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 مهرنوش صفایی -سایه ای بر بالین   

 

 به نام خداوند بخشایشگر مهربان

 

 خدایی که به هر آنچه در نهان و آشکار می کنی آگاه است.

 "واهلل یعلم ما تسرون و ما تعلمون"

 

 تقدیم به همسرم به پاس همه فداکاریهایش)نوشته ی نویسنده(

 

 

 مقدمه

 

 ببخشیدم اگر.....

 م بود و خطای تو زیاد.....صبر من ک

 اگر تحمل من اندک بود و اشتباهات تو بی شمار....

 ببخشیدم اگر

 صدای گریه ی شبانه ام خوابت را آشفت....

 اگر دیدن اشک های من دلت را آزرد....

 ببخشیدم اگر

 من پر از عشق بودم و تو پر از نفرت.....

 دن!اگر بخشیدن عادت من بود و خصلت تو نبخشی

 ببخشیدم

 به خاطر این همه دوستت داشتن...

 به خاطر تا آخرین نفس پای تو ایستادن!

 

 

 بخش اول

 فصل یک

 

 

صبحی روشن و آفتابی است اما هوای دل من عجیب ابری است...نه...بارانی در کار نیست...گریستن کافی است...چه 

ه نا خواسته به سمت سرنوشتی می روند که دلخواه آنان فرقی می کند من هم مثل یکی از هزاران زنی هستم ک

نیست..قانون دنیا همین بوده و هست....زندگی همیشه مسیرش را طی می کند بی آنکه از مسافرش بپرسد آیا از 

 راهی که در آن افتاده راضی هست یا نیست؟
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...قبول من بازنده ام...اما بازنده ای که قدم هایم آهسته اند اما اطمینانی در آن هاست که در قدم های هر کسی نیست

 قطعا این جا آخرین بازی اش نبوده و نیست....

هیچ چیز فرقی نکرده...این خیابان هنوز هم همان خیابان است حتی در ردیف درختان سبز سر در هم کشیده اش 

...هنوز هم سر به فلک هم توفیری نیست...هنوز هم از پیچ کوچه که می گذری نمای پیش رویت برج شقایق است

کشیده و با شکوه ایستاده تا با صالبتش به آدم هایی دهن کجی کند که هنوز هم نمی دانند که همه چیز دنیا با 

صالبتش به آدمهایی دهن کجی کند که هنوز هم نمی دانند که همه چیز دنیا از خاک است و با ارزش تر از خاک هم 

 نیست!

کوچه پارک می کنم..قدم هایم که به سنگفرش خیابان می رسد درد عمیقی در منتهی فرمان را می چرخانم و کنار 

الیه روحم تیر می کشد و مرا یاد رنج بزرگی می اندازد که غم آن تا آخر عمر در خاطرم باقی است....نا خواسته اشک 

درخت بزرگی که چاره ای  به چشمم می دود و شانه ام می لرزد اما قدم هایم نمی ترسند از تبر شدن برای شکستن

 جز شکستن اش نیست...

در آسانسور مثل همیشه باز است اما نزدیکترین راه که همیشه بهترین راه نیست...برای همین دستم را به نرده ها 

می گیرم و پله پله باال می روم تا به جایی برسم که رسیدن به هدف بدون آن ممکن نیست...عاقبت به جایی می رسم 

تابلوی آن نوشته دکتر شیما کتابی)می خوانمش(...اما در ذهنم ترجمه می شود...)نترس گلی..هنوز هم  که روی

فرصت باقی است(...انگشتم را به سمت زنگ زیر تابلو دراز می کنم و از ته دل می گویم)نا امیدم نکن شیما 

 جان...بگذار ثابت کنم که برای جبران هیچ وقت دیر نیست(.

د....الی در را باز می کنم و از گوشه ی آن سرک می کشم داخل....منشی سرش را باال می کند و با در باز می شو

دیدن من لبخند می زند..قدم از قدم بر می دارم و داخل می شوم...آن وقت چیزی مثل برق از ذهنم می گذرد...)می 

 (.بینی گلی؟...آغاز همه ی راهها چیزی فراتر از یک لبخند و یک قدم نیست

 

****** 

 

 منشی دکتر در حالی که اسمم را باالی پرونده می نوشت گفت:

 بار اولی است که تشریف می آورید پیش خانم دکتر کتابی؟!-

 آهسته جواب دادم:

 بله-

 دوباره پرسید:

 معرفتان؟!...-

 جوابی نداشتم که بدهم من من کنان گفتم:

 فتم دندان هایم را...!!از این جا رد می شدم تابلو را دیدم گ-

 جمله ی نیمه تمام من را جمالت منشی کامل کرد...بی وقفه گفت:

 کار خوبی کردید...مطمئن باشید که پشیمان نمی شوید.خانم دکتر کتابی خیلی حاذقند.-

 و پرونده را به سمتم دراز کرد.
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آستانه در که رسیدم زن جوانی سرش را بلند  پرونده را از منشی گرفتم و با قدم های مصمم به سمت اتاق رفتم...به

 کرد و با دیدن من خشکش زد نگاهمان که با هم تالقی کرد چیزی در اعماق وجودم فریاد کشید:

)نگاهش کن گلی...نگاهش کن چقدر شبیه توست...جوان زیبا و شاداب....مغرور و متکبر و خود ساخته....با احساسی 

 زا در سلطه ی خود بگیرد و به همه چیز و همه کس از باال نگاه کند.(گنگ که می خواهد زمین و زمان 

 زن جوان تته پته کنان گفت:

 شمایید؟...-

 با قاطعیت گفتم:

من آخرین نفرم خانم دکتر..اما اگر فکر می کنی بعد از من هم ممکن است مریض داشته باشی منتظر می مانم تا -

 کارت تمام شود.

 با دستپاچگی گفت:

 نه نه...بفرمایید....-

 و از جلوی یونیت دندان پزشکی کنار رفت.

 با بی حوصلگی روی صندلی کنار اتاق نشستم و گفتم:

ببینید خانم دکتر من دندان های سالمی دارم ...دندان های سالمی که هیچ نیازی به دندان پزشک ندارند اما بیچاره -

.دردی که برای خوب کردن و معالجه اش فقط و فقط به شما امید ی دردی هستم که کم از درد عصب دندان نیست.

 بسته ام..امیدوارم که نا امیدم نکنید...

 دختر جوان سر درگم روی صندلی اش نشست و در حالیکه زل زده بود به من گفت:

کشید...من معنب حرفهایتان رو درست نمی فهمم...می شود واضح تر حرف بزنید؟...اگر پول می خواهید خجالت ن-

آقای جهانشاهی نیستم که تحقیرتان کنم..باور کنید که هر چقدر و به هر اندازه ای که در توانم باشد کمکتان می 

 کنم....

خنده ام گرفته بود اما نخندیدم...همان طور که گریه ام گرفته بود اما نگریستم...به جای خنده و گریه قاطع و شمرده 

 جواب دادم:

ان...من مستاجر قبلی این مطبم...مشاور و روانشناس بالینی ام...مشتری های من اگر بیشتر از تو گوش کن دختر ج-

 نبوده باشند کمتر از تو هم نبودند....

 من آدم موفقی بودم...هیچ نیازی هم به کمک امثال تو ندارم...

 زن جوان آشفته گفت:

 کر کردم شما زنی هستید که چند هفته پیش دیده ام.!معذرت می خواهم..فکر می کنم اشتباه گرفته ام...من ف-

 بی تامل گفتم:

 نه..اشتباه نگرفتی....من همان کسی هستم که تو فکر کردی....-

 حیرت زده گفت:

 اما اون زن گدا بود....-

 خنده ی تلخی روی لبهایم نقش بست...شمرده گفتم:
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پول باشد یا عاطفه...از سر نیاز باشد یا بی نیازی..اجباری  گدایی گدایی است دختر جان...چه فرقی می کند برای-

 باشد یا اختیاری!

 سرش را بلند کرد و عمیق نگاهم کرد....بی وقفه گفتم:

 باالخره نگفتی کمکم می کنی یا نه؟!-

 مستاصل گفت:

 چطور کمکتان کنم وقتی واقعا نمی داانم چه کمکی از من ساخته است؟!-

 ستانم گرفتم و گفتم:دستانش را میان د

فقط گوش بده...من این جا می نشینم و قصه ی زندگیم را موبه مو و کلمه به کلمه صادقانه و بی دخل و تصرف برای -

تو تعریف می کنم...تو هم مثل شنونده ی عاقل بی آنکه سوال بپرسی و کالمم را قطع کنی با دقت گوش کن و به 

 نتیجه برس.

 با درماندگی گفت:

 ی شه بپرسم بعد از شنیدن قصه ی زندگی شما قرار است من چه کاری برای شما انجام بدهم؟م-

 در حالیکه ذستانش را در دستم می فشردم گفتم:

 در مورد آن به وقتش تصمیم می گیریم...حاال فقط بنشین این جا و به من گوش بده...فقط بنشین و گوش بده....-

 ید تکان داد و گفت:سرش را با تردید به عالمت تای

اگر شنیدن من واقعا دردی از شما دوا می کند باشد...من می نشینم این جا و تا هر وقتی که بخواهید به حرف های -

 شما گوش می دهم به شرط آنکه قول بدهید این گفت و شنود برایم باغث دردسر نشود.

 در حالیکه به صندلی ام لم می دادم با لبخند گفتم:

 دهم...خانم دکتر... قول می دهم... قول می-

 دکتر روی صندلی اش جا به جا شد و گفت:

 بسیار خوب من آماده ی شنیدنم...-

 سرم را به دیوار تکیه دادم و شروع کردم به گفتن....

 بخش دوم

 فصل اول

 

 

قاطع و محکم روی صادق جذاب بود...جذاب ترین و شیک ترین مردی که تا به حال دیده بودم.وقتی آن طور 

صندلی مقابل من نشست و با آن نگاه خشک و بی روح زل زد به چشمانم و با صدای بم و مردانه اش مستقیم رفت 

سر اصل مطلب آنقدر جا خورده بودم که کامال زبانم بند آمده بود.معموال کسانی که روی صندلی مقابل من می 

تی ریزترین خطوط چهره شان هم حکایت از سر خوردگی و نشستند آدم های در خود فرو رفته ای بودند که ح

درماندگیشان می کرد.اما این مرد چنان قوی و مقتدر و با اعتماد به نفس یه نظر می رسید که هر کس دیگر هم جای 

 من بود در وهله ی اول فکر می کرد اشتباها به جای دندانپزشکی سر از مطب روانشناسی در آورده.
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و صورت بم مردانه ی کالمش در خاطرم مانده...انگار همین دیروز بود که در اتاق را گشود و روی هنوز طنین محکم 

 صندلی مقابلم نشست و بی مقدمه گفت:

صادق جهانشاهی هستم...مهندس عرشه....چهل و یکساله...مالک و مدیر عامل یکی از بزرگترین شرگت های حمل -

 اقد فرزند.و نقل بازرگانی دریایی....متاهلو....ف

 معرفی کامل و جامع اش باعث خنده ام شد.پرسیدم:

 چه کمکی از من ساخته است؟-

نخندید...حتی نگاهم هم نکرد.زل زد به دیوار پشت سرم و سکوت کرد...سکوتش آنقدر طوالنی شد که عاقبت 

 دوباره پرسیدم:

 نگفتید چه کمکی از من ساخته است؟!-

 در حالیکه به من نگاه می کرد جواب داد:این بار سرش را بلند کرد و 

 من به خاطر روشنک این جا هستم همسرم.-

 جوابی ندادم ادامه داد:

هفته ی پیش تولد روشنک بود.تولد سی و پنج سالگی اش.من برایش باشکوترین تولد همه ی عمرش را -

بود که انگار فقط یک خواب بود...اما گرفتم.روشنک مثل یک ملکه ی افسانه ای شده بود و همه چیز اینقدر رویای 

روشنک اصال خوشحال نبود.یعنی در حقیقت آنقدر اشک توی چشم های نازنینش جمع شده بود که اصال نمی دانم 

 آن همه شکوه و جالل رو دید یا نه؟!

 متعجب سرم را تکان دادم.

 صادق ادامه داد:

همه عالقه ای که به او دارم دیگر برایش پشیزی ارزش دنیا دیگه برای روشنک تمام شده...من ثروتم و این -

 ندارد.در حال حاضر برای روشنک فقط یک چیز ارزش دارد....تنها چیزی که با پول نمی شود خرید...بچه!!!

 حاال خطوط صورتش به شدت درهم فشرده شده بود.

های موجود...و حتی همه ی کشورهای  ما همه ی راهها را امتحان کردیم ... همه ی دکترهای معروف...همه ی روش-

 صاحب نام در درمان ناباروری را ...اما...

 زیر لب گفتم:

 ولی نازایی یک شکل منسوخ شده است.-

 پوزخند تلخی مهمان لبهای صادق شد.با اطمینان گفت:

ه ایم.تنها همه ی این حرف ها یک مشت جمالت بی ارزش است در برابر خواست خدا...من و شما فقط یک وسیل-

کسی که می تواند خط سرنوشت آدم را عوض کند فقط خود خداست...خدایی که نه با پول ...نه با نفوذ و نه با 

 سماجت نمی شود خواست و اراده اش را تغییر داد.

 متاسف سرم را تکان دادم.صادق گفت:

ه سیزده سال است که با هم زندگی من روشنک را با همه ی وجودم دوست دارم...او همسر من است...ما نزدیک ب-

می کنیم...روشنک نوه عموی من است.ما اصالتا جنوبی هستیم و من از وقتی یک پسر جوان بودم تا وقتی که روشنک 

 را گرفتم همیشه دوسش داشتم.
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 شمرده گفتم:

 من هنوز هم نفهمیدم چه کمکی از من ساخته است؟!-

 صادق متاثر گفت:

مانم پر پر می شود...عشق بچه و نداشتنش همه ی زندگیمان را تحت تاثیر قرار داده.روز و روشنک دارد جلوی چش-

شبمان یکی شده ... همه ی فصل ها شده پاییز و هوای خانه ی ما همیشه ابری است.بزرگ ترین آروزیم شنیدن 

و سوت و کور و وهم صدای قهقهق ی زنانه در خانه ام.زندگی ما مدتهاست درست شده مثل یک قبرستان...ساکت 

 آور ... نه شادی و شعفی ... نه طراوتی و جوانی... و نه حتی هیجان و اشتیاقی!

به آرامی گفتم:آقای جهانشاهی سیزده سال عمر کمی نیست...شادی و شعف و هیجان و اشتیاق هدیه ی سال های 

 فته ی عاطفه ی آدمی!...اول زندگی است...حتی یک فرش هم سیزده ساله مندرس می شود چه برسد به با

 چهره ی صادق درهم رفت.اخم کرده پرسید:

 متوجه منظورتان نمی شوم!-

 بی آنکه نگاه از صورتش بردارم جواب دادم:

 فرش را رفو می کنند شما هم رابطه تان را رفو کنید.-

 صادق از روی صندلی اش نیم خیز شد و گفت:

های اول زندگی دوست دارم..روشنک عزیزترین چیزی است که در من هنوز هم روشنک را به اندازه ی روز-

 زندگیم دارم و می خواهم که عزیزترین چیز زندگیم بماند...برای همین هم االن اینجا هستم!

 چرخیدم و به صادق نگاه کردم.صورت مردانه و نگاه مقتدرش را ابری از اندوه و تردید پوشانده بود گفتم:

 مطمئنید؟!-

 م جا خورد.کمی روی صندلی اش جا به جا شد و با صدای گرفته ای جواب داد:از سوال

می خواهم همه ی سعی ام را برای حفظ زندگیم و برای برگرداندن روشنک به زندگی ای که متعلق به اوست -

 بکنم...من از رفیق نیمه راه بودن بیزارم...

 با لبخند گفتم:

را خواهد داشت که برایش وقت و انرژی بگذاریم من هم هر کمکی که از آقای جهانشاهی قطعا سعی شما ارزشش -

 دستم بر بیاید دریغ نمی کنم.

 صادق از روی صندلی بلند شد و در حالیکه به سمت در می رفت گفت:

 بسیار خوب سپاسگذارم...-

 متعجب گفتم:

 ولی وقت مشاوره ی شما هنوز تمام نشده جناب جهانشاهی!-

 ب داد:بی حوصله جوا

برای امروز کافی است....اعصاب آدمیزاد از فوالد که نیست...همین که غرورم را شکستم و حاضر شدم برای حل -

 مشکلم پیش یک دختر بچه دستم را دراز کنم برای امروزم کافی است.

 با دلخوری گفتم:
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گیم به اندازه ی موهای شما پیچ و من دختر بچه نیستم آقا...من یک زن سی و یکساله ام که از قضای روزگار زند-

 خم داشته.

نا خواسته دستش را به موهایش کشید...موهای آراسته اش از البه الی انگشتانش شانه شد و به هم ریخت...همچنان 

 که پشت به من سمت در می رفت با بی تفاوتی گفت:

 عصر بخیر خانم...-

 و در را بست.

 بخش دوم 

 فصل دوم

 

 

 و به موقع. 5د صادق درست سر ساعت آمد.سر ساعت جلسه ی بع

وقتی تنها و بدون روشنک آمد و روی صندلی مقابلم نشست فکر کردم باز هم مطلب مهمی مانده که باید پیش از 

حضور روشنک مطرح شود.اما به محض آنکه بی حاشیه رفت سر اصل مطلب حسابی جا خوردم.حافظه ی انسان 

هنوز هم جزییات آن روزها مو به مو در خاطرم مانده.حتی یادم هست که صادق کت و  قدرت ثبت عجیبی دارد.من

شلوار سرمه ای راه راه پوشیده بود با بلوز یقه مردانه ی موزی رنگ.آن وقت ها رنگ موزی مد شده بود و از سه راه 

 سیروس گرفته تا سر پل تجریش همه ی مغازه ها یکدست شده بودند موزی.

 ای که صادق آن روز گفت هم هنوز در خاطرم مانده.پرسید:اولین جمله 

 خب از کجا باید شروع کنیم؟-

 با حوصله گفتم:

من فعال با شما کاری ندارم اگر شما هم مطلب فراموش شده ای ندارید لطفا روشنک را صدا کنید تا کارمان را -

 شروع کنیم.

 صادق با تعجب گفت:

 روشنک را صدا کنم؟...از کجا؟-

 گیج شده بودم گفتم:

 از اتاق انتظار!-

 صادق شانه های پهنش را باال انداخت و گفت:

 ولی روشنک همراه من نیست....-

 متعجب پرسیدم:

 یعنی چی؟-

 صداق جواب داد:

 یعنی آن بیرون داخل اتاق انتظار نیست.-

 پرسیدم:

 پس کجاست؟!-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ای بر بالینسایه 

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

 

9  

 

 صادق با قاطعیت جواب داد:

 ه است....خانه روشنک خان-

 مستاصل گفتم:

 خانه؟!خانه برای چی؟!مگر وقت مشاوره امروز را با هم هماهنگ نکردید؟-

 صادق سرش را به عالمت منفی تکان داد.تقریبا عصبانی شده بودم.زیر لب گفتم:

 یعنی چی؟!یعنی شما بدون اطالع بیمار برای معالجه اش اقدام کردید؟!-

 گفت:صادق با لحن بم مردا نه ای 

 سرکار خانم...اگر قرار بود روشنک پایش را این جور جاها بگذارد که من خودم را از کار و زندگی نمی انداختم!-

 نفس عمیقی کشیدم و متحیر از روی صندلی ام بلند شدم.

 صادق مصمم تر گفت:

به روانشناس و  روشنک از مطب روانپزشکی و روانپزشک جماعت بیزار است.قطعا روشنک پیشنهاد مراجعه-

مشاوره را نوعی توهین به خود تلقی خواهد کرد و از من دلگیر خواهد شد.شما که نمی خواهید این نیمه آبادی را هم 

 ویران کنید؟می خواهید؟

 سرم را نا مفهوم تکان دادم.

 صادق بی دقفه گفت:

.من مطمئنم که آمدن روشنک به من روشنک را بهتر از خودش میشناسم...سیزده سال عمر کمی نیست خانم...-

 اینجا اوضاع را از این که هست خرابتر خواهد کرد...

 در حالیکه صاف روی صندلی می نشستم زل زده به صورت صادق گفتم:

متاسفم آقا چنین کاری عمال ممکن نیست هر وقت که یک جراح قلب توانست بدون حضور بیمار عروق بسته ی -

م پاک کند من هم می توانم روان همسر شما را در غیابش از فکرهای آزار دهنده پاک خونی را از لخته های مزاح

 کنم.

 صادق با قاطعیت گفت:

هیچ چیز نیست که شما بخواهید از روشنک بدانید و من ندانم....من مثل یک مترجم زنده می توانم تمام حاالت و -

 از خودش....روحیات او را مو به مو برایتان توصیف کنم...حتی بهتر 

 جواب دادم:

این مسخره است این کار ممکن نیست من حتی نمی تونم به شما قول بدهم که برای درمان روشنک احتیاج به دارو -

درمانی و مراجعه به روانپزشک نباشد آن وقت شما نشسته اید آن جا و از من می خواهید که بدون حضور مریض و 

 م؟آن هم چه رفتار درمانی ای!از نوع با واسطه!فقط با رفتار درمانی معالجه اش کن

 صادق مطمئن و مصمم از جایش بلند شد و گفت:

 باشد...اگر شما نمی توانید کمکم کنید می روم سراغ یک مشاور یا یک روانپزشک دیگر ....-

 با حرص گفتم:

می  من را تهدید به رفتن آقای محترم فکر کردید این جا فروشگاه لباس است که برای گرفتن تخفیف بیشتر-

 کنید؟!
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پوزخند شیرینی روی لبهایش نقش بست اما جوابی نداد. از روی صندلی بلند شد و به سمت در راه افتاد.یک قدم 

 مانده به در برگشت و در حالیکه مستقیم به چشمهایم زل زده بود گفت:

 ا حاال....!!!جلسه ی اول که دیدمتان زن پخته و با عرضه ای به نظر رسیدید ام-

نفهمیدم ناگهان چه شد.نمی دانم چرا اما دلم می خواست که نرود.خواستم بیاید و با آن همه خلوص نیت و دلسوزی 

 بی منت دست خالی از در اتاقم بیرون نرود.مستاصل گفتم:

 ت.ممکن اسخواسته ی شما چیزی نیست که ربطی به عرضه داشته باشد.چیزی که شما می خواهید فقط با معجزه -

 همان طور که مردد دم در ایستاده بو.د گفت:

 فقط آدمهای بی جربزه اند که برای برداشتن قدم های بلند منتظر معجزه می مانند.-

 در حالیکه به حالت تسلیم سدتم را باالی سرم گرفته بودم گفتم:

مشاوره ایاست که هر مشاوری ممکن  بسیار خوب آقای جهانشاهی من با علم به اینکه این عجیب ترین پرونده ی-

 است با آن سر و کار داشته باشد آن را قبول می کنم.

 صادق با طعنه گفت:

 خودتان را اذیت نکنید خانم...کسی از شما توقع ندارد کاری را بکنید که در توان و ظرفیتتان نیست....-

 با بی تفاوتی ادامه دادم:

بدهید که اگر من به هر دلیلی موفق نشدم شکایتی نداشته باشید احتمال اما یک شرط دارد شما باید تضمین -

درصد است و این هیچ ربطی به مهارت پزشکی من  07تا  07شکست من در چنین شیوه ی درمانی ای حداقل 

من  زندارد.بنابراین اگر فردای روز به هر دلیلی سعی ما به نتیجه نرسید یا حتی نتیجه ی عکس داد شما حق ندارید ا

 بابت هزینه ها یا وقتی که تلف کرده اید شکایتی داشته باشید.

 صادق در حالی که از جیب کتش خودکارش را بیرون می کشید با طعنه گفت:

 چه جور تضمینی می خواهید؟...کتبی یا محضری؟-

 با قاطعیت گفتم:

 هیچ کدام برای من تعهد اخالقی آدمی مثل شما کفایت می کند.-

رت صادق از هم گشوده شد.نفس عمیقی کشید و در حالیکه سرش را به نشانه ی تایید تکان می داد خطوط صو

 گفت:

می دانستم اشتباه نکرده ام...شاید باور نکنید ولی...من از شما مردم شناس ترم....چیزی را که شما البه الی صفحات -

 کتاب خوندید من البه الی صفحات تقویم عمرم تجربه کرده ام.

 پرونده را بستم و در حالیکه آن را کنار میزم می گذاشتم با لبخند به صادق گفتم:

 امیدوارم پشیمان نشویم....هیچ کداممان...نه من ...و نه شما.-

 صادق در را باز کرد و در حالیکه از الی در نیمه باز بیرون می رفت مطمئن گفت:

 بازی بازنده بیرون نمی آییم....!! نمی شویم...من مطمئنم که هیچ کداممان از این-

 بخش دوم

 فصل سوم
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 جلسه ی بعد همه چیز را از نو نوشتم.باالی پرونده زیر اسم صادق خط کشیدم و با خودکار قرمز اضافه کردم:

 "ساله کارشناس ارشد ریاضیات خانه دار 55روشنک باغدار "

 چه واقعا می خواستم بکنم مطمئن نبودم.و همه ی اینکارها را در حالی کردم که هنوز به آن

صادق آن روبرو ... درست مقابل صورت نه چندان مطمئن من نشسته بود و به چشمانم زل زده بود.من چیزی 

 نپرسیدم اما صادق گفت:

من و روشنک یک نسبت خانوادگی دور با هم داریم...همان طور که گفتم روشنک نوه ی عموی مادر من است....ما -

بچگی با هم همبازی بودیم....یعنی در واقع هر وقت می رفتیم جنوب روشنک تنها بچه ی هم سن و سال من از 

بود...نا با هم و کنار هم بزرگ شدیم.از دوران کودکی به نوجوانی و جوانی رسیدیم اما دلیل ازدواج من با روشنک 

ب و شخصیت غلو شده ی روشنک بودم.روشنک هیچ کدام از اینهایی که گفتم نبود.من عهاشق اعتماد به نفس عجی

 به طرز حیرت آوری خود بزرگ بین بود.

روشنک زیبا بود اما نه به آن زیبایی که خودش تصور می کرد....البته در جنوب داشتن پوست سفید و موهای بور و 

 بلوند دنیا نبود.چشم های آبی قطعا چیز نادری بود.اما حقیقت این بود که به حتم روشنک تنها زن چشم آبی 

قبول دارم که روشنک خوش هیکل بود اما نه آنقدر که خودش باور داشت و باهوش بود اما نه آنقدر که جار می "

زد....روشنک فقط و فقط یک زن معمولی بود مثل بقیه ی زن ها.اما با اعتماد به نفس عجیبی که داشت قادر بود همه 

 ه فکر کنند یعنی همان طور که او می خواست!را وادار کند که به او طور دیگری نگا

به سن ازدواج که رسید مطلقا هیچ خواستگاری را به خانه شان راه نمی داد....شده بود اسباب مسخره ی فامیل...همه 

جا نشسته بود و گفته بود که فقط یا زن سفیر می شود یا وزیر!... حتی یک بار هم ادعا کرد که سفیر یکی از 

سایه عاشقش شده و پاشنه ی خانه شان رو در آورده...راست و دروغش را نمی دانم اما وقتی فامیل کشورهای هم

پاپیچش شدند که پس چرا زن فالن سفیر سینه چاک نمی شود با شجاعت سینه سپر کرد و گفت که ازدواج با عرب 

 آورند!جماعت حماقت محض است چون عرب ها یا زن را به هوویی می برند یا سرش هوو می 

 با لبخند پرسیدم:

 شما که نه سفیر بودید نه وزیر....پس چطور شد که با شما ازدواج کرد؟!-

نگاهش از پنجره ی تاریک پشت سرم به سمت دستانش چرخید...فکر کنم داشت به حلقه ی ازدواجش نگاه می 

 کرد.با محبت خاصی گفت:

نفس غلو شده و چاخان های بی سرو ته اش دستمایه ی تفریح  من دوستش داشتم....و تنها کسی بودم که اعتماد به-

و سرگرمی ام نبود....من او را همان طور که او خودش را می دید می دیدم و دوست داشتم....همان طور بی نظیر 

 ....حیرت انگیز....و منحصر به فرد!!!

 نا خواسته زیر لب گفتم:

 حسودیم شد!-

 کرد...دستپاچه ادامه دادم: صادق سرش را بلند کرد و نگاهم

این آرزوی همه ی زن هاست که از دریچه ی چشم کسی حیرت انگیز و بی نظیر باشند....هیچ حسی برای یک زن -

 هیجان انگیز تر از این نیست که در قلب مردش منحصر به فرد باشد.
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 صادق به نشانه ی تردید لبانش را به هم فشرد و ادامه داد:

ازدواج کردم اینقدر ها هم ثروتمند نبودم...در واقع فقط فقیر نبودم من آن موقع تازه اول راه  وقتی به روشنگ-

بودم....سرشار از انرژی و انگیزه....سرشار از توان و پشتکار ... اما موفقیتم را نه مدیون انرژی و توانم هستم نه 

ط مدیون روشنکم...در واقع اگر دروغ های مدیون انگیزه و پشتکارم....من بابت همه ی آنچه هستم و دارم فق

 شاخدار روشنک نبود من هیچ وقت اینقدر پیشرفت نمی کردم....

 با تعجب گفتم:

 چه ربطی دارد؟!-

 صادق با قاطعیت گفت:

ساده است....روشنک صبح تا شب دروغ می گفت و من مجبور بودم برای اینکه پیش دوست و فامیل آبرو داری -

بدوم تا دروغ های روشنک را به واقعیت نزدیک کنم.... اینطوری شد که طی مدت کوتاهی به جایی  کنم صبح تا شب

 رسیدم که حتی خودم هم فکرش را نمی کردم.

 با خنده گفتم:

چه دنیای غریبی!یک روز شما دنبال دروغ های روشنک می دویدید حاال نوبت دروغ های روشنک است که دنبال -

 شما بدود!

 لین بار لبخند روی لبانش نشست....همان طور که به حلقه اش زل زده بود گفت:برای او

نمی دانید چقدر دلم برای دروغ گفتن هایش تنگ شده....عشق بچه بچه انقدر افسرده اش کرده که دیگر حتی -

 ذوق دروغ گفتنش هم کور شده!

 پرسیدم:

 عجیب است!چطور در این مورد متوسل به دروغ نشده؟-

 ق بی وقفه جواب داد:صاد

بچه دار شدن چیزی نیست که بشود در موردش به کسی دروغ گفت....در واقع تنها رویایی است که در قالب دروغ -

 خمیشه در پی اش رسوایی است....و روشنک دروغگو هست اما احمق نیست.

 با لحن مالیم تری گفتم:

توانست همه جا بنشیند و بگوید که از بچه بیزار است...یا زن ها خوب بلدند این طور مسائل را توجیه کنند می -

اینکه مثل خیلی از زن های امروزی بچه دار شدن را موکول به مرز چهل سالگی و بازنشستگی اش کند....می توانست 

و  رتفریح و سفر و لذت بردن از جوانی و زندگی دو نفره را بهانه کند یا به خاطر مشغله ی کاری شما هزار جور عذ

 دلیل بتراشد.

 صادق قاطع و محکم جواب داد:

روشنک از همان دوران کودکی عاشق بچه بود....و همه این را می دانستند.در واقع بچه دار شدن محکم ترین دلیل -

روشنک برای ازدواج کردن بود.شاید باورتان نشود اما تنها شرط ضمن عقد روشنک این بود که در صورتی که بچه 

 و ایراد از من بود روشنک حق دارد به سرعت و با حفظ تمام حقوق مادی و معنوی اش از من طالق بگیرد.دار نشدم 

 لبخند که روی لبم نشست کامال ناخواسته بود.صادق گفت:

 ایراد آدمیزاد همین است...برای آینده ای نقشه می کشد که حتی از فردایش هم بی خبر است.-
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 پرسیدم:

 فاکتور بچه را از زندگی شما حذف کنیم قاعدتا شما باید زندگی خوبی با روشنک داشته باشید! با این حساب اگر-

 صورت صادق ناخواسته درهم کشیده شد.کمی مکث کرد و عاقبت جواب داد:

 بله....خوشبختی یعنی آرامش....و در زندگی من و روشنک هیچ هیاهو و جار و جنجالی نیست.-

 بی تامل گفتم:

 مرده و راکد هم هیاهو و جار و جنجال ندارند اما متعفن و بد بو هستند! آبهای-

 رنگ صورت صادق سرخ شد اما بی وقفه گفت:

 به نظر شما واقعا بدون بچه نمی شود خوشبخت بود؟!-

 مردد جواب دادم:

 نمی دانم.....-

 دوباره پرسید:

 شما بچه دارید؟-

 بی آنکه نگاهش کنم گفتم:

 نه.-

 وقفه پرسید:بی 

 شما که احساس بدبختی نمی کنید؟می کنید؟-

 زیر لب گفتم:

من تازه همسرم را از دست داده ام....با رفتن او بدبختی ها چنان ناگهانی و بی خبر بر سرم آوار شدند که هیچ وقت -

 فرصت نکردم فکر کنم با وضع موجود داشتن بچه به نفعم بود یا نداشتنش!

 رت صادق حس همدردی نقش بست....زیر لب گفت:بر تمام خطوط صو

 متاسفم.-

 نگاهی به ساعتم کردم و گفتم:

 خوب برای امروز کافی است....مابقی حرفها بماند برای جلسه ی بعد.-

 صادق در حالی که هنوز از حرفهای من متاثر بود به سختی گفت:

 یا راهکاری ندارید که روشنک را کمی آرامتر کند؟!تا جلسه ی بعد من باید چی کار کنم؟!....شما هیچ توصیه -

 شمرده گفتم:

در رفتار درمانی اصل بر روانکاوی است....ما اول باید تیپ شخصیتی روشنک را تشخیص بدهیم بعد دنبال راهکار -

او را در  بگردیم وقتی من هنوز دقیقا نمی دانم که با چه جور آدمی سر و کار دارم چطور می توانم عکس العمل هاب

 قبال راهکارهای خودم حدس بزنم؟!

 صادق با حوصله گفت:

 این که خیلی وقت می گیرد!...-

 شانه های را باال انداختم و جواب دادم:

 روان انسان خم رنگرزی نیست که....گاهی برای حل یک مشکل ساده ی روحی سالها وقت الزم است.-
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 بر می داشت گفت: صادق خم شد و در حالیکه کیفش را از زمین

 با این حساب بهتر است از همین حاال یک پرونده هم برای من درست کنید.....-

اینبار واقعا خندیدم....اما صادق بی آنکه نگاهم کند از در خارج شد و بی خداحافظی در را بست.در ورای آن در بسته 

 م خشک شد.در هجوم ولوله ای که در ذهنم به پا شده بود خنده بر روی لبهای

 2بخش 

 4فصل 

 

 

چند جلسه که گذشت فهمیدم زحمتم نتیجه ای نخواهد داد.در مان روشنک و فهمیدن تیپ شخصیتی اش آنقدرها 

هم کار مشکلی نبود اما مقاومت صادق در برابر افشای اسرار زندگیش و پرده پوشی وسواس گونه اش برای سر 

ار را واقعا دشوار کرده بود تا جایی که دقیقا جلسه ی هشتم مجبور پوش گذاشتن بر نقاط ضعف اخالقی روشنک ک

 شدم به صادق حرفهایی بزنم که اصال خوشایندم نبود.

شکستن الهه ای که صادق از روشنک در ذهنش ساخته بود برای من که یک زن بودم اصال کار قشنگی نبود.اما من 

ار و پنهان روان او مجبور بودم که صادق را روبروی برای رسیدن به حقیقت شخصیتی روشنک و عقده های آشک

حقیقت بنشانم و از او بخواهم تا بدون توجیه احمقانه نقاط ضعف و اشتباهات روشنک کمکم کند تا در مورد او به یک 

 نتیجه ی قطعی و ثابت برسم.

ز می کردم از او خواستم تا برای همین درست همان ابتدای جلسه در حالیکه محترمانه پرونده را به سمت صادق درا

 از خیر مشاوره و روان درمانی غیر حضوری ابتکاری اش بگذرد و من و خودش را خالص کند.

 خاطرم هست که خیلی عصبانی شد...با تفیر گفت:

خانم شما چرا مثل هوای بهاری تعادل ندارید....من که مسخره ی شما نیستم که هر روز برایم یک مدل خواب -

 ببینید!!

 با صبوری جواب دادم:

من هم مسخره ی شما نیستم....قرار ما این بود که مشکل روشنک را بدون حضور خودش و به واسطه ی شما حل -

کنیم....اما من هر چه فکر می کنم یادم نمی آید که به شما قول داده باشم که با وجود پرده پوشی و رازداری شما.... 

 کاری برایتان انجام بدهم.در هیات این مغلطه و سفسطه....

 صادق همان طور اخم کرده آبی دهنش را به سختی فرو داد.

 ادامه دادم:

تا وقتی که اعتماد شما به من چیزی فراتر از اعتمادتان به زن همسایه نیست...و تا وقتی از دریچه ی چشم شما من  -

 واقعا نمی توانم کمکی به شما بکنم! غریبه ای هستم که قصدی به جز فضولی و زیر پا کشی ندارم....من

 صادق با حرص صورتش را به سمت دیوار چرخاند.

 بی مهابا ادامه دادم:

شما فکر می کنید نمی فهمم که چقدر به من دروغ می گوئید؟!فکر می کنید نمی فهمم که چطور سعی می کنید -

یز کنید؟!عالقه ی شما به روشنک تحسین برانگمسائلی را که اصل مشکل شما هستند در حاشیه بگنجانید و کم رنگ 
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است اما اینکه سعی می کنید چشمانتان را به روی حقیقت ببندید و من را هم مجبور کنید تا با چشم کور برای 

 عروسک عزیزتان لباس عافیت بدوزم حماقت محض است.

 صادق وا رفت.

 شمرده گفتم:

آدم های بی نقصی باشند....شرط دوست داشتن آدم ها معصوم بودن قرار نیست آدمهایی که ما دوستشان می داریم -

آن ها نیست ... ما که پیغمبر خدا نیستیم ....همه ی ما سر تا پا اشتباه و نقصیم...بنابراین اقرار بر اشتباهات و نقص 

ن چنین داشتهای روشنک دلیلی بر بی لیاقتی او برای دوست داشته شدن نیست....کسی هم به شما به خاطر دوست 

 کسی خرده نمی گیرد...برای اینکه این یک امر کامال طبیعی است.

 صادق به زحمت خودش را جمع و جور کرد و گفت:

من فقط می خواهم زندگی زناشویی ام را حفظ کنم.از اینکه مثل یک مرد خاله زنک بنشینم این جا و چغولی -

ه یک زن هر چه باشد و به هر جایی که برسد یک زن است و باید روشنک را بکنم بیزارم من از پدرم یاد گرفته ام ک

 به اندازه ی یک زن از او توقع داشته باشم نه بیشتر!

 بی تامل گفتم:

توهینتان را نشنیده می گیرم....اما در مورد حفظ حرمت زندگی زناشویی ....من یک مشاورم و شغلم ایجاب می کند -

شما از آن واهمه دارید یعنی در صندوقچه اسرار دل شما را باز کنم وشما را با حقیقت تا دقیقا همان کاری را بکنم که 

آن چه در پستوی روحتان پنهان کرده اید روبرو کنم...تا بتوانم گره از مشکلتان باز کنم.من جادوگر نیستم آقا 

 ی از من ساخته نیست.با....پیشگو هم نیستم...بدون دانستن واقعیت آن هم یک واقعیت بدون دخل و تصرف کار

این حساب اگر نمی توانید به من اعتماد کنید و با من روراست باشید بهتر اشت نه وقت من را هدر بدهید نه پول 

 خودتان را!

 صادق از جایش بلند شد.متعجب گفتم:

 می روید؟نمی خواهید در موردش فکر کنید؟-

 مردد گفت:

 بار شما؟ این جا فکر کنم؟!....زیر نگاه شماتت-

شانه ایم را با بی تفاوتی باال انداختم.حقیقتا دلم نمی خواست صادق بعد از هشن جلسه بدون نتیجه و نا امید از اتاقم 

بیرون برود.اما چاره ای نداشتم...او برای رو راست بودن با خودش و من نیازمند زمان بود و من چاره ای نداشتم جز 

 ار باشم که تصمیم عاقالنه ای بگیرد!اینکه به او زمان بدهم و امیدو

 بخش دوم

 فصل پنج

 

 

وقتی صادق را دوباره روبرویم دیدم فهمیدم که صادق مرد منطق است نه احساس.واضح بود که قلبا تمایلی به 

بازگویی اسرار مگوی زندگیش ندارد اما با این همه توانسته بود سوار احساس قلبی اش شود و کاری بکند که 

 تش بر آن است.مصلح
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 با لحنی که اثری از اشتیاق در آن نبود گفتم:

 خوب جناب جهانشاهی ... پس باالخره فکرهایتان را کرده اید؟!...و نتیجه؟!-

 بی آنکه سرش را بلند کند گفت:

ه ب من و روشنک سیزده سال پیش با هم ازدواج کردیم ...روشنک خیلی زیبا بود و من همیشه عاشق زیبایی منحصر-

فردش بودم....فقط زیباییش و نه چیز دیگری.شخصیت روشنک چیز قابل توجهی برای دوست داشتن نداشت و به 

جز تکبر و خود بزرگ بینی بیمار گونه چیزی در شجر نامه اش نبود.مهم نبود که چه کسی بودی و در چه مرتبه 

ن وقتی به مادرم گفتم که می خواهم با روشنک ای....در مقابل این خانواده آدمیزاد همیشه بدهکار بود.برای همی

 ازدواج کنم زبانش از تعجب بند آمده بود....نه اینکه مخالفت کند نه....اما چندیدن و چند مرتبه با حیرت پرسید:

 "مطمئنی صادق؟!....مطمئنی که می خواهی با این خانواده وصلت کنی؟!"

 حتی شب عقد زیر گوشم گفت:

 "ای بیشتر فکر کنی؟!مطمئنی که نمی خو"

 و من با اطمینان چند بار جواب دادم:

 "نه"

آخر آن وقت ها روشنک سن و سالی نداشت...یک دختر بیست و یک ساله ی ساکت بود که مثل یک عروسک لب 

 دوخته فقط پلک می زد و نگاه می کرد.باور کنید از دیوار صدا در می آمد اما از روشنک نه!!!

 با تعجب گفتم:

پس قضیه ی دروغگویی و ازدواج با وکیل و سفیر چی بود؟!قضیه ی دروغ های شاخدار روشنک و پیشرفت -

 شما؟!....یعنی همش دروغ بود؟!

 لبخند تلخی بر لب های صادق نشست.جواب داد:

 نه...فقط از نظر زمانی یک کمی پس و پیش بود....-

 متعجب تر پرسیدم:

 یعنی چی؟!-

 فت:صادق سر به زیر گ

قبل از ازدواج روشنک آنقدر ساکت و گوشه گیر و خجالتی بود که همیشه باعث تعجب من می شد.همیشه وقتی می -

رفتیم جنوب من زیر نظر می گرفتمش....دختر عجیبی بود...در هیچ موردی نظر نمی داد...در هیچ بحثی شرکت نمی 

ود.روشنک در سازگاری و انعطاف پذیری بی همتا کرد...هیچ وقت خواسته ای نداشت و هرگز با چیزی مخالف نب

بود...برای همین هم من از اخالق بد خانواده اش چشم پوشی کردم و رفتم خواستگاری روشنک.فکر می کردم 

روشنک استثنای خانواده ی باغ دار است و ذات و خصلتش با بقیه فرق دارد....اما نبود... نداشت...روشنک هم یکی 

.مثل خواهرش ...مادرش ..... وخواهر زاده هاش.پرو...متکبر....خود بزرگ بین و طلبکار از عالم و بود مثل بقیه....

 آدم.

 با تاسف گفتم:

 و این همان رازی است که شما سیزده سال است در قلبتان نگه داشته اید ...بله؟-

 حیرت زده سرش را بلند کرد و نگاهم کرد.ادامه دادم:
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ده ی شما فکر می کنند که روشنک استثنای خانواده ی باغدار است که از سر خوش شانسی هنوز هم همه ی خانوا-

 بویی از تربیت خانواده اش نبرده و مثل یک عروسک معصوم و مظلوم و بی صدا افتاده وسط زندگی شما؟

 صادق همچنان در سکوت نگاهم می کرد.

 ادامه دادم:

اصال تمایلی به افشای این راز ندارید..برای اینکه با برمال شدن این  برای من کامال قابل درک است که چرا شما-

 حقیقت اول از همه خودتان زیر سوال می روید....

 صادق نگاهش را از نگاهم دزدید و به کفش هایش خیره شد.

 قاطعانه گفتم:

با  که دیگران فکر می کنند شمامردها همه عاشق تعریف و تحسین اند....شما هم از این قاعده مستثنی نیستید...این-

قاتدار و دانایی و زیرکی توانسته اید یک سیب سالم را از وسط یک جعبه ی سیب کرم خورده پیدا کنید و از طعم 

خوشش لذت ببرید برایتان به مراتب خوشایند تر از آن است که مدام برایتان دلسوزی کنند و مورد ترحم واقع 

است برای همه ی عمر روی اخالق بد همسرش سرپوش بگذارد اما به اشتباهش شوید!آدمی با شخصیت شما حاضر 

 اعتراف نکند.درست نمی گویم آقای جهانشاهی؟

 گوشه ی لبهای صادق می لرزید.

 متاسف گفتم:

 اما من که نه فامیلتان بودم نه دوست و آشنایتان.....از من چرا حقیقت را پنهان کردید؟-

 مردد گفت:

است که سالهاست از خودم هم پنهانش کرده ام من همان قدر که به مردم دروغ گفته ام خودم را هم  این حقیقتی-

فریفته ام...من آنقدر به خاطر حفظ آبرویم نقش بازی کرده ام که ذاتا هنرپیشه ی قابلی شده ام...من آنقدر در نقش 

 م بوده دروغ کدام!!!خودم فرو رفته ام که گاهی وقت ها واقعا یادم می رود که راست کدا

حاال دیگر مطمئن شده بودم که مشکل فقط بچه نیست...بچه صرفا جزیی از مشکل زندگی صادق بود اما قطعا نه همه 

 ی آن!

 با لحن آرام بخشی گفتم:

 نگفتید بعد از عقد چی شد؟-

 صادق همان طور که به گل های خشکیده ی روی میز زل زده بود گفت:

این گلهای خشکیده که غم آدم را دو برابر می کند چند شاخه گل تر و تازه روی میزتان بگذارید تا نمی شه به جای -

آدم به زندگی رغبت بیشتری پیدا کند؟!....این اتاق تنگ کم نور و این گل های خشکیده دم را یاد قبر می اندازد و 

 مرگ.

 با سماجت بیشتری پرسیدم:

 ؟!....اما نگفتید چه طوری؟!گفتید بعد از عقد روشنک عوض شد-

 صادق با بی میلی جواب داد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ای بر بالینسایه 

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

 

1 8  

 

زبانش باز شد....آن هم چه جور...انگار به چانه اش تخم کفتر بسته بودند....یکریز حرف می زد....پرت و پال و بی -

رف ..حسر و ته....برایش مهم نبود که چه می گوید و چه کسی می شنود....مهم برایش فقط این بود که حرف بزند..

 بزند حرف بزند!

اوایل عکس العملی نشان نمی دادم...پر حرفی اش را گذاشتم به حساب شوق و شعف بعد از ازدواج...اما کم کم پرده 

های دیگری هم رو شد....روشنک مثل نقل و نبات دروغ می گفت...دروغگویی صفت جدانشدنی شخصیت او بود 

ه دروغ گفتن می شویم اما روشنک حتی در مورد ساده ترین اتفاقات ....کتمان نمی کنم همه ی ما گاهی مجبور ب

روزمره اش هم متوسل به دروغ می شد...انگار قسم خورده بود که اصال راست نگوید...حتی در مورد ساعت خوابیدن 

برید و بیدار شدنش.با این همه برای من تحمل همه ی این چیزهایی که گفتم چندان سخت نبود....آنچه امانم را 

شخصیت درونگرا و منزوی روشنک بود....برای روشنک برقراری ارتباط اجتماعی یک فرایند پیچیده ی غیر قابل 

حل بود....روشنک فقط حاضر بود با کسانی معاشرت کند که مثل خودش یا از خودش پایین تر باشند....کسانی که 

..شاید باور نکنید اما گاهی وقت ها به یک دوستی بتواند به آنها فخر بفروشد و برتری اش را به رخشان بکشد..

 دیرینه پشت پا می زد فقط به خاطر اینکه ناگهان در آن رابطه احساس خود کم بینی می کرد.

آدمهای ساده لوح و احمق صدر نشین جدول دوستان روشنک بودند....هر چه احمق تر....دروغ بیشتر....و در نتیجه 

خش تر.آدمهای دانا و زیرک هیچ وقت گزینه ی مناسبی برای دوستی نبودند....چون خود بزرگ بینی ایی رضایت ب

 به راحتی دستش را می خواندند و تحقیرش می کردند!

 با طمانینه گفتم:

 بهتر نبود به جای تحمل رفتار روشنک به او تذکر می دادید؟-

 غصه دار گفت:

یدش کردم که اگر خودش را اصالح نکند طالقش می دهم اما یکبار خواستم این کار رو بکنم ...یعنی کردم.تهد-

چنان بلوایی به راه انداخت که از حرفم مثل سگ پشیمان شدم...شده بودم سوژه ی داغ خاندان از همه طلبکار باغ 

دار.فکر کنم تنها کسی که به باج خواهی نیامد...خواجه حافظ شیراز بود که آن هم گذرش به ایل و تبار روشنک 

 فتاده بود!نی

 با پوزخند گفتم:

 چه تنبیه موثری!!!-

 صادق دستی به موهای مشکی اش کشید و گفت:

سن و سال و تحصیالت مهم نیست....روشنک یک بچه ی تمام عیار است...بچه ای که نمی شود بیش از حد در -

 موردش سخت گیری کرد یا توقع رفتار منطقی و عکس العمل عاقالنه ای از او داشت.

 سری تکان دادم و گفتم:

خب...حاال از حسن هایش بگویید....روشنک هم مثل تمام آدمها مجموعه ای از خصلتهای خوب و بد است....شما -

 نیمه ی خالی لیوان را خوب توصیف کردید حاال نوبت نیمه ی پر لیوان رسیده....بشنویم!

 لبخند شیرینی روی لبهای صادق نقش بست بی تامل گفت:
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وشنک همون قدر که در فهم یک جمله ی دارای منطق و استدالل ناتوان است در چیدن یک میز شام بی نظیر ر-

دیده ام....خالق سریع باعرضه.دست و پنجه  hostessتواناست روشنک ماهرترین آشپزی است که تا به حال 

 اش حرف ندارد....روشنک

 ی از سر میز شامش بلند خواهد شد!موفقی است....میزبانی که مهمانش قطعا سرخوش و راض

از آشپزی گذشته روشنک زن تمیز و منظمی است.در هیچ ساعتی از روز شما خانه را کثیف و به هم ریخته نمی 

بینید....حتی وقتی همه خانه تکانی می کنند خانه ما چنان منظم و با برنامه ریزی تمیز می شود که انگار در حال پوست 

 "انداختن است.

 سرعت گفتم:به 

 شوهر داریش چطور است؟منظورم هنر عشق ورزی است؟!-

 صادق شانه هاش را باال انداخت و گفت:

 من مرد قانعی هستم....ناسپاسی در ذات من نیست!-

 سکوت شد عاقبت گفتم:

ر به وشیار تگاهی بچه دار نشدن یک فرصت است....فرصتی که خداوند در اختیارمان قرار می دهد تا با دقت تر و ه-

زندگیمان نگاه کنیم....اما متاسفانه همه بندگان خدا به جای استفاده از این فرصت چنان خودشان را در کلینیک های 

درمان ناباروری حبس می کنند که اصل موضوع فراموششان می شود.یکی از دوستان من که محقق بود چند سالب 

درصد از کسانی که مراجعه کننده ی پر و پا قرص  70ه بود....پیش تحقیق را شروع کرد که نتیجه اش تکان دهند

کلینیک های ناباروری هستند از مشکالت شدید ارتباطی زناشویی ای رنج کی برند که هیچ ربطی به بچه دار شدنشان 

 ندارد!

 صادق با کنایه گفت:

که من دیده و شنیده ام هیچ زندگی اگر به حرف شما بود نسل بشر تا به حال منقرض شده بود....چون تا آن جایی -

 زناشویی ای بی مشکل نیست!

 جواب دادم:

البته....اما مشکل داریم تا مشکل....با توجه به حرف های شما زندگی شما روی خط قرمز و در حالت بحرانی -

 باشد؟ یگراست...به نظر خود شما آدمی با شخصیت روشنک می تواند فرد الیق و قابلی برای تربیت یک انسان د

 صادق با سرعت گفت:

 هیچ زنی کامل نیست...همه ی زنها حاصل تربیت مادرانی هستند که مثل همسرانمان بوده اند!-

 با طعنه گفتم:

 همه ی ما حاصل تربیت یک زن هستیم...مذکر یا مونثش فرقی نمی کند.-

 طعنه ام را گرفت و گفت:

....هیچ پسری از وادرش الگو نمی گیرد مگر آنکه پدر نداشته باشد....نشنیده نه ...مردها ثمره ی تربیت مردانه اند..-

 اید که می گویند:پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش نخوانش پسر!!!

 ناباورانه گفتم:
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زنها  عورکه این طور؟!....پس شما مرد ساالر هستید جناب جهانشاهی؟!...بار اول فکر کردم که اتفاقی بود که به ش-

 توهین کردید اما حاال مطمئنم که شما از آن دسته مردانی هستید که مرد را جنس برتر می دانند؟

 صادق با خونسردی گفت:

هر کسی جز این فکر کند احمق است.منصف باشید خانم دکتر و یک نگاه به دور و بر خودتان بندازید آن وقت -

 شمشیرها را غالف خواهید کرد؟

 بستم و گوشه ی میزم انداختم خونم به جوش آمده بود و کاسه ی صبرم لبریز شده بود آهسته گفتم:پرونده را 

امیدوارم حرفهایی که راجع به روشنک زدید و قضاوتی که در مورد شخصیت و خوب و بد رفتارش -

 کردید....برخاسته از این حس خود برتر بینی تان نبوده باشد.

 شد گفت: در حالیکه از جایش بلند می

 بزرگترین حسن مرد جماعت این است که بی چشم و رو نیست!...دنبال جلب ترحم هم نیست!!-

 حوصله ی بحث کردن نداشت زیر لبی گفتم:

 وقت مشاوره تمام است.-

 و با صندلی به سمت پنجره چرخیدم.

 این بار رفتن صادق را ندیدم فقط صدای بسته شدن در را شنیدم.

 بخش دوم

 ششم فصل

 

 

 

جلسه ی بعد هر دو آرام تر شده بودیم.زمان تاثیر خودش را گذاشته بود.هم عذاب وجدان صادق بابت رو کردن 

اسرار زندگیش کم رنگ تر شده بود و هم پیمانه ی صبر و حوصله ی من دوباره خالی شده بود.برای همین وقتی 

و رک گفت که اصال خوشش نمیاد من برایش نقش یک صادق طبق عادت همه ی جنوبی ها همان جلسه ی اول ساده 

خانم معلم را بازی کنم اصال عصبانی نشدم.در واقع نه تنها از کوره در نرفتم که خنده ام هم گرفته بودوشخصیت 

پیچیده و غیر قابل پیش بینی صادق برای روح افسرده و روزگار یکنواخت من مثل یک قلقلک مالیم بود که نه تنها 

 ی داد بلکه باعث شادابی ام هم می شد.آزارم نم

 با لخند گفتم:

آقای جهانشاهی....شما که اینقدر از ادب و نزاکت روشنک ایراد می گیرید....خودتان چرا آداب معاشرت را رعایت -

 نمی کنید؟!....نه سالم و علیکی؟!.....نه احوالپرسی؟!....الاقل برای به توپ بستن من روی صندلی می نشستید!!

 صادق کمی خودش را جمع و جور کرد و گفت:

 از قدیم گفته اند جنگ اول به از صلح آخر.-

 با آرامش گفتم:

اوال که من دشمن نیستم....این جا هم میدان جنگ نیست....ثانیا فکر نمی کنید کمی زود یاد ضرب المثل فاتاده -

 اید؟!

 فت:بی حوصله روی صندلی چرمی مقابلم ولو شد و زیر لب گ
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 ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است!-

 با طمانینه گفتم:

 روشنک چطور است؟-

 با حرص گفت:

 می خواستید چطور باشد؟!....بی حوصله....کسل....افسرده.....عصبی و پرخاشگر!-

 بعد با لحن نیش داری ادامه داد:

 من زودتر فکری به حال روشنک بکنید؟! خانم دکتر .... نمی شود شما به جای هم زدن آش شوربای زندگی-

 جواب دادم:

نوشتن یک نسخه ی پرو پیمان نه تنها برای من که برای هیچ کس کاری ندارد.داروخانه ها پر است از انواع و اقسام -

 داروها اما این خواسته ی خودتان بود که حتی المقدور روشنک بدون دارو درمان شود!

 رویش را چرخاند و گفت:

نسخه ی شما دکتر ها کور می کند که شفا نمی دهد...آنهایی که مریض را معاینه می کنند چه شاهکاری می کارند -

 که شما بدون دیدن مریض بکارید؟!

 دست هایم را به نشانه ی تسلیم باال بردم و نا خواسته گفتم:

 م!!شما بفرمایید من چیکار کنم؟!هر کاری که بفرمایید همان کار رو می کنی-

 صادق در حالیکه روی صندلیش جا به جا می شد بی اعتنا به حرف من غر غرکنان گفت:

شب....خسته و کوفته...با هزار فکر و خیال می روم خانه.در را که باز می کنم همه جا تاریک است....آن پنت -

همه ی چراغ ها خاموش...همه هاووس لعنتی....با آن شیشه های دودی ...مثل خانه ی جادوگرها سرد و سیاه است...

 جا ساکت....!

نه بوی غذایی....نه صدایی....درست مثل قبرستان مرده ها ...خالی از هر نشانه ای از آدم زنده و زندگی!به خدا دلم 

 می گیرد وقتی هر شب مجبورم چراغ را من روشن کنم....!)حاال چشم های صادق پر از نم اشک بود.(

د....اما من برای شکستن آن سکوت لعنتی و برگرداندن صدای زندگی به آن خانه ی بی در و ....شاید باورتان نشو

 پیکر...حتی به صدای قل قل کتری هم راضیم....حتی به صدای قل قل کتری!!!

پیدا کردن روشنک پروژه ی بعدی است از این طبقه به آن طبقه....از این اتاق به آن اتاق ....از این گوشه به آن 

 شه....فکر می کنید کجا پیداش می کنم؟!....گوشه ی تخت ده میلیون تومانی عزیزش...کز کرده زیر لحاف!گو

روی میز آرایش همه زن ها پر از عطر و ادکلن و رژ لب و هزار آت و آشغال دیگر است....روی میز آرایش اتاق 

اضطراب....و هزار کوفت و زهر مار دیگر روشنک پر از انواع و القسام داروهای آارم بخش و ضد افسردگی و ضد 

 است!

من بی انصاف نیستم خانم...دوست هم ندارم که باشم....سعی می کنم درکش کنم.....سعنی می کنم ال به الی قرص 

های روشنک نقص ها و کاستی های خودم را پیدا کنم....برای همین می نشینم کنار تخت و دست می کشم 

ه...بی منت و بی غرض.... و از ته دل نوازشش می کنم...لبهام روآهسته کنار گوشش می سرش....عاشقانه و خالصان

گذارم و با محبت اسمش رو صدا می کنم.....اما روشنک حتی چشمهاش رو باز نمی کنه نگاهم کند....می چرخد به من 
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رژیم دارم ...شام نمی و زندگی پشت می کند....و جواب اصرار من برای شام خوردن همیشه یک چیز است....من 

 خورم!

چاره ای نمی ماند....بر می گردم پایین و لباسهایم را عوض می کنم دست و رویم را می شویم و زنگ می زنم به 

همان رستوران همیشگی ....و در آرزوی یک طعم تازه و یک غذای تازه ....تلفن چی را سوال پیچ می کنم...فکر می 

شب یک جواب تکراری.....)فقط فالن غذا مونده آقای جهانشاهی شرمندم.(آن وقت  کنید چه جوابی می شنوم...هر

است که من از خجالت اینکه کارگر رستوران مجبور است هر شب به خاطر زندگی آشوب زده ی من شرمنده 

داده ام  شباشد....از اشتها می افتم و مثل آدمی که سنگ بسته باشند به شکمش....ماتم می گیرم غذایی رو که سفار

 چطوری بخورم!!

شامم رو که می آورند....دیگر واقعا نیمه شب شده.حوصله ی میز چیدن و بشقاب آوردن ندارم.توی همان ظرف یک 

بار مصرف قاشقم را فرو می کنم و لقمه ها را نجویده نجویده قورت می دهم....حتی حوصله ندارم برای نوشابه ام 

می کشمش.تنها لطفی که در حق خودم می کنم این است که یک چای برای خودم لیوان بیارم...با همان بطری سر 

درست می کنم...آن هم با چای کیسه ای...از همان ها که بوی کاه می دهند.بعد هم می نشینم جلوی تلو.یزیون و 

م ادای زندگی چرت می زنم...هیچ وقت نفهمیدم چرا خبر مرگم نمی روم بخوابم نمی دانم شاید برای اینکه می خواه

کردن را در بیارم یا شاید برای اینکه نمی خواهم باور کنم که باخته ام آخر سر هم همان جا روی کاناپه خوابم می 

بره گاهی هم به خودم رحم می کنم و لنگ لنگان پله ها را باال می رم و می خزم زیر لحاف و روی تخت خواب 

 اب ابدی بروم و صبح فردا را دوباره نبینم!مشترک مثال دو نفرمان آرزو می کنم که به خو

نفسم باال نمی آمد...رعشه به تنم افتاده بود نمی دانم چرا؟!...من از این حرف ها زیاد شنیده بودم....من به این درد 

ه ب دلها عادت داشتم...روز من همیشه پر بود از شکوه و شکایت و آه و ناله...اما این بار فرق می کرد.این بار حس من

جای یک حس گس و مشمئز کننده...حس تلخ دلسوزی بود...دلسوزی برای مردی که بر خالف عادت رایج 

مردهایی که همیشه مقابلم می نشستند نه تنها بلوف نمی زد و سعی در بزرگ کردن عیوب زنش نداشت بلکه با همه 

ریک زندگیش را نریزد.پشت پرده ی نم ی وجودش مقاومت می کرد تا لب از لب باز نکند و بیشتر از این آبروی ش

چشمان صادق هنوز پر بود از حرف های نگفته و درد دل های نشنیده که همچنان قصد نداشت از آنها پرده برداری 

کند...او هنوز هم داشت با همه ی وجودش می جنگید تا بیش از این تسلیم نشود و به چیزهایی که دوست نداشت 

 اقرار نکند!

رف میان ما بود...من نمی توانستم برای تسالی خاطر صادق جمله ای پیدا کنم.... وصادق مثل لشکری سکوت تنها ح

که باالی جنازه فرماندهان سپاهش ایستاده چنان پر از حس عجز و زبونی بود که نمی توانست لب از لب باز کند و 

منتظر معجزه ای بودیم که این چیزی بگوید.هر دو در سکوت به سنگفرش های کف زمین خیره شده بودیم و 

 سکوت را ببلعد و برگ دیگری را رو کند.

هیچ وقت حکمتش را نفهمیدم اما قطعا این خواست و مشیت خدا بود که مسبب شد بعد از یکسال عاقبت من هم لب 

 از لب باز کنم و بر خالف عرف رایج میان یک مشاور و بیمار از غصه ها و رنج هایم بگویم.

 فتم:زیر لب گ

من و نادر هشت سال پیش ازدواج کردیم....ما هم دانشکده ای بودیم...نادر طب می خواند من روانشناسی .... اما -

هم دانشکده ای بودنمان هیچ ربطی به ازدواج کردنمان نداشت..ازدواج ما دلیل دیگری داشت....پدر و من و نادر با 
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نواده ی من در زلزله ی رودبار و منجیل از دست رفتند پدر نادر رفاقت دیرینه ای داشتند...سال ها پیش وقتی خا

برایم پدری کرد و شد کفیل و مراقب و ناظر بر احوال و کارهایم من تقریبا هیچ کاری را بدون اجازه ی او انجام نمی 

ن را به عهده دادم و در تمام تصمیمات مهم زندگیم با او مشورت می کردم اگر چه عمه و ماردبزرگم ظاهرا حضانت م

گرفته بودند اما بزرگتر من در حقیقت پدر نادر بود....حتی انتخاب رشته روانشانسی در دانشگاه تهران هم به 

پیشنهاد پدر نادر بود وقتی من وارد دانشگاه تهران شدم نادر سال خواستگار پرو پا قرصم...خبر به گوش نادر و به 

میان ترم بود که یک روز عمو خلیل )پدر نادر( سر زده آمد خانه گوش پدرش رسید.خوب یادم هست که تعطیالت 

 ی مادر بزرگ و بی تعارف رفت سر اصل مطلب!

خواستگاریش از من برای نادر بیشتر از آنکه باعث افتخارم شود باعث سر افکندگیم شد...برای اینکه اصل مطلب 

ار باقی مانده از او هستم....و چون به پسرهای این عمو خلیل این بود چون من امانت عزیزترین دوستش و تنها یادگ

 دوره زمونه نمی شود اعتماد کرد....بهتر است با نادر وصلت کنم تا خیال عمو برای ابد بابت ازدواج من راحت باشد!

و  یمادر بزرگ و عمه پیشنهاد عمو را با جان و دل پذیرفتند و به چشم برهم زدنی من شدم زن نادر....به همین سادگ

به همین پیش پا افتادگی.البته من و نادر هر دو می دونستیم که عاشق هم نیستیم...هر دوی ما می دانستیم که هیچ 

کشش اسرار آمیز و خارق العاده ای میان قلب های ما رخ نداده و هرگز هم رخ نخواهد داد...هر دو می دانستیم که 

ا گزینه ی روبروی هم بودیم....اما با این همه زندگی خوبی برای کنار بودن انتخابی در کار نبوده! و ما تنه

داشتیم....میان من و نادر همیشه نوعی سکوت صلح آمیز بر قرار بود...ما مشکلی نداشتیم...زندگی ما پر از آرامش 

ثل ....مبود....آرامشی که نتیجه ی انعطاف پذیری و منطقی بودن هر دوی ما بود...ما داشتیم زندگیمان را می کردیم

همه ی زوج های دیگر و مثل همه ی زن ها و مردهای اطرافمان تا اینکه من باردار شدم....بارداری من شوق عجیبی 

به روزگار یکنواخت ما بخشید...نادر آنقدر خوشحال بود که نمی دانست چه کار کند....و هیچ چیز نمی توانست 

ی مکررم.درست نمی دانم چی شد که هوای مسافرت زد به خوشحالی او را کم کند حتی حال بد من و استفراغ ها

سرش می گفت تغییر آب و هوا حالم را بهتر می کند و ویارم کم می شود....می گفت دلش می خواهد برود سر مزار 

عمو خلیل و با یک جعبه ی بزرگ شیرینی خیراتی این خبر خوش را با او قسمت کند.با این اوصاف تقریبا مجبورم 

 برویم شمال ...وگرنه اول زمستان چه وقت مسافرت کردن بود...آن هم با وضعیت جاده ی چالوس؟!کرد که 

شروع کردم به بهانه آوردن...گفتم که حالم خوب نیست و سفر برایم با این حاملگی مخاطره آمیز است...گفتم جاده 

ه کردم و گفتم به گوش نادر نرفت که ها خراب است و سردی هوا تا مغز استخوان آدم را نمی سوزاند...اما هر چ

نرفت...مرخصی گرفت و چمدانش را بست و حاضر به یراق دم در ایستاد و لبخند به لب من را در تنگنای کار انجام 

 شده قرار داد.

.نه .راه که افتادیم هوا آفتابی بود...آفتابی آفتابی....جاده هم خوب و تمیز بود...نه اثری از برف بود....نه مهی...

بارانی...اگر به اطرافمان نگاه نمی کردیم ممکن بود حتی یادمان برود که زمستان است و فکر کنیم که غروب 

بود....نادر همان طور که خسته از سفر یک جعبه شیرینی خرید و یکراست رفت سر مزار پدرش...اشک ریخت و 

رین سفری بود که در تمام این سالها رفته درد دل کرد و سبک و شاد رفت خانه ی مادر و خواهرش آن سفر بهت

روز تمام خوردیم و خوابیدیم و گفتیم و خندیدیم حق با صادق بود...حالم خیلی بهتر شده بود....از استفراغ  5بودیم 

های شدیدم جز یک تهوع گذرا چیزی نمانده بود و دل دردم و کمر دردم جایش را به رخوت و ضعف بارداری داده 

 بود.
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وقتی اثاث ها را داخل صندوق عقب می گذاشتیم تا برگردیم حسابی لپ هایم گل انداخته بود چون نادر  مطمئنم

 گفت:

 فکر کنم بچه مان پسر باشد گلی....خیلی خوشگل شدی.

 من با بیتفاوتی گفتم:

 بدجنس نشو نادر....چه فرقی می کند....ما که هیچ کدامشان را نداریم!-

ز شد....تمام راه حرف زدیم و سر هم را خوردیم....جاده ی چالوس مثل یک گربه ملوس در از همان جا سر حرف با

 سکوت و زیبایی به ما خیره شده بود و ما در پناه آرامشش از آینده و آرزوهایمان می گفتیم....!

م سرم را تکان دادم و نمی دانم کی و کجا خوابم برد....بعد از ظهر بود و من به خاطر بارداری همیشه خواب آلود بود

به صندلی لم دادم....کمربند ایمنی بدجوری شکمم را فشار می داد و راه نفسم را می بست دور از چشم نادر آهسته 

بازش کردم و پتو را تا خرخره زیر گلویم کشیدم...سرم را چرخاندم و نادر را نگاه کردم....سوت زنان به جادهی 

 م را روی هم گذاشتم و در پناه الالیی زنده ی نادر به خواب رفتم.روبرویش خیره شده بود...چشم های

وقتی بیدار شدم جایی میان زمین و هوا بودم....همه چیز مثل بازی های نخوف شهر بازی به نحو عجیبی در هم می 

جایی روی پیچید و من به اطراف پرت می شدم....عاقبت هیاهو ها خاموش شدند و من دیگر نچرخیدم و در تاریکی...

 زمین افتادم...یک تخته سنگ محکم به کمرم خورد و من از شدت درد از هوش رفتم.

چشم که باز کردم روی تخت بیمارستان بودم...با گذشت زمان دست و پای شکسته ام خوب شد اما.....نادر را از 

 دست داده بودم....و بچه ام را....!!

خاطرات تلخ هرگز فراموش نمی شوند....نحوه ی مرگ نادر هنوز هم که  می دانید.... مصیبت ها تمام می شوند اما

هنوزه است کابوس شب های من است...ذره ذره سوختن تا مرگ!....یک ماشین آتش گرفته نه یک دره عمیق....و 

 جایی که هیچ دستی برای کمک دراز نمی شود....!!!

ودم را سبک کنم...هیچ کس برای یک آدم زنده هم حاضر نادر حتی گوری ندارد که بر مزارش فاتحه ای بخونم و خ

 نیست ازتفاع دو هزار پایی یک دره ی عمیق را پایین برود چه برسد برای یک جنازه ی سوخته!!!

 )اشک هام بی وقفه روی گونه هایم می چکید و از شدت گریه جمالت در گلویم می شکست.(

کنم ای کاش من هم از پنجره بیرون پرت نمی شدم و با نادر می گاهی که زندگی خیلی بی رحم می شود آرزو می 

رفتم ته دره....کاش من هم کمربندم را باز نمی کردم و چسبیده به صندلی آرزوهایم تا عمق مرگ سقوط می 

کردم....کاش رفیق نیمه راه نمی شدم و همسفرم را در سختی و تنهایی جان دادن در ته یک غربت پر از وحشت تنها 

ی گذاشتم.خوب می دانم که تنهایی سرنوشت ازلی و ابدی همه ی آدمهاست....تنها آمدن و تنها رفتن....اما کاش نم

 حداقل وقت رفتن...نگاه عاشقی بدرقه ی راهش بود!

 صادق سرش ار باال کرد و متاثر گفت:

 متاسفم....-

 شک های چکیده روی میز را تمیز کردم.چند دستمال کاغذی از جعبه ی دستمال کاغذی بیرون کشیدم و با آن ا

صادق همچنان متاسف و سر به زیر به کف زمین ماتش برده بود.نمی دانم به چه چیزی فکر می کرد اما واضح بود که 

 فقط جسمش روی صندلی است.

 آهسته گفتم:
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ایم احساس ضعف نمی حاال مثل هم هستیم...هر دو رازی برای مخفی کردن از هم نداریم....و بابت آنچه گفته -

 کنیم....می بنید؟....درد دل کردن آنقدرها هم سخت نیست اگر بتوانیم به کسی اعتماد کنیم!

صادق از جایش بلند شد و نگاهم کرد...برای اولین بار در چشمانش برقی بود که هرگز ندیده بودم.....برفی از 

 شفقت...دلسوزی...مهربانی و همدردی.

 آهسته گفت:

 ار من ختم جلسه را اعالم می کنم ....جلسه ی بعد می بینمتان سر کار خنام گلی نبوی.این ب-

 و از اتاق بیرون رفت.

 بخش دوم

 فصل هفتم

 

 

 

 

دردل کردن با صادق برای من تجربه ی عجیبی بود....تجربه ی عجیبی که به من یاد داد که راز خویشاوندی آدم ها 

ی.شناسنامه ها و شجره نامه ها بی معنی اند وقتی یک غریبه می تواند همه ی حجم در همدلی است نه در هم خون

 تنهایی آدم را پر کند و شریک بزرگترین اسرار قلب آدم باشد.

قطعا صادق هم به همبن نتیجه رسیده بود.چون پس از آن روز صادق از آن قالب سخت و انعطاف ناپذیرش بیرون 

 غریبگی به من تکیه کند و بدون حس شک و تردید به من و راهکارهایم اعتماد کند!آمد و سعی کرد به دور از حس 

با هم قرار گذاشتیم در وهله ی اول افسردگی روشنک را در مان کنیم بعد فکری به حال اخالق و رفتار بدش 

حان دیگر را امتبکنیم!صادق از هر چه داروی ضد افسردگی است بیزار شده بود بنابراین تصمیم گرفتیم راه های 

کنیم.قدم اول این بود که صادق کارش را تا آن جا که ممکن است کم کند تا بتواند ساعات بیشتری از روز را در خانه 

باشد.این فکر که با تغییر ساعت حضور صادق در خانه ساعت بیولوژیک بدخلقی و بد قلقی روشنک را تغییر بدهیم 

و تنهایی روشنک راهکار دوم بود.البته که این اولین گزینه برای این کار راهکار اول بود.پر کردن ساعات فراغت 

خود صادق بود.اما در مراحل بعد می شد از خانواده ها هم کمک گرفت.کسانی که روشنک رابطه ی بهتری با آنها 

 د!داشت بهترین گزینه برای این راهکار بودند حتی اگر رفت و آمد با آنها با مذاق صادق سازگار نبو

 قرار شد این تمرین یک ماه ادامه پیدا کند و بعد از یک ماه با استناد به نتیجه برویم سراغ راهمارهای سوم و چهارم!

اما کار به یک ماه نرسید.هنوز دو هفته هم نگذشته بود که صادق عصبی تر و کج خلق تر از قبل آمد و نشست رو ی 

غضب رگهای گردنش بر آمده شده بود....با دیدنش جا خوردم صندلی!آشفتگی از سر و رویش می بارید و از 

 آنقدری که رنگ از صورت خودم هم پرید.

 در حالیکه سعی می کردم اضطراب در پشت کلماتم رخنه نکند با خوشرویی گفتم:

 سالم جناب جهانشاهی...خوب هستید الحمدا...؟!-

 با بی حوصلگی گفت:

 د...در حال و روز و رنگ من اثری از خوب بودن می بینید؟!شما که روان آدم ها را می شناسی-

 با تته پته گفتم:
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 نه...خوب ....گفتم شاید.....-

 وسط حرفم پرید و گفت:

گفتید چه؟نکند گفتید شاید به عمد خودم را اینطوری کرده ام تا مردم پسندتر به نظر برسم؟!....ژولیده و افسرده و -

 آخر شب تابستان؟درهم....مثل مسافرکش های 

 خودم را جمع و جور کردم و گفتم:

 باز چی شده آقای جهانشاهی؟!شما که باز با توپ پر آمده اید؟-

 غرغرکنان گفت:

با راهکارهای مسخره تان دو هفته من را از کار بی کار کرده اید....بعد با خونسردی می پرسید چی -

 آن هم که بود خرابتر شده! شده؟....هیچی....چی می خواستید بشود؟!وضع از

 با احتیاط گفتم:

 یعنی هیچ اتفاق خوشایند و امیدوار کننده ای نیفتاد؟-

 با پوزخند صورتش را از نگاه من چرخاند و گفت:

دو هفته ی تمام....همه ی قرارهای کاری و قراردادهای مهم را لغو کردم و نشستم توی خونه کنج دل خانم....بلکه -

 ا آب از آب تکون نخورد...روشنک یکسره خواب بود.فرجی شود ام

 با تعجب پرسیدم:

 خواب بود؟!یعنی چه که خواب بود؟!مگر می شود همه ی روز را خوابید؟!-

 صادق با حرص گفت:

ظهر از خواب بیدار می شد....صبحانه ای را که من آماده کرده بودم می خورد و می نشست پای  22/5صبح ساعت -

 ...تلویزیون.

ساعتی وقتش را می گرفت صدای قار قور شکمش که در می آمد زنگ می زد رستوران و  2سیصد تا کانال معموال 

سفارش غذا می داد....چیستی و چگونگی اش مهم نبود....مهم این بود که شکمش سیر شود و صدای اعتراض دل و 

د زیر بغلش و می چپید توی تخت خواب....قرص روده اش بخوابد.غذا که از گلوش پایین می رفت....یک مجله می ز

های خواب آور و داستانهای بی سرو ته مجله را با هم فرو می داد...یکی را به خورد شکمش می داد یکی را به خورد 

 شعورش!

 هدر تمام طول این دو هفته ندیدم که زودتر از ساعت هفت بعد از ظهر بیدار شود....البته خیلی هم فرقی نمی کرد ک

چه ساعتی بیدار شود....چون به محض بیدار شدن با یک لیوان چای می رفت سر وقت کنترل تلویزیون و شروع می 

کرد به بازی با دگمه های بی زبان آن....خسته که می شد نوبت تلفن بود....دفترچه ی تلفنش را باز می کرد....از 

سته می شدم....در عجبم چه طور این زن از حرف زدن آزیتا شروع می کرد تا می رسید به یاسمین!من از شنیدن خ

...وقت آتش بس بود....تلفن را سر جایش می گذاشت....یک لیوان آب میوه ی 22خسته نمی شد؟!ساعت 

مصنوعی...از همان ها که مخلوط اسانس و شکر است...با یک قرص خواب آور دیگر می انداخت باال دوباره مجله به 

خواب!....و این برنامه ی هر روز و هر شب روشنک بود....انگار نه انگار که من دست می چپید توی تخت 

بودم...هستم....دیده می شوم.روشنک اصال حضور من را احساس نکرد و دلسوزی هایم را درک نکرد.نمی دانم اصال 

 فته ام؟!نمی دانید چقدرفهمید که به خاطر اوست مه خودم را از کار بی کار کرده ام یا فکر کرد که اختالل شعور گر
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دلم آتش گرفت وقتی حتی برای یکبار هم که شده از من نپرسید که چرا سر کار نمی روم و مثل مرغ کرچ کز کرده 

 ام گوشه ی خونه؟!!!

 با تاسف گفتم:

 مگر قرار نبود خانواده و دوستانی را که دوسشان دارد دعوت کنید بیان منزلتان؟-

 بی حوصله گفت:

دیگر حاضر نیست بلند شود یک لیوان آب برای خودش بریزد تا از تشنگی نمیرد...آن وقت من مهمان  این زن-

دعوت کنم؟بچه بازی که نیست...غذا رو از رستوران بگیرم...پذیرایی رو چه کار کنم؟!....مهمان میزبان می 

 خواد!!!همین طوری که نیست!!

 ه بود آهسته گفتم:حق با صادق بود.هر دو راهکار به بن بست خورد

بسیار خوب آقای جهانشاهی خوددار باشید....شما که آدم منطقی و صبوری بودید؟!از شمال بعید است!شما خودتان -

 هم خوب می دانید که روشنک مریض است...به آدم مریض هم حرجی نیست.

 صادق با تاسف و نا امیدی سرش را تکان داد.

 با اطمینان گفتم:

سوم.....بروید مسافرت....البته باید جایی را انتخاب کنید که مورد عالقه ی روشنک باشد و با وسیله  خوب...راهکار-

ای سفر کنید که روشنک با آن احساس آرامش و راحتی کند.مثال اگر روشنک سفر با کشتی رو دوست ندارد مطلقا 

ال فر کنید...این که کجا می روید و چند روز اصدنبال سفر دریایی نباشید یا اگر از سفر با هواپیما می ترسد زمینی س

مهم نیست....مهم این است که این سفر احساس مرده ی زندگی و شناط را در روح روشنک زنده کند...فقط 

 همین...متوجه شدید؟!

 صادق زبل تر از آن بود که متوجه منظورم نشود بالفاصله گفت:

 سفرهای دریایی ام همراهم بیاید مگر اینکه خودش بخواهد!من هیچ وقت روشنک را مجبور نمی کنم که در -

 شانه هایم را با بی تفاوتی باال انداختم و گفتم:

 منظور خاصی نداشتم.....فقط می خواستم این راهکار هم مثل قبلی به بن بست نرسد!-

 از روی صندلی بلند شد و گفت:

 بردن روشنک هم دردی را دوا کند. من روشنک را به سفر می برم...اما فکر نمی کنم سفر-

 با لبخند گفتم:

اینقدر بدبین نباشید آقای چهانشاهی....طبق قانون جاذبه کائنات همان چیزی را به ما هدیه می دهند که به آن می -

ن ااندیشیم!پس به درمان روشنک....و به بهبود اوظاع زندگیتان امیدوار باشید تا دنیا هم همان را دو دستی تقدیمت

 کند!

 پوزخند معنی داری روی لبهای صادق نقش بست.زیر لب گفت:

زیاد خودتون را با این جفنگیات مشغول نکنید....اگر این چیزهایی که می گویید حقیقت داشت نویسندگان این -

ای جکتاب ها به جای نوشتن مجموعه ی چرند و پرند از صبح تا شب به ثروت و پول فکر می کردند تا کائنات به 

 ریال با سر طاس پول سرشان بریزد! 27کلمه ای 

 دهانم بسته شد.
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 بی وفقه ادامه داد:

آنچه سرنوشت و زندگی آدمی را تغییر می دهد قانون بزرگ جاذبه نیست...اراده ی آدمی است کائنات چیزی به -

 اراده ی او!آدمی نمی دهد...این اراده و همت اوست که زندگیش را تغییر می دهد...فقط همت و 

 با قاطعیت گفتم:

 قانون جاذبه منافاتی با گفته های شما ندارد...قانون جاذبه هم می گوید اراده کن تا داشته باشی!

 صدای صادق دورگه شده بود.بی حوصله گفت:

 لمات مثبت ونه خانم....نه....اساس قانون جاذبه بر کلمات بنا شده....اصل اول قانون جاذبه استفاده از جمالت و ک-

تکرار آنهاست.آیا به نظر شما همه ی آدمها که هر روز با هزار جور بدبختی دست و پنجه نرم می کنند... فقط 

 آدمهای منفی نگری هستند که به خاطر به کار بردن جمالت منفی و فکر کردن به آنها در هچل می افتند؟!!

 جوابی برای گفتن نداشتم.

 صادق ادامه داد:

های زیادی را می شناسم که هر روز صبح وقتی از خواب بیدار می شوند به خودشان می گویند:ما می توانیم من آدم-

بسیاری از آنها حتی می توانند خواسته هایشان را عالی هم تصور کنند اما فقط تعداد کمی از این بین به آنچه واقعا 

 همتشان لقمه می گیرند نه به اندازه ی خواب و خیالشان!می خواهند می رسند....همان هایی که به اندازه ی اراده و 

 شمرده گفتم:

 همه ی این کتابها و جمالت برای این است که به آدمی اراده کردن را بیاموزد!-

 صادق بی وقفه گفت:

لین اراده آموختنی نیست...اراده دقیقا هم وزن جسارت آدمهاست اراده ی حقیقی ثمره ی خواستن واقعی است...او-

خصیصه آدمهای ترسو ترس از مواجه شدن با حقیقت است...حتی اگر آن حقیقت خواست درونی خودشان باشد.به 

 نظر شما که یک روانشناسید....به چنین کسی می شود اراده کردن را آموخت؟!

ننده مراجعه ک سرم را بلند کردن و به صادق نگاه کردم برای اولین بار نگاهم به صادق نگاه یک روانشناس به یک

 نبود.نگاهم نگاه یک ماهی اسیر تنگ بود که با دیدن آبی آسمان دلش هوای دریا را کرده بود.

 نا خواسته گفتم:

 جمالت شما قابل تامل است.-

 لبخند تلخی زد و گفت:

ی را .اما زندگشما روان شناس ها فکر می کنید زندگی همان چیزی است که شما البه الی کتابهایتان می خوانید....-

نمی شود نوشت...نمی شود خواند....نمی شود ترجمه کرد....زندگی را فقط باید تجربه کرد.....حرف های کتابی متعلق 

به کتابهاست...این جا.....در این اتاق...گوشه ی دنج این مطب جمالت و کلمات قشنگ دردی از شما و بیمارانتان دوا 

 ارویی با حقیقت است که راهگشاست!نمی کند....این جا فقط و فقط روی

 بی تامل گفتم:

حرف های من تضادی با حقیقت ندارد....من فقط از شما خواستم نسبت به درمان روشنک خوش بین باشید تا نتیجه -

ی بهتری بگیرید...مقصود من این بود ک با این همه بدبینی و نا امیدی چیزی عایدتان نمی شود جز همان بدبینی و نا 

 یدی!!ام
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 صادق بی حوصله گفت:

 باز هم دارید همان چرندیات دانشگاهی تان را تحویلم می دهید!-

 از جایم بلند شدم و درحالیکه پشت به صادق رو به پنجره می ایستادم پرسیدم:

 طمن نفهمیدم شما که اعتقادی به روان شناسی و معجزاتش ندارید ...برای چی روی صندلی ای می نشینید که فق-

 اگر با اعتقاد کامل رو یآن بشینید نتیجه می گیرید؟!

 با تاسف گفت:

دنیای بدی شده خانم.....هیچ کس نمی تواند آن طوری که می خواهد زندگی کند.....خود شما از صبح که بلند می -

.چند بار تی ندارید؟..شوید تا شب که می خوابید چند بار مجبور به انجام دادن کارهایی می شوید که قلبا به آنها رضای

 می خندید وقتی جال گریه دارید؟....و چند بار تظاهر به غصه می کنید وقتی خیلی هم غصه دار نیستید؟

 پوزخند تلخی روی لبم ماسید.

 صادق ادامه داد:

ه نه اینکشما را نمی دانم اما من حتی در مورد بعضی از امورات ساده ی زندگی ام هم نمی توانم تصیمیم بگیرم....-

آدم بی نظمی باشم....نه.....اما همیشه اتفاق پیش بینی نشده ای پیدا می شود که برنامه ریزی ام را به هم 

بریزد....گاهی وقت ها آنقدر اختیار زندگی از دستم خارج می شود که احساس می کنم دچار یک جبر اختیاری شده 

 ام!

 متعجب پرسیدم:

 جبر اختیاری؟!-

 فت:با اطمینان گ

 بله .... اختیار در انتخاب چند گزینه ی اجباری!!!-

 سرم را متحیر تکان دادم.

 صادق متاسف ادامه داد:

احساس می کنم زندگیم شده یک سوال نامفهوم و گنگ با چهار گزینه ی نامربوط...اختیاری در کار نیست....من -

.....یا چیزی را تغییر بدهم....خوشم بیاید یا نه....عقلم نمی توانم هیچ گزینه جدیدی را زیر سوال زندگیم اضافه کنم

بپسندد یا نه....دلم بخواهد یانه....جز این چهار گزینه گزینه ی دیگری پیش رویم نیست.گاهی دلم می گیرد از این 

 زندگی که هیچ اختیاری در آن نیست.

 فکر نکرده جواب دادم:

ه برای زندگی در کنار او در پیش گرفته اید بنا به خواست و اراده استدالل شما درست نیست روشنک و شیوه ای ک-

ی خودتان بوده.هیچ کس شما را مجبور به کاری نکرده...اجباری در کار نبوده و نیست!شما مرد ویژه ای 

 نهستید....می توانستید انتخاب ویژه ای هم داشته باشید در اینکه وسط چنین هچلی گرفتار شده اید کسی جز خودتا

مقصر نیست!من نمی فهمم چرا شما فکر می کنید که گزینه های پیش روی شما همه تکراری و اجباری هستند؟من 

 پیش روی سوال زندگی شما گزینه های وتفاوتی می بینم که هیچ کدام به دیگری شبیه نیست.

برده بود اما پوزخند هم  حاال برگشته بودم و داشتم مستقیم به صادق نگاه می کردم صادق هم خیره به من ماتش

 چنان کنج لبش می رقصید!
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 قاطعانه تر ادامه دادم:

گزینه ی اول:می توانید هیچ کاری نکنید و تا آخر عمر همچنان دست روی دست بگذارید و به زمین و زمان لعنت -

 بفرستید.

ه بازی یک بار برای همیشه گزینه ی دوم:می توانید برای درمان جدی روشنک اقدام کنید و بدون این موش و گرب

 مشکل رفتاری و روحی روشنک را با کمک همه ی فرایندهای درونی حل کنید.

گزینه ی سوم:می توانید یک فرزند بی سرپرست را به فرزندی بپذیرید و همه ی عاطفه تلمبار شده و حجم وسیع 

 تنهایی تان را با او قسمت کنید.

 الق بدهید و دوباره ازدواج کنید.گزینه ی چهارم:می توانید روشنک را ط

و گزینه ی اخر:می توانید بدون طالق دادن روشنک زندگی تازه ای را شروع کنید و سرنوشتتان را از سر خط 

 بنویسید.

 پوزخند روی لب صادق خشکید و گوشه یچشمش پرید.

 به زحمت گفت:

 ما فکر می کندی بیوجدان و بی معرفت نیستم.شما خیلی جسورانه گزینه پیدا می کنید....من آنقدرها هم که ش-

 با بی تفاوتی گفتم:

این قانون دنیاست...یا باید فدا شوی یا فدا کنی راه سومی وجود ندارد.همه ی ما یا گرگیم یا بره...زن و مردش -

 فرقی نمی کند.

 رنگ به صورت صادق نمانده بود با تامل پرسید:

 به نظر شما من گرگم یا بره؟-

 نه هایم را باال انداختم.شا

 مثل آدمی که با خودش حرف می زند گفت:

نمی توانم بچه ی یک غریبه را بزرگ کنم وقتی می توانم پاره تن خودم را بزرگ کنم....نمی توانم از یک مشت -

را طالق  دارو و حرف و جلسه ی مشاوره انتظار معجزه داشته باشم نمی توانم یک زن افسرده و نا امید و سرخورده

بدم و احساس عذاب وجدان نکنم....نمی توانم به عادت کردن عادت کنم....نمی توانم از میان این گزینه های 

اختیاری شما جز اجبار زندگی کردن چیزی پیدا کنم!من واقعا نمی تونم فقط به شادی و رضایت خودم فکر کنم و 

 احساس شرافت کنم.

ورده از روی صندلی بلند نمی شد هرگز حرفی که در ذهنم مانده بود به زبانم شاید اگر صادق آنقدر ناامید و سرخ

 جاری نمی شد استیصال صادق چنان دلم را آتیش زد که نسنجیده گفتم:

 اما هنوز یه گزینه مونده....چرا به ان فکر نمی کنید؟-

گاهم کرد نگاه متحیر و سنگین صادق همانطور نیم خیز وسط هوا و زمین خشکش زد.سرش را باال کرد و پرسشگر ن

 صادق پشتم را لرزاند.

 نگاهم را از نگاه صادق دزدیدم و گفتم:

بسیار خوب برای امروز مافی است پس قرارمان این شد:یک سفر چند روزه.....به هر کجا که روشنک بخواهد و با -

 هر وسیله ای که روشنک دوست داشته باشد.
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 ملی به گفته ام نشان بدهد همچنان نیم خیز به من خیره شده بود.صادق بی آنکه کوچکترین عکس الع

 من و من کنان گفتم:

 طوری شده؟!-

 از جایش بلند شد اما در حالت مبهم صورتش تغییری ایجاد نشد کیفش را از زمین برداشت و به سمت در راه افتاد.

 به زحمت گفتم:

ت عمل کنید...مبادا روشنک را گوشه ی هتل یک شهر غریب آقای جهانشانی....محض رضای خدا...این بار درس-

حبس کنید؟!یادتان باشد همان قدر که یک سفر شاد می تواند روحیه ی روشنک را خوب کند....قنبرک زدن گوشه 

 ی یک هتل می تواند حالش را بدتر کند.

 با طعنه گفت:

 یر کند!خدا آخر عاقبت مارا با این نسخه هایی که شما می پیچید به خ-

 با حاضر جوابی گفتم:

 نترسید آقا....حداقل حسن نسخه های من این است که اگر شفا ندهد نمی کشد.-

 در حالی که از در خارج می شد همان طور پشت به من گفت:

نسخه های شما نمی کشد اما مسموم می کند....نسخه های شما فضای ذهن آدمی را چنان مسموم می کند که مرگ -

 ماندن ترجیح می دهد! را به

 و در را بست.

 بخش دوم

 فصل هشتم

 

 

 

یک ماه بعد صادق دوباره آمد و نشست روی صندلی همیشگی اش!این بار سر حال تر به نظر می رسید و شاداب تر 

 نه گره ای وسط پیشانی اش بود نه اخمی وسط ابرویش!سالم و علیک گرمی کرد و لم داد به صندلیش.

 وی پرسیدم:با کنجکا

 مثل اینکه این بار با دست پر آمدید؟!-

 در کیفش را باز کرد و در حالیکه بسته ی کادوپیچ شده را روی میز می گذاشت گفت:

 قابل شما را ندارد.-

 جا خوردم با لکنت گفتم:

 ده....نه نه.....منظورم این نبود.....منظورم این بود که الحمدا....مثل اینکه اوضاع روبه راه ش-

 سری تکان داد و مردد گفت:

 این راهکار بهتر از قبلی بود....الاقل به مغز خودم هم بادی خورد!-

 با خنده گفتم:

 که اینطور....پس این سرخوشی از سر خودخواهی است مه زن دوستی!-

 با بی تفاوتی شانه هایش را باال انداخت و گفت:
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 ل است بعد دیگران جلسه پیش خودتان گفتید....یادتان نیست؟!هر کسی اول در قبال زندگی خودش مسئو-

 متعجب گفتم:

 متحول شده اید!-

 صادق از جایش بلند شد و در حالیکه پرده ی تنها پهجره ی کوچک اتاق را کنار می زد گفت:

جهان است به  من شب های زیادی لم داده به راحتی های گرم و نرم هتل پوئرتا که یکی از ده هتل شگفت انگیز-

گزینه های شگفت انگیز سوال زندگیم فکر کردم.... به حرف های شما....به حال روحی خودم....به حقیقت 

 زندگی....و به فرصت کم و عمر در گذرم!

می دانید شهرت هتل پوئرتا به خاطر چیست؟شهرت این هتل به خاطر طراحی منحصر به فرد آن است...هر طبقه 

حی متفاوت از طبقات دیگر ساخته شده.در بخش نوول حوضچه ای با آب سیاه ایجاد شده...کمی این هتل با یک طرا

آن طرفتر جوی های آب زالل جاری است....یک طرف دیوارها لوله ای اند طرف دیگر دیوارها پوشیده از ابریشم 

شکوه و زیبایی می رسد که است....این همه تضاد میان سنگ و شیشه و سخت و نرم...و سیاه آبی....وقتی به اوج 

همگی در فضایی با هم تلفیق می شوند... آن جاست که آدمی احساس می کند اگر ساخته های سخت و انعطاف 

ناپذیر دست بشر می تواند اینچنین به هم بپیوندد و شکوه بیافریند قطعا آدمیزاد هم قادر است با وجود تمام تفادت 

 یبایی بیافریند!ها و تضادها با دیگری عجین شود و ز

 چیز زیادی از حرف هایش نفهمیدم.

 ادامه داد:

حق با شما بود....گزینه های پیش روی زندگی من گزینه های متفاوتی بود....اما من با فرار از حقیقت همیشه از آنها -

ن بشکند شه ای مگریخته بودم.من به قدرکافی با خودم صریح نبودم.این خواست خدا بود که به تلنگر شما زندان شی

 و هوای تازه روحم را تازه کند.

 نا مفهوم سرم را تکان داد.

 صادق چرخید و در حالیکه به پنجره تکیه می داد رو به من گفت:

این یک ماه به قدر کافی برای فکر کردن فرصت داشتم.حقیقت شخصیت روشنک و زندگی در کنار او پیش -

من خانه به خانه به واقعیت نزدکی تر می شدم....به واقعیت و به آنچه حقیقتا چشمانم یک یه یک درها را می گشود و 

 مصلحتم در آن بود.

هفته ی اول روی گزینه ی تحمل خط کشیدم....تحمل روشنک در طوالنی مدت و برای باقی عمر از توان من خارج 

 میانه ی راه مانده بودمبود...در من دیگر نفسی نمانده بود من یک دونده ی نفس بریده بودم که در 

هفته ی دوم روی گزینه ی طالق خط کشیدم...روشنک به شدت قابل ترحم و شکستنی بود....له کردن و زیر پا 

گذاشتن آدمی مثل روشنک از وجدان و شرافت به دور بود....چشم بستن به روی سیزده سال زندگی زناشویی هم 

 آخر نامردی بود.

ضانت و سرپرستی بچه خط کشیدم....دغدغه ی اصلی من بچه نبود.مشکل من این هفته ی سوم روی گزینه ی ح

 زندگی بی روح و کسالت آوری بود که داشت مثل خوره ذره ذره روحم را می جوید و گل جوانی ام را به باد می داد.

 نگاه صادق از صورتم سر خورد و به کف زمین افتاد.

 با صدای آرامتری گفت:
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درخت شادابی و جوانی ام ... از ریختن دانه دانه ی برگ های آرزویم....و از نشستن بر سر گور من از پژمردن -

آرزوهایم خسته شده ام.من به دنبال دست جوانی هستم که پر از شادابی و نشاط در جوانی رو به رویم بگشاید و با 

منطقم را بشکند....از این بیهودگی نجاتم سحر و جادوی زنانه اش اغوایم کند...چشم عقلم رو کور کند و دست و پای 

بدهد و میل جوان ماندن و جاودانگی را در وجودم بیدار کند....غریزه ام را قلقلک دهد و مرا به من یادآوری کند من 

کنار روشنک هیچ وقت عشق را تجربه نکردم....دسوت داشتن با عشق خیلی فرق داره!احسیاس من در زندگی با 

ور و هیجان و جذر و مد خالی بود که راکد شد و مثل مرداب مرا بلعید....و حاال من در مرز چهل روشنک چنان از ش

سالگی چنان به پوچی رسیده ام که در قفای همه ی این روز و شب های مثل هم و تکراری فقط آرزوی مرگ می 

 کنم!

 ت تکلم نداشتم.همچنان متحیر به صادق خیره مانده بودم زبانم چنان بند آمده بود که قدر

 صادق مسرانه ادامه داد:

حرف های شما جوانه ی زندگی را در کویر خشکیده ی دل من رویاند....چنان که دلم خواست در چهل و دو سالگی -

خلعت عاشقی بپوشم و این عشق لعنتی مرد افکن را تجربه کنم....دلم خواست حماقت کنم و ببینم آیا عشق معجزه 

 عقل و منطقم را بشکند و بی مهابا بتازد و دیوانه ام کند؟گرد می تواند غول 

 با دست محکم روی پیشانی ام کوبیدم و با تاسفی که از عمق جانم برخاسته بود گفتم:

اما من نمی خواستم هوایی تان کنم....من فقط می خواستم باور کنید که هیچ اجباری پیش روی انسان نیست...من -

نی شما را اصالح کنم و به شما ثابت کنم تا باور کنید که کاغذ پیش روی همه ی ما سفید فقط می خواستم جهان بی

 است این خود ما هستیم که با قلم خواست و اراده مان آن را خط خطی می کنیم!من می خواستم....

 صادق حرفم را قطع کرد و با خونسردی گفت:

ای بود که دیر یا زود خودم هم به ان می رسیدم حرف های  خودتان را سرزنش نکنید خانم...گزینه ی اخر گزینه-

آن روز شما فلسفه ی جدیدی نبود که شما بابت ارائه آن شرمنده باشید...فقط تلنگری بود که خواب خرگوشی ام را 

 آشفت و باعث شد چشمانم را باز کنم و ببینم که فرار از واقعیت ممکن نیست.

لم می خواست می توانستم صادق را از اتاق بیرون کنم یا حداقل گوش هایم را مستاصل سرم را روی میز گذاشتم د

بگیرم تا نبینم و نشنوم که با دست خودم چه به روز این مرد آورده ام....به روز مردی که روزگاری نه چندان دور 

 وز به زنده بودنشامده بود این جا تا برای افسردگی زنی که هنوز دوستش کی داشت و برای اصالح زندگی که هن

امیدوار بود راه چاره ای پیدا کند بی شک آنچه کرده بودم مهر صد آفرینی بود در پرونده ی سابقه ی کاری ام....و 

 بر گوشه ی وجدانم!

 با کلماتی که به زحمت از دهانم خارج می شد گفتم:

به نظرتان با حال و روزی که روشنک هیچ فکر روشنک را کرده اید؟!ازدواج مجدد شما یعنی آوردن هوو سر او...-

 دارد این انصاف است؟!او به دنبال بچه است...ان وقت شما می خواهید خودتان را هم از او دریغ کنید؟!

 شانه هایش را باال انداخت و گفت:

اداره من خودم را خوب می شناسم من آنقدر عرضه و جربزه و جنم در خودم سراغ دارم که بتوانم زندگی دومی را -

 کنم بی آنکه روشنک حتی روحش خبردار شود.

 ناخواسته گفتم:
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 می شود بگویید آن شرافتی که از ان دم می زنید در حال حاضر کجاست؟-

 با تغیر گفت:

سرجایش....وگرنه روشنک را طالق می دادم و به جای موش و گربه بازی مهریه و حق و حقوقش را می گذاشتم -

 نبال زندگیم....کاری که هزاران مرد مثل من هر روز می کنند.کف دستش و می رفتم د

 بی حاشیه پرسیدم:

تکلیف درمان روشنک چه می شود؟!نکند در هتل پوئرتا البه الی همه ی شگفتی های دنیا به این نتیجه رسیدید که -

 روشنک اصال به درمان احتیاج ندارد؟!

 روی صندلیش صاف نشست و با صداقت گفت:

ه واقعا به کمک احتیاح دارد روشنک نیست منم روشنک زندگی و عالئق خودش را دارد و از وضع موجود کسی ک

خیلی هم راضی است کسی که ذره ذره آب می شود و به مرز جنون رسیده منم!روشنک زن عامی و بی سوادی نیست 

است که بخواهم برای او نقش قطعا اگر احساس ناراحتی و عذاب کند خودش برای خودش فکر می کند...احمقانه 

 دایه ی دل سوزتر از مادر را بازی کنم وقتی خودم بیشتر از او در رنجم!

 بی وقفه گفتم:

شما با روشنک هم می توانید زندگی شادی داشته باشید این جا پایان قصه ی شما و روشنک نیست اگر صبور باشید -

 و حوصله کنید!

 بالفاصله جواب داد:

همه ی ساعت های روز یا خواب است یا در هپروت....یا پای تلویزیون است یا تلفن نمی شود شادی و با زنی که -

سرزندگی را تجربه کرد...حاال فرض کنید که افسردگی اش هم خوب شود فکر می کنید چه معجزه ای اتفاق می 

د و خطوط عجیب و غریب پشت افتد؟هیچ چیز...فقط ناخن های شکسته و مانیکور نشده اش دوباره رنگارنگ می شو

چشمش پهن و نازک!دروغ بافی هایش دوباره شروع می شود و خانه ی ما می شود پاتوق یک مشت آدم احمق و 

منسوخ!.و...ان وقت صبح تا شبمان پر می شود از احضار روح و سفر به کره ی ماه و فلسفه ی تناسخ و هزار کوفت و 

 قبل است یا هزار سال بعد! زهرمار دیگر که یا مربوط به هزار سال

 با نا امیدی گفتم:

 همه چیز تغییر پذیر و قابل اصالح است....هیچ چیز نا ممکن نیست!-

 صادق با قاطعیت گفت:

زنی که فرمانبداری و انعطاف پذیری را بی عرضگی محض یک زن می داند....و چموشی و قلدری و فرمانروایی را 

 داد با زنی که از مالحت مدارا بی بهره است به جایی نمی شود رسید مگر جهنم!هنر بالمنازعش نمی شود تغییر 

نمی فهمیدم چرا یکدفعه اینقدر زیر و رو شده باور نمی کردم که این همان صادقی است که جلسات اول مشاوره 

 حاضر نبود حتی در مورد روشنک بدگویی کند!

 با صدایی که از استیصال می لرزید گفتم:

شما خودتان گفتید که روشنک حسن های زیادی داره...خودتان گفتید که آشپزی اش فوق العاده است....یادتان اما -

 هست چقدر از تمیزی و خانه داریش تعریف می کردید؟

 صادق جواب داد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ای بر بالینسایه 

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

 

3 5  

 

آشنا آن روزها من به هر تخته پاره ای چنگ می زدم تا غرق نشوم همان قدر که برای دوست و فامیل و غریبه و -

نقش بازی می کردم سر دل و خودم هم شیره می مالیدم تا دوام بیاورم و نشکنم اما باالخره رسید روزی که ذهن 

آشوبگرم پرده ها را از پیش چشمانم کنار زد و مرا به این حقیقت تلخ رساند که نیاز حقیق من داشتن خانه ی تمیز و 

نیازهای جسمانی یک انسان هستم من تشنه ی دوست داشتن و غذای لذیذ نیست....من نیازمند چیزهای فراتر از 

 دوست داشته شدنم....تشنه ی توجه دیدن و توجه داشتن....تشنه ی مهم بودن و اهمیت داشتن!!

من نمی خواهم با زنی زندگی کنم که برایش جزئی از در و دیوار خانه اش شده ام....یک جسم بی جان مثل میز و 

وی آن می نشیند....یک بانک سیار بی زبان که مبلغ درخواستی را بی چک و چانه و اتالف وقت کمد و صندلی ای که ر

 پرداخت می کند...و یک سایه ی اطمینان بخش بدون زحمت مختص روزگار مبادا و پیری!

 ناباورانه گفتم:

و فقط  هم نمی کنم که فقط باور نمی کنم که روشنک از ابتدا همین چیزی بوده که شما حاال توصیفش می کنید باور-

محض خاطر بچه به این روز افتاده باشد!بی شک اگر منصف باشید...درپرونده ی قصورات روشنک طومار تقصیرات 

 خودتان را هم پیدا می کنید.

 صادق متاثر گفت:

 من هیچ وقت نفهمیدم کی و کجا از چشم روشنک افتادم....-

م و به دنبال راه چاره گشتم که نفهمیدم الی نسخه ی کدام دکتر و زیر برگه آنقدر به خاطر بچه این در و آن در زد

ی کدام آزمایش محبتش به من گم شد روشنک عاشق بچه بود و من به خاطر دل خوشی روشنک آنقدر دنبال بچه 

ردن او کدویدم که هرگز فرصت نکردم اندکی بایستم و ببینم که آیا روشنک هم واقعا همین قدر که من برای شاد 

دست و پا می زنم به فکر شاد کردن من هست یا نه!من فقط می خواستم خوب بازی کنم تا به همه ثابت کنم که 

اشتباه نکرده ام!!!و برای این بازی هیچ وقت منتظر نقش روشنک نماندم.حاال که به عقب نگاه می کنم می بینم شاید 

.این که به او هم فرصت دوست داشتن و زحمت کشیدن بزرگترین تقصیر من در زندگی با روشنک همین بود..

 ندادم.

 بی تعلل پرسیدم:

 روحیه اش تغییر کرد؟!2مسافرت چی شد؟-

 صادق سری به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت:

این مسافرت هم مثل سفرهای قبلی بود....هیچ تغییری در روحیه ی روشنک ندیدم.....البته تا دلتان بخواهد خودش -

خجالت داد اما دریغ از ذره ای توجه و محبت به من شاید باورتان نشود او حتی حاضر نبود کنار من بخوابد!!!چنان را 

تحقیرم می کرد که انگار من به قصد باج خواهی به سفر آوردمش رفتارش با من آنقدر توهین آمیز بود که من دیگر 

 از خیرش گذشتم.

 مردد پرسیدم:

 ای جهانشاهی؟!از خیر چی گذشتید آق-

 صادق با بی تفاوتی جواب داد:

از خیر درمان روشنک...ارزشش را ندارد....بعد از سیزده سال تازه فهمیدم که آنقدر ها هم که فکر می کردم حفظ -

زندگیم کنار او کار ارزشمندی نیست حاال دیگر برایم مهم نیست که همه بفهمند که شکست خورده ام هیچ آدمی که 
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ده نیست...بگذار همه بدانند که من از یک زن رودست خوردم بگذار همه ی رقبای صادق جهانشاهی بدانند همیشه زن

و بفهمند که کالهی که صد مرد قدر نتوانستند سرم بگذارند یک زن ضعیفه با زرنگی و زیرکی و اعتماد به نفس غلو 

 ست ساخته ی مردان!!شده اش سرم گذاشت.و..کالهی به مراتب بزرگتر و گشادتر از کاله د

پرونده را بستم و کنار میزم انداختم دیگر کاری از دستم ساخته نبود...گند زده بودم این اولین باری بود که به جای 

 اصالح یک رابطه از بیخ و بن متالشی اش کرده بودم.

 صادق از جایش بلند شد و گفتک

س گناه و شکست لبخند بزنید کار شما کمک کردن پرونده ی روشنک را پاره کنید و به جای این همه احسا-

 است....چه فرقی می کند به من یا روشنک.

 با تاسفی آمیخته به بهت سرم را تکان دادم.

 صادق ادامه داد:

مدتی بود که احساس می کردم مثل یک آدم آهنی شده ام....شاید باورتان نشود اما حتی مرگ عزیزترین دوستانم -

حساساتم را به در آورد یا غصه دارم کند من آرامشم را از دست داده بودم ... و برای به آرامش هم نمی توانست ا

رسیدن دنبال راه چاره ای خارج از چارچوب روان و توان مادی خودم بودم من اخیرا به همه چیز فکر می کردم ...به 

و ناگهان ...این جا ... گوشه ی دنج این خودکشی...به مرگ...به اعتیاد....و به هر چیز دیگری که فکر کنید....

مطب....در سکوت و خلوتی که شما داشتید دنبال راه چاره ای برای روشنک می گشتید....من از بیچارگی نجات پیدا 

 کردم.

حق با شماست...در پرونده ی مشاوره ی پیش روی شما اسم من نبود اما این احساس یخ زده ی من بود که زیر نور 

اتاق ترک برداشت و نفس کشید قبول دارم راهکارهای شما نتوانست دردی از روشنک دوا کند اما از البه  آفتاب این

الی حرف هایتان صادق دیگری متولد شد که هنوز می خواست زنده باشد و زندگی کند....بی آنکه به حرف های 

 ت کمی برای یک مشاور است؟!مردم بیندیشد و نگاهشان را تجزیه و تحلیل کند به نظر شما اینها موفقی

 با صدایی که می لرزید گفتم:

 بهبود حال روحی شما دردی از روشنک دوا نمی کند.-

 صادق لبخند به لب و با اطمینان گفت:

غصه ی روشنک را نخورید....روشنک برای هزار سال عمر بدون وقفه اعتماد به نفس و خودپسندی ذخیره دارد -

 بیاید همه ی مردم شهر را متهم به افسردگی و دیوانگی خواهد کرد اما خودش را نه!بهایتا هم اگر به تنگ 

 حرفی برای گفتن باقی نمانده بود لبخند به لب سرم را تکان دادم و گفتم:

 امیدوارم موفق باشید.-

 صادق در را گشود و در حالیکه از الی در بیرون می رفت گفت:

 بابت همه چیز ممنون.-

 بست.و در را 

صدای بسته شدن در که آمد دستم را به میز گرفتم تا نیفتم پاهایم چنان می لرزید که انگار خون در تمام رگ های 

 آن منجمد شده بود همان جا تکیه داده به میز سر خوردم و روی صندلی ول شدم خدایا من چه کار کرده بودم؟!

 بخش دوم
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 فصل نهم

 

 

این عذاب وجدانی که شب و روزم را سیاه کرده بود و امانم را بریده بود بروم دیدن تصمیم گرفتم برای خالصی از 

روشنک و مجبورش کنم که چشم هایش را به روی صادق و حقیقت و اتفاقاتی که در اطرافش در حال وقوع بود باز 

 کند و تا کار از کار نگذشته فکری به حال زندگیش کند.

به تنها شماره ی تلفن ثابتی که گوشه ی آن یادداشت شده بود زنگ زدم.د فاصله پرونده ی روشنک را در آوردم و 

ی میان بوق های ممتد تلفن من فقط در این فکر بودم که چطور با لحن دوستانه و کلمات مناسب خودم را به روشنک 

 م برای همین وقتیمعرفی کنم و راضی اش کنم که یک قرار دوستانه بگذارد تا همدیگر را از نزدیک مالقات کنی

 صدای مردانه ای از آن طرف خط گفت:

شرکت بازرگانی و کشتی رانی دریادار بفرمایید...گوشی از دستم سر خورد و روی میز افتاد.باروم نمی شد که صادق 

ل مزیرکانه هیچ راه دسترسی ای برای یافتن روشنک نگذاشته باشد دور از انتظار بود که او اینقدر محافظه کارانه ع

کرده باشد ناامیدانه گوشی را از روی میز برداشتم و روی تلفن گذاشتم باید راه دیگری پیدا می کردمهقطعا هنوز 

راهی بود...راهی که فکر صادق به آن نرسیده بود الهام را صدا زدم مثل همیشه تروفرز آمد دختر زرنگی بود...اما 

اری که من می خواستم دقیقا خوراک الهام بود و اگر الهام از بیشتر از آنکه منشی خوبی باشد مفتش خوبی بود...ک

 پس ان بر نمی آمد قطعا از دست کس دیگری هم کاری ساخته نبود.

 الهام گفت:

 بامن کاری داشتید خانم دکتر؟-

 با خونسردی گفتم:

 آقای جهانشاهی یادت هست؟!-

 سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد.ادامه دادم:

 تم ببینم آدرس یا شماره تلفن دیگری به جز این شماره ای که این جا نوشتی از او داری یا نه؟!می خواس-

 در حالیکه سرش را به نشانه ی منفی تکان می داد گفت:

آقای جهانشاهی اصرار داشتند که آدرس یا شماره ی تماسی در پرونده شان ثبت نشود این موضوع اینقدر برای -

ز هم خوب در خاطرم مانده.این شماره ای را هم که به ضرب و زور از زبانش بیرون کشیدم من جالب بود که هنو

 بعید می دانم شماره ی خانه اش باشد...یا دروغ گفته....یا شماره ی یکی از گاوداری های اطراف تهران است.

 با خنده گفتم:

اطراف است.....می خواهم بروی در قالب  این شماره ی یک شرکت بازرگانی اسن....اطراف تهران هم نیست همین-

 خانم مارپل و آدرسش را برایم پیدا کنی.

 چشمهایش از شیطنت برق زد.

 به سرعت گفتم:

 ثبت نشده یک راه دیگر پیدا کن. 220شماره و آدرسش در -

 سرخوش به سمت در راه افتاد.
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 با تردید گفتمک

 دست خالی که برنمی گردی؟!-

 اطمینان گفت:پشت به من و با 

 نه... مطمئن باشید.-

فقط به اندازه ی مشاوره ی یک مریض طول کشید تا الهام یک کاغذ سیاه شده را روی میزم بگذارد.کاغذ را داخل 

 کیفم انداختم و منتظر تمام شدن مریض ها شدم.

کت باشد اما شب بود شک داشتم صادق این ساعت شر 0357آخرین مریش را که ویزیت کردم ساعت تقریبا 

 چاره ای نبود....حتی اگر قرار بود این تعقیب و گریز ساعتها وقتم را بگیرد باید خرابکاری ام را جبران می کردم.

 از اتاقم بیرون آمدم و در حالی که از کنار الهام می گذشتم گفتم:

 ممنونم دختر....گل کاشتی.-

 الهام با افتخار گفت:

 نبود.خواهش می کنم...کار سختی -

در را باز کردم و از پله ها سرازیر شدم پایین اما هنوز وسط راه پله ها نرسیده بودم که صدای پاشنه ی کفش های 

 الهام را شنیدم که دوان دوان پایین می امد و داد می زد:

 خانم دکتر....خانم دکتر....-

 من نفس زنان گفتکایستادم و متعجب منتظر رسیدن الهام شدم الهام چند قدم مانده به 

 شب بیشتر نیست. 0خواستم بگویم شرکت االن تعطیل است....سالعت کاریشان تا -

 لبخند روی لبم نقش بست و در حالیکه سپاسگزار نگاهش می کردم گفتم:

ر صپس لطفی بکن...تمام قرارهای فردا را لغو کن....حل مشکل این پرونده برای من حیاتی است.....بقیه می توانند -

 کنند اما این یکی نه...!!!!

 الهام که فضولی اش گل کرده بود گفت:

 می خواهید من هم همراهتان بیایم؟-

 به سمت راه پله های خروجی چرخیدم و گفتمک

 نه....فردا برو مرخصی تشویقی.-

 و از پله ها پایین دویدم.

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

...روزی که هیچ وقت در زندگیم تجربه اش نکرده بودم صبح زود....یک صبحانه روز بعد برای من روز ویژه ای بود

مفصل خوردم و با یک لباس ساده رفتم و به آدرسی که روی کاغذ نوشته بود ساعت ها گذشت تا اینکه باالخره 

ز ا ابهت تر انزدیکی های ظهر سروکله ی صادق پیدا شد....با آن بنز صد و پنجاه میلیون تومانی....بزرگ تر و ب

همیشه به نظر می رسید.سرم را دزدیم و مشغول روزنامه خواندن شدم صادق از کنارم گذشت و با یک بوق وارد 

پارکینگ شد معلوم بود که نگهبان صادق را خوب می شناسد میله ی حفاظت پارکینگ که پایین آمد روزنامه را 

له ام سر رفت و گرسنه ام شد فکر اینکه شاید تا شب مچاله کردم و خیره شدم به در چند ساعتی که گذشت حوص

صادق از آن غار تاریک بیرون نیاید و من را اینجا پشت در منتظر بگذارد داشت دیوانه ام می کرد...از اول هم می 
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دانستم که تعقیب آدمی مثل او با این همه مشغله ی کاری و آن محیط گرم و دلچسب خانوادگی نباید کار آسانی 

 اما مطلقا به عالفی و انتظار کشیدن های طوالنی مدتش فکر نکرده بودم.باشد 

داشتم با خودم کلنجار می رفتم که ناگهان صادق از پارکینگ بیرون آمد و مثل باد از کنارم گذشت چنان دستپاچه 

دم یکه سعی می کرشده بودم که دنده و کالچ را گم کرده بودم با هزار بدبختی خودم را رساندم پشت صادق و در حال

 مستقیم در دایره ی دیدش نباشم شروع کردم به تعقیبش!

 حس ششم زنانه ام می گفت:

ان مرد گرسنه است و یک مرد گرسنه فقط جایی می رود که از آن بوی غذا بیاید بنابراین به احتمال قوی مقصد "

ه گمش نکنم.تعقیب کردم ماشین بعدی صادق جایی نمی توانست باشد جز خانه!برای همین خیلی سعی کردم ک

برویی مثل بنز با راننده ی ماهری مثل صادق برای آدم ناشی مثل من کار آسانی نبود اما من داشتم همه ی مهارتم را 

به کار می بستم تا ازن بازی بازنده بیرون نیایم هر چه صادق به شمال شهر نزدیکتر می شد من هیجان زده تر می 

 داشتم که از بوی گوشت لخم به وجد آمده و فقط منتظر است تا با یک جهش شکارش کند. شدم...حال گربه ای را

اما صادق به جای خانه جلوی یک رستوران ایستاد و لخ لخ کنان رفت داخل چاره ای نداشتم....رفتن داخل آن 

تر از  ستورانی که کمی پایینرستوران و سفارش غذا احمقانه ترین کار ممکن بود بنابراین از ماشین پیاده شدم و از ر

رستوران صادق بود یک ساندویچ برای خودم خریدم و در حالیکه با چشم در رستوران را می پاییدم شروع کردم به 

گاز زدن ساندویچم.دیگر داشت چرتم می گرفت که باالخره صادق از رستوران امد بیرون و سوار بنز مشکی رنگش 

شب کجاها که نرفت و چند بار پیاده و سوار  22....فقط خدا می داند که تا ساعت دوباره دوره افتاد دور خیابان ها

نشد!کم آورده بودم...کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم این مرد اصال قرار نیست امشب برود خانه که بوش 

 نوبی شمالی به سمتآشنایی به مشامم خورد ... صادق داشت از مرکزی ترین نقطه ی شهر به واسطه ی اتوبان های ج

 باال می رفت....رسالت....حقانی....مدرس.... صدر و ....باالخره میدان نوبنیاد.

نفس راحتی کشیدم حاال دیگر مطمئن بودم که تا خانه ی صادق و روشنک فاصله ی زیادی ندارم سرعتم را آهسته 

گذشتم وقتی صادق جلوی یکی از  کردم و با حوصله و تاخیر پشت سر صادق از کوچه پس کوچهخ های فرمانیه

بلندترین برج های فرمانیه ایستاد و بی وقفه از جلوی نگهبانی گذشت مطمئن شدم که خانه اش را پیدا کردمه ام 

سرم را باال کردم و به طبقه ی آخر برج نگاهی انداختم برج آنقدر بلند بود که پنت هاوس آن را به سختی می شد 

 می شد فهمید که هیچ چراغی در ان روشن نیست. دید....اما حتی از دور هم

سرم رای که پایین آوردم نگهبان هنوز در حال تعظیم کردن به صادق بود....به صادقی که مدتها بود از پیش 

 چشمانش گذشته بود و شاید حتی او را ندیده بود!!!

م به روشنک کمک کنم حتی اگر در ماشین را سرو ته کردم و برگشتم خانه من در تصمیم مصر بودم....می خواست

 محق بودن صادق مطمئن بود.

 بخش دوم 

 فصل دهم

 قسمت اول
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 نگهبان نگاهی به سر و وضع من کرد و گفت:

خانم جهانشاهی زیاد آدم معاشرتی نیستند....خیلی کم مهمان می پذیرند و معموال هم به من سفارش می کنند که -

ما از اقوامشان هستید یا دوستانشان؟خانم جهانشاهی هیچ حرفی در مورد آمدن شما به کسی مزاحمشان نشود....ش

 من نزدند.

 کارتم را در آوردم و نشانش دادم....نمی دانم سواد داشت یا نه برای همین شمرده گفتم:

با خانم روشنک گلی نبوی هستم....مشاور و روانشناس....من از طرف آقای جهانشاهی مامورم و معذور تا امروز -

 جهانشاهی یک گفت و گوی دوستانه ی پزشکی داشته باشم.

 نگهبان در حالیکه مات و مبهوت مرا نگاه می کرد با تردید گفت:

 اما آقای جهانشاهی در مورد آمدن شما به من حرفی نزدند!-

 بی وقفه گفتم:

ر کار نباشه تا خانم بویی از ماجرا نبرند.آقای بله این خواست خود آقای جهانشاهی بود که هیچ گونه هماهنگی ای د-

 جهانشاهی هم مثل شما معتقد است که اگر خانم بفهمند محال است بپذیرند...

 نگهبان همچنان که با دودلی به من نگاه می کرد گفت:

 راه را که بلدید؟-

 گفتمک

 بله...طبقه ی اخر!!-

 دوباره پرسید:

 را بزنید؟ می دانید کدام دگمه ی آسانسور-

 با خنده گفتم:

 خوب حتما دگمه ی طبقه ی آخر را...-

 از جایش بلند شد و در حالیکه جلوتر از من قدم بر می داشت گفتک

 بفرمایید....-

درست نفهمیدم چرا نگاهبان دنبالم راه افتاد اما خوشحال شدم هر چند تا آسانسور راه زیادی نبود اما برای پرسیدن 

 ی بود.با طمانینه گفتم:چند سوال کاف

 آقای نگهبان...میانه ی خانم جهانشاهی با آقای جهانشاهی چطور است؟!-

 جوابی نیامد دوباره پرسیدمک

 دعوا و مرافعه که ندارند؟دارند؟-

 جلوی در آسانسور ایستاد و در حالیکه پشت به من چند دکمه را فشار می داد گفت:

 ر سوالی که داشتید از خودشان بپرسید.وقتی خانم جهانشاهی را دیدید ه-

 و از جلوی آسانسور کنار رفت.

جا خوردم اما خودم را نباختم وارد آسانسور شدم و پشت به نگهبان به خودم درون آئینه نگاهی انداختم نگهبان در 

یا من به خاطر آسانسور را رها کرد و آسانسور به چشم بر هم زدنی راه افتاد نمی دانم واقعا خیلی طول کشید 
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اضطرابم زمان را کشدار احساس می کردم باالخره آسانسور ایستاد...در را باز کردم و تلو تلو خوران خودم را به در 

بزرگ دو لنگه ای رساندم که با همه ی عظمت و شکوهش به من دهن کجی می کرد.می خواستم زنگ بزنم اما 

افتاده بود که نمی توانستم از جلوی در کنار رفتم و روی زمین کنار اینقدر دچار سرگیجه شده بودم و نفسم به شماره 

در نشستم...باید اول آرامش خودم را حفظ می کردم بعد به عنوان یک روانشناس وارد حریم روح و روان یک آدم 

م را تدیگری می شدم کمی که گذشت حالم بهتر شد و لرزش دستانم افتاد از جایم بلند شدم خودم را تکاندم و دس

روی زنگ گذاشتم تا فشار بدهم... اما قبل از آنکه دستم به زنگ فشاری وارد کند دست مردانه ای مچم را 

گرفت.....باور نمی کردم...دست ها دست های صادق بودند این را از حلقه ی دستش فهمیدم به سرعت چرخید و 

 دا کردن اصوات بی معنی مثل...اُ...اَ....اِ....چ....م....مثل آدمی که از اول الال مادرزاد بوده با لکنت شروع کردم به ا

 صادق گفت:

 اگر می دانستم اینقدر مشتاق دیدار روشنک هستید خودم ترتیب آشنایی تان را می دادم.-

 نمی توانستم حرفی بزنم با همان لحن گفت:

 زحمتتان قابل تقدیر است.-

 انداختم. مردد به پشت سرم و به در باز آسانسور نگاهی

 صادق در حالی که رد نگاه مرا دنبال می کرد ادامه داد:

 نه...حیف است حاال که تا اینجا اومدید به خانه یجایزه نرسیده مار نیشتان بزند...-

 و با کشیدن یک کارت در را باز کرد.

امال ر را با کف دستش کاز لحن صدایش نمی شد چیزی فهمید نمی شد فهمید عصبانی است یا دلخور یا بی تفاوت.د

 باز کرد و با اشاره ی دست گفت:

 بفرمایید...خواهش می کنم.-

 با دقم هایی لرزان وارد شدم خم شدم تا کفش هایم را در بیاورم اما صادق گفت:

 الزم نیست....بفرمایید.-

و این پا و آن پا کردن های حال آدمی را داشتم که وارد سر زمین نا شناخته ای شده صادق که حوصله اش از تردید 

 من سر رفته بود از کنارم گذشت و در حالیکه از پله های کنار سالن باال می رفت گفت:

 بفرماییددد بنشینید...چی میل دارید؟...شربت؟....آب میوه؟...چای یا قهوه؟....-

 به زحمت گفتم:

 من فقط آمده ام روشنک را ببینم.-

 فریاد گفت:سری با تاسف تکان داد و با 

 روشنک ... روشنک....بیا مهمان داریم!روشنک...روشنک....-

صدایش لحظه به لحظه اوج می گکرفت و در فضای وسیع اطرافمان می پیچید هر آن توقع داشتم صدای قدم های 

از داخل  روشنک صدای فریادهای بلند صادق را قطع کند اما خبری نبود....صادق از پله ها پایین آمد و در حالیکه

 سینی یک لیوان شربت روی میز مقابل من می گذاشت با تمسخر گفت:

 ساعت چند است؟-

 با شرمندگی نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:
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 صبح. 5/22-

 صادق روی مبلی مقابل من نشست و در حالیکه شربتش را هم می زد گفتک

مده اید...روشنک این ساعت در هزاره ی اول خواب روزانه زود آمده اید...یا نه بهتر است بگویم کامال بی موقع آ-

اش به سر می برد و در این حالت اگر دنیا را آب ببرد روشنک را خواب خواهد برد وقتی روشنک خواب شما حتی با 

 صدای صور اسرافیل هم نمی توانید بیدارش کنید چه برسه به صدای زنگ!!!

 بخش دوم

 فصل دهم

 قسمت دوم

 

 

 

 

 

 

 متحیر نگاهش کردم ادامه داد:

حرف هایم را باور نکردید...نه؟!آمدید تا ناجی افسانه ای روشنک باشید...آمدید تا به داد همجنستان برسید و پوزه -

 ی یک مرد خائن کثیف را به خاک بمالید...

 سرم را پایین انداختم.

 فت و گفت:از جایش بلند شد و بی رودر بایستی و اجازه بازویم را گر

همراه من بیایید خانم....مگر نمی خواهید حقیقت را بدانید؟...من حقیقت را نشانتان میدهم تا با چشم خودتان آن را -

 ببینید!

بازویم را از دستش بیرون کشیدم و دنبال قدم های بلندش راه افتادم سمت راست پله های دو قلویی که در دو طرف 

ود آشپزخانه قرار داشت...آشپزخانه که چه عرض کنم مجموعه ی شکیلی از انواع سالن بیضی شکل قرار گرفته ب

وسایل و امکانات تهیه و پخت غذاهای ایرانی و فرنگی!!!همان طور که محو دکور ایتالیایی آشپزخانه شده بودم صادق 

 گفت:

 ما این است.می بینید...این جا هیچ چیز برای پخت یک غذای لذیذ خانگی کم نیست...اما غذای -

و ظرف غذاخوری یک بار مصرف را باال گرفت پس مانده ی غذاها از داخل ظرف بیرون ریخت و بوی تعفن غذای 

مانده فضای آشپزخانه را پر کرد نگاهم را از ظرف به صورت صادق چرخید صادق بی آنکه پلک بزند با یک حرکت 

 در یخچال را باز کرد و گفت:

از حضور یک زن می بینید؟...من که نمی بینم...نه غذای پس مانده ی دیروز...نه  شما در این یخچال اثری-

 پریروز...نه یک سبد میوه ی شسته شده...و نه حتی یک پارچ آب!!

شرمنده شدم....نه به خاطر خودم بلکه به خاطر آنچه روشنک کرده بود و حسرت خوردم نه به روشنک که به همه ی 

 فرصت های از دست رفته.
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با تاسف از آشپزخانه خارج شدم...می خواستم کیفم را بردارم و برگردم...نه فقط به خاطر اینکه روشنک غذا نمی 

پخت یا تا لنگ ظهر می خوابید....نه.... بلکه به خاطر اینکه ناگهان به حسی رسیدم که دیگر بابت آنچه گفته بودم 

 عذاب وجدان نداشتم.

 ون آمد و گفت:صادق پشت سرم از آشپزخانه بیر

 صبر کنید خانم....تا آن جا که یادم می آید آمده بودید روشنک را ببینید...بهتر است دست خالی برنگردید.-

از پله های کناری سالن باال رفت.دنبال صادق از پله های پیچ در پیچ باال رفتم و دو طبقه باالتر از سالن پشت یک در 

ودش کنار در ایستاد اما چشمان من به جای آنکه دنبال روشنک بگردد محو بسته ایستادم.صادق در را گشود و خ

سرویس خواب سلطنتی و چیدمان رویایی اتاق خواب شد.تا به حال این همه شکوه و زیبایی را یک جا ندیده 

 بودم...حتی ال به الی صفحات ژرنال های اروپایی!!!

 صادق با تاسف گفت:

 مچاله شده؟!...انگار همه ی دنیا هیوالیی است که می خواهد ببلعدش!!می بینید چطور زیر مالفه اش -

 چشمانم از وسایل اتاق به سمت هیکل مچاله شده ای افتاد که پشت به من روی تخت دراز کشیده بود.صادق گفت:

یمه عمر ن نترسید ... بروید جلو و نگاهش کنید...حتی صدایش بزنید و تکانش بدهید...محال است بیدار شود...تا-

 داروها تمام نشود روشنک از خواب نازنینش بیدار نخواهد شد...

 همان طور که ساکت گوشه ی اتاق ایستاده بودم سرم را به نشانه ی نفی تکان دادم صادق پوزخند به لب گفت:

یش امگر نیامده بودید به دادش برسید؟پس چی شد؟!...کمی شجاعت به خرج بدهید و بیدارش کنید!پایین پ-

بنشینید و سر در گریبان از ظلم و جور مردان بی عاطفه ی این زمانه برای عیب هایش سرپوش بسازید...من هم 

چشمم را روی این قرص های رنگ و وارنگی که کنار تختش می بینید می بندم و به گناهم اقرار می کنم....اقرار می 

 نهانم تصمیم گرفتم فکری به حال بدبختی هایم بکنم...اقرارکنم به این که از این زندگی فالکت بار خسته شدم و در 

 می کنم به اینکه فقط فکر کردم که فکری به حال خودم بکنم....فقط فکر کردم گناهی از این بزرگتر سراغ دارید؟!

با  ایمعقب عقب از اتاق خارج شدم بعد چرخیدم و دوان دوان از پله ها پایین رفتم....صدای برخورد پاشنه ی کفش ه

پارکت های کف زمین تنها صدایی بود که در آن خانه ی ساکت و بی روح می پیچید اما جلوی در که رسیدم این 

 صدای فریاد صادق بود که در امتداد صدای کفش های من سکوت خانه را می شکست.

 با پرخاش گفت:

ی چنین کاری را دادید؟...ادب و شعور خجالت آور است خانم دکتر...خجالت آور است....چطور به خودتان اجازه -

اجتماعی تان را چه کار کردید؟من نمی فهمم مگر دایره ی اختیارات شما چقدر بود که خودتان را محق دیدید که 

 آدرس خانه ی من را بدزدید و مخفیانه وارد حریم زندگی خصوصی من بشوید؟!

 بلعد اما خم به ابرو نیاوردم...با قاطعیت گفتم:از شدت شرمندگی دلم می خواست زمین دهن باز کند و مرا ب

در تصمیمی که شما برای زندگی تان گرفته اید کسی جز من مقصر نیست....شما مرد سر به راه و متعهدی بودید -

این من بودم که با حرف های نپخته ام باعث شدم که شما به مسائلی فکر کنید که پیش از این هیچ وقت به ذهنتان 

نکرده بود...این راهکارهای احمقانه ی من بود که آتش زیر خاکستر غریزه و احساس شما را روشن کرد خطور هم 

 و برای فرار از وضعیت موجود ساده ترین راه ممکن را پیش پایتان گذاشت!

 صادق با نفرت سرش را چرخاند.
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 ادامه دادم:

برایتان به دنبال جفت مناسب بگردم چون هرگز  از من توقع نداشته باشید با شما همدردی کنم و هلهله کشان-

چنین کاری را نخواهم کرد...من درکتان می کنم اما این مطلقا به این معنی نیست که با راهی که انتخاب کرده اید 

موافقم هیچ زنی از خراب شدن خانه ی امن و آسایش هم جنسش راضی و خشنود نمی شود مگر آنکه بیمار باشد و 

 ده و نیستم.من بیمار نبو

 صادق از پله ها پایین آمد.

 با صدایی که می لرزید گفتم:

به ویرانی کشیدن یک زندگی گناه کمی نیست و من از عاقبت این گناه سخت می ترسم قبول دارم که دزدیدن -

من  کشیده شدنآدرس خانه تان کار درستی نبود اما من راهی به جز این نداشتم....هر اشتباهی تاوانی دارد و به گند 

 تاوان نسنجیده حرف زدنم بود!

 حاال صادق به من رسیده بود.روبه رویم ایستاد و در حالیکه چشم در چشم به من نگاه می کرد گفت:

کار خوبی نکردید خانم....شریک دزد و رفیق قافله بودن شرافتمندانه نیست...این حرف ها هم دردی از شما دوا -

 الی تر از آن است که از گل آلود کردن آب آن نفعی ببرید!نمی کند...این رودخانه خ

 با صدایی که به زحمت به گوش می رسید گفتم:

 من فقط می خواستم کمکی کرده باشم...-

 در حالیکه کارت را به کناره ی در می کشید در را باز کرد و گفت:

 است. کمک کردن به کسی که از شما تقاضای کمک نکرده حمایت نیست جنایت-

سرم را پایین انداختم و از خانه خارج شدم پشت سرم در با صدای دردناکی به هم کوبیده شد.بی آنکه به پشت سرم 

نگاه کنم در آسانسور را باز کردم دکمه ی پارکینگ را فشار دادم فقط چند لحظه طول کشید تا آسانسور به پارکینگ 

و در حالیکه سر افکنده و نادم از پارکینگ خارج می شدم به نگهبان  رسید....فقط چند لحظه.در آسانسور را باز کردم

خیره شدم نگهبان به محض اینکه چشمش به من افتاد نگاهش را از من دزدید و شروع کرد به خاراندن پشتش با 

 لحنی که سعی می کردم آرام باشد پرسیدم:

 شما به آقای جهانشاهی زنگ زدید که بیایند؟!-

 رش را خم کرده بود پشت گردنش را می خاراند گفت:همان طور که س

من شما را نمی شناسم اما روزی چند بار چشمم به چشم آقای جهانشاهی می افتد شما از اینجا که بروید دیگر کسی -

 رنگتان را نمی بیند اما من اینجا ماندگارم و باید جوابگو باشم.

 لبخند به لب گفتم:

 با هلی کوپتر آمدند؟-

 حالیکه دگمه ی صدای تلویزیونش را می پیچاند گفت:در 

آقای جهانشاهی فقط چند دقیقه قبل از شما از در خارج شده بودند...فکر کنم هنوز به سر کوچه هم نرسیده بودند -

 که من زنگ زدم.

س می پچیزی برای گفتن نداشتم نگهبان تقصیری نداشت...این من بودم که داشتم تاوان اشتباهات مکررم را 

 دادم...فقط من!!
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 بخش دوم

 فصل یازدهم

 قسمت اول

 

 

شش هفت ماهی که گذشت همه چیز به بوته ی فراموشی سپرده شد و وقتی صاحب ملکی که مطب را از او اجاره 

کرده بودم پایش را کرد توی یک کفش که مطب را برای پسرم احتیاج دارم در خاطر من نه خاطره ای از آقای 

مانده بود نه از روشنک و نه از جالل و جبروت آن پنت هاوس تاریک که مثل یک ببر خوش خط و خال  جهانشاهی

 در تاریکی فقط چشم هایش می درخشید.

از سر ناچاری بود که افتادم دنبال یک جای دیگر...منطقم حکم می کرد که دنبال جایی بگردم که با آدرس قبلی 

مین اول رفتم سراغ مجتمع هایی که درست در اطراف مطب بودند پیدا کردن فاصله ی زیادی نداشته باشد برای ه

یک جای مناسب در ساختمان های پزشکان اطراف اولویت اولم بود اما همه ی این ساختمان ها یا جای خالی نداشتند 

باال  حل مطب قبلییا برای مطب روانپزشکی محل مناسبی نبودند عاقبت خیابان به خیابان و چهارراه به چهارراه از م

 می رفتم و دنبال جای مناسبی بودم که رسیدم جلوی در ورودی یک برج آشنا.

این جا را خوب می شناختم هنوز آنقدر پیر و فراموشکار نشده بودم که خاطره ی هفت ماه پیش از خاطرم پاک شده 

 قش بست دربان جلوی در پرسید:باشد نا خواسته ایستادم و به ساختمان نگاه کردم لبخند تلخی روی لبهایم ن

 کاری داشتید خانم؟-

 نمی دانم جرا اما ناخواسته و بی اراده گفتم:

 عذر می خواهم....می خواستم ببینم اینجا کسی واحدی را برای اجاره یا رهن نگذاشته؟!-

 نگهبان بی وقفه پرسید:

 از طرف کدوم بنگاه آمده اید؟-

 ادقانه جواب دادم:جا خوردم اما خودم را نباختم ص

از طرف هیچ بنگاهی نیامده ام مطب من چند خیابان پایین تر از اینجاست من دنبال جایی می گردم که به مطب -

 قبلی ام نزدیک باشد گفتم شاید اینجا....هنوز واحد خالی ای مانده باشد!

 پیرمرد سری تکان داد و در همان حال گفت:

سالنشان کوچک  22و  20بیست از دو تا واحد دیگر مناسب تر است واحدهای اگر برای مطب می خواهید واحد -

 تر است اما به جایش یک اتاق اضافی دارند که فکر نکنم به کار شما بیاید.

 متعجب به پیرمرد نگاه کردم.

الی سرش ای باپیرمرد که آدم با تجربه ای به نظر می رسید در حالیکه زیر چشمی من را می پایید با دست به تابلو ه

 اشاره کرد و گفت:

 خانم دکتر الهی و آقای دکتر رزاقی هم طبقات زوج را انتخاب کرده اند....-

 لبخند به لب گفتم:
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خوب حاال چطور می شود این واحد بیست را دید؟راجع به قیمتش باید با چه کسی صحبت کرد؟!صاحب ملک را -

 کجا می شود پیدا کرد؟

 یب هایش را زیرورو می کرد گفت:پیرمرد همانطور که ج

جواب همه ی این سوال ها مثل این کلید )و کلید را مقابل چشمان من گرفت(پیش من است.علی ایحال بیا برویم -

 واحد را ببینیم تا بعد...

یستاد ادنبال پیرمرد راه افتادم...دکمه ی آسانسور را زد و پشت به من رو به در ایستاد آسانسور که در طبقه ی هفت 

پیرمرد در را باز کرد و جلوتر از من از آسانسور بیرون آمد کلید را داخل قفل چرخاند و در حالیکه وارد ساختمان 

 می شد گفت:

 بفرمایید....ظاهر و باطن همین است...-

سب و ر منابا شعف نگاهی به اطراف انداختم....حق با پیرمرد بود برای مطب جای مناسبی بود سالن بزرگ....اتاق کا

 مهیا.....سرویس بهداشتی و ... از همه مهم تر نورگیر و دلباز.رو به پیرمرد کردم و با مهربانی گفتم:

 حق با شما بود....پسندیدم...حاال می رسیم به قیمت....شما می دانید صاحب ملک را کجا می شود دید؟!-

 پیرمرد در حالی که جلوتر از من از در خارج می شد گفت:

 رتیبش را می دهم.ت-

 در غیاب پیرمرد نگاه اجمالی دیگری به مطب انداختم و جای هر چیزی را در ذهنم تصور کردم.

عالی بود...بر ای مطب روانپزشکی محشر بود....حتی رنگش هم رنگ مناسبی بود...اگر چند تابلو به در و دیوار می 

 زدم حتی خودم را هم افسون می کرد.

باز کرد و یااهلل کنان آمد داخل فکر کردم برگشته تا شماره ی صاحب ملک را بدهد ولی پیرمرد با  پیرمرد الی در را

خود صاحب ملک برگشته بود....با آقای جهانشاهی هر دو به وضوح از دیدن هم جا خورده بودیم....مثل دوتا آدم 

 برق گرفته زل زده بودیم به هم و نمی توانستیم لب از لب باز کنیم.

 قبت صادق گفت:عا

 به به...خانم دکتر....اینطرفها...!؟-

 پیرمرد که هاج و واج مونده بود گفتک

 شما خانم دکتر را می شناسید؟-

 آقای جهانشاهی سری به نشانه ی تایید تکان داد و با پوزخند گفت:

 بله ... آن هم چه جور....-

 پیرمرد نگهبان با تعجب گفت:

 ی دانست که این واحد مال شماست؟پس چطور خانم دکتر نم-

 صادق با جذبه ای مردانه گفت:

 برو به کارت برس اسماعیل...الزم شد صدایت می زنم.-

مش اسماعیل لخ لخ کنان از در بیرون رفت.صدای کشیده شدن پاشنه ی کفشش روی زمین شبیه کشیدن سوهان به 

 ه بود.ناخن بود نگاه صادق به قدم های مش اسماعیل ثابت ماند

 در حالیکه آب دهانم را قورت می دادم به زحمت گفتم:
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من واقعا نمی دانستم این واحد مال شماست حقیقتش رو بخواهید من تا هفته ی دیگر مطب قبلی را تخیله می -

ر دکنم...دنبال جایی می گشتم که حتی المقدور به جای قبلی ام نزدیک باشد که ناخواسته سر از اینجا و واحد شما 

 آوردم.

 بخش دوم

 فصل یازدهم

 قسمت دوم

 

 

 صادق سرش را چرخاند و نگاهم کرد از نگاه خشک و جدیش نمی شد چیزی فهمید.

 متاسف گفتم:

راستش من از اینجا خیلی خوشم آمده بود...برای نوع کار من جای مناسبی بود ولی با اوضاع پیش آمده فکر کنم -

 رش بگذرم.مصلحت بر این باشد که از خی

 بعد بی اراده و با حسرت نگاهی به اطراف انداختم و از در خارج شدم.

حالم بدجوری گرفته شده بود...نمی دانم چه مرگم شده بود...عین بچه ها که به یک اسباب بازی بند می کنند دلم 

لوار پارکینگ برایش پیش مطب مانده بود از در که آمدم بیرون نگهبان سرش را از پنجره ی اتاقکی که وسط ب

 ساخته بودند بیرون آورد و پرسید:

 به توافق رسیدید خانم دکتر؟-

جوابش را ندادم....بارانی ام را محکم تر دور تنم پیچیدم و با قدم های بلند به سمت ماشینم دویدم که آن طرف 

های زرد و قرمز درخاتان را از خیابان پارک کرده بودم خوب یادم هست که آخر مهر ماه بود و باد سرد چنان برگ 

شاخه ها می چید و روی زمین می ریخت که خاطر آدمی ناخواسته در حزن همه ی از دست داده های زندگیش می 

 گرفت.

ماشین را روشن کردم و بی هدف دور زدم دلم بدجوری گرفته بود دیگر حتی حوصله نداشتم دنبال جایی بگردم 

م که مورد توهین قرار گرفته در صورتی که صادق یک کالم هم به زبان نیاورده بود نمی دانم چرا حال آدمی را داشت

عجیب هوای گریه داشتم شاید برای همین بود که سر از امامزاده علی اکبر در آوردم به خودم که آمدم گوشه ی 

 امامزاده نشسته بودم و تکیه داده به دیوار بی صدا اشک می ریختم.

کرده بود اما وضو نداشتم کتاب مفاتیح را از طاقچه برداشتم و بی هدف گشودم جمالت دعای دلم هوای نماز حاجت 

 )یا من تحل اما هادی علیه السالم( پیش چشمانم رقصید زیر لب زمزمه کردم:

 

 

 ای خدایی که گره همه ی ناگواری های عالم به دست او گشایش می یابد...

 ه اذن او آسان می گردد....ای خدایی که همه ی سختی های جهان ب

 از آنکه گذشتن از غم و اندوه و رسیدن به حقیقت شادی و شادکامی فقط به خواست او مکمل می گردد.

 ای خدایی که همه ی مشکالت عالم پیش قدرتش رام می گردد...
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ی شود مگر به فرمان ای خدایی که هیچ حاجتی روا نمی گردد مگر به استجابت او و هیچ درد و پریشانی ای رفع نم

 او...

جمالت دعا با حسی عجیب در وجودم رخنه می کرد و طنینش در اعماق روحم نفوذ می کرد.گویی آنچه را زمزمه می 

کردم نه با گوش تنم که با گوش طینت خدایی ام می شنیدم دلم شکسته بود و احساس کردم که با این دل شکسته 

 از همیشه به خدا نزدیک ترم.

اجت خواستن که رسید چشمانم را بستم و از ته دل فقط یک آرزو کردم....آرزویی که پس از بر زبان وقت ح

آوردنش خودم هم حیرت زده شدم پرده ها و حجاب ها کنار رفته بود و من در آئینه ی روحم خود حقیقی ام را می 

 دیدم.

دای خودم طلب می کردم...نمی توانستم بفهمم حیرت زده شده بودم...باور نمی کردم آنچه را داشتم عاجزانه از خ

حجم وسیع بی کسی کجای روزمرگی این زندگی بی رحم روحم را چنین تسخیر کرده بود که تنها حاجت دنیای ام 

 شده بود شکستن دیوارهای بلند این غار تنهایی!

م بودم که با سگرمه ی زنی که همین طور حیرت زده و پریشان به ضریح امامزاده خیره مانده بودم و سردرگم احوال

 کنارم نشسته بود مثل آدمی که از خوابی می پرد به خودم آمدم....برگشتم و به زن نگاه کردم...با مهربانی گفت:

 صورتت نور عجیبی دارد به دلم افتاده امشب حاجت روا از این در بیرون می روی...برای من هم دعا کن!-

 لیکه از جایش بلند می شد گفت:مستاصل سرم را تکان دادم در حا

بعضی وقتها نگاه خدا به بنده اش آنقدر نافذ است که تاللو نورش در صورت بنده اش پیداست....مثل سایه که از -

 برکت حضور خورشید هویداست.

 بی تامل گفتم:

شنیدن خواسته های  هر وقت خواستم از خدا چیزی بخواهم با خودم فکر کردم که خدا مهم تر از آن است که برای-

کودکانه و بی ارش من فرصت داشته باشد همیشه خودم را یک قطره دیدم البه الی عظمت و گستره ی نظام هستی 

 که هرگز دیده و شنیده نمی شود.

 زن گفت:

 خدا را کجا دیدی که دیده و شنیده شدنت را محتاج معجزه دیدی؟!-

 آهسته گفتم:

کنم مثل این برگ های پاییزی بی پناه رها شده ام و کسی دلش به حالم نمی حال خوبی ندارم...احساس می -

سوزد...هر کس می رسد لگدمالم میکند و بی تفاوت از کنارم می گذرد.بی کسی و تنهایی خوره ی روحم شده...نه 

 پدری....نه مادری....نه همسری....انگار حتی خدا هم دلش به حال من نمی سوزد.

 اد:زن شمرده جواب د

وقتی از خدا دور می شوی در حقیقت از خودت دور می شوی برای همین است که اینقدر دلتنگ می شوی....آشنای -

همه ی ما فقط خداست...بی نظر لطف خدا حتی آشناترین آدمها هم غریبه اند...تو خدا را برای خودت نگه دار خدا 

 دنیایت را با بنده های خوبش آذین می کند.

 زانویم گذاشتم و از ته دل گفتم: سرم را روی
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خدایا ... تنهایی بس است ... خسته شدم از شنیدن دردهای دیگران و سرگذاشتن روی بالش غصه های خودم پناهم -

 ده و همه کسم شو تا نپوسم و نمیرم در گوشه ی عزلت و تنهایی ام.

 بخش دوم

 فصل دوازدهم

 

 

 

 

 

آگهی های روزنامه ی همشهری را زیرورو می کردم.تا پایان قرار داد فقط چهار  وقتی صادق تلفن زد دقیقا داشتم

 روز دیگر مانده بود و من هنوز جایی را پیدا نکرده بودم.

 اول نشناختمش...اما وقتی گفت که جهانشاهی هستن ناخواسته نفسم به شماره افتاد با تته پته گفتم:

 اهلل...سالم جناب جهانشاهی...خوب هستید الحمد-

 کوتاه گفت:

 متشکرم.-

 دوباره با دستپاچگی گفتم:

 روشنک خانم چطورند؟!...بهترند؟-

 جوابی نداد خودم فهمیدم که چه سوال احمقانه ای کرده ام برای همین ساکت شدم.

 دو طرف خط سکوت شده بود...باالخره صادق گفت:

 آماده کند فکر می کنم برای پس فردا صبح آماده باشد.را برایتان تمیز و  27من به مش اسماعیل گفتم واحد -

 الل شده بودم...صدای صادق با جذبه و محکم دوباره در گوشی پیچید که گفت:

 البته اگر هنوز جایی را پیدا نکرده اید!-

 به زحمت مثل آدمهایی که تازه زبان باز کرده اند گفتم:

 نه...نه...هنوز جایی را پیدا نکرده ام.-

 وتاه جواب دادکک

 بسیار خوب...کلید را از مش اسماعیل بگیرید...نوشتن قرارداد هم بماند برای روز سه شنبه...بعد از ظهر...-

 با لکنت گفتم:

 واقعا ممنونم...خیلی...خیلی لطف کردید.-

 اما هنوز جمله ام به فعل نرسیده بود که صدای بوق آزاد در گوشم پیچید.

گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم خدا درست به موقع به دادم رسیده بود...آن هم به وسیله ی گوشی را سر جایش 

 آدمی که اصال فکرش را نمی کردم.

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

وقتی مطب جدید فوق العاده تر از آنکه در خیالم تصور کرده بودم از کار در آمد نفس راحتی کشیدم حاال فقط مانده 

جهانشاهی می بستم که بابت آن هم زیاد دلهره نداشتم با خودم فکر می کردم ثروت  بود قرار دادی که باید با



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ای بر بالینسایه 

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

 

5 0  

 

جهانشاهی بیشتر از آن است که بخواهد سر پول با من چانه بزند...ته دلم قرص بود که با مبلغ پیشنهادی من کنار 

 خواهد آمد و بعد از آن هم منم منم زدن حیثیتش را خدشه دار نخواهد کرد.

ه شد از صبح منتظر بودم صادق آدم بی نظمی بود و از تنها چیزی که بویی نبرده بود وقت شناسی سه شنبه ک

 4بعد از ظهر روز سه شنبه  4بود.برای همین من حتی احتمال می دادم که اصال نیاید...اما آمد درست سر ساعت 

 آبان ماه...

مراجعه کننده روی آن می نشست ایستاد کنار  آمد و به جای نشستن روی صندلی ای که توی مطب قبلی به عنوان

میزم نمی دانم چرا ولی همین تفاوت ته دلم را لرزاند.نگاهش کردم...با آقای جهانشاهی هفت ماه پیش فرق زیادی 

 نکرده بود....فقط فروتن تر به نظر می رسید و آرام تر.

ی دادم و گیج نمی شدم اما صادق از همان من هیچوقت در مقابل کسی دستپاچه نمی شدم...آرامشم را از دست نم

نخستین دیدار چنان مرا تحت تاثیر شخصیت عجیب و مرموزش قرار داده بود که در مقابلش حتی جرات نمی کردم 

 دهانم را باز کنم و جمالت ساده و متداول شروع یک مکالمه ی عادی را به زبان بیاورم.

 د می شدم محترمانه گفتم:عاقبت...در حالیکه از جایم به احترامش بلن

 سالم جناب جهانشاهی...وظیفه ی من بود که خدمت برسم...شرمنده ام کردید...-

 همان طور که به سنگ های صورتی کف نگاه می کرد گفت:

اصال تمیز نشده...می دانستم کارگر جماعت را اگر به حال خودش بگذاری یک لیوان آب پر نمی کند خودش -

 بخورد!

 ر که ایستاده خشکم زده بود گفتم:همان طو

اما من راضی ام...به نظر من خیلی هم خوب تمیز شده...به هر حال دست شما درد نکند...کارم خیلی جلو -

 افتاد....همینم مانده بود البهالی این همه بدبختی بیفتم دنبال کارگر و جارو و تی!

وشه ی لبش می رقصید که سعی داشت پنهانش کند...به صادق سرش را باال کرد و نگاهم کرد...لبخند کشداری گ

 زحمت جواب داد:

 منظور من نظافت سنگها نبود....من داشتم از کار سنگ کار ایراد می گرفتم نه از کار نظافت چی...-

 آب دهانم را به زحمت فرو دادم و مثل یک تکه چوب روی صندلیم نشستم.

 برگه ای را از کیفش در می آورد گفت:صادق در کیفش را باز کرد و در حالیکه 

 قرار داد ما یکساله است قیمت اینجا را هم مطابق عرف منطقه نوشتم....نه کمتر نه بیشتر.-

 بعد سرش را باال کرد و در حالیکه به دقت نگاهم می کرد گفت:

 شما که مضیقه ی مالی ندارید دارید؟-

 حیرت زده سرم را به عالمت منفی تکان دادم.

 از جایش بلند شد و در حالیکه برگه ی اسناد رسمی را جلوی من روی میز باز می کرد و گفت:

شما باید مشخصات کاملتان را اینجا)و با انگشت جای خالی را نشانم داد(بنویسید و پایین هر سه برگه را هم امضا -

 کنید.

ودم خودکار را برداشتم صادق در حالیکه کامال همچنانکه با تعجب و هاج و واج به برگه و به صادق خیره مانده ب

 متوجه حیرت من شده بود با بی تفاوتی محض گفت:
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 نترسید خانم...می بینید که این برگه کامال رسمی و قانونی است.-

 جواب یندادم خودکار را برداشتم و جای انگشت صادق با خط کج و معوجی نوشتم:

 ...4704ودبار....شماره شناسنامه...صادره از ر2554گلی نبوی...متولد 

در تمام این مدت صادق همچنان باالی سرم ایستاده بود و به من و به حرکت انگشتانم نگاه می کرد نم دانم به دنبال 

چه چیزی بود اما هرچه بود چیز زیادی دستگیرش نشد....چون کاغذ را بی حوصله از زیر دستانم کشید و در حالی 

من می داد توضیح داد که یک برگ آن مربوط به بنگاه و برگه ی باقی مانده دست خودش  که یک برگ آن را به

 خواهد ماند.

واضح بود که دارد وقت کشی می کند نمی دانم منتظر شنیدن چه جمله ای بود که این قدر این پا و آن پا می 

ابر قیمت به من اجاره اش داده بود کرد...شاید توقع داشت به دست و پایش بیفتم و به خاطر دفتری که به دو بر

 مجیزش را بگویم یا التماسش کنم که الاقل دو سه سالی جوابم نکند.

 باالخره توضیح واضحاتش معلوم شد...چرخید و در حالیکه پشت به من به سمت در می رفت گفت:

 خب....انشااهلل که خیرش را ببینید.-

 کفتمکآب دهانم را به سختی فرو دادم و قاطعانه گ

 ولی گران حساب کردید جناب جهانشاهی...اینجا انقدرها هم نمی ارزید....-

پاهایش را به حالت سالم نظامی کنار هم جفت کرد...برگشت و در حالیکه با نگاه نافذش به چشمانم خیره می شد 

 پوزخند معنی داری روی لبهایش نقش بست.

 ته تمام خطوط صورتم در هم فشرده شد محکم وشمرده ادامه دادم:نمی دانم در لبخند و نگاهش چه بود که ناخواس

 پولتان را به شماره حسابی که توی برگه ی قرار داد نوشته اید واریز کنم یا شماره حسا ب دیگری می دهید؟!-

 پوزخندش کشدار تر شد...دستی به موهایش کشید و گفت:

زم نیست حتی از جایتان بلند شوید پایتان را هم به زمین بکوبید اگر کاری با من داشتید همین واحدی کناری ام..ال-

 من می شنوم.

 با تعجب گفتم:

 واحد کناری؟!...مگر واحد کناری مال شماست؟-

 دیگر پوزخند روی لبهایش نبود...با همان لحن بم مردانه اش گفت:

 هنرپیشه ی قابلی نیستید.....من مش اسماعیل نیستم خانم که بازیش بدهید...هر چند که....اصال هم -

 حال آدمی را داشتم ک وسط چله ی زمستان یک سطل رخ روی سرش خالی کرده باشند.

 صادق دستگیره در را چرخاند و در حالیکه از در خارج می شد شمرده گفت:

ل از میشم اگر تا قبپول ها را به همان شماره حساب بریزید که توی برگه ی قرارداد نوشته ام و البته خیلی ممنون -

 ظهر فردا اینکار را انجام دهدی. 22ساعت 

 ودر را پشت سرش بست.

 فصل سیزدهم

 قسمت اول
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وقتی صادق در را بست تا مدت ها همین طور به در بسته خیره مانده بودم.باورم نمی شد به همین سادگی شده باشم 

 اراده...و فقط از سر یک اتفاق ساده. همسایه دیوار به دیوار صادق...ناخواسته...بی

سرم را بین دستانم گرفتم و چشمانم را به هم فشردم....مغزم چنان تیر می کشید که انگار می خواست جمجمه ام را 

بشکند و بپرد بیرون....تمام سرخوشی ام بابت پیدا کردن یک جای مناسب و ردیف شدن کارهایم مثل یک حباب تو 

فتار صادق به شدت توهین آمیز و دو پهلو بود احساس می کردم اصال نمی شناسمش...باورم نمی خالی ترکیده بود.ر

شد این آدم همان آدمی باشد که صادقانه و صمیماته اسرار زندگیش را برایم گفته بود و اسرار زندگیم را شنیده 

واهم با چنین آدم از خودراضی بود.چطور توانسته بود اینطور احمقانه فکرکند.چه دلیلی وجود داشت که من بخ

مغرور از خود متشکر و از دنیا طلبکاری همسایه ی دیوار به دیوار باشم...احتمال همسایه شدن من با او طبق قانون 

بود...من از کجا می توانستم حدس بزنم که از سر خوش شانسی من دقیقا همان عدد یکی  2/20ساده ی ریاضی

عصبانی شده بودم...نمی خواستم اجازه بدهم کسی در موردم خالف واقع فکر است؟ 20خواهم بود که سوار کسر 

کند دوست نداشتم این همه خشم را در خودم بریزم و با سکوتم اجازه دهم که دیگران در توهم افکار مسخره شان 

 درباره ی من باقی بمانند.

احد کناری را فشار دادم و مصمم و قوی با برای همین بی تعلل از جایم بلند شدم و از مطب بیرون آمدم....زنگ و

 سینه ای برافراشته پشت در ایستادم.

 صدای جوانی از پشت آیفون پرسید:

 بله؟...-

 شمرده و قاطع گفتم:

من نبودی هستم...دکتر گلی نبوی...همسایه ی واحد کناری...با آقای جهانشاهی کار داشتم...سکوت شد.اما چند -

کشداری باز شد...در را باز کردم و قدم او را با اطمینان برداشتم اما به محض انکه چشمم به  دقیقه بعد در با صدای

 نمای داخلی و دکوراسیون ساختمان افتاد پایم شل شد و همان جا خشکم زد.

زن جوانی که سرو وضع و آرایش خودش هم دستی کمی از نمای اطرافش نداشت با صدای ضعیفی که به زحمت 

 د گفت:شنیده می ش

 بفرمایید داخل خواهش می کنم.-

 خودم را جمع و جور کردم و در را پشت سرم بستم.

ذهنم کامال منحرف شده بود...داشتم همه ی سعی ام را می کردم که به خاطر بیاورم برای چه کاری آمده ام که 

 صدای بم و رسای صادق دوباره فکرم را به هم ریخت.

 شمرده گفت:

 نه؟!حتما دارید با خودتا فکر می کنید کشتی با این عظمت را چطور آورده ام اینجا؟!عالی است....-

 بی آنکه نگاهش کنم...همان طور که به کشتی چوبی عظیمی که مقابلم بود خیره مانده بود با قاطعیت گفتم:

 نمی خواهد.... فهمیدن این موضوع که این لنج را همین جا داخل ساختمان ساخته اید هوش و فراست زیادی-
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صادق بی آنکه حتی به اندازه ی پلک برهم زدنی چشم از من بردارد با کف دست در چرمی اتاقش را فشار داد و 

 گفت:

 باور نمی کردم به این زودی برای پس دادن بازدیدم بیایید....بهتر نبود الاقل یکی دو روز صبر می کردید؟-

 شم در صدایم باشد با طمانینه گفتم:سرم را باال کردم و بی آنکه اثری از خ

خدمت رسیدم تا بگویم که با عرض شرمندگی از اجاره ی واحد شما پشیمان شده ام....البته خسارت را به طور کامل -

 و طبق قانون پرداخت می کنم فقط اگر برایتان مقدور باشد تا پیدا کردن جای جدید یکی دو روز وسایلم اینجا بماند.

 در صورتش ایجاد نشد...با همان لحن خشک و سرد گفت:هیچ تغییری 

 بهتر نبود قبل از بستن قرارداد و آوردن وسایلتان سری به موجودی حساب پس اندازتان می زدید؟-

 معنی جمله ای را که گفت درست نفهمیدم برای همین پرسیدم:

 ببخشید متوجه منظورتون نشدم...-

 موج می زد گفت:صادق با صدایی که عصبانیت در آن 

 نمی دانم چرا شما زن ها فکر می کنید ما مردها خیلی احمقیم؟-

 سرم را نامفهوم تکان دادم.

 صادق حق به جانب تر ادامه داد:

شما خودتان خوب می دانستید که موجودی شما به قیمت رهن این ساختمان نیست....اما با خودتان فکر کردید -

رف هاست که از من حساب و کتاب پس بگیرد و بابت یک شاهی و صنار با من چانه جهانشاهی خرپول تر از این ح

بزند...بنابراین با من کنار می آید و دم نمی زند....خدا را چه دانی...شاید اصال گفت قابل شمارا ندارد گلی خانم...شما 

 خیلی به گردن من حق دارید...مخصوصا بابت آن ویزیت سرپایی آخر!!

 ام را کردم تا خودم را کنترل کنم اما باز هم صدایم مثل فریاد بود...شمرده گفتم:همه ی سعی 

آقای محترم مشکل من پول رهن مطب نیست...اگر بانک ها تعطیل نبودند من همین حاال هم می تونستم پول شما -

 را نقدا تقدیمتان کنم...

 :صادق در حالیکه با پوزخند گوشه ی ابرویش را می خاراند گفت

 جدا؟!...پس مشکلتان چیست؟-

 با صراحت گفتم:

برای  20و  22از واحدهای  27نمی خواهم با شما همسایه باشم....روز یکه آمدم اینجا مش اسماعیل گفت واحد -

 برای مطب عالی است... 27مطب مناسب تر است و الحق هم درست گفته بود...واحد 

 بخش دوم

 فصل سیزدهم

 قسمت دوم
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برای  20و  22از واحدهای  27نمی خواهم با شما همسایه باشم....روز یکه آمدم اینجا مش اسماعیل گفت واحد -

برای مطب عالی است...ولی در حال حاضر اگر کف  27مطب مناسب تر است و الحق هم درست گفته بود...واحد 

هم که شده مستاجر واحد شما باشم و موهبت  از طال هم باشد من حاضر نیستم حتی برای یک ساعت 27زمین واحد 

 همسایگی با شما را تحمل کنم...

 با پوزخند سرش را چرخاند و گفت:

حرفهایتان کامال برایم قابل درک است...احتماال برای همین هم از بین این همه ساختمان که مثل قارچ وسط زمین -

 رده اید!!این شهر بی درو پیکر سبز شده شما سر از برج من در آو

 با لکنت گفتم:

 برج شما؟!-

 صادق در حالیکه دندان قروچه می کرد گفت:

 ترا به خدا خانم...بس کنید این نقش بازی کردن مسخره را!!-

 متحیر با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفتم:

 من نمی دانستم...باور کنید.-

ه من از پنجره سرتاسری گرد پشت سرش به حجم ماشین صندلیش را به سمت پنجره چرخاند و در حالیکه پشت ب

 ها نگاه می کرد مصمم گفت:

آن پایین را ببینید...میلیون ها ماشین...میلیون ها خانه...میلیون ها آدم....پیدا کردن آدرس کسی میان این همه -

 پیدا نکردید؟....کردید؟! هیاهو درست مثل پیدا کردن سوزن در یک انبار کاه است....شما که اتفاقی خانه من را

 سرم را به عالمت منفی تکان دادم مطمئن تز ادامه داد:

آدرس این خراب شده تنها آدرسی بود که در پرونده ی پزشکی روشنک ثبت شده بود....تنها نشانی ای که می -

م....نقشه را درست همان توانست شما را به من و از من به خانه و به روشنک برساند.شما رالی باز ماهری هستید خان

 طور که بود دقیق و بی اشتباه خواندید و مستقیم به هدف رسیدید!

 به طرف صادق رفتم و در حالیکه کنار صادق و روبروی پنجره ی بزرگ شیشه ای می ایستادم گفتم:

 من فقط می دانستم که شرکت شما احتمال یکی از این واحدهاست...من حتی در این مورد یقین هم-

نداشتم....واحدی که شما آن روز رفتید می توانست یکی از هزاران جایی باشد که شما هر روز با آن سروکار 

دارید...حتی اگر بر فرض محال من علم غیب داشتم و مطمئن بودم که محل کار شما یکی از این واحدهاست از کجا 

اده نشدم تا ببینم شما کدام طبقه می روید و می خواستم بفهمم که کدام واحد؟ من که پشت سر شما از ماشین پی

 کدام واحد؟!من روحم هم خبر نداشت که اینجا محل کار شما و این برج برج شماست!

 با صندلی به سمت من چرخید و در حالیکه پوزخند تلخی مز د گفت:

ویسد؟....می حتی یک بچه ی کودن هم آدرس محل کار فک و فامیلشان را روی پرونده ی پزشکی اش نمی ن-

 نویسد؟؟

 دهانم بسته شده بود...به زحمت گفتم:

آقای جهانشاهی...من نمی فهمم شما چه اصراری دارید که به خودتان و به من ثابت کنید که من با نقشه ی قبلی -

 اآدمه ام اینجا؟چرا فکر می کنید که برای من سوژه ی جالبی هشتید؟...مگر شما غیر از یک آدم ترسو که حتی ب
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سایه یخودش هم رو راست نیست چه چیز قابل توجه دیگری دارید که من بخواهم برای رسیدن به آن نقشه بکشم 

 و وقت صرف کنم؟

 صادق بی وقفه جواب داد:

 پول خانم...پول....-

 با نفرت جواب دادم:

پوشاند اما برای قروت فقط برای آدمهای صعیف لذت بخش است چون مثل لباسی است که ضعف هایشان را می -

 آدم های قوی و مستقل ثروت پوشش مناسبی نیست.

 صادق بی توجه به حرف من گفت:

 ثروت برای همه ی آدمها لباس مناسبی است...هیچ موجود دو پایی نیست که با ثروت و قدرت احساس کمال نکند.-

 بحث بی فایده بود در حالیکه به سمت در خروجی می رفتم گفتم:

صبح واحد را تحویلتان می دهم...دیگر حتی فرصت هم نمی خواهم...باور کنید اگر اثاثیه ام زیر باران من فردا -

 گوشه ی خیابان هم بماند احساس بهتری خواهم داشت تا در یک وجب از زمینی باشد که متعلق به شماست.

 بی مهابا گفت:

ای صمیمتی که بینمان بود...من به قول شما ترسو بعد از من برای شما ارزش زیادی قائل بودم خانم....برای شما و بر-

سال ها باالخره به کسی اعتماد کرده بودم و سفره ر دلم را پیشش باز کرده بودم...انصاف نبود در امانت خیانت کنید 

داشته باشیم  عخانم....رفتار دیگران با ما آئینه ی رفتار ما با آنهاست....وقتی سد اعتماد کسی را می شکنیم نباید توق

مورد اعتماد واقع شویم.شما خودتان به من یاد دادید که نسبت به شما بی اعتماد و بدبین باشم...خودتا به وجود من 

فرمان دادید تا در برابر شما گارد بگیرد و مراقب باشد تا از صمیمی تارین احساسات درونی اش نادرست ترین 

در الیه الیه ی ذهن من فرو کردید که انسان دوستی و همدردی و مودت استفاده ی ممکن را نکنید...شما خودتان 

نمی تواند فقط یک قالب باشد برای پنهان کردن حقیقت وجودی آدمها...آدم هاییکه اگر فرصتی پیدا کنند می توانند 

 دوستان خطرناکی باشند...دوستانی به مراتب خطرناک تر از دشمنان ما!!

با او بود...من خودم پیشینه ی ذهنی او را خراب کرده بودم و حاال دیگر برای جبران  پاهایم شل شده بود....حق

 کردن دیر بود زیر لب گفتم:

 متاسفم من ...فقط می خواستم کمک کنم.-

 محکم جواب داد:

 شما می دانستید که من چقدر نسبت به روشنک حساسیت دارم...نمی دانستید؟-

 دادم ادامه داد: سرم را به نشانه ی مثبت تکان

با اینحال تصمیم گرفتید که نابودم کنید شما درست مثل یک ساحره من را جادو کردید....تسخیرم -

کردید....هیپنوتیزمم کردید....از الیه های درونی ام حرف های نگفته ام را بیرون کشیدید و بعد نقشه کشیدید که 

وقع دارید باز هم حماقت کنم و اجازه بدهم این جا بیخ گوشم النه خانه خرابم کنید.حاال چه توقعی دارید خانم؟....ت

 کنید و برایم تار ببافید؟

 در را باز کردم و از الی در گفتم:

 فدا واحد را تحویل می دهم.-
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 هیچ اصراری نکرد با صدایی که به سختی شنیده می شد سرد و بی تفاوت گفت:

 هر طور که راحتید!-

عت از ساختمان خارج شدم همه چیز مانند یک زلزله ناگهانی روی سرم آوار شده بود...و حاال من در را بستم و به سر

 مانده بودم و آواری که نمی دانستم چطور باید سر و سامانش بدهم.

 بخش دوم

 فصل چهاردهم

 

 

 

 

 

ر برابر سرنوشت باور گاهی همه چیز دست به دست هم می دهد تا سر آدم به سنگ بخورد و نا توانی اش را د

کند.گاهی همه چیز می شود یک گردونه که هر چه می دوی دوباره به نقطه ی اوی می رسی به همان جایی که از آن 

 شروع کردی...به همان گام نخست....به همان قدم اول.

ای نی و صدگاهی وقت ها انگار همه ی عالم دست به دست هم می دهند تا تو شکستن غرورت را پیش چشمانت ببی

نفس های آخر عزت نفست را بشنوی گاهی انگار تقدیر و سرنوشت لشکری می شود روبرویت تا پیش پایش خم 

 شوی و سر در گریبان اعتراف کنی که باخته ای!!!

تصمیم من برای فرار کردن از صادق و همسایگی با او حکایت مسلم این ادعا بود...اما با این همه من آدم تسلیم 

ودم....تسلیم شدن به آدمهایی از جنس صادق در قالب باور من ممکن نبود...برای همین بی آنکه لب از لب شدن نب

باز کنم یا اعتراضی کنم....شبانه همه ی اثاثیه ای را که تازه باز کرده بودم دوباره داخل کارتون ها گذاشتم تا به جای 

 یمی پدر بزرگم که حاال دیگر تقریبا مخروبه شده بود.مطب جدید صبح فردا بچینمشان توی زیر زمین خاته ی قد

همه ی اثاثیه را شبانه جمع کردم....نمی خواستم صبح فردا وقتی صادق از جلوی در مطب من با آن چهره ی از خود 

ذارم و گ متشکر می گذرد مرا ببیند که لک و لک کنان....به اجبار و با نارضایتی دانه دانه اثاثیه ام را داخل کارتون می

به امید معجزه ی مرحمت او هستم تا دلش به رحم آید و حکم ماندگاری ام را امضا کند.نمی خواستم او با آن فکر 

 بیمار باز هم فکر کند که برایش نقش بازی کرده ام.

 مطب و صبح فردا وقتی صادق رسید همه چیز درست همان طور بود که می خواستم...در مطب کامال باز بود....همه ی

 از اثاثیه خالی بود و کارگر افغانی خم شده بود تا آخرین کارتون را از روی زمین بردارد.

وقتی صادق از کنار در باز مطب من گذشت من دیدمش اما او بی آنکه حتی نیم نگاهی به داخل مطب بیندازد از کنار 

 در گذشت و وارد شرکتش شد.

یبی تارو پود وجودم را قلقلک داد این اولین بار بود که نسبت به این پوزخند تلخی روی لبانم نقش بست و حس عج

مرد حس عجیبی را احساس می کردم...حسی قوی و قدرتمند که پشتم را می لرزاند...حسی به بزرگی عشق اما 

 تلخ....تلخ و گس مثل طعم یک بادام کهنه ی کپک زده!

رفت...در را بستم و زمین شور را از کنار دستشویی برداشتم و  وقتی کارگر آخرین جعبه را بلند کرد و از در بیرون

 شروع کردم به تمیز کردن کف زمین.
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تصمیم نداشتم بدهکار مردی باشم که همه را مدیون و محتاج خودش می دانست...نمی خواستم غرور و عزت نفسم 

ل من قطعا می توانستند چوب تری را کنار جای پاهای کف زمین برایش یادگاری بگذارم و بگذرم....آدمهایی مث

 باشند که شخصیت خود شیفته ی او را ادب کنن!

ردیف آخر سنگ ها را تمیز کردم و زمین شور را همان جا کنار در گذاشتم کیفم را از دستگیره ی در برداشتم و با 

ه اما پشت در با قامت بلند شان سربلندی در را باز کردم و تا با افتخار از چاله ای که در آن افتاده بودم بیرون بروم

 های پهن صادق سینه به سینه شدم.

 صدای صادق پیش از آنکه نگاهم به صورتش برسد به گوشم پیچید که گفت:

 تشریف می برید؟!-

 حاال ب چشمان هم زل زده بودیم با صراحت گفتم:

 ی حاصل بیزارم.بله...من اهل عملم...حرف زدن کار آدمهای ضعیف است...و من از وراجی ب-

 چشمانش خندید اما لبانش نه کوتاه پرسید:

 جایی پیدا کردید؟!-

این اولین باری نبود که دروغ می گفتم...همه ی ما گاهی در زندگی مجبور به دروغ گفتن می شویم اما قطعا این 

الی ای به پشت سرم می اولین باری بود که چنین قاطعانه دروغ می گفتم.سرم را چرخاندم و در حالیکه نگاه اجم

 کردم پشت به صورت صادق گفتم:

بله....جایی را پیدا کردم که واحد شما...برج شما...در همسایگی شما و ...مال شما نباشد جایی به مراتب مناسب تر از -

 اینجا...

باشم...اما در صادق از جلوی در کنار رفت از مطب خالی بیرون آمدم و در را پشت سرم بستم سعی می کردم آرام 

درونم غوغایی بود...دکمه ی آسانسور را فشار دادم و پشت به صادق به جهت فلش سبز روی کلید خیره شدم...نمی 

دانم ثانیه ها کش می آمدند یا آسانسور لعنتی خوابش برده بود که زمان اینطور طوالنی می گذشت باالخره آسانسور 

در را به سمت خودم کشیدم اما هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که صادق  ایستاد...دستم را دراز کردم و دستگیره ی

 گفت:

اما به نظر من زیرزمین یک خانه ی قدیمی مطلقا جای مناسبی برای مطب روانپزشکی نیست...آن هم برای یک -

 مشاور تازه غوره شده ی بدون سابقه کار...

 دستم از دستگیره ی در شل شد و افتاد.

 ه داد:صادق ادام

شما بدجوری کله شق هستید خانم....من به جای شما بودم به جای تظاهر به معصومیت مظلومیت...به حقیقت -

 اعتراف میکردم و اینقدر خودم را به زحمت نمی انداختم.

 مثل یک بمب در حال انفجار شده بودم با غضب برگشتم و در حالیکه روبروی صادق ایستاده بودم گفتم:

ارید آقای جهانشاهی...در ذهن معیوب و روان بیمار شما جایی برای حقیقت نیست....شما صداقت آدمها را شما بیم-

فیلمنامه ای می بینید که هدفی جز فریفتنتان ندارد و آدم ها را بازیگرانی که با لباس مبدل مدام برای شما نقشه تازه 

گذرد باز حرف من همان است که بار اول گفتم....من ای می کشند.من با شما صادق بودم...صد سال دیگر هم که ب

نمی دانستم که این واحد لعنتی مال آدم لعنتی ای مثل شماست من برای پرداخت هزینه ی کرایه ی یک مطب 
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آبرومند هیچ مضیقه ی مالی ای نداشتم که بخواهم آویزان آدم گدا صفتی مثل شما بشوم...آدم مغرور و متکبری مثل 

وژه ی جالبی برای آدم مردم دار و اجتماعی مثل من نبود که بخواهم برای همسایگی اش نقشه بکشم شما هم هیچ س

من از آدم هایی از جنس شما فراری ام....اگر دست تقدیر مارا کنار هم گذاشت من بی تقصیرم....واقعا بی 

 تقصیرم...بی تقصیر و بیگناه!

 ه شده بود گفت:صادق حتی پلک هم نزد...همان طور که به من خیر

اثاثیه تان را برگردانید خاتم....من فردا عازم سفرم و احتماال وقتی باز می گردم که موقع تمدید قرار داد شدخ...پول -

را فردا صبح به حسابم واریز کنید و رسیدش را نگه دارید تا سال بعد که آمدم نشانم دهید ... پول هایی که به 

میلیاردی است....و هزینه ی رهن این واحد پول خرد جیب من هم نیست.اما دوست  حساب من واریز می شود معموال

ندارم از یک دختر بچه زرنگ رو دست بخورم....من از فریب خوردن بیزارم...و این تنها چیز نفرت انگیزی است که 

 همیشه از آن واهمه دارم.

 داخل می شد گفت: همان جا خشکم زده بود.صادق در شرکتش را باز کرد و در حالیکه

 یک روز همسایگی را که می توانید تحمل کنید...نه؟!-

 آب دهانم را به سختی قورت دادم ادامه داد:

از فردا...رد حضور من از همه جای این برج که نه...از همه جای این آب و خاک پاک خواهد شد آن وقت شما می -

و بی خبر از عمق درد آدم های بیچاره ای که روبرویتان می توانید با خیال راحت روی صندلی چرمیتان بنشینید 

نشینند برایشان نسخه بپیچید!می دانید...از نظر من روانشناسی علم فریبکاری است..فرفتن آدم ها با کلمات 

 قشنگ...در قالب جمالت امیدوار کننده....و تظاهر به همدردی با کسی که دردش را هرگز تجربه نکرده ای

ه ستون کنار در گرفتم تا نیفتم...دلم می خواست جواب قانع کننده ای داشتم اما سکوت تنها چیزی بود که دستم را ب

 در ذهنم بود...و پیش چشمانم صادق بود که وارد شرکتش می شد و در را به رویم می بست.

 بخش دوم

 فصل پانزدهم

 

 

 

 

 

ود وقتی دیدم که واقا اثری از آثارش نیست پول را به درست نفهمیدم صادق کجا رفت و چرا رفت اما هر چه ب

 حسابش واریز کردم و همان جا کنار جای خالی او ماندگار شدم.

دوباره زندگیم آرامش گرفته بود و من ذره ذره از این سکوت و آسایش لذت می بردم.واقعا تنها بودم اما این 

دنم همه ی زندگیم شده بود کار ... دیگر باور کرده بودم که تنهایی باعث رشد و پیشرفتم شده بود نه سکون در جا ز

خاله و دایی و عمو و عمه برای من جای خالی پدر و مادر و شوهر از دست رفته ام را نمی گیرند و جز ترحم و 

 و دلسوزی بی جا نفعی به حالم ندارند باور کرده بودم که باید سرنوشت را بپذیرم و به جای تسلیم شدن به تنهایی

دلتنگش ای که در سلول سلول وجودم رخنه کرده و منتظر فرصت است تا از پا درم آورد به خداوند اتکا کنم و 

 منتظر فرصت های دیگر زندگیم بمانم.
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شاید برای همین بود که آنطور خستگی ناپذیر کار می کردم...تمام روز بیرون از خانه بودم شب که می شد موقع 

 47ه چیزی می خواردم و با کشم پر از غذا و چشمان پر از خواب می خزیدم توی خانه ی برگشتن به خانه سر را

 متری ام و سر به بالش نرسیده خواب بودم.

تنها فرصت خانه نشینی من روزهای جمعه بود جمعه که می شد یک صبحانه ی مفصل می خورم و برای خودم یک 

 ناهار خانگی می پختم و می افتادم به جان خانه.

ظهر که می شد تمیزی خانه چشمم را نوازش می داد و عطر خوش غذا شکمم را...شکمم که سیر می شد چشمهایم را 

روی هم می گذاشتم و به آرزوهای طالیی ام فکر می کردم...به اینکه هنوز جوانم و می توانم زندگی خوبی داشته 

مدن همسرم چشم به عقربه های ساعت بدوزم و برای باشم....می توانم دوباره حس مادری را تجربه کنم و منتظر آ

 رسیدنش ثانیه شماری کنم.

عصر جمعه که می شد یاد صله ی ارحام می افتادم هر چه بود من هنوز هم عضوی از یک فامیل بزرگ محسوب می 

 شدم و سر زدن به فامیل و اقوام جزو وظایف ام بود.

بیدم...خوب می دانستم که از فردا صبح دیگری از یک روز پرکار جمعه شب همیشه زودتر از شب های دیگر می خوا

و یک هفته ی پر مشغله آغاز خواهد شد و قطار زمان سریع تر از همیشه از کنار من و زندگیم به سمت آینده خواهد 

 ایم همرفت.از دست دادن ناگهانی نادر به من آموخته بود که هرگز فرصت ها را از دست ندهم و حتی برای ثانیه ه

برنامه ریزی کنم گاهی که خیلی خسته می شدم به خودم می گفتم عاقل باش گلی....خستگی کاری کسی رو نکشته 

اما خستگی روانی همه ی آرزوهایت را می کشد....زندگی هرگز بر یک مدار نمی چرخد پس صبور و امیدوار باش تا 

 برسد روزی که چرخ گردون به مراد تو هم بچرخد.

ر بود که من زمان را می گذراندم و به امید فردایی بهتر روزشمار تقویم عمرم را ورق می زدن فصل ها از پی و اینطو

هم می گذشتند و من همچنان منتظر آمدن بهار بودم نمی دانم اما شاید اگر آمدن صادق نبود هرگز به خاطرم هم 

 تان را پر از شکوفه کرده!خطور نمی کرد که مدتهاست بهار آمده و پشت پنجره ی اتاقم درخ

 بخش دوم

 فصل شانزدهم

 

 

 

 

 

بهار بود که صادق آمد.خوب یادم هست که درخت یاس رازقی حیاط پشتی شکوفه کرده بود و عصر که می شد طبقه 

 ی همکف پر می شد از بوی خوشش.

 ودش را با خبرتر از آنوقتی آمد کسی منتظر آمدنش نبود حتی منشی عجیب و غریبش که همیشه سعی داشت خ

چیزی که واقعا بود نشان دهد و حتی مش اسماعیل که معموال از دادن گزارش پریدن یک پشه در هوا هم چشم 

 پوشی نمی کرد.

 ما با هم رسیدیم....من با آن رنوی زهوار در رفته ی عهد عتیق و صادق با آن بنز آخرین مدل نفس گیر.

به اندازه ی عرض یک ماشین جا داشت.بنابراین چاره ای نبود جز آنکه یکی به  اما دهانه ی ورودی پارکینگ فقط

خاطر دیگری گذشت کند.می دانستم صادق مغرورتر و متکبرتر از آن است که به خاطر من تواضع کند بنابراین این 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ای بر بالینسایه 

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

 

6 0  

 

 ارکشان متبرکمن بودم که دنده عقب رفتم تا جناب آقای صادق جهانشاهی شرف حضور کند و دنیا را با قدوم مب

 کنند.

هنوز کامال از جلوی در پارکینگ کنار نرفته بودم که ماشین صادق از پیش چشمانم گذشت و به دنبالش مش 

 اسماعیل مثل کالبد مرده ای کمه بعد از سال ها روح گمشده اش را پیدا کرده پشت سرش شروع به دویدن کرد.

از آن حس عجیب و غریب خبری بود و نه از فشارهای عصبی و  عجیب بود اما من در آرامش کامل بودم...دیگر نه

تنش های درونی ام...انگار که گذشت زمان سیلی شده بود که با پاک کردن خاطرات گذشته احساس شرم و عذاب 

 وجدانم را از بین برده بود و غرور و عزت نفسم را به من بازگردانده بود.

یح دادم برای آنکه با هم روبرو نشویم ماشینم را جای پارک یکی از حوصله ی صادق را نداشتم برای همین ترج

واحدهای خالی پارک کنم و به جای استفاده از آسانسور از پله ها باال بروم....اینطوری قطعا یا زودتر و یا دیرتر از 

 صادق می رسیدم و از موهبت دیدن قیافه ی از خود متشکرش نجات پیدا می کردم.

...دیرتر از صادق رسیدم این را از بوی ادوکلنش فهمیدم که فضای راه پله ی طبقه ی هفتم را پر فکرم درست بود

 کرده بود.

الی در مطب طبق معمول باز بود...بی صدا وارد مطب شدم و به صدای بلند منشی که سالم و عرض ادب می کرد با 

یزم و یکی یکی پرونده های چیده شده ی روی صدای آهسته ای جواب گفتم...بعد وارد اتاقم شدم و نشستم پشت م

 میزم را برداشتم تا بدانم دقیقا امروز با چه کسانی سروکار دارم و چرا؟!

اولین پرونده پرونده ی یاسمین بود دختر معصوم و پاکی که اعتیاد به شیشه را با اعتیاد به پسری که عاشقانه 

 دوستش می داشت عوض کرده بود.

 نده ی زنی بود که با انگیزه ی سرقت شوهرش را پیش چشمانش کشته بودند.پرونده ی دوم:پرو

ساله شان زندگی در اصطبل اسب را به زندگی در  20پرونده ی سوم:پرونده ی خانواده ی ثروتمندی بود که پسر 

 متری اشرافیشان ترجیح می داد. 2777خانه ی 

 و پرونده ی چهارم....

 فکر کردم یاسمین آمده...با صدای مهربانی گفتم:چند تقه به در اتاقم خورد...

 بیا تو....-

 در باز شد و هیکل ورزیده و قامت رعنای صادق در چهارچوب در ظاهر شد.

خشکم زد..باورم نمی شد که صادق متکبر و از خود متشکر برای عرض ادب پیشقدم شده باشد به رسم ادب از جایم 

 اثری از کدورت و دلخوری در آن نبود گفتم:بلند شدم و با صدایی که دیگر هیچ 

 سالم...رسیدن به خیر...خوش گذشت؟-

چهره ی صادق هیچ تغییری نکرده...صورتش همیشه مثل یک آدم آهنی خشک و بی احساس بود و نگاهش سرد و 

 سطحی و خالی.

 با لحن همیشگی گفت:

 متشکرم....پول را واریز کردید؟-

عوضی آدم شدنی نبود در حالیکه سعی می کردم حالت چهره ام تغییر نکند کشو را جا خوردم..این مرتیکه ی 

 کشیدم و رسید پرداخت پول را روی میزم گذاشتم و گفتم:
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 بله بفرمایید....-

 قدم از قدم برنداشت ...بی آنکه به رسید نگاهی کند همان طور که به من زل زده بود گفت:

 بسیار خوب.-

 بیرون برود.و چرخید تا از در 

 نا خواشته گفتم:

 یعنی واقعا برای همین آمده بودید؟برای اینکه مطمئن شوید یک دختر بچه ی زرنگ سرتان را کاله نگذاشته؟-

 ایستاد...بعد بی آنکه بچرخد و نگاهم کند شمرده گفت:

 بین من و شما جز رابطه ی مالک و مستاجری رابطه ای نیست...هست؟-

و می توانست جواب های زیادی داشته باشد اما من ترجیح دادم سکوت کنم....حق با او بود...گذشته این سوال دو پهل

 ها واقعا گذشته بود و آنچه مهم بود زمان حال بود...و در زمان حال من و او جز یک مالک و مستاجر چیزی نبودیم.

 اده بود گفت:سرم را به نشانه ی تایید تکان دادم صادق همچنانکه پشت به من ایست

برای من ونیز زیباترین شهر دنیاست جایی که وجاهت و اصالت و زیبایی درهم می آمیزد تا اوج توانایی بشر را به -

تصویر بکشد...تلفیقی از گذشته با حال...نقطه ی اتصال کذشته با آینده...جاییکه خط فاصله ها معنی اش را از دست 

ند و زیبایی و شکوه را به اوج برسانند...جایی که هیچ چیز به تنهایی معنا می دهد تا همه چیز در هم تلفیق شود

 ندار...هیچ چیز!اما اینجا شهر خط فاصله هاست...خط فاصله حتی میان دو همسایه.

 جوابی نداشتم.

 صادق در حالیکه به سمت در خروی می رفت گفت:

شان را کیلومترها آن طرف تر پارک کنند تا مجبور به اینجا آدم ها حتی از سایه ی هم فراریند...حاضرند ماشین-

سالم و احوالپرسی نباشند...حتی حاضرند هفت طبقه را از پله ها باال بیایند تا مجبور نباشند در فضای کوچک یک 

آسانسور کمی صمیمی تر و خودمانی تر باشند...اینجا فقط قرار دادهاست که رابطه ی افراد را تعیین می کند...فقط 

 قرار دادهای مکتوب و نوشته شده.

روی صندلی ام ولو شدم صادق در را باز کرد و بی هیچ حرف دیگری خارج شد و من هنوز روی صندلی ام جابه جا 

نشده بودم که یاسمین در را باز کرد و با آن چهره ی رنگ پریده نشست روبه روی من و زل زد به صورت رنگ و 

 رو پریده تر من!

 بخش دوم

 ل هفدهمفص

 

 

 

 

 

 

شرمنده شده بودم...اما نمی دانم به خاطر شرمندگی بود که تصمیم گرفتم کم محلی ام را جبران کنم و برای به دست 

 آوردن دل صادق پیشقدم شوم یا به خاطر ماندن در واحد اجاره ای که فقط چند ماه تا تمدید قراردادش مانده بود.
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خلوت تر بود از قنادی نزدیک مطب ی جعبه شیرینی تر خریدم...یک قهوه ی یک روز عصر که مطب از همیشه 

ترک تلخ درست کردم و منشی ام را فرستادم تا حضورا از جناب جهانشاهی بابت صرف عصرانه دعوت کند بعد 

 یروی صندلی ام نشستم و با رویی گشاده منتظر آمدن صادق شدم.برایم مسلم بود که صادق از دعوتم استقبال م

کند و بی تعارف برای آشتی و رفع کدورت پیشقدم می شود..اما به جای صادق این منشی ام بود که با سری کج کرده 

 روی شانه و لب و لوچه ای آویزان در را باز کرد و با شرمندگی از همان دم در کوتاه گفت:

 آقای جهانشاهی عذرخواهی کردند و گفتند ممنون از لطفتان.-

 متعجب گفتم:

 خوب...این یعنی چی؟!-

 منشی بی تامل گفت:

 یعنی اینکه نمی آیند.-

 با دهان باز مانده از تعجب گفتم:

 مگر مهمان داشتند؟!-

 منشی به عالمت منفی سرش را تکان داد و با قاطعیت گفت:

 نه...از بیکاری داشتند روزنامه می خواندند.-

 این جلوی منشی ام ضایع نشوم گفتم: گونه هایم آتش گرفت...برای اینکه بیشتر از

 خوب...اشکالی ندارد...حتما منتظر مهمان بودند یا قرار مالقات داشتند!-

 منشی در حالیکه با بی تفاوتی از جلوی در کنار می رفت گفت:

 فکر نمی کنم...چون به منشی اش گفت امروز دیگر کاری نداریم اگر می خواهی می توانی بروی.-

 وی صندلی ام جابه جا شدم و گفتم:به زحمت ر

 به نظر تو این مطب ارزشش را دارد که به خاطرش منت چنین آدم مزخرفی رو بکشیم؟-

 لیال جوابی نداد برگشت و در حالیکه به سمت میزش می رفت گفت:

 امروز دیگر مریض نداریم...اگر اجازه بدهید من هم بروم.-

شکالت خوری پر شده از شکالت و فنجان های قهوه خشک شده بود...بریده نگاهم به ظرف چیده شده ی شیرینی و 

 بریده گفتم:

 ...برو...-

 لیال دوباره پرسید:

 تکلیف سور و سات روی میز چه می شود؟-

 کوتاه گفتم:

 خودم جمع می کنم.-

 از خدا خواسته کیفش را روی دوشش انداخت و به سمت در دوید.

م با منشی صادق رفیق شده و ساعات رفت و آمدش را با او تنظیم کرده تا به جای اتوبوس مدتها بود که می دانست

سوار ماشین او شود اما به روی خودم نمی آوردم مسائل خصوصی زندگی او ربطی به من نداشت همان طور که مسائل 

 خصوصی زندگی من ربطی به او نداشت.
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نسور بماند با مفشهای پاشنه تق تقی از پله ها پایین دوید...صدای برخورد لیال در را به هم کوبید و بی آنکه منتظر آسا

پاشنه ی کفش های لیال با زمین تنها صدایی بود که در سکوت مرده ی برج پیچید و پس از آن دوباره برج مثل یک 

 قبرستان قدیمی سوت و کور شد.

را بر می داشتم به سمت آشپزخانه رفتم...شیرینی از جایم بلند شدم و در حالیکه ظرف شیرینی و فنجان های قهوه 

ها را یکی یکی از داخل ظرف دوباره داخل جعبه چیدم و درون یخچال گذاشت...فنجان های قهوه را شستم و داخل 

جا ظرفی گذاشتم تا آبش برود و لک نشود....ظرف قهوه را سر جایش گذاشتم و قهوه جوش را از برق در آوردم 

گشتم و کیف و وسایلم را برداشتم تا بروم...که صدای چند تقه آمد...مثل آنکه کسی آهسته با پشت بعد به اتاقم بر

 کلیدش به در می کوبید.

فکر کردم لیالست که باز چیزی جا گذاشته و برگشته....این دختر عجیب سر به هوا و بازیگوش بود...اما پشت در 

و چهره ای متبسم نگاهش کردم اما حالت صورتم هیچ تغییری  لیال نبود صادق بود...با قیافه ای حق به جانب

 نکرد....حس من نسبت به این مرد چنان عجیب بود که حتی عضالت صورتم هم از تفسیر آن عاجز بودند.

 صادق بی مقدمه گفت:

ه زنک...جای این معذرت می خواهم که نیامدم...اما این جا...داخل این برج....در محل کارمان....و وسط این همه خال-

 خاله بازی ها نیست....من که اصال دوست ندارم سوژه ی داغ خیالپردازی های زنانه باشم شما چطور؟

 بدون مکث و با لحن سرد و بی تفاوتی گفتم:

 حق با شماست.-

 کیفش را روی زمین گذاشت و مودبانه گفت:

 دلخور شدید.-

 دادم.بی آنکه جوابی بدهم بی تفاوت سرم را تکان 

 با لبخند شیرینی گفت:

پس دعوتم را بپذیرید...من یک میز عالی گوشه ی دنج یک رستوران خوب دور از چشم هر چی خاله زنک وراج -

 است برای دو نفر رزرو کرده ام....می آیید که؟!

 خواستم حرفی بزنم که صادق دستپاچه گفت:

م شما به جای یک خانم دکتر سی ساله ی تحصیلکرده و خواهش می کنم نگویید نه....چون آن قوت فکر می کن-

فهمیده یک دختر بچه ی لجباز بی فکرید که فقط به تالفی فکر می کنید...آن وقت به شعور خودم شک می کنم....هم 

 به شعور خودم هم به شعور شما.

 ید گفت:ساکت شدم صادق کیف سامسونتش را از روی زمین برداشت و در حالیکه نفس عمیقی می کش

 جلوی رستوران آبشار منتظرتان هستم.-

 و کارت رستوران را به سمتم دراز کرد.

 نمی دانم چرا اما کارت را از دستش گرفتم.

 با رضایتمندی گفت:

 جلوی در ورودی رستوران منتظرتان هستم. 7معطل نکنید...من زیاد آدم با حوصله ای نیستم...راس ساعت-
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دق در آسانسور را باز کرد و بی آنکه نگاهم کند دکمهی آسانسور را فشار داد در بسته شد و باز هم چیزی نگفتم صا

جهت فلش سبز رنگ به سمت پایین شروع کرد به شمک زدن کارت را داخل جیبم گذاشتم...در مطب را قفل کردم 

 تعداد پله ها و طبقه ها برای فکر و آهسته آهسته از پله ها پایین رفتم نمی دانم چرا...شاید برای اینکه به اندازه ی

 کردم فرصت داشته باشم.

 بخش دوم

 فصل هیجدهم

 قسمت اول

 

 

 

 

 

پشت قدمهایی که از پله های سنگی رستوران آبشار پایین رفت و به جای رد شدن از روی پل شیشه ای برای گذشتن 

ر جایی که بود این اخالق ادمیزاد است...)عادت از جوی پهن آب گامی بلند برداشت هیچ چیز نبود جر امید ماندن د

کردن به رفا و راحتی و آسایش(....و من نیز از این قاعده مستثنی نبودم واحد صادق بهترین مطبی بود که تا به حال 

دیده بودم و من می خواستم به هر بهایی شده آن جا بمانم گذشته از رفاه و آسایش و راحتی مطب من به مریضهایی 

انم دکتر الهی و آقای دکتر رزاقی به من ارجاع می دادند محتاج بودم حق با صادق بود من هنوز یک مشاور صفر که خ

کیلومتر غوره نشده بودم که برای رسیدن به شهرت و اعتبار به جز مهارت به کمک و توجه دیگران هم نیازمند بودم 

مرا می شناختن و می توانستند توصیه ام کنند جز از  جابه جایی مداوم و دور شدن از مراکز درمان و پزشکانی که

دست دادن مریض هایی که به زحمت جمع کرده بودم فایده ی دیگری نداشت و من با علم به همه ی اینها داشتم 

همهی تالشم را می کردم تا بمانم...بمانم و در این آشفته بازار پر رقابت و بی رحم دوام بیاورم و برای خودم کسی 

 ....کسی مثل دکتر صنعتی یا....دکتر یدالهی.بشوم

اینقدر در فکر و خیال بودم که نفهمیدم صادق کجا نشسته...کی مرا دید و چطور خودش را به من راسند فقط شنیدم 

 که مودبانه و محترمانه گفت:

 سالم...ممنونم که آمدید....-

 هدایت کرد. و دستش را کنار من باز کرد و من را به سمت میز مورد نظرش

دنبالش راه افتادم همان طور که یک قطار اسباب بازی با فشار دادن یک دگمه بر روی ریلش راه می افتد صورت 

صادق از شادی می درخشید اما در صورت من نه اثری از شادی بود نه غم....من اسیر نوعی حس گنگ و ناشناخته 

 یرت زده بودم و مردد.بودم که نه خوشحالم می کرد نه غمگینم...من فقط ح

 صادق در حالیکه به پیشخدمت اشاره می کرد گفت:

 تا جایی که یادم می آید شما هیچ وقت اینقدر ساکت و معصوم نبودید....نکند غریبگی می کنید؟!-

 سرم را چرخاندم و به صادق نگاه کردم...زل زده بود به صورتم....زیر زبانی گفتم:

 غریبگی؟!...نه....-

 اره با محبت گفت:دوب

 پس چرا اینقدر معذبید؟!-
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 فکر نکرده گفتم:

 تقصیری ندارید....زندگی طوالنی مدت در اروپا...رسم و رسومات و شرعیات را از خاطر آدم پاک می کند.-

 طعنه ام را گرفت...روی صندلیش جابه جا شد و گفت:

ن شلوغی خیلی شرعی تر از قهوه خوردن در اتاق شخصی اما من فکر می کنم شام خوردن اینجا وسط رستوران به ای-

 شما باشد.

 سرخ شدم.

 پیشخدمت گفت:

 چی میل می کنید؟-

 صادق گفت:

 پیش غذا لطفا.....-

 پیشخدمت گفت:

 انتخاب نمی فرمایید؟-

 صادق بی حوصله گفت:

 منوی کامل برای دو نفر...-

 ا گرفت و به چشم برهم زدنی میان آن همه دارو درخت گم شد.پیشخدمت چیزی نگفت....از خدا خواسته راهش ر

 برای آنکه حرف را عوض کرده باشم گفتمک

 از روشنک چه خبر؟!حسم می گوید این سفر طوالنی حالش را بهتر کرده؟!-

 جواب صادق خیلی کوتاه تر از سوال من بود خالصه گفت:

 حس شما همیشه اشتباه می کند.-

..واقعا نمی دانستم چه بگویم...هم صحبتی با صادق سخت تر از بلند کردن یک وزنه ی صد دوباره سرخ شدم.

کیلویی بود...حتی برای من که رشته ام روانشناسی بود و مهارتم برقراری ارتباط کالمی با مردم سرم را پایین انداختم 

 شخصیتی نمی شدم. و سکوت کردم....شاید بهتر بود دیگر حرفی نزنم...اینطوری الاقل بمباران

 صادق نفس عمیقی کشید و بی انکه کوچکترین عذاب وجدانی بابت گفتار نسنجیده اش داشته باشد گفت:

من عاشق این رستورانم....عاشق درختهای سر به فلک کشیده و صدای آب و بوی تازگی و طراوت و سبزی -

....چیزی شبیه بوی عروسی...بوی خیار و توتون میوه اش....اینجا همیشه بوی چمن کوتاه شده و میوه ی تازه می آید.

 ای و ادکلن اصل پاریسی....

پیشخدمت با ترالی غذا کنار ما ایستاد و با حوصله ظروف محتوی پیش غذا را یکی یکی روی میز گذاشت حرکاتش 

 آرام بخش بود....مثل یک فیلم آهسته...روتین ....نمادین و با هارمونی.

 دو قدم عقب رفت و ترالی را چرخاند تا برود اما هنوز مامال از ما دور نشده بود که صادق گفت: کارش که تمام شد

 عجب حوصله ای داشت مردک..به جای چیدن...رقص باله می کرد...به احترام شما بود که خفه اش نکردم.-

 لبخند زدم صادق در حالیکه بشقاب سوپش را پیش می کشید گفت:

 خندید.چه عجب باالخره -

 و با اشاره به میز گفت:
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 بفرمایید خواهش می کنم...بفرمایید....-

 و خودش شروع به خوردن کرد.

کمی از ساالد اندونزی کنار بشقابم ریختم و با بیمیلی شروع به خوردن کردم انگار به شکمم سنگ بسته بودند....هیچ 

غذا می خورد که انگار صد سال است چیزی نخورده من هنوز چیز از گلویم پایین نمی رفت...صادق اما چنان با اشتها 

در حال بازی کردن با همان چند قاقش ساالد بودم که صادق پیش غذایش را تمام کرد و لبخند به لب برای سفارش 

 غذا به پیشخدمت اشاره کرد.

 بخش دوم

 فصل هیجدهم

 قسمت دوم

 

 

 

 

 

غش خورده بود با پا که نه با سر به سمت صادق دوید و تا کمر جلویش پیشخدمت که بوی یک انعام حسابی به دما

 خم شد.

 صادق در حالیکه با غرور روی صندلیش جابه جا می شد گفت:

 خوب غذای امشب سر آشپز چیست؟-

 پیشخدمت گفت:

 سبزی پلو با اسپیشیال پلتر.-

 صادق رو کرد به من و گفت:

 شما موافقید؟-

 صادقانه گفتم:

 ی هست این اسپیشیال پلتر؟!چ-

 صادق مفتخرانه لبخندی زد و رو به پیشخدمت گفت:

 تا سر آشپز. 2-

 گارسون چرخید اما هنوز قدم از قدم برنداشته بود که دوباره پرسید:

 ببخشید جناب جهانشاهی...با نوشابه یا دوغ؟!-

 صادق گفت:

 نوشابه...سبزی پلو با ماست جور نیست.-

 مه تعظیمی کرد و رفت.پیشخدمت نی

 شمرده گفتم:

 خوب شما را می شناسند....کشتری دائم اید؟-

 به جای تکان دادن زبان به اون کوچکی سرش را تکان داد.

 دوباره گفتم:
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این جور جاها برای روشنک عالی است...شما که مضیقه ی مالی ندارید اگر بتوانید چند شب در هفته شام را با هم -

 کنید آن شبهای سرد و تاریکی که گفتید کم کم از بین خواهد رفت و دوباره.... اینجا میل

 صادق اجازه نداد حرفم تمام شود بی رودربایستی گفت:

دوست ندارم اصال....اصال و به هیچ عنوان نه حاال و نه هیچ وقت دیگر..راجع به زندگی خانوادگی ام نظری از شما -

 مینطور.بشنوم....در مورد روشنک هم ه

پیشخدمت که به ما رسیده بود و تقریبا تمام جمله ی صادق را شنیده بود هاج و واج به من خیره مانده بود با خجالت 

روی صندلیم صاف نشستم و سعی کردم تا چشمم به چشم پیشخدمت نیفتد بغض راه نفسم را چنان بسته بود که 

 م می تواند اشکم را در بیاورد.احساس می کردم حتی نگاه کردن به چشمهای پیشخدمت ه

دو راه بیشتر نداشتم...یا باید بلند می شدم و همان لحظه میز صادق را ترک می کردم و این آدم بی ادب متکبر از 

خود راضی را ادب می کردم و چند ماه دیگر هم مطب را تخلیه می کردم ...و یا می نشستم و به جای غذا کوفت می 

 دبخت به جای حفظ غرور و عزت نفسم...به حساب و کتاب سر سالم می رسیدم.خوردم و مثل یک آدم ب

 پیشخدمت آهسته گفت:

 امری نیست؟-

 فرصت تمام شد و من همچنان نشسته بودم.

 صادق قاشق و چنگال مرا با دستمال کاغذی تمیز کرد و رد حالیکه داخل لیوانم نوشابه می ریخت بی تفاوت گفت:

 ر کم غذایید...یا مال من خوردن ندارد؟شما همیشه اینقد-

 جوابی ندادم...نمی توانستم جوابی بدهم...داشتم از شدت بغض خفه می شدم.

 صادق بی آنکه نگاهم کند قاشق و چنگال خودش را پاک کرد و گفت:

....پیاز خوب...این هم اسپیشال پلتر.شامل...میگوی سرخ شده...ماهی سوخاری...کلم سوخاری....قارچ سوخاری-

 سوخاری...سیب زمین سرخ شده....و خاویار با سس مخصوص...

 بعد روکش سلوفانی روی دیس مقابل من را باز کرد و در حالیکه چنگال مخصوص را کنارش می گذاشت گفت:

 زپیشنهاد می کنم بخوری دختر جان....چون با این خلق خوشی که داری مطمئن نیستم بخواهم دفعه ی بعد باز هم ا-

این ولخرجی ها برایت بکنم آن وقت داغ این اسپیشال پلتر)و از قصد کلمه ی اسپیشال پلتر را کشید( به دلت می 

 ماند.

 با دلخوری رویم را برگرداندم...به زحمت بغضم را قورت دادم و گفتم:

 واهد داشت.پیشنهاد می کنم اینقدر در خیالپردازی ولخرجی نکنید مطمئن باشید دفعه ی بعدی وجود نخ-

 صادق در حالیکه با اشتیاق تیغ ها را از ماهی سفیدش جدا می کرد گفت:

من هم به اندازه ی شما مطمئنم خانم....اما نه در چیزی که شما گفتید...من به توانایی خودم در رسیدن به خواسته -

 هایم مطمئنم.

چنان به خوردن باقی مانده ی ساالد ته ظرفم لبخند تمسخر آمیزی زدم و برای آنکه حرص صادق را در بیاورم هم

 ادامه دادم صادق در حالیکه با اشتها قاشق بعدی را برای خو دش تدارک می دید گفت:

نکند رژیم دارید؟!از این رژیم های مسخره ای که خانم ها می گیرند تا مثل مانکن های فشن دوپاره استخوان -

 شوند؟!
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 د:بعد با دهان تقریبا پر ادامه دا

اما نه....شکموتر از این حرفها به نظر می رسید...شندم که منشی تان به منشی ام می گفت شیرینی تری تدارک -

 دیده بودید و قهوه ای و ظرف شکالتی...!

 تا بناگوش قرمز شدم.

 لبخند صادق کشدارتر شد بی تفاوت ادامه داد:

 نیست. بخور خانم دکتر....بخور ... اینجا صرف با قهر کردن-

 بعد در حالیکه گوشه ی دهانش را با دستمال پاک می کرد با لحن جدی تری گفت:

قهر کردن با من برگه بنده ای به دستتان نمی دهد شما که باید بهتر بدانید تنها راه چیره شدن به مردها این است -

 مه از در صلح و آشتی وارد شوید.

 بی تفاوت شانه هایم را باال انداختم

 دق ادامه داد:صا

داستان شنگول و منگول و گرگ ناقال یادتون هست؟به نظر من زندگی آدمها در دوار مختلف زمانی تکرار همان -

قصه ی کودکانه ی شنگول و منگول است گاهی برای رسیدن به هدف باید دستها را آرد زد و حتی اگر الزم شد 

 پشت نقاب یک حیوان ضعیف تر پنهان شد.

 فتم:با تمسخر گ

راست می گویید ذات مردها خیلی شبیه ذات آقا گرگه ی قصه ی شماست...تنها فرقشان در این است که مردها -

 این دوره به مدد مدرنیسم نیازی به آرد و آسیاب ندارند.

 صادق با خونسردی ادامه داد:

یا قصه ی دردین است دریده شمشیر نکشید خانم دکتر من از خود شما یاد گرفتم که داستان زندگی همه ی ما -

 شدن!یادتان هست گفتید حالت سومی وجود ندارد...همه ی ما یا گرگیم یا بره....زن و مردش فرقی نمی کند؟!

 رودست خورده بودم بی تامل گفتم:

 پس با این حساب زحمت بازی در نقش آقا گرگه را شما می کشید.-

شیده شد و چشمانش ریز شد که نگاهش مثل سوزن تنم را گزید صادق به وضوح جا خورد...چنان چهره اش درهم ک

 عاقبت بعد از یک مکث طوالنی موضوع را دوباره به روشنک ربط داد و گفت:

 بخش دوم

 فصل هجدهم

 قسمت سوم

 

 

 

 

 

 

د یتشبیه و توصیف چگونگی روابط میان من و روشنک کاری است که من هرگز نکرده ام و نخواهم کرد.می دان-

چرا؟چون از نظر من بدگویی کردن از روشنک یعنی ایستادن روی گور عقل و عزت نفسم و اعتراف کردن به بی 
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عرضگی و بی کفایتی ام در انتخاب همسر!هر جمله ای که در بیان بی لیاقتی روشنک یا تقبیح رفتارش به زبان بیاورم 

ی که به قدر کافی عاقل و دوراندیش نبوده تا زنی با کفایت یعنی...آی...ایهاالناس...من یک بی عرضه ام....بی عرضه ا

و الیق برای خودش پیدا کند و این یعنی اقرار به ضعف و ناتوانی....و من از یادآوری ضعف هایم بیزارم....می بینید 

 خانم من نه گرگم نه بره.

 متحیر گفتم:

خاطر عشقتان به روشنک که به خاطر عشقی  که این طور؟!....پس سرپوش گذاشتن روی عیب های روشنک نه به-

 است که به خودتان دارید؟

 با رضایتمندی گفت:

آفرین دختر....درست زدی به هدف.حقیقت همین است که گفتی....من خودم را خیلی دوست دارم و به خاطر این -

و عزت نفسم را زیر سوال عالقه حاضر نیستم بابت یک انتخاب غلط هر روز و هر شب خودم را مواخذه کنم و شعور 

ببرم برای همین سعی می کنم معایب روشنک را نبینم و یا حتی اگر مجبور به دیدن شدم تجزیه و تحلیلش نکنم 

بسیار پیش امده که گاهی حتی خواست خودم را به آنچه روشنک حقیقتا هست چنان نزدیک کرده ام که انگار آنچه 

روشنک!روشنگ ؤزیم می گیرد من هم رژیم می گیرم...چاقی مد می شود در جریان است خواسته قلبی من بوده نه 

من هم چاق می شوم..روشنک سبزی خوار می شود من هم گوشت نمی خورم...روشنک شبها مدیتیشن می کند من 

هم کم خواب می شوم...روشنک به خاطر مصرف دارو شبانه روز می خواد شبانه روز من هم می شود خواب و خواب 

 !و خواب

 ناخواسته گفتم:

 مطمئنید که اسم این احساسی که نسبت به خودتان دارید عشق است؟!-

 با لبخند معنی داری گفت:

به کاری که من می کنم در فرهنگ لغات فارسی می گویند ناسازگاری و انطباق.اما در فرهنگ واژگان روانشناسی -

 نمی دانم چه معادلی دارد!

 بی تامل گفتم:

 ی احمقانه یا مازوخیسم.خود آزار-

 خندید اما خنده اش مصداق کامل شعر:

 خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر ازست"

 "کارم از گریه گذشته است بدان می خندم

 بود.

نگاهم از صورت صادق لیز خورد و روی رومیزی های سفی و اتو کشیده ی مقابلم افتاد نفس عمیقی کشیدم و 

تکیه دادم...اعتراف می کنم که شخصیت صادق پیچیده ترین تابلوی شخصیتی ای بود که تا آن  متحیره به صندلی ام

وقت دیده بودم...تابلوی درهمی از مجموعه ی صفات انسانی و غیر انسانی که در هیج رفرنسی* )کتاب مرجع( 

 مشابهش را پیدا نکرده بودم.
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دن تیغ های ماهی...همین طور که به دستهای کشیده و صادق دیس ماهی ام را جلو کشید و شروع کرد به در آور

الغر صادق خیره شده بودم در حال اندیشیدن به همه چیز و هیچ چیز بودم...ظاهرا روی هیچ چیز تمرکز نداشتم اما 

 در عین حا داشتم به همه ی آنچه به ذهنم خطور می کرد عمیق می اندیشیدم.

 یس را مقابل من گذاشت و زیر لب گفت:صادق دستهایش را با دستمال تمیز کرد د

حاال بخورید....حتم دارم که می پسندید هر غذایی با طعم محبت خوشمزه تر است و ماهی تیغ گرفته از همه -

خوشمزه تر چون یعنی رنج ها و سختی ها مال من....لذت و آسایش مال تو!دیس را جل کشیدم و شروع کردم به 

 نگال.خوردن میگوها و قارچ ها با چ

 صادق با تیزبینی عجیبی نگاهم می کرد عاقبت گفت:

 فکر می کردم از تنبلی است که ماهی تان را نمی خورید اما مثل اینکه شما اصال ماهی دوست ندارید؟!-

 جوابی ندادم.

 صادق در حالیکه سیب زمینی های کنار دیسش را با حوصله توی دهانش می گذاشت شمرده گفت:

راف کنم....گزینه ی پیشنهادی شما واقعا زندگی من را دگرگون کرد نمی دانم چرا خودم هیچ وقت به بگذارید اعت-

این قضیه فکر نکرده بودم که به جای باز کردن گره ها با چنگ و دندان با قیچی هم می شود کالف گره خورده ی 

 خودم را از روشنک جدا کنم و بروم دنبال آرزوهایم.

 و به صادق نگاه کردم.سرم را بلند کردم 

 با لبخند مهربانی گفت:

خودتان را ناراحت نکنید خانم این چیزی بود که شما هم نمی گفتید باالخره به عقل خودم خطور می کرد...دیر یا -

 زود داشت اما سوخت و سوز نه.

 با تاسف گفتم:

رده بودم برایم ممکن نبود.صادق با وقاحت حاال واقعا تصمیم گرفته اید که....؟!تمام کردن جمله ای که شروعش ک-

 گفتک

 بله....تصمیم گرفته ام تجدید فراش کنم.-

 با سر افکندگی گفتم:

 وقیحانه است....هم وقیحانه هم ظالمانه.-

 صادق با قاطعیت گفت:

ورد و اما در م قبل از قضاوت راجع به ظالمانه بودن کار من بهتر است یک شبانه روز کامل به جای من زندگی کنید-

وقیحانه بودن کارم....من هیچ لزومی نمی بینم که روشنک چیزی بفهمد....او زندگیش را خواهد داشت و آرزوهایش 

را...آب از آب تکان نخواهد خورد....هیچ تغییری در زندگی او به وجود نخواهد آمد....آنچه تغییر خواهد کرد فقط 

 رده و بوی گنداب گرفته ام.حال و روز سگی من خواهد بود و زندگی م

سرم را پایین انداختم و با تمسخر به سنگ های کف زمین خیره ماندم.نسیم خنک بهاری البه الی چند تار مویی که 

 از روسری ام بیرون آمده بود می پیچید و عرق سرد نشسته روی پیشانی ام را خشک می کرد.

 ساب را برایش بیاورد گفت:صادق در حالیکه به پیشخدمت اشاره می کرد صورت ح
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اگر دیگر نمی خورید برویم....بیشتر از این دیر شود مجبور می شوم تا در خانه اسکورتتان کنم آن وقت چون اصال -

حال و حوصله ی رانندگی ندارم بدجوری عنق می شوم و عنق شدن برای چنین شب خاطره انگیزی اصال پایان 

 مناسبی نیست.

 بی آنکه منتظر همراهی صادق شوم زیر لب گفتم:از جایم بلند شدم و 

 بابت شام ممنون....شب خوش جناب جهانشاهیو-

 صادق لبخند عریض و طویلی زد و گفت:

 نمی خواهید تا ماشین همراهی تان کنم؟-

 با اطمینان گفتم:

 من به استقالل عادت دارم تکیه کردن و تکیه دادم عادت من نیست.-

 ی تایید تکان داد و با رضایت گفت: صادق سری به نشانه

 بسیار خوب...مراقب خودتان باشید...و اگر مشکلی پیش آمد به تلفن همراهم زنگ بزنید.-

جوابی ندادم چرخیدم و به سرعت به سمت در خروجی به راه افتادم نمی دانم از پاهایم بود که می لریزید یا از سنگ 

 فت که مدام لق می زدم و سکندری می رفتم.و کلوخ هایی که زیر پاشنه یکفشم می ر

باالخره به هر بدبختی بود به ماشین رسیدم و درپناه سکون و تاریکی ماشینم احساس امنیت کردم تا به حال این همه 

حس ناشناخته و فکر عجیب را یکجا تجربه نکرده بودم باید برمیگشتم خانه و در کنج اتاقم دوباره همه چیز را از نو 

 می کردم. حالجی

 بخش دوم

 فصل نوزدهم

 قسمت اول

 

 

 

 

 

تازه رسیده بودم خانه که صدای تک زنگ گوشی ام در آمد.شماره را نمی شناختم اماوقتی متن پیامک را خوندم 

 فهمیدم که صاقد است. اس ام اس زده بود:

 "سالم عزیزم ... رسیدی؟"

ی عزیزم استفاده کند...مگر بین ما چه اتفاقی افتاده بود؟ما فقط با هم  نمی دانم چطور به خود جرات داده بود از کلمه

 یک شام خورده بودیم آن هم چه شام زهرماری ای!

 عقلم نهیب زد جوابش را نده اما من با انگشتان دلم جواب را برایش تایپ کردم...جوابم کوتاه و مختصر بود.

 "بله..."

 دوباره پیام آمد.

 "ز این بابت خیلی نگرانم چون این اولین باری است که نگران کسی می شوم.نگرانت شدم و ا"

 دوباره مختصر جواب دادم:

 "ممنون....شب بخیر"
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بعد وضو گرفتم و جانمازم را باز کردم و قامت بستم...چیزی به باطل شدن نمازم نمانده بود و من تصمیم نداشتم 

همان طور چهار زانو وسط سجاده ام نشستم و به فکر اجازه ی جوالن  آخرتم را به دنیا بفروشم نمازم که تمام شد

 دادم.

فهمیدن احساس آدمی کار سختی نیست مخصوصا اگر با خودت صادق باشی اما پذیرفتن و باور کردن آن دشوار 

ه باست...دشوار ترین کاری که یک انسان برای خودش می کند....درست شبیه فهم و باور احساسی که من نسبت 

 صادق داشتم!

آن شب وقتی در کنج اتاقم چهارزانو وسط سجاده ام نشستم و در سکوت و تاریکی به حقیقت احساسم نسبت به 

صادق فکر کردم وحشت زده شدم....وحشتم نوع غریبی از ترس بود باورم نمی شد آنچه دریافته بودم حقیقت داشته 

ن نبودم...انگار عاطفه ام مربوط به انسانی فرازمین بود که من با آن باشد....انگار احساسم متعلق به انسانی بود که م

غریبه بودم...احساسم میوه ی نورس و ناشناخته ای شده بود که ثمره ی درخت عقلم نبود...میوه ای که به رغم طعم 

 حیرت انگیزش اصال خوشایندم نبود.

از دو احساس کامال متضاد که در یک خط چسبیده  نوع احساس من نسبت به صادق تبدیل به هاله ی درهمی شده بود

به هم پیش می رفتند و سرنوشت من را رقم می زدند حاال که به گذشته ها فکر می کنم می بینم آن احساس ضد و 

نقیض نتیجه ی مسلم و عقالنی شخصیت ضد و نقیض خود صادق بود...شخصیتی که گاهی خوب خوب بود و گاهی بد 

بود گاهی نفرت انگیز....گاهی دوست داشتنی بود گاهی مشمئز کننده شخصیتی غیر قابل پیش بد...گاهی عاشقانه 

بینی که هیچ وقت نمی شد رفتار و کردار بعدی اش را پیش بینی کرد شخصیتی که حد وسط نداشت ... بسته ی سحر 

ای جادو کردن آمده یا برای آمیزی که معلوم نبود چه جادویی از آن بیرون می آید....جادوگری که معلوم نبود بر

 باطل کردن یک طلسم دیگر!!!

هنوز آن شب را خوب به خاطر دارم یادم هست همان جا وسط سجاده ام سجده کردم چشم هایم را بستم و از ته دل 

از خدا خواستم تا محبتی را که ناخواسته مهمان دلم شده از ضمیرم پاک کند و آرامشم را از من نگیرد شک نداشتم 

وست داشتن و دل بستن به آدمی مثل صادق با وجود همسر و آنن همه فراز و فرود عاطفی و شخصیتی جز دردسر د

و پریشانی حاصلی برایم ندارد برای آدمی با شخصیت و عواطف من....آدمی مثل صادق فقط می توانست یک مصیبت 

ت و موفقیت هم نمی توانست از دامن آرام مسلم باشد....مصیبتی که آن همه زیبایی....جذابیت....ثروت....شهر 

 زندگیم پاکش کند.

صبح فردا وقتی چشم هایم را باز کردم اثری از وحشت شب گذشته در نهادم نبود انگار همه ی آنچه مرا ترسانده 

 بود فقط کابوسی شبانه بود که با طلوع خورشید و سر زدن سپیده در خاطرم محو شده بود.

م و مثل همیشه راهی مطب شدم ماشینم را سر جای همیشگی گذاشتم ومثل همیشه به جای با آرامش لباس پوشید

سوار شدن به آسانسور از پله ها باال رفتم....هیچ وفت حوصله ی صبر کردن نداشتم...برای آدم عجول و کم حوصله 

بود  بق معمول در مطب نیمه بازای مثل من باال رفتن از پله ها آسان تر از انتظار کشیدن برای رسیدن آسانسور بود ط

 و منشی داشت روی صندلی اش چرت می زد.

در را باز کردم از صدای چرخش در چرتش پاره شد و صاف روی صندلی نشست با دیدن من لبخند تصنعی زد و 

 گفت:

 سالم خانم دکتر...صبح بخیر.-
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 .ا بار گذاشته اند و به ریشم خندیده اندنگاهش کردم....حتم داشتم دیشب با رفیق شفیقش حسابی کله پاچه ی مر

در اتاقم را باز کردم و وارد شدم...سوئیچ و موبایلم را روی میز گذاشتم و نشستم روی صندلی ام پشت سرم منشی 

 وارد اتاق شد و آهسته گفت:

 تا مریض داریم. 0خانم دکتر امروز -

ز برداشتم تا ببینم چه کسی آن قوت روز برایم پیامک صدای تک زنگ موبایلم در آمد.با تعجب گوشی را از روی می

 زده...همان طور که ظاهرا گوشم به منشی بود مسیج موبایلم را باز کردم و شروع به خواندن متن کردم...

 "سالم صبح بخیر...خواستم رسم همسایگی را به شیوه ی مدرن به جا بیاورم...صادق"

 :رنگ صورتم مثل لبو سرخ شد...لیال گفت

 چیزی شده خانم دکتر؟-

 با دستپاچگی گفتم:

 ...نه .... نه...گوشم با شماست.-

 لیال نگاه عاقل اندر سفیهی به من کرد و گفت:

 پس اگر خانواده ی روزبهانی خواستند بیایند داخل اجازه بدهم؟-

 بخش دوم

 فصل نوزدهم

 قسمت دوم

 

 

 

 

 

 

 جمع کنم گفتم:در حالی که سعی می کردم حواسم را 

برای چی اجازه بدهید؟وقت مشاوره ی امروز مربوط به پسرشات سروش است سروش هم در حضور پدر و -

 مادرش لب از لب باز نمی کند.

 منشی متعجب گفت:

من که عرض کردم پدر و مادرش بدون سروش می آیند دیشب مادرش تلفن زد و گفت مطالبی هست که نمی -

 مطرح شود.خواهد در حضور سروش 

 بی حوصله گفتم:

 باشد...باشد...-

 لیال از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست.

به صندلی ام تکیه دادم و به موبایلم که روی میز بود خیره شدم بازی ای که صادق شروع کرده بود برای من بازی 

 داشتم...)نفعی در این بازی نبود!(قشنگی نبود هر چند که من منظورش را نمی دانستم اما به یک چیز اطمینان 
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خواستم تلفن را بردارم و جوابی به مسیج صادق بدهم که دیگر جرات نکند پایش را از گلیمش درازتر کند اما 

ترسیدم ترسیدم که اوضاع را آنقدر خراب کنم که به جای سر سال مجبور شوم همین فردا اثاثم را روی دوشم 

 بگذارم و بیفتم دنبال جا.

ای همین سکوت کردم با خودم فکر کردم چند بار که جوابش را ندهم خودش خسته می شود و دست از سرم بر بر

 می دارد اما عمال اینطور نشد...همان شب صادق دوباره مسیج زد....

 "خسته نباشی عزیزم...شب خوش"

 و روز بعد...و روز بعد...و روزهای بعدتر....

تنها اعتراضی نداشتم بلکه به این مسیج ها عتاد هم شده بودم صبح تا می رسیدم دو سه هفته که گذشت دیگر نه 

 موبایلم را روی میز می گذاشتم و منتظر مسیج

 "...صبح بخیر همسایه"

 که می شد منتظر می ماندم تا صادق برایم مسیج بزند 0می شدم و شب قبل از رفتن درست سر ساعت 

 "شب بخیر عزیزم...خسته نباشید."

دقیقه دیر یا زود می شد چنان کالفه می شدم که انگار دریافت بزرگترین خبر زندگیم دیر و زود  5و اگر یک مسیج 

 شده.

جالب این جاست که در تمام این مدت مت حتی یک بار هم صادق را ندیدم اصال نمی دانم ایران بود یا نه...یا شرکت 

بود و چون رفت و آمدش ساعت مشخصی نداشت نمی شد فهمید می آمد یا نمی آمد....در شرکتش همیشه بسته 

 خودش هم داخل شرکت هست یا نه؟!

 تا اینکه باالخره بعد از سه هفته مسیج تکراری روح نواز من تبدیل به یک پیام جدید شد.

اهی شب همان رستوران قبلی....سر همان میز قبلی منتظرتان هستم.اگر بیایید قول می دهم م 7امشب ساعت "

 "سفارش ندهم.

خوشحال شدم....چرا نمی دانم؟دلم تنگ شده بود؟نه....باور چنین چیزی تقریبا محال بود پس چی بود؟نخواستم 

خود را روانکاوی کنم نخواستم احساسم را مثل احساس مریض هایم کالبد شکافی کنم و از پوسته به هسته برسم 

 ا پنهان کردن سرم الی برف ها از حقیقت فرار کنم.دلم می خواست چشم هایم را ببندم و مثل کبک ب

جوابی به مسیج صادق ندادم اما می دانستم که برای او جواب مسیج من اوکی است.او مغرورتر و متکبرتر از آن بود 

که حتی لحظه ای با خود فکر کند که ممکن است کسی در دنیا باشد که به دعوت او جواب مثبت ندهد و از شوق 

 از خوشحالی سکته نکند! دیدار او

آن روز زودتر از همیشه رفتم خانه....دوش گرفتم...آرایش مختصری کردم و مانتو و روسری مهمانی ام را پوشیدم و 

رفتم همان رستوران قبلی هنوز کارت رستوران داخل داشبور ماشینم بود اما من مسیر آن رستوران را خیلی راحت 

 ده بودم....و انگار این صدمین باری بود که من داشتم می رفتم.پیدا کردم انگار قبال بارها آم

صادق پشت همان میز قبلی نشسته بود از دور نگاهش کردم هیچ اثری از انتظار کشیدن در چهره اش نبود یک 

و  مروزنامه را روی میز باز کرده بود و در حالیکه پیپ می کشید با دقت به مطالب روزنامه خیره شده بود چقدر آرا

 آرامشگر به نظر می رسید...چقدر با اراده و قوی....و چقدر محاط به زندگی!
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نزدیکش که شدم سنگینی نگاهم را احساس کرد سرش را باال کرد و با دیدن من لبش به لبخند باز شد با همان لحن 

 بم همیشگی گفت:

 به به گلی خانم....خوش آمدید....-

 م را به زبان آورد دلم قلقلک شد!()نمی دانم چرا اما از اینکه اسم

 صندلی را کشیدم و نشستم صادق گفت:

 امروز مطب چطور بود؟-

 جوابی ندادم ادامه داد:

برای درد چند نفر نسخه پیچیدید؟!برای اشکهای چند نفر قرص آرامبخش نوشتید؟!زخم دل چند نفر را با خواب -

 آور پانسمان کردید؟!

 ن دادم.با بی تفاوتی سرم را تکا

 سرش را نزدیک تر آورد و آهسته گفت:

نسخه پیچیدن برای دردها و احساسات دیگران بیهوده ترین کار دنیاست....می دانید چرا؟!برای اینکه دردها -

حرمت دارند خانم.دردهای هر انسانی سرمایه های زندگی او هستند و مطرح کردن درد با کسی که درد را تجربه 

ن مقابل کسی که هق هق پشت اشک را نشنیده به هدر دادن سرمایه ی زندگی است.به نظر من نکرده و اشک ریخت

روانپزشکی احمقانه ترین علم دنیاست چون درد آدم ها را ...دردهای انسای را....حس بشر را....نفرت و عشق و رنج 

جاند.کدام مقیاس علمی را و شکست و ناامیدی و سرخوردگی را...در چارچوب های خشک و بسته علم نمی شود گن

سراغ دارید که درد یک انسان را موقع از دست دادن عزیزترین موجود زندگیش برایتان تعیین کند؟کدام مبحث 

علمی را سراغ دارید که بتواند رنج یک انسان را وقتی خیانت عزیزترین کسش را پیش چشمانش می بیند تبدیل به 

برای وسعت شکستن قلب آدمی....وقتی قدر و ارزشش نادیده گرفته می فرضیه کند؟کجای علمی که شما خواندید 

شود و احرتامش زیر پا گذاشته می شود راه حلی هست؟!علم یعنی درک و شناخت چیزهایی که حساب و قانون می 

پذیرند اما برای عمق رنج های آدمی معیاری نیست....عاطفه ی آدمی قانون ناپذیر است برای همین هم نمی شود 

برای آن چهارچوب و قالبی تعریف کرد و نسخه ای برایش پیچید!دل شکسته پای شکسته نیست که شما با دارو 

 تسکینش دهید عزت و احترام به باد رفته بادبادک نیست که با به باد رفتنش شما یکی دیگر درست کنید....

 بخش دوم

 فصل نوزدهم

 قسمت سوم

 

 

 

 

 

که شما با خواب آور برایش چتر درست کنید....خاطرات و گذشته ی انسان ها نقوش اشکهای آدمی باران نیست 

روی شن نیستند که شما با یک قطره شربت محو و بی معنی اش کنید....احساسات...رنج ها....دردها و عواطف انسان 

ی خیلی کوچک و ریشه در سلول سلول و ملکول ملکول وجود آدمی دارد و علم برای شناخت چنین چیزعظیمی خیل

 ناتوان است.
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 همین طور مبهوت مانده بودم پیشخدمت معذب نگاهی به من و صادق کرد و شرمنده گفت :

 ببخشید جناب جهانشاهی...پیش غذا چی میل می کنید؟!-

 صادق همانطور که مستقیم به من زل زده بود بی انکه سرش را بچرخاند گفت:

 انم دکتر دوباره شکمش را با آشغال پر کند.پیش غذا نمی خوریم....نمی خوام خ-

 پیشخدمت نیم تعظیمی کرد و گفت:

 غذا چی میل می کنید؟!-

 صادق بی آنکه پلک بزند گفت:

 تا نوشابه...سیاه و نارنجی. 2تا ماست و موسیر.... 2تا ساالد فصل.... 2دوتاکباب شاندیز....-

ه باشد بی هیچ سوال اضافه ای مثل سایه از کنار میز گذشت و پیشخدمت که به نظر می رسید خیلی خوب تربیت شد

 محو شد.

 صادق گفت:

درد یک عاشق را فقط یک عاشق می فهمد....درد یک پاک باخته را فقط یک پاک باخته ...درد یک یتیم را فقط یک -

یده برج سر به فلک کش بی پدر و درد یک خانه به دوش را فقط یک آواره ان کسی که آن باال نشسته)و با دست به

ای که پشتمان بود اشاره کرد(نمی تواند برای درد این آدم )و با انگشت به مردی اشاره کرده که پشت در رستوران 

فال می فروخت(نسخه بنویسد....حتی اگر پروفسور علم روانشانسی باشد.چون این دوتا آدم با دردهای هم بیگانه 

 د و سر این آدمها شاید بتواند کاری کند اما برای درد دلش نه....هرگز!اند.آن آدم برا درد دست و پا و کب

باالخره نگاهم را از نگاه صادق دزدیدم و به شمعی که روی میز می سوخت خیره شدم مغزم از کار افتاده بود و 

 دهانم دوخته شده بود عاقبت به زحمت گفتم:

تعادل مبادالت شیمیایی بعضی عناصر در مغزند مثال عاشق  گاهی اختالالت روحی و روانی ناشی از به هم خوردن-

 شدن ناشی از ترشح هورمونی به اسم....

 صادق نگذاشت جمله ام را تمام کنم قاطع گفت:

مگر نمی گویی عاشق شدن ناشی از ترشح نوعی هورمون در مغز است؟پس چرا آدمی که این هورمون در مغزش -

.فقط عاشق یک نفر می شود؟مگر روز هورمونی که در مغزش ترشح شده اسم هم ترشح شده از بین این همه آدم...

نوشته اند؟این همه آدم....این همه چهره...این همه نقش....این همه شخصیت....؟چرا فقط یک چهره مشخص و یک 

 ند باورشخصیت مشخص؟نه خانم دکتر....نه....هیچ وقت این مزخرفاتی را که به اسم علم توی مغزت فرو کرده ا

نکن...تو خیلی برای باور کردن این الطائالت حیفی....خیلی حیف...!عاقل باش و ببین و باور کن که دانش بشر هنوز 

خیلی خیلی کوچکتر از آن است که حتی بتواند گستره ی روان آدمی را بشناسد چه برسد به آنکه بتواند پیرامونش 

یچد.علم روان انسان....علم درون آدمی....علم درک هسته ی این پاره فرضیه و تئوری ارائه بدهد...و برایش نسخه بپ

استخوان از آن علم هایی است که بشر بی آنکه هرگز موفق به شناخت و درک واقعیت آن شود عمرش به سر می 

رسد و در پیشگاه خداوند حاضر می شود فهم و شناخت علم روح انسان یعنی درک و شناخت بزرگترین جادوی 

 دی....و این قطعا از توان بشر خارج است.خداون

 جوابی نداشتم حتی وقتی پیشخدمت دیس غذا را مقابلم گذاشت هم نتوانستم لب از لب باز کنم و چیزی بگویم.
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صادق سلوفان روی دیس غذایم را باز کرد و در حالیکه با مهربانی قاشق و چنگال را مثل دفعه ی قبل تمیز می کرد 

 فت و گفت:آن را مقابلم گر

 الوعده وفا....مرد است و قولش...دیدی گفتم این بار دیگر خبری از ماهی و تیغش نیست!-

غذا خیلی خوشمزه بود و اشتها برانگیز اما من اشتهایم را از دست داده بودم تمام چهارچوب های ذهنی ام زیرو رو 

 زله ای به هم ریخته بود صادق گفت:شده بود ... گسل باورهایم شکسته بود و چیدمان اعتقاداتم با زل

 تمامش کن گلی....-

حیرت زده نگاهش کردم...در حالیکه با دست گوشه یاستخوان کبابش را گرفته بود و با اشتها گوشتهایش را به نیش 

 می کشید گفت:

ا با اشتها و بوقت شناس باش .... حاال وقت فکر کردن نیست االن فقط وقت خوردن است آن هم اینطوری خوردن...-

لذت....لذت بردن از نعمت های خدا یعنی سپاس گذاری واقعی....یعنی سجده ی شکر آدمهای بصیر.فکر کردن جا 

و مکان دارد ... من نمی دانم مردم چرا برای نماز خواندن می روند مسجد یا نمازخانه یا حداقل یک جای خلوت و 

ساعت فکر کردن بهتر از هزار سال عبادت اس.پیغمبر اکرم)ص((  ساکت اما برای فکر کردن که در تمام ادیان )یک

به مراتب بزرگترو با ارزش تر از هر عبادتی شمرده شده زمان و مکان نمی شناسند و هر جا و هر زمانی به مغزشان 

 اجازه می دهند بقچه اش رو پهن کند و دارو ندارش را بریزد روی دایره.

 خندیدم گفت:

گویم....مردم اصال درست فکر کردن رو بلد نیستند در حالیکه فکر کردن آداب دارد...زمان  باور کن راست می-

 دارد...جا و پوزیشن مخصوص دارد.

 یک تکه از کبابم را برداشتم و گفتم:

 فکر کنم قرار بود فکر نکنیم.-

 خندید و گفت:

 راست می گویی قرار بود فکر نکنیم.-

 مشغول خوردن بودیم اما مطمئنم که ذهن صادق هم دست کمی از ذهن من نداشت.سکوت شد...هر دو ظاهرا فقط 

بعد از غذا صادق به پیشخدمت اشاره کرد که صورت حساب را بیاورد مثل دفعه قبل از جایم بلند شدم تا بروم ولی 

 قبل از اینکه قدم از قدم بردارم صادق گفت:

 ه ی قبل از دلشوره مرض روانی بگیرم و به امثال تو محتاج شوم!بنشین گلی...می رسانمت...نمی خواهم مثل دفع-

 آهسته گفتم:

 ولی من ماشین دارم.-

 کوتاه گفت:

فرقی نمی کند صحیح نیست یک زن تنها این موقع شب توی خیابان ها بچرخد آمدیم ماشین خراب شد...یا خدای -

 گرفت یا ... چه می دانم هزار اتفاق دیگر! نکرده تصادف کردی...امدیم وقت پیاده شدن کسی بیخ خرت را

 بخش دوم

 قسمت آخر فصل نوزدهم

 قسمت اول فصل بیستم
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بی ک و چانه نشستم صادق پول را روی صورت حساب گذاشت و از جایش بلند شد راه افتادیم صادق کنار من و با 

از من حفظ کرده بود ... از رفتارش خوشم احترام قدم بر می داشت....دستش حائل بدن من بود اما فاصله اش را 

 آمد...خوب بلد بود حد و حدود را حفظ کند.

 مرا تا دم در ماشینم رساند و گفت:

 صبر کن تا من هم راه بیفتم ماشین من آن جاست ببین-

 و با انگشت به ماشینش اشاره کرد.

 ل باالی او آنقدر منحصر به فرد بود که مثل گاونیازی نبود ماشینش را با دست نشان دهد تا من پیدایش کنم بنز مد

 پیشانی سفید میان یک گله ماشین از دور هم معلوم بود ادامه داد:

جلوی من حرکت کن....تند هم نرو....الزم نیست مدام از توی آینه مراقب من باشی من خودم می دانم چطوری -

 خودت باش! رانندگی کنم که گمت نکنم...تو فقط مراقب جلو و رانندگی

 سرم را مثل یک بچه به عالمت تایید حرف هایش تکان دادم.

در ماشین را به رویم بست و اشاره کرد که قفل در را بزنم از این همه احتیاط و مراقبتش خوشم آمد. مدتها بود که از 

 تمام نیازهای عاطفی وکسی چنین مراقبت و توجهی ندیده بودم اصال یادم رفته بود که من هم یک زنم....یک زن با 

روحی مختص جنسیتش آنقدر مثل یک مرد و در قالب یک مرد زندگی کرده بودم که خود واقعی ام را از یادب رده 

بودم.... و حاال صادق داشت با سوزن زدن به جای جای احساسات و عواطفم به من یادآوری میکرد که پشت این 

 هایی دارم!نقاب دروغین حقیقتا چه کسی هستم و چه نیاز

صادق درست تا جلوی در خانه ام با من آمد خانه ای که درست در مرکز شهر بود و با پنت هاوس او در کوهپایه 

 خیلی فاصله داشت.

جلوی در خانه که رسیدیم صادق از ماشین پیاده نشد همان جان داخل ماشین نشست و منتظر شد تا من ماشینم را 

و بروم داخل!در را که بستم صدای آرام موتور ماشینش را شنیدم که از جلوی خانه ام پارک کنم در خانه را باز کنم 

 رد شد و کم کم در سکوت کوچه گم شد.

رفتم داخل ساختمان....لباسهایم را عوض کردم....صورتم را شستم...وضو گرفتم و ایستادم به نمار.رکعت آخر نماز 

جمله ی آخر سالم نمازم را به چنان سرعتی پشت سر هم گفتم که بودم که صدای تک زنگ موبایلم در آمد...چند 

 تقریبا همه با هم یکی شد موبایلم راب رداشتم و مسیجم را باز کردم...صادق پیامک زده بود.

خواستم بگویم که متشکرم که امدی... و خواستم بگویم که به من خیلی خوش گذشت...و خواستم بگویم که به رغم "

 "اصال از رانندگی خسته نشدم شب خوش.تصورم اینبار 

موبایلم را روی پاتختی گذاشتم...سرم را به بالش تکیه دادم و سعی کردم که فکر کنم اما قبل از آنکه لبخند از روی 

 لبم و شادی از قلبم پاک شود خواب چشمهایم را ربود و سرفصلهایی که در ذهنم باز کرده بودم بسته ماند.

 

 

 فصل بیستم
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آن لحظه ی طالیی که شاعران و نویسندگاه از عشق توصیف کرده اند هرگز برای ما اتفاق نیفتاد هیچ معجزه ی 

ناگهانی میان قلب من و نگاه او رخ نداد اما خورشید عشق آرام آرام از پشت کوههای یخ زده ی قلب من طلوع کرد و 

صدا اتفاق افتاد و چنان بدون جنجال و هیاهو که وقتی به تابیدن گرفت دلبستگی عمیق من به صادق چنان آرام و بی 

خودم آمدم باورش برای خودم هم غیر ممکن بود هیچ سنخیت فکری بین ما نبود...ما دو انسان متفاوت بودیم از دو 

د ودنیای متفاوت با دو نگاه متفاوت که ناخواسته به هم دلبسته شده بودیم....دلبستگی ما به هم نتیجه ی عادت نب

چون عادت نتیجه ی تکرار است اما تکراری در دیدار ما نبود...گاهی هفته ها می گذشت و ما از هم بی خبر بودیم 

...گاهی هفته ها ماه می شد و لحظه ی دیداری در کار نبود.... اما هیچ کدام از اینها مانع کمرنگ شدن دلبستگی 

تنها موج سوار ساحل آرام دل من شده بود و بعد از سالها عمیقی که من به صادق پیدا کرده بودم نبود....صادق 

 روزمرگی و سکوت تنها شور و هیجان روح مرده ام.

عشق صادق آرام آرام گیه پژمرده ی وجودم را جانی تازه داد و نگاهی خالی ام را با طیف هزار رنگ دلبستگی نقاشی 

 های زندگیم را پر از معنا کرد. کرد تمام حس های خفته وجودم بیدار شد و لحظه ها و ثانیه

من مست این حال تازه از خودم غافل شدم و وقتی چشم باز کردم که دیگر منی نمانده بود....سرتا پا شده بودم 

صادق...زندگیم پر شده بود از هوای صادق....و من با همه ی وجودم شده بودم هواار و هواخواه صادق!مخالفتی 

آغوش باز کردم و از این همه محبت ناخواسته چیزی به صادق نگفتم...لزومی نکردم....اعتراضی نکردم...

ندیدم.صحبت کردن از کیفیت و کمیت چنین دلبستگی عمیقی در سن و سال ما مسخره بود...ما که بچه دبیرستانی 

دیلک را تبنبودیم...پخته شده بودیم و سرد و گرم چشیده چنین حجم عاطفه ی عمیقی می توانست رابطه ی میان ما

به یک رابطه ی عمیق دوستانه کند...از آن روابط دوستانه ای که یک عمر مثل یک جواهر درشت در گردن حیات 

آدمی می درخشد و به آدمی احساس غرور و عزت نفس می دهد ما می توانستیم مثل یک خواهر و برادر ناتنی بدون 

د و گرم این روزگار بی رحم لباس تن هم شویم ... ما چشم داشت و بی غرض عمری پشت و پناه هم باشیم و در سر

 می توانستیم مایه ی افتخار هم باشیم.

 بخش دوم

 فصل بیستم

 قسمت دوم

 

 

 

 

 

 

اما این طرز فکر فقط دست نوشته ی ذهن من بود...من حتی بک درصد هم احتمال نمی دادم که صادق داستان این 

ته باشد...جوری که من حتی در صمیمانه ترین لحظه های رویارویی با احساسم محبت ناخوانده را جور دیگری نوش

هم به آن نیندیشیده باشم.نمی دانم نمی دانستم یا فراموش کرده بودم که صادق به قانع بودن عادت ندارد او مرد 

ت معنی نداشت برای قناعت نبود او همه چیز را تمام و کمال می خواست....کامل و بی عیب و نقص.برای او حد کفای

 او حد کفایت نهایت هر چیزی بود...نهایتی که بیش از آن امکان نداشت.
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خوب یادم هست که دقیقا دو هفته به تمدید قرارداد مانده بود که دوباره پیامک شبانه صادق باردار پیامی مبهم 

 شد....صادق اس ام اس زده بود.

 "بیا 0م چون باید در مورد مسائل مهمی صحبت کنیم لطفا ساعت دوشنبه شب در رستوران آبشار منتظرتان هست"

تعجب کردم ما تقریبا چند روز پیش همدیگر را دیده بودیم و چون سابقه نداشت بیشتر از هفته ای یک بار همیدگر 

 با مالقات کنیم فهمیدم که قطعا خبری شده و تقریبا مطمئن بودم که آن خبر چیزی نیست جز مسائل مربوط به

 تمدید قرار داد مطب.

دلشوره گرفتم...اما در کمال تعجب لدشوره ام ربطی به مطب نداشت...ترس از دست دادن مطب حاال اولویت دوم 

من شده بود...من بیشتر از مطب نگران دور شدن از صادق بودم به دلم باج ندادم....احساسم را جدی نگرفتم و 

کیه دادم و برای یک مشت مرد و زن بیچاره از بیماری شیفتگی و مرضی فکری به حالش نکردم همچنان به صندلیم ت

بودن عشق گفتم.برایشان نسخه نوشتم...گروه درمانی گذاشتم و از قدرت داروهای شیمایی در رفع دلبستگی های 

ر تسلط بر مزمن مثال ها زدن پا روی پا انداختم و با بادی در غبغب از نیروز برتری انسانی و اراده ی قوی آدمی د

احساس و هوای نفسش سخنرانی ها کردم و به پیروزی عقل و منطق به قلب و دل بشارتشان دادم من پر بودم از 

نصیحت و پند و اندرز...از باید و نباید و چه کنیم و چه بگوییم...من پر از راهکار بودم برای گذشتن از همه ی تله 

ت وقتی که خودم بی چاره شدم....حتی همان دو شنبه شب درست های عشقی نافرجام ...من پر از چاره بودم درس

قبل از آنکه با سر نه با پا به سمت صادق بدوم وقتی آخرین مریض را ویزیت می کردم آخرین جمله ای که به زبان 

 آوردم این بود:

یمان پر یم زندگاگر قبل از آنکه اسیر احساس بی حساب دلمان بشوریم یک حساب سر انگشتی با عقلمان می کرد"

 "از سرخوردگی های عاطفی نمی شد.

چقدر سخنرانی کردن راحت بود اگر پای عمل در کار نبود و من فقط سخنران زبده ای بودم....عالم بی عملی که 

 درست مصداق ضرب المثل زنبور بی عسل بود.

اصال روزنامه ای با خودش آن دوشنبه شب کذایی صادق بر عکس همیشه محو نوشته های روزنامه نشده بود...

نیاورده بود...برخالف همیشه به سمت در ورودی در چرخیده بود و تکیه داده به دویار کناری اش چشم به راه آمدن 

 من بود همه چیز حتی سبک نشستن و انتظار کشیدنش هم آن روز طور دیگری بود.

د و از نیمه راه به استقبالم آمد...دستانش را چنان چشممان که به هم افتاد هر دو لبخند زدیم صادق از جایش بلند ش

از هم گشوده بود که انگار می خواست مرا در آغوش بکشد و چشمان بی تفاوتش آن شب از عمق نی نی به من می 

 خندید.

 با شرمندگی گفتم:

 سالم معطل که نکردم؟-

 با خشرویی گفت:

 است. شما زن کاملی هستید...بد قولی خصلت آدمهای ناقص-

 شروع خوبی بود...همه چیز به نظر عالی مر سید.

 صادق گفت:

 پیش غذا چی می خوری؟-
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 سرم را به عالمت منفی تکان دادم با شیطنت گفت:

پیشنهاد می کنم بخوری....چون از حرفهای من یا آنقدر به وجد می آیی که قطعا احساس گرسنگی بیچاره ات می -

شوی که از شام خوردن می افتی در هر دو صورت با خوردن پیش غذا خودت را نجات  کند و یا آنقدر بی اشتها می

 داده ای!

 پشتم از حرفهای صادق لرزید اما صدایم نه مصمم گفتم:

 ساالد اندونزی لطفا.-

سرش را چرخاند و به پیشخدمت اشاره کرد آمدن ور فتن و سفارش گرفتن پیشخدمت انگار یک سال طول کشید 

 ادق دوباره سرش را به سمت من چرخاند و گفت:عاقبت ص

 خوب..چه خبر؟...-

 حوصله ی حاشیه رفتن نداشتم کوتاه گفتم:

 قرار بود امشب شما اخبار را بگویید.-

 با لبخند مرموزی گفت:

 عجله نکن گلی خانم...هیچ وقت عجله نکن صبر عادت آدمهای موفق است.-

نظوری از گفتن جمله ای که در جواب صادق گفتم نداشتم من فقط می خواستم هیچ قصدی در حرفم نبود...من هیچ م

به صادق ثابت کنم که صبر همیشه هم کار خوبی نیست من فقط می خواستم جواب حرف صادق را داده باشم من پر 

 از معصومیت و صداقت بودم وقتی که سرم را باال کردم و در جواب صادق گفتم:

صبر عزیزانشان را از دست می دهند....وقتی عشق نا امیدانه انتظار می کشد صبر بزرگترین آدمها همیشه به خاطر -

 دشمن عاطفه ی آدمی است.

 صادق مبهوت سرش را باال کرد و حیرت زده گفت:

 نه...یعنی شما اینقدر روانکاو زبده ای هستید؟...باور نمی کنم...محال است.-

ا ساالد و ظرفهای رنگ و وارنگ و آن لباس اتو کشیده اش مانع از آن شد معنی حرفش را نفهمیدم پیشخدمت هم ب

 که ارتباط کالمی و بصری ما به نتیجه ای برسد.

 صادق چند قاشق از ساالد را کنار پیشدستی اش ریخت و مثل آدمی که ارتباط تلفنی اش خط روی خط شده گفت:

 این انتخاب تکراری از روی عادت است یا عالقه؟-

 ن بار سنجیده تر جواب دادم:ای

 من به چیرهایی که دوست ندارم عادت نمی کنم.-

 جواب صادق اصال چیز ی نبود که بشود حدس زد در حالیکه متفکرانه قاشق را در دهانش می گذاشت گفت:

 پس قبول این قرار مالقات ها هم از روی عالقه است نه عادت!-

ودم...صادق زبانم را با جملهی خودم بسته بود.در حالیکه ظاهرا داشتم ساالدم را جا خوردم...در بد مخمصه ای افتاده ب

 مزه مزه می کردم جواب دادم:

 بخش دوم

 فصل بیستم

 قسمت سوم
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 ما دوستان خوبی برای هم هستیم.نیستیم؟-

 صادق با تیزبینی به من خیره شده بود گفت:

 ر مورد خودمان اینطوری فکر نکرده بودم.دوستان خوب؟!....من هیچ وقت د-

نگاهم را از نگاه صادق دزدیدم و چنگال بعدی را در دهانم گذاشتم می خواستم سکوتم به حساب پر بودن دهانم 

 گذاشته شود.

 صادق کوتاه و مختصر پرسید:

 در مورد مطب چه فکری کرده ای؟-

دستانم را روی زانوهایم جفت کردم دیگر دهانم هم خالی شده دستم به لرزه افتاد...چنگال را سر جایش گذاشتم و 

 بود آهسته گفتم:

 هر پیشنهادی که شما بکنید من موافقم!-

 صادق ب یتامل گفت:

 هر پیشنهادی؟!-

 با اطمینان گفتم:

م و اگر یه میکنبله....من با پیشنهاد شما هر چه باشد مخالفت نمی کنم اگر بخواهید که بروم همین فردا واحد را تخل-

 بخواهید که بمانم با شرایط قرارداد جدیش ما هر چه باشد موافقت می کنم.

 بی رودربایستی گفت:

 شما همیشه و در مورد همه اینقدر انعطاف پذیر هستید؟-

 جوابی نداشتم حتی برای خودم.

 صادق پرسید:

 به نظر شما من آدم خوشبختی هستم؟-

 آهسته گفتم:

 .شاید...نمی دانم..-

 صادق قاطع گفت:

دروغ می گویید....به نظر شما من آدم بسیار خوشبختی هستم چون موفقم و سرمایه دارم و به خاطر همت و -

 پشتکارم هر چیزی را که بخواهم به دست می آورم

 شانه هایم را با بی تفاوتی باال انداختم ادامه داد:

ه دارم آدم خوشبختی نیستم چون همه ی لحظه های عمرم را در ترسی اما نیستم....من با همه یثروت و شهرتی ک-

 بزرگ سپری می کنم.
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 با تعجب پرسیدم:

 ترس؟-

 صادق بطری آب معدنی اش را باز کرد و در حالیکه لیوانش را از آب پر می کرد گفت:

هوع برانگیز است آدمهای ثروت خیلی خوب است...اما اینکه کسی تو را فقط به خاطر ثروت و موقعیتت بخواهد ت-

 ثروتمند همیشه در هراسند که دیگران بنده ی پولشان باشند نه محب خودشان!

 در حالیکه حیرت زده به صادق نگاه می کردم گفتم:

 منظورتان را متوجه نمیشم....یعنی چه؟!یعنی اظهار دوستی من به خاطر ثروت شماست؟!-

 انه یتایید تکان داد.صادق با پوزخند معنی داری سرش را به نش

 با تاصف گفتم:

 فکر می کردم بعد از یکسال معاشرت باالخره افکار بیمارگونه ذهنتان را فراموش کرده اید!-

 صادق با خونسردی گفت:

اعتقادات آدمی شاید در فراز و نشیب زندگی کدر بشود اما باورش به چیرهایی که به آنها ایمان دارد هیچ وقت -

ود من در اینکه شما رفیق بند کیف من هستید نه شفیق دلم تردید ندارم.من ایمان دارم که اگر من کمرنگ نمی ش

آدم بی سروپای بدبخت بودم شما حتی حاضر نبودید جواب سالمم را بدهید چه برسد به اینکه روبرویم بنشینید و با 

 خیال راحت بگویید که با هر تصمیمی که بگیرم موافقید!

 :به سرعت گفتم

من رفیق بند کیف شما نیستم و برای خودم ارزش و احترام زیادی قائلم هر آدمی قیمتی دارد آقا...و معاشر آدمی -

قیمت آدمی است هیچ آدم عاقلی حاضر نیست با کسی معاشرت کنه که هم شانش نیست من هم از این قاعده 

 مستثنی نیستم.

 صادق زیرکانه گفت:

 هم هستیم؟پس به نظر شما ما هم شان -

 فکر نکرده گفتم:

 بله...ما تقریبا مثل هم هستیم.-

 با لبخند معنی داری گفت:

 خیلی دست و دلبازی کرده اید....-

 معنی جمالت دو پهلویش را نیم فهمیدم در حالیکه دور دهانم را با دستمال پاک می کردم گفتم:

 ان؟خودم را زیاد گران حساب کرده ام یا شما را زیادی ارز-

 با ته خنده ی تلخی گفت:

 تجارت بیشتر برازنده ی شماست تا پزشکی!-

 جوابی ندادم.

ظرف ساالدش را کنار میز گذاشت و به صندلیش تکیه داد ظاهرا داشت با خالل دندان البه الی دندانهایش را تمیز 

 گفت:میکرد اما باطنا داشت حرفی را که می خواست بزند سبک و سنگین می کرد عاقبت 

 مطب را تحویل بدهید...قرار داد ما از دو هفته ی دیگر فسخ است!-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ای بر بالینسایه 

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

 

8 4  

 

 دلم لرزید در حالیکه به زحمت لرزش صدای را کنترل می کردم گفتم:

 ولی چرا؟!!-

 بی تفاوت سرش را تکان داد.

 آهسته گفتم:

 من مستاجر بدی بودم؟!-

 که وسط یک حوض آب افتاده.کوتاه خندید بیهوده دست و پا می زدم...مثل مورچه ای 

 عاقبت با ناامیدی گفتم:

 باشه قبول.-

 در حالیکه موذیانه نگاهم می کرد گفت:

وقتی گفتید هر تصمیمی که بگیرم برایتان محترم است فکر نمی کردید چنین آش پر روغنی برایتان بپزم -

را  و ثابت کنید که ارزش گذشت و محبتنه؟!داشتید کالس معرفت و رفاقت می گذاشتید تا مثال نمک گیرم کنید 

دارید!نگویید نه...من جنس شما زنها را بهتر از خودتان می شناسم....مدام در حال فیلنامه نوشتن و نقش بازی 

 کردنید.

 با دلخوری گفتم:

 ارزش دوستی و رفاقت بین آدمها بیشتر از صد متر زمین خداست آن هم وسط زمین و هوا!-

 با دست زیر چانه اش را خاراند و در حالیکه مستقیم زل زده بود به من گفت: چشمهایش ریز شد

 یعنی رفاقت ما برایتان آنقدر ارزشمند است که کم شدن سهام سپرده ی من چیزی از ارزشش کم نمی کند؟-

 سرم را به عالمت تایید تکان دادم.

سال پیش همین موقع برای به چنگ آوردن همان بله...حقیقت همین بود...این حقیقت احساس واقعی زنی بود که 

یک وجب خاک میان رمین و اسمان حاضر بود به هر دری بزند و هر بهایی را بپردازد...زنی که خالی از هر عاطفه ای 

فقط می خواست از پشت صندلیش چشم انداز چراغ های شهر را ببیند که هنوز سو سو می زنند تا زا یاد نبرد که زیر 

ا در پهن دشت این شهر بزرگ هنوز هم می شود امیدوار بود که جایی چراغی برای او روشن شود و آسمان خد

 روشن بماند.

 بخش دوم

 فصل بیستم

 قسمت چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 صادق همان طور که به من زل زده بود گفت:

 خوب پس مطب را تا دو هفته ی دیگر تخلیه می کنید؟-
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 یده می شد جواب دادم:با صدایی که به زحمت شن

 بله....تخلیه میکنم.-

 با بی تفاوتی پرسید:

 جایی را سراغ دارید؟-

 متاثر گفتم:-

 نه...اما مهم نیست پیدا می کنم...دو هفته فرصت کمی نیست.-

 با صدای کشداری گفت:

 .نه....های شبانه جوابتان کنم..پس اصال به فکرش نبوده اید....حتی به ذهنتان خطور هم نمی کرد بعد از این ضیافت -

 سمر را بی هدف تکان دادم.

 ادامه داد:

با خودتان فکر کردید که من هم از قماش آن مردهای احمقی هستم که با طناب پوسیده ی نگاه و لبخند یک زن تا -

...نه....من زیرک تر ته چاه عمیق برای برداشتن یک جرعه ی آب گوارا می روند و هرگز هم باال نمی آیند؟!!نه خانم

 از آنم که بازی را به یک زن ببازم!

 با پوزخند گفتم:

بله...قطعا چون شما بیمارتر از آن هستید که صداقت و روراستی پشت یک احساس واقعی را درک کنید برای شما -

دانم باور می کنید  همه زندگی یک معامله است....همه ی آدمها مشتری و ... همه ی روابط و فرایندها یک بازی!نمی

یا نه...ولی من قبل از اینکه اینجا باییم و روی این صندلی مقابل شما بنشینم همهی حرف ها و جمله های شما را از 

حفظ بودم...می دانید چرا؟برای اینکه شما آنقدر ذهن مریضی دارید که تمام افکار و حرکاتتان قابل پیش بینی 

روانکاوی است...خواندن افکار و پیش بینی واکنشهای آدمی مثل شما کار آسانی است...برای آدمی مثل من که کارش 

 است.

 با پوزخند معنی داری گفت:

دروغ می گویید....من آنقدر ها هم که تظاهر می کنید آدم ساده و قابل پیش بینی ای نیستم...اگر راست می -

 گویید...بگویید االن من می خواهم چه بگویم.

 م:با تمسخر گفت

 می خواهید شام سفارش بدهید... احتمااال پیشنهاد سر آشپز!-

 بی مقدمه اما قاطع گفت:

نه....می خواهم پیشنهاد کنم مطب را به من پس بدهید و به جای چانه زدن برای نگه داشتن حق اجاره ی ان مطب -

 مفنگی صاحب قلب و همه ی انچه که دارم باشید.

از دستم روی میز افتاد و شروع به غلتیدن کرد صادق بی آنکه چشم از نگاه من بردارد با لیوان آبی که برداشته بودم 

 دست راستش لیوان را روی میز نگه داشت و همراه با لبخند موذیانه ای بکی از ابروهایش را باال انداخت.

ه قدرت بیرون دادنش را آبی که نوشیده بودم همین طور در حلقم مانده بود...نه قدرت فرو دادنش را داشتم و ن

 داشتم خفه می شدم...رنگم سرخ شد و به سرفه افتادم.

 صادق همانطور که با مهربانی مرموزی به من خیره شده بود گفت:
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 کار از تف کردن گذشته قورتش بدهید...وگرنه خفه می شوید.-

 آب را به زحمت قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم.

 مال کاغذی را به سمتم دراز می کرد گفت:صادق در حالیکه جعبه ی دست

 همه ی چیزهای خوب دنیا همین طورند...به هخمین راحتی هم می توانند مسبب حیات باشند هم مسبب فنا!-

عرق پیشانی ام را با دستمال خشک کردم و نفس عمیق دیگری کشیدم صادق همین طور که به من خیره شده بود 

من گذاشت...خواستم دستم را از زیر دستش بیرون بکشم اما دستان قوی و دستش را روی میز و روی دستان 

 قدرتمند صادق بزرگتر از آن بود که بتوانم دستم را از حصارش خالص کنم با صدای آرامی گفت:

 به نشو گلی....من و تو از زندگی و از حال هم با خبریم...این حقیقت که ما هنوز زنده ایم و جوان یک حقیقت گریز-

ناپذیر است حقیقتی که با بستن چشمهایمان نمی توانیم از آن فرار کنیم...خودت هم خوب می دانی که بستن چشمها 

چاره ی نور خورشید نیست من و تو هر دو سرخورده از سرنوشتی هستیم که در گذشته ی زندگی ما رقم خورده اما 

کنیم تو خودت گفتی که هیچ کس مجبور به پذیرش هیچ  ناچار نیستیم که با اصرار آن را به آینده ی زندگیمان وصل

 اجباری نیست.

دستم را از زیر دستان صادق بیرون کشیدم...دستی که هنوز از گرمی دستان صادق گرم بود چنان می لرزید که 

 لویان روی میز از ارتعاشش می رقصید.

 صادق ادامه داد:

به ته دفتر رسیده...دفتری که دیگر هیچ صفحه ی سفیدی در آن قصه ی زندگی من و تو..با نادر و روشنک هر دو -

نیست ما نمی توانیم با ایت دو خط داستان زندگیمان را عوض کنیم چاره ای نداریم مگر آنکه داستان تازه ای را با 

 ضخصیت های تازه شروع کنیم و همه ی سعی مان را بکنیم تا این بار اشتباه ننویسیم.

بودم...حرف های صادق مثل یک درفش نوک تیز به کنه وجودم کوبیده می شد و یخ قلبم را گیج و سردرگم شده 

 می شکافت.

دیگر صدای صادق به سختی به گوش می رسید...لحنش چنان مالیم و صدایش چنان آران شده بود که برای 

 شنیدنش مجبور بودم دقت کنم.

 صادق گفت:

دوباره حس خوب زندگی کردن را به من برگردانی...من هم برای تو مرد گلی....تو تنها زنی هستی که می توانی -

مناسبی هستم...زندگی با من هرگز کسل کننده و تکراری نخواهد بود...خودت خوب می دانی که مردی را کامل تر 

 .از من پیدا نخواهی کرد...مردی که این همه جذابیت...شهرت....ثروت و قدیت را یک جا با هم داشته باشد

 دهانم قفل شده بود.

 صادق در حالیمه به صندلیش تکیه می داد گفت:

زنان اطرافت %77ناز نکن گلی....من بزرگترین شانس و فرصت زندگی توام...خودت هم خوب می دانی که الاقل 

حاضرند برای ازدواج با مردی مثل من خاک کفشهایم را با اشک چشمانشان پاک کنند...اما انتخاب من 

...چرایش را خودم هم درست نمی دانم ... اما قطعا خیلی زیرکی....چون فقط به مدد هوش و ذکاوتت می تویی

 توانستی دل مرا به دست بیاوری و چنین خامم کنی.

 چشم هایم را روی هم گذاشتم تا چهره ی مغرور و از خود متشکر صادق بیش از این آزارم ندهد.
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تردید تو به خاطر روشنک است،آب از آب تکان نخواهد خورد. روشنک خانه و اگر « صادق بی وقفه ادامه داد : 

زندگی خودش را خواهد داشت و کما فی السابق زندگیش را خواهد کرد. قسم می خورم که از وجود تو بویی 

در نبرد...دلیلی ندارد که چیزی بفهمد. تو یک خانه ی جدا خواهی داشت و یک زندگی جدا...و من این قدرت را 

 خودم می بینم که ما بین شما به عدالت رفتار کنم و مراقب باشم که به هیچ کدام شما جفا نکنم.

من قسم می خورم که چنان رفتار کنم که تو هرگز روشنک را در زندگیت احساس نکنی...و قسم می خورم کاری 

تی بفهمد و برنجد،از فالکت و بدبخکنم که روشنک هم از حضور تو بویی نبرد. من می توانم بی آنکه روشنک چیزی 

که ثمره ی زندگی با روشنک است فرار کنم و به حال دل بیچاره ی خودم فکری کنم. من این حق را دارم که یک 

زندگی واقعی داشته باشم. تا کی باید نصیب من فقط یک خانه ی خالی باشد و چراغ های خاموش و یک نگاه بی 

رؤیای شیرین به یاد رفته؟! به نظر تو من شایسته ی آن نیستم که یک خانه ی  تفاوت و یک رختخواب سرد...و یم

 «واقعی...یک همسر واقعی...یک رابطه ی واقعی و یک فرزند واقعی داشته باشم؟

 سرم را متأثر تکان دادم.

 صادق معصومانه گفت :

خانواده ی واقعی هستیم...و اگر  این ظلم مسلم است...من و تو هر دو شایسته ی داشتن یک زندگی شاد و یک -

مورد ظلم واقع شده ایم مسببش کسی نیست جز خود ما. خودت گفته که خدا به آدمی حق انتخاب داده...اگر ما 

 «فالکت و بیچاره گی را انتخاب کرده ایم،کسی جز خودمان مقصر نیست.

 به سختی گفتم : 

ن چطور می توانم هووی زندگی زنی شوم که تا دیروز برایش دل پیشنهاد شما اصال شرافتمندانه و انسانی نیست. م -

می سوزاندم...چطور می توانم با این همه ادعا و ادا،البه الی ویرانه های زندگی یک زن،دنبال خوشبختی بگردم؟ 

 «چطور می توانم سهم شرعی و قانونی یک آدم را بی خبر از او بدزدم و ادعای شرافت کنم؟!

 گفت : صادق با عصبانیت

من دیگر مثل تو فکر نمی کنم...فاتحه ی هر چه انسانیت و شرافت و خوب و بد را خوانده ام...من تصمیم گرفته ام  -

هرطور که شده خودم را از این برهوت جهنمی نجات بدهم و این کار را خواهم کرد...انتخاب اولم هم تو 

نه که باکی نیست،میروم سراغ گزینه های بعدی و  هستی...اگر قبول کردی و همسفرم شدی که چه بهتر...اگر

 «انتخاب های بعدی!

دستم را روی میز گذاشتم و سرم را به آن تکیه دادم. احساس می کردم حجم مغزم دو برابر گنجایش کاسه ی سرم 

 شده.

 صادق ادامه داد :

ا مردی مثله من اتفاقی نیست که هر گُلی...کاری نکن که پشیمان شوی و یک عُمر خودت را ندامت کنی...زندگی ب -

روز در زندگیت تکرار شود و تو فرصت جبران اشتباهت را داشته باشی...من تاس جفت ششی هستم که روی تخت 

نَرد زندگیت افتاده ام،عرضه به خرج بده و بازی را به نفع خودت تمام کن. تو برای این باتالقی که اسمش را زندگی 

حیفی. حصار باورهای اشتباهت را بشکن و خودت را آزاد کن...بگذار مثل همه ی زن های شرافتمندانه گذاشته ای،

 اطرافت،دل ببندی و دوست داشته باشی...

 و برای مردی که دوستت دارد، منتظر به در چشم بدوزی.
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یقت شم حقنظریه های روانشناسی و شعارهای مردم پسندانه مال صفحات کتاب هاست برای زندگی واقعی باید با چ

 بین و عقل تیزبین تصمیم گرفت.

 «آدم های کما گرا همیشه سرخورده اند...تو واقع گرا باش و از زندگی لذت ببر...

 پیشخدمت که تازه به میز رسیده بود،آهسته پرسید :

 شام چی میل می کنید جناب جهانشاهی؟ -

 شده بود گفت : صادق بی آنکه جواب پیشخدمت را بدهد،همان طور که به من خیره

هفته تو وقت خواهی داشت که در مورد پیشنهادم خوب فکر  2تا تمدید قرارداد مطب فقط دو هفته مانده. در این  -

کنی و تصمیم بگیری...اگر جوابت خیر بود که هیچ...مطب را تخلیه می کنی و می روی دنبال زندگیت...اصال دوست 

ایه ی دیوار به دیوارم باشد و مدام جلوی چشمم رژه برود و اعصابم را ندارم زنی که قرار نیست همسرم باشد،همس

بهم بریزد. اگر هم جوابت مثبت بود،ادا و اطوار در نمی آوری و مثل یک زن خوب سر به راه تا آخر عمر پای جواب 

نایه را می مانی و زندگی ات را می کنی. من اصال حوصله ی ناز و قهر و منت و طعنه و گوشه و ک« بله ات»

ی می مان« بله ات»و تا پای جان پای « بله»ندارم...حوصله ی تردید و دودلی را هم همینطور...یا محکم و قاطع می گویی 

و از جلوی « نه» و با من تا روزی که موهایت رنگ دندان هایت شود زندگی می کنی...یا محکم و قاطع می گویی 

« بله»وسطی وجود نخواهد داشت،گزینه ی سومی هم جواب تو یا  چشمم و زندگیم برای همیشه محو می شوی...حد

 فقط همین متوجه شدی؟«...خیر»خواهد بود ...یا 

حاال این آب دهانم بود که نمی توانستم فرو بدهمش...به زحمت سرم را که روی تنم لق می خورد تکان دادمو به 

 دستان خالی از حلقه ی صادق خیره شدم.

 معذب کنار میز ایستاده بود و این پا و آن پا می کرد. دوباره با شرمندگی گفت :پیشخدمت که همچنان 

 ) میل می کنید؟dish fairغذای مخصوص سرآشپز امروز دیش فِیر است.) -

 صادق باالخره نگاهش را از من برگرداند و در حالی که سرش به سمت پیشخدمت می چرخاند گفت :

 ساب لطفا.امشب شام نمی خوریم...صورت ح -

 از پشت میز بلند شدم. صادق نگاهی به ساعتش انداخت و گفت :

است زود برو تا دیر نشه...مراقب باش و با دقت رانندگی کن...پشت فرمان ماشین جایی برای  57:  0ساعت تقریبا 

 یک عمر تصمیم گرفتم نیست...فکر کردن و تصمیم گرفتم را بگذار برای وقتی که رسیدی خانه.

زحمت می توانستم قدم از قدم بردارم. با پاهایی که می لرزید از جلوی صادق رد شدم و به سمت در خروجی  به

رفتم.داشتم همه ی سعیم را می کردم که نقش زمین نشوم. همه ی توانم را بسیج کرده بودم تا نشکنم و مقابل 

ا نگاه خریدارانه ای براندازم می کند و به چشمان متکبر و مغرور صادق فرو نریزم. می دانستم که صادق از دور ب

خودش احسنت می گوید. ولی نمی دانم به خاطر تحسین او بود یا عزت نفس خودم که دلم می خواست قوی و 

محکم جلوه کنم....قوی تر و محکم تر از آنچه واقعا بودم...و در آن حال هیچ شباهتی به خانم مشاور روانشناسی که 

،از قدرت اراده و نیروی برتر انسانی سخنرانی می کرد نداشتم...در آن حال من یکی از همان سه ، چهار ساعت پیش

 آدم هایی بودم که هر روز،شکسته و سردرگم،مقابلم می نشستند و چشم امیدشان به من بود تا برایشان معجزه کنم!

http://dl2.glitter-graphics.net/pub/792/792812xl6xrim4hh.gif  
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 22فصل 

 

 جواب دادن به پیشنهاد صادق کار آسانی نبود.

این حقیقت که پیشنهاد زندگی با چنین کسی پیشنهادی نیست که هر روز در زندگیم تکرار شود و من بار بعد 

 فرصت جبران اشتباهم را داشته باشم یک حقیقت مسلم بود.

ازی نبود که زمان زیادی بگذرد و درد دوری بیچاره از آن گذشته ،من صادق را دوست داشتم...عمیقا و از ته دل...نی

ام کند تا بفهمم که چقدر برایم مهم شده و چقدر بی تاب دیدارش هستم. چند روز بی خبری هم کافی بود تا دلتنگی 

و بی قراری امانم را ببرد و به زانو درم آورد. برای همین سعی کردم در مورد صادق جدا از تجربیات و آموخته 

..جدا از نظریه های علمی و روانشناسی رسته ام...جدا از همه ی آنچه می دانستم و فهمیده بودم،تصمیم بگیرم. هایم.

من خوب می دانستم که محبت صادق در سلول سلول وجودم النه کرده و امانم را بریده...خوب می دانستم که همه 

م که ترک چنین اعتیاد وسیع و عمیقی نیاز به چه ی پوست و گوشت و خون ِ تنم به او معتاد شده و خوب می دانست

اراده ی قوی و تصمیم قاطعی دارد...و من چنین اراده و قدرتی را مطلقا در خودم سرغ نداشتم...نه...دل کند از صادق 

کار من نبود. گذشتن از آن همه ثروت و قدرت و شهرت هم همین طور. گذشتن از صادق گذشتن از یک رؤیای 

...گذشتن از لذت تکیه کردن به مردی بود که می توانست مثل یک دیوار محکم،پشت و پناه بی کسی و صادقانه بود

تنهایی ام باشد...گذشتن از صادق ،گذشتن از مردی بود که حتی سایه اش کافی بود تا وحشت روزمرگی ِ این زندگی 

 د.تکراری از گوشه ی سرنوشتم فرار کند و روزهایم را دوباره پُر رونق کن

مگر من که بودم؟ یک روانشناس ساده که پشت میزهای دانشکده،چشم دوخته به تخته سیاه ِ پیش رویش،روزهای 

جوانی اش را به امید آموختن علم درون آدمی،یکی یکی ورق زده و با همه ی توانش سعی کرده بود خوب بیاموزد و 

ن طب...من هم یک انسان عادی بودم مثل انسان های مطابق آنچه آموخته به مردم خدمت کند. جدا از این علم و ای

دیگر...یکی مثل همه...صاحب احساس و قلب و غریزه...صاحب درد و نیاز و آرزو. قرار نبود من تابلوی عملی همه ی 

آنچه علم به من آموخته بود باشم. من هم مثل همه ی آدم ها نقطه ضعف های خودم را داشتم...نقطه ضعف هایی که 

های تئوری روانپزشکی برای تغییرش کوچک و حقیر به نظر می رسی. علم فقط می توانست نوع نگاه و راهکار

نگرشم را تغییر دهد،اما برای نیرومند کردن اراده و قوی کردن قدرتم برای گذشتن از چیزهایی که دوستشان می 

 ست بکند.داشتم و برای تغییر آنچه در شرنوشت من قرار داده شده بود،کاری نمی توان

بنابراین برای زندگی با صادق نه مثل یک روانشناس،که مثل ریاضیدانی عمل کردم که از اعداد بیزار است. تصمیم 

من برای ماند کنار او فقط و فقط حاصل ضرب و تقسیم و جمع و تفریق بود...خودم را با صادق جمع بستم...دارایی 

در نیازها و آرزوهایم ضرب کردم و تنهاییم را با حضورش از تمام اش را بین او و خودم تقسیم کردم...حضورش را 

 ابعاد زندگیم تفریق کردم. آن طرف این تساوی فقط یک چیز بود...

که محکم و قاطع... و نه با شک و تردید،گرفتم و با خودم عهد بستم که تا آخر عمر کنارش بمانم و « بله ای»تصمیم 

 به او وفادار باشم.

ک شبه گرفتم اما برای در میان گذاشتن با صادق تا پایان مهلتش صبر کردم. دو هفته ی تمام از ترس تصمیم را ی

خواب به چشم هایم نیامد....من ترسیده بودم،اما نه بابت تصمیمی که گرفته بودم. بلکه ترس من به خاطر صادق 
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رسیدم در گذر روزها و شب های طوالنی بود...خنده دار بود،اما من بابت از دست دادن صادق دلواپس بودم. می ت

 انتظار،تاب نیاورد و در آشوب و بلوای غرور مردانه اش،قید احساسش را بزند و از ازدواج با من منصرف شود.

می ترسیدم در پس ِ سکوت من...البه الی ساعت ها و ثانیه هایی که از حضورم خالی شده،زن دیگری در زندگی 

بای دلبستگی مان را فالش کند. همه ی آن روزها و شب هایم در چنین ترسی صادق پیدا شود و ملودی زی

گذشت...ترس موهومی که هیچ کس جُز خودم از آن باخبر نبود...هیچ کس...حتی همه ی اقوام درجه یکم که بی 

س چ کخبر از وجود روشنک،مرا به ازدواج با صادق و از دست ندادن چنین شانس بی نظیری تشویق می کردند...هی

حتی همکالسی های دانشکده ام که شخصیت صادق را نوعی شخصیت آرمانگرای کمال طلب توصیف می کردند که 

زندگی در کنارش همیشه پرشور و هیجان و غیرقابل پیش بینی باقی خواهد ماند و هیچ کس،حتی جُز خود صادق که 

این چنین بر همه پنهان بود...به همه به جز مساوی بود. حقیقت احساسی من  57/57احتمال رفتن و ماندنم برایش 

 خودم!

روزی که مهلتم تمام شد،من بی تاب ترین و بی قرارترین زن دنیا بودم...هر صدایی می توانست آرامشم را به هم 

بریزد و هر مسیج یا زنگ تلفنی می توانست از خود بی خودم کند.اگر عزت نفس دست و پایم را نمی بست،تا پشت 

صادق می دویدم و چنان با مشت توی صورتش می کوبیدم که تا ابد درد لحظه های انتظار از خاطرش پاک در اتاق 

 نشود.

اگرچه خونسردی و صبر صادق همیشه مایه ی مباهاتم بود، اما آن روز حوصله ی صادق داشت تا مرز جنون دیوانه ام 

ه این مهمی اینقدر سرد و بی تفاوت باشد. می کرد. نمی توانستم بفهمم چطور می تواند در مورد موضوعی ب

 حرف،حرف یک عمر زندگی بود!

مگر نه اینکه پای سرنوشت من و آینده ی خودش در میان بود؟! مگر نه اینکه سرآغاز این آغاز،در دستان او بود؟! 

 مگر نه اینکه خالق این اثر پرشور خود ِ او بود؟! پس چطور

رها کند و بی تفاوت منتظر فصل پایانی بماند که روزگار برای داستان نیمه کاره می توانست شاهکارش را نیمه کاره 

 اش مینویسد؟ یعنی سرنوشت بازی که شروع کرده بود انقدر برایش السویه بود؟

نتوانستم درکش کنم... درک رفتار او در هیچ معیاری نمیگنجید. نه احساسی، نه عقلی... اما من در طرف توجیه، جا 

. و مسیج او را که آخرین مسیج آن شب بود، با حالی شبیه حال جزر و مد دریا باز کردم و خواندم. پیامک دادمش..

 زده بود:

شب همان رستوران همیشگی منتظرت هستم. و اگر جوابت منفی است، فردا  ۹] اگر جوابت مثبت است، فردا ساعت 

 [ شب کلید را به مش اسماعیل تحویل بده. شب خوش ۹راس ساعت 

پیامک صادق هم باعث خوانده ام شد و هم گریه ام. این مدل خواستگاری کردن در نوع خود بی نظیر بود! نه 

 احترامی... نه ابراز عالقه ای... نه اشتیاقی... و نه حت عرض ادبی!

ز کردم، مردّد شدم و چشم هایم را آن شب با تردیدی غریب روی هم گذشتم. اما صبح فردا وقتی چشم هایم را با

جز اشتیاق و بی قراری برای به صادق رسیدن چیزی در وجودم پیدا نکردم. عجیب بود اما... وقتی شب بعد، پشت 

 میز، رو به صادق نشستم، دیگر حتی از دستش دلخور هم نبودم.

 

 ۲۲فصل 
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گار پیش خدمت صادق از دیدنم اصال تعجب نکرد، بر عکس آنقدر راحت و معمولی با من بر خورد کرد که ان

رستوران هستم که برای گرفتن سفارش غذا آماده ام. با دیدن من حتی روی صندلیش نیم خیز هم نشد! همان طور 

 که لم داده بود با لبخند نگاهی به من کرد و در پاسخ سالم من گفت: ))وقت شناس شده اید؟!(( 

 بودند.((با لحن مودبانه ای گفتم: ))غرور نگیردتان... خیابانها خلوت 

توقع جمله ای را که شنید، نداشت. قهقهه اش، خنده ای از ته دل بود همان طور که برق چشم هایش از سر شیطنت 

 بود.

 به سختی گفت: ))امروز مش اسماعیل را ندیدم... سر به نیستش کرده اید؟!((

 با بی تفاوتی گفتم: ))نه... با کامیون اثاثیه فرستادمش مطب جدید.((

ادمی که در حال طراحی لذت بخشترین بازی دنیاست، گفت: ))چه خوب... پس بعد از یکسال باالخره موفق مثل 

 !((باشد زمین ٔ  شدید جایی پیدا کنید؟ مدام نگران بودم نکند برج من و واحد من تنها مطب اجارهای روی کره

 وجب جا هم کافی است!((با پوزخند گفتم: ))دارایی عالم، عالم اوست... برای ادمی مثل من، یک 

با زیرکی گفت: ))البته همسایه هم خیلی مهم است... تا آنجا که من فهمیده ام شما همیشه مراقب یک وجب این 

 طرف تر و آن طرف ترتان هم هستید!((

 کم آورده بودم.

با خودتان اتمام  اید؟ کرده را فکرهایتان ٔ  صادق روزنامه اش را از روی میز جمع کرد و بی مقدمه گفت: ))همه

حجت کرده اید یا می خواهید مثل بچه های دبیرستانی با چشم بسته بند بازی کنید؟ این راه، برگشتی ندارد.... یک 

 از... بیزارم سخت خوردن بازی و شدن بازیچه از... ندارم شوخی کسی با من! مرگ زمان تا است طرف یک ٔ  جاده

دری که از آن وارد شدید باز است... اگر پشیمان شده اید هنوز هم فرصت  هم هنوز... طور همین هم دودلی و تردید

 هست.((

 صورتش در. کردم نگاه صادق به و کردم باال را سرم. چرخید نمی دهانم در زبان و بود گرفته آتش وجودم ٔ  همه

 ((نه: ))دادم جواب زحمت به. نبود شوخی از آثاری هیچ دیگر

 ثروتم که نیست؟ برای من مردن بهتر از دوست داشته شدن شرطی است!(( صادق بی پرده گفت: ))به خاطر

 بی تامل گفتم: ))من... چشم داشتی به ثروت شما ندارم.((

 یک و مستقل ٔ  صادق به صندلی تکیه داد و خیر شده به چشم های من گفت: ))همان طور که گفتم شما یک خانه

ار شما نخواهد داشت، شما هم به هیچ عنوان نباید کاری به کار او ک به کاری روشنک... داشت خواهید مستقل زندگی

داشته باشید... او از حضور شما بی خبر است... شما هم حضور او را فراموش کنید و حواستان را جمع زندگی خودتان 

خودم  شعور کنید. من شما را برای زندگی انتخاب کردم چون به نظرم عاقل و فهمیده آمدید، پس کاری نکنید که به

و شما شک کنم. زندگی با من اصال کار اسانی نیست، اما من این لیاقت و کفایت را در شما میبینم که کنار من زندگی 

 کنید و روزگار را به کام هر دویمان شیرین کنید.((

د ید و میفهمیمید صادق نمیدانم. میلرزید ریز ارتعاشی در وجودم ٔ  نه فقط دست هایم که روی میز بودند، بلکه همه

 شدنش رسمی برای ولی بود خواهد دائم عقد ٔ  صیغه ما، عقد ٔ  یا نه... اما هم چنان قاطع و صریح ادامه داد: ))صیغه

 تنرف از قبل ام، روزه ده کاری سفر یک عازم شب فردا من... کنید صبر من المثنی ٔ  شناسنامه شدن حاضر تا باید
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ن صیغه و ثبت آن در دفتر و خرید خانه و وسایل و بقیه مقدمات شروع خواند اما محضر رویم می عقد مقدمات برای

 زندگیمان میماند برای وقتی که از سفر برگشتم.((

 حاال لبهایم هم میلرزید.

صادق با لحن آرام تری ادامه داد: ))مهریه ات هر چقدر که باشد من قبول میکنم... خواسته هایت را هم همینطور... 

جلل بگیری یا با یک سفر رویایی زندگی را شروع کنی به خودت بستگی دارد. اما مراقب باش اینکه یک عروسی م

 انتخاب ار تو من. متنفرم ظرفیت بی و جنبه بی های ادم از اما ندارم مالی ٔ  پایت را از گلیمت درازتر نکنی! من مضیقه

من آسایش، نشوی عروسک خیمه شب ما جای به که باش مراقب... باشی ام خانه کدبانوی و زندگی زن تا کردم

بعضی و بیلبورد تبلیغ کاالهای جدید و مدهای شرقی و غربی ام... زنی باش که باعث افتخارم باشی... زنی که فهم و 

. است تر فریبنده آرایشی هر از اش مهرورزی و داری همسر ٔ  شعور و کماالتش... از هر طنازیی، جذاب تر و شیوه

اری، اما قطعاً چشم و ابروهای زیبا تری هم در دنیا هست... زنی باش که نگاهت زیباست د قشنگی ابروی و چشم تو

 نه فقط چشم و ابرو و سیاهی مژه هایش...

 همین انگار که کن زندگی من با چنان... بیخبریم آن ٔ  لحظه لحظه از ما ٔ  ))زندگی فرصت کوتاهی است که همه

اگفته... هیچ احساسی را ابراز نکرده... و هیچ بغضی را نشکسته نگذار. ن را حرفی هیچ... ماست پایانی ٔ  لحظه لحظه،

رو راست باش. حتی در بین دلخوری هایت و صداقت داشته باش حتی در تقسیم غصه هایت. هیچ وقت روی حرف 

من  ،من حرف نزن... و بپذیر که حاکم مطلق زندگی منم حتی اگه نظرات و کارهایم مورد قبول تو نباشد. در مقابل

 هم در ابراز محبت کردن به تو و بذل عاطفه ام دریغ نخواهم کرد و مردانگی را در حقت تمام خواهم کرد.((

سرم را باال کردم و به چشم های صادق عمیقا نگاه کردم... در پس نگاه ظاهراً سرد و سنگینش، برق محبت خالصانه 

 را آرزویش عمر ٔ  قطعاً او درست همان مردی بود که همهای میدرخشید... حرف هایش را از ته دل باور داشتم... 

 .رقصید نگاهم در خالصانه عشق ٔ  جرقه اولین و شد باز عمیقی لبخند به لبم. داشتم

صادق نفس عمیقی کشید و در حالیکه به پیش خدمت اشاره میکرد تا برای گرفتن سفارش بیاید، با اسودگی گفت: 

 م را میفهمیم!((ه حرف اینکه مثل... کرٔ  ))خدا را ش

با مهربانی گفتم :))من همه چیز را در مورد شما میفهمم به جز یک چیز...(( صادق با کنجکاوی نگاهم کرد. ادامه 

 دادم: ))لذت چهره تان را هنگام خوردن آن اسپیشل پلتر لعنتی!((

 ایستاده بود، از ته دل خندید. ما قدمی چند در که هم خدمت پیش حتی که صادقانه، و بود بلند آنقدر صادق ٔ  قهقهه

 

 25فصل 

 

 صبح روز بعد، درست راس ساعت ده صبح، جلوی در خانه منتظر ایستادم تا صادق طبق قرار دیشبمان بیاید دنبالم. 

 آمدن صادق یه ربع ساعتی طول کشید... ربع ساعتی که انگار هزار سال طول کشید.

ن عظمت و شکوه از پیچ باریک کوچه پیچید و مقابلم ایستاد احساس وقتی عاقبت ماشین پهن و مشکی صادق با آ

 یمپانتوم برایم صادق تا نشدم منتظر. شد صادق جبروت و جالل فدای هم نفسم عزّت و غرور ٔ  کردم که آن ته مانده

را به  لمد دبیرستانی های بچه دختر مثل که ام شده آن از تر بالغ و تر بزرگ کردم می احساس. کند بازی عاشقانه

 حرکت نمایشی عاشقانه خوش کنم! برای همین به سمت ماشین دویدم و در را خودم برای خودم باز کردم.
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وقتی روی صندلی جلو، و کنار صادق نشستم، ناخواسته ظرفیت ریه هایم پر شد از عطر حضور صادق... چه مبادله ی 

در حقیقت باز دم نفس های صادق بود و من و او حیات ساده اما عاشقانه ای... هوایی که من در آن نفس می کشیدم 

 را در این حجم کوچک باهم سهیم شده بودیم.

 صادق بی خبر از آنچه در ذهن من می گذشت، با دیدنم لبخند کمرنگی زد و گفت: ))خوبی؟((

 از نگاهش دزدیدم.سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و در حالی که لبخند میزدم، برای بستن در ماشین نگاهم را 

 بی وقفه پرسید: ))پشیمان که نشده ای؟؟((

 چشم هایم را بستم و سرم را چند بار به عالمت منفی تکان دادم.

صادق سرش را چرخاند و در حالیکه مستقیم به چشم هایم نگاه میکرد، گفت: ))دلت به حال من نسوزد، به فکر 

 ادهپی داری، تردید ارزن یک ٔ  وز هم وقت هست. اگر حتی به اندازهخودت باش گلی... فقط به فکر خودت! ببین، هن

. شودمی دگرگون چیز همه دیگر ساعت یک تا ولی نیفتاده، ما بین اتفاقی هیچ هنوز... کن فراموش را چیز همه و شو

 یچ کس همه االن تو و من... ببین! میکند رو و زیر را چیز همه خبر بی که مهیب و ناگهانی ٔ  زلزله یک مثل درست

 نیستیم، اما به زودی...((

اجازه ندادم جمله اش را تمام کند. با اطمینانی که از اعماق وجودم سر چشمه می گرفت، گفتم: ))اشتباه می کنید... 

هیچ قرار و قانونی از قرار و قانون قلب ها محکم تر نیست... وقتی اولین تارهای عاطفی میان دو نفر تنیده میشود و 

به بنده تعهد و محبت بسته میشود، کسش همه کس او میشود. جمالت و کلمات قادر نیستند ادم ها را با  پای ادمی

 هم خویشاوند کنند... گواه خویشاوندی ادم ها، احساس ادم ها در محضر نگاه تیزبین خداست!((

دارم ران نیست...دوست نصادق بی تفاوت به آنچه گفتم و شنید، جواب داد: ))بعضی وقت ها دیگر فرصتی برای جب

بعدا فکر کنی که مجبورت کرده ام یا عقلت را دزدیده ام. دوست ندارم بعدا مدام بیخ گوشم زمزمه کنی که با نیرنگ 

 عاقل و بالغ زن یک... نیستی و نبودی بچه تو. ام کرده استفاده ٔ  و فریب برایت دام پهن کرده ام و از احساساتت سو

یل و اختیار خودت به در خواست من جواب مثبت داده ای. دوست دارم کامال متوجه باشی م با که ای کرده تحصیل و

که داری پا در چه راهی میگذاری و چه کار میکنی؟ ... تردید دشمن سعادت ادم هاست. اگر مرددی باید همین حاال 

 پیاده شوی، حتی فردا هم برای پشیمانی دیر است.((

و به در خانه خیره شدم... به در خانه ای که روزها و ماه ها تنهایی را پشت آن  سرم را به سمت خیابان چرخاندم

تجربه کرده بودم. آن را گشوده بودم بی آنکه کسی از دیدنم شاد شده باشد... و آن را بسته بودم بی آنکه کسی در 

 ورای آن منتظر بازگشتم مانده باشد.

وقت نیست که اگر از بودن با من پشیمون شدی منتظر پایان مهلت و م ازدواج ما ازدواج ٔ  صادق ادامه داد: ))صیغه

 که عمر یک... زندگی عمر یه یعنی این و بود خواهد دائم ازدواج ٔ  صیغه تو و من میان ٔ  باطل شدن آن بمانی. صیغه

ک ی در هم آن رقیب یک تحمل. نیست اسانی کار شدن هوو و بودن هوو...! سال صد یا باشد ساعت یک میتواند

قدمی... قسمت کردن کسی که دوستش داری با دیگری... و شریک داشتن در تمام لحظه های زندگی اصال کار اسانی 

نیست. هر چند که روشنک هرگز زن دلخواه من نبود و نیست، اما به هر حال همچنان حضورش در زندگی من باقی 

ضور و وجود او تا عمق دل تو زخمی است... زخمی است... و من زن نیستم، اما خوب می توانم بفهمم که از بیشتر ح

 که دم به دم تازه خواهد شد و با چرک و خونش دامن احساس لطیف و پاک تو را لکه دار خواهد کرد، گلی...((
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))من نه احمقم، نه ساده لوح... من خوب می دانم که هیچ چیز، نه قدرت و توان عاطفی ام... و نه عشق و شیفتگی بی 

م به تو، قادر نخواهد بود تلخی و سردی لحظه های تو را در ساعت ها و لحظه هایی که ناخواسته و به حد و حصر

اجبار کنار روشنک میگذرانم، جبران کند. احساس زنانه برای من چیز غریبی نیست... من دنیای زنانه را خوب 

ع بودن نا ممکن ترین عکس عمل میشناسم... دنیایی که در آن قسمت کردن، غیر ممکن ترین اتفاق... و قان

 دنیاست.((

سرم را چرخاندم و به صادق خیره شدم. صادق نگاهش را از نگاهم دزدید و به سختی ادامه داد: ))من دوستت دارم 

گلی... حقیقتاً دوستت دارم... تو آنقدر برای من عزیزی که نمیتوانم برای اندازه آن معادلی پیدا کنم... فقط می تونم 

 و ما داشته دوستش بیشتر دنیا ٔ  که تو را حتی از خودم هم بیشتر دوست دارم... از خودی که همیشه از همهبگویم 

 حاضر

بوده ام.عالم و آدم را قربانی اش کنم.من تو را با همه ظرفیت احساس مردانه ام دوست دارم و درست به خاطر همین 

آزار ببینی.من می خواهم کاری بکنی و تصمیمی بگیری  احساس است که دلم نمی خواهد به خاطر من آزرده شوی یا

که قلبا خودت هم به ان راضی باشی.دوست ندارم به خاطر ترحم...یا دلسوزی...یا اجبار...پا به زندگی ای بگذاری که 

زیاد دل خوشی از آن نداری...دلم نمی خواهد به حرمت احساس من مجبور به تحمل چیزهایی شوی که برایت 

و قابل تحمل نیست....دیدن رنج تو در طاقت من نیست....من حتی به خیال تو هم دلخوش می شوم به شرط خوشایند 

 آنکه تو به ان راضی باشی.

اشک در چشمانم حلقه زد و مژه هایم را خیس کرد.نگاهم را از صورت صادق برگرداندم تا صادق تر شدن چشمانم 

یف صریح صادق از حقایق تلخی که پیرامون ازدواج ما قرار داشت و را نبیند.در ذهنم هیاهوی عجیبی بود.در توص

اصرارش برای بیشتر فکر کردن و عاقالنه تصمیم گرفتن مرا در تصمیمم راسخ تر کرده بود....برای منی که ادم های 

راحت و دغل و دو رو بیزار بودم...برای منی که همیشه از ادم های زبان بازو حراف و چرب زبان ترسیده بودم.ص

 صداقت صادق یک گنج نایاب بود.شخصیت رک و بی پرده صادق همان شخصیت آرمانی من بود.

سرم را چرخاندم و در حالیکه دوباره به صادق که غصه دار به رو به رویش زل زده بود نگاه می کردم،گفتم:تلخی 

نیست...فریبی در کار نیست.من با حرفهای تو صادق،برای من از عسل هم شیرین تر است چون تزویر و دروغ در ان 

علم و اگاهی از انچه انتظارم را می کشد با تو همسفر شده ام و مسوولیت انچه در این سفر رخ می دهد به گردن تو 

 نبوده و نیست.

 صادق بی تامل پرسید:پس در تصمیمت راسخی؟

 بیمار است.به نظر شما من بیمارم؟ با قاطعیت گفتم:بله...من با خودم کنار آمده ام...تردید زاییده ی روان

صادق سرش را چرخاند و در حالیکه با دقت نگاهم می کرد گفت:بیمار که نه...اما کمی خسته و خاب آلوده 

 ای...چهره ای از این زاویه خیلی شبیه آدم هایی است که تمام شب را نخوابیده اند.

کردم،با بی تفاوتی گفتم:ذوق زده نشوید...خودتان گفتید  در حالی که عینک آفتابی ام را روی صورتم جا به جا می

 که...فقط شبیه ام!

صادق در حالی که یک دستمال کاغذی سفید را باالی سرش می چرخاند،با لحن مرموزی گفت:بسیار خب...بگذار من 

 هم اعتراف کنم...راستش را بخواهی...من هم اصال دیشب خوابیدم!

 ؟!محال است...باور نمی کنم.هیجان زده گفتم:نه...شما هم
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 شمرده لبخند به لب گفت:چه چیزی را باور نمی کنی؟

 بی تامل گفتم:اینکه شما هم از هیجان چنین روزی خواب زده شده باشید....!

 بی خواب شدم نه به خاطر هیجان امروز! originalقهقهه زنان جواب داد:ولی من به خاطر بندهای قرارداد 

سرخ شدم اما چیزی برای گفتن نداشتم.سکوت شد.و تمام راه در سکوت گذشت.وقتی صادق خجالت کشیدم و 

ماشین را جلوی محضر پارک کرد،هر دو با هم از ماشین پیاده شدیم.هر دو با هم از جوی آب گذشتیم و هر دو با 

 هم به سمت پله های محضر به راه افتادیم.

ها چشم دوخت...مکثش برای من معنای عمیق داشت...معنایی به جلوی در محضر که رسیدیم،صادق مردد به پله 

 "کسی که واقعا مردد بود خود او بود نه من...."وسعت این واقعیت که...

یک قدم عقب رفتم و در حالی که پشت سرش می ایستادم در سکوت منتظر شدم تا باالخره تصمیمش را بگیرد و به 

 یقین برسد.

،حیرت من بیشتر می شد.برایم عجیب بود که صادق با اینهمه تردید توانسته بود هر چه زمان بیشتر می گذشت

چنین پیشنهادی کند...چنین تصمیمی بگیرد و چنین انقالبی در زندگی من و خودش به وجود بیاورد.یعنی او با 

با من هم غذا  تردیدی به این وسعت همه ی ان شب ها برای من مسیج عاشقانه زده بود،روزم را رنگی کرده بود و

شده بود؟یعنی تمام آن روزها و شب ها تمام ان ساعتها و لحظه ها محبت او در سایه تردید بوده و من در دلش جایی 

بین بودن و نبودن دست و پا زده بودم و نفهمیده بودم؟!خدای من،من در ذهن او...فکر او...خلوت او...گاهی می 

 همان وقتهایی که برایم مسیج می زد:توانستم باشم و دیده نشوم...شاید درست 

How can I spell success without you! 

or cuter or humble or fun or future or even trust! 

What will I do without you? 
 

 

ضر حوقتی عاقبت قدم های صادق گشوده شد و به سمت پله ها راه افتاد،تاسف من از تردید او بیشتر بود.صادق در م

را باز کرد و کناری ایستاد تا از کنارش بگذرم و وارد محضر شوم.ناخواسته چشمانم به نگاهش گره خورد...در نی نی 

چشمانش محبتی بزرگ همراه با دردی عمیق در هاله ای از یک حس مبهم می لرزید.دلم گرفت.اهسته گفتم:من 

 کنی. واقعا ناراحت نمی شوم اگر بخواهی بیشتر در این مورد فکر

سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت:تو تنها تصمیم عاقالنه زندگی منی....!بعد از کنار من گذشت و با سالم و علیک 

بلندی سکوت محضر را شکست.پشت سرش راه افتادم و وارد محضر شدم.پشت سرم در به هم خورد و با صدای 

ه ه پشت آخرین قدم من با صدایی به این بلندی بستبلندی بسته شد.نمی دانم چرا،اما ناخواسته برگشتم وبه دری ک

شده بود،نگاه کردم.حس عجیبی در ته جانم موج می زد...حسی مبهم تر و ناشناخته تر از حسی که در نگاه اخر 

صادق بود...حسی که نه می شناختمش و نه می توانستم توصیفش کنم....حسی آمیخته از تمام حس های تلخ و 

 برزخی ما بین بهشت و جهنم. شیرین انسانی...حسی

نمی دانم شاید اگر درست همان موقع روحانی با صدای بلند به نشستن دعوتم نمی کرد ،عاقبت مغز اندیشمند انسانی 

ام برای رشته ی پیچیده ی احساسم معنایی پیدا می کرد و حقیقت پیش چشمم سینه چاک می کرد؟اما صدای بلند 

 و ریخت و مجبور به پیش رفتن و نشستن و فراموشی ام کرد.روحانی همه چیز را در ذهنم فر
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روی صندلی کنار صادق نشستم و در جواب صادق که مودبانه دستش را برای گرفتن شناسنامه ام دراز کرده بود 

 گفتم:بفرمایید.و شناسنامه ام را به دستش سپرده.

 بود و با لبخند مهربانی به من خیره شد. صادق شناسنامه را روی میز روحانی گذاشت که از قضا سر دفتر هم

 روحانی در حالیکه برگه های شناسنامه ام را ورق می زد معذب پرسید:شما قبال ازدواج کرده اید سرکار خانم؟

باسری افراشته گفتم:بله...من همسر مرحوم دکتر نادر شهسواری بودم...یکی از نوابغ جامعه پزشکی ایران که چند 

 سانحه تصادف به رحمت خدا رفت. سال پیش بر اثر

 روحانی با اکراه گفت:گواهی فوت خدمتتان هست؟

زیر نگاه تیزبین و نکته سنج صادق گواهی فوت نادر را روی میز گذاشتم و. سر به زیر به بندهای کفش صادق که با 

 سلیق خاصی بسته شده بود خیره ماندم.

برگه از واحد کناری برایم بگیر.صادق برگه را گرفت و مثل نسیم از روحانی کوتاه رو به صادق گفت:یک کپی از این 

کنارم گذشت.روحانی در حالیکه اوزاق روی میز را جا به جا می کرد پرسید:پس شناسنامه جناب جهانشاهی 

 کجاست؟

وزارت مانده بودم چه جوابی بدهم که صادق با لحن قاطعی از دم در جواب داد:شرمنده حاج آقا...شناسنامه من 

بازرگانی است...برای عقد که خدمت رسیدم تقدیمتان می کنم.شرط می بندم روحانی متوجه نشد که چرا شناسنامه 

صادق وزارت بازگانی است،اما لحن صادق اینقدر قاطع و مطمئن بود که او را از پیگیری بیشتر منصرف کرد.بسم 

در حالیکه کاغذ را به سمت صادق می گرفت اللهی گفت و شروع کرد به سیاه کردن کاغذ زیر دستش!بعد 

 گفت:بفرمایید...این برگه آزمایشات قبل از عقد است...مستحضرید که....؟!

آبان برای تحویل  25آبان مسافرت هستم اگر اجازه بدهید روز  24صادق لبخند به لب گفت:حاج آقا من تا 

 شناسنامه و جواب آزمایش خدمت برسم.

 27ر بزرگی را پیش رویش باز می کرد گفت:بسیار خوب...موردی ندارد...اما در مورد روز روحانی در حالیکه دفت

 آبان...لطفا ساع تو آدرس مورد نظرتان را بفرمایید تا یادداشت کنم.

صادق با آسودگی گفت:در این مورد شرمنده ام حاج آقا...تعیین ساعت و مکانی که شما باید تشریف بیاورید با 

 ت...من هیچ کاره ام...عروس خانم اس

روحانی در حالیکه با تعجب به من نگاه می کرد گفت:خوب...پس لطفا حداثر تا پایان هفته ساعت و آدرس محل را 

 به من اظالع بدهید تا خدای ناکرده شرمنده شما یا دوستان دیگر نشوم.

 25ز می کرد گفت:پس قرار ما شد صادق از جایش بلند شد و در حالیکه محترمانه دستش را به طرف روحانی درا

 آبان...روحانی سرش را تکان داد.

 صادق به احترام من کنار صندلی ایستاد و در حالیکه با دست راه را برای من باز می کرد گفت:خداحافظتان.

یکه ر حالاز جایم بلند شدم و دنباله جمله کوتاه خداحافظی صادق تکرار کردم:خداحافظ.روحانی سرش را باال کرد و د

 با لبخند نگاهمان می کرد زیر لب گفت:به سالمت.

با هم از در محضر خارج شدیم.صادق در حالیکه کنار من قدم بر می داشت گفت:خوب حاال باید یک آزمایشگاه 

 خصوصی عالی پیدا کنیم که هم مطمئن باشد و هم جواب ها را زود حاضر کند.

 روئید نیست که دنبال جای مطمئن می گردی؟با خنده گفتم:آزمایش عقد که آزمایش تی
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با قاطعیت گفت:برای من از هر آزمایشی در دنیا مهم تر است.من عاشق بچه ام...اما بچه سالم...یک بچه رنگ و رو 

پریده مریض کم خون اصال باب دلم نیست.من دلم یک پسر بچه سالم و شر و شیطان می خواهد که از دست شلوغ 

 گ کنم.کاریهایش آرزوی مر

دستی که به دستگیره در ماشین گرفته بودم،شل شد و پایین افتاد.دلم نمی خواست فکر کنم که علت ازدواج صادق 

 با من بچه بوده...نه...هرگز...این فکری بود که از اندیشیدن به آن بیزار بودم.

 .و پشت فرمان نشست.صادق گفت:دو تا چهار راه پایین تر یک آزمابیشگاه خوب است...همان جا می رویم

آن روز زمان زودتر از روزهای دیگر گذشتهمه فرصتمان صرف رفتن به محضر و دادن آزمایش و خوردن ناهار 

بعد از ظهر که شد،صادق در حالیکه مقابل خانه پیاده ام می کرد گفت:شرمنده...من امروز خیلی کار  5شد.ساعت 

و وسایل سفر فردایم را جمع و جور کنم.می دان بی انصافی است اما دارم.باید بروم سراغ کارهای باقیمانده شرکت 

قول می دهم بعد از سفر جبران کنم.تو هم برو خانه،استراحت کن و برای شروع زندگیت یک برنامه عالی 

بچین.چشم بر هم بزنی این چند روز گذشته و نوبت امضا کردن دفترها رسیده!بعد در حالیکه در داشبورد ماشین را 

از می کرد دو بسته تراولر چک صد هزار تومانی را روی زانوهایم گذاشت و گفت:هر برنامه ای که بچینی من ب

مخالفتی ندارم...برای من فقط یک چیز مهم است....اینکه تو با رضایت پا در زندگی من بگذاری....با رضایت کامل 

 قلبی....فقط همین!

کیفم گذاشتم.خودم هم درست نمی دانستم چیزی که واقعا می خواهم از ماشین پیاده شدم و مردد پول را داخل 

 چیست؟

یا تلفن نباش....حتی تلفن های ماهواره ای هم روی آب درست کار نمی کنند...به محض  SmSصادق گفت منتظر 

مام تآنکه برگشتم خبرت می کنم.مطمئن باش وقتی برگردم از اولین جایی که سر دراوردم...و جمله اش را نیمه 

 گذاشت.

دقیقا نمی دانم چه چیزی باعث شد که حرفش را تمام نکند...لبخند من؟...یا تصورات واهی خودش در مورد بی جنبه 

 بودن زن ها و روی زیادشان؟اما هر چه بود حسرت شنیدن یک جمله عاشقانه تمام و کمال به دلم ماند.

من منتظرت می مانم تا دوباره زنگ خانه ام را بزنی.و به سمت با مهربانی گفتم:امیدوارم به سالمت بروی و بازگردی.

 در خانه به راه افتادم.

کلید را داخل قفل انداختم و وارد خانه شدم.وقتی چرخیدم تا در را ببندم،صادق هنوز آنجا از داخل ماشین به من زل 

.دستهایم را باال آوردم و در حالیکه شده بود.می دانستم آنقدر شعور و معرفت دارد که تا در خانه را نبندم،نرود

برایش تکان می دادم،عاشقانه به او لبخند زدم.دسشت را به عالمت سالم نظامی گوشه سرش گذاشت و با دست 

 دیگری که روی سینه اش گذاشته بود به من ادای احترام کرد.

اده به از پشت در خانه شنیدم،تکیه ددر را آهسته بستم و به پشت در تکیه دادم.عاقبت وقتی صدای عبور ماشینش را 

در،سر خوردم و دو زانو روی زمین نشستم.چشم هایم را بستم و سعی کردم تصویر آخر صادق را همانطور شیرین و 

 جذاب،در تاریک خانه ذهنم ضبط کنم.

 ق دوباره پشتدر ان لحظات فقط خدا می دانست چقدر ارزو داشتم که این ده روز به کوتاهی ده دقیقه بگذرد و صاد

 در این خانه منتظر آمدن و بودنم باشد.
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 فصل بیست و چهار

 

صادق که رفت من ماندم و پولها و تصمیمی که باید می گرفتم...تصمیمی که خیلی هم کار آسانی نبود.یک طرف آچه 

بود و طرز تفکری که اراده می کردم آرزوهای نهفته ی یک زن بود و رویاهای بر باد رفته اش...و طرف دیگر صادق 

سال از طرز تفکر من پیر تر و پخته تر بود!اولین کاری که کردم این بود:یک کاغذ آوردم و باالی ان با  27قاعدتا 

رنگ قرمز نوشتم:انچه که من می خواهم.نوشتن آنچه می خواستم بدون خجالت و شرم،کار اسانی بود.من که با 

می دانستم وقتی سالها پیش نادر پشت میز غذاخوری یک رستوران خودم غریبه نبودم.خودم بهتراز هر کسی 

گلی جان،تو که دختر بچه نیستی...عاقل باشو از خیر "فکسنی در حالیکه ساندویچ سوسیش را گاز می زد گفت 

 دل من"عروسی بگذر تا بتوانیم زودتر خانه دار شویم

 به اندازه همه دختران عالم شکست!

با نادر بود.چرا که خانه داشتن موهبت کمی نبود. اما پوشیدن لباس سفید عروسی و نگاه در مورد خانه شاید حق 

کردن از پشت تور سفید به مردی که قرار بود همسفر یک عمر زندگی آدم باشد هیچ ربطی به سن و سال 

ا و باشکوه بنداشت.من عاشق ماشین گل زده و داماد کروات زده و دسته گل عروسی بودم.عاشق لباس سفید مجلل 

دنباله بلند و سنگ های درشت تزئینی... عاشق خاموش کردن شمع های شمعدان سر سفره عقد با پاشنه کفش سفید 

عروسی... عاشق گرفتن فیگورهای عاشقانه برای لنز سخت و رنگی یک دوربین.من عاشق پرت کردن دسته گلم 

 بودم برای همه دختران منتظر یک بخت رویایی!!!

ز نفهمید چطور قلب من بابت نگرفتن مجلس عروسی شکست...من هم هیچوقت حاضر نشدم اعتراف کنم نادر هرگ

که داشتن آن خانه نقلی و تنگ هرگز برایم جذاب تر از پوشیدن لباس سفید عروسی نبوده و نیست.نادر چنان از 

در یک محضر پیدا کرد...آزمایش ها کنار همه چیز ساده گذشت که انگار من و او بارها با هم ازدواج کرده بودیم.نا

را دادیم و یک روز ظهر با جواب آزمایش ها از راه پله های تنگ و تاریک محضر باال رفتیم و روی صندلی شکسته 

 اتاق عقد خاک گرفته همان محضر زن و شوهر شدیم.

ین گیر بود و اسیر چرخ.فقط پدر و مادر من که سالها پییش زیر آوار مرده بودند...مادر نادر هم که آن روزها زم

 پدرش بود که همراه ما آمد و به عنوان شاهد زیر سند ازدواجمان را امضا کرد!

چقدر خوب که تمام آن لحظه ها وصحنه ها در خاطرم مانده بود.بله را که گفتم،انگار نه انگار که این مهم ترین 

نگار که زندگیم را به زندگی کسی گره زدم...انگار نه پاسخی بود که به بزرگترین سوال سرنوشتم دادم...انگار نه ا

کردم...هیج کس برایم کل نکشید...کسی نقل و سکه بر سرم نریخت و هلهله  "یک"را  "دویی"انگار که 

نکشید...توری از روی حیای چهره دخترانه ام باال نرفت و انگشت آغشته به عسلی دهان بختم را شیرین نکرد... فقط 

که دور شانه هایم حلقه شد و صدایش مثل سوت ته گوشم گفت...)یک عمر بیخ ریشت  دست نادر بود

 ماندگارم...تحملم را داری؟!( 

*** 

اشک از چشم هایم پایین چکید و روی دسته پول ها افتاد...روی بیست میلیون تومان پول بی زبان...بیست میلیون 

و به عالم و آدم فخر فروخت...بیست میلیون تومان پولی که تومان پولی که می شد با آن یک عروسی شاهانه گرفت 

می شد با آن رویایی ترین لحظه ها را در قاب خاطره ها حبس کرد و روی بوم به تصویر کشید... وای خدای من حتی 
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تصور تصویر من کنار وجود نازنین صادق قادر بودکه تا سر حد مرگ دیوانه ام کند و مرا از فرش یه عرش 

.آن شب،پس از یادآوری همه خاطرات زندگی گذشته ام با نادر خالصانه چشم هایم را روی هم گذاشتم...رو برساند

به قبله روی زمین زانو زدم و با خدا مناجات کردم...سجده کردم و از ته دل و خالصانه فریاد زدم:خدایا...قول می دم 

وهبت زندگی کنار او را قسمتم کنی تا ابد شکرگزار تو و با تو عهد می بندم که اگر صادق را از من دریغ نکنی و م

 باقی بمانم و برای او همسری کامل و نمونه باشم...زنی که حتی حوری های بهشتی تو را مبهوت کند.

دسته ایم را به سمت آسمان بلند کرده بودم و مثل یک بید مجنون که اسیر باد شده می لرزیدم...اشک بی وقفه گونه 

 می کرد و درد عجیبی در سینه ام باال و پایین می رفت.  هایم را خیس

 همان وقت بود که فهمیدم حد دلبستگی ام به صادق بسیار فراتر از مرزی شده که برای دوست داشتن قائل بودم.

من همچنان از عشق می لرزیدم و از شعف می گریستم.صدای زنگ های خطر زیادی را می شنیدم که در جای جای 

من نهیب می زدند که گلی مراقب باش... اینهمه دلبستگی به موجودی که مرگ و زندگیش به دست تو  روحم به

 نیست،اصالً عاقالنه نیست. 

اما من همه صداها را نشنیده گرفتم...من با چشمان خودم دیدم که از مرز عاقالنه دلبستگی گذشتم و وارد وادی 

به دلم بد راه ندادم.به اشارات عقلم پشت کردم و طبق قانون راز فقط  جنون آمیز عشق شدم.اما چشم هایم را بستم و

 به چیزهای خوب فکر کردم.

آبان صادق زنگ خانه ام را به صدا درآورد و با همان کت و شلوار سرمه ای راه راهی 25برای همین وقتی صبح روز 

 که برای اولین بار با آن دیده بودمش،مقابلم ایستاد و گفت:

دست هایم را گشودم و به سویش پر کشیدم.زندگی با صادق دنیای « رکار خانم...من را به جا آوردید؟سالم س»

محسور کننده جذابی بود که از نظر من نیاز به هیچ مقدمه چینی نداشت.من چنان تشنه زندگی در کنار او بودم که 

رم... من فقط می خواستم کنارش باشم و یک برایم فرقی نمی کرد که چه بپوشم و با چه مراسمی پا در خانه او بگذا

عمر صادقانه و عاشقانه با او زندگی کنم.من،داشتم برای اولین بار عشق را با همه وجودم تجربه می کردم... من به 

اندازه تک تک سلول های تنم شیفته بودم و می توانستم تا ابد همین طور شیفته بمانم.چیزی نبود که بتواند میان من 

یوار بکشد... هیچ چیز قادر نبود محبت پاک و عمیقی را که به او داشتم نابود کند... هیچ طرز تفکری...هیچ و او د

سخنی...هیچ تنهایی و هیچ بیماریی...!!! حتی وجود و حضور روشنک هم نمی توانست لذت عشقی را که به صادق 

رتر از آن می دیدم که بتواند من را از صادق داشتم به کامم تلخ کند.آن موقع من حتی مرگ را هم کوچک تر و حقی

جدا کند.در کنار چنین عشق باشکوهی،مجلس بزم و طرب فقط بازی کودکانه ای به نظر می رسید که جز نمایشی بی 

حاصل نتیجه دیگری نداشت.از نظر من حتی آذین بندی همه دنیا هم برای مبارک باد چنین وصلتی کم بود.بنابراین 

 ا را به ریسه کشیدم و بی هیچ ضیافتی پا به خانه صادق گذاشتم. با عشقم لحظه ه

 

 فصل بیست و پنجم

 

بهت صادق از آنچه کردم چیزی بین شعف و حیرت بود... حداقل توقعی که داشت رفتن به یک آرایشگاه آن چنانی 

ل د ساده که به جز چند گیا رزرو یک سالن پذیرایی برای صرف شام بود.اما من به جز یک لباس عروسی ساتن سفی

 کوچک بنفش دور یقه اش هیچ زینت دیگری نداشت،تدارک دیگری ندیده بودم.
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صبح روز شانزدهم آبان... موهایم مثل همیشه براشینگ کردم و زیر ابروهایم را که دو روز قبل آرایشگر درست 

... رژلب کمرنگی زدم...لباس  کرده بود،با موچین تمیز کردم...خط چشم نازک و محوی پشت چشم هایم کشیدم

 عروسی سفیدم را پوشیدم...و کنار سفره عقد ساده اما دلنشینی که چیده بودم منتظر آمدن صادق و عاقد شدم.

ظهر آمد.هنوز آثار حیرت و تعجب در چهره اش 22صادق طبق قراری که با هم روز قبل گذاشته بودیم،سرساعت 

ئنی که تو مطم»سفره عقد گذاشت و درحالی که بهت زده به من نگاه می کرد گفت:پیدا بود...آیینه و شمعدان را کنار 

 «این همان چیزی است که واقعاً می خواهی؟!

 با لبخند سرم را به عالمت تاکید تکان دادم.

 یولی تو پول کافی و اختیار تام داشتی...هر تصمیمی که می گرفتی برای من محترم بود.من واقعاً نم»دوباره گفت:

 «توانم بفهمم برای چی می خواستی که همه چیز اینقدر ساده و بی سروصدا و کم هزینه تمام شود؟!

تو برای من از همه ثروت های دنیا عزیز تر و جذاب تر هستی.کنار تو بودن از هر » با صدای آرام و دلنشینی گفتم:

کسانی که انگیزه ای برای کنار هم بودن  بزم و هر ضیافتی شیرین تر است.بگذار این بچه بازی ها بماند برای

ندارند.برای من،شریان های قلبم و مویرگ های تنم ریسه های هزار رنگی هستند که حضور و وجود تو را در سراسر 

سرزمین وجودم آذین بسته اند.هر نفسم،هلهله ای است که به پاقدم تو کشیده می شود و نگاه مهربان و فریبنده 

 «ه به سرم ریخته می شود.تو مجلسی شاهانه تر از این سرغ داری؟!ات،نقل و سکه ای ک

صادق دهانش را برای جواب دادن از هم گشود اما صدای زنگ در مانع از آن شد که پاسخش را بشنوم.عاقد بود که 

 پشت در منتظر بود تا دو دل عاشق را به مهمانی نور دعوت کند.

ای قدم های صادق که کنار عاقد قدم برمیداشت گوش سپردم.عاقد در روی زمین کنار سفره عقد نشستم و به صد

 «به به...مبارک است انشااهلل»حالیکه یااهلل کنان وارد اتاق میشد،زیر چشمی نگاهی به سفره عقد کرد وگفت:

 ضیصادق چهار زانو روی زمین نشست...کامال واضح بود که با کت و شلوار اتو کشیده چقدر معذب شده،اما اعترا

نکرد.کمی شلوارش را باال کشید تا زانو نیندازد و بعد در حالیکه هر دو زانویش را روی هم میگذاشت،سردرگم کنار 

 من جا به جا شد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم...النکاح »عاقد دفترش را باز کرد و در حالیکه شناسنامه ها را الی دفتر میگذاشت،گفت:

 «الحسنی فمن وقتی...

کلمات را نشنیدم...حال عجیبی داشتم...عرق سردی همه تنم را پوشانده بود و در گوشم نغمه عجیبی  من مابقی

 پیچیده بود که انگار به زبان من نبود.

یک آن تصویر محو روشنک از پیش چشمانم گذشت و صدای نا آشنایی سلیس و مفهوم در اعماق وجودم فریاد 

که،این کابوس تمام ناشدنی است و من تا ابد میان تصاویر و اصوات اسیر ناگهان احساس کردم «پست...پست...!»زد:

خواهم ماند.اما گرمی دستان صادق مرا از قعر جهنمی که اسیرش شده بودم بیرون کشید و هوای نفسش دم 

 مسیحایی شد برای روح مرده ام.

 «حواست کجاست؟حاج آقا با شماست...»آهسته زیر گوشم گفت:

 «ببخشید...چی فرمودید؟!»باال کردم . گفتم:شرمنده سرم را 

 «میزان مهریه را نفرمودید؟آقا داماد میفرمایند هر چه عروس خانم بخواهند به دیده منت!»حاج آقا شمرده گفت:
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سرم را چرخاندم و به صادق نگاه کردم...نمیدانم از بازی روزگار بود یا از قضای سرنوشت که نگاه صادق در آن 

شاخه رز سفید است حاج آقا...به نیت  24مهریه من »وز آنقدر روحانی و معصوم بود.با قاطعیت گفتم:لحظه و آن ر

 «چهارده معصوم...

البته قصد من دخالت یا خدای ناکرده فضولی نیست.اما از »روحانی درحالیکه متفکرانه سرش را تکان میداد گفت:

کنم دور اندیشانه تر تصمیم بگیرید.مهریه تنها حق آنجا که شما هم مثل دختر خودم هستید من پیشنهاد می

 «عندالمطالبه زن از مرد است!

مهریه من مهر این آقاست.تا روزی که محبت این آقا شامل حال من »بی آنکه چشم از صورت صادق بردارم گفتم:

 «باشد،مهریه من مطالبه است!

 به عقد کرد.روحانی متأسف سرش را تکان داد و دوباره شروع به خواندن خط

نگاه بهت زده صادق هنوز به صورت من خیره مانده بود و صورتش به جای آنکه به سمت روحانی باشد،به طرف من 

 چرخیده بود.

 «وکیلم؟!»روحانی پرسید

 «بله»همان بار اول قاطع و محکم جواب دادم

 « به سالمتی و میمنت...مبارک است انشااهلل»روحانی سرش را باال کرد و در حالیکه نگاهم میکرد گفت:

لبان صادق به لبخند عمیقی از هم گشوده شد.روحانی دفتر را به سمت ما دراز کرد و در حالیکه با انگشت اشاره زیر 

 «لطفا امضا بفرمایید...البته بخوانید و امضا کنید تا بعدا جای گله و شکایتی نباشد.»جمالتی را نشان میداد گفت:

حاج »حانی گرفت و روی پایش گذاشت.بعد درحالیکه آن را به سمت من میچرخاند گفت:صادق دفتر را از رو

له ای پشتم از جم«آقا...من به شما قول میدهم من و این خانم بدون هیچ گله و شکایتی تا ابد بیخ ریش هم ماندگاریم.

 ده انداخت.که صادق گفت لرزید و اولین امضایی که کردم چنان کج و کوله شد که صادق را به خن

گاهی وقتها از اینکه دفتر ما،دفتر ازدواج و طالق است »روحانی در حالیکه نگاه معنی داری به صادق میکرد جواب داد:

دلم میگیرد.میدانید چرا؟چون من هم مثل همه آدم ها دلم میخواهد در خوش باوری و حرفهای عاشقانه روزهای اول 

بینم.خدا میداند چقدر مهریه های شاخه گلی دیدم که خنجر شدند و سنگ،تا ازدواج بمانم و حقیقت سالهای بعد را ن

دل آدم ها بشکند و قلبشان جریحه دار شود...چقدر لبخندهای عاشقانه دیدم که ناسزا شدند و طعنه و کنایه و تهمت 

 «دیدم! و خدا میداند که در تمام این سالها چطور ناسپاسی و فراموشکاری انسان دوپا را به چشم خودم

 «حاج آقا،مجلس ما کم غریبانه است شما هم مرثیه خوانی تان گرفته؟!»ابروهای صادق درهم رفت.با دلخوری گفت:

 «قباله پس فردا آماده است.»حاج آقا خندید و درحالیکه دفتر امضا شده را از دست ما میگرفت گفت:

 اش کرد. صادق به احترام روحانی از جایش بلند شد و تا دم در همراهی

در پس قدم های صادق من هم از جایم بلند شدم و درحالیکه شنل کاله دار را از تنم درمی آوردم،به خودم در آیینه 

نگاه کردم...آنجا...در آیینه بختم...زنی صادقانه به من لبخند میزد...زنی که با خدایش عهد بسته بود تا ویژه و 

اغ های خانه اش همیشه روشن...آغوشش همیشه باز...غذایش همیشه منحصر به فرد باشد...زنی که میخواست چر

 آماده...و سفره اش همیشه پهن باشد!

 

***************** 
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شاید از روزی که صادق وارد زندگیم شد تا روزی که زن او شدم خیلی چیزها را فراموش کرده باشم.اما از آن تاریخ 

مه چیز چنان مو به مو در خاطرم نقش بسته و با گوشت و پوست و و آن ساعت و آن روزی که همسر صادق شدم ه

 خونم عجین شده که جز با مرگ از حافظه ام پاک نخواهد شد.

انگار همین دیروز بود که صادق در را پشت سر عاقد بست و با قدم های بلند به چشم برهم زنی برگشت به 

در ایستاده و با چنان حیرت و شعفی به من خیره شد که  اتاق...انگار همین دیروز بود که مات زده در چهارچوب

انگار برای اولین بار زیباترین تندیس همه عمرش را میبیند...و انگار همین دیروز بود که با صداقتی برخاسته از 

بیچاره روشنک...دیگر محال است بتوانم حتی برای یک روز و یک لحظه از تو و زندگی در »اعماق وجودش گفت:

 «تو دل بکنم...!کنار 

من به سهم خودم راضی ام...هر چقدر که تو تعیین کنی و به آن راضی »روی راحتی کنار اتاق نشستم و گفتم:

باشی...من هیچ وقت آدم زیاده خواهی نبوده و نیستم...بی انصافی تو در حق روشنک،نه حاال و نه هیچ وقت دیگر 

 «ق من سازگارتر است.خوشحالم نخواهد کرد...مساوات و عدالت به مذا

ن تو الیق بهتری»صادق همانطور که با کفش وارد اتاق میشد،در حالیکه پایین پای من روی زمین زانو میزد،گفت:

هایی...قسم میخورم که برایت بهترین باشم و بهترین های عالم را به پایت بریزم...قول میدهم که از زندگی با من 

غصه و خاطرات بدت را فراموش کنی و کنار من به آرامش برسی...من یک مرد  پشیمان نشوی...قول میدهم که تمام

ناالیق و بی سواد نیستم...خوب میدانم که تو یک جواهری...قدر و ارزشت را میدانم و میفهمم که با انتخاب من چه 

را اذیت  ایثار بزرگی کردی...گلی،قسم میخورم که اگر دلت را با من یکی کنی و بابت حضور روشنک خودت

 «نکنی،میتوانی کنار من بهشت را تجربه کنی!

میدانم بابت کاری که کرده ام همه عمر عذاب وجدان خواهم »برای اولین بار دستهای صادق را گرفتم و گفتم:

 «داشت،اما برای کنار تو بودن این کمترین بهایی است که حاظرم بپردازم.

یدانم چه اصراری داری از خودت یک بی وجدان و از من یک مرد نم»صادق سرش را روی زانوهایم گذاشت و گفت:

 بوالهوس و بی چشم و

رو بسازی...اما واقعیت این است که من و تو هیچ کدام از اینها نیستیم.من و تو فقط دو مصیبت زده هستیم که عاقالنه 

 ترین راه فرار از مصیبت را پیدا کردیم.

 «نه...عاشقانه ترین راه... عاقالنه ترین راه»با اغواگری گفتم:

صادق همانطور که دستانم را در دستش گرفته بود آنها را بوسید و در حالیکه صورتش را میان آنها پنهان 

بسیار خوب...بگذار اعتراف کنم...بگذار یکبار برای همیشه حرف دلم را بزنم و خودم را سبک »میکرد،گفت:

ویم عاشقت شدم و روزها و شبهای بسیاری را در بیقراریت گذراندم...کی کنم...من اصال خجالت نمیکشم از اینکه بگ

وکجاش یادم نیست،اما یک روز و یک وقت ناگهان دیدم که همه وجودم شده ای و بدون تو از حس زندگی خالی 

ام.به چشم برهم زدنی روزهای کنار تو بودن شد روز شمار عمرم و ساعت های بی تو بودن سالهای بی پایان 

سالتم...کنار تو بودن پر بودم از حس جوانی و سرزندگی...پر از احساس شعف و شادی جوانی...و بی تو،میانسالی ک

در آستانه پیری و کهنسالی...اوایل نمیخواستم باور کنم...در سن و سال و موقعیت من،بها دادن به این چیزها مرسوم 

است و هوشیاری...نه عشق و عاشقی و سر به نیست...در فرهنگ ما،چهل سالگی یعنی آستانه عقل و فر

هوایی...!اما...عشق بر سرم سایه افکند و بی آنکه فکر کند که باید عاقل باشم و از راه به درم کرد.بی آنکه بداند که 
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باید سر به راه باشم...من خواستم که تسلیم نشوم...خواستم که نبازم و تا آخرین نفس مثل یک مرد،مردانه و 

نه زندگی کنم...خواستم که مثل اجدادم...مثل برادرانم...مثل پدران و عموها و عمو زاده هایم،یک مرد شرفتمندا

شریف و سر به زیر باقی بمانم،اما نشد...نتوانستم.نیروی عشق مردافکن بود و من حریف قدری نبودم...میان آن همه 

له خودشان بودند و فرصتی برای من تنهایی و غربت...در هجوم آدمهایی که همه سرگرم و زندگی و مشغ

نداشتن...در خانه ای که بی محبتی و سردی و تاریکی عادت هر روزه اش شده بود...و کنار زنی که شادی و رضایت 

من دیگر دغدغه اش نبود،نمیتوانستم خوب باشم و خوب بمانم،در حضور تو،تویی که مثل یک خورشید میدرخشی و 

اس مرا آب میکردی...کنار تو،تویی که فصلهایت نه تابستان بودند نه زمستان،تویی که با گرما و نور وجودت،یخ احس

همیشه بهار بودی و پر از سبزی و شادابی...چطور میتوانستم با زمستان بسازم و به غار سرد تنهای ام عادت کنم؟من 

تی وقتی پرپر زنان تا لب بام من گرسنه بودم و دل شکسته و سرمازده...اما با این همه دامی برایت پهن نکردم...ح

اوج گرفتی،من برایت دانه ای نریختم تا بی هوا به تور من گرفتار نشوی...اما تو دست بردار نبودی...آنقدر پیش 

چشمانم اوج گرفتی و چرخیدی تا عاقبت از من یک شکارچی ماهر ساختی...آن وقت من از هر کنده درخت دری 

 «سبز من پر بکشی و بیفتی به دامم! ساختم تا بلکه تو به هوای باغ

با دهان باز مانده از حیرت به صادق خیره مانده بودم.چشمهای صادق در نم اشک زیباتر و نگاهش جذاب تر از 

اگر زن من نمیشدی،از غصه دق میکردم...تو تنها چیزی در دنیا بودی که »همیشه به نظر میرسید...بی وقفه گفت:

.تنها چیزی که با تک تک سلولهایم میخواستم که مال من باشد و مال من بماند...تنها چیزی حقیقتا خواهان آن بودم..

در دنیا که حاضر بودم بابتش هر بهایی بپردازم...هر بهایی حتی همه ثروت و دارایی ام را!همه داشته های من،پول و 

 و داشتن زنی که عاشقانه دوستششهرت و تمکن و خوشنامی،چیزهایی بودند بیرونی،اما حس شیرین دوست داشتن 

میداشتم و در آرزویش بودم،حسی است درونی و این دو با هم قابل مقایسه نیست!بعضی چیزها در قیاس با چیزهای 

دیگر انقدر کوچک و حقیرند که مقایسه آنها احمقانه است...مثل مقایسه تو با همه داشته های دیگرم.پول با همه 

یی اش هرگز نمیتواند حس زیبای خوابیدن و برخاستن در کنار تو را در وجود من متولد قدرتش و قدرت با همه توانا

کند.با تو بودن...با تو گفتن...با تو خندیدن...و با تو دیدن حسی نیست که جایگزینی داشته باشد.قیمت لحظه لحظه 

 «دن!های کنار تو بودن هر دم و بازدم من است...یعنی هم ارزش زنده بودن و زندگی کر

نشنیده ای میگویند گرسنگی نکشیدی،عاشقی »چانه ام را روی شانه صادق گذاشتم و نزدیک گوشش به نجوا گفتم:

حاال من و تو هر دو گرسنه ایم...عقل حکم »صادق سرش را بلند کرد و با ابهام نگاهم کرد.ادامه دادم:«یادت برود.

 «ال شکممان کنیم!میکند که تا عشق و عاشقی از یادمان نرفته،فکری به ح

بی فایده است عروس خانوم...من را به هوای شکم که »لبهای صادق به لبخند ملیحی باز شد.از جایش بلند شد و گفت:

 «سهل است...هوای نقشه گنج هم نمیتوانی از این خانه بیرون کنی.

 «هم میرویم... بسیار خوب...با»در حالیکه به سمت اتاق خواب میرفتم تا لباسم را عوض کنم،گفتم:

 «کجا؟!...دنبال گنج؟!»صادق با طعنه گفت:

 « نخیر...دنبال ناهار...»از پشت در اتاق خواب گفتم:

 فصل بیست و هشت
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صادق یک هفته از کنار من جم نخورد...هفت روز و هفت شب حتی حاضر نبود برای خریدن مایحتاج خانه از کنار 

 د...کنار اجاق آشپزخانه...کنار سجاده نمازم...و حتی پشت در دستشویی!...من دور شود.هر جا میرفتم دنبالم بو

حرکات او گاهی دلم را آتش میزد و گاهی میخنداندم.میل صادق به دریافت محبت و توجه چنان شدید بود که گاهی 

مه،رفتارش چنان احساس میکردم کودک چهار ساله ای شده که مدتهاست از خانه و عزیزانش دور مانده،اما با این ه

مقتدرانه و مطبوع بود که این تمایل هرگز چیزی از ابهت و شکوهش کم نمیکرد.من به عنوان یک روانشناس خوب 

میدانستم که این شوق و شور و هیجان روزهای اولیه پس از آشنایی و ازدواج به زودی سیر نزولی پیدا خواهد کرد و 

دق چنان ویژه و منحصر به فرد و شخصیتش چنان شوخ و غیر قابل پیش به تعادل خواهد رسید.اما باز هم رفتار صا

بینی بود که ناخواسته ظرف وجودم را ذره ذره از شیدایی و شیفتگی لبریز میکرد.هر چند تفاوت های من و صادق از 

ی آزار تفاوت هر نظر تضاد سیاهی و سفیدی بود،اما با این همه عالقه و محبت بینمان چنان شدید و نافذ بود که هیچ

دهنده نبود...هر کدام از ما دیگری را همانطور که بود،پذیرفته بود و اجباری در تغییر دادن دیگری نداشت...فضای 

 میان ما پر از محبت و سازش و انعطاف پذیری بود و در خانه مان چیزی جز آرامش حکم فرما نبود.

اضر شد از من دل بکند و بگذارد که هر دو به کار و هشت روز گذشت تا اینکه باالخره صادق سر عقل آمد و ح

ماه عسل  بسیار خوب»زندگیمان برسیم.همچنانکه سر میز صبحانه نشسته بود و با ولع چایش را سر میکشید گفت:

 «بس است...بهتر است هر دو برگردیم سرکارمان!

 «کامال موافقم...»لبخند به لب گفتم:

رواز خوبی داشته باشیم...دوست ندارم خاطرات رویای این ماه عسل شیرین را خدا کند پ»صادق با شرمندگی گفت:

 «خاطره یک پرواز بد خراب کند.

مسافت مهم نیست...برای دلخوشی که نیازی به نقشه »در حالیکه مربا را پشت نان تست صادق میمالیدم گفتم:

 «به جهنم است و دلچسب نیست! جغرافیایی نیست...سفر به کره ماه هم اگر دل آدم را خوش نکند،سفر

یک بار با روشنک رفتیم هتل ویستن اکسلسیر،در رم...قیمت یک شب اقامت در این هتل ده »صادق با بی میلی گفت:

 چشمهایم از تعجب گرد شده بود.«هزار دالر است یعنی حدود ده میلیون ما!

سرم را با ناباوری تکان «فکر میکنی چه شد؟!:«صادق در حالیکه ساندویچ کره مربایش را از من میگرفت ادامه داد

 دادم.

هیچی...عین دو شب و سه روزی که ما آنجا بودیم روشنک با من قهر بود و »صادق گازی به ساندویچش زد و گفت:

توی اتاق دیگری میخوابید...یادم نمی آید در تمام مدت آن سفر روسنک بیشتر از یک جمله با من حرف زده باشد 

 «آن یک جمله هم مربوط به ته کشیدن پولهای توی کیفش بود! که البته

 «چه بی لیاقت!»با حسرت گفتم:

حال  نشنیده بودم تا به»لبان صادق به لبخند معنی داری از هم گشوده شد.دور دهانش را با دستمال پاک کرد و گفت:

 «راجع به روشنک چنین نظر قاطعی داده باشی!

 «خیلی خوب...غیبت کافی است.بلند شو برویم دنبال کارمان!»گفتم:خودم را جمع و جور کردم و 

جب ع»صادق همچنان که روی صندلی ولو شده بود،بی تفاوت گاز بزرگ دیگری به ساندویچش زد و با لذت گفت:

 «مزه ای دارد این دست و پنجه تو!
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به زبان بیاورم.من من کنان  با حرف صادق جرأت کردم و جمله ای را که از صبح برای گفتنش دل دل میکردم

سؤالی که میخواهم بپرسم اصال برایم خوشایند نیست،اما مجبورم من آدم منظمی هستم و عادت دارم که با »گفتم:

 «برنامه ریزی زندگی کنم...بی برنامه بودن و هر دمبیل زندگی کردن،عصبانی ام میکند...

گفتی همه جمالت خبری بودند،پس سؤالش چی شد،الی  اینهایی که»صادق زیر چشمی نگاهی به من کرد و گفت:

 «ساندویچ کره و مربا گذاشتی یا افتاد ته استکان چایی؟!

میخواهم بدانم تو چه روزهایی و چه وقت هایی می آیی اینجا...یعنی...یعنی دقیقا میخواهم بدانم سهم »بی وقفه گفتم:

 «من از با تو بودن چقدر و چه ساعت هایی است؟!

اگر منظورت روح و روان و هوش و حواسم باشد که همیشه اینجا و »آخرین جرعه چایش را سر کشید . گفت: صادق

با توست...اما اگر منظورت این تن فرسوده پیر رو به افول است که باید در موردش یک فکر اساسی کنم.بنابراین 

 «فعال چیزی نمیتوانم بگویم.

من معلوم نیست...من نمیدانم تو چه روزهایی ناهار می آیی...چه روزهایی  اما اینطوری تکلیف»با ناامیدی گفتم:

 «شام...و...و چه شبهایی،شب می مانی!

اگر به من باشد که سهم تو،همه روز و »چشم های صادق از شیطنت درخشید...سرش را روی میز خم کرد و گفت:

م سهمی دارد...تو که نمیخواهی پای ایل و تبار بدقلق سبها و هر ثانیه از عمر من است،اما...خوب...باالخره روشنک ه

 «و زبان نفهم روشنک به تهران و به اینجا باز شود...میخواهی؟!
 

 

 

(http://www.forum.98ia.com/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p

=1562610&securitytoken=1307146649-

fd1f32edd46645a6f3bdd7627b4d9c8b3162f074) 

به سرعت سرم را به عالمت منفی تکان دادم و گفتم: ))نه... نه ... من به سهم خودم هر چقدر که تو صالح بدانی و 

تعیین کنی، راضی ام... فقط میخواهم برنامه ریزی مراتب و دقیقی داشته باشد... می خواهم بدانم که دقیقا چه روزها 

 قط همین((و چه وقت هایی می تونم روی بودن تو حساب کنم! ف

صادق از جایش بلند شد و گفت: ))اجازه بده فکر کنم... این تصمیمی نیست که بشود ناگهانی و بدون برنامه ریزی 

گرفت... من برای اینکه حقی از هیچ کدامتان ضایع نشود، احتیاج به فرصت و زمان کافی دارم. البته به شرط آنکه 

 بیرستانی سیاهکاری نکنم!((بتوانم حریف دلم بشوم و مثل پسر بچه های د

 استکان ها را توی سینی گذشتم و رو به صادق که از آشپز خونه بیرون میرفت، گفتم: ))می روی شرکت؟((

صادق از پشت در آشپز خانه گفت: ))نه همسایه... میروم خانه... خدمت روشنک. اگر امروز هم سری به خانه نزنم، 

 کوچه میچسبانند!(( سر را ترحیمم ٔ  قطعاً فردا اعالمیه

استکان ها را توی سینک ظرفشویی گذاشتم و شروع کردم به شستن. صادق کت و شلوار پوشیده پشت سرم 

... کردم نگاهش عاشقانه و چرخیدم... کردم می احساس هم متری یک ٔ  ایستاد... گرمی وجودش را حتی از فاصله

 ((goodbye...madam, thank you for ever thing: ))گفت ای مردانه ٔ  افه با صادق

 ((see you again mesterبا لبخند گفتم: ))
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 صادق چرخید و در حالیکه پشت به من به سمت در میرفت گفت: 

((i am sore at her but reason and logie should not be guided 

by sentiment)) 

 در حالیکه به شیر باز آب ماتم برده بود، به سختی گفتم:

((i am resigned to one's fate... uncnditional surrender)) 

 نم ٔ  درست نمیدانم که صادق جمله ام را تمام و کمال شنید یا نه... صدای قژ قژ بسته شدن در با کلمات آخر جمله

 .بود من کلمات متن موسیقی انگار که بود آمیخته هم در چنان

ر آوردم... از آشپز خانه بیرون رفتم و به خانه ای که حاال از حضور شیر آب را بستم و دست کش هایم را از دستم د

صادق خالی شده بود، نگاه کردم... جای خالی صادق چنان به دلم نیشتر میزد که تا بیخ و بن جانم را می آزرد... باورم 

... در پی قدم های نمی شد این خانه، همان خانه ای باشد که این همه وقت تنها و بی همدم در آن سر کرده بودم

صادق انگار دیوار ها، هیوالهای زشتی بودند که به من دهان کجی میکردند. به احساسم راه ندادم... نازش را نکشیدم 

 و برایش اشک نریختم... این

 

حقیقت زندگی من بود... باید از همین ابتدا آن را باور می کردم و میپذیرفتم! احساس من باید یاد می گرفت که 

ادق همیشه و همه وقت برای من و مال من نیست و نخواهد بود... باید میفهمید و عمیقا به این درک میرسید که من ص

 را امنش ٔ  او را با کسی شریکم... کسی که از قضا، از من محق تر و ملهوف است... کسی که من سر پناه و سایه

ش چادر زدم... کسی که هنوز هم در یکی از هزاره ا خانه های خرابه روی وجدان بی پست ادم یک مثل ام دزدیده

های خوابش، مردش را روی آب می بیند و منتظر است تا با یک چمدان سوغات از سفر دور و درازش باز گردد و 

 نازش را بخرد!!!.... کسی که غریبه نیست... یکی است مثل من و از جنس من!!!

 

 20فصل 

 

لفن همراهش زنگ نزدم، به شرکت هم... مثل یک زن خوب سر به راه غذا پختم آن شب خبری از صادق نشد... به ت

و به تنهایی خوردم... خانه را تمیز کردم... تلوزیون دیدم... به کارهای نیمه تمام رسیدم... و شب به جای پهن کردن 

. اما من خم به یک رختخواب دو نفره، روی تخت یک نفره ام خوابیدم. شب دوم باز هم خبری از صادق نشد..

آبرویم نیاوردم... موهایم را شانه کشیدم... لباس خوابم را پوشیدم و مثل شب قبل سر به بالش نرسیده به خواب 

 دو ٔ  اندازه به نه و داشتم اشتها قبل روز ٔ  رفتم... اما روز سوم کسل تر از روز قبل از خواب بلند شدم... نه به اندازه

یستاده چند بیسکویت با چای نیمه دم کشیده به جای صبحانه خوردم و رفتم بهزیستی ا... بودم نشاط با گذشته، روز

 سر کارم!

هنور کامال ظهر نشده بود که موبایلم زنگ زد...شماره صادق را میشناختم...در واقع تنها شماره ای بود که 

شود و وجودم از هیجان به رعشه میشناختم...دیدن فقط یکی از اعداد آن کافی بود تا قلبم از عشق و محبت سرشار 

 بیفتد.

 «سالم گلی جان...کجایی؟!»صادق با صدای پر محبتی گفت:

 «بهزیستی ام ...تو خوبی؟!...»هیجان زده گفتم:
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 «ظهر میروی خانه؟!»به جای جواب سؤالم گفت:

 «تا یک ساعت دیگه خانه ام...»با شوق گفتم:

 «ان نمیخواهی؟!مهم»صادق با همان لحن بم همیشگی اش گفت:

و از «قدمت روی چشم...منتظرم...»از پشت میزم بلند شدم و در حالیکه پرونده های روی میزم را جمع میکردم،گفتم:

 «به این زودی تعطیل کردید خانم نبوی؟!»در بیرون دویدم.سر راه خانم موسوی گفت:

دگی که بهتر میدانید زندگی متأهلی چقدر با زنشما »در حالیکه تمام عضالت صورتم از اشتیاق کشیده شده بود،گفتم:

و در همان حال از فکر اینکه صادق گرفتاری «مجردی فرق دارد...مسئولیت های خودش را دارد و گرفتاری هایش...

 زندگی من باشد دلم ضعف رفت.

 «میکنیم. با این حساب از این به بعد گروه های تشویقی را ما جارو»خانم موسوی لبخند به لب جواب داد:

مفت چنگ خودتان...من عزمم را جزم کرده ام که از همسرم »در حالیکه از در شیشه ای با عجله خارج میشدم،گفتم:

 «گروه تشویقی بگیرم...گروه تشویقی اداره مال خودتان!

وسط هال نیم ساعت نشده رسیدم خانه...فرصت زیادی تا آمدن صادق نمانده بود.مانتو و مقنعه ام را روی راحتی 

انداختم و دویدم آشپزخانه...سبزی کوکو را از فریزر درآوردم و روی کتری گذلشتم...تخم مرغ و زردچوبه و 

زرشک و زعفران و نمک را بهم زدم و شروع کردم به رنده کردن مغز گردوها...همان طور که با عجله سعی داشتم 

نانی آشپزخانه روشنک از پیش چشمانم رژه میرفت و ته در کمترین زمان ممکن غذا را آماده کنم،تصویر وسایل آنچ

 دلم را قلقلک میداد.

درست نمیدانم چقدر طول کشید تا عطر کوکو فضای آشپزخانه را پر کرد و خانه بوی زندگی گرفت،آخر ثانیه های 

گار رج شده بود و انساکت زندگیم را دوباره التهاب انتظار چنان بی قرار کرده بود که شمارش دقیق زمان از دستم خا

 همه کارها ساعت ها از من وقت می گرفت.

باالخره زیر غذا را کم کردم و از آشپزخانه بیرون آمدم...لباسهایم را از روی کاناپه جمع کردم و به چوب لباسی 

یینه آ زدم...دست و صورتم را شستم و لباس راحتی پوشیدم...بعد درحالیکه موهایم را شانه میزدم در صداقت شفاف

به زنی نگاه کردم که با گردن افراشته و چشمانی جذاب در قاب موهای بلند قهوه ایش به من لبخند میزد.زنی که 

 زیبایی صورتش را بیشتر مدیون عشق بود تا میراث خانوادگی اش!

صادق صدای چرخیدن کلید که آمد از روی صندلی ام بلند شدم و به سمت در دویدم...در قاب چوبی کهنه در،

ایستاده بود و به من نگاه میکرد.نگاهش کردم...نگاهی که شبیه جان دادن بود،در آن لحظه،آنچه که مردمک تنگ 

چشمان صادق را نشانه گرفته بود،نگاهم نبود،همه وجودم بود.صادق دستهایش را از هم گشود و چشمهایش را 

دنی،پر کشیدم.آن وقت...آنجا...میان آغوش بست...راه نرفتم...ندویدم...من به آغوش صادق به چشم برهم ز

 او...آنچه مرا در برگرفت دستان صادق نبود...نهایت حد تصور من از وصل بود.

صادق سرش را روی موهای *** و شانه کشیده ام گذاشت و آن را عمیق بوسید.سرم را روی سینه اش چرخاندم و 

 و منظم و بی هیاهو! به صدای قلبش گوش دادم...مثل همیشه آرام بود...آرام

 «شاه بانو...برای یک مرد گرسنه غذا دارید؟!»آهسته زیر گوشم گفت:

 «حس بویایی ات از کار افتاده یا حافظه ات؟»با لوندی گفتم:
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من جایی گوشه این خانه همه وجودم را جا گذاشته ام...فکر کنم »درحالیکه دستش را دور شانه ام حلقه میکرد گفت:

 «افظه ام هم همان جا باشد...پیدایش نکردی؟حس بویایی وح

من دیروز همه جا را جارو زدم چیزی »از صادق فاصله گرفتم و در حالیکه یه سمت آشپزخانه میرفتم،با طعنه گفتم:

 «پیدا نکردم...احتماال جای دیگری آن را جا گذاشته ای...مثال جایی مثل یک پنت هاوس!

اما من مطمئنم که همین جا »را خیس کرده اند،سرش را کج کرد و گفت: صادق مثل پسر بچه هایی که شلوارش

 «گذاشته بودمش...حتما خوب نگشتی!

بسیار خوب آقای بی وجود...تا ابد که نمیتوانی همان جا دم در بایستی و زل بزنی به من؟فعال بیا »با لبخند گفتم:

 «نیم.شکمی از عزا درآوریم بعدا سر فرصت وجود تو را هم پیدا میک

صادق هیجان زده کفشهایش را درآورد و دنبال من دوید.بعد درحالیکه با یک پرش از پشت با یک دست شانه های 

نمیخواهد وقتت را حرام کنی...برای من و تو،یک »مرا میگرفت و با دست دیگرش موهایم را پریشان میکرد گفت:

...حاال من در تو حلول میکنم تا یک روح باشیم در یک وجود کافی است...من و تو تا حال یک روح بودیم در دو جسم

 «جسم.

سرم را باال کردم و نگاهش کردم.صورت صادق از فرط محبت و اشتیاق میدرخشید...نی نی چشمانش چنان با شوق و 

ده ریولع به من خیره شده بود که انگار من تنها زنی در دنیا بودم که در تمام مدت عمرش دیده بود...انگار هیچ آف

دیگری در کارنامه آفرینش خدا نبود و انگار او آدم بود و من حوا و زمین زیر پایمان بهشتی که ردپای هیچ بشری 

 جز ما در آن نبود.

 فصل بیست و نه

 

صادق تقریبا هر روز ناهار می آمد خانه من...شکم بهانه بود...آنچه هر روز صادق را به خانه من میکشاند،گرسنگی 

سیری ناپذیر او برای با من بودن و کنار من بودن بود...او با من روحش را تازه میکرد مثل ماهی ای که  نبود عطش

در آب تازه پر اکسیژن نفس میکشد و حیات دوباره می یابد...یا کودکی که از شکم تنگ و تاریک مادر،متولد 

 میشود!

ان نبود...روشنک و صادق زندگیشان را داشتند...من همه چیز آرام و عادی و پر آرامش بود...هیچ دغدغه ای در می

هم زندگیم را داشتم...خانه ام را و حضورم کنار صادق،که هرگز چیزی بیشتر از یک سایه نبود.من چنان آرام و بی 

صدا در حاشیه زندگی روشنک جای گرفته بودم که او هرگز حضورم را احساس نکرد...هیچ چیز زندگی او تغییری 

زی خط نخورد و اضافه نشد...همه سهم من از صادق فقط و فقط ساعاتی بود که او قبال در رستورانهای نکرد...چی

مختلف یا زیر آالچیق باغ دوستانش میگذراند...ساعاتی که حاال فقط معاشرش عوض شده بود و من آنقدر بابت 

کنم...من هیچوقت حضور صادق  کاری که کرده بودم عذاب وجدان داشتم که حتی حاضر نبودم سهم خودم را طلب

را گدایی نکردم...به آنچه داشتم دلخوش بودم و اعتراضی نداشتم...دزدیدن صادق از زندگی روشنک دردی از من 

دوا نمیکرد...من دلم میخواست شرافتمندانه زندگی کنم...روشنک برای من نه یک دشمن بود،نه یک 

 بابت اشتباهانش تاوانی را میپرداخت که هم وزن گناهش نبود. رقیب...روشنک از نگاه من یکی بود مثل خودم که

برای همین وقتی صادق با وجود آن همه ادعا و منم منم کردن نتوانست برنامه منظمی برای کنار من بودن بچیند و 

برایم سهمی هر چند اندک از حضورش در نظر بگیرد،چانه نزدم...قهر نکردم و عصبانی نشدم.صبوری کردم و 
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شتم.من خوب میدانستم که بلوا به پا کردن به نفع من نبوده و نیست.من آنقدر عاقل بودم که بدانم آرامش گذ

زندگی من در گرو بی خبری روشنک است و شک روشنک به حضور زن دیگری در زندگی صادق برای من مساوی 

بود که آن روزها واقعا  ناامنی و بدبختی است.برای همین آرامش روشنک و آسودگی خیال صادق تنها چیزی

میخواستم.من نمیخواستم و دوست نداشتم که برای زندگی صادق و روشنک خطری محسوب شوم و در زیربنای 

 خانه ام،ویرانه های زندگی زن دیگری را ببینم.

 من می خواستم با صادق خوشحال باشم و زندگی کنم،اما نه به قیمت صدای

آنقدر احتیاط می کردم و مراقب رفتار و اعمالم بودم که صادق را به خنده و گریه یکی از جنس خودم.برای همین 

حیرت وا می داشت.من گاه مراعات چیزهایی را می کردم و حرمت چیزهایی را نگه می داشتم که برای صادق قابل 

ی صد فرسخ از را رقیب بوی که تیزی شامهَ و ذهن...بود زنانه تیز ذهن یک تبعات فقط که چیزهایی…درک نبود

 حس می کرد وتشخیص می داد.

در این میان،حس صادق همیشه چیزی بین حیرت و اشتیاق بود...درک زنی با خصوصیات من برای او هم حیرت بر 

انگیز بود هم دوست داشتنی...زنی که چنان برای آرامش او حرمت قائل بود که حاضر بود حتی از خودش...دلش و 

 قعی ایثار کند...عالئقش بگذرد و به معنای وا

زنی که او را فقط برای خودش می خواست و چشمداشتی به ثروتش نداشت.زنی که او را با همان یکدست لباس تنش 

هم قبول داشت و حاضر بود بی منت و بی عوض،بی ادعا وبی مطلب،تا آخرعمر کنارش بماند و فقط به بودنش 

را به روی او می گشود بی آنکه از او مزدی بابت این همه دلخوش باشد...زنی که درهای خانه اش،وجود و قلبش 

ایثار عاشقانه بخواهد،و روی شرافت و وجدانش پا می گذاشت تا او شاد باشد و دلخوش بماند.زنی که به خاطر او به 

 هر کاری تن می داد و در برابرهیچ خواسته اش مخالفتی نمی کرد.زنی که هر روز و هر شب در هر وقت و هر زمان

مدام با خودش تکرار می کرد که آمده تا فقط و فقط آرام جان ومایه آسایش و آرامش او باشد،نه سوهان 

روحش!زنی که از همه داشته های او فقط قلبش را طلب می کرد و حاضر بود به ازایش همه زندگی اش را 

ید ک سایه،عاشقانه در ورای خورشببخشد.زنی که می خواست با گذشت و ایثار و بخشش و صبر تا ابد بماند و مثل ی

 حضور مردش زندگی کند.

 

 

 فصل سی 

 

دوم بودن همیشه سخت است اما زن دوم بودن از هر دوم بودنی سخت تر است و زندگی زنا شویی همیشه صبر و 

ذیر ن پتحمل زیادی می طلبد،اما زندگی زناشویی داشتن با مردی که موازی دیگری هم دارد فقط با صبر ایوب امکا

 است!

زمان خیلی وقت ها گره گشاست اما زیادند موقعیت هایی که با گذشت زمان از دست می روند و عادت اگر چه پابند 

خوبی است،اما غالباً همان موریانه ریزی است که ریشه های یک زندگی را می جود و بی صدا همه چیز را به سمت 

خوانده ای بود که پشت در خانه من ایستاده و من آن را نمی دیدم...در نابودی می برد... و این درست همان مهمان نا 

حقیقت من آنقدر سرگرم جلب رضایت و خشنودی صادق بودم که ندیدم و نفهمیدم که روز به روز در حال کمرنگ 

ی محبتتر شدنم من با چشمهای باز می دیدم که تدریجاً از زندگی طبیعی صادق در حال حذف شدنم اما روی همه بی 
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ها و کم لطفی های صادق صحه می گذاشتم وتاًییدش می کردم ... من با قلب شکسته حس می کردم که عمالً در حال 

نادیده گرفته شدنم،اما با بزرگواری می بخشیدم و خم به ابرو نمی آوردم...من با ذهن هوشیار درک می کردم که 

،اما همه چیز را پای قانون طبیعت می گذاشتم و به دنبال دیگر به اندازهً روزهای اول برای صادق جذابیت ندارم

صمیمیت و دلبستگی عمیقی بودم که همیشه در یک رابطه سالم به دنبال پایان شور و هیجان روزهای اول می 

آید...من مثل یک انسان عاقل و بالغ درک می کردم که ممکن نیست صادق همیشه مثل روزهای اول شیفته و پاک 

اما توقع نداشتم بعد از این همه فصل زندکی کنار هم،احترام و حرمتم هم زیر پا گذاشته شود.مزد گذر باخته باشد،

این همه روز زندگی عاشقانه کناراوقطعاً چیزی نبود که صادق می پرداخت .من عمالً در حال فراموش شدن بودم و 

م...و عاقبت...ناگهان چشم باز کردم و دیدم چنان موجه مورد ظلم واقع می شدم که حتی خودم هم از آن بی خبر بود

که هیچ چیز آن طور که می خواهم و می خواستم،نبوده و نیست.نمی دانم از کی و از کجا...اما نه یک روز و 

یکبار...بلکه به تدریج و کم کم دریافتم رابطه مان در گیر نوعی بیماری است.آن وقت زنگ های خطر ذهنم نه 

 به تدریج و آهسته به صدا در آمد و به من هشدار داد که:بیدار شو گلی.خطر کامالً جدی است. یکباره و پیوسته بلکه

 دستپاچه شدم ... مثل آدم تازه کاری که قرار است برای صد نفر مهمان

یک تنه غذا بپزد و سفره بچیند بی آنکه به قدر کافی آزموده باشد...من هول شده بودم و درست نمی دانستم از کجا 

 و چطور باید شروع کنم...

فقط می دانستم که فرصت کم است و جای تعلل نیست.می خواستم درست تصمیم بگیرم و بی نقص عمل کنم...اما 

 انگارهمه معلومات ودانایی ام برای جمع کردن آنچه به باد داده بودم،کافی به نظر نمی رسید.

ست آشفته تر کنم،راه درستی پیدا کنم.اولین چیزی که به سعی کردم خونسرد باشم و بی آنکه اوضاع را از آنچه ه

خاطرم خطور کرد این بود که حس خوشایند روزهای اول آشنایی را در وجود صادق بیدار کنم و او را به احساس 

 گذشته اش بر گردانم.

ن می ده نبود،اما منزدیک سالگرد ازدواجمان بود...آن را به فال نیک گرفتم وتصمیم گرفتم آن را جشن بگیرم...سا

خواستم به هر قیمتی که شده خاطرات گذشته را در ذهن صادق تداعی کنم...می خواستم به یاد بیاورد که ازخواستن 

و داشتنم چقدر هیجان زده بود و بابت به دست آوردنم چقدر شکرگزار.برای همین دوباره رفتم سراغ همان جایی 

اره کرده بودم و به همان کسی که لباس عروسی سال قبل را به من کرایه که سال پیش وسایل سفره عقد را از او اج

داده بود...سفارش دوخت یک لباس عروسی دیکر دادم...یکی درست شبیه لباس عروسی سال قبل...بعد در همان 

ه ک رستوران سال قبل میز رزرو کردم و برای ثبت این لحظات طالیی از یک آتلیه عکاسی وقت گرفتم...مدتها بود

دلم می خواست مثل همه زوج های دیگر ما هم عکس بزرگ شده عروسیمان را به دیواربزنم...عکسی با لباس سفید 

و لبخندی روی لب...عکسی روتوش شده از ترس ها و ناامیدی ها و پررنگ شده با خطوط امید و بختی روشن.چه 

وزم که کمتر از آنچه تظاهر می کرد،مهربان و اشکالی داشت که من هم وقت دلتنگی به فیگور مردانه کسی چشم بد

 دلسوز بود و بیشتر از آنچه به نظر می رسید،کم تعهد و بی مسئولیت. 

 باور کردنی نبود،اما صادق روبرویم ایستاده بود وداشت سرم فریاد

زی های مزخرف می زد...صدایش در خانه می پیچید و در گوشم طنین می انداخت...گلی...من دیگر برای این بچه با

 پیر شده ام...تو هم همینطور.
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باورم نمی شد...با چشم های از حدقه درآمده نگاهش می کردم و با دهانی بازمانده از تعجب،قدرت تکلم نداشتم...به 

 زحمت گفتم:اما...این اولین سالگرد ازدواج ماست...اولین سالگرد آشنایی شیرینمان!

ر قابل توصیفی نگاهم کرد...در این حالت صورتش اصالً شبیه صورت آن صادق سرش را چرخاند و با حالت غی

صادقی نبود که می شناختم...سرم را چرخاندم تا نگاهش را نبینم...ولی صدایش را همچنان می شنیدم که می 

 گفت:بس کن گلی...تو را به خدا قسم کاری نکن که احساس کنم تو هم یکی از این مترسکهای بی مغز دور و برم

 هستی!...یکی از این آدم های عقده ای پول ندیده که از هول حلیم توی دیگ می افتند و سن و

 «سال و خوب و بدشان را فراموش میکنند...

 بغض توی گلویم تاب خورد و چانه ام لرزید

ت تازه پش شناسنامه ی خودت رو گم کرده ای یا من رو شبیه پسر بچه هایی دیدی که»صادق عصبانی تر ادامه داد:

 «لبشان سبز شده؟

شلوغش نکن صادق...کاری که من کردم عرف زندگی زناشویی است...عکس العمل طبیعی هر زن و »با حرص گفتم:

 «مردی در سال اول بعد از ازدواجشان...

عکس العمل طبیعی؟....تو به سفارش دوخت لباس عروسی نیم میلیونی »صادق سرش را چرخاند و با پوزخند گفت:

ومانی و رزرو و اجاره سفره عقد و خبر کردن عکاس و فیلمبرداری میگویی عکس العمل طبیعی؟...فقط عاقد را ت

 «دوباره دعوت نکردی که ان هم دلیلش معلوم اس....

 «من فقط میخواستم چنتا عکس قشنگ از ازدواجمان داشته باشیم»مستاصل گفتم:

مه ی عقده های زندگی ات را با من و سر من خالی کنی ...من نادر گلی قرار نیست ه»صداق با بی رحمی جواب داد:

نیستم که عروسی نگرفتش را با ریخت و پاچ های بی حساب و کتابت تالفی کنی کاری نکن که احساس کنم ادم 

ا رفرصت طلبی هستی که به خاطر پولم اویزونم شده ای...یکی از ان کک و کنه هایی که حالم رو بد میکنند و زندگی 

 «به کامم زهرمار!

اشک از گوشه ی چشمانم راه گرفت و روی صورتم چکید اما حتی اشک چشمانم هم نتوانست صداق را از ادامه ی 

من ساده لوح احمق را باش که تو را یک زن سی و یک ساله عاقل و فهمیده »حرفش منصرف کند و بیوقفه ادامه داد:

تجربه تر از این حرف ها و بچه بازی هاست زنی که شرایط را درک  و سرد و گرم کشیده دیدم که پخته تر و با

میکند و بزرگتر و وسیع تر از دیگران فکر میکند زنی که انقدر شعور دارد که بفهمد من اگر سم و زینم از طالست 

 «اما اصال مرکب خوبی برای سواری نیستم

درصدی از هر قرار  57کنم با کسر یک خسارت  تا شب همه ی سفارش ها رو کنسل میکنم....فکر»به زحمت گفتم:

 «دادی بشود این همه شر را از گردنم باز کنم

 «درصد الباقی چه میشود؟ 57تکلیف ان "صورتش را چرخاند در حالی که با تمسخر نگاهم میکرد گفت:

د جناب نترسی»گفتم: برا اولین بار در طول یکسال و نیم اشنایی با صادق نفرت عجیبی در دلم موج زد ...به سرعت

شاهنشاهی بزرگ ...من همه ی خرج این جنایت مهلک را از جیب خودم داده بودم ...بنابراین ورشکست نخواهید 

 «شد

بسیار خب من میروم....تو هم زودتر برو دنبال روبه راه کردن این »صادق نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت:

 «ته ایاتش بازی مسخره ای ک ه به راه انداخ
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 «به این زودی میروی؟تو که همین االن امده ای»به سرعت گفتم:

 «حاال باالخره فردا می ایی یا نه؟»جوابی نداد دوباره سرخورده گفتم:

 «نمیدانم...حاال تا فردا!!!»صادق با بیتفاوتی گفت:

 «ثانیه شماری میکردی و حاال سال پیش این موقع برای فردا روز ی»با صدایی که به زحمت شنیده میشد جواب دادم:

بیشتر چانه بزن...شاید دلشان به حال حماقتت سوخت و »صادق در حالی که به سمت در میرفت با خونسری گفت:

 «بیخیال خسارت شدند

جوابی برای گفتن نداشتم ...نگاهم را از صادق گرفتم و به سنگفرشها دوختم و برای اولین بار برای رفتن بدرقه اش 

صادق بی هیچ حرف دیگری از جلوی چشمانم رد شد و در را به هم کوبید پشت در قدمهای صادق در خودم نکردم 

 مچاله شدم و یک دل سیر گریه کردم

 فصل سی و یک

نه فردای ان روز و نه فرداهای دیگر صادق نیام وقتی یک ماه گذشت و از صادق خبری نشد قول و قرار ها و باید ها 

ر پا گذاشتم و به موبایلش زنگ زدم...دستم میلرزید و نفسم به شماره افتاده بود...بوقهای متعدد روی و نباید ها را زی

تارهای عصبی مغزم کشیده میشد و از ان صدایی شبیه کشیده شدن ناخن روی شیشه بر میخاست عاقبت بعد از چند 

ته کنان تته پ«بله بفرمایید»گفت: زنگ صدای خوش و بشاش صادق در گوشم پیچید که با حالتی نزدیک به خنده

 «صادق جان سالمی؟»گفتم:

سکوت شد...چجنان سکوتی که فکر کردم تماس قطع شده...هیچ صدایی از ان طرف خط نمی امد حتی صدای 

 نفسهای صادق!...با ناله

 "الو...؟!....الو...؟!...صادق ؟! ... "گفتم:

ادق تماس را قطع کردو پس از آن تلفن را خاموش کرد. تمام آرزوی شنیدن پاسخ صادق، آرزو نبود،سراب بود.ص

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش »آن روز و آن شب و فردای آن روز و آن شب تلفن زدن به صادق بی نتیجه بود...

 «بوده و تماس مجدد بی فایده بود!

 م را شیره مالیدم که حتما به هزار ودلم شکست، اما خودم را نباختم...مثل همیشه پای بند احساسم نشستم و سر عقل

یک دلیل ،پاسخ دادن به تماس من برای صادق ممکن نبوده...حتی بابت آنچه کرده بودم خودم را سرزنش کردم و 

 برای آنکه تنبیه شوم،دیگر به صادق زنگ نشدم...تسلیم شدم و در خانه از دلتنگی صادق شب های زیادی گریستم!

هم خبری از صادق نشد...دیگر آنقدر کالفه و عصبی شده بودم که کار کردن برایم مقدور  یک ماه شد دو ماه و باز

نبود. نه تمرکز داشتم و نه گوش دادن به درددلهای مردم در طاقتم بود... دلم گواهی بدی می داد..احساس میکردم 

ف شده بود کابوس بیماری...تصادقطعا برای صادق اتفاق بدی افتاده..دلم مثل سیر و سرکه می جوشید و شب و روزم 

.. یا غرق شدن صادق وسط آبهای سیاه اقیانوس های دور!!... این درد که اگر احیانا بالیی سر صادق آمده باشد یا به 

کمکم نیاز داشته باشد، هیچ کس روی این کره خاکی از حضور و وجود من در زندگی صادق اطالع نداد تا خبرم 

 د.کند،داشت دیوانه ام میکر

تازه آن موقع بود که فهمیدم چقدر بدبختم...همه چیز من صادق بود و من در زندگی صادق نقطه ای بیش 

 نبودم...نقطه ای که به هر دلیلی ممکن بود محو ونابود شود.
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دیگر طاقت نیاوردم...بیش از این صبوری کردن در شرایط من مراعات نبود،حماقت بود. برای همین عاقبت یک روز 

، پاشنه کفشهایم را کشیدم و یکراست رفتم شرکت صادق سراغ منشی اش،کاری که به صادق قول داده عصر

 بودم،هرگز نکنم.

طبق معمول در شرکت صادق بسته بود و چراغ روی زنگ چشمک می زد. دستم را روی زنگ فشار دادم و جلو 

 چشمی ِ زنگ ایستادم تا دیده شوم.

 "بفرمایید..."و صدای خانم کسایی در آیفون پیچید که گفت: چند ثانیه نکشید که در باز شد

سالم "با گام های مردد و ترسان وارد شرکت شدم. خانم کسایی که به احترامم از جایش بلند شده بود،مودبانه گفت:

 "خانم نوری... امری داشتید؟

ه و در همان حال نگاهم ب "ارند؟جناب جهانشاهی تشریف د"با صدایی که سعی میکردم خونسرد به نظر برسد گفتم:

 درِبسته اتاق صادق با حسرت گره خورد.

نخیر خانم. جناب جهانشاهی تشریف ندارند . اگر امری دارید بفرمایید وقتی آمدند خدمتشان "خانم کسایی گفت:

 "عرض کنم!

 "میدانید کی تشریف می آورند؟!"با قاطیعت گفتم:

 "انم...اما باالخره یک سری اینجا می زنند!راستش درست نمید"مِن مِن کنان گفت:

 "از کجا یک سری اینجا می زنند؟"بی وقفه پرسیدم:

شما بفرمایید مطب...هر وقت آمدن من "خانم کسایی که از سوال و جوابهای من کالفه شده بود با صراحت گفت:

 "حتما به شما اطالع میدهم.

الزم "ردم. با عصبانیت نگاه حقیرانه ای به سرو پایش کردم و گفتم:نمیدانم چرا دق دلیم را سر منشی بدبخت خالی ک

 "نکرده شما خبرم کنید،اگر بخواهم خودم میتوانم پیدایشان کنم.

اصال متوجه نبودم که چه میگویم... عصبانی بودم و کالفه وسرخورده...برایم در آن لحظه هیچ چیز مهم نبود جز پیدا 

 تو ببخش.کردن صادق و تنبیه و تادیب و 

اگر خودتان میتوانید پیدایشان کنید،پس چرا آمدید "خانم کسایی در حالیکه یکی از ابروهایش را باال داده بود،گفت:

 "سراغ من؟!

جوابی نداشتم ...نفس عمیق کشیدم و چرخیدم که بروم... اما نمیدانم حال و روز و رنگ و رخم چطور بود که خانم 

آقای "برنگشتم نگاهش کنم...بی وقفه ادامه داد: "خانم نبوی؟!"رحم آمی بود گفت:کسایی یا لحنی که به وضوح ت

جهانشانی االن داخل اتاقشان هستند...اگر کار مهمی دارید بفرمایید داخل...اما خواهش میکنم زیاد طولش 

 "ندهید...وگرنه من توبیخ میشم.

. من فکر میکدم صادق ایران نیست...فکر میکردم بی در جا خشکم زد....اصال توقع جمله ای را که شنیدم نداشتم..

 خبر مجبور شده به یکی از آن سفرهای کاری لعنتی حساب نشده اش برود....فکر میکردم...،!

 

چرخیدم و با نگاه حیرت زده به خانم کسایی خیره شدم...بیچاره هول شده بوده و نمیدانست چرا من اینطور رنگ به 

 "حرف بدی زدم؟"ت:رنگ میشوم. با لکنت گف
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سرم را با ناباوری تکان دادم ...بغض بزرگی که زیر گلویم تاب میخورد عرق سردی شده بود و از گوشه صورتم می 

کی از سفر "چکید پایین....مثل غریقی که به شن و ماسه های کنار رودخانه چنگ می زند. نا امیدانه پرسیدم:

 "برگشتند؟

 "!...آقای جهانشاهی یکسالی هست که سفر نرفته اند!!سفر؟"خانم کسایی با تعجب گفت:

دستم را به پشتی صندلی گرفتم تا نیفتم....سرم چنان گیج می رفت که احساس می کردم از یک بلندی به سرعت در 

 حال غلتیدن و پایین افتادنم...!

 "...میخواهید برایتان آب بیاورم؟!"خانم کسایی وحشت زده از جایش نیم خیز شد و گفت:

 سرم را به عالمت نفی تکان دادم و به زحمت به سمت در خروجی رفتم.

 "نمی روید داخل؟!"خانم کسایی با تعجب گفت:

 "نه..دیگر الزم نیست..واقعا الزم نیست..."با پوزخند تلخی گفتم:

ذب د و معسرش را باال کر"فقط یک سوال دیگر...."خانم کسایی سردرگم روی صندلی اش نشست.آهسته گفتم:

 "سالم اند؟!...منظورم این است که این چند وقته کسالتی نداشتند؟!"نگاهم کرد. به سختی پرسیدم:

با دهان بسته سرش را به عالمت نفی تکان داد و ماتم زده به من نگاه کرد ...در نگاهش چیزی بودم که دلم به حاله 

 خودم سوخت.

ج شدم.در را بستم و شت در روی پله های روبه روی شرکت سرم را چرخاندم و بی هیچ حرفی از شرکت خار

مستاصل و درمانده نشستم....رو به روی چشمانم دو تابلوی طالیی کنار هم به من دهن کجی میکرد...دو تابلوی 

چسبیده به هم که روی یکی نوشته بود:گلی نبوی.کارشناسی ارشد و روانشناسی و مشاوره...و روی دیگری با خطی 

 با مسئولیت محدود. admiralو پر رنگ تر :شرکت کشتی رانی و بازرگانی ضخیم تر

سرم را روی زانو هایم گذاشتم و پشت پرده اشک هایم به تمام روزها و شب ها و دقایقی فکر کردم که در دلتنگی و 

د. و تمام شکیده بوبی خبری و دلشوره برای صادق گذشته بود...به تمام خنده هایی که به خاطر دل تنگی ام بر لبم خ

ساعت هایی که به خاطر دل تنگی ام بر من سال ها گذشته بود نه...این همه بی تفاوتی و کم لطفی قابل چشم پوشی 

نبود...ان جا که حقیقت ان چنان تلخ و زننده پیش چشم ادم می رقصد که حتی بستن پلک ها هم چاره ساز 

ی مغلطه نیست...باور یا ناباوری من چیزی را عوض نیست.دیگر حتی برای دل های عاشق هم فرصتی برا

نمیکرد...من عروسک کهنه صندوقچه صادق شده بودم...بازیچه ای که دیگر برایش سرگرم کننده و جذاب 

نبود.عمر دل چسب و فربنده ی من سر امده بود و تاریخ مصرفم به انقضا در اوده بود.حاال من برای صادق یکی بودم 

ل هزاران زنی که هر روز با ان ها سر و کار داشت یا حتی یکی کمتر از انها...و این حقیقتی بود که مثل همه...یکی مث

 فرار از ان ممکن نبود.

 

 

 52فصل 

صادق دوباره داشت فریاد می کشید.بعد از سه ماه اوده بود و از همان دم در چنان هیاهویی به راه انداخته بود که من 

ایش گوش کنم فقط نگران ابرویم بودم!چیز زیادی از حرف هایش نمی فهمیدم...کلماتش به جای ان که به حرف ه
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چنان در طنین زیر و بم فریادش گم میشد که قابل فهم نبود.فقط می فهمیدم که نباید به موبایلش زنگ میزدم...نباید 

 اید و نباید دیگر.پا به شرکتش می گذاشتم و با منشی اش حرف میزدم...نباید دلتنگش میشدم و هزار ب

اگر چه صادق سعی کرد با حربه و منطق و استدالل همه کم توجهی های اخیرش را توجیه کند و برای باید و نباید 

هایش دلیل منطقی بیاورد اما ته همه سفسطه بازی هایش فقط یک واقعیت واضح و نمایان بود:صادق دیگر دوستم 

 نداشت.

شت با انگشت اشاره اش که به سمت من گرفته بود کارنامه اشتباهاتم را سیاه میکرد و او رو به رویم ایستاده بود و دا

من رو به رویش ایستاده بودم و در سکوتی تلخ به مردی می نگریستم که روزگاری نه چندان دور برای ثانیه هایی 

 بیشتر کنار من بودن حاظر بود هر بهایی را بپردازد...حتی ابرویش را!!!

فت و می گفت و می گفت...و من می گریستم و می گریستم و می گریستم!حرف های صادق که تمام شد صادق می گ

اشک های من هم خشک شده بود...ان وقت هر دو کنار هم روی راحتی کنار هال نشسته بودیم و زل زده بودیم به 

 دیوار روبه رو یمان!

احساس قشنگ و پاکی فکر می کردم که ذره ذره در دلم  نمی دانم صادق به چیزی فکر میکند اما من داشتم به همه

انباشته شده بود و مرا تا مرز چنین حقارتی دل بسته و شیفته ی صادق کرده بود!!!حسی که می گفت قشنگ ترین 

تجربه ی حسی بشر در طول حیات انسانی اوست...حسی به نام عشق که هوز هیچ کس درست نمی دانست که 

 ا دشمن او؟!!دوست روح ادمی هست ی

سرم را چرخاندم و به صادق نگاه کردم...بین رفتن و ماندن مردد مانده بود...اگر به جهت اشک های من نبود حتی 

تردید هم نمیکرد و بعد از ان همه خط و نشان کشیدن داد و بیداد کردن راهش را میکشید و میرفت ..اما هنوز ان 

 2که اشک های من پایش را بند کند و کنار من بنشاندشقدر حوانمردی و انصاف ته دلش مانده بود 

بی انکه حرفی بزنم از جایم بلند شدم و زفتم اشپزخونه ...یک لیوان شربت البالو برایش درست کردم و توی پیش 

دستی گذاشتم.تک شاخه گل روزی که صادق هنگام عقدکنان کنار جعبه حلقه ام گذاشته بود هنوز روی طاقچه 

من نگاه میکرد...نمیدانم با چه حسی برش داشتم و کنار شربت صادق گذاشتمش...وارد هال که شدم  اشپزخانه به

صادق سرش را میان دست هایش گرفته بود و به کف زمین خیره شده بود پیش دستی را به سمتش دراز کردم بی 

ت ..شاخه خشکیده محبتش را...و شربانکه حرفی بزنم منتظر شدم تا سرش را باال بگیرد و دوباره مرا ببیند...من را.

 شیرین وفاداری ام را!!...

صادق سرش را باال کرد و نگاهم کرد نگاهش از صورتم به شربت رفت و به گل کنار لیوان افتاد...وقتی دستش را 

 دراز کرد که شربت را بردارد دستانش به وضوح می لرزید.

،ناگهانی و بی خبر تو رو بر گرفت اما در من قطره قطره نفوذ بی وقفه گفتم:تقصیر تو نیست صادق...عشق مثل سیل

کرد و حساب شده همین دلیل کاهی است تا گذر زمان اثر معکوسی روی رابطه ما بزارد....گذر روزها و شب ها روح 

 تو را از سیالب پاک کرد اما عمق روح من چنان از محبت تو انباشته شده که خالی کردنش تقریبا محال است.

صادق لیوان شربتی ره که بر داشته بود سر کشید و گفت:گلی چیزی عوض نشده..من هوز همان صادق قبلی ام ..این 

تویی که عوض شدی این تویی که جلوی زندگی من و روشنک لشکر کشیده ای و اعالم جنگ کرده ای هیچ شده 

 ××!بشینی و به خودت فکر کنی؟

 و به کارهایت؟به خودت........به خواسته هایت......
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 سینی را روی میز گذاشتم و کنار صادق نشستم

)هر چند روشنک هرگز زن ایده ال من نبوده و نیست، اما هنوز و همیشه اوالویت اول زندگی من Lصادق ادامه داد

 داست و خواهد بود و قبول و پذیرش تو به هیچ عنوان ربه معنی طرد کردن و کنار گذاشتن او نبوده و نخواهد بو

.اگر خیال میکنی که من انقدر بی وجدان و بی انصافم که با دیدن تو و آمدنت روی سالهای زندگی زناشویی پا بگذارم 

 و بی خیال زنی شوم که با او جوانی کرده امو از هیچ به همه رسیده ام سخت در اشتباهی ((

ک زن توام ، اما هیچ وقت خواسته ایی از )) من هرگر چیزی از تو نخواستم با اینکه من هم مثل روشنLآهسته گفتم

تو نداشتم ...همه سهم من از تو ،حضور تو بود که آن را هم از من دریغ کردی صادق، نمیدانم در مورد من چطور 

فکر کردی و با چه استداللی به قضاوت نشستی که حاال این شدی که هشتی .اما لشکر کشی به زندگی تو و حذف 

ت چاره مشکل من نیست....بودن یا نبودن روشنک چه فرقی به حال من میکند وقتی قلب کردن روشنک از روزگار

 تو از محبت من خالی است؟

صادق بی تامل گفت:شما زن ها همیشه به دنبال سهم بیشترید این حداقل فایده ایست که از معرکه به راه انداختن 

حاال که می بینی خبری نیست،میخواهی با باج گرفتن به میبرید.تو هم به هوای پول و ملک و خانه آویزان من شدی .

 خواسته هایت برسی ((

من به خاطر نو گران بهاترین چیز دنیا را معامله کردم...شرافت و ابرویم را من به خاطر تو پا روی 7با تاسف گفتم)

 روت تو باالتر از همهه این چیزوجدانم گزاشتم...عقلم...منطقم...همه ی اموخته هایم را زیر پا گذاشتم...فکر میکنی ث

هاست که من بابت تو پرداختم؟تو با هیچ ملک و زمینی و دالر و دیناری نمیتوانی بدهی ات را با من صاف 

کنی...بدهی ات را بات این همه عشق و محبت پاک و حتلصانهو بی عوض...بابت این همه تحنل کردن و دم 

 ..بابت این همه بی انصافی و گذشت کردن!نزدن...بابت این همه خطا دیدن و دم نزدن.

صادق بی مهابا گفت:بابت اموخته های روانشناسی ات سر من منت نزار...تو خودت خوب میدانی که کل کل کردن و 

درافتادن با من خریت محض است.من مردی نیستم که ناز زنی را بکشم و بابت دیدن گل لبخند رو لبهایش التماس 

نعمت زن میدانم...ولی نعمتی که باید برایش بندگی کرد تا مورد رحمت و رافتش قرار گیرد  کنم...من مرد را ولی

 ...پادشاهی که باید از قهر و غضبش ترسید و پا روی دمش نگذاشت.

 با حیرتی امیخته به بیاری به صادق خیره شدم....این همه خودشیفتگی در کجای صادق بود که من نفهمیده بودم؟!

داد:من مردم...و مرد یعنی جنسیت و قدرت برتر....یعنی تصمیم گیرنده اصلح....بنابراین این منم که  صادق ادامه

 تصمیم میگیرم کی و کحا و چقدر و چطور تو باید در زندگی من باشی و وظیفه تو فقط پذیرفتن و تسلیم شدن است.

دگی زناشویی یعنی یک رابطه ی دو حیرت زده گفتم:تو داری برای یک زندگی زناشویی تصمیم میگیری و زن

 نفره...تو حق نداری برای یک

رابطه ی دو نفر به تنهایی تصمیم بگیری،...من هم آدمم هستم،......هستم،.....وجود دارم،....زن هستم که باشم،..نیمی 

درت برتر از این زندگی مال من هم هست،توقع محبت و احترام و توجه ربطی به زن و مرد بودن نداره،جنسیت ق

 بودن هم دلیل نمیشود که دل من بی قرار تو نشود و بهانه ات را نگیرد.

 صادق بی وقفه گفت:

سعی نکن پشت نگاه بی قراری و دل تنگی برای من نقش بازی کنی در هیأت یک موجود مظلوم و صبور.عقل و -

ت شدم،.....قبول دارم که جوانی کردم و منطقم را تحت تأثیر قرار بدهی،این درسته که من فریبت را خوردهام و خام
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عاشقت شدم،..اما این دلیل نمیشود که در خرییت بمانم و با طناب تو روشنک را بفرستم ته چاه،...این را بفهم خانم 

 دکتر تحصیل کرده،.....اگر قرار باشد کسی از گردونه ی این بازی حذف شود،قطعاً آن شخص تویی نه روشنک.

م هایم حلقه زد،.....سردرگم و بی چاره شده بودم،....چانه ام میلرزید و دندانهایم به هم قفل دوباره اشک در چش

 شده بود،با دلخوری گفتا:

باور نمیکنم صادق،.....باور نمیکنم که این تویی که روبروی من ایستاده ای و این جمالت بی ربط را به هم -

 میبافی،....چه به سرت آماده؟دیوانه شده ای؟

ین مزخرفات چیست که پشت سر هم ردیف میکنی؟چاه و طناب یعنی چه؟نقشه کشیدن و نقش بازی کردن و ا

فریب خوردن و خام شدن یعنی چه؟اگر تو فراموش کردی که دوستم داشتی و برایت عزیز بودم،من هنوز یادم 

ک قش بازی نکرد.همه چیز یهست که چقدر در آرزوی دشتنم بودی و بی تابم.نقابی در کار نبود.کسی برای کسی ن

 اتفاق ساده بود،....کامال تصادفی.

 صادق در حالی که انگشنانش را البالی موهای مشکی و پر پشتش میکرد،با عصبانیت گفت:

تو فکر کردی من احمقم گلی؟فکر میکنی نمیدانم دور افتاده ای و میگردی دنبالم؟فکر میکنی نمیفهمم چرا رفتی -

تلفن همراهم؟من پشت جمله جمله جفنگیاتی که تحویل منشیام دادی نیت حقیقی ات را  شرکت و زنگ زادی به

 فهمیدم.

 تفاهم ٔ  مستأصل شده بودم،......درست نمیفهمیدم این مرز بدبینی است که به جان صادق افتاده یا دچار سو

 :گفتم شمرده.شده

 خبری حتی حق ندارم بدانم که تو زنده ای یا نه؟ صادق جان من فقط نگرانت شده بودم،....یعنی بعد از سه ماه بی-

 صادق با حرص گفت:

دیدی گفتم،...مرد نیستم اگر جنس شما زنها رو نشناسم،...می دانستم چشمت فقط به دنبال مال و ثروت من -

 اث باداست،....عجب احمقی هستم من،....اگه صیغه ات کرده بودم حاال دنبال گواهی فوتم نبودی تا به ارث و میر

 آورده برسی.

سرم را در میان دستانم گرفتم و در خودم مچاله شدم،هر چند ربط جمالت صادق را به هم درست نمیفهمیدم،اما به 

یک چیز یقین داشتم،..به آنچه که در دلم مانده بود میخواستم که یکبار برای همیشه به صادق بگویم،....مطمئن 

 .کند طرف بر را صادق بیمار ذهن تفاهمهای ٔ  ا کند اما امیدوار بودم الاقل سونبودم آنچه میگویم داری از خودم دعو

 با صدائی که به سختی شنیده میشد گفتم:

روشنک هیچ وقت برای من یک دشمن نبود،.....هر چند که اول بودن و قانونی تر بودن و مطابق با ارف بودن او -

سادتم نشد.من در همه ی شبها و روزهای تنهایی ام،....در همیشه مایه ی حسرتم بود،....اما هیچ وقت باعث ح

لحظههای پیاپی بی تو بودن و بی کسی ام،به قاب عکس خالی از عکس تو خیره شدهام و به خودم نهیب زدم 

که)کمیت زندگی مهم است نه کیفیت آن(من از دل تنگی و بی قراری برای تو،ساعتهای زیادی را گریستم اما به جای 

قلب تو را آرزو کردم،..داشتههای تو برای من اهمیتی نداشت،من خواهان روح تو بودم،برای همین رقابت با حضور تو،

روشنک برایم بی معنا بود چون جنس خواسته ی ما مثل هم نبود،..من تو را میخواستم،حتی بدون یکدست لباس تنت 

 ضور خودت.و روشنک همه ی داشته های تو را میخواست،....بدون حتی لحظه ای ح

 .ٔ  صادق سرش را چرخاند و نگاهم کرد،در نگاهش هیچ چیز نبود جز خأل
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 بی وقفه ادامه دادم:

من زیاده خواه نبودم صادق،.با اینکه تو هیچ وقت نتوانستی عدالت را بین ما رعایت کنی،اما من همیشه به آنچه تو -

داشتن تو طعم نکردم چون در همه ی سالهای  خواستی، و سهم من دانستی،راضی بودم.من هیچ وقت برای بیشتر

زندگیام زن و شوهرهای زیادی را دیدم که اگرچه ساعتهای زیادی را برای با هم بودن داشتن اما هرگز لذت داشتن 

 و کنار هم بودن را حس نکردند.

م ر بودند.من میدانستمن همیشه دنبال اصل زندگی زنانشویی بودم،دنبال چیزی فرا تر از آنچه مردم عامی به آن دچا

که باید باید از تک تک لحظه های کنار تو بودن استفاده کنم و در لحظه لحظه عمر با تو بودنم،به معنی واقعی زندگی 

 کنم،من حتی ثانیه های با تو بودن را حرام نمیکنم،من قدر نفس نفس،هم نفسی با تو را خوب میدانستم.

را وسط پیشدستی گذاشت.پشت من مردد ایستاده بود.قدرت تصمیم صادق از جایش بلند شد و لیوان شربتش 

به جای این همه سحرت و پرتی که گفتی،خورشت -گیری نداشت،عاقبت در حالیکه به سمت اتاق میرفت،گفت:

 فسنجان پخته بودی تا حاال جا افتاده بود.

ن،....اظهار نظر کردن،....تفکر کردن برای صادق تبدیل شده بودم به یک هم خوابه،...هم خوابه ای، که حق حرف زد

نداشت،.....تفسیر کردن و حتی گفتن و شنیدن هم نداشت،.گاهی رفتار صادق با من چنان زننده بود که احساس 

میکردم از یه زن خیابانی هم برایش کم ارزش تر و بی بها ترم،...صادق دیگر عمال برایم ارزشی قائل نبود،..تبدیل 

ک بی مغزی که حتی اجازه ی اعتراض کردن رو هم نداشت،...تأسف بر انگیز بود اما من با شده بودم به یک عروس

 آنکه میفهمیدم و عمیقا رنج میبردم حاضر به پاک کردن و حذف کردن صادق از زندگیام نبودم.

م بود من مثل یک آدم مسخ شده،چنان مسحور و جادوی صادق شده بودم که تحمل هر آنچه بر سرم میآمد در توان

اما رفتن و نبودن صادق از حد تحملم فراتر بود،...عالقه و شیفتگیام نسبت به صادق مرا عاجز کرده بود و دست و 

 پای عزّت و ارادهام را بسته بود،....

من سعی میکردم خدا باشم اما فهمیدن حد دلبستگی من به صادق نیاز به هوش و ذکاوت باالیی نداشت،......هر چه 

زار صادق گسترده تر میشد و محیط محبت و توجهش به من کمتر،قطر گذشت من بیشتر میشد و وسعت دایره ی آ

 تحملم فراتر.

جنبه ی تاسف بار قضیه اینجا بود که صادق دیگر حتی برای ظاهرم هم ارزش قایل نبود،.....یک روز گله از الغریام 

لندی موهایم دست و پا گیر و چندش آور بود،.....و روی میکرد،....یک روز به فرم صورتم معترض بود،.....یک روز ب

 دیگر رنگ پوستم زرد و بی رمق.

من خوب میدانستم که قضاوتهای صادق از روی بی مهری و بهانه جویی است،اما نمیخواستم شکستم را بپذیرم و 

فهمیده بودم که به جز تسلیم شوم،.....من میخواستم به هر بهانه ای شده، بمانم و زندگیام را حفظ کنم،خوب 

تختخوابی که روی آن میخوابیم راه نجات دیگری برایم نمانده است برای همین تصمیم گرفتم طبق نظریههای 

 روانپزشکی عمل کنم و از آخرین حربه ی باقی ماندهام برای نگاه داشتن صادق در زندگیام استفاده کنم،....

زندگی زنان شوییام را از ویرانی حفظ کنم،به هر تخته پاره ای چنگ حقارت بار بود اما من حاضر بودم برای آنکه 

 بزنم.

 تنها راهی که برای این کار به نظرم میرسید یک فلسفه ی کهنه بود که میگفت:
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وقتی فراموش شدید،بهتر است کاری کنید که دوباره دیده شوید.برای همین تصمیم گرفتم کاری کنم که دوباره -

جزم کردم همان زنی که صادق میخواست،...همان زنی که همیشه ایده آلش بود و بعد از ازدواج دیده شوم.عزمم را 

 با من به خاطرش خطور کرده بود!

چاق شدن آسان ترین کار دنیاست، مخصوصا وقتی عصبی و افسرده باشی. با کمک پرخوری عصبی در کمتر از دو 

عکس غیر قابل باور چسزی به جا نمانده بود. صورت استخوانی  ماه چاق شدم که از آن زن الغر اندام دیگر جز چند

و گونه های کشیده ای که صادق اوایل همیشه به آنها می بالید به چشم به هم زدنی تبدیل شد به یک صورت گرد و 

 پف آلود، و چشم های درشت و مشکی ام ال به الی آن همه چربی و گوشت و پف مثل دو تیله ی سیاه مشکی گم شد.

موهای بلندم دیگر حتی به روی شانه هایم هم نمی رسید و رنگ زرد و بی رمق صورتم به مدد تغییر رنگ موهایم، 

تن صورتی پیدا کرده بود... من به چاقی، چابکی و فرزی و شادابی ام را بخشیدم و چاقی در ازای گرفتن اندام 

تماد به نفسی ساخت که حتی خودش هم به خوب متناسب و کارآمد من، از من موجودی دست و پا چلفتی و بی اع

 بودن خودش اطمینان نداشت.

افتاد « منِ جدید»هیچ وقت چهره ی صادق را وقتی بعد از سه ماه بی خبری در را به رویم گشود و چشمش به 

صورت  طفراموش نمی کنم... چنان بهت زده شده بود که حتی نمی توانست زبان باز کند و چیزی بگوید... تمام خطو

و لب هایش در هم کشیده شده بود و با چنان حیرتی به من خیره شده بود که انگار عجیب ترین موجود روی کره ی 

 زمین را می بیند.

بهت صادق زمان زیادی طول نکشید... بعد از آن همه بهت و تعجب و حیرت، صدای قهقهه های صادق چنان در 

دی با هم در سکوت وهم اور قله ی یک کوه به قهقهه می خندند... انگشت سکوت خانه می پیچید که انگار مردان زیا

شاره ی صادق به سمت من دراز مانده بود و لبانش برای گفتن حرفی که می خواست بگوید باز و بسته می شد اما از 

وزن شدت خنده، کالمی از آن خارج نمی شد! اشک از چشمانش سرازیر شده بود و زانوانش قدرت نگه داشتن 

خدای من... تو چرا "بدنش را نداشت. عاقبت در حالی که با پشت دست اشک های صورتش را پاک می کرد گفت: 

 "شبیه یک فیل دریایی شدی؟!... با موهایت چه کار کرده ای مادر کوزت؟!... نکند به خاطر نیاز مالی فروختیشان؟!

عی می کردم خودم را کنترل کنم و عصبانی نشوم. با به زحمت خودم را نگه داشتم تا روی زمین نیفتم. داشتم س

 "مگر نمی گفتی الغری ام آزاردهنده است و شبیه اسکلت های توی تونل وحشت پارک ارم شده ام؟!"طمانینه گفتم: 

تو یک احمق بالفطره ای گلی!... یعنی "صدای خنده های مستانه ی صادق دوباره در خانه پیچید. بهت زده گفت: 

ط به خاطر حرف من خودت را به این روز انداخته ای؟!... خوب، اگر این قدر نظر من برایت مهم است باید واقعا فق

بگویم )و چند بار صورتش را عقب و جلو برد و عاقبت ادامه داد(... باید بگویم حاال شبیه آن بشکه ای شده ای که 

 "پشت خرِ الکی لوک بسته اند.

موهایت را چرا قرمز کرده "صادق در حالی که با کفش وارد اتاق می شد گفت:  روی صندلی کنار پایم ولو شدم.

 "ای؟

 "مش شرابی آخرین مد اروپاست...!"آهسته طوری که به سختی شنیده می شد، گفتم: 

حیف رنگ شراب نیست که به موهای چندش آورت زدی؟!... همان "صادق هم چنان که تلوتلو می خورد گفت: 

سرم را  "ت خوب بود... الاقل آدم هیچ وقت هوس نمی کرد دور و بر دود و دم جماعت بچرخد!رنگ زغالی موهای

 میان دست هایم گرفتم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ای بر بالینسایه 

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

 

1 2 0  

 

به جای آنکه خودت را مثل "صادق در حالی که همان طور با کفش وارد آشپزخانه ی شسته و تمیزم می شد گفت: 

.. تو که آرایش کردن بلد نیستی برای چی دلقک های سیرک کنی یک لیوان شربت خنک برایم درست می کردی.

 "پول نازنین را بابت خریدن لوازم آرایش حرام می کنی؟

سرم را چرخاندم و به صادق نگاه کردم.... داشت توی لیوان من برای خودش شربت درست می کرد. آهسته گفتم: 

 "صادق می شود با لیوان خودت آب بخوری؟!"

قت آن و"پر کرده بود چرخید و در حالی که یکی از ابروهایش را باال داده بود، گفت: همان طور که لیوان را تا نصفه 

 "می شود بپرسم چرا؟!

 "آخر من... چون من... خوب من نماز می خوانم."به آرامی گفتم: 

 "آن وقت نماز خواندن تو... چه ربطی به آب خوردن من دارد؟!"صادق بی آنکه پلک بزند یا حرکتی کند، گفت: 

نمی توانستم جواب بدهم... آن چه مدتی بود می دانستم و فهمیده بودم به زبانم جاری نمی شد تا سوال صادق بی 

جواب نماند... من هنوز هم از صادق شرم حضور داشتم... نمی خواستم بیشتر از این بین خودم و او آجرهای فاصله و 

ی اعتقادات و خوبی ها و بدی هایش پذیرفته بودم و دوست داشتم. نفاق بچینم... من او را همان طور که بود... با همه 

عوض کردن او در برنامه ی من نبود... من عاقل تر از آن بودم که ندانم تغییر دادن یک مرد چهل و چند ساله کاری 

 ودند... شایدتقریبا ناممکن و محال است. اما احساسات من ربطی به شرعیات نداشت... اینها دو مقوله ی جدا از هم ب

 برای همین هم بود که در حکم شرع، هم کف بودن شرط اول هر ازدواجی بود.

پایین  سرم را "نشنیدم چی گفتی... پرسیدم نماز خواندن تو چه ربطی به آب خوردن من دارد؟!"صادق بلندتر گفت: 

 "نشنیدی چی پرسیدم؟"انداختم و جوابی ندادم. صادق باز هم بلندتر فریاد زد: 

 "...لیوانم نجس می شود..."به زحمت گفتم: 

 صادق لیوان را رها کرد و لیوان با صدای مهیبی شکست.

وحشت زده سرم را باال کردم و به صادق نگاه کردم. تمام صورت صادق به لبخند عجیبی از هم گشوده شده بود و 

 چشمانش با حالتی غیر قابل توصیف به من خیره شده بود.

دم بلند از آشپزخانه خارج شد و ایستاد روبه رویم. به احترامش سرم را پایین انداختم و به کف زمین صادق با چند ق

خیره شدم. صدای پاره شدن پرده ی حرمت و احترام را به وضوح می شنیدم. سرافکنده بودم، اما چاره ای نداشتم... 

 استم بیشتر از این شامل خشم خدا نشوم.قصد من خرد کردن صادق یا امر و نهی به او نبود... من فقط می خو

 دستان صادق به طرفم دراز شد و دور یقه ی لباسم گره خورد... حتی جُم

هم نخوردم...صادق با یک نیروی ناگهانی من را مثل موش از جا بیفکند و در حالیکه صورتم را مقابل صورتش نکه 

..و نجاست من....وجود پاک و معصوم و مطهر تو رو بسیار خوب ...پس با این حساب من نجسم."داشته بود گفت:

 همچنان در سکوت به زمین خیره شده بود و به حماقت خودم فکر میکردم"الوده کرده بله؟

اب و مایع ظرفشویی قطعا میتوانست نجاست را از لیوانم پاک کند امکا دل مکدر شده ی ثادق را با هیچ اب و صابونی 

 نمیشد شست

 "به من نگاه کن لعنتی بی چشم و رو ...من نجسم؟"صادق نعره زد:

 "عشق من به تو نمیتواند قانون شرع رو عوض کند"اهسته گفتم:
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دستان صادق شل شد و یقه ی لباسم از الی مشت بسته اش سر خورد و من روی صتدلی افتادم...اما قبل از انکه بتوانم 

 ی صورتم فرود امد که از شدت درد روی زمین افتادمخودم را جمع و جور کنم کف دستان صادق چنان محکم رو

زیاد شنیده بودم که زن ها جنبه و لیاقت "صادق در حالیکه مثل یک گرگ گرسنه باالی سرم ایستاده بود گفت:

محبت و توجه زیادی را ندارند اما این اولین بار است که دارم با چشم خودم یک زن بیصفت را میبینم انگار بری 

گ شوم و به باور خیلی چیزها برسم الزم بود حتما با اشغالی مثل تو وسط این زباله دانی زندگی کنم تا نفهم اینکه بزر

 "از دنیا نرم

صادق جان...تو مرد منی...همسر منی...عزیم و "همچنان که روی زمین افتاده بودم پیش پای صادق زانو زدم و گفتم:

قلب و کبد و کلیه و مغزم...مثل تکتک اعضا و جوارح حیاتی ام دوست  پاره ی تن منی...من تو را مثل چشمم...مثل

دارم...تمکین کردن تو وظیفه ی من است اما بعضی چیز ها ربطی به بعضی چیزهای دیگر ندارد ...جدود و قوانین خدا 

 "را من تعیین نمیکنم تغییر باید ها و نباید ها دست من نیست این را بفهم

چطور ان وقتی که دور و بر من میچرخیدی و با من رستوران و "لگد محکم به شکمم میزد گفت:صادق در حالی که با 

پارک می امدی و سوار ماشینممیشدی...به من تلفن میزدی و برایم پشت چشم نازک میکردی حدود و قوانین خدا 

یدی از شرعت زیر سوال خدشه دار نمیشد ...تو با من و زندگی من هر کاری کردی که خواستی و هیچ باید و نبا

نرفت....ان وقت ها که روی خرابه های زندگی من و روشنگ اجر اجر گزینه و راهکار خالی میکردی یادم نمی اید از 

خشم و غضب خدا ترسیده باشی و به خاطر رضایتش به حد و حدودش پایبند مانده باشی حاال چی شده یکمرتبه 

 "قوانین خدا عوض شده یا تو اب توبه به سرت ریخته ای؟پرهیزگار و خدا نترس شده ای؟نعوذباهلل 

نمیدانم...شاید حق با صادق بود...من سراشیبی تند عشق را با چنان هیجان و شیفتگی طی کردم که به هیچ چیز جز 

هدفم فکر نکرده بودم...ان وقت ها من فقط میخواستم صادق را برای همیشه داشته باشم مثل حاال که میخواستم 

 ق را به هر بهایی کنار خودم نگه دارمصاد

از زیر پای صادق بلند شدم و روی راحتی نشستم...خونی که از دماغم می امد گرم و ارام از زیر بینی ام راه میگرفت 

ردا من و روشنک ف"و از گوشه ی چانه ام روی لباسم میچکید...صادق همانطور که با تمسخر به من نگاه میکرد گفت:

 "نیا ...این را گفتم تا اگر خبری از من نشد دوره نیفتی دنبالم و مدام زنگ بزنی به موبایلممیرویم اسپا

لطف کن مرگ و زندگی ام را هم از طریق جرابد "سرم را باال کردم و با حسرت به صادق نگاه کرد صادق ادامه داد:

 "کثیراالنتشار پیگیری کن نه از طریق منشی ام

 "یگردی؟کی برم"با دلخوری گفتم:

فکر کن اصال زن من نشدی...فکر کن زندگی کمافی السابق ادامه دارد و خری مثل من در زندگی "با بیتفاوتی گفت:

 "نیست...فکر کن هنوز هم تنهایی

چیزی برای گفتن نداشتم از یک زن تحصیلکرده پر از راهکار و سرمشق و باید و نباید دیگر چیزی نمانده بود جز 

و مغبون و بازنده که حتی قدرت خط زدن و از نو شروع کردن هم نداشت کجا بود ان زنی که از یک زن سرخورده 

قدرت اراده و خواست بشر حرف میزد...کجا بود تا ببیند خودش را که اینچنین خوار و ذلیل بغل گرفته و حتی 

 حریف احساسش هم نیست

های زیادی ایستاده بود و هیجان زده فلسفه ها بافته  قابل باور نبود ...یعنی این من بودم؟!زنی که پشت تریپون

بود؟...زنی که انگشتهای زیادی را به اشارت دراز کرده بود و ناخواسته به سرزش نگاه ها کرده بود؟...زنی که لب ها 
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ستاد و ا به کراهت گزیده بود و سر ها به ندامت تکان داده بود؟بله این من بودم...خودم...گلی نبوی....محقق و مشاور

 دانشگاه این من بودم...اینچنین نشسته بر خاک ذلت و ندامت!

 54فصل 

 خداوکیلی هیچ جای"صادق در حالیکه به عمد کف کفشهایش را روی میز مقابل راحتی میمالید با اب و تاب گفت:

اشد زمین بهشتی بدنیا مثل جزایر قناری نیست گلی هوایی دارد و طبیعتی که نگو و نپرس...من مطمئنم اگر روی 

 "قطعا ان جا همان الس بالماست

سینی چای را کنار پای صادق روی میز گذاشتم و بی هیچ حرفی نشستم بی انکه سرش را به سمتم بچرخاند 

 "چند روز بیشتر میماندیم من یا سروانتس میشدم یا پیکاسو"گفت:

 "بان؟حوصلتان سر نرفت این همه وقت توی غربت بدون همز"زیر لب گفتم:

طفلک من...دورترین جایی که تا به حال رفته "صدای قهقهه اش در سکوت خانه پیچید ...با لحن ترحم امیزی گفت:

 "ای کجا بوده؟قم یا شاه عبدالعظیم؟

یکی  جزایر قناری"سرم را پایین انداختم صدای قهقهی صادق بلند تر شد در حالیکه زیر چشمی نگاهم میکرد گفت:

توریسم دنیاس ...جذابیت های این هفت جزیره ی مرکب ان قدر زیاد است که به جای سه ماه سه مرکز جذب  5از 

سال هم انجا بمانی خسته نمیشوی...کدام ادم عاقلی از ماهیگیری و شکار و موج سواری از شنا و اسکی و قایق رانی ان 

جیره ای فستیوال و کاسانیک برای هم میان چنان طبیعت وحشی سیر میشود که من دومیش باشم؟فروشگاه های زن

خودش شهری است با ان همه جذابین بکر ما دست ساخته ی بشر فقط یک ادم احمق ممکن است دلش هوای دود و 

 "دم این شهر پر از ترافیک و سرصدا رو بکند

 "همه ی ادم ها به اندازه ی شما بیکار نیستند جناب جهانشاهی بزرگ"زیر لب کفتم:

راسنی گفتی کار یک چیزی یادم امد تو دیگر سر کار "ه با زبان و دهانش صدا در میاودر گفت:صادق در حالیک

کار عاقالنه ای میکنی و از اول هم برای این کار "جا خوردم اما جوابی ندادم صادق بیوقفه گفت:"نمیروی گلی؟نه؟

نیستی...نه لحن صدایت گوش نواز است ساخته نشده بودی...هرکاری ادم خودش را میخواهد اما تو اصال ادم این کار 

 "نه میتوانی از کلمات به جا و درست استفاده کنی نمیدانی کی و کجا حرف بزنی و راهکارهایت فقط به درد....

از من "سرم را باال کردم و نگاهش کردم نمیدانم در نگاهم چه بود که جمله اش را ادامه نداد اما به جایش گفت:

 "ای همه ی عمرت صرفنظر کن از غذا پختن ....ارایش کردن....وبرای مردم نسخه پیچیدنمیپرسی از سه کار بر

فکر نکنم امقدر ها هم که میگویی کارم بد بوده باشد....حداقل "صورتم اتش گرفت....اما با بیتفاوتی گفتم:

 "و شکایتی نمیکنیراهکارهایم در مورد تو و روشنک که خوب جواب داده....مدتهاست که دیگر از روشنک گله 

صادق در حالی که چای دهانش را مزه مزه میکرد صورتش را به عالمت بدطعم بودن چای در هم کشید و با پرخاش 

 "راهکارهای تو دردی از من و روشنک دوا نکرد این وجود خودت بود که گره از زندگی ما باز کرد"گفت:

 سرم را چرخاندم و با تعجب به صادق خیره شدم

شنیده ای میگویند ادم به چیزهای خوب "در حالیکه چای داخل دهانش را داخل استکان نف میکرد گفت: صادق

عادت میکنئ؟حکایت زندگی من و روشنک هم همین بود...اما زندگی با تو نجاتم داد...عقل را به سرم برگرداند و 

 "و را بدانمباعث شد که دوباره چشمهایم باز شود و قدر روشنگ و زندگی کردن کنار ا
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پوزخند تلخی روی لبهایم ماسید و نگاه خیره ام به صادق زل زده باقی ماند نگاه من روی صورت صادق بیحرکت 

تا "مانده بود اما پشست پرده ی صامت پلکهای من هنوز هم نگاههای بسیاری درهم گره میخورد و به نجوا میگفت:

 "ابد دوستت خواهم داشت

البته تو هم زن خوبی هستی اما نه برای ادمی مثل من "سمت اشپزخانه رفتم....صادق ادامه داد:از جایم بلند شدم و به 

...تو برای مش اسماعیل مناسبتری ...اتفاقا االن هیکلتان خیلی هم به هم میخورد ...از قدیم گفته اند کبوتر با کبوتر 

 "باز با باز کند کدو با بادمجان قلیه ها ساز

صادق در کمال ارامش شروع به چیدن میز کردم....در قابلمه خورشت را که برداشتم عطر مرغ و  بیتوجه به حرفهای

 بادمجان و غوره در اشپزخانه پیچید و شامه ام را نوازش داد

روشنک این سه ماهه فقط خودش رو برنزه کرد و چمدانش را از انواع واقسام مارک بالنسیاکا پر "صادق گفت:

 وابی ندادمج"کرد...توچه کردی؟

 "ببینم...هنوز هم پیش خل و دیوونه ها میروی یا انجا را هم تعطیل کرده ای؟"بیوقفه ادامه داد:

 زعفران دم کرده را روی برنج ریختم و به ارامی با قاشق میان دانه های قد کشیده ی برنج پخشش کردم

ت درست کرده ای خطرناک است...ممکن حق داری...با این ریخت و قیافه ای که برای خود"صادق دوباره گفت:

 "است دیوانه ها را رم بدهی

 برنج های زعفرانی را وسط دیس برنج ریختم و سعی کردم مثل ستاره دنباله هایش را روی سفیدی بکشم

تو واقعا خودت را ول کرده ای گلی "صادق همچنان که در حال خوردت بود با دهان پر از شکالت به سختی گفت:

به درک ....هیچ فکر کرده ای که اگر مریض های قدیمیت تو را با این حال و روز ببینند چه فکری درباره ات حاال من 

خواهند کرد؟من مطمئنم میروند و دیگر پشت سرشان راهم نگاه نمیکنند...اخر کدام ادم عاقلی رغبت میکند پا توی 

ف شکمش نیست؟چند وقت پیش جایی خوندم که مطبی بگذارد و دبنال راه چاره از کسی باشد که خودش حتی حری

در علم روان درمانی جذابین چهره و کالم حرف اول را میزند...ادمی در هیات و هیبت تو ادم را پاک از زندگی بیزار 

 "میکند

طفا فدریکو گارسیا لورکا ...ل"لیوان ها را کنار پیشدستی گذاشتم در حالیکه به چیدمان میز نگاه میکردم گفتم:

 "مت را با شکالت پر نکن دارم غذا میکشمشک

هله هوله خوردن بهتر از گرسنگی کشیدن است...خودت همخوبی میدانی که غذای تو "صادق با خونسردی گفت:

 "قابل خوردن نیست

جوابی ندادم در سکوت زجر اور جمالت عاشقانه صادق را یکی یکی بادمجان ها را وسط بشقاب خورشت گذاشتم و 

با مرغ و غوره تزیین کردم... وقتی برگشتم بشقاب را روی میز بگذارم صادق را دیدم.که تکیه داده به کنارش را 

 "به موقع اومدی....غذا حاضر است"چهارچوب در داشت متفکرانه نگاهم میکرد...اهسته گفتم:

 که دیگر سرکار نمیرویگلی تو "صادق همچنان که به چهارچوب در تکیه داده بود بیانکه قدم از قدم بردارد گفت:

 بشقاب خورشت در دستم لرزید و اب خورشت از کنار ان روی زمین ریخت"مطب رو خالی کن الزمش دارم...

متاسف به زمین چشم دوختم ...صادق در حالیکه پایش را روی اب خورشت ها میگذاشت صندلی را کنار کشید و 

دکتر دندان پزشک اصل و نسب دار که ضرب دست جانانه یک مشتری خوب برای پیدا شده...یک خانم "ادامه داد:

 "ای هم دارد
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 اب خورشت زیر گفش هایش گل شد و دنبال رد قدمهایش در همه جای اشپزخانه پخش شد

خدا وکیلی هم ان مطب برای دندانپزشکی مناسب تر است تا "صادق همچنان زیرچشمی مرا میپایید بیوقفه گفت:

 " تابلوی تو کالس برج را اورده پایین...ساختمان من که دیوانه خانه نیستمشاوره و روانشناسی...اصال

سرم را باال کردم و به صادق نگاه کردم...دلم اتش گرفته بود اما این شعله های کالم صادق نبود که دلم را سوزانه 

 بود برق سرکشی که در عمق نگاهش بود دلم را به اتش کشیده بود

با لبخند معنی داری سرش را به عالمت تردید تکان داد با طعنه "ایت درد نمیکند میکند؟دندانه"به زحمت گفتم:

هرچند که خیلی هم فرق نمیکنه ..حتی اکه درندان های خودت سالم باشه مشاوه ره دندان های روشنک حتما "گفتم:

ن وسط چطور میخواهی دندانهای فقط مانده ام ای"ابروهای صادق باال کشیده شد ادامه داد:"سری به خانم دکتر میزنی

 "روشنک را غیر حضوری معالجه کنی

صدای قهقه ی صادق بلند شد و شانه هایش به شدت لرزید تنم مثل اینکه کسی سوسک به بدنش چسبیده باشد مور 

 مور شد و لرزید

ته اند از قدیم گف گلی جان انقدر متعصب نباش دارندگی و برازندگی ...نشنیده ای"صادق با لحن چندش اوری گفت:

 "قلبت را دریا کن؟چه اشکالی دارد من هم...

نخواستم باقی جمله اش را بشنوم ..فقط یک کلمه دیگر کافی بود تا حالم به هم بخورد و روی او باال بیاورم بیوقفه 

 "مهیچی نگو صادق...ادمه نده خواهش میکنم ...باشد...باشد ..همین فردا صبح مطب را خالی میکن"گفتم:

نه نه الزم نیست خودت بیایی ان جا میترسم دوباره بچگی کنی و کاری کنی که همه بفهمند با "صادق دستپاچه گفت:

 "هم سرو سری داریم...کلید را بده خودم مطب را تخلیه میکنم

یز روی م جز تاسفی که قابل بیان نبود برایم چیزی باقی نمانده بود...از جایم بلند شدم و در حالی که کلید را

اثااهایم را بفرست همینجا...اگر دوباره ادم شدم و خواستم سروسامانی به زندگی سوخته بدهم از "میگذاشتم گفتم:

 "همین جا میتونم شروع کنم

بعد از خوردن ان همه خوراکی دریایی لذیذ "صداق در حالی که قاشق پشت قاشق غذا توی دهانش میگذاشت گفت:

 "لی که پخته ای عذاب اور استپرکردن شکم با این اشغا

نگران نباش اگه خفه نشوی حتما دوباره فرصت خواهی داشت برگردی هتل امپراتوط و باز هم کنار "با پوزخند گفتم:

امواج ابی اقیانوس اطلس خوراک دریایی لذیذ را میل کنی من شنیده بودم که خوردن زیاد گوشت قرمر خصلت 

 "ما نمیدانستم خوردن خرچنگ و صدف هم انسانیت ادم را زیر سوال میبردحیوانی ادمیزاد را باال میبرد ا

دهن صادق از جویدن ایستاد...این اولین باری بود که در تمام طول زندگی در جواب مزخرفی که گفته بود رفی 

برایت  خوب شد چیزی"میشنید از جایش بلند شد و در حالی که صندلی را با شدت به سمت میز پرتاب میکرد گفت:

 "نیاوردم...تو حتی لیاقت یک تیله ی شیشه ای را هم نداری...

خم شدم و در حالی که تکه های بشقاب خورشت را از کف زمین جمع میکردم سعی کردم با دستمال جلوی پخش 

 شدن بیشتر تکه های خورشت را بگیرم

ل بگیری خانه نباشی وسایلت را خالی فردا صبح بتمرگ توی خانه تا وسایلت را تحوی"صادق از دم در فریاد زد:

 و در را به هم کوبید"میکنند پشت در کوچه فهمیدی؟
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اشک از گوشه چشمم راه گرفت و روی زمین چکید از جایم بلند شدم و پشت میز خالی نشستم...بشقاب غذای من 

 ههوز هم دست نخورده مانده بود اما دیگر هوس خوردن خوشرت بادمجان در دلم نبود

 55 فصل

م خانم متاسف"دکتر رازقی در حالی که با تاسف به سونوگرافی و نتایج ازمایش های روبهرویش خیره شده بود فت:

نبودی....وضع شما اصال جالب نیست...درواقع اگر بخواهم صادقانه بگویم باید اعتراف کنم وضعیت شما به شدن 

 "بحرانی است

اد زیادی در سنوگرافی شما تعد"یره شدم...دکتر با جرات بیشتری ادامه داد:سرم را باالکردم و با بیتفاوتی به دکتر خ

کیست های بزرگ و چند حفره ی دیواره دار با جریان خون زیاد دیده میشود که به نفع بدخیمی است ...البته و صد 

است...فقط با  البته جواب قطعی را فقط نمونه برداری مشخص میکند اما به هر حال چاره ی شما فقط عمل جراحی

جراحی و با مشخص شدن نوع توده میشود تصمیم گرفت که دقیقا چه کار باید کرد و چه شیوه ی درمانی و محافظتی 

را باید به کار بست در این طور موارد دکتر و دوا چاره ساز نیست...شما هر جای دیگر هم که بروید و هر ازمایش 

بنابراین پیشنهاد میکنم با جای اتالف وقت و هزینه زودتر بربای عمل  دیگری هم بدهد همین جوابد را خواهید شنید

 "اقدام کنید و بیشتر از این دست دست نکنید

خانوم نبوی...درمورد عواقب این عمل هم با "خواستم از جایم بلند شوم که دکتر با صدای ارامی به زحمت گفت:

به الپارانومی شویم و این یعنی اینکه شما هیچوقت  شوهرتان صحبت کنید...هیچ بعید نیست در حین عمل مجبور

هیچ تغییری در صورتم ایجاد نشد و دکتر همچنان به میز چشم دوخته "دیگر قادر به بچه دار شدن نخواهدی بود

کیستهای در جای قرار گرفته که حتی در صورت خوش خیم بودن هم میتواند سالمتی شما را تهدید "بود ادامه داد:

ه به اندازه ی بزرگ کیست ها و تعداد پایه هایی که روی عروق بزرگ سوار شده اند تقریبا چشم بسته کند با توج

هم میشود به این نتیجه رسید که در صورت ریشه دار بودن توده ها چاره ای جز برداشتن تخمدان ها نیست...واین 

جوابی "به وسیله ی یک تخمک اهدایی یهنی اینکه شما دیگر هرگز فرصتی برای بچه دار شدن نخواهید داشت مگر

 ندادم

دکتر سرش را باال اورد و با تاسف به من زل زد ...به منی که البه الی سخنرانی تسف بار او درباره ی جای کیستها به 

 دنبال جای خودم البهالی هیاهوی بیمعنی و پوچ زندگی صادق میگشتم

 "ماجرا برخورد کردید خوشحالم که انقدر منطقی با"دکتر حیرت زده پرسید:

زندگی شراکتی چیز خوشایندی ندارد که من بابن سهیم نشدن یک طفل معصوم در "نمیدانم چرا ولی ناخواسته گفتم:

 "ان ناراحت بشم

اخم های پزشک در هم کشیده شد ...اوا معنی جمله ام را نفهمید اما کمی که گذشت با تردید و شرمندگی 

 "شما هوو دارید؟"گفت:

متاسفم ....خدا لعنتشان کند که روی خرابه های زندگی "را با تاسف به نشانه ی تایید تکان دادم با تاثر گفت: سرم

میق اما اکثر مردم معنی ع"انکه به من جفا کند...به تو هم وفا نکند"دیگران چادر میزنند مادر بزرگم همیشه میگفت:

 "این جمله ی ساده را نمیفهمند

لرزید...چطور من چیز به این سادگی را نفهمیده بودم ؟چطور نفهمیده بودم که ادمی که  پشتم از حماقت خودم

ملکش وفاداری نیست به هیچکس وفا نمیکند...چطور توانسته بودم همه ی تقصیرها را گردن روشنک بیندازم و 
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 ل شرافت و مردانگیصادق را غرق معصومی ببینم که فقط دراز شدن دست کمک و یاری من برای رساندن او به ساح

 مردی که در گذشته وفادار"کافی است؟چرا فکر نکرده بودم که اصل موضوع فقط و فقط در وجود خود صادق نهفته 

خدای من چطور توانسته بودم احمقانه چشم به روی حقیقت "نبوده و در اینده هم به کسی وفادار نمانده و نیست

را سراپا کمال و صادق را انسان کاملی که فقط شایسته کمال است و در ببندم و روشنک را سراپا نقص ببینم و خودم 

 خودش هیچ نقصی نیست

چه ساده لوحانه نفهمیده بودم که روشنک هم در اغاز کار یکی بوده مثل من و من هم روزی یکی خواهم شد مثل او 

 ذاب و دلچسبی نیست!!!؟!عروسک کهنه و دل ازاری که دیگر برای اوقات فراغت و بیکاری صادق سرگرمی ج

 عرق از گوشه پیشانی ام راه گرفت و امتداد موهایم پایین چکید

 "خانم نبوی اب برایتان بیاورم؟"دکتر در حالی که هراسان از جایش بلند میشد به سمت من خیز برداشت و گفت:

تر یداشتم به سمت در راه افتادم دکسرم را بی وقفه به عالمت نفی تکان دادم و در حالیکه کیفم را از روی ثندلی بر م

خانم نبوی...به جوانیتان رحم کنید...گذشت زمان اصال به نفعتان نیست من باالی برگه ی دسخواست "بیوقفه گفت:

بستریتان تاریخ فردا را زدم اما اگر خودم جای شما بودم از همین جا مستقیم میرفتم بیمارستان و یک روز را هم 

 "هدر نمیدادم

که سرم را برگرداننم یا جوابی به حرفهای دکتر بدهم از الی در مطب بیرون خزیدم ...ان بیرون...بیرون از ان بی ان

چهار دیواری تنگ و نفس گیر خورشید به عادت همیشه وسط اسمان میدرخشید و مردم د رهمهمه ی تکراری هر 

ان نگاه کردم...هیچ نشانی از صادق نبود نه  روزشان به دنبال زندگی میدویند موبایلم را در اوردم و صفحه ساکت

تلفنی و نه حتی پیام کوتاهی عجیب نبود...مدتها بود که من مثل یک سوزن در انبار کاه زندگی صادق گم شده 

بودم...مدتها بود که به فراموشی سپرده شده بودم تلفن را در کیفم گذاشتم و کنار پیاده رو ارام ارام به سمت خانه 

م همچنانکگه با طمانینه قدم بر میداشتم سعی کردم عاقالنه ترین راه دسترسی به صادق را پیدا کنم راه افتاد

میدانستم که دکتر در توصیف اهمیت زمان غلو نکرده...اما نمیدانستم چطور باید سصادق را پیدا کنم که باعث شر 

 سنگین و پرمسئولیتی نخواهد رفت اما مطمئننشود مطمئن بودم بیمارستان بدن امضا صادق زیر بار انجام چنین عمل 

 نبودم که صادق دلیل اهمیت حضورش را بفهمد

چاره ای نبود تلفنم را برداشتم و شروع کردن به شماره گرفتن شماره ها از زیر نگشتانم لیز میخوردند و تکرار 

امل تلفن همراه صادق را به طور ک میشدند ....درست یادم نیست چند بار تلفن را قطع کردم تا عاقبت توانستم شماره

و بیغلط بگیرم...حتی یادم نیست چند زنگ ممتد شنیدم تا صادق ریجکت کرد ...اما خوب یادم مانده که الاقل ده بار 

تلفن زدم اما هیچ جوابی از طرف صادق نشنیدم ...تلفن او یا خاموش بود یا مشغول!!عاقبت چاره ای برایم نمامند جز 

 ت سراغش...شرکتی که روزگاری نه چندان دور تله ای بود که در ان گیر افتادم.انکه بروم شرک

 57فصل 

 

شرمنده خانم نبوی ...جناب جهانشاهی "منشی صادق در حالی که معذب به من نگاه میکرد با لحن سردی گفت:

  "امروز تشریف نیاوردن

 "ولی ماشینشون تو پارکینگ بود خودم دیدم"بیتامل گفتم :
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شرمنده خانم...اقاای جهانشاهی امروز خیلی گرفتارند ...چند جله ی مهم کاری دارند که "بی انکه پلک بزند گفت: زن

 "فکر کنم تا شب طول بکشد با این حساب.....

منتظر شنیدن باقی جمله اش نشدم به سمت اتاق صادق رفتم و بیوقفه در را باز کردم ان سوی در صادق به صندلی 

بود و داشت با لذت و اشتیاق برای شما)دکتر شیما کتابی(که کنار دستش روی صندلی مجاور نشسته اش لم داده 

بودید سخنرانی میکرد...یادتان هست؟از صدای باز شدن در سرتان را به سمت در چرخاندید و سعی کردید با اشاره 

د که اشارات شما را درک نمیکرد ی چشم صادق را وادار به سکوت کنید اما صادق همچنان محو جکال شما شده بو

 همچنان در حال سخنرانی بود...

 "سالم جناب جهانشاهی ...عذر میخوام مزاحم جلسه ی مهم کاریتان شدم..."عاقبت من با صدای گرفته ای گفتم:

صورت صادق به سمت صدا چرخید و با دیدن من چنان تغییر حالت داد که پوزخند روی لبهایم خشکید ...با حرص 

 "من را به خاطر دارید یا باید خودم را معرفی کنم؟"ادامه دادم :

انم خ"صادق در حالی که دندانهایش را به عادت قدیم به هم فشار میداد بی انکه نگاه از صورت من بردارد فریاد زد:

 "کسیایی...خانم کسایی؟

ن مگر نگفته بودم ای"وقفه گفت: صدای قدم های زن که دوان دوان به سمت ما میدونی سکوت را شکست صادق بی

 خانم را)و مخصوصا این خانم را با تحقیر و توهین گفت(این جا راه ندهید؟

 پشتم لرزید...ناباورانه به صادق ماتم برده بود و انچه میشنیدم در باورم نمیگنجید

 "به خدا من گفتم ولی...."خانم کسایی با ترسی امیخته با مظلومیت گفت:

مت شما بعد در حالی که به س"بفرمایید بیرون خانم...بفرمایید بیرون...اینجا که نوانخانه نیست"فریاد زد:صاد دوباره 

 "عجب زمانه ای شده بخدا نمیشود به مردم خوبی کرد"میچرخید با خشم خاصی گفت:

رده صادق ماتم ب منشی صادق به سمت من دوید و در حالیکه سعی میکرد با زور بازویش من را که مثل مجسمه ای به

من که به مشا گفتم اقای جهانشاهی امروز وقت ندارند حتما باید "بود از اتاق صادق بیرون کند با حرص گفت:

 "خودتان با چشم خودتان میدیدد تا باورتان بشود؟

پزشک انشما باید دند"در حالی که سعی میکردم بازوی خانم کسایی را از دستم جدا کنم رو کردم به شما و پرسیدم:

 "باشید نه؟

 "این زن فالگیر است یا کف بین؟"شما حیرت زده رو به صادق کردید و پرسیدید:

 "من بدبخت احمقی هستم مثل شما ...درست یکی مثل مثل شما"یادتان هست چه جوابی به شما دادم؟به شما گفتم:

بلوا راه انداختن به سمت تلفن دوید و در ان وقت صادق برای اینکه بیشتر از این دهانم را باز نکنم شروع کرد به 

شما که عرضه مدیریت کردن و رتق و فتق امور یک شرکت "حالیکه شماره میگرفت رو به خانم کسایی بلند داد زد:

را ندارید بیجا میکنید مسئولیت قبول میکنید....یا این زن را همین االن از این اتاق بیرون کنید یا از فردا سرکار 

 "نیایید

شک در چشمانم جمع شد و از گوشه ی چشمانم شروع کرد به چکیدن خانم کسایی جلوی پایم زانو زده بود و ا

 "؟227پلیس "داشت التماسم میکردم زانوهایم شروع کرد به لرزید صادق با لحن عصبی گفت:

و در حالیکه به سمت من دستم از کنار چهارجوب در لیز خورد و روی زمین افتادم شما هراسان از جایتان بلند شدید 

 "وای صادق....غش کرد...."میدویدید گفتید:
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یادتان هست صادق چهکار کرد؟...بازویتان را گرفت و در حالیکه با احترام تا دم در خروجی همراهی تان میکرد 

 "کنم...شیما جان....عزیزم تو برگرد سرکارت....ممن خودم میدانم با این زنیکه ی فالگیر مزاحم چی کار "گفت:

گناه دارد صادق جان ...اذیتش نکن....به جایلیس بازی چند هزار تومانی کف دستش بگذار "شما با دلسوزی گفتید :

 "خودش میرود

مهایی من حالم از اد"اما صادق در شرکت را باز کرد و در حالیکه با نفرتی امیخته به تحقیر به من نگاه میکرد گفت:

سو استفاده میکنند به هم میخورد این زن بدجوری پررو شده و پایش را از گلیمش  که از احترام و توجه دیگران

 "درازتر کرده...اگر همین امشب تکلیفم را با او یکسره نکنم مجبور میشوم یک عمر خرش بشوم و به او کولی بدهم 

سختی  دت بغض بهصدای اژیر ماشین پلیس که بلند شد شما رفتید و صادق برگشت پشت میزش در حالیکه از ش

من مریضم صادق...تومور بدخیم وسط تخمدان چپم هست که باید هرچه زود "میتوانستم حرف بزنم به زحمت گفتم:

عملش کنم ...فردا وقت جراحی دارم...اما بدون رضای همسر محال است عملم کنند ...التماست میکنم صادق ...فردا 

ا امضا کن....به خدا قول میدهم بابت هزینه ی عملم حتی یه شاهی هم همراه من بیا بیمارستان و زیر برگه ی عملم ر

 "از تو نگیرند...تو فقط بیا و زیر برگه را امضا کن به خدا میسپارم حتی وقت جان دادنم هم خبرت نکنند

ه خدا صادق ب"در اتاق باز شد و مامور پلیس در استانه در ایستاد همچنانکه کف زمین زانو زده بودم بیوقفه ادامه دادم

جانم در خطر است چرا نمیفهمی؟مرگ در یک قدمی من ایستاده و انتظارم را میکشد همین حاال هم برای عمل دیر 

شده...فردا از امروز هم دیرتر خواهد شد...زمان برای من حیاتی است...ثانیه ها برایم حکم طال را دارد...مرا 

 "ملم رضایت بده....نمیخواهی،نخواه...به درک...الاقل بیا برای ع

صادق در حالی که از دیدن هیکل مچاله شده و شنیدن التماس های من صورتش میخندید رو کرد به مامور پلیس و 

مگر امده ای تماشا خانه مرد حسابی؟....نمیبینی این بی سرو پا چه معرکه ای به راه انداخته؟من اینجا ابرو "گفت:

 "یزی نکرده...دارم...بجنب تا بیشتر از این ابرور

 

 

میشود بفرمایید چه مشکلی دارید تا من هم بفهمم دقیقا "مامور پلیس در حالیکه با ترحم به من نگاه میکرد گفت:

 "وظیفه ی من چیست؟

وظیفه ی تو دقیقا این است که این ولگرد را از محل کار من بیرون "صادق در حالیکه بادی به غبغب میانداخت گفت:

 "ود؟کنی...مفهوم ب

صورت جلسه ی من باید کامل باشد شما بفرمایید جرم این خانم چیست تا من "مامور بیانکه از کوره در برود گفت:

 "هم بفهمم چرا باید این خانم را که ادعا میکند همسر شماست از اینجا بیرون کنم

ن هجوم میاور با فریاد رنگ صورت صادق دوباره قرمز شد ...از جایش بلند شدو درحالیکه با خشم به سمت م

اسم خودشان را گذاشته اند حافظ جان و مال و ابروی مردم..اما خبرشان که میکنی قصه ی حسن کچل را "گفت:

برایش نگویی قدم از قدم برنمیدارند مرد حسابی خودت چشم نداری ببین این زن چه بلوایی در محل کسب من راه 

 "م تا تو بتوانی ان سیاهه ی لعنتی ات را پر کنی؟انداخته؟حتما من باید یک ساعت سخنرانی کن

دست صادق که به بازویم خورد چشمانم را بستم و از ته دل ارزو کردم که همان دم بمیرم و انی دیگر را نبین مرد 

 "چه کار میکنید اقا؟اقا؟اقا؟"پلیس بلند گفت:
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دای کشده شدن هیکل درهم شکسته ام با صدای بیفایده بود بیروی عجیبی مرا از جا بلند کرد و روی زمین کشد...ص

قدم های صادق در هم میپیچید ...از الی چشمان نیمه بسته ام کفشهای براق و مارکدار صادق را میدیدم که به موازات 

 "تو سیاه ات را بنویس لعنتی"هیکل من قدم بر میداشت و صدایش در گوشم میپیچید که با فریاد میگفت:

ند شد سرم گیج رفت و چشمان نیمه بسته ام به کلی بسته شد.لزومی هم نداشت هوشیار بمانم و صدای قژقژدر که بل

 اگاه تا بفهمم که مثل یک گونی زباله از شرکت صادق بیرون انداخته شده ام

 50فصل

 ر خودمقهر کردن دردی از من دوا نمیکرد..قرار نبود من به تبعیت از صادق به جانم رحم نکنم و با دست خودم گو

را بکنم...من از زندگی خسته و سرخورده و ناامید شده بودم اما نمیخواستم مثل ادمهای صعیف زندگی ام را هم به 

مرگ ببازم اگر صادق با زبان خوش راضی نمیشد زیر برگه ی عملم را امضا کند من چاره ای نداشتم جز اینکه 

به همه چیز اعتراف کنم..میتوانستیم با هم معامله  مجبورش کنم برای همین تصمیم گرفتم بروم پیش روشنک و

کنیم او رضایت صادق را برای عمل من میگرفت من هم در عوض رضایت میدادم بیهیچ طمعی از زندگی او و صادق 

برای همیشه بیرون بروم...البته خودم خوب میدانستم که بدون قول و قرار هم صادق دیگر به زندگی با من رضایت 

 اما چه لزومی داشت که روشنگ همه چیز را بفهمد میشد کاری کرد که تا دعاگوی من باقی بماند نخواهد داد

اینطوری شد که شال و کاله کردم و رفتم خانه ی روشنک...رفتم فرمانیه و ایستادم جلوی ان برج کذایی و خیره شدم 

 به ان پنت هاوس لهنتی چرند؟

ی کوچه...برج سر به فلک کشیده...پنت هاوس به خواب رفته و حتی همه چیز مثل کابوس سایه و محو بود..نما

 اسمان باالی سر ان هم مه گرفته بود ..انگار هیچ چیز مربوط به زمان و مکان حال نبود

 "با کسی کار داشتید خانم؟"پیرمرد دربان مودبانه گفت:

تی پیرمرد دربان هم ان پیرمردی نبود که بار سرم را از اسمان به زمین دوختم و به پیر مرد روبه رویم نگاه کردم ح

 قبل راپرت مرا به صادق داده بود و چنان ابروریزی به راه انداخته بود

 "من امده ام خانم جهانشاهی را ببینم هستند که؟"با ارامش گفتم:

نسور دکمه ی اسا جوابی ندادم"پرستارید نه؟"نگهبان در حالیکه محترمانه مرا به سمت داخل راهنمایی میکرد گفت:

امروز از صبح الاقل ده نفری امده اند اما خانم خیلی سختگیرند...خوب حق هم دارند...زمانه "را فشار داد و گفت:

 "بدی شده...به هرکسی نمیشود اعتماد کرد

ه با لیکسرم را به عالمت تایید تکان دادم در اسانسور باز شد و نگهبان همراه من از اسانسور پیاده شد بعد در حا

میبینی؟پولدار جماعت کلون در خانه شان هم با بقیه "انکشت اعداد روی زنگ را شماره گیری میکرد با لبخند گفت:

 "توفیر دارد

 "بله؟"پوزخند تلخی روی لبهایم نقش پست و صدایی از پشت ایفون گفت:

 جوابی نیامد اما"ی اسخدام امده اند...برا"نگهبان در حالیکه جلوی چشمی زنگ خبردار می ایستاد مودبانه جواب داد:

 در باز شد 

خدا کند شما را استخدام کند...به نظر من پیرمرد که "نگهبان در حالیکه پشت به من به سمت اسانسور میرفت گفت:

 "شما از بقیه خیلی ادم حسابی ترید
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را باز میکردم از الی در نیمه  پوزخند نلخی روی لبهایم نقش بست..سرم را چرخاندم و در حالیکه با احتیاط در

گشوده به تصویری خیره شدم که برای دومین بار بود ان را میدیدم میخواستم قدم از قدم بردارم اما 

نمیتوانستم....پاهایم چنان سنگین شده بودند که انگار انها به سنگ بسته شده اند در ان شرایط من حتی قدرت 

ویر ذهنی من از روشنک همان چیزی بود که صادق برایم ساخته تجسم یک لحظه بعد را هم نداشتم ...تص

 بودتصویری که من از صحت و سقم ان هیچ اطالعی نداشتم

یک ان تصمیم گرفتم برگردم که صدای تق تق مداومی در سکوت خانه پیچید اول فکر کردم صدای پاشنه کفش 

نین ریتم ناموزونی را مینوازد اما کمی که های روشنک است که در برخورد با سنگ های ایتالیایی کف زمین چ

گذشت متوجه تک نته بودن صدا شدم نه این نمیتوانست صدای پای کسی باشد ...صدای پای انسان دو نته بود 

 ...راست ...چپ...راست...چپ...اما صدایی که من میشنیدم فقط یک نت داشت راست؟یا چپ؟

که پیرزن عصا به دست در قاب چشمانم جان گرفت و نگاه سردش را و ذهنم هنوز درگیر حل و فصل معما بود وقتی 

 دوخت به من

سالم...من گلی نبوی هستم...میخواستم اگر مقدور باشد خانم "همچنانکه به عصای پیرزن ماتم برده بود گفتم:

 "جهانشاهی را ببینم

 "مایید...خواهش میکنم....من جهانشاهی هستموووبفر"پیرزن در حالیکه روی مبل کنار سالن مینشست گفت:

 "شرمنده به جا نیاوردم"در حالیکه به وضوح جا خورده بودم با لحن مودبانه تری گفتم:

 "چرا نمیشینی دختر جان؟؟"پیرزن دوباره گفت:

 روی نزدیک ترین مبل نشستم

 "پسیار خوب شما شروع میکنید یا من شروع کنم؟"پیرزن گفت:

 زن نگاه کردمسرم را باال کردم و به پیر 

بسیار خوب....من شروع میکنم...ببین دختر حان شرایط کار در این جا بسیار سخت و سنگین است "پیرزن ادامه داد:

ساعته....و همه ی اینهایی که گفتم...در  24اشپزی ...نظافت...مهمان داری و باالخره پرستاری از من...ان هم به شکل 

 "طیلمجموع یعنی اینکه بخور بخواب...تع

ببخشید خانم...اما مثل اینکه سو تفاهمی پیش امده...من پرستار نیستم..روانشناسم..امده بودم "معذب جواب دادم:

 "اینجا تا خانم جهانشاهی را ببینم..البته خانمن جهانشاهی کوچک را ...خانم روشنگ جهانشاهی را...

 "چه کسی را؟"میشد گفت:اخمهای پیرزن در هم کشیده شد در حالیکه روی مبل جابه جا 

 "خانم روشنگ جهانشاهی..همسر اقای صادق جهانشاهی را"شمرده گفتم:

پیرزن به پشتی مبل تکیه داد هیکل تکیده اش روی مبل به ان عظمت مثل یک تکه پارچه ی مچاله شده به نظر 

ی ته را دید عاقبت نفس بلندمیرسید اما البه الی صورت چروکیده اش هنوز هم میشد ردی از زیبایی و جذابیت گذش

 "اما دختر جان...ما اینجا چنین کسی را نداریم"کشید و شمرده گفت:

 "چنین کسی ایجا ندارید؟یعنی چه؟"حیرت زده گفتم:

 پیرزن با بیتفاوتی شانه هایش را باال انداخت
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خشید توجه منظورم بشوید بببسیار خوب...شاید باید جمله بندی ام را عوض کنم تا شما م"با صدای بلندتری گفتم:

خانم جهانشاهی بزرگ من امده ام اینجا تا همسر اقای جهانشاهی را ببینم...اسمش هرچی که هست باشد مهم نیست 

 "مهم فقط ای است که همسر اقای صادق جهانشاهی باشد حاال متوجه شدید؟

 "چنین کسی را نداریم فرقی نمیکند چه روشنک چه غیره روشنک ما اینجا"پیرزن با خونسردی گفت:

ببینید خانم بزرگ میدانم که بدموقع امده ام صادق به "در حالیکه سعی میکردم خوددار باشم با لحن ارامتری گفتم:

من گفته که روشنک به خاطر نازایی دچار افسردگی شدید شده و حال و حوصله ی درست حسابی ندارد اما در حال 

شنک بزرگتر است هرطوری هم که حساب کنید جان ادمیزاد از هز چیزی حاضر مشکل من به مراتب از مشکل رو

 "در این دنیا باارزش تر است

 پیرزن جوابی نداد

سرم را باال کردم و از همانجایی که نشسته بودم به طبقات باال و به اتاق ها نگاه کردم نمیدانم چرا احساسی به من 

لند این خانه از روزنه ی یکی از سوراخ سنبه های این قلعه ی سح میگفت که روشنک جایی پشت یکی از دیوار های ب

نک روش"رامیز به من چشم دوخته و صدایم را میشنود برای همین در حالیمه ازجایم بلند میشدم بلندتر فریاد زد:

ان نصدایی نیامد پیرزن همچ"روشنک کجایی؟اگر صدایم را میشنوی از غارت بیا بیورن و بگذار با هم حرف بزنیم

 در سکوت به سنگفرش های کف زمین خیره شده بود

میدانم که در حقت بدی کرده ام قبول دارم که به چیزی که مال من نبوده دست درازی کرده اما "بلند تر فریاد زدم:

صادق سهم من نبود اما من به ان نظر کردم و برای داشتنش طمع کردم میدانم که بد کرده اما بیا ببیت بابات 

هم ب چه روزی افتاده ام؟روشنک حان بیا ...من امده ام به پایت بیفتم و التماست کنم که ببخشیم..امده ام جانم اشتبا

را از تو گدایی کنم و به عوضش این طو عذاب را برای همیشه از گردنم باز کنم...روشنک جان بیا بیرون و خودت را 

 "اور بوده تو دیگر بیشتر از این عذابم ندهنشانم بده...زندگی با صادق به قدر کافی برایم عذاب 

 حاال روی زمین افتاده بودم و سرگشته بر سنگهای کف زمین بلند بلند و های های گریه میکردم

 کسی اینجا نیست"پیزرن به زحمت از جایش بلند شد و در حالیکه من را از زمین بلند میکرد با دلسوزی گفت:

 "ی این خانه ی درندشتمدخترجان...به خدا من تنهای زندان

دروغ میگویید...دروغ میگویید ...روشنک خواب است و شما نمیخواهید بیدارش کنید فکر میکنید "بهت زده گفتم:

نمیدانم چقدر خواب سنگین است؟فکر میکندی خبر ندارم که ان قرصهای لعنتی چنان بیهوشش میکند که حتی 

ا نمیترسید خانن؟من جانم در خطر است و روشنک اخرین امید من صدای طبل هم نمیتواند بیدارش کند؟چرا از خد

صدای زجه هایم لحظه به لحظه بلندتر میشد و صورتم "است چرا امیدم را ناامید میکنید؟چرا نمیفهمید چه میگویم؟

 چنان از اشک خیس شده بود که انگار از زیر باران امده ام

ختر برو همه جا را بگرد د"لیکه روی ان مینشست با ارامش گفت:پیرزن لنگان لنگان به سمت مبل برگشت و در حا

جان برو ....و همه جا را خوب بگرد من همین جا منتظرت میمانم اگر روشنکی در کار نیست برگرد همیجا تا 

 "حرفهایم را بشنوی ان موقع شاید من هم بتوانم کمکت کنم

باشد دوان دوان از پله ها باال رفتم جای اتاق خواب روشنک  از جایم بلند شدم و مثل پرنده ای که از قفس رها شده

خوب در حافظه ام مانده بود مگر میشد چیزی را از یاد ببرم که شبهای زیادی از اندیشیدن به ان اشک ریخته بودم و 
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از تجسم تک تک زوایای ان اه کشیده بودم؟تخت روشنک کابوس های شبانه ی من بود مگر میتوانستم فراموشش 

 کنم؟

به پشت در اتاق خواب که رسیدم نفسم برده بود ..ایستادم و صبر کردم تا نفس به سینه ام باز گردد در اتاق نیمه باز 

بود..با کف دست اما محکم ام را گشودم ...دستگیره بلند و صالیی ان به ارنجم خورد و دلم از درد ضعف رفت...در 

 ر تخت خالی روشنک و صادق در نی نی چشمانم نقش بستبیصدا و ارام پیش چشمانم گشوده شد و تصوی

من قدم از قدم بر نمیداشتم اما مردم چشمانم هراسان و بیوقفه به گوشه گوشه ی اتاق سرک میکشید و به امید یافتن 

 روشنک از هیچ روزنی نمیگذشت

قه ها و ساعت ها نه فقط اتاق عاقبت چشمانم خسته شدند اما پاهایم نه اخر من نه یک دقیقه و یک ساعت بلکه دقی

خواب بلکه همه ی اتاق ها و راهروها و تراس ها را حتی پشت پرده ها و داخل توالت و حمام ها را به امید پیدا کردن 

روشنک گشتم ...من به هر روزنه و هر گوشه ای سرک کشیدم اما...هیچ جا در هیچ کجای خانه اثری از روشنک 

 از هیچ زن جوان دیگر نه یک دست لباس و نه حتی یک قاب عکس کوچکندیدم...نه از روشنک و نه 

 عاقبت درمانده و مستاصل روی پله ها ولو شدم و سر در گریبان بلند بلند گریستم

 پیرزن به سختی و هن هن کنان از پله ها باال امد و کنارم روی اخرین پله سنگی نشست

دالنه همیشه روشنک برنده بود و من بازنده...من همیشه یا دیر در این بازی ناعا"همچنان که میگریستم گفتم:

 "میرسیدم یا بیموقع

 "تو نه دیر رسیدی نه بیموقع"پیرزن با صدای اهسته ای گفت :

ف پیرزن با تاس"رفته دوبی نه؟"سرم را روی زانوهایم بلند کردم و در حالیکه به سمت پیرزن میچرخیدم گفتم:

حق با شماست زندگی در دبی اصال با کالس نیست برای روشنک اسپانیا مناسب تر "گفتم:سرش را تکان داد بیوقفه 

 "است

پوزخند تلخی روی لبهای پیرزن نقش بست در حالی که به نرده های طالیی پشت سرش تکیه میداد دستانم را در 

 زنان و دخترانی که قربانیشرمنده ام دخترجان شرمنده ی تو....و تمام "دستان چروکیده اش گرفت و با بغض گفت:

 "صادق شدید...و شرمنده و رو سیاه خدایی که جز شرمندگی و رو سیاهی چیزی برایش ندارم

سرم را چرخاندم و حیرت زده به پیرزن خیره شدم معنی جمالت و کلمات پیرزن ساده بود اما معنی حرفهایش اصال 

ان و دختران؟اینهایی که میگویی یعنی چه؟.میشود واضح تر قربانی؟!....زن"برای من قابل درک نبود به سختی گفتم:

 "حرف بزنید تا من هم بفهمم؟

تو اولین کسی نیستی که بابت انچه صادق با او کرده پیش چشمانم "پیرزن سرش را بین دستانش گرفت و گفت:

تن و خواهش.حتی به گف صجه میزنی و اشک میریزی و التماس میکنی من به شنیدن صدای هق هق و ناله....به التماس

جمله ی شرمنده ام و رسیاه عادت کرده ام...من نه امروز بلکه روزی هزار بار گذشته ی خودم و صادق را مرور 

 "میکنم و سعی میکنم فراموش کنم که مقصر این ماجرا چه کسی بود و اه رفتار صادق دامن چه کسی را میگیرد؟

مانده بودم و احساس ادمی را داشتم که زیر سقف چوبی ایستاده که همچنان سردرگم و پریشان به پیرزن خیره 

 صدای چرق و چروق در هم شکستن الوارش را میشنود

صادق ان قدر ها هم که تو و دیگران فکر میکندی مقصر نیست ....او قربانی کردن و قربانی شدن "پیرزن اداکه داد:

ساله بود درست زمانیکه مفهوم خوب و بد و  5سر بچه ی سال پیش یاد گرفت یعنی وقتی که فقط یک پ 50را از 
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زشت و زیبا را میفهمید مهربان بودن و مهربانی کردن را یاد میگرفت ...به صادق در کمال معصومیت طلم شد....حاال 

 "او هم یاد گرفته ظلم کند بی انکه به معصومیت کسی رحم کند....

 همچنانکه میلرزیدم به پیرزن ماتم برده بود

ختر بلند شو د"پیرزن دستهایش را به لبه ی نرده ها گرفته و در حالی که به سختی از جایش بلند میشد گفت:

جان..بلند شو برو دنبال زندگیت ....اینجا روشنکی در کار نیست...صادق زن و فرزندی ندارد...کس و کاری هم....تنها 

 کش خطاها و اشتباهات اوست و سپر بالیش!قوم و خویش او نمن....عمه ی پیری که یک عمر است جوور

صادق اگر عرضه ی زن گرفتن داشت و میتوانست به کسی دل ببند که حال و روزش این نبود...مرد بودن و "

 "مسئولیت داشتن لیاقت میخواهد عرضه صادق کفاف این کارها را نمیدهد!

 "ی او...گلی نبوی...مشاور و روانشناس بالینی...اما من زن صادق هستم...زن رسمی...شرعی و قانون"به زحمت گفتم:

دست پیرزن از گوشه ی نرده ها لیز خورد و روی پله ها افتاد هراسان نیم خیز شدم و هیکل نحیف پیرزن را وسط 

هوا و زمین قاپیدم پیرزن همچنانکه لق میخورد برگشت و حیرت زده به من نگاه کرد حاال نوبت او بود که چیزهایی 

 و که در باورش نمیگنجیدبشنود 

 "تو چی گفتی؟"با لکنت گفت:

من زن صادق هستم...زن رسمی و شرعی و قانونی او...ما نزدیک به یک سال و نیم است که "شمرده تکرار کردم :

 ازدواج کرده ایم ازدواج ما ثبت دفتری و رسمی شده و عقدنامه مان هنوز هم توی دفترخانه باقی مانده

از الی دستان من بیرون کشیدو دوباره لب پله نشست چنان در خودش مچاله شده بود که انگار  پیرزن بدنش را

وقتی من با صادق اشنا شدم صادق به من گفت که همسردی دارد به "کودکی است که سر در گریبان برده ادامه دادم:

تا به حال افسردگی زنش فکری  اسم روشنک زیبا و تحصیلکرده اما روانپریش و افسرده ...امده بود مطب پیش من

کند میگفت نازایی روشنک روزگارش را سیاه کرده و زنگ خوشبختی را از خاطرشان برده امده بود از من راهکار 

 "بگیرد برای اصالح زندگی اش

 راستش را بخواهی خودم هم درست نفهمیدم که دقیقا چه شد و چه بر سرم امد ....اما ناگهان چشم باز کردم دیدم"

صادق افتاده وسط زندگیم...من زن دوم صادق شدم و قول دادم که تا ابد اسمی از روشنک نیاورم و بساط ارامش 

زندگی او و صادق را به هم نزنم....صادق هم در مقابل قول داد که مساوات را میان ما رعایت کند و نگذارد حقی از 

گی کردیم اما صادق هیچوقت نتوانست به قولش عمل هیچکداممان ضایع شود ما روزها و ماهها به این شکل زند

کند...من همیشه فرع بودم و روشنک اصل...من همیشه در حاشیه بودم و روشنک در سر فصل....خوب میفهمیدم که 

همه زندگی ام شده سایه ...اما درست نمیدانستم که من سایه ی بالین روشنک شده ام یا اوست که سایه ایست بر 

 "بالین من؟

صادق همیشه روشنک را بیشتر از من دوست "یرزن همچنان حیرت زده به من ماتش برده بود به زحمت گفتم:پ

داشت ...همیشه میگفت که در هر شرایط و هر وضعیتی این روشنک است که اولویت زندگی اوست برای همین وقتی 

روشنک خوب شده و صادق را برگردانده به ناگهانی و بیمقدمه بیگناه و به جرم ناکرده از چشم او افتادم فکر کردم 

 زندگی گذشته...حتی با خودم فکر کردم شاید روشنک باردار شده که صادق اینطور ناگهانی یم شبه زیر و رو شده
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اما بعدش از زبانش زمزمه هایی شنیدک که اولش فکر میکردم محض شوخی و بازارگرمی است ولی کمکم با چشم "

ه در باورم نمیگنجید...صادق داشت سر من هم هوو میاورد...داشت من را هم با کس خودم چیزهایی را دیدم ک

 "دیگری عوض میکرد صادق داشت روی من و روشنک با همم قلم میکشید

دق.برادر پدر صا"لبخند تلخی روی لبهای پیرزن نقش بست و چشمانش پر از نم اشک شد در حالیکه میلرزید گفت:

ین که لنگه نداشت...مومن بود و ابرو دار و خوش روزی..دست به خاکستر میزد طال من بود...مرد خوب و نازن

میشد...زن برادرم سوسن هم زن بدی نبود....زیبا بود و نجیب و اصل و نسب دار ان وقت ها که زن تحصیلکرده کم 

...برای گرفته بودپیدا میشد سوسن خانم دیپلم داشت بچه سال نبود که زن برادرم شد تصدیق کالس شمش را هم 

همین وقتی قرار شد زن مراد بشود با خودش کلی شرط و شروط داشت..ان موقع از این رسم و رسوم ها نبود...مردم 

دخترشان را بیمنت میدادند و خدا را هم شکر میکردند کسی برای دختر به شوهر دادن شرط نمیگذاشت اما سوسن 

د و اگر شد درسش را بخواند...همه بزرگتر ها حورفهایش را شنیدند اما خانم شرط کرد که حاال حاال ها بچه دار نشو

 کسی محلش نگذاشت...سرها تکان داده شد و خطبه خوانده شد و سوسن شد زن برادر ما

نمیدانم از بیسوادی و بیعرضگی بود یا از دست تقدیر که به سال نرسیده شکم سوسن خانم جلو امد و باردار شد "

سر از پا نمیشناخت اما قیافه ی سوسن خانم دیدن داشت...خودش را به در و دیوار زد تا بچه را  برادرم از شادی

بیندازد اما عمر صادق به دنیا بود عاقبت هم عصر یک روز سرد زمستانی پا به این دنیای لعنتی گذاشت همه جا 

سن خانم یا هیچ نقل و شیرینی اسپند دود کردند و اذان گفتند و نقل و شیرینی خش کدند..اما غصه صورت سو

کمرنگ نشد چند ماه که گذشت و صادق به تاتی تاتی کردن افتاددیگر اشک چشمان سوسن خانم تمامی نداشت بچه 

داری سخت بود و وقتگیر و طاقت فرسا در عین حال شیرین و دلچسب و گوارا اما حال و هوای سوسن خانمصال ال و 

 هوای بچه داری کردن نبود

حال و هوای خودش را داشت با همه زنان اطرافیاشفرق میکرد سوسن دوست داشت یک زن ویژه باشد سوسن "

..زنی که مثل و مانند نداشته باشد سر پیری عمرش را تلف نشده نبیند اوالی غر میزد و بداخالقی میکرد و بهانه 

ساله شد سوسن  2ازد صادق که میگرفت اما کمی که گذشت یادگرفت که با شرایط موجود بسازد و به زندگی نب

خانم دوباره شروع کرد به درس خواندن به سال نکشیده بو که دوباره سر از پشت میز و نیمکت دراورد همه تعجب 

کرده بودند اخر ان وقت ها که مثل اال نبود...نهایت درس خواندن دختر ها کالس هفت بود و کارشان هم شوهرداری 

ه!برای همین وقتی سوسن خانم با ان سن و سال و با وجود شوهر و بچه دوباره رفت و چه داری اشپزی و نظافت خان

 نشست پشست میز و نیمکت و سردراورد از الج و مدرسه...حرف و حدیثها شروع شد

غذای حاج مراد به جای پیاله ی ابگوشت و دیس پلو و خورشت شده بود نان و پنیر و ماست و پیازچه و عصرانه اش "

 ی تازه به تازه ی مردم کوچه و زیرگذر بازارچه!پچ پچ ها

حرف و حدیث ها زیاد بود اما برادرم عاقل تر از ان بود که زندگی اش بشود قربانی یک مشت حرفهای خاله زنکی "

حاج مراد عاشق سوسن خانم بود...نه از این عاشق های الکی حاج مراد جانش بود و سوسن خانم و صادق من در تمام 

 دی را به با معرفتی و بامحبتی حاج مراد ندیدم...اینطور شیفته و دلباخته!عمرم مر

ساله شده بود که دوباره پچ پچ ها شروع شد...اما این بار موضوع پچ پچ ها فرق میکرد نمیدانم میدانی  4صادق تازه "

وب است اما از قدیم گفته یا نه ولی یک کالغ چهل کالغ کردن و راست و دورغ را به هم بافتن از عادت مردمان جن
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اند تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها برای همین دلم طاقت نیاورد و عاقبت یک روز شال و کاله کردم و رفتم 

 حجره ی برادرم

در را که باز کردم حاج مراد اصال ملتفت نشد...کف حجره نشسته بود و ظاهرا داشت با صادق یک قل دو قل بازی "

 سش جای دیگری بود و رنگ به رو نداشتمیکرد...اما حوا

 از همان دم در گفتم:سالم داداش...."

سرش را باال کرد و با دیدن من به احترامم برخاست گفتم:خانه است که راهمان نیمدهای...اینجا چی اینجا هم "

 جایمان هست یا بازهم درس سوسن خانم را بهانه میکنی؟

الیکه چهارپایه چوبی را گوشه دکان میگذاشت گفت:بیا تو خواهر...زخم زبان شرمنده سرش را پایین انداخت و درح"

 نزنخودت هم خوب میدانی که قدم تو همیشه روی چشم من و سوسن است!

چادرم را دور کمرم گرفتم و روی چهارپایه نشستم حاج مراد گفت چای تازه دم است...چند دقیقه صبر کنی با یه "

 ردماستکان چای خدمتتون برمیگ

 رو ترش کردم و گفتم:چای نمیخواهم اهی...اما این بچه را جایی بفرست تا بتوانیم دو کلمه اختالط کنیم"

حاج مراد حرفی نزد...صادق را بغل کرد و از حجره بیرون رفت یه دقیقه نرسیده بود که برگشت و نشست پشت "

 خواهر؟ دخل و با همان حال زار و نزار گفت:خوب چه عجب از این طرف ها

 رک و بیپرده رفتم سر اصل مطلب ...گفتم:پچ پچ های جدید میشنوم اخی....باز چه خبر شده؟"

رنگش سرخ شد اما بیتعارف گفت:این که چیز جدیدی نیست...یک عمر است مردم میگویندو ما میشنویم حسادت "

 ودش را نداشتهمردم قصه ی تازه ای نیست...تا دنیا دنیا بوده هیچ کس شد دیدن بهتر از خ

نگذاشتم نفس تازه کند...بیرودربایستی گفتم:اگر غصه همان قصه ی قدیمی است پس چرا تو بغض کرده ای و "

 رنگت مثل زردچوبه زرد شده؟

 )چانه اش لرزید(

دوباره گفتم:من خواهرت هستم مراد...هم پوست و گوشت و خون خودت....اگر دردی هست به من بگو شاید "

مارش کنم هرچه باشد من هم زن هستم و رگ و خواب زن ها را بهتر از تو میدانم دهن باز کن و حرف توانستم تی

 بزن...بگذار اگر گره ی کوری هست خودمان بازش کنیم تا زیر چنگ و دندان غریبه ها نیفتد

 ی مادریش سوسن هوای فرنگ رفتن به سرش...دیگر هیچ چیز جلو دارش نیست نه من نه عاطفه"حاج مراد گفت:

بیچاره برادرم همیچ وقت مثل ان روز مستاصل ندیده بودمش...به عقل ناقصم رسید و گفتم:پولش را از کجا "

میخواهد بیاورد؟فرنگ رفتن و درس خواندن پول میخواهد...اگر چنته اش خالی بماند هوای سیر و سفر از سرش می 

 افتد

را دولت میدهد...سوسن هیچ احتیاجی به پول من ندارد.....نه  حاج مراد گفت:چه ساده ای خواهر...خرج تحصیلش"

 به پول من نیاز دارد نه به اجازه ام

ما نکشید که سوسن بیخبر رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد...انگار نه انگار که شوهری  7همین هم شد به "

 داشته و بچه ای و خانه ای که چشم به راه خانم خانه است

د که حاج مراد صادق را گرفته و سوسن با طالق نامه اش رفته اما این ها همه حرف بود...حاج مراد همه فکر کردن"

ادم زن طالق دادن نبود...طالق دادن سوسن در طاقت حاج مراد نبود ...چطور میتوانست اسم زنی را از شناسنامه اش 
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ی ر برگشتنش میبینی؟صادق اینطورخط بزند که هرشب تنگ غروب یک چهارپایه میگذاشت و مینشست به انتظا

بزرگ شد ...کنار چهارپایه ی پدرش در انتظار زنی که شوهر و بچه اش را مثل یک علف هرز رها کرد و رفت دنبال 

ارزو هایش ان وقت صدای گریه ی شبانه پدرش شد الالیی کنار گهواره ی کودکی اش صادق ذره ذره بزرگ شد با 

 و اب شدن شمع وجود یک مرد در انتظرا زنشنفرتی به بزرگی دره دره سوخت 

قلب صادق هرگز طعم مهربانی و از خود گدشتگی یک زن را نچشید وقتی حاج مراد حتی چشم به در دوخته از دنیا "

رفت با این حساب نمشود از صادق توقع دل رحمی و انصاف داشت از صادقی که دست پرورده ی نفرت است..نفرتی 

رام ارام و بیصدا ریشه یعاطفه اش را جوید و چیزی از ان باقی نگذاشت جز یک بی صفت کر که مثل موریانه ا

پست!....بیصفت پستی که ا زتمام زنان و دختران اطرافش بیزار است...گناهکار و بیگناهش فرقی نمیکند...هر زنی که 

 "دت شود و به خاک سیاه بنشینزیبا باشد و تحصیلکرده و موفق زنی است مثل مادرش که باید به جای مادرش مجازا

 "معنی این حرفها این است که من تنها زن صادق نیستم؟"در حالیکه به سختی اب دهانم را قورت میدادم گفتم:

به اینکه تو تنها زنی نیستی که در دام صادق افتاده و قربانی جفا و بیمهری صادق شده "پیرزت ماتم زده گفت:

ام از انهایی که قبال دیدم زن شرعی و رسمی او بوده باشد درد صادق این است که مطمئنم اما فکر نمیکنم هیچ کد

دیگر نمیتواند به هیچ زنی اعتماد کند اینکه چطور به تو اعتماد کرده و اسمش را گذاشته کنار اسمت جای تعجب 

 "دارد!

ت که از محبت و عزت و اما من که به او بد نکردم؟خدا شاهد اس"در حالیکه با دست روی سرم میزدم گفتم:

احترام..از عشق و وفاداری و از خودگذشتگی....چیزی برایش کم نگذاشتم من حتی به یک دینار از ثروت او طمع 

نکردم...هرچه دلش خواست از من گرفت اما من هرگز از او چیزی طلب نکردم ..با این همه اینطوری لگدمالم کرد و 

اهش شدم...سنگ زیر پایش شدم...هوای پاک نفسش شدم...غالمش شدم و زیر پایش را هم نگاه نکرد من تکیه گ

 "کنیزی اش را کردم با این همه چشمش را به روی این همه محبتم بست و ناجوانمردانه از کنارم گذشت

 "صادق مریض است دختر جان...به مریض هم که حرجی نیست"پیرزن با بغض گفت:

ناس بودم...مشاور بودم...محقق بودم...چطور نفهمیدم این مرد دروغ به دورغ چه بدتر من مثال روانش"با ضجه گفتم:

میبافد و تحویلم میدهد؟من صادق را یک مرد روشنفکر و قابل اعتماد دیدم چطور نفهمیدم پشت نقاب صورت او 

م اضر شدیک موجود ضعیف پر از عقده پنهان شده است؟من معصومیت و مظلومیت او را چنان باور کردم که حتی ح

همسر دومش بشوم در خفا کنارش زندگی کنم...من ...من احمق چطور نفهمیدم؟روشنکی که او توصیفش را میکند 

فقط حاصل توهم یک ذهن بیمار تسن چطور ندیده و نشناخته به یک مشت حرف اعتماد کردم؟و نفهمیدم ان چه 

یتی خودش و خصوصیات منفی و اخالقی صادق در جالت مشاوره تحویلم میدهد مجموعه ای از نقاط ضعف شخص

 "مادرش است!

اینقدر خودت را ندامت نکن دختر صادق اگر نابغه نباشد قطعا کودن هم نیست او پسر سوسن است "پیرزن گفت:

 "زنی که حاال یکی از بهترین جراحان مغز و اعصاب است

چه کرده بودم که اسیر چنین دامی خدایا این چه سرنوشتی بود که دچارش شدم؟خدایا...من "با گریه گفتم:

 "دشم؟خدایا مرگ نادر بسم نبود که دوباره گرفتار بال شدم؟خدایا ...چرا من؟....چرا من؟

همه ما هر روز و هر ساعت در حال امتحان شدنیم ...برادر محرومم حاج مراد همیشه میگفت "پیرزن ززیر لب گفت:

ی اثبات ایمانشان چنان سخت انتحان میشوند که روزگار بر انها تنگ خداوند در قران میفرماید که همه انسان ها بر
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میشود و ارزوی مرگ میکنند در این حال کسانی که به خدا پناه میبرند به مقام صبر میرسند و رستگار میشوند...ان ها 

.باید ه مصادق بود .. هم که به لقلقه ی زبان مومن اند نعوذباهلل رو بر میگردانند و کافر میشوند برگه ی امتحان تو

صادق گنهاکار زبان باز من سر راه تو سبز میشد تا تو محک بخوری و ازموده شوی ...تا هم به خودت و هم به 

 "خدایت معلوم شود که چند مرده حالجی

ه ا برگصادق نه تنه"سرم را باال کردم و با چشمهای پر از اشک و نفرت به پیرزن نگاه کردم پیرزن با افسوس گفت:

یامتحان تو که برگهی امتحان خیلی ها بود...من هم با صادق محک خوردم...اینکه هر روز و هر شب استغفار میکنم و 

اینطور پیش خدا و بنده ی خدا روسیاه و شرمنده ا یعنی اینکه من هم در این امتحان بازنده ام دل من نه به اندازه ی 

فسوس است...تو فکر میکنی من کم برایش زحمت کشیدم و کمتر از تو که خیلی خیلی بیشتر از تو پر از خسرت و ا

تو محبت به پایش ریختم؟من برایش مادری کردم اما هرگز از او محبت فرزندی ندیدم ...من همه ی عشق مادرانه 

ام را به عوض فرزندی که هرگز نداشتم به پای صادق ریختم اما هیچوقت از این مزرعه چیزی درو نکردم ...حاصل 

 "من از ان همه زحمتی که به پای صادق کشیدم فقط لعن و نفرین مردم شده و استغائه و توبه شبانه ام

چقدر خوار و حقیرم من که ملعبه ی دست "در حالی که از شدت گریه صدا در گلویم میشکست به زحمت گفتم:

ر نسخه اش را برای مردم چنین کسی شدم..چقدر خام و ناپخته بودم که خودم به مرضی دچار شدم که یک عم

نوشتم بعد از یک عمر باید و نباید و اما و اگر...چقدر ساده بازی خوردم و مات شدم خاک بر سرم کنند .......خاک بر 

سرم کنند که بعد از این همه منم من مزدن به روزی افتادم که حتی برای نجات جانم مجبورم به پای چنین ادم کثیفی 

خدایا من همیشه از تو عزتم را واسته بودم چرا مرا اشغال زیرپای چنین ادم رذلی کردی که در بیفتم و التماسش کنم 

 "را باز کند و با یک لگد بیرونم بیاندازد؟

ولش کن دختر جان...دنبال صادق نرو...بیشتر از این خودت را خوار و ذلیل نکن ...تو "پیرزن با شرمندگی گفت:

ش اشک میریزی و التماسش میکنی اخرینش هم نخواهی بود دور و بر صادق پر اولین کسی نیستی که پیش چشمان

است از زنانی که مثل تو ضجه میزنند و به خدا حواله اش میدهند اما صادق ککش هم نمیگزد...میخندد و 

 "عیبی ندارد پدرم هم مادرم را به خدا حواله داد"میگوید:

ی دنبال اخر هم نگفتی برای چ"پایین امدم نرسیده به پله اخر پیرزن پرسید:از جایم بلند شدم و سالنه سالنه از پله ها 

 "زن صادق میگشتی؟

 "میخواستم صادق را راضی کند زیر برگه ی عملم را امضا کند"زیر لب گفتم:

یعنی چی؟یعنی صادق خودش حاضر نیست زیر برگه ی عملت را امضا "پیرزن که گیج شده بود دوباره پرسید 

 "چه عملی ست؟کند؟مگر 

 "بک عمل ساده ی تخمدان که به خاطر احتمال برداشتم تخمدان ها بدون رضایت همسر ممکن نیست"شمرده گفتم:

 "یعنی صادق به خاطر بچه راضی به این عمل نیست؟"پیرزن حیرت زده گفت:

 را بشنود موضوع این استنخیر خانم....او اصال حاضر نشد حرفهایم "پوزخند تلخی روی لبهایم ماسید با غصه گتم:

 "که برای او دیگر مرگ و زندگی من هم مهم نیست

خوش به سعادت سوسن ..افریت و صد مرحبا به زنی که چنین موجودی را به این دنیا "پیرزن سرافکنده گفت:

سخنرانی  متحویل داده است.کاش اینجا بود و میدید و میشنید تا کالهش را باالتر بگذارد...وقتی برای پشت پشت اد
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میکند سرش را باالتر بگیرد من و حاج مراد چیزی برای صادق کم نگذاشتیم...این خودخواهی و بی محبتی سوسن 

 "بود که صادق را اینطور بیصفت کرد

صدای هق هق گریه ی پیرزن دردی از من دوا نمیکرد ...برای همین بیهیچ حرفی در چوبی بزرگ خانه را باز کردم و 

رون خزیدم در اسانسور باز بودو چراغش چشمک میزد...اما من دیگر حتی رغبت نمیکردم پا در از الی ان بی

اسانسوری بگذرم که صادق را سوار میکرد راه پله ها را گرفتم و سرازیر شدم پایین طبقه ها را نشمردم ...پله ها را 

 خورجی رسیده بودمندیدم....انقدر مات زده و سردرگم بودم که وقتی چشم باز کردم جلوی در 

حوصله ی وراجی نگهبان را نداشتم...حوصله ی رانندگی را هم همینطور برای همین از خیابان رد شدم و پای پیاده از 

کنار پیاده رو راه افتادم به سمت خانه درست نمیدانستم کجا میروم معزم شلوغ تر از ان بود که جهت یابی کنم و 

ه من فقط قدرت درک یک چیز را داشتم ...اینکه میخواهم هرچه زودتر از ان برج و موقعیت ها را بفهمم...د ران لحظ

 ان کوچه ی لعنتی بگذرم و به جایی پناه ببرم که بیداری و حماقت و نادانی ام را اینچنین واضح به رخم نکشد

زدیکی های غروب ال نمیدانم چند ساعت و چقدر راه رفتم اما خوب یادم هست که ساعت ها ان قدر راه رفتم که ن

پای پیاده جلوی بیمارستان رسیده بودم سرم را باال کردم و به تابلوی بزرگ بیمارستان نگاه کردم برگهی پذیرش 

دکتر هنوز گوشه ی کیفم بود و کارت اعتباریم هنوز به اندازه ی یک عمل بزرگ و زمان بر موجودی داشت در را باز 

ی گیشه پذیرش ایستادم و کاغذ را به سمت رسپشسن دراز کردم نترسیدم که از کردم و از پله ها باال رفتم ...جلو

اینکه بگویم تنها امده ام و همه مراحل قانونی عمل را طی کردم بدون اینکه از گفتن این حقیقت که به همسرم 

م نشد م ارادسترسی ندارم خجالت بکشم من با سرافراشته مسئولیت مرگ و زندگی خودم را به عهده گرفتم و لحن

 وقتی خواستم بگویم که در این دنیا کسی را جز خودم ندارم

من به دکترم اعتماد کردم و به او اجازه دادم حین عمل برای نجات جانم هرکاری را که الزم میداند انجام دهد...و 

 نترسیدم از اینکه اشتباه کند

دم و در انتظار ساعت عمل خیره شده بو سقف تمام بعد ارام و اسوده چشمهایم را بستم و روی تخت سفید دراز کشی

اشتباهات زندگی ام فکر کردم...قطعا اگر بره هایی مثل من نبودند گرگهایی مثل صادق چشم دریده و دندان تیز 

کرده به هوس دریدن نمی افتادند این امثال من بودیم که به قوم بی سرو پایی مثل صلدق اجازه میدادیم تا لجن مال 

ن رروی عقده های سرباز نکرده ی حقارت و خود کمبینی کودکی و نوجوانی شان مرهم بگذراند و با زیر پا له کردنما

کردنمان احساس خود بزرگ بینی کنند اگر نبود این همه عواطف و احساست لطیف زنانه ایا باز هم ادمی مثل صادق 

کشیدن غرور و جوانی و زندگی اش به عالم و ادم  میتوانست در ادمی با سطح تحصیالت من نفوذ کند و با به ریشخند

 بخندد و دهن کجی کند؟

نه نمیتوانستم بگذارم...این حقارت شایسته ی من نبود...گذشت کردن از انچه صادق بر سرم اورده بود در توان من 

 را جبران کنم ونبود پس چشمهایم را بستم و از خدا خواستم تا جانی دوباره به من ببخشد تا همه ی اشتباهاتم 

 زندگی ام را دوباره از تو بسازم..دوباره و از تو بدون امثال صادق...و خدا خواسته ام را اجابت کرد

زیاد طول نکشید که دوباره توانستم سرپا شوم و مثل یک ادم عادی بیفتم دنبال زندگی ام همین که فهمیدم غده ی 

نوز به دنیا است برایم کافی بود تا به دنبال هدفی بروم که بابن ان توپر تخمدانی ام از نوع خوش خیم بوده و عمرم ه

 عمر دوباره ام را از خدا طلب کرده بودم ان وقت اولین جایی که امدم این جا بود
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و حاال امده ام و نشسته ام همانجایی که روزگاری نه چندان دور دامگاه من بودو روبروی تویی که طعمه ی بعدی این 

 لکه نه به خاطر من که به خاطر خودت کمکم کنیدامی...تا ب

 بخش سوم

 فصل یک

شیما در حالیکه سرش را روی زانوهایش گذاشته بود و بلند بلند گریه میکرد با ناله گفت:باور نمیکنم...باور 

نمیکنم...از شدت گریه چنان شانه هایش میلرزید که احساس کردم هر ان ممکن است از روی صندلی اش پایین 

تش داشتی خیلی دوس"بیفتد بلند شدم و در حالی که پیش رویش می ایستادم سرش را روی سینه ام گذاشتم و گفتم:

 سرش را ناباورانه تکان داد"نه؟

درکت میکنم باور اینکه ادم دوست داشتنی و خواستنی ای مثل صادق زالوی کثیفی باشد که فقط به "بی وقفه گفتم:

لم و استثمار هدف دیگری ندارد وحشتناک است...ادمی که وقتی سرش را میچرخاند قصد خون خواهی امده و جز ظ

 و از گوشه ی چشمهای درشت و مشکی اش

نگاه می کرد واژه ی زیبایی تمام و کمال معنا می شد مردی که به نظر آن قدر روشنفکر و فهمیده می آمد که وقتی 

ردید بی معنا می شدآدمی که می شد به هوای یک لبخند و در نجابتش ت "دوستت دارم"زیر لب و باشرم می گفت 

یک گوشه ی چشمش از دنیایی چشم پوشید و مردی که برای تصاحب کامل قلبش حد ایثار و گذشت هر زنی بی حد 

 و حصر می شد.

 صدای های های گریه ی شیما بلندتر شد با غصه گفتم:

ر میکنیم آن قدر عاقل و سرد و گرم کسیده شده ایم که بعضی وقت ها فکر می کنیم خیلی بزرگ شده ایم...فک-

دیگر محال است اشتباه کنیم...اما درست همان وقت...یعنی وقتی فکر میکنیم که از همیشه داناتر و با تجربه 

تریم...مرتکب بزرگترین اشتباه زندگیمان می شویم!ان وقت چنان با حیرت و افسوس و ناباوری به پشت سرمان 

 یم که انگار هیچ وقت آنجا نبوده ایم!!نگاه می کن

شیما سرش را بلند کرد و نگاهم کرد...چنان گریسته بود که پهنای صورتش از اشک خیس شده بود...من احمق به 

خاطر این مرد به مردی که سالهای سال به پایم نشسته بود و همه ی عاطفه اش را به پایم ریخته بود پشت کردم من 

رب و نرم و اداهای روشنفکرانه ی صادق را خوردم و فکر کردم که این شانسی است که برای گول ثروت و زبان چ

اولین بار و آخرین بار به من روکرده و دیگر هم چنین شانسی در خانه ام را نخواهد زد من خودم را روی ابرها می 

بزرگ و فرهیخته ای قرار گرفته ام دیدم و فکر می کردم که چقدر شایسته و الیق بوده ام که مورد توجه چنین مرد 

من به خاطر صادق خود بزرگ بین شدم و به عالم و آدم فخر فروختم....نامزد بیچاره ام را تحقیر کردم و دلش را 

 شکستم...من به خاطر صادق حتی به حرمت بزرگتری پدر و مادرم هم رحم نکردم و رو در رویشان ایستادم.

 تاده بود و نفسش تنگ شده بود.شیما از شدت گریه روی زمین اف

 بلندش کردم و در حالیکه صورتش را میان دستانم می گرفتم گفتم:

گریه کافی است شیما جان....گریه چاره ی آدمهایی مثل من و تو نیست....به زمین افتادن و خار شدن هم همین -

و  است شکستهای عاطفی همیشه سختطور.بلند شو و دوباره روی صندلیت بشین....تسلیم شدن کار آدمهای ضعیف 

 سنگینند اما آدم را می سازند وبزرگ می کنند!

 شیما همچنان که با زانو روی زمین افتاده بود گریه کنان گفت:
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 گریه نکنم چیکار کنم؟مگر جز گریه کار دیگری هم می توانم بکنم؟-

 با قاطعیت گفتم:

 ت بایست و به جای تسلیم شدن انتقامت رو از صادق بگیر.بله...به جای گریه کردم بلند شو....روی پاهای-

 صدای گریه ی شیما آهسته تر شد.

 بی وقفه ادامه دادم:

از کنار این انگشت هایی که از شدت رنج و غصه مشت شده ساده نگذر...دستت را باال ببر و با همین مشت در هم -

.فریاد بزن همت کن و تا به خواسته ات نرسیدی یک لحظه گره خورده از ته دل فریاد بزن بیچاره ات می کنم صادق

 هم آرام نگیر دختر!

 شیما بهت زده وبریده بریده گفت:

 یعنی به خودم دروغ بگویم؟-

 عصبانی جواب دادم:

دروغ چرا دختر؟!...دروغ چرا؟...کافی است تصمیم بگیری و اراده کنی...کافی است واقعا بخواهی و دستت را در -

بگذاری و همت کنی شیما جان....دوست من فکر میکنی من و تو از پس آدم ضعیف و حقیری مثل صادق  دست من

 بر نمی آییم؟فکر میکنی نمی توانمی بیچاره اش کنیم و از او انتقام بگیریم؟

 شیما با تردید گفت:

نی از پس این کفتار گرگ من و تو....که سهل است اگر همه ی زن هایی را هم که صادق بیچاره شان کرده جمع ک-

 صفت برنمی آییم.

 دستهایم را زیر بغل شیما قالب کردم و در حالیکه از روی زمین بلندش می کردم گفتمک

برمیآییم شیما....لشکر الزم نیست...من و تو هم کافی هستیم...من و تو با تکیه به این نفرت بزرگ می توانیم صادق -

م نشنیده ای که می گویند هر ناممکنی با عشق ممکن است؟حاال من به تو می گویم که سهل است دنیا را زیرو رو کنی

که نفرت نیرویی است که به مراتب از عشق بزرگتر و مرد افکن تر است عشق و نفرت هر دو کفه ی یک ترازو 

 م و نفرت درهستند...اما نفرت به مدد خشم از عشق خیلی قدرتمند تر است با این حساب من و تو با این همه خش

حال حاضر مصداق کامل ویرانگری هستیم و درست شبیه یک توفان بزرگ یا زلزله ی مهیب طغیان گر و خوف 

 برانگیزیم!

 شیما روی صندلی نشست و در حالیکه با پشت دست اشکهایش را پاک می کرد گفت:

 چه کار می خواهی بکنی گلی؟-

 با قاطعیت گفتم:

 را بیچاره کنم...هستی؟ می خواهم با کمک تو صادق-

 شیما دماغش را باال کشید و گفتک

 مطمئنی که می توانیم؟-

 در حالیکه لبخند می زدم گفتمک

 هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودم شیما....من موفق می شوم حتی اگر تو کمکم نکنی.-

 سکوت شد.
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 م کارتم را روی میز گذاشتم وقتی برگشتمکیفم را از روی صندلی برداشتم و در حالیکه به سمت در خروجی می رفت

 شیما هنوز تو فکر بود.گفتمک

کارتم را روی میزگذاشتم تا فردا عصر فکرهایت را بکن...اگر تصمیم گرفتی کمکم کنی و از خودت مطمئن شدی -

شه اقل نقخبرم کن اگر نه...یک لطفی بکن و محض رضای خدا راجع به حرفهای من چیزی به صادق نگو ...اینطوری ال

 ام را خراب نکرده ای!

 شیما سرش را باال گرفت و گفت:

از کجا مطمئن باشم که حرفهایی که راجع به صادق زدی راست بود؟از کجا معلوم مه از سر حسادت برای خودم -

 نقشه نکشیده باشی؟

را هم کنار آن یادداشت  کارت را از روی میز برداشتم و آدرس خانه ی صادق را روی ان نوستم...حتی کد زنگ خانه

 کردم بعد در حالیکه کارن را روی میز می گذاشتم گفتم:

قطعا اگر آن پیرزن از دست کارهای صادق تا به حال دق نکرده باشد که احتماال نشده هنوز هم زنده است تا همه -

ر کنی تا صادق تو را ی آنچه را برای من گفت برای تو هم بگوید در غیر این صورت مجبوری دو سه ماه دیگر صب

 هم مثل یک دستمال کثیف بدبو از پنجره ی دلش پرت کند بیرون و برود سراغ نفر بعد!

 چشمان شیما دوباره پر از اشک شد.

 با انزجار گفتم:

محض رضای خدا شیما تمام کن این گریه کردن را...ضجه هایت حالم را بد می کند...می دانی چرت؟...چون من را -

می اندازد وقتی برای ماندن و بودن صادق به پایش می افتادم و با گریه التماسش می کردم که بماند و  یاد خودم

همچنان دوستم داشته باشد...یا حتی قبل تر از آن وقتی از درد دلتنگی و بی قراری برای او ضجه می زدم و به خیال 

 افتادم.اینکه کنار روشنک است و با او خوش می گذراند به حال مرگ می 

 شیما با نفرت گفت:

من خوش شانس تر از تو بودم...الاقل در تمام این مدت نمی دانستم رقیبی هم دارم صادق هیچ وقت به من نگفت -

 که زن و همسری دارد و خانه و خانواده ای من قرار بود مثال زن اول و آخر او باشم.

 در را باز کردم و از الی در گفتم:

ان....امیدوارم عاقل باشی و تصمیم عاقالنه ای بگیری من بدون تو هم قطعا موفق میشم....اما اینکه خداحافظ شیما ج-

 تو هم کمکم کنی هم کار من را آسان تر می کند هم خودت از نظر روحی سبک تر می شوید

 و در را پشت سرم بستم.

 فصل دو

 

ی می تو و صادق همین جا زندگ»وس بود یاندامت،گفت:شیمادرحالیکه روبرویم نشسته بود،باحسی که نمی دانم افس

 «کردید؟

نگاهم ناخواسته به اطراف خانه چرخید.جای جای خانه ام پربود از یادوخاطره ی صادق...همه ی دیوارهایی که تکیه 

گاهش می شدند....تک تک سرامیک هایی که فرش زیرپایش می شدند وهمه ی زوایایی که با اوبودن رادرخاطرم 

 ت می کردند.ثب
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 «بله...این همان خانه ای است که صادق خیلی ساده و ارزان مهمانش شد.»باافسوس گفتم:

از آدم بلند پرواز وازخود متشکری مثل صادق بعید است که به زندگی درچنین جایی رضایت »بازهرخند تلخی گفت:

 «داده باشد!

ه مثل سکانس های بریده شده ی یک فیلم مقابل چشمانم رژتصاویر،تلخ وگنگ...نه متصل وپیاپی که مقطع و بافاصله،

رفتند...تصویر اولین باری که صادق پادرخانه ام گذاشت و بی توجه به محیط پیرامونش دقایق طوالنی متحیربه من 

زل زد...تصویرلحظه ای که با عاقد آمده بود ومردد مانده بود که کفش هایش رادربیاورد یانه؟...ویا تصویرآخرین 

روزی که با کفش روی خورشت بادمجان های کف آشپزخانه راه می رفت و به عمد با خاک کفِ کفش هایش گِل 

 درست می کرد.

 «می خواهم بدانم دقیقاً نقشه ات چیست گلی...پای خون و خونریزی که در کارنیست؟!»شیما گفت:

اراست کاری کنیم که روی احساس زخم بچه نشو شیما...قر»درحالیکه فنجان قهوه رامقابلش می گذاشتم،گفتم:

 خورده مان مرهم بگذاریم نه اینکه ازچاله دربیایم و به چاه بیفتیم!

مازندگی اورا به گند می کشیم درست همان قدرکه او زندگی ما رابه گند کشیده...وچیزهای ارزشمند زندگی او را از 

ما گرفت...مابه عوض غرور و منیت و شخصیت و  او می گیریم همان طورکه او چیزهای باارزش زندگی ما را از

احترام برباد رفته مان،مال و آبرو و شرافت کاری او را خدشه دار می کنیم...وبه جای اشک های ریخته مان،کاسه چه 

 «کنم چه کنم به دستش می دهیم!

 «پس با این حساب فقط قصد جانش را نمی کنیم!»خنده ی تلخی کرد وگفت:

 «آن را هم واگذار خدامی کنیم!»وگفتم: آه بلندب کشیدم

در حرف ساده است،اما درعمل من و تو قدرت چنین »شیما درحالیکه متفکرانه قهوه اش را سرمی کشید،گفت:

 «تا زن که از یک سوسک هم می ترسیم؟2نفریم؟... 2کارهایی را نداریم...فراموش کرده ای که من و تو فقط 

ه قدرت بدنی نداریم...ما از فکرمان کمک می گیریم...نقشه ی ما بسیارهوشمندانه ما هیچ نیزای ب»بی وقفه گفتم:

است...ما درس مثل خود صادق عمل می کنیم...صادق هیچ وقت نقابش را ازصورتش برنمی داشت و شمشیر ازرو 

،او را به ه لبنمی کشید.ما هم مثل او پشت نقاب معصومیت وانسانیت هرغلطی که دلمان خواست می کنیم...ولبخند ب

 «خاک سیاه می نشانیم.

 «می شود واضح تربگویی دقیقاً قرار است چه کارکنیم؟»شیما حیرت زده گفت:

گوش کن شیما...نقشه ی ما چند مرحله ای »ازجایم بلند شدم ودرحالیکه مقابل شیما روی فرش می نشستم،گفتم:

 است....

باشد،تو نباید اجازه بدهی که صادق بفهمد دستش را خوانده ای  قدم اول:رفتار تو با صادق باید دقیقاً مثل قبل»

وفهمیده ای که چه حیوان کثیفی است وگرنه دوبراه با دوز و کلک وزبان بازی فریبت می دهد و خامت می کند.من 

ن در مبرای فهمیدن شماره تلفن خیلی از همکاران صادق ورفقای نابابش به تو احتیاج دارم...تو تنها نیروی نفوذی 

زندگی صادقی که می توانی توپ را دقیقاً به همان طرفی که من می خواهم هُل بدهی.بنابراین به هیچ عنان نباید 

بگذاری که صادق بویی از مراوده ی ما باهم ببرد.رفتارتو با صادق باید مثل گذشته باشد...با این تفاوت که از این به 

 بعد فقط کاری را می کنی که من می گویم.
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مرحله ی دوم:برای صادق اعالم ورشکستگی می کنیم...می دانم که این کار را قانوناً فقط خود صادق می تواند انجام »

دهد،اما ما نیازی به صادق نداریم...شایعه ی ورشکستگی صادق، برای ورشکست شدنش کافی است. ما فقط شایعه 

ه خاطر احتمال جابه جایی محموله های کوکائین درمیان می کنیم که اداره ی بنادر و کشتیرانی به شرکت آدمیزال ب

اجناس وارداتی وصادراتی اش مشکوک شده وباراین کشتی ها را تا اطالع ثانوی توقیف کرده...آن وقت درکمال 

 «آسایش می شینیم و ورشکستگی کامل صادق را تماشا می کنیم.

 شیما حیرت زده و ناباورانه نگاهم می کرد.

در اینگونه موارد بیمع قانوناً موظف به پرداخت هیچگونه خشیماتی به صاحبان کاال یا مشاغل نیست و این »ادامه دادم:

یعنی اینکه نه حامالن بار میتوانند در چنین مواردی جان سالم به در ببرند نه صاحبان کاال.به نظرتو هیچ تاجری اینقدر 

ی،ریسک کند و مالش را با دست خودش بریزد وسط احمق هست که حتی با احتمال شایعه بودن چنین خطربزرگ

 «آب؟!

 شیما همچنان حیرت زده به من ماتش برده بود.

این اتفاق،اعتبار صادق را زیر سؤال خواهد برد اعتماد بازار رابه او کمرنگ خواهد کرد.چک هایش به »ادامه دادم:

ول به حسابش به خیال دودَر کردن پولش تاریخ نرسیده،دست شرخرها خواهدافتاد وطرف هایحسابش،از ریختن پ

شانه خالی خواهند کرد.رقباهم که بازار را آشفته می بینند،به هوای کم کردن شر رقیبِ قَدَر تا می توانند آب را گل 

آلودتر خواهند کرد.با این حساب،صادق می ماند ویک بحران مالی بزرگ که درست کردنش ازتوانش خارج 

شناسم،تنها کاری که بلد نیست مدیریت بحران است!صادق برخالف ظاهرش،اصالً آدم  است.چون صادقی که من می

باعرضه ای نیست...فقط خیلی خوش شانس است.صادق ازآن آدم هایی است که خودشان راه دریاچه را بلد نیستند 

ور گیری و چند داما ماهیگیر قابلی هستند.راه شکست دادن این آدم ها خیلی ساده است...کافی است دستشان را ب

 «هم بچرخانیشان...آن وقت به جای ماهی،توفان شن نصیبتان می شود!

 «و قدم سوم؟!»شیما همچنانکه مثل مجسمه به من ماتش برده بود،آب دهانش را به سختی فرو داد وگفت:

ب می گذرند که زندگی همه ی آدم ها پر از بحران کاریست...اما فقط کسانی ازاین بحران ها بی آسی»ادامه دادم:

خانه ای دارند و خانواده ای...زن و فرزند یا پدر و مادر وخواهری که در برابر این حوادث سخت،از فرد حمایت 

عاطفی می کنند وبا پشتیبانی هایشان باعث دلگرمی اش می شوند.اما صادق از خانه و خانواده بی بهره است...صادق 

ار او همان عمه ی پیری است که اکثرساعت های شبانه روز رابه مدد بسیارآدم تنها وبی کسی است...تنها کس وک

 قرصهای آرام بخش و درآوردن سمعکش

 می خوابد تا چشمش به جمال صادق نیفتد و دوستانی که به معنای واقعی کلمه ی نا رفیق نابابند...و البته تو!

 شیما به زحمت پرسید : ...من؟

 گفتم :

حیاتی است. برای اینکه صادق آدم بسیار دهن بینی است. تو باید کنار صادق بمانی تا او را بله...نقش تو آن موقع  -

در آن شرایطِ سخت به مراوده ی بیشتر با دوستان نابابش تشویق کنی،یعنی درست بر عکس کاری که من آن وقت 

 .ها همیشه می کردم. کار صادق که به بزم رفقایش باز شد،کار تو هم تمام شده است..

 چون آن دوستانی که من میشناسمشان آن قدر نامرد هستند که نیمه تمام ما را تمام کنند!

 شیما با بُحت گفت :
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این احمقانه است گلی...یعنی تو می خواهی محتمل این همه زحمت و دردسر شوی تا ثروت خودت را از چنگ  -

 خودت بیرون بکشی؟!

 ی؟!مگر نه اینکه تو تنها همسر قانونی صادق

 با این حساب،وقتی که صادق بمیرد تو تنها وارث این ثروت هنگفتی!

 به نظر من آنچه صادق به سرت آورده در برابر میراثی که برایت باقی خواهد گذاشت،هزینه ی اندکی است!

 با نفرت گفتم :

دامش افتادم نه به هوای من از اول هم دنبال ثروت صادق نبودم...من به هوای عشق پاک و صادقانه ی صادق به  -

 قیافه و سر و تیپ و ثروتش.

 من می خواستم عاشق باشم و عاشقانه زندگی کنم...

می خواستم دوست داشته شوم و دوست بدارم...من می خواستم شکر کنم و شکرگزار نعمت های خدا باقی بمانم. اما 

 یلی بیشتر از نفرتی است که از صادق به دل دارم.صادق کاری کرد که از خودم بیزار شدم...نفرت من از خودم حاال خ

 شیما زیر لب جواب داد :

 خدا ما را نمی بخشد! -

 با طمأنینه گفتم :

 خدا قطعا هر سه ما را نخواهد بخشید...نه تو...نه من...و نه صادق را. -

 طر این همه سادگی و حماقت!صادق را به خاطر این همه پستی و هرزگی و رذالت...و من و تو و دیگران را به خا

 

 

 5فصل 

 

 

 

هنوز شب به نیمه نرسیده بود و چشم هایم هنوز گرم خواب نشده بود که از صدای چرخیدن کلید درون قفل در 

خانه از خواب پریدم. هراسان روی تخت نشستم و در حالیکه به سایه ی دیوار رو به رو خیره شده بودم در سکوت 

تم تا از خودم دفاع کنم. سایه لحظه به لحظه نزدیکتر می شد اما من همچنان بی دفاع به خأل دنبال چیزی می گش

 اطرافم چنگ می زدم...

عاقبت سایه به پشت در اتاق رسید و با لگدی محکم در را از هم گشود. وحشت زده چشم هایم را بستم و در حالیکه 

 صدای نفسم هم به گوشم نرسد!زیر لحاف در خودم مچاله شده می شدم،سعی کردم حتی 

 صدای صادق در سکوت خانه پیچید که با لحن مسخره ای می گفت :

 گلی جان...عزیزم...همسرم....کجایی؟!

 منم شوهرت!

ناباورانه سرم را از زیر لحاف بیرون آوردم و به هیکل ورزیده ی صادق که در چهار چوب در ایستاده بود نگاه کردم. 

 یکتر شد و با همان لحن عامرانه گفت :صادق چند قدم نزد

 آهان...پس اینجایی دختر...چرا خودت را قایم کرده ای؟ نکند کار بدی کرده ای؟ -

 بریده بریده گفتم :
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چی شده؟...راه گم کرده ای؟...نکند آمده ای زیر برگه ی عملم را امضا کنی؟ ! صدای قهقهه اش در فضای خانه  -

 پیچید.

 گفت : با ادا و اطوار

 نه دیوانه...دلم برایت تنگ شده بود...شاکالی دارد؟ -

 مشمئز گفتم :

 باز رفتی سراغ رفقای نا اهلت،از قِبَل ِ مهمان نوازیشان فیلت یاد هندوستان کرد؟! -

 با لحن کشداری گفت :

 نه اتفاقا...امشب مهمان رفقا نبودم...امشب مهمان شیما بودم...می شناسیش که؟! -

 از رُخم پرید : بی وقفه گفتم : رنگ

 مهمان هر خری که بوده ای باش...نزدیکتر نیا که من حالم از تو بهم می خورد. -

 صادق در حالیکه به سمت من قدم بر می داشت گفت :

 دختر نازنینی اشت نه...فقط بَعض ِ شما نباشد عجیب احمق است... -

 تاده بود ادامه داد :صادق در حالیکه باالی سر من کنار تخت ایس

اما دختر باهوشی است...حافظه ی عجیبی هم دارد...شیما می تواند متن یک سخنرانی دو ساعته را چنان بی وقفه و  -

 کلمه به کلمه تقل قول کند که آدم احساس می کند به جای آن مغز پوشالی توی کله اش ضبط صوت است!

 نفسم به شماره افتاد

 

 

 ه کنار تختم می نشست گفت :صادق در حالی ک

شنیدم تازگی ها خیلی به من ارادت پیدا کرده ای!...خانه مان می روی...با عمه ام همکالم می شوی...ردم را میگیری  -

 و حتی برای ورشکستگی ام نقشه می کشی!!!

 با کف دست روی پیشانی ام کوبید .

 صادق در حالیکه دستش را روی موهایم می کشید،گفت :

شیما احمق ترین و زبان نفهم ترین زنی است که من تا به حال دیده بودم...اما امشب فهمیدم که تو از شیما هم  -

 احمق تری!

حاال موهایم البه الی انگشتان صادق گره خورده بود. صادق در حالیکه موهایم را به شدت می کشید،از میان دندان 

 هایی که از شدت خشم به هم می سایید گفت :

چطور توانستی برای چنین نقشه ی زیرکانه ای به آدم ساده و ابلهی مثل شیما اعتماد کنی؟...شریکی مطمئن تر و  -

 معتمد تر از او پیدا نکردی؟!

حاال به وضوح می لرزیدم و صورتم به واسطه ی موهایم چنان به سمت صادق کشیده شده بود که تقریبا روی تخت 

 نیم خیز شده بودم.

 در حالیکه با پشت دست دیگرش محکم توی دهانم می کوبید گفت :صادق 

 توقع داشتی شیما چه کار کند؟! حرف هایت را باور کند؟! -
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حرفهای کسی که برای اثبات ازدواجش با من،نه شناسنامه دارد،نه قباله و نه حتی یک عکس ساده؟! اگر تو هم جای 

 خراب نمی کردی و همه چیز را می گذاشتی به پای حسادت زنانه! شیما بودی آینده ات را به خاطر یک مشت حرف 

 )آه از نهادم درآمد(

 صادق در حالیکه با خشم موهایم را می کشید و به این طرف و آن طرف پرتم می کرد، با خشم فریاد زد :

 زنیکه ی نمک کور بی صفت...دختره ی پست بی لیاقت...این بود سزای خوبی های من؟! -

 الیکه به سختی موهایم را از دست صادق بیرون می کشیدم، گفتم :در ح

 خوبی؟!...تو به من زیاد خوبی کردی...می شود بگویی منظورت کدامشان است؟ -

 رو به رویم ایستاد و در حالیکه با کف دو دست محکم هولم میداد گفت :

 تو لیاقت نداشتی اسمت توی شناسنامه ام باشد... -

ی صادق کف زمین افتادم...صادق در حالیکه باالی سرم ایستاده بود،کف پایش را روی قفسه ی سینه  از شدت ضربه

 ام گذاشت و ادامه داد :

 تو لیاقت من را نداشتی! -

 به زحمت گفتم :

راست می گویی صادق...لیاقت تو،من نبودم...لیاقت تو همان زن های هرزه ای هستند که نهایت شعور و درایت و  -

 دانایی شان چیزی بیشتر از شعور و دانایی و فهم و درک خودت نیست...

 زنانی که مثل خودت فقط نقاب قشنگ و اراسته ای دارند اما مغزشان از پوشال است...درست مثل مترسک!

 تو قدر نجابت را نمی فهمی...عشق ورزی و دوست داشتن برای تو سراب است...تو الیق کسانی هستی که مثل خودت

آنقدر کثیف و پست و هرزه اند که پستی و هرزگی تو برایشان عادی و روزمره است...زنانی که از قِبَل با تو بودن 

 جیب هایشان را پر می کنند و با تمسک به نقطه ی ضعف هایت،سود می برند...

 صادق پایش را بلند کرد و محکم تر با پاشنه ی پایش روی سینه ام کوبید.

 دادم : یه زحمت ادامه

 با من بودن،روح بیمار تو را ارضا نمی کرد...

چون من هرگز اشتباه نمی کردم...به تو آسیب نمی رساندم...آزارت نمی دادم و با بی مهری و بی محبتی تو را از خود 

نمی راندم...من در ازای اشتباهات تو بخشنده بودم و هرگز بابت این همه محبت و ایثار منتی سر تو نمی 

اشتم...من بد نبودم تا وجدانت به خاطر این همه بدی که در حقم می کنی آرام بگیرد و روان بیمارت باز هم به گذ

 این نتیجه برسد که همه ی زن ها یکی هستند لنگه ی مادرت!

پای صادق شُل شد.سینه خیز خودم را از زیر پایش بیرون کشیدم و به دیوار تکیه دادم. صادق همچنان پا در 

 ،مبهوت وسط اتاق تاریک مانده بود. با غصه گفتم :هوا

تو حق نداشتی مرا به جای مادرت مجازات کنی...من را که نسبت به تو اینقدر عاشق و وفادار بودم...من را که  -

صادقانه دست دادخواهی ات را فشردم و خواستم که تا آنجا که می توانم کمکت کنم! چطور توانستی در چشمان پر 

 تم چشم بدوزی و هر روز و هر شب دروغ به دروغ ببافی و دلت هم به حالم نسوزد؟!از محب

 صادق مثل آدمی که هیپنوتیزم شده باشد گفت :
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من آن روز واقعا آمده بودم پیش تو تا از تو کمک بخواهم...خسته شده بودم از این همه تنهایی و سرخوردگی و  -

ی پایان چاره ای پیدا کنم...آمدم و نشستم رو به رویت اما چشمم که به تو می خواستم که برای فرار از این عذاب ب

 افتاد و غرور و زیباییت را دیدم،دوباره حالم خراب شد و یاد مادرم افتادم.

ناگهان چشم باز کردم و دیدم که دوباره شدم همان آدم قبلی و باز برای به دام انداختن تو نقشه کشیده ام. اما نیمه 

م به حال معصومیتت سوخت و پشیمان شدم...مخصوصا وقتی دیدم آنقدر زیرکی و عاقل که تا پشت در خانه کاره دل

ام آمده ای دنبال روشنک،حسابی جا خوردم و از خیر تو گذشتم...حتی،کاری کردم که دیگر چشمم به چشمت نیفتد 

 و نبینمت!

ودم. تا اینکه دوباره با پای خودت برگشتی به وقتی هم که رفتی دلم برایت تنگ شد اما هیچ وقت پشیمان نب

روزگارم...در مورد تو من تقصیری نداشتم...تو خودت خواستی که بیفتی به دامم...من خودم خوب می دانستم که 

هیچ وقت نمی توانم زنی را دوست داشته باشم اما تو مرا دوست داشتی و فکر می کردی با این همه محبت می توانم 

پدرم را فراموش کنم...خاطره ی چشمان منتظر و عاشق مردی را که حتی بعد از مرگ هم به در  خاطره ی نگاه

 دوخته شده بود در انتظار زنی که او را مثل یک آشغال از زندگیش بیرون انداخت و رفت!

ن ه تو چنامن تو را واقعا دوست داشتم برای همین هم عقدت کردم،اما نمی خواستم عاشق تو باشم...نمی خواستم ب

 وابسته و دلبسته بشوم که چند صباح دیگر تو بشوی مادرم و زندگی من بشود تکرار زندگی پدرم.

 در حالیکه ریز ریز گریه می کردم گفتم :

چطور توانستی اینقدر پست و نامرد باشی صادق؟! من زن تو بودم نه بازیچه ی دستت! نه نیشتر عقده های حقارت  -

 .! نگاهم کن صادق...من زنت بودم نه مادر بی وفای سر به هوایت!کودکی و جوانی ات..

صادق سرش را چرخاند و مثل آدمی که ناگهان از هپروت بیرون می آید،به سمتم هجوم آورد،یقه ی لباسم را در 

 دستش مچاله کرد و در حالیکه چپ و راست به صورتم سیلی می زد گفت :

 م بی معرفت...دارم می بینم که زنم هستی، آن هم چه زنی...دارم می بینم زنیکه ی نمک به حرا -

زنی که دنبال شریک جرم می گردد تا دودمان مردش را به باد دهد و به ریشش بخندد...زنی که می خواهد با این 

هیکل نحیف برای من شاخ بتراشد و به زمینم بزند...بی کس و کار بدبختی که می خواهد من...من...صادق 

ی ِ بزرگ را به زانو درآورد و متنبهش کند.کور خواندی بدبخت...کور خواندی...با من در افتادن کار امثال تو جهانشاه

 نیست...خدا هم از پس من بر نمی آید...

 همچنان که سعی می کردم خود را از چنگال صادق نجات دهم،گفتم :

اما خدا می تواند...واگذار خدا می کنمت صادق...واگذار من شاید صادق...من شاید نتوانم انتقامم را از تو بگیرم... -

 خدا می کنمت تا انتقام دل شکسته ام را از تو بگیرد!

دستان صادق از دور یقه ام رها شد و در هوا چرخید. صادق دستش را روی شکمش گذاشته بود و چنان به قهقهه اما 

می پیچید. فریاد می زد و بی وقفه با صدای بلند می  با بغض بلند بلند می خندید که طنین صدایش در سکوت خانه

 خندید.

گوشه ی اتاق نشستم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم. درست نمی دانستم حاال با این شری که درست شده چه کار 

 باید بکنم و به کجا پناه ببرم؟!
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هراسان سرم را باال کردم و به ناگهان سکوت شد...چنان سکوتی که انگار هزار سال است در زمین کسی نیست. 

صادق نگاه کردم...صادق همان طور نیم خیز خشکش زده بود..و بعد ناگهان مثل یک مجسمه ی سنگی ِ سنگین پیش 

 چشمانم افتاد و نقش زمین شد.

 از جا پریدم و در حالیکه به سمت صادق می دویدم فریاد زدم:

نمی آمد...صادق به چنان خواب عمیقی رفته بود که انگار سالهاست صاقد؟!...صادق؟! اما هیچ صدایی از صادق در  -

 که مرده!

چهار دست و پا و گریه کنان به سمت کلید برق رفتم .بعد صادق را چرخانم و سرم را روی قلش گذاشتم...هیچ اثری 

اساژ قلبی احیاء اش از زندگی در آن نبود.سرم را باال آوردم و صورتش را چرخاندم تا با تنفس دهان به دهان و م

کنم...اما از دیدن صورت صادق چنان شوکه شدم که چند قدم به عقب رفتم و مات زده گوشه ی اتاق نشستم. در 

جزء جزء صورت صادق چنان وحشت و بُهت ِ عمیقی بود که من هرگز شبیه آن را ندیده بودم. صورت صادق با آن 

 د که من هرگز صورت هیچ مُرده ای را آن چنان ندیده بودم.همه زیبایی،چنان کریه و مات و بدمَنظر شده بو

صورت من هنوز از جای سیلی های پیاپی صادق می سوخت و قفسه ی سینه ام از ضربات پی در پی اش هنوز تیر می 

کشید. اما دست و پای صادق چنان خشک شده بود که انگار چوب خُشکی بیش نیست. همه ی وجودم می لرزید و 

منم زدن های صادق همچنان در گوشم می پیچید...اما دهان صادق دیگر به هم دوخته شده بود و هیچ صدای منم،

 صدایی از آن به گوش نمی رسید.

 پس از آن ساعت ها نشستم و به پیکر بی جان صادق چشم دوختم.

ِ منتقم را قربانی  به پیکر بی جان مردی که همه ی احساسات و زندگیش را،حتی اعتقادش به عدالت خداوند قادر

 نفرت ِ عمیقی کرد که از مادرش داشت.

 سوره ی آل عمران را بلند بلند خوادم و گریستم. 277عاقبت سر بر سجده گذاشتم و آیه ی 

 

 و اگر خداوند شما را یاری کند،محال است کسی بر شما غالب آید

 و اگر به خواری واگذارد آن کیست که بتواند از آن پس

 یاری کند؟ چنین است که اهل ایمان بایدشما را 

 تنها به خداوند ِ خود اعتماد کنند.

 

 

 مهرنوش صفایی

 پاییز سال یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت

 پایان نامه 

 

ای دریغا...تا وقتی بودم،نمی دیدی...تا وقتی می خواندم،نمی شنیدی...تو حتی عاشق ِ سایه ام بودی و نمی 

تِک تِک ثانیه هایت یاد و خاطره ی من بود و تو غرق در چرخش ثانیه شمار عمر از تکرار نام من  فهمیدی...تمام

 غافل بودی...!
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چه بیشمار شب ها که سر بر بالین خاطره ام گذاشتی و رؤیاهای رنگی دیدی و صبح فردا غافل از محبت من دنبال 

 روزمرگی ِ زندگی دویدی...!

که وقت دلتنگی در اوج تنهایی به یاد من دلگرم شدی و با طلوع دوباره ی خورشید،به چه بی شمار شب های بارانی 

 دنبال فرصت های طالیی عمرت از کنارم گذشتی...!

 من سایه ی گسترده ی بالینت بودم...با تو می خوابیدم و صبح فردا با تو بیدار می شدم.

وشت و خون تو،من با هر نفسی که می کشیدی...در هر دم و من در تو...در وجود تو...جزءی از تن تو...در پوست و گ

بازدمت...در ریه هایت جریان پیدا می کردم و به جای جای وجودت سرک می کشیدم و من آن اکسیژن خالصی 

بودم که قلبت به آن زنده بود و مغزت با آن به هر آنچه غیر من بود،می اندیشید. من، قوت دستانت...خالقیت 

سیال امید در زندگی ات...و خورشید هر روزه ی عمر تو بودم. من آرام و بی صدا...همچون سایه ای  دهنت...جریان

کنار تو...پنهان در هیبت و هیأت تو...با تو در متن زندگی ِ تو،زندگی می کردم...من بی هیچ ادعایی بر لبان تو نقش 

 می بستم و از چشمان تو می چکیدم.

و در چشمان مست از غرور تو،جلوه می کردم. من چنان در تو آمیخته بودم که چون  بر ابروان تو گره می خوردم

 سایه ی تو،از تو جداناپذیر می نمودم!

و تو چه ساده...به این همه دلبستگی و وابستگی عادت کردی...! و عادت چنان دچارت کرد که از من غافل شدی و 

 شدی!« بی من»غفلت چنان گرفتارت کرد که من از دست رفتم و تو،

وا حسرتا!...حاال دیگر کسی نیست که شب ها رؤیایش بالش نرم زیر سرت باشد و یاد و خاطره اش،خواب شیرین 

شبانه ات. حاال دیگر مدت هاست که روزهای سرد بارانی،هرچه خودت را گرم می کنی باز هم دلت یخ زده است. 

چنگ به گریبانت می زنی و پنجره ها را می  چه احساس تلخی است این حس کشنده ی نفس تنگی...مدام

 گشایی...اما درد تو را دوایی نیست چون تو از هوای پاک یم عشق خالص خالی شده ای!

وا حیرتا!...از خودت در عجب مانده ای...رو به روی آینه می ایستی و به خودت زُل می زنی؟!...تو را چه شده؟!!...چه 

! دستانت لرزان...ذهنت خالی...زندگی ات پوج...نگاهت بی فروغ...لبخندت بر سرت آمده که اینچنین شده ای؟

 کمرنگ...اخمت بی جذبه...و غرورت تمسخرآمیز شده.

 دیگر در نگاه هیچ کس برق تحسینی از تو نیست! دیگر هیچ احترام و تواضعی به تو از سر عالقه نیست!

نکارناپذیر است...قطعا تو چیزی را گم کرده ای...چیزی چشمهایت را می بندی و به خودت می اندیشی!...حقیقت ا

 بزرگ که هرگز ارزشش را نفهمیدی!

 من» هراسان چشم هایت را می گشایی و به پشت سر و اطرافت نگاه می کنی،اما هرچه می گردی بی فایده است... 

 و تو، بی سایه شده ای!« نیستم

 

یت را نگاه کردی و من کنار تو بودم...همیشه به فردایت اندیشیدی و ای دریغ...ای دریغ...ای دریغ...همیشه پیش رو

 من امروز تو بودم...همیشه به خودت نگاه کردی و من اثبات بودن ِ تو بودم!

 من،همیشه و همه جا...سایه ی تو بودم...حاال تو مانده ای و سایه ای که دیگر نیست.

 شب ِ مَه ِ بارانی!!! چقدر بی من گمشده ای،درست مثل یک حُباب،در یک
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 مهرنوش صفایی

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


