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 فصل اول

1-1 

ميان مردمي كه تند و با شتاب مي گذشتند به خود  از اداره كه بيرون آمد خسته و بيحوصله براه افتاد و ضمن عبور از

گفت:من ميدانم ،من ميفهمم كه هر كس دردي در دل خودش دارد، كه نمي تواند آن را به ديگري بگويد. درد مي 

كشد رنج مي يرد، اما اين رنج و درد را تحمل مي كند و گاه از فشار آن خورد گشته و از پا مي افند، اما آنقدر 

ست كه نمي گذارد ديگران كمكش كنند. گويي لذتي در آن نهفته است كه مي ترسد ديگري را در آن خودخواه ا

سهيم كند. و خود نيز هرگز نمي فهمد چرا حزن و اندوه را و آواي غم را به همه آوازهاي شادي كه مي توانست 

ود وارد مي كندآن را جزيي از بشنود ترجيح مي دهد! و بدون آنكه بداند چه آسيب و صدمه اي بر روح و روان خ

لطف زندگي ميداند.اين آدمها شايد آدمهاي خوش باوري هستند كه فشار منشاء و تاثير درد را نمي شناسند و در پي 

مداوايش نيستند.مثل پدر، عمو، و مثل مادر كه دنيارا به دو شق قضا و قدر تقسيم كرده اند و جز اين هيچ انديشه 

و همواره اصرار بر خطا كه زماني پر رنگ و جذاب مي نمود و اينك بي رنگ شده اما عواقب ديگري را باور ندارند 

تلخش بر جاي مانده و جاي خود را محكم كرده، مي نمايد.چه كسي جرات دارد بگيد پدر جان اصرار بر رفتار خطا، 

غم از دست زفتن او خود را رنج خود خطاي بزرگتري به دنبال مي آورد. مثل رفتاري كه با بهرام نمودند و سپس با 

دادند و در خلوتشان زجر كشيدند.اما من چون بهرام رفتار نخواهم كرد و با صراحت اشتباهاتشان را گوش زد 

خواهم نمود. من نبايد بگذارم كه با تكرار اشتباه و خطاي گذشته، با زندگي ام بازي شود و آن را آسان از دست 

حرف مرا قبول كنند و به صدق گفته من ايمان بياورند و اين كار هر چقدر مشكل  بدهم. كاري خواهم كرد كه همگي

 باشد و هرچقدر هم كه زمان ببرد خسته نمي شوم م به مبارزه ام ادامه مي دهم.

با اين تصميم بر سرعت گامهايش افزود و از پيچ خيابان اصلي وارد فرعي وسيع و طويلي شد كه در انتهاي آن،خانه 

ر داشت.نم نم باراني كه از ساعتي پيش شروع به بارش كرده بود گرد و غبار هوا و زمين را شسته و همه جا شان قرا

تميز و زيبا شده بود. روزنامه فروشي محله روي روزنامه ها و هفته نامه و ماهنامه هاي رنگي كه مرتب چيده شده 

گزند باد و باران محفوظ باشند. چراغهاي تير برق يكي  بود، نايلون كشيده و در اطراف آن چند آجر گذاشته بود.تا از

در ميان روشن بود. نانوايي هنوز پخت مي كرد اما از مشتري خبري نبود از كنار قصابي گذشت و نگاهي گذرا درون 

دو جعبه چوبي كه پشت در قصابي قرار داشت انداخت، كه داخل آنها اندكي ميوه پالسيده و مقداري هم گوجه 

هيده ديده مي شد. گويا قصاب محل اخيرا تغيير شغل داده و براي آن كه دخل و خرجش جور شود به ميوه فرنگي ل

فروشي و تره بار فروشي روي آورده بود اما شكل و قيافه مغازه همانند سابق بود. با صداي بفرماي آقا تقي، به نشانه 

ي نان و از قصابي نيز بوي گوشت به مشامش نخورده تشكر فقط لبخندي زد و سري تكان داد و رد شد. از نانوايي بو

بود.از مادر شنيده بود سالها دور از اين، كار آقا تقي سكه بوده و در فروش گوشت هميشه براي همه اهل محل سنگ 

تمام گذاشته و از او به كاسبي نيك و با انصاف ياد مي كرد. صداي فيس فيس دستگاه اتو بخار و بخار غليظ مه 

كه از سوراخ تعبيه شده پايين مغازه خشكسويي )يا لباسشويي( بيرون ميزد پاي او را در رفتن كند كرد و بي مانندي 

اختيار به ياد قطار و ايستگاه راه آهن افتاد.در آني انديشيد اگر نتوانم متقاعدشان كنم ، با قطار مي روم و ديگر هم 

ايستاد سر كه برگرداند صاحب خشكشويي با صدايي كه  برنمي گردم.چند قدم دور شده بود كه كسي صدايش كرد،

 به خوبي بتواند بشنود گفت:
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 كت و شلوارتان آماده است نمي بريد؟

آني ياد موجوديش افتاد كه فقط چند سكه در جيب شلوارش بود و با گفتن فردا مي برم به راه خود ادامه داد. اين بار 

رسيدن به خانه فقط مي خواست هرچه سريعتر از لباسشويي رد شود.  با سرعت بيشتري گام برداشت.نه براي زودتر

حس كرد عرق كرده و شايد هم عرق خجلت بود كه از نداشتن پول روي پيشاني اش نشسته بود.اگر اول برجي 

ند پدرش تمام دارايي او را نگرفته بود اينك مانند كسي كه دنبالش كرده باشند از مقابل لباسشويي فرار نمي كرد. چ

بار خواسته بود نيمي از حقوقش را به پدر داده و نيم ديگر را براي خود بردارد! اما مگر ممكن شده بود. هر برج كه 

حقوق مي گرفت تا قدم به خانه مي گذاشت ليستي از قرضهاي پرداخت نشده روي پيش بخاري انتظارش را مي 

مچاله كرده و با صداي بلند اعتراض كرده بود كه:پس كشيد. همين برج گذشته بود كه عصباني كاغذ را برداشته و 

كي اين قرضها تمام مي شود؟ و مادرش از ترس آنكه نكند صداي بلند او بگوش پدر برسد انگشت بر لب گذاشته و 

او را به سكوت و آرام شدن دعوت كرده بود، لحظه اي از يادآوري صورت گوشت آلود و پر چين و  "هيس"با گفتن 

 احساس تنفر كرد و رفتن با قطار و دور شدن از اين محيط را عاقالنه ترين كار ديد.چروك پدرش 

وارد راهروي خانه كه شدتو اتاق دم دري مطابق هميشه پدر و عمو را در جوار هم كه استكانهاي چاي يكي خالي ، 

رف و ظروف شام بود. از ديگري پر در جلويشان غرق گفتگو بودند ديد. مادر هم مثل هميشه مشغول آماده كردن ظ

 روي بي حوصله اي سالم سردي كرد و رد شد. هنوز وارد اتاقش نشده بود كه پدر گفت:

 باز اين چه قيافه اي است كه گرفته اي ؟ و صداي عمويش را شنيد كه گفت:

در ولش كن چيكارش دارِ داداش مگه نديدي كه خسته است.داشت كتش را به چوب رختي مي آويخت كه مادرش 

درگاه اتاق ظاهر شد و با گفتن خسته نباشي حضورش را اعالم كرد. به مادر هم سالم سردي كرد.مادر بي اعتنا به 

 سردي كالم او پرسيد:

 عمويت را ديدي؟

 باز ديگه جي شده؟ نكنه به درد مفاصل، درد ديگه اي هم اضافه شده؟-

توهين مي كني؟ اون پيره مرد كه مثل تخم چشماش بيژن تو چرا اينجوري شدي؟ هيچ ميدوني داري به عموت -

 تورو دوست داره!

خوب كه چي؟دوست داشتن اون چه نفعي به حال من داره؟ دوست داشتن عمو مي تونه جلوي آب شدنمو، جلوي -

 مردم و كاسب محل بگيره؟

اگر از جايي ناراحتي يواش صحبت كن اين خونه خودش مثل يه غربيل ميمونه و احتياجي نيست بلند حرف بزني. -

 درست نيست كه دق و دلي ات را، رو سر ما خالي كنى!

مادر آثار خستگي را در صورت پسرش ديده بود و اين اولين شيي نبود كه با چهره عبوس او روبرو ميشد. اما چاره 

 اي براي درمان آن نمي يافت قصد داشت اتاق را ترك كند كه شنيد:

 ستان رو قبول كنم و از تهران برم! من مي خوام نمايندگي شهر-

دست و پاي مادر آشكارا مي لرزيدو براي آنكه تعادل خود را حفظ كند به ديوار تكيه دادو ناباورانه از شنيده خود 

 پرسيد:

ميخواي چيكار كني؟ از تهران بري شهرستان؟ پس تكليف ما چي ميشه؟ژبيژن در حيني كه از اتاق خارج مي شد -

 جواب داد:
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 من ديگه تاب تحمل اين خونه و زندگي رو ندارم.-

 حرفهاي بيژن از اتاق به حياط رسيد و باد آن را با خود به اتاق دم دري برد....

هر دو مرد حرفهاي او را شنيدند و ناباور به يكديگر نگاه كردند. پدر در دست راستش سوزشي احساس كرد و با 

 واب رفته اش را روي گليم سر داد و دراز كرد و زير لب گفت: دست ديگر بازويش را فشرد و عمو پاي خ

 مثل اينكه قضيه جدي است؟! پدر همانطور كه بازويش را مالش مي داد گفت: -

خيلي وقته كه بريده وقصد سفر كرده اما روش نمي شدابراز كنه.اگر فكر مي كند زبان به التماس باز مي كنم تا -

سن هم مي توانم زندگي را بگردانم.اين هم مي خواهد پايش را بگذارد جاي پاي  بمتند كور خونده.من به همين

برادرش. خب بگذارد مگر او رفت چه شد اين هم برود به اسفل السافلين. آن يكي بچه اش را توي بغل ما گذاشت و 

را قبول كند و آن اين يكي خدا مي داندچه چيزي توي دامنمان خواهد گذاشت.اگر مي خواهد برود ، بايد يك شرط 

اينكه هيچ وقت به اين خانه بر نگردد. اگر مي پذيرد همين امشب ساكش را بردارد و برود، ديگر هيچ وقت آرزو 

نمي كنم رويش را ببينم.اين بار صداي خشمگين پدر از اتاق دو دري به گوش پسر رسيد. صراي ضرب آهنگ باران 

 ر بود. عمو گفت: بر پشت طشت مسي بلند تر از صداي گريستن ماد

 تو داري همون اشتباهي را مرتكب مي شوي كه در مورد بهرام مرتكب شدي. -

پدر دست از بازويش كشيد و دست بر سر و موي سفيد خود كشيد و صورتش را به صورت برادر نزديك كرد و 

 گفت: 

 د. من زاده هاي خودم را بهتر از تو مي شناسم ومي دانم آنها چه جانوراني هستن-

خودت داني داداش اما من مي گويم كه اينطوري با جوان حرف نمي زنن. بشين پاي درد دلش ببين از چي و از كي -

بي مادر برگرده و مجبور بشين اونم بزرگ كنين.  ?ناراحته شايد تونستي بر طرف كني و بقول خودت نره با يه بچ

 پدر ساكت شده بود. عمو گفت: 

ي اوقاتش اومد سر جاش هردو باهاش حرف مي زنيم و شايد بهتر باشه خودم باهاش حرف بگذار بعد از شام وقت-

بزنم. آسمان آن چنان مي باريد كه گويي تمام ابرهاي دنيا همان شب مي خواستند آب شوند و بر زمين بارند و شايد 

بگذارند! دقايقي سكوت ميان هم احتياج بود كه اسم هفت زن طاس را بنويسند و براي بند آمدن باران زير ناودان 

 ساكنين خانه حكمفرما شد و جز صداي شر شر باران از ناودان صداي ديگري نمي آمد. 

در اتاق كوچك دو دري مادر سفره اي كوچك انداخته بود و همه با ريز كردن نان، خود را مشغول كرده بودند. بيژن 

خريد و بي اختيار چشم به سقف گرداند. عمو كه زير چشمي  با بردن تربچه اي قرمز بر دهان طعم تند آن را به جان

 حركات او را زير نظر داشت با احتياط گفت: 

 دست معمار درد نكند خوب كاهگلي كشيده هيچ كجا نم نداده! مادر دنبال حرف او را گرفت و گفت: -

اگر زيرزمين چاه داشت نه آب اما آب توي زير زمين جمع شده و مجبور شدم با گوني و روزنامه جمعشان كنم. -

جمع مي شد نه زيرزمين نم ور ميداشت! زيرزمين كبري خانوم مثل چوب كبريت خشك خشكه. پدر با تمسخر 

 گفت: 

 اما به جاش تشكچه شوهرش شب تا صبح خيس خيسه! عمو با گفتن استغفرا... اضافه كرد: -

.پدر بدون توجه به تريدي كه در كاسه اش داشت دست خودش نيست سكته مغزي كرده و خدا بايد شفايش بدهد-

 يخ مي كرد گوشت كوب بر سر نخود و لوبيا مي كوبيد و در همان حال گفت: 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

5  

 

كيست كه قدر سالمتي را بداند؟تا از پاي در نيافتي نمي فهمي كه چه نعمتي از دست دادي حاال باز هم ناشكري كنيد -

 داشت دور سوخته نان را جدا مي كرد،انداخت.  و ضمن اين حرف زير چشمي نگاهي به بيژن كه

زماني بود كه بهرام آن باال كنار دست بابا جايش بود و آبگوشت را به رسم فرنگي ها ميخورد و از تريد كردن نان 

بدش مي آمد. او آب آن را مثل سوپ مينوشيد و نخود و لوبيا و گوشت را نكوبيده ميخورد اينگونه خوردنش موجب 

دل درد از خوردن آبگوشت معذور  ?تمسخر آميز زده شود. حاال ثريا نبود تا به بهان ?بين بيژن و ثريا خند مي شد تا

خود آبگوشت بخورد. او خيلي  ?شود و عمو برايش كره و مرباي بالنگ از لبنياتي بخرد. بهرام هم نبود تا به شيو

ودن تنها به نفس كشيدن نيست. بهرام با آخرين وقت پيش رفته بود پي زندگي خودش، شايد هم مرده بود. زنده ب

رمق از اين خانه بيرون رفته بود و آخرين بار وقتي بازگشت كه فري را در دامن مادر بگذارد و بار ديگر راهي شود. 

 بي اختيار پرسيد: 

 فري كجاست؟ به جاي مادر عمو گفت: -

 ري دارد و حتما تصادفي زياد استى بيژن گفت: بچه ام شانس ندارد وقتي كشيك اوست آسمان هم سر ناسازگا-

خوش به حالش كه جاي ديگري دارد. اي كاش من به جاي او بودم! عمو با شنيدن قل قل سماور دست پيش برد -

قوري را از روي سماور پايين گذاشت. پدر كه از حرف بيژن دلش گرفته بود تكه ناني كه به دست داشت با خشم 

 ت: روي سفره گذاشت و گف

هركس از بودن در اينجا ناراحت است مي تواند برود، هري، راه باز و جاده هم دراز! عمو بار ديگر با گفتن -

استغفرا... برادر را به سكوت كردن وا داشت و خود ادامه داد: يك شب نشد كه بي دعوا شام زهرمار كنيم و بي 

لوار تترون آبي اش را باال كشيد و يك لحظه به اطرافيان دغدغه سر بر زمين بگذاريم. پدر از كنار سفره بلند شد ش

نگاه كرد و سپس از اتاق خارج شد. لحظاتي بعد از اينكه پدر اتاق را ترك كرد مادر با سكوت تمام سفره را جمع 

كرد و به ريختن چاي پرداخت. بردن ظرف اگر فري خانه نبودبعهده بيژن بود او براي بردن ظرفها تعجيلي نداشت. 

از گوشه حياط صداي سرفه پدر شنيده شد احساس كرد بايد كاري انجام بدهد.بردن ظرفها به مطبخ بود اما دوست 

نداشت در حياط بار ديگر با پدر روبرو گردد بدون آنكه چايش را بنوشد بلند شد و با دست خالي قصد ترك اتاق را 

 او نگاه كند زير لبي گفت:  ?ون آنكه به چهركرد، عمو با پرسيدن كجا؟ پاي او را از رفتن باز داشت. بد

 ميرم باال بخوابم! عمو استكان چاي نيمه گرمش را برداشت و گفت: -

 شام كه نخوردي الاقل بشين كمي با هم گپ بزنيم! -

من حرفي براي گفتن ندارم در واقع توي اين خونه گوش شنوايي نيست، تنها چيزي كه خريدار نداره حرف حسابه، -

 متكلم وجود داره و اونم پدره! بقيه بقيه يا نمي فهمند يا حق ابراز عقيده ندارند... يه

اما من بر خالف گفته تو دوتا گوش شنوا دارم كه خوشبختانه هنوز خوب كار مي كنن و عقيده دارم به اينكه حرف  -

 ورت از اين كاها چيه.حساب را بايد شنيد و گوش كرد.پس بشين و بگو، تا ببينم حرف حسابت چيه و منظ

 بيژن همان طور كه ايستاده بود نگاهي به چهره پير و پر چروك عمو انداخت و گفت:

حرف من اينه كه ديگه نميخوام تو اين خونه زندگي كنم. دلم ميخواد برم شهرستان اونجا هم حقوق بيشتره و هم  -

كنم و بدون دغدغه فكر، باشم. حرف آخر اينكه  مزاياي دوري از مركز داره دلم ميخواد مدتي براي خودم زندگي

مي خوام تنها باشم و در تنهايي به زندگي خودم فكر كنم. بيژن اين را گفت و بدون آن كه منتظر كالمي از جانب عمو 

شود اتاق را ترك كرد و يكسر پله ها را گرفت و باال رفت. اتاق باال اتاق مهمانان بود كه به اصطالح سر و وضعش 
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ر از دو اتاق پايين بود.وقتي عمو در خانه آنها بيتوته مي كرد كه غالبا چنين بود بيژن در اتاق مهمان مي خوابيد و بهت

از اين كه جاي خواب معين و مشخصي نداشت بيشتر عذاب مي كشيد و به حال فري حسرت مي خورد. خوابش نمي 

شت ذهنش را از همه چيز خالي كند و به خواب برد و در هواي سرد اتاق احساس گر گرفتگي مي كرد. دوست دا

آرامي فرو برود اما صداي تق و تق ظروفي كه بهم مي خورد و مادر زير باران آنها را كنار حوض مي شست مجال 

آرامش، نمي داد. با خود فكر كرد چرا روزگار با او سر ناسازگاري دارد و چرا براي ديگران اينطور نيست؟ وقتي 

اتاق مال او بود مال خود خودش و هيچ كس حق نداشت قدم به درون آن بگذارد حتي مهمان؛ مادر بهرام بود اين 

مهمانانش را در اتاق پايين پذيرايي مي كرد و بهرام مجاز بود كه هر وقت از مصاحبت ديگران خسته شود به اتاق 

اي او و غير مجاز براي همه، اين خودش پناه ببرد. تفاوت سن زياد گويي مرزي بعيد بوجود آورده بود؛ مجاز بر

قانون خانه بود. تا يادش بود فرمانبرداري كرده بود و خرده فرمايشات ديگران را اجابت كرده بود. به پهلو غلتي زد 

 و از خود پرسيد:

 حاصل اين همه تالش و زحمت براي چه بود؟ آيا براي اين بود كه بار گران خانواده را به تنهايي بر دوش بكشد و

 زير گراني آن استخوان بپوساند. از غيض بلند شد و در بستر نشست و زير لب زمزمه كرد:

آنها مي خواهند از من مرده متحركي بسازند مثل خودشان اما اجازه نخواهم داد. من توقف نمي كنم و به راهم ادامه 

رده و اسم آشغالداني را گذاشته مي دهم. بقالي و اداره كردن بقالي باشد ارث و ميراث خودشان.دلش را خوش ك

مغازه، و بادي توي غبغب مي اندازد كه از همين بقالي توانستم شما را به عرصه برسانم و شايد بتوانيد روي پاي 

خودتان بايستيد. كسي نيست تا به او بگويد چه كسي ديده توي بقالي خاك انداز و آتش گردان و الك بفروشند. دكه 

لي.پير مرد آنقدر به اين بيغوله اش چسبيده مثل اينكه گنج زير گوني هاي نخود و لوبياي اش سمساري است نه بقا

كرم زده اش پنهان كرده وقتي صحبت از از تغيير و تحول مي شود گويي دارند جانش را مي گيرند و حاضر به 

و شكايت مي  شنيدن حرف حساب نيست. آن وقت پيش دوست و دشمن مي نشيند و از بي مهري پسرهايش شكوه

كند كه مرا در سر پيري حمايت نمي كنند و حاضر نيستند بقالي را بچرخانند و از اين جماعت شنونده يكي هم جرات 

به خود نمي دهد كه بگويد حق با پسرهاست و هيچ عقل سليمي نمي آيد عمرش را به پاي زردچوبه و الك و آتش 

نش را برداشت و رفت اما اين منم كه بايد هم توبيخ رييس و معاون گردان عهد عتيق تباه كند. بهرام كه به موقع جا

را تحمل كنم و هم نيش زبان پدر را بشنوم و اي كاش حقوق اداره به عهده خودم مي گذاشت و چشم داشتي به آن 

 نداشت.

 عمو پرسيد:

 صبحانه نخورده مي روي؟ بيژن بدرون سفره نگاه انداخت و گفت: -

 اداره دير برسم يكروز حقوق از دست مي دهم.ديرم شده اگه به 

بيرون كه آمد، آفتاب كمرنگي از آسمان بدون ابر بر زمين مي تابيد. از مقابل مغازه لباسشويي و قصابي گذشت، آنها 

هنوز باز نكرده بودند اما نانوايي پخت مي كرد. نگاهش انتهاي خيابان را در نورديد. به نظرش رسيد راه طوالني و بي 

انتهاست از شب تا صبح با خود كلنجار رفته بود كه چگونه درخواستش را براي رفتن به شهرستان به گوش رييس 

برساند. و در آخر به اين نتيجه رسيده بود كه بهتر است به صورت كتبي تقاضايش را عنوان كند. بله اين بهتر از 

در مقابل مرد درون باجه گذاشت و دوتا بليط  درخواست شفاهي بود. جلوي باجه بليط فروشي ايستاد و سكه اي

گرفت.صف چندان شلوغ نبود نگاهي به ساعت دستش انداخت هنوز فرصت داشت و دير نكرده بود.سالها بود كه به 
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سحرخيزي عادت داشت.از همان موقعي كه پدر هنوز پير نبود و دوست داشت مثل كاسبكاران ديگر صبح آفتاب 

د و چشم انتظار مشتري بنشيند و او مي بايست براي صبحانه نان گرم بخرد و به خانه بياورد، نزده در مغازه را باز كن

 هميشه اين مسوليت با او بود با پسر كوچك خانواده و هرگز به بهرام دستور خريد نان داده نشده بود.

ي جلو و عقب شدند تا توي اتوبوس مجبور شد سرپا بايستد،دستش ميله سرد باالي سر را لمس كرد و پاهايش كم

بتواند توازن خود را برقرار كند. بي اختيار به جايگاه خانمها در انتهاي اتوبوس نگاه كرد، اين نگاه چيزي را در وجود 

 او زنده نمي كردشايد ديدن آنهاد نيز برايش مثل خوراك روزانه عادت شده بود. مسافر كنار دستيش گفت:

ستش روي ميله سر خورد و خود را بيشتر به عقب اتوبوس نزديك كرد. كم خوابي آقا برو جلوتر ، جا كه داري!د -

ديشب او را به خميازه انداخت و براي اينكه بي نزاكتي نكرده باشد سعي كرد خميازه را با باز كردن پرده هاي بيني 

ينجا نمي كشيد. نگاهش به مهار كند و آن را در دهان بجود. اگر بهرام در خانه ماندگار شده بود شايد اوضاع به ا

 دختر مدرسه ايي افتاد كه به نگاهش پشت چشمي نازك كرد؛ توي دلش گفت:

برو بابا دلت خوشه انگار ونوسه كه نمي خواد نيگاش كنن! باراني دختر همرنگ چشمانش، چون آسمان امروز آبي 

 بودند.

*** 

 داداش ترا به خدا نرو!

 و بهرام توپيده بود:

ن نميتونم توي اون بيغوله كار كنم و دلمو خوش كنم كه مغازه دارم هيچ كس به اون نميگه بقالي! از آخرش چي؟ م

بس قديميه آدم حالش بهم ميخوره نيگاش كنه! بابا هنوز فكر مي كنه صد سال پيش داره زندگي مي كنه. نه دلش 

كه بقال بشم تو هنوز خيلي بچه اي و  مياد تغييرش بده نه حاضره من برم جاي ديگه اي كار كنم.من درس نخوندم

حرفهاي منو نميفهمي من حرف آخرمو زدم و اين ديگه تصميم باباست كه بقالي رو بفروشه و سرمايه بهم بده تا برم 

جنس خارجي وارد كنم و پول و پله اي بهم بزنيم يا اينكه به همون وضع بسازه و من با دست خالي برم پي كار و 

 زندگيم.

 ه تو بري من بايد چيكار كنم؟ مادر ميگه كاري نكنين كه پدرتون عاق والدين تون كنه.اما اگ -

من تو رو نمي دونم اما من از عاق شدن نمي ترسم، بيخودي كه نفرين دامنگير نميشه. من تصميم كه برم و  -

 همينكار رو هم مي كنم تو هم از حاال سعي خودتو بكن تا مثل من آواره نشي!

 باراني تيره اش را پوشيده و رفته بود...و بهرام 

از جلوي شركت مهندسين مشاور گذشت و به اداره رسيد دربان براش دست تكان داد و او نشان داد كه عجله دارد. 

شايد هم سالم كرد اما به چه كسي؟،نمي دانست! قيافه طرف آشنا بود! روي ميز همكارش زوزنامه پهن بود و درون 

پنير ديده مي شد وقتي وارد شد او را نديد. اما بعد از لحظه اي همكارش از پشت چوب لباسي  آن تكه اي نان و

 سرك كشيد بيرون و خنده كنان گفت:

پاك مرا ترساندي! فكر كردم آقاي رئيسه ، بيا يك لقمه بزن تا شارژ بشي! با گفتن ممنون پشت ميزكار خوش 

 دارد چيز مي نويسد.نشست و با برداشتن كاغذ و قلم نشان داد كه 

رياست محترم ... با سالم و درود، احتراما اينجانب بيژن... كاغذ را مچاله كرد و در سطل زباله انداخت. دومين و 

سومين نامه هم داخل سطل انداخته شد. با خود فكر كرد بهتر است تا پايان وقت اداري صبر كنم شايد موقعيتي پيش 
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يزش پوشه اي به رنگ سبز گذاشته بودند به آرامي الي پوشه را باز كرد. دستور آمد و حضوري مطرح كردم. روي م

 كار جديد از طرف خود آقاي رئيس ارسال شده بود. پوشه را بر هم گذاشت و از همكارش پرسيد:

باز شده پليور خاكستري رنگش را بست و همانطور كه خود را روي  ?دكم "نوايي"دستور كار جديد را خوانده اي؟

 صندلي به جلو و عقب تاب مي داد گفت

از اين دستورها هر روز صادر مي شود بي خيال باش و اهميت نده! در دل به نوايي حق داد اما نميتوانست بي تفاوت 

از روي دستور صادر شده بگذرد و آن را نديده بگيرد. آبدارچي اداره به اتاقشان چايي آورده و براي هر كدام 

 گامي كه قصد خروج داشت نوايي پرسيد:فنجاني گذاشت و هن

 امروز نهار چي داريم؟ آقاي بابايي بدون آنكه به پشت سرش نگاه كند همان طور كه از اتاق خارج مي شد گفت:

 حاال چه وقت نهار است؟ قيمه داريم!

و يا شفاهي بيان كند. وقت اداري رو به اتمام بود اما او هنوز به خود جرات نداده بود كه خواسته اش را چه مكتوب 

دلش مي خواست كمي از شهامت بهرام را دارا بود آن وقت همه چيز حل بود. دست در جيب پالتو اش كرد و 

شكست خورده و مغموم از اداره خارج شد. با خود فكر كردسر نهاري بهترين فرصت بود منشي آقاي رييس فقط 

كه نامه را فردا در وقت اداري روي ميز رييس بگذارد اما اين  دوتا ميز با او فاصله داشت و مي توانست خواهش كند

فرصت طاليي را از دست داده بود. توي اتوبوس باز هم مجبور شد ميله وسط را بگيرد اما اين ديگر سرد نبود و 

 بدون آن كه كسي از او خواسته باشد خودش تا آخرين مرز حريم مردانه رفته بود. نا خود آگاه نگاهي در ميان

حجاب داران گرداند و بي آنكه خود بخواهد به جستجوي باراني آبي پوش بود! ته دلش چيزي فرو ريخت يك رنگ 

شاد و زنده از ميان نفي كنندگان و نگاههاي بدبين،به چشمش خورد،يك آبي پوش اما به جاي كالسور مدرسه ، 

 بادكنكي قرمز در دست داشت.

*** 

 پدر مي گفت:

كار و استقامت مانع هاي جلوي پايش را بردارد و پيش برود و از هيچ مشكلي نترسد. اما خود،بر مرد بايد با پشت 

خالف گفته اش وقتي بهرام از او جدا شد بعينه و كامال خود را باخته و ديگر نتوانست پشت دخل بنشيند و روز را 

 شب كند. گويي بهرام بود كه مشتري را به بقالي روانه ميكرد.

ا يك ترمز شديد ايستاد تا با موتورسواري كه جلويش پيچيده بود تصادف نكند. مسافران روي هم يله شده اتوبوس ب

و چند نفري هم صداي اعتراضشان بلند شد. در همين كش و قوسها بار ديگر نگاهش به يك آبي پوش افتاد اما او 

ينه مي فشرد. او بلند شده بود تا خانم مسني بادكنكي به دست نداشت بلكه مثل صبح ، كالسور قهوه اي رنگي را به س

را كه توان ايستادن نداشت به صندلي خود بنشاند. در ايستگاه كه توقف كردند جمعيت متر شد حاال او مي توانست 

 به راحتي او را ببيند.

**** 

 مادر گفت:

برايش دختر مي گرفتم.اما او  خيلي دلم مي خواست خودم برايش دست باال مي كردم و از يك خانواده خوب و اصيل

داغ اين آرزو را بر دلم گذاشت و خودسرانه ازدواج كرد آنهم چه ازدواجي رفت و بيوه زني را گرفت كه اسمش را 

بلد نيست بنويسد! و از همه مهمتر باردار هم نمي شود. اين چوب بي صداي خدا بود كه فرود آمد. مگر من حسرت 
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كه عروسي پسر بزرگم را ببينم؟تو ديگر حق نداري مثل برادرت سرخود عمل كني بدل نداشتم و دلم نمي خواست 

 من تمام آرزوهايم را گذاشته ام سر تو بر آورده كنم پس تو ديگر حسرت به دلم نگذار!

*** 

چند بار پلك زد و خيره به جايي كه او ايستاده بود زل زد ميله خالي بود و دست كسي آن را نمي فشرد. به ياد 

 نداشت كه در ايستگاهي پياده شده باشد از خود پرسيد:

 پس كجا رفت؟

با بي حالي از اتوبوس پياده شد و راه خانه را در پيش گرفت دست در جيب شلوار برده و از وجود اسكناس مطمئن 

آمد كت و  گشت و در دل از نوايي كه با ميل و رغبت به او قرض داده بود، سپاسگذار شد. از خشك شويي كه بيرون

شلوار قهوه اي تميز و اتو خورده روي دستش بود تصميم گرفته بود فردا با همين كت و شلوار عازم ااره شود. بعد از 

ظهرها وقتي اضافه كاري نمي كرد ساعت دو وربع سوار اتوبوس مي شد و به خانه برمي گشت و امروز اتفاقي فهميده 

بي اراده لبخندي بر لب آورد گويي از كشف تازه خود شادمان بود.  بود كه او هم در همين ساعت راهي مي شود.

نزديك در خانه با عباس آقا همسايه شان روبرو شد و مجبور شد بايستد و احوالپرسي كند. عباس آقا همانطور كه 

 دستش را به گرمي مي فشرد پرسيد:

 آقاي مهندس تلفن ما درست شد؟

وزي بود كه تو اداره اضافه كاري مي كردم و فرصت نداشتم اما چشم همين االن تاخيرم را ببخشيد عباس آقا چند ر -

 ميرم سراغ تلفن و تا شب تقديمتان مي كنم.

دست شما درد نكند راستش مائيم و همين يك گوشي تلفن. اخالق زنها را مي شناسيد به تلفن مثل نان شب اهميت  -

باجي هاي خود تماس بگيرند روزگار آدم را مثل شب سياه ميكنند. جان ميدهند و اگر يكي دو روز نتوانند با خاله خام

 عباس رفتي خانه مشغول شو و شر نق ونوق عيال را از سرم كوتاه كن!

چشمهاي مادر بين تلفني كه بيژن تعمير مي كرد و دانه هاي مادرش سرگردان بود، صداي سر خوردن دانه هاي 

ند و پايين مي آمدند با صداي خودش قاطي شده بود: صبح وقتي تو رفتي مادرش كه از باالي سيني ليز مي خورد

عموت باز هم با پدرت صحبت كرد تا مگر متقاعدش كنه كه بقالي رو بفروشه و پولشو بده دست تو تا يك تعميرگاه 

برداشتن و حاضر  "نه"راديو، تلويزيون باز كني و بعد از ظهرها سرت گرم باشه . اما مثل اينكه سق باباتو با كلمه 

نيست از بقالي اش چشم بپوشه. بنده خدا ، عموت كه زبانش مو در آورده بود باالخره خسته شد و رفت اما موقع 

 رفتن گفت:

داداش، بهرام از دستت رفت كاري نكن بيژن هم از دستت بره ديگه خوداني! وقتي عموت رفت پدرت هم دق و  -

زد كه من تو تربيت شماها كوتاهي كرده ام و همين باعث شده كه شما ها دلي شو سر من خالي كرد و بهم بهتون 

خودسر و لجباز بار بياين. اما خدا ميدونه كه من كوتاهي نكردم و دلم نمي خواست شماها يكدنده و لجباز بزرگ 

 بشين هنوزم قصد داري بري؟

 اگر تقاضامو قبول كنن يك لحظه هم صبر نمي كنم و راهي ميشم. -

ل مادر چيزي شكست، و براي يك لحظه سوز غمها به چشمانش آمده و اشك او را سرازير كرد.وقتي بيژن در د

اشك مادر را ديد ، فكر كرد اي كاش زندگي شان بصورت ديگري بود و او بجاي گرياندن اين مادر سالخورده و 

 مهربان ، غنچه شادي و لبخند بر دل و لبانش ، مي كاشت. لذا به نرمي گفت:
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 نگران نباش مادر هركي از اين جهنم دره بيرون بره خوشبخت ميشه! مادر آه بلندي كشيد و پرسيد: -

مثل بهرام؟ ديدي كه چقدر هم خوشبخت شد!؟ رفت تا بتونه به قول خودش زندگيشو بسازه و بفهمه. اما نه تنها 

 زندگي شو نساخت بلكه اون چيزي را هم كه داشت خراب كرد و از دست داد.

چرا فقط به بهرام چسبيده ايد چرا نميگيد ثريا؟، مگه اون اهل اين خونه نبود؟ مگه نرفت و نساخت؟ وقتي ثريا  -

توانست پس منهم مي تونم. فقط بايد راضي شون كنم كه با دستمزد خوب راهيم كنند. مادر يك لحظه دست از 

ودش را روي خواب فرش كشيد و با خشم فرو ماشها كشيد و سيل ماشها به پايين سرازير شد. كف دست خاك آل

 خورده گفت:

پس كي از فري مراقبت كنه، تو كه ميدوني گرگ زاده گرگ شود اگر چه با آدمي بزرگ شود. من مي ترسم هوايي 

بشه و بخواد بره پيش مادرش و مثل اون بشه. اگر خواستي بري برو اما از همين حاال مبگم كه مسوليت فري ديگر با 

پدرت نخواهد بود. ما ديگر پيريم و توان اين را نداريم كه دنبال تون اين طرف و آن طرف بگرديم. مادر من و 

 گويي تمام حرفهاي در دل مانده اش را بازگو كرده بود. قابلمه ماشها را برداشت و با غيض از اتاق خارج شد.

ي چاي بنوشند. همان طور كه تلفن را به سينه عباس آقا دستش را گرفت و او را داخل حياط كشيد تا با هم استكان

 گرفته بود با دست ديگرش بيژن را به جلو هل مي داد.پشت در هال كه رسيدند با صداي بلند گفت:

 "خيلي خوش آمدند "ياهلل ، آقاي مهندس اومده! زن عباس آقا با چادر سفيد گلدارش به استقبال آمد و با گفتن  -

آقا تلفن را به دست خانمش داد و گفت: امتحانش كن تا اگر هنوز عيب و علتي داره تا  پاسخ همسرش را داد. عباس

خود مهندس اينجاست رفع و رجوعش كنه. خانم عباس آقا خوشحال تلفن را گرفت و در آني ناپديد شد. عباس آقا 

 مي گفت:

ر ميآره. ابزاري هم نمي خواد يك كسي كه كار فني بلد باشه هيچ وقت در نميمونه و هركجا كه باشه نون خودشو د

فازمتر و يك آچار پيچ گوشتي كافيه، عباس آقا چايي را ، كه خودش ريخته بود مقابل مهندس گذاشت و با اشاره به 

 بيرون اتاق گفت: نگفتم حاال به عرضم رسيديد! صداي مكالمه همسرش از توي راهرو به گوش مي رسيد...

د را آرام و خونسرد نشان دهد اما پرش زير چشمش به خوبي نشان مي داد كه پدر نشست هر چند سعي مي كرد خو

ترقه اي است در حال انفجار. مادر ساكت و آرام سفره شام را پهن كرد و بيصدا زيردستي سبزي خوردن را مقابل 

و با صداي بم  پدر گذاشت و زير چشمي اشاره كرد كه نزديك سفره شود. پدر تكه اي شامي را در الي نان لوله كرد

 پرسيد:

 داداشم نيامد؟ مادر به خود جرات داد و گفت: -

صبح ناراحتش كردي ،اونهم اوقاتش تلخ شد و بحال قهر رفت. بيچاره معلوم نيست شب كجا مي خوابه. دامادش  -

و بهم گفت و دُم در آورده و به منيژه گفته دوست ندارم هر شب ببينم پدرت تو خونه ما پالسه. منيژه خودش اين ر

 از غصه گلوش باد كرده بود اگر غصه غمباد نگيره خيليه.

 تو بهش چي گفتي؟ -

چي داشتم بگم! گفتم من و شما حرفي نداريم از اينكه اون پيش خودما بمونه و سر سفره داماد ننشينه. باالخره اين  -

 پيري براي همه هست روزي هم اون پير ميشه و جوابشو ميگيره.

 بر دهان نگذاشته آن را ميان سفره گذاشت و از جا بلند شد و گفت: پدر لقمه
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غيرت هم اگه بود غيرت قديمي ها بود من اگر جاي او بودم گوشه كوچه مي خوابيدم اما زير سقف اون سر به  -

همين  زمين نمي گذاشتم. پشت در و نندازين تا برگردم به پسرت بگو هرچي پايين داره برداره و ببره باال و از

امشب اونجا بيتوته كنه. تو هم تا من برگردم بساط سماور استكان را ببر اون اتاق و اينجا رو براي داداشم آماده كن. 

 از امشب اون همين جا ميمونه و از اين خونه جايي نميره.

گرفت و از پدر موقع خروج از اتاق سكندري خورد و نزديك بود با سر به زمين پرت شود كه دستش در اتاق را 

 افتادن نجات پيدا كرد.بيژن تاب نياورد و بلند شد و رو به مادر گفت:

من ميرم دنبال عمو، هوا تاريكه و ممكنه زمين بخورين. مخاطبش پدر بود اما روي به مادر داشت. توي دل پدر حبه  -

 قندي آب شد و دهانش را شيرين كرد. همان طور كه به سر سفره برمي گشت گفت:

طور شده برش گردان و بگو كه بابام گفت يا همين امشب هرچي داري، برمي داري و مي آيي يا اين كه هر -

دوربرادري مان را يك خط قرمز مي كشي . به منيژه هم بگو الزم نكرده براي باباش رخته خواب روانه كنه فقط 

 لباسها و كتابهاشو بده بسه.

فش را باال كشيد و براه افتاد. توي راه به منيژه فكر كرد و او را مقصر پشت ديوار خونه ايستاد و پاشنه خوابيده ك

ندانست او ازدواج كرده بود تا به زندگي شوهرش بچسبد و آن را سر و سامان دهد اما از فرداي عروسي عمو 

نه  سربارشان شده بود. خوب مي فهميد كه منيچه سر دوراهي گير كرده نه طاقت بيرون كردن پدرش را داشت و

تحمل نيش زبان شنيدن از شوهرش را. با خود فكر كرد كه اگر بهرام با منيژه ازدواج كرده بود هم خودش سر و 

سامان درست گرفته بود و هم عمو آالخون واالخون نميشد. سراسر خيابان در سكوت نشسته و هيچ رهگذري ديده 

براي اينكه نترسد شروع كرد به سوت زدن و نمي شد، حتي يك ماشين هم عبود نمي كرد. وَهم وَرَش داشت و 

آهنگ بي سر و تهي را با سوت نواختن. آنقدر تند رفته بود كه وقتي پشت در خانه دختر عمو رسيد حسابي عرق 

كرده و هن و هن مي زد. صبر كرد تا نفسش جا بيايد و بتواند حرف يزند آن وقت بود كه انگشتش زنگ در حياط را 

شدن آن ايستاد. كمي صبر كرد و زنگ دوم را نواخت كه صداي آمرانه و ناراضي صاحبخانه را نواخت و منتظر باز 

 شنيد كه گفت:

كيه اين وقت شبي زنگ مي زنه ؟ به صداي او جواب نداد و گذاشت تا در بروي پاشنه بچرخد و آقا نبي را ببيند.  -

 را خوشحال نشان داد و گفت: آقا نبي با ديدن او اخمش را فراموش كرد و با زدن لبخندي خود

به به آقاي مهندس چه عجب ياد ما كرديد. بفرمائيد تو، خيلي خوش آمديد. بيژن دستش را از دست او بيرون آورد 

 و با گفتن مزاحم نمي شوم نشان داد كه خيال داخل شدن ندارد و پرسيد:

ن مگر منزل شما نيست؟ به سوال بيژن پاسخ عمو خوابيده؟ ابروهاي آقا نبي از اين پرسش در هم رفت و با گفت -

 داد. بيژن گفت:

نه خونه ما نيست من اومدم دنبالش تا با خودم ببرمش. راستش بابام تصميم گرفته براي هميشه عمو رو پيش خودش 

 نگهداره و منم اومدم تا كمك كنم وسايل شو همراه ببرم. چين پيشاني آقا نبي بيشتر شد و پرسيد:

 في ، چيزي گفته كه مي خواين عمو رو ببرين؟مگر كسي حر

 صداي منيژه از توي حياط شنيده شد كه پرسيد:

 آقا نبي كيه؟ آقا نبي سر برگرداند و به او گفت:
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غريبه نيست مهندس خودمان است اومده دنبال بابات مي خواد برش گردونه جاي اولش. صدايمنيژه نزديكتر شنيده 

 شد كه پرسيد:

ونجا نيست؟ و با گفتن اين حرف بيشتر در حياط را باز كرد تا خودش پسرعمو را ببيند. بيژن سالم كرد و مگه بابام ا

 در مقابل تعارف دخترعمو هم ايستادگي كرد و پيغام پدر را بي كم و كاست بيان كرد و در آخر پرسيد:

 عمو نگفت كجا مي رود؟

 ت تا او پاسخ بدهد.آقا نبي گفت:منيژه دودل و مردد نگاهش را به صورت آقا نبي دوخ

من كه آمدم ، خونه بود و داشت با اَلَك برگهاي روي آب را جمع مي كرد. من سالم كردم و رفتم تو اتاق و راستش با 

منيژه كمي حرفم شد صداي بهم خوردن در حياطو شنيدم و گمان كرديم كه اومده خونه شما مثل هميشه! پس اگر 

 تونه رفته باشه.خونه شما نيست كجا مي 

 منيژه پريشان دست بر سر كوبيد و گفت:

ديدي چه خاكي به سرم شد. حتما باليي سزش اومده كه خونه عمو نرفته. بيژن براي آن كه زودتر از دست آنها آزاد 

 شود گفت:

دذو جا، جاي  نگران نباش دخترعمو شايد من از اين طرف آمدم و عمو از راهي ديگر رفته خونه ما. چون به جز اين

 ديگري ندارد كه بماند. منيژه كه آرام نشده بود گفت:

برين تلفن كنين و سراغ بگيرين دلم به شور افتاده و ميترسم باليي سرش اومده باشه. آقا نبي از ترس اين كه نكنه 

بست و پالتو را تقصيرها بگردن او بيفتد. با شتاب داخل حياط شد و لحظاتي بعد در حاليكه دكمه پيراهنش را مي 

 روي دوش انداخته بود از در خانه خارج شد و ب بيژن گفت:

 بريم مهندس جان تلفن كنيم . پيچ كوچه را رد نكرده بودند كه صداي بلند منيژه بگوششان رسيد كه:

 دير نكنيدها...

 اشت گفت:پدر تو رختخواب دراز كشيد و پتو را تا زيرچونه باال آورد و حيني كه چشم بر هم مي گذ

 بپا تو اداره پشت ميز خوابت نبره! شب خيلي بدي بود!

و همه اين اتفاقات ناگوار و اين خستگي ها و دل ريختن آنها، ناشي از وصله ناجوري در خانواده بود! انسانيكه مي 

بذر كينه و نفرت  توانست و قادر بود با كردار و رفتارش، يا آرامش خيال و صفا و صميميت در ميان خانواده بكارد يا

 و فريب و ريا بيفشاند و همه را از هم بگسلد و محيط خانه و خانواده را آبستن حوادث غمبار و هولناك نمايد.

توي اتوبوس منگ خواب بود و از بس خميازه اش را فرو خورده بود اشكش در آمده بود. بچه شيرخواره اي توي 

 بغل گوشش گفت: بغل مادرش گريه سرداده و آرام نمي شد. يكي

تو خونه كم سر و صداي بچه ميشنوم اينجا هم اومده روش. به مردي كه اين جمالت را ادا كرد و برويش لبخند زد. با 

آرام شدن كودك او نگاهش را ميان مسافران گرداند و از آنچه كه ديد قلبش پايين ريخت و خون توي صورتش 

حرف مي زد و او نشان ميداد كه محو شنيدن است اما وقتي بيژن نگاهش دويد. اين بار تنها نبود و با دوستش داشت 

 كرد، نگاه او هم در ديده بيژن نشست و بدون هيچ واكنشي نگاهش را به سوي اتوبوس و خيابان كج كرد.

**** 

را روي  چقدر دلش براي عمو سوخته بود وقتي او را كز كرده پشت در بقالي نسشته ديده بود كه چمباتمه زده و سر

زانو گذاشته و درست حالت گدايان گوشه خيابان را پيدا كرده بود. با آن پالتويماهوتي عهد عتيق كه سياهياش به 
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شوره،سفيد ميزد و گيوه اصفهانياش كه روزگاري رويه اش از نخ ابريشم بافته شده اينك تار و پودش در حال 

حلقه زده و كنار گوشش گفته بود عمو جان اين وقت شبي گسستن بود. كنار عمو نشسته و دستش را دور شانه او 

اينجا چه مي كني؟ در چشم عمو با ديدن آشنا، برقي از خوشحالي جهيده و گفته بود اومدم قدم بزنم خسته شدم و 

اينجا نشستم. مي دانست عمو دروغ مي گويد و براي آن كه شب را صبح كند روي سكوي مغازه نشسته ! اما دلش 

 يقت را بگويد و همانطور كه زير بازوي عمو را گرفته بود گفت:نيامد حق

اتفاقا من هم خوابم نمي برد و قدم زنان رفتم تا دم در خانه تان آقا نبي و منيژه خانم نگران حال شما بودند و هنوز 

و با هم مي ريم  شام نخورده بودند تا شما برگردين. من به آنها گفتم شامشان را بخورند و من شما را پيدا ميكنم

خونه ما. حاال پاشين تا بابا نگران من و شما نشده بريم خونه. سنگيني عمو كه هنوز روي سكو بود نشان مي داد كه 

خيال بلند شدن ندارد و دلش نميخواهد از آن حالت خارج شود. كمي فشار تحمل كرده بود تا اينكه موفق شده بود 

رس عمو يك وري روي شانه اش بود كه بيژن آن را صاف كرد و پشت آن را عمو را از زمين جدا كند. پالتوي مند

تكاند. هنوز دستش زير بازوي عمو بود و او را دنبال خود ميكشيد. عمو لحظه اي پا سست كرد و از جيب پالتو 

 دستمالي تا نشده در آورد و آب بيني اش را گرفت و با پشت آن به هر دو پلكش ماليد و زير لب گفت:

وز الكرداري است و اشكم را درآورد. اين بار هم فهميد كه عمو دروغ ميگويد و اشك جاري شده اش از سوز س

 نيست.

عمو جان قدر جواني ات را بدان و بفكر روزگار پيري هم باش . هر كاري كه توي جواني كردي، كردي! وقتي پا به  -

ي اصال معني خستگي رو نمي فهميدم و به هر كسي كه مي سن بگذاري ديگه مشكل بتوني فعاليت بكني. منو كه ميبين

گفت خسته ام، مي خنديدم.فكر مي كردم قوه جواني هميشه با منه و هر وقت كه اراده كنم ميتونم بهره برداري كنم 

بد  اما حيف، حيف تا سر برگردوندم ديدم جواني رفته و قوه و نيرو را هم با خود برده. از حاال به فكر پيري باش كه

 دوراني است! و با مكثي كوتاه آه بلندي كشيده و با صدايي لرزان زمزمه كرد:

 جواني شمع ره كردم كه جويم زندگاني را نجستم زندگاني را و گم كردم جواني را

كنون با بار پيري آرزومندم كه برگردم به دنبال جواني كوره راه زندگاني راداداش نميشه كه همينجوري سرتو 

پايين و از خونه بزني بيرون. فكر نكردي كه دختر و دامادت نگران ميشن و دنبالت مي گردن؟ مادر سيني بندازي 

 چاي را روي فرش آرام آرام سر داد و پيش پاي عمو نگهداشت و گفت:

 من از روز اول با رفتن شما موافق نبودم. اما چون زنم به حرفم اهميت نداديد و كار خودتان را كرديد! -

اختيار دارين زن داداش، ما عمري با هم نان و نمك خورديم فقط فكر كردم كه پيش منيژه باشم بهتره، شما كه  -

بهتر مي دونين من به نان آقا نبي محتاج نبودم و هرچه خرج مي كردم از درآمد خودم بود. فقط مي خواستم تو خونه 

 محرم خودم زندگي كنم كه نشد!

 م و نا محرم پيشاني اش پر از چين شد و نازاضي پرسيد:مادر با برده شدن اسم محر

 مگه تو اين چند سال كه با هم زندگي كرديم از من رفتار... -

 عمو چند بار سر تكان اد و با گفتن استغفراهلل و نعوذو باهلل حرف مادر را قطع كرد و گفت:

ه گناهي كرده كه مي بايست همش از من رو به خدا زن داداش فقط به شما فكر كردم و پيش خودم گفتم اين زن چ

 بگيره، و تو خونه خودش آزادي نداشته باشه. همين و بس. پدر با گفتن يك حرف وسالم گفت:
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اين خونه مال تو هم هست و هيچ كس از بودن تو ناراضي نيست و بقيه حرفهام چرنده و ديگه نمي خوام از اين  -

ا نبي هم هر وقت دلشان براي شما تنگ شد مي تونن بيان اينجا و شمارو ببينند حرفها تو اين خونه بشنوم. منيژه و آق

 اما شما از اينجا ديگه هيچ جا نميري!

از اتوبوس كه پياده شد آن دونفر هم پياده شدند و پشت سرش حركت كردند. حس مي كرد در زير نگاه سنگينآنها 

دست و گاه آن دست مي داد كه مثال سنگين است. اما  قادر به راه رفتن نيست كيف سامسونت اش را گاهي اين

خودش مي دانست تنها در آن يك نامه ارسال نشده و يك پوشه از كارهاي نا تمام اداري است كه مي برد خانه 

تمامشان كند. هنوز توي خيابان اصلي بود و تا رسيدن به خياباني كه خانه اش در آن واقع بود راه باقي بود پشت 

ك فرش فروشي به بهانه نگاه كردن به قالي كه روي يوار زده شده بود ايستاد و نشان داد كه محو تماشا ويترين ي

شده است. صبر كرد تا آن دو پيش افتادند و چند گام كه رفتنداز نگاه به فرش دست كشيد و حركت كرد. مي 

 دانست كه اين راه هميشگي دختر آبي پوش نيست. با خود گفت:

انه دوستش مي رود و چه و متين قدم برمي دارد! سر خيابان فرعي مجبور بود كه بپيچد اما آن دو براه حتما به خ -

خود ادامه دادند و رفتند. حس كرد خلقش تنگ شده و حوصله رفتن به خانه را ندارد اما سرعت قدمهاشو كم كرد و 

 بي حوصله و خسته آرام آرام قدم برداشت.

*** 

زي نشسته و هردو پا را داخل آب كرده بود و زير شير كه كم كم آب مي ريخت پاهايش را ثريا روي لب حوض لو

خنك مي كرد و در آن حال با خشم به مادر مي پريد كه شما از روز اول لي لي به الاليش گذاشتيد و هرچي 

دارد. بابام هم كه مثل خواست)نه( نگفتيد حاال هم بايد خرده فرمايشات اش را جمع كنيد اين كه ديگه گله گذاري ن

اين است كه آسمان سوراخ شده و همين برادر از آن پايين افتاده. اگر بگويد شب روز است روي حرف او حرفي 

نمي زند. دختر دارد برود پيش دخترش تا شما هم نفس بكشيد و به قول خودتان يك كاسه آب به سرتان بريزيد. تا 

 كه ثريا به عمو سالم نكرد و تحويلش نگرفت... كي مي خواهيد تحمل كنيد؟و همان شب بود

مادر هم توي استكان نشسته برايش چاي ريخته و تفاله رو تفاله آمده بود و صبح وقتي همه براي خوردن صبحانه 

دور سفره نشسته بودند عمو را نديده بودند. پدر چند بار صدايش زده بود و چون جوابي نشنيده بود فري را فرستاد 

تا از خواب بيدارش كند. وقتي فري هراسان توي درگاه اتاق پيدايش شد رنگ به صورت نداشت و با صدايي دنبالش 

 لرزان گفت:

 عمو رفته و اتاق خالي است! مادر نگاه معنا داري به ثريا كرده و او با لبخند معنا ار ديگري جوابش را داده بود -

*** 

 ونه؟ببخشيد آقا كالس زبان موفق تو همين خياب

لحظه اي بهت زده فقط نگاه كرده و بعد كه توانسته بود به خود بيايد اول با پايين آوردن سر و سپس با زبان گفته 

 بود، بعله انتهاي همين خيابان دست راست تابلوش مشخصه.

و مي  و آن دو با گفتن خيلي ممنون از او پيش افتاده و داشتند تند و تند حركت مي كردند،گويي ديرشان شده

 بايست زودتر مي رسيدند.

آفتاب كمرنگ پاييزي كالفه اش كرده و پشت سر هم عرق كرده بود. پيش خود فكر كرده بود فقط دوتا كوچه 

 مونده و اين بار قدمهايش آهسته و يواش نبود مثل اين بود كه او هم ديرش شده و مي بايستزودتر مي رسيد.
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 ادر به او دوخته شد و پرسيد:مادر نان نمي خواهي؟چشمان بهت زده م

تو مي خواهي نان بگيري؟ تازه اين وقت روز؟ نان ها سر خمير است و بدرد نمي خورد. در فكر مادر سوالي پشت 

 سوال ديگر مطرح مي شد و نميتوانست بفهمد كه چرا پسرش بعد از سالها هوس نان گرفتن كرده است.فري پرسيد:

فرود آورده بود. فري بلند شد و از كيف دستي كوچكش كه سر بخاريبود ك  عمو خيال رفتن داري؟ و بيژن سر

 صدتوماني درآورد و گفت:

ميشه وقتي برمي گردي برايم استون بخري؟ بيژن خواست بگويد پولت رو بگذار توي كيفت كه يادش افتاد پول 

در مقابل كالس زبان قدم آهسته ندارد و به ناچار آن را گرفت و توي جيب شلوارش گذاشت و از در بيرون رفت. 

كرد و گوشي خواباند، صداهاي نامفهومي بگوشش رسيد و دلش قرص شد كه هنوز تعطيل نشده. براي رسيدن به 

داروخانه بايد به خيابان اصلي مي رفت . و مقدار زيادي هم راه طي مي كرد، در اين فاصله ممكن بود خانه زبان 

رد و با گرفتن تصميم با سرعت راه خيابان اصلي را در پيش گرفت. هنگام تعطيل شود. نگاهي به ساعت دستش ك

برگشتن آسمان غريد و در اندك زمان، تك تك قطرات باران به صورت و دستش خورد. به ساعت نگاه كرد وقت 

كرده و زيادي هدر نرفته بود بوي تند اسيد استون از شتاب او به بيرون شيشه نشط كرده و الي انگشتانش را سفيد 

شامه اش را مي آزرد.باز هم به هنگام گذاشتن از كنار كالس زبان قدم آهسته كرده و گوش خواباند، هيچ صدايي 

نمي آمد اما در كالس باز بود و پرده برزنتي راه راه با حركت باد تكان مي خورد، به سر كوچه شان رسيد اما داخل 

بيزار بود و اينكار را حتي براي بيكاران ننگ و عار دانسته بود. حاال  كوچه نشد و به انتظار ايستاد. چقدر از اين كار

 خودش...

*** 

آقا نبي به بهرام گفته بود حيف تو كه داري عمرتو بيهوده پاي نخود و لوبيا تباه ميكني بيا برو آن طرف آب و تجارت 

 كن! يك تجارت بدون ماليات.

پُز درست مي كني. من اگر موقعيت ترو داشتم و اگر سرو زبان ترا سر سال نشده تاجر مي شي و براي خودت دك و 

هم داشتم يك دقيقه صبر نمي كردم و راهي مي شدم.بهرام گفته بود اما سرمايه؟ سرمايه اوليه رو از كجا تامين 

م اش كرد و كنم؟كه آقا نبي گفته بود، برو بقالي و بفروش و سرمايه كن.اما بابا آدمي نبود كه بشود به آساني تسلي

بقالي را فروخت، بهرام كه غرورش جريحه دار شده بود يك شب بهاري چمدانش را برداشت و راهي شد. صبح بود 

 و همه صبحانه مي خوردند كه مادر وحشت زده وارد شد و گفت:

برداشته و رفته بهرام فرار كرده. او با عجله چند دست لباس و شناسنامه و پاسپورتي كه دور از چشم بابا گرفته بود 

 بود.

*** 

كالس تعطيل شد و تعدادي دختر و پسر از آن خارج شدند اما در ميان آنها آن دو نفر نبودند. باز هم ايستاد آن قدر 

 كه خورشيد مرد و نانوايي تعطيل كرد...

ا نگفتي پس كو نانت؟چرا دست خالي اومدي ؟ االن بابات و عموت ميان خونه و توي سفره نان نيست! چر -.

 نميگيري تا خودم برم نونوايي !؟ 

 ميرم ميگيرم! حاال يك شب نون نباشه، گناه كه ميشه؟ -

 چرا اري پرت ميگي، آبگوشتو بدون نون بخوريم؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

1 6  

 

از خونه زد بيرون. باران ريزي مي آمد، سركوچه بود به بابا و عمو برخورد كرد و تو دست عمو نان سنگك ديد و قند 

 د. عمو پرسيد:توي دلش آب ش

كجا ميري تو اين بارون؟ و اون گفته بود مادر تازه يادش افتاده كه نان نگرفته، دارم ميرم نون گير بيارم! عمو خنديد 

 و گفت:

 بيا برگرد ما كار ترا راحت كرديم . نان سنگك زير بازارچه هنوزم طعم و بوي نون ميده!

 ز خودش پرسيد:در بستر دراز كشيده و چشم به سقف دوخته و ا

يعني اين همه انتظار بيهوده بود؟ شايد فقط اومده بودن سوال كنند و بعد رفته بودند. اگر ثبت نام كرده بودند كه 

 ديگر سوال نمي كردند. از خيالبافي خود لجش گرفت و بالش را با خشم گوشه اتاق پرتاب كرد.

يام، تولد يكي از همكاراست و من شب همونجا ميخوابم! سر سفره فري به مادربزرگ گفته بود فرداشب من خونه نم

بعد به بيژن گفته بود تو هم دعوت داري اگه دوست داشتي بيايي، ساعت هفت بيا درمانگاه دنبالم و با هم بريم. اما 

د تا او گفته بود فكر نكنم حوصله داشته باشم بيام. و فري باز هم گفته بود از حاال تا فرداشب ، خيلي مونده شاي

 اونوقت تغيير عقيده دادي. حاال تصميم داشت برود. از اين خونه و زندگي يكنواخت حوصله اش سر رفته بود.

توي صف اتوبوس ديگر به كسي توجه نداشت و چشمش بدنبال باراني آبي نبود. حتي رغبتي هم به اين كه تا آخرين 

حركت نكرده بود. توي اداره نامه نيمه كاره را ريز ريز ميله پيش برود نداشت همانجا جلوي لتوبوس ايستاده بود و 

 كرده و در سطل زباله انداخته بود و به نوايي كه پرسيده بود چته، اوقات نداري؟ فقط گفته بود هيچي!

سر نهار كنار ميزش منشي آقاي رييس نشسته بود و داشت بلند، بلند حرف مي زد و گاهي هم به روي او لبخند مي 

 انست چرا دلش نمي خواهد ديگر در مورد رفتن و اعزام به شهرستان فكر كند.زد. نمي د

 با خود گفت:

هر كسي روزي و قسمتي دارد!. وارد خيابان خودشان كه شد، قدم تند كرد تا هرچه سريعتر از مقابل خانه زبان 

آسوده اي كشيد و گويي از  بگذرد. حتي وقتي از كنار آن گذشت نيم نگاهي هم نكرد و سريع رد شد. سركوچه نفس

 مهلكه اي جان سالم بدر برده است با آرامش قدم در كوچه نهاد. پشت د رخانه لختي ايستاد و به خود گفت:

خودم زيادي ام چه رسد به اينكه بخواهم نان خوري هم اضافه كنم. مادر پيراهن سفيدش را اتو كرده و كنار كت و 

ته و هنوز بر تن نكرده بود آويزان كرده بود توي آينه دستشويي به صورتش شلوار قهوه اي كه از خشك شويي گرف

زل زد، احتياج به اصالح داشت و بايد حمام مي كرد. صداي ماشين ريش تراشي با صداي مادر كه بيرون دستشويي 

ير دوش را حرف مي زد قاطي شده و او نمي فهميد كه مادر چه مي گويد. تخته اي روي چاهك توالت را گذاشت و ش

باز كرد و حمام گرفت. بابا هيچ وقت توي توالت حمام نمي گرفت و آن جا را نجس مي دانست، مادر هم مثل پدر 

بود اما ديده بود كه عمو و بقيه از آن استفاده كرده بودند. وقتي از آن جا خارج شد سوز سردي وجودش را لرزاند و 

 صداي مادر را شنيد كه گفت:

جا لباس بپوش بيرون سرما مي خوري؟ براي دادن پاسخ به مادر صبر نكرد و با شتاب باال دويد تا  مگه نگفتم همان

 لباس گرم بپوشد و بعد حركت كند.

لباس پوشيده بود و خودش را آراسته در آينه ديد و از ته مانده ادوكلن بر صورت زد و از پله ها بزير آمد از در 

 بيرون مي رفت كه مادر پرسيد:

 هم شب نمي آيي؟ كه گفته بود چرا من برميگردم و از خانه خارج شده بود... تو
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.خيابان خلوت بود و آسمان گرفته، خواست برگرد و چتر بردارد كه پشيمان شد و حركت كرد. هنوز به كالس زبان 

دند و راه سر خيابان را نرسيده بود كه قلبش در سينه فرو افتاد و او را ديد كه با دوستش شاد و خندان از در خارج ش

در پيش گرفتند. خود را به پياده روي طرف ديگر رساند و سعي كرد آرام و بي تفاوت گذر كند. بياد آورد كه نمي 

تواند با او در يك اتوبوس سوار شود و شانس دوباره ديدن او را از دست مي داد . صداي گفتگوي دخترانه اي 

 بگوشش مي رسيد كه مي گفت:

دتر بيا تا من از جزوه كامپيوترت استفاده كنم و آن ديگري با گفتن باشه سعي مي كنم از كنار او رد شدند و فردا زو

او را عقب گذاشتند. از اين حركت دلشاد شد و خيال آسوده كرد. تا پيچ خيابان آن دو گرم گفتگو با يكديگر بودند 

نگاهشان به هم خورد و آشكارا هر دو رنگ باختند. توي  و متوجه حضور او نشده بودند. اما كنار باجه بليط فروشي

صف در دو رديف كنار هم ايستاده بودند و سكوت حاكم بود. هنگام رسيدن اتوبوس و به وقت سوار شدن اغتشاشي 

به وجود آمد و مسافران يكديگر را هل دادند، دوست آبي پوش تعادلش را از دست داد و به زمين خورد. خواست 

و زمين خورده را بلند كند اما از ترس و شرم فقط تماشاگر ماند و هيچ حركتي نكرد. آنها اتوبوس را از كمك كرده 

دست داده بودند و مي بايست صبر مي كردند تا اتوبوس ديگر برسد. وقتي اتوبوس مسير او رسيد با اكراه قدم 

 سر تكان داد. برداشت و در مقابل چشم پرسشگر دختر سوار شد و بي اراده از سر تاسف

 فري گفت:

خُب شيك و پيك كرده اي عمو ، وقتي سبيل مي گذاري درست شبيه پدرم ميشي. اون هم كت و شلوار قهوه اي 

 بهش مي آيد! پشت ويترين عطر فروشي مدتي ايستادند و به مارك عطرها و قيمت آنها نگاه كردند. فري گفت:

فري دستش را گرفته و با خود  "نه"ل هم بخرم؟ و او تنها گفته بود پارسال هم برايش عطر خريدم عيب ندارد امسا

به داخل مغازه كشيده بود. او با صاحب مغازه حرف مي زد و سوال مي كرد اما بيژن حواسش پيش اتفاقي بود كه رخ 

 داده بود و از خود مي پرسيد:

بي ادب و بي نزاكتي هستم يا اينكه  آيا مي بايست خم مي شدم و به دوستش كمك مي كردم؟ نكند فكر كند آدم

فكر كند آدم سنگدلي هستم كه از زمين خوردن انساني به راحتي گذشته ام. بيرون مغازه باران شروع با باريدن 

 كرده بود و او رفت زير چتر فري تا كت و شلوارش خيس نشود. فري گفت :

تاكسي حس كرد كه دست فري رفت توي جيب  ديرمان شده با تاكسي مي رويم و او بدون حرف اطاعت كرد. توي

كت و بيرون آمد. سه مسافر ديگر زودتر از آنها به مقصد رسيده و پياده شده بودند. سر چهارراهي فري دستور داد 

و تاكسي ايستاد او راحت پياده شد و منتظر ايستاد تا عمو كرايه را حساب كند سرخ شده بود و بي اختيار دست در 

از تما بااسكناس خوشحال شد و آن را به راننده داد. وقتي در كنار فري به راه افتاد زير لبي گفته جيب كت كرد و 

 بود:

 متشكرم!

تو مهماني يك گوشه كز كرده بود و به ظاهر به مهمانها توجه داشت اما فكر و ذهنش از آنها دور بود. بهرام گفته 

و به مادرش گفته بود من مي خواهم عقدش كنم و اينكار را  "تو دخالت نكن هنوز دهانت بوي شير مي دهد "بود

خواهم كرد. تفاوت سني و اينكه او بيوه زني است برايم مهم نيست من همان جا مي مانم و ديگر هم بر نميگردم اگر 

 شما و پدر مخالفت كنيد و نخواهيد به همراه من بياييد.
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عاشق است و تنها عشق را مي بيند به او خرده نگيريد و مادر هم بهرام فقط  "مادر  "و او دخالت كرده و گفته بود 

گفته بود تو دخالت نكن هنوز دهانت بوي شير ميدهد. تو و برادرت از عشق و دوست داشتن چي مي دانيد؟ اين بچه 

بهرام بايد مادر درست و حسابي داشته باشد تا خوب بزرگ شود دوست دارم اين غائله هر چه زودتر تمام شود. اما 

 به شيوه خود تمامش كرده و ازدواج كرده بود. ثريا ميگفت:

خانه و كاشانه اي گرم و با صفا دارد داداش بهرام وقتي با آنها باشي زندگي را زيبا مي بيني و غم و غصه فراموشت 

كه عاشق  مي شود. چه خوب مي شد اگر من هم مثل بهرام با عشق و عالقه ازدواج مي كردم! و كرده بود. دختري

 خلوص و يكرنگي بود به همسري مردي در آمده بود كه صاحب يك گلفروشي بود ....

آقاي عابدين زاده شما چقدر ساكتيد؟مخاطبش همكار فري بود كه داشت از جشن تولدش نهايت لذت را ني برد و 

زده بود و پيش دستي در همان حال سعي داشت ميزبان خوبي براي ميهمانانش باشد. به روي روشنك فقط لبخند 

كيك را از او گرفته بود. هواي اتاق گرم و مطبوع بود و از آن جايي كه نشسته بود مي توانست ريزش شديد باران را 

كه روي شيشه پنجره جريان داشت ببيند فري كنارش نشسته و پرسيده بود عمو حوصله ات سر رفت؟ و او با تكان 

كه روبرويش نشسته بود و او را به مهماني باز گرداند، در شهر آدمها مثل  سر جواب منفي داده بود. صداي مهماني

ماشين كوكي شده اند. عشق و عاطفه را پدرانمان با خود به گور بردند و حسرتش را براي ما به جا گذاشتند. خواست 

 گفت:زبان باز كند و بگويد)نه( اما افسرده تر از آن بود كه وارد بحث شود. به جاي او مخاطبش 

پدران ما بدون آنكه معناي عشق را بدانند عاشقانه زندگي كردند و رفتند. اينك اما ما با دانستن معناي آن بايد 

زندگي كنيم و باور داشته باشيم كه بدون عشق زندگي به شوره زاري مي ماند. من از هر چه كه عشق در آن نباشد 

ه عالقه دارم و به چهارديواري خانه كوچكمان عاشقانه دل بسته بيزارم.من به كارم عشق مي ورزم،به همسرم عاشقان

 ام. صداي خنده تمسخر آميزي از گوشه اتاق برخواست و چهره زن در هم رفت.

صبر كن، صبر كن عمو!من شب اينجا مي مانم بيا چتر مرا بگير تا خيس نشوي. زير شرشر باران قدم مي زد. حرف 

خانه كوچكش. آيا تعلق همان عشق است؟ پس چرا او به چيزي تعلق خاطر ندارد؟ زن و دلبستگي او به چهارديواري 

روزي به بهرام دلبستگي داشت اما نه، وابستگي داشت از همان نوع وابستگي كه به پدر، مادر، عمو و فري و ثريا دارد 

چيز دل خوش دارد؟ و به  چرا اين وابستگي آنقدر دوام نياورده بود كه به دلبستگي منجر شود؟ فكر كرد پس به چه

 خود گفت:

 شايد دارد به رنگ آبي دلبستگي پيدا مي كند.

نگين! تو هيچ متوجه آن مرد مو خرمايي و بور شده اي كه لباس قهوه اي مي پوشد و با ما هر روز سوار در همين  -

 ايستگاه پياده مي شود؟

 ديم؟منظورت همان مردي است كه آدرس كالس زبان را از او پرسي -

اوه... تو چه حافظه قوي يي داري! و چهره او را چه خوب به خاطر سپرده اي! نكند آن صورت مفهومي خاص برايت  -

 دارد؟

نه، آن طور كه منظور توست. فقط احساس مي كنم كه ما تنها مسافراني هستيم كه در يك ايستگاه سوار و در يك  -

جمعيت مي بينمبه خود مي گويم بازهم شروع شد. و اين شروع آغازگر  ايستگاه ديگر پياده مي شويم وقتي او را در

 هيچ چيز نيست باور كن! خب از آن مرد لباس قهوه اي چي مي خواستي بگي؟
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مي خواستم بگم كه من بر خالف تو كنجكاو شده بودم و به همين خاطر هم كشف كردم كه او كجا كار مي كند و  -

 منزلش كجاست.

 نده بلند خود را مهار كند و به تبسمي اكتفا كرد و در همان حال پرسيد:نگين سعي كرد خ

 و منظور از كنجكاوي؟

 نمي دانم شايد منهم بدنبال نتيجه اي نبودم و تنها خواستم كنجكاوي ام ارضاء شود. -

 حاال كجا كار مي كنه و خانه اش كجاست؟ -

عد از كالس است. فوق ديپلمه، اما همه بهش ميگن آقاي توي شهرداري كار مي كنه و خانه اش دو تا كوچه ب -

 مهندس. نگين اين بار نتوانست خنده خود را مهار كند و ميان خنده پرسيد:

 خوبه، خوبه ، خوب، ديگه چه اطالعاتي تونستي جمع آوري كني؟

 ميدونم اسمش بيژن و نام فاميلش عابدين زاده است!

 اراگاهش دوخت و پرسيد:نگين نگاه متعجب خود را به دوست ك

 راستي تو اين اطالعات رو از كجا تونستي بدست بياري؟ -

 خيلي ساده از بابام اطالعات گرفتم! -

 از بابات؟ يعني تو پدرتو وادار كردي بره در مورد اين مرد تحقيق كنه؟ -

 شهره خنديد و گفت:

 ن دوتا با هم همكار هستند.تو چقدر ساده اي مگر پدر من كارمند شهرداري نيست؟ خب او -

نگين نفس آسوده اي كشيد و تازه به ياد آورد كه پدر شهره ، كارمند شهرداري است. اطالعاتي ك شهره داده بود به 

جاي اينكه كنجكاوي او را فرو بنشاند كنجكاو ترش ساخته بود تا بداند او ديگر چه اطالعاتي در مورد آن مرد كه 

 د و بدون درنگ پرسيد:ديگر گمنام نبود مي دان

 آيا متاهل است؟

شهره دست زير بازوي نگين انداخت و به آرامي زمزمه كرد تقاضاي وام كرده اما به چه منظوري را ديگر پدرم 

 نگفت!

 بي اختيار دلش گرفت و سايه غم بر چهره اش نشست...

 

و سربزير است، پدرم مي گفت همه توي محيط  شهره كه متوجه اندوه نگين شده بود ادامه داد: تا دلت بخواهد نجيب

كار دوستش دارند و توي دل همه جاي دارد. مخصوصا آقاي رييس كه تا بحال دوبار درخواست انتقالي او را رد كرده 

 و پيش خودش نگهش داشته. نگين پرسيد:

 پدرت از تو نپرسيد اين اطالعات و براي چي و براي چه كسي داري جمع آوري مي كني؟

 شهره كالسور را بدست ديگر اد و خونسرد گفت:

 چرا گفتم كه براي خاطر توست و او هم هر چه مي دانست ، گفت.

 رنگ از چهره نگين پريد و با صداي خفه پرسيد:

 براي من؟ چرا براي من؟ شهره شانه باال انداخت و بي تفاوت گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

2 1  

 

د! نگين ساكت و در خود فرو رفته گوشه اتاق نشسته بود مگر چه اشكالي داره.شايد اين اطالعات روزي بدردت خور

و به بيست بهاري كه پشت سر گذاشته بود فكر مي كرد و در انتها ميان دو تجسم كار و اداره كردن زندگي زناشويي 

ت در نوسان بود. پدرش گفته بود يكي را انتخاب كن و او رفتن و بكار پرداختن را انتخاب كرده بود. در مرحله نخس

گرفتن ديپلم و سپس مدرك كامپيوتر و مرحله بعد آن تقويت زبان و بدنبالش جويا شدن كاري خوب و پر درآمد. 

 بي اختيار به اين انديشيد كه دارد در شهرداري كار مي كند. لبخندي بر لب آورد و متوجه شد كه پدر مي گويد:

رچي ما مدرك فوق ديپلم دارد و حاال اين خانم تنها با دكتر و مهندس هاش هنوز بيكارند و دارند ول مي گردند آبدا

داشتن ديپلم حقوق باال هم مي خواهد. مي دانست منظور پدرش اوست اما از كنار كنايه پدر گذشت و با سكوت خود 

 پدر را جري تر كرد و پدر افزود:

كتاب و كالس و جزوه نمي  اين آخرين كالسي است كه مخارجش را تامين مي كنم و ديگر يك قران هم پول بابت

 دهم. اولتيماتوم شده بود. مادر ظرف ميوه را حركت داد و مقابل همسر گذاشت و با لحني دلسوز و مهربان گفت:

نگين كاري را شروع نمي كند اگر هم شروع كند تا به انجام نرساند دست بر نمي دارد.ديدي كه مدرك كامپيوترش 

دماتي مانده . بقول خودت دكتر و مهندساش كار پيدا نكرده و بيكارند، براي را گرفت و هنوز پسرت در مرحله مق

 نگين هنوز دير نشده و ... صداي ناراضي پدر بلند شد:

 من كي گفتم برود دنبال كار؟من مي گويم بهترين كار براي زن خانه داري است و او بايد بيفتد توي خط زندگي.

ام صحبت مي كرد. من به پدرم گفتم حقوق براي ما زياد مهم نيست فقط توي خط ايستاه بودند و شهره داشت آر

جايي باشد من و تو كار كنيم و اون هم گفت ببيند چه مي كند. اگر بتوانيم كار كنيم حتي به صورت موقتي باز هم 

 خوب است. لحظاتي بعد هر دو سوار شده و در يك آن هر دو به يك سو نگاه كرده بودند.

چيزيت هست، اگر دوست نداري بياي شهرداري مجبورت نمي كنم! شايد جاي بهتري رو زير نظر  تو امروز يك

 داري! نگين سر تكان داد و از اسم شهرداري دلش هري فرو ريخت و پرسيد:

 منظورت از شهرداري چيه؟ مگه...

بام براي من و تو، تو نگفتم تو امروز يك چيزيت هست. پس من براي كي بود كه تعريف كردم و گفتم قراره با

 شهرداري كار درست كنه هان. براي كي بود كه صحبت كردم؟! نگين آرام دست شهره را فشرد و زير لب گفت:

يواش صحبت كن! اما گويي حرف نگين را نشنيده باشد ادامه داد. بعله خانم تا چند روز ديگر من و تو شاغل مي 

بدهيم! نگين يك لحظه سرش را بلند كرد و ديد كه تنها او شنونده  شويم و مي بايست ساعتهاي كالسمان را تغيير

 حرفهاي شهره نيست و درك كرد كه چرا شهره ولوم صدايش را كم نكرده!

**** 

 عممو خوشحال دو زانو در مقابل بيژن نشست و برق شادي در چشمش مي درخشيد و با هيجان رو به او كرد و گفت:

راضي شد بقالي را بفروشد. االن من از پيش آقا ذبيح مي آيم. ميدوني كه اون خيال فروش باالخره تو بردي و داداشم 

خرازي را داشت و حاضر شده مغازه اش را به ما بفروشد. رنگ از چهره بيژن پريد و دچار تشويش شد و به زور 

 پرسيد:

 همون خرازي كه روبروي كالس زبان است و چند ساله كه بسته است؟...

تش را روي شانه او گذاشته و با پايين آوردن سر تاييد كرده بود و همانطور كه به چهره بيژن نظر داشت عمو دس

 گفت:
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خيلي بزرگ نيست يك مغازه دوازده متري است اما براي كار تو خوب است! خوشحال باش كه باالخره طلسم بقالي 

 شكست و داداش رضايت به فروش داد.

و داشت حرفهاي عمو را به خاطر مي آورد.سر شام هيچ كس حرفي از مغازه نزده بود  روي بسترش دراز كشيده بود

و او گمان داشت كه عمو خواسته با او شوخي كند يا اينكه دلداري بدهد. اما بعد با شناختي كه از اخالق عمو داشت 

 سر تكان داد و به خود گفت:

 طمئن نباشد حرفش را بزند.نه حتما خبرهايي هست عمو آدمي نيست كه تا از چيزي م

 فري آرام در اتاقش را باز كرد و پرسيد:

 عمو خوابي؟ بيژن روي آرنج تكيه زد و سرش را باال نمود و گفت:

 نه! بيا تو!

اومدم بهت خبر بدم كه داره وضع عوض ميشه و اگر غلط نكنم بابا بزرگ خياالتي داره. شنيدم كه داشت به عمو 

ي راه بيافتيم بريم دنبال كارهاش و هرچه زودتر آبش كنيم تا مشتري منصرف نشده. فكر مي ميگفت از فردا بايست

 كنم بابابزرگ داره بقالي رو مي فروشه! بيژن راحت تر نشست و گفت:

 همينطوره، منم از عمو شنيدم. فري پرسيد:-

 د و گفت:خب حاال مي خواي چيكار كني؟ميموني يا بازم خيال داري بري؟بيژن سر تكان دا

خيال دارند خرازي  "اگه حرفشان حرف باشه و راستي، راستي،بقالي را بفروشند، نمي روم و ميمانم! عمو ميگفت:

آقاي ذبيح را بخرند و اگر اينكار بشود ، تعميرگاهش مي كنم و ماندگار مي شوم. صورت فري از خوشحالي باز شد و 

 گفت:

خونه شنيدم و حتما بعد از باز كردن تعميرگاه به فكر ازدواج خواهي بعد از مدتها يك خبر مسرت بخش توي اين 

 افتاد و ...

آنقدر تند نرو و خوابهاي طاليي براي من نبين. همه چيزهايي كه شنيدي تا اينجا فقط حرف بوده و اگر بخواهند 

 عملي شود خود سالي طول مي كشد.

 ب كرد و گفت:فري در حاليكه بلند ميشد بالش عمو را به سويش پرتا

 عملي مي شود و خيلي زود هم عملي ميشود خواهي ديد!

 * * * 

شيشه هاي اتوبوس بخار گرفته و كثيف بود و بيرون اتوبوس چيزي ديده نميشد. ميله سرد اتوبوس به انگشتانش 

راضي است و چسبيده بود و گوشش صداي نجواگونه را مي شنيد. آقاي زماني از امتحان تو بيشتر از امتحان من 

رضايتش را به بابام ابراز كرده تو هميشه بهتر از من بوده اي هم در مدرسه و هم در محيط كار ، به بابام گفتم تو 

حتما نگين چهارتا چشم دارد كه تو نداري. صداي خنده ريز او  "هميشه زرنگ تر از من بوده اي و او خنديد و گفت:

 گر كه صدا بگوشش خورد داشت مي گفت:آمد و لحظه اي سكوت برقرار شد. بار دي

نصف شب از صداي پارس چند سگ بيدار شدم و تا نزديك صبح خوابم نبرد آسمان هم كه انگاري پنبه ميزد. صبحي 

هم آنقدر عجله داشتم كه فراموش كردم دستكشم را بر دارم و دستم شده گوله يخ. صداي آرام نفر ديگر بگوش 

كنم تو دستت كن! اگه ديشب تو از صداي سگان نخوابيدي ، تو خونه ما از بس جر و رسيد: من دستكش استفاده نمي

 بحث و دعوا بود، كسي نخوابيد!
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 و حتما باز هم موضوع دعوا تو بودي؟!

خوشبختانه اين بار من سوژه نبودم و جر و بحث بر سر نيما بود كه پول مي خواست براي ثبت نام و پدر حاضر نبود 

بس جمله تكراري ندارم،شنيده بودم رفتم كه بخوابم اما خوابم نبرد، هم به نيما حق دادم و هم به  بدهد. منهم از

بابام. اگر حقوق گرفته بودم به نيما قرض مي دادم تا غائله بخوابد. بدبختانه براي ثبت نام فقط امروز را مهلت داشت. 

گرفته ام تا خود به استقالل كامل مالي نرسيده ام  راستش از هرچه زندگي بخور و نمير است خسته شده ام و تصميم

 ازدواج نكنم مگر اين كه خواستگاري متمول باشد كه نگراني نداشته باشم.

 بيژن وقتي از اتوبوس پياده مي شد سر به آسمان بلند كرد و آه كشيد...

 

 

 مادر جعبه شيريني را مقابلش گذاشت و گفت:

رفت و جند روز ديگه صاحب يك مغازه ميشي! بيژن زير لبي تبريكي گفت و دهنت را شيرين كن بقالي فروش 

كوچكترين شيريني را بر دهان گذاشت و حس كرد كه دهانش به جاي شيرين شدن تلخ مزه شده است. مادر سفره 

وت شام را كمي رنگين تر كرده بود و به خيال خودش جشن گرفته بود. ثريا هم آمد و با فري توي اتاق باال خل

كردند. اين كارشان مادر را عصبي كرده بود و زير لب غر ميزد، نمياد ، نمياد، وقتي هم كه مياد رفته باال بست نشسته 

 و پايين نمياد. آمدنش مثل نيامدنش ميمونه! سفره شام را كه انداخت پايين پله ها با خشم و غيض گفت:

 از باال صداي ثريا آمد كه گفت: اگر حرفتان تمام شده بفرماييد سر سفره شام يخ نكنه.

 داريم ميايم مامان!

عمو دست به سفره برد و تكه اي كوچك، نان كند و بر دهان گذاشت. زير چشمي نگاهش به در اتاق بود كه كي 

فري و ثريا وارد مي شوند. پدر زير لب غريد، تا دختر دست راست و چپش را نشناخته بايد شوهرش داد و قال قضيه 

 . مادر باحسرت گفت:را كند

اگر بهرام خودش بود صد باره فري شوهر كرده و به خانه بخت رفته بود اما افسوس... هي دنيا! چي بگم كه دلم 

 خونه . از نگاه خشمگين پدر ، حسرت خوردن را فراموش كرد و براي اينكه حرفي زده باشد گفت:

 شام يخ كرد! آخر غذا بود كه پدر گفت:

د رمغازه رو باز مي كنه تا بده تميزش بكنن، تو هم زودتر بيا و خودت از نزديك بهش نگاه كن تا اگه  آقا ذبيح فردا

عيب و علتي داره ببيني و بگي آقا ذبيح رفع و رجوعش كنه تا مختصر نرفتيم ميشه همه كاري كرد و بعد از اون ديگه 

 به عهده آقا ذبيح نيست! عمو بيصدا خنديد و گفت:

 خودش به امور كار وارده! پدر به خنده برادر پوزخند تمسخري زد و گفت: داداش بيژن

بله معلومه كه وارده چند ساله داره تو شهرداري كار ميكنه و هنوز نتونسته براي خودش يك آلونك جور كنه. 

ن لب فرو اسمش هم هست كه فوق ديپلم داره و همه بهش ميگن آقا مهندس! نگاه خشم آلود بيژن را مادر با گزيد

 نشاند و هنگامي كه از سر سفره بر ميخواست رو به مادر كرد و گفت:

 سعي ميكنم زود بيام و از در خارج شد.

 بعد از رفتن بيژن ثريا نگاه ناراضي خود را به چهره پدر دوخت و گفت:
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باشند اما شما اين شما هم كه فقط نيش زبان ميزنيد. همه آرزو دارند كه پسري مثل بيژن درست و صادق داشته 

نعمت را در پسرتان مايه بي دست و پايي مي بينيد! پدر خورده هاي نان را از روي فرش به سوي سفره ريخت و 

 گفت:

 درست و صادق بودن جاي خود و زرنگ بودن هم جاي خود! فري به جاي ثريا گفت:

ميشويد كه او بي دست و پا نيست! دفاع فري عمو فعال و زرنگ هم هست. انشااهلل بعد از باز شدن تعميرگاه متوجه 

 و ثريا پدر را خشمگين نكرد و با آوردن لبخندي بر لب رضايت خود را نشان داد و گفت:

اگه به كارايي اش اطمينان نداشتم ريسك نمي كردم و بقالي آباء و اجدادي را مفت نميفروختم تا سرمايه كنم و بدهم 

 شينم و خميازه بكشم.دست آقا و خودم سينه كش آفتاب ب

داشت با )نوايي( به طرف سالن غذاخوري مي رفت كه يكباره قلبش فرو ريخت و آن دو را شاد و خندان در كنار هم 

ديد كه از پله ها باال مي آيند. درست روبه روي هم درآمده بودند و براي گذشتن مي بايست دو نفر عقب مي 

ار خود و نوايي را به سوي ديوار كشيد تا آن دو باال بروند. هيچ حمله تشكر كشيدند تا دو نفر ديگر رد شوند.بي اختي

آميزي نشنيد پايين پله ها كه رسيد خشمگين به سوي پله ها نگاه انداخت. آن دو رفته بودند. پشت ميز نشست و به 

ن روز كه فهميده اين فكر كرد كه ژاكتش سبز بود يا آبي؟ بعد بر خود نهيب زد كه ولش كن و فراموش كن! هما

بود او چه عقيده و نظري دارد تصميم گرفته بود فراموش كند و همان شب تمام نقشه هاي آينده اي كه براي خودش 

و او در روياكشيده بود، پاره پاره كرد و از پنجره به حياط پرت كرده بود تا زير برفها مدفون شود. حاال داشت با 

زير برف بيرون مي كشيد. احساس سرما كرد و يك لحظه بر خود لرزيد. نوايي پاروي خيال آنها را مي روبيد و از 

 لرزيدن او را ديد و گفت:

الي پنجره باز مانده و سوز مي آيد آن را چفت كن.با غذاي مقابل رويش فقط بازي كرد و به سوال نوايي كه پرسيد 

 چرا نميخوري؟ جواب داد:

در مقابل او گذاشته و بشقاب پر از برنج او را برداشت و مقابل خودش  گرسنه نيستم! نوايي بشقاب خالي خود را

 گذاشت. بيرون به ياد قرارش با پدر افتاد و گفت:

 من بايد برم مغازه رو ببينم ميتواني هواي كار منو هم داشته باشي؟ نوايي با دهان پر گفت:

 گفت:پاشو برو من هستم! بيژن وقتي از پله ها باال مي رفت پيش خود 

 مثل اين بود كه از دماغ فيل افتاده اند!

آخر مغازه با يك تخته فيبرپستويي هم درست شده بود كه آقا ذبيح آن پشت را چايخانه كرده بود. مغازه نه نو بود 

 و نه زياد قديمي. كلنگي اما روي پا بود و بيژن آن را پسنديد و قرار شد با مراجعه به نقشه اگر عقب نشيني نداشته

باشد همان را معامله كنند. توي راه خانه بود و ميان چدر و عمويش راه مي رفت كه باز هم چشمش آن دو را ديد و 

 خود را به نديدن زد و به عمو گفت:

مغازه سر پايي است و مي شود معامله اش كرد فقط به نقاشي احتياج دارد و بايد بدهم روي شيشه هم بنويسند و يك 

 سفارش بدهم. پدر گفت:تابلوي نئون هم 

 از همه واجب تر گرفتن جواز كسب است وقتي آن را به دستم دادي بقيه اش ديگر كاري ندارد.

صبح آن شب در صف اتوبوس ايستاده بود كه آنها آمدند. باز هم خود را به تجاهل زد و وانمود كرد كه آنها را نديده 

اتوبوس ديگر راهي شود. اينجوري خيالش راحت بود و ديگر هول  است و به عمد سوار اتوبوس نشد و صبر كرد تا با
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و هراس برش نمي داشت. توي اداره بدون آنكه به راست و چپ نگاه كند مستقيم راه طبقه خودش را در پيش 

 گرفته بود. وسط كار بود كه بلند شد و به نوايي گفت:

 ي شيطنت چشمكي زد و گفت:فكر ميكني موافقت كنند و جواز رو صادر كنند؟ نوايي از رو

تو نور چشمي )زماني( هستي، معلومه كه موافقت مي كنه. تا زماني كه قدم به اتاق زماني نگذاشته بود به اين فكر 

نيافتاده بود كه با او رو به رو مي شود اما وقتي قدم به اتاق گذاشت و او را پشت ميز ديد كه با كامپيوتر مشغول كار 

و از آمدن پشيمان شد. نگين نيز متوجه ورود او شده بود و لحظه اي بهت زده نگاهش كرد. است بر خود لرزيد 

 بيژن زودتر از او به خود آمد و پرسيد:

 آقاي زماني... كه صداي زماني به گوشش رسيد كه گفت:

بود و او را  به به چه عجب سري به من زدي؟ حتما كار خيلي مهمي پيش آمده. زماني دست روي شانه بيژن گذاشته

همانجا سر پا نگهداشته بود. بيژن مجبور بود درخواستش را در مقابل نگين برزبان آورد و اين كار موجب شد تا 

رنگ صورتش گلگون شود.زماني كه اين گلگوني صورت را به حساب حجب بيژن از بيان درخواستش گذاشته بود 

 خنديد و گفت:

ي خواست روزي برسد و تو كاري از من بخواهي و من بدون تامل برايت ميداني هميشه دلم چي مي خواست؟ دلم م

انجام دهم.فكر ميكنم كه آن روز فرا رسيده ، خب بگو چكار مي توانم برايت انجام دهم. بيژن به ناچار لب باز كرد و 

 درخواستش را مطرح كرد. زماني فرم ها را از دست بيژن گرفت و گفت:

 به بيا و بگير. بيژن از اتاق زماني خارج شده بود كه شنيد زماني گفت:برو خيالت راحت باشد ، شن

 از بابت كارشناسي هم خيالت راحت باشه. نوايي پرسيد:

 موافقت شد؟ بيژن سر فرود آورد و نوايي با صداي بلند خنديد و گفت:

 )نه( بدهد... نگفتم درست ميشه. آخه پسر خوب كدام پدر زني جرات دارد به داماد آينده اش جواب

. 

 بيژن نگاه خشمگين اش را به چهره نوايي دوخت و گفت:

 مزخرف گويي را شروع كردي؟ نوايي پوشه باز مقابلش را بر هم گذاشت و گفت:

تو فكر كن مزخرف است اما من اين موها را در آسياب سفيد نكرده ام و بيژن بي اختيار به موهاي نوايي افتاد كه تار 

 وجود نداشت. سپيدي در آن

بيژن جواز كسب را پيش از آنكه به خانه آورد قاب گرفته بود و شب قاب را مقابل پدرش گذاشت و لبهاي او را به 

 تبسمي باز كرد. پدر دوبار متن را خواند و به جاي تبريك به او، رو به برادرش كرد و گفت:

و نقاش. مادر اخم به پيشاني آوردو روي به بيژن  به سالمتي همه چيز درست شد و فردا مي ريم سراغ تابلو نويس

 ترش نمود و پرسيد:

 نمي توانستي يك سير شكالت هم بخري و شيريني بدهي؟ به جاي بيژن عمو از جاي برخواست و گفت:

ي اشتباه او را من به گردن مي گيرم جوان است و هنوز راه و رسم كار را نمي داند!بيژن به اين مي انديشيد كه زمان

هم از او شيريني خواسته بود و از زير درخواست او نمي توانست شانه خالي كند. مي دانست كه بردن شيريني به 

اداره مخصوصا براي زماني چه حرفها و نقل هايي بهمراه خواهد داشت!،دوست داشت به طور خصوصي بگونه اي كه 

خواست زماني بياد آورد و فهميد كه او نيز خود را هيچ كس نفهمد او را مهمان كند.اما لبخند نگين را به وقت در
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ذينفع مي داند و به انتظار شيريني است. وجود دو داماد آقاي زماني كه هر دو از كارمندان همين بخش بودند، موجب 

شده بود تا شايعاتي هرچند بي پايه برده شود كه زماني براي آخرين دختر خود او را كانديد كرده است. در صورتي 

ه هر دو داماد آقاي زماني از ميان كارشناسان انتخاب شده و او همپايه آنها نبود. خود خوب مي دانست كه مهر و ك

عطوفت زماني از كجا سرچشمه مي گيرد و چرا او مي خواهد به گونه اي تالفي محبت كند. تعمير ضبط و تلويزيون 

ي را مقيد كرده بود كه روزي خود را از زير دين برهاند تلفن در طي چند سال به صورت مجاني انجام گرفته بود زمان

و او نيز كاري برايش انجام دهد. همين بود و ديگر هيچ. اما مگر كارمنداني از قبيل نوايي باور مي كردند؟از خود 

 پرسيد:آيا نگين اين شايعه را شنيده است؟

*** 

ا يك گوشي تلفن و عمو يك گلدان گل مصنوعي كه فري براي تعمير گاه يك ساعت ديواري كادو آورده بود و ثري

بسيار طبيعي به نظر مي رسيد و آقا نبي و دختر عمو برايش جعبه اي شيريني آورده بودند و آقا نبي نارضايتي خود را 

با گفتن حيف شد سرمايه را خواباندي و تجارت نكرديابراز كرده بود. هنوز به ماهي نرسيده مغازه پر شده بود از 

اس تعميري كه تا آخر شب وقت او را مي گرفت و هنگامي كه سر بر بالين مي گذاشت بدون اينكه احتياجي به اجن

باز كردن پنجره خيال داشته باشد خوابش مي برد آقاي حسن زاده شوهر ثريا از وقتي فهميده بود كه ثريا باردار 

ح يكي از كارگران با چندين گل گاليل و ميخك شده خانه پدر زن خود را غرق گل و ريحان كرده بود و هر روز صب

در خانه را مي كوبيد و گلها را به دست مادر مي داد و مي رفت.هنوز بهار از راه نرسيده خانه آنها بود بهار گرفته بود. 

پدر كار داماد خود را اسراف مي دانست و عمو ذوق زدگي مي ناميد و مادر گلها را به نشانه سپاس و قدر شناسي 

لقي مي كرد. كار آقاي حسن زاده هرچه كه نام مي گرفت عمل زيبايي بود و وجود گلها ، پرده اي كشيده بود روي ت

غمها و خستگي ها، عمو هر روز چند شاخه گل جدا مي كرد و براي تعميرگاه مي برد.هر دو برادر خود را مقيد كرده 

راه بيندازند. پدر خريد لوازم يدكي را به برادر سپرده بود و بودند كه هروز صبح در مغازه را باز كنند و مشتريها را 

خود ترجيح ميداد پشت ميز بنشيند و پاسخگوي مشتريان باشد اجناس تعمير شده را تحويل مي داد و اجرت كار را 

 مي گرفت و يا جنس را براي تعمير شدن تحويل مي گرفت و رسيد ميداد. بيژن وقتي وارد تعميرگاه مي شد آسوده

خاطر فقط به تعمير لوازم مي پرداخت و نگران هيچ چيز نبود. وجود گلهاي تازه در گلدان شيشه اي خستگي را از 

 جانش دور مي كرد و با روحيه اي شاد به كار مي پرداخت. عمو پرسيد:

 براي فردا صورت خريد داري؟ و او جواب داده بود:

 گمان نكنم!

 و گفت: عمو پايش را روي گاي ديگر انداخت

 خوب است چون فردا صبح مغازه نمي آيم. به چشمان پرسشگر بيژن خنديد و گفت:

 نگران نباش تا غروب برمي گردم!...

.عمو اين را گفت و از در مغازه خارج شد. بيژن يك سشوار دستي تعميري را كه تازه آورده بودند از روي ميز 

چسبانده و نام مشتري نوشته شده بودافتاد و اول گمان نكرد كه برداشت و بيكباره نگاهش به برچسبي كه روي آن 

درست خوانده اما پس از تكرار لبخند به لب آورد. شسوار متعلق به نگين ناظمي بود خواست از عمو بپرسد و مطمئن 

 شود كه ديد عمو رفته و جز خودش كسي نيست. سشوار را در كنار ديگر لوازم گذاشت و به كار مشغول شد آخر
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شب وقتي راه خانه را در پيش گرفت الي روزنامه سشوار را پيچيده بود و با خود به خانه مي برد. قدم كه به خانه 

 گذاشت پدر پرسيد:

 خوب كركره را قفل كردي؟

 بيژن سر فرود آورد و مي خواست از كنار اتاق رد شود اما ايستاد و از پدر پرسيد:

 داد كه دارد فكر مي كند و بعد از لحظاتي گفت:امروز تعميري چي آوردند؟پدر نشان 

يك سشوار دستي بود كه دختر جواني آورد و گفت كه از همكاران توست و خواست كه خوب تعمير شود و يك 

 راديو ضبط بود كه مال پسر آقا تقي ست و همين! بيژن گفت:

ز آن خانم هم اجرت نگيريد همكار همين امشب سشوار را تعمير مي كنم و شما صبح زحمت بردنش را بكشيد. ا

 است و خوبيت ندارد از او دستمزد بگيريم! هنوز از پله ها باال نرفته بود كه شنيد پدر مي گويد:

اين كه راه و رسم كاسبي نيست. دوستي و همكاري به جاي خود. بزغاله يكي هفتصدنار. از گوشه ، كناريه گذشت و 

مي فشرد باال رفت. در تمام مدتي كه وقت صرف درست كردن سشوار كرده  در حاليكه سشوار را محكم تر در دست

بود به او فكر مي كرد و مي ديد كه فرار و گريز بي حاصل است و بيخود به خود تفهيم كرده كه وجودش ، بود و 

 نبودش، هيچ تاثيري در روحيه و زندگي اش ندارد.

داري بپايان برسد و با عمو راهي شود. بيژن خود نمي دانست فري آمده بود شهرداري و انتظار مي كشيد كه وقت ا

كه چرا از فري خواسته بود بدنبالش بيايد،در ته قلبش خواسته بود كه به نوعي فري ، نگين را مالقات كند و از 

 او... ديدگاه فري ، نگين را بررسي كند. اما به راستي اين نبود دلش مي خواست نگين، فري را ببيند و گمان كند كه

 سر از روي كاغذ برداشت و به چهره منتظر برادرزاده نگاه كرد و آرام گفت:

 االن تمام مي شود ديگر چيزي نمانده.

نوايي دومين فنجان چاي را پيش روي فري گذاشته بود و نقش ميزبان را به خود گرفته بود. با اين كه عابدين زاده 

ا يك سوءظن خفيف و ناباور از صحت موضوع در وجودش برانگيخته شده فري را برادرزاده خود معرفي كرده بود ام

بود و با لجاجت مي خواست ثابت كند كه بهتر از همكارش مي فهمد و دانسته كه اين دختر زيبا برادرزاده او نمي 

ي ساخت و باشد.نگاه مهرباني كه گه گاهي ميان آن دو رد و بدل مي شد هر لحظه شك او را بيشتر به يقين نزديك م

زماني كه بيژن بلند شد و دست از كار كشيد وآماده رفتن شدند با كالم خوش بگذرد ناباوري خود را بر زبان جاري 

كرده بود.بيرون اداره بيژن لحظه اي توقف كرد تا شال گردنش را مرتب كند و در همان حال نگاهش به در شيشه 

فري بي تفاوت به خيابان نظر داشت و هنوز از دعوت عمو چيزي اي اداره بود كه نگين و شهره از آن خارج شوند. 

نمي دانست با خروج نگين و شهره ، بيژن دست زير بازوي برادرزاده انداخت و آرام و آهسته راه سربااليي خيابان را 

 در پيش گرفتند. چند گام بيشتر نرفته بودند كه فري پرسيد:

 يد و با آوايي كه مطمئن بود پشت سريهايش بخوبي مي شنوند گفت:خيال داري مرا كجا ببري؟بيژن با صدا خند

اول ميريم سينما، بعد كمي در پارك گردش مي كنيم و بعد هم توي يك رستوران مجلل شام مي خوريم. فري خود 

 را به عمو چسباند وآرام پرسيد:

رويت اثر گذاشته باشد؟بيژن اين بار  حقوق گرفته اي يا اينكه جيب كسي را خالي كرده اي؟ نكند حرفهاي بابابزرگ

 نيز با صداي بلند خنديد اما به آوايي آهسته گفت:
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مرا اينطور شناخته اي؟ باور كن جيب كسي را خالي نكرده ام. منتهي چند ماه است كه فقط به كار چسبيده ام و مي 

 خواهم يك امشب خستگي در كنم.

 فري به نشانه موافقت سر فذود آورد و گفت:

و منهم خوشحالم كه مرا فراموش نكردي و با خودت همراه كردي. دو دختر در صف اتوبوس ايستادند اما آن دو 

 براه خود ادامه دادند و در مقابل چشمان كنجكاو آن ها دور شدند...

آن دو نگين سر بزير انداخته بود و بي اختيار اعداد را مي شمرد، يك ، دو ، سه ، و در نظر مجسم مي ساخت كه 

سربااليي خيابان را طي مي كنند در حاليكه دست زير بازوي يكديگر دارند. احساس كرد در صحرا بر ساحل شنزار 

 نشسته و باد گرم كوير او را ميان توده هاي شن مدفون مي كند.

 خانم حواست كجاست پايم را لگد كردي ! -

آزرد و بدون آن كه عذر بخواهد بيني اش را گرفت  بوي زُخم گوشت يخ زده كه در حال آب شدن بود شامه اش را

 و در دل پدرش را ستود كه هرگز از اين گوشت هاي سياه به خانه نمي آورد.

بيست و يك سال پيش دوازدهمين روز از ماه آبان در يك شب باراني نگين اولين شب از زندگي اش را آغاز كرد. و 

و مادر داشت در آشپزخانه آنها را مي شست. صداي پدر شوهرش كه اين هنگامي بود كه ظرفاي شام جمع شده بود 

خبر از گمشدن نگين انگشتري عقيق اش مي داد را به وضوح مي شنيد اما درد تاب و توانش را ربوده بود و سعي 

داشت نفسهاي عميق بكشد. از بس لب به دندان گزيده بود تا صداي فرياد خود را خاموش كند از لبش خون جاري 

ده بود و مزه آن را حس مي كرد. اگر مهيار براي نوشيدن آب به آشپزخانه پاي نگذاشته بود او همچنان درد را به ش

 جان خريده بود. مهيار با نگريستن به چهره مادر شتابان خود را به اتاق رساند و با فريادي كودكانه جيغ كشيد:

به آشپزخانه رساند و با ديدن چهره همسرش او نيز با آوايي  مادر مُرد! با آواي او پدر هراسان بلند شد و خود را

فريادگونه مادرش را به كمك طلبيد و پس از آن وي را كه به سختي قادر به راه رفتن بود در بستر خوابانده و مادر 

در شوهر خود ماماي عروسش شد. مهيار را نيز خود او به دنيا آورده بود و تا پيش از آن كه راهي شهر شوند 

روستايشان به همين حرفه مشغول كار بود و كودكان بسياري را به دنيا آورده بود. تولد كودك به سختي انجام 

گرفت و در اتاق ديگر دو مرد چشم انتظار ساكت و خاموش نشسته و گوش به صداي اتاق ديگر داشتند. مهيار را 

اشد. وقتي صداي نوزاد به گوششان رسيد نگاه هر دو پدر با زحمت بسيار خوابانده بود تا شاهد زجر كشيدن مادر نب

به يكديگر افتاد و بروي هم لبخند زدند. پدر تاب و تحمل نياورده و از اتاق خارج شده بود. پدر مانع از آن بود كه 

بتواند ببيند در اتاق چه مي گذرد. خواست در را بگشايد كه پرده كنار رفت و اندام كوچك و نحيف مادرش هويدا 

 د كه برويش مي خنديد. او الي در اتاق را كمي گشود و گفت:ش

خوش قدم باشه انشاءاهلل. نوزاد دختر است!لبخند آشكار پدر با شنيدن اين خبر گويي چيزي ترش بر دهان برده 

 باشد جمع شد و صورتش لحظه اي در هم فرو رفت اما از كالم مادر كه گفت:

زهره حالش چطور  "لبخند شيرين را جايگزين تلخي لب نمود و با پرسيدن حاال جنس ات جور شد! به خود آمد و 

وجود نوزاد را پذيرفت! مادر به او اطمينان داد كه حال مادر خوب است و براي هيچكدام نگراني وجود ندارد.  "است؟

 وقتي پدر قدم به اتاق گذاشت، پدرش رو به او كرد و گفت:

انگشترم پيدا شد و از همان جا بود كه پدر نام دخترش را نگين گذاشت.  قدم دخترت خوش يمن است. ببين نگين

صبح چهره مهيار از ديدن نوزادي كه در قنداقي سفيد كنار مادرش آرميده بود تماشايي بود. به او آموخته بودند كه 
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چك و زيبا بزودي خداوند هديه اي به آنها خواهد داد كه اين هديه يا پسر است چون خودش و يا دختركي كو

خواهد بود. مهيار از خود پرسيده بود آيا خدا نمي خواست اين هديه را به او بدهد و مادر به زور او را گرفته بود؟ 

دست خود را با ترس به قنداق نوزاد كشيد تا مطمئن شود كه او هست و فرار نخواهد كرد. مادر بزرگ گفته بود 

كوچيكت چه هديه اي برايت آورده؟ و او با كنار زدن پرده سه چرخه  پرده صندوق خانه را كنار بزن و ببين خواهر

اي قرمز رنگ ديده بود كه قلبش را به هيجان آورده بود اما باور نكرده بود كه اين موجود ضعيف كه قادر 

ن دختر نبوددستش را بلند كند توانسته باشد براي او سه چرخه را از آسمان به زمين آورده باشد. اما حس كرد كه اي

كوچك را دوست دارد و خم شد پيشاني پرچروك او را بوسيد و نگاه حق شناس خود را به مادر دوخت و بدون كالم 

سه چرخه را برداشت و براي بازي به حياط رفت. اما همان شب كه از بي تابي و گريه خواهرش از خواب پريده بود 

رگرد. او از صداي گريه نوزاد كه به ميو،ميوي گربه شبيه دلش خواست كه نوزاد هديه خود را بردارد و پيش خدا ب

 بود خوشش نيامده بود، از گربه هم خوشش نمي آمد.

پدر بزرگ گفته بود، روزي خواهرت ترا حمايت خواهد كرد ، روزي كه نه من باشم ، نه مادربزرگ و نه 

دوست خواهد داشت. اما نگين او را بقيه.خواهرت را دوست داشته باش كه تنها اوست كه تو را مثل جان خودش 

وقتي كه داشت از پسر همسايه كتك مي خورد حمايت نكرده بود و از ترس به ديوار چسبيده بود. لب حوض وقتي 

داشت دست و صورت زخمي اش را مي شستبه حرفهاي چدربزرگ در دل خنديده و از همان وقت تصميم گرفته بود 

حقوق خواهر مقابلش بود كه بردارد و برود شايد بتواند ثبت نام كند. كه روي كمك خواهر حساب نكند. اينك 

 پدربزرگ و مادربزرگ زنده نبودند اما بقيه هنوز هستند و در يك لحظه خشم آلود به خود گفت:

بودنشان چون نبودنشان است. از فكر خود شرمنده شد و با شتاب برخواست و به پولها چنگ انداخت و بدون 

 نهاد و از در اتاق خارج شد. از در خانه كه خارج مي شد به خود گفت: شمارش در جيب

 حال اگر او خلق شده تا حمايتم كند مي گذارم اينكار را انجام دهد.

نگين كالم محبت آميز، متشكرم ، دستت درد نكند را با بي اعتنايي و خونسردي برادر در يك معنا ديد و با تفسير 

 ي نداد از كنار آن گذشت.اينكه غرور اجازه قدردان

*** 

 فري گفت :

 عمو بيا تا خونه پياده بريم. تو اتوبوس نفسم بند مياد و قلبم ميگيره. عمو گفت:

 با تاكسي مي ريم! فري گفت:

نه پياده بريم بهتره. به دو دليل يكي اينكه راننده ها فقط راه مستقيم را بلدن و دوم اينكه به جاي كرايه ، پول خون 

 درشان را مي گيرند. خدا پا داده كه با آن راه بروي و منت نكشي!پ

حرف فري را قبول داشت و بدش هم نمي آمد كه با او راهپيمايي كند اما اتوبوس و مجدد ديدن نگين را از دست مي 

 داد براي آن كه فري را از راهپيمايي منصرف كند گفت:

خم آقاجون را به جان بخرم و حوصله سروكله زدن و توضيح دادن را اگر مغازه را دير باز كنم مي بايست اخم و ت

 ندارم. فري قانع شد و گفت:

 پس با اتوبوس مي رويم و بعد راهش را به طرف ايستگاه كج كرد...
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آن دو در اوايل صف بودند و گويي چشم براه آنها داشتند.وقتي فري در آخر صف ايستاد آن و به روي هم لبخند 

بوس با تاخيري چند دقيقه اي به حركت درآمد و راننده از صداي اعتراض چند مسافر در هم فشرده شده زدند. اتو

به آساني گذشت. بيژن سعي كرد از روي شانه مسافران نگاه را عبور دهد و ببيند كه فري در چه موقعيتي است اما 

از صورت مسافران گذراندن هم فايده اي  كاله پشمينه مسافر جلويي نگاه او را سد كرده بود. قوز كردن و نگاه

نداشت چون قامتش در اثر فشار مسافران خودبخود به حالت كوژ درآمده بود و جز سرشانه كسي و كاله نفر ديگر 

ديدي نداشت. از اين كه به حرف فري گوش نكرده بود در دل خود را لعنت فرستاد و تا رسيدن به خانه درد كمر و 

 شانه را تحمل كرد.

خدا خواهي بود كه متوجه شدم وگرنه كيف پولم به سرقت رفته بود وقتي به خانمه گفتم دستت توي پالتوي من چه  -

 مي كند؟ رنگ از صورتش پريد و تموج گنان گفت:

نفهميدم دستم كجا رفت فقط مي خواستم چيزي گير بيارم تا نيافتم! دروغ مي گفت اما قبول كردم و اون هم از ترس 

به ايستگاه كه رسيديم پياده شد. روي يك كارتن نمور زير طاقي ، زني در چادر سياه خود را پوشانده بود و رسوايي 

 در مقابلش دختركي خردسال و كثيف به آب نباتي چوبي مك ميزد. زن گفت:

پولش را در  به اين بچه يتيم و من بيوه زن در اين سرما رحم كنيد! فري ايستاد و دست در پالتو كرد و خواست كيف

 آورد كه بهت اش زد و ناباور گفت:

 كيفم را باالخره دزديد!

 *** 

 سر بزير داشت و مشغول كار بود كه كسي پرسيد:

 ببخشيد سشوار تعمير شد؟

سر كه بلند كرد او را ديد كه با لبخندي محو مقابلش ايستاده بود. به رسم آشنايي سالم كرد و پرشتاب در روي ميز 

شوار گشت اما آن را نيافت. عرق روي پيشاني اش نشسته بود و راحت نفس نمي كشيد. مجبور شد نفس بدنبال س

 عميقي بكشد تا بتواند بگويد:

لطفاً بنشينيد تا پيدايش كنم. نگين به آرامي روي صندلي نشست و نشان داد كه براي رفتن عجله اي ندارد. بيژن به 

 زور لبخند بر لب آورد و گفت:

 ش كرده ام اما نمي دانم چرا حاال نيست. نگين گفت:تعمير

 عجله نكنيد پيدا مي شود. اما حرف او بيشتر بيژن را نگران كرد و گفت:

گم نشده فقط نمي دانم پدر كجا گذاشته. اين را گفت و به پشت پستو رفت تا آن جا را هم بگردد. با چشم نگاه كرد 

و هيجان خود را فرو بنشاندو به ياد بياورد كه ممكن است پدر سشوار را در همان حال سعي نمود آرامش پيدا كند 

 كجا گذاشته باشد. از فكر به نتيجه نرسيد و مجبور شد برگردد و در مقابل نگين بايستد و بگويد:

 سشوار شما را برده بودم منزل و آنجا تعمير كردم به پدرم گفتم كه سشوار متعلق به شماست اما بگمانم فراموش

 كرده از خانه بياورد. اگر لحظه اي صبر كنيد مي روم و برايتان مي آورم. نگين بلند شد و گفت:

عجله اي نيست فردا وقتي كالسم تمام شد مي آيم و مي گيرم. بيژن كه دلش نمي خواست نگين را با دست خالي 

 روانه كند بار ديگر شتاب آلود گفت:

 تا ... نگين به شتاب او لبخند زد و گفت:منزل زياد دور نيست لطفاً صبر كنيد 
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گفتم هيچ عجله اي نيست و وسيله حياتي هم نيست. مدتها بود كه خراب شده بود و بال استفاده مانده بود. حاال فكر 

 ميكنم كه باز هم خراب است. اين همان مغازه است كه تازه باز كرده ايد؟ بيژن از پرسش او روي سرخ كرد و گفت:

 مگر؟ نگين به گلها اشاره كرد و گفت: بله چطور

 از گلها فهميدم كه برايتان آورده اند. بيژن خنديد و گفت:

 مغازه جديد است اما وجود اين گلها به مناسبت ديگري است.نگين گفت:

ن با موضوع مغازه را مي دانستم اما نمي دانستم كه اين است وگرنه دست خالي نمي آمدم . بهر حال مبارك است! بيژ

 گفتن ممنون بدنبال حرفي مي گشت كه بيشتر با او گفتگو كند و چون نيافت پرسيد:

 امروز تنها مانده ايد! اشاره او موجب شد تا نگين بي اختيار به پشت سر بنگرد و بگويد:

 بله خانم ارجمند امروز كالس نيامد، بيژن به او كه سرپا ايستاده بود اشاره كرد و گفت:

 ه ايد و نمي نشينيد؟ نگين به ساعتش گذرا نگاه كرد و گفت:چرا ايستاد

ديرم شده و تا خانواده را سر كوچه به انتظار جمع نكرده ام بايد برگردم. اين را گفت و پاي از در مغازه بيرون 

 گذاشت بيژن به دنبالش حركت كرد و گفت:

مئن باشيد كه فردا صحيح و سالم تحويلتان مي دهم. شرمنده ام كه نتوانستم كارتان را به موقع تحويل بدهم. اما مط

نگين با گفتن ايرادي ندارد خداحافظي كرد و رفت. بيژن به جاي نگين روي صندلي نشست و لحظاتي مبهوت به 

عقربه ساعتي كه آرام آرام بدور خود مي چرخيد زل زد، در سرش هياهويي غريبي بپا خاسته بود آمدن او به مغازه و 

اي آشنا و آرامش كه حكايت از آشنايي و نزديكي داشت و در آن هيچ احساس غريبگي وجود نداشت. آيا نگاه و صد

اين آشنايي چيزي بيش از شناخت و نزديكي دو همكار بود؟ دوست داشت بنشيند و به اين مالقات ساعتها فكر كند 

خيالبافي شيرين دست بردارد و با لحني اما با ورود پدرش كه سشوار بدست وارد شد مجبود شد برخيزد و از فكر و 

 ناراضي بپرسد:

حاال مي آييد؟ پس عمو كجاست؟ مشتري آنده بود دنبال سفارش اش اما نبود و مجبود شد با دست خالي برگردد و 

در همان حال با انگشت به سشوار اشاره كرد. پدر سشوار را روي ميز گذاشت و او هم با لحني ناراضي گفت: معلوم 

كجا غيبش زده رفته بودم خونه منيژه تا شايد سراغي از پدرش داشته باشه. اما اونهم كه قربونش برم اگر دنيا  نيست

 را آب ببرد او را خواب برده هيچ خبري نداشت و با دست خالي بر گشتم.....

. 

رشانه به زمين افتاد بيژن يقه پالتو كهنه اش را داده بود باال و هنگامي كه روي صندلي نشست تكه اي از برف روي س

 پرسيد:

 عمو جان كجا بودي؟ و او بدون درنگ گفت:

قبرستان! كالم عمو موجب شد تا بيژن سر از پشت تلويزيون خارج كند و موشكاف به چهره عمو بنگرد. لحن قاطع و 

رسيدن بلند شد و ناخشنود عمو، بيژن را متعجب كرده بود و مي خواست بداند علت رنجش عمو از چيست. به جاي پ

رفت توي پستو و براي عمو استكاني چاي ريخت و روي ميز كوچك گذاشت و با گفتن بخوريد گرم شويد بار ديگر 

سر جايش نشست و نشان داد كه مشغول كار است. عمو استكان را برداشت و همانطور كه به رنگ چاي نگاه مي كرد 

و يا دست منيژه رو بگيرم و از اون خونه نجاتش بدم. مردك رفته گفت: دلم مي خواهد با يك تي پا بندازمش بيرون 

يواشكي روي منيژه زن صيغه كرده. اون هم چه زني مثل مادر فوالدزره ميمونه! يك قد داره اندازه نردبون و يك 
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اش صورت داره اگه بهش نگاه كني بايد كفاره بدي. من نميدونم از چي ، چيه اين عفريته خوشش اومده كه صيغه 

كرده. رفتم تا بهش بگم كه آقا نبي زن داره و خوبيت نداره كه تن و بدن زني رو بلرزونه اما تا اومدم دهنم باز بشه و 

حرف بزنم آن چنان قشقري راه انداخت كه فرار رو بر قرار ترجيح دادم و برگشتم. بيچاره منيژه! بيژن همان طور 

 ه؟ عمو سر به اطراف تكان داد و گفت:كه سر توي تلويزيون داشت پرسيد: طرف پولدار

اگر پولدار بود كه آن جا نمي نشست، اما ميگن آره پولداره و يك كاروانسرا از شوهر اولش بهش ارث رسيده ميگن 

تو كار خريد و فروش هم هست. اما چه خريد و فروشي را ديگر خدا مي داند! داداشم كجاست؟ بيژن تازه متوجه 

 ور كه به بيرون نگاه انداخت گفت:غيبت پدرش شد و همانط

همين جا بود نم يدانم كجا رفت! از آسمان برف بر زمين مي ريخت و روي شاخه هاي درخت جلوي مغازه برف 

 نشسته بود.

من ميگم زندگي با اين مرد جز دردسر فايده ديگه اي نداره و بهتره منيژه هرچه زودتر خودشو خالص كنه! مادر  -

بيژن گرداند و با گفتن ) به تو و من مربوط نيست( او را از ادامه سخن بازداشت. پدر متكاي پشت  با تغيير چشم به

 اش را صاف كرد و حين تكيه دادن گفت:

وقتي خودش راضي ست ما حق نداريم دخالت كنيم! از اول هم من اين مرد را مناسب نديدم و گفتم كه بي شيله  -

را قبول نكرديد و كار خودتان را كرديد. او هم پسر مرا بدبخت كرد و هم دختر  پيله نيست اما كو گوش شنوا. حرفم

تو را بيچاره كرد. آن قدر زير پاي بهرام نشست تا هوايي اش كرد و ما را گذاشت و با يك چمدان فرار كرد، رفت تا 

به بغل برگشت. حاال هم بقول آقا نبي تاجر شود و برگردد. اما به جاي تاجر شدن با شكمي جر خورده و يك بچه 

روي اين را ندارد كه تو روي ما نگاه كند و پا به اين خانه بگذارد. تو شهرستان جا خوش كرده و با چندر غاز پول 

بخور و نمير روزگار مي گذراند. عمو زير چشمي به فري نگاه داشت و مي ديد كه حرفهاي برادرش چطوري رنگ 

ات حرف ندارد. دلش به حال او سوخت و با تك سرفه اي كه كرد حرف صورت او را رنگ به رنگ مي كند و جر

 برادرش را قطع كرد و خود به جاي او به سخن در آمد و گفت:

جاي شكر دارد كه به موقع متوجه خبط و خطاي خود شد و برگشت حاال هم كه بحمد اهلل از زندگي اش راضي است و 

او را با اين مرد بي همه چيز قياس نكن! مادر با گفتن خدا نگذرد از  احتياج به كسي ندارد. بهرام جوان خوبي است

آن كسي كه بچه ام را از من جدا ركرد عمق نفرتش را ابراز كرد و با اين حرف بر اندوه فري افزود او خواست لب به 

 اعتراض باز كند كه با لب گزيده عمو مجبور شد سكوت كند و خاموش بماند.

دارم در اولين فرصت از اينجا بروم. خسته شدم از بس گوشه كنايه و متلك شنيدم و سكوت ميدوني عمو خيال  -

كردم. اگر جايي پيدا كردم كه هيچ در غير اين صورت برميگردم پيش پدرم. بهشت به سرزنشش نمي ارزد. 

 دستهاي فري مي لرزيد و همين طور تن صدايش غمگين و لرزان بود. بيژن دستش را گرفت و گفت:

بچگي نكن خودت خوب مي داني كه مادر هرچه مي گويد از سر دل است و عقلي نيست او بيش از آنكه بهرام را 

دوست داشته باشد ترا دوست دارد. مادر هم به تو عالقه دارد و هم به بهرام اما از زن داداش به اين خاطر دلخور 

 دا كرد. فري آهي كشيد و گفت:است كه حاضر نشد ترا پيش خودش نگهدارد و بهرام را از تو ج

اي كاش مي انستم كه مادرم كيست و كجا دارد زندگي مي كند هميشه اين فكر زجرم مي دهد كه آيا من فرزند 

مشروعي هستم يا اين كه نامشروع به دنيا آمده ام و آيا اگر مادرم مرا ديده و مهري از من بدل داشته؟ پس چرا 
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و اينجا زندگي كند؟ يكي ، دوبار كه در اين خصوص از پدرم سوال كردم چيني به حاضر نشد با پدرم بيايد ايران 

 پيشاني اداخت و گفت:

هيچ دلم نمي خواهد از گذشته حرف بزني. تو بايد فكر كني كه مادرت مرده و ديگر در قيد حيات نيست. اما عمو 

د. من دلم مي خواهد بدانم كيستم و مادرم مگر مي شود فقط با فكر و تلقين دروغ زندگي كرد و به روي خود نياور

كه بوده است . اين حق من است. چرا نبايد بدانم مادرم كيست و اهل كجاست. چرا بايد در شناسنامه ام نام فتانه 

جوهري نوشته شده باشد در صورتي كه اين نام، نام مادر واقعي من نيست. گاهي از خودم بيزار مي شوم و مي خواهم 

بيابان بگذارم و از شرّ اين زندگي خالص شوم. تو بگو من چرا بايد تاوان خوشي و كامراني پدرم را بدهم  سر به كوه و

و همه به من به چشم ديگري نگاه كنند؟ اين وسط گناه من چه بوده؟ جز اين كه ناخواسته به دنيا آمده ام و پدرم مرا 

گذشته صحبت كند. پس حق من اين وسط چه مي شود؟ من برداشته و فرار كرده و حاال هم راضي نيست تا كالمي از 

از حرف پدربزرگ و مادربزرگ ناراحت نمي شوم كه بپدرم اهانت كنند يا فتانه را نفرين كنند. من از اين عذاب مي 

كشم كه نكند در ميان حرفهايشان چيزي بگويند كه مثالً مي دانند من مشروع نيستم و يا مادرم زن فاسد االخالقي 

ه و پدرم مجبور شده مرا بردارد و فرار كند و يا ... نمي دونم خيلي چيزهاي ديگه كه به آني به مغزم هجوم مي بود

 آورند و عذابم مي دهند. اي كاش گذشته تا اين حد گنگ و تاريك نبود!

گذشته  پدرگفت:توي اين دنياي وانفسا كه همه بدنبال پيداكردن يك لقمه نان هستند حاال اين دختره دنبال

پدرومادرش مي گرده كه چي بشه.گيريم كه فهميد اون كيه و چيكارست.خب كه چي؟ اگه بفهمد كه پدرش براي 

اين كه بتونه اقامت بگيره راضي شده با اون زن زندگي كنه راضيش مي كنه؟ اره حقيقت همينه و هيچي ديگه هم 

بورشده بود اونو بگيره وقتي هم كه فهميد اون نيست! برو بهش بگو بهرام هيچ عالقه اي به مادرت نداشت و مج

حامله است انقدر صبر كرد تا تو به دنيا اومدي بعد برت داشت و فرار كرد چون نمي خواست دخترش تو دامن يك 

المذهب بزرگ بشه. من ؟ اينكار بهرامو تاييد مي كنم اما از اين كه رفت اون بيوه زنه رو گرفت هيچ راضي نيستم! به 

به جاي نشستن و فكر كردن هاي بيهوده راهي پيدا كنه كه بشه بهرامو به تهرون برگردونه تا با هم زندگي  فري بگو

 كنند

*** 

توي اتوبوس نشسته بود و بي آن كه بخواهد بفهمد تيتر روزنامه را نگاه مي كرد و بي هدف سرمقاله ها را دنبال مي 

وبوس است و دوست داشت هر چه سريعتربه مقصد برسد و كرد.احساسش به اومي گفت كه او هم سوارهمين ات

نگين را ببيند.به اهستگي درب شيشه اي اداره رابازكرد و وارد شد. انگاري نگين هم پاي ارام كرده بود تا بيژن وارد 

شود و سپس او وارد گردد. هر دو از موضوع خاصي هراس داشتند و هر دو از اينكه سوژه اي شوند براي حرف و 

 ديگران مي هراسيدند. بيژن وقتي پشت ميزكارش نشست متوجه نشد كه همكارش گفت: نقل

اخروقت صبر كن كارت دارم! بيژن در كيفش را گشود بود و داشت در ميان ان دنبال چيزي مي گشت.نوايي متوجه 

اورد و پرسيد:  شد كه بيژن سخن او را نشنيده است. بلند شد و كنار ميز بيژن ايستاد و سرش را كنار گوش او

فهميدي چه گفتم؟ بيژن متعجب چشم بصورت نوايي دوخت و پرسيد: چي گفتي؟ نوايي روي لب ميز نشست و در 

 حاليكه انگشتان دستش را در هم قالب مي كردگفت:

معلوم هست حواست كجاست؟نه به سالم پاسخ دادي و نه به اين كه گفتم كارت دارم اعتنا كردي ايا چيزي شده؟ 

 به نشانه )نه( سر تكان داد و گفت: بيژن
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 چيكار داري؟ نوايي خنديد و ضمن بلند شدن گفت:

حاال نه وقتي خواستيم بريم خونه بهت ميگم فقط يادت بمونه و فراموش نكني! بيژن سر فرود اورد و به كار مشغول 

كه قصد گفتنش را داشت اماده  شد. توي سالن غذا خوري نوايي داشت زمينه چيني مي كرد تا بيژن را براي موضوعي

كند. ميدوني هيچ وقت هيچي رو جدي نگرفتم. هميشه تو الك خودم بودم و فكر مي كردم كه حاصل تالش و زحمت 

چيست؟ يعني چي تالش كني و كسب كني و بعد براحتي از دست بدهي. اما با اين حال كار كردم و دوست داشتم و 

ه پيش بود كه فكر مي كنم تحولي در من بوجود امد و موجب شد كه احساس دارم كه تجربه كسب كنم. يكي دو هفت

بيهودگي را كناربگذارم و بخواهم كه از الكم جدا شوم و نمي دونم چطوري بهت بگم.حس كردم كه تو تاريكي مطلق 

ه و وجودم يك چراغ روشن شده.چراغي كه حرارتش گرمم مي كنه و بهم نيرو ميده تا تالش كنم.تالشي سازند

همراه با اميد .مي خواهم بگم كه من ادم ديگه اي شده ام باورت مي شود؟ بيژن كه از حرفهاي نوايي چيزي نفهميده 

بود و در تمام مدتي كه او صحبت مي كرد فقط چشم به پله هاي غذا خوري داشت تا شايد نگين و دوستش از 

 امه داد:سرازيرشود سر به نشانه فهميدن راروي دست بيژن گذاشت و اد

اما نمي خواهم زياد خوش باوري كنم و ... نوايي با بلند شدن بيژن از روي صندلي بلند شد و به دنبال او براه افتاد. پله 

ها باال مي رفتند كه بيژن پرسيد: حاال منظورت از اين حرفها چيه و مي خواي چي رو ثابت بكني؟ من، من، من مي 

 م.بيژن در حاليكه با صدا مي خنديد دست روي شانه نوايي گذاشت و گفت:خوام بگم كه خيال دارم ازدواج كن

به به مبارك است. وقتي تو حرف مي زدي پيش خود گمان كردم نكند ديوانه شده اي و حاال كه اقرار كردي قصد 

 ازدواج داري يقين مي كنم كه براستي ديوانه شده اي! وقتي هر دو پشت ميز نشستند بيژن پرسيد:

چه كاري از من بر مي ايد؟ رنگ چهره نوايي پريد و عرق روي پيشاني اش نشست و لحظه اي سكوت ميانشان حاال

حاكم شد. او موجب شد تا بيژن نگران شود و از فكري كه در اني در مغزش نشست نفس در سينه حبس كند مبادا 

زو داشت كه نوايي بگويد هيچ و خيال كه صداي ضربان قلبش را نوايي بشنود. از پرسش خود پشيمان شده بود و ار

 او را اسوده كند اما به جاي ان نوايي باصدايي گرفته و محزون گفت:

 همه چيز بدست توست و تنها تو مي تواني ياري ام كني! ..

چهره بيژن در هم رفت و اشكارا دستش لرزيد و به خود گفت: نكند منظورش نگين باشد و بخواهد توسط من 

بيرون ريخت. نوايي با گفتن چرا فرياد مي  "منظورت چيه؟"و برساند؟ بي اختيار خشم خود را با گفتنپيغامي به ا

كشي؟ او را به ارامش دعوت كرد اما اين حرف از درجه خشم بيژن نكاست و با همان اوا گفت: جانم را به لبم 

ه با خودكار دستش بازي مي كرد رساندي بگو منظورت از اين كه همه چيز دست من است چيست؟ نوايي در حاليك

نگاهي گذرا به چهره برافروخته بيژن انداخت و گفت: نمي توانم منظورم را حالي كنم، يعني بهتر بگم تا اينطور 

خشمگين نگاهم مي كني قادر به حرف زدن نيستم. باشد وقتي ديگر با هم حرف مي زنيم! بيژن خشم خود را فرو 

من بيخودي "اعد كند كه ارام است و او مي تواند حرف دلش را بگويد. پس با گفتن خورد تا بتواند همكارش را متق

به نوايي نشان داد كه سرا پا گوش است. نوايي كه تمام توجه بيژن را معطوف خود  "عصباني شدم حاال حرفت را بزن

برادرزاده ات مي باشد؟ ديد سر بزير انداخت و گفت: يادت مياد چند هفته پيش مهمان داشتي و گفتي كه ان خانم 

بيژن حس كرد از زير بار سنگيني رها شده و مي تواند تنفس كند به ارامي سر فرود اورد به نشانه )بله( و نوايي ادامه 

داد از همان ساعتي كه ان خانم را ديدم حس كردم كه چراغي توي قلبم روشن شده. از صداي بلند خنديدن بيژن 

ته و خرد مي شود. از سر رنجش نگاهي گذرا به بيژن كه فارغ از درد به دلش گرفت و حس كرد غرورش شكس
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صندلي تكيه زده و او را مي نگريست انداخت و سپس لب فرو بست. واكنش بيژن دلش را به درد اورده بود و خود 

و لگد به  را باخته و شكست خورده به حساب اورد. بيژن لختي به فكر فرو رفت و سپس با گفتن جا دارد كه با مشت

جانت بيفتم اما اينكاررا نمي كنم و فقط مي گويم برادرزاده من دختر مهربان و حساسي است كه نمي دانم توي 

لندهور را به همسري مي پذيرد يا نه. خون به يكباره در صورت نوايي دويد و چهره اش را گلگون كرد .بيژن ادامه 

اما زياد اميدوار نباش و به خودت وعده و وعيد نده. لحن طنز داد: همين امشب با او در خصوص تو صحبت مي كنم 

بيژن موجب شد تا نوايي لبخندش را به خنده تبديل كند و بگويد: من روي پشتيباني تو حساب مي كنم و دلم را به 

 اينكه تو تمام تالش ات را مي كني خوش مي كنم. 

ر بزرگ كه شنيده بود فكر مي كرد و از خود مي پرسيد فري دو زانو گوشه اتاق نشسته بود و داشت به حرفهاي پد

ايا هيچ دوست دارد كه با پدرش همخانه شود و با او زير يك سقف زندگي كند؟ او از پدرش چه مي دانست؟ ان قدر 

كه نسبت به عموي پدرش شناخت داشت خود او را نمي شناخت. سفرهاي كوتاه چند روزه كه غالبا هم پيش مي امد 

نباشند و بوسيله مهمان يا دوستاني احاطه مي شدند هرگز موجبي به وجود نياورده بود كه دو نفري خلوتي بر كه تنها 

گزينند و با هم به گفتگوبنشينند. پدر سعي داشت خود را خوشحال و خوشبخت نشان دهد و چنين وانمود كند كه از 

اسيت نشان نمي دهد و كنجكاوي نمي كند اسايش يك زندگي گرم و دلخواه برخوردار است. او به تنها چيزي كه حس

و راحتي من است. او حتي يكبار نپرسيد كه مي خواهي چه كني و چه هدف و ارزويي را دنبال مي كني. من چگونه مي 

توانم مردي را كه هيچ مهر پدري ندارد را دوست داشته باشم و خواستار زندگي كردن با او در زير يك سقف باشم. 

پدر ان چنان از ته  "پدر ايا وقت ان نرسيده كه با پدر بزرگ اشتي كنيد و به تهران برگرديد؟"ه او گفتم بار اخري ب

دل خنديد كه از گفته خود پشيمان شدم. پدر گفت: چه كسي حاضر است بهشت را ترك كند و قدم به جهنم بگذارد. 

بگذاريد و از شميم بهشت دورم كنيد. ان  خواستم به او بگويم پس چطور راضي شديد مرا بقول خودتان در جهنم

تابستان جهنمي ترين تابستاني بود كه بياد دارم. در قلبش غوغايي بود و با ضربان تند و سريعي ديوانگي كرده و 

قصد ارام شدن نداشت! چشمش از روي عقربه ساعت تكان نمي خورد. فاز متر در دستان عرق كرده اش به بيهودگي 

از سر بي حوصلگي روي ميز پرتاب مي شد. مادرش گفته بود عشق اتشي است كه وقتي به  مي گشت، و گاهي هم

خرمن افتاد تا نسوزاند و خاكستر نكند خاموش نمي شود . مثل بهرام كه همه چيز حتي دخترش را به پاي ان زنك از 

همكار فري عاشقانه زندگي مي دست داده و خاكستر نشين شده است. اما ثريا و حسن زاده اينطور نبودند. ان دومثل 

كردند و خود را خوشبخت مي ديدند. ايا خوشبختي و خوشبخت زيستن هم معادله چند مجهولي است؟ با صدايي كه 

از جا پريد و رنگ صورتش گلگون شد. سعي كرد لبخند بزند و هيجان خود را از ديدن او  "خسته نباشيد"گفت 

مام شد! نگين به ساعت مغازه چشم دوخت و گفت:اتفاقا بر عكس. بيژن به پنهان كند و بپرسد كالستان امشب دير ت

صندلي اشاره كرد و گفت: لطفا بنشينيد تا يكبار ديگر در مقابل خودتان امتحان كنم. نگين نشست و به سشوار كه 

ي غذا خوري بيژن داشت براي امتحان اماده اش مي كرد چشم دوخت.بيژن بار ديگر لبخند بر لب اورد و پرسيد: تو

اداره نديدمتان. نگين سر فرود اورد و به نشانه )بله( گفت: ترجيح دادم اخرين گروه باشم و به چراي بيژن كه بي 

اختيار پرسيد، فقط لبخند زد و هيچ نگفت. صداي بيژن كه گفت: اما من خيلي انتظار كشيدم با صداي سشوار در هم 

سيم را  "فكر نمي كنم ديگر خراب شود"ن دكمه قطع را فشرد با گفتناميخت و نگين متوجه حرف او نشد. وقتي بيژ

 "خانم ناظمي شما چند سال داريد؟"جمع كرد و سشوار را در كيسه نايلوني گذاشت اما به نگين تحويل نداد و با گفتن

چقدر بايد چهره نگين را سرخ كرد. نگين براي احتراز از سواالت ديگر بپا خاست و ضمن گشودن در كيفش پرسيد: 
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تقديم كنم؟ بيژن كه متوجه شرم و گلگوني نگين شده بود با اوايي ارام گفت: به قدر سن تان. نگين بي اختيار گفت: 

يعني بيست و يك تومان كافي است؟!بيژن گفت: اگر سي و يك را از بيست و يك كم كنيم مي شود ده تومان و 

نگين در كيف كوچك پولش بدنبال سكه گشت و ان را روي  همين مقدار بگمانم براي پاسخ يك سوال كافي باشد.

دست دراز نمود تا جنس اش را بگيرد. بيزن  "اگر همينطور پيش برويد ورشكسته مي شويد"ميز گذاشت و با گفتن 

پرسيد: ايا كار تعميري ديگري هم داريد؟ نگين سر تكان داد به نشانه )نه( و گفت: اگر هم مي داشتم به دست شما 

دادم و در مقابل چراي بيژن گفت: چون من مثل اقاي زماني در موقعيت اجتماعي بااليي نيستم كه بتوانم به نمي 

جبران محبتهاي شما كاري را انجام بدهم و زير دينتان ميمانم. بيژن با صدا خنديد و گفت: اگر مي خواهيد زير دين 

براني هم در كار نخواهد بود. نگين دست پيش برد و نمانيد به سواالتم پاسخ دهيد ان وقت بي حساب مي شويم و ج

سشوار را برداشت و در همان حال گفت: من هميشه در دروس شفاهي ضعيف بوده ام و نمرات خوبي نياورده ام از 

 اين كه سشوار را تعمير كرديد ممنونم.

گر حتم داري كه همكارت مرد مادرگفت: خودت با فري حرف بزن. او با خود تو راحت تر صحبت مي كند تا با من. ا

خوبي است و مي تواند فري را خوشبخت كند سعي كن متقاعدش كني كه قبول كند و سرو ساماني بگيرد. بيژن با 

خود فكر كرد دارد براي خودش دردسر درست مي كند و به راهي كشيده مي شود كه مسئوليت پذيري مي طلبد و 

مي دانم؟ جز انكه هميشه او را مردي شوخ و بذله گو در رابطه با خود ديده دران حال از خود پرسيد: من از نوايي چه 

ام. گر چه با ساير كارمندان رابطه اي صميمانه ندارد اما ايا اين صميميت نشانگر شناخت اوست؟ سعي كرد گفته هاي 

شدن نگين بود چيزي  ديروز نوايي را بياد اورد اما چون در ان حالت بيشترين توجه اش به پلكان و انتظار وارد

دستگيرش نشده بود. فقط بياد اورد كه به گفته هاي او خنديده و او را ديوانه خوانده بوده است. بيژن بر مادر غريد ، 

من نمي فهمم اين كار به من چه ربطي دارد، من از نوايي هيچ نمي دانم، ما فقط دو همكاريم فقط همين. مادرنا راضي 

معرف او تويي و هر چه باشد تو او را بهتر از من و فري مي شناسي. مگر نمي گويي هر دو  سر تكان داد و گفت: اما

همكار هم هستيد؟ پس معلوم است كه از صبح تا سه بعد از ظهر با هم كار مي كنيد و با هم هستيد.بيژن ضمن 

حرف بزند. ما هر دو صبح  نوشيدن چايش گفت: اين چه ربطي دارد؟ او كه نمي نشيند از مسائل خانوادگي اش برايم

وارد مي شويم و پشت ميزمان مي نشينيم و به كار خود مي پردازيم. گاهي هم در مورد جرياناتي كه در ادره رخ مي 

دهد با هم گفتگومي كنيم همين و بس. مادر پرسيد: او چند سال دارد؟ بيژن به چهره و نگاه ازرده مادر نگريست و 

ش قيافه و شيك پوش. ظاهرش نشان مي دهد كه از رفاه برخوردار است و در گفت: هم سن من است، مردي خو

ضمن بد اخم و ترشرو هم نيست. خود فري او را ديده و تو اداره با هم اشنا شده اند شناخت ظاهري من مي گويد كه 

د باشد را نمي مردي خوب و اجتماعي است اما اينكه دربيرون از اداره و در محيط زندگي اش چگونه مردي مي توان

دانم. مادر حين بلند شدن گفت: اگر فري ظاهرش را پسنديده باشد تحقيقات بعد را به عمو واگذار مي كنيم تا ته و 

توي قضيه را در اورد. فري با نگاهي بي تفاوت و بي عالقه نشسته بود و به صحبت هاي مادربزرگ گوش مي كرد و 

بم پدربزرگ مي امد كه مشغول صحبت با عمو جليل بود. صداي سرفه سرسري مجله را ورق مي زد. از حياط صداي 

عمو جليل با صداي پدربزرگ و صداي پارو درهم اميخته بود. مادر گفت: تصميم نهايي با توست.بيژن قلبا راضي 

 است اما نمي خواهد ابراز كند مبادا كه تو مجبور بشوي بخاطر او بپذيري. شايد عروسي تو باعث شود كه پدرت

دست از لجاجت و يكدندگي بردارد و با ما اشتي كند! فري با خود فكر كرد. ازدواج مي كنم و از اين خانه و از 

بالتكليفي نجات پيدامي كنم. فري جوان بود هنوز بيست و دو سالش تمام نشده بود و هرگز كسي عميقا بدلش راه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

3 6  

 

خاست به خود امد و گفت: اگر شما و عمو و پدربزرگ  نيافته بود. فري با حركت مادربزرگ كه داشت از زمين بر مي

تاييد كنيد منهم مي پذيرم و با اين حرفش لبخند را بر لب مادربزرگ نشاند و او با گفتن مبارك است اتاق را ترك 

كرد. خانه اي كه فري مي بايست براي بقيه عمرش در ان جا سكونت كند خانه اي بود نه چندان بزرگ. اما دو طبقه 

ختمان داشت كه در طبقه زيرين مادر و خواهر و يك برادر نوايي سكونت داشتند و طبقه ديگر به داماد تعلق مي سا

گرفت كه با همسر خود در ان ماوا بگيرد. دو اتاق خواب نسبتا بزرگ و يك سالن كه اشپزخانه اي بشكل اوپن داشت 

صميمانه خانواده نوايي در اولين بر خورد با خانواده  و سرويسي كه براي اين دو زوج جوان كافي بود. رفتار گرم و

عابدين زاده موجب ارتباط و پيوستگي خانواده ها با يكديگر گشته و در زماني كمتر از يكماه قرار پيوند بنا گذاشته 

شده بود. بيژن اشكهاي نوميدانه فري را از صورتش پاك كرد و همان طوركه او را در اغوش مي كشيد گفت: من 

ميشه با تو هستم نگران نباش. بگذار پدرت لج كند و نيايد. فري از سر درماندگي سر بر شانه عمو كوبيد و پرسيد: ه

اخه چرا؟ چرا نمي خواهد درعروسي ام شركت كند. من كه از انها چيزي نخواسته ام. من به فريد چي بگم؟ او مي 

كنند اگر بفهمد كه انها حاضر نيستند در مراسم من  داند كه پدر و مادرم زنده هستند و در شهرستان زندگي مي

شركت كنند چه فكري خواهد كرد؟ خواهش مي كنم عمو تو يك كاري بكن. برو از طرف من به بابام بگو .فقط يكبار 

چشم به گذشته ببندد و ابروي مرا حفظ كند به او بگو فري مي گويد قول مي دهم كه هرگز پاي به زندگي اش 

مش خيال او و خانمش را بر هم نزنم. همان طور كه هميشه سعي كردم چنين كنم و سربارشان نباشم. به نگذارم و ارا

پدر بگو من اگر در بدترين شرايط زندگي هم قرار بگيرم هرگز دست كمك به سوي او دراز نمي كنم و از او نمي 

. دستهاي فري از گردن عمو شل شد و به خواهم كه حمايتم كند. فقط بيايد و مرا از پاسخگويي به چراها نجات دهد

پهلوافتاد .بيژن بغض اش را فرو خورد و با صدايي كه اندوه در ان نهان بود گفت: من سعي خودم را مي كنم خودت 

را محكم نگهدار! بيژن در طول خيابان اهسته قدم مي زد. دهانش خشك بود و گويي باد ولوله كنان به درون 

سردي در حال انجماد شدن بود. با هرگامي كه بر مي داشت سردي بيشتري را به جان مي  وجودش نفوذ مي كرد و از

خريد. پشت در خانه ايستاد و به زنگاري در چشم دوخت كه از پس رنگ ابي فنا شده خود نمايي مي كرد. جرات باز 

ند تا در بگشايد و از گشايي يا فشردن زنگ را نداشت. مي دانست در پس ديوارچشمهايي نگران و منتظر او هست

نتيجه مكالمه اش با بهرام خبر بگيرند. بيژن گريه هاي فري را بياد اورد برايش خيلي سخت بود كه حقيقت را به او 

بگويد. فري پرسيد: عمو توانستي تماس بگيري؟ چهره در هم رفته بيژن خود بيانگر شكست و نوميدي بود. امافري 

شادي نهفته اي وجود داشته باشد و نمي خواست در اني شكست را بپذيرد. اما مادر  اميدوار بود كه در پس اين اندوه

با يك نگاه همه چيز را فهميده بود و همان طور كه مشغول ريختن چاي بود گفت: با تلفن نمي شود او را رام كرد. 

هم وجود دارد! اه بلندي كه يكي از شماها بايد برود و رو در رو با او صحبت كند. هر چه باشد توي سينه اش قلبي 

فري كشيد موجب شد تا بيژن بپرسد: خانه اش كجاست؟ اين ان شادي نهفته اي بود كه فري در انتظارش بود خود 

را روي فرش سر داد و كنارعمو نشست و گفت: مي داني ترمينال كه پياده شدي كرايه هايي ايستاده اند كه فريادمي 

نرسيده به مهمانخانه پياده مي شوي كوچه زنبق همه كوچه ها پالك دارد. يك  به توسكا كه رسيدي "توسكا"زنند

 ويالي قديمي است پالك سه...

مي روم با او صحبت كنم اما از همين حاال مي گويم كه زياد اميدوار نباشيد. بيژن در تمام طول جاده با خود كلنجار -

بهرام رفته بود شب اش با پدر دعواي سختي كرده بود و او  رفته بود و به مالقاتش با بهرام مي انديشيد. روزي كه

داشت مشق مي نوشت اما تمام حواسش پيش ان دو بود و موجب شد تا متوجه نشود و جوهر سياه خودنويس روي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

3 7  

 

پول بدهم تا بروي و بقول خودت تاجر شوي. اگر اهل كار باشي  "مشق اش بچكد و ان را لكه دار كند. پدر گفته بود 

مين دكان هم مي تواني تاجر شوي. صداي بلند خنديدن بهرام پدر را عصباني كرده و با خشم گفته بود دهانت را از ه

ببند پسره بي چشم و رو كارت به جايي رسيده كه مرا مسخره مي كني؟ حاال كه اينطور شد داغ اين دكان را به 

گفته بود: لطفا اين كار را نكنيد چون ازغصه از  جگرت مي گذارم و از ان به تو حقي نمي دهم، و بهرام با تمسخر

دست دادن يك باب مغازه شيك و لوكس دق مي كنم و حسرت بگور مي شوم! و همان شب ديس شامي را بهرام به 

وسط حياط پرتاب كرده بود و راهش را گرفته و باال رفته بود. مادر شامي ها را به سفره برگردانده اما ديگر هيچ 

خوردن غذا نشان نداده و صبح ان شب ساكش را برداشته و رفته بود. بيژن سر خيابان توسكا پياده كس رغبتي به 

شد و از سكوت و سكون خيابان دلش گرفت. درختان توسكا بلواري را تشكيل داده و سر به اسمان كشيده بودند. 

دامش را لرزاند. همه چيز حكايت از خيلي زود كوچه زنبق را يافت. اسمان ابري بود اما نمي باريد ، سوزي سرد ان

تميزي و شفافيت داشت گويي برگ نوك تيز درختان توسكا را واكس زده باشند. اما برگ درختاني كه نمي شناخت 

و از حصار نرده اي خود را به نمايش گذاشته بودند از سرما به رنگ كبود در امده بودند. با صدايي كه خود مي شنيد 

ايا بهرام به خانه اش راهم مي دهد يا اينكه مجبور مي شوم بروم مهمانخانه. دو ويالي شيك و گفت: چقدر خسته ام. 

مدرن را پشت سر گذاشت و از سكوت و سكون ان ها فهميد كه صاحبانش فقط براي ايام تابستان از انها استفاده مي 

هري نازيبا داشت ولي نشان مي داد كه كنند. در مقابل ويالي برادر لحظه اي ايستاد همانطور كه فري گفته بود ظا

روزگاري از زيبايي برخوردار بوده و در اثر گذشت زمان به اين هيبت افتاده. شيرواني زنگ زده و سيمان يك دست 

به سياهي متمايل شده كه روزگاري سپيده بوده و نرده هاي اهني رنگ و روي رفته كه ميشد تشخيص داد در نقاشي 

فيد و بنفش بوده اند. از روي نرده شاخه هاي خشك و زنده گل ياس سر به كوچه سرك كشيده اوليه يكي در ميان س

بودند و گلي بر روي ان ديده نميشد. روي زمين زير شاخه گلهاي ياس ريخته بود كه بويي اندك خوش هنوز از ان 

كوچه زني سر بيرون كرد و با به مشام مي رسيد. بيژن روي زنگ كوتاه در ، انگشت نهاد و فشرد. از پنجره رو به 

ديدن او پرسيد: كاري داشتيد؟ بيژن قدم به عقب برداشت تا بتواند زن را خوب بنگرد و در همان حال بگويد منزل 

اقاي عابدين زاده اينجاست؟ زن سر فرود اورد و گفت: بله همين جاست، شما؟ بيژن براي معرفي خود كمي ترديد 

نزل نيستند؟ زن با پرسيدن شما؟ اين بار بيژن را مجبور كرد تا بگويد من برادرش كرد و سپس پرسيد: اقا بهرام م

هستم و از تهران امده ام. صداي اه گفتن زن و بدنبالش اين سخن كه گفت خواهش مي كنم صبر كنيد در را باز كنم، 

لند كه از پلكاني بزير امد. اف اف خراب است را شنيد و كمي دلگرم شد. دقيقه اي بعد بيژن زني را ديد نسبتا قد ب

لباس شيك و اراسته بر تن داشت و دسته هاي روسري اش را به هر دو طرف شانه انداخته بود پيش امد و در كوتاه 

نرده اي ويال را به روي او گشود. به سالم بيژن با خوشرويي پاسخ داد و پرسيد: شما حتما بيژن خان هستيد بله؟ 

مزاحم شما شديم مي بخشيد. فتانه سر تكان داد به نشانه )نه( و گفت: سالهاست كه بيژن سر فرود اورد و گفت: 

همسر برادرتان هستم و هنوز خانواده او را به جز فري و ثريا نديده ام خيلي خوش امديد! بيژن بدنبال زن كه پيش 

قدم به سالن بزرگي گذاشت كه افتاده بود حركت كرد و پشت سر او از پله هاي نمور سيماني باال رفت. با تعارف زن 

به محض ورود چشمش به شومينه اي اجري افتاد كه در اطرافش مبلهايي شيك و زيبا با سليقه تزيين شده بودند 

فتانه او را يكسر به سوي شومينه برد و به او مبلي تعارف كرد كه حرارت اتشي ماليم داشت هواي سالن گرم و 

رده هاي توري كه كشيده شده بودند بر زيبايي سالن مي افزودند. زن با پرسيدن مطبوع بود و تعداد زياد پنجره و پ

چاي ميل داريد يا قهوه درست كنم خود را اماده پذيرايي نشان داد. بيژن با گفتن چاي مي خورم البته اگر زحمت 
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اگر چه نوي نو نبودند. اما نباشد. زن را به سوي اشزخانه روانه كرد و توانست به زندگي برادر نگاه بيندازد. مبلها 

هنوز شيك و قابل استفاده بودند كف سالن يكسر موكت شده به رنگ سرخ و روي موكتها قاليچه هايي به تناوب 

انداخته شده بود. يك قاليچه زير يك دست مبل و قاليچه اي ديگركه ميزناهار خوري را گرد خود جمع كرده بود و 

ي نزديك ميز تلويزيون كه نزديك اشپزخانه هم بود. اشپزخانه اوپن ساخته به فاصله اي ديگر يك دست مبل راحت

شده بود و بيژن مي توانست حركات زن برادر را كه از درون قفسه اي چوبي فنجان در مي اورد را ببيند. دقيقه اي به 

او پرسيد: چرا با فري  تماشا نشسته بود كه فتانه با دو فنجان چاي برگشت و ضمن گذاشتن يكي از فنجانها در مقابل

يا با ثريا نيامديد؟ بيژن خود را در مبل جابجا كرد و سپس به خاطر نشستن فتانه در مبل روبرويش نيم خيزشد كه او 

گفت: لطفا راحت باشيد! بيژن با عنوان كردن اين كه فري تا تلفن چي ديگري پيدا شود و كار را به او تحويل دهد 

كند و ثريا هم از وضع جسماني خوبي برخوردارنيست لبهاي فتانه را به خنده وا داشت و  نمي تواند درمانگاه را رها

پرسيد: حقيقت دارد كه بزودي مادر مي شود؟ بيژن سر فرود اورد و حس كرد كه سرخ شده است. فتانه گفت: با 

شيدن چاي به صورت اين كه كمي دير است اما خب بهتر از هيچي است. چايتان سرد شد بفرماييد! بيژن ضمن نو

فتانه نگريست و اثر گذشت روزگار را كه چين هايي زير پلك چشم بر جاي گذاشته بود را ديد. در صورت سفيد و 

باريك زن برادر دو چشم عسلي و بيني و دهاني كوچك ديد كه رويهم او را زيبا نشان مي دادند. در انگشت كشيده و 

ن به پايان رسيده بود و سكوت ميانشان حاكم شده بود. بيژن براي ان ظريفش حلقه اي باريك مي درخشيد. سوال ز

كه سكوت را بشكند پرسيد: بهرام براي ظهرخانه مي ايد؟ فتانه سر فرود اورد و گفت: ظهر مي ايد و تا هنگام عصر 

فتانه فنجان استراحت مي كند و بار ديگري مي رود و شب بر مي گردد بيژن اهسته پرسيد: ايا از كارش راضي است؟ 

چاي مقابل او را برداشت و در سيني گرد طاليي رنگي گذاشت و گفت: سالهاست كه عادت كرده و به كارش خو 

گرفته. شنيده ام كه شما در شهرداري كار مي كنيد سرميزيد؟ بيژن بي اختيار خنديد و گفت: نخير يك كارمند ساده 

همان طوركه به سوي اشپزخانه پيش مي رفت گفت: شما هم معمولي با گوشه ناخني تخصص در الكترونيك. فتانه 

مثل بهرام هيچ وقت عنوان شغلي تان را به زبان نمي اوريد، چيزي خود را به پاي بيژن ساييد و رد شد كه موجب شد 

 بترسد و بي اختيار بپا خيزد اما با ديدن گربه اي سفيد و پشمالو بر ترس خود خنديد و دست نوازشي بر موي سفيد

گربه كشيد. گر به كنار شومينه لحظه اي ايستاد، پشت راست كرد و همان جا لحظه اي ديگر درنگ كرد و سپس 

درازكشيد و چشم بر هم گذاشت. بار ديگر كه فتانه باز گشت بدستش كاسه اي بود لبريز از ميوه كه مقابل بيژن 

در و پدرتان را بپرسم يا نه. چون انهاهرگز گذاشت و اين بار وقتي نشست گفت: نمي دانم ايا درست است حال ما

جوياي حال من و بهرام نشده اند! بيژن نمي دانست پرسش است يا توبيخ مي كند پس سعي كرد لبخند بزند و از ان 

بهر گونه كه است رد شود و بگويد حالشان خوب است و با عوارض پيري مي سازند. صداي بر هم خوردن دو جسم 

تانه با گفتن بهرام امد. بر ضربان قلب بيژن افزود. او براي استقبال همسرش بلند شد و بيژن را اهني بگوش رسيد و ف

نيز به بلند شدن وا داشت. در اهني سالن كه باز شد بيژن حس كرد تنفس و نفس كشيدن برايش چقدر سخت و 

براي استقبال پيش برود. مشكل شده است. سعي كرد بر خود مسلط شود و به چهره اش شادي بنشاند و چند گام 

بهرام با شنيدن چيزي كه همسرش تند و زير لبي نجوا كرد نگاهش را وسعت داد و به سويي كه جسمي ساكت 

ايستاده بود ثابت كرد. از ان مسافت يكديگر را بر انداز مي كردند و بدنبال نشاني در گمشده و فراموش شده ياد مي 

 گشتند...
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د شده اي برادر! و در همان حال هر دو دستش را براي در اغوش كشيدن اوبه دو سوي .بهرام پيش امد و گفت: مر

گشود. بيژن چند گام را راه نرفت گويي به پرواز در امد و خود را به اغوش برادر رساند. او را مي بوئيد و رايحه تن 

ام برويش خنديد و گفت: قدت به برادر را به جان مي كشيد. بيژن گريست و پروايي نداشت كه اشكش را ببينند. بهر

كه رفته كه مثل سرو قد كشيده اي؟ بيژن فقط نگاهش كرد و به ياد اورد كه بار اخرگفته بود داداش نرو و او رفته 

بود. حاال او را پيش روي داشت و دستش هنوز در دست او بود. گرم و مطبوع و دران دو چشم درشت ميشي رنگش 

برادر او را به روي مبلي كه روبروي تلويزيون چيده شده بود نشاند و خودش به فاصله اي باران باريده بود. اين بار 

نزديك او نشست و پرسيد: تو كجا، اينجا كجا. كي وارد شدي؟ بيژن سعي كرد لبخند بزند و التهابات خود را بنشاند 

اختم. بهرام با صدا خنديد گفت: مي و در همان حال گفت: ساعتي است كه وارد شده ام و فتانه خانم را به زحمت اند

بينم كه خوب تربيت شده اي و تعارفات اجتماعي را هم بلدي! بيژن بازهم سعي كرد لبخند بزند اماحس كرد سرخ 

شده و ديگر قادر نيست بصورت برادرنگاه كند. در اني غريبگي و نا اشنايي احساس كرد و دلش خواست از ان جا 

صالبت و اشنايي گذشته را نداشت. چيزي در اين وسط نابود و محو شده بود اما نمي  بگريزد. لحن برادر ديگر ان

دانست ان چيز چيست و بهرام هم ان موجودي كه لحظاتي پيش گرم و صميمي در اغوش كشيده بود نيست ان دو 

به ياد برف بر چشم درشت ميشي رنگ اينه اي غبار گرفته را مي مانست و از ان جعد موهاي خرمايي جز چند تاري 

جاي نمانده بود. فتانه در اشپزخانه با بشقاب و قاشق ضرب اهنگ گرفته بود و بهرام در اين انديشه كه چگونه مي 

تواند با مهمانش موانستي بوجود اورد، و بيژن در اين فكركه اي كاش هرگز نيامده بود و خود را درگير نكرده بود. 

و گفت: يادت مي ايد وقتي بچه بودي به ماشين ميگفتي، قام، قام! بيژن خنديد بهرام با دقت كلماتش را انتخاب كرد 

و گفت: اگر منعم نكنند دوست دارم كه هنوز بگويم چون از ماشين فقط صدايش نصيبم مي شود و نه خودش. بهرام 

در از فروش گوشه چشم نازك كرد و گفت: بقالي را مي فروختي اتومبيل مي خريدي! بيژن براي اگاه ساختن برا

بقالي و شكسته شدن طلسم گفت: بقالي را فروختيم و مغازه خرازي اقا ذبيح را خريديم. من بعد از ظهرها توش 

تعميرضبط و تلويزيون مي كنم و درامدش خرج خونه مي شه. بهرام مانند كسي كه سيم لختي را از بدنش عبور داده 

روي بيژن ايستاد و پرسيد: چي گفتي بقالي رو فروختين؟ راستي، باشند اشكارا لرزيد و از روي مبل بلند شد و در 

راستي، ميگي؟ بيژن سر فرود اورد و براي ان كه خود را به برادرصميمي تر نشان دهد برخاست لفظ شما را به كار 

اشتيد ثمره شما راه را براي من همواره كرديد، و بذري كه شما ك"نبرد و او را تو خطاب كند. اما نتوانست و با گفتن

،بهرام را به خنده انداخت اما خنده اي عصبي كه رنگ پريدگي صورتش بخوبي حالت او را  "اش را من درو مي كنم

گويا مي كرد. خواست حرفي بزند كه فتانه گفت: بفرماييد سرميز تا غذاسرد نشده! بهرام با كشيدن نفس عميق خود 

گرفت و برادر را براي خوردن غذا هدايت كرد پشت ميزغذا  را ارام ساخت و بار ديگرنقش ميزبان را به خود

روبروي هم نشسته بودند درست مثل ان سالهاي دور بيژن نگاهش بصورت برادر بود و نديد كه قاشق در دستش مي 

لرزد و سعي دارد بر خشم خود غالب شود. او دو قاشق سوپ را به زور فرو داد و هنگامي كه فتانه مي خواست 

نج بكشد امتناع كرد و گفت: فقط سوپ مي خورم! وقتي قاشق را بار ديگر در سوپ فرو برد با صدايي بم و برايش بر

گرفته گفت: بابا و عمو جليل و بقالي سه يارجدا نشدني بودند كه اگر يكي از دست مي رفت مرگ ان دوي ديگر نيز 

كه او را ازنگراني در اورد و خيالش را اسوده  فرا مي رسيد. راستش را بگو انها حالشان چطور است؟ بيژن براي ان

كند گفت پدر و عمو جليل خود طالب فروش بقالي بودند و مي خواستند تغيير شغل بدهند حاال هم هر دو كاسب 

هستند و در واقع چيزي عوض نشده. حالشان هم خوب است! عمو جليل خريد بازار مي كند و پدر صبحها كه من 
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تري تحويل مي گيرد و تحويل مي دهد. شايد باور نكني اما واقعيت اين است كه هر دو اداره هستم جنس از مش

گاهي هم به كمك من مي ايند و كمكم مي كنند. با كالم صادق بيژن، بهرام نفس بلند و اسوده اي كشيد و همان طور 

خون در صورت بيژن  كه از زير چشم بصورت بيژن نگاه مي كرد پرسيد راستش را بگو براي چه منظوري امدي؟

دويد با اوايي ارام گفت: خودتان بهتر مي دانيد! من پيكي هستم از طرف همه خانواده مخصوصا فري. بهرام از پشت 

ميزبلند شد و به سوي اشپزخانه به راه افتاد و در همان حين گفت: متاسفم كه سفر بي حاصلي كردي همان طور كه 

واج او نمي كنم و نخواهم كرد! بيژن هم دست از غذا كشيد و رو به فتانه كرد پاي تلفن گفتم من هيچ دخالتي در ازد

و گفت: غذاي بسيار خوشمزه بود دستتان درد نكند. فتانه لبخند محزوني برلب اورد و گفت: اما غذاي شما نا تمام 

از غذا. بيژن با تعارف ماند. بهرام هيچ وقت ياد نگرفت كه سر غذا ساكت باشد و بحث و جدال را بگذارد براي بعد 

اين كه براستي ديگر ميلي به غذا ندارد روي مبلي كه قبال نشسته بود نشست. بهرام در دو فنجان چاي ريخته بود 

يكي را براي خود گذاشت و ديگري را به دست بيژن داد و گفت: چايت را بخور تا خانه را نشانت بدهم. بيژن حس 

خاصي دارد او كه هميشه چايش را نيمه گرم مي نوشيد براي ان كه وقت را تلف كرد بهرام از بيان اين حرف منظور 

نكرده باشد چاي را نوشيد و به برادر نشان داد كه اماده است. چاي بهرام هنوز لب نخورده باقي بود اما او بلند شد و 

 ضمن برداشتن چايش به فتانه گفت: ما كمي قدم مي زنيم و برمي گرديم...

سرد بود اما نه ان طور كه راهپيمايي نطلبد. هر دو از پله هاي سيماني پايين امدند و در محوطه ويال  هواي بيرون

شروع به قدم زدن كردند. بهرام گفت: من براي فري هيچ كار نكردم و خودم خوب اين را مي دانم. اما در حال 

. بيژن وارد حرف او شد و گفت: اما فري حاضر هم دست و بالم بسته است و نمي توانم ان طور كه بايد خرجش كنم

هيچ توقع مالي از شما ندارد اين را باور كنيد او فقط انتظار دارد در مقابل خانواده همسرش سربلند بر سر سفره عقد 

بنشيند و با سرافرازي به خانه بخت برود. فريد همسرش مي داند كه بحمداهلل شما و فتانه خانم زنده هستيد و در 

مل زندگي مي كنيد براي او هم جاي تعجب داشت كه چرا شما را نه به وقت خواستگاري و نه بله بران سالمت كا

نديده. به فري حق بدهيد كه از شما انتظاراتي داشته باشد اين حق مسلم اوست. فري مرا روانه كرد تا به شما بگويم 

ر در بدترين شرايط زندگي هم قرار بگيرد كه حاضر است قسم ياد كند كه به زندگي شما هرگز پاي نگذارد و اگ

كوچكترين مساعدتي از شما نخواهد فقط اولين و اخرين خواهشش اين است در مراسم عقد كنانش شركت كنيد و 

رضايت دهيد كه ان دو عقد شوند. مي دانيد كه تا شما حاضر نباشيد عقدي صورت نمي گيرد. بهرام گفت: وكالت مي 

ا امضاء كند. بيژن پرسيد: خب به خانواده همسرش غيبت شما را چگونه توجيه كند و چه نويسم كه از طرف من باب

جوابي بدهد؟ فكر نمي كني كه انها كنجكاو مي شوند كه زير كاسه چه نيم كاسه اي هست كه شما حاضر نشديد در 

كه شده چشم به گذشته مراسم عقد تنها فرزدتان شركت كنيد؟ فري گفت، به شما بگويم بياييد و براي يكبار هم 

ببنديد و او را نه به عنوان دخترتان به عنوان يك انسان كه به شما نياز دارد روانه كنيد و باور كنيد كه اين كارتان در 

او را به  "بس كن بيژن"نزد خدا بي اجر و پاداش نمي ماند. بهرام چاي را ننوشيده ان را روي چمنها پاشيد و با گفتن 

ر دو با گامهايي اهسته راه مي رفتند و بيژن نفهميد كه چه زمان از خانه خارج شده اند دركوچه سكوت وا داشت. ه

قدم مي زنند. حس ناخوشايندي داشت وقتي كه مي ديد سگرمه هاي بهرام در هم هست و حرف نمي زند. چند 

ند. او نيفورمهاي سرمه اي با شاگرد مدرسه خنده كنان و شاد از پيچ كوچه وارد شدند و با انها رودررو قرار گرفت

مقنعه هايي بهمان رنگ و اتو خورده يكي از شاگردان شيطان گفت: من قدم زدن در ساحل را به كوچه باغ ترجيح مي 

دهم و صداي خنده دوستانش سكوت كوچه را شكست. بهرام گفت: ازدواج براي فري هنوز زود است و او بايد چند 
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ب شد تابيژن بخندد و بگويد خيلي هم زود نيست فري دختر بالغ و دانايي است! سال ديگر صبر كند. دليل او موج

بهرام كالم او را با چند تكان سر رد كرد و گفت: بعضي ها فقط از لحاظ جسماني بالغ مي شوند اما از لحاظ عقلي ... باز 

ه مي كند. بهرام با گفتن دنياي هم بيژن حرف او را رد كرد و گفت: اما فري دختر عاقلي است و مي داند كه دارد چ

بدي شده. بيژن را به فكر فرو برد كه منظور بهرام از اين سخن چيست و از اين كنايه چه منظوري دارد. بهرام با 

بيژن را در بهت و تعجب فرو برد و بسختي توانست بگويد: عشقي  "عشق انها تا چه مرحله اي رسيده؟"پرسيدن 

بيژن را وا داشت تا نحوه اشنايي نوايي را شرح  "پس همينجوري؟"و ترش كرد و با گفتن وجود ندارد! بهرام روي به ا

دهد و در اخربگويد: همكارم جوان بدي نيست و عمو جليل هم تحقيقات كافي در مورد او و خانواده اش بعمل اورده. 

ن خوبي است؟ بهرام سر تكان داد: باز هم بيژن را متعجب كرد و پرسيد: از اين كه جوا "و اين بدتر"بهرام با گفتن 

نه، اين كه ان دو بدون شناخت يكديگر مي خواهند ازدواج كنند را مي گويم. فكر مي كنم فري فقط مي خواهد 

ازدواج كند حاال با هر كسي شد كه فرقي نمي كند او صاحب زندگي بي روحي خواهد شد. مثل من! او نبايد اشتباه 

بيژن گفت: من نمي فهمم كه شما منظرتان چيست اما مي دانيد كه بابا هيچ وقت  پدرش را تكرار كند فقط همين!

اجازه نمي دهد ان دو نامزد باقي بمانند و با اينكار جدا مخالف است، بهرام نگران بود و نگراني اش را با گفتن اينهم 

مر زندگي كني. بيژن لحظه كه درست نيست دختره را يكهو هول بدهيم و بگوييم اين شوهرته و بايد باهاش يك ع

اي سكوت كرد و بعد سرش را بلند كرد و به افقي دوخت و گفت: بهتر نيست خودتان با پدر و فري صحبت كنيد؟ 

بهرام سر تكان داد به نشانه )نه( و گفت: من حرفي ندارم از قول من بگو زود است كه فري ازدواج كند انهم به 

ا وكالتي كه به تو يا پدرمي دهم او مي تواند سر سفره عقد بنشيند. بيژن گفت: اينگونه اما اگر خود فري حاضر است ب

 باز برگشتيم سر جاي اولمان. همه مي خواهند كه شما و فتانه خانم سر عقد حاضر باشيد و ...

من حرف خودم را زدم و به وصلت راضي نيستم اما از طرفي هم نمي توانم بيشتر دخالت كنم چون در مورد فري 

 كاري انجام نداده ام كه بر او حقي داشته باشم اين است كه مي گويم وكالت مي دهم تا بتواند ازدواج كند.

 بيژن گفت:

اما داداش شما هنوز بيشتر از همه ما بر او حق داريد و ما همه اين را به خوبي ميدانيم بابا اگر بفهمد كه شما راضي 

نمي دهد و نوايي را جواب مي كند. خود فري هم همينطور. بهرام با گفتن نيستيد مطمئنم كه به وكالت نامه اهميت 

 بيژن را به سكوت فرو برد و به خود گفت: "چه بهتر"

 شكست خوردي! 

 

 

 پايان فصل چهارم

 *** 

 فصل پنجم

5-1 
 

پريده بود. لباس دستهاي مادر هنگام مرتب كردن روسري تازه اي كه بر سر كرده بود مي لرزيد و آشكارا رنگش 

خانه بر تن داشت اما روسري نويي كه فري برايش خريده بود تا در مراسم عقد بر سر كند با طرح آن لباس 

 هماهنگي داشت. مادر خشمگين روسري را از سر برداشت و با صدايي كه مي لرزيد گفت:
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ايش خون و بقيه را هم انجام داده اند! مگر مردم مسخره ما هستند؟ تمام قرار مدارها گذاشته شده و آن دو حتي آزم

فردا، پس فردا هم كارت دعوت ها را پخش مي كنند. مگر مي شود گفت كه نخير تا اين ساعت شما را قبول كرديم 

و از اين پس نمي خواهيم؟ آخه چه دليل قانع كننده اي براي رد كردنشان بياوريم ؟ آخ بيژن تو بايد همه اينها را به 

 ي! بيؤن خسته و درمانده بپا ايستاد و گفت:بهرام مي گفت

مادر باور كن من همه چيز را گفتم و تا آنجا كه امكان داشت تالش كردم اما حرف بهرام يك كالم است. او مي گويد 

چون شناخت كافي به اين مرد ندارد حاضر نيست فري با او ازدواج كند فقط همين! خشم مادر فزونتر شد و با صدايي 

 ونه گفت:فرياد گ

او كجاست كه بشناسد؟ او خودش را هنوز نشناخته، او خانواده اش را هم هنوز نشناخته، حاال بهانه نشناختن دامادش 

را مي آورد؟ اي كاش به او گفته بودي نمي خواد دامادت را بشناسي خودت را بشناس و دخترت را بشناس! بهرام 

دو سال سن دارد. حاال كه كار به اينجا رسيد خودم فري را شوهر  هنوز نمي داند دخترش ديگر بچه نيست و بيست و

مي دهم و تمام مسئوليتش را هم خودم به عهده مي گيرم. بهرام از بچگي هم حاضر به پذيرفتن مسئوليتي نبود و از 

د بزدل و اين كار وحشت داشت از اينكه مردانه بايستد و با مشكل روبرو شود و آن را حل كند مي ترسيد او يك مر

 ترسوست و همين بهتر كه بماند و همان جا با عروسك فرنگي اش بازي كند. فري گفت:

عمو بيژن تا تيرماه چند ماه باقي است و در اين چند ماه ما همديگر را بهتر مي شناسيم. هرچند كه اگر او مرد بدي 

هم مي شود فهميد شما اينطور فكر نمي كنيد؟ باشد مي تواند نقش بازي كند و ماهيت اصلي اش را بروز ندهد. اما باز 

 بيژن دست روي سر فري گذاشت و گفت:

 گمان مي كنم كافي باشد. تو عروس زيبايي مي شوي! اين كالم عمو لبخند محزوني بر لب فري نشاند و گفت:

كنم. من به همه به پدر ثابت مي كنم كه بدون حمايت و پشتيباني او قادر هستم زندگي كنم و همسرم را خوشبخت 

ثابت مي كنم كه مي توانم از عهده اين مسئوليت خطير برآيم و باعث سربلندي همگي تان شوم فقط راهش را نمي 

 دانم اما دوست دارم مثل ثريا باشم و يا مثل مادربزرگ! ...

 

 

 بيژن خنديد و گفت:

وماتي تازه تر از ثريا و مادربزرگ. فقط تو مثل هيچ كس نخواهي شد تو خودت خواهي بود با يك ذهن روشن و معل

بايد سعي كني شخصيت خودت را بشناسي و بقول معروف خودت را كشف كني و بعد توانايي هايت را قوي تر كني و 

به تالشت اضافه تر كني، سعي نكن دنباله روي كسي باشه، خودت باش و خودت را بساز آنطور كه دوست داري 

 باشي. پدر گفت:

 ا نوايي صحبت مي كنم و به او مي گويم كه حلقه اش را پس بگيرد!من خودم ب

 فري با صورتي برافروخته چشم در چشم پدربزرگش دوخت و گفت:

شما اين كار را نمي كنيد پدربزرگ، چون من تصميم خودم را گرفته ام و راضي نيستم اين ازدواج بر هم بخورد. 

كه با ازدواجم همه را راحت كنم و در اين فكر بودم هر چه پيش آيد گرچه تا ماه پيش فقط به اين فكر مي كردم 

خوش آيد است، اما حاال اينطور فكر نمي كنم. بعقيده خودم هم نوايي جواني است كه مي توانم به او اعتماد كنم و 

هدفي دارم  بعد دوستش داشته باشم. من مي دانم كه زندگي پوچ و تو خالي نخواهم داشت. من فكر مي كنم كه حاال
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و دارم براي زندگي و آينده ام كاري مي كنم. لطفاً به من اعتماد كنيد و همينطور به فريد! مادر لبخند بر لب آورد 

 وگفت:

من به ديگران كاري ندارم اما خودم شخصاً حاضرم هر كاري كه مي توانم برايت انجام دهم. صداي عمو جليل هم از 

 ه گفت:گوشه اتاق به آرامي شنيده شد ك

هر چند كه پيرم و از كار افتاده اما روي منهم مي تواني حساب كني. پدر كه دچار احساس شده بود اما نم يخواست 

 به روي خودش بياورد چايي اش را با قورتي بلند سر كشيد و گفت:

مرخصي گرفته تا پس همه چيز رو براه است! بيژن وقتي به شركت رسيد ميز نوايي را خالي ديد. مي دانست كه او 

براي خريد عروسي برود و از اين كه آن روز را تا بعد از ظهر تنها مي ماند دلش گرفت. فري به او گفته بود كه قصد 

 دارد ماه عسلشان را شيراز بگذرانند آن هم به مدت ده روز.

گين براي بردن در اتوبوس بيژن نگاهي سطحي به مسافران انداخت و روي صندلي خالي نشست. از روزي كه ن

سشوارش به مغازه آمده بود ديگر او را نديده بود گمان داشت كه نگين او را محترمانه جواب كرده و عذر او را 

خواسته است. حتي براي اثبات حرفش ساعت رسيدن به اتوبوس را تغيير داده تا احتمال رويارويي را هم از ميان 

ر و رنجيده خاطر نيست چرا كه ديگر ميل و شوق گذشته را براي رفتن بردارد. نمي توانست به خد بقبوالند كه دلخو

و كار كردن در خود نمي ديد. آن دختر آبي پوش شيشه خيال و صاف او را لك انداخته بود. لكي كه به گمانش با 

توجهش هيچ چيز پاك نمي شد. كالس زبان همچنان به كار خود ادامه مي داد و او هرگز سعي نكرده بود بگونه اي 

را به آمد و رفت دانشجويان معطوف كند. او نيز براي خود غروري داشت كه نم يخواست بيش از اين خرد شود و 

نيز از جمله مرداني هم نبود كه براي بدست آوردن دل ، راه لفظ بازي و تملق را برود و محبت گدايي كند. اما گفته 

شده و براي رسيدن به معشوق هفت خوان را طي كرده اند. با اين شده بود كه هميشه اين مردان بوده اند كه پيشقدم 

انديشه لبخند بر لب آورد و فكر كرد كه چه خوب شد به راه نيافتاده فهميد كه مطلوب معشوق نيست و بيهوده راه 

اي  را طي نكرده، در اواخر قرن بيستم با چشم بر هم زدني به مقصد رسيده بود و به جاي قصر و كوشك با خرابه

 روبرو شده بود!...

.سالم آقاي عابدين زاده مي بخشيد مزاحم شدم. اين صدا ، اين تن بم و موزون را مي شناخت به آرامي سر بلند كرد 

و در مقابلش نگين را ديد كه چون هميشه ساده و محجوب ايستاده . آن قدر ساده كه هيبت دختران خردسال را پيدا 

را به سينه چسبانده بود و صورتش مثل سيب ، سرخ شده بود. بيژن بر خود نهيب  كرده بود. مثل هميشه كالسورش

 زد تا توانست بلند شود و بگويد:

سالم حالتان چطور است؟ نگين با گفتن ممنون خوبم،قدم به سوي پيش خوان مغازه برداشت و در حاليكه در كيفش 

 را باز مي كرد گفت:

است كه بتوانيد ماشين ريش تراشي اش را تعمير كنيد و با اين حرف از داخل  پدرم براي شما زحمتي داد و اميدوار

كيفش جعبه سياهرنگ ماشين ريش تراشي را بيرون آورد و كنار كالسورش گذاشت. بيژن با دست به صندلي اشاره 

 كرد و گفت:

 و گفت:لطفاً بنشينيد تا ببينم مي شود كاري كرد يا نه آيا سوخته است؟ نگين سر تكان داد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

4 4  

 

گمان نكنم چون همين امروز صبح صداي گوش خراشش را شنيدم. بيژن در جعبه را باز كرد و ماشين ريشتراشي را 

سيم ريش تراش را به برق وصل كرد و دكمه را فشرد.صداي قيژ قيژ  "مارك خوبي است "بيرون آورد و با گفتن 

 از نگين پرسيد: "با شماست صداي ناهنجاري دارد حق "ماشين كرد كننده بود. دكمه را خاموش كرد و با گفتن 

 صورت بيژن را سرخ كرد و او گفت: "چرا مي آيم! چطور مگه؟ "به كالس نمي آييد؟ نگين با گفتن

همينجوري پرسيدم، خواستم بدانم كه چه موقع مي توانيد كارتان را ببريد. صبحها كه مسلماً نمي توانيد چون هر دو 

ي ماند بعد ازظهر ها كه ... بيژن كالفه و سردرگم شده بود و بدرستي نمي توانست منظورش را يكجا كار مي كنيم م

 بيان كند و بناچار گفت:

 پس فردا حاضر مي شود! نگين لبخند زد و گفت:

 پيش از آنكه تعمير شود پدر خواسته كه قيمت تعميرش را بداند. بيژن به نگين نگريست و گفت:

 سرخ شد و گفت:قابلي ندارد! نگين 

دفعه پيش كه گفتم ما مثل آقاي زماني نيستيم كه بتوانيم روزي جبران زحمات شما را بكنيم پس بهتر است بفرماييد 

 چقدر مي شود! بيژن گفت:

و منهم دفعه پيش خدمتتان عرض كردم كه حاضرم در مقابل جوابگويي سواالتم مزدي دريافت نكنم. نگين در 

 ه شدت دستپاچه شده بود گفت:حاليكه از وضع خود ب

 بهتر است ريش تراش را برگردانم. بيژن جعبه را بيشتر به سوي خويش كشيد و گفت:

خودتان بهتر مي دانيد كه من خيلي راحت مي توانم هر اطالعاتي را كه از شما بخواهم از كارگزيني بگيرم اما دوست 

 كم مي كرديد. نگين گفت: داشتم خودتان به سواالتم پاسخ مي داديد و زحمتم را

بشرطي اين كار را مي كنم كه فردا در اداره برايم رسوايي ببار نياوريد! هيچ دوست ندارم سوژه كارمندان شوم و 

 پشت سرم حرف بزنند و بعد بخندند. بيژن ابرو در هم گره كرد و گفت:

مهمل و شارالتان شناخته باشيد! نگين از سر  متاسفم كه مرا اين طور شناختيد و هيچ باور نمي كنم كه شما مرا آدمي

 تاسف سرتكان داد و گفت:

من شما را اين گونه نشناخته ام اما به من حق بدهيد كه از آبرو ريزي و برباد رفتن آبرويم بترسم. بيژن سر فرود 

 آورد و گفت:

نيد.. نگين دست دراز نمود و با اين كه حق با شماست اما خوب است زود قضاوت نكنيد و همه را با يك چوب نرا

 كالسورش را از روي پيشخوان برداشت و گفت:

 "به پيشنهاد شما فكر مي كنم و اگر خودم براي بردن ريش تراش آمدم به سواالتتان پاسخ مي دهم! نگين با گفتن 

د و تا لحظاتي فقط خداحافظي كرد و از مغازه خارج شد. بيژن چون قبل اين بار هم مات زده بو "باز هم مرا ببخشيد

 به راهي كه او رفته بود خيره نگاه مي كر.

 *** 

 منيژه اشكش را از روي گونه هايش با انگشتانش زدود و گفت:

زن عمو اگر اين خانه از دستم برود بيچاره مي شوم. نبي ديشب پايش را توي يك كفش كرد بود و از من مي 

 ير بار نرفتم و قبول نكردم. زن عمو پرسيد:خواست تا قباله خانه را بهش بدهم اما من ز

 آخر حرفش چيست و از اين كارها چه منظوري داريد؟ منيژه آهي بلندي كشيد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

4 5  

 

 زَنَك وادارش كرده خانه را بفروشد و سرمايه كند او مي خواهد با آن عفريته شريك شود و تجارت كند...

ياورد،پس او هم مي تواند. نبي نمي خواهد قبول كند كه ثروت آن مي گويد وقتي يك زن بتواند آنهمه ثروت بدست ب

عفريته بي هيچ تالشي بدست آمده و از خوردن سر شوهاي قبلي اش خانم صاحب ثروت شده! به نبي گفتم بچه نشو 

و خامي نكن كه اين زن، زني نيست كه حاضر شود مفت و مجاني تو شوهرش باشي و از تو هيچ خرجي و مسئوليت 

اهد. او دارد با اين كارهايش ترا خام مي كند تابعد، از تو استفاده كند. اما كو گوش شنوا نبي فقط برق جواهرات نخو

زنك چشمش را گرفته و گوشش فقط صداي جرينگ سكه را مي شنود. نبي مي گويد، تو فقط شش ماه مستاجري را 

و آشنا باز بماند. ترا مي فرستم لندن و پاريس و  تحمل كن بعد خانه اي برايت مي خرم كه دهان همه فاميل و دوست

رم تا هم گردش كني و هم بهترين لباسها را براي خودت بخري، مي فرستمت پيش بهترين متخصصان تا بتواني بچه 

ات را نگه داري و سقط نكني. آن قدر وعده و وعيد داده كه دارم كم كم نرم مي شوم اما نه به خاطر حرفهاي او، به 

اطر كه اگر راضي نشوم و با زبان خوش قباله را ندهم با زور و جبر خواهد گرفت و ممكن هم هست كه به جاي اين خ

قباله خانه، قباله طالق را دستم بگذارد. مي ترسم زن عمو، شما بهتر از هر كسي مي دانيد كه من زن شلخته و 

هيزيه ام را بفروشد تا بتوانيم آن خانه را سمبل كنيم. ناسازگاري نبوده ام. از صفر با نبي بوده ام و حاضر شدم تمام ج

حاال اگر به فروش برود و نبي نتواند بقول خودش وفا كند چه خاكي بايد بر سرم بريزم؟ بكي و بكجا پناه ببرم؟ از 

. قول من به عمو بگوييد بيايد و با نبي حرف بزند شايد توانست متقاعدش كند كه دست از اين خشت خرابه بردارد

من حاضرم با نان خالي بسازم و از او خرجي نخواهم اما فقط خانه را نفروشد و مرا آالخون واالخون نكند.گريه هاي 

منيژه اشك تحسر زن عمو را هم درآورد و با گفتن به خدا توكل كن او را راهي خانه اش كرد. بيژن جعبه سياه ريش 

راه اصالً متوجه سوز و سرماي شبانگاهي نشد، وجودش گرمتر از تراشي را با مقداري ابزار به خانه برد و در طول 

 شعله آبي بخاري مغازه بود .

آقا جالل عابدين زاده مورد عالقه و احترام فاميل و همسايگان بود. او با اين كه كوچكتر از برادرش آقا جليل بود اما 

ديگران را وا مي داشت تا به عقيده اش بديده نحوه مديريت او چه در خانه و چه در بيرون خانه بگونه اي بود كه 

احترام بنگرند و نظراتش را راهي براي بهبودي و حل مشكالت بدانند. همين روحيه موجب شده بود تا آقا جليل 

برادر را برتر و با فكرتر از خود بداند و در تمام طول زندگي هفتاد ساله اش به آنچه كه برادر مي گفت و مي خواست 

و روي حرف برادر كوچكش سخني نگويد. آقا جليل در توافقي هرگز به زبان نيامده دنباله رو برادر گشت عمل كند 

و اختيار و عنان زندگي اش را بدست او سپرد و عادت كرد كه موفقيت هاي زندگي را به حسن تدبير برادر نسبت 

 دهد و شكستها را متوجه عدم درايت و تدبير خود بشمار آورد. پدر گفت:

كار را زمين بگذار و با من و عمو راهي شو مي رويم تا ببينيم مردك حرف حسابش چيست و چه نقشه اي در سر 

 دارد! همان طور كه سه نفري كوچه و خيابان را طي مي كردند بيژن به حرفهاي عمو و بابا داشت. عمو مي گفت:

ست آورده. گور پدرش اين به ما مربوط نيست. اما زن درستي نيست و معلوم هم نيست كه اين همه پول را از كجا بد

نبايد بگذاريم اين يك خشت خانه را هم با حيله و كلك از دست نبي و منيژه در آورد! و آقا جمال با گفتن تا منيژه 

رضايت ندهد او هيچ غلطي نمي تواند بكند به برادرش دلگرمي مي داند. بيژن فكر خود را با صداي بلند برزبان آورد 

 و پرسيد:
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مگر سه دانگ خانه به اسم دختر عمو نيست؟ اگر هست كه ديگر مشكلي وجود ندارد مي تواند بگويد راضي به 

فروش نيستم و تا او هم راضي نباشد كه آقا نبي نمي تواند خانه را به ديگري واگذار كند! عمو جليل آه بلندي كشيد و 

 گفت:

ختياري نداشته و به هر چه كه نبي بگويد و بخواهد رضايت مي دهد. او درد همينجاست عمو، منيژه هرگز از خود ا

زندگي اش و شوهرش را دوست دارد و حاضر است براي دوام آن هركاري بكند اما بدبختانه نبي آدمي نيست كه 

خدا او  قدر محبت زنش را بداند. اول رفت رويش هوو آورد و حاال هم مي خواهد دربدر اين خانه و آن خانه اش كند.

 را نبخشد كه اينگونه با زندگي بچه ام بازي مي كند. آقا جالل با تغيير گفت:

داداش نفرين كردن مال زنهاست! با نفرين كه كار درست نمي شود! من مي گويم اول با زبان خوش حرفمان را مي 

كه هم طالق منيژه را مي زنيم تا شايد متقاعد شود اما اگر ديديم حرف حساب بگوشش نمي رود تهديدش مي كنيم 

گيريم و هم تا قران آخر مهرش را مطالبه مي كنيم و هم داغ خانه را به دلش مي گذاريم. نبي آدم ساده اي نيست و 

مي داند كه پايش گير است و اگر منيژه شكايت كند قانون حق را به او مي دهد و مجبود است هم مهريه بدهد و هم 

 ده دست ماست و نبايد نگران باشيم!سه دانگ خانه را! پس برگ برن

بيژن با اينكه خود زندگي مشترك را تجربه نكرده بود و از فراز و نشيب هاي آن خبر نداشت، ولي همواره به واژه 

طالق حساسيت غريبي داشت و طالق برايش اتفاقي نيفتادني با مفهومي زشت و مهيب جلوه گر مي شد! و بي آنكه 

ان كننده اين واژه شوم بدش مي آمد! چرا؟؟ نمي دانست! و شايد علت آن انسجام و شكل گيري دليل آنرا بداند از بي

ذهنيات و عواطفش در درون خانواده اي بود كه اعضاء آن همواره تاكيد و تكرار داشته اند: با لباس سپيد عروسي 

تاثير پذيري از خصلت هاي نيك، اين درون خانه مي روند و با لباس سفيد آخرت نيز بيرون مي آيند! و بيژن نيز در 

 نوع خانواده هاي ايراني بي بهره نمانده بود.

 براي لحظه اي آرزو كرد اي كاش همراه پدر و عمو نمي آمد.

 *** 

 غم و غصه منيژه به قدري بود كه دلش مي خواست بميرد و از شر زندگي خالص شود. به فري گفت:

قول داد كه هميشه به من وفادار بماند و خيانت نكند. عهد بست كه آن چه در روزي كه نبي به خواستگاري ام آمد 

توان دارد براي خوشبختي و راحتي زندگي مان بكار بگيرد و مرا خوشبخت ترين زن عالم كند. اما به عهد و پيمانش 

راضي نگه دارم. حتي به خيانت كرد و اين من بودم كه بدون اينكه قسمي خورده باشم تمام سعي ام را كردم تا او را 

 خاطر رضايت او پدرم را رنجاندم و او مجبور شد برگردد خانه شما...

من مي دانم كه دارم تقاص آه پدرم را پس مي دهم اما تو به من بگو كه چه بايد مي كردم و بين پدر و شوهر 

 كداميك را بايد انتخاب مي كردم؟ فري دست منيژه را در دست گرفت و گفت:

نمي دانم اما دلم مي خواهد باور كني كه در اندوه تو شريكم و اگر كاري از دستم برآيد دريغ نخواهم كرد.  منهم

 منيژه لبخند محزوني تحويل فري داد و گفت:

مي دانم اما از دست كسي كاري ساخته نيست! آقا نبي ، تلو تلو خوران خود را از حياط به اتاق كشيد و انگشت اشاره 

 هديد كرد و گفت:به منيژه ت

حاال كارت به جايي رسيده كه براي من بزرگتر خبر مي كني و خط و نشان مي كشي؟ فكر مي كني من از اين دو تا 

پير مرد چلغوز مي ترسم؟ و يا از آن آقا مهندس الكي كه با مدرك ديپلمش خود را به مهندس جا زده، نخير خانم 
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ر مياي و خانه را واگذار مي كني يا اينكه مي دهم با نيش چاقو خدمت هر كور خوندي. يا مثل بچه آدم با من به محض

سه آنها برسند ديگر خودت داني يا خانه يا جان آن سه نفر! منيژه گوشه اتاق كِز كرده بود و از ترس برخود مي 

ساعت مي  لرزيد. تمام آن شب از هول و بيم ديده بر هم نگذاشت و چشم به عقربه هايي كه به كندي ساعت به

گذشتند دوخته بود. وقتي خورشيد دزدانه از پس ابر سياه سرك كشيد و خود را نشان داد. منيژه هراسان خود را به 

خانه عمو رساند و هنگامي كه نشست خود را در مأمني امن يافت و نفس آسوده اي كشيد. رنگ از چهره اش پريده 

كرده بود. زير چادر لباس گرم بر تن نداشت و لبهاي باريك  بود و بيخوابي و گريه چشمانش را قرمز و پف آلود

 خوش تركيبش كبود شده بود. زن عمو استكاني شربت قند گرم برايش درست كرد و پرسيد:

چرا خودت را به ريخت مرده در آورده اي اين چه شمايلي است كه براي خودت درست كردي؟آيا صبحانه خورده 

 ديده فرو ريخت و گفت: اي؟ منيژه به جاي پاسخ اشك از

ديشب نزديك بود خفه ام كند، حال عادي نداشت و بگمانم مست كرده بود جشمانش مثل دو تا كاسه خون شده بود 

زن عمو! تهديدم كرد كه يا رضايت بدهم يا اينكه مي دهد باليي سر بابا و عمو و پسر عمو بيژن بياورند. او آدم 

يد براي خودم هيچ نمي خواهم! آمدم به شما بگويم كه مي خواهم رضايت خطرناكي شده و من مي ترسم باور كن

بدهم تا خانه را بفروشد مال فداي سر عزيزانم بشود بهتر است. باور كنيد زن عمو، نبي اينطور آدمي نبود! من نمي 

بر هم نزدم تا مه  دانم آن عجوزه چي بيخ گوشش مي خواند كه او را اينطور درنده خد مي كند. از ديشب تا بحال مژه

صبح شود و او از خانه بيرون برود و من خودم را به اينجا برسانم. زن عمو اگر خداي ناكرده باليي به سر عمو و بابام 

بيايد يك عمر عذاب وجدان راحتم نم يگذارد. بدرك كه هر باليي مي آيد سر خودم بيايد، مگر خانه را نمي خواهد؟ 

او خالص مي كنم! زن عمو مدت كوتاهي به فكر رفت و او هم به اين نتيجه رسيد كه  مي بخشم و جان همه را از شر

مال فدا شود بهتر است. گذاشت تا حرفهاي منيژه به پايان برسد و بعد پرسيد راضي هستي از او جدا شوي؟ اين 

 حرف زن عمو بار ديگر اشك منيژه را در آورد و با آهنگي بغض آلود گفت:

و سر سفره كي بنشينم؟ مي دانم كه شما و عمو خيلي مهربانيد اما همينكه بابام را پذيرفتيد كافي  آن وقت كجا بروم

است من نمي خواهم كه بار مسئوليت منهم به شانه شما و عمو بيافتد. با نبي مي سازم و او مجبور است مرا اداره كند. 

 تا بعد ببينم خدا چه مي خواهد.

 *** 

ته بود و به صورت زيباي همسر آينده اش م ينگريست و متوجه هاله غمي كه گرد صورت نوايي روبروي فري نشس

 او را گرفته بود شد و زير لب زمزمه كرد:

 چيزي شده؟سوال او فري را كه غرق افكار خود بود به خود آورد و با تكان سر حرف او را رد كرد و گفت:

خ داده كه او را اين چنين مغموم و افسرده كرده بر سوالش تكيه كرد نه! نوايي لبخند زد و مطمئن از اين كه اتفاقي ر

 و گفت:

چرا چيزي شده اما نمي خواهي به من بگويي ! شايد هنوز مرا مورد اعتماد و اطمينان نمي داني! به تكان سر فري كه 

 باز هم حرف او را رد مي كرد لبخند ديگري زد و ادامه داد:

شايد بتوانيم با كمك هم حلش كنيم. فقط بگو، خواهش مي كنم! آه بي اختياري كه فري اگر اين طور نيست پس بگو 

از سينه كشيد موجب شد تا نوايي به بودن مشكل بقين حاصل كند و در وجودش نگراني و دلشوره پديد آيد و بگويد 

 تو مرا هم نگران كردي خب بگو مشكل چيست؟ فري سر زير انداخت و گفت:
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 فتن وقتي راه حلي ندارد.چه فايده از گ

 نوايي از روي تاسف سر تكان داد و گفت:

هر مشكلي راه حلي دارد اما تا زماني كه مطرح نشود همچنان مشكل باقي مي ماند. حاال بگو و خيال مرا راحت كن! 

 فري گفت:

و دستش به لرزش مي ترسم پس از شنيدن ديگر حاضر نشوي با هم زندگي كنيم. رنگ چهره نوايي آشكارا پريد 

درآمد اما براي آن كه فري را از گفتن پشيمان نكرده باشد لبخند تلخي زد و با گفتن بگو و داوري را به خودم واگذار 

كن سكوت كرد و نشان داد كه آماده شنيدن است. فري همان طور كه با گلبرگ شاخه گل رزي كه به وقت مالقات 

 كرد گفت:با فريد او هديه اش كرده بود بازي مي 

فتانه مادر حقيقي من نيست! من مادرم را هرگز نديده ام و نمي دانم كه آيا او زنده است يا مرده و حتي نمي دانم 

نامش چيست. زماني كه پدرم براي تجارت و كسب مال ترك وطن مي كند مي رود خارج و در آنجا مجبود مي شود 

ه مادرم مرا حامله مي شود و پدرم از اين خبر سخت شوكه مي شود ازدواج كند تا بتواند ماندگار شود. اما بدبختان

بقول خودش هرگز نمي توانست تصور كندكه براي يك عمر مجبود باشد با زني غير از زن ايراني سر كند. او رفته 

مي بود تا تجارت كند و پول جمع كند و بعد با دست پر برگردد كه با شكل گرفتن من نقشه هايش همه نقش بر آب 

شوند و مجبود مي شود تا دنيا آمدن من صبر كند و بعد مرا بر مي دارد و فرار مي كند. بعد از بازگشت وقتي مجبود 

شد بار ديگر ازدواج كند فتانه تنها پذيرفت كه نام خودش را به عنوان مادر روي من بگذارد اما از پذيرفتن خودم سر 

م پدر حاضر نيست در مراسم ازدواجم شركت كند و به عمو بيژن و بابا باز زد و مرا مادربزرگ ، بزرگم كرد. حاال ه

 بزرگ وكالت داده تا جاي خودش دفتر را امضاء كنند. نوايي آرام پرسيد:

 هدفشان از اين كار چيست؟ فري سر بلند كرد و به چهره مهتابگونه فري نگريست و گفت:

ا مگر راضي اش كند، اما دست خالي برگشت . نوايي نفس هيچ كس نمي داند. عمو بيژن خودش شخصاً رفت شمال ت

 عميقي كشيد و گفت :

شايد پدرت از عذاب وجدان رنج مي برد؟ او نوزادي را از مادرش بوده و فرار كرده و بعد هم مسئوليت او را به 

ركت كند و ديگري واگذار كرده و رفته پي عيش و زندگي خودش حاال فكر مي كند كه با چه رويي در عروسي ش

چگونه در چشم دخترش نگاه كند و بگويد خانم شدنت مبارك! او از روزها و سالهايي كه گذشته و در آن نقشي 

براي به ثمر رساندنت نداشته خجالت مي كشد و شايد هم ترا هنوز همان نوزادي مي بيند كه بغل كرده و فرار كرده 

ري زيبا و بالغ درآمده كه مي خواهد همسر اختيار كند و و باورش نمي شود كه همان نوزاد اينك به صورت دخت

تشكيل زندگي بدهد. او به زمان محتاج است تا به خود آيد و حقايق را بپذيرد اما خانم عزيز من به شما اين اطمينان 

ه را مي دهم كه تنها كسي كه مي خواهم با او زندگي كنم و هرگز تنهايش نخواهم گذاشت شما هستيد و از اين ك

شما را بعنوان شريك زندگي انتخاب كرده ام پشيمان نيستم و پشيمان نخواهم شد، حاال بخند تا يقين كنم كه تو هم 

از انتخاب من پشيمان نشده اي. خنده فري همانند ستاره اي كه در هاله سفيد ابر چشمك ميزد زيبا بود. خنده اي كه 

 نده اي پر از عاطفه و اميد به آينده!گوياي سپاسگذاري ، خوشبختي ، احساس اطمينان ، خ

براستي كه خصلت هاي نيك انسان چه عطمتي مي تواند پيدا كند! خوبيها را خوبتر و زيبايي ها را زيباتر ديدن چشم 

بر عيوب بستن و در باغ مهرباني با ايثار و گذشت و فداكاري همقدم شدن، انسان را چه زيبا و با شكوه مي سازد. آيا 

 ي اينگونه شكل مي گيرد؟عشق واقع
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 فصل ششم

6-1 

در فصل بهار با آغاز دومين ماه فري پاي خنچه عقد نشست و به همسري نويد درآمد. خانواده نوايي عدم حضور 

مادر عروس را در ميان اقوام خود بسيار آسان و به گونه اي تبحرآميز جلوه دادند و با گفتن مادر عروسمان خارجي 

غير قابل پذيرش بودن نوع پوشش و هماهنگ نبودن دو فرهنگ را به آن اضافه كردند و ديگران است و بدنبال آن 

را با چراهايشان تنها گذاشتند. شكل ظاهري فري با قدي نسبتاً بلند و صورتي سفيد و چشماني آبي شك مهمانان را 

قتي فهميدند كه عروس در همين خاك از بين برد و با او كمي محتاط اما قابل قبول رابطه برقرار كردند. بزودي و

رشد و بالندگي يافته با ديد احترام برانگيزي بر او نگريستند و پذيرايش شدند و به زبان نيز اقرار كردند چقدر اين 

دو جفت مناسب يكديگرند و بهتر از جفتي برايشان نمي توانست وجود داشته باشد. آنها ماه عسلشان را در هتل 

ند و هنگام بدرقه بيش از نيمي از مهمانان آنها را بدرقه كردند. فري غم نبود پدر در مراسم بزرگ شيراز گذراند

ازدواجش را با محبت و شوخ طبعي كه از فريد مي ديد كم كم فراموش كرد. در ده روز ماه عسل فريد سعي كرده 

ياد و خاطره اش هركز فراموش بود هيجان انگيزترين و بيادماندني ترين ماه عسل را براي فري بوجود آورد تا 

نشود. براي فري چندين دست لباس محلي زنان قشقايي با زيورآالت كامل خريده بود. هنگامي كه فري يكي از آنها 

را بر تن كرد و زيورآالت آن را برخود انداخت تا دقايقي فريد نتوانست لب به تحسين باز كند. مبهوت زيبايي او 

خداي من ، فري تو مثل فرشتگان آسمان زيبا و دوست داشتني  "ت لب باز كند با گفتن شده بود و آن گاه كه توانس

احساسش را بروز داده بود. آن بهار همانگونه كه براي فري و فريد شروع زندگي شان بود، براي منيژه و  "هستي!

نيژه بدون بخشيدن خانه به نبي روزهاي متاركه و جدايي بود. در يك شوراي خانوادگي تصميم بر اين گرفته شد كه م

نبي، در خانه خود بماند و از تهديدات او نهراسد. فشار روحي و رواني كه نبي بر منيژه روا مي داشت سختتر و 

سهمگين تر از آزار جسماني بود. اما منيژه آنها را با اين اميد كه نبي باالخره خسته شده و دست از كردار بد خويش 

تا اين كه نبي در يك شب باراني منيژه را از خانه بيرون راند و او را به سوي خانه عمويش  بر مي دارد تحمل مي كرد.

روانه كرد. در آن شب ميان ساكنان خانه سكوتي حكمفرما بود كه گويي هر كدام از آنها به انتظار حادثه شومي 

ه در دست داشتند بازي مي كردند. بودند. دو برادر هر كدام در كنجي از اتاق نشسته بودند و هر يك با تسبيحي ك

مادر به فري مي انديشيد و به اين كه با خوبي و سربلندي او را روانه خانه بخت كرده و اينك جاي خالي اش را به 

وضوح حس مي كرد و آقا جالل به اين انديشه كه چه زندگي پر فراز و نشيبي را تا به حال طي كرده و فرزندانش به 

فته و پي بخت و بالين خود رفته اند مي انديشيد كه اين بهرام از بچگي اش هم پسري تخس و جز بيژن سرانجام يا

يكدنده بوده است. و آقا جليل به عمري كه تباه شده بود فكر مي كرد و اين كه عاقبت يكتا دخترش با اين مرد به 

نيژه از گور بيرون خواهد بود. كجا ختم مي شود؟ و اگر مرگش فرا برسد مسلماً يك دستش بخاطر بي سرانجامي م

صداي تك زنگ خانه موجب شد تا به يكديگر نگاه بياندازند و مادر بگويد چه كسي است اين موقع شب و تا خواست 

 از جاي برخيزد آقا جليل كه نزديكتر بود بلند شد و از اتاق خارج شد. با خروج او آقا جالل گفت:

مده تا بامبولي ديگر سرهم كند و سرمان را شيره بمالد )طوبي(خانم با آوايي غلط نكنم نبي و منيژه آمده اند مردك آ

 نجوا گونه گفت:
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با زبان نرم رامش كنيد تا بچسبند به زندگي شان! وقتي قامت منيژه از در اتاق تو آمد بر لبهاي آقا جالل لبخندي 

سالم آرام و غمگين منيژه پاسخ داد.  به "به به عمو جان خوش آمدي "حاكي از درست حدس زدن نشست و با گفتن 

 بدنبال منيژه آقا جليل هم وارد شد و پشت سرش ديگر كسي نبود. آقا جالل پرسيد:

تنها آمده اي اين وقت شب پس نبي كو؟ كه با ديدن اشك منيژه كه روي گونه اش روان شد همه چيز را فهميد و از 

ر خودش اشاره كرد و منيژه كنارش نشست و با صداي بغض سر تاسف سر تكان داد. طوبي خانم به جايي در كنا

 آلود گفت:

مرا بيرون كرد و گفت برو تا تكليفت را يكسره كنم و من ناچار شدم بيايم اينجا چون راه به جاي ديگري نداشتم. 

 طوبي خانم با گفتن خوب كاري كردي آمدي استكان چاي را مقابل پاي منيژه گذاشت و گفت:

س و منحوس است اما وقتي كسي به هيچ صراطي مستقيم نيست و نمي خواهد مثل آدم زندگي كند اسم طالق نح

طالق آخر كار مي شود. اين مردك به ريش سفيد پدر و عمويت هم احترام نگذاشت و كار خودش را كرد. حاال غصه 

 نخور و به خدا توكل كن. آقا جالل گفت:

اند. او هم روزي از كرده اش پشيمان مي شود مثل بهرام اما ديگر روي زمستان مي گذرد و روسياهي به زغال مي م

 برگشت ندارد. آقا جليل گفت: بيچاره و بينوا دختر من كه نمي دانم آخر و عاقبتش چه مي شود!

 طوبي خانم پيشاني پر چين كرد و گفت:

ت كه هست و با خدا و مومن نيست بايد چه شود؟ من مي گويم كه عاقبتش از همه ما بهتر مي شود هنوز جوان نيس

كه هست. خوشبختانه هنر هم كه دارد و مي تواند كار كند و گليم خودش را از آب بيرون بكشد. چند روز صبر كن 

تا اعصابت آرام شود و بعد مي نشينيم و يك برنامه درست براي آينده ات مي ريزيم. برو خدا را شكر كن كه بچه 

بدون پدر بزرگ كني. آن وقت زحمتت چند برابر بود ضمن آن كه پدر بچه ات هم نداري و نمي خواهي بچه اي 

باعث سرشكستگي اش بود. حاال تا چايي ات يخ نكرده بخور. از امشب تو جاي فري را مي گيري و منهم از تنهايي در 

و را كنار دست مادر مي آيم. بيژن تا صبح و هنگام خوردن صبحانه متوجه حضور دختر عمو نشده بود اما همين كه ا

 ديد و چادر خانه را روي سر او ديد همه چيز را درك كرد و فقط زير لبي زمزمه كرد:

 همه چيز درست مي شود زياد فكرش را نكنيد و در مقابل اين حرف فقط صداي آه دختر عمو را شنيد...

. 
 

 خواننده راديو داشت مي خواند:

 سنه من ز بي عملي در جهان ملولم و ب

 ماللت علما هم ز علم بي عمل است

 به چشم عقل در اين رهگذار پر اشوب

 جهان و كار جهان بي ثبات و بي محل است

همراه با سوز اواي او منيژه به ياد بي ثباتي زندگي اش مي گريست.بيژن در خفا پيش ثريا اعتراف كرده بود كه از 

مي كند تا براي اينده خودش پس اندازي بتواند فراهم كند وضع موجود خانه و زندگي راضي نيست و هرچه تالش 

ميسر نمي شود و ثريا به او حق داده و پيشنهاد كرده بود كه سود حاصله از مغازه را براي خود و اينده اش نديد 

گرفته و پس انداز كند.بيژن خوب مي دانست كه اين درامد اندك بوده و سالها طول خواهد كشيد تا بتواند پس 
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دازي قابل توجه جمع اوري كند از طرفي هم حساب كتاب مغازه را عمو و پدرش به عهده داشتند و درامد مغازه با ان

كسر اب و برق و تلفن و ماليات بهره چنداني به خانواده نمي داد.اين كار زماني مفيد واقع مي شد كه خانواده با درامد 

رد كه چنين كاري نيز محال مي نمود.از روزي كه منيژه حكم طالق مغازه مي ساختند و حقوق اداره را پس انداز مي ك

برايش صادر شده بود و خانه اش نيز به فروش رفته بود تا سهم خودش را بردارد بابا پول او را در بانك خوابانده بود 

راه خود اورد تا روزي به كار گيرد و اينده اش تامين شود.اتاق كوچك خانه با مختصر اثاثيه اي كه منيژه به هم

مفروش گرديد.پدر و دختر در ان اتاق سكني گرفتند.ان ها در هر چيزي به توافق رسيده بودند اال خرج خانه كه 

 هيچكدام موجبي براي طرح ان نمي ديدند.

 شيرين ترين لحظات زندگي بيژن لحظه هايي بود كه نگين را ديده و يا با اوجمله اي كوتاه صحبت كرده باشد.

ديگر از هم فرار نمي كردند و به وقت پياده شدن از اتوبوس مسافت كوتاه اداره را با يكديگر طي مي كردن و ان دو 

در همين فاصله زماني كوتاه هم سعي مي كردند اخبار مهم را با يكديگر تبادل كنند و اين بيشتر نگين بود كه اخبار 

ناني كه به خانه شان امده بود نقل مي كرد و خبر هاي بيژن جالب و شنيدني از مهماني هايي كه گرفته بود و يا مهما

غالبا اين بود كه پسر ثريا )ارشيا( وزنش افزايش يافته و تپل شده يا نوبت واكسن هاي او فرا رسيده و يا اين كه فري 

نور كار خودش را رها كرده و خيال دارد با همكاري خواهر فريد غرفه اي از گلهاي خشك باز كند حركت فري 

اميدي به قلب بيژن تاباند و با انديشه اين كه درامد منيژه مي تواند اين امكان را به خود او بدهد كه پول بيشتري پس 

انداز كند.اين خبر را خبري داغ مي دانست و متاسف بود كه نمي تواند براي نگين تعريف كند.چه نگين از اوضاع 

رين اشاره اي به ان نكرده بود.دلش مي خواست نگين با تصوراتي كه از داخلي خانه انها اگاه نبود و بيژن هم كوچكت

او و خانواده ساخته به سر برد تا روزي كه بتواند با خيال اسوده و بي هيچ دغدغه اي از تك تك خانواده برايش 

 تعريف كند.

 منيژه در اولين روز كار وقتي به خانه رسيد به زن عمو گفت:

خوشبختانه همكاران سابق فري خيلي كمكم كردند مخصوصا يكي از اقايان كه در بيمارستان  كار بسيار جالبي است و

توي اتاق عمل كار مي كند وقتي فهميد من فاميل فري هستم يكي دو بار امد و به من سر زد و وقتي مطمئن شد 

 مشكلي ندارم برگشت.زن عمو با لحن موشكافي پرسيد:

 او كيست؟منيژه خونسرد گفت:

تم كه توي اتاق عمل كار مي كند فكر مي كنم متخصص بيهوشي است.در زمان جنگ سالها توي جبهه بوده و از گف

 ناحيه پا هم كمي مشكل دارد.اسمش اقاي قوامي است!زن عمو با همان لحن بار ديگر پرسيد:

ويد شما هم زن عمو مجرد است؟كه اين پرسش موجب شد تا منيژه پس از مدتهاي مديد با صداي بلند بخندد و بگ

جان چه فكرهايي به سرتان مي زند!من ديگر به تنها چيزي كه فكر نمي كنم ازدواج مجدد است.يكبار تجربه كردم 

براي همه عمرم كافي است.همان طور كه گفتم اقاي قوامي مردي مومن و با خداست و بگمانم فري سفارش مرا كرده 

 د و گفت:تا حمايتم كند.طوبا خانم سرش را تكان دا

هيچ كس از اينده خبر ندارد و نمي داند چه پيش خواهد امد اما اين را بدان كه زندگي صحنه مبارزه است.گاهي 

شكست دارد و گاهي پيروزي.همه ادمها يكي نمي شوند و هر كس خوي و خصلت خودش را دارد تو نبايد فكر كني 

 كه همه مردها مثل اقا نبي توزرد و كرمو هستند!

**** 
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 نگين گفت:

ديشب عمو جانم مي گفت خوشبختانه تو طايفه ما كسي خانه بدوش نيست و هر كسي براي خودش سرپناهي دارد و 

راحت زندگي مي كند.عمو به تازگي يك باب مغازه بزرگ تو خيابان جمهوري براي پسرش كوچكش خريده كه فقط 

دارد لوازم صوتي تصويري اش كند تا)ميالد( اداره بيست سال سن دارد و از من كوچكتر است عمو مي گفت خيال 

 اش كند و قرار است يك سور حسابي هم بدهد.بيژن توي دلش گفت:

خوش به حالش و ناخوداگاه به ميالد غبطه خورد و به حال خود دل سوزاند.تمام ان روز در اداره فكرش به قياس 

 گفت: گذشت و زماني كه اماده مي شد خارج شود با نهيبي بر خود

هركس اگراز زحمت و تالش خود چيزي كسب كند مهم است نه اينكه لقمه اماده را در دهانش بگذارند و با اين 

 نتيجه كيفش را برداشت و از اداره خارج شد.

 

 چند پسر جوان با احساساتي تند و تيز در كنارش گام بر مي داشتند و هركدام از انها در مورد نتيجه تيم فوتبال و برد

و باخت تيم محبوبشان كه همان شب نتيجه اش معلوم مي شد با صداي بلند حرف مي زدند و ابراز عقيده مي 

كردند.بيژن گامهايش را با انها هماهنگ كرد و گوش به حرفهاي ان ها سپرد تا رسيدن به ايستگاه اتوبوس براي 

يده بود.فري زنگ زده بود و از او در مورد دقايقي مشكالت را فراموش كرده بود و در شادي انها خود را سهيم د

تزيين غرفه اش بانور سواالتي كرده بود و از بيژن قول گرفته بود كه پيش از رفتن به مغازه به غرفه انها سر 

بزند.وقتي رسيد به جاي غرفه با مغازه اي كوچك نه متري روبرو شد كه ديوارهاي ان با رنگهاي قرمز و صورتي 

زيبا به نظر مي رسيد فري تنها نبود و خواهر فريد با در دست داشتن روبان ابريشمي به رنگ زرد نقاشي شده بود و 

داشت انها را قيچي مي كرد و به صورت گل در مي اورد.مغازه پر بود از سبدهاي حصيري و گلها و شكوفه هاي 

ا گرفت و ضمن نشاندنش روي يك رنگين.فري از ديدن بيژن خوشحالي اش را با اوايي بلند ابراز كرد و دست او ر

 صندلي پرسيد:

 چطور است عموجان مي پسندي؟بيژن نگاه اجمالي ديگري به پيرامونش انداخت و گفت:

جاي خوبي است مبارك است مي بينم وقت را هم تلف نكرده و زود دست به كار شده ايد.فري تنها صندلي باقيمانده 

 را روبروي عمو گذاشت و ضمن نشستن گفت:

همه اين كارها كار )رودابه( جان است من شاگرد رودابه هستم و هنوز در دوره كاراموزي هستم.رودابه لبخند بر لب 

 اورد و گفت:

حرفش را باور نكنيد اقاي عابدين زاده.كار فري جون خيلي بهتر از كار من است به اين خوشه هاي ارغواني نگاه 

 كنيد.ببينيد پيچك ها چه طبيعي هستند!

يژن در دست رودابه پيچكهاي سبزي ديد كه خوشه هاي ارغواني از ان اويزان بودند.كاري بسيار طبيعي و زيبا.بيژن ب

 گفت:

كار فري از اين جهت زيباست كه استاد هنرمند و با هنري داشته است به هر دوي شما تبريك مي گويم و يقين دارم 

ت من چه كاري برايتان ساخته است كه انجام بدهم.فري بلند شد كه با كمك هم موفق مي شويد حاال بفرماييد از دس

 و در مقابل در ايستاد و نگاهي هنرمندانه به سقف و ديوارها انداخت و گفت:
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دلمان مي خواهد نور به گونه اي بر برگها و گلها بيفتد كه درخششان را چند برابر كند.به رودابه گفتم هيچ كس جز 

در ضمن عموجان بودجه ما هم زياد نيست و مي خواهم با اندك هزينه بهترين كار را شما مناسب اين كار نيست 

 داشته باشيم مي دانم كه تقاضاي نا معقولي است اما روي هنرمندي شما حساب مي كنم.بيژن گفت:

يرد مي دانم كه تو لطف داري اما كار من دكوراتوري نيست و اين كار شما بايد زير نظر يك اهل فن انجام بگ

و...رودابه با گفتن ما از روي يك مدل كار مي كنيم برگي را از ميان توده اي برگ بيرون كشيد و به دست بيژن داد و 

 گفت:

ما مثل اين مي خواهيم البته اگر شما بپسنديد؟بيژن با ديدن تصوير رنگي متوجه شد كه شوق و شور ان دو براي زيبا 

ا گفتن ببينم چه مي توانم بكنم تصوير را در جيب نهاد و سپس رو به فري كردن مغازه از كجا نشات مي گيرد و ب

 كرد و گفت:

مي داني كه مغازه را نمي توانم ببندم اما مي توانم يك ساعتي زودتر تعطيل كنم و بيايم اشكال كه نداره؟فري دست 

 عمويش را در دست گرفت و گفت:

من و رودابه و هم فريد به عنوان كارگر شما گوش به خدمت عموجان اگر نصف شب هم باشد ما راضي هستيم هم 

بلند « از فردا شب شروع مي كنم اما اول بايد لوازم را تهيه كنم»مي ايستيم قبول است؟بيژن سر فرود اورد و با گفتن

ان را درك شد و نشان داد كه قصد رفتن دارد.رودابه به فري چشمك زد كه از نگاه بيژن دور نماند اما معني و مفهوم 

نكرد.فري وقتي براي بوسيدن عمو خم شد بيژن حس كرد كه دستي در جيب كتش رفت و زود بيرون امد حاال معني 

مغازه را ترك كرد مغازه اي كه فري و رودابه اختيار « فردا مي بينمتان»چشمك رودابه به فري را فهميد و با گفتن

داشت كه بيش از دو يا سه مغازه بيشتر افتتاح نشده بود.مغازه  كرده بودند.در يكي از پاساژهاي تازه تاسيس قرار

سمت راست با اويختن پارچه اي خبر داده بود كه به زودي در ان مغازه انوع لباس زنانه و بچگانه عرضه خواهد كرد 

غازه خود و مغازه سمت چپ به كيف و كفش اختصاص داده شده بود.بيژن از پاساژ خارج شد باز هم مغازه ها را با م

سنجيد و بي اختيار اه كشيد.چند گام كه از پاساژ دور شد ياد فري و حركت او افتاد و دست در جيب كرد پاكت نامه 

اي بود كه از برجستگي ان فهميد كه فري مثل گذشته پول در اختيارش گذاشته.به جاي رفتن به سوي خانه راه مغازه 

ا فراهم كند.وقتي خسته از گشتن با چند كارتن سنگين قدم به مغازه الكترونيكي را در پيش گرفت تا ابزار كار ر

 گذاشت پدر و عمويش را نگران خود ديد و در مقابل سوال هر دوي انها كه پرسيدند تا اين وقت كجا بودي؟گفت:

ند كه بهتر رفته بودم پي كار فري و به نگاه پرسش جوي ديگر انها اعتنايي نكرد.هر دو در سكوت به اين نتيجه رسيد

است ساكت بمانند تا مگر خود بيژن لب باز كند و حرف بزند.اما اين خموشي تا خانه و سر سفره شام ادامه داشت و 

 به جاي او منيژه بود كه از كار روزانه اش تعريف مي كرد و ديگران مي شنيدند.

از ترس گفت كه از پله ها پرت شده  زن بيچاره از بس كتك خورده بود صورتش مثل بادمجان سياه و كبود بود اما-

وحقيقت را مخفي كرد اما مادر دختر يواشكي به خود من گفت كه پرت شدني وجود نداشته و دخترش از دست 

شوهرش كتك خورده و به اين حال و روز درامده و اولين بار هم نيست كه مورد شكنجه قرار مي گيرد.پرسيدم چرا 

مادرش گفت طالق بگيرد كجا برود؟من توي خانه پنج سر عائله روي دستم مانده شكايت نمي كند و طالق نمي گيرد 

كه دهانشان براي لقمه ناني باز است.حرفهاي ان زن تنم را لرزاند و به ياد خودم افتادم كه اگر شما حمايتم نمي 

 ود.كرديد شايد سرنوشتي چون ان زن پيدا مي كردم و با گفتن خدا را شكر سر به اسمان بلند نم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

5 4  

 

بيژن صداي پشت تلفن را نشناخت و با پرسيدن شما؟لحظه مكث كرد و سپس با گفتن حالتان چطور است به مكالمه 

 ادامه داد.رودابه با لحني ارامش بخش از بيژن پرسيد:

ممكن است امشب زودتر بياييد و كار را تمام كنيم؟راستش گلها دارند اسيب مي بينند و جاي ديگري براي نگهداري 

نداريم.بيژن لحظه اي فكر كرد و با گفتن بسيار خوب سعي مي كنم به مكالمه پايان داد.نگاهي به ساعتش كرد و به 

 نوايي كه او را زير نظر داشت نگاه كرد و گفت:

 تو اين خواب را برايم ديده اي؟نوايي هر دو دستش را باال برد به حالت تسليم و گفت:

 ر تكان داد و گفت:باور كن من نقشي ندارم.بيژن س

نمي بايست قبول مي كردم.كلي كار ناتمام توي مغازه روي دستم مانده كه هنوز تعمير نشده و اين دكور هم امده 

 روش.نوايي گفت:

من اگر مي دانستم كه چه بايد بكنم كمكت مي كردم اما بد بختانه هيچ نمي دانم مگر اين كه كار اينجا را من انجام 

 ني بروي.بيژن از اين پيشنهاد استقبال كرد و گفت:بدهم و تو بتوا

يك ساعت هم يك ساعت است و با اين حرف كتش را پوشيد و اماده رفتن شد.صبح نگين مثل روزهاي گذشته نبو و 

با سردي هر چه تمامتر به سالم او پاسخ داده بود و بيژن فرصت نكرده بود تا به او بگويد كه به چه علت ديگر نمي 

او را همراهي كند.وقتي از اتاق خارج مي شد دلش مي خواست به گونه اي نگين را ببيند و ماجرا را تعريف كند تواند 

و چون موفق به ديدار مجدد او نشده بود ناراحت و مضطرب بود.وقتي به مغازه رسيد اولين حركتي كه رودابه كرد به 

 سبد گل ياس اشاره كرد و گفت:

 قابل تعمير نيست.بيژن گفت: ببينيد شكوفه ها شكسته و

انشاءاهلل امشب تمام مي شود و همگي راحت مي شويم.فري ان شوق و شور اوليه را از دست داده بود و دكور مغازه 

برايش ان جذبه اوليه را نداشت.بيژن در صورت هر دوي ان ها حالت كسالت و خستگي را ديد و تصميم گرفت تا 

را تمام كند.رودابه از فالسك چاي اخرين بازمانده را هم در فنجان بيژن ريخت و با اخر شب هم كه شده بماند و كار 

 گفتن خسته نباشيد به او نيرو بخشيد.بيژن همان طور كه به ماحصل كار خود نگاه مي كرد گفت:

 به گمانم بد هم نشده نظر شما چيست؟رودابه و فري يك زمان با هم گفتند:

رد نكند و فري به تشكر خود بوسه اي هم روي گونه افزود و ادامه داد:عمو جان خيلي خيلي هم زيبا شده دستتان د

زحمت كشيدي اميدوارم روزي براي هر دوي شما جبران كنم.كالم فري موجب شد تا ناخوداگاه نگاه بيژن و رودابه 

ان را زمين بگذارد و در هم گره بخورد و از درك يك گونه كالم فري هر دو روي سرخ كنند و بيژن با شتاب فنج

 بگويد:

بهتر است مغازه را ببنديم و راهي شويم!كار نظافت را فردا انجام دهيد رودابه با گفتن ان قدر خسته و گرسنه ام كه 

تحمل يك دقيقه ديگر ماندن را ندارم!حرف بيژن را تصديق كرد و هر سه از مغازه خارج شدند.هواي مهتابي بهاري 

و پاساژ حاكم بود موجب شد تا رودابه بگويد چه شب قشنگي است و جان مي دهد براي پياده  و سكوتي كه بر خيابان

 روي اما افسوس كه همه خسته هستيم و بايد زودتر برسيم خانه.فري در تاييد حرف او گفت:

 بيايم شام سوخته بخورم نه خيلي ممنون!هر سه با صداي بلند خنديدند و رودابه گفت:

 شمزه اي درست مي كنم!بيژن گفت:من املت هاي خو
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ممنونم اما مجبورم برم خونه.مادر بد عادتي دارد كه تا همه حاضر نشوند سفره شام را نمي اندازد.انشاءاهلل باشد وقتي 

 ديگر از دست پخت شما استفاده كنم!فري گفت:

يم!بيژن بار ديگر با صداي بلند ما مي خواهيم سور بدهيم اما اول بايد بودجه اش را تامين كنيم بعد مهماني بده

 خنديد و گفت:

 پس مي بايست سالي صبر كنيم تا بودجه اش فراهم شود.

عجيب بود كه بيژن در تمام لحظاتي كه با فري و رودابه بود ارامش يافته و از تشويش و نگراني زجر دهنده اي كه 

انها بود كه دوباره ياد نگين افتاد با ان در رابطه با نگين داشت خالص شده بود و تنها پس از جدا شدن از 

اضطرابش...و با خود فكر كرده واقعا عشق واقعي چيست؟ايا اين هول و هراس ها رنگ باختن و دل ريختن ها كه 

پس از اشنايي بوجود مي ايند عشق است؟پس در اين صورت چرا با اولين محبت و ديدار مهربانانه يكي ديگر ان 

 هم كه شده فراموش مي شوند؟تاثيرات عاطفي موقتا 

ايا بروز محبت واقعي و افزايش ان هر چند اندك اندك با ارزش تر و واقعي تر از اين عشق هاي در خيال و رويا 

 ساخته نيست؟؟

از فكر كردن سرش درد گرفته بود سرشو باال گرفته و اهي بلند و طوالني كشيده و در حاليكه قدم تند مي كرد با 

 خود گفت:

 استي كه انسان موجودي پيچيده و غير قابل پيش بيني است!بر

*** 

اواخر خرداد ماه بود كه بهرام به خانه امد امدن او چون انفجار بمبي خانواده را لرزاند.هنگام غروب بود كه زنگ خانه 

ايي در خانه رفت و بصدا درامد و بيژن كه تازه از راه رسيده بود و هنوز فرصت نكرده تغيير لباس بدهد براي بازگش

لحظاتي بعد انچنان فريادي از شادي كشيد كه ديگران را از اتاق به حياط و راهرو كشاند.موجود ضعيف شده اي كه 

بيژن در اغوش مي فشرد و به سينه مي چسباند كسي نبود جز بهرام!مادر پايش ياراي حركت نداشت و پدر مبهوت 

ر كند كه چشمانش خطا نكرده و انچه كه ميبيند حقيقت دارد. منيژه با فقط به صحنه مي نگريست و نمي توانست باو

دقت به انها خيره شده بود و در اني متوجه شد كه عمو و زن عمو احتياج به كمك دارند تا بتوانند عكس العملي از 

د چه مهماني از ببيني»خود نشان دهند او ضمن انكه ميان عمو و زن عمو قرار گرفت دست هر دو را گرفت و با گفتن 

راه رسيده وادارشان كرد قدم بردارند و براي استقبال پيش بروند.بهرام از اغوش بيژن خارج شده بود و با نگاه لحظه 

اي به مادر و زماني ديگر به پدر مي نگريست و ميخواست از نگاه انها جواب سواالت خود را بگيرد.اما عمو به او 

 فتن او گفت:مجال چنداني نداد و با در بغل گر

عموجان به خانه ات خوش امدي و صورت بهرام را غرق در بوسه كرد.وقتي نوبت سرانجام به مادر و پدر رسيد بهرام 

اندام مادر را چون چتري در بر كشيد و ضمن بوسيدن او اشكي كه از گونه اش روان بود با موهاي سپيد مادر پاك 

ر خواب مي ديدمت!مادر قادر به تكلم نبود او با نگاه و نوازش كرد و زمزمه كرد درست همانطوري كه هر شب د

دست نهايت عشق و عالقه اش را ابراز كرد وهنگامي كه به سوي شوهر نگريست با رمز نگاه از او خواست كه 

گذشته را فراموش كند و پذيراي فرزندش شود.در ان لحظه در قلب پدر هيچ كينه و عداوتي وجود نداشت گرچه 

ي نكرده بود خطاي فرزندش را ببخشد اما در ان لحظه غريب با ديدن موي سفيد فرزند و قدي كه رو به هرگز سع

خميدگي مي گذاشت همه چيز فراموشش شد و با گشودن دست نشان داد كه جايگاهش هنوز در اغوش پدر 
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ها امده بود و در ان جمع است.بهرام هم با ذهن هوشيار اين مطلب را درك كرد و به اغوش پدر پناه برد.بهرام تن

كسي جرات نكرد تا از بهرام بپرسد كه به چه مقصود امده و چرا همسر خود را نياورده.وقتي همگي به گرد يكديگر 

 نشستند اولين پرسشي كه مطرح شد بهرام از منيژه پرسيد:

از سوال خود پشيمان شد و پس اقا نبي كو؟ايا حالش خوب است؟و به جاي پاسخ وقتي ديد منيژه سر به زير انداخت 

با گفتن فكرش را نكنيد زندگي ارزش غصه خوردن ندارد به منيژه فهماند كه در اندوه او شريك است.منيژه براي 

 اوردن شام اتاق را ترك كرد و مادر با صداي اهسته كه مبادا منيژه بشنود گفت:

علت را نپرسيد چرا كه باالخره مي فهميد و اين  يكي دو ماهي است كه از اقا نبي جدا شده و پيش خود ماست.بهرام

فهميدن دردي را دوا نميكرد چرا كه حتما تدابير پدر وعمو كار ساز نبوده و انها مجبور به متاركه شده اند.بيژن 

سكوت اتاق را كه مي رفت غير فابل تحمل شود را با اين پرسش كه چرا صبح نيامدي؟شكست و نگاه خسته بهرام را 

خريد.بهرام با گفتن صبح وارد شدم اما از صبح تا به حال دنبال كاري بودم نگاه پرسشگر همه را متوجه خود به جان 

 كرد و مجبور شد بگويد بايد مي رفتيم دكتر تا چكاپ شوم.و در مقابل اه بلند مادر گفت:

ق تري به چهره رنگ باخته نگران نشويد چكاپ ساالنه است و جاي نگراني نيست.مادر با گفتن الهي شكر نگاه دقي

پسرش انداخت و به اين احساس پا گرفته در وجودش كه مي گفت دروغ مي گويد لبخند زد.هنگامي كه منيژه سفره 

 گسترد و بهرام فقط با شام بازي بازي كرد ترديد مادر قوي تر شد و پرسيد:

 سر حرف مادر را رد كرد و گفت:اگر برايت خوب نيست و ضرر دارد غذاي ديگري درست كنم!بهرام با تكان 

نه بسيار هم خوب است.عمو جان مداخله كرد و پرسيد شايد دوست نداري عمو دجان تعارف نكن اگر دوست نداري 

 منيژه في الفور برايت چيز ديگري درست مي كند!بهرام بار ديگر كالم او را رد كرد و گفت:

.ان شب گرچه اعضا خانه ديرتر از شب هاي ديگر به بستر رفتند نه بسيار هم خوب است فقط خسته ام و اشتها ندارم

تا دقايق بيشتري از وجود مهمان بهره بگيرند اما در اخر وقتي براي استراحت سر بر بالين گذاشتند هيچ يك 

بود  نفهميده بود كه مهمان به چه منظور و هدفي امده و در نهايت با اطالعات اندكي كه بهرام در اختيارشان گذاشته

خيال اسوده كردند.اما در همان زمان در اتاق باال در ميان دو بستر گشوده شده در كنار هم دو برادر بيدار نشسته 

بودند و در تاريكي اتاق بدون ان كه نوري روشني بخش اتاق باشد فقط به صداي يكديگر گوش مي كردند.ماه در 

 كشيده و حضور خواب الوده اش را عيان مي كرد. پشت ابري بستر گسترانده بود و گهگاهي با غلتي سرك 

 

مهمان بهره بگيرند . اما در آخر وقتي براي استراحت سر بر بالين گذاشتند هيچ يك نفهميده بود كه مهمان به چه 

منظور و هدفي آمده و در نهايت با اطالعات اندكي كه بهرام در اختيارشان گذاشته بود خيال آسوده كردند . اما در 

مان زمان در اتاق باال در ميان دو بستر گشوده شد و در كنار هم دو برادر بيدار نشسته بودند و در تاريكي اتاق ه

بدون آنكه نوري روشني بخش اتاق باشد فقط به صداي يكديگر گوش مي كردند . ماه در پشت ابري گسترانده بود 

 يان مي كرد .و گهگاهي با غلطي ، سرك كشيده و حضور خواب آلوده اش را ع

 بهرام گفت :

همه پير شده اند و قوزشان در آمده ، فراموش كرده بودم كه ديگر همه پير شده ايم . وقتي وارد كوچه شدم يكباره 

 دلم گرفت و هواي آن وقتها به سرم زد . 

 آن زماني كه تو و ثريا و من بچه بوديم ! بيژن گفت :
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 ن مردي بوديد . بهرام براي اولين بار در طول آن شب با صدا خنديد و گفت :اما وقتي من بچه بودم شما براي خودتا

خوب بلدي سن و سال آدم را به رخش بكشي ! اما حقيقتاً ياد آن روزها باعث شد تا فكر كنم كه زمان را چه بيهوده 

ال را درك نكنم و از دست دادم و لذت كافي نبردم و آن روزهاي دور و دراز باعث شدند كه خوشي و خوشبختي ح

آن را آسان از دست بدهم ضمن آن كه آينده هم چيز جالب و چشمگيري نبود ! اي كاش ميشد به عقب برگشت و 

دوباره لحظات را تجربه كرد و لذت برد . تاريكي اتاق بيشتر از آن بود كه بيژن بتواند در صورت بهرام تاثر را ببيند 

ويد اگر براي برگرداندن گذشته كاري از دستمان ساخته نيست مي توانيم اما لحن غمگين او موجب شد تا بيژن بگ

اين لحظات را از دست ندهيم و قدرش را بدانيم . همانطور كه ديدي بابا و مادر ديگر چون گذشته نيستند و كهولت 

ا اين چند صباح سن***خيلي از توانايي آنها را گرفته و حاال ما مي بايست به قول قديميها عصاي دستشان باشيم ت

باقيمتنده را در آرامش طي كنند و غم و غصه نداشته باشند ! صداي بلند آه كشيدن بهرام در اتاق پيچيد و لحظه اي 

سكوت برقرار شد . بهرام داشت خودش را براي بازگويي آماده ميكرد و نمي دانست از كجا شروع كند . بطور 

 :محسوس تن صدايش بم گرديد و نجوا كنان گفت 

ديگر برا يجبران همه چيز خيلي دير است ! بيژن صداي او را شنيد و بگمان اين كه منظور بهرام ، رفع كدورت ميان 

خود و پدر و مادر مي باشد گفت : آنها هرگز از تو كينه اي به دل نگرفته اند و همان طور كه ديدي كوچكترين اشاره 

ار اين جدايي و اين فاصله از ميان برداشته شود ! ما ديگر يك اي به گذشته نكردند . شما هم فراموش كن . بگذ

خانواده كوچك نيستيم و بايد به آنهايي كه به ما پيوند خورده اند اجازۀ مراوده بدهيم ) ارشيا ( حاال كوچك است اما 

ابا سالها زحمت كشيد بعد بايد دايي اش را بشناسد و به او افتخار كند همينطور فري ، فربد و ... من فكر مي كنم كه ب

تا رشتۀ پيوند فاميلي را سخت و محكم نگهدارد و به عقيدۀ من حاال كه او پير شده شما بايد اين ريسمان را نگهداريد 

 ! با كشيده شدن آه ديگري ، بيژن سكوت كرد تا به بهرام مجال حرف زدن بدهد و بهرام گفت :

ين نبود كه ... چطوري بگويم من ديگر فرصتي براي جبران وقتي گفتم براي جبران گذشته دير است منظورم ا

گذشته ندارم من بزودي مي ميرم ! بيژن حس كرد كه در آني ضربان قلبش از طپش باز ايستاده اند ، وجودش يخ 

كرد و رعشه اي بر اندامش افتاد با خود فكر كرد كه اين حرف نمي تواند درست باشد مسلماً گوشش اشتباه شنيده . 

بار با خود گفت : نه نه ، حتماً اشتباهي شنيده يا اين كه منظور بهرام را درست درك نكرده . تمام قوايش را جمع  چند

كرد تا بتواند برخيزد و چراغ اتاق را روشن كند ، شايد در نور و با ديدن صورت بهرام بتواند پي به حقيقت ببرد 

سر به زير انداخته بود و در بستر دو پا را جمع كرده و حركت كرد و با يك جهش چراغ را روشن كرد ، بهرام 

 پيشاني را به زانوها چسبانده بود با لحن التماس آميزي گفت : 

لطفاً چراغ را خاموش كن ! توي تاريكي كه باشم راحت تر حرف مي زنم بيژن به دستور او چراغ را خاموش كرد و با 

 نو زد و پرسيد :پاي لرزان اين بار در مقابل زانوي برادر زا

منظورت از اين حرفها چيست ؟ بهرام سر بلند كرد و با آوايي ضعيفتر گفت : منظورم همان بود كه گفتم من فرصت 

 زيادي ندارم . دكتر با قساوت هر چه تمامتر گفت فقط يك ماه ديگر زنده ام .

باه شنيده ام و خواستم كه تكرار كند ، آن قدر اين حرف را آسان به زبان آورد كه شوكه شدم و گمان كردم كه اشت

 شايد چيز ديگري بگويد . اما او همان جمالت را ادا كرد و گفت :

بزودي يا درد به سراغم مي آيد و يا اينكه بدون درد مي ميرم . خنده دار است همين جاست كه تا امروز گمان مي 

سرگيجه هايي كه گاهي وقتها بسراغم مي آمد را كردم انسان سالمي هستم و از صحت و سالمت كافي برخوردارم . 
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جدي نمي گرفتم و آن ها را نشانۀ گرما يا تغذيۀ بد مي گذاشتم . تا اينكه باالخره مجبور شدم آزماييش بدهم و 

نتيجه اش اين بود كه عمرم به پايان رسيده و رفتني هستم ! بيژن در تاريكي بدنبال دست برادر گشت و چون آن را 

كودكي كه از پريشاني و ترس زبانش بند بيايد ، فقط توانست دست برادر را بر گونه بگذارد و گرماي آن  يافت مثل

را حس كند . چطور ممكن بود كه اين گرمي رو به سردي بگذارد و تسليم مرگ شود . نه اين غير ممكن بود ! شنيد 

 كه بهرام گفت :

رش از او پرستاري مي كند ، من آمدم تا براي آخرين بار همگي فتانه از بس گريه كرده مريض و بستري است و ماد

را ببينم و بعد بروم . هيچ دلم نمي خواست كه تو را ناراحت كنم اما فكر مي كنم كه تو تنها كسي هستي كه در اين 

را رها شرايط مي تواني بر خودت مسلط باشي و نگذاري كه بابا و مادر زياد غصه بخورند . خودخواهي اينجا هم م

نكرد و وادارم كرد كه برگردم و خواهان ديدارتان شوم . مي توانستم همانطور كه سالها زجر دوري را به پدر و مادر 

و يا ديگران دادم باز هم ادامه بدهم و در غربت و تنهايي بميرم . شايد آنطور بابا و مادر كمتر عذاب مي كشيدند و با 

دند . اما نتوانستم و آمدم ، آمدم تا براي آخرين بار همگي را ببينم و با ارضاء همان تصورات گذشته از من ياد مي كر

شدن چشم از دنيا بپوشم . و يا شايد هم دلم هواي همان دوران پاك و عاري از حب و بغض را كرده بود كه برگشتم 

ن كردم حس كردم كه چاله . خودم هم بدرستي نمي دانم كه كدام انگيزه قوي تر از ديگري بود . امشب وقتي بغلشا

اي خالي در كنج قلبم يكباره لبريز شد حس فوق العاده اي بود كه نمي توانم بيان كنم . اما باور كن كه ديگر از مردن 

و سردي مرگ نمي ترسم . اين گرما ، دارد مرا مي سوزاند و بعد از مردن هم طول مي كشد تا سرد شود . اما تو بايد 

ر اين خصوص با هيچ يك حرفي نزني و كوچكترين اشاره اي هم نكني . دلم مي خواهد شاهد به من قول بدهي كه د

بيدار شدن تعلقات در تك تك دوستان و فاميل باشم و دوست ندارم كه حس كنم محبت آنها با ترحم و دلسوزي 

سته او شده بود در هم آميخته شده . به من قول مي دهي ؟ بهرام توانست فرود آمدن سر بيژن را كه تسليم خوا

 @@@شعاع مهتاب از بند رسته ببيند . 

صبح آن شب در كنار سفره صبحانه بهرام ديگر موجودي در خود فرو رفته و خموش نبود . پيش از رفتن منيژه پاي 

درددل او نشست و برايش غمخواري كرد و از مادر در مورد ثريا و پسرش پرسيد و سپس عالقه نشان دا د كه از 

ه بيژن ديدن كند . اما در آن جمع تنها كسي كه افكارش مغشوش و پريشان بود و به اعمال و حركات خود مغاز

توجهي نداشت بيژن بود . او چندين بار با خطا كاري هاي خود موجب خشم مادر شد و آخرين بار كه تكه نان را به 

د مادر با آوايي بلند پرسيده بود معلوم هست جاي اينكه بر دهان بگذارد ريزريز كرده و در استكان چاي ريخته بو

حواست امروز كجاست ؟ بيژن بي اختيار به چهره برادر نگاه دوخت و با نگاه شماتت بار و توبيخ كنندۀ او روبرو شد 

وبراي فرار از رسوايي بپا خواست و ناشتا از خانه خارج شد . نمي دانست مي دود و يا راه مي رود اما وقتي از پيچ 

بان گذشت لحظه اي ايستاد تا بتواند نفس بكشد و از التهاب سينه اش بكاهد . طولي نكشيد كه بيژن توانست بر خيا

خود مسلط شود و تا به ايستگاه اتوبوس برسد موزون وعادي قدم بردارد . در اتوبوس جا براي نشستن وجود داشت 

د يا نه فقط به مقابلش چشم دوخته بود . بيژن از قولي و او بدون آنكه كنجكاو شود كه آيا نگين و شهره سوار شده ان

كه به بهرام داده پشيمان بود و فكر مي كرد كه يك تنه نمي تواند اين غم عظيم را بر دوش بكشد . با اينكه چند 

 ساعتي از دادن قول نمي گذشت اما حس كرد طاقتش طاق شده و ديگر نمي تواند تحمل كند از خود پرسيد :

د شنبه است ؟ و با تمركز توانست روزهاي حيات برادر را تخمين بزند و با خود بگويد تيرماه و از ياد آوري امروز چن

 آن نسبت به تابستان احساس انزجار كرد .
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غيبت يك هفته اي نگين ، بيژن را نگران نكرد او با فكر از دست دادن برادر و تأثيرش بر روح وروان خانواده 

ش آني آسايش روحي نداشت مي ديد كه برادر مي خندد اما در پس خنده غم صحنه آراسته و مخصوصاً مادر و پدر

او رل بازي مي كند . شبي كه بهرام تصميم گرفت بي خبر بديدن فري و فربد برود ، بيژن را با خود همراه كرد . از 

گرفت و هنگامي كه مقابل خانه جواهر فروشي سينه ريزي از الماس و ياقوت خريد و از گل فروشي دسته گلي زيبا 

 فري از تاكسي پياده شدند ، رنگش كامالً پريده بود و با صدايي كه سعي مي كرد تموج در آن نباشد به بيژن گفت :

 اگر خانه اش راهم ندهد حق دارد . بيژن با گامي مطمئن به سوي خانه فري براه افتاد و گفت :

چه دختر با گذشت و مهرباني است ! زماني كه بيژن زنگ خانه را فشرد  فري را هنوز نشناخته اي و نمي داني كه

بهرام با خود انديشيد كه ديگر فرصتي براي شناخت و يقين نمانده است . صداي فريد از اف اف شنيده شد كه بله ! 

 بيژن گفت :

يژن در راهرو با آشنايي من هستم فريد در را باز كن ! صداي تيليك در شنيده شد و در بروي آن ها باز شد . ب

برخورد نكرد و مستقيماً راه طبقه باال را در پيش گرفت فريد در آستانه در به استقبال آمده بود وقتي ديد كه بيژن 

تنها نيست و مردي او را همراهي مي كند حالت شوخ و بذله گويي را فراموش كرد و چهره اي نسبتاً رسمي به خود 

 كرد . بيژن با صدايي آرام پرسيد :گرفت و با بيژن احوالپرسي 

 فري خونه است ؟ كه فريد متعجب پرسيد :

 آره چطور مگه ؟ بيژن تقريباً او را از در اتاق به سوي راهرو كشيد و گفت :

با برادرم بهرام و پدر فري آشنا شو ! فريد مبهوت به چهره رنگ پريده و قامت خميده مردي كه روبر.يش ايستاده 

د و سعي كرد كه لبخند بزند و خوشامد بگويد اما زبانش سنگين شده بود و توان حركتي هم نداشت . بود خيره ش

بهرام قدمي به سويش برداشت و با گفتن بي موقع مزاحم شديم مي بخشيد ، فريد را واداشت تا با تمام نيروي خود 

 بگويد :

به سالن گذاشت و با صداي بلند فري را مخاطب قرار  اوه نه ، خيلي خوش آمديد بفرماييد تو . جلوتر از آن دو قدم

 داد و گفت :

دختر كجا قايم شده اي بيا ببين چه كسي اينجاست . فري از اتاق خواب خارج شد و مي خواست در جواب عمو 

حرفي بزند كه دهانش از تعجب باز ماند عمو و پدر و شوهرش گويي هر سه در يك خط كنار هم ايستاده بودند . 

مش از آنچه شاهد بود به ترديد افتاد و با زدن پلك دوباره نگريست ، نه سهو و خطايي در كار نبود و براستي چش

 مردي كه در كنار عمو و شوهرش ايستاده بود كسي نبود جز پدرش . زير لب زمزمه كرد :

 پدر ! بيژن براي كمك به سويش آمد وضمن آنكه مي خنديد گفت :

ي و خيال مي كني كه خواب مي بيني اما من به تو مي گويم كه خواب نيستي و حقيقت دارد برو مي دانم باور نمي كن

جلو و لمسش كن . بيژن زير بازوي فري را گرفت و او را تا نزديك مكاني كه بهرام ايستاده بود برد . فري در 

وقتي در نگاه پدر عجز و التماس  صورت پدر دنبال نگاهي مي گشت كه بگويد چرا اينقدر دير به ديدارش آمده . اما

ديد خود را به آغوشش افكند و با گفتن بابا خيلي خوش آمدي . گرماي محبت پدر را به جان خريد .دقايقي هر دو 

بدون آنكه سخن بگويند يكديگر را سخت در آغوش كشيدند و در سكوت اشك از ديده جاري ساختند . فريد با 

مي خواهي پدر را تعارف كني تا بنشيند . اما بهرام به جاي نشستن دست فريد را دست گذاشتن به شانه فري پرسيد ن

 گرفت و او را در آغوش كشيد و گفت :
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 بخاطر همه چيز متأسفم و اميدوارم هم تو و هم فري مرا ببخشيد . فريد ضمن بوسيدن روي بهرام گفت :

از شما ممنون باشيم هر چه كه در گذشته بوده تمام شده و  پدر شما با آمدنتان روح تازه به زندگي ما داديد و ما بايد

ديگر لزومي به تكرار آن نيست . بهرام در كنار بيژن نشست و با نگاهي اجمالي به اطراف خانۀ دخترش را غرق در 

 گل و زيبايي ديد و نتوانست لب به تحسين باز نكند و گفت :

انگيز است . فريد گفت بايد به دخترتان تبريك بگوييد كه هنرمند خانۀ بسيار زيبايي داريد همه چيز سبز ونشاط بر

 است ! بهرام به عنوان تاييد سر فرود آورد و بيژن با لحني شوخ گفت :

هنر از پدر به دختر رسيده و ذاتاً همۀ خانوادۀ عابدين زاده هنرمند هستند ! فريد با گفتن حق هم همين است ، بلند 

 اي پذيرايي به آشپزخانه رفته بود برود . در نبود او بهرام گفت :شد تا به ياري فري كه بر

جوان مهرباني به نظر مي رسد و اينطور كه معلوم است اهل زن و زندگي است ! بيژن سر فرود آورد و تاييد كرد و 

سر به « است الهي شكر كه الاقل دخترم خوشبخت شد و همين برايم كافي » بهرام سر به آسمان بلند كرد و با گفتن 

زير انداخت و به گلهاي قالي خيره شد . وقتي زوج جوان براي پذيرايي به آنها پيوستند در دست فريد كاسۀ ميوه بود 

و در دست فري سيني چاي . دست فري هنگام تعارف آشكارا مي لرزيد و نمي توانست هيجان خود را مهار كند . 

او گرفت و جاي خود را به فري داد تا در كنار پدر بنشيند و از وجود  بيژن بار ديگر به ياري اش آمد و سيني را از

عزيزش نهايت بهره را ببرد . چرا كه اين پيوند و توشه گيري از محبت يكديگر ، زود پاي بود و دوام نمي آورد . با 

اين سكوت با نوشيدن چاي سكوتي سنگين حاكم شده بود و هر يك به انتظار گفتن سخن از جانب ديگري بود . و 

 پرسش فري كه پرسيد :

 حال فتانه جون چطور است ؟ در هم شكست بهرام كوتاه گفت :

 حالش خوب است و سالم رساند . لحظه اي باز هم سكوت بود و اين بار فريد بود كه پرسيد :

ام به عنوان تكذيب كالم او پس چرا فتانه خانم را با خود نياورديد ؟ شايد خانۀ ما را قابل ورود ايشان ندانستيد ؟ بهر

 سر به اطراف تكان داد و گفت :

اندك كسالتي داشت كه مجبور شد بماند و با من سفر نكند . فري پرسيد : امروز وارد شديد ؟ كه نگاه بهرام در نگاه 

 بيژن گره خورد و از او كمك خواست . بيژن بناچار گفت :

ه مي بايست انجام دهد و حتي ما فرصت نكرده ايم كه خوب نه چند روزي مي شود . داداش كارهايي داشت ك

يكديگر را ببينيم و با هم حرف بزنيم . باور كن كه امشب است كه داداش فرصت كرد كه به شما سر بزند و منهم 

 وقت را غنيمت شمردم و خودم را مهمان كردم . فري با روحيه اي كه از پدر سراغ داشت زود قانع شد و گفت :

 ال اينجا خانۀ خودتان است و بر من و فريد منت گذاشتيد كه آمديد !بهر ح

 بهرام گفت :

من بقدر كافي براي قصوراتم زجر كشيده ام پس لطفاً با نيش زبان ديگر زجرم را زياد نكن ! اين حرف بهرام موجب 

در هيچ زمان نخواستم و قادر شد بار ديگر اشك از ديده فري جاري شود و بگويد بابا به خدا سوگند من هيچ وقت و 

نبودم كه به شما زجر بدهم و يا خواهان ناراحتي شما باشم . منظور من فقط اين بود كه براستي با آمدنتان عمرم را 

 زياد كرديد و من از اين بابت شكر گزار خدا هستم . دست فري را گرفت و بر گونه گذاشت و گفت :

دخترم و خوشحالم كه مي بينم همسري شايسته هم نصيبت شده كه باهم تفاهم  تو هميشه مهربان و با عاطفه بوده اي

داريد و خوشبختيد ! من توي زندگي پنجاه و هفت ساله ام فراز و نشيب بسيار ديده ام و براي پيدا كردن خوشبختي 
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. مثل حال و  سر به هر دري كوبيدم و هرگز نفهميدم كه خوشبختي همان لحظه اي بود كه در آن به سر مي بردم

همين لحظه كه همگي دور هم هستيم و من شاهد خوشبختي و سالمتي شما هستم . اين خودش خوشبختي است و 

جز اين نيست . نشستن و چشم به آينده اي دور دوختن و سعادت را در آينده جستجو كردن عبث است . قدر 

اب غفلت بيدار مي كرد و من عمر و جواني ام را به لحظات را بايد دانست و از آن لذت برد . اي كاش كسي مرا از خو

رايگان از دست نمي دادم ! هالۀ غمي كه بر چهرۀ بهرام نشست فري را اندوهگين كرد و براي اينكه حرفي گفته 

 باشد پرسيد كه 

بيژن بلند چاي بياورم ؟ بيژن از اين سخن سود جست و با گفتن نيكي و پرسش به بهرام مجال داد تا استراحت كند . 

شد تا به فريد در چيدن ميز شام كمك كند و به پدر و دختر فرصت بدهد تا بدون حضور غير به مصاحبت هم 

بنشينند . فري براي سؤالي كه مي خواست مطرح كند لحظه اي ترديد به دل راه داد و در نهايت با صدايي آرام 

 پرسيد :

طور كه به چشمان آبي دخترش خيره شده بود گفت : بپرس پدر اجازه مي دهيد يك سؤال بپرسم ؟ بهرام همان

 عزيزم ، بپرس ! فري نجوا كرد :

 پدر به من بگوييد آيا من مشروع تولد يافته ام يا ... در صورت بهرام آثار خشم هويدا شد و گفت :

توانم اقامت بگيرم . معلوم است كه تو مشروعي فكر كردي كه چي ؟ من و مادرت رسماٌ با هم ازدواج كرديم تا من ب

گرچه تولد تو ناخواسته بود اما وقتي فهميدم كه ) پتي ( باردار است قلباٌ خوشحال شدم . مادرت زن بدي نبود و اگر 

وجود برادر عياش و معتادش نبود شايد زندگي من و تو بصورت ديگري ادامه پيدا مي كرد . گفته هاي بهرام را بيژن 

 ي آن دو نيز اين گفتگو جالب و شنيدني بود بهرام ادامه داد :و فريد هم مي شنيدند و برا

دايي ات مرد رذل و خوشگذراني بود كه پول عياشي اش را از طريق من و مادرت فراهم مي كرد . مادرت ترا هنوز 

مادرت بدنيا نياورده بود و ماههاي آخر بارداريش را مي گذراند كه ) پيتر ( به خانه ي ما آمد و طبق معمول از 

درخواست پول كرده بود و چون ) پتي ( ابا كرده بود او هم لگد محكمي به شكم مادرت زد كه موجب شد درد 

زايمان بر او مستولي شود و روانه بيمارستان شود . من وقتي از موضوع باخبر شدم با دايي ات گالويز شدم و او با 

ت در اينجا بود كه به من وتو پشت كرد و با كتمان حقيقت چاقو به من حمله كرد و پوست شكمم را از هم دريد مادر

برادرش را بيگناه و مرا مقصر قلمداد كرد . من مجبور شدم ترا بردارم و پنهاني فرار كنم چه اگر مي ماندم باز هم 

 ممكن بود او ترا از من جدا كند و معلوم نبود به سر سرنوشت تو چه مي آمد . 

تي و جان كندن بدست آورده بودم خرج وكيل كردم تا قانوني از يكديگر جدا شويم و تو باور كن آنچه را كه با سخ

به خودم تعلق بگيري . من بگمانم تنها حقي كه مي توانم بر تو داشته باشم اين است كه ترا از يك زندگي سراسر 

را به جان خريدي اما  عذاب نجات دادم فقط همين ! درست است كه تو هم زجر كشيدي و بار خيلي از شماتت ها

 يقين دارم كه اين شماتت ها هزاران بار از راهي كه پيش رويت مي گشودند بهتر است . باور كن تو اگر با مادرت 

مي ماندي با وجود چنان دايي اوباشي هرگز رنگ سعادت و خوشبختي نمي ديدي و چه بسا به راه فساد و گمراهي 

با فتانه هم دچار خبط و اشتباه شدم . گمان مي كردم كه او حاضر است كشيده مي شدي . من در مورد ازدواج 

همچون مادري دلسوز ترا پناه دهد و بزرگ كند ما با همين شرط به عقد يكديگر درآمديم . اما عقده ي نازايي اش و 

بزرگ برگردانم . اينكه قادر نبود بچه ي زن ديگري را سرپرستي كند مرا واداشت تا ترا باز هم به پدربزرگ و مادر

چه گمان مي كردم كه با گذشت زمان و سكوت و سكون خانه به خود مي آيد و مي پذيرد كه تو برگردي و خانه را با 
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خنده هاي شيرينت گرم و پرنشاط كني . اما اين باور هم اشتباه بود . من سومين اشتباه را زماني مرتكب شدم كه با 

چه مي ترسيدم اين رابطه موجب مي شود كه آنها ترا به من بازگردانند و تو آن  خانواده پيوندم را مجدداٌ گره نزدم

خوشبختي نسبي را هم از دست بدهي آن چه من كردم حال چه خوب و چه بد ، فقط تنها خدا مي داند كه براي راحتي 

از عمري كه بر باد دادم  و خوشبختي تو بود و به خودم هرگز فكر نكردم . اگرچه ناشكر و ناسپاس نيستم اما به يقين

ثمري نبردم و تنها همين امشب ، با ديدن خوشبختي تو به اين باور رسيدم كه مزد سالها زجر و صبر خود را گرفتم و 

 ديگر از خدا هيچ چيز نمي خواهم . هيچ چيز ! 

رد و غمي جانكاه بيژن هربار با ديدن برخورد عواطف و احساسات برادرش ، با افراد فاميل ، جسم و روحش در د

فشرده مي شد و در تمام اين لحظه ها دلش چون ابري گرفته بود كه نه اجازه باريدن داشت و نه حال و هواي باز 

 شدن ! ... تازه متوجه شده بود كه احساس تعلق و دلبستگي فاميلي تا چه حد و حدودي عظيم و ناگسستني است ! 

 ه بهرام ، سور تَبي عجيب بر هر دمَي با يادآوري از دست رفتن مظلومان

سرتاسر اندامش مي افتاد و ماهيچه هاي پايش را سوز و درد ، فرا مي گرفت ! اي كاش مي توانست سنگيني اين 

مصيبت را و اين غم جانسوز را فرياد بزند . شكوه و گله كند ... تا اين حزن و اندوه را ، با اشك ، با گريه وندبه و 

ش ببارد ! ولي افسوس نمي توانست ! چون به منشأ اين درد و غم ! قول داده بود ! آري به زاري از چشمان خسته ا

 بهرام ، قولي برادرانه داده بود و مجبور بود بسوزد و بسازد . 

8  
آخر شب وقتي دو برادر از خانه ي فري خارج شدند بر لب هردو تبسمي شيرين از شب پر خاطره اي كه گذراندند 

  هويدا بود .

دقايقي هردو به انتظار رسيدن تاكسي ايستادند و بعد بهرام پيشنهاد كرد كه قدم زنان راه را طي كنند تا به مركبي 

برخورد كنند . سكوت شب و نسيم ماليمي كه وزان بود در هر دو حالت سكري آفريد و از سرعت گامهايشان 

 كاست . بيژن براي آنكه سكوت مالل آور نشود گفت : 

لي كه تو شهرداري استخدام شدم و با فريد همكار هستم و از صبح تا بعد از ظهر با هم هستيم گرچه روابط از سا

بسيار نزديكي باهم نداشتيم و علت آن هم روحيه شلوغ و پر تحرك فريد بود كه به مذاق من خوش نمي آمد . اما 

واهد و بدنبال چه هدفي است . بقول خودش از رويهم رفته او مردي است هدفدار كه مي داند از زندگي اش چه مي خ

 وقتي كه به فري عالقمند شد هدفدار گرديد . 

اما من اين حرفش را قبول ندارم . چه اگر آدم بي هدفي بود هر روز به خود زحمت كار و تالش نمي داد و فعاليت 

يشتر شد و جدي تر به زندگي نگاه نمي كرد . مي توانم بگويم كه بعد از عالقمند شدن به فري درجه ي فعاليتش ب

كرد . خوشبختانه با روحيه حساس و احساساتي فري به خوبي كنار آمده و همان زوجي است كه فري طالبش بوده 

است . مردي كه با خوشحالي او خوشحال و با ناراحتي او ناراحت مي شود . همدلي و همدردي با روحيه فري كه 

ديگران را جلب كند و طالب محبت عاشقانه از سوي همسر مي باشد جور در مي  دوست دارد با خلق و خوي خود نظر

آيد و همان طور كه ديديد فري را در كاري كه پيش گرفته يعني همين گل سازي و تزيين گل خشك ياري و حمايت 

 كرده و مي كند ! بهرام گفت : 

ه چشم يك عمو بلكه به جاي من گرفته و از تو اينطور كه فري از تو تعريف مي كرد ، حس كردم كه او نه تو را ب

توقعات يك پدر را دارد ؟ و خوشحالم كه پس از منم او فقدان بي پدري را حس نمي كند چون تو هميشه ناجي و 
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پشتوانه ي او بوده اي و آرزو دارم كه هميشه براي فري بصورت يك پدر باقي بماني و حس نكني كه تنها عمويش 

 هستي و ال غير . 

 پدر پرسيد : از وقتي كه بهرام برگشته توتوي فكري ، چيزي شده ؟ بيژن گفت : 

 نه چيزي نشده فقط كمي خسته ام همين ! مادر گفت : 

با اين كه از آمدن بهرام خوشحالم اما نمي دانم چرا ته دلم شور مي زند و هر لحظه منتظر يك خبر بد هستم ، همش 

 افتد و دلم هُري پايين مي ريزد . ثريا هم همين احساس را دارد خدا كند اتفاق بدي فكر مي كنم كه دارد اتفاقي مي 

نيفتد و سفر بهرام با خوشي تمام شود ! شماها هم متوجه شديد كه بهرام تغيير كرده و ديگر آن مرد پر شر و شور 

 گذشته نيست ؟ عمو خنديد و گفت : 

وارد مي شود و جمعمان كامل مي شود . بدلتان بد نياريد زن داداش !  انشاءاهلل خوشحالي است و بزودي زن بهرام هم

 منيژه گفت : 

توي آشپزخانه بودم و داشتم غذا درست مي كردم كه ديدم پسر عمو از پله هاي باالكه پايين مي آمد دلش را سخت 

ديگر دلش را نگرفته بود .  توي چنگ گرفته بود و فشار مي داد . اما اون زود رفت دستشويي و بعد هم كه خارج شد

گمان ميكنم پسر عمو دچار سردي شده و شام ديشب بيمارش كرده ! مادر با گفتن صبح هم صبحانه نخورد و ناشتا 

از خانه بيرون رفت كاش برايش دمي سبزي درست مي كرديم ! و عمو با گفتن يك ليوان نبات داغ سردي اش را 

 نه خارج شد . پدر پرسيد: برطرف مي كند بلند شد و از اتاق و خا

 وقتي مي رفت نگفت مي خواهد كجا برود ؟ مادر نگاه متعجبش را به او دوخت و گفت : 

 كي سراغ داري كه بهرام بگويد كجا مي رود و كي برمي گردد ؟ ! تو هم از آن سواالت عجيب مي كني ها ! 

 يد و گفت : پدر از منيژه پرسيد تو چرا امروز سر كار نرفتي ؟ منيژه خند

امروز استراحت دارم عمو جان اگر ناراحتيد بروم ؟ لحن شوخ منيژه موجب شد تا براي مدت كوتاهي دلشوره هاو 

 نگراني ها فراموش شود و زن عمو با خنده بگويد : 

پال  تنها كسي كه برنامه اش معلوم است تو هستي . امروز گرما روي مغز همه ي ما اثر گذاشته و حرف هاي پرت و

 زياد مي زنيم بِدل نگير ! 

 بيژن مخصوصاٌ آن روز در خانه نشسته بود و سركار نرفته بود . تقويم به او 

هشدار داده بود كه آخرين روز تيرماه فرا رسيده و مي خواست تا اگر به وجودش نياز داشتند در خانه باشد . گيج و 

از صحبتهاي ديگران راه اتاق باال را در پيش مي گرفت و خود  كالفه گاهي پايين وقت مي گذراند و گاهي براي فرار

را سرزنش مي كرد كه چرا زودتر از بهرام بيدار نشده تا او را يا همراهي كند و يا اينكه بپرسد مقصدش كجاست . 

ه به تا زماني كه صداي مؤذن از راديو بگوش رسيد نگراني اش را از همه مخفي كرده بود اما به وقت ظهر با نگا

 ساعت گفت : 

بهرام دير كرده ، قرار نبود جاي خاصي برود ! عمو خرماهايي را كه خريده بود مرتب در يك بشقاب مي چيد و در 

 همان حال گفت: 

دير نكرده ، بچه كه نيست گم شود . شايد رفته به دوستانش سري بزند از وقتي كه آمده سراغ همه رفته و با تمام 

ديدن دوستانش ميرود بي خودي نگران نشويد و اگر از من مي پرسيد مي گويم همگي تان دچار شدن فاميل حاال به 

سردي شده ايد و اين دلشوره ها فقط علتش سردي است بياييد يك دانه خرما بخوريد . و خودش اولين نفري بود 
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و از پنجره باز اتاق به حياط كه براي رفع دلشوره يك خرما بر دهان گذاشت و هسته اش را با صدا از دهان درآورد 

 پرتاب كرد . 

مادر با اكراه سفره غذا را گشود و گوش تيز كرده بود تا كوچكترين صدايي را بشنود . منيژه ديس پلوي استانبولي 

 را وسط سفره گذاشت و از روي تاقچه ظرف ساالد را برداشت و با ريختن در كاسه هاي كوچك گفت : 

 ا پسر عمو بهرام بيايد ؟ دو برادر نگاه در هم گرداندند و بيژن گفت : اي كاش صبر مي كرديم ت

 تا ساعت يك صبر مي كنم اگر نيامد مي روم دنبالش و پيدايش مي كنم : 

به كجا دنبالش مي گردي ؟ مادر فقط سر تكان داد . با برچيده شدن سفره بيژن بپاخاست و عزم رفتن كرد وقتي  _

 در گفت : از خانه خارج مي شد ما

تو ديگر دير نكني كه نگرانت شويم زود برگرد شايد تا تو بروي بهرام پيدايش شود . بيرون از خونه بيژن كمي صبر 

كرد تا بتواند فكر كند و تصميم بگيرد كه از كجا براي پيدا كردن بهرام براي تجديد خاطره به آنجا رفته باشد . وقتي 

ا بسته بودند و تنها نانوايي و يك لبنياتي باز بود . بيژن براي كسب خبر قدم به به زير بازارچه رسيد اكثر مغازه ه

 نانوايي گذاشت و از شاطر كه با رويي باز از او استقبال كرد پرسيد : 

آقا بهرام را امروز تو بازارچه نديدي ؟ شاطر به عالمت نه سرتكان داد و بيژن با دو عدد نان سنگك خارج شد . از 

هم سراغ گرفت و او هم اظهار بي اطالعي كرد وقتي از مقابل مغازه ي قديمي مي گذشت پا سست كرد مغازه لبنياتي 

به آپارتماني سه طبقه و يك مغازه در زير تبديل شده بود كار بنا به پايان رسيده بود اما روكار ساختمان هنوز انجام 

نها خود مي توانستند اين بنا را احداث كنند البته اگر نشده بود . از مغازه كه دور شد فكرش رفت دنبال اين كه آ

بهرام با او مشاركت مي كرد . از نام و يادآوري اسم بهرام برخود لرزيد و با فكر اينكه بهرام در جايي دارد يا درد مي 

نبال برادر گشت كشد و يا اينكه خداي ناكرده ... از فكر آخر بار ديگر تكان خورد و با گامهايي بلندتر و سريع تر بد

. غروب از راه رسيده بود كه خسته و بي خبر به سوي خانه روانه گرديد . به هركجا احتمال مي داد ممكن است بهرام 

 رفته باشد سركشيده بود و هيچ كس از او نشاني نداشت . به خود اميدواري مي داد كه تاكنون بهرام به خانه بازگشته 

ته و مادر پشت سرش چند بالش گذاشته تا راحت لم بدهد و دارد به صداي ريزش و االن توي حياط روي زيلو نشس

آب فواره نگاه مي كند و گوش به حرف هاي يا بابا دارد يا عمو . شايد هم بار ديگر پاي درددل منيژه نشسته باشد و 

بدور هم ببيند كه دارند  ممكن هم هست كه فري يا ثريا آمده باشند چه خوب است كه وقتي در را باز مي كند همه را

مي گويند و مي خندند . از اين فكر تواني ديگر يافت و بر سرعت گامهايش افزود وقتي پشت در خانه رسيد بار 

ديگر دچار يأس و نوميدي شد و با ترس كليد را در جا كليدي چرخاند و وارد شد . برخالف تصورش خانه در 

ده شده ننشسته بود . مادر را در اتاق دم دري يافت و از منيژه و پدر سكوت فرو رفته بود و كسي روي زيلوي گستر

 و عمو خبري نبود . همان طور كه دست به چهارچوب در گذاشته بود پرسيد : 

 بهرام آمد ؟ مادر سر تكان داد و گفت : 

و ثريا با خونه ي عباس آقا هنوز نيامده . بابات و عموت هم رفتند مغازه را باز كنند شايد بهرام بيايد مغازه . فري 

تماس گرفتند تا حال بهرام را بپرسند و من به آنها گفتم كه صبح زود از خانه خارج شد و هنوز برنگشته قرار شد كه 

اگر بسراغ آنها رفت تلفن كنند و تماس بگيرند . اگر به خانه هم آمد ما به آنها خبر بدهيم . بيژن ! دلم بدجوري 

گفتم كه تلفن توي خانه از نان شب هم مهمتر است اما كو گوش شنوا . بيژن ديگر نايستاد تا به شور مي زند . صدبار 
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بقيه ي گاليه مادر گوش كند و راه افتاد تا به اتاق باال برود از كنار آشپزخانه كه رد مي شد سالمي سرسري به منيژه 

 كرد و خواست رد شود كه شنيد منيژه گفت : 

 دارم . بيژن ايستاد و به اشاره منيژه سر در آشپزخانه كرد . منيژه گفت :  پسر عمو صبر كن كارت

 چيزي كه صبح ديدم شايد چندان مهم نباشد اما از صبح نگرانم كرده و 

 حاال با نيامدن پسر عمو بيشتر نگران شده ام . بيژن پرسيد : 

 خب صبح چه ديدي ؟ منيژه گفت : 

ه ها پايين آمد چيزي نمانده بود كه سكندري بخورد و نقش زمين شود اما توانست وقتي پسر عمو با آن حالت از پل

دستش را به ديوار بگيرد تا نيفتد خواستم بدوم باال و كمكش كنم اما مثل اينكه فهميد من متوجهش شده ام و زود 

گر توي اتاق نيامد و رفت دستشويي . از آنجا هم صداي باال آوردنش مي آمد و از دستشويي هم كه بيرون آمد دي

يكسره از خانه خارج شد . من فكر مي كنم كه پسر عمو مسموم شده و مي بايست بيمارستان ها را بگرديم شايد 

حالش بدتر شده و رفته بيمارستان . بيژن لحظه اي بفكر فرو رفت و با گفتن )) آخر كدام بيمارستان را بگردم ؟ (( 

 ژه گفت : مستأصل بودن خود را نشان داد . مني

اگر كمي صبر كني من هم با شما مي آيم و دو نفري مي گرديم . بيژن از اين كه ديگر تنها نبود و مي توانست 

همراهي داشته باشد دلگرم شد و با گفتن )) صبر مي كنم . (( روي اولين پله نشست . منيژه وقتي آماده شد به مادر 

 گفت : 

ديم و ديگر نايستادند تا به سواالت مادر پاسخ دهند . از در خانه كه خارج من و پسرعمو مي رويم و زود برمي گر

 شدند منيژه گفت : 

نزديكترين بيمارستان مال خودمان است . اگر حالش خيلي بد شده باشد به اولين درمانگاه و بيمارستان خود را مي 

 بيژن ايستاد و گفت : رساند . بهتر است اول برويم آنجا . از مقابل كيوسك تلفن كه گذشتند 

دختر عمو بهتر نيست تلفني سوال كني تا اگر آنجا نبود بيمارستان ديگري دنبالش بگرديم ؟ منيژه بدون حرف وارد 

 كيوسك تلفن شد و شماره گرفت پس از مكالمه اي چند دقيقه اي خارج شد و گفت : 

. حاال از كجا شروع كنيم؟ بيژن داشت در فكرش كسي با نام و نشان ما نه در درمانگاه است و نه در بيمارستان

جستجو ميكرد كه از صداي بوق ممتد يك اتومبيل سربرگرداند و فري و نوايي را ديد كه در سوي ديگر خيابان 

ايستادهاند. بيژن از اين كه آنها هم براي ياري آمدهاند قلباً خشنود شد و با منيژه به آنها پيوستند. بعد از آن كه 

 رح صبح را براي آنها هم تعريف كرد، فري گفت: منيژه ش

مادر پاي تلفن همه چيز را تعريف كرد و من و فريد فكر كرديم كه ممكن است پدر خود به درمانگاه رفته باشد و 

نخواسته باشد شما و ديگران را ناراحت كند اين بود كه پاي تلفن نشستيم و به هر بيمارستان و درمانگاهي كه بود 

يم اما متأسفانه هيچ كس چنين بيماري را سراغ نداشت پس تصميم گرفتيم كه بياييم تا با همفكري هم شايد زنگ زد

 بتوانيم پدر را پيدا كنيم. فريد پشت فرمان بود و بي هدف از خياباني به خيابان ديگر ميرفت. فري پرسيد: 

 و فريد گفت:  نكند بابا رفته باشد شمال؟ اين حرفش با مخالفت ديگران روبرو شد

يعني بدون خبر؟ پدر ميداند كه شما و ديگران نگران ميشويد ضمن آن كه ميگوييد حال مزاجياش خوب نبوده پس 

نميتوانسته سفر كند. اگر از من ميپرسيد ميگويم، دوستي را پس از سالها يافته و دارند با هم گپ ميزنند و فكر زمان 
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ب برميگردد خانه. حاال ميگيد نه، هر چه بگوييد همان كار را ميكنيم! بيژن و مكان را فراموش كردهاند و تا آخر ش

 گفت: 

بهرام آدم كم حرف و كم حوصلهاي است و طاقت زياد ماندن در جايي را ندارد من ميگويم كه بهتر است به 

بر آن صحه « باشد»فتن كالنتريها هم سر بزنيم شايد توقيف شده باشد. به چهره ناباور آنها پوزخندي زد و فريد با گ

گذاشت. از كالنتري محل خود شروع كردند و فريد و بيژن براي كسب خبر پياده شدند و فري و منيژه در اتومبيل 

 ماندند. 

 افسر كشيك سخنانشان را گوش كرد و به بانگ بلند مأموري را احضار كرد و پرسيد: 

م و نشان به كالنتري نياوردند؟ سركار لختي به فكر فرو رفت و تو از صبح اين جا بودي سركار آيا مردي را با اين نا

 گفت: 

گمان نكنم قربان فقط امروز صبح خبر دادند كه مرد ميانسالي يك چهارراه پايينتر دچار سكته شده و دردم جان 

ياراي ايستادن باخته. انشاا... كه آن مورد، مورد شما نباشد اما نشانيها درست همان نشاني مرد مرحوم است. بيژن 

نياورد و زانوهايش به سوي زمين خم شد. اگر نوايي به موقع زير بازويش را نگرفته بود زانو بر زمين ميزد. فريد كه 

 حالي بهتر از بيژن نداشت با لكنت زبان پرسيد: 

 و گفت: « نه»شما مطمئنيد؟ كه مأمور سر تكان داد به نشانه 

د. چون متأسفانه در جيبهاي آن مرحوم كارت هويت پيدا نكرديم و مجبور خدمتتان عرض كردم كه ممكن است باش

شديم مستقيماً به پزشك قانوني ارجاع كنيم بد نيست به آن جا هم سري بزنيد! فريد تشكر كرد و با زحمت بيژن را 

 از روي صندلي بلند كرد و به دنبال خود كشاند. با خروج آن دو مأمور گفت: 

سد آن مرحوم متعلق به خود اينهاست. چون خيلي شباهت ميان آن مرحوم و همين آقايي كه قربان مطمئنم كه ج

 روي صندلي نشست وجود دارد. فريد آرام پرسيد: 

 حاال چه كار بايد بكنيم؟ بيژن زمزمه كرد: 

نشستن روي ميرويم سردخانه. اما اول منيژه و فري را ميبريم خانه تا پيش مادر باشند! هر دو به محض ورود و 

 تشك صندلي با اين پرسش روبرو شدند كه چه خبر؟ فريد گفت: 

آنها خبر نداشتند و من و بيژن تصميم گرفتهايم برويم سراغ دوستان پدر اما اول شما را ميرسانيم خانه تا همگي 

همگي آنها به خانه،  خستگي دركنيد و هم نگذاريد مادر فكر و خياالت بيهوده بكند شايد هم تا حاال آمده باشد. ورود

 مادر را متوحش كرد و پرسيد: 

 چي شده كه همه با هم آمدهايد براي بهرام حادثهاي رخ داده؟ فري خنديد و گفت: 

آه مادربزرگ شما با اين حرفتان دلم را لرزانديد خدا نكند براي پدرم حادثهاي رخ داده باشد. ما همه او را تازه 

برداشت « هيچ اتفاقي رخ نداده»پدر دچار حادثه شود! منيژه هم خنديد و با گفتن بدست آوردهايم و حق نيست كه 

اميدواري اندكي به « تا آخر شب حتماً پسر عمو برميگردد»آقا فريد را به نشانه قاطعيت موضوع عنوان كرد و با گفتن 

روبرو شده كه فريد با اشاره  زن عمو داد. فري داشت براي مادربزرگ شرح ميداد كه چطور شد با منيژه و عمو بيژن

به بيژن فهماند كه وقت رفتن است اشاره فريد از چشم تيزبين دو پيرمرد دور نماند و هنگامي كه آن دو بلند شدند 

به فاصله كوتاهي هم آنها از اتاق خارج شدند و در بيرون از خانه راه را به بيژن و فريد بستند و با گفتن حقيقت را از 

وادارشان كردند كه زبان به اقرار باز كنند. در نور كمرنگ كوچه هم ميشد تشخيص داد كه رنگ  ما مخفي نكنيد
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چهره دو برادر پريد و بدنشان به لرزه درآمد بيژن و فريد سعي كردند آنها را آرام كنند و به خانه بازشان گردانند 

يچ يك حرفي نزد و هر كس سعي داشت به اما آن دو با لجاجت پيش افتادند و همراه آن دو شدند. در اتومبيل ه

نوعي خود را اميدوار سازد كه گفته مأمور كالنتري با واقعيت قرين نيست و بهرام هنوز صحيح و سالمت در جايي 

بيتوته كرده و به زودي به خانه برميگردد. مقابل پزشك قانوني توقف كردند اما هيچ كدام ياراي پياده شدن و 

داشتند. عمو با فشردن دست برادر اولين كسي بود كه پياده شد و با گفتن تو و بيژن پياده رويارويي با جسد را ن

نشويد به فريد فهماند كه آن دو داخل ميشوند. بيژن فرمان عمو را نشنيده گرفت و خواست پياده شود كه فريد با 

يل پياده شد. دقايق به كندي ميگذشت فشاري بر شانه بيژن او را سر جايش نشاند و با گفتن زود برميگرديم از اتومب

و انتظار طاقت فرسا شده بود. بيژن در اتومبيل را باز گذاشت تا هواي تازه در درون اتومبيل جريان يابد و خود چشم 

به ديوار پزشك قانوني دوخت. ترس داشت به صورت سفيد شده پدرش بنگرد و در آن لحظات حرفي كه موجب 

يآورد و فقط در دل خدا، خدا، ميكرد كه اشتباهي رخ داده باشد. پدر پشت هم سيگار تسالي پدر باشد به ياد نم

ميكشيد و با ته مانده يكي ديگري را روشن ميكرد. بيژن از اتومبيل خارج شد و روي سنگفرش پيادهرو شروع به 

 قدم زدن كرد و با خود گفت: 

 بيماري رنج ميكشيد و بعد با نهيبي بر خود گفت: بهتر بود داخل ميشدم و به دكتر ميگفتم كه برادرم از چه 

او زنده است او نبايد اين طور غريب و بيكس در خيابان جان ببازد. نه، او حتماً بهرام نيست! صداي محزون پدر را 

 شنيد كه گفت: 

ر مهربان آمده بود چراغ روشن كند و بعد برود. بهرام ميدانست كه مرگش نزديك است به همين خاطر هم اين طو

و ساكت شده بود. حاال ميفهمم كه چرا وقتي نگاهم ميكرد اشك در چشمش جمع ميشد و بغض ميكرد. او با زبان 

بيزباني ميخواست به من حالي كند كه چند صباح كوتاه مهمانمان است و بار سفر هميشگي بسته. اما من كودن، 

سف خوردن و عذر خواستن از گذشته بوده است. ايكاش خرفت رمز نگاهش را نفهميدم و گمان كردم كه اين نگاه تأ

الاقل به او گفته بودم كه هيچ وقت كينهاي از او به دل نگرفتهام و هميشه دعايش كردهام. چرا وقتي حالش بد بود از 

خانه خارج شد؟ تو بگو آيا غير از اين است كه حتي نميخواست زير سقف خانه جان بدهد و هنوز از ما كينه به دل 

 داشت؟ بيژن گفت: 

نه بابا بهرام اين فكر را نميكرد. او نخواست با مردنش در خانه خاطرهاي ناگوار از خود بر جاي گذاشته باشد. او 

دوست داشت شما و مادر چهره خندان او را به ياد بسپاريد و شاهد جان كندنش نباشيد. او به همه ما آن قدر عشق و 

بيمارياش پيش ما گفتگو كند و با من هم به سختي در اين مورد صحبت كرد. پدر  عالقه داشت كه حتي حاضر نشد از

 با صداي لرزان پرسيد: 

 پس تو ميدانستي كه بهرام بيمار است؟ بيژن سر فرود آورد و گفت: 

دت بله ميدانستم اما بهرام قسمم داده بود كه به هيچ كس نگويم و من هم قسم خوردم. دكتر به او گفته بود كه م

زياد ديگري عمر نميكند و به همين خاطر هم بهرام آمده بود تا همه ما را ببيند و در نهان با همه ما خداحافظي كند. با 

 پديدار شدن قامت عمو و فريد قلب هر دو از

حركت ايستاد بيژن حس كرد كه عمويش كوتاهتر شده و به سختي راه ميرود. فريد، عمو را حمايت كرد و او را بر 

انه خود حمل ميكرد. بيژن كه قادر به راه رفتن نبود چشم به دهان فريد دوخت و عمو با صدايي بغضآلود و گرفته ش

 گفت: 
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خدا صبرتان بدهد! با اين كالم گويي آوار سنگيني بر قامت بيژن فرود آمده باشد، خم شد و سر بر زمين كوبيد. 

 و اشك بيمحابا از ديدهاش فروريخت. فريد با زحمت بسيار صداي فرياد گونهاش بابا را متوجه اوج بدبختي كرد

بيژن را بلند كرد و روي تشك صندلي نشاند و با گفتن فكر پدرت را بكن سعي كرد او را آرام سازد. اما وقتي خود 

پشت فرمان نشست اختيار را از كف داد وسر روي فرمان گذاشت و با صداي بلند گريست. فريد در مالقات چند 

ه اي كه با بهرام داشت مهري از او بدل گرفته بود و فراموش كرده بود كه او همان مردي است كه با ازدواج روز

دخترش با وي به مخالفت برخاسته بود و حتي حاضر نشده بود در مراسم عروسي آن ها شركت كند. او بهرام را 

جامعه اي رو به انحطاط خود را به خطر مردي دنيا ديده و زجر كشيده شناخته بود كه براي رهايي دخترش از 

انداخته و موجود كوچك و بي پناه را فراري داده بود. او به بهرام به چشم پدري دلسوز و از خود گذشته نگاه مي كرد 

و از دست رفتن او را فاجعه اي مي ديد. و در همان حال به حال همسرش دل سوزاند كه چگونه مي تواند به او بگويد 

گر به حسرت بي پدري دچار شده. حسرتي كه ديگر اميدي براي بازگشت وجود نخواهد داشت. آن شب كه بار دي

 همه تا صبح نشسته و براي بهرام اشك ريختند و صبح با تجمع فاميل جنازۀ او را به سوي گورستان حركت دادند.

درختان سبز نبود! و آبي آسمان  در گورستان، همه چيز عبوس و مرده به نظرشان مي آمد! و مثل هميشه سبزي برگ

آبي نبود! گويا طبيعت نيز با بهرام مرده و شوق و ذوقي كه تا چند روز پيش، همگي براي زندگي داشتند، افسرده و 

خاموش شده بود! خدايا چقدر سخت است عزيزي را پس از سال ها فراق و انتظار، بدست آوردن و بالفاصله او را 

مرگ مظلومانه بهرام، شديدترين صدمات عاطفي را بر جسم و روح همۀ افراد خانواده  براي هميشه از دست دادن!

 فرود آورده بود، صدمه اي كه شايد تاثيرات آن، سالهاي سال باقي مي ماند.

 آسمان چون جمع مشتاقان پريشان مي كند

 در شگفتم من نمي پاشد ز هم دنيا چرا؟

 تر است! كه همواره جريان داشته و دارد و خواهد داشت. بلي! با اين همه اندوه، باز زندگي قوي
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پدر آن خوي اميري خود را با فوت بهرام از دست داد. ساكت و كم حرف شده بود و در مغازه كار مشتريها را 

لقي مي كرد و اشتباها به ديگري مي داد و نوعي اغتشاش و بي ساماني بوجود آورده بود. عمو اين مرحله را زودگذر ت

گذشت زمان را موثر حال او مي دانست و مادر با گريه هاي آشكار و پنهانش بار غصه و مالل را بر دل ديگران فزون 

مي كرد. و بيژن با روحيه اي خسته خود را تا اداره مي كشاند و بي حوصله به كار مي پرداخت. زمزمه هاي نوايي كه 

ديگر برايش عادي و يكنواخت شده بود. آنچه بيژن مي خواست تحولي بزرگ غالبا پيرامون ايستادگي و تحمل بود 

در خانه و در زندگي سراسر غمش بود. اما چه حاصل كه نه تنها در چهره ها بلكه از در و ديوار خانه هم غم فرو مي 

شده بودند. اما او ريخت و هيچ كس طالب دگرگوني نبود همه با اندوه نهان خود سازگاري داشتند و يا با آن مانوس 

خسته شده بود و زانوي غم بغل گرفتن و اشك تحسر ريختن را كافي نمي دانست اما نمي توانست عقيده اش را ابراز 

كند مبادا كه بي عاطفه تلقي شود. در اين ميان به اخالق عمو بيشتر نزديكتر شد. چرا كه حس كرد عمو هم به نوعي 

باور است كه آن كه رفته و به حق رسيده گريه ندارد و مي بايست براي زندگان  ديگر همين عقيده را دارد و بر اين

 دل سوزاند! براي آنانكه هنوز غافلند و نمي دانند كه چرا به دنيا آمده و چرا مي ميرند.
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 در اوايل مهرماه وضع خانه تكاني خورد و هنگامي كه بيژن قدم به خانه گذاشت صداي موزيك ماليمي كه از راديو

پخش مي شد بگوشش رسيد و دلش را گرم كرد و با لبخند سر درون اتاق كرد و به جمع در اتاق نشسته سالم كرد. 

سالم گرم او گرچه با حيرت پاسخ داده شد اما بر لب جمع تبسم خنده پديدار شد و شبهاي بعد رنگ بيشتري 

 گرفت. مادر پرسيد:

بهتره يك نگاهي به سر و وضع خودت بندازي. با اين ريخت و قيافه تو نمي خواهي اين كت و شلوار را طالق بدهي؟ 

هيچ دختري رغبت نمي كنه بهت نيگا كنه. بيژن با صداي بلند خنديد و اين خنده اولين خندۀ بلند در طول آن چند 

 ماه بود.
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ده پانزده روزي مي شود. حتي نگين ـ چطور شما نمي دانيد آقاي عابدين زاده همه در اداره از اين موضوع باخبرند. 

به همۀ بروبچه ها شيريني هم داد. اما خب از طرفي شما هم گرفتار و ناراحت فقدان برادر بوديد و حاال يادم افتاد كه 

شما آن وقت در مرخصي و در سوگ برادر بوديد كه نگين نامزد كرد. بله حق با شماست كه بي اطالع باشيد. بيژن با 

 ت:صدايي خفه گف

خوشبخت باشد و با سرعت از شهره فاصله گرفت و به اتاقش پناه برد. آن چنان خود را روي صندلي رها كرد كه 

صداي جير آن بلند شد و نوايي را از مطالعه پرونده بازداشت و به او خيره شد! بيژن به سالم و صبح بخيرش آهسته 

است و علت اندوه او را با كت و شلوار تازه اي كه بر تن  پاسخ داد. فريد فهميد كه بيژن سخت ناراحت و اندوهگين

خواست لبهاي او به كالم باز كند. بيژن « مبارك است»كرده بود و شيك و آراسته شده بود مغاير ديد و با گفتن 

 بصورتش نگاه كرد و پرسيد:

ني اش را ندهي خب نده، اما اگر نمي خواهي شيري»چي مبارك است؟ فريد به كت و شلوار او اشاره كرد و با گفتن 

 خشم بيژن را برانگيخت و گفت:« اين كه ديگر خود گرفتن ندارد.

 مزخرف نگو! فريد خنديد و بدون آن كه برنجد بلند شد و روي لبۀ ميز بيژن نشست و بار ديگر پرسيد:

 چي شده كشتي هات غرق شده؟ بيژن بي اختيار آه كشيد و گفت:

 صداي بلند خنديد و گفت:شايد شده باشد! فريد با 

فكرش را نكن دوست عزيز من حاضرم سند كشتي ميرزا كوچك خان را به پاس دوستي مان تقديم تو كنم فقط در 

مقابلش يك لبخند مي خواهم! بيژن در چهره شاد و خندان فريد لحظه اي خيره شد و دلش نيامد شادي او را با 

 دست از سرش بردارد لبخندي زوركي تحويل فريد داد و گفت: احساس غم خود ضايع كند و براي اينكه فريد

امروز كم حوصه ام ترا به خدا سربسرم نگذار و بگذار بكارم برسم! فريد از روي ميز بلند شد و با گفتن بسيار خوب 

گرفت به سرجايش برگشت و نشان داد كه به كار خود پرداخته است اما گاه گاهي از زير چشم بيژن را زير نظر مي 

و مي ديد كه او قلم به دست دارد اما محو افكار خويش است و دلبستگي به كار ندارد. خواست با كالمي ديگر بيژن را 

 به سخن گفتن وادار كند اما پشيمان شد 

 و با اين نيت كه موقع نهار مي فهمد او را به حال خود واگذاشت.

 بيژن به من نگاه كن، نه به من نگاه كن._
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يدگانش را كه دريايي از غم و حسرت بود به طرف او باال برد و صورت جدي فريد را ديد و آن گاه حس بيژن د

غمخواري او را با تمام وجود پذيرا شد و دانست كه نمي تواند اين اندوه را از فريد پنهان كند چرا كه فريد تنها يك 

 دوست و همكار نبود. فريد پرسيد:

 راحت كني؟ نمي خواهي بگويي و خودت را

بيژن سر به عقب انداخت و سيخ به صندلي چسبيد و در حالي كه هر دو دستش لبه ميز غذاخوري را سخت مي فشرد 

 زمزمه كرد:

 اعتراف، جز آن كه غرورم را خرد كند و تا مرز يك ديوانه عقل باخته نزولم دهد فايده ديگري ندارد!

اشته باشم. حاال بدون آن كه تصورات غلط را چاشني حقيقت كني اين برداشت توست شايد من چنين برداشتي ند _

 بگو كه چه اتفاقي رخ داده؟!

در آن لحظه بيژن بي احساس از محبت، فقط با حس نفرت و انزجاري كه نسبت به نگين يافته بود به سخن در آمد و 

 گفت:

او در شادي و هلهله غوطه ور بود. حاال مي  او آن قدر شعور نداشت تا صبر كند. زماني كه من غرق سوگ و ماتم بودم

فهمم كه چرا وقتي همه كارمندان در ختم شركت كردند و مسجد آمدند او نيامد. مرا بگو كه تصور مي كردم از 

شدت تحسر نتوانسته بيايد و به من تسليت بگويد. از خودم و از حماقتم متنفرم. اما مهم نيست. باور كن وقتي مي 

 براستي مهم نيست!گويم مهم نيست 

او حق انتخاب داشت و انتخاب كرد. من كجا و پسر آقاي زماني كجا، او دكتر است و من تنها يك كارمند ساده. تو 

اگر بودي كدام را انتخاب مي كردي؟ خب مسلم است حتماً او را. تو چي داري كه مورد توجه باشد، خانه؟ نه! 

ه! فقط يك چمدان غم و غصه و بالتكليفي و چند آدم گرسنه كه چشمشان را ماشين؟ نه! پول؟ نه! زيبايي و گيرايي؟ ن

به تو دوخته اند. من هرگز فرصت نمي كنم كه به خودم و به آينده ام جدي نگاه كنم. مي فهمي كه چه مي گويم؟ اين 

م و كمال خودخواهي است كه به كسي بگويي منتظر باش تا من مشكالتم را حل كنم و بعد سر فرصت بياي

 خواستگاري ات!

فريد پي برد كه در درون بيژن غوغايي عظيم برانگيخته شده كه چنين بي تاب اش ساخته كه لب به شكايت گشوده. 

او بيژن را هميشه ساكت و محجوب و عالقمند به خانه و خانواده ديده بود و هميشه در قلبش او را به خاطر فعاليت 

رويش مردي خسته و درمانده مي ديد كه خود را به خاطر عالئقش سرزنش مي هاي زيادش ستوده بود. اما اينك روب

كرد و شور و شوق زندگي را از دست داده بود. به او چه مي توانست بگويد آيا حرفهاي كليشه اي صبر كن و تحمل 

تش را روي داشته باش كافي است يا اين كه مي بايست جدي به قضيه نگاه كند و راه حلي مناسب بيابد؟ فريد دس

 دست بيژن گذاشت و گفت:

حوادث ناگواري كه رخ داده تو را دچار عصيان كرده و اين عصبيت شدت ارتباط ترا به خانواده و آن فرد بخصوص 

را مي رساند. در حال حاضر هيچ حرفي به مغز تو فرو نمي ود تا اينكه از درجه خشم ات بكاهي و عينك بدبيني را از 

نگاهش را از او برگرداند و براي لحظه اي كوتاه فارغ از رنجي كه به او رو كرده بود نفس چشمت برداري! بيژن 

 كشيد و آرام زمزمه كرد:

حق با توست من بيخودي شورش كردم. آن چه كه اهميت دارد اين است كه ديگران راحت و آسوده زندگي كنند!! 

ران؟ نمي خواهم جواب بدهي، من جواب آن را خيلي كدام مهم است زندگي و آينده خودم؟ يا زندگي و راحتي ديگ
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وقت پيش از زماني كه بهرام تركمان كرد، گرفتم . بي خودي فكر مي كردم كه حق دارم تعلقاتي فقط براي دل خود 

 داشته باشم. فريد ناتوان آه كشيد و زمزمه كرد:

 بيژن همه چيز درست مي شود، صبر كن!

مه چيز روال سابق خود را به دست آورده بود. پدر و عمو توي اتاق كنار سماور و صبر كار خود را كرده بود و ه

نشسته بودند و در دست هر يك تسبيح شاه مقصود دانه دانه شمرده مي شد و مادر پاي سماور به اين فكر مي كرد 

زود قالب صابون را از  كه امسال تابستان به خاطر فوت بهرام نتوانسته توشه زمستاني ذخيره كند و به كالغي كه صبح

لب حوض دزديده و با خود برده بود لعنت فرستاد و نگاه ناراضي اش را به عمو دوخت كه فراموش كرده صابون را 

 به دستشويي بازگرداند.

ميدوني پسر عمو راستش با اين سن و سال روم نميشه كه پيش شما حرف بزنم. هر چي باشه من از شما چند سال _

حقيقتش اين است كه نمي خواهم براي بار دوم مرتكب اشتباه شوم. چطور بگويم من طالب نيستم كه بزرگترم. اما 

بار ديگر ازدواج كنم. اما دكتر قوامي به اينكار مصر است و مرا در تنگنا قرار داده. راستش هنوز به كسي چيزي 

د كه تصميم گرفتم با شما مشورت كنم و نگفته ام. مي ترسم باز هم دوره شوم و چشم بسته توي چاه بيفتم. اين بو

نظر شما را بپرسم. بيژن پشت پنجره ايستاده بود و به ريزش آرام برف نگاه مي كرد و حس كرد كه خيلي وقت 

است در وجودش حرارتي نمي بيند. شير لب حوض كامالً بسته نشده و آب مثل نخي فرو مي ريخت لب حوض برف 

 ز پنجره به حياط تابيده بود. بيژن بي اختيار گفت:نشسته بود و نور اتاق دم دري ا

به قلبت رجوع كن و ببين چه احساسي داري دختر عمو. اگر ديدي دوستش داري درنگ نكن و قبول كن! اما اگر به 

اين فكري كه اول مشكالت زندگي را از پيش پا برداري و وقتي كه ديگر هيچ مشكلي باقي نماند آن وقت تصميم 

گويي)بله( مي گويم اشتباه مي كني چون مشكالت ما هيچ وقت تمامي ندارد و سر كه برگرداني مي بيني بگيري كه ب

مرغ از قفس پريده و تنها مانده اي. من مي دانم كه تعلل ات بخاطر چيست، تو نگران عمو هستي و نمي خواهي او را 

ل آن چه نبي برايت بوجود آورد مي ترسي. اما من به سرقباله ات كني. تو از اينكه عمو را نپذيرند و يا از مشكالتي مث

تو مي گويم كه عمو همين جا مي ماند و خودم از همگي آنها مراقبت مي كنم تو برو و به فكر زندگي خودت باش. 

انشاءاهلل مبارك است! بيژن نديد كه رنگ چهره منيژه به رنگ ارغواني در آمد و مثل دختران نابالغ از سر شرم بپا 

ت و از اتاق بيرون دويد. هنگامي كه مادر به بانگ بلند صدايش زد تا شام بخورد. بيژن هنوز داشت به ريزش خاس

برف از پنجره نگاه مي كرد و كوچكترين حركتي از خود نشان نداده بود. از بانگ مادر دقايقي گذشته بود و او داشت 

اي بردن ريش تراش آمدم به سواالتتان جواب مي دهم به گذشته و به نگين فكر مي كرد كه گفته بود اگر خودم بر

اونيامده بود و برادرش مهيار ريش تراش را تحويل گرفته بود اما ميانشان يك نوع رابطه دوستانه ايجاد شده بود و 

مثل دو دوست صميمي از اتفاقاتي كه رخ داده بود با هم گفتگو مي كردند و او در تعرف هرگز از )بهراد( پسر آقاي 

 زماني حرفي نزده بود. حتي كوچكترين اشاره اي هم نكرده بود. از خود پرسيد:

چه چيز موجب اين پيوند شد و آن پيوند را گسست؟ جواب سوال خود را مي دانست اما براي آن كه بر دل 

ها به زير مجروحش نمكي نپاشد به خود قبوالند كه پاسخ را نمي داند. و به بانگ دوم مادر تكان خورد و از پله 

 سرازير شد.

*** 
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به علت برف ريخته شده در كوچه عبور و مرور به سختي انجام مي گرفت. باد زوزه كشان مي وزيد و آسمان پر از 

ابر، حكايت از بارشي ديگر داشت. اتومبيل دكتر قوام ناچار شد كه سر كوچه توقف كند و دامن بلند عروس تا زماني 

هاي خاكستري آغشته شده بود. مهمانان محدود همراه عروس خود را در باالپوشها سفت  كه به اتومبيل برسد به لكه

و سخت پوشانده بودند و آخرين نفري كه ترسان و لرزان قدم روي برفها گذاشت و با استفاده از ديوار و حمايت 

ي جاي دهد نفس آسوده اي بيژن را كوچه را طي كرد مادر بود. وقتي توانست بدون حادثه اي خود را در اتومبيل فر

 كشيد و به عنوان شكايت گفت:

عروسي و زايمان فقط در تابستان خوب است و بس! فريد به حرف مادربزرگ با صدا خنديده بود و در آن حال به 

 برجستگي شكم همسرش نگاه كرد و گفت:

پشيمان شده بود و معني كنايه  يادت باشد مادربزرگ چه گفت فقط تابستان و نه فصل ديگر! مادر كه از گفته خود

 فريد را فهميده بود گفت:

منظورم بچه شما نبود او هر وقت كه بدنيا بيايد قدمش خوب است. اتومبيل ها با سر و صداي زياد در خيابان به راه 

چون منيژه افتادند و طول مسير خانه عروس تا تاالر پذيرايي را با بوق هاي كر كننده خود طي كردند. دكتر قوامي كه 

بعلت عقيم بودن شكست اوليه اي در زندگي اش داشت اين بار همسري براي خود برگزيد كه او نيز به همين درد 

مبتال بود. آن دو با احساسي مشترك سعي داشتند نقص وجودشان را با محبت و عشق ورزيدن به يكديگر كامل و 

با آوردن كودكي به زندگي شان تداوم بخشند. بعد از زيبا كنند و هر زمان كه وجود فرزندي را خواستار شدند 

مراسم شام مهمانان اتومبيل عروس و داماد را تا خانه دكتر همراهي كردند و در آن جا مهماني غير رسمي بر پا شد. 

در اين مهماني كوچك بيژن با خواهرزاده دكتر آشنا شد و چند كلمه اي در خصوص گرم بودن مجلس و اينكه 

قدر راحت مي تواند ديوار ناآشنايي را خراب كند سخن گفتند. ويولت دختري بود با قدي متوسط، زودجوشي چ

صورتي گندمي، لب و بيني كوچك و چشماني درشت به رنگ قهوه اي سير، خالي كوچك و زيبا در انتهاي ابروي 

ا خمار توصيف كرده بود، كشيده و بلندش نزديك شقيقه داشت كه صورتش را زيبا كرده بود. فري چشمان ويولت ر

و ثريا خواب آلودگي را به خمار بودن چشم او نسبت داده بود. اما همه بر اين عقيده هم رأي بودند كه ويولت 

دختري سنگين، باوقار و در عين حال زيبا، با داشتن خانواده اي اصيل است. بيژن پيش از آن كه زيبايي ويولت 

خوشش آمده بود و او را مردي خونگرم و مهربان يافته بود. آقاي واحدي نظرش را بگيرد از شخصيت پدر ويولت 

آن شب در بحث كوتاه پيش آمده از مشكالت جوانان در راه ازدواج سخن گفته بود و شكستن اين سد را تنها 

ه بود شكستن بعضي سنت هاي غلط از جمله مهريه سنگين و خانه و اتومبيل داشتن داماد دانسته بود و بر اين عقيد

كه مرد بايست جوهر كار داشته باشد و بتواند يك زندگي ساده همراه با تفاهم براي همسرش بوجود آورد. او 

بعنوان نمونه خود و همسرش را مثال زد كه با دست خالي و بدون هيچ حامي از صفر شروع كرده و با عشق و تفاهم 

 توانسته بودند خوشبخت زندگي كنن

ي تنها دخترش چنين آرزويي در سر دارد، آن شب را به كام بيژن هم شيرين كرده بود. هنگام او با بيان اينكه برا

دنيا را زياد سخت نگيريد و از آنچه كه داريد لذت »خداحافظي آقاي واحدي با فشردن دست بيژن به او گفته بود: 

 به او نه خداحافظ، به اميد ديدار گفته بود.« ببريد.

عيد نوروز، ديد و بازديد هاي معمول برقرار گرديد و به قول فريد اين خانه سالم و آن خانه  با شروع بهار و رسيدن

سالم شروع شده بود. فريد مخالف اين ديدارهاي كوتاه اجباري بود و بر اين عقيده بود كه مي بايست اين ديدارها 
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سالي يكبار كه فقط به صورت بصورت مستمر و نه فقط در اعياد خاص صورت بگيرد. او مي گفت مالقات هاي 

خوردن شربت و شيريني باشد نه تنها خوب نيست بلكه جوي غيرقابل تحمل بوجود مي آورد كه نه مهمان مي داند 

چه بگويد و نه ميزبان مي داند از كجا شروع كند. حال آنكه حرف هاي بسيار براي گفتن وجود دارد كه ناگفته باقي 

ا گفتن اين هم خود غنيمت است كه تجديد ديدار شود و ساعتي از هم صحبتي لذت مي ماند. اما آقاي حسن زاده ب

برده شود به جنبه ظاهري آن توجه داشت و گرفتاري هاي زندگي را عامل جدايي و تداوم نداشتن مالقات ها مي 

دوره بين دانست. فري هم معتقد بود كه چه مي شد اگر اين رسم خوب و زيبا ماهي يكبار بصورت شب نشيني و 

اقوام فاميل انجام بگيرد تا فرصتي باشد كه از مشكالت يكديگر آگاه شده و همه با همياري هم در رفع آن مشكل 

بكوشند! وقتي نوبت دوره كوتاه به منيژه رسيد بيژن در خود تحولي احساس كرد و بيهوده خواست كه سرپوشي بر 

از شر آشفتگي ذهن و خيال اگاهش برهاند. اما تلفن دكتر روي آن بگذارد و تصميم گرفت كه با نرفتن، خود را 

قوامي به شهرداري و دعوت رسمي اش از او، مانع از اجراي نقشه اش شد و او هم همراه بقيه راهي خانه دكتر شد. 

ضمن آنكه باخود عهد بسته بود كه نگذارد ديگران بفهمند كه چه چيز در درون او مي گذرد فقط اگر مي توانست 

رش را كنترل كند و رفتاري عادي داشته باشد. او تمرين خود را مقابل آينه و ضمن پوشيدن لباس انجام داده بود ظاه

و در هنگام تمرين دچار حواس پرتي شده و دكمه هاي پيراهنش را باال، پايين بسته بود. با صداي فراخوانده شدن به 

« آمدم، چه قدر عجله داريد!»در از پله ها سرازي شد و با گفتن تندي از مقابل آينه دور شد و در مقابل نگاه ثابت ما

تشويش خود را پنهان كرده بود. وقتي در اتومبيل كنار فريد نشست سعي كرد لبخند بر لب داشته باشد اما نگاهش 

رت وقتي به انگشتان لرزانش افتاد لبخند را فراموش كرد و بي اختيار سينه صاف كرد. فريد نگاهي گذرا به صو

مجبور بودي آن قدر زير دوش آب گرم بايستي كه صورتت را مثل لبو سرخ »برافروخته بيژن انداخت و با گفتن 

به بيژن فهماند كه حالت عادي ندارد و تأثير هيجان بخوبي در چهره اش هويداست. مشغوليت ذهني بيژن از « كني!

يرقابل استنشاق ديد و با پايين آوردن شيشه، هواي نگراني به اضطراب شديد تبديل شد و هواي درون اتومبيل را غ

سرد را بدرون اتومبيل به جريان انداخت و خود با نفس عميق هواي خنك شامگاهي را به ريه روانه كرد و در مقابل 

 اعتراض مادر گفت:

را واداشت كه حيف نيست خود را از اين هواي پاك بهاري محروم كنيم؟ اما مادر با يادآوري وضع جسماني فري او 

شيشه را باال بكشد. فريد با خود انديشيد كه اين كالفگي را به وقت مالقات با فري او هم داشته و زيركانه لبخند زد و 

از اينكه مي تواند رفتار بيژن را زيرنظر بگيرد حس خوش آيندي يافت. اما براي ويولت كالفگي درجه كمتري داشت 

 گيرايي بود و مي انديشيد كه چگونه مردي با داشتن و نظرش درمورد بيژن خوب اما فاقد

زيبايي چهره مي تواند آن قدر سرد و بي احساس باشد.در صورتي كه در آن جلسه اول او سعي خود را براي رسيدن 

به يك تفاهم ساده انجام داده بود و آقاي عابدين زاده تنها با فرود آوردن سر تاييد كرده بود فكر مي كرد مرداني 

ه سعي مي كنند احساس خود را نهان كنندو ماسك خونسردي بر چهره بزنند مرداني دورو و فريبكار هستند و به ك

 خود گفت :

هرگز با اينطور آدمها آبم به يك جوي نمي رود و در دل به خاطر نداشتن چنين نامزدي خوشحال بود. هنگامي كه 

دقايقي پيش رسيده و هنوز كامال مستقر نشده بودند. به رسم آنها وارد خانه منيژه شدند ، خانواده آقاي واحدي 

عمو و » آشنايي آقاي واحدي گرم و صميمي با آنها روبرو شد و بيژن و فريد را كنار خود جاي داد. منيژه با پرسيدن 
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ند رسيد. فري را واداشت تا توضيح بدهد كه آنها همراه ثريا هستند و تا دقايقي ديگر خواه« بابام پس كجا هستند؟

 آقاي واحدي رو به دكتر كرد و گفت : 

من از مرام دو برادر بسيار خوشم آمده است . انسان با رفتار آن دو و با احترامي كه نسبت به يكديگر قايل هستند 

 ياد گذشته مي افتد و افسوس مي خورد كه چرا آن حرمت ها اينك رنگ باختهخ و يا از بين رفته است فريد گفت : 

جالل و آقا جليل تمام حركاتشان درس است البته براي كسي كه خواهان يادگيري باشد و بخواهد درست زندگي آقا 

كند . آن دو بدون آنكه بخواهند آموزگار باشند با رفتارشان درس مي دهند و من هرگز نديدم و نشنيدم كه نسبت 

ست ، آقا جالل هم حضور دارد و در هر گوشه اي كه به ديگران بدگويي و يا بي احترامي كنند. هر كجا كه آقا جليل ا

يكي از آن دو بنشينند آن ديگري را هم مي تواني پيدا كني ، و منيژه در تاييد حرف آقا فريد گوشه اي از اخالق دو 

برادر را كه چگونه در سر غذا سعي مي كنند تا ديگري بيشترين غذا و يا بيشترين گوشت غذا نصيبش شود را 

ريف كرد و احسنت و آفرين آقا و خانم واحدي را نصيب دو برادر كرد . با آمدن ثريا و ورود بزرگترها تعريف تع

جمعشان كامل شد و بازار تعارف گرم شد پس از ساعتي كه به گفتگو گذشت منيژه و دكتر به چيدن ميز شام 

حدي با مادر آهسته گفتگو مي كرد مشغول شدند كه با بلند شدن فري و ثريا دكت به جمع مهمانان برگشت.خانم وا

و ويولت تنها نشسته بود به اطراف نگاه مي كرد،در همين وارسي ناگهان نگاهش در ديده بيژن نشست و هر دو از 

شرم روي سرخ كردند و سر بزير انداختند. ويولت براي فرار بلند شد و بسوي كتابخانه كوچك حركت كرد اما از 

يوس شد و همانجا روي صندلي نشست . از فاصله مي توانست بدون آنكه ديده شود ديدن كتابهاي قطور خارجي ما

بيژن را نگاه كند و رفتارش را زير نظر بگيرد.با بلند شدن ويولت بيژن احساس آرامش كرد و توانست به پرسش 

اشتيد من و آقاي واحدي در مورد عوارض نوسازي پاسخ دهد و در آخر صحبت اضافه كند اگر كاري در شهرداري د

 روي به پدر گفت : « حتما مزاحمتان مي شوم» آقاي نوايي در خدمتيم .آقاي واحدي با گفتن 

به شما با داشتن خانواده اي خوب تبريك مي گويم.راستش نمي توانم بگويم كه چه كسي از ديگري بهتر است . همه 

ر آنكه مربي خود خوب و انسان باشد كه به تمام معنا انسانهاي خوب و با فضيلتيد و اين ممكن نمي شود مگ

 خوشبختانه هم شما و هم حاج آقا هستيد ! 

هنگامي كه با دعوت منيژه همگي به گرد ميز شام نشستند فريد با شيطنت طوري مهمانان را نشاند كه ويولت و بيژن 

 ه شان را كشيد و به ويولت گفت: در كنار هم نشستند و ميزباني به عهده بيژن افتاد.او براي مهمانان غذاي مورد عالق

 براي شما؟ و او به آرامي پاسخ داد: 

فرقي نمي كند.بيژن براي خود و ويولت از يك نوع غذا كشيد و هنگامي كه بر جاي نشست ديگر آن نگراني ساعت 

كه نگاه  قبل را نداشت. اما بر خالف او ويولت ديگر آن دختر خونسرد و بي تفاوت ساعت قبل نبود. حس مي كرد

ديگران ، يك نگاه عادي نيست و در زير اين نگاه قادر به تنفس نبود!وقتي سعي كرد با نوشيدن جرعه اي نوشابه 

اضطراب درونش را فرو بنشاند در اثر لرزش دستش ليوان را به روي ميز واژگون كرد و نگاه همه را متوجه خود 

را لك انداخت.بلند شد تا به بهانه پاك كردن لكه از ميز شام  كرد .كمي از نوشابه به روي لباس سفيدش ريخته و آن

فرار كند اما بار ديگر به خاطر شتابي كه از خود نشان داد سخت به صندلي بيژن تنه زد و اين بار ليوان از دست بيژن 

را در پيش به روي ميز رها شد، صداي خنده مهمانان به هوا برخاست و او هم براي پاك كرن لباسش را آشپزخانه 

از بيژن « مرا ببخشيد لباس شما را هم كثيف كردم » گرفت .هر دو به وضع و شمايل هم خنديدند و ويولت با گفتن 

 عذر خواهي كرد. بيژن حوله سفيد را كمي با آب مرطوب كرد و به دست ويولت داد و گفت: 
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حوله را « اول شما تميز كنيد » لت با گفتن گرچه فكر نميكنم كه لكه برطرف شود اما از نوچي آن كم مي كند . ويو

 نگرفت اما بيژن با خنده گفت : 

اگر به تعارفمان ادامه بدهيم لكه كار خود را خواهد كرد و به تعارف ما خواهد خنديد. ويولت لكه را گرفت و چند بار 

پيراهن سفيد بيژن هم جاي  روي لكه كشيد ، رنگ كمي از بين رفت اما اثر آن روي سپيدي لباس بر جاي ماند. روي

 لكه باقي مانده بود و هر دو پس از تالش بارديگر به خنده درآمدندو بيژن گفت : 

 حادثه امشب خود خاطره اي شيرين مي شودو بيادماندني. ويولت با لحني پوزش خواهانه گفت : 

د. بيژن به به نشانه ) نه( سر تكان داد و و شما هر بار با ديدن لكه بياد دست و پاچلفتي بودن من مي افتيد و مي خندي

 گفت : 

با اطمينان بايد بگويم كه هرگز چنين فكري نخواهم كرد. اما بيادم خواهد ماند كه اين حادثه موجب شد تا غذايم يخ 

تا  فراموش كنيد و»بيژن را واداشت تا بگويد «باز هم متاسفم »كندو ميل به خوردن را از دست بدهم. ويولت با گفتن 

او را به سر ميز شام بر گرداند و هيچكدامشان متوجه نگاه « براستي ميز شام را جمع نكرده اند و ما بي غذا نمانده ايم

 و لبخند مرموز و معني دار فري و فريد كه بيكديگر مبادله كردند نشدند. 

يشداحساس ميكرد ,باز رفتار پس از آنشب ، بدون آنكه بيژن خود بخواهد و يا عميق و جدي به اين آشنايي بيند

دلش عوض شده و دوباره با تپيدنهاي بيجا و يا ايستادنهاي بيموقع خبر از احساسي شيرين ميداد! كه قبال يكبار مزه 

اش را چشيده و هيهات كه آن شيريني و شهد در نهايت به تلخي و زهر, مبدل شده بود ! و با خود فكر مي كرد آيا 

... و بدون اينكه اجازه بدهد جمله اش در ذهن تمام شود به خود نهيب زده بود! پس در اين احساس همان احساس .

آنصورت بايستي اين دل من هرجايي باشد كه بدين راحتي ... باز فكرش را ناتمام گذاشته و ياد شعر معروف كوچه 

 افتاده بود! 

 ن است تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است باش فردا , كه دلت با دگرا

 و با صدايي كه خود نيز شنيده بود زمزمه كرده بود : نه نه هرگز نگاه من بي جهت نگران نگاهي نخواهد شد!

عمو خواهش ميكنم بمن راستش را بگو.تواز ويولت خوشت آمده يا نه؟بيژن در مقابل اصرار و پافشاري فري فقط 

 لبخند زد و پرسيد:

ن ميدهي حقيقت را به تو نخواهم گفت.فري به سختي روي صندلي جابه جا شد و تا نگويي چرا اين قدر كنجكاوي نشا

 گفت: 

بسيار خوب عمو حاال فهميدم كه چه قدر مرا دوست داري و به من اعتماد داري!فكر ميكردم من و تو بهم خيلي 

 نزديكيم و تو هيچ وقت چيزي را از من مخفي نمي كني.بيژن سرفرود اورد وگفت: 

م هست اما من چيزي ندارم كه بخواهم از تو مخفي كنم يا اينكه اقرار كنم.!بله ويولت دختر بسيار بسيار همينطور ه

 خوبي است و اگر قرار باشد روزي همسر انتخاب كنم او را مناسب ميبينم. اين را ميخواستي بشنوي؟ 

 فري با خوشحالي دست بر هم كوبيد و گفت: 

 ژن قهقهه زد و ادامه داد: پس تمام شد!و به نگاه متعجب بي

من همين را ميخواستم بدانم.بقيه كارها ديگر به ما زن ها مربوط ميشود.بيژن عاجزانه دست فري را در دست گرفت 

 و پرسيد: 
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شما چه خيالي در سر مي پرورانيد و مي خواهيد چه كار كنيد؟ نكنه بيگدار به آب بزنيد و آبروي مرا ببريد.من در 

 دگي خانواده تشكيل دادن را ندارم و....فري ميان صحبتش دويد و گفت: حال حاضر آما

داري پير مي شوي عمو به خودت درآيينه خوب نگاه كرده اي؟مگر تو هماني نيستي كه روزي به منيژه گفتي :)اگر 

مي بخواهي آنقدر صبر كني كه تمام مسائل و مشكالت حل شود زندگي را باخته اي چونهيچ وقت مشكالت تما

ندارند(آيا اين سخن و نصيحت تو بوده يانه؟ اگر بوده پس چرا خودت باور نداري و براي تشكيل زندگي اقدام 

نميكي؟ بابا بزرگ به من گفت كه به تو بگويم الزم نكرده به خاطر آن ها عمرت را تباه كني.هر سه آن ها بالغند و 

ه نظر ان ها هم ويولت همسر مناسبي براي تو خواهد بود و اگر احتياج به قيم ندارند.پدر بزرگ گفت تا به تو بگويم ب

 تو هم چنين برداشتي داري درنگ نكن و اقدام كن! بيژن مظطرب و نگران پرسيد: 

 به همبن راحتي؟! فقط اقدام كنم؟! اخه با چي؟ با دست خالي؟ 

 فري كم حوصله دست بابال برد وعمويش را به سكوت دعوت كرد و گفت: 

من و منيزه و ثريا قرار گذاشته ايم كه به اتفاق شوهرانمان يك صندوق پس انداز خانوادگي درست  1الي نهدست خ

 كنيم و هر كدام از ما يكسان پولي براي اين صندوق در نظر بگيريم و حسابدار را هم پدر و عم قرار بدهيم قرار

و اين صندوق به منظور احتياج فوري و رفع نياز شده كه اگر تو هم تمايل داشته باشي در اين شراكت سهيم باشي 

ضروري است. ما در هر ماه مبلغي بر اين صندوق مي افزائيم و كسي كه طالب وام باشد از صندوق گرفته و عالوه بر 

قسط سهم هر ماه خود را با كمي افزايش به صندوق برمي گرداند تا وام به پايان برسد. مدت پرداخت هم محدود 

قت تعيين شده شخص وام گيرنده ملزم است كه بدهي خود را بپردازد تا نفر ديگري كه طالب وام است است و تا و

بتواند برداشت كند. اين صندوق خصوصي است و چون تازه مي خواهد شروع شود تعداد سهامدارانش فقط خود ما 

بودند دعوت مي كنيم و ان را توسعه هستيم. اگر كه ديديم موفق بود، از ديگر افراد فاميل هم كه راضي به مشاركت 

مي دهيم. و براي شروع هم تصميم گرفتيم به تو وام بدهيم و از تو شروع كنيم. حاال ديدي عموجان دستت خالي 

ماست ضمن اينكه هيچ كدام از ما منتي بر تو نداريم و تو از نيست! روزگاري تو بر ما را حمايت كردي و حاال نوبت 

 صندوق وام گرفته اي! چطور است؟ آيا كار ما را تائيد مي كني؟

 بيژن با صداي بلند خنديد و گفت:

مي توانم قسم بخورم كه اين فكر از مغز تو تراوش كرده و ديگران با تشو.يق تو راضي به ايجاد اين صندوق شده 

 بار ديگر سوالش را تكرار كرد و پرسيد:« من فقط پيشنهاد كردم و خوشبختانه ديگران پذيرفتند»باگفتن  اند! فري

 آيا قبول مي كني؟ بيؤن پرسيد:

 چه چيز را؟ وام يا پيشنهاد خواستگاري را؟ فري در حاليكه بلند مي شد گفت:

 فري را راهي كرد.« تلفن مي كنم بايد فكر كنم و فردا به تو» منظورم هر دو بود! و بيژن با گفتن

در مراسم شب سال بهنام، فتانه هم شركت كرده بود او كه در مراسم چهلم بهرام با مادرش امده بود و مثل افراد 

غريبه رفتار نموده بود با دعوت شدن به مراسم سال به تنهايي امده بود و ديگر خود را غريبه نمي ديد. او با مادر و 

اني و گرم رفتار مي كرد و در كارهاي اماده سازي مقدمات مجلس همپايه ديگران زحمت مي كشيد. فري بسيار خودم

وجود نوزاد پسر فري كه كودكي زيبا با موهاي مجعد بود همه را به اين اقرار كشاند كه فرزند فري بسيار شبيه بهرام 

هرام گذاشتند و اين انتخاب اسم اشك شادي پدربزرگش مي باشد. فري و فريد نام كودك را به ياد پدربزرگ نوزاد ب

و تحسر پدر و مادر را در آورد. او خيلي زود جايش را در قلبها براي خود باز كرد و بيش از همه منيژه و دكتر به او 
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عالقه مند شدند. فتانه به يتد همسر از دست رفته داد بر روي طال نام بهرام را حك كردند و با زنجيري ظريف به 

ودك انداخت و او را با محبت در آغوش فشرد. قطره اشكي كه از چشم فتانه چكيد مفاهيم بسياري در بر گردن ك

داشت كه انانكه شاهد چكيدن اشك بودند هركدام بر آن تعبيري گذاشتند. در اين مراسم پدر از خانواده اقاي 

احدي با زندگي ساده و بي پيرايه آنها واحدي هم دعوت بعمل اورده بود و نظرش اين بود كمه بهتر است خانواده و

 از نزديك روبه رو گردند تا اينكه به خطا راه اغراق در پيش نگيرند. پدر مي گفت:

اگر از اولين قدم با صداقت و راستي پيش برويم هرگز مه نرس خواهيم داشت و نه مجبور به دروغ گفتن خواهيم 

 فت:بود. پدر در مقابل نگاه متعجب بيژن ايستاد و گ

انها مهمان من هستند و من از انها رودربايستي ندارم و زندگي ام همين است كه هست. آنها اگر ترا اليق همسري 

دخترشان تشخيص بدهند زندگي ساده ما نمي تواند روي اين انتخاب تاثير منفي بگذارد. به جاي فكر و خياالت 

 شد.بيهوده حواست را جمع پذيرايي كن تا چيزي كم و كسر نبا

مادر در اعمكاق وجود سالخورده اش آرزو مي كرد كه خانواده واحدي تحت تاثير ظاهر زندگي نباشند و به بيژن به 

 علت نداشتن تمكن مالي جواب)نه(ندهند. شايد براي صدمين بار وبد كه مادر از فري و ثريا پرسيد:

و بي نقص است. هنگامي كه اقوام وارد شدند،  چيزي كم و كسر نيست؟ و انها جواب دادنه بودند كه همه چيز كامل

اتاق ها و حياط پر از مهمان شد. خانه عباس اقا را براي مراسم مردانه برگزيده بودند و خانمها در خانه خودشان 

پذيرايي مي شدند. با ورود ويولت و مادرش، جو خانه دگرگون شد و خانمهاي فاميل با ايما و اشاره از يكديگر 

انها كيستند و بعد از آنكه فهميدند خواهر و خواهر زاده دكتر قوامي هستند حس كنجكاويشان فروكش  پرسيدند كه

كرد و نجوا كنان بيخ گوش يكديگر گفتند كه خواهرزاده دكتر، دختر زيبايي است و لباس سياه برازنده قامتش مي 

ي مانده به خانه نقل مكان كردند و همگي به باشد، با پاين گرفتن مراسم وقتي خانه از مهمان خالي شد مردان به جا

گرد يكديگر در حياط نشستندوآقاي واحدي ان قدر از مصاحبت دو برادر لذت برده بود كه گذشت زمان را فراموش 

كرده بود و گاهي به عمد از سر تذكر همسرش مي گذشت. بيژن با مشاهده اثار رضايت در سيماي اقاي واحدي از 

شد و ارزو كرد كه حانم واحدي كمتر به گذشت وقت، دقت نشان دهد.وقتي باالخره ساعت درجه تشويشش كاسته 

جدايي فرا رسيد، منيژه و دكتر و فري و فريد هم امادگي شان را براي رفتن اعالم نمودند و گروه باقيمانده، مهمانان 

كه شب جمعه آينده مهمانش  را تا سر كوچه بدرقه كردند. به هنگام جدا شدن آقاي واحدي از آنها دعوت كرد

باشند و اين دعوت با خرسندي پذيرفته شد. به هنگام سوار شدن، وقتي ويولت سوار مي شد رو به بيژن كرد و با 

 تبسمي شيرين گفت:

مطمئن باشيد اين »من پيشنهاد مي كنم كه شما لباس تيره بپوشيد تا از اسيب احتمالي در امان باشيد!و بيژن با گفتن

با ويولت خداحافظي كرد. با اين اميدواري كه مورد قبول قرار گرفته قدم به كوچه نهاد.ثريا در « مي كنم!كار را 

كنارش راه مي رفت و مكالمه كوتاه آنان را شنيده بود و با گفتن اين كه ويولوت دل همه فاميل را ربوده و همه او را 

 پسنديدند به برادر در حسن انتخابش تبريك گفت.

از وجود طوبا خانم و آقا جالل زير خاك غنوده بود و انها نمي توانستند چون ديگران با تمام وجود خود را قسمتي 

خوشحال و شاد نشان دهند در پس چهره به ظاهر شادشان غم النه كرده بود و مادر با كشيدن آه هاي جانسوز اندوه 

 خود را بيرون مي ريخت. ثريا گفت:
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نمي كرديد كه بيژن ازدواج كند و شما خود براي او همسر انتخاب كنيد تا حسرتي كه  مادر مگر شما و پدر آرزو

بهرام بر دلتان گذاشت از بين برود، چي شذه حاال به جاي شادي كردن زانوي غم بغل گرفته ايد و گوئي كشتيهايتان 

 غرق شده؟ مادر اشك خود را با گوشه چادر پاك كرد و گفت:

فته باشم اما حاال نه! نه انكه براي سرانجام گرفتن بيژن خوشحال نيستم چرا خيلي هم نمي دانم، شايد روزي گ

خوشحالم اما جاي خالي بهرام محسوس تر از هميشه است و به هر گوشه كه نگاه مي كنم گوئي او نشسته است. 

التماس كرد كه با  ثريا!من و پدرت اشتباه كرديم و بهرام از غصه خوردن بيمار و عليل شده! اگر وقتي آمد و

ازدواجش با فتانه موافقت كنيم، اين كار را كرده بوديم و او جرات پيدا مي كرد كه با ما رفت و امد داشته باشد. 

اينهمه تنها و اينهمه بدبخت نبود. من همه شما را با تنگدستي بزرگ كردم و به ثمر رساندم و بيشتر از همه بهرام مزه 

من هنوز نگاه هاي التماس آميزش را كه از من مي خواست تا برايش كت نو بخرم تا فقر و تنگدستي را چشيد و 

پيش دوستانش خجالت زده نشود را به ياد دارم. آه، ثريا تو چه مي داني كه برادرت روزهاي سال را چگونه مي 

ه صبر موفق مي شود يا شمرد تا سال نو شود و چشمش چيزهاي نو را ببيند و باز هم دل نگران بود كه آيا با اين هم

نه! همه گناهان مرا نبايد به گردن او انداخت. اگر شايد رفاه داشت زود فريب مالدار شدن را نمي خورد و با 

سرنوشت خودش و فري و همگي ما بازي نمي كرد. من خودم را محاكمنه مي كنم نه بهرام را و از خود مي پرسم چرا 

تو نشان داد فكر چاره اي نيفتادي و دست روي دست گذاشتي. چرا مثل  وقتي ديدي زندگي روي نداري اش را به

خيلي از زنهاي ديگر آستين همت باال نزدي و كمك حال نشدي؟ چرا با اوردن بچه هاي ديگر، بار زندگي را سنگين 

الص شدن تر كردي ؟ و در اخر وقتي بهخودم نمي توانم جواب قانع كننده اي بدهم، زجر مي كشم و بعد هم براي خ

از عذاب وجدان گناه را بگردن پدرت، عمويت و جامعه مي اندازم! در صورتي كه فقط من و پدرت مقصريم و بهرام 

چوب جهل ما را خورد، چوب تعصبات مذهبي كه به غلط به ما باورانده بودند كه جاي زن گوشه صندوق خانه است و 

يم ما چنين چيزي نگفته و زن را تو سري خور و گوشه نشين افتاب و مهتاب نبايد رويش را ببيند. در صورتي كه د

نكرده. پدرت مرد خوبي است، اما علنا توانايي هايم را از من گرفت در صورتي كه من در زمان خودم قادر به خيلي از 

اما باور كارها بودم كه پدرت نگذاشت و دست و پايم را بست. حاال هم دارم گناه خود را به گردن ديگري مي اندازم! 

كن ان زمان اطاعت محض و كوركورانه نشانه نجابت بود و ايستادگي و ابراز عقيده كزدن نشانه بي حيايي! اما چه 

سود از بيان گذشته كه ديگر درد را دوا نمي كند، نه من جوان مي شوم و نه بهرام زنده مي شود! حق با توست كه 

رايم باقي مانده در راه سعادتمند شدن بيژن و شماها بكار گيرم تا بايد حاال جبران خطاهاي گذشته آن چه از قوا ب

اللقل شما طعم و مزه شيرين خوشبختي را بچشيد. مادر دست به گردن برده و گردنبند طاليش را از گردن باز كرد 

 و پيش روي ثريا گذاشت و گفت:

ما حاال نمي خواهمش. اين را ببر و بفروش تا مي داني كه اين يادگار مادرمه و تا امروز آني از خود دورش نكردم. ا

 يك قلم از مخارج بيژن را حل كند. ثريا اعتراض كنان گفت:

اما مادر مي دانيد كه اين گردنبند چقدر ارزش دارد؟ اگر پدر بفهمد كه شما آن را فروخته ايد روزگارتان را سياه مي 

 كند؟ بر لب مادر لبخندي تلخ نشست و گفت:

وئي ندارد كه بتواند روزگارم را سياه كند اما من بر خالف عقيده تو مي گويم نه تنها كه ناراحت نمي شود او ديگر نير

بلكه خوشحال هم مي شود چون از بار غم و غصه خودش هم كم مي شود. با حسن زاده برو او بهتر از تو مي تواند 

چون خودت كه به اخالقش واردي! اگر بفهمد  گردن بند را بفروشد! فقط مواظب باش بيژن چيزي از قضيه نفهمد.
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امكان ندارد بگذارد گردن بند بفروش برود. زود تر هم اين را در كيفت بگذار تا ديگران سر نرسيده اند. ثريا 

 هعمان طور كه مادر خواسته بود گردن بند را در كيف گذاشت و ضمن آن كه بلند مي شد پرسيد:

 بخرم كه سر عقد به ويولت بدهي؟ آيا مي خواهي برايت طالي مناسبي

 ثريا را روانه كرد.« نه خودم را فكرش را كرده ام»مادر با گفتن 

موعد مهماني فرا رسيده بود و همه در خانه اقا جالل جمع شده بودند تا به اتفاق هم راهي شوند. مهمانان بهترين 

اني ساده معمولي نيست. توجه همگي انها به بيژن لباس خود را پوشيده بودند و مي دانستند كه اين مهماني يك مهم

بود و هر كس براي انكه بيژن مقبول تر جلوه كند حرفي مي زد و اظهار نظري مي كرد دو برادر كالفه از رفت و آمد 

ديگران در حيط ايستاده بودندو به باال و پائين رفتن ديگران نگاه مي كردند. وقتي صبر پدر به پايان رسيد با خشمي 

 اشكار گفت:

 

اين دادماد اماده نشد؟ ديگران را واداشت به كار خود سرعت بخشند و دقايقي بعد اماده حركت شوند اخرين نفر كه 

حضورش در حياط عيان شد بيؤن بود. پدر با ديدن بيژن و اراستگي او خشم را فراموش كرد و لبخند كم رنگي بر 

 لب آورد و بسمت درب حياط به راه افتاد.

شب همگي پشت در خانه آقاي واحدي اجتكاع كرده بودند و ميان اينكه چه كسي بايد سبد گل را  8ر ساعت د

بدست بگيرد اختالف نظر داشتند. فري معتقد بود كه نبايد بيژن با گل وارد شود و منيزه اين عمل را با يك تير دو 

 نشان زدن مي دانست اين بار هم پدر با خشم فرياد كشيد:

نكنيد كه سبد را پرتاب كنم توي جوي،همه را به سكوت وادار كرد و سبد گل همان طور در دست ثريا بود به كاري 

همان شكل هم تقديم خانم واحدي شد. اپارتمان آقاي واحدي بسيار بزرگ و لوكس بود كه به محض ورود زيبايي و 

ه جز منيژه و دكتر تصورشان اين بود آنها در تجمل ان چشم همه را گرفت و تصورات ذهني آنها را بر هم زد. همه ب

سطحي كمي باالتر از خودشان قرار دارند و هيچ كس در اين مورد از منيژه پرسشي نكرده بود. وقتي همه در جايي 

گه تعارفشان شد نشستند با نگاه از يكديگر پرسيدند كه چه بايد بكنند؟ گوئي جواب سوال خود را پيش از مطرح 

د. در حركات همه نوعي اشفتگي ديده مي شد و خود را نامانوس با ان محيط حس مي كردند و باز شدن مي دانستن

هم منيژه و دكتر بودند كمه از اين قاعده مستثني بودند و خيلي عادي رفتار مي كردند و باز هم منيژه بود كه پس از 

رد آشپزخانه شود. در رفتار و كردار آقاي دقيقه اي نشستن به خود اجازه داد تا براي كمك به خواهر شوهر خود وا

واحدي كوچكترين تغييري مشهود نبود و او با همان برخورد گرم گذشته با انها روبه رو شده بود. به هنگام پذيرايي 

 چاي وقتي ويولت سيني چاي را مي گرداند به بيژن كه رسيد لبخند گرمي بر لب آورد و پرسيد:

 د؟ بيژن در حالي كه چهره اش سرخ مي شد توانست با زحمت بگويد:نترسيديد پيراهن سفيد پوشيدي

خيال داريد مرا بسوزانيد؟ و با دستي لرزان فنجان چاي را برداشت. خانم واحدي خيلي زود مهماني را از حالت سرد 

مانان خود را و كسالت بار خارج كرد و همچون شوهرش با رفتاري گرم و صميمانه خالء ايجاد شده را از بين برد و مه

 در محيطي دوستانه احساس كردند. بعد از صحبتهايي چند آقاب واحدي رو به دكتر كرد و پرسيد:

 رضا جان تو و منيژه خانم هنوز تصميم نگرفته ايد بچه اي بياوريد؟ دكتر با صدا خنديد و گفت:

 ثريا خنديد و گفت: هنوز از يكديگر سير نشده ايم و وقت هنوز داريم! خانم واحدي به روي فري و
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برادرم عقيده بخصوصي درباره بچه دارد. او مي گويد زن و شوهر تا زماني كه براي يكديگر تازگي دارند نبايد 

صاحب فرزند شوند اما همينكه ديدند ديگر دارد زندگي شان يكنواخت مي شود بايد بچه دار شوند تا زندگي تداوم 

 نگاه به چهره فريد دوخت و فريد گفت:« خود نظري استاين هم براي » پيدا كند. فري با گفتن

من به همسرم هنوز مثل روزهاي اول زندگي مان عالقه دارم اما با اينحال بچه هم داريم چون معتقدم تا جوان هستيم 

د و حوصله سروكله زدن با بچه را داريم مي توانيم خوب تربيتش كنيم بايد بچه دار شويم ضمن انكه از اختالف زيا

سن ميان پدر و فرزند خوشم نمي ايد و نظرم اين است كه هر چقدر اختالف كمتر باشد، كمتر اختالف ميان دو نسل 

 به وجود مي آيد. آقاي واحدي گفت:

 منهم با عقيده شما موافقم و رو به خانمش كرد و پرسيد:

ف كني؟ لحن شوخ آقاي واحدي امشب از شام خبري نيست؟ نكند مي خواهي به جاي شام به مهمانان بحث تعار

 موجب خنده همه شد و خانم واحدي با نگاهي به ساعت دستش گفت:

 تا چند دقيقه ديگر )رضا( مي رسد و هنوز دير نكرده! دكتر پرسيد:

رضا؟ رضا كيه؟ من فكر مي كردم كه تو فاميل تنها اسم من رضا است و بس؟! خانم واحدي خواست لب باز كند كه 

 تي كرد و گفت:شوهرش پيشدس

رضا داماد اينده ماست انشاءاهلل اگر خدا بخواهد! رنگ چهره همه پريد و ناباور به يكديگر نگاه كردند. بيش از همه 

 منيژه و دكتر دچار سردرگمي شدند و دكتر پرسيد:

 برسد و گفت: بمن نگفته بوديد كه خيال داريد ويولت را شوهر بدهيدو...اقاي واحدي نگذاشت حرف دكتر به پايان

بله حق با شماست و هنوز كسي ازاين قضيه خبر ندارد. من و پدر رضا سالهاست كه با يكديگر دوستيم و مثل برادر 

به يكديگر عالقه داريم و تصميم گرفتيم با پيوند ميان خودمان اين دوستي را محكمتر كنيم. رضا دانشگاه ديده است 

حاضر هم خدمت نظام را انجام مي دهد. در نشست دوستانه اي كه داشتيم و منهدس راه و ساختمان است و در حال 

قرار شد كه ما به ويولت جهيزيه ندهيم و رضا هم عروسي و مخارج عروسي را ندهد و پولش را رويهم بگذاريم و 

اشته براي اين دو جوان آپارتمان كوچك و نقلي خريداري كنيم خدمتتان كه عرض كردم پدر و مادر اگر تدبير د

باشند و اگر ميان دو خانواده تفاهم برقرار باشد مشكل از پاي جوان برداشته مي شود و از تشكيل خانواده دادن 

ديگر نمي ترسد!ما فكر كرديم كه عروسي و جشن يك شب است كه زود فراموش مي شود اما نداشتن خانه معضلي 

وق صاحبخانه و هر سال اثاث از اين خانه به ان خانه بردن است كه همچنان باقي مي ماند و فكر و خيال اجاره و نق و ن

ولشان نخواهد كرد.اين بود كه ديديم بهتر از هر چيز اين است كه اين دو خود صاحبخانه شوند! اقاي واحدي به 

 اينجاي سخن كه رسيد صداي زنگ برخاست و و يولت به طرف گوشي اف اف رفت.

شده كه هر چه بيشتر تالش مي كند تا خود را رهال سازد بيشتر در باتالق فرو بيزن احساس كرد كه در باتالقي اسير 

مي رود. در ان لحظه از همه بيزار بود و دوست نداشت نه در چشمي نگاه كند و نه پاي صحبتي بنشيند اگر دور از 

فانه مجبور بود بنشيند و جو شئون اجتماعي نبود ترجيح مي داد همان دم خانه را ترك كند و از انجا فرار كند. اما متاس

حاضر را تحمل كند. وقتي رضا با شاخه كل رزي وارد شد و ان را به ويولت هديه كرد بر خود لرزيد و تازه در ان 

لحظه بود كه دريافت خوابهاي طاليي اش جز كابوسي بيش نبوده است. مهمانان رضا را جواني ديدند شيك، اراسته و 

 محجوب كه ادب و متانت اش 
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موجب شد تا حب و بغضي كه ديگران در خفا نسبت به او حس ميكردند برطرف شود.با رسيدن رضا ويولت 

بيشترين وقت خود را صرف پذيرايي از او نمود و ساعتي بعد از شام ان دو به اتفاق دكتر در مبلي كه گرد تلويزيون 

عمو سرپا ايستاد و بابا هم از او تبعيت كرد و  چيده شده بود نشستند و از ديگران جدا ماندند.وقتي با اشاره بيژن

مهمان ها با ارزوي سعادت براي دو زوج جوان از خانه خارج شدند و همانطور كه آمده بودند در اتومبيل جاي گرفتند 

و به خانه برگشتند.بيژن دلش ميخواست كه همه از همانجا براه خود بروند و او را تنها بگذارند.دوست نداشت كه 

يك گردهم نشيني ديگر باشد و او كامالً اين اجازه را حق خود ميدانست كه بخواهد تنها باشد و در تنهايي فكر  شاهد

كند.وقتي وارد خانه شد بدون گفتگو راه باال را در پيش گرفت و بدون آن كه چراغ برافروزد در تاريكي تغيير لباس 

است او را تنها بگذارند و پيش از اين آزارش ندهند.چند ساعت داد.مهمانها با مشاهده حركت بيژن دريافتند كه بهتر 

از نيمه شب گذشته بود و بيژن پشت پنجره بسته ايستاده بود و هواي دم كرده اتاق را تنفس مي كرد.او حتي ميل و 

رغبتي به بازگشايي پنجره نداشت و همانطور كه عرق از پيشاني اش فرو مي چكيد به سكوت و تاريك شب خيره 

 مانده بود.

وقتي مادر صدايش زد كه صبحانه حاضر است او در بستر بيدار نشسته بود و حوصله هيچ كاري را نداشت.نه حوصله 

داشت برخيزد،نه حوصله داشت صبحانه بخورد و نه حتي حوصله رفتن به پايين را داشت.دلش ميخواست همانطور 

ر صداي مادر برخاست كه نهار اماده و سفره پهن است چرا بنشيند و حركتي نكند.با برخواست صداي مؤذن بار ديگ

بلند نميشوي؟بيژن به خود حركت داد و با خود فكر كرد كه نبايد بگذارد كه ديگران به حالش ترحم و دلسوزي 

به كنند،عاقالنه ترين راه اين است كه خود را به بي خيالي بزند و چنين وانمود كند كه هيچ اتفاقي رخ نداده و هيچ ضر

اي نخورده است.با اين انديشه بستر را جمع كرد و سوت زنان از پله ها سرازير شد و در مقابل چشمان مادر و بابا و 

عمو خندان سر سفره نشست.مادر به صورت او دقيق شد اما نتوانست درك كند كه اين خنده آيا حقيقي يا تصنعي 

ب اسيب نديده است دست به خوان دراز كرد.مادر تا شب است و با اين اميدواري كه براستي پسرش از واقعه ديش

مجبور شد سه بار راه خانه تا خانه عباس اقا را طي كند و به تلفن هايي كه از طرف فري وثريا و منيژه زده شده بود 

ا خنده پاسخ دهد.مادر براي هركدام از انها آنچه را كه از رفتار بيژن ديده بود تعريف كرد و در مقابل تعجب انها ب

 گفت:

فكر ميكنم كه بيژن از ته قلب ويولت را نمي خواست چون حتي كوچكترين اخم يا اعتراضي از خود نشان نداد.وبه 

كالم خدا شكرهركدام از انها گفته بود.هنوز قسمت بيژن از راه نرسيده! ماهي از ان شب گذشته بود اما بيژن هنوز 

تظاهر در مقابل دوست و آشنا و فاميل بود و ناگزير بود كه خود را احساس خستگي مي كرد و از اينكه مجبور به 

مدام پشت آن نگاه دارد بيشتر زجر مي كشيد و دلسوزي هاي ديگران را نوعي رياكاري مانند ان چه خود به آن عمل 

كار  مي كرد ميدانست و دلش مي خواست بنوعي از اين مخمصه رها شود و آسودگي گذشته را بدست اورد.در محيط

دو سه بار با نگين رو به ور شده بود و مثل يك همكار قديمي به او تبريك گفته و برايش آروزي سعادت كرده بود. 

اما شب ها و قتي به بستر مي رفت و نقاب از چهره مي گرفت به حال خود دل مي سوزاند و اينگونه خوار و تحقير 

م كم و به مرور زمان كينه اي از دختران بدل گرفت و شدن را حق خود نمي دانست.بدون آن كه متوجه باشد ك

 باخود قسم ياد كرد كه هرگز و هرگز به نداي قلبش گوش نكند و با دختري پيوند زناشويي نبندد.و به خود گفت:

من نمي خواهم كه هماي سعادت روي بامم بنشيند و خوشبختم كند.من به تمام عشق ها ودلبستگي ها مي خندم و به 

كجي مي كنم من به آنان كه با احساسم بازي كردند حالي ميكنم كه چقدر ضعيف و ناتوانند و اگر اراده كنم  ان دهن
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مي توانم به راحتي با روح و روانشان بازي كنم و آن را بازيچه قرار دهم.من شيطان را حرم دلم راه مي دهم و از آن 

 تبعيت ميكنم.

***** 

حوادث پيش آمده مورد حمله شديدترين حمالت عاطفي قرار داشت،او غرورش  البته بيژن باقتضاي سن و به جهت

شكسته بود!و خيال مي كرد ابهت مردانگي وم در بودنش، بدست زنان و جنس مخالف تحقير و تحميق شده و خود را 

 كه همواره با پاكي و صداقت زندگي كرده بود شايسته اينهمه اهانت نميديد!در وجودش غوغايي بود وصف

نشدني،عقل با احساس،خوبي با بدي،و نيكي با پليدي،در جنگ و جدال بودند و دلش با عقلش در قهر بود! ومانده بود 

 كه خود كدام بيژن را حمايت كند!؟واينرا زمان و اينده معلوم ميكرد.

 11فصل 

شن مي شود و مي ترسيم فري زنگ زد اداره و از عمو كمك خواست.او با گفتن دو تا از نور افكن ها خاموش و رو

اتصالي كند،مي ايي به ان نگاهي بكني از بيژن خواست تا بعد از تعطيلي اداره به مغازه برود و بيژن هم 

پذيرفت.هنگام ترك اداره نوايي همراهش بود و به اتفاق هم راهي مغازه شدند.رودابه بهرام كوچك را در آغوش 

به دهان كودك گذاشته بود و فري هم مشغول تزيين سبد كوچكي  داشت و روي صندلي نشسته بود و شيشه شير را

 از گلهاي خشك بود. با ورود آن دو فري دست از كار كشيد و با شادماني عمويش را در آغوش كشيد و گفت:

من هميشه برايت باعث دردسر بوده ام عمو جان.اما مي ترسم سيم جايي اتصالي كرده باشد و باعث آتش سوزي 

ود كه مزاحمت شدم.رودابه از روي صندلي بلند شد تا بيژن بنشيند اما او مانع شد و با گفتن ايستاده باشد شود اين ب

راحت تر است نگاهي دقيق به سقف ها كرد و سپس به وارسي نشون ها پرداخت و سپس وقتي علت را يافت با خنده 

 گفت:

 بعد گفت:فقط عيب از شل شدن المپ هاست و با دقت آنهارا سفت كرد و 

 حاال روشن كن!وفتي تمام نئون ها روشن شد و ديگر چشمك نزد فري صندلي خود را تعارف بيژن كرد و گفت:

بنشين خستگي در كن!بيژن به جاي نشستن بهرام را از رودابه گرفت و به صورت تپل و چشمان سياهش نگاه كرد و 

 گفت:

نواخت فري حرف بيژن را با گفتن اتفاقاً برعكس بچه صبوري بچه شيطاني به نظر مي رسد و بوسه اي بر گونه او 

 است و اذيت ندارد رد كرد.نوايي كودك را از بيژن گرفت و ضمن قربان صدقه رفتن فرزندش گفت:

 من بهرام را با خود مي برم تا استراحت كند و از بيژن پرسيد:

هستم و بعد مي روم توي مغازه كلي كار دارم!وقتي  بامن مي آيي؟بيژن دعوت او را رد كرد و افزود من هم دقيقه اي

 نوايي و كودك از مغازه خارج شدند فري گفت:

عمو تو هم هروقت كه به من مي رسي كار را بهانه مي كني تا زود تر فرار كني بعد از آن شب كذايي كمتر آفتابي مي 

د و حس كرد كه خون در صورتش دويد شوي و كسي ترا نمي بيند.بيژن منظور فري را از آن شب كذايي درك كر

 جواب فري را داد فري با امدن مشتري به او پرداخت و رودابه گفت:« واقعا سرم شلوغ است»اما با گفتن 

من اگر به جاي فري بودم مغازه را ول مي كردم و تنها به بچه ام مي چسبيدم.بهرام از صبح اينجاست و از هواي كافي 

 م كه يك لقمه كمتر اما راحتر!بيژن به عقيده او خنديد و گفت:بر خوردار نيست من معتقد
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همه اولش همين را مي گويند اما همينكه خرشان از پل گذشت بهانه گيري ها شروع مي شود. رودابه خنديد و به 

 تمسخر گفت:

و بار ديگر خنديد اين تجربه را از كجا كسب كرديد؟نكند پنهان از ديگران كاري صورت داده باشيد؟بيژن به طعنه ا

 و افزود:

من از تجربه ديگران نقل قول مي كنم و يقيين دارم همين است كه خدمتتان عرض كردم،اما اگر شما غير از اين عمل 

مي كنيد خوب حرف ديگري است و بايد ازمايش شويد تا نتيجه اش معلوم شود.گونه هاي رودابه سرخ شد و دنباله 

فتگو ادامه يابد و بيژن از مكنونات قلبي اش باخبر شود.او از اولين بار كه بيژن را سخن را نگرفت چه ترسيد اين گ

مالقات كرده بود در قلبش لرزشي احساس كرده و اورا مردي قابل اطمينان و خانواده دوست يافته بود.و در پنهان 

رسيم مي كرد و به وقتي تصويري از مرد آينده زندگي اش پيش چشم مجسم مي كرد،شكل و شمايل بيژن را ت

نقاشي خود مي خنديد.مي دانست محبتي كه نسبت به اين مرد در خود احساس مي كند يكسويه است و او هرگز 

حرف يا حركتي دال بر مهر انجام نداده و بر زبان نياورده است.وقتي مشتري با دست پر از مغازه خارج شد بيژن نيز 

زنگ تلفن به صدا در آمد و فري گوشي را برداشت.فريد بود كه اطالع داد بلند شد تا آنجا را ترك كند در همين اثنا 

 بهرام بي تابي مي كند و او نميداند كه براي آرام كردن بچه چه بايد بكند.فري گفت:

 االن حركت مي كنم و گوشي را گذاشت.

 با قطع تلفن فري رو به رودابه كرد و گفت:

فريد را درمانده كرده تو با من ميايي يا اينكه صبر مي كني؟ رودابه نگاهي به من بايد بروم بهرام بيتابي مي كند و 

 ساعت دستش كرد و گفت:

تازه اول فروش است نه من ميمانم و خودم به تنهايي بر ميگردم.فري و بيژن قصد خارج شدن داشتند كه دو جوان 

ا مگر آن دو زودتر خارج شوند اما آنها با وارد مغازه شدند حضور انها موجب شد تا هردو لحظه اي درنگ كنند ت

 دقت و تأني شروع به نگاه و بررسي كردند و فري كالفه اين پاو آن پاشد و در اخر رو به بيژن كرد و گفت:

 من بايد بروم.بيژن گفت:-

ت پيشخوان تو برو من مي مانم وبعد مي روم.فري از كمك بيژن قدر داني كرد و با عجله از مغازه خارج شد.بيژن پش

جايي كه صندلي فري قرار داشت رفت و به جاي او نشست .دقايقي بعد آن دو جوان با انتخاب دسته گلي از مغازه 

خارج شدند.رودابه پول را در دخل گذاشت و صندلي را پيش كشيد و روي ان نشست.صندلي رودابه مانع از آن بود 

بود كه نشست تا رودابه بلند شود اما گويي او خيال بلند شدن كه بيژن بتواند بلند شود و مغازه را ترك كند اين 

نداشت.با ورود مرد و زن مسني بدرون مغازه بارقه اميدي به درون قلب بيژن تابيده شد اما آن دو با نگاهي سطحي 

 پيش از آنكه رودابه بلند شود از مغازه خارج شدند.رودابه گفت:

كه قصد بستن داريم پشت هم وارد مي شوند.صحبت رودابه تمام نشده بود  از صبح تا حاال مگس مي پرانديم و حاال

كه دو دختر جوان وارد شدند و شروع به نگاه و پرسش كردند رودابه همانطور كه نشسته بود به سواالتشان پاسخ 

 داد.يكي از دختر ها بيژن را خطاب قرار داد و پرسيد:

 اينكه كار بازار است.بيژن لبخند زد و گفت:اين گلها را شما خودتان درست كرده ايد يا 

 كار خودمان است.همان دختر افزود:
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شما تيپ هنرمندان را هم داريد.من كمتر درمورد شغل آدمها اشتباه مي كنم و تا چشمم بر شما افتاد فهميدم كه اين 

گلي از گلهاي نيلوفر مغازه همه زيبايي محصول كار هنرمندانه شماست.بيژن تشكر كرد و آن دو دختر با خريد سبد 

 را ترك كردند.با خارج شدن آن دو بيژن و رودابه به قهقهه خنديدند و رودابه با اداي ان دختر گفت:

من تا شمارا ديدم فهميدم كه اينهمه زيبايي كار دست هنرمندانه شماست دختره دروغگو! او چشمش خود شما را 

 گرفته بود نه باصطالح كار شما!بيژن گفت:

منظور هرچه بود بنفع مغازه شما بود مگر غير از اين است؟حاضرم مغازه خودم را ببندم و با دستمزدي اندك برايتان 

كار كنم.اگر هم الزم ديديد به صورت مانكن پشت ويرتين مي ايستم و هردو دستم را مثل گلدان نگهميدارم و شما 

ل ان خانم تيپ هنرمندانه اي دارم پس همين تيپ باعث رونق هم دو تا از همين سبدها را كف دستم بگذاريد.اگر بقو

 فروش گلهاي بي رونق شما مي شود.لحن بيژن رودابه را به خنده وا داشت و گفت:

 در اين مورد با فري خانم به توافق برسيد اگر او موافقت كرد منهم حرفي ندارم!بيژن به ساعتش نگريست و گفت:

ازه را تعطيل كنم و از ترس مشتري خانه نشين شوم.خيلي ديرم شد!رودابه نشان داد براستي مجبورم همين روزها مغ

كه او خيال بستن فروشگاه را دارد و بيژن صبر كرد تا او فروشگاه را قفل كرد و بيژن كركره را پايين كشيد و باهم 

فرو برده با شتاب مي گريختند  از پاساژ خارج شدند.باد تند پاييزي شروع به وزيدن كرده بود و عابران سر در الك

 تا از گزند باد و خاك در امان بمانند. رودابه گفت:

هوا يكباره تغيير كرد و ممكن است باران هم بگيرد.براثر طوفاني كه آغاز شده بود چشم،چشم را نمي ديد و رودابه 

و متوجه پل آهنين كه روي جوي بدون آنكه بتواند قدمي جلوي پاي خود را ببيند با شتاب در كنار بيژن مي دويد 

بسته شده بود نشد و پاشنه كفشش در باريكه پل گير كرد و با صورت نقش زمين شد و صداي فريادش به هوا 

برخواست.بيژن به پشت سر كه نگاه كرد رودابه را ديد كه روي پل به زمين افتاده.با عجله خودرا به او رساند و از 

ود روي پا بايستد.بيژن مجبور بود بگويد به من تكيه كنيد و آرام راه بياييد رودابه زمين بلندش كرد.رودابه قادر نب

 قادر به راه رفتن نبود و هرگام كه به زور بر مي داشت فرياد آخش بلند مي شد.بيژن گفت:

تن تاكسي بهتر است برويم درمانگاه شايد پايتان اسيب جدي ديده باشد و به اعتراض رودابه توجه نكرد و براي گرف

عرض پياده رو را رها كرد و لب خيابان ايستاد.چند اتومبيل بي توجه گذشتند تا اينكه يكي از انها توقف كرد و بيژن 

با راننده صحبت كرد تا صبر كند مصدوم را سوار كند.در اتومبيل رودابه به عنان اشك از دست داده بود و آرام،آرام 

رش سهمگيني به گوش رسيد و به فاصله اي كوتاه باران سيل آسايي شروع گريه مي كرد.برقي از اسمان جهيد و غ

ببارش كرد.آنها به اولين درمانگاه سر راهشان كه رسيدند پياده شدند و بيژن با زحمت توانست رودابه را داخل 

اين فاصله  درمانگاه بكشاند.از پاي رودابه بالفاصله عكس برداري گرديده و تشخيص داده شد كه گچ گرفته شود.در

 بيژن با خانه فريد تماس گرفت و واقعه را بطور مختصر شرح داد و فريد گفت:

حركت نكنيد تا خودم را برسانم.با قطع تلفن كار گچ گيري پاي رودابه شروع شد و با پايان گيري آن فريد از راه 

 رسيد و اين بار بيژن بطور مفصل...

 گفت:واقعه را به طور مختصر شرح داد و فريد 

با قطع تلفن، كار گچ گيري پاي رودابه شروع شد و با پايان گچ گيري آن، فريد « حركت نكنيد تا خودم را برسانم.»

 از راه رسيد و اين بار بيژن بطور مفصل واقعه را شرح داد. فريد دست روي شانه بيژن گذاشت و گفت:
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نها آمد ناراحت شدم و با فروشگاه تماس گرفتم كه لطف كردي كه خواهرم را تنها نگذاشتي. من وقتي ديدم فري ت

رودابه بماند تا خودم بروم دنبالش كه ديدم گوشي را برنداشت و مطمئن شدم كه حركت كرده طرف خانه. اين 

فروشگاه هم كه دارد كم كم بالي جان و محفل آسايش ما مي شود. نه بهرام آرامش دارد و نه من غذا و استراحت! 

كنم تا خود فري خسته شود و دست بردارد! اين بار فريد، خواهر را كمك كرد تا يك پايي راه برود و  اما بايد تحمل

توي اين باران محال است كه »او را سوار اتومبيل كند. بيژن قصد كرد همان جا از آنها جدا شود كه فريد با گفتن 

و را تا سر كوچه رساند و بار ديگر تشكر كرد. بار ديگر بيژن را تسليم كرد و فريد ا« بگذارم بروي، مي رسانمت.

 رودابه با صدايي خسته گفت:

بيژن فاصله از سر كوچه « نمي دانم با چه زباني از شما تشكر كنم. لطفاً مرا به خاطر زحمتي كه به شما دادم ببخشيد!»

سر تا پايش آب باران مي چكيد.  تا خانه را دويد تا از گزند باران باران كمتر آسيب ببيند و هنگامي كه داخل شد از

بيژن آخر شب وقتي در بستر دراز كشيد به حماقت خود نفرين كرد و موقعيت هايي را كه مي توانست از آن به سود 

خود بهره برداري كند پيش خود مرور كرد و در آخر از اين كه راه گذشته را پيموده و هماني بوده كه در قبل از 

خود خشم گرفت و دندان برهم ساييد و به خود گفت؛ ديگر تكرار نمي شود و سعي كرد با ميثاق با شيطان بوده بر 

 طرح نقشه اي اولين قرباني را بدام اندارد.

صداي زنگ تلفن به گوش رسيد و رودابه با صداي بلند مادرش را فراخواند تا گوشي را بردارد اما زود بياد آورد كه 

. او از بستر بلند شد و لنگ لنگان گوشي را برداشت. صداي بيژن را زود شناخت مادر براي خريد از خانه خارج شده

 و حالش را پرسيد. بيژن گفت:

رودابه « نگران سالمتي تان بودم و مي خواستم براي احوالپرسي خدمت برسم اما بهتر ديدم كه اول تماس بگيرم.»

مي آمد به هيجان آمده بود. پس بي اختيار گفت:  صداي ضربان قلبش را مي شنيد و از اين كه بيژن براي عيادتش

منزل خودتان است، تشريف بياوريد. و بيژن با گفتن؛ مزاحم خواهم شد، تماس را قطع كرد. رودابه دچار آشفتگي 

شد و با نگاهي به اطراف وضع پايش را فراموش كرد و به جمع آوري ريخت و پاش هاي خانه پرداخت. در دل 

هرچه زودتر مادر از راه برسد و وسيله پذيرايي را آماده كند. در آينه نگاهي به خود انداخت و خداخدا مي كرد كه 

سپس كتري را براي فراهم شدن چاي روي گاز گذاشت و روشن كرد. در درون يخچال كمي ميوه وجود داشت كه 

كه مادر به خانه برگردد و  آن را شايسته پذيرايي مهمان نديد و با خشم در يخچال را بست و بارديگر آرزو كرد

سپس به انتظار مهمان نشست. از صداي زنگ خانه نفس در سينه اش حبس شد. مي دانست كه مادر كليد بهمراه 

دارد، پس آنكس كه پشت در بود حتماً بيژن بود. بلند شد و نگاهي ديگر در آينه به خود كرد و با برداشتن گوشي 

 گفت:

رودابه با دستي لرزان دكمه را فشرد و صداي بازشدن در، « عابدين زاده هستم!»گفت:  صداي بيژن را شنيد كه« بله؟»

در راهرو پيچيد و پس از آن صداي طنين پا روي پله آمد. رودابه در ورودي آپارتمان را گشود و سعي كرد بر خود 

د و او را به داخل شدن دعوت مسلط باشد و هيجان خود را مهار كند و با آوردن لبخندي برلب از مهمان استقبال كر

 كرد. بيژن ضمن وترد شدن پرسد: 

 «تنهاييد؟ چرا با اين پا حركت مي كنيد؟!»

، سوي آشپزخانه راه افتاد تا «مادر رفته خريد اما حاال ديگر برمي گردد»رودابه به او تعارف كرد بنشيند و با گفتن 

 چاي دم كند. بيژن گفت:
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« ن فقط آمدم حال شما را بپرسم و زياد مزاحمت ايجاد نمي كنم. لطفاً استراحت كنيد.لطفاً به خود زحمت ندهيد م»

 رودابه گفت: 

 «كاري نمي كنم، فقط چاي دم مي كنم و مي آيم خدمتتان!»

بيژن از رخسار گلگون رودابه در دلش احساس رضايت كرد و به اميد مؤفقيت نقشه اش دل خوش كرد و همان طور 

 اه مي گرداند گفت:كه به اطراف نگ

اگر فري بفهمد من آمدم احوالپرسي و به او چيزي نگفتم ام پوست از سرم مي كند. رودابه از آشپزخانه خارج شد و »

 روبرويش نشست و گفت:

 «اگر تا اين حد نگرانيد به مامان سفارش مي كنم كه نگويد شما آمده بوديد.»

 بيژن سر فرود آورد.

 «بكنيد ممنون ميشم. خوب حاال از حال خودتان بگوييد، ديگر كه درد نداريد؟بله اگر اين لطف را »

، بار ديگر بلند شد و به «نه، درد ندارم اما تا چهل روز مجبورم اين گچ را تحمل كنم»رودابه سر تكان داد و با گفتن 

 سوي آشپزخانه براه افتاد. بيزن به دنبالش روان شد و گفت:

و با اين حرف قوري را از دست رودابه گرفت « كنم، من نمي دانم چطوري بايد عذرخواهي كنماجازه بدهيد كمكتان »

 و در دو فنجان چاي ريخت و خيلي صميميانه گفت:

رودابه با صدا خنديد و زودتر از بيژن از آشپزخانه خارج شد و سرجايش « بفرماييد بنشينيد تا خدمتتان چاي بياورم.»

نجان مقابل او، يكي هم براي خود گذاشت و سپس قندان را برداشت و به رودابه تعارف نشست. بيژن با گذاشتن ف

كرد. او حالت ميزبان را به خود گرفته بود و رفتارش موجب تفريح رودابه شده بود. به هنگام نوشيدن چاي، بيژن 

ديد قادر به تكلم نيست. حس نگاه در ديده رودابه دوخت و خواست زبان به الفاظ شيرين و فريب دهنده باز كند كه 

كرد زبانش سنگين شده و در دهانش نمي چرخد. به زور آب دهانش را قورت داد و بعد سعي كرد لفظي بر زبان 

آورد. در همين هنگام صداي چرخش كليد آمد و لحظه اي بعد قامت مادر رودابه ظاهر شد. او با ديدن بيژن در خانه، 

به سالمش پاسخ داد و تعارفش كرد بنشيند. بيژن ديگر قصد ماندن نداشت و به اول يكه اي خورد و بعد با گرمي 

سختي توانست بگويد كه براي احوالپرسي خدمت رسيده و بايد برگردد. او همان طور كه با مادر صحبت مي كرد به 

از آمدن او از رودابه سوي در براه افتاد و مقابل در بار ديگر عذرخواهي كرد و از آنجا خارج شد. مادر با ناباوري 

 پرسيد:

 «آيا فقط آمده بود حال تو را بپرسد يا اينكه با فري هم كار داشت؟»

خودش گفت كه فقط به قصد احوالپرسي آمده و حتي از من خواست كه درمورد »رودابه روي سرخ كرد و گفت: 

 مادر گفت:« شود.آمدن امروزش به اينجا به فري و فريد حرفي نزنيم تا موجب گله گي و رنجش ن

حاال كه خودش اينطور خواسته، ما حرفي نمي زنيم! اما كارش كمي بنظرم عجيب امد و نمي دانم چرا اينقدر دستپاچه »

 «و نگران بود.

بيژن در خيابان بي هدف راه مي رفت و خود را محاكمه مي كرد و نظر ديگران را درمورد مالقاتش با رودابه را پيش 

آن كه سعي كرده بود كوچكترين نشاني دال بر محبتش به رودابه از خود برجاي نگذارد و حتي از  بيني مي كرد. با

خريدن شاخه اي گل ابا كرده بود مبادا بردن گل به نوعي ديگر تعبير شود اما بازهم مي دي كه خطا كرده و رفتنش 

 به خانه رودابه اشتباه بوده است. به خود گفت:
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رد كه آنها رازداري نتوانند و بگوش فريد و فري برسانند و آن وقت است كه توضيحي براي اين امكان هم وجود دا»

رفتن و اين مالقات ندارد، چه اگر بپرسند كه چرا فقط به تلفن كردن اكتفا نكرده اي و براي ديدن رفته اي چه جوابي 

 بازهم به خود گفت:« مي تواند بدهد؟

ه آجري را با لگد به جوي آب پرتاب كرد. آن قدر افكار گوناگون به مغزش و از خشم پار« اشتباه، پشت اشتباه»

هجوم آوردند كه ناچار شد همه را با بي قيدي از صفحه ذهن پاك كند و شانه باال بيندازد و به خود بگويد هرچه مي 

سرخ و ارغواني خواهد بشود و بسوي پارك كه مقابل رويش سبز شده بود روانه گرديد. پارك با برگ هاي زرد و 

خودي آراسته بود و بي خبر از عرياني، درختان پاييزي اش را به رخ عابران مي كشيد، صداي چند كالغ كه معلوم 

نبود بر كدام شاخه نشسته اند و آواز حزين خود را آغاز كرده بودند بگوش مي رسيد. جاده هاي باريك و نيمكت 

مي داد. او در خلوت و سكوت زير درخت لخت بيدي نشست و به  هاي خالي خبر از نيامدن مهمان به جشن پاييز

 آواز كالغان گوش سپرد و با خود گفت:

براي شادي دل عروس رنگين پوش، « هيهات كه عروس به اين زيبايي، عروسي اش سرد و سوت و كور است.»

ه دل نازك او را بشكند از مشتي برگ برداشت و به آسمان پاشيد و زيرلب لي لي، لي لي گفت و بعد خموش بي آنك

 پارك خارج شد.

در مغازه جنس تعميري را كه يك تلفن بود پيش روي كشيد و مشغول كار شد. ناگهان تلفن را رها كرد و سرش را 

 بين دو دست گرفت و آن را فشرد و 

ي؟ رنج تو با اين بانگ بر خود زد بيژن تو داري چكار مي كني؟ هيچ به فكر كاري كه مي كني و عاقبت آن بوده ا

كارها تمام نمي شود و رنجي فزونتر پيدا خواهي كرد. تا هنوز آلوده نشده اي و گمراه نگشته اي برگرد. و همه چيز 

را فراموش كن شيطان را از وجود خودت دور كن و اجازه نده وسوسه ات كند! تو سي و دو سال با خوشنامي زيسته 

ه كه آسان از دستت برود. به پدرت فكر كن و به آتشي كه دامن گير اي و اين خوشنامي آسان به دست نيامد

اطرافيانت مي شود. آيا از خودت بدت نمي آيد كه باعث سرافكندگي ديگران شوي؟ بيژن از روي تأسف سر تكان 

داد و مي خواست بگويد كه چنين نخواهد كرد اما ناگهان به ديوار مقابلش چشم دوخت و نگاهش بر ساعت خيره 

اند و به ياد آورد كه چقدر براي آمدن نگين انتظار كشيده و چگونه به ذره اي از مهر او خود را دلخوش كرده و بعد م

او بدون هيچ بهانه به او پشت كرده بود. به ياد آورد كه چگونه او خندان با صورتي بزك كرده مقابل رويش ايستاده 

ب تبريك او از ته دل متشكرم شنيده بود. به ياد آورد كه ويولت با و به نگاهي پرتفاخر به او نگريسته بود و در جوا

لبخندش او را اغوا كرده و شب را تا به صبح با رؤيايي از آينده ي شيرين سر كرده و او با زبان بي زباني مهرش را 

ته و به جواب آشكار كرده بدون آن كه اشاره كند كه آن چشم و آن لبهاي زيبا را قبالً بديده ي مرد ديگري دوخ

خواست ديگري )بله( گفته است. هردوي آنها دختراني فريبكار و دورو هستند كه بايد سزاي دروغگوئيشان را ببيند 

 تا گوشمالي شوند و ديگر رياكاري نكنند. با اين فكر خنده اي بلند سر داد و گفت:

 بله بايد تنبيه شوند و خودم نوع تنبيه را مشخص مي كنم!

به هنگام خواب وقتي در بستر نشست كاغذ و مدادي هم با خود به بستر آورده بود و شروع كرد تند و  آن شب بيژن

 تند نامه نوشتن. نامه را با نگين محبوبم شروع كرد و بعد چنين نوشت.
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مي دانم كه تو را علي رغم ميل باطني ات به عقد آن مرد در آوردند و تو هنوز مرا دوست داري و به عشق من 

فاداري بايد بداني كه من هم تو را دوست دارم و به تو وفادارم و براي بستن ميثاق دوباره مان تو را در مكان و

 هميشگي فردا مالقات خواهم كرد عزيزم دير نكن چون طاقت دوري ات را ندارم. 

ي برداشت و خواست بيژن نامه را خواند و با لبخند رضايت بخش آن را تا كرد و باالي سرش گذاشت و كاغذ ديگر

 بنويسد كه پشيمان شد و تصميم اش را عوض كرد و به خود گفت:

نبايد براي هر دو از يك شيوه استفاده كنم چون آن وقت مزه اش يكنواخت مي شود. بايد در مورد ويولت محتاط تر 

بايد در پيش بگيرد ديده بر  اقدام كنم تا كسي بويي نبرد. وقتي چراغ اتاق را خاموش كرد با اين فكر كه چه راهي را

 هم گذاشت و به خواب رفت اما در نيمه هاي شب از كابوسي 

كه ديده بود هراسان بيدار شد و در بستر نشست. بدنش از عرق خيس بود و دستهايش از ترس مي لرزيد. خواب 

گين دارد متن نامه را با صداي ديده بود كه در اداره است و با نگين و آقاي زماني و فريد گرد يك ميز نشسته اند و ن

بلند مي خواند و ضمن خواندن نگاه تحقير آميزش را گاهي به او و گاهي به نامه مي اندازد و بعد از خواندن آن را به 

صورتش پرتاب مي كند و زماني و فريد با او گالويز مي شوند و آنچه دشنام بر لبشان جاري مي شود نثار او مي كنند 

 با نواختن سيلي به گوش او مي گويد:و در آخر فريد 

 تف بر تو نامرد!

بيژن به خود آمد و نامه را از باالي سر خود برداشت و در مشت فشرد و از فشردن نامه نفسي آسوده كرد و دريافت 

كه خواب ديده و دچار كابوس شده. پارچ آب را برداشت و الجرعه سركشيد و سپس بار ديگر سر بر بالين گذاشت 

خواب از چشمش رميده بود. برق آسيمان اتاقش را روشن كرد و صداي ضربات باران بر شيشه بر اعصابش فشار  اما

 آورد و او براي رهايي سر درون بالش رو برد تا چشم نبيند و گوش نشنود.

تا از خواب  صبح بيژن رفته بود. وقتي مادر پاي پله ها صدايش زده و جوابي نشنيده بود مجبور شده بود باال برود

 سنگين بيدارش كند اما در كمال تعجب بستر را خالي يافته و هيچكس خروج او را نديده بود. پدر گفت:

 يعني چه كار او چه معني مي دهد؟ سابقه نداشته كه بيژن از اين كارها بكند؟ و عمو پرسيد:

 يعني ميگي فرار كرده؟ آخه چرا؟ براي چي؟

 تغير گفت:مادر خشمگين بپا خاست و با 

 شما هم چه حرفها مي زنيد، فرار يعني چه؟ مگر چه اتفاقي رخ داده كه بخواهد فرار كند؟!

 عمو از روي تأسف سر تكان داد و گفت:

واهلل چشممان از بهرام ترسيده و ... استغفراهلل. شايد كار واجبي داشته كه صبح زود قبل از طلوع سپيده از خانه بيرون 

 اقلي است من مطمئنم!زده! بيژن پسر ع

سعي كرد سر خودش را با كارهاي خانه گرم كند تا مردان  11مادر نگراني اش را براي خود حفظ كرد و تا ساعت 

هم با هم از خانه خارج شدند آن وقت بود كه چادر بر سر كرد و به در خانه ي عباس آقا رفت و اجازه گرفت تا تلفن 

رفت دسش مي لرزيد. چند بار مجبور شد قطع كند و دوباره بگيرد تا اينكه موفق كند. وقتي شماره شهرداري را مي گ

ديروز هم غيبت داشت و »شد و توانست با نوايي صحبت كند و از او بپرسد كه بيژن اداره آمده يا نه؟ نوايي با گفتن 

او را نگران كرده و براي آنكه دلشوره مادر را بيشتر كرد. از صداي ارتعاش مادر فهميد كه « هنوز هم بسركار نيامده

 دلجويي كرده باشد با خنده گفت:
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مادر هنوز دير نكرده و ممكن است پيداش شود شما نگران نباشيد به محض اين كه آمد مي گويم تماس بگيرد. جان 

المه اش تمام حاج آقا نگران نباشيد. مادر با گفتن اينكه من منتظر تلفن مي مانم تماس را قطع كرد نوايي زماني كه مك

شد با فري تماس گرفت و از او جوياي خبري از بيژن شد و چون او هم اظهار بي اطالعي كرد قرار شد كه اگر 

شايد »سراغي از او يافتند بيكديگر اطالع بدهند. در ساعتي ثريا و منيژه هم آگاه شدند و آقاي حسين زاده با گفتن 

 اميد اندكي به ثريا داد.« رفته باغ

روي نيمكت پارك نشسته بود و به ظاهر روزنامه ظهر را مطالعه ميكرد.در سرش هياهوي غريبي كه از شب بيژن 

گذشته پيچيده بود آرامش نگذاشته بود.يك خط سياه درشت در يكي از ستونها را توانست بخواند)قهرمان بوكس( 

يكرد،بلند شد تا در پارك قدم او در همان حال آرزو كرد كهاي كاش يك كيسه بوكس داشت و با آن تمرين م

بزند.هنوز چند گامي پيش نرفته بود كه يك دست قوي او را محكم كشيد و به زمين انداخت بيژن نالهاي سر داد و 

همان تور كه افتاده بود متوجج دو جوان شد كه يكي از آنها قوي بنيه آمد و ديگري چون خود او ضعيف بود.آن كه 

لفت فرمان داد كه هر چه روي جيب داري بريز بيرون.بيژن خاست حرف بزند كه جثهاي قوي داشت با صدايي گ

 همان جوان لگدي نثار پهلويش كرد و گفت:

حرف نزن و زود باش.آن كه ضعيف تر بود پشت يقه ا ش را گرفت تا بتواند بايستد و دست در جيب شلوار كند و 

 ن كه قوي بنيه بود با تمسخر گفت:خود او جيبهاي كت را گشت.با ديدن مقدار كمي اسكناس،آ

آقا رو باش از ما مفلس تره!زود باش ساعت دستت رو باز كن.بيژن نشان دادك ميخواهد ساعت را از دستش باز 

كند دست را باال آورد و با آرنجش به سينه جوان ضعيف ضربه زدو سپس به طرف ديگري يورش برد و در همان 

روي زمين افتاده بود بلند شد و پا به فرار گذاشت اما ديگري زير ضربات  حال با صداي بلند كمك خاست،آن كه

مشت پياپي بيژن قدرت حركت نداشت،آنقدر مشت كوبيده بود كه مشتش درد گرفته بود.وقتي با فشار دستي 

محكم به پا خاست از ديدن صورت غرق به خون حالش منقلب شد و پشت شمشادها استفراغ كرد.جوان ناله ميكرد 

و قادرب بلند شدن نبود.دو نگهبان پارك كه از صداي فرياد بيژن به ياري آمده بودند جوان الغر را هنگام فرار 

گرفته و با خود به همراه آورده بودند.بيژن با فحش و فرياد ميخاست بر ديگر به مصدوم حمله ببرد كه نگهبان پارك 

ان راه رفتن داد.پيرمردي عصا زنان از راه رسيد و به منظره مانع شد و به سختي مصدوم را از زمين بلند كرد و فرم

 نگاه كرد و متوجه درگيري شد و پرسيد:

 چكار كرده بود؟بيژن كه گويي با خود سخن ميگفت،گفت:

 روز روشن و دزدي؟پيرمرد از روي تأسف سر تكان داد و گفت: 

وب نديدم شايد اينها همانها باشند!در اتاقك يك ماه پيش مرا هم غارت كردند اما شب بود و من صورتشان را خ

نگهبان همه جمع شده بودند.خون از بيني جوان هنوز جاري بود و ضمن آنكه تند و تند پاك ميكرد لب به التماس 

گشوده بود و از بيژن ميخواست كه آنها را رها كند و بگذارد كه بروند.بيژن آرام شده بود و ديگر در سرش هياهو 

 شد و با نگاهي كه به سر و وضع خود انداخت در اتاق نگهبانن را باز كرد و به نگهبان گفت:نداشت.بلند 

من شكايتي ندارم خودتان ميدانيد با اين دو نفر،و از آنجا خارج شد.وقتي به اداره رسيد كارمندان براي صرف غذا به 

ر گوشهاي كه تنها نشسته بود يافت.نوايي با غذا خوري رفته بودند.او هم مستقيم از پلهها پائين رفت و نوايي را د

ديدن بيژن دست از غذا كشيد و بلند شد به طرف او رفت و همانطور كه دست بيژن را در دست داشت خيره به 

 چهره او نگاه كرد و پرسيد:
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ان معلوم هست تو كجائي؟چرا سر و وضع ا ت اشيفته است؟كجا بودي؟بيژن خود را روي صندلي رها كرد و در هم

 حال كه براي خود در ليوان آب ميريخت گفت:

 جريانش مفصل است.نوايي بار ديگر بلند شد و گفت:

حرف نزن تا من برايت غذا بياورم.اين را گفت و رفت.دقايقي بعد با سيني غذا برگشت و آن را جلوي بيژن گذاشت 

 و گفت:

تعريف كرد اما از اينكه چرا به جاي آمدن به اداره هم غذا ميخوريم هم برايم تعريف كن!بيژن اتفاق توي پارك را 

به پارك رفته است را بازگو نكرد و نوايي هم در اين مرد كنجكاوي نكرد و با اين انديشه كه صبح زود خارج شدن 

بيژن از خانه و رفتن به پارك را فقط دليل هوا خوري و يا ورزش صبحگاهي دانست.وقتي تعريف بيژن به پايان رسيد 

 :گفت

 خانم بزرگ تماس گرفت و نگران بود و بعد با خنده ازيفه كرد:

قومي دبدر دنبالت ميگردند و جنابعالي در پارك تمرين كشتي و بوكس ميكردي.تو اين دو روزه خدا ميداند كه 

 چطوري كارت را سر هم كردم تا رئيس متوجه غيبتت نشود.حاال هم برنگرد چون دارد چون دارد زير چشمي ما را

ميپايد.من همين ساعت پيش بهش گفتم كه تو رفتهاي پائين و قسمت وصول عوارض هستي.اگراز تو هم پرسيد 

همين را بگو!كه خوشبختانه آقاي رئيس چيزي نپرسيد و آندو آسوده غذا خوري را ترك كردند.در ساعتهاي 

باشد و بخواهد علت را جويا شود،اما نوايي  باقيمانده بيژن منتظر بود كه نوايي اشارهاي به رفتن او به خانهشان داشته

هيچ اشارهاي نكرد و بيژن با اين اطمينان كه رودابه و مادرش راز داري كرده اند خيال آسوده كرد.بيژن وقتي پشت 

ميز كارش نشست شماره تلفن خانه عباس آقا را گرفت و از خانم عباس آقا خواهش كرد كه فقط به مادرش بگويد 

كجائي آقاي مهندس مادرتان خيلي نگران "صر بر ميگردد و به سوال خانم عباس آقا كه پرسيده بوداداره است و ع

 فقط گفته بود:"شماست

اداره هستم!هنگام ترك اداره و به محض خداحافظي از نوايي گفته بود به همه سالم برسانيد و از او جدا شده 

ا پياده طي كند و از آفتاب كمرنگ پائيزي كه نه ميسوزاند بود.حس ميكرد آسوده و سبك است و ميتواند تمام راه ر

و نه كالفه ميكرد لذت ببرد.دوست داشت به چيزهاي خوب فكر كند و مثل بچههاي تازه از مدرسه مرخص شده 

بدود و هياهو كند.پشت مغازه اسباب بازي فروشي ايستاد و به ماشينهاي كوچك و بزرگ كوكي و باري نگاه كرد و 

كه يكي از آنها را براي بهرام بخرد.و همان طور كه دنبال رنگ زيبا ميگشت يادش افتاد كه بهرام يك روز هوس كرد 

با يك كاميون پالستيكي از درخانه وارد شده بود و او را صدا كرده و گفته بود ديگرنبينم از بچهها اسباب بازي گدايي 

م روز باقيمانده را توي حياط كاميون را راه برده بود و حتي كني اين را بگير مال خود توست اما خرابش نكن و او تما

بار هم حمل كرده بود.ثريا نخ قيطاني را چند تاب داده و به كاميون بسته بود و سر ديگر را به چوب كبريتي گره زده 

سوار كاميون و به دستش داده بود تا بتواند كاميون را هدايت كند و او با كاميون برگهاي ريخته شده در حياط را 

 كرده و در سطل زباله تخليه كرده بود.و از خود پرسيد:

راستي كاميون را چه كرده؟وارد فروشگاه شد و قيمت يك كاميون را پرسيد و بعد بدون خريد از فروشگاه خارج شد 

 و به راهش ادامه داد. 

 درآورد،عمو پرسيد: وارد مغازه كه شد پدر و عمو را چشم به راه خود ديد.سالم كرد و كت از تن

 حالت خوب است عمو جان؟بيژن سر خود را گرداند و به صورت عمو زل زد و گفت:
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خوبم عمو،آنقدر خوب كه ميتوانم همين امشب تمام كارها را تمام كنم!پدرنفس آسودهاي كشيد و عمو با گفتن 

ا ايستاد و با يك دست لنگه در را نگاه رضايت به ديده برادر دوخت و به رويش لبخند زد،پدرسرپ "الهي شكرت "

 باز كرد و با دست ديگرش كه تسبيح در آن بود به بيژن اشاره كرد:

نميخواد خودت را خسته كني مثل هر شب برگرد خانه تا مادرت را دق مرگ نكرده اي.پدر اين را گفت و در مغازه 

داندن تسبيح همان طور كه نگاه به را پشت سرش بست و رفت.عمو پايش را روي پاي ديگرش انداخت و ضمن گر

 خيابان دوخته بود گفت:

آدم مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسد.امروز صبح وقتي بي سر و صدا از خانه رفتي بيرون قلبمان از جا كنده 

ا شد و فكرهاي ناجور كرديم.بيچاره مادرت به همه زنگ زد و از تو سراغ گرفت.اي كاش به او ميگفتي كه كج

 ميروي و اين همه اسباب نگراني فراهم نميكردي!

 بيژن همان طور كه تلفن نيمه كاره را تعمير ميكرد گفت:

هوس كردم تو هواي پاك صبحگاهي قدم بزنم و بعد پياده راهي اداره شوم.از بس به اين صندلي لعنتي چسبيده ام 

سوء استفاده كردند و خواستند لختم كنندكه موفق  شكم آورده ام!هوا لطيف و خوب بود اما دو نفر از خلوتي پارك

نشدند.بيژن به چشم از تعجب شد باز شده عمو خنديد و ادامه داد:شكر خدا بخير گذشت و هيچ غلطي نتوانستند 

بكنند يكي از آن ها را به قدري زدم كه صورتش خونين و مالين شد. و آن يكي از ترس فرار كردكه دو تا نگهبان 

ش كردند.اگر اداره نداشتم ولشان نميكردم كه بروند.اما من رضايت دادم و ديگر نميدانم نگهبانان با پارك دستگير

آن ها چه كردند.عمو پرسيد:پولهايت،پولهايت را دزديدند؟بيژن با صدا خنديد و گفت:من از دزد ها مفلس تر بودم 

يند بي پولي بد است، بفرما اينهم عمو باور كن!صداي خنده بلند عمودر مغازه پيچيد و گفت:آنوقت ميگو

حسنش!بيژن گفت:آنها هم آدمهاي بيچاره اي بودند كه به كاهدان زدند و نصيبي نبردند از اينكه يكي از آنها را به 

قصد كشت كتك زدم پشيمانم!اما در وجودش حس رضايت برانگيخته شده بود و اين دعوا موجب شده بود تا خالي و 

كتك كاري دوران بچگي را به ياد آوردودر دلش سرخوش جوشيد،ولي حاال به سني  سبك شود.بيژن دعواها و

 رسيده بود كه ديگرنميشد بازي و كتك كاري را به آن نسبت داد.

عجيبترين و داغ ترين خبري كه دهان به دهان گشت و به گوش همه رسيد.خبر حاملگي منيژه در سن چهل سالگي 

د كه مثل بمبي صدا كرد ونقل صحبت تمام فاميل شد.هر كس كه به هر كس ميرسيد بود.اين خبر آنقدر ناباورانه بو

اولين سخنش اين بود آيا شنيدي كه منيژه باردار شده؟ و ديگري اگر شنيده بود كه كه ناباوري خود را عنوان ميكرد 

عالئم بارداري موج ويا متعجب از اين خبر ميپرسيد؟راست ميگي يا داري شوخي ميكني؟اما كم كم با ظاهر شدن 

شايعه ها فروكش كرد و اين خبر از هيجان افتاد.اما براي منيژه و قوامي هيجان و داغي خبر همچنان برقرار بود و هر 

روز كه ميگذشت بر التهاب وجودشان افزوده ميشد.منيژه تحت كنترل شديد و مراقبت ويژه قرار داشت حاملگي 

د كه مي بايست تحمل كند و اين تحمل قواي جسماني اش را تحليل مي برد. او براي او در آن سن توام با دردهايي بو

هفت ماه تمام وجود نوزاد را تحمل كرد و در شبي درد امانش را بريد و مجبور شد در بيمارستان بستري شود.صبح 

ستگاه آن شب منيژه پس از يك عمل جراحي دختري ريز و كوچك به دنيا آورد كه براي مراقبت بيشتر در د

نگهداري شد.تولد نوزاد هفت ماهه هم خبر مسرت بخشي بود و هم نگراني بهمراه داشت.چرا كه مراقبت از اين 

كودك كوچك عجول مراقبتي خاص ميطلبيد كه منيژه فاقد تجربه و كارايي الزم بود.طوبا خانم مراقبت از منيژه و 

تر برخيزد و خود كودكش را نگهداري كند با نبيود طوبا خانم نوزاد را به عهده گرفت تا زماني كه منيژه بتواند از بس
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در خانه وضعي بحراني بوجود آمد.دو برادر بنوبت عهده دار امور خانه شدند و هر شب بر سر شوري و بي نمكي غذا 

طوبا  بحث و گفتگو بود.آقا جليل غذا را شور و آقا جالل بي نمك مي كرد.پانزده روز از تولد)كيميا( گذشته بود و

خانم هنوز در خانه دكتر مراقب كيمياي كوچك بود و ضمن نگهداري از او تعليمات نگهداري از كودك را هم به 

منيژه مي آموخت.منيژه به هنگام تعويض كودك دستش آشكارا مي لرزيد و ميترسيد دست به بدن نحيف و ريز 

تي باالخره طوبا خانم موفق شد ترس منيژه را از بين كيميا بزند و ترجيح ميداد بيشتر بيننده باشد تا عمل كننده.وق

ببرد و او اولين شستشوي كودك را با موفقيت انجام داد از شادي اشك از ديده فرو ريخت و پياپي صورت زن عموي 

 مهربانش را بوسيد و از اون بخاطر زحماتش تشكر كرد.

براي زودتر رشد نمودن كيميا اظهار عقيده كرده دوستان و فاميل همه براي ديدن نوزاد آمده بودند. و هر كسي 

بود.اما طوبا خانم با گفتن هر چه دكتر بگويد همان كار را بكن فكر منيژه را از توصيه هاي ديگران پاك كرد و به او 

آرامش بخشيد.آخرين شبي كه طوبا خانم در منزل دكتر مهمان بود،بيژن باتفاق عمو و پدرش براي بازگرداندن مادر 

زم شده بود.وقتي مادر قنداق نوزاد را در دستش گذاشت.بيژن از كوچكي او اول هراسيد بغل بگيرد اما خنده مادر عا

به او اطمينان داد كه خطري متوجه نوزاد نخواهد بود.بيژن در صورت ريز كيميا دو چشم درشت ديد كه به او زل زده 

 كرد به خود گفت: بودند.اول از اين نگاه ترسيد اما وقتي بار ديگر نگاه

تنها چيزي كه در اين صورت كوچك طبيعي است همين چشمان است.دكتر قوامي با مژده اين كه دخترش به زودي 

صاحب پرستار ميشود به همه اطمينان داد كه وجود پرستار ميتواند هم براي منيژه مفيد واقع شود و هم كيميا،طوبا 

بلند شد تا خود را براي رفتن به خانه آماده كندو ضمن "ن نخواهم بودديگر خيالم راحت شد و نگرا"خانم با گفتم 

رفتن كيميا را در آغوش گرفت تا در گهواره اش بخواباند.منيژه بهمراه او بود و به دستوراتي كه طوبا خانم صادر 

ستار بپايان ميكرد خوب گوش ميكرد و به خود اميدواري ميداد كه اين اقدامات كوتاه زمان بوده و با رسيدن پر

 خواهد دسيد.طوبا خانم به محض داخل شدن به خانه به لحني اعتراض آميز پرسيد:

اين چه وضع خانه و زندگي است مگر قوم مغول حمله كرده؟چرا همه چيز ريخته واريخته است؟مردان بهم نگاه 

كرده ايم دستي كه نمك نداشته  ما را بكو كه فكر ميكرديم خانه را براي ورود تو مرتب "كردن و آقا جالل با گفتن

 وبيژن براي دفاع از خود گفت: "باشد همين است،

 

 

من به بابا گفتم كه جاي چيزي را تغيير ندهيد اما گوش نكردند و به نگاه غضب آلود پدرش خنديد و راه اتاق باال را 

او بود كه نه پدر و نه عمو حال باال  در پيش گرفت،تنها جايي كه تغيير نكرده بود و دچار تحول نشده بود همان اتاق

رفتن از پله را در خود نمي ديدند.اما دو اتاق ديگر فاقد فرش و قاليچه بود و همان روز صبح به حياط آورده شده و 

شسته شده بودند.ميز سماور در گوشه ديگر اتاق گذاشته شده بود و به جاي فرش پتويي از عهد دوره سربازي پدر 

ده بود دو قاب عكس هم از ديوار كنده شده بود و به جاي ميز سماور به ديوار تكيه داده شده اتاق را فرش كر

 بود.آقا جالل گفت: 

داداشم امروز فرشها را شست و من به ديوار آب پنبه زدم تا رنگ ديوارها تميز شود بدكاري كرديم؟طوبا خانم 

 داد و با لحني نه چندان خشنود گفت: خسته به تنها بالشي كه به جاي پشتي گذاشته شده بود لم 

 دستتان درد نكند و خسته نباشيد.عمو از اين سخن زن برادر سود جست و گفت: 
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تمام زحمات منيژه و بچه روي شانه شما بود و ما هم خواستيم از كارتان كم كنيم و وقتي برميگرديد خانه را تميز و 

 د و با خود فكر كرد: شسته رفته ببينيد.طوبا خانم بار ديگر تشكر كر

 كاشكي پتو ها را هم شسته بودند! 

حال بيژن براي رفتن به جشن ختنه سوران بهرام چندان مساعد نبود و اگر بود او اينطور وانمود كرده بود كه حالش 

 خوب نيست و از رفتن سر باز مي زد. 

داشت در اين جشن با رودابه و  هيچكس جز خودش نميدانست چرا نميخواهد در اين جشن شركت كند.اويقين

مادرش روبرو ميشود و نميتواند در چشم آنها نگاه كند همه آماده رفتن بودند و مادر بازداشت دور خود ميچرخيد و 

پي چيزي ميگشت.وقتي باالخره بانگ خشم آلود پدر به هوا رفت او دست از گشتن برداشت و با نگاهي التماس آميز 

 رو به بيژن كرد و گفت: 

مادر اگر ديدي كه بهتر شدي حتما بيا تو كه به اخالق فري واردي و مي داني كه به تو چقدر عالقه دارد.او حاضر است 

هيچكدام ما حضور نداشته باشيم اما تو باشي حاال هم اگر بگويم خيال آمدن نداري ميدانم كه بغ ميكند و از جشن 

 اه كند گفت: پسرش چيزي نميفهمد!بيژن براي اينكه سخن را كوت

باشد مادر كمي استراحت ميكنم اگر ديدم سردردم بهتر شد حركت ميكنم و مي آيم شما برويد و نگران من 

 نباشيد!وقتي در را پشت سر خود بست با صدا گفت: 

فري هم با اين جشن ختنه سورانش!هوس كرد دوش بگيرد و اصالح كند و كمي به خودش برسد شايد سردردش 

از وقتي مغازه بود و داشت ضبط صوت ثريا را درست ميكرد توي شقيقه اش درد احساس كرده بود اما آرام بگيرد.

اين درد آنقدر شديد نبود كه نتواند به مهماني حاضر شود.به زرنگي خود خنديد و قدم در حمام گذاشت.زير دوش 

فتاده و قادر به كنترل خود آب گرم ايستاده بود و از گرمي آب لذت مي برد. كه حس كرد سرش به دوران ا

نيست.چشمانش را بست و بازحمت شير دوش را بست و كورمال كورمال حوله را يافت و بدور پيچيد و در حمام را 

باز كرد اما هنوز بدرستي از حمام خارج نشده بود كه نقش زمين شد و ديگر چيزي نفهميد.وقتي بهوش آمد خانه در 

سختي از جاي بلند شد يخ كرده بود و بدنش ميلرزيد با ناتواني توانست لباس تاريكي و سكوت فرو رفته بود.به 

بپوشد و خود را در پتو بپيچد تا كمتر احساس سرما كند.همانطور كه چشم بر هم گذاشته بود به ياد بهرام افتاد كه 

 گفته بود سرگيجه داشته و آن را جدي نگرفته و از خود پرسيد: 

تصور آن حس كرد كه يكباره يخ كرد و دندانهايش بهم خورد.غلبه كردن بر ترس تا  من هم مثل بهرام شدم؟با

هنگامي كه صداي همهمه در پايين و در حياط شنيد ممكن نشد اما حضور و دلگرمي اين كه تنها نيست موجب شد تا 

 به فكر خود بخندد.اما در گوشه مغزش هنوز موج خفيفي از ترس در حال ارتعاش بود. 

ن شب بيژن لبريز از نشاط از خواب برخاست،لباس پوشيد و با عجله صبحانه خورد و خانه را به مقصد اداره صبح آ

ترك كرد.در خيابان به هر كس و هر چيز مشتاقانه نگاه مي كرد و گويي حرصي سيري ناپذير براي ديدن،براي لذت 

وشه مغزش دهن كجي كند.ميدانست جوان بردن يافته بود دوست داشت بخندد و بخنداند و به آن ترس موهوم گ

است و وجودش لبريز از شور و حرارت جواني است،ميدانست كه هيچ چيز نميتواند او را از رفتن و حركت بازبدارد 

و ميدانست نااميدي پرتگاهي است براي سقوط و فنا شدن از صداي بوق اتومبيلها، از هياهو و ازدحام مردم كه نشانه 

 لذت برد و هنگامي كه قدم به اتلق كارش گذاشت حيني  تحرك و زندگي بود
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كه كيفش را روي ميزش ميگذاشت با صداي بلند به فريد سالم و صبح بخير گفت و نگاه بهت زده فريد را متوجه 

 خود كرد.فريد با ديدن چهره بشاش و خندان بيژن پرسيد: 

بود كه عادت فريد را در نشستن روي لبه ميز انجام  چيه اول صبحي پول پيدا كردي؟يا ترفيع گرفتي؟اين بار بيژن

هيچكدام،فقط امروز صبح حس كردم كه بودن،تنفس كردن،راه رفتن چيزهايي كه زياد به حساب نمي "داد و با گفتن

 به پوزخند فريد سرتكان داد و گفت:"آيند و جدي گرفته نميشوند چقدر خوب و با ارزش هستند

امروز صبح هيچوقت دقت نكرده بودم كه و.قتي ميتوانم راه بروم چه قدر خوب باور كن جدي ميگم تا همين 

است،وقتي ميتوانم نفس كوتاه و بلند بكشم چه خوب است وقتي قادرم اراده كنم چه خوب است و ...فريد خنده كنان 

 گفت: 

 و نعمت سالمتي چه خوب است،بيژن در تاييد حرف او سر فرود آورد و ادامه داد: 

!نميدانم منظورم را درك ميكني؟خوشحالم كه هستم و خوشحالم كه االن روبرويت نشسته ام ممكن است بودن

 ساعتي ديگر چشم از جهان فرو ببندم و ديگر...فريد با آوايي خشمگين گفت: 

 لطفا خفه شو،بيژن بلند شد و همان طور كه به سوي ميز خود ميرفت گفت: 

 برم دوست عزيز! ميخواهم تا هستم از بودنم لذت ب

مادر از ريخت و پاش هاي بيژن سر در نمي آورد و نميفهميد كه ولخرجي كردنش براي چيست؟او براي پنجشنبه 

همان هفته كلي مهمان دعوت كرده بود.خانواده فري و فريد،ثريا و حسن زاده،منيژه و دكتر،فتانه از شمال،خانواده 

مهمان كه با خودشان بيست و چهار نفر مي  01ه رويهمرفته دايي صادق از كرج،دايي شعبان از شهر ري ك

شدند.مادر هر چه به مغزش هجوم آورد كه علت را پيدا كند شايد خيالش آسوده شود ممكن نشد.نه تولد بيژن بود 

من سر از كارهاي اين پسر در  "و نه اتفاق خاصي روي داده بود.عمو جليل كارش را تاييد كرده بود و پدر با گفتن

 نه تاييد كرده بودو نه آن را رد كرده بود.فري از فريد پرسيد:  "نمي آورم

راستش را بگو تو اداره چه خبرهايي شده كه ما خبر نداريم؟وفريد قسم خورده بود كه آب، از آب تكان نخورده و 

 در مقابل پرسش فري كه پرسيد: 

 ؟فريد به خنده گفته بود: پس اين مهماني كه بيژن راه انداخته علتش چه ميتواند باشد

ميخواهد از بودنش،از نفس بلند و كوتاه كشيدنش،از زندگيش لذت ببرد فقط همين.واز نگاه حيرت زده همسرش 

گريخته بود.به نظر ميرسيد كه با همه پافشاري ها براي يافتن مناسبت مهماني هيچكس به نتيجه نرسيده با اين تصور 

است خود را قانع كردند.در نقش خيال بيژن ،بهرام جايي خاص داشت.نشسته  كه يك شب نشيني خصوصي و فاميلي

و لبخند بر لب و ناظر!كه خطوت چهره اش با نوسانات فكر كم رنگ و پر رنگ ميشد گاه خيلي طبيعي و زماني ديگر 

ه اون رنگ باخته و به صورت متراكم.بيژن او را بصورت يك ضرورت احساس ميكرد و غالبا به كمبود هايي ك

ميتوانست نداشته باشد فكر ميكرد.دلبستگي به خانه و خانواده و بهره گيري از عرق محبت ديگران.در شب مهماني 

هر كس به دليل تصور ذهني خود از مهماني هديه اي آورده بود كه بيشتر از يك مهماني ساده معمولي به جشن تولد 

ولدت مبارك به آن واقعيت بخشيده بود و مادر درك نميكرد شباهت پيدا كرده بود و دايي صاق با خواندن آهنگ ت

كه چگونه ميشود در سرماي چهار،چهار زمستان بدنيا آمد و در پاييز سالگرد تولد گرفت؟ اما به خود قبوالند هر 

وقت جشني برپا شود ميتواند تولد دوباره اي هم باشد.بيژن در آن شب شاهد نزديكي هر چه تمامتر خانواده ها 

 كديگر بود و با خود گفت: بي
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چه خوب است داشتن يك خانواده بزرگ و صميمي و با اين سرخوشي فري را بغل كرد و با او چرخيد و به صداي 

 توجه نكرد.فري به خود گفت: "چه ميكني مادر؟"اعتراض آميز

بيرون بكشم .كارهاي  من ميبايستي بفهمم كه در درون بيژن چه مي گذرد و هر طور شده بايد از زير زبانش حرف

غير عادي اش دارد كم كم مرا ميترساند.اما اين بازي خوش آيند ديگران قرار گرفت و به نشانه مهر و عالقه وافر 

عمو نسبت به برادر زاده تعبير شد.در اين دوران كه بيژن خودنام دوره بي خيالي گذاشته بود.مادر بيش از همه 

نسبت به سايرين از خود نشان ميداد حسادت ميكرد.او به هداياي كوچكي كه  متوقع شده بود و به محبتي كه بيژن

 براي ارشيا و كيميا و بهرام خريداري ميشد ويا به ديدارها يا مالقات 

خود ميخواست به وي  #هايي كه بين او و ساير فاميل انجام ميگرفت حساسيت نشان ميداد و با سخنان دو كسكس

تر از ديگران نيازمند محبت و توجه هستند و بايد بيشترين سهم و قسمت نصيب آنها شود.و بقبوالند كه اهل خانه بيش

 بيژن گفت: 

اگر درست فهميده باشم منظورتان اين است كه من به ديدار ديگران نروم و خانه نشين شوم.اگرچه اين ميل دروني 

 مادر بود اما رنجيده خاطر به صورت بيژن نگاه كرده و گفته بود: 

منظورم اين نبود.اما تو آن قدر كه به فكر شاد كردن ديگران هستي كمتر به خودت توجه ميكني.بيژن كه تا آستانه 

در رفته بود ايستاد و به سوي مادر سربرگرداند و نگاه خشمگين اش را به جاي ديده مادر به قاب عكس باالي سر او 

 انداخت و گفت: 

ل مرا راحت كنيد و هم خودتان راحت شويد!مادر از لحن او رنجيد اما به روي منظورتان را روشن بگوييد تا هم خيا

 خود نياورد و گفت: 

منظور اين است كه تا كي ميخواهي يا مهماني بروي و يا مهماني بدهي؟بهتر است به جاي اين كارها فكر اساسي براي 

خنديد كه براي كنترل بدن خود دست به در زندگي خودت بكني و تشكيل خانواده بدهي!بيژن آنچنان با صداي بلند 

 اتاق گذاشت و گفت: 

چقدر دوست داريد تحقير شدن پسرت را ببيني و لذت ببري؟حتما باز هم دور هم نشستيد و يكي ديگر را زير سر 

گذاشتيد خوب اينبار نوبت كيست؟دست گل را شما ميخريد يا خودم بخرم؟آيا بهتر نيست فري بخرد،هر چه باشد 

 قه اش در زمينه گل و گل آرايي از همه بهتر است!مادر براي اينكه او را از خنديدن عصبي بازبدارد فرياد كشيد: سلي

بس ميكني يا نه؟بيژن به بانگ مادر از خنده باز ايستاد و همانطور كه از روي تاسف سر تكان داد و از اتاق خارج 

 ميشد گفت: 

 چكس نميشوم! مادر من ديگر گول نميخورم و مضحكه هي

دنيايي كه بيژن در آن قرار داشت براي هيچكس شناخته شده نبود،و تا كسي خود در لبه تيغ،قرار نميگرفت امكان 

لمس و شناخت آن نبود!و تازه نه تنها بيژن بلكه فرد به فرد انسانها با مجموعه اي شگفت از افكار و انديشه ها و 

ه خود موجودي پيچيده اي است كه به ضرورت فرهنگ و سنن و قواع احساسات و عواطف و خصلت و عادتهاي ويژ

 خود ميكوشيم اينهمه را كه چون اقيانوسي بيكران ميماند و در قالب هاي محدود اجتماعي گنجانده و بررسي 

 كنيم.

 و بيژن در اين زمان چون همايون اقيانوس عميق دست نيافتني بود كه عكس العملش قابل پيش بيني نبود!
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*** 

  11فصل 

 فري به صورت مادربزرگش زل زد و گفت:

من تصور نمي كنم كه بيژن اين حرف ها را جدي زده و عالقه و شوق تشكيل خانواده دادن را از دست داده باشد. به 

ختر نظر من عمو حتي عالقه مندتر شده و مي بينيد كه بيشتر با خانواده و فاميل مي جوشد. من يقين دارم كه اگر د

مورد عالقه اش را پيدا كند يك روز و يك ساعت هم نمي تواند صبر كند. مادر نااطمينان از نظر فري ضمن آن كه 

 موهاي بهرام را نوازش مي كرد آه كشيد و گفت:

بيژن كارهايش مرموزتر از بهرام است و بهرام راحت هر چه كه به دل داشت بيرون مي ريخت، فري دست روي 

 ت و بار ديگر براي تسالي دل او گفت:دست مادر گذاش

مادربزرگ عمو بيژن فقط عاشق خانه و خانواده است و اين كارش خيلي هم خوب است. من در مورد ازدواج و 

تشكيل خانواده دادن هم بارها و بارها، باهاش صحبت كرده ام و او هر بار گفته كه بايد خودش انتخاب كند و ديگر 

گذارد. اگر نظر مرا هم بخواهيد من مي گويم بهترين كار را دارد مي كند. ولش كنيد تا  براي دل ما قدم پيش نمي

 خودش به موقع خبرمان كند.

*** 

 بيژن مستقيم در چشم رودابه نگاه نكرد و سعي كرد لحن كالمش آرام و پدرانه باشد و در آن حال گفت:

قعاً در خودم نمي بينم كه همسر ايده آلي براي شما باشم. شما خيلي جوانيد و اختالف سني بين ما زياد است. من وا

در صورتي كه شما دختري زيبا، با احساس و هنرمند هستيد و خيلي از جوانها طالب شما هستند اما من... رودابه سر 

 به زير انداخت و گفت:

حوالپرسي بيش از يك... نمي توانم من اشتباه تصور كردم و فكر كردم كه محبت شما و ... و آمدنتان به خانه ما براي ا

درست منظورم را بيان كنم، يعني اصالً نمي بايست نظر شما را نسبت به خودم مي پرسيدم. خجالت آور است اينطور 

 نيست؟ رودابه ضمن گفتن اين حرف اشگ از ديده اش فرو چكيد. بيژن او را كه سرپا ايستاده بود نشاند و گفت:

م توجه رهگذران را جلب مي كنيد! رودابه با حالتي عجيب نگاهش كرد كه بيژن معني آن گريه نكنيد خواهش مي كن

 را فهميد و با همان لحن پدرانه و دلسوز گفت:

جواني شما باعث مي شود كه نتوانيد عالقه تان را مخفي كنيد و خودداريتان را حفظ كنيد اما همانطور كه گفتم عالقه 

وزي از عالقه و محبت فاميلي تجاوز كند مطمئناً راه خطا و خيانت نمي رود. شما آنقدر ي من به شما اگر هم بخواهد ر

برايم ارزش خواهيد داشت كه بيايم و با التماس شما را از خانواده تان خواستگاري كنم. اما متأسفانه نمي توانم! 

 ديد و گفت:رودابه به من نگاه كنيد! رودابه در چشم بيژن نگاهي مهربان و دور از پليدي 

 من خيلي احمقم و خيال هاي باطل در سر پروراندم! بيژن به رويش خنديد و گفت:

شما خيلي هم دانا هستيد و دلم مي خواهد كه باور كنيد لياقت مرد خوب را داريد! اي كاش زودتر مي دانستم. خيلي 

 از روي نيمكت بلند شد و گفت:« متشكرم»زودتر! رودابه با گفتن 

ا از من خواستيد كه به كسي نگويم به مالقاتم آمده ايد و اين بار من از شما تقاضا مي كنم كه به كسي روزي شم

 نگوييد من شما را مالقات كردم. قول مي دهيد؟ بيژن سر فرود آورد و گفت: 
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يادتان  قول مي دهم و مطمئن باشيد كه چون شما رازدار خواهم بود. برويد و خوشبخت زندگي كنيد و از صفحه ي

نام مرا پاك كنيد. رودابه وقتي به راه افتاد ناخودآگاه و بي دليل دلش به حال بيژن سوخت و خودش را فراموش 

كرد. اما همان شب وقتي در مقابل آينه ايستاده بود و به صورت خود نگاه مي كرد چهره ي به غم نشسته و لحن 

يد نگاه او و طرز بيانش، حالت انساني را داشت كه مي دانست محزون بيژن را به ياد آورد و بر خود لرزيد و انديش

ديگر زنده نخواهد ماند. او با حرفش در واقع از من خداحافظي كرده بود. يك خداحافظي هميشگي. حاال مي فهميد 

 كه چرا به جاي اينكه بر خود دل بسوزاند دلش به حال او سوخته بود. بي درنگ به طرف در آپارتمان دويد و با

گشودن آن راه پله ها را در پيش گرفت تا به فري بگويد كه چه اتفاقي رخ داده. وقتي زنگ آپارتمان آنها را چند بار 

 پشت سر هم نواخت فريد مضطربانه در را گشود و با ديدن چهره رنگ باخته رودابه پرسيد:

 چي شده رودي آيا اتفاقي افتاده؟ رودابه به جاي پاسخ به او پرسيد:

كجاست؟ فريد به اتاق خواب اشاره كرد و رودابه در مقابل چهره ي متحير فريد به طرف اتاق خواب دويد و  فري

بدون آنكه ضربه اي بزند و اجازه ورود بگيرد دستگيره را چرخاند و وارد شد. فري لباس خواب پوشيده بود و آماده 

ه اي خورد و از ديدن حالت پريشان او قدمي به سويش رفتن به بستر بود. وقتي ديد رودابه بدون اجازه وارد شده يك

 برداشت و مضطرب پرسيد:

رودابه چي شده چرا اينقدر متوحشي؟ فريد مقابل در اتاق خواب ايستاده بود و به آن دو نگاه مي كرد. رودابه سعي 

 كرد خود را كنترل كند و به فريد گفت:

 اگر اشكالي ندارد تنها با هم صحبت كنيم! فريد پرسيد: داداش موضوعي هست كه مي خواهم فقط فري بشنود و

 فقط بگو پائيني ها حالشان خوب است؟ رودابه سر فرود آورد و نجوا كرد:

 همه خوبند و خوابيده اند! فريد نفس بلندي كشيد و گفت: 

به را روي تخت نشاند و باشد من ميرم تو اتاق بهرام تا شما حرفتان را بزنيد. فريد در اتاق را بست و فري، رودا

 خودش روبروي او نشست و گفت:

 خوب حاال حرف بزن، بگو ببينم چي شده! رودابه سر به زير انداخت و گفت:

اول قسم بخور كه چيزهايي را كه به تو مي گويم فقط پيش خودت مي ماند و به كسي نمي گويي تا بعد حرف بزنم. 

 ه زير داشت گفت:فري قسم خورد و رودابه همان طور كه سر ب

من امروز پيش از آن كه اداره تعطيل شود به آقاي عابدين زاده تلفن كردم و خواستم همديگر را مالقات كنيم. بيژن 

خواست دليل اين مالقات را بداند اما من گفتم كه موضوع خيلي مهم است و نمي توانم تلفني بگويم. در ضمن 

خان هم قبول كرد و آمد. من... من راستش به بيژن خان عالقه پيدا كرده  خواستم كه به فريد هم چيزي نگويد. بيژن

بودم و مي خواستم نظرش را در مورد خودم بدانم. مي دانم اشتباه كردم و كارم اشتباه بود. اما حس مي كردم كه 

يژن خان به من عالقه عالقه ي من يك جانبه نيست و او هم به من عالقه مند است. اما متأسفانه اشتباه كرده بودم و ب

اي نداشت و نصيحتم كرد كه كار اشتباهي مرتكب شده ام تا اينجا من بودم كه خود را به خاطر اشتباهم سرزنش 

كردم اما در موقع خداحافظي در نگاه او چيزي ديدم كه تكانم داد و بعد... چطور بگويم بيژن خان با من خداحافظي 

ولي نبود. حس كردم كه او دارد براي هميشه از من جدا مي شود. لحن و تن كرد. اين خداحافظي يك خداحافظي معم

صدايش مثل آدمي مي مانست كه گويي تا چند روز و يا چند ساعت ديگر مي ميرد و زنده نمي ماند. آه فري مي دانم 

ي خداحافظي كرد. كه چه فكرهايي در سر مي كني اما باور كن در اين مورد آخري اشتباه نمي كنم و او راستي، راست
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يك خداحافظي تلخ... مثل آدمي كه مي داند ديگر يكديگر را نمي بينند و با هم روبرو نمي شوند. من آمدم تا تو 

 بداني و اگر چيزي هم هست به من هم بگويي!

ب رنگ فري پريد و از روي تخت پايين آمد و لحظاتي بي حركت مقابل آينه ايستاد و خود را تماشا كرد و زير ل

 زمزمه كرد:

 حاال فهميدم! بعد به طرف رودابه برگشت و پرسيد:

دقيقاً به من بگو چه حرف هايي ميانتان رد و بدل شد و رودابه از اولين لحظه مالقات تعريف كرد. من خيلي هيجان 

هم بيايند. اما  داشتم و همينطور هم دلشوره ي اين كه نكند نيايد و يا اين كه نكند فريد را خبر كرده باشد بعد با

وقتي از در پارك داخل شد تنها بود. من چند لحظه پشت شمشادها ايستادم تا اگر فريد دنبالش باشد بدون آن كه 

ديده شوم برگردم. اما ديدم تنهاست و كسي با او نيست آن وقت بود كه از پشت شمشادها بيرون آمدم. در صورتش 

بي تفاوت با من روبرو شود. حتي لبخند هم نزد مثل آدمي بود كه مي  برقي بود كه با ديدنم خاموش شد و سعي كرد

 دانست براي چه منظور احضار شده است. فقط گفت:

من اينجام بفرماييد! راستش دست و پايم را گم كرده بودم و نمي دانستم چگونه برخورد كنم برخورد سرد و خشك 

ن آماده كرده بودم فراموش كنم و فقط بگويم دلم مي خواهد او باعث شده بود تا همه ي حرف هايي را كه براي گفت

نظر شما را در مورد خودم بدانم. و او حتي نپرسيد در چه مورد؟ همان طور كه گفتم مثل اين بود كه مي دانست براي 

 چه آمده و من مي خواهم چي بپرسم. اين بود كه آرام و شمرده گفت:

تي مردي را خوشبخت كنيد ضمن آن كه جوان هم هستيد، هم جوان و هم شما دختري هستيد كه مي توانيد به راح

زيبا و هم هنرمند. خيلي از جوان ها طالب اينگونه دختري كه مثل شما باشد هستند. اما متأسفانه من و شما اگر 

او اين حرف اختالف سن را هم ناديده بگيريم نمي توانيم با هم زندگي كنيم و من همسر ايده آلي براي شما نيستم. 

ها را زد اما نگاهش چيز ديگري مي گفتند. مثل اين كه مي گفتند من اگر هم بخواهم نمي توانم! فري باور كن كه 

حرف هايش با نگاهش در جدال بودند زبانش يك چيزي مي گفت و نگاهش چيز ديگري مي گفت. اي كاش تو هم 

مي آيد كه در حالي كه نصيحتم مي كرد دست هايش مي  آنجا بودي و خودت شاهد بودي. حاال كه فكر مي كنم يادم

لرزيد و سعي داشت آنها را با گره زدن در همديگر آرام كند. او به من گفت كه لياقت اين را دارم كه بخواهد با 

ده التماس مرا از خانواده ام خواستگاري كند و راه خيانت نرود اما نمي تواند. بعد اضافه كرد كه اي كاش زودتر فهمي

بود خيلي زودتر! فري در موقع اداي اين كلمات غمي به وسعت يك دريا در چشم و لحن صدايش بود به همين خاطر 

است كه مي گويم او دارد از چيزي زجر مي كشد و يا اين كه اتفاقي افتاده كه نمي تواند احساسش را بروز دهد. 

تو حرف بزند و بگويد كه چي شده! فري دستش را خواهش مي كنم به ديدنش برو و با التماس خواهش كن كه با 

 روي سر رودابه گذاشت و گفت:

همين كار را مي كنم تو آرام باش و برو بخواب. بيژن هيچ وقت چيزي را از من مخفي نكرده و من هميشه محرم 

ضمن پاك كردن  اسرارش بوده ام و مي دانم كه فردا هم اگر چيزي شده باشد به من خواهد گفت! رودابه بلند شد و

 اشگهايش گفت:

باور كن كه اگر به تو بگويد به دختر ديگري عالقه مند است از او متنفر نمي شوم و آسان مي پذيرم فقط آن فكر 

 لعنتي كه من كرده ام نباشد! فري با نوازشي ديگر او را تا بيرون اتاق هدايت كرد و آرام گفت:
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حت كن. رودابه آرام و محزون شب بخير گفت و آپارتمان را ترك كرد. از فردا همه چيز معلوم مي شود برو و استرا

صداي بسته شدن در آپارتمان فريد از اتاق بهرام آرام بيرون آمد و از فري كه وسط هال بي حركت ايستاده بود 

 پرسيد:

 رفت؟ وقتي ديد فري جواب نمي دهد دست روي شانه ي همسرش گذاشت و گفت:

 ا از صورت سفيد شده و رنگ باخته فري به خود لرزيد و او را در بغل گرفت و پرسيد:شنيدي چه گفتم. ام

 چي شده فري حالت خوش نيست رودابه به تو چي گفت، تو چرا مثل مرده خشكت زده؟

فريد فري را بغل گرفت و به اتاق خواب بازگرداند و سعي كرد با چند سيلي آرام او را به خود آورد وقتي فري 

كرد اشگي گرم از چشمش بر روي گونه لغزيد و نجوايي نامفهوم كرد . فريد از تنگ كنار تخت ليواني آب  نگاهش

 كرد و به لب فري نزديك كرد و گفت:

جرعه اي بنوش حالت را جا مي آورد. فري با زحمت جرعه اي آب نوشيد اما اشگ همچنان آرام و بي صدا از 

 و دست هاي همسرش را در دست گرفت و گفت: چشمش جاري بود. فريد كنار پايش نشست

اگر سعي بكني حرف بزني حالت بهتر مي شود خواهش مي كنم فري حرف بزن فري بهت زده به صورت او زل زده 

 بود و به سختي توانست بگويد:

 او دارد مي ميرد. فريد متعجب پرسيد:

 كر وحشتناكي خالصي بيابد و در آن حال گفت:چه كسي دارد مي ميرد؟ فري به اطراف سر گرداند مي خواست از ف

 نه، نه. فريد صورت فري را به طرف خود ثابت نگه داشت و به آرامي پرسيد:

 حرف بزن عزيزم چه كسي دارد مي ميرد؟ فري با صدايي از ته چاه برخاسته گفت:

قادر به انجام كاري نبود بيژن! فريد حس كرد چيزي چون جريان برق از وجودش رد شد و خشكش كرد تا لحظاتي 

او اشگ فري را مي ديد و لب هايي كه به آرامي تكان مي خوردند اما گوشش چيزي نمي شنيد وقتي توانست به 

بدنش حركت بدهد مثل چوب خشك برخاست و روي لبه ي تخت نشست. هيچ كدام جرأت نكرد كه به صورت 

و رويارويي با عظمت آن در توان آن دو نبود. فريد  ديگري نگاه كند گويي حقيقت در چشمان ديگري نشسته بود

آرام دستش را روي بستر لغزاند و توانست دست سرد فري را در دست بگيرد. تماس دو دست كه با يكديگر گره 

 خورد به هر دو نيروي اندك بخشيد و فريد توانست لب باز كند و بپرسد:

 م دوخته بود زمزمه كرد:تو از كجا فهميدي؟ و فري همانطور كه به مقابل چش

 بعضي چيزها را ما زن ها بدون آن كه گفته شود حس مي كنيم. فريد با بغضي كه در گلويش نشسته بود گفت:

 شايد اين بار اشتباه شده باشد! فري سر به اطراف گرداند و گفت:

مهماني دادن و مهماني من به احساسم شك كرده بودم، خيلي وقت نيست، درست از موقعي كه عمو شروع كرد به 

رفتن، اين حس را كردم درست شده مثل بابام. بابام هم وقتي آمد ديگر مرد گذشته نبود، او با خودش مهرباني و 

عطوفت آورد . او با خودش همدلي و همدردي آورد. او با خودش گذشت و ايثار آورد. او كارهايي را انجام داد كه 

اال عمو دارد پيش از رفتن اش همان كارهايي را مي كند كه نكرده بود. ديدن اقوام آرزو كرده بود و نتوانسته بود و ح

دور و نزديك و نشستن پاي درددلهاي ديگران و به نوعي جبران مافات كردن و دل به دست آوردن. او مي خواهد 

فيت تحمل ندارم. عمو مثل پدرم بميرد خموش و بي صدا و شايد هم چون او بيرون از خانه و در خيابان. اما من ظر

بيژن برايم از پدر عزيزتر است و تو به خوبي همه چيز را مي داني. او اگر بميرد من هم به دنبالش راهي مي شوم! 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

1 1 1  

 

صداي فرياد فريد در اتاق پيچيد كه فري را به سكوت كردن و هيچ نگفتن امر مي كرد. فريد چرخيد و خود را به 

 گريست سرش را روي دامن همسرش گذاشت و پاي فري انداخت و همان طور كه مي 

 گفت:

خواهش مي كنم ادامه نده! من طاقت شنيدن اين حرفها را ندارم هم تو و هم بيژن، هردو زنده خواهيد بود و هيچ 

اتفاقي رخ نخواهد داد. من به وجود هر دوي شما نياز دارم. بيژن تنها عموي تو نيست او دوست من و برادر من است. 

نقدر كه من به نزديك بوده ام هيچكدام از شماها نبوده ايد. پس آسان در مورد مرگ او حرف نزن خواهش شايد آ

مي كنم! در سكوت غريبي كه بر اتاق حاكم شد هر كدام از آن دو به ياد آورد آن چه كه نام تعلق به خود مي گرفت 

تكه، تكه،در آسمان آبي و آفتابي كوچك و و پيوستگي ميانشان را به وجود آورده بود فكر مي كردند. ابرهاي 

كوچكتر شده و در وسعت آسمان محو و نابود مي شدند. فري و فريد هر دو پشت پنجره ايستاده بودند و به آسمان 

نگاه مي كردند، فري از البالي اشگهايش به صورت فريد نگاه كرد و گفت: من هم با تو مي آيم! فريد دست از نگاه 

با تنفسي بلند گفت: اگر مايل نيست حرفي بزند نبايد مجبورش كنيم ما صبر مي كنيم تا بلكه  به آسمان كشيد و

خودش اعتراف كند. من بيژن را مي شناسم و مي دانم اگر نخواهد حرف بزند هيچ كس نمي تواند از زير زبانش 

ر كرده و همه چيز عادي است. حرف بيرون بكشد. پس بايد صبر كنيم و صبور باشيم. به رودابه بگو كه اشتباه تصو

فريد با گفتن اين كلمات كيف اش را برداشت و آرام و بيصدا از آپارتمان خارج شد. با رفتن فريد، فري با گرفتن 

تصميمي ناگهاني به سوي اتاق فرزندش حركت كرد و او را كه در خواب شيريني بود به آغوش كشيد و مي خواست 

 ر لباس خانه است. كه بيرون برود كه يادش افتاد د

بهرام را روي كاناپه خواباند و با سرعت به سوي اتاق پسرش دويد و در ساك كوچك او مقداري لوازم مورد نياز 

فرزندش را گذاشته و خود نيز با عجله مانتو پوشيد و روسري و كيفش را برداشت و با ساك از اتاق خارج شد. بهرام 

و با نگاه اجمالي به اطراف، از آپارتمان بيرون آمده و بدون انكه در را قفل  هنوز در خواب بود كه در آغوشش كشيد

كند از پله ها سرازير شد. از آپارتمان مادر شوهرش مي گذشت كه در باز شد و رودابه را ديد كه نگران ايستاده و با 

لم و ديگر نايستاد تا رودابه عجله گفت: من دارم ميرم خانه مادر بزرگ اگر فريد تماس گرفت بگو بيايد آنجا دنبا

حرف بزند. پله هاي باقيمانده را با سرعتطي كرد و خود را به خيابان رساند. دو برادر هنوز از خانه خارج نشده بودند 

كه زنگ خانه به صدا در آمد وقتي عمو در را گشود با ديدن فري كه بهرام را در آغوش گرفته بود و هراسان به نظر 

آنكه به سالم او پاسخ دهد مضطرب شد و پرسيد: عموجان چيزي شده ؟ فري سعي كرد لبخند مي رسيد پيش از 

بزند و به سوال عمو با پرسش ديگري جواب دهد و بپرسد: چطور مگه عمو؟ مادربزرگ هست؟ عمو جليل از مقابل 

؟ فري گفت: خوب در كنار رفت و فري وارد شد و به دنبالش حركت كرد و پرسيد: آقاي نوايي حالش چطور است

است و يه همه سالم رساند! صداي فري موجب شد تا آقا جالل و طوبا خانم در هم گره خورد و بيصدا از يكديگر 

پرسيدند: چي شده؟ اين وقت صبح فري آمده؟ فري سعي كرد خندان وارد شود و ناراحتي خود را پوشيده بدارد. 

ورت خندان نوه اش فكرهاي بد را كنار گذاشت و با خوشرويي پدر بزرگ بهرام را از بغل فري گرفت و با ديدن ص

 پذيراي آنها

 شد و رو به برادر كرد و گفت:

كمي ديرتر ميرويم بيا با فري يك چاي بخوريم و بعد برويم.آقا جليل هم موافقت كرد و بپاي فري نشستند.پدر 

 بزرگ همانطور كه با بهرام بازي ميكرد رو به فري كرد و پرسيد:
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 ابا جان همه چيز مرتب است؟فري كه از نگراني آنها خنده اش گرفته بود خم شد گونه پدر بزرگ را بوسيد وگفت:ب

ميدانم نگرانتان كردم اما باور كنيد همه چيز مرتب است فقط ديشب خواب ديدم و كمي دلم شور افتاد كه صبح زود 

 حت شد؟حركت كردم و آمدم تا همگي تان را ببينم حاال خيالتان را

 بلند شدند و عزم رفتن كردند "الهي شكرت"مادر نفس بلند آسوده اي كشيد و دو مرد با گفتن 

 هنگام خداحافظي پدر بزرگ گفت:

آنها را راهي  "چشم"ناهار پيش ما بمان من تماس ميگيرم و از فريد ميخواهم كه غروب بيايد دنبالت.فري با گفتن 

 كرد.

يرامون بيژن دور ميزد و فري ميخواست از خالل صحبت هاي مادر بزرگ نكته يا نكاتي تا هنگام ظهر صحبت هايش پ

را بگيرد شايد ميان آنها چيزي پيدا كند كه به بيماري عمو مربوط شود.اما گفته هاي مادربزرگ فقط حول ولخرجي 

گذارم دور هم بشينيد و هاي و فكر خود نبودنش گردش ميكرد و چيز خاصي نبود جز آنكه بيژن گفته بود ديگر نمي

 برايم توطئه كنيد و مطمئن باشيد كه ديگر گول نميخورم و خود را مضحكه دست ديگران نمي كنم

 مادر آن قسمت از حرفهاي بيژن كه فري را مسخره كرده بود فاكتور گرفت و آن را بيان نكرد.

هتر است همه غذا ساده بخورند مادر را مادر بزرگ ميخواست قرمه سبزي درست كند كه فري مانع شد و با گفتن ب

 متعجب كرد و در مقابل تعجب او گفت:

پزشكان ميگويند كه غذاي سرخ نكرده براي پا به سن گذاشتگان مفيد تر از غذاي سرخ كرده است و با داليلي كه از 

و در دل كمي آسوده  گوشه و كنار شنيده بود مادر بزرگ را متقاعد كرد كه زين پس به غذاهاي آب پز روي بياورد

 شد

آن روز نهار براي اولين قدم خوراك لوبيا سبز وهويج وسيب زميني آب پز درست گرديد كه نمكش از هميشه كمتر 

 "بود به وقت ظهر پدر با ديدن غذا خواست لب به اعتراف باز كند كه مادر پيشدستي كرد و گفت

پز است و پر از ويتامين است!تاكيد طوبا خانم روي كلمه اين غذاي لوبيا را فري جون درست كرده و همه اش آب 

ويتامين موجب شد تا دو مرد غذا را بدون اعتراض بخورند و براي استراحت سر بر بالش بگذارند.هرچه ساعت به 

غروب نزديكتر ميشد در دل فري اضطراب و دلشوره شدت ميگرفت و خودرا برا ي مقابله با عمو ناتوانتر 

 كه اين مالقات مالقت هميشگي نيست و او بايد سعي خود را بكند تا بتوانداز عمو اقرار بگيرد. ميديد.ميدانست

براي اولين بار آرزو كرد عمو راه لجبازي و يكدندگي نرود و به سوال او در مورد حالش حقيقت را بگويد.وقتي 

ست در صورت عمو نگاه كند.با او از ترس سرانجام فريد و بيژن باهم وارد خانه شدند.آشكارا رنگ فري پريد و نتوان

رسوا شدن به گونه اي سرد برخورد كرد و براي فرار از اتاق به بهانه ميوه آوردن را ه آشپزخانه را در پيش 

 گرفت.هنوز ظرف را از ميوه پر نكرده بود كه فريد به دنبالش آمد وبا صدايي آرام گفت:

يژن مثل هميشه است و عالئمي از بيماري در او ديده نميشود.او مثل فري فكر ميكنم اشتباهي رخ داده چون حال ب

 هميشه كار كرد وغذا هم

خورد، حتي با من شوخي كرد و تا االن هم حتي يك عطسه يا سرفه نكرده است.بهتر است قبول كني كه حس تو و 

مستقيم در چشم فريد نگاه كرد رودابه بهتان دروغ گفته و حقيقت آن نبوده! فري براي يافتن صدق گفته هاي فريد 

 و در با آوردن لبخندي بر لب گفت:
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آن قدر خوشحالم كه دلم مي خواهد جيغ بكشم. هر دو با ظرف ميوه از آشپزخانه خارج شدند و ديدند كه بيژن قصد 

 دارد باال برود. بيژن ضمن قدم گذاشتن روي پله رو به فري كرد و پرسيد:

رفته اي؟ فري خواست لب باز كند كه ديد عمو دست بديوار گرفت و يك دست بر چي شده فري خودت را برايم گ

پيشاني گذاشت و لحظه ديگر نقش بر زمين شد.فرياد واي عموي او و شكسته شدن ظرف چيني ميوه باعث وحشت 

اند. از مادر شد و هراسان از اتاق بيرون دويد و ديد كه بيژن روي زمين افتاده و فري و فريد روي او خم شده 

وحشت دست بر صورت كوبيد و او هم با فرياد چي شده خود را به پسرش رساند. فريد سر بيژن را در آغوش 

گرفته بود و آب مي طلبيد. فري به سرعت آب آورد و به دست فريد داد. فريد مقداري آب به صورت بيژن پاشيد و 

ن چشم گشود و متوجه شد كه اطرافيانش گريان و سعي كرد او را از بيهوشي در آورد. دقايقي طول كشيد تا بيژ

 پريشان گرد او را گرفته اند. سعي كرد از جاي برخيزد كه فريد گفت:

كمي صبر كن و بعد با كمك فري بلندش كردند و به اتاق بازش گرداندند. مادر بالش هايي را كه پس از خوابيدن دو 

 بر آن بگذارد و پشت هم سوال مي كرد:مرد هنوز جمع نكرده بود رويهم گذاشت تا بيژن سر 

چه طور شد، كه اينطوري شد؟ بيژن بسختي توانست بگويد كه سرش گيج رفت و بعد خواست بي خوابي را بهانه 

 قرار دهد و خيال همه را آسوده كند.

خود به  فري براي آن كه مادر بزرگ بيش از اين نگران نشود با گفتن ))حتما فشار خونشان پايين آمده عمو((

 درست كردن آب قند پرداخت و با خنده گفت:

اين را بخوريد سر گيجه تان برطرف مي شود. مادر كه كمي خيالش آسوده شده بود نبات آورد و در ليواني ريخت و 

 آب برويش بست و گفت:

كه بتواند  نبات سريع تر عمل مي كند و اگر سرديش كرده باشد برطرف مي كند. حال بيژن آنقدر خوب شده بود

بنشيند و در همان حال بگويد. بابا يك سر گيجه ساده كه آنقدر طبابت الزم ندارد! و به فري كه همان كلمات را با 

دهان كج تحويلش داد با صداي بلند بخندد. فري ترس و وحشت خود را با بغضي كه در گلو داشت بصورت ادا و 

نگذارد كسي به مكنونات قبلي اش راه پيدا كند. اما فريد مي  انجام كارهاي غير عادي فرو نشاند و سعي كرد كه

دانست هر گاه همسرش عصبي و ناراحت باشد قالب كودكان را به خود مي گيرد و لجباز و پرادا مي شود تا اين كه 

و به  گريه كند و حب و بغض خود را با فشاندن اشك بيرون بريزد. به همين علت به ادا و اصول هايي كه در مي آورد

حالتهاي پر شتابي كه نشان مي داد عادت داشت و زماني كه او براي انجام كاري از اتاق خارج شد به همراهش رفت و 

 او را در اتاق ديگر گير آورد و به او گفت:

فري اگر نخواهي آرام بگيري مجبور مي شوم تو را به خانه برگردانم. مي دانم كه تا گريه نكني آرام نمي شوي اما 

بايد فكر مادربزرگت را بكني و تا چند دقيقه ي ديگر هم پدر و عمويت مي آيند. نبايد كاري كني كه آنها نگران 

 شوند حاال ببين مي تواني آرامش خود را بدست آوري يا اينكه برويم؟

 گرفتن فري خشمش را با كوبيدن مشت بر ديوار فرو نشاند و به قطرات اشكي كه در حال سر ريز بودند با باال

 سرش به آسمان اجازه جاري شدن نداد و با صداي بغض آلود گفت:

 خودم را كنترل مي كنم مطمئن باش.

حوادث تلخ و شيريني كه پشت سر هم بر بيژن پيش آمده بود، بي آنكه بفهمد او را از عظمت و شكوه نيروي عالقه و 

تنهايي و خلوت تفكرات خود خزيده، و پناه گرفته بود!  عاطفه ديگران غافل كرده و او از عاليق بريده و به گوشه ي
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لطماتي كه از حادئه ي آشنايي با نگين و متعاقبا ماجراي تلخ وبولت و صدمات روحي از دست دادن برادر و نهايتا 

را  بيماري خود، به طور متوالي بر او هجوم آورده و جسم و روحش را بيرحمانه برتازيانه ي سرنوشت گرفته بودند! او

 از اصل خود دور ساخته و از دنياي شيرين و پراميد، همدلي و همبستگي ، بيرون برده بودند!

و او در فكر و خيال خود در مقابل نگراني و اندوه و همدردي اعضاء خانواده، فرياد مي زد: آرام بگيريد، اي قوم و 

غم و اندوه به خود راه ندهيد و بدانيد كه من اين خويش من، آرام بگيريد و براي من و بنام من ناله و زاري نكنيد و 

همه را به هيچ مي گيرم و ارزشي براي آنها قائل نيستم چون نيك ميدانم همه ي آن عواطف و عكس العمل ها، نه از 

روي درك و شعور بلكه از روي عادات و سنن و كوركورانه ابزار ميشود، كه نه تنها دردي دوا نميكند، بر دردها نيز 

 ي افزايد! همان گونه كه بر درد و غم من افزوديد!م

پس بر من دل نسوزانيد و اشك نريزيد، مگر نمي بينيد در آخرين لحظات عمر خود، با شما به نشاط و شادي 

برخواسته ام! پس بدانيد چشم بر دنيا ندارم و سير از زندگي و سير از اين همه بيوفايي كه دنيا را فرا گرفته و بدون 

 اي ترس و واهمه، به سوي مرگ مي شتابم! پس آرام بگيريد و بيهوده ذره 

خاطر من تقال نكنيد، كه نيازي به شما و احساسات شما ندارم!... من تنها به پيشواز مرگ خواهم رفت! تنهاي تنها... 

رنج تنها بودن ... تنها ولي بيژن از عمق فاجعه ي تنهايي انسان ، و تنها ماندگي انسان خبر نداشت! و از عظمت درد و 

ماندن و حتي تنها مردن! مطلع نبود و براي رهايي از اين دام بايد به اصالت خود و روزگار وصل خويش باز مي گشت 

و از گمراهي و اين وادي هولناك رهايي مي يافت و اي كاش هرچه زودتر مي فهميد كه غريق را تنها دست هاي 

 ند!مهربان دراز شده ممكن است نجات ده

چرا باز ديگر خواستي كه ببينمت. آيا حرفهاي آن روزم قانع كننده نبود و نتوانست متقاعدت كند كه من همسر ايده 

آلي برايت نخواهم بود!؟ آيا باور نكردي كه مي تواني همسر اليق تر و شايسته تر از من داشته باشي؟ چرا اينقدر 

و دختر زيبايي هستي و خيلي راحت شوهر پيدا مي كني. فقط خودت را دست كم مي گيري )رودي(؟ باور كن كه ت

بايد به مادرت بگويي كه ترا بيشتر با خود به مهماني ببرد و بيشتر بايد با مردم معاشرت كني. در اين معاشرت 

هاست كه مردم ترا مي شناسند و به خصوصيات اخالقي ات پي مي برند و بعد خواستارت مي شوند. من اين باز هم 

ول كردم كه به ديدارت بيايم اما باوركن كه بار ديگر مجبور مي شوم كه دعوتت رارد كنم. حاال سريع بگو براي چه قب

مي خواستي مرا ببيني و چه كاري بايد انجام دهم. رودابه فقط سر به زير انداخته بود و گوش مي كرد سكوت او بيژن 

 را خشمگين كرد و با آوايي خشم آلود پرسيد:

ا حرف نمي زني؟ بگو كه چرا مي خواستي مرا ببيني؟ رودابه چشم به اشك نشسته اش را به بيژن دوخت و پس چر

 آرام پرسيد: 

به من بگوييد اگر بيمار نبوديد و اگر ترس از بيماري نبود آيا باز هم همين حرفها را مي زديد؟ بدن بيژن به رعشه 

 افتاد و رنگ از صورتش پريد تموج كنان پرسيد:

چي... چي گفتي بيماري؟ ترس؟ چه كسي گفته كه من بيمارم و با اينكه مي ترسم ؟ راستش را بگو فري و فريد 

 گفتند كه من بيمارم؟ رودابه سر تكان داد و به نشانۀ )نه( و گفت:

 من خودم فهميدم و هيچ كس حرفي به من نزد، باور كنيد! بيژن با صدا خنديد و پرسيد:

با اينكه اجنه ها برايت خبر مي آوردند؟ چون من در خود بيماري سراغ ندارم! رودابه به درو تو علم غيب داري؟ 

 دست نگاه كرد و گفت:
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دلم مي خواهد باور كنم اما نمي تواني چون فقط در همين مورد داريد دروغ مي گوييد و اين دروغ از رنگ پريدگي 

بي اختيار بدستش نگريست و لرزش انگشتانش را ديد و چهره تان و لرزش دستهايتان بخوبي آشكار است. بيژن 

 گفت:

چرا به اين تعبير نمي كني كه اين مالقات هاي غير ضروري اعصابم را متشنج كرده و دستم را بلرزش درآورده. من 

 آن قدر از كار تو عصباني هستم كه كنترل اعصاب خود را ندارم. رودابه آهسته زمزمه كرد:

ت كنيد ونياييد. اما شما قبول كرديد چون نداي قلبتان با آنچه به زبان مي آوريد يكي نيست مثل... مي توانستيد مخالف

 بيژن نگذاشت رودابه صحبتش را تمام كند و با خشم بلند شد و گفت:

ستاد حاال كه تصورتان اين است من مي روم با به شما ثابت كنم كه اشتباه مي كنيد. رودابه هم بلند شد و بي حركت اي

 و نگاه معصومانه اي به بيژن كرد و گفت:

اگر خودتان رحم نمي كنيد به آنهايي كه دوستتان دارند رحم كنيد. به فري كه بيشتر از شوهر و پسرش به شما 

عالقه دارد رحم كنيد به مادر، به پدرتان و به جواني تان رحم كنيد و نگذاريد دير بشود، هربيماري اگر در مرحلۀ 

باشد قابل درمان است اما اگر با لجاجت و سر سختي خواهيد ديد. بيژن به چشمان رودابه زل زد و با همان  اوليه اش

 لحن خشمگين گفت:

طبابتتان تمام شد خانم دكتر؟ مرا از كار و زندگي انداختيد تا يك مشت پند اندرز تحويلم بدهيد؟ فراموش كرديد 

رسم زندگي را بهتر از شما مي دانم؟ اگر فراموش كرديد به خاطر تان ما كه من از شما بيشتر عمر كرده ام و راه و 

مي آورم و اين راهم محض اطالعتان مي گويم كه من نه بيمارم و نه خيال مردن دارم. لطفاً از طرف من به ديگران 

ارند به خيال هم بگوييد كه بيژن احتياج به دلسوز و دلسوزي ندارد و تنها يك خواهش دارد و آن هم اينكه بگذ

خودش باشد فقط همين! رودابه رنجيده خاطر پشت به بيژن كرد تا او اشك چشمش را نبيند. آن قدر از اين مالقات 

پشيمان بود كه قلباً تصميم گرفت احساس خود را زير پا نگذارد و ديگر حتي حاضر نشود اسمي از او بشنود. با اين 

رودي »بگريزد، اما بيش از چند گام نرفته بودكه شنيد كسي صدايش زد، تصميم قدم برداشت تا هر چه سريعتر از او

در آواي اين صدا به همراه امر كرده درخواست هم نهفته بود، خواست بي اعتنا شود و بگذار ، « صبر كن كارت دارم

 اما پايش توان رفتن را از دست داد و به ناچار ايستاد بيژن خود را به او رساند و گفت:

انم بگذارم با آن حالت برويد لطفاً كمي بيشتر! رودابه روي نيمكت نشست و به چمن هايي كه به فاصلۀ نمي تو

 سنگفرشها از زمين روييده بودند نگاه كرد. بيژن گفت:

خواهش مي كنم از شما كه فكر نكنيد من سنگدل و بي عاطفه اي هستم نه بخدا اينطور نيست من قدر دلسوزي هاي 

را مي فهمم و نمي توانم بگويم كه قلباً راضي و خشنود نيستم. من در مورد شما بي انصافي كردم و به و غمخواري ها 

 شما اهانت كدرم. مرا ببخشيد و بگوييد كه كينه اي از من بدل نگرفته ايد؟ رودابه بدون آن كه سربلند كند گفت:

 من مي خواستم كمكتان كنم فقط همين! بيژن نشست و گفت:

ان، از دلسوزيتان ممنونم. اگر در شرايط مناسبي بودم، بنوعي اين همه محبت را جبران مي كردم. اما افسوس از كمكت

كه وقت خيلي كم است. خيلي كمتر از آن بشود تصورش را كرد. حاال به من ميگيد كه از رفتارم گذشته و كينه به دل 

 نگرفته ايد؟ رودابه سر فرود آورد و بيژن با خنده گفت:
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وب است. حاال بلند شويد برويم كه دارد شب مي شود. آن دو قدم زنان براه افتادند و تنها به صداي پايشان بر روي خ

سنگفرش پارك گوش دادند. رودابه به كنار استخر كه آب فواره با تالش فراوان دست بكار بود كه خود را به آسمان 

 و پرسيد:متصل كند لحظه اي ايستاد و پودر آب را برخود خريد 

به يك سوالم پاسخ دهيد و مطمئن باشيد كه به هيچ كس نخواهم گفت. فقط راستش را بگوييد آيا شما بيمار هستيد؟ 

 بيژن در دادن جواب تعلل كرد و موجب شد تا رودابه ادامه دهد: 

مي تواند به خيلي از گفتم كه رازداري خواهم كرد فقط براي پاسخ به چرا هاي خودم اين سوال را كردم و جواب شما 

سواالت بي جواب مانده ام پاسخ دهد پس سعي نكنيد فريبم دهيد و حقيقت را كتمان كنيد. من و شما شايد هرگز 

يكديگر رانبينم و اين پرسش آخرين پرسش و اين مالقات آخرين مالقات ما باشد پس با خيال راحت جواب بدهيد. 

 بيژن به چهره او نگاهي گذرا كرد و گفت:

در كندوكاو حرفهايمان مي توانستيد پاسخ اين سوال و خيلي سواالت ديگر را بگيريد و به آن چه كه مد نظرتان بود 

خداحافظ رودي و براي همه » برسيد، شايد و به واقع شايد، احساستان به شما دروغ نگفته بود و راه خطا نرفته بود. 

 «چيز ممنونم

زند و يا واكنشي از خود نشان دهد شاهد بود كه بيژن با سرعت از او دور شد و رودابه قبل از آن كه بتواند حرف ب

بطرف خارج پارك به حركت در آمد او صورتش را به سوي آب فواره گرفت تا با اشك شورش در هم آميزد و زير 

 لب زمزمه كرد:

 خداحافظ.

اه نرفت و گذاشت تا فري به تنهايي فروشگاه را رودابه دقايقي بعد آرام ، آرام به سوي خانه براه افتاد و به فروشگ

اداره كند، اما تا به خانه نرسيد متوجه نشد كه فري هم از رفتن به فروشگاه سرباز زده و در تنهايي آپارتمانش با غم 

از دست دادن عزيزش خلوت كرده است. با اين كه فريد و فري تالش كرده بودند كه بيژن را براي رفتن به 

چيز مهمي نيست و خودش خوب مي شود پيشنهاد آنها »وچكاپ شدن راضي كنند اما او ابا كرده و با گفتن بيمارستان

فري حتي به التماس درخواست خود را مطرح كرده بود و گريه اش نتوانسته بود بر قلب بيژن اثر « راورد كرده بود.

را اغوا كرده بود كه خود را تنها و تنها براي بگذارد و راضي شود. انديشۀ پايان و به آخر خط رسيدن آن چنان او 

من به »پذيرفتن مرگ ماده كرده بود و تالش براي بهبودي را كاري بي ثمر و محال مي دانست او به فري گفته بود 

هيچ طبابتي نياز ندارم. باور كن كه حالم خوب است و اگر شما گمان داريد كه اين سرگيجه ها عالئم ظهور مرگ 

ن را با طيب خاطرمي پذيرم. اما راضي نيستم كه زير چاقوي دكترهاي جراح سالخي شوم و چون موش هستند من آ

آزمايشگاهي رويم آزمايش كنند. من يا زنده مي مانم و يا ميميرم كه براي هر دوي اين حاالت خود را آماده مي 

 حرفهاي بي منطق بيژن ،« بينم!

ند كرده بود اما او با خونسردي و بي تفاوتي به حركات آن دو نگاه مي كرد داد و فريادي فري و فريد را به آسمان بل

و از راي خود بر نمي گشت. فري مجبور شد حقيقت را به ثريا هم بگويد شايد او بتواند راه حلي بيابد. احساسات ثريا 

صورت خراشيد و فغان آن چنان به غليان درآمد كه گويي با جنازه برادر خود روبروست. از شدت تحسر و اندازه 

راه انداخت در نيم روزي همه از اين بيماري آگاه شدند و مادر بيش از ديگران به مويه و به فغان افتاد. در گردهمايي 

كه بدون حضور بيژن انجام گرفت. آقاي حسن زاده پيشنهاد كرد كه مي بايستي بيژن را به بيمارستان منتقل كرد تا 

گرفته باشد و دايي بر اين پيشنهاد بي تفاوتي و خونسردي تمام خانواده را افزود و خواست در امر انجام شده اي قرار 
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تا همه با زدن ماسكي از بي تفاوتي و رضايت به آن چه كه ميل اوست جو را آرام كنند و به طور پنهان مراقب حال او 

كه بيماري اش را چون خودش جدي  باشند. عمو جليل با گفتن همه بايد طوري رفتار كنيم كه بيژن متقاعد شود

نگرفته و آن را فراموش كرده ايم. اگر بتوانيم چنين كنيم آسانتر مي توانيم او را زير نظر بگيريم در غير اينصورت 

 بيژن باز هم به دير آمدنش ادامه مي دهد و نگراني همه را بيشتر مي كند! پدر گفت:

در دلسوزي هايش غلو نكند و يا با ريختن اشك او را از خانه فراري اول از همه بايد طوبا مراقب رفتارش باشد و 

 ندهد. اگر او بتواند صبر و تحمل كند ما همه مي توانيم ! مادر در ميان گريه گفت:

چطور مي توانم رل بازي كنم و خود را خونسرد نشان دهم؟ اگر در مورد بهرام اهمال نكرده بودم شايد او هنوز زنده 

مان داغ نگذاشته بود. اسم بهرام موجب شد تا همه در خود فرو روند و تنها صداي آرام گريه كردن مادر بود و به دل

 بگوش برسد.

با بر مال شدن بيماري بيژن ترك عادت كرد و از همه گريزان شد. او بعد از ترك اداره كه به زحمت فريد مي 

ي شد و تا ديروقت خود را با كار مشغول مي كرد و توانست چند كلمه اي كوتاه با او صحبت كند راهي مغازه م

هنگامي به خانه باز مي گشت كه مطمئن بود همه خوابيده اند. او در خلود خود ديگر به مرگ نمي انديشيد گويي 

حضور او را پذيرفته و به وجودش عادت كرده است و اين حق را نه به خاطر جوان بودن و نه به خاطر عشق به 

از او سلب نمي كرد. حضوري ملموس و خوشايند. بدون اضطراب و بدون ترس . او با خوف مرگ زندگي داشتن، 

جنگيده و آن را شكست داده بود اما در خلوت خود به دختري مي انديشيد كه خودآگاه با احساسش بازي كرده و 

ه ميكرد در جدال بود صورت آن را خدشه دار كرده بود و هنوز با آن نداي دروني كه او را شكنجه مي داد و محاكم

كشيده و چشمان بادامي، به رنگ سياه و لب و دهاني متناسب كه اگر با لوازم آرايش آميخته مي شدند بسي زيباتر 

مي نمودند. وقد كمي كوتاهتر از خودش اما چيزي كه در او شاخ بود نگاه گرم و مهربانش بود، گويي خلق شده تا به 

مخواريشان را بكند پيراهن ساده اي كه آن روز بر تن داشت بدون آن كه بداند حال ديگرندال بسووزاند و غ

زيباترش كرده بود و آن حجب و شرم آميخته با ترس كه سعي مي كرد زير لبخند مخفي كند و ناموفق بود. آه كه 

كند و بعد راحت چقدر زود توانسته بود نظر و محبت دخترك را نسبت به خود جلب كند و فكر او را به خود مشغول 

 به او و به احساسش خنديده بود. از خود پرسيد:

پس چرا خوشحال نيستم و احساس خوشايندي ندارم؟ پس چرا اين نوار كه يكنواخت ميخواند و مرا بي وجدان مي 

نامد تمام نمي شود؟ آن تصورات شيرين كه فكر مي كردم به دنبال فريب و بازيچه قرار دادن خواهم داشت پس 

 ا حاال به كابوس هاي وحشتناك تبديل شده و خواب را از چشم رم داده؟چر

 بعد به خود گفت:

 راه شيطان هم راه سر مستي و نشاط نيست!

كارمندان مي توانستند قسم بخورند كه بيژن راصبح صحيح و سالم مثل هميشه ديده اند كه سركار حاضر شد و مثل 

كه به وقت ظهر او را كه در ميان كريدور دراز،بدرازافتاده بود، هماني باشد  هميشه به كار پرداخت و باورشان نميشد

كه صبح ديده بودند. فريد و آقاي زماني به كمك دوتن ديگر از كارمندان كمك نمودند كه بيژن را در اتومبيل 

ت و سي تي اسكن انجام گذاشته و فريد و زماني او را به بيمارستان منتقل كنند و از او كه هنوز بيهوش بود آزمايشا

بگيرد. وقتي بيژن چشم گشود و خود را روي تخت بيمارستان درآورده. اما با ديدن چهرۀخندان زماني و فريد همه 

 چيز را به ياد آورد و در مقابل سوال زماني كه پرسيد؟
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 حالت چطور است؟ به دستش اشاره كردو گفت:

 درد مي كند! زماني برويش لبخند زد و گفت:

 قوط آزادت از پله موجب شد تا دستت آسيب ببيندو آن را گچ بگيريد! فريد شوخ طبعي اش گل كردو گفت:س

آن قدر عجله داشتي كه زودتر به غذاخوري برسي كه تحمل پيمودن چند بله را نياودري و همه را يكي كردي. مرد 

در دل به حرف او خنديد اما به لب لرزشي  حسابي مگر غذا تمام مي شد و بتو نميرسيد كه آنقدر شتاب كردي؟ بيژن

 آورد كه او نديد و دردل گفت:

 تو كه مي داني و منهم مي دانم كه حقيقت اين نيست!

غروب از راه رسيده بود كه فري وارد اتاق شد با ديدن عمو كه آرام و بي حركت در بستر غنوده بود اشك از ديده 

د خونسردي خود را يافته و خم شود گونه عمو راببوسد و موهاي او را كه فرو ريخت و با ايماو اشارۀ فريد سعي كر

تك وتوكي سفيدي درآن پيدا بود با سر انگشتان مالطفت نوازش كندو آه بكشد بيژن از بوسه فري بيدار نشد. فريد 

 گويد:بارديگر با اشاره به فري فهماند كه راحتش بگذارد و سپس در جواب سوال فري كه حالش را پرسيد ب

آزمايشات شروع شد و سي تي اسكن و جود يك تومور را مشخص كرده است. صداي واي خداي من، كه از دهان 

 فري خارج شد سكوت اتاق درهم شكست و فريد با گرفتن دست او گفت:

راقبت آرام باش. اگر نتواني خودت را كنترل كني ديگر نمي گذارم پا به بيمارستان بگذاري عمويت به پرستار و م

شديد نياز دارد و هيچ كس نمي تواند اينكار را انجام دهد جز تو، پس طاقت بياور و تحمل كن. بيژن بايد روحيۀ عمل 

 داشته باشد مي فهمي؟!

صبح بيژن را براي رفتن به اتاق جراحي آماده نمودند. در بيرون از اتاق همه جمع شده بودندو در صورت تكتك 

 اضطراب موج مي زد. مادر بدون صدا اشك مي ريخت و بغض خود را با كشيدن افراد خانواده نگراني و 

او را « چيزي نيست خوب مي شود»آههاي متوالي بيرون مي ريخت و آقا جالل سعي داشت او را آرام كند و با گفتن 

ي نمودن طول و تسلي دهد. اما اين تسلي ظاهري بود و خودش نيز نمي توانست ترس و اضطرابش را پنهان كندو با ط

عرض كريدور بيمارستان ناآرامي اش بروز داده مي شد. فريد وحسن زاده بچه ها را در باغ بيمارستان نگه داشته 

بودند و ثريا و فري در داخل بيمارستان و پشت در اتاق جراحي انتظار مي كشيدند. ساعت گويي به آن ها روي 

بات آنها مي افزود. فري با نگريستن به ساعت به آن اطمينان نگرد خوش نشان نمي داد و با حركت كند خود بر التها

 وبه ساعت دست خود نگريست و از ثريا پرسيد:

چرا عمل اين قدر طول كشيد؟ ثريا فقط توانست دست او را در دست سرد خود بگيرد و با فشردن آن به او نيروي 

ينما به نمايش در آمده بود و به آرامي زمزمه مي صبر و تحمل بدهد. ثريا گويي پيش چشمانش گذشته چون پردۀ س

 كرد:

او با خودش لج كرد و نخواست قبول كند كه بيماري است اي كاش به حرفش گوش نمي كرديم و همان موقع او را 

به بيمارستان رسانده بوديم. من مي ترسم دكتر بگويد كه دير شده و اگر زودتر آورده بودينش ميشد كاري كرد. آه 

 چرا هيچ كس از آن در لعنتي بيرون نمي آيد؟فري 

او را « ديگر چيزي نمانده»چشمم از بس به در خيره شد آب آورد! اين بار فري بود كه به او دلگرمي داد و با گفتن

 آرام كرد و بلند شد و به قدم زدن پرداخت و با خود گفت:
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» ن! دكتر با لبخند از اتاق جراحي خارج شد وبا گفتنعمو خواهش مي كنم زنده بمان. به خاطر متهم كه شده زنده بما

به تمام كساني كه در راهرو اجتماع كرده بودند و دست به دعا برداشته بودند « خدا را شكر عمل باموفقيت تمام شد

تبريك گفت، پدر بي اختيار و از شادي صورت دكتر را غرق در بوسه ساخت و با گفتن دستتان درد نكند از زحمات 

 قدرداني كرد. و عمو با حال نزار پرسيد:او 

 دكتر جان يعني زنده مي ماند؟ دكتر گفت:

عمر دست خداست پدر جان ما تالش خود را كرديم و خوشبختانه تومورتودهاش كوچك بود وكامالً برداشته شد و 

ود. در حال حاضر حال داريم آزمايش مي كنيم تا نتيجه بدستمان برسد! و خوش خيم يا بدخيم بودن آن مشخص ش

 ضربان قلب بيمار عادي است و به ياري خدا بهوش مي آيد نگران نباشيد.

با وجودي كه دوهفته از عمل جراحي گذشته بود و روزهاي پرالتهاب به پايان رسيده بود و همه يقين داشتند كه بيژن 

و با ترديد به آن نگاه مي كرد و گمان از خطر رسته تومور خوش خيم بوده است. اما خود بيژن هنوز باور نكرده بود 

داشت كه اطرافيان حقيقت را از او مخفي كرده و صحنه سازي مي كنند. پس خود نيز هنر پيشه شد تا چنين وانمود 

كند كه گول خورده و راستي از مرگ رسته است! ديدارهاي دوستان و آشنايان دور و نزديك گرچه خوشايند بودند 

و تشويش اش را برطرف مي كردند امابه وقت تنها شده زماني كه مي توانست با خود خلوت و براي ساعتي اضطراب 

 كند چهره هاي شاد و خندان پيش چشمش رنگ مي باختند و باز با غم خود و جدال با وجدانش تنهامي ماند.

يگران برايش فري هر روز به او گفته بود )رودي( هم سالم رساند و اين حرف بيش از حرفهاي دل خوشكنك د

ارزش داشت. خانوادۀ نوايي همه براي عيادت آمده بودند جز او و همين بي اعتنايي موجب مي شد تا خود را محاكمه 

 كند كه در برخودرش با رودابه تندروي كرده و او را از خود رنجانده است.

و با پذيرفتن مسئو ليت بهرام در هييچ كس نمي توانست به رودابه شك كند كه چرا از مالقات رفتن متناع مي كند ا

صبح و مسئوليت و اداره كردن مغازه در بعد ازظهر خالي براي اينگونه كارها بدست نمي آورد. ضمن آن كه هيچ 

كس از يك دختر مجرد و شوي نكرده متوقع نبود كه به عيادت مرد مجردي برود حتي با توجه به اين كه آن مرد 

نكار را براي او ملزم نمي دانستند. اما فري شب كه به خانه باز مي گشت، رودابه را نسبت فاميلي هم داشته باشد اي

آماده شنيدن براي گزارشات خود مي ديد و او هم بدون آن كه خبري را از قلم بيندازد گزارشات كامل را به رودابه 

ش اقرار به محبت داشتن نسبت مي داد و آثار خوشحالي را در صورت نگران اومي ديد. فري از زمانيكه رودي پيش ا

به بيژن كرده بود و گفته بود كه ابراز عالقه اش از جانب او با سردي هر چه تمام تر طرد شده. به نوعي حس 

دلسوزي اش برانگيخته شده بود و خود را ملزم مي ديد كه دل رودي را با اخبار بيمارستان و گزارش حال مزاجي 

كلماتي تسلي بخش و اميدوار كننده رودي را از ياس برهاند. اما رودي فقط به بيژن  بيژن، شاد كند و در همان حال با

مي انديشيد و هنگامي كه آ پارتمان فري را ترك مي كرد و از پله پايين مي رفت با خود مي انديشيد كه خدا را شكر 

 كه امروز بهتر از ديروز بود و فردا بهتر از امروز خواهد بود.

ار دوم به عيادت رفته بود، خيلي مختصر برايش خبر آورده بود و از مالقات خانوادۀ واحدي گفته بود مادر كه براي ب

و اين كه چه دختر زيبايي دارندو ويولت چه لباسي پوشيده بود و چه گلي آورده بود و پيش از احواالت خود بيمار 

 سخن گفته بود. فري آخر شب به رودابه با خوشحالي گفت:

ويد ظرف دو سه روز آينده بيژن مي تواند بيمارستان را ترك كند و به خانه بيابد اما در خانه بايد دكتر مي گ

استراحت كامل داشته باشد و اطرافش هم هياهووجود نداشته باشد. اما فكر نكنم اين آخري عملي شود! بيژن 
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» امروز پرستار گوشه زد و با گفتندربيمارستان است و آنجا بصورت خانه درآمده اين يكي نرفته آن يكي ميرسد 

خواست بفهماند كه از اين همه مالقات كننده ناراضي است. حاال تصور كن بيژن توي « شما فاميل پر جمعيتي هستيد

خانه خوابيده باشد و بازم اين فاميل بخواهد براي عيادت بيايند توي آن خانه كوچك چه بلوايي برپا مي شود؟! مي 

يرد. ضمن آن كه مالقات هم ديگر منع ساعت ندارد و يا اين مالقات با نهار همراه است و يا با ترسم بيژن سرسام بگ

شام خوردن. از حاال دلم بحال بيژن مي سوزد! رودابه در حاليكه بهرام را درون تخت خوابش مي گذاشت با خشمي 

 آشكار گفت:

ز ديگران مهم است خيلي راحت عذر بخواهيد و اجازه شلوغي ندهيد. حال بيمار بيشتر از رودر بايستي داشتن ا

 بگوييد كه بيمار احتياج به استراحت مطلق دارد. فري در حاليكه مي خنديد نگاه ناباور خود را به رودابه دوخت گفت:

تو فكرمي كني اينكار ميسر است؟ با اخالقي كه مادر بزرگ و پدر بزرگ دارند اگر خود دوست و يا فاميل بخواهد 

احمت كند آنها با اصرار و پا فشاريشان در ماندن مانع از رفتن مي شوند. مي شود يك كاركرد اما اطمينان رفع مز

 ندارم كه بيژن قبول كند! و به نگاه پرسشگر رودابه زل زد و ادامه داد:

يافت و عمو مي  اگر بيژن قبول مي كرد در خانه ما دوران نقاهت را مي گذراند مسلماً اين ديد و بازديدها تقليل مي

توانست راحت استراحت كند. رودابه سر فرود آورد و در تاييد پيشنهاد فري افزود راه از اين جا تا بيمارستان هم 

نصف است وبراي رفتن و آمدن مشكلي نخواهد داشت! فري خسته خود را روي كاناپه رها كرد و با لحني نا اميد 

 گفت:

يح مي دهد در خانه بستري شود. او اخالق يكدنده و لجبازي دارد و ميدانم كه مي دانم كه عمو قبول نمي كند و ترج

 فكر مي كند باعث زحمت و دردسر مي شود. اي كاش مي توانستم بگونه اي قانعش كنم! رودابه پرسيد:

 فت:بافريد صحبت كن آن دو بهتر زبان يكديگر رامي فهمند! فري همان طور كه به صفحۀ تلويزيون زل زده بود گ

امروز بيژن سراغ تو و بهرا را گرفت و جوياي حالتان شد. وقتي به او گفتم كه تو مسئوليت نگهداري بچه و مغازه 

 رامتحمل شده اي خنديد و گفت:

اين توافقي اجباري است كه رودي مسئوليت پذيري را تجربه كند و به فن كودكياري وارد شود. ضمن آن كه هنوز 

مايت احتياج دارد تا هم خيابانها را ياد بگيرد و هم هنگام عبور مراقب جلوي پايش باشد! خودش كودك است و به ح

مهم »البته بيژن به شوخي اين حرفها را زد و قصد رنجاندن ترا نداشت! رودي لبخند تلخي بر لب آورد و با گفتن 

 آمادۀ رفتن به پايين شد.« نيست!

بستر آماده مي كرد ياد حرفهاي بيژن افتاد كه به فري زده بود و از  همان شب رودابه وقتي خود را براي رفتن به

 خود پرسيد:

منظور از اين كه خيابان را ياد بگيرم چه مي تواند باشد؟ و ياد گرفتند خيابان چه ربطي به زمين خوردن پيدا مي كند؟ 

مان راه پيدا نمي كرد و مطمئن و چون جوابي براي آن نيافت به بستر رفت و ديده برهم گذاشت. اما خواب به چش

شد تا براي اين حرف دليل قانع كنندهاي نبايد خوابش نخواهد برد. پس همان طور كه تظاهر به خواب بودن مي 

 كرد در انديشه اش بدنبال جواب گشت و از خود پرسيد:

م و بيمارستان را پيدا كنم و آيا اين يك كنايه است به مفهوم اين كه اگر خيابان را ياد بگيرم مي توانم پيگيري كن

براي عيادت بروم. يا اين كه فقط اشاره اي بود به نشانۀ نا آگاهي و ندانستن موقعيت مكاني كه در آن جا دارم كار 

 مي كنم؟ ميان اين دو انديشه در نوسان بود و بيشتر دوست كه دليل اولي را بپذيرد و رنج كمتري را تحمل كند. 
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با گفتن فكر خوبي است پذيرفت و عمو هم با گفتن فقط بايد به فكر خوبي است پذيرفت و عمو پدر پيشنهاد فري را 

هم با گفتن فقط بايد به فكر بايد به فكر آرامش بيژن بود بر آن صحه گذاشت اما در اين ميان مادرناراحت بود و 

ر مي توانم پذيرايي اش كنم و من اينجا راحت ت»خانه را براي استراحت پسرش مناسب تر مي دانست و ضمن گفتن

 «به خوردو خوراكش برسم

من مي » مخالف خود را بروز داد. و مادر وقتي ديد دو مرد در فكر فرو رفته اند از اين سكوت سود جست و با گفتن 

 دانم كه خانۀ فري مثل خانۀ خودمان است اما با وجود مادر شوهرش كه با آنها فقط چند تا پله فاصله دارد درست

نمي دانم كه بيژن آن جا بستري شود. چه يك وقت گمان نبرد كه بيژن سربار فرزندش شده و خرج و مخارج 

موجب شد با باز « اينمهم حرفي است!» او با گفتن« بگردن فريد و فري افتاده است خانۀ خودمان بيايد بهتر است.

ته نظر موافق پدر را جلب كند خشمگين سازند. ديگر بفكر فرو روند و فري را كه خوشحال شده بود از اينگه توانس

 فري با لحني عصبي و خشمگين گفت:

هيچ كسي به خود اين اجازه را نمي دهد كه در زندكي ما دخالت كند تازه عمو بر سر سفرۀ آنها كه نمي نشيند او با 

م دوست هستند و هم بيژن ماست و شما هم كه مي دانيد فريد چقدر به بيژن عالقه دارد آن در هم همكار هستند،ه

عموي من است و فاميل فريد مادر بزرگ شما خود بهتر به اخالق خانم نوايي وارديد و مي دانيد كه او چقدر زن 

مهربان ودلسوزي است و اگر بفهمد كه شما در موردش اينگونه قضاوت كرده ايد براستي از شما مي رنجد مادر 

 گفت: 

دلسور بودن خانم نوايي ندارم چه او در اين مدت يا نگه داشتن بهرام و دادن اجازه من شكي در مورد مهربان بودن و 

اين كه تو پرستاري از عمويت را بعهده بگيري نهايت لطف را به من و خانواده كرد اما... فري صحبت مادر بزرگ را 

جلوي « ي برم و مراقبش خواهم بوداما ندارد! من عمو را از بيمارستان يكسره به خانۀ خودمان م»قطع كرد و با گفتن 

 مخالفت احتمالي ديگر را گرفت و براي آن كه ديگر در اين مورد صحبتي نشود افزود:

خانۀ ما حمام دارد و بيژن بدون آن كه سرما بخودر مي تواند هر روز حمام كند،در ثاني از آنجا به بيمارستان و مطب 

ما ساكت و آرام است و او راحت مي تواند استراحت كند. اگر شما دكتر هم نزديكتر است و از همه مهم تر خانۀ 

نگران حرفهاي احتمالي هستيد اين هم چاره دارد هر چيزكه مي خواهيد در خانه براي بيژن درست كنيد با خود 

 بياوريد و راحت تر بگويم خرج از شما و مراقبت از من آيا ديگر مشكلي داريد؟

خودش چه مي گويد وبه كجا راضي تر است. فريد سعي كرد بالحني نرم بيژن را به  اين تصميم ماست بايد ببينيم

رفتن به خانه شان متقاعد كند اما صداي او در صداي زني كه نام دكتر را پيج مي كرد گم شد و مجبور شد با آوايي 

به حرفم گوش كردي و اين تو يكبار خواهش مرا بر آورده كردي و » بلندتر صحبت كند تا بيژن بشنود. او با گفتن 

بار از تو مي خواهم كه يكبار هم به تقاضايي كه فري از تو دارد گوش كني و خواهشش را برآورده كني. مي داني كه 

او چقدر به تو وابسته است و تو حكم پدرش را داري. او مي خواهد با مراقبت كردن از تو نياز عاطفي اش را بر آوره 

مورد پدرش انجام دهد و از اين بابت هنوز خود را مقصر مي داند! حاال كه موجبي پيش كند كاري كه نتوانست در 

آمده تا خود را تبرئه كند و وجدانش را آسوده سازد تو اين امكان را از او نگير و به فري فرصت بده تا راحتي خيال 

و هر وقت با اين لحن صحبت كند قصد پيدا كند. بيژن كه به روحيه و اخالق فريد آگاه و آشنا بود و مي دانست كه ا

 خام كردن او را دارد خنديد و پرسيد:

 ديگر برايم چه خوابي ديده اي حاشيه رفتن را رها كن و اصل قضيه را بگو؟ فريد نفس بلند كشيد و گفت:
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را بعهده اصل قضيه اين است كه فري مي خواهد تا كامالً خوب نشده اي و سرپا نايستاده اي باز هم نقش پرستار 

بگيرد و ترا با خود به خانه اش ببرد، فقط همين! او با تك تك ما صحبت كرده و هر كسي را بنوعي راضي كرده كه با 

رفتن تو به خانه اش موافقت كنند و اين كار را به او محو ل كنند. من و فري خوشحال مي شويم از اين كه مهمان ما 

ن را بكار بگيريم تا تو راحت و آسوده استراحت كني. بيژن لحظه اي فكر شوي و بتو قول مي دهيم كه نهايت سعي ما

 كرد و بعد گفت:

باآن كه مي دانم همگي به من محبت داريد اما نمي توانم بپذيرم و اگر به خانه خودمان بروم راحت تر هستم. به فري 

ان كارش را انجام داده اما واقعاً متاسفم از قول من بگو او از هيچ تالشي فرو گذاري نكرده و مطابق يك پرستار مهرب

كه نمي توانم دعوتش را قبول كنم. زندگي در خانۀ شما اگر چه بدون دغدغه است و راحت مي توانم استراحت كنم 

اما معذوراتي هم بوجود مي آورد كه معذبم مي كند. اگر هر دو را راضي به معذب بودن من هستيد حرفي ندارم و 

 قبول مي كنم! 

ري پس از فهميدن حرفهاي بيژن خود براي متقاعد كردنش اقدام كرد و با برشمردن محاسن و معايب او را كه ف

 هنوز كامالً مجاب نشده بود با خود راهي خانه كرد.

آدمها با مهرو محبت و عالقه و تعلق به هم ديگرزنده اند، و بي آنكه خود واقف بدان باشند، سرنوشت و آينده شان 

و كيف اين محبت ها دقم مي زند، و محبتي كه در اوج زالل و پاكي، تبديل به عشق مي گردد، عشقي كه  را ، كم

 همواره انسان بدان زنده هست و با درك مفهوم واقعي آن به انسانيت واقعي نيز دست مي يابد!

منزلتي وااليي داشت كه و حضور بي ريا و صادقانۀ عشق و محبت در فضاي عطرآگين خانوادۀ فاميلي بيژن، قرب و 

كشف و درك آن مي توانست با تدابيرش آنها به سوي وشبختي رهنمون سازد، و زندگي و تقدير بيژن بي آنكه خود 

بخواهد متاثر از اين فضا رقم مي خورد! تقديري كه بيژن مي توانست با تدبيرش آنرا به سويي كه مي خواهد 

 راهنمايي كند!

15 

يژن به خانۀ فري آماده و مهيا بود. مادر صبح روز به خانۀ فري رفته بود و با كمك خانم نوايي و همه چيز براي ورود ب

رودابه كه از شب پيش، موضوع را مطلع شده بودند، خانه را براي ورود بيمار آماده كردند. خانم نوايي با در اين 

ديد، مي تواند با برداشتن قدمي هر چند  موضوع كه بيژن جاي پدر را در قلب عروسش پر كرده خوشحال بود كه مي

كوچك دل شكستۀ عروس اش را شاد كنه. فرشاد براي فريد حاضر شده بود تخت سفري اش را كه تابستانها در 

حياط از آن استفاده مي كرد در اختيار بيمار بگذارد و خود آن را به باال حمل كرده و در جايي در گوشه آفتاب گير 

و مادر با كمك خانم نوايي آن را تشك انداخته و آماده ساخته بودند. رودابه در كنار تخت يك  سالن قرار داده بود

ميز عسلي گذاشت روي آن چراغ خوابي پايه كوتاه قرار داد و چند روزنامه و مجله كه اگر حوصله بيژن سر رفت 

اي بيمار بودند و رودابه به وضع ظاهر بتواند تماشا و مطالعه كند. در آشپزخانه دو مارد مشغول فراهم كردن غذا بر

خانه كه خوشايند بيژن باشد توجه داشت و سعي مي كرد كه چيزي را از قلم نيندازد جاي عكس روي ديوار را با 

جاي ساعت عوض كرد تا بيژن براحتي بتواند گذشت زمان را بنگرد و ساعتهاي قرص و كپسولرا از خاطر نبرد. 

تلويزيون چند شاخه گل رز گذاشت و به اميداينكه او با ديدن گل ها شاد شود لبخند درگلدان كوچك كريستال روي 

 رضايت زد و به خود گفت:
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فكر مي كنم همه چيز كامل است و ديگر نقصي وجود ندارد. آن گاه با نگريستن به ساعت قلبش فرو ريخت و بي 

تومبيل فريد ضربان قلبش شدت گرفتند و بسختي صدا از آپارتمان خارج شد و به طبقۀ پايين رفت. با صداي توقف ا

توانست از چشمي در به بيرون نگاه كند و ببيند كه فريد و فري در حاليكه زير بازوهاي او را كه سرش بانداژ شده 

بود گرفته و با خود از پله ها به باال مي آوردند. پشت در آپارتمان لحظه اي توقف كردند و توانست صداي بيژن را 

 كه گفت:بشود 

 مي توانم باال بروم! و بدنبال آن صداي فريد آمد كه گفت:

فري تو ولش كن من هوايش را دارم و فري عقب كشيد تا آن دوجلو تر حركت كنند و بدنبال آن ها خود روانه شد. 

به مشامش  وقتي آنها درخم راهرو ناپديد شدند، آهسته در را گشود و ره پله هاي خالي نگاه كرد. بوي دود اسپند

رسيد و لحظه اي بعد خود دود راهروها راپر كرد و صداي سالم و احوالپرسي مادرش بگوش رسيد. رودابه خم شد و 

بهرام را از الي پايش كه قصد بيرون رفتن را داشت بغل كرد و خواست در آپارتمان را ببندد كه صداي قصد بيرون 

ببندد كه صداي پايي شنيد و پيش از آن كه بتواند موفق به بستن رفتن را داشت بغل كرد و خواست در آپارتمان را 

« عموآمد عزيزم»در شو د فري را ديد كه به حالت دو از پله به زير آمد. صورتش از شادي مي درخشيد او با گفتن 

 خنديد و پرسيد:« چشمت روشن رودابه» بهرام را از بغل رودابه گرفت و به گفتن 

برويم باال. بيژن تا رسيد سراغ بهرام را گرفت و با اين حرف رودابه را بطرف پله هل داد و  پس چرا ايستاده اي بيا

 گفت:

 «خيلي خوب صبر كن تا كليد بردارم»زود باش، بدو! رودابه با گفتن

يژن بسرعت وارد شد و پس از لحظه اي كوتاه برگشت و در آپارتمان را بر هم زد و بدنبال فري از پله ها باال رفت. ب

در اين فاصله تغيير لباس اده و در بستر دراز كشيده بود. وقتي فري وارد شد با صدايي بلند كه عمو بخوبي بشنود رو 

 به فرزندش كرد و گفت:

ببين عمو جان آمده سالم كن عزيزم! بيژن به روي بهرام آغوش گشود و با در بغل گرفتن او سر بهرام را بر سينه 

تو نوازش بهرام بود كه متوجه آهسته سالم كردن رودابه نشد. اما وقتي مادر تذكر داد كه  گذاشت و موهايش را غرق

بيژن جان رودابه خانم سالم كرد و گويي از خواب پريده باشد ناگهاني سر بلند نمود و به چهر رودابه نگاه كرد و با 

وبم و قادر نبود حال او را بپرسد. در تبسمي به سالمش پاسخ داد و حالش را پرسيد. رودابه فقط توانست بگويد خ

او را را از مخمصه رهانيد و روانۀ آشپز خانه اش « رودي جان زحمت بكش و به همه چاي بده»همين حال مادر با گفتن

كرد. اما مي شنيد كه بيژن لب به عذر خواهي و پوزش باز كرده و از مادر به خاطر زحمتي كه به آن ها داده تشكر و 

 ي كند. آواي مادرش را مي شنيد كه مي گفت:عذر خواهي م

آقاي عابدين زاده باور كنيد شما براي ما هم مثل فريد و فرشاد عزيز هستيد و از اينكه قبول كرديد پيش فري بياييد 

 قبالً خوشحال شديم و دلمان مي خواهد كه باور كنيد كه عالقۀ مانسبت به شما به كنار از اينكه عمو و پدر

ستيد، وجود خودتان هم برايمان عزيز و محترم است! بيژن بار ديگر تشكر كرد و به رودابه كه با سيني عروسمان ه

چاي وارد شده بود نگاهي گذرا انداخت و سپس به سرگرمي كوچكي كه در آغوش داشت مشغول شد. دلخوري و 

ريده و چشم به گود نشستۀ بيمار از رنجيدگي خاطر رودابه از اينكه چرا بيژن سالمش را نشنيده است با ديدن رنگ پ

بين رفت و به خود تفهيم كرد كه در حال حاضر فقط و فقط بايد به فكر بازيافتن سالمتي دوبارۀ او باشند. ساعتي بعد 

وقتي مادر قصد پايين رفتن را كرد تا بيمار بتواند استراحت كند او هم از جا بلند شد و به دنبال او عازم شد. اما در 
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او را از رفتن باز داشت. با رفتن مادر،عمو و پدر « مادر اگر با رودي كار نداريد پيش من بماند» ر فري با گفتن كنار د

بيژن هم بلند شدند تا خانه را ساكت براي بيژن باقي بگذارند و در مقابل تعارف فريد ايستادگي كردند و آنها هم 

ادر براي سركشي به غذا وارد آشپزخانه شد و فري براي تعويض رفتند. فريد براي بدرقه به دنبالشان روانه شد و م

لباس به اتاقش رفت. رودابه بهرام را در آغوش داشت و نمي دانست چه حركتي بايد انجام دهد. بيژن حال او را 

 كند گفت:او را به سخن گفتن وادار كرد. رودابه بدون آن كه به او نگاه « مغازه نرفتيد؟» فهميد و با پرسيدن اين كه 

به خاطر ورود مهمان عزيز فري همه تعطيل كرديم. صداي هوم بيژن و تكرار جملۀ خودش كه از دهان اين بار 

 تكرار شد گفت:

مهمان عزيز فري بله؟ رودابه سر بلند كرد و به او نگريست و خواست جملۀ خود را اصالح كند كه فري از اتاق خارج 

 شد و از بيژن پرسيد:

به « صبر مي كنم با شما غذا بخورم» ه است بياورم؟ بيژن نگاهي به ساعت مقابل رويش انداخت و با گفتن غذايت آماد

 او پاسخ داد. مادر از آشپزخانه پرسيد:

فريد كجا رفت نكند رفت پدر بزرگت را برساند و برگردد؟ فري وادار شد تا تا تحقيق كند و بگويد ميرم پايين تا 

 ت:خبر بگيرم. رودابه گف

 من ميروم! اما فري زودتر از او حركت كرد و گفت:

 تو زحمت بكش غذاي بهرام را بهش بده من االن بر مي گردم!

مادر ظرف كوچك غذاي بهرام را به دست رودابه داد و خود به فراهم كردن اسباب سفره پرداخت. بهرام از خوردن 

غذا دادن به اين بچه را مي دانم. رودابه بهرام را در بغل بيژن غذا سرباز مي زد كه بيژن گفت: بياريدش اينجا من لِم 

گذاشت و خود ايستاده به غذا دادن پرداخت بيژن با قلقلك و خنداندن او و با ادا و شكلكي كه از خود در آورد باعث 

 شد تا بهرام آخرين قاشق سوپ را هم بخورد و پس از آن بيژن راضي پرسيد:

 مي كنم يا شما؟ و به صورت رنجيدۀ رودابه با صدا خنديد.حاال من بهتر بچه داري 

حضور رودابه باعث شده بود تا بيژن به جنگ با خواب برخيزد و اجاز ندهد كه داروها تأثير خود را بروز دهند. او 

ه پس از شام به ورق زدن مجله پرداخت و نشان داد كه خيال خواب و استراحت ندارد. گرچه سعي داشت كمتر روداب

را مخاطب قرار دهد اما همينكه مي دانست او هست و مي تواند آواي صدايش را بشنود راضي و خشنود بود. فري 

بعد رو به رودابه كرد و « بي خودي گلهاي آقاي واحدي را نگذاشتي بياوريم، گلهاي زيباي بودند!» داشت مي گفت

 اضافه نمود: 

لهاي رز و مريم سبد گل زيبايي درست كرده بودند كه حيف بود تركيب گلها قشنگ بود و با كوكبهاي سفيد و گ

 بماند. مادر بزرگ گفت:

 من گذاشتم رو ميز پرستار و او خيلي خوشش آمد! بيژن به گلهاي رز اشاره كرد و گفت:

 خودت هم كه گل داري! فري گويي تازه چشمش به گلدان روي تلوزيون افتاد و گلهاي رز را ديد با خنده گفت:

 كار من نيست و سپس از رودابه پرسيد:

 تو آورده اي؟ رنگ چهرۀ رودابه گلگون شد و با صداي آميخته به شرم گفت:

 قابلي ندارد. مادر تشكر كرد و بيژن فقط به گلها خيره شد و هيچ نگفت.
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ود فرو رفته بود آخر شب وقتي رودابه براي استراحت كردن بپاخاست تا پايين برود بيژن را كه تا آن لحظه در خ

 به او پشت كرد و خواست حركت كند كه شنيد بيژن گفت:« شب بخير » مخاطب قرار داد و با گفتن 

 شب بخير و به خاطر گلها هم ممنونم! رودابه وقتي از پله ها پايين مي رفت به خود گفت:

! او شب را بر خالف بيژن بسيار بد اگر بتوانم دگر باال نروم همه چيز تمام مي شود و اين رنج هم پايان مي گيرد

خوابيد و تا هنگامي كه صداي خواندن خروس سحري شنيده شد او هنوز چشم بر هم نگذاشته بود و از شب تا آن 

موقع به خود و به احساسش انديشيده بود. و اينكه غرورش را چه آسان از كف داده و عرت نفس اش را پايمال 

ه زندگي كند و تحقير نشود و اگر چنين مي شد خود را خوشبخت مي دانست. كرده. او مي خواست راحت و آسود

صبح بدون آنكه خبري از حال بيمار بگيرد راهي شد و از خانه بيرون رفت. گر چه در مغازه خود را به كار مشغول 

شده بود. هنگام  كرد اما تمام هوش و حواسش به خانه بود و از بس به ساعت نگاه كرده و زمان را سنجيده بود خسته

غروب وقتي مغازه را بست تصميم گرفت، مقداري از راه را پياده طي كند تا هم هوايي خورده باشد و هم ديرتر به 

خانه برسد. از مقابل پلي كه موجب شده بود پايش مدتي در گچ بماند گذشت و وارد خيابان اصلي شد و پس از ربعي 

ن بستري بود گذشت و با ياد آوري سخن او لبخند بر لب آورد و بر سرعت ساعت از مقابل بيمارستان كه بيژن در آ

« چرا دير كردي؟ » گامهايش افزود وقتي وارد خانه شد مادر به تنهايي در آپارتمان بود و به پرسش او كه پرسيد

 جواب داد:

 مقداري پياده آمدم هوا خوب بود! فرشاد كجاست؟ مادر به اطاق اشاره كرد و گفت:

ه باال احوالپرسي. امروز فري از صبح مهمان داشت و پذيرايي مي كرد. اما مهمانها براي نهار نماندند و رفتند رفت

طفلك خسته است و نمي گذارد من و مادربزرگش كمكش كنيم. همين ساعت پيش هم ثريا خانم آمد و از بس 

كردن پايين آمدم خدا به بيمار رحم كند! تو هم ارشيا شيطنت كرد مرا به سرسام انداخت و به بهانۀ كار و شام آماده 

موافقت خود را « باشه مامان!» بهتر است از فردا زودتر به خانه برگردي تا كمي كمك حال فري باشي. رودابه با گفتن 

اعالن كرد اما او خيال همكاري نداشت. نه به خاطر فري كه حاضر بود براي او هر كاري انجام دهد. فقط و فقط به 

 طر جلوگيري كردن از پايمال نشدن بقيه غرور و عزت نفس اش!خا

با وارد شدن فرشاد براي صرف شام رودابه توانست از زبان برادر اطالعات كافي كسب كند. او هم مانند مادر از 

 :رفتار ارشيا را توجيه كرد و در آخر افزود« بچۀ شلوغ و پر تحركي است» شيطنت ارشيا شكايت داشت و با گفتن 

هر » آقا بيژن اصالٌ حال و حوصله حرف زدن نداشت ومعلوم بود كه از دست سر و صدا كالفه شده است. مادر با گفتن

چه او شلوغ و نا آرام است به عكس بهرام صبور و آرام است بچه ام در مقابل جيغ هاي ارشيا تنش مي لرزيد و بغض 

رار بود كه بمانند هم بيمار سرسام مي گرففت و هم بهرام مي كرد. خوب است كه شب نمي مانند و مي روند اگر ق

خوشبختانه ثريا و آقاي حسن زاده پس از صرف شام خانه را ترك كردند و با رفتن آنها خانه در « ديوانه مي شد.

سكوت فرو رفت. فردا صبح باز هم رودابه خانه را ترك كرد و به سفارش مادر كه خواسته بود شب زودتر برگردد 

و از خانه خارج شده بود. او به خود گفته بود كه بايد بهاي خطايش را با نيدن و انتظار كشيدن « چشم مامان» ه بود گفت

بپردازد و هنگام غروب باز هم به پياده روي پرداخته و چون شب گذشته به خانه برگشته بود. اين بار با گشودن در 

 فري را منتظر خود ديده بود. فري پرسيد:

؟ و رودابه شرح مبسوطي از جريان فروش را به فري داد و در آخر افزود دو تا سفارش نان و آب دار هم چه خبر

 گرفته ام كه بايد تا آخر هفته آماده شان كنم. دو تا سبد براي تزيين ماشين عروس! فري گفت:
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مزباني ندارم بيژن كه مي دانم كه دست تنها مانده اي و خيلي خسته هستي. اما راستش منهم كسل شده ام و ه

خاموشي گزيده و كم حرف شده، فريد هم كه با بهرام خودش را سرگرم مي كند و من و مادر ديگر حرفي براي 

 گفتن نداريم. اين است كه خواستم بياي باال تا تنها نباشم! به جاي رودابه مادر گفت:

تكان سر جواب ) نه( داد و مادر افزود تو هم برو  شامش را كه خورد مي آيد باال پيشت! شما شام خورده ايد؟ فري با

 باال شامتان را بخوريد، خوب

نيست مريض تا اين وقت گرسنه باشد. وقت داروهايش هم مي گذرد. فري راضي شد كه به باال برگردد و ضمن 

 رفتن رو به رودابه كرد و گفت:

ز اين كه مادر نقشۀ او را برهم زد دلخور گرديد و با پس من منتظرت ميمانم! با رفتن او رودابه در خود فرو رفت و ا

 اعتراض به مادر گفت:

چرا از طرف من قول مي دهيد؟ آن قدر خسته ام كه فقط مي خواستم شام بخورم و بخوابم. از صبح تا حاال كار كرده 

خترم آدمها بايد در اين عيب ندارد د» ام و حال و حوصلۀ حرف زدن ندارم! مادر به اعتراض او لبخند زد و با گفتن 

 او را به صبر و تحمل دعوت كرد.« موارد به هم كمك كنند

 وقتي رودابه براي رفتن به باال خود را آماده كرد. مادر گفت:

 ساعتي كه ماندي صدايت مي زنم تا بيايي و استراحت كني!

 برويش لبخند زد و پرسيد:رودابه تقه اي به در نواخت و گويي فري پشت در ايستاده بود با گشودن در 

 دير كردي؟ رودابه گفت:

 زود شام خوردم و آمدم، اينجا چه ساكت است؟ فري گفت:

بهرام را دارد فريد مي خواباند و مادر هم خسته بود رفته استراحت كند بيا تو تا برايت چاي بياورم! بيژن در حال 

 لحني قهر آلود پاسخ داد و زير لبي افزود: مطالعه بود با سالم رودابه روزنامه را كنار نهاد و با

 نشست.« متشكرم» لطف كرديد تشريف آورديد. رودابه ضمن گفتن 

سكوت را شكست. بيژن با همان لحن رنجيده « حالتان چطور است» لحظه اي سكوت برقرار شد و رودابه با پرسيدن 

 پاسخ داد:

فقط نفس كشيدن را به حساب زندگي كردن بشود گذاشت، هنوز زنده ام و بدبختانه نفس مي كشم و البته اگر 

زندگي هم مي كنم و مي خواهم فردا نقل مكان كنم تا ديگران برنامۀ هميشگي شان را دنبال كنند، حس مي كنم 

 وجودم باعث شده تغييري در برنانۀ روزانه همگي بوجود آيد كه از اين بابت متأسفم.

 اشت و به عنوان درد دل به رودابه گفت:فري فنجان چاي را مقابل رودابه گذ

كاش زودتر آمده بودي تا بيژن زبان باز كند. از ديشب تا بحال فقط چند كالم مختصر حرف زده و بيشتر يا خوابيده 

 و يا اينكه نگاه كرده. رودابه لبخند زد و بيژن آن را ديد و گفت:

م و به خانه بر مي گردم. به نگاه بهت زده فري سر تكان داشتم به رودابه خانم مي گفتم كه فردا رفع زحمت مي كن

 داد و افزود:

بروم خانه بهتر است. تو از برنامۀ زندگي ات جدا مانده اي و رودابه خانم هم دست تنها مانده اند! من حالم ديگر 

ما اخالق مادر را كه خوب است و مادر خودش مي تواند مراقبم باشد . ضمن آن كه خودم مراقبتي را الزم نمي دانم. ا

به رودابه فنجان « افكار خام را از سرت بيرون كن، من به تو اجازۀ جنب خوردن نمي دهم» مي شناسي! فري با گفتن 
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رودابه را وادار به « به حرفهاي بيژن توجه نكن از خودت بگو!» چاي اشاره كرد كه تا سرد نشده بنوشد و با گفتن

فاقات را كه در پايين برايش شرح داده بود را تكرار كرد و به آن اين كلمات را سخن كرد و او بار ديگر همان ات

 افزود:

من ديشب و امشب مقداري راه را پياده آمدم تا خيابانها را ياد بگيرم و بهتر بشناسم. فري مفهوم اين كلمات را درك 

 نكرد اما بيژن پرسيد:

ن هم دستتان آمد اينطور نيست؟! فري در اين بازجويي سرزنش خوب ياد گرفتيد؟ حتماٌ فاصلۀ مغازه تا بيمارستا

 مطبوعي يافت و با سكوت كردن به آن دو مجال داد تا يكديگر را سرزنش يا استنطاق كنند. رودابه گفت:

گاهي ممكن است انسان بين دو احساس بهترين اش را اتخاب كند و نتيجه اش را بهتر از آن ديگري ببيند. بيژن 

 گفت:

ر ارادي باشد و در آن تالفي يا انتفام گيري نباشد قابل درك است. اين مي رساند كه شخص دارد با فكر عمل مي اگ

 كند و بدنبال تمايالت زود گذر نيست. رودابه گفت:

اتفاقاٌ من بر عكس شما فكر مي كنم و گمانم اين است كه اين فرصتي است براي فراموش كردن و تعلقات را از 

 دن ضمن آن كه عقل است كه چنين فرمان مي دهد و قلب خواستار آن نيست! فري دخالت كرد و گفت:خاطر زودو

اگر قرار باشد كه عقل فرمان به از ياد بردن و از خاطر زودودن تعلق بدهد من ترجيح مي دهم به فرمان قلبم عمل 

 كنم. رودابه هيچ نگفت و بيژن گويي مخاطبش فري باشد گفت:

ا در زندگي چندين بار امتحان سخت مي كند و آدمي را در بونۀ آزمايش قرار مي دهد تا ببيند بنده اش خداوند ما ر

راه طاغي شدن در پيش مي گيرد يا آن كه فرمانبرداري و بندگي مي كند. خوشا بحال بنده اي كه از اين آزمون موفق 

 نبايد به اميد عنايتي باشد! فري با خنده گفت: بيرون آيد و گردن به فرمان شيطان ننهد. اما اگر چنين كرد ديگر

اگر صدبار توبه شكستي بازآ! خداوند آن قدر مهربان و بخشنده است كه خطاي خطاكاران را مي بخشد و قلم عفو 

 برآنها مي كشد. حاال چه كسي گناه نابخشودني كرده؟ بيژن گفت:

دون تعمق، احساسي را ببازي گرفته به خاتمۀ كار آن كه دل بدست آورده و بعد شكسته است آن كه تعمداٌ و ب

نينديشيده! مرگ چيز خوبي است و ترس از عقوبت پس دادن از آن خوبتر است. خوف از مرگ موجب مي شود 

تكاني بخوري و به آن چه كرده اي فكر كني و از خودت بپرسي آيا براي اينهمه خطا جوابي آماده كرده اي؟ من آن 

 ام وجود حس كردم لحظات خوف را با تم

و براي جواب و سوال پس دادن هيچ دليل قانع كننده اي نداشتم پس مهلتي ديگر به من داده شد تا بازگردم و 

جبران مافات كنم و از همۀ كساني كه به عمد باعث آزارشان شدم طلب بخشش كنم. حرفهاي بيژن دل فري را 

 ود گفت:لرزاند و او را دچار احساس كرد و با لحني بغض آل

لطفاٌ بس كن عمو! تو آن قدر خوبي كه هيچ كس از تو آسيب نديده و تو هيچ وقت حاضر به آزار كسي نبوده اي. 

حرفهاي فري موجب شد تا بيژن به صورت رودابه نگاه كند و با زبان نگاه از او بپرسد آيا تو هم همين عقيده را 

ژن نشد. وقتي سكوت حاكم شد فري با لحني پر هيجان و در حاليكه داري؟ اما رودابه سر به زير بود و متوجه نگاه بي

 سعي مي كرد اندوه خود را پنهان كند بلند شد و گفت:

 بهتر است جاي بنوشيم و حرفهاي اميدوار كننده بگوئيم. وقتي فري آن دو را تنها گذاشت. بيژن خنديد و گفت:
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كه بدي آدمها را نمي بيند! رودابه سربلند كرد و بصورت  اخالق فري هرگز عوض نمي شود او آنقدر با محبت است

 بيژن نگاه كرد و گفت:

 بله حق با شماست. انسانهاي خوب همه را خوب مي بينند! بيژن پرسيد:

خود شما چه ممكن است خطا را نديده گرفته و ببخشيد؟ رودابه بدون آنكه لحظه اي فكر كند تنها به خاطر اينكه 

اين اميد را در دل بيژن تاباند كه رودابه « منهم معتقدم كه بدي را نبايد با بدي جواب داد.» با گفتن جوابي داده باشد 

از سر گناهش گذشته و او را بخشيده است، پس نفسي بلند از سر آسودگي و راحتي وجدان كشيد و به فري كه 

 شيدن چاي گفت:فنجان چاي را به دستش داد با گرمي هر چه تمام تر تشكر كرد و ضمن نو 

 واقعاٌ عالي است من تا كنون چاي به اين عطر و مزه نخورده بودم فري متعجب نگاهش كرد و گفت:

اما عمو جان اي چاي هميشكي است و عوض نشده! اما اين مي تواند نشانۀ باز يافتن سالمت شما باشد! رودابه هنوز 

چيد كه صدايش مي زد. فري در آپارتمان را باز كرد تا بگويد چايش را ننوشيده بود كه صداي مادر در ميان پله ها پي

 دارد چاي مي نوشد و لحظاتي ديگر مي آيد. بيژن گفت:

گمان نكنم ديگر احتياجي به يادگيري خيابانها داشته باشيد اما توصيه مي كنم خواندن ساعت را ياد بگيريد و به موقع 

 ريافت و ضمن بلند شدن گفت:به خانه برگرديد. رودابه معني كنايه او را د

 اگر هم ياد نگرفتم مي توانم با كمك گرفتن از شما ياد بگيرم! بيژن گفت:

چون مي خواهم صادق باشم ساعت را جلو مي برم تا شما فكر كنيد ديرتان شده و هر چه زودتر به خانه برگرديد، 

ايين مي رفت احساس آسودگي مي كرد و بر لبش شبتان بخير و به خاطر همه چيز ممنونم! رودابه وقتي از پله ها پ

لبخندِ نشانۀ پيروزي نشسته بود. او به محض ورود بوسه اي بر گونۀ مادر نواخت و با گفتن شب بخير گرم رفت تا 

مسواك بزند و پس از مدتها اضطراب و دلشوره با خيال آسوده سربر بالين بگذارد. مادر گرچه حرفي بر زبان نياورد 

ماي بوسۀ رودابه دريافت، آن مالقات، موجب دگرگوني و تحول عظيم در دخترش شده و هنگامي كه به اما از گر

 سوي اتاق خوابش حركت مي كرد از خود پرسيد:

 آيا بزودي دخترش به خانۀ بخت مي رود؟

 فري داشت فنجان ها را جمع مي كرد كه بيژن گفت:

استراحت احتياج داري اما دلم مي خواهد تو هم در شادي كه چند بيا كمي بنشين مي دانم كه خيلي خسته اي و به 

 دقيقه پيش نصيبم شد شريك باشي. فري روي تخت روبروي عمو نشست و به صورت او خيره شد. بيژن گفت:

از  من در مورد رودابه بد كردم و نمي توانم خود را بيگناه قلمداد كنم! نه، اتفاقاٌ بر عكس خيلي هم گناهكارم. من بعد

 آن دو شكست كه تو فقط به يكي از آنها آگاهي و آن اولي گناهش عظيم تر از ويولت بود كه هرگز نخواست

توجهم را به خو جلب كند و تو بقيه چنان وانمود كرديد كه خانوادۀ واحدي خواستار دامادي من هستند. اما بعد 

اشت كرديم. بماند كه چه خوابهاي طاليي و چه معلوم شد كه پيش از من انتخاب خود را كرده اند و ما بد برد

 تصورات شيريني در ذهنم نسبت به زندگي مشترك خود و ويولت بافتم و ترسيم كردم. 

اما همينقدر مي گويم كه برداشت هاي غلط همگي شد از همه بيزار شوم و بيشتر از همه از خودم كه گذاشته بودم 

م. بعد فكرهاي پليد شيطاني مرا وادار نمود تا انتقام بگيرم و عمل آسان و راحت بازيچۀ دست دوست و آشنا شو

مقابل به مثل انجام دهم. تصميم داشتم با روح و روان دختران بازي كنم و بعد كه بدانم افتادند به عجز به آنها بخندم 

ز دست رفته مي ديدم و و لذت ببرم. اينطور متحير نگاهم نكن! گفتم كه آسيب ديده بودم و غرور و مردانگي ام را ا
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براي ان كه ثابت كنم از ديگر جوانها چيزي كم ندارم دست به بازي خطرناكي زدم و اولين قرباني را انتخاب كردم. 

 بعضي از احساسها را 

مي شود بدون اينكه بر زبان جاري شود حس كرد و فهميد و من فهميدم بودم كه رودابه چنين احساسي دارد و از من 

آيد. پس دام گسترده بودم و دانه ريختم و او هم با دلگرمي از اينكه دانه ريز انسان است و تله اي پهن بدش نمي 

 نكرده آماده دانه چيدن شد و با آغاز اين دانه چيني بيماري منهم ظاهر شد و موجب شد دام را رها 

پس با رويه اي غير از آن چه در پيش كنم و به مرگ و مردن فكر كنم و بترسم از كاري كه قصد انجامش را داشتم. 

گرفته بودم با رودابه بر خورد كردم و او را از خود راندم. دلم مي خواست چون بهرام خاموش و بيصدا بميرم و 

 آرزوهاي بر آورده نشده او را به انجام برسانم.

خواسته هاي بهرام را تحقق و همان طور كه شاهد بودي با دادن مهماني و نزديك كردن اقوام به يكديگر يكي از 

بخشيدم. اما وجدانم از سوي رودابه در فشار بود ضمن آن كه ناخودآگاه به او محبتي هم يافته بودم و اين خارج از 

 نقشه ام بود. بله صياد احمق عاشق صيد خود شده بود

گفتم كه مي تواند شايسته  و نمي خواستم باور كنم كه مريض در حال مرگ هم مي تواند دل به كسي ببندد! به رودي

تر از من مردي بيابد كه بتواند خوشبختش كند اما اين خواسته دلم نبود و دوست داشتم حرفم را جدي نگيرد. آه 

فري از خودم بدم مي آيد و از اينكه اگر بيمار نمي شدم و بيماري مرا از ادامه آن راه باز نمي داشت چه مي كردم از 

ور كن كه در همان روزهاي پليدي باز هم در قلبم اين اميدواري وجود داشت و آرزو مي خودم بيزارم مي كند، با

كردم كه زود گول نخورد و خود را اسير نكند دل بستن هاي بي تعمق عواقب وخيمي بدنبال دارد كه اي كاش 

 فهميده مي شد!

ت نخورده بود كه زود تحت تأثير رودي با آن كه بيست و اندي سال از او گذشته اما احساسش آن قدر بكر و دس

قرار گرفت و مشابه رودي كم نيستند كه زود اغوا مي شوند. اما خوشبختانه رودي زود متوجه شد و به خود آمد! حاال 

اين منم و دلي كه به ناحق شكسته ام و مي خواهم هر طور شده آن را ترميم كنم. اما اين بار بدون نقشۀ پليد و 

ن بار جوانمردانه و روراست پيشقدم شوم و او را از خانواده اش خواستگاري كنم و از تو مي شيطاني. مي خواهم اي

خواهم در اين كار حمايتم كني و با فريد در اين ضمينه صحبت كني آيا اينكار را مي كني؟ فري از روي تخت بلند 

 شد و گفت:

بايد از جانب خود رودي مطمئن شوم كه آيا مي تواند اين كار را مي كنم اما پيش از اين كه موضوع را به فريد بگويم 

ترا ببخشد و از نو شروع كند؟ ضمن آن كه مي دانم رودي دختري با گذشت و فداكار، اما اول نظر او را بدانيم بهتر 

 است!

خوبيها  وقتي بيژن تنها شد، با احساس اينكه دوباره به زندگي برگشته و محكوم است حيات را با همۀ فراز و نشيب و

 و بديهايش ادامه دهد، فكر كرد:

زنده بودن و زندگي خود به خود زبيا و با شكوه است و اين اعمال و كردار ماست كه به حيات شكلهاي مختلف داده و 

آنرا زيبا و شيرين و يا تلخ و بي معني مي كنيم! و ناگاه بياد نامه هايي افتاد كه قبل از بروز بيماري اش در با نگين و 

 ويولت، در نظر داشت براي انتقام از آنها، نوشته و بفرستد!

يك لحظه از خود احساس انزجار و چِندِش كرده و تمام اعضايش با تكاني شديد به لرزه در آمد! و عميقاٌ به حكمت و 

از روي رحمت خداي مهربان انديشيد!كه با بروز بيماري ضربه و تلنگري ماُليم به او زده بود! كه بخودش آمده و
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خودخواهي، با عذاب و نابود كردن ديگران به ورطۀ خود پرستي و به دامن شيطان نيفتد، پلك هاشو روهم گذاشته و 

با افشاندن قطره اشكي، چند بار متوالي و از ته دل، زير لبي گفت: خدايا.... خدايا متشكرم! و سپس با كشيدن آهي از 

كرد و اينكه او چگونه با احساسات و عواطفش كنار مي آيد، و نهايتاٌ  سر سوز، انديشه و ذهنش بسوي رودابه پرواز

 چه تصميمي مي گيرد؟

 16فصل 

 فري روبه روي سودابه نشسته بود و هر دو بر روي يك سبد گل كار مي كردند. فري پرسيد:

 مي داني مي خواهم در چه مورد با تو صحبت كنم؟ رودي چشم در چشم فري دوخت و گفت:

 مي كنم كه بدانم! فري برويش لبخند زد و گفت:گمان 

حال كه مي داني راحت تر با هم حرف مي زنيم مي خواستم بپرسم آيا هنوز مثل آن شب كه باال آمدي و از احساست 

 به بيژن برايم حرف زدي، آيا هنوز هم همان احساس را داري؟

 فراموش كني؟ رودابه با قاطعيت گفت: و آيا بعد از شنيدن اعتراف بيژن توانسته اي او را ببخشي و

نه! شايد روزي يكي از آرزوهايم اين بود كه بيژن به من عالقمند شود و خواستار من باشد. اما ديگر چنين احساسي 

 ندارم. آن روزها، رنگ چشم، رنگ مو و تركيب بيني و قامت بيژن و شايد بيشتر رفتارش مورد توجهم بود و

يستۀ انتخاب شدن مي دانستم. اما وقتي بياد مي آورم كه وقتي من در احساس پاك خود از او او را مردي زيبا و شا

 بتي مي ساختم او در فكر فريب دادن من بود، از خودم و او

متنفر مي شوم و مي توانم بگويم كه از خودم بيشتر! دلم مي خواهد جيغ بكشم و سرم را به در و ديوار بكوبم و به 

چطور بيگدار به آب زده ام و فكر غرقاب را نكرده ام. فري فكر فريب خوردن و از دست دادن  خود مي گويم كه

 شئونات اخالقي و انساني پشتم را مي لرزاند و چشمانم

سياهي مي رود، آه كه از حماقتم از ساده لوحي ام لجم مي گيرد و بارها پيش خودم اقرار مي كردم اگر او موفق شده 

د گامهاي بعدي را بردارد چه بروزم آمده بود و حاال چه بودم؟ ضمن شكر كردن خدا باز هم ترس بود و توانسته بو

 وجودم را مي گيرد و خود را تماماٌ از بند رسته نمي بينم.

اگر زمان بيماري به تعويق افتاده بود و فقط چند ماه بعد خود را بروز مي داد من اينك با غرور مقابلت ننشسته بودم 

 با گريه مي خواستم كه عمويت را راضي كني تا مرا به عقد خود در آورد. و شايد

آه فري. نمي دانم چطور منظورم را حالي كنم من از بيژن گرچه رنجيده بودم و حتي مدت زمان كوتاهي به نفرت 

 اجازه داده بودم تا در قلبم جايگزين شود. اما به تو نمي توانم دروغ بگويم. نفرتم بيشتر از 

خودم بود نه از او و حاال هم دارم سعي مي كنم كه خودم را بيابم و خودم را بشناسم. شايد بعدها بتوانم پاسخ ترا 

 بدهم. اما مي دانم كه حاال نمي توانم!

بايد سعي كنم معيار ديگري جز زيبايي چشم و مو و بيني پيدا كنم و با آن معيار براي پي ريزي و ساختن آينده ام 

م! فري حرف او را مي فهميد و مي دانست كه براي فراموش كردن و دوباره ساختن به زمان احتياج دارد و به اقدام كن

 خود گفت:

 با گذشت زمان همه چيز روبراه مي شود.

 عمو دوست داري قبل از شام كمي استراحت كني؟_

 بيژن به چهره فري نگاه دقيقي كرد و گفت:
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داري و با من مثل بچه ها رفتار مي كني. من ترا مي شناسم گول رفتار تملق آميزت را از وقتي برگشته اي حال عادي ن

نمي خورم. پس بگو بين تو و رودابه چه گفتگويي رد و بدل شده كه نمي خواهي بگويي؟ فري خواست حرف او را رد 

 گفتنكند اما در زير نگاه سنگين عمو قادر به كتمان نبود پس شرمنده سربزير انداخت و با 

 پاي تخت زانو زد و گويي دست به التماس برداشته است با لحني پوزش خواه گفت:« حق با توست» 

عمو او شما را بخشيده و از شما كينه اي به دل ندارد اما در حال حاضر هنوز دچار ترديد است و نمي تواند قبول كند 

 حش آسيب ديده و چون شما كه من فكر مي كنم بايد به و مهلت و مجال فكر كردن بدهيم او رو

گمان مي كرديد روحتان را به شيطان واگذار كرده ايد او نيز به همين باور است ضمن آن كه او با گام برداشتن در 

راهي كه مي توانست راه تباهي باشد خود را آلوده تر مي بيند و مالمت مي كند چرا چنان كرده. عمو جان خواهش 

جال دوبارۀ رشد ندهيد و نفرت را جايگزين همين احساس خوبي كه داريد نكنيد! هر دوي مي كنم به كينه و عقده م

 شما به زمان احتياج داريد تا با خود كنار آييد و بعد در راه روشن 

 براي پيوستن به يكديگر قدم برداريد.

 بيژن سربه زير اناخت و مغموم پاسخ داد:

 همه چيز تمام شد! 

ه در فروشگاه را بست و به سوي خانه روانه شد و در طول را به بيژن مي انديشيد. در قلبش نزديكهاي غروب روداب

 كينه اي باقي نبود و انزجاري نسبت به او احساس نمي كرد.

از وقتي اعتراف بيژن را شنيده بود، احساس جريحه دار شده اش را آرام كرده بود و حتي به او احساس دلسوزي و 

 براي آن كه بيژن را در تب و تاب قرار دهد و او گمان نكند كه زود بخشيده شده رُل بازي كرد همدلي مي كرد. اما

و نشان داده بود كه دختري نيست كه زود از سر تقصير گذرد. غروب را زيبا ديد و نسيم سرد ماه اسفند را با نفس 

را گفته بود و اگر مجالي بيشتر براي گفتگو  عميق به جان كشيد. او در مورد، بدي را با بدي نيايد تالفي كرد حقيقت

 پيدا كرده بود مي توانست به صراحت

اقرار كند كه خشم و عتاب بيژن را به جان خريده و آن قدر او را خوب مي بيند كه بتواند اشتباه او را ناديده بگيرد. 

 د وارد مغازه شد.پشت مغازه گل فروشي لحظه اي توقف كرد و به گلهاي پشت ويترين نگاه كرد و بع

بوي گلهاي مختلف شامه اش را نوازش داد و چند شاخه غنچه گل رز برگزيد و به دست گلفروش داد، از راديو 

 صداي خواندن خواننده اي مي آمد كه مي گفت:

بريدي و نبريدم. گسستي و نگسستم. برلبش تبسمي نشست و بدست گلفروش كه با مهارت و زيبايي گلها را مي 

 نگاه كرد و پيش خود گفت: آراست

به اين مي گويند يك دسته گل زيبا! وقتي كليد انداخت و در خانه را گشود با ديدن چراغ خاموش خانه شان دلش 

 گرفت اما زود فهميد كه مادر باالست. در را باز كرد و گلها را روي ميز گذاشت و براي تعويض لباس به اتاقش رفت.

خود لبخند زد و شكلكي در آورد و با اين انديشه كه نبايد بگذارد ديگران متوجه  با ديدن صورتش در آينه به

 خوشحاليش شوند تغيير لباس داد و باز هم مقابل آينه ايستاد.

لباس آبي به رنگ صورتش مي آمد موهايش را با سليقه شانه كرد و با سر كردن روسري بار ديگر دستي به لباسش 

كردن چراغ را خاموش كرد وقتي دسته گل را بدست گرفت نفس عميق ديگري كشيد و  كشيد و اتاق را هنگام ترك
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از پله ها باال رفت مادر در را برويش گشود و او با ديدن تخت خالي بيژن دلش فرو ريخت اما به ري خود نياورد و بي 

 تفاوت پرسيد؟

 االن مي رسد اما فري گفت:مريض كجاست؟ آرزو كرد كه مادرش بگويد رفته براي ويزيت پيش دكتر و 

برگشت به خانه و هر چه اصرار كردم چند روز ديگر بماند قبول نكرد و فريد مجبور شد او را برگرداند. در و جود 

رودابه چيزي فرو ريخت و شادي خود را فراموش كرد.حس كرد ديگر حوصله ماندن و حرف زدن را ندارد. گلها را 

بدون آن كه منتظر جوابي شود از « با من كاري نداريد بروم پايين خيلي خسته ام! اگر» روي ميز گذاشت و با گفتن 

 آپارتمان خارج شد و از پله ها پايين رفت. مادر رو به فري كرد و پرسيد:

 تو مي داني چه اتفاقي افتاده كه.... فري حرف او را قصع كرد و گفت: 

 ا نيست و زود آشتي مي كنند، مادر متعجب بار ديگر پرسيد:آن دو با يكديگر قهر كرده اند، اما اين قهر ديرپ

 آخه علت قهرشان چيست؟ آنها كه هنوز شروع نكرده اند كه.... فري بار ديگر ميان صحبت او آمد و گفت:

آن ها دارند به نفاهم مي رسند فقط بايد فرصت اين را پيدا كنند كه همديگر را بهتر بشناسند. عموي من بدبختانه 

دخترها را به يك چشم نگاه مي كند و گمان دارد كه آنها فقط براي ضربه زدن به روح وروان مرد خلق شده اند  همۀ

 و در سينه قلبي ندارند. او با تمام محبتي كه به رودي پيدا كرده اما هنوز مي ترسد احساس خود را بروز دهد

 ن گفت:و با ترسش كنار نيامده! خانم نوايي ضمن گذاشتن گل در گلدا

رودابه بايد درك كند كه بيژن خان هنوز بيمار و كم حوصله است و نبايد از او توقع خوب انديشي و رفتاري منطقي 

داشته باشد. من با او در اين مورد حرف ميزنم! و به مي گويم كه حرفهاي اين برهۀ خاص را جدي نگيرد و روي آن 

 فرقي نمي كند! حساب نكند. حال چه حرفها تلخ باشد و چه شيرين

 مادر پرسيد:

 چرا شام نخورده خوابيدي؟ پاشو تا غذايت يخ نكرده بخور!

 پشت بر مادر كرد. مادر لب تخت نشست و گفت:« اشتها ندارم!» رودابه در بستر غلتي زد و با گفتن 

تي است كه تو تغيير از صبح كه ميروي انتظار دارم شب بيايي و با هم غذا بخوريم و كمي هم حرف بزنيم. اما مد

كرده اي و ديگر آن رودابه گذشته نيستس. پاشو تا با هم شام بخوريم و كمي صحبت كنيم دلم گرفت از بس تنها با 

 خودم حرف زدم!رودابه دلش به حال مادر سوخت و رو برگرداند و به او نگاه كرد و گفت:

سر تكان داد و « نه» د، مگر فرشاد نيامده؟ مادر به نشانۀ باور كن من كه اشتها ندارم اما مي نشينم تا شما شام بخوري

 گفت:

بلند شو تا بگويم كه چه شده و كجا رفته. رودابه با رخوت و سستي بلند شد و بدنبال مادر حركت كرد. وقتي در 

آشپزخانه پشت ميز غذا خوري نشستند مادر براي خودشان دو استكان چاي ريخت، زير گاز را خاموش كرد و 

 وبروي دخترش نشست و گفت:ر

فكر مي كنم كه فريد در سر خياالتي براي فرشاد دارد. ديشب از فرشاد خواسته بود به اداره برود و با آقاي به اسم 

 ارجمند اگر اشتباه نكرده باشم

و را ببيند آشنا شود، بگمانم اين آقاي ارجمند دختري دارد كه در همان جا كار مي كند و فريد مي خواست كه فرشاد ا

اگر حدسم درست باشد بزودي يك عروسي در پيش داريم و خدا كند با مال تو تداخل پيدا نكند! اين حرف مادر 

 موجب تعجب رودابه شد و پرسيد:
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 مال من، چرا مال من! مگر خبري شده؟ مادر دستش را روي دست رودابه گذاشت و گفت:

في كني، اما باشد من صبر مي كنم تا خودت برايم حرف بزني! تو هرگز دختري نبودي كه چيزي را از مادرت مخ

 رودابه خواست باز هم خود را بي خبر قلمداد كند، اما لحن مهربان مادر او را پشيمان كرد و پرسيد:

 شما چه ميدانيد؟

 خانم نوايي نفس بلندي كشيد و گفت:

ي زنم بين تو و عموي فري درگيري عاطفي چيزي كه نمي دانم! اما آن چه فكر مي كنم فقط حدس است. حدس م

 بوجود آمده و از حركات هر دوي شما اين طور مشخص است.

حاال ديگر نمي دانم كه اين درگيري از كجا شروع شده و تا كجا پيشرفت كرده. اگر حدسم درست است دوست 

راهنما و دوستي به فرزند خود دارم كه خودت جريان را برايم تعريف كني و قبول داشته باشي كه يك مادر از هر 

نزديكتر است. من پيش از هر كس ديگري بايد در جريان قرار بگيرم تا تو خداي ناكرده راه خطا نروي و چشم 

 بسته در

چاه نيفتي! حرف زدن مادر موجب شد تا رودابه بي اختيار در صندلي فرو برود و بي اختيار اشك از ديده فرو ببارد و 

 به مادر بگويد:

حق باشماست. اما من به تنهايي خواستار برقراري رابطه بودم و عموي فري مرا از اين كار باز داشت. مي دانم اشتباه 

 كردم و نپرسيده و نسنجيده قدم

برداشتم. اما ان روز كه عموي فري براي غيادتم امد حس كردم كه او مرد با محبت و خوبي است كه مي تواتم 

ما او...چطور بگويم من از محبتي كه نشان داد برداشت نادرست كرده بودم و فكر مي كردم محبتش را به دل بگيرم.ا

 اين محبت نشانه عالقه است و براي خود دنياي زيبايي ساختم. مادر پرسيد:

 و او اين دنيا را خراب كرد، بله؟

خواهان شما باشد براي به دست  او به من گفت شما شايسته آن هستيد كه مردي كه»رودابه سر فرود آورد و با گفتن

او به من گفت كه خودش در شرايط مناسبي نيست. اينحرف را پيش از « آوردنتان زحمت بكشد و تالش كند

برمالشدن بيماري اش گفته بود و بگمانم خودش را داشت فريب مي داد اما وقتي همه فهميدند كه بيمار است و ان 

ي شد ديگر آن آدم سرسخت و خونسرد گذشته نبود. مامان باور كن كه مي حادثه در اداره برايش پيش امد و جراح

دانم اون هم به من عالقه يدا كرده و يا داشته و كتمان كرده. او خودش در حضور فري اقرار كرد كه مجبور بوده راه 

و منهم براي تالفي ديگري به غير از راه دل پيش بگيرد و كسي را مبتال نكند. او توسط فري از من خواستگاري كرد 

از جواب ردي كه به من داده بود مخالفت كردم و نپذيرفتم.عموي فري براستي مرد بدي نيست و نمي توانم به شما 

دروغ بگويم. من از او هيچ كينه و عداوتي به دل ندارم و هنوز هم فكر مي كنم او بهترين مردي است كه مي شناسم 

شته را فراموش كرده ام و حاضرم درخواستش را بپذيرم اما او رفته و با اين و امشب مي خواستم به او بگويم كه گذ

فكر هم رفته كه من هنوز او را فلبا نبخشيده ام و هنوز از او كينه به دل دارم. با اين كه چند شب پيش گفتم كه ادمي 

ا عذاب ندهد و در تنگنا قرار ندهد نيستم كه بدي را با بدي تالفي كنم، اما گوئي حرفم را باور نكرده و براي اينكه مر

به خانه شان برگشته. باور كن مامان اصال نفهميدم كه چرا دارم اين كار را مي كنم و چرا از اينكه زجرش بدهم 

 خوشحال مي شوم! فكر مي كردم راه درست را انتخاب كرده ام اما مثل اينكه باز هم اشتباه كرده ام! مادر پرسيد:

 و احساس خوشي و شادماني كردي؟آيا از زجر دادن ا
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 سري تكان داد و گفت:« نه»بار ديگر اشك رودابه جاري شد و به نشانه

خودم بيشتر از او رنج كشيدم و دو روز است كه لب به غذا نزده ام. من نمي خواهم او را آزار بدهم. او در موقعيتي 

چه تمام تر آزارش دادم و به فري گفتم به او بگويد  نيست كه بتواند زجر ديگري را تحمل كند. اما من با قساوت هر

ديگر فكر نمي كنم كه قادر باشم او را به حرم دلم راه دهم. و او هم از اين جا رفت. اي كاش پيش از انكه عجوالنه 

 خواستگاري اش را رد كنم با شما مشورت مي كردم! مادر اه بلندي كشيد و گفت:

ي كنيد كه بهتر از ما مي فهميد و بهتر از ما مي دانيد؟ اشتباهات و خطاهاي بسياري نمي دانم شما بچه ها چرا فكر م

هست كه مي شود جلوي ارتكابشان را گرفت. خوشحالم كه خودت اعتراف به اشتباهت كردي و دانستي كه هر 

م انسان شيطان محبتي رنگ تعلق راستي نمي گيرد چه بسا كه دامي باشد اما خوشبختانه عموي فري از ديدگاه منه

صفتي نيست. چرا كه مي توانست به راحتي از عالقه تو سوء استفاده كند و به نابودي ات بكشاند. تو بايد صبر كني و 

رفتاري عاقالنه در پيش بگيري. اگر لو به راستي به تو عالقه مند باشد به قول خودش مي ايد و ترا به هر زحمتي كه 

 ديگر خودت تصميم نگير و بگذار ما اقدام كنيم. باشد راضي به ازدواج مي كند اما

مادر داشت غذا را مي كشيد كه در اپارتمان با كليد گشوده شد و فرشاد متبسم وارد شد و هنگامي كه مادر و خواهر 

 را در اشپزخانه ديد با لحني از سرخوشي پرسيد:

به سوي اطاقش دويد و نگاه « د تا منهم بيايمپس صبر كني»شامتان را خورديد؟ مادر سر تكان داد و فرشاد با گفتن

پرسش كننده مادر و دختر در هم گره خورد. فرشاد با دست خيس پشت ميز نشست و به نگاه مادر و خواهر با صدا 

 خنديد و پرسيد:

 چيه چرا اينطوري نگام مي كنين؟ مادر به طعنه پرسيد:

 و گفت:آقاي ارجمند را مالقات كردي ؟ فرشاد سر فرود آورد 

ناهار را با فريد بودم و تو اداره آقاي ارجمند را ديدم مرد خوبي به نظر مي رسيد. خيال مي كرد مي خواهم آنجا 

 استخدام شوم كه فريد او را از اشتباه دراورد، مادر بار ديگر پرسيد:

كه فهميد آن دو از خب دخترش چطور بود او را پسنديدي؟ فرشاد متعجب نگاهي به چهره مادرش دوخت و زماني 

 موضوع مالقات باخبرند صورتش گلگون شد و سربزير انداخت و گفت:

 امان از اين ئائاش فريد كه حرف روي دلش نمي ماند. مادر گفت:

اما فريد با ما صحبتي نكرد. من خودم فهميدم و بعد به رودابه گفتم كه تو خيال داري متاهل شوي و فريد هم تو را 

مكارش را ببيني حاال جواب سوالم را بده او را چطور دختري ديدي، آيا به خوبي فري هست؟ فرشاد برده تا دختر ه

و به مادر و رودابه فهماند كه اين شادي بي « ظاهرش كه بد نبود اما باطنش را خدا مي داند»شانه باال انداخت و با گفتن

كه از پشت ميز بلند شد، مبارك باشدي گفت و به  دليل نبوده و او را انتخاب خود را كرده است. رودابه همانطور

چيه مادر، رودابه »طرف اتاقش به راه افتاد. در لحن رودابه فرشاد چيزي حس كرد كه خوشايند نبود و با پرسيدن 

خواست دليل سردي كالم رودابه را بداند. مادر به خنده خواست تا از پاسخ دادن طفره برود اما فرشاد « چش شده

 د و پرسيد:گول نخور

 چيزي شده اگر شده خوب به من هم بگوئيد. مادر خونسرد و بي تفاوت خود را نشان داد و گفت:

فري رودابه را براي عمويش خواستگاري كرده و رودابه بدون مشورت جواب )نه( داده. فرشاد با لحن ناراضي 

 پرسيد:
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يدش مي كنيم شكر خدا عملش هم چيز خطرناكي چرا مخالفت كرده؟ بيژن مرد خوبي است و فكر مي كنم همه تائ

 نبود و صحيح و سالم است، چرا رودي مي گويد نه؟! مادر گفت:

از فري وقت خواسته تا فكر كند و جواب نهايي را بعدا بگويد. فرشاد ليوان آبي نوشيد و هنگامي كه بلند مي شد رو 

 به مادر گفت:

زمانه ناز كردن و ناز كشيدن نيست. بگو اگر خواب مي بيني كه  از قول من به دخترت بگو كه اين زمانه ديگر

سيندرال شده اي و فرشته اي موكل داري كه با عصايش كدو را كالسكه كند و موشها را اسب كالسكه زرين و بپايت 

كفش شيشه هاي بپوشاند و روانه كاخ پادشاهت كند، خواب ديده خير باشد! گذشت آن دوره و ديگر هيچ مردي 

ندلين بدست نمي گيرد كه بيايد زير پنجره و آواز بخواند. اينها همه رويائي است كه فقط توي كتابها پيدا مي شود. ما

 به رودابه بگو تعلل كردن در مورد كسي كه مورد تائيد همه است رو گرداندن از خوشبختي است. مادر گفت:

 تاييد كرد اما افزود:« درست است»را با گفتن  تعجيل كردن هم درست نيست! فرشاد سر فرود آورد و حرف مادر

ما نبايد شتاب كنيم و عجوالنه تصميم بگيريم چون نه ارجمند رات به خوبي مي شناسيم و نه ان دختر شهره شهر را! 

اما مسئله براي بيژن فرق مي كند!من يك كالم ديگر مي گويم و بقيه را خود رودابه بايد درك كند. من مي گويم 

ه كامپيوتر جاي چرتكه و دو تا دوتا كردن را گرفته، عصري كه از صبح تا شب چه زن و چه دختر و چه پسر عصري ك

و مرد مي دوند تا لقمه ناني براي خوردن و زنده ماندن پيدا كنند ديگر ان عصري نيست كه پسر اعيان به 

چه داري و من چه دارم حرف اول را مي زند  خواستگاري دختر گدا بيايد و او را به كاخ خودش ببرد. در اين زمانه تو

و بعد از ان مسلئل حاشيه اي مطرح مي شود. رودابه بايد جدي به زندگي نگاه كند و سطح توقعش را پائين بياورد. 

بيژن اگر چه تمكن مالي چندان چشمگيري ندارد، اما از همه جهات مورد قبول است. فرشاد اين را گفت و آشپزخانه 

 اما در ميان سالن با صداي بلندي كه خوب مي دانست هم مادر و هم رودابه مي شنوند گفت:را ترك كرد 

ما مگر خودمان چه هستيم كه فكر مي كنيم ديگران نيستند! و با خشم وارد اتاق شد و آن را محكم بست.مادر به 

ود لبخند زد و به جمع آوري انديشه فرشاد كه مخالفت خواهرش را به حساب نداشتن امكانات مالي بيژن گذاشته ب

 ميز غذا پرداخت.

رودابه با حزن و اندوهي كه از رفتن بيژن،وجودش را فرا گرفته بود، در اتاقش خلوت كرده و به تفكرات تلخ و 

شيرينش مي پرداخت، از خويش سوال مي كرد آيا او دلش را فريب مي دهد يا او دلش را؟؟ چرا وقتي مي خواست 

ده ام يا نه؟ با زبان نگاهم فرياد نزدم آري...آري باز چرا در پاسخ فري آنچنان محكم پاسخ دادم نه! بداند او را بخشي

اگر او را نمي خواهم پس چرا تمام فكر و ذهنم پر از ياد او شده؟چرا هر جا مي روم و هر كاري مي كنم انديشه ام 

جوع به عقل و منطق به جا درست است وقتي كه با همواره به سوي او بال مي گشايد؟؟ آيا صحبت از صبر و تامل و ر

تمام وجود حس مي كنم او پر از خوبي و سرشار از مهرباني است!؟ به راستي اين ناز و قهر و شكست غرور و شوق و 

گفتن و با دل )بلي( گفتن، همه و همه اينها همان عشق است؟...عشق!...با ياد اوردن رفتن بيژن، « نه»ذوق و با زبان

 ره دلش فرو ريخت و زمزمه كرد:دوبا

 آيا همه چيز تمام شد؟

فري هنوز از خانه خارج نشده بود كه صداي زنگ تلفن برخاست.به ناچار كيفش را روي زمين گذاشت و گوشي تلفن 

 را برداشت با شناختن صداي فتانه فريادي از سر شادي كشيد و پرسيد:

 چه عجب ياد ما كردي؟ فتانه گفت:
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كه مي خواستم تماس بگيرم و جوياي حال همگي مخصوصا آقا بيژن شوم اما راستش آنقدر ترس برم مدتي بود 

داشته بود كه جرات نكردم دست به طرف تلفن دراز كنم.خودت علت ترس مرا ميداني و الزم به بازگويي نيست.تا 

وريد؟حالتان خوب است؟فري اين كه ديشب خواب بهرام را ديدم و مقيد شدم كه تماس بگيرم.حاال بگو همگي چط

 گفت:

به لطف خدا همه خوب هستيم و هفته پيش عمو به سر كارش بازگشت و همه چيز به روال سابق خود در آمد.فتانه 

 گفت:

وقتي كه از تنهايي نزديك به ديوانگي مي شوم دلم ميخواهد سوار شوم و راهي تهران شوم و چند روزي پيشتان بمانم 

كه نكند مادر با ديدن من به فكر بهرام بيفتد پشيمان مي شوم و تنهايي را تحمل مي كنم!فري  اما بعد با فكر اين

 گفت:

چند روزي بيشتر به تعطيالت نوروزي نمانده بياييد و تعطيالت را با ما بگذرانيد. حتم دارم كه مادر بزرگ هم 

 چه بدون پدرم!فتانه گفت:خوشحال مي شود،شما هرگز باور نكرديد كه دوستتان داريم چه با پدرم 

مي دانم در آن سفري كه به تهران داشتم همه چيز دستگيرم شد و افسوس خوردم كه چرا سال هايي را كه مي 

توانستيم در كنار هم خوش و خوشبخت زندگي كنيم به آساني از دست داديم و در تنهايي و بي هم زباني آن را تلف 

شته.حال بهرام كوچك ما چطور است؟شايد باور نكني اما من آنقدر كه دلم كرديم اما خوب چه سود از يادآوري گذ

 براي او تنگ شده براي ديگران تنگ نشده!فري با خنده گفت:

 اگر مي خواهيد باور كنم پس زودتر ساكتان را برداريد و حركت كنيد تا از نزديك خود بهرام را ببينيد.فري گفت:

كه همگي شما براي تعطيالت نوروز بياييد توسكا.من ميدانم كه همگي بعد از اتفاقا من ميخواستم درخواست كنم 

بيماري بيژن خان خيلي خسته هستيد و احتياج به استراحت داريد.اين است كه اگر شما و مادر جون و بيژن خان 

ديده ام.به  ،خالصه همگي تان بياييد بهتر خواهد بود.چون هم آب و هوايي عوض كرده ايد و هم من همگي تان را

مادر جون از قول من بگو كه جا به قدر كافي براي همگي داريم و نگران جاي خواب نباشد.من ديگر تماس نميگيرم 

تا مجبور شويد بياييد.براي اولين روز بهار چشم به راهتان هستم.ازقول من به همگي سالم برسان . در ضمن اگر 

 ت چون به خودش تعلق دارد!دوست و آشنايي هم خواست بياد اجازه الزم نيس

فري تشكر كرد و گوشي را گذاشت.دعوت فتانه خوشحالش كرده و بود و به راستي احتياج مبرمي مي ديد كه چند 

روز تعطيالت را در سفر بگذراند.وقتي اهل خانه از دعوت فتانه باخبر شدند.به سردي با آن روبرو گرديدند و هريك 

آورد. عمو با گفتن همگي تان برويد من خانه هستم و مراقبت ميكنم اولين فردي  بهانه اي براي رد دعوت به زبان

بود كه مخالفت خود را از نيامدن ابراز كرد و پدر با گفتن))من هم ميمانم و نميتوانم قدر در خانه اي بگذارم كه جاي 

اف خود را عيان كرد.اما منيژه پسرم در آن خالي است (( مخالف دوم بود.و مادر هم با افزودن جمالتي ديگر ،انصر

نرفتن به شمال را به بهانه رفتن به شيراز رد نمود و ثريا ماند و فري كه هر دو آمادگي سفر را داشتند و مي خواستند 

به هر وسيله و بهانه اي كه شده بيژن را با خود همراه كنندوقتي بيژن توسط حسن زاده و نوايي دوره شد تا 

ر پذيرفت تا روز حركت بيژن خبر نداشت كه فريد،رودابه را به همراه خود به سفر مي همسفرشان شود به ناچا

آورد. فري اين سفر را به حال هر دوي آن ها مفيد مي دانست و خانم نوايي را متقاعد كرده بود كه رودابه در اين 

ز حركت باالخره پدر و مادر سفر مي تواند خستگي راه را فراموش كند و دست از يكدندگي و لجاجت بردارد. در رو

هم به جمع مسافران پيوستند و عمو با دكتر و منيژه عازم شيراز شد .مادر و پدر در اتومبيل ثريا و حسن زاده سوار 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

1 2 6  

 

شدند و بيژن مسافر اتومبيل فريد گشت وقتي ديد فري، بهرام به بغل از در بيرون آمد و به دنبالش رودابه خارج شد 

شد و آرزو كرد كه او هم با آن ها هم سفر شود و زماني كه ديد در اتومبيل باز شد و اول نفس در سينه اش حبس 

رودابه سوار شد و بعد بهرام و فري ديگر قادر به نفس كشيدن نبود.از روزي كه فري عقيده رودابه را بيان كرده بود 

شته بود هيچ خبري از رودابه نگرفته بود و و او نتوانسته بود روزي بيشتر در خانه آنها بماند و به خانه خودشان برگ

به خود تفهيم كرده بود كه رودابه دارد انتقام روزهاي سخت را مي گيرد و به او حق داده بود. به سالم رودابه بدون 

 آن كه سر به عقب برگرداند پاسخ داد و حالش را پرسيد.

 ي خرمايي اش برق ميزد جواب داد:رودابه با نگاه به پشت سر بيژن كه تارهاي سفيد در ميان موها

خوبم خيلي ممنون!مقداري از راه كه طي شد فريد با پرسيدن ديشب اخبار تلوزيون را ديديد.سوال جمعي پرسيد و 

 به پرسش او بيژن جواب داد:

 يد پرسيد:نه، تا ديروقت مغازه بودم و كار مشتري هاي مانده را انجام دادم تا بتوانم امروز راهي شوم.چطور مگر؟فر

 نام فاميل آقاي نبي چه بود فري؟فري جواب داد:نجاتي!فريد از سر تاسف سر تكان داد و گفت:

خودش است!ديشب از تلوزيون اسم ده نفر از قاچاق فروشان عمده را كه از مرز سيستان و بلوچستان قاچاق وارد 

نها نبي نجاتي بود و به خودم گفتم كه حيف از مملكت مي كردند را خواندند كه به اعدام محكوم شدند.اسم يكي از آ

 آن اسم و حيف از آن فاميل كه او داشت.فري گفت:

 اي كاش منيژه از اين قضيه بويي نبرد و تعطيالتش خراب نشود.بيژن آه حسرتي كشيد و دنبال حرف فري را گرفت:

ز آينه نگاهيي به خواهرش انداخت و او زندگي آرام خودش را صرف جاه طلبي اش كرد و سزايش را هم ديد!فريد ا

 پرسيد:

 چيه رودي؟خيلي ساكتي خوابت گرفته؟رودابه جواب داد:

 نه، دارم گوش مي كنم.بيژن گفت:

توسكا جاي زيبايي است و فتانه هم زن با سليقه اي است.آنها دو قناري دارند كه از صبح تا شب مي خوانند و 

د و بگويد سالم صبح بخير .بهرام مرغ هايش را خيلي دوست همينطور يك طوطي كه مي تواند حرف بزن

 داشت!متاسفم فري نباد از او نام ميبردم.فري سر تكان داد و گفت:

مهم نيست،من خودم خوب مي دانم كه پدرم به مرغ هايش بيشتر از دخترش عالقه داشت و متاسف نيستم كه در 

من از بابام خاطرات زيادي به ياد ندارم و دوست دارم كه از زبان مقابل فريد و رودابه اين واقعيت تلخ را مي گويم.

ديگران بشنوم كه او به چه چيزهايي عالقه داشت و از چه چيزهايي نفرت داشت و خيلي دلم ميخواهد كه بداند كه 

انه كه كسي بگويد او خوشبخت زندگي كرد و خوشبخت هم مرد!اما متاسفانه هيچ كس اين باور را ندارد حتي خود فت

سالها با او زندگي كرد نتوانست بفهمد كه آيا شوهرش خوشبخت بود يا نه.چه ميشد كه فتانه پيش از مرگ بابام مي 

فهميد كه تنهايي برازنده انسان متمدن نيست و هر انساني حق دارد با آن ها كه دوستشان دارد معاشرت كند.آيا 

 شود تا ديگران به خود بيايند و قدر بشناسند؟بيژن گفت:حتما الزم است كه كسي بميرد يا به مصيبتي دچار 

من نميدانم كجا خواندم كه نوشته بود چه خوب است كه پيش از آن كه به ياد يكديگر بنشينيم.كنار هم 

 بنشينيم.فريد باالفاصله با شوخ طبعي و به صداي بلند خواند:

 بيا تا قدر يكديگر بدانيم كه تا ناگه ز همديگر نمانيم

 از انتخاب شعر و حالت خواندن فريد همه خوشحال،زدند زير خنده و در اين حين فري خطاب به بيژن پرسيد:
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داروهايت را كه فراموش نكرده اي با خودت بياوري؟بيژن مجبور شد كمي كج بنشيند تا بتواند فري را ببيند و با او 

 حرف بزند در همان حال كه به او پاسخ داد:

كه برداشتم داروهايم بود نگاهي گذرا به رودابه انداخت كه از شيشه به جاده نظر داشت و بهرام را نه اولين چيزي 

كه به خواب رفته بود در آغوش داشت.چهره معصومانه رودابه در آن هنگام تصويري پاك و آسماني از مادري را 

ه است.تصويري زيبا و احساس داشت كه كودك خود را در آغوش گرفته و در گرماي آغوش خود او را خواباند

 برانگيز با كالم فريد كه گفت:

بيژن يه ليوان چاي بهم بده!بيژن نگاه از اين منظره بديع كه آني او را به عرش برده بود برگرداند و از فالسك چاي، 

د بار چايي ريخت و به دست آزاد فريد كه پشت فرمان نشسته بود داد و با سوال اين كه ديگر كسي چاي نميخوا

ديگر به عقب نگريست.فري با گفتن))من ميل ندارم،تو چي رودي؟(( از او نظر خواست و او هم مخالفت كرد.فري 

 براي آن كه موضوعي را براي صحبت آغاز كرده باشد با صداي بلند گفت:

 اگر توانستيد حدس بزنيد كه بعد از تعطيالت چه كسي از تجرد در مي آيد؟!

د معطوف كرد و او با رنگي پريده نگاهش اول به رودابه و سپس به فري دوخت و در حالي كه حواس بيژن را به خو

 مي خواست نگراني اش را بروز ندهد با آوايي سرد و آهسته گفت:

 كي؟فري خنديد و گفت:

را خودت بايد حدس بزني.بيژن از لحن خونسرد فري و از خنده او عصبي شده بود و دلش مي خواست ناراحتي اش 

با فريادي بر سر فري خالي كند اما باز هم خودداري كرد و با باال انداختن شانه سعي كرد خود را بي تفاوت نشان 

 دهد و بپرسد:

 آشناست؟

فري با گفتن همو چه جور هم. قلب بيژن را يك آن از حركت باز داشت و پيش چشمانش چادر سياهي كشيدند و 

لي را به سويش گرفت تا از دستش بگيرد و بيژن آن را نديد واو چنان در افكار نتوانست تنفس كند. فريد ليوان خا

خود غرق بود كه حتي نفهميد فريد به او گفت))ليوان را بگير!(( فريد از رنگ باختگي چهره بيژن هراسان شد و با 

به چهره  پرسيدن))حالت خوب است بيژن؟(( به مسافران عقب حالي كرد كه حال بيژن مساعد نيست و رنگ

ندارد.دست رودابه كه روي شانه بيژن قرار گرفت و او را تكان داد باعث شد بيژن به خود آيد و مشاعر خود را 

 بدست آورد.فري نگران پرسيد:

 عمو حالت خوب است؟فريد اتومبيل را كنار جاده كشاند و توقف كرد و گفت:

ان فري را شنيده بود و فهميد كه توقف ناگهاني فريد به كمي استراحت مي كنيم و بعد راهي ميشويم.بيژن صداي نگر

خاطر او بوده است .پس با گفتن ))من حالم خوب است چرا توقف كرديد؟((علت را جويا شدوفريد با يك نگاه 

اجمالي به رودابه به او فهماند كه سكوت كند و خود با گفتن ))خسته شدم و كمي به استراحت احتياج دارم(( از 

 پياده شد و بيژن هم به دنبال او خارج شد فري با نگراني از رودابه پرسيد:اتومبيل 

يك دفعه چي شد؟حال عموم كه خوب بود.فري صبر نكرد تا جواب بشنود و بدنبال بيژن او هم از اتومبيل خارج شد 

يخواهي كمي بنشينيم و روبروي عمو ايستاد و به صورت او كه آثار رنگ باختگي از آن مشهود بود زل زد و با گفتن م

اورا دعوت كرد كه روي صخره اي بنشيند و استراحت كند.بيژن فهميد كه ديگران متوجه دگرگوني حالش شده اند 

 و براي آن كه بهانه اي تراشيده باشد گفت:
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نميدانم چرا به يك دفعه ضعف كردم و پيش چشمم سياهي رفت.شايد نمي بايست مي آمدم.فري سر تكان داد و به 

 اي او فريد گفت:ج

حتما علتش گرسنگي است.آنگاه به رودابه كه تازه ميخواست از اتومبيل خارج شود بانگ زد كه جعبه شيريني را با 

 خودت بياور و در همان حال بيژن را روي صخره نشاند و گفت:

نيم. رودابه در جعبه ما هيچ عجله اي براي رسيدن نداريم.چندتا شيريني بخور و هروقت حالت بهتر شد حركت مي ك

را گشود و به دست فريد داد.فريد بيژن را مجبور كرد تا به جاي يك عدد،سه عدد شيريني بردارد و با گفتن همه 

آنها را بخور تا ضعف ات برطرف شود. جعبه را به دست فري داد و به سوي اتومبيل به حركت در آمد و لحظاتي بعد 

 با ليوان چاي برگشت و گفت:

كرده ام تا از گلويت پايين برود.صداي گريه بهرام از داخل اتومبيل شنيده شد و رودابه براي آوردن او  شيرينش

حركت كرد و بيژن با خود انديشيد او هم از دستم رفت و با اين انديشه احساسي از خشم توام با دلسوزي نسبت به 

 :خودش بهش دست داد و بي اختيار آه كشيد و باعث فري شد و پرسيد

عمو حالت بهتر شد؟بيژن از روي صخره بلند شد و با پايين آوردن سر تاييد كرد و شروع به راه رفتن كرد و با خود 

 گفت:

انتقام موحشي گرفت و هم خود و هم مرا بدبخت كرد!اما چرا فري آن قدر با خوشحالي آن خبر را داد او كه ميداند 

 ي شد تا دلم را بسوزاند و احساسم را به ريشخند بگيرد؟من چه احساسي به رودابه دارم،چطور دلش راض

او بي توجه به زيبايي مناظر اطرافش فقط به زمين توجه داشت و خاك را مرطوب و شن ها را عاري از خاك ديده 

بود.هنگامي كه فريد در كنارش قرار گرفت به اين موضوع اشاره كرد كه هوا بوي بهار مي دهد و آفتاب آن قدر 

 است كه آدم خواب را طلب مي كند.بيژن سر بلند كرد و نگاه اجمالي به اطراف انداخت و گفت: دلچسب

حق با توست.بهتر است زودتر حركت كنيم تا بقيه را نگران نكرده ايم.آن دو با تغيير مسير به سوي اتومبيل به راه 

 افتادند و فريد گفت:

ين قرار ماست و جاي نگراني ندارد.بيژن ناخودآگاه در عقب اتومبيل آنها قرار است در اولين مهمانخانه توقف كنند ا

را باز كرد و نشست و فري به گمان اين كه آفتاب عمويش را آزار داده خود و بهرام در جلو نشستند و حركت 

ي كردند.گويي همينطور هم بود و بيژن به محض نشستن ديده بر هم گذاشت و به ظاهر خوابيد.اما او داشت فكر م

كرد به سواالتي كه به مغزش هجوم آورده بودند و مي انديشيد و براي هيچ يك جوابي نمي يافت.جزآنكه رودابه بر 

خالف آن چه كه اظهار كرده عالقه را به تنفر و انزجار تبديل كرده و تصميم خود را گرفته است. مثل بردن ريش 

كر كرد كه همه آن ها چه ساده و چه رمانتيك بند تعلق تراش،مثل آوردن سبد گل، مثل آن چند شاخه گل رز. بعد ف

را گسيختند و پي كار خود رفتند.خود را ديد كه در بوته هاي خودرو اسير شده و از هر سو به سويش زنبور ها حمله 

ور شده اندو نيش اش مي زنند.با فريادي از سر آخ و با تكان دادن دو دست كه زنبورها را از خودش دور كند چشم 

گشود و متوجه شد كه داخل اتومبيل در حال حركت است و هيچ خطري از نيش زنبور نيست.صداي آخش بار ديگر 

 موجب وحشت مسافران شد و آنها را نگران كرد.بيژن رنگ باخته خود را جابجا كرد و گفت:

رف او را قبول كردند و خوابم برده و بود و خواب ديدم. اي كاش به اين سفر نمي آمدم.اين بار فري و فريد هم ح

فري با گفتن شايد تغيير دما باعث اذيتت شده به دنبال علتي براي ناراحتي بيژن بود.فريد با ديدن اتومبيل آقاي 

حسن زاده قلبا خوشحال شد و پشت اتومبيل او نگه داشت. بيژن به دنبال آنها راهي نشد و به سوي دستشويي رفت 
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واند حال طبيعي خود را بدست آورد.از دستشويي كه خارج شد به طرف ديگران تا با شستن دست و صورتش شايد بت

نرفت،دوست داشت با سكوت و تنهايي در آميزد و پريشاني را مغلوب كند و به خود بقبوالند كه مي تواند تحمل كند 

ر صورت فشرده و و مقاومت نمايد با صداي ثريا كه پرسيد:حالت خوب است بيژن؟ بيژن به طرف او چرخيد و ثريا د

 در هم شكسته بيژن غمي ديد كه بدنش لرزيد و چشم از او برگرفت.

آره حالم خوبه.البته فكر مي كنم كه خوبم.چقدر مانده كه برسيم؟من به همه شما گفتم كه بهتر است به دنبالتان  -

همه قصد خيرخواهي داشتيد اما  نيايم و در خانه بمانم!اما شما حرف خودتان را بر كرسي نشانديد.با اين كه مي دانم

 بهتر بود اصرار نمي كرديد و مرا همراهتان نمي آورديد!ثريا دست زير بازوي برادر انداخت و گفت:

 سعي مي كنيم آرام و با احتياط حركت كنيم تا برسيم.اگر در اتومبيل فري  -

واهي جاي مادر با با تو عوض كنم؟بيژن به احساس ناراحتي ميكني ميشود جايت را تغيير داد و با ما همراه شوي.ميخ

 نشانه )نه( سر تكان داد و گفت:

 اصال موضوع اتومبيل و سرعت مطرح نيست.گفتي چقدر راه مانده؟ثريا به ساعت دستش نگاه كرد و گفت: 

و است  5/11بايد پيش از ظهر مي رسيديم اما حاال گمان مي كنم كه يكساعت بعداز ظهر برسيم و االن ساعت 

بيشتر راه را آمديم.اگر گرسنه هستي ميتوانيم االن ناهار را بخوريم و بعد حركت كنيم.بيژن به او جواب نداد و 

بطرف مسافران حركت كرد.در ميان نگاه نگران ديگران دو چشم سياه بادامي بيش از چشم ديگران نگران به نظر 

 ه خود گفت: مي رسيد و بر لبش واژه اي بود كه نميتوانست ادا كند و ب

اين چشمان نميتواند متعلق به دختري باشد كه از زجر دادن لذت ببرد.اما با ياداوري حرفهاي فري به انديشه خود 

 خنديد و فكر كرد كه همه دلها سخت و خار است. 

و پدر اصرار كرد كه جايش را با بيژن عوض كند اما تو نپذيرفت و زودتر از ديگران سوار اتومبيل فريد شد 

مسافرين بار ديگر حركت كردند و براه افتادند.فريد در آينه به چهره درهم فرو رفته بيژن نگاه كرد و با لحني 

 پدرانه گفت: 

 تا برسيم بهتر است تو بخوابي و بعد سفر را حس نكني،بيژن تبسمي كرد و گفت: 

قبول نكرد و همان طور كه چشم به جاده  ديگر خوابم نمي آيد متشكرم.اگر تو خسته اي جايمان را عوض كنيم .فريد

داشتند با افكار خود خلوت نمودند.در دل رودابه آشوبي برپا شده بود و از حالت بيماري بيژن و احتمال عود نمودن 

تومور آن چنان به وحشت افتاده بود كه دلش مي خواست زبان باز كند و تر س و وحشت خود را بيان كند.دوست 

حرف بزند و به او بگويي كه جاي نگراني نيست و براي دل او مرحمي گردد.دوست داشت تا به داشت با خود بيژن 

او بگويد هيچ بيماري نمي تواند از درجه عالقه اش بكاهد و او مي تواند جسم بيمار را تحمل كند و لب به شكايت باز 

از چشم فرو بستن دست بردارد و  نكند.چقدر دلش ميخواست به اين موجود تكيده و چشم برهم گذاشته بگويد كه

طبيعت زيبا را ببين و به خاطر آور كه روزهاي سر پايان رسيده اند و نوبت بازيگري بهار فرا رسيده چقدر طالب بود 

 كه برايش بخواند: 

 

 خاك جان يافته است 

 تو چرا سنگ شدي 

 تو چرا اينهمه دلتنگ شدي؟ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

1 3 1  

 

  باز كن پنجره را و بهاران را باور كن

 )فريدون مشيري( 

 

 به ناگه فري با صداي بلند خواند: 

 بركنده تمام درختان جنگلي 

 نام ترا با ناخن بركندم 

 اكنون نام ترا تمام درختان 

 با نام ميشناسند 

 نام ترا به گرده ي گور و گوزن 

 با ناخن پلنگان بنوشتم 

 اكنون ترا تمام پلنگان كوهها 

 زنان زردموي اكنون ترا تمام گو

 با نام ميشناسند 

 ديگر 

 نام ترا تمام درختان 

 گاه بهار زمزمه خواهند كرد 

 و مرغ هاي خوشخوان 

 صبح بهار،نام ترا 

 به جوجه هاي كوچك خود ياد خواهند داد 

 اي بي خيال مانده ز من؛دوست! 

 ديگر ترا زمين و زمان 

 از بركت جنون نجيب من 

  با نام ميشناشد

 اي اهوي رمنده ي صحراي خاطره 

 در واپسي غروب بهار 

 نام مرا به خاطر بسپار 

 )منوچهر آتشي( 

 شعر فري كه به پايان رسيد بيژن چشم باز كرد و گفت: 

شعر قشنگي بود!اي اهوي رمنده ي صحراي خاطره در واپسين بهار نام مرا به خاطر بسپار!و با خواند بيت آخر بناگه 

 ودابه نگريست و چهره او را سرخ كرد و با صداي رنجيده گفت: رو به ر

اين فكر عبثي است كه ادم توقع داشته باشد نامش را به خاطر بسپارند!فري حركتي كرد و بگونه اي نشست تا بتواند 

 فت: عمويش را ببيند و با گفتن:آنكه دوست دارد از خاطر نخواهد برد.. جواب او را داد.اما فريد به خنده گ

 بقول فرشاد،اين زمانه عاليق و دلبستگي ها به داشتن پول بند است و اگر نداشته باشي كسي سراغت را نميگيرد. 
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 فري به دفاع گفت: 

هيچ اينطور هم نيست من يادگاري هايي دارم كه هروقت به انها نگاه ميكنم روحم تازه ميشود و ياد دوران 

 ..ناظم و همينطور شاگردها.من تمام هداياي ان دوران را حفظ كزدم. دبيرستانم مي افتم.ياد مدرسه.مدير

 بيژن پرسيد: 

 ايا براي به ياد ماندن و در خاطره اي باقي بودن مي بايست هديه داد؟ 

 فري گمان كرد كه روي سخن بيژن با اوست و به همين دليل گفت: 

 و لحن شوخي گفت:  هديه دادن يكي از داليل به ياد ماندن است.فريد با خنده

دوست عزيز فلسفه هديه دادن حلقه و در دست كردن عروس و داماد هم همين است كه داماد با ديدن حلقه در 

دستش به خاطر بياورد كه متاهل است و دنبال شيطنت نرود.فري پرتقال پوست كنده و به طرف بيژن دراز كرد و در 

 همان حال گفت: 

تعلق و دلبستگي را نمي داند.بيژن پرتقال را دو نيم كرد و نيمي از آن را به سوي  به همسرش گوش نكند او معني

رودابه دراز كرد و با گفتن:بفرماييد تا بوي تعلق نگرفته..لبهاي او را به تبسمي باز كرد و رودابه پيش خود انديشيد 

 كه همه مردان مثل هم هستند و از احساس بويي نبرده اند! 

در عقب بنشيند و بغل عمويش بشد و فري بخاطر آن كه نكند بيژن ازرده شود سعي ميكرد او را بهرام مي خواست 

 از اينكار باز دارد رودابه گفت: 

بگذار بيايد من نگهش ميدارم.وقتي بهرام به جاي بغل عمو در اغوش رودايه جاي گرفت با شيرين زباني سروع به 

 صحبت كرد و گفت: 

و او ميخواهد برام يك زن خوشگل بگيرد.همه به حرف بهرام با صداي بلند خنديدند و  عموي من عمو فرشاد است

 بهرام كوچك كه كعني خنده انها را نمي فهميد سر در سينه عمه خود كرد و بيژن گفت: 

 بچه هاي امروز خيلي به خود مطمئنند و فريد افزود: 

يايد اداره دختر ارجمند را ببيند حاال حاالها خيال ازدواج فرشاد را اگر من هول نميدادم و وادارش نمي كردم كه ب

 نداشت.بيژن از شنيدن نام ارجمند برجاي خود راست نشست و پرسيد: 

 منظور ارجمند خودمان است؟ 

 فريد سر فرود اورد و گفت: 

بيايد او را آره دخترش را كه ميشناسي!بنظروم دختر سنگين و با وقاري امده است و به فرشاد توصيه كردم 

ببيند،شايد قسمت هم شوند،فرشاد هم آمد و با ارجمند اول اشنا شد و بعد شهره را ديد و بنظرش بددختري 

نيامد.حاال قرار شده بعد از تعطيالت نوروزي من با ارجمند صحبت كنم و اگر نظر انها هم در مورد فرشاد مثبت باشد 

 خت و گفت: برويم خواستگاري!فري نگاهش را به صورت عمو دو

من وقتي گفتم بعد از تعطيالت يكي متاهل ميشو منظورم فرشاد بود ديگه،و تو نتوانستي حدس بزنيو مسابقه را 

 باختي! 

 بيژن بي اختيار به گونه فري سيلي ارامي نواخت و گفت: 
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ل هيچ كس ليواني چاي اين را بخاطر داشته باش تا بعد علتش را به تو بگويم و بعد اضافه كرد از صبح تا به حا

تعارفمان نكرده،اين چه رسم مسافر پذيرايي كردن است؟تغيير روحيه ناگهاني بيژن همه را دچار حيرت كرد و فري 

با شتاب چاي در ليوان ريخت وهنگامي كه به دست عمو مي داد از ديدن صورت شاد و گونه هاي رنگ گرفته اش 

 خوشحال شد و گفت: 

فرشاد تا اين حد ترا خوشحال ميكند همان موقع مي گفتم و اينهمه راه سوت و كور و با  اگر مي دانستم ازدواج

ناراحتي طي نميكردم.بيژن خنديدو به جواب فري فقط سر تكان داد.وقتي به صورت رودابه نگاه كرد ديد كه بارقه 

ح و روان من چه كردي اي و اي از شادي نيز در سيماي او هويداست و با خود فكر كرد،اي دختر اگر بداني با رو

داشتي مرا به چه ورطه اي هل ميدادي اينگونه راحت و بيخيال نمي نشستي.حيف كه فريد اينجاست وگرنه از خدا 

 نميترسيدم ومثل آم سيلي يكي هم بصورت تو مينواختم.اما لحظه اي بعد از انديشه خود پشيمان شد و به خود گفت: 

ه دلشوره ها را فري به او تلقين نموده و مقصر اوست و با ياداوري سيلي ارامش او كه اصال تقصيري نداشت و هم

يافت وان را حق او دانست.ليوان چايش را به سوي رودابه دراز كرد و با گفتن:زياد است،نيمي از ان را شما بنوشيد و 

كردن بهرام به رودابه مجال نوشيدن  بقيه اش را به من بدهيد.رودابه را وادار كرد ليوان را از او بگيرد و خود با بغل

بدهد.وقتي بهرام را بغل كرد با خود فكر كرد اگر شيرين زباني هاي بهرام نبود شايد موجبي پيش نمي امد كه او 

بفهمد چه كسي قصد ازدواج دارد انچنان بهرام را به سينه خود فشرد كه صداي جيغ بهرام بلند شد.اما بوسه هاي گرم 

از ادامه جيغ بازداشت و گوش به حرفهاي ديگر كودك كه داشت از عمو فرشادش و اينكه او مي  و با محبت او را

خواهد برايش دوچرخه بخرد سپرد و با گفتن اين كه اگر فرشاد برايت نخريد عمو بيژن برايت مي خرد دل كوچك 

 فت: بهرام را شاد كرد و سپس به ليواني كه تهي از چاي بود اشاره كرد و به رودابه گ

 ممنون كه تمامش را نخورديد! 

صداي واي گفتن رودابع ديگران را متوجه كرد كه رودابه ليوان چاي را تا ته خورده و سهمي براي بيژن در نظر 

نگرفته فري ليوان را دوباره پر كرد و اين بار با گفتن رودي تو بهرام را بگير تا عمو چايش را بنوشد ليوان چاي را 

از فري تشكر كرد وقتي مسافران براي صرف نهار پياده شدند  "و او با گفتن :چه چاي خوش عطري بدست بيژن داد

ديگر در بيژن كوچكترين عالئمي از ناراحتي وجود نداشت..مي خنديد و با ارشيا و بهرام بازي ميكرد.ثريا و مادر از 

ذاشته اند و خود نيز سعي كردند و احساس اين تغيير ناگهاني را به نشانه استراحت و اراميدن و رفع خستگي او گ

اوليه را فراموش و در شادي او خود را شريك كنند.اما فريد به اندازه دوستش زيرك بود و به او انقدر نزديك بود 

كه طرز فكر بيژن و رفتار او را بشناسد و بفهمد كه بازگويي و فهميدن موضوع ازدواج فرشاد باعث اين دگرگوني 

وانست كشف خود را به نشانه پيروزي و فريفته نشدن به رخ بيژن بكشد.اما به خود گفت افشاي شده گرچه مي ت

حقيقت مي تواند پرده احترام را از هم دريده و رشته دوستي را از هم بگسلد پس وي نيز تصميم گرفت در اين مورد 

 لب فرو ببندد و تعبير ديگران را تاييد كند. 

ر يك اتومبيل سوار مي بودند و خود شاهد گفتگوها مي شدند شايد انها هم به همين نتيجه كه مادر و ثريا اگر با انها د

او اينك رسيده بود مي رسيدند و به احساس بيژن بيشتر واقف مي شدند همان طور كه فريد با شيطنت به فري لبخند 

عمو از كجا نشات مي گيرد!اما فري متعجب زده بود و با زبان بي زباني به او حالي كرده بود كه تغيير روحيه ناگهاني 

بود كه چگونه رودابه به اين حالت پي برده و همچنان نظريه ثريا و مادر را تاييد كند و به خود گفت:يقينا فهميده اما 

 باز هم ماسك بي تفاوتي بر چهره زدند بيژن را ازار دهد. 
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را در اوردند و مادر در پس چهره به لبخند نشسته اش فتانه آن قدر پرشور از آنها استقبال كرد كه اشك يكديگر 

غم و ماتم را مخفي كرد.همه چيز براي ورود مهمانان نوروزي اماده ب.د.اتاقها اراسته كه از تميزي برق مي زدند و 

روي هر ميز گلهايي تازه نو شكفته ديده مي شد.روي سينه ديوار عكس بزرگ شده بهرام در كت و شلواري قهموه 

ويخته شده بود كه مادر و پدر با ديدن ان اشك بديده اوردند و زود ان را از چهره زدودند كه باعث تاثر ديگران اي ا

نشوند.بازي كودكانه ارشيا و بهرام تا ساعتي سرشن را گرم كرد و فتانه با بوسه هاي طوالني خود كه سروروي هر دو 

انه براي بيژن جايگاهي ويژه برگزيده بود تا بتواند هر كودك مي نواخت دل ماتمكده ا ش را شادي مي بخشيد.فت

لحظه اراده كند استراحت كند و ارامش داشته باشد.اتاقي كه به بيژن اختصاص داده شده بود زيرپله هاي سيماني و 

 در محدوده چمن ويال بود كه در زمان حيات بهرام ان اتاق بصورت دفتر وي به حساب مي امد و هنوز پوشه هايي در

قفسه فلزي به چشم مي خورد.يك تختخواب و يك كمد ديواري و يك ميز عسلي بيضي كه چراغ خوابي كوچك 

روي ان ديده مي شد.فتانه مخصوصا او را از متاهلين جدا كرده بود كه بتواند براحتي و دور از هياهوي بچه ها 

ديگر را بين سه خانواده بر جاي مانده استراحت كند.رودابه را در اتاق خواب خود اسكان داد و سه اتاق خواب 

 تقسيم كرد .فري و فريد 

يك اتاق و ثريا و شوهرش در اتاق ديگر و اتاق مياني را به پدر شوهر و مادر شوهرش اختصاص داد و اظهار كرد كه 

و بي نقص نقص اتاقها را به خوبي خود ببخشند.اما همگي انها اذعان داشتند كه تمام تداركات براي راحتي و خوب 

است.آنها عصرانه را دور هم خوردند و بعد براي بازديد از خانه و خيابان و دريا همگي از خانه خارج شدند.بيژن در 

ميان حسن زاده و فريد راه ميرفت و بيش از آن متوجه سخنان ان ها باشد.به ديداري كه با بهرام داشت فكر ميكرد 

مجسم نموده بود.وقتي از صداي امواج دريا سر بلند كرد و چشمش به  و تمام حركات و رفتار او را پيش چشم خود

ابي دريا افتاد آه كشيد و سعي كرد اندوه خود را پنهان كند و به جمعي كه خنده كنان با اب مسابقه گذاشته بودند 

ند اوج هيجان بپيوندد.كودكان بيش از بزگترها از ديدن ان همه آب به هيجان امده بودند و با كشيدن جيغ هاي بل

خود را نشان مي دادند.بيژن در كنار فريد روي صخره اي نشست و هواي دريا را با تنفسي بلند به ريه فرستاد و به 

روبرويش تگاه ميكرد كه ديد رودابه با انگشت جايي را نشان ميدهد وقتي به سويي كه رودابه نشان ميداد نگريست 

ه اطافش را به رنگ ارغواني در اورده بود و در فضايي باالتر رنگ خورشيد را در حال فرو رفتن در آب ديد ك

الجوردي اسمان در ابرهاي سفيد پراكنده شده بود.شب از راه رسيد و مسافران نوروزي با افروختن اتش در ساحل 

پدر  دل از سياهي آب برنكنده و با خواندن سرودي دسته جمعي دريا را مهمان اتش و روشني خود كردند.با فرمان

همه به سوي خانه روانه شدند و در ساعتي ميز شام اماده گرديد كه هركس پس از ان بتواند به كاري كه مايل است 

بپردازد.بيژن و فريد پس از شام پايين رفتند تا در اتاقي كه به بيژن اختصاص داده شده بود ساعتي ديگر بيدار بمانند 

.اما رودابه و فري از اين قاعده مستثني بودند و با اشاره به يكدگير سالن و بقيه ترجيح دادند تا زودتر استراحت كنند

را ترك كردند و پايين رفتند.چراغ اتاق بيژن ميسوخت.صداي جيرجيرك ها با صداي امواج درهم اميخته بود.فري 

رودابه حالي كرد كه  ارام ارام و پاورچين پاورچين پشت پنجره باز ايستاد و به صداي دو مرد گوش كرد و با اشاره به

 او هم بگوش بايستد.فريد داشت مي گفت: 

 بگمانم اقا بهرام حسابداري مي كرده.اين پرونده ها كه اينطور نشان مي دهند و به دنبال آن صداي بيژن شنيده شد. 

 و گفت: لطفا انها را سرجايشان بگذار.دوست ندارم فتانه خانم فكر كند جاسوسي كرده ام.فريد با صدا خنديد 
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اصال بهش نمي ياد شصت ساله باشد؟مثل زنان چهل ساله جاون مانده و اين مي رساند كه برادرت راضي نگهش مي 

داشته و اصال معلوم نيست كه ان خدابيامرز چند سال هم بزرگتر است.فري طاقت نياورد و سر از پنجره بدرون اتاق 

 كرد و پرسيد: 

 ريستند و فريد پرسيد: غيبتتان تمان شد؟دو مرد به او نگ

 تو نخوابيدي؟فري به پشت سرش نگاه كرد و گفت: 

من و رودي خوابمان نبرد و امديم بيرون شما هم كه خوابتان نمي ايد.بيايد برويم و بيرون توي بلوار قدم ميزنيم و بر 

 ميگرديم.فريد پرسيد: 

 ب است و با اطمينان از ويال خارج شدند.فري گفت: اگر بهرام بيدارشود؟فري به او اطمينان داد كه مادربزرگ مراق

 نميدانم چرا حس ميكنم بابا هم اينجاست و دارد با ما قدم ميزند! 

 فريد با لحني ناراضي گفت: 

اگر خيال داري ياد گذشته كني بگو كه برگرديم و برويم بخوابيم؟به آسمان نگاه كن به اين درختان توسكا نگاه كن 

ي را ببين و بعد با توشه گيري از اينهمه زيبايي به بستر برو ودر غايت مرا ببين كه مكمل اين زيبايي و اينهمه زيباي

 ام.رودابه با صداي بلند خنديد و گفت: 

حيف نيست خواب زيبايش نبديل به كابوس شود!از تعبير فريد سر به دنبال خواهر گذاشت و او خنده كنان از دست 

 يمت شمرد به بيژن گفت: او گريخت.فري فرصت را غن

عمر اين سفر بهترين فرصتي است كه بدستت امده.اگر واقعا خواهان ازدواج با رودابه هستي مطرح كن و جواب 

مساعد را ازش بگير!بيژن با گفتن واقعا نميتوانم خشم فري را برانگيخت و با گفتن اين گره فقط به دست خودت باز 

.فريد و رودابه نفس زنان خود را به آنها رساندند و فريد با گفتن حق اين بود كه ميشود راه را به سوي ويال كج كرد

تو از من دفاع كني نه اينكه من از خودم حمايت كنم؛روي سخن به فري داشت.فري دست زير بازوي همسرش 

رد.آنها چند قدمي انداخت و با گفتن هيچ مردي به زيبايي تو در دنيا پيدا نمي شود دل رنجيده شوهرش را ساد شاد ك

از ييژن و رودابه جلوتر افتاده بودند و رودابه به خاطر دويدن هنوز نفس اش كامال جا نيامده بود كه اهسته تر گام 

 برميداشت.بيژن خود را با او همگام كرد و گفت: 

 فت: نفس عميق بكشيد تا راحت تنفس كنيد!رودابه به نيم رخ او در مهتابي چراغ بلوار نگاه كرد و گ

 چقدر دلم ميخواهد كه باور كنم دلسوزيتان بي ريا و براي فريب نيست. 

 بيژن گفت: 

بس نبود اينهمه مدت براي زجر دادن من و لذت بردن؟من الاقل آنقدر صادق بودم كه حقيقت را بگويم اما شما با 

ل ميكنم اما لطفا براي ان زماني مكر زنانه و ضمن حفظ معصوميتتان داريد انتقام ميكشيد و زجرم ميدهيد.من تحم

قايل شويد كه بدانم چقدر طول خواهد كشيد و در چه زماني شما همان رودابه سابق مي شويد.رودابه هوم بلندي 

 گفت و ادامه داد: 

 شايد يك هفته؛شايد يك ماه!شايد هم يكسال!بيژن با لحني ناخشنود پرسيد: 

 باالخره چه مدت؟يك هفته؟يكماه؟يكسال؟ 

 رودابه گفت: 
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بستگي به اين دارد كه كي بتوانم****گذشته ام را بدست اورم و ترس را فراموش كنم!بيژن نجوا كرد سنگدلي هم 

اندازه دارد.رودابه عنان احساسش بدست خودش بود و لحن سوزناك بيژن متاثرش نكرده بود و به عكس احساسي 

 خواهانه باشد به بيژن كفت: از پيروزيو فتح داشت و با لحني كه نمي خواست خود

روزي بود كه فكر ميكردم احساسم به من دروغ نمي گويد و به همان اندازه كه من طالب يك عالقه و محبت صادقانه 

هستم شما هم طالب چنين عالقه ايد.رفتارتان و طرز برخوردتان اين توهم را به وجود اورده بود و موجب شده بود تا 

گي و صفا بسازم و منتظر كليدگشا باشم تا بيايد و در خانه اي بر روي هردويمان باز كند.چه خانه اي از نور و يكرن

تصورات شيريني داشتم و در رويا آن را چه زيبا فرش و تزيين كردم اما انتظار آمدن و چشم فقط به در دوختن مرا 

ه مانده!شايد راه خانه را گم كرده و خسته و ازرده كرد و باز به خودم گفتم شايد مركب اش خراب شده و ميانه را

دارد مي گردد.اين بود كه مصمم شدم من پيدايتان كنم و به شما ادرس دهم.اما چه سود كه وقتي شما را بازيافتم و 

با شوق خواستم راه خانه را نشانتان بدهم.به تمسخر به من خنديديد و ديوانه ام پنداشتيد.شما با گذاشتن بمب در 

م را اسان و در يك لحظه منفجر كرديد و به صداي انفجار و ريزش بام و در با صداي بلند خنديديد.شما پايه ي خانه ا

صداي شكسته شدن و جرينگ جرينگ خرد شدن چلچراغ احساسم را شنيديد و بدون توجه به اسيب و اواري كه بر 

جروحم گذاشتيد و گذشتيد.بعد در سرم فرود اوريد فقط به گفتن متاسفم قصد شوخي و مزاح داشتم پا روي جسم م

همان زمان حادثه اي كه انتظارش را نداشتيد برايتان پيش امد كرد و شما را بقول خودتان لرزاند.آنهم لرزشي سخت 

و تكان دهنده كه موجب شد وجدان به خواب رفته تان بيدار شود و بر شما سخت بگيرد.آن وقت براي اسودگي 

رانه را باسازي كنيد اما مگر ميشود كه به ويرانه رنگ و لعاب داد و خانه اش ناميد؟اين وجدان بخواهيد خانه كه نه!وي

خانه بقول شما و به قول من خرابه پايه اش از پاي بست ويران است و با تعمير جزئي و رنگ و دكور اباد نمي 

گمان داشته باشم كه آنچه كه پيش گردد.شما از من ميخواهيد بروي تلي از خاك چادري برپا كنم و با نگاه به ويرانه 

روي ميبينم نه خرابه،كاخي است پرشكوه با سر ستون هاي مرمرين كه ديواره هايي ايينه كاري و كف پوش هايي از 

سنگ مرمر است و به پنجره هايش پردهاي اطلسي و ديبا اويزان شده و چلچراغ هايي از كريستال كه در تاريكي 

.اما اينكار محال است.چرا كه وقتي چشم ميبندم و دوباره باز ميكنم به جاي كاخ مثل ستاره ها مي درخشند است

پرشكوه چشمم به ويرانه مي افتد و آهم را در مياورد و شما را اسكندري ميبينم براي تاختن و نابود كردن كاخ زيبا و 

كرد كه آنچه به سر امده و انچه را آبادم.آيا يك شبه و يا يكماهه و يكساله ميشود ويران كننده را بخشيد و فراموش 

نابود شده سهو و خطايي بوده و تعمدا نمي خواسته آن را به اتش و خون بكشد و ويران كند!آيا شما خودتان حاضر 

هستيد از گناه چنين موجودي بگذريد و يا مهر بيگناهي نبرئه اش كنيد؟من تهمت سنگدل بودن را مي پذيرم و به 

رد زدن اين اتهام اشتباه كرده ايد.اما از شما مي پرسم و انتظار دارم كه شما هم بپذيريد كه شما نمي گويم كه در مو

من ديگر رودابه گذاشته نخواهم شد و به همه نيز خواهم گفت كه شما مرا متحول كرديد و چشمم رابه حقايق باز 

رائه نخواهم داد.بلكه بلعكس به ويران كرديد باور كنيد از شما و قساوتتان هيچ نخواهم گفت و چهره كريه از شما ا

كننده آمال و ارزوهايم القاب زيبا چون فهيم،دورانديش،با تدبير ودر نهايت جوانمرد خواهم داد تا بتوانيد در ميان 

جمع زندگي كنيد و روزگار بگذرانيد.شايد براستي هم بايد مديون شما باشم كه چشمم بر روي حقايق بازكرديد و از 

ين كشانديد و به من خودم را شناسانديد كه چقدر مي تواند ساده لوحي و ساده انديشي مخاطره انگيز عرشم به زم

باشد!بله!بايد از اين بابت از شما قدرداني كنم و نجابت و پاكدامني ام را مرهون گذشت شما باشم.اما نمي فهمم كه 

بازهم همان نقش دون ژوان سابق را ايفا كنيد چرا حاال كه ديگر ترسي از مردن و مرگ نيست حاال كه مي توانيد 
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اينكار را نمي كنيد و در جامه ي بره معصوم باقي مانده ايد؟شايد اين لباسي است براي نقش تازه؟بيژ گذاشت تا 

 رودابه خنده تحقي اميزش را به پايان رساند و انگاه گفت: 

كرديد.گرچه متهم در دفاع از خود حرفهايي براي  گمان ميكنم تمام عقده هايتان را بيرون ريختيد و خود را سبك

گفتن و تبرئه شدن دارم كه بگويم اما چنين كاري نمي كنم و در مقابل اتهامات شما سكوت ميكنم و يا بهتر است 

بگويم اقرار مي كنم كه حق با شماست و من گناهكارم.حال از اين زاويه گناهكارم و به جرم خود اعتراف كرده و از 

 ب بخشش دادرد نگاه كنيد و ببنيد ايا ميتوانيد گناه او را نه به زبان بلكه از ته دل ببخشيد؟ شما طل

 رودابه گفت: 

من كه گفتم و حرف دلم را زدم.فرصتي مي بايد كه بتوانم فراموش كنم و باطنا حس كنم كه جوابم به شما جوابي 

بست و هنگامي كه به مقابل پله ها رسيدند و مي بايست از  است عاقالنه و مبتني بر عقل!بيژن در ويال را پشت سرشان

 يكديگر جدا شوند گفت: 

شما گفتيد كه ممكن است تا يك هفته ديگر نتيجه تصميم شما بدستم برسد و حكم برائت من صادر شود.ايا به اين 

در ميدهم و صبر ميكنم و حكم ميتوانم اميدوار باش؟ضمن انكه مي دانيد به اين حكمي كه برايم صادر مي كنيد تن 

حاضرم قسم بخورم كه اعمال شاقه اش را با طيب خاطر مي پذيرم.اما اميدوارم كه طول زماني را كه به اميد نتيجه راي 

شما زجر ميكشم را از دوران محكوميتم كم كنيد و بپذيريد كه خداوند خود انتقام شما را گرفته و مرا عذاب داده 

 وب بخوابيد وارد اتاقش شد و رودابه از پله هاي ويال باال رفت. است و با گفتن شب بخير،خ

 صبح بعد از خوردن صبحانه پيش از انكه سفره جمع گردد فتانه گفت: 

چند دقيقه توجه كنيد؛من با همه شما حرفهايي دارم كه دوست دارم حاال كه همه دور هم جمع هستيم مطرح كنم 

ي در دل انباشته ام را بگويم روي سخنم اول با بابا است .من ميدانم كه عروس شايد ديگر فرصت پيدا نكنم تا حرفها

دلسوز و مهرباني براي شما نبودم.اما خدا را گواه ميگيرم كه دوست نداشتم چنين باشم و چنين هم نبودم تا پيش از 

داليلي كه همه ميدانيم مجبور ازدواج با بهرام!همگي تان ميدانيد كه من بيوه زن بودم كه همسر بهرام شدم.او هم به 

شده بود كه از مادر فري جداشود من از همسرم نه فقط بخاطر نازايي جدا شدم كه اين خود دليل دوم بود.اما من از 

همسر اولم به خاطر خيانت دوست جدا شدم.دوستي به ظاهر با من يك روح در دو قالب بود اما همسرم را از من 

رح اين قضيه خود شرحي مفصل است كه به علت جواني و خام بودن فريب ظاهر را دزديد و بانوي خانه من شد.ش

خوردم و دل به مردي سپردم كه بالهوس بود و نگاهش هر روز به دنبال زن و دختري ديگر مي گشت.من فريب 

اما بدبختانه زبان گرم و تملق گويش را خوردم و به مخالفت خانواده گوش ندادم و با اصرار خواستم كه ازدواج كنم.

همسرم غرق در هواي نفس بود و كانون گرم خانواده را نمي ديد و پس از سه سالي كه از زندگي زناشويي مان 

گذشت و پي بردم كه او همسر وفاداري نيست از هم جدا شديم او علت خيانتش را به من سوت و كوري خانه و 

بتواند سرپوشي باشد براي هرزگي هايش.وهمان طور كه  زندگي عنوان ميكرد در صورتي كه اين بهانه بيش نبود تا

گفتم با اغفال كردن بهترين دوستم وادار شدم كه از ان خانه پر از گناه خود را نجات دهم.سالهاي پس از جداييرا در 

كارخانه پدرم مشغول به كار شدم و ديگر هواي زندگي زناشويي را از سرم به در كردم و چون پردم فرزند ذكوري 

نداشت عهده دار مسئوليت او شدم و خود و زندگي ام را غرق در كار كردم.تا اينكه بهرام براي درخواست كار به 

كارخانه امد و بعنوان مامور خرد در انجا به كار پرداخت.نجابت و سر به زيري بهرام خيلي زود مورد توجه تمام 

كم كمك در اثر معاشرت با پدرم با بهرام همگي كارگران و كارمندان شد و بيش از همه پدرم را مفتون كرد.
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فهميديم كه او در زندگي با شكست مواجه شده و از همسرش صاحب فرزندي است بدون مادر مانده خود به خاطر 

ناتواني از باروري كنجكاو شدم كه فرزند او را ببينم و وقتي فري را ديدم دل به دل او دادم و خواستار بزرگ كردنش 

مين خاطر بار ديگر تن به ازدواج دادم و با بهرام ازدواج كردم.بهرام همسر شايسته اي بود كه تمام توان شدم و به ه

خود را براي فراهم ساختن يك زندگي خوب به كار مي بست اما متاسفانه در مورد كودكش و نحوه بزرگ كردن 

بچه را ندارم.كم كم اين امر نيز به خودم فري هميشه بهانه گير بود و مدام سرزنشم ميكرد كه صالحيت بزرگ كردم 

مشتبه شد كه براستي فاقد صالحيت هستم و اگر خداي ناخواسته براي فري اتفاقي بيفتت همه مرا گناهكار و مقصر 

مي داندد و نمي توانم بيگناهي ام را ثابت كنم.اين بود كه من گفتم ديگر مسئوليت اين بچه را قبول نمي كنم و او 

ما برگرداند.اما اي كاش اين حرف را نزده بودم و ترس از عقوبت شما را به جان خريده بودم.چرا كه با فري را به ش

رفتن فري ديگر ان خوشي نسبي هم از خانه مان رخت بربست و اين خانه را به عزلت كده تبديل شد.محبتهاي من 

د فرو رفته باقي ماند.من طالب فرزند بودم و براي بازگرداندن بهرام به ثمر نمي رسيد و او هم چنان مغموم و در خو

به همين خاطر كه بهرام صاحب فرزند است حاضر شده بودم با او ازدواج كنم.با رفتن فري خواسم با اوردن بچه اي 

از پرورشگاه به زندگي ام حرارت بدهم اما راستش جرات ابراز نداشتم كه مبادا به همان تهمت ها دچار شوم.پس به 

ار كردم و كمك كمك خودم نيز چون او به تنهايي خو گرفتم دلم مي خواهد بدانيد و باور كنيد من هرگز زمان واگذ

به جدايي بهرام از خانواده اش راضي نبودم و در طول سالهيي كه با هم زندگي ميكرديم هربار به مناسبتهاي مختلف 

بهرام فقط خنديد.خنده اي كه هزاران حرف داشت و خواستم كه مرابه تهران بياوردو با شما از نزديك اشنا كند اما 

متاسفانه من معني آنها را نمي فهميدم.تا اينكه فري بزرگ شد و بديدنمان امد اينجا بود كه من دچار ترس شدم و 

ترسيدم.گمان كردم كه فري ميخواهد بين ما جدايي بياندازد و پدرش را با خود راهي تهران كند.من ديگر جوان 

ه تنها كسي كه تكيه داشتم بهرام بود و نمي خواسنم او را از دست بدهم.اين بود كه ديدارم با فري خشك و نبودم و ب

عاري از عاطفه بود و به او حق ميدهم كه از من متنفر باشد چرا كه پدرش را فقط براي خود نگه داشتم و حق او را 

ز بهرام خواست براي عروسي فري شركت كند و او مخالفت پايمال كردم.اما باور كنيد وقتي كه اقا بيژن امد شمال و ا

كرد،چندين روز و شب با او به مجادله پرداختم تا مگر راضي شود و باهم بيايم اما بهرام نه از ترس،از عذاب وجدان 

هدارم و بود كه از همه شما مي گريخت و راضي به مالقاتتان نبود.با عيان شدن بيماري بهرام ديگر نتوانستم خود را نگ

اپروازم بده و من ميان گريه بند نامرئي را گسستم و او را پرواز دادم.و او به النه اش برگشت و من هنوز چشم به راه 

امدنش هستم.با وجودي كه مي دانم او ديگر برنمي گردد اما هر ظهر و شام با صداي پايي كه در اين كوچه ساكت 

ته از سركار برگشته است.براي من هنوز بهرام زنده است و اگر او بگوشم ميرسيد گمان ميكنم بهرام است كه خس

نمي تواند پيش من برگردد من به سويش پرواز مي كنم!صداي گريه ارام فري به گوش رسيد و فتانه با لحن بغض 

 الود گفت: 

را داشتي  گرچه بر هر درد بي درماني دواست اما گريه نكن چرا كه تو خواست خدا به خوشبختي كه استحقاقش

رسيدي و بايد از اين بابت شكرگذار باشي!بعد از فوت بهرام گمانم اين بود كه حاال شما مياييد و حق و حقوق پدر و 

پسرتان را مطالبه مي كنيد.اما سكوت شما صبر شما و بي اعتنايي تان به مال و مكنت بهرام و همچنين مهر و محبتي 

ردم و خود را سرزنش كردم شما بايد بدانيد كه بهرام مرد بي چيزي نبود اما كه از شما ديدم بار ديگر به اشتباهم ب

بيماري باعث شد تا چندين قطعه زمين و سهم كه در كارخانه داشت بفروشد و خرج بيماري اش كند ولي پيش از 

ز خانه را به فري انكه به سويتان بيايد نامه اي نوشت و وصيت نامه اي تنظيم كرد كه در ان قيد شده بود كه نيمي ا
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واگذار كرده كه پس از فوت من به خود فري تعلق ميگيرد و يك طبقه از اپارتماني كه گويا قبل از ساخته شدن 

مغازه بابا بوده براي بيژن خان سند زده كه فقط كافي است اقا بيژن امضا كند و مالك ان شود و اين اپارتمان را به 

ه و حمايت از فري كشيديد به نام شما كرده كه اميدوارم مباركتان باشد.من ازاي زحماتي كه شما در قبال خانواد

نميدانم ان مغازه كجاست و حاال به چه صورتي در امده اما اميدوارم انقدر خوب باشد كه شما بتوانيد در ان راحت و 

 ا ادا كرده باشد. اسوده زندگي كنيد.چون براستي بهرام خود را مديون شما مي دانست و ميخواست دين كوچكي ر

ما همه به نوعي از غم از دست دادن او عزادار هستيم و جاي خالي اش را هرگز فراموش نمي كنيم اما براي شادي 

روحش بايد وانمود كنيم كه زنده ايم و داريم از زندگي لذت ميبريم.حاال با اجازه تان من امانتي بيژن خان و فري 

يل سند به بيژن به جاي اينكه با شادي او همراه باشد در ميان اشك و زاري به جون را مي اورم تا تحويل دهم.تحو

 دست بيژن داده شد و در مقابل اباي او از گرفتن فتانه گفت: 

اگر نگيريد بهرام را معذب ميكنيد به اينكه نتوانسته اداي دين كند.پس بخاطر ارامش روح او قبول كنيد.آنگاه رو به 

 فري كرد و گفت: 

گر مدت زمان درازي به كوچ كردن من نمانده دلم ميخواهد از حاال خودت را صاحبخانه بداني و مرا مهمان!و در دي

 مقابل هق هق گريه فري هم افزود: 

هم براي پدرت طلب مغفرت كن و هم مرا ببخش كه عفو تو و وجدانم را اسوده ميكند و سبك بال كوچ مي كنم و 

ا ببخشيد و از سر گناهانم بگذريد! مادر با در اغوش كشيدن فتانه سر و ريش را غرق همينطور مادر! وشما بابا مر

 بوسه كرد و گفت: 

با حرفهايت داغ دلم را تازه كردي و بدلم اتش گذاشتي به جاي اين حرفهاي نوميد كننده حرفهاي خوب و شاد 

جالل ذله شدم ساكم را بردارم و بيايم بزن!من تازه از خانه ات خوشم امده و دوست دارم هروقت كه از دست اقا

پيش تو مهماني!پس بخاطر من كه شده زنده بمان چون اگر قرار است اسياب به نوبت بچرخد نوبت من است نه 

 تو!فريد بلند شد و با لحن شوخ هميشگي اش گفت: 

ي حسن زاده هم با خنده بابا همه زنده ميمانيد توي اين دنياي به اين بزرگي مگر جا براي ما تنگ است؟هان؟اقا

 اضافه كرد: 

من يكي خيال مردن ندارم و دلم ميخواهد صد سال عمر كنم تازه ان وقت هم معلوم نيست كه به ملك الموت جانم 

 را تسليم كنم!ثريا خم شد و صورت فتانه را بوسيد . گفت: 

 اريم.حاال اجازه ميدي سفره را جمع كنيم؟ خياالت باطل تو از تنهايي نشات گرفته و به تو قول ميدهم كه تنهايت نگذ

فتانه خود بلند شد و سيني استكانها را برداشت و رودابه و فري هم سفره را جمع كردند.در فرصتي كه بيژن و رودابه 

 تنها شدند بيژن گفت: 

ميرود و داشت فتانه خانم انقدر نوميدانه صحبت كرد و كه من گمان بردم همين ساعت قالب تهي ميكند و از دست 

 همان ترس داداش به سراغم مي امد.رودابه گفت: 

 تنهايي و نداشتن همزبان اينهمه باعث نوميدي شده و منهم با ثريا خانم موافقم كه نبايد بگذاريد تنها بمانند. 

 بيژن گفت: 

باعث كنجكاوي رودابه  من كه خودم طعم تلخ جدايي و بي وفايي چشيده ام ميدانم فتانه چه مي گويد.اين حرف بيژن

 شد و پرسيد: 
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 جدايي وبي وفايي از جانب چه كسي؟ 

 كه بيژن از جواب دادن طفره رفت و خود را به حسن زاده رساند كه داشت از سالن خارج ميشد و با او راهي گرديد. 

ديگر از غم ساعت پيش در يك روز افتابي و زيبا را شروع كرده بودند و هنگامي كه مردان به سوي دريا راه افتادند 

چهره شان اثري نبود.فري و رودابه مسئ.ليت عذاي آن روز را به عهده گرفته بودند تا ثريا و مادر بتوانند با فتانه 

 صحبت كنند و او را به زندگي دلگرم كنند. 

 در اشپزخانه رودابه از فري پرسيد: 

 آيا تو ميداني در زندگي بيژن پيش از من دختري بوده؟ 

 فري به صورت رودابه نگاه كرد و گفت: 

مردان شكست عاطفي شان را خيلي بزرگ مي كنند و به آن رنگ و لعاب مي دهند و نام عشق را بر ان مي 

گذرارند.هروقت كه ديدي مردي زياد از گذشته اش ياد ميكند و در انچه گذشته راه غلو پيش ميگيرد بدان كه نيم 

قط ميخواهد حس عالقه ترا تحريك كند و به نفع خودش سود ببرد.در مورد گذشته بيشتري از آن دروغ است و ف

زياد كنجكاوي نكن.آن چه بوده گذشته و انچه حاال پيش امده است و حاال اين تو هستي كه بالخره انتخاب شده اي و 

 .رودابه پرسيد: 

 او ازدواج كرده؟ 

 به سوال رودي فري خنديد و گفت: 

 را نشنيدي؟باشد.به دل نميگريم ومي گويم بله ازدواج كرده.خاطرت جمع جمع باشد.  بگمانم حرفهايم

 رودي بازهم پرسيد: 

 زيبا بود؟اين بار فري نگاه تندي به او انداخت و گفت: 

 تو فكر ميكني اگر قضيه جدي بود من رضايت ميدادم كه عمويم از خواستگاري كند؟ 

ده ام كرديم و چوبش را بيژن خورد و باور كن كه روح ان دختر از ماجرا خبر نه دخترجان اشتباه را من و خانوا

ندارد.چه پيش از انكه ما به خواستگاري او به خواستگاري مرد ديگري بله گفته بود.رودي نفس اسوده اي كشيد و 

 گفت: 

وقايع وجود دارد.فري به  كنجكاوي ام بي مورد بود ونمي بايست سوال ميكردم.به هرحال در زندگي هر پسري از اين

زيركي رودابه خنديد و از خود پرسيد:اگر به او مي گفتم آن دختر هم به بيژن عالقه داشت آيا به همين سادگي از 

 آن مي گذشت؟ 

رودابه با گمان اينكه توانسته فري را قانع كند كه براستي فهميدن اين موضوع كه بيژن به دختري عالقه مند بوده 

هم نبوده است اما در وجود خودش غوغايي برپا شده بود و اگر نخواهيم بگوييم حسادت،حس است برايش م

كنجكاوي اش برانگيخته شده بود كه بداند آن دختر چه كسي بوده و چه خصوصياتي داشته كه مورد توجه قرار 

گري در زندگي بيژن گرفته،دلش ميخواست بداند كه آيا آنچه فري حكايت كرده درست بود و ايا براستي دختر دي

وجود ندارد و مسئله ازدواج او حقيقت دارد و يا اينكه هنوز مجرد است.براي رسيدن به سواالت بايد كسي را مي 

يافت كه بدون پرده پوشي حقيقت را بيان كند و او را از اين اضطراب رهايي ببخشد.ديگران كه براي گدش خانه را 

ه بودند و خودش و فري تنها بود و جز فري كه بيش از ديگران به او نزديك ترك كرده بودند هنوز به ويال بازنگشت

بود كس ديگري نمي توانست پاسخگوي سواالتش باشد پس مي بايست راهي مي يافت دا بدون انكه فري متوجه 
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گفتن چه گردد به مقصودش دست پيدا كند.فري در حال اماده كردنساالد غذا بود و بلند شد وارد آشپزخانه شد و با 

 سكوت لذت بخشي است نظر فري را جويا شد.فري همانطور كه خيار ها را پوست مي گرفت گفت: 

اين سكوت اگر بطور دائم باشد يكنواخت و كسل كننده است.من نمي دانم كه فتانه چطور اينهمه سال توانست اين 

 حالت را تحمل كند.من كه نمي توانم! 

 ري برداشت و به پيشاني فري چسباند و گفت: رودابه مقابلش نشست و پوست خيا

اما من عاشق اين سكوت و اين طبيعتم و مي توانم بدون آنكه كسل و افسرده شوم در اين خانه زندگي كنم.فري 

 نگااه موشكافي به صورت او انداهت و با لحن وشوخي گفت: 

 خن فري با صداي بلند خنديد و گفت: به تنهايي يا با كسي كه دوستش داري؟منظورم نامزدت اس!رودابه با س

نه دلم ميخواهد تنس تقسيم نكنم.ضمن انكه آدم با شنيدن سرگذشت ديگران از هرچه تعلق است متنفر مي شود و 

 به خودش مي گويد خوب است ازدواج نكرده ام و مجرد هستم فري با گفتن:اخرش كه چي؟ 

 هم به جمع اوري باقيمانده كار فري پرداخت و گفت: ظرف ساالد را بداشت و در يخچال گذاشت و رودابه 

 آخرش يعني همين.يك زندگي ساده و ارام.نه عشقي نه تعلقي نه ديدن خيانتي! 

 فري با لحن ناخشنود گفت: 

همه مردان خيانتكار نيستند.مگر برادر خودت؛عموهاي من و يا خيلي هاي ديگر به زن و خانواده شان خيانت كرده 

 مونه ها نادرند! اند؟اين ن

 رودابه گفت: 

به عكس اين نمونه ها فراواندد و اگر مردان خوبي پيدا شوند جزو نوادرند.اين است كه مي گويم همين بهتر كه هيچ 

 كسي حاضر نشود خود را به مخاطره بيندازد.فري قاطع گفت: 

 شت! اگر با چشم و گوش باز انتخاب صورت بگيرد پشيماني به دنبال نخواهد دا

 رودابه كه حرف او را قبول نداشت با گفتن: فقط ريسك كردن است! 

 ادامه داد: 

چرا راه دور بريم.نمونه اش همين ازدواجي كه مي خواست ميان من و آقا بيژن صورت بگيرد من بنابر اعتماد همگي 

مي داشته و هنوز هم تعلق  شما اگر او را قبول ميكردم و بعد مي فهميدم كه همسرم قبال دختر ديگري را دوست

 خاطري دارد آيا از اين زندگي لذت ميبردم و خودم را خوشبخت حس ميكردم؟ 

 فري دستش را با حوله خشك كرد و روبروي رودابه نشست و گفت: 

بيژن به يقين اگر هنوز نسبت به ويولت در خود عشقي احساس ميكرد به تو روي نمي اورد.اما من و همگي ميدانيم 

اصوال عشقي وجود نداشت و تعلق خاطري بوجود نيامده بود.اين ما بوديم كه ويولت را براي او انتخاب كرديم و كه 

 ميخواستيم خواستگاري كنيم كه فهميديم او قبال نامزد كرده اما اخبارش هنوز درز نكرده و كسي اگاهي ندارد. 

و بيوفايي ميدانم به ياد اورد و با گفتن برداشتهاي همگي رودابع به سخن بيژن را كه گفته بود من درد فراق و جدايي 

شما غير از آن چيزي بوده كه حقيقت داشته و من اطمينان دارم كه نه تنها يك تعلق ساده بوده و بلكه انقدر عميق 

 بوده كه تاثير نامطلوب روحي و جسمي برجاي گذاشته باشد.اما اقا بيژن از همگي تان 

 شما اين باور را داده كه اصال مهم نبوده است. فري جان! مگر مي شود بي هيچي باشد؟ مخفي نگه داشته و به

 فري شانه باال انداخت و گفت: 
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اگر عمويم را نمي شناختم حرف تو را قبول مي كردم اما هيچ كس به عمو نزديكتر از من نيست و ما هيچ وقت هيچ 

 قيقت همان بود كه برايت تعريف كردم! رودابه گفت:چيز را ازهم مخفي نمي كنيم. در مورد وبولت هم ح

شايد فقط وبولت نبوده و او به كس ديگري عالقمند بوده كه شما نمي دانيد و نخواسته در مورد آن ديگري افشاگري 

 كرده باشد! فري ديگر شانه باال انداخت و گفت:

به « زياد مطمئن نباش» رودابه پوزخند زد و با گفتن  با اين كه يقين دارم چنين نبوده اما اگر هم بود ديگر تمام شده.

 صداي پاهايي كه از پله ها باال مي آمدند و همه ي آنها بگوش مي رسيد، گوش دادند و رودابه گفت:

 سفره را آماده مي كنم!

سه اي بر به سوي همسرش رفت و با نواختن بو« عزيزم خسته نباشي» فريد اولين نفري بود كه وارد شد و با گفتن 

 گونه او از زحماتش تشكر كرد و سپس با كشيدن نفس عميق گفت:

چه بوي مطبوعي راه انداخته اي. از در وبال كه وارد شديم به بيژن گفتم بوي قورمه سبزي كه فري پخته باشد از يك 

ا وادار كرد كه فريد ر« بي عدالتي نكن و از هر دو خانم تشكر كن!»كيلومنزي قابل تشخيص است! بيژن با گفتن 

رودابه را بغل كند و بگويد دست پخت خواهرم هم حرف ندارد و مردي كه نصيب اش شود مرد خوشبختي است! و 

 به اعتراض رودابه كه مي خواست او را رها كند وقعي نگذاشت و به گونه او نيز بوسه نواخت. با ورود ديگران فريد

به طرف دستشويي به راه افتاد. بهرام را پدر بزرگ در بغل گرفته خواهر را رها نموند و براي شستن دست و روي 

بود و هنگامي كه از خستگي خود را روي مبل رها كرد بهرام را روي زمين گذاشت و با نواختن ضربه اي آرام بر كپل 

 كودك او را به سوي مادرش روانه كرد و گفت:

افرادي بودند كه وارد شدند و ثريا با گفتن حسابي به  بدو دست و صورتت را بشور. مادر و فتافه و ثريا آخرين

زحمت افتاديد به ياري فري و رودابه آمد كه درحال آماده سازي سفره غذا بودند. با گسترده شدن سفره و چيدن 

شدن غذا درون آن همه بگرد آن نشستند جزء بيژن كه سيري را بهانه نموند و از خوردن سرباز زد و امتناع او از 

دن و اصرار پافشاري ديگران موجب شد تا ناراضي سر سفره بنشيند و با غذاي بسيار مختصر كه برايش كشيده خور

 شد فقط بازي كند و خود را مشغول نشان دهد. فري آرام به گونه اي كه رودابه بشنود با آوايي ناراضي گفت: 

است؟! رودابه نگاهي گذرا به بيژن كه سر به باز هم شروع شد و معلوم نيست كه اين بار از چه چيزي دلش گرفته 

زير انداخته بود و با ساالد بازي مي كرد انداخت. و سپس متوجه شد كه دارد ساعت داروهاي او مي گذرد بدون آن 

كه حرف بزند رفت كيسه ي داروهاي بيژن را به همراه يك ليوان آورد و به سويش دراز كرد. بيژن سر بلند نمود تا 

د ليوان و نايلون دارو را بگيرد كه ديد رودابه مقابلش ايستاده و اوست كه نگران گذشت وقت داروست . ببيند و بع

 ليوان را گرفت و آرام تشكر كرد و گفت:

 ممنونم كه فكر دارو هايم بوديد. رودابه نيز به آرامي پاسخ داد:

 كشيد و گفت: نهار نخورديد كه الاقل داروهايتان را به موقع مصرف كنيد! مادر آه

خودم مي » رودابه جان ممنون كه يادت بود ما هيچكدام بفكر دارو دادن نبوديم. بيژن روبه مادر لبخند زد و با گفتن

بار ديگر از رودابه تشكر كرد و پس از خوردن داروها به بهانه استراحت آنها را ترك « بايست فراموش نمي كردم

ت پرداختند حتي فري، و رودابه كه خوابش نمي آمد براي آن كه از هواي كرد. همه پس از خوردن نهار به استراح

صاف و آبي استفاده كند آرام از در سالن خارج شد و از پله ها به زير آمد. سكوت ويال را هيچ چيز در هم نمي 

در ويال خارج  شكست. بوي درختان نارنج و پرتقال بر شاخه ها خود نمايي مي كردند. رودابه با كشيدن نفس عميق از
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شد و راه دريا را در پيش گرفت. فاصله ويال تا كنار دريا زياد هم نزديك نبود و او مي بايست بلوار را تا انتها طي كند 

يا اينكه از كوچه اي كه به ساحل امتداد پيدا مي كرد گذركند. ميان انتخاب دو راه لحظه اي ايستاد و سپس به طرف 

ا به ساحل برساند. بوته هاي تمشك خود رو كنجكاوش كرد كه در ميان شاخه هاي بهم كوچه پيچيد تا زودتر خود ر

 گره خورده بدنبال تمشك بگردد كه شنيد كسي گفت:

تيغ ها را مواظب باشيد. به سوي صدا كه سرگرداند بيژن را ديد كه زير اندازي رو دست انداخته بفاصله چند گام 

 دوتر از او ايستاده . بيژن گفت:

وس تمشك كرده ايد؟ رودابه با تكان سر تكذيب كرد و از بوته هاي تمشك دست كشيد و به راهش ادامه داد. ه

 بيژن چند گام فاصله را با گامهايي بلندتر طي كرد و در كنار رودابه به حركت در آمد و باز هم پرسيد:

ادامه داد:با اينكه ديشب اصال « منم همينطور» تن اكتفا كرد و بيژن با گف« نه»شما هم خوبتان نمي آمد؟ رودابه با گفتن 

نخوابيدم و تا صبح مژه برهم نگذاشتم اما نميدانم چرا احساس خستگي نميكنم.ذهنم آنقدر مشغول است كه نميدانم 

به كدام بايد فكر كنم و راه حل پيدا كنم.آنها از كوچه خارج شده بودند و درياي آرام آبي را پيش روي داشتند.دريا 

با موجهايي آرام خود را چون كودكي از مادر قهر كرده به ساحل ميرساند و آنگاه پشيمان شده و نادم به عقب و به 

دامن مادر بازميگشت.بيژن در ميان دو صخره كه براي پيش روي نكردن بچه شيطان مانع بوجود آورده بودند زير 

نيست و اب هم خيسمان نميكند.او به اين طريق رودابه را انداز را پهن كرد و به رودي گفت:اينجا افتاب آزاردهنده 

دعوت به نشستن كرد و پيش از آنكه رودابه بتواند سخني بگويند خودش نشست و رو به دريا كرد و گفت:احساس 

ميكنم كه بهرام هر وقت خواسته با خود خلوت كند مي آمده اينجا و همينجا كه حاال من نشسته ام مينشسته و به 

خيره ميشده است.نميدانم در آن لحظات به كي و به چي فكر ميكرده اما به گمانم ميرسد كه صداي امواج امواج 

روحيه اش را تسكين ميداده و بعد از ساعتي نشستن به خانه برميگشته است.رودابه روي زيرانداز ننشست و ترجيح 

شنود و هم سيماي بيژن را ببيند.وقتي بيژن داد روي يكي از صخره ها بنشيند اما به خوبي هم ميتوانست صدا را ب

چشم از دريا برداشت به گمان اينكه رودي روي زيرانداز نشسته سربرگرداند و با خالي ديدن جا نگاه گرداند و او را 

روي صخره ديد و گفت:آفتاب پوستتان را ميسوزاند پشت به آفتاب كنيد!اي كاش با خود ميوه آورده بوديم! شما 

وست داريد؟اين پرسش رودابه را متعجب كرد و به ارامي گفت:بله. بيژن با صدايي بلندتر گفت:خوب بچه ها را د

است چون من خيلي با بچه سازگار نيستم و آنها را تا وقتي كه ساكت و آرام باشند ميخواهم.اما جيغ و فريادشان 

كه پدر سختگيري شوم و اينطور كه مخصوصا لجبازي كردنشان اعصابم را خرد ميكند و عصبي ميشوم.گمان ميكنم 

فريد و حسن زاده به بچه ها ميدان ميدهند من ندهم!سكوتي حاكم شد و بيژن گفت:خاموشي برگزيده ايد و 

تماشاگر شده ايد.من ميدانم كه نبايد تا صدور حكم تقاضايي داشته باشم اما مالقات با مجرم و حرف زدن با او كه 

!رودابه به سخن آمد و گفت:من حرفي براي گفتن ندارم و ترجيح ميدهم ساكت باشم ديگر جز قرار و پيمانمان نبود

وقتي شنونده باشي خيلي چيزها از ديگران ميشنوي كه قبال نشنيده اي!بيژن پرسيد:مثال چه چيزهايي؟رودابه مشتي 

در دور دست با شن از ساحل برداشت و در حاليكه از مشتي به مشت ديگر ميريخت و نگاهش به قايقي بود كه 

سرعت حركت ميكرد گفت:اينكه دانستم شما قبال به كسي عالقه مند بوده ايد. و او شما را رها كرده و با ديگري 

پيوند بسته!بيژن بي اختيار گفت:ميان من و نگين هيچ رابطه اي وجود نداشت جز اينكه هر دو همكار بوديم و با هم 

وازي بود و اگر هم ميخواستم او را انتخاب كنم نمينوانستم تمايالت و در يكجا كار ميكرديم نگين دختر بلند پر

آرزوهايش را برآورده كنم.احساس من به او يك جانبه بود و او هيچ حسابي روي من بازنكرده بود و به موقعش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

1 4 3  

 

ار وقتي خواستگاري برايش پيدا شد ازدواج كرد و رفت.رودابه پشت به آفتاب نشست و كامال روبروي بيژن قر

گرفت تا بتواند صورت او را واضح و آشكار ببيند و عكس العمل سوال خود را از صورت او بخواند پس پرسيد:اين 

خانم هماني است كه شما را به درد هجر و فراق مبتال كرد و موجب بيماري تان شد؟بعد لحنش را به تمسخر آميز 

فتاد در مورد ويولت خان چي؟حتما به او هم عالقه مند كرد و ادامه داد:اسمش چه بود؟... آهان نگين خانم يادم ا

بوديد اما نه آنقدر كه دلباخته اش شويد چون دختر بلند پروازي بود و شما به گرد او نميرسيديد؟اينطور كه من 

شنيدم زيبا بود زيباتر از نگين.اين دختر چقدر برايتان ارزش داشت بيژن سكوت كرد و سرافكنده فقط گوش 

ابه در صورت او هيچ چيز نخوانده بود نه احساس ندامت و نه پشيماني .او فقط گوش كرده بود و داشت ميكرد.رود

روي ماسه ها خطهاي كج و معوج ميكشيد.وقتي ديد رودابه هم سكوت كرده سربلند نمود و با گفتن حرفهايتان تمام 

د هر دوي آنها حقيقت را از من شنيديد شد؟خود ادامه داد:من هيچوقت به شما دروغ نگفتم و نخواهم گفت در مور

من به شما گفتم كه نفرتم از دخترها از كجا سرچشمه گرفت و چرا خواستم شما را كه نزديكترين بوديد بفريبم و 

تالفي كنم.اما نتوانستم چرا كه شما معناي مهر را شناخته بوديد و از آن بنايي زيبا ساخته بوديد.من چطور ميتوانستم 

نم و صاحب آن را نديده بگيرم؟من برخالف تصورتان كه گمان داريد من آن را نابود و ويران كردم ميگويم بنا را ببي

اشتباه ميكنيد چون من نه تنها آن را خراب نكردم تازه بر آن سايباني هم ساختم كه شما را از گزند رگبارهاي تند 

مان هاي ناصحيح داوري تان را بر عليه من بكار مصون نگهدارد.شما نخواستيد حرفم را باور كنيد و داريد با گ

 ميبريد.و من هيچ مدركي كه بتواند بي گناهيم را ثابت كند در دست ندارم كه به شما تقديم كنم.

 اين است كه سكوت مي كنم تا خودمان تصميم بگيريد. رودابه گفت:

صميم بگيريم. اما مطمئن نيستم كه بتوانم من در دريايي از شك و انتقاد مي خواهم عقالني فكر كنم و عاقالنه ت

 درست تصميم بگيرم! بيژن سر بلند شد و روبروي رودابه ايستاد و گفت:

مسئله را بغرنج جلوه ندهيد. خيلي ساده هم مي توان داوري كرد و نتيجه مطلوب گرفت. من زبان تملق و چاپلوسي 

اورم اما مي نوانم قسم ياد كنم كه ميان من و آنها هيچ رابطه اي ندارم و نمي توانم شما را با الفاظ زيبا بر سر مهر بي

خيلي جالب است كه شما هم »وجود داشته و من به شما دروغ نگفته ام. بر لبهاي رودابه تبسمي نشست و با گفتن 

 بيژن را هم به تبسم واداشت و او گفت:« متهم هستيد، هم وكيل مدافع و هم دادستان نه؟

شما حاضرم هر شغل و سمت ديگر را بپذيرم. اما اين را صادقانه و بدون هر تعصبي از من  براي جلب رضايت

بپذيريد كه تنها و تنها شما بوديد كه من بخواهم زنده باشم و زندگي را دوست داشته باشم و باور كنم كه همه 

تواند آرزوهايش را دختران مثل هم نيستند. دختري مثل نگين همسري هم مثل آقاي زماني مي خواست كه ب

 برآورده كند و من ايده آل او نبودم. رودابه پرسيد:

آيا اين گفته صحت دارد كه دوست صميمي همين نگين خانم مي خواهد همسر برادرم شود؟ بيژن سر فرود آورد و 

 به نشانه)آري( رودابه ادامه داد:

ه خود را به فري نزديك مي كندو...بيژن آنچنان پس روابط كماكان ادامه پيدا مي كند و او به خاطر دوستش كه شد

با صدا خنديد كه رودابه مجبور شد صحبتش را ناتمام بگذارد و خيره در او بنگرد. وقتي خنده اش بپايان رسيد با 

خانم عزيز چه لزومي دارد كه بخواهد خود را به فري نزديك كند اگر در ان سر كوچك باز هم فكرهاي منفي »گفتن

د بگويم كه لزومي به اين كارها نيست واو هنوز در همان اداره كار مي كند و ما در روز تقريبا چند بار نشسته باي

رودابه كه افكار وحشتناكش « يكديگر را مالقات مي كنيم و بدون هيچ لرزش و لغزشي كارمان را انجام مي دهيم
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ژن هم به او عالقه مند بود مي توانست عالقه بتدريج در ذهنش جاي گرفته بودند به اين نينديشيده بود كه اگر بي

 خود را كتمان كند و آن را بصورت يك راز مخفي نگه دارد و به خود گفت:

فري عقيده دارد كه من بر ديگران رجحان داشته و انتخاب شده ام پس جاي نگراني وجود ندارد! از اين فكر 

قدم زدن كرد. بيژن هم از او تبعيت كرد و هر دو در لبخندي آشكار بر لبش ظاهر شد و روي ساحل شني شروع به 

 سكوت به آفتابي كه مي رفت رنگ ببازد چشم دوختند.

 پدر گفت:

شما كجا غيبتان زد، داشت كم كم حوصله ام سر مي رفت! همه گذاشتيد و رفتيد؟! همسرش در حاليكه كنارش مي 

 نشست، گفت:

و برگشتيم. پدر بار ديگر او از انتخاب همسرش خوشحال شد و جاي دوري نرفته بوديم همين اطراف چرخ زديم 

 گفت:

منهم رودابه را مي پسندم و به عقيده منهم او دختر خيلي خوبي است. در اين چند روز كه بيژن در خانه فري بستري 

ز بيژن بود همك خودش و هم مادرش نهايت مهمان نوازي را كردند و به من و فري كمك كردند تا بتوانيم خوب ا

مراقبت كنيم ضمن انكه هر دو برادرش هم جوانهاي خوبي هستند و اينطور كه معلوم است بعد از تعطيالت عيد 

 فرشاد هم ازدواج مي كند. پدر گفت:

بايد از فري بخواهيم كه نظر بيژن را بپرسد، فري مي تواند او را متقاعد كند كه خواهرشوهرش را بگيرد. از اين 

 واند پيدا كند. مادر گفت:دختر بهتر نمي ت

فكر مي كنم خودت با بيژن صحبت كني بهتر است. او ممكن است به فري بگويد كه حاال، حاالها خيال زن گرفتن 

ندارد. اما شما اگر به او بگوئيد روي حرف شما نمي تواند حرف بزند و كار تمام مي شود.پدر به فكر فرو رفت و با 

را تمام كرد. مادر كه طاقت نياورده بود در فرصتي كه بدست اورد موضوع را با ثريا  گفتن ببينم چه مي شود، گفتگو

در ميان گذاشت و او هم قلبا خوشحال شد و رودابه را مناسب دانست. آن شب وقتي همه براي خوابيدن به اتاقهاي 

رفت لحظاتي به تماشا ايستاد و  خود رفتند، پدر هواخوري را بهانه كرده و از سالن خارج شد. وقتي از پله ها به زير

سپس با ضربه اي كه به در اتاق بيژن نواخت وارد شد. بيژن در بستر نشسته بود و داشت مطالعه مي كرد كه با ورود 

 پدر كتاب را بر هم گذاشت و از بستر بلند شد. پدر روي صندلي نشست و به اتاق و اطراف آن نگاه گرداند و گفت:

كار مي كرده، بيژن كه گمان كرده بود سوال مي پرسد با گفتن )بله!( او هم نگاهي ديگر به برادرت شبها اين جا 

 پيرامونش انداخت. پدر آه بلندي كشيد و ادامه داد:

 چقدر دلم مي خواست كه خانواده اي گرم و صميمي داشتم و همه با هم مهربان بودند. بيژن گفت:

 سر تكان داد: خب هستيم شما اينطور فكر نمي كنيد؟ پدر

نه! از وقتي كه بهرام ما را ترك كرد و به خارجه رفت مثل اينكه مهر و صفا را هم با خود برد، ثريا رفت، فري رفت و 

تو هم خودت را از ما كنار كشيدي و توي خود رفتي. اول فكر كردم كه از كارت ناراضي هستي و آن را دوست 

ال كردم كه با باز كردن مغازه و درآمد آن ،حالت سر جايش مي آيد و نداري. بعد ديدم كه درآمدت كم است و خي

از تو الك خودت بيرون مي آئي، اما بعد ديدم نه اشتباه كردم و تا خواستم دست برايت باال كنم و سور و ساطي براي 

ه آرزوي عروسي ات فراهم كنم كه آن بيماري و عمل بيمارستان پيش آمد و دماغم را سوزاند. فكر مي كنم ك

 عروسي ترا هم بگور ببرم و نبينم همانطور كه خدا نخواست مال بهرام را ببينم!بيژن گفت:
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 اين چه حرفيه بابا خدا به شما صد سال طول عمر بدهد پدر به ريشخند گفت:

ماني كه چه؟ كه بمانم و باز هم زجر بكشم؟! نه بابا طول عمر زياد هم خوب نيست! عمر با عزتش خوب است. عمر ز

خوب است كه ببيني آدمهاي اطرافت همه دارند با خوشي زندگي مي كنند و كسي بدبخت نيست. اما عمرهاي اين 

چنيني كمش بهتر از زاد است. به عمويت نگاه كن او چه لذتي ببرد. همسرش با به دنيا آوردن منيژه تب زايمان را 

و با هزار اميد و آرزو روانه خانه بخت كرد و خودش  نگرفت و خودش منيژه را با هر خفت و خواري بود بزرگ كرد

هم رفت تا پس از عمري زجر كشيدن حاال استراحتي كند كه آن مردك خدانشناس آن روزگار چي از اب در بيايد و 

اين دختر و پدر رنگ اسايش و خوشبختي ببيند يا نه؟! منهم كه روزگارم نه از او بدتر اما خوش تر ازاو هم نبود اما 

اشكر نيستم و خدا را شكر مي كنم تنها دلم مي خواهد كه پيش از رفتنم عروسي تو را ببينم و بعد بميرم! بيژن بار ن

 ديگر گفت:

 خدا نكند بابا! پدر آه بلندي كشيد و ادامه داد:

ايت همه اين حرف ها تعارف است و بايد رفت. امشب آمدم تا به تو بگويم تو هم داري پير مي شوي و توي موه

سفيدي پيدا شده تا اين تتمه جواني را از دست نداده اي بفكر خودت باش و تشكيل خانواده بده. دختر خوب و 

نجيبي هم ميان خودمان داريم كه الزم نيست بگرديم تا پيدا كنيم. منظورم خواهر فريد است. دختر خوب و خانه 

ر او را پسنديدي من خودم با فريد صحبت مي كنم داري است و شنيدم كه هنرمند هم هست و گل سازي مي كند. اگ

 و كار را تمام مي كنم.

 صورت بيژن از شرم گر گرفته بود و مي سوخت و قادر به تكلم نبود. پدر به گلگوني صورت بيژن خنديد و گفت:

 

كنم يا سرخ شدن ندارد هر جوانب بايد روزي برود دنبال بخت و زندگي خودش! خب نظرت چيست با فريد صحبت 

 نه؟ بيژن همان طور كه سر به زير انداخت بود به پدر گفت:

 هر چه شما بگوئيد من حرفي ندارم. بار ديگر موجب خشنودي پدر شد و او با برخاستن از روي صندلي گفت:

 د:خدارو شكر كه باالخره سر عقل آمدي و مي خواهي سرانجام بگيري. او در حاليكه از اتاق خارج مي شد اضافه كر

 خدا خودش همه كارها را روبراه مي كند فكر مخارجش را نكن!

بيژن پشت پنجره ايستاد و به آسمان شب كه ماه در ان خود را به نمايش گذاشته بود نگاه كرد و صورت تبدار خود 

 را به نسيم بهاري سپرد و زير لب زمزمه كرد:

 پدر ممنونم، براي همه چيز ممنون.

حانه فري به بهانه خريد رودابه را با خود همراه كرد و به همراه فريد و بيژن به سوي بازار صبح پس از خوردن صب

روانه شدند. بيژن شاد و سرحال به نظر مي رسيد و غرق در زيبايي طبيعت بود. او پس از گفتگوي ديشب پدرش و 

مادر بار گراني را از شانه اش  رضايت او در مورد خواستگاري رودابه، ديگر هيچ غمي نداشت. گوئي رضايت پدر و

بداشته باشند، خود را سبك و با نشاط مي ديد و از هر لحظه زندگي دوست داشت بهره برداري كند. يقينا ديشب 

شبي خاطره انگيز و زيبا بوده و ياد آن را هرگز فراموش نخواهد كرد.فريد در حالي كه پشت يك ماشين پارك مي 

 كرد رو به فري نمود و گفت:

تا من و بيژن مواد غذايي مي گيريم و تو و رودابه هم خريدتان را بكنيد! مسير آنها يكي بود پيش از رفتن به سوي 

بازار همه در مقابل مغازه اي كه اجناس چوبي دستي مي فروخت توقف كردند و به تماشا ايستادند. كارهاي دستي 
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ش از هر چيزي بيژن يك كاله حصيري زيبا به اندازه سر آنقدر زيبا و متنوع بود كه انتخاب را مشكل مي كرد. پي

بهرام گرفت و آن را بر سر او كرد كه باعث شادي و خنده اش شد و كاله ديگري نيز براي ارشيا گرفت كه به وقت 

داخل شدن به ويال بر سر او بگذارد. فري قدحي منقوش براي خانم نوابي گرفت و رودابه براي فرشاد يك جعبه 

رنج و سبد حصير بافتي به شكل قو كه چشمش به دستبندي از چوب افتاد كه با كنده كاري هاي ريز آن را منبت شط

به صورتي زيبا منقوش كرده بودند، بيژن بار ديگر به داخل مغازه رفت و دقايقي بعد بيرون امد و كسي در دستش 

براي عرضه در پياده رو بساط كرده بودند و  چيزي نديد. بازار شلوغ بود و دوره گردان دست فروش كاالهاي خود را

هر كسي جنسي را عرضه مي كرد كه الواني رنگها و اجناس چند ساعتي از وقت آنها را گرفت و زماني كه خريد تمام 

شد و به سوي اتومبيل براه افتادند. دست همگي آن ها حتي بهرام پر بود. آنها بسختي خود را از ميان جمعيت خارج 

چقدر »ماني كه مقابل اتومبيل رسيدند در صورت همگي آثار خستگي به خوبي هويدا بود. فري با گفتن كردند و ز

 خستگي خود را ابراز كرد و فريد گفت:« شلوغ بود

از قديم در گيالن مرسوم بوده كه هفته بازار داشته باشند و تشكيل بازار در يك روز معين،مشخص كننده اجناس 

ز دوشنبه بود و بازار از اجناس نواحي ضيابر،ماسوله، خشك بيجار، جورشير، آستانه و چند همان نواحي است، امرو

 حومه ديگر تشكيل شده بود. بيژن گفت:

به رودابه « دوران دانشجويي را اينجا گذراندم و اينجا و اينجا مدرك گرفتم»اطالعات خوبي داري؟ و فريد با گفتن 

 گفت:

 ي عازم برگشتن بوديم خريد مي كنيم بيژن گفت:براي فرشاد كلوچه و مربا وقت

 چقدر دلم مي خواهد كه امشب جشن بگيريم! فري پرسيد:

 به چه مناسبت؟ و او گفت:

به جستجوي يك « كاري ندارد جشن مي گيريم» مناسبت خاصي ندارد فقط هوس جشن كرده ام و فريد با گفتن

ده شد و بيژن نيز لحظاتي پس ازاو پياده شد و هنگامي كه فري و قنادي بر آمد و پس از يافتن نگه داشت و خود پيا

 رودابه تنها شدند فري خنديد و رو به رودابه كرد و گفت:

مطلبي است كه تا ان ها نيامده اند، مي خواستم بتو بگويم و آن اين است كه امشب پدر بزرگ ترا از فريد 

مي كند و به تهران كه رسيديدم خواستگاري رسمي انجام  خواستگاري مي كند و به تهران كه رسيديم خواستگاري

مي گيرد. ديشب خود پدربزرگ وقتي ما خوابيده بوديم به اتاق بيژن رفته و گفته كه تو را دختر شايسته اي مي بيند 

به و دوست دارد كه بيژن از تو خواستگاري كند. در ضمن مادر بزرگ و بقيه هم از اين موضوع اطالع دارند و همگي 

نفع تو راي داده اند. بخاطر همين اشت كه بيژن مثل بچه ها شاد است و شادي مي كند. رودابه كه رنگش گلگون 

 شده بود پرسيد:

 فريد هم مي داند؟ فري سر تكان داد و گفت:

قرار است پدربزرگ اولين فردي باشد كه موضوع را به فريد بگويد. مي خواستم پدربزرگ اولين نفري باشد كه 

موضوع را به فريد بگويد. مي خواستم تو هم بداني و خودت را آماده كني، هر چند كه از عالقه همگي به خصوص 

عالقه بيژن به خودت واقفي و جاي ابراز ندارد و گمان مي كنم كه از آخرين باري كه به جواب خواستگاري بيژن نه 

 در جوابت تجديد نظر كرده باشي. رودابه گفت:دادي چند ماهي گذشته و اميدوارم توانسته باشي فكر كني و 
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من با اين كه هنوز فراموش نكرده ام و جاي زخم هنوز مي سوزد اما با حرف هائي كه بيژن زد و اظهار ندامتي كه 

كرد فكر مي كنم كه بتوانم فراموش كنم و شايد بقول تو بهتر باشد كه گذشته را فراموش كنم و به امروز و اينده 

و از ياد ببرم كه پيش از من در زندگي همسر آينده ام دختراني وجود داشته اند چرا كه باز هم به قول تو  نگاه كنم

اين من بوده ام كه نهايتا انتخاب شده ام و حاضر است با من پيمان ببندد. من به بيژن جواب )بله( مي دهم اما به 

اش فرا برسد. فري با صداي بلند خنديد و ضمن سر  شيوه خودم و از تو هم مي خواهم كه راز داري كني تا موقع

 فرود آوردن و قبول رازداري گفت:

اما رودي به ياد داشته باش كه من عمويم را چون جان شيرين دوست دارم و حاضر نيستم در رنج و شكنجه دادن او 

 شريك باشم. رودي در چشم فري دقيق شد و گفت:

اما او بايد بفهمد كه نبايد با احساس دختري بازي كند و از اعتماد او سوء  منهم حاضر به شكنجه و آزار او نيستم

استفاده كند. فري ازر طرز حرف زدن او چندان خوشش نيامد اما چون رودابه را مي شناخت سكوت كرد و هيچ 

هاي تهران نگفت و هر دو به مرداني كه از قنادي خارج شدند نگاه مي كردند. بيژن وقتي نشست با گفتن شيريني 

چيز ديگري است ناخشنود بودن خود را از شيريني خريده شده ابراز كرد. وقتي آنها در مقابل پله هاي سيماني ويال 

پياده شدند نور رنگ پريده خورشيد از ميان ابرهاي سياه اطراف را روشن كرده و باران نيز نم نم شروع بع بارش 

اال رفت تا بهرام را از بارش باران دور نگه دارد و بدنبال او رودابه روان كرده بود.فري زودتر از ديگران از پله ها ب

از گرسنگي دل ضعفه گرفتيم كجا رفته »شد خانواده سفره را پهن كرده و منتظر ورود آنها بودند پدر با گفتن 

 دير آمدن آنها را گوشزد كرد و ثريا با لحني ناراضي گفت:« بوديد؟

همين كار را »ريم و ديگر منتظر نمانيم تا شما برگرديد. بيژن در مقابل اعتراض ثريا با گفتنمي خواستيم ناهار را بخو

 ايستاد و مادر مداخله كرد و گفت:« مي كرديد

حاال كه به حمداهلل صحيح و سالم آمدند و غذا را االن مي كشم. بحث را خاتمه داد و به سوي آشپزخانه روان شد. 

 ست دو مرد گرفت و گفت:فتانه مواد غذايي را از د

 من گفتم كه دوشنبه بازار است و خريد شما طول مي كشد چيز جالبي پيدا كرديد؟ فريد گفت:

آنقدر اجناس زياد و رنگارنگ بود كه نمي شد گفت كدام از ديگري قشنگ تر است. زماني كه من دانشجو بودم 

 بعد صحبت را تغيير داد.« جنسها از آستارا وارد مي شود بيشتر»آنقدر جنس فراوان نبود. فتانه تائيد كرد و با گفتن

صداي ريزش تند باران مهمانان را خواب آلود كرده بود و همه پس از صرف غذا براي استراحت به اتاق هاي خود 

از رفتند فريد پيش از اينكه برخيزد پدر با اشاره به او فهماند كه بنشيند. فريد فهميد كه پدر نمي خواهد ديگران 

موضوع صحبت آنها باخبر شوند و به اشاره پدر نشست و خود را با ورق مجله اي كه از فروشنده به دستش رسيده 

 بود سرگرم كرد. سالن وقتي خلوت شد پدر بزرگ كنار فريد نشست و گفت:

سال هاست كه  خواستم بماني تا موضوعي را به تو بگويم و اگر موافقت كردي ديگران مطلع شوند. تو خودت بيژن را

مي شناسي و شما د نفر تنها يك همكار نيستيد، بيژن شما را مثل برادر خودش دوست دارد و به شما احترام مي 

گذارد. دلم مي خواهد بعد از مطرح كردن موضوع اگر جوابت منفي بود اين جواب روي روابط شما دو نفر تاثير 

يد. راستش ما تصميم گرفته ايم كه رودابه خانم را براي بيژن نگذارد و همچنان مثل دو برادر براي هم باقي بمان

خواستگاري كنيم. مي بايست اين كار را در تهران و در حضور مادرتان و آقا فرشاد انجام مي داديم اما اين را هم مي 

خانم را داريد دانيم كه شما بعد از پدر مرحومتان بزرگ خانواده هستيد و مي بايست نظر شما را كه حكم پدر رودابه 
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را هم بپرسيم و اگر اجازه داديد خانمها رسم معموله را انجام دهند. حاال من از شما نظرتان را مي پرسم و دوست 

پدر شما خود صاحب اختيار همه ما هستيد »دارم كه با صراحت بگوئيد آره يا نه؟ فريدسر به زير انداخت و با گفتن 

سكوت كرد تا فريد نظرش را بگويد. فريد « خدا مادرتان را براي شما حفظ كند»اما پدر بزرگ با گفتن « تعارف نمود

من بيژن را دوست دارم و هيچ عيبي دراو نمي بينم اگر نظر من شرط باشد مي گويم » لحظه اي صبر كرد و با گفتن 

 ر بزرگ با خنده گفت:پد« بله اما مي دانيد كه نظر خود رودابه مهم است و مي دانم كه مادر هم همين را مي گويد.

اين كار را به فري واگذار كرده ام و او قرار است كه نظر رودابه خانم را بپرسد به ما بگويد. اميدوارم كه همگي با دل 

خوش از اينجا برويم و تا تهران رسيديم مقدمات عروسي انها را تدارك ببينيم. ممنونم كه بيژن را به برادري خودت 

ارم كه او با داشتن برادري مثل شما ديگر احساس بي پشت و پناهي نمي كند و دلش به شما قبول كردي. من حتم د

 قرص مي شود خدا عاقبت همگي تان را به خير كند . پاشو برو بخواب كه اين باران مثل اينكه خيال بند آمدن ندارد. 

 فري پرسيد:

 

 بيژن چي شده؟ چرا سرتا پايت خيس است؟ رفته بودي دريا؟

نه خوابم نمي برد و وتوي محوطه گردش كردم. راستش وسوسه شده بودم و خوابم نمي برد، دلشوره داشتم كه  -

 آيا تو توانستي كاري انجام دهي يا اينكه هنوز ناموفق هستي؟ فري گفت:

ود تو نه كامال موفق هستم و نه شكست خورده قرار است كه خود تو از رودابه جواب بگيري و او مي خواهد به خ

 جواب بگويد. بيژن نگران پرسيد:

باالخره از حرف هايي كه ميانتان رد و بدل شد مي توانستي چيزهايي بفهمي آيا لحنش نرم و مهربان بود و يا اينكه 

 باز هم از سر بغض و عناد صحبت مي كرد؟فري دست عمو را در دست گرفت و گفت:

است و تا نخواهد كسي نمي تواند به مكنونات قلبي اش پي ببرد. باور كن من چيزي نفهميدم رودابه دختر توداري 

تنها چيزي كه دستگيرم شد اين بود كه لحنش از آن بار آرامتر بود و نگاهش خشمگين نبود. بيژن كه نتوانسته بود 

 وسوسه اش را ارضاء كند ناخشنود گفت:

چقدر دلم مي خواهد كه زودتر شب شود و پدربا  منهم نتوانستم بفهمم كه آيا مرا بخشيده يا اينكه فراموش كرده،

فريد صحبت كند. فري از اينكه مجبوربود عمويش را ميان خوف و رجا باقي بگذارد غمگين شد اما براي اينكه دل او 

 را خوش سازد گفت:

چشم  پدر بزرگ ساعتي پيش با فريد صحبت كرده و نظر موافق او را گرفته است خيالت راحت باشد. برقي كه از

 بيژن جهيد را فري ديد و به تبسم رضايت او خنديد و گفت:

 همه چيز درست مي شود عمو نگران نباش! بيژن گفت:

از هيچ چيز و هيچ كس نگران نيستم جز از خود او و از تصميمي كه مي گيرد. آه فري هرگز فكر نمي كردم كه 

 يني كه مثل گل مي مانند اما خارهاي كشنده اي هم دارند!دختران تا اين حد زود رنج و انتقام جو باشند، انها در ح

 فري بار ديگر خنديد و گفت:

اين درسي بود برايت كه خيال نكني هر وقت اراده كني مي تواني قلبي را تصاحب كني. بيژن كه به دور دست نظر 

 داشت گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرم دل 

1 4 9  

 

روي فري لبخند كمرنگي زد و به  اگر هم اسان تصاحب شود نگهداري اش مشكل و كار هر كسي نيست. بيژن به

اتاق موقتي اش بازگشت او خود را روي تخت رها كرد و چشم به سقف دوخت و گوش به صداي باران داد تا زمان 

شروع راي نهايي فرا برسد. درست احساس محكومي را داشت كه منتظر چشم براه قرائت راي داده بود. راي رودابه 

ا اينكه نابود كند. با خود فكر كرد و عهد بست كه اگر جواب رودابه باز هم نه مي توانست زندگي اش را بسازد ي

باشد هرگز و هرگز به خواستگاري هيچ دختري نرود تا زنده است بطور مجرد زندگي كند. او حتي نقشه اي هم در 

براي خودش يك سوئيت اين مورد كشيد و با طرح اين نقشه كه اپارتمان موروثي را اجاره خواهد داد و با آن اجاره 

كوچك اجاره خواهد كرد و به زندگي مجردي روي خواهد اورد ساعتي را به اين انديشه گذراند و به صداي باران 

 گوش سپرد.

ديگران زودتر از بيژن برخاسته بودند و به فكر فراهم كردن عصرانه برآمده بودند. از شدت باران كاسته شده بود 

 ي باريد. فري در مقابل سوال فريد كه پرسيد:اما هنوز به صورت نم نم م

 نظر رودابه چيست؟ از احساسي كه ميان هر دوي انها بوجود آمده حكايتي تعريف كرد و در اخر افزود:

رودابه ماجراي نگين و ويولوت را مي داند و بهمين خاطر كمي نگران است.من به او اطمينان دادم كه هيچ رابطه 

نداشته اما گوئي به طور كامل به حرفهاي ما اعتماد نكرده و فرصت خواسته تا خوب فكر كند و  عاطفي ميان انها وجود

بعد جواب بدهد.او جوابش را به خود بيژن خواهد داد و به عقيده من اينطور هم باشد بهتر است چه بيژن خودش 

طمينان يافتن از يكديگر ببناي زندگي بهتر مي تواند او را متقاعد كند تا من يا تو و يا ديگران، آن دو بايد با ا

 مشتركشان را بگذراند و در اين كار نبايد هيچ شك و شبه اي وجود داشته باشد. فريد تاييد كرد و گفت:

او بايد كامال آزادانه و بدون هيچ فشاري از جانب من و تو و يا مادر تصميم بگيرد تصميم او هر چه باشد اميدوارم 

شوئي و خانوادگي ما وارد نكند. آنها هنوز مشغول صحبت بودند كه رودابه وارد شد و فريد و خدشه اي به روابط زنا

 فري به يكديگر لبخند زدند. رودابه گفت:

عصرانه آماده است و همه منتظر شما هستند. فري زودتر از اتاق خارج شد تا اگر فريد مي خواهد با خواهرش گفتگو 

چون به محض خارج شدن، فريد رودابه را از رفتن بازداشت و در اتاق را پشت  كند آزاد باشد.فكر فري درست بود

 سر فري بست و به رودابه گفت:

چند دقيقه تامل كن كارت دارم. قلب رودابه فرو ريخت و رنگ از رخسارش پريد. او گمان كرد كه برادر لب به 

 فريد با لحن آرامي گفت: شماتت باز كند و او را به خاطر رفتارش سرزنش مي كند. اما وقتي

 به من نگاه كن!كمي قلبش قوت گرفت و توانست نظر كوتاهي به صورت برادر بياندازد. فريد گفت:

شايد بهتر بود كه مادر خودش در اين خصوص با تو صحبت مي كرد. اما چون آقاي عابدين زاده منتظر جواب است 

ي عابدين زاده اين است كه تو را به عنوان عروس براي اين است كه من به جاي مادر صحبت مي كنم. نظر آقا

پسرشان خواستگاري كرده اند و اينطور كه معلوم است همگي هم به اين وصلت راضي اند و خود بيژن هم كه حرف 

 او را مي زند راضي است، تنها تو به عنوان عروس خانم باقي مانده اي كه بايد جوابت را بگويي كه ايا او را مي پسندي

و حاضري همسرش شوي يا نه؟ براي جواب دادن هيچ چيزي را مد نظر قرار نده و هيچ رودربايستي هم نكن. چون 

در اين مورد نمي شود با در نظر گرفتن احتماالت و مغذورات جواب درست را داد. پاسخ تو هر چه باشد مطمئن باش 

به فري مي خورد و نه ميان من و بيژن كدورتي به كه كوچكترين اختالفي يا خداي نكرده ضربه اي نه به من و نه 

وجود مي آيد. راحت و آسوده فكر كن و بعد تصميم بگير. بعد به عنوان برادرت . به عنوان كسي كه بيش از همه به 
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تو نزديك است و مصلحت تو را مي خ.اهد فقط يك حرف مي گويم و ان اين است كه بيژن جوان پاكي است و از ان 

آلود كه در سر داري در مورد بيژن ناثواب است.به او مي تواني اعتماد كني. فري گفت كه تو تصميم فكرهاي زهر

داري خودت پاسخ بيژن زا بدهي من تو را از اين كار منع نمي كنم و آزادي كه اين كار را بكني. اما از هم اكنون مي 

يگر خود داني. بعد از عصرانه اجازه خواهي داشت گويم كه اميدوارم عجوالنه و بي فكر تصميم نگرفته باشي. حاال د

كه با بيژن صحبت كني و بعد نظرت را به فري بگو كه او هم به ديگران بگويد حاال برويم!آنها وقتي به ديگران 

پيوستند كه حسن زاده عصرانه خورده و از سر سفره بلند شده بود و قصد داشت در زير نم نم باران راهپيمايي كند و 

هم موافق اين كار بود اما ارشيا حاضر به ماندن نبود و مي خواست به دنبال انها روانه شود. فري ارشيا و بهرام را ثريا 

با خود به اتاق برد تا در غيبت آنها ثريا و شوهرش بتوانند از ويال خارج شوند، فتانه براي فريد و رودابه چاي اورد و 

پرده از راز خواستگاري برداشت و موضوع عيان گرديد. رودابه هنگام « عروسم بشين و صبحانه بخور»مادر با گفتن 

خوردن عصرانه دستش مي لرزيد و زير نگاه ديگران كه مي خواستند جواب او را از ظاهرش حدس بزنند قادر به 

د با فري را صدا زد اما به جاي او فري« يك نفر برود بيژن را از خواب بيدار كند»خوردن نبود. پدر با گفتن 

به او اجازه داد كه بيژن را ببيند و حرفهايش را به او بگويد. رودابه وقتي از پله هاي « رودابه اين كار را مي كند»گفتن

سيماني پايين رفت پشت پنجره فري و فتانه ايستاده بودند و به نتيجه اين مالقات فكر مي كردند. فري گرچه به 

مثل قبل پيش داوري اش معكوس از اب در نيايد دلشوره يافته بود و او هم جواب رودابه اگاه بود اما گمان اين كه 

 منتظر جواب قطعي و نهايي بود.

 رودابه پرسيد:« بله»رودابه تلنگري به در اتاق نواخت و به انتظار جواب باقي ماند. وقتي بيژن گفت 

ز جا پريد و با دست كشيدن به موهايش من هستم مي توانم داخل شوم. بيژن كه گويي از خواب عميق پريده باشد ا

او را به داخل شدن دعوت كرد. رودابه روي صندلي نشست كه پدر نشسته « بفرماييد»در اتاق را باز كرد و با گفتن

بود و هنگام نشستن سعي داشت كه ارام و بر خود مسلط باشد. قلب بيژن در سينه طبل مي كوبيد و به انتظار پاسخ 

 سكوت رودابه را ديد مجبور شد خود به سخن درآيد و بپرسد: ايستاده بود. وقتي

 كاري با من داشتيد؟ رودابه به سخن بيژن لبخندي زد و آرام گفت:

آمدم تا جواب دادگاه را بر اي شما بخوانم. بيژن بي اختيار نشست و سربزير انداخت و خود را اماده شنيدن نشان 

 داد. رودابه نفس بلندي كشيد و گفت:

يئت ژوري شما را بي گناه نشحيص داده و شما را از اتهام مبرا مي كند. سرخي گونه هاي بيژن را رودابه ديد و ه

دردل به او خنديد و ادامه داد اين راي هيئت داوران بود اما راي خود من....بيژن صورت رنگ باخته اش را به طرف 

 چكترين عكس العملي خيلي خونسرد گفت:باال گرفت و چشم در چشم رودابه دوخت و رودابه بدون كو

اما راي من اين است كه شما تا ابد به حبس تعليقي محكوم شده ايد و اگر از شما كوچكترين لغزشي مشاهده شود 

به حبس بازگردانده خواهيد شد. اين راي من است. بيژن به راي رودابه با صداي بلند خنديد و پس از اين كه ارام 

 گرفت گفت:

نيد كه حاضرم يك عمر در حبسي كه شما زندانبانش باشيد زندانباني باقي بمانم. وقتي ان دو خوشحال از اتاق باور ك

خارج شدند فري با صداي بلند هلهله كشيد و خبر ازدواج ان دو را به گوش همه رساند.با قدم گذاشتن آن دو به 

نه براي آماده كردن سور و ساط جشني كه سالن صداي كف زدن و تبريك گفتن همه به گوش رسيد و فري و فتا

انتظارش را مي كشيدند وارد اشپزخانه شدند و همان شب بيزن دستبندي كه خريداري كرده بود بعنوان يادگار و 
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پيماني كه به محض رسيدن به تهران انجام مي گرفت به دست رودابه بست و فكر زندگي مجردي را از مخيله اش 

مع مشتاق و همدل گرفته بودند به درازا كشيد، و بيرون، شب و تاريكي مي رفت كه خارج كرد و جشني كه آن ج

 تسليم آفتاب و روشنايي آن شود
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