلفن بود سيامك امد و سودابه او را به سالن دعوتكرد بعد از قطع تلفن بعد كه مش

من هميشه -چطوري سيامك؟مگه كاري داشته باشي از ماياد كني -سها كنارش نشست و گفت 

اوه اوه مثل بزرگترها حرف ميزني -يادتون هستم وولي وقتندارم در ثاني نميخوام مزاحم شما بشم 

فرين ببين چه تيپي هم زده ببينم از سر قرار اومدي سيامك سرخ شد و سرش را خيليمرد شدي ا

ست نه اصال اين طور ني-ييخشيد ناراحتت كردم -پايين انداخت سهاكه متوجه حالش شده بود گفت: 

تو خودت ميدوني كه من به اندازه -ناراحت نشدم باور كن -پسر خاله عزيزم معذرت ميخوام -

حاال از دست من -ممنون -هيچ وقت برادري نداشتم تو براي من يه برادري  يهبرادر دوستت دارم

من  سيامك جون تو كه ميدوني-راستش ميخواستم از كنكور سال پيش بپرسم - ;چه كمكي بر مياد
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-اونها هم خوب بود دوست داري يه سريكتاب تست بهت بدم -عمومي ها چي؟ -هنر شركتكردم 

تو زير زمينه بيا بريم ببين هر كدوم روكه خواستي بردار وارد زير -اگه مثل كتاباي خودم نباشه 

 زمين كه شدند سها چاغ را روشنكرد و گفت

مواظبم كنار جعبه كتابها كه رسيد ان را باز كردو -مواظب باش زمين نخوري اينجا خيلي شلوغه -

ر ميكنم از همه كاملترن فك بيا اينا-چند كتاب را بيرون اورد و بلند شد مقابل سيامك ايستاد و كفت: 

باشه -وننه ندارمش”بهدردت بخوره ببين نداريشون سيامك با دستاني لرزان كتاب ها را كرفتو گفت

صبر كن ايناهاش اين هم خوبه بيابگير تا خواست كتاب را بگيرد از دستانش رهاشد و به زمين افتاد 

سيامكدر چشمانش خيره شده او صداي  هر دو با هم نشستند تا انها را بردارند كه سها متئجه شد

ضربان قلب سيامك را به خوبي ميشنيد و چهره اي كه سرختر از قبل بود به راحتي ميديد اما معني 

ه نه دسست درد نكن-اگه چيز ديگه اي نميخوي بريم -ان را متوجه نميشد نگاهش را دزديد و گفت 

با سودابه خداحافظي كرد سها تا كنار در  از زير زمين كه بيرون امدند سيامك ازهمان داخل حيات

م خوهش مبكن-بزرگيت رو ميرسونم ازت ممنونم -به خاله سالم برسون -بدرقه اش كرد و گفت: 

خداحافظ شب وقتي سها به جريانات ظهر فكر -مرسي خداحافظ -فقط خدا كنه به دردت بخوره 

داشت زيرا از كودكي با او كرد بازهم در افكارش يك سوال بي جواب يافت سيامك را دوست 

 بزرگشده بود هميشه او را به جاي برادري كه نداشت تصور كرده بود و ديگر هيچ 

امروز اولين روز نخستين پروازش بود . شب تا صبح پلك روي هم نگذاشته بود . دلشوره داشت  . 

بود . صبح زود لباس دلش مي خواست از اين ازمون سربلند بيرون ايد . اما ترس عجيبي با او همراه 

پوشيده كنار در منتظر امدن اريا بود تا باالخره از راه رسيد  . خواست سوار شود كه پدرش هم با 

سالم پسرم  -سالم اقاي رادمهر .  -ناني كه در دست داشت كنار انها امد .  اريا از ماشين پياده شد . 

 -سالم دارن خدمتتون .  -ده چطورند؟ ممنون . خانوا -تشكر . شما خوب هستيد .  -حالت چطوره؟ 

از دلهره اي كه داريم چند  -صبحانه كه نخوردين؟  -بزرگيتون رو مي رسونم .  -سالم برسون . 

 -دست شما درد نكنه . ممنون .  -بيا اين نون رو بگيريد تو راه بخوريد .  -روزه چيزي نخورديم . 

حاال بذار راه بيفتيد . اون موقع معلوم ميشه ميل  -بابا نمي تونم بخوريم . مي مونه خشك ميشه . 

بريد به سالمت . موفق باشيد . وقتي  -ممنون اقاي رادمهر . با اجازه تون .  -داريد يا نه . بيا بگير . 

نه هر كاري كردم نتونستم بخوابم .  -چطوري؟ تو هم ديشب خوابت نبرد؟  -راه افتادند اريا گفت: 

بازم كه حرفهاي نااميد  -مي سسوزم و مي سازم .  -كني با زندگي؟ خب چه خبر؟چه كار مي  -

. مي  فعال نه -خوبند . تو چيزي به پدر و مادرت نگفتي؟  -كننده مي زني .  چه خبر از فاميالتون؟ 

من فعال نصف راه رو  -خوام خودشون همه چيز رو بفهمند اول ببينش بعد  . تو چه كار كردي ؟ 
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هشون گفتم نمي تونم چهار سال ازدواج كنم . فكر مي كنم مهموني من موقعيت برات باز كردم .  ب

ن حرف چقدر مطمئ -فكر مي كنم بياد .  -اگه نيومد چي؟  -خوبي براي ديدنش باشه البته اگه بياد . 

 به نظر تو سها رو به من -بله .  -سياوش؟  -حاال وقتي اومد مي فهمي راست گفتم يا نه .  -مي زني . 

فعال نه .  به اين راحتي نيست . تو فقط بايد صبور باشي و حوصله به خرج  -نه؟!  -نه .  -دن؟  مي

 -.  شه نمي تا دو حرفم وقت هيچ من - …فكر كردم شايد نظرت -براي چي؟  -ترسيدم .  -بدي . 

دا اماريا را صن ابتدا امتحان متصدي.  شود خوانده نامشان تا بودند ايستاده اماده باند در.  اميدوارم

كرد و اوبا تمام اعتماد به نفسي كه سعي مي كرد داشته باشد سوار هواپيما شد و با دادن عالمت با 

اميد به خدا از روي زمين برخاست . در تمام مدت پروازش با خونسردي هواپيما را كنترل مي كرد . 

وجه شد قبول شده است .  از شادي داشت از هوش مي رفت .  وقتي به زمين نشست وپياده شد . مت

از خوشحالي به هوا پريد . سياوش و چند تن ديگر از دوستانش سطل ابي بر سرش خالي كردند و 

تبريك گفتند . نوبت به سياوش رسيد .  او هم سوار بر هواپيما شد و پس از عالمت دادن با توكل به 

زمون نام او را هم جزوء قبول خدا از زمين بلند شد و از كمي پرواز به زمين نشست .  متصدي ا

شدگان اعالم كرد . اما سياوش گويي هيچ چيز نمي شنيد . تا وقتي كه سطل اب روي سرش خالي 

شد انگار از خواب پريده بود . اريا به طرفش امد و گفت  . پسر تبريك مي گم . همديگر را در 

مد .  متصدي ازمون به كنارشان ا اغوش گرفتند و مي خنديدند .  هيچ كدام نمي توانستند حرفي بزند

و با خنده گفت افرين به شما خلبانان جوان اينده .  خيلي خوب بود . موفق باشيد . بعد از ظهر با 

قبول شدم . پروانه اشك  -جعبه شيريني وارد شد .  در مقابل چشمان منتظر بقيه خنديد و گفت: 

ك گفت . سيامك هم عمل پدر را تكرار شوقي به چشم داشت . بهمن او را در اغوش گرفت وتبري

حاال ديگه بايد يواش يواش خودمون رو براي مهموني اماده كنيم .  -كرد . وقتي شست بهمن گفت: 

سياوش حاال كي پروازهات  -پسرمون خلبان شده . شوخي كه نيست .  -چقدر هولي بهمن .  -

از همتون ممنونم  .  -اشي پسرم . اميدوارم هميشه موفق ب -فعال معلوم نيست .  -شروع مي شه؟ 

 خيلي برام زحمت كشيديد . اميدوارم بتونم جبران كنم . 

 ************************ 

من دارم مي رم  -بله .  -بيا كارت دارم . وقتي مقابل مادر ايستاد گفت:  -بله مامان؟  -سها .  -

همون كه براي مهموني سياوش  -س؟ كدوم لبا -لباس ساناز رو بگيرم .  -براي چي؟  -خياطي . 

 -كي هست؟ چرا به من نگفتيد؟  -جشن فارغ التحصيليش .  -مهموني سياوش ؟  -سفارش دادم . 

جمعه است .  تو كه نمي ياي چرا بايد مي  -مامان ترو خدا شروع نكنيد .  -مگه برات مهم بود . 

اين اخالقت عادت كردم نكنه مي خواي  براي اين كه به -شما از كجا مي دونيد نمي يام؟  -گفتم . 
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ه . بل -نمي دونم از خودت بپرس؟مياي؟ سها پاسخ داد:  -من چرا نبايد بيام .  -بگي دروغ مي گم . 

و با خودش فكر كرد حاال كه سياوش اين موضوع را به تعويق انداخته و همه را تا مدتي منصرف 

ه هيچ چيز نشود . شب مهماني يكي از پر ماجرا كرده بايد رفتارم مثل سابق باشد تا هيچ كس متوج

ترين شبهاي زندگي اريا بود .  او و خانواده اش زودتر از سها امده بودند . اريا ان شب در چشم 

سياوش و كساني كه مي شناختنش برتر از قبل شده بود . سياوش خانواده او را به سالن راهنمايي 

سياوش چه كار مي  -كه از كار سياوش متعجب بود پرسيد:  كرد واريا را با خود به اتاقش برد . او

رتون رو نشستم ام -بشين .  -بيا بستم  . خوب بگو چته؟  -در رو ببند بيا تو كارت دارم .  -كني؟! 

بين اريا تو ب -چه كار؟  -قبل از اين كه سها بياد بايد برات توضيح بدم كه چكار بكني .  -بفرمائيد . 

مگه من مي خوام  -پدر سها .  -پرويز خان كيه ديگه؟  -رويز خان نزديك كن . فقط خودت رو به پ

نه خنگه .  تو كه نمي توني همش بري ور دل سها بشيني . اول به پدرش نزديك  -باباش رو بگيرم . 

چطوره از وقتي اومد دستهامون رو تو هم حلقه كنيم و همه جا با  -بشيو خودت رو تو دلش جا كني . 

ببخشيد .  بقيه  -اريا االن وقت شوخي كردن نيست .  -يم عين تازه عروس دامادها . هم باش

تو اگه بتوني دل باباش رو به دست بياري خيلي از مشكالت حل شده .  -صحبتهاتون رو بفرمائيد . 

پرويز خان ادم فهميده ايه .  خاله هم تا حدودي به حرفشه .  سها هم روي حرف باباش حرف نمي 

تو فقط خودت رو نزديك كن .  اهان  -اره .  -حاال فهميدي همه چيز بستگي به اون داره .  زنه .

راستي از سياست هم حرف نزن . چون از بحثهاي سياسي خوشش نمي ياد . بيشتر از هنر و تجارت 

يستاد اباشه . اريا بلند شد مقابل اينه  -فقط حرفهاش رو تاييد كن .  -اطالعات كافي ندارم .  -بگو . 

اينقدر غر نزن . چقدر  -عاشقي هم برامون شده دردسر .  -كت و كرواتش رامرتب كرد و گفت: 

رنگش چطوره؟مامان  -اره .  -خوبه؟  -هم بدت مي ياد . كت و شلوارت رو هم كه تازه خريدي . 

ه كه گفترنگش هم خوبه . ببينم اين هم مامانت  -مي گه مشكي بيشتر از هم رنگها به هم مي ياد . 

براي همينه كارخونه  -نه اين عادت ميشگي خودمه .  -شيشه ادكلن رو روي خودت خالي كني؟ 

سازندش قراره بهت كارت اشتراك بده . چون از مشتريهاي ثابتي . و هر دو خنديدند .  زماني كه 

؟ . تو اماده اياريا اومدند  -بيرون رفتند سياوش متوجه امدن خانواده پرويز خان شد و به اريا گفت: 

سياوش بيا برو به پرويز  -اره بريم . به جمع مهمانان كه رسيدند پروانه به طرفش امد و گفت:  -

چشم مامان . با هم به كنار پرويز خان  -خان خوش امد بگو واريا خان رو هم بهشون معرفي كن . 

وش امد گويي رو به اريا رفتند . او كه ان دو را ديدبرخاست و مقابلشان ايستادوسياوش بعد از خ

اريا جان ايشون پرويز خانيكي از مردان نيك روزگار هستند . همسر خاله بنده . پرويز خان  -گفت: 

ايشون هماريا دوست قديمي وعزيز من . اريا دستش را پيش برد و گفتاز اشنايي با شما خوشوقتم . 
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شتر با هم اشنا بشيد من مي رم تا شما بي -پرويز دستش را فشرد و گفت منمهمين طور پسرم . 

با اجازه . سها در گوشه اي از سالن  -برو سياوش جان مزاحمت نمي شم .  -دوباره ميام خدمتتون . 

چطوري  -كنار الدن نشسته بودوبا او گفتگو مي كرد كه سامك كنارشان امد و نشست . سها گفت: 

 -اي؟ همه كارها رو خودشون كردند . نه بابا چه خسته  -سيامك؟ حسابي خسته به نظر مي رسي . 

 -بايد صبر مي كردند اين مهموني رو بعد از قبولي تو مي گرفتند كه با يك تير دو نشون مي زدند . 

الدن تو چكار  -يعني نمي شي! به نظر من كه خيلي راحت بود .  -از كجا معلوم كه قبول بشم . 

من مطمئنم كه هر  -هر چي خدا بخواد .  - يعني قبول؟ -مي گم كه خيلي راحت بود .  -كردي؟ 

تو فاميل ما رسم نيست كه بچه ها بيشتر از يك سال پشت كنكور بمونن . سها در حالي  -دوقبوليد . 

يد من بچه ها ببخش -كه مي خنديد گفت حق با سيامكه . سيامك با شنيدن نامش بلند شد و گفت: 

واي الدن نمي دوني اون  -ها ببين چه تيپي زده . س -دوباره بر مي گردم . وقتي رفت الدن گفت: 

روزي كه اومده بود خونمونيككالم بهشگفتم چقدر خوشتيپ شدي صد تا رنگ عوض كرد . 

الدن تو رو خدا شبم  -مثل برادرش .  -اينجوري نگاش نكن چطور زبون مي ريزه . خيلي خجالتيه . 

 تو -ا تو چرا به اسم و ديدن سياوش حساسي؟ سه -اسم سياوش رو نيار .  -چرا؟!  -روخراب نكن . 

به هر حال حساسيتت بي مورده اينقدر نقطه ضعف روي  -كه خودت مي دوني چرا مي پرسي؟ 

نه الدن اينطور بي مورددر مورد من فكر نكن . سياوش براي من يه ادم  -سياوش نشون نده . 

ها تو هيچ مي دوني چقدر دخترا ارزو دارند س -معموليه  . مثل بقيه ادم ها من كاري به بقيه ندارم . 

جاي تو بودند .  همين توي فاميل خودمونراه دوري نمي ريم . اون وقت تو به همين راحتيداري اين 

من از خدامه كه از دستش بدم .  الدن تو خانواده ام خاله فاميل  -موقعيت رو از دست مي دي . 

با بقيه نداره عالقه داشته باشم .  چطور مي خواينكه  چطور از من مي خواين ادمي كه براي من فرقي

جاي تنفر تو دلم عشق بشينهچطور مي خواين سياوش رو دوست داشته باشم در حالي كه در خودم 

سها سياوش نه كس ديگه  .  -چنين نيرويي رو نمي بينم .  نه الدن از من نخواين كه اينطور باشم . 

.  بازم اشتباه فكر كردي -نمي توني خوب و مثبت فكر كني .  ناراحت نشي ها تو در مورد هيچ كس

من ادم سنگ دلي نيستم . منم ادمم .  احساس دارم . شعور دارم . مي دونم نبايداين طور رفتار كنم 

 چرا؟دليلت -ولي چه كنم نمي تونم نمي تونم به سياوش احساسي داشته باشم . دوسش ندارم . 

 -اين دليل هيچ كس رو قانع نمي كنه .  -كه نسبت به سياوش ندارم .  هيچي .  دليلم عشقيه -چيه؟ 

 منكامال داري دوس رو توسياوش - …دوست داشتم كه جاي -اصل خودم هستم كه قانع مي شم . 

 . برسي ارزوت به تو اميدوارم ولي.   بشم زنش نداره برهتمكان دار سرمباالي اگر من.   فهمم مي

م از همه مردهايي كه توي اين جمع هستند برتره . سياوش هميشه برتر گفت خودم با ديدمش امشب
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بي خودت نيست كه همه ارزو دارن  -بوده . ولي نه براي من . براي كسي كه دوسش داشته باشه . 

تو باهاش ازدواجكني . تو خودت هم برتري .  تو هيچ عيبي نداري . خوشگلي خانمي نجيبي با 

از كجا معلوم كه به خاطر من  -همه چشم ها دنبال تو حركت مي كنه .  سوادي امشب از وقتي اومدي

نه سها جان سياوش اگر با تو نباشه با هيچكس  -باشه . در حال حاضر كه من در كنار شما نشستم . 

ديگه هم نيست .  اصال اهل ازدواج نيست . اون روياهاش تو اسمونهاست/ارزوش پروازه . الدن 

اين كه ان شب خيلي ساده تر از جلسات قبل در مجلس حاضر شده بود به درست مي گفت سها با 

نظر زيباتر مي امد . سادگي جلوه بيشتري به او مي داد .  كت وشلوار ابي رنگي به تن داشت و 

موهاي مشكي رنگش هم مثل هميشه رها روي شانه هايش ريخته بود . به خواست پدرش از منزل 

يفش را بياورد . وقتي مجددا وارد سالن شد . سيامكو اريا نزديك در خارج شد تا از داخل ماشين ك

سها  -ايستاده ومشغول گفتگو بودند اما تا او را ديدند هر دو ساكت شدند . سيامك با لبخند گفت: 

ايشون اريا دوست سياوش هستند .  -خواهش مي كنم .  -جان اجازه ميدي ايشون رو معرفي كنم؟ 

 هم ندهب نيكنام اقاي سالم -.  هستم نيكنام - …سالم اقاي -يي شما خوشوقتم . سالم خانم از اشنا -

 رم يم - سها؟ ميري كجا -.  اجازه با باشيد داشته خوبي شب اميدوارم.  خوشوقتم شما با اشنايي از

.   ببرم من بده -.  برم مي خودم.  ببري تو چرا نه -.  ببرم من بده -.  روبدم امانتيش بابا پيش

 و رفت و.  ببرم بده -.  ببر هم رو سوئيچ بيا پس …اخه -عارف نكن . اتفاقا با پرويز ان كار دارم . ت

 مائيدبفر ايستاديد در كنار چرا شما راستي.   سيامك دست از امان - گفت سها: گذاشت تنها را انها

م . ائيد مزاحمتون نباشبفرم -.  بخورم هوا كمي برم گفتم كرد مي اذيتم كم يه تو هواي ممنون -.  تو

مزاحم نمي شم تو  -نه خواهش مي كنم شما هم اگه دوست داريد مي تونيد تشريف بياريد .  -

بدون همپا  -ولي شما كه گفتيد مي خوايد بريد هوا خوري!  -خب پس من هممي يام تو .  -راحترم . 

 پس -منظورم سيامك نبود .  ولي من -واقعا عذر مي خوام سيامك به خاطر ن رفت .  -لطفي نداره . 

 نبهتو باهاش كنم مي پيشنهاد رو نفر يك من - …هر كس ديگه غير از سيامك مثال -كي بود! 

 طور همان اريا.   شد دور اريا چشمان مقابل واز.  اجازه با …اتون سايه -! كي؟ -.  بگذره خوش

داي سياوش به خود امده بود ص با كه اريا گفت؟ چي -: گفت و امد كنارش سياوش كه بود ايستاده

فكر مي كنم به چيزهايي بو برده . مگه توچي گفتي؟  -سياوش اين چرا اينقدر بي احساسه .  -گفت: 

.  تو هم با اين حرف زدنت -واضح نگفتم ولي در لفافه ازش خواستم كه بريم تو باغ قدم بزنيم .  -

 -تو گفت از پيش پرويز خان بلند بشي . خب فهميد ديگه  . همه چيز رو خراب كردي . اصال كي به 

 -برو بابا . همش از تجارت و كارش حرف مي زد .  از حرفهاش خوشم نمي اومدئخسته ام مي كرد . 

بابا رو بهش معرفي كردم اونا حرفهاي  -نه تروخدا مي خواستي برات از عشق و عاشقي بگه . 
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خيلي خب حاال نمي خواد خودت رو  - همديگه رو بهتر مي فهمن از همديگه هم خسته نمي شن .

من اين دختر رو هر جور باشه مي خوام .  -ناراحت كني  . درستش مي كنم بايد باهاش راه بياي . 

بيدي هم نيستم كه با اين بادها بلرزم . بذار تا هر وقت كي مي خواد ناز كنه . خريدارشم . من تا 

اده . اما تا اخر شب هنگامرفتن هيچ فرصت اوه اوه مرحبا بر اين شهامت وار -اخرش هستم . 

 ديگري دست نداد تا سياوش بتواند اريا و سها را به يكديگر نزديك سازد . 

به بازگشايي دانشگاهها زمان زيادي نمانده بود روز ثبت نام سها صبح زود به دانشگاه رفت وقتي 

مدت زمان نچندان كوتاه كارشان به رسيد مهسا زودتر از او امده بود با هم وارد دفتر شدند بعد از 

اتمام رسيد از دفتر كه خارج شدند كامياب را ديدند كه كنار در ايستاده مشغول گفنگوست تا انها را 

-ممنون خوبم -حالتون چطوره؟ -سالم -سالم اقاي صالحي -سالم روز بخير -ديد به سمتشان امد 

م من دير-نه صبر كن االن با هم ميريم -م سها جون من تو كتابخونه منتظرت هستم اونجا كار دار

متون من مزاح-ميشه منتظرت هستم ديگه فعال خداحافظ وقتي مهسا رفت كامياب رو به سها گفت: 

-بله -چطور فكر نميكرديد ببيام؟ -اصال فكر نميكردم امروز ببينمتون -نه اين چه حرفيه؟ -شدم؟ 

خب كار ديگه اي نداشتم -طر ثبت نام اومديد شما فقط به خا-مگه ميشه امروز روز ثبت نام بود 

 باهاشت- كردم فكر طور اين من- باشم؟ ناراحت بايد چي براي نه نه- ناراحتيد؟ من دست از شما…

- د؟نميكني واحد انتخاب مگه شما- بريم؟ كريمي خانم سمت به زنان قدم داريد دوست كرديد فكر

پس اگه كاري نداريد ايرادي نداره بريم -بوديد  نياورده تشريف هنوز شما كردم واحد انتخاب من

وقتي به راه افتادند مرتب خدا را شكر ميكرد كه كسي از اشنايان در دانشكده نيست در راه كامياب 

فتم گ-نه؟!؟ -نه -خانم راستين با خانواده صحبت كرديد؟ -همان طور كه سرش پايين بود گفت: 

-سياوش؟! -ت كه سياوش و خاله ام دست از سرم بردارند تا هر وق-تا كي؟ -كه به زمان نياز دارم 

 ميديد اجازه…خودش…خودش-مي خوادت؟ -پسر خاله ام و باز هم پس از كمي سكوت گفت: 

 نواو هم چي؟تو خودت بگو بهم كلمه يك كلمه يك فقط- كنم؟ تعريف براتون رو چيز همه بعدا

بله همه چيز رو ميگم به كتابخانه رسيده و  بعدا- ميگي؟ برام رو چيز همه- اصال نه نه- ميخواي؟

-چرا اين جا ايستاديد؟ -همانجا ايستاده بودند كه مهسا خارج شد و وقتي ان دو را با هم ديد گفت: 

ريم كار اره ب-اگه كارت تموم شد بريم -من ديدم دير كرديد گفتم خودم بيام دنبالتون -تو گفتي 

نه متشكرم مزاحمتون -اگه اجازه بديد برسونمتون -حي خب با اجازتون اقاي صال-ديگه اي ندارم 

 خب-هر جور راحتيد -باشه بعد امروز كمي خريد هم داريم -مزاحمتي نيست بفرماييد -نميشم 

به سالمت انها رفتند و كامياب همان طور كه دور شدنشان را نگاه ميكرد فقط به اسم -خدانگهدار 

شانه هايش احسلس كرد وقتي برگشت رامين را ديد  سياوش فكر ميكرد كه سنگيني دستي را روي
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جا اين-تشكر چرا اينجا ايستادي؟ -ممنون تو چطوري؟ -سالم چطوري؟ -سالم -با لبخندي گفت: 

 اطرخ به داشتم كار كتابخونه بريم بيا بگي نميخواد خب خيلي- …اخه…بودم استاده…چيز…

منو تا يه مسيري -بله -ين داري؟ ماش ببينم بريم بيا خب خيلي جدي- بودم ايستاده همين

-نه بريم در راه كه رامين چهره گرفته كامياب را ديد گفت: -كاري كه نداري؟ -حتما -ميرسوني؟ 

 من اگه نتونم تو رو نشناسم كه به هيچ دردي-نه اين طور نيست -مثل هميشه نيستي خيلي ناراحتي 

چه راحت از دلم خبر -باز بابات نامه داده؟ چرا داري ببينم -من حالم خوبه مشكلي ندارم -نميخورم 

من از بچگي ميشناسمت -دار ميشي براي همينه كه نتونستم هيچ وقت هيچي رو ازت پنهون كنم 

-بزرگت كردم راحت همه چيز رو از نگاه و رفتارت ميفهمم خب بگو ببينم اين بار حرفش چيه؟ 

خب به سالمتي اين كه ديگه قصه -زنم بدن اصرار داره برم ميگه مامان دلش برام تنگ شده ميخوان 

 حاال براي-نه من نميتونم برم من از اول هم باهاشون شرط كردم كه من نميتونم برم-خوردن نداره 

ير من اگه نميتونن بيان كه تقص-سفر برو اونها كه نوميتونن بيان تو بايد مرتب بهشون سر بزني 

حاال -كه نرن يا اگه ميرن ديگه پناهنده نشن  نيست خودت شاهد بودي كه من چقدر بهشون گفتم

بله خب اين مساله حل شد -كه شدند تو ميخواي چي كار كني؟ميخاي براي هميشه ايران بموني؟ 

 رامين اينا همش كلكه من بايد-چرا نميري اونجا اون دختري رو كه برات در نظر گرفتند رو ببيني؟ 

 پدرت هيچ-واج كنم خب ديگه نميتونم برگردم ايران اونجا با دختري كه اون هم پناهنده است ازد

ني؟ باهاش صحبت ميك-وقت كارش رو حساب نبود خدا رو شكر كه تو هيچ چيزيت به بابات نرفته 

همه چيز رو بگو نميتونم بيام بگو درس دارم من اينجا زندگي ميكنم بگو اگه قرار باشه -چي بگم؟ -

-يرووني از همين جا بگيرم بگو من اينجا رو دوست دارم يه روز ازدواج كنم ترجيح ميدم يه زن ا

زرگ خانم ب-امشب باهاش تماس ميگيرم تو هم بيا پيش من امشب تنهام فردا صبح هم ميريم كوه 

باشه ميام شب وقتي به منزل رامين رسيد چند بار زنگ را فشرد اما كسي -نه رفته مشهد -نيستند؟ 

گشود و وارد شد به سالن كه رسيد او را مشغول صحبت با تلفن در را باز نكرد با كليد خود در را 

سالم شب -ديد غذاها را به اشپزخانه برد مشغول چيدن ميز بود كه او به اشپز خانه امد و گفت: 

خواهش ميكنم تا سرد نشده بشين وقتي -چرا زحمت گشيدي؟ -سالم شب شما هم بخير -بخير 

 اره-باهاش حرف زدي؟ -بهت سالم رسوند -ي گفت؟ چ-اره -بابا بود؟ -نشست كامياب گفت: 

ظاهرا ميگه اگه اصرار ميكنه بري به خاطر مادرته -قبول كرد؟ -همه چيز رو براش توضيح دادم 

ميگه غصه تو رو ميخوره دلش برات تنگ شده گفت اگه بتوني بهشون -چرا؟ -حالش خوب نيست 

گاهها چيزي نمونده خونه كه رفتم باهاشون االن كه ديگه تا باز شدن دانش-سر بزني خيلي خوبه 

م كلي گشتم تا جند تا ظرف تميز پيدا كرد-دستت درد نكنه -تماس ميگيرم بفرمائيد سرد ميشه 
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بعد از شام خودم همه جا رو -از وقتي مادر رفته اينجا اين شكلي شده -شما هفتگي ظرف ميشوريد؟ 

امياب جان من كه مثل تو چند سال تنها زندگي دستت درد نكنه ك-تميز ميكنم ظرفا رو هم ميشورم 

نكردم تا به فوت و فن خانه داري اشنا بشم خوش به حال اوني كه پاش رو به عنوان همسر تو خونه 

همسرم؟اون من رو قبول كنه من هر كاري كه بگه براش ميكنم من حاضرم جونم رو هم -تو بذاره 

اگر زن ذليلي به اينه من حاضرم زن -ون دختر اي زن ذليل پس واقعا خوش به حال ا-براش بدم 

خب - شما؟-حاال كه پدر و مادرت اينجا نيستن اجازه ميدي من برات استين باال بزنم؟ -ذليل باشم 

از من ديگه گذشته نوبت شما -ولي شما خودت هم وضعيتي بهتر از من نداريد -اره مگه چمه؟ 

اون بيچاره كه حرفي -هاشون صحبت ميكنم بذاريد خانم بزرگ برگردند خودم با-جوون هاست 

بعد از اون خدا بيامرز ديگه نتونستم تو جسو هيچ زن ديگه اي نگاه -پس خودتون مخالفيد -نداره 

- نه؟ يا داري سر زير رو كسي خودت تو بينم بگو خب كن ول كس هيچ- كي؟ اال- …كنم اال

-قت؟ چند و-نكنه ازم خواسته صبر كنم  خدا- نداد؟ اگه- بده مثبت جواب بهم اگه البته بله…من؟

كامياب هيچ وقت فكرش رو -مدت زمانش معلوم نيست من اين كارو ميكنم چون دوستش دارم 

تو از ادم هم واالتري واقعا خوشا به سعادت -مگه من ادم نيستم -نميكردم به اين حال و هوا برسي 

ز گشيده و از پنجره به نور مهتاب ممنون شب روي تختش درا-كسي كه مورد پسند تو قرار گرفته 

مينگريست و فكر هاي مختلفي به ذهنش ميرسيد برگشت و نگاهي به كامياب كرد كه چطور به 

راحتي خوابيده بعد دوباره به اسمان خيره شد در فكر سها بود كه چطور يك سال بود كه تمام 

 به هيچ دختر و زني فكر كند  . ذهنش را پر كرده بود  . بعد از فوت همسرش او ديگر نتوانسته بود

روزي كه پشت در اتاق عمل ايستاده و پرستار خبر از دست رفتن كودك و همسرش را داد 

سياهترين روز زندگيش بود از ان روز به بعد رامين مثل قبل نبود از ان لحظه او خود را وقف مادر 

ه اما انگار بينفس بود  . از ان زمان بكرد و به خاطر او زندگي ميكرد اما انگار مرده بود نفس ميكشيد 

بعد سالهاي زيادي بود كه ميگذشت و ضاهرا براي رامين همه چيز تمام شده بود اما با امدن سها اين 

زخم كهنه سر باز زد او در وجود سها هنگامه را جستجو ميكرد سها هنگامه دوباره رامين بود عالقه 

به هنگامه بود نميدانست ايا سها او را ميپذيرد يا نه خواسته  او به اين دختر مانند عالقه اش در جواني

زيادي بود اين دختر جوان و شاداي يه همسري مردي دلشكسته و پير دل كه زماني نيمي از زندگي 

 خود را باخته بود درايد اما رامين بيخبر از دل سها او را دوست ميداشت . 

شدن در شير را بست و به كنار در رفت سيامك را ديد سها مشغول اب دادن به گلها بود كه با باز 

 بهتر از اين-سالم سيامك حالت چطوره؟ -سالم -كه با چند كتاب و يك جعبه شيريني وارد شد 

جدي ميگي؟خب به سالمتي بيا بريم -قبول شدم همون رشته اي كه دوست داشتم -چطور؟ -نميشه 
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سالم -ن امد و باز سيامك با همان چهره خندان گفت: تو ببينم وقتي وارد شدند سودابه به استقبالشا

-اونم خوبه سالم رسوند -مامانت چطوره؟ -خوبم -سالم سيامك جون حالت چطوره خاله؟ -خاله 

ال باريك-مهندسي برق -خب به سالمتي حاال چه رشته اي قبول شدي؟ -مامان سيامك قبول شده 

و شما بريد ت-نكنه اين شيريني خوردن هم داره دستت درد -بفرمائيد قابل شما رو نداره -افرين 

ه خاطر ب-چرا از من تشكر ميكني؟ -سها ممنون -سالن من هم االن ميام سيامك وقتي نشست گفت: 

- قابلي نداشت حاال چرا اين قدر عجله كردي؟-اين كتابا خيلي كمكم كرد بيا بگير دستت درد نكنه 

خب خاله خيلي خوش اومدي -كنارشان رفت و گفت:  بايد مياوردمشون سودابه با ظرف شيريني به

ديروز بعد از ظهر شما بعد از خانوادم اولين كساني هستيد كه خبر دار -ببينم كي جواب گرفتي؟ 

بعد برو چند تا -چشم -سها جون اين شيريني رو تعارف كن -موفق باشي سيامك جان -شديد 

از اول سال تحصيلي هم كالسا -هفته ديگه -حاال كي كيري ثبت نام كني؟ -چايي هم بريز بيار 

 سيامك نرفت از بعد بشي موفق …انشاا-بله خيلي -البد مامانت خيلي خوشحاله -بله -شروع ميشه؟ 

 را انها هعالق و عشق با چطور كه افتاد خود ياد به برد اتاق به و برداشت را كتابها كرد مرتب را سالن

كتاب اخري كه از همه قطور تر بود رسيد و ان را باز كرد  به وقتي كرد زدن ورق به شروع ميخواند

چشمش به يك بيت شعر افتاد وقتي خط را نگاه كرد متوجه شد خط سيامك است لبخندي بر لبش 

اشتباه نكنم اين پسره عاشق شده -نقش بسست همانطور كه كتاب در دستش بود با خود گفت : 

اي ديگه بوده ولي عجب بچه باهوشيه كه با اين ببين تو رو خدا موقع درس خوندن هم حواسش ج

حواس پرت قبول شده بايد ته توي قضيه رو در بيارم كاري ميكنم كه خودش خودش رو لو بده شب 

همگي سر ميز شام بودند صداي زنگ تلفن باعث شد سها از جاي خود برخيزد به طرف تلفن رفت و 

بله شما؟ -سها خانم شما هستسد؟ -باه بفرمائيد -ممنزل اقاي راستين -بفرمائيد -گوشي را برداشت 

منم خوبم -ممنون شما خوبيد؟ -سالم دخترم حالت چطوره؟ -سالم اقاي نيكنام -نيكنام هستم -

 شما با بابا تگف نشست و برگشت وقتي …بله گوشي حضورتون-ميبخشيد مزاحم شدم بابا هستن؟ 

فت كه نه فقط گ-نگفت چه كار داره؟ -ه گفت: سوداب رفت كه پرويز نيكنام اقاي- كيه؟- دارند كار

گه مرد ها البد درباره كاره دي-گوشي رو بدم به بابا ولي تعجب ميكنم بار اولشه كه اينجا تلفن ميزنه 

چه حرفي غير از اين دارن؟ اما سودابه اشتباه حدس زده بود وقتي پرويز بازگشت و نشست گفت: 

خونه اقاي -كجا؟ -مهموني دعوت شديم -نه چطور؟ -براي شب جمعه كه جايي قرار نداريد؟ -

فكر -فقط ما هستسم؟ -همين طوري -به چه مناسبت؟ -بله -براي همين تلفن كرده بود؟ -نيكنام 

  همينطوره كه …انشاا- …خيره انشاا-ميكنم 
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 تا شب مهماني و زمان رفتن سها مردد بود كه خانواده را همراهي كند يا نه مدام فكر ميكرد كه

خانواده سياوش و يا خود او به تنهايي ممكن است حضور داشته باشند اما نميتوانست مخالفت كند 

زيرا نه بهانه اي براي نرفتن داشت و نه دليل قانع كننده اي به ناچار اماده شد و با بقيه به راه افتاد به 

ه زيبا و ه سالت نسبتا بزرگ كمنزل اقاي نيكنام كه خانه اي وياليي بود رسيدتد و با استقبال خود او ب

ساده با پرده هاي حرير و مبلماني به سبك انگليسي تزئين شده بود و عتيقه جات و تابلوي نقاشي 

كه واقعا زيبا به نظر ميرسيد و شكوه خاصي به سالن ميداد . خانم نيكنام و اريا همه به جمع انان 

ن ند هنوز مدتي نگذشته بود كه خانمي جواپيوستند و بعد از سالم و خوش امد گويي كنارشان نشست

ايشون دخترم ارزوست -به سالن امد و بعد از سالم و احوال پرسي اقاي نيكنام رو به مهمانا گفت: 

تازه از شهرستان امده بعد از روبوسي با خانم ها كنار مادر نشست و اقاي نيكنام در معرفي كامل او 

به خاطر طرح فرشيد شهرستان زندگي ميكنند اونها ارزو و همسرش فرشيد مدتي است كه -گفت: 

مجبور شدند مدتي رو دور از خونه و خونواده بگذرونن حاال ارزو خانم ما بعد از مدت ها اومده سري 

كم -سعادت نداشتيم زيارتشون كنيم -به خانوادش بزنه اما فرشيد نتونسته بياد جاش واقعا خاليه 

خواهش ميكنم بعد از -الم كه امشب من در خدمتتونم سعادتي ازفرشيده در عوض خيلي خوشح

چند دقيقه ارزو از جمع جدا شد و به اشپز خانه رفت چند لحظه بعد به دنبالش اريا به اشپزخانه رفت 

پس سليقه ام -خيلي خوشگله اريا از وقتي ديدمش چشم ازش برنداشتم -ارزو چطوره؟ -و گفت: 

ايد بهش بگي؟ اره خيالت راحت باشه اميدوارم موفق بشم يادت هست كه چي ب-اينبار بله -خوبه؟ 

چقدر عجولي به همين زودي كه -بعد از خدا همه اميدم به توئه تو رو خدا امشب كارو تموم كن -

اي بيمعرفت يعني تو دلت براي من تنگ نشده -چرا نميشه بيخودي كه مكشوندمت تهران -نميشه 

كنار بذار من اين چاييها رو ببرم صحبت با سها خانمتون  خيلي خب برو-چرا بابا شوخي كردم -بود 

-من هيچ وقت از دستت ناراحت نميشم -ارزو از دستم ناراحت شدي؟ -بمونه براي بعد از شام 

بفرمايئد ان شب تا قبل از صرف شام ارزو تا -مطمئن باش حاال ميذاري برم يا نه؟ -مطمئن باشم 

سها جون دوست داري گلخونه ما رو -بعد از شام گفت:  حدودي خود را به سها نزديك كرده بود

پس بلند شو بريم وارد گلخانه كه شدند سها كه از ديدن ان همه گل زيبا به -با كمال ميل -ببيني؟ 

 بيا همين جا بشينيم و-چقدر قشنگه اصال دلم نميخواد برم بيرون -وجد امده بود خنديد و گفت: 

 باشه پس بيا قدم بزنيم -رو ببينم؟ اجازه ميدي اول همه -صحبت كنيم 

بابا عاشق پرورش گل و گياهه خودش اين كارو -اين همه گل رو شما چه جوري پرورش ميدين؟ -

از تابلو هاي نقاشي كه ديدم اين حدس رو زدم من هم -چطور؟ -معلومه پدر با ذوقي دارين -ميكنه 

ز گلهاي سبد گلي كه شما زحمت االن مطمئنم كه در مورد هر كدوم ا-گل خيلي دوست دارم 
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تو به چي -خب هر كسي به يه چيزي عالقه داره ديگه -كشيدين اوردين براي همه توضيح ميده 

جدي -كارگرداني تئاتر -چي ميخوني؟ -من بيشتر از همه به رشته تحصيليم -عالقه داري؟ 

-دم ه رشته ديكه خونميگي؟باريكال من هميشه عاشق اين رشته بودم اما متاسفانه قبول نشدم و ي

اگه شب و روز بشينم و بنويسم خسته نميشم عاشق نوشتنم چند -اون هم خوبه -ادبيات -چي؟ 

ق بهت ميدم هنوز تو اتا-البته -اره دوست داري بدم بخوني؟ -راست ميگي؟ -نمايشنامه هم نوشتم 

ر از البد به غي-م اممسال سال دوم هست-زمان مجرديم مونده خب سها بگو ببينم سال چندم هستي؟ 

اخه من اين دوران رو گذروندم -منظورتون چيه؟ -درست هم به هيچ چيز ديگه فكر نميكني؟ 

دانشجو كه بودم فقط درسم رو ميديدم مثل اكثر دختر هاي ديگه فرشيد چهار سال خواستگار من 

رسم د وقتي دبود ولي هر بار ردش كردم اونم گفت تا درسم تموم بشه صبر ميكنه اين كارو هم كر

تموم شد دوباره اومد بهش جواب مثبت دادم اون موقع خودش هم هنوز داشجو بود با هم ازدواج 

خيلي فرشيد مرد خوبيه به -دوسش داري؟ -كرديم االنم ديگه چيزي نمونده طرحش تموم شه 

دم رسيوجودش افتخار ميكنم امشب كه تو رو ديدم ياد خودم افتادم براي همين اين سوال رو ازت پ

چرا كه نه مياي بريم -صد در صد البته اگه دوست داشته باشي -و البد منتظر جواب هستي؟ -

اگه منو به اميد خودم ميذاشتن تمام عمرم رو -باشه وقتي نشستند سها گفت: -همونجا بشينيم؟ 

خب -براي اينكه واقعا زيباست -مثل اينكه خيلي از اينجا خوشت اومده -همين جا زندگي ميكردم 

من مثل شما فكر نميككنم البته تا حدودي درسم رو مقدم بر هر چيز ديگه اي -من منتظرم بگو 

ميدونم ولي با ازدواج هم مخالف نيستم خب االن نه وقتي كه درسم سبكتر شد من فقط دوست دارم 

نميدونم شايد ارزو -كسي رو دوست داري؟ -همسر اينده ام با كار من كخالفت نداشته باشه 

ساس كرد كه سها نميخواهد بيشتر از اين صحبت كند بنابراين بحث را عوض كرد زمان رفتن اح

حتما همين طوره سعي ميكنم زود -فقط اميدوارم خوشت بياد -چند دفترچه به سها داد و گفت : 

 عجله نكن الزمشون ندارم -برگردونم 

ند . در ميان انها يكي بيشتر از همه ان شب تا صبح مشغول خواندن بود نمايشنامه ها واقعا زيبا بود

نظرش را جلب كرده بود . صبح روز بعد ارزو طي تماس تلفني از او خواست تا با هم گشتي بزنند .  

و ارز-ساعتي بعد ارزو دنبالش امد و با هم به راه افتادند . در ماشين سها نوشته ها را داد و گفت: 

يكيشون رو نگه -ميكنم عزيزم قابلي نداشت  خواهش-جون واقعا جالب بود دستت درد نكنه 

سها دوست داري بريم -ممنون -مال خودت گفتم كه الزمشون ندارم -داشتم بعدا بهت ميدم 

يه جا ميشناسم كه سر سبزه و پرنده توش پر نميزنه براي حرف زدن جاش خيلي -بريم -پارك؟ 

ن مكان را در پارك انتخاب كردند عاليه به مقصد كه رسيدند ارزو ماشين را پارك كرد و دنجتري
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روي نيمكتي نشستند  . ارزو سها را تنها گذاشت و مدتي بعد با دو بستني برگشت و گفت:بگير سها 

خواهش ميكنم بعد از كمي صحبت معمولي -ممنون چرا زحمت كشيدي؟ -جون تا اب تشده بخور 

دلم ميخواد تا وقتي -گفت:  ارزو سعي كرد مطلب را به مسير مورد نظرش بكشاند به همين خاطر

حدودا يه هفته ديگه يه كاري دارم كه -تا كي ميموني؟ -تهران هستم هر روز هم دبگه رو ببينيم 

 بدجنس اي- خان فرشيد براي- شده تنگ دلم نيومده هنوز…بايد حتما انجامش بدم بعد ميرم 

يكي از -ندگي ميكني؟ ز كجا- اونجا طبيعت براي هم فرشيد براي هم اره كنم اعتراف ميخواي

رها نميدوني چقدر عاليه براي نوشتن با-ممنون -روستا هاي گيالن اگه تونستي بيا حتما خوشت مياد 

شده كه صبح كه فرشيد رفته سركار من هم زدم به كوه و جنگل اونجا انگار براي من زمان حركت 

ن دارم دانشگاهها باز ميشه از االممنون ديگه نميتونم هفته اينده -نميكنه اگه بياي خيلي خوب ميشه 

اين حرف رو كه زدي فهميدم صحبت هاي اون شب دروغ -براي باز شدنش لحظه شماري ميكنم 

همون كه گفتي به ازدواج هم فكر ميكني تو درس رو مقدم بر هر كار -دروغ ؟كدوم حرفم؟ -بود 

 منظورت-نه به نظر ديگران من دروغ نگفتم من ازدواج ميكنم اما به ميل خودم -ديگه اي ميدوني 

تا وقتي كه از من بخوان به زور ازدواج كنم من هم درس ميخونم خدا رو شكر كه اين يه  -چيه؟ 

-درسته قبول دارم -حرفات بوي نا اميدي ميده -كارو اجازه دارم كه تا هر وقت كه بخوام انجام بدم 

 مگه تو رو وادار به ازدواج كردن؟ 

مامان گفت خانم رادمهر برش همه -بله اما شما از كجا ميدونيد؟ -اوشه؟ نكنه منظورت سي-بله -

چيز رو تعريف كرده ديشب بعد از رفتن شما حرف تو بود مامان هم برام گفت ولي نگران نشو 

مادرتون چه -چي؟ -مهم نيست فقط يه چيز رو اگه ازت بپرسم جواب ميدي؟ -وصف خوبيت بود 

باور كن چيزي به اون صورت نگفت فقط گفت تو و سياوش -بله -از اولش بگم؟ -چيزايي گفته؟ 

 نگفت علت-قراره با هم ازدواج كنيد اما هر بار مراسم خواستگاري بوده به يه دليلي به هم خورده 

به جون فرسيد قول -قول ميدي بين خودمون بمونه -نه اگه دوست داري خودت بگو -چي بوده؟ 

ميخواد با كسي درد و دل كنم اما هيچ كس نيست كه حرفم  مدتهاست دلم-ميدم به هيچ كس نگم 

رو بفهمه به هر كي ميگم فقط نصيحتم ميكنه اين درد قلبم رو سنگين كرده من ميخوام شما رو به 

بگو سها جون هر چي دلت ميخود بگو اگر سبك ميشي بگو -عنوان يه ادم بيطرف قاضي قرار بدم 

وقتي به دنبا اومدم خان بابا طبق رسم و رسومات فاميلي اسم -قول ميدم تا اونجا كه بشه كمكت كنم 

سياوش رو روي من گذاشت بدون دخالت پدر و مادرهمون اخه هيچ كي تو فاميل جرات نداست 

روي حرف اون حرفي بزنه وقتي بزرگتر شدم محبت هاي بيدريغ خاله ام رو ديدم و هر از گاهي از 

تفاقات پي بردم اون وقت بود كه از همه چيز و همه كس بدم زبان فاميل چيز هايي شنيدم به همه ا
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 نيست بدي پسر دارم شناخت سياوش روي من كه اونجايي تا–اومد از خودم از زندگي از سياوش 

 اگه شايد چمه نميدونم هم خودم- چيه؟ اون نخواستن براي تو دليل گذاشت روش عيبي نميشه

مال هم هستيم تا اين حد نسبت به هم بي عالقه  سياوش و من كه نميكردن سرمون تو اينقدر

نميشديم از وقتي خودم رو شناختم و معني كلمه ازدواج رو فهميدم از خودم و سياوش بيزار شدم 

كمكم اون عالقه و عشق بچگي جاي خودش رو به كينه و نفرت داد و در دل هر دوي ما ريشه كرد 

من من و سياوش هيچ وقت نميتونيم به هم دل  من همون اندازه از سياوش نفرت دارم كه اون از

ببنديم  . اونا نميذارن ما به شخص ديگه اي فكر كنيم هيچ خواستگاري حق نداره پاش رو تو خونه ما 

بذاره من و سياوش داريم براي خودمون نفرين ميخريم بدون اين كه مقصر باشيم ما هم ديگه رو 

ميل كنن حاال تو قضاوت كن ارزو اگه جاي من بودي با اين نميخوايم ولي اونا ميخوان ما رو به هم تح

كينه باز هم حاضر ميشدي با سياوش ازدواج كني؟ ارزو هيچ جوابي براي گفتن نداشت دست سها را 

حق با توئه سها جون شما حق داريد كه براي زندگي و ايندتون تصميم -گرفت و با لبخندي گفت: 

ازيد اين افكار و عقايد مال همون زمان قديمه نه حاال كه حتي بگيريد و اون رو با دست خودتون بس

من و سياوش هم درگير همين عقايد -بيسوادا هم قبول نميكنن چه برسه به باسوادا و دنيا ديده ها 

شما بايد همه چيز رو بسپاريد به دست زمان ببينم تا حاال شده خيلي رك و پوست -بي معني شديم 

انوادهاتون صحبت كنيد؟ بگيد هم ديگه رو نميخابد بگيد با هم خوشبخت كنده بريد بشينيد با خو

نميشيد شايد اگه خيلي راحت بريد صحبت كنيد قبول كنند اونا كه جز خوشبختي شما چيزي رو 

نميخوان اگه بگيد حتما قبول ميكنند شما فقط بهونه مياريد خب اين بهونه اوردن ها جاي سوال براي 

نميدونم تا حاال اين راه رو -اين كارو بكنيد مطمئن باش نتيجه ميگيريد  همه پيش مياره . شما

اينبار كه خاله ات موضوع رو مطرح كرد اين كارو بكن خيالت -امتحان نكردم شايد حق با تو باشه 

 اميدوارم-راحت باشه نتيجه ميده 

ان سالم سها ج-بله - با صداي زنگ تلفن از اتاق بيرون امد و به طرف گوشي رفت و ان را برداشت:

اره مامان با ساناز رفته بيرون براي مدرسه اش -ممنون خوبم تنهايي؟ -سالم سيامك چطوري؟ -

من هميشه ياد تو هستم ولي به -چه عجب يادي از ما كردي؟ -سالمتي؟ -خريد كنه چه خبر؟ 

به كجا؟  عوتد-نه سها جان زنگ زدم دعوتت كنم -تلفن كردي اذيتم كني؟ -بيمعرفتي تو نيستم 

يرون ب-پس كجاست؟ -مهموني به مناسبت قبوليم ولي خونه نيست -خبريه؟ -براي فردا شب -

كجا -اونجا باش  8ساعت -چرا كه نه ولي چه ساعتي؟ -گرفتم حاال سها خانم به ما افتخار ميدين؟ 

چند تا -؟ باشه حتما ببينم بقيه مهمونا كي هستن-همون رستوران خانوادگيمون ميريم -ادرس بده 

خب سها جان كاري -بله كه ميام -از دوستانم چند تا از فاميال خريبه كسي نيست تو كه مياي؟ 
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خداحافظ خواست به اتاق بازگردد كه مجددا صداي -باشه فردا ميبينمت -نه سالم برسون -نداري؟ 

وبم تو خ-ارزو تويي سال حالت چطوره؟ -سالم سها خانم -بله -تلفن بلند شد ان را برداشت 

-ببخشيد داشتم با سيامك صحبت ميكردم -چه عجب اين تلفن ازاد شد -من هم خوبم -چطوري؟ 

 جدي چه خوب -اخه من و اريا هم دعوتيم -اره ولي تو از كجا ميدوني؟ -مي خواست دعوتت كنه؟ 

ممنون ارزو جون زحمت نكش من -من زنگ زدم بگم فردا شب به كسي قول نده ما ميايم دنبالت -

اين  از-اخه نميخوام مزاحم بشم -ميدونم بلدي ولي ما دوست داريم بيايم دنبالت -خودم ميرم بلدم 

به خدا تعارف نميكنم -حرفا نزن كه ميدوني چقدر ناراحت ميشم من از تعارف كردن خوشم نمياد 

يم ميا شب فردا ما گفتم- …اما من-منزل شما هستيم  7پس ديگه چيزي نگو ما فردا راس ساعت -

خواهش ميكنم لطف كردي زنگ -حاال شد خوب ديگه مزاحمت نميشم -باشه پس منتظرتونم -

خداحافظ پنج شنبه شب به توصيه سودابه شنل -بزرگيت رو ميرسونم خداحافظ -زدي سالم برسون 

كرم و مشكي هديه پدرش را به تن كرد و در حيات منتظر بود كه باالخره انها امدند بعد از سالم و 

نه مثل هميشه وقت شناس -دير كه نكردي؟ -ل پرسي سوار ميشين شدند در راه ارزو گفت: احوا

اين چه حرفي سها خانم . باعث -سها باز كه شروع كردي -بودي .  واقعا باعث زحمتتون شدم . 

  جانم سها جان-ميبخشيد -اريا گلفروشي رو رد نكني -شما لطف داريد اريا خان -افتخار من بود . 

ا شرمنده ام من هنوز براي سيامك هديه تهيه نكرده ام اگه لطف كني كنار يك مغازه نگه داري واقع

چشم خانم بعد از مدتي رانندگي اريا كنار يك مغازه -تا من يك ادكلن تهيه كنم ممنون ميشم . 

شما  هباز هم معذرت ميخوام ميش-بفرماييد اينجا ادكلن هاي خوبي داره از دوستانه -ايستاد و گفت: 

 حتما در خدمتتون هستم بفرماييد وقتي-هم تشريف بياريد من اصال به سليقه اقايون وارد نيستم 

نه سها جان شما بريد فقط اريا اونجا يه گل فروشيه گل هم -پياده شدند سها گفت:ارزو تو نمياي؟ 

الم مد و بعد از سباشه وارد مغازه كه شدند صاحب مغازه كه يكي از دوستان اريا بود كنارش ا-يگير 

به جون بهروز -به به اريا خان چه عجب مگه هر وقت هوس عطر و ادكلن كنب بياي اينجا -گفت: 

سالم  بهش-خوبه سالم ميرسونه -تو هميشه همين رو ميگي ببينم حال سياوش چطوره؟ -گرفتارم 

ر خدمتم خب من د-باشه حتما -برسون بگو هر وقت ادكلن هاش تموم شد يه سري به ما بزنه 

الم ببخشيد اصال متوجه نبودم س-اومديم خريد بهروز كه تازه متوجه سها شده بود گفت: -بفرمائيد 

تون از اشنايي-يادم رفت معرفي كنم ايشون خانم راستين هستند -سالم اقا شبتون بخير -خانم 

به او  غره ايببينم اريا خن ايشون فقط خانم راستين هستند؟ اريا چشم -منم همين طور -خوشبختم 

سها خانم شما بفرمائيد اون -رفت و با اشاره به او فهماند كه سكوت كند سپس رو به سها گفت: 

بفرمائيد خانم در خدمتم بفرمائيد اونجا بعد با صداي بلند گفت:علي -قسمت االن ميام خدمتتون 
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گفتي؟  اري است كهجان حواست به خانم باشه وقتي سها رفت بهروز گفت:ببينم اريا اين همون گرفت

-باز فضوليت گل كرد -خب پس با تو چي كار ميكنه؟ -دختر خاله سياوش -اين كبه؟ -نه خير -

 اره امشب سيامك به مناسبت-برادر سياوش؟-سيامك رو كه ميشناسي؟ -حاال اگه بگي چي ميشه؟ 

ده امشب بريم قبولي دانشگاه مهموني گرفته داريم ميريم اونجا ارزو هم ازش خواسته كه اجازه ب

نار بفرمائيد ك-بله اطالعات تكميل شد حاال ميذاري برم پيشش؟ -پس اسمش سهاست -دنبالش 

بين اين چند تا به نظر شما كدوم بهتره؟ اريا يكي را -چيزي پسنديديد؟ -سها كه ايستاد گفت: 

ش يامك خوشولي ممكنه س-اين از همه بهتره من هم از همين استفاده ميكنم -انتخاب كرد و گفت: 

 خيالتون مياد نه…اگه نيومد؟-اگه نيومد؟ -خوشش مياد مطمئنم -نياد اخه نظر ها فرق ميكنه 

 اريا كه بگذارد ميز روي را پول خواست سها قبول باشه- ميخرم شما ضمانت به من پس- راحت

- كيفتون تو بذاريد ميكنم خاهش- كنم حساب ميخوام خب- خانم؟ سها ميكنيد كار چه-: گفت

نه ولي اگه اجازه بدين من حساب -مگه شما ميخوين هديه بدين؟ -من حساب ميكنم -براي چي؟ 

اشتباه نكنيد -خب اون موقع هم از طرف شماست -اجازه نميدم جون اين هديه از طرف منه -ميكنم 

هر جور -اما من دوست ندارم -ولي من دوست دارم حساب كنم -اون موقع از طرف شماست نه من 

قابلي نداره خانم -يدونيد پول را روي ميز گذاشت بهروز كه پشت ميز امده بود گفت: صالح م

دستتون درد نكنه ممنون بعد پول را شمارد و مقداري از ان را مقابل سها نهاد سها با تعجب -راستين 

خواهش -شرمنده ميكنيد -اين تخفيفه هر چند كه قابل شما رو نداره -مگه درست نيست؟ -پرسيد: 

 لطف-براتون كادو كنم؟ -دست شما درد نكنه-كنم خانم ارزون حساب ميكنم مشتري شيد مي

ام بله منم ميخو-من ميرم گلبگيرم شما هم مياين؟ -ميكنيد وقتي از مغازه خارج شدند اريا گفت: 

گل بگيرم وارد گلفروشي كه سدند سها دسته گلي زيبا و اريا هم گل بزرگي تهيه كرد و با هم سوار 

بيا اين رو بگير انقدر هم غر -چقدر دير كرديد بابا حوصله ام سر رفت -ين شدند ارزو گفت: ماش

ديگه چيزي نمونده االن ميرسيم وقتي رسيدند همه امده بودند سيامك -اخه دير ميرسيم -نزن 

دنجترين محيط را انتخاب كرده بود سها كه امد او انگار هيچ يك از مهمانان ديگر را نميديد به 

دري از امدنش خوشحال شده بود كه شادي قبوليش به اين اندازه نبود كنار خود برايش جا باز ق

 همين جا خوبه پيش-كرد سها به اين خاطر كه رو به روي سياوش قرار ميگرفت نپذيرفت و گفت: 

ار كن ايرادي نداره . ارزو خانم الدن جان شما هم بفرمائيد باال او به ناچار پذيرفت و-ارزو ميشينم 

سيامك مستقر شد اما در طول شب حتي يك بار هم به چهره سياوش نگاه هم نكرد اما بقيه خالف 

اندو رفتار ميكردند مخصوصا دوستان سيامك كه نازه سها را ديده بودند  . اريا ان شب واقعا جذابتر 

 يدگيشده بود شلواري جين و پيراهني مشكي رنگ با استين هاي كوتاه به تن داشت كه ورز
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اندامش را نمايانتر ساخته بود اما بالعكس او سياوش ترجيح داده بود از لباس رسمي استفاده كند . 

اقاي رادمهر چي ميل -وقتي گارسون براي گرفتن سفارش بر سر ميز امد رو به رو سيامك گفت: 

ان سيامك ج-چرا از من ميپرسيد از بقيه سوال كنيد خب خانما چي ميل داريد؟ الدن گفت: -داريد؟ 

اي بابا خب اقايون شما -من هم هر چي سها بخوره -خب ارزو خانم شما چي؟ -هر چي سها بخوره

هر چي سها خانم بخورند بعد رو به اريا و -چي ميل داريد؟ چند تا از دوستان سيامك گفتند: 

-فت: د گالبد شما هم هر چي سها بگه بعد بدون انكه منتظر پاسخ انها بمان-سياوش كرد و گفت: 

پش با اين حساب منم هر چي سها بخوره ميخورم نگاهها همه بر روي سها ثابت ماند او كه متعجب 

ه هر بل-يعني واقعا همگي هر چي من بخورم ميخوريد؟ همه با هم گفتند: -انها را نگاه ميكرد گفت: 

تي گارسون خب من اصال شبا شام نميخورم صداي خنده همه به هوا برخواست ح-چي شما بخواين 

-سها جون من اذيت نكن بگو -كه همانطور در انتظار ايستاده بود . در ميان خنده سيامك گفت: 

چشم با اجازه بعد از صرف شام و تميز -باشه اقا لطف كنيد به تعداد از همون غذاي همشگي بالربد 

فقط هديه سها را  شدن ميز و اوردن دسر نوبت به باز كردن هدايا رسيد در ميان تمام هدايا سيامك

پسنديد هر چند كه هداياي بقيه هم خيلي زيبا و گران قيمت به نظر ميامد زمان رفتن سها به الدن 

خب پس بريم ديگه -باشه -امشب مياي خونه ما؟ -با ماشين بابا -الدن تو با چي اومدي؟ -گفت: 

با الدن -با كي؟ -ميرم خونه -سها كجا داري ميري؟ -وقتي خواست خداحافظي كند ارزو گفت: 

 اينبار رو-باز شروع كردي؟ -تا حاال هم خيلي بهتون زحمت دادم -مگه با ما نمياي؟ -ماشين اورده 

ارزو جون الدن ميخود بياد خونمون خب با -با ما اومددي با ما هم برميگرديم -دديگه راست ميگم 

دن كه داره خودش اين چه كاريه ال-خب ما ميرسونيمت الدن هم خودش بياد -هم ميريم ديگه 

تو -مسير رو ميره شما راحتون رو به خاطر من دور كنيد كه چي بشه؟ موقع اومدن بهت بد گذشت؟ 

هر جور راحتي مزاحمت -رو خدا از اين حرفا نزن از قول من هم خيلي از اريا خان تشكر كن 

دت از اريا به جون سها ناراحت نشدم خيالت راحت ولي خو-قرار نشد ناراحت بشي -نميشيم

خداحافظي كن وقتي با اريا روبهرو شد در مقابل اصرار هاي او هم ايستادگي كرد و نپذيرفت هنگام 

سها جون من فردا صبح ميخوامم برم هستي قبل از رفتن -سوار شدن ارزو كنار ماشين امد و گفت: 

ا صبح من چرا ميكنه فرد-فرق نميكنه -اره هستم ولي من بايد تو رو بدرقه كنم نه تو -بيام ببينمت؟ 

پس منتظرت -چرا نيام؟مگه ما چند تا ارزو خانم داريم حتما ميام -يعني مياي؟ -خونه شما هستم 

حق با شماست ميبخشيد ديگه -راستي الدن ما شيريني قبولي شما رو نخورديم ها -حتما -هستم 

-ون خدانگهدار شما ممن-موفق باشي خانم دكتر -وقت نشد در اوليين فرصت در خدمتتون هستم 

 فردا ميبينمت -سها جون خداحافظ 
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يكشنبه صبح وقتي به دانشكده رسيد اكثر بچه ها در دانشكده بودند مهسا روي نيمكتي نشسته بود 

نم م-بد نيستم تو چطوري؟ -سالم سها خانم حال شما چطوره؟ -سالم صبح بخير -كنارش رفت . 

بريم به كالس كه رسيدند همانطور -بريم سر كالس؟ نه ميخاي -هنوز كالس شروع نشده؟ -خوبم 

كه مهسا گفته بود عده اي از بچه ها امده و منتظر استاد مربوطه بودند وقتي مهسا و سها هم سر جاي 

م از كالس شلوغ بد-اخه اكثر بچه ها اين واحد رو گرفتن -چقدر شلوغه! -خود نشستند سها گفت: 

سعي ميكنم ببينم مگه صالحي اين واحد -يد دو روز تحمل كني ديگه هر جور هست هفته اي با-مياد 

-هيچي همين طوري پرسيدم -چطور مگه؟ -رو برنداشته پس چرا نيومده؟ مهسا با شيطنت پرسيد: 

كه اين طور با ورود استاد همه سر جايشان نشستند و درس اغاز شد بعد از پايان ساعت كالس مهسا 

نه -مگه تو نمياي بريم بيرون؟ -كجا داري ميري؟ -ها گفت: خواست كه از كالس خارج شود كه س

-چون كسي نيست ميخوام بشينم -چرا؟همه كه رفتند هيچ كس هم تو كالس نيست -حوصله ندارم 

پس من ميرم يه چيزي ميگيرم زود ميام وقتي از كالس خارج شد كامياب را ديد كه به طرف كالس 

يد ميبخش-اقاي صالحي االن ميان ساعت اول كه تموم شد -ميرود بعد از سالم و احوال پرسي گفت: 

ينم من با اجازتون برم بب-بله -كار داشتم فكر نميكردم اينقدر طول بكشه كالس تازه تموم ظده؟ 

چه خبره؟ به سرعت به طرف كالس به راه افتاد وقتي با همان حالت وارد كالس شد و سها را ديد جا 

ارد شد و سالم كرد سها كه مشغول نوشتن بود سرش را باال اورد و خورد قدمهايش ثابت ماند اما و

ميبخشيد من فكر نميكردم شما تو كالس -جواب سالمش را داد كامياب كمي نزديكتر شد و گفت: 

اين چه حرفيه خانم راستين حقيقتش من كار داشتم به خاطر همين دير -اگه ناراحتين برم -باشيد 

خستگيه ساعت قبل برطرف شده تشريف بياريد بشينيد كامياب كه از  بله معلومه حاال اگه-رسيدم 

كلي؟ نخير چه مش-ببخشيد مشكلي پيش اومده؟ -سخن تمسخر اميز سها تعجب كرده بود پرسيد: 

مخم نيست فقط فكر نميكردم اينقدر بيانظباط باشيد اولين -ولي به نظر ناراحت و عصبي مياين -

باور -جدي -گفتم كه جايي كار داشتم و گرنه اهل غيبت نيستم -ت كالس اولين روز اولين هفته غيب

خير -ولي ظاهرا كه از كالس فراري شديد -كنيد با وجود اين كالس و شما امكان نداره دير بيام 

از چي؟ او در حالي كه مينشست رو به سها -اصال اين طور نيست اين شمائيد كه داريد فرار ميكنيد 

ولي  كم طاقت نيستم-فكر ميكردم اين قدر كم طاقت باشي -د به من بدي از جوابي كه باي-گفت: 

ي اون وقت چه اتفاق-از اينكه يه روز بگي نه -پس ترسو هم هستي حاال از چي ميترسي؟ -ميترسم 

 راستين خانم ببينيد ببخشيد- فعال البته راستين- …اون موقع خودت ميبيني . ببين سها-ميافته؟ 

جواب نه به شما هم باعث ميشه من -اب نه شما زندگي من رو از هم ميپاشه جو ميگم رو اين فقط

من فقط اگه بدونم يه درصد فقط يه درصد جاي -هم اوني باشم كه نميخوام باشم يه سها ديگه 
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مسئله همين جاست نميدونم چي بگم قول نميدم ولي -اميدواري هست تا قيامت هم صبر ميكنم 

ميخوتين بشه بايد به من حق بديد كه شناخت بيشتري از شما پيدا كنم سعي ميكنم همانطور كه شما 

ميتوني هر جور كه مايلي و از هر راهي كه فكر ميكني -شناختن شما هم وقت ميبره -بله البته -

قط ف-من اماده ام -باشه پس خودت رو اماده كن كه بايد امتحان پس بدي -موثرتره منو بشناسي 

هر چي تو بخواي ان روز تا پايان -مونه نميخوام هيچ كس از اون مطلع بشه اين مساله بين خودمون ب

ساعت درس اخالق سها با ساعت اول كامال فرق كرده بود به راحتي ميشد فهميد كه از نيامدن 

 كامياب تا بدان حد ناراحت شده بود . 

تا حدودي به هم  * * * * * * * يك ماه از شروع ترم جديد ميگذشت در اين مدت سها و كامياب

نزديك شده بودند اما برخورد و رفتارهاي انها به قدري عادي بود كه هيچ كس متوجه چيزي نميشد 

. به طرف كتابخانه دانشكده حركت ميكرد كه كامياب را در كنار خود ديد او سها را كه ديد كنارش 

يقات شنيدي تحق-ونه كتابخ-كجا ميري؟ -تو هم همين طور -سالم خسته نباشي -ايستاد و گفت: 

-اره براي همينه كه دوباره دارم ميرم كتابخونه  . گروهها معلوم شده يا نه؟ -دوباره شروع شده؟ 

 سرما خورده مونده-استاد فردمنش ميگفت گروهها رو دسته بندي كرده راستي خانم كريمي كو؟ 

-ا؟ كج-كن با هم ميريم بعد از ظهر صبر -من هيچ وقت تنها نيستم -يعني امروز تنهايي؟ -خونه 

به خدا تعارف -ديگه تعارف نكن كه اصال خوشم نمياد -نميخوام خودم ميرم -ميرسونمت خونه 

س پ-مساله اين حرف ها نيست -تا دم خونه نميام سر كوچه پياده ات ميكنم -نميكنم خودم ميرم 

س اخر ساعت پ- باشه خب خيلي…باز كه شروع كردي-چي؟ نكنه از اينكه با مني ناراحتي؟ 

خودش -اما عقب ميافتي -استاد فرستادتم دنبال كار -چرا؟ -نه -مگه تو نمياي سر كالس -ميبينمت 

فعال ان روز سر كالس گروهها مشخص -باشه پس تا بعد از ظهر -بعدا درس رو برام توضيح ميده 

تند بعد از ظهر شدند مهسا سها و كامياب و چند نفر ديگر از بچه ها با هم در يك گروه قرار گرف

-خانم راستين هنوز نرفتين؟ -سها منتظر كامياب ايستاده بود كه استاد فرد منش امد و گفت: 

 يدمايل اگه- مگه؟ چطور نه- افتاده؟ شديد؟اتفاقي اينقدردسپاچه چرا حاال- استاد ميرم…نه…نه

عد از احافظ بخد- خدانگهدار پس- كامال بله- مطمئنيد؟- ممنون خيلي استاد تشكر- برسونمتون

گه ميبخشيد ترافيك بود م-چرا اينقدر دير كردي؟ -رفتنش كامياب امد وقتي سها سوار شد گفت: 

و با ببينم ت-عيب نداره استاد از خودمونه -هيچي استاد فردمنش منو ديد خيلي بد شد -چي شده؟ 

ي ستاد نميخواد كسا-جدي پس چرا تا به حال نگفتي؟ -اره از بجگي -استاد رابطه خانوادگي داري؟ 

يرم وظيفمه تو رو نگ-اوه چقدر تحويلم ميگيري -تو با بقيه فرق داري -ولي من كه فهميدم -بفهمه 

نو ميدوني م-چي؟ -راستي يه خبر -بله -حاال كارت انجام شد؟ -كي رو بگيرم سها خنديد و گفت: 
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از خوشحال نيستم!-خوشحال نيستي؟ -بله -البد استاد بهت گفته؟ -بله -تو تو يه گروهيم؟ 

اي خب اق-فعال اقاي صالحي -كامياب كامياب در حالي كه ميخنديد گفت: -خوشحالي دارم ميميرم 

نه به جون -پس ميخواستي تالفي كني؟ -شوخي كردم شوخي كردم ببخشيد ديكه بهم نگو -صالحي 

نوز ه-ردي؟ براي تحقيق مطالعه هم ك-حاال چي ميخواستي بگي؟ -باشه -خودت اصال فراموش كن 

اره تمومش ميكنم مدتي -ميدوني كه اخر ترم بايد تحويل بديم -نه ولي از امشب شروع ميكنم 

سكوت بينشان برقرار سد عروسكي كه مقابل اينه ماشين قرار گرفته بود نظر سها را جلب كرد با 

ك وساين عروسكه خيلي بانمكه كامياب عر-چي؟ -اين چقدر قشنگه -دست ان را گرقت و گفت: 

اينجا  ولي اين-براي اينكه بدمش به تو -براي چي كنديش؟ -بيا بگير -را از اينه جدا كردو گفت: 

پسر خاله ام بچه شيطونيه تو داشبورت بود برداشت -پس كي زده -من وصلش نكردم -قشنگه 

چيزي بهتر از اين پيدا -يادگاري باشه -اخه من نميخوامش -اويزانش كرد بيا بگيرش ديگه 

 ممنون -چرا ولي االن نميدم حاال اين رو ميگيري يا نه اميدوارم هميشه به ياد ما باشي -دي؟ نكر

 * * * * * * * 

همون م-چرا ديگه شايد -نميدونم شايد -فردا مياي كوه؟ -شب در راه بازگشت به منزل اريا گفت: 

 اره خب اين-دستت هست اخالق مامان كه -خب ما تا وقتي كه مهموناتون بيان برميگرديم -داريم 

-ي هيچ-ديگه چي شده؟ -تو هم از خدا خواسته منتظري -كه مشكلي نيست مهموناتون رو هم بيار 

ان ببخشيد قرب-نه بابا چه حرفي تو نميخواي تند تر رانندگي كني؟ -باز هم كسي حرفي زده؟ 

 چند ساله حالت خوبتو -معذرت ميخوام اريا اصال حالم خوب نيست -بفرمائيد شما رانندگي كنيد 

نه حقيقت و ميگم اصال يه نگاه تو اينه به خودت بنداز -متلك ميگي؟ -نيست از وقتي كه شناختمت 

ي تو اگه جاي من بود-روز به روز داري از اين فكرهايي كه ميكني بي رغبتر و بد قيافه تر ميشي 

ش سياو-به من ميدي؟ پس حق رو -خدا خيلي دوستم داشته كه جاي تو نيستم -چي كار مكردي؟ 

ه خب تو ك-دارم ديوونه ميشم همش ميترسه يه روز بگم نه -چرا اين مادر تو دست بردار نيست؟ 

خيلي ممنون از اين -خب تو كه ميخواي بگي نه از همين اول بگو -ميخواي بگي از همين اول بگو 

مامانت ساوش در  از-از چي؟ -من هم ميترسم -راهنمائيقشنگتون ببينم تو چرا كاري نكردي؟ 

بايدم بخندي حال و روز -مگه مامان من كيه؟ -حالي كه نميتوانست خنده اش را كنترل كند گفت: 

-با سها خيلي حرف زده -ولي از شوخي گذشته خواهرت هم كاري نكرد؟ -من و تو خنده هم داره 

و ببينه ولي تو ر اينجور كه ارزو ميگفته سها دور از جونش حاضره عزرائيل رو-خب اون چي گفته؟ 

- اينجوره هك فعال متاسفم…نه اون از تو بهتره-دستت درد نكنه يعني من با عزرائيل يكيم؟ -نبينه 

 هر گفته اما افتاده گير موقعيتي بد تو گفته هم اون- داده؟ جوابي چه ها حرف اين از گذشته حاال
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ه اريا اگه ي-پس حرف نزن -نه - داري؟ بهتري فكر تو- نميده نتيجه اخه- ميكنه مبارزه شده جور

اون وقت -روز همه اين فكرو خيال ها اشتباه از اب در باد و همه نقشه هاي ما نقش بر اب بشه چي؟ 

خانواده هاي شما با اين رفتاراشون دارند -تميدونم ولي من از اون روز ميترسم -تو چي كار ميني؟ 

گه اون اره ولي ا-يخوايد ميفهمي چي ميگم؟ يه كاري ميكنند كه يه وقت دست به كاري بزنيد كه نم

اميدوار باش سياوش به اينده -روز برسه برسه همه چيز رو خراب ميكنم باور كن راست ميگم 

 اميدوار باش 

 * * * * * * 

دو روز بيشتر به امتحانات پايان ترم باقي نمانده بود يك هفته بود كه شاگردان تحقيقات خود را 

در طول اين مدت گروه سها بيشترين تالش را كردند كه در اخر هم با شناخته تحويل داده بودند 

شدن تحقيقاتشان به عنوان تحقيق نمونه نزد استاد نتيجه داد ان روز استاد كارهاي نمونه را سر 

كالس معرفي كرد سها هنوز نيامده بود اواخر ساعت درسي بود كه وارد كالس شد وقتي با رنگ 

خانم راستين -زانش وارد شد همه را به تعجب انداخت استاد جلو امد و گفت: پريده و دستان لر

التون اگر ح-معذرت ميخوام استاد از اينكه دير اومدم متاسفم اجازه ميديد بشينم؟ -اتفاقي افتاده؟ 

بل بفرمائيد در مقا-بله ميتونم -ميتونيد نيم ساعتي تحمل كنيد؟ -چرا خوبم -خوب نيست نه 

بقيه كه همچنان به او نگاه ميكردند به راه افتاد . از مقابل چهره نگران كامياب كه رد چشمان متحير 

شد حالش بدتر شد اما هر طور بود تا اخر ساعت تحمل كرد . كامياب صبر كرد تا همه از كالس 

خارج شوند مهسا هم نگران سها بود اما با ديدن كامياب كه از جايش نكان نخورده بود مجبور شد 

شده سها؟  چي-س را ترك كند تا او رفت كامياب بالفاصله بلند شد و مقابل سها نشست و گفت: كال

من تو رو اينجور ميبينم -قول ميدي ناراحت نشي؟ -تو رو خدا بگو دارم ديوونه ميشم -هيچي -

 تو ولي- اره-! خواستگاري؟…خوا-خاله ام پتج شنبه ميخواد بياد خواسنگاري -بيشتر ناراحت ميشم 

اره ولي خاله ام دلش طاقت نمياره ميگه -كه گفتي سياوش فعال تا چهار سال نميتونه ازدواج كنه 

ي تو چ-همش ميترسم سها از دستمون بره ميگه فعال نامزد ميكنيم تا اين چهار سال تموم بشه 

هيچي سها اين جمالت را در حالي ادامه ميداد كه بغضي در گلو داشت كه هر لحظه -گفتي؟ 

لش سختتر ميشد كامياب دستي روي مو هايش كشيد و در حالي كه سعي ميكرد خونسرد باشد كنتر

تو نگران نباش -اگه نشد چي؟ -خيلي خب حاال ناراحت نباش همه چيز درست ميشه -گفت: 

ما دو تا مرديم حرف -نه اصال نميخوام اون چيزي بفهمه -ميخواي من برم با سياوش حرف بزنم؟ 

اگه بخوام اروم -نه كامياب خواهش ميكنم همه چيز رو خراب نكن -يفهميم همديگر رو بهتر م

د الب-من نميذارم كامياب نميذارم اونها بيان -بشبنم هم زندگي خودم خراب ميشه هم زندگي تو 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 7  

 

بهشون ميگم كه -پس ميخواي چي كار كني؟ -نه -هوس كردي دوالره دست و پاتو بشكني؟ 

نه اين كار -باالخره تا چند وقتي همه چيز فراموش ميشه -ند اونها هم قبول ميكن-نميخوامش 

درستي نيست بهشون بگو تا دو روز ديگه امتحانات ترم شروع ميشه روحيه ات رو خراب نكنند تو 

خيلي خب دختر خوب ديگه -همين امشب ميگم -اين مدت ممكنه همه چيز به حالت اولش برگرده 

لخ زد و بخند تو رو خدا بخند سها لبخندي ت-باشه -حتيتو ببينه ناراحت نباش كه كامياب نميتونه نارا

خانم به خدا . حاال يه خبر -من اگرم ناراحت باشم با ديدن تو همه چيز رو فراموش ميكنم -گفت: 

تحقيق ما اول -خب چي شد؟ -استاد امروز جواب تحقيقات رو گفت -چه خبري؟ -خوب بهت بدم 

ه كامل رو گرفتيم ديگه خيالت راحت باشه از اين درس نميافتي دروغم چيه نمر-دروغ ميگي؟ -شد 

راست ميگم تازه استاد ديروز بهم گفت ميخواد يه تحقيق دو نفره هم بهمون -اذيت نكن كامياب -

ي تو كه سابقه خوب-حاال چرا من و تو؟ -تحقيق خودشه خواسته كمكش كنيم -منظورت چيه؟ -بده 

ه ميدونم البد بازم رفتي استاد رو كالف-بستا سفيده منم كه .  .  براي تحقيق داري پرونده ات پيش

خب -تعطيالت ميان ترم وقتت پر پره -حاال كي هست؟ -خب نميشه كه تو رو تنها بذارم -كردي 

تو هم اگه جاي من -تو چرا اينقدر از خونه فراري هستي؟ -خدا رو شكر كه كمتر خونه هستمم 

خونه به جاي مامانت خاله ات در رو برات باز ميكرد و مجبور بودي بودي و هر روز ظهر كه ميرفتي 

چرا پدر و -كنارش بشيني يك سري حرفهاي صذ من يه غازو تحمل كني همين حرف رو ميزدي 

خب مادرت كه با خاله ات صميميتره بشينه باهاش -چي ميتونن بگن؟ -مادرت چيزي نميگن؟ 

بايد بشينه با مامانم حرف بزنه از همه مهمتر حرف خان مامانم از خاله ام بدتره يكي -حرف بزنه 

ا بابام فقط خوشبختي من رو ميخواد حاال چه ب-بابات چي ميگه؟ -باباست كه نميتونه ناديده بگيره 

سها تو بايد همه چيز رو به دست زمان يسپري درست ميشه نگران -سياوش چه با هر كس ديگه 

 نباش 

 * * * * * * * 

 از كي تا حاال اجازه-ميتونم پيشتون بشينم؟ -ناهار درست ميكنم -ار داريميكني؟ مامان چي ك-

ميگيري؟خب بيا بشين وقتي نشست مقداري از ساالد ظرف را برداشت كه از ديد مادش پبهان نماند 

يد ميبخش-اريا باز هم ناخنك زدي ميدوني كه من چه قدر از اين كار بدم مياد -با عصبانيت گفت: 

نه نميخواد صبر ميكنم تا -خب بلند شو برو يه چيزي از يخچال بردار بخور -ي گرسنمه ولي خيل

صبر -شما بشينيد بهتون ميگم -چي كار داري؟ -ناهار اماده شه يه دقيقه بياين بشينيد كارتون دارم 

ميخوام باهاتون خيلي راحت صحبت كنم مثل -كن زير غذا رو كم كنم خب بفرمائيد گوش ميكنم 

-ميخوام ازدواج كنم -بله -قول ميدي تا اخرش گوش كنس؟ -خب بگو چي ميخواي بگي - هميشه
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شما -بلند شو بلند شو برو بيرون كار دارم -گفتم ميخوام ازدواج كنم -چي گفتي؟يكبار ديگه بگو 

ي پس ك-حرفهايي كه االن نبايد بگي -مگه چي ميگم؟ -نه به اين حرفها -قول دادي گوش كني 

تا سي ساله نشي من -مامان من بيست و چهار سالمه -وز بچه اي اين حرفها برات زوده تو هن-بگم؟ 

براي اينكهه هنوز چيزي از زندگي نميدوني تازه اون موقع موقعيتت هم -براي چي؟ -زنت نميدم 

اريا خوب گوش كن ببين -ولي من االن موقعيتم خوبه درسم كه تموم شده سر كارم ميرم -بهتره 

يعني ادم در عرض اين شش -سي سالت نشه از ازدواج خبري نيست تو هنوز بچه اي  چي ميگم تا

حاال تو چه اصراري داري ببينم ابت كمه نونت كمه زن گرفتنت چيه؟در -سال سرعي بزرگ ميشه؟ 

باريكال -خب نامزد كه ميتونم بكنم -ثاني تو مگه نميگي فعال تا چهار سال نميتوني ازدواج كني؟ 

هان سها مادر ناگ-بله؟!چه كسي رو؟ -بله -د گرفتي البد كسي رو هم در نظر گرفتي؟ راهشم كه يا

من دارم ميگم قصد -تو معلوم هست چي ميگي؟ -خب بله نگه چيه؟ -سها؟! -از جا پريد و گفت: 

تو كه -براي چي؟ -همين جاست كه ميگم هنوز بچه اي و چيزي نميفهمي -ازدواج دارم اونم با سها 

من وقتي يه حرفي ميزنم البد -نشون كرده سياوشه براي چي اين حرف رو ميزني؟  ميدوني سها

سها و سياوش همديگر رو نميخوان از هم نفرت دارن نميذارن -مثال بگو ما هم بدونيم -دليل دارم 

اين ازدواج سر بگيره من خيلي وقته كه به سها عالقه مند شدم سياوش هم ميدونه تو اين مدت هم 

كه من و اون به هم نزديكتر شيم و از نظر اخالقي بيشتر همديگر رو -كه چي؟ -كرده  خيلي كمكم

اريا جان مادر تو هيچ ميدوني به چه دختري عالقه مند -اخه چرا؟ -واقعا براتون متاسفم -بشناسيم 

به جون خودت به اندازه ارزو دوستش دارم 1دوسش ندارم -شما سها رو دوست ندارين؟ -شدي؟ 

ه سياوش سها رو دوست ندار-كي؟ -بله ميشه -كسي اين دختر رو دوست نداشته باشه؟  مگه ميشه

سها هم همين طور اين دو نفر سايه همديگر رو با تير ميزنند چه برسه بخوان زير يه سقف زندگي 

ه ولي اين جور ك-نميدونم اينجور كه سياوش ميگه نه دليل دارن نه عالقه -دليلشون چيه؟ -كنن 

 ميگفت نشون كرده-مگه خانم رادمهر چي ميگفت؟ -مهر ميگفت قضيه چيز ديگه اي بود خانم راد

اون ميگه -هم هستند منتظرند اين چهار سال تموم شه مراسم سر بگيره چه ميدونم از اين حرفها 

از كه ب-اريا جان از من نخواه كه همچين كاري بكنم -بدون اينكه از دل اين دو نفر خبر داشته باشه 

خب تميتونم ما با اين خونواده نون و نمك خورديم نميتونيم نمك بخوريم -شتيم سر خونه اول برگ

تو ميگي سها و سياوش همديگر رو -اخه چه ربطي به نمك و نمكدون داره؟ -و نمكدون بشكنيم 

نميخوان درست منم قبول دارم ولي اين رو نميشه ثابت كرد تو چطور ار من ميخواي با اينكه همه 

 اگه تو نداره ولي- …ولي اخه مامان-رو ميدونم باز هم گل و شيريني بگيرم برم خواستگاري؟  چيز

 همه دهب رد جواب سها خواستگاري بره سياوش كه وقتي تا- كي؟ تا- كني صبر بايد ميخواي رو سها
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اون موقع  ات- خواستگاري ميريم ما موقع اون بعد بيافته اسياب از ابها و بگذره مدتي و بشه تموم چيز

اگه سها رو ميخواي بايد صبر كني اگه واقعا دوستش داري بايد تحمل كني تازه اون -صبر كنم؟ 

موقع هم پشت سرمون حرفه چه برسه به االن تو اين بهبوحه كه خانم رادمهر سر سوزني كوتاه 

ايين و بياي پ تو االن هم هر چقدر كه بري باال-اگه به اين حرفها باشه سياوش هم لج ميكنه -نمياد 

بگي اين دو نفر همديگر رو نميخوان و سياوش هزار قسم و ايه بياره كه سها رو دوست نداره باز هم 

اينا قبول نميكنن بايد صبر كني تنها راهش همينه اگه اومدي با من مشورت كني و از من راه حل 

د ارم اين كارو ميكنم و بعچاره اي ند-ميخواي جوابم اينه صبر ميكني؟ اريا بعد از كمي فكر گفت: 

نكه اي-بله پسرم -مامان -بلند شد تا از اشپزخانه بيرون برود اما در چهارچوب در ايستاد و گفت: 

نه مادر جون تو هميشه مرد بودي بزرگ -گفتي من بچه ام راست گفتي؟ مادرش خنديد و گفت: 

به اين زودي از پيشم بري و  بودي اقا بودي اگه اين حرفها رو ميزنم براي اينه كه دوست ندارم

 منم همين طور -خيلي دوستت دارم مامان -گرنه مرد هاي هم سن و سال تو االن بچه هم دارن 

* * * * * * صبح روز اخرين امتحان پايان ترم بود وارد دانشكده كه شد مهسا به طرفش امد و 

-م صبر كردم تا بابام بيا-شه سالم چرا اينقدر دير اومدي نيم ساعت ديگه امتحان شروع مي-گفت: 

نميشه  االن كه-خيلي خب بيا بريم سر جلسه اهان راستي استاد فردمنش گفت اومدي بري پيشش 

باشه برو اومدم در حال -نه گفت اومدي بري من ميرم تو هم زود بيا -باشه براي بعد از امتحان 

فت به طرفش دويد و صدايش كرد حركت به سمت دفتر بود كه استاد را ديد كه از پله ها باال مير

-بح بخير سالم ص-سالم استاد -بله كارم داشتين -وقتي رامين برگشت و او را ديد با لبخندي گفت: 

االن كه ديگه نه ولي امتحانتون كه تموم شد -ميبخشيد خانم كريكي گفت شما با من كاري داريد 

 ون راحت باشه ولش كجا منتظر بمونم؟نه خيالت-يادتون كه نميره؟ -چشم -صبر كنيد كارتون دارم 

اره -چي شد استاد رو ديدي؟ -چشم با اجازه سر جاسه كه رفت و نشست مهسا گفت: -كنار دفتر -

گفت بعد از امتحان ميگم بعد از پايان امتحان طبق قراري كه داشت كنار دفتر -چه كارت داست؟ -

خداحافظي كرد و رفت . سها هنوز ايستاده منتظر ايستاد مهسا چون احتمال ميداد كار او طول بكشد 

-بود كه كامياب كنارش امد و اهسته سالم كرد او كه تازه متوجه كامياب شده بود برگشت و گفت: 

اره گفت بعد از امتحان بيام تو براي چي اومدي؟ -همين االن منتظر استادي؟ -سالم تو كي اومدي؟ 

ب خ-يكنم در همين هنگام استاد از دفتر بيرون امد فكر م-در مورد تحقيقه؟ -با من هم كار داره -

بياين تو راه براتون ميگم  بعد به راه افتادند سها و -كجا استاد؟ -بچه ها اگه كاري نداريد بريم 

ائيد بفرم-كامياب هم به دنبالش به راهافتادند در راه استاد برگه هايي به دست سها داد و گفت: 

اه -برنامه تحقيق مگه قرار نبود كمكم كنيد؟ -برنامه چي؟ -ه تون برنام-اين چيه؟ -خانم راستين 
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حي در ضمن اقاي صال-چشم -خب از فردا صبح بايد شروع كنيم -بله ببخشيد فراموش كرده بودم 

بايد اونجا  9فردا ساعت -نه -خب پس مشكل ديگهه اي نيست؟ -بله مطلع هستم -هم با شماست 

پس فعال خداحافظ -نه بفرمائيد -ار دارم شما كاري نداريد؟ من ديگه بايد برم ك-چشم -باشيد 

ايد كجا استاد گفت از فردا ب-خب بيا بريم -ممنون وقتي رامين رفت كامياب گفت: -موفق باشيد 

تو هنوز تعارفي موندي؟با منم بيا بريم كارت دارم -مرسي -بيا بريم برسونمت خونه -شروع كنيم 

خب بگو ديگه چي كار -يگم وقتي سوار ماشين شدند سها گفت: تو بيا بريم م-چه كار داري؟ -

-بي نمك -اره -كارت همين بود -اهان فردا صبح ميام دنبالت -اره خودت گفتي؟ -كار؟ -داري؟ 

من كنار منزلتون هستم  8كارم همين بود فردا صبح ساعت -گفتم حاال چي كار داري؟ -چرا؟ 

شورت كنم ببينم چي ميگهراهنماييهاش هميشه برام با م هم پدرم با بايد امشب…باشه-امادهباش 

 افرين دختر خوب-ارزش بوده 

 ببينم خانم خانم كيفت رو نمي-سها خنديد و هيچ نگفت وقتي از ماشين پياده شد كامياب گفت: 

نه بابا چيزي توش نيست كه به دردت -اگه بدردم ميخوره برش دارم -نه باشه براي تو -خواي؟ 

نه من راس -خب اگه كاري نداري من برم فردا دير نياي؟ -ممنون -بفرمائيد -من  بخوره بده به

 خداحافظ * * * * * * * -اينجا هستم خداحافظ  8ساعت 

شب پرويز در اتاق كارش مشغول حساب و كتاب روزانه بود كه سهااجازه خواست و وارد شد و 

م چند ميخواست-يا تو دخترم بيا بشين ب-پدر اجازه ميديد چند لحظه وقتتون رو بگيرم ؟ -گفت: 

 مگه امروز-من از فردا ميخوام برم تحقيق -خب گوش ميكنم بگو -دقيقه باهاتون صحبت كنم 

 يكي از-يعني چي؟ -چرا بابا جون ولي اين تحقيقات براي خودم نيست -امتحانات تموم نشد؟ 

حاال -من و يكي ديگه از بچه ها  بله از-ازتون؟ -استادام ازمون خواسته تو تحقيقاتش كمكش كنيم 

براي اينكه از تحقيقات دفعه قبلمون راضي بوده به خاطر هميناز ما خواسته كمكش كنيم -چرا شما؟ 

ر من چرا بايد مخالفت كنم كار نيكو كردن از پ-حقيقتش منم تا شما راضي نباشيد اين كارو نميكنم 

موفقي بشي بايد از االن فعاليت كنيتحقيق  كردن است تواگه ميخواي تو اينده كارگردان بزرگ و

-همون جاهاي قبلي پيش كارگردانا بازيگران -باعث پيشرفت تو ميشه حاال كجا ميخواي بري؟ 

-اقاي صالحي؟نميشناسمش -اقاي صالحي -باشه برو عزيزم حاال اين همكارت كه ميگي كي هست؟ 

-وبيه خيلي هم دوست داره شما رو ببينه بله ولي حتما بعدا با هم اشنا ميشيد ادم خيلي مطمئن وخ

رسيد اين رو ديگه بايد از خودش بپ-منم عالقه مندم ببينمش ببينم ميتونه مرقب دخترم باشه يل نه 

اينطور كه ازش تعريف ميكني خيلي دوست دارم -ولي اگه نظر من رو بخوايدادم قابل اعتماديه 

-خيلي ممنون  بابا جون-باشه حتما -ونيد ببينينش فردا صبح قراره بياد دنبالم مي ت-زودتر ببينمش 
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من به تو اطمينان دارم سها خيلي بيشتر از اينكه فكرش -براي اينكه موافقت كردين -براي چي؟ 

-روبكني تو ديگه بزرگ شده اي راه و رسم زندگي و بدو خوب و بهتر از هر كسديگه اي ميدوني 

پرويز تنها با لبخندي پدرانه پاسخش را داد سها بلند  باز هم از اينكه بهم اطمينان دارين متشكرم

شد صورتپدر را بوسيد شب بخير گفت و از اتاق خارج شد خواست به سودابه هم شب بخيرگويد كه 

بله -اجازه داد؟ -ميخواستم براي تحقيقاتم ازش اجازه بگيرم -با پدرت چه كار داشتي؟ -او گفت: 

پس برو زود بخواب كه صبح زود بايد بلند بشي -فردا صبح  از-حاال از كي شروع ميكني؟ -مامان 

سالم -سالم پدر صبح بخير -صبح كنار در منتظر ايستاده بود كه پدر از در خارج شد به طرفشامد 

-هنوز ده دقيقه وقت داره شما اگه ديرتون نيشه صبر كنيد تابياد -دير نكرده؟ -نه -هنوز نيومده؟ 

ماشين مقابل درب خانه ايستاد كامياب سها را  8مش راس ساعت باشه صبر ميكنم ميخوام ببين

باپدرش ديد رنگ از چهره اش پريد با خود گفت:براي چي ديگه باباش اومده واي نكنهبخواد دعوا 

راه بندازه نكنه يقه ام رو بگيره خدايا خودت رحم كن سعي كرد خونشردي خوبش را حفظ كند از 

شون پدر جون اي-ستاد با لبخند سالم كرد سها رو به پرويز گفت: ماشين پياده شد و مقابالنها اي

اقاي صالحي ايشون هم پدر عزيز بنده -همون اقاي كامياب صالحي هستند كه تعريفشون روكردم 

سالم -هستند كامياب دستش را پيش برد و گفت:سالم اقا صبحتون به خير ازاشنايتون خوشبختم 

ين به خانم راست-يلي شنيده بودم خيليمشتاق ديدنتون بودم پسرم منم همين طور ذكر خيرت رو خ

ه ممنونم پسرم خب ديگ-من لطف دارن همچنين شما . باور كنيد من همخيلي مشتاق زيارتتون بودم 

با اجازه تون خانم راستين بفرمائيد سها حركت كرد اما كامياب به -مزاحمتون نشم بريد به سالمت 

ه كامياب جان دخترم رو ب-دوقتي او كامال دور شد پرويز اهسته گفت: اشاره پرويز هنوز ايستاده بو

ابل با اجازه مق-برو به سالمت -خيالتون راحت باشه اقاي راستين -دست تو سپردم مراقبش باش 

ماشين كه رسيد در را براي سها گشود و او سوارشد خودشهم سوار ماشين شد و ان را روشن كرد 

گفت:به نظر پسرقابل اطمينان و خوبي اومد خيلي هم مودب و با شخصيت وقتي رفتند پرويز با خود 

بود خدايا همه جوونهارو به تو سپردم بعد به قصد رفتن سر كارش به طرف ماشين خود حركت 

  nكر

-چرا؟ -سها باور كن تو اين چند دقيقه چند كيلو الغر شدم -وقتي از خانه دور شدند كامياب گفت: 

اخه براي چي؟مگه بابام ميخواست -با پدرت ديدم از ترس زهرا ترك شدم وقتي اومدم تو رو 

اشتباه فكر كردي وقتي ديشب موضوع تحقيق رو به -نه ولي خب فكر كردم شايد -بخوردت 

يه -بابامگفتم و گفتم كه قراره با تو برم  . از بس از تو تعريف كردمعالقه مند شده بود ببيندت 

 حاال-اين نظر لطفته -پدر فوق العاده اي داري از همه جهت -بگو -ه چيزي رو ميگم باور كن راست



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 2  

 

-م؟ خب حاال كجا بري-درسته -پدر من بهترين باباي دنياست -فهميدم تعريفات بي دليل نبوده 

رگه را ممنون بعد از ديدن ادرس ب-بيا بگير -برنامه اي كه استاد بهت داده بده ببينم كجا بايد بريم 

ه؟ رامين ديگه كي-ديشب خونه رامين بودم -ير مورد نظر را درپيش گرفت و گفت: به سها داد و مس

هيچي ازت خيلي تعريف كرد -اهان پس اسمشون رامينه خب بقيه اش؟ -ببخشيد استاد فردمنش -

به جون خودم -چي داري ميگي؟ -به خاطر تحقيق خيلي تو دلش جا باز كردي -از من !براي چي؟ -

كامياب -حاال ميگي نه نگاه كن -ارزوي قشنگيه -كارگردانهاي تاتر ميشي تو يكي از بزرگترين 

ي بود سوال غير منتظره ا-تو چرا تنها زندگي ميكني؟ -دو تا بپرس -ميتونم يك سوال ازت بپرسم؟ 

ري اينطو-چرا؟ -اجازه ميدي بعدا برات بگم؟ -دلم ميخواد بدونم البته اگه ايرادي نداشته باشه -

نه چيزي نميخواستم بگم فقط خيلي -چيزي ميخواستي بگي؟ -هيچي -بله -سها -باشه -بهتره 

پس اولين خوان به خوبي -درسته -اين جور كه ميگي پدرت از من بدش نيومده -چرا؟ -خوشحالم 

و خوشي تموم شد اميدوارم بقيه اش همهمين طور بشه بعد از ظهر بود كه كارشان تمام شد وقتي 

 خانم-خب خانم راستين افتخار نهار كه به ما ميدين؟ -كامياب گفت: مجددا سوار ماشينشدند 

-؟ ديگه چرا-خير -ميبخشيد سها خانم افتخار ميدن؟ -خانم راستين اسم داره -چرا؟ -راستين نه؟ 

له ب-همون مهمون هميشگي؟ -مهمون داريم -براي چي؟ -كامياب ميبخشيد شرمنده امروز نميتونم 

تا ببينم چي ميشه حاال منو -احتي به شرط اينكه فردا بهونهنياري ر طور هر باشه…خب اونكه-

كامياب اگه امشب استاد رو ديدي گزارش -با كمال ميل وقتي رسيدند سها گفت: -ميبري خونه؟ 

نه ديگه نميخوام -همون جايي كه امروز بود -خب قرار فردا كجا باشه؟ -چشم -كار رو بده 

 ابكامي نگاه به را چشمانش اراده بي سها …ارف كني اونوقتاگه يه بار ديگه تع-مزاحمت باشم 

 سرش اما اوبود نگاه و حالت اين عاشق وار ديوانه كه اين با كامياب چي؟ وقت اون-: گفت و دوخت

 گاهمنكنن جور اين هم ديگه ببيني تا بگو بدوني ميخواد دلت اگه-: گفت و خنديد انداخت پايين را

-ازه متوجه خودش شده بود سريع خود را جمع و جور كرد وگفت: ت كه سها ميكني ترم ديوونه

سها پدرت امروز تو رو به دست -ميبخشيد ولي قصدي نداشتم كامياب سرش را باال اورد و گفت: 

پدرم من رو به دست خوب ادمي سپرده -من سپرد دلم ميخواد از اينامانت خوب نگهداري كنم 

باش  مطمئن-فردا زود بياي ها نميتونم منتظر وايستم - خداحافظ وقتي پياده شد گفت:-خداحافظ 

منتظرم شب وقتي پدرش امد -بريا كسي كه از االن انتظار اومدن فردا رو ميكشهتاخير معني نداره 

تمام جزئيات را برايش تعريف كرد پرويز همبا دقت كامل به تمام صحبتهايش گوش ميداد وقتي 

پرويز تو اين همكالسي سها رو -نشست وگفت: شب بخير گفت و رفت سودابهكنارپرويز 

اره يه پسر تقريبا همسن و -پسر؟! -پسر خوبيه -چه جور ادميه؟ -اره چطور مگه؟ -ميشناسي؟ 
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تو با -منظورت رو نميفهمم -تو چطور به سها اجازه دادي با اين پسر در ارتباط باشه؟ -سال سياوش 

سودابه از -زه ميديكه با سها در رفت و امد باشه؟ وجود اينكه ميدوني اون پسره مجرده باز هم اجا

ردم؟ مگه من چي كار ك-از تو بعيد نيست كه اين كارها رو بكني؟ -تو بعيده كه اين حرفها رو بزني 

ف يواشتر حر-تازه مگه من چي كار كردم تو هيچ ميدوني سها رو با كي اين وراون ور ميفرستس؟ -

سودابه جان سها االن ديگه بچه -سها عالقه پيدا كرد چي؟  اگه يه روز اين پسر به-بزن ميشنوه 

تو به دختر -نيست اون االن راحت خوب و بدزندگي رو ميفهمه من بهش اطمينان صد در صد دارم 

تو رو خدا اين حرفها رو نزن كامياب براي سها -خودت اطمينان داري پسر مردم رو كه نميشناسي 

پرويز به خدا اخر از دست تو ديوونه ميشم اخه تو -داشته مثل يه برادرهسها هيچوقت برادري ن

ديگه چرااين حرفها رو ميزني تو ميدوني سها نشون كرده سياوشه . كافيه اين حرفها بهگوش سها 

خب نشه اون كه بچه نيست بايد خودش -برسه ديگه هيچ جور راضي به ازدواج با سياوش نميشه 

من جواب پروانه رو چي بدم ميدوني اگه -اش تصميم بگيره راه زندگيش رو پيدا كنه وبراي اينده 

يعني چه؟ سها دختر منه يا پروانه خانم -اين چيزا به گوشش برسهچه الم شنگه اي به پا ميكنه؟ 

پرويز تو اخالقت عوض شده يعني تو ميخواي وصيت خان بابا -اختيار دار سها بتدههستم يا ايشون؟ 

ا به جاي خودش من فقط خوشبختي سها رو ميخواماون اگه سياوش وصيت خان باب-روزير پا بذازي؟ 

ه يعني اگ-رو دوست نداره من اجبارش نميكنم اون اجازه داره خودش براياينده اش تصميم بگيره 

اگه سها بخواد اره من هيچي نميدونم -يه زماني اين پسر از سها خواستگاري بكنه تو قبولميكني؟ 

جاي -رو شروع كرديعواقب خوب و خداي ناكرده بدش هم با خودته پرويز تو خودت اين جريانات 

هيچ وقت از كاراي تو سر در -هيچ نگراني نيست سها و كامياب زير ازمايش من قرار گرفتهاند 

نياوردم هيچ وقت صبح روز بعد كامياب با نيم ساعت تاخير در محل حاضر شد سها كه در برف 

ن را نگاه ميكرد دلش به شورافتاد خواست داخل منزل شود و سنكين زمستان ايستاده بود و ريزش ا

با او تماس بگيرد كه ماشين ازانتهاي كوچه امد و مقابلش ايستاد به سرعت سوار شد همان طور 

معلوم هست كجايي چرا -كهميلرزيد پالتويش را محكم به خود چسباند و با همان حالت گفت: 

ن حاال م-نداشتند مجبور شرم اهسته رانندگي كنم  ببخشيد چرخها زنجير-اينقدر دير كردي؟ 

تو هيچي تو كه مهمتر از قراري من تماس گرفتم و گفتم كهممكنه دير -هيچي قرارمون دير شد 

اره -بذار زيادش كنم مثل اينكه خيلي سردته -نه بخاري ماشين خاموشه؟ -بيام هنوز گرم نشدي؟ 

نه -بذاركاپشنم رو در بيارم بدم بهت -هستم  خيلي اخه مشكل ينجاست كه من خيلي هم سرمايي

نه نميخوام خودت سردت -اما من برعكس تو گرمايي هستم بذار بدم -نميخواد االن گرم ميشه 

-نگران نباش بعد از ظهر بعد از اتمام كارشان كامياب گفت: -فقط خدا كنه زود زود برسيم -ميشه 
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اهل خونه در جريان -باشه -رو با همميخوريم خب اگه قول ديروز يادت نرفته باشه امروز نهار 

ميبرمت به گرمترين رستوران دنيا وقتي به -اره فقط خواهش ميكنم يه جاي گرم بريم -هستند؟ 

-رستوران رسيدند كامياب گرمترين محل را انتخاب كردصندلي را براي سها بيرون كشيد و گفت: 

خب حاال -اره -گرم شدي؟ -خوبه -طوره؟ گرماش چ-بفرمائيد خانم كاپشنش را در اورد و گفت: 

ه ن-نوشابه خنك ميخوري؟ -ديگه هر چي تو بخوري -ديگه؟ -فقط يه سوپ داغ -چي ميل دارين؟ 

شوخي كردم بعد از اينكه غذا را سفارش -كامياب خواهش ميكنم او خنده اي كوتاه كرد و گفت: 

-باشه -خدا اينجوري حرف نزن  تو رو-واقعا امروز سرافرازم كردي خانم -داد به سها گفت: 

وقتي گزارشمون رو خوند كلي تعريف كرد دختر تو -چي گفت؟ -بله -ديشب استاد رو ديدي؟ 

ي خب ولي خيل-اين كار باشه با تو -ميخواستي بگي فقط كار خودم نبود -حسابي موردتوجه استادي 

تعريف كردن نداري چون  تا دلت بخواد اما تو نياز به-بگو ببينم از من تعريف كردي يا نه؟ 

استادميشناسدت يك هفته ديگر هم كامياب و سها پا به پا ي هم تحقيقات راانجام دادند در اخر هم 

سها انها را به صورت جزوهاي قطور اماده كرد روز تحويالنها با استاد در دانشگاه قرار داشتند وقتي 

ند استاد بعد از سالم و احوال پرسي سها وارد دفتر دانشكده شد چنر استاد ديگر هم حضور داشت

جزوه ها را گرفت و نگاهي به انها انداخت و بعد از مدتي در مقابل چشمان منتظر سها لبخندي زد و 

افرين افرين خانم راستين اين بار هم مثل هميشه موفق و سربلند شدي واقعا ازتون ممنونم -گفت: 

اقاي صالحي هم واقعا -دستتون درد نكنه محبت كردين -خواهش ميكنم استاد وظيفه ام بود -

بله -زحمت كشيدند پا به پاي من اومدن ميتونمبگم اگه ايشون نبودند كار به اين خوبي در نميومد 

از  خانم راستين يكي-حق با شماست ايشون هم خيلي لطف كردند بعد رو به ساير استادان گفت: 

شون از نمرات-شي هستند يكي از استادان گفت: بهترين دانشجو هاي منه واقعا كه خانم زرنگو باهو

ممنون اگه اجازه بدين مرخص بشم وقتي از دفتر -مشخصه اين افراد باعث افتخار داتشكده هستند 

-چي شد؟ -كامياب نميدوني چقدر خوشحالم -خارج شد كامياب را ديد به طرفش رفت و گفت: 

ممنون خب ديگه بريم -لي تعريف كردم خيلي من هم از تو خي-تعريف هم كرد؟ -خيلي راضي بود 

و اونم انجام شد ت-انتخاب واحد چي؟ -قبل از اينكه تو بياي ديدمش -نميخواي استاد رو ببيني؟ -

خب پس بريم * * * * * * * با شروع شدن كالسها بچه ها مجددا دورر هم جمع -بله -چي؟ 

  ل هميشه سها شاگرد برتر جمع بودشدند تالش و كوشش انها در قالب رقابت از سر گرفته شد و مث

. در روابطش با كبمياب همجنان همانگونه بود و باز تحقيق و پروزه هاي انها با هم بود روابط ساده و 

صميمي انها همچنان ادامه داشت وقتي به فكر كامياب بود سياوش وجود نداشت پرويز هم بيشتر از 

پسر خوب و با شخصيتي ميديد و واقعا همين طور قبل روي كامياب شناخت پيدا كرده بود و او را 
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هم بود كامياب از ادب و متانت چيزي كم نداشت او در يك خانواده تحصيل كرده و ثروتمند بزرگ 

شده بود پدرش پزشك و مادرش دبير فيزيك بود بعد از بازنشته شدن و از وقتي كه كيوان پسر 

ه كس بيزار شده بودند به فرانسه رفتند و همانجا بزرگشان را از دست داده بودند از همه چيز و هم

پناهنده شدند  .  زمان رفتن كامياب نپذيرفت كه با انها همراه شود و ترجيح داد در وطن خود بماند 

پدرش در ان زمان او را به دست رامين بهترين دوستش سپرد و رفت كامياب در ان زمان پسري 

جريان ميگذشت او جواني شاداب و سرزنده بود كه به  سال از اين 8بود هجده ساله و حاال كه 

راحتي در منزل پدرش زندگي ميكرد . قامتي نسبتا بلند و تا حدودي ورزيده داشت چشمان سياه 

رنگش از معصوميتي خاص برخوردار بود چهره مردانه و با شخصيتي داشت به طوري كه در نگاه اول 

د كه به پاي سياوش برسد سياوش واقعا تك بود اما به دل همه مينشست با اين محسنات كسي نبو

 سها او را بيشتر از سياوش ميخواست كامياب همه چيز سها بود .   

* * * * * * * روز اخري كه جواب اخرين درسش را گرفت با مهسا به طرف خانه به راه افتاد در 

نم راستين بازم بيخبر ميدوني خا-راه با ماشين كامياب روبه رو شد او از ماشين پياده شد و گفت: 

از اونجا نيومدم -من كنار در غربي بورم -ولي من اومدم نديدمت -چند ساعته دم دانشگاه منتظرم؟ 

من -داريم ميريم خونه ما مهسا امروز خونمون مهمونه -حاال چرا خيابون ايستاديد بيايد سوار شيد -

خيلي ممنون اقاي صالحي مزاحم -تون كنم هم ميخوام برسونمتون قصد ندارم وسط خيابون پياده ا

بفرمائيد خانم كريمي كلي طول كشيد تا اين عادت تعارف رو از سر اين خانم بندازم -شما نميشيم 

مهسا جون سوار شو در مقابل اين يكي نميشه ايستادگي كرد زماني كه رسيدند -حاال نوبت شما شد؟ 

يستاد سها هم خواست خداحافظي كند كه كامياب هر دو پياده شدند مهسا زودتر كنار در رفت و ا

ونم نميد-دفعه بعد كي ميبينمت؟ -اگه مهمون نداشتم نميرفتم -جدي جدي داري ميري؟ -گفت: 

گي خب كي؟هر وقت تو ب-نه سها نگو فكرش رو هم نميتونم بكنم -شايد سال ديگه با شروع ترمها 

-مگه حتما بايد برنامه اي داشته باشيم -داريم اخه برنامه اي ن-چه ايرادي داره؟ -فردا؟! -فردا -

يعني واقعا اين كارو -باهات تماس ميگيرم تا بهت بگم ميتونم بيام يا نه -اره -شب خونه اي؟ 

خب اگه كاري نداري من برم مهسا -بيدارر و منتظر -خب اره به شرط اينكه بيدار باشي -ميكني؟ 

-حتما خيالت راحت خداحافظ -ي ها يادت نره شب زنگ بزن-حتما -برو سالم برسون -منتظره 

-نه بابا اين چه حرفيه؟ -ميبخشيد مهسا جون معطل شدي -خداحافظ كنار مخسا ايستاد و گفت: 

بريم تو داخل خانه با استقبال گرم سودابه روبهرو شدند سها مهسا را به اتاقش برد بعد از مدتي با 

اولمه  مگه من بار-ميخوام امروز احساس غريبي كني بفرماييد مهسا خانم -وسايل پذيرايي بازگشت 

كامياب -كي رو؟ -خيلي دوسش داري؟ -بله -سها -در هر حال ميخوام راحت باشي -كه ميام اينجا؟ 
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خيلي بهتر از اونچه كه -منظورت رو نميفهمم -رو سها كه از سوال مهسا جا خورده بود گفت: 

-خب اره -ه سها بعد از كمي مكث گفت: فكرش رو بكني متوجه هستسي زود باش جواب بد

نميخوام ناراحتت كنم سها ولي اگه يه روز برگردي ببيني همه راهي كه رفتي به سراب تبديل شده 

 من-حتي با وجود همه اين جريانات؟ -من هميشه خوشبين ستم و اميدوارم كه اينطور نشه -چي؟ 

-ذارم نه مهسا نمي-حاال اگه افتاد چي؟ -اد نميذارم كه اين اتفاقات كه همه فكرش رو ميكنن پيش بي

نه هنوز زمانش نرسيده از همون اول كه ازم خواستگاري كرد قصد -هنوز بهش هيچ جوابي ندادي؟ 

داشتم بهش جواب مثبت بدم دوستش نداشتم بلكه فقط ميخواستم از سياوش فرار كنم اما به مرور 

و حاال ميتونم به جرات بگم كه دوسش دارم و  زمان همه چيز تغيير كرد من بهش عالقه پيدا كردم

ديگه نميتونم بهش نه يگم حتي اگه ازم بخوان هم اين كارو نميكنم  . كامياب همه چيزم شده دلم 

از من نبايد بپرسي ولي اين رو ميگم كه تا به حال از -اون چي؟ -ميخواد ايندهام رو با اون بسازم 

سها رات دعا ميكنم تو  .  كامياب -قعا من رو ميخواد اخالق و رفتلرش اين طور فهميدم كه وا

 شايسته هم هستين فقط مراقب خودت و اينده ات باش 

شب كنار تلفن نشسته و به ان چشم دوخته بود كه باالخره زنگش به صدا در امد و با اومين زنگ به 

من همين  ولي-تيد نه خانم اشتباه گرف-الو منزل اقاي گرشاسبي؟ -بله؟ -سرعت گوشي را برداشت 

اقا ميشه چند لحظه گوشي رو نگه داريد تا من شماره بگيرم -خانم گفتم اشتباهه -شماره رو گرفتم 

بله بله چشم بعد از چند دقيقه گوشي را سر جايش گذاشت كه بالفاصله زنگ خورد وقتي گوشي را -

گرفتم چون اون  م اشتباهبله فكر ميكن-خانم گفتم كه اشتباه گرفتيد -با عصبانيت برداشت گفت: 

ا سها تويي ميبخشيد اخه قبل از تو خانمي شماره رو -كاميابي كه ميشناختم گوشي رو برنداشت 

زيزي بهم وقتي قرار باشه ع-تو كه به اين زودي عصباني نميشدي؟ -اشتباه گرفته بود عصبانيم كرد 

خب چه عجب -رو چي بدم  بعضي وقتها نميدونم جوابت-زنگ بزنه از اين عصبلني تر هم ميشم 

حالت -نخير يادم بود -خانم چه طور شد گذرت به كنار تلفن افتاد؟ببينم يادت كه نرفته بود 

 پس-نه اين بار خونه دايي -البد خونه خاله ات -اره همه رفتند مهموني -تنهايي؟ -خوب -چطوره؟ 

بهت قول ميدم اون هم - …ترجيح دادم خونه بمونم اخه ميدوني كه سسياوش هم-چرا تو نرفتي؟ 

-انتظار ميكشيدم -چه كار ميكردي؟ -مثل هميشه -خدا نكنه؟تو چرا تنهايي؟ -فكر تو رو كرده 

 ورمميخ نه- خوردي؟ شام ببينم…حاال كه انتظارت به سر اومد -منتظر تلفنت بودم -براي چي؟ 

-جرديه ديگه م غذاي كيم كار چه- ساندويچ بازم- هميشگي غذاي- دازي؟ چيزي- نميشه دير

ميترسي دست پختم رو -خدا به دادم برسه -اينجور نميشه بايد غذا درست كردن يادت بدم 

 به به چي بلدي-دستت درد نكنه معلومه كه بلدم -مگه تو غذا درست كردن هم بلدي؟ -بخوري؟ 
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 متشكرم-خسته نباشي -جور غذا درست ميكنم  5هر چي دلت بخوا مثال با تخم مرغ -درست كني؟ 

خب خانمي كي -اصال بخور به من چه نوش جونت -ترجيح ميدم همون غذاي بيرون رو بخورم -

فهميدم فردا قراره برم -چرا؟ -بگو نه نه نگو -من بگم؟ -نميدونم كامياب -ميتونم ببينمت؟ 

عاليه سها بهتر از اين -قراره برم يه سري جزوه از استاد فراهاني بگيرم -براي چي؟ -دانشكده 

باور كن نه براي -امشب البد از خوشحالي خوابت نميبره -اره -حاال خيالت راحت شد؟ - نميشه

من و تو كه امروز همديگه رو ديديم به اين زودي دلت تنگ -رسيدن فردا لحظه شماري ميكنم 

اري كامياب جان ترمز كن خيلي د-اگه يه دقيققه فقط يه دقيقه نبينمت دلم برات تنگ ميشه -شد؟ 

من  11ساعت -ولي ساعت چند؟ -حتما -معذرت ميخوام پس فردا همديگه رو ميبينيم - تند ميري

بعد از -چشم خداحافظ -نه خيلي خوشحالم كردي سالم برسون -اونجام خب ديگه كاري نداري؟ 

قطع تلفن به اشپزخانه رفت كه صداي زنگ در او را بيرون كشاند ايفن را كه برداشت يادش افتاد 

اي يك لحظه ترس برش داشت با تمام جراتي كه سعي ميكرد داشته باشد در را كه خراب است بر

-سال سها جان -ارزو تويي؟ -شود و براي يك لحظه ترسش از بين رفت و از شادي فرياد كشيد: 

لي خي-اومدم ببينمت -سالم عزيزم تو كجا اينجا كجا؟ ارزو او را در بغل گرفت و بوسيد و گفت: 

تو -پس كوشن؟ -نه با اريا اومدم -فرشيد خان هم اومده؟ -تنها نيستم -تو  خوش اومدي بفرماييد

چرا تعارفشون نميكني بفرمائيد تو با ارزو كنار ماشين رفت اريا از ماشين پياده شد و سها -ماشين 

يه پس بق-بعد از سالم و احوال پرسي انها را به داخل دعوت كرد وقتي به سالن رفتند ارزو گفت: 

هموني دعوت داشتن من كمي كار داشتم نتونستم برم بفرمائيد بشينيد من االن برميگردم م-كجان؟ 

براي هميشه؟ -نه اون چند روز ديگه مياد -فرشيد خان هم اومده؟ -ديشب رسيدم -كي اومدي؟ -

بفرمائيد گرم -ممنون -خيلي خوشحالم كردي اريا خان شمل هم واقعا خوش اومدين -اره عزيزم -

فكر نميكردم خونه باشي گفتيم حاال ميايم -در حال برداشتن شربتش بود كه گفت: ميشه ارزو 

 تناراح الدن نرفتي چرا تو- جمعند همگي سهرابند دايي خونه بقيه راستش- هستي كه …انشاا

 خالي-: گفت اريا رفت وقتي افتاد راه به تلفن طرف به و خواست عذر تلفن زنگ صداي با ميشه

بيچاره -خب نميتونم بهش همه چيز رو بگم كه بگم ميدونستيم و اومديم -فتي؟ گر ياد كي رو بندي

تقصير خودشه نميكوشنشون كه حاال چند ساعتي -اون هم االن خونه تنهاست -چرا؟ -سياوش 

مامان بود سالم -همديگر رو تحمل كنن با امدن سها صحبت انها قطع شد سها نشست و گفت: 

د؟ امتحانات تموم ش-چشم -شما چرا ميل نميكنين بفرماييد ديگه  اريا خان-سالمت باشن -رسوند 

اگه بگم عالي كه از خودم تعريف كردم -همه عالي درسته؟ -اره خيلي وقته نمراتم رو هم گرفتم -

برنامه هميشگي زبان البته اين -براي تابتون چه برنامه اي داري؟ -ولي خدا رو شكر كه قبول شدم 
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افرين خوشم مياد نميذاري وقتت بيخود از بين بره بعد از مدتي كه -نداره ديگه تابسوت و زمستون 

م رو شا-براي چي؟ -من نميذارم برين -خونه ديگه -كجا؟ -خواستند انجا را ترك كنند سها گفت: 

خونه -چرا؟ -ولي اخه نميشه -اصال حرفش رو نزن -نه سها جون مزاحمت نميشيم -با هم ميخوريم 

-ه؟ نميشه حاال باشه براي يه وقت ديگ-يه تلفنه زنگ بزنيد بگيد اينجا هستيد راه حلش -نميدونن 

اشه وقتي ب-نه نميشه من تازه تو رو پيدا كردم كلي حرف داريم بيا برو تلفن كن خيالت راحت بشه 

مثل اينكه امروز روز تعارف -سها خانم اجازه ميداديد ميرفتيم مزاحمتون نميشيم -رفت اريا گفت: 

اريا خان يه لقمه نون و پنير پيدا ميشه -من حقيقت رو ميگم -كي به من رسيد تعارف كرد  بود هر

ت اره مامان خيلي به-تماس گرفتي؟ -تو رو خدا تعارف رو بذاريد كنار ارزو كه برگشت سها گفت: 

 ارزو-ولي به خدا راضي به زحمت نبوديم جاي سها اريا گفت: -سالمت باشن بيا بشين -سالم رسوند 

چشم -االن خودشون گفتن -تو از كجا ميدوني؟ -جان سها خانم از تعارف كردن خوشش نمياد 

ي بال من چشمت ب-ديگه تعارف نميكنم سها در حالي كه بلند ميشد به طرف اشپزخانه ميرفت گفت: 

هم خودم ياد گرفتم با كسي تعارف نكنم مشغول اماده سازي وسايل شام بود كه ارزو كنارش امد و 

منم -سها نميدوني چقدر دلم برات تنگ شده بود -نه ارزو جون بيا بشين -كمك نميخواي؟ -ت: گف

را خب چ-همين طور خيلي دلم ميخواست باهات تماس داشته باشم ولي هيچ شماره اي ازت نداشتم 

اين ديگه خجالت نداره ارزو به دقت و موشكافانه به سها -حقيقتش روم تشد -از مامان نگرفتي؟ 

-اريا - كي؟-خيلي خوش سليقه است سها متعجب برگشت و پرسيد: -يست و بي اراده گفت: نگر

ه ن-اره مطمئني كمك نميخواي؟ -ارزو خوبي؟ -هيچي ببخشيد معذرت ميخوام با خودم بودم -چي؟ 

چي كار -باشه پس زود بيا ارزو كنار اريا نشست او پرسيد: -عزيزم گفتم كه برو اريا خان تنهاست 

چرا اگه -يعني امشب هم هيچ اتفاقي نميافته؟ -نه -چيزي هم بهش گقتي؟ -هيچي بابا -ن؟ ميكردي

-اخه چطوري؟ -بعد از شام يه جوري بشينيد ودوتايي با هم صحبت كنيد -من! -خودت بخواي 

 اونش با من 

در حين صرف شام هر سه ساكت بودند و فقط گهگاهي سها چيزي تعارف ميكرد بعد از شام ارزو  

مع ج-اخه براي چي؟ -به هيچي نميشه دست بزني -چرا؟ -سها اصال اجازه نداري بلند شي -گفت: 

 درست و مهموني تو اخه- نميشه؟ چرا- ميشه؟ مگه…نه اصال -كردن ميز و شستن ظرفها با من 

 ونج ارزو ولي- كنار بذاريم رو تعارف باشيم راحت ميخواي اگه كه گفتي خودت ببين- نيست

داي اين حرفها چيه ف-به خدا نميشكونم -ند ساعت كنار هم باشيم ظرفها باشه براي بعد چ ميخوايم

يا خان ار-حتما -پس زود بيا -پس بلند شو با اريا بريد تو سالن من هم االن ميام پيشتون -سرت 

بفرمائيد با هن به سالن رفتند سها اريا را دعوت به نشستن كرد و خود مشغول گذاشتن ميوه شد 
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 در- مخان سها چيه حرفها اين- …ميبخشيد تو رو خدا ارزو-ممنون -بفرمائيد -نشست و گفت:  بعد

 صحبتي هم ما ميبخشيد-: گفت سها سكوت لحظه چند از بعد ميكنم خواهش- ببخشيد حال هر

 من هك اونجائي باغ؟تا تو بريم داريد دست- ابدا نه- بره سر اتون حوصله ممكنه نداريم شما براي

از گل و گياه خوشتون مياد گلهاي باغ ما به قشنگي گلهاي گلخونه شما نيست ولي ديدنشون  ميدونم

دند بله حتما با كمال ميل و با هم بلند ش-خالي از لطف نيست اريا كه منتظر چنين فرصتي بود گفت: 

ارزو -و به راه افتادند اريا كمي عقبتر از سها حركت ميكرد سها به در اشپز خانه كه رسيد گفت: 

نه سها جون كار را كه كرد انكه تمام كرد شما -جون ما داريم ميريم تو باغ تو هم اينا رو ول كن بيا 

باشه با اريا وارد باغ شدند سها همه چراغها را روشن -فقط زود بيا -بريد من هم كارم تموم شد ميام 

ت اما اريا سكوت را شكسبفرمائيد اين باغ منتظر شماست مدتي در سكوت قدم زدند -كرد و گفت: 

باغ رو ميگم سها به طعنه و طبق اكثر افراد كه هر صحبتي را اين -چي؟ -خيلي زيباست -و گفت: 

هوا هم خيلي خوبه بعد در دل خنديد اما اريا كه متوجه منظورش نشده بود -گونه اغاز ميكنند گفت: 

يرد ميتوانست جلوي خود را بگبله خيلي خوبه شبهاي تابستون واقعا قشنگه او كه ديگر ن-گفت: 

ه نه اصال ميبخشيد ب-حرف خنده داري زدم؟ -خنده خفيفي كرد كه از ديد اريا پنهان نماند و پرسيد: 

نجوري نه ولي اي-به اين زودي خسته شديد؟ -االچيق كه رسيدند سها گفت بفرمائيد تو بشينيم 

ي خيلي به راحتي داخل نيست ول خب بفرمائيد-راحتتر ميشه صحبت كرد وقتي نشستند سها گفت: 

اي واي -براي من بهترين جا براي درس خوندنه =واقعا خيلي عاليه -حق با شماست -لذت بخشه 

 ولي اخه درست-احتياج نبود همون بيرون جاش خوبه -يادم رفت بگم چرا ماشين رو نياوردين تو؟ 

-چه راحت حرف ميزنيد  شما-اخه ميدونيد چند شبه تو اين كوچه دزدي ميشه -چرا؟ -نيست 

اپيما بله ديگه كيس كه همش رو هو-نه نگران نباشيد چيزي نميشه -ميبخشيد ولي مجبور بودم بگم 

ه شما االن ديگ-نه بابا از اين خبرا نيست -و رو اسمون باشه معلومه ماشين و زمين به چشمش نمياد 

م در يم ولي در مقابلش كار هم ميكنبتقريبا دو سال ديگه بايد بخون-حسابي تو كارتون جا افتاديد؟ 

باور -جدي؟! -شغل خوبيه بهتون مياد -خيلي -از كارتون راضي هستيد؟ -حال حاضر كمك خلبانيم 

به قول -نه باعث افتخار م-كنيد خيلي دلم ميخواد يكبار سوار هواپيمائي بشم كه شما خلبانش باشيد 

 اگه از خودم بپرسيد ميگم خوبه-ديد و گفت: معروف ميخوام ببينم دست فرمونتون چطوره؟ اريا خن

ق با بله ح-از خود تعريف كردن كار خوبي نيست او در حالي كه خنده روي لبانش مانده بود گفت: -

تقصير خودم بود -من هيچوقت از دست شما ناراحت نميشم -از دست من ناراحت شديد -شماست 

 ارناچ به اريا نه؟ ارزوئه- …چطور ادميم تنها كسي كه ميتونه بگه من -كه از خودتون پرسيدم 

 ارك چي شما-: پرسيد اريا سكوت كمي از بعد مجددا ارزوست بله-: گفت و كرد تصديق را حرفش
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 هك اش لحظه هر- هستيد؟ راضي- سوم سال ميرم امسال- ميگم رو درستون- چي؟ براي- ميكنيد؟

بهتره -اي شيرينيه ميقهمم چي ميگيد ساله- شه تموم نميخواد دلم ميشه بيشتر ناراحتيم ميگذره

بسيار خب اين بار كه در باغ قدم برميداشتند حرفهاي بيشتري بينشان زده شد -بريم ارزو تنهاست 

خشيد ولي بب-سها در حال صحبت بود كه شلوارش به تيغ يكي از بوته هاي گل رز گرفت و گفت: 

اين بوته خيلي با من لجه هر وقت از -گفت: اريا خان چند لحظه اجازه بديد وقتي تيغ را جدا ميكرد 

نه ممنون بلند شد و -نياز به كمك هست؟ -كنارش رد ميشم همين مشكل رو باهاش دارم 

خمي پس حتما ز-نه به اون شدت نبود ولي قوزك پام كمي ميسوزه -زخمي كه نشديد؟ -گفت:بريم 

وي ابن ب-چرا؟ -ه صبر كنيد ن-ايرادي نداره ديگه از زخم شمشير كه بدتر نيست بريم -شديد 

واقعا مست -پس شما هم ياس رو به گل هاي ديگه ترجيح ميدين -ياس قدم هام رو سست ميكنه 

كننده است سها به طرف گلها ياس رفت چند عدد از انها را از ساقه جدا كرد و به طرف اريا برگشت 

 گلها را داخل دستهايش ريخت ودستتون رو باز كنيد وقتي اريا دستهايش را باز كرد سها -و گفت: 

ريم خواهش ميكنم حاال ب-خيلي ممنون دستتون درد نكنه -بفرمائيد اينها رو براي شما چيدم -گفت: 

چند  دادن-ازت ممنونم -بله -سها سها متعجب برگشت و گفت: -چند قدمي برداشت كه اريا گفت: 

-فكر ميكنم كه حق با شما باشه -منظورم رو متوجه نشدي؟ -شاخه گل كه اينهمه تشكر نميخواد 

 او قابلم در كامال اريا بگين؟ ميخواستين چي- … كه بگم ميخواستم بگم ميخواستم من…سها من 

-: گفت و دوخت سها چشمان در بود زيبا ستاره پر شب ان از سياهتر كه را چشمانش و گرقت قرار

ه تو اينكه بوي اون گلهايي ك مثل- نه- خوبه حالتون شما- بگم نميخواستم هيچي…بگم ميخواستم

به خاطر اين گليه كه روبه روم ايستاده ديگر نتوانست انجا بايستد -دستتونه حسابي گيجتون كرده 

من ديگه ميرم تو شما هم تشريف بياريد اين را گفت و رفت اريا كه -نگاه از اريا گرفت و گفت: 

ر تو اخر من رو ديوونه ميكني .  گلها تاره به خود امده بود گفت:راست ميگه حسابي گيج شدم دخت

را جلوي بيني اش گرفت و با كشيدن نفس عميقي ان را بوئيد و بوسيد و در جيب پيراهنش ريخت و 

گفت: از ياس هميشه خاطره خوبي داشتم اخ كه اين گل بهترين گل دنياست ان شب تا صبح به 

وقتي اين حرفها از جانب هر كس به غير صحبتهاي اريا فكر ميكرد اما در اخر به اين نتيجه رسسيد 

 از كامياب گفته شود پوچ و بي معني است 

از دانشكده كه بيرون امد ماشين كامياب را ان طرف خيابان ديد به سرعت از خيابان رد شد به 

طوري كه حواسش به اطراف نبود و نزديك بود ماشيني كه با سرعت از كنارش رد ميشد او را نقش 

اشت سالم كامياب عينكش را برد-اما سها سريع مقابلش ايستاد و با رنگ پريده گفت:  بر زمين كند

 ميخواستم زودتر بهت-سالم چي كار ميكني دختر؟ -تا از رنگپريدگي او مطمئن شود بعد گفت: 
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نترس من كفتر جلدم هر جا برم باز -اره ترسيدم فرار كني -مگه من فرار ميكردم -برسم 

- حالت بهتر شد؟-ر شو بريم مقداري از راه را رفته بودند كه كامياب پرسيد: برميگردم حاال سوا

سها -هر جا كه بگي ميام -هر جا كه من بگم مياي؟ -هر جا كه تو بگي -حاال كجا بريم؟ -ارخ بهترم 

اره ديگه -محضر؟ -محضر -كجا؟ -يه جاي خوب -خب اره مگه كجا ميخواي بري؟ -حرف زدي ها 

ه من ب-ديدي دروغ ميگي -كامياب تو رو خدا اينقدر لوس نشو -كه بگم مياي  خودت گفتي هر جا

غير از -خدا كنه حاال خارج از شوخي كجا بريم؟ -تو دروغ نميگم به موقعش اونجا هم باهات ميام 

خيلي خوب االن بريم يه گشت كوچيك بزنيم بعد هم ميبرمت -محضر هر جاي دبگه كه بگي ميام 

به در اشپزخانه مشغول تهيه شام بود كه سها و پرويز در كنار هم نشسته و هر خونه اتون شب سودا

ال پرسيدم ح-بله! -سها اقاي صالحي چطوره؟ -كدام كدام مشغول لنجلم كاري بودند پرويز گفت: 

-چه كاري بابا؟ -ميخواستم يه كاري برام بكني -خوبه بابا جون چطور مگه؟ -كامياب چطوره؟ 

همين طوري ميخوام دور هم جمع -خبريه؟ -براي فردا شب دعوتش كن  باهاش تماس بگير و

-منظورتون چيه؟ پرويز صورتش را به سها نزديك كرد و گفت: -باشيم تا خيال مادرت راحت بشه 

بله متوجه -خودت كه اخالق مادرها رو ميدوني -برا چي؟ -از كامياب -از چي؟ -مامانت ميترسه 

حق با شماست ولي بهتر نيست خودتون -ا مادرت اشناش كنم به خاطر همين ميخوام ب-هستم 

شماره اش تو دفتر تلفنه من فكر ميكنم -من كه شماره ندارم -تماس بگيريد و دعوتش كنيد؟ 

باشه شماره رو بده بعد از انكه چند بار صداي -اينجوري بهتر باشه پرويز بعد از كمي فكر گفت: 

؟ منزل اقاي صالحي-بفرمائيد -كامياب در گوشي پيچيد  زنگ در گوشي پيچيد صداي جذاب و ارام

ناختي؟ هنوز نش-خودم هستم بفرمائيد -سالم شب بخير ميتونم با كامياب خان صحبت كنم؟ -بله -

و خوبم پسرم ت-سالم اقاي راستين حالتون جطوره؟ -من راستين هستم پدر سها -نه متاسفانه -

باور كنيد تماستون خيلي غير -خواهش ميكنم -به لطف شما ميبخشيد نشناختمتون -چطوري؟ 

از  غرض-اين حرفها چيه؟ شما مراحميد -حق با توئه ميبخشيد بد موقع مزاحمت شدم -منتظره بود 

خواهش ميكم بيشتر از اين شرمنده -مزاحمت ميخواستم افتخار بدي فردا شب در خدمت باشيم 

 مزاحمت-چشم خدمت ميرسم -تيم خوشحال ميشيم بياي منتظرت هس-نكنيد مزاحمتون ميشم 

سودابه -شب شما هم بخير بعد از قطع مكالمه پرويز به اشپزخانه رفت و گفت: -نميشم شب بخير 

-برنامه اي كه نداشتي -قدمش روي چشم -اقاي صالحي دعوتش كردم -كيه؟ -فردا مهمون داريم 

ازش  باش وقتي ببينيش خيلي مطمئن-خيلي دلم ميخواد ببينمش -اره دخترم -يعني مياد بابا؟ -نه 

خوشت مياد سها ان شب از شادي خوابش نبرد روز بعد زماني كه كارهايش تمام شد به اتقش رفت 

و يكي از بهترين لباسهايش مه بلوز و شلواري سبز رنگ بود و هميشه او را زيباتر ميساخت به تن 
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كرد  . كامياب ان شب انچه در توان كرد و مقابل اينه ايستاد و مو هايش را همانطور روي شانه رها 

داشت به نمايش گذاشته بود زيباتر و جذابتر از دفعات قبل شده بود كت شلوار طوسي رنگي به تن 

داشت و موهيش را خيلي رسمي اراسته بود سها كنار پرويز نشست بعد از مدتي با صداي سودابه 

را شما چ-يا اين سيني شربت رو ببر ب-بله مامان كاري داشتين؟ -بلند شد و به اشپزخانه رفت 

من هم االن ميام تو برو مقابلكامياب قرار گرفت و مشغول احوال پرسي شد كامياب واقعا -نمياين؟ 

حيرت زده شده بود و تا چند لحظه اين بهت در رفتارش ديده ميشد اين اولين باري بود كه او سها 

ظر سها خيلي تغيير كرده بود . بعد از تعارف وقتي را با اين لباس منزل ميديد البته كامياب هم در ن

مياد  فكر ميكنم تو اتاقشه االن-سها جون بابا ساناز كجاست صداش كن بياد -نشست پرويز گفت: 

بفرمائيد اقاي صالحي خيلي خوش -چشم -من ميرم صداش كنم تو از اقاي صالحي پذيرايي كن -

پيشنهاد -بله -ببينم سها -داريد اين حرفها چيه؟ اختيار -تشكر ميبخشيد مزاحمتون شدم -اومديد 

 از- چرا؟- داد پيشنهاد ديشب خودش پدر- …اخه-نه چطور مگه؟ -مهموني امشب با تو بود؟ 

 داشتن دست در با پرويز لحظه همين در مياد خوشم ازش خيلي داري جالبي پدر- بپرس خودش

ين هم فرشته كوچك من ساناز جون ا خان كامياب خب-: گفت پيوستو جمع به ساناز كوچك دست

امياب سالم ك-به كامياب خان سالم كن ساناز مقابل كامياب ايستاد و دستش را پيش برد وگفت: 

خان از تشنايي با شما خيلي خوشحال شدم خوش اومديد او كه از طرز صحبت كردن اين دختر 

يلي خ-ا خوشبختم خانم من هم از اشنايي با شم-كوچك متحير شده بود دستش را فشرد و گفت: 

ساناز خانم امسال ميره -تشكر ساناز برگشت و پيش پدر نشست پرويز گفت: -خوش اومديد 

 من به دخترهام-كامال مشخصه كه خانمي زرنگ و باهوش هستند -كالس چهارم معدلش هم بيسته 

شما  هم جايهر كس ديگه اي -خيلي افتخار ميكنم كامياب بعد از نيم نگاهي كوتاه به سها گفت: 

كامياب خان بفرمائيد چرا چيزي ميل -بود همين كارو ميكرد سودابه امد و كنارشان نشست و گفت: 

تو رو خدا تعارف نكنين اينجا هم منزل خودتونه ما -تشكر خانم راستين صرف شد -نميكنيد؟ 

دتون چرا زحمت كشيديد خو-حتما همين طوره -دوست داريم شما اينجا هم احساس راحتي كنين 

لطف كرديد  . باور كن از اولين باري كه ديدمت -خواهش ميكنم اصال قابل شما رو نداره -گليد 

پرويز راست ميگه من تا قبل از اينكه شما رو ببينم نظرم با اون يكي -تعريفت رو پيش همه كردم 

ن هم ي مهمگي به من لطف داريد برا-نبود ولي وقتي امشب زيارتتون كردم ديد حق با بقيه است 

باعث افتخاره كه با خانواده خوب و مهربوني مثل شما اشنا شدم سها از اين تعريف در دلش احساس 

شادي خاصي داشت و از اينكه ميديد كامياب چطور مورد تحسين خانواده اش قرار گرفته احساس 

پ كامياب جان دوست داري بريم تو باغ و گ-رضايت ميكرد . بعد از صرف شام پرزيز گفت: 
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پرويز تو رو خدا يه امشب رو بگذر شايد كامياب خان دوست -بزنيم؟ به جاي كامياب سودابه گفت: 

مال چرا كه نه با ك-پيشتهاد بود خانم حاال خودت بگو دوست داري يا نه كامياب جان -نداشته باشن 

م شو بريعاليه خب كامياب بلند -از دست تو خيلي خب شما بريد ما هم ميايم -ديدي خانم -ميل 

ت از دس-وقتي انها از خانه خارج شدند سها و سودابه مشغول جمع اوري ميز بودند كه سودابه گفت: 

چون خودش -چرا مامان چيزي نيست كه كسي بدش نمياد -اين مرد شايد دوست نداشته باشه 

عد از ب حاال بذبريد بعد از قدم زدن ازش بپرسيد سها-دوست داره فكر ميكنه بقيه هم عالقه دارن 

-نظرتون در مورد كامياب چيه؟ -بپرس -ميشه يه چيزي ازتون بپرسم؟ -بله -مامان -مدتي گفت: 

رت پد-چطور؟ -پسر خيلي شايسته ايه حاال ميفهمم كه اطمينان پدرت همچين هم بي دليل نبود 

 خيلي دوست داره كامياب با خانواده صميميتر شه اون همش احساس ميكنه كامياب پسرشه خيلي

-اره تا حاال نديدم پدرت پسري رو تا اين اندازه دوست داشته باشه -خودش گفت؟ -دوستش داره 

اره بازم پدرت راست ميگه با همون نگاه اول عجيب به دلم نشست . -شما چطور دوستش دارين؟ 

فكر ميكنم تو و ساناز هم دوست داشته باشين برادري داشته باشين سها چند بار كلمه برادر را 

اون  خيلي خب-بله -ببينم كارت تموم شد؟ -بله حق با شماست -مرار كرد و بعد اهسته گفت: ت

 چشم-كيك رو از يخچال بردار و ببر من هم قهوه ميارم 

هنوز از در ساختمان بيرون نرفته بود كه صداي زتگ تلفن مانع از اين كار شد به طرف گوشي رفت 

-بله ولي تو باغن -ممنون بابا هستن -حالتون چطوره؟  سالم اقاي حيدري-سالم سها خانم -بله -

نه منتظر ميمونم سها به سرعت نزد -چشم اما طول ميكشه ايرادي نداره؟ -ميششه صداشون كنيد 

اي پدر اقاي حيدري پ-پرويز و كامياب كه در االچيق نشسته بودند رفت و نفس نفس زنان گفت: 

كامياب باش من برميگردم بعد از رفتنش سها كيك را باشه تو همين جا پيش -تلفن كارتون داره 

خيلي خب بيا بشين نفست بياد سر -اره -باز دويدي؟ -خسته شدم -روي ميز گذاشت و گفت: 

نميدونم تا االن اينجا بود مثل اينكه -ساناز كجاست؟ -صحبت ميكرديم -چه كار ميكردين؟ -جاش 

ساناز -يكي از بهترين شباهاي زندگيم بود - اميدوارم امشب بهت خوش گذشته باشه-رفت تو باغ 

نون مم-كامياب جون بيا اين رو براي تو كندم -با شاخه گلي به داخل دويد و رو به كامياب گفت: 

عزيزم دستت درد نكنه بيا اينجا ببينم او ساناز را روي پاهايش نشاند صورتش را بوسيد و گل را 

دوست داشتم به تو يه گل -شيدي؟ خودت گلي چرا زحمت ك-گرفت و روي ميز گذاشت و گفت: 

ارش چه ك-نه ميخوام اينجا بشينم -ساناز جون بيا اينجا كامياب رو اذيت نكن -ممنونم -هديه بدم 

ما با هم دوستيم خيلي هم همديگرو دوست داريم -خيلي با هم گرم گرفتيد -داري بذار راحت باشه 

دا شده بايد هواي كار خودم رو داشته باشم كامياب پس با اين حساب برام رقيب پي-اره -مگه نه؟ 
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اگه صد نفر ديگه هم شيدا بشن تو جاي خودت رو داري با وجود -رو به سها با همان لبخند گفتك 

از هيچ چيز نترس توكلت به خدا باشه همه چيز درست -كامياب ميترسم -تو ديگري مفهومي نداره 

-انها نيمه كاره ماند پرزويز وقتي نشست گفت:  خدا كنه با ورود پدر و مادرش صحبت-ميشه 

سها جون مادر اين كيك رو تقسيم كن سها تا -سالمت باشن -حيدري بود شريكم سالم رسوند 

لد اخه تو-تولد! -تولدت مبارك -چاقو را به كيك نزديك كرد ساناز با شادي كودكانه فرياد زد: 

ساناز جان مادر بيا اينجا كارت -ز ديگه مونده فقط سه رو-سها نزديكه اين بچه روز شماري ميكنه 

-جانم -مامان -نه خانم راستين اذيت نميشم بذارين راحت باشه -دارم كامياب خان رو اذيت نكن 

م نه من بنامه اي ندار-نه عزيزم شايد برنامه داشته باشن -ميذاري فردا با كامياب جون برم پارك؟ 

به -بابا ميذلرين؟ -با هر كس كه دوست داشتي ميريم -ام من با سها مي-اگر اجازه بدين ميبرمش 

چشم بعد از ساعتي كه انجا نشسته بودند پرويز و كامياب بلند -شرط اينكه قول بدي اذيت نكني 

-ائيد خواهش ميكنم بفرم-ميخواستم مطلبي رو بهت بگم -شدند تا در باغ قدم بزنند پرويز گفت: 

حقيقتش رو ميگم من از -شما لطف داريد -بهت عالقه دارم  همينطور كه چند بار بهت گفتم خيلي

اون ادمهايي نيستم كه از هر كسي خوشم بياد اما تو رو كه ديدم احساس كردم با بقيه فرق داري 

خودت كه ميدوني ساناز و سها برادري ندارن اما هميشه دلشون ميخواست برادري داشته باشن 

كه جاي خودش رو داره اگه قبول كني دوست دارم براي اين دو  ساناز به تو عالقه پيدا كرده سها هم

تا برادري كه هيچوقت نداشتن باشي من تو رو مثل بچه ها دوست دارم تو هم ميتوني من رو مثل 

پدر خودت بدوني دلم ميخواد سها هر جا كه هست مراقبش باشي اينجوري خيالم راحتتره . حاال اگه 

خواهش ميكنم اين طور نفرمائيد اقاي راستين من هم نه -كردي  قبول كنب واقعا من رو شرمنده

-خواهر دارم نه برادر اگه من و اليق بدونيد باعث افتخارمه كه خانواده اي مثل شما داشته باشم 

من هم يه دوست مهربون كه اندازه پدرم -مطمئن باش كه هستي بچه ها از امشب يك برادر دارند 

ممنون پدر اخر شب هنگام رفتن كامياب -م من به تو افتخار ميكنم زنده باشي پسر-دوستش دارم 

-باشه به شرط اينكه زود بياي -ساناز جان فردا عصر اماده باش ميام دنبالت بريم بيرون -گفت: 

شب -باشه خداحافظ . خب خانم و اقاي راستين خيلي بهتون زحمت دادم بايد ببخشيد شبتون بخير 

نه خانم راستين خواهش ميكنم -اخه نميشه پسرم -تشريف بياريد ديگه نميخواد -بخير پسرم 

چشم مامان كامياب پيش از انكه سوار ماشين -پس سها جان كامياب خان رو بدرقه كن -بفرمائيد 

بسه ديگه از خونه اومديم بيرون رسمي -خب سها خانم خيلي بهتون زحمت دادم -شود گفت: 

هم  چشم ميبخشيد سها-ا پايين انداخت و با خنده گفت: صحبت كردن رو بذار كنار كامياب سرش ر

باشه -نه بيكار بودم -برنامه اي كه نداشتي؟ -فردا اماده باش زود ميام -با او خندبد ولي هيج نگفت 
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شب بخير از خوشحالي حرفهايي كه ان شب از پرويز -نه شب بخير -ديگه ماري نداري؟ -منتظريم 

 اشت و با سرعت به سمت خانه حركت كرد . شنبده بود پايش را روي پدال گذ

جمعه از صبح تا عصر هنگام رفتن برنامه ريزي ميكرد كه كجا برود چه كار بكند تا اينكه وقت رفتن 

شد حمام كرد و بلوز و شلوار مشكي رنگي به تن كرد موهايش را مرتب ساخت و اماده رفتن شد به 

پس از چند دقيقه همگي كنار در ظاهر شدند . يعد از  خانه پرويز كه رسيد پياده شد و زنگ را فشرد

اال بريم ح-ميدونستم مياي -ديدي باالخره اومدم -سالم و احوال پرسي با يكديگر رو به شاناز گفت: 

تو رو -بريم پرويز و سودابه سفارشات الزم را به سودابه كردند و بعد هم رو به كامياب گفتند: -

سها جان -من مطمئن هستم چنين اتفاقي نميافته -گردونيدش خدا اگه اذييتتون كرد زود بر

به راه كه افتادند كامياب به ساناز كه عقب -خب ديگه بريد دير ميشه -چشم مامان -مواظبش باش 

بيم پاركچشم بعد به ان سمت حركت كرد سها همچنان -خب حاال كجا بريم؟ -نشسته بود گفت: 

يكرد به قدري در خود بود كه كامياب نگرانش شد و پرسيد: ساكت بود و از پنجره بيرون را نگاه م

چرا يه چيزيت شده با ديشب -كي؟من؟به هيچي -تو كجايي دختر معلومه به چي فكر ميكني؟ -

امروز -ديگه چي شده؟ -باور كن هيچ اتفاقي نيافتاده همون اتفاقات هميشگي -خيلي فرق كردي 

فكر ميكنم چون از مامان چيزي نپرسيدم اون هم چيزي -بازم قرار خواستگاري؟ -باز خاله تلفن زد 

خب تو كه نميدوني چه اتفاقي افتاده و خاله ات براي چي زنگ زده چرا فكر خودن رو -نگفت 

موضوع -چي رو؟ -كه به بابا بگم -وقت چي؟ -كامياب فكر ميكنم وقتشه -مشغول ميكني؟ 

اون چه -نيست جلوي بچه چيزي نگو  فعال موقعيت مناسب-خودمون رو ديگه مگه يادت رفته؟ 

دلم -باشه -چرا ميفهمه خيلي خوب هم ميفهمه بذار بعدا با هم صحبت كنيم -ميفهمه من چي ميگم 

اگه بتونم به پارك كه رسيدند -ميخواد اين چند ساعتي كه با هم هستيم همه جيز رو فراموش كني 

باشه ولي همين جا جلوي -ازي كنم سها من ميخوام برم -روي نيمكتي نشستند كه ساناز گفت: 

با وجود اين دختر بانمك فكر نميكنم هيچ -چشم وقتي ساناز رفت كامياب گفت: -چشم من باش 

مگه ميشه نداشته باشم ولي درس و -خيلي دوستش داري؟ -اره -وقت حوصله ات سر بره 

يشب بابا د-له ب- كامياب…اره-فقط درس و دانشگاه؟ -دانشاهكمتر بهم فرصت ميده بهش برسم 

پدرت در نبودش تو و ساناز رو به من -چي؟ -يه چيز بهت ميگم شايد باورت نشه -بهت چي گفت؟ 

سپرد ميگفت چون شما برادري نداريئ من از اين لحظه برادرتون هستم حاال خانم گل شما ما رو به 

- پس جوابم رو بده-نه -من تا حاال به تو دروغ گفتم؟ -جذي ميگي كامياب؟ -برادري قبول داريد؟ 

مگه ميشه من تو رو قبول نداشته باشم من كه پشت سرت قسم -چطور؟ -سوالهاي تكراري ميپرسي 

و كه ت-بازي بسه خسته شدم بلند شيد راه بريم -ميخورم ساناز از دور به طرفشان دويد و گفت: 
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نت ريم با وجود شيطراه ب-كجا بريم؟ -چقدر شما دو تا حرف ميزنيد بلند شيد بريم -بازي نكردي 

هاي ساناز كه هر دوي انها را به وجد اورده بود ديگه وقتي براي صحبت كردن نبود انچنان با شادي 

اين طرف ان طرف ميدويد كه كاميا هم مجبور بود براي مراقبتش عمل او را تكرار كندبه جاي 

من ها نشست و گفت: خلوتي از پارك كه پر از درخت بود رسيدند سها از خستگي همان جا روي چ

ما بابا من كه نميتونم مثل ش-اي تنبل به اين زودي خسته شدي؟ -تو رو خدا بشينيد خسته شدم -

خيلي خب تو همين جا بشين ما بيم يه چيزي بگيريم بيايم سها -بدوم زشته ديگه نميتون مراه برم 

ن لحظات شاد از بين بره كار همان طور كه دور شدن انها را نگاه ميكرد با خود گفت:دلم نميخواد اب

بابا بي دليل نبوده اما دليلش چي بوده اين رو نميدونم ولي خدا رو شكر ميكنم سياوش رو جايگزين 

كامياب نكرد در همين افكار بود كه دختر بچه اي خردسال به دنبال توپ خود كه جلوي پاي سها 

بيا اينجا بغلم كودك هم به اغوشش -ت: بود امد سها تا او را ديد توپش را برداشت و با لبخندي گف

-چقدر نازي تنها اومدي پارك؟ -كيميا -اسمت چيه دختر خوشگل -رفت و او با همان لبخند گفت: 

 داري دوست اومدم خواهرم با من…با من…من -نه مامان و بابا اونجا هستن تو با كي اومدي؟ 

ور كنار سها نشسته بود ساناز و كامياب از د كيميا كه مدتي از بعد مياد االن كن صبر- اره- ببينيش؟

است دوستم اسمش كيمي-اين كيه سها؟ -با ك بغل خوراكي از راه رسيدند كامياب با تعجب پرسيد: 

اين كيميا خانم منتظر ساناز بود كه برن با هم بازي كننساناز -باري كال با پيرزنها همنشين شدي -

باشه كيميا بيا بريم كامياب كنار سها روي زمين -م نشيد جون بيا اينجا با كيميا بازي كنيد دور ه

چه خبره؟مگه -نس=شست و خوراكي ها را روي زمين ريخت سها با ديدن خوراكي ها گفت: 

 بيا- بله- اينجا بيا ساناز…باشه-چيزي نيست كه بيا اينا رو بده به بچه ها -ميخواي لشكر غذا بدي 

فت: چشم وقتي دوباره رفت كامياب با خنده گ-رو كثيف نكنيد  لباساتون فقط بخوريد ببريد رو اينها

نه ولي خيلي جالب بود و در حالي كه شكالت باز شده را -ايرادي داشت؟ -چه سفارش مادرانه اي -

بهت ميومد سها به جاي جواب فقط لبخندي زد و سرش -جلوي سها ميگرفت با لحني جذاب گفت: 

كه نگاهش ميكرد با خوردن توپ بچه ها به پايش به خود امد و را پايين انداخت و كامياب همانطور 

ا تا بي-ممنون -نميخواي اين رو بگيري اب شد -بعد از انكه توپ را برايشان پرتاب كرد گفت: 

ياين بچه ها ب-از خودمون ديگه بچه ها رو صدا كن بيان -از كي؟ -افتاب نرفته چند تا عك بگيريم 

گرفتن چند عكس دسته جمعي كامياب به سها كه روين نيمكتي ميخوايم عكس بگيريم بعد از 

نشسته بود و با كيميل بازي ميكرد نگاهي انداخت و صدايش كرد و وقتي سها با همان حالت 

بلد نبودي -هيچي كارم تموم شد -بازگشت كامياب عكسي تكي از چهره اش انداخت و گفت: 

يا ر شد با تاريك شدن هوا با پدر و مادر كيمنه اينطوري قشنگت-قشنگ بگي ميخواي عكس بگيري؟ 
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خداحافظي كردند و كودك را به دستشان سپردند و از پارك خارج شدند  . اخر شب وقتي به خانه 

اين هم از امروز اميدوارم بهت خوش گذشته -رسيددند كامياب ماشين را خاموش كرد و گفت: 

من از با شما بودن خسته ميشم -چطور؟ -حرف خنده داري زدي -عالي بود خسته ات كرديم -باشه 

-اره امروز بهش خيلي خوش گذشت -اونكه امروز خسته شد اين طفلك بود ببين چطوري خوابيده 

برم -نميدونم ولي كليد دارند تو برو نگران نباش -فكر ميكني پدر و مادرت االن خواب باشند؟ 

به دست پدرتون تحويل ندم ميرم سها من تا شما دو نفر رو صحيح و سالم -خب خونه ديگه -كجا؟ 

 اره…امشب نه…امروز-بله -همانطور كه به جهره كامياب خيره مانده بود گفت=كامياب 

 گذشت خوش بهمون بود خوب خيلي بگم ميخواستم- بزن حرف چي امشب امروز- هيچي…امشب

ب به د سها با تعجكر قفل را درها تمام اتوماتيك دكمه با كامياب شود پياده خواست تا و بخير شب

من اگه نخوام بشناسمت كه ديگه عاشق نيستم -چي كار ميكني؟چرا درها رو قفل كردي؟ -او گفت: 

-غ نگو درو-باور كن چيزي نميخواستم بگم -تو ميخواستي يه چيزي بگي و تا نگي نميذارم بري 

از كن اشه درها رو بوقتي ميگم من وتو هيچ وقت نميتونيم چيزي رو از هم پنهون كنيم راست گفتم ب

 امروز.  …بگم…ميخواستم بگم-نه بگو -ميترسي بازم دروغ بشنوي -اول بايد يگي بعد -ميگم 

 غم دونب داشتم كه بود روزهايي ترين خاطره پر از يكي-: گفت سريع خيلي و بست را چشمانشش

ن گرستن ميخنديد كه كامياب چشمان به و گشود را چشمانش و كشيد راحتي نفس بود غصه و

-با اينكه باز هم حقيقت نبود ولي جمله قشنگي بود -كامياب با همان لبخند مردانه هميشگي گفت: 

نميخوام از دست بدمت سها تو بدون اينكه خودت متوجه -چي؟ -يك چيزي رو ميدوني -بله -سها 

بشي جون دوباره به اين قلب نيمه جون دادي سها كه از شدت خجالت سرخ شده بود سرش را 

-باور ميكني؟ سرش را باال اورد و گفت: -پايين انداخت و هيچ جوابي نداد در عوض كامياب گفت: 

ن من نميخوام نميخوام اي-سها فراموشم نكن -ت .  اگه بگي االن خورشيد تو اسمونه من باور ميكنم 

ن تو ببي…نه بجنگ اگه برخالف ميلته باهاش بجنگ -كارو بكنم اما با سرنوشت چه كنم؟بسازم؟ 

رو نصيحت ميكنم در حالي كه خودم از تو بدترم از تو ميخوام نترسي ولي خودم با ترس زندگي 

 خوب چيز يك با فقط من- كنه درمون رو خودت بايد يكي دارم خوبي روانشناس چه- …ميكنم

 مميفهم رو حرفات همه-: گفت و كرد قطع را حرفش يخش تسكين لبخندي با سها …اونم ميشم

كامياب جان -چي؟ -مله هميشگي رو كه به من ميگي االن شامل حال خودت ميشه ج اون ولي

ت درس-ميگم نيستم ولي خودت قضاوت كن اگه نبودم تا اين لحظه دووم مياوردم؟ -اميدوار باش 

اين را گفت و پياده شد و زنگ را غشرد چند دقيقه بعد پرويز امد كامياب با احتياط ساناز را -ميگي 

ب بود در اغوش گرفت و به دست پرويز سپرد خداحافظي كرد و زفت . سها ان شب تا كه هنوز خوا
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قبل از خواب از روزي كه پشت سر گذاشته بود براي پدر و مادرش تعريف كرد بعد هم شب بخير 

 گفت و به اتاقش رفت و با ياد كامياب به خواب رفت . 

يبا شده بودند به خصوص عكسي كه از سها در خانه نشسته بود و مشغول ديدن عكس ها بود واقعا ز

گرفته بود وقتي كه ميخنديد زيبايي چشمگير خدا داديش صد برابر ميشد همانطور كه محو تماشا 

اين -يك مهمون ناخونده ميپذيريش؟ -كيه؟ -بود صداي زنگ در باعث شد به طرف ايفن رود 

شوي ميزش قرار داد و به طرف در حرفها چيه بفرمائيد باال عكسها را به سرعت جمع كرد و در ك

تو از -به خوبي تو نيستم -بد نيشتم تو چطوري؟ -سالم حالت چطوره؟ -سالم -رفت و ان را گشود 

مگه رو پيشونيم -از چهره ات كامياب دستي به صورتش كشيد و گفت: -كجا ميدوني من خوبم 

بيا  حاال دم در اينقدر واينستا-ي يه نگاه به خودت تو اينه بنداز شايد خودت هم بفهم-چيزي نوشته؟ 

تو كه -تو رامين همانطور كه به طرف سالن ميرفت به كامياب كه كنار اشپزخانه ايستاده بود گفت: 

خبري از من نميگيري گفتم امروز بيام ببينمت كامياب حرفش را بيجواب گذاشت و به اشپزخانه 

زنم كار داشتم نرسيدم بيام بهت سر بكمي -رفت و با سيني چاي بازگشت و كنارش نشست و گفت: 

از پدر و مادرت چه -حتما تو اين چند روز بهش سر ميزنم -مادر جون خيلي دلش برات تنگ شده -

از -سعي ميكنم برم -امسال نميري پيششون -چند شب پيش باهاشون تماس گرفتم -خبر؟ 

پيش پدر و مادرت هم كه ما رو كه فراموش كردي -نه وقت نميكنم -دانشگاه چه خبر سر ميزني؟ 

نميري دانشگاه هم كه سر نميزني كار هم كه ميگي نداري پس چطور اينقدر سرت شلوغه و كم پيدا 

بهم -دروغگو هم كه شدي -هيچي چيزيم نيست -اره كامياب تو چت شده؟ -كي من؟ -شدي؟ 

و عاشقي از تو اين دوره ديگه عشق -چون نمياد تعجب كردم نكنه عاشق شدي؟ -مياد دروغ بگم 

باري كال ولي عشق چيزي نيست كه -به تازگي -از كي تا حاال روي مد رفتار ميكني؟ -مد افتاده 

گي نه ولي ميخوام تو ب-مگه تاريخ تولدت يادت رفته؟ -قديمي بشه به من نگاه كن من چند سالمه؟ 

كه ار تو  ميخوام بگم من-خب اره ولي منظور -ده سال از تو بزرگترم -خب سي و هفت سال -

-اينقدر بزرگترم هم عاشق شدم چه برسه به شما جوونها كامياب با خنده اي از روي تعجب گفت: 

از اون موهاي سفيدت -پير خودتي -چي داري ميگي رامين پير مرد فيات ياد هندستون كرده 

مگه عشق فقط مال جوونهاست تازه مگه خودت چند وقت پيش تشويقم نميكردي؟ -خجالت بكش 

نه يه شش هفت -ساله شدي؟  14ه ولي فكر نميكردم اينقدر جدي باشه البد عاشق يه دختر ار-

ما جوونهاي قديم زنده تر از شما هستيم و هيچ وقت هم نااميد -اصال باورم نميشه -سالي كم گفتي 

خوش به حالت رامين چند جرعه از چايش را سر كشيد و به كامياب كه عجيب در فكر -نميشيم 

پرسيدم -چي گفتي؟ -از خانم راستين چه خبر؟ كامياب به خود امد و پرسيد: -ه بود گفت: فرو رفت
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باالخره شما ها بيشتر -چرا حالش رو از من ميپرسي من چه ميدونم -از خانم راستين چه خبر؟ 

-اره تازه ديدمش تو دانشگاه با استد فراهاني كار داشت حالش خوب بود -همديگر رو ميبينيد 

همون -ا؟ ديگه كج-تقريبا -نه البد باز هم براش نقشه كشيدي -ستون چي كار ميكنه؟ نگفت تاب

جاهاي هميشگي ولي اين بار تحقيق نيست ميخوام معرفيتون كنم به عنوان دستيار كارگردان 

فكر -پس فردا شب باهاش تماس ميگيرم -چه عالي ولي كي به خودش ميگي؟ -مشغول به كار شيد 

تو از كجا ميدوني؟ كامياب با -تولدشه -چرا؟ -ذار براي يه شب ديگه نميكنم موفق بشي ب

 رخوردب تولدش به ميرفتيم تحقيق براي كه موقع همين هم پارسال اخه…اخه-دستپاچگي گفت: 

 رو اش شماره- ميگيرم تماس باهاش ديگه شب چند باشه طور اين كه- فهميدم موقع اون بود كرده

اره چند باري باهاش تماس -خودش هم ميدونه؟-دوستانش گرفتم  از تا چند از- اوردي؟ كجا از

 هفته اينده -وقت كي هست؟ -گرفتم 

 * * * * * * * 

وقتي از اموزشگاه خارج شد ماشين كامياب را ان طرف خيابان ديد و به طرفش رفت  6عصر ساعت 

ها سالم عصر بخير س-: كامياب تا متوجه او شد به سرعت از ماشين پياده شد و با چهره خندان گفت

سوار شو بريم همه چيز رو برات -سالم تو اين جا چه كار ميكني؟ -كامال متعجب و خشك گفت: 

گفتم بيام دنبالت برسونمت خونه و هم يه خبر خوش -خب حاال بگو -ميگم سها سوار شد و گفت: 

دروغ -عرفي كنه رامين قراره من و تو رو به عنوان دستيار كارگردان م-چه خبري؟ -بهت بدم 

-خدا رو شكر -ديشب قراره به خودت هم بگه -كي بهت گفت؟ -نه به جون كامياب -ميگي 

 من-دوباره موضوع چيه؟ -خيلي به اندازه اي كه ناراحتي صبح هم فراموشم شد -خوشحال شدي؟ 

باشم؟ ن-تو هنوز روي اين مسئله حساسي؟ -هر وقت اين حالت رو پيدا ميكنم يه دليل بيشتر نداره 

تو -تو ديگه چرا اين حرف رو ميزني تو كه ميدوني تو چه وضعي هستم -به خانم -كامياب؟ -نه -

 نميتونم من از اون دسته از افراد نيستم كه بتونم-بيخود از يه كاه كوه ميسازي بي تفاوت باش سها 

 موجود را عوضحفظ ظاهر كنم هر چي تو دلم باشه رو زبونم جاري ميشه كامياب براي اينكه فضاي 

تو دي خيلي -منظورت چيه؟ -براي همينه كه حرفات اينقدر شيرينه -كند در جواب سها گفت: 

پاكي داري سها تو خيلي مهربوني حيفه كه بخواي تو قلبت جايي براي اون كسايي كه چند لحظه 

 ست توچرا سها ه-براي اونا پيش من هيچ جايگاهي وجود نداره -پيش ازشون حرف زدي باز نكني 

-تو چرا اين حرف رو ميزني؟ -از بس خوب و بزرگي همه دلشون ميخواد تو رو به دست بيارن 

-نه -كه به پدر بگم -وقت چي؟ -فكر نميكني االن وقتش باشه؟ -براي اينكه دلم رو بهت باختم 

 هنميخوام پدرت فكر كنه از اطميناني كه بهم كرده دارم سو استفاد-اخه براي چي؟ -چرا؟ زوده 
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اون همه چيز رو فهميده من مطمئنم پدر رو ميشناسم اون بي دليل تصميم نميگيره از -ميكنم 

سپردن من به دست تو هم دليل داشته ولي به قول تو بايد بيشتر صبر كرد وقتي به خانه رسيدند 

خب ديگه رسيديم بعد از داشبورد دو بسته كادوئئ بيرون -كامياب كاشين را خاموش كرد و گفتك 

تو از كجا -بفرمائيد تولدت مبارك سها هيجان زده پرسيد -اورد و مقابل سها گرفت و گفت: 

- اصال فكرش رو نميكردم-فردا براي خانواده و فاميله -ولي تولدم فرداست -ميدونستم -فهميدي؟ 

وظيفه ام بود راستي جعبه زيري رو رامين برات -خيلي زحمت كشيدي -اينبار رو اشتباه فكر كردي 

از قول -من گفتم -ولي اخه ايشون ديگه از كجا فهميدن؟ -استاد فردمنش ديگه -رامين؟ -فرستاده 

حتما همين طوره اميدوارم بتونم جبران -به روي چشم اميدوارم خوشت بياد -من ازشون تشكر كن 

همه اطر به خ-نه باشه يه وقت ديگه سالم برسون سها از ماشين پياده شد و گفت -نمياي تو؟ -كنم 

چيز ممن . ن كامياب با لبخندي پاسخش را داد خداحافظي كرد و رفت وقتي به منزل رفت بعد از 

 سالم و احوال پرسي با مادر به اتاقش رفت و مشغول باز كردن هدايا شد 

 * * * * * * * * 

كرد يروي پشت بام نشسته و به ستاره ها خيره شده بود و به اينده اي كه در پيش رو داشت فكر م

واقعا زيباست سياوش كه متوجه -اريا او را كه در اين حالت ديد اهسته پشت سرش ايستاد و گفت: 

چي -بيا بشين اريا مقابلش نشست و گفت: -اره سالم شب بخير -اريا تويي؟ -او شده بود گفت: 

ات همين االن مادرت گفت اينجايي ميخواست صد-همبن طوري كي اومدي؟ -شده اومدي اين باال؟ 

كالفه ام خيلي -ديگه چرا؟ -خوب كردي اومدي دلم گرفته بود -كنه گفتم خودم ميرم پيشش 

چه مرگت شده سيا چند روزيه كه اصال حال و حوصله درست و حسابي نداري -سردر گم شده ام 

را؟ چ-حالم خوب نيست -هي ميخوام ازت بپرسم باز ميگم ولش كن اگه خبري باشه خودش ميگه 

ومدنت ا-پسش اومده اريا نگاهي به اسمان و بعد به سياوش انداخت و زيركانه گفت:  مشكلي برام-

-ظور؟ من-به اينجا و خيره شدنت به ستاره ها و تو فكر فرو رفتنت هم به همون مشكل برميگرده؟ 

اين رو بايد تو بگي سياوش تو منظورت از اين كارهايي كه داري ميكني چيه؟ سياوش تا خواست 

-بهم نگو مشكلت سهاست چون اصال باورم نيشه -اريا دستانش را باال اورد و گفت:  سخن بگويد

 دش بلند …درست حدس زدي ربط چنداني به سها نداره اريا من-بفرمائيد -اجازه ميدي حرف بزنم 

 جمله همين شنيدن با اريا چيه؟ قديري خانم به راجع نظرت- رفت بام پشت لبه طرف به و

سياوش چي داري -ز شد بلند شد و كنار سياوش ايستاد و با تعجب گفت: چي همه كوتاهمتوجه

-اره به نظرت چطور ادميه؟/ -منظورت ترانه قديري همون مهماندار است -جوابم رو بده -ميگي؟ 

دختر خيلي ساكتيه من زياد باهاش برخورد نداشتم ولي روي هم رفته دختر خوب و با شخصيتيه 
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ميگي  نكنه مشكلي كه-و داره بي انكه منتظر پاسخ سياوش شود گفت: ولي اين چيزا چه ربطي به ت

 دروغم- ميگي؟ راست واقعا- درسته- ميكني؟ سها جيگزين رو اون داري تو سياوش …همينه؟

 كه عاشقي و عشق چند هر- گفتك جواب در خودش بار اين و كردي؟ هم رو عوابقش فكر- چيه؟

دل وقتي گرفتار بشه نگاه نميكنه طرفش كيه - چرا اون؟ حاال- توئه با حق- نيست حاليش چيزا اين

حاال ميخواي چي كار كني؟ سياوش كه كالفه بود دستي به م . هايش كشيد و گفت: -و چه كاره است 

- نترس من نميذارم-ميترسم مرغ از قفس بپره -بايد صبر كني -نميدونم مشكل همين جاست -

اين طرف باش از بين بردن موانع اين قسمت با تو  چي خيال كردي؟تو فكر-عرضه اش رو داري؟ 

البته به شرطي اين كارو مبكنم كه تو يه فرصت مناسبتري همه چيز رو -قبول -بقيه كارا با من 

تو هم بد سليقه نيستي ها حاال جون اريا راستش رو بگو فقط براي اينكه -اين هم قبول -تعريف كني 

شك داري -ميكني يا اينكه واقعا بهش عالقه داري؟ از دست سها خالص بشي داري اين كارو 

خيلي هم سريع نبود خيلي وقته اما به هيچ كسي به جز تو چيزي -اخه اينقدر سريع -امتحانم كن 

 نگفتم 

با صداي بسته شدن در از اشپزخانه بيرون امد و به طرف ايفن رفت و در را براي رامين باز كرد و  

سالم شب بخير -حال اماده كردن وسايل شام بود كه رامين كنارش امد مجددا وارد اشپزخانه شد در 

يه  باشه ولي بايد قبلش-برو دست و صورتت رو بشور بيا شام اماده است -ترافيك بود -در كردي -

از -يام االن م-پس تا من ميز رو اماده ميكنم زود برگرد -تلفن بزنم ساعت نه به نفر منتظر تماسه 

ده كن مال سالن خرابه رامين به اتاق رفت و روي تخت كنار تلفن نشست وقتي تلفن اتاقم استفا

گوشي را برداشت ناگهان براي يك لحظه چشمش به قاب عكس روي ميز افتاد در نور كم اتاق و از 

دور نميتوانست ان را خوب ببيند گوشي را سر جايش گذاشت به طرف عكس رفت و ان را برداشت 

شد هيچگاه فكر نميكرد تير كامياب به همان هدفي كه او نشان كرده بود  و با تعجب به ان خيره

برخورد كند پس او هم سها را ميخواست و گرفتارش شده بود مدام به حماقت خود افسوس ميخورد 

و به خود لعنت ميفرستاد گيج و سر در گم شده بود به بن بست رسيده بود نميدانست چه بايد بكند 

اد و ميديد كه يكي از بهترين و نزديكترين كسانش كسي كه او را دوباره به ايا همانطور ميايست

زندگي باز گردانده بود از چنگش بيرون اورده بايد خود را براي مبارزه اماده ميساخت اما نه كامياب 

را هم دوست داشت و خوشبختي او يكي از بزرگترين ارزوهايش بود حتما سها هم به او عالقه 

را به او داده سها زندگي دوباره به او ميبخشيد و خروجش از زندگي كامياب  داشت كه عكسش

زندگي و شادي او را از بن ميبرد كامياب تازه اول راه اين جاده طوالني و پر فرازو نشيب زندگي بود 

او نبايد با زياده خواهي هاي خود او را به بن بست ميرساند و به دره اين جاده مي افكند بايد همه 
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يز را فراموش ميكرد اما نميتوانست نميتوانست بنشيند و ان دو نفر را كنار بكديگر ببيند بايد با چ

كامياب صحبت ميكرد و بايد همه چيز را براي خود روشن ميساخت . عكس را بر جايش ذاشت و از 

شان ياتاق بيرون رفت وارد اشپزخانه شد كامياب ميز را چيده و منتظرش نشسسته بود تا چهره پر

-مثل اينكه خبر خوبي نشنيدي -اره زدم -تلفن زدي؟بيا بشين -رامين را ديد با لبخندي گفت: 

چيز همي نيست يه ليوان اب به من -اخه چهره ات خيلي تغيير كرده نگران به نظر ميرسي -چطور؟ 

وي من رامين اگه برات مشكلي پيش اومده ر-ميدي؟ كامياب ليوان پر از اب را به او داد و گفت: 

چيزي نيست نگران نباش -چرا تو فكر ميكني من عوض شدم فكر نميكنم مطمئنم -حساب كن 

براي اينكه كامياب را از شك بيرون بياورد شروع به كشيدن غذا كرد هيچ كدام ميلي به خوردن 

نداشتند فضاي سنگين و غير قابل تحمل باعث شد رامين نتواند تحمل كند همانطور كه سرش پايين 

-كامياب خيلي دوسش داري؟ كامياب كه از اين سوال متعجب به نظر ميرسيد گفت: -د گفت: بو

سها رو ميگم كامياب اهسته سرش را پايين -باور كن نه -يعني تو نفهميدي؟ -منظورت كيه؟ 

از كجا -ميخوام بدونم -چرا اين سوال رو ميپرسي؟ -انداخت و بعد از چند لحظه سكوت گفت: 

من دلم نميخواست چيزي رو ازت پنهون كنم ولي نتونستم بهت بگم -س تو اتاق از عك-فهميدي؟ 

 به كه هممنميف نفهمم من كردي فكر تو- بشيم رقيب ترسيدي چرا- نداشتم گفتن شهامت…يعني

 كه من براي مسئله اين به بردن پي شده عوض اخالقش شناختيش وقتي از داري عالقه سها

د از اون خدا بيامرز سها اولين كسي بود كه براي تو به انداز ه بع بود اسون ميشناسمت سالهاست

من ادم نامردي -تو كه اين چيزا رو ميدونستي چرا جور ديگه عمل كردي؟ -هنگامه عزيز بود 

نيستم حداقل در مورد تو ولي نميتونم نميتونم از سها دست بكشم من با بودن سها اوج ميگيرم و با 

م ازش دل بكنم اون شبي كه از عشق و علشقي برام حرف زدي اون يه نبودنش سقوط ميكنم نميتون

ذره شكي هم كه داشتم به يقين تبديل شد خيلي با خودم فكر كردم و كلنجار رفتم تصميم گرفتم 

هر دو راه خودمون رو بريم خودمون با چشممون ببينيم كه كدوم بك از ما انتخاب مبشه از طرف 

اون سها رو به دست من -چه قولي؟ -رش دادم نميتونم تركش كنم ديگه به خاطر قولي كه به پد

سپرده ازم خواسته براش برادر باشم خواسته مراقبش باشم البته صد در صد مطمئنم كه اين كار بي 

اون -دليل نيست شايد يه دليلش اينه كه ميخواسته جلوي خواسته هاي من رو بگيره شايد هم نه 

 سبز باغ در اول طورند همين شون همه- اره…ونجايي كه من ميدونم تا ا-چي اون هم دوست داره؟ 

 رو رهمسخ شعار اين- داره فرق بقيه با سها- ميشينن پس كردن گرفتارت كه بعد و ميدن نشون

 باشي ازدواجش و رفتن شاهد چي؟اگه نميخوامت بگه چي؟اگه ره و كنه ولت روز يه اگه ميگن همه

تو كه اين چيزا رو ميدوني چرا -اي كه از مردن صد بار بدتره  زندگي- زندگي- ميكني؟ كار چي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 3  

 

حق با توئه اما عشق هم -بعضي اوقات ادم از مغزش فرمان نميگيره -خودت دل رو به دريا زدي؟ 

فقط اميدوارم روزگار بهت لبخند بزنه سكوت -يه ريسكه همه چيز رو بايد به دست زمان سپرد 

م رامين از دست-اب بعد از مدتي سكوت را شكست و گفت: غمناكي بينشان حاكم شده بود كامي

اي ديوونه شدي بر-ناراحتي؟البد االن داري تو دلت بهم فوش ميدي رامين لبخند تلخي زد و گفت: 

چي بايد اين كارو بكنم كامياب خوشبختي تو ارزوي منه وقتي پدرت رفت من جايگزين اون شدم 

دنت رو نبينم خيالم راحت نميشه خوشحالم كه همه چيز من تا تو رو سرو سامون ندم و خوشبخت ش

رو ميدوني اين جوري حرف زدن براي من راحتتره  . اره سها رو ميخواستم اما نميدونستم كس 

ديگه اي هم انتظارش رو ميكشه فكر ميكردم اگه بهش ابراز عالقه كنم دو طرفه است احمق بودم 

ختر كه از برگ گل نازكتره نيم نگاهي به من پير مرد فكر نميكردم با وجود تو و امثال تو اين د

داشته باشه من سها رو ميخواستم براي اينكه وجودش هنگامه رو برام زنده ميكرد من به خاطر 

هنگامه اون رو ميخواستم نه به خاطر خودش من داشتم در حقش خيانت ميكردم اونو قرباني 

ين مساله به همين جا ختم شد هيچوقت فرصتي خواسته هاي خودم ميكردم . خدا رو شكر ميكنم ا

پيش نيومده بود كه راجع به اين مسائل صحبتي با هم داشته باششيم سها براي من يه زياده خواهي 

بود تو بيشتر از من و هر كس ديگه اي لياقتش رو داري و ميتوني خوشبختش كني همونطور كه 

-يعني منو ميبخشي؟ -اين كار رو ميكنم پدرش اون رو به دست تو سپرده من هم از طرف پدرت 

من از تو هيچ رنجشي به دل ندارم اين توئي مه بايد منو ببخشي خواهش ميكنم هر چي درباره من 

هر جور تو بخواي در راه بازگشت به خانه فقط پشت فرمان ماشين نشسته -فهميدي فراموش كن 

مه فكر ميكرد و به اينكه چطور به راحتي ه بود اما فكرش جاي ديگري بود به اتفاقاتي كه افتاده بود

چيز از بين رفت حرفهايي كه به كاميابزد همه اش واقعيت نبود اما براي ارامش خيال كامياب مجبور 

بود تمام واقعيت ها را نگويد . ناخ . د اگاه به ياد اولين ديدار  .  اشنايي اش با هنگامه افتاد و به 

 ببخش داشت همه چيز از يادم ميرفت  حرمت ان روزها گفت: هنكامه منو

 * * * * * * * 

خب به سالمتي -ميخواستم براي جمعه شب مهمون دعوت كنم -اره بگو -پرويز گوشت با منه؟ -

همين طوري اونا تا حاال اينجا -به چه مناسبت؟ -خانواده نيكنام -ولي كي رو ميخواي دعوت كني؟ 

باشه پس خودت برنامه ريزي كن شب مهماني -ده تهران نيومدن در ثاني فرشيد دامادشون هم اوم

سها مشغول كمك به مادرش بود اما همه حواسش در پي قرار فردا بود كه بايد با كامياب براي 

شروع كار ميرفت همانطور كه داشت ميوه هاي شسته شده را داخل ظرف ميچيد سودابه دستي به 

معذرت -ا همي جور داره ميريزه زمين حواست كجاست دختر؟ميوه ه-شانه اش زد و گفت: 
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به فردا از فردا بايد كارمون رو شروع -به چي فكر ميكردي؟ -ميخوام مامان فكرم جاي ديگه بود 

يچ تو اگه لياقتش رو نداشتي ه-از اينكه موفق نشم و شرمنده استادم بشم -از چي؟ -كنيم ميترسم 

همين طوره بيشتر از اين هم فكرو خيال -يام فقط اميدوارم سر بلند بيرون ب-وقت انتخاب نميشدي 

چشم صداي تعارف پرويز باعث شد دست -نكن همه چيز رو حد اقل براي يك شب فراموش كن 

از كار كشيده و بيرون بروند سها با ديدن ارزو به كنارش رفت و پس از خوشامد گوئي به سالن 

ومدي ارزو جون نميدوني چقدر خيلي خوش ا-رفتند كنارش نشست و بعد از احوال پرسي گفت: 

منم همينطور بعد از كمي صحبت متوجه زير ذره بين بودن خود از طرف -دلم برات تنگ شده بود 

خانم نيكنام شد پوزش خواست و به اشپز خانه رفت و به ظاهر خود را مشغول انجام كار كرد سودابه 

من -ام ببينم شما كاري نداري گفتم بي-سها چيه چرا نميري بيرون؟ -كه متوجه شده بود گفت: 

كاري ندارم تو برو بشين منم االن ميام سها به ناچار به پذيرائي بازگشت و تا هنگام صرف شام ان 

نگاههاي پر معني را كه هيچ كدام از ديدش پنهان نماند تحمل كرد اما به هيچ كدام از انها هيچ 

لي با صداي پدر كه نامش را ميخواند به اعتنائي نكرد سر ميز شام اصال حواسش به اطراف نبود و

تظره كاميابه من-با من! -اره عزيزم تلفن با تو كار داره -بله پدر جون با من بوديد -خود امد و گفت: 

بعد بلند شد و در مقابل چمان حيرت زده ارزو و اريا به اتاق رفت اريا در حالي كه از تعجب و 

يه؟ كامياب ديگه ك-اره -ارزو تو شنيدي چي گفت؟ -ت: كالفگي اعصابش به هم ريخته بود ارام گف

چرا به دلت بد راه -اين خروس بي محل ديگه از كجا پيداش شد -چه ميدونم من هم مثل تو -

شايد هم همين طور باشه شايد هم -بفرمائين يه پسر هفت هشت ساله با ايشون كار داره -دادي؟ 

ه سها باشه ببينم چي ميش-از زير زبونش بكش بيرون بس كن ارزو بعد از شام يه جوري -اشنا باشه 

اي بد -ممنون تو خوبي -سالم حالت خوبه -سالم -با برداشتن گوشي تلفن همه چيز از يادش رفت 

نيستم خوبم كه نباشيم تا صداي شما رو ميشنويم و يا شما رو ميبينيم خوب ميشيم ولي مثل اينكه تو 

مامان هم همين رو ميگه -بي مورده -فردا -بابت چي؟ - من؟خوبم ولي نگرانم-حالت خوب نيست 

خب پس بعدا تماس ميگيرم -اره مهمون داشتيم -فكر كنم بد موقع مزاحم شدم شام ميخوردي؟ -

-؟ وقتمون كي هست-فقط مي خواستم قرار فردا رو بذارم -نه نه اتفاقا خوب موقعي تماس گرفتي -

با اينكه اصال -باشه -اونجام  8فردا -ت كنيم خب پس بايد يك ساعت قبل حرك-صبح  9ساعت 

شب بخير بعد ا قطع ارتباط با چهره اي متفاوت به جمع -دلم نمياد قطع كنم ولي فعال شب بخير 

-كامياب چي كارت داشت؟ -پيوست و به مادرش در جمع اوري ميز كمك كرد سودابه گفت: 

-چرا؟ -نگفتم البته اگرم ميگفتم نميامد -ميگفتي شب بياد اينجا -ميخواست بگه فردا مياد دنبالم 

 رفتعا ار بعد ميام االن هم من ببر بريز چايي سري يه سها…هر جور راحته -ميدونيد كه خجالتيه 
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 به دقيقه چند از پس كرد صحبت به شروع او با و نشست ارزو كنار شاد اي چهره با چاي كردن

ياي بريم تو باغ؟ او كه منتظر چنين تقاضايي بود م ارزو-: گفت اريا موشكافانه نگاه از رهايي خاطر

از وقتي فرشيد خان برگشته خيلي عوض شدي -بالفاصله قبول كرد در حيت قدم زدن سها گفت: 

ام تو هم بعد ش-فقط مثل امشب نبودي -مگه دفعات قبل چطور بودم؟ -مثل دفعات قبل نيستي 

ه از حرفات اصال سر در نميارم ولي سعي با اينك-هيچي همين طوري -منظورت چيه؟ -تغيير كردي 

طرح  نه ديگه-ميكنم فراموش كنم خب حاال از اين حرفها گذشته از خودت بگو ئيگه برنميگردي؟ 

عد جمعه ها از اين به ب-خوبه اينجوري بهتر ميتونيم همديگرر رو ببينيم -فرشيد تموم شده ميمونيم 

حاال تا -كه كاري نداري مثال هفته ديگه چطوره؟  جمعه ها-خوبه اما اگه برسم -با هم ميريم كوه 

 دمش انتخاب تئاتر كارگرداني دستيار براي ميدوني راستش …شايد -برنامه اي داري؟ -اون موقع 

 شد النا كه هم تلفني ميشه شروع فردا از ممنون- سالمتي به خب- پره وقتم مدتي تا ميكنم فكر

تري ترس نداره دخ-شكده بود نگرانيم خيلي ميترسيم دان هاي بچه از يكي فرداست كار به مربوط

مثل تو كه تا حاال اينقدر تو كاراش موفق بوده حتما از پسش برمياد من مطمئنم تو از اين همكارات 

 اون هم پسر موفقيه به كارش عالقه داره-هم جلو ميزني 

زو كه سعي ميكرد يكي مثل برادر تو واقعا كارش عاليه ار-جدي چه جور پسريه؟ -اره -پسر؟ 

عا كن تو د-اين تئاتر واقعا ديدن داره -خودش را كنترل كند لبخندي ساختگي بر لب اورد و گفت: 

موفق بشيم حتما دعوتيم خيالت راححت در همان هنگام اريا و فرشيد نيز در االچيق به ان دو 

ن راستش م-نم خواهش ميك-ميبخشيد سها خانم خلوتتون رو به هم زديم -پيوستند اريا گفت: 

-تعريف باغ شما مخصوصا گل هاي ياسش رو خيلي براي فرشيد كردم اونم مشتاق شد كه ببينه 

قشنگ هست ولي نه به زيبايي -خوب كرديد ولي اريا خان خودتون كه گلخونه به اون زيبايي داريد 

 رشيد كهاين نظر لطف شماست حاال كه بوته هاي ياس رو دوست داريد بريم ته باغ ف-باغ شما 

قبوله بريم و هر چهار نفر بلند شدند و ارزو براي انكه اريا و سها را -منتظر اين فرصت بود گفت: 

پس حاال كهفرشيد دوست داره باغ رو حسابي ببينه من همه جا رو نشونش ميدم -تنها گذارد گفت: 

ان دو خارج شدند غير از بوته هاي ياس بعد همگي با هم ميريم ته باغ سها تا خواست حرفي بزند 

امان از دست اين ارزو اينجا هم دست از سر اين فرشيد برنميداره و -اريا خنديد و رو به سها گفت: 

فعال كه تعتيليم ولي -خب سها خانم از درس و دانشگاه چه خبر؟ -سها در جوابش فقط لبخند زد 

يه  نيم البته به عنوانقراره كارگرداني يه تئاتر رئ شروع ك-چطور؟ -سرمون تابستون شلوغتره 

ما هم كارمون رو شروع ميكنيم و بعد خنديد و -ممنون شما چه كار ميكنين؟ -موفق باشين -دستيار 

البته به عنوان كمك خلبان و هر دو خنديدند اريا كه شيفته ان چهره خندان بود نگاهش را -گفت: 
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نه هاي سها سرخي رنگ شرم را در چشمان سها ثابت كرد و براي چند لحظه به همان حالت ماند گو

به خود گرفت و سرش را پايين انداخت و بعد از چند ثانيه كه سرش را باال اورد به اريا كه هنوز در 

فكر نميكنين ارزو و فرشيد خان دير كردند بهتره بريم اريا به خود امد و -همان حالت بود گفت: 

م بلند شدند و با هم به طرف باغ حركت خودشون ميان حاال اگه دوست دارين ميتونيم بري-گفت: 

-ادم دلش نمياد از اينجا دل بكنه -كردند همان جا منتظر ايستادند اريا نفس عميقي كشيد و گفت: 

احساس  با-بهتون نمياد اينقدر با احساس باشيد -بله -هنوز گلهاي ياس اون شب رو نگه داشتيد؟ 

اگه اين -ا دارين جايي براي احساس باقي نميمونه اخه با اين شغلي كه شن-بودن نشونه خاصي داره؟ 

رشته من -چطور؟ -جور كه شما ميگين باشه پس من و شما كامال خالف رشته و كار عمل كرديم 

 …خالي از احساسه و خود من يه گفته شما با احساس شما كه رشته تون سرشار از احساسه چرا

و ان شب تا موقع رفتن حرف نيمه تمام او فكر  امدند ارزو و فرشيد كه بود نشده تمام حرفش هنوز

 سها را مشغول كرده بود  . 

* * * * * * * پشت در اتاق ايستاد و بعد از اجازه گرفتن وارد شد ارا با همان لباس روي تخت 

-چرا لباست رو عوض نكردي؟ -دراز كشيده بود و به سقف خيره شده بود ارزو كه او را ديد گفت: 

واضح -چي گفت؟ -اره -چي شد باهاش حرف زدي؟ -چرا؟ -لم گرفته است حوصله ندارم حا

پسره يكي از همكالسيهاشه با -چي فهميدي؟ -صحبت نكردم ولي از حرفاش يه چيزايي فهميدم 

و اره من هم به اندازه ت-پسره؟! -شنيدن اين جمله اريا سريع بلند شد و روي تخت نشست و گفت: 

س پ-گفت قراره با هم كارگرداني يه تئاتر رو شروع كنيم مي-ديگه چي گفت؟ -تعجب كردم 

ديگه هيچي ولي اينقدر راحت درباره اش صحبت -بقيه اش -اره حق با تو بود -حدسم درست بود 

مگه نديدي اقاي راستين چطوري بهش گفت تلفن -ميكرد كه انگار داره از برادرش حرف ميزنه 

مثال چي كار ميكني؟يعني چه كار -گه بدونم كيه؟ ا…كامياب-كارش داره؟ و پزخندي زد و گفت: 

همه چيز رو بايد فهميد ارزو اگه سها از دستم بره -ميتوني بكني؟تو كه هنوز از هيچي مطمئن نيستي 

نگران نباش سها اكثر حرفهاش رو به من ميگه اگه درباره -زندگي برام غير قابل تحكل ميشه 

يي به من ميگه اما االن نه باشه براي بعد زمان الزم دارم كامياب هم ازش سوال كنم مطمئنم يه چيزا

ا عقل ب-من نميدونم اين كيه و از كجا اومده فقط بايد از سر راه من بره كنار به هر قيمتي كه شده -

و منطق خيلي راحت ميشه با مسائل كنار اومد نگران نباش درست ميشه بلند شد وقتي به كنار در 

شب -تي فعال به سياوش حرفي نزن بذار ببينم چي ميشه شب بخير راس-رسيد برگشت و گفت: 

 بخير 
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خيلي خب -حاضرم مامان االن ميام -زود باش اماده شو االن كامياب مياد -بله مامان -سها بيداري؟ -

اعتي چه س-چشم بعد از شالم صبح بخير پشت ميز قرار گرفت پرويز گفت: -بيا صبحانه بخور 

 اره-مثل اينكه هنوز خوابي -زود باش چيزي نمونده فقط يك ربع وقت داري - 8ساعت -قراره بياد 

باز شروع كردي گفتم كه نگرانيت بي مورده توكلت -مامان ديشب اصال خوابم نبرد دلم شور ميزنه 

را اعالم ميكرد با صداي زنگ در همزمان بود  8حق با شماست صداي زنگ ساعت كه -به خدا باشه 

چه وقت شناس فكر نميكردم اينجور باشه سها -داشتن فنجان چايش بود گفت: پروبز كه مشغول بر

تازه كجاش رو ديديد به وقت شناسي تو دانشگاه معروفه بعد از بوسيدن -در حال بلند شدن گفت: 

صورت پدر و مادرش خداحافظي كرد و رفت از منزل كه خارج شد كامياب كه در ماشين منتظرش 

سالم -سالم صبح يخير -د و همانجا ايستاد سها كنار ماشين رفت و گفت: بود با ديدن او پياده ش

-اره باز تو بردي و پيش بابا عزيزتر شدي -صبح شما هم بهخير مگه قرار نبود دم در منتظر باشي 

 بريم شو سوار…خب خدا رو شكر -باور كن االن داشت از وقت شناسيت تعريف ميكرد -جدي؟ 

مهموني ديشب خوش -مه جا وقت شناس باشم در راه كامياب پرسيد: ه ميخواد دلم ميشه دير كه

ي .  . نه چه اشكال-اگه اشكالي داره ديگه نميپرسم -تا حاال از اين سوالها نپرسيده بودي -گذشت؟ 

 نبرد وابمخ صبح تا ميترسم خيلي من كامياب…تقريبا-پس خوش گذشته -بد نبود جاي شما خالي 

اصال بهت نمياد اينقدر ترسو باشي و سر هر مساله كوچيكي تو دلت رو  سها-: گفت و خنديد كامياب

خالي كني سها فقط مقاوم باش حتي اگه ترس هم تو دلت داري به روي خودت نيار و با توكل و اميد 

ز هيچ چيز ديگه ا-نابودش كن و به كسي نگو ترسيدي خب حاال بگو ببينم خانمي از چي ميترسيدي 

سيدند رامين منتظرشان بود با ديدن انها به كنارشان امد و بعد از سالم و احوال به سالن تئاتر كه ر

پرسي با كامياب رو به سها كرد و با چهره اي خونسرد كه تالش ميكرد از ان پس در هر بار ديدار با 

ين من خانم راست-سها و فقط به خاطر كامياب و به احترام گذشته اش به هنگامه داشته باشد گفت: 

 ممنون استاد قول-مئنم كه شما از پس اين كار برمياين كامياب همراه خوبيه تنهاتون نميذاره مط

 از االن دارم موفقيت شما رو ميبينم حاال بيايد بريم تا-ميدم تمام تالشم رو بكنم تا شرمنده شما نشم 

وز به بعد كار شما رو به اقاي كاشفي معرفي كنم بايد از امروز كارتون رو شروع كنيد و از ان ر

شروع شد تالش چشمگير انها پر از موفقيت بود اقاي كاشفي هم از كار و تالش انها راضي به نظر 

ميرسيد و براي همكاري مجدد انها با استاد فرد منش صحبت كرده بود تمام تالش بي وقفه انها 

اده شد ان روز در راه سرانجام به اتمام رسيد و حدودا اواخر مرداد ماه بود كه تاتر براي اجرا ام

از امشب يه خواب راحت ميكنيم اينقدر كسر خواب دارم كه -بازگشت به خانه كامياب گفت: 

تو بيشتر از من خسته شدي خسته نباشي -نميدونم در عرض چند شبانه روز جبران ميشه يانه؟ 
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وي تمام مجله از فردا عكسمون رو ر-مگه تو ازم تعريف كني -كامياب خان كارگردان بزرگ ايران 

اره مخصوصا من به جون خودم تيتراز مجله بي سابقه ميشه سها بعد از خنده -هاي سينمايي ميبيني 

-تو راضي بودي؟ -ولي از همه اين حرفها گذشته اميدوارم نتيجه كار خوب باشه -كوتاهي گفت: 

ايد ي االن دوباره بخيلي كار جالبي بود يكي از محسناتش اين بود كه از تمام مسائل غافل بودم ول

خاله ديشب پيغوم داده ميخوان بيان كامياب كه با حيرت به -ديگه چرا؟ -بشينم و فكر و خيال كنم 

سها خيره شده بود از ماشين روبه رو غافل شد كم مانده بود كه با يكي از انها برخورد كند كه با 

ار خيابان ايستاد سها كه از ان فرياد سها به خود امد و فرمان را به سمت ديگر هدايت كرد و كن

معلومه حواست كجاست نزديك بود هم خودت رو هم منو به -صحنه وحشت كرده بود گفت: 

كامياب اهسته سرش را روي رمان ماشين گذاشت تا بر اعصابش مسلط شود سها براي -گشتن بدي 

صداي كامياب اينكه ارامشي به دست اورد سرش را به صندلي تكيه داد و چشمانش را بست با 

ه نميدونم خودم هم ديگ-پرسيدم چي كار ميخواي بكني؟ -چي گفتي؟ -چشمانش را گشود و گفت: 

منم از اين در تعجبم ولي مطمئنم خاله بدون -اين شازده كه هنوز طرحش تموم نشده -خسته شدم 

نياد بايد چه بياد و چه -صحبت و مشورت بت سياوش اين قرار ها رو ميذاره اون كه بفهمه نمياد 

-مي خوام موقعيت مناسبتر بشه -من كه از خدامه تو مرتب امروز و فردا ميكني -تكليف معلوم بشه 

سها من نميخوام بي حرمت وارد -اگه ميخواي كه ما مال هم بشيم بايد همه چيز رو تموم كني 

ونه خوب و هبايد يه ب-ديگه عقلم به جايي نميرسه -زندگيت بشم االن اصال موقعيت مناسب نيست 

 دقص ميگم اصال ميزنم حرف باهاشون ميرم امشب همين اصال…من نميدونم -منطقي پيدا كنيم 

 درست وقتي ميكنن صبر خب بدتره كه جوري ميگي؟اين چي- بخونم درس ميخوام ندارم ازدواج

 ترهبيش همشون از منطقش ميكنم صحبت پدر با- مياري؟ اي بهونه چه ديگه موقع اون… شد تموم

اون چي كار داره بكونه همون -اره صبر كن ببينم خود سياوش چي كار ميكنه -باز هم؟ -صبر كن -

-نگران نباش همه چيز درست ميشه -كاري كه ما ميكنيم اونم كه مرتب كارش رو بهونه ميكنه 

 شدن يادهپ از قبل سها نشد بدل و رد بينشان ديگري صحبت هيچ رسيدند خانه به وقتي تا–اميدوارم 

اون -شوهر خاله ي گراميم -بهمن كيه؟ -بيا اين هم ماشبن بهمن خان -پوز خندي زد و گفت: 

خودش كه نه ماشين زير پاي سيامكه البد اون خاله رو اورده -ديگه براي چي اومده وسط ماجرا 

ق چطوره از طري-بله -سها؟ -اينجا اين بدبخت هم شده راننده خاله كامياب بعد از كمي فكر گفت: 

فكر نميكنم به نتيجه برسي ولي -درباره اش فكر ميكنم -چطوري؟ -يامك دست به كار شيم س

اول -چيه؟ -چرا -خيلي خب من بايد برم كاري نداري؟ -اره بايد فكر كنم -سعي خودت رو بكن 

خواهش ميكنم نميخوام اين شكلي بري تو خونه همه -كامياب اصال حوصله ندارم -بخند بعد برو 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 9  

 

موش كن نگران نباش تو فقط بخند كه خنده ات رو بيشتر از هر چيزي تو اي دنيا دوست چيز رو فرا

 هب برو نه- نداري؟ كاري…ممنون خانمي -اگه راضي ميشي باشه -دارم سها خنده اي كرد و گفت: 

 تكان دست اهسته كه همانطور و كرد نظاره را كامياب شدن دور و ايستاد جا همان سها سالمت

كامياب من بدون تو اون سها نيستم كه با تو هستم كامياب من بدون تو نميتونم -گفت:  اهسته ميداد

پشت در خانه ايستاد و همانطور كه به كامياب قول داده بود تمام جريانات را همان جا -ادامه بدم 

ا ر گذاشت و وارد خانه شد  . بعد از احوال پرسي به اتاقش پناه برد تا به بهانه تعويض لباس مدتي

-سها جان اجازه ميدي بيام تو -بله -بدون انها سپري كند اما با صداي در از ارامش خود بيرون امد 

نه -مزاحمت نيستم اگه چند لحظه وقتت رو بگيرم -تويي سيامك بيا تو سيامك داخل شد و گفت: 

يكي از -اين چيه؟ -بيا سها -بيا بشين وقتي مقابل سها نشست كتابي ا روي ميز گذاشت و گفت: 

كتابهات پيشم جا ماانده بود برات اوردم كتاب را برداشت و ناخود اگاه صفحه اول ان را گشود و 

چشمش به چند بيت شعر افتاد و بدون انكه سيامك متوجه بشود كتاب را بست و بعد از چند لحظه 

ي عل خودت رو به كوچه-كدوم شعرا؟ -ين شعرا رو خودت گفتي؟ -بله -سيامك؟ -كوتاه گفت: 

-ناراحت شدي كتابات رو خراب كردم؟ -چپ نزن همين شعرايي كه تو همه كتابهاي من نوشتي 

چرند نگو من از اين چيزا ناراحت نميشم خودت ميدوني فقط دوست دارم بدونم خودت اين شعرا 

نميدونستم اينقدر به شعر عالقه داري خب كلك بگو ببينم براي -بعضي هاش رو -رو گفتي يا نه؟ 

رد باز شروع ك-ناراحت نميشي بهت برنميخوره؟ -خيلي -اين هم دوست داري بدوني؟ -ميگي؟  كي

 خب-اخه چرا دوست داري بدوني -نه اقا جان ناراحت نميشم حاا ميگي براي كي شعر ميگي يا نه 

دلم ميخواد بدونم اين كيه كه شعراش از تو كتابهاي من سر در اورده و اينقدر فكرت رو مشغول 

 وت براي رو شعرا…تو-كه موقع درس خوندن هم حواست پيش اون بوده بگو ديگه اون كيه؟  كرده

 ودب كرده حيرت سيامك پرده بي حرف اين از و نداشت را اي جمله چنين شنيدن انتظار سها گفتم

 هب نداشت كردن صحبت قدرت شد تحمل قابل غير برايش اتاق فضاي و هوا كرد وحشت احساس

پنچره اتاق را گشود تا از هواي تازه استنشاق كند سيامك تا حال دگرگون او را  و شد بلند زحمت

ادي قول د-خوبم چيزي نيست -تو حالت خوبه؟ -ديد به سرعت بلند شد و كنارش استاد و گفت: 

ال كام-ناراحت نيستم مطمئن باش -ناراحت نشي سها برگشت و به زحمت لبخندي زد و گفت: 

سيامك چي داري ميگي تو ميدوني اگه -هر كاري جز ناراحتي -كار كنم؟ توقع داري چي -معلومه 

اين حرف از اين اتاق بيرون بره چه الم شنگخ اي به پا ميشه من اين حرفت رو نشنيده ميگيرم ديگه 

چرا سها ؟نكنه تو هم مثل بقيه فكر ميكني من بچه ام و اين حرفها -هم نميخوام از اين حرفها بشنوم 

سيامك من تو رو برادر خودم ميدونم ما از بچگي با هم بزرگ شديم و كنار هم بوديم -برام زوده 
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سها من كاري به اين -رابطه ما بيشتر شبيه به خواهر و برادر ها بوده نه دختر خاله و پسر خاله 

حرفها ندارم شايد بچه باشم شايد كم عقل باشم ولي باور كن هيچ كدوم از اين حرفها شوخي نيست 

من واضح حرف ميزنم چون دوست ندارم از دلم و از تو خجالت بكشم تا حاال هر چي كشيدم سها 

بسه باالخره بايد به خودت ميگفتم اين رو بدون سها كه من قبل از اينكه همه اين اتفاقات بيافته و 

ما دو ش قبل از اينكه بدونم چه حرفهايي راجع به تو و سياوش تو فاميل پيچيده و قبل از اينكه بدونم

نفر تا چه حد از هم بيزارين بهت عالقه مند شدم از همون بچگي از همون وقتي كه با هم مهد كودك 

ميرفتيم از همون موقع ها بود كه دوست داشتم با خودم تصميم گرفتم كه همه اين حرفها رو بهت 

ه هر كدام از يخوربگم تا شايد اين جوري نتيجه داشته باشه ولي نميدونستم اين بار تيرم به سنگ م

حرفهاي سيامك مانن خنجري بود كه بر قلب سها فرو مبنشست هر لحظه احساس ميكرد سر گيجه 

اش بيشتر ميشود اما براي اينكه سيامك چيزي متوجه نشود خود را كنترل كرد و روي مبل نشست 

 ار گرفتباشه نميگم اصال راحتت ميذارم و ميرم كنار در قر-سيامك بسه ديگه نگو -و گفت: 

ساله هم ميتونه عاشق بشه و اونم ميتونه حق  01ولي اين رو بدون سها كه يه پسر -برگشت و گفت: 

دوست داشتن داشته باشه تو اگه زن سياوش يا هر كس ديگه اي بشي يا من اگه با هر كس ديگه با 

گم اما نم جيزي باجبار ازدواج كنم هيچ وقت نميتونم فراموشت كنم و به خاطر خيلي از مسائل نميتو

من هيچ وقت از خانواده ام به خاطر حي كه از من گرفتن نميگذرم شايد اگه اين وضع نبوم قبول 

عالقه من از جانب تو راحتتر ميشد سها تو هم مثل بقيه فكر ميكني  . تو و سياوش به هم عالقه 

م برام مهم نيست ندارين سياوش چشم ديدن تو رو نداره ولي من براي ديدنت لحظه شماري ميكن

درباره من چي فكر ميكني فقط اين برام مهمه كه باالخره به راز درونم پي بردي به هر كسي هم كه 

دوست داشتي بگو اينقدر جرات دارم كه به عاشق بودنم اعتراف كنم از اينكه اينقدر ناراحتت كردم 

ارج شد و در را بست سها عذر ميخوام خداحافظ و بدون اينكه منتظر جواب سها بماند از اتاق خ

كتاب را برداشت و مجددا ابيات را خواند با خوندن هر بيت بارش اشكش بيشتر ميشد براي انكه 

سودابه متوجه چيزي نشود به تخت خواب پناه برد و به ضاهر به خواب رفت  . دو روز تمام از 

مادرش فقط سكوت ميكرد و اتاقش بيرون نيامد و جواب تلفن ها را نميداد و در جواب سوال پدر و 

خستگي را بهانه ميكرد تمام اين مدت به اين فكر ميكرد كه چرا و چطور باعث عالقه سيمك شده 

ابتدا تصميم گرفت كه موضوع را در جمع مطرح كند تا شايد قطع رابطه اي بين همه ايجاد شود اما 

 برسد بعد با خود گفت با خود بعد به اين نتيجه رسيد كه پروانه هيچ وقت نميگذارد كار به انجا

سيامك حرف بزند و قانعش كند كه نميتواند حتي به اين موضوع فكر كند و در اخر تصميم گرفت 

رفتارش را با او عوض كند و همانند ديگر پسر هاي فاميل رفتار كند . دوشنبه صبح پشت پنجره 
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؟ سها مگه صداي تلفن رو نميشنوي- ايستاده بود و باغ را تماشا ميكرد سودابه وارد اتاق شد و گفت:

كامياب بيچاره در عرض اين دو -كيه؟ -خب عزيزم گوشي رو بردار با تو كار دارن -چرا مامان -

باشه از همين جا صحبت ميكنم بعد از رفتن -روز دفعه چهارمه كه زنگ زده ببين چي كارت داره 

الم خانم گل چه عجب افتخار س-سالم -سودابه گوشي را برداشت و با صداي گرفته اي گفت: 

چي شده ميدوني اين دفعه چندمه زنگ -ميبخشيد اصال حالم خوب نبود -شنيدن صداتون رو دادين 

الم گفتم كه ح-باز نشستي و فكر و خيال كردي اصال نميگي چقدر نگرانت ميشم -اره -ميزنم؟ 

جون ما رو قسم خوردي  خب اين رو كه ميدونم اما براي چي؟مگه تو قول ندادي ناسالمتي-خوبه 

چي ميگي كامياب من كه به -نميدونستيم جون ما اينقدر بي ارزشه كه پاش قسم دروغ ميخوري 

پس چي شده؟ سها نتوانست خودش را كنتري كند و شروع بع -خاطر اون موضوع ناراحت نيستم 

؟ يكنيسها چي شده چرا گريه م-گريه كرد كامياب كه كمي ترسيده بود ل=با نراحتي گفت: 

ديگه نميتونم -چي شده حرف بزن در ميان هق هق گفت: -=كامياب خسته شدم ديگه نميتونك 

اينجوري نميشه همين االن حاضر شو ميام دنبالت و بدون -ايجوري ادامه بدم بايد تكليفم معلوم بشه 

اي داينكه به سها مجال مخالفت بدهد خداحافظي كرد . لباس پوشيده داخل باغ منتظر بود كه ص

دن او به طرفش رفت و با صداي زنگ باعث شد به طرف در برود وقتي در را گشود كامياب با دي

خب بيا بريم اگه كاري نداري هنوز مسافتي نرفته بودند -سالم خانم راستين سالم -لبخندي گفت: 

هم با ما -گفتم كه چيزي نيست -خب خانمي حاال تعريف ميكني چي شده يا نه؟ -كه كامياب گفت: 

به جون خودت چي؟به من دروغ نگو كه ميفهمم اگه چيزي نشده پس اين -نه به جون خودم -بله 

 بگو افتاده اتفافي پس- …اينفدر فكرم خرابه كه-رفتاذها براي چيه؟گريه هاي امروز براي چيه؟ 

م رو كامياب- چرا؟- كني اقدامي نميتوني هم سيامك طريق از كه بگم رو همين فقط- منتظرم ديگه

ارم كامياب من د-خب پشتت رو بكن بگو تو صورتم نگاه نكن -نميشه ازم نخواه كه چيزي بگم 

من هم جدي گفتم وقتي تو هنوز هم رودر بايستي داري خب من هم بايد اين -جدي حرف ميزنم 

سيامك چي؟ -ك � �سيا…سيامك…كامياب…ميگم ولي خودت خواستي-طور جوابت رو بدم 

يدا كرده خيلي بيشتر از اونيي كه فكرش رو بكنيم اون روز كه خونه امون سيامك به من عالقه پ-

بود همه چيز رو گفت از اون روز تا حاال از كالفگي نميدونم چي كار كنم كامياب لبخند تلخي زد و 

هيچ فكر كردي كه براي چي اينقدر -چرا؟ -اين مساله كه اينقدر سردر گمي نداره -گفت: 

خب براي اينكه خانمي خوش اخالقي باسوادي باوفاري زيبايي و هزاران -ه ن-طرفدارپيدا ميكني؟ 

ال من اص-ا خب اگه غير از اينه بگو -كامياب بس كن تو رو خدا تو هم با اين داليلت -حسن ديگه 

يزي از قبل چ-چي داشتم بگم در كمال تعجب فقط نگاش كردم -خب تو چي گفتي؟ -حوصله ندارم 
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نه ولي تو اين دو روز كه خيلي فكر كردم به معني تمام -رش برخوردش نفهميده بودي از رفتا

چه كار دارم بكنم فقط نبايد باهاش مثل سابق رفتار -حاال ميخواي چي كار كني؟ -كاراش پي بردم 

حاال كجا داريم ميريم؟ -هر طور خودت صالح ميدوني عمل كن پي از كمي سكوت سها كفت: -بكنم 

اينقدر فكرم مشغول بود كه همه -امروز تمرين نهاييه پس فردا اجراست -براي چي؟ -سالن تاتر -

 االن كه موضوع همين براي- چي؟ براي- ناراحتي؟…بله-حاال يادت اومد؟ -چيز رو فراموش كردم 

 طرفدار خيلي من خانم سها چون- چرا؟- شدم خوشحالم اتفاق اين از من كن فراموش سها- گفتم

روز بيشتر ميشه اين جوري بايد بيشتر هوت رو داشته باشم تا همه چيز  به روز تعدادشون كه داره

 به نفع خودم تموم بشه اميدوارم اين صبر و تحمل باالخره نتيجه بده 

به پاركينگ كه رسيد ماشينش را پارك كرد و تا خواست پياده شود اريا را مقابل خود ديد با لبخندي 

افت كرد با هم به طرف اسانسور به راه افتادند و با فشار سالم كرد و جواب خود را همانگونه دري

بگو همان لحظه درب -مي خوام يه چيزي بهت بگم -دكمه منتظر ايستاده بودند كه اريا گفت: 

اسانسور باز و ترانه از ان خارج شد سياوش كه از اين ديدار غير منتظره جا خورده بود براي لحظاتي 

ه هم وضعي بهتر از ان نداشت اريا كه خسته شده بود سالم و احوال همانطور به ان خيره ماند تران

پرسي كوتاهي كرد و از پشت سياوش را اهسته به داخل هل داد و خودش هم پشت سرش داخل 

-يه مرتبه چت شد مگه دفعه اولت بود ميديديش؟ -شد به سياوش كه هنوز در خودش بود گفت: 

ي مگه هر ديداري بايد با وقت قبلي باشه اون يه ذره مغزي چه حرفهايي ميزن-خيلي غير منتظره بود 

تو نميخواي -هم كه داشتي داره اب ميشه حرف زدن هم داره يادت ميره و حرفهات بي معني شده 

ر ه-هيچ وقت جدي نبودي -چرا ميخوام عصر برم يه عاقد بيارم عقدتون كنه -كاري برام بكني؟ 

ا چطور وقتي نوبت خودته همه چيز بايد سريع -كه نميشه چيزي يه راه و رسمي داره همين جوري 

ين حاال كه فعال هر دومون هم-اتفاق بيافته اما وقتي اسم من به ميون مياد همه چيز قانون پيدا ميكنه 

چه مسئله -تازه به مسائل جديدي پي برديم -ارزو هم كاري نكرد؟ -طوري معلق تو هوا مونديم 

وقتي براي گرفت برنامه هايشان به اتاق سمينار رسيدند اريا اهسته  بهدا برات تعريف ميكنم-اي؟ 

زياد فكرش رو نكن همه چيز درست ميشه سياوش به ترانه به طور خاصي عالقه پيدا كرده -گفت: 

بود و او را نقطه مقابل سها قرار ميداد با انكه هيچ احساسي به سها نداشت ولي برايش احترام زيادي 

ترانه وضع به طور كلي فرق ميكرد ترانه همان بود كه سياوش براي به دست قائل بود اما در 

اوردنش هر كاري ميكرد اما ميشد در ادامه راه زندگي ترانه را در كنار خود ببيند . با شروع شدن 

ترم جديد سها نيز فارغ از مسائل گذشته به دانشكده و كالس بازگشت با وجود كامياب هيچ چيز 

رده بود هنوز همان سها راستين دانشجوي نمونه سالهاي قبل بود . ساعت استراحت برايش تغيير نك



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 3  

 

بود با مهسا از كالس خارج شد و به سمت سلف به راه افتاد به پيشنهاد مهسا براي سفارش چاي به 

بوفه رفتند بعد از گرفتن چاي همزمان با انكه سها كيفش را خارج كرد تا حساب كند يكي از پسر 

كده كه مدتي بود مزاحم سها شده بود پول چاي را روي ميز گذاشت و با لبخند تمسخر هاي دانش

اين دفعه مهمون ما فلفل ريزه تا سها خواست پاخش را دهد -اميززي به او نگريست و گفت: 

كامياب كه از لحظاتي قبل انها را زير نظر داشت به طرفشان حركت كرد پول چاي را روي ميز 

اگه مامانت ميدونست عزيز دردونه -را كنار زد و با لبخند تمسخر اميزي گفت:  گذاشت و پول انها

اش پولهاش رو اين جوري خرج ميكنه پول تو جيبيش رو قطع ميكرد بعد ليوانها را برداشت و با 

اشاره به سها به سمت ديگري حركت كرد  . ظهر هنگام بازگشت به خانه هيچ صحبتي از ان اتفاق به 

سها با وجود كامياب جراتي تازه پيدا كرده بود او را حامي خود ميدانست از طرفي در ميان نيامد 

 دانشگاه هم كسي جرات نداشت براي سها مزاحمت ايجاد كند . 

چشم مامان االن ميام بعد از پايان -سياوش تلفنت تموم شد بيا كارت دارم -* * * * * * * * 

ميخواستيم باهات -من در خدمتتونم -رش نشست و گفت: مكالمه از اتاق خارج شد كنار پدر و ماد

سياوش منو پدرت تصميم گرفتيم براي فردا شب بريم خونه -بفرمائيد گوش ميكنم -حرف بزنيم 

معلوم -موضوع ؟چه موضوعي؟ -خاله ات براي اخرين بار موضوع رو مطرح كنيم و كارو تموم كنيم 

نكه بر اعصابش مسلط شود مدتي كوتاه هست چت شده موضوع خواستگاري رو ميگم براي ا

مامان جان خواهش ميكنم -چشمانش را بست و نفس عميقي كشيد بعد چشمانش را گشود و گفت: 

اخه چرا مگه -فعال نميخوام درباره اش صحبت كنم -چرا؟ -براي مدتي موضوع رو فراموش كنيد 

تب امروز و فردا ميكني پس چرا مر-نه هيچ مشكلي در كار نيست -دوباره مشكلي پيش اومده 

ش درسته ولي نه االن موقعيت-مهلتي هم كه خواستي داره تموم ميشه بايد سر و سامان بگيري يا نه؟ 

رو ندارم بهمن كه ادامه بحث را بي نتيجه ميديد موضوع صحبت را عوض كرد و سياوش براي انكه 

موضوع خواستگاري تا مدتي تمام از ان فضا فرار كند به اتاقش پناه برد . با هر بار مطرح كردن 

مسائلي كه سعي ميكرد به فراموشي بسپارد تكرار ميشد روز بعد تصميم گرفت اول خودش موضوع 

را با ترانه در ميان گذارد و اگر پذيرفت موضوع را با خانواده در ميان گذارد ولي از بخت بدش ترانه 

ان گذاشت و متقاعد شد تا مدتي صبر كند . ان ان روز سر كار نبود به ناچار موضوع را با اريا در مي

شب اريا با ارزو مشورت كوتاهي كرد و قرار بر ان شد تا سها تا حدودي در جريان قرار گيرد تا 

شايد راضي به ازدواج با اريا شود همان شب ارزو در تماسي كه با سها داشت براي روز بعد پس از 

 پايان ساعت كالسش با او قرار گذاشت . 
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* * * * * * * * سر كالس نشسته بود و انتظار مهسا و كامياب را مكشيد كامياب زودتر امد و  *

تنها با تكان دادن سر و لبخندي سالم كرد و سر جايش نشست و به ظاهر مشغول خواندن كتابي شد 

استاد به كالس امد و درس شروع شد ولي خبري از مهسا نشد ساعت استراحت با خانه مهسا تماس 

گرفت و فهميد به علت بيماري تا مدتي نميتواند به دانشگاه برود . وقتي صحبتش تمام شد به طرف 

سلف به راه افتاد وقتي از مقابل مزاحمينش كه سر راهش بودند رد شد يكي از انها با صداي تقريبا 

فت و هيچ نگچي شده فلفل ريزه امروز تنهايي يار با وفات نيومده؟ همانطور ايستاد و -بلند گفت: 

يگر د-حاال اون نيست ما كه هستيم -انها كه هر بار از سكوت سها سو استفاده ميكردند گفتند: 

اوال به شما هيچ ربطي نداره من امروز -نتوانست تحمل كند برگشت و با نگاهي مملو از خشم گفت: 

پس - تيم فلفل ريزهما هم قصي نداش-تنها هستم يا نه ثانيا من احتياجي به مصاحبت با شما ندارم 

بار  ليلقتتون هم بيشتر از اين نيست اگه يك-فقط ميخواستيم بگيم نوكرتيم -منظورتون چي بود؟ 

اوه اوه بچه ها موضوع جدي شد خانم هم -ديگه هم پا پي من بشيد با انتظامات دانشگاه در طرفيد 

وسي فته اگه شما هم همچين همعلومه كه بلده مثل اينكه جريان كالسور يادتون ر-بلده عصباني بشه 

-م بابا بي خيال ما كه كتك خورده اتي-كردين رودر بايستي نكنين بگين تا از خجالتتون در بيام 

 چي شده سها؟باز كه با-خيلي بدبختي در همان لحظه كامياب از راه رسيد و رو به سها كرد و گفت: 

يز بيا بريم پشت م-پرروتر ميشن تقصير خودشونه هر چي هيچي نميگم -اينها دهن به دهن شدي 

بخور -نشسته بود كه كامياب با ليوان ابميوه روبه رويش نشست ليوان را مقابلش گذاشت و گفت: 

سها اخه چرا اينقدر با -ممنون از بس حرص خوردم ميل به هيچ چيز ديگه اي ندارم -گرم ميشه 

ن تو هست كه با اينها هم كالم اينها دهن به دهن ميشي؟يه نگاه به خودت بكن ببين اخه در شا

 اين جوري بدتره اونوقت اينها فكر ميكنن تو-اينها دارن از اين سكت من سواستفاده ميكنن -بشي؟ 

نميدونم كامياب اصال اعصاب ندارم ولي تو فكر -اهلش هستي هر بار بيشتر سر به سرت ميذارن 

اون -ي هم خودش ميتونه مساله ساز باشه نميكني اين كه تو هر بار از راه ميرسي و از من دفاع ميكن

چرا اگه يه زماني همين اينها برامون حرف در بيارن چي؟يادت رفته سر يه تحقيق چه -مهم نيست 

چوري جلوي روم برام حرف در اوردن خدا ميدونه پشت سرم چه حرفهايي ميزنن اگه يه روز از 

چه دليل محكمي تازه ما خواهر -ديم ميگم نامز-دفتر دانشكده احظارمون كنن چه جوابي ميدي؟ 

چه بهتر ديگه هيچي نميتونن بگن ولي تو مطمئن باش كار به اونجا نميكشه -برادريم اين يادت نره 

ب چي خ-بعضي وقتها از اين خونسرديت اعصابن خورد ميشه كامياب در حالي كه مبخنديد گفت: -

ست از د-جوري ابمون تو يه جوب نميره كار كنم؟من بايد درست نقطه مقابل تو باشم وگرننه اين 

حاال بيشتر از اين عصباني نشو ابميوه ات رو بخور بعد از ظهر با اعصابي به هم ريخته سر -تو 
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كالسش نشست فقط به ظاهر به حرفهاي استادان گوش ميداد از دانشگاه كه بيرون امد ارزو از ان 

ال خدايا اص-راري مه داشت افتاد به ارامي گفت: طرف خيلبلن به سمت انها امد با ديدن او تازه ياد ق

م يادم رفت بهت بگ-چرا؟ -تو برو من نميتونم بيام -بيا بريم ديگه چرا وايستادي؟ -يادم نبود 

همون كه داره مياد اين طرف -با ارزو همون كه تعريفش رو كردم -با كي؟ -امروز با يكي قرار دارم 

 نه صبر كن بذار بياد معرفيت-باشه پس من ميرم -بهت بگم  اره اين اراذل برام حواس نذاشتن كه-

كنم حاال كه ما رو با هم ديده زشته بخواي بري ارزو با چهره اي متحير ولي به ظاهر شاد مقابلشنا 

مثل اينكه بي موقع -متشكرم -خوبم تو چطوري خانم؟ -سالم ارزو جون خوبي؟ -سالم -ايستاد 

معرفي كنم اقاي كامياب صالحي ايشون هم ارزو خانم از دوستان اين چه حرفيه بذار -مزاحم شدم 

خب سها اگه كاري نداري من -من هم همينطور -از زيارتتون خوشبختم خانم -عزيز من هستند 

خواهش ميكنم بفرمائيد -پس با اجازه با اجازه اتون خانم -نه به سالمت -ديگه مزاحمتون نميشم 

رزو كنار سها ايستاد و تا خواست حرفي بزند كامياب سرش را از زماني كه كامياب سوار ماشين شد ا

 بيا كتابت-بله -داخل ماشين بيرون اورد و او را صدا زدسها عذر خواهي كرد و به كنا ماشين رفت 

ني؟ تو چرا به همه بدبي-نذار اين گوشت رو پر كنه -بله -سها؟ -مرسي -رو بگير صبح جا گذاشتي 

نه -مگه من بچه ام؟ -اي دارم و مجبورم تنهاش بذارم نبايد نگران باشم د خب وقتي چنين فرشته -

ستم خام نترس اگه ميخوا-ولي با چيزهايي كه تو از اينها گفتي به مالقات امروز زياد خوشبين نيستم 

شب منتظر -ديگه چيه؟ -راستي -باشه -در هر حال مواظب خودت باش -بشم تا حاال شده بودم 

يلي خب خ-باشه حاال ميري يا نه منتظره -نه -ت طاقت نمياره تا فردا صبر كني چيه دل-تماسم باش 

 خندل با و برگشت ارزو طرف به سالمت به- خداحافظ- ديگه برو بابا باشه- …رفتم ولي مواظب 

 نگاه بعد دختر؟ چيه حرفها اين- موندي منتظر خيلي ميبخشيد جون ارزو-: گفت هميشگي

- كي كامياب رو ميگي؟-سها اين اقا با تو چه نسبتي داره؟ -اخت و گفت: اند سها به اي موشكافانه

 اگه مايل-دوست داري در موردش بدوني؟ -متوجه نميشم -هر نسبتي ميتونه داشته باشه -اره 

خيلي خب بيا بريم برات بگم در ماشين سها تا انجايي كه ارزو بايد مبدانست از كامياب -باشي بگي 

در حالي كه فقط نگاهش ميكرد با خود فكر ميكرد كه چطور همه نقشه هاي  برايش گفت  .  ارزو

برادرش نقش بر اب شد چه جوابي براي اريا داشت چه ميتوانست بگويد . اريايي كه به يك كالم 

يك نگاه حتي به يك مالقات مختصر با سها دل خوش ميكرد چه بايد ميگفت باز هم سكوت كرد 

فتم گ-هان چي گفتي؟ -تي ارزو قرار مالقات امروز براي چه منظوريه؟ راس-لحظاتي بعد سها گفت: 

 خب ميومدي-نه .  . فقط ميخواستم نهار با هم باشيم -امروز با من كاري داشتي كه اومدي دنبالم 

هر جا كه تو بگي شي پشت -نميخواستم مزاحمت برات ايجاد كنم خب حاال كجا بريم؟ -خونه 
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گوشي  سها-درسهايش بود كه سودابه كنار در اتاقش ايستاد و گفت: ميزش نشسته و مشغول مرور 

كامياب بعد از رفتن مادر به طرف تلفن رفت و گوشي را -كيه مامان -رو بردار با تو كار دارن 

-جاي شما خالي -چه خبر امروز خوش گذشت؟ -خوبم -سالم خانمي چطوري؟ -سالم -برداشت : 

تا -مگه چي گفتي؟ -لي اب پاكي رو روي دستش ريختم ميخواست بگه و-چيزي هم بهت گفت؟ 

خيلي سعي كرد ناراحت نشه ولي من كامال -ناراحتم شد -اوجائي كه بهش مربوط ميشد بهش گفتم 

ما من ا-من فكر نميكنم اين طور باشه -متوجه شدم فقط اميدوارم ديگه هيچ صحبتي پيش نياد 

ممنونم راستس فردا جزوه -باشه -و فراموش كني برعكس تو فكر ميكنم حاال هم بهتره همه چيز ر

 شب بخير -نه شب بخير -صبح ميبينمت كاري نداري؟ -نه -هات يادت نره 

 * * * * * * 

نزديكيهاي كالس بود كه باز هم با دو نفر از همان جوانان شرور برخورد كرد خواست بي اعتنا از 

خانم صبر كن با اين عجله كجا داري -گفت: كنارشان رد شود كه يكي از انها جلويش را گرفت و 

كاري نداريم فقط -برو كنار بذار رد شم خجالت بكش الاقل از اين محيط خجالت بكش -ميري؟ 

من هيچ حرفي با شما ندارم لطف كنيد بريد كنار ان يكي هم -ميخواستيم باهاتون حرف بزنيم 

اومديم بگيم با ما به از اين باش كه با  ما كه كاري باهات نداريم فقط-مقابلش قرار گرفت و گفت: 

 رگهايش درون خون تمام كرد احساس عصبانيت شدت از سها راستين خانم…اقاي صالحي هستي 

 كامران كرد حركت كالس سمت به سرعت به جواب بدون اورد هجوم صورتش به باره يك به

اره ست بيشتر جنبه مزاحمت دا عالقه ابراز جور چه اين خودته تقصير- نشد بارم اين لعنتي-: گفت

من كه نميخوامش تو بهش عالقه داري بايد مواظب رفتارت باشي اينقدر -تو چرا اين كارو كردي؟ -

همش زير سر اين صالحيه بايد يه جوري سرش رو زير -قاطي بقيه نشو فكر ميكنه تو هم مزاحمي 

م ميشه ان روز هم تا ظهر بيا بريم االن كالس تمو-كجا داري ميري؟ -باز خر شدي؟ -اب كرد 

نميتوانست حواسش را جايي جمع كند در جواب سوالهاي كامياب هم ساكت بود اما اين سكوت نه 

تنها وضع را عوض نكرد بلكه اوضاع را كامال بهم ريخت به طوري كه اسم سها و كامياب را بر سر 

داشت به اندازه اي كه به گوش زبانها انداخت و صحبتهايي كه بر عليه انها شده بود همچنان ادامه 

برخي از اساتيد هم رسيد . دوشنبه ظهر وقتي كالس تمام شد استاد فرد منش هنگام خارج شدن 

همين -راجع به چي؟ -امروز بعد از ظهر وايستا كارت دارم -كامياب از كالس او را صدا زد و گفت: 

نه همين امروز تو دفتر دانشكده - …حاال نميشه يك روز ديگه-مسائلي كه اخيرا به وجود اومده 

منتظرم فعال خداحافظ ظهر پس از اتمام كالس از سها خداحافظي كرد و به سمت دفتر به راه افتاد 

انجا به غير از استاد هيچ كس ديگر حضور نداشت رامين همانطور كه كنار پنجره ايستاده بود و 
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كامياب اطاعت كرد و روي صندلي مقابل  بيا بشين-خارج شدن سها را از دانشگاه نگاه ميكرد گفت: 

مر چرا ولي شما ا-كاري كه نداشتي؟ -استاد نشست بعد از مدت كوتاهي رامين هم نشست و گفت: 

 لبمط- مطلب لصل سر برو جان رامين- …كار تو چيه جز اينكه دنبال-كردين ما هم گفتيم چشم 

-نه نميدونم تو اگه ميدوني بگو -ما ش بله- من؟- ميكني؟ داري كار چي ميفهمي تو كامياب همينه

چرا خودت رو به اون راه ميزني يه خورده به خودت بيا براي چي دارين خودتون رو بد نام ميكنين؟ 

يم بلند شو بريم تو راه صحبت ميكن-نه اما .  . -فكر ميكني اينجا جاي مناسبي براي اين حرفهاست -

فقط شنونده بود رامين هم مثل يك پدر او را ادامه بحث در ماشين صورت گرفت كامياب ابتدا 

-كامياب دلم نميخواد در حق پدرت خيانت كنم تو پيش من امانتي -نصيحت ميكرد و ميگفت: 

ان نه كامياب ج-رامين تو فكر ميكني من هنوز بچه ام -جدي باش -ميترسي خيانت در امانت كني؟ 

ارين براي يك سري مسائل بي ارزش تو و سها از دانشجويان خوب دانشگاه هستين براي چي د

همين رابطه تو با سها باعث -مگه ما داريم چي كار ميكنيم -شخصيت خودتون رو از بين ميبرين 

شما -چطور بقيه دچار مشكل نميشن مگه فقط ماييم تازه ما خوب خوبشونيم -تمام اين حرفها شده 

و ميگي ما ت-ه براتون حرف در ميارن دو نفر فرق ميكنين كامال تو چشين هر كاري ميكنين بالفاصل

ف همچين حر-مگه بيرون دانشگاه رو ازتون گرفتن شما نصف روز با هم هستين -چي كار كنيم؟ 

كارهات كه بيشباهت به اونها نيست كامياب -ساله ام  19و  18ميزني كه فكر ميكنم يه پسر 

شنا شدي؟تو اين مدت هيچ كاري چند وقته با سها ا-پوزخندي زد و هيچ نگفت رامين ادامه داد : 

بابا پسر اگه ميخواهيش اگه دوسش داري چرا نميري كارو تموم كني و -مثال چي كار؟ -نكردي؟ 

اوال نميدنش در ثاني نميخوام در حق پدرش نامردي -اخه چرا؟ -فعال نميشه -دهن همه رو ببندي 

داري از اين برزخ كه نجات پيدا مگه ميخواي ولش كني قصد ازدواج -كنم اون سها رو به من سپرده 

كار خالف شرع كه نميخواي بكني از اين وضع كه -اون موقع از چشم پدر و مادرش ميافتم -ميكني 

پسر خاله اش سها از بچگي -سياوش!اون ديگه كيه؟ -با وجود سياوش كاري نميشه كرد -بهتره 

ور؟ چط-نه -سر كار بودي؟ يه رسم كهنه و قديمي پس تو اين مدت حسابي -نشون كرده سياوشه 

-سها اونو نميخواد يعني هيچ كدوم همديگر رو نميخوان ما فعال صبر كرديم تا شرايط بهتربشه -

ميدونم ولي چاره اي به جز اين -پس اين جور كه شما پيش ميرين هيچ وقت به نتيجه نميرسين 

ي م تو دانشكده ابروولي من نميذار-فعال نه -مي خواي با پدرش سر بسته صحبت كنم؟ -نيست 

شما دو نفر به بازي گرفته بشه كه فردا پاتون به اتاق رئيس دانشكده باز بشه يا ميري همه چيز رو 

يه خانواده اش ميگي يا اينكه تو دانشگاه رابطه ات رو كال باهاش قطع ميكني و كامياب فقط سكوت 

 اره االن سميالتور-مروز رو داري؟ سياوش برنامه پرواز ا-اخيار كرد چون جوابي براي گفتن نداشت 
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من هم تا -همين جا هستم تو چي كار ميكني؟ -تا اون موقع؟ -شب  8ساعت -كي ميري؟ -بودم 

خب پس -اره -با تو؟ -اره اونم امشب پرواز داره -يك ساعت ديگه ميرم خانم قديري هم نرفته 

 چرا يه-هيچي -گت شده؟ باز چه مر-اريا بس كن تو رو خدا -امشب سفر حسابي بهت مبچسبه 

من به جز همون -جون خودت من اگه تو رو نشناسم به چه درد ميخورم -نه جون تو -چيزي هست 

مسائل تكراري هيچ فكر ديگه اي ندارم از يه طرف اصرارهاي مامان و خاله از يه طرف هم كم 

ي بذار اول تكليف تو نميخواد به فكر من باش-محلي هاي سها و بي تمايلي من از يه طرف هم تو 

خودت معلوم شه چون تا تو سرانجام نگيري هيچ كس حاضر نيست براي من پا پيش بذاره فكرو 

خيال هم بسه خوب استراحت كن كه شب پشت فرمون خوابت نگيره سياوش در حالي كه ميخندين 

ارج شد بيرون يه سري ميزنم و دوباره برميگردم و از در خ-باشه حاال كجا داري ميري؟ -گفت: 

سياوش روي كاناپه دراز كشيد و به سقف خيره شد چند دقييه گذشت و او همچنان در فكر بود كه 

بيا تو چي شده مودب شدي در باز شد و ترانه -صداي در بلند شد او به گمان انكه ارياست گفت: 

كنامه يميبخشيد فكر كردم اقاي ن-وارد شد سياوش خجالت زده با عجله بلند شد و نشست و گفت: 

-خواهش ميكنم شما بايد ببخشيد من بي موقع مزاحم شدم -ترانه سرش را پايين انداخت و گفت: 

-راستش اومدم وسايلم رو بردارم و خودم رو براي امشب اماده كنم -اختيار دارين بفرمائيد 

ه از كبفرمائيد به سمت كمد به راه افتاد بعد از برداشتن وسائل خواست اتاق را ترك كند سياوش 

ميتونم چند لحظه -بله -خانم قديري؟ -بدو ورود حواسش به او و حركاتش بود ناگهان گفت: 

خواهش ميكنم مدتي سكوت برقرار شد سياوش -وقتتون رو بگيرم ميخواستم باهاتون صحبت كنم 

ول بله ولي موك-ولي شما ميخواستين صحبت كنين -باشه براي يعد -همچنان خيره به او گفت: 

 به وفت مناسبتريميكنم 

هر جور مايليد ممنون ترانه كه خواست از در خارج شود دستگيره در چرخيد و اريا وارد شد و با - -

سفر -بله -امشب پرواز دارين؟ -بله اومده بودم وسايلم رو ببرم -ا شما اينجائيد؟ -لبخند گفت: 

اينجا چي -ا رو به سياوش گفت: بفرمائيد وقتي ترانه رفت اري-ممنون با اجازه -خوشي داشته باشيد 

گم نه يعني ميخواستم بهش ب-چيزي بهش گفتي؟ -گفت كه اومده بود وسايلشو برداره -كار داشت 

خب نگاش نكن -نميدونم چرا هر وقت بهش نگاه ميكنم همه حرفهام يادم ميره -چرا؟ -ولي نشد 

-بايد همه چيز رو بفهمه جدي ميگم باالخره -باز شروع كردي -سرت رو بنداز پايين حرف بزن 

-اين ترس رو همه ما داريم ولي به خدا پناه ببر همه چيز درست ميشه -از اينده -از چي؟ -ميترسم 

 به سالمت -فعال خداحافظ -نه برو -خب من دارم ميرم كاري نداري؟ -اميدوارم 
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ش افتاب اذيتم ارزو تو رو خدا پرده رو بك-بلند شو ديگه تنبل چقدر ميخوابي -* * * * * * * 

ير تو كه زودتر از همه شب بخ-بابا ديشب اصال نخوابيدم خوابم مياد -بلند شو ديگه ظهره -ميكنه 

 اصال خوابم نبرد تا نزديكيهاي صبح بيدار بودم ارزو مقابلش-گفتي اريا در حالي كه بلند ميشد گفت: 

گزين بود كه جديدش جاي مگه مشكالت قبلي از بين رفته-باز مشكلي پيش امده -نشست و گفت: 

براي اينده نگرانم جالبه من سياوش رو دلداري ميدم و خودم از تو -باز فكر ميكردي؟ -بشه 

ه تا كي ارزو تا كي؟وقتي هم-درسته ولي خودت كه ميدوني فعال كاري نميشه كرد -دلداري ميگيرم 

تو -ا از دستمون رفته چيز نابود شد سياوش كه از اين طرف دلش گيره ما هم كه دير بجنبيم سه

 تو خيال كردي مامان-تو رو خدا با مامان صحبت كن بگو بره كارو تموم كنه -ميگي چي كار كنم؟ 

باالخره اين وسط يكي بايد شروع كنه سياوش كه منتظر منه كه برم شر سها رو از -قبول ميكنه؟ 

من فكر -پا پس بكشه سرس بكنم ما هم كه منتظريم سياوش بره كنار هيچ كس هم راضي نميشه 

 مگه ما چمونه خيلي هم از اون مفنگي-نميكنم با وجود اون پسره سها به امثال تو و سياوش فكر كنه 

نه ولي ميدونم همچين مالي -اصال تو مگه ديديش كه اينجوري پشت سرش حرف ميزني ؟ -بهتريم 

-ت كه دل سها رو نميبرد خيلي هم خوبه هيچ چيز هم از تو و سياوش كم نداره اگه داش-هم نيست 

ينم چي بب-من نميدونم كيه و چه شكليه هر كي هست بايد بره كنار ارزو بعد از كمي سكوت گفت: 

باشه االن ميام بعد از ظهر ارزو و مادرش در -كار ميتونم بكنم حاال تو هم بلند شو بيا بيرون 

اي جايي ميخو-من كاري ندارين؟  مامان با-اشپزخانه مشغول صحبت بودند اريا كنار در امد و گفت: 

-خونه برادر فرشيد دعوت داريم -جايي قراره بريم -زود بيا شب نيستيم -بيرون كار دارم -بري؟ 

قبل  نه برو به سالمت-باشه سعي ميكنم زود بيام كاري ندارين؟ -دعوتمون كردن -به چه مناسبت؟ 

ارزو هم با لبخندي به او ارامش داد و پس از از رفتن با سر به ارزو اشاره كرد تا با مادر صحبت كند 

چه -مامان ميخواستم راجع به موضوعي باهاتون صحبت كنم -يك سري مقدمه چيني گفت: 

ميدونين مامان اريا خواسته باهاتون صحبت كنم درباره -چيزي شده -درباره اريا -موضوعي؟ 

-تون بخوام بريم خواستگاري همون جريانات قبل ديگه اريا خواسته از-ديگخ چي شده؟ -سهاست 

خب اون به سها عالقه داره كاره خالفي كه نميخواد بكنه -خواستگاري؟پسره پاك زده به سرش 

ن شما بهش قول دادي-تو ميفهمي چي ميگي من نميتونم اين كارو بكنم -ميخواد باهاش ازدواج كنه 

فراموشش كه نشده هيچ -قول صد در صد ندادم فكر ميكردم تا حاال همه چيز فراموشش شده -

از من نخواين اين -مامان چرا شما مخالفت ميكنين؟ -خداي من -فكرش بيشتر هم مشغول شده 

وقتي سياوش و سه هم ديگر رو -كارو بكنم چون نميتونم چطوري تو صورت خانم رادمهر نگاه كنم 

يه -دش رو ميزنه اون كه اين چيزا زو نميدونه فقط حرف خو-نميخوان ديگه كي ميتونه حرف بزنه 
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مساله خيلي كوچيك رو دارين بزرگش ميكنين بابا براي يه خواستگاري ساده كه سرمون رو نميبرن 

من خوش خيال رو بگو كه ميخواستم امشب خواهر فرشيد رو براش -قوقش جواب رد بهمون ميدن 

كه بخدا  من-كافيه اسم فرانك رو جلوش بيارين همه چيز رو به هم ميريزه -خواستگاري كنم 

سها هيچ چيش نيست خدا -چرا مامان مگه سها چشه؟ -فرانك رو راحتتر ميتونم قبول كنم تا سها 

ميدونه اگه پاي سياوش در ميون نبود نميذاشتم جاي ديگه اي جز خونه پسر من بره ولي از اينده 

-ه طور باش خدا كنه اين-همه چيز رو واگذار كنيد به خدا مطمئن باشيد درست ميشه -اش ميترسم 

يه خورده سر بگردونش بگو داريم فكر ميكنيم تا ببينيم چي ميشه و چي -حاال جوابش رو چي بدم؟ 

باشه چشم با اغاز امتحانات پايان ترم و فارغ التحصيل شدن سها جو خانه تغيير -كار ميتونيم بكنيم 

لتحصيل شدن بدون فكر به يافته بود همه چيز فراموش شده بود  . بعد از اتمام امتحانات و فارغ ا

مسائلي كه در پيرامونش بود براي اينده برنامه ريزي ميكرد پرويز قصد داشت به خاطر فارغ 

التحصيل شدنش جشن بگيرد تمام برنامه ريزي ها انجام شده بود همه مهمانان دعوت شده بودند 

ت و رنگي به تن داشسها ان شب در كمال سادگي زيباترين دختر جمع بود پيراهن ماكسي سيكلمه 

موهايش را به طرز ساده اي پشت سرش جمع كرده بود ارايشي ماليم زيبايي خدادادي او را دو 

چندان كرده بود . كنار مهسا نشسته بود و مشغول گفتگو بود دلشوره عجيبي داشت كامياب هنوز 

سا گوش ميداد اما نيامده بود  . چشمش به در بود و انتظار ورود او را ميكشيد و به حرفهاي مه

حواسش جاي ديگري بود تا اينكه كامياب وارد شد با لبخندي از مهسا پوزش خواست و به طرف او 

-تو معلوم هست كجايي؟ -حركت كرد به كامياب كه رسيد بعد از شالم و احوال پرسي گفت: 

ي رو زرگمجبور بودي به اين ب-ميبخشيد خانم گل عذر ميخوام اين سبد گل وتم رو خيلي گرفت 

شيدي زحمت ك-به نظر من كه بازم براي تو كمه -انتخاب كني كه نتواني جلوي چشمت رو ببيني؟ 

 الح كرد خواهي عذر خيلي ولي چرا- بياين؟ هم با نبود قرار مگه نيومد استاد چرا…بيا بريم تو 

ه پرويز ب و سودابه طرف به هم با و داد ديگري خدمدكار دست به را گل سبد نبود خوب جون خانم

سها يادت باشه امشب يك لحظه -راه افتادند پرويز بعد از سالم و خوش امد گويي رو به سها گفت: 

هم از كامياب غافل نشي اون امشب اينجا غريبه است پذيرايي هم يادت نره وقتي هم كه سياوش و 

تقريبا در معرض  چشم پدر با اجازه كامياب را جايي كه-بقيه اومدن كامياب رو باهاشون اشنا كن 

چي چي خوبه اينجا خيلي در معرض -فكر ميكنم اينجا خوب باشه -ديد همه بود نشاند و گفت: 

نگران نباش امشب شب -دلشوره دارم -خب باشه من هم مخصوصا گفتم بيايم اينجا -ديده 

اره فرمانداري منه همه چيز زير نظر خودمه هر كاري دلم ميخواد ميكنم كسي هم حق حرف زدن ند

واي كامياب فكرش رو -باالخره كه ميان -هنوز نه -هنوز نيومدن؟ -حتي ايشون -حتي خاله خانم؟ -
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بد جنسي  خيلي-بكن قيافه خاله وقتي منو تو رو با هم ميبينه خيلي ديدنيه كامياب خنديد و گفت: 

ميكنم چه ايرادي  يه عمر اينا منو ازار دادند اين يه شب هم ما تالفي-سها چرا مردم رو ازار ميدي؟ 

هيچ عيبي نداره به قول خودت امشب شب فرمانداري شماست هر -داره؟ كامياب خنديد و گفت: 

نميدونم خودت چي دوست -كاري دوست داري بكن فقط من رو با چه عنواني معرفي ميكني؟ 

كامياب صالحي دوست پدرت يا برادرت چه ميدونم هر چي دوست داري فقط يادت نره -داري؟ 

پس ميتونيم يه جوري با هم -مطمئن باش اونم به اندازه تو دلش پره -رو با سياوش اشنا كني  من

نترس -من با سياوش خيلي وقته كه كنار اومدم با اونيكه نميتونم كنار بيام مادر سياوشه -كنار بيايم 

 كار باعث شد باالخره از اون خوان هم ميگذري سها در جوابش به همان لبخند زيبا اكتفا كرد و اين

امشب بايد خيلي مراقب باشم بيشتر از قبل در -كه كامياب خيره در چشمان رويايي اش بگويد: 

بچه ها چيزي كم نداري كامياب جان سها خوب پذيرايي -همان لحظه پرويز كنارشان امد و گفت: 

 ممنون-خواهش ميكنم پسرم دلم ميخواد امشب راحت باشي -بله ممنون همه چيز هست -ميكنه؟ 

همين قدر كه سها رو تنها نميذاري و مثل -شما هميشه به من لطف دارين اميدوارم بتونم جبران كنم 

چيه -پدر جون ميشه يه خواهشي ازتون بكنم؟ -وظيفه امه -يه برادر پشتش هستي برام كافيه 

زيزم بله حتما برو ع-ميشه چند لحظه پيش كامياب بشينيد من برم پيش مهسا تنهاست -عزيزم؟ 

هر بار كه كلمه برادر از دهان پرويز خارج ميشد سها و كامياب نگرانتر ميشدند  . سها كنار مهسا 

فكر ميكردم مهسا تنهاست الدن جان ازت ممنون كه مهسا رو تنها نذاشتي راستش -نشست و گفت: 

وجه بله مت-برام مهمون اومد مجبور شدم چند لحظه تنهاش بذارم الدن با خنده شيطنت اميزي گفت: 

اره تا حاال -كامياب رو ميگي؟ -شدم ما هم داشتيم راجع به همان مهمون تازه وارد صحبت ميكرديم 

ناراحت نشو شوخي كردم همان لحظه -چي ميگي الدن اين حرفها چيه؟ -گجا قايمش كرده بودي؟ 

يگه هم اومدند بيا يه سري تازه وارد د-الدن كه متوجه ورود سياوش و خانواده اش شده بود گفت: 

با اينكه تا به حال نديدمشون ولي كامال مشخصه كه از اومدنشون راضي -كامال معلومه به زور اومده 

مهسا جون ما ديگه به اين قيافه ها عادت كرديم اگه مهموني سياوش هم بود سها همين -نيستن 

برو نگران -مياد بس كن ديگه الدن جان من برم خوش امد بگم دير كنم صداشون در -طوري بود 

اال برميگردم با چهره اي به ظاهر شاد همراه مادر به نزد انها امد -مهسا خانم هم نباش من هستم 

بعد از سالم و خوش امد گويي پروانه صورتش را بوسيد و طبق معمول هميشه شروع به تعريف از او 

ن ر از اين خجالتم ندين مخاله جون تو رو خدا بيشت-نزد سياوش كرد سها كه خسته شده بود گفت: 

چرا عزيزم عروس قشنگم هستي بعد نگاهي به سياوش كه با بي -اونجورها كه شما مييگين نيستم 

شما هم بفرمائيد همگي به طرف سالن به راه افتادند -حوصلگي انها را نگاه ميكرد انداخت و گفت: 
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يد اين هم خانواده بهمن خان بفرمائ-پرويز كه متوجه انها شده بود رو به كامياب كرد و گفت: 

-كامياب جان با اجازه ات من برم خوش امد بگم كامياب به رسم ادب مقابلش ايستاد و گفت: 

منتظرم باش با سياوش برميگردم همانطور كه كامياب به انها مخصوصا به -خواهش ميكنم بفرمائيد 

 ت كه هيچ وقت نميتواند باسياوش نگريست در فكر فرو رفت كه چرا سها او را رد ميكند ميدانس

سياوش رقابت كند زماني كه او را ديد نه تنها به او كه بدون شك در ان جمع از همنوعانش برتر بود 

احساس حسادت نكرد بلكه دلش براي او كه اين طور سردر گم بازي سرنوشت شده بود سوخت 

ن تمام اين جريانات بود دلش ميخواست كمكش كند و تنها كمك او خواستگاري از سها و تمام كرد

مدت زماني از امدن خانواده رادمهر نگذشته بود كه اريا و خانواده اش با دسته گلي بسيار بزرگ 

-وارد شدند سودابه و پرويز مجددا به طرف تازه واردين حرگت كردند بعد از مدتي ارزو گفت: 

ت االن ميگم بياد خدمتتون چرا عزيزم هس-خانم راستين سها جون رو نميبينم نكنه دعوت نداره؟ 

بعد از زمان كوتاهي سها كنارشان امد و بعد از خوشامد گويي ارزو صورتش را بوسيد و تبريك 

گفت . اريا هم كه تا ان لحظه كامال مبهوت سها بود تبريك گفت و برايش ارزوي موفقيت كرد اين 

سرش را پايين انداخته بود  حالت او باعث خنده سياوش شده بود اما براي انكه كسي متوجه نشود

بعد از كمي صحبت زسمي سها پوزش خواست و انها را ترك كرد سياوش به اريا كه همچنان محو 

ت زبون-بسه ديگه چشماتو درويش كن دختر مردم صاحب داره -تماشاي دور شدن سها بود گفت: 

د حالي كه ميخندي ترسيدمم سياوش او در-پس پرويز خان اين وسط چي كاره است؟ -رو گاز بگير 

تو نميدوني قلب من ضعيفه با باطري كار ميكنه -چه عجب باالخره تو از يه چيزي ترسيدي -گفت: 

 فكر رقبات-چرا؟ -پس كاش شارژ قلبت رو مياوردي چون فكر ميكنم جدي جدي از كار بيافته -

-رست حرف بزن بابا تو رو خدا د-خواهان زياده بهتره مواظب باشي -منظورت رو نميفهمم -باش 

چرا كه نه خيالت -اره بايد مواظب باشم كمكم ميكني؟ -كوري اين همه ادم رو نميبيني دورشن؟ 

باعث دير رسيدن كيه؟ ما كه خيلي وقته حاضر بوديم -راحت حاال بگو ببينم چرا اينقدر دير اومدي؟ 

 جاي ديگه-؟  كو سيامك راستس…راست ميگم ديگه-باز شروع كردي -ولي از دست اين خانمها 

اي هم دعوت داشت كمي دير تر مياد كامياب به قدري در فكر بور كه متوجه حضور سها نشد سها 

اقاي محترم اجازه ميدي چند لحظه پيشتون بشينم او متوجه حضور -اهسته نزديك گوشش گفت: 

ن وببينم ا-به چي فكر ميكردي؟ -خواهش ميكنم خانم بفرمائيد -سها شد با همان حالت گفت: 

چرا خودشه -خانمي كه اونجا نشسته همون خانمي نيست كه يه روز اومده بود دنبالت دانشگاه؟ 

همون برادرش كه -اوني هم كه كنارش نشسته همسرشه اون هم كه كنار همسرشه برادرشه 

به نظر من يه ادمه مثل بقيه -خب=يلي فكرم رو مشغول كرده جوان خوش تيپ و برازنده ايه 
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ميگم بابا اشناتون كنه اريا تا كامياب را كنار سها ديد -چه جورم -هاش اشنا شي؟ دوست داري با

- چيه؟-سياوش؟ -متوجه شد او هماني است كه ارزو تعريفش را ميكرد اهسته به سياوش گفت: 

خب -چيه؟اون پسره رو نميبيني؟ -اهان خب اره مگه چيه؟ -اون طرف -كجا؟ -اونجا رو ديدي؟ 

و رقيب تو -ارزو درباره اش با من حرف زده همكالسي سهاست -ون كي هست؟ چي كار كنم اصال ا

- يذارمنم نگو نه- …وقتي ميگم حواست رو بايد جمع كني براي همينه فكر ميكنم سها هم همچنين

-: فتگ سياوش كه شود بلند خواست كنيم تعريف و ببينيم- ميدم نشونت- نداري ها عرضه اين از

بشين بچگي نكن يواش يواش بايد با پنبه سر بريد همان هنگام -اون طرف - ميري؟ داري كجا حاال

-با كي؟ -بچه ها بياين بريم ميخوام شما رو با يه نفر اشنا كنم -پرويز مقابلشان ايستاد و گفت: 

-پس اسمشون كامياب خانه؟ -اره سياوش جان همون اقايي كه اونجا نشسته -كامياب؟ -كامياب 

راستش االن با سياوش ميخواستيم خدمتشون برسيم چه -ين طوري پرسيدم نه هم-مگه ميشناسيش 

ا با چشم اخه اري-بلند شو ديگه -من ديگه براي چي؟  -بهتر كه با شما بريم سياوش بلند شو بريم 

غره اي به او فهماند كه جاي بحث نيست سياوش هم به ناچار بلند شد كامياب كه متوجه حضور انها 

ش ايشون اقاي سياو-بله البته -كامياب جان اجازه ميدي اقايون رو معرفي كنم؟ -شده بود برخاست 

راستين پسر خاله سها و ايشون اريا نيكنام از دوستان خانوادگي ما هستند و دوست صميمي سياوش 

خان اقايون ايشون هم اقاي كامساب صالحي پسر عزيز بنده هستن كامياب دستش را پبش برد و 

ما هم مين طور اقا پرويز انه را دعوت به نشست -با شما اقايون بسيار خوشبختم  از اشنايي-گفت: 

بهتره تنهاتون بذارم خوش باشين سكوتي كه بينشان برقرار شده بود توشط اريا -كرد و گفت: 

نه به هيچ وجه چطور اين سوال رو -ميبخشيد اقاي صالحي مزاحمتون كه نشديم؟ -شكسته شد 

 قطع را حرفش بود شده او طعنه متوجه كه كامياب …ل از اينكه ما بيايم شما و اخه تا قب-ميپرسيد؟ 

 سياوش بشه جمع در بقيه رنجش باعث كه ندارم خصوصي حرف خانم سها با من-: گفت و كرد

 كند عوض را بحث موضوع انكه براي بعد باشد كردنش صحبت مواظب تا زد اريا پهلوي به اي ضربه

- …لحي شما در اين جمع يه چهره ناشناخته هستيد براي همين هم هستصا اقاي ميدونيد-: گفت

 مجددا سها كرد تغيير صحبت د بع كنيد باور نداشتم منظوري من صالحي اقاي- هستم متوجه بله

 مراقب يمير راه خيلي- ميكنه درد خيلي پاهام نشستم دقيقه يه باالخره-: گفت و رفت ها دختر كنار

درباره چي صحبت -دختر خوبيه -زرگ خوب با الدن گرم گرفتي ب مامان چشم- باش خودت

داشتيم با هم -خب بگو درباره پسر هاي جمع ديگه -درباره سياوش اريا و كامياب -ميكردين؟ 

 تو هم گشتي كي-خب معلومه سياوش ديگه -خب حاال كدومشون سرتره -مقايسه اشون ميكرديم 

پسر هيچ چيز كم نداره هيچ عيبي روش نميشه بذاري سها به خدا ديوونه اي اين -رو پيدا كردي 
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سها -اگه ديوونگي اينه باشه من ميخوام ديوونه بمونم مهسا تو ديگه چرا؟ -اون وقت تو ناز ميكني؟ 

دي دي-جان به خدا اشتباه ميكني تو االن اونقدر كه روي سياوش شناخت داري روي كامياب نداري 

فاميلي -ته اما سياوش فاميل-خيلي بهترو بيشتر از سها ميشناسم  حاال تو اشتباه ميكني من كامياب رو

نميدونم تو اون سرت چي ميگذره ولي ازت ميخوام درست فكر -كه از غريبه ها برام غريبه تره 

نگران من نباش با ورود سيامك سياوش كه پي فرصتي ميگشت عذر خواهي -كني و تصميم بگيري 

صرف شام وقتي همه مهمانان حضور داشتند پرويز همه انها را كرد و انها را ترك كرد . بعد از 

از همگي ممنونم كه امشب -دعوت به سكوت كرد و از سها خواست كنارش برود بعد گفت: 

دعوتمون رو قبول كردين و به اين مهموني اومدين همونطور كه ميدونيد دختر عزيز من در رشته 

ل شده اين جشن كوچيك هك به همين منظور ترتيب اي كه ميخواست قبول شد و االنم فارغالتحصي

داده شده من در اينجا ميخوام به دخترم تبريك بگم و براش ارزوي موفقيت كنم بعد بسته كوچكي 

اين هديه براي توئه عزيزم قابلت رو نداره سها جعبه را گرفت و با -را مقابل سها گرفت و گفت: 

ن اجازه پرويز خا-پروانه كنارشان ايتاد و گفت:  لبخندي تشكر كرد وقتي صحبت پرويز تمام شد

بفرمائيد خواهش ميكنم هر قدم پروانه تپش قلب سها را بيشتر -ميديد من هم هديه ام رو بدم 

ميكرد نفسش در سينه حبس شده بود پسرهاهم بهتر از او نبودند هي چهار نفر هراس ان را داشتند 

شود و يا نامزدي كاذب او با سياوش اعالم گردد سياوش  كه كلمه ناخواسته اي از دهان پروانه خارج

از عصبانيت با دست صورتش را گرفته بود تا چهره پروانه را نبيند اريا كالفه و با چشماني نگران 

صحنه را نظاره ميكرد كامياب نيز با قلبي كه احساس ميكرد هر لحظه امكان دارد از كار بايستد 

ه پروانه مقابل سها قرار گرفت در جعبه اي را باز كرد و انگشتر زيبا چشم به سها دوخته بود تا اينك

 و گران قيمتي را از ان خارج كرد  . 

هديه  اين-انگشتر زيبا و گرانقيمتي را در اورد و ان را بر روي انگشتان زيبا سها نشاند و گفت: 

احت يال هر چهار نفر رناقابل هم براي سهاي عزيزم دختر قشنگم موفقيتت رو تبريك ميگم وقتي خ

شد نفس عميقي كشيدند صداي دست همه مهمانان به هوا برخاست هر چهار جوان از ته دل 

ميخنديدند  . بعد از باز شدن هدايا صداي موزيك بلند شد و مهمانان جشن را ادامه دادند اريا كه 

-نيم؟ تو باغ قدم بزاقاي صالحي موافقيد بريم -كانال كسل شده بود به طرف كامياب رفت و گفت: 

احساس ميكنم محيط اينجا اذيتم ميكنه فكر ميكنم قدم زدن با شما برام لذت -حتما ولي براي چي؟ 

بفرمائيد بريم هر دو با سكوت فقط راه ميرفتند كامياب كه ان سكوت جاي سوال -بخشتر باشه 

در  از مصاحبت با منشما -اريا خان مگه قرار نبود صحبت كنيم -برايش باقي گذاشته بود گفت: 

احساس ميكنم شما از من -شما كه حرف نميزنيد پس چرا اين فكر رو ميكنيد؟ -عذاب نيستيد؟ 
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سخت در اشتباهيد هيچ چيزي نيست كه من رو ناراضي نگه داره . من احساس -خوشتون نمياد 

مگه  اي چي؟بر-من؟نه هرگز من فقط ازتون ميترسم -ميكنم اين شما هستيد كه از من بدتون مياد 

چرا تو هم از من -من هيچ فكري نميكنم -من اون طور ادمي كه فكر ميكني نيستم -من كيه ام؟ 

يدونم م-با تقدير نميشه جنگيد -ميترسي ما هر دومون از اينده اي كه در پيش رو داريم در حراسيم 

شما ميخواي چي  چيه اريا خان؟از وقتي با هم همكالم شديم حرفهاي شما برام خيلي سنگين بوده-

خيلي زياد بعد از مكث -خوشبختي سها برات مهمه؟ -بگي؟درست حرف بزن ببينم چي ميگي؟ 

پس خواهش ميكنم خودت رو بگش كنار قاطي اين جريان نشو كامياب يك -كوتاهي اريا گفت: 

لحه احساس خفگي كرد كتش را در اورد و گره كراواتش را شل كرد پس از كمي سكوت در حالي 

وش اگه سيا-تو از جانب خودت حرف ميزني يا سياوش؟ -عصبانيتش را كنترل ميكرد گفت: كه 

تو از كجا ميدوني كه سها قبولت -سها رو ميخواست كه پاي هيچ كدوم از ما به اين جريان باز نميشد 

-تو از كجا ميدوني كه نميخواد -خواستن يه طرفه؟ -مطوئن نيستم ولي من اونو ميخوام -داره؟ 

كن اريا زندگي و اينده سها مربوط به خودشه و نميتونيم به زور بهش بقبولونيم كه بايد  گوش

دوستمون داشته باشه اون خودش بايد انتخاب كنه يا من يا تو يا هر كس ديگه رو . ما كاري از 

تو ميتوني به زور ازش بله بگيري؟ و چون -بپرس -دستمون برنمياد فقط يخ سوالي ازت دارم؟ 

پس ديگه چيزي نگو -نه -جوابم رو ندادي ميتوني يا نميتوني؟ -اريا را ديد مجددا گفت: سكوت 

ه طعن-چرا ازش ميخواي كه به اجبار دوست داشته باشه مثل اينكه زورگويي تو اين جمع ارثيه 

عالقه من و سها مال -تو خوندت از كجا مطمئني كه سها دوست داره ؟ -حقيقت رو ميگم -ميزني؟ 

خب من هم به اندازه تو ميشناسمش -سال ميشه كه ميشناسمش  4امروز نيست من حدود  ديردز و

اما به اندازه من باهاش برخورد نداشتي من با سها زندگي ميكنم بيشتر وقتم با اون وبده به -

حرفات  با اين-خصوصيات اخالقيش واردم اون ادمي نيست كه به اين راحتي به كسي عالقه پيدا كنه 

ون من فقط ميخوام ا-به من بفهموني كه سها به غير از تو به هيچ كس ديگه فكر نميكنه ميخواي 

-چقدر دوسش داري؟ -اگه تو بري كنار اون تو تصميم گيري راحتتره -خودش انتخاب كنه همين 

از من نخواه كه عقب نشيني كنم ما هر دو -خيلي بيشتر از اوني كه خودش فكرش رو بكوهنه 

پس -به پيروزي اميدوارم -اگه باختي؟ -خره يكي از ما پيروز از ميدون بيرون بره ميجنگيم تا باال

باور نميكنم اگه هم گفته باشي -اگه بگم اره چي جوابم رو ميدي؟ -مطمئني كه سها ميخوادت 

چرا روت نميشه -سها دروغ نميگه اما چون مانعي چون سياوش داره كمي ميترسه -حقيقت نبوده 

عال پي ف-قبول دارم -من و تو هيچ وقت با هم كنار نمايم -من از سياوش در گيرترم اسم منو بياري 

تمومش كن همه چيز رو بسپار به اينده از چي ميترسي پسر از كجا معلوم كه سها قسمت يكي از ما 
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توي اين دنيا همه چيز -امكان نداره -بشه شايد هم با همه اين تفاسير ازدواج اون دو تا سر بگيره 

 من تو- كنه انتخاب خودش بذار نگو چيزي ديگه اريا كن بس- …باز هم ميگم اگه-كان پذيره ام

 دو اين بذار بده جوب كدوممون محبتهاي به شها كه اينه مهم ولي اره- رو روزگار من و نميبخشي رو

ن يا همه با ميفهميم رو هم حرف اي ديگه كس هر از بيشتر نفر دو ما بگذره خوش بهمون دنيا روز

ما بيشتر اگه -حرفها خيلي ازت خوشم اومد اريا دستش را روي دست كامياب گذاشت و گفت: 

تو چيزي نگفتي كه باعث ناراحتيم بشه از اين كه ميبينم يه ادم با حرف -حرفي زدم من و ببخش 

 فراموشش-عذر ميخوام -زدن سبك ميشه خوشحال ميشم هر چند كه حرفهاش برام سنگين باشه 

 كن 

* *  * * * * * 

صبح روز بعد همه در حال مرتب كردن و جمع اوري منزل بودند پروانه از صبح زود براي كمك 

امده بود همه به قدري سرگم كار بودند كه هيچ كس متوجه صداي زنگ تلفن نميشد سودابه با 

اب بده وتلفن رو ج-تو اتاقم مامان -يكي اين گوشي رو برداره سها تو كجايي؟ -صداي بلند گفت: 

چشم به سرعت به سمت گوشي سالن دويد ان را برداشت و با صداي بريده گفت: -من دستم بنده 

خانم نيكنام ميبخشيد -من نيكنامم مادر ارزو -سالم شما؟ -الو سها جون سالم -بفرمائيد -

 خواهش ميكنم اين حرفها-ممنونم چه كار ميكنيد با زحمتهاي ما؟ -نشناختمتون حالتون چطوره؟ 

 زيباتر نييع بودي شده زيبا خيلي …همه چيز عالي بود ماشاا-چيه شما بايد ببخشيد اگه بد گذشت 

 اهمجور اين چيه حرفها اين نيكنام خانم بابا اي- كن دود اسپند خودت براي وي نيست شور چشام

- دارين لطف شما- دخترم اره- من؟- است خونه اين تو تو حرف حاال تا ديشب از چرا- نيست

 دهستن باه- كنم تشكر ازشون ديشب بابات ميخواستم هستن مامان راستي…خواهش ميكنم 

 ادرشم به و رفت اشپزخانه به گذاشت را گوشي خداحافظ- چشم- برسونيد سالم خدمتتون گوشي

 تونكار خط پشت نيكنام خانم مامان-: گفت و كرد رو بود پروانه با صحبت و اوري جمع مشغول كه

باشه از همون سالن جواب ميدم وقتي رفت پروانه به سها -به من چيزي نگفت -داره؟  كار چه- داره

اخه تلفن -نه گفتم كه خاله جون -نگفت چي كار داره؟ -كه هنوز همان جا ايستاده بود گفت: 

زم برو عزي-االن كه مامان بياد معلوم ميشه با اجازه اتون من برم تو اتاقم -كردنش بي مقدمه است 

بعد از قطع تلفن به اشپزخانه بازگشت پروانه كه بي صبرانه منتظر شنيدن بود طاقت نياورد و سودابه 

- نه-چيز ديگه اي نگفت؟ -مي خواست به خاطر ديشب تشكر كنه -چي كار داشت؟ -پرسيد: 

ما بايد مراسم -براي چي؟ -سودابه من خيلي نگرانم -فقط ازش تعريف كرد -درباره سها چي؟ 

 هب هم حال تا كن ولشون رو اونا- …ما كه حرفي نداريم فقط بچه ها-تر راه بندازيم عروسي رو زود
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- بيارن بهونه ميخوان مدام باشه تا دو اون به نبرديم پيش رو كاري هيچ كه بوديم اونها حرف

 و شده تموم هم درسش كه سها اخراشه نمونده چيزي ديگه- نشده تموم اش دوره هنوز كه سياوش

-اگه اجازه بدين فردا شب بيايم و كار و تموم كنيم -درسته -دن هم كه مشكل نداره كر كار براي

 شتپ از را انها هاي صحبت همه كه سها …انشاا-تشريف بياريد فقط اميدوارم اين بار بار اخر باشه 

 بفرمائيد هبل- گرفت را كامياب منزل شماره و دويد تلفن سمت به سرعت به نگراني با بود شنيده در

چه كار ميكني با زحمتهاي ما؟ -ممنونم -سالم سها خانم حالت چطوره خسته نباشي -سالم كامياب -

ده؟ اتفاقي افتا-هيچي كامياب ميخوام ببينمت -چرا اينقدر صدات مبلرزه چي شده؟ -چه زحمتي؟ -

اخه چي شده اين جوري بيشتر -اونجا باش  6عصري بيا دم اموزشگاه امروز كالس دارم ساعت -

باشه حتما از اموزشگاه كه بيرون امد كامياب را -عصر برات ميگم منتظرتم زود بيا -گرانم ميكني ن

نه -بيا بريم -ان طرف خيابان منتظر خود ديد به طرفش رفت و بعد از سالم و احوال پرسي گفت: 

ماشين رو پارك كن ميريم تو پارك اوجا راحتترم ساكت روي نيمكتي نشسته بودند و فقط به 

منو اوردي اينجا كه فقط اردك نشونم -مرغابيهاي روي درياچه نگاه ميكردند كه كامياب گفت: 

-يه سوالي ازت بپرسم راستش رو ميگي؟ -خي پس يه چيزي بگو چرا اينقدر ساكتي؟ -نه -بدي؟ 

 بده رو جوابم- شدي؟ بچه باز- ميخواي؟ رو من واقعا تو- بپرس…من تا به حال به تو دروغ گفتم؟

سها حالت خوبه گفتن اين حرفها از تو -احساس ميكنم تو اين مدت بازيچه بودم -ز چي شده؟ با-

-ديگه فرصتي باقي نمونده -منتظر فرصت مناسبم -پس چرا نمياي كار رو تموم كني؟ -بعيده 

ز اكرو-چي ميگي؟ -خاله ميخواد به قول خودش فردا شب براي اخرين بار باد خواستگاري -چطور؟ 

نام زنگ زد براي ديشب از مامان تشكر كنه از شانس بد خاله ام هم اونجا بود ترسيده بود خانم نيك

فكر ميكرد خانم نيكنام قصدي داره به خاطر همين به مامان گفت فردا شب ميان براي خواستگاري 

خودم هم همينطور اگه واقعا دوست داري همه چيز به نفعمون تموم شه پس زودتر -باورم نميشه -

از اعتمادي كه پدرت بهم كرده -به كار شو تو چرا اينقدر از يه خواستگاري ساده ميترسي؟  دست

فقط همين باور كن اونجوريهام كه فكر -خجالت ميكشم من اول بايد ذهن پدرت رو روشن كنم 

پس چي ميخواي -نميخوام حرمت ها از بين بره -ميكني نيست ميخواي خودم باهاش صحبت كنم 

ي بشينيم و دست رو دست بذاريم هيچ كاري درست نميشه اونا ميان و به زور من رو اگه همين طور

تو -نه باور كن نه فقط به خاطر تو ميگم نه ولي تا كي كامياب؟ -يعني تو راي ميشي -راضي ميكنن 

ز با-فردا شب اگه صحبتي شد باز بهونه بيار تا فعال همه چيز منتفي بشه تا ببينم چي كار ميتونم بكنم 

 باشه به خاطر تو اينبار هم اين كار رو ميكنم -به خاطر من سها خواهش ميكنم -هم؟ 
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اماده در اتاقش نشسته بود و با خود تمرين ميكرد كه چگونه صحبت كند كه با گفتارش همه را 

راضي نگه دارد ارزو ميكرد شياوش نباشد تا بهتر و راحتتر بتواند ثحبت كند صداي زنگ در كه امد 

اتاق خارج شد و به اشپز خانه رفت و با سيني شربت وارد جمع شد با ديدن سياوش كه ورودش از 

براي سها كامال غير منتظره بود تمام حرفهايي كه تمرين كرده بود به يكباره فرموش كرد از 

عصبانيت دستهايش به لرزه افتاد و كنترل سيني برايش مشكل شد اما براي انكه كسي از حالش 

ود شروع به تعارف كرد به پروانه كه رسيد او طبق معمول هميشه شروع به تعريف كرد با مطلع نش

هر كلمه عصبانيت سياوش تشديد ميشد و باري از فصه بر دل سها سنگيني ميكرد  . با خود گفت 

حضور سياوش يعني ويراني كاخ ارزو ها وهر چند سياوش هم عصباني است و از امدن ناراضي اما به 

اين خود دليلي است براياثبات حرفهاي پروانه . با خود عهد كرد حرفش را حتي اگر باز هم هرحال 

به زبان بهانه باشد بگويد و تا مدتي همه چيز را به تعويق بياندازد اين گونه تا مدتي خيال خود و 

-؟ زنيسها جان خاله چرا حرف نمي-سياوش را اسوده ميسازد در همين افكار بود كه پروانه پرسيد: 

پس كي؟دخترم من دارم -كي؟من! -اره عزيزم چرا اينقدر رنگت پريده؟ -با من هستيد خاله جون؟ 

كر ف-چرا سرت درد ميكنه؟ -نميدونم فكر ميكنم حالم زياد خوب نيست -با تو صحبت ميكنم 

ن نه نه م-ميخواي برو استراحت كن ما خودمون حرفها رو ميزنيم -ميكنم به خاطر خستگي باشه 

بفرمائيد پروانه صحبت -خب پرويز خان اجازه ميديد شروع كنيم؟ -م حرفهايي براي گفتن دارم ه

ميكرد و سها بدون توجه به او سرش پايين بود و فكر ميكرد حال مناسبي نداشت احساس سرگيجه 

ميكرد هواي سالن برايش سنگين شده بود نفسش بند امده بود دلش ميخواست از ان فضا فرار كند 

ش را روي يقه لباسش گذاشت و گلويش را فشار داد تا شايد راه نفسش باز شود اما بي فايده دست

بود هر لحظه احساس كرد نقش زمين ميشود با صداي مادر كه گفت: بلند شو ليوانها رو جمع كن به 

خود امد و با همان حال بلند و مشغول جمع اوري شد بدون توجه به اطرافيان به سمت اشپزخانه 

فت كنار در ديگر نتوانست خود را كنترل كند چشمانش ديگر جايي را نميديد سيني روي زمين ر

افتاد و از هوش رفت . با شنيدن صدا همه به طرف اشپزخانه دويدند و وقتي سها را در ان حال ديدند 

دست و پايشان را گم كردند حتي سياوش هم دچار همين حالت شده بود پرويز او را در اغوش 

يد و چند ضربه به صورتش نواخت اما بي فايده بود به سرعت او را سوار ماشين كردند و به كش

 بر اثر فشار هاي عصبي بيهوش شده فشارش اومئه-بيمارستان رساندند دكتر بعد از معاينه او گفت: 

ه نپايين و حالش بهم خورده بايد امشب اينجا بمونه چند امپول ارامبخش و سرم حالش رو بهتر ميك

چه -نه -تا حاال اين طور شده بود؟ -نه اقاي دكتر -سابقه بيماري داره؟ -بعد رو به سودابه پرسيد: 

مهمون داشتيم خواهرم براي خواستگاري اومده بود داشت سيني شربت رو به -اتفاقي افتاده 
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خصوصا ته مدر هر حال اگه مراقب نباشيد ممكنه باز هم اتفاق بياف-اشپزخونه ميبرد كه اين طور شد 

اينكه خيلي ظريف و نحيف به نظر ميرسه وقتي دكتر از اتاق خارج شد پرويز به دنبالش افتاد و 

 اخه تا به حال همچين اتفاقي-اگه سهل انگاري كنيد بله -اقاي دكتر موضوع خيلي جديه؟ -پرسيد: 

 كنم فشارهاي عصبيفكر مي-نه چطور؟ -با خانواده و خانواده خاله اش مشكلي داره؟ -نيافتاده بود 

در هر حال -ولي اون از اين اخالقها نداشت اگه چيزي بود به ما ميگفت -زيادي رو متحمل شده 

حيفه دختر تو اين سن اينقدر پژمرده باشه به حرفهاش - 00-بيشتر به فكرش باشيد جند سالشه؟ 

زد و  دابه لبخنديحتما پرويز در مقابل چشمان نگران سو-گوش كنيد حتما حرفي براي گفتن داره 

فشار هاي عصبي جاي نگراني نيست -نگفت چي شده؟ -نگران نباش فردا ميبريمش خونه -گفت: 

-دلم طاقت نمياره من پيشش ميمنم تو هم صبح بيا -تو بيا با سياوش برو خونه من پيشش ميمونم 

از  ا او را ديدبه سالمت سياوش ت-باشه خداحافظ -فقط مواظب ساناز باش -باشه چيزي الزم نداري 

دكتر -خيلي بده؟ -حالش خوب نيست -چي شد پرويز خان؟ -ماشين پياده شد و پرسيد: 

 از گهمي- ميگه؟ چي دكتر-: گفت ميكرد روشن را ماشين كه حالي در ميگم بهت شو سوار…ميگه

نه خو بياد- پرسيد ازش بايد- نميتونه ولي بگه ما به ميخواد چيزي يه شده جوري اين خيال و فكر

همه چيز رو ازش ميپرسم به خانه كه رسيدند همه چيز زا همانطور كه اتفاق افتاده بود تعريف 

كردند بعد از مدت كوتاهي خانواده سياوش انجا را ترك كردند پرويز هنگامي كه خواست ساناز را 

-ميارمش نه عزيزم فردا -بابا سها را اوردي؟ -به اتاقش ببرد او از خواب پريد و هراسان پرسيد: 

هنوز -خدا كنه زودتر بياد دلم براش تنگ شده -اره خوب خوب بهت سالم رسوند -حالش خوبه؟ 

اره دخترم حاال بگير بخواب شب تا صبح خواب -بابا فردا حتما مياد؟ -نرفته بذار چند ساعت بگذره 

ن به چشم هيچ كس نيلمد سياوش هم از طرفي دلش به حال سها ميسوخت كه چطور زنداني اي

زندان شده و حق اعتراض هم ندارد  . نزديكيهاي صبح بود كه به هوش امد با نگاهي به اطراف 

حدس زد كه بايد بيمارستان باشد با تكان دستي مادرش را كه سر بر لبه تخت گذاشته بود هشيار 

 چيزي نيست عزيزم ديشب حالت بد شد-مامان من كجام اينجا چي كار ميكنم؟ -كرد از او پرسيد: 

بابا -دكتر گفت بايد اينجا باشبي -بيمارستان چرا؟خونه استراحت ميكردم -اورديمت بيمارستان 

خونه است تلفن ميكنم بياد دنبالمون ساعتي بعد از ويزيت دكتر به طرف خانه به راه -كجاست 

ت السالم ساناز خانم ح-الو -افتادند ساناز در منزل منتظر ورودشان بود كه تلفن به صدا در امد 

نگرانم -چرا؟ -من اصال حالم خوب نيست -من خوبم تو چطوري؟ -سالم كامياب خوبي؟ -چطوره؟ 

ديشب حالش بهم خورد -مگه چي شده؟ -سها -خب نگران كي؟ -بگو نگران كي؟ -نگران چي؟ -

-الش بد شد؟ چرا ح-بابا بردش بيمارستان دكتر گفته بود بايد شب بمونه االن هم بابا رفته بياردش 
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اشه من ب-نه -هنوز نيومدن؟ -اشت سيني شربت رو ميبرد تو اشپزخونه كه يكدفعه بيهوش شد د

خداحافظ با عجله لباس پوشيد و -باشه -مواظب خودت باش تا من بيام -نه -االن ميام كاري نداري؟ 

با اخرين سرعت رانندگي كرد وقتي رسيد سها امده بود و در اتاقش استراحت ميكرد با استقبال 

-پرويز خان چي شده؟ -رويز وارد شد و با نگرني بيش از حدي كه كامال نمايان بود پرسيد؟ پ

ميدونم دكتر گفته اعصابش به هم -اخه حالش خوب بود -نميدونم پسرم نميدونم چرا اينجوري شد 

تو اتاقشه -من تماس گرفتم خونه ساناز گفت االن چطوره؟ -ريخته تو از كجا خبر دار شدي؟ 

يده و سرگيجه داره همون اثرات شب قبل سودابه با سيني چاي كنار پرويز نشست و رنگش پر

-اين حرفها رو نزن پسرم -ممنون بد موقع مزاحم شدم -خيلي خوش اومدي كامياب جان -گفت: 

از هفته -چه خبري؟ -خدمت اقاي راستين عرض كردم تماس گرفتم كه مثال خبر خوشي رو بدم 

اولين كارگرداني تئاتر استاد سفارشمون رو كرده اگه اين كارمون خوب  اينده كارمون شروع ميشه

من .  -اين خبر خيلي روحيه اش رو شاد ميكنه حتما بايد بهش بگي -بشه كارهاي بعدي هم در راهه 

البته اگه خواب نباشه با سودابه به طرف اتاق به راه افتاد سودابه اهسته در را باز -. ميتونم ببينمش؟ 

سها با همان چهره معصوم -سها بيداري؟ -به سها كه مشغول تماشا كردن بيرون بود گفت: كرد و 

خودت ببين كنار رفت و كامياب وارد شد وقتي -كيه؟ -مهمون داري -بله مامان -برگشت و گفت: 

 هك من- …اما-او را ديد سعي كرد روي تخت بنشيند اما هر دو با هم گفتند نه نميخواد بشيني 

متي چه زح-زحمت نكشيد -بشين كامياب جان من برم برات چاي بيارم -ستم راحت باش ني غريبه

تو با -روي صندلي كنار تخت سها نشست و با لبخندي فقط به چشمان بيمارش خيره شد و گفت: 

دست خودم نبود از عصر -خودن چي كار كردي دختر قرار نبود اينجوري خواستگاري رو بهم بزني 

براي چي؟ مگه دفعه -حالم بد بود وقتي هم كه سياوش را ديدم حالم بدتر شد  تا زمان اومدنشون

ر سها قرا-نه ولي ولي نميدونم چرا هر بار كه ميان حالم خرابتتر ميشه -اولت بود كه ميديديش 

-نابود شدن رو ترجيح ميدم به يه لحظه زندگي با سياوش -نيست اينجوري خودت رو نابود كني 

ر چه اخه دخت-نميدونم از ديشب تا حاال نديدمشون اميدوارم هم ديگه نبينمشون -حاال چي گفتند؟ 

قدر با اين بدبخت بيچاره ها لجي حاال خودت رو ناراحت نكن با اين اتفاقي كه افتاده حاال حاال ها 

رنگ و روت كه هنوز سر -اره -هيچ كس جرات دوباره شروع كردن رو نداره حاال بهتر شدي؟ 

-چي شده؟ -يك خبر بهت ميدم كه زودتر حالت خوب بشه -اونم خوب ميشه -جاش نيومده 

اره رامين ديشب تماس گرفت و -راست ميگي؟ -كارمون درست شده قراره هفته ديگه شروع كنيم 

 عاليه خوب خوب شدم -حاال حالت چطوره؟ -خدا رو شكر نميدوني چقدر نگران بودم -گفت 
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اشت در اتاق ترانسفورت نشسته بود تمام همكارانش حضور بعد از پرواز خسته كننده اي كه د 

داشتند اريا وارد شد و بعد از سالم بلندي كه توجه همه را به خود جلب كرد به طرف سياوش رفت و 

روزنامه داري ميبيني كه تو نميتوني يه خورده بي سر و صدا اعالم حضور -چي ميخوني؟ -گفت: 

از شلوغي زياد خوشم نمياد در همين لحظظه -قدر گوشه نشستي؟ به جون سيا نه حاال چرا اين-كني؟ 

ترانه با جعبه شيريني وارد اتاق شد همه به غير از اريا و سياوش كه از جريان خبر داشتند كف زدند 

لند شو ب-نميدونم -چه خبره؟ -و هوراي بلندي كشيدند اريا متعجب به سياوش نگاه كرد و پرسيد: 

ا هم كنار بقيه رفتند انها كه همچنان مشغول شادي بودند هر كدام با برداشتن بريم ببينيم چه خبره ب

موضوع چيه خانم -شيريني تبريك ميگفتند به اريا كه رسيد در حال برداشتن پرسيد : 

اده اتفاق بدي نيافت-قديري؟شيريني به چه منظوره او شيريني را مقابل سياوش گرفت و گفت: 

به او نگاه كرد و همانطور كه شيريني برميداشت يكي ديگر از همكاران بفرمائيد سياوش با نگراني 

 شيريني ازدواج خانم-چه خبري -نگران نباشيد خبر خيره -خانم كنار ترانه امد و رو به انها گفت: 

قديري عزيز ما هفته اينده عروسيشه بفرمائيد كه خوردن داره سياوش با چشماني كه داشت از 

هي به اريا و بعد به ترانه انداخت شيريني را سر جايش گذاشت و بعد با حيرت بيرون ميزد نگا

و جلوي چشم همه به سرعت از اتاق خارج شد همه با ان كار او -مباركه -صداي خفه اي فقط گفت: 

من معذرت -من كه حرف بدي نزدم چي شد؟ -متعجب شده بودند خانم همكار رو به اريا گفت: 

خوب نيست ناراحت نشيد من االن ميرم ببينم چه خبره وقتي سياوش  ميخوام نگران نباشيد حالش

از اتاق خارج شد ترانه با چهره اي گرفته جعبه را روي ميز گذاشت و در گوشه اي نشست . سياوش 

به سرعت از پله ها پايين ميرفت و در مقابل صداي اريا كه از او مي خواست بايستد توجهي نشان 

سياوش وايستا كارت دارم نفهم جون -و از پله ها پايين ميرفت و ميگفت: نميداد اريا به دنبال ا

وايستا پسره احمق با تو هستم همه چيز رو خراب كردي حاال داري فرار ميكني د وايستا ديگه وقتي 

معلومه چي كار -به سياوش رسيد شانه هايش را گرفت و او را به سمت خود برگرداند و گفت: 

ديگه نميخوام -سياوش معلومه چته دختره رو چرا ناراحت كردي -يكنم كار خاصي نم-ميكني؟ 

وقتي ميگم ديوونه اي راست ميگم تو فكر ميكني همه -چيزي در موردش بشنوم همه چيز تموم شد 

من چه كار كردم اصال همه -مسخره تو هستند كه تا هر وقت كه دلت بخواد سر كارشون بذاري؟ 

اينجا نميتونم حالت رو جا بيارم برو تو ماشين من -اره تو -من؟! -اريا چيز تقصير تو بود تو نذاشتي 

ميرم اطالع بدم ميريم خونه و زود برميگرديم بعد از اينكه همه را از نگراني رها ساخت به طرف 

تو بشين من نميتونم رانندگي كنم اريا سوئيچ را گرفت و به -سوار شو بريم -ماشين رفت و گفت: 

خب حرف بزن بگو چرا من؟چي شده دوباره زده -مسافتي را نرفته بودند كه گفت:  راه افتاد هنوز
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تو نذاشتي اريا تو مرتب موضوع را عقب انداختي اگه گذاشته بودي االن شيريني -به سرت؟ 

پس بذار بيشتر ناراحتت كنم ترانه خانم ما خيلي وقته كه نامزد داره حتي -عروسيش رو نميخوردي 

ندي خانم سوگ-از كجا ميدوني؟ -من كي به تو دروغ گفتم؟ -دروغه -ا رو بشناسه قبل از اينكه شم

برو -خداي من! -االن بهم گفت بد بخت كاري كردي كه اونم فهميد ترانه ازش خواسته بهت بگه 

هاش  پس بي اعتنائي-خدا رو شكر كن كه هيچ چيز به ترانه نگفتي خواست خدا بود كه ابروت نره 

اب فرار از خودم ميذاشتم بي دليل نبود همه اش ميگفتم شايد منتظر قدم برداشتن رو كه من به حس

دلم -كوتاهي از تو بود كه نذاشتي در موردش از هيچ كس اطالعات بگيرم -از طرف من بوده 

حق با توئه ديگه هيچ راهي برام نمونده -حاال كه فهميدي -ميخواست خودم همه چيز رو ميفهميدم 

يكبار تو عمرمون دل بستيم كه اونم اين -ده خودت رو از زندگي خالص كني نكنه به سرت ز-

سياوش فكرش رو -اريا باز هم باختم -غصه نخور خدا كريمه صالحش در اين بوده -جوري شد 

ديگه هيچ -نكن دو روز ديكه همه چيز فراموش ميشه و ترانه خانم ميره سر خون هو زندگيش 

باز مغزت تعطيل كرد ترانه نشد يكي ديگه تو اگه -برام وجود نداره  بهونه اي نداره هيچ راه فراري

اره چون ديگه واقعا بهم ثابت شده كه اونم من رو -واقعا سها رو نميخواي ميتوني راه فرار جور كني 

پريشب براي -چي شد االن به اين نتيجه رسيدي -نميخواد و اين احساس دو طرفه است 

شر مامان رفتيم خونشون از وقتي سها رو ديدم رنگ پريده بود مامان خواستگاري به ز . ر توپ و ت

حرف ميزد ولي اون حواسش جاي ديگه بود وقتي داشت شربت تعارف ميكرد متوجه لرزش 

دستاش شدم تا اينكه نتونست طاقت ياره حالش بهم خورد طوري كه كارش به بيمارستان كشيد و 

امان بهش سر زده ميگه بهتره ولي خوب خوب نيست يه شب بستري بود ديروز هم اومده خونه م

دختره بيچاره ببين با خودش چي كار ميكنه سياوش -دكتر ميگه فشارهي عصبي اينجوريش كرده 

تو چي كار كردي؟ -خودم بيشتر از همه دلم ميسوزه براي هر دومون -من واقعا دلم براش ميسوزه 

الي بهتر از دخترش نداشت براي مدتي بايد از اينجا با پرويز خان رفتم بيمارستان اون بيچاره هم ح-

چه ساده اي پسر با مادري كه تو -دور بشم و تا وقتي برگردم شايد سها رو رها از اين جريان ببينم 

كامياب!! -داري هيچ اتفاق تازه اي نميافته نه من نه كامياب نه هيچ كس ديگه اي نميتونه كاري بكنه 

اهاش ب-من احمق خيلي خوش خيال بودم فكر ميكردم مانعم فقط تويي  خيلي وقته-پس اونم -اره -

گفتم ولي فايده اي نداشت نه اون حاضره عقب بكشه نه من فكر ميكنه -حرف ميزدي بهش ميگفتي 

خب از قول خودش حرف -زندگي صحنه جنگه و ما هم جنگنده هاش ميگه صلح در كار نيست 

كل دوم همينه اون اونقدر مطمئن حرف ميزنه كه معلومه از مش-ميزنه از بابت سها كه مطمئن نيست 

 ور خودش اينقدر كه نيست بيخود اره- …يعني ميخواي بگي سها هم-بابت سها خيالش راحته 
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 نك عمل اي ديگه طور نداره اي فايده ميبيني كه حاال درست زدي حرف باهاش خب- ميبينه برنده

مادرت رو بفرست جلو شايد -زور به خودم وابسته كنم  به رو نفر يه نميتونم كه چطوري؟من اخه-

 در ديگه اريا- …مامانم منتظر توئه تا تكليفت معلوم نشه اون كاري نميكنه ترانه هم كه-نتيجه بده 

 خواهي عذر يه من ميكنم گناه احساس بيشتر خودم اينجوري چون بهتره نكنيم صحبت موردش

ولي در مورد تو نميدونم چي كار ميتونم -ح ميدوني صال خودت جور هر- همين بدهكارم بهش وتاه

بكنم اگه سها فقط يك بار حداقل تو چشمام نگاه ميكرد و سالمم رو درست و حسابي جواب ميداد يا 

تو اصال تكليفت با خودت معلومه -حداقل به حرفهام گوش ميكرد در باره تو باهاش حرف ميزدم 

خوب نيست تو هم راضي به نظر ميرسي از يه طرف ديگه سياوش ؟يه روز ميگي سها اخالقش با تو 

تو منظور منو نفهميدي -ميگي حسرت ديدن چشماش رو داري و دوست داري باهات حرف بزنه 

من سها رو دوست دارم ولي به عنوان يه خواهر به عنوان يه دختر خاله  . اما اون به عنوان يه برادر 

بوديم خيلي كار ها ميتونستيم انجام بديم ولي اون قبول هم منو قبول نداره اگه من و اون با هم 

نميكنه فكر ميكنه هر چي بهونه بياره و از فكرو خيال حالش بد بشه يا اينكه دست وپاش رو بشكونه 

كه فقط براي مدت كوتاهي همه چيز به عقب بيافته برگ برنده دستشه ولي تا كي ميتونيم اين راه رو 

ابطه اش با من مثل سيامك بود تا مشكلم كمتر ميشد اگه تو يه مهموني ادامه بديم دلم ميخواست ر

سها باشه نميرم از خدامه كه خونه امون نياد ميترسم با هر بار ديدن عالقه ايجاد بشه عالقه اي كاذب 

كه هيچ كدوم اين رو نميخوايم ما هيچ تناسبي با هم نداريم ميدونم كه نميتونم خوشبختش كنم ولي 

-كي؟ -نگرام اون نباش خودش يه برادر داره -م به عنوان يه برادر كمكش كنم دوست داشت

خيلي -پس موضوع خيلي جديه -كامياب گفت پرويز خان ازش خواسته مثل يه برادر پشتش باشه 

اخه اينجوري كه -فايده نداره -ميخواي من باهاش حرف بزنم -بيشتر از اينكه فكرش رو بكني 

يد كه كاري بكيم ما هم منتظر همستيم كه يه نفرمون بره كنار هيچ كس نميشه شما منتظر ما هست

 تا كي؟ما بايد از اين-صبر فقط همين -هم حاضر نيست اين وسط كاري بكنه حاال تكليف چيه؟ 

امشب تكليفم رو با خانواده علوم ميكنم تو هم با خانواده ات صحبت -برزخ نجات پيدا كنيم يا نه؟ 

تا اين وسط يكي قيام نكنه بقيه حساب كار دستشون نمياد -الش خوب نيست كن سها هم كه فعال ح

 بايد دست به كار بشيم -

* * * * * با شروع شدن اولين كارش به طور جدي همه چيز برايش فراموش شد و حالش كامال 

 بهبود يافت و دوباره همان سهاي سابق شده بود پرويز و سودابه هم كه او را شاد ميديدند هيچ

نميگفتند  . تا اينكه كار تمام شد اولين تئاتر انها به روي صحنه رفت ان روز از همه دعوت به عمل 

اورده بود همه به جز ارا و سياوش امده بودند اربا به دليل داشتن پرواز و سياوس به بهانه پرواز 
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ان پس هم كارهاي  نيامده بود بعد از پايان نمايش پرويز به قصد پزيرايي همه را به منزل برد از

جديدتري پسش رو داشتند فعاليت با كامياب و مهسا بود و يا به تنهايي اولين كار انفراديش زماني 

بود كه كامياب مجبور شده بود مدتي نزد خانواده رودمادرش مدتي بود حال خوشي نداشت و 

ر گير ازدواج برادرش كامياب بعد از مدتها ميباست او را ميديد مهسا هم براي مدتي در مرخصي و د

بود از اين رو سها ميبايست تتنها براي كار اقدام ميكرد دو هفته اي ار رفتن كامياب گذشته بود و 

سها به اميد بازگشت او به كارش ادامه ميداد بينشان قرار براين شده بود تا هر زماني كه كامياب 

ه منتظر ان روز بودند . سها مشغول بازگشت براي خواستگاري به منزل پرويز رود و هر دو بيصبران

خانم راستين با شما كار دارن تلفن از راه دوره -تماشاي بازي بازيگران بود كه شخصي امد و گفت: 

بچه ها شما ادامه بدين من زود برميگردم به طرف تلفن رفت و گوشي را برداشت -باشه االن ميام -

-من خوبم ولي نه به اندازه شما -امياب چطوري؟ سالم ك-سالم سها خانم بي معرفت -بله بفرمائيد -

يلي بهتره خ-مامان حالشون چطوره؟ -گرفتار بودم -بي معرفت منم يا تو كه هيچ خبري ازت نيست 

اره بد نيست بچه ها خيلي -حتما كارها خوب پيش ميره؟ -از قول من سالم برسون -خوب شده 

راستين گفتند سر كاري شماره رو ازش  زدم ولي خانم-همكاري ميكنن چرا زنگ نزدي خونه؟ 

مجبورم بمونم مامان يه عمل ديگه داره بايد اينجا -چقدر دير -ماه اينده -كي برميگردي؟ -گرفتم 

 اي بد نيستم اوضاع خونه چطوره؟ -اميدوارم زودتر خوب بشن خودت خوبي؟ -باشم 

 كار هميشگي-چه كار ميكني؟  تو-هر از چند گاهي يه گريزي ميزنن -باز هم اومدن -مثل هميشه -

نه -ممنون خانمي كاري نداري؟ -منتظرتم -اگه يه وقت زودتر شد حتما ميام -تا وقتي تو برگردي 

خداحافظ شب مشغول مطالعه كتابي بود كه -مواظب خودت باش از قول من به همه سالم برسون 

نم نميدو-كي برميگرده -بله -راستي سها كامياب امروز باهات تماس گرفت ؟ -پرويز پرسيد: 

اين بار كه تماس گرفت تو هم يه شماره تلفن ازش -گفت مادرش يه عمل ديگه داره بايد اوجا باشه 

ه گفت كار بهمن خان ي-خواهر شما چي؟ پروانه خانم كي برميگرده -چشم -بگير كه داشته باشيم 

م هان ديگه بهت كه گفتاصف-مگه كجا رفتن مامان -مقدار طول ميگشه تا هفته ديكه برميگردن 

اينقدر خودت رو درگير كار ميكني كه همه چيز رو فراموش -يادم نبود -معلومه حواست كجاست 

براي اينكه بايد به مسائل -براي چي؟ -ديگه بايد يه خورده از كارش كم كنه پرويز خان -ميكني 

رده اگه خدا بخواد خاله ات قبل رفتنش گفت وقتي برگ-چه مساله اي مامان -مهمتري فكر كنه 

براي اخرين بار مياد براي خواستگاري ميگفت مهلت سياوش تموم شده ديگه هيچ مشكلي وجود 

نداره اين بار كه اميدوارم اخرين بار باشه ديگه همه از اين وضع خسته شديم سها در جواب مادر 

شده  كار او متعجب هيچ نگفت فقط به سرعت از جايش بلند شد و به اتاقش پناه برد سودابه كه از
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االخره كه ب-نميدونم ولي بهتر بود فعال چيزي بهش نميگفتي -اين چرا اينجوري كرد؟ -بود گفت: 

هر بار كه موضوع خواستگاري پيش -مگه چه كار كرده؟ -بايد ميفهميد ديگه از دستش خسته شدم 

-ره ولي ديگه چقدر ا-خب دختر بتيد براي خواستگاراش ناز كنه ديگه -مياد همين برنامه هاست 

 من مطمئنم-كيدونم خوشي زده زير دلش -چرا از سها سوال نميكني براي چي اين كارها رو ميكنه 

راضي نيست چرا؟مگه سياوش چه ايرادي داره كه راضي نيست هيچ هم اين -از اين وصلت ناراضيه 

ال از من گفتن بود حاباشه ولي -حرفها نيست پرويز ديگه از اين حرفها نزن كه اصال خوشن نيومد 

اينده -چه حرفي؟ -حرف من رو نشنيده ميگيري ولي خودت رو براي حرفهاي بزرگتري اماده كن 

همه چيز رو روشن ميكنه مثل روز برام روشنه كه اين وصلت داره با نارضايتي صورت ميگيره اين 

زي بس كن ديگه چي پرويز-چيزا زو از حرفهاي سها وقتي از بيمارستان داشت ميومد دستگيرم شد 

نگو اگرم چيزي نباشه حرف تو راه جلوي پاشون ميذاره حرف خان بابا حرفي نيست كه زمين 

 گذاشته بشه 

تمام روز را فكر كرد كه اين بار چگونه ميتواند خواستگاري را ير هم زند تا اينكه در اخر راهي پيدا 

پدر ميشه خواهش كنم سوئيچ -كرد شب وقتي پرويز امد لباس پوشيده كنارش رفت و گفت : 

االن! چرا ظهر كه اومدي -ميخوام برم يه سر به مهسا بزنم -براي چي ميخواي؟ -ماشين رو بدين؟ 

چشم -زود بيا نگرانت ميشيم -نبود مامان جان در باره نمايشنامه بايد باهاش صحبت كنم -نرفتي؟ 

ياوش منزل است ماشين را پارك به منزل بهمن كه رسيد با ديدن چراغهاي روشن متوجه شد كه س

سالم سياوش سها -بله -كرده و پياده شد زنگ را فشرد و بعد از مدتي صداي سياوش را شنيد 

يله كنار در ورودي سياوش رامتعجب در -بفرمائيد باز شد؟ -اجازه ميدي بيام تو؟ -سالم! -هستم 

يستم مزاحمت ن-سالم بيا تو -سالم شب بخير -انتظار خود ديد همانطور كه سرش پايين بود گفت: 

 اره مامان و بابا نيست-تنهايي؟ -اين چه حرفيه بيا تو وقتي داخل شد با نگاهي به اطراف گفت: -

سر كاره دير وقت مياد بشين االم ميام با سيني ميوه روبه -منظورم سيامك بود -فكر كردم ميدوني؟ 

من نمك -يكنم نمك نداره خواهش م-زحمت كشيدي -بفرمائيد -روي سها نشست و گفت: 

اين بار ديگه دلم ميخواد تكليفمون حداقل با -خير باشه -پرورده ام براي كار مهمتري اومدم 

امشب به بهانه خونه مهسا اومدم بيرون مامان ديشب -ما كه تكليفمون معلومه -خودمون معلوم بشه 

اره خاله گفته وقتي -ي بازم خواستگار-چيزهايي ميگفت كه دلم نميخواد اين بار علني بشه 

 كار هم باز خب- ميكنه عمل بهش ميزنه حرف اگه- ميزنه زياد حرفها اين از مامان- …برگرده

 ميتونمن ديگه بار اين ميكنم خواهش سياوش- حساب روي از البته اوردن بهانه ميكنيم رو هميشگي

-الها قبل انجام ميدادم س بايد كه كاري همون بگم رو چيز همه ميخوام دفعه اين شده تموم صبرم
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 هم درد به ما ميگم…اگه اين بار اومدن جلوي همه ميگم كه نميخوامت-چي ميخواي بگي؟ 

 هم تو اينكه شرط به بالتكليفيه از بهتر اره خودم نظر به- ميده هم نتيجه كه ميكني فكر- نميخوريم

كوت سياوش بلند شد و س مدتي از بعد بگيره سر ازدواج اين نميذارم نميذارم من نباشي ساكت

دي اوم-پنجرا رو باز كزد تا هواي سنگين اتاق عوض شود برگشت و مقابل سها ايستاد و گفت: 

سها من هيچي نباشم جاي -مگه من و تو حرفي بهتر از اين هم داريم -اينجا همينها رو بگي؟ 

بدي زدم كه مگه من حرف -حداقل احترام همديگر رو حفظ كنيم -منظورت چيه؟ -برادرت هستم 

 وت كه بود حرفي بهترين اين- نميخوامت گفتم فقط…پس چي ميگي؟-نه -تو ناراحت شدي؟ 

 ديگه موقع اون- كني بيانش بهتر ميتونستي- بود؟ چي احترام از منظورت پس- شنيدم زندگيم

 نيازي هيچ يا بقيه مثل برام تو نيستم تو شيفته هم من باش مطمئن تو- نميشد حرف بهترين برات

حرفهاي اميدوار كننده اي بهم ميزني خيلي اشخاص ديگه اي هستند كه ميتونم -به محبت تو ندارم 

 پس بفرمائيد پيش همونهايي كه به محبت-بهشون ابراز محبت كنم محبتي كه از اعماق وجودم باشه 

ل وسياوش من و تو با جرو بحث به جايي نميرسيم به ق-نياز دارن سها مقابلش ايستاد و گفت: 

خودت فقط حرمتمون از بين ميره من اومدم همين رو بگم يا مادر و پدرت رو از اومدن به خونه ما 

منصرف ميكني و خودت همه چيز رو به خوبي تموم ميكني يا اينكه اون روز توقع برخورد مناسب از 

 ارم و بهمن نداشته باش ديگه خسته شدم دارم از همه چيز متنفر ميشم من همه شما ها رو دوست د

ساله رو ديگه نميتونم تحمل كنم ميدونم تو  02عنوان يه فاميل بهتون احترام ميذارم ولي اين درد 

هم حالي بهتر از من نداري پس بيا با تفاهم كارمون رو خاتمه بديم سياوش كه كمي ارامتر شده بود 

ون رو ن اونا كار خودشباشه قبوله بهت قول نميدم كه از اومئن منصرفشون كنم چو-با لبخند گفت: 

ازت ممنونم تو هميشه به من لطف -ميكننن ولي اون روز پا به پات ميام هر چي بگي تاييد مميكنم 

ش من ادم سياو-داشتي سها در را باز كرد اما برگشت به سياوش كه كمي عقبتر ايستاده بود گفت: 

عالقه و احترام به همين صورت بدي نيستم بهت به عنوان يه برادر عالقه دارم و دلم ميخواد اين 

باقي بمونه پس در حقم برادري كن از اينكه شبت رو خراب كردم معذرت ميخوام ناراحت نشدم 

خيالت راحت هيچ كس چيزي -ازت خواهش ميكنم به كسي نگو من اومده بودم اينجا -نگران نباش 

ل كرده بود عالقه يا شب بخير حرفهاي ان شب سها به طور خاصي ذهن سياوش را مشغو-نميفهمه 

نفرت؟ اين سوالي بود كه هميشه از خود ميپرسيد و بعد به نقطه اول ميرسيد يعني همان نفرت . 

نفرت نبود نوعي بيتفاوتي بي عالقگي  . پس براي همان احترام كه از ان صحبت به ميان اورده بود 

ود و به ظاهر مشغول مطالعه نبايد كه ميگذاشت ان ازدواج سر بگيرد . زير نور كم چراغ نشسته ب

بود صداي در و بعد هم ورود سيامك باعث شد كتاب را ببندد و گوشه اي بگذارد سيامك با لبخندي 
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تباه فكر اش-بيا بشين .  . تو رو خدا تو يكي با من مثل غريبه ها رفتار نكن -مزاحمت نباشم -گفت: 

 لد و درد براي…با هم مشورت كنيم  نه مگه من و تو هميشه بايد-براي مشورت اومدي؟ -ميكني 

 به ميدي قول- اوله دفعه اخا شدم خوشحال نه- ميكني؟ ام مسخره- پسر افرين كال باري- اومدم

- ي؟ميگ بهم رو راستش كنم ازت سوالي يه- ميكنم گوش من بگو نه كه چرا- كني؟ گوش حرفهام

ديدي به نظر تو -چي ميگي؟ -: گفت و داد سر بلندي خنده سياوش- ام بچه من تو نظر به- حتما

خب معلومه كه مسخره است اخه پسر تو با اين سن و سالت كي بهت گفته -حرفم مسخره است 

 اي بچگانه سوال كه بگم بايد نشي ناراحت اگه…خب معلومه كه نه-يعني نيستم -بچه اي؟ 

وش امشب سها سيا- ميخواد دلت جا هر از- كنم شروع كجا از نميدونم- شده؟ چي حاال پرسيدي

خب اره ولي به كسي نگو -اينجا بوده يا نه -سها؟چه ربطي به موضوع درد دل تو داره؟ -اينجا بود؟ 

اومده بود براي منصرف -خيالت راحت باشه .  . براي چي اومده بود؟ -نميخواست كسي چيز بفهمه 

ت ميرفت كه من دم در ديدمش داش-كردن مامان و بابا از من كمك بگيره تو از كجا فهميدي؟ 

سيامك -رسيدم ولي نذاشتم كه من و ببينه خيلي هم ناراحت بود فكر كردم تو چيزي بهش گفتي 

حرف من هم سهاست .  . -خواهش ميكنم برو سر اصل مطلب حرف خودت رو بزن سها رو ول كن 

رسه راه بچرا ميگي نه؟چرا ميذاري يه غريبه از -چه اشتباهي؟ -سياوش به خدا داري اشتباه ميكني 

 ديمكر صحبت موضوع اين درباره كافي اندازه به تو و من ميكنم فكر من.  .   نميخوامش چون- …و

 فقط زونيگري ازش كه هستي تو فقط كني صحبت اش درباره نداري دوست كه هستي كسي تنها تو-

ن حرفها يا خب- ببيني رو محسناتش تمام و سها نيستي مايل و نداره اهميت برات سها كه هستي تو

سيامك -شما هر دو تون بي عاطفه ترين موجودات روي زمين هستين -چه ارتباطي به تو داره 

من -بگو -اگه باز هم نخندي ميخوام حرفم رو رك بهت بزنم -خواهش ميكنم واضح حرف بزن 

سها رو ميخوام نميدونم بگم چقدر ولي ميخوام سياوش كه از حيرت نزديك بود از هوش برود 

چيه از بچه بعيده عاشق -خداي من !تو داري چي ميگي؟ سيامك پوزخندي زد و گفت: - پرسيد:

گفتم به خودش گفتم ولي دستم انداخت باهام -چرا تا حاال نگفتي؟ -از بچگي -از كي؟ -بشه 

سرسنگين شد  . فكر كرد دروغ ميگم خيال كرد دارم سر به سرش ميذارم فكر كرد يه هوسه ازم 

است من رو ببينه بعد از مدتي كه ابها از اسياب افتاد نشست و باهام حرف زد فرار ميكرد نميخو

طوري حرف ميزد كه به خودم تلقين كنم برادرش هستم  .  و اون مثل يه خواهر داره نصيحتم ميكنه 

ديگه با اين شرايط هيچي نگفتم فقط نگاهش كردم با هر بار نگاه كردنش ارامش ميگيرم با خودم 

ب نداره تو خيال كن كه زده به سرم تو فكر كن ديوونه شدم .  . سياوش نميدوني فكر كردم عي

چقدر دلم ميخواست كه جاي تو باشم اونوقت تو داري به نعمتي كه خدا بهت ارزوني كرده پشت 
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ميكني اونو با همه خانمي اش با همه وقار و متانت و با همه نجابت و زيباييش نميبيني اون وقت همين 

هاي خيلي رو كور كرده فكر نكن نميدونم اريا و كامياب و خيلي هاي ديگه به پاش  سها چشم

نشستند برگ برنده دست اوناست مخصوصا كامياب چون سها هم اونو ميخواد من چيز بزرگي از 

خدا خواستم ميدونم كه دست يافتن بهش برام زياده ولي سياوش تو ميتوني تو ميتوني نذاي سها از 

ون براي من هميشه سها بوده حاال ميخواد براي هر كس ديگه اي باشه همه حرفم دستمون بره ا

همين بود كه بگم پسر بچه ها هم ميتونن عاشق بشن سياوش با شنيدن حرفهاي سيامك با لبخني 

باز هم ميگم هيچ كس حق نداره اسم بچه رو روي تو بذاره يه پسر بچه نميتونه حرفهايي به -گفت: 

تو هميشه سيامك من بودي برادرم بودي هيچ وقت بهم پشت نكرديم هميشه به  اين قشنگي بزنه

صداقتت افتخار ميكنم هميشه هر وقت هر چيزي ازم خواستي اگه در توانم بود برات مهيا كردم ولي 

اين بار نخواه سيامك نخواه كه سها رو دوست داشته باشم سها براي هر كس ديگه اي هم كه باشه 

شايد دارم اشتباه ميكنم شايد دارم گناه ميكنم و تاوان اين گناه خيلي سنگينه برام مهم نيست 

نميدونم تقدير چيه و چگونه رقم ميخوره ولي دلم ميخواد از زندگي راضي باشم با اينكه ميدونم سها 

فاتح دل همه بوده به جز من با اينكه ميدونم سها تو دل همه راه پيدا كرده به جز دل من همه رو 

ونم فقط اين رو نميدونم چرا با گفتن همه اين حرفهاي رنگارنگ كه از همه ميشنويم مظرم تغيير ميد

نميكنه شايد شقمت در اينه و با تقدير نميشه جنگيد به قول تو شليد تقدير اينه اگه غير از اين بود تا 

قه ور با عالحاال صد بار نظرت عوض شده بود با تنفر هيچ وقت نميشه كاري رو پيش برد همين ط

ولي كنار رفتن من حد اقل گره بعضي از مشكالت رو باز ميكنه سيامك اگه تو -يك طرفه من و اريا 

نه نه سياوش نميشه اگه پاي كامياب در ميون نبود شايد -بخواي هر كاري كه بخواي برات ميكنم 

ن خودمون باقي ميشد فقط ميخواستم باهات درد دل كنم در هر حال ازت ميخوام حرفهاي امشب بي

شب تو هم بخير صحبت هاي سيامك -مطمئن باش ازت ممنونم شب بخير خوب بخوابي -بمونه 

شكي به دل سياوش وارد كرد و او را به فكر انداخت ميبايست روز خواستگاري به همه چيز خاتمه 

 ميداد شايد اينگونه راه را براي ديگران باز ميكرد . 

پروانه و سودابه به خيال اينكه اين بار اخرين مرتبه است از برادرشان  سرانجام ان روز از راه رسيد 

سهراب هم دعوت به عمل اورده بودند وقتي همه كنار هم جمع شدند پروانه طبق معمول هميشه 

راستش اين بار -خواهش ميكنم خانم بفرمائيد -با اجازه تون پرويز خان -شروع به صحبت كرد 

ديگه كار رو تموم كنيم خدا رو شكر مدت طرح سياوش هم تموم شده به اومديم كه اگه خدا بخواد 

خاطر همين فكر كرديم بهترين زمان همين موقع است اگه اجاز هبدين بريم سر اصل مطلب و بعد 

شروع به صحبت هايي كه اماده داشت كرد سها كه خود را براي جدالي سخت اماده كرده بود ابتدا 
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اي پروانه گوش ميكرد وقتي او سكوت كرد لحضاتي بعد رو به سها هيچ نگفت و فقط به صحبت ه

تارزه ميگي راجع به چي؟همين حرفهايي -راجع به چي؟ -كرد و گفت: خب سه جون نظر تو چيه؟ 

 دخترم اره- بگم؟ ميخوام چي هر يعني- عزيزم اره خب- بگم رو نظرم يعني…من-كه االن زدم 

اگه حرفي ميزنم كه باعث رنجشتون ميشه بايد منو  جمع بزرگترهاي اجازه با- ميكنيم گوش

ببخشيد بايد مجبورم كه اينقدر صريح صحبت كنم  .  . راستش بايد بگم من راضي به اين وصلت 

نيستم دوست ندارم اين ازدواج سر بگيره وقتي با چهره متحير همه روبه رو شد مدتي سكوت كرد 

ش كه بارها از زبان خود او شنيده بودند تازگي حرفها و حركات او براي الدن و سيامك و سياو

نداشت اما نگران صحبت هاي بعدي او كه باعث فروپاشي جمع ميشد شدند پروانه متعجب پرسيد: 

خاله جون بايد خدمتتون عرض كنم من و سياوش همديگر -منظورت چيه سها؟واضح حرف بزن -

من حرف سياوش هم هست ولي چشم با اينكه حرف -تو از جانب خودت حرف بزن -رو نميخوايم 

از جانب خورم حرف ميزنم خاله جون من هيچ عالقه اي به سياوش ندارم نميخوام باهاش ازدواج 

كنم بارها خواستم به همه بگم اما نشد اين بار تصميم گرفتم كه ديگه بهونه نيارم و هر طور شده 

تو رو خدا اين حرفها رو -ديدي؟  عيبي در سياوش-نميدونم دايي جان -اخه چرا؟ -حقيقت رو بگم 

 من-پس چي؟ -نزنيد سيوش هيچ عيبي نداره خدا منو نبخشه اگه بخوام همچين فكري بكنم 

سياوش رو مثل برادم ميدونم اين رو هم ميدونم كه همين حس رو به من داره ما نميتونيم با با هم 

ي سها تو چته؟چ-يد گفت: زندگي كنيم پروانه در حالي كه صدايش ار عصبانيت به شدت ميلرز

شما چي خاله جون شما -داري ميگي؟ميدوني با اين حرفهات چه ضربه بزرگي به همه ميزني؟ 

ميدونيد با اين ازدواج چه ضربه بزرگي به ما ميزنيد حرف پدرتون اينقدر مهمه كه حاضريد به 

كوت كنم چرا؟ چرا س-پشت سر مرده اين جور حرف نزن -خاطرش زندگي ما رو خراب كنيد 

ساله بس نبود ؟چرا فقط احترام مرده براتون مهمه پس بچه هاتون چي؟من نميگم  00سكوت 

خداي ناكرده خان بابا ادم بدي بوده خودتون ميدونيد كه چقدر دوستش داشتم هنوز هم دارم ولي 

-از من نخوايد به خاطر يه حرف زندگيم رو خراب كنم و در حالي كه اشك ميريخت ادامه داد : 

خاله جون حرفهتاي منو به حساب گستاخي نذاريد اين حرفها حرفهاي كهنه منه ميخواستم بگم ولي 

نتونستم يا اونهايي كه ميدونستن نذاشتن كه بگم هميشه تعجب كيكردم كه چرا شما متوجه نميشيد 

به  چرا از برخورد هاي ما با هم چيزي متوجه نميشيد چطور نميديد كه ما حتي جواب سالم هم رو

زور ميديم چرا بهونه هامون رو ناديده ميگرفتيد چرا؟چون كار رو براي خودتون تموم شده 

ميدونستيد ولي من نميذارم نميتونستم بشينم و بينم براي زندگيم تصميم گيري ميشه ما دو نفر 

عادم هاي عقل و بالغي هستسم و ميتونيم براي زندگيمون تصميم بگيريم حق داشتن يه زندگي 
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ت رو از من نگيريد بعد از مدتي كه بين جمع سكوت بر قرارشده بود پروانه با همان حالت راح

مامان جان -تو چي سياوش تو هم حرفي براي گفتن داري/ -عصبي رو به سياوش كرد و گفت: 

حرفهاي سها حرفهاي منم هست من تمام گفته هاش رو قبول دارم ناگهان پروانه مثل يك كوه 

شماها چتون شده اين مزخرفات چيه كه دارين ميگين؟ميدونين اين -ريد و گفت: اتشفشان از جا پ

انم پروانه خ-حرفهاي شما چه معني داره؟ ميدونين با اين كاراتون چه ابروريزي اي تو فاميل ميشه؟ 

پرويز راست ميگه -خواهش ميكنم اروم باشيد اين موضوع رو ميشه بي سر و صدا هم حلش كرد 

شما ها چطور از من ميخواين اروم باشم چطور ميتونم با -بت رو خراب نكن خواهر جون اعصا

شنيدن اين حرفها خودم رو كنترل كنم من نميتونم قبول كنم من نميذارم هر چي دلشون ميخواد 

پروانه جان خواهر خواهش ميكنم بشين همه چيز درست ميشه بچه ها بلند شيد بيايد -بكنن 

خواهش ميكنم سهراب خان بفرمائيد سهراب در اتاق مقابل -اتون كارتون دارم با اجاز ه پدر

و حرفهاي االن ر-چي رو دايي جون؟ -خب يكي شروع كنه -سياوش و سها نشست و با لبخند گفت: 

دايي جون من هر چي بود گفتم اصل مطلب -برام تعبير كنه منظورتون چي بود سها تو شروع كن 

 اخه چرا؟ شما حد اقل-ب از اين واضحتر نميرسه كه بهتون بگم اينه كه ما همديگر رو نميخوايم جوا

جواب منطقي كه باعث رضايت -يه جواب منطقي بدين كه من بتونم خانواده هاتون رو راضي كنم 

خب سياوش جون پس چطور توقع داري كه ساكت بشينن مادرت رو نديدي -اونها بشه وجود نداره 

دايي همونطور كه گفتم اين حرفها رو بايد سالها پيش -ها  چه حالي داره خداي نكرده سكته ميكنه

ما به فاميل -اگه قبال گفته بوديد ميشد يه كاري كرد حد اقل اينجوري تو فاميل نميپيچيد -ميزديم 

شما -درسته كه هيچ كاري نداريد در دروازه رو ميشه بست اما دهن مردم رو نميشه -چه كار داريم 

دايي شما ديگه چرا اين حرف رو -هيچ راهي به جز تسليم شدن ندارين  شما-ميگيد چي كار كنيم؟ 

تنها جواب -اخه نه دليل منطقي دارين و نه كاراتون درسته ديگه چي كار ميشه كرد؟ -ميزنين 

چيزي از هم ديديد -دليل هم نداره -خب دليلش چيه؟ -منطقي ما اينه كه به هم عالقه نداريم 

نه به خدا دايي جون ما از وقتي كه فهميديم جريان از چه قراره به -برخوردي ؟صحنه اي؟ماجرايي 

جاي عالقه تنفر تو دلمون ايجاد شد تنفري كه ديگه از بين نميره اخه احساس كه چون و چرا 

با اين حرفهاتون من هم قانع نشدم چه برسه به اونها شماها همين جا باشيد من برم -حاليش نيست 

 نم ببينم چي كار ميتونم بك

 وقتي به جمع پيوست در مقابل چشمان نگرانانها نشست و گفت: 

 هيچ كدومشون راضي نميشن حرف خودشون روميزنن -

 خواهر من بچه كه نيستند به زور هم كهنميشه كاري كرد -به همين راحتي -
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ده به ز ولي من ميكنم من نميذارم حرف خان بابا زمينبمونه هر طور شده اين وصلت بايد سر بگيره-

 سرشون ديوونه شدند درستشون ميكنم 

شما امشب با سياوش صحبت كن پرويز خانشما هم با سها حرف بزنيد ببينيد چي ميگن اينجوري -

 حرفاشون رو راحتتر ميزنن 

 مدتي بعد از رفتن انها پرويز سها را صداكرد و مقابل خود نشاند و با لحن پدرانه اش گفت 

هاي امشب چي بوديعني تو واقعا سياوش رو دوست نداري؟ به جاي سها دخترم منظورت از حرف-

پرويز اين چه حرفيه ميزني؟خودش كم بلدهتو هم يادش ميدي اون از روي بچگي -سودابه گفت 

خودش به -سودابه جان بذار خودش حرف بزنه -يه حرفي زده تو ديگه چرا داري پرش ميكني 

مامان جان گفتم كه اين -م ريخت ديگه چي ميخواد بگه اندازه كافي امشب حرف زده همهرو به ه

حرفها حرفهاييبود كه مدتها توي دلم مونده بذارين راحت بهتون بگم جرات گفتنش رو نداشتم ولي 

تو بيجا كردي گفتي ببين دختره چطور هرچي دلش -ديگهديدم فايده اي نداره و همه چيز رو گفتم 

بابا -ياوش چه ايرادي داره كه تو اينجوري بچهبازي در مياري ميخواد ميگه اصال به من بگو ببينم س

صد بار گفتم باز هم ميگم سياوشهيچ ايرادي نداره من نميتونم به خودم تلقين كنم كه دوسش دارم 

ايراد از منه از مناحمق كه نميتونم با يه ادم خوب زندگي كنم حاال راحت شديد؟ پرويز كه صحبت را 

خب سها خودت رو كنترل كن بلند شوبرو تو اتاقت من با مادرت صحبت  خيلي-بفايده ديد گفت 

پرويز از دست تو از تو توقع نداشتم توديگه چرا داري -كنم وقتي در اتاق را بست سودابه گفت 

خانم من كه نميتونم مجبورش كنم خب حرفدرستي ميزنه ميگه نميتونيم با هم كنار -خام ميشي؟ 

رست نيست چون نميدونهبا همين حرفها چه اتيشي داره به پا ميكنه حرفهاش هيچ كدوم د-بيايم 

 گها مياد يادت شب اون حرفهاي- خدا به نه- نميخواد رو سياوش سها كه- رو چي- ميدونستي تو…

 اينقدر منميكرد فكر شدولي دستگيرم چيزايي يه رفتاراش از من- نميزدي رو حرفها نميدونستياون

تو كاري كردي كه كامياب به سها نزديكبشه -به من چه ربطي داره - توئه تقصير همش- باشه جدي

از كجا معلوم كه سها رو -سودابه چي دراي ميگي چرا تهمت ميزنياين پسر از برگ گل هم پاكتره -

 هر چي باشه سياوش-اصال بخواد مگه كامياب پسر بديه؟ازچشمم بيشتر بهش اعتماد دارم -نخواد 

ز سياوش به كس ديگه اي نميدم حتي كامياب درسته دوسش دارم و مثل نميشه من سها رو بهغير ا

-پسرم ميمونهولي برام سياوش نميشه به سها هم ميگم تا هر فكري تو سرش هست بريزه بيرون 

اخر ما از دست شما دو تا خواهر ديوونهميشيم تو هر كاري ميخواي بكني بكن ولي من به سها زور 

سها با سياوش ازدواج ميكنه خواهي ديد وضع منزل پروانه -شميدم نميگم اختيار رو به دست خود

هم بسيار به هم ريختهبود او كه حال خوبي نداشت با اعصابي خرد مدام بر سر سياوش فريلد 
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را ساكتي يه چ-ميكشيد سكوت سياوشهم به خرابي اوضاع ميافزود تا اينكه با صدايي بلندتر گفت 

مامان خواهش ميكنم اهسته تر چرا -رو بيرون جا گذاشتي  چيزي بگو يه حرفي بزن اونزبونت

يه كم ارومتر حالتون -چطور تو و اون دختره ابروي ما رو امروزبرديد مهم نبود -ابروريزي ميكني 

دروغ ميگي اگه مهم بود امروز اين حرفهارو -اره به خدا -حال من اينقدر برات مهمه -بد ميشه 

ساكت شو سياوش ديگه حرف نزن -ي بگم ما همديگررو نميخوايم مادر من من با چه زبون-نميزدي 

هر چي دلت -چرا؟تمام اين مدت نذاشتين حرف بزنمحاال كه موقعش رسيده باز هم ساكت باشم -

ميخواد بگو ولي فايده اينداره چون من كار خودم رو ميكنم به زور هم كه شده پاي سفره عقد 

 بسه ديگه حرفهاي گنده-شرايط ازدواجرضايت طرفينه شما نميتونيد چون يكي از -ميشونمتون 

به جز زور گفتن كار ديگه اي بلد نيستيدشما ميتونيد به اجبار -گنده تحويل مننده همين كه گفتم 

بيخود كرده من ازش بله ميگيرم -ازش بله بگيريد؟اون دختر يه دنده ايه زير بار حرف زور نميره 

صد بار هم گفتم اگرم من بخوام اوننميخود بهتون قول -ميكنم به هرقيمتي هم كه شده اين كار رو 

حرف زدن با شما هيچ فايده اي نداره -خواهيم ديد سياوش خان خواهيم ديد -ميدم موفق نميشيد 

فرداي ان روز پروانه و سودابه بدون حضوربقيه تمام برنامه ريزي ها را كردند و مقدمات مراسم را 

ها به خانه بازگشتسودابه برنامه را برايش شرح داد و او متعجب فقط فراهم كردن بعد از ظهر كهس

اره ديگه هيچ -همه كارها انجام شده -مادرش را نگاهميكرد وقتي حرف سودابه تمام شد گفت: 

خيلي حرفهاي خوبي زدي حاال -يعني تمام حرفهايي كه من زدم بيهودهبود -كاري نداريم 

بدي زدم چرا به حرف من اهميتنميدين؟اخه بي منطقتر از من چه حرف -ميخوايتكرارش هم بكني 

بسه ديگه تا تو فاميل نپيچيده بايد كاروتموم كرد يك مراسم عقد مختصر -شما هم پيدا ميشه 

خيلي خب اگه حرف اخرتون همينه ميدونمچي كار بايد -ميگيريم و جشنها رو هم ميذاريم براي بعد 

دتون خواهيد ديد به اتاقش رفت و در را با عصبانيت به روز عقد خو-مثال چي كا ميكني -بكنم 

همكوبيد تا روز مراسم سياوش را به غير از چندبار نديده بود او هم حالي بهتر از سها نداشت تا 

اينكه روز مراسم كه همخ فاميل هاينزديك حضور داشتند از راه رسيد سها لباس ساده اي بر تن 

راب خاصي داشت پروانه مثل هميشه دور و ور سها ميگشت داشت و كنار الدن نشسته بودو اضط

قربان صدقه او ميرفت و بااين كار عصبانيت او را تشديد ميكرد تا اينكه باالخره عاقد امد و شروع به 

خواندنخطبه عقد نمود هيچ كس نميدانست سها چه نقشه اي بر سر دارد سياوش نگرانتر از همه 

ا تمام شده ميپنداشت سه بار خطبه عقد جاري شد ولي صدايي بهنظر ميرسيد و براي خود كار ر

يزي چرا ساكتي يه چ-بهگوش نرسيد همه نگران مديگر را نگاه ميكردند الدن زير لب به سها گفت: 

بگو ديگه همه منتظرن سكوت بيش از اندازه سها باعث شد خطبهبار ديگر جاري شود سياوش از 
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امده بود زماني كهبراي بار پنجم هم خطبه خوانده شد سها  ترس چشمانش را بسته بود و نفسش بند

سرش را باال اورد و پس از انكه نگاهي بهاطراف خصوصا سياوش انداخت با جسارتي خاص و صدايي 

 چيزي كس هر ريخت هم به جو ناگهان ديگهنخونين ندارم رضايت اقا حاج نه…نه-بلند گفت: 

ا داشتند كنار سها رفتند و زير لب او را شماتتكردند پدر ه كه عصبي حالتي با پروانه و ميگفتسودابه

نگران به نظر ميرسيددند در ان ميان تنها سياوش بود كه از اعماق دلخوشحال بود لبخندي بر روي 

پسر بردي باالخره -لبانش نقش بست و خدا رو شكر كرد سهراب كه حال او را ديداهسته گفت: 

نميشينه و كلري ميكنه ان روز با همه جرياناتش به پايان  ميدونستم اروم-كار خودش رو كرد 

رسيدان شب به دليل محيط نامناسب سياوش به منزل اريا و سها به منزل سهراب پناه برد ارياكه تا 

-پس چرا چيزي به من نگفتي -ان زمان از همه چيز بي اطالع بود با چهره اي حيرت زده گفت: 

 همه كاري-رفت خونه دايي -حاال خودش كجاست؟ -ه همميخوره براي اينكه ميدوننستم همه چيز ب

-حاال با مادراتون چي كار ميكنين -هر كاري بگي ازش بر مياد -ازش توقع داشتم اال اين يكيرو 

حال مادرت چطور -سازش بعد از مدتي همه چيز فراموش ميشهخدا رو شكر كه همه چيز تموم شد 

 همسرش و سهراب شماهاست نوبت ديگه حاال…چيز تمومشد بد همونجا خونه خاله موند همه-بود 

 تمام نميديد انگار ولي ميديد سها نداشت اي فايده هيچ بودندولي سها كردن نصيحت مشغول

 ريباتق زمان مدت بود بازگشتش و كامياب ميانديشيد كه كسي بهتنها بود دگري جاي حواسش

انه كه حالش بد شده بود به بيمارستان منتقل پرو زمان ان در بود گذشته تماماتفاقات از طوالني

شدهبود سودابه هم مدام به مالممت سها ميپرداخت اما هيچ كدام از ان اتفاقات او را نسبتبه كاري 

كه كرده بود نادم نميساخت و در اين ميان تنها كسي كه پشتش بود پدرش بود روز بازگشت 

اي استقبال به فرودگاه رفت انجا پرويز با استاد كامياب به ايران از راه رسيدبا پدر و مادرش بر

فردمنش اشناگرديد ساعتي بعد كامياب نزدشان امد و سها با ديدن او تمام اتفاقات را فراموش 

كردسودابه هم براي حفظ ظاهر همانند سابق بود وقتي او را به خانه اش رساندند خودشان همروانه 

ر چطو-چيه سها خيلي خوشحالي -ميديد به طعنه گفت  منزل شدند در راه سودابه كه سها را شاد

 هيچينگو ديگه خانم ميكنم خواهش جان سودابه- …هيچي اخه از وقتي كه-مگه من فرقي كردم؟ 

 تا ندك سكوت داد ترجيح بود شده مادر منظور متوجه كهكامال سها شد ساكت نارضايتي با سودابه

ر براي اولين بار راهي منزل كامياب شد وقتي با كا ساعت پايان پساز بعد روز نگيرد باال بحث

استقبال گرم او روبه رو شد تمام غم و غصه اش را فراموش كرد در سالن پذيرايي نشسته بود كه 

خب خانم گل ميگفتيد -كامياب باظرف ميوه وارد شد و كنارش نشست و با چهره اي خندان گفت: 

ي كلبه تو به اينجا ميگ-ي ما رو نوراني كردين گاوي گوسفندي چيزي قربوني ميكرديم كلبهدرويش
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لطف كردي خب تعريف كن ببينم چه خبر چرااينقدر -درويشي در ثانيوظيفه ام بودبايد مياومدم 

طور مامان حالش چ-نه به اندازه شما -برعكس من تو مثل اينكه خيلي بهت خوشگذشته -الغر شدي 

به تو چي خوش -سالمت باشن -سالم رسوند وقتي مياومدم كامال خوب شده بود كليبهت -بود 

كن  برام تعريف-جريانش مفصله -اتفاق خاصي افتاده -روزهاي بدي داشتم -چرا -نه -گذشته يا نه 

خاله و خانواده اش به خيال خودشون براياخرين بار اومدن تا كار رو تموم كنن ديگه نتونستم -

كردند برخوردهايي كه تا اون روز از هيچ طاقت بيارم علنا همه چيز رو گفتمنبودي ببيني چه 

سها -كدومشون نديده بودم راحتشده بودم و خيال خودم همه رو منصرف كردم ولي فايده نداشت 

 دو روز اون فرداي از راحت خيالت- ندارم رو طاقتش كه اينطوريهنگو اگه…نكنه ميخواي بگي

تمام برنامه ريزي ها شدهبود وقتي  كنيم تنمون ما دادن بعد و دوختن و بريدن خودشون تاخواهر

مطلع شدم نتونستم كاري بكنم بهظاهر قبول كردم و با سياوش كه اونم بدتر از من بود براي 

مقدمات قبل از عقد همه جارفتيم اونها هم به خيال اينكه همه چيز تموم شده با من مثل سابق رفتار 

يك بودند همه فكر ميكردند كه همه چيز ميكردند يهمراسم عقد ساده ترتيب دادند فاميلهاي نزد

تمومشده اما وقتي عقد براي بار پنجم خطبه عقد رو خوند گفتم نه يك باره همه چيز به همريخت و 

تو -تا امروز هنوز درست نشده اون وسط تنها كسي كه احساس ناراحتي نميكرد من بودمو سياوش 

چرا؟خب به خاطر خودمون دلم -چرا؟ -باز هم همه چيز رو خراب كردم -چه كاري كردي سها؟ 

نميخواستبهت خيانت كنم تمام اون مدت چهره تو جلوي چشمام بود همش تو فكر لحظه هاي خوبي 

ه ديگ-چراي من به اين خاطر نبود ناراحت نشو -بودمكه با هم داشتيم اونوقت تو ميپرسي چرا؟ 

وباره مثل قبلبشي ميخوام بيام اما من كاي ميكنم كه د-هيچ چيز تو اين دنيا خوشحالمنميكنه 

 هر وقت بيايي قدمت سر چشم -خواستگاري اجازه اش رو هم از پدر و مادرم گرفتم 

باز زمان بيهوده ميگذشت و هيچ كس كاري از پيش نميبرد خانواده نيكنام از ترسي كه داشتند پا 

دش مياب منتظر كار جديجلو نميگذاشتند و به خيال خود به زمان بيشتري نياز داشتند از طرفي كا

بود و دلش ميخواست بعد از رونق گرفتن كارش اقدام كند و از ان طرف هم سياوش هراس اين را 

داشت كه مجددا مادرش دست به كارهاي جديدي بزند كه البته اين اتفاق نيز رخ داد يك شب كه 

سبتا وانه كه حالش نخسته از سر كار برگشت و بعد از شب بخير كوتاهي خواست به اتاقش برود پر

مامان جان -سياوش بيا بشين كارت دارم -بهبود يافته بود همانطور كه روي كاناپه نشسته بود گفت: 

م بعدي وجود نداره گفت-من االن خسته ام امروز پرواز داشتم حالم اصال خوب نيست باشه براي بعد 

تو بايد -ر به شنيدنش نيستم كار شما چيه جز همون بحثهاي هميشگي كه من اصال حاض-بيا بشين 

گوش و عمل كني به هر قيمتي كه شده امروز ديگه ميخوام سنگامو وا بكنم به ناچار مقابل مادرش 
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خب گوش كن ببين چي ميگم اين اخرين باره كه اين حرف رو ميزنم ديگه هم -نشست و او گفت: 

اال هر كاري دلتون خواسته دلم نميخواد تكرارشون كنم تو هم ناچاري به حرفهام گوش كني تا ح

انجام دادين هم تو و هم سها هر حرفي زديد و هر تصميمي گرفتيد همه رو به حساب جوونيتون 

گذاشتم ابروريزي روز عقد رو هم ناديده گرفتم تو اين مدت هم هر چي از دستتون حرص خوردم 

تو و  م تا هر چي فكر تو ذهنتا كارم به بيمارستان كشيد به كنار از نو شروع ميكنيم اين رو هم ميگ

سهاست از بين بره فكر نكيد با اين بازيهيي كه در اوردين ما منصرف شديم از اول گفتم باز هم 

ميگم شما دو نفر مال هم هستين حرف حرف خان باباست  . من هم دلم نميخواد به غير از سها هيچ 

ر ماه اينده مراسم عروسي شما دو نفدختري عروسم بشه اگه تو فكر كس ديگه ا هستي بيا بيرون تا 

برگزار ميشه تا دهن مردم بسته شه تو اين مدت فرصت داري تا هر چقدر دلت ميخواد با سها 

صحبت كني از همين حرفهاي قبل از ازدواج كه دختر و پسر به هم ميزنن هر كاري هم كه داري تا 

مثل اينكه صحبت كردن با شما هيچ -اون موقع انجام بده بقيه كارها هم به عهده ما بزرگترهاست 

فايده اي نداره برخورد از اين باالتر كه سر سفره عقد نه گفت چرا شما متوجه نميشيد بابا اون منو 

ه زور كه نيست اگ-غلط كرده چرا نميخواد مگه تو چته؟ -نميخواد ديگه اين رو به چه زبوني بگه؟ 

اين بار اگه بخواد ابروريزي كنه خودم -ر ميشه اين بار هم بگه نه چي؟دوباره همه جريانات تكرا

همونجا چنان ابروش رو بريزم كه نفهمه چي شد شماها هنوز من رو نشناختين اگه نتونم از پس يه 

شما همه كارتون رو ميخواين به زور انجام -الف بچه بربيام كه ديگه به درد هيچ كاري نميخورم 

ز دختر ها بله ميگرفت و پسر ها رو به زور سر سفره بدين مادر من گذشت زماني كه با تو سري ا

مامان -سياوش به خدا اگه تو هم بخواي ساز مخالف بزني شيرم رو حاللت نميكنم -عقد مينشوندن 

تو يه -تو رو خدا اينجوري حرف نزن حاال كه ديديد دفعه قبل من راضي شدم خودش گفت نه 

ه ختم حرفم اينه ك-دست شما درد نكه -ه نكن موذي هستي كه دوميت خودتي بيخودي هم منو سيا

چه تو و چه سها اگه ميخواين از خانواده طرد بشين و نفرين پدر و مادر هميشه دنبالتون باشه باز 

بگيد نه سياوش متحير از حرف مادرش در حالي كه در سينه دردي عميق احساس ميكرد رو به پدر 

ه چيزي بگيد بهمن از روي تاسف سري تكان داد و پدر چرا شما ساكتيد؟ي-كرد و ملتمسانه گفت: 

هيچ نگفت توقع هر كاري را از مادرش داشت جز ان كار را تا نزديكيهاي صبح نشسته بود و فكر 

ميكرد ايا اين بار بار اخر بود ايا ميبايست تسليم ميشد تمام ان اتفاقات و غصه هايي كه خورده بود 

ن بار بايد چه ميكرد تا اينكه به ناچار راهي را كه به نظرش از حرفهايي كه شنيده بود بي ثمر بود اي

همه راها صحيحتر بود را برگزيد . روز بعد به طرف محل كار سها حركت كرد تا شايد موفق به 

ديدارش شود به راهنمايي خدمتكاري در اتاق گريم نشسته بود و انتظار او را ميكشيد با ديدن سها 
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شمان گريان و متورم و صدايي كه به زحمت شنيده ميشد و صورتي رنگ همه چيز را از ياد برد چ

وقع تو بايد ببخشي بد م-ميبخشيد منتظرت گذاشتم -پريده . سها در مقابلش نشست و گفت: 

اره چون -ميدوني؟ -ميدونم -مامان ديشب با من كلي صحبت كرد -خواهش ميكنم -مزاحم شدم 

ن هم به اصطالح با من صحبت كرد خودت كه ميبيني تا صبح تموم اون حرفها رو منم شنيدم مامان م

حرفهايي كه من هم شنيدم بيشتر شبيه به زور -فقط اشك ريختم هر چي رشته بوديم پنبه شد 

رق اين بار قضيه با دفعات پيش كلي ف-حاال ميگي چي كار بايد بكنيم؟ -گويي بود تا حرف منطقي 

اين بار توپ مامان پر تره ميگه -هم قداره كشيدم خوبه؟ من -داره مامان شمشيرش رو از رو بسته 

ليم به ظاهر تس-پس چي كار كنيم؟ -نميذاره دستش بندازيم خودت كه اونو بهتر از من ميشناسي 

م چاره اي نداري-امكان نداره تا اينجا مبارزه نكردم كه به همين راحتي ميدون رو خالي كنم -ميشيم 

د بشي ما با دعاي خير پدر و مادرهامون بوده كه به اينجا رسيديم با سها دوست داري از خانواده طر

پس چي كار كنيم سياوش؟دلم -يه نفرين اونها از پا در ميايم سها در حالي كه اشك ميريخت گفت: 

اروم باش تا بهت بگم چي ار بايد بكنيم اشكهاش ر .  پاك -نميخواد اونجوري كه اونها ميگن بشه 

ما اين بار هم به ظاهر پا به پا شون تا اخر ميريم با اين تفاوت كه اين بار بعد از -بگو -كرد و گفت: 

 خوندن خطبه عقد به جاي نه بله رو ميگي 

 اينكه براي ميشيم شوهر و زن ظاهر به فقط ما كني گوش شد قرار سها- …يعني چي؟من نمي -

ميكنيم و بعد هم از هم جدا  زندگي هم با كوتاه مدت يه بردارن سرمون از دست و بيان كوتاه

ميگيم تفاهم نداريم همديگر رو درك نميكنيم اون -چي داري ميگي؟چه بهونه اي بياريم؟ -ميشيم 

موقع ديگه هيچ حرفي نميتونن يزنن مجبورن قبول كنن ما هم توافقي از هم جدا ميشيم اين بهتريت 

بايد -چطوري بقيه رو قانع كنم؟ - راهي بود كه به نظرم رسيد غير از اين چاره ديگه اي نداريم

مجابشون كني مدتي صبر كنن بايد بفهمن اگه اين عالقه واقعيه و اين قدر شدت داره كه بتونه مدت 

-كوتاهي منتظر نگهشون داره بايد اين كارو بكنيد ما هيچ راه ديگه اي نداريم نظرت چيه؟موافقي؟ 

ه پس از فردا شروع ميكنيم فقط يادت باشه ك-م با اينكه خيلي سخته ولي به ناچار مجبورم قبول كن

با تصميم اونها و نظر و برنامشون موافقي و به ظاهر خوشحاليم و از اين جريان راضي هيچ كدومشون 

نبايد از قرارمون مطلع بشن سرش را به عالمت تايد تكان داد و هيچ نگفت بعد از رفتن سياوش 

ه مهسا گذاشت و سالن را ترك كرد دو روز تمام در حال مناسبي نداشت ادامه تمرين را به عهد

پنهان فقط اشك ريخت موافقت خود را اعالم كرد خود را اخرر خط ميديد سياوش هم رضايت داده 

بود پروانه و سودابه در تكاپو بودند و از جان و دل كار ميكردند سها از انها خواسته بود كه در هيچ 

او را به حال خود گذارند خود را حبس كرده بود حتي كامياب را  كدام از كارها نظر او را نپرسند و
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هم نديده بود بايد همه چيز را به او ميگفت بعد از تمرين راهي منزلش شد كامياب تا او را با ان 

ميذاري بيام تو؟همه چيز رو برات تعريف -چرا اين شكلي شدي سها؟ -چهره ديد هراسان گفت: 

همه  من بايد ميديدمت بايد-سرش پايين بود و ارام اشك ميريخت گفت: بيا تو همانطور كه -ميكنم 

اين بار يه اتفاق اساسي كه ديگه هيچ كدوممون -سها دوباره چه اتفاقي افتاده -چيز رو بهت ميگفتم 

 كه حالي در كامياب كنيم ازدواج قراره سياوش و من…كامياب-چي شده؟ -نميتونيم كاري بكنيم 

تو چي گفتي؟ .  . دروغ -تار شده بود و اتاق دور سرش ميچرخيد گفت:  و تيره چشمانش جلوي

سها -شوخي نميكنم كامال جديه هيچ راهي نيست -ميگي نه؟ .  . بس كن حوصله شوخي ندارم 

كامياب به جون خودت راستش رو ميگم ديگه نميتونم تحمل كنم اين بار اگه بگم -راستش رو بگو 

 شعارهاي همه اون شد چي پس…باورم نميشه-رو ازم ميگيرن نه طرد ميشم هر طور شده بله 

 ميخواستم شب فردا من هات خوردن قسم ؟اون قرارهات و قول همه اون شد چي ؟پس ات عاشقانه

 مچنانه سها كردي داغونم سها بگيرم وقت پدرت از و كنم تلفن امروز ميخواستم خواستگاري بيام

اب چقدر امروز و فردا كردي چقدر گفتم كامياب عجله كامي نبودي بيتقصير هم تو-: گفت گريان

كن وقت رو از دسن نده گفتي نميشه حرمتها بايد حفظ بشه يواش يواش ديدي كامياب حاال ديدي 

-كه اون همه صبر هم نتيجه اي نداد ديدي بدبخت شدم حاال من موندم و اين ذ=راه دشوار زندگي 

از خدامه كامياب ولي -ا بهت قول ميدم بار اخر باشه سها قبول نكن اين بار هم كاري بكن به خد

 فقط…نميتونم كم طاقت نياوردم كم تحمل نكردم اين بار خيلي جديه هيچ راه نجاتي برام نمونده 

 ور چيز همه بشنوم هم ديگه كلمه يك حتي كه نميخواد دلم نگو هيچي ديگه- …هم اون كه راه يه

ديگه حرفي براي گفتن باقي نمونده -رو به تو بگم  چيز همه بايد من كامياب ولي- كن تموم

كجاست اون سهايي كه من ميشناختم كجاست اون سهايي كه لحظه به لحظه زندگيم رو با يادش 

زندگي كردم سها نميبخشمت به حرمت همون روزهايي كه با هم بوديم برو اميدوارم خوشبخت 

اي هستي برو تنهام بذار ديگه هم نبايد سها برو تو ديگه مال كس ديگه -كامياب گوش كن -بشي 

بياي اينجا اشكهايش به هق هق گريه تبديل يلفته بود به سرعت وارد خيابان شد و تا جايي كه 

ميتوانست دويد بعد از رفتنش تا نيمه هاي شب كامياب همان جا مثل مجسمه اي بي جان نشسته و 

به ان لحظه را مرور كرد و با ياداوري هر كدام  به نقطه اي خيره شده بود از لحظه اشناييش با سها تا

از ان لحظات اندوه و عذاب بيشتري بر او وارد ميشد به اتاقش رفت و عكس او را برداشت و به ان 

خيره شد چطور ميتوانست از چهره زيبا و افسانه ايش بگذرد حرفهاي رامين را به ياد اورد ايا او 

اي بيش نبود با فكر به اين موضوع پشتش به لرزه در امد  راست ميگفت ؟ايا تمام ان مدت بازيچه

سها حتما مجبور به اين كار شده هميشه از اين روز ميترسيدم چه بيهوده دل بستم و چه -اما گفت: 
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بيفايده زندگي كردم فراموش كردن سها ممكن نيست هر جا كه هستم با او هستم تا اين لحظه جز 

 دم چه بي ارزشه به دنيا دل بستن بي وفايي چيزي از اين دنيا ندي

شب مثل هميشه شاد وخندان به خانه بازگشت وقتي چهره گرفته ارزو و مادر را ديد خنده از روي 

چيزي نيست برو لباست رو عوض كن بيا برات چاي -چرا اينقدر پكرين؟ -لبانش محو شد پرسيد: 

 چرا نميگيد چي شده؟خدايي- بيزم وقتي بازگشت همانجا پشت ميز اشپزخانه نشست و پرسيد:

 تو امروز سياوش رو-خب پش بگيد چي شده ديگه -نه عزيزم خدا نكنه -نكرده كسي طوري شده؟ 

اريا جان مادر امروز خانم رادمهر تلفن كرد -دو روزه نديدمش پرواز نداشته چطور مگه؟ -نديدي؟ 

چه -قبلي خيلي فرق داشت نه ولي اين تماس با تماسهاي -خب به سالمتي مگه دفعه اولش بود -

 ااري كنن ازدواج هم با سياوش و سها قراره- خب- …تا ماه اينده-فرقي چرا درست حرف نميزنيد؟ 

 يدش بلند بود اي بامزه شوخي خب خيلي-: گفت خنده با بود پنداشته شوخي را مساله اين كه

ه ب-رت و پال ميگي؟ پ چرا ارزو ميگي چي- جديه كامال نيست شوخي جان اريا نه- كنيد تمومش

امروز زنگ زد و گفت ميخواست ماستها رو كيسه كنيم نميدوني چه -جون خودت دارم راست ميگم 

نه ميگفت سها و سياوش -امكان نداره البد دوباره براي خودش برنامه ريخته -جوري حرف ميزد 

بود سياوش حتما به اخه چرا؟اگه اين طور -راضي شدن تا ماه اينده هم ميرن سر خونه و زندگيشون 

اين تصميم براي همون دو روز گذشته است اريا كالفه وار بلند شد و طول و عرض -من ميگفت 

نيد چقدر بهتون گفتم بابا عجله ك-اشپزخانه را طي كرد دستي به موهايش گشيد و رو به انها گفت: 

رن به ريشمن يه خورده زرنگ باشيد گوش نكرديد مرتب امروز و فردا كرديد خوبه حاال دا

چي چي رو اروم باشم دختره از -مادر جون حاال اروم باش ببينيم چه كار ميتونيم بكنيم -ميخندن؟ 

كاريه كه شده ما كاري -دستمون رفت ديگه نوش دارو بعد از مرگ سهراب به چه دردم ميخوره 

اري بكنيد و ككاريه كه شده هيچ وقت شما دو نفر رو نميبخشم شما ميتونستيد -نميتونيم بكنيم 

قبرستون او بدون توجه از منزل خارج شد و يكراست به سمت -حاال كجا داري ميري؟ -منكرديد 

-سياوش سالم اريا هستم -كيه؟ -منزل سياوش رفت . زنگ در را فشرد و صداي سياوش را شنيد 

ظر ايستاد و ين منتباشه صبر كن االن ميام كنار ماش-نه تو بيا پايين كارت دارم -سالم چطوري بيا باال 

وقتي سياوش رو به رويش قرار گرفت مثل هميشه با همان چهره با او سالم و احوال پرسي كرد اما 

-سوار شو بريم كارت دارم -چته اريا چرا اينقدر گرفته اي؟ -زماني كه چهره درهم او را ديد گفت: 

ميگي كجا حاال ن-ه شد پرسيد پس بذار به خونه بگم بعد بيام سوار ماشين ك-گفتم سوار شو -كجا؟ 

شوخي هاي من به اندازه ان -باز شوخيت گل كرد؟ -مي خوام سر به نيستت كنم -قراره بريم؟ 

سياوش چرا بهم -منظور؟ -شوخي تو مسخره نيست شوخي اي كه به خاطرش يه عمر صبر كردم 
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 من رو به بازيتو كه سها رو ميخواستي بيخود كردي -از چي حرف ميزني؟ -نگفتي بازيه شدم؟ 

با -براي اونهايي كه ارزوشو دارن بله -بله مثل اينكه اين بار جديه -پس تو هم فهميدي -گرفتي 

اريا -اره و زهر مار ببين پسره پرو چطور داره جواب ميده -اره -رضايت تو دارن اين كارو ميكنن؟ 

اج من ازدو-يلي خب بگو خ-خونسرد باش تا همه چيز رو برات تعريف كنم اريا بعد از مكثي گفت: 

باور كن راست ميگم مامان -از اين بازار گرمي ها بيشتر حرصم ميگيره -با سها يه ازدواج موقته 

چند روز پيش به قول خودش سنگهاشو با من وا كند گفته اگه اين بار بگيم نه ما رو ول ميكنه به 

شنيده بودم شنيده يود با هم  امان خدا از خونه رونده ميشيم سها هم تموم اون حرفهايي كه من

صحبت كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه يه مدت كوتاه با هم زندگي كنيم و بعد به دليل نداشتن 

تا به  من-تو گفتي و منم باور كردم -تفاهم از هم جدا شيم اون موقع هيچ كس نميتونه حرفي بزنه 

عمر صبر كردم بسه از اولش معلوم يه -حال به تو دروغ گفتم ؟تو هم اگر دوسش داري صبر كن 

 فكر وت هميشه شد تو مال هم باز اتفاقات اين همه با بود تو مال سها…بود منو كامياب بيخود داريم 

- بشي خوشبخت اميدوارم…نمياد روز اون نه كه ميدادم اميدواري خودم به ولي بودم روزي چنين

ه ديگه برام مهم نيست تو هم باالخره باش چي هر قصدتون شما- همينه قصدمون ما كن باور ولي

مجبور به ازدواج شدي غلط هم كردي اگه بخواي اسم دختر مردم رو بد نام كني هر جور شده بايد 

با هم زندگي كنيد اون موقع هيچ كس حرف تون رو باور نميكنه مطمئن باش تا اون زمان هم هر 

تو دين و ايين ما يادمون -يعني تو منتظرش نميموني؟ -كسي رفته سوي سرنوشت خودش 

 باهاش من به راجع وقت هيچ كني فراموش رو چيز همه ميخوام ازت كن ولش بابا هيچي…ندادن

 و خورده شكست من نه ميشه جدا تو از كامياب خاطر به سها بگي هم راست اگرم تازه نزن حرف

  سياوش بشي خوشبخت خيال خوش

اب سها را نديده بود روزي كه براي كار جديدش اماده * * * * * * * از ان روز به بعد ديگر كامي

ميشد به سالن تمرين رفت و سها را مشغول كار ديد از ان لحظه به بعد سها براي او فقط يك همكار 

بود به اتاق گريم رفت و وسايلش را در انجا قرار داد زماني كه خواست خارج شود سها را در چهر 

سالم -سالم نميدونستم اينجايي -ي اطالع بود با دستپاچگي گفت: چوب در ديد او از ورود كامياب ب

امروز عصر سالن خالي ميشه ما ديگه كاري -ممنون -كار جديدت رو تبريك ميگم -تازه ومدم 

كامياب صبر كن كارت -مي دونم خواست خارج شود كه سها گفت: -ناريم از فردا اجرا شروع ميشه 

هش ميكنم صبر كن هيچ گاه نميتوانست در مقابل سها مقاومت خوا-من كاري با كسي ندارم -دارم 

 با من اينطوري رفتار نكن من چه كار-بگو ميخوام برم كار دارم -كند همانطور كه ايستاده بود گفت: 

كردم كه مستحق اين رفتارم هر كاري ميكنم فقط به خاطر خودته برگشت و به چشمان اشك 
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طر تو و خودم كنار كشيدم سها مسير زندگي عوض شده من هم به خا-الودش نگريست و گفت: 

 ميخواي چي- كني گوش حرفهام به ميخواد دلم كامياب- …چرا باز هم فكر ميكني كه هنوز با من

 شقع ندادم قرار بازيچه رو تو من بدوني بايد رو حقيقت- منو يا كني توجيه رو خودت ميخواي بگي

-محكم بود ديگه دلم نميخواد چيزي بدونم -م چي شده بگ بذار اينهاست از محكمتر خيلي تو منو

ر چي سها ه-اون شب نذاشتي حرف بزنم منو از خونه ات انداختي بيرون ولي اين بار ديگه نميتوني 

كه بينمون بوده تموم شد به قول پدرت من و تو فقط خوهر و برادريم از اول هم بخود به هم عادت 

ولي پيش وجدانم راحتم كه حرف پدرت رو زمين ننداختم از  كرديم فكر چنين روزهايي رو ميكردم

اول برادرت بودم هنوز هم هستم از من نخواه كامياب قبل باشم اين رو بدون سها يادت رو هيچ 

وقت از فكرم بيرون نميكنم تو هميشه سهاي من خانمي من بوده و هسني حتي اگه كنار سياوش 

يخواد بدونم بين تو و سياوش چي گذشته كه مجبور به باشي خوشبخت بودن تو ارزومه دلم هم نم

ازدواج شديد هر دو تون لياقت همديگر رو داريد اميدوارم خوشبخت بشيد و در مقابل چشمان سها 

كه همچنان ميباريد اتاق را ترك كرد هيچ كدام از حرفهايي كه به او زده بود حرف دلش نبود اما 

را ميكرد عالقه او به سها روز به روز بيشتر از قبل ميشد اما  ميبايست براي زندگي جديد او اين كار

 صد افسوس كه ديگر راه بازگشتي نمانده بود 

رتيب مراسم داده شد همه كارها انجام شده و مهمانها دعوت شده بودند مراسم بسيار مفصلي بود 

ل بودند و تنها ان دو همه به غير از سها و سياوش از جان و دل كار ميكردند و از اعماق دل خوشحا

نفر بودند كه بدون توجه به ديگران در افكار خود غوطه ور بودند و فقط به ظاهر خود را براي 

زندگي جديد اماده ميكردند در ان ميان كامياب نيز به خواست پرويز در تداركات كمك ميكرد . 

حتي يك بار هم به صورت  روز عقد سها را به ارايشگاه بردند اما در راه بازگشت به خانه سياوش

سها نگاه نكرد  . با ورودشان همه به پا خواستند و در هياهوي شادي افريني او را به سفره عقد 

رساندند وقتي از جلوي چشم همه رد ميشدند دنبال كامياب ميگشت اما او حضور نداشت اريا نيز با 

رد زماني كه نشستند پروانه به ديدن انها لبخندب تلخ به لب اورد و برايشان ارزوي خوشبختي ك

سمت عاقد رفت و از او خواست هر چه سريعتر خطبه را جاري سازد و او هم تبعيت كرد و به 

 سها جان مادر جان-سرعت سه بار خطبه را خواند سودابه كه كنار سها نشسته بود به ارامي گفت: 

د گفت: كامياب اين بار هم هر كسي كه دوست داري بله رو بگو و تمومش كن سها در درون با خو

جون تو رو برام قسم خوردن به خاطر تو اين كار رو ميكنم بعد با صدايي كه زنگ بغضي اشكار در 

ان بود فقط به گفتن كلمه بله اكتفا كرد و ديگر هيچ چيز نشنيد . صداي مردمي كه شادي خود را با 

ه كدام را نه ميديد و نه ميشنيد فقط بكف زدن ابراز ميكردند و ب سرشان نقل و گل ميپاشيدند هيچ 
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دنبال كامياب ميگشت . كامياب پشت به ديواري كه فقط صورت او را ميديد ايستاده بود و سرش را 

به ديوار تكيه داده بود و اين بار با شنيدن كلمه بله از دهان تنها اميد زندگيش گرمي اشك را بر 

م اميدوار-حالي كه او را ميديد با لبخند گفت:  روي گونه هايش احساس كرد سرش را برگرداند در

خوشبخت بشي خانم گل پروانه پس از انكه انگشتري زيبا به دست سها كرد و صورتش را بوسيد 

باز -.  .  اخه-تورش رو بزن باال منتظره -چه كار كنم؟ -چرا نشستي؟ -كنار سياوش ايستاد و گفت: 

بل سها قرار گرفت و با دو دستش تور او را باال زد شروع كردي بزن ديگه با اكراه برگشت و مقا

براي يك لحظه به چشمان زيبايش كه با هاله اي از اشك پر شده بود و چهره زيبايش كه بدون 

شك مانند فرشته ها بود خيره ماند اين اولين باري بود كه او سها را اينگونه ديده بود در دل زيبايي 

هش را برگردند و تا اخر شب يك بار هم به او نگاه نكرد ان او را تحسين كرد اما به سرغت نگا

شب سها فقط به دنبال كامياب ميگشت ولي او را نميافت حتي هديه اش را هم كه سينه ريزي بسيار 

زيبا بود توسط مهسا درياقت كرد حضور هيچ كس در ان مهماني او را خوشحال نكرده بود حتي 

و را نميديد خوش امدي گفت و به سرعت به جايش برگشت وقتي جلوي اريا قرار گرفت انگار ا

سهاي كلك باالخره پسر -دلداري هاي مهسا و الدن هم كارساز نبود و الدن به خنده مدام ميگفت: 

عمه خوش تيپ مارو تور كردي و بردي ببين فقط يه كت و شلوار و كراوات ساده تنش كرده ولي از 

بچه ها بس كنيد حوصله ندارم -اره عزيزم -ن نه مهسا جون؟ همه سرتره واقعا كه برازنده هم هستي

تنهام بذارين خواهش ميكنم انها از كنارش بلند شدند و به سمت ديگري از سالن رفتند مهسا با 

دلم براش ميسوزه طفلك خيلي زجر كشيد ولي فايده اي نداشت -چهره اي گرفته و ناراحت گفت: 

چرا ولي زود رفت هديه اش رو داد من -ينم كامياب نيومده درسته ولي ديگه نميشه كاري كرد بب-

به نظر من وضع بدتر بود براي هردوشون -به سها بدم اگه اون بود شايد حال سها كمي بهتر بود 

ولي اون بهتر ميتونه خودش رو كنترل كنه اصال به -حضور اريا هم براي خودش زياد خوب نيست 

از اونهاست كه روز به روز جوانتر -خوش تيپ و مرتبه  روي خودش نمياره نگاه كن مثل هميشه

ميشن هر بار كه ديدمش با يه دست كت و شلوار بوده اين جور ادمها كه اصال به خودشون سخت 

كنه باالخره عادت مي-ولي بيچاره سها روز به روز داره داغونتر ميشه -نميگيرن تو زندگي موفقترن 

زل جديدشان كه سها تا به حال ان را نديده بود حركت كردند اخر شب با بدرقه مهمانان به سمت من

هيچ كدام از ئسايلي را كه پدر خريداري كرده بود را نديده بود و انها را كه بدون شك بهترين 

بودند و به ان منزل برزگ و زيبا شكوه خاصي ميبخشيدند به جز اشيا پوچ و بي ارزش چيز ديگري 

خوابش رفت و روي تخت نشست پس از مدتي سياوش هم به اتاق امد نميديد با همان لباس به اتاق 

تو -نه تو اينجا باش من ميرم -بيرون -كجا ميري؟ -بعد از ديدن او خواست برگردد كه سها گفت: 
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 اينجوري بهتره راحت تا هر-راحت باش بعد به طرف تخت رفت و بالش و پتويي برداشت و گفت: 

ن هم بيرون راحتترم شب بخير در را كه بست باالخره بغض وقت كه دلت خواست استراحت كن م

خفته در گلوي سها بيدار شد و با صداي بلند شروع به گريه كرد سياوش كه همانطور از شنيدن 

گريه سها دلش به درد امد فقط به حال هر دويشان افسوس خورد با نگراني او را ترك كرد و روي 

ماند تا صبح خواب به چشم هيچ كدامشان نيامد و هر كدام  كاناپه حال دراز كشيد و به سقف خيره

در فكري بودند صبح سها زودتر برخاسته بود با نگاه غريبي به محيط جديدي كه قرار بود از ان به 

بعد عمر خود را در ان سپري كند باز چشمه اشكش چوشيد بلند شد دستس به موهايش كشيد و 

بود باز كزد و به حمام رفت وقتي به سالن امد سياوش را ديد  انها را كه از شب قبل همانطور مانده

كه همانطور روي كاناپه به خواب رفته به اشپزخانه رفت و با دلسردي ميز صبحانه را اماده كرد كه 

متوجه شد سياوش هم از خواب بيدار شده اما اصال به روي خود نياورد و همانطور به كارش ادامه داد 

باز گريه كردي؟ -موهاي خيس امد و باز متوجه چشمان گريان سها شد و پرسيد: بعد از مدتي او با 

 از- اميدوارم- سها ميدم قول…مطمئن باش همه چيز زود تموم ميشه-كار ديگه اي نميتونم بكنم -

 وجود كامياب براي ديگه من باشه شرمندگي باعث كه نكردي كاري تو- ام شرمنده…كام روي

تموم شد براي هميشه بابا راست ميگفت او فقط برادر من بود من اگه با شرط  بينمون چيز همه ندارم

ذارم نمي-تو راضي به ازدواج شدم فقط براي اين بود كه از اون به بعد براي خودم زندگي كنم تنها 

بهتره زياد بهش فكر نكني فقط هر چي زودتر بشه ممنون ميشم بشين -اين اسارت زياد طول بكشه 

جا از امشب من اين-حاضره و سياوش همانطور كه به ليوان شير خيره مانده بود گفت: صبحانه بخور 

-طبقه باال من اينجا و تو اينجا -كجا ميخواي زندگي كني؟ -جدا زندگي ميكنيم -براي چي؟ -نميام 

نه سها تو اينجا باشي راحتتري من كه -سياوش من اصال راضي به زحمت تو نيستم بذار من برم 

نبودنم دست خودم نيست يه جاي خواب ميخوام كه اونم هست يه مقدار وسايل ميخوام كه بودن و 

-از وسايل اينجا هم ميتوني استفاده كني من كه به همش احتياج ندارم -اونها رو هم تهيه ميكنم 

گه م-اره چطور مگه؟ -امروز تنهايي؟ -ممنون قبل از ترك منزل كنار در اشپزخانه ايستاد و گفت: 

نه قرار نيست به مامان گفتم قبل از مراسم به همه بگه مثال ميخوايم -ر نيست همه فاميل بيان قرا

خيلي خب من رفتم وقتي تنها ماند به اتاقش رفت و به -بريم ماه عسل حوصله هيچ كس رو ندارم 

م را وعكس هاي كامياب پناه برد و با ديدن هر كدام از ان عكسها به شدت شروع به گريه كرد  . الب

بست و در جايي پنهان كرد دلش نميخواست سياوش انهارا ببيند تا شب بي هدف در خانه ميچرخيد 

و به فرداهايي كه شايد برايش روشنباشد فكر ميكرد نزديك امدن سياوش شام را مهيا كرد و ميز را 

سته الم خس-چيد و مشغولخواندن كتابي شد و وقتي او وارد خانه شد به ناچار به استقبالشرفت 
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ممنون من شام خوردم و چيزي هم -شامت رو اماده كردم ميز رو هم چيدم -سالم ممنون -نباشي 

شب -برو بخواب شب بخير -هر جور راحتي اگه با من كاري نداري ميرك بخوابم -ميل ندارم 

اومدم -يد مائبفر-اجازه ميدي بيام تو؟ -بله -بيخير صداي در باعث شد تا كتابي را كه ميخواند ببندد 

نه من -بذار من امشب برون بخوابم تو اينجا باش -بله -بردار .  . سياوش -بالش و پتوم رو بردارم 

شب اخره فردا تعطيلم چند تا كارگر ميگيرم طبقع باال رو -اخه اين درست نيست -بيرون راحتترم 

ازبا ولش باز گشت و بباشه شب بخير مانند شب گذشته در را قفل كرد و به جاي ا-روبه راه ميكنم 

هملن بغض هميشگي كه درگر با او عجين شده بود به خواب رفت روز بعد سياوش به همراه دو 

كارگر طبقه باال را مرتب و امادهساخت  . يك هفته از ازدواج انها گذشت سها براي فرار از ان محيط 

قتي به سالن تاتر رسيد زجر اور مجددامشغول به كار شد و كار جديدش را اغاز كرد شنبه صبح و

ماشين كامياب راديد سعي كردكامال خونسرد وارد شود از ان لحظه رفتار او با كامياب كامال فرق 

ميكرد اندو به غير از همكار هيچ چيز ديگري نبودند به اتاق گريم كه رفت او و مهسارا مشغول 

و سالم  شترميشد كنارانها رفتگفتگوبا چند نفر از بازيگران ديد با قلبي كه هر لحظه ضربانش بي

كردانها كه متوجه او شده بودند برگشتند و با ديدن چهره ضعيف ورنگ پريده اش با تعجب خيره 

شدند كامياب هيچ نميگفت فقط نگاهش ميكرد امامهسا جلو امد و دستي به صورتش كشيد و گفت: 

نقدر رنگت پريده؟چرا چرا اين شكلي شدي دختر؟تو اين هفته با خودت چي كار كردي؟چرااي-

ا بهتره م-دستات ميلرزه؟ كامياب كه تاب ديدن ان چهره را نداشت رو به بازيگران كرد وگفت: 

بريم جاي ديگه  .  خانمها رو تنها بذاريم با حالتي پريشان با سرعت از اتاق خارج شد بعد از رفتن 

-د كه سها شروع بهگريه كرد بقيهمهسا دست سها را گرفت و او را روي صندلي نشاند ان موقع بو

ديدي مهسا ديدي چطور بد بخت شدم خودم همه چيز رو خراب -چيه سها تو رو خدا حرف بزن 

-تو هنوز داري فكر اين موضوع رو ميكني بابا به خدا اين طوريهم كه تو فكر ميكني نيست -كردم 

ه اون كاميابي كه من ديدي كامياب چطور باهام رفتار كرد ديگه حتي جواب سالمم رونميده اين

ميشناختم مهسا؟ و ديگر اشك به او مجال حرف زدن را نداد  . مهسا سرش را در اغوشگرفت و در 

تو اشتباه ميكني سها اون هم حالي بهتر از تو نداره -حالي كه سعي ميكرد خود را كنترل كند گفت: 

ا اين ندگيت داشته باشهاون باگه چيزينميگه فقطو فقط به خاطر خودته نميخواد بازتاب منفي تو ز

طرز فكر خيال ميكنه تو خوشبختي ميخواد يه كاري كنه كه توفراموشش كني و جاي اون سياوش رو 

مگه ميشه امكان نداره . كامياب هميشه براي من كامياب بوده وهست هيچ -تو قلبت جايگزين كني 

وليبا اين كاراش سر سوزني ار  كس هم نميتونه جاي اونو بگيره هر كاري ميخواد بكنه بذار بكنه
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تو  خسته شدم از بس-تو امروز حالت خوب نيست نبايد ميودي -عالقه من نسبت بهش كم نمسشه 

 خونه موندم

من و اون جدا از هم زندگي ميكنيم سياوش -چرا؟ -خبري ازش ندارم -سياوش چي كار ميكنه؟ -

اين مدت فقط كارم اشك ريختن و طبقه باال و من طبقهپايين يه هفته ميشه كه نديدمش تو 

اينجوري راحتتريم حاال كه هيچ كس -خداي من مگه ميشه چرا اين كارو ميكنيد؟ -فكركردن بوده 

دركمون نميكنه باالخره كارخودشون رو كردند بايد يه جوري بهشون ثابت كنم كه ما براي هم 

كار رو بهخير كنه ان روز هم  نميدونم چي بگم فقط اميدوارم خدا اخرو عاقبت اين-ساخته نشديم 

توان كار كردن نداشت بعد از ساعتي كه انجا بود بهخانه بازگشت پشت ميز اشپزخانه نشست و 

مشغول خواندن نمايشنامه شد چند سطربيشتر نخواندهبود كه باز افكار مختلف به ذهنش خطور 

ز خود اوست ديگرهمه چي كرد به حرفهاي مهساانديشيد كه ميگفت كامياب هر كاري ميكنه به خاطر

تمام شده بود حتي اگرسها هم جدا ميشد ديگه متعلق به كامياب نبوداو هم به خاطر كامياب بايد 

همه چيز را فراموش ميكرد حاال كه زندگي خود راباخته بود نبايد ميگذاشت كامياب هم فداي اين 

همه چيز را به ظاهرفراموش  خودخواهي ميشدتصميمگرفت از ان روز به بعد همانند كامياب باشد و

سالم سها جان -بفرمائيد -كند . با صداي زنگ تلفن از عالم خود بيرون امد و به طرف ان رفت 

 سياوش-كمي سرم درد ميكنه -ولي صدات كه اين طور نيست -سالم مامان خوبم مرسي -چطوري؟ 

ن زنگ زدم بهت بگم تو هم بهش سالم برسو-سياوش .  . اون هم خوبه سالم ميرسونه -چطوره؟ 

كه  عصر جايي-چه ساعتي مياين؟ -فردا شب با خاله اتاينا ميخوايم بيايم يه سري بهتون بزنيم 

-خب دخترم مواظب خودت باش خداحافظ -نه خونه هستم تشريف بيارين -نميخواي بري؟ 

حظه چنر ل خداحافظ شب سيني غذايي را كه براي سياوش اماده كرده بود باال برد زنگدر را فشرد و

ميبخشيد كه مزاحمت شدم برات -سالم شب بخير -سالم -بعد سياوش را در چهار چوب در ديد 

چي شده؟مثل شبهاي قبل پشت در نذاشتي و زنگ -سياوش سيني را گرفت و گفت: -غذا اوردم 

ي؟ ك-فردا شب مهمون داريم -خيره -كارت داشتم -بزنيو بري امشبجور ديگه اي زحمت كشيدي؟ 

ند من ديگه برم هنوز چ-خيلي خب -ن اينا ميخوان بيان اينجا ميخواستم بهت بگم تو هم بياي ماما-

: بابت چي؟ اشاره اي به غذا كرد و گفت-ممنونم -بله -سها؟ -قدمي برنداشته بود كه سياوش گفت: 

در  نوش جان شب بخير روز بعد زماني كه خواست به خانه باز گردد اريا كه او راكامال-بابت اين -

چرا هست اين قيافه داد ميزنه يه اتفاقي -چيزي نيست -چته سسياوش؟ -فكر ديده بود پرسيد: 

سياوش - چرا؟-به خدا عقل تو سرت نيست -چه اتفاقي مهمتر از اينكه چند هفته پيش افتاد -افتاده 

از دل من  همن كه چيزي نگفتم .  . تو ك-كفران نعمت نكن خدا تالفي ميكنه ها اينقدر ناشكر نباش 
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كاري به كار هم نداريم فقط اين ظاهر سازي ها كالفه -نبينم اين دختر رو اذيت كني ها -خبر نداري 

امشب مهمون داريم خانواده هامون ميان بايد يه جوري وانمودكنيم كه هيچ -چطور؟ -ام ميكنه 

بخت ه لياقت خوشما ك-مشكلي نداريم البته چون حوصله نصايحشون رو نداريم لين كار روميكنيم 

سها اين جوري خوشبختره اگه ماشين نداري بيا -كردنش رو نداشتيم حداقل تو اين كار روبكن 

نه نياوردم بريم در راه اريا مرتب سياوش را نصيحت ميكرد هر چند ميدانست -برسونمت 

 گوششنوايي وجود ندارد . 

وري ستاد و با خود گفت:لباست رو يه جوقتي خانه را مرتب كرد لباسي مناسب پوشيد و مقابل اينه اي

انتخاب ميكني كه به تنت گريه نكنه اين قيافه رو چي كار ميكني؟اگر تو رو اينجوري ببينن چي 

ميگن؟ بعد كمي از لوازم ارايش روي ميز برداشت و براي از بين بردن سياهي زير چشمانش و رنگ 

با اين رنگ و روغن ها عيب هات رو شريدگي چهره اش استفاده كرد و با پوزخندي گفت: مگه 

بپوشوني از داخل كشوي ميز حلقه اش را كه بعد از شب عروسي دومين باري بود كه ان را ميديد در 

دستش كرد با ديدن ان هزاران فكر در يك لحظه به ذهنش خطور كرد با شنيدن صداي زنگ ايفون 

خاله جان بفرمائيد تو هر كدام كه او را سالم -سالم سها جان ما هستيم -بله -اشكهايش را پاك كرد 

ديدند با تعجب حالش را پرسيدند و در جواب هر كدام طفره رفت اما وقتي در هنگام تعارف چاي 

سها جان خاله چرا اينقدر دستات -دستان لرزانش را ديدند ديگر پروانه تاب نياورد و پرسيد: 

ست احساس ميكنم كمي فشارم اومده خوبم خاله جان چيز مهمي ني-ميلرزه حالت خوب نيست؟ 

چرا اين فكر رو ميكنين من حالم خوبه هيچ مشكلي هم پيش نيومده -اگه مشكلي هست بگو -پايين 

نميدونم فكر ميكنم ديگه االنا پيداش بشه در همان هنگام سياوش -سياوش كي مياد سها جان؟ -

سياوش اونها از -رفت و گفت: وارد شد و بعد از خوشامد گويي به اتاق رفت پشت سرش سها هم 

راستي حلقه ات رو -نه خيالت راحت باشه -هيچ چيز خبر ندارن مواظب باش يه وقت چيزي نگي 

اره از شب عروسي كه گذاشتي توي كشو همون جا مونده -حلقه ام؟ -گذاشتم روي ميز بردار 

يچ يك ار انها طوري باشه تو برو االن ميام تا اخر ان شب ه-دستت كن يه وقت متوجه چيزي نشن 

رفتار نكردند كه نشان دهنده مشكالتشان باشد اما در هر حال سودابه و پروانه متوجه مشكالتي 

 شدند ولي بخ روي خود نياوردند تا در فرصتي مناسب پيگير شوند 

* * * * * با شروع كار جديد سها و همكاري او با كامياب همه چيز به حالت اول خود باز گشت انها 

ويا با هم بيگانه بودند فقط در محيط كار هر روز يكديگر را ميديدند و فقطو فقط در باره كار با هم گ

صحبت ميكردند عذابي بزرگ را متحمل ميشدند اما كوچكترين بازتابي در رفتارشان مشاهده 

د كه بونميشد  . يك ماهي گذشت كار انها ديگر براي اجرا اماده شده بود به قدري استقبال فراوان 
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قرار بر ان شد تا در شهرستانها هم تاتر به اجرا در ايد . در دفتر كارش نشسته و مشغول بررسي 

 بيا تو وقتي نشست گفت:-اجازه هست؟ -كارهاي جديد بود كه با ورود كامياب دست از كار كشيد 

 15-د تا؟ ممنون چن-بليط ها رو گرفتم و جا هم رزرو كردم -نه به هيچ وجه -مزاحمت كه نشدم -

با سالن تاتر اصفهان كه هماهنگ -صبح  11چهار شنبه ساعت -براي كي؟ -تا براي همه گرفتم 

كار -دستت درد نكنه كامياب زحمت كشيدي -همه كارها انجام شده همه چيز اماده است -شده 

 خدانگهدار حتما- بذار چيز همه جريان در رو من فقط- نداري؟ كاري برم ديگه من…مهمي نكردم

خداحافظ سشنبه شب مشغول بستن چمدانهايش بود كه با صداي سياوش دست از كار كشيد و در -

 نه ميخوام برم ممنون-سالم ايرادي نداره بيا تو -سالم ميبخشيد مزاحمت شدم -را برايش باز كرد 

-غرض از مزاحمت اين بود كه ميخواستم بگم اگه برات زحمتي نيست يك كار كوچيك انجام بدي 

من فردا صبح پرواز دارم يه امانتي هست كه قراره اريا فردا صبح بياد دنبالش -كاري؟ چه 

راستش سياوش من خودم هم از فردا دارم ميرم ماموريت -ميخواستم اگه ميتوني اونو بهش بدي 

-؟ كجا ميخواي بري-ميخواستم امشب بيام بهت بگم اگه تا قبل از ساعت نه صبح مياد من هستم 

يه هفته ديگه وقتي كارمون تموم -كي برميگردي؟ -اجراي تاتر جديدمون بريم اصفهان  قراره براي

باشه مساله اي نيست امانتي رو ميدم سيامك ميگم بره از اون -شد پس از سكوتي سياوش گفت: 

ست مهم ني-منو ببخش كه نتونستم كمك كنم -بگيره به خاطر اينكه مزاحمت شدم عذر ميخوام 

در سالن منتظر بقيه افراد گروه بودند تا اينكه همه امدمند و به سمت فرودگاه شب خوش روز بعد 

به راه افتادند تا وقتي كه سوار هواپيما شدند تمام طول راه با مهسا همگام شده بود زماني كه صداي 

 مهماندار هواپيما به گوش رسيد صحبتش را با مهسا قطع كرد مهماندار بعد از سالم و روز به خير به

 17مسافران عزيز اميدوارم سفر خوشي را پيش رو داشته باشد هواپيما در ارتفاع -همسفران گفت: 

درجه باالي  15درجه باالي صفر استدماي هواي اصفهان  11فوت در حال پرواز است و دماي هوا 

ساعت ديگر به مقصد خواهيم رسيد از كشيدن سيگار خودداري فرمائيد پشتي  0صفر است حدودا 

دلي هاي خود را به حالت عمودي برگردانيد كاپيتان سياوش رادمهر به همراه تمام كاركنان اين صن

پرواز براي شما سفر خوشي را ارزو ميكنند سها كه تا ان لحظه متوجه هيچ كدام از حرفهاي او نبود با 

م ها خانگفت همسر عزيز س-اين چي گفت: -شنيدن جمله اخر مانند بهت زده ها رو به مهسا گفت: 

نه تنها تو اين -يعني سياوش االن تو اين هواپيماست؟ -برامون سفر خوشي رو ارزو ميكنه 

كه -چي رو؟ -باورم نميشه -هواپيماست بلكه همين هواپيما اان با دستهاي اون به حركت در اومده 

ينه كه احاال سياوش يا هر كس ديگه چه فرقي ميكنه اصل -تو هواپيمايي باشم كه خلبانش سياوشه 

از روي كامياب خجالت ميكشم -سالم به مقصد برسيم كه خدا رو شكر سياوش از عهده اش برمياد 
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اين چه حرفيه ميزني دختر اون كه اصال عين خيالش هم نيست ببين چه خونسرد نشسته سها -

-اره يحق با توئه اصال تو باغ نيست يعني اگرم باشه به روي خودش نم-نگاهي به او انداخت و گفت: 

فكر هاي بيخود نكن به سفري كه در پيش رو داريم فكر كن خانم راستين وقتي به اصفهان رسيدند 

به يكي از هتل هاي شهر رفتند و ان روز تا شب را به استرحت پرداختند از روز بعد نيز مشغول 

امياب و شب اجرا داشتند همه انها را به لطف خدا و همكاري سها و ك 11فعاليت شدند و به مدت 

 كمك مهسا با موفقيت رو به رو گشت . 

سالم چه -سالم شب بخير -تو اشپزخونه بيا اينجا كنار در ايستاد و با لبخندي گفت: -ارزو كجايي؟ -

من كه از شوهرت زرنگتر بودم -عجب االن هم نميومدي همانطور كه پشت ميز مينشست گفت: 

خب چه عجب -اش پيش اومده كمي دير مياد تماس گرفت گفت يه كاري بر-چرا هنوز نيومده؟ 

 نه جدي ميگم-مگه كاري داشته باشي كه سراغي از ما بگيري -كارت داشتم -ياد خواهرت كردي 

مي خواستم درباره مساله مهمي با -بفرمائين -كار مهمي باهات دارم ارزو مقابلش نشست و گفت: 

نه كامال جدي ام ديگه كي رو زير سر -شوخي ميكني؟ -ازدواج -چه مساله اي؟ -مامان صحبت كني 

به خاطر انكه همه چيز رو فراموش كنم ميخوام اين -داري؟ميذاشتي جا پاي اون يكي از بين بره بعد 

بگو چه -ميذاري حرف بزنم؟ -حداقل چي؟ -كار رو بكنم سها رو كه از دست داديم حداقل .  . 

ه ما چه مگه ما ميخوايم باهاش زندگي كنيم ب-براي شما فرقي نميكنه كي باشه؟ -كسي رو ميخواي؟ 

-اره چطور؟ -دختر دايي سها؟ -الدن -اگهه دختر خوبي باشه چرا مخالفت كنيم؟بگو ديگه كيه؟ 

 تو مثل-مگه چشه؟ -دختر خوبيه ولي چرا الدن؟ -نظرت رو بگو -اريا  .  . واقعا نميدونم چي بگم 

 يگهد كه افسوس اما…اشتم خيلي زياد هنوز هممن سها رو دوست د-اينكه قسمتت به اين فاميله 

 سها قدر جور هيچ سياوش بدونه قدر كه كيه- بود سياوش قسمت سها هم اول از نداره وجود راهي

 هي بايد تو مورد در اما.  .  درسته- نشه دير كه اميدوارم فقط ميفهمن روز يه باالخره- نميدونه رو

البد مثل دفعه قبل وقتي مرغ از قفس -مامان ميگم  به شد مناسبتر شرايط وقتي كنيم صبر مدت

نه اين بار بهت قول ميدم زود برات دست باال كنيم هر چند االن هم برات -پريد يه كاري ميكنيد 

خيلي عذر ميخوام اما همين فرشيد خان شما چند سال داشت كه اومد خواستگاري سركار -زوده 

همين رو ميگن در همان هنگام صداي زنگ بلند شد  همه خانمها-فرشيد با تو فرق داشت -عليه؟ 

اين هم خودش چه حالل زاده است اريا درباره اين موضوع با -ارزو در حالي كه برميخاست گفت: 

 خيالت راحت -فرشيد صحبت نكن تا من اول به مامان بگم ببينيم چي پيش مياد 

ت به سمت منزل حركت كرد وقتي * * * * * صبح پنچ شنبه به تهران رسيدند از فرودگاه يكراس

رسيد مثل هميشه انجا را سوت و كرو ديد بعد از حمام به اتاق خواب رفت و از فرط خستگي فراوان 
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ها الو سالم س-بله -تا نزديكيهاي عصر خوابيد  . با صداي زنگ تلفن بود كه از خواب برخواست 

خواهش ميكنم خيلي -ذارت كردم ميبخشيد بي-سالم خاله جون بله خوابيده بودم -خواب بودي؟ 

 كي تماس-چند بار زنگ زدم هيچ كس نبود -وقت بود خوابيده بودم ديگه بايد بيدار ميشدم 

ان رفته بودم اصفه-گجا بودي خاله -من تازه امروز صبح از ماموريت برگشتم -ديشب -گرفتيد؟ 

ت خبر ازش نداشتم البد تو اين مد-نميدوني؟ -نميدونم -سياوش چي ؟اون كجا بود -اجرا داشتم 

-چقدر از شوهرت غافلي خاله حجون سها كه كسل شده بود با بي حوصلگي گفت: -پرواز داشته 

غافل نيستم خاله جون خب البد سر كار بوده يا خونه جاي ديگه اي نداره بره نگران نباشيد حالش 

ما با من بگو حت-يد شب كه اومد خونه بهش ميگم تماس گرفت-نگرانش نبودم كارش داشتم -خوبه 

فظ باشه خداحا-نه لطف كرديد به همه سالم برسونيد -كاري نداري سها جان؟ -چشم -تماس بگيره 

شب مدتي بعد از امدن سياوش طبق معمول همه شب سيني غذا را برداشت و به طبقع باال رفت بعد 

 برات شام اوردم-سالم ممنون -سالم شب بخير خسته نباشي -از چند ضربه سياوش در را گشود 

متشكرم من راضي نيستم تو هر شب خودت رو به -سرد ميشه سياوش سيني را گرفت و گفت: 

خواهش ميكنم راستي امشب يه تماس با -در هر صورت ممنون -زحمتي نيست -زحمت بندازي 

مامانت بگير امروز تلفن كرد كارت داشت كثل اينكه تو اين چند روز چند بار تماس گرفته ولي 

خب ديگه مزاحمت نميشم كاري -باشه بهش تلفن ميكنم -ن پايين كسي نبوده نگرانت شده چو

فر س-راستي سها بله -نه باز هم ممنون تا خواست از پله ها پايين برود سياوش گفت: -نداري؟ 

-جاي شما خالي بود به همه خوش گذشت روي پله پايين ايستاد برگشت و گفت: -خوش گذشت؟ 

پرواز رفتمن تو هواپيمايي بوديم كه تو خلبانش -چطور؟ -قدر به كارت وارد باشي فكر نميكردم اين

حاال كه گفتم بهت تبريك ميگم خلبان اليقي هستي سياوش با حيرت فقط -پس چرا نگفتي؟ -بودي 

اين نظر لطف توست سها شب بخير گفت و رفت اما سياوش با همان حيرت وارد -توانست بگويد : 

 خدايا شكرت كه حداقل جلوي اين رو سفيد شدم و ابروم نرفت -د گفت: خانه شد و با خو

* * * * * صبح وقتي به مح كارش رسيد سياوش را مثل هميشه در سميالتور ديد كنارش نشست و 

ن االن همي-سالم كي ا . مدي؟ -سالم صبح بخير -به او كه كامال جدي در فكر بود با لبخندي گفت: 

چون مثل هميشه تو فكر بودي تو كه اينقدر فكر ميكني چرا تا حاال نه -پس چرا من نفهميدم -

اوه بله مثل -براي اينكه فكر علمي نميكنم فكرام بيشتر فلسفه است -مخترع شديو نه مكتشف 

- كجا داري ميري؟-اينكه اشتباه اومدم در حالي كه بلند ميشد سياوش دستش را گرفت و گفت: 

ي اين اخه پسر وقت-بي مزه باس لوس شدي؟ -خترعين بيشت بپرم ميبخشيد من ترجبح ميدم با م

ر نميدونم داشتم به اينده فك-همه فكر كردن نتيجه نميده براي چي اينقدر خودت رو اذيت ميكني 
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اينده مال هردوتونه ديگه بحث دارم و ميخوام و ميگم نيست بايد بگي فردايي كه -ميكردم به فردا 

براي زندگيمون انجام بديم و حرفهايي كه ميخوايم به هم بزنيم تو هنوز  داريم كارهايي كه ميخوايم

كاري به بقيه ندارم خودم رو ميگم -اريا به خدا از اين حرفهاي تكراري خسته ام -اين حاليت نشده؟ 

برو بابا حوصله -اين قدر تو گوشت از اين حرفهاي تكراري ميخونم تا باالخره ديدت عوض بشه 

يد بهتره توي اينده نگريت درباره اين مسائل هم فكر كني بعد از كمي سكوت اريا خواهيم د-داري 

-به احتمال زياد ميرم تو چي؟ -خب حاال بگو ببينم با ماموريت هاي جديد چي كار ميكني؟ -گفت: 

پس -ت امروز اخر وق-با تو ميام حاال كي بايد برگه رو بگيريم -مي رم البته به شرط اينكه تو بياي 

بعد از ظهر  6امروز ساعت -خيلي خب پروازت كي هست؟ -پيدات نكردم بيا اينجا با هم بريم  اگه

-ي؟ چ-ميخواستم يه چيزي بهت بگم -چي نميشه -پس نميشه -نصف شب -كي برميگردي؟ -

چي شده تو رو خدا حرف بزن فعال به كسي -نگران نباش خبر خوشيه -نگران شدم -باشه فردا بگم 

درباره الدنه بعدا همه چيز رو برات تعريف ميكنم فعال خداحافظ بعد از اتاق  حرفي نزن موضوع

يال اي جونور ببين چه بيخ-خارج شد  . سياوش همانطور كه خيره به در بسته بود با لبخندي گفت: 

زندگي ميكنه فكر هيچ چيز نيست تا ديروز سها امروز هم ميگه يكي ديگه به خدا اين ادمها 

ارم خوشبخت بشي پسر شب قبل از انكه به ساختمان خود برود پشت در ايستاد چند موفقترند اميدو

بار زنگ را فشرد چند لحظه بعد سها در را گشود وقتي سياوش را ديد با ان پيش بندي كه بسته بود 

ل مث-سالم ميبخشيد داشتم غذا درست ميكرد -خجالت كشيد سرش را پايين انداخت و گفت: 

از فردا به مدت يك ماه ميخوام برم -خواهش ميكنم كاري داشتي؟ -زاحم شدم هميشه بي م . قع م

به چند تا از اين كشورهاي نزديك -به سالمت كجا ميري؟ -ماموريت اومدم ازت خداحافظي كنم 

من به -تو هم تو اين مدت تنها نمون برو خونه مامان اينا -خوش بگذره -براي ماموريت ميرم 

-چرا؟ -هر جور دوست داري خوب ديگه كاري نداري؟ -جوري راحتتررم تنهايي عادت كردم اين 

همون -چه كاري؟ -وقتي كه از سفر برگشتي قول ميدي كاري رو كه گفته بودي انجام بدي؟ -بگو 

 اجازه- اره- دادگاست؟ به رفتن منظورت…كاري كه به خاطرش تن به اين ازدواج داديم منظورت 

باشه ممنون -اون موقع وقت مناسبتريه -حبت كنيم چرا؟ ص اش درباره برگشتم وقتي ميدي

به سالمت ان شب تا صبح سياوش به مساله اي كه سها ياداوري كرده بود مي انديشيد و -خداحافظ 

 اينكه چرا كامال از ان غافل شده بود حرف سها تلنگري به شيشه ذهن او بود . 

-ه؟ كي-تلفن -چه كارم داشتي؟ -قش امد ساعتي از تمرين گذشته بود كه با صداي مهسا به اتا

م سال-سالم سها جان -الو بفرمائين -نميدونم گوشي را گرفت و گفت: -چي كار داره؟ -سيامك 

غرض از مزاحمت اين بود -نه اصال -مزاحمت شدم -كار داشتي؟ -مرسي -سيامك حالت چطوره؟ 
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-ون كسي گوشي رو برنداشته خونت كرده تلفن بار چند مامان- شده؟ چيه؟چي- داشتم كارت …كه

من نميدونم فكر -پس چرا به ما چيزي نگفت؟ -سياوش نيست رفته ماموريت من هم سر كارم 

امك نه سي-ايرادي نداره بهت زنگ زدم بگم امشب بياي خونه ما همه هستند -ميكردم گفته باشه 

مم مامان گفت بهت هيچ دليلي رو نميپذيرم همه دور هم هستي-جان ممنون امشب خيلي كار دارم 

امان سها جان خودت ذرو با م-گفتم كه خيلي كار دارم -تلفن كنم بگم اماده باشي شب بيام دنبالت 

قرار نشد خودت فرار -خيلي خب ولي خودم ميام -و خاله در ننداز اگه نياي دوباره شروع ميكنن 

ال كه سياوش نيست كني و من و گير بندازي دلت ميخواد همه موهاي سرم رو بكنن مخصوصا حا

خداحافظ خواست از اتاق خارج شود اما وقتي -باشه منتظرم -اماده باش ميام دنبالت  7شب ساعت 

برگشت كامياب را ديد كه همانطور ايستاده و او را نظاره ميكند هيچ نگفت اما كامياب ساكت نماند و 

ي پس به ك-ن ربطي نداشت به م-چرا به پدر و مادرش نگفتي اطالع نداده رفته ماموريت -گفت: 

كامياب خواهش ميكنم خودت رو قاطي -سها بس كن -اسما بله -ربط داشت مگه تو زنش نيستي 

دارم  كار-بشين كارت دارم -اين جريان نكن كامياب به طرف در رفت و ان را بست و به سها گفت: 

 ه ناچار نشست كامياببه بچه ها استراحت دادم در ثانيمهسا هم هست تو بشين ب-بچه ها منتظرن 

ميل ندارم -بخور -نيز مقابلش قرار گرفت ليوان ابي ريخت و به دست سها داد و پسز سكوتي گفت: 

ده بخور اب نطلبي-همان لبخند زيبا را كه هميشه عالقه سها را بيشتر ميكرد بر لب راند و گفت: 

د كامياب در حالي كه به او مراده سها لبخند تمسخر اميزي زد و هيچ نگفت چند جرعه از اب نوشي

من و تو ديگه حرفي براي گفتن نداريم خودت -ميخوام باهات حرف بزنم -خيره مانده بود گفت: 

يادم نرفته چون نميخوام درباره خودمون صحبت كنم ميخوام درباره تو و -گفتي نكنه يادت رفته؟ 

قه كاذب حرف نزن همه ايم كامياب خواهشميكنم تو ديگه برام از عشق و عال-سياوش صحبت كنم 

-همه چيز هاي كه همه بهت گفتن -چي ميخواي بگي؟ -اجازه بده شروع كنم -قصه ها رو حفظم 

-هنوز هم لجباز و يك دنده اي -وقتي ميبيني نتيجه نداره براي چي وقت خودت رو تلف ميكني؟ 

و ت-خسته نكن پس خودت رو -گوش كردن تنها رو نميخوام عمل كردن رو ميخوام -گوش ميكنم 

به حرفهايي كه زدم گوش و عمل ميكني اين جمله اخر رو چنان با تحكم گفت كه سها را مجبور 

تو چه بخواي و چه نخواي االن متعلق به سياوش -ساخت سري تكان دهد و بگويد :خيلي خب 

 هستس حتي اگه توي خونه جدا از هم زندگي كنيد اسمتون تو شناسنامه هم رفته و زن و شوهر

هستيد به اجبار هم كه شده بايد به هم عالقه داشته باشيد تا اينكه اين عالقه جا بيفته و به واقعيت 

ميدونم باباازت خواسته با من صحبت كني باشه قبول گوش كردم ولي ازم نخواه كه -تبديل بشه 

درت هم ه پصد و يك بار ديگه هم بگي فايده اي نداره اگ-دوسش داشته باشم اين رو صد بار گفتم 
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با من صحبت نميكرد خودم قصر داشتم يه روز سر صحبت رو باهات باز كنم چون دارم ميبينم 

چطور داري زندگي ميكني اين روزهاي شيرين رو كه ديگه برنميگرده داري از دست ميدي تو 

ه تبه تو .  . به تو ميخوام ثابت كنم ناخواس-ميخواي چي رو ثابت كني به كي ميخواي ثابت كني؟ 

ميدونم خانم گلم ميدونم تو فكر -زنش شدم كامياب در حالي سعي ميكرد كمي ارامتر باشد گفت: 

ميكني من حرفها و كارهاي تو رو باور ندارم نميبينم چطور داري تحمل ميكني چطور داري زندگي 

ه گميكني؟يا با اون بدبخت رفتار ميكني ولي سهاي من من راضي نيستم تو به خاطر من دل كس دي

اي رو اين طور بشكني  . من و تو سياوش و بقيه چه بخوايم و چه نخايم كاريه كه شده سرنوشت هر 

كدوم از ما اينطور رقم خورده سها من ازت خواهش ميكنم همه چيز رو فراموش كني در حالي كه 

د همه ينميتونم هر كاري ميكنم دلم راضي نميشه با-كاميابرا درپشت حاله اي از اشك ميديد گفت: 

اگه منو واقعا دوست داري فراموشم كن به خاطر خودت و زندگيت و -چيز رو به روزگار واگذاركنم 

حساب من با تو -تو چي؟ميتوني هم منو هم گذشته ات با منو فراموش كني؟ -به خاطر سياوش 

احساس كرد با دادن جواب ديگر تاب -جوابم رو ندادي -جداست تو االن صاحب زندگي شدي 

من هيچ وقت تو رو فراموش نكرده و نميكنم و به سرعت از اتاق -ن او را ندارد بلند شد و گفت: ديد

خارج شد با گفتن ان جمله تمام نصايح را بيهوده يافت با خود گفت كاش ميتوانست به پرويز بگويد 

رو  مكه نميتواند با سها صحبت كند با خود گفت:خدايا منو ببخش خدايا صبرم رو زياد كن تحمل

 افزايش بده تا بت اين سرنوشت كنار بيام 

* * * * * سها شب اماده و منتظر امدن سيامك بود و به حرفها و حركات كامياب ميانديشيد تا 

اينكه سيامك امد و با هم به منزل پروانه رفتند زماني رسيدن كه همه امده بودند هر كدام با ديدن 

دتي طوالني دخترش را ديده بود به در اغوشش گرفت و سها به طرفش رفتند سودابه كه پس از م

-نميرسم مامان كارم زياده -سالم مادر جون مگه اينجا ببينمت چرا يه سر به ما نميزني؟ -گفت: 

معلوم -كي برميگرده؟ -اون هم خوبه سالم ميرسونه -سياوش چطوره؟ -خوبم -حالت چطوره؟ 

ميدوني -نم اين عروس گلمون رو تنها نميذاري؟ سودابه خا-نيست پروانه كنارشان نشست و گفت: 

اين حرفها چيه خاله جون -سها خانم فراموش كرده كه مادر و خاله اي هم داره -چند وقته نديدمش 

ببينم دختر تو با اين همه كار چطور به زندگيت و سياوش ميرسي سها با -گفتم كه كاركم زياده 

 خي خدا رو شكر الدن-و شكر از هيچ چيز غافل نيستم به اونم ميرسم خدا ر-چهره اي گرفته گفت: 

اگه عمه خانمها اجازه بدن سها رو -از دور به طرف انها امد و چون متوجه حال سها شده بود گفت: 

حاال يه دفعه هم كه ما تنها گيرش اورديم تو از چنگمون درش بيار باشه ببر -ببرم پسش خودم 

ره ا-به موقع به دادت رسيدم؟ -دور ميشدند اهسته گفت: الدن دست سها را گرفت و در حالي كه 
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هر -چيزي نيست -ولي سها راست ميگن سها چقدر الغر شدي -ممنون وقتي نشستند الدن گفت: 

سعي ات رو بكن چون باي خودت بد -ميخوام ولي نميشه -كاري ميكني فقط نذار اينها متوجه بشن 

ميپرسن ميتوسم اخر همه پي به مشكل تو و سياوش  ميشه االن هم دارن بين خودشون اين سوال رو

در هر حال بيشتر مراقب خودت -راستش امشب نميخواستم بيام ولي اصرار هاشون نذاشت -ببرن 

از اين به بعد بيشتر مواظب همه چيز هستم ان شب بعد از رفتن مهمانها -باش خيلي ضعيف شدي 

همن ب-بود رو به بهمن كه كمكش ميكرد گفت: پروانه در حالي كه مشغول جمع اوري ظزفهاي ميوه 

ب اصال تو امش-بفرمائيد -بيا بشين باهات كار دارم -باز چي شده؟ -من امشب متوجه يه مساله شدم 

اصال متوجه شدي كه نسبت به قبل از عروسي چقدر عوض -نه چطور مگه؟ -حواست به سها بود 

كه اينا با چه اوضاع و احوالي تن به اين خب حق داره اين رو ديگه خودمون هم ميدونيم -شده؟ 

متوجه چه چيزي شدي كه -نميخوام درباره اون مساله صحبت كمنم فكر االن هستم -ازدواج دادند 

درسته ولي خودمون هم -بايد بهشون زمان داد -اين دو تا با هم مشكل دارن -اين قدر ناراحتي؟ 

ن فكر طبقه باال اون خونه خيلي اذيتم بهم-چطوري؟ -بايد اين فزصت رو براشون درست كنيم 

اين خبر نداشتناشون از همديگه اين كه نميدونن چه كار ميكنن و كجا -اون ديگه چرا؟ -ميكنه 

 هك همون- كي؟- …اون پسر دوستت بود-حاال ميگي چي؟ -ميرن شايد علت خاصي داشته باشه 

طبقه باال رو بهشون اجاره يده -فتادي ا اون ياد شد چي- ميگرده خونه دنبال كنه ازدواج قراره گفتي

مگه من بد حرفي ميزنم از اينفكرو خيال هم راحت ميشيم در ثاني اون دو نفر هم دو -چي ميگي؟ -

ت باشه بذارسياوش از ماموري-تا جوونن ميتونن با بچه ها كنار بيان بهمن بعد از كمب مكث گفت: 

  برگرده ميگم قراره براي طبقه باال مستاجر بيارم

نگاهي به ساعتش انداخت از امدن سها خيلي گذشته بوددلش به شور افتاده همانطور كه در اتاق قدم 

ميزد نيمي از در باز شد به خيال انكه او باشد به طرف در دويد اما فقط مهسا را در استانه در ديد و با 

ولي كسي گوشي رو  اره-با خونه اش تماس گرفتي؟ -هنوز نه -نيومد؟ -چهره اي پريشان پرسيد: 

خوام نمي-يه تماس با خونه پدرش بگير -نميدونم -شايد دو شاخه رو از پريز كشيده -بر نميداره 

م بري-ميخواي بريم خونشون؟ -خودم هم موندم -پس ميگس چي كار كنيم -اونا رو هم نگران كنم 

ادي پس چرا ايست-: وقتي كه كنار در قرار گرفت ايستاد مهسا كه از كار او متعجب شده بود گفت

 اگه بيام اينجا كسي نيست-اخه براي چي؟ -نميتونم خودت تنها برو -چرا؟ -من نميام -بريم ديگه 

قط چرا ميشه بيا اين سوئيچ تو برو ف-ولي اينجوري كه نميشه -بايد پيش پچه ها باشم تمرين دارن 

ر نكن بيا بگير اينجوري زودتتعارف -سوئيچ رو نميخوام خودم ميرم -با من تماس بگير و خبر بده 

باشه -خيلي خب من رفتم منتظر تماسم باش -بيا بگير اينقدر وقت تلف نكن -نه راحتم -ميرسي 
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برو به سالمت پشت ميز نشست و به فكر فرو رفت از تنها رو به رو شدن با سها وحشت داشت فقط 

ه شد رسيد به سرعت از ماشين پياد دعا ميكرد كه اتفاقي برايش نيافتاده باشد  . وقتي مهسا به خانه

چند بار زنگ را فشرد اما كسي در را نگشود مدتي همانطور پشت در ايستاد ولي نا اميد انجا را ترك 

كرد دلش ميخواست به منزل پرويز برود اما ميدانست انها از جريان بي اطالع اند و باري انكه انها را 

نطور كه در اتاق قدم ميزد با صداي زنگ تلفن و به گمان نگران نكند از رفتن سر باز زد كامياب هما

ا تو سالم سه-سالم كامياب -الو بفرمائيد -انكه مهسا باشد به طرف ان دويد و گوشي را برداشت: 

- كجايي چرا امروز نيومدي؟-ميبخشيد زودتر از اين نتونستم تماس بگيرم -معلوم هست كجايي؟ 

خونه نيستم كامياب با نگراني -چرا تلفن رو جواب نميدي؟ -حالم زياد خوب نبود نتونستم بيام 

م چي سها تو رو خدا بگو ببين-چيزي نيست مريضي يه قلقلك كوچيكم داده -پي كجايي؟ -پرسيد: 

زنگ -با كي رفتي؟ -فشارم اومده بود پايين -چرا؟ -ديشب حالم بد شد رفتم بيمارستان -شده؟ 

-نيمه شب بيداري  0نميدونستم ساعت -را به من خبر ندادي؟ چ-زدم الدن اومد اينجا با هم رفتيم 

 ميتوني كي- هستم دايي خونه هم االن بهترم- چطوري؟ حاال خب…تو كه ميدوني ممن خواب ندارم

- ستني چيزيم ديگه شدم خوب- كن استراحت نيست كاري فعال اينجا- ميام فردا- كار؟ سر بياي

كاري -ما حت-باشه راستي به مهسا بگو با من تماس بگيره - كن استراحت برو االن حداقل خب خيلي

 چشم خداحافظ -فقط مواظب خودت باش -نداري؟ 

* * * * * ساعت از دو صبح گذشته بود كه به ايران رسيدند بعد از انجام مراحالداري با اريا به 

باس از تعويض لطرف منزل به راه افتادند وقتي زسيد يكراست به طبقه باال رفت حمام كرد و بعد 

مثل هميشه با افكاري پريشان به خواب رفت صبح زود سها اماده رفتن به سر كار بود كه متوجه 

امدن سياوش شد همانطور كه از در ساختمان بيرون ميرفت او را ديد كه از ورزش صبحگاهي امد 

ه خير رسيدن بسالم -همانجا يستاد تا سياوش به او نزديك شد با لبخندي كمرنگ و بي حال گفت: 

جاي شما خالي تو چرا اينقدر رنگت -خوش گذشت؟ -نيمه شب بود -كي اومدي؟ -سالم ممنون -

بهترم بعد دو -حاال چطوري؟ -يه مريضي كوچيك -چرا؟ -چيزي نيست كمي حالم بد بود -پريده 

تو تا نه خودم ميرم ميخوام كمي هوا بخورم -مي خواي برسونمت؟ -روز امروز ميخوام برم سر كار 

اره قصدشو داشتم -پس يه سر به خونه تون بزن -من چند روز استراحت دارم -كي خونه اي؟ 

 خب ديگه مزاحمت-حتما -سالم منو هم برسون بگو سر كار بودم نتونستم بيام -امروز برم اونجا 

 به سالمت -نباشم با اجازه 

برخالف انتظارش همه خانه بودند و  همانطور كه گفته بود نيمه هاي روز بود كه به خانه پدرش رفتو

ونه فكر نميكردم امروز خ-ارد شد و با استقبال گرم و سالم و احوال پرسي كنار پدر نشست و گفت: 
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دست بچه ها دكترم -پس مغازه دست كيه؟ -يه هفته اي هست كه به خودم مرخصي دادم -باشيد 

امروز يه كاري برام -را خونه اي؟ خوب كرديد تو چي سيامك؟تو چ-گفته به استراحت نياز دارم 

تي مادر راس-خب اين از خوش شانسي من بود كه بتونم همتون رو ببينم -پيش اومده نرفتم سر كار 

امروز صبح مگه ديشب -خوبه امروز صبح ديدمش حالش خوب بود -جون سها حالش چطوره؟ 

 ولي من نيمه هاي شبچرا؟-نديديش؟ سياوش كه متوجه اشتباه خودش شده بود بالفاصله گفت: 

بود كه رسيدم خواب بود نتونستم باهاش حرف بزنم دلم هم نيامد بيدارش كنم پروانه با سر اشاره 

اي به بهمن كرد تا صحبتش را ششروع كند بعد از كمي مقدمه چيني بهمن رو به سياوش كرد و 

ران پسرش رو يادت كام-بله چطور مگه؟ -سياوش جان بابا اقاي ايرجي رو كه ميشناسي . -گفت: 

كامران االن موقعيت -خب به سالمتي چه كمكي از من برمياد؟ -ميخواد ازدواج كنه -بله -مياد؟ 

خونه خريدن نداره اقاي ايرجي از من خواسته اگه امكان داره طبقه باالي خونه شما رو بهشون اجاره 

شما -ت با نگراني گفت: بديم تا كامران خونه بخره سياوش كه انتظار شنيدن اين حرف را نداش

چي بگم بابا -بهشون چچي گفتيد؟ فعال هيچي نگفتم گفتم اول با تو مشورت كنم بعد بهشون بگم 

جون اون خونه فقط يه طبقه اش براي منه طبقع باال متعلق به خودتونه هر كاري دوست داريد 

از من تو اون خونه  بيشتر اون چي؟باالخره سها- بابا؟ چي ولي- …ميتونيد باهاش بكنيد ولي 

تونه اونها كه غريبه نيستند خانم كامران هم مي-استشايد دوست نداشته باشه با يه غريبه زندگي كنه 

خوب  بسيار-براي سها دوست خوبي ابشه در ثاني سها اونقدر خوب و مهربونه كه مطمئنم ميپذيره 

من كه كاري نكردم -پسرم  ممنون-اگه اون راضيه منم حرفي ندارم هر كاري دوست داريد بكنيد 

گفتم كه اونجا متعلق به شماست بعد از مدت زماني كوتاه كه انجا بود در مقابل اصرار هاي مادر كار 

را بهانه كرد و از انجا خارج شد سوار ماشين شد خود را در اينه ديد و با پوزخندي گفت:اين هم يه 

ي به سها بگي؟ ماشين را روشن كر و از نقشه ديگه اخرش ميخواي چي كار كني؟حاال چطوري ميخوا

انجا دور شدپشت در كه ايستاد نفسي تازه كرد و بعد از چند ضربه سها را در استانه در ديد با 

ميام همين تو ن-نه بيا تو -مزاحمت نيستم -سالم شب تو هم بخير -سالم شب بخير -لبخندي گفت: 

 ابي خوب- واجبه…رو بگيرم كارت داشتماخه نميخوام زياد وقتت -چرا ميترسي؟بيا -جا خوبه 

 چايي- بيارم چايي برم بشين برو-: گفت سها كه بست را در و شد داخل ميكنيم صحبت بشين

 قابلشم چاي سيني با سها بعد اي لحظه ميام االن منم برو شديتو تعارفي چقدر- بشين بيا نيخواد

واد مزاحم بشم ولي ديگه چاره اي نميخ دلم راستش ممنون- ميشه؟ سرد بفرماويد-:  گرفت قرار

پس بگو ديگه چي -نه نگران نشو چيز مهمي نيست -چي شده سياوش؟نگرانم كردي؟ -نيست 

سها متعجب شده بود اما احساس ناراحتي نميكرد بدون -بابا ميخواد باري باال مستاجر بياره -شده 
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خودشون كه چيزي -فتن؟ چرا يه مرتبه اين تصميم رو گر-هيچ نگراني با همان حالت پرسيد: 

ايرادي نداره اينجا كه مال من نيست تا بخوام براش -نميگن اما فكر مبكنم متوجه رابطه ما شدن 

تصميم بگيرمباشه هر جور خودشون صالح ميدونن اينجا هم خونه توست هر وقت دوست داري بيا 

كه بفهمند تو اين خونه چه پايين از ابطه ما خبر ندارن و اين همه نقشه ميكشن واي به حال زماني 

مخالفت نكن سياوش نذار -تو راست ميگي ولي هيچ كدوم از ما راضي به نظر نميرسيم -خبرهه 

من هم هنوز نخوردم -نه -شام خوردي؟ -باشه -چيزي بفهمند اون موقع كار برامون سختتر ميشه 

-ي براي ديدن خونه ميان هر جور دوست داري حاال ك-نه ممنون ميل به غذا ندارم -اينجا ميموني؟ 

-من كه خونه نيستم خودت كارها رو ميكني؟ -پس فردا صبح از فردا بايد شروع كنم بهتخليه باال 

اره دستت درد نكه فردا هم مرخصي هستم خودم همش رو ميارم پايين روز بعد تا امدن سها با 

نتقل كرد وقتي سها امد و همه چيز كمك اريا همه كارها را انجام داد و تمام وسايل را به طبقه پايين م

را تمام شده ديد بعد از سالم و احوال پرسي به اتاقش رفت و پس ار تعويض لباس وقتي خواست 

ا؟شام چر-سها امشب نميخواد چيزي درست كني؟ -براي تهيه غذا به اشپزخانه برود سياوش گفت: 

-ره از صبح اينجا بود براي كمك اومده بود ا-اريا؟ -اريا رفته غذا بگيره بيا بشين االن مياد -نداريم 

اينقدر كار داشتيم كه يادمون رفت غذا بخوريم به سالن رفت و مشغول -ناهار چي كار كردين؟ 

مطالعه شد با شنيدن صداي زنگ سياوش به طرف در رفت و چند دقيقه بعد با اريا برگشتاو كه از 

سالم كرد و سها با ارامش خاص هميشگي خود  امدن سها اطالعي نداشت تا او را ديد با دستپاچگي

چه حرفيه  اين-مثل اينكه خيلي به زحمت افتاديد -ممنون -سالم اقاي نيكنام خسته نباشيد -گفت: 

بفرمائيد بشينيد من وسائل شام را اماده ميكنم و به سرعت به اشپزخانه رفت و -خانم چه زحمتي؟ 

رفش نبود و مثل هميشه در افكار خود سير ميكرد و مشغول چيدن ميز شد هنگام شام سها متوجه اط

بي توجه فقط مشغول بازي با غذلي خود بود به طوري كه سياوش و اريا را كامال متوجه خود كرد 

ميبخشيد سها خانم چرا شما چيزي ميل نميكنيد؟ او كه -باالخره اريا سكوت را شكست و پرسيد: 

مثل اينكه دوست نداريدشرمنده چيزي بهتر از اين - با من هستيد؟-تازه به خود امده بود گفت: 

متشكرم همين خوبه راستش من ناهار دير -پيدا نكردم به رستورانهاي اين اطراف اشنا نيستم 

چشم اخر شب اريا انجا را ترك كرد -پس ساالد بفرمائيد -خوردم به خاطر همين االن ميل ندارم 

نم از فكر ميك-مثل اينكه حالش خوب نيست  سياوش مراقبش باش-وقتي سوارماشين شد گفت: 

-اشتباه فكر ميكني اين ناراحتي عميقه مال ديروز و امروز نيست -اينكه اومدم پايين ناراحته 

اون از دست تو ناراحت نيست از روزگار -نميدونم چي كار كنم من كه كاري به كارش ندارم 

-نميدونم چي ميشه -چيز عوض ميشه  شكايت داره ولي عيب نداره مثل روز برام روشنه كه همه
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اين حرفها چيه -نه ممنون امروز خيلي بهت زحمت دادم -نگران نباش خب ديگه كاري نداري؟ 

ياشه تو هم حسابي استراحت كن ان شبسياوش -پسر وظيفه ام بود برو بخواب كه خيلي خسته اي 

يك هفته بعد هم همسايه  در اتاقي كه براي خود مهيا ساخته بود دور از سياوش يه خواب رفت

جديدشان به منزل تازهنقا مكان كردند در همان برخورد اول به دل ان دو نشستند و سها ككه از 

تنهايي در امده بود راضي به نظر ميرسيد مثل هميشه با چهره اي شاد و خندان وارد منزل شد 

اريا لباست رو عوض - خواست براي تعويض لباس به اتاق خود برود كه ارزو صدايش كرد و گفت:

-بفرمائيد بنده در خدمتم -وقتي برگشت كنار مادرش نشست و گفت: -ردي بيا مامان كارت داره 

-كي بريم خواستگاري؟ با حيرت نگاهي به ارز .  انداخت و گفت: -بيا چاييت رو بخور تا بهت بگم 

خودت رو به اون راه  تعجب بسه همه چيز رو ميدونم بي خودي-خواستگاري؟ مادر با خنده گفت: 

ه خب هر وقت ك-بله ايشون رو گفتم -الدن؟ -نزن الدن رو ميگم اريا با خنده شيطنت باري گفت: 

اريا به خدا خيلي رو داري تا -دوست داريد هر چه زودتر بهتر ارزو در حالي كه ميخنديد گفت: 

هيچ  طوري بشينم درسته همين نميتونم كه ابد تا كنم كار چي خب- …ديروز گفتي سها حاال ميگي

كس براي من سها نميشه ولي چه ميشه كرد سياوش از هر لحاظ براي سها مناسبتر از منه اين حرف 

اگه -خب مامان حاال كي قرار ميذاري؟ -اريا انها را هم به فكر فرو برد ارزو براي تغيير فضا گگفت: 

 چرا؟تو كه االن ميگفتي هر چي- نه بهتره يه مدت صبر كنيم-اريا تصميمش جدي باشه همين فردا 

 باشه هر طور كه-اون كه جنبه شوخي داشت ولي اگه اجازه بديد صبر كنيم بهتره -زودتر بهتر 

ايرادي نداره اين بار بايد احتياط بيشتري به -دوست داري يادت باشه اين بار تو داري معطل ميكني 

 حتما -باشه فقط خوب فكرهات رو بكن -خرج بديم 

-ه بيا برو تو دفتر يكي منتظرت-بله -سها -* * بچه ها خسته نباشيد بريد استراحت كنيد * * * 

اين رو ديگه بايد از خودش بپرسي تا خوست -نه ولي چرا اينجا -اره ناراحتي؟ -بابا؟ -پدرت -كي؟ 

حركت كند سرش گيج رفت و همانجا روي صندلي نشست مهسا با نگراني كنارش نشست و گفت: 

خوام نمي-بشين برم برات ابقند بيارم -نه نه چيزي نيست احساس سر گيجه دارم -ه؟ حالت بد-

گفتم كه چيزي نيست دير كنم بابا نگران ميشه پشت -ولي حالت خوب نيست -ممنون خوب ميشم 

در اتاق كه رسيد شانه هاي سها را رها كرد و بازگشت سها بعد از مكثي نفسي تازه كرد و وارد اتاق 

چش شده؟حالش -كه از دور شاهد ان صحنه بود به سرعت به طرف مهسا رفت و گفت:  شد كامياب

چون خيلي ضعيف شده اصال به خودش -اخه چرا؟ -باز احساس سرگيجه بهش دست داده -بده؟ 

نميرسه تا دير وقت كه كار ميكنه وقتي هم كه ميره خونه يه چيزي براي سياشو درست ميكنه و شب 

 چي كار بايد كرد؟ -ولي تا صبح بيداره داره از بين ميره هم به ظاهر ميخوابه 
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نميدونم تو بد شرايطي گير كرده نه راه پس داره و نه راه پسش نه ميتونه به -چي كار بايد كرد؟ -

گذشته برگرده تا به خواسته هاش برسه و نه ميتونه با زندگي جديدش كه سرنوشت براش رقم زده 

تر به اون بيش-نقش بزرگي داري تا ميتوني بايد باهاش حرف بزني  مهسا تو اين وسط-كنار بياد 

سعي ميكنم بيشتر باهاش صحبت كنم هنگام برگشتن به -ثحبت هاي تو احتياج داره تا اروم بگيره 

ت اره خيلي ناراح-با پدرت حرف زدي؟ -خانه مهسا كه سها را بيشتر از هميشه گرفته ديد پرسيد: 

ما -چرا مگه متوجه چيزي شده؟شما ها كه .  . -ن از زندگي من از دست م-براي چي؟ -بود 

چي؟حتي اگه خودمون هم چيزي نگيم پدر و مادر كه ميفهميدند حاال پدر ادميه كه زياد بروز نميده 

تا حاال هم شانس اوردم كه خاله زياد سراغم نيومده تو فكر ميكني اومدن سياوش به طبقه پايين و 

درسته حق با توئه ولي سها اين فرصتها رو از دست نده ميتورسم بعدا -چيه؟  اجاره طبقه باال معنيش

 خودم هم ميترسم سها خياي بيشتر از بقيه -افسوسش رو بخوري 

* * * * * بعد از پرواز مدتي را در اتاق سميالتور به استراحت پرداخته بود تا اينكه همه يكي يكي 

ق سر و صداي زيادي بود هر كس چيزي ميگفت جمع انها امدند بلند شد و نشست مثل هميشه در اتا

شاد و سرزنده بود اكثرا جوان بودند كساني هم كه كمي مسن تر بودند با شادي جوانان جوان 

وش مثل هميشه سيا-چته سياوش خان تو فكري؟ -ميشدند يكي از بچه ها كنارش نشست و گفت: 

-اينطور هم كه شما ميگيد نيست -ند و گفت: لبخندي كه كامال خستگيش را نشان ميداد بر لب را

 بخور سر-چرا هست خودت خبر نداري يكي ديگر از همكاران ليوان قهوه را به دستش داد و گفت: 

پس -بايد يه استراحت حسابي بكني پرواز بعدي كيه؟ -حال ميشي پرواز خسته كننده اي داشتي 

-بيرونه االن مياد -استي اريا كو؟ حتما ر-خب پس حسابي استراحت كن -صبح  11فردا ساعت 

اين تجويز رو براي همه -ميدوني چيه سياوش بايد يه مهموني حسابي بدي تا حالت خوب بشه 

پژمان راست ميگه بايد يه -دست شما درد نكنه -براي هر كس كه حالش مثل تو باشه -ميكني؟ 

يه شب اين جمع رو مهموني بدي عروسيت كه ترسيدي كسي رو دعوت كني حداقل كه ميتوني 

اين حرفها چيه؟ اريا كه وارد اتاق شده بود -دعوت كني نترس مهمونهاي كم خرجي هستيم به خدا 

فرما اينم اريا ب-بله به حق با شماست اين پسره بايد كمي تو خرج بيافته -تا از بحث مطلع شد گفت: 

 گه اينقر خودت حرفمگه چي ميگم؟خب راست ميگن دي-تو نميتوني جلوي زبونت رو بگيري؟ -

چشم به روي چشم شب جمعه اين هفته همه مهمون من هستيد -نزدي بيچاره ها به زبون اومدن 

جدي اينقدر -اگه هم داشته بايم كنسلش ميكنيم -تشريف بياريد البته اگه پرواز نداشته باشيد 

حمود شوخي م-ارزش داره اريا خان -شكمت سيره كه ميخواي خودت رو از نون خوردن بندازي؟ 

شنبه شب تشريف بياريد  5خيلي خب -ميكنه ولي اگه پرواز هم باشه سعي ميكنم خودم رو برسونم 
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ديگه افتادي به خرج بيا از االن شونه هات رو بمالم كه بايد حسابي -بله -به صرف شام ديگه؟ -

كن  و هم بساين حرفها چيه اريا ميزني؟تشريف بياريد هيچ خرجي هم نيست . اريا ت-پياده بشي 

خداحافظ * * * * * پنج شنبه از صبح به كمك اريا مقدمات -چرا بريم -من ديگه برم نمياي؟ 

مهماني را فراهم كرد شب تا ساعت نه همه ممانها امدند طبق معمول هميشه با شوخي و سرو صدا 

د اما را فشرجمع را شاد نمودند سها كه تازه از سر كار برگشته بود پشت در ايستاد چند بار زنگ 

كسي در را باز نكرد پس با كليد در را گشود و داخل شد و به طبقه باال رفت و پشت در كه قرار 

گرفت فكر كرد كه بايد خبري باشد زنگ را چند بار فشرد و كنار پله ها رفت بعد از چند ثانيه در 

ند هم بيخبر بوئنئ براي چباز شد برگشت و اريا را ديد مدتي بود كه يكديگر را نديده بودند  .  از 

تو  سالم سها خانم بفرمائيد-سالم اقاي نيكنام -لحظه با بهت به او نگريست و با همان حالت گفت: 

 يكنمم زحمت رفع اجازتون با داري مهموني نميدونستم من راستش نيست مهم- …ميبخشيد امشب

د يد بدم خدمتتون بريميخوا هست ماشين سوئيچ بگيره رو غذاها رفته سياوش… ميكنم خواهش-

رم گفتم كه خودم مي-پس بذارين من برسونمتون -نيازي نيست خودم ميرم ممنون -خونه پدرتون 

 ردينك فراموش اينكه مثل نيكنام اقاي- …اخه درست نيست خانم جووني مثل شما اين وقت شب-

ابي مت با اعصسال به باشيد خودتون مراقب- بخير شب برميگردم كار سر از موقع همين شب هر من

كه كامال بهم ريخته بود مدتي سر خيابان قدم زد دلش نميخواست با ان حال به خانه پدرش برود 

مستاصل همان جا ايستاد ماشيني كنار پايش ايستاد و ناخود اگاه ادرس خانه مهسا را داد و به سمت 

د متعجب نگاهش خانه او حركت كرد به مقصد كه رسيد زنگ زد خود مهسا در را به رويش گشو

سالم ميذاري بيام تو؟ او را به سالن برد و گفت: -كرد سها كه تعجب مهسا را ديد با لبخندي گفت: 

ا چي شده سه-با سيني چاي وارد شد و كنار سها نشست با حيرت پرسيد: -بشين من االن ميام -

- …رفتم اما-خونه؟ تو رو خدا اين حرف رو نزن چرا نرفتي -ناراحتي برم -اينجا چي كار ميكني؟ 

 يه سياوش شدم متوجه رفتم كه خونه- شده؟ چي- اره…اتفاق- افتاده؟ ؟اتفاقي شده چي؟چيزي اما

 هاينك مثل تو پيش بيام گرفتم تصميم نيست من جاي كه اونجا ديدم خب داره مردونه مهموني

ب خو-ل ميبخشيد حا هر در- داشتن دعوت دوستانشون از يكي خونه بابا و مامان اره- نه؟ تنهايي

كردي اومدي تنها هم بودم حوصله ام سر ميرفت ببينم سياوش خودش گفت برو يا خودت اومدي؟ 

ش يعني سياو-من اصال سياوش رو نديدم اريا در رو باز كرد خيلي هم اصرار داشت كه منو برسونه -

ردي فكر نك-نه -نه؟ به اريا چي گفتي مياي اينجا يا -رفته بود غذاها رو بگيره -اصال جلو نيومد 

 نگرانت ميشن؟ 
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چرا چرند ميگي -چه حرفهايي ميزني مهسا مگه من براي اون اهميت دارم كه بخواد نگرانم بشه 

نه ندارم اگه داشتم حداقل از جريان مهموني امشب با خبر ميشدم تا -مگه ميشه نداشته باشي؟ 

خبر دادن به منو هم به خودش نداده  حداقل بدون چي كار بايد بكنم كجا بايد برم اون حتي زحمت

-رو  تو-اون وقت من با اين شرايط چي كار بايد ميكردم ؟تو بگو اين وسط كي رو مقصر ميدوني؟ 

بله سها اون تو رو كي تو خونه پيدا ميكنه كه بخواد برنامه هاش رو بهت بگه تو و سياوش در -من؟ 

دو نفر جواب سالم همديگر رو به زور ميدين عرض شبانه روز جند دقيقه همديگر رو ميبينين؟شما 

سها تو رو خدا يه كمي به فكر زندگيت باش نذارين روزها ايجوري از دستتون بره تو اين چند ماه 

نميتون -كه ازدواج كردين چه خاطره خوشي از هم دارين ؟تو بايد خودت رو با شرايط وفق بدي 

هيچ كس اجازه نداد براش -غض پاسخ داد: پس چي كار ميخواي بكني؟ با ب-هنوز هم نميتونم 

حرف بزنم هيچ كس نذاشت باهاش درد دل كنم چه بعد از ازدواج چه بعدش حتي كامياب نذاشت 

توضيح بدم مهسا من تو بد شرايطي گير افتاده بودم من با نارضايتي كامل اين كار رو كردم هنوز هم 

م چرا هيچ كس منو نميفهمه هيچ كدومشون احساس ميكنم اين من نبودم كه سر سفره عقد بله گفت

دركم نميكنن هنوز هم نميتونم به كامياب و خواسته هايي كه ميتونستم داشته باشم فكر نكنم حاال 

نو تو فكر ميكني م-چه تصميمي؟ -هم با همون تصميمي كه اجباري ازدواج كردم دارم زندگي ميكنم 

ا قراره چند وقت ديگه از هم جدا بشيم و ديگر سياوش براي چي راضي شديم با هم ازدواج كنيم م

-هق هق گريه امانش نداد مهسا كنارش نشست سر او را روي شانه اش گذاشت و با حيرت گفت: 

-سها با تو هستم سها سرش را بلند كرد و گفت: -خداي من سها راست ميگي؟ و هيچ نشنيد 

همه مخالفت كنن مهسا ازت خواهش لزومي نداشت ميترسيدم -چرا زودتر نگفتي؟ -متاسفانه بله 

كامياب اجازه نداد براش -پناه بر خدا -خواهش ميكنم -ديوونه شدي؟ -ميكنم به كسي چيزي نگو 

خدا رو شكر كه اون چيزي نميدونه فقط اميدوارم از تصميمي كه دارين منصرف بشين -توضيح بدم 

خيلي خب تو استراحت كن بلند شو -م چاره ديگه اي نداري-و گرنه خدا به داد خودتون و بقيه برسه 

 برو تو اتاق به چيزي هم فكر نكن 

* * * * * * ساعت از نيمه شب هم گذشته بود هر دو مشغول جمع اوري منزل بودند با صداي 

ماس حتما بچه ها هستند ت-يعني اين وقت شب كي ميتونه باشه؟ -تلفن سياوش متعجب پرسيد: 

خيلي خب بابا گوشي رو بردار خودش رو -ي كه زنگ نميزنن به همين زود-گرفتند تشكر كنن 

-ائيد سالم بفرم-الو سالم -بله بفرمائيد -گشت سياوش دست از كار كشيد و گوشي را برداشت 

ممنون سالم -حالتون چطوره ؟خوب هستيد خانواده خوب هستند؟ -سياوش خان منم مهسا 

ون اينجا منزل ماست سياوش كه تازه متوجه ميرسونن راستش مزاحم شدم بگم نگران سها نباشيد ا
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نه سياوش خان اين وقت شب كه -اما من فكر ميكردم هنوز سر كاره -نبود سها شده بود گفت: 

جايي باز نيست اومده بود خونه اما ديد مهمون داريد به خاطر اينكه راحت باشيد اومد به اينجا به اريا 

حالش خوب -االن حالش چطوره؟ -تشريف نداشتين  بله گويا اون موقع شما-اريا؟ -خان گفتند 

نگران -لطف كردين ممنون -نبود گفتم بره استراحت كنه گفتم با شما تماس بگيرم و اطالع بدم 

نباشيد خانمتون فردا صحيح و سالم پيش شماست من مواظبش هستم سياوش با لبخندي تلخ گفت: 

ما سالم برسونيد شب ش-يشم شب بخير خواهش ميكنم خب مزاحمتون نم-متشكرم لطف ميكنيد -

-ده؟ چي ش-دستت درد نكه -هم بخير گوشي را سر جايش گذاشت و با عصبانيت رو به اريا گفت: 

- مبزن حرف باهات ميخوام بشين بگير- چي؟ تو- …من-چرا به من نگفتي سها اومده بود خونه؟ 

ن ديگه د بگير بشي-كشيد گفت: مي فرياد كه حالي در اريا هميشگي حرفهاي همون بگي ميخواي چي

گو ب-نخير اين بار ميخوام حسابي خدمتت برسم در حالي كه سعي ميكرد خونسرد باشد گفت: 

بيا حاال -اول بشين -گوش ميكنم اريا دستي به موهايش كشيد و در حالي كه ارامتر شده بود گفت: 

خواستي جلوي مهسا كوچيكم اخه براي چي مي-من مخصوصا به تو نگفتم سها اومده -حرفت رو بزن 

نه -كني؟ميخواستي فكر كنه اينقدر بي مسئوليت هستم كه اصال متوجه نبود همسرم نشدم 

ميخواستم خودم بفهمم چقدر اين دختر برات مهمه چقدر نگرانش هستي چقدر منتظر اومدنش 

به مغزت  اطرشهستي اما متاسفانه اينقدر بيتفائتي كه فكر ميكني اون هنوز سر كاره اينقدر به خ

فشار نمياري كه بفهمي االن هيچ جا باز نيست و هيچ كس سر كار نيست اون هم يه زن تنها تو اين 

شهر به اين بزرگي و پر از ادمهاي كثيف من ميخواستم برسونمش ولي خودش نخواست سياوش 

چه  . خيلي بي فكري اگه نميخواهيش و دوسش نداري درست ولي االن نسبت بهش مسئوليت داري 

بخواي و چه نخواي بايد ازش مراقبت مكني حداقل كمي نگرانش باش وقتي ديدمش رنگ به 

صورت نداشت نميدوني دستاش چطوري ميلرزيد از دفعه قبل كه ديدمش خيلي الغر تر و نحيفتر 

اين رو ميفهمي سياوش ؟اصال -شده بود بعد در حالي كه صدايش مجددا بلندتر شده بود گفت: 

؟به من بگو ببينم در عرض شبانه روز چند بار به صورتش نگاه ميكني ؟نترس غريبه متوجه شدي

نيست محرمته نگاهش كن ازش بپرس چشه ميدوني؟اما باز هم بپرس هر دو به اميد همون روز 

 تراح خيلي رو ترانه دادن دست از تو سياوش-: گفت ارام لحني با باز و كن ولش اصال…هستين

ا سها ترك كردن كامياب رو اون داره هر روز كامياب رو ميبينه نه راه ت كني فراموش تونستي

بازگشت داره و نه جرات ادامه دادن ميترسه از هر دوتون از اينده اش از سرنوشتش مجبوره بريزه 

تو خودش تا از بين بره سياوش تو رو خدا به اندازه يه سر سوزن بهش فكر كن باور كن بهش عالقه 

ر كن سها ادمي نيست كه كسي رو مجذوي خودش نكنه اريا درست ميگفت مند ميشي بهش فك
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سياوش حتي جرات فكر كردن به سها را به خود نميداد و ميترسيد با انجام اين كار به او عالقه مند 

شود و هيچ كدام اين را نميخواستند فقط ان شب تصميم گرفت نسبت به زندگي و سها بيشتر 

 احساس مسئوليت كند . 

شب  9داي ان شب روز كاريش نبود از صبح تا زمان امدن سها سعي كرد خانه را كامال مرتب كند فر

بود كه سها امد و سياوش مشغول خواندن مجله بود .  سها از كنارش رد شد و فقط سالم كوتاهي 

 وسها من يه معذرت خواهي به ت -بله .  -كرد ولي با صداي سياوش مجبور به ايستادن شد و گفت : 

مهم نيست  .  -بابت ديشب  . معذرت مي خوام كه اون اتفاق پيش اومد .  -بابت چي ؟  -بدهكارم . 

 بعد هب اين از فقط نداره ايرادي كه گفتم - …اره  . ممنون فقط اين كه -حاال بهتون خوش گذشت ؟ 

ياوش افتاد كه س راه به و.  بگذرونم رو شب كجا بايد بار اين ببينم تا بده اطالع من به قبلش روز

نه اصال چنين قصدي نداشتم  -سها تو داري من رو تحقير مي كني ؟  -دوباره صدايش كرد و گفت : 

اشتباه فكر مي كني حاال اگه اجازه بدي مي خوام برم بخوابم خيلي  -ولي منظورت اين بود .  -. 

ر س العمل رفتار خود را دبرو شب بخير . وقتي تنها شد به فكر فرو رفتو اين بار عك -خسته ام . 

برخورد سرد سها ديد و براي اولين بار خود را سرزنش كرد كه چرا بايد مورد تمسخر سها قرار 

بگيرد . اما حرفهاي اريا هنوز در ذهنش بود بايد بيشتر به فكر او باشه تا در اينده دچار عذاب 

ي كه با سها داشت سعي وجدان نگردد . يك هفته ديگر هم گذشت و سياوش در برخوردهاي كم

مي كرد به ظاهر انطور كه خود فكر مي كرد به زندگي بيانديشد اما باز هم نتيجه اي نگرفت . يك 

مي شه  -شب سها مقابلش نشست و در حالي كه با تمام وجود سعي مي كرد ارام باشد گفت : 

براي  -م نمي كني ؟ سياوش چرا اقدا -چرا كه نه ؟ بگو  .  -خواهش كنم به حرفهام گوش كني . 

تو رو خدا خودت را به اون راه نزن . براي طالق . از اين  -دادگاه براي چي ؟  -دادگاه .  -چي ؟ 

مگه قرارمون اين  -تو چرا اينقدر رك حرف مي زني ؟  -طرز بيان سها رعشه به تنش افتاد گفت : 

ه ما تصميم نگرفتيم با اين با توهستم مگ -نبود . و چون سكوت سياوش را ديد مجددا پرسيد : 

خب پس اين تاخير به  -چرا چرا حق با توئه  .  -شرايط خواسته پدر و مادرامون رو قبول كنيم ؟ 

بعد از جدايي مي خواي  -خاطر چيه ؟ سياوش من ديگه نمي تونم ادامه بدم . تو به من قول دادي . 

قل تكليفم معلومه . بعد با حالت جدي تري هر كاري بكنم بهتر از اين زندگيه .  حدا -چه كار كني ؟ 

م لطف مي كني .  مي ر -نه نه نشدم .  باشه از فردا اقدام مي كنم .  -نكنه پشيمون شدي ؟  -گفت : 

 بخوابم شب بخير  . 

********* دستش را زير سرش گذاشته بود و از پنجره بيرون را تماشا مي كرد و كامال در فكر 

كري چيه خيلي تو ف -ان با تكان شانه اش به خود امد و برگشت و اريا را ديد  . فرو رفته بود كه ناگه
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هيچي داشتم فكر مي  -سالم دوباره چت شده ؟  -سالم تويي ؟  -؟ نفس عميقي كشيد وگفت : 

ا چه عجب باالخره شما با هم  -با سها  .  -با كي ؟  -به حرفهاي ديشب .  -به چي ؟  -كردم  . 

از جدايي مي گفت . بايد  -نه چي گفت :  -چه صحبتي مي دوني چي بهم گفت؟  -صحبت كردين . 

من يادم  -من فكر مي كردم يادش رفته . تو چي ؟  -اره .  -هنوز هم تو فكرشه .  -اقدام كنم . 

 -نرفته بود اصال اين پيشنهاد خودم بود ولي فكر نمي كنم االن وقتش باشه . به زمان نياز دارم . 

حاال مي گي چكار كنم ؟ اريا بلند شد وشروع به قدم  -مق . تو هم با اين پيشنهاد دادنت . پسره اح

اره براي  -سياوش تو شماره ي مهسا رو داري ؟  -زدن كرد ناگهان فكري به ذهنش رسيد و گفت : 

 لتو به سها بگو كه مشغو -گفتم كه اره . ولي چه فكري كردي ؟  -داري يا نه ؟  -چي مي خواي ؟ 

 -ا ؟! م -نه ولي تو اينجوري بهش بگو . بقيه كارها با ما .  -يعني اقدام كنم ؟  -انجام كارها هستي  . 

به نظر تو سها درباره ي  -اره ديگه من و مهسا نگران هيچ چيز نباش .  خودمون درستش مي كنيم . 

 -رو درست مي كنم . نگران اون هم نباش  .  خودم همه چيز  -اين موضوع به مهسا چيزي گفته ؟ 

پس فهميدي چي گفتم . به سها بگو كه اقدام كردي تا چند وقت ديگه هم زمان دادگاه تونه  -باشه . 

نمي خواي چيزي بهم بگي ؟  -بعدا مي فهمي .  -چرا ؟  -فقط يادت باشه زمان دادگاه رو زود بگي . 

ه ب -به چي ؟  -دت راضي هستي ؟ حاال بگو ببينم خو -خيلي خب .  -بعدا همه چيز رو مي گم .  -

تو  -نمي دونم . سر دو راهي موندم . از يه طرف خانواده هامون از يك طرف خودمون .  -جدايي  . 

گفتم كه  -پس چرا الن مردد موندي ؟  -اره چطور مگه ؟  -اون لحظه اين پيشنهاد رو جدي دادي ؟ 

خيلي خب پسر بلند شو بريم  .  -ه گفت : خودم هم موندم كه چكار كنم . اريا با لبخندي زيركان

 -نه چطور مگه ؟  -تو چيزي گفتي ؟  -برو سر خودت رو شيره بمال .  -خودتي . و زير لب گفت : 

ضولي ف -چه كاري ؟  -گفتم بلند شو بريم كه امروز خيلي كار دارم .  -احساس كردم چيزي گفتي  . 

روز ام -پس سعادت نصيبت شده .  -ه به تنه تو  . اره تازه تنه امخورد -؟ سياوش خنديد و گفت: 

 -از دايي جنابعالي .  -از كي ؟  -قراره وقت بگيرم  .  -چه اتفاقي ؟  -قراره يك اتفاق مهم بيفته . 

پس  -مي خوايم قرار خواستگاري بذاريم .  -دايي من از كي تا حاال مهم شده كه من خبر ندارم ؟ 

بله  . ما مثل بعضي ها نيستيم كه سر دو راهي گير لفتاده باشه   -؟  باالخره تصميم خودت رو گرفتي

نمي دونم اما فكر  -حاال چرا الدن ؟  -.  راهمون رو انتخاب مي كنيم و مي ريم جلو . الهي به اميد تو 

راستش رو بگو دوستش داري يا اينكه مي خواي يه جوري خودت  -مي كنم الدن براي من مناسبه . 

فقط اميدوارم بهت جواب مثبت بده   -نه احساس خاصي بهش پيدا كردم .  -يالي بزني  . رو به بي خ

ه ولي باش -بسه ديگه انقدر از خودت تعريف نكن .  -خيلي هم دلش بخواد  . پسر به اين خوبي !  -. 
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 به همه چيز اميدوارم . دستش را به روي شانه سياوش -چي رو ؟  -سياوش يه چيزي رو مي دوني ؟ 

 سياوش جان هميشه توكلت به خدا باشه .  -گذاشت و صحبتش را اينگونه تمام كرد . 

****************  شب بعد از تماسي كه با مهسا داشت قراري را براي عصر روز بعد 

 -سالم مي بخشيد دير شد .  -گذاشت .  در پارك منتظر مهسا بود كه باالخره او امد و گفت : 

اختيار داريد اقاي نيكنام فقط نمي دونيد  -ي خوام از اين كه مزاحمتون شدم . خواهش مي كنم عذر م

از ديشب تا به حال چقدر نگرانم .  نمي دونم چه كار داريد ولي حدس مي زنم درباره ي سها و 

مشكل كه خيلي وقته پيش اومده .   -مشكلي پيش اومده ؟  -درست حدس زديد .  -سياوش باشه . 

زياد وقتتون رو نمي گيرم حتما  -من حاضرم .  -ياري خدا و كمك شما حلش كنم . من مي خوام با 

خب اگه اجازه بدين برسونمتون . تو راه با هم صحبت مي كنيم . شما  -بله .  -از سر كار مي يائيد . 

هر طور ميل شماست . در راه  -هم دير به خونه نمي رسيد .  راستش اينجا هم جاي مناسبي نيست . 

حقيقتش من مزاحم شدم چون در اين مدت متوجه شدم كه شما به سها خام خيلي  -يا گفت: ار

خب پس از  -كامال .  -نزديك هستيد البد از همه ي مسايل ايشون هم باخبريد درست مي گم ؟ 

بله مي دونم اون  -مسئله جدايي رو مي گم .  -كدوم تصميم ؟  -جريان تصميم بچه ها با خبريد . 

سها خونه مونبود برام گفت اما از من خواست درباره اش با هيچ كس صحبت نكنم اما شما شبي كه 

پس باالخره تصميمشون جدي شد .  -سياوش بهم گفت البته از همون اول .  -از كجا مطلع شدين ؟ 

بله ولي فعال قصدشو نداره دليلش رو نمي دونم ولي  -ولي پيشنهاد از طرف خود سياوش بوده  .  -

چيزهايي حدس مي زنم خودش مي گه مي خواد كمي زمان بگذره تا بتونه مقابل خانواده اش از يه 

خودش دفاع كنه  .  در هر حال اين سهاست كه اصرار به انجام اين كار داره من هم ديدم حاال كه 

سياوش راضي نيست فرصت خوبيه براي اينكه يه جوري اين مسئله رو منتفي كنيم تا هم سياوش 

 يدمفهم وقتي هم من راستش حتما - ؟ كنيد مي كمكم … فراموش كنه هم سها البته اميدوارمكامال

 هم با ود اين ازدواج.   باشه داشته رو كاري چنين انجام تصميم سها نداشتم انتظار شدم شوكه خيلي

ا سها ب يلي من كنيد باور كردند قبول شرط اين به دونستم نمي اما بود منتظره غير خيلي من براي

حرف مي زنم ولي هيچ فايده اي نداره . نمي دونم چي تو فكرشه .  شما مطمين باشيد من هر كاري 

از دستم بر بياد انجام مي دم تا شايد وضع بهتر بشه .  به قول شما حاال كه يكيشون مردد مونده 

شغول انجام ه ممن به سياوشگفتم كه به سها بگه ك -فرصت مناسبيه حاال بفرماييد چه كار كنيم ؟ 

ه  خب من -نه .  ولي اينجور بگه  .  -يعني اين كار رو بكنه !  -كارهاست تا اون كمي اروم بگيره . 

فعال هيچي اما چند روزي كه مونده به وقت دادگاه به يه نحوي يه برنامه توي يكي  -كار بايد بكنم ؟ 

اما اقاي  -اون نتونه برنامه رو بهم بزنه . از شهرستان ها ترتيب بديد كه سها از اينجا دور باشه .  تا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 4  

 

بله مي دونم ولي شما باالخره توي  -نيكنام اجراي برنامه كه دست ما نيست بايد از خودمون بخوان . 

 -.  باشه سعي خودم رو مي كنم -اين كار هستيد مي تونيد يه جوري تداركات اين برنامه رو ببينيد . 

اگه اين بار كسي  -ي وقت دادگاه مي گذره كسي هم نمي ره . هيچ -بعدش چي ميشه ؟  -ممنون . 

 خدا كنه اينطور كه مي گيد باشه  .  -نره تا بعدا هم همه چيز حل مي شه .  من مطمينم . 

 *********** 

ممنون چه عجب يادي من كردي  -خوبم تو خوبي ؟  -سالم الدن جان چطوري ؟  -الو سالم سها .  -

نه عزيزم اينطور نيست سرم  -تو هستم . اين شماييد كه ترك همه رو كردين  . من هميشه ياد  -؟ 

همه خوبند سالم مي  -خيلي شلوغه  . خب حاال بگو ببينم دايي چطورند ؟زن دايي خوب هستند ؟ 

اين  -رسونند راستش سها جان تلفن كردم ببينم امروز اه خونه هستي چند ساعتي مزاحمت بشم  . 

نه امشب نمي ياد .  نامه گذاشته مثل اينكه شب پرواز  -سياوش نيست  .  -ا هستم  . حرفها چيه ؟ بي

نه  -الدن به مامان بگو كه شب پيشم مي موني  .  -خب پس من تا يك ساعت ديگه مي يام .  -داره . 

 كني تعارف بخواي اگه - …اخه -اين حرفها چيه دختر منتظرم .  -سها جان مزاحمت نمي شم . 

باشه پس فعال خداحافظ . بعد از ظهر سها كنار  -راي حرف زدن كم مي ياريم ها زود بيا . ب وقت

 -اره .  -گفتي شب مي موني ؟  -ممنون .  -خيلي خوش اومدي الدن جان .  -الدن نشست و گفت : 

نه سها جان ممنون  -خوب كردي خيلي تنها بودم  .  چرا چيزي نمي خوري بذار برات پوست بكنم . 

 -چي شده ؟ مثل هميشه نيستي .  -ي خورم .  من امشب مزاحمت شدم تا كمي با هم حرف بزنيم . م

تمشب موضوع منو فراموش كن از خودت بگو مثل اينكه از يه چيزي نگران  -تازه مثل تو شدم . 

سها تو چقدر درباره ي  -چي مي خواي بگي ادن ؟  -اره هم نگرانم هم مي ترسم .  -هستي  . 

زياد ني شناسمش  .  اما تا اونجايي كه مي دونم پسر خوبيه من با ارزو  -ش شناخت داري ؟ سياو

 -خيلي برخورد داشتم اون هم دختر خوبيه . كال خانواده ي مورد قبولي داره  .  حاال چطور مگه ؟ 

ي ؟ ك تبريك مي گم خيلي خوشحالم كردي  .  -اره .  -راست مي گي ؟!  -قراره بيان خواستگاري  . 

 مباركه عزيزم .  پس ديگه چرا نگراني ؟  -فردا شب .  -

هست حتما هست نگران هيچ چيز  -نمي دونم اريا همون مردي هست كه من انتظار دارم يا نه ؟  -

چند بار كه با هم مالقات داشته باشين مي شناسيش . بايد -سها من زياد نمي شناسمش .  -نباش  . 

ختري رو انتخاب كرده تو هم مطمين باش هيچ وقت پشيمون نمي شي . به اريا تبريك بگم خوب د

من بايد كامال فكر كنم بايد زياد باهاش حرف بزنم  -حاال مي خواي چه جوابي بدي ؟  -اميدوارم .  -

كار درستي مي كني توكلت به خدا باشه اگه قسمت تو به اريا باشه هيچ چيز نمي تونه اين وصلت  -. 

سها تو كه  -خدا رو چه ديدي شايد در كمتر از يك ماه همه چيز به خوبي تموم شد . رو بهم بزنه . 
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قرار شد درباره ي من صحبت  -به قسمت اعتقاد داري پس چرا قسمت خودت رو اعتقاد نداري ؟ 

نشه ولي جوابت رو مي دم دارم به همه چيز اعتقاد پيدا مي كنم .  فعال سرنوشت من اينجوري رقم 

 -اميدوارم براي برقراري عشق و محبت بينتون دير نشه .  -صبر كرد ديد چي ميشه .  خورده بايد

ممنون عزيزم . و همانطور كه سها مي گفت شد . مراسم ازدواج الدن و اريا در عرض چند هفته 

انجام شد .  درباره تمامي مسايل به توافق رسيدند . شب ازدواج انها هم يكي از رويايي ترين شبها 

. الدن در لباس سپيد عروسي بسيار زيبا شده بود . اريا هم از شيك پوشي و جذابيت هميشگي بود 

خود مورد تعريف و تمجيد خاص و عام بود . زوج مناسبي به نظر مي رسيدند و از تمام لحاظ ناسب 

د وهم .  ان شب همه حضور داشتند حتي كامياب حضور اين چند نفر سها را كامال در فكر فرو برده ب

. او هيچ عالقه اي به اريا نداشت . در زمان تجدش متوجه ابراز عالقه او به خود شده بود اما وجود 

كامياب اين انديشه را از او سلب كرده بود كه حتي براي مدت كوتاهي بتواند به اريا فكر كند .  

دو .  انتخاب هر  ازدواج او با يكي از عزيزانش بهتر قبول داشت ارزويش همين بود .  خوشبختي هر

دوي انها درست و به جا بود سها از اين بابت خوشحال بود كه اريا توانسته او را فراموش كند و به 

شخصديگري بيانديشد و همين براي او كافي بود . اما كامياب چطور ؟ او را چگونه مي توانست 

ا اينده حال بايد صبر مي كرد ت خوشبخت ببيند ايا با فرد ديگر يا همانطور به انتظار نشسته .  در هر

همه چيز را روشن سازد .  ان شب سياوش از همه چشمگير تر بود .  هنوز هم خيلي ها حسرت 

داشتنش را مي كشيدند پس چرا حس حسادت سها برانگيخته نمي شد ؟! چرا به خود از داشتنچنين 

ا ونجابتش سخني مي گفتند بهمسري نمي باليد . براي خودش نيز مهم نبود كه ديگران از زيبايي 

انكه مانند هميشه كامال ساده بود و نيز همانند روزهاي پيش رنگ پريده و بيمار گونه اما از 

زيباييشچيزي كم نشده بود حتي به قول خيلي ها او اينگونه زيباتر به نظر مي رسيد اما گوشش از ان 

ار خود غوطه ور بود .  پدر و مادرش هم حرفها پر بود و به هيچ كدام توجهي نشان نمي داد و در افك

كه خود را مسبب تمام مسايل مي دانستند تنها مي توانستند ساكت بماند و دعا كنند كه اوضاع بهتر 

شود اين ميان تنها پروانه بود كه از كرده خود پشيمان به نظر نمي رسيد . اما در باطن فقط دعا مي 

ا مطرح كردن نقشه هاي متفاوت ان دو را به هم نزديك كرد تا وضع اينگونه نماند سعي مي كرد ب

سازد .  همه منتظر اينده بودند و هر كس به نوبه ي خود نگران اما همه به غير از سها شاد بودند . 

به هر دوتون  -اخر شب هنگام خداحافظي زماني كه مقابل الدن و اريا ايستاد با لبخندي گفت : 

خيلي متشكرم سها خانم . لطف  -ممنون سها جان .  -ت بشين . تبريك مي گم .  اميدوارم خوشبخ

با وجود  -چشم خيالتون راحت .  -اريا خان هواي اين الدن خانم ما رو داشته باشين ها .  -دارين . 

چشم مرسي سها  -شما همه نگراني ها برطرف مي شه .  الدن جان شما هم قدر اريا خان رو بدون . 
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وظيفه ام بود . ارزوي عروسي هر دوتون رو داشتم خوشبخت بشين .  -نونم . جان از اينكه اومدي مم

رم . متشك -منم تبريك مي گم  . اميدوارم خوشبخت بشين .  -سياوش هم نزديكتر امد و گفت :  -

مثل اين كه فراموش كردي من به خاطر تونيومدم به  -سياوش با اومدنت خيلي خوشحالم كردي .  -

مي دونستم خيلي بي معرفتي . و هر سه خنديدند در ميان خنده  -اومدم . خاطر دختر داييم 

نه بابا شوخي كردم به خاطر هر دوتون اومدم .  اگر الدن دختر دايي منه  . تو هم  -سياوشگفت : 

 -.  بشين عاقل هم شما …انشاا -ممنون سياوش جان .  -يكي از بهترين هاي زندگيم هستي . 

درباره ي  -فردا يه كار مهم باهات دارم  .  -نه .  -دروغ مي گم ؟  -يستي  . ن بردار دست هم امشب

شما دو نفر در گوش هم چي مي  -اره  .  -تنهايي ؟  -خيلي خب خونه منتظرتم .  -دادگاه  .  -چي ؟ 

الدن اين همسرت خيلي خوبه .  -هيچي الدن جان مي بخشيد .  -گيد .  چرا اينقدر پچ پچ مي كنيد ؟ 

سياوش از تو انتظار نداشتم . اريا اصال  -دست شما درد نكنه .  -ط يه مقدار مغزش مشكل داره . فق

شوخي كردم .   -صد در صد . سياوش با خنده گفت :  -مطميني  .  -هم اينطور كه مي گي نيست . 

 .   رخب ديگه بيشتر از اي وقتتون رو نمي گيرم . بازم مي گم اميدوارم خوشبخت بشين شب به خي

خب نظرت  -كامياب مشغول جمع اوري اوراق روي ميزش بود كه مهسا مقابل ميز ايستاد و گفت : 

متاسفانه فعال نه . قول مي دم به موقعش همه چيز رو برات  -اخه من نبايد چيزي بدونم .  -چيه ؟ 

م هش مي كنخوا -اما من چطوري مي تونم تو اين فرصت كم ترتيب ماموريت بدم ؟  -تعريف كنم . 

كامياب هر طور مي توني اين كار رو بكن .  مطمين باش همه اين برنامه ها به نفع سهاست . كامياب 

يالت خ -سعي خودم رو مي كنم . فقط اميدوارم دليلت قانع كننده باشه  .  -كمي فكر كرد و گفت : 

ريزي اين ماموريت و تو سالن تمرين  . فقط ازت مي خوام از طرح  -خود سها كجاست ؟  -راحت . 

خب من ديگه برم . خيلي كار دارم . كنار در كه رسيد  -باشه حتما .  -علتش سها چيزي نفهمه  . 

فقط يه چيزي بگم ما هر كاري كه براي تداوم زندگي اين دوتا الزم باشه بايد انجام بديم .  -گفت : 

مي كرد برنامه ريزي ماموريت براي با اين حرف مهسا كامياب به فكر فر .  رفت . تا ان لحظه فكر 

تغيير روحيه سهاست . كمي به قضيه مشكوك شد .  خيلي دلش مي خواست از جريان مطلع شود .  

نگران بود .  اما مهسا به او اطمينان داده بود كه اين كار فقط به خاطر سهاست . پس مي بايست اين 

در يكي از سالنهاي شيراز به اجرا گذارد .  كار را مي كرد . ظرف مدت دو روز موفق شد برنامه اي 

وقتي تمرين به پايان رسيد قضيه را عنوان كردو از همه ي بازيگران نمايش دعوت به عمل اورد و 

روز پرواز را اعالم كرد سها كه تا ان لحظه از جريان خبري نداشت بعد از انكه كامياب به طرف 

ي گفتم كه م -ياب قضيه اين ماموريت چيه ؟ كام -دفترش حركت كرد به سمتش دويد و گفت : 

من هم مثل تو تعجب كردم  .  -ولي چرا يك مرتبه .  قرار نبود بريم .  -خوايم بريم براي اجرا . 
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 خب -.  ندارم مشكلي اره اره …من -ولي برنامه اينطوري شد ديگه  . حاال تو امادگي داري ديگه ؟ 

 كاري نداشته باشي  .  فردا پس براي كه كن اماده رو خودت پس

 ***************** 

شب مشغول تهيه غذا بود كه سياوش را در چهار چوب در ديد او كه مدتي انجا ايستاده بود .  با 

متوجه شدن سها نسبت به حضورش سالم كرد و مثل هميشه كامال خشك و رسمي جوابش را شنيد  . 

يا سها يه دقيقه ب -كه مشغول كار بود گفت : داخل شد و پشت ميز نشست و بعد از مدتي به سها 

اگه ميشه بيا بشين . دست از كار كشيد و مقابلش  -گوش مي كنم بگو .  -بشين كارت دارم . 

را چ -اره .  -پس فردا .  -چهارشنبه نوبت دادگاست . اماده باش .  -بفرماييد .  -نشست و گفت : 

 …اخه -يست .  اون موقع برامون وقت تعيين كردن . چه ايرادي داره . دست من كه ن -اون موقع ؟ 

 -.  نرو خب -.  شدم متوجه صبح امروز.   ماموريت - ؟ كجايي -.  نيستم من - ؟ چي اخه - …اخه

 من از حال هر در -.  كردند گروه هاي بچه مسول منو متاسفانه.   نيست درست نرم اگه.    شه نمي

برگه دادگاه كجاست ؟ سياوش كه با  -رش رو به من بده .   خب حتما بياي توني مي اگه بود گفتن

شنيدن اين پرسش دست و پايش را گم كرده بود سعي كرد خونسرديش را حفظ كند  . سپس 

 -.  دو روز پيش -كي به دستت رسيد ؟  -تو محل كارم جاش گذاشتم يادم رفت بيارمش .  -گفت : 

دو روز پيش من نبودم  . يه روز هم شما سر كار بوديد . براي اين كه  -و حاال داري به من ميگي  . 

تو  -حق با توئه  .  ببينم حاال جاش امن هست يا نه ؟تو ديد كسي نباشه  .  -كوتاهي از بنده نيست . 

تا  -كمدم گذاشتم  . خيالت راحت باشه  . تو فقط بايد خبر اومدن يا نبودنت رو به من بدي همين  . 

ت مي دم . صبح روز بعد وقتي به محل كارش رسيد يكراست راه اتاق فردا شب خبرش رو به

كامياب را در پيشگرفت  . اما كسي را انجا نيافت زماني كه خواست خارج شود او را ديد كه به طرف 

چيه سها  -اتاقشمي امد بعد از سالم و صبح بخير در حالي كه كامياب پشت ميزشمي نشست گفت : 

كاري برام پيش امده بايد برم جايي .  -چرا ؟!  -مي شه من نيام ماموريت ؟  -چا اينقدر كالفه اي ؟ 

اگه من نيام چي ميشه ؟ خب تو و مهسا كه هستين   -چه كاري مهم تر از اين ؟سها ما بايد بريم  .  -

ولي كامياب من كار  -ناسالمتي تو مدير گروه و سر پرست بچه ها هستي  . مگه ميشه نياي ؟  -. 

 اين ببينم - …ولي -هر كاري داري باشه براي بعد اين كار مهمتر از همه است .  -ري دارم . مهم ت

.   داشتمن خبر ديشب تا هم خودم -:  گفت سردرگمي با سها ؟ بود پيشنيومده ديروز تا كه كاريه چه

صال ا حالت -.  برم خوام مي ممنون -.  بشين بگير -:  گفت لبخندي با و ايستاد مقابلش كامياب

دونم  كامياب نمي -وقتي نشست گفت :  -خوب نيست  . بشين اينجوري كه نمي توني كار كني  . 

نمي دونم  -چيه ؟احساس مي كنم دارم به هدفم مي سم اما باز هم نمي دونم چرا اينجوري ميشه  . 
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 هر كسي چي شده .  دلم هم نمي خواد بدونم ولي تو همين قدر بدون كه هر پيشامدي كه تو زندگي

پيش مياد قسمته  . شايد صالح تو تو اومدن به اين سفر باشه  . بدون انكه حرفي بزند از اتاق خارج 

شد و به صحبت هاي كامياب فكر كرد . وقتي هم كه موضوع را با مهسا تعريف كرد او هم با صحبت 

را اماده كرد و  هايش سها را ارام به امدن تشويق كرد  . شب وقتي سياوش به منزل امد شام او

كجا  -فردا نمي تونم بيام .  -چرا ؟!  -من متاسفم .  -بله  .  -سياوش ؟  -مقابلش گذاشت و گفت : 

نه ولي ماموريتم . بهت كه گفتم هر كاري كردم اجازه ندادند  -نظرت عوض شده ؟  -دادگاه  .  -؟ 

 ادي نداره  . باشه براي يه وقتاير -نرم مجبورم بايد برم  . سياوش بعد از سكوتي سنگين گفت : 

ه كه بشين .  معلوم -ميل ندارم .  -ديگه ببينم چكار مي تونم بكنم  .  حاال بشين شامت رو بخور  . 

گرسنه اي  . فردا هم كه زياد كار داري  . پشت ميز نشست و مشغول غذا خوردن شد  . كامال در 

مراحل موافق همه چيز بود و تمام حرفهاي او را  فكر فرو رفته بود كه چرا سياوش تا به حال در تمام

قبول داشت به همين راحتي در مقابل نيامدن او به دادگاه ارام گرفت با خود گفت بايد از جريان 

مطلع شوم . و ترجيح داد اين كار را به بعد موكول كند . روز بعد به همراه گروه راهي سفر شد .  

ي اتفاقات گذشته به ميان ايد  .  يكي از خصلتهايش در  بدون اين كه هيچ گونه صحبتي درباره

زندگي اين بود كه در زندگي هميشه خوددار بود اوهيچ گاه مسايل كار و درس را با مسايل شخصي 

تداخل نمي داد و هميشه سعي مي كرد در محيط كارشهماني باشد كه ديگران دوست داشتند .  شاد 

د اما سعي مي كرد غصه هايش را به تنهاي تحمل كند و و سرزنده  .  هر چند برايش مشكل بو

ديگران را نگران نكند  . اما در ميان نزديكانش كه با مشكالت او اشنايي داشتند قضيه را طور 

ديگري مي پنداشتند وبراي از بين بردن مشكالت وكمك به او از هيچ كاري كوتاهي نمي كردند  .  

ين روحيه به ظاهر شادش بود كه اعضا گروه را فعال مي ساخت  در ان سفر هم سها همانگونه بود و ا

 . 

اگه شب تنهاي بيا بريم خونه ما   -***************** در راه خانه اريا رو به سياوش گفت : 

تو  پس -امشب بيمارستانه  .  -كجاست ؟  -بيا بريم  .  الدن هم نيست  .  -ممنون مي رم خونه  .  -. 

هر  -تشكر .  -مثل تو نه خدا نكنه من مثل تو اين قدر بي احساس باشم .  - هم مثل من شدي  .

چيزي نمي توني بگي  . يعني حرفحق  -چي به تو بگم ؟  -وقت خالف گفتم حق اعتراض داري  . 

 -ره  . ا -رفت  .  -نه تو بيا بريم منم تنهام  .  -جواب نداره كه بدي حاال بگو ببينم مي ياي يا نه ؟ 

 -قسمت اول نقشه امون عملي شد  . تا بعدش هم خدا بزرگه انشاهلل كه حل ميشه  .  خب پس

اميدوارم . بعد از يك هفته وقتي همه چيز به دست فراموشي سپرده شد سها از سفر بازگشت  .  به 

خانه كه رسيد كسي نبود  . يكراست به اتاق رفت و وسايلش را انجا گذاشت كه متوجه نامه سياوش 
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يز كنار تخت شد .  ان را برداشت و شروع به خواندن كرد و متوجه شد او هم به ماموريت دو روي م

روزه رفته  .  وقتي تاريخ نامه را ديد فهميد كه ان روز صبح نوشته شده است  . به فكر فرو رفت كه 

او از  سياوش از كجا مي دانسته او همان شب باز مي گردد . هر چه فكر كرد به ياد نياورد كه به

امدنش چيزي گفته باشد  . پس او از كجا مي دانست كه سها امده ؟ سعي كرد فراموش كند به حمام 

رفت وسپس از خستگي به تختخواب رفت و سريع خوابش برد . صبح وقتي به سر كار رفت هيچ 

كس نبود  . در دفترش مشغول خواندن نمايشنامه جديدي بود كه در اتاق باز شد و مهسا داخل 

 -خوبم  .  ديشب حسابي استراحت كردي يا نه ؟  -سالم چطوري ؟  -سالم صبح بخير  .  -گرديد  . 

 نه اينطور نيست . ديشب حسابي -هر چند براي تو يك ساعت خواب هم كلي استراحته .  -تقريبا  . 

ته  يت نامه گذاشاره سياوش رفته مامور -تنها بودي ؟  -خوابيدم .  تا حاال اينطوري نخوابيده بودم  . 

چيزي كه براي من جاي سوال شده اينه كه از كجا مي دونسته ن  -به سالمتي سفرش بي خطر  .  -. 

اخه تو نامه نوشته بود شب كه اومدي من نيستم  .  تازه تاريخ ديروز  -چطور ؟  -ديشب مي يام  .   

كه همش كنار شما بودم خانم  . من  -هم پاي نامه بود  . ببينم مهسا تو كه باهاش تماس نداشتي ؟ 

نخير از اين خبرها نيست  .  سها خانم سياوش به فكرته خودت خبر نداري  .   سها با پوزخندي 

حاال ميگي نه  .  خودت بعدا مي  -چه كسي ؟! سياوش تو هم حرفهايي مي زني مهسا  .  -گفت : 

لن تمرين  .  راستي كامياب هنوز بلند شو دير شد فكر مي كنم بچه ها اومدن بريم سا -فهمي  . 

داشتم روي نمايش نامه جديد كار مي  -نه امروز ديرتر مي ياد گفت جايي كار داره  .  -نيومده ؟ 

همين امروز و فردا اين كارو  -خب پس شروع كن ديگه  .  -كنم مي خوام شروع كنم به نوشتن . 

خود نيز براي مطرح كردن كار روي  مي كنم  . بعد از تمرين وقتي به بازيگران استراحت داد

نمايشنامه جديد به طرف دفتر كامياب به راه افتاد  . پشت در كه ايستاد صداي گفتگوي دو نفر را 

شنيد  . بعد از چند ضربه و با شنيدن كلمه بفرماييد در را باز كرد و داخل شد  .  با تعجب بسيار از 

گرمي شنيد  . جلوتر رفت و روبرو استاد نشست و  انچه كه ديده بو سالم كرد مانند هميشه جواب

تاد اختيار داريد اس -ما كه مثل شاگردامون بي معرفت نيستيم  .  -شما كجا ؟ اينجا كجا ؟  -گفت : 

 نه -.   هستيم كجا حداقل ببينيد تا گيريد نمي ما از سراغي كه - …باور كنيد انقدر گرفتارم كه

و روزي ميشه  د -بود كه با مادرتون رفتيد اهواز كي برگشتيد ؟  گفته كامياب راستش نيست اينطور

ادر لطف كرديد  .  م -گفتم بيام ببينمتون  . ببينم چكار مي كنيد ؟  -چي شد ياد ما كرديد ؟  -. 

نه مامان پيش اقوام هستند  . من هم  -ايشون هم اومدند ؟  -خوب هستند  .    -حالشون چطوره ؟ 

 -خب پس از ين به بعد از حضور شما بهره مي گيريم  .    -ه بود برگشتم  . چون مرخصيم تموم شد

تو كه خودت ه  -استاد قول داده كنارمون بمونه  . ما به وجودش احتياج داريم  .  -من در خدمتم  . 
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خانم كريمي كجاست ؟  -اختيار داريد بالخره من هم شاگرد شما بودم  .  -پا استادي كامياب جان  . 

راستي خانم راستين فراموش كردم تبريك بگم  . اميدوارم خوشبخت  -يش بچه ها الن مي ياد  . پ -

 -ممنون استاد  .  لطف دارين  . كامياب نگاهي به سها و سپس به رامين انداخت و گفت :  -بشين  . 

م خب خدا رو شكر  .  ما كه سعادت نداشتيم عروسي شما بياي -خوشبخت هستند رامين جان  . 

انشاهلل عروسي كامياب . با شنيدن اين جمله سها سرش را پايين انداخت و دردي عجيب را در قلبش 

احساس كرد .  كامياب كه كامال متوجه او بود از روي تاسف و نگراني سرس تكان داد كه از ديد 

تاه ورامين پنهان نماند  . سها هم كه حس مي كرد فضاي اتاق برايش سنگين است بعد از مدتي ك

اصال فكر نمي كردم قضيه تا اين حد  -عذرخواهي كرد و خارج شد  . بعد از رفتن او رامين گفت : 

اخه چرا ؟  -از اينم جدي تره  . از وقتي ازدواج كرده از اين رو به اون رو شده  .  -جدي باشه  . 

ع دلشه  . وضع اره خيلي اون كه بده اوضا -اينجوري كه ميگي اوضاع خونه زندگيش كه خوبه  . 

زندگيش خيلي هم خوبه سها يه كاري مي كنه بد جلوه كنه يعني مي دوني مدام به خودش تلقين مي 

ما تا حاال هر كاري از دستمون بر مي يومد كرديم از اين به بعد  -خب شما كمكش كنيد  .  -كنه  . 

 - .  تو نه …ناختم نه اون اين اون سهايي نبود كه من مي ش -هم از هيچ كاري كوتاهي نمي كنيم  . 

 هاس كه ساله يك به نزديك ؟ بيام كوتاه بايد چرا ؟ كامياب چرا -.   بيا كوتاه خدا ترو جان رامين

 شتشبرگ اميد به خواي مي كي تا داده زندگي تشكيل ناخواسته يا خواسته شده معلوم تكليفش

الخره بايد به فكر ازدواج هم باشي با -.   راحتترم طوري همين من -.   باش خودت فكر ؟به بشيني

همين االن  -االن اصال امادگيش رو ندارم باشه بعدا در موردش با هم صحبت مي كنيم  .  -يا نه ؟ 

موقعيت مناسبه  . بهتره ب فكر پدر و مادرت هم باشي  . اونا هم اونجا همش به فكر تو هستند . 

ها رو از دست دادي هيچ كس ديگه اي هم نمي نگرانتند .  ازت مي خوام بيشتر فكر كني درسته س

تونه جاش رو بگيره  . ولي دختر خوب هم زياده بگردي پيداش مي كني  . كامياب پوزخندي زد و 

كامياب جان فكر االن نيستي فكر اينده باش كه افسوس  -هيچ نگفت اما رامين همچنان ادامه داد : 

ه  . به تنهايي عادت كردم من به جاي يه ادم با ازدواج من دير نمي ش -گذشته ات رو نخوري  . 

تنهايي دارم زندگي مي كنم از زندگيم هم راضي هستم  . اما چشم قول مي دم فكر كنم .  به شرط 

يادته يه روز مي گفتي دلم از شما جوونها  -اي بابا از من گذشت  .  -اين كه تو هم اين كارو بكني  . 

گفتي هر وقت بخواي مي توني ازدواج كني  .  يادت رفت ؟ديدي  جوونتره .  پسچي شد ؟ يادته مي

 - …تو هم همون دردي رو داري كه من دارم رامين سرم كاله نذار كه من مي دونم تو هم بعد از 

 رامين.   داري دوست جور هر -.   شده فراموشم چيز همه تازه.   كن بس خدا ترو كن بس كامياب

خدا بگم چكارت نكنه دختر  . ببين با اين دلهاي  -مانده بود گفت :  خيره اي نقطه به كه حالي در
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تقصير از اون نبود گناه از ما بود كه دل بستيم . وبعد از سر جايش بلند شد و  -عاشق چه كردي ؟! 

رامين ازت خواهش مي كنم همه چيز رو  -پشت پنجره ايستاد  . پس از كمي سكوت كامياب گفت : 

ولي موفق  -هشت ماهه كه تمام سعي ام همين بود  .  -تو مي توني ؟  -ني  . همين االن فراموش ك

درسته ولي بازم تالش خودم رو مي كنم هم به خاطر خودم هم به خاطر سها .  اون بايد به  -نشدي  . 

فكر زندگيش باشه  . سياوش پسر خوبيه مي تونه خوشبختش كنه من مطمينم كه دوستش داره ولي 

به  -به چي ؟  -چيزي وجود داره كه عالقه اش رو بروز نمي ده  . اما خيلي اميدوارم  . نمي دونم چه 

كامياب باور كن ازدواج تو هم مي  -اين كه وضع همين طور نمي مونه حتما همه چيز عوض ميشه . 

 تونه موثر باشه اگه اين كارو بكني القل سها كمي از فكرش كم ميشه .  باور كن راست مي گم . 

از احوالپرسيهاي شما خانم   -الو سالم مامان جان حالتون چطوره ؟  -***************** *

چقدر كار ميكني دختر به فكر زندگيت  -به خدا خيلي سرم شلوغه وقت هيچ كاري رو ندارم  .  -. 

خوب بگو  -خوبه سالم مي رسونه  .  -سياوش حالش چطوره ؟  -هستم مامان جون .  -هم باش . 

ت به خدا راس -كم دروغ بگو  .  -من هميشه به فكر شما هستم  .  -م چي شد كه ياد ما كردي ؟ ببين

سها جان مامان ترو خدا كمي  -ميگم  . دارم روي نمايشنامه جديد كار مي كنم تمام وقتم رو گرفته  . 

ن كه دارم ايبراي  -مامان شما چرا فكر مي كنيد نيستم ؟  -بيشتر به فكر شوهرت و زندگيت باش . 

شما نمي خواد نگران اون باشيد  .  -مي بينم چطور خودت رو وقف كار كردي  . بيچاره سياوش . 

دخترم اون مرده بايد كار كنه  .  من نمي گم تو هم بي كار  -سياوش هم دست كمي از من نداره  . 

مثل هميشه  چشم گفتنت -چشم مامان جون چشم .  -باش ولي كمتر دور خودت رو شلوغ كن  . 

بگو به جون مامان .  -نه قول مي دم باور كنيد قول مي دم كمي از كارم كمكنم  .  -نباشه سها جان  . 

چشم به جون  -اينطوري خيالم راحتتر  .  -چرا قسم بخورم مامان جون گفتم كه قول مي دم .  -

ال خيالم راحت شد خدا حا -كه بيشتر به فكر زندگيم باشم  .  -كه چي ؟  -مامان قول مي دم  . 

د سالم اونا هم خوبن -ممنون حاال بگيد ببينم بابا و ساناز چطورند ؟  -عاقبتت رو بخير كنه دختر  . 

خدا رو شكر  .  مامان جون اگه  -اره عزيزم  .  -ساناز حالش چطوره بهتر شد ؟  -مي رسونند . 

مواظب خودتون  -باشه عزيزم  .  -. ديگه كاري ندارين مزاحمتون نمي شم به همه سالم برسونيد  

چشم خداحافظ .  -نه به سياوش سالم برسون  .  -كاري ندارين ؟  -تو هم همينطور  .  -هم باشيد  . 

خدانگهدار . با انكه اين بار قسمي خورده بود كه براي ان ارزش قايل بود نمي توانست از كارش  -

ودش هم به كارهاي منزل مي رسيد  .  اما غافل از انكه كم كند اما تا انجا كه توان داشت هم به كار خ

منظور مادر چيز ديگري بود  .  منظور سودابه نيازهاي عاطفي سياوش بود و محبت سها به او  .  و 

سها در فكر خوراك سياوش .  در اين ميان هركسي به نوبه ي خود براي از بين بردن مشكل انها 
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متوجه نبود سها بود  .  تنها چيزي كه بايد او را به فكر وا مي  تالش مي كرد اما باز تنها كسي كه

داشت زمان بود كه بارها همه از ان صحبت به ميان كشيده بودند و خواسته بودند همه چيز را به 

 دست زمان بسپارد  . 

 ***************** 

 به جاي سها ميز چيده وارد منزل كه شد مثل هميشه با سكوت رو به رو شد  . به اشپزخانه كه رفت

شده را ديد وقتي به اتاق رفت سها را ديد كه همانطور مشغول نوشتن به خواب رفته است  . به طرف 

تخت رفت و پتو را برداشت و روي او كشيد  .  بعد از تعويض لباس با بي حوصلگي شام مختصري 

خاست با ديدن پتو كمي خورد و تز خستگي بسيار به خواب رفت .  صبح زود كه سها از خواب بر

تعجب كرد بلند شد و خانه را گشت و متوجه شد كه سياوش به خانه امده و همان جاي هميشگي به 

خواب رفته  .  بدون هيچ اعتنايي به وجود سياوشسريع اماده شد و از منزل خارج شد  . تنها كاري كه 

ر ماشين اريا كه چهره در هم كرد همانند هميشه اماده كردن ميز صبحانه بود  . بعد از ظهر د

ته پسكي حالت رو گرف -من چيزيم نيست  .  -چته سياوش باز چي شده ؟  -سياوش را ديد پرسيد : 

 -خب به تو چه ؟  -سرش خيلي شلوغه خودشرو خيلي درگير كرده  .  -سها؟! چطور ؟  -سها  .  -؟ 

نه اخه فقط تو ادمي و تمام  -م باشي ؟ اوه اقا رو باش .  ببينم مگه تو بلدي نگران ه -نگرانشم  . 

خودش بايد به  -خب چرا ازش نمي خواي كه كارش رو كم كنه ؟  -خصوصيات ادمها رو داري  . 

ون ا -چطوري ؟  -خب امتحان كن .  -فكر باشه  .  تو فكر كردي اگه من بهشبگم قبول مي كنه  . 

سها كر مي كنه اگه فقط غذام اماده باشه  -طوري كه فكر مي كني درسته  . شايد نتيجه بگيري  . 

خب مگه به نظر تو غير از  -لباسهام تميز باشن و خونه مرتب وظيفه خودش رو كامل انجام داده  . 

ن قضيه من و الد -اريا ترو خدا بس كن  .  ببينم تو هم از الدن فقط چنين توقعاتي داري ؟  -اينه ؟ 

احساس داريم  . مثل دو نفر كوه يخ نيستيم كه هيچ به فكر  حداقل ما -چه فرقي ؟  -فرق مي كنه  . 

چه عجب به فكر افتادي  -مي گي چكار كنم ؟  -لحظاتي كه داره همين طور هدر مي ره نباشيم  . 

اگه من يا هر كس ديگه بهت  -حاال بگو از كجا بايد شروع كنم ؟  -فهميدي كه بايد شروع كني  . 

فايده نداره  .  سيا تو خودت بايد شروع كني از هر جايي كه مي  خط بديم و مدام كوكت كنيم كه

دوني نتيجه داره  . تو هر طور كه بوده بيشتر از ما كه اطرافت هستيم با سها زندگي كردي تو بايد 

ببيني چه چيزي باعث خوشحالي يا ناراحتي يا دلگرمي و افسردگيش مي شه  .  سياوش تو خودت 

بازي  .  البد اونم بشه بازي گردون من  . كم بيرون كار مي كنه تو  -اشي  . بايد اغازگر اين بازي ب

از اين حرفها گذشته هنوز هم دير نشده  . ماهي رو هر وقت از اب  -خونه هم ادامه اش بدم . 

 ياار سوال از زده سياوشحيرت ؟ كردي پيدا عالقه بهش -.   بله - سياوش؟ …بگيري تازه است 
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كله شق يك دنده كي مي خوا  -نه  .  -با قاطعيتي خاص اما ناشناخته گفت :  چطور نشد متوجه

درست بشي ؟ پايش را روي پدال گاز گذاشت وبدون هيچ گفتگوي ديگري به سمت فرودگاه 

 حركت كرد  . 

براي فرار از غم غروب هنگام براي عالج بغض عصر هنگام خورشيد را گرفتم در قفسي گذاشتم در 

شه روز باشد بي غرور و بي دلگير نگاه خورشيد را غم گرفت صورتش خون مرده شد اتاقم تا همي

چون غروب و من باورم شد غم من بغض من و همه دلتنگيهاي من همه از اسارت است نه از غروب 

 . 

 -سالم .  -در حال خواندن تابلو بود كه در باز شد و كامياب به اتاق امد برگشت و با لبخندي گفت : 

نه تازه اومدم .  داشتم اين تابلو رو مي خوندم .  شعر زيبايي  -مي بخشيد خيلي معطل شدي ؟  سالم

يه شاعر گمنام  .  ديدم شعر زيبايي داره گرفتمش شايد شاعري معروف باشه   -بود شاعرش كيه ؟ 

 -ينه ندارم . .  شايد هم نه .  اخه مي دوني  . من زياد به شعر عالقه ندارم . اطالعاتي هم تو اين زم

ئه ولي درسته حق با تو -ولي چون وصف حالت بود گرفتيش نه ؟ كامياب بعد از سكوتي تلخ گفت : 

چرا فكر مي كني كار من  -درباره سها ؟  -بهتره فراموش كنيد .  من كار مهمي باهات داشتم . 

 -ن چيز ديگه اي نبوده . خب براي اين كه تا به حال جز اي -هميشه با تو راجع به كار يا سها باشه ؟ 

سها كجاست ؟ مهسا  -خب من گوش مي كنم  .  بفرماييد  .  -اما اين بار موضوع چيز ديگه است  . 

پوزخندي زد و گفت : رفت خونه  .  من هم مي خواستم برم اما چون كارم داشتي اين بود كه موندم . 

ن مي خواستم درباره موضوع مهمي راستش م -حاال مي فرماييد چكارم داري ؟  -خوب كردي  .  -

راحت باش گوش مي كنم  .  -نمي دونم چطوري بايد بگم ؟  -برو سر اصل مطلب .  -صحبت كنم  . 

 ؟ كني مي ازدواج من با - ؟ چي من اگه - …تو اگه …اگه …بگم …حقيقتش مي خواستم بگم -

رخواست غير منتظره اي بود  . د.  بود افتاده شماره به نفسش.   چرخيد مهسا سر دور اتاق ناگهان

هيچ جوابي براي گفتن نداشت . لحظاتي همانطور در سكوت و ابهام گذشت . در همان زمان 

فكرهاي مختلفي از ذهن مهسا مي گذشت فكر سها فكر خودش فكر كامياب برخوردهايي كه تا به 

ذهنش محو نمي شد رو به او حال با او داشته فكر اين كه چرا كاميابي كه تا به ان لحظه فكر سها از 

اورده  .   مي دانست خيلي خوب مي دانست كامياب نه حاال نه هيچ وقت ديگري نمي تواند سها را 

فراموش كند او با خاطرات سها زنده بود و نفس مي كشيد و مي توانست زندگي كند . اگر يك روز 

د زنده نيست . نمي توانست اين او را حتي در محل كار و با همين مالقاتهاي كوتاه و رسمي نبين

درخواست را قبول كند . هم به خاطر وضعيت كامياب وهمبه خاطر سهايي كه سالهاي زيادي از 

زندگيش را با او گذرانده بود و به او به چشم يك خواهر مي نگريست . فكر مي كرد اگر اين كار را 
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اخر عمر او را نمي بخشد نه نمي  بكند در حق سها خيانت بزرگي كرده  .  مي پنداشت كه سها تا

توانست تن به اين ازدواج دهد . نمي توانست به همسري مردي درايد كه از وقتي او را شناخته چشم 

و گوش و حواسش به دنبال سها بوده و قلبش نوز هم در گرو اوست  . به حرف امد و با تمام نيرويي 

تونم  نمي -چرا ؟!  -نه اقاي صالحي نمي تونم .  -كه سعي مي كرد داشته باشد با صدايي ارام گفت : 

اما من بايد بدونم يا نه ؟ ناگهان مانند تيره از كمان رها شده  -.  خواهش مي كنم ادامه نده . 

اگه دوست داري بدوني پس گوش كن .  -برخاست و مقابل كامياب ايستاد و با خشمي اشكار گفت : 

رش رو داره با خاطرات كس ديگه اي سر مي كنه زير يه من نمي تونم با مردي كه تمام لحظات عم

سقف زندگي كنم . از طرفي ديگه هنوز سر سوزني انسان دوستي يا به قول شما مردها معرفت تو 

وجودم پيدا ميشه كه به يكي از نزديكترين افراد زندگيم از پشت خنجر نزنم . اون وقت سها فكر 

مشكالت زندگيش و كنار اومدن با سياوش به خاطر  مي كنه تمام نصايح من براي برطرف كردن

خودم بوده از من خواه چنين كاري بكنم شما هم براي شروع زندگي مشتركتون بگردين دنبال 

شخصي كه از اتفاقات گذشته بي اطالع باشه  . و بعد از اتاق خارج و در را پشت سرش محكم به هم 

ود با عصبانيت خودكار خود را روي ميز كوبيد و زد . كامياب كه از تقاضاي خودش پشيمان شده ب

لعنتي .  عجب غلطي كردم .  خدا كنه به سها حرفي نزنه . خدا لعنتت نكنه رامين همش  -گفت : 

تقصير تو بود . خبر مرگم داشتم زندگيمو مي كردم . ببين چه جوري زندگيمو به هم ريخت . شب 

از دست او عصبي بود اما سعي كرد خود را خونسرد نزديك خانه ماشين رامين را كه ديد با انكه 

چرا  چته؟ -سالم .  -سالم شب بخير  .  -نشان دهد وقتي از ماشين پياده شد كنارش رفت و گفت : 

 -از پيشنهاد جنابعالي  .  -از چي انقدر ناراحتي ؟  -نمي دونم .  -انقدر پكري ؟ با طعنه جواب داد : 

خيلي خب حاال بفرماييد باال بقيه  -همه چيز رو به هم ريختي  .  هيچي  .  -مگه من چي گفتم ؟ 

صحبتهامون رو اونجا ادامه مي ديم . مدام در حال قدم زدن بود و مقابل چشمان رامين كه كامال 

خونسرد نشسته و دست را زير سرش گذاشته و او را تماشا مي كرد رامين كه خسته شده بود با 

چرا مي توني بشين با هم  -نمي دونم .  -شما خيال نداري بشيني  .  -همان چهره خونسرد گفت : 

تو كه نمي دوني امروز چه اتفاقي افتاد .  -چه صحبتي ؟همه چيز خراب شده ؟  -صحبت مي كنيم . 

خيلي كار اشتباهي كردي .  حاال بگير بشين  -از اداره تا خونه همش خودم رو سرزنش مي كنم . 

با  -بفرماييد  .  با نشستن كاري درست ميشه  .  -ي چشمام رژه رفتي  . سرم گيج رفت از بس جلو

تعريف كن ببينم امروز چه اتفاقي  -خب پس چي كار كنم ؟  -راه رفتن هم كاري از پيش نمي ره  . 

ا مي گفت تو داري با ياد سه -چرا ؟  -تا به مهسا گفتم مثل صاعقه زده ها پريد به جونم .  -افتاده ؟ 

مي كني  .  من نمي تونم با چنين ادمي زندگي كنم نمي تونم به سها خيات كنم . چه مي دونم زندگي 
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همون طوري كه بايد مي گفتم مثل بقيه  -مگه تو چه جوري بهش گفتي  .  -از اين جور حرفها  . 

 -.  شما بهتر بلد بودي مي رفتي مي گفتي -البد طرز گفتنت اشتباه بوده .  -خواستگاريها ديگه  . 

و من كه قصدش -ببين كامياب ان تو اول تكليفت رو با دلت روشن كن بعد برو خواستگاري  . 

من نمي  -من هم مي خواستم تو با اين كار سها رو فراموش كني  .  -نداشتم تو هولم دادي جلو . 

دگي نتونم سها رو فراموش كنم . نه حاال و نه صد سال ديگه تا وقتي نفس مي كشم با خاطراتش ز

مي كنم . اينو خوب به ياد داشته باشيد اقا اگر هم مي خوام ازدواج كنم همش به خاطر سهاست .  به 

خاطر پدر و مادرم به خاطر حل همه مشكالتيه كه الن پيش اومده .  ) واه واه حاال انگار سها چه تحفه 

يه شناخت بيشتري دارم  . چه مي دونم باالخره روي اون نسبت به بق -حاال چرا مهسا ؟  -اي هست ( 

ببين كامياب تو همش داري ميگي سها . حتي علت  -مهسا كسيه كه با سها رابطه خوبي داره . 

ازدواجت با مهسا رابطه اون با سهاست . خب معلومه اينطوري موفق نمي شي . مي دونمنمي توني 

 .  اگه اين كارو نكنيفراموشش كني ولي بهتره حداقل اينطوري وانمود كني كه فراموشش كردي  

با  -بفرماييد  .  -زندگي براي خودت غير قابل تحمل ميشه  . اگه يه چيزي بگم گوش مي كني ؟ 

اگه اين كارو بكني هم  -باز شما نظر دادي ؟  -خود سها صحبت كن اون بفرست خواستگاري  .   

اره تو تا حدودي عوض مهسا مي فهمه كه در مورد هر دو حدسش اشتباه فكر كرده . هم نظرش درب

هيچ اتفاقي هم نمي افته  .  -من چه جوري به سها بگم برو برا خواستگاري اون هم از كي  .  -ميشه . 

ممكنه ناراحت بشه كه اين هم طبيعيه ولي به خاطر عالقه اي كه به تو و مهسا داره اين كارو مي كنه .  

ه خاطر سها  .  همه منتظر تصميم تو هستند . سخته ولي اين كار رو بكن به خاطر همه .  به خصوص ب

با اين كار تو سها هم بيشتر به فكر زندگيش و سياوش مي افته كامياب اين كار رو بكن . و كامياب 

 فقط در سكوت به حرفهايش گوش مي داد . 

مهسا . با شنيدن صداي مهسا  -كيه ؟  -سها بيا تلفن كارت داره .  -****************** 

چرا صدات مي  -چيزي نيست  .  -مهسا چي شده ؟  -به دلش راه پيدا كرد . با دلهره پرسيد : ترس 

م مگه من ادم نيست -اخه چرا ؟  -گفتم كه چيزي نيست كمي دلم گرفته بود گريه كردم .  -لرزه ؟ 

تو نمي شناسيش . بگذريم تماس  -از دست كي ناراحت شدي ؟  -نبايد از كسي دلگير بشم  . 

ما كه تا امروز عصر با هم بوديم  .   -نگرانت شده بودم .  -من خوبم .  -تم حالت رو بپرسم . گرف

 -درباره نمايشنامه جديدي كه تو داري روشكار مي كني بود .  -راستي كامياب چه كارت داشت ؟ 

يگه د دارم بازنويسيش مي كنم  . -براي انتخاب بازيگران بود تا كجا پيشرفتي ؟  -چي مي گفت ؟ 

داره تموم ميشه . بايد فردا با كامياب درباره اش صحبت كنم . فكر مي كنم كار خوبي بشه  . 

درسته .  خب ديگه مزاحمت نمي شم  . فردا مي  -مخصوصا كه اين بار استاد هم كنارمون هست  . 
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هم مواظب  تو -خيلي خب سالم برسون .  -اره مي يارم .  -نمايشنامه رو .  -چي رو  .  -يارمش . 

خودت باش اينقدر هم گرفته نباش .  من كه نمي دونم چي شده  .  ولي اميدوار باش  . همه چيز حل 

 ميشه  . 

ممنون  .  خداحافظ . بعد از قطع تلفن بر سر ميز پذيرايي برگشت .  سياوش هم انجا مشغول  - -

رد اما هيچ نگفت .  سها كامال مطالعه روزنامه همان روز بود .  چهره متفكر سها ا ديد و نگاهشك

نگران مهسا شده بود زيرا هيچ گاه او را اين چنين ناراحت و غمگين نديده بود  . با خود گفت فردا 

حتما به هر نحوي كه شده علت ناراحتي اش را خواهم فهميد و باز مشغول نوشتن بقيه نمايشنامه شد 

و تكان دادن بي دليل صندلي توسط سياوش هم  .  فكر مهسا و نوشتن بدجور ذهن او را پر كرده بود

دلي مي شه اينقدر اين صن -به شدت با اعصابش بازي مي كرد تا اينكه صبرش لبريز شد و گفت : 

رو تكون ندي ؟ سياوش كه تازه متوجه شده بود عذرخواهي كوتاهي كرد و باز مشغول خواندن شد .  

لند تري تكرار شد  . سها چند بار سياوش را اما اين سكوت مدت زيادي طول نكشيد وبا صداي ب

نگاه كرد شايد ساكت شود اما هر بار متوجه بي توجهي او به اطرافش مي شد و كامال دريافته بود كه 

بدون هيچ منظوري اين كار را مي كند  .  دوباره عصباني تر از قبل گفت : سياوش خواهش مي كنم .  

اما دست خودم نيست  . عادتماينه وقتي مطالعه مي كنم من اعصابم بهم مي ريزه  . مي بخشيد 

براي همينه هر وقت كه بهمن خان رو مي  -صندلي تكون بخوره  . سها با لبخندي تمسخر بار گفت : 

ن درسته تو خونه ما هيچ كس از اي -ديدم يك صندلي شكسته يا پشت ماشينش بود يا زير بغلش . 

ي خوام اسايش داشته باشم تو اين خونه اين همه صندلي مي شه اما من م -كار من در اسايش نبود . 

د اين من باي -اينجا راحتترم .  تو كارت رو بكن سعي مي كنم ديگه تكون ندم .  -بري جاي ديگه  . 

باشه تو كارت رو بكن .  -نمايشنامه رو فردا تحويل بدم . ازت خواهش مي كنم بزار تمومش كنم . 

مفرما شد  .  اما مجددا بعد از چند دقيقه صداي صندلي بلند شد  . با اين باز براي مدتي سكوت حك

فرق كه اين بار صدا بلندتر به گوشمي رسيد . سها ديگر تحملش تمام شده بود برخاست و با فرياد 

آه اعصابم خورد شد از دست تو خوب اگه عادت به ان كار داري بلند شو برو  -بسيار بلندي گفت : 

همه نوشته هام خراب شد نفهميدم چي نوشتم  . صداي بلند سها به اندازه اي برايسياوش  تو اتاقت  .

غيرمنتظره بود كه در همان حالت تكان خوردن ناگهاناز ترس از پشت نقش زمين شد  .  سها تا اين 

لحظه را ديد نمي دانست نگران باشد يا بخندد از چهره سياوش و ديدن او در ان حالت خند ه اش 

فته بود . سرش را به زير انداخت خنده كوتاهي كرد اما براي انكه او متوجه نشود به طرفش رفت گر

چي شده ؟ سياوش براي انكه درد خود را اشكار نسازد با همان حالت جدي بلند شد و  -و پرسيد : 

د يچيزي نيست خانم يك لحظه موندم اين صدا چط . ري از حنجره شما خارج شد ؟ بفرماي -گفت : 
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اين كار رو همون اول بايد مي كردي كه كار به اينجا نمي  -كارتون رو بكنيد من مي رم تو اتاق . 

بله حق باشماست  . با حرص روزنامه را برداشت و بعد از چشم غره اي به سها به طرف  -كشيد  . 

 دلم اتاقش رفت و در را محكم پشت سرش بست  . سها در حالي كه مي خنديد گفت حقت بود . 

خنك شد تا تو باشي حرص منو در نياري  . صندلي را بلند كرد و سرجايش گذاشت  .  باز به نوشتن 

پرداخت  .  هر چند لحظه يك بار ياد نقش برزمين شدن سياوش مي افتاد  .  خنده كوتاهي مي كرد 

ر از ه ديگو باز مشغول كارش مي شد .   اين كار سها به قدري براي سياوش عصباني كننده بود ك

اتاقش بيرون نيامد و پشت در بسته اتاق عصباني از صداي بلند سها كه هنوز در گوششبود حرص 

 مي خورد و خود را سرزنش مي كرد . 

ضبط كنار تخت را كه هميشه نوار مورد عالقه سها در ان بود روشن كرد با صداي خواننده به ياد 

هره سها يك لحظه از جلوي چشمش دور نمي شد .  همان روزهاي خوشي كه با او داشت افتاد  . چ

عكس او را از كشوي ميزش دراورد .  عكس او را از كشوي ميزش دراورد و مشغول تماشاي چهره 

جذاب و دلنشين با ان لبخنده زيبا شد .  كار هر شب او تا صبح همين بود عكس را روي ميزش 

كرد و با خواننده اهنگ زمزمه مي كرد .  چند  گذاشت و همانطور كه روي تخت مي خوابيد او را نگاه

قطره اشك مهمان تنهايي او شد  . نمي دانست چه كار بايد كرد بر سر دو راهي مانده بود چهره 

مهسا و سها از جلوي چشمش دور نمي شد ند .  تمام نگرانيش از اين بابت بود كه مبادا مهسا 

ها با ذره ذره وجودش اميخته شده بود . براي فراموش موضوع را با او در ميان گذاشته باشد  . ياد س

كردنش هر راهي را امتحان كرده و نتيجه نديده بود . انگيزه ازدواج براي او فقط عالقه مند كردن 

سها به زندگيش بود از زماني كه سها را شناخته بود تا به ان لحظه تمام كارهايش فقط و فقط به 

بازي تقدير ايمان اورده بود و كامال دانسته بود كه قسمت هر كسي خاطر سها بود . حتي ازدواج به 

هر چه باشد همان خواهد شد .  اما مهسا چه ؟ دلش نمي خواست او را نيز وارد اين بازي كند با خود 

پنداشته بود اگر كسي را براي زندگي برگزيند مهساخواهد بود همانطور كه گفته بود اين كار هم 

امين راست مي گفت بايد با سها صحبت كند تا او پيش قدم شود  . با اين كار شايد براي سها بود .  ر

مهسا از تصميمش منصرف گردد و به كامياب فكر كند اما اگر قرار است با او ازدواج كند بايد به او 

عالقه مند شود ياد سها چيزي نبود كه از خاطر او بيرون رود اما براي دوام زندگيش بايد او را 

يشه در نهانخانه دل گذارد و هيچ چيز را اشكار نسازد . اما ايا مهسا او را خواهد پذيرفت ؟ صبح هم

روز بعد وقتي به دفتر كارش رسيد هر دو امده و در دفتر منتظرش بودند سالمي كرد و پشت ميزش 

ري به قدنشست .  از همان بدو ورود متوجه بي اعتنايي مهسا نسبت به خود شده بود  . اين رفتار 

شديد بود كه سها را هم متوجه خود ساخت  . او تمام حواسش به هر دوي انها بود و مي ديد كه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 8  

 

كامياب چطور ارام و رسمتي تر از هميشه با او صحبت مي كند مهسا هم فقط با كلمات كوتاه جوابش 

سط مهسا و را مي دهد  . درباره نمايشنامه و چگونگي شروع ان صحبت شد و انتخاب بازيگران تو

كار تمرين انها به عهده سها گذاشته شد .  بعد از پايان گفتگو مهسا به عذرخواهي كوتاهي اكتفا كرد 

و به سرعت از اتاق خارج شد .   بعد از رفتنش سها به كامياب در همان حالتي كه به در خيره مانده 

اخه  -نه چطور مگه ؟  -؟  گفتم چيزي شده -چي گفتي ؟  -كامياب اتفاقي افتاده ؟  -بود گفت : 

از جانب من كه هيچ اتفاقي رخ نداده  . شايد مهسا از  -امروز هم مهسا هم تو مثل هميشه نيستيد  . 

از  چيزي رو -بله .  -كامياب ؟  -نمي دونم .  -اما اون فقط با تو سرسنگين بود  .  -چيزي ناراحته ؟ 

اجازه ميدي به  -از رفتارت حدس مي زنم .  -چرا اين فكر رو مي كني ؟  -من مخفي ميكني ؟ 

باشه بعدا همه چيز رو برات توضيح ميدم   -پس يه چيز هست  .  -موقعش همه چيز رو برات بگم ؟ 

هر طور كه ميل توئه من حرفي ندارم هر جور راحتي  . خب ديگه من برم  .  كارها همين  -.  باشه  . 

 بيام زود ميكنم سعي - ؟ گردي مي بر كي …خبر نذارفقط من رو بي  -طور مونده كاري نداري ؟ 

 من اب تماس يه گرفتي رو اجازه -.  بدن انجام رو كارم زود كنه خدا.   بشم معطل چقدر داره بستگي

 .  سالمت به -.   حافظ خدا فعال باشه -.   بگير

به طرف  ***************** با ديدن ميوه و شيريني روي ميز پذيرايي كمي تعجب كرد  .

 -چكار داري مي كني ؟  -اشپزخانه رفت وقتي سياوش را در حال درست كردن شربت ديد پرسيد : 

كي  -مامان و خاله  .  -كي قراره بياد ؟  -مهمون داريم  .  -سالم چه خبره ؟  -سالم  .  اومدي  . 

ي خب خيل -ره  . ا -همه هستند ؟  -يه ساعتي ميشه گفتند ميان يه سري بزنن .  -تماس گرفتن ؟ 

من برم اماده بشم . مشغول شانه زدن موهايش بود كه صداي زنگ برخاست به سرعت اماده و از 

م ما چه عجب سها خان -اتاق خارج شد با گرمي به استقبال مهمانان رفت وقتي نشست پروانه گفت : 

. به سرعت به خواهش مي كنم خاله جون من سعادت ندارم   -بالخره شما رو زيارت كرديم  . 

وده هميشه حرفهاش به طعنه شبيه ب -اشپزخانه رفت و وقتي سيني شربت را برداشت با خود گفت : 

 -خدا رحم كنه خدايا امشب رو به خير بگذرون  . بعد از تعارف كنار ساناز نشست و با خنده گفت : 

از احوال  بچه روش نميشه بگه -مرسي سها جون خوبم  .  -چطوري خواهر كوچولوي من ؟ 

دروغ كه نگفتم  .  زنگ زدم  -شما كه گفتيد خاله جون حرف دل همه رو زديد  .  -پرسيهاي شما  . 

 تهش …كه بگم امشب مي يام اينجا سياوش گفت هنوز نيومدي خونه  . مي دوني ساعت چند بود ؟

خونه است  تو مال زن -.   كارم سر ساعت اين تا شب هر من نيست چيزي كه اين خب -.  .  شب

خيلي  -اگه هم مي خواد كار كنه بايد حداقل سر ساعت مشخص خون باشه قبل از شوهرش  . 

ممنون خاله جون من نياز به راهنمايي ندارم  . تا با چشم غره مادرش روبه رو گشت حرفش را ادامه 
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 گرفتاريها حلگفتم يه بچه اگه بياد تمام اين  -چي ؟!!  -يه بچه  .  -نداد در عوض پروانه گفت : 

خاله جون چرا دلتون مي خواد ارامش منو  -چرا دارين  .  -ولي ما كه گرفتاري نداريم  .  -ميشه  . 

منظورم بچه نبود ببينيد خاله جون من هيچ نيازي  -بچه بيشتر به ادم ارامش مي ده  .  -بهم بزنيد؟ 

سها جان مادر اروم باش  -بدم  .  به داشتن بچه ندارم  .  دلم مي خواد همينطوري زندگيم رو ادامه

مامان جون من كاري ندارم كه خاله ام حر ف خوب زد يا نه  .  من  -خاله ات كه حرف بدي نزد  . 

مي گم دلم مي خواد اون جوري كه دلم مي خواد زندگي كنم  . دوست ندارم ديگران بيشتر از اين 

من كه  -ت پروانه كه جو را انطور ديد گفت : برام تصميم گيري كنند  . وبعد بلند شد و به اتاقش رف

چه  -بله خانم جان شما حرف بدي نزديد ولي االن موقعيت مناسب نبود  .  -حرف بدي نمي زنم . 

پروانه خانم اگه حمل بر گستاخي من  -كار كنم ؟ نمي تونم زندگي پسرم رو اين طوري ببينم  . 

شكي كه بهش وارد شده مونده  .  بايد بهش زمان داد . نكنيد بايد بگم سها حال خوبي نداره هنوز تو 

ولي  -پروانه خواهش مي كنم حق با پرويز خانه  .  -ولي اخه چه شكي ؟مگه ما چه كار كرديم ؟  -

 چشم پرويز خان  . سياوش -سياوش خان بلند شو برو سها رو بيار  .  -براي من قضيه خيلي جديه  . 

شد و  بفرمائيد  . وارد -سها مي تونم بيام تو ؟  -ه به در زد و گفت : پشت در اتاق ايستاد و چند ضرب

مي دونم نبايد اين حرف ها زده مي شد  .   -در را بست و به سها كه پشت پنجره ايستاده بود گفت : 

ي تا ك -من از طرف مادرم عذر مي خوام  .  حاال بيا بريم بيرون  . سها مقابلش قرار گرفت و گفت : 

سها االن موقع اين حرف ها نيست بعدا با هم  -ي مدام از جانب مادرت عذرخواهي كني ؟ مي خوا

ببين سياوش اين رو خوب تو گوشت فرو كن من دلم نمي خواد كسي تو  -صحبت مي كنيم  . 

زندگيم دخالت كنه  . همون يه بار برام بس بود  .  از دست اين افكار كهنه و قديمي مادرت خسته 

 -از نامگذاري تو فاميل . اين هم از تصميم گيريشون راجع به بنده ديگه كالفه شدم  .  شدم  . اون

پدرامون كه گناهي نكردن  .   -مي دونم حق با توئه  .  حاال بيا بيرون زشته  . اونا مهمون ما هستند  . 

جور شد  خب -.   اگه تكليفمون روشن مي شد كار به اينجا ها نمي كشيد -بي احتراميه  .  بيا بريم . 

خيلي خب حاال بيا  -ازت مي خوام دوباره اقدام كني  . اين بار هر طور شده مي يام  .  -تو نيومدي  . 

ياوش  باز هم س -بله  .  حاال بيا بريم  . وقتي به جمع بازگشت پروانه گفت :  -قول ميدي ؟  -بريم  . 

خب زن و شوهر اند خواهر  -فش گوشكرد  . .  معلومه خيلي به هم عالقه دارند كه اينجوري به حر

مي تونن بيشتر از اين هم  -هستند معلومه  .  -جون اميدوارم روز به روز خوشبخت تر بشين  . 

مامان جون خواهش مي كنم مي شه  -باشند . سيامك كه كنار مادرش نشسته بود زير لب گفت : 

ه پا نكن  .  اين بار پروانه به ناچار سكوت كوتاه بيايد  . سها حالش خوب نيست  . ترو خدا اشوب ب

كرد و ديگر هيچ نگفت  .  هنگام خداحافظي بهمن به خاطر اتفاقات پيش امده عذرخواهي كرد  .   
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  تو خودت رو ناراحت نكن -پدر و مادر سها وقتي كنارش ايستادند بعد از دلداري دادن به او گفتند : 

راست ميگه  . تو كه اخالق خالت رو مي دوني سها جان ناراحت بابات  -. فقط به زندگيت فكر كن  . 

 -چشم  .  -يه خورده هم به خودت برس داري از پا در مي ياي  .  -نگران نباشيد  .  -نباش  .   

سالم به خانم خوبم   -خداحافظ  . *******************  -نه به سالمت  .  -كاري نداري ؟ 

درسته   -ن ببينمامشب از اشپزخونتون بوي هيچ غذاي لذيذي نمي ياد . ممنو -سال خسته نباشي .  -. 

براي اين كه تعطيله در عوض از اشپزخونه تمام رستوران هاي شهر بوي خوب مي ياد  .  -چرا ؟  -. 

باشه  .  ولي دلم مي خواد سر راه سياوش و سها رو  -بله حق با شماست  . خب اماده شو بريم  .  -

سياوش امروز  -سرزده بهتره  .  -باشه بهشون زنگ بزن بگو اماد باشن  .  -يم  . هم برداريم بر

خيلي خب  -نترس چيزي نيست  .  -ترسيدم  .  -خب روز كاريش نبود  .  -چرا ؟!  -نيومده بود 

صبر كن االن مي يام  . داخل منزل كه شدند همه چيز مثل هميشه بود هر كدام گوشه اي مشغول 

شتن بودند اما تا با چهره شاد اريا روبه رو شدند همه چيز را فراموش شد  . سياوش به مطالعه يا نو

نه ممنون  .  سياوش جان اومديم  -چه عجب ياد ما كردين  . بفرماييد  .  -طرفشان رفت و گفت : 

ها س هيچي بريم بگرديم  . شام رو هم بيرون ميل مي كنيم  .  -چه خبره ؟  -دنبالتون بريم بيرون  . 

 حاال ديگه شب يه باشه -.   بريم شو اماده جون سها نداره اخه -.  …ولي اخه ما  -خانم چطوره ؟ 

 - .  منتظريم شيد حاضر بيرون بريم شما با كرديم هوس بابا نه -.   هستيم هم دور جا همين امشب

ان شب به هر  گفت مي راست اريا.   حتما شما وجود با -.   گذره مي خوش بهمون -.   خب خيلي

چهر نفر انها كامال خوش گذشته بود  . بچه ها نمي گذاشتند غم به چهره سها بنشيند اخر شب بعد از 

ه ب -اريا خيلي نگرانم  .  -خداحافظي وقتي به سمت خانه خود راهي شدند در ماشين الدن گفت : 

كس فكر نمي كرد اين  همه همين نگراني رو دارند .  هيچ -براي سها و سياوش  .  -خاطر چي ؟ 

 من -ازدواج اين قدر مشكل دار بشه  .  فكر مي كردند همه چيز سريع فراموش ميشه ولي نشد  . 

اين دو نفر يه پس گردني حسابي مي خوان تا  -خيلي با سها حرف زدم اما گوشش بدهكار نيست  . 

************ خدا بهشون رحم كنه  . ***** -اين مخشون جابه جا بشه و عاقل بشن  . 

عصر به هنگام خارج شدن از خانه متوجه ماشيني كه مقابل منزل پارك شده بود گرديد و ديد سها از 

 -سالم داري مي ري  .  -سالم عصر بخير  .  -ماشين پياده شد  .  با تعجب به كنارشرفت و گفت : 

امروز  -تازه گرفتي ؟  -نون  . مم -ماشين رو مي گم  .  -چي ؟  -اره شب پرواز دارم  .  مباركه  .   

اره مشكلي ندارم مي خواي  -خوبه باهاش راحتي ؟  -چطور؟  -به سالمتي  .  -قولنامه كردم  . 

خداحافظ  . سر  -نه خداحافظ .  -كاري نداري ؟  -باشه  .  -نه ممنونببرش تو  .  -برسونمت  . ؟ 

رعت زياد از مقابلش رد شد و چند قدم جلوتر كوچه ايستاده و كامال در فكر بود ناگهان ماشيني با س
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ايستاد  . به قدري سرعتش زياد بود كه ترسيد و با عصبانيت به طرف ماشين حركت كرد و تا 

خواست به راننده چيزي بويد چهره اشنا و هميشه خنداني را ديد  . اين بار با عصبانيت بيشتري گفت 

 -نه بيا باال  . وقتي كه سوار شد گفت :  -خنديد گفت : تو ادم نمي شي نه ؟ اريا همانطور كه مي  -: 

تو  -وقتي هر كار مي كنيم از تو فكر بيرون نمي ياي مجبوره اينجوري بهت شوك وارد كنم ديگه  . 

نه بابا مال فرشيده تازه گرفته  .  رفتند شمال داده دست  -ماشين جديد  .  -من هم چي ؟  -هم ؟ 

حداقل دست از سر اون  -ران بود اخه مي دوني خيلي مال دوسته  . من  . خونشون كسي نبود نگ

شوخي كردم بابا تنها چيزي كه براش  -بردار  . اگه مال دوست بود اين رو دست تو نمي داد . 

تو هم اورديش  -اهميت نداره مال دنياست  .  خونشون پاركينگ نداره گفت خونه شما باشه  . 

اخه امروز يه نفر ديگه رو هم با  -ببينم منظورت از تو هم چي بود ؟  خودش گفت  . حاال -بيرون  . 

 -بله  .  -بارك اهلل خوشم مي ياد دختر با عرضه ايه  .  -سها  .  -كي ؟  -ماشين جديد ديدم  . 

اريا يعني ما با هم اينقدر غريبه  -چرا ؟  -نه بابا تو هم به خودم فكر مي كنم  .  -حسوديت ميشه  . 

اريا سها وضعش از من  -نمي دونم چي بگم ؟  -كه از يه خريد ساده هم نبايد مطلع بشيم  . هستيم 

باز هم مي گم سياوش بايد خودت دست به كار  -بدتره  . اون اصال روي خوش نشون نمي ده  . 

سعي خودت رو بكن موفق  -هيچ كاري نتونستم بكنم  .  -بشي  . ببينم تا حاال چه كار كردي ؟ 

.  چه زندگيت رو دوست داشته باشي چه نداشته باشي بايد اين كار رو بكني تا بعد وجدانت  ميشي 

 -در عذاب نباشه  . ***************** سها كه به سالن رسيد مهسا تا ماشن را ديد گفت : 

 اره خيلي قشنگه .  -ديدي ؟  -سالم صبح بخير  .  -سالم  .  -مبارك باشه  .  باالخره خريديش  . 

تا قبل از اين كه كامياب بيا مي خوام باهات حرف  -مباركه  . سها مهسا را كنار خود نشاند و گفت : 

 -چي شده ؟ترسيدم چرا اينجوري صحبت مي كني ؟ چرا يه مرتبه حرف رو عوضكردي ؟  -بزنم  . 

وست براي بحث سر ماشين و امثال اون هميشه وقت هست  .  مي خوام يه چيزي ازت بپرسم  .  د

 -نه چطور مگه ؟  -بين تو و كامياب مشكلي پيش اومده ؟  -بفرماييد  .  -دارم جوابم رو بدي  . 

نه ولي ازت مي خوام اين بار  -مگه من تا به حال به تو دروغ گفتم  .  -مهسا با من رو راست باش  . 

شده  .  تو كه  هم همين طوري باشي  .  االن حدود دو هفته است كه شما دو نفر اخالقتون عوض

ديگه به كامياب اعتنا نمي كني اون هم كه تا تو رو مي بينه انگار زبونش بند اومده  .  اصال حرف نمي 

تو چرا همش دوست داري اين دو مسئله رو بهم ربط  -زنه  .  هيچ كدومتون هم چيزي نمي گيد  . 

 ما با هم اشنا هستيم و به مهسا جان تو محيط كار اين اخالق ها درست نيست  .  حاال -بدي  . 

مشكالت هم واقف  .  من هم از اخالق تو مطلع هستم و هم روحيات كامياب رو ميشناسم  .  اما بقيه 

چي ؟ بچه هاي ديگه رو چه كار مي كنيد ؟ اين ادم ها خيلي تيز بين تر از اوني هستند كه فكر مي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 2  

 

طور درباره ي ما به راحتي صحبت مي كنند كنيم  .  خودم چند بار به طور اتفاقي متوجه شدم كه چ

يعني ادميزاد همينه  .  جلوي دهنش رو نميشه گرفت ولي جلوي اين اخالقها و رفتارها رو كه مي شه  

.  مهسا ترو خدا تو جمع يه خورده بهتر باش حداقل از بي محلي و بداخالقيت به كامياب كمي كمتر 

كار كردن سخت ميشه  . با ورود كامياب صحبت انها  كن نذار برامون حرف در بيارن  . اون وقت

ناتمام ماند  . مهسا پس از سالم ارامي كه خودشان را شنيد از اتاق خارج شد  .  كامياب هم از روي 

ي مشكل -تاسف سري تكان داد و سرجايش نشست و ز سها كه همانطور نگاهش مي كرد پرسيد : 

 سها -دارم مي بينم  .  -اعصابم واقعا بهم ريخته  .  -د : اين رو بايد از شما پرسي -پيش اومده ؟ 

فقط مواظب  -در اينده نزديك اين كار رو خواهم كرد  .  -اگه خودت بخواي  .  -كمكم مي كني ؟ 

خودت باش توصيه اي كه همه براي من مي كنند رو من به تو مي گم  .  نگران چيزي نباش همه چيز 

طور اشه دلم نمي خواد تو اين ميون كسي از دستم ناراحت و دلخور  خدا كنه اين -درست ميشه  . 

مطمين باش كه اينطور نخواهد شد  . خب ديگه من برم سر تمرين راستي كامياب استاد  -بشه  . 

باشه كاري نداري من  -قراره بياد اگه نيومده مي گم شب باهات تماس بگيره  .  -امروز نيومده  . 

بفرماييد  . فقط سها هر كس غيبت داشت يادداشت كن يادت باشه  -با اجازه  .  فعال -نه  .  -برم ؟ 

خيالت راحت  . **************** كنار تلفن نشسته و مشغول  -تا اجرا چيزي نمونده  . 

 -.   سالم اقا شب بخير -بله بفرماييد  .  -مطالعه كتابي بود با صداي زنگ ان گوشي را برداشت : 

ن من يكي از همكارانشو -بله شما !  -مي تونم با خانم راستين صحبت كنم  .  -ر  . شب شما هم بخي

ه ؟ كي -خواهش مي كنم گوشي حضورتون  . در همان لحظه سها مقابلش ايستاد و گفت :  -هستم . 

با شما كار دارن  .  يكي از همكارانتون هستند  . جاي خود را به سها داد و خود مقابلش قرار  -

و باز به ظاهر مشغول خواندن شد ولي تمام حواسش به سها بود  . اما او بدون هيچ توجه اي گرفت 

سالم اقاي فردمنش حالتون  -سالم خانم  .  -بله بفرماييد  .  -به سياوش شروع به صحبت كرد  . 

 خواهشمي كنم كامياب گفته بود تماس مي گيريد  -ممنون مي بخشيد مزاحمتون شدم .  -چطوره  . 

 خوب  .  خيلي -شرمنده نتونستم بيام  . خب كارها چطور پيش مي ره ؟  -. امروز منتظرتون بودم  . 

خاليه ! منتظر شما هستيم تا بيايد  . قراره اخرين تمريناتمون رو انجام بديم  .  برامون چكار كردين  

چشم اين كار رو خواهم  -از چند سالن وقت گرفتم  . فقط بايد ببينيد كدوم بهتره  .  -.  استاد ؟ 

مگه  -درباره خودش  .  -راجع به چي ؟  -ببينم خانم راستين كامياب با شما صحبت نكرد ؟  -كرد  . 

 هيچي چيزي نشده  . چند وقتي -اتفاقي افتاده ؟ او كه متوجه بي اطالع نبودن سها شده بود گفت : 

راستش من هم يه  -ي گفته باشه  . هست كه متوجه شدم ناراحته  .  براي همين گفتم شايد چيز

چيزهايي فهميدم قراره با هم صحبت كنيم ولي همش مي گه يه وقت مناسب فكر مي كنم كامياب 
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ا نه اين طور نيست  .  من ب -كمي گرفتار شده  . مي ترسم براي پدر و مادرشاتفاقي افتاده باشه  . 

در هر حال  -ران نباشيد به من ميگه  . خب خدا رو شكر ولي شما هم نگ -اونا در تماس هستم  . 

حتما  . براي يك لحظه نگاهش به سياوش  -كمكش كنيد اون به كمك ما مخصوصا شما نياز داره  . 

افتاد كه چطور به حرفهاي او گوشمي دهد و سها را زير ذره بين قرار داده و كتاب خواندنش فقط 

عد از چند لحظه خداحافظي كرد  .  بلند شد و روبه حالت نمايشي داشت  .  اما به روي خود نياورد و ب

 -اتفاقا خيلي قشنگه مي توني بعدا بخونيش  .  -اصال خوب نيست  .  -روي سياوش ايستاد و گفت : 

مه گوش من ممكنه ه -گوش كردن به صحبت ديگران  .  -پس چي رو گفتي ؟  -كتاب رو نگفتم  . 

تو مي توني هر جور دوست داري فكر  -معلوم بود .  -.   چيز رو بشنوه مهم حواسمه كه اينجا نبود

چند وقتيه كارهاي بچه  -چطور مگه ؟  -به سن و سالت  .  -به چي ؟  -دارم شك مي كنم .  -كني  . 

جدي بودن من هميشه كار دستم داده شايد خاصيت همنشيني با اريا باشه  -گونه ازت سر مي زنه  . 

هر چي هست و نيست  . اگه زن و شوهر هستيم و نيستيم چه با هم باشيم تو اين خونه  -شايد  .  -؟ 

من  -من هيچ وقت چيزي رو ازتو پنهون نمي كنم  . استادم بود  .  -و نباشيم پنهان كاري نداريم  . 

نپرسيدم كي بود  . گوش كردن من هم اگه اينطوره كه تو مي گي دليل داشته  .  شما هم به سن و 

گي يعني مي خواي ب -كنيد اين بنده هستم كه دارم به يه چيزهايي شك مي كنم  . سال بنده شك ن

وش من و ببين سيا -به تو نه مننگفتم به خيلي از ادمها گفتم به خيلي چيزها  .  -به من شك داري ؟ 

تو داريم با هم ولي جدا از هم زندگي مي كنيم  .  مالكيت ما بري هم فقط اسميه  . خودت مي دوني 

ي طعنه م -مي دونم خيلي ازچيزهاي ديگه رو هم مي دونم  .  -ه هيچ احساسي بين منو تو نيست  . ك

نه . نظر تو افكار تو اعتقاد تو نفرت تو فرار تو تمامش در مورد من هم صدق مي كنه ولي  -زني ؟ 

و داقل اين رنه سها .  ولي ح -بي منطق هم شدم ؟  -خيلي خفيف تر و اگه ناراحت نشي منطقي تر  . 

چه خطايي از من سر زده كه  -درك مي كنم كه از مشكالتم غريبه ها يا حتي بزرگترها مطلع نشن  . 

به گذشته فكر كن سها براي تو غريبه ها از نزديكانت خيلي بيشتر  -اينجوري حرف مي زني ؟ 

 -ر خودته  . اين فقط نظ -سعي مي كنم به همه احساس مسوليت داشته باشم  .  -ارزش دارن  . 

سياوش بس كن .  خواهش مي كنم  . نمي دونم تا به حال متوجه شدي يا نه ؟ من به كارم بيشتر از 

نمي دونم چي بگم  .  تبعا منم همين طورم  .  حرف من فقط همينه هر  -اين زندگي عالقه دارم  . 

ن وضع ه  .  تا ببينيم ايچي هستيم بذار تو مين خونه باشيم  . نذاريم كسي از مشكالتمون مطلع بش

چه طور خواهد شد  . سها هيچ نگفت و فقط پذيرايي را ترك كرد سياوش هم همانجا نشست و به 

فكر فرو رفت به فكر اين كه براي سها كاماب همچنان باارزش تر از هميشه است و به فكر اين كه 

نديده او هم مي شود  . اما  هنوز سها ياد كامياب را فراموش نكرده به حدي كه نگران پدر و مادر
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نگران مسايل مربوط به زندگيش هرگز  . سياوش هم بيشتر به فكر خود و زندگيشو حرف و حديث 

مردم بود .  هيچ دوست نداشت به راحتي پشت سرش صحبت شود هميشه درگير حرفهاي مادرش 

شقائل نبد  . فقط هر كه هيچ گاه انها را منطقي نمي پنداشت بود از طرفي هم براي حرف مردم ارز

 لحظه دنبال ارامشي كه هيچ گاه نداشته مي گشت  . 

در اتاق گريم شسته بود و به حرفهاي شب قبل فكر مي كرد  .  بعد از ازدواجش اين نخستين بار 

بود با رجوع به وجدانش حق را به سياوش مي داد و خود را محكوم مي ساخت  . با ورود كامياب 

اين چيز جديديه  -همين االن .  -كي اومدي ؟  -خيلي تو فكري !  -ته شد  . افكارش از هم گسيخ

شايد علتش اين باشه  -نه ولي اين بار چهره ات با دفعات قبل فرق داشت  .  -كه تو فكر مي رم  . 

سها مي خوام امروز اخر ساعت وقتي همه رفتند باهات  -كه فكرم هم با دفعات قبل فرق داشت  . 

 -تشريف بيارين  .  -امروز ماشين هم نياوردم مي خوام با تو بيام  .  -باشه  .  -. صحبت كنم  

چشم شيريني رو هم مي دم  .  -شيرينيش رو كه ندادي  . حداقل دست فرمونت رو نشونمون بده  . 

خب تو را  -نه تعميرگاست  .  -دست فرمونم رو هم نشونت مي دم  .  حاال جدي ماشين نياوردي ؟ 

ترجيح مي دم اينجا حرف بزنم  . اونجوري مي ترسم از ماشينت خاطره  -مي كني يا اينجا  .  صحبت

پس بعداز ظهر  -همين قدر كه تو توش بشيني خودش يه خاطره خوشه  .  -خوبي نداشته باشي . 

ت فمي بينمت  . طبق قرار عصر به دفتر كامياب رفت  .  وقتي او را مانند چند روز قبل در فكر ديد گ

كاش اين همه فكري كه ما مي كرديم حداقل يه كدومش  -نمي دونم  .  -ديگه چرا تو فكري ؟  -: 

به درد مي خورد  . اللقل براي خودمون سازنده بود  .  شديم يه پا متفكر  .  هر روزمون شده فكر و 

كار درستي  -. خيال مي دوني چيه كامياب تصميم گرفتم از اين به بعد كمتر فكر و بيشتر عمل كنم 

 -نمي دونم از كجا بايد شروع كنم ؟  -خب نمي خواي حرف بزني ؟  -مي كني سها اصلش همينه  . 

يادت يه روز پدرت  -البته  .  -قول مي دي تا اخرش گوش كني ؟  -از هر جايي كه دوست داري  . 

تم خودم رو جاي هيچ وقت نتونس -خب اره  .  چطور مگه ؟  -گفت كه مي خواد برادرت باشم  . 

برادرت بذارم  .  ولي به خاطر قولي كه به پدرت داده بودم سعي كردم مثل يك برادر كنارت باشم  

.  پشتت باشم  .  تا اونجايي كه مي تونستم هر چند خيلي كم ولي گاهي اوقات فكر مي كردم 

درت شد كه بايد براخواهرم هستي تا اينكه سر سفره عقد كنار سياوشديدمت اون موقع ديگه باورم 

كامياب منظرت از اين حرفها چيه  .   -بشم  .  و تو هم خواهر من باشي كه هيچ وقت نداشتم  . 

مي خوام  -چه خواهري بايد برات بكنم ؟ بعد از مكث كوتاهي گفت :  -اره  .  -مقدمه است ؟ 

 ر شديدتر شده بود گفتازدواج كنم  . رنگ از رخسار سها رخت بربست  .  با سرگيجه اي كه اين با

مهسا  . هر يك از كلمات كه از دهان كامياب  -مباركه  .  حاال اين دختر خوشبخت كي هست  .  -: 
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خارج مي شد مانند يك ضربه محكم بود كه بر روح و جان سها مي خورد اما به خاطر كامياب به روي 

كه سها را در ان وضعيت مي ديد خود  خود نمي اورد اما اثري نداشت و كامياب كامال متوجه او بود او

را نكوهش مي كرد  . صداي ضربان قلب خود را مي شنيد  . چشمانش را بست  . نفس عميقي كشيد 

ها س -من چه كار بايد بكنم ؟  -اگه ناراحتت كردم ادامه ندم  .  -و بعد از مدت زمان كوتاهي گفت : 

 -مي خوام باهاش صحبت كني  .  -ر من چيه ؟ كا بگو گفتم كامياب -.  …من اصال دلم نمي خواست

قبال يه چيزي بهش گفتم ولي حسابي از كوره در رفت مي گه دلش نمي  -خودش چيزي مي دونه ؟ 

برام  تصميم گيري -پس بگو علت ناراحتيش چي بود ؟  -خواد اوضاع از ايني كه هست بدتر بشه  . 

رسيدم  . رامين خيلي با من صحبت كرد  .  سها جان راحت نبود  .  بيچاره شدم سها تا به اين نتيجه 

من بايد به فكر پدر و مادري باشم كه اون سر دنيا ارزوشون سر و سامان گرفتن منو دارن اگه به 

اختيار خودم بود باور كن فقط به پاي تو نشستن بود ولي نشد و نمي شه  .  تو كنار سياوش 

 ابانتخ اونو چرا پرسي نمي -.   بله - ؟ سها …اشيخوشبختي ولي خودت نمي خواي باور داشته ب

 كردي خوبي انتخاب.    دي نمي انجام علت بدون رو كاري وقت هيچ دونم مي چون.    نه - ؟ كردم

 در ؟ نيستي ناراحت كه من دست از -.   هميشه مثل بود كننده قانع واقعا هم داليلت تمام.    كامياب

چرا بايد باشم تا كي مي خواستي به پاي من  -كرده بود گفت :  اشيانه چشمانش در اشك كه حالي

بشيني ؟ تا كي مي خواستي به خودت بقبولوني كه باز هم سهايي هست و يه روز بر مي گرده ؟ 

كامياب منو تو هيچ وقت همديگه رو فراموش نمي كنيم  . ولي نبايد به خاطر هم زندگيمون رو 

دت  .  خيالت راحت  .  از تو هم به خاطر انتخابت متشكرم  . خراب كنيم  .  برو سراغ سرنوشت خو

تو ماشين منتظرتم  . پشت در اتاق ايستاد و براي چند لحظه فقط به  -سپس بلند شد و گفت : 

مقابلش خيره شد  .  در حالي كه انگشتش را در ميان دندانهايش فشار مي داد تا از ريزش اشكش 

رد كه چطور انها را از دست داده بود كامياب با اين كارش تمام جلوگيري كند به گذشته ها فكر ك

اميدهاي سها را به نااميدي تبديل ساخت  . ديگر هيچ انگيزه اي براي زندگي نداشت  . روز به روز 

نحيف تر مي شد  . اما از شدت عالقه اي كه به كامياب و مهسا داشت اظهار به خوشحالي بيش از حد 

مي خوام باهات  -وقتي سالن خلوت شد  . مهسا را به گوشه اي برد و گفت :  مي كرد  .  روز بعد

سها ترو خدا ولم كن  . اصال حوصله  -راجع به درخواست كامياب  .  -راجع به چي ؟  -صحبت كنم  . 

دلم  -مهسا يا صبر مي كني و به حرفهام گوشمي دي يا اين كه ديگه اسمت رو نمي يارم  .  -ندارم  . 

اون هيچ چيزشنيست ان  -چرا مگه چه مشكلي داره ؟  -واد باهاش ازدواج كنم مگه زوره  . نمي خ

تو  اون -چرا اينجوري فكر مي كني اون دوستت داره  .  -من هستم كه نمي تونم با اون كنار بيام  . 

ر من ه فكببين مهسا من كاري ندارم كه ممكنه هنوز ب -دنيا هيچ كس رو به اندازه تو دوست نداره  . 
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باشه يا نه  .  اما اينو بدون اگه قصد ازدواج كرده حتما همه گذشته رو فراموش كرده مطمئن باش .  

خانم خانما اين كاميابي كه من مي بينم هيچ وقت نمي  -من به تو قول مي دم خوشبختت مي كنه  . 

همشمي خواي يه جوري  چرا -تونه گذشته رو فراموش كنه  . اون با گذشته داره زندگي مي كنه  . 

به خودت تلقين كني كه اينطوره  . مهسا جان اون با من صحبت كرده من هر دوي شما رو دوست 

دارم دلم نمي خواد به دام بندازمتون  . خيالت راحت باشه كه من بدون فكر كاري نمي كنم حرفهاي 

و اگه تو بذاري اين  ديروز كامياب با هميشه فرق داشت حاضرم قسم بخورم كه بهت عالقه داره

 هيچ من - …سها من تو رو دوست دارم  .  نمي خوام يه وقت فكر كني  -عالقه بيشتر هم مي شه  . 

 تو يعني - ؟ نيست كافي درخواست اين كردن وعنوان تو پيش من اومدن.   كنم نمي فكري

كر خودت و ف به فقط تو نكن قاطي هم با رو مسايل كنم مي خواهش مهسا - ؟ كردي فراموشش

و من هيچ وقت اين كار ر -كامياب باش  . مهسا تو مي توني كاري كني كه كامياب منو فراموشكنه  . 

با اخالق و روشت تو زندگي من مطمئنم كه مي توني كامياب رو ببر طرف خودت  .  -نمي تونم بكم . 

نذار نصيب ديگرون اون االن امادگيش رو داره من هم كمكتون مي كنم باور كن اون پسر خوبيه 

  بايد فكر كنم . -بشه و بدبختش كنن .  حاال كه خودش با پاي خودش اومده ردش نكن  .  باشه ؟ 

 اميدوار باشم  . -هفته اينده  .  -كي خبرش رو به من مي دي ؟  -بايد با پدر و مادرم صحبت كنم  . 

هات رو بكن . االن وقت فكر كردنه  باشه خوب فكر -نمي دونم سها  .  نمي دونم بايد فكر كنم  .  -

من نمي خوام چيزي رو بهت تحميل كنم چون خودم مزه تلخش رو چشيدم  . فقط پيشنهاد بود و 

تو هميشه در حق من خواهري كردي  . سها با خنده  -راهنمايي  . تصميم گيرنده اصلي خودتي  . 

واهر و برادر دارم  . بايد بشيم ببينم اين روزها خواهر همه شدم  .  نمي دونستم اينقدر خ -گفت : 

بقيه كي از راه مي رسند اول الدن بعد كامياب و بعد تو البد بعد هم نوبت به سيامك مي رسه  . مهسا 

اگه كسي رو زير سر نداشته  -فكر كنم اونم امروز فردا بياد سراغت  .  -هم لبخندي زد و گفت : 

ب ونجيب بگرديم ولي عيب نداره شماها خوشبخت بشين باشه بايد براي اون هم دنبال يه خانم خو

دارم اين  -ولي سها جان به زندگي خودت هم فكر كن .  -منهم از خوشحالي شما ها خوشحالم  . 

از دست تو كه هيچ وقت از هيچ كس حرف شنوي ندار جز  -كار رو مي كنم  .  اما فقط به زندگيم  . 

فاق افتاد مهسا و كامياب بعد از مراسم ساده اي كه داشتند خودت  . باز هم همه چيز خيلي سريع ات

در اپارتمان كامياب زندگي خود را اغاز نمودند .  مهسا با اخالق و رفتاري كه از كامياب و سها مي 

ديد تا حدودي فراموشي انها را پذيرفته بود . هر چند مي دانست فكرش اشتباه است  . اما به خاطر 

عالقه نشان مي داد هيچ نمي گفت وبار ديگر همه چيز به ظاهر فراموش شد اما زندگي خود كه به ان 

در دل سها و كامياب اين زخم التيام پيدا نكرده بود  . زخمي كه روز به روز كوچكتر مي شد اما 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 7  

 

بهبود نمي يافت و اين بار هم هر دو به خاطر مهسا كه براي هر دوي انها عزيز بود سخني نگفتند  .  

ن لحظه اول كامياب عالقه زيادش را نثار مهسا مي كرد تا شايد به كوچكترين اتفاقي در از هما

زندگيشان رنجشي در دل راه ندهد و مهسا نيز شرايط حاضر را با تمام اطالعاتي كه داشت پذيرفته 

بود و براي بهبود و برقراري عالقه بيشتر در زندگيش از هيچ كوششي كوتاهي نمي كرد و چون 

ب اين را درافته بود با او همقدم شده بود و سها كه زندگي انها را مي ديد در دل خدا را كاميا

سپاسگذار بود و براي دوام ان خوشبختي دعا مي كرد  . اما غافل از خود و زندگي خودش  . بعد از 

كه  دازدواج كامياب سعي مي كرد بيشتر به فكر خانه باشد  . اين بار كمي هم به سياوش مي انديشي

چطور روزها را بي هدف مي گذراند دلش براي او مي سوخت كه چطور تمام زندگيش را تباه ساخته 

بود ند  .  شب و روز فكر به او و اينده او بود . چند بار موضوع جدايي را مطرح ساخت وبه او گفت 

نمايد  .  براي ارامش اينده اوست كه اين درخواست را مي كند واز او مي خواهد زودتر اقدام 

سياوش كه اصرار بيش از حد سها را مي ديد اين بار بدون اطالع دادن به كسي خود به تنهايي اقدام 

نمود  . او هم همان فكر سها را مي كرد ودر ذهن داشت  .  خوشبختي سها بدون حضور او اما مطرح 

رفت شبي تصميم گكردنش سخت بود  . مدتي مي گذشت و او كه چيزي به سها نگفته بود باالخره 

موضوع را با او مطرح كند . وقتي از راه رسيد بعد از تعويض لباس به اشپزخانه رفت و پشت ميز 

شما هم همينطور  . سها فنجان چاي را مقابلش قرار داد و گفت :  -سالم خسته نباشيد .  -نشست  . 

اما خرد كردنش رو بلد امروز گوشت گرفتم  -بفرماييد  .  -سياوش يه زحمتي برات داشتم  .  -

چاييت رو بخور من اماده اشون مي كنم .  -حتما كجاست ؟  -نيستم  .  مي شه تو اين كار رو بكني  . 

چرا  -اين چاقوش تيز نيست  .  -بعد از صرف چاي كنار ظرفشويي ايستاد و مشغول كار شد  . 

 چاقو تيز كن رو -خوب نيست  . زياد تيز بشه  -سر ماست رو هم نمي بره  .  -خودم تيزش كردم  . 

 باشه  . بعد از تيز كردن چاقو مشغول شد  . سها نيز -بيا بگير فقط خيلي تيزشنكن  .  -بده به من  . 

كمي انطرف تر مشغول درست كردن ساالد براي شام بود فضاي اشپزخانه غرق در سكوت بود 

را بشكند  . هر چند لحظه يك بار سياوش چند بار خواست حرفي بزند اما دلش نمي امد ان سكوت 

به نيمرخ زيبا و دلرباي سها نگاه مي كرد اما هيچ نمي گفت  . در دل ان همه زيبايي را تحسين مي 

.    ديد نمي خود به نسبت را سياوش وتوجه بود كارش مشغول خود اطراف از غافل سها …كرد اما

ت ديگر نتوانست چشم از او برگرداند نگريس سها چهره به و كرد بلند سر سياوش كه ديگري بار

وتمام حواسشمعطوف او شد به طوري كه فراموش كرد در حال انجام دادن چه كاري است  . به 

همين دليل به جاي گوشت دو تا از انگشتان خود را به سختي بريد وبالخره با صداي فرياد نه چندان 

 ش دويد و با ديدن ان صحنه رنگبلندش سكوت را شكست سها كه ترسيده بود به سرعت به طرف
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چيزي نيست اگه ميشه برو  -حواست كجاست سياوش چه كار كردي ؟  -از صورتش پريد و گفت : 

تو جعبه كمكهاي اوليه است برو ديگه . سها به  -نمي دونم كجاست ؟  -بتادين و باند رو بيار  . 

به خود مي پيچيد  .  مقابلش سرعت رفت وقتي برگشت سياوش روي زمين زانو زده بود و از درد 

اخه من از خون  -خوب ببندش ديگه  .  -چه كار كم ؟  -چرا نشستي ؟  -بيا  .  -زانو زد و گفت : 

سها خواهش مي  -خون مي بينم حالم بد ميشه  .  -مگه لولو ديدي كه مي ترسي  .  -مي ترسم  . 

گرفت او با ترس دست سياوش را كنم همه اينجا رو خون برداشت  . سياوشدستش را مقابل سها 

گرفت و يك لحظه از ان كه براي اولين بار دستانش دستان سياوش را لمس كرده لرزه به تنش 

 چه كار مي كني ؟ با يه باند -افتاد و ناگهان دست او را رها كرد كه موجب فرياد سياوششد و گفت : 

ابي كمتر دست او را گرفت  . كاما معذرت مي خوام  . و بعد اين بار با اضطر -ديگه ببندش  . 

.    هي ميگه تيز نيست -دستپاچه شده بود و نمي دانست چه كند مدام صحبت مي كرد و مي گفت : 

تيز نيست  .  ببين دستش رو چه كار كرد  . من كه گفتم تيزش كردم  . نگاه كن با خودت چه كار 

مگه ديگه حاال حاال ها مي توني پرواز كني    كردي  .  حاال مگه اين دست به اين زوديها خوب ميشه  .

 پرواز به دست زخمي -بله  .  -سها خانم  . و سها بالفاصله گفت :  -. سياوش با خونسردي گفت : 

خب دردش چي ؟ اذيت  -بله  .  -مي شه ؟  -هيچ ربطي نداره با دست بسته هم ميشه پرواز كرد . 

.  همش حرف خودت رو مي زني گفتم اگه تيز باشه  كه مي كنه زق زقش رو بگو بيچاره مي كنه 

خطرناكه . گوش نكردي  . حاال چه كار كنم ؟ببين ترو خدا با خودش چه كار كرد  .  اخه حواست 

اره بذار اين چسب رو هم  -تموم شد ؟  -كجا بود ؟ سياوش كه فقط مبهوت نگاهش مي كرد گفت : 

 -بلند شو بريم بيمارستان  .  -چه كار كنم ؟  -.  بزنم  . اهان تموم شد  .  خيلي خببلند شو 

 -بگذر سه خانم  . چيزي نشده تا صبح خوب ميشه  .  -بايد بخيه بشه  .  -بيمارستان براي چي ؟! 

چرا متوجه نيستي  . نزديك بنده  .  خطرناكه حاال هي ازش خون مي ره  .  بايد حداقل دكتر ببينه  . 

نه همين االن من مي رم  -خيلي خب اگه تا صبح خوب نشد مي ريم .  - امپول كزاز كه بايد بزني  .

 خيلي خب تو برو االن مي -ماشين رو بيارم بيرون تو هم اماده شو بيا  .  يادت نره در رو قفل كني  . 

 نمي دونم  .  ببينم -حاال كدوم بيمارستان مي ريم ؟  -يام  . در ماشين كنار سها نشست و گفت : 

ون فكر نكن چ -تو رانندگي بلدي ؟ امنيت داره بشينم ؟  -ارستان شيفت شب داره  . كدوم بيم

 -خودت تو اسمونها هستي  . رانندگي زميني ها به حساب نمي ياد خيالت راحت  .  نگران نباش . 

خيلي خب بريم  . اخر شب بعد از بخيه زدن و پانسمان راهي خانه شدند .  وقتي رسيدند سها گفت : 

خودم تميز مي كنم تو برو بخواب  .  -اما اشپزخونه چي ؟  -برو بخواب  .  -بهترم  .  -وري ؟ چط -

فقط يادت نره قرصت رو بخوري  . چند دقيقه بعد هم با يك ليوان اب ميوه  -باشه شب بخير  .  -
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ي م خيلممنون -سها .  -ن رو بخور بعد بخواب  .  -وارد اتاقششد ان را كنار تخت گذاشت و گفت : 

شب بخير  . ان شب تا صبح  -كاري نكردم  .  وظيفه ام بود  . شب بخير  .  -بهت زحمت دادم  . 

خواب به چشمان سياوش نمي امد اتفاقات ساعات گذشته بدجوري با ذهنش بازي مي كرد نمي 

دانست به ان چهره مضطرب سها بخندد يا اميدوار باشد ولي مي دانست حرفهاي ان شب سها از 

وي دستپاچگي بود تا نگراني  .  هرگز فكر نمي كرد سها در چنين لحظه اي ان طور عكس العمل ر

نشان دهد و بعد هم او را به بيمارستان برساند وبعد هم متوجه شد پشت ان چهره گرفته و عبوس و 

مضطرب قلبي مهربان و رئوف نهفته است كه دسترسي به ان كمي سخت است  . صبح كه از خواب 

است وبه اشپزخانه رفت عالوه بر ميز هميشه اماده نامه اي را ديد كه در ان نوشته شده بود: برخ

سياوش سالم  . شير گرفتم حتما بخور برات خوبه  . داروهات رو هم فراموش نكن  . يكيشون رو 

باش  عصري بايد بخوري  .  يادت نره  .  به اريا هم زنگ زدم ازش خواش كردم بياد دنبالت  . اماده

مي ياد دنبالت  .  مواظب خودت باش  .  )) سها (( با خواندن نامه لبخندي دلنشين بر  8.  ساعت 

لبانش نقشبست و به سرعت صبحانه را خورد و اماده شد كنار در ايستاده بود كه اريا امد وقتي سوار 

رده زخم خنجره يا اوه اوه ببين چه كار ك -ماشين شد  .  بعد از سالم و احوالپرسي اريا گفت : 

سها با خودت  -سيا خيلي خطرناك شدي ها  . هين يه كار رو بلد نبودي  .  -چاقو .  -شمشير  . 

چرا گفت ولي نگفت اين قدر شديده  . اينجوري كه  -نگفت چي شده ؟  -نه با الدن  .  -حرف زد ؟ 

 نمي -گه چه كار كرده ؟ م -اصال فكرش رو هم نمي كردم  .  -الدن مي گفت خيلي نگرانت بوده . 

دوني چه طوري هول شده بود از خون مي ترسه  .  وقتي داشت دستمرو مي بست لرزش دستاش 

شده بود قضيه يوسف و  -چي شد كه بريدي  .  -يك لحظه هم قطع نمي شد  . برام جالب بود  . 

ت تبريك مي گم اين پسر به -باور كن ولي اين بار برعكس بود  .  -نه ! جدي مي گي ؟  -زليخا . 

همه حواسم بهش بود  .  متوجه هيچ چيز نبودم  .  كامال تو  -هم از شروع كه اينقدر نگران بودي  . 

 -.   نداره عيب شده داغون دستم -.  نداره عيب -.   شد اينجوري كه - ؟ چي كه - …فكر بودم كه 

باش  .  اگه خدا بخواد داره جور  ات نقشه بقيه فكر به ميشه خوب نباش ناراحت.   سياوش ارزه مي

خيالت راحت . خب ديگه بريم دير ميشه  .  -اريا درباره اين موضوع با كسي حرف نزن  .  -ميشه  . 

************************** وارد دفتر كه شد با ديدن سيامك جا خورد با تعجب 

نه خواهش مي  -ت شدم  . سالم سها  .  مي بخشيد مزاحم كار -سالم .  -كنارش نشست و گفت : 

با خونه تماس گرفتم هيچ كس نبود شما ره اينجا رو  -كنم ولي تعجب كردم اينجا چه كار مي كني ؟ 

 -به دستور مامان مزاحمت شدم  .  -خب من در خدمتم چي شده ؟  -هم نداشتم مجبور شدم بيام . 

شما از كجا  -سياوش .  -ادت كي ؟ عي -مي خوايم شب بيام عيادت  .  -ديگه چه خوابي برام ديده ؟ 
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از طريق الدن  . اون به مامانش گفته بود زن دايي هم كه ديروز با مامان صحبت  -متوجه شديد ؟ 

مي كرده بهشگفته فكر كرده مامان مي دونه  . وقتي مامان فهميد خيلي نگران شد  .  براي همين 

د ما از نگفتن اين بود كه نگران نشين  .  تشريف بيارين  .  ولي قص -خواستيم شب مزاحم بشيم . 

سياوشحالشخوبه مشكلي نداره ديشب هم پرواز داشت چيزي هم نشده اينجوري كه مي گفت خيلي 

خب پس شب مزاحمتون مي شيم  .  االن  -راحت بوده  . ولي تشريف بياريد  .  خوشحال مي شيم  . 

به سالمت  .  سالم  -س شب منتظريم  . پ …نه مهم نيست  -هم مثل اين كه خيلي كار داشتي ؟ 

نه  -قضيه همون بود كه گفتي ؟  -اره  .  -ديديش ؟  -برسون  . وقتي به سالن برگشت مهسا گفت : 

وقتي ديدمش گفت صدات كنم خيلي گرفته و ناراحت  -بابا اومده بود بگه شب مي يان خونمون  . 

ند وقتيه همين طوري تو خودشه  .  كاري به كار چيزي نيست چ -بود فكر كردم شاد اتفاقي افتاده ؟ 

بريم شروع كنيم دير  -اره همه اماده و منتظرن  .  -كسي نداره  .  بگذريم بچه ها رو اماده كردي ؟ 

شد  . شب زودتر از هميشه به منزل رفت وهمه چيز را براي امدن مهمانان اماده ساخت  .  منتظر انها 

 -كي ؟  -برو اماده شو مهمون داريم  .  -امد  . وقتي او را ديد گفت : بود كه سياوش زودتر از بقيه 

مثل اينكه از زن دايي شنيدند امروز  -كي به اونها خبر داده ؟  -خاله اينا مي خوان بيان عيادتت . 

سيامك اومده بود پيش من گفت شب مي يان اينجا  . ديگه الن بايد پيداشون بشه  . با صداي زنگ 

باشه مهمان ها را به سالن دعوت كرد و مقابل چشمان  -ومدن برو اماده شو بعد بيا  . ا -گفت : 

چهار تا .  تقصير خودشه بهمن خان  -چند تا بخيه خوده ؟  -چيز مهمي نيست  .  -نگرانشان گفت : 

خوبه بفرماييد مي رم صداشكنم  . به اتاق كه رفت  -حاال حالش چطوره ؟  -حرف گوش نكرد . 

 -چرا اينجا رو بهم مي ريز دنبال چي مي گردي ؟  -االن مي يام  .  -بيا ديگه منتظرن .  - گفت :

ه مي ش -اگه ببينن نيست دوباره مشكوك ميشن  .  وشروع مي كنن .  -چي رو ؟  -گمش كردم  . 

 -حلقه ام  .  نيست گم شده  .  -چي ؟  -نخير نيست  .  -بگي چه چيزي باعث نگراني شما شده ؟ 

مي خوام دستم كنم  .  تو كه مي دوني مامان چه قدر تيزبين وحساسه   -حلقه رو مي خواي چه كار ؟ 

براي اين كه دست چپ  -چطور ؟!  -مي فهمه  .  ولي مطمين باش چيزي نمي گه  .  -.  مي فهمه  . 

به سها  سشما اند پيچي شده است  .   . حلقه نمي توني دستت كني  . سياوش نگاهي به دستش و سپ

د باي -حاال از اين حرف ها گذشته  . نمي دوني كجاست ؟  -بله  .  -راست مي گي ؟  -كرد و گفت : 

 -مي خوام از اين به بعد مرتب دستم كنم  .  -تو همون كشوي ميز باشه  .  مي خواي چه كار ؟ 

خب  -:  گفتدستت كني ؟! سياوش در حالي كه از مقابلش مي گذشت با لبخندي متين و دلنشين 

هميشه كه دستم باند پيچي نيست  .  باالخره بازشمي كنم  . وقتي خارج شد سها با تعجب از انچه 

خيلي عجيبه تا حاال چشم نداشت حلقه رو ببينه وقتي هم كه به  -شنيده بود سري تكان داد و گفت : 
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ودش اين حلقه اسارت دستش بود مدام در عذاب بود  .  نمي دونم چه اتفاقي افتاده كه به قول خ

براش مهم شده  .  حاال چي شده كه مي خواد دستش كنه؟! با شنيدن نامش از فكر بيرون امد و پيش 

هر كاري كه من مي گم  -خب بفرماييد چه كار بايد بكنم ؟  -جمع رفت  . كتاب را بست و گفت : 

ضيه بچه و اينجور چيزها رو ببين مامان جان اگه مي خواين ق -بكن  . مطمئن باش ضرر نمي كني  . 

حرف منم همينه سها جان . اخه چرا ؟  -پيش بكشين بايد بگمبهتره از االن بحث رو عوض كنيد  . 

خب مادر جون من االن امادگيش رو ندارم  .  سياوش هم همين طور  .  ما  -االن موقعيت مناسبه  . 

مثل  -مگه ما چند وقته ازدواج كرديم ؟  -تا كي ؟  -فعال ترجيح مي ديم همين طوري زندگي كنيم  . 

خاله  -همچين مي گيد يك سال انگار يه قرنه  .  -اين كه فراموش كردي هفته ديگه ميشه يكسال  . 

مامان اين خواهر  -ات مي خواست دوباره شروع كنه  . ازش خواستم بذاره من باهات صحبت كنم  . 

سها درباره خاله ات درست صحبت  -دخالت كنه  . شما تا كي مي خواد همين جوري تو زندگي بنده 

كن  . هر چي باشه خالته  .  درست نيست درموردش اين طوري فكر كني  .  خب اون نگران بچه 

داريد  تا كي قصد -لطف بفرماييد بهشون بگيد پسر ايشون هم از اين وضعيت راضيه  .  -خودشه  . 

مامان ترو خدا دست  -مثال كي ؟  -ح دونستيم  . تا هر وقت كه صال -به اين وضع ادامه بديد؟ 

مگه مي  -برداريد  . من مثال اومدم اينجا ارامش داشته باشم  . اگه اذيتم كنيد مي رم خونمون ها  . 

ور همه جا  .  د -ذارم يه هفته تنها بموني  . سياوش همكه نيست  .  راستي سها كجا رفته ماموريت ؟ 

سها حداقل درباره ي شوهرت درست صحبت كن  . در  -فاك هم شده  . دنيا . اخه تازگيها اقاي 

مگه چي مي گم ؟ بازم خوشا به حالش كه همش اين ور و اون ور مي  -حالي كه مي خنديد گفت : 

اره دوستم  -باز شروع كرديد مامان ؟  -خب حرف رو عوض نكن جواب من رو بده  .  -گرده  . 

 -باشه ولي به شرطي كه بين خودمون باشه  .  -اره  .  -خواين  .  جواب مي -دارم تو تمومشكني  . 

قبول فقط تو جواب درست و حسابي به من بده  . بلند شد و پشت سر مادرشايستاد و دست روي 

مادر من اين سهايي كه االن كنار شماست همون سهاييه كه از  -شانه او گذاشت كنار گوشش گفت : 

ييه كه كه بيست ودو سال اينجا زندگي كرد  . حاال ديگه خواهش مي خونه پدرش رفت  . همون سها

كنم از من بچه نخوايد چون من هرگز نتونستم با خودم كنار بيام چه برسه با سياوش و يه موجود 

زنده ديگه  . وبه سرعت به حياط رفت و سودابه را حيرتزده باقي گذاشت  . در االچيق نشسته بود و 

ان تجردش فكر مي كرد به اين كه چه لحظه هايي را در انجا گذرانده بود  .  به تمام خاطرات دور

دنياي شيرين و دلهره اوري كه داشت و ترس تنها چيزي بود كه با او همگام بود  .  ترس از بين 

رفتن تمام ارزوهايش  . ترس از اينده اي كه هم اكنون در ان به سر مي برد  . ترس از با سياوش 

راست گفته اند از چيزي نترس چون ممكنه به  -و زندگي كردن  . لبخندي زد و گفت : بودن و با ا
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اون گرفتار بشي  . با امدن سودابه رشته افكارش از بين رفت او سيني ميوه را روي ميز گذاشت و 

به گذشته به لحظاتي كه تو اين االچيق مي نشستم و ساعتها يا مي  -به چي فكر مي كردي ؟  -گفت : 

 تا گهم - ؟ بود راست گفتي كه رو مساله اين -.   بله - ؟ سها -.   بگذريم …ندم يا مي نوشتم ياخو

 - …تو كه ساله يك يعني ؟ چرا اخه.    ندارم خوبي احساس ولي نه - ؟ شنيديد دروغ من از حال به

ين همه مدت هم ا بين يعني -.   نداريم عالقه هم به كه فهمونديم مي شما به بايد جوري چه من مادر

نمي دونم  .  اما هنوز هيچ احساس خاصي نسبت به سياوش ندارم   -عالقه اي بين شما ايجاد نشده ؟ 

خدا ما رو ببخشه  .  اصال فكر نمي كرديم اين طوري بشه  .  گفتيم بعد از يه مدت همه چيز رو  -. 

 -اهلل همه چيز درست ميشه  . اشتباه فكر مي كرديد  .  اما عيب نداره انش -فراموش مي كنيد  . 

اين حرفها چيه ؟شما فقط به وصيت خان بابا  -مامان جون حاللمون كن ما خيلي اذيتت كرديم  . 

سها  ولي -عمل كرديد  . همين ترو خدا اينقدر فكر نكنيد  .  دلم نمي خواد ناراحتيتون رو ببينم  . 

 -يست  .  شما فقط يه لطفي در حق من بكنيد  . اصال اينطور ن -جان ما در حق شما بد خيلي كرديم  . 

با خاله صحبت كنيد .  بگيد زياد پا پي ما نشه  . بذاره اون جوري كه خودمون  -چه كار بايد بكنم  . 

ممنون مامان جان  .  -باشه من باهاش صحبت مي كنم  .  -مي خوايم به نتيجه برسيم  . 

شه  .  مشغول خواندن نمايشنامه جديدش ********************** شب سها مانند همي

بود و حواسش به اطراف نبود وهمانطور كه در افكار خود غرق شده بود بسته اي كادو پيچ مقابلش 

 -چيه ؟  اين -قرار گرفت  .  اول به بسته و بعد پشت سرش نگريست كه سياوش را ديد  .  پرسيد : 

ت و امشب بيس -مگه چه خبره ؟  -امشب گرفتم  . به خاطر  -به چه مناسبته ؟  -بازش كن ببين  . 

اهان يادم نبود ولي اين مساله خيلي  -سالگرد ازدواجمون  .  -خب  .  -دوم ارديبهشت ماه ديگه  . 

سها چه بخوايم چه نخوايم تو اين شب با هم ازدواج كرديم  . خاطراتش رو هم چه تلخ و  -مهمه ؟! 

 بازش كن . سها بسته را باز كرد و دستبندي زيبا را از ان خارج چه شيرين نبايد فراموشكنيم  . حاال

سياوش ممنونم  . من اصال ازت توقع نداشتم چرا  -كرد و به دقت نگاه كرد و با لبخندي گفت : 

ما من اصال فراموش كرده بودم كه امشب  -خواهش مي كنم قابلت رو نداره  . ا -زحمت كشيدي ؟ 

رادي نداره  . هميشه اين مسايل رو اقايون فراموش مي كنن حاال يه بار هم اي -سالگرد ازدواجونه  . 

در هر حال ممنون  . اين لطف تو رو هيچ وقت از ياد نمي  -خانوم ها فراموش كنن چه ايرادي داره ؟ 

حاال چه  -اره  .  -از حلقه ات راضي هستي ؟  -برم  . نگاهي به دست چپ سياوش انداخت و گفت : 

ازت مي  -بفرمائيد  .  -هنوز هم نمي دونم  . مي شه يه خواهشي بكنم ؟  -زش داري ؟ تعبيري ا

نمي خوام ديگران چيزي در  -چرا ؟  -خوام تو هم از اين به بعد حلقه ات رو دستت كني  . 

 -نم  . باشه اين كار رو مي ك -موردمون بفهمند تا ببينم چه كار بايد بكنم ؟ پس از كمي تامل گفت : 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 3  

 

به سالمت  .   -شكرم  . خب ديگه مزاحم كارت نمي شم  .  من دارم مي رم ديگه كاري نداري ؟ مت

 -گفتم مواظب خودت باش مگه چي شد ؟  -چي گفتي ؟!  -مواظب خودت باش  . با تعجب گفت : 

حتما خداحافظ .  -در هر حال مراقب باش .  -بار اوله كه موقع رفتن اين جمله رو مي شنوم  . 

************************ وقتي مكالمه تلفني اش تمام شد در مقابل چشمان ****

 -چي چي شد ؟  -چي شده؟  -چيه چرا اينجوري نگاه مي كنيد ؟  -منتظر مهسا و سها گفت : 

خب حل شد ديگه  . ان دو با خوشحالي فرياد  -كامياب ترو خدا اذيت نكن برنامه رو مي گم  . 

 -حاال چه كار بايد بكنيم ؟  -بابا يواش تر  .  االن همه مي ريزن اينجا  .  - جدي ميگي ؟ -كشيدند : 

قطعه عكس و كارت شناسايي و برگه  6بايد خودمون رو معرفي كنيم  .  راستي گفت شناسنامه و 

دو روز ديگه بايد اونجا باشيم مدارك رو  -كي مي ريم ؟  -اشتغال به كار الزمه كه بايد ببريم  . 

بديم و منتظر ابالغ باشيم  .  فقط اين چيزها كه گفتم اماده كنيد  . عصر هنگام رفتن مهسا را تحويل 

 پس -نه مي يام  .  كامياب حاال حاال ها كار داره  .  -با من مي ياي يا صبر مي كني ؟  -ديد و گفت : 

ر ه دو روز ديگر چه كابيا بريم  . در راه همه صحبتهاي انها موضوع اجراي بهترين اثرشان بود و اينك

م من بايد برم اينجا شماره عكس -مي بايست بكنند  .  در راه سها كنار اتليه اي نگه داشت و گفت : 

 -روبدم بگمبرام چاپكنه  . هيچي عكس ندارم االن بر مي گردم  . چند دقيقه بعد برگشت و گفت : 

اره گفت فردا حاضره بايد  -ادي ؟ خواهشمي كنم  .  سفارش د -خيلي منتظر موندي .  ببخشيد  . 

من از تو بيشتر  .  تمام سعي ام رو مي كنم تا كار به نحو احسنت  -سها خوشحالم  .  -بيام بگيرم  . 

برگزار بشه  . فرداي ان روز بعد از گرفتن عكسها به دفترش رفت  .  مشغول انجام كارش بود كه 

اره  .  مدارك رو  -سالم  .  تازه اومدين  .  -.  سالم صبح بخير  -مهسا وارد اتاقش شد و گفت : 

ببينم  . پاكت را از داخل كيش دراورد و  -فردا مي يارم  .  تازه امروز عكسها رو گرفتم  .  -اوردي ؟ 

به دست مهسا داد  .  او هم به دقت مشغول ديدن تكتك ان ها شد اين كار او باعث خنده سها شد و 

نه خير خانم دارم مي شمرم  .  اين چرا هفت تاست مگه تو  -ش يكيه  . چه كار مي كني هم -گفت : 

 اره بيا بشمار   -جدي ؟  -پس چرا يكيش زياديه ؟  -بله  .  -شش تا سفارش ندادي بودي ؟ 

معلوم نيست حواسشون  -سها قبض را از كيفش دراورد  .  در ان هم نوشته بود هفت عدد  . 

ايرادي نداره خدا رو شكر كن كهكم نداده وگرنه فردا  -مي خوام  . كجاست  . خوبه گفتم چند تا 

 شوخي مي كني ؟ -مداركت كامل نبود  .  خيلي هم نگران اين يه دونه هستي بده يادگاري به من  . 

مال تو بردار  . مهسا عكس را برداشت ميان دفترش  -نه جدي مي گم من هم عكست رو ندارم  .  -

ه نگران نباش خودم برات جور كردم به كارت برس  . و خنده كنان از دفتر ديگ -گذاشت و گفت : 

خارج شد  . شب قبل از خواب تمام مدارك را اماده روي ميز پذيرايي گذاشت و در اتاقش با فكر 
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روز بعد به خواب رفت سياوش از اتاقش خارج شد  .  برعكس سها به بي خوابي عجيبي دچار شده 

فت  . پشت ميز نشست شروع به مطالعه كرد  . اما مدارك توجه اش را جلب كرد  بود  . به پذيرايي ر

. كتاب را بست و به سراغ انها رفت و يكي يكي همه را بررسي كرد  . پاكت عكس ها را هم برداشت 

و انها را ديد  .  يكي را برداشت و به اتاقش برد و همانطور مشغول ديدنش شد طوري كه دلش نمي 

ز او بردارد عكس را نگاه مي كرد و فكرش جاهاي ديگر سير مي كرد  .  چند وقتي بود امد چشم ا

كه فكرش از ياد سها پر شده بود احساس مي كرد ان لحظاتي كه هيچ گاه تصور وقوعش را در 

خواب هم نمي ديد به حقيقت تبديل مي شد  .  ابتدا مي پنداشت شايد به خاطر حرفها و قولهايي 

يا داده و اين نوعي تلقين باشد اما كار از تلقين هم گذشته بود علت را نمي دانست و به است كه به ار

دنبال ان بود اما باز چيزي نمي يافت  . دچار سر در گمي خاصي شده بود دنبال جواب بود اما چيزي 

هر  پيدا نمي كرد  . چند وقتي بود كه چه در خانه و چه در محل كارش در فكر غوطه ور مي شد  . 

چند براي اطافيانش اين مسئله عادي شده بود ولي انهايي كه شناخت بيشتري روي او داشتند متوجه 

برق چشمانش كه روز به روز بيشتر مي شد بودند مخصوصا اريا و چون او كامال در جريان بود چيزي 

زمان  دانست نمي گفت و از اين كه وضع رو به بهبودي مي گراييد از صميم قلب خوشحال بود  . نمي

چگونه گذشت اما زماني نگاهش را از عكس گرفت كه نزديكيهاي صبح بود ناخوداگاه به طرف 

سها  -كيفش رفت ان را باز كرد و عكس را داخل ان گذاشت  . ********************* 

 عكسام يكيش -چي ؟  -نيست  .  -چرا ؟!  -دارم ديوونه مي شم  .  -معلوم هست چه كار مي كني ؟ 

 -پس اون يكيش كو ؟  -اره بابا  .  -كمه  . ببينم مهسا تو مطميني كه ديروز يه دونه برداشتي ؟ 

 -مگه ميشه  .  خودم ديشب همه رو چك كردم  . حاال چه كار كنم ؟  -شايد خونه جا گذاشتي  . 

ود را به ته بپنج تا  .  ديگه عكس ندارم  . مهسا كيفش را باز كرد و عكسي را كه گرف -چند تاست ؟ 

بيا بابا عكست مال خودت  . اصال به ما نيومده از تو يادگاري داشته باشيم  .  -سها داد و گفت : 

خيلي خب اگه كاري نداري بريم  -آخ دستت درد نكنه  . داشتم ديوونه مي شدم  .  -بگيرش  . 

 -كردي بده به خودم  . لطفا اگه پيداش  -بريم فقط اگه بدونم اين كجاست  .  -كامياب منتظره  . 

دير شد بريم  . بعد از يك هفته كار طاقت فرسا چند روزي مرخصي داشت  .  در ان  -باشه مال تو  . 

مدت تصميم گرفته بود كمي به وضع خانه برسد  .  مشغول نظافت اتاق سياوش بود  .  ان جا كمي نا 

زش بود چيزي الي يكي از كتابها بر مرتب بود  . همان طور كه در حال جمع كردن كتابهاي روي مي

روي زمين افتاد وقتي خم شد كه ان را بردارد كيف پول سياوش را كه نيمه باز بود ديد  . ان را 

برداشت و متوجه چيزي شد كه از فرط تعجب احساس كرد شوكه شده است  .  انچه مي ديد عكس 

شت و منتظرش بود محروم كند بعد گمشده اش بود كه نزديك بود او را از همه انچه كه دوست دا
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از چند لحظه كه خيره به عكس نگاه كرد چند باري خواست ان را بردارد اما نمي دانست چرا نمي 

تواند اين كار را بكند  . دستش توان اين كار را نداشت  .  كيف را بست و همانجا گذاشت و به 

الو سالم  -كامياب را گرفت  .  طوري كه سياوش متوجه نشود به طرف تلفن رفت و شماره منزل

اين جا انقدر  -چي شده تو خونه حوصله ات سر رفته ؟  -ممنون  .  -سالم چطوري ؟  -مهسا  . 

 -چطور ؟ دوباره چي شده ؟  -زندگي هيجان دار شده كه ديگه جايي براي بي حوصلگي نمي ذاره  . 

ا رفته نه باب -م كامياب اون طرفها نيست ؟ ببين -اره  .  -مهسا يه چيزي بگم بين خودمون مي مونه  . 

سركار مگه اون مثل منو توئه كار ديگه اي هم داره  .  گفت همون ديروز استراحت كردم بسه من 

خب كجاي اين خبر جالبه ؟گفتم كه  -اون عكس گمشده ام پيدا شد  .  -تنها هستم بگو چي شده  . 

ي داري مي گي  .  جايي نذاشته بودم كه يه جاي ديگه چ -شايد يه جايي تو خونه جا گذاشته باشي  . 

تو كيف سياوش ؟ اونجا چه  -تو كيف سياوش  . مهسا با تعجب فرياد زد :  -كجا ؟  -پيداشكردم  . 

داشتم اتاق رو مرتب مي  -چه جوري پيداش كردي ؟  -چه مي دونممنم مثل تو  .    -كار مي كرد ؟ 

خب بر مي دارمش  -برش داشتي ؟  -ود ديدم عكس توشه  . كردم كه كيفش روي زمين افتاده ب

بذار باشه وانمود كن كه نديديش  .   -چرا ؟  -نه نه سها اين كار رو نكني ها  .  -قول دادمبه تو  . 

خب عكس زنشه  .  غريبه كه نيست  -چي داري مي گي مهسا ؟ عكس مال منه  .  -جاش خوبه  . 

بذاره اصال به روي خودت نيار سها  . شايد يه حكمتي توشه  .  عكس تو رو نذاره پس عكس كي رو

اصال فكر كن هيچ اتفاقي نيافتاده  . فكر  -باشه  .  -وانمود كن از هيچ چيزي خبر نداري خيلي خب  . 

 گفتم كه شايد -قبوله ولي نمي دونم چرا دارم حرفت رو قبول مي كنم  .  -كن عكست گم شده  . 

 شايد همين طوره كه تو مي گي  .  -صالح در اينه  . 

چي  -بله  .  -بيمارستان ؟!  -من از بيمارستان مزاحمتون مي شم  .  -بله  .  -الو اقاي رادمهر  .  -

خانم شما رو امروز به اينجا اوردند ايشون هم شماره منزلشون رو دادن ازتون مي  -شده خانم  . ؟! 

 -االن حالش چطوره ؟  -تصادف كردند ؟  -خانم ؟  چيزيش شده -خوايم لطفا تشريف بيارين  . 

بله چشم ادرس رو لطف كنيد  . بعد از گرفتن  -چيز زياد مهمي نبود خوبند شما تشريف بياريد  . 

ادرس به سرعت به طرف بيمارستان حركت كرد  . يكراست به سمت اطالعات رفت و با حال 

تماس گرفتند گفتند همسرم رو اوردند اينجا  . سالم خانم خسته نباشيد با من  -پريشان پرسيد : 

 -انتهاي راهرو  .  100اتاق  -بله  .  -همون كه تصادف كرده ؟  -خانم راستين  .  سها راستين  . 

متشكرم  . كنار اتاق كه رسيد نفسي تازه كرد و با ترس در را باز كرد تا او را ديد مجددا در را بست 

چرا اينجوري شده  . اين بار با نفسي كه حس مي كرد به شماره مي  خداي من اين -و با خود گفت : 

افتد در را باز كرد و وارد شد كنار تخت ايستاد و به ارامي سالم كرد  . وقتي سها برگشت رنگ از 
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ا ب -صورت سياوش پريد  .  كبودي دور چشم بسته بودن سرش او را نگران تر ساخت و گفت : 

با  -با چي ؟  -تصادف كردم  .  -سالم چرا اين شكلي شدي ؟  -م  . سال -خودت چه كار كردي ؟ 

يه ماشين ازم سبقت گرفت  .  من هم به خاطر اين كه بهم  -براي چي ؟  -درخت كنار خيابون  . 

مي بيني كه چند تا بخيه ناقابل  -حاال چطوري ؟  -نخوريم رفتم سمت راست خوردم به درخت  . 

دو  -كي اين اتفاق افتاد ؟  -تم رو هم گفتند بايد يه ماه تو گچ باشه  . روي پيشونيم زدند  .  دس

همون طرف خيابون  . مثل اين كه راننده كاميون مي دونست اين ور يه  -كجا ؟  -ساعت پيش  . 

از روي خط كشي عابر  -خودت اومدي بيمارستان  .  -بيمارستانه گفت بذار كار رو راحت كنم  . 

 -چيزي هم شده ؟  -همون جا پاركش كردم  .  -ماشين كجاست ؟  -ي داره ؟ پياده رد شدن كار

مي  خيلي خب صبر -تا وقتي سرمم تموم بشه  .  -تا كي بايد اينجا باشي ؟  -اره ولي مهم نيست  . 

هيچ كاري ندارم تازه  -نه اگه كاري داري برو من اژانس مي گيرم مي يام  .  -كنم با هم بريم  . 

خواهش مي كنم هر چي باشه ما يه پرستاري به شما  -ممنون .  -م خونه كه زنگ زدند  . اومده بود

 -اين حرفها چيه ؟ من كه كاري نكردم فقط سياوش نذار كسي از جريان مطلع بشه  .  -بدهكاريم  . 

الن ا.   هبش تموم نمونده چيزي ديگه اينم بدم انجام كارهاتو برم من اينجايي تو تا خب خيلي …حتما

خوب استراحت كن من مي رم داروهات رو  -بر مي گردم  . وقتي به خانه رسيدند سياوش گفت : 

نمي دونم تازه مرخصي داشتم  -راستي كارت رو چه كار مي كني ؟  -دستت درد نكنه  .  -بگيرم  . 

ش درست -. ولي اخه نمي شه بايد رفت   -اون رو هم بسپار به من حلش مي كنم  .  -نمي تونم نرم  . 

مي كنم خونه باشي زودتر خوب ميشي  . با اين حال كه نمي توني كار كني  . فقط استراحت كن وقتي 

از اتاق خارج شد سها كه ديگر ان روزها به كارهاي سياوش باعث حيرتش مي شدند لبخندي زد و 

الن وقتي وارد س چشم اقاي دكتر استراحت مي كنم  . صبح روز بعد به محل كار سها رفت  . -گفت : 

مي  -سالم سياوش خان شما كجا اينجا كجا ؟!  -شد مهسا را ديد كه به طرفش مي امد او پرسيد : 

خب مي خوام  -چرا هست  .  -مگه اون رئيس اينجا نيست ؟  -كامياب ؟  -خوام كامياب رو ببينم  . 

ا داره دو تا دوست كمي ب ايرادي -مي بخشيد مي پرسم اتفاقي افتاده ؟  -با ايشون صحبت كنم  . 

اشكالي نداره حق داريد  .  تقصير خودمه كه باعث  -نه معذرت مي خوام  .  -هم صحبت كنند ؟ 

دونه  مي -مياد نگران نباشيد  .  -راستي چرا سها نيومده ؟  -شده ام درباره ام اينجوري فكر كنيد  . 

يب نداره  . عادي ميشه براتون  . حاال مي گيد باز هم تعجب ع -بله ؟!  -بله  .  -شما اومديد اينجا ؟ 

با اجازه  . مهسا همانطور كه حرفهاي او را تكرار مي  -اتاق دوم بفرمائيد  .  -اتاق كامياب كجاست ؟ 

كرد به طرف سالن تمرين به راه افتاد علت امدن سياوش براي او مهمترين خبري بود كه مي 

رود تا او علت را از كامياب جويا شود  . سياوش چند خواست بداند  .  دلش مي خواست سياوش ب
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ضربه به در نواخت و با شنيدن كلمه بفرماييد داخل رفت  .  كامياب را كه مشغول صحبت با تلفن 

ديد همانجا ايستاد  . كامياب كه متوجه حضورش شد همانطور حيرت زده گوشي را در دست نگه 

كه او را صدا مي كرد نمي داد .  بعد از لحظه اي كوتاه داشته بود و هيچ جوابي به مخاطب پشت خط 

ي سياوش اينجا چه كار مي كن -گفت بعدا تماس مي گيرم و گوشي را قطع كرد  .  بلند شد و گفت : 

طبيعيه حاال بشين چرا  -تو هممتعجب شدي عيب نداره تعجب ديگ بخشي از زندگي ما شده  .  -؟ 

 برات رو چيز همه - …خوش اومدي فقط يه كمي -.   مي بخشيد مزاحمت شدم -ايستادي ؟ 

 امروز چرا سها -.   ندارم ميل چيزي ممنون نه -.   بيارن بگمچاي بده اجازه -.   دم مي توضيح

 - ؟ شده چي -.   بله متاسفانه - ؟ افتاده اتفاقي -.   اينجا اومدم اون خاطر به هم من - ؟ نيومده

وقتي از سركار بر مي گرده دچار اين حادثه  -ديروز خوب بود  .  كه اون ؟ چرا -.   كرده تصادف

خوبه  . دستش شكسته  .  سرش هم چند تا بخيه  -حالش چطوره ؟  -مي شه  .  زده به درخت  . 

خوب كردي  .   -خورده نذاشتم امروز بياد گفتم خودم مي يام براش چند روز مرخصي مي گيرم  . 

كارهاش رو ما انجاممي ديم  .  مي تونيم بيام ديدنش ؟ سياوش استراحت كنه براش بهتره  .  

اين ديگه اجازه نمي خواد هر وقت دوست دارين تشريف بيارين خوشحال  -لبخندي زد و گفت : 

.   درسته -مي شيم  .  فقط نمي خواد فعال پدر و مادرش مطلع بشن  .  تا حالش كمي بهتر بشه  . 

از اخرين باري كه ديدمت شكسته تر شدي  -ب خيره شد و گفت : سياوش براي چند لحظه به كاميا

ي اينجوري كه مي گ -اي بابا زندگي يعني همين ديگه  . پير شديم  .  -موهات هم كمي سفيد شده  . 

اما  -بگذريم اين زندگي وانفسا فراز و نشيب زياد داره  .  -زندگي پيرت كرده  .  درست مي گم ؟ 

تا اونجايي كه مي دونم مهسا  -اره خدا رو شكر راضي ام  .  -شبختي  . احساس مي كنم االن خو

ممنون افتخار تشريف فرمايي  -دختر خوبيه  . يادم رفت بهش تبريك بگم به تو هم همين طور  . 

سعادت ديدارت  -شرمنده موقع مراسم شما اينجا نبودم مگرنه حتما مي اومدم  .  -رو كه ندادين  . 

با زندگي چه كار  -به لطف خدا من همخوبم  .  -خب از خودت بگو ديگه چطوري ؟ رو نداشتيم  . 

راستش تصادف سها  -چگونه ساختنش مهمه  .  -به جز ساختن چه كار ميشه كرد  .  -مي كني ؟ 

بهانه اي بود تا بيام پيشت گفتمهم براي اون مرخصي بگيرم هم اين كه تو رو مي بينم  .  مي خواستم 

بزنم نمي دونم چرا احساس مي كنم تو بيشتر از همه حرفم رو مي فهمي با اينكه اريا  باهات حرف

هر لحظه كنارمه وبراي خوشبخت شدن من حاضره هر كاري بكنه اما فكر كردم اينبار فقط دلم مي 

بگو هر چي دلت مي خواد بگو من گوش مي كنم منو مثل برادرت بدون  .   -خواد با تو حرف بزنم  . 

حاضرم تا اونجايي كه مي تونم كمكت كنم  .  من هم منتظر بودم از وقتي كنار سها ديدمت حتي 

كامياب اول از  -منتظرت بودم  .  االن هم كه ديدمت پيش خودم گفتم بالخره اومد .  حاال بگو  . 
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ن قاطي اياين حرفها چيه پسر تو بايد منو حالل كني  . اگه از اول  -همه اومدم ازت حالليت بطلبم  . 

ن اين م -باور مي كني بهت حسوديم ميشه ؟  -جريان نبودم سها بهتر همه چيز رو قبول مي كرد  . 

بودم كه يك سال پيش بهت حسودي مي كردم  .  خدا مي دونه چقدر ارزو داشتم جاي تو بودم 

 همش با خودم مي گفتم اگه جاي سياوش بودم يه كاري مي كردم كه سها عوض بشه با زندگي

جاي من نبودي ولي هميشه تو قلب سها بودي وهستي ازدواج ما ازدواج تو  -سازگارش مي كردم  . 

هيچ كدوم نتونست اين عالقه رو از بين ببره  . هر چقدر هم كه خودمون رو گول بزنيم فايده اي 

 سها نداره  .  كامياب بعضي زخمها هيچ وقت خوب نميشه  .  اونا با اين كارشون بدجوري به قلب

چرا سياوش؟ چرا فر مي كني نمي توني درمونشكني  -ضربه زدند  .  هيچ دوا و درموني هم نداره  . 

مي خوام اعتراف كنم حس مي كنم سياوش قبل نيستم  .  يعني از اول هم نفرتم اندازه سها نبود   -؟ 

 مي فكر حاال …حاال.  فقط هميشه اون رو به جاي خواهرم مي ديدم هيچ احساسي بهش نداشتم  . اما 

 كردم مي مقاومت اول.   كشونه مي سها طرف منو داره خاصي نيروي يه شده عوض چيز همه كنم

 ات كنند مي حركت مغزم فرمان بدون خودشون پاهام انگار.    نداره فايده استقامتي هيچ االن ولي

 ا دلمروشن كنم .  اومدمب رو تكليفم خوام مي شدم خسته.    داره مي نگهم تشنه اما برتم مي چشمه

ازت بپرسم تو چه كار كردي كه سها اينجور شيفته ات شد ؟ چند شب پيش نشسته بودم وبه گذشته 

فكر مي كردم به اون موقعي كه گوشم مي شنيد اما نمي شنيد اون موقع كه مي ديدم اما نمي ديدم  . 

وياي عشقشون دست و پا مي با چشمام مي ديدم كه ديگران چه جور دارن براي رسيدن بهش تو ر

زنند ولي من بي خيال نشسته بودم  . اون موقع حتي براي رسيدن اونا به ساحل مقصود كمكشون مي 

كردم اما خودم كوچكترين حركتي نداشتم  .  كامياب به اون زماني فكر مي كردم كه چطور و با چه 

 احساس كردم كه همه چيز رو از اكراهي حاضر به نشستن پاي سفره عقد شدم و با شنيدن كلمه بله

دست داد در حالي كه يه دنيا خوشبختي كنارم بود و من نمي فهميدم  .  نمي دونستم دارم چه كار مي 

كنم  .  كاري به كارش نداشتم از وجودش زجر مي كشيدم اما نه به خاطر خودم به خاطر خودش كه 

ر وقت سر كار بود كاري به كارش نداشتم  چطور فكر مي كرد زندوني شده براي فرار از خونه تا دي

. باز به خاطر خودم نه به خاطر خودش اين كه احساس مي كردم فقط اسما همسرش هستم فقط به 

خاطر خودش  .  به خاطر راحتيش ولي حاال دارم مي فهمم از همون اول راهم اشتباه بود  . مي 

 -د كنم ولي غرور بي جا و لجبازي نذاشت  . تونستم به زندگي عالقه مند بشم و سها رو هم عالقه من

فقط براي يك لحظه كوتاه بدون اين كه  -از كي احساسكردي كه مي توني دوستش داشته باشي ؟ 

خودم بخوام اومد به فكرم فقط يه مدت كوتاه به خودش تنها به خودش فكر كردم  . همون لحظه 

ي تو وجودم به خودم كه اومدم ديدم همه فكرم شروع بود  . جرقه اي تو ذهنم بود كه حاال شده اتيش
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مدت زيادي  -چند وقته ؟  -شده سها خودش اومد به فكرم خيال رفتن هم نداره  . موندگار شده  . 

نيست قبل از سالگرد ازدواجمون من غريب اين شهر بودم من تو غربت بودم اما حاال احساس مي 

ه بودي از اول هم معلوم بود كه تو به رياست مي درسته تو پادشا -كنم شدم پادشاه اين شهر  . 

رسي  .  اگه كنار ساحل نشسته بودي و دست و پا زدن ما رو مي ديدي براي اين بود كه برنده تو 

بودي  . ديدي اگه بهش فكر كني مي توني بهش عالقه مند بشي  . خودت نمي خواستي براي يك 

و ذهنت موندگار شد سياوش بهت تبريك مي گم .  لحظه به يادش باشي اما خواسته يا ناخواسته ت

هر چي ديدي و شنيدي همين جا  -بگو .  -كامياب ازت خواهشي دارم  .  -باالخره موفق شدي  . 

توهمين اتاق دفن بشه  .  احساس كردم فقط با تو مي تونم حرف بزنم  . از اين همه ادمي كه اطافم 

چ وقت فكر نمي كردم به راحتي اونم جلوي تو اعتراف بودند تنها تو بودي كه ارومم مي كردي هي

كنم  . اما نمي دنم چي شد كه اين حرفها از دهن من بيرون اومد  . شايد اگه جاي تو كس ديگه 

مقابلم نشسته بود نمي تونستن نگاش كنم چه برسه براش صحبت كنم قول ميدي نشنيده بگيري ؟ 

قول  -ات جالبه ولي چه كنم من هم يه ادمم ديگه  . مي دونم اعتراف چنين ادم جدي و مغروري بر

مي دم خيلي خوشحالم كردي  .  من دلم مي خواست سها رو خوشبخت كنم چون دوسش داشتم  .  

خوشبختي اون براممهم بود اما حاال وقتي يه ادم با لياقت تر از خودم روو كنارش مي بينم بيشتر 

ي سپارمش بذار اونم اين احساس قشنگ تو رو لمس كنه  راضي مي شم  . سياوش بعد از خدا به تو م

. باز هم فقط تو مي توني كمكش كني اين كار رو بكن  .  سياوش منخوشبختي شما رو مي بينم با سها 

قول مي دم همين طور كه  -باش  . هم قدمش باش  .  بذار من هم از اين عذاب وجدان بيرون بيام  . 

سخته يعني راه اومدن باهاش سخته  .  سخت با ادم كنار مي ياد ولي يه خورده  -تو مي گي بشه  . 

مي بيني تو اومده  -اگه خدا كمكم كنه  .  -وقتي همقدمت شد اون وقت گذر زمان رو نمي فهمي  . 

بودي در دل كني من از تو بدتر شدم  . من هم نياز به كسي داشتم كه براش حرف بزنم  . من هم 

دلم مي خواست خودت بياي خيلي خوشحالم كردي  .  انشاهلل همه چيز درست  دنبال تو بودم  . ولي

خودم رو براي همه چيز اماده كردم يه  -ميشه  . فقط با كوچكترين شكست عقب نشيني نكن  .   

اونم  يه بچگي كردم ولي -چطور ؟  -مقدار اين تصميم رو دير گرفتم  .  خدا كنه هيچ اتفاقي نيافته  . 

اميدوار باش سياوش  .   -ودش بود به خاطر اصرار زيادش فقط دعا كن چيزي نفهمه  . به خاطر خ

اميدوار باش  . ******************* تا نيمه هاي شب در خيابان راه مي رفت دير وقت 

شده بود به پاركي رفت روي نيمكتي نشسته بود وهمانطور ه باران دل و جانش را مي شست فقط 

ي كه اصال متوجه گذشت زمان نشده بود وقتي نگاهي به ساعتش انداخت سريع فكر مي كرد به طور

بلند شد و به سمت خانه حركت كرد  . سها همانطور عرض خانه را طي مي كرد مرتب به ساعت نگاه 
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كجا مونده ؟ خدايا چه كار كنم ؟ ساعت از يك هم گذشت  . گفت زود  -مي كرد با خود مي گفت : 

كنم مي ترسم زنگ بزنم به كامياب اخه اون صبح باهاش قرار داشته االن كه  بر مي گردم چه كار

 -نمي دونه كجاست ؟ با چرخيدن كليد و باز شدن در به طرفش رفت و با همان چهره نگران گفت : 

معلوم هست كجايي ؟ داشتم از نگراني مي مردم يه زنگ مي زدي مي گفتي كجا رفتي ساعت از يك 

ين چقدر خيس شدي  . برو لباست رو عوض كن االن سرما مي خوري  . فكر و نيم هم گذشته بب

چشم خانم من االن لباسم رو عوض  -نكردي نگران مي شم ؟ همان طور كه نگاهش مي كرد گفت : 

مي كنم  . بدون هيچ حرف ديگري به اتاقش رفت  . سها چند بار كلمه خانم من را با خود تكرار كرد 

ياوش چششده ؟ چرا چند وقته اخالقش عوض شده ؟ وقتي از اتاق بيرون و گفت خداي من اين س

 -كمهم اشتها ندارم  .  -نه منگرسنه ام نيست  .  -تو خوردي ؟  -شام مي خوري ؟  -امد پرسيد : 

 سياوش تو حالت -تو يه دنياي ديگه  .  -پس كجا بودي  .  -اينجا نبودم  .  -نگفتي كجا بودي ؟ 

 -حاال كه شام نمي خوري بيا بريم يه ليوان شير گرم بخور تا گرم بشي  .  -بم  . اره خو -خوبه  . 

باشه پس اون كيك رو هم از  -تو بشين من مي ريزم  .  -بريم  . داخل اشپزخانه سياوش گفت : 

يخچال بيار  . سيني را روي ميز گذاشت و خود مقابل او نشست وباز خيره در چشانش با نگاهي 

اره فقط سرم  -حالت چطوره ؟ بهتر شدي يا نه ؟  -بله  .  -داروهات رو خوردي ؟  -: مهربان گفت 

استراحت كن خوب ميشي  . سها جرعه اي از شير را نوشيد واز زير چشم نگاهي به  -درد مي كنه  . 

سياوش كه به او خيره ماند بود و به لبه ليوان دست مي كشيد انداخت وباز جرعه اي ديگر نوشيد  . 

سياوش تو  -چند بار اين عمل را تكرار كرد و هر بار سياوش را در همان حالت ديد و در اخر گفت : 

 -:  گفت و برداشت را ليوانش …احساس مي كنم -چطور ؟  -حالت خوبه ؟ در همان حالت گفت : 

ي نم -.   ديدنت ياد مي فردا گرفتم مرخصي برات اره - ؟ ديدي رو كامياب -.   نباش نگران خوبم

اخه جواب قانع كننده اي نبود  . پيش كامياب بودي  -گفتم كه كجا بودم  .  -گي تا حاال كجا بودي ؟ 

باشه شب بخير  . تا  -خيلي خوب برو بخواب معلومه خيلي خسته اي  .  -تا ظهر اونجا بودم  .  -؟ 

ر سياوش پر شده صبح همان جا نشسته بود و به سياوش فكر مي كرد او هم اين بار ذهنش از فك

بود كه چند وقتي بود اخالقش عوض شده بود او را از همان ابتدا صبور و ساكت مي ديد كمتر حرف 

مي زد اما چند وقت بود كه ساكت تر شده بود و بيشتر در فكر فرو رفته بود  .  علت رفتار او را نمي 

و مشغول شود تا زماني كه دانست اما اين عكس العمل از سياوش باعث شده بود كه فكر سها به ا

خورشيد در پهنه ابي اسمان به نمايش درامد نشست و فقط به خود سياوش فقط به وجود سياوش 

فكر كرد و فقط به ياد سياوش فكر كرد و در درونش ناخوداگاه نقطه اي روشن پيدا شد كه شايد 

ه بود كه سها به اطافش علتش خارج شدن كامياب از صحنه نمايش بود  .  شايد ازدواج او باعث شد
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توجه بيشتري كند سياوش داشت براي او معناي جديدي پيدا مي كرد اما نه بايد بيشتر فكر مي كرد 

 گيشزند در او.   ديگر شايد هزاران و …شايد علت تغيير رفتار سياوش چيز ديگري باشد  .  شايد 

ي كوچك خودش او را مرد دنيا در فقط و بود نكرده فكر ديگري فرد وجود به كامياب جز به

زندگيش مي پنداشت  .  يك عمر با تلقين اين رفتار زندگي كرده بود كه با هيچ كس ديگر حتي 

سياوش كه از كودكي او را همبازي و برادر خود مي دانست نمي تواند طعم شيرين خوشبختي را 

يد به فته بود او نيز بابچشد اما حاال كه كامياب هم خواسته يا ناخواسته به سوي سرنوشت ديگري ر

خود ميقبوالند كه زندگي در كنار كامياب خالصه نمي شود هر چند بارها فته بود جدايي از سياوش 

براي رقم زندگي جدي خود است چه با كامياب چه بي او اما هيچ گاه حرف دلش را نگفته بود هم 

تواند او را دوست  اكنون هدف هاي روشن زندگي را در چيز ديگري مي ديد حس مي كرد مي

داشته باشد اما مي ترسيد اطافيانش اين حس را به تمسخر گيرند و ان را با بي اعتناييش قياس كنند 

اما باز شاد شد كه همه انتظار چنين روزي را داشتند كه انها قدم به وادي پر طراوت عشق گذارند و 

ند كبر و خودخواهي نجات يافته و كمي براي هم زندگي كنند  .  خدا را شاكر بود كه مي توانست از ب

بيانديشد به اويي كه شايد هماني بود كه مي خواست  . اما باز نياز به زمان داشت  .  نياز امدن 

 …سياوش به سمت او نياز به اعتراف شيرين از جانب او  .  نياز نياز نياز

م لطفا تشريف بياريد خان -.   بفرمائيد -.   رادمهر اقاي منزل -********************* 

شما خانم  -بله  .  -االن مي يام  . روبه روي مرد ايستاد گفت :  -نامه داريد  .  -شما ؟  -دم در . 

 -احضاريه دادگاه  .  -چي ؟!  -بفرماييد احضاريه داريد  .  -بله خودم هستم  .  -رادمهر هستيد ؟ 

ضا كنيد  . بعد از رفتن او در را نيمه باز من نمي دونملطفا اينجا رو ام -كي ازم شكايت كرده ؟ 

گذاشت و روي پله ها نشست ومشغول خواندن شد چه مي ديد نمي دانست چه بايد بكند  . بخندد يا 

بگريد  .  شاد باشد يا غمگين  .  علت اين كار را نمي دانست  . تصميم گرفت نظري ندهد و اجازه 

سها چرا اينجا  -ز مدتي مهسا وارد حياط شد و گفت : دهد انچه نظر سياوش است عملي شود  . بعد ا

چرا ؟مي خواي بريم  -خوب نيستم  .  -سالم حالت چطوره ؟  -سالم .  -نشستي چرا در باز بود ؟ 

بيا بين  . از انچه كه مي ديد اهي كشيد و گفت  -اين چيه دستت  .  -نه مي خوام بخوابم  .  -دكتر  . 

 نمي دونم -اخه براي چي كي اين كار رو كرده ؟  -ني كه احضاريه است  . مي بي -سها اين چيه ؟  -: 

تو حالت خوب نيست داري مي لرزي  . بلند شو بريم باال  . با كمكمهسا بلند شد  -مهسا نمي دونم . 

عيب نداره ناراحت نباش درست  -و به اخل ساختمان رفتند مهسا او را روي تخت خواباند و گفت : 

قضاوت  -ي درست ميشه ؟ ديگه از اين قاطع تر چي مي خواستي همه چيز تموم شد  . چ -ميشه  . 

رو نمي گمچرا اين كا -بيخود نكن بذار بياد باهاش صحبت كن شايد دليل محكمي داشته باشه  . 
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كرده  .  مي گم چرا حاال ؟ چرا زودتر نه ؟ احمق بودم مهسا يه احمق واقعي  .  از اول هم نبايد اون 

سها چرند نگو  . از بس كه خودت پا پيش گذاشتي و اونو تو  -هاي بچگونه رو مي كردم  . فكر

ر سها همش تقصي -من ؟  -منگنه گذاشتي  .  حاضرم قسم بخورم كه اين كار رو به خاطر تو كرده  . 

روع باز داري ش -امكان نداره  .  -خودته  . حاال عيب نداره /بهش بگو همه چيز برات عوض شده  . 

داشتم به خودم مي  -مي كني مي خواي همه چيز رو كه تو اين مدت رشته كرده بودي پنبه كني ؟ 

قبولوندم كه بهش عالقه دارم  . داشت باورم مي شد كه دوستش دارم  . اما همه چيز فقط يه خيال 

سها از  -. يكشنبه هفته ديگه   -حاال وقتش كي هست ؟  -واهي بود تلقين من هم بي فايد ه است  . 

من مي شنوي با سياوش صحبت كن  . اون عوض شده  . تو هم همين طور نذار به خاطر يه برگه همه 

چيز خراب بشه  . خواهش مي كنم سها  .  خواهش مي كنم . برگشت از پنجره بيرون را نگاه كرد و 

ن از اتاقشبيرو در جواب مهسا فقط سكوت كرد  . نامه را روي ميز اتاق سياوشگذاشت و خود تا شب

واي خداي من  -نيامد وزماني كه سياوش به اتاقش رفت و نامه را ديد دستي بر سرش زد و گفت : 

اين اينجا چه كار مي كنه ؟البد ديده كه گذاشته اينجا حاال چه كار كنم ؟ در اتاق سها را باز كرد 

ره  ا -خوندي ؟  -د گفت : وهمان جا ايستاد و او همانطور كه پشت به سياوش روي تخت خوابيده بو

تا اون موقع با كسي حرف نزن بذار وقتي كار تمون شد همه رو  -مي دونم  .  -هفته ديگه است  .  -. 

 روز چند.    كن فراموش رو چيز همه سياوش - …باور كن من -بله  .  -سها  .  -در جريان بذار . 

م بذار . همان جا پشت در ايستاد نه ناي رفتن تنها بخوابم خوام مي حاال.   ميشه تموم چيز همه ديگه

داشت نه روي برگشتن  . ديگر هر دو به هم قبوالنده بودند كه همه چيز تمام خواهد شد  . هر دو به 

تازه داشت همه چيز جون مي گرفت و نهال زندگي جوونه  -خاطر ديگري و سياوش با خود گفت : 

و مي سپارم دست سرنوشت كه هر چي مي كشم از مي زد اما تبر سرنوشت اون قطع كرد خودم ر

تو چرا  -چرا اينجا نشستي ؟  -دست اونه از بي فكريهاي خودمون  . ***************** 

 -مهسا تو برو بخواب نگران من نباش .  -من هم از بي خوابي توخوابم نمي بره  .  -نمي خوابي ؟ 

تم كه گف -فتي خيلي تو فكر بدي چي شده ؟ امروز از صبح حالت خوب نيست  .  همش بهونه مي گر

مهسا خواهش مي كنماين چه حرفيه كه مي زني ؟  -به فكر سهايي ؟  -چيزي نيست دلشوره دارم  . 

منو گول نزن بچهكه نيستم وقتي مي ري تو فكر مي فهمم تو  -لبه تخت كنارش نشست وگفت : 

خواهش مي كنم  -امروز بيشتر شده  .  فكر سهايي  .  چند روزي هست كه اين حالت رو داري اما

اعتراضي ندارم يعني االن هيچ اعتراضي ندارم  .  چون پذيرفتم با همه چيزهايي كه مي  -بس كن  . 

دونستم قبولت كردم حاال مي خوام يه چيزي بهت بگم عكس سها رو پيدا كردم اينجوري نگام نكن  

ه خاطر من بود  . نگهش دار ايرادي نداره  . مي .  شماها قول داديد ولي من مي دونستم اين قول ب
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خواستم يه چيز ديگه هم بهت بگم  .  سها و سياوش دارن از هم جدا مي شن خواستم بدوني تا 

تصميم بهتري براي اينده ات بگيري  . كامياب من دوستت دارم حاضرم از زندگيت كنار برم به 

حظه دل كامياب فرو ريخت  . ترس به جانش خاطر همين عالقه حاضرم شاديت رو ببينم  . يك ل

افتاد به خاطر سياوش كه حاال فهميده بود معني حرف اخر ان روزش چه بوده به خاطر سها كه چطور 

زندگي با او بازي مي كند به خاطر مهسا كه چه صادقانه برايش فداكاري مي كند  .  به خاطر خودش 

دانست چه كند از اين تصميم خوشحال باشد يا ناراحت كه هيچ گاه با ان دل شكسته كنار نيامد نمي 

خوب گوشهات رو ياز كن ببين چي مي  -ناگهان شانه هاي مهسا را گرفت و با بغض اشكاري گفت : 

گم  . فكر نكن با اين حرفها مي توني از دستم فرار كني خودم خواستمت هنوز هم مي خوامت سها 

لي زود از اين تصميم احمقانه اش منصرف ميشه  . ديگه براي من وجود نداره مي دونم كه خي

سياوشي رو كه من مي شناسم نمي ذاره كار به اونجا بكشه  .  مهساي عزيز من من تو دنيا فقط يه زن 

دارم اونم تويي  . فقط به فكر ه نفر هستم اونمتويي  .  فقط به خاطر يه نفر دارم زندگي مي كنم اونم 

فر احساس خوشبختي مي كنم اونم تويي  . به من هيچ ربطي نداره كه سها تويي  .  فقط در كنار يك ن

چه برنامه اي براي اينده اش داره بذار به فكر خودمون باشيم  .  و به خاطر هم ادامه بديم  .  تو هم 

فكر نكن تا من مي رم تو فكر ياد سها هستم  . من فقط مهسا رو دارم و بس فهميدي ؟ مهسا با ان كه 

نست ان حرفها حرف دل كامياب نيست اما باز هم پذيرفت و در حالي كه اشك مي ريخت مي دا

 اره فهميدم قول مي دم ديگه چيزي نگم  .    -لبخندي زد و گفت : 

شب قبل از دادگاه هر دو اضطراب و دلهره غريبي داشتند سها براي انكه سياوش متوجه حالش 

همانطور روي صندلي رو به روي پنجره نشسته بود و از  نشود از بعداز ظهر به اتاقش رفته بود و

غروب تا زماني كه ماه نور نقره فامش را به زمين پاشيد به ان خيره مانده بود  . سياوش هم مانند 

ديوانه ها يا راه مي رفت و با خود حرف مي زد يا مي نشست و نقشه مي كشيد اما هيچ كدام فايده اي 

رفت اخرين حرفهايش را چه تلخ و چه شيرين به سها بگويد تا شايد نداشت  . سرانجام تصميم گ

ارام بگيرد  . در اتاق را باز نمود اما تا سها را در ان حالت ديد همانجا در چهارچوب در ايستاد . سها 

چرا نمي ري بخوابي ؟فردا خيلي كار  -كه سايه اي از اندام ورزيده او را ديد در همان حالت گفت : 

ترو خدا با اين حرفهات اعصابم رو  -چرا ؟مگه چيزي شده ؟  -خوابم نمي بره كالفه ام  .  - داريم  .

اهات اومدم ب -اتفاقي نيافتاده يه وقت با هم بوديم حاال مي خوايم خداحافظي كنيم  .  -داغون نكن  . 

راي گفتن بايد گوش كني  .  مي دونم تو هم حرفي ب -جاي حرفي باقي نمونده  .  -حرف بزنم . 

اره دارم  .  حرفهايي رو كه تو اين مدت تو دلم نگه  -مي دونم  .  -از كجا مي دوني ؟  -داري  . 

ها س -داشتم حاال داره سنگينيش بيچاره ام مي كنه بگم تا سبك شم  .  حرفهاي اخر رو مي زنم . 
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تو اين مدت  گوش كن مي خوام امشب از همه چيز برات بگم اسمش رو هر چي دوست داري بذار

هر چه مي خواهد دل تنگت بگو  .  -اعترافات زيادي كردم اما حرفهاي امشب با بقيه فرق مي كنه  . 

از اولش شروع مي كنم قصه اينجوري شروع شد كه توي گهواره بودي و فارغ از همه جا  .  من  -

ي ايستادم و مقاومت بودم ولي متوجه نبودم شايد اگه اون موقع چيزي مي فهميدم جلوي خان بابا م

مي كردم اما نشد زمان گذشت و گذشت تا ما شديم به قول قديمها شديم دو تا ادم عاقل و بالغ  .  

فهميديم چه كالهي سرمون مي ره  .  زندگي رو كرده بوديم ميدون جنگ مي جنگيديم تا شايد 

ه .  براي فرار از عالق  باالخره يكدوممون پيروز بشه اما من و تو شكست خورديم و دشمن پيروز شد

همديگه شخصي ديگه رو انتخاب كرده بوديم و روز به روز به اون عالقه مند تر مي شديم اما اين 

وسط بازم شكست خورديم  .  سعي كرديم در د سختش رو فراموشكنيم اما تو هيچ وقت نتونستي از 

تي وارد ميدون جنگ شد سريع ياد ببري تو يه همرزم داشتي كه حاضر بود پا به پات بياد اما وق

شكست خورد حاال من موندم و تو كه مجبور شديم به ناچار صلح كنيم اما اضافه بر صلح دشمن 

اسيرمون هم كرد و تو اين زندگي نگهمون داشت  . فرمانده باالي سرمون نبود اما هر چند وقت يك 

ترتيب نقشه فرار رو بديم يك بار  بار مي اومد فرماني مي داد و مي رفت  .  تا اين كه مجبور شديم

همه چيز فراهم شد اما نشد دوباره مونديم و مونديم تا كه به اينجا رسيديم اين گذر زمان خيلي 

چيزها رو يادم داد . يادم داد مي شه تو قفس هم ازاد بود يادم داد كه مي شه اين اسارت رو دوست 

ت منظور -اشت و به زندگي جور ديگه نگاه كنم . داشت  . يادم داد كه مي شه خيلي چيزها رو باور د

گفتم كه اومدم باهات حرف بزنم چه گوش بدي چه ندي من مي  -از اين حرفها كه مي زني چيه ؟ 

پس چرا دست به  -من خيلي اميدوارم .  -اين شب اخر با اين حرفها چيزي عوضنمي شه  .  -گم . 

خيلي دوست داشتم خان بابا زنده بود و عاقبت  -گفتم كه من نمي خواستم .  -اين كار زدي ؟ 

سها بذار تمام حرفهام رو بزنم حرف من فقط اين نبود اين مرور گذشته بود  -ارزوش رو مي ديد  . 

بگو وش مي كنم فكر مي كنم امشب اولين و اخرين شبيه كه قراره  -مي خوام از حال برات بگم . 

رم بشنوم  . حاال كه كارمون به اينجا رسيد من هم مي اينقدر برام حرف بزني من هم خيلي دوست دا

سها معني انگيزه رو مي دوني اول هيچ انگيزه اي براي زندگي با  -گم اما حرفهاي تو برام جالبتره  . 

تو نداشتم ازت فرار مي كردم كه مبادا با نگاه به اون چشمات گرفتار بشم چون اين زندگي رو 

شمعني انگيزه رو فهميدم  . توي يه كتاب خوندم )) انگيزه همان دوست نداشتم  . ولي يواش يوا

روشني شمع است كه اتشي به جان پروانه مي افكند و او را دوان دوان به كنار خود مي كشاند سپس 

با حرارتش كم كم مي سوزاند و از گرماي خود نصيبش مي كند تا او نيز همانند شمع گردد  .  (( از 

يزه در من ايجاد شد كه الاقل به اين زندگي كه داريم فكر كنم به تو به خودم به اون موقع بود كه انگ
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زندگي با تو تا اين كه اين فكرها شدن مثل خوره و افتادن به جونم و حاال به اينجا رسيدم كه مقابلت 

 يبايستم و حرف بزنم هر چند ممكنه بهم بخندي و يا اينكه مثل هميشه بي اعتنا از كنارم عبور كن

چرا منو  -دوست داري چه بشنوي ؟  -ولي من اين بار مثل هميشه نيستم اومدم بگم و بشنوم . 

فريب مي دي .  چند وقتيه رنگ چشات يه جور ديگه است عوض شدي سها  . از من پنهون ميشي 

كه نفهمم علتش رو نمي دونم اين رو بدون كه اگه مثل سابق نيستم حداقل دارم به همه چيزهايي كه 

چند وقته روي قلبم سنگيني مي كنه اعتراف مي كنم .  حداقل به تو مي گم كه در اين مورد ديگه 

باز هم داره مي پرسه  .   -پس چرا اين كار رو كردي ؟  -فكرهاي سابق رو نكني كه اشتباه محضه  . 

 ا بعدسها اگه باهات ازدواج كردم به خاطر خودت بود كه ديگه مورد سرزنش كسي قرار نگيري ت

خودت زندگت رو سر و سامان بدي  .  اگه باهات زير يك سقف نيومدم به خاطر خودت بود كه از 

وجود من زجر نكشي . اگه باهات هم اتاق نشدم به خاطر خودت بود تا حداقل تو ارامشكابوس نبيني  

رباره جدايي . اگه كاري به كارت نداشتم تا حداقل از من نفرت پيدا نكني  . اگه بهت قول دادم د

اقدام كنم به خاطر خودت بود تا به خاطر وجود من خودت رو لعنت نكني تا به اين لحظه كه داريم با 

هم زندگي مي كنيم همه كارها رو به خاطر تو كردم .  سها بارها بهت گفتم االن هم دارم بهت مي 

قبل به چشم خواهرم گم من ازت نفرت نداشتم فقط هيچ احساسي بهت نداشتم  . من تا چند وقت 

مثل همبازي دوران بچگي نگات مي كردم ولي تو هميشه از من نفرت داشتي  . از من از پدر و 

مادرامون از خان بابا از همه .  اگه نمي خواستم با تو روبه رو بشم فقط به خاطر همين بود كه مي 

زه مي كردم ولي باز دونستم چه جوري داري مي جنگي من هم چون بي خيالت بودم باهاشون مبار

هم دارم مي گم تنفري در كار نبود نه اون زمان و نه حاال و نه هيچ وقت ديگه  . هرگز هم مثل تو با 

يادته مي گفتيم اگه اين عشق  -قضيه خشن برخورد نكردم . وقتي سكوت سها را ديد ادامه داد : 

 يه طرف شه پس بيا زندگي كنيميك طرفه هم باشه ميشه زندگي كرد . حاال مي خوام بگم اين عشق 

 به بار اين خوام مي ديگه.   سها يارم نمي طاقت من بري بذاري بخواي هم خودت اگه …اگه …

 و بذاري داشتم دوست اوايل كنم مي اعتراف باشم خودخواه كمي خوام مي ندم انجام كاري تو خاطر

پس چرا بهم نگفتي اقدام كردي  -رم . بذا بيرون اتاق اين از رو پام خواد نمي دلم حتي حاال ولي بري

ر فك -ولي جور ديگه غافل گيرم كردي نه ؟  -مي خواستم ولي نشد .  شايد خواست خدا بود .  -؟ 

 -نمي كردم به دستت برسه  .  اون هم خواست خدا بود كه تو مطلع بشي و همه حرفامون رو بزنيم . 

ما هر چي مي كشيم از اين تفكرات  -مينم . سياوش من و تو هيچ وقت به تفاهم نمي رسيم من مط

ضعيفمونه .  از اين تلقيناست  .  . سها تفاهم داشتن فقط به رنگ و به غذا و و يا كار نيست كه افراد 

از داشتنشلذت مي برند تفاهمبه عشق و صميميت به يكرنگي و محبته  .  به پاكي و صداقته اگه توي 
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ه اين تو همون لحظه اول به دست نمي ياد . با سردرگمي گفت : اينا پيروز بودي به تفاهم رسيدي ك

من حرف دل تو رو هم مي دونم چيه به خاطر همين از جانب  -چي مي خواي بگي سياوش؟  -

هردومون حرف مي زنم ما اين زندگي و اين عشق رو به سادگي به دست نياورديم كه بخوايم به 

ذارم  .  تمام اون لحظه هاي شيريني كه برام به تازگي به  همين راحتي از دستشبديم  .  يعني من نمي

وجود اومده تبديل به سراب بشه  .  سها اگه ما از عشق به انتخاب نرسيديم ولي از انتخاب به عشق 

ديم درسته كه ما به هم تحميل ش -بهتره به اي كلمه انتخاب به كلمه تحميل فكر كني  .  -رسيديم  . 

بودن بود كه به هم وابسته شديم و دل بستيم  .  و چه تحميل شيريني بود . ولي تو همين تحميلي 

 -سياوش كمي نزديكتر كنار تخت ايستاد ونگاهشكرد اما سها همانطور كه نشسته بود گفت : 

تو ممكنه منو دوست داشته باشي اما عاشقم نيستي  . يه ركن مهم تو زندگي  -بله  .  -سياوش ؟ 

نور مهتاب صورت سياوش را روشن ساخته بود در چشمان سها كه از زيبايي عشقه  . در حالي كه 

  هستم باور كن هستم -همانند ستارگان برق مي زد خيره ماند و در كمال ناباوري و تعجب او گفت : 

. از همين لحظه به بعد هستم  . اشك برق چشمان سها را بيشتر كرد  . چند لحظه همانطور نگاهش 

اگه بگم دوستت ندارم دروغ گفتم  . اگه بگم شب و روز  -قابلش ايستاد و گفت : كرد برخاست و م

به اجبار كنارت بودم دروغ گفتم  .  اگه بگم از زندگي كنار تو احساس رضايت نمي كنم دروغ گفتم 

و هزار اگر ديگه  .  براي من هم ايجاد همچين احساسي راحت نبود براي من كه هميشه به عنوان يه 

دي و مغرور و يه دنده شهرت داشتم .  من هم براي يه لحظه فقط به خودم فكر كردم  . به ادم ج

سياوش كه مي تونه همون مردي باشه كه من مي خوام  . به خودم گفتم سها وقتي از همه چيز نااميد 

  شدي اميدت رو تو خونه ات پيدا كردي  . سياوش من هميشه از خدا فقط اميدواري طلب مي كردم  .

دردي كه تو قلب تو وجود داشت در من هم بود التماسي كه در نگاهت داشتي من هم داشتم 

حرفهايي كه مي خواستي بگي من هم مي خواستم بگم  . صبري كه تو اين مدت داشتي من هم 

داشتم اما تو جرات گفتن داشتي و من نداشتم تو زندگيم دو شب بود كه نمي خواستم به صبح برسه 

ه قرار بود روز بعدش بهت محرم بشم و .  و يكي شبي كه قراره فرداش بهت نامحرم يكي شبي ك

بشم  .  سياوش اگه امشب نمي يومدي دلم مي خواست براي هميشه روي همين صندلي مي نشستم 

و تا صبح به ماه نگاه مي كردم  . دلم مي خواست زمان باز مي ايستاد و هرگز سحر نمي شد تا مجبور 

ين امضاي زندگيم رو بكنم .  من ديگه اوني نيستم كه همه فكرش رو مي كنند مي خوام بشم تلخ تر

به همه بفهمونم كه در مورد ما اشتباه فكر مي كنند  . من و تو قربوني يه غرور و لجبازي غلط شده 

را  وباورت دارم سياوش باورت دارم . سياوش ا -سها باور كن و بذار باورت داشته باشم .  -بوديم  . 

به طرف خود كشاند و در اغوششپنهان ساخت وبا همه وجود نگه داشت  . سها نيز اين بار بدون هيچ 
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دلهره اي براي نخستين بار گرماي اغوش سياوش را احساسكرد  .  سر بر سينه او گذاشت و با 

 گرماي اشكش به جان سياوش حرارت عشق بخشيد  .  سياوش سر بر اسمان برد و از خداوند به

خاطر همه الطافشسپاسگذاري كرد . حاال او تمام خوشبختي را در كنار خود داشت و براي اين 

خوشبختي حاضر بهانجام هر كاري بود  . ديگر نمي خواست هيچ گاه نه سها و نه زندگي و نه ارامش 

ي ممن دارم  -با او بودن را از دست بدهد  . صبح بعد از صرف صبحانه كيفش را برداشت و گفت : 

همون احضاريه رو مي  -كدوم برگه ؟  -راستي اون برگه رو بيار  .  -به سالمت .  -رم كاري نداري  . 

گير بيا ب -باشه  . چند لحظه بعد با احضاريه برگشت و او را به دست سياوش داد و گفت :  -گم  . 

ن داشت ان را پاره مي خواي چه كار كني ؟ برگه راغ گرفت و مقابل چشمان سها تا انجايي كه امكا

بندازش دور ديگه  -اخه .  -باطلش كردم .  -چه كار داري مي كني ؟  -كرد  .  سها خنديد و گفت : 

ممنون . گونه سها را  -قبل از تو خونه هستم  .  -شب دير مي ياي ؟  -باشه  .  -به درد نمي خوره  . 

جا ايستاده بود دستي بر روي گونه اش بوسيد خداحافظي كرد و بالفاصله رفت  . سها همانطور كه ان

خدا نگه دار به سالمت . به دفتر كارش رسيد مقابل مهسا و كامياب  -گذاشت با لبخندي زيبا گفت : 

اين  -چرا اين كار رو كردي ؟  -اره .  -جدي مي گي ؟!!  -همه چيز تموم شد  .  -ايستاد و گفت : 

 هيچ فكر كردي -خيلي ممنون مهسا خانم .  -دختر  .  تو ديوونه اي -بهترين كاري بود كه كردم  . 

چرا  -اين زندگي تنها به چه دردي مي خوره ؟  -خب زندگي  .  -از اين به بعد بايد چه كار كني ؟ 

وقتي مي گم عقلت دچار مشكل شده  -خب با سياوش ديگه  .  -پس با كي ؟  -تنها كامياب ؟ 

خودت  -كي گفته ما از هم جدا شديم  .  -خواي برگردي ؟  ناراحت نشو  . جدا شدي حاال باز هم مي

منظورم روزهاي سياه بود ما به دادگاه خانواده نرفتيم  . به دادگاه  -گفتي همه چيز تموم شد ه . 

دلمون رجوع كرديم و سوگند خورديم اگه همديگه رو تبرئه كنيم ديگه مجرم نمي شيم .  من و 

اي رو شروع كنيم با هم و در كنار هم . كامياب نفس راحتي كشيد سياوشتصميم گرفتيم زندگي تازه 

د  مهسا صورتش را بوسي -سها به وجودت افتخار مي كنم .  -و روي صندلي نشست و با خنده گفت : 

ممنونم  . از االن ديگه همه چيز عوض شده  .  ديگه به  -اين پيوند دوباره رو تبريك مي گم .  -. 

جا سها رادمهر هستم نه راستين  .  حاال با اجازه امروز خيلي كار دارم . وقتي  غير از محل كارم همه

من هم همين طور خدا رو شكر  . شب به هنگام  -كامياب خيلي خوشحالم .  -رفت مهسا گفت : 

تو همين جا بشين من همين االن بر مي گردم  .  -رفتن به منزل سياوش كنار قنادي ايستاد و گفت : 

گفتم كه االن مي يام  . دقايقي بعد با دو جعبه شيريني برگشت وقتي ماشين را  -ري ؟ كجا مي  -

 -نمي واين بفرمايين به چه مناسبته ؟  -يكي از اين جعبه ها رو ببر خونه  .  -روشن كرد گفت : 

با  -با كي ؟  -چرا خبر داشتي  .  -با كي قهر بودي من خبر نداشتم ؟  -شيريني اشتي كنون . 
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دگيم با مسرم با خودم حاال اشتي كردم  .  با زيبائيهاي زندگي كه از ديشب بهمون سالم كردند . زن

به هر كي دروغ بگم به  -داري دروغ مي گي  .  -اريا از روي حيرت خنده بلندي سر داد و گفت : 

ق فتو موفق شدي  . مو -تويكي راستش رو مي گم من و سها زندگي مشتركمون ر شروع كرديم  . 

شدي سيا .  خيلي خوشحالم  . نمي دونم چي بگم خدايا شكرت كه همه چيز تموم شد سها چطوره ؟ 

 اميدوارم روز به روز خوشبخت تر بشين  .  -خوب بهتره بگم عاليه  .  -

*********************** اخر هفته بود كه مهماني بزرگي ترتيب دادند همه اشنايان و 

مهماني را ازدواج دوباره نام گذاشتند چشمان همه مي خنديد  .  همه شاد بستگان حضور داشتند ان 

ودند سها كامال بهبود يافته بود ديگر از ان رنگپريدگي و و لرزش دستانش اثري نبود والدينشان از 

شادي انها در پوست خود نمي گنجيدند و خدا را شكر مي كردند كه در اخر همه چيز با خوشي و 

.  ان روزها همه چيز رنگ و بوي ديگري به خود گرفته بود سياوش و سها اين بار با خوبي تمام شد  

دفعات قبل به كلي فرق كرده بودند اين وضع براي همه انها عادي اما شادي بخش شد و همه براي 

دوام اين خوشبختي دعا مي كردند  . يك سال ديگر هم از ازدواجشان گذشت اما چه تفاوتهايي كه 

يك سال و سال قبل بود .  سياوشعاشقانه همسرش را مي پرستيد سها نيز براي ارامش ميان ان 

زندگيش تالش مي كرد  . حاال ديگر زندگي انها زبانزد همه فاميل شده بود  . انگار از خوشبختي انها 

 هديگران هم خوشبخت شده بودند ديگر ان گرد نامهرباني و غم را باد برده بود  .  محبت و صفا پاي

ارم سها من د -اصلي زندگي انها شده بود و به قول سياوش زندگي براي همه جاني تازه يافته بود . 

مگه  -االن از بيمارستان تماس گرفتن .  بردنش .  -كجا با اين عجله ؟  -مي رم كاري نداري ؟ 

 ران كارها نباش  .انشاهلل به خير مي گذره  .  برو نگ -اره چند روزي بود كه درد داشت  .  -وقتشه ؟ 

باشه خداحافظ . پشت ميز نشست و براي  -فقط يه تماس با من بگير عصر هم خودم مي يام . 

سالمتي انها دعا كرد خيلي نگران بود روزهاي اخر مهسا به كلي حالش فرق كرده بود وهمه دكترها 

م عث دلشوره اطرافيان هرا نگران ساخته بود همه بيشتر نگران مادر بودند تا فرزند نگراني انها با

 -شده بود همانطور كه مشغول خواندن دعا بود تلفن به صدا در امد به سرعت ان را برداشت  . 

؟  سياوش توئي ؟ چرا اذيت مي كني -سالم خانم مي تونم با خانم راستين صحبت كنم .  -بفرمائيد  . 

نه   -ته بود . حالت خوب نيست  . نه اخه صدات گرف -يعني تو نمي دوني منم ؟  -ا سها خودتي ؟  -

 -سها من عمو شدم .  -چي شده ؟  -االن از دلشوره درت مي يارم .  -دلشوره دارم .  -چرا ؟  -. 

خانمخانما مگه من و اريا  -سياوش اصال حوصله شوخي ندارم تو هنوز برادر داماد نشده عمو شدي  . 

باور كن راست مي گم الدن امروز صبح فارغ  -. سياوش اذيت نكن  -مثل دو تا برادر نمي مونيم ؟ 

 اخه از بيمارستان با -ببينم منظورت از اونم چي بود ؟  -اونم باورم نمي شه ؟ جدي ميگي ؟  -شد  . 
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وي خب به سالمتي كي فكر مي كرد هر د -كامياب تماس گرفتند گفتند مهسا رو بردند بيمارستان . 

اخهمهسا حالش خوب نبود دكترها كمي  -چرا ؟  -لي نگرانم . من خي -اينا توي يكروز پدر بشن  . 

ادم فقط بايد اميدش به خدا باشه نگران نباش  . عصري مي يام دنبالت بايد ديدن  -نگران بودن . 

 -خب من ديگه تلفن رو اشغال نمي كنم ممكنه كامياب بخواد زنگ بزنه .  -باشه  .  -هر دو بريم  . 

ه اريا مگ -يه پسر كه فقط خدا كنه مثل باباش نشه .  -بچه چي هست ؟ راستي يادم رفت بپرسم 

حتما  -اميدوارم بچه كامياب هم سالم باشه  .  -باهاش نبودي كه بفهمي چي مي گم .  -چشه ؟ 

خداحافظ . نيم ساعت بعد تلفن مجددا به  -همين طوره  .  خب كاري نداري ؟ تا عصر خداحافظ . 

كامياب چي شد مهسا  -را برداشت وقتي صداي كامياب را شنيد پرسيد : صدا درامد با عجله ان 

سالمتي  -مي بخشيد سالم .  اعصابم بهم ريخته  .  چه خبر ؟  -سالم سها خانم .  -حالش چطوره ؟ 

اونم خوبه من كه رسيدم برده بودنش اتاق عمل هنوز بيهوشه  .  -مهسا چطوره ؟  -همه چيز خوبه  . 

 بچه هم خوبه   -بچه چطوره ؟  -

خدا كنه سها منصرفش كنه   -سيامك؟  -اين پسره برامون خوابهاي تازه ديده  .  -مگه چي شده ؟  -

 خب بگو چي -باشه براي بعد  .  -مي گي چي شد يا نه ؟  -. سها كه سكوت سيامك را ديد گفت : 

راجع به  -ن وبابا صحبت كني  . مي خوام با ماما -بفرماييد  .  -سها ازت يه خواهش دارم  .  -شده ؟ 

 -خب به سالمتي  . اين كه ديگه انقدر ناراحتي نداره كه تو فكري  .  -مي خوام ازدواج كم  .  -چي ؟ 

مي گن اون كسي رو كه انتخاب كردم به  -چرا ؟  -اخه مشكل دارم اونا با ازدواجم موافق نيستند  . 

نتخاب از جانب خودت بوده  . حاال مگه اين خانم چشه اهان پس كه اينطور  .  ا -درد نمي خوره  . 

چيزيش نيست  .  تو كه مي دوني مامان هر جور باشه ايراد خودش رو مي  -كه اونا موافق نيستند ؟ 

شايد خودش كسي رو برات انتخاب كرده اخه تو كه مامانت رو مي شناسي از اين اخالقها  -گيره  . 

من فقط همين دختر رو مي  -پس مشكل چيه ؟  -ام كانديد نكرده  . نه كسي رو هم بر -زياد داره  . 

چرا  -خوام وازت خواهشمي كنم باهاشون صحبت كني تا راضي بشن كه من باهاش ازدواج كنم  . 

اگه روم زمين افتاد  -تو براي اونا خيلي عزيزي  .  مطمينم كه رو حرفت حرف نمي زنن .  -من ؟ 

 -ا چند وقت پيش اين كار رو مي كردي ممكن بود ولي االن محاله  . نمي افته  .  اگه ت -چي ؟ 

اره سها مطمين باش اين كار رو مي  -سيامك تو مطميني كه اين دختر از هر لحاظ مناسب توست ؟ 

اين لطفت رو هيچ وقت فراموش نمي كنم  . شب از  -باشه ببينم چه كار مي تونم بكنم .  -كني ؟ 

اب به چشمانش نمي امد  . بلند شد و نشست  .  ديد سياوش نيست  . از اتاق نيمه گذشته بود اما خو

بيرون امد وسياوش را در اتاق مطالعه ديد  . پشت سرش ايستاد  . دستانش را دور گردن او حلقه 

تو خسته نشدي از بس اين  -كردو صورتش را نزديك او برد و نگاهي به كتاب انداخت و گفت : 
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ديگه اين بار مجبورم  -هر بار مي خونم برام همون تازگي بار اول رو داره  .  -كتاب رو خوندي ؟ 

خوابم نمي بره  .  ديدم تو نيستي حدس زدم اينجا  -چرا نخوابيدي ؟  -كردي خودم بخونمش  . 

مي بخشيد كه باعث بي خوابت شدم  . سها  -باشي  . سياوش پيشاني سها را بوسيد و گفت : 

اين  -سياوش خيلي نگرانم  .  -روي صندلي رو به روي او نشست و گفت :  دستانش را رها كرد

  امكسي براي - ؟ هستي نگران چي از ديگه …نگراني هاي تو كي مي خواد تموم بشه  .  نمي دونم ؟

 اسمش - ؟ مهديس به راجع -.   كنم صحبت مادرت و پدر با خواست من از امشب - ؟ چرا -. 

چيز زيادي نگفت  . فقط گفت خيلي دوستش داره اما  -ي بهت مي گفت ؟ چ حاال اره - ؟ مهديسه

اينجور كه  -ايرادش چيه كه خاله قبول نمي كنه ؟  -نمي دونم چي بگم؟  -خانواده مخالفند  . 

من هم تازه متوجه شدم  . فكر نمي كردم  -چيزي به تو نگفتن؟  -سيامك مي گه ايرادي نداره  . 

اره  .  شايد حرفهاي تو  -حاال من چه كار كنم برم باهاشون حرف بزنم ؟  -.  قضيه انقدر جدي باشه 

 -روشون اثر بذاره  . اين پسره هم پاك زده به سرش .  عاشق نشد نشد وقتي شد عاشق كي شد  . 

سها اين خانمهيچايرادي نداره  -سياوش تو كه نديديش . براي چي پشت مردم حرف مي زني ؟ 

سيامك گفت  -تو از كجا مي دوني ؟!  -مطلقه است  .  -اييد فقط چي ؟ بفرم شه مي - …فقط

علتمخالفت خانواده همهمينه  . البته اگه فقط همين بود مي شد يه طوري كوتاه اومد اما متاسفانه يك 

 ديگه چه -مشكل خيلي بزذگتر هم هست  .  علت مخالفت مامان و بابا هم سر همين مشكل دومه  . 

خداي من ! سيامك مي فهمه مي خواد  -اين خانم بچه داره يه پسر يك ساله  .  سها -مشكلي ؟ 

خيلي باهاش حرف زديم اما فايده نداشته پاش رو كرده تو يه كفش كه بايد با  -چكار كنه ؟ 

اره  -تو ديديش ؟  -همكارشه  .  تو شركت  .  -كجا همديگه رو ديدند ؟  -مهديس ازدواج كنه  . 

م خيلي باشخصيتيه  . اول فكر مي كردم خودش سيامك رو به فكر انداخته ولي وقتي مهندسه  .  خان

ديدمش از فكر خودم احساس گناه كردم  .  سيامك مي گه خودش هم راضي نمي شه فكر مي كنم 

باهاش  -كار خيلي سخت شد  .  -بد از رضايت دادن مامان و بابا بايد با مهديس رو راضي كرد  . 

سيامك داره واسه اون بچه فداكاري  -همش مي گفت سيامك رو منصرف كنيم  .  صحبت كردم  . 

اعتياد  .  -چرا از همسرش جدا شده ؟  -تقريبا ولي خودش هم به مهديس عالقه داره  .  -مي كنه  . 

قبل از به دنيا اومدن بچه . حضانتش رو هم گرفته سها تو مي گي چه كار مي تونيم  -چند وقته ؟  -

من كه به سيامك قول دادم تو هم كه اين خانم رو تاييد مي كني نگران نباشيد من خاله رو  -؟ بكنيم 

 -روز تعطيليه  .  -فردا عصر بيكاري  .  -مي دونم از تو هر كاري بر مي ياد  .  -راضي مي كنم  . 

ه لوم بشهر چي زودتر تكليفشون مع -به همين زودي ؟  -خيلي خب عصر بيا با هم بريم اونجا  . 

 م  . اومدم بري -نمي ياي بخوابي من فردا خيلي كار دارم مي ترسم خواب بمونم .  -باشه  .  -بهتره  . 
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********************* فردا عصر وقتي به دفتر كار سها رسيد  . او نبود همانجا نشسته 

ن  همين اال -كي اومدي ؟  تو سالن تمرين  .  -سالم كجا بودي ؟  -سالم عصر بخير  .  -بود كه امد  . 

پس من خيلي زود اومدم   -االن كه نه هنوز اينجا تعطيل نشده يه ساعت ديگه كار دارم  .  -.  بريم  . 

ترجيح مي دم همين جا  -عيب نداره  .  مي توني بري سالن تمرين  . تمرين بچه ها رو ببيني  .  -. 

نه تو كارت رو بكن  . من هم يه نگاه به اين مجله  -حوصله ات سر مي ره  .  -باشم شما رو ببينم  . 

هر طور راحتي  . مشغول رسيدگي به اوراق روي ميز بود كه تلفن به صدا درامد  -ها مي اندازم . 

خانم  -بله  .  -همانطور كه برگه ها را نگاه مي كرد گوشي را برداشت شروع به صحبت كرد  . 

كاووسي هستم از سالن نمايشي كه شما از پنج شنبه اجرا  -بفرماييد خودم هستم  .  -راستين  . 

 -راستش شما بايد قراردادتون رو بهم بزنيد  .  -مشكلي پيش اومده  .  -داريد تماس مي گيرم  . 

ولي ما با هم قرار داد بسته  -ديروز قرار داد بستند  .  -از كي ؟  -اين سالن رزرو شده  .  -چرا ؟!! 

ين به همين راحتي  .  شما با همه هم -بله پولتون رو بر مي گردونيم  .  -فتيد  . بوديم شما بيعانه گر

به هر حال زنگ زدم كه در جريان باشيد  . سها در حالي كه كمي صدايش  -طور رفتار مي كنيد ؟ 

يعني چي اقا ما سالن رو رزرو كرديم  . شما دارين قانون شكني مي كنيد   -بلند تر از حد بود گفت : 

شما اين حق رو قبل از بستن قرار داد با  -خانم جون دلم خواسته سالنم رو اينطوري اجاره بدم  .  -. 

خانم درست  -من داشتين نه االن حتي وقت فسخ هم گذشته شما در اين مورد هيچ حقي ندارين . 

 كارتهاي شما كار درستي كردين كه انتظار برخورد خوب از من داريد  .  ما حتي -صحبت كنيد  . 

خانم  -دعوتمون رو هم پخش كرديم تبليغات هم شده تا پنج شنبه فقط دو روز باقي مونده  . 

شما با بنده هم قرار داد بستيد ولي همه چيز رو خراب كرديد مگه  -محترم من قرار داد بستم  . 

يد بنويسيد بزن برنامه كاريتون رو نمي دونيد ؟ اگه نمي دونيد زمان رزرو سالن هاتون رو روي كاغذ

 ببينيد اقا من هيچ كاري به مشكلي -خيلي ممنون از راهنماييتون .  -جلوي چشمتون تا يادتون نره  . 

كه خودتون به وجود اورديد ندارم اگه هم بخواين حقمون رو ضايع كنيد مجبور مي شم پنج شنبه به 

 فلط هستم ديدارتون منتظر - …خانم راستين شما -اضافه اعضاء گروهم چند تا هم مامور بيارم  . 

 اميد هب.  نشوند رو روبه دهي سرويس مشكل با ما مهمانان تا كنيد اماده و مرتب كامال رو سالن كنيد

 دونم يم ابله -:  گفت عصبي حالت همان با و كوبيد را گوشي عصبانيت با سها.  كاووسي اقاي ديدار

هر چند لحظه يكبار نگاه از مجله بر مي گرفت و  او مكالمه حين در كه سياوش.  كنم كار چه باهات

ان را همراه با لبخندي نثار سها مي كرد  . بار اخر مجله را بست بلند شد مقابل ميز سها ايستاد و 

 -دستانش را حائل بدنش كرد و همانطور كه سها را نگاه مي كرد خنديد و سري تكان داد و گفت : 

ته كه دفعه اول -تا اين باشه ديگه قانون شكني نكنه  .  -دي  . تو كه اين بيچاره رو به كل خراب كر
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اره تمام سالنهاييكه قبال باهاشون كار مي كرديم تو اون تاريخي كه ما مي  -باهاش كار مي كني ؟ 

 -ولي خودمونيم ها تا حاال اينجوري نديده بودمت  .  -خواستيم پر بودند مجبور شديم بريم اينجا  . 

رو سالن تمرين  . ديدن عصبانيت من باعث ناراحتيت مي شه  . اينجا از اين مشكالت بهت كه گفتم ب

 فقط -ممنون .  -ديدن عصبانيت هم برام هم جالبه هم شيرين  .  در همه حال بهتريني  .  -زياده  . 

من كه با كسي  -از اين كه شب هم بخواي اين جور بجنگي  .  -از چي ؟  -از يه چيزي مي ترسم  . 

دعوا ندارم اهل اين جور جنگها هم نيستم  . وقتي مي بينم كسي داره حقم رو ناحق مي كنه براي 

وقتي مي گم اخالق جالبي داري خالف نگفتم . شب بعد از  -گرفتنش هر كاري الزم باشه مي كنم  . 

ها و سيك بحث و گفتگوي طوالني باالخره پروانه وبهمن راضي شدند و تصميم بر اين گرفته شد تا 

مهديس صحبت كنند و رضايت او را بگيرد تا سيامك خانواده اش را براي خواستگاري بفرستد . 

وزتون سالم خانم ر -فرداي ان روز به شركت سيامكرفت و مقابل ميز منشي شركت ايستاد و گفت : 

مي و نايشونمن ر -شما ؟  -مي خواستم با خانمبيات صحبت كنم .  -سالم بفرماييد  .  -بخير  . 

ايشون از اومدن من هم بي اطالع هستند  -پس چطور باهاشون وقت مالقات گذاشتيد ؟  -شناسن  . 

 بفرماييد بشينيد من بهشون اطالع بدم . -. كار مهمي باهاشون دارم مي تونم با ايشون صحبت كنم  . 

م تاد سها به رسمتشكرم . چند دقيقه اي طول كشيد تا خانم الغر اندام و خوشرويي مقابلش ايس -

 سالم خانم  .  با من امري -سالم خانم بيات مي بخشيد كه مزاحمتون شدم .  -ادب بلند شد و گفت : 

بفرماييد . او سها را به اتاق كارش  -مي تونم در يه جاي خلوت تر باهاتون صحبت كنم؟  -داشتيد ؟ 

. سها همان جا روي مبل كوچكي   بفرماييد اين هم جاي خلوت  .  بفرماييد بنشينيد -برد و گفت : 

نه خواهش مي كنم  .  اخر ساله سرمون  -مثل اين كه بدموقعي مزاحمتون شدم ؟  -نشست و گفت : 

مي بخشيد فراموش كردم  .  من رادمهر  -شلوغه  . مي بخشيد ي شه خودتون رو معرفي كنيد ؟ 

بله من خانم برادرشون هستم  .  -؟  خانم رادمهر  .  شما با مهندس رادمهر نسبتي داريد -هستم  . 

ديگه چرا ؟ من كه اب پاكي رو ريختم رو  -حقيقتش از طرف ايشون هم امروز مزاحمتون شدم  . 

اخه چرا ؟البد شما شرايط  -شما اگه باز هم از اين ابها بريزيد اون دست بردار نيست  .  -دستشون . 

يعني خانواده  -ف خانواده ايشون مزاحمتون شدم  . بله من با اگاهي كامل از طر -من رو مي دونيد ؟ 

يات خانم ب -به من نگيد كه مخالف نيستند كه من باورم نميشه  .  -بله  .  -هم در جريان هستند ؟ 

ين غير ولي ا -شما خيلي منفي فكر مي كنيد اگه خانواده سيامك مخالف بودند من االن اينجا نبودم . 

ببينيد خانم مخالفت كه  -ل باشه  .  خانم رادمهر من يه بچه دارم . ممكنه كه شرايط من قابل قبو

وجود داشته  . چون اين از محاالته كه اختالف پيشنياد ولي چيزي به عنوان منطق هم در خاله و 

شوهر خاله من پيدا ميشه  . وقتي مي بينند پسرشون شخص مناسب خودش رو پيدا كرده و مي تونه 
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كه  اونا -پس منو به خاطر پسرشون قبول دارند ؟  -چرا مخالفت كنند؟  كه با اون خوشبخت بشه

شما رو نديدند مطمين باشيد وقتي شما رو ببينن بهتون عالقه مند مي شن  .  هم به خودتون هم به 

خودتون سيامك رو  -از اينده يه بار شكست خوردم  .  -از چي ؟  -من مي ترسم  .  -كوچولوتون  . 

پسر واقعا خوبيه ما تقريبا همسن هستيم  .  ولي من سرد و گرم روزگار رو  -؟ چطور شناختين 

بله   -از چه لحاظ ؟ منظورتون سيامكه ؟  -بيشتر از اون چشيدم اگه بعدا براممشكلي پيش بياد چي ؟ 

من حاضرم همه جوره تضمينش كنم .  اون تا اونجايي كه من مي دونم بي هدف كاري رو انجام  -. 

 -اون قبول كرده كه تا اين حد پافشاري مي كنه  . نگران چيزي نباش همه دوستت دارند  .  نمي ده

شما به بقيه چه كار داري ؟شما مي خواي با سيامك وخانواده  -ديگران چي ؟ افراد غير از خانواده  . 

ظر ناش زندگي كني البته بله ديگران هم مطرح هستند ولي مهديس جان اين رو بدون همه هميشه 

سيامك مهم بوده و هست  .  اين چيزها اصال براشون مهم نيست كه تو قبال ازدواج كردي و داري 

فرزند هستي  .  گذشته تو اصال مهم نيست  .  كه چطور گذروندي  . اين حال و اينده توست ك براي 

.   شما مهمه  . سيامك خوشبختت مي كنه  . تمام شكست هاي گذشته ات جبران ميشه مطمين با

فقط مي مونه پسرتون اون مي تونه اين شرايط رو قبول كنه ؟هيچ وقت سراغ پدرش رو نمي گيره ؟ 

ما قبل از به دنيا اومدن پارسا از هم جدا شديم اون اصال پدرش رو نديده من هم ازش بي خبرم  -

پس پارسا  خب -مي گن رفته زاهدان  . كسي از جاش خبر نداره . من تازه اينجا استخدام شدم  . 

كوچولوي ما هم مي تونه سيامكرو به عنوان پدرش قبول داشته باشه  .  اماده اش كن بذار اون هم 

خب من مي تونم براي بقيه  -سيامك رو بپذيره  . سها از سكوت مهديس استفاده كرد و گفت : 

ون خبرهاي خوش ببرم ؟سيامك مي خواد خانواده اش رو بفرسته  . مهديس سكوت كرد سها چ

من با پدر و مادرم زندگي مي كنم  . اجازه ميدي با  -جوابم رو نمي دي ؟  -اينطور ديد دوباره گفت : 

شماره تلفن رو مي دم با مادرم  -باشه  .  پس ما كي مي تونيم خبردار بشيم ؟  -اونا صحبت كنم ؟ 

ه بيشتر از اين باشه  .  ممنون از اين كه امسيدوارمون كردي  . خب من ديگ -صحبت كنيد  . 

پذيرايي باشه براي وقتي كه خونه  -مي بخشيد وسايل پذيرايي هم نبود  .  -مزاحمنمي شم  . 

انشاله كه خيره  .  خب ديگه من بايد برم  .   -تا ببينيم خدا چي مي خواد  .  -مزاحمتون شديم . 

. وقتي مهديس از جانب سها خدانگهدار  -منهم همينطور  .  -خيلي از اشنايي با شما خوشحال شدم  . 

نزد خانواده سيامك مورد تاييد بيش از حد قرار گرفت و سها تا انجا كه مي توانست از او و اخالق و 

رفتارش تمجيد وتعريف به عمل اورد پروانه و سايرين در انجام اين عمل از شك و و دو دلي بيرون 

اين وصلت اقدام نمودند و باز مراسم  امدند اين بار با رضايت و كمال ميل براي انجام مقدسات

ازدواج ديگري در خانواده انها برگزار گرديد  .  اواخر زمستان بود كه مراسم عقد وعروسي مجللي 
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بر خالف ميل مهديس كه زياد اهل تجمالت نبود اما به اصرار زياد سيامك به دليل انكه مي گفت 

شد و عيد ان سال انها فردي جديد كنار خود بايد مراسم ازدواجشان به ياد ماندي باشد برگزار 

داشتند و همه همسر سيامك را نه به اندازه سها ولي به جاي خود دوست داشتند و به او احترام مي 

گذاردند .  فرزندش را هم به عنوان فرزند سيامك قبول داشتند و خوشحالي بيشتر سيامك و 

ان پدر خود مي شناخت و كامال به او عالقه مند مهديس از اين بابت بود كه پارسا سيامك را به عنو

شده بود و اين بار هم سها احساس رضايت مي كرد و از اين كه باعث به هم رسيدن ان دو نفر شده 

 بود خدا را شاكر بود  .   

دي سالم كي اوم -اجازه هست بيام تو  . وقتي كامياب را در اتاقشديد با شادي از جا پريد و گفت :  -

خيلي خوش اومدي  .  مهسا و  -مي خواستم برات سورپريز بشه  .  -چه بي خبر  .  -يشب  . د -؟ 

جات خيلي خالي بود  .  همون طور كه گفتي براي  -خوش گذشت ؟  -خوبند .  -هيلدا چطورند  . 

اده  . تاف اتفاق كلي بابا نه - ؟ ريخته بهم كارها - …كامياب تو اين مدت كه نبودي -همه الزم بود  . 

بذار از  -الهي شكر  .  ترسيدم حاال چه خبرهايي ؟  -خدا رو شكر تمامش خوب  .  -خوب يا بد ؟  -

از من خواسته براش يه  -گرد راه برسي همه رو برات تعريف مي كنم خب مهسا چه كار مي كنه ؟ 

ت هيلدا به قول خودش نگهداري و تربي -اين مدت كافي نبود  .  -مرخصي مدت دار بگيرم  . 

سها خيلي  -راست ميگه بذار بچه يه مقدار بزرگ بشه  .  خيال مهسا هم راحتتره  .  -واجبتره  . 

نه منظورم اين نبود  .  مي ترسيدم اين همه  -يعني به من اطمينان نداشتي ؟  -نگران اينجا بودم  . 

 كه سياوش هم خيلي كمكم خسته نشدم  .  خيلي هم راحت بود  .  ناگفته نمونه -كار اذيتت كنه  . 

تداركات سومين سالگرد  -به چه كاري ؟  -خوب خوبه  .  مشغوله  .  -حالش چطوره ؟  -كرد . 

حق  -مي گه اين بار بايد تداركاتش با دفعات قبل فرق داشته باشه  .  -به سالمتي  .  -ازدواجمون  . 

بعضي وقتها رفتارش برام تعجب سياوش خيلي عوض شده  . خيلي فرق كرده  .   -با سياوشه  . 

برانگيزه ولي دقيق تر مي شم مي بينم من هم دست كمي از اون ندارم  .  خالصه زندگي خيلي جالبتر 

باور مي كني نگرانيهام نسبت بهت كم شده  .  هر بار كه از  -از اونيه كه ما فكرش رو مي كرديم  . 

شتر احساس رضايت مي كنم  . يك ماه ديگر سياوش خبر تازه اي مي شنوم خوشحال تر مي شم و بي

هم گذشت ان روزها كار سها كمي بيشتر شده بود  . اجراء چند نمايش با هم  .  جلسات مختلف 

وقت او را كال گرفته بود  .  كمتر وقت مي كرد خانه باشد اما در ان وقت كم هم چنان به خانه و 

اما خود سعي مي كرد كمي از كارش را كم و سياوش مي رسيد كه او كمبودي احساس نمي كرد  .  

بيشتر در منزل باشد  . يكروز بيشتر از همه روزها كار داشت  . در دفترش مشغول خواندن ديالوگها 

بود كه احساس سر گيجه به او دست داد  .  اما اعتنايي نكرد و باز به خواندن ادامه داد ولي سرگيجه 
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شد  .  احساس عجيبي به او دست داد و به سرعت بلند اش شدت يافت و حال دروني اش دگرگون 

شد و به سمت دستشويي دويد  .  با بهم خوردن حالش كمي از سرگيجه اش كم شد صورتش را 

شست و باز پشت ميزش برگشت نفسي تازه كرد و مشغول كارش شد وقتي مهسا وارد اتاق شد و او 

 -چرا ؟  -نه حالم خوب نيست  .  -كردي ؟ اب تني مي  -را با ان صورت كامال خيس ديد گفت : 

چند دقيقه پيش  . تا حاال اينجوري نشده  -از كي اينجوري شدي ؟  -سرگيجه و حالت تهوع دارم  . 

نگران نباش چيزي نيست  .  يه  -بودم  . نمي دونم چي شده  . مهسا با لبخند معني داري گفت : 

ببين سها خانم بعضي وقتها انجام  -ه چيزيم نيست  . اخه براي چي من ك -ازمايش بدي ضرر نداره . 

مهسا منظورت اينه كه  -بعضي از ازمايشات و رفتن پيش پزشك براي ادم هم الزمه هم شيرين  . 

 من …اخه -چرا ؟!!  -نه  .  -بله احتمال مادر شدنت زياده  .  ازمايش بدي متوجه ميشي  .  -من ؟ 

سها باز شروع  -م  .  مهسا من اصال نمي دونم چه كار بايد بكنم ؟ ندار رو امادگيش اصال االن …االن

كردي ترو خدا اينقدر ناشكر نباش  . خدا وقتي بچه رو ميده صبر و تحملش رو هم ميده  .  نگران 

چي هستي ؟ همه چيز خوب پيشميره  .  من مطمينم خدا رو شكر كن .  از خدا بخواه كه بچه ات 

چرا هستي  . اين عالئم بارداريه  . يه مقدار  -كه مطمين نيستم باردار باشم  . اما من  -سالم باشه  . 

فكر كن .  خدا نعمتهاي زيادي بهت داده ناسپاس نباش  . همسر خوب كار خوب زندگي خوب 

خانواده خوب انشاله فرزند خوب ديگه چي مي خواي ؟ دعا كن فقط دعا كن . سها سكوت كرد و با 

برو ازمايش بده  . وقتي بچه به دنيا اومد همه چيز رو عوض مي  -ر فرو رفت  . حرفهاي مهسا به فك

كنه  . به زندگي رنگ و بوي تازه مي بخشه  . به ما نگاه كن از وقتي هيلدا به دنيا اومده چه جوري 

باشه مي رم ازمايش م دم حق با توئه راست مي گي هر چي خدا بخواد  -زندگيمون عوض شده  . 

ه  . روز بعد پس از رفتن به ازمايشگاه راهي محل كارش شد و در مقابل چهره منتظر با همون ميش

نه من كه هنوز  -به سياوشچيزي نگفتي ؟  -رفتم جوابش هم فردا حاضره  .  -لبخندي گفت : 

خل خب يواش تر  . چرا بلند حرف مي زني  .  -ولي من مطمينم كه تو بارداري  .  -مطمين نيستم  .   

يلي خب خ -حاال زوده كسي متوجه بشه  .  -مي شنوه بده  . ببينم تو كه به كسي حرف نزدي ؟  يكي

چشم ولي بيشتر  -بيا بريم كه امروز خيلي كار ريخته سرم  . بچه ها رو اماده كن تا من بيام  . 

د شو . زوباشه باشه رفتم  .  تو عصباني ن -خيلي خب  .  حاال مي ري يانه ؟  -مواظب خودت باش  . 

كيفم رو بذارم تو اتاق  .  االن مي يام . شب كنار سياوش نشسته بود و همانطور كه دستش را  -بيا  . 

زير چانه اش گذاشته بود به او كه مشغول حل جدول بود نگاه مي كرد .  سياوش كه او را ديد 

و ت -ه ات سر رفته ؟ چيه از بي كاري حوصل -همانطور كه كارش را انجام مي داد با لبخندي گفت : 

ست  . ه -خير باشه  .  -قراره بيافته  .  -اتفاقي افتاده ؟  -فكر اينده امون  .  -فكر چي ؟  -فكرم  . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 6  

 

چرا داره . اما به قول خيلي ها نگراني شيرينيه  . يك  -خب پس اين كه ديگه نگراني نداره  .  -

ه طرف دستشويي دويد  . اين عمل او لحظه همان احساس روز قبل به او دست داد . به سرعت ب

ها چت س -باعث نگراني سياوش شد سريع از جا برخاست پشت سر او كنار درب ايستاد و پرسيد : 

ولي رنگت حسابي پريده  .  مي خواي بريم  -اره خوبم  .  -حالت خوبه  .  -چيزي نيست  .  -شده ؟ 

بعدا همه چيز رو برات مي گم  .  -منم بگو  .  خب به -نه نيازي نيست  .  مي دونم چمه  .  -دكتر ؟ 

 -اطمينان داشته باشم كه حالت خوبه ؟ سها كنارش ايستاد و با لبخندي اطمينان بخش گفت :  -

مطمين باش  .  چيز نگران كننده اي نيست  .  بعدا همه چيز رو برات مي گم  .  سرم گيج ميره بيا 

ست به دفتر كارش رسيد سعي مي كرد شادي خود را بريم بشينيم  . روز بعد وقتي جواب به د

مخفي نگاه دارد اما چهره خندانش همه خبرهاي خوش را گواهي مي داد .  پشت ميزش كه قرار 

الم  عليك س -گرفتي ؟  -گرفت مهسا را ديد كه سراسيمه و بدون گرفتن اجازه وارد شد و پرسيد : 

ا  -خب چي ؟  -خب  .  -بله  .  -اب رو گرفتي ؟ اذيت نكن جو -چي ؟  -سالم  .  چي شده ؟  -. 

 -ديدي بهت گفتم  .  خدا رو شكر  .  -مثبته  . مهسا از شادي به هوا پريد و گفت :  -خب چي شد ؟ 

خب ديگه  -ممنونم .  -نمي دوني چقدر خوشحالم !  -هيس يواش چه خبره مي خواي همه بفهمند ؟ 

چرا ولي به موقعش اون اصال از هيچ چيز  -خواي بهش بگي ؟ به سياوش مگه نمي  -به كي ؟  -بگو . 

 خيالت -مهسا فقط خواهش مي كنم تو فعال به هيچ كس چيزي نگو  .  -حيف شد  .  -خبر نداره  . 

شروع  -سركارتون . مگه نمي خواي امروز شروع كني ؟  -كجا ؟  -خب ديگه بفرماييد .  -راحت  . 

بفرماييد  . زودتر از  -چشم من رفتم  . فعال با اجازه  .  -و بنويس  . خب پس برو ادامه اش ر -كنم . 

روزهاي ديگر كار را تعطيل كرد و به خانه رفت و همه جا را مرتب و غذاي مورد عالقه سياوش را 

تهيه كرد و خود را براي ورود او اماده ساخت تا باالخره سياوش امد سها با همان چهره شادي كه از 

ممنونم چيه ؟ چرا اين قدر  -سالم خسته نباشي  .  -ه استقبالش رفت و گفت : صبح داشت ب

برو لباست رو عوض  -ما كه از خدامونه هميشه تو رو شاد ببينيم  .  -ايرادي داره  .  -خوشحالي ؟ 

چشم همين االن مي يام . سها به طرف اشپزخانه و  -كن بيا تو اشپزخونه برات چايي بريزم  . 

براي تعويض لباس به اتاقش رفت  .  زماني كه خواست كيفش را زمين گذارد برگه سياوش هم 

ازمايش روي ميز كنار تخت توجه اش را جلب كرد ان را برداشت و شروع به خواندن كرد چند 

لحظه مات و مبهوت از انچه مي ديد همانطور ايستاد  . بعد مجددا نگاهي به ان انداخت خنده اي كرد 

ست و به فكر فرو رفت  .  پس از چند دقيقه كوتاه با شادي مضاعف و خنده بلندي و روي تخت نش

كه سر داد با برگه ازمايش به سمت سها دويد  . سها كه صداي او را شنيده بود همانطور كه مشغول 

ريختن چاي بود ايستاد و براي انكه جلوي خنده خود را گرفته باشد ناخنهايشرا در دستانش فرو مي 
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اين چيه ؟ همان گونه كه  -لبش را گاز مي گرفت  .  سياوش پشت سرش ايستاد و گفت :  كرد و

خوندمش مي  -خب بخونش  .  -همين كه تو دستمه  .  -چي رو مي گي ؟  -ايستاده بود گفت : 

خوام از زبون خودت بشنوم  . سها برگشت و در حالي كه اشك شوقي در چشمان هميشه معصومش 

سياوش تو پدر شدي باور مي كني ؟ بهت تبريك مي گم  . سياوش او را  -ت : حلقه زده بود گف

من هم به تو تبريك مي گم سها توخوشبختي منو دو  -بوسيد و در اغوش گرفت و با لبخدي گفت : 

سها نمي تونم اصال  -من اين خوشبختي رو مديون خدا و بنده خوب خدا هستم  .  -برابر كردي  . 

با اين كه تازه چند  -سياوش دوسش داري ؟  -منو تو بچه .  ما سه نفر شديم  .  فكرش رو بكنم  . 

دقيقه است از وجودش با خبر شدم ولي به اندازه يه دنيا دوسش دارم اما نه به اندازه مادرش  .  تو 

مي دونم چي بگم  . سياوش او را در كنار خود روي صندلي نشاند و خيره در چشمانش گفت  -چي ؟ 

 -بله .  -سها ؟  -امشب مي خوام تا صبح نگات كنم  . سها لبخندي زد و سياوش ادامه داد :  -: 

دوست داري چي باشه  . برام فرقي نمي كنه باور كن راست مي گم . درسته  .  ولي من مي خوام 

 هدختر باشه  . سياوش دعا كن سالم باشه  . دعا مي كنم  . مطمين باش اما دلم مي خواد دختر باش

شكل خودت  . چرا ؟ براي اين كه مي خوام هميشه تو سبزه زار چشمهاي ساغرم سهام رو جستجو 

كنم  . اسم هم براش گذاشتي  . خيلي وقته  .  دلم مي خواد دو تا سها داشته باشم  . ديگه چرا ؟ 

ز م ابراي اين كه براي داشتنت حريص شدم  . سياوش  . جانم  . براي اومدنش لحظه شماري مي كن

وقتي مطمين شدم اين حالت بهم دست داده  . من هم دلم مي خواد زودتر بياد .  االن حالت چطوره 

؟ بهتر از هميشه ام  . دگرگوني ديشب مال همين بود  . اره  . سها بلند شو بريم بيرون  .  مي خوام 

بذارش براي  به مناسبت اين خبر خوش كه بهم دادي جشن بگيرم  . ولي من شام درست كردم  .

بعد بلند شو اماده شو بريم  .  يك مژده گوني هخوب هم پيش من داري  . ان شب با هم جشن 

كوچك و به ياد ماندني ترتيب دادند  . سياوش به خاطر اين خبر خوشهديه گرانبهايي براي سها 

ني نان جشچ -وقتي به دنيا بياد چه كار مي خواي بكني ؟  -خريد كه باعث تعجب او شد و گفت : 

براشمي گيرم كه تو تاريخ ثبت كنند  .  در ضمن ناقابله  .  بهترين هدايا باشه براي وقتي كه به دنيا 

 ولي ميشه گفت -سياوش خودت رو كنترل كن تو اولين كسي نيستي كه پدر مي شه  .  -اومد  . 

اين خبر مطلع جزو اون پدرهاي خوشبخت هستم  . در طول يك هفته همه بستگان و اشنايان از 

شدند و هر كدام به نوبه خود شاد بودند انها هم احساس مي كردند با اين اتفاق خوشبختي انها 

بيشتر از روزهاي قبل مي شود  . به خصوص پروانه و سودابه كه براي تهيه و تداركات وسايل بچه در 

و  به محل كار خود مي رفتتكاپو بودند سها فقط شاهد شادي انها بود و هيچ نمي گفت  . مانند ميشه 

از وقتي پزشك گفته بود به دليل جسم نحيفي كه دارد بايد كامال مراقب خود باشد  . سياوشيك 
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لحظه هم چه در خانه و چه در محل كار از او غافل نبود  . چه در خانه و چه در محل كار از او غافل 

ديد  ميگرفت و سها كه نگراني او را مينبود تماسهاي تلفني او بيشتر شده بود تقريبا هر روز تماس 

به وجد مي آمد و در حالي كه سعي ميكرد آرام باشد تمام حرفهاي سياوش را گوش ميكرد و براي 

خوشحالي او به تمام نصايحش عمل ميكرد بعد از چند ماه مرخصي اش را گرفت و در خانه ماند تا 

شده بود اما به خاطر نگراني ديگران بروز  خود را براي ورود فرزندشان آماده كند حالش كمي بدتر

نمي داد گاهي اوقات از اينكه با اين اندام كوچكش آن سنگيني را تحمل ميكرد تعجب ميكرد تا اين 

كه باالخره آن روزها به پايان رسيد شبي كه تمام وسايل كودك را چيده بودند به اتاق او رفت و 

بل پنجره ايستاد با نگاهي به آسمان گفت خان بابا هركدام را با دقت مي ديد و لمس ميكرد مقا

ميدونم شاهد همه اين روزها هستي اوايل ازت دل خوشي نداشتم ولي االن به خاطر همه چيز ازت 

تشكر ميكنم من سياوش رو اول از خدا بعد از تو دارم به خاطر تمام اين روزهاي خوبي كه كنار 

س دستش را روي شكم برآمده اش قرار داد و گفت سياوش ميگذرونم ممنونم برامون دعا كن سپ

براي هرسه دعا كن دعا كن بچه مون سالم باشه هنوز نخوابيدي برگشت و سياوش را كنار تخت 

كودك ديد و گفت خوابم نميبره روزهاي آخره بايد كامال استراحت كني كار هرشبم همينه پشت 

ه تا چند وقت ديگه از را مي رسه حرف ميزنم پنجره مي ايستم و با خدا و خان بابا و اين كوچلو ك

حاال اگه كارت تموم شده بيا بريم بخوابيم نزديك صبح بود كه از شدت دردي كه داشت از خواب 

پريد تمام صورتش غرق در عرق بود از شدت درد به خود مي پيچيد همانطور كه فرياد ميكشيد با 

برخاست و سها را در آن حال ديد سراسيمه از دست شياوش را تكان داد وقتي او هراسان از خواب 

جا پريد و لباس پوشيد سها را هم آماده كرد و او را سريع به بيمارستان رساند بعد از آمدن 

پزشكش او را به اتاق عمل بردند وقتي از جلوي سياوش مي گذشت با تمام دردي كه داشت به او كه 

چيه چرا اين شكلي شدي نگران نباش سياوش از نگراني حال مناسبي نداشت لبخندي زد و گفت 

فقط برامون دعا كن باشه تو نمي خواد نگران باشي همه چيز به خير ميگذره برو به سالمت مامان 

اينارو خبر كن باشه خيالت راحت به اميد ديدار و از مقابل چشمان سياوش دور شد چون وضع 

ي منتقل كردند روي نيمكتي پشت در اتاق وخيمي داشت به دستور پزشك او را سريعا به اتاق جراح

عمل نشسته و به نقطه اي خيره مانده بود كه آنها از را رسيدند از جا برخاست و ايستاد سودابه با 

نگراني پرسيد سياوش كي بردنش نيم ساعت ميشه حالش چطور بود تعريفي نداشت پروانه سودابه 

ر بيرون آمد و گفت مريض نياز به خون داره را روي نيمكت نشانده و دلداريش مي داد كه پرستا

سياوش به طرف او دويد و پرسيد مگه چي شده خانم حالش خيلي بده كم خوني هم كه داشته ما 

منفيه چه كار بايد بكنيم  oمنفي داريم كسي ميتونه كمك كنه تو اين جمع كي خونش  oنياز به خون 
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ق شد سياوش با سر در گمي دنبال شخصي هر چه سريعتر يكي رو پيدا كنيد و سريع وارد اتا

ميگشت كه داراي چنين گروه خوني باشد بهمن كه او را در آن وضعيت مي ديد گفت خب به آريا 

تلفن كن ببين ميتونه كاري بكنه نيست پدر جان امشب پرواز داره بقيه چي نمي خوام نگرانشون كنم 

ن كني چه كار كنم برو به كامياب تلفن ك سياوش جان خاله ديدي كه گفت بايد سريع يه نفرو پيدا

ولي پرويز خان االن چاره اي نيست از اون بخواه ببين ميتونه كسي رو پيدا كنه شماره شون رو حفظ 

نيستم سودابه سريع دفتر تلفنش را درآورد و به دست سياوش داد و با نگاهي پر از التماس گفت بيا 

فتر را گرفت و به سمت تلفن راه افتاد و وقتي سياوش جان تو همينه فقط عجله كن سياوش د

موضوغ را با كامياب در ميان گذاشت متوجه شد او مي تواند به سها كمك كند كامياب در كمتر از 

دقيقه خود را به بيمارستان رساند بعد از سالم و احوالپرسي با جمع رو به سياوش گفت من در  ۰۳

تار خودش مي ياد حالش چطوره بي خبرم نگران نباش خدمتم چه كار بايد بكنم صبر كن االن پرس

چيزي نيست اين مشكل به خاطر ضعيفيشه حل ميشه زماني كه پرستار با كيسه محتوي خون كامياب 

به اتاق عمل ميرفت گفت ناراحت نباشيد مشكل فقط خون بود كه حل شد كامياب با آستين باال زده 

نيمكت كنار سودابه نشست و با لبخندي گفت تموم  در حالي كه پنبه را جاي سوزن مي فشرد روي

شد خانم راستين نمي دونم چطوري اين محبتت رو جبران كنم كامياب جان وظيفه ام بود داره از 

دستت خون ميره يعد دستمالي تميز را در آورد و به او داد و گفت بيا بذار روش ممنون تو رو هم 

م رادمهر خواست خدا بود كه من هم جز نفرات اولي نگران كرديم مادر جون اين حرفها چيه خان

باشم كه اين خبر خوش رو ميشنوم هر دقيفه اي كه ميگذشت براي سياوش به اندازه چند سال بود 

هيچ كس به اندازه كامياب حواسش به او نبود كه چطور در راهروي بيمارستان قدم ميزد و با كالفي 

ه به او نگاه ميكرد نگران سها بود براي لحظه اي خود را و سردرگمي زمان را ميگذراند همانطور ك

جاي او قرار داد اما به سرعت از تصور خود احساس گناه كرد اوضاع همانطور بود همه نگران و 

دقيفه ديگر هم گذشت تا باالخره پرستار از اتاق عمل بيرون آمد و با چهره خنداني  ۰۳آشفته بودند 

سياوش به سرعت به طرف او دويد و گفت من هستم خانم تبريك رو به آنها گفت پدر بچه كبه 

ميگم بچه سالمه مادر مادرش چي اونم خوبه هر دو خوبند ميگن معموال پدرها دختر دوست هستند 

درسته دختره بله تبريك ميگم ممنون خانم سودابه به طرف او آمد و گفت خوش خبر باشي دخترم 

ت ديگه فعال بايد تو اتاق ريكاوري باشه بعد از رفتن او تشكر خانم كي ميارنش بيرون نيم ساع

هركس شادي خود را به نحوي بروز مي داد سياوش نفس راحتي كشيد و همانطور كه ايستاده بود 

سرش را به روي ديوار گذاشت چشمانش را بست و زير لب با لبخندي لذت بخش گفت خدايا 

ديه ات هم سپاسگزارم قول ميدم امانت دار خوبي ممنونم سها رو دوباره بهم برگردوندي از اين ه
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باشم كامياب دستش را روي شانه سياوش گذاشت او چشمانش را گشود و با همان لبخند كامياب را 

نگاه كرد او هم خنده اي كرد و گفت تبريك ميگم پسر باالخره تو هم پدر شدي ممنونم خيلي 

دي من هيچ كاري نكردم كه نياز به تشكر شيرينه ازت ممنونم به خاطر همه چيز خيلي لطف كر

داشته باشه وظيفه ام بود حاال برو خونه بگير بخواب فردا صبح بيا چشمات از بي خوابي قرمز شده 

پس كي اينجا باشه سودابه كنارش آمد و گفت تو برو به سياوش من مي مونم ولي مي خوام ببينمش 

 نر مي همه ………راحت كني يا نه ولي آخه خاله صبح پرواز دارم بعد از پرواز بيا بايد كمي است

 منونم خيلي رسونمت مي من بيا خب خيلي فرودگاه برم بايد ديگه االن مونم مي پيشش من فقط

 برو نه نداريد من با كاري پس راحتي طور هر كنم عوض رو لباسهام خونه برم بايد جان كامياب

دم مواظب خودت باش چشم خداحافظ با ميگر بر عصر امروز باشه نباش هم سها نگران عزيزم

كامياب از بيمارستان خارج شد و هر كدام به سمت منزلشان به راه افتادند بعد از ظهر با پخش 

شيريني در محل كارش همه را متوجه به دنيا آمدن دخترش ساخت آريا هم كه از همه چيز بي خبر 

بريك گفت چه بي خبر كي ديشب همه بود با ديدن آن صحنه از شادي سياوش را در بغل گرفت و ت

مي دونند فكر ميكنم تا حاال ديگه همه فهميدند پس من امروز حتما با الدن ميام مالقات تشريف 

بياريد من دارم مي رم تو كاري نداري نه سالم برسون بعد از آنكه به خانه رفت پس از تعويض 

ود را تحويل گرفت و روانه لباس و برداشتن هديه به گل فروشي رفت و سبد گل سفارشي خ

بيمارستان شد كنار در اتاق ايستاده بود و به سها كه با بچه صحبت ميكرد نگاه ميكرد سودابه كه 

متوجه آمدنش شده بود و آهسته از اتاق خارج شد و گفت برو تو منتظرته بدون هيچ حرفي وارد 

متوجه حضور خود ساخت سها شد و سودابه در را پشت سرش بست وقتي كنار تخت ايستاد سها را 

با لبخندي بيمارگونه نگاهش كرد و گفت سالم سياوش سالم خانمم حالت چطوره خوبم مي بخشيد 

دير اومدم پرواز داشتم ايرادي نداره اصل اين بود كه بياي االن هم كه پيش مني ساغرت رو ديدي 

يشه چرا چشماش رو باز نه بده ببينمش بچه را كه بغل گرفت و گفت چه قدر كوچولويه بزرگ م

نميكنه خوب ببينمش تازه خوابيده سها ديدي دعاهام مستجاب شد هم سالمه هم دختره هم مثل 

سهام قشنگه خدايا شكرت به همه گفتي اسمش چيه نه خواستم خودت بگي باشه كودك را در 

 ره زحمتآغوش مادرش گذاشت و پيشاني سها رو بوسيد بسته را به او داد و گفت قابلت رو ندا

 كشيدي

بهت تبريك مي گم انشاهلل  -اره يه دختر خيلي ناز  .  -كامياب دختره ؟  -دخترمو ؟  -ديديش ؟  -

راي ب -هميشه سالمت باشن من و سياوش عصري مي يام بيمارستان  . فقط امكان داره دير بشه  . 

ي ك -گه هم به دنيا اومده  . اخه امروز توي يكي از همين بيمارستان ها يه نوزاد كوچولوي دي -چي ؟ 
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بچه هفت ماهه به دنيا اومده . الدن چند  -تريا ؟! ولي اون كه مي گفت زوده  .  -اريا  .  -پدر شده ؟ 

 -بچه چي هست ؟  -روز بود كه حالش بد شده بود دكتر مي گفت احتمال دنيا اومدن بچه زياده  . 

 -حتما  .  تو ديگه نمي ياي دفتر  .  -تبريك بگو  . از قول ما  -يه پسر با اين كه نديدمش با نمك . 

 - . خداحافظ فعال …باشه -به كارهات برس نگران اينجا هم نباش  .  -نه من اينجا خيلي كار دارم  . 

 فكر هب كامال اريا و كامياب هاي بچه ديدن با روز ان.  خداحافظ.   بگو تبريك و برسون سالم مهسا به

مي تونم بپرسم به چي  -راه منزل سياوش كه او را غرق در فكر ديد پرسيد :  در.    بود رفته فرو

؟  درسته .  سياوش -خيلي شيرين بودند  .  -به اين دوتا كوچولوي بانمك .  -داري فكر مي كني ؟ 

تا به  -اره حواسم بود  .  خدارو شكر  .  -دقت كردي كامياب امروز چقدر خوشحال بود  .  -بله  .  -

از  -تو براي چي ؟  -به اين خوشحالي نديدمش حتي زمان عقدش  .  من هم خيلي خوشحالم  . حال 

 -خوشحالي كامياب و مهسا  . تا به امروز عذاب وجدان سختي داشتم  . سياوش لبخندي زد و گفت : 

با داشتن تو ديگه  -تو ديگه براي چي ؟  -سها منم خوشحالم  .  هم خوشحال و هم خوشبخت  . 

خيلي بيشتر از اين كه  -تو از من راضي هستي ؟  -جون دلم  .  -سياوش  .  -زي كم ندارم  . چي

فكرش رو بكني  . شايد پيش خودت فكر كني مگه امكان داره ادم يه مرتبه تا اين حد عوض بشه  . 

.   ولي اين رو بايد بگم همه چيز امكان پذيره من اين تحول رو مديون خدا و تمام عزيزانم هستم

سها اگه تو راضي  -بهتره بگي ما رو  .  -خدا رو شكر مي كنم كه منو از خواب غفلت بيدار كرد  . 

نمي شدي باور كن همه زندگيمرو مي دادم تا بالخره راضيت كنم كه فقط يه روز با من باشي  . سها 

ده يلي يه دنراست مي گفتند خ -نگاهش كرد و خنديد سياوش هم كه با خنده او مي خنديد گفت : 

من !  -پس اذيتم نكني ها  .  -چه جورم  .  -حاال باورت شده ؟  -و كله شقي ولي باورم نمي شد  . 

مطمين باش هيچ وقت اين كار رو نمي كنم  . بعد از كمي سكوت سها به سياوش كه در حال رانندگي 

ن مهربان نگاهش كرد و سياوش خيلي دوستت دارم  . او فقط با چشما -بود نگاهي انداخت و گفت : 

 لبخند زد هم به سها و هم به زندگي زيبايش  . 

 ***************** 

بيا بگيرش  . همان لحظه كامياب وارد اتاق شد و سيني شربت را  -بدش ببينم اين كوچولورو  .  -

 شكل كدوم -اين كوچولو يه فرشته است  .  -سها دخترم خوشگله ؟  -روي ميز گذاشت و گفت : 

گلچيني از هر دوتونه  . اون چشاي سياش به پدرش رفته اما لب و بيني ظريفش به  -يكيمونه  . 

مادرش .  ولي موهاش هم خيلي پرپشته  . فكر مي كنمبه هر دوتون رفته باشه  . خب اينطوري هيچ 

 -م  . يگذاشت -وقت اختالفي بينتون پيش نمي ياد  . حاال ببينم اسمش رو چي مي خواين بذارين ؟ 

 -ا . هيلد -به سالمتي اال اسمشچي هست ؟  -امروز رفتم شناسنامه اش رو هم گرفتم .  -چه سريع  . 
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ممنون . نگاهي به ساعتش انداخت  -چه اسم قشنگي  . اميدوارم خوشبخت بشه مثل پدر و مادرش . 

ينم ديگه بايد برم  . بب نه -كجا تو كه تازه اومدي  .  -خب ديگه من بايد برم دير ميشه  .  -و گفت : 

متشكرم شب بايد  -مي موندي  .  -خب سالم برسون  .  -نه مامان قراره بياد .  -مهسا تو تنهايي  . 

بريم خونه اريا اين روزها سرمون خيلي شلوغه  . سياوش هم مي خواست بياد ولي متاسفانه پرواز 

.    تشريف بياريد -زاحمتون مي شيم  . داشت خيلي عذرخواهي كرد انشاهلل تا هفته اينده دوباره م

از همين االن شرارت از چشماش مي باره  .  مي تونيم حدس بزنيم  -راستي بچه الدن چه جوريه ؟ 

چشم  .  خب خدانگهدار . بذار مي  -از قول ما بهشون سالم برسون  .  -در اينده مثل پدرش ميشه  . 

اد سها جان من راحتم  . وقتي خواست سوار ماشين شود بذار بي -پيش خانمت باش  .  -يام پايين  . 

وظيفه ام بود كامياب  . مواظبشباش  .  اون  -ممنون سها جان لطف كردي اومدي  .  -كامياب گفت : 

حواسم هست سها  .  اين روزها حساس تر  -االن بيشتر از هر موقع ديگه به محبت احتياج داره  . 

 دنبال كارام هستم  . مي خوام يه برنامه -ز مرخصيتون استفاده كنيد  . نگران كارها نباشيد ا -شده  . 

خيلي كار خوبي مي كني  . براي همه خوبه  . باالخره بايد  -ترتيب بدم مدتي بريم پيش مامان و بابا . 

نه به سياوش سالم برسون   -عروس و نوه شون رو ببيند يا نه ؟ براتون الزمه  .  خب كاري نداري ؟ 

 به سالمت  .  -باشه  .  خداحافظ .  -. 

 -خسته نباشي  .  -********************** سياوش كنار در اشپزخانه ايستاد و گفت : 

مي شه شما بيايد بيرون  -بيا بشين  .  -همين االن خودم در رو باز كردم  .  -سالم كي اومدي ؟ 

الن رفت  . گفت امرتون رو بفرماييد ؟ كارت دارم  . سها كتاب را بست و همراه سياوش به داخل س

سفارشاتون امروز اماده  -اينا چيه ؟  -بفرماييد  .  -سياوش دو جعبه را روي ميز گذاشت و گفت : 

شد رفتم گرفتم  . سها عبه را باز كرد  .  داخل هر كدام يك پالك زيبا بود كه روي انها نام فرزندان 

خيلي  -اره خوشت اومد ؟  -و گفت چقدر قشنگ شده  . كامياب و اريا حك شده بود  . در اورد 

مگه مرخصي  -باشه فردا مهسا هم مي ياد  .  -هديه هيلدا خانم رو ببر بده به پدرش .  -عاليه  . 

دي ج -مي خواد بياد يه سري بزنه . فردا عصري مي خوان برن بليط هاشون رو بگيرن .  -نيست ؟ 

هم فكر نمي كردند به اين زوديها كارهاشون درست بشه  .  خودشون -جدي باالخره راهي شدند ؟ 

رو  برو لباست -چرا خيلي  .  -باشه  .  گرسنه ات نيست ؟  -ببين پرواز كي هست به من بگو  .  -

همين الساعه  . روز بعد وقتي مهسا وارد اتاق شد از پشت ميز بلند  -عوض كن برم ميز رو بچينم  . 

سها نمي دوني  -چه عجب خانم از خونه اتون بيرون اومديد  .  - شد و كنارش نشست و گفت :

اخه اين كه با من  -با وجود بچه كه ديگه حوصله ادم سر نمي ره  .  -چقدر حوصله ام سر رفته  . 

االن هم  -االن چي ؟ مهسا نگاهي به ساك بچه انداخت و گفت :  -كاري نداره همش خوابه  . 
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د يه امانتي رو تقديم شما بكنيم  . بلند شد و از داخل كيفش جعبه را خب پس ما باي -همينطور  . 

اي واي چرا  -قابل شما رو نداره مي بخشيد كه دير شد  .  -دراورد و به مهسا داد و گفت : 

خواهش مي كنم برگ سبزيست تحفه درويش . مهسا  -خجالتمون دادي راضي به زحمت نبوديم  . 

دستتون درد نكنه  . كامياب كه وارد اتاق شد با ديدن  -انداخت و گفت :  پالك را دراورد ونگاه به ان

شما  -چرا اومدي اينجا ؟  -تازه اومدم  .  -تو اينجايي  .  كي اومدي ؟  -مهسا تعجب كرد و پرسيد : 

گه دست شما درد نكنه چقدر قشن -تو اتاقتون نبودين  . كامياب اينو ببين سها جان زحمت كشيده  . 

ا  حتم -ممنون از قول ما از سياوش هم تشكر كن  .  -اين حرفها چيه يادگاريه  .  -تمون داديد . خجال

اره فقط  -به سالمت فردا كه مي ياي .  -خب سها جان با اجازه ما ديگه مي ريم كاري نداري ؟  -. 

ها بازم س -ريم  . مهسا بلندشو ب -باشه  .  -برنامه رو نوشتم گذاشتم روي ميز يه نگاه بهش بنداز . 

مواظب خودتون  -كاري نداري ؟  -سالمت باشين  .  -ازت ممنونم  . به سياوش سالمبرسون  . 

خداحافظ . ساعتي بعد با صداي تلفن دست از كار كشيد  . به سمت ان  -باشه خدانگهدار .  -باشين . 

الم سها س -الو بفرماييد  .  -به راه افتاد وقتي گوشي را برداشت صداي اشنايي در گوشي پيچيد  . 

ممنون عزيزم  . تو خوبي سياوش خوبه  .  -سالم زن دايي  . حال شما خوبه ؟  -خانم حالت چطوره ؟ 

به خدا هميشه به فكرتون هستم اما وقت نمي  -سالم مي رسونه  .  چه عجب يادي از ما كردين  .  -

 از وقتي الدن دوباره مي -كامدين ميشه  . كنم  . با فارغ شدن الدن بيشتر وقتم صرف نگهداري از 

م دل -خوبه ماشاله روز به روز داره تپل تر ميشه  .  -حالش چطوره  .  -ره دانشگاه بچه پيش منه  . 

منهم براي همين تماس گرفتم كه براي پنج  -براش خيلي تنگ شده  . حتما مي يام مي بينمش  . 

يه مهموني كوچيك براي كامدين گرفتيم  . از قول ما به  - خبريه زن دايي  . -شنبه دعوتتون كنم  . 

 -خوشحال مي شيم  .  خب عزيزم كاري نداري  .  -چشم مزاحمتون مي شيم  .  -سياوش هم بگو  . 

 چشم خداحافظ .  -به دايي سالم برسونيد  . 

 ******************** 

ديك الدن شد پسرش را گرفت و با او شب مهماني وقتي وارد منزل شدند همه امده بودند سها نز

مشغول بازي شد  .  به قدر با او سرگرم شده بود كه توجه همه را به سمت خود جلب كرده بود و 

مثل اين كه خيلي دوسش  -همه در سكوت فقط نگاهش مي كردند اخر پروانه به حرف امد و گفت : 

انشاله ما كه خيلي ارزوي  -بچه خودت  . انشاله يه روز  -اره خاله جون خيلي شيرينه  .  -داري ؟ 

خيلي ناز شده  .  اونو هم  -راستي سها بچه مهسا چطوره ؟  -ممنون  .  -ديدن بچه شما رو داريم  . 

اخه ديروز رفتند  -چرا ؟  -فعال نمي شه  .  -خيلي دلم مي خواد ببينمش  .  -خيلي دوست دارم  . 

ويزاشون يك ماهه  -به سالمتي كي برمي گردن .  -اب  . پيش پدر و مادر كامي -كجا ؟  -سفر  . 
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عيب  -خدا رو شكر كارها خوب پيش مي ره  .  -پس تو هم حسابي سرت شلوغ شده  .  -است  . 

 -اي بابا حاال كو تا اون موقع  .  -نداره دو روز ديگه تو هم يه مرخصي شيرين احتياج پيدا مي كني  . 

ه كه سها خانم بچه خودش رو تو بغل گرفته  .  مگه نه سياوش  . تا چشم بهم بزني زماني مي رس

 به قول سها حاال كو تا اون -سياوش نگاهش را بر سها ثابت كرد و با لبخند شيطنت باري گفت : 

سها  -موقع  . بعد از صرف شام سها كنار خانمهاي ديگر نشسته بود كه سيامك نزد او امد و گفت : 

 باشه  . وقتي به گوشه -اره  .  كارت داشتم  .  -با من ؟  -ات صحبت كنم ؟ مي تونم چند دقيقه باه

خدا به دادم برسه  . ناقابله سها  -اي از سالن رفتند پروانه نگاهي به ان دو انداخت و اهسته گفت : 

بسته را باز كرد و سينه ريزي كه وسط آن عكس خودش بود را مفابل چشمانش گرفت و گفت 

اوش تو خيلي خوش سليقه اي ممنونم اين چيزها كه قابل تو رو نداره سها من تو رو چقدر قشنگه سي

دوباره از خدا گرفتم سالمتيت رو بعد از خدا مديون كامياب هستي چطور ديشب نياز به خون پيدا 

كردي هيچ كدوم از ما هم خونمون به تو نميخورد به خاطر همين پدرت خواست از كامياب كمك 

بهش زنگ زدم گفت خودش ميتونه بياد اگه اون نبود خودت كه ميدوني اين گروه بگيريم وقتي 

خوني به اين راحتي پيدا نميشه خداي من يادم باشه ازش تشكر كنم حتما اين كارو بكن لطف 

بزرگي در حقم كرده نمي دانست از اين كه خون كامياب در رگهايش جريان پيدا كرده بود 

اس خاصي به او دست داد در دل به خود گفت بايد قدر قطره قطره خوشحال باشد يا ناراحت احس

اين خون را بداند چون هديه يك عزيز است بعد از مدتي استراحت همه چيز به حالت سابق 

بازگشت سها به كارش مشغول شد ساغر را هم روزها نزد مادرش كيگذاشت او كه دختري بسيار 

داشت هيچ يك از افرادي كه كنار او بودند از اين ضعيف و كوچك بود نياز به مراقبت بسياري 

رسيدگي كوتاهي نمي كردند ساغر هم مانند مادرش جاي خاصي در دل همگان اشغال كرده بود 

همه او را دوست داشتند و از نبود او احساس دلتنگي ميكردند كم كم اين دختر شيرين كه پرويز و 

شد ساوش و سها مشغول تهيه و تدارك اولين جشن سودابه را ياد كودكي سها مي انداخت يك ساله 

تولد ساغر بودند و هر روز برنامه جديدي در نظر ميگرفتند دير وقت بود صها كنار تخت ساغر 

نشسته بود و او را كه خوابيده بود نگاه ميكرد با خود گفت ساغرم اگه مي دونستي با به دنيا اومدنت 

ي زودتر مي اومدي پيشاني دخترش را بوسيد و زير لب بذر چه عشق و اميدي تو اين خونه پاشيد

گفت خدايا شكرت به خاطر همه چيز ممنونم كتابش را برداشت و مشغول خواندن شد مدتي گذشته 

د شنيد همانطور پرسيد سياوش تويي آره تو «بود كه صداي پاهاي سياوش را كه به طرف اتاق مي آ

ايستاد و گفت من كه گفتم دير ميام خب تو استراحت  هنوز نخوابيدي منتظرت بودم سياوش كنار او

ميكردي فردا صبح ميخواي بري سر كار خوابم نمياد شام خوردي آره يه چيزي خوردم اين 
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عروسك كي خوابيده تازه خوابيده خيلي بدخواب شده كلي طول كشيد تا خوابش برد خيلي ه=خب 

هم من بريم صبح هنگام صرف صبحانه گفت تا بيدار نشده بلندشو بريم بيرون هم تو خسته اي و 

 نمي دونم چه كار كنم براي چي ماموريت دارم كجا شيراز 

خب برو ساغر رو چه كارش كنم مي ذاريمش پيش مامان و خاله من كه هستم يعني يه هفته بچه ام 

رو نبينم خب اگه مهم نيست نمي خواد بري نميشه خيلي مخالفت كردم فايده اي نداشت قبول 

كردند مي خواستم يكي ديگه رو جاي خودم بفرستم قبول نكردند گفتند بايد خودت باشي نمي ن

خواد نگران ساغر باشي برو تا چشم به هم بزني يه هفته تموم ميشه و بر ميگردي كامياب هم مياد 

 نه فقط من و مهسا ميريم كامياب جاي ديگه است پس هيلدا چي ميشه اونم مهسا خانم هم به اندازه

شما نگرانه آره ولي نه مثل من هيلدا كه مثل ساغر نيست ديروز بردمش پيش الدن چي شد سياوش 

خيلي ضعيف شده دوباره اينقدر هم كه بهش مي رسيم آره الدن چي گفت يه سري ويتامين داد 

ميگه جاي نگراني نيست يواش يواش رشد ميكنه مامان ميگه مثل بچه گيهاي خودمه با صداي گريه 

حرف آنها نا تمام ماند يك لحظه به سرعت از جا برخاستند تا هرچه زودتر به طفل برسند هر  ساغر

دو از حركت خود به خنده افتادند سها گفت اجازه ميدي من برم بفرماييد وقتي بچه را برداشت 

صورتش غرق در اشك بود پاك كرد و گفت جانم مامان چرا گريه ميكني من كه همين جا بودم 

يه نكن عزيزم بريم صورتت رو بشورم صبحانه بخوريم بريم پيش مامان بزرگ سياوش كه ديگه گر

او را در حال گفتگو با فرزندش ميديد گفت چقدر شيرين باهاش حرف ميزني مگه تا به حال حرف 

زدن منو با ساغر نديده بودي اين دفعه يه جور ديگه بود براي تولدش كي بر ميگردي آره تا اون 

ولي تحمل اين يه هفته كه از تو و ساغر دورم برام خيلي سخته و همانطور هم شد يك  موقع ميام

هفته بعد سها نزد خانواده اش بازگشت يك هفته اي كه برايش مانند يك سال گذشت عالقه مندي 

او به زندگي و خانواده اش وصف ناكردني بود به اندازه اي كه اوايل برايش جاي سوالي برايش پيش 

د اما به مرور زمان همه چيز حل شد عشق او به سياوش و زندگي لحظه به لحظه افزايش مي مي آور

يافت او حاضر نبود حتي براي يك لحظه سياوش و ساغر را با دنيايي عوض كند اولين سال تولد 

ساغر هم برگزار شد با يك دنيا شادي و نشاط كه در چهره تك تكشان موج ميزد سياوش دختر 

غوش و همسرش را در كنار خود داشت و دنياي پر از اميد را پيش رو از داشتن چنين خود را در آ

نعمتهايي شاد بود و عزيزانش را در شادي خود شريك و سهيم مي دانست هر چه در توان داشت 

براي جشن دخترش گذاشته بود و از آن شب به بعد ساغر يك ساله شد عصر بعد از اتمام كار مهسا 

و گفت قبل از رفتن اين پرونده ها رو هم ببين باشه براي بعد ديرم شده ولي فردا به اتاقش آمد 

بايد جوابش رو بديم بايد برم ساغر رو از خونه مامان بيارم پس اينا چي بده ببرم خونه فردا ميارم 
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سها مثل اين كه حالت خوب نيست مي خواي با هم بريم نه من خوبم ولي رنگت خيلي پريده 

م حالم خوبه مال كار زياده امروز سرم خيلي شلوغ بود مي خواي فردا نيا من خودم فردا مشكلي ندار

مياك پرونده بچه ها رو از ت مي گيرم نه فردا خيلي كار دارم بايد بيام امشب استراحت كنم خوب 

ميشم اگه كوچولوت بذاره حالش چطوره خوبه بهتر شده آره از وقتي اين ويتامينهاي جديد رو بهش 

يدم بهتر شده كاش اينقدر كه به فكر سياوش و ساغر بودي كمي هم به خودت فكر ميكردي م

هستم نگران من نباش خب من ديگه برم كاري نداري نه فقط اگه فردا حالت زياد خوب نبود 

استراحت كن باشه از قول من از كامياب خداحافظي كن حتما اگه دير مياد ميرم تو كتابخونه تا 

شه با من كاري نداري نه فقط مراقب خودت باش چشم خداحافظ وقتي وارد سالن پيداش بشه با

خانه شد هرچه به دنبال سودابه گشت او را نيافت كنار در آشپزخانه كه ايستاد با ديدن سياوش در 

آنجا كمي جا خورد و پرسيد تو اينجا چه كار ميكني سالم خانم خسته نباشيد سالم سالم مامان جان 

ي سالم دخترم بيا بشين پشت ميز نشست ساغر را كه روي لبه ميز نشسته بود به طرف خسته نباش

خود برگرداند و با خنده اي مادرانه مثل هميشه گفت سالم خانم حال شما چطوره مثل اين كه 

داشتيم با دخترمون بازي ميكرديم در حالي كه بسته شكالتي را از داخل كيفش در مي آورد و به 

داد گفت شما قبل از من اين كار رو كرديد حاال نوبت منه كي اومدي يه ساعتي ميشه دست ساغر مي 

اومدم ساغر رو خودم ببرم خاله گفت شب بمونيم امشب خيلي كار دارم پرونده بچه ها همين جوري 

مونده رو دستم سودابه ظرف ميوه رو هم روي ميز گذاشت و گفت اينها چيه ميدي دست بچه مادر 

تقويتش كني اين چيزها رو بهش ميدي تقويتش هم ميكنم مامان جان ديروز كه عوض اينكه 

بردمش پيش الدن گفت خيلي بهتر شده من هم خيلي كم از اين چيزها بهش ميدم خب گناه داره 

باالخره بچه هم بايد از اين خوراكيها بخوره يا نه خاله جون هر چي شما از صبح رشته ميكني اين 

به ميكنه سياوش چرا دروغ ميگي مامان شما از بس كه در طول روز بهش مي خانم شب همه رو پن

رسيد شبها فقط شير مي خوره مي خوابه به حرفهاي اين دروغگو هم گوش نكنيد سودابه آهسته با 

كفگير به شانه سياوش زد و به شوخي گفت ديگه دروغ نگي ها اون هم درباره دختر من و گرنه 

شم خاله جان تسليم راستي مامان ساناز كو كالس زبان بابات هم رفته خودم حسابت رو مي رسم چ

دنبالش بيارتش ديگه االن بايد پيداشون بشه ساغر كه با خوردن شكالت صورتش كامال كثيف شده 

بود براي يك نظر سياوش را به سمت خود جلب كرد با خنده گفت سها اينو نگاه كن ببين چقدر 

ش چه كار كرد مامان لباس داره آره تو ساكش هست بلند شو برو خوشگل شده واي ببين با خود

دست و صورتش رو بشور تو نمي خواد بري خسته اي بشين من مي برمش سياوش ساغر را بغل 

گرفت و به سمت دستشويي رفت وقتي صورتش را مي شست با پاشيدن هر يك مشت آب به 
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ر مي ساخت پرويز كه وارد خانه شد با صورت او خنده اش بلندتر ميشد و شادي سياوش را بيشت

صداي آنها كنار در دستشويي ايستاد و گفت چه كار داري ميكني سالم پرويز خان سالم پسرم چه 

كار ميكني خانم خانمها صورتش كثيف كرده اومدم بشورم چقدر هم اين خانم بدش مياد بدش ببينم 

غل او پريد و با هم به آشپز خانه رفتند اين دختر گلم رو ساغر با ديدن پدربزرگش به سرعت به ب

سالم بابا جون سالم دخترم چطوري ممنون اين بچه چرا اين شكلي شده از شوهرت بپرس داشتن 

آب بازي ميكردند سياوش تو قرار شد بري دست و صورتش رو بشوري نه اينكه سر تا پاش رو 

ه هوا سرده سرما ميخوره بيا خيس كني خيلي خب مادر جان بده ساناز ببرتش لباسش رو تنش كن

ساناز جان ببرش ساكش تو اتاق خودته بده ببرمش موقع شام تمام بحث درباره ساغر بود اين عزيز 

كرده پدر و مادر و ديگران هيچ كس طاقت ناراحتي او را نداشت سها كه اين همه الطاف را نسبت به 

ميكنم بابا ناسالمتي من هم دخترش مي ديد با اعتراض گفت ديگه دارم يواش يواش حسودي 

دخترتون هستم سها جان از قديم گفته اند بچه بادومه و نوه مغز بادومه خب معلومه عزيز هم ميشه 

ولي نه اينقدر كه بچه خود آدم فراموش بشه سياوش ليوان نوشابه را به سها داد و با خنده گفت بيا 

تيد همه تون به يه اندازه شما لطف دارين بخور نگران نباش متشكر سها جان بابا همه شما عزيز هس

بابا جون بعد از يك روز كار طاقت فرسا شب وقتي وارد خانه شد مثل هميشه ساغر را پشت در ديد 

او را بغل كرد و با خنده اي پدرانه صورتش را بوسيد و در مقابل شادي كودكانه او گفت سالم 

بغل داشت به طرف اتاقش حركت كرد و سها را عروسكم حالت چطوره بابا همانطور كه ساغر را در 

كه در حال جمع آوري اسباب بازيهاي دخترش بود ديد و گفت سالم خسته نباشي سالم تو هم 

همينطور ساغر خانم ببين چه كار كردي مامان رو هم تو زحمت انداختي اوه اوه از كي تا حاال با ما 

ا گرفت و گفت مي بخشيد آقا نمي دونستم اينقدر رسمي حرف ميزني بده جلوي بچه سها ساغر ر

جز تربيته سها خيلي خسته ام برو استراحت كن تا شام حاضر بشه نه بريم خونه سيامك چرا پارسا 

مريضه بيمارستان بوده براي چي زياد در جريان نيستم از مامان شنيدم بذار آماده شم بريم شام رو 

يم براي اين عروسك قشنگ خريد كنم به چه هم بيرون مي خوريم از اون طرف هم مي خوام بر

مناسبت ماكه تازه براش كلي خريد كرديم همينطوري سياوش بد عادتش نكن نگران نباش خانمم 

هر چي براش گرفتيم سر فرصت بهش مي ديم دلم ميخواد براي هريك از نشونه هاي رشدش يه 

پس بگو چند ماه گذشته وقتي اولين يادگاري بمونه عروسك بابا داره راه رفتن رو هم ياد مي گيره 

 دندونش دراومد اون همه بريز و بپاش كردي درسته حاال تا مغازه ها تعطيل نشده آماده بشين باشه 

 منتظرم 
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دقايق به واسطه ساعتها و ساعتها به واسطه روزها از پي هم ميگذشتند و سياوش و سها شاهد بزرگ 

او بي خواب و براي هرگريه او نگران و هر شاديش شدن دخترشانبودند براي هرشب بي خوابي 

خوشحال مي شدند دومين سالگرد تولد ساغر هم از راه رسيد آن سال هم هيچ يك از آنان در 

پوست خود نمي گنجيدند و چه روز شيريني بود وقتي ساغر اسم مامان و بابا را صدا مي زد آن لحظه 

مهماني مفصلي را دادند اما اين بار كمي خانوادگي تر  دلشان هواي پرواز در آسمانها را داشت ترتيب

دو روز بيشتر به تولد نمانده بود فشار كار زياد بر روي سها او را به كلي خسته كرده بود در دفتر 

نشسته و سرگرم خواندن پروژه دانشجوياني كه براي كار پايان نامه به او مراجعه كرده بودند كه 

دند با ورود آنها دست از كار كشيد و گفت بفرماييد خوش اومدين بس كامياب و مهسا وارد اتاق ش

كن مگه ما دفعه اولمونه كه ميايم تو اين اتاق چه خبر كارها انجام شد فردا مي ريم براي قرار داد 

مي خواستم ببينم تو هم مياي يا نه نه پس فردا تولد ساغره من فردا رو مرخصي گرفتم خيلي كار 

مقدار به فكر خودت باش كامياب راست ميگه يه نگاه به خودت تو آينه انداختي نه  دارم سها جان يه

مگه چمه رنگ به صورت نداري روز به روز داري رنگ پريده تر مي شي من از وقتي به ياد دارم 

همين جور رنگ پريده بودم بهتره بگي از وقتي خودت رو درگير كار كردي سها به جاي يه روز يه 

گير تو خونه باش نمي تونم كامياب تو خونه بشينم خسته مي شم همه فشار كارها رو ماه مرخصي ب

شونه توست خب معلومه خسته مي شي كامياب گفته از اين به بعد بيايم اينجا كمك تو كار خوبي 

صبح مي  ۹ميكني خوشحال ميشم با هم باشيم خب داشتين مي گفتين فردا قراره كي برين ساعت 

ر الزم نكرده خونه بمون استراحت كن كامياب خانمت خيلي آتيشي شده حق داره خواين بيام نخي

من نمي دونم چرا صداي سياوش در نمي ياد مهسا حاال يه جوري يه آشوبي به پاكن ها بايد بيشتر به 

خودت برسي چشم خانم قول مي دي نه اين رو هم قول مي دم از اين به بعد بيشتر به فكر خودم 

ات قبل قول ميدي نه اين رو هم قول مي دم كه مثل دفعات قبل نباشه حاال شد خب باشم مثل دفع

بچه ها من مي رم بايد برم دنبال ساغر برو به سالمت سالم برسون وسايلش را جمع كرد كيفش را 

برداشت و از پشت ميز بلند شد چند قدمي برنداشته بود كه احساس سرگيجه و تنگي نفس بر او 

ر نتواست قدم بر دارد همانجا روي مبل افتاد مهسا كه ترسيده بود به طرفش دويد و غلبه كرد و ديگ

چند بار صدايش كرد كامال بي جان پاسخي را داد كامياب خيلي سريع شربت قند درست كرد آن را 

به دست مهسا داد و گفت سها مي خواي بريم دكتر كامياب چيزيم نيست بيا اينو بخور چقدر بهت 

مي دي مهسا اگه نيازي هست ببريمش دكتر كامياب راست ميگه بلند شو بريم دكتر ميگم گوش ن

فشارم اومده پايين سابقه دارم دفعه اولم كه نيست يه كمي استراحت كنم خوب ميشم مطميني آره 

تو خونه هم چند بار اينطوري شدم مشكلي داري با آنكه مهسا آهسته اين مسله را عنوان كرد اما از 
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يز كامياب در امان نماند كمي عقب تر ايستاد تا آن دو راحتتر باشند سها كه از خجالت گوشهاي ت

صورتش سرخ شده بود گفت چه خبرته چرا آبروريزي ميكني بابا من كه يواش پرسيدم گفتم شايد 

به خاطر همينه كه فشارت اومده پايين نخير چيزيم نيست خيلي خب االن بهتري آره بهتر شدم 

ياب برسوندت نه خودم ميرم االن سياوش خونه است نميخوام بفهمه حالم بد شده پس ميخواي كام

زنگ بزن بگو اون بره دنبال ساغر نمي توني با اين حالت زياد رانندگي كني راست ميگه بهش زنگ 

بزن بگو اون بره سياوش خيلي تيزه اگه صدام رو هم بشنوه متوجه ميشه ميخواي من زنگ بزنم 

داشتي رفتي جايي مار داري باشه ممنون ميشم فقط سها جان تو رو خدا آهسته  ميگم تو عجله

رانندگي كن مواظب خودت باش چشم مهسا جان چشم مي بخشيد ناراحتتون كردم نه بابا اين 

حرفها چيه مهسا او را بلند كرد و گفت باهات تا دم در ميام پس فردا شب يادتون نره زود بياين 

يشتر سعي كن استراحت كني چشم وقتي رفتند كامياب شماره خانه سياوش را باشه زياد كار نكن ب

گرفت وقتي با او صحبت ميكرد كمي سربسته او را از حال سها مطلع ساخت و از او خواست با سها 

صحبت كند تا راضي شود كمي از كارش كم كنه و بيشتر به فكر خود باشد سياوش هم كه كمي 

ف كامياب را پذيرفت شب جشن همه حضور داشتند و شادي ميكردند نگران حال سها شده بود حر

ساغر با آن لباس كه مانند فرشته هاي كوچك شده بود در آغوش سودابه نشسته بود و شيطنت 

ميكرد همه نظرشان بر آن بود كه ساغر شبيه كودكي مادرش است با اين تفاوت كه چشمان ساغر 

وم تر از دخترش لباش سبز رنگي همرنگ چشمانش به شرورتر از چشمان مادرش بود و سها معص

تن داشت و با آن آرايش زيبا و ماليمي كه داشت جذابتر از هميشه جلوه ميكرد سياوش نيز با آن 

بلوز و شلوار خاكستري رنگش كه جلوه بيشتري به چهره جذاب و مردانه اش ميداد و موهايش كه 

ي خاص داشت اين زوج خوشبخت در چشمان همگان از روزگار گرد سفيد روي آنها پاشيده بود ابهت

همه لحاظ كامل به نظر ميرسيدند وقتي سها براي آوردن كيك به داخل آشپزخانه رفت مهسا نيز 

پشت سرش براي كمك به او ملحق شد و با كالم خواهرانه اش گفت سها جان امشب مثل شبهاي 

خيلي خبيث شده جدي باش اتفاقا خيلي  ديگه كه دور هم بوديم نيستي چطور چهره ات فرق كرده

هم آروم و متينه اون معصوميت خاصي كه هميشه تو نگاهت بود بيشتر شده خيلي زيباتر شدي 

اينجوري هم كه ميگي نيست چرا هست ولي خودت هيچ وقت جدي نگرفتي تو خيلي تو چشمي 

ه ميخواد كسي متوج راستي متوجه نگاههاي سياوش شدي نه مگه چه جوري نگاه ميكنه خيلي دلش

نشه ولي اگه كامال تو بهرش باشي ميفهمي به قدري عاشقانه نگات ميكنه كه كامال واضحه و جالبتر 

اين كه هر بار كه مي بينمش نفوذ اين نگاهها عميق تر ميشه مهسا تو رو خدا اين حرفها رو جلوي 

سها جان براي خودت و  كسي نزني آبروم ميره خيالت راحت از زبون مهسا حرفي در نمياد فقط
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سياوش و ساغر اسپند دود كن كه يه وقت چشمتون نكنن چشم مامان بزرگ ساناز كنار در 

آشپزخانه آمد و گفت سها مامان ميگه زود باش ديگه همه منتظرن االن ميام سريع كيك را كه 

ر د و منتظعروسك زيبايي بود برداشت و به داخل جمع رفت و آنرا روي ميز گذاشت همه جمع بودن

روشن شدن شمعها سياوش موزيك مناسبي گذاشت و كنار آنها رفت ساغر را پشت ميز گذاشت و 

از سها خواست شمعها را روشن كند سها هم پشت ميز قرار گرفت و همانطور كه مشغول انجام كار 

ار ب بود براي يك لحظه احساس سرگيجه به او دست داد بي اعتنا به ادامه كارش پرداخت اما اين

قضيه برايش جدي شد كه چند قطره خون از بيني اش روي كيك چكيد و براي يك لحظه جا خورد 

و متحير به كيك نگاه كرد ديگران هم همانند او فقط نگاه ميكردنند كبريت را خاموش كرد و با 

دست بيني اش را لمس كرد و متوجه خون شد خونريزي همچنان ادامه داشت بيني اش را محكم 

عذر خواهي كوتاهي كرد و از ميان مهمانها به داخل دستشويي رفت سياوش هم هراسان  گرفت

پشت سر او روانه شد ساغر از وحشت ديدن آن صحنه و از اينكه كيكش خوني شده بود با گريه به 

آغوش سودايه پناه برد و با همان حالت ميگفت مامان بزرگ عروسكم خراب شد حاال چه جوري 

سعي ميكرد ساغر را آرام كند ديگران هم همانجا نگران منتظر آمدن آنها بودند  بخوريمش سودابه

سياوش پشت در بسته ايستاد و چند بار سها را صدا زد تا در باز شد و با چهره اي گريان و رنگي 

پريده روبرو شد با نگراني نگاهش كرد و پرسيد چي شده سها چرا يه مرتبه اينجوري شدي و در 

سياوش بدون جواب به اتاق خوابش پناه برد روي تخت نشست سياوش مقابلش روي  مقابل چشمان

زمين زانو زد و گفت نميخواي جوابم رو بدي و باز سها سكوت كرد سياوش زير چانه او را گرفت و 

سرش را باال آورد و گفت تو رو به خدا يه چيزي بگو هم من و هم اونهايي كه بيرونند نگران تو 

نم چي بايد بگم خودم هم نميدونم چرا اينجوري شد سابقه داره نه فشارهاي عصبيه هستند نمي دو

اين روزها كارت زياده بايد كمش كني نگراني و مراقبت از ساغر وضعيت كاري و سر و سامان دادن 

به زندگي خسته ات كرده بايد يه مدت تو خونه استراحت كني االن هم ميخواي بخوابي نه نه بلند 

همه منتظرند وقتي با چهره اي كه سعي ميكردند شاد باشد وارد جمع شدند و به ظاهر شو بريم 

مهمانان را از نگراني خارج ساختند و تا آخر شب جو خوبي را براي آنها فراهم ساختند ساغر يك 

لحظه هم از آغوش مادرش بيرون نمي آمد تا خوابش برد هنگام خداحافظي هر كدام از آنها با 

نزل را ترك ميكردند از روز بعد كامياب به خواست سها برايش مدتي مرخصي نوشت و سفارشاتي م

سها به اصرار سياوش و ديگران چند روزي در خانه كنار همسر و دخترش گذراند مامان سالم سالم 

عزيزم حالت چطوره بهتر شدي به لطف خدا ممنونم دكتر نرفتي چيز مهمي كه نبود دارم استراحت 

تي تو خونه هستم بهتر شدم خب خدا رو شكر سياوش چطوره ساغر خوبه خوبند ساغر ميكنم از وق
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رو خوابوندم گفتم يه تلفن به شما بزنم دلم براتون تنگ شده بود خوب كردي منم دلم برات تنگ 

شده بود بابا و ساناز خوبند سالم مي رسونن سها جان نمي ياي اينجا مزاحمتون ميشم چقدر ديگه از 

باقي مونده كامياب كه بهم نمي گه هر وقت ازش مي پرسم ميگه حاال حاال وقت  مرخصي ات

استراحت داري خب تو هم حسابي استفاده كن همين كار رو ميكنم خب مامان جان ديگه كاري 

ندارين نه عزيزم فقط مطمين باشم كه حالت خوبه بله خيالتون راحت مواظب خودم هستم بيشتر از 

فكر خودت باش چشم مامان كاري ندارين نه عزيزم خدانگهدار خداحافظ آخه  اين كه االن هستي به

 البته . بكنم كاري يه من تا ميذاشتي ميون در من با رو موضوع اين زودتر بايد چي؟تو يعني آخه …

 مطمئن چيزي وقتي تا بشه متوجه كسي نذار سياوش گيرم مي دكتر وقت يه برات نشده دير هم االن

رفي نمي زنم . االن هم بگير بخواب  . رنگت پريده دستات هم داره مي لرزه ساغر ح كسي به نشدم

كجاست هنوز خوابه داره تو اتاقش بازي مي كنه من حواسم بهش هست . االن هم با خودم مي 

برمش بيرون . بايد برات خريد كنم . اون يه ذره خوني هم كه تو بدنت بود همش از بين رفت . مي 

درست كنم بخوري بهتر بشي . بگير بخواب االن بر مي گردم سياوش با شنيدن ان رم جگر بگيرم 

حرف ها انگيزه اش بيشتر شده بود و سعي مي كرد بيش از قبل مواظب سها باشد . روز بعد از 

دكتري سرشناس براي سها وقت گرفت . شب وقتي به خانه رفت مانند سابق با همان چهره بيمار 

قابل چهره سها لبخندي زد و گفت خانم گلم امروز حالش چطور بود سها پاكت سها روبرو شد و در م

ها را از او گرفت و گفت امروز بهتر بودم خونريزي داشتم ولي كم برات وقت گرفتم پس فردا 

ساعت شش ميام با هم بريم مگه سركار نمي ري صبح پرواز دارم زود ميام باشه . بيا بشين شام 

بيده چرا هر وقت من ميام اين عروسك خوابيده و بايد برم تو خواب حاضره ساغر كجاست خوا

بينمش برم ب-اره -نگاش كنم خب دير وقت مياي بچه نمي تونه تا اين وقت بيدار بمونه تو اتاقشه 

روي كاناپه نشسته و مشغول خواندن يك كتاب بود . سياوش پشت سرش ايستاد و گفت -االن ميام 

من هم مثل تو . باز همون بي خوابي هميشگي زده به -ا هنوز بيداري تو چر-نمي خواي بخوابي -

سرم كنارش نشست و پرسيد چي مي خوني يكي از داستان هاي شكسپير براي چي براي نمايشنامه 

جديد تو مثال در مرخصي هستي . بايد استراحت كني كار بدي نمي كنم من بازنويسي مي كنم . 

. ديگه نمي تونم كه همش بخوابم . خب اين كارها هم برام الزمه كامياب و بقيه پيگيري مي كنند 

فقط خودت رو خيلي خسته نكن به روي چشم اون چشماي خوشگل بي بال سياوش جان سياوش تو 

 بزرگ بيخودي رو چيزي يك داري چرا سها …كه ناراحت نيستي بابت چي به خاطر اين مريضي 

ر و گفت چيزي نيست خيالت راحت مي شه و ديگه از دكت رفتيم وقتي نيست چيزيت كه تو كني مي

اين حرفا نمي زني گفتم شايد با اين وضع ناراحتت كردم من فقط كمي نگرانم . كه اون هم همونطور 
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 هاس ازمايش از …كه گفتم بي خوده . خيالت راحت مي ترسم از چي؟از دكتر رفتن يا از امپول؟ از ا 

چرا براي اينكه نگراني هات بيجاست همان لحظه خوني از  نه بزنم حرف ذاري مي گفت و خنديد

بيني سها جريان پيدا كرد كه باعث عميق تر شدن دلهره سياوش شد . سها با انگشتش خون را لمس 

كرد و گفت باز هم نگراني من بيخوده سياوش با لبخند دلهره اوري گفت باز هم بيخوده . من كه 

ز دستمالي برداشت و روي بيني سها گذاشت و ان را پاك كرد با اصال نگران نيستم معلومه از روي مي

چهره نگراني به سها نگريست و گفت سها جون سياوش اينقدر ترس به دلت راه نده . و در حالي كه 

قطره اشكي روي دستانش چكيد ادامه داد قول مي دي نمي تونم سياوش نميتونم نگراني من از بابت 

مئن باش اميدوارم سر سها را در بغل گرفت و گفت راحت باش تو و ساغره چيزي نيست . مط

اينقدر بغض نكن راحت گريه كن و سها هم بي محابا اشك ريخت هنگام خارج شدن از منزل تا در 

را باز كرد پشت در سودابه را ديد . با تعجب پرسيد سالم خاله جون . چرا شما اينجا ايستاديد همين 

نم كه تو در رو باز كردي بفرماييد تو خيلي خوش اومدي سها خونه االن اومدم . خواستم زنگ بز

است بله باالست ديشب خوابش رو ديدم . دلم به شور افتاد . گفتم بيام ببينمش خيلي خوب كرديد 

تنها بود تو داري كجا مي ري من جايي كار دارم . ميرم و زود بر مي گردم باشه خاله . مواظب خودت 

يد . خداحافظ به سالمت با امدن سودابه كمي از نگراني سياوش كم شده بود . باش چشم شما بفرماي

ترس تنها بودن سها لحظه اي او را ارام نمي گذاشت حتي در زمان پرواز هم تمام حواسش به او بود 

. ان روز هم سريع كارش را انجاك داد و به منزل بازگشت كه متوجه رفتن سودابه شد و به سها 

ره مامان همين االن رفت سها امروز خونريزي نداشتي متاسفانه داشتم خاله هم فهميد گفت تنهايي ا

نه نذاشتم مامانت خيلي نگران بود آره ولي تا اونجايي كه تونستم سعي كردم از نگراني درش بيارم 

گفتم جاي نگراني نيست حاال صبر كن عصر كه رفتيم دكتر خودت متوجه مي شي با صداي ضربان 

به وضوح ان را مي شنيد و با رنگي پريده و دستاني لرزان كه روزبروز بدتر مي شد مقابل  قلبي كه

پزشك نشست و با چشماني نگران نگاهي به سياوش انداخت سياوش سعي كرد با لبخندش كمي او 

را ارام كند . وقتي پزشك به او نگريست گفت چيه دخترم . چرا اينقدر نگراني چيزي نيست خانم 

چي مي ترسي من؟از هيچي مشكلت چيه مدتيه كه حال خوبي ندارم مرتب خونريزي بيني و  دكتر از

سرگيجه و ضعف دارم . رنگ پريدگي هم همينطور از اين بابت مي ترسي گفتم نگرانم ولي به خاطر 

ديگران معلومه كه خيلي انسان دوستي سها لبخندي زد و دكتر ادامه داد بايد ازمايش بدي . 

ي تونم هيچ جوابي بدم . بايد يه سري ازمايشات بدي تا ببينم اين گلمون چش شده بعد اينطوري نم

رو به سياوش كرد و گفت چه نسبتي با شما دارند همسرم هستند شما هم كه نگران به نظر مي رسي 

من از نگراني خانمم نگران هستم انشااهلل چيزي نيست بعد شروع به نوشتن ازمايشات كرد . ليست 
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بااليي به دست سياوش داد و گفت تمام اين ازمايشات رو بديد و جواب رو بياريد هنگام خارج بلند 

شدن از اتاق دكتر گفت دخترم بفرماييد بيرون من با همسرتان حرف دارم سها خداحافظي كرد و 

 بيرون منتظر ماند دكتر از پشت ميزش بلند شد و كنار سياوش ايستاد و گفت اقاي رادمهر ازتون مي

خوام جواب ازمايش رو خودتون برام بياريد دكتر مي تونم يه سوالي ازتون بپرسم بله قضيه خيلي 

جديه هر چقدر هم كه جدي باشه االن نمي تونم چيزي بگم بايد جواب ازمايش رو ببينم سياوش 

 يسري تكان داد و گفت خيلي ناراحته شما نقش مهمي دارين . نذارين اين حالت رو داشته باشه ول

دكتر اقاي رادمهر فقط اميدوار باشيد همين . ممكنه يه امتحان الهي باشه چشم اقاي دكتر . فقط 

اميدوار بودنه كه تا به حال سر پا نگهمون داشته . شما امري نداري نه به سالمت بيرون اتاق سها را 

اظب گفت مومنتظر ديد . خنده اي كوتاه كرد و گفت بريم خانمم چي شد سياوش . دكتر چي گفت 

اين گلت باش سياوش راستش را بگو باور كن همين رو گفت كي مي ريم ازمايش فردا صبح . حاال 

بيا بريم ساغر رو برداريم شب بريم بيرون . خانم گلم نگران چيزي نباش روز بعد پس از دادن 

ن ان گرفتازمايش سها را در ماشين نشاند و خود به داخل ازمايشگاه بازگشت . پس از پرسيدن زم

جواب كه دو روز ديگر بود داخل ماشين نشست در حال روشن كردن ان بود كه سها گفت چي شد 

چي جواب رو كي مي دن معلوم نيست بايد تماس بگيريم با نگاه عميقش به سها گفت سها چرا رنگ 

بشه  ربه صورتت نمونده چيز تازه اي نيست مال ازمايشه . بريم يه چيزي بگيريم بخوري حالت بهت

تا گرفتن جواب ازمايش هر كدام از ان لحظه هايي كه سپري مي شد براي سياوش سخت و طاقت 

فرسا و طوالني بود تا باالخره ان لحظه فرا رسيد به سرعت برگه را گرفت و به سمت مطب پزشك 

 . روانه شد . با همان نگراني كه به ان انس گرفته بود برگه ازمايش را روي ميز گذاشت و نشست

دكتر همانطور كه در حال باز كردن پاكت بود با لبخندي گفت چيه اقاي رادمهر خانم دكتر خواهش 

مي كنم جواب رو بخونيد دارم از دلشوره ديوونه مي شم چشم دكتر با گفتن به نام خدا شروع به 

 خواندن كرد حتي براي يك لحظه هم نگاه سياوش از او گرفته نمي شد هر چه بيشتر مي گذشت

چهره دكتر گرفته تر مي شد تا اين كه جواب را داخل پاكت و ان را روي ميز قرار داد چي شد دكتر 

دكتر عينكش را برداشت و با انگشتانش خستگي چشمانش را گرفت ولي چيزي نگفت دكتر 

 سيدپر ترس با سياوش متاسفم دكتر چي شما … من …خواهش مي كنم يه چيز بگيد اقاي رادمهر 

چيه يه حدس هايي زده بودم ولي االن كامال مطمئن شدم مطمئن از چي خانم شما دچار  منظورتون

يك بيماري سخت شده متوجه نمي شم . يعني چه من عادت كردم هميشه با همراه بيمارانم خيلي 

صريح صحبت كنم . فكر مي كنم اينطوري خيلي بهتر باشه دكتر من تحملش را دارم فقط خواهش 

د اصل قضيه رو بگيد . بيماري سها چيه سرطان با خارج شدن اين كلمه از دهان مي كنم حرف بزني
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دكتر سياوش كامال منقلب شد . دنيا مقابل چشمانش تيره و تار شد نفسش به شماره افتاده بود . با 

ان دستان لرزان دسته صندلي را محكم فشرد و با همان حالت پرسيد سرطان چي خون از كي از 

عالئم خودشون رو نشون دادند البته اين بيماري ريشه داره ولي عالئم ضعف و  همون زماني كه

سرگيجه و بي اشتهايي و خونريزي و بقيه مسائل خودشون رو نشون مي دند قضيه كامال جدي مي 

شه اگه جواب ازمايش اشتباه باشه چي من شما رو به يكي از ازمايشگاه هاي معتبر فرستادم . تو 

ست . البته شما مي تونيد باز هم ازمايش بديد ولي بيماري خيلي پيشرفته است . جواب هيچ شكي ني

خيلي بيشتر از اوني كه فكرش رو بكنيد . از خونريزي مداوم و بسيار شديد مي شه فهميد در حاليكه 

اغلب اين بيماران خونريزي هاي كم دارند هيچ اميدي نيست قبال هم گفتم بايد اميدوار باشيد ولي 

اينجوري كه شما مي گيد قضيه خيلي جديه اقاي رادمهر حق با شماست ولي داشتن روحيه  دكتر

خوب بهترين عالج اين بيماريه هيچ درمان ديگه اي وجود نداره مثال چه درماني شيمي درماني فايده 

اي نداره شيمي درماني بهبود دائمي نيست فقط حكم يك مسكن رو داره مدتي بيماري رو اروم مي 

ولي اين بيماري در خانم شما خيلي پيش رفته . البته اگه بيماري تازه بود مي شد براي بهبودي به  كنه

شيمي درماني اميدوار بود باور كردنش خيلي مشكله شما نقش خيلي مهمي داريد . اگه بخوايد 

 اينجور روحيه تون رو ببازيد چطوري مي خواين خانمتون رو اميدوار كنيد خيلي سخته دكتر .

احساس مي كنم دارم خواب مي بينم متاسفانه ما ادم ها هميشه دلمون مي خواد چشمامون رو به 

روي حقايق ببنديم . در واقع اينجوري مي خوايم ازشون فرار كنيم ولي اقاي رادمهر اتفاقي كه براي 

ه جوري به چشما افتاده جلسه قبل هم خدمتتون گفتم شايد يه امتحان الهي باشه . بايد مقاوم باشيد 

بقيه بگم االن الزم نيست چيزي بگيد . من يه سري ديگه ازمايش براي خانمتون بنويسم . وقتي از 

بابت اونا هم مطمئن شدم اون موقع براي اين كارهاي ديگه اقدام مي كنيم چه كاري بستري شدن . 

م ت رو انجام بديد تا ببيناالن هم كمي دارو براشون مي نويسم اين داروها رو تهيه كنيد . اين ازمايشا

چي پيش مياد دكتر من تحملش رو ندارم حاال شما اين ازمايشات رو انجام بديد تا بعد . انشااهلل كه 

به خير مي گذره . به خانمتون هم نمي خواد بگيد جواب رو گرفتين بعد از مدت زماني كوتاه كه 

 ه سياوش داد و گفت بفرماييد . اينفضاي اتاق پر از سكوت سنگيني شده بود دكتر برگه ها را ب

برگه هم پيش من مي مونه تا بقيه رو هم بياريد . زير برگه ازمايش جديد نوشتم اورژانسيه زود 

بهتون جواب ميدن . بياريد من ببينم اگه خداي ناكرده جواب اون ها هم مثبت بود بايد جلسه بعد 

ي ممنون دكتر با اجازه به سالمت بعد از خانمتون رو بياريد تا من باهاش صحبت كنم چشم . خيل

رفتن او دكتر كه همانطور به در خيره مانده بود گفت مرد بيچاره ببين چطور روحيه اش را باخته من 

مطمئنم كه جواب اونا هم مثبته خدايا كمكم كن بتونم كمكشون كنم سياوش بي هدف و سرگردان 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 5  

 

خود امد كه پشت در خانه كامياب ايستاده بود .  در خيابان ها پرسه مي زد و در فكر بود وقتي به

زنگ را چند بار فشرد و با شنيدن صداي كامياب كمي ارامش پيدا كرد و از او خواست تا پايين بيايد 

. بعد از دقايقي كامياب كنار در ايستاد و به او كه پشت به در تكيه اش را به ماشين داده بود گفت 

افسرده و چشماني كه از حضور اشك نمناك شده بود برگشت و سالم سياوش سياوش با چهره اي 

مقابلش ايستاد و گفت سالم . مي بخشيد مزاحمت شدم چي شده چرا اينقدر پريشوني مي خواستم 

كمي با هم قدم بزنيم . كارت داشتم باشه حتما بذار من برم لباسم رو عوض كنم بر مي گردم پس يه 

ها يه تلفن بزنه بگه من با تو هستم . خبر نداره االن كجام باشه زحمتي بكش به مهسا خانم بگو به س

االن بر مي گردم سريع لباس پوشيد و سفارشات را به مهسا كرد و نزد سياوش بازگشت خيلي خب 

بريم ولي كجا؟مي خواي بريم پارك روبرو بشينيم؟ بريم روي نيمكتي نشستند كامياب گفت چقدر 

 كجاست حواست اره گم مي چي فهمي مي سياوش …بياد هم امشب سر شده فكر كنم برف 

 چه بگو فقط كنم مي گوش هستي تو بزنم حرف توانم مي كه كسي تنها با كردم حس هم باز كامياب

 سياوش؟ديگه رو چي تحمل ندارم رو باورش تحمل من كه همونطور نداري رو شنيدنش تحمل شده

عال به كسي حرف نزن باشه . فقط حرف بزن ف كنم مي خواهش ازت كامياب كني مي نگرانم داري

خواهش مي كنم يه چيزي بگو . قضيه چيه؟چي شده كه تو اينقدر بهم ريخته شدي سها سها چي 

مريضه مريضه . چشه يه بيماري مصيبت بار يه مريضي العالج مي فهمي چي داري مي گي خيلي دلم 

ه ولي متاسفانه نيست . وقتي ديدم مي خواست همه حرف هايي كه شنيدم و دارم مي گم دروغ باش

روز به روز حالش داره بدتر مي شه با همه ترس و دلهره اي كه داشتم بردمش دكتر اون هم اول 

يك سري ازمايش داد رفتيم ازمايشات رو داد . امروز جوابش رو گرفتم بردم پيش دكتر با ديدن 

م حرف بزن ديگه ديوونم كردي جواب چيزهايي بهم گفت كه اي كاش نابود مي شدم و نمي شنيد

 و بست را چشمانش.  بود امده بند نفسش كامياب خون سرطان.  داره سرطان سها …كامياب 

 كه سياوش گي مي دروغ داري.  سياوش گي مي دروغ گفت و داد تكيه نيمكت به را سرش

اين  به كردن فكر كني مي فكر بگم؟تو تو به كه دارم دروغي چه من گفت بود شده برافروخته

موضوع برام راحته كه به همين سادگي به زبون بيارمش؟كامياب من خودم ارزوم همينه كه تمام 

حرف هايي كه شنيدم دروغ باشه . اين ها رو ببين دوباره براش ازمايش نوشته . من هنوز بهش 

صال من ا نگفتم كه جواب ازمايش اول رو گرفتم . حاال چطور بگم كه بايد دوباره بريم ازمايشگاه .

نمي تونم جلوش حفظ ظاهر كنم چه برسه به اين كه بخوام بهش بگم مريضه هر چند فكر مي كنم 

خودش از همون عالئم اوليه يه حدس هايي زده بود همش مي گه نگراني من از بابت تو و ساغره و 

داي با ص بعد سياوش كه با دستانش سرش را گرفته و روي زانو خم شده و به زمين خيره مانده بود
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ارامتري گفت كامياب من بدون سها چه كار كنم كامياب بلند شد و دستش را روي شامه سياوش 

گذاشت و گفت من مطمئنم كه سها حالش خوب مي شه . اون خيلي ضعيفه . اين هم كه چيز تازه اي 

ست ينيست من كمكت مي كنم و تا اونجايي كه بتونم كنارت مي ايستم . مطمئن باش سها چيزيش ن

. به نظر من به تشخيص يه دكتر كه نمي شه اكتفا كرد . پيش دكترهاي ديگه هم مي بريمش سها 

بايد خوب بشه . سياوش تو هم نبايد روحيه ات رو از دست بدي . تو فقط فعال چيزي بهش نگو بذار 

ن شب شه ا اين ازمايشات جديد رو هم بده . داروهاش رو هم بگير استفاده كنه تا بعد ببينيم چي مي

وقتي به خانه رسيد سها خواب بود زماني به او كه مانند فرشته ها به خواب رفته بود مي نگريست بي 

اختيار اشك از چشمانش مي چكيد . به اتق كارش رفت و در را پشت سرش بست به طوري كه 

 اسشتنهايي را كامال حس كند . ضبط صوت را روشن كرد و همانطور كه گوش هايش مي شنيد حو

جاي ديگر بود . شروع به ديدن ازمايشات كرد تا صبح پشت ميز نشست . حال خوبي نداشت و در 

اعماق دلش ارزو مي كرد همه چيز يك اشتباه باشد نمي توانست در مقابل چشمانش شاهد از بين 

ا عرفتن سها باشد . از زماني كه حرف هاي دكتر را شنيده بود كامال به هم ريخته بود برايش واق

مشكل بود كه نگذارد سها از چيزي مطلع شود تمام اميدش به ازمايش بعدي بود كه ثابت كند تمام 

انچه را كه ديده و شنيده دروغ و اشتباهي بيش نبوده است سالم سياوش . تو معلوم هست كجايي از 

هايش  سمقابل نگاه منتظر آريا بدون جواب گذشت . كيفش را روي ميز گذاشت و به سراغ كمد لبا

 شنيدم …رفت با شما بودم اقا 

ولي من جوابي نشنيدم . مگه قرار نبود امروز زودتر بياي بريم براي قرارداد دفتر كار سها؟تا 

تولدش چيزي نمونده مي دونم اگه مي دوني پس چرا االن اومدي؟ديشب هم زنگ زدم قرار امروز 

؟مثل هر روز نيستي؟ببينم جواب رو رو ياداوري كنم سها گفت رفتي پيش كامياب . سياوش چته

گرفتي؟ سياوش لباس پوشيده از اتاق بيرون امد و گفت اره گرفتم ولي اي كاش هيچ وقت نمي 

گرفتم اين را گفت و به سرعت از اتاق بيرون امد . آريا با تعجب جمله او را تكرار كرد و گفت يعني 

ر كار كامياب را گرفت . صداي او را كه چي شده؟خدايا چكار كنم؟ به طرف تلفن رفت و شماره دفت

شنيد گفت الو كامياب سالم . آريا هستم سالم . حالت چطوره ممنون . مزاحمت شدم خواهش مي 

كنم راستش زنگ زدم سوالي ازت بپرسم بپرس سياوش ديشب پيش تو بود آره چيزي نگفت راجع 

راي بستن قرارداد بريم ولي اون به چي كامياب سياوش اصال حالش خوب نبود . امروز قرار بود ب

طوري كه ديدمش ترس به جونم افتاده . ديروز قرار بود جواب ازمايش سها رو بگيره . االن هم 

گفت گرفتم ولي نگفت جواب چي بوده االن كجاست پرواز داشت رفت . به تو چيزي گفته اره . ولي 

چيه آريا جان ازت مي خوام هر چي  دكتر دوباره براي سها ازمايش داده تو مي دوني جواب ازمايش
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مي شنوي فعال پيش خودت باشه . سها بايد يه سري ازمايش ديگه هم بده تا ببينيم چي مي شه 

حرف بزن بگو جواب ازمايش چي بوده سها بيماره يه بيماري كه مثل خوره افتاده به جونش اين رو 

شد و هر چه كامياب او را صدا زد كه ميدونم ولي چشه سها سرطان خون داره گوشي از دستش رها 

فايده اي نداشت . كامياب به ناچار گوشي را سر جايش قرار داد . اريا دستانش را مقابل صورتش 

گرفته بود و همانطور كه قامت ورزيده اش به لرزه افتاده بود ياد چهره سها براي لحظه اي از ذهنش 

بازگشت . وقتي او را با چهره ديد جلو ميز دور نمي شد . چند ساعتي انجا نشسته بود كه سياوش 

ايستاد و پرسيد چيه آريا سياوش چرا به من نگفتي تو هم فهميدي . فهميدي سها داره از دستم مي 

ره آريا بلند شد و براي ارام كردن او مرتب مي گفت سياوش جان نگران نباش . انشااهلل اين سري 

ايد سها رو پيش چند تا پزشك متخصص ديگه ببري تو از ازمايش رو كه داد جواب منفيه . البته تو ب

كجا فهميدي با كامياب صحبت كردم من پا به پا با تو هستم . نذار سها احساس تنهايي كنه . مواظب 

ساغرت هم باش آريا دارم ديوونه مي شم . چهره بيمار سها يك لحظه از جلوي چشمام دور نمي شه 

وشم نمي شه سياوش تو هميشه با اميدواري و توكل به خدا به . حرف هاي دكتر يك ثانيه هم فرام

خواسته هايت رسيدي . اين بار هم توكل كن . سها فقط احتياج به كمي رسيدگي و تقويت داره 

همراهش باش بعد از مكالمه تلفني با ازمايشگاه و از اينكه مطمئن شده بود سياوش جواب ازمايش 

الو سالم خانم دكتر سالم دخترم . شما؟ من سها هستم  رو گرفته شماره مطب دكتر رو گرفت

چطوري خانم . حالت بهتره به شما نمي تونم دروغ بگم . اصال حالم خوب نيست ببخشيد مزاحم 

شدم . با ازمايشگاه تماس گرفتم گفتند دو روزه كه جواب رو دادند . خواستم ببينم سياوش اومده 

عال به تو چيزي نگه چرا دكتر!مگه جواب چي بود؟ اون پيش شما اومده عزيزم من ازش خواستم ف

چيزي كه من مي خواستم معلوم نشده . براي همين برات دوباره ازمايش نوشتم . اونا رو هم انجام 

بده تا جواب قطعي رو بدم يعني ازمايش قبلي هيچ چيزي رو نشون نداد گفتم كه عزيزم اون چيزي 

ن نباش دخترم . اين ازمايشات انجام بشه خيالت راحت مي كه من مي خواستم نشون نداده . نگرا

شه . براي اطمينان بيشتر هم يه ازمايشگاه ديگه ببريد . زير برگه همه چيز رو نوشت چشم خانم 

دكتر . مي بخشيد از اينكه وقتتون رو گرفتم مواظب خودت باش چشم خداحافظ خداحافظ روي 

در اتاق خوابش نشسته بود باز به ان سياهي شب كه با همان صندلي و مقابل همان پنجره هميشگي 

همه ظلمتش براي او مملو از ارامش و اسايش خيال بود خيره ماند و اين بار هم قطه خون هايي كه 

روي لباسش مي چكيد و قطره اشك هايي كه از چشمانش جاري مي شد اهميت نمي داد فقط به تنها 

الت سياوش بود سياوش به خيال ان كه ممكن است او چيزي كه مي انديشيد اينده ساغر و مشك

خواب باشد اهسته وارد اتاق شد اما وقتي او را بيدار و منتظر ديد كنارش رفت و گفت سها هنوز 
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نخوابيدي سالم سالم . داري گريه مي كني مهم نيست از بيني ات هم كه داره خون مي ره . بلند شو 

. ديگه هيچكدوم از اينها مهم نيست . برام تازگي نداره  بريم صورتت رو بشور اين هم مهم نيست

چرا سها فكر مي كني كه حتما يه چيزي هست سياوش فردا مي ريم براي آزمايش تو از كجا متوجه 

شدي امروز زنگ زدم و با دكتر صحبت كردم آره فردا صبح مي برمت شدم موش آزمايشگاهي هر 

ن نمي ذارم . دكتر قول داده كه با اين آزمايش همه چيز رو روز يه آزمايش تازه نه اينطور نيست . م

تشخيص مي ده سردمه سياوش پتويي اورد و به دورش پيچيد و مقابلش نشست و با دستمال 

صورتش رو پاك كرد و گفت عروسكم به تو قول مي دم كه هيچ چيزيت نيست . مطمئن باش خدا 

هم آزمايشاتي از سها گرفته شد سياوش بعد از انكه كنه اينطور كه تو مي گي باشه صبح روز بعد باز 

او را به خانه رساند براي گرفتن جواب به آزمايشگاه رفت و با دريافت ان به سمت مطب راه افتاد . 

وقتي به آنجا رسيد با ديدن آريا متعجب به طرفش رفت و پرسيد تو اينجا رو چطور پيدا كردي 

طاقت بيارم . آدرس رو از سها گرفتم و اومدم چيزي كه بهش سالم سالم . براي چي اومدي نتونستن 

نگفتي نه . فقط سراغ تو رو گرفتم گفت قراره بياي اينجا گفتم با تو كار دارم خيلي خب بيا بريم تو 

مقابل دكتر نشست و گفت من منتظرم دكتر فقط خواهش مي كنم جواب درست بهم بديد دكتر با 

آقاي رادمهر متاسفم يعني چي دكتر اگه شكي هم وجود داشت با ديدن برگه ها آهي كشيد و گفت 

اين آزمايشات تبديل به يقين شد نمي فهمم تشخيص درسته . گفتم كه بيماري واقعا پيشرفته است 

مي بخشيد دكتر كه اين سوال رو مي پرسم بفرماييد آقا هيچ راه درماني وجود نداره من قبال خدمت 

طان دردي نيست كه درمان قطعي داشته باشه . اگر هم چيزي باشه اقاي رادمهر عرض كردم . سر

يه مدت بيمار رو آروم نگه مي داره . خارج از كشور چي؟ اونجا هم همينطور . اونجا هم همين جواب 

مي شه . البته اگه موافق باشيد . بايد با سها صحبت كني -رو بهتون مي دند . پس شيمي درماني چي؟ 

اصال نمي تونم . آقاي رادمهر شما بايد اين كار رو بكنيد . خانم شما بايد بستري  . نمي تونم آريا .

بشه . بقيه رو چكار كنم؟ در اون زمينه مي تونم كمكتون كنم . چطوري؟ شما فقط كافيه هر كسي رو 

 كه مي خواين مطلع بشه يكجا جمع كنيد تا من باهاشون صحبت كنم . اما فعال از همه مهمتر خانمتونه

. حق با شماست . فقط خبرش رو زودتر به من بديد تا براي بستري شدن اقدام كنم . دكتر؟ بله . تا 

كي مي تونم وجودش رو احساس كنم؟ نمي دونم . شايد يك ماه . شايد يك سال . شايد هم بيشتر 

ط منو ريم . فقيا كمتر . مي شه برگه ها رو ببرم؟ بله خواهش مي كنم بفرماييد . با اجازه ما ديگه مي 

در جريان كارها قرار بدين . به روي چشم . خداحافظ . وقتي بيرون آمدند آريا گفت : چه كار مي 

خواي بكني؟ نمي دونم . ولي همين جوري هم كه نمي شه دست رو دست بذارم هر جا كه الزم باشه 

يس . برمش انگلمي برمش . مثال كجا؟ سياوش با كالفگي گفت : پيش يه دكتر ديگه . اصال مي 
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كجا؟! انگليس . اونجا دكترهاي خوبي داره . سياوش مگه نشنيدي دكتر چي گفت؟ اون هر چي 

گفت جاي خودش . سها بايد خوب بشه . خب من هم از خدامه كه خوب بشه . ولي سياوش جان 

خوب فكر كن . من فكرامو كردم مي خوام ببرمش انگليس . خيلي خب بيا بريم . درست نيست 

نجا بايستيم . در طول مسيرآريا كه تمام سعي اش آرام كردن سياوش بود گفت : خب حاال اين كار اي

 گفتم.  شه مي خوب اونجا بره سها.  نگو هيچي.  نزن حرف آريا …رو هم كردي آخرش چي اگه 

.  نهدرما غيرقابل سها بيماري گفت دكتر نشنيدي مگه جان سياوش.  خوبند دكترهاش اونجا كه

ه دكتر كه مهم نيست بايد هر چي دكتر متخصص تو دنياست سها رو معاينه كنه . خيلي خب نظري

عصباني نشو . برگه هاي آزمايش رو بده من پست كنم براي شوهرخالم مي گم اون دنبالش رو 

ه بگير . باش-بگيره . اگه گفتند مي شه كاري كرد اون موقع بريد . سياوش بعد از كمي تامل گفت : 

يع آريا  . خيلي سريع اين كار رو بكن . همين امروز با پست سفارشي مي فرستم . به خانه فقط سر

كه رسيد مثل شب هاي گذشته انجا را در سكوت سنگيني ديد نه ساغر بيدار بود تا براي امدن 

پدرش از شادي در جنب و جوش باشد . نه سها كه به استقبالش بيايد . به اتاق خواب ساغر رفت و 

را ديد كه كنار تخت او نشسته و به دختر كوچكش خيره مانده . تا سياوش را ديد گفت : سالم . سها 

سالم . حالت چطوره؟ مثل هميشه . بيا بيرون كارت دارم . به دنبال سياوش از اتاق خارج و به سالن 

ي منو تجواب رو گرفتي؟ بله . بردي پيش دكتر؟ بله . چي شد از وق-رفت . كنارش نشست و گفت : 

گذاشتي خونه يه تماس هم با من نگرفتي نگرانت شدم . راستي اريا رو ديدي؟ بله . سياوش تو رو 

خدا حرف بزن . فكر نمي كني لحظه اي رسيده كه همه چيز رو برام بگي؟ بله . پس بگو ديگه . 

ن م گوش مي كنم . سها برام سخته . كمكم كن راحت حرف بزنم . بگو سياوش نگران من نباش .

خودم رو براي شنيدن هر حرفي اماده كردم . بگو . جواب رو گرفتم بردم پيش دكتر . خب چي 

 زده حدس چيزهايي يه من! دوني؟ مي كجا از.  سرطان … تو سها … گفت دكتر …گفت؟ گفت 

 ولي نيست چيزي كه كردم مي قانع رو خودم مرتب.  ديدم رو اوليه عالئم كه لحظه همون از بودم

ي ديدم روز به روز حالم بدتر مي شه شك كردم . ازمايش دادم ولي جرات گرفتن جوابش م وقتي

رو نداشتم تا اين كه تو برام وقت دكتر گرفتي . يكي از شاگردام هم همين طور بود  . وقتي 

بيماريش رو فهميد و به من گفت ديگه نديدمش . رفت و ديگه خبري ازش نشد . سياوش قبال هم 

نگران تو و ساغر هستم مهم نيست خودم چي مي شم . سها اين حرف رو نزن . من گفتم من فقط 

هر كجا كه الزم باشه مي برمت . قراره بريم انگليس . سها با لبخندي گفت : سياوش ازت ممنونم . 

اگه قراره اتفاقي بيفته دلم مي خواد همينجا باشه . سها تو رو خدا با اين حرفات اين قدر عذابم نده . 

مي دونم سخته . براي همه براي تو براي من براي ساغر براي خانواده هامون ولي با روزگار نمي -
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شه جنگيد . بارها خواستيم اين كار رو بكنيم ولي شكست خورديم . سها من براي تو هر كاري الزم 

من  هباشه مي كنم . چرا سياوش؟ سياوش قطرات اشك را از گونه سها زدود و گفت : خب براي اينك

نمي خوام از دستت بدم . نمي خوام من و ساغر رو تنها بذاري . سها به خدا بهت قول مي دم كه 

بهترين دكترها رو برات بيارم . اين قول ها رو نمي خوام . فقط يه قول بده و يه قسم برام بخور . هر 

مت . مي مي بين چي بگي قبول مي كنم . وقتي چشمام رو براي هميشه مي بندم اخرين كسي باشي كه

خوام اون لحظه كنارم باشي . سياوش سها رو در اغوش گرفت و بغضي كه ديگر نياز به پنهان 

كردنش نمي ديد اشكار ساخت و گفت : جان سياوشت از اين حرفا نزن . مي خواي ديوونم 

و رو تكني؟سها بهت قول دادم هر كاري بتونم برات بكنم . حاال اين تقاضاست كه از من داري؟سها 

خدا اين حرف ها رو نزن چرا داري زندگي رو با اين حرف ها خراب مي كني؟پس چي شد اون 

حرف هاي قشنگي كه شبهاي پيش زدي؟تو بيشتر از همه به زندگي اميد داشتي . تو تمام مراحل 

زندگي از من موفق تر بودي . پس تو رو به جان ساغرمون تمومش كن . من مطمئنم تو خوب مي 

ن هميشه اميدوار بودم ولي حرفاي تو برام اميدوار كننده تر بود . سها در چشمان سياوش شي . م

خيره شد و با ان لباني كه از سرخي خون بيني اش زيباتر شده بود گفت : سياوش به خدا دوستت 

دارم بيشتر از هر كس تو اين دنيا . دلم نمي خواد ناراحتت كنم پس بذار در اين مدت كوتاهي كه 

 …ارت هستم شاد باشيم . باشه! سياوش سرش را تكان داد و گفت : هر چي تو بخواي . ممنونم كن

 فتنر خواب به از بعد سياوش.  چشم.  كن عوض رو لباست و شو بلند.  كردم كثيف هم رو پيراهنت

.  ردك مي فكر و رفت مي فقط كجاست مقصدش دانست نمي.  رفت بيرون خانه از و برخاست سها

تپه بلندي نشسته بود و به دور دست ها خيره شده بود . به همه چيز مي انديشيد به روزي  يك روي

كه اسم سها را روي او گذاشتند به زماني كه چطور از دست هم فرار مي كردند به لحظه عقدشان به 

زندگي مشتركشان كه چطور نيمي از ان بدون هدف گذشت . به لحظه اعتراضش . به لحظه پدر 

ه لحظات بزرگ شدن دخترش و در اخر هم لحظه تلخ خبردار شدن بيماري عزيزش . زير شدنش ب

لب با خود گفت خدايا مي دونم اشتباه زياد داشتم . مي دونم ناسپاسي بسيار كردم مي دونم ناشكري 

زياد تو زندگيم بود ولي تو رو به همون بزرگيت قسمت مي دم سهاي من رو ازم نگير . من كه توبه 

. من كه پشيمون شده بودم اگه واقعا اين امتحان الهيه من طاقت ندارم خدايا بهم رحم كن . به  كردم

ساغرم رحم كن . مي خوايم زندگي كنيم . با هم و كنار هم نذار همه چيز از بين بره . و در حالي كه 

زيزم خودش نيز متوجه نبود فرياد كشيد آخه خدا چرا من؟چرا من بايد شاهد از دست رفتن ع

باشم؟چرا سهم من از سها فقط بايد خاطره اش باشه؟خدايا كمكم كن . اشك از چشمانش فرو 

ريخت و او بي توجه فقط حرف مي زد . آسمان هم با او همدردي مي كرد و مي گريست . چند 
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 مساعتي آنجا ماند تا باران بند آمد با همان وضع برخاست و باز فرياد كشيد ولي خدا باز هم اميدوار

. اميدوار به جواب دكتراي ديگه . يعني ميشه جواب دكتر اشتباه بوده باشه . يعني ميشه خدا . خدايا 

فقط بهم رحم كن . اما اينگونه نشد . بعد از دو هفته جواب ها به دست سياوش رسيد . وقتي آريا 

اي ا با ديدن برگه هبرگه ها را به او داد با تاسف گفت : سياوش اونجا رفتن هم بي فايده است . اون

آزمايش سها قطع اميد كردند يه جواب هم برات دادند بگير بخون . سياوش روي صندلي نشست و 

گفت : آريا من بايد چكار بكنم؟ اين بار ديگه نمي دونم چي بايد بهت بگم . ولي از من مي شنوي 

غر به بقيه چي بگم؟سا همين جا معالجه رو شروع كنيد . سها هر چه زودتر بستري بشه به نفعشه .

چي؟ حل مي شه . همه مشكالت حل مي شه . تو فقط سها رو بستري بكن . آريا كمكم كن . من هر 

كاري از دستم بر بياد برات مي كنم . دكتر كه سها را با ان حال و روز ديد كنارش نشست و دستش 

ر دستات سرده؟ اين دست را گرفت و گفت : حال دختر گلم چطوره؟ ممنون خانم دكتر . چرا اينقد

اميدوارم . خب عزيزم آماده اي كه بستري -ها خيلي وقته كه سرده . انشااهلل كه خوب مي شي . 

بشي . بله . من تمام مقدمات رو آماده كردم . هر وقت بخواي مي توني بستري بشي . شما رو هم به 

شما بگين من آماده ام . خانواده زحمت انداختم . اين حرفا چيه دخترم . اين وظيفه منه . هر وقت 

ات همه چيز رو مي دونن؟ نه هنوز . ولي بهشون مي گم . سها جان . بله . وقتي بستري شدي ترتيب 

شيمي درماني هم برات مي دم . نه اصال . چرا سها! نه سياوش نمي خوام . چرا عزيزم . علتش چيه؟ 

تسكين دردت مفيده . خانم دكتر من من شيمي درماني رو دوست ندارم . شيمي درماني براي 

باالخره رفتني هستم . دلم مي خواد موقع مرگم همون سهايي باشم كه بيست و هشت سال تو ذهن 

همه بوده . همون شكلي بميرم كه تا به اون لحظه همه منو ديدند . سياوش كه با ان جمالت سها 

كن از اين حرف ها نزن . سياوش جان اعصابش بهم ريخته بود با كالفگي گفت : سها تو رو خدا بس 

اگرم دارم قبول مي كنم كه بستري بشم فقط به خاطر توئه وگرنه بيمارستان و خونه هيچ فرقي با هم 

نداره . نه دخترم اين طور نيست . باالخره اونجا مراقبت هاي الزم به عمل مياد . در هر حال ازتون 

راي پس فردا آمادگي بستري شدن رو دارم . همه ممنونم خانم دكتر لطف بزرگي مي كنيد . من ب

چيز اماده است خيالت راحت . با اجازتون ما ديگه رفع زحت مي كنيم . بفرماييد . فقط داروهات 

يادت نره . چشم . خداحافظ . به سالمت دخترم . خداحافظ دكتر . به سالمت . آقاي رادمهر مواظب 

.  هستم تو با كامياب …را غذات رو نمي خوري؟خانمت باش . چشم كامياب حواست كجاست . چ

 كرف تو چي؟ براي.  مشغوله فكرم كجا؟ ولي ميبينم دارم كه اينو.  نبود حواسم اصال بخشيد مي

 ونهخ تو االن كه مطمئنم من بياد سها بگو شده زياد كارت كه تو خب.  شلوغه سرم.  هستم كارهام

كار . چرا؟! ديگه نمي خواد كار كنه . آخه براي چي اون سر بياد نميتونه ديگه سها.  شده كالفه كلي
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كه عاشق كارش بود . آره . ولي االن ترجيح ميده بيشتر به سياوش و ساغر برسه . خب كار كردنش 

كه براي زندگيش مشكلي ايجاد نكرده بود . تصميمش اين بود . تو از كجا خبر دار شدي؟ امروز 

نم؟ نه نمي خواد . مراقبت از هيلدا هم بخش مهمي از زنگ زد و گفت . مي خواي بيشتر بمو

زندگيمونه . هر جور دوست داري . در ضمن مهسا . بله . فردا شب هم خونشون دعوتمون كردند . 

 خبريه؟ به من كه چيزي نگفت . انشااهلل كه خيره . 

ها رنگ باخته سشب بعد اكثر نزديكان و بستگان حضور داشتند . هر كدام از ان ها وقتي به چهره 

نگاه مي كردند در دل به خاطر او احساس نگراني مي كردند . هيچ كس از علت مهماني باخبر نبود . 

همه در انديشه بودند كه شايد يك مهماني ساده باشه . همه چيز خوب برگزار شد . اخر شب ساعتي 

از كمي مقدمه چيني به  به رفتن مهمان ها نمانده بود كه سياوش همه را يكجا گرد هم اورد . بعد

صورت كامال سر بسته موضوع بيماري سها را ان طور كه دكتر خواسته بود عنوان كرد و گفت از 

فردا صبح بايد در بيمارستان بستري شود . اين خبر باعث به هم ريختن جو شد پدر و مادرش حال 

ه نند . اما سها بدون اعتنا بخوبي نداشتند . بقيه هم از ناراحتي و شوك اين خبر نمي دانستند چه ك

حال انها با انكه ديگر رمقي در تن نداشت اخرين حرف هايش را مي زد و در حالي كه هر يك از 

شايد نبايد اين كار رو مي كردم از اينكه همتون -قطرات اشكش اتشي به جان سايرين بود گفت : 

خوام . شرمنده همگي هستم . رو يكجا جمع كردم و در اخر هم شبتون رو خراب كردم معذرت مي 

ولي الزم بود وقتم اينقدر نبود كه بتونم از تك تك حالليت بطلبم . فردا صبح بايد برم . حاللم كنيد . 

از همتون التماس دعا مي كنم حاللم كنيد . اين ادم حقير كه االن رو به روتون ايستاده خيلي ازارتون 

منو ببخشي . خيلي باعث رنجشتون شدم . پدر تو رو  داده . منو ببخشيد خاله جون ازتون مي خوام

خدا دخترتون رو حالل كنيد . من اون فرزندي نبودم كه شما مي خواستين . منو ببخشيد مراقب 

ساغرم باشين . اونو اول به خدا و بعد به سياوش و شما مي سپرم . ديگران هم حالي بهتر از اون 

و اشك مي ريختند . سها ساغر را بغل كرد و برخاست و  نداشتند و همانطور به او نگاه مي كردند

گفت ازتون معذرت مي خوام حالم خوب نيست مي رم استراحت كنم . شب همتون بخير . با حالي 

خراب در حالي كه نزديك بود چند بار نقش بر زمين شود با كمك سياوش به اتاق رفت مهمان ها 

راهي منزلشان شدند . حال سودابه از همه بدتر بود و  هم بعد از ساعتي هر كدام با روحيه اي خراب

نگراني دخترش لحظه اي ارامش نمي گذاشت . بعد از رفتن همه سياوش به اتاق ساغر رفت و سها 

را ديد كه چطور براي دخترش الاليي مي خواند . همانطور كه او را نگاه مي كرد . همان بغض چند 

ق ايستاد . سرش را به ديوار تكيه داد و اين بار بغضش كه او روز قبل به سراغش امد پشت ديوار اتا

را تا سر حد خفگي مي برد به قطرات اشك تبديل شد اما صداي گريه خفيفش در صداي الاليي سها 
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گم مي شد . و ان شب اخرين شبي بود كه ساغر كوچك با الاليي مادر به خواب رفت . خواب شيرين 

وش پشت به او ايستاد كه سها گفت : سياوش مي دوني به چي دارم و فارغ از درد آينده اش . سيا

فكر مي كنم؟ به همون شبي كه من همين جا نشسته و منتظر ورودت به اتاق بودم تا باالخره اومدي 

و شروع كردي گفتي و گفتي تا لبهاي منو هم باز كردي . برات از چيزهايي كه تو دلم بود گفتم . 

ي بشم كه بايد باشم . هموني كه تو مي خواي . يه سهاي ديگه شدم . توبه برات قسم خوردم تا همون

كردم اظهار پشيموني كردم اين دو سه سالي كه با هم بوديم رو هيچ وقت از ياد نبردم و نمي برم . 

امشب هم مي خوام حرف بزنم . فقط گوش بده . باشه بگو . تا قبل از رفتنم به دانشگاه فقط مي 

ي از تو و خانواده ات فرار كنم . ايرادهاي بيخودي مي گرفتم كه هيچ كدومشون خواستم يه جور

منطقي به نظر نمي رسيد تا اينكه كامياب رو ديدم . همه زندگيم شد اون . اين بار علت خوبي رو 

براي فرار از تو پيدا كرده بودم . وقتي ديدم كامياب هم بهم عالقه پيدا كرده براي خودم همه چيز 

وم شده مي ديدم . بابا فهميده بود براي همين هم ما رو به هم نزديك كرد و اسم خواهر و رو تم

برادر رومون گذاشت كامياب قبول كرد و مثل يه برادر با من بود . به خاطر همون قولي هم كه داده 

بود هميشه ترس جلو اومدن داشت ولي من گوشم بدهكار نبود . ديدي كه تا پاي سفره عقد هم 

هات اومدم ولي به خاطر عالقه به كامياب و نفرت از تو همه چيز رو خراب كردم . اما وقتي خانواده با

و فاميل رو در حال فروپاشي ديدم با قبول همون شرط با تو ازدواج كردم كه تنها اميدواريم جدايي و 

مهسا . مي برگشتن پيش كامياب بود . كامياب هر كاري كرد به خاطر من بود حتي ازدواجش با 

خواست بهم بفهمونه كه بايد همه چيز رو فراموش كنم . مي خواست بهم بگه سها تو گنج رو كنارت 

داري قدرش رو بدون . وقتي ازدواج كرد سعي كردم همه چيز رو فراموش كنم . تا حدودي هم 

به خاطر  موفق شدم ولي اين بار هم باز به خاطر خودم نه به خاطر تو نه به خاطر زندگيمون فقط

كامياب و مهسا  . ولي اين وضعيت كم كم باعث شد از كامياب غافل بشم و به فكر خودم بيافتم . به 

جاي اون يواش يواش توي ذهنم جا گرفتي اول به عشق و دوست داشتن فكر نمي كردم اما بعد همه 

و همه كسم . براي  چيز اتفاق افتاد درونم يه انقالب بزرگ رخ داد . از اون زمان تو شدي همه چيز

رضايت و آرامش تو حاضر بودم دست به هر كاري بزنم . هر كاري كه تو رو خوشحال مي كرد 

انجام دادم . روزگارمون گذشت تا اينكه ساغر به دنيا اومد . ما به نهايت خوشبختي رسيده بوديم 

ت و همه چيز از شب سياوش هر سه با هم بوديم . خوشحال و فارغ از غم . اما روزگار با ما نساخ

تولد ساغرمون شروع شد . االن هم شكايتي ندارم . فقط دلم براي تو و ساغر خيلي تنگ مي شه . 

سياوش . جان سياوش . قول مي دي از ساغر حسابي مراقبت كني اون ثمره اين خوشبختيه . قول 

ا خيره شد و گفت : ميدم سها . قول مي دم . سياوش صندلي را به سوي خود برگرداند در چشمان سه
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من تو رو تنها نمي ذارم هر جا بري باهات مي ام . نه سياوش دلم نمي خواد اونجا كه من مي خوام 

برم تو بياي . اگه تو اين قول رو بدي فراموشم نكني راضيم مي كني . تو فقط مواظب خودت و ساغر 

كردم . سياوش قدرت رو  ناسپاسي گرفته رو دامنم طور اين كه منه ناشكري سزاي اين …باش 

ندونستم خواستم با رئوزگار بجنگم اما نشد . شكايتي ندارم سزاي من همينه . خدا رو شكر مي كنم . 

ديگه دلم نمي خواد ناشكر باشم . اما سياوش وقتي ساغر بزرگ شد از قول من بهش بگو تو زندگي 

 ش داشته باشي بذار راهش روهميشه شاكر باشه . اگه كسي رو مي خواست به شرط اينكه تو قبول

بره ولي هميشه مراقبش باش . سياوش نذار روزهاي زندگي ساغر هم مثل بيشتر روزهاي زندگي ما 

خاكستري باشه . ما روزهاي خاكستري زيادي تو زندگيمون داشتيم . سياوش؟ جانم . يه خواهشي 

بيمارستان منو ببر سر خاك ديگه ازت داشتم . هر چي مي خواي بگو . فردا صبح قبل از رفتن به 

خان بابا . مي خوام از اون حالليت بطلبم . باشه مي برمت . صبح وقتي كنار مزار نشست . همانطور كه 

مي گريست گفت : سالم خان بابا . حالت خوبه . منم همون سوگليت كه هميشع جاش روي زانوي 

ت . من بنده گناهكاري بودم ولي راستت بود خان بابا دارم ميام . مي دونم جاي من پيش تو نيس

پشيمون . خدا توبه بنده رو مي پذيره . من توبه كردم خان بابا به خاطر جفايي كه به دخترهات 

كردم . همه قول دادند من رو ببخشند تو هم اين كار رو مي كني؟خان بابا ساغرم رو نديدي . همه 

ده اي من نباشه . من سياوش رو دوست مي گن شكل خودمه ولي از خدا خواستم به لجبازي و يه دن

دارم . دلم مي خوام خوشبختيش رو ببينم . اميدوارم هر دوشون تو زندگي خوشبخت باشند . خان 

بابا تو مي دوني چند روز ديگه ميام؟خودم فكر مي كنم زياد طول نمي كشه . خان بابا به عزيزجون 

سوار ماشين شد و گفت : سياوش بريم تو رو خدا بگو مهمون داري . منتظرم باشين . به اميد ديدار . 

ديگه ناراحت نباش من به خان بابا همه چيز رو گفتم ديگه خيالم از بابت همه راحته . فقط تو مي 

موني كه بايد يه قول ديگه بهم بدي . چه قولي؟ قول بده ديگه ناراحت نباشي . نگران هيچ چيز هم 

ب . حاال بخند تا باورم بشه تو هم خوبي . سها تو رو خدا تو نمي خواد باشي من حالم خوبه . خوب خو

اين موقعيت از من نخواه كه بخندم . تا نخندي و خوشحال نباشي هيچ كجا باهات نميام . سها 

خوبه؟ اينجوري نه . قشنگ بخند -خواهش مي كنم . همين كه گفتم . سياوش لبخندي زد و گفت :

كي سر داد و گفت : حاال خوب شد؟ با اينكه اوني نبود كه من مي وگرنه نميام ها . سياوش خنده غمنا

خوام ولي خوبه بريم . در بيمارستان بعد از انجام مقدمات سها را در يك اتاق مخصوص بستري 

كردند . سياوش كنار تخت او ايستاده بود و بقدري محو تماشايش شده و در فكر فرو رفته بود كه 

دكتر با سالم بلندي نظر انها را به سوي خود جلب كرد . سياوش  اصال متوجه ورود دكتر نشد .

مقابلش ايستاد و گفت : سالم دكتر شما كي اومديد؟ سالم پسرم اصال متوجه نبودي . عذرمي خوام . 
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حال دخترم چطوره؟ ممنون دكتر . أزمايش رو گرفتيد؟ بله يك ساعتي ميشه . االن چيزي احتياج 

كنه همه چيز فراهمه . آزمايش مي دادي كه اذيت نشدي؟ چرا دكتر خيلي نداري . نه دستتون درد ن

ولي ايرادي نداره . جوابش زود مياد . من هم هر روز ميام بهت سر مي زنم . متشكرم . اقاي رادمهر 

مي تونم با شما صحبت كنم؟ بفرماييد . اينجا نه . سياوش جان دكتر مي خوان باهاتون تنهايي 

 در من:  تگف سياوش اتاق از بيرون.  گردم مي بر االن سها …له . بفرماييد بريم صحبتت كنن . آه ب

 نهك شاد رو اطرافيانش خواد مي دلش خيلي ولي نداره تعريفي چطوره؟ روحيش وضع.  دكتر خدمتم

 درماني شيمي گذاشت مي اگه.  ميشه بدتر داره روز به روز.  شده بدتر ديدمش كه اخري بار از. 

خوب بود . دكتر؟ بدون شيمي درماني تا كي مي تونه تو بيمارستان بمونه؟ خيلي كم . من  خيلي بشه

جواب آزمايش رو گرفتم ولي به خودش چيزي نگفتم . بيماري همه بدن رو گرفته خيلي سريع 

پيشرفت كرده از ازمايش مغز و استخوان هم نتيجه اي نديديم . ديگه هيچ كاري نمي تونم براش 

ي تونم شب كنارش باشم؟ بله مي تونيد . راستي به بقيه گفتيد؟ ديشب به خواست سها و بكنم . من م

پيشنهاد اون همه منزل ما بودند . خودش گفت و اعصاب همه رو به هم ريخت . مادرش چي؟اون چه 

كار مي كنه؟ حالش خوب نيست . امروز مياد بيمارستان . دخترت رو كجا گذاشتي؟ خونه 

مه بگو هر كي خواست بياد ببيندش . وقت زيادي نداره . حتما . فردا صبح يه مادربزرگش . به ه

آزمايش ديگه ازش مي گيرن . اون هم كه جوابش بياد مي تونه بره اتاق مراقبت هاي ويژه . خيلي 

ممنون دكتر . خواهش مي كنم . من تا عصر توي بيمارستان هستم . كاري داشتي خبرم كن . به روي 

ا اجازه . با آمدن جواب ازمايش سها روز بعد به اتاق مراقبت هاي ويژه راه پيدا كرد . چشم . فعال ب

ديگر هيچ جاني در بدنش نمانده بود دست هايش بي قدرت و پاهايش بي رمق بودند خونريزي و 

ضعف و سرگيجه و ساير دردهايش هم بيشتر شده بود . مداوا هم ديگر اثري نداشت او مانند فردي 

روي تخت خوابيده و فقط از پشت شيشه اطرافيان را كه براي عيادتش مي امدند مي ديد . بي جان 

تنها كسي كه اجازه ورود به اتاقش را داشت سياوش بود و سايرين فقط از پشت شيشه او را مي 

ديدند و با حالي خراب از او جدا مي شدند و سها هم با ان چشمان بي جان و لبخندي بي جان به انها 

ره مي ماند . اندام ظريف و زيباي او به شدت نحيف شده بود و چهره زيبايش روز به روز بي رنگ خي

تر و كوچك تر ميشد با از دست دادن روحيه اش بيماري بيشتر بر او غلبه مي كرده بود . ديگر از 

 دست هيچكس كاري ساخته نبود . 

م دكتر ارام به خود امد . سالم دكتر . سال چشمانش را بسته بود و به گذشته فكر مي كرد كه با صداي

. چطوري؟ حالم خوب نيست . تو رو خدا بهم بگيد چقدر ديگه وقت دارم . نمي دونم دخترم . نمي 

دونم . اگه يه چيزي ازتون بخوام قول مي ديد گوش كنيد؟ چي؟ تا حاال يه ادم رو به مرگ ازتون 
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ايي كه تونستم بله . پس اين بار هم قول مي ديد چيزي خواسته؟ زياد . شما گوش كرديد؟ تا اونج

 اديدد قول شما …گوش كنيد . بگو دخترم . من مي خوام چند نفر رو ببينم . اينجا! بله . اما سها جان 

 به.  بطلبم حالليت ازشون بايد كه ديگه نفر چند بعد.  دخترم بعد.  مادرم و پدر اول كساني؟ چه. 

. اجازه ميدين بيان . باشه ولي بايد لباس مخصوص بپوشند . چند  هستند كساني چه گفتم سياوش

دقيقه هم بيشتر نمي تونن بمونند . ممنون . اگه امروز اومدن بذارين بيان تو . مي ترسم فردا دير 

 باشه . باشه . سياوش نيومده؟ نه االن زنگ مي زنم ميگم بياد . 

انواده سياوش و پدر و مادرش اكثر فاميل و اشنايان به هنگام مالقات همانند روزهاي قبل به غير از خ

امده بودند . زماني كه اريا و الدن پشت شيشه قرار گرفتند سياوش تا انها را ديد به پرستار ويژه سها 

گفت سها مي خواهد او را ببيند اريا وارد اتاق شد و با لبخندي كنار سها نشست و گفت : سالم حالت 

ا رفت؟ بيرونه . گفت مي خواي منو ببيني . بله الدن حالش خوبه؟ ممنون . سياوش كج

چطوره؟پسرت خوبه؟ خوبند . الدن برات سالم رسوند . تو هم از قول من براش سالم برسون . 

چشم . آريا من اون شب از همه حالليت طلبيدم ولي الزم ديدم يه بار ديگه باهات صحبت كنم من 

يلي اذيتت كردم . منو ببخش اشتباه زياد داشتم . اين حرف در گذشته وقتي متوجه عالقه تو شدم خ

ها چيه من همه چيز رو فراموش كردم . تو چرا اين كار رو نكردي؟ هنوز گل ياس برات عزيزه . 

خيلي . هيچ وقت شبي كه با دستپاچگي تو االچيق با من حرف زدي رو فراموش نمي كنم . آريا 

ن چقدر عالقه داري؟ زياد خيلي دوستش دارم . پس جون الدن لبخندي زد و سها ادامه داد : به الد

قسمت مي دم منو ببخش . سها من از تو كينه اي به دل ندارم . خيالم راحت باشه؟ آره . مواظب 

سياوش باش . تو به اون از سيامك نزديكتري . هواش رو داشته باش . باشه . حاال خيالم رو راحت 

مواظب خودت و الدن و پسرت باش . پرستار كنار در ايستاد و كردي . ديگه مزاحمت نمي شم . 

گفت : آقا خواهش مي كنم بفرماييد . پدر و مادرشون مي خوان بيان تو . چشم االن مي رم . سها 

كاري نداري؟ نه به سالمت . وقتي پدر و مادرش كنار تخت قرار گرفتند سها به سودابه كه ارام اشك 

چرا گريه مي كني؟ سها جان حالت چطوره مادر؟ شما رو كه ديدم مي ريخت گفت : چيه مامان 

خوب شدم . بابا تو رو خدا نذار گريه كنه . خوبي دخترم؟ ممنون . ساغر كجاست؟ سياوش مياردش 

تو . خيلي بهونه ات رو مي گيره سها . مامان تو رو خدا مواظبش باشين . بابا شما هم مواظب خودتون 

. حتما . نگران چي هستي سها؟ نگران همه تون . مي ترسم بابا . از چي؟ از  و مامان و ساناز باشين

شماها خيالم رو راحت كرديد . مامان تو -اينده ساغر . بهت قول مي دم مثل خودت بزرگش كنم . 

صبور باش مامان . به خدا توكل كن شما بايد -رو خدا ديگه گريه نكن . سها من بدون تو چكار كنم؟ 

رو هم داشته باشين . اون االن تو يه سنيه كه بايد خيلي مراقبش باشين . امسال  هواي ساناز
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درسهاش سخته . سودابه فقط اشك مي ريخت و هيچ نمي گفت . پرويز كه حال او را مي ديد گفت : 

خيلي خب بس كن ديگه سها حالش خوب نيست . بذار راحت باشه بابا . تا حال سها بدتر نشده بيا 

شه . نگران من نباشيد به فكر بقيه باش مامان . بريد به سالمت . به خدا سپردمتون . با-بريم . 

خداحافظ مادر . به سالمت . سها جان با ماكاري نداري؟ نه پدر جون . به خدا سپردمتون . وقتي نوبت 

به ساغر رسيد و سها چشمش به دختر كوچكش افتاد چشمهايش لبريز از اشك شوق شد و قطرات 

وان گرديد و گفت : بيا عزيز مامان . بيا فدات بشم . كجا بودي . سياوش او را نزديك سها اشك ر

برد . سها بوسه اي به صورت دختر زد و گفت : خوبي؟ ساغر كه مادرش را در ان وضعيت مي ديد با 

بغض كودكانه و زبان شيرينش گفت : مامان چرا اينجايي؟مريض شدي؟ نه عزيزم حاال ديگه خوب 

م . سها گريه نكن . خواهش مي كنم . سياوش ديگه نمي تونم خودداري كنم . خيلي نگرانشم . خوب

مامان مي خوام پهلوت بمونم . نميشه عروسكم . نميشه . پيش بابا باش . قول بده اذيتش نكني ها . 

؟ ميام هباشه . قول مي دي دختر خوبي باشي؟ باشه مامان . افرين دختر قشنگم . ماماني كي مياي خون

دخترم . فقط قول بده تا نيومدم هيچ كس رو اذيت نكني . چشم . آفرين . حاال يه بوس ديگه بهم 

بده . هنگام بيرون رفتن از اتاق سها گفت : سياوش بذار يه بار ديگه خوب نگاهش بكنم . و با خيره 

بعد از  ز كامياب نشدماندن به دخترش مدتي تسكين يافت . وقت مالقات پايان يافته بود اما خبري ا

رفتن همه سياوش به اتاق سها امد و كنارش نشست و گفت : همه رفتند . سياوش چرا كامياب 

نيومد؟ مهسا گفت يه كاري براش پيش اومده خيلي هم سعي كرد به تعويق بندازش ولي نتونسته . 

ش رت سها كه نفسفردا حتما مياد . مي ترسم فردايي نباشه . سياوش ماسك اكسيژن را بر روي صو

به شماره افتاده بود قرار داد و گفت : اين حرف رو ديگه نزن براي تو هم فردا و هم فرداهاي ديگه 

وجود داره . اميدوار باش . با تكان دادن سر حرف او را تاييد كرد و به خود قول داد كه اميدواري را 

ن فردا بعدازظهر پرواز دارم نمي تا اخرين لحظه عمرش در خود نگه دارد . سياوش ادامه داد : م

تونم نرم بايد برم ولي قول مي دم سريع برگردم . نگران هيچ چيز نباش با دكتر صحبت كردم اگه 

فردا صبح كامياب اومد بذاره بياد تو . كامياب گفت پيشت مي مونه تا من بيام . حاال راضي شدي؟ 

پشت پنجره به فضاي بيمارستان و رفت و سها همان لبخند بي جان را به لب اورد . برگشت و از 

امدها نگريست و با خود گفت برخي از اين ادم ها چه اميدوار پا به اينجا گذاشتند و چه نااميد رفتند 

خدايا از من كه گذشت ولي اي كاش اينطور نمي شد . من وقت زيادي برام نمونده ولي از تو مي 

گران رو هم مثل من نااميد نكني . صبح به سختي خوام همه بندگان بيچاره ات رو شفا بدي و دي

چشم باز كرد و مثل روزهاي قبل سياوش را باالي سرش ديد . او منتظر بيدار شدن سها بود با لبخني 

گفت: سالم . صبح به خير . سالم . ساعت چنده؟ ده صبح . ديرت نشه؟ منتظر بودم بيدار بشي بعد 
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سها تو رو خدا نذار با اعصاب خراب راهي بشم . معذرت مي  برم . ترسيدي هميشه تو انتظار بموني؟

خوام . قصدم ناراحت كردنت نبود . برو خيالت از بابت من راحت باشه . دكتر گفت مي خواد بياد 

پيشت . تنها نيستي . فقط زود برگرد مي خوام امروز ببينمت . بر مي گردم نگران نباش . كاري 

ي سها را بوسيد و خداحافظي كرد . كنار در اتاق كه رسيد برگشت نداري؟ به سالمت . سياوش پيشان

و نگاهي به او انداخت و گفت : زود برمي گردم . فعال خداحافظ . وقت رفت سها همانطور كه نگاهش 

به در ثابت مانده بود و اشك مي ريخت گفت : خدا نگهدارت باشه . اميدوارم تو زندگي هر روز 

. سياوش به خدا سپردمت و از خدا مي خوام از شر و بال در امان باشي . موفق تر از روز قبل بشي 

ساعتي از رفتن سياوش نگذشته بود كه دكتر به اتقش امد و باالي سرش ايستاد . ماسك را از روي 

صورتش برداشت و گفت : سها خانم حالش چطوره؟ سها نفس زنان گفت : اصال حالم خوب نيست . 

يدي؟ به جز يك نفر بقيه رو ديدم . از خدا خواستم تا اونو نديدم بهم زمان اونايي كه مي خواستي د

بده . مياد حتما . بله . گفته امروز مياد ولي زمانش رو نمي دونم . همسرت كي رفت؟ نيم ساعتي مي 

شه . خوب استراحت كن حالت خوب نيست . االن مي گم بيان يه امپول تو سرمت بزنند ماسك رو 

داشتي زنگ رو بزن . چشم . به قسمت اطالعات رفت و گفت : سها اصال حالش خوب بر ندار كار 

نيست . با خانواده اش تماس بگيرين بگين بيان . اگه اشتباه حدس نزده باشم چند ساعتي بيشتر 

نمونده . چشم خانم دكتر . ضمنا اگه آقايي اومد و خودشو صالحي معرفي كرد بذارين بره پيش سها 

تو اتاق هستم . اگه كاري داشتين خبرم كنين . بالفاصله بعد از رفتن دكتر كامياب به . چشم . من 

بيمارستان امد و با معرفي خود به اتاق سها رفت تا چشم سها به او افتاد لبخندي زيبا بر لب اورد . 

 . ماسك را برداشت و با ان صدايي كه به زحمت شنيده مي شد گفت : باالخره اومدي كامياب؟ سالم

سالم . چطوري؟ ممنون . تو خوبي؟ فكر كردم ديگه نمياي . مگه ميشه خانم گل يه چيزي از من 

بخواد و من قبول نكنم . بگير بشين كارت دارم . كامياب روي صندلي كنار تخت نشست و گفت : 

اي بفرماييد . مهسا و هيلدا چطورند؟ خوبند . مهسا سالم رسوند . كارها خوب پيش مي ره . بچه ه

گروه حالشون چطوره؟ اونا هم بهت خيلي سالم رسوندن . كامياب؟ بله . دلم خيلي براي محل كارم 

 يتحالل ها خيلي از-.  بله كامياب؟ …تنگ شده . دلم مي خواست دوباره اونجا رو ببينم ولي نشد 

ش فرامو رو مون گذشته دي مي قول.  بله كامياب؟ فرقي؟ چه.  داري فرق بقيه با تو ولي طلبيدم

نكني؟ قول مي دم . ديشب تا صبح خواب اون موقع ها رو مي ديدمكه هم شاد بوديم و هم دلهره 

داشتيم . كامياب من لياقت تو رو نداشتم . لياقت نگه داشتن اون روزهاي خوب رو هم نداشتم . 

ه مي گري كامياب حاللم كن . اگه زندگيت رو به بازي گرفتم و بعد رهات كردم من رو ببخش . سها

كرد نفسش به سختي باال مي امد و صدايش سخت تر از حنجره اش خارج مي شد ولي يك لحظه 
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ساكت نمي ماند . كامياب من سياوش رو خيلي دوست دارم . با اون احساس خوشبختي مي كردم 

دلم براش تنگ مي شه براي ساغر هم همينطور كامياب ازت مي خوام هواي سياوش رو داشته باشي 

واظب ساغر باشي نذاري احساس تنهايي كنند . خيالت از بابت اونا راحت باشه . ساغر هم مثل . م

دختر خودت . حتما همينطوره سها . تو حالت خوب نيست استراحت كن . نه . نه خوبم . خوب خوب 

. سها يه خبر خوب دارم . اومدم ازت اجازه بگيرم . خوش خبر باشي . چي هست؟ اجازه مي دي 

ان زندگيت رو فيلم كنم؟ديروز هم درگير همين كار بودم . با يكي از كارگردان هاي سينما داست

قرار گذاشتيم . رامين هم خيلي كمك كرد . حالشون چطوره؟ خوبه . اومده بيمارستان ديدنت ولي 

خواب بودي . از قول من ازشون حالليت بطلب . باشه حاالچي مي؟نظرت چيه؟ به شرطي اجازه مي 

 وت.  دم مي اجازه شرط همين به فقط …ه ايفاگر نقش كامياب خودت باشي . سها جان من كه دم ك

 تو اطرخ به.  باشه دي؟ مي قول.  توني مي پس كردي ايفا رو نقش بهترين زندگي بازي تو توني مي

 و دوست بهترين و تو براي خوب همسري طور همين.  خوبيه دختر باش مهسا مواظب.  ميدم قول

 كه حالي در چي؟ تو …در تمام زندگي من  . شما هر دو لياقت همديگه رو دارين . اما من  ياور

.  داشتمن هم رو تو خون داشتن نگه لياقت من كامياب:  گفت شد مي بيشتر اشكهايش بارش شدت

 كامياب.  دارم يادگاري يه كه ازت خوشحالم ولي زني؟ مي چيه ها حرف اين.  باش اروم جان سها

خش . تو كاري نكردي كه نياز به بخشش باشه . سها تو بهترين بودي براي همه مطمئن باش . بب منو

يادت هيچ وقت از دل هيچ كس بيرون نميره . روي نيمكتي در سالن نشسته بود كه متوجه حضور 

خانواده سياوش و سها شد برخاست و مقابلشان ايستاد و بعد از سالم و احوال پرسي به چهره 

نها نگاهي انداخت و گفت : خانم راستين نگران نباشين حالش خوب مي شه . از بيمارستان پريشان ا

تماس گرفتن گفتن ديگه چيزي نمونده . پروانه سودابه را نشاند و او را به ارامش دعوت كرد . 

كامياب كنار پرويز ايستاد و گفت : حالش اصال خوب نيست . نفسش به شماره افتاده . كي ديديش؟ 

دقيقه مي شه كه از اتاق اومدم بيرون . بقيه كجا هستند؟ همه ميان . كامياب جان برام خيلي ده 

سخته كه بخوام با اين چشمام پرپر شدن دخترم رو ببينم . كاش كور مي شدم و اين صحنه رو نمي 

يچ ه ديدم . و كامياب هيچ جوابي براي گفتن نداشت . با آمدن بقيه بيمارستان اوضاع خوبي نداشت .

كس هيچ چيز نمي گفت . بفقط با ارامي اشك مي ريختند يا بهت زده به گوشه اي پناه برده بودند . 

دكتر از مقابل همه گذشت و وارد اتاق سها شد و همه به ان دو از پشت شيشه مي نگريستند . دكتر 

ي به سختي م ماسك سها را برداشت . نگاهي به سرمش كه در حال اتمام بود انداخت و نبضش را كه

زد گرفت و گفت : دوست داري االن چي بشنوي سها؟ اين كه بدونم چقدر ديگه وقت دارم . دوست 

داري چي بگم؟ حقيقت رو . تحملش رو داري؟ آره . ديگه چيزي نمونده . سياوش كجاست؟مي 
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ياد . ب خوام ببينمش . ولي عزيزم فكر نكنم االن اينجا باشه . باهاش تماس بگيريد اگه هست بگيد

مي خوام به اخرين كسي كه نگاه مي كنم سياوش باشه . خواهش مي كنم . خيلي خوب تو خودت رو 

اذيت نكن . ببين چقدر نفس نفس مي زني راحت باش مي رم بهش تلفن كنم بياد . به سرعت به 

ما . . شطرف تلفن رفت و شماره محل كار سياوش رو گرفت . مي بخشيد اقا با اقاي رادمهر كار دارم 

من پزشك خانمشون هستم . مي بخشيد خانم ايشون براي پرواز حاضر شدن . اقاي محترم موضوع 

حياتيه خواهش مي كنم . چشم . گوشي . بعد از چند ثانيه صداي سياوش شنيده شد . بله . سالم . 

رادمهر  بله اقايسالم خانم دكتر اتفاقي افتاده؟ نه . سها چيزيش شده؟ مي خواد شما رو ببينه . االن؟ 

. داره نفس هاي آخرش رو مي كشه مي خواد شما كنارش باشيد . جدي مي گيد؟ بله . مي تونه صبر 

كنه تا من بيام . اگه عجله كنيد بله . نفسش يكي در ميون شده . ديگه هيچ جوني تو تنش نيست . 

و تا خواست از اتاق خارج فقط عجله كنيد . همين االن ميام . بعد از قطع تلفن لباسش را عوض كرد 

شود همكارانش به طرفش دويدند . در ميان انها آريا پرسيد : سياوش كجا؟ از بيمارستان بود بايد 

برم . ولي تو پرواز داري؟ سها داره براي هميشه مي ره . مي خواد منو ببينه . يكي از همكارانش 

ه؟ به جهنم . هر چي مي خواد بشه گفت : ولي سياوش جان اگه بري مي دوني چه عقوبتي برات دار

مهم نيست . االن فقط سها برام مهمه . جريمه مي شي . مي خواي از كار بيكار بشي . بس كن بذار 

بره . اگه يكيتون مي تونين جاي من برين كه هيچي اگه نه برام مهم نيست . سياوش اومديم رفتنت 

نده بشي . بذاريد برم . من بايد برم . آريا مقابلش بي فايده بود مي خواي از اينجا مونده و از اونجا رو

قرار گرفت و گفت : برو سياوش نگران نباش من يه نفر جور مي كنم جات مي فرستم . چون 

سياوش را همين طور ايستاده ديد فرياد كشيد : برو ديگه زنت داره جون مي ده . نگران هيچ چيز 

به طرف ماشين دويد و سوار شد و تا سر حد امكان و  نباش . باشه باشه بچه ها خداحافظ . به سرعت

با سرعت بيش از حد به طرف بيمارستان حركت كرد . از ان طرف سها اصال وضع خوبي نداشت . 

دكتر باالي سرش بود و ديگران همانطور پشت شيشه ايستاده بودند . نفس هاي نامنظمي داشت . 

م سياوش بر زبانش بود . ساغر از پشت شيشه در ديگر نمي توانست هيچ حرفي بزند فقط مرتبا اس

حالي كه مي گريست به مادرش نگاه مي كرد . سودابه حال خوبي نداشت و كنار الدن نشسته بود و 

براي دخترش دعا مي كرد سها به سختي در ميان ان ها به دنبال سياوش مي گشت اما اثري از او 

يدن عجله مي كرد بدون اعتنا به مقررات و ماشين نبود . سياوش با سرعتي بيشتر همچنان براي رس

هاي ديگر . براي او فقط رسيدن مهم بود اشك مي ريخت و دعا مي كرد اخرين دعاي او بودن 

هميشه با سها بود بقدري سرعت داشت كه اصال متوجه جرثقيلي كه از روبرو مي امد نبود به اندازه 

ماشين را كنترل كند و با ان وسيله سنگين  اي در فكر سها بود كه براي يك لحظه نتوانست
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برخوردي شديد كرد و با سر داخل شيشه پرتاب شد . هيچ چيز از ماشين باقي نمانده بود همه به 

طرفش دويدند و او را بيرون كشاندند . سياوش كه ديگر نيمه جان شده بود به طور نامفهوم گفت : 

ه كردي . اين را گفت و براي هميشه چشمانش را خدايا شكرت . شكر از اينكه ارزوم رو بر اورد

بست . سها نيز همانطور منتظر در حالي كه نگاهش به همه و حواسش در پي سياوش بود با لبخندي 

شيرين براي هميشه پدر و مادر و ساغر كوچيكش را تنها گذاشت . سياوش را نديده بود غافل از 

داشت . با كشيدن ملحفه بر روي صورت سها اشك  انكه سياوش را براي هميشه در كنار خود خواهد

همگان جاري شد و صداي ناله فضاي بيمارستان را پر كرده بود هيچ كس نمي توانست انها را ساكت 

كند و يا حتي از انجا دور كند . با كشيدن پرده اتاق سها همه متفرق شدند . هيچ كس حال درستي 

ن اينكه متوجه رفتن او باشند . دلسوخته و غمگين فقط نداشت همه منتظر امدن سياوش بودند . بدو

نام سها را بر زبان مي اوردند و هر كدام در ضمير ذهن خود خاطرات با سها را مرور مي كردند . 

ديگر مردها هم از جاري ساختن اشك خود ابايي نداشتند . همه مي گريستند و براي سها دعا مي 

او پيوسته . اين است بازي زندگي كه با بازيگران خود چه مي  كردند بي خبر از انكه سياوش نيز به

كند . به ذهن هيچكس خطور نمي كرد كه سياوش سها را تنها نگذارد عشق ان دو به همه ثابت شد 

و ثابت ماند . سها قطره قطره اشك هاي سياوش بود و جرعه جرعه از نفسش . سها هم هر يك از 

ندگي هدفي بود كه سياوش به دنبال ان گذر ايام مي كرد . سها ضربان قلب سياوش بود . سها در ز

همان قطره باراني بود كه سياوش در كوچه پس كوچه هاي عطش او را مي جست . سها نياز سياوش 

بود و در يك كالم همه زندگي او بود . حاال نيز احساس حضور سها در كنارش آرزوي ديرينه اش 

. اما اين بار از همان بدو ورود به زندگي جديدش عاشق سها بود و بود . باز هم به سها رسيده بود 

عشق را جاي نفرت قرار نداد .   برگ هاي خشك پاييزي را كنار زد با شيشه گالبي كه داشت روي 

قبرها را شست و شاخه گلهايي را روي انها گذاشت بعد از كمي سكوت گفت : سالم مامان . سالم بابا 

ومدم پيشتون اگه شب و روز كنارتون باشم بازم كمه اينقدر لياقت نداشتم كه حالتون چطوره؟بازم ا

تا اونجايي كه مي خوام تو زندگي حضورتون رو حس كنم . بيست ساله كه هنوز همون چهره رو 

ازتون به ياد دارم بيست ساله كه هر شب با اخرين الاليي مامان كه هنوز تو گوشمه به خواب مي رم . 

ه مامان كه چطور براي اخرين بار با لبخند نگاهم مي كرد رو فراموش نكردم . منم هنوز اون چهر

ساغرتون هموني كه سفارشش رو به همه كرديد . همه دوستم دارند . همه بهم محبت دارند همه رو 

پير كردين . مامان هيچ كس بهم نميگه چي شده؟هفته پيش ديگه صبرم تموم شد از عمو كامياب 

تو چه جور ادمي بودي كه بعد از گذشت بيست سال هيچ كس فراموشتون نكرده  سوال كردم كه

هيچي نگفت فقط يه فيلم بهم داد وقتي اون رو كه سرگذشت شما بود ديدم تازه فهميدم كه بوديد . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – روزهای خاکستری

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 3 2  

 

اگه مي دونستم اون قطره هاي خونت براي چي رو كيكم چكيد هميشه يادگاري نگهش مي داشتم . 

وستم داره بين منو هيلدا هيچ فرقي نمي ذاره . اون باعث شده تا من تو زندگي عمو كامياب خيلي د

موفق بشم درسم رو تموم كنم و برم سركار مثل شما و مثل بابا . خدا شما رو از من گرفت ولي تمام 

ارزوم اينه كه بدونم كي ميام پيشتون . هنوز به خونه مون هيچكس دست نزده هر وقت دلم مي 

اونجا به هر كجاش نگاه مي كنم شماها رو ميبينم چرا هيچي عوض نشده هيچكس هم گيره مي رم 

تغيير نكرده . مامان بزرگ كه هنوز مرگ شماها رو باور نداره همش مي گه بر مي گردين . مامان 

اون منو ساغر صدا نمي كنه بهم ميگه سها . مامان من سهاي ديگه هستم اين بي انصافي زندگي رو 

اموش نمي كنم . اگه اون موقع مي دونستم چطوري داري از پيشم مي ري قطره قطره هيچ وقت فر

خونم رو تو بدنت جريان مي دادم تا بموني . تا هم خودت بموني هم بابا . من شما رو خيلي دوست 

دارم هر شب خوابتون رو مي بينم از زمونه خسته شدم مي خوام فرياد گريه سر بدم تا اروم بشم . 

ده اي نداره دكترت خيلي هواي منو داره مي گه من پدر و مادرت رو خيلي دوست داشتم . بابا اما فاي

بزرگ هم هر روز عصر كارش اينه كه بره پشت پنجره بايسته و به اون االچيق خيره بمونه . مي گه 

هر وقت به اون نگاه مي كنه شما رو مي بينه كه توش نشستي . هيچكس شاد نيست اونا حتي با 

زدواج خاله هم شاد نشدند هيچكس يه لحظه هم از من غافل نمي شه . كار من فقط در پي شما ا

گشتن تو كوچه خيالمه . دوستتون داره به خاطر همه چيز شما بهترين بودين و هستين . از همه 

 نبراتون گفتم . همه بهتون سالم رسوندند البته مي دونم اونا اينجا رو فراموش نكردن و مرتب بهتو

سر مي زنن ولي من با بقيه فرق دارم . شما پدر و مادر من بوده و هستيد و خواهيد بود . بدون 

اجازتون هيچ كاري نكرده و نمي كنم و نخواهم كرد . امروز اومدم هم ازتون اجازه بگيرم و هم يه 

دند اما خبر خوب بهتون بدم . هفته قبل عمو اريا و خاله الدن اومدند خونه مون صحبت هايي كر

گفتم تا شما اجازه نديد من هيچ جوابي نمي دم . كامدين پسر خوبيه من قبولش دارم اگه شما 

قبولش داشته باشين . هيچ نقطه ضعفي درش پيدا نكردم . حاال بگيد چكار كنم؟مامان كامدين هيچ 

 م؟هر چيفرقي با پدرش نداره . همونطور عاشق گل هاي ياس خونه پدربزرگه . من چكار بايد بكن

شما بگيد . بابا شما اجازه مي دي . مي خوام موقع بله گفتن اجازه شما رو داشته باشم . اشكهايش را 

كه همانطور رو گلها مي چكيد پاك كرد و گفت : بله رو بگم يا نه . هر دختر بايد موقع ازدواج نظر 

واج مي كنن مثل هميشه پدر و مادرش رو بدونه راستي يه خبر ديگه هيلدا و پارسا هم دارن ازد

اولين نفري هستم كه خبرهاي خوشحال كننده رو براتون ميارم . شايد اين ازدواج روحيه مادبزرگ 

ها رو شاد كنه . شايد به ظاهر همه چيز فراموش بشه . اگه شما اجازه بديد . كامدين باالي سرش 

 من اباب و مامان …يم . باشه ايستاد و گفت : ساغر بسه اينقدر خودت رو اذيت نكن . بلند شو بر
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 با . برخاست و زد قبر دو هر به اي بوسه.  ديدار اميد به باشيد منتظر.  ميام هم باز ولي.  رم مي دارم

 و پدر برگشت.  زند مي صدا را او كسي كرد احساس كه بود برنداشته قدمي چند افتادند راه هم

به او مي نگريستند او هم لبخندي زد وهيچ نگفت  دلنشين لبخندي با و اند ايستاده كه ديد را مادرش

وقتي پدر و مادرش رضايت خود را با حركت سر نشان دادند خيال دختر از همه جهات راحت شد . 

انها براي ساغر دستي تكان دادند و با هم قدم زنان از او دور شدند و ساغر همان طور كه دور 

دارم به اندازه همه دنيا . ساغر حواست كجاست؟  شدنشان را نظاره مي كرد زير لب گفت دوستتون

 شههمي.  بله كامدين؟ …برگشت و با لبخندي گفت : همون جايي كه هميشه بود پيش عزيزانم 

 من.  باشه خواد مي كجا هر حاال ده مي جواب مادرش و پدر حضور در دختر كه بوده اين بر رسم

چي مي خواي بگي؟ در مقابل چشمان منتظر او تاب  . رسونم مي اتمام به رو ساله چند انتظار اين هم

نياورد . قبول مي كنم چون پدر و مادرم قبول كردند . ساغر منم همين جا كنار پدر و مادرت قول مي 

دم خوشبختت كنم . اونها از نيت قلبي تو خبر داشتند كه رضايت دادند حاال خيالم از بابت همه چيز 

اغاز مي كنم و از خدا مي خوام مثل پدر و مادرم زندگي كنم همين راحت شد . من زندگيم را با تو 

طور كه تو اين دنيا كنار هم هستيم مي خوام اون دنيا هم با هم باشيم به جان ساغرم قسم مي خورم 

كه هميشه كنارت باشم . ساغر زندگي خود را همراه با عشق و اميد و به ياد عزيزان از دست رفته 

كوتاه هم از انها غافل نبود اغاز نمود زندگي اي كه هر لحظه اش براي او  اش كه براي يك لحظه

همانند لحظه هاي زندگي شيرين اما كوتاه پدر و مادرش بود . براي هيچ كسي هيچ چيز فراموش 

نشده بود . ساغر در چشم و ذهن همگان همان سهاي از دست رفته بود . ساغري كه روز به روز 

د با همان خوي و خصلتها و او نيز توانست براي خود اين مسئله را به يقين بيشتر شبيه مادر مي ش

 برساند كه ساغر سهايي ديگر است .                                                                                پايان
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