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مثل هر غروب بعد از گذراندن یک روز تنهایی و سرگرمی با کاهراي خانه روي مبل روبروي در ورودي نشسته و 

 انتظار

ورود مرد رویاهاش را می کشید. مرد جذابی که با دو چشم سبز و نافذ و ابروانی کشیده و پرپشت با هر نگاه لرزه 

 بر

. اما این مرد چرا همیشه ساکت و متفکر بود؟ چه چیزي او را اندامش می انداخت و دلش را به سوي عشق می کشید

 تا

این حد منزوي ساخته بود؟ این سوالی بود که می دانست هیچ کس جوابی براي آن نداشت و یا اگر هم جوابش را 

 می

 دانست از او پنهان می کرد.

 رده بود تا بتواند به بهترین نحوموهاي مشکی و بلندش را با گیره اي قرمز پشت سرش بسته و آرایش کمرنگی ک

رضایت او را جلب کند. چندبار تصمیم داشت موهایش را رنگکند اما با مخالفت او روبرو شده بود. او هیچگاه داد و 

 فریاد

نمی کرد اما لحن کالمش چنان قاطعانه و سرسخت بود که راه را بر هر اعتراض و چون و چرایی سد می کرد. بعد از 

 نگاه

 اعت بلند شد و جلوي اینه رفت. تا آمدن او پنج دقیقه وقت باقی بود و او مثل همیشه سر وقت می رسید بدونبه س

 کوچکترین تاخیر.

به تصویر خودش در اینه نگاه کرد. چشمان سیاه و ابروهاي کشیده، بینی و دهان معمولی که به نظر خودش نه زیبا 

 بود و

مسر انتخاب کرده بود؟ او که خودش تا این زیبا و خواستنی بود! او که با زیبایی نه زشت. پس چرا او را به عنوان ه

 چهره

و موقعیت شغلی مناسب می توانست با هر دختر زیبایی ازدواج کند! چرا او را انتخاب کرده بود؟ به خاطر ثروت 

 هنگفت

تحصیالت عالیه؟ آن هم غیر ممکن بود زیرا پدرش؟ نه این امري محال بود زیرا او از مال دنیا بی نیاز بود. به خاطر 

 او از

ابتدا با کار کردنش مخالفت کرده بود! پس چرا؟ آیا در وجودش چیزي بود که او را به سوي خودش جلب می کرد؟ 

 اگر

 بود آن چیز چه بود که خودش نمی دانست؟ آیا...

دگی اش با آن قد بلند و اندام موزون با صداي چرخش کلید در قفل برگشت و به در ورودي چشم دوخت. مرد زن

 وارد

شد. با دیدن او خوشحال شد و با شوق سالم کرد و به سویش رفت. کیفش را گرفت و خسته نباشید گفت. اما او 

 بدون

 این که حتی نظري به صورتش بیاندازد جواب داد و به دستشویی رفت.
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اون عوض نمی شه، به صورتم یه نگاه کوچکم نکرد تا آهی کشید و با خودش فکر کرد؛ تمام تالشم بیهوده است 

 بفهمه

 به خاطر اون صورت و موهام رو آرایش کردم. موهایی که خودش گفته بود هیچ وقت کوتاهشون نکنم اما حاال طرز

 بستن یا حالت دادن اونا براش ارزش یه نگاهم ندارن.

و به آشپزخانه رفت. آن شب غذاي مورد عالقه او را  آهی کشید و به اتاق مطالعه رفت. کیف را کنار میز گذاشت

 درست

کرده بود. با وسواس میز را چید و گلدان را وسط ظرف ها گذاشت. نظري به گل هاي مریم داخل ان انداخت و 

 لبخند

زد. یک بار از مادرشهرش شنیده بود که او عاشق گل مریم است. به همین دلیل امشب براي خوشحال کردن او این 

 گل

ها را خریده بود. گل هاي زیبایی که رنگشان نماد پاکی دل هاي عاشق بود و بویشان بوي نفس پاك انسانهاي 

 یکرنگ و

 بی ریا را به مشام می رساند.

دیس را برداشت و مشغول کشیدن غذا شد. تمام سعی اش را به کار برده بود تا غذایی خوشمزه و خوش عطر تهیه 

 کند

 م شده بود. با ورود او به آشپزخانه دچار هیجان شد. از زیر چشم به او که پشت میز نشسته بود نظريو البته موفق ه

انداخت و با تبسمی از سر رضایت به کارش ادامه داد. وقتی دیس را روي میز گذاشت چشمش به دست او افتاد که 

 با

 گرفت و به صورت او دوخت.هاله از غم با مالیمت گلبرگ هاي گل را لمس می کرد. با حیرت نگاهش را از گل ها

احساسی ژرف صورت او را دربرگرفته بود و جنگل سبز چشمانش را ابري ساخته بود. تا به حال گریه او را ندیده 

 بود.

همیشه فکر می کرد او مردي بی احساس و بی عاطفه است اما امشب با دیدن این حس فهمید که در موردش اشتباه 

 می

ه عمیق و مرطوب او به گل ها و لمس آنها به حدي طوالنی شد که او نگران سرد شدن غذا شد. به همین کرده. نگا

 دلیل

بشقاب خودش را سریع پر کرد و هنگام گذاشتن آن روي میز به عمد آن را به دیس برنج زد تا صدا کند و او را به 

 خود

لبرگ ها جدا کرد و دستش را عقب کشید و بعد از یک آورد. با صداي به هم خوردن ظرف ها نگاه زیبایش را از گ

 آه

 مشغول کشیدن غذا شد.

 می دانست اگر سکوت کند از او هم سخنی نخواهد شنید. سرفه اي کرد و پرسید: چطوره؟

بدون هیچ احساسی نگاهش کرد. همیشه با نگاه رنگی او دلش می لرزید و احساس می کرد واقعا عاشق اوست. اما 

 لحن
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 تفاوت او باعث ناراحتی اش شد:بی 

 چی چطوره؟-

 بعد از کمی تشویش با من و من گفت:

 غ... غذا رو می گم.-

 خوبه. متشکرم.-

 نوش جان.-

این تعریف و تشکر فقط جنبه رسمی داشت و هیچ محبتی در آن حس نمی شد. با این رفتار سرد او که البته تازگی 

 هم

ست داده. کمی با غذایش بازي کرد اما او غذایش را تا ته خورد و مثل همیشه بعد نداشت حس کرد اشتهایش را از د

 زا

 یک تشکر خشک و خالی بلد شد و به سالن رفت. حتی از او نپرسید چرا غذایش را نمی خورد! چرا امشب گل مریم

د. خدایا مگر نمی خریده و چرا غذاي مورد عالقه اش را درست کرده! دلش لرزید و اشک از چشمانش سرازیر ش

 گویند

دل به دل راه دارد پس چرا او احساس مرا نمی فهمد و هیچ توجهی به من ندارد؟ من این گونه دیوانه وار دوستش 

 دارم

 و حاضرم به خاطر او حتی از جانم هم بگذرم. پس چرا در نظر او انقدر بی ارزش و حقیرم که هیچ توجهی به رفتارم،

 ارد!چهره ام و کارهایم ند

 آهی کشید و پس از پاك کردن اشک هایش از پشت میز بلند شد . با خشم گل ها را از درون گلدان برداشت و میان

پنجه هایش فشرد و از همان جا روي سطل زباله پرتشان کرد. به سوي مساور رفت و بعد از دم کردن چاي برگشت 

 و

ه کندي انجام داد و این در حالی بود که می دانست او منتظر مشغول جمع کردن میز شد. کارهایش را با ناراحتی و ب

 چاي

 بعد ازغذاست.

 کارهایش را انقدر طول داد تا او خودش به اشپزخانه آمد و براي ریختن چاي به سوي سماور رفت. بعد از پر کردن

انگشتانش سر خورد  لیوانش برگشت و خواست بیرون برود که چشمش به گل هاي روس سطل افتاد. لیوان از میان

 و

روي سرامیک ها کف آشپزخانه افتاد و خرد شد. با قدم هایی که کامالً آشکارا می لرزیدند به سوي سطل رفت و گل 

 ها

را برداشت. گویا شی گرانقدري را برداشته. آنها را کف دو دستش گرفت و بو کرد. چنان با تمام وجود گل ها را بو 

 کرد

 احساس حسادت کرد. با نگاهی سرد و خشن سر بلند کرد و پرسید:که زن نسبت به گل ها 

 چطور دلت اومد باهاشون این طوري رفتار کنی؟-

 با دستپاچگی ظرف ها را در ظرفشویی گذاشت و گفت:
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 آ... آخه دیگه... پژمرده شده بودن.-

 نگاهی به گل ها انداخت و گفت:

 ین گل ها با همه گل ها فرق داره چیزي که سمبل مهر و دوستیهگل مریم هیچ وقت پژمرده نمی شه می فهمی؟ ا-

 همیشه تازه و دست نخورده باقی می مونه حتی اگه خشکش کنن و یا توي یه ظرف شیشه اي بذارنش و اکسیژن رو

 ازش بگیرن.

 :به سوي میز رفت و بار دیگر با دقتی خاص آنها را داخل گلدان گذاشت و پس از برداشتن گلدان گفت

 برام چاي بیار.-

 و بیرون رفت.

خدایا او چه موجودي است؟ او که نسبت به من که یک زنم هیچ احساسی ندارد! او که همیشه ساکت و مغرور است! -

 او

 که به تمام زیبایی ها نیشخند می زند پس حاال چطور با این شاخه گل مثل جانش رفتار می کند؟ این چه سري است؟

می دانست زیرا او خودش گفته بود هورش به گل مریم عالقه دارد پس حتما علت این عالقه را  حتما مادر شوهرش

 می

 دانست.

 فردا حتما براي پرسیدن این سوال به خانه شان خواهد رفت.

**** 

 کتایون با لبخندي مهربان هیکل فربه اش را روي مبل جابه جا کرد و گفت:

 بفرما نوشین جان، میوه بخور.-

 وشین هم لبخندي به روي او زد و بعد از برداشتن سیبی گفت:ن

 ببخشید کتی جون می تونم یه سوال بپرسم؟-

 کتایون با دقت به صورت او که گرفته به نظر می رسید نگاه کرد و گفت:

 بفرما!-

 ن کرد و گفت:ن و مکمی م

 یادتونه یه روز گفتین که هورش به گل مریم عالقه داره؟-

 ره عزیزم یادمه!خب آ-

 می شه حاال دلیل این عالقه رو بگید؟-

رنگ چهره کتایون به وضوح پرید، دست هاي لرزانش را درهم گره کرد. مردد مانده بود و می خواست از جواب 

 دادن

 طفره برود و همین نوشین را بیشتر به شک انداخت و کنجکاوش کرد. در حال پوست کندن سیب گفت:

من به هورش خیلی عالقه دارم تو این دو سال هم با وجود تمام بی مهري ها و بی اعتنایی هاش ذره می دونین که -

 اي از

 عالقه ام نسبت به اون کم نشده. ولی خواهش می کنم کتی جون اگه مسئله اي هست به منم بگید، من باید بفهمم چرا

 از من فرار می کنه! چرا انقدر گوشه گیره! مرد زندگیم تو این مدت فقط پنج بار کنارم خوابیده چرا! چرا
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بغض در گلویش شکست و اشکش جاري شد. دستمالی برداشت و اشک هایش را پاك کرد. کتایون دستی روي 

 دامنش

 کشید و گفت:

 نوشین جان من که قبال بهت گفته بودم هورش فقط محبت می خواد همین.

 وستم نداره و داره تحملم می کنه اما اگه...نه اینا همه اش حرفه، من می دونم که هورش د-

با صداي در ساکت شد. پس از چند لحظه در باز شد و هومن در حالی که دسته کلیدي در دست می چرخاند وارد شد 

 و

 سالم کرد:

 به به چه عجب یادي از ما کردید!-

 خواهش می کنم ما که همیشه مزاحمیم.-

 هورش که فکر کنم اصال یادش رفته خانواده اي هم داره، بازم گلی به جمال شما کهآره همیشه. دو سه ماهی یه بار، -

 گاهی وقتا یادي از فقیر فقرا می کنید!

 شرمنده ام نکنید هومن جان، مشکالت به حدي زیاده که تمام وقت آدم رو می گیره. هورش هم اگه دیر به دیر سر-

 بچه هاست و سرش خیلی شلوغه. می زنه از کم لطفی اش نیست. موقع امتحانات

هومن پنج سال از هورش کوچک تر و پسر سوم خانواده بود. کوروش دو سال از او بزرگ تر بود و ازدواج کرده 

 بود،

هانیه هم تنها دختر خانواده در حال حاضر ماه هاي آخر بارداري را می گذراند. هومن از نظر ظاهر شبیه هورش بود 

 اما

 ست نقطه مقابل او، جوانی شاداب، سرزنده و شوخ طبع که تقریباً با همه صمیمی بود.از نظر اخالق در

 نوشین دلخور از گفتگوي ناتمامشان مشغول خوردن میوه شد. هومن سیبی برداشت و در حال بازي با ان روي مبل

 نشست و پاهایش را روي هم انداخت و گفت:

 یه کوچولو به جمع ما اضافه کنین؟ شما چقدر بی عرضه این! ببینم خیال ندارین-

 کتایون خندید و گفت:

 خجالت بکش پسر، تو رو چه به این حرفا! تو به فکر خودت باش نمی خواد غصه اینا رو بخوري.-

 من به فکر خودم هستم... البته اگه شما با فکرم موافقت کنید مسائل حل حله.-

 نوشین با شادي پرسید:

 خبرائیه؟!-

 ه هومن چشم غره رفت و گفت:کتایون ب

 آقا هنوز دهنش بوي شیر میده هوس زن گرفتن به سرش زده.-

 هومن بلند شد و از روي میز پرید جلوي پاي او و صورتش را جلو برد و گفت:

 بیا بو کن مامان باور کن دیگه بوي شیر نمی ده!-

 گرفت و گفت:سپس دهانش را باز کرد و در صورت مادرش دمید. کتایون گوشش را 

 حداقل از نوشین خجالت بکش.-
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 هومن بلند شد کنار او نشست:

ببین نوشین جان من دیگه بیست و هفت سالمه، نگاه کن دیگه موهام داره سفید می شه، اگه االن برام یه کاري -

 نکنین

 می مونم روي دستشون... بیا وساطت کن و نجاتم بده.

 کنده بود به سوي او گرفت و گفت: نوشین تکه اي از سیبی را که پوست

 حتما کتی جون با دیدن وضع زندگی هورش فکر می کنه شما هم باید به سن اون که رسیدید ازدواج کنید.-

 هومن سیب را زا نوك چاقو برداشت و گفت:

که از  بیا مامان دیدي نوشین هم حرف منو می زنه! اگه این طوره پس چرا به کوروش نگاه نمی کنید؟ کوروش-

 هورش

 هم زودتر زن گرفت. حاال که نوبت من شده شما برام تاقچه باال می ذارین.

 کتایون که گویا خاطراتی در ذهنش زنده شده بود آهی کشید و گفت:

 باشه قبول، ولی باید اول یه دختر خوب پیدا کنی تا ما بتوانیم برات دست باال کنیم یا نه؟-

 ا پرید و از پشت دستهایش را دور گردن مادر حلقه کرد و صورتش را بوسید و گفت:هومن با شادي بار دیگر از ج

 قربونت برم، خب از اول حرف دلت رو بزن!

 کتایون که به شیطنت او می خندید گفت:

 این حرف دل تو بود نه من!-

 نوشین پرسید:

 حاال این دختر خوشبخت کیه؟-

 داد و به سوي ضبط صوت رفت و در حال روشن کردن ان گفت:هومن نفس سنگینی را از سینه اش بیرون 

 اون دختر خوشبخت نیست.-

کتایون و نوشین با تعجب به هم نگاه کردند. هومن پس از روشن کردن ضبط برگشت و در حال بغل کردن 

 زانوهاش

 بار دیگر آه کشید و گفت:

 نه که می گم خوشبخت نیست.اون دختر کسیه که من حتی می ترسم اسمش رو بیارم واسه همی-

 مگه اون کیه آقا هومن؟-

 کتایون در حالی که بلند می شد گفت:

ولش کن نوشین جان، این پسره باز دوباره مسخره بازیش گل کرده و می خواد سر به سر ما بذاره، پاشو بیا با هم -

 شام

 درست کنیم، خیلی وقته هورش رو ندیدم، دلم براش تنگ شده.

 فش را برداشت و گفت:نوشین کی

 نه دیگه کتی جون من باید برم، هورش خبر نداره اومدم اینجا ممکنه...-

 کتایون که می دانست او چه می خواهد بگوید جلو آمد و دست هایش را در دست گرفت و گفت:

 می دونم عزیزم به همین دلیل اصرار نمی کنم، سالم ما رو برسون.-
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 د و گفت:نوشین صدایش را پایین آور

 در مورد گل هاي مریم باید برام توضیح بدین!-

 کتایون لبخندي زد و گفت:

 هر کسی به چیزي عالقه داره هورش هم به گل مریم این که دیگه دلیل نمی خواد عزیزم.-

 نوشین از این جواب فهمید که او راضی به توضیح بیشتر نیست. بنابراین آهی کشید و گفت:

 ه آقا جون سالم برسونین! ببخشید مزاحم شدم.خب با اجازه، ب-

 این چه حرفیه عزیزم؟ بازم از این کارها بکن... خوشحالمون کردي.-

 نوشین برگشت و به هومن که به فکر فرو رفته بود گفت:

 خداحافظ، هومن جان!-

 هومن به خودش آمد و بلند شد و گفت:

 شام بمون، یه زنگ می زنیم هورش هم میاد.-

 ه دیگه بمونه براي یه وقت دیگه! با اجازه!ن-

 در حالی که با هزاران سوال بی جواب و فکرهاي گوناگون به سوي خانه می رفت از خودش پرسید:

چرا کتایون از جواب دادن به سوالم طفره رفت؟ چرا نخواست من بفهمم دختر مورد عالقه هومن کیه؟ آیا بین -

 عالقه

 رابطه اي وجود داره؟ هومن و رفتار مرموز هورش

 به گلفروشی که رسید ماشین را نگه داشت و پیاده شد. بعد از خرید چند شاخه گل مریم برگشت و بار دیگر سوار

 ماشین شد. از شوق این که تا دو ساعت دیگر او را می دید به وجود آمد و دچار هیجان شد. خیلی عجیب بود! نمی

ان خود چنین احساسی دارند؟ یا فقط او به دلیل سکوت و جذبه هورش تا این دانست آیا همه زنان نسبت به شوهر

 حد

 وابسته اش شده بود؟ با این که دو سال از ازدواجشان می گذشت اما هنوز مثل ر

 قرار اولین دیدار با فکر دیدن او دچار التهاب می شد و رعشه اي خفیف وجودش را در بر می گرفت

دان بگذارد که یادش آمد دیشب گلدان را با خود از آشپزخانه بیرون برده بود. به سالن خواست گل ها را درون گل

 رفت

 اما هر جا را که نگاه می کرد گلدان را ندید. به اتاق کارش رفت. به محض ورود عطر گل ها مشامش را پر کرد و

 وي میز بود. دفتري که بارها حسچشمش به گلدان روي میز افتاد. جلو رفت و پشت میز نشست. دفتر خاطرات او ر

کنجکاوي اش را تحریک کرده بود اما چون می دانست هورش راضی به خواندن ان نیست از این کار صرف نظر 

 کرده

بود. دستش را روي جلد دفتر کشید حس می کرد اگر این دفتر بخواند می تواند به او کمک کند. پس باید برخالف 

 میل

د خشم و قهر او دستش لرزید و با تردید به دفتر خیره شد. صداي ناگهانی زنگ تلفن هورش عمل می کرد.با یا

 بدنش را

 لرزاند. بلند شد و به سالن برگشت. بعد از یک نفس عمیق در حالی که سعی می کرد جلوي لرزش صدایش را بگیرد
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 گوشی را برداشت:

 الو.-

 الو، سالم خانم.-

 عجب! سالم زهرا جون حالت چطوره؟ چه-

 خوبه خوبه، دست پیش نگیر، اگه من زنگ نزنم که تو اصال اسم منم یادت میره، مثل دو سال پیش که منو حتی قابل-

 ندونستی براي عروسیت دعوت کنی!

 این چه حرفیه؟ باور کن...-

 باشه باور کردم، دروغات رو نشنیده باور می کنم. حاال بفرما ببینم کجا بودي؟-

 ونه مادرشوهرم.رفته بودم خ-

 اُه بله حواسم نبود که از ما عزیزترم دارین... چند بار زنگ زدم...-

 با همراهم تماس می گرفتی.-

 شمارتو گم کردم... خب بگذریم اصال داشت یادم می رفت براي چی زنگ زدم.-

 نوشین سکوت کرد تا او ادامه بدهد و او بعد از کمی مکث گفت:

 ستته؟الو... نوشین گوشی د-

 بله بفرما.-

 می خواستم بگم باالخره کترم داره تموم میشه.-

 کی؟-

شاید یکی دو هفته دیگه کار داشته باشم اما می خوام اونهایی رو که نوشتم یه نگاه بهشون بندازي، نادر که در -

 جریان

 هست؟

 ود بره زیر چاپ.بله بهش گقتم. قول داده اگر موردي نداشت و مورد تایید قرار گرفت خیلی ز-

 واقعا ممنونم نوشین جان...می دونی که این کار با بقیه کارها خیلی فرق داره.-

 می دونم ولی خیلی دلم می خواست این دوستت رو ببینم.-

 زهرا آهی کشید و گفت:

ستم قبول االن وصع مناسبی نداره ولی قول می دم تو اولین فرصت در این مورد باهاش حرف بزنم ولی مطمئن نی-

 کنه.

 کی نوشته ها رو میاري؟-

 فردا صبح خوبه؟ خونه اي؟-

 آره عزیزم منتظرم.

 به آقاي ابراهیمی سالم برسون خداحافظ.

 خداحافظ.

 گوشی را گذاشت و به آشپزخانه رفت و گلها را داخل گلدار دیگري گذاشت.
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ر حال تصحیح ورقه ها بود گفت:آقا هورش شام بعد از چیدن میز به سالن رفت و با لبخندي مهربان به او که د

 حاضره

بدون نگاه به او ورقه ها را مرتب کرد و با هم به اشپزخانه رفتند.در حال شستن دستهایش پرسیدکرفته بودي 

 بیرون؟

 آره یه سر رفتم خونه پدرت.

 چه خبر؟

 سالمتی سالم رسوندن.

 چرا نموندي؟

 گفتم شاید تو خسته باشی.

 و منم میام.فردا بر

با تعجب نگاهش کرد.اولین بار بود در مورد رفت و آمدش سوال میکرد و خودش پیشنهاد مهمانی را میداد.او 

 بندرت

مهمانی میرفت چه خانه پدر او چه خانه پدر خودش!اگر مناسب خاصی یا مهمانی فامیلی بود به اصرار دیگران و به 

 اجبار

ست باعث حیرت نوشین شده بود.روي صندلی نشست و پرسید:بازم گل حاضر میشد اما امشب با این درخوا

 خریدي؟

 با دقت نگاهش کرد و گفت:گل مریم خریدم.

 کلمه مریم را تعمدا محکم ادا کرد تا عکس العمل او را ببیند و او با لبخندي محو گفت:خاطره انگیزه!

 واقعا؟چه خاطره اي؟

ود آگاه بزبان اورده بود بخودش آمد و گفت:امروز خیلی خسته شدم زودتر او که گویا این جمله را در خیال و ناخ

 شام

 رو بیار میخوام بعد از تصحیح ورقه ها بخوابم.

 نوشین آهسته پرسید:کجا؟روي کاناپه تو سالن یا توي اتاق کار؟

یقی کشید و بلند هورش یا صداي او را نشنید یا خودش را نشنیدن زد و مشغول خوردن ساالد شد.نوشین نفس عم

 شد

 تا غذا بکشد.میدانست اگر کمی بیشتر کنجکاوي کند باعث ناراحتی او میشود.بهمین دلیل سکوت کرد زیرا دلش

 نمیخواست هیچگاه و به هیچ عنوان باعث رنجش او شود گاهی اوقات حس میکرد در برابر او کم می آورد و تاب

را به این خاطر مورد شماتت قرار میداد.اما خوب میفهمید که تمام  مقاومت در برابر احساساتش را ندارد و خودش

 اینها

بدلیل عشق بی حدش نسبت به اوست.به هر حال از این وضع زندگی و کنار او بودن راضی بود و نمیخواست آرامش 

 و

 کامیابی اش را بدست خود بهم بریزد.

 ؟زهرام دوست زمان دانشگاهت.زهرا شاد و سرحال او را در آغوش کشید و پرسید:میشناسی
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 خندید و گفت:انقدرم که تو فکر میکنی کم حواس نیستم.

 زهرا در حال در آوردن مانتویش گفت:منم نگفتم کم حواسی گفتم عاشقی عقل از سرت پرونده.

 اینکه بدتر شد یعنی میگی من کم عقلم؟

 دور از جون نوشین خانم این چه حرفیه؟شما عقل کل هستین.

 ري بري خونه شوهر بعدا بهت میگم.بذا

 داري نفرینم میکنی؟

 نفرین مگه خونه شوهر رفتن بده؟

 بد نیست ولی حاال زوده.

 زوده؟دیگه داري پیر میشی دختر.

 سالگی کجاش پیره؟ 03

 خورهر دو بهم نگاه کردند و خندیدند.زهرا به عقب تکیه داد و دستهایش را روي سینه اش گره کرد و گفتکغصه ن

 دوست عزیزم منم دارم گرفتار میشم.

 راست میگی؟مبارکه؟کی هست؟

 آقاي رفیعی رو یادت میاد؟

 همون که بیشتر اوقات غیبت داشت؟

 ...قرار نشد از االن معایبش رو به رخم بکشی ها؟

 خب آخه این یکی از خصوصیات مهمشه که یادم مونده!

 همین؟

 نمرات باالش ازش ایران نمیگرفتن.و البته استادها که بخاطر هوش و 

 این شد یه چیزي!آره دیگه عزیزم همون آقاي باهوش و با استعداد قراره شوهره بنده بشه.

 تبریک میگم.

 متشکرم عروسی که حتما میاي؟

 کی هست؟

 بعد از تموم شدن این رمان.

 یدي که باید زود بخونیش و نظرت روو با این حرف دفتر بزرگی را جلوي نوشین روي میز گذاشت و گفت:پس فهم

 بگی.

 نوشین صفحه اول دفتر را باز کرد و پرسید:اسمش چیه؟

 بخون!

 اینجه که چیزي ننوشتی!

 آخه هر چی فکر کردم نتونستم یه اسم مناسب برایش پیدا کنم این کارو میزارم به عهده تو!با دقت بخون و یه اسم

 خوب براش پیدا کن.

 اش مونده؟ چند صفحه دیگه

 صفحه. 03
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 صفحه؟اینکه کار دو روزم نیست! 03

 زهرا آهی کشید و کمی جابجا شد و گفت:آره ولی مسئله اینه که قصه هنوز تموم نشده.

 مربوط به همون دوستت میشه؟

 زهرا با چشمانی پر اشک سرش را تکان داد و گفت:دلم میخواد آخر قصه اش خوب تموم بشه.

 خب کمکش کن.

 کاش میتونستم...تو اینارو بخون ببین من چکار میتونم براش بکنم. اي

 یعنی اونقدر اوضاع خرابه؟

 خراب نه وحشتناك.

 با این حرفات وسوسه ام میکنی که همین االن شروع کنم به خوندن.

 بلند شو بهونه نیار تا من میوه و شیرینی نخورم نمیرم.

 ه میرفت گفت:هنوز شکمویی.نوشین خندید و درحالیکه بطرف آشپزخون

 گوش کن چایی هم نمیخورم بجاش شربت بیار.از همونا که مامانت درست میکنه.

 بعدازظهر به درخواست هورش بار دیگر بخانه پدرشوهرش رفت .کتایون مثل همیشه با روي بازو آغوشی گرم او را

 حبت شده؟پذیرا شد و پرسید:آفتاب از کدوم طرف در اومده که آقا هورش با م

 هومن بجاي او جواب داد:از کوههاي عشق.

 کتایون چشم غره اي به او رفت و گفت:بلند شو زنگ بزن کوروشم بچه هاشو برداره بیاد امشب دور هم باشیم.

هومن چشم بلندي گفت و بسوي تلفن رفت.نوشین هم بعد از تغییر لباس بدنبال کتایون به آشپزخانه رفت تا د 

 رمهیا

 شام کمکش کند.مشغول کار بودند که صداي هومن از درون سالن بلند شد:مامان!نمودن 

 بله.

 به هانیه هم زنگ بزنم؟

 بزن ولی فکر نمیکنم بیاد.

 آخه چرا؟مگه میخواد پیاده بیاد؟

 خب بزن ببین اگه میاد برو دنبالش.

 منظورم این نبود که من برم دنبالش میگم شب با سعید بیاد.

 هر کاري میخواي بکن.خیلی خب 

 نوشین پرسید:باالخره کی زندایی میشیم؟

 کتایون لبخندي زد و گفت:انشاهلل یه ماه دیگه طفلکی هانیه خیلی اذیت میشه مخصوصا حاال که هوا گرم شده.

 هومن وارد آشپزخانه شد و در حال برداشتن چند برگ کاهو پرسید:شام چیه؟

 فت:وقتی میگم هنوز بچه اي نگو نه!آخه پسر اگه بزرگ شدي و زن میخواي یهکتایون ضربه اي روي دستش زد و گ

 طوري رفتار کن که باورمون بشه و دلمون بیاد برات استین باال بزنیم.

هومن د رحالیکه در قابلکه ها را یکی یکی برمیداشت و داخل آنها را نگاه میکرد گفت:چشم از فردا طوري رفتار 

 میکنم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

1 3  

 

 ه از وقت زن گرفتنم گذشته.که باورتون بش

 بعد از نوشین پرسید:میاي کار جدیدم رو ببینی؟

 نوشین به کتایون نگاه کرد و او گفت:برو عزیزم منم دیگه کاري ندارم.

 همراه هومن به اتاقش رفت.او در هنر معرق کاري تبحر خاصی داشت و بیشتر اوقات در مورد کارهایش از همه

 است.اینبار تابلوي زیبایی درست کرده بود که با خطهاي زیبا و درهم نامی را حکاکی کردهمخصوصا نوشین نظر میخو

 بود.نوشین تابلو را که زمینه اي آبی رنگ داشت برداشت و با دقت نگاه کرد و پرسید:چی نوشتی؟

 نگاه کنیهومن صندلی را برعکس گذاشت و روي آن نشست.دستهایش را روي پشتی آن تکیه داد و گفت:با دقت 

 میتونی بخونیش.

 نوشین بار دیگر با دقت بیشتر به تابلو نگاه کرد و بعد از چند لحظه خواند:الهه.

 همون لبخندي زد و گفت:آفرین درسته.الهه.

 حاال چرا الهه؟

 خب یه اسمه قشنگ نیست؟

 اسمه؟نکنه اسم همون دختریه که گفتی خوشبخت نیست؟

اما من جرات ندارم اسمشو پیش اینا بیارم.البته دلیلش رو درست نمیدونم اما یه بار همون آهی کشید و گفت:خودشه 

 که

حرفشو پیش کشیدم پدر چنان با خشم نگاهم کرد و مامانم انقدر عیب و ایراد روي دختر بیچاره گذاشت که فهمیدم 

 یا

 باید با جنگ و جدال اونو بدست بیارم یا با طرح یه نقشه ماهرانه.

 ین الهه خانم کی هست؟حاال ا

 یکی از اشناهاي قدیمیه که به دالیلی روابطشون با خانواده ما قطع شده ولی تقصیر من چیه؟دل که این حرفا سرش

 نمیشه؟

 میخواي من باهاشون صحبت کنم.

 میدونم فایده اي نداره.

 نکن خوشحال میشم کمکت کنم.به هر حال اگه یه روزي فکر کردي که کاري از دست من ساخته است اصال تعارف 

 متشکرم حاال ببینیم هورش امشب چکار میکنه.

نوشین تازه فهمید علت آمدنشان و پیشنهاد هورش براي مهمانی چه بوده!او بخاطر طرح مسئله همون به آنجا می 

 آمد!

 ا کارها و حرفهايبا آمدن کورش و خانواده اش و هانیه و همسرش خانه شلوغ و پر هیاهو شد .پسر کوچک کورش ب

شیطنت امیزش آقا و خانم ابراهیمی را حسابی سر ذوق آورده بود.نوشین و هانیه و سحر همسر کورش هم در مورد 

 بچه

صحبت میکردند اما حواس نوشین پیش هورش بود که انسوي سالن کنار همون نشسته بود و ارام صحبت میکرد 

او را اینگونه ندیده بود و نمیدانست همون در حال بیان چه مطالبی  ازچهره اش خشم به وضوح خوانده میشد تا بحال

 است
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 که او را تا این حد عصبانی کرده

 هانیه دستش را روي پاي او گذاشت و پرسید:حواست کجاست؟

 برگشت و لبخندي زد و گفت:ه...همین جام...راستی هانیه جان چرا شما با ازدواج هومن و الهه مخالفت میکنین؟

 نیه هراسان به او نگاه کرد و پرسید:تو از کجا فهمیدي؟ها

 نباید میفهمیدم؟

 نه!منظورم این نبود...آخه ...آخه میدونی خانواده...الهه...و اصوال اخالق خودش با ما اصال سازگار نیست.

 ولی هومن خیلی بهش عالقه داره!

 قدیمی تکرار میشه. سحر زیرکانه لبخندي زد و گفت:مثل اینکه بازم داره قصه هاي

 بعد بلند شد و براي بغل کردن کیوان که گریه میکرد رفت.هانیه که از حرف او رنجیده بود گفت:این سحر همیشه

 حرفهاي بی معنی میزنه و آدمو عصبانی میکنه.

نم نوشین لبخندي زد و دست او را در دست گرفت و گفت:عیبی نداره خودتو ناراحت نکن ...خب حاال بگو ببی

 میخواي

 اسم کوچولوتو چی بزاري؟

 هانیه با شنیدن این سوال ناراحتی اش را فراموش کرد و لبخندي شرمگین بر لب آورد و گفت:اگه پسر باشه علی اگه

 دختر باشه هما.

 مگه سونوگرافی نرفتی؟

 چرا ولی تشخیص ندادن یعنی از جنسیت بچه چیزي نگفت.

 سعید؟یا اسمها انتخاب خودته یا آقا 

 هردومون!علی اسم داداش خدابیامرزه سعیده که شهید شده هما هم اسم مورد عالقه خودمه.

بار دیگر چشم نوشین به هورش افتاد که همراه پدر و مادرش به یکی از اتاقها رفتند و در را پشت سرشان 

 بستند.یعنی

جلوي جمع صحبت نکردند؟منظور سحر از  چه مسئله اي پیش آمده که آنها براي مشورت به اتاق دیگري رفتند و

 گفتن

آن جمله چه بود؟با نگرانی چشم بدر اتاق دوخته بود که صداي سعید توجه اش را جلب کرد:نوشین خانم هنوز 

 تصمیم

 ندارین برگردین آموزشگاه؟

 ه این مسئلهدستی به صورت نگرانش کشید و گفت:نه!میدونم هورش راضی نیست منم نمیخوام با مطرح کردن دوبار

 ناراحتش کنم.

 اما واقعا حیفه که بچه ها از تجارب و اطالعات شما بی نصیب بمونن.

 اختیار دارین شما میتونید افراد مجرب تري براي اینکار پیدا کنید.

 نه!میدونم دیگه هیچکس رو مثل شما نمیتونیم پیدا کنیم.

مهندسی کامپیوتر در یک آموزشگاه کار تدریس را آغاز کرد  نوشین بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه با مدرك

 و
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در آنجا با سعید آشنا شد.ساختمان آموزگاه متعلق به پدر سعید بود و خود سعید هم در آنجا کار میکرد.همانجا بود 

 که

فهمید نامش  چند بار هورش را دید و هر بار با دیدن او که جوانی آرام بو و سربزیر دچار حسی غریب شد که بعدا

 عشق

بوده.تمام دختران جوان آموزشگاه هم بنوعی به او دل بسته بودند و هر کدام ارزوي ازدواج با او را در سر 

 میپرورادند

.اما بی توجهی او و سکوت مرموزش همه را ناامید کرد.او غروبها با چهره اي غمگین و پر راز جلوي پنجره می ایستاد 

 و

شد.رفتار او باعث کنجکاوي همه بچه هاي آموزشگاه شده بود.هر کسی د راین مورد مشغول تماشاي غروب می

 حرفی

میزد و نظري میداد تا اینکه یک روز هانیه و سعید به او خبر دادند که خانواده ابراهیمی میخواهند براي خواستگاري 

 به

نمیدانست چه جوابی بدهد زیرا در خواب  خانه شان بروند.این خبر آنقدر برایش هیجان انگیز و غیر منتظره بود که

 هم

 نمیدید هورش این جوان آرام و رویایی که حتی یکبار هم به صورتش نگاه نکرده بود او را براي ازدواج انتخاب کرده

باشد.به هر حال خودش که مدتها بود در آتش این عشق میسوخت با هیجانی غیر قابل وصف قبول کرد و بعد از هم 

تر از دو ماه تمام کارها و مراسم ازدواج انجام شد.اما اولین شرط هورش کناره گیري او از کار بود که او درفاصله کم

 هم با

 کمال میل پذیرفته بود.

 با صداي فریادي که براي تازگی داشت به در بسته اتاق چشم دوخت.بقیه هم مثل او حیرت کرده بودند.هومن رنگ

 ند شد و روبروي در اتاق ایستاد.در باز شد و هورش با چهره اي برافروخته بیرونپریده و مضطربتر از دیگران بل

 امد.بطرف سعید و کورش رفت و بعد از فشردن دست آنها با صدایی مرتعش به او گفت:بریم.

 نوشین با دستپاچگی بلند شد و به اتاقی که وسایلش را گذاشته بود رفت.سریع لباس پوشید و برگشت.او در سالن

نبود.آقاي ابراهیمی سرش را در میان دستهایش گرفته بود و کتایون هم گریه میکرد و هومن را نفرین میکرد.هانیه 

 و

سحر سعی داشتند او را آرام کنند.کورش وقتی نوشین را حیران و مستاصل دید جلو رفت و گفت:شما نترسین 

 نوشین

 .خانم چیزي نیست فقط زودتر برین که هورش عصبانی نشه

گیج و سردرگم خداحافظی کرد و بیرون رفت.او را داخل ماشین دید که چشمهایش به نقطه اي دور خیره شده و 

 مرغ

خیالش در عالمی دیگر به پرواز در آمده ارام جلو رفت و در ماشین را باز کرد و سوار شد اما او حرکتی نکرد.چند 

 لحظه
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ش لغزید تا بحال اشک او را ندیده بود!چه اتفاقی افتاده بود که ساکت نشست و نگاهش کرد.قطره اشکی روي گونه ا

 تا

این حد او را ناراحت کرده بود؟این افسردگی این سکوت و حاال این اشک بی صدا چه معنی داشت؟چرا کتایون 

 هومن را

 هورش هم حمایتش نفرین میکرد؟مگر الهه که بود که با آمدنش ارامش این خانواده را بر هم زده بود؟او که بود که

میکرد؟شاید هم حمایت او از شخص الهه نبود بلکه بخاطر احساس هومن بود!چند دقیقه اي گذشت و او همچنان 

 مغموم

 و بی حرکت چشم به روبرو دوخته بود.نوشین با تردید دستش را جلو برد و انگشتان کشیده او را نوازش کرد و او با

 موش میشدي؟صدایی بغض کرده نجوا کرد:کاش فرا

 نگاهش را به صورت غمزده او دوخت.منظورش از بیان این جمله چه بود؟چه چیز یا چه کسی باید فراموش میشد که

 نشده بود؟از سر کنجکاوي به او نزدیکتر شد و پرسید:چی شده هورش جان؟

رد زیرا سریع دستش را با صداي او بخودش آمد و با نگاهی سوزان به او چشم دوخت.گویا تازه موقعیت را درك ک

 از

 دست او بیرون کشید و ماشین را روشن کرد و براه افتاد.

نوشین خیلی دلش میخواست بداند چه اتفاقی باعث این غم و ناراحتی شده اما باز هم سکوت کرد و منتظر نشست 

 زیرا

 میدانست جز سکوت و جوابهاي غیر منطقی چیزي نخواهد شنید.

 0فصل 

 فصل گرما و تعطیلی مدارس او هم بیشتر اوقاتش را در خانه می گذراند اما همیشه ساکت بود و نمی با فرا رسیدن

توانست همدمی براي لحظه هاي تنهایی نوشین باشد. یعنی در واقع بود و نبودش فرقی نمی کرد جز این که با 

 حضورش

 اي از مهر و عالقه و تغییر رویه در او نمی دید. شعله هاي عشق را در وجود نوشین فروزان تر می نمود اما هیچ نشانه

 مگر آن که بعد از آن شب نسبت به گذشته غمگین تر به نظر می رسید.

در یک غروب دلتنگ که از تنهایی به ستوه آمده بود کنارش نشست و در حالی که سعی می کردلحنش شاد و 

 محرك

 باشد گفت:

 اگه موافقی با هم بریم پارك.-

 هی سرد و بی احساس به چشمانش نظر کرد و گفت:با نگا

 خودت برو!-

 معترضانه پرسید:

 تنهایی؟-

 سرش را پایین انداخت و گفت:

 می خوام تنها باشم-
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 با شنیدن این حرف تمام بدنش یخ کرد. مایوس و دلخور بلند شد و به اتاق خواب رفت. در حال جدال با دو پدیده

ش به دفتر زهرا افتاد. بیش از یک هفته بود که آن دفتر را گرفته بود ولی هنوز یک احساس و منطق بود که چشم

 صفحه

 اش را نخوانده بود. دفتر را برداشت و کنار پنجره روي صندلی نشست و آن را گشود و شروع به خواندن کرد:

انه تبدیل می شدند و در میان دانه هاي ریز باران تند و تیز به شیشه پنجره می خوردند و هر کدام به هزاران د-

 قطرات

 معلق دیگر گم می شدند. با ظاهري آرام اما درونی نگران سعی می کرد از میان این باران سیل آسا در زیر نورهاي

 کمرنگ چراغ ها که جاي جاي خیابان را روشن می کردند به انتهاي خیابان نگاه کند. چرا او این قدر دیر کرده؟ چرا

 مد و او را از نگرانی نمی رهانید؟ کم کم بغض بر گلویش چنگ کشید و سینه اش به سوزش افتاد. نفسزودتر نمی آ

 عمیقی از سینه بیرون داد و بار دیگر نگاهش را به خیابان خیره ساخت. اما بی فایده بود. هیچ ماشینی در حال حرکت

ی زد. گرماي دستی که بر شانه اش گذاشته شد رعشه نبود و این باران او را پریشان کرده بود و اضطرابش را دامن م

 اي

 بر اندامش انداخت. برگشت و به چهره مادر نگاه کرد. با لبخندي مهربان پرسید:

 به چه نگاه می کنی؟-

 آب دهانش را به زور فرو داد و با صدایی گرفته جواب داد:

 به بارون؟-

 رون رو نگاه می کنی.خسته نشدي؟ االن یه ساعته اینجا وایسادي و با-

 خیلی قشنگه، گذر زمان رو حس نمی کنم.-

 گذر زمان رو یا لحظه هاي بدون اونو؟-

 بازویش را میان پنجه هایش فشرد و با شرم نگاهش را از او دزدید. قصه عشقشان میان دیگران پیچیده بود اما او

 همچنان خوددار بود. صداي مادر گوشش را نوازش داد:

 ز شامت رو بخور.بیا عزی-

 مگه ساعت چنده؟-

 از نه گذشته!-

با شنیدن این خبر بار دیگر نگاه نگرانش را به بیرون و فراسوي قطرات زالل باران دوخت. صداي مادر این بار از 

 فاصله

نوز درون اي دورتر باعث شد اخرین نگاه را به خیابان باران خورده بیندازد و با ناامیدي به سوي آشپزخانه برود. ه

 سالن

 بود که صداي زنگ تلفن بلند شد. نفهمید چطور خودش را به ان رساند و گوشی را برداشت:

 الو!-

 سالم.-

 با شنیدن صداي او نفس راحتی کشید و با هیجان پرسید:

 ببخشید شما؟-
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صداي گرم و می دانست خود اوست اما د رمقابل چهار جفت چشم خیره نمی توانست طور دیگري صحبت کند. 

 همیشه

 شادش در گوشش پیچید:

 حاال دیگه منو نمی شناسی؟-

 ا.. ببخشید آقا هورش، گوشی!-

 نوشین با تعجب نام هورش خیره شد و از خودش پرسید:

چرا هورش؟ چرا زهرا این اسم را انتخاب کرده؟ یعنی این اسم واقعیه؟ اصال اون می دونه که اسم شوهر من -

 هورشه؟

 ر نگاهش را به صفحه دفتر دوخت....بار دیگ

 دستش را روي گوشی گذاشت و به برادرش گفت:

 احسان با تو کار دارن! -

و در همان حال صداي او را هم شنید: اي بیرحم! فقط بلدي من رو اذیت کنی.... احسان کیه! احسان چیه! خوودت 

 رپریز دارمحرف بزن....می دونم باهام قهري اما زنگ زدم بگم برات یه سو

 در حالی که از حرف هاي او هم خنده اش گرفته بود و هم از شدت هیجان دستهایش می لرزید گوشی را به دست

احسان داد و به آشپزخانه رفت. شیر آب را باز کرد و دست هایش را زیر آب سرد گرفت تا از لرزش آنها بکاهد. 

 اما

هایش تکرار می شد. بیشتر از این نمی تواسنت معطل کند. شیر را بی فایده بود زیرا جمله آخر او مرتب در گوش 

 بست

 و برگشت و پشت میز نشست. پدر با نگاه مهربان پرسید:

 حال دختر قشنگم چطوره؟-

 به روي پدر لبخندي پاشید و آهسته گفت:

 خوبم.-

 تردید بعد از ان اتفاق چه بود؟ ایناما آیا اقعا حالش خوب بود؟ اگر بود پی اسن هیجان بعد از شنیدن صداي او و 

دلشوره بی پایان چه دلیلی داشت؟ قاشق و چنگال را برداشت و مشغول خوردن غذایی که مادر برایش کشیده بود 

 شد.

 صداي الهه توجهش را جلب کرد:

 پس چرا خورش نمی ریزي؟-

 بار دیگر نگاه کنجکاو نوشین به روبرو خیره شد و زیر لب تکرار کرد:

 الهه! یه اسم آشناي دیگه! شاید این کلید معماي من باشه!-

 و این بار دقیق تر به خواندن ادامه داد:

با دستپاچگی چند قاشق خورش روي غذایش ریخت اما حس می کرد چند نگاه کنجکاو کارهایش را زیر نظر دارند. 

 با
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همه سرها به سوي او چرخیده سریع یک  صداي قهقهه احسان نفس راحتی کشید و سرش را بلند کرد. وقتی دید

 لیوان

 آب خورد تا آرام شود. همه با تعجب به احسان و خنده هاي شدیدش نگاه می کردند. وقتی گوشی را گذاشت و به

 آشپزخانه آمد هنوز می خندید. پدر پرسید:

 چی شده؟-

 د و نشست و گفت:احسان که از فرط خنده اشک در چشم هایش جمع شده بود صندلی را عقب کشی

 این پسره دیوونه است!-

 مادر پرسید:

 باز دوباره چی کار کرده؟-

 داره میاد انتقام بگیره!-

 همه با هم پرسیدند:

 انتقام بگیره؟-

 احسان بعد از یک قهقهه دیگر گفت:

 اله رو دیدم و رفتمامروز با هم رفته بودیم خرید، می خواست یه خورده خرت و پرت بخره، جلوي یه مغازه من خ-

پیشش، هورشم رفت رفت توي مغازه، خاله چند تا نایلون خرید داشت مجبور شدم کمکش کنم و ببرم خونه شون، 

 این

 بود که هورش رو فراموش کردم وقتی از خونه خاله اومدم بیرون بارون گرفت و مجبور شدم سریع خودمو برسونم

و می بینه من نیستم فکر می کنه رفتم تو یه مغازه دیگه راه می افته و همه خونه، اونم وقتی از مغازه میاد بیرون 

 مغازه ها

 رو می گرده وقتی هم منو پیدا نمی کنه میاد که مثال با ماشین برگرده خونه یادش می افته که سوئیچش دست منه، از

 بس هل میشه یر راه می افته تو یه گودال آب و....

 را بزند حاال همه جز او همراه احسان می خندیدند. با نگرانی به احسان نگاه می کرد تا خنده نگذاشت ادامه حرفش

 بفهمد براي او اتفاقی افتاده یا نه که صداي زنگ خانه بلند شد. احسان در حالی که به سوي اتاقش فرار می کرد گفت:

 بگید من خونه نیستم.-

 ال گفت:الهه بلند شد و به سوي آیفون رفت و در همان ح

 االن با تلفن باهاش حرف زدي، می فهمه قایم شدي-

 در را باز کرد و برگشت و گفت:

 خودشه اما... صداش بدجوري گرفته.-

 مادر گفت:

 بمیرم الهی حتما سرما خورده.-

 الهه به آشپزخانه برگشت و در همان حال به صورت رنگ پریده او نگاه کرده و گفت:

 نترس چیزیش نشده.-

 با حیرت به او نگاه کرد و او با لبخندي اطمینان بخش ادامه داد:
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 واقعاً همون اسمی که هورش روت گذاشته بهت میاد چون به هموناندازه ساکت و مرموز و بی رنگی!-

 با تعجب پرسید:

 بی رنگم!-

 منظورم اینه که اینقدر ساده و سپیدي که مثل برف می مونی یلدا خانم.-

 به من نگو یلدا، یلدا! ا... انقدر-

 از این به بعد می خوام با همین اسم صدات کنم.-

 خیلی بدجنسی الهه، من اسمم یلدا نیست اسم خودم رو دوست دارم.-

 ببخشید خواهر عزیز اما من حس می کنم تو از این اسم خیلی ام خوشت میاد چون اون این اسم رو روت گذاشته.-

 الهه!-

 ت وارد شد و با پدر و مادر احوالپرسی کرد و در حال عطسه به اشپزخانه امد و با صدایی که بههورش دستمال به دس

 سختی از گلویش بیرون می آمد پرسید:

 داداش یزیدتون کجاست؟-

 الهه خندید و سالم کرد. اما او فقط با چشمان زیبایش به او نگاه کرد. هورش بعد از یک عطسه دیگر بینی اش را پاك

 و جواب سالم او را داد و دوباره گفت: کرد

 رفته بیرون، بیا پسرم بیا بشین شام بخور تا بیاد.-

 هورش صندلی خالی کنار او را عقب کشید و نشست و گفت:

 چشم اما فقط محض روي گل شماست که دارم تحمل می کنم.-

 افتاد و در همان حال آهسته گفت:در همان حال با انگشتش در زیر میز به او اشاره کرد که الهه به خنده 

 اونم چه گل اخمویی!-

 همان طور که سرش پایین بود لبش را به دندان گزید . مادر گفت:

 الهه جان یه بشقاب براي هورش بیار!-

 هورش غذاي نیم خورده احسان را برداشت و گفت:

 نه من آثار جرم رو می خورم.-

 الهه به هورش نگاه کرد و گفت: صداي خنده فضاي آشپزخانه را پر کرد.

 انگار گلوتون خوب شد!-

 هورش در حال عطسه دستمال را جلوي بینی اش گرفت و بعد گفت:

 رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون یه نگاه به رنگ و روي من بندازین.-

 دوباره سعی کرد صدایش را تغییر دهد و ادامه داد:

 ز دست این احسان چی کار کنم؟اخه اقاي سعادت شما بگین من ا-

 خبرمون رفته بودیم خرید، اقا سوئیچ رو گذاشته تو جیبش و اومده خونه.-باز عطسه اي کرد و بعد ادامه داد:

 حاال چرا سوئیچ رو دادي دست اون؟-

 خب مثال اومدم بهش خوبی کنم و...-

 ه کردند و خندیند. پدر گوش او را گرفت و گفت:یمباره ادامه حرفش را خورد و سکوت کرد. مادر و الهه به هم نگا
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 پدرسوخته چند بار بهت گفتم این پسره گواهینامه نداره نذار پشت فرمون بنشینه.-

 هورش دستش را روي گوشش گذاشت و گفت:

 چقدر زود قضاوت می کنین، من کی گفتم اون پشت فرمون نشسته بود؟ آخ گوشم داره کنده می شه.-

 ا رها کرد و پرسید:پدر گوش او ر

 پس سوئیچ تو جیب اون چی کار می کرد؟-

 ر درآورده بوده؟!شاید پ-

 با دیدن نگاه به ظاهر خشمگین پدر گفت:

صدبار به این مامانم گفتم جیبامو بدوز اما مگه گوش می ده! منم مجبورم هر جا می رم سوئیچ رو بدم دست این -

 پسر

 حواس پرت شما.

 گفته باشی و گرنه حساب هر دوتون پاکه.خدا کنه راست -

 هورش به حالت اجازه گرفتن انگشتنش را باال آورد و گفت:

 اجازه!-

 پدر که به زور جلوي خنده اش را گرفته بود گفت:

 بگو!-

 می تونم شام بخورم؟ آخه خیلی گشنمه!-

 بفرما!-

 بعد در حالی که قاشق و چنگال را برمی داشت گفت:

 سره که می خواست تو اون بارون غرقم کنه اینم از پدره که می خواد از گرسنگی بمیرم.اون از پ-

 مادر و الهه فقط می خندیند اما او نگاهش را به میز دوخته بود. پدر براي هروش غذا کشید و گفت:

 پسر یه ذره زبونت را نگه دار بیه موقع کار دستت می ده ها!-

 هورش با دهان پر گفت:

 اما...چشم -

 مادر گفت:

 آقا دیگه باهاش حرف نزن شما که می دونین زبون این پسره ترمز نداره االن غذاها از دهنش می زنه بیرون!-

 پدر چند ضربه با دست به پشت او که به سرفه افتاده بود زد و گفت:

 فهمیدم پسرم فهمیدم، شامتو بخور.-

ان را برداشت و بار دیگر نگاهی سوزان به او که هنوز ساکت نشسته الهه، لیوان آب را جلوي او گذاشت. هورش لیو

 بود

انداخت و دلش را لرزاند. با عجله غذا خوردن و کوت در این لحظات از عاداتش بود که براي انها تازگی نداشت. 

 وقتی

 ت زد و پس از فروقاشق آخر را در دهان گذاشت در حال جویدن غذا لبخندي به روي همه جز او که سر به زیر داش

 دادن غذا دست هایش را به هم مالید و در حال تعظیم گفت:
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 خانم سعادت غذاتون واقعا عالی بود! متشکرم.-

 مادر لبخند زنان گفت:

 دستپخت الهام جان بود.-

 چشمان همیشه خندانش را چرخی زد و به الهام نگاه کرد و گفت:

 حدس می زدم و متشکرم-

تشکر او هیچ حرفی نزد و سرش را پایین انداخت. هورش سرش را به سوي او خم کرد و دستش را الهام در پاسخ 

 پشت

 گوشش گذاشت و پرسید:

 بله؟ نشنیدم!-

صداي خنده بقیه بلند شد اما الهام بعد از یک نگاه غضب آلود سریع بلند شد و از آنجا بیرون رفت. هورش به پدر 

 گفت:

 کشیدید که پرده اش پاره شد... حاال بیا و درستش کن. بفرمایین انقدر گوشم را-

 الهام خواست به اتاقش برود اما در قفل بود. فهمید احسان انجاست اما هنوز برنگشته بود که با صداي هورش از جا

 پرید:

 آ... فهمیدم پس اینجا قایم شده.-

 چند بار دستگیره را تکان داد و فریاد زد:

 نه می شکنمش.در رو باز کن و گر-

 پدر در حال تلویزیون رو روشن کرد و گفت:

 اونجا اتاق دخترهاست.-

 پس باالخره خودش هم فهمید که مرد نیست و رفته تو این اتاق قایم شده.-

 پدر و مادر خندیدند. در همین حین هورش آهسته به الهام که هنوز جلوي اتاق ایستاده بود گفت:

 ه! براي فردا یه برنامه حسابی دارم.بابا تنبیه شدم بسه دیگ-

 الهام نظري گذرا به صورت او انداخت و از کنارش گذشت و به آشپزخانه رفت. هورش صورتش را به در چسباند و

 گفت:

آفرین احسان جان . جاي خوبی قایم شدي اصال بهتره که تو جاتو با این خواهر با جذبه ات عوض کنی چون این -

 طور

 ی رسه خلق و خوي شما جابه جا شده...که به نظر م

او همین طور حرف می زد و با یک جمله احسان را مسخره می کرد و با جمله دیگر حرف هایش را به الهام می 

 فهماند

که احسان آرام در اتاق کناري را باز کرد و بیرون آمد و به پدر و مادرش که هنوز می خندیدند اشاره کرد حرفی 

 نزنند.

ورچین پاورچین به اشپزخانه رفت و با یکلیوان آب سرد برگشت. الهه و الهام جلوي اپن ایستاده بودند و او سپس پا

 را
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 نگاه می کردند. الهه هم می خندید اما الهام آرزو می کرد که اي کاش با او قهر نبود و خبرش می کرد. آنقدر دست و

 ا از پشت سر در یقه او سرازیر کرد فریاد زد:پایش را گم کرده بود که درست زمانی که احسان آب ر

 هورش!-

هورشیک دفعه برگشت و لیوان را از دست او گرفت اما مقداري از اب لباسش را خیس کرده بود. احسان در حال 

 فرار

 بود که از پشت سر بقیه آب را به سویش پاشید و گفت:

 این اولشه می دونی که تالفی می کنم.-

 و در حالی که لیوان را به دست الهام می داد آهسته گفت: به طرف اپن رفت

 وقتی اینجوري صدام می زنی نمی دونی چه بالیی سر دلم میاري!-

الهام براي مخفی کردن لبخندش برگشت و به سوي ظرف شویی رفت. هورش همان جا روي راحتی نشست و به 

 احسان

 که د رآینه به لباسش نگاه می کرد گفت:

 ادت کنی که یه دفعه سنکوب نکنی.بذار ع-

 احسان هم نشست و پرسید:

 باالخره چی شد؟ میگی براي فردا چخ برنامه اي ریختی یا نه؟-

 هورش با صداي بلندي گفت:

 بله اما اول بذار خانمام بیان بشینن بعد میگم.

 شد.الهه در حال پاك کردن میز گفت:از همین جا میشنویم آقا هورش بگین دلمون اب 

 هورش نچ بلندي گفت و ادامه داد:همینکه گفتم وقتی نشستین.

 الهه بطرف الهام که مشغول شستن ظرفها بود رفت و آهسته گفت:بذار من بشورم اون منظورش تویی.

 منم تا این ظرفارو نشورم نمیشینم.

 ببینم با خودت لج کردي یا با اون؟

 نظر کنه.من لج نکردم فقط میخوام در اخالقش تجدید 

 بده شوهر به این خوش اخالقی!

 شوخی هم حدي داره حداقل میتونه جلوي من مراعات کنه.

 خب مگه چیکار کرده؟

 از همون کارهاي همیشگی ندیدي وقتی چشمش به چند تا دختر می افته چطوري دست و پاشو گم میکنه؟

 دست و پاشو گم نمیکنه محض خنده این کارهارو میکنه.

 سعی داري کارهاي اونو توجیه کنی؟تو چرا 

 من نمیخوام چیزي رو توجیه کنم دارم واقعیت رو میگم.

 صداي پدر گفتگویشان را پایان داد.

 پس این چاي چی شد؟

 االن میارم بابا جون.
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 هورش گفت:اگه بحثتون خیلی مهمه من بیام چاي بریزم.

 الهه با خنده گفت:نه زیادم مهم نبود.

 مورد من باشه خیلی خیلی مهمه ها!...آره مثل اینکه درست حدس زدم. اما اگه در

 بعد روي مبل به حالت برخاستن نیم خیز شد و ادامه داد:شما به بحث مهمتون ادامه بدین تا من چاي بریزم.

 الهام با تحکم گفت:ما بحث نمیکردیم.

 بقیه نگاه کرد و سرش را به عالمت تاسف تکانهورش به همان حالت روي مبل ثابت شد و با چشمهایی گرد شده به 

داد.پدر به او اشاره کرد بنشیند و او اهسته و با تظاهر به ترس سر جایش نشست و به احسان گفت:یاد بگیر چه 

 جذبه اي

 داره...تمام تن و بدن آدمو میلرزونه.

ا اشاره به او فهماند الهام خیلی احسان د رحالیکه میخندید به عالمت سکوت دستش را جلوي بینی اش گرفت و ب

 عصبانی

 است.

 هنگامیکه الهه و الهام هم به سالن آمدند احسان گفت:اینم از خانوما حاال برنامه تو بگو!

هورش جوابی نداد و مقداري از چایش را سر کشید.همه نگاهها به او دوخته شده بود و احسان با تعجب 

 پرسید:چته؟چرا

 حرف نمیزنی؟

 ب دهانش را به سختی فرو داد و با اشاره به الهام گفت:میترسم!هورش ا

همه زدند زیر خنده حتی الهام هم از حالت او خنده اش گرفت.هورش نفس بلندي کشید و گفت:آخیش!داشتم 

 سکته

 میکردم.

 الهه گفت:تو رو خدا حرفتون رو بزنید دیگه آقا هورش.

 چشم چشم میگم اما شرط داره.

 چه شرطی؟

 اینکه همگی بدون چون و چرا قبول کنید.

 مادر پرسید:ما هم تو این برنامه هستیم؟

 واهلل چی بگم!پدر و مادر من که نیستن آخه دیگه روشون نمیشه خودشونو جاي جوونا جا بزنن

 پدر خندید و گفت:پدرسوخته ببین چه جوري حرفش رو میزنه ها!

 مادر گفت:پس براي خودتون برنامه ریختی!

 خواهش میکنم خانم سعادت این چه حرفیه!مگه بنرامه ریختنیه؟برنامه...

 احسان دستهایش را باال اورد و گفت:صبر کن صبر کن نمیخواد برامون فلسفه ببافی برنامه تو بگو.

 ببخشید احسان جان اینکه گفتی جدیده؟

 چی؟

 ه مامانم با کاموا میبافه خیلی کج و کوله ان.همین دیگه فلسفه!حتما لباسش خیلی قشنگ میشه آخه این چیزایی ک
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 دیگه داري...

 باشه باشه میگم اما یه شرط داره.

 الهه معترضانه پرسید:دیگه چه شرطی؟

 هورش فنجان چایش را نشان داد و گفت:یه چاي داغ.

 الهه بلند شد و گفت:فنجون رو بدید تا بیارم.

 با جذبه این چاي رو بیاره.اما هورش گفت:نه!شرطش اینه که اون خانم 

 الهام به چشمان او خیره شد.از برق شیطنت آن چشمهاي گیرا خنده اش گرفت و بلند شد.فنجان را گرفت و به

 آشپزخانه رفت.احسان گفت:آنقدر سربسرش نذار به موقع یه حرفی میزنه پشیمونت میکنه ها.

 ن حرف رو بزنه.دیوونه! تو چرا نمیفهمی؟منم این کارهارو میکنم تا او

 اه...پس...

 آره آره حاال دیگه ساکت وگرنه نقشه ام لو میره.

الهام با یک فنجان چاي برگشت هورش با لبخندي مهربان دستش را براي گرفتن چاي دراز کرد.اما الهام آنرا روي 

 میز

گفت:بچه ها شبتون گذاشت و سر جایش نشست.احسان نیشخندي زد و سرش را پایین انداخت .پدر بلند شد و 

 بخیر

 من خیلی خسته ام.

بدنبال او مادر هم بلند شد و شب بخیر گفت و رفت.بمحض رفتن آنها هورش با شادي دستهایش را بهم زد و 

 گفت:آخ

 جون حاال خوب شد.

 پدر سرش را از در اتاق بیرون آورد و گفت:اگه یواش صحبت کنید خوب ترم میشه.

 نهان کرد و گفت:منم میگم اما این احسان گوش نمیده.هورش سرش را پشت ستون پ

 بعد سرش را آهسته جلو برد و به در اتاق نگاه کرد.وقتی دید پدر رفته دوباره ارام سرجایش نشست و با حرکات

 لبهایش چیزي گفت که بچه ها نفهمیدند.احسان پرسید:چی میگی؟

 ا بلندتر حرف بزن.او باز هم همان کار را تکرار کرد که احسان گفت:باب

 آخه مگه نشنیدي پدرتون چی گفت؟

 هورش!

 بابا عصبانی نشو میگم دیگه!حاال خوب گوش کنین ببینین چی میگم.

احسان بلند شد و کنار او نشست.الهه هم فاصله اش را با آنها کمتر کرد اما الهام همانجا نشسته بود پاهایش را روي 

 هم

 یست شمام یه کم بیاین نزدیکتر.انداخت.هورش گفت:اگه زحمتی ن

 الهام نظري به صورت شاد الهه انداخت و گفت:من اینجا راحت ترم.

 اما من ناراحتم.

 اون دیگه مشکل شماست.
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 هورش کمی فکر کرد و بعد گفت:راست میگی مشکل منه!

 سپس بلند شد و روي مبل کناري او نشست و گفت:اینم از این دیگه مشکلم حل شد.

 گفت:ا من میام اینجا تو میري اونجا. حسان

 به قول خواهرتون این دیگه مشکل شماست.

 احسان بار دیگر بلند شد و روي مبلی نزدیک آنها نشست.الهه هم مجبور شد دوباره جایش را عوض کند.احسان

 گفت:تو رو خدا هورش مسخره بازي رو بذار کنار نصف جونمون کردي!

 ا نگاه کرد و پرسید:کو؟کجا رفت؟هورش با عجله دور وبرش ر

 همه با تعجب به او نگاه کردند احسان پرسید:چی کو؟چی گم کردي؟

 هورش خم شد و زیر مبل را نگاه کرد و گفت:الهام خانم پاتونو ببرین کنار ببینم اینجاست.

 احسان هم خم شد و زیر مبل را نگاه کرد و پرسید:دنبال چی میگردي؟چی گم کردي؟

 م نکردم!منکه گ

 پس کی گم کرده؟

 چی رو کی گم کرده؟

 خب همونی که داري دنبالش میگردي!

 آهان تو!تو گم کردي؟

 من؟!

 آره دیگه االن خودت گفتی نصف جون شدي منم دارم دنبال اون نصف دیگه اش میگردم.

 بخدا میزنم تو سرتا یا بگو یا منم میرم میخوابم.

 ت:شما چی؟شمام انگار خوابتون میاد برید بخوابید که...هورش لبخندي زد و به الهه گف

 گذشته آقا هورش. 11الهه که نمیتوانست جلوي خنده اش را بگیرد گفت:ساعت از 

 نرم خونه. 11اه اه راست میگه اصال یادم نبود مامان جونم سفارش کرده دیرتر از 

 نه اینکه توام خیلی به حرفاش گوش میدي؟

 چه؟مامان خودمه بتو 

 الهام بلند شد و گفت:ببخشید بچه ها من خیلی خوابم میاد.

 هورش با دستپاچگی بلند شد و روبروي او ایستاد و گفت:ببخشید الهام خانم باشه باشه االن میگم شما بفرمایید!

 والهام بعد از یک نگاه سرزنش آمیز نشست و دستهایش را درهم گره کرد.هورش هم نشست و نفس راحتی کشید 

 گفت:از دست این احسان!از بس حرف میزنه نمیذاره من بگم که...ا...اصال یادم رفت چی میخواستم بگم!

 میخواستی در مورد برنامه فردا حرف بزنی.

 باز تو پریدي وسط حرف من؟

 الهام که جابجا شد هورش گفت:بله داشتم میگفتم فردا قراره بریم گردش.

 همین؟

 یعنی چی همین؟پس چی؟

 آخه کجا؟
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 آه...این شد حرف حساب!کجاش مهمه دیگه!

 هورش دارم عصبانی میشم ها!

 آه...این احسان مگس چقدر وزوز میکنه آره الهام داشتم میگفتم میخوام ببرمتون به باغ عموم.

 الهه پرسید:چرا اونجا؟

تو این فصل اونجا خیلی  هورش به عقب تکیه داد و چشمهایش را بست و همراه با حرکات دستهایش گفت:آخه

 خیلی

 قشنگه و من دلم میخواد که یلداي عزیزم!ا...ببخشید شما دوستان عزیزم اونجا رو ببینید.

 احسان پرسید:کیا هستن؟

 هورش چشمهایش را باز کرد و گفت:کیا که نیستن اما من هستم هومن و هانیه هستند به عالوه دختر خاله ها و دختر

 ه ها و دختر...دایی ها و دختر عم

 چرا فقط دخترها؟

 ا حالمو نگیر دیگه تو که میدونی من تو یه جمع ظریف و لطیف از پسرها بدم میاد.

 یعنی اونا نمیان؟

 هورش ابروهایش را در هم کشید و گفت:میان اما من خوشم نمیاد حرفشونو بزنم.

 الهام با عصبانیت بلند شد و گفت:شب بخیر.

 کرد و گفت:اما من حرفم تموم نشده.هورش به او نگاه 

 ولی من همه چیزرو فهمیدم حاال میخوام برم بخوابم.

 آخه...

 خواهش میکنم پاتونو بکشین عقب.

هورش پایش را که به پایه میز چسبانده بود عقب کشید و الهام شب بخیر گفت و به اتاقش رفت.هورش با تعجب از 

 الهه

 پرسید:چی شد؟

 میپرسین؟ الهه گفت:از من

 احسان گفت:الهام خیلی حساسه فکر میکنم از قضیه اونروز تو خیابون ناراحت شده.

 آخه من از کجا میدونستم اون داره مارو میبینه.

 چه نفهمی تو پسر!خب اونم از همین ناراحته.خیال میکنه تو وقتی میري اینور و اونور مرتب سر و گوشت میجنبه.

 شید و گفت:قسم میخورم که تاحاال نتونستم گوشهامو بجنبونم.هورش دستی به گوشهایش ک

 الهه زد زیر خنده و احسان گفت:حقته تو آدم بشو نیستی.

 لهه آباژور کنار تخت را روشن کرد که الهام گفت:خاموشش کن.

 با تعجب پرسید:تو هنوز بیداري؟

 ردم خوابی!جوابی نشنید و دوباره آباژور را خاموش کرد و ادامه داد:فکر ک

 هورش رفت؟

 آره.
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 فردا کی قراره برید؟

 بریم!

 من نمیام.

 چرا؟

 طاقت عذاب کشیدن ندارم.

چه عذابی؟چرا انقدر سخت میگیري؟باور کن هورش هیچ قصد و غرضی نداره فقط یه کم شیطونه همین!تو نباید تا 

 این

 حد حساسیت نشون بدي و از کارهاش دلگیر بشی.

 م کنی؟میخواي نصیحت

 ناراحت نشو قصد بدي نداشتم.

 تو چند سالته الهه؟

 میدونم میخواي بگی از تو کوچیکترم.

 میخوام بگم اي کاش میتونستم با دید تو به دنیا نگاه کنم.

 الهام!

 بله

 خیلی دوستش داري؟

 اي کاش نداشتم!

 تا چه حد؟

 نمیدونم فقط میدونم عاشقشم!

 پس تحمل کن!

 چی رو؟

 ون کارهاش رو که عذابت میده!هم

نمیتونم جاي من نیستی تا بفهمی چی میگم...انسان وقتی به چیزي یا کسی دل میبنده دوست داره مالک اون بشه و 

 دلش

 نمیخواد از سهمش به اونهایی که هیچ حقی ندارن چیزي بده و من این احساس رو نسبت به هورش دارم.

 یگري مالک قلب اون نیست.ولی من مطمئنم که جز تو هیچکس د

 الهام با بغض گفت:اي کاش همینطور باشه وگرنه من میمیرم.

 الهه سرش را از روي بالش بلند کرد و در تاریکی به او خیره شد.الهام چشم به سقف دوخته بود و به آهستگی با خود

 نجوا میکرد:

 آرزویی است مرا در دل که روان سوزد و جان کاهد

 د هوسران را با غم و اشک و فغان خواهدهر دم آن مر

 0فصل 

 مادر بار دیگر سفارش کرد:
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 احسان مواظب دخترها باش!-

 احسان که کالفه به نظر می رسید گفت:

 چشم مامان چشم، می دونی دفعه چندمه که این حرفو می زنی؟-

 و که نمی شناسم، به خاطر همینخب چی کار کنم مادر، من فقط خانواده ابراهیمی رو می شناسم فامیلشون ر-

 نگرانم...زنگ زدن، ببین اگه هورشه بگو بیاد کارش دارم.

 واي مامان، به اون دیگه می خواي چی بگی؟-

 تو به حرفاي من اهمیت نمی دي می خوام به اون بگم که...-

 دستت درد نکنه دیگه حاال آبروي منم ببر...-

 الي در باز شد و هورش گفت:

 از اولم آبرو نداشتی. تو که-

 سپس وارد شد و بعد از سالم ادامه داد:

 خانم سعادت ریش من گرو، این دخترهاتونو صحیح سالم می آرم تحویل می دم.-

 تو که ریش نداري!-

 خب ریش بابام گرو این یه اصطالحه خنگ... تقصیر منه که می خوام خیال مامانتو راحت کنم، اصال به من چه! من-

نت هیچی رو نمی کنم، ببین خانم سعادت دارم میگم یه سرعمه دارم عین دراکوال، یه پسر عمو هم دارن عین ضما

 هیوال

 حاال خود دانید! هر اتفاقی بیافته به من مربوط نیست.

 شمادر که از اداهاي او خنده اش گرفته بود نمی دانست چه بگوید. الهام از کنار انها گذشت و در حال پوشیدن کف

 هایش گفت:

 ما بچه نیستیم که کسی مراقبمون باشه... الهه زودتر راه بیفت.-

 هورش با حالت توام با خنده به رفتار او نگاه می کرد و با اشاره به مادر که باز هم می خواست سفارش کند فهماند

 خیالش راحت باشد. سپس با صداي بلند گفت:

 کنید می ترسم این دختره یه بالیی سرم بیاره.یه لطفی بکنید سفارش منو به احسان ب-

 بعد پاورچین پاورچین بیرون رفت و کفش هایش را پوشید. الهه از رفتار او خنده اش گرفته بود اما از ترس الهام

 آهسته خندید. احسان نایلون میوه را ازدست مادر گرفت و گفت:

 ولی اگه بابا ماشینو می داد خیلی خوب می شد.-

 گوش او را گرفت و با تقلید صداي پدر گفت:هورش 

 پدرسوخته چند بار بهت بگم تا گواهینامه نگرفتی نباید پشت فرمون بنشینی!-

 پدر همان لحظه بیرون آمد و به مادر که می خندید نگاه کرد و سرش را تکان داد و هورش با همان وضع ادامه داد:

 !اخه پدر سوخته تو چرا حرف تو گوشت نمی ره-

 پدر از پشت سر گوش او را گرفت و گفت:

 پدر سوخته باز تو اداي منو درآوردي؟-

 هورش گوش احسان را رها کرد و گفت:
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 این اداي باباي خودم بود نه شما!-

 همه خندیند جز الهام که پایین پله ها پشت انها ایستاده بود. هورش یک دفعه داد زد:

 آخ آخ.-

 همه با تعجب به او نگاه کردند. الهام هم برگشت تا ببیند چه شده که هورش گفت: پدر گوش او را رها کرد.

 دیدید چی شد؟-

 مادر با نگرانی پرسید:

 چی شده هورش جان؟-

 هورش سرش را با تاسف تکان داد و گفت:

 افتضاح؛ از این بدتر نمیشه.-

 احسان پرسید:

 مگه چی شده؟-

 واسه آدم حواس نمی ذاري، سالمم یادم رفت. سالم عرض شد آقاي سعادت! دیگه می خواستی چی بشه؟ تو که-

 همه زدند زیر خنده حتی الهام! پدر در حالی که می خندید سرش را تکان داد و گفت:

 از دست تو!-

 هورش با جدیت گفت:

کنم ولی چه کنم که  واقعا معذرت می خوام! بابام همیشه سفارش می کنه بچه با ادبی باشم و به بزرگترم سالم-

 حواس

 واسه آدم نمی ذارن.

 بعد با دست به الهام اشاره کرد و او بار دیگر برگشت و در حالی که به سوي در می رفت گفت:

 بی ادبانه تر از سالم نکردن منتظر نگه داشتنه دیگرانه!-

کنجکاوانه به او نگاه می کردند. با  وقتی از حیاط بیرون رفت با ده، دوزاده، دختر و پسر جوان روبرو شد که همگی

 شرم

 سالم کرد. نمی دانست چه بگوید که هومن جلو امد و گفت:

 معرفی می کنم الهام خانم دختر آقاي سعادت.-

 صداي یکی از دخترها در گوشش طنین انداخت:

 پس الهام اینه!-

 :پسر جوانی از دیگران جدا شد و جلو امد و بعد از یک سوت کشدار گفت

 بی خود نیست که هورش...-

با آمدن بچه ها جمله او ناتمام ماند در حالی که الهام دلش می خواست ادامه جمله او را بشنود. بعد از معرفی احسان 

 و

 الهه، هورش بچه ها را تقسیم کرد و همه در یه ماشین جا داد. یکی از دخترها معترضانه پرسید:

 ن شما؟ شما که فقط چهار نفرید!خب چی می شه منم بیام تو ماشی-

 هورش انگشتش را جلوي بینی اش گرفت و گفت:-
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 هیس! مهمون غریبه داریم.-

 صداي خنده بچه ها بلند شد. هورش به سوي ماشین خودش رفت و در عقب را باز کرد و در حال تعظیم گفت:

 بفرمایید سرور من!-

 شدند. هورش قبل از سوار شدن یکی از پسرها را صدا زد و گفت: الهام و الهه در زیر نگاه هاي سنگن بقیه سوار

 تو که راه رو بلدي جلوتر برو، منم از عقب میام تا کسی جا نمونه.-

 ماشین ها به دنبال هم راه افتادند. و ماشین او اخرین ماشین بود که بعد از چند لحظه تاخیر به راه افتاد.

 احسان گفت:

 اظب باشی؟این جوري می خواي مو-

 من دارم در حق شون خوبی می کنم، مگه نمی بینی چه جوري هی برمی گردن و تو رو تماشا می کنن. خب حواس-

 راننده هاي بدبخت پرت می شه اینه که من فاصله رو زیاد کردم تا اتفاقی نیافته!

 تو گفتی و منم باور کردم!-

 ور نکن هر چه نباید باورت بشه خوش تیپی.من میگم حاال تو می خواي باور کن و می خواي با-

خنده و شخی آن دو شروع شد الهه هم به حرف هاي انها می خندید اما الهام نگاهش را به بیرون دوخته بود و به 

 برگ

هاي پاییزي که دانه دانه با هر نسیم از شاخه ها جدا می شدند و روي زمین می افتادند و خش خش صدا می کردند، 

 به

هاي سر به فلک کشیده که خود را براي خواب زمستانی آماده می کردند و با چشمانی خواب آلود به پاییز  درخت

 رنگ رنگ نگاه می کردند

 رنگ نگاه می کردند، به پرنده هایی که دسته دسته در حال پرواز و مهاجرت بودند. کلمه مهاجر همیشه قلبش را می

 ه اي مه آلود را در ذهنش ترسیم می کرد. چرا باید از مهاجرت بترسد؟ اینفشرد. کلمه اي غریب که بی دلیل آیند

پرنده هاي مهاجر براي زندگی کوچ می کردند براي بوددن و نفس کشیدن. پس چرا این منظره این سفر جان بخش 

 او

 اه بنگرد.کهرا آزرده می ساخت؟ چشم هایش را بست و نگاهش را از این سفر دزدید و خواست به جاده روبرو نگ

نگاهش با دو چشم رویایی و نگاهی سحرانگیز روبرو شد. چشمانی بهاري آکنده از نور، نور عشق، امید، زندگی و 

 گرماي

مطبوع یک آغوش پرمهر و روح افزا... اما... اما این سیاهی چیست؟ سیاهی در میان جنگل سبز! آن نقطه کور عمیق! 

 با

را پایین انداخت. نمی دانست چرا هر گاه به چشم هاي او نگاه می کرد از خود تکان ماشین به خودش آمد و سرش 

 بی

خود می شد! آهی کشید و سرش را به عقب تکیه داد و چشم هایش را بست. احسان از داخل نایلون سیبی درآورد و 

 به

سیب را بو کرد. او نیز  دست هورش داد و هورش از داخل اینه ماشین نظري به صورت زیبا اما مغرور او انداخت و

 مانند
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این سیب بوي تازگی و عطر زندگی می داد. اما چرا تا حاال تا این حد دور و دست نیافتنی شده بود؟ چطور می 

 توانست

این فاصله را بردارد و بار دیگر لبخند هاي زیبا و نگاه مهربان او را ببیند؟ باید به خاطر اشتباهش از او عذر خواهی 

 می

 کرد!

الهام با صداي احسان چشم هایش را باز کرد و بعد از یک جرقه دیگر از نگاهی ژرف و پرمهر، سیب را گرفت و 

 تشکر

 کرد.

بعد از یک ساعت به مقصد رسیدند و به باغ بزرگی که تابلوي زیبایی از پاییز بود وارد شدند. بچه ها در حال پیاده 

 شدن

 نمودند. هر کس حرفی می زد:از ماشین ها شروع به ابراز احساسات 

 چه جاي قشنگی!-

 چقدر رویایی!-

 هیچ وقت فکر نمی کردم تو بیداري یه همچین منظره اي رو ببینم.-

 سرماشم لذت بخشه!-

 اینجا که پاییزش اینقدر قشنگه ببین دیگه بهار و تابستونش چیه؟!-

 هورش با نظري عمیق به انتهاي جاده مشجر گفت:

 ستونش شاید قشنگ باشه اما عاشقانه نیست!بهار و تاب-

نگاه هاي کنجکاو و پرسشگر به او دوخته شد. هیچ وقت کسی از او یک جمله جدي و بدون شوخی نشنیده بود اما 

 حاال

هم لحنش و هم جمله اي که گفته بود براي همه عجیب و تازه بود. فریبرز پسر عمه اش دست هایش را روي سینه 

 قالب

 ت:کرد و گف

 چه شاعرانه! ادامه بده!-

 و با اشاره به الهام ادامه داد:

 تاثیر همنشینه!-

 این اشاره از دیدار الهام دور نماند و با شرم سر به زیر انداخت. هورش نفس عمیق کشید و گفت:

 تی با پایانی بهیه جایی خوندم یا شنیدم که پاییز همیشه موسم دلگیري نیست، فصلی که بامهر میاد، فصل قشنگیه ح-

 سرخی آذر.

 احسان آروم به او گفت:

 اسم اون دختره باعث شد این جمله شاعرانه یادت بیاد؟-

 هورش نگاه سبزش را به صورت مینیاتوري الهام دوخت و گفت:

 این آذر به معنی آتیشه! آتیش که از عشق باشه قشنگه و سوختنش دلنشینه.-
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هر کسی به نوعی سعی داشت احساس هورش را به الهام درك و ذهنش حالجی  چند لحظه سکوت برقرار شد. شاید

 کند

 وبفهمد که عشق هر انسانی را به زانو درمی اوردو صداي سارا سکوت را شکست:

 بچه ها اونجا رو ببینید!-

 ل نزدیک شدنهمه به جایی که او اشاره می کرد نگاه کردند. دختري زیبا سوار بر اسب مثل یک رویاي رنگی در حا

بود. کاله فرنگی که بر سر گذاشته بود چشم و ابرویش را در زیر سایه خود گرفته و لب هاي خوش فرمش به 

 لبخندي

 مزین شده بود. بادست هاي لطیف و سپیدش افسار اسب را در دست داشت و مثل یک ملکه زیبا به سوي آنها آمد.

 احسان آهسته پرسید:

 این دیگه کیه؟-

 با نگاهی خیره به برگ هاي رنگی زیر پاها گفت:هورش 

 این نگاره دختر عموم صاحب این باغه.-

 توکه گفتی عموت و خانواده اش رفتن کانادا!-

 اخبار دروغ به من رسوندن و گرنه پامو اینجا نمی ذاشتم.-

 گی دورش حلقه زدند. هانیهنگار با حرکتی چابک و زیبا از اسب پیاده شد و کاله را از سرش برداشت. بچه ها هم

 خودش را به هورش رساند و پرسید:

 این دیگه اینجا چی کار می کنه؟-

 هورش با حالتی عصبی جواب داد:

 بهتره از مامان بپرسی!-

 فریبرز نگار را از میان حلقه بچه ها گذراند و پیش انها اورد و به هورش گفت:

 نا کنی؟نمی خواي نگار رو با دوستاي جدیدمون آش-

چشم هاي نگار چهره آرام الهام را می کاوید و نگاه الهام به دنبال پناهی می گشت تا از آن چشم ها فرار کند. 

 نگاهش،

 چشم هایش و خنده تمسخر آلود گوشه لبش دل او را می لرزاند و قلبش چون کبوتري اسیر در حصار تنگ سینه به

 و و حالت استهزا نگاه نگار را دید طاقت نیاورد و با صداي بلند گفت:تازیانه می کشید. هورش وقتی رنگ پریده ا

 بچه ها بهتره راه بیافتیم، از همین راه می ریم وسط باغ، اونجا یه محوطه باز براي بازي هست.-

ل صداي شادي و هلهله بچه ها بلند شد. در همین حین هورش خیلی تند و سریع آنها را به هم معرفی کرد و به دنبا

 بقیه

به راه افتاد. با این کار او الهام و الهه هم همراه احسان و هانیه به راه افتادند. نگار با کمک فریبرز بار دیگر بر اسب 

 سوار

شد و بچه ها را همراهی کرد . هنوز نیمی از مسیر طی نشده بود که او اسبش را هی کرد و با سرعت از بچه ها جلو 

 افتاد

 بلند شد. و صداي سوت بچه ها
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 الهام آهسته از الهه پرسید:

 این دختره همونی نیست که خانم ابراهیمی یک سره ازش تعریف می کنه؟-

 الهه نظري به صورت نگران او انداخت و گفت:

 فکر کنم همونه.-

به این حاال فهمیدم چرا هورش ما رو به اینجا آورده... می خواست این عاشق پولدارشو به رخم بکشه! .. کاش -

 گردش

 نیومده بودم.

 تو که بازم از این حرفا زدي!-

هورش قدمهایش را کند کرد تا در کنار الهام قرار گرفت. احسان و الهه با چند قدم بلند از آنها فاصله گرفتند. الهام 

 نگاه

رد نگار و پر غمش را به جلوي پاهایش دوخته بود و به عشقش، به احساسش و به حرف هاي مادر هورش در مو

 آینده

 نامعلوم خودش فکر می کرد که صداي او را شنید:

می دونم مامانم در مورد نگار یه حرفایی زده، اون عادتشه هر جا بنشینه همین کار رو کرده ولی من بیدي نیستم که -

 با

ی می خوام، در مورد این بادها بلرزم، ببین الهام خیلی وقته که می خوام چیزي بهت بگم که نمی شه، یعنی می دون

 خودم،

 در مورد تو...

الهام سر بلند کرد و با نگاه ابریش قدرت ادامه صحبت را از او گرفت. هر دو ایستادند خیره در نگاه هم و لبریز از 

 عشق

 و مهري که تردید را در وجدشان تداعی می کرد. هورش آب دهانش را فرو داد و پرسید:

 چیه؟-

 ضش را فرو برد و گفت:الهام با یک نفس بغ

 بهتره حرفش رو نزنی!-

 حرف چی رو؟-

 همونی که می خواي بگی!-

 مگه تو می دونی من چی می خوام بگم؟-

 الهام با سر حرف او را تایید کرد و سپس اضافه کرد:

 حاال وقتش نیست!-

 چرا؟-

 الهام اهی کشید و گفت:

 نمی دونم، نمی دونم.-

 اد و گفت:هورش روبروي او ایست
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 یلداي من، یلداي قشنگم بذار حرف نگاهمو به زبون بیارم.-

هر گاه او را یلدا صدا می کرد پیدا بود که حالش دگرگون شده و بغض کرده، در این چند سال این چندمین بار بود 

 که

 می خواست اقرار کند اما الهام مانعش می شد این بار هم گفت:

 بعد وقتی صداقتت رو ثابت کردي-

 سپس برگشت و به بچه ها که ایستاده بودند و به آنها نگاه می کردند اشاره کرد و گفت:

 بهتره راه بیافتیم بچه ها دران ما رو نگاه می کنن.-

هورش پلک هایش را چند بار به هم زد و وقتی به طرف بچه ها برگشت و با لبخندي که تمام صورتش را در 

 برگرفته

 بود فریاد زد:

 آهاي وقتی دو تا بزرگ تر حرف می زنن بچه ها فضولی نمی کنن.-

 بعد دستهایش را از طرفین باز کرد و به سوي انها دوید. بچه ها هم با هیاهو براي فرار از دست او شروع به دویدن

 کرد.کردند. الهام هم اهسته به راه افتاد در حالی که به حرف هاي خانم ابراهیمی و کارهاي نگار فکر می 

بعد از پایان والیبال و شوخی هاي همیشگی هورش که پیوسته باعث تردید الهام میشد همگی براي خوردن چاي و 

 کیک

 روي نیمکت نشستند و نگار فالکس چاي را بدست سارا داد و او هم مشغول ریختن چاي د رفنجانها شد.فریبرز و

 بچه ها پخش کردند.نگار دو تا از فنجانها را برداشت و به سوي خواهرش کیکها را از درون نایلونها در آوردند و بین

 نیمکتی که هورش روي آن نشسته بود تا از بچه ها عکس بگیرد رفت.الهام نگاه هراسانش را به آن دو دوخت که

 فریبرز با سینی چاي نزدیک شد و آهسته گفت:رقیب قوي تر از شماست بهتره از همین االن شکست رو بپذیرید.

 الهام با خشم به او نگاه کرد و او با نیشخندي زهرآلود دور شد.هانیه دست او را فشرد و گفت:اون اخالقش اینطوریه

 نمیفهمه داره چی میگه ناراحت نشو.

 نگار دوربین را از دست هورش گرفت و گفت:هوا سرده چاییت رو بخور تا سرد نشده.

 میان دستهاي او بیرون کشید و گفت:میل ندارم.هورش با ابروهایی گره کرده دوربین را از 

 بیا چاییتو بخور تا یه خبر خوب بهت بدم.

 متشکرم من خودم منبع خبرم.

 اما این یکی رو هنوز کسی نفهمیده.

 پس منم مایل به شنیدنش نیستم بمونه براي بعد که همه فهمیدن.

 تو چرا با من اینجوري رفتار میکنی؟

 لد نیستم رفتار کنم.آخه جور دیگه اي ب

 اگه بهت بگم این خبر مربوط به الهامه بازم میگی که نمیخواي بشنوي؟

 هورشیکدفعه از جا پرید و روبروي او ایستاد و پرسید:چی شده؟این چه خبریه که تو میدونی و من نمیدونم؟

 نگار لبخنی زد و گفت:آفرین حاال شدي پسر خوب پس اول بشین بعد گوش کن.

 دلخور و عصبی روي نیمکت نشست و گفت:بگو دارم گوش میکنم.هورش 
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 نگار مقداري از چایش را سر کشید و گفت:نه اینطوري نمیشه.

 ببین نگار دارم عصبانی میشم ها حرفتو بزن.

 برات مهمه؟

 چی؟

 این دختره الهام رو میگم؟

 بگم دیگرانم میتونن کمکت کنن.پس دروغ گفتی تا از زیر زبون من حرف بکشی آره؟احتیاجی نیست من 

 نگار با خشم فنجان را میان انگشتانش فشرد و گفت:واقعا که احمقی هورش.

 هورش بلند شد و گفت:آره من احمقم اصال من دوست دارم احمق باشم.

 و در حالیکه از او دور میشد فریاد زد:بچه ها کی حاضره با این امق یه دستی باال کنه؟

رش داد و شروع کرد به دست زدن.به این ترتیب رقص و آواز شروع شد.هورش با همه همراهی بعد چرخی به کم

 کرد

و آخر از همه خسته و نفس زنان روي برگها دراز کشید و چشمهایش را بست احسان یک لیوان اب برداشت و آرام 

 آرام

 کان نمیخورد و همین باعث شد تا اوبسوي او رفت.برگها زیر پایش خرد میشدند و صدا میکردند.اما هورش اصال ت

 مطمئن تر جلو برود.وقتی به او رسید به بچه ها اشاره کرد که همه ساکت شوند.در همین لحظه هورش یک دفعه با

پایش زیر زانوي او زد و نقش بر زمینش کرد.لیوان اب هم روي لباسش برگشت و خیس شد.صداي خنده بچه ها 

 بلند

 :خوش میگذره اقا احسان؟شد هورش با خنده پرسید

 احسان سربلند کرد و گفت:باشه خوب جلوي فامیلت آبرومو بردي.

ا...باز گفت آبرو امروز دومین باره که مجبورم این جمله رو بگم پسر مگه تو آبرو هم داري؟ببین احسان من از 

 حرفهاي

 تکراري خوشم نمیاد پس کاري نکن که...

ي یقه اش ریخت او را ساکت کرد و در میان شلیک خنده بچه ها بلند شد و بدنبال سردي آبی که فریبرز از پشت تو

 او

آنها مثل موش آب کشیده شدند.سارا که از فرط خنده سرخ شده بود به فریبرز  0دوید.بعد از چند دقیقه هر 

 گفت:برو

 توي ماشین لباساتو عوض کن سرما میخوري.

اند جلو آمد و گفت:بچه ها همه شما رو براي صر ناهار به ویال دعوت میکنم.بچه نگار با لبخندي که دل الهام را میلرز

 ها

همه با هم هورا کشیدند و بلند شدند.هورش با لباسهاي کامال خیس بدنبال بچه ها براه افتاد و در جواب نگاه نگران 

 الهام

 لبخند زد.
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ان لحظه پدر نگار از ساختمان بیرون آمد و با صداي جلوي ساختمان همه ایستادند تا نگار از اصطبل برگردد.در هم

 بلند

سالم کرد.بچه ها یکی یکی دست او را فشردند و احوالپرسی کردند.هنگامیکه هورش الهام و الهه را به عمویش 

 معرفی

 ا راکرد او نگاهی عمیق به صورت الهام انداخت که باعث تشویش ا و شد و هورش براي خاتمه دادن به این وضع آنه

 بداخل خانه دعوت کرد.

گرماي مطبوع آنجا خستگی را از تن جوان آنها زدود.فریبرز و احسان و هورش به یکی از اتاقها رفتند و هر کدام 

 یکی از

پیراهنهاي آقاي ابراهیمی را پوشیدند و برگشتند.هورش شیکترین پیراهن او را با کروات زیبایش پوشیده بود که 

 باعث

 شد.هورش اخمی کرد و پرسید:مگه خنده داره؟ببینم نکنه توقع داشتین یکی از کتاباي زن عموم رو خنده بچه ها

 بپوشم؟

 نگار که لبه یکی از مبلها کنار پدرش نشسته بود گفت:آخه پدر هنوز خودش این لباس رو نپوشیده.

 بدي داره تن آدمو میخوره. هورش نگاهی به لباس انداخت و گفت:خوب کاري کردین عمو جون نمیدونین چه جنس

 فریبرز گفت:اگه ناراحتی برو عوضش کن.

 تو ناراحت ناراحتی من نباش...تقصیر منه که از خود گذشتگی کردم و قبل از عموجون این لباسو امتحان کردم.

جوابهاي  به این ترتیب بچه ها هر کدام حرفی زدند و سربه سر هورش گذاشتند که البته او هم کم نمی آورد و با

 حسابی

 باعث خنده آنها میشد.آقاي ابراهیمی آنقدر خندید که با لحنی ملتمسانه گفت:بسه هورش جان بسه دیگه من اصال از

 خیر لباس گذشتم...دارم از دل درد میمرم.

 هورش با لبخندي فاتحانه گفت:واقعا ممنونم عموجون هرچند که اگه جنس خوبی داشت که پیشکش نمیکردین!

 ر دیگر صداي خنده فضا را پر کرد.آقاي ابراهیمی هم از شدت خنده نمیتوانست حرفی بزند .هنگام ناهار غذاهايبا

رنگارنگ و متفاوت روي میز چیده شد.الهام و الهه از سر تعجب نگاهی رد و بدل کردند.هانیه که کنار الهام نشسته 

 بود

 آرام گفت:اینم یه جور به رخ کشیدن پول و ثروته.

 الهام با بی اشتهایی نظري به غذاها انداخت.نمیتوانست بفهمد اینهمه غذا براي چند نفر چه لزومی دارد؟

غذاهایی که بی شک نیمی از آنها در آخر به سطل زباله ریخته میشدند.در افکارش غرق بود که هورش یک بشقاب 

 ته

 شه از این ولخرجیها نمیکنه.چین مرغ جلویش گذاشت و گفت:بخور الهام خانم که عموي من همی

 نگار با ناراحتی به او نگاه کرد و او پرسید:چیه مگه دروغ گفتم؟

آقاي ابراهیمی که اخالق آندو را میدانست و در گذشته بارها شاهد مشاجرات آنها بود دانست که اگر مداخله نکند 

 کار
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ر الهام این اتفاقها بیفتد.بنابراین گفت:هورش به بحث و جدل یا شاید قهر و دعوا بکشد و دلش نمیخواست در حضو

 جان

 درسته شما شوخی میکنین اما ممکنه مهموناتون حرف شما رو جدي بگیرن.

هورش لیوانی نوشابه جلوي الهام گذاشت و گفت:نه عموجون خیالت راحت باشه اینا اخالق منو بهتر از فامیلم 

 میدونن.

 نگاه میکرد که فریبرز گفت:بذار اینجا حداقل غذا از گلومون پایین بره.نگار با خشم به پذیرایی او از الهام 

 سارا براي عوض کردن بحث پرسید:عموجون خانومتون کی رفتن؟

 امروز صبح.

 ما فکر میکردیم شما و نگار جونم رفتین.

 ده ما هم میریم.قرار بود بریم اما براي نگار یه کاري پیش اومد که مجبور شدیم بمونیم احتماال هفته این

 هورش از نگار پرسید:این کار مربوط به نقشه هاي مادرم میشه؟

 نگار و آقاي ابراهیمی بهم نگاه کردند .هورش بعد از خوردن مقداري استیک ادامه داد:اتفاقا من براي هفته اینده هم

 برنامه گذاشتم البته اگه شما اجازه بدین عموجون.

 گفت:اینجا متعلق به خودته پسرم...آقاي ابراهیمی جابجا شد و 

هنوز جمله اش تمام نشده بود که نگار با خشم بلند شد و آنجا را ترك کرد و بعد از آن ناهار در سکوتی سنگین 

 صرف

 شد.

هنگام بازگشت باز هورش به عمد عقبتر از همه حرکت میکرد تا اینکه داخل شهر از یک فرصت مناسب استفاده 

 کرد و

 عی پیچید احسان پرسید:پس چرا اومدي اینطرف؟به یک فر

 چون دیگه حوصله هیچکدومشون رو ندارم.

 هانیه که همراهشان بود گفت:ولی بهتره زودتر بریم خونه نگار بخاطر ما همراهمون راه افتاد.

 مگه من دعوتش کردم؟

 نه ولی...

 اگه ناراحتی پیاده ات کنم برو خونه.

را به بیرون دوخت.هورش از جو حاکم فهمید بچه ها نگران و یا ناراحتند.بهمین دلیل  هانیه سکوت کرد و نگاهش

 پخش

 را روشن کرد و گفت:خب بچه ها میخوام براتون یه جک تعریف کنم.

 قربونت هورش جان سابقه جکات خرابه بهتره هیچی نگی.

 یه چیزي بهت میگم. دلتم بخواد االن به جک براتون میگم دست اول دست اول ولی اگه بخندي

 باشه بگو.

 یه روز به یه نفر میگن تو تهران پول پارو میکنن...

 الهه گفت:تکراریه!
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 خیلی خوب یکی دیگه میگم یه روز یه چینی رو دار میزنن میشه دارچین.

حسان با دخترها بهم نگاه کردند و سرشان را تکان دادند اما خود هورش قاه قاه خندید و روي پاي احسان زد.ا

 ابروهاي

 درهم به او نگاه کرد اما نتوانست جلوي خودش را بگیرد و از خنده هاي او خنده اش گرفت.

 هورش ساکت شد و گفت:دیدي خندیدي!

 اما من به جک تو نخندیدم.

 مگه غیر از من کسی دیگه هم جوك گفت؟

 نه ولی...

 دیگه خندیدي حاال بپر چند تا بستنی بخر که باختی.

 لی ما که همچین شریط نذاشته بودیم.و

باشه جک بعدي رو تعریف میکنم اگه ایندفعه بخندي باید بري بستنی بخري...یه روز یه نفر میره رستوران وقتی 

 غذا رو

 میارن گارسون رو صدا میزنه و میگه آقا این مگس رو میبینین که داره توي سوپ شنا میکنه ؟گارسون میگه پس

 نه آقا!اگه شنا نکنه غرق میشه.خواستین چکار ک

 اینبار هم هیچکدام از بچه ها نخندیدند و احسان هم به او خیره شد.او هم ماشین را نگه داشت و برگشت و به احسان

نگاه کرد.احسان از حالت نگاه شیطنت بار او خنده اش گرفت و باعث خنده بقیه شد.هورش با شادي گفت:خوب 

 دیگه

 برو بستنی بخر.

 ..مگه من به جک تو خندیدم؟ا.

 قرارمون این بود که اصال نخندي اما خندیدي دیگه جر نزن.

 خیلی حقه بازي هورش!

 هورش با انگشت به آن سوي خیابان اشاره کرد احسان پرسید:چیه؟

 هیچی دارم جهت بستنی فروشی رو نشونت میدم که راهو گم نکنی.

 چرا اینجا؟اینکه بستنی هاش گرونه؟

 ه گرونه اما خوشمزه اس.بل

 احسان غرولند کنان پیاده شد و ماشین را دور زد و سرش را از شیشه ماشین داخل کرد و زیر گوش هورش چیزي

 گفت سپس ایستاد و نگاهش کرد.بعد از چند لحظه هورش گفت:بیا احسان جان دلم برات سوخت بذار نصف پول

 بستنی ها رو من بدم.

 اال انداخت و با اشاره به عقب ماشین گفت:میگم که...احسان ابروهایش را ب

 هورش با دستپاچگی گفت:بیا بیا اصال همه پولشو من میدم که بعدا سرم منت نذاري.

 بعد چند اسکناس کف دست او گذاشت و گفت:بهم میرسیم آقا احسان.

 :چی شد آقا هورش ؟چکار کردین کهاحسان پولها را شمرد و د رحال خنده از خیابان رد شد.الهه با شیطنت پرسید

 ترسیدین؟
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 هورش برگشت و گفت:من...منکه کاري نکردم اصال بمن میاد اهل کاري باشم؟

 هانیه گفت:اهل کار که نه اما اهل خرابکاري هستی.

 دستت درد نکنه حداقل تو آبروي منو نبر.

 ت:مگه تو آبرو هم داري!در همان حال به او چشم غره رفت .احسان در حالیکه سوار میشد گف

 ا...چه زود برگشتی!

 سپسیکی از بستنی ها را برداشت و بسوي الهام گرفت و گفت:بفرمایین ناقابله.

 الهام که از زمان بازگشت فقط به نگار فکر میکرد آهی کشید و بستنی را از دست او گرفت و تشکر کرد.هورش به

 پیش اومده؟چهره نگران او خیره شد و پرسید:مسئله اي 

 الهام سرش را تکان داد اما او قانع نشد و دوباره پرسید:پس چرا ساکتین؟کسی ناراحتتون کرده؟

الهام با بغض به او نگاه کرد و او را بیشتر مردد ساخت.نظري به احسان انداخت و سپس به او گفت:بیا پایین کارت 

 دارم.

 از بستنی در ماشین بسوي او که در پیاده رو ایستاده بود رفت.الهام الهام بستنی را به الهه داد و پیاده شد.هورش پس

 پشت به خیابان به درختی تکیه داد و سرش را پایین انداخت.هورش آرام جلو رفت و روبروي او ایستاد و پرسید:چی

 و رو ببینم.شده؟چی ناراحتت کرده و غم توي اون چشمهاي قشنگت نشونده؟مگه نمیدونی که من نمیتونم ناراحتی ت

 الهام همانطور که سرش پایین بود گفت:من...من خیلی فکر کردم...

 خب!بگو...در مورد چی فکر کردي؟

 نگار تو رو دوست داره و من حق ندارم مانع شما بشم...اون...اون هم پولداره هم خوشگله هم اینکه مادرت خیلی

 دوستش داره...بمن حق بده که نگران بشم.

 حق میده؟پس کی بمن 

 جمله اش را چنان عاجزانه بیان کرد که الهام چشمان غزال گونه اش را به او دوخت و به عمق سبز نگاهش خیره

شد.هورش نفس عمیقی را از سینه بیرون داد و گفت:این چندمین باره که خواستم حرف دلمو بزبون بیارم اما 

 نمیدونم

آمیز منو به شک میندازي.طوریکه حس میکنم منو الیق خودت  چرا تو مانعم میشی و هر بار با نگاهی تردید

 نمیدونی.

 الهام بغضش را فرو خورد و گفت:اي کاش نگار رو ندیده بودم.

این چه حرفیه؟نگار هیچ ربطی بمن و تو نداره وقتی که اونو نخوام تو چرا باید نگران باشی؟حاال اون اشکاتو پاك کن 

 که

 نن.دارن دل کوچیک منو میلرزو

 الهام اشکهایش را با دستمالی که او بدستش داد پاك کرد و آهسته نجوا کرد:صداقتت رو از نگاهت خوندم.

 هورش لبخندي زد و گفت:یلدا!

 الهام نگاهش کرد و هورش با لحنی پرمهر گفت:یلداي من بخند.

 الهام لبخند مالیمی بر لب آورد اما او مصرانه گفت:بیشتر!بخند دیگه!
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م باز هم لبخند زد و برگشت بسوي ماشین رفت.او هم نفس راحتی کشید و برگشت.احسان پرسید:مسئله چی الها

 بود؟

 یعنی چی؟از االن داري تو زندگی ما دخالت میکنی!یه مسئله خانوادگی بود حل شد.

 مثل اینکه من خیلی بتو رو دادم نه!

 بستنی رو بده که اشتهام باز شده. خواهش میکنم غیرتی نشو که اصال خوشم نمیاد.حاال اون

 آب شد!

 آب شد!بهمین راحتی!بدو ...بدو دو تا بستنی دیگه بخر.

 فقط دو تا؟

 هورش با چشمهایی گرد شده از تعجب به او نگاه کرد و پرسید:

 بازم جا داري؟-

 احسان چشمکی زد و گفت:

 خیلی خوشمزه بود!-

 می آورد گفت:هورش در حالی که از درون جیبش پول در

 آره مال مفت به دهن آدم مزه می ده.-

**** 

 الهه پرسید:

 تا کی می خواي اونجا وایسی؟-

 ساعت چنده؟-

 یازده.-

 این دختره هنوز اونجاست.-

 شاید بخواد شب اونجا بخوابه، تو می خواي تا صبح کنار پنجره بمونی؟-

 دلم شور می زنه!-

 تو به دختر دیگه اي عالقه نداره، مگه یه دل چند نفر رو می تونه دوست داشته باشه!خیالت راحت باشه، هورش جز -

 مادرش... من از مادرش می ترسم.-

 مهم خودشه، شام که نخوردي بیا بخواب مگه فردا نمی خواي بري مدرسه؟-

 تو بخواب من فعال خوابم نمیاد.-

 اگه بخواي این طور جوش بزنی مریض می شی ها!-

 .. اینجا رو نگاه کن.ا.-

 الهه با عجله از تخت پایین آمد و در حالی که به سوي پنجره می رفت پرسید:

 چی شده؟-

 اون هورشه نه؟-

 با دقت جایی رو که او شااره می کرد نگاه کرد و گفت:

 آره خودشه.-
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 یعنی اون تا حاال خونه نبوده؟-

 شاید رفته بوده بیرون چیزي بخوره.-

 ه ساعت که من اینجام، کسی از خونه شون بیرون نیومده بود.االن ی-

 الهه نیشخندي زد و گفت:

 مثل اینکه االنم خیال نداره بره خونه شون... داره میاد طرف خونه دلدار.-

 الهام با شادي پرده را کنار زد و پنجره را باز کرد. او متوجه شد و سرش را بلند کرد و پرسید:

 شام دارین؟-

 هام پرسید:ال

 این موقع شب؟ تا حاال کجا بودي؟-

 رفته بودم یه کم بگردم.-

 و با اشاره به خانه شان ادامه داد:

 یکی اون توئه که نمی خوام ببینمش... حاال در رو باز می کنی یا نه؟-

 آخ ببخشید... االن باز می کنم.-

 به سوي در اتاق می رفت که الهه گفت:

 صبر کن!-

 پرسید: برگشت و

 براي چی؟-

 تو که نمی خواي بقیه چیزي بفهمند؟-

 الهام ایستاد و گفت:

 آخ اصال حواسم نبود، پس تو برو در رو باز کن.-

 الهه لبخندي زد و به سوي پنجره رفت و هورش را صدا زد:

 لطفا زنگ بزنین.-

 هورش سر تکان داد و گفت:

 سبز می شد بعد این دستور رو صادر می کردین. صبر می کردین یه خرده دیگه علف زیر پام-

 الهه خندید و پنجره را بست . الهام با هیجان لبه تخت نشست و گفت:

 باورم نمی شه.-

 چی رو باورت نمی شه؟ این که هورش به نگار عالقه نداره یا این که واقعاً تو رو دوست داره؟-

 اخ الهه دارم از خوشحالی پر درمیارم.-

 بلند شد و جلوي اینه دستی به صورتش کشید و به سالن رفت. هورش با دیدن او بلند شد و گفت:الهام 

 به به سالم خانم.-

 الهام به زور جلوي خنده اش را گرفت و به اشپزخانه رفت. از مادر که در حال گرم کردن غذا بود پرسید:

 بذاي کی غذا گرم می کنین؟-

 مادر لبخندي زد و گفت:
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 دو تا عاشق دیوونه. براي-

 مامان!-

 خودتو لوس نکن و ظرف ساالد رو بذار رو میز... ظرفم براي دو نفر بذار.-

 احسان از درون سالن گفت:

 براي سه نفر.-

 هورش زیر لب گفت:

 مزاحم!-

 مادربا تعجب گفت:

 مگه تو شام نخوردي؟-

 از غصه این دو نفر نه!-

 هورش گفت:

 درغگوي بزرگ!-

 در بلند شد و شب بخیر گفت و به اتاق رفت. هورش بلند شد و کنار احسان نشست و گفت:پ

 ببین احسان این رسم رفاقت نیست تو کم کم داري براي من مشکل ساز می شی ها.-

من به تو چی کار دارم؟ خب گرسنمه، اینجام خونه مونه اینم مامانمه اونم خواهرمه. حاالم می خوام شام بخورم. -

 جايک

 این کار مشکل سازه؟

 باشه حرفی نیست خالصه بهت گفتم یه روز به هم برسیم اون وقت نوبت منه که اذیت کنم.-

 و بعد از یک آه بلند ادامه داد:

 تازه بعد از چند سال این دختره به ما روي خوش نشون داده.-

 مادر از اشپزخانه بیرون امد و گفت:

 گه می رم بخوابم.بچه ها غذا حاضره... من دی-

 هورش بلند شد و گفت:

 ببخشید خانم سعادت بی موقع مزاحم شدم.-

 صداي زنگ تلفن سکوتی پر دغدغه ایجاد کرد. احسان گوشی را برداشت. از تعارفاتش معلوم شد با خانم ابراهیمی

 صحبت می کند.

 هورش؟-

 هورش با اشاره گفت:

 من نیستم.-

 گفت: احسان کمی من و من کرد و

 از وقتی برگشتم دیگه ندیدمش، مگه نیومده خونه؟-

 نگران شدم خانم ابراهیمی می خواین برم دنبالش؟-

 ماشینش اینجاست؟ پس حتما همین دور و بره. ا-
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 می خواین من بیام برسونمشون؟-

 نه خواهش می کنم.-

 چشم چشم خداحافظ.-

 آرام گوشی را گذاشت و گفت:

کجا بودي؟ مادرت خیلی نگرانه، می گفت از غروب رفته بیرون هنوزم برنگشته، ماشینم برده بود  دیوونه تا حاال-

 ولی

 االن ماشین دم دره، اما خودش نیست، فکر کرده اومدي اینجا!

 ولی من که اینجا نیومدم!-

 منم همینو گفتم ولی مثل اینکه باور نکرد.-

 آخه شدي چوپان دروغ گو.-

 ستی با توئه.اینم عوارش دو-

 حاال چه کار داشت؟-

 می خواست بري دختر عموت رو برسونی.-

 پس کار آژانس چیه؟ همینه دیگه، مردمم باید یه جوري نون بخورن... آخ گفتم نون دوباره گرسنه ام شد اون تلفنو-

 بکش بیا شام بخوریم.

 مادر از دستشویی بیرون امد و گفت:

 حرفت شده؟ چی شده هورش جان؟ با مادرت-

حرفم نشده ولی می دونم این مامان من تازگیا با یه کسانی می گرده و نشست و برخاست می کنه که... نه نگم -

 بهتره.

 احسان و الهام می خندیدند اما مادر دوباره با کنجکاوي پرسید:

 با کیا می گرده تو رو از خونه فراري داده مادر؟-

 زد و لبش را به دندان گزید و گفت:هورش با یک دست پشت دست دیگرش 

 نه کار به اونجاها نکشیده که با میا میا بگرده ولی خب اگه بگم که با کی می گرده و چه نقشه هایی داره دلتون برام-

 کباب می خواد.

 نکنه داري بازي درمی آري؟-

 راست میگم... این مامانم داره بااین چه حرفیه! من؟ من و مسخره بازي؟ این دفعه رو به جون دختر عموم دارم -

 آدمایی رفت و آمد می کنه که من...

 که تو چی پسرم؟ خب حرفت رو بزن سبک بشی.-

 احسان دست او را گرفت و گفت:

 این اومده اینجا سنگین بشه مامان شما برو بخواب.-

 مادر با نگرانی گفت:

 ه!نه مادر بذار ببینم این بچه چشه! این طوري بغض کرد-

 با این حرف او هورش لب هایش را آویزان تر کرد و روي مبل نشست و سرش را میان دستهایش گرفت. احسان از
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 خنده غش کرده بود. خانم سعادت به او گفت:

 یعنی چی؟ دوستت انقدر ناراحته اون وقت تو می خندي؟-

 احسان بریده بریده گفت:

 ي می کنه، تو هنوز اینو نشناختی؟آخه مامان.... این... این داره فیلم باز-

 نه بچه ام بدجوري رنگش پریده بذار ببینم چشه.-

 سپس کنار هورش نشست و نوازشش کرد و پرسید:

 چیه عزیزم؟ چرا ناراحتی؟-

 هورش سرش را روي دامن او گذاشت و گفت:

 دلم گرفته مادر جون، دلم گرفته.-

 م و احسان با حیرت به هم نگاه کردند. احسان جلو رفت و گفت:ناگهان ثداي هق هقش در اتاق پیچید. الها

 ا ... ببین چه کلکیه ها! بلند شو غذا سزد شد.-

 الهام با نگرانی به او نگاه می کرد. مادر موهاي او را نوازش کرد و پرسید:

 چی شده پسرم؟ چرا انقدر ناراحتی؟-

 زیباي الهام دوخت و گفت: هورش سرش را بلند کرد و چشم هاي خیسش را به صورت

 باید زودتر کاري بکنیم.-

الهام و احسان با ناباوري به او خیره شدند. تا ان روز اشک و ناله او را ندیده بودند. اما ان شب با تمام وجود گریه 

 میکرد. احساان جلو رفت و گفت:

 خجالت بکش مرد گنده، آخه واسه چی گریه می کنی؟-

 اك کرد و گفت:هورش اشک هایش را پ

 جاي من نیستی تا ببینی چی می کشم.-

 آخه بگو چی شده!-

 هیچی، فقط دیگه طاقتم تموم شده، دیگه نمی دونم چطوري با این خانواده که جز پول چیز دیگه اي براشون مهم-

 ا دیگه تحملش رو ندارم.نیست کنار بیام! به این کارام نگاه نکنین، اینا فقط براي اینکه از فکر بیرون بیام ولی واقع

 مادر که گویا حرف هاي او را درك می کرد گفت:

 خب عزیزم زودتر ازدواج کن برو دنبال زندگی خودت.-

 هورش آهی کشید و گفت:

 مسئله همینه، آخه نمی شه.-

 یعنی چی؟ تو که درست تموم شده، الحمدا... کار و بارت هم خوبه، چرا نمی شه؟-

 ن با کسی ازدواج کنم که صاال بهش عالقه ندارم.آخه اونا می خوا-

 مادر نظري به صورت الهام انداخت و گفت:

 نمی دونم چی بگم، به هر حال پدر و مادرت هستن بدت رو که نمی خوان.-

 هورش وقتی رنگ پریده و نگاه نگران الهام را دید بلند شد و گفت:

 ن حرف هاست! شما برین بخوابین خانم سعادت.آخ دوباره گرسنه ام شد، اصال حاال چه وقت ای-
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 همه با تعجب به او نگاه کردند. اصال به روي خودش نمی آورد که همین چند دقیقه پیش گریه می کرد. در حالی که

 بشکن می زد به سوي آشپزخانه رفت و گفت:

 به به، به به چه بوي خوبی، به به، به به.-

 اما الهام با نگرانی سرش را پایین انداخت و به اشپزخانه رفت.احسان و مادر به هم لبخند زدند 

 4فصل 

وقتی وارد خانه شد از سکوت سنگین انجا متعجب شد. هیچ صدایی نمی آمد. گویا کسی در خانه نبود. از پله ها باال 

 می

. از کفش ها رفت که صداي گفتگویی را شنید. نگاهی به یک جفت کفش غریبه انداخت و فهمید مهمان دارند

 نتوانست

حدس بزند مهمان کیست. باالي پله ها که رسید چند لحظه ایستاد. صداي خانم ابراهیمی بدنش را لرزاند و نفسش را 

 به

 شماره انداخت.

 خالصه خانم سعادت بیایید و در حقش مادري کنین. اونو هم مثل پسر خودتون بدونین، شما که دلتون نمی خواد-

 رتون بدبخت بشه، اگه هورش نخواد با نگار ازدواج کنه آینده اش که تباه می شه هیچ برادري پدر وخداي نکرده پس

 عموش هم به هم می ریزه..

 ولی خانم ابراهیمی شما که نمی تونین به زور اونو مجبور کنید با کسی که بهش عالقه نداره ازدواج کنه!-

توي این دنیا فقط پول و ثروت و اعتباره که مهمه! این چیزهاست که  اینا همه اش حرفه، اي چیزها دیگه کهنه شده،-

 به

 آدما بها و ارزش می ده.

 سکوت برقرار شد. معلوم بود که مادر حرفی براي گفتن ندارد. الهام می دانست که او حرف هاي خانم ابراهیمی را

ت انها فهمید که او قصد رفتن دارد. با عجله از نپذیرفته است اما قادر به متقاعد کردن چنین ادمی نیست. از تعارفا

 پله ها

 باال رفت و توي راه پله پنهان شد. بعد از رفتن او مادر الهام را صدا زد و پرسید:

 براي چی قایم شدي؟-

 آخه مامان ازش می ترسم.-

 می ترسی؟!-

 همیدین من اومدم؟آره دست خودم نیست ولی جرات روبرو شدن با اونو ندارم... شما از کجا ف-

 از کفش هات... حاال بیا پایین که مهون داریم.-

 مهمون؟!-

 مادر در حالی که می خندید گفت:

 هورش اینجاست، توي اتاق تو قایم شده.-

 الهام با عججله به سالن رفت و در همان حال پرسید:

 حاال چرا تو اتاق من؟-
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 هورش از پشت در پرسید:

 رفت؟-

 اد:مادر جواب د

 آره بیا بیرون!-

 هورش از همان جا گفت:

 ولی اینجا هواش بهتره، اگه اجازه بدین من هیمن جا بمونم. اصال بیایین منو با این عوض کنید، اون که صاال به درد-

 هیچی نمی خوره، من حداقل یه کم می خندونمتون.

 الهام گفت:پس بهتر بود برین تو اتاق احسان نه تو اتاق من.

 ین صداي قشنگ کیه؟ا

 مادر با خنده گفت:خجالت بکش پسر!

 خب ببخشید اشتباه شد چه صداي بد و گوش خراشی.

 الهام در اتاق را باز کرد و گفت:خواهش میکنم بیا برو خونتون.میدونی اگه مادرت تو رو اینجا میدید چی میشد و چه

 فکرهایی میکرد؟میدونی ممکن بود چه حرفهایی بزنه؟

 به او نگاه کرد وقتی او ساکت شد گفت:سالم. هورش

 الهام نگاهی زیر چشمی به او انداخت و سالم کرد.

 حالت خوبه؟خسته نباشی!

 خوبم متشکرم.

 چیه؟باز چیکار کردم که انقدر ناراحتی؟

 هیچی ولی تو اول باید بري با خانواده ات کنار بیاي و قانعشون کنی بعد بیاي سراغ من.

 مدم سراغ تو؟مگه من او

 الهام با خشم به او نگاه کرد و گفت:دیگه داري عصبانیم میکنی.

هورش لبه تخت نشست و بعد از بیرون دادن یک نفس سنگین از سینه اش گفت:میدونم چی میگی ولی من هرکاري 

 که

 تونستم کردم اما موفق نشدم اونارو راضی کنم.

 یعنی در مورد منم باهاشون حرف زدي؟

مه که باهاشون حرف زدم وگرنه مامانم انقدر بخودش زحمت نمیداد که بخاطر پسرش بیاد اینجا یعنی تو معلو

 نفهمیدي

 قصد اون از اینکار چی بود؟

 حدس میزدم اما یقین نداشتم.

 حاال دیگه مطمئن باش تو باید خودتو براي مبارزه آماده کنی.

 مبارزه؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

4 8  

 

این روزگار با این افکار پوچ با این خودخواهی ها بجنگیم تا بتونیم در کنار هم  آره اینو جدي میگم من و تو باید با

زندگی کنیم من با کمک تو میتونم به هدفم برسم پس باید همراهیم کنی وقتی تو بمن امید بدي منم با عزمی جزم 

 تر و

 اطمینان بیشتر به تالشم ادامه میدم.

 ولی من چکار میتونم بکنم؟

و منم نترسون....همین حرفهایی که چند دقیقه پیش زدي!همینکه گفتی اگه مامانم منو اینجا میدید ممکن ناامید نشو 

 بود

 چه اتفاقی بیفته تو با ترس و تردیدت منم میترسونی.

 از چی؟

 از اینکه اونا با حرفاشون با نقشه هاشون مجبورت کن که عقب بکشی.

 کشیده درست نیست ناراحتش کنی.آخه اون مادرته بزرگت کرده برات زحمت 

 حاالچون مادرمه حق داره آینده ام رو تباه کنه؟

الهام بعد از چند لحظه تامل گفت:من بهت قولی نمیدم اما سعی خودمو میکنم.حاال لطفا برو بیرون تا لباسامو عوض 

 کنم.

روزهاي با تو بودن فکر میکنم یلداي  هورش بلند شد و در حالیکه از کنار او میگذشت گفت:از حاال به بعد بیشتر به

 من.

 الهام در حال بستن در اتاق گفت:ولی مثل اینکه من باید به سالحهاي جنگی فکر کنم.

یکهفته گذشت و در این مدت رفت و آمد هورش و مدت زمانیکه در آنجا میماند بیشتر شده بود .زیرا از جو بهم 

 ریخته

و نمیتوانست تحمل کند.با اینکه از اوضاع ناراضی و ناراحت بود اما هنوز هم  و حرفهاي مکرر مادرش خسته شده بود

 به

 شیطنتهایش ادامه میداد و سربسر دیگران میگذاشت.

آنروز سرد پاییزي هم هنگامیکه قدم بداخل خانه گذاشت .صداي او را شنید و وجودش گرم شد.بعد از یک سالم و 

 نگاه

 حسان پرسید:چه خبر؟پر مهر به سوي اتاقش رفت که ا

 با تعجب برگشت و پرسید:در مورد چی؟

 در مورد احوالت و اعصابت و...

 با نگرانی نظري بسوي او و مادر انداخت و پرسید:اتفاقی افتاده؟

 احسان کمی جابجا شد و گفت:قراره بیفته آخه قراره خانم ابراهیمی مادر این اقاي خرابکار با تو صحبت کنه.

 با من؟

رش بلند شد و بسوي او رفت و گفت:من در مورد تو باهاش حرف زدم و بهش گفتم یا تو یا هیچکس اونم هو

 خواسته

 که با خود تو حرف بزنه ولی الهام باید بمن قول بدي تحت هیچ شرایطی منو فراموش نکنی.
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 منظورتو نمیفهمم.

 باش.وقتی حرفاشو بشنوي میفهمی منظورم چیه فقط خواهش میکنم منطقی 

 مگه تو میدونی اون چی میخواد بگه؟

 نمیدونم اما میتونم حدس بزنم که ممکنه از هر حربه اي استفاده کنه فقط تو باید عاقل باشی.

 با دلشوره و اضطرابی که بی رحمانه بر دلش چنگ میزد به اتاق رفت و در را بست.بدنش بی حس شده بود و قدرت

ه بود.روي تخت دراز کشید و به فکر فرو رفت.نمیدانست چه خواهد شنید و انجام هر کاري از وجودش سلب شد

 چگونه

 باید برخورد کند .زیاد با خانم ابراهیمی برخورد نداشت و حاال حق داشت که بترسد.

سال پیش که به آن محله آمده بودند تا بحال جز بیرون از خانه و دید و بازدیدهاي عید دیگر او را ندیده  13از 

 د.سالبو

اول بود که احسان و هورش سرکالس باهم دوست شدند و این دوستی خیلی زود صمیمانه و عمیق شد طوریکه 

 هورش

مثل حاال بیشتر اوقات به آنجا می آمد و به خاطر اخالق شوخ و شادش مورد توجه و محبت مادر و پدر قرار میگرفت 

 و

 5به او نشان میداد و این موضوع را به دیگران هم میفهماند.  درست از همان زمان بطور غیر مستقیم عالقه اش را

 سال

پیش در شب تولدش که شب یلدا بود نام او را یلدا گذاشت و بیشتر اوقات هم او را بهمین نام صدا میکرد...با صداي 

 در

 بلند شد و روي تخت نشست و گفت:بفرمایید.

 رام و مهربان او نفس راحتی کشید .مادر کنار او نشست و پرسید:چرادر باز شد و مادر وارد اتاق شد با دیدن چهره آ

 رنگت پریده؟جاییت درد میکنه؟

 آهی کشید و گفت:نه مادرجون حالم خوبه جاییم درد نمیکنه فقط یه کم میترسم.

 از چی؟

 بپرسین از کی؟

 خیلی خب از کی؟

 خب معلومه دیگه از خانم ابراهیمی.

 چرا؟

 چون تاحاال باهاش حرف نزدم.نمیدونم شاید 

 مادر نگاهی عمیق به نیمرخ او انداخت و گفت:اگه واقعا هورش رو دوست داري نباید از هیچ چیز و هیچ کسی بترسی

 عشق واقعیتیه که نمیشه ازش فرار کرد.چون به مرور زمان چنان با تار و پود آدم در هم آمیخته میشه که حتی اگه

 ونو از قلبت ذهنت و روحت جدا کنی حاالم به خدا امیدوار باش و بدون هی چی صالحت باشهخودتم بخواي نمیتونی ا

 همون میشه.

 الهام برگشت و به چشمان مهربان مادر نگاه کرد و پرسید:شمام عشق بودید؟
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و پاتو مادر لبخندي زد و در حالیکه بلند میشد گفت:زود لباساتو عوض کن یه کمم بخودت برس که فکر نکنن دست 

 گم

 کردي ...ماشاهلل دخترم هم خوشگله هم خانمه چیزي کم و کسر نداره که بترسه.

 الهام صورت او را بوسید و گفت:قربون مامانم برم که جواب سوالمو نداد اما با حرفاش دلمو آروم کرد.

 عزیز دلم یه روز جواب سوالت رو میشنوي حاال برم که زنگ میزنن حتما الهه است.

 دم خانم ابراهیمی باشه.شای

 پس زود آماده شو.

 در حالیکه قلبش بشدت میتپید دستهایش را در هم گره کرده و چشمهایش را به گلهاي قالی دوخته بود که صداي او

 توجه اش را جلب کرد.

 ببخشید خانم سعادت اگه اشکالی نداشته باشه من میخوام با یلدا جون توي اتاق خودش صحبت کنم.

ر با تعجب به او نگاه کرد و او که زود معنی این نگاه را درك کرده بود گفت:معذرت میخوام از بس هورش گفته ماد

 یلدا

 منم ناخودآگاه این اسمو بزبان آوردم.الهام جان اگه ممکنه بریم تو یه اتاق دیگه.

 ته احسان را صدا زد و پرسید:چی شد؟با هم بلند شدند به اتاق الهام رفتند.هورش که در راه پله پنهان شده بود آهس

 احسان بعد از یک نظر عمیق بدر اتاق سرش را از در سالن بیرون آورد و آهسته گفت:رفتن تو اتاق.

 واسه چی تو اتاق؟

 نمیدونم مادرت گفت میخواد تنها با الهام حرف بزنه.

 هورش مشتی به نرده ها زد و گفت:آه...الهام چرا قبول کرد؟

 مادرت خواسته اونکه نمیتونست بگه نه. خب وقتی

 مادرتم باید میرفت.

 مثل اینکه تو حرف حساب سرت نمیشه اگه میخواست مامانم بفهمه که نمیرفتن تو اتاق.

 الهه بیرون آمد و گفت یواشتر صداتون میاد تو خونه.

 یه بالیی سر این خواهر مظلوم منسپس دوباره به سالن برگشت .احسان روي پله پایینی نشست و گفت:نکنه مامانت 

 بیاره!

 مگه مامانم خون آشامه که درباره اش اینطوري حرف میزنی!

 خون اشام نیست ولی دست کمی ام از اون نداره.

 اه...داري زیاده روي میکنی ها!

 خیلی خب!مادرت از اون خون آشام خوباست!

 رم نذار حوصله شوخی ندارم دلم بدجوري شور میزنه.هورش هم روي پله باالیی نشست و گفت:تو رو خدا سربس

 ا...دل تو هم بلده شور بزنه؟

 نه دل من فقط شیرین میزنه!تو هم وقت گیر آوردي ها!

 خوشم میاد سربسرت بذارم گفته بودم نوبت منم میشه.

 باشه احسان جان قبول ولی االن انتقام نگیر که حالم اصال خوش نیست.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

5 1  

 

 از االن بهتر نیست ا...بدو ...بدو باال مثل اینکه از اتاق اومدن بیرون.اتفاقا هیچوقتی 

هورش بلند و سریع رفت باال و پنهان شد.احسان هم به سالن برگشت و با خانم ابراهیمی خداحافظی کرد.بعد از 

 رفتن او

 هورش از پله ها پایین آمد و به سالن رفت و با نگرانی پرسید:الهام کو؟

 ل نشسته بودند و به نگاه میکردند و او با تشویش دوباره پرسید:میگم الهام کو؟همه روي مب

 احسان با اشاره به اتاق گفت:فکر کنم خون آشام تمام خونش رو مکیده.

هورش با قدمهایی نامطمئن و دلی پر هراس بسوي در بسته اتاق رفت و چند ضربه به آن زد اما جوابی نشنید.نظري 

 به

خت و دوباره در زد.باز هم صدایی نیامد.دستگیره را گرفت و چرخاند اما در قفل بود.با مشت دو ضربه به دیگران اندا

 در

 زد و گفت:الهام...الهام در را باز کن.

 الهام با هق هق از داخل اتاق گفت:برو هورش خواهش میکنم برو و تنهام بزار.

پرید و دستهایش به لرزش افتاد.بزور بغضش را فرو  هورش احساس کرد قلبش از حرکت ایستاده زنگ از رویش

 داد و

 پرسید:چرا در رو قفل کردي؟

 الهام فریاد زد:برو نمیخوام ببینمت.

الهام در رو باز کن باینبار جز صداي هق هق چیزي نشنید.احسان جلو رفت و گفت:بیا بشین خودش آروم میشه میاد 

 بیرون.اما او با بدنی

سان رفت و از آنجا روي تراس رفت و خواست در دیگر اتاق را باز کند که دید آنهم قفل لرزان به اتاق اح

 شده.سرش را

به شیشه چسباند و او را دید که خودش را روي تخت انداخته و گریه میکند.چند ضربه به شیشه زد او سرش را بلند 

 کرد

 خت انداخت هورش بار دیگر او را صدا زد و باو با چشمهاي سرخ و متورم نگاهش کرد اما دوباره خودش را روي ت

 خشم گفت:میگم در رو باز کن...یلدا...یلدا من دارم دیوونه میشم.

 الهام بلند شد و جلو آمد.از آنسوي شیشه نگاه ابریش را به نگاه مشوش و غم آلود او دوخت.دانه هاي اشک صورت

ماهنگ میکرد.تاب نیاورد و پرده را کشید.دوباره برگشت و زیبایش را خیس میکرد و تپشهاي قلب او را با اندوه ه

 روي

 تخت نشست و اشک ریخت.هورش فریاد زد:اگه در رو باز نکنی شیشه در رو میشکنم.

 احسان و مادر سعی داشتند او را آرام کنند.مادر گفت:بیا پسرم بیا بریم تو یه کم که بگذره خودش میاد بیرون.

عصبانیت به نفس نفس افتاده بود گفت:بهش گفته بودم...گفته بودم منطقی باشه اما...اما هورش در حالیکه از شدت 

 حاال

 داره گریه میکنه...این ...این یعنی شکست...من نمیتونم گریه اونو ببینم.

 احسان دست او را گرفت و گفت:االن حرف زدن با اون فایده نداره بیا...
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ود که او دستش را از میان دست او بیرون کشید و مشت کرد و به شیشه اما هنوز جمله اش را تمام نکرده ب

 کوبید.صداي

شکستن شیشه نگاه الهام را به آن سو کشید با وحشت بسوي در رفت و پرده را کنار زد و دست خون آلود او را 

 دید.از

د و دستش را بسوي کلید دیدن دست زخمی او دلش ریش شد.دستش را جلو برد تا دست او را بگیرد اما پشیمان ش

 برد

و در را باز کرد.احسان هم با احتیاط دست هورش را از میان شیشه شکسته بیرون کشید و با هم به اتاق رفتند.در 

 حالیکه

 او را روي تخت مینشاند به الهام گفت:خب زودتر در رو باز میکردي که اینجوري نشه.

 کرد و اشک ریخت.مادر در دیگر اتاق را باز کدر و الهه با یک سريالهام بدست او که بشدت خونریزي میکرد نگاه 

 لوازم آمد و به احسان گفت:کمک کن زخمشو ببندیم.من بگو چی شده؟...بعد...بعد اگه خواستی من میرم.

 هورش بی توجه بدستش به صورت الهام خیره شده بود و لبهایش را بهم میفشرد.الهام با نگرانی نگاهی به صورت او

 می

انداخت نگاهی به دستش.اما وقتی اشک از گوشه چشمان او سرازیر شد نگاهش به صورت غمگین او ثابت 

 شد.هورش با

 بغض گفت:چرا به حرفهاي من گوش نکردي؟

الهام سرش را تکان داد و صورتش را با دستهایش پوشاند.هورش فریاد زد:جوابمو بده اون بهت چی گفت:الهام از 

 اتاق

 وید و او دوباره فریاد زد:بخدا اگه نگی چی شده االن میرم و کاري رو که نباید بکنم میکنم.بیرون د

 بعد از باندپیچی دستش احسان گفت:بذار من باهاش حرف بزنم.

 هورش بی اعتنا به حرف او بلند شد و به سالن رفت.الهام صورتش را شسته و با چهره اي بیرنگ روي مبل نشسته

آرام بسوي او رفت.روبرویش نشست و به صورتش خیره شد .دو دقیقه گذشت و او همچنان با  بود.هورش آرام

 نگاهش

 در نگاه الهام بدنبال جواب سوالش میگشت اما الهام دوباره به گریه افتاد و گفت:خواهش میکنم برو هورش خواهش

 میکنم.

 تا نگی چی شده نمیرم.

 االن نمیتونم بگم ولی...ولی بعدا...

 بعدا چی؟بهم دروغ میگی؟

 نه!

 پس االن بگو!

 نمیتونم تو رو خدا اصرار نکن...من...من قسم خوردم.

 این مزخرفات چیه میگی؟قسم یعنی چی؟حرف بزن تا دوباره دیوونه نشدم.

 الهام پلکهایش را بلند کرد و با نگاهی عاجزانه پرسید:منو دوست داري؟
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 دارم. این چه حرفیه؟خب معلومه که دوستت

 پس تو رو بجون خودم قسم میدم که بهم فرصت بدي.

هورش ساکت شد و سرش را پایین انداخت.مادر با گوشه روسري اشکهایش را پاك کرد و به آشپزخانه رفت تا آب 

 قند

بیاورد.الهه هم بغض آلود و نگران به اتاقش رفت.احسان کنار هورش نشست و با اشاره به دستش پرسید:درد 

 ه؟نمیکن

 هورش آهی کشید و دستش را روي سینه اش گذاشت و گفت:درد اینجا از همه بیشتره.

 احسان به الهام نگاه کرد و بلندشد و آنها را تنها گذاشت.هورش پس از یک نفس سنگین و کشدار پرسید:نمیخواي

 حرف بزنی؟

 فت:چی باید بگم؟الهام لبهایش را که بطور محسوسی میلرزیدند از هم باز کرد و به سختی گ

 هورش خودش را جلوتر کشید و آهسته گفت:

 یلداي من، یلداي قشنگم به من نگاه کن.-

 الهام همان طور که سرش پایین بود گفت:

 خواهی می کنم برو بیشتر از این عذابم نده.-

 برم؟!-

 آره برو تا وقتی ام که نگفتم نیا.-

 ه... برم و برنگردم؟یعنی داري غیر مستقیم داري بهم می گی ک-

 منظورم این نبود، می خوام فرصت کافی براي فکر کردن داشته باشم.-

 من افکارتو به هم می ریزم؟-

 تو منو دچار تردید می کنی!-

 هورش با حالتی عصبی چند بار سرش را تکان داد و گفت:

 آره... آره من بهتره برم.-

 رفت به احسان که از آشپزخانه بیرون می آمد گفت:سپس بلند شد و در حالی که به سوي در می 

به من می گه برم چون باعث تردیدش می شم.. اون... اون خیلی راحت جوابم کرد... ولی عیبی نداره من اون باالیی -

 رو

 دارم.. درسته اینجا روي این زمین خاکی هیچ کس رو ندارم اما اونی که اون باالست تنهام نمی ذاره.

 وي الهام برگشت و در حالی که انگشتش را در هوا تکان می داد گفت:بعد بع س

 فقط تا پنج روز صبر می کنم اون موقع حتی اگه تو هم نخواي من میام.-

 الهام گریه کنان بلند شد و به اتاقش دوید. او هم با بغض به مادر و احسان نگاه کرد و با بی حالی بیرون رفت. از در

 بلند کرد. به پنجره اتاق او نگاه کرد و زیر لب گفت:خارج شد و سرش را 

 بی تو هرگز!-

از خیابان گذشت و به سوي خانه رفت. دستش را روي زنگ گذاشت اما به یاد آورد کلید دارد. کلید را از جیبش 

 درآورد
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 ه به دیگران به سويو در حالی که دستش به شدت می لرزید در را باز کرد و به خانه رفت. وارد سالن شد و بی توج

 اتاقش می رفت که خانم ابراهیمی گفت:

 علیک سالم.-

با چشمهاي خونرنگش چنان با خشم به او نگاه کرد که او از ترس یک قدم به عقب رفت. تا به حال او را اینگونه 

 ندیده

 رفت. هومن هم نگاهبود. هانیه با دیدن او در ان وضع فریاد کوتاهی کشید و از ترس دستش را جلوي دهانش گ

 متعجبش را به او دوخت. او با رخوت به اتاقش رفت و در را بست. هانیه بلند شد و از مادارش پرسید:

 هورش چش شده مامان؟ گریه کرده بود؟-

 مادر دستش را روي سینه اش گذاشت و گفت:

 یه روز باید این اتفاق می افتاد.-

 هکدوم اتفاق؟ مگه شما می دونین چی شد-

هتوز چند دقیقه نگذشته بود که هورش ساك به دست از اتاق بیرون امد و به سوي در سالن می رفت که مادر با 

 عجله

 بلند شد و جلوي در ایستاد و دست هایش را از هم باز کرد و پرسید:

 کجا؟-

گ پریده او دوخت و هورش بار دیگر نگاه پر کینه اش را که شعله هاي خشم در ان زبانه می کشید به صورت رن

 گفت:

 برو کنار.-

 نمی رم، تا نگی کجا می ري نمی رم، اون دختره بهت چی گفت؟-

 هورش با خشم دندان هایش را روي هم فشرد و گفت:

 خواهش می کنم احترام خودتو نگه دار.-

 تو داري منو به یه هوص بچگانه می فروشی؟-

 خواهش می کنم برو کنار.-

 کشی با من که یه عمر زحمتتو کشیدم این طوري رفتار می کنی؟تو خجالت نمی -

 حاال می خواین بهاي عمرتونو با بدبختی من بپردازین؟ شما خود خواهید مادر، شما فقط بر حسب غریزه مادري منو-

ها به بزرگ کردید درست مثل یه گربه یا هر حیوون دیگه اي! شما با این رفتارتون باعث شدید من به تمام محبت 

 تمام

 خوبی هاي دنیا و به تمام اون چیزهایی که تا امروز در مورد مادر شنیده بودم شک کنم.

 آره بگو یه دفعه بیا بزن تو دهنم تا جبران زحماتم رو کرده باشی.-

 هورش با خشم دستش را که باند پیچی شده بود مشت کرد و مادر ادامه داد:

 از اینجا نرفته باشی. آره بزن، بزن که حداقل دست خالی-

هورش نفس عمیقی کشید و مشتش را محکم به چارچوب در کوبید طوري که دوباره از زیر بانداژ دستش خون 

 بیرون
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 زد. صداي هق هق گریه هانیه بلند شد. هومن جلو آمد و پرسید:

 چه کار می کنی؟ دستت چی شده؟-

 د مجبور شد کنار برود اما هومن بازوي او را گرفت و پرسید:خانم ابراهیمی وقتی خشم او را غیر قابل کنترل دی

 کجا می ري؟-

هورش لب پایینش را به دندان گزید طوري که یک لحظه رنگ لبش به سفیدي زد و دوباره خون زیر ان جمع شد. 

 بعد

 بریده بریده گفت:

 می رم... می رم تا این چند روز رو بگذرونم.-

 پس برمی گردي!-

 ر یلدا برمی گردم!به خاط-

سپس سرش را پایین انداخت و بیرون رفت. خانم ابراهیمی همان جا روي زمین نشست و زیر گریه زد. هومن 

 کنارش

 نشست و سعی کرد او را آرام کند.

**** 

 ش راالهام بعد از مرور درسهایش که حتی یک کلمه از آنها را هم نتوانسته بود یاد بگیرد کتاب هایش را بست و سر

 روي میز گذاشت و به فکر فرو رفت. الهه پرسید:

 به هورش فکر می کنی؟-

 سرش را بلند کرد و پرسید:

 تو اگر جاي من بودي چه کار می کردي؟-

 من که نمی دونم خانم ابراهیمی به تو چی گفته که بتونم کمکت کنم.-

 اون دلش نمی خواد من عروسش بشم.-

 خواي زن هورش بشی و با اون زندگی کنی.توبه این فکر کن که می -

 نمی شه یعنی حاال دیگه نمی شه.-

 نمی خواي بگی بهت چی گفت؟-

 الهام با یک نفس عمیق بغضش را در دل جا داد و بلند شد و کنار پنجره رفت. پرده را کنار زد و چشم هایش را به

 اسمان دوخت و زمزمه کرد:

 با سرنوشت نمی شه جنگید!-

 بلند شد و کنار او ایستاد. دستش را روي شانه او گذاشت و گفتک الهه

چرا انقدر خودت رو عذاب می دي؟ اگه مسئله اي آزارت می ده به من بگو شاید بتونم کمکت کنم. درسته که من -

 از

 م رد میونتو کوچیکترم اما تفاوت سنی تا حاال باعث غریبگی و دوري ما از هم نشده و همیشه مشکالتمون رو با ه

 گذاشتیم، این دفعه هم بیا و به من اعتماد کن.

 به خاطر همین پرسیدم اگه جاي من بودي چه کار می کردي؟-
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 باشه بهت میگم اما امیدوارم جدي بگیري، من اگه جاي تو بودم تو این مورد به حرف دلم گوش می کردم.-

 اگه دلم خطا رفت و پشیمون شد چی؟-

 ی کنه.عشق واقعی خطا نم-

 الهام آهی کشید و گفت:

 اي کاش می شد!-

 الهام با تعجب به او نگاه کرد و پرسید:

 منظورت چیه؟-

 الهام سرش را تکان داد و ارام گفت:

 هیچی!-

او در این مدت به هورش به نگاهش به صدایش به حرف هایش به حدي عادت کرده بود که این پنج روز به اندازه 

 پنج

 ب برایش سخت گذشت. می دانست منظور او از تعیین این مدت چه بود. پنج روز بعد دقیق! سالگردسال پر عذا

 تولدش بود و اطمینان داشت مثل سالهاي گذشته از هورش هدیه اي غیر قابل تصور دریافت خواهد کرد اما برخالف

 سالهاي قبل هیچ شور و شوقی در وجودش حس نمی کرد.

 ؛ حاال فهمیدم که چرا اون روزهاي یلدا رو بیرون از خونه می گذرونه، می ره تا به یاد عشق ازنوشین با خود فکر کرد

 دست رفته اش جشن تولد بگیره! با این اتفاق و پیامدهاي ان بقیه افراد خانواده هم به حدي ذهنشان درگیر بود و به

 بودند و به بازگشت هورش با نگرانی فکر می بازگشت هورش با نگرانی فکر می کردند که تولد او را فراموش کرده

 کردند . فقط احسان بود که غروب با یک بغل شیرینی و تنقالت وارد شد و با صداي بلند گفت:

 یکی بیاد اینارو از دست من بگیره.-

 الهه با شادي به سوي او رفت و کمکش کرد. مادر پرسید:

 مگه مهمون داریم؟-

 ي میز گذاشت و گفت:احسان جعبه شیرینی را رو

 نخیر مادر عزیزم مهمون نداریم.-

 پس اینا چیه؟-

 خب میوه و شیرینی و کمی آجیل!-

 براي چی؟ من فکر کردم مهمون داریم.-

 مگه خودمون دل نداریم مادرجون!-

 آخه این همه.-

 الهه هندوانه را به سوي مادر دراز کرد و گفت:

 و یاد چی می اندازه؟این هندوانه توي این فصل شما ر-

 مادر آهی کشید و گفت:

 یاد پدرت!-

 شلیک خنده بچه ها الهام را از اتاق بیرون کشید. احسان در حالی که از ته دل می خندید گفت:
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 مامان، بابا دیگه انقدرم چاق و قلنبه نیست!-

 یاد اون افتادم. منم منظورم این نبود می خواستم بگم چون بابات خیلی هندوانه دوست داره من-

 خب این که نشد حاال سعی کنید یاد یه چیز دیگه بیفتید.-

 یاد چی؟ من نمی فهمم تو از چی حرف می زنی!-

 الهه به الهام نگاه کرد و پرسید:

 تو هم نفهمیدي؟-

 الهام به زور لبخندي زد و نشست و گفت:

 امشب بلندترین شب ساله!-

 بود خندید و گفت: مادر که تازه موضوع رو فهمیده

 خب اینو از اول می گفتین.-

 احسان گفت:

 بله مامان جان امشب شب یلداست.-

 با این حرف او و با شنیدن نام یلدا همه به الهام نگاه کردند. او سعی کرد خودش را نبازد اما بغض گلویش را فشرد و

 پنهان کرد تا کسی غم درونش را نبیند. مادر آهاشک به چشمانش آورد. سرش را پایین انداخت و نگاه منتظرش را 

 بلندي کشید و گفت:

 سالهاي پش شب هاي یلدامون صفاي دیگري داشت.-

 صداي زنگ نگاه ها را د رهم امیخت. در هر نگاه فقط یکیقین به چشم می خورد و ان امدن او بود. همانی که بی شک

 ا برداشت:همه منتظرش بودند. احسان از جا پرید و ایفون ر

 کیه؟-

- .... 

 بفرما.-

 همه به او خیره شدند و او با شادي بی حدي برگشت و با صدایی که از فرط هیجان می لرزید گفت:

 خودشه!-

الهه و مادر لبخند زدن اما الهام بلند شد و به اتاقش رفت. نمی دانست بعد از این چند روز چگونه با او روبرو شود 

 چگونه

قول داده بود انجام دهد؟ اصال آیا قادر به انجامش بود؟ ایا می تواسنت دروغ بگوید و دل عاشق و مهربان  کاري را که

 او

را بشکند؟ طول و عرض اتاق را چند بار طی کرد و با تشویش به در نظر انداخت. دلش می خواست بگریزد اما به 

 کجا؟

 می درخشید پس کجا می تواسنت برود؟ مگر می شود از اینهر جا می رفت یاد و او خاطرات زیبایش در ذهن الهام 

عشق بگذرد؟ عشقی که با ذره ذره وجودش در هم امیخته بود و لحظه لحظه اش در سلول هاي خاکستري مغزش 

 حک

 شده بود! دست هاي لرزانش را به هم مالید و نفس هاي پر التهابش را با حرص از سینه بیرون داد. با خودش با
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 با قسمی که خورده بود و قولی که داده بود در حال جنگ و جدال بود! چه باید می کرد؟ چه باید می گفت؟ احساسش

چگونه باید به او، او که تکه اي از قلبش بود می فهماند همه چیز تمام شده! کف دستهایش را روي گونه هایش 

 گذاشت.

 جلوي اینه ایستاد و به تصویر رنگ پریده و لرزانش صورتش داغ داغ بود و دست هایش مثل دو تکه یخ، سرد سرد!

 خیره شد و از تصویر داخل اینه پرسید:

 چی بگم؟ امروز بگم؟ نه امروز و امشب نمی تونم! خیلی زوده... باید کم کم شروع کنم ولی از حاال نه از امشب نه!-

 امشبم باید....

کرد. دستگیره چرخید و سایه او میان جاده نوري که چراغ ضربه اي به در خورد وحشت زده برگشت و به د رنگاه 

 هاي

 سالن درون اتاق ساخته بود پیدا شد. سایه اي که چون خودش خواستنی بود و دستی که ارام روي دیوار کشیده شد و

 ت:چراغ را روشن کرد. با لب هایی لرزان و نگاهی مشتاق به او خیره شد. اب دهانش را فرو داد و با خودش گف

 چقدر دوستش دارم! چقدر دلم براش تنگ شده بود و چقدر محتاج وجودش هستم اما...-

و این اما سرآغازي بود براي یک نبرد، نبردي که پیش از دیگران خودش را می سوزاند و خاکستر می کرد. وقتی در 

 را

بود که وقتی به اتاقش می آمد در  بست و سالم کرد با صدایی مرتعش جوابش را داد و روي صندلی نشست. اولین بار

 را

 پشت سرش می بست. اگر در شرایط دیگري بود معترض می شد اما در ان لحظه در آن شب یلداي بلند دلش این

 تنهایی سکرآور را می طلبید. هورش با لبخند جلو امد و با اشاره به تخت پرسید:

 اجازه هست؟-

 با عجله از روي صندلی بلند شد و گفت:

 ببخشید بفرمایین اینجا!-

 اما من دوست دارم روي تخت تو بنشینم.-

با شنیدن این جمله محبت امیز و پرمعناي او بار دیگر بدنش بی حس شد و نشست. اما نگاهش از نگاه او جدا نمی 

 شد.

 د. نفس عمیقی کشید ونگاهی کامالً سبز، سبز مثل یک رویاي بی دغدغه و پر ارامش اما او باید از این رویا دل می کن

 سرش را پایین انداخت. هورش دستهایش را درهم گره رد و خودش را کمی جلو کشید و پرسید:

 خوبی؟-

 سرش را بلند کرد باید در جوابش حرفی می زد اما با نگاهی پرسشگر و معترض نگاهش کرد:

 3چطوري می تونم خوب باشم؟-

 محو شد و جاي خود را به کلمات سپرد: با نگاه پر غم او لبخند از لب هاي هورش

 دلم برات تنگ شده بود و بعد بغض، بغض سنگین و خفقان آور! باید می گفت که او هم دلتنگ شده بود و براي-

 دیدنش لحظه شماري می کرد اما نه! او قول داده بود.

 هورش پرسید:
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 می دونی امشب چه شبیه؟-

 شب...-

 قشنگ ترین شب ساله، شبی که براي من حتی از شب عید هم قشنگ تره شبی پر رمز ونه! بذار خودم بگم! امشب -

 راز و زیبا که خواب رو از چشماي ادم می گیره. مثل یلداي من، یلداي منم با اون چشمهاي قشنگش با اون نگاهش

 می زنم؟ آره من... خواب رو از من گرفته و به جاش عشق رو تو سینه ام نشونده، حاال فهمیدي چرا یلدا صدات

 با لحنی پرتمنا گفت:

 خواهش می کنم...-

 موجی از خشم در چشمانش دوید و گفت:

چرا؟ چرا نمی ذاري بگم؟... این حرفا اینجا تو سینه ام چند ساله که جمع شده اگه نگم، اگه نذاري بگم خفه می -

 شم...

 می فهمی چی می گم؟

 و عاشق حاکم شد. ضربه اي به در خورد و الهه در را باز کرد و گفت: بار دیگر سکوت و نوازش دو نگاه گرم

 بچه ها بیاید تو سالن بابا اومد.-

 هر دو بلند شدند و به سالن رفتند. شاخه هاي گل مریم میز را پر کرده بود الهام اهسته زیر گوشش گفت:

 فکر کنم تمام گلهاي گل فروشی رو خریده!-

انها الهام از فرصت استفاده کرد و به دستشویی رفت. چند مشت آب سرد به صورتش پاشید  با ورود پدر و تعارفات

 و با

 تلقین بسیار لبخندي گوشه لبش نشاند و برگشت.

همه با ورود او دست زدند و تولدش را تبریک گفتند. نگاهش روي کیک و شمع هاي روشن ثابت ماند. الهه بلند شد 

 و

 گرفت و گفت: به سوي او امد. دستش را

 بیا بشین شمع ها رو فوت کن..-

 جلو رفت و پشت میز روي زمین زانو زد و بدون نگاه به انهایی که دوستشان داشتند با بغض شمع ها را فوت کرد.

 احسان چندبار سوت زد و هورش گفت:بسه دیگه این سوته یا آژیر آمبوالنس!

 وت بزن ببینم!ببین داري حسودي میکنی!اگه راست میگی خودت س

 من دیگه بزرگ شدم!

 الهه گفت:بسه دیگه دعوا نکنین خیلی خب هر دوتون هم بزرگ شدین و هم قشنگ سوت میزنین.

 هورش به اخسان گفت:خجالت بکش کاري میکنی که این یه الف بچه امر و نهیمون کنه.

 منکه چیزي نگفتم تو شروع کردي!

 ست اول از پدر شروع میکنیم.دوباره الهه گفت:حاال نوبت هدیه ها

 پدر لبخندي زد و از زیر مبل بسته اي را در آورد و گفت:بیا دخترم بیا یه بوس به بابا بده و هدیه ات رو بگیر.

الهام با لبخندي بلند شو و بسوي پدر رفت.بعدها فهمید تمام هدایایی را که آنشب از افراد خانواده گرفت الهه 

 بتنهایی
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 د.نوبت به هورش که رسید از جیبش بسته کوچکی در آورد و روي میز گذاشت.همه سکوت کردهتهیه کرده بو

بودند.اینکار او تازگی نداشت اما اینبار وضع فرق میکرد حتی خنده ها همچون گذشته نبود و در هر حرف و هر 

 خنده

.الهه به الهام گفت:بازش کن نوعی نگرانی حس میشد که همه آنرا درك میکردند اما بروي خودشان نمی آوردند

 دیگه!

 الهام بعد از تشکر از هورش بسته را برداشت و باز کرد.یک انگشتر الماس زیبا کهب رق نگینهایش چشم را خیره

 میکرد.مادر گفت:بیا دستت کنم عزیزم.

 باشه دخترم چقدرالهام کنار او نشست و دستش را جلو برد .مادر انگشتر را در انگشت او فرو کرد و گفت:مبارك 

 بدستت میاد.

همه فهمیدند که چرا هورش آن انگشتر را خریده و چرا مادر آنرا در انگشتی که جاي حلقه ازدواج بود انداخت اما 

 باز

 هم همه با سکوتی اجباري لبها را بستند.مادر و الهه براي بریدن کیک به اشپزخانه رفتند.پدرهم براي عوض کردن

 ق رفت.بار دیگر نگاه آندو در هم آمیخت.احسان نظري به آنها انداخت و در حالیکه بلند میشدلباسهایش به اتا

 گفت:منم برم دنبال نخود سیاه.

هورش با تجسس در نگاه زیباي او بدنبال روزنه امید میگشت و الهام با حسی دوگانه بدنبال حقیقت!میدانست که 

 بدون

ون اکسیژن براي نفس کشیدن احتیاج دارد.نگاهی به انگشتر انداخت و با او نمیتواند زندگی کند و به وجودش چ

 خودش

 گفت:نباید ببازم نباید عشق رو دست کم بگیرم من نمیتونم به خودم دروغ بگم من دوستش دارم...صداي زنگ تلفن

 رشته افکارش را پاره کرد.

 فت:با تو کار دارن!احسان بعد از مکالمه اي کوتاه با تعجب به الهام نگاه کرد و گ

 بلند شد وبسوي او رفت در حال گرفتن گوشی پرسید:کیه؟

 خودشو معرفی نکرد!

 الهام با تردید گفت:الو!

 سالم الهام جان.

 سالم ببخشید شما؟

 ابراهیمی هستم!

 رنگش پرید و دستش لرزید.آب دهانش را بزور فرو داد و گفت:بفرمایین!امري بود؟

ه با من صحبت میکنی دوما زنگ زدم بگم که من میدونم هورش اونجاست پس قولت یادت نره من اوال کسی نفهمه ک

 بتو اطمینان کردم!

 نمیدانست چه بگوید .از زیر چشمی نظري به هورش که مشغول صحبت با احسان بود اما نگاهش را به او دوخته بود

 انداخت:الو گوشی دستته؟

 ب...بله...بفرمایین!
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 اونزوز تو اتاق چه قولی بمن دادي خواهش میکنم کاري کن که زودتر قائله تموم بشه! یادت باشه

 من سعی خودمو میکنم.

 پس خداحافظ.

 خداحافظ.

 مادر پرسید:کی بود؟

 با دستپاچگی گفت:یکی از دوستانم بود زنگ زد تولدم رو تبریک بگه!

 5فصل 

 و در دفتري که دلتنگی هایش را ثبت میکرد چنین نوشت: عطر گلهاي مریم را با تمام وجود به مشام کشید

زندگیم یک معماي مبهم و پیچیده شده که با هر طلوع و هر غروب مرا بیشتر به کام خویش میکشد و دم به دم 

 دست

 بر گلویم میگذارد و بی رحمانه آنرا میفشارد.لحظه اي حزین آن تمام قصه ها را از یادم برده و غصه در وجودم

نشانده.قصه شادي و شور قصه خنده و مهر قصه ساحل و موج همه و همه را از ذهن خسته ام پاك کرده و کلماتی 

 چون

 بیم غم و قهر و نیست شدن را برام مکرر بازگو میکنند.من نمیخواهم ناسروده باقی بمانم پس باز هم به تالشم ادامه

رسم حتی اگر سالها دریک کوره راه پرهراس در دل تاریک میدهم تا شاید با معجزه عشق به طلوع روشن امید ب

 شب

بمانم و چون ره گم کرده اي افسرده در کنار دیوارهاي خراب آباد زانوي غم در بغل گیرم اما نمیگذارم چشمانم 

 بسته

 شوند و مدام به آن روزنه نور که بر قلبم میتابد خیره میشوم تا او را ببینم.

انگشتش چرخاند و بعد از بوسه اي غمانگیز آنرا در آورد و داخل جعبه گذاشت و با بغضی که  انگشتر را چند بار در

 به

 گریه مبدل شده بود آنرا داخل کشو گذاشت.

با کمک مادر کارهاي خانه را انجام داد و به حمام رفت.داخل حمام بود که مادر ضربه اي بدر زد و گفت:من میرم 

 خونه

 کاري نداري؟کبري خانم سفره داره 

 نه مامان جان برو موقع دعا منم فراموش نکن.

وقتی از حمام بیرون آمد موهایش را خشک کرد و به سالن رفت.تلویزیون را روشن کرد و نشست که صداي زنگ 

 خانه

 بلند شد .از جا برخاست و به سوي آیفون رفت.

 بله!

 سالم سینام!

 د اون دیگه براي چی اومده؟با اضطراب دکمه را فشرد و از خودش پرسی

 ضربه اي بدر خود و او وارد شد.الهام با ابروهاي گره کرده نگاهش کرد اما او با لبخندي گرم گفت:سالم الهام خانم.
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 سالم پسرخاله حالتون خوبه؟

 متشکرم ...شما چطورین؟

 خوبم!

 کسیخونه نیست؟

 نه!بفرمایین.

آشپزخانه رفت و به بهانه اماده کردن چاي خود را سرگرم کرد.صداي سینا  سینا بسوي مبلها رفت و نشست.الهام به

 او را

 ترساند.برگشت و او را جلوي در آشپزخانه دید.

 زحمت نکش من باید زودتر برم فقط اومدم تا تولدت رو تبریک بگم و هدیه ات رو بدم.

 الهام به بسته کادوپیچ شده در دست او نگاه کرد و گفت:متشکرم.

 هنوزم نمیخواي تصمیمت رو عوض کنی؟

 خواهش میکنم شروع نکنید منکه اوندفعه حرفامو زدم.

 درسته اما من قانع نشدم.

ببینید آقا سینا شما بعنوان یه فامیل واقعا براي من قابل احترامید اما...اما من همیشه شما رو مثل احسان دوست 

 داشتم.

 میکردم. مثل اینکه زود اومدم و باید بازم صبر

 شما بی جهت انتظار میکشید چون جواب من همونیه که قبال گفتم پس به فکر زندگی خودتون باشید.

 زندگی من فقط با بودن تو رنگ میگره حاالم میرم اما دوباره برمیگردم.

 فت پسرهبسته را روي میز گذاشت و بدون خداحافظی با چهره اي درهم رفت.الهام با عصبانیت پشت میز نشست و گ

 دیوونه!

 سپس با خشم بسته را روي زمین پرت کرد و فریاد زد متنفرم از تو از خودم از عشق...از هی چی عشقه متنفرم.

 به تلفن شب پیش خانم ابراهیمی فکر میکرد از حرفهاي او فهمیده بود که هورش این چند روز را خانه خودشان

 اي سرد کجا میمانده؟اگر به خانه اقوامش میرفت حتما مادرش باخبرنبوده.پس در این مدت کجا بوده؟در این شبه

 میشد!با نگرانی سعی کرد دوستان صمیمی او و احسان را بیاد آورد.

 هنگام ظهر در فرصتی مناسب از غیبت دیگران استفاده کرد و از او پرسید:هورش میاد شرکت؟

 آره چطور مگه؟

 این چند روز غیبت نداشته؟

 شده؟نه!چیزي 

 نه!همینطوري پرسیدم.

 احسان در حالیکه در جیبهاي کاپشنش دنبال چیزي میگشت گفت:راستی میدونی این هفته عروسی سامانه؟

 ا...مبارکه!

 ما هم به این عروسی دعوت شدیم اینم کارت.
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تا شده اي را الهام کارت را گرفت و نگاه کرد اما در خیال خود بدنبال جواب سوالش میگشت که احسان کاغذ 

 بسویش

 دراز کرد و گفت:این یادداشت رو هورش داده.

 چی هست؟

 اجازه خوندنش رو نداشتم.

 کاغذ را گرفت و کارت را به او داد.احسان هم به آشپزخانه رفت تا آنرا به دیگران نشان بدهد الهام کاغذ را باز کرد

 تم.توي میدون پارك سر خیابون منتظرت هس 4نوشته بود:ساعت 

 هورش

کاغذ را دوباره تا کرد و به اتاقش رفت.هیچگاه نمیتوانست یادگاریهاي او حتی یک تکه کاغذ کوچک را دور بریزد 

 .این

 یادداشت را هم کنار بقیه یادگاري ها و هدایاي او داخل یک جعبه چوبی گذاشت و نشست تا فکر کند وقتی رفت با

 چگونه روبرو شوم.

 مهاي جستجو گرش میسوزاند.باد در میان شاخه هاي عریان درختان میپیچید و زوزهسوز سرد زمستان چش

میکشید.پارك خالی و پر هراس بود اما هراسش بیشتر از حرفهایی بود که تصمیم داشت بزند.به میدا پارك رسید او 

 را

جا نبود.به ساعتش نگاه ندید.با ترس دستهایش را درون جیبهایش فرو کرد و به اطراف نگاه کرد.اما هیچکس آن

 کرد

دقیقه از وقت مقرر گذشته بود پس چرا او هنوز نیامده بود!آرام آرام بسوي نیمکتی رفت و روي آن نشست و  13

 بار

 دیگر راههاي منتهی به میدان را نگاه کرد و دوباره مایوس شد.نگاهش را به حوضهاي بزرگ وسط میدان دوخت که

 هاي خاموش که موجب دلگیري میشدند.با دیدن آنجا تصویر سالهاي پیش جلويخالی و خشک بودند و فواره 

چشمانش زنده شد.فواره هاي خروشان که سعی داشتند خود را به ستاره هاي آسمان برسانند و صداي شر شر آبها 

 که از

و پایین حوض باالیی داخل حوض پایینی میریختند.صداي پرنده ها که در میان شاخ و برگ درختان باال 

 میپریدند.صداي

بچه ها که دنبال یک توپ پالستیکی با هیجان میدویدند و میخندیند و صداي مهربان او که آرام آرام شعري را زیر 

 لب

 زمزمه میکرد:

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

 کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

همیشگی شده بود.آهی کشید و چشمانش را بست اما هر چه باز هم بغض در گلویش نشست.بغضی که وجودش 

 سعی

 کرد نتوانست ادامه شعر را بیاد آورد اما تصویر آن دو چشم رنگی در ذهنش تصویري جاودانی ترسیم نمود و عطر
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گلهاي مریم مشامش را پر کرد.گلی که همیشه و در هر دیدار از او میگرفت.با حس عطر گلها چشمهایش را گشود 

 و

 گلبرگهاي سفید چند شاخه گل را دید.فکر کرد هنوز در عالم خیال است که صداي نرم او را در گوشهایش طنین

 انداخت و قلبش را لرزاند:سالم یلداي قشنگم.

گلها را گرفت و به چهره دوست داشتنی او خیره شد.لبخندي زیبا بر لبهاي او نقش بست.بزور بغضش را فرو داد و 

 سالم

 کرد.

 الم خانم خوبی؟س

 ممنون...تو تو چطوري؟

 منم...هی میگذرونم.

کنار او روي نیمکت نشست و آهی کشید و ادامه داد:توي این مدت خیلی فکر کردم میدونی الهام ما هیچ راهی 

 نداریم

 جز اینکه زودتر ازدواج کنیم من...من میخوام بیام خواستگاري.

 :نه!الهام با وحشت به او نگاه کرد و گفت

 با تعجب پرسید:چرا؟

غافلگیر شده بود!نمیدانست چه بگوید!حتی فکرش را هم نکرده بود خواستگاري!آنهم در این شرایط و با وجود قولی 

 که

 او به مادرش داده بود.

 هورش دوباره پرسید:چرانه!حرف بزن!

 آخه زوده!

 فعال عقد میکنیم تا آخر سال تحصیلی هم صبر میکنیم.بهانه نیار!امسال دیگه دیپلمت رو میگیی منم عجله اي ندارم 

 الهام ساقه گلها را در دست فشرد و گفت:منم توي این مدت خیلی فکر کردم...

 نتوانست ادامه بدهد.حس کرد در حال سقوط است.صداي او را شنید:خب!به چه نتیجه اي رسیدي؟

 دیدم...دیدم ما هیچ وجه اشتراکی نداریم.

 ی محکم و پر خشم گفت:بقیه اش.هورش با لحن

 با عجر و التماس به او نگاه کرد.آرزو میکرد نگاهش را بخواند و کمکش کند اما با دیدن شعله فروزان نگاه او فهمید

 خودش باید ادامه دهد.با سعی بسیار گفت:من واقعا متاسفم.

 محکمترین رشته وصل من و توئه این یعنی چی؟متاسفی که وجه اشتراکی نداریم؟پس عشق و عالقه چی میشه؟عشق

 حرفاي مسخره چیه که میزنی؟

 از جا بلند شد و گلها را روي نیمکت گذاشت و پرسید:کدوم عشق و عالقه؟من کی به شما ابراز عالقه کردم؟

سکوت برقرار شد سکوتی پر درد که جز صداي نفسهایشان صداي دیگر آنرا نمیشکست.الهام میخواست بحث را 

 تمام
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کند و برود اما دلش نمی آمد او را با این وضع تنها بگذارد.بعد از چند لحظه که به اندازه یک قرن گذشت او با لحنی 

 پر

 درد گفت:اما من همیشه طور دیگه اي فکر میکردم.

تازه بعد از یک نفس عمیق که الهام حس کرد قلبش را به اتش کشید ادامه داد:نمیدونم چی شده اما امیدوارم عشق 

 اي

جاي عشق منو نگرفته باشه چون عشق کهنه ش قشنگه و آدمو مست میکنه.عشق هر چی کهنه تر و ریشه دار تر 

 باشه

براي آدم باارزشتره...حاال چرا یلداي من میخواد این عشقو از سینه اش بیرون کنه یه معماست که با جوابش قلب من 

 از

یه همچین حرفی رو از تو نداشتم اما صبر می کنم ولی بدون که همیشه و در  حرکت باز میمونه...باشه با اینکه انتظار

 هر

 شرایطی تو از همه دنیا برام عزیزتري، هر وقتم برگردي برام فرقی نداره چون همیشه دوستت دارم.

. به الهام طاقت شنیدن جرف هاي محبت آمیز او را نداشت. زیرا می ترسید خودش را ببازد و حرف دلش را بزند

 همین

 دلیل با بغض گفت:

 خداحافظ.-

 هورش سکوت کرد و سرش را پایین انداخت و گفت:

 جواب خداحافظی تو نمی دم یلداي عزیزم.-

الهام با سینه پر درد برگشت و به سوي در پارك به راه افتاد. احساس می کرد از همه دنیا متنفر است. چه لحظات 

 تلخی

 کشنده بر یک دو راهی می مانی. دو راهی که نمی دانی هر کدام از انها به کجا ختم میاست لحظاتی که با تردیدي 

شوند. یکی از راه ها منتهی به عشق بود و مهر و صفا، اما دیگران مانع همیشگی بودن ان می شدند. و راه دیگر به 

 سوي

دم می گذراند اما به هر حال دلی که از آینده اي مبهم و پیش بینی نشده می رفت که معلوم نبود چه کسانی در ان ق

 عشق

زخم بخورد هیچگاه درمان نمی شود مگر اینکه همان عشق مرحمش شود. هورش گل ها را از روي نیمکت برداشت 

 و با

 اشک چشمانش انها را تز کرد و زمزمه کرد:

 تیري که زدي بر دلم از غمزه خطا رفت تا باز چه اندیشه کند راي صوابت

 ه فریاد که کردم نشنیدي پیداست نگارا که بلند است جنایتهر نال

 الهام وارد خانه شد و در حالی که نفس نفس می زد از پله ها باال رفت گویا هیچ کس خانه نبود. به سوي اتاقش رفت.

 الهه با دیدن چهره بی رنگ او و لب هاي لرزانش با اضطراب پرسید:

 چی شده؟-
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 و حلقه کرد و نالید:دست هایش را دور گردن ا

 همه چی تموم شد الهه، همه اون رویاها دیگه تموم شد.-

 الهه هم به گریه افتاد و او را نوازش کرد. الهام با هق هق گفت:

خیلی دوستش دارم اما... اما من مجبور بودم این طوري تمومش کنم... آخ الهه خیلی سخته که آدم به اجبار از -

 عشقش،

ره... اي کاش می مردم و چشماشو اون طوري پر از غم نمی دیدم... اي کاش می تونستم بگم چی از احساسش بگذ

 شده

اما نشد... من... من این زندگی رو نمی خوام... آخ الهه انگار قلبم داره از جا کنده می شه... نمی دونم حاال اون در 

 مورد

 ن....من چی فکر می کنه؟... الهه من... من دارم دق می کنم م

 نتوانست جنله اش را به پایان برساند و از هوش رفت.

وقتی چشمهایش را گشود خودش را روي تخت دید. الهه نگران باالي سرش نشسته بود و گریه می کرد. با دیدن 

 چشم

 هاي باز او اشک هایش را پاك کرد و گفت:

 خدا رو شکر... داشتم از ترس می مردم.-

 مامان نیومده؟-

 نه!-

 احسان چی؟ اونم نیومده؟-

 نه! بلند شو این اب قند رو بخور.-

 با کمک او نیم خیز شد و اب قند رت به زور سر کشید . نگاه ماتم زده اش را به صورت او دوخت و گفت:

 در این مورد به کسی حرفی نزن.-

ه مردد او فهمید حرفی براي گفتن الهه سرش را به عالمت تایید حرف او خم کرد و خیره نگاهش کرد. الهام از نگا

 دارد،

 پرسید:

 چیزي شده؟-

 الهه با تردید گفت:

 هورش زنگ زد، داره میاد اینجا.-

بار دیگر چشمانش سیاهی رفت . سرش را روي بالش گذاشت. پلک هایش را روي هم فشرد و در حالی که سرش 

 به

 شدت درد می کرد گفت:

 دیگه طاقت ندارم.-

 دم توجیهش کنم اما نشد.من سعی کر-

 با بغض ضگفت:
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 اگه اومد در رو براش باز نکن به خدا دیگه طاقت ندارم.-

 اما نمی شه، اون می دونه ما خونه ایم.-

با صداي زنگ دستپاچه شدند. الهه بلند شد تا از اتاق بیرون برود که الهام دستش را گرفت. گاهه برگشت و به 

 صورت

 الهام با عجز گفت: بی رنگ او نگاه کرد.

 برام دعا کن!-

از شنیدن جمله التماس آمیز و نگاه پر درد او بغض کرد از اتاق بیرون رفت و بعد از جواب دادن به ایفون در را باز 

 کرد.

الهام به زور روي تخت نشست. قلبش به شدت می تپید که حس می کرد االن از سینه اش بیرون می زند. طولی 

 نکشید

ه اي به در خورد و قامت او نمایان شد. الهام سرش را پایین انداخت و دست هایش را در هم گره کرد. او که ضرب

 جلو

آمد و کنار تخت زانو زد. الهام دلش می خواست واقعیت را به او بگوید و بعد با یک جمله محبت آمیز او ارام شود اما 

 نتوانست و به انگشتانش نگاه کرد

 دست هایش گذاشت و با صدایی لرزان گفت:او گل ها را روي 

یلداي من شاید بتونه با زبونش دروغ بگه اما با نگاهش نه! به هر حال صبر می کنم تا روزي که این لب ها براي -

 گفتن

حقیقت باز بشن اما امیدوارم اون روز زیاد دور نباشه... من سر حرفم هستم یا پدر و مادرم رو راضی می کنم و با اونا 

 میام

 یا این که خودم امشب براي خواستگاري میام.

 الهام ملتمسانه گفت:

 این کار رو نکن، خواهش می کنم.-

 آخه چرا؟-

 خواهش می کنم هورش، این کار رو نکن... خودت گفتی صبر می کنی پس صبر کن!-

 هورش با نفس عمیقی بلند شد و گفت:

که در قلب توئه صبر می کنم اما در مورد خواستگاري ه! چون اگه این  در مورد حرفی که تو دلمه و در مورد رازي-

 کار

 رو نکنم اونا نگار رو به زور برام نامزد می کنن.

 با شنیدن نام نگار دچار ضعف شد. سرش را میان دست هایش گرفت و با کالفگی گفت:

 نمی دونم! نمی دونم!-

 هورش روي تخت نشست و پرسید:

 فبزن! آخه چی تو رو ناراحت کرده؟ چه مسئله اي پیش اومده که آزارت می ده اما نمی خواي بهچی شده؟ خب حر-

 من بگی؟ ببینم... نکنه مادرم حرفی زده؟ هان؟
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اشک از چشمان الهام سرازیر شد. نگاه پر تمنایش را به چشمان او دوخت. هورش آرام آرام به او نزدکی شد. 

 دستش را

 لهام به خود لرزید و گفت:پشت گردن او گذاشت. ا

 خواهش می کنم به من دست نزن.-

اما هورش اعتنایی نکرد و سر او را به سوي خودش چرخاند. صورتش را به صورت او نزدیک کرد و چشم هایش 

 خیس

 و غم انگیز بودند با این حال زمزمه کرد:

نن... یلداي قشنگم یه سوال دارم فقط یه اي کاش کور می شدم و اشک هاي تو رو نمی دیدم که دلمو اتیش می ز-

 کلمه

 جوابمو بده!

 الهام خیره در نگاه او اشک می ریخت در حالی که در جنگل چشمان او گم شده بود. او نجوا کرد:

 دوستم داري؟-

 زاند ودل عاشق او با ابرهاي جنگل که در حال باریدن بود پیوند خورده بود. هرم نفس هاي داغ او صورتش را می سو

 نگاهش قلبش را به اسارت می کشید. به آرامی لب هایش را از هم گشود و زمزمه کرد:

 دارم غرق می شم.-

 لب هایش می لرزیدند و قطره هاي اشک از روي آنها سر می خورد و روي دامنش می چکید. هورش با لحنی پر درد

 پرسید:

 چرا ازارم میدي؟ می خواي با من بازي کنی؟-

 م عاجزانه نالید:الها

 دلم نمیاد این کار رو باهات بکنم.-

پس حرف بزن. علت مخالفتت رو بگو تا قانع بشم. به خدا اگه برام دلیلی قانع کننده نیاري دست بردار نیستم و به -

 زور

 وادارت می کنم با من ازدواج کنی.

 او را رها کرد و از روي تخت بلند شد و گفت:

 امشب منتظرم باش.-

 و رفت. الهام گل ها را برداشت و روي سینه گذاشت و آرام زمزمه کرد:

 اي کاش می تونستم مرز بین عشق و جنون رو بفهمم، عشق یعنی پاکی یعنی زاللی قلب و روح اما جنون یعنی از همه

ها به تو ختم  چیز و همه کس گذشتن و من نمی دونم با انتخاب تو به سوي عشق می رم یا جنون! هر دوي این راه

 می

شن اما من تاب دیدن قهر و کینه دیگران رو ندارم پس باید برگردم و عشق رو در حصار تنگ سینه زندانی کنم تا 

 مبادا

 با جنون هم اغوش بشه و نابودم کنه.

 روي صدایش بلند و بلندتر شد. روي زمین زانو زد و با صداي بلند گریه کرد. اشک هایش چون قطرات درشت باران
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فرش اتاق می ریختند ومیان گل ها گم می شدند. صداي هق هقش در فضاي اتاق پیچیده بود که نوازش دستی را 

 روي

 موهایش حس کرد. سر بلند کرد والهه را با صورتی اشک الود دید. خودش را در آغوش او رها کرد و گفت:

 باورم نمی شه الهه، باورم نمی شه دارم دیوونه می شم.-

 هه با مهربانی گفت:ال

 گریه نکن الهام جان آخه با گریه که کاري درست نمی شه.-

آخه دلم می سوزه، چرا باید سرنوشتم انقدر تلخ باشه که مجبور بشم اشک اونو ببینم، تو نمی دونی گریه یه مرد -

 چقدر

 تلخه.

 به خدا امیدوار باش، انقدر گریه نکن، چرا خودتو عذاب می دي؟-

 همان طور که زانو زده بود با انشگت به میزش اشاره کرد و گفت:الهام 

 تمام یادگاري هاش توي اون کشوئه، همه رو بردار و ببر یه جایی که دیگه نبینمشون.-

 الهه با تعجب پرسید:

 چرا؟-

 نمی خوام با دیدن اونا وسوسه بشم.-

 را بست و در همان حال گفت سپس بلند شد و خودش را روي تخت انداخت و چشم هاي خسته اش

 دعا کن دیگه چشمامو باز نکنم.-

 الهه دست او را فشرد و گفت:

 دعا می کنم خدا مهر تو به دل خانم ابراهیمی بندازه.-

 در حالی که چشم هایش بسته بود لبخند تلخی زد و گفت:

 امیدوارم دعات مستجاب بشه.-

 زمزمه کرد: الهه بلند شد و بیرون رفت. الهام با خودش

 اي کاش همه براي یه بارم که شده عاشق می شدن تا وقتی با یه ادم عاشق روبرو می شدن بتونن درکش کنن تا این-

 عشق عا به جدایی ختم نشن... نمی دونم توي این جنگ و ستیز برنده ام یا بازنده اما آرزو می کنم بدون اون زنده

 نمونم.

ار گوناگون خودش را با کتاب هایش مشغول کرده بود که مادر از درون سالن هنگام غروب براي فرار از افک

 صدایش

زد. بلند شد و در حالی که سرش به دوران افتاده بود از اتاق بیرون رفت و روي مبل کنار احسان نشست. نظري به 

 چهره

 و نگاه کرد و پرسید:احسان، الهه و مادر اندناخت. همه ناراحت و عصبی به نظر می رسیدند. مادر به ا

 امروز هورش اومده بود اینجا؟-

 با شنیدن نام او غم بردلش نشست و سرش را پایین انداخت و گفت:

 بله.-
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 باالخره تکلیف چیه مادر؟ می خواي با اون چی کار می کنی؟-

 منظورتون چیه؟-

 منظورم اینه که دوستش داري یا نه؟-

 دانست چه جوابی یدهد. احسان سکوت را شکست و گفت: با بهت به صورت او نگاه کرد. نمی

 ببین الهام جان اگه هورش رو دوست داري خب به خواستگاریش جواب مثبت بده و تمومش کن اگه هم دوست-

 نداري جوابش کن.

 الهام با تردید پرسید:

 اتفاقی افتاده؟-

 مادر آهی کشید و گفت:

 نم معتمدي همین همسایه دست چپی گفت، تو رو خدا با این پسر اقايامروز رفته بودم نون بخرم، سر صف خا-

 ابراهیمی صحبت کنید برگرده خونه شون مادرش خیلی نگرانه، گناه داره بنده خدا، پرسیدم: چرا من با اون صحبت

وش کنم؟ گفت: خب خانم پسره بیست و چهار ساعته خونه شماست حتما به شماها دلبستگی داره، پس حرفتونم گ

 می

کنه. گفتم: من خبر نداشتم اون خونه شون نمی ره، که یه دفعه دیدم جوري نگام کرد یعنی دروغ می گی، توهمین 

 موقع

خانم رضایی گفت: آره اتفاقاً االنم که من داشتم می اومدم پسره رو دم در خونه شما دیدم. چند ا شاخه گلم دستش 

 بود!

تم ولی چند روز پیشم که رفته بودم از این سوپري سر کوچه ماست بخرم از خجالت ساکت شدم . دیگه هیچی نگف

 دیدم،

خانم ابراهیمی با هیمن خانم معتمدي یه گوشه ایستاده و حرف می زنه ولی با دیدن من ساکت شد. طوري نگام 

 کردن

 که از همون موقع به شک افتادم. احسان با عصبانیت گفت:

 عجب آدمیه این خانم ابراهیمی!-

 الهه گفت:

 من نمی دونستم همسایه هامون انقدر فضولن و رفت و آمد هامونو زیر نظر دارن!-

 الهام که از شرم سرخ شده بود با من و من گفت:

 هورش امشب می خواد بیاد خواستگاري.-

 همه با تعجب به او نگاه کردند و او ادامه داد:

 ایی!البته نمی دونم با پدر و مادرش میاد یا تنه-

 مادر گفت:

 بعید می دونم پدرت قبول کنه.-

 الهه پرسید:

 چرا؟-
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پدرتم از این حرفایی که از این ور و اون ور شنیده ناراحته ولی به رو نمیاره، خیلی براش ناراحتم، یه عمر با -

 آبروداري

 زندگی کرده حاال این زن از خدا بی خبر داره با آبروش بازي می نه.

 دست هایش را زیر بغلش زد و گفت: الهه با حرص

 فقط به خاطر پول!-

 مادر با تعجب پرسید:

 پول؟-

آره، اونا می خوان هورش با دختر عموي پولدارش ازدواج کنه تا همه ثروت اونارو صاحب بشن و گرنه دلشون به -

 حال

 پسرشون نسوخته.

 مادر رو کرد به احسان و پرسید:

 االه راست می گه؟-

 با حرکت سر حرف او را تایید کرد. مادر نظري به چهره رنگ پریده الهام انداخت و گفت: احسان

 اگه اینجوریه همون بهتر که قبول نکنی و گرنه بعد از ازدواجم راحتت نمی ذارن.-

 احسان معترضانه گفت:

نه مهم خود هورشه که هم الهام مامان! با این حرفات اونو نترسون، اون که نمی خوادب ا خانواده ابراهیمی زندگی ک-

 رو دوست داره هم پسر خوبیه و می تونه مستقل زندگی کنه

 الهام بلند شد و گفت:

 اما من با هورش ازدواج نمی کنم.-

بعد تند و سریع به اتاق رفت و در را بست. حاال دیگر در تصمیمش مصمم تر شده بود. به خاطر آبروي خانواده که 

 زیر

 د باید از عشق و احساسش می گذشت.سوال رفته بو

شب همه در سالن نشسته بودند و به ظاهر تلویزیون تماشا می کردند اما د درون نگران آمدن او بودند. او که خود 

 نمی

 خواست آمدنش بیهوده و بی ثمر است. او که با هزاران امید دستش را روي زنگ گذاشت و فشرد. همه به هم نگاه

ند لحظه احسان بلند شد و در را باز کرد. الهام می خواست برود که پدرش دستش را گرفت و کردند. بعد از چ

 گفتک

 همین جا بمون.-

 با ناراحتی گفت:

 آخه....-

 پدر با تحکم گفت:

 همین که گفتم، امشب باید همه حرفا زده بشه، تصمیم گیرنده تویی.-

 یم بگیرین.نه! خواهش می کنم به عهده من نذارین، شما تصم-
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 یعنی من براي اینده تو تصمیم بگیرم؟-

 آره مثل خیلی پدرها که این کار رو می کنن.-

 اما من این کار رو نمی کنم.-

 بسیار خوب جواب من منفیه ولی دلم نمی خواد اینو بهش بگید یعنی یه طوري دلیل بیارید که قانع بشه.-

 براي همیشه؟-

 ه نگران مادر دوخت که او به کمکش آمد و گفت:سکوت کرد و نگاهش را به چهر

 فعال یه بهونه بیارید تا بعد.-

بعد از ورود او و تعارف و احوالپرسی دست گلی زیباي که فاقد گل مریم بود را بسوي الهام دراز کرد.او گلها را 

 گرفت و

خواستگاري یا گل سر قرار و گل  با صدایی لرزان تشکر کرد.و به اشپزخانه رفت.الهه گلها را گرفت و پرسید:گل

 دیدار

 فرق داره؟

 حتما براي اون اون اینطوره!میدونستم پدر و مادرش راضی نمیشن.

 حاال چرا انقدر رنگت پریده؟

 چایی؟مسخره اس ...چایی بردن براي اوناییکه بار اول همدیگرو میبینن.

 این یه رسمه.

 براي اونایی که امیدي هم دارن!

 اي؟ هیجان زده

 وقتی امیدي به وصال نیست هیجان معنی نداره در واقع نگرانم .نمیدونم پدر بهش چی میگه میترسم ناراحت بشه.

 اگه انقدر نگرانشی پس چرا به پدر گفتی جوابت منفیه؟

 چون مجبورم...خواهش میکنم با سواالت کالفه ام نکن به اندازه کافی ذهنم مغشوش است تودیگه بدترش نکن.

ن قصد آزار تو را ندارم فقط بذار یه چیزي بهت بگم آدم ترسو هیچوقت به هدفش نمیرسه تو چرا انقدر م

 ناامیدي؟اگه

 هدف براي انسان مهم باشه باید تمام تالشش رو بکنه.

من قولی دادم که مجبورم بخاطرش از هدفم بگذرم.در ضمن عشق تمام هدف من نیست بلکه من حس میکنم با 

 بدست

 دن اي عشق راحترتر و بهتر میتونم به اهدافم برسم.آور

 پس...

 خواهش میکنم الهه!

الهه با چهره اي درهم سینی چاي را برداشت و به سالن رفت.الهام کنار در آشپزخانه ایستاده بود و به تصویر او که 

 در

 رد و آرزو میکرد یکبار فقط یکبارآینه سالن منعکس شده بود خیره شد.از تماشاي چهره جذاب و مردانه او لذت میب
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دیگر راحت و بیدغدغه کنارش بنشیند و صدایش را بشنود اما این آرزو محال بنظر میرسید و باید فقط در حد یک 

 ارزو

باقی میماند.چشمهاي خوشرنگش را که میچرخاند تپش قلبش شدیدتر میشد و زنگ صداي آرامش بغضی نابسامان 

 در

ین هنگام پدر صدایش زد.حس کرد زانوهایش تحمل وزنش را ندارند.بشدت میلرزیدند و گلویش مینشاند در هم

 بزور

 جلو میرفتند به هر ترتیبی بود رفت و کنار مادر نشست.سرش را پایین انداخت تا او متوجه احوالش نشود .صداي

ام خانم رو خواستگاري هورش توجه اش را جلب کرد:آقاي سعادت...من...من امشب مزاحم شدم براي اینکه اله

 کنم.

بدنش سست شد و به صورت شرمسار او نگاه کرد.باور کردنی نبود اما غمی سنگین در چهره همیشه شاد او 

 خودنمایی

 میکرد.پدر حالتی متعجب به چهره اش بخشید و پرسید:میشه یکبار دیگه جمله تون رو تکرار کنید؟

 جسارت ندارم اما اومدم خواستگاري دخترتون!او با سري سرازیر و صدایی مرتعش گفت:قصد 

مادر به الهام نگاه کرد و الهام به پدر پدر سرفه اي کرد و کمی جابجا شد.او هورش را به اندازه احسان دوست داشت 

 و

 حاال جواب کردن او برایش بسیار مشکل بود اما چاره اي هم نداشت.باالخره بر احساسش چیره شد و پرسید:پس

 تون؟ خانواده

 من بدون اجازه اونها اومدم.

 پس خانواده تون به این امر راضی نیستن!

 نه!

 چرا!

اونها بدون اینکه خواسته هاي منو در نظر بگیرن شخص دیگه اي رو برام انتخاب کردن بهمین دلیلم مخالفت 

 lمیکنن.اما من...من به دختر شما عالقه دارم.

به اتاق بروند.الهام بلند شد و بعد از یک نظر دیگر به صورت مردد و نگران او همراه مادر به الهام و الهه اشاره کرد 

 الهه

 به اتاق رفت اما در را نبستند تا صداي آنها را بشنوند.

 پدر گفت:شما کار درستی انجام نمیدین آقا هورش!

ی با او صحبت میکرد.هورش همیشه او را هورش جان پسرم یا به شوخی پدرسوخته صدا میکرد اما شب خیلی رسم

 که

این مسئله را حس کرده بود گفت:متاسفانه هر چی سعی کردم و دلیل آوردم فایده اي نداشت اونها فقط حرف 

 خودشون

 رو میزنن.

 خب اونها بزرگتر شما هستن و حتما صالحتون رو بهتر میدونن.
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 حتما منو الیق دخترتون نمیدونین که این حرفهارو میزنید.

ال اینطور نیست من هیچ عیب و ایرادي در شما نمیبینم اما مسئله اینه که تا وقتی خانواده تون راضی نباشن من اص

 نمیتونم

 با این وصلت موافقت کنم.

 اما این بی انصافیه اونها اصال منو درك نمیکنن.

 پس بهتره شما هم عجله نکنین بازم صبر کنید شاید نظرشون عوض بشه!

 بهمین دلیلم میخوام اونها رو در برابر عمل انجام شده قرار بدم!عوض نمیشه!

 نه!

 پدر چنان قاطعانه نه گفت که چشمهاي متعجب او در نگاه نگران احسان دوخته شد و سپس معترضانه از پدر

 پرسید:آخه چرا؟

 به همون دلیل که گفتم یا با خانواده تون بیایید یا فعال صبر کنید.

 من قول بدید که تا اونموقع الهام رو شوهر ندید.پس شما باید ب

 من هیچ قولی بشما نمیدم چون نمیتونم بجاي دخترم تصمیم بگیرم.

 پس نظر خودش رو بپرسید اگه اونم موفق بود بمن قول بدید تا خیالم راحت بشه.

ید و به سالن رفت و بار دیگر وقتی پدر دوباره الهام را صدا زد نفسش به شماره افتاده بود.بزور یک نفس عمیق کش

 کنار

 بقیه نشست.پدر با نگاهی خیره پرسید:حرفاي ما رو شنیدي؟

 با سر جواب مثبت داد.

 نظرت چیه؟چه جوابی داري بدي؟

 در گردابی وحشت زا دست و پا میزد .تمام وجودش در محبت و عشق او خالصه میشد اما با حرفهایی که از مادرش

که به خانم ابراهیمی داده بود از آینده میترسید چون یقین داشت اگر کار را یکسره نکند حیثیت  شنیده بود که قولی

 و

 ابروي خانواده در معرض نابوي قرار میدهد.آنقدر سکوتش طوالنی شد که پدر با لحنی محکم که بیشتر براي مخفی

 کردن بغض خودش بود پرسید:چی شده؟میخواي فکر کنی؟

ه عالمت منفی تکان داد.هورش که تحملش را از دست داده بود گفت:خواهش میکنم حرف بزن با بغض سرش را ب

 این

 سکوتت چه معنی داره؟

 الهام بلند شد و بعد از فرو دادن آب دهانش گفت:من...من نمیخوام ازدواج کنم.

 هورش هم بلند شد و روبروي او ایستاد و با ناراحتی پرسید:چرا؟

 ون...چون بشما عالقه ندارم.نگاهش کرد و گفت:چ

 هورش با ناباوري گفت:داري دروغ میگی!

 الهام در حالیکه بلند بلند نفس میکشید گفت:من نه حاال و نه هیچوقت دیگه نمیتونم با تو ازدواج کنم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

7 5  

 

و چون نمیتوانست جلوي ریزش اشکهایش را بگیرد دوان دوان به اتاق رفت و در را از پشت قفل کرد.صداي 

 یادهايفر

 اودلش را پاره پاره میکرد.

 دروغگوي نینرنگ باز تو...آدم دروغگو و حیله گري هستی که اصال قلب نداره...من...من هیچوقت نمیبخشمت...تو

 غرورم رو شکستی...تو....

 الهام دستهایش را روي گوشهایش گذاشت و فشرد تا صداي او نشنود.روي زمین نشسته بود و بدر تکیه داده

بود.همانطور که دستهایش روي گوشهایش بود سرش را روي زانو گذاشت و از ته دل گریه کرد.گریه اي که نوید 

 غم و

 تاریکی دل را میداد.گریه اي از سر ناچاري و تسلیم به اجبار و اکراه!صداي گریه اش دل همه را بدردآورد اما هورش

 رفته بود و صداي ضجه هایش را نمیشنید.

اامید و دلشکسته روي تخت دراز کشیده بود که مادر وارد اتاق شد و لبه تخت نشست.دست سردش را آخر شب ن

 در

 میان دستهاي گرم مهربانش گرفت و گفت:دختر عزیزم ازدواج مسئله مهمیه که سرنوست انسان رو تعیین میکنه در

بگیري چون ممکنه بعدا به مشکل بر  کنار عشق و عالقه باید منطق و عقل هم باشه.نباید از روي احساس تصمیم

 بخوري

 ببین دختر قشنگم اگه به هورش عالقه داري خوب تا اوضاع درست بشه صبر کن چون اون واقعا پسر خوبیه و من

 مطمئنم خوشبختت میکنه حاال اگه مسئله اي هست یا اون ایرادي داره که ما بی خبریم خودت تصمیم بگیر.

 چشمهایی که از هر نگاهش هزاران غم و غصه میبارید به او نگاه کرد.مادر با لبخندي زیباالهام با لبهاي خاموش و 

 موهایش را نوازش کرد و پرسید:نمیخواي با مامان حرف بزنی؟نمیخواي بگی که چرا علیرغم عالقه اي که به او داري

 جواب منفی دادي؟

 شعله ورتر میساخت زیرا نمیتوانست حقایق را حرفهاي مهربان مادر حس همدردي داشت اما آنش وجود او را

بگوید.اشکهایی که حاال دیگر به آنها عادت کرده بود از گوشه چشمهایش سرازیر شد.مادر اشکهایش را پاك کرد و 

 خم

شد و گونه اش را بوسید و گفت:گریه نکن عزیزم هورش آنقدر دوستت داره که حتی با وجود مخالفت پدر و 

 مادرش به

 گاري تو اومد اون خودش خوب میدونه مخالفت تو بی دلیل نیست بهمین دلیلم از تو دلگیر نمیشه چون عشقخواست

 جایی براي کینه تو دلش باقی نمیذاره.

حرفهاي مادر او را تسکین داد و کمی آرامتر شد.او حاضر بود سالها غم دوري را تحمل کند اما بداند هورش از او 

 دلگیر

 وستش دارد.نیست و هنوزم د

صبح با تنی خسته و بی رمق از رختخواب بلند شد.پس از شستن دست و صورتش لباس پوشید و وسایلش را 

 برداشت تا

 به مدرسه برود.الهه هم در حال آماده شدن بود و پرسید:مگه صبحونه نمیخوري؟
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 با صدایی گرفته جواب داد:میل ندارم.

 .آرام سالم کرد او با مهربانی جوابش را داد و پرسید:حالت خوبه عزیزم؟مادر از اتاق بیرون آمد و کنارش نشست

 نگاهش را به روبرو دوخت و گفت:بله خوبم.

 پس چرا صبحونه نمیخوري؟

 میل ندارم.

گوش گن دخترم ما نمیتونیم یعنی قادر نیستیم با سرنوشت بجنگین پس باید با اون کنار بیایم تا کمتر عذاب 

 بکشیم.تو

مه چیز را بخدا بسپار و اگه واقعا هورش را دوست داري و میدونی مرد زندگیه صبر کن ممکنه بعدا خیلی هم ه

 اتفاقها

 بیفته و وضع روبراه بشه و نظر خانواده اش هم عوض بشه.

 الهام آهی کشید و سرش را روي سینه پر مهر او گذاشت و گفت:حرفاي شما دلم رو آروم میکنه.

 و گفت:من نمیتونم ناراحتی شما رو ببینم حاال بلند شو بیا صبحونه بخور تا خیالم راحت بشه. مادر نوازشش کرد

 بخاطر اون بلند شد و به آشپزخانه رفت اما دیدن گلهایی که هورش شب پیش آورده بود بغض در گلویش

 ذشته فکر میکرد که الهه بانشست.همراه الهه از خانه خارج شد در راه هر دو ساکت بودند الهام به اتفاقات شب گ

 هیجان گفت:هورش!

 با تعجب به او نگاه کرد و او با اشاره ي به آنسوي خیابان گفت:خودشه!

 با دلهره برگشت و به آنجا نگاه کرد.او را دید که درون ماشین نشسته بود و آرام آرام حرکت میکرد .دست الهه را

 گرفت و گفت:من میترسم.

 بود گفت:ترس نداره!او هم رنگش پریده 

 نکنه اومده از ما انتقام بگیره؟

 بهش نگاه نکن بیا زودتر از اینجا بریم.

 بر سرعت قدمهایشان افزودند.بدن هر دو به ارتعاش در آمده بود و نفسهایشان سنگینی میکرد.الهام در حالیکه با

فعه با صداي ترمز ماشین جلو پایشان هر اضطراب و هیجان دست الهه را میفشرد تند تند قدم برمیداشت که یک د

 دو

ایستادند.کسانی هم که از آنجا رد میشدند به آنسو نگاه کردند.در میان آنها خانم معتمدي و شوهرش نیز بودند.آنها 

 نیز

 ایستادند هورش با چشمهایی سرخ و متورم پیاده شد در حالیکه نگاه بیتابش را به صورت رنگ پریده الهام دوخته

 د.الهه با نگرانی گفت:واي خداي من انگار خیلی عصبانیه!بو

الهام همانطور که سرش را پایین انداخته بود از خدا خواست که کمکش کند اشکها بر پشت پلکهایش میکوبیدند تا 

 روي

او گونه هاي تبدارش جاري شوند و سوز دلش را به نمایش بگذارند و به او بگویند که نهایت آرزویش است و بی 

 چون
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پرستویی شکسته بال انتظار دست شفا بخش عشق را میکشد.با عطر دل انگیزي که در مشامش پیچید پلکهایش را 

 بلند

 کرد و گلبرگهاي سفید گل مریم را جلوي صورتش دید.وقتی چشمهاي اشک آلود و مملو از عشق او را در آنسوي

ستاده و آرزو کرد اي کاش در همان لحظه زمان متوقف گلبرگهاي لطیف گلها دید حس کرد در بهشتی جاودانه ای

 میشد

 و میتوانست با او در عالمی عاشقانه سفر کند اما با صداي غمگین او بلور خیالش از هم پاشید:

نمیدونم چه رازیه که داره تو رو از من جدا میکنه اما من اومدم تا معذرت بخوام منو ببخش که عصبانی شدم و سرت 

 داد

یلدا من...من هیچوقت فراموشت نمیکنم و تا هر وقت الزم باشه منتظرت میمونم چون عشق جاودانه تر از  کشیدم

 یک

 رازه.

 اشکها باالخره راهی پیدا کردند و سرازیر شدند .چشمه اشکهایشان فوران کرد و سیلی امواج بر صورتهایشان جاري

م و امید موج میزد.اشکهایی که پاکترین و زاللترین ساخته بود.اشکی که در آن عشق و جدایی مهر و دوري غ

 احساسات

 پاك وجود را گواهی میدادند و از اعماق وجود پر درد دو عاشق سرچشمه میگرفتند اما درمانی برایشان وجود

 در نداشت.همان اشکهایی که همیشه جاري هستند اما دردي را درمان نیستند.الهام با دستی لرزان گلها را گرفت و او

 حالیکه لبش را بدندان میگزید بدون خداحافظی برگشت و بسوي ماشینش رفت.در ماشین را باز کرد اما قبل از سوار

 شدن برگشت و با چهره اي که براي الهام زیباترین و بهترین بود لبخندي زد و گفت:به امید دیدار یلداي من.

یین انداخت.محبت بی حد او تسلیمش کرده بود و ذره ذره الهام هم در میان باران اشک لبخندي زد و سرش را پا

 هستی

 اش را بسوي نابودي میکشاند.چه سخت و مالل انگیزاست عشقی که با اندوه جدایی همراه شود و همواره با اشک غم

 شستشو گردد.

 6فصل 

 الهام نظري به لباسش انداخت و گفت:

 به نظرم هنوزم یه کم گشاده.-

 الهه گفت:

 تفاقا اندازه اندازه اس... حاال بیا زیپ منو بکش باال.ا-

 الهام بعد از کمک به او پرسید:

 فکر می کنی خانواده ابراهیمی هم بیان؟-

 الهه لبخندي زد و پرسید:

 دلت براشون تنگ شده-

 چه حرفایی می زنی؟!-

 ینجا نمیاد خونه یه جور دیگه شده! حتیمنظورم اینه که دلت براي هوش تنگ شده؟ واقعا از اون موقعی که اون ا-
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 مامان و بابام یه جورایی از نیمودنش ناراحتن اما به روي خودشون نمیارن.

 مادر از درون سالن آنها را صدا زد.

 از پله هاي تاالر پذیرایی که باال می رفتند الهام دست الهه را گرفت و گفت:

 دلم شور می زنه.-

 الهه با خنده گفت:

 ش می گذره نگران نباش!خو-

به محض ورود به سالن الهام متوجه میزي شد که افراد دور ان به سوي انها سربرگرداندند. الهه هم متوجه شد و با 

 نظري

 گذرا گفت:

 خانواده ابراهیمی، خانواده معتمدي، خانم احتشام و اون خواهر پر افاده اش دارن اینجا رو نگاه می کنن. پدر و مادر-

مان براي عرض خوشامد جلو آمدند. الهه و الهام بعد از تبریک به اتاقک تعویض لباس رفتند و لباسهایشان را سا

 عوض

 کردند و برگشتند و با هم پشت میزي ته سالن نشستند. الهه اهسته پرسید:

 هورش نیومده، حیف شد!-

 الهام با تعجب پرسید:

 چرا حیف شد؟-

 ی دونم اگه اینجا بود می اومد پیش ما و دماغ مادرش رو می سوزوند.خب دلمون براش تنگ شده، م-

 مگه دیونه شدي دختر؟ این حرفا چیه می زنی؟!-

آقاي میرزایی با دیدن پدر بلند شد و جلو آمد و بعد از تعارف و احوالپرسی او و مادر را سر میز خودشان برد. 

 احسان هم بلند شد و گفت:

 منم میرم پیش سامان.-

بعد از رفتن او ملیکا خواهر خانم احتشام همراه هانیه به انجا امدند. الهام دست هایش را روي میز گره کرده بود و 

 در

سکوت به زمین چشم دوخته بود اما الهه با ملیکا که هم سن و سال الهام بود مشغول صحبت شد. الهه همیشه در 

 برقرار

 بود. هانیه از فرصت استفاده کرد و اهسته پرسید: کردن ارتباط با دیگران از الهام راحتتر

 الهام جون حالت خوبه؟-

 الهام با لبخندي تلخ جواب داد:

 بد نیستم؟-

 از هورش خبر نداري؟-

 با نگرانی به او نگاه کرد و پرسید:

 چطور؟-

 هانیه آهی کشید و گفت:
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 امیدوار بودیم امشب بیاد اینجا تا بتونیم ببریمش خونه.چند وقته که هورش رفته خونه داییم یعنی از ما قهر کرده، -

 چرا داییت این کار رو نمی کنه؟-

 داییم اینجا نیست رفته سفر، کلید خانه اش دست هورش بود تا بره به گل ها و پرنده هاش سر بزنه.-

 الهام با تردید پرسید:

 از نگار چه خبر؟ حالش خوبه؟-

 رد و گفت:هانیه با تعجب به او نگاه ک

اونم رفته کانادا ولی فکر کنم با صداي سرفه ساسان برادر داماد و فرهاد پسر خانم معتمدي ساکت شدند. فرهاد -

 صندلی روبروي الهام را عقب کشید و

 در حالی که می نشست پرسید:

 حالتون چطوره خانم سعادت؟-

 الهام خیلی رسمی جواب داد:

 خوبم متشکرم!-

 ملیکا نشست و بعد از چند نگاه به صورت الهام و الهه گفت: ساسان هم کنار

 بعد از چند سال همسایگی من هنوزم نمی تونم شما رو از هم تشخیص بدم.-

 ملیکا با عشوه خندید و گفت:

 آقا ساسان حق دارن آخه شما خیلی شبیه هم هستین.-

 الهه با شیطنت گفت:

 حاال به نظرتون کدوممون بزرگتریم؟-

 اسان لبخندي زد و پس از نگاهی عمیق به صورت آنها شانه هایش را باال انداخت ئ گفت:س

 من که نمی تونم تشخیص بدم.-

 فرهاد گفت:

 اما من می تونم.-

 همه به او نگاه کردند. او چشمانش را باریک کرد و گفت:

 قصه عشق یلدا و هورش همه جا پیچیده!-

 الهه به او نگاه کرد. فرهاد بشکنی زد و با اشاره به الهام گفت:الهام سرش را پایین انداخت و 

 این خانم بزرگتره. چون من شنیدم هورش دختر بزرگ آقاي سعادت رو می خواد.هفته آینده برگرده.-

 الهام آب دهانش را به زور فرو داد و سعی کرد لرزش دستهایش را پنهان کند. ساسان از هانیه پرسید:

 ده؟پس چرا نیوم-

 هانیه آهی کشید و گفت:

 قهر کرده.-

 چرا؟-

 به خاطر همین یلدا خانم!-

 پس با یلدا خانم قهر کرده؟-
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 نه! با پدر و مادرم قهر کرده آخه اونا می خوان دختر عموم رو براي هورش بگیرن.-

 ما هم بهش عالقه دارین؟آُه... پس مسئله روشن شد... خب یلدا خانم شما چی؟ همین قدر که اون شیفته شماست ش-

 الهام بلند شد و گفت:

 ببخشید من حالم خوب نیست.-

همزمان با بلند شدن او هورش با یک سبد گل وارد سالن شد و به سوي عروس و داماد رفت. بعد از احوالپرسی با 

 آنها

 حنه فکر کرد الهام به خاطر او از جاایستاد و میزها را نگاه کرد و چشمش به الهام افتاد. خانم ابراهیمی با دیدن این ص

 بلند شده و با خشم دست هایش را به هم فشرد. الهه دستش را روي دست او گذاشت و گفت:

 بنشین.-

 اما الهام گیج شده بود. نمی دانست بنشیند یا برود. در همین لحظه عمه سامان جلو امد و دست او را گرفت و گفت:

 اینجا قایم شدي که نرقصی؟-

 الهام گفت:

 خواهش می کنم من...-

 اما فرهاد بلند شد و دستش را به سوي او دراز کرد و پرسید:

 افتخار می دین؟-

 الهام با التماس به الهه نگاه کرد اما او مشغول خوردن میوه بود. باالخره با صرار عمه سامان مجبور شد همراه هانیه و

 چه ها مشغول رقص شدند اما او آرام آرام عقب رفت و کناري ایستاد. آنقدرملیکا و بقیه بچه ها وسط سالن برود. ب

 دستپاچه بود که نفهمید کنار خانم ابراهیمی ایستاده. یکدفعه با صداي او به خودش آمد و با ترس به سوي او برگشتو

 خانم ابراهیمی پرسید:

 همیشه این طور قول می دي؟-

 الهام با تردید پرسید:

 ن چیه؟ مگه من چی کار کردم؟منظورتو-

 خانم ابراهیمی با عصبانیت هیکل فربه اش را جابه جا کرد و گفت:

 خودت خوب می دونی پس سعی نکن قیافه حق به جانب بگیري.-

در همین لحظه صداي موسیقی قطع شد. همه با تعجب به هم نگاه کردند. صداي هورش در سالن پیچید و توجه همه 

 را

 کرد. او رو به گروه ارکستر ایستاده بود و گفت:به خود جلب 

 خواهش می کنم یه آهنگ عاشقانه بزنید تا من با زیباترین خانم مجلس برقصم.-

 با این حرف او خانم ابراهیمی بیشتر به جوش آمد. هورش از بین بچه هایی که بت قطع شدن موزیک ایستاده بودند

 کت شده بودند و به انها نگاه می کردند. هورش روبروي الهام ایستاد و دستراهی باز کرد و به سوي او آمد. همه سا

 هایش را به سوي او دراز کرد و نگاهش کرد. الهام حس کرد تمام خون بدنش به صورتش هجوم آورد. بدنش می

 اي که میان بچه هالرزید، و با هیجان انگشتر اهدایی او را که به اصرار الهه به دست کرده بود چرخاند. صداي همهمه 
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پیچید اما هورش بی اعتنا به دیگران دست هاي بی حس او را گرفت و به وسط برد. بار دیگر صداي موزیک بلند شد 

 و بچه ها شروع به رقصیدن کردند. هورش صورتش را به صورت ملتهب او نزدیک کرد و با گرماي نفسش گفت:

 ر باشه براي همیشه ساکت بمونی!امشب می خوام حرف دلم رو بزنم. حتی اگر قرا-

 الهام با هیجان در حالی که قلبش به شدت می تپید او را نگاه کرد. ه.رش در حالی که نفس نفس می زد گفت:

 یلداي من دوستت دارم!-

 الهام نگاهش را در نگاه مشتاق او دوخت و با لحنی پر تمنا گفت:

 خواهش می کنم بذار برم.-

 د و گفت:هورش دست او را فشر

 بیا براي اولین بار و شایدم اخرین باز با هم برقصیم.-

 الهه که می دید توان ایستادن ندارد گفت:

 حس می کنم دارم از حال می رم.-

 هورش با نگرانی پرسید:

 چرا رنگت پریده؟-

 الهام دستی به پیشانی عرق کرده اش کشید و گفت:

 دلم شور می زنه!-

 ن اومدم ناراحتی؟ اگه من نبودم میخواستی با فرهاد برقصی؟چرا؟ از این که م-

 خواست بگوید نه! که چشمش به خانم ابراهیمی افتاد و سکوت کرد. هورش با عصبانیت گفت:

 برو لبتس بپوش بریم بیرون می خوام باهات حرف بزنم.-

 ولی ما حرفامونو زدیم!-

 منظورت چیه؟-

 ار همین!منظورم اینه که دست از سرم برد-

سپس برگشت و به سوي احسان رفت. هورش همان جا ایستاد و خیره نگاهش کرد. فرهاد و ساسان با تعجب 

 ایستاده

 بودند و به آنها نگاه می کردند. فرهاد پرسید:

 چرا هورش یلدا صدا می زنه... این عشقم یه معما شده.-

نگاه کرد بعد سرش را پایین انداخت و آرام آرام از سالن  هورش چند لحظه دیگر ایستاد و از دور با بهت به الهام

 بیرون

 رفت.

 احسان از الهام پرسید:

 چی شده؟-

 با بغض جواب داد:

 فکر می کنم براي همیشه رفت.-

 الهام تو به اون چی گفتی؟ چرا احساسش رو به بازي گرفتی؟ تو دیگه بچه نیستی، این رفتارها از تو بعیده!-
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 ند کرد و نگاهی پر اندوه به او انداخت و به سوي میزي که پدر و مادرش پشت ان نشسته بودند رفت.سرش را بل

 وقتی به خانه برگشتند با غمی سنگین که باید به تنهایی بار ان به دوش می کشید به اتاق رفت و بعد از عوض کردن

 چشمان او افتاد و دلش لرزید. قلم را در میانلباسهایش پشت میز نشست. و دفتر خاطراتش را باز کرد. به یاد غم 

 انگشتانش گرفت و چنین نوشت:

 من رنگ محبت را رنگ عشق و صمیمت را با رنگ چشمان مهربان تو در ذهن خسته ام نقاشی نمودم اما نمی خواستم

 را مه آلود و ابريروي این تصویر سبز و خرم پرده اي از مه بکشم. مهربانم نمی خواستم هواي جنگل سبز چشمانت 

 ببینم آن چشمهایی که نگاه عاشقش مستقیم با قلبم ارتباط برقرار کرده و زاللی عشق را به من می نمایاند. عزیزم مرا

 ببخش، مرا ببخش که چاره اي جز این نبود.

 ه کارهاي حسابداريجمعه بود و پدر و مادر به بهشت زهرا رفته بودند تا فاتحه اي براي اهل قبور بخوانند. احسان ب

 شرکت می رسید و الهه هم با کتابهایش مشغول بود اما او با دلی نگران و نگاهش ماتمزده پشت میز نشسته بود و به

 هورش فکر می کرد. نگاه شب پیش او از جلوي چشمانش دور نمی شد هیچگاه چنین نگاه مات و حیران ندیده بود،

ی کرد. اشک از چشمانش سرازیر شد و گونه هاي سردش را خیس می کرد. بلند نگاهی که او را متهم به بی وفایی م

 شد

 و به سوي پنجره رفت. کف دستش را روي شیشه کشید و بخار ان را پاك کرد. به بیرون و هواي برفی خیره شد. اما

 گر دستش را به سويطولی نکشید که بار دیگر بخار تمام سطح شیشه را پوشاند و نقش دست او را محو کرد. بار دی

 شیشه برد که چشمش به انگشتر افتاد و ناخوداگاه فریاد زد:

 الهه!-

 الهه و احسان هردو هراسان به اتاق دویدند . الهه به طرف او رفت و پرسیدك

 چی شده؟-

 با صورتی اشک الود انگشتر را به سوي او گرفت:

 اینو از جلوي چشم من دور کن!-

 دست او گرفت و احسان جلو رفت؛ شانه هاي او را گرفت و پرسید: الهه انگشتر را از

 چرا حرف نمی زنی؟ چرا داري با این کارهاي عجیب و غریب همه رو آزار می دي؟ چرا نمی گی چی شده؟-

 الهام فقط گریه کرد و حرفی نزن. احسن با بغض سر او را روي سینه اش گذاشت و گفت:

تو هورش را دوست داري پس بگو. چی شده تا کمکت کنم، تو داري خودتو از بین  من می دونم یعنی مطمئنم که-

 می

 بري!

 الهام با هق هق گفت:

 نمی تونم بگم داداش جون. نمی تونم.-

 احسان با مهربانی موهاي او را نوازش کرد و گفت:

 به خاطر هورش باید حرف بزنی! خواهش می کنم بگو چی شده؟-

 رد. الهه در حالی که اشک هایش را پاك می کرد گفت:الهام باز گریه ک

 من می دونم هر چی هست زیر سر خانم ابراهیمیه!-
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 احسان اشک هاي الهام را پاك کرد و گفت:

 بسه دیگه گریه نکن، بیا با هم فکر کنیم ببینیم باید چی کار کنیم.-

 الهام اهی کشید و گفت:

 بکنیم. فایده نداره ما هیچ کاري نمی تونیم-

 آخه چرا؟-

 من قول دادم احسان می فهمی؟ قول دادم!-

 به کی؟ براي چی؟-

نپرس که نمی تونم بگم فقط یه کاري بکن... هر جوري هست برو هورش رو پیدا کن و باهاش حرف بزن تا -

 برگرده

 خونه شون... اون... اون باید با نگار ازدواج کنه.

 نمی کنه مگه این که کامال از طرف تو ناامید بشه.ولی من مطمئنم اون این کار رو -

 منظورت چیه؟-

 یعنی زمانی از تو دست می کشه که دیگه... دیگه تو ازدواج کرده باشی.-

 الهام با دست صورتش را پوشاند و زمزمه کرد:

 ... محال.نه! حتی فکرش رو هم نمی تونم بکنم که غیر از اون با شخص دیگه اي ازدواج کنم. این محاله-

ظهر خانم و اقاي سعادت همراه چند مهمان به خانه امدند. مهمانانی که همیشه حضورشان الهام را ناراحت می کرد. 

 خاله

و خانواده اش. آنها سال پیش او خواستگاري کرده بودند اما الهام خیلی سریع و صریح جوابشان کرده بود.آنروز هم 

 از

د و دلش میخواست فرار کند اما مجبور بود بماند و تحمل کند.الهه از خاله نگاههاي ممتد سینا عذاب میکشی

 پرسید:پس

 سعیده جان کجاست؟

 با دوستاش رفته گردش.

 مادر گفت:اگه امروز ندیده بودمشون حاال حاال ها نمی اومدن اینجا.

 ایید که از ما کناره میگیرید.خاله نگاه معنی دار به الهام انداخت و گفت:ما شما رو خیلی دوست داریم این شم

 این چه حرفیه ما هم شما رو دوست داریم.

 سینا وارد آشپزخانه شد و به الهام گفت:میشه لطف کنید یه کتاب من بدید حوصله ام سر رفته.

 مادر پرسید:چرا عزیزم؟مگه احسان نیست.

 چرا هست ولی از وقتیکه ما اومدیم فقط داره با تلفن صحبت میکنه.

لهام میدانست احسان بدنبال هورش میگردد اما تا آن لحظه به هر جا زنگ زده بود موفق نشده بود او را پیدا کند ا

 حتی

به خانه دایی اش رفته بود اما آنجا هم نبود و حسابی آنها را نگران کرده بود.خاله به الهام گفت:پاشو الهام جون 

 حداقل
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 ه.تو برو تو سالن که سینا هم تنها نباش

 الهام درمانده و ناراضی بلند شد و همراه سینا به سالن رفت.سینا پرسید:این کیه که انقدر با احسان حرف میزنه؟

 الهام از کنجکاوي او بدش آمد و گفت:شاید از دوستاش باشه!

رسید:نکنه لحنش زننده و تلخ بود اما سینا بدنبال بهانه اي براي باز کردن سر صحبت بود بهمین دلیل دوباره پ

 خبراییه؟

 الهام نگاه تندي به او انداخت و اینبار با خشم گفت:این دیگه بخودش مربوطه!

 اما سینا اینبار هم لبخند زد و گفت:دوران عاشقی و نامزدي بهترین دوران زندگیه.

ه بهانه هاي مختلف سال پیش تاحاال چند بار ب 0الهام دندانهایش را روي هم فشرد و جوابی نداد او ادامه داد:از 

 میخواستم

بیام اینجا اما میترسیدم امیدوار بودم به مرور زمان نظرت عوض بشه و تغییر رویه بدي از اونروز با اینکه بازم بهم 

 جواب

 رد دادي اما نمیدونم چه حسی تو وجودم بیدار شده که باعث میشه در تصمیمم مصممتر بشم و بیشتر پافشاري کنم

 کنم وجود یه رقیب باعث این رفتار تو شده.من...من حس می

 الهام به فکر هورش بود و اصال حرفهاي او را نمیشنید و او همینطور پشت سر هم برایش جمالت پر تب و تاب ردیف

 میکرد تا اینکه الهام به خودش آمد و با تعجب نگاهش کرد و او با لبخندي به پهناي صورتش پرسید:نظرت چیه؟

 بجا شد و پرسید:در مورد چی؟الهام کمی جا

 در مورد این لباس دیگه!مثل اینکه سلیقه ام مورد پسندت قرار گرفته.

الهام نگاهی به لباسی که بر تن داشت انداخت و از انتخاب ناگهانی آن لباس اهدایی او در آنروز لجش گرفت و در 

 دل

 اي براي این کارهات بیاري؟بخودش بد و بیراه گفت.سینا پرسید:نمیخواي دلیل قانع کننده 

 من فقط آمادگی ازدواج ندارم همین!

 آمادگی ازدواج نداري یا پاي شخص دیگه ي در میوه؟

 اصال اینطور نیست فقط....فقط میخوام درس بخونم.

 خیلیتمام حرفات بهانه است !من خیلی وقته که توي چشماي تو دنبال یه روزنه عشق میگردم اما موفق نمیشم تا حاال 

سعی کردم با احساسم بجنگم و فراموشت کنم آخه چرا؟چرا با من اینجوري رفتار میکنی؟ببین الهام اگه به شخص 

 دیگه

 اي عالقه داري بگو تا خودمو بکشم کنار...فقط دلم میخواد علت واقعی این کارهات رو بدونم تا بتونم خودمو توجیح

 کنم.

 یاهش را به گلهاي قالی دوخت و نفس سنگینی را از سینه بیرون داد.الهام باغم بر چهره اش سایه افکند چشمهاي س

دیدن حال او بیاد احساس خودش نسبت به هوش افتاد و بغض در سینه اش نشست.چه دنیاي عجیبی بود و چه 

 روزگار

 ت از ته دل دوستشنابسامان و پیچ در پیچی!هیچگاه دلش نمیخواست کسی را برنجاند ولی حاال این جوان که میدانس

 دارد بخاطر او افسرده بود و رنج میکشید .برگشت و به او نگاه کرد او هم سرش را بلند کرد و به چشمان زیباي الهام
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 خیره شد.عجیب بود!شب پیش چشمان هورش هم همین حالت دوگانگی را داشت !مردد و سردرگم!با شرم سربزیر

ر و اذیت این و ان میشد.با دیدن این نگاههاي ناامید و غمگین عذاب انداخت.از خودش بیزار بود که باعث آزا

 میکشید و

قلبش پر از درد میشد.با کسی که عاشقش بود همانطور رفتار کرده بود که حاال با این جوان میکرد.بلند شد و به 

 اتاقش

 بود نفس عمیقی کشید و کف دورفت.کنار پنجره ایستاد و خواست به بیرون نگاه کند اما بخار شیشه را مات کرده 

 دستش را روي شیشه گذاشت و با بغض گفت:دل این شیشه هم گرفته آخه اونم به دیدنش عادت کرده بود.

 دلش براي دیدن او و شوخی ها و خنده هایش پر میزد.اشکش سرازیر شد سرش را به شیشه چسباند حرارت گرم

ز بخار روي آن ایجاد کرد.با هق هق گفت ببین دل من بیشتر نفس عاشقش شیشه را کدرتر کرد و الیه دیگري ا

 گرفته

 میبینی تو دلم چه بلوایی بپا ده!دارم دیوونه میشم نمیدونم چیکار کنم دیگه نمیفهمم چی درسته چی غلط!به عشق

اره آن نافرجامش می اندیشید و به مهر سینا!عشق هورش را در ورطه سقوط میدید و میدانست قادر به ساختن دوب

 نیست

پس نباید باعث شکستن دلی دیگر میشد.حاال که مهر و محبتش را در گرو قسمی سنگین نهاده بود میتوانست به 

 دیگري

 روشنی و امید ببخشد.

 گرماي دستی را روي شانه اش حس کرد برگشت و به احسان نگاه کرد.

 کردي؟ چشمانش حامل خبرهاي خوبی نبودند.با لبهاي لرزان پرسید:پیداش

 با حرکت ارام سر و چشمانش جواب مثبت داد و در مقابل نگاه پرسشگر او گفت:هورش..رفته...

 احساس کرد بغض قصد خفه کردن او را دارد با پنجه هایش بازوهاي را فشرد و پرسید:کجا؟

 کانادا!

شد.یکی از همان د رچشمان احسان به کنکاش پرداخت.دلش میخواست اینهم یکی از شوخی هاي همیشگی با

بازیهاي بچه گانه اما افسوس که نبود اشکهاي سوزان احسان گواهی میدادند که هورش رفته بود و او دیگر 

 نمیتوانست آن

چشمها و آن نگاه جذاب و زیبا را ببیند.او رفته بود و بهار هم با رفتن او جاي خود را به خزان غم و هجر سپرده 

 بود.غمی

 زندگی میافشاند و چشمانش را منتظر براه نگه میداشت و او به کانادا رفته بود تا با نگار... که غبار جدایی را بر

 الهه وارد اتاق شد و گفت:بچه ها ناهار...

اما با دیدن گریه آنها ماتش برد.چند لحظه با تعجب نگاهشان کرد .بعد با نگرانی پرسید:چی شده؟چرا گریه 

 میکنید/

بود و سرش را در میان دستهایش گرفته بود و اشک میریخت.الهام هم زیر پنجره روي احسان لبه تخت نشسته 

 زمین

 نشسته بود و هق هق میکرد.الهه دستش را روي شانه احسان گذاشت و پرسید:چی شده؟تو رو خدا حرف بزنید.
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چهره نداشت الهه آب اما جوابی نشنید بطرف الهام رفت.روي زمین زانو شد و سر او را بزور بلند کرد رنگ به 

 دهانش را

 فرو داد و با بغض پرسید:چی شده؟براي هورش...اتفاقی افتاده؟

 الهام با شنیدن نام او چشمانش سیاهی رفت و بی هوش شد.او نمیتوانست رفتن هورش را باور کند .قادر نبود به این

 م گذاشته بود که نتیجه اش میهراسید امازودي از او دل بکند و عشقش با بدست فراموشی بسپارد گرچه در راهی قد

 سعی میکرد به آن نیندیشد ولی حقیقت او را به دامان تب و هذیان کشیده بود.

 احسان با نگرانی پرستار را صدا زد و گفت:خواهش میکنم عجله کنید حالش خیلی بده.

 باال بود مرتب نام او را صدا میزد.تا پرستار ماسک اکسیژن را روي دهان و بینی او گذاشت و بدنبال دکتر رفت تبش

 یکساعت پیش همه در بیمارستان بودند و وقتی دکتر به آنها اطمینان داد خطر برطرف شده و جاي نگرانی نیست به

 اصرار احسان همگی رفته بودند و حاال او تنهاي تنها با بغضی سنگین از رفتن ناگهانی بهترین دوستش با اضطراب به

 خواهرش نگاه میکرد. صورت بیرنگ

 دکتر پس از تزریق یک مسکن از او پرسید:کی رو صداي میزنه؟

 احسان دستی میان موهاي پریشانش کشید و بعد از یک آه بلند گفت:بهترین و عزیز ترین دوست رو.

احت دکتر نظري به صورت رنگ پریده و غمزده او انداخت و گفت:خود شما هم حال مساعدي ندارین بهتره استر

 کنین

 از بابت ایشونم خیالتون راحت با این مسکنی که براش زدم دیگه میخوابه.

 آخه...

 من به پرستار میگم مراقبش باشه شما بفرمایین روي اون تخت استراحت کنین.

احسان از او تشکر کرد و روي تخت کنار پنجره دراز کشید.چشمهایش را به سقف دوخته بود بدنبال جواب 

 چراهایش

میگشت اما نمیتوانست آنها را پاسخی بدهد زیرا ین عشق این جدایی و این دوري هر کدام به یک معماي الینحل 

 تبدیل

 شده بود.که ذهنه آشفته او قادر به حلشان نبود.تا نیمه هاي شب بیدار بود و به رفتن بی خبر او فکر میکرد که صداي

 ین پرید و بسوي او رفت.الهام چشمان نیمه بازش را به صورت اوالهام توجهش را جلب کرد با عجله از تخت پای

 دوخت.احسان دست او را میان دستهایش گرفت و سعی کرد لبخند بزند.الهام بزور لبهایش را بهم گشود و

 گفت:هورش...از من...از بی رحمی و سنگدلی من فرار کرد.

 نجا بکشه.احسان آهی کشید و گفت:اما تو نباید میذاشتی کار به ای

 قطره اشکی از گوشه چشم الهام سرازیر شد و گفت:این بی انصافیه...این کمال ظلمه...من مجبور شدم با اون اینطوري

 رفتار کنم...من بازیچه شدم اما پشیمون نیستم چون با اینکار به یه نفر امید زندگی دادم.

 ی باید صبر کنی تا اون برگرده!منکه نمیفهمم تو چی میگی!اما بنظر من تو نباید ناامید بش

 الهام بریده بریده گفت:اون...دیگه بر نمیگرده!

 این چه حرفیه؟من مطمئنم اون برمیگرده!

 الهام نگاه خسته و پر دردش را از او دزدید در ذهنش تکرار کرد
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 تنهایی سپرد و همه امید واو مرا میان این کوچه هاي ابري و مه گرفته رها کرد و رفت.او مرا نشکفته بدست گردباد 

ارزویم را به تاراج برد و حاال من تنهاي تنها میان این سایه هاي سیاه و لرزان به کدامین پرسش پاسخ دهم؟به 

 کدامیم

 قاضی عادل ثابت کنم بی گناهیم را؟چگونه بگویم قبال در دادگاهی دیگر قسم خورده ام که حقیقت را مخفی کنم؟آیا

 زخمی ام یک وکیل از دیار مهر بگیرم تا داد مرا از بیدادهاي زمانه بستاند؟ میتوانم براي قلب

 الهه با ناراحتی کیسه داروها را کنار گذاشت و گفت:اگه این دفعه ام نخوري به احسان میگم.

 چندالهام سرش را به عقب تکیه داد و پس از یک آه کشدار و پردرد لبهایش را مثل روزهاي گذشته بهم دوخت.این 

 روز حتی به مدرسه هم نرفته بود.با هر سوال هر محبت و یا با کوچکترین تلنگري فقط اشک میریخت.به عروسکی

کوچک با دو چشم شیشه اي تبدیل شده بود.چشمانی که نگاهشان انسان را بیاد یخبندان می انداخت و پایان 

 زندگی!الهه

 یخواي حرف بزنی؟همه دارن تو رو محکوم میکنن همسایه ها بادستهاي بی حس او را نوازش کرد و پرسید:هنوزم نم

 طعنه میگن که ما باعث شدیم در حالیکه هانیه میگه مادرش از این موضوع خیلی هم خوشحاله!

 دو روز کوچک اشک از گوشه چشمانش سرازیر شد.لبهاي خشک و ترك خورده اش را تکان داد و گفت:دلم گرفته!

 یکرد بغض خود را مهار کند گفت:منو ببخش نمیخواستم ناراحتت کنم.الهه در حالیکه سعی م

 بعد صورتش را برگرداند تا او اشکهایش را نبیند و با عجله از اتاق بیرون رفت.

در آن روزهاي سخت و عذاب آور سینا هر روز به دیدنش می آمد.گرچه دلش میخواست علت ناراحتی او را بفهمد 

 اما

را دوست نداشت آنها را ناراحت کند.آنروز هم با یک نایلون پر از کمپوت وارد اتاق شد و با کنجکاوي نمیکرد زی

 لبخند

 سالم کرد.الهام نگاه ماتش را بسوي او چرخاند اما جوابی نداد.سینا صندلی را کنار تخت گذاشت و روي آن نشست و

ت تو اینجا نشستی و داري وجودت رو اب گفت:اگه بدونی چه برفی میاد!هواي بیرون آدمو وسوسه میکنه اونوق

 میکنی.

الهام با شنیدن توصیفات او یاد برف بازي هاي سال گذشته روي پشت بام افتاد و گلوله برفهایی که صورتشان را 

 سرخ

 میکرد.یاد خنده هاي مستانه و شادشان افتاد...اما حاال او رفته بود و با خودش همه خنده و شادي ها را برده بود.

 سینا دستهایش را روي سینه قالب کرده و به او نگاه کرد.از تماشاي چشمهاي زیباي او میان ان صورت رنگ پریده و

بیمار لذت میبرد.الهه وارد اتاق شد و سینی چاي را روي میز گذاشت .سینا تشکر کرد و او بیرون رفت.الهام 

فکر میکرد که سینا ارام دست ظریف او را لمس کرد.الهام پلکهایش را روي هم نهاده و به خاطرات زیباي با او بودن 

 چشمهاش را باز

کرد و آهسته دستش را عقب کشید و به او نگاه کرد.سینا لبخندي به صورت او پاشید و گفت:دلم میخواد هر طور 

 شده

 انجام بدم. کمکت کنم من طاقت دیدن این چهره رنجور رو ندارم پس اگه کاري از دستم بر میاد بگو تا برات

 الهام د راین مدت به او هم فکر کرده بود به عالقه اش به محبتهاي بی دریغ و خالصانه اش و تصمیم داشت در مقابل
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عشق از دست رفته اش به دیگري مهر بورزد و به او کمک کند تا عشق را مثل او تجربه نکند و از ان به تلخی و 

 ناکامی

 ت:کمکم کن.یاد نکند.آهی کشیدو به سختی گف

سینا تکانی خورد و با حیرت و ناباوري به او خیره شد بزور لبخندي زد وپرسید:یعنی درست شنیدم؟تو...تو از من 

 کمک

 خواستی؟بگو..بگو برات چیکار کنم؟

 الهام با یک نفس عمیق گفت:منو ببر.

 ببرمت؟کجا؟

 کنم...توي این وضع فقط تو میتونی کمکم کنی.ببر بجایی غیر از اینجا.بجایی که بتونم گذشته ها رو فراموش 

 منظورت رو نمیفهمیم من باید چکار کنم؟

 یه کار ساده!

 آخه چکاري؟

 با من ازدواج کن!

 الهه با عصبانیت گفت:تو دیوونه شدي آخه واسه چی این حرفو زدي؟

ي زانوي چپش گذاشت و نگاه الهام در حالیکه روي تخت نشسته و زانوهایش را بغل کرده بود چانه اش را رو

 سردش را

 به نقطه اي نامعلوم دوخت.الهام چند لحظه با تعجب به او نگاه کرد و دوباره پرسید:میشنوي چی میگم؟

 پلکهایش را به هم زد.

 پس چرا هیچی نمیگی.

او برد و گفت:تو الهام باز هم ساکت و متفکر به روبرو نگاه کرد.الهه با کالفگی بلند شد و سرش را جلوي صورت 

 دیوونه

 اي!

الهام نیشخندي زد و چشمهایش را بست.مادر که در آن وضعیت نمیدانست شاد باشد یا غمگین جلوي در اتاق 

 ایستاده

 بود و او را نگاه میکرد.الهه مچ دست او گرفت و تکان داد و گفت:

 چشماتو باز کن.-

 وقتی باز هم از او واکنشی ندید فریاد زد:

یه احمقی! تو هنوز فرق بین شوخی و جدي رو نمی فهمی به خاطر همینه که قبول کردي زن سینا بشی، بیچاره با تو -

 کی

 لج کردي؟ با خودت؟ با هورش یا...

 الهام سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد. الهه به گریه افتاد و گفت:

 آخه چرا این کار رو کردي؟-

 اد و آرام گفت:الهام سرش را به عقب تکیه د
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 تنهام بذار حوصله ندارم.-

 الهه از روي تخت بلند شد و بار دیگر با عصبانیت گفت:

 تو عقلتو از دست دادي یلداي دیوونه.-

 تکرار اسم یلدا خون را در رگهایش منجمد کرد. برگشت و دو زانو روي تخت نشست و با تمام وجود فریاد زد:

نگو می فهمی، من از این اسم متنفرم! چرا می خواي عذابم بدي؟ چرا می خواي شکنجه دیگه به من نگو یلدا، دیگه -

 ام

 کنی؟

سرش را میان دست هایش گرفت و گریه سر داد. الهه پشیمان و نگران به سوي او رفت و موهاي پریشانش را 

 نوازش

 کرد و گفت:

 منو ببخش نمی خواستم ناراحتت کنم.-

 د و باز هم عذرخواهی کرد. الهام با عجز نالید:سر او را به سینه چسبان

 دیگه از همه چیز خسته شدم، تو نمی فهمی من چی می کشم؟... من اگه از اینجا نرم اگه این خاطره ها رو فراموش-

 نکنم دیوونه می شم... تو که نمی دونی تو دل من چه آشوبیه، آخه چطوري بگم که باور کنید!

ریان لبه تخت نشست و او را د راغوش گرفت. الهه هم روي زمین نشست و هر سه با هم مادر با صورتی خیس و گ

 هق

 هق گریه را سر دادند.

 »دیگر از نسیم نمی خواهم به باغ خاطرات، یاد مرا بیاورد. دیگر هیچگاه با ترنم صداي باران بهار به یاد صداي تو 

و خشک مبدل شود تا هیچ جوانه اي از عشق در آن شکوفه اشک نخواهم ریخت. بگذار سینه ام به کویري سوزان 

 نزند.

آه اي ماهیان سواره بر موج مرا هم با خود به عمق دریاها ببرید که از ساحل بیزارم، بگذارید در میان یک صدف تن 

 عم

ی خواهم غرق و آلوده ام را پنهان سازم، می خواهم براي همیشه پنهان شوم تا اندیشه ام را از سرها بیرون رود، م

 نیست

شوم تا نامحرمان عشق مرا از خاطرشان بزدایند. دیگر هیچ احساسی جز احساس پوچی در خود سراغ ندارم، نه 

 خشمی

نه رحمی، نه غمی و نه عشقی فقط بی تاب گریزم و می خواهم تکیه بر بازوي ابر از اینجا بگریزم و خاطرات گذشته 

 را

 به دست بسپارم.« 

 آن روز رفت و آمد ها شروع شد. یک روز خرید حلقه و جواهرات، یک روز خرید کیف . لباس، روز دیگراز فرداي 

نوشتن کارت هاي دعوت. در همه این موارد خانواده سینا کم نمی گذاشتند چون هم توانایی مالی داشتند و همب ه 

 خاطر

 برآورده شدن آروزي پسرشان سر از پا نمی شناختند.
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 این لحظات را مانند راه رفتن روي ابرها در مه حس می کرد و می گذراند. خودش را به دست سرنوشت الهام تمام

سپرده بود و به هر نحوي سعی داشت از تنهایی بگریزد تا مبادا خیال او در ذهنش تداعی شود. روزها انقدر کار می 

 کرد که شب ها سریع خوابش می برد

 و او همراه الهه مشغول کادوپیچ کردن هدایايیک رز به جشن عروسی مانده بود 

خانواده داماد بود. این یکی از رسم هاي خانوادگی آنها بود که عروس بعد از مراسم عروسی هدیه اي به خانواده 

 داماد

 دانبدهد. بعد از انجام این کار، لباس ها و وسایل سینا را که مادر خریده بود به طرز زیبایی کادو کردند و درون چم

 گذاشتند. احسان دوربین را آماده کرد و بی خبر از انها عکس گرفت. الهه گفت:

 ا ... حداقل می گفتی تا سر و وضعمان را مرتب می کردیم.-

اما الهام فقط لبخند کمرنگی به لب آورد و به کارش ادامه داد . در همین لحظه تلفن زنگ زد. احسان دوربین را روي 

 میز

 را برداشت. گذاشت و گوشی

 الو.-

الهام به الهه نگاه کرد. رنگش پریده بود و نگرانی در چشمانش دیده می شد. احسان با حالی عجیب به روبرو خیره 

 شد و

 بعد از چند لحظه مکث با صدایی لرزان گفت:

 ب.... بله می شنوم... تو کجایی؟-

 روي قلبش گذاشت و پرسید:الهام و الهه با تعجب به او نگاه کردند. الهام دستش را 

 چی شده؟ با کی حرف می زنی؟-

 الهه بلند شد و دکمه آیفون دستگاه را فشرد. صدایی که پخش می شد هر دو را مسخ کرد.

 الو احسان با توان چرا حرف نمی زنی؟ اونجا اتفاقی افتاده؟-

ند! این صداي هورش بود. صداي مهربان او الهام و الهه خیره در چشمان هم ایستاده بودند و نمی دانستند چه بگوی

 که

 نمی توانست به فراموشی سپرده شود.

 ببین احسان من دارم میام اونجا ولی به الهام چیزي نگو می خوام غافلگیرش کنم... آخه پدر و مادرمو راضی کردم.-

 رم.همین دیشب تا صبح باهاشون حرف زدم. می خوام بیام براي امشب از پدرت اجازه بگی

 احسان نفسش را به سختی آزاد کرد و پرسید:

 تا حاال کجا بودي؟-

 مگه فریبرز بهت نگفت؟ داییم تو لندن دچار مشکل شده بود من مجبور شدم برم اونجا، خب، فعال خداحافظ.-

 احسان گوشی را گذاشت و به الهام نگاه کرد. الهام با بغض گفت:

 تو که گفتی اون رفته کانادا!-

 ان آب دهانش را به زور فرو داد و گفت:احس

 من به تو دروغ نگفتم. فریبرز به من گفت که اون براي همیشه رفته کانادا...اون به من گفت که...-
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الهام نگذاشت او جمله اش را تمام کند و در حالی که از فرط خشم نفس نفس می زد روي صندلی نشست و شماره 

 همراه

 چند بوق صداي او در گوشی پیچید: فریبرز را گرفت. بعد از

 الئو-

 الو آقا فریبرز؟-

 بله خودم هستم.-

 من الهامم.-

 الهام؟ ببخشید به جا نمیارم.-

 الهام گوشی را به ان دستش داد و گفت:

 الهام سعادت همسایه دایی تون.-

 بله، بله، فهمیدم. ببخشید نشناختم. حالتون چطوره؟-

 سوال داشتم. آقا فریبرز ازتون یه-

 خواهش می کنم بفرمایید.-

 می خواستم بدونم از هورش خبري دارین؟-

 مگه احسان به شما نگفته؟-

 الهام نظري به احسان انداخت و گفت:

 چی رو؟-

 راستشو بخواهید دلم نمی خواست این خبر رو من بهتون بدم ولی باالخره دیر یا زود خودتون می فهمیدین...-

 کنم بگید چی شده؟ براش اتفاقی افتاده؟خواهش می -

 نه! ... فقط رفت کانادا!-

 کی برمی گرده؟-

 نمی دونم، شاید اصال برنگرده آخه می دونید که نگار...-

 بله می دونم. پس بذارید منم یه خبر بهتون بدم چون این طور که به نظر می رسه طراح این نقشه از دیروز با شما-

 تماس نداشته.

 ظورتون چیه؟من-

 هورش دیروز از لندن برگشته!-

 فربیرز به من و من افتاد و الهام با عصبانیت گفت:

 دلم می خواد بدونم این نقشه کثیف و طرح این دروغا کار کی بوده چون اگه هورش رو ببینم حتما حرفاي شما رو-

 بهش می گم.

ستش من اصال هورش رو قبل از رفتنش ندیدم، مادرش به نه خواهش می کنم این کار رو نکنید. من بی تقصیرم، را-

 من

 زنگ زد و این حرفا رو زد.

 خانم ابراهیمی؟-
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 بله... اون گفت ممکنه شما یا احسان به من زنگ بزنید و از من خواست این حرفا رو بزنم.-

 الهام با خشم گوشی را فشرد و گفت:

 دروغگوي کثیف.-

 روي دستگاه گذاشت و به هدایاي روي فرش خیره شد. صداي زنگ خانه بلند شد.سپس بدون خداحافظی گوشی را 

 احسان به الهه گفت:

 بلند شو سریع اینا رو جمع کن و بذار تو اتاق.-

 الهه با عجله همه هدایا را جمع کرد و داخل چمدان گذاشت و به اتاق برد.

بل نشست و به در نگاه کرد. دلهره عجیبی بر وجودش چنگ احسان هم در را باز کرد . الهام آرام و بهت زده روي م

 می

 کشید. او می آمد او که نهایت امید و آرزویش بود . او که با رفتنش باعث فروپاشی قلعه منور عشق گشته بود حاال

. دست برگشته بود با یک دنیا نگاه هستی بخش و شور آفرین. اما در نگاه الهام جز درد و یاس چیزي دیده نمی شد

 و

پاهایش به شدت می لرزید و سرش به دوران افتاده بود. اي کاش هیچگاه این لحظه را تجربه نمی کرد. لحظه اي 

 تلخ و

مرگبار با دردي بی پایان. احسان بعد از تعارف و روبوسی با او وارد شد. باز هم نگاه همیشه سبز بهار، نگاهی خندان 

 که

شادي جلو امد و جلو پایش زانو زد و شاخه گل مریم را روي دامنش گذاشت و  او را به گریه انداخت. هورش با

 گفت:

 سالم یلداي من.-

الهام با حسی عجیب و غیر قابل درك به چشمان او خیره شد. قدرت تکلم نداشت. فقط اشک بود و اشک. سراپا 

 گریه

ز گل ها را برداشت و روي لب هاي لرزان و شده بود، سراپا درد و عذاب اما قادر نبود فریاد بکشد. هورش یکی ا

 خیس

او کشید . عطر گل ها در مشامش پیچید. گلبرگ هاي پاك و سفید گل با اشک هاي او خیس شدند. هورش بی خبر 

 از

 همه جا به احسان نگاه کرد و پرسید:

 نتونستی جلوي خودت رو بگیري نه؟ همه چیز رو بهش گفتی؟-

 رد و گفت:بعد دوباره به او نگاه ک

 سالم که نکردي حداقل حالمو بپرس. نمی دونمی چقدر دلم برات تنگ شده بود. از لندن یه عالمه سوغاتی برات-

 آوردم، یه پیرهن حریر قشنگ با یه جفت کفش مثل کفشاي سیندرال ولی مواظب باش لنگه کفشت رو تو خونه ما جا

 دا نمی شه.نذاریووو برات یه عطر آوردم که نظیرش هیچ جا پی

الهام طاقت شنیدن حرف هاي او را نداشت صورتش را با دست هایش پوشاند و به سوي اتاقش دوید. هورش با 

 تعجب
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 بلند شد و به طرف احسان رفت. او هم روي مبل نشسته بود و سرش را میان دست هایش گرفته بود تا هورش اشک

 با بغض به اتاق رفت و در را بست. هورش با نگرانی از احسان هایش را نبیند. هورش به الهه نگاه کرد ولی او هم

 پرسید:

 چی شده؟ چرا شماها این طوري شدید؟ اتفاقی افتاده؟ پس مادرت کجاست؟ تو چرا شرکت نرفتی؟-

احسان نتوانست جلوي خودش را بگیرد و صداي گریه اش بلند شد. هورش بازوي او را گرفت و به زور بلندش کرد 

 و

 الی که دست هایش را از روي صورتش کنار می زد گفت:در ح

 شماها دارین منو دیوونه می کنین. آخه بگو چی شده!-

 احسان به چشم هاي مهربان او نگاه کرد و با دصایی مرتعش گفت:

 برو هورش خواهش می کنم برو.-

 چرا؟ مگه چی شده؟ براي چی برم؟ نکنه می خواي سر به سرم بذاري؟-

رگشت و به طرف پنجره رفت. پشت به او ایستاد تا راحت تر حرف بزند زیرا قادر نبود به چشم هاي پر احسان ب

 عشق

 او نگاه کند و بگوید همه چیز تمام شده.

 هورش شاخه گلی را که در دست داشت روي میز گذاشت و گفت:

 خیلی خب تو حرف نزن میرم از الهام می پرسم.-

 احسان گفت:

 نه!-

 ایستاد و پرسید:هورش 

 چی نه؟ چرا منو به بازي گرفتی؟-

 گوش کن هورش... ما یعنی چطوري بگم... فریبرز... نه...-

واقعا نمی دانست چگونه این خبر ناگوار را به او بدهد. صداي هق هق الهام و الهه از اتاق شنیده می شد. احسان 

 برگشت

 و بر خودش مسلط شد وگفت:

 می کنه.الهام داره عروسی -

 هورش چند لحظه به او خیره شد و بعد زد زیر خنده. آنقدر خندید که احسان فکر کرد دیوانه شده اما او کم کم آرام

 شد و روي مبل نشست و گفت:

 دیدي گفتم دارین اذیتم می کنین!-

 احسان آهی کشید و گفت:

 اما این شوخی نیست، الهام داره با سینا ازدواج می کنه.-

 با ناراحتی گفت: هورش

 این بازي رو تموم کنید من طاقتشو ندارم.-

 اما این بازي نیستف حقیقته! ما فکر می کردیم تو رفتی کانادا پیش خانواده عموت، الهام چند روز مریض بود و توي-
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 تمام اون مدت فقط تو رو صدا می زد، به ما گفتن تو رفتی کانادا تا با نگار عروسی کنی.

 ند شد و به او نگاه کرد. احسان سرش را پایین انداخت . هورش فریاد زد:هورش بل

 کی این حرف رو زده؟-

 دیگه چه فرقی می کنه؟ حاال دیگه کار از کار گذشته و همه چیز تموم شده!

 ه.اما براي من تازه شروع شده، من باید بدونم این کیه که داره براي من تصمیم می گیره و سرنوشت رقم می زن-

احسان در پاسخ دادن مردد مانده بود که دید او به سوي اتاق رفت. در را باز کرد و داخل شد. همان لحظه ا.ل 

 چشمش

به چمدان افتاد. در ان باز بود و هدایا دیده می دشند. نگاهش چرخید و روي صورت خیس و چشم هاي سرخ الهام 

 ثابت

 و گفت:کرد. الهام با نگاهی پردرد به او نگاه کرد 

 هورش برو! برو نذار بیشتر از این عذاب بکشم.-

 هورش با حالتی که انگار خواب می بیند چند بار سرش را تکان داد و زمزمه کرد:

 می رم یلداي من، می رم تا تو عذاب نکشی.-

 بعد برگشت و با زانوهایی لرزان و قدم هایی نامطمئن از آنجا رفت.

 7فصل 

و به روبرو خیره شد. جز خانواده سعادت تمام شخصیت هاي داستان را می شناخت. نمی نوشین دفتر را بست 

 دانست

چرا در ان اسمی از کوش برده نشده! فکر کرد شاید وجودش تاثیر بر ساختار داستان نداشته! حاال بعد از دو سال 

 علت

تد و پر درد به قطرات بارات و برف غم هاي همسرش را فهمیده بود. علت سکوت و تلخی اش، علت ان نگاه هاي مم

 را.

حاال فهمیده بود چرا او هر سال شب یلدا بیرون می رود و تا صبح برنمی گردد و چرا از خانواده اش دوري می کند و 

 مهم

تر از همه علت عالقه اش به گل مریم را می فهمید و تالش او را براي ازدواج هومن و الهه درك می کرد. فهمیدن 

 این

 از باید ناراحتش می کرد اما نه تنها ناراحت نشده بود بلکه خوشحال بود از این که فهمیده بود همسرش کردي بار

عاطفه و عاشق بوده، این چشم هاي پر اندوه و همیشه خسته روزي در پی یک جفت چشم می دویده و قلبش براي 

 وجود

 رایش انتخاب کرده بود.دیگري می تپیده، وجودي به نام یلدا، نامی که خود او ب

 دفتر را داخل کشو گذاشت و به سالن رفت. چراغ ها خاموش بود و هیچ صدایی نمی آمد .فکر کرد او بیرون رفته اما

وقتی چراغ را روشن کرد او را همانجا روي راحتی دید که سرش را به عقب تکیه داده و چشمانش را بسته اما ردپایی 

 از

 میکرد.با دیدن چهره مردانه و دوست داشتنی او یک لحظه به الهام حسادت کرد اما این اشک بر صورتش خودنمایی
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 زیاد دوام نیافت و از بین رفت.

به آشپزخانه رفت و پس از آماده کردن یک غذاي ساده برگشت تا او را صدا بزند که دید سالن خالیست و از 

 دستشویی

خانه برگشت.بی اختیار بسوي آینه کشیده شد به خطوط و زوایاي صداي شر شر اب می آید لبخندي زد و به آشپز

 چهره

اش نگاه کرد او زیباتر بود یا یلدا؟چشمهایش چگونه بود که هورش او را مرد زندگی او را عاشق و شیداي خود 

 کرده

 بود!

هورش مثل همیشه با صداي در دستشویی بخودش آمد و سریع از جلوي آینه کنار آمد و پشت میز منتظر او نشست.

 با

 غرور و مرموز جلو آمد و نشست.نظري به گلدان خالی روي میز انداخت .نوشین منظور او را فهمید و گفت:از فردا

 نمیذارم این گلدون خالی بمونه همیشه برات گل مریم میخرم.

 هورش چند لحظه به صورت او نگاه کرد و بعد پرسید:چرا؟

 می تعلل جواب داد:خب...خب چون تو دوست داري.نوشین دستپاچه شد و بعد از ک

 تو از کجا میدونی من گل مریم دوست دارم؟

 از همون شب فهمیدم.

همون شب که انداخته بودیشون توي طباله ها؟میشه بدونم چی شد که اونشب گل مریم خریدي و بعد هم اونطوري 

 دور

 انداختیشون؟

بی براي او بیابد.با حرص دستهایش را بهم فشرد.اصال چرا باید بخاطر نوشین هر چی سعی کرد نتوانست جواب مناس

دیگري تحقیر میشد ؟چرا حاال بجاي اینکه احساس درماندگی کند حسی عجی بو غیرقابل درك در وجودش ریشه 

 دوانده بود؟

 هورشیک لیوان آب سر کشید و گفت:خیلی خب جواب نده اما دیگه ام گل مریم نخر منو عذاب میده.

 ولی من فکر میکردم....

 دیگه از فکرا نکن...غذاتو بخور سرد شد.

 لبخندي زد و قاشق و چنگال را برداشت.همیشه از کوچکترین توجه و لطف او مشعوف میشد.

 وقتی او بسوي اتاق کارش رفت نوشین فهمید که امشب هم باید تنهابخوابد .تعداد شبهایی که کنار هم خوابیده بودند

 ماهی میشد که گرماي آغوش او را 5شمار بود.طوریکه برایش بصورت رویا و ارزو در آمده بودند و حاال انگشت 

 احساس نکرده بود.آهسته جلو رفت و کنار در اتاق ایستاد.او مشغول نوشتن بود.در همان دفتر خاطرات!حضور او را

 حس کرد و سرش را بلند کرد و پرسید:کاري داشتی؟

از صندلی ها را به عقب کشید و نشست.هورش خودکار را الي دفتر گذاشت و آنرا بست.کامال  جلو رفت و یکی

 مشخص

 بود که دلش نمیخواست او مطالب دفتر را ببیند.اما نوشین بروي خودش نیاورد و گفت:میخوام باهات حرف بزنم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

9 6  

 

 با بی حوصلگی دستهایش را روي سینه قالب کرد و گفت:من حاضرم حرف بزن.

 عنی فقط میخواي شنونده باشی؟ی

 این تویی که میخواي حرف بزنی نه من؟

 خیلی خب پس اگه سوالی بپرسم جواب میدي؟

 با حرکت سر جواب مثبت داد.نوشین لبخندي زد و گفت:میخوام در مورد عشق حرف بزنم.

 عشق چه تعریفی داري!رنگ صورت او پرید و لبهایشیک لحظه لرزید نوشین ادامه داد:دلم میخواد بدونم از 

 و نگاهش را به دقت به صورت او دوخت.هورش بعد از چند ثانیه نیشخندي زد و گفت:مسخره س!

ببین دلم میخواد احساس واقعیتو بگی میخوام امشب نه بعنوان یه همسر بلکه بعنوان دو تا دوست با هم صحبت 

 کنیم.

 حیله اي زنانه اس که...چی شده؟میخواي از زیر زبونم حرف بکشی؟این از اون 

 نه!نه!اصال اینطور نیست.فقط میخوام تو رو بیشتر بشناسم واسه سالهاي آینده که قراره کنار هم زندگی کنیم.

 البته اطمینانی به ادامه این زندگی نداشت.خب!

 حاال دوباره سوالم رو تکرار میکنم عشق از نظر تو چیه؟

هش به دورها خیره شد و با حالتی خاص گفت:عشق یعنی عرفان یعنی هستی اینبار حالت صورت او تغییر کرد.نگا

 یعنی

از خودخواهی گریختن و به دیگران اندیشیدن...عشق یعنی تعهد به پاکی و صداقت و طی کردن راهی نامعلوم که 

 ممکنه

ونه تجربه کنه اما به نابودي بکشه اما مطمئنا به بیراهه نمیره چون عشق از هوس مجزاست هوس روي هر کس میت

 عشق

رو فقط انسانهاي پاك و خالص میتونن درك کنن عشق مثل یه سایبون میمونه که تو سایه اش میخوابی و رویاهاي 

 زیبا

میبینیهر کسی ممکنه ادعا کنه عاشقه اما این فقط یه ادعاست عاشق واقعی اونه که بخاطر دیگري از حق خودش 

 بگذره و

خیلی ها فقط فکر میکنن عاشقن اما در واقع نیستن چون همین آدما اگه چند روز در کنار  اهل ریا و فریبم نباشه

 دیگري

و به اصطالح با معشوق زندگی کنن خیلی زود خسته میشن و التهاباتشون به یه خاکستر سرد و سیاه تبدیل 

 میشه.عشق

 طرف مقابل هستن و این طوریه که با واقعی در سایه وصل هم کمرنگ نمیشه چون دو تا عاشق فقط به فکر رضایت

 خنده هاش میخندن با دردهاش دردمیکشن و خالصه خودشون رو وقف میکنن درست مثل اون...

 جمله آخر را با حالتی عجیب و رویاگونه ادا کرد.نوشین منظورش را از او فهمید اما مگر او چه کرده؟شاید با ادامه

 سرش را به عقب تکیه داده و چشمانش را بسته بود.آهسته بلند شد و بیرونداستان حقیقت را میفهمید.نگاهش کرد 

 رفت.میدانست باید او را تنها بگذارد.بعد از خاموش کردن چراغهاي سالن به اتاق خواب رفت و بار دیگر دفتر را

 برداشت و مشغول خواندن شد:
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 غچه نگاه میکرد.دانه هاي سرد برف روي سر وروي پله هاي حیاط نشسته بود و به درختان خشک و عریان داخل با

صورتش مینشستند و سوز زمستان بر صورتش سیلی میزد.دایی چند لحظه از پشت پنجره او را نگاه کرد.بعد بیرون 

 آمد

 و پرسید:تا کی میخواي اینجا بنشینی؟سرما میخوري پسر.

 ري حداقل یه مدت از فکر و خیال در میان.آهی کشید و گفت:اي کاش سرما بخورم و بیفتم تو رختخواب .اینطو

 دیوونه شدي؟این چه حرفی؟سالمتیه نعمتیه که با هیچ چیز قابل قیاس نیست و تو خیلی راحت داري اونو از دست

 میدي.

 بدون عشق و امید سالمتی ام بدرد نمیخوره!چه فایده زنده باشم اما عذاب بکشم.

نمیاد بنده هاش ناسپاسی کنن و نعمتهاش رو راحت از دست بدن ما دیگه داري زیاده روي میکنی!خدا خوشش 

 همیشه

 بجاي اینکه شاکر باشیم شکوه هاي بیجا میکنیم و همین باعث میشه داشته هامون رو هم از دست بدیم.

 من دیگه چیزي براي از دست دادن ندارم بزرگترین آرزومو از دست دادم بدون اون دیگه چیزي نمونده که بهش

دلخوش کنم و به امیدش زندگی کنم...همیشه فکر میکردم اگه پدرومادرم خودخواهند و فقط به مادیات فکر میکنند 

 در

 عوض خدا مراقبمه و از لطف اونه که با خانواده سعادت آشنا شدم اما خدا اونم از من گرفت.

ا همینه به محض تجربه اولین شکست دایی رو سنگ سرد پله نشست و بعد از یک نفس عمیق گفت:اشتباه ما انسانه

 فکر

میکنیم خدا ما رو فراموش کدره و دیگه هیچ امیدي نیست پسرم تو هنوز جوونی سالمی تحصیل کرده اي با استفاده 

 از

 همینها آینده ان رو بساز و سعی کن براي امثال خودت مفید باشی.

 امثال خودم؟

 و امیدشونو از دست دادن. بله همونهایی که مثل تو از زندگی خسته شدن

 من چطور میتونم براي اونا مفید باشم؟

 با یه تصمیم...اول بمن بگو ببینم حاال که دیگه تصمیم داري شرکت نري میخواي چکار کنی؟

 خودمم نمیدونم یعنی ذهنم آنقدر بهم ریخته اس که نمیتونم فکر کنم و تصمیم بگیرم.

 و احتیاج به یه نفر داره که کمکش کنه بهتر دیدم تو یه مدت بري پیش اون. من یه رفیق دارم که دکتر رواشناسه

 اینم از نقشه هاي مادره؟

 نه!چرا اینطوري فکر میکنی؟

 به هر حال از اینکار خوشم نمیاد.

 دوست داري تدریس کنی؟

 مثل شما؟

 خب آره عیبی داره؟
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وام و آشناها همیشه بعنوان یک مشاور یک قاضی و بطور کلی هورش به او نگاه کرد.این مرد همیشه تنها در میان اق

 یک

ناجی براي دیگران مثمر ثمر بود و بطور نیمه وقت هم د ردبیرستان تدریس میکرد.هر کسی با مشکل روبرو میشد 

 به او

 از خانهمراجعه میکرد و حاال او با تمام وجود سعی داشت هورش را بزندگی برگرداند.هورش یکماه میشد که حتی 

 بیرون نرفته بود و حاضر نبود هیچکس را ببیند.در این مدت چند بار مادرش آمده بود تا او را ببیند اما او حتی

 نمیخواست او را ببیند.زیرا فهمیده بود تمام این اتفاقات زیر سر اوست و هر چه سعی میکرد نمیتوانست او را

ه بود اما او هم نتیجه اي نگرفت و دست خالی برگشته بود.تنهاي ببخشد.خانم ابراهیمی حتی احسان را واسطه کرد

 کسی

 که در این روزها همدم و همراز او بود این مرد میانسال آرام و متفکر بود.با صداي زنگ هر دو بلند شدند و بخانه

 رفتند.دایی بعد از باز کردن در گفت:مهمون داریم.

 من حوصله ندارم میرم تو اتاق.

 ا کی میخواي به این وضع ادامه بدي؟صبر کن ت

 هورش در حالیکه در اتاق را میبست گفت:تا وقتیکه دست از سرم بردارند.

 خانم و آقاي ابراهیمی وارد شدند و بعد از سالم و احوالپرسی نشستند.خانم ابراهیمی آهسته پرسید:خونه اس؟

 م باهاش صحبت کنم.دایی با حرکت سر جواب مثبت داد.پدر بلند شد و گفت:من میر

هیچکدام حرفی نزدند و با راهنمایی دایی بسوي اتاق رفت و در زد .هورش از داخل اتاق گفت:خواهش میکنم تنها 

 بزار.

 پرد گفت:منم پسرم اومدم باهات حرف بزنم و ببینم مشکلت چیه؟

اما وقتی نگاه مهربان و نوازشگر او  هورش با عصبانیت در را باز کرد و با چشمهایی شعله ور از خشم به او نگاه کرد

 را

دید سرش را پایین انداخت و آهسته سالم کرد.پدر جوابش را داد و دستش را بسوي او دراز کرد.هورش بعد از 

 کمی

تردید دست او را فشرد پدر را بسوي خودش کشید و در آغوش گرفت.هورش بغض کرد و به مادر که به آن سوي 

 می

 آهسته گفت:مادرت داره از دست میره بیشتر از این عذابش نده.آمد نگاه کرد.پدر 

هورش از او فاصله گرفت و با صدایی لرزان گفت:من نمیخوام کسی رو عذاب بدم اما نمیتونم بفهمم چرا با من 

 اینکارو

 کردید؟

 مادر با چهره اي گریان روبروي او ایستاد و گفت:بخاطر خودت پسرم.

 ن دشمنی کردید شما ارزش ادما رو خوشبختی شون رو تو پول خالصه کردید.بخاطر من؟شما در حق م

 ولی پسرم من میدونستم تو کنار الهام خوشبخت نمیشی.

 هورش به او خیره شد و گفت:ولی اگه الهام نباشه نگاري ام براي من وجود نداره فکر نکنید اگه اون رفته من راضی
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 ت وجود هیچ زنی رو در زندگیم نمیپذیرم مگر اینکه اون دوباره برگرده.میشم با نگار ازدواج کنم...من هیچوق

 پدر آهی کشید و گفت:اما پسرم اون دیگه ازدواج کرده و رفته پی زندگیش.

 خب منم با خاطراتش دوباره زندگی میکنم.

 باشه ولی برگرد خونه خودمون و اونجا زندگی کن.

 ردم اونجا.نه پدر اینو از من نخواید نمیتونم برگ

دایی وساطت کرد و گفت:بذارید همینجا پیش من بمونه خودتون که میبینید من تنهام و کسی رو ندارم.شما هم هر 

 وقت

 دلتون تنگ شد بیایید اینجا و اونو ببینید.

 مادر جلو رفت تا او را در آغوش بگیرد اما هورش عقب رفت و گفت:وقتی رفتید وسایلم رو بدید هومن بیاره.

 سپس به اتاق رفت و در را بست.مادر گریه کنان برگشت و گفت:این دختره جادوش کرده.

 پدر و دایی بهم نگاه کردند.

 بعد از رفتن هومن هورش مدارکش را روي میز گذاشت و گفت:بفرمایید اینم مدرك.

 دایی لبخندي زد و گفت:آفرین این اولین قدم بسوي آینده اي روشن.

 و گفت:دایی میتونم ازتون یه سوال بپرسم؟هورش آهی کشید 

 بپرس پسرم!

 چرا شما تاحال ازدواح نکردید؟

غمی سنگین بر چهره او نشست و نگاهش رنگ اندوه گرفت.گویا برگشت به سالها پیش و خاطراتی غمانگیز در 

 ذهنش

 راحتت کنه.جان گرفت.آهی سنگین از سینه بیرون داد و گفت:گفتنش چه فایده داره جز اینکه نا

 اما به فهمیدنش می ارزه خواهش میکنم.

 دایی بلند شد و بسوي پنجره رفت.بخار روي شیشه را پاك کرد وبا نگاهی خیره در تاریکی شب گفت:

سالهاپیش در یک سفر کاري با دختري زیبا و فهمیده اشنا شدم.یه دختري زرنگ و باهوش کارش عکاسی بود و 

 براي

مده بود توي دفتر مجله کار میکرد.هم اون عجول بود و هم من هر دو میخواستیم زودتر کارمون گرفتن مجوز کار او

 راه

 بیفته این بود که بحثمون شد اما من با دیدن چشمانش بحال عجیبی دچار شدم طوریکه وقتی برگشتم هتل یکسره به

دا خدا میکردم اونم بیاد.همینطورم شد هر دو اون فکر میکردم.فرداي اونروز هم رفتم اداره براي کارم اما تو دلم خ

 با

 هم جلوي د راداره رسیدیم وقتی بهم نگاه کردیم بیاد بحث اونروز پیش افتادیم و خندیدیم.وقتی میخندید دلم آب

میشد.اونروز بر خالف روز پیش به تعارف افتاده بودیم.وقتی اومدیم بیرون گفت میخواد بره چند تا عکس از یه 

 منطقه

 توریستی بندازه منم همراهش رفتم و به این ترتیب روابط ما صمیمانه شد وقتی برگشتم از خیالش خواب و خوراك
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نداشتم مرتب بهش زنگ میزدم اما اینطوري نمیشد.از اون خواستم بیاد تهران اما بخاطر کارش نمیتونست.منم با 

 یکی از

 ود کاري براش جور کردم.وقتی زنگ زدم و بهش گفتم خیلیاشناهام دو دفتر مجله صحبت کردم و به هر ترتیبی ب

 خوشحال شد.اما گفت همینطوري نمیتونه بیاد و من باید برم خواستگاري منم بعد از یه سري جنگ و جدال با خانواده

 تونستم اونارو راضی کنم بریم خواستگاري.

 چرا؟علت مخالفتشون چی بود؟

دختر دیگه اي رو برام در نظر گرفته بودند.ما تقدیر چیز دیگه اي براي من رقم  پدر و مادر منم مثل پدر و مادر تو

 زده

بود.وقتی میرفتیم اصفهان از خوشحالی آروم و قرار نداشتم بعد از خرید گل و شیرینی به خونه شون رفتیم خالصه 

 در

 قدر بهم تلفن میزدیم که همه خونهکمتر از یکماه عقد شدیم و برگشتیم تهران با مقدمات عروسی رو فراهم کنیم.ان

 ساله شیطون بودي که وقتی منو میدیدي اسم اونو پشت سر هم تکرار 7 8دستم می انداختن.اون موقع تو یه پسر 

 میکردي و منو عصبانی میکردي و بعد هم فرار میکري تا کتک نخوري.بعد از انجام همه کارها رفتم اصفهان تا اونارو

 و بار زدیم و راه افتادیم.من و اون همراه پدر و مادر وخواهر کوچکترش تو یه ماشین بودیم وبیارم.جهیزیه اش ر

 برادرش و راننده هم با اثاثیه از پشت سرما حرکت میکردند.نمیدونم توي راه چی شد!راننده خوابش برد یا حواسش

دور خودش میچرخید و از دره پایین  پرت شد که ناگهان با ماشینی که از روبرو می اومد برخورد کردیم .ماشین

 میرفت

 و من فقط اونو صدا میزدم.نیمه هاي راه در ماشین باز شد و من پرت شدم پایین اما اونا همگی توي ماشین در حال

احتراق سوختن و منو تنها گذاشتن. مثل دیوونه ها شده بودم. اصال نمی تونستم باور کنم که همه چیز انقدر سریع 

 خراب

 و از بین رفت. با این که حال مساعدي نداشتم اما سعی کردم برادرش رو دلداري بدم. جواد اون موقع هفده سالشد 

 داشت و یه روز بعد از مراسم خاکسپاري گفت که هیچ وقت منو نمی بخشه چون من باعث مرگ خانواده اش شدم.

 از دست دادم و بستري شدم. مثل دیوونه هاي حرف اون باعث عذاب وجدانم شد طوري که به طور کلی روحیه ام رو

زنجیري شده بودم. همه از من فرار می کردند و جرات نداشتند نزدیکم بشن، کم کم با مرور زمان وضع بهتر شد و 

تونستم با این اتفاق کنار بیام اما بازم حرفاي برادرش عذابم می داد تا این که پنج سال بعد از اون حادثه تلخ یه روز 

 به

دیدنم اومد و گفت منو بخشیده و اون حرفا را از روي بچگی زده اما من نمی تونستم به هیچ زن دیگه اي دل ببندم و 

 تا حاال تنها زندگی کردم.

هورش دستش را روي شانه لرزان او که بی دصا گریه می کرد گذاشت. دایی دست او را لمس کرد و میان گریه 

 گفت:

 لداي تو زنده اس، درسته که دیگه مال تو نیست اما یه گوشه اي توي دنیا، توي این شهرخوشحال باش که حداقل ی-

 داره زندگی می کنه و خاطرات قشنگ تو توي ذهنشه.

 هورش با ناباوري پرسید:
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 یعنی ممکنه اون بازم به من فکر کنه؟-

گاهی وقتا به خاطر گرفتاري کمرنگ  خاطره اولین عشق خاطره ایه که هیچ وقت از ذهن ادم بیرون نمی ره، شاید-

 بشه

اما محو نمی شه، حاال تو به خاطر اون و تمام یلداهاي عاشقی که دل به بچه هاشون سپردن و از عشق و آمالشون 

 گذشتن

 سعی کن معلم مهربان و دلسوزي باشی چون ممکنه یه روزم معلم بچه هاي اون باشی.

**** 

ر را بست و روي میز گذاشت و روي تخت دراز کشید. تخت دو نفره اي که نوشین حس کرد خوابش گرفته، دفت

 غالبا

 یک نفر روي ان می خوابید و آن وجود تنهاي خودش بود که ناخواسته وارد زندگی مردي عاشق شده بود. مردي که

 هایش سنگین شد و هیچگاه نتوانسته بود خاطره عشق او را به فراموشی بسپارد و همیشه با آن زندگی می کرد. پلک

برهم افتاد اما هنوز خوابش نبرده بود که صداي فریاد شنید با عجله بلند شد و از اتاق بیرون رفت صدا دوباره تکرار 

 شد.

 از اتاق هورش بود. با نگرانی وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد. با روشن شدن اتاق او هم چشم هایش را باز کرد و

 وي میز بلند کرد. چشم هاي سرخش خبر از گریه اي بی صدا می داد. گریه اي تلخ و بی ثمر!هراسان سرش را از ر

 نوشین جلو رفت . دست او را لمس کرد و پرسید:

 خواب دیدي؟-

 هورش نگاه سوزانش را به روبرو دوخت و با لحنی وهم انگیز گفت:

 صدا می زد. یکی داشت منو صدا می زد... یه اشنا... یه آشناي قدیمی منو-

نوشین به اشپزخانه رفت و با یک لیوان اب برگشت. او هنوز به همان نقطه چشم دوخته بود و زیر لب چیزهایی می 

 گفت

 که او نمی شنید. آرام جلو رفت و کنارش ایستاد و فقط یک کلمه را شنید:

 یلدا.-

 گذاشت و بیرون رفت.قلبش به درد آمد و بغض کرد اما حرفی نزد و لیوان اب را روي میز 

 صبح بعد از انجام کارهاي مکرر خانه به زهرا زنگ زد.

 سالم زهرا جان.-

 ه! سالم نوشین خانم، چه عجب یاد ما کردي؟ب-

 خواهش می کنم ما همیشه به فکر شماییم.-

 از زنگ زدنا و سر زدنات معلومه، خب حاال اوامرتون!-

 نوشین خندید و زهرا گفت:

 اال کارم داشتی که زنگ زدي، عیبی نداره خجالت نکش حرفتو بزن.نگفتم! ح-

 می خوام ببینمت.-

 منو؟!-
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 آره چرا تعجب کردي؟-

 مشکلی پیش اومده؟-

 مشکلی که نه اما می خواستم در مورد داستانت باهات حرف بزنم.-

 ... خوب شد گفتی... خوندیش؟ا-

 فقط نصفشو.-

 حرف بزنی؟پس براي چی می خواي با من -

 بیا خودت می فهمی.-

 االن خونه اي؟-

 آره.-

 پس اومدم، کاري نداري؟-

 نه،خداحافظ و متشکرم.-

 خداحافظ.-

 گوشی را گذاشت و به اشپزخانه رفت. بعد از اماده کردن وسایل پذیرایی منتظر آمدن او نشست. هورش براي دیدن

 یدن صداي زنگ لبخندي زد و بلند شد و در را باز کرد.سعید رفته بود آموزشگاه و او تنها بود. با شن

 زهرا صورت او را بوسید و پرسید:

 آقاي ابراهیمی خونه است؟-

 نه! رفته بیرون، راحت باش.-

 زهرا روسري اش را برداشت و با دیدن وسایل روي میز گفت:

 ذیرایی می کنه.آفرین، چه خوب وظیفه تو یاد گرفتی، آدم همیشه این جوري از دوستاش پ-

 این کار رو کردم تا تو یاد بگیري.-

 نه تو زحمت نکش نوشین جان، من هر وقت خواستم ببینمت تشریف میارم هیمن جا.-

 نوشین خندید و گفت:

 خیلی خوب، نترس نمیام خسیس.-

 زهرا در حال نوشیدن شربت چشمش به دفتر افتاد و با اشاره به آن پرسید:

 ورد این حرف بزنی؟می خواستی در م-

 نوشین دفتر را برداشت و ورق زد و پرسید:

 این اسم ها واقعی اند؟-

 زهرا لب هایش را به حالت خاصی جمع کرد و گفت:

 خب آره، چطور مگه؟-

 و دوست تو؟-

 همین یلداست.-

 از کی باهاش اشنا شدي؟-

 االن دو سالی میشه.-
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 همه اینا رو خودش برات تعریف کرده؟-

 همه رو که نه! یه سري اون تعریف کرده بعض ها رو هم از هانیه خواهر هورش پرسیدم.-

 هانیه؟-

 می شناسیش؟-

 نوشین با عجله سرش را تکان داد و گفت:

 نه! نه! ولی مگه با اونم دوستی؟-

 آره با هم همسایه ایم. دختر خوبیه، همین روزها مادر می شه.-

 نوشین لبخندي زد و پرسید:

 با یلدا چطور اشنا شدي؟-

 نمی دانست چرا اما دوست داشت مثل هورش او را یلدا صدا بزند. زهرا در حال پوست کندن میوه گفت:

توي یه مهمونی... خیلی اتفاقی! طفلک یه روزم اومد خونه ما که اتفاقا هانیه هم اونجا بود، نمی دونی چه حالی شد! -

 می

کرد، اون یلدا صداش کرد هر دو فقط گریه کردن و از همونجا من کنجکاو شدم  خواست برگرده که هانیه صداش

 قضایا

 رو بفهمم و قصه زندگیش رو بنویسم.

 خوشبخته؟-

 کی؟ الهام یا هانیه؟-

 یلدا رو می گم.-

 خیلی تحت تاثیر داستان قرار گرفتی، یلدا یلدا می کنی!-

 نوشین لبخند زد و گفت:

 ی فکر می کنم چون یه داستان واقعیه به دلم می شینه.داستان قشنگیه یعن-

 زهرا دست هایش را با دستمال کاغذي پاك کرد و آهی کشید و گفت:

 خیلی دلم می خواد بهش کمک کنم اما نمی دونم چه جوري!-

 کمک؟ براي چی؟-

 زهرا به چشم هاي او خیره شد و گفت:

 جوري و در چه شرایطی زندگی می کنن. بقیه داستان رو بخون تا بفهمی. بعضی ها چه-

 نمی خواي خودت چیزي بگی؟-

 نه! اول داستان رو بخون تا بعد!-

 و قولت یادت نرفته که؟-

 اونم نه! خیالت راحت! .. راستی مگه تابستون نیست! پس آقاي ابراهیمی کجا رفته!-

 رفته به یکی از دوستاش سر بزنه.-

 زنگ زدي تا بیام و بهت سر بزنم. و تو هم حسودي کردي و به من-
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نوشی خندید اما فکرش مشغول این داستان بود که به داستان زندگی خودش پیوند می خورد. زهرا او را از فکر 

 بیرون

 کشید و گفت:

خیلی دلم می خواد با این اقاي ابراهیمی که حاضر شده با این دوسن ساکت و خسته کننده من ازدواج کنه آشنا -

 بشم.

 نوشین لبخندي زد و گفت:

 پس ناهار اینجا بمون!-

 نه متشکرم من امروز فقط احتیاج به خواب دارم.-

 مگه دیشب نخوابیدي؟-

 نه! یکی از دوستام حالش بده، دیشب باالي سرش بودم.-

 نوشین ناخودآگاه به یاد فریادهاي شب گذشته هورش افتاد و پرسید:

 این دوستت همین یلدا نیست؟-

 زهرا با تعجب به او نگاه کرد و پرسید:

 تو از کجا می دونی؟-

 نوشین لبخندي زد و گفت:

 حدس زدم.-

 زهرا آهی کشید و گفت:

 براش دعا کن، اون هنوز خیلی جوونه.-

 یعنی حالش اینقدر خرابه؟

 زهرا با تاسف سرش را تکان داد.

ي اتاق می رفت تا دفتر را بخواند که صداي زنگ چندبار پی در بعد از رفتن زهرا نوشین با کنجکاوي بار دیگر به سو

 پی

بلند شد. برگشت تا آیفون را بردارد اما چشمش از پنجره به در حیاط افتاد و هورش و هومن رو دید که وارد می 

 شدند.

 با نکرانی روي تراس رفت و پرسید:

 چی شده؟-

ی رفت. از پله ها پایین رفت تا به آنها کمک کند اما هورش هومن زخمی و خون آلود بود و با کمک هورش راه م

 سوئیچ

 ماشین رو به سوي او گرفت و گفت:

 ماشین رو بیار تو-

بعد از جابه جا کردن ماشین، داخل ساختمان رفت. هومن روي کاناپه نشسته و سرش را به عقب تکیه داده بود و 

 چشم
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ورش از دستشویی بیرون آمد و در حال خشک کردن دستهایش هایش را بسته بود و زنگ به صورت نداشت. ه

 گفت:

 برو باند بیار تا زخماشو ببندیم.-

 چی شده؟-

 کاري رو که گفتم بکن!-

 نوشین بعد از یک نگاه به صورت هومن به اشپزخانه رفت و جعبه کمک هاي اولیه را آورده و روي پاهاي هومن

 ر همان حال گفت:گذاشت. هورش در جعبه را باز کرد و د

 برو یه لیوان آب قند بیار.-

 سپس مشغول شست و شوي زخم هاي او شد. نوشین با یک لیوان آب قند برگشت و در حال هم زدن آن پرسید:

 تصادف کرده؟-

هومن که توان صحبت کردن نداشت با بی حالی سرش را به عالمت منفی باال برد. هورش زخم هاي او را بست و بلند 

 شد

 و براي شستن دستهایش دوباره به دست شویی رفت. نوشین جعبه را از روي کاناپه برداشت و روي زمین گذاشت و

خودش روي کاناپه نشست و لیوان را به دست هومن داد. هورش از دستشویی بیرون آمد و به سوي دیگر سالن 

 رفت.

ن اب قند لیوان را به دست او داد و با حرکت گوشی را برداشت و مشغول گرفتن شماره شد. هومن بعد از نوشید

 چشم

 ازش تشکر کرد. نوشین بلند شد و کوسن را روي کاناپه خواباند و گفت:

 دراز بکش!-

جعبه را برداشت، به سوي اشپزخانه رفت که صداي هورش توجه اش را جلب کرد. کنار دیوار اشپزخانه ایستاد تا 

 بفهمد

 صحبت می کند. لحنش عصبی بود و با مادرش صحبت می کرد: او با چه کسی و در چه موردي

 ببین مامان هومن مثل من نیست، انقدر سر به سرش نذارین، خدا می دونه اگه امروز من نمی رسیدم و از اون خونه-

 بیورن نمی کشیدمش چه بالیی سرش می اومد. شما دارین به خاطر غرور خودتون با زندگی اون بازي می کنین، منو

 قربونی خواسته هاتون کردید بسه، دیگه با هومن این کار رو نکنید.

 چند لحظه سکوت کرد و دوباره گفت:

 خواهش می کنم مسائل گذشته رو پیش نکشید و سعی نکنید با توجیهات بی خود روي اشتباهاتتون سرپوش-

 ي نمی کنید من به عنوان برادر بزرگتر بهبذارید...من نمی ذارم هومن توي این اتیش بسوزه. حاال که شما براش کار

 خودم این اجازه رو می دم که براش پا پیش بذارم و اقدام کنم.

 دوباره سکوت رد. نفهمید گتایون چه گفت که او با خشم گفت:

 شما همیشه با این کارهاتون مانع رسیدن ما به هدف و آرزوهامون شدید اما این کارها براي من تکراري شده، پس-

 دیگه خودتون رو اذیت نکنید چون آزموده را آزمودن خطاست.
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بدون امل گوشی را روي شاسی کوبید و با کالفگی دستش را میان موهاي پریشانش کشید. نوشین مشغول آماده 

 کردن

 ناهار شد. هورش به اشپزخانه امد و در حالی که درجه سماور را روي جوش می گذاشت گفت:

 ست کن.براي هومن سوپ در-

 نمی خواي به من بگی چی شده؟-

 داري میبینی دیگه چرا می پرسی؟-

 چنان با غضب این جمله را بیان کرد که به یاد حرف هاي چند دقیقه پیش او با کتایون افتاد. پس او خودش را یک

تی عذاب اور کارهایش قربانی می داسنت و نتوانسته بود آنها را ببخشد و یلدا را فراموش کند! آهی کشید و در سکو

 را

 انجام داد.

 ظهر شد و هورش افسرده و غمگین نشسته و به هومن خیره شده بود. به سوي ا رفت و پرسید:

 هومن هم با ما غذا می خوره؟-

پلک هایش را بلند کرد و با نگاهی که غم و درد در ان موج می زد به او خیره شد. گویا متوجه سوالش نشده بود. 

 ناچار

 دوباره پرسید:

 غذاي هومن رو هم روي میز بذارم؟-

 نفس عمیقی کشید و در حال بلند شدن گفت:

 نه، بذار توي سینی بیار اینجا خودم بهش می دم.-

نوشین به اشپزخانه رفت و در حال کشیدن غذاي هومن به یاد زمستان سال پیش افتاد که به سختی بیمار شده بود و 

 سه

ري بود. در تمام ان مدت مادرش از او پرستاري می کرد اما هورش فقط یکبار به اتاق او آمد و روز در بستر بیما

 حالش

را پرسید. بدون هیچ گونه دلواپسی و اظهار محبت! هیچ هیچ... در حالی که االن واقعا نگران حال هومن بود! او 

 احساس

 داشت، عاطفه داشت، اما فقط براي آنانکه دوستشان داشت.

نی را به دست او داد و به چشم هاي سبزش نگاه کرد. هر گاه به ان نگاه باران خروده نگاه می کرد دلش می سی

 لرزید و حاال می فهمید چرا یلدا عاشق این چشم ها بود

 برگشت تا به اشپزخانه برود که صداي او را شنید:

 تو ناهارت رو بخور.-

 به او نگاه کرد و پرسید:

 نمی خوري؟مگه تو ناهار -

 اشتها ندارم.-

 اما...-
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 صداي هومن نگذاشت او جمله اش را کامل کند، آهی کشید و به اشپزخانه رفت. شعله هاي اجاق را خاموش کرد و به

اتاق خواب رفت. تنها چیزي که در ان لحظه او را از فکر می رهانید خواندن داستان زهرا بود. دفتر را برداشت و 

 روي

 ن را شگود و دوباره شروع به خواندن کرد.تخت نشست. آ

یک ماه از عروسی گذشته بود و الهام با محبت هاي بی دریغ سینا به او دل بسته بود. تنها چیزي که او را ناراحت می 

 کرد

در یک ساختمان زندگی کردن با خاله اش بود. آقا رضا پدر سینا مردي ساکت و اخمو، سعیده خودخواه و پر شیطنت 

 و

خاله عصبی و تند خو! و هر کدام با یک نوع اخالق و رفتار او را می ازردند. تنها پناهش آغوش گرم و پر محبت سینا 

 در

شب هاي تاریک و خموش بود.سینا واقعا او را دوست داشت و از هیچکاري براي شاد کردن او مضایقه نمیکرد.الهام 

 هم

 کرد.به امید روزهاي بهتر همه مشکالت را تحمل می

یکروز که مشغول مرتب کردن تختخواب بود که دید سعیده طبق معمول در نزده وارد اتاق شد و گفت:مامان میگه 

 بیا

 پایین کمک کن امروز یه عالم مهمون داریم.

 روتختی را روي بالشها کشید و گفت:چشم االن میام.

 اي مروارید دوزي شده روي میز نگاه میکندمتوجه شد او هنوز ایستاده برگشت و سعیده را دید که به شانه ه

 پرسید:چیزي میخواي سعیده جان؟

 با اشاره به شانه ها پرسید:کی برات خریده؟

 الهام لبخندي زد و شانه ها را برداشت و بسوي او گرفت و گفت:اگه خوشت اومده مال تو.

ساله بود اما رفتارش بچه گانه و دو  15ري سعیده با تعجب از محبت او شانه ها را گرفت و بدون تشکر رفت.او دخت

 از

انتظار بود.الهام لباسش را عوض کرد و به طبقه پایین رفت.سالم کرد خودش را آماده کار نشان داد.خاله با ابروهاي 

 گره

 کرده پرسید:چه خبره انقدر میخوابی؟خوابم حدي داره زیادیش آدمو مریض میکنه.

نشده بود سینا براي عوض کردن موضوع بلند شد و گفت:خب  8ي نگاه کرد هنوز الهام با تردید به ساعت دیوار

 مامان

 من چکار باید بکنم؟

 خاله کاغذي را بدست او داد و گفت:اینارو بخر و زود برگرد همه کارها مونده.

 سینا گفت:به منیژه خانم زنگ بزن بیاد کمکتون.

 فتم حاال که عروس دارم الزم نیست کسی بیاد کمک.خاله معترضانه گفت:پس واسه چی براي تو زن گر
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سینا لبخندي زد و گفت:پس بخاطر همینه که به عروس زرنگ آوردي تو این خونه!اما زیاد ازش کار نکشی خسته 

 بشه.

 آره از سحر خیزیش معلومه زرنگه برو نمیخواد پز زنتو بمن بدي.

 کرد.سینا خداحافظی کرد و در حال بیرون رفتن کنار او ایستاد والهام ساکت ایستاده بود و به حرفهاي آنها گوش می

 آهسته گفت:حرفاشو بدل نگیر و مواظب خودت باش.

الهام به او نگاه کرد و حرفی نزد.شاید انتظار داشت او بیشتر از اینها برایش مایه بگذارد اما آن لحظه نمیتوانست در 

 زیر

مه این حرفها سینا با محبتها و ابراز عالقه اش حسی عجیب در او ایجاد نگاه سنگین خاله حرفی بزند.گذشته از ه

 کرده

بود که آنرا فقط یکنوع وابستگی میدانست و بس.خاله کلیدي را بسوي او گرفت و گفت:برو از زیرزمین یه کیسه 

 برنج

 بیار...یه دونه از اون کیسه سفیدا.

نار ضبط صوت نشسته بود و با ریتم آهنگ خودش را تکان میداد و کلید را گرفت و از آشپزخانه بیرون آمد.سعیده ک

موهیش را جمع میکرد.تعجب میکرد که چطور خاله با اینهمه عجله براي انجام کارها از او کمک نمیگیرد!به حیاط 

 رفت و

قند و شکر و  از پله هاي زیرزمین پایین رفت.قفل در را باز کرد و وارد شد.وقتی چراغ را روشن کرد با کیسه هاي

 برنج

و انواع حبوبات روبرو شد.تا به آنروز آنجا را ندیده بود.آنقدر جنس در آنجا بود که بیشتر شبیه انبار خواربار 

 فروشی

بود تا زیرزمین یک خانه!بسوي کیسه هاي برنج رفت و یکی از آنها را بلند کرد اما انقدر سنگین بود که از دستش 

 رها

د.نفس عمیقی کشید و دوباره خم شد و به هر جان کندنی بود آنرا بلند کرد و بیرون برد و روي شد و روي زمین افتا

 پله

 03ها گذاشت.بعد از بستن قفل در بار دیگر آنرا برداشت و بزور از پله ها باال برد.وقتی به اشپزخانه رفت کیسه 

 کیلویی

له در حال تفت دادن پیازهاي خرد شده نگاهی را روي زمین گذاشت و خودش هم نفس زنان روي زمین نشست.خا

 به او

 انداخت و گفت:کلید رو بده بمن.

ناگهان یادش آمد که کلید را داخل زیرزمین جا گذاشته.با ناراحتی گفت:مثل اینکه کلید رو توي زیرزمین جا 

 گذاشتم.

 قفل کردي؟ خاله با فریادي که تمام بدنش را لرزاند گفت:چی؟کلید رو جا گذاشتی و در رو

 سرش را پایین انداخت و گفت:ببخشید...این کیسه برنج...

 حرفش را قطع کرد و گفت:بهونه نیار...حاال چکار کنم؟تمام وسایلم توي اون زیرزمینه!آخه زنم انقدر گیج و
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 سربهوا!آخه...

ه فهمید هنوز صبحانه نخورده آنقدر غر غر کرد که الهام احساس کرد سرش به دوران افتاده و تازه همان موقع بود ک

 در

 حالیکه سعیده پشت میز نشسته بود و نان و خامه اش را با لذت میخورد.با اتفاقی که افتاده بود ترسید حرفی در این

مورد بزند.همانجا ایستاده بود که خاله با عصبانیت سینی بزرگی را روي زمین گذاشت و گفت:بین بشین برنج رو 

 پاك

 کن.

ت و مشغول پاك کردن برنج شد.او هم تا لحظه اي که سینا برگشت حسابی کنایه زد و با حرفهایش الهام آرام نشس

 را

 ازار داد که زن باید چنین باشد و زن باید چنان باشد سالی که نکوست از بهارش پیداست

 آنقدر گفت و گفت که دستهاي او از ناراحتی به لرزش افتادند.

 اس را داخل آشپزخانه گذاشت.سپس کنار او نشست و پرسید:چطوري عروس خانم؟سینا همراه راننده اجن

الهام بغض کرده بود اما از ترس سرش را بلند نکرد .سینا دستش را زیر چانه او برد و سرش را بلند کرد و 

 پرسید:چرا

 رنگت پریده؟

 سعیده در حال بلند شدن از پشت میز گفت:آخه دست گل به اب داده!

 نظري به او انداخت و بعد از الهام پرسید:چی شده؟سینا 

 خاله که مشغول پاك کردن سبزي بود گفت:رفته زیرزمین کلید رو جا گذاشته.

 سینا گفت:شما یه جوري رفتار میکنین که من خیال کردم اتفاقی بدي افتاده اینکه چیزي نیست خب کلید یدك رو

 بردارید.

ه نگاه کرد و او با حالتی موذیانه به سینا چشم غره رفت و گفت:من از جا گذاشتن الهام با شنیدن این حرف به خال

 کلید

ناراحت نیست من ناراحتیم از سر به هواییشه.زن باید زبر و زرنگ باشه ببین دوساعته داره این یه خرده برنج رو 

 پاك

 میکنه من نمیدونم خواهرم بتو چی یاد داده؟

پلکهایش را چند بار بهم زد تا اشکش جاري نشود.سینا کمی مردد ماند و سپس بلند شد الهام بغضش را فرو خورد و 

 و

 فنجانی براي چاي برداشت و پرسید:صبحونه خوري؟

 قبل از اینکه او جواب بدهد خاله گفت:صبحونه که دیر نمیشود فعال آبروي ما مهمتره.

 ینا رو بشور.بعد ظرف سبزي ها را بدست او داد و ادامه داد:بلند شو ا

 الهام ظرف را گرفت و بلند شد و بسوي ظرف شویی رفت که صداي اعتراضش بلند شد:اینجا نه !برو تو حیاط.

 سینا با تعجب به او نگاه کرد اما حرفی نزد.الهام بطرف حیاط میرفت و در همان حال صداي او را شنید که در حال غر
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ه ایستاده بو به لباسی که پوشیده بود نگاه میکرد.با دیدن او نیشخندي زدن به سینا بود.سعیده توي سالن جلوي آین

 زد و

 گفت:مواظب باش ایندفه خودتو توي حیاط جا نذاري.

باز هم بغض گلویش را فشرد.به حیاط رفت و مشغول شستن سبزي ها شد.براي خانواده اش دلتنگ بود.دو هفته اي 

 بود

رش میرفتند ولی این دو جمعه بخاطر مهمانی هاي پر جنجال خاله نتوانسته آنها را ندیده بود.جمعه ها بخانه پد

 بدیدن

آنها برود و میدانست به علت مشغله کاري سینا در روزهاي هفته هم مطمئنا نمیتواند بدیدن آنها برود زیرا سینا 

 اجازه

ه عالقه مفرط او را علت این حساسیت نمیداد او تنها بیرون برود و این اخالق سینا او را می آزرد.اما به گفته اله

 میدانست

 و سعی میکرد او را نرنجاند.

 با صداي خاله بخودش آمد که میگفت:چه خبرته دختر!آب رو ببند.

 آنقدر در افکارش غرق شده بود که متوجه سرازیر شدن اب نشده بود.قبل از برخاستن او خاله با غرولند شیر آب را

ا را بشور توي ظرف و بذارشون روي میزهاي سالن...مواظب باش خوابت نبره از بس بست و گفت:زود برو میوه

 خوردي

 و خوابیدي بد عادت شدي.

از طعنه او رنجید اما باز هم مهر سکوت بر لبانش زد و بداخل ساختمان رفت.سینا و سعیده مشغول تماشاي 

 تلویزیون

 خانه رفت.نایلونهاي میوه را داخل ظرفشویی ریخت و به شستنبودند .با دیدن بی خیالی آنها آهی کشید و به آشپز

 پرداخت.بیاد مادر افتاد که هرگاه مهمان داشتند سفارش میکرد حتما قبل از انجام کارها اول یک چیزي بخورد بعد

 مالیصبح بود و او هنوز صبحانه هم نخورده بود.میوه ها را شست و دست 13کارهایش را شروع کند اما حاال ساعت 

 برداشت و مشغول خشک کردن آنها شد که دستی دور کمرش حلقه شد.برگشت و سینا را با صورتی خندان دید.به

 اجبار لبخند زد و احساس امنیت کرد زیرا او تنها حامی اش در آن خانه بود.با مهربانی گفت:خسته نباشی فرشته

 کوچولو.یه دستمالم بمن بده تا کمکت کنم.

 دستمالهاي روي کابینت را برداشت و بدست او داد.ظرفهاي بزرگ کریستال را روي کابینت گذاشت و با الهام یکی از

سلیقه اي خاص که بقول مادر ذاتی بود میوه ها را چید.کار تمام شده بود که خاله با سبد سبزي هاي شسته وارد شد و 

 با

 دیدن میوه هاي چیده شده گفت:به به!چه سلیقه اي!

 دستمال در دست سینا ادامه داد:پس کار کار سیناست که انقدر قشنگه. با دیدن

 سینا یکی از ظرفها را برداشت و در حالیکه بسوي سالن میرفت گفت:نخیر کار خانم بنده اس.

 خاله از زیر چشمی نظري به الهام انداخت و گفت:خوش سلیقه اس که پسر منو تور کرده دیگه!
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اي او یکی از ظرفها را برداشت و به سالن رفت.با کمک سینا میوه ها و بقیه وسایل پذیرایی الهام بدون توجه به حرفه

 را

 چید.اینبار از سعیده خبري نبود.احتماال به حمام رفته بود.خاله او را براي آبکش کردن برنج صدا زد .با عجله به

 آشپزخانه رفت.

 ستهایش میلرزید و لبهایشخشک شده بودند.کارها به اتمام رسیده بود و او احساس ضعف میکرد.د

 سینا گفت:تو برو دوش بگیر و لباستو عوض کن.من اینجا کمک مامان هستم.

 اما خاله گفت:خانم خوش سلیقه بیا این شیرینی ها را هم توي ظرف بچین بعد برو.

 ینی ها را در دهان بگذارد اما ازبار دیگر در سکوت کاري را که به او گفته بود انجام داد.دلش میخواست یکی از شیر

 نگاههاي مداوم او میهراسید.سینا در اینکار هم به او کمک کرد و گفت:دیگه برو االن مهمونا میان.

 خاله گفت:کاش یه نفرم به فکر من بود!

رد سینا آهسته گفت:زود برو دوش بگیر یه کمم بخودت برس رنگ و روت خیلی پریده.الهام با پاهایی لرزان وا

 سالن

 شد و از پله ها باال رفت و در همان حال با خودش فکر کرد.میبینه رنگم پریده اما دلیلش رو نمیپرسه.

 وارد اتاق شد و به حمام رفت.زیر دوش نزدیک بود که از حال برود.زود بیرون آمد و شمغول خشک کردن موهایش

 ا در رو قفل کردي؟شد.سینا وارد اتاق شد و در را قفل کرد.با تعجب پرسید:چر

 جلو آمد ونایلون کوچکی را روي میز گذاشت.سشوار را از دست او گرفت و گفت:اول اینا رو بخور.

سپس نایلون را باز کرد و چند تا پسته از داخل آن در آورد و مغز کرد و به او داد .در حال خوردن بود که سینا با 

 ه صبحونه نخورده بودي چرا بمن چیزي نگفتی!تحکم گفت:آدم اول باید به فکر خودش باشد تو ک

الهام حرفی نزد و او باز هم مقداري مغز پسته توي دستش ریخت.سپس سشوار را روشن کرد و خودش مشغول 

 برس

کشیدن و خشک کردن موهاي او شد.الهام احساس کرد واقعا جان گرفته به چهره مهربان او در آینه نگاه کرد و خدا 

 را

 همسرش تکیه گاه امن و مطمئنی بود که احساس میکرد روز به روز عالقه اش به اوبیشتر میشود.سیناشکر کرد که 

 سشوار را خاموش کرد و پرسید:شونه هایی که برا خریده بودم کو؟

 الهام از داخل کشو گیره اي برداشت و گفت:اونار و دادم به سعیده.

 رات میخرم به کسی بدي!سینا اخمی کرد و گفت:دوست ندارم چیزي رو که ب

 اما سعیده...

 سعیده بادیگري فرقی نداره فهمیدي؟

 بله.

 سپس در حالیکه پوسته هاي پسته را جمع میکرد تا داخل سطل بریزد گفت:تا صداي مادر در نیومده برو پایین.

 حد نسبت به رفتار مادرشالهام بلند شد و دستی به لباس یاسی رنگش کشید و به این فکر کرد که چیز سینا تا این 

حساس است!یعنی از او میترسید؟یا قصدش احترام به اوست؟شانه هایش را باال انداخت زیرا در حال حاضر مهم این 

 بود
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که او را دوست داشت و حمایتش میکرد.دوباره جلوي آینه نشست و بعد از یک ارایش مالیم مطابق با رنگ لباسش 

 بلند

 ت.شد و به طبقه پایین رف

سعیده بلوز و شلوار قرمز پوشیده بود و آرام آرام با مادرش صحبت میکرد.چشم الهام به چهره درهم خاله افتاد و 

 دلش

 فرو ریخت.به آخرین پله که رسید قصد داشت به آشپزخانه برود که او صدایش زد.بسوي آنها رفت و نشست.خاله با

 ه زندگی کنی یا بجنگی؟خشم به او نگاه کرد و پرسید:تو ازدواج کردي ک

 الهام با تعجب گفت:من...من منظورتون رو نمیفهمم!

 میفهمی اما خودت رو به نفهمی میزنی!براي چی به سینا گفتی من نذاشتم صبحونه بخوري؟

 الهام با حیرت بیشتر پرسید:من گفتم؟

 سعیده گفت:آره خودم شنیدم سیناي بیچاره هم رفت و برات پسته خرید.

از خودش دفاع کند اما بغض راه گلویش را سد کرد.بلند شد و دوان دوان از پله ها باال رفت و خودش را به  خواست

 اتاق

 رساند.در را بست و به آن تکیه داد و گریه کرد.نمیدانست علت این دروغ سعیده چه بود اما تصمیم گرفت در مورد

 داهایی که بگوشش رسید فهمید که تعدادي از مهمانهارفتن از آن خانه هر چه زودتر با سینا صحبت کند.از ص

آمدند.جلوي آینه رفت و اشکهایش را پاك کرد و روي صندلی نشست.دلش نمیخواست پایین برود.سینا وارد اتاق 

 شد و

 پرسید:پس چرا اینجا نشستی؟فامیل پدرم اومدن تو رو ببینن اونوقت تو موندي اینجا؟

 یده را بگوید اما پشیمان شد و همراه او از اتاق بیرون رفت.سینا دستش را آهستهیک لحظه به سرش زد موضوع سع

 فشرد و گفت:بیا تا ببینن خانواده ستایش چه عروسکی رو به خونه شون آوردن.

 پله ها را تا نیمه پایین رفته بود که خاله با صداي بلند گفت:الهام جان بیدار شدي مادر!

برنده در قلبش نشست.برگشت و به سینا نگاه کرد.او هم اخمی کرد و گفت:عیبی جمله اش چون خنجري تیز و 

 نداره

 فعال خودتو کنترل کن تا بعد.

به پله آخري که رسیدند خانم پیري جلو آمد و او را در آغوش گرفت و گفت:به به!چه عروس خوشگلی ببین این 

 راضیه

 چه زرنگه!

سو بلند شد.در این میان یک جمله باعث ناراحتی خاله شد و آن هنگامی بود و بدنبال او صداي تعریف تحسین از هر 

 که

 برادر بزرگتر آقاي ستایش گفت:

 الهام خانم کامالً شبیه مادرشه.-

الهام متوجه نگاه خیره پدرشوهرش و بعد عصبانیت خاله که بلند شد و به اشپزخانه رفت شد اما نفهمید علت ان 

 چیست!
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سی با مهمانان در کنار همان خانم پیر که عمه پدر شوهرش بود نشست. سرش پایین بود که صداي بعد از احوالپر

 خانم

 جوانی توجه اش را جلب کرد:

 الهام خانم!-

 سرش را بلند کرد و به او که روبرویش نشسته بود نگاه کرد. خانم زیبایی که چهره آرام و مهربانی داشت پرسید:

 شما چند سالتونه؟-

 فده سال.ه-

 واي خداي من! چطور دلشون اومده تو رو توي این سن شوهر بدن! درس می خوندي؟-

 بله، سال اخر بودم.-

 و حاال؟-

 فعالً نه!-

 حیف! اما خوب تقصیر اون چشم هاي غزال گونه اس که دل سینا رو اسیر کرده.. بازم تصمیم داري درس بخونی؟-

 در اولین فرصت بله.-

 رو بکن که بعداً پشیمون نشی. س این کار-

 سعیده که به حرفهاي آنها با دقت گوش می داد گفت:

 الهام که نمی خواد بره سر کار پس ادامه تحصیل به چه دردش می خوره؟-

 خانم جوان جواب داد:

 ه، مخصوصاعزیز من تحصیالت که فقط براي گرفتن مدرك یا انجام کار نیست بلکه به خاطر افزودن به علم و دانش-

 براي یه زن که قراره در اینده مسئولیت تربیت بچه هاشو به عهده می گیره، کسانی که صرفاً به خاطر گرفتن مدرك

 درس می خونن مطمئناً از روي عادت یا اجبار درس می خونن و در آینده نمی تونن از آموخته هاشون بهره ببرند.

 د و انسان بی هدف بدون عشق و عالقه زندگی می کنه.نسان هاي مدرك گرا اکثرا هدف مشخصی ندارن

 سعیده که به نظر می رسید از حرف هاي خانم جوان رنجیده بلند شد و جایش را عوض کرد. خانم جوان با ردیگر به

 سوي الهام برگشت و گفت:

 هر وقت تصمیم گرفتی ادامه بدي روي من حساب کن، خوشحال می شم کاري برات انجام بدم.-

 متشکرم ولی اول باید با سینا شمورت کنم.-

 لحظاتی خوبی را در کنار آن خانم جوان که اسمش فاطمه بود گذراند. او معلم بود و به کارش عشق می ورزید و یک

پسر سه ساله داشت و از زندگیش رضایت کامل داشت. او عروس عموي سینا بود ککه الهام حس کرد می تواند او را 

 به

 دوست بپذیرد. عنوان یک

 بعد از رفتن مهمان ها سعیده در حالی که موهایش را باز می کرد گفت:

 من خیلی خسته ام میرم بخوابم.-

 آقاي ستایش هم به اتاقش رفت تا استراحت کند. سینا در حالی که روي مبل ولو شده بود به الهام گفت:

 حسابی خسته شدي.پاشو ما هم بریم باال یه کم استراحت کنیم. تو امروز -
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 خاله با ابروهاي گره کرده گفت:

 یعنی چی؟ تمام کارها مونده.-

 سینا صاف نشست و گفت:

 تقصیر خودت.نه، اونا می خواستن کمک کنن شما گفتین نه زنگ می زنم منیژه خانم میاد کمکم.-

 منظورت چیه؟-

 فر بیاد کارها رو انجام بده.منظورم اینه که هم شما و هم الهام خسته شدید. زنگ بزن یه ن-

 باشه بلند شو دست زنتو بگیر ببر یه موقع آب تو دلش تکون نخوره، من خودم ظرفا رو می شورم.-

 سینا در حالی که به سوي تلفن می رفت گفت:

 من االن زنگ می زنم منیژه خانم و دخترش بیان.-

 خاله با عصبانیت گفت:

 بیاد اینجا!گفتم که دیگه دلم نمی خاد اون -

 پس سعیده رو هم صدا بزن تا کمکتون کنه.-

 تو به سعیده چی کار داري! اون هنوز بچه اس!-

 بچه اس؟ اون فقط دو سال از الهام کوچک تره اما دست به سیاه و سفید نمی زنه.-

 خیلی خوب با من یکی به دو نکن گفتم که شما تشریف ببرید باال استراحت کنید.-

 راحتی دستش را به سوي الهام دراز کرد و گفت:سینا با نا

 پاشو بریم!-

الهام مردد مانده بود! نمی دانست به حرف او گوش کند یا بماند ودر کارها به خاله کمک کند اما واقعا خسته بود و 

 نیاز

ینا با شدیدي به استراحت در خود احساس می کرد. از طرفی هم از خاله و حرف هاي نیش دارش می ترسید. س

 خشم

 بازو او را گرفت و گفت:

 می گم پاشو!-

الهام بلند شد و همراه او ب سوي پله ها رفت که ناگهان صداي ناله خاله بلند شد. هر دو هراسان برگشتند. او 

 دستش را

یش تکراري روي قلبش گذاشته بود وو ناله می کرد. الهام با نگرانی به سوي او دوید اما سینا که گویا این صحنه برا

 بود

آرام آرام به اشپزخانه رفت و با یک لیوان اب قند برگشت و جرعه اي از ان را در دهانش ریخت. الهام وقتی مطمئن 

 شد

 حال خاله بهتر شده به اشپزخانه رفت و پیشبند بست و مشغول شستن ظرف ها شد. سینا هم آمد و با ناراحتی گفت:

 ولی عیبی نداره خودم کمکت می کنم.می خواستم بهتر بشه بدتر شد... -

 الهام حرفی نزد و با سینه اي بغض کرده به کارش ادامه داد. کار شستن و خشک کردن ظرف چهل نفر مهمان سه
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ساعت طول کشید. وقتی به سالن برگشتند دیدند خاله همان جا روي مبل خوابش برده . سینا دستش را گرفت و 

 گفت:

 ه حرف دیگه نزده بریم باال.بیا تا بیدار نشده و ی-

 وقتی که داخل اتاق رفتند الهام لبه تخت نشست و گفت:

 سینا، می خواهم باهات حرف بزنم.-

 سینا نظري به او انداخت و در حال عوض کردن لباس هایش پرسید:

 در مورد چی؟-

 الهام نفس عمیقی کشید و گفت:

ش زندگی نمی کنه مگه این که مجبور بشه. تو که کارت خوبه بیا یه ببین سینا االن دیگه هیچ عر.سی با مادرشوهر-

 جا

 یه آپارتمان جمع و جور اجاره کن تا....

 سینا میان حرف او دوید و گفت:

 من از اجاره نشینی متنفرم.-

 ولی خودت که داري میبینی، مامانت خیلی ایراد می گیره.-

 ه کم کم عادت می کنی، در ضمن جواب حرفاي آزار دهنده اش رو هماگه یه کم به میلش رفتار کنی حرفی نمی زن-

 بده.

 جواب بدم که باز خدشو به غش و ضعف بزنه؟-

 من نمی دونم خودت یه جور باهاش کنار بیا.-

الهام وقتی دید ادامه بحث بی فایده است و نمی تواند او را متقاعد کند سکوت کرد. سینا کنار او نشست و دستش را 

 ردو

 شانه هاي او حلقه کرد وو گفت:

 مامانتو ندیدي بهونه می گیري، قول می دم فردا اول وقت تو رو ببرم اونحا، حاال اخماتو وا کن، بخند که هر وقت می-

 خندي انگار همه دنیا می خنده!

ز اینده اي مبهم موج الهام به چشم هاي او نگاه کرد. محبت او تسلیمش کرد و خندید.اما خنده اي که دران تردید ا

 می

 زد.

صبح هنوز همه خواب بودند که آنها از خانه خارج شدند. از خیابان هاي خلوت هم اغوش با زمستان می گذشتند. 

 الهام با

دیدن کوچه اي که در ان بزرگ شده بود و در طوسی رنگ خانه پدر ناخودآگاه آهی کشید. سینا دست او را فشرد و 

 با

 مهربانی گفت:

 من و تو هم یه روز براي خاطرات قشنگمون اه می کشیم.-
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به او لبخند زد و پیاده شد. بعد از خداحافظی و دور شدن ماشین او ایستاد و به درختان عریان چشم دوخت. در ان 

 لحظه

 براي اولین بار دلش می خواست برگردد به همان روزهاي زیبا، زیر لب زمزمه کرد:

 وزهاي خوب، آن روزهاي سالم و سرشار و آن آسمان هاي پر از پولک، آن شاخساران پر ازآن روزها رفتند آن ر-

 گیالس، آن خانه هاي تکیه داده در حفاظ سبز پیچک ها به یکدیگر.

 هنوز دستش را براي فشردن زنگ باال نبرده بود که صدایی از پشت سر توجهش را جلب کرد:

 یلدا!-

بدنش لرزید. خواست برگردد اما به خودش نهیب زد؛ دیگه همه چیز تموم شده امادر صداي پر طنین و غم زده او! 

 ان

لحظه عشق از غقل قوي تر بود و او را بی اراده به سوي صدا می کشید. برگشت اما پشیمان شد. هیچ وقت فکر نمی 

 کرد

ن و احوال پریشانش می داد اما او را این قدر تکیده و رنگ پریده ببیند. ته ریش روي صورتش خبر از غوغاي درو

 چشم

ها هنوز همان بودند. با همان نگاه سبز انقدر سبز که انسان را در خود گم می کردند. هورش ان سوي کوچه روبروي 

 او

ایستاده بود و نگاهش می کرد و قطرات درشت اشک از چشمانش نهري زالل به وجود آوردند. لب هایش تکان 

 جوا کرد.خورد و آرام نا او را ن

 الهام با سینه اي پر سوز نگاهش را از ان نگاه مسخره جدا کرد و با حرض زنگ را فشرد و صداي مادر را شنید:

 کیه؟-

 منم الهام.-

 تویی مادر؟ بفرما.-

صداي هیجان زده مادر او را هم منقلب کرد. در با صدایی تند و تیز باز شد. هنگام ورود باز هم مکثی کرد . دلش 

 اهینگ

دیگر طلب می کرد اما این بار با دل جنگید و وارد شد و در را بستو دستش را روي سینه بی تابش گذاشت و آهسته 

 نجوا

کرد؛ در پاي خارهاي بیابان دانه هاي ریز و پر درد اشک را می چکانم تا جوانه اي از عشق نروید. بعد از یک نفس 

 عمیق

 ز پله ها باال رفت.لبخند ساختگی بر لب هایش نشاند و ا

موقع روبوسی و احوالپرسی به چشمان پر از اشک مادر نگاه کرد. زیرا می ترسید خودش را ببازدو مادر تنها بود. -

 پدر

و احسان رفته بودند شرکت و الهه به مدرسه رفته بود. به دنبال مادر وارد اشپزخانه شد. یکی از صندلی ها را عقب 

 کشید

 و نشست و گفت:
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 مامن خواهش می کنم بیا بنشین. من اومدم شما رو ببینم.- -

 مادر با لبخندي سینی چاي را روي میز گذاشت و گفت:

خب خانم چه خبر؟ خوش می گذره؟ تلفن که نمی زنی، هفته اي یه بارم که دیگه داره می شه ماهی یه بار.... دیروز -

 که

 نیومدین گفتم حتما تا جمعه نمی آیید.

 ی انصافی نکن، این دفعه این جوري شد.مامان ب-

 چه جوري؟-

 مهمون داشتیم.-

 بازم؟!-

 دیگه عادي شده ، دارم عادت میی کنم.-

 هنوز منیژه خانم میاد کمک؟-

 الهام با تقلید از صداي خاله گفت:

 حاال که دیگه عروس آوردم دلیلی نداره منیژه بیاد.-

 مادر اخمی کرد و گفت:

 وس آورده کلفت که نیاورده! خسته شدي مادر؟یعنی چی؟ عر-

 الهام می دانست اگر ادامه بدهد باعث ناراحتی او می شود بنابراین متوسل به دروغ شد و گفت:

 این مهمونی ها هم فال شده و هم تماشا. جاتون خالی دیروز کلی گفتیم و خندیدیم.-

 لی که براي آوردن میوه بلند می شد گفت:مادر که به صحت کالم او شک کرده بودآهی کشید و در حا

 می دونستم خواهرم رفت و آمدش زیاده ولی امیدوار بودم سینا مستقل زندگی کنه.-

 انشا... یه مدت دیگه خودمون خونه می خریم و ازشون جدا می شیم.-

 انشاا...-

 سایه ها و مادر گفت:کنار هم نشستند و از هر درس صحبت کردند. تا انجا که صحبت کشیده شد به هم

 هورش دیگه اینجا زندگی نمی کنه.-

 موضوع دیدن او را پنهان کرد و پرسید:

 چرا؟-

 با پدر و مادرش نمی تونه کنار بیاد، به خاطر همینه رفته خونه داییش.-

 همون که هنوز ازدواج نکرده؟-

 آره همون، کارش توي شرکت دیگه ول کرده.-

 پس چی کار می کنه؟-

 مثل این که قراره معلم بشه. فعال که داره درس می خونه، دیشب تولد هانیه بود احسان و هومن به زور رفتن و-

 آوردنش.

حاال فهمید چرا او را دیده، آهی کشید و موهاي روي پیشانی اش را عقب زد و دستش را ستون چانه کرد و با دست 

 دیگر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

1 1 8  

 

 شد و پرسید:روي میز ضرب گرفت. مادر به صورت او دقیق 

 سینا که اذیتت نمی کنه؟-

 به او نگاه کرد و لبخند زد و گفت:

 نه! مطمئن باشید.-

 سپس دست هاي چروکیده او را در میان دست هایش گرفت و پرسید:

 چرا شما انقدر نگرانید مادر جون؟ مطمئن باشید من اگه مشکلی داشته باشم اول به خود شما می گم.-

 را نوازش کرد و گفت: مادر دست هاي او

 همه حرفا رو که نمی شه زد اما دخترم بیشتر مواظب خودت باش. آخه خیلی الغر شدي!-

 با صداي زنگ مادر بلند شد و گفت:

 حتما الهه اس، بفهمه تو اومدي خیلی خوشحال می شه.-

 الهام بلند شد و گفت:

 من در رو باز می کنم.-

 ت:به سالن رفت و آیفون را برداش

 بلهصداي مردد الهه را شنید:-

 لطفا در را باز کنید!-

دکمه در باز کن را فشرد و از در سالن بیرون رفت و خودش را باالي پله ها پنهان کرد. الهه پله ها را دو تا یکی و 

 نفس

 زنان طی کرد و به سالن دوید و پرسید:

 کجاست این خانم بی معرفت؟-

 رش گفت:مادر در خال چشیدن مزه خو

 سالم.-

 ...ببخشید سالم. ا-

 از کی حرف می زنی مادر؟-

 الهه به شک افتاد و نگاهی به اطراف سالن انداخت و رسید:-

 شما در رو باز کردید؟- -

 آره مادر! مگه به جز من کس دیگه اي هم توي این خونه هست؟-

 اما...-

 اما چی؟-

 حس کردم صداي الهام رو شنیدم.-

 س دلت براش تنگ شده خیاالتی شدي.از ب-

 الهه آهی کشید و کیفش را روي شانه اش انداخت و به اتاقی که حاال فقط متعلق به خودش بود رفت و روي تخت

نشست. با چشمانی حسرت بار به تخت خالی او خیره شد و خاطرات زیباي آن روزها را در ذهن مجسم کرد. چند 

 بار آه
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کمه هاي لباسش را باز کرد که تقه اي به شیشه تراس خورد. فکر کرد بچه هاي همسایه به کشید و در همان حال د

!شیشه برف زده اند، بلند شد و با عجله به سوي در دوید. روي تراس رفت و اطراف را خوب نگاه کرد اما هیچ کس 

 نبود.

را روي تخت دید. با تردید جلو رفت سردش شد و به اتاق بگشت . در را بست و پرده را کشید. وقتی برگشت الهام 

 و

 گفت:

 بازم خیاله یا....-

 الهام بلند شد و اغوشش را به روي او باز کرد. الهه فریادي پر شور کشید و خودش را در اغوش او رها کرد و با بغض

 غیر قابل مهار گفت:

 دلم برات تنگ شده بود.-

 کنترل کن که هیچ دلم نمی خواد اشکاتو ببینم.منم همین طور خواهر کوجولو... حاال خودت رو -

 الهه با خنده سرش را پایین انداخت و با نوك انگشت اشک هایش را سترد وگفت:

 اشک خوحالیه.-

 من که سفر قندهار نرفتم، هر هفته اي دارم به شما سر می زنم ولی این دفعه نشد، معذرت می خوام.-

 گونه هایش فرو رفته اند و زیر چشمانش حلقه کبودي ایجاد شده. خیره درالهه به صورت او نگاه کرد. حس کرد 

 چشمانش پرسید:

 کسی که اذیتت نمی کنه؟-

الهام لبه تخت نشست و گفت:نه خواهر عزیزم باور کن کسی منو اذیت نمیکنه از زندگیم راضیم شوهرمم دوست 

 دارم.

 تماد کنی و اگه مشکلی داشتی حتما بمن بگی.الهه کنار او نشست و گفت:دلم میخواد همیشه بمن اع

 تو با این حرفات منو به شک میندازي نمیدونم واقعا من بزرگترم یا تو/

 تو خواهر خوب من هم بزرگتري هم با احساس تر و مالحظه کار تر!

 مالحظه کار؟

 من میدونم تو بخاطر خانم ابراهیمی و دروغی که بهت گفت از عشقت گذشتی.

 یگه این حرفا فایده اي نداره.تو هم خودتو ناراحت نکن!از هانیه چه خبر؟حالش خوبه؟حاال د

دیشب تولدش بود منکه نرفتم احسان هم به اصرار هومن رفت تا هورش رو بیاره اما میدونم از اوضاع خونشون 

 ناراحته.

 دیگه چرا؟

 ناراحتن! اینطور که اون میگه هورش داره ازدواج میکنه و پدر و مادر خیلی

 آخه براي چی؟

 اونا موفق نشدن توجه هورش رو به نگار جلب کنن و حاال اون داره با یه نفر دیگه ازدواج میکنه.

با اینکه نسبت به او بیگانه شده بود اما حسی عجیب در وجودش بیدار شد.حسی که نه حسادت بود و نه خشم اما هر 

 چه
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میکرد اما صدایش را نمیشنید و به آن نگاه سبز می اندیشید که دیگر متعلق به بود آزارش میداد.به لبهاي الهه نگاه 

 او

نبود و میرفت تا عاشق و شیداي دیگر براي خود بیابد با ناامیدي به روبرو خیره شده بود که با تکانهاي او بخود 

 آمد:به

 چی فکر میکنی؟

 هی...هیچی.

 الهام!

 بله؟

 هنوزم دوستش داري؟

ي پرسشگر او نگاه میکرد.نمیدانست چه بگوید.لبهایش میلرزیدند و همان هیجان دوران دلدادگی قلبش به چشمها

 را به

تپش سخت وا میداشت.نگاهش را به پایین دوخت و گفت:همیشه باهات روراست بود و هیچوقت بهت دروغ نگفتم 

 پس

 خواهش میکنم نخواه که بهت جواب بدم!

 باشه هر طور راحتی!

 وارد اتاق شد و گفت:به پدرتون زنگ زدم اون و احسان امروز براي ناهار میان خونه.مادر 

 مامان!چرا اینکارو کردي ؟من نمیخواستم مزاحم کار اونا بشم.

 تو همیشه مراحمی عزیزم.حاال بیاین پیش من که کم کم داره حسودیم میشه.

رت مهربانش را بوسید و پرسید:مامان شما و خاله مثل من الهام بلند شد و دستهایش را دور گردن او حلقه کرد و صو

 و

 الهه با هم صمیمی بودین؟

 مادر آهی کشید و با مروري در خاطرات کهنه اش جواب داد:بودیم اما...

 اما چی بگین دیگه!

 باشه براي بعد شاید یه روزي همه چیزو براتون تعریف کردم!

 ن!چه بهتر از امروز بگین دیگه مامان جو

 نه عزیزم هنوز زوده فقط امیدوارم که نخوان از دخترم وسیله اي براي انتقام بسازن.

 الهام و الهه بهم نگاه کردند.الهه با اشاره پرسید:من...یا الهام؟

 نگاه مردد و نگران مادر بر چهره پري گونه الهام خیره شد و با بغض گفت:وقتی خاله ات اومد خواستگاري و بهش

دادي انگاز از آسمون اومدم زمین و از یه کابوس راحت شدم اما وقتی دوباره خیلی ناگهانی به اونا جواب  جواب رد

 مثبت

 دادي نخواستم مانعت بشم اما با وجود اون بیماري و ضعف اعصاب ترسیدم و بخدا سپردمت حاالم که الحمداهلل...همه

 چیز روبراهه.
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چی حرف میزنید!...آخه چی باعث شده بود که تو چشماتون ترس موج شما منو گیج کردید نمیفهمم در مورد 

 بزنه؟این

 نگاه منو میترسونه!تو رو خدا حرف بزنید چرا ساکت شدید؟

 مادر لبخند تلخی بر لب آورد و دست او را گرفت و در حالیکه بسوي مبلها میرفتند گفت:من نمیخوام تو رو بترسونم

 د دیر با زود بهت بگم.عزیزم اما یه رازي هست که بای

 الهه روبروي انها نشست و به جلو خم شد و دستهایش را در هم گره کرد و گفت:خب بگین دیگه!

 مادر چندبار سرش را به طرفین تکان داد و گفت:حاال وقتش نیست.

 سختی کشیده.سپس رو کرد به الهام و ادامه داد:سعی کن همیشه به خاله ات احترام بذاري اون تو زندگیش خیلی 

 الهام با بهت به او نگاه کرد.در همین لحظه صداي احسان نگاه آنها را بدنبال خود کشید:سالم خانما!

 همه بلند شدند الهام با پدر احسان روبوسی کرد پدر او را در آغوش گرفت و پرسید:به این زودي بی وفا شدي؟

 داد و آهسته گفت:اینا رو بذار تو گلدون.احسان چند شاخه گل مریم را که در دست داشت به الهه 

 الهه با تعجب پرسید:چی شده گل خریدي؟

 من نخریدم پشت در بودن.

 جمله اش را آهسته بیان کرد اما گوشهاي الهام را نوازش داد.وقتی از آغوش پدر جدا شد برگشت و به گلها چشم

 ود او را متهم به بی وفایی میکرد.دوخت.روي گلبرگهاي نرم و لطیف گلها تصویر یک نگاه اشک آل

 احسان دست او را گرفت و از عالم رویا بیرون کشید و گفت:خب بیا تعریف کن ببینم.

بعد از صرف ناهار پدر و احسان به شرکت برگشتند.مادر هم رفت تا استراحت کند.الهه و الهام هم بعد از انجام 

 کارها به

 ت کوچک روي میزش را روشن کرد و پرسید:میخواي بخوابی؟اتاق رفتند.الهه در را بست و ضبط صو

 مگه میشه یه امروزم که پیش توام بخوابم؟

 الهه با ذوق کنار او نشست و گفت:پس حرف بزن که دلم براي حرفاي قشنگت حسابی تنگ شده.

د و گذشت.حاال روزي بو 5الهام روي تخت دراز کشید و خیره به سقف گفت:نوبت من بقول خواجه حافظ شیرازي 

 نوبت

 توئه که حرف بزنی.

 الهه خندید و گفت:من جز از درس و مدرسه چیز دیگه اي ندارم که بگم.

 از احسان بگو خیال ازدواج نداره؟

 اتفاقا یه موضوعی هست که چند وقته ذهن منو بخودش مشغول کرده احسان تازگی ها خیلی ساکت شده.شبا بعد از

 تو اتاقش چندبارم تلفنهاي مشکوك داشته خیلی دلم میخواد بدونم کیه به او زنگ میزنه!خوردن شام فورا میره 

 امیدوارم براش مشکلی پیش نیاد و به ارزوش برسه.

 ولی من حس میکنم اون از یه چیزي رنج میبره چون خیلی عصبی و ناراحته.

 کاش زودتر فهمیده بودم و امروز باهاش حرف میزدم.

 نه بتو بگه چی شده...برم گوشی رو بیارم اینجا بهش زنگ بزنی؟دوست دارم زودتر رازش رو بدونم.فکر خوبیه ممک
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الهه به سالن رفت تا گوشی تلفن را بیاورد و الهام با خوشد فکر کرد امیدورام دل اون به سرنوشت دل بیچاره من 

 دچار

پاهایش گذاشت و شماره شرکت را گرفت و از  نشه.باید کمکش کنم.الهه دو شاخه را به پریز زد و گوشی را روي

 منشی

شرکت خواست تا احسان را پیج کند.سپس گوشی را بدست الهام داد .بعد از چند لحظه صداي او درون گوشی 

 پیچید.

 الو.

 سالم احسان جان.

 سالم...الهام توي؟اتفاقی افتاده؟

 نه ولی من امروز با دیدن حال تو دچار تردید شدم؟

 ن؟حال م

 ببین احسان جان دلم میخواد اگه مشکلی برات پیش اونده بمن بگی تا کمکت کنم البته اگه بتونم.

 اما...

 خواهش میکنم بمن اعتماد کن.

 احسان اهی کشید و بعد از چند ثانیه گفت:باشه ولی اینجا نمیشه وقتی اومدم برات تعریف میکنم!

 پس زودتر بیا قبل از اومدن سینا.

 مري نیست؟چشم ا

 عرضی نیست خداحافظ.

 خداحافظ.

 گوشی را بدست الهه داد و گفت:وقتی برگرده همه چیز معلوم میشه.

 غروب بود و همگی در آشپزخانه مشغول درست کردن شام بودن که ضربه اي بدر خورد و احسان وارد شد.مادر با

 تعجب پرسید:چی شده احسان جان؟چرا انقدر زود اومدي؟

 صورت او را بوسید و گفت:بخاطر الهام از بس کم میاد اینجا باید فرصتها رو غنیمت بشمریم.احسان 

 الهه به الهام گفت:پس تو برو پیش احسان من به مامان کمک میکنم.

 الهام بهمراه احسان به سالن رفت.هر دو نشستند احسان با چشمهایی غمگین به صورت مهربان خواهرش نگاه کرد و

 م!خواهش میکنم حرفاي منو خوش گوش کن بعد تصمیم بگیر دلم نمیخواد زود قضاوت کنی یا...گفت:الها

با آمدن مادر که برایشان میوه آورده بود احسان ساکت شد.مادر دوباره به آشپزخانه برگشت الهام گفت:بگو 

 میشنوم.

تکیه گاه مبل گذاشت و نگاهش را به  احسان نفس عمیقی را از سینه بیرون داد و به عقب تکیه داد و سرش را روي

 سقف

 دوخت و گفت:دلم نمیخواد منم به سرنوشت هورش دچار بشم.

 الهام با نگرانی پرسید:مگه براي هورش اتفاقی افتاده؟

 احسان در همان گفت:براي یه مرد خیلی سخته که ببینه زن مورد عالقه اش با شخص دیگه اي زندگی میکنه.
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 ادر منم عاشق شده.!پس درست فهمیدم بر

 احسان صاف نشست و لبخند تلخی بر لب آورد و گفت:عاشق شدم ولی هیچ امیدي به این عشق ندارم.

 چرا؟مگه اون تو رو دوست نداره؟

 دوست داره و من بیشتر از خودم نگران اونم.

 اون کیه؟

 ر ثروتش خودش رو مالک روح و جسمدختر یکی از مشتریهاي شرکته یکی از کارخونه داران بزرگ تهران که بخاط

دخترش میدونه و در کمال خودخواهی براي اون تصمیم میگیره.اون میخواد دخترش رو به خاطر منافع بیشتر 

 خودش

 برابر سن اونو داره و همسرش خارج از کشوره 0سالشه باید به اجبار با مردي ازدواج بکنه که  00بفروشه دختریکه 

 ؟نوه هاي پیرمرد با این دختر بیچاره هم سن و سال هستن.بنظرت خنده دار نیست

 چطور باهاش آشنا شدي؟

چند بار همراه پدرش اومد شرکت و من همونجا عاشقش شدم.دختر زیباییه که بیشتر از چهره اش عاشق وقار 

 ورفتارش

ره اما خیلی ساده و بی تکلف شدم.من شیفته مالحت اونم نمیدونی چقدر خانم و فهمیده اس!با اینکه پدر پولداري دا

 لباس

میپوشه.اوایل فکر میکردم بمن توجهی نداره و من بیخود بهش دل بستم تا اینکه به وسیله هورش فهمیدم این عالقه 

 دو

جانبه اس و اون میخواد با من حرف بزنه.به کمک هورش یه روز قرار مالقت گذاشتیم و توي یه رستوران از نزدیک 

 با

بار با اون حرف زدم و بیشتر  0م و حرف زدیم.این موضوع مال یکساله پیشه توي این مدت من فقط هم اشنا شدی

 اوقات

 توي شرکت و با حضور پدرش میتونستم از دور تماشاش کنم.امیدوار بودم به محض روبراه شدن کارها براي

 براش خواستگار اومده .خیلی ناراحتخواستگاري برم تا اینکه درست یکهفته بعد از عروسی تو بمن زنگ زد و گفت 

 شدم و وقتی فهمیدم خواستگارش کیه بیشتر عصبی شدم.دختر بیچاره داره مثل شمع اب میشه و پدرش به فکر

 قراردادهاي بزرگ با اون پیرمرده هوس بازه بعضی وقتا وسوسه میشم برم و اون پیرمردو بکشم..باور کن اگه از خدا

 میکردم.از این آدماي پولدار که خیال میکنن با پول میتونن دنیا رو بخرن متنفرم. نمیترسیدم حتما اینکارو

 الهام دستهاي لرزان او را در دست گرفت و گفت:آدم عاقل باید از راه درست و منطقی کارهاشو انجام بده تا بعدا

 پشیمون نشه میخواي من برم با پدرش صحبت کنم؟

 اینکار را کرده ولی مرتیکه پولدوست گفته حاضر نیست دخترش رو به آدم یه احسان آهی کشید و گفت:قبال هورش

 القبایی مثل من بده من خیلی نگرانم میترسم بالیی سر خودش بیاره.

 مادرش چی؟نمیشه با اون صحبت کنی؟

وره با یه خانم ساله که از شوهر خودخواهش جدا شده و تنها زندگی میکنه.بابا با اینکه پاش لب گ 0مادر بیچاره ش 
03 
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 ساله ازدواج کرده.

 الهام با تعجب پرسید:واقعا؟

آخ چه آدماي مزخرفی توي این دنیا زندگی میکنن آدمایی که فقط به ففکر عیش و نوش خودشونن و اطرافیانشون 

 رو

 صرفا وسیله اي براي رسیدن به اهدافشون میدونن.

 اسم دختره چیه؟

 نازنین.

 ین نازنین خانم رو ببینم میشه شماره تماسش رو بمن بدي؟خیلی دلم میخواد ا

 شماره موبایلش رو بهت میدم البته اگه پدرش بخاطر من گوشی رو ازش نگرفته باشه.

 بهت قول میدم هر کاري از دستم بربیاد برات انجام بدم.

 کسی در میون نمیذاشتم از غصهاحسان نفس عمیقی را از سینه اش بیرون داد و گفت:متشکرم اگه این موضوع رو با 

 میترکیدم حاال احساس سبکی میکنم.

 الهام در حالیکه میوه پوست میکند گفت:چرا تو یا هورش هیچوقت چیزي در این مورد بمن نگفتید؟

 منکه میخواستم مطمئن بشم بعد هورشم هر وقت تو رو میدید فقط به فکر خودش بود و همه چیزو فراموش میکرد.

هی کشید و میوه پوست کنده را در بشقاب او گذاشت در حالیکه احسان خیره در صورت او بدنبال عشقی الهام آ

 گمشده

 میگشت.صداي زنگ خانه او را از جایش بلند کرد.

 الهام به و عشقش فکر میکرد که صداي مادر توجه اش را جلب کرد.

 پاشو مادر ببین چرا سینا نمیاد باال.

 گاه کرد و گفت:چقدر زود برگشته!با تعجب به ساعت ن

 با عجله لباس پوشید و همراه مادر جلوي در رفتند.مادر بعد از سالم و احوالپرسی پرسید:چرا اینجا وایسادي سینا

 جان؟بیا باال شام پیش هم باشیم.

جون فعال کار دارم  الهام از چهره او فهمید ناراحت است زیرا بزور لبخندي زد و گفت:بمونه براي یه وقت دیگه خاله

 باید

 برگردم خونه.

هر چه مادر اصرار کرد او نپذیرفت بهمین دلیل الهام بخانه برگشت و وسایلش را برداشت الهه با ناراحتی 

 پرسید:مگه

 شام نمیمونید؟

 نه مثل اینکه سینا خسته اس.

 چی می شد یه امشبم اینجا می موندي... اصال بگو فردا بیاد دنبالت.-

 هام صورت الهه را بوسید و گفت:ال

 ناراحت نشو خواهر کوچولو بازم میام.-

 بعد از فشردن دست احسان و گرفتن شماره تلفن نازنین گفت:
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 نگران نباش کارها درست می شه.-

 بعد از خداحافظی در حالی که متوجه بغض الهه شده بود از پله ها پایین رفت و صورت مادر را بوسید و گفت:

 ا هم به ما سر بزنید.شم-

 مادر صورت او را چند بار بوسید و گفت:

 به خدا سپردمت.-

سینا هم خداحافظی کرد و با هم سوار ماشین شدند و حرکت کردند. چند دقیقه گذشت اما سینا حرفی نزد. الهام به 

 او

 نگاه کرد و پرسید:

 حالت خوبه؟-

 با حرکت سر جواب مثبت داد.

 ا ناراحتی؟پس چی شده؟ چر-

 جوابی نداد و الهام با نگرانی به نیمرخ او خیره شد و پرسید:

 چی شده سینا؟ داري نگرانم می کنی!-

 نفس سنگینی را از سینه اش بیرون داد و ماشین را کنار خیابان نگه داشت. دستش میان موهایش کشید و به سوي او

 برگشت و گفت:

 رفی زد ناراحت نشو.ببین الهام... اگه... اگه مامان ح-

 الهام حس کرد التهاب بر وجودش چنگ کشید. با نگرانی پرسید:

 اتفاقی افتاده؟-

 اتفاق که نه ولی مامان از دست هر دومون عصبانیه که چرا قبل از رفتنمون چیزي بهش نگفتیم و خبرش نکردیم.-

 خب خواب بودن!-

 می زدیم.آره ولی بهتر بود دیشب در این باره باهاش حرف -

 پس تو هم فکر می کنی اشتباه کردیم؟-

 شاید!-

 الهام با دلخوري به روبرو خیره شد و گفت:

 اما سینا من و تو لزومی نداره براي هر کارمون از مادرت اجازه بگیریم. در ضمن ما که مسافرت نرفته بودیم.-

اونا زندگی می کنیم مراعات حالشون رو هم  من می فهمم تو چی میگی ولی چاره اي نیست باید تا زمانی که با-

 بکنیم.

ببین سینا حاال که نمی خواي یه خونه اي اجازه کنی ماشینت رو بفروش و با پس اندازت یه خونه توي یه منطقه -

 پایین

 تر بخر تا از این قید و بندها راحت بشیم.

 نگو!فعال حرفش رو نزن و خواهش می کنم اگر مامان حرفی زد تو چیزي -

 الهام آهی کشید و سرش را به شیشه ماشین چرخاند و با خودش فکر کرد؛ چرا باید با وجود امکانات کافی با یه زن

 خودخواه و مستبد زندگی کنیم؟ او از این کارهاي سینا در مقابل مادرش واقعا تعجب کرده بود و از اینده بیم داشت.
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اضطرابش بیشتر می شد. بدنش بی اختیار می لرزید و افکارش مغشوش هر چه به خانه نزدیک تر می شدند دلهره و 

 و

 آزاردهنده بودند.

 بعد از ورود به حیاط می ترسید از ماشین پیاده شود. دلش می خواست همان جا بماند اما با او روبرو نشود زیرا حرف

د. سینا در ماشین را باز کرد و با هایش چنان نیش دار و عذاب آور بود که تمام تار و پود وچودش را می سوازن

 تعجب

 پرسید:

 چرا پیاده نمی شی؟-

الهام به سختی جسم کرختش را از ماشین بیرون کشید و قبل از رفتن به سوي پله ها دست سینا را گرفت. او 

 برگشت و

 پرسید:

 چیه؟-

 الهام با عجز گفت:

 من می ترسم.-

 دستش را فشرد و گفت: سینا به صورت رنگ پریده او نگاه کرد و

 ترس نداره فقط باید به این اخالق مامان عادت کنی.-

 من نمی تونم سینا! دارم از ترس غش می کنم.-

 سینا براي اطمینان دادن به او خندید و گفت:

می  نگاه کن! انگار دارن می برنش چوبه دار، به خدا مادرم جالد نیست فقط یه کم عصبیه و زود از هر مسئله اي-

 رنجه.

 الهام بی اختیار گفت:

 خب اگه ناراحتی عصبی داره بره پیش دکتر شاید با مصرف داروهاي آرام بخش خوب بشه.-

 سینا با عصبانیت دست او را رها کرد و در حالی که به سوي پله هها می رفت گفت:

 دیگه داري زیاده روي می کنی!-

ل او از پله ها باال رفت. هر دو وارد شدند و سالم کردند اما جز یک جواب الهام پشیمان از حرفی که زده بود به دنبا

 سرد

از اقاي ستایش جوابی نشنیدند. سینا به اشپزخانه رفت. الهام هم خواست به سوي پله ها برود که صداي خاله اش 

 مانعش

 شد:

 نت خونه پدري چه خبر؟چه عجب خانم! حاال هم برنمی گشتین! رفته بودین مهمونی خوش گذشت؟ از سلط-

 جمله اخرش تن او لرزاند و شعله خشم را در وجودش روشن کرد. او در حال بدگویی و توهین به خانواده اش بود و

الهام داشت از شدت خشم می لرزید. می خواست گوش ندهد و به اتقش برود اما دلش تاب نیاورد و به سوي او 

 برگشت
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 و گفت:

 دم ثانیا خونه پدري رو هر چی باشه به اینجا ترجیح می دم.اوال من کاري بدي نکر-

 خاله با عصبانیت بلند شد و به سوي او امد و فریاد زنان گفت:

می دونستم رفتی اونجا تا یادت بدن، خب اگه اونجا رو ترجیح می دي پس چرا شوهر کردي؟ حاالم دیر نشده می -

 تنی

 بازم برگردي همون جا.

شد و سعی کرد او را آرام کند و با اشاره به الهام فهماند حرفی نزند. الهام هم به احترام او سکوت  آقاي ستایش بلند

 کرد

 اما بغض سخت گلویش را می فشرد که صداي سعیده بلند شد:

دختره گداي بی لیاقت... تو فقط به درد کلفتی می خوري نه چیز دیگه... اگه داداشم عاشقت نشده بود یه زن -

 حسابی

 از یه خانواده خوب براش می گرفتیم.

حرف او وجودش را آتش زد. دوان دوان پله ها را باال رفت و خودش را به اتاق رساند. در را بست و روي زمین 

 نشست.

 سر به زانوهاي لرزانش گذاشت و گریه کرد.

لش می خواست بر سر او فریاد بکشد با چشمانی متورم و دلی پر درد کنار پنجره نشسته بود که سینا وارد اتاق شد. د

 که

چرا جلوي سعیده را نگرفت؟ چرا از او دفاع نکرد؟ سینا موهاي بلندش را از جلوي صورت بی رنگش کنار زد و 

 پرسید:

 با من قهري؟-

 الهام نگاهش را به ساختمان هاي ان سوي فضاي سبز روبروي خانه دوخت و پرسید:

 دن؟اونا با ازدواج ما موافق نبو-

 سینا پرده را کنار زد و اهی کشید و گفت:

 مهم منم که عاشقم، به اونا چی کار داري؟-

 الهام با اصرار پرسید:

 نبودن؟-

 نه نبودن.-

 اگه می دونستم باهات ازدواج نمی کردم.-

ونم مثل من به انقدر خودتو رو عذاب نده، پدرم تو رو خیلی دوست داره اما نمی دونم چرا چیزي نمی گه شاید ا-

 خاطر

 مادر حرفی نمی زنه! توام نباید جوابش رو بدي!

 ولی اون داشت به خانواده ام توهین می کرد.-

 خانواده تو که غریبه نیستن، مادرت خواهرشه، حاال پاشو بریم شام بخوریم.-
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 گرسنه نیستم.

 بلند شو بیا ناز نکن.-

 سینا خم شد و مچ دست او را گرفت و گفت:

 اگه بیاي قائله تمومه و گرنه اینجوري ادامه پیدا می کنه و خودت بیشتر از همه، ضربه می خوري. تو که از جنگ و-

 جدال خوشت نمیاد، میاد؟

 الهام با حرص از جا بلند شد و گفت:

 وقتی اشتها ندارم چه جوري شام بخورم!-

 به خاطر من کوتاه بیا!-

او خام و مطیع این زندگی ناخواسته شد. نفس عمیقی کشید و همراه او به طبقه  الهام باز هم در برابر محبت هاي

 پایین

 رفت. سر میز نشست و دست هایش را روي پاهایش در هم قالب کرد. سینا بشقابش را پر کرد و جلویش گذاشت.

با صداي چنگال و  الهام نگاهش را به بشقابش دوخت واقعا اشتها ندشات و نمی دانست چطور ان غذا را بخورد.

 قاشقی

که سعیده به میز جلوي او می کوبید بی اختیار دست هایش را از هم باز کرد و شروع به خوردن کرد و از سر لجبازي 

 با

حرص چنان شتاب زده و نجویده غذایش را خورد که در کمتر از چند دقیقه بشقاب را خالی کرد. آقتی ستایش 

 پرسید:

 برات بکشم؟-

 اي او نگاه کرد و گفت:به چشم ه

 نه متشکرم.-

او مردي منزوي و ساکتی بود که همیشه یه غم کهنه در ته نگاهش دیده می شد. الهام احساس تهوع داشت. بلند شد 

 و

 به سوي یخجال رفت. شیشه ابلیمو را برداشت و به طرف جاظرفی رفت. یک استکان برداشت و مقداري ابلیمو در ان

 را سر بکشد که صداي سعیده به گوشش خورد.ریخت. خواست ان 

 بیچاره جرات نکرده خونه باباش چیزي بخوره.-

 آبلیمو در گلویش گره خورد و به سرفه افتاد. سینا بر سر سعیده فریاد زد:

 خفه شو.-

 م را کنایه بارانسعیده با گریه بلند شد و از سالن بیرون رفت. خاله به طرفداري از او برخاست و بار دیگر حسابی الها

کرد. اما الهام این بار مهر سکوت بر لبانش زد و نگاهش را به سرامیک هاي کف اشپزخانه دوخت ولی خاله دست 

 بردار

 نبود و با غضب هر چه بر دهانش می آمد می گفت تا این که آقاي ستایش گفت:

 بسه دیگه زن.-
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هم بعد از یک نفس کشدار و بلند انجا را ترك کرد. الهام میز  خاله با عصبانیت بلند شد و بیرون رفت. آقاي ستایش

 را

جمع کرد و بعد از شستن ظروف، آشپزخانه را مرتب کرد و به اتاق خودشان برگشت و کار ریختن چاي را بر عهده 

 سینا

 در مورد این گذاشت. در ان لحظات احتیاج مبرمی به همدلی و مهربانی در خود حس می کرد. بعد از چند لحظه تفکر

 زندگی پر عذاب، خودش را با کتاب سرگرم کرد. سینا روي تخت دراز کشید و گفت:

 عجب روز پر دردسري بود!-

به او جوابی نداد و به جمالت کتاب خیره شد. وقتی برگشت او خوابیده بود. بلند شد و از درون قفسه کتاب ها 

 دفترچه

 تقویم دارش را برداشت و نوشت:

 هستم؟ واقعا من که هستم و در این قفس طالیی چه می کنم؟ اگر پرنده ام که به پرنده طعنه نمی زنند! اگر من که-

انسانم پس چرا باید بدون اراده مطیع دیگران باشم؟ حس می کنم خودم را گم کرده ام، در این قفس که راه را بر 

 نفس

 خود را در میان غباري خاکستري رنگ می بینم. حاال که می بندد وجود واقعی ام میان طوفان حوادث گم شده و من

دیگر هیچ کس آشناي وجود تشنه ام نیست، وقتی همه غریبه اند به کدامین امید ره بپیمایم؟ اي کاش روزي بیاید 

 که

اهد کسی مرا باور کند کسی که قفل این قفس نفس گیر را بشکند و براي همیشه رهایم کند. آیا واقعاً چنین کسی خو

 آمد؟

اشک هایش روي صفحه دفتر ریختند. دفتر را بست و سرش را میان دو دست گرفت. خواب از چشمانش گریخته 

 بود و

 جاي خود را به ابرهاي اشک سپرده بود.

 8فصل 

 بعد از چند بوق منقطع صدایی آرام اما حزن انگیز درون گوشی پیچید:

 الو.-

 سالم.-

 سالم... ببخشید شما!-

 ن الهام هستم خواهر احسان.م-

 لحظه اي سکوت کد و بعد گفت:

 حالتون خوبه؟-

 متشکرم، شما چطورین؟-

 خوبم متشکرم.-

 نازنین خانم، می تونم شما رو ببینم؟-

 آخه... می دونین...-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

1 3 1  

 

 مشکلی پیش اومده؟-

 نمی دونم اقا احسان بهتون گفته یا نه....-

 ره که بله همه چیز رو می دونم.اگه منظورتون قضیه اون خواستگا-

 پدرم نمی ذاره دیگه از خونه بیام بیرون. آخه می ترسه من و احسان همدیگه رو ببینیم.-

 الهام کمی فکر کرد و سپس پرسید:

 یعنی خودشم مونده خونه و مواظب شماست؟-

 ال توش چشماش نگاه کنم.نه! به عمه ام سپرده مولظبم باشه که اونم از پدرم سختگیر تره و می ترسم اص-

 پس من میام اونجا؟-

 اینجا؟ اخه چطوري؟-

 می گم از دوستاتون هستم.-

 آخه می ترسم براتون مشکل ساز بشه.-

 نه مطمئن باشین انتفاق خاصی نمی افته، فقط لطف کنید ادرس منزلتون رو به من بدید.-

د و به او گفت که می خواهد براي دیدن یکی از آدرس را یادداشت کرد و بعد از قطع تماس به سینا زنگ ز

 دوستانش

برود. اوهم گرچه ناراضی بود اما قبول کرد و سفارش کرد زود برگردد. اولین بار بود اجازه می داد او تنها بیرون 

 برود و

یک ده بود. الهام هم بهتر دید فعال قضیه احسان را به کسی نگوید. لباس پوشید و به طبقه پایین رفت. ساعت نزد

 خاله

 خانه نبود و سعیده هم در حال خوردن اجیل جلوي تلویزیون نشسته بود. به همین دلیل جلو رفت و به سعیده گفت:

 من دارم می رم دیدن یکی از دوستام، ظهرم منتظرم نباشینو-

 سعیده با نگاهی موزیانه سر تا پاي او را از نظر گذراند و پرسید:

 سینا می دونه؟-

هام با حرص برگشت و بدون جواب دادن به سوال او از خانه خارج شد. آدرس نازنین در یکی از محل هاي شمال ال

 شهر

 بود و او این مسیر را با دو سرویس ماشین طی کرد. بین راه یک سبد گل و یک جعبه شیرینی خرید.

استاد. دستی به صورتش کشید و زنگ  آدرس را راحت پیدا کرد و مقابل یک در بزرگ سبز رنگ با میله هاي سفید

 را

 فشرد. بعد از چند ثانیه پیرزن چاق و خوش رویی در را باز کرد. با دیدن او کمی فکر کرد. گویا می خواست او را

 بشناسد یا به یاد آورد اما ناموفق از این جدال با ذهنش پرسید:

 با کی کار دارین خانم؟-

 گفت: الهام لبخندي زد و سالم کرد. زن

 علیک سالم، امرتون رو بفرمایین!-

 من از دوستان نازنین خانم هستم. می خواستم ببینم خونه هستند؟-
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 نازنین خانم؟....بله بله هستن، اجازه بدین به عمه خانم اطالع بدم.-

 به داخل رفت و بعد از چند دقیقه دوباره برگشت و گفت:

 خانم توي باغ منتظرتون هستند.-

نفهمید منظور او از خانم نازنین است یا عمه او! به هر حال به دنبال او راه افتاد. از دور چشمش به ساختمان الهام 

 سنگی

دو طبقه اي افتاد که یکی از پنجره هاي طبقه دوم ان باز بود و دختر جوانی جلو ان ایستاده بود. در حالی که به دنبال 

 ان

 افتاد که در انتظار بهار بودند. باغ بسیار زیبایی بود که در خواب زمستانی فروزن از کنار درختان سر به فلک کشیده 

رفته بود و تا چند روز دیگر از این خواب سنگین بیدار می شدند. با راهنمایی پیرزن به خانمی که روي صندلی 

 گهواره اي

ود و او را که هر لحظه نزدیک تر کنار استخر نشسته بود و تاب می خورد رسیدند. زن عینک سیاهی بر چشم زده ب

 می

 شد نگاه می کرد. وقتی به دو قدمی او رسید با لبخندي اجباري سالم کرد. زن عینکش را تا نوك بینی کشیده اش جلو

 آورد و از وراي ان به او نظر انداخت و بعد بدون جواب به سالمش پرسید:

 شما کدوم دوست نازنین هستید منکه یادم نمیاد؟

 ام گلها را در دستهایش جابجا کرد و اب دهانش را بسختی فرو داد و گفت:من یلدا هستم چطور منو یاتون نمیاد؟اله

زن چندبار نام او را تکرار کرد و بعد چون نمیخواست زن کند ذهنی بنظر برسد در حال تکان دادن دست راستش 

 برین ببینینش. گفت:بله...بله یه چیزهایی یادم اومد نازنین باالست میتونین

الهام با خوشحالی تشکر کرد و گل و شیرنی را بدست همان مستخدمه که دست به سینه ایستاده بود داد و بار دیگر 

 با

 راهنمایی او بسوي اسختمان سنگی برگشتند و داخل رفتند.وارد سالن بزرگ دوبلکس شدند که هر کدام از اسباب و

بودند اما خبر از قیمتهاي گزاف میدادند.از پله ها به طبقه باال رفتند.مستخدمه اثاثیه آن گرچه کمی کهنه و فرسوده 

 چند

 ضربه به در یکی از اتاقها زد.صدایی از داخل پرسید:بله؟

 زن با کلید در را باز کرد والهام فهمید که در واقع او را زندانی کرده اند.از جلوي زن گذشت و وارد اتاق شد .هنوز

نکرده بود که متوجه شد دوباره در قفل شد هراسان برگشت و دستگیره در را گرفت که نازنین با دهانش را باز 

 صداي

 بلند گفت:واي چقدر از دیدنت خوشحالم.

الهام بسوي او برگشت و سالم کرد.دختري رنگ پریده اما زیبایی با پوستی مخمل گون و چشمانی عسلی رنگ 

 لبخندي

 رس براي اینکه من فرار نکنم در رو قفل میکنن.بر لب آورد و آهسته گفت:نت

 الهام بعد از فشردن دست او روي مبل نشست.اتاق نازنین بزرگ و زیبا اما مانند خودش غمگین و ساکت بود.الهام

 نگاهی به دیوارها انداخت و آهسته پرسید:اینجا دوربینی میکروفونی چیزي نذاشتن؟
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 نه این به کار توي برنامه عمه خانم نیست یا شایدم هنوز بهش فکر نکرده.نازنین لبخندي زد و گفت:نه خوشبختا

 پس میشه راحت صحبت کرد؟

 نازنین با اشاره بدر گفت:البته اگه کسی فالگوش نایستاده باشه.

 پس آروم صحبت میکنیم.

 نازنین اهی کشید و پرسید:از احسان چه خبر؟حالش خوبه؟

 مگه با هم تماس ندارین؟

 در چشمهاي او دوید و لبهایش لرزید و با بغض گفت:نمیتونم باهاش حرف بزنم به محض شنیدن صداش بغضاشک 

 میکنم و غم تمام وجودمو میگیره.

 منم براي همین اومدم اینجا راستشو بخواي در مورد این مسئله خیلی فکر کردم.اینطور که از احسان شنیدم صحبت

 مین دلیل میخوام برم با اون اقا...همون خواستگارتون صحبت کنم.کردن با پدرت فایده اي نداره به

 نازنین با تعجب پرسید:با آقاي ابراهیمی؟

 اسمش ابراهیمیه؟

بله حتی از شنیدن اسمشم حالم بد میشه...من حاضرم خودمو بکشم اما دست اون بهم نرسه و همین تصمیم رو هم 

 دارم.

 میشه بمن بگی چطوري میتونم ببینمش؟

 اون هفته اي یکبار میاد کارخونه پیش پدرم اما شماره موبایلش رو دارم شاید اینطوري بهتر بشه پیداش کرد.

 چه جور آدمیه؟منظورم اینکه میشه بهش اعتماد کرد؟

 باید مثل خودش باشی تا بتونی منظورت روبهش بفهمونی.

 مثل خودش؟

 موزي و حیله گر!

 اه؟الهام با خنده پرسید:مثل روب

هر دو به این تشبیه خندیدند اما با صداي چرخیدن کلید در قفل ساکت شدند.مستخدمه به بهانه آوردن چاي و 

 شیرینی

 بدرون اتاق امد.وسایل پذیرایی را روي میز گذاشت و نظري به هر دوي آنها انداخت و رفت دوباره در را قفل کرد.

وه...پس بهتره زودتر حرفامونو بزنیم و گرنه انقدر میاد و میره که نازنین گفت:خیلی ناراحته که صداي مارو نمیشن

 اصال

 یادمون میره که چی میخواستیم بگیم.

الهام باز هم در مورد آقاي ابراهیمی پرسید و از همان جا به موبایل او زنگ زد و با اصرار یک قرار مالقات موقع ناهار 

 در

ن و اطمینان بخشیدن به او از خانه خارج شد و آژانس گرفت خودش را رستوران شرکت گرفت.بعد از بوسیدن نازنی

 به

شرکت رساند.تصمیم داشت هر طور شده همان روز کارها را روبراه کند وگرنه ممکن بود سینا دیگر به او چنین 

 اجازه
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 پشت میزهااي ندهد.ظهر بود و همه کارمندان شرکت بسوي سالن غذاخوري میرفتند.غذاي خود را میگرفتند و 

 مینشستند.الهام مانده بود چه کند که صدایی توجهش را جلب کرد.بسوي صدا برگشت و از آنچه میدید واقعا تعجب

میکرد.پس آقاي ابراهیمی همان عموي هورش بود!پدر نگار که یکبار در آن گردش دسته جمعی با او آشنا شده 

 بود.او

 ن دیدار بی اطالع بود لبخندي زد و به او خوشامد گفت.سپس براينیز ابتدا کمی تعجب کرد اما چون از علت ای

 هردویشان غذا گرفت و بسوي یکی از میزهاي خالی رفتند .الهام متوجه نگاه متعجب کارمندان شد و پرسید:شما فقط

 امروز براي خوردن غذاتون اومدین سلف سرویس؟

 چطور؟

 آخه کارمنداتون یه طور عجیبی بما نگاه میکنن!

ابراهیمی خنده بلندي سر داد و پشت میز نشست.الهام هم در زیر نگاههاي کنجکاو کارمندان روبروي او نشست و 

 مانده

 بود چگونه قضیه ازدواج را مطرح کند که او منکر نشود.لبخندي گوشه لبانش نشاند و قاشق و چنگال را برداشت و

 بخوره!گفت:فکر نمیکردم رییسیه شرکتم از غذاي کارمنداش 

 اگه خوشتون نمیاد بگم از بیرون غذا بیارن.

 نه منظورم این نبود.

شما سوالتون رو تا حاال به دو روش پرسیدین پس بذارید جوابشو بدم چون مطمئنم دفعه سوم هم این سوالو میشنوم 

 .بله

 من فقط گاهی اوقات غذامو اینجا میخورم.

 ار جون چطوره؟خوبه؟ببخشید من منظور خاصی نداشتم...راستی نگ

 ابراهیمی آهی کشید و گفت:از وقتیکه فهمیده هورش میخواد ازدواج کنه حالش اصال خوب نیست.

 الهام بعد از خوردن یک قاشق از غذا پرسید:شما که منو مقصر نمیدونین؟

 کنار کشیدید اینکار ابراهیمی لبخندي زد و گفت:من میدونم شما با وجود عالقه مفرط به هورش بخاطر نگار خودتونو

 شما براي من واقعا قابل تقدیره ولی با سرنوشت هم نمیشه جنگید .اینطور که از ظاهر قضایا فهمیدم هورش به نگار

 عالقه اي نداره و بهمین دلیلم میخواد با دختر دیگه اي ازدواج کنه.

وان نوشابه جلوي او گذاشت و چند دقیقه اي در سکوت هر دو غذایشان را خوردند .آقاي ابراهیمی یک لی

 گفت:نگارم

 داره ازدواج میکنه.

 چه عالی!با کی؟

 پسر یکی از دوستان مادرش.

 اینجا؟

 نه کانادا هفته پیش رفت.

 تبریک میگم.

 متشکرم.
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را  سالن کم کم خالی میشد و الهام مردد مانده بود که چطور قضیه را پیش بکشد سعی داشت او را غافلگیر کند و راه

 بر

هر دروغ و حیله اي ببندد.بهمین دلیل با زیرکی گفت:میدونید اقاي ابراهیمی!من یه سري شایعات در مورد شما 

 شنیدم

 که البته باور نکردم اما...اما حاال میخوام از خودتون در این مورد سوال کنم.

 و بعد بریده بریده پرسید:چه شایعاتی؟رنگ او پرید و از غذا دست کشید .چند لحظه با تردید به الهام نگاه کرد 

 الهام لبخندي زد و پس از پاك کردن دهانش گفت:بهتره اصال حرفشو نزنیم چون شما بقدري فهمیده هستین که من

 اصال نمیتونم د راین مورد حرف بزنم.

 اما ابراهیمی مصرانه گفت:خواهش میکنم بگید بدم نمیاد بدونم در مورد من چی میگن!

انگشتانش را د رهم گره کرد و سرش را بزیر انداخت و گفت:میگن...میگن شما دختر و همسرتون رو  الهام

 فرستادین

 کانادا چون...چون یه خیاالتی دارین.

 همچنان پلکهایش پایین بود اما چون جوابی نشنید به او نگاه کرد و دید سرش را پایین انداخته و به فکر فرو رفته.از

 کرد و گفت:ببخشید قصد رنجوندن شما رو نداشتم.فرصت استفاده 

 ابراهیمی سیگاري اتش زد و بین لبهایش گذاشت و بار دیگر نگاهش را به صورت الهام دوخت و بعد از چند لحظه

 پرسید:شما براي چی میخواستین منو ببینین؟

ستانم رفته بودم طفلک خیلی ناراحت آه اصال داشت یادم میرفت براي چی اومدم اینجا.من دیروز به دیدن یکی از دو

 بود

و مرتب از ناامیدي و شکست و انتقام و خودکشی حرف میزد وقتی باهاش صحبت کردم فهمیدم پدرش میخواد به 

 اجبار

 اونو بده به یکی از رفقاش که دو سه برابر سن اون دختر بیچاره رو داره دختره میگفت قبل از این که دست اون مرد

 ودشو میکشه بهمین دلیل اومدم اینجا تا با شما د راین مورد صحبت کنم.بهش برسه خ

 ابراهیمی نگاه دقیق به صورت او انداخت و پرسید:چرا با من؟

 آخه هانیه بمن گفت شما از دوستان صمیمی پدر اون دختر هستین و میتونین از اینکار منصرفش کنین.

 هانیه هم این دخترو میشناسه؟

 وست مشترکه.بله اون یه د

 پس چرا هانیه همراه شما نیومد؟

 خب چطور بگم اونا بخاطر همون شایعاتی که گفتم یه کم ...یه کم...

 بله بله فهمیدم خب حاال این خانم یعنی این اقا پدر این دختره اسمش چیه؟

 الهام کمی فکر کرد و گفت:آقاي سعیدي!

گارش سیگار دیگه اي روشن کرد و پرسید:اسم دخترشون رنگ چهره ابراهیمیبه سفیدي گرایید با اتش سی

 چیه؟چون

 من دو تا سعیدي میشناسم.
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 نازنین!

من حاضرم این کارو بکنم ولی د رمقابل از شما هم انتظار دارم جلوي شایعات بی اساس رو بگیرید و نذارید حیثیت 

 من

 زیر سوال بره.

 ا دفاع کنم اما خواهش میکنم شما هم هر چه زودتر با پدر نازنینبا کمال میل حاضرم از حیثیت آدم شریفی مثل شم

 صحبت کنین و بگید اجازه بده تا اون با مرد مورد عالقه اش ازدواج بکنه.

 مگه نازنین به شخص دیگه اي عالقه داره؟

 بله و خیلی هم دوستش داره.

 ردم.ابراهیمی در حال بلند شدن آهسته گفت:ولی من غیر از این فکر میک

 الهام کیفش را برداشت وپرسید:چیزي فرمودین؟

 نه!نه!

با هم از سلف سرویس بیرون امدند الهام گفت:ببخشید مزاحم اوقات شریفتون شدم میدونم شما کارهاي مهمتري 

 دارید

اهد و فرصت انجام این کارها رو ندارید ولی فکر کردم صحبت با آدم با تجربه و فهیمی چون شما بی نتیجه نخو

 بود.من

 هنوز خاطره اون گردش رو توي ذهنم حفظ کردم مخصوصا پذیرایی عالی شما رو.

ابراهیمی جلوي پله هاي منتهی به طبقه دوم ایستاد و گفت:برید به نازنین بگید من از پدرش چیز دیگه اي شنیده 

 بودم

 ولی حاال خیالش راحت باشه و فکر خودکشی هم از سرش بیرون کنه.

با تعجب به صورت او نگاه کرد و او با لبخند گفت:در مقابل کار بزرگی که شما براي زندگی دختر من انجام الهام 

 دادید

 اگر هر چیز دیگه اي هم میخواستید دریغ نمیکردم.

 الهام سرش را پایین انداخت و با بغض تشکر کرد.سپس سرش را بلند کرد و گفت:بازم بخاطر اینکه وقتتون رو در

 ار من گذاشتید متشکرم و خداحافظ.اختی

 خداحافظ خانم.

از شرکت بیرون آمد و بی هدف در خیابان براه افتاد.بیاد حرفهاي مادر هورش افتاد .او چه مهمالتی بهم بافت و به 

 اجبار

دواج از او قول گرفت!چه بی رحمانه با احساسات او بازي کرد و متوسل به دروغ شد!نگار اکنون با شنیدن خبر از

 هورش

 حقیقت را پذیرفته و رفته بود تا زندگی تازه اي را در کنار دیگري آغاز کند و این در حالی بود که او با خیاالتی واهی

 روزگارش را سپري میکرد.با دلی شکسته و سینه اي بغض کرده در حالیکه بشدت احساس پوچی میکرد چشمان پر

 زیرکانه منو از دل و عشقم جدا کردند !چقدر بی رحمانه باعث جدایی مااشکش را به اسمان دوخت و زمزمه کرد چه 

 شدند!
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هیچگاه نتوانسته بود با غم دل عاشقش کنار بیاید و خودش را بفریبد زیرا هنوزم او را دوست داشت و در تنهایی به 

 آن

با این احساس کنار بیاید و دلش را به نگاه زیبا می اندیشید ولی حاال که خبر ازدواج او را شنیده بود بهتر میتواسنت 

 سینا

بسپرد.حاال با این دیدار میدید گذشتش ارزش شادي برادرش را داشت!وقتی بخانه رسید و در را باز کرد با دیدن 

 ماشین

 4سینا تعجب کرد.هیچوقت سابقه نداشت او این وقت روز بخانه بیاید.نگاهی به ساعتش انداخت از 

 میگذشت.دلشوره بر

لش چنگ انداخت و بی اختیار ترس بر وجودش نشست.آرام آرام از پله ها باال رفت و وارد سالن شد.خاله و سعیده د

 با

دیدن او برخاستند و بدون دادن جواب سالمش هر کدام بسویی رفتند .بطرف طبقه باال براه افتاد و در حالیکه بوي 

 سیگار

 کرد.موجی از بوي تند سیگار به صورتش خورد.سینا!سیگار!چرا؟در حال شامه اش را می آزرد با تعجب در اتاق را باز

حالجی کردن این موضوع بود که با دو چشم سرخ خشمگین روبرو شد.بزور سعی کرد لبخند بزند.آهسته سالم کرد 

 اما

 اده؟جوابی نشنید.با دستپاچگی کیفش را روي مبل گذاشت و با من من پرسید:چی...چی شده سینا؟اتفاقی افت

 با نگرانی نظري به دور وبرش انداخت و دوباره پرسید:چرا تو انقدر زود اومدي؟

 سینا در حالیکه از زیر چشم به او نگاه میکرد با خشم سیگارش را درون جا سیگاري خاموش کرد و در همان حال

 پرسید:تا حاال کجا بودي؟

 ه بهت گفته بودم.با حیرت به رگهاي بر آمده گردن او نگاه کرد و گفت:منک

 گفته بودي چی؟

 گفته بودم میخوام...میخوام...

 چرا ساکت شدي؟آره نبایدم حرف بزنی.

 نگاه پر خشمش لرزه اي بر اندام او انداخت.سرش را بزیر انداخت و گفت:بخاطر احسان بود.

 سینا با کالفگی دستی میان موهایش کشید و گفت:دارم دیوونه میشم!

 ار کردم؟چرا؟مگه من چک

 براي چی رفتی پیش عموي اون پسره؟

 با تجب به او خیره شد!منظور او را میفهمید اما ترس مانع پذیرفتن حقیقت میشد.آب دهانش را بزور فرو داد و

 گفت:باور کن من نمیدونستم که این اقاي ابراهیمی...

شنیدن اسمش هم برام سخته سایه اون پایه سینا سخن او را قطع کرد و با صدایی مرتعش گفت:اسمشو نیار ...حتی 

 هاي

 زندگیمو میلرزونه.
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ناگهان از جاش بلند شد و شانه هاي الهام را میان پنجه هایش فشرد و با بغض سنگین و صدایی گرفته ادامه داد:من 

 تو

 رو دوست دارم من...من نمیخوام از دستت بدم میفهمی؟

ز درون خودش را سرزنش میکرد نه او نمیتوانست با احساس پاك این مرد الهام به چشمهاي ابري او نگاه کرد و ا

 بازي

کند!نمیتوانست این شادي و خوشبختی را از او بگیرد!با شرم لبهایش را از هم گشود و گفت:من هیچوقت تنهات 

 نمیذارم

 سینا!

 اشک ها بر صورت داغ سینا جاري شدند. با هیجان الهام را د راغوش گرفت و گفت:

 قول بده، قول بده براي همیشه کنارم بمونی.-

 الهام با دلی اشفته در حالی که اشک می ریخت گفت:

 حرفامو باور کن سینا.-

 سینا اشک هایش را پاك کرد و به سوي پنجره رفت و در حالی که بیرون را نگاه می کرد گفت:

 حال خودم رو نفهمیدم حال عجیبی پیدا کردم.منو ببخش، دست خودم نبود، یه لحظه وقتی شنیدم رفتی اونجا -

 الهام کنار او رفت و دستش را ارام گرفت و گفت:

 دلم می خواد همیشه به من اعتماد کنی.-

 من به پاکی تو شک ندارم اما بعضی وقتها حرفاي دیگران کالفه ام می کنه.-

اله است. آهی کشید و خودش را به دست الهام منظور او را درك می کرد و فهمید تمام این قضایا زیر سر خ

 سرنوشت

 سپرد و از خدا خواست تااو را از شر بدخواهان در امان نگه دارد.

 در حال صخبت با احسان بود که سینا وارد اتاق شد و گفت:

 بیا پایین شام بخور.-

 دستش را روي گوشی گذاشت و گفت:

 من سیرم تو برو بخور.-

 م کشید و روي مبل نشست. او هم به اجبار با احسان خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت وسینا ابروهایش را در ه

 پرسید:

 چی شد؟چرا نشستی؟-

 خودت می دونی که من بدون تو نمی تونم حتی یه لقمه بخورم.-

 باور کن من اصالً اشتها ندارم.-

 باشه مسئله اي نیست منم نمی خورم-

 پیش داشتی از گرسنگی ناله می کردي! ولی تو که تا همین نیم ساعت-

 اون نیم ساعت پیش بود حاال دیگه اشتها ندارم.-

 الهام که از ترس نیش و کنایه هاي خاله مایل به پایین رفتن نبود به خاطر او با اکراه بلند شد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

1 3 8  

 

 خیلی خب قهر نکن پاشو بریم.-

 سینا لبخندي زد و گفت:

 واقعا که خانمی!-

هی کشید و با اضطراب به دنبال او از اتاق خارج شد. خودش را براي یک مبارزه کالمی نامنصفانه آماده کرد و الهام آ

 بعد

از سالم پشت میز نشست. سینا ابتدا غذاي او را کشید و جلویش گذاشت. سنگینی نگاه خاله باعث لرزش دست 

 هایش

به زور شروع به خوردن کرد. فضاي اشپزخانه با سکوت شد اما به هر ترتیبی بود قاشق وو چنگال را برداشت و 

 سنگینی

که فقط صداي قاشق و چنگال ها آن را می شکست آزار دهنده بود. سینا کمی جابه جا شد و موضوع کار را پیش 

 کشید و

 با پدرش مشغول صحبت شد. الهام نفس راحتی کشید و با نگاه از او تشکر کرد.

 9فصل 

 ها و جاذبه هایش از راه رسید اما در روزهاي اخر سال به قدري کار کرده بود که حاال نیاز مبرم به عید با همه زیبایی

 استراحت را د روجود خود می دید ولی با فرا رسیدن سال جدید و اغاز دید و بازدیدها این امر غیر ممکن بود. رنگ

 نی هم به ان اضافه شده بود.پریدگی صورتش به هیچ وجه محو نمی شد و ضعف و سردرد هاي طوال

 جلوي اینه نشست و بعد از یک ارایش مالیم چند لحظه به صورتش خیره شد. کبودي زیر چشمهایش به طور عجیبی

توي ذوق می زد. آهی کشید و بلند شدو طبقه پایین مملو از مهمان بود. این رسم خانواده ستایش بود که روز اول 

 سال نو

 ه شان دعوت می کردند و حاال بعضی از این مهمان ها منتظر بودند تا عروس خانواده را ببینند.تمام اقوام را به خان

وقتی از باالي پله ها ازدحام جمعیت را در گوشه و کنار سالن دید یک لحظه سرش را به دوران افتاد . در میان مهمان 

 ها

 از پله ها پایین رفتو فاطمه را دید. او هم با دیدنش دستی تکان داد. آرام و خرامان

 قبل از این که به سوي مهمان ها برود خاله جلو امد و او ار د راغوش گرفت و در حال قربان صدقه رفتن صورتش را

بوسید. کار کتظاهرانه اي که براي چند لحظه او را خوشحال کرد اما وقتی به یاد چهره واقعی او افتاد کینه و نفرت 

 رنگی

. به سوي فاطمه رفت. یکدیگر را د راغوش گرفتند و عید را تبریک گفتند. بعد از سالم و سیاه بر ذهنش کشید

 عرض

 تبریک با بقیه مهمان ها برگشت و در کنار او نشست. فاطمه پرسید:

 پس چرا خانواده شما نیومدن؟-

هیچ وقت در این مهمانی خود او هم هنوز علت این غیبت را نمی دانست. البته این کار برایش تازگی نداشت بلکه 

 حاضر

 نمی شدند و او هم هیچ گاه به علتش فکر نکرده بود. در جواب فاطمه لبخندي زد و گفت:
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 اخه امروز همه اقوام پدرم اونجا هستند.-

 پس اونجام یه مراسمیه مثل اینجا.-

 تقریبا بلهو-

 الهام! چقدر الغر شدي! چند ماه پیش خیلی سرحال تر بودي.-

 م لبخندي زد و گفت:الها

 تا به دوري خانواده ام عادت کنم طول می کشه.-

 راستی! خوش به حالت مادر شوهرت چقدر دوستت داره.-

 الهام از دور به چهره خندان خاله نگاه کرد و گفت:

 بله درسته!-

 شاید چون خالته این طوریه!-

 شاید!

 همین دلیل صحبت را عوض کرد و گفت:دلش نمی خواست در این مورد با کسی صحبت کند به 

 با وجود اینکه بهاره اما هوا هنوزم سوز داره.-

 البته این حرف را بی جهت نمی زد زیرا واقعا سردش بود. احساس لرز می کرد. فاطمه دست او را گرفت و پرسید:

 چه خبر؟ هنوز تصمیم نگرفتی؟-

 در مورد چی؟-

 مگه نمی خواستی ادامه تحصیل بدي؟-

 لبخندي زد و گفت:

 هنوز فرصت نشده در موردش فکر کنم.-

البته دروغ می گفت در این مورد با سینا صحبت کرده بود و او هم قبول کرده بود اما وقتی این موضوع در جمع 

 مطرح

 نکند. شد خاله بسیار ماهرانه او را پشیمان کرده بود. به همین دلیل دیگر تصمیم گرفته بود در این مورد صحبت

 سینا شاد و خندان از کنار تلفن برخاست و به مادرش گفت:

 سیما و بچه هاش دارن میان اینجا.-

سیما خواهر بزرگ تر سینا بود که به خاطر کار شوهرش در بندرعباس زندگی می کردند و حاال براي دیدار نوروزي 

 به

 هم مدت کوتاه دیده بود. انجا می امدند. الهام سیما را بعد از عروسی فقط یک بار ان

 خاله با خوشجالی گفت:

 پس زودتر بریم شام را حاضر کنیم که بچه هام حتما گرسنه اند.-

**** 

 سیما با نگاهی متکبرانه گفت:

 چقدر عوض شدي!-

 الهام لبخندي زد و خواست حرفی بزند که خاله به طعنه گفت:
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 وض می شد! جاي خوب! تغذیه خوب و استراحت کافی ادم روهر کس دیگه اي هم عروس این خانواده می شد ع-

 سرحال میاره.

 الهام و سینا به هم نگاه کردند. سیما متوجه شد و با چاپلوسی دستش را روي دست برادرش گذاشت و گفت:

 اما طفلی داداشم از بس صبح تا شب کار می کنه و وزحمت می کشه خیلی ضعیف شده.-

 دن پرتغال گفت:سعیده در حال پوست کن

 توقعات باالاین چیزها را هم داره دیگه.-

 سینا با اخم گفت:

 باز تو حرف زدي؟-

سعیده معترضانه به مادرش نگاه کرد و به حالت قهر برخاست و به اتاقش رفت. خاله با خشم مشغول جمع کردن 

 فنجان

وجود بیاد سینی فنجان ها را از دست خاله هاي خالی شد. الهام از ترس اینکه مبادا در حضور سیما کشکشی به 

 گرفت و

با عجله به اشپزخانه رفت با نگرانی انها را شست و به سالن برگشت. عذر خواهی کرد و شب بخیر گفت و به سوي 

 پله

 ها راه افتاد. هنوز به باالي پله ها نرسیده بود که صداي سیما را شنید:

 خدا شانس بده!-

 دلش را لرزاند: متعاقب ان جمله خاله

 اي کاش کمی هم حالیش بود و قدر می دونست.-

 دستش را روي دستگیره گذاشت و چرخاند اما چند لحظه مکث کرد شاید صداي حمایت سینا را از خودش بشنود اما

 متاسفانه او سرگرم بازي با بچه هاي خواهرش بود و گویا حرف هاي خواهر و مادرش را نمی شنید.

 جب پرسید:سینا با تع

 تو هنوز بیداري؟-

 روي تخت غلتی زد و با صدایی گرفته گفت:

 مگه براي تو فرقی هم می کنه!-

 سینا لبه تخت نشست و با دت بازوي او را نوازش کرد و پرسید:

 چی شده؟ چرا ناراحتی؟-

 ناراحت نیستم.-

 حتیت شدم!وقتی با من اینطوري حرف می زنی یعنی من کاري کردم که باعث نارا-

 می خواي بگی نشنیدي مامامن و سیما چی گفتن؟-

 باید حدس می زدم که از حرفاي اونا ناراحتی!-

 نباید باشم؟-

 نه!-

 نه؟!-
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 وقتی حرفاشون براي من اهمیتی نداره تو چرا باید ناراحت بشی؟-

 اما سینا تو نباید اجازه بدي اونا این حرفا رو بزنن.-

 فت:سینا اهی کشید و گ

 فکر می کردم تا حاال متوجه دلیلی سکوت من شدي... خودت که می دونی....-

 الهام بلند شد و روي تخت نشست و گفت:

اره می دونم مامانت ناراحتی اعصاب داره! ما باید رعایت حالش رو بکنیم اما اون چی؟ اون نباید مراعات بقیه رو -

 بکنه؟

 ه؟ به خدا منم دارم دیوونه می شم..هیچ فکري عواقب رفتار شما با من چی

 خب تو بگو چه کار کنم؟-

 چاره اش یه زندگی مستقله.-

 امکان نداره.-

 چون می دونم برایهر سوال من چند تا جواب تو استینت داري دیگه حرفی نمی زنم اما بذار از االن بهت هشدار بدم.-

 ست میاري با یه زن بیمار و عصبی همه آمالت دست نیافتنینذار وقتی فرصت لذت بردن از یه زندگی مستقل رو به د

 باشه!

الهام بعد از گفتن حرفها بلند شد و به طبقه پایین رفتو در واقع سینار تنها گذاشت تا بتواند در مورد حرف هاي او 

 کمی

اي دختر سیما را فکر کند. به اشپزخانه رفت و یک لیوان اب نوشید و برگشت. به سوي طبقه باال می رفت که صد

 شنید.

 برگشت و به او نگاه کرد. دخترك پنج ساله دستش را به سوي او دراز کرد و گفت:

 می خوام برم دستشویی.-

 لبخندي زد و پس از مخفی کردن خستگی و ناراحتی اش پله هاي رفته را بازگشت و دست کوچک او را گرفت و به

دن از دستشویی حوله را از دست او گرفت و دست هایش را خشک سوي دستشویی برد. دخترك بعد از بیرون ام

 کرد و

 با زبان شیرین بچگی پرسید:

 زن دایی جون شما بچه ندارین؟-

 صورت او را بوسید و گفت:

 نه عزیزم.-

 دخترك با تعجب پرسید:

 چرا؟ مگه شما بچه دوست ندارین؟-

 الهام او را بغل کرد و گفت:

 اي کوچولو رو خیلی دوست دارم.اتفاقا من فرشته ه-

 منم یه فرشته ام؟-

 آره عزیزم تو هم یه فرشته اي یه فرشته کوچولوي خوشگل که من خیلی دوستش دارم.-
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 ولی من که خودم مامان و بابا دارم نمی تونم بچه شما باشم.-

 الهام خندید و او را جلوي در اتاق روي زمین گذاشت و گفت:

 زیزم، فردا با هم در این باره حرف می زنیم. شب بخیر فرشته من.حاال برو بخواب ع-

 می خوام ببوسمت زن دایی جون.-

الهام خم شد و صورتش را جلو برد اما در همین هنگام سعیده در اتاق را باز کرد و دخترك را برد و در را بست. 

 الهام

قانع کند براي این رفتارها. شانه هایش را باال انداخت  چند دقیقه با تعجب به در بسته نگاه کرد. نمی توانست خود را

 و

 بار دیگر بعد از خاموش کردن چراغ هاي سالن به سوي اتاقشان رفت.

سینا خواب بود و این نشان می داد که توجه چندانی به حرف هایش نداشته. اهی کشید و با خودش فکر کرد که او 

 هم

مهربان نیست. گرچه حرفی نمی زد اما رفتارش تا حدي نسبت به گذشته  این مدت تغییر کرده و دیگر ان سیناي

 سرد

شده بود که البته بعدها فهمید همه قضایا زیر سر خاله بوده. او بوده که سینا را تحریک کرده و مسئله عالقه هورش 

 را به

بود وطري که نزدکی بود ان روز به الهام، به او گفته بود و بعد هم با دروغ و خیاالت وهم انگیز او را بدبین کرده 

 جنگ و

جدال بکشد و حاال الهام فکر می کرد اگر بچه دار شوند مسائل حل می شود.با این خیال چراغ خواب را خاموش کرد 

 و

 روي تخت غلتید.

**** 

ا بود خیره سینا سرش را از الي د راشپزخانه کرد و چند لحظه با هیجان تمام به الهام که مشغول درست کردن غذ

 شد. او

 بلوز سفید و شلوار مشکی وشیده بود و موهاي بلندش را با یک روبان سفید بسته بود. چند قطره عرق روي پیشانی

سپیدش نشسته و گونه هایش در اثر حرارت شعله گاز کمی رنگ گرفته بود. از تماشاي او غرق لذت بود و در حالی 

 که

 ه او را بوسید و آهسته گفت:چیزي را پشتش پنهان کرده بود گون

 سالم مامان کوچولو.-

 الهام با تعجب به او نگاه کرد . سپس لبخندي زد و پرسید:

 جواب ازمایش را گرفتی؟-

 بله ایناهاش گرفتم.-

 بعد یک بسته کادوپیچ شده و یک دسته گل زیبا را جلوي صورت او گرفت و گفتک

 تقدیم به زیباترین همسر دنیا.-
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هدایا را گرفت و تشکر کرد. اما شادي اش زود به پایان رسید زیرا خاله با ابروهاي گره کرده وارد اشپزخانه  الهام

 شد و

 گفت:

 خجالت بکشید. هنوز هیچی نشده چقدر شلوغش می کنید. شرم و حیا هم دیگه از بین رفته، ما وقتی بچه به بغل می-

 اومدیم خونه همه می فهمیدن بچه دار شدیم.

 الهام با ناراحتی به سینا نگاه کرد و بیرون رفت.

 سینا با دلخوري گفت:

 مامان شما به جاي اینکه خوشحال بشید و تبریک بگید....-

 خاله جمله او را ناتمام گذاشت و گفت:

 بسه دیگه نمی خوام چیزي بشنوم.-

قتی در اتاق را باز کرد الهام را دید که با چهره سینا نفس سنگینی را از سینه اش بیرون فرستاد و از انجا خارج شد. و

 اي

غمگین کار پنجره ایستاده و نظاره گر منظره خیابان است. در را بست و کنار او رفت. موهایش را نوازش کرد و 

 پرسید:

 خوشحال نیستی؟-

 نی.اتفاقا خیلی هم خوشحالم که مامانت هر روز یه چشمه از محبتش رو نشون میده و تو نمیبی-

 بخدا منم از این وضع ناراحتم اما الهام جان تو که خودت وضعیت منو خوب میدونی تو یه مدت دیگه صبر کن مطمئن

 باش برات خونه اي میخرم که تک باشه.

 براي من مهم نیست تو چجور خونه اي بخري فقط دلم میخواد هر چه زودتر از اینجا برم.

 ت:اونم روي چشمم حاال بخند.سینا دستش را روي چشمش گذاشت و گف

 الهام برگشت و نظري به او انداخت.کارهاي او واقعا برایش عجیب بود.سینا متوجه کادویی که خریده بود شد و

 پرسید:هنوز بازش نکردي؟

الهام بدون جواب به سوالش روي مبل نشست.سرش را به عقب تکیه داد و چشمهایش را بست.احساس میکرد شوق 

 و

 گونه شادي در وجودش از بین رفته و هیچ چیز برایش معنا ندارد.سینا بسته را برداشت و جلوي پاي او رويشور هر 

 زمین نشست و آن را روي پاهایش گذاشت و گفت:باز کن ببین خوشت میاد.

نا لبخندي الهام به اجبار بسته را برداشت و باز کرد .یک جعبه موزیکال فندقی رنگ که درونش یک سکه طال بود .سی

 زد

 و دست او را فشرد و گفت:یادگاریه!

الهام با لبهاي بسته به جعبه چشم دوخت و در حالیکه صداي موزیک آرام آن در ذهنش تداعی گر گذشته اي آکنده 

 از

 عشق و صفا بود.یاد روزي افتاد که مشابه همین جعبه را از هورش هدیه گرفته بود.چه روز پر شعف و زیبایی بود!اما

 حاال
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 آن جعبه بهمراه بقیه هدایا در کنار خاطراتش بایگانی شده بود.

هواي گرم تابستان و نفس تنگی ها دوران حاملگی او را واقعا کالفه کرده بود.ماه پنجم را پشت سر میگذاشت و 

 حرکت

ا حس میکرد موجودي کوچک را در وجودش حس میکرد.به انتظار آمدن این کوچولوي زیبا روزشماري میکرد زیر

 با

 وجودش شادي را برایش به ارمغان خواهد اورد.

 جشن عروسی نازنین و احسان بود.انها او را عامل اصلی این وصل میدانستند.نازنین در لباس سپید عروسی واقعا زیبا

هانیه و شده بود و مثل ستاره اي فروزان در میان مهمانان میدرخشید.احسان یک لحظه هم چشم از او برنمیداشت 

 هومن

هم د رجشن شرکت داشتند و قلب الهام در انتظار دیدن هورش میتپید اما وقتی هانیه خبر داد که او نمی آید ناامید 

 شد و

 آه سردي کشید.همان روز فهمید خبر ازدواج هورش دروغ بوده و نقشه اي براي ناامید کردن نگاه که البته موفق هم

ا در کانادا شروع کرده بود اما هورش هنوز تنها با یک قلب به خاکستر نشسته در شده بود.نگار زندگی مشترکش ر

 خانه

 دایی روزگار میگذراند.

 سیما و بچه هایش نیز بخاطر عروسی احسان به تهران آمده بودند و او مجبور بود از آنها پذیرایی کند که حاال با این

و ماه پیش زحمت او را بیشتر کرده بود بستري شدن خاله وضع واقعا برایش مشکل بود.موضوع دیگري که از د

 بود.او

بعد از یکهفته که در بیمارستان تحت مراقبت بود وقتی هم بخانه برگشت رختخواب پهن کرد و خوابیده بود تا 

 بیماري

 د لنگان راهاعصابش بهبود یابد.بدتر از همه درد سمت راست کمرش بود که به شدت او را ازار مداد و باعث شده بو

 برود که بیشتر اوقات یا مورد تمسخر سعیده قرار میگرفت یا شماتت خاله.

 بعدازظهر بود و سعیده و سیما و بچه هایش به بازار رفته بودند تا پارچه بخرند و براي عروسی پسر عمویشان لباس

هنوز امیدي داشت و آن محبتهاي سینا بدوزند.سینا دو بار زنگ زده و حالش را پرسیده بود.خوشبختانه در این میان 

 بود

 که باعث آرامشش میشد.

 چند نفس بلند کشید و صورتش را جلوي جریان باد کولر قرار داد.خاله که تازه بیدار شده بود با اخم گفت:زن حامله

 نباید یکسره بشینه باید کمی راه بره تا راحت زایمان کنه.

هاي خانه فارغ شده بود حرفی نزد و بلند شد و به آشپزخانه رفت و با خودش الهام که همین چند لحظه پیش از کار

 گفت

 بله راه بره نه اینکه مرتب کار کنه.آرام روي صندلی نشست که با صداي خنده بچه ها متوجه برگشتن آنها شد.دست

سینا نبود احساس میکرد خودش نبود اما هر بار خانه شلوغ میشد دچار دلهره میشد و بدنش میلرزید مخصوصا وقتی 

 هر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

1 4 5  

 

 لحظه یکی از آنها با نیش و کنایه آزارش خواهند داد.

بعد از ناهار سیما پشت چرخ نشست و مشغول خیاطی شد.الهام هم براي فرار از جمع آنها در گوشه اي از سالن 

 مشغول

 را در دست داشت از کنار او بود که سعیده در حالیکه نایلون داروهاي مادرش 0بازي با بچه ها شد.نزدیک ساعت 

 گذشت و گفت:اگه من به فکرش نباشم که بعضی ها اصال براشون اهمیت نداره.

 دختر سیما از الهام پرسید:زن دایی جون سعیده چی میگه؟

 الهام بزور لبخندي زد و گفت:هیچی عزیزم با ما نبود.

 تی یه آدم ساده مثل داداش من پیدا کردي و یه کالهسعیده متوجه لبخند او شد و با خشم گفت:آره بایدم بخندي وق

 سرش گذاشتی حقم داري بخندي.

 الهام با من من گفت:اما من...من...

 سیما گفت:بسه دیگه مگه حال مامان رو نمیبینی!

 ا بست وخاله که تا آن لحظه با چشمهایی باز به الهام نگاه میکرد تا ببیند چه میگوید با شنیدن این حرف چشمهایش ر

 شروع به ناله کرد.

غروب شده بود و سیما هنوز مشغول دوخت و دوز بود.در حالیکه خاله و سعیده با ذوق لباسهایشان را امتحان 

 میکردند

الهام مشغول درست کردن شام بود و از همانجا به انها نگاه میکرد در حالیکه عرق از سر و رویش میبارید .بعد از 

 انجام

ندلیها روي زمین نشست و پاهایشرا دراز کرد.نفس راحتی کشید و چشمهایش را بست.در عالم رویا کارها پشت ص

 بود

 که صداي سینا را شنید و بعد صداي هیجان زده بچه هاي سیما را که بسوي او میدویدند.ابتدا او را ندید اما وقتی

شت.آنها به سالن دویدند.بلند شد و بسوي او میخواست برگردد چشمش به پاهاي او افتاد بچه ها را روي زمین گذا

 رفت

 و با نگرانی پرسید:چی شده؟

 الهام لبخندي زد و گفت:هیچی داشتم استراحت میکردم.

 سینا بسته اي را بسوي او گرفت و گفت:بفرما خانم قابل نداره.

 الهام بسته را گرفت و گفت:فکر نمیکنم کسی به اندازه تو براي خانمش خرید کنه.

 سینا سرش را به او نزدیک کرد و آهسته گفت:آخه فکر نمیکنم کسی خانمش به اندازه خانم من خوشگل باشه.

 در همین لحظه سعیده وارد آشپزخانه شد و پرسید:این هدیه به چه مناسبته؟

 سینا گفت:هدیه که مناسبت نمیخواد.

 بعد رو کرد به الهام و گفت:برو باال بپوش ببین چطوره.

 ام دستهایش را بسوي او دراز کرد و گفت:پس کمکم کن تا بلند شم.اله

 سینا دستهاي او را گرفت و گفت:اي کاش زودتر از این درد کمر راحت بشی.
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الهام با سعی بسیار و آههاي بلند پی د رپی بلند شد و از او تشکر کرد و به طبقه باالرفت بسته را باز کرد.یک پیراهن 

با خوشحالی آنرا پوشید و جلوي آینه رفت.پیراهن از جنس حریر بود که بطرز زیبایی برش سبز رنگ زیبا بود.

خورده بود.قد آن تا روي پاهایش میرسید و آستینهاي آن تا زیر آرنجهایش را میپوشاندند و گل سینه خوش رنگی 

هاي بلندش را با گیره پشت جلوي یقه اش بود لباس مناسب و اندازه بود و بخوبی بر آمدگی شکمش را میپوشاند.مو

سر جمع کرد و با عجله ارایش کمرنگی روي صورتش انجام داد و با شادي از اتاق خارج شد و از پله ها پایین 

رفت.نگاهها روي او خیره مانده بود.سینا با نگاهی تحسین برانگیز جلو آمد و گفت:چقدر رنگش بهت میاد واقعا 

 خوشگل شدي؟

 پرسید:اینطور نیست؟ بعد بسوي بقیه برگشت و

 خاله با ابروهاي گره کرده گفت:اگه لباس میخواستی میگفتی تا سیما برات پارچه بخره و بدوزه.

 سیما با اطفار گفت:حتما از خیاطی من خوشش نمیاد.

 الهام با تعجب به آنها نگاه میکرد که سینا گفت:الهام بمن چیزي نگفته بود من خودم براش اینو خریدم.

ده با اخم در حالیکه لباس تازه دوخته شده اش را روي دست انداخته بود از کنار او گذشت و آهسته سعی

 گفت:بوقلمون هزار رنگ.

الهام حس کرد قلبش لرزید و دستهایش بی حس شدبا ناراحتی به سینا نگاه کرد .در همین هنگام دختر سیما بسوي 

 دي زندایی جون!این لباسو مامانم برات دوخته؟او دوید و به پاهایش چسبید وگفت:چقدر خوشگل ش

 الهان نشست و او را بوسید و در حالیکه از شدت بغض داشت خفه میشد گفت:آره عزیزم.

صداي ماشین اقاي ستایش از درون حیاط شنیده شد .سیما با غضب از پشت چرخ بلند شد و پسرش را بغل کرد و 

 احترامیه فهیمدي؟ بدرون اتاق رفت.خاله به سینا گفت:این بی

سینا گفت:مگه من کف دستمو بو کرده بودم که سیما قراره براي شماها لباس بدوزه اصال چرا شما بهش نگفتید براي 

 الهام پارچه بخره؟

 خاله با شنیدن این حرف عصبانی تر شد و گفت:مزخرف نگو همین کارها رو کردي که انقدر لوس شده.

ید!چه کار کرده که لوس شده؟جز اینکه با این وضع داره همه کارها رو انجام میده و سینا گفت:مادر بیانصافی نکن

 بهتر از یه پرستار از شما مراقبت میکنه؟

ناگهان خاله دچار تشنج شد و بدنش شروع به لرزیدن کرد.سعیده فریاد زنان بسوي او دوید سیما هم غرولند کنان 

 .آقاي ستایش که تازه وارد خانه شده بود با نگرانی پرسید:چی شده؟به آشپزخانه رفت و با یک لیوان آب برگشت

 سعیده گفت:هیچکس مراعات حال این بیمارو نمیکنه.

الهام جلو رفت تا مثل دفعات قبل شانه هاي او را ماساژ دهد اما سیما با خشم دستهاي او را عقب زد و خودش این کار 

کهایش را بگیرد و با عجله از پله ها باال رفت.با نفرت لباسها رادر آورد و را انجام داد.الهام دیگر نتوانست جلوي اش

لباسهاي خودش را پوشید.جلوي آینه نشست و به چهره غمزده اش نگاه کرد.سرش را روي دستهایش گذاشت و با 

مجبور بود صداي بلند گریه کرد.گریه کرد براي همه بدبختیها و ناامیدیهایش براي دل خون و قلب شکسته اش که 

هر روز حرفهاي این آدمهاي سنگدل را تحمل کند و دم بر نیاورد.سینا در اتاق را آهسته بست و به سوي او 

 رفت.موهایش را نوازش کرد و گفت:گریه نکن عزیزم فردا میرم پارچه میرخم تا سیما برات لباس بدوزه.

 ید:چیکار میکنی؟تو اصال متوجه هستی چی میگی؟الهام سرش را بلند کرد و با صورتی خیس به او نگاه کرد و پرس
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آره متوجه ام در ضمن تو اشتباه کردي نباید توي این موقعیت این لباس را میپوشیدي باید بمن میگفتی امروز اینجا 

 چه خبر بوده.

 الهام با تعجب گفت:سینا!

 ت:دیگه دارم دیوونه میشم.سینا با کالفگی خودش را روي مبل انداخت و سرش را میان دو دست گرفت و گف

 مقصر خودتی.

 سینا با تعجب به او نگاه کرد و او ادامه داد:فکر نمیکنی وقتش رسیده به فکر یه خونه مستقل باشی؟

 االن توي این موقعیت که مادرم به ما احتیاج داره؟

اغ فروزان آرزوهاي جوانی اش الهام با ناامیدي برگشت و از پنجره به نقطه اي نامعلوم خیره شد.احساس میکرد چر

 خیلی زود خاموش گشته و به سیاهی و تاریکی مبدل شده است.

 الهه بشقاب او را پر از میوه کرد و با لبخند پرسید:دیگه چه خبر مامان کوچولو؟

 سالمتی.

 بار این سوالو پرسیدم هر دفعه هم همین جوابو دادي! 0از صبح که اومدي 

 پس چی بگم؟

 تا سبک بشی بخدا اینطوري غمباد میگیري.درددل کن 

 درددل کنم؟

 تو تا کی میخوي ساکت باشی و حرف نزنی؟

مامان یه چیزهایی فهمیده از این طرف واون طرف شینده که اونا با تو چطوري رفتار میکنن اونوقت تو بازم منکر 

 میشی؟

 من از زندگیم راضیم الهه جان.

 نم تو چطور با این وضع میخواي زایمان کنی؟از رنگ و روت معلومه.من نمیدو

 بنظرت اسم بچه مو چی بذارم؟

میخواي موضوع صحبت رو عوض کنی؟خب باشه حرفی نیست اما خدا به آدم عقل داده باید از یه راهی یا یه دلیل و 

نه بمونی دیگه منطق درست سینا رو راضی کنی تا یه خونه مستقل بخره.اگه یه سال دیگه با این وضع توي اون خو

ازت چیزي باقی نمیمونه.احسان رو ببین از همون اول دو تا اتاق اجاره کرد و زنش رو برد تا یه موقع ناراحتی پیش 

 نیاد البته کار درستی کرده بقول معروف دوري ودوستی.

 الهام آهی کشید و گفت:دیگه به این وضع عادت کردم.

 ت میکنه؟چه جالب!ا...پس آدم به بدبختی و بیچارگی ام عاد

 تو رو خدا نمک به زخمم نپاش...من مطمئنم با بدنیا اومدن این بچه همه چیز روبراه میشه.

 من دلم بحال اون بچه میسوزه.

هر دو سکوت کردند زیرا الهام مایل نبود به این بحث ادامه دهد الهه هم که صحبت را بی فایده میدید لبخندي زد و 

 هورش داره ازدواج میکنه؟پرسید:خبر داري دایی 

 با شنیدن نام او قلبش به تپش افتاد ولی با حفظ ظاهر پرسید:چطور راضی شده؟

 این از کارهاي خانم ابراهیمیه یه زن براي برادرش پیدا کرده تا به این ترتیب هورش رو مجبور کنه برگرده.
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 حاال این خانم کی هست؟

 حدس بزن!

 حدس بزنم؟مگه آشناست؟

با حرکت سر حرف او را تایید کرد.الهام کمی فکر کرد و پرسید:خواهر آقاي ابراهیمی که سال پیش همسرش  الهه

 فوت کرد.

 نچ!

 خواهر خانم احتشام؟

 وا!تو واقعا فکر میکنی دایی هورش با یه همچین آدمی ازدواج میکنه؟

 نمیدونم!شاید؟

 یه ها و فامیل بیا بیرون برو تو مدرسه.نه خواهر عزیزم بازم اشتباه کردي اصال از نخ همسا

 مدرسه؟

 بله!

 فهمیدم دبیر ریاضیمون اسمش چی بود؟

 الهه خندید و گفت:خانم رضوي!

 چطوري؟

 گفتم که خانم ابراهیمی با هزار ترفند و نقشه کاري کرده تا اونا همدیگر رو ببینن و کار به عقد و ازدواج بکشه.

 خوشبخت بشن.زوج مناسبی هستن امیدوارم 

 بیچاره هورش!دوباره مجبوره برگرده اینجا!

 خب اینجا خونه پدرشه چرا تاسف میخوري؟

 اگه اون برگرده دوباره مجبورش میکنن به فکر ازدواج با یه دختر پولدار 

 باشه.

 ید:الهام نگاهش را از او گرفت و به خوردن میوه شمغول شد. الهه با دقت به صورت او خیره شد و پرس

 هنوزم برات مهمه؟ -

 الهام آهسته گفت:

 خواهش می کنم حرفش رو نزن. -

 شاید گفتن این حرف درست نباشه اما هورش به احسان گفته تا هر وقتی که الزم باشه منتظر تو می مونه. -

اطمینان می گشت که او  الهام با تعجب به او نگاه کرد. درك ایم مطلب برایش واقعا دشوار بود. در نگاه الهه به دنبال

 ادامه داد:

 البته اون هنوز خبر نداره که تو قراره مادر بشی. -

 هورش دفتر خاطراتش را گشود و نوشت:

یلداي من، اي عزیز رفته ام برگرد که بی تو در این غروب غم گرفته دلم هواي گریه دارد. حاال که رفته اي و کنارم 

ا که بگویم. حاال دیگر بی تو بود و نبودم یه معنا می دهد. یادم هست روزي به من نیستی نمی دانم قصه تنهاییم را ب
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گفتی اگر فاصله میانمان هزاران دریاي خروشان و طوفان زده هم باشد پرنده می شوي و به سویم پر می کشی که بی 

 تو نمانم اما گویا فراموشت شده و خاطره ها را چون قاصدکی به دست باد سپرده اي!

رگرد که پنجره پر غبار دلم بار دیگر به روي شهر امید باز شود و خانه قلبم به بهشت رویا تبدیل گردد. بهشتی که ب

حوریانش حرف هاي عاشقانه تو، غنچه هایش خنده هاي مستانه تو باده هایشان نگاه چشمان زیباي تو باشند. آري 

 ردي. یلداي من بیا و ببین که هنوز چشم به راهت دارم تا برگ

 چشمان پر اشکش را به جمالت دفتر دوخت و اهسته گفت:

 دلم برات تنگ شده یلداي قشنگم! -

 دایی ضربه اي به در زد و وارد شد. هورش به احترام او از جا برخاست و دوباره نشست . دایی هم نشست و پرسید:

 چی کار می کردي؟ -

 می نوشتم. -

 چی؟ -

 یگه اي هم دارم؟من جز دلتنگی مگر چیز د -

 بازم براي یلدا؟ -

 هورش آهی کشید و گفت:

 از وقتی شنیدم چه وضعی داره خیلی ناراحتم. می دونی دایی من مادر رو مسول بدبختی اون می دونم. -

 اما پسرم تقدیر براي هر کس یه جور رقم می زنه و این ربطی به دیگران نداره. -

 ن این طور بی رحمانه رقم بزنه؟ آخ اگه بدونین چه عذابی می کشم!چرا باید براي یلداي مهربون م -

 اصال تو از کجا اینقدر مطمئنی؟ شاید حرفایی که شنیده باشی صحت نداشته باشه. -

 امیدوارم اینطور باشه اما دلم یه چیز دیگه می گه. -

 مگه قرار نبود این مسئله رو فراموش کنی؟ -

کر و خیال یلدا من رو راحت نمی ذاره، هر لحظه فکر می کنم دارن اذیتش می کنن می خوام اما نمی تونم، ف -

دارن ازارش می دن اون وقت صداي گریه اش تو گوشام می پیچیه و کالفه ام می کنه. صداي هق هقش قلبمو می 

 سوزونه و وجودمو به اتیش می کشه.

ي، من مطمئنم اون اگه از زندگی اش ناراضی اینا فقط توهمه. چون اون حرفا رو شنیدي دچار این حس شد -

 بود برمی گشت، به احتمال قوي اون مشکلی نداره چون داره مادر می شه.

 نگاه متعجب هورش بر صورت ارام او خیره شد. دایی لبخندي زد و پرسید:

 چیه؟ حرف عجیبی زدم؟ خب همه دختر و پسرها بعد از ازدواج بچه دار می شن. -

ان موهایش کشید و بلند شد و به سوي پنجره رفت. پرده را کنار زد و به برگ هاي سبز درختان هورش دستی می

خیره شد. این بدترین خبري بعد از زادواج او بود که به شدت ازارش می داد. دایی بلند شد و دستش را روي شانه او 

 گذاشت و با لحنی مهربان گفت:

 س به فکر زندگی خودت باش.باید بدونی که اون دیگه برنمی گرده پ -

 هورش با خشم پرده را درمیان انگشتانش فشرد و گفت:

 اما براي من فرق نمی کنه، اون توي هر موقعیتی که باشه بازم یلداي منه. -
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دیگه دلم نمی خواد این حرفا رو از تو بشنوم چون ممکنه این حرفا به گوش اون برسه و دچار تردیدش  -

 این حرفا و کارها باعث دلسرد شدن اون از زندگیش بشی.کنه. تو نباید با 

 آخه چرا؟ چرا این کار رو کرد؟ -

چه کاري عزیزم؟ گاهی اوقات یه بچه ممکنه زندگی رو که در حال فروپاشیه رنگ دیگه اي ببخشه و من  -

راحتی نباید از اون گذشت فکر می کنم که اونم به خاطر دوام زندگیش این کار رو کرده! ازدواج امر مقدسیه که به 

 پس تو هم باید به اون حق بدي.

 هورش به سوي او برگشت و عاجزانه پرسیدك

 پس کی به من حق می ده؟ -

 بغضش در گلویش شکست و اشک هایش جاري شدند. دایی او را د راغوش گرفت و سعی کرد ارامش کند.

 فصل دهم

 

رفتن نداشت. با عجله جارو برقی رو از زیر مبل ها می کشید تا زودتر به صداي گریه سپهر را می شنید اما جرات باال 

سراغ او برود که دید خاله بلند شد و از پله ها باال رفت. سعیده با خشم کتاب هایش را برداشت و در حالی که به 

 سوي اتاقش می رفت گفت:

 صداي گریه این بچه هم که نمی ذاره من درس بخونم. -

و در را محکم پشت سرش بست. بعد از تمام شدن کارها خواست به سراغ بچه برود که دید خاله او را به اتاق رفت 

 در اغوش گرفته و از پله ها پایین می آید. لبخندي زد و جلو رفت و گفت:

 بدین تا من شیرش بدم. -

 خاله از او فاصله گرفت و گفت:

 فعال که ارومه بذار بعد. -

ی به صورت زیباي پسرش انداخت و کنار رفت. سپهر پنج ماهه شده بود و جالب این که چشم الهام با حسرت نگاه

هایی شبیه چشم هاي سبز هورش داشت. چشم هاي زیبا با نگاهی چون جنگل باران خورده که او عاشق بود. البته 

 پدر هم چشمانی ابی رنگ داشت اما این چشم ها ابی نبودند بلکه سبز بودند.

ع را فقط خود الهام درك می کرد. خود او که روزي تمام وجود و بود و نبودش در ان چشم ها خالصه می این موضو

شد. آن روز قرار بود سیما همراه شوهر و بچه هایش به تهران بیایند و او مجبور بود به خاطر حساسیت خاله، خانه 

ت خاله انجام می شد. بعد از ریختن لباس ها در تمیز را دوباره تمیز و مرتب کند. کاري بی خود که فقط براي رضای

لباسشویی بچه را از خاله گرفت و به اتاق برد. او در خواب هم زیبا و دوست داشتنی بود. پوست نرم و سفید و مژه 

هاي بلندش ادم را وسوسه می کرد تا او را ببوسد. اهسته او را درون گهواره خواباند و بعد از انداختن تورهاي سفید 

 ور ان، نگاه دیگري به صورت معصومانه او انداخت و به حمام رفت.د

آن روز لباس زیبایی را که شب تولدش از احسان و نازنین هدیه گرفته بود پوشید و بعد از ارایش بلند شد و پایین 

 رفت. سعیده نظري به لباس او که یک بلوز و شلوار کرم بود انداخت و پرسید:

 ؟اینا رو تازه خریدي -

 نه هدیه اس! -
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 ي انقدر بهت لطف داشته؟ -

 احسان! -

 خیلی خوش سلیقه اس اما براي سن تو مناسب نیست. -

 مگه من چند سالمه سعیده جان؟ -

 هر چی باشه حاال دیگه بچه داري یه کم مضحکه که به همچین لباسی بپوشی. -

 خاله گفت:

 با یکی از لباس هاي سعیده عوضش کنی.راست میگه خیلی جلف به نظر می رسه، بهتره  -

 ولی این هدیه احسانه و من دوستش دارم. -

سعیده با عصبانیت از او رو برگرداند و دستش را زیرچانه اش قرار داد نگاهش را به صفحه تلویزیون دوخت. الهام 

شیدنش هم کار داشته باشند! جلوي با ناراحتی بلند شد و به طبقه باال رفت. نمی فهمید چرا باید انها حتی به لباس پو

 اینه ایستاد و به لباسش نگاه کرد. بعد سراغ کمد رفت و لباس دیگري برداشت و ان را عوض کرد.

 آقا حامد شوهر سیما گفت:

 حیف نیست این لحظه ها را از دست بدهید و درستونو نخونید؟ -

 خاله گفت:

 ید بنشینه خونه و بچه داري کنه.اي بابا! یه زن هر چی هم درس بخونه آخرش با -

 اما درس خوندن فقط به خاطر کار نیست. -

 سیما موضوع صحبت را عوض کرد و گفت:

 بده به من ببینم این اقا کوچولو رو! به کی رفته انقدر تعریفشو می کنن. -

 سینا گفت:

 شبیه مادرشه. -

 سیما گفت:

 .اما بیشتر شبیه اقاي سعادته مخصوصا چشماش -

آقاي ستایش فنجان چایش را برداشت و از پشت میز بلند شد و به سوي دیگر سالن رفت. در حالی که نگاه نگران 

 خاله دنبالش بود. بقیه هم نگاه هایی رد و بدل کردند که الهام منظورشان را درك نکرد.

 سینا آهسته گفت:

 نباید این حرف رو پیش پدر می زدي! -

 :الهام با تعجب پرسید

 چرا؟ -

 خاله با دستپاچگی گفت:

 خب...خب پدربزرگ ها نسبت به هم حسادت می کنن. -

حرفش به نظر الهام بچگانه آمد اما حرفی نزد و از دور به چهره پدر شوهرش خیره شد. آقا حامد بار دیگر بحث 

وهی مخالف حرف هاي درس و ادامه تحصیل را پیش کشید که باعث یک ساعت بحث و جدل در همین مورد شد. گر
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او بودند و گروهی موافق که البته در این میان الهام سکوت کرده بود و حرفی نمی زد زیرا می دانست که خاله ممکن 

 است حرف هاي او را بهانه قرار داده و با نیش و کنایه آزارش دهد.

 آقا حامد که گویا چیزهایی فهمیده بود از او پرسید:

 خانم؟نظر شما چیه الهام  -

 الهام نظري به چشمان خاله انداخت و با مِن و مِن گفت:

 راستش من.... -

صداي گریه سپهر باعث سکوت او شد. او هم از فرصت استفاده کرد و براي فرار از جواب دادن به سوال او بچه را 

 بغل کرد و به اشپزخانه رفت.

 ت:سینا با عجله ساکش را برداشت و صورت او را بوسید و گف

 اخماتو باز کن دیگه. -

 الهام پرسید:

 کی برمی گردي؟ -

 به محض اینکه کارم تموم بشهو -

 چرا چک قبول می کنید که کار به اینجا بکشه؟ -

 این دفعه رو بد آوردم، خب دیگه باید برم خداحافظ. -

. همه نگران بودند اما در این میان دو روز از رفتن سینا می گذشت در این مدت نه تماس گرفته و نه خبري داده بود

کارهاي عذاب آور خاله هم بر نگرانی الهام می افزود. شب بخیر گفت و سپهر را که خوابیده بود بغل کرد و به اتاق 

خودشان رفت. او را خواباند و کنار پنجره رفت . پرده را کنار زد و به تاریکی شب خیره شد. دلش بدجوري شور می 

ه شده که سینا تماس نگرفته. با دلتنگی به ساعت نگاه می کرد که ناگهان در باز شد و خاله هراسان زد نمی دانست چ

 وارد اتاق شد و پرسید:

 چی شده که به ما نمی گی؟ -

 الهام با ترس بلند شد و در حالی که می لرزید گفت:

 من... من منظورتون رو نمی فهمم. -

 فی زدي که رفته و گرنه کارش انقدر طول نمی کشید.چرا دروغ می گی؟ حتما تو بهش حر -

 بعد در حالی که به سر و سینه اش می زد گفت:

 اگه بالیی سر بچه ام بیاد می کشمت. -

سپهر که با صداي در بیدار شده بود گریه می کرد. الهام به سوي او رفت و بغلش کرد. با فریادهاي خاله همه به انجا 

 ریختند.

 نشسته بود و مرتب تکرار می کرد:او روي زمین 

 بچه ام گذاشته رفته، من می دونم بچه ام از دست این عفریته رفته. -

 الهام یک گوشه ایستاده بود و می لرزید. آقاي ستایش گفت:

 چی میگی زن! سینا رفته دنبال یه چک برگشتی به الهام چه کار داره! -

 غض به خاله نگاه کرد. خاله نظري به او انداخت و گفت:الهام سپهر را بع سینه اش چسباند و با ب
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 شماها دارین به من دروغ می گین. -

الهام به اقاي ستایش نگاه کرد و او با ناراحتی چند بار سرش را تکان داد. سیما در حالی که انگشتش را به عالمت 

 تهدید تکان می داد گفت:

 اگه داداشم چیزیش بشه... -

 ا گرفت و گفت:حامد جلوي او ر

 خجالت بکش مگه چی شده این قدر شلوغش می کنین! -

اما خاله دست بردار نبود و پشت سر هم نفرین می کرد و با حرف هایش دل او را می لرزاند. آقاي ستایش که وضع 

ي سیما و را این طور دید چند بار شماره موبایل او را گرفت اما حوابی نگرفت. صداي فریادهاي خاله و تهدید ها

سعیده الهام را گیج کرده بود. چشمانش سیاهی می رفت و احساس تهوع می کرد. آرام آرام در حالی که به دیواي 

 تکیه داده بود روي زمین نشست و در همان حال از خدا کمک خواست. حامد سپهر را از او گرفت و گفت:

 نترسید الهام خانم باالخره مادره نگران می شه. -

 شت و با خشم به انها گفت:بعد برگ

 چه خبرتونه! با این کارهاتون دارید این بیچاره را از ترس می کشید. -

 صداي زنگ تلفن همه را جز سپهر یک دفعه ساکت کرد. آقاي ستایش با عجله گوشی را برداشت:

 برمی گردي؟ الو!.... سینا تویی؟ تو که ما رو نصفه جون کردي! خیلی خوب... آره همه خوبن ... کی -

خاله گوشی را گرفت و شروع کرد به قربان صدقه رفتن. الهام میان گریه نفس راحتی کشید. خواست بلند شود اما 

بدنش سست شده بود و رمق نداشت. آقاي ستایش بار دیگر با سینا صحبت کرد و سپس به سوي او امد و گوشی را 

 به دستش داد. صداي سینا را شنید:

 . خانم....الو الهام.. -

 با دستی لرزان اشک هایش را پاك کرد و با دصایی گرفته پرسید:

 تو کجایی؟ -

 من... تو چرا صدات گرفته؟ -

 خوب بودم! -

 سپهر چطوره ؟ خوبه؟ -

 آره ما خوبیم تو کی برمی گردي؟ -

 متاسفانه هنوز کارم تموم نشده اما به محض وصول پول برمی گردم. -

و نگاه سرزنش امیزي به صورت بی رنگ او انداخت و بیرون رفت. آقاي ستایش هم آهی کشید و خاله بلند شد 

 همراه سعیده از اتاق بیرون رفت.

کنار گهواره سپهر نشست و در حال خواباندن او به کارهاي دور از انتظار خاله فکر کرد. کارهاي او واقعا غیر قابل 

یگر اشک از چشمانش باریدن گرفت. سرش را به گهواره تکیه داد و ارام درك و در عین حال عذاب اور بود. بار د

 گریست.

مدتهایست تبدیل به موجی ناآرام شده ام که سرگردان و درمانده میان دریاي غریب دست و پاي می زنم. کاش می 

هد؟ مغرورانه بر سر توانستم از ستم این فریبکاران ریاکار فریاد بزنم اما ایا فریاد رسی هست؟ کسی مرا جوابی د
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نرم اب سوار بر زورق عشق چشم هایم را بسته بودم و خود را به دست جریان زندگی سپرده بودم، در سرم اندیشه 

اي جز عشق و مهر نداشتم اما حاال ببین که ان کوه غرور چگونه سر فرود آورده و در میان طوفان حوادث پیچیده می 

کن گزیند. حال که به خودم می نگرم نمی دانم که هستم و به کجا خواهم شود و نمی داند در کدامین وادیی مس

 رفت.

دو روز دیگر گذشت و سینا برنگشت. آزارها و نیش زبانهاي خاله از حد گذشته بودند. براي فرار از ان همه ازار به 

در آغوش گرفت و به  احسان زنگ زد تا به دنبالش برود. لباسهایش را عوض کرد و ساك سپهر را برداشت و او را

 طبقه پایین رفت. خاله با اخم پرسید:

 کجا شال و کاله کردي؟

 میخوام برم خونه احسان.

 من اجازه نمیدم.

با تعجب به او نگاه کرد دلش میخواست علت این سردي و بی مهري را بفهمد او بلند شد وبچه را از اغوشش گرفت 

 بچه مو با خودت ببري.و گفت:اگه میخواي بري برو اما حق نداري 

الهام در حالیکه ار فرط عصبانیت به نفس نفس افتاده بود بلند شد و ساك را روي زمین انداخت و به حیاط رفت.خاله 

رو تراس آمد و گفت:صبر کن حاال که داري میري آخرین حرفامو گوش کن!اگه پاتو از اینجا بیرون گذاشتی دیگه 

 و دیدي این بچه رو هم میبینی.حق نداري برگردي اگه پشت گوشت ر

سعیده پنجره اتاقش را باز کرد و گفت:آخه خانم عاشقه!بذار بره به آرزوي دلش برسه...بیچاره تو چی فکر 

 کردي؟...وقتی بري همه میفهمن بخاطر اون پسره رفتی.

 خاله گفت:حاال که ابروت برات مهم نیست برو!

 فریاد زد:بسه دیگه...بسه...خسته شدم...دیوونه م کردید.الهام دستهایش را روي گوشهایش گذاشت و 

در همان حال پاهایش بی حس شد و روي موزاییکهاي حیاط زانو زد.صداي هق هقش درون حیاط پیچیده بود و 

 اشکهایش پیاپی روي زمین میریختند.سیما هم روي تراس آمد و گفت:صداتو بنداز داري آبرومونو میبري!

ه را ساکت کرد.سیما برگشت و دکمه آیفون را فشرد.الهام هنوز در حال گریه بود که در باز شد صداي زنگ خانه هم

و سینا وارد حیاط شد.با دیدن او در آن وضع تعجب کرد و سرجایش ایستاد.خاله از پله ها پایین آمد و گفت:الهی 

هر منم هر کاري کردم نتونستم قربونت برم مادر!چه خوب کردي اومدي!چه به موقع رسیدي.الهام داره میره ق

 جلوشو بگیرم.

الهام بلند شد و با چشمانی ترسیده به او نگاه کرد و بی اختیار بسوي پله ها دوید .در همان حال چشمانش سیاهی 

 رفت و بزمین خورد و سرش با سنگ پله برخورد کرد و خون مثل فواره از آن بیرون زد.

 با نگرانی پرسید:میخواي به مادر زنگ بزنم یه چند روز بیاد پیشت؟بی رمق و بیجان بخانه برگشت احسان 

 بزور لبخندي زد و گفت:نه اینطوري نگران میشه.

 احسان نایلون میوه را بدست سینا داد و با ناراحتی گفت:من باید برم با اجازه!.

 الهام گفت:کجا؟حاال بیا تو یه چاي بخور بعد میري.

انداخت و با لحنی پر طعنه گفت:نه دیگه من برم بهتره تو هم مواظب باش دیگه  احسان نظري به صورت سینا

 بیخودي سرت اینور و اونور نخوره.
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 و بعد از فشردن دست سینا خداحافظی کرد و با یک دنیا تردید از آنجا رفت.

حشت آستین پیراهن وارد سالن شد و همه جا را غرق درسکوت دید .با تعجب نظري به اطراف انداخت.ناگهان با و

 سینا را گرفت و پرسید:بچه ام بچه ام کجاست؟

 سینا بدون نگاه به صورت او جواب داد:مادر با خودش بردش بندرعباس.

 با شنیدن این حرف بدنش لرزید و خودش را روي اولین مبل انداخت و پرسید:بندرعباس؟

 آره تو که با این وضع نمیتونستی از اون مراقبت کنی.

 من... ولی

 بلند شو برو باال استراحت کن.

 الهام با بغض گفت:با احسان تماس بگیر قبل از اینکه خیلی دور بشه.

 چرا؟

 من...من بدون سپهر نمیتونم اینجا بمونم.

 سینا گوشی را برداشت تا شماره بگیرد که الهام دوباره گفت:نه زنگ بزن دو تا بلیط بگیر بریم بندرعباس.

 جب به او نگاه کرد وپرسید:با این وضع؟سینا با تع

 منکه چیزیم نیست...زود باش سینا من بدون بچه ام میمیرم.

 اما من باید برم شرکت چند روز غیبت داشتم.

 الهام با بغض پرسید:پس من چکار کنم؟

 سینا در حال گرفتن شماره گفت:برو باال لباستو جمع کن!

 که زود تبدیل به یاس شد زیرا ادامه داد:زنگ میزنم احسان بیاد دنبالت.برقی از شادي در چشمان او درخشید 

اشک از چشمانش سرازیر شد و قلب زخم خورده اش نفرتی عمیق از این خانواده در خود جاي داد.سینا بعد از تلفن 

حیرت کردند .گلدانها  دست او را گرفت و به طبقه باال برد اما وقتی در اتاق را باز کرد هر دو از اوضاع آشفته آنجا

شکسته و ساقه گلها خم شده بود.در کمدش باز و لباسهایش بهم ریخته بودند و بدتر از همه لباس اهدایی احسان با 

 قیچی تکه تکه شده بود.

 سینا با تعجب نگاهی به اطراف انداخت و پرسید:دزد اومده؟

 سوز گفت:حاال میفهمم که باید برم.الهام نشست و لباسش را با دست لمس کرد و بعد از یک آه پر

 مادر دست او را گرفت و گفت:انقدر از این قرصها نخور دختر دیوونه میشی!

 الهام چند قرص ارامبخش را با هم خورد و گفت:اگه اینارو نخورم دیوونه میشم.

اما حاال اون از من یه بعد با بغض ادامه داد:یک سال تمام ازش مواظبت کردم تا اینکه ناراحتی اعصباش خوب شد 

 دیوونه ساخته!

 تو از چی ناراحتی دخترم؟چرا درست حرف نمیزنی؟

 دلم براي بچه ام تنگ شده.

 نترس خاله ات بیشتر از تو بهش میرسه.

 االن یه هفته اس که رفتن اما هنوز هیچ خبري نشده نه زنگ میزنن نه به تلفنشون جواب میدن دارم از غصه میمیرم.
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روي شانه مادر گذاشت و گریه کرد.مادر موهاي او را نوازش کرد و با بغض گفت:صبر داشته باش عزیزم  سرش را

 همه چیز درست میشه.خدا خودش کارها رو روبراه میکنه.

صداي گریه او بگوش الهه .و پدر رسید الهه به صورت پر اندوه پدر که در سالن نشسته بود نگاه کرد.او در این مدت 

ت شده بود و کمتر حرف میزد.همیشه با یک حس عجیب و نگاهی نگران الهام را دنبال میکرد.هنگام نماز خیلی ساک

 با گریه و تضرع دستهایش را باال میبرد و براي او دعا میکرد.

الهام سربزیر و آهسته در را باز کرد و روي تراس رفت.آسمان پر ستاره اما سنگین و ساکت بود.از نگاه ماه غم بر 

مین میتابید و دل تنگ او را بیشتر بدرد می آورد آرام آرام جلو رفت و با دو دست نرده هاي حفاظ را گرفت و به ز

اسمان نگاه کرد.آسمانی سیاه چون دل بیتاب او نگاه ماتش باتاریکی شب پیوند خورده و قلبش براي دیدار عزیزش 

 میتپید.

برداشت و به حیاط رفت.آن شب مهمان داشتند و او حوصله هورش کالفه از سر و صداي خانه لیوان چایش را 

هیچکدام را نداشت مخصوصا فریبرز را که مرتب کنارش مینشست و شوخی ها بیمزه و بی جا میکرد.اما خبر نداشت 

که دل او با گذشته هاي شادش وداع کرده و بیاد عشق از دست رفته اش عزادار است و هنوز شبهاي هجران ان 

را به سر میکند.نفس عمیقی کشید و روي صندلی نشست.نگاهش بدنبال آن روزها به روبرو دوخته عشق گمشده 

شد.در میان موج تاریکی سایه اي را دید اما باورش نشد!او آنجا ایستاده بود و به آسمان نگاه میکرد.نگاه غم آلودش 

لند شد و چند قدم جلوتر رفت و به تماشا را از همان فاصله هم میتوانست ببیند.غمی سنگین و غریب ! بی اختیار ب

ایستاد.تماشاي او که تمام هستی و امیدش بود او که با رفتنش تمام خوشی ها و سپیدي ها را برده بود.نگاه الهام کم 

کم از اسمان جدا شد و پایین و پایین تر آمد و با نگاه او گره خورد.چند لحظه همانطور ایستاد و نگاه کرد اما گویا 

ي نمیدید زیرا هیچ حسی در وجودش زنده نشد جز چند قطره اشک که از دوري دلدار صورتش را خیس کرد و چیز

علت آن هم نگاهی بود که تداعی گرد نگاه معصومانه او بود.در این لحظه قرصها اثر کردند و خواب به سراغش 

عشق شستشو میدهد و با هر ضربان قلب آمد.ارام برگشت و به اتاق رفت و ندید که هورش نگاه سبزش را با باران 

 نا ارامش وجودي پاك و عاشق را میطلبد.

فریبرز به حیاط آمد او را دید که ایستاده و به خانه آقاي سعادتی نگاه میکند.ارام جلو رفت و دستش را روي شانه او 

.لیوان چاي را از روي گذاشت.هورش اشکهایش را پاك کرد و بی اعتنا به او برگشت و دوباره روي صندلی نشست

میز برداشت و مقداري از آنرا نوشید اما چاي سرد و بیمزه شده بود.با خشم لیوان را روي میز کوبید دستهایش را 

 زیر سرش قالب کرد و چشمانش را بست فریبرز پرسید:تا کی میخواي به این وضع ادامه بدي؟

و روي یکی از صندلی ها نشست.هانیه و چند تا از دخترها هورش جوابش را نداد.فریبرز کمی این پا و اون پا کرد 

خنده کنان به آنجا آمدند فریبرز انگشتش را به نشانه سکوت جلوي بینی اش گرفت و به آنها اشاره کرد بروند.بچه 

 ها بر میگشتند که فریبرز لیوان را برداشت و بسوي هانیه دراز کرد و آهسته گفت:عوضش کن.

 فت و همراه بقیه به سالن برگشت.فریبزر آهی کشید و گفت:عاشقی بد دردیه!هانیه لیوان را گر

 هورش با چشمهاي بسته گفت:عشق درد نیست درمانه اونکه درده جداییه دروغه دوروییه.

فریبرز بدون درك منظور او گفت:درسته!وقتی به نفر با بی رحمی دل آدمو بشکنه و بره دنبال زندگی و خوشی 

 ه که آدم از شدت ناراحتی به مرز جنون میرسه.خودش اون وقت
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هورش چشمهایش را باز کرد و صاف نشست و با لحنی محکم گفت:من به عشق یلدا به پاکیش و به صداقتش ایمان 

 دارم میفهمی؟

 اما اون اگه واقعا بتو عالقه داشت که...

اگه سکوت کردم و دهنمو بستم به این  هورش با فریاد سخن او را قطع کرد و گفت:بس کن!من اگه حرفی نمیزنم

دلیل نیست که چیزي نمیدونم بلکه همه چیزو میدونم...میدونم که مادرم به اون دختر بیچاره چی گفته و تو چه 

 دروغهایی براش سر هم کردي پس انقدر پیش من دودوزه بازي نکن که حالم از همه تون بهم میخوره.

 در دستش بود آمد و گفت:یواش االن همه صداتون رو میشنون. هانیه هراسان د رحالیکه لیوان چاي

هورش خشمگین بلند شد و بسوي او رفت.لیوان را گرفت و با عصبانیت آن را بسوي دیوار روبرو پرت کرد.لیوان با 

صدایی بلند خرد شد و روي زمین ریخت.هانیه با ترس از او فاصله گرفت.همه با هراس و هیاهو به حیاط 

 آقاي ابراهیمی پرسید:چی شده؟ریختند.

 فریبرز با دستپاچگی گفت:ه...هیچی من اومدم باهاش حرف بزنم که یه دفعه عصبانی شد.

 هورش با صورتی برافروخته برگشت و بسوي او رفت با دو دست یقه اش را گرفت و گفت:خفه شو!میفهمی؟خفه شو!

اما هورش خودش او را رها کرد و بسوي بقیه برگشت و با  آقاي ابراهیمی و هومن جلو رفتند تا آنها را جدا کنند

نگاهی عجیب به صورت تک تک آنها نظر انداخت.از شدت خشم نفس به شماره افتاده بود.دایی به سوي او رفت و 

 گفت:آرو باش پسرم چی شده؟چرا انقدر ناراحتی؟

یمی با گریه پشت دستش زد و گفت:اي هورش با بغض سربرگرداند و به خانه آقاي سعادت نگاه کرد.خانم ابراه

 واي هنوزم تو فکر اون دختره اس.

 هورش به اونگاه کرد و گفت:شما این دل منو به آتیش کشیدید شما براي همیشه منو نابود کردید.

 دایی شانه او را فشرد و گفت:خودتو کنترل کن.

ر برگشت و با پاهاي لرزان از خانه بیرون هورش سرش را پایین انداخت تا کسی اشکهایش را نبیند.بعد همانطو

 رفت.

با صداي فریاد او همه از خواب پریدند .الهه با عجله چراغ را روشن کرد و بسوي او رفت.الهام با بدنی داغ و عرق 

 کرده در حالیکه دنبال چیزي میگشت پرسید:کجاست؟چرا بردینش؟کجاست؟

 جان خواب دیدي. الهه دستهاي او را گرفت و گفت:آروم باش الهام

 دستهایش داغ داغ بودند.پدر و مادر با نگرانی وارد اتاق شدند.الهه گفت:تب داره!

مادر کنار او نشست و نوازشش کرد.الهه بلند شد و براي آوردن اب رفت.الهام با چشمانی هراسان به مادر نگاه کرد 

 و گفت:میشنوي؟میشنوي مامان؟صداي سپهره؟داره گریه میکنه!

 ر با بغض برگشت و به پدر نگاه کرد.پدر سرش را تکان داد و گفت:ال اله اال ا...ماد

الهه لیوان آب را دست مادرش داد و او آنرا به لبهاي خشک الهام نزدیک کرد .الهام سرش را عقب کشید و 

 گفت:برو سپهر رو بیار برو بیار تا ساکتش کنم.

زور چند جرعه اب به دهانش ریخت.الهام د رحالیکه میلرزید ملحفه مادر با گریه دستش را پشت سر او گذاشت و ب

 را دور خودش پیچید و گفت:چقدر سرده!درهارو ببندین بچه ام سرما میخوره.

 الهه به پدر گفت:حالش خیلی بده باید ببریمش درمانگاه.
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 داره صداي گریه اش میاد.الهام به او نگاه کرد و گفت:من نمیام من هیچ جا نمیام بچه ام تنهاست...هنوزم 

بعد شروع کرد سینا را صدا زدن.به هر ترتیبی بود لباسهایش را پوشاندند و او را بیرون بردند.الهه در ماشین را باز 

 کرد اول خودش سوار شد .بعد گوشه لباس او را بلند کرد و دستش را کشید تا سوار شود.

برمیگشت که ازدور آنها را دید با عجله بسوي آنها دوید و هورش ارام اما خسته با قدمهاي سست بسوي خانه 

 پرسید:چی شده؟

 مادر با صورتی خیس گفت:الهام حالش خیلی بده.

هورش به صورت بیرنگ پدر نگاه کرد و بسوي او رفت.در ماشین را باز کرد و خم شد و گفت:اجازه بدید من 

 رانندگی کنم شما حالتون مساعد نیست.

رزان پیاده شد و ماشین را دور زد و سوار شد.هورش پشت فرمان نشست و پرسید:کدوم درمانگاه پدر خمیده و ل

 بریم؟

 الهه گفت:فقط درمانگاه نزدیک میدون شبانه روزیه.

 هورش سري تکان داد و دنده را عوض کرد و راه افتاد.

 دکتر د راتاق را بست و گفت:فعال فقط باید استراحت کنه.

 س گفت:خواهش میکنم بذارید من برم پیشش.مادر با التما

دکتر آهی کشید و به پرستار اشاره کرد در را باز کند.پدر بسوي پنجره رفت و به بیرون خیره شد.الهه از دکتر 

 پرسید:اون چش شده؟

 دکتر از پشت عینکش به صورت رنگ پریده هورش انداخت و پرسید:شما شوهر این خانم هستید؟

 بود که الهه گفت: هورش مردد مانده

 ایشون از دوستان هستند. -

 دکتر گفت:

 این خانم از نظر روحی در وضع بدي قرار داره! -

 الهه با تردید پرسید:

 حالش خیلی بده؟ -

 دکتر دست هایش را در داخل جیب هاش روپوش سفیدش فرو برد و پرسید:

 سپهر کیه؟ -

 سپهر پسرشه آقاي دکتر! -

 کجاست؟ -

 سافرت!م -

 زود ترتیب برگشتنش رو بدید و گرنه ممکنه وضعش بدتر بشه. -

 بعد از رفتن دکتر، خورش پرسید:

 چی شده الهه؟ الهام و سینا مشکل دارن؟ -

 الهه با خشم به او نگاه رد و پرسید:

 اگه بگم آره خوشحال می شی؟ -
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ي یکی از مبل هاي چرمی سیاه رنگ نشست و هورش حس کرد قلبش فشرده می شود. سرش را پایین انداخت و رو

 سرش را پایین انداخت. الهه پشیمان از حرفی که زده بود روي مبل کناري او نشست و با بغض گفت:

 ببخشید.. دست خودم نبود. -

 هورش نفس سنگینی را از سینه اش بیرون داد و گفت:

 مهم نیست، دیگه به این وضع عادت کردم. -

 زي با انگشتانش گفت:الهه د رحال با

اونا منظورم خانواده سیناست، الهام رو خیلی اذیت می کنن البته خودش هیچی نمی گه اما باالخره اگر ده  -

نفر توي فامیل چیزي نفهمن یکی می فهمه... الهام اولش به خاطر خود سینا و حاالم به خاطر بچه اش همه چی رو 

چی شده که سرش شکاف برداشته و با سینا رفته درمانگاه اما وقتی برگشته  تحمل می کنه... یه هفته پیشم نمی دونم

دیده خاله سپهر رو برداشته و رفته بندرعباس... البته ما به الهام چیزي نگفتیم اما دو روز پیش سینا زنک زده به 

 احسان و گفته داره می ره بندرعباس و بعدم دیگه تماس نگرفته.

 به من بدي؟می شه شماره احسان رو  -

 چند وقته همدیگه رو ندیدید؟ -

 نمی دونم ولی مهم نیست یعنی دیگه هیچی برام اهمیتی نداره. -

 الهه شماره خانه احسان را روي کاغذ نوشت و به دست او داد. هورش بلند شد و گفت:

 دلم نمی خواد الهام بفهمه که امشب منم با شما بودم. -

ا تکان داد. هورش به سوي اقاي سعادت رفت و پس از فشردن دست او خداحافظی کرد الهه به عالمت تایید سرش ر

 و رفت.

الهام آرام آرام اما بی رمق پلک هایش را گشود و مادر را د رحال نماز دید. سرش را به پنجره چرخاند. آسمان رنگی 

کشید. پرده را تکان می داد.  زیبا و امید بخش داشت. نسیم صبحگاهی از الي پنچره بر صورتش دست نوازش می

قطرات زالل سرم پشت هم وارد لوله می شدند و به سوي رگ هایش می رفتند. دست هاي چروکیده مادر به سوي 

درگاه خالق یکتا بلند شد و الهام فقط نجواي راز و نیاز او را می شنید. از بچگی این لحظات را دوست داشت و دلش 

ان حال تماشا کند. مخصوصا سحرهاي ماه رمضان که خودش نیز با چادر نماز می خواست ساعت ها مادر را در 

 گلدارش کنارش می ایستاد و رفتارش را تقلید می کرد. بار دیگر پلک هایش سنگین شد و به خواب رفت.

 خانم ابراهیمی به سمت هورش که لباسش را عوض کرده و کفش می پوشید رفت و با نگرانی پرسید:

 قت صبح؟کجا این و -

 هورش بدون اینکه نگاهش کند گفت:

 نترسید دیگه جایی رو ندارم که برم، دارم می رم یکی از بچه ها رو ببینم.  -

 و بدون خداحافظی سوییچ ماشین را برداشت و از خانه بیرون رفت.

 احسان و نازنین به سوي او می رفتند. احسان دست او را فشرد و گفت:

 اعت دیگه برسن.فکر کنم تا نیم س -

 هورش لبخندي زد. لبخندي که مدت ها بود از صورتش قهر کرده بود. در حالی که به سوي ماشین می رفت گفت:

 سوار شید. -
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احسان و نازنین هم سوار شدند. احسان چند بار به صورت او نگاه کرد اما جز نگاهی خیره به روبرو و دستی که دنده 

 د. نه حرفی نه شوخی و نه خنده اي!را عوض می کرد چیزي نمی دی

 هورش که متوجه حرکات او شده بود نیشخندي زد و گفت:

 دنبال چی می گردي؟ من دیگه اون هورشی که می شناختی نسیتم. -

 احسان اهی کشید و گفت:

 معلومه. -

ریم برگشت. نازنین بین راه هورش ماشین را نگه داشت . پیاده شد و داخل گلفروشی رفت و با چند شاخه گل م

 گفت:

 ممنون آقاي ابراهیمی، شما چرا زحمت کشیدید. -

 هورش د رجواب او آه کشید زیرا می دانست او راز این گل ها را نمی داند.

وقتی وارد درمانگاه شدند احسان و نازنین به سوي پدر رفتند. هورش از الهه که چشمانش در اثر بی خوابی سرخ 

 شده بودند پرسید:

 حالش چطوره؟ -

 الهه لبخندي زد و گفت:

 خوبه، دکتر گفته می تونیم ببریمش خونه اما هنوز خوابه. -

 احسان به سینا زنگ زده، اون داره میاد تهران. -

 تنهایی؟ -

 نه. -

 الهه با شادي گفت:

 واقعا متشکرم، امیدوارم بتونیم جبران کنیم. -

 ا را به سوي او گرفت:هورش لبخندي تلخ بر لب آورد و گل ه

 امیدوارم دیگه چنین وضعی پیش نیاد. -

بغض راه گلویش را بست و اشک در چشمانش حلقه زد. الهه گل ها را گرفت و به او نگاه کرد. او سرش را پایین 

ستش انداخت و به سوي در خروجی به راه افتاد. احسان که او را در حال رفتن دید خواست به سویش برود که الهه د

 را گرفت و با بغض گفت:

 بذار تنها باشه. -

 احسان با تعجب به او نگاه کرد . الهه گل ها را به دست او داد و گفت:

 الهام نباید چیزي بفهمه. -

از رویاي شیرینش در حال جدا شدن بود ه عطري خوش مشامش را پر کرد. عطري خاطره نگیز که همیشه او را با 

و امید پیوند می زد. چشمانش را باز کرد و باچهره مهربانی که همیشه دوستش داشت روبرو گذشته و عشق با مهر 

 شد. احسان با تبسمی شیرین گفت:

 صبح بخیر خانم. -
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نازنین لبخندي به صورتش پاشید و سالم کرد. پدر دست هایش را بلند کرد و خدا را شکر کرد و مادر با گوشه 

 لهه دستش را د ردست گرفت و پرسید:روسري اشک هایش را پاك کرد. ا

 االن دلت می خوا کی رو ببینی؟ -

 با ناباوري به او نگاه کرد و با بغض پرسید:

 برگشته؟ -

الهه لبخندزنان سرش را تکان داد و کنار رفت و او سپهر را در آغوش سینا دید. دست هایش را به سوي او دراز کرد 

 و آهسته نجوا کرد:

 زندگی من! -

 فصل یازده

 

سپهر با اسباب بازي جدیدي که آقاي ستایش برایش خریده بود به سوي او دوید و با لحن زیباي بچه گانه اش 

 گفت:

 مامان بزرگ ببیم بابابزرگ برام چی خریده! -

 دستکش هاي پالستیکی را از دست درآورد و او را در اغوش گرفت و گفت:

 ببینم چی خریده؟ -

 لی گفت:سپهر با خوشحا

 یه هلی کوپتر خوشگله می خوام باهاش برم پیش بابا. -

 الهام صورت او را بوسید و آهی کشید و وگفت:

 آره عزیزم حتماً برو. -

 سپهر با شادي به سالن دوید. آقاي ستایش نایلون هاي خرید را روي زمین گذاشت و پرسید:

 سینا زنگ نزده؟ -

 گه در دسترس نیست.نه! منم هر چی زنگ می زنم می -

 عیبی ندارهف تا شب وقت زیاده. -

 براتون چایی بریزم؟ -

 نه دخترم ممنون باید برم دوش بگیرم. -

 او رفت و سعیده وارد اشپزخانه شد و پرسید:

 امشب چی بپوشم؟ -

 الهام لبخندي زد و گفت:

 انقدر وسواس به خرج نده، خب یکی از لباساتو بپوش. -

 ام لباس سانتم رو بپوشم اما مامان نمی ذاره.من می خو -

 در همین لحظه خاله د رحالی که موهایش را رنگ گذاشته بود آمد و گفت:

 آخه اون لباس براي امشب مناسب نیست. -

 سعیده با اعتراض پرسید:
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 چرا مامان؟ مگه چشه؟ -

 خاله در حال شستن دست هایش گفت:

 رف تو گوشت نمی ره دختر!براي امشب خوب نیست تو چرا ح -

 سپس از الهام پرسید:

 به داداشم زنگ زدي؟ -

 بله. -

 به سینا چطور؟ -

 موبایلش نمی گیره. -

 خب دوباره می زدي. -

 از صبح ده بار بیشتر زنگ زدم. -

 خاله برگشت و با اخم به او نگاه کرد و پرسید:

 حتما دلت نمی خواد امشب اون اینجا باشه؟ -

 یده در حال بیرون رفتن گفت:سع

 اِ.... مامان دوباره شروع نکن. -

الهام هنوز بعد از پنج سال نمی توانست طعنه هاي او را تحمل کند. هر چند نسبت به گذشته صبورتر شده بود اما هر 

اي ارام بار که بی مهري و کنایه هاي او روبرو می شدبدنش می لرزید و بغض می کرد و فقط مصرف مداوم قرص ه

 بخش تسکینش می داد.

سه روز پیش سینا به بندرعباس رفته بود و در همین ایام قرار بود براي سعیده خواستگار بیاید اما انها نتوانسته بودند 

به او خبر دهند. خود او هم جز روز اول تماس نگرفته و همه را نگران کرده بود. الهام در حال شستن میوه ها بود که 

د. همه یکزمان به سوي تلفن دویدند. سپهر که روي مبل کنار تلفن نشسته بود زودتر از همه گوشی را تلفن زنگ ز

 برداشت .

 الو سالم بابا جون. -

 خاله یکدفعه گوشی را از دست او گرفت. او با گریه به سوي الهام دوید و گفت:

 منم می خوام با باباجونم حرف بزنم. -

سرش به دوران افتاده. آرام روي مبل نشست و چشم هایش را باز و بسته کرد اما بی  الهام یک لحظه احساس کرد

فایده بود. چشمانش تار می دید و بدنش بی حس شده بود. سرش را به سوي اله برگرداند. تصاویر جلو و عقب می 

جا تاریک شد ودیگر  شدند و ثابت نمی ماندند. بار دیگر پلک هایش را روي هم فشرد و باز کرد اما ناگهان همه

چیزي نفهمید. سعیده با نگرانی به سوي او دوید. چند بار با دست به صورتش زد و صدایش کرد. اما بی فایده بود با 

 عجله به اشپزخانه دوید و با یکی لیوان اب برگشت . چند قطره به صورتش پاشید و گفت:

 مامان بیا ببین زن داداش چش شده! -

 فظی گوشی را گذاشت و به صورت بی رنگ او نگاه کرد و پرسید:خاله بعد از خداحا

 چش شده؟ -

 نمی دونم انگار ضعف کرده. -
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 خاله بادبزن را برداشت و در حال باد زدن او گفت:

 شاید فشارش افتاده برو یه لیوان اب قند بیار. -

ت. خاله باد بزن را به دست او داد و لیوان را سعیده دوان دوان به اشپزخانه رفت و این بار با یک لیوان آب قند برگش

 گرفت و در حال هم زدن ان پرسید:

 پدرت کجاست؟ -

 رفته حمام... واي مامان من می ترسم. -

خاله به زور مقداري از اب قند را داخل دهان الهام ریخت . او کم کم چشمانش را باز کرد و با تعجب به انها نگاه 

 . خاله با عصبانیت گفت:کرد. ناي حرف زدن نداشت

 خوبه که هنوز کاري هم نکردي. -

 سعیده گفت:

 مامان! -

خاله بلند شد و رفت. سعیدیه که در این مدت تحت تاثیر محبت هاي الهام به اشتباهاتش پی برده بود با مهربانی 

 لیوان را جلوي لب هاي او گرفت و گفت:

 زن داداش اینو بخور تا حالت جا بیاد. -

 لهام به زور ان را خورد و به سختی پرسید:ا

 سینا چی گفت: -

 سعیده لبخندي زد و گفت:

 پس دلت براي داداشم تنگ شدهف نترس داره برمی گرده. -

 الهام نفس راحتی کشید و گفت:

 تو این مدت داشتم دیوونه می شدم. -

 تو همین جا یه کم استراحت کت من خودم میوه ها رو می شورم. -

 الهام بلند شد و گفت:

نه نمی شه همه کارها مونده. اما دوباره چشمانش سیاهی رفت و درد عجیبی در سرش پیچید. دسته مبل را  -

 گرفت دستش را به پیشانی اش گرفت. سعیده او را روي مبل نشاند و گفت:

 ی ذارم.گفتم تو بشین من خودم کارها رو انجام می دم. در ضمن نترس سهم تو رو برات م -

 خندید و به اشپزخانه رفت. سپهر خودش را روي پاهاي الهام انداخت و پرسید:

 چی شده مامان جونم؟ حالت بده؟ -

 الهام صورت او را بوسید و در حال نوازش موهایش گفت:

 نه عزیزم خوبم. -

 سپهر سرش را روي سینه او گذاشت و گفت:

 مامان جونم اگر بمیري منم می میرم. -

 الهام با تعجب پرسید:

 چرا بمیرم عزیزم؟ -
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 سپهر با بغض گفت:

 اخه اون موقع که چشماتو بسته بودي فکر کردم مردي. -

 الهام او را به سینه فشرد و گفت:

 مامانا هیچ وقت نمی میرن پسر خوشگلم. -

 پس چرا مامان علی کوچولو مرد؟ -

 با اتومبیل فوت کرده بود افتاد و گفت:الهام به یاد عروس همسایه که د راثر تصادف 

 اونم نمرده فقط اسمون پیش خدا!

 چرا رفته تو آسمون؟

 براي اینکه از اونجا همه بنده ها شو ببینه.

با ضعف سرش را به عقب تکیه داد و چشمهایش را بست.سپهر دستانش را دور گردن او حلقه کرد و گفت:ولی من 

 که مامان اون نیستی مامان منی.دوست ندارم تو بر پیش خدا تو 

 الهام با چشمهاي بسته لبخند زد و گفت:آره عزیز دلم من همینجا پیش تو میمونم.

 خاله ضربه اي بدر حمام زد و به آقاي ستایش گفت:یه خرده زودتر میخوام موهامو بشورم.

رو خودم انجام بدم تا خانم بشینه سپس صدایش را پایین آورد و ادامه داد:اینطور که بوش میاد باید همه کارها

 خودش رو باد بزنه.

 سپهر بادبزن را از روي میز برداشت و گفت:نه مامان بزرگ من بادشو میزنم.

الهام چشمهایش را باز نکرد زیرا در اینطور مواقع دلش میخواست چشمهایش را بروي دنیا ببندد تا نه چیزي ببنید و 

له به حمام رفته چشمهایش را باز کرد.سپهر جلویش ایستاده بود و بادش را نه حرفی بشنود.وقتی مطمئن شد خا

 میزد.دست او را گرفت و گفت:مامان جونم بخواب خودم بادت میزنم.

 بسه دیگه عزیزم حالم خوب شد.

 پس دیگه نمیخواي بري پیش خدا؟

 آقاي ستایش در حاله شانه کردن موهایش پرسید:سینا بود زنگ زد؟

 داره برمیگرده.بله گفت 

 خدا را شکر...آقا سپهر با مامان برو یه چاي براي بابابزرگ بیار.

 سپهر یک دستش را به کمرش زد و گفت:مگه نمیبینی کار دارم؟خودت برو بیار.

 الهام گفت:سپهر آدم با بزرگترش اینجوري حرف نمیزنه.

 ا دوست داري برو بمن چه!سپهر با حالت قهر بادبزت را روي میز گذاشت و گفت:اصال هر ج

 الهام خم شد و گونه او را بوسید و در حالیکه میخندید گفت:من دوست دارم هر جا میرم با تو برم.

 سپهر صورتش را گرداند و گفت:میدونم میخواي گولم بزنی تا براي بابابزرگ چاي بیارم!

شما کار دارید وگرنه نمیخواستم برایم چاي آقاي ستایش او را بغل کرد و گفت:ببخشید سپهر جان من نمیدونستم 

 بیاري...حاال بابابزرگ را ببوش تا با هم اشتی کنیم.

 سپهر چشمهایش را بست و گفت:یه شرط داره!

 الهام و اقاي ستایش بهم نگاه کردند .آقاي ستایش لبخند زد و پرسید:چه شرطی آقا؟
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 میبخشمت یا نه!باید بریم پارك برام بستنی بخري تا فکر کنم ببینم 

آقاي ستایش د رحالیکه بزور جلوي خنده اش را گرفته بود گفت:آخه اونجوري تا تو بخواي فکر کنی بستنی آب 

 میشه.

خب اول بستنی میخورم بعد فکر میکنیم بقول بابا سینا آدم اول غذاشو میخوره بعد قهر میکنه نمیشه که با شکم 

 خالی قهر کرد.

 دو خندیدند. الهام و اقا ستایش هر

 سعیده با اضطراب پرسید:من چکار کنم؟کی بیام؟

 الهام روسري اش را مرتب کرد و گفت:موقعه اش که شد خودم میام بهت میگم.

 ولی من میترسم.

 از چی؟این آقا داماد آدمیزاده دیو هفت سر که نیست ازش میترسی!

 راستی زن داداش پسره چی پوشیده؟

 ال پسره نه و اقا کیوان ثانیا وقتی اومدي خودت میبینی.الهام خندید و گفت:او

 سعیده بازوهایش را فشرد و گفت:وا دارم از ترس سکته میکنم.

 این ترس نیست هیجانه.

بعد از رفتن الهام او سعی کرد بخودش آرام بدهد و لرزش دستهایش را مخفی کند.کیوان بارها در مغازه طال فروشی 

میترسید با او روبرو شود.در واقع از خانواده اش هراس داشت و میترسید مورد پسند قرار  اش دیده بود اما حاال

 نگیرد.در حال تمرین تعارف و برخورد با آنها بود که الهام دوباره آمد و گفت:عروس خانم دیگه وقتشه چاي بیاري.

 با التماس گفت:من دستام میلرزه تو چاي بریز.

رفت در حال ریختن چاي بود که بار دیگر سرش به دوران افتاد و چشمانش سیاهی الهام خندید و بسوي سماور 

رفت.فنجانی را که در دست داشت داخل سینی گذاشت و به کابینت تکیه داد.سعیده در حال خودش بود و متوجه او 

عجیب و پرفشار نشد.الهام بسختی بعد از یک نفس عمیق دوباره فنجان را برداشت اما دردي در سرش پیچید آنقدر 

بود که دیگر طاقت نیاورد و نقش بر زمین شد و فنجان هم از دستش افتاد و شکست.سعیده هراسان بسوي او دوید 

و با دیدن صورت او که مثل گچ سفید شده بود شروع کرد به جیغ کشیدن همه با عجله و نگرانی به آنجا آمدند.اما 

 ن به سینا گفت:تا من ماشین رو روشن میکنم شما بیارینش پایین.اینبار موفق نشدند او را بهوش بیاورند.کیوا

 و سعیده در حالیکه گریه میکرد گفت:منم میام.

دکتر بدون جواب به پرسشهاي سینا و سعیده به اتاق رفت و در را بست.پس از چند دقیقه یکی از پرستارها با برگه 

 دکتر رفت.سینا با نگرانی گفت:پس اینا چرا جواب نمیدن؟هایی که در دست داشت آمد او هم حرفی نزد و به اتاق 

 کیوان گفت:نگران نباش.

 در همین لحظه موبایل سینا زنگ زد:الو؟

 آقاي ستایش بود:سینا جان چی شد بابا؟

 فعال چیزي نگفتن فقط براش سرم زدن.

 یعنی نگفتن چش شده؟

 و ببینن.نه! یه سري آزمایش انجام دادن میخوان اول جواب اونار
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 آزمایش دیگه براي چی؟

 نمیدونم...!ببخشید بابا من قطع میکنم باید برم پیش دکتر.

با عجله به اتاق دکتر رفت دکتر در حال نگاه کردن به برگه هاي جواب ازمایش بود سینا روي صندلی روبروي او 

 نشست و پرسید:چی شده اقاي دکتر؟

 این خانم چه نسبتی دارید؟دکتر عینکش را برداشت و پرسید:شما با 

 من همسرش هستم.

 دکتر چند لحظه به صورت او نگاه کرد.سینا مردد شد و پرسید:اتفاقی افتاده؟

 ایشون سابقه سردرد داشتند؟

 سینا کمی فکر کرد و گفت:دو سالی هست که سردرد داره اما همیشه با خوردن مسکن آروم میشه.

 و هیچوقت به پزشک مراجعه نکردین؟

 خودش میگفت لزومی نداره.

 همین کارهاي خودسرانه و سهل انگاري هاست که مارو نگران میکنه.

 مگه چی شده دکتر؟

 آزمایشات مشکوکه و من نمیتونم جواب صریحی بدم باید سرش اسکن بشه.

 اسکن؟!

 الهام با بیتابی پرسید:پس کی منو مرخص میکنن؟دیگه خسته شدم.

ش کرد و گفت:چقدر لوس شدي الهام!بلند شو این کمپوت رو بخور امروز باید اینجا بمونی تا الهه دست او را نواز

 حالت بهتر بشه.

 واي نه!من دیگه طاقت ندارم.

ضربه اي بدر زده شد .خاله و اقاي ستایش همراه سعیده و کیوان و خانواده اش وارد اتاق شدند.سعیده جعبه شیرینی 

او را بوسید.سپس بسوي الهام رفت و او را هم بوسید.الهام بعد از احوالپرسی به کیوان  و گلها را بدست الهه داد و

 گفت:من واقعا شرمنده ام.

 کیوان خندید و گفت:اتفاقا شب خاطره انگیزي بود عروس خانم همه جوره مورد آزمایش قرار گرفتن.

 و مادر اضافه کرد:و توي همه شونم نمره قبولی گرفت.

دي دست سعیده را فشرد و به او تبریک گفت زیرا میدانست او تا چه حد به کیوان عالقه دارد.الهه گلها را الهام با شا

 داخل گلدان گذاشت و عذرخواهی کرد و بیرون رفت.الهام پرسید:پس سپهر کجاست؟

 آقاي ستایش گفت:هر کاري کردم خونه بمونه نشد حاال پایین تو حیاط ایستاده.

 سعی میکرد بلند شود گفت:میخوام ببینمش. الهام در حالیکه

سعیده به او کمک کرد تا از تخت پایین بیاید اما هنوزم با هر حرکت درد در سرش میپیچید و آزارش میداد.بسختی 

خود ش را به پنجره رساند و پرده را کنار زد سپهر با یک دسته گل کوچک روي نیمکت نشسته بود و به رفت و آمد 

 رد.الهام با بغض گفت:دلم میخواد بغلش کنم.مردم نگاه میک

سعیده پنجره را باز کرد و سرش را بیرون برد و او را صدا زد.سپهر سرش را بلند کرد و با دیدن آنها خوشحال شد 

 و روي نیمکت ایستاد و فریاد زد:مامان مگه تو نگفتی من دیگه بزرگ شدم؟
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 او را داد.سپهر دوباره گفت:اینا نمیزارن من بیام باال میگن بچه ام.الهام اشکهایش را پاك کرد و با تکان سر جواب 

 الهام گفت:بشین پسرم یه موقع می افتی ها.

 نه مامان نمی افتم ولی میخوام این گلها رو بهت بدم.

 ببر بذارشون روي میز تو اتاق فردا که اومدم خودم برمیدارم.

 نداره.نه االن باید بهت بدم فردا که دیگه فایده 

 سعیده خندید و گفت:خب سپهر جان مامان از اینجا نگاه میکنه من میام پایین گلها رو میگیرم.

 سپهر با یک نچ بلند آنها را خنداند.الهام برگشت و گفت:باید برم پایین اینجوري راضی نمیشه.

 سینا گفت:نه دکتر سفارش کرده از جات حرکت نکنی.

 بزار برم پایین زود برمیگردم. اما من حالم خوبه تو رو خدا

 سینا راضی نمیشد اما او اصرار میکرد.باالخره سینا سرم را برداشت و گفت:خب بریم..پسرتم مثل خودته.

الهام از دیگران عذرخواهی کرد و آرام ارام از اتاق بیرون رفت.الهه با دیدن آنها بلند شد و پرسید:کجا؟دکتر گفته 

 تو باید استراحت کنی.

 لهام با تعجب به چشمهاي سرخ او نگاه کرد و پرسید:تو گریه کردي؟ا

 الهه سرش را پایین انداخت و گفت:نه!

 الهام دستش را زیر چانه او برد وسرش را بلند کرد و پرسید:چی شده؟بگو چرا گریه کردي؟

ام برگشت و به صورت رنگ الهه طاقت نیاورد با دستهایش صورتش را پوشاند و در حال گریه از آنها دور زد.اله

 پریده سینا نگاه کرد و پرسید:تو بگو چی شده!چه بالیی سرم اومده؟

 سینا سعی کرد لبخند بزند اما نتوانست و بزور گفت:تو...تو باید عمل بشی.

 الهام با وحشت پرسید:عمل؟براي چی؟

 خب...چیز مهمی نیست فقط یه تومور کوچیکه.

 تومور؟

 نیست.آره ولی زیاد مهم 

البته دروغ میگفت زیرا دکتر از عاقبت عمل مطمئن نبود و گفته بود دیر شده و تومور بیش از اندازه رشد کرده و 

 احتماال بعد از عمل او بینایی اش را از دست میدهد.

 الهام بغش را فرو داد و گفت:بریم پایین میخوام بچه مو ببینم.

ت و خود ش را به حیاط بیمارستان رساند.سپهر از نیمکت پایین آمده بود اما بسختی با کمک سینا از پله ها پایین رف

 هنوز از همانجا با سعیده حرف میزد.

 به دو قدمی او که رسید خواست صدایش بزند که جمله روز پیش او در ذهنش تکرار شد.

 دوست ندارم تو بري پیش خدا.

با آن چشمان سبز و زیبا نبیند ضعف کرد و از حال رفت.سینا او  از فکر اینکه ممکن بود از او جدا شود و صورتش با

را در آغوش گرفت تا روي زمین نیفتد.سپهر برگشت و با ترس بسوي آنها دوید.در حالیکه گریه میکرد مرتب او را 

 صدا میزد.الهام صداي او میشنید اما توان بلند شدن نداشت.
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بود و ستاره ها گهگاه به زمینیان چشمک میزدند .الهام دست الهه شب پرده سایه رنگ خود را روي آسمان کشیده 

 را فشرد و آرام صدایش زد .الهه با مهربانی گفت:جانم!

 میخواستم ازت یه خواهشی بکنم.

 هر چی دلت میخواد بگو.

 بابا اینا کی برمیگردن؟

 روز دیگه. 0احتماال 

 دلم نمیخواد در این مورد چیزي بفهمن.

 آخه...

 لهام سخن او را قطع کرد و گفت:خواهش میکنم الهه این باید یه راز بین من و تو بمونه.ا

 آخه چرا؟

 چراشو نپرس فقط قول بده.

 اما...

 خواهش میکنم.

 باشه قول میدم.

 به سینا هم سپردم نذاره فامیل چیزي بفهمن چون میترسم یه جوري بگوش مامان برسونن.

 که منظورتو از اینکار نمیفهمم اما بدون کار درستی نیست.الهه آهی کشید و گفت:من

 الهام چشمهایش را بست و گفت:قولت یادت نره.

الهه با ناراحتی بلند شد و پرده ها را کشید و بعد از خاموش کردن چراغ روي یکی از تختهاي خالی دراز کشید اما 

ن و بچه اش به مشهد مقدس رفته بودند و او بخاطر خواب از چشمانش فرار کرده بود.پدر ومادر همراه احسان و ز

واحدهاي درسی که گرفته بود تنها در خانه مانده بود.هر چه فکر کرد نتوانست دلیلی براي اینکار الهام پیدا کند.در 

 همین لحظه نامش را پیج کردند.با عجله از تخت پایین آمد و از اتاق خارج شد.گوشی تلفن را برداشت :الو

 لهه جان من هانیه.سالم ا

 سالم حالت چطوره؟

 من خوبم از الهام چه خبر؟جواب آزمایشها چی شد؟

 الهه بیاد قولی که داده بود افتاد و گفت:

 مسئله مهمی نبود اما دکتر گفته باید چند روز دیگه اینجا بمونه حالش بهتر بشه. -

 امروز مامانت زنگ زد. -

 خب... بهش چی گفتی؟ -

 تی کالس گفت بهت بگم بهش زنگ بزنی.گفتم ر -

 چرا زودتر زنگ نزدي؟ -

 نشد! هر چی زنگ زدم اشغال بود. -

 متشکرم، االن می رم بیرون زنگ می زنم. -

 امري نیست؟ -
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 بازم ممنون، خداحافظ. -

ن خارج شد. خودش به اتاق برگشت . الهام چشمهایش را بسته بود و او با خیال این که خوابیده برگشت و از ساختما

را به یک تلفن عمومی رساند . کارت تلفنش را گذاشت و شماره هتل را گرفت. بعد از صحبت با انها به دروغ گفت 

فردا قراره با دوستام برم بیرون. می خواست موقع عمل کنار الهام باشد و به این وسیله می خواست جلوي تلفن هاي 

نفس راحتی کشید و برگشت. اما هنوز به در بیمارستان نرسیده بود که از دور  آنها را بگیرد. بعد از قطع کردن تماس

هورش را دید. با تعجب به گل هاي مریمی که در دست داشت نگاه کرد و از خودش پرسید، این دیگه چه جور 

ادرش براي عشقیه! الهام چند ساله که عروسی کرده اما اون هنوزم به این عشق پایبنده! بارها به خاطر پدر و م

خواستگاري هم رفته بود اما هر بار به بهانه اي از ازدواج سرباز زده بود. کنار او ایستاد و آهسته سالم کرد. هورش 

 به سوي او برگشت و جواب سالمش را داد. الهه گفت:

 خدا بد نده! مریض دارید؟ -

 رم سر به زیر انداخات. هورش با بغض گفا:هورش با حالت عجیبی نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت. الهه با ش

 فکر نمی کردم به این زودي براتون غریبه بشم. -

 شما غریبه نیستید منم منظور بدي نداشتم. -

اومدم این گل ها رو بدم و برم... شاید باورتون نشه شاید بهم بخندین اما هر بار که براش گل می خرم  -

من هست... من... من این بارم به خاطر دیگران و البته به اجبار رفتم  حس می کنم هنوز تو قلبش جایی براي

 خواستگاري ولی مثل اینکه این دفعه با دفعات قبل یه کم فرق داره.

 پس دیگه باید قبول کنید که همه چیز تموم شده. -

 اما براي من هیچ وقت تموم نمی شه. -

 ندگی کنید.درست نیست شما با این احساس در کنار دیگري ز -

من تا حاال فقط با این احساس زنده بودم و حاال فقط به خاطر فرار از خونه پدري و پیدا کردن یه گوشه  -

 خلوت شرایط به وجود امده رو پذیرفتم.

 اما الهام خیلی وقته که از زندگی شما بیرون رفته. -

 هورش دستش را روي سینه اش گذاشت و گفت:

 نرفته، همین مهمه.یلداي من از اینجا  -

 با بغض لبش را به دنان گزید و گل ها را به دست او داد و رفت.

 الهه وارد اتاق شد و گل ها را روي میز داخل گلدان گذاشت. لباسش را درآورد و خواست بخوابد که الهام پرسید:

 هورش را دیدي؟ -

 اه کرد. الهام لبخند تلخی بر لب اورد و گفتدر جا خشکش زد. برگشت و به او که هنوز چشم هایش بسته بود نگ

 یاد شعر فرخزاد افتادم. -

 الهه به سوي او رفت و پرسید:

 کدوم شعر؟ -

 الهام زمزمه کرد:

 خاك می خواند مرا هر دم به خویش می رسند از ره که در خاکم نهند
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 آه شاید عاشقانم نیمه شب گل به روي گور غمناکم نهند

 

 را فشرد و گفتکالهه دست او 

 بسه الهام بسه. -

 چشمهایش را باز کرد و گفت:

 می گن خدا دعاي ادماي مریض رو مستجاب می کنه منم براش دعا کردم. -

 چه دعایی؟ -

 دعا کردم زودتر ازدواج کنه. -

 می شه یه چیز ازت بپرسم؟ -

رو تحت الشعاع قرار می ده.... حاال  می ونی چی می خواي بپرسی بذار بهت بگم عشق مادري تمام عشق ها -

 اون گل ها رو بده به من که عطرشون فقط یادآور روزهاي قشنگ بچگی هستند.

الهه گلها را برداشت و روي سینه او گذاشت. االهام یکی از انها را برداشت و با تمام وجود بو کرد. قطره اشکی از 

 گوشه چشمش لغزید و پایین امد و در همان حال گفت:

برگی خزان زده ام که در ان روح زندگی نیست. من مدت هاست که در برهوت غم دل را گم کرده ام و  -

میان صورتک ها گم گشته ام اما به خوبی اموخته ام که چگونه فریاد را در سینه خاموش کنم و بغض کهنه را براي 

 همیشه در گلو پنهان نمایم.

له را یک معجزه می دانستند زیرا تومور واقعا خطرناك بود. بعد از چند روز عمل با موفقیت انجام شد. همه این مسئ

او مرخص شد و به خانه برگشت و تحت مراقبت سینا و سعیده قرار گرفت اما هنوز یک هفته از ترخیص نگذشته 

د بیشتر عذاب بود که خاله بناي ناسازگاري را گذاشت و الهام می دانست اگر بیشتر از این در رختخواب بماند بای

 بکشد و طعنه بشنود به همین دلیل بلند شد و خودش را براي کار اماده کرد.

تنها موضوعی که نگرانش می کرد مسئله موهایش بود. مجبور بود هنگام دیدن مادر یا پدرش طوري روسري سر 

 کند که متوجه موهاي سرش نشوند.

 

 فصل دوازده

 

بلند شد. یک سال از زمان عمل می گذشت و حاال باز همان سردردها و ضعف ها با ضعف دستش را به دیوار گرفت و 

به سراغش آمده بودند. آن روز هم بدون این که کسی متوجه شود دچار تشنج شده بود و حاال که به خودش امده 

سعیده دو ماه بود نیم ساعت می گذشت. در اتاق را باز کرد و بیرون رفت. صداي گفتگویی از طبقه پایین می امد. 

پیش عروسی کرده بود و رفته بود. ابتدا فکر کرد اوست که امده اما خوب که گوش کرد صداي سینا را شنید. او بود 

 که با مادرش صحبت می کرد. ارام ارام از پله ها پایین رفت که صداي خاله در گوش هایش پیچید:

 وباره رشد کرده!مگه خودت نگفتی دکتر گفته تومورش بدخیم بوده و باز د -

نزدیک بود از ترس فریاد بکشد اما خودش را کنترل کرد و با کمک نرده هاي چوبی روي پله نشست. تازه به یاد 

 آورد که سینا امروز براي گرفتن جواب ازمایش و اسکن او رفته بود!

 سینا با صدایی گرفته گفت:
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 و تنها بذارم.مادر من، همه این حرفا درست اما من که نمی تونم اون -

 منم نگفتم تنهاش بذار فقط گفتم به فکر یه شریک دیگه واسه زندگیت باش. -

 اما الهام هنوز شریک زندگی منه! -

 چه شریکی! -

به هر حال من نمی تونم انقدر بی رحم باشم، اون توي تمام این سالها با صداقت با من زندگی کرده حاال  -

 هاش بذارم و ببه فکر خودم باشم.انصاف نیست که با این وضع تن

 الهام اشک هایش را پاك کرد و با خودش گفت:

 پس دیگه هیچ امیدي نیست! -

 خاله گفت:

 اگه اصرار می کنم به خاطراینه که می ترسم این دختره ازدواج کنه اون وقت دستمون می مونه تو حنا. -

 ولی براي من مهم نیست. -

 ه یکی مثل این دختره گیرت میاد که به چند سال نکشیده قراضه می شه.همین کارها رو می کنی ک -

 مگه زن ماشینه که قراضه شه؟ اون مادر بچه منه و من باید تا وقتی که زنده اس مواظبش باشم. -

 شاید اون تا دو سه سال دیگه همین طوري بمونه اون وقت تکلیف چیه؟ -

حس می کنم به الهام به چشم یه دشمن نگاه می کنید یا شایدم به دیگه دارم به کارهاي شما شک می کنم،  -

 خطر اینکه مجبورید به این مستخدمی که قراره بیاد ول بدید ناراحتید!

 خاله عصبانی شد و گفت:

 تقصیر منه که براي تو دل می سوزونم. -

برگشت. روي تخت دراز کشید و الهام به سختی بسیار بلند شد و در حالی که از شدت بغض احساس خفگی می کرد 

با خوشد فکر کرد؛ چه سرنوشت عجیبی! چه روزگار سیاهی! نفرین بر این زندگی و این روزگار ناشکیب که هیچگاه 

با دلم سر سازگاري نداشت و نتوانستم شادي اش را ببیند. حاال که با این دل لبریز از دلواپسی تنها و بی پناه مانده ام 

و خنده ها بیگانه گشته ام ایا می توانم از امید سخن بگویم و به فردا دل خوش کنم؟ منی که چون و با همه شادي ها 

پرنده اي از نفس افتاده لبه دیوار نشسته ام و هر لحظه بیم افتانم می رود و با چشمی ترسیده به صیادان پاي دیوار 

هیچ کس معنی مهر و عاطفه را نمی فهمد و غریب می نگرم. چگونه؟ چگونه به پرواز بیندیشم؟ در این غریب اباد که 

 کشی رم و آیینشان است چگونه از عشق سخن بگویم؟

من گلی از شاخه جدا مانده ام که در حال پرپر گشتن و نابودي هستم. من لبخند خشکیده بر لبی هستم که در حال 

 کویر سوزان تنهایی ام. محو و نابودي ام. من اشک لبریز از چشمی هستم که در حال فرو افتادن در

 مادر با چشمانی گریان صورتش را بوسید و پرسید:

 چی شده عزیزم؟ چرا انقدر ضعیف شدي؟ -

 الهام لبخندزنان دست هاي مهربان او را نوازش کرد و گفت:

 ناراحت نشو مامان... باور نید چیزي نیست. -

 داري دروغ میگی... رنگ به روت نمونده. -

 مانی پر از اشک به سوي پنجره رفت. مادر نگاهی به او انداخت و ادامه داد:الهام با چش
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 شما دارین یه چیز رو از من مخفی می کنین. -

 الهام باز هم خواست به او اطمینان بدهد که در باز شد و خاله با سینی چاي و ظرف میوه وارد شد و گفت:

 چه عجب! یادي از ما کردین! -

 ري اشک هایش را پاك کرد و گفت:مادر با گوشه روس

 ما که همیشه مزاحمیم. -

 خاله به الهه گفت:

 بیا خاله بیا اینجا بنشین ببینم، یه حرفی، یه صحبتی،... ماشا... دیگه واسه خودت خانمی شدي! -

خاله زیرا  الهه برگشت و به سو یانها امد و نشست اما چهره اش گرفته بود. به هیچ کس نگاه نمی کرد مخصوصا به

 می داسنت با نگاهش جز موجی از نفرت چیزي دیگري نخواهد داد.

ضربه اي به در خورد و سینا در حالی که سپهر را د راغوش داشت وارد شد و بعد از احوالپرسی نشست. سپهر به 

 سوي تخت رفت و در اغوش الهام نشست و پرسید:

 مامان جونم بازم سرت درد می کنه؟ -

 گذرا به صورت مادر انداخت و در حال نوازش او گفت: الهام نظري

 نه عزیزم، من حالم خوبه. -

 مادر نگاه پرسشگرش را به صورت سینا دوخت. سینا هم براي فرار از نگاه او سرش را پایین انداخت.

دار نبود و بار خاله براي منحرف کردن ذهن او با عجله ظرف میوه را برداشت و به او تعارف کرد اما مادر دست بر

 دیگر با نگاهی سنگین از سینا پرسید:

 چی شده اقا سینا؟ چه بالیی سرم اومده که نمی خواید بهم بگید؟ -

 الهه که تا ان لحظه خیلی تحمل کرده بود اختیار از کف داد و زد زیر گریه.

 

 :الهام دستپاچه شد و با نگرانی به صورت رنگ پریده مادر نگاه کرد. خاله گفت

 وا! یعنی چی الهه جان! یه ذره ضعف و سردرد که این همه گریه و زاري نداره. -

 الهه باز دیگر به زور جلوي خودش را گرفت و ارام شد. سینا گفت:

خیالتون راحت خاله جان، الهام فقط ضعیف شده، همین دیروز جواب عکش و آزمایش هاشو گرفتمف  -

 مطمئن باشید چیزیش نیست.

 با تعجب به الهه نگاه می کرد پرسید: سپهر که

 خاله جون چرا گریه می کنی؟ -

 الهه لبخند تلخی بر لب آورد و گفت:

 آخه به کم دلم گرفت. -

 چرا؟ دلت واسه چی گرفت؟ -

 آخه... دایی احسان رفته مسافرت منم دلم گرفته. -

 منم وقتی دلم می گیره گریه می کنم. -
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از روي پاهاي الهام بلند کرد و در اغوش گرفت و در حال صحبت با او از اتاق بیرون رفت. در الهه بلند شد و او را 

 واقع می رفت تا در تنهایی بغضش را فرو خورد.

 مادر با نگاهی ملتمسانه به سینا گفت:

 سینا جان بذار یه چند وقت الهام بیاد خونه ما. -

 خاله قبل از انها گفت:سینا و الهام می خواستند بهانه بیاورند اما 

 چه عیبی داره سینا جان! بذار الهام چند وقت بره تا خیال خاله ات هم راحت بشه. -

 الهام نگاه ماتش را به صورت او دوخت و از خودش پرسید:

چرا اون روزها که سالم بودم چنین اجازه اي نداشتم؟ چرا باید اون روزها براي دیدن خانواده ام می سوختم  -

 دو سه ماه یک بار هم ببینمشون اما حاال؟ تا

 صداي سینا او را به خودش آورد:

 اگه خودش بخواد من حرفی ندارم! -

الهام چشمانش راچرخاند و به او نگاه کرد. سینا از حرف هاي نگفته در نگاه سرزنش آمیز او خجالت کشید و سرش 

 را پایین انداخت.

 مادر روي تراس امد و پرسیدك

 ی خواي بیاي تو؟نم -

 الهام روي صندلی نشست و به اسمان نگاه کرد. در همان حال پرسید:

 خانواده ابراهیمی کی از اینجا رفتند؟ -

 مادر به خانه خالی انها نگاه کرد و جواب داد:

 االن هفت ماهی میشه. -

 دیگه خبري ازشون ندارین؟ -

 گاهی اوقات هانیه زنگ می زنه. -

 ه؟حالش چطور -

 الهه به جاي مادر جواب داد:

 داره عروسی می کنه. -

 چه خوب؟ با کی؟ -

 غریبه اس، توي اموزشگاه کامپیوتر باهاش اشنا شده. -

 از هورش چه خبر؟ بچه دار نشده؟ -

 هنوز نه! این طور که هانیه می گفت زندگی اروم و خوبی داره. -

 خدا رو شکر امیدوارم که خوشبحت بشه. -

 در کنار پاي او روز زیرانداز نشست و پرسید:ما

 هنوزم نمی خواي به من بگی چی شده؟ -

 الهام لبخندي زد و گفت:

 دلم هواي اینجا رو کرده بود خودمو به مریضی زدم تا بذارن یه مدت بیام. -
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 اینجا.

 مادر خندید و گفت:اي شیطون!

 الهام از الهه پرسید:سپهر خوابیده؟

 جواب مثبت داد .الهام دستش را روي دست مادر گذاشت و گفت:مامان!الهه با سر 

 جانم!

 قول داده بودید یه در مورد گذشته هاي خودتون و خاله حرف بزنین.

 نگاه مادر رنگ غم داشت آهی کشید و گفت:گفتنش چه فایده اي داره جز اینکه باعث ناراحتی بشه!

 ه حرف بزنیم.الهه گفت:گذشته ها گذشته بهتره از آیند

 الهام با اصرار گفت:اما من دلم میخواد همه چیزو بدونم.

 مادر آه دیگري از سینه بیرون داد و گفت:بسیار خب برات میگم.

الهام بلند شد و روي زیرانداز نشست.زانوهایش را بغل کرد و به دهان او چشم دوخت و او اینگونه شروع کرد:ما 

که همراه پدر و مادرم زندگی آرام و بی دغدغه اي داشتیم چون مادرم زن فهمیده و چهار تا خواهر و برادر بودیم 

مهربانی بود.یک خانم زیبا که تمام هم و غمش بچه هایش بودند اما این خوشی زیاد دوام پیدا نکرد زیرا هنوز راضیه 

ک بیماري ناشناخت فوت کرد و ما سالگی نرسیده بود که پدرم خیلی ناگهانی در اثر ی 6که از همه ما کوچکتر بود به 

رو براي همیشه تنها گذاشت.با رفتن اون رنگ زندگی ما هم عوض شد.در مدت کمتر از دو سال خواهر و بردار 

بزرگترم ازدواج کردند و رفتند دنبال زندگی خودشون و من موندم و مادر و راضیه!من خوب میفهمیدم که اون از 

عروسکهایی که درست کرده بود سرگرم میکرد.بعد از دو سال یک روز براي من  نبود پدر رنج میبره اما خودش را

هم خواستگار اومد.از خانواده اي مرفه و سرشناس و منکه در آن روزها هنوز معنی درست عشق و عالقه رو 

ر هم ساله بودم که هنوز به محبت مادر احتیاج داشت و ماد 10نمیفهمیدم خودم رو بدست سرنوشت سپردم.دختري 

میدانست من هنوز آمادگی ازدواج ندارم به اونا جواب صریحی نداد و فقط از طرف من قول ازدواج داد.رضا همون 

جوان خواستگار بعد از اطمینان از این موضوع به خدمت سربازي رفت و من از مادر شنیدم که اون از بچگی بمن 

انی نداشت چون همونطور که گفتم نه معنی عشق رو عالقه داشته و البته فهمیدن این موضوع برایم اهمیت چند

میفهمیدم و نه اینکه تا به اونروز اصال به رضا توجه داشتم.برعکس من راضیه از همون زمان به یکی از جوانهاي 

 همسایه دل بسته بود که بیشتر اوقات بخاطر این مسئله مورد تمسخر من قرار میگرفت.

میگشتیم متوجه شدم دخترهاي محله یک گوشه ایستادند و صحبت میکنند.از یکروز که همراه راضیه از حمام بر

 قیافه هایشان فهمیدم که موضوع مهمی پیش آمده.با راضیه پیش اونا رفتیم و پرسیدیم:بچه ها چی شده؟

در و یه یکی از دخترها که از بقیه بزرگتر بود گفت:دیروز یه خانواده جدید به خونه بغلی ما اسباب کشی کردن یه ما

 پسر تنها!

 شونه هامو باال انداختم و گفتم:اینکه چیز عجیبی نیست!

همون دختر چشمهایش را گشاد کرد و گفت:معلومه که براي تو مهم نیست چون وقتی رضا از سربازي برگرده 

 عروسی میکنی و میري سرزندگیت.

یکهفته بعد از این قضایا یک روز در یکی از کوچه  اونروز با بیتفاوتی از کنار بچه ها گذشتم و بخونه رفتم اما درست

ها جوانی قد بلند رو د رحال صحبت با مش جعفر پیر محله دیدم.با دیدن اون حال عجیبی پیدا کردم.هر قدم که 
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بهش نزدیکتر میشدم ضربان قلبم شدیدتر میشد.هنوز از کنار اون نگذشته بودم که نگاهش رو از زمین بلند کرد و با 

آبیش آتش بدلم زد.آتشی که روزبروز بیشتر میشد و وجودم رو میسوزوند.عشق در قلبم نشسته بود.عشقی چشمان 

که قدرت ابراز اونو نداشتم زیرا هم از مادرم و هم از خانواده رضا میترسیدم .شبها بیاد اون چشمها گرهی میکردم و 

فهمیده بودم که این جوون همون جوون زیبایی بود  روزهابه امید دیدن دوباره اون از خونه بیرون میزدم.حاال دیگه

که اون روز بچه ها در موردش صحبت میکردند.یک وقتی با راضیه براي دیدن عمه ام رفتیم اونو با مادرش دیدم.با 

التهابی غیر قابل مهار به اون نگاه میکردم.وقتی که نگاه آبیش در نگاهم گره خورد حس کردم زندگی بدون اون 

ممکنه.وقتی از کنارش میگذشتم متوجه نگاههاي ممتد اون شدم و شنیدم که مادرش اونو صدا  برام غیر

 میزند:مهدي...مهدي حواست کجاست؟

دل تو دلم نبود.خوشحال بودم که اونم بمن توجه داره و این شادي زمانی به اوج رسید که اون همراه مادرش به 

حرفهاي هوشمندانه مادرش جواب مثبت داد.چند روز بعد شنیدم خواستگاري اومدن.مادر با دیدن مهدي و شنیدن 

 که زن همسایه بهش گفت:دخترت نشون کرده رضاست چرا اینکارو کردي؟

مادر جواب داد :من به اونا جواب صریحی نداده بودم و حاال که دخترم به این جوون دل بسته نمیتونم در حقش ظلم 

 کنم.

م میخواستم بدرون اتاق بپرم و مادر رو بخاطر این همه درك و فهم ببوسم اما منکه پشت در فالگوش ایستاده بود

بخاطر حضور زن همسایه بر خودم مسلط شدم.زن همسایه دوباره پرسید:حاال این آقا و مادرش میدونن که دخترت 

 یه خواستگار پولدار مثل رضا داره؟

 کردم ولی براشون اهمیتی نداره. مادر در کمال آرامش گفت:خودم همه قضایا رو براشون تعریف

اون روزها از شادي در پوستم نمیگنجیدم و به معناي واقعی عاشق و شیدا شده بودم.گرچه مهدي جوانی فقیر بود اما 

 من حاضر نبودم عشق اونو با ثروت رضا عوض کنم.

ون اومدن.اما مادر خیلی راحت بعد از یکماه خبر عروسی ما در همه جا پیچید.خانواده رضا اعتراض کنان به خونه م

اونا رو قانع کرد و من عروس مرد رویاهام شدم.چند ماه بعد از عروسی ما رضا به مرخصی اومد .هیچکس جرات 

نداشت این خبر رو بهش بده و اون بی خبر از همه جا با یک هدیه گرانبها به خونه مادر اومد.اونروز منهم به دیدن 

در یکی از اتاقها پنهون کردم.مادر به گرمی از اون استقبال کرد و بعد در حین پذیرایی  مادر رفته بودم اما خودم رو

خیلی آرام و شمرده قضیه رو براش مطرح کرد.اون ابتدا باور نمیکرد اما بعد با صورتی گریان از اونجا رفت.بعدها 

انه اون شده بود شعر کوچه و بازار شنیدم که او بعد از نوشتن یک ناکه پرسوز و گداز سر خدمت برگشته.نامه عاشق

نامه اي همه رو با خوندنش تحت تاثیر قرار میداد و اشک رو به چشمها می آورد.تنها کسی که در برابر این کار اون 

 بی احساس بود من بودم که با وجودي عاشق در کنار مهدي عزیزم زندگی میکردم.

ادر رفته بودم صداي در رو شنیدم.وقتی در رو باز کردم از یکسال از این ماجرا گذشت.یکروز که براي کمک به م

دیدن رضا تعجب کردم.اضال فکرش رو هم نمیکردم که بازم به اونجا بیاد.اون بعد از یک نگاه طوالنی و حسرت بار 

گهان بمن داخل اومد و بعد از تعارف و احوالپرسی با مادرم به اتاق پذیرایی رفت.بعد از یک سري حرفهاي معمولی نا

راضیه رو خواستگاري کرد.مادر در جواب اون لبخند زد و قبول کرد.در حالیکه از موضوع عشق راضیه و پسر 

همسایه بی اطالع بود.راضیه با دلی پرخون د رجواب مادر سکوت کرد و بعد از انجام مقدمات زن رضا شد.بعد از 

هر چیز یک روز گریه کنان بخونه مادر  ازدواج با دیدن رفتار تند رضا و حساسیت بیش از حدش د رمورد
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برگشت.اینکار اون یکبار نه بلکه چند بار تکرار شد تا اینکه یکروز باالخره مادر و رضا عروسکهاي اونو آتش زدند تا 

وابستگیش رو به اونجا از بین ببرند.از همون روز فهمیدم که راضیه کینه منو بدل گرفته.اون عروسکهایش را واقعا 

ت و نام هر یک از افراد خانواده رو روي اونا گذاشته بود.روزیکه به آتش کشیدن اونا رو شاهد بود از ته دوست داش

دل گریه میکرد و نام تک تکشون رو صدا میزد.از همون روز تغییر فاحشی رو در اون حس کردم.بقول مادر اون به 

 سنگی سخت تبدیل شد و با قلبی بی احساس بزندگی تن داد.

 با ناباوري پرسید:پس آقاي ستایش عاشق شما بوده؟الهام 

 مادر لبخندي زد و گفت:اینطور میگفت!

الهام تازه فهمید چرا او پدرش روابط سردي داشتند و چرا خاله تا این حد نسبت به او بیرحمانه رفتار میکرد.مادر 

 ی مادر مهدي به ارث بردي.دست او را لمس کرد و گفت:تو این چشماي خمار و قشنگ رو از مادربزرگت یعن

 الهام آهی کشید و گفت:اگه میدونستم یعنی اگه زودتر واقعیت رو بمن میگفتید هیچوقت با سینا ازدواج نمیکردم.

 مادر چشمان اشک آلودش را بزمین دوخت و گفت:درسته عزیزم من د رحق تو کوتاهی کردم.

 شید بریم بخوابیم.الهه براي عوض کردن موضوع صحبت گفت:بسه دیگه بلند 

چند روز اول سینا مرتب زنگ میزد و حال او را میپرسید اما روزهاي بعد کمتر تماس میگرفت و بعد از یک مکالمه 

کوتاه خداحافظی میکرد.هفته سوم اصال تماس نگرفت و باعث نگرانی الهام شد.او در این مدت بر اثر مراقبتهاي مادر 

خوشبختانه اصال دچار تشنج نشده بود.یکروز در حال جمع کردن لباسهاي سپر و استراحت کافی حالش بهتر شد و 

 بود که مادر پرسید:چرا دو روز دیگه نمیمونی؟

 الهام صورت مهربان مادر را بوسید و گفت:نزدیک یه ماهه اینجام دیگه داره زیادیم میشه مامان عزیزم.

 ود بما سر بزن.مادر دستهاي ظریف او را در دست گرفت و گفت:زود به ز

الهه در حالیکه سپهر را در آغوش داشت به اتاق آمد و گفت:تو این یکماه به این وروجک عادت کردیم باید از این 

 به بعدبیشتر بیاریش اینجا.

 سپهر گونه او را کشید و گفت:وروجک خودتی.

 سر ما رو گرم کرده بود. همگی خندیدند که پدر هم وارد اتاق شد گفت:این شیطون کوچولوي خوشگل حسابی

 سپهر خودش را در آغوش او انداخت و گفت:بابابزرگ بازم برام اسباب بازي میخري؟

 پدر او را بوسید و گفت:اگه بازم بیاي اینجا آره میخرم.

 سپهر به الهام گفت:پس مامان جون قول بده که فردا منو بیاري اینجا!

 گفت:آژانسه! در همین هنگام صداي زنگ بلند شد و الهه

 پدر گفت:خوب میذاشتی خودم برسونمت.

 الهام به شوخی گفت:اونوقت مجبور بودم از نیمه راه ماشین رو هل بدم.

سپهر با شیرین زبانیهاي همیشگی اش صورت تک تک آنها را بوسید و همراه الهام از پله ها پایین رفت.بعد از 

رد شوند که چشمش به ماشین سینا افتاد.با شادي دستش را بلند کرد  پرداخت کرایه آژانس کنار خیابان ایستادند تا

اما با دیدن خانمی که از خانه خارج شد و سوار ماشین او شد خنده از لبانش پر کشید و دستش را پایین آورد .سپهر 

 با هیجان گفت:مامان جون بدو دیگه االن بابا میره.
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ود و نظاره گر این صحنه غیر منتظره بود.خاله با شادي بیرون آمد و بعد اما او توان حرکت نداشت.همان جا ایستاده ب

از رفتن آنها کسی آبی را که در دست داشت پشت سرشان پاشید.سپهر دستش را از دست او بیرون کشید و بدنبال 

را پرت  ماشین سینا دوید.ناگهان الهام بخودش آمد و متوجه ماشینی شد که با سرعت به سپهر نزدیک میشد.کیفش

کرد و دوان دوان خودش را به او رساند و در آخرین لحظه او را از خطري حتمی نجات داد.سپهر گریه کنان خودش 

 را در آغوش او انداخت و گریه کنان گفت:مامان جونم بابا رفت.

 الهام چند بار صورت او را بوسید و پرسید:چیزیت نشد عزیزم؟

 کشید و گفت:گریه نکن مامان جونم از من ناراحت شدي؟سپهر دستهاي کوچکش را به صورت او 

 الهام او را به سینه چسباند و گفت:نه عزیز دلم چیزي نیست.

سپس بلند شد دست او را گرفت و از کنار کسانی که براي کمک به آنها دورشان حلقه زده بودند گذشت و بعد از 

د!ذهنش مشوش و درهم بود و بعد از مدتها دوباره احسا برداشتن کیفش بسوي خانه رفت.نمیدانست برگردد یا بمان

سرگیجه و تهوع میکرد.باالخره تصمیمش را گرفت و زنگ فشرد صداي خاله که معلوم بود خیلی خوشحال است 

 بگوشش رسید:کیه؟

 منم خاله جان لطفا در رو باز کنید.

وارد شد و در را بست.نگاهی به حیاط انداخت بعد از چند لحظه در باز شد.الهام با حالتی عادي و لبخندي ظاهري 

گرچه خاطرات خوشی از آنجا نداشت اما بعد از گذشت سالها به آن محیط عادت کرده بود.خاله با رنگی پریده 

 بیرون آمد و گفت:زنگ میزدي تا یکی رو بفرستم دنبالت.

 الهام گفت:دیگه نخواستم مزاحم بشم.

سفیهی به چشمان ترسیده او انداخت.وقتی خاله سپهر را بغل کرد و بوسید بخوبی هنگامیکه به رسید نگاه عاقل اندر

 متوجه لرزش دستهاي او شد.

 هنوز لباسهایش را عوض نکرده بود که خاله صدایش زد و گفت:تلفن.

 به خیال اینکه سیناست با عجله گوشی را برداشت:الو.

 سالم الهام جان.

 م تنگ شده؟سالم مامان به این زودي دلت برا

 زنگ زدم ببینم رسیدي خونه یا نه آخه...آخه بعد از اینکه رفتی دلم یه دفعه...

 واي مامان چرا با این فکرها خودتو آزار میدي ؟من و سپهر هر دو سالم و سرحال رسیدیم خونه حالمون هم خوبه.

 سینا چطوره؟حالش خوبه؟

ن غریبه دید.در حالیکه غم در چشمانش نشسته بود گفت:وقتی اومدم بیاد لحظه اي افتاد که از دو او را همراه آن ز

 اون رفته بود.

 خب دخترم مزاحمت نمیشم سالم برسون خداحافظ.

 خداحافظ.

گوشی را گذاشت و به فکر فرو رفت.چه باید کرد؟در آن وضعیت در حالیکه هیچ امیدي به فردا نداشت باید به چه 

 ت در برابر این نامهربانی ها را داشت؟آیا میتوانست باز هم به سینا اعتماد کند؟کسی پناه میبرد؟آیا تاب مقاوم
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میگذشت و او در حال جمع کردن میز شام بود.آقاي ستایش مشغول خواندن روزنامه بود و سپهر روي  13ساعت از 

یکبار به صورت او نگاه مبل خوابش برده بود اما خاله مضطرب و نگران به اینسو و آنسو میرفت.الهام هر ند لحظه 

میکرد و در همان حال کارهایش را انجام میداد.میدانست علت تشویش او چیست اما نمیخواست با بزبان آوردن آن 

باعث به هم خوردن آرامش ظاهري خودش شود یا شاید هم به نوعی میخواست از شکسته شدن غروریش 

لهام دستهایش را شست و آرام آرام تا کنار در آشپزخانه جلوگیري کند.صداي زنگ تلفن خاله را بسوي خود کشید.ا

رفت.شیر اب را باز گذاشته بود تا خاله خیال کند او سرگرم کار است.گرچه خاله سعی میکرد صدایش را پایین 

بار زنگ  13بیاورد اما صداي او را الهام بخوبی میشنید:آره بی خبر اومد تو چرا موبایلت رو خاموش کردي!از صبح 

 م تا بهت بگم.زد

 کمی سکوت کرد و دوباره پرسید:حاال بهش چی بگم؟...اصال گوشی رو میدم بخودش.

 الهام عقب عقب رفت و دوباره مشغول شستن شد. خاله به اشپزخانه آمد و گفت:

 سیناست، می خواد با تو صحبت کنه. -

 را برداشت:به زور لبخندي زد و به سالن رفت. بعد از خشک کردن دست هایش گوشی 

 الو. -

 سالم خانم. -

 از لحن متظاهرانه او خشمگین شد اما زود بر خودش مسلط شد و گفت:

 سالم. -

 حالت خوبه عزیزم؟ -

 خوبم متشکرم. تو چطوري؟ -

 من؟ انقدر سرم شلوغه که نگو، همین امروز مجبور شدم براي یه چک برگشتی برم اصفهان. -

 نزگ می زنی؟یعنی االن از اصفهان ز -

 آره، چند بار زنگ زدم خبر بدم ولی مثل این که گوشی رو بد گذاشته بودید چون یکسره اشغال می زد. -

 الهام سکوت کرد و او دوباره پرسید:

 سپهر چطوره؟ خودت دیگه سر درد نداري؟ -

 فعال که نه!.... کی برمی گردي؟ -

 معلوم نیست هر وقت کارم درست شد. -

 ت فریاد بزند:می خواس

 دروغگو! حتما وقتی خانمت رضایت بده! -

 اما به ارامی پرسید:

 کاري نداري؟ -

 نه عزیزم از راه دور می بوسمت. -

 خداحافظ. -

 گوشی را گذاشت و زیر لب گفت:

 ازت متنفرم. -
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ه و مشغول ریختن چاي است. وقتی به اشپزخانه برگشت تا بقیه کارها را انجام دهد متوجه شد خاله این کار را کرد

 نیشخندي زد و گفت:

 با اجازه تون من می رم باال، قرصامو باید سر ساعت بخورم. -

 یه چایی بخور بعد برو. -

 ممنون میل ندارم. -

 به سالن رفت تا سپهر را بغل کند که آقاي ستایش بلند شد و گفت:

 صبر کن دخترم، بذار من بیارمش. -

کرد و با هم به طبقه باال رفتند. در حال دروردن جوراب هاي او تشکر کرد اما متوجه شد که او با او سپهر را بغل 

چشمانی اشک بار از اتاق بیرون رفت. فهمید که او هم از موضوع باخبر است اما مثل همیشه جرات اظهار عقیده 

از داخل کشو البوم را برداشت و ندارد. آهی کشید و صورت معصومانه پسرش را بوسید. بعد از خوردن قرص ها 

مشغول تماشاي عکس ها شد. باورش نمی شد که این سینا همان سیناي مهربان چند سال پیش باشد. به یاد بحث آن 

روز او با مادرش افتاد. نمی دانست خاله با استفاده از چه نقشه اي او را راضی به این کار کرده اما به هر حال اتفاقی 

 د ، افتاده بود و او حاال خودش را یک فرد اضافه، یک مزاحم و مخل اسایش می دانست.که نباید می افتا

آلبوم را بست و روي تخت دراز کشید. در همان لحظه فکري از ذهنش کذشت و تصمیم گرفت هر چه زودتر ان را 

 عملی کند تا بیشتر از این تحقیر نشود.

 

 فصل سیزدهم

 رین بار گفت:سینا به او نگاه کرد و براي اخ

 یادت باشه خودت خواستی و گرنه من حاضر بودم تا لحظه اخر کنارت بمونم. -

 الهام سپهر را که در اغوش او خوابیده بود بوسید و گفت:

 این طوري بهتر می تونی راهتو پیدا کنی؟ -

 بدون تو؟ -

مشترك رو د رکنار تو حس کنم، تا حاالشم ما با هم نبودیم در واقع من هیچ وقت نتونستم طعم زندگی  -

 زندگم یا اشک بود یا دلهره و اضطراب.

 سینا با بغض گفت:

تقصیر من بود اگه زودتر یه خونه مستقل می گرفتم این طوري نمی شد. حاال اگه تو بخواي حاضرم این کار  -

 رو بکنم.

 اد این بچه می رسه؟حاال که دیگه اصال امکان نداره، اگه یه موقع دچار تشنج بشم کی به د -

نگاهش را به صورت معصومانه سپهر دوخت و آهی سوزان را از سینه اش بیرون داد. سینا سرش را پایین انداخت و 

 گفت:

 منو ببخش من در حق تو خیلی کوتاهی کردم. -

 این سرنوشت شوم من بود و هیچ کس مقصر نیست. -

 می تونم بیام ببینمت؟ -
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 اد تو این روزهاي اخر از تمام تعلقاتم دل بکنم.متاسفم! دلم می خو -

 حتی از سپهر؟ -

 الهام بغضش را به سختی فرو داد و گفت:

 بهش بگو... بگو مامان رفته پیش خدا -

 یعنی دیگه نمی خواي ببینیش؟ -

 شه.بذار به این وضع عادت کنه، من که دیر یا زود رفتنی ام پس بذار از االن طمع بی مادري رو بچ -

 بعد از این چند لحظه که با سکوتی تلخ گذشت الهام با چشمانی ابري به سینا نگاه کرد و گفت:

هیچ وقت تو زندگی اون چیزهایی رو که ازت می خواستم برام فراهم نکردي اما حاال که همه چی تموم شده  -

 فقط یه خواهش دارم که امیدوارم قبول کنی!

 غ نمی کنم.هر چی که می خواي بگو! دری -

 الهام لبخند تلخی بر لب آورد و گفت:

به همسرت بگو با سپهر من طوري رفتار کنه که زمان بچگیش از مادرش انتظار داشته و نذار روح من  -

 عذاب بکشه.

 سینا با تعجب به او نگاه کرد و گفت:

 حاال می فهمم چرا تقاضاي طالق کردي! -

س. فقط از پسرمون خوب مواظبت کن و نذار اون چشماي قشنگش ابري دیگه گفتن این حرفا بی فایده ا -

 بشن.

 منو ببخش من.... -

چیزي نگو... خب دیگه وقت رفتنه. قولت یادت نره! دلم نمی خواد خانواده ام درباره بیماري من چیزي  -

 بفهمن.

بریدن واقعا برایش سخت بود بار دیگر نگاه حسرت بار او به صورت زیباي کودکش انداخت و برگشت. گرچه دل 

اما قدم به قدم از او دورتر می شد که سینا صدایش زد. ایستاد و با صورتی غرق در اشک به سوي او برگشت. سینا در 

 حال گریه گفت:

 منو ببخش. من همسر خوب و وظیفه شناسی نبودم. -

 الهام دستی بر گلوي پر دردش کشید و به سختی گفت:

 ی براي پسرمون باش، خداحافظ.در عوض پدر خوب -

سینا سپهر را به پدرش داد و چمدان او را برداشت و از پله هاي دادگاه پایین رفت. احسان با چهره اي عبوس چمدان 

را از دست او گرفت و روي صندلی عقب گذاشت و بدون خداحافظی سوار شد. الهام در حالی که لب هایش از شدت 

 ا دردي بی امان در سرش سوار شد و به احسان گفت:گریه به لرزش افتاده بود ب

 حرکت کن دیگه طاقت ندارم. -

احسان با خشم دنده عوض کرد و به راه افتاد. الهام با دست هاي لرزان صورتش را پوشاند و از ته دل گریه کرد. این 

ه می زد و اشک می ریخت. به دومین بار بود که در زندگی اش براي از دست دادن عزیزي از سر اجبار این گونه ضج

جاي این همه سال که همیشه بغضش را پنهان کرده بود اشک ریخت، به یاد تمام ازارها، طعنه ها و ناسپاسی ها به یاد 
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روزهاي از دست رفته اش و به یاد روزهاي پر دردي که منتظرش بودند و براي همه ناکامی هایش گریه کرد. طوري 

ل تحمل شد. سرش را به عقب تکیه داد و سعی کرد ارام شود. چشمانش را بست اما باز که سر دردش واقعا غیر قاب

 هم اشک ها جاري بودند و روي صورتش می غلتیدند.

 احسان نفس عمیقی کشید و گفت:

 کار احمقانه اي کردي! -

سینا بی خبر است. احسان الهام جوابی نداد زیرا می دانست او هم مثل دیگران از موضوع بیماري او و ازدواج مجدد 

 ماشین را کنار خیابان نگه داشت و به سوي او برگشت و گفت:

تو که می خواستی طالق بگیري اون موقع که بچه نداشتی این کار رو می کردي، تو که چند سال تحمل کرده  -

 بودي خب بازم صبر می کردي تا سینا خونه بخره و مستقل بشه. 

رد و در حالی که سرش به شدت درد می کرد به او نگاه کرد. دل احسان از نگاه پر درد او الهام چشم هایش را باز ک

 لرزید و برگشت و به روبرو خیره شد و گفت:

 حداقل به پدر و مادر بیچارمون فکر می کردي! نمی دونم چطوري می خواي جواب فامیل و اشناها رو بدي! -

فتن نداشت. فقط دلش می خواست زودتر به خانه برسد و با کمک الهام باز هم سکوت کرد زیرا حرفی براي گ

مسکن ها و آرام بخش ها بخوابد تا از شر سردردي که از صبح شروع شده بود راحت شود. اما احسان دست بردار 

 نبود و مرتب او را سرزنش می کرد. الهام که به ستوه آمده بود از کوره در رفت و گفتک

بشم تو هم نمی خواد براي من دل بسوزونی، اگه واقعا دلت می سوخت چرا همون  اصال دلم خواسته جدا -

سالها که من عذاب می کشیدم یه بار نیومدي با سینا صحبت کنی؟ چرا هیچ وقت از اون نخواستی که منو از اون خونه 

 ببره؟

که احسان دستش را گرفت و در ماشین را باز کرد و پیاده شد. سپس در عقب را باز کرد تا چمدانش را بردارد 

 گفت:

 وقتی خودت هیچ وقت شکایتی نمی کردي من چه کار می تونستم بکنم؟ -

 الهام با بغض به او نگاه کرد و وگفت:

 من نمی گفتم اما از بقیه که شنیده بودید توي چه جهنمی زندگی می کنم. -

 احسان با دیدن چشمان خسته و پراندوه او بغض کرد و گفت:

 رسته ما هم به سهم خودمون کوتاهی کردیم.د -

 الهام سرش را روي سینه او گذاشت و گفت:

 پس بذار توي این وضعیت بهت تکیه کنم و پناهم باش. -

 احسان او را نوازش کرد و گفت:

 باشه سعی می کنم جبران کنم. -

 الهام سرش رابلند کرد و گفت:

 شما. حاال اگه غر نزنی چند روزي بیام خونه -

 احسان لبخندي زد و گفت:

 چشم خواهر عزیزم، دیگه غر نمی زنم به شرطی که تو هم زود نخواي بري. -
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 هر دو سوار شدند.

 نازنین با شادي صورت او را بوسید و گفت:

 خوش اومدي عزیزم. -

 نادیا خودش را در اغوش او انداخت و پرسید:

 عمه جون سپهر کو؟ -

 صورت او را بوسید و گفت:با چشمانی پر اشک 

 رفته مسافرت. -

 نازنین او را به یکی از اتاق ها راهنمایی کرد و گفت:

 تا تو لباستو عوض کنی من می رم میوه بیارم. -

نه متشکرم نازنین جان، من االن فقط به استراحت احتیاج دارم، لطف کن برام یه لیوان آب بیار تا بتونم  -

 قرصامو بخورم.

ن بعد از نظري کوتاه به صورت رنگ پریده او از اتاق بیرون رفت و بعد از چند لحظه با یک لیوان اب برگشت. نازنی

 الهام که در حال عوض کردن لباسهایش بود گفت:

 یه چند روز باید خواهر شوهرت رو تحمل کنی! -

ون تو می دونم حاالم این چه حرفیه! خودت می دونی که من چقدر دوست دارم و همیشه خودم رو مدی -

 خوشحالم که فرصتی پیش اومده تا بتونم محبت هات رو جبران کنم.

 آهی کشید و ادامه داد:

 احسان همه چیز رو برام تعریف کرده، واقعا متاسفم! -

 الهام لیوان اب را از دست او گرفت و گفت:

 سرنوشت منم اینطوري رقم خورده. -

تو تازه بیست و چهار سالته و این یعنی اول جوونی و آرزو، باید به اینده امیدوار اما تو نباید ناامید باشی،  -

 باشی.

 الهام لبخند تلخی زد و در حالی که نایلون قرص ها را از داخل کیفش درمی آورد گفت:

 براي من اینده اي وجود نداره. -

ارته... براي چی خودت رو به اي داروها اگه این قرص ها رو بذاري کنار می بینی که اینده قشنگی در انتظ -

 وابسته کردي؟

 الهام اهی کشید و گفت:

 براي این که چند روز بیشتر به این زندگی پر عذاب ادامه بدم. -

 من یه دکتر روانشناس خوب می شناسم مطمئنم که اگه دو سه جلسه بري پیشش خوب خوب می شی. -

 شایدم همین کار رو کردم. -

 که خوابت میاد، من می رم تا استراحت کنی.مثل این -

نازنین رفت و در را پشت سرش بست در حالی که الهام به این زندگی پوچ و بی معنی نیشخندي می زد. با تمام 

دلتنگی هایش براي سپهر روزهاي ارامی را د رکنار احسان می گذراند تا اینکه بعد از یک هفته پدر و مادرش موشوع 
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به انجا امدند. مادر مرتب گریه می کرد و او را مورد سرزنش قرار می داد اما پدرش با سکوت بیشتر را فهمیدند و 

 ازارش می داد.

 الهام کنار مادر نشست و صورت او را بوسید و گفت:

 مامان من مجبور بودم این کار رو بکنم. -

 مادر با خشم خودش را عقب کشید و پرسید:

خاله ات می گفت سینا قرار بوده همین روزها خونه بخره، اون وقت تو میگی  فقط همین رو داري بگی؟ -

 مجبور بودي؟ چرا داري بهانه میاري؟

الهام با شنیدن این دروغ عصبانی شد و دندان هایش را روي هم فشرد و از زیر چشم به الهه نگاه کرد. الهه که 

تاسف تکان داد. احسان نظري به هر دوي انها انداخت و موضوع ازدواج مجدد سینا را فهمیده بود سرش را از روي 

 گفت:

 مثل این که شما دارین یه چیزي رو از ما مخفی می کنین؟ -

 الهام گفت:

 دلیلی نداره چیزي را پنهان کنیم. -

 نازنین لیوان شربت را به دست مادر داد و گفت:

 شما این جوري خودتون رو مریض می کنید. مادرجون انقدر خودتون رو عذاب ندین اتفاقیه که افتاده -

 مادر حال پاك کردن اشک هایش گفت:

حرفاي مردمه که منو مریض می کنه، حاال هزار تا حرف و حدیث پشت سرمون ردیف می کنن که دختره  -

 حق ناشناس هوایی شده و ....

 الهام با خشم سخن او را قطع کرد و پرسید:

 منظورتون چیه؟ -

 سبانی شد و گفت:مادر هم ع

 آخه به تو هم میگن مادر؟ چطور دلت اومد اون بچه رو رها کنی و بیاي؟ -

 پدر که تا ان لحظه ساکت بود گفت:

هنوزم دیر نشده، دیروز که با سنیا صحبت می کردم فهمیدم هنوزم مایله که تو برگردي، پس تا قضیه خیلی  -

 پیچیده نشده بیا و برگرد.

 که با لیوان شربتش بازي می کرد افزود: مادر هم در حالی

 باید برگرده! -

 الهام با بغضی سنگین به صورت پدر نگاه کرد و پرسید:

 شما با سینا صحبت کردین؟ -

 پدر گفت:

 به خاطر تو مجبور شدم برم خونه ستایش. -

ی کنم؟ چرا اون موقع به چرا این همه سال که من اونجا بودم نمی اومدین تا ببینین توچه وضعی زندگی م -

خاطر من که دخترتون بودم کینه هاي گذشته رو گنار نگذاشتید؟ چی شده کار به اینجا رسیده که همه تون برام دل 
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می سوزونید و احساس مسولیت می کنید؟ دیگه دارك به همه چیز حتی به محبت پدر و مادر شک می کنم! دارم فکر 

 آبروونه نه دخترتون! می کنم اون چیزي که براي شما مهمه

 مادر گفت:

 بسه دیگه. خجالت بکش! چقدر گستاخ شدي! -

 الهام بلند شد و در حالی که نمی توانست از ریزش اشک هایش جلوگیري کند گفت:

 آره مادر، من گستاخ شدم چون تو این چند ساله همینو به من یاد دادن! -

دیوار بگذارد.الهه که تا آن لحظه  حفظ تعادلش دستش را برناگهان سرش به دوران افتاد و مجبور شد براي 

خودخوري میکرد بلند شد و دست او را گرفت ودوباره روي مبل نشاند و سپس با صدایی گرفته گفت:بس کنید:چرا 

 انقدر آزارش میدید؟

 مادر گفت:حاال که اون باعث آزارما شده!

آرام باشد اما او که دیگر طاقت نداشت و نمیتواست مثل او الهام دستش را روي دست الهه گذاشت و اشاره کرد 

صبور باشد گفت:شما خیلی بی انصافید از واقعیت خبر ندارید و دارید بی جهت اونو محکوم میکنید دادگاه خانواده ما 

 ناعادالنه ترین دادگاهه!

 احسان گفت:نگفتم یه چیزهایی است که ما از اونا بیخبریم!

 واهش میکنم.الهام گفت:الهه خ

الهه دستش را از دست او بیرون کشید و گفت:بسه!تا کی میخواي سکوت کنی؟تا کی میخواي این حرفهاي نیش دارو 

تحمل کنی؟من...من با اینکه قول دادم اما نمیتونم سر قولم بمونم و باید همه چیزو بگم تا اینا آدماي اطرافشون رو 

 بهتر بشناسن.

پیدا کرده بود.سرش را به عقب تکیه داد و چشمانش را بست.الهه تنها کسی که از حال الهام که سردردهایش شدت 

 او باخبر بود با چشمانی اشک آلود ادامه داد:سینا زن گرفته!

نگاه ناباور پدر مادر و بقیه به صورت او دوخته شد.الهه سرش را تکان داد و گفت:آره باورش خیلی سخته اما حقیقت 

از فرط تعجب قدرت حرکت و حرف زدن ندارید.پس باید بفهمید که الهام با فهمیدن این موضوع  داره ببینید چطور

 چه عذابی کشید و من...

 هنوز حرفهاي او به پایان نرسیده بود که الهام بیهوش شد.

 احسان شانه هاي الهه را تکان داد و در حالیکه بشدت گریه میکرد پرسید:چرا بمن چیزي نگفتی؟

 گریه کنان جواب داد:خودش اینطور خواسته بود! الهه هم

 اما تو باید بمن میگفتی!ما در حقش خیلی کوتاهی کردیم!اصال باورم نمیشه!خداي من! مگه اون چند سالشه!

الهه اشکهایش را پاك کرد و گفت:تو رو خدا نذار پدر و مادر این موضوع رو بفهمن اونا طاقتش رو ندارن.احسان 

ر میان پنجه هایش فشرد و در حال راه رفتن گفت:غیر ممکنه غیر ممکنه یه آدم انقدر درد داشته بازوهایش را د

 باشه و حرفی نزنه!

 الهه نشست و گفت:اون از نظر روحی انقدر زخم خورده و درد کشیده که این درد براش چیزي نیست.

 احسان با خشم گفت:نمیدونستم سینا انقدر نامرده.
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ر از کار گذشته باید مواظبش باشیم تا بعد از این عذاب نکشه هر چند میدونم دوري از سپهر براش حاال که دیگه کا

 خیلی سخته.

 در همین هنگام پرستار از اتاق خارج شد و گفت:مریضتو به هوش اومده!

 بعد به احسان نگه کرد پرسید:آاق سپهر شمایید؟

 حظه !خواهش میکنم!الهه بلند شد و پرسید:میتونیم ببینیمش؟فقط یک ل

 پرستار نظري به دکتر انداخت و گفت:به شرطی که زیاد باهاش صحبت نکنید.

احسان و الهه وارد اتاق شدند.الهام ارام و غم زده به سقف چشم دوخته بود.الهه دست او را نوازش کرد و 

 پرسید:حالت خوبه؟

شکهایش را بگیرد گفت:منو ببخش الهام جان بی با حرکت چشمانش جواب او را داد.احسان که نمیتوانست جلوي ا

 دلیل باعث ازارت شدم تو راست میگی ما در حقت واقعا کوتاهی کردیم.

 الهام لبخندي محو برلب آورد و بسختی گفت:اما من همیشه همه شما رو دوست دارم.

 احسان خم شد و صورت بی رنگ او را بوسید و گفت:خواهش میکنم منو ببخش.

نه پدرش و اتاق خودش برگشت شادي اندکی بر دلش نشست و امیدي دوباره یافت.الهه پتو را روي او وقتی بخا

 کشید و گفت:دوباره میشیم مثل اون روزها من و تو تو این اتاق با هم میگیم میخندیم و بازي میکنیم.

 الهام نظري به در و دیوار اتاق انداخت و گفت:بوي عطر میده عطر مهربونی و عشق.

نوشین دفتر را بست و به روبرو خیره شد.نمیدانست اگر هورش از وضع الهام با خبر شود چکار میکند!ولی مطمئن 

بود وقتی بخاطر هومن بار دیگر پا به آن خانه بگذارد همه حقایق را میفهمد.بلند شد و به سالن رفت.هورش و هومن 

 ا دیدن او لبخندي زد و گفت:ببخشید باعث زحمت شدم.که حاال حالش بهتر شده بود مشغول صحبت بودند .هومن ب

 نوشین هم لبخندي بر لب آورد و پرسید:چاي بیارم یا شربت؟

 هورش به فکر فرو رفته بود.هومن جواب داد:شربت خنک.

نوشین نظري به صورت هورش انداخت و بعد از یک آه عمیق به اشپزخانه رفت و با سه لیوان شربت و ظرف 

شت.وقتی نشست چشمش به هورش افتاد که در حال صحبت با تلفن بود.از فرصت استفاده کرد و شیرینی برگ

 پرسید:خب همون جان تعریف کن ببینم امروز چی شده بود؟

 هومن لیوان شربتش را برداشت و گفت:اون شبی رو که اومدید خونه مون یادته؟

 بله یادمه.

د ازدواج من و الهه باهاشون صحبت کنه اما اونا بازم مخالفت کردن هورش با مامان بابا رفت تو اتاق که در مور

وباعث عصبانیت اون شدن.بعد از اون شب منم دیگه ناامید شدم و تصمیم گرفتم به زندگیم خاتمه بدم و همه چیزو 

محافلشون  تموم کنم بهمین دلیل با بچه هایی که تا اون موقع رفاقتشونو نادانی محض میدونستم گرم گرفتم و وارد

شدم همون جاهایی که هیچکس ازشون سالم بیرون نمیاد .شبها دیر بخونه میرفتم.سیگار میکشیدم غذا نمیخوردم 

بداخالقی میکردم.اما اصال براشون اهمیت نداشت آخه اونا فکر میکردن که من براي برانگیختن احساس اونا این 

بهمین دلیل منو بحال خودم رها کرده وبدن و خبر نداشتن کارها رو میکنم و به قول معروف سرم به سنگ میخوره 

که من خیلی سریع دارم آلوده میشم.البته این خواست خودم بود چون از الهه هم شنیده بودم که پدرش گفته به هیچ 

ده تا و وجه راضی به این ازدواج نیست تا اینکه امروز به خونه آقاي سعادت رفتم و با التماس از اونا خواستم رضایت ب
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من الهه عقد کنیم اما قبول نکرد و گفت بدون رضایت پدر و مادرم این کارو نمیکنه.منم با شنیدن این حرف ناامیدتر 

از همیشه شدم رفتم خونه یکی از همون بچه ها حال عجیبی داشتم دنیا برام به آخر رسیده بود .خودم رو روي مبل 

گفتم راحتم کن!خندید و پرسید شوخیت گرفته؟حاال برات زوده!با عصبانیت انداختم و آستینم رو باال زدم و به رفیقم 

فریاد زد خفه شو!کاري رو که میگم بکن!در حال بحث و جدل بودیم که یک مرتبه در باز شد و هورش اومد تو خونه 

 بعد از اینکه یه کتک مفصل بهم زد از اونجا بیرون آورد و بعد هم که خودت حال و روزم رو دیدي!

نوشین ظرف شیرینی را جلوي او گرفت و گفت:خدا بهت رحم کرده!اگه هورش نمیاومد معلوم نبود چه بالیی سرت 

 می اومد.

 اما من واقعا امیدم رو از دست دادم و هیچ انگیزه اي براي ادامه زندگی ندارم.

 نظر هورش چیه؟

 قراره با هم بریم خونه آقاي سعادت!

ظه از حرکت ایستاد .مقداري از شربت را نوشید وگفت:خیلی دلم میخواد منم هر چه نوشین حس کرد قلبش یک لح

 زودتر الهه رو ببینم.

هورش بعد از قطع تلفن بسوي آنها آمد و نشست و درحالیکه خوشحال بنظر میرسید یکی از شیرینی ها را برداشت 

 و گفت:با احسان صحبت کردم!

 هومن با هیجان پرسید:خب!چی شد؟

 ر شد با پدرش صحبت کنه بعد ما رو خبر کنه!قرا

 یعنی ممکنه بتونه اونا رو راضی کنه؟

 هر چی که خدا بخواد حاال یه کم بخودت برس که ریخت و قیافه ات به داماد بخوره.

نگاه هورش در نگاه کنجکاو نوشین گره خود اما زود سرش را پایین انداخت وبه خوردن شیرینی مشغول شد.هومن 

 به هر دوي آنها انداخت و گفت:اگه احسان جواب مثبت داد نوشین روهم با خودمون میبریم. نظري

 هورش همانطور سربزیر گفت:فعال لزومی نداره اونم بیاد.

 نوشین با احساسی از حقارت بلند شد و بسوي اتاق میرفت که تلفن زنگ زد.بسوي آن رفت و گوشی را برداشت:

 الو.

 ت!سالم خانم بی معرف

 سالم داداش حالت چطوره؟

 از احوالپرسی هاي شما!

 واقعا شرمنده ام کی برگشتی؟

 همین امروز زنگ زدم بهت بگم امشب یه شام خوشمزه درست کنی تا من و مامان بابا سرت خراب بشیم.

 این چه حرفیه؟واقعا خوشحال شدم!

 از زهرا چه خبر؟پس این کار جدیدش چی شد؟

 ه میشه.همین روزها آماد

 امیدوارم!خب به هورش سالم برسون و خداحافظ.

 خداحافظ.
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 گوشی را گذاشت برگشت و گفت:نادر بود امشب میان اینجا!

 هورش عکس العملی نشان نداد اما هومن لبخندي زد و گفت:خیلی وقته نادر رو ندیدم دلم براش تنگ شده.

 ایش برخاست و گفت:بذار من جواب میدم.بار دیگر صداي زنگ تلفن بلند شد.اینبار هورش از ج

نوشین به اتاق رفت و در را بست.حال عجیبی داشت گویا دلش میخواست بگریزد اما از چه چیز و چه کس؟خودش 

 هم نمیدانست!صداي خنده هومن توجه اش را جلب کرد بلند شد و با عجله در اتاق را باز کرد و پرسید:چی شده؟

 سعادت موافقت کرده. همون بشکن زنان گفت:آقاي

نوشین لبخندي زد و به او تبریک گفت.هورش هم با نگاهی خندان گفت:بیا یه دست لباس تمیز بهت بدم تا زود 

 بریم برگردیم.

 نوشین پرسید:االن برید؟

 مگه نگفتی خانواده ات امشب میان اینجا؟پس ما االن بریم بهتره که تا شب برگردیم.

ه او نگاه میکرد و او با هیجانی پنهانی از کنارش گذشت و وارد اتاق شد.دو دست از لباسهایش نوشین ایستاده بود و ب

را برداشت و بیرون آمد یکی از آنها را به هومن داد و خودش به اتاق دیگري رفت تا لباسهایش را عوض کند.نوشین 

ش چنگ میکشید و از اینهمه بی ساکت و بغض آلود ایستاده بود و به حرکات او نگاه میکرد.اضطراب بر وجود

 تفاوتی رنج میبرد.

بعد از رفتن آنها براي از افکار عذاب آور خودش را مشغول آماده کردن شام نمود.در حین انجام کارها فکري از 

 ذهنش گذشت و به سالن رفت وشماره زهرا را گرفت.بعد از چند بوق او گوشی را برداشت :الو.

 بفرمایید.

 .سالم زهرا جان

 به سالم!تو چقدر با معرفت شدي حالت خوبه؟

 متشکرم تو چطوري؟مزاحم استراحتت نشدم؟

 نه جانم!شما هیچوقت مزاحم نیستید حاال امرتون؟

 داستانت رو خوندم.

 تموم شد؟

 بله!

 چطور بود؟

 تکان دهنده!

 زهرا آهی کشید و گفت:تکان دهنده تر از اون حال و روز فعلی الهامه.

 ؟چطور

امروز چندبار با بیمارستان تماس گرفتم.خواهرش الهه اونجاست.طفلکی حالش خیلی خرابه مرتب اشک میریزه الهام 

 از صبح چند بار تشنج شده.

 یعنی دیگه نمیشه براش کاري کرد؟

 فقط یه معجزه میتونه اونو نجات بده همین!

 چه معجزه اي؟
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 اون زندگی بده ولی انگار که اون با همه امیدها خداحافظی کرده. خب معلومه!یه امید تازه!چیزي که بتونه به

 واقعا متاسفم ولی اي کاش میتونستم اونو از نزدیک ببینم.

 اتفاقا من االن دارم میرم بیمارستان آخه واسه الهه یه کاري پیش اومده که باید برگرده خونه.

 متر از خواهرش؟نوشین با اینکه موضوع را میدانست پرسید:چه موضوعی مه

 موضوعی که اگه بگم باورت نمیشه!

 نوشین با قلبی پر التهاب سکوت کرد و او ادامه داد:هومن و هورش میخوان از اون خواستگاري کنن!

 نمیشه این کارو بذارن براي بعد؟حاال تو این وضع اینکار چندان هم درست نبود.

 ره الهام خودش از الهه خواسته که برگرده خونه و کار رو تموم کنه.آخه مسئله اینه که هورش از طالق الهام خبر ندا

 پس هورش از بیماري اونم بی اطالعه؟

 کامال!

 چه مسئله عجیبی!

 حاال با من میاي یا نه؟

 امشب که نمیتونم آخه مهمون دارم اما...فردا صبح میتونم بیام.

 چه ساعتی بیام دنبالت؟

 م ببینیمش؟غیر از ساعت مالقات میتونی

 آره مسئله اي نیست کی بیام؟

 ده ده و نیم خوبه؟

 آره پس منتظرم باش.

 متشکرم به امید دیدار.

 خداحافظ.

دوباره به آشپزخانه برگشت و با افکار گوناگون مشغول کار شد.آنقدر در افکارش غرق شده بود که با صداي زنگ 

شت و در را باز کرد.با دیدن هومن که بتنهایی وارد حیاط شد خانه از جا پرید.دستهایش را شست و به سالن برگ

 تعجب کرد و با عجله روي تراس رفت و پرسید:پس هورش کو؟

 هومن که به جاي شادي، نگرانی در چشمانش موج می زد گفت:

 میاد! -

 کجا رفته؟ -

 نمی دونم، به منم چیزي نگفت ولش شما نگران نباشید زود برمی گرده. -

به سالن رفتند. هومن خودش را روي مبل رها کرد و در حالی که موهایش را در میان پنجه هایش گرفته بود  با هم

 گفت:

 باور نکردنیه! -

 نوشین با تردید پرسید:

 رفتید خونه آقاي سعادت؟ -

 چشمانش را به صورت کنجکاو او دوخت و با مِن و مِن گفت:
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 ست.آره ولی... ولی هنوز چیزي مشخص نی -

 آهی کشید و پرسید:

 چرا شما با من مثل غریبه ها رفتار می کنید؟ آخه چی شده که من نباید بفهمم؟ هورش کجا رفته؟ -

 هومن با تعجب به او نگاه کرد و گفت:

 خب من نمی دونم چی بگم ولی... -

 حرف او را قطع کرد و پرسید:

نگو! اما ماه همیشه پشت ابر نمی مونه و منم انقدر  ولی چی؟ هورش گفته که به من چیزي نگی؟ خیلی خب -

 ظرفیت دارم که حقایق رو بشنوم و بپذیرم.

بغض گلویش را فشرد و براي این که هومن متوجه اشک هاي نشود بلند شد و به اشپزخانه رفت. در حال درست 

 کردن ساالد بود که هومن آمد و گفت:

 مهموناتون اومدن. -

 ل او به حیاط رفت. نادر از ماشین پیاده شد و برایش دست تکان داد و از همان جا گفت:بلند شد و به دنبا

 زود برو چایی رو آماده کن! -

 با لبخند به سوي مادر رفت و صورتش را بوسید. مادر با نگاهی دقیق پرسید:

 چرا رنگت پریده؟ -

 ت شما میگین چرا رنگت پریده!واي مامان! چه حرفایی می زنین! من به این سر حالیم اون وق -

 دست در را هم فشرد و با او احوالپرسی کرد. نادر گفت:

 تو که ماشاا... سالمی همه برات نگرانن اون وقت من که جلوي چشمش پرپر می زنم انگار نه انگار. -

 مادر گفت:

 پسره قدر نشناس! -

 پدر هم اضافه کرد:

 و البته حسود! -

می خندید همراه انها از پله ها باال رفت. همن هم بعد از تعارف و احوالپرسی به سوي نادر رفت. نوشین در حالی که 

 نادر خم شد و از داخل ماشین کیکی را برداشت و به دست او داد و گفت:

 باید غافلگیرش کنیم. -

 هومن پرسید:

 امروز تولد نوشینه؟ -

 بله! -

 ولی من نمی دونستم. -

 ناراحت نکن، همین که امشب اینجایی خودش کلی ارزش داره.حاال خودتو  -

 متشکرم. -
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جشنی کوچک با هدایایی زیبا براي چند لحظه او را به خود مشغول کرد و از فکر هورش درآورد اما هرچه ثانیه 

بري شمار ساعت بیشتر حرکت می کرد قلب او هم فشرده تر می شد. به وقت شام نزدیک می شدند اما از هورش خ

 نبود. پدر پرسید:

 پس آقا هورش کجاست؟ -

 نوشین و هومن به هم نگاه کردند و نادر گفت:

 حتما داره دنبال یه هدیه حسابی می گرده! -

 نوشن لبخند تلخی زد گفت:

 امروز از طرف اداره فرستاده بودن دنبالش گفت ممکنه دیر برگرده! -

 مادر با تعجب پرسید:

 اداره؟ -

 و پرورش، فکر می کنم مربوط به نتیجه امتحانات مدرسه باشه. آموزش -

 مگه نمی دونست مهمون داري؟ -

 نه! متاسفانه قبل از تلفن نادر، اون رفته بود! -

 ولی کار اداري که تا نصفه شب طول نمی کشه! -

 نادر گفت:

 حاالم که دیر نشده باالخره تا شام بخوریم برمی گرده. -

 د و از او خبري نشد . پدر نظري به ساعتش انداخت و گفت:شام هم صرف ش

 خب ما دیگه رفع زحمت کنیم. -

 نوشین گفت:

 حاال که زوده! -

 نه دیگه دخترم ساعت از یازده هم گذشته. -

 مادر صورت او را بوسید و گفت:

 وقتی هورش برگشت یه زنگ به ما بزن. -

 چشم. -

 ز او خداحافظی کرد و موقع رفتن گفت:نادر بعد از فشردن دست هومن ا

 سالم برسون! -

گرچه این جمله را بی منظور ادا کرد اما نوشین حس کرد او از روي طعنه این حرف را زده و با ناراحتی از او 

 خداحافظی کرد.

رفت اما بی فایده بعد از رفتن آنها، هوم در حالی که کالفه به نظر می رسید کنار تلفن نشست و شماره همراه او را گ

 بود. نوشین با نگرانی پرسید:

 چی شد؟ -

 بی فایده اي! جواب نمی ده، موبایلش خاموشه! -
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نوشین آهی کشید و براي جمع کردن ظرف هاي میوه به سوي دیگر سالن رفت. ان شب را تا صبح با نگرانی بیدار 

ید یا در حال فکر کردن. دیگر حتی جرات نگاه ماند هر به سالن می آمد هومن را هم یا در حال تلفن زدن می د

کردن به ساعت را هم نداشت. چند بار تصمیم گرفت از هومن موضوع را بپرسد اما غرورش این اجازه را نمی داد. با 

 روشن شدن هوا نگرانی بیشتري بر وجودش نشست. هومن بعد از عوض کردن لباسهایش گفت:

 من می رم دنبالش! -

 کجاست؟ مگه می دونی -

 نه! ولی اینجا نمی تونم بمونم. -

 هنوزم نمی خواي به من بگی چی شده؟ -

 هومن مردد ایستاد که زنگ تلفن بلند شد. نوشین سریع خودش را به ان رساند و گوشی را برداشت:

 الو. -

 سالم نوشین جان. -

 سالم کتی جون، حال شما؟ -

 ببینم هومن اونجاست؟ -

 اري دارین؟بله! باهاش ک -

 بهش بگو خودش برسونه بیمارستان که دایی شده! -

 واقعا؟ تبریک می گم، کی؟ -

 دیشب! -

 پس هرش هم واسه همین خونه نیومده بود؟ -

 هورش؟ -

 بله! مگه پیش شما نیست؟ -

 نه! اتفاقی افتاده؟ -

 نه ولی... چطور بگم! اون دیشب خونه نیومده! -

 دفعه هاي قبل رفته یه جا با خودش خلوت کرده! نگران نشو حتما مثل -

 از خونسردي او ناراحت شد و پرسید:

 امري ندارین؟ -

 وقتی برگشت بگو به من زنگ بزنه. -

 شما هم از طرف من به هانیه تبریک بگید. خداحافظ. -

او را وسوسه می کرد تا هر  بعد از رفتن هومن، به یاد قرارش با زهرا افتاد گرچه نگران هورش بود اما حس عجیبی

 چه زودتر یلداي او را ببیند.

لباسهایش را پوشید و پنجره ها را بست وقتی به اتاق کار رفت بار دیگر نگاهش به دفتر خاطرات او افتاد. در حالی 

 که احساس گناه می کرد پشت میز نشست و ان را گشود، در صفحه اول نوشته بود:

 تقدیم به یلداي عزیزم. -
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یک لحظه سرش به دوران افتاد اما با دستی لرزان ان را ورق زد. هر صفحه جمالتی پر سوز شده بود و سرآغاز همه 

انها یلداي من، یلداي قشنگم و یا یلداي مهربانم بود که قلبش را به درد می آورد. با چشمانی پر اشک ان را ورق زد 

 تا به صفحه اخر رسید و چنین خواند:

امشب با صداي فریاد تو از خواب پریدم، در صدایت درد و غم موج می زد و مرا به سوي خود می  یلداي عزیزم

خواند، گرچه مدت هاست تو را ندیده ام اما هنوز در خلوت شب هاي تنهاییم عطر تنت را حس می کنم و هم اغوش 

سري زدم اما موفق به دیدارت نشدم با یاد عزیزت دیده بر هم می نهم. دیشب به یاد ان روزهاي رفته به محله شما 

زیرا می دانم که تو هم دیگر در ان خانه نیستی و در اسارت یک زندگی ناخواسته روزگار می گذرانی و حاال با من 

 اشک دیده ان روزهاي زیبا را در ذهن مجسم می کنم.

 بی تو مهتاب شبی از ان کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

 هام دست هاي الهه را در دست گرفت و پرسید:ال

 چی شد؟ -

 الهه دست هاي الغر او را نوازش کرد و گفت:

 پدر موافقت کرد! -

 الهام با چشمانی به گود نشسته و نگاهی بی فروغ لبخند زد و گفت:

 تبریک می گم. -

 الهه با چشمانی اشک آلود گفت:

موضوع زن گرفتن سینا و طالق تو رو به هورش گفت... نمی دونی چه حاي اما، مامان طاقت نیاورد و با گریه  -

 شد، دیگه تا زمانی که می خواستن برن حرفی نزد.

 مگه من نگفته بودم به اون چیزي نگید؟ -

منم به مامان خیلی سفارش کردم ولی طفلک با دیدن هورش و زنده شدن خاطرات گذشته نتونست خودشو  -

 کنترل کنه.

 ت که من اینجام؟نگف -

 خوشبختانه این یکی رو نگفت ولی مطمئناً اگه هورش می پرسید همه چیز رو تعریف می کرد. -

 الهام با نگاهی ابري گفت:

 الهه! -

 جانم! -

 دلم می خواد عروسی شما دو تا رو ببینم پس تا دیر نشده یه کاري کنید. -

 اي من رو بزرگ کنی ب تالفی اون روزا!تو رو خدا این حرفا رو نزن، تو باید بچه ه -

 اي کاش فرصت جبران محبت هاي تو رو داشتم. -

 شوخی کردم حاال بلند شو صبحانه ات رو بخور تا من خیالم راحت بشه. -

 زهرا کی میاد؟ -

 امروز ساعت یازده. -

 چرا؟ -
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 اگه ناراحت نمی شی باید بگم قراره با خواهر ناشرش بیاد! -

 بخند تلخی زد و گفت:الهام ل

 دیگه چیزي منو ناراحت نمی کنه! -

 بعد از خوردن صبحانه، با کمک الهه روي تخت نشست و به بیرون خیره شد و پرسیدك

 تا پاییز خیلی مونده؟ -

 الهه در حال شانه کردن موهاي بلند او گفت:

 تازه اول تابستونه. -

جرت پرنده ها غمگین می شدم اما حاال خودمم می خوام یه پرنده آخه من عاشق پاییزم، اون موقع ها از مه -

 مهاجر بشم و به یه دنیاي خیالی از رنگ و ریا پرواز کنم.

 

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

 

ش بیاي. مادر در حال پذیرایی سینا عصبی از جنگ و جدال با همسر دومش به خانه پدر رفت تا در انجا کمی ارام

 پرسید:

 خب حرف حسابش چیه؟ -

 هیچی، پاشو کرده تو یه کفش که یا اروپا یا طالق! -

 طالق؟! -

بله سر هر مسئله و اختالفی حرف طالق رو پیش می کشه.... اینه همون فرشته مهربونی که تعریف اش رو  -

 می کردین؟

 بودم که یه همچین زنیه! خب مادر، مگه من کف دستمو بو کرده -

 اما به خاطر اون بود که الهام رفت. -

 مادر به چشمان اشک الود او نگاه کرد و گفت:

 هنوزم می گم تو با یه ذره زبون خوش می تونی اونو به زندگی دل گرم کنی. -

 سینا بغضش را فرو خورد و گفت:

ده به خاطر همینم مرتب بهانه می گیره. اول که سپهر نه! می دونم که دیگه فایده نداره، اون دلش هوایی ش -

 رو بهانه کرد حاال به خاطر برادرش می خواد بره اروپا.

 اِ خوب شد گفتی... امروز باید سپهر رو براي ثبت نام ببري مدرسه. -

 االن کجاست؟ -

 فکر کنم هنوز خوابه. -

 سپهر که ارام ارام از پله ها پایین می آمد گفت:

 بیدارم مامان بزرگ. من -

و رو کرد به سینا و سالم کرد. سینا بلند شد و او را د راغوش گرفت و بوسید. سپهر دست هایش را دور گردن او 

 حلقه کرد و گفت:

 باباجونم من دوست ندارم برم مدرسه. -
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 چرا پسرم؟ -

 آخه همه دوستام می خوان با مامانشون بیان ولی من مامان ندارم. -

 و مادرش به هم نگاه کردند. مادر با لحنی مهربان گفت: سینا

 خب منم با تو میام عزیزم. -

 سپهر ابروهایش را درهم کشید و گفت:

 ولی من دلم می خواد با مامان خودم برم مدرسه. -

 سینا نشست و موهاي او را نوازش کرد و گفت:

 ولی پسرم من که گفتم مامان دیگه برنمی گرده. -

 من دیشب دعا کردم که برگرده. ولی -

 مگه تو بلدي دعا کنی؟ -

آره مامان خودش یادم داده بود که دستامو به طرف آسمون دراز کنم و آرزوهامو به خدا بگم. منم دیشب  -

 همه ارزوهام رو به خدا گفتم.

 مگه تو چند تا ارزو داري؟ -

 خیلی. -

 مثال؟ -

 گرده، بعدشم فرشته بمیره...اول از همه اینکه مامان جونم بر -

 سینا با تعجب پرسید:

 چرا؟ مامان فرشته که خیلی تو رو دوست داره. -

 سپهر از اغوش او بیرون امد و در حالی که روي مبل دیگري می نشست گفت:

 ولی من اونو دوست ندارم. -

 چرا؟ -

 نم باشم!آخه همش با من دعوا می کنه! االنم که نمی ذاره من پیش باباجو -

 سینا سرش را تکان داد و آهسته گفت:

 من باید مجازات بشم. -

 مادر گفت:

 بسه دیگه بلند شو بریم لباساتو عوض کنم تا با باباجون بري مدرسه و اسمتو بنویسی. -

 سپهر دست هایش را زیر بغل زد و گفتک

 ولی من نمی خوام برم مدرسه. -

 سینا گفت:

 باساتو عوض کن تا با هم بریم پارك.خیلی خوب پس برو ل -

 سپهر با شادي از روي مبل پرید پایین در حالی که به سوي پله ها می رفت گفت:

 گه کلک بزنی و منو ببري مدرسه دیگه دوستت ندارم. -

 سینا لیوان شربتش را برداشت و گفت:
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 زود برگرد! -

 ب کجا بودي؟نوشین به صورت رنگ پریده هورش نگاه کرد و پرسید:دیش

 هورش با صدایی بغض آلود گفت:نمیدونم بی هدف تو خیابونا میگشتم.

نوشین با تردید دستش را جلو برد و دست او را فشرد.هورش از زیر چشم به او نگاه کرد.در نگاهش غم و یاس 

ارم.تا حاال خیلی جلوه گرد بود.نوشین با لبخند گفت:دلم میخواد براي اولین و اخرین برا بهت بگم که دوستت د

اوقات سعی کردم این جمله رو بهت بگم اما تو اجازه ندادي هر چند علتش رو تا حدي فهمیدم اما دلم میخواد امروز 

 بعنوان یه دوست و یه همدم راز دلت رو بمن بگی.

در کالفه اشک در چشمان سبز او حلقه زد.دستش را از دست او بیرون کشید و گفت:دست از سرم بردار نوشین انق

 ام که دارم دیوونه میشم.

 ولی من امروز تصمیم خودم رو گرفتم و به این راحتی ام دست برادر نیستم.

 منظورت چیه؟

 دلم میخواد امروز اولین و آخرین تقاضاي منو بپذیري.

 تقاضا؟

 آره تقاضا خواهش تمنا یا هر چیز دیگه اي که باعث بشه تو راضی بشی.

 منظورت چیه؟

..من خوب میدونم که برات اصال مهم نیستم ولی خواهش میکنم اگه واقعا ذره اي محبت توي سینه ات است من.

 امروز به حرفاي من گوش کن و خواهشم رو رد نکن.

 ببین نوشین من حالم اصال خوش نیست پس...

 حرف او قطع کرد و گفت:خیلی خب فقط بمن بگو خواهشم رو قبول میکنی یا نه!

 نمیدونم تو چه درخواستی داري!ولی من 

 فقط قول بده تا بگم.

 اما...

 خواهش میکنم.

هورش با کنجکاوي به چشمان او نگاه کرد.نگاهی که دل او را به لرزه انداخت و براي لحظه اي در مورد تصمیمی که 

و گفت:براي آخرین گرفته بود مرددش ساخت اما اینبار او بود که نگاهش را از آن نگاه تسخیر کننده دزدید 

 بار!خواهش میکنم.

 خیلی خب بگو!

 من قراره امروز برم یه جایی که دلم میخواد تو هم باشی.

 اگه مهمونی یا تولد یکی از دوستاته...

 نه!نه!اصال چنین چیزي نیست.

 پس کجا؟

 نپرس فقط بیا!

 مثل اینکه بدت نمیاد منو تو این وضع آزارم بدي ها!
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 میاي؟

 فس سنگینی را از سینه اش بیرون داد و بلند شد و گفت:فقط همین یه بار.هورش ن

صداي زنگ خانه و زنگ تلفن با هم بصدا در آمد.نوشین که میدانست زهرا پشت در است بسوي آیفون رفت و 

 هورش هم گوشی تلفن را برداشت:

 الو.

 سالم اقا هورش.

 سالم...الهه تویی؟

 بله حالتون چطوره؟

 م تو چطوري؟متشکر

 خوبم...مزاحم شدم که بگم پدر گفت امشب براي تعیین تاریخ عروسی تشریف بیارید.

 امشب؟

 بله...آخه میدونین...یه مسئله اي پیش اومده که دلم میخواد هر چه زودتر این مراسم انجام بشه.

گفت:میتونم ازتون یه سوال هورش نظري به نوشین که در حال صحبت با ایفون بود انداخت و با صدایی آهسته 

 بپرسم؟

 بفرمایید!

 الهام حاال با کی زندگی میکنه؟

 خب معلومه با خودمون!

 پس دیروز کجا بود؟

 الهه کمی سکوت کرد و بعد گفت:رفته مسافرت.

 کی برمیگرده؟

 نمیدونم!

 مطمئنی که داري بمن راست میگی؟

 ع میشه با من کاري ندارین؟الهه با صدایی گرفته گفت:ببخشید االن تلفن قط

 هورش با تعجب پرسید:مگه از کجا زنگ میزنی؟الو..الو...

اما او قطع کرده بود و با دلی پر غم براي خواهر مریضش گرهی میکرد.آهی کشید و پس از پاك کردن اشکهایش 

آمبوالنسی را شنید و ناخودآگاه براي نفس ازاد از پله ها پایین رفت تا به حیاط بیمارستان برود.در همین هنگام آژیر 

دلش گرفت.از دور به بخش اورژانس نگاه کرد و متوجه هیاهوي پرستاران شد بی آنکه خودش بخواهد قدم زنان به 

 آنسو رت.چند لحظه ایستاد و به اطراف نگاه کرد و در همان حال از یکی از پرستارها پرسید:چه اتفاقی افتاده؟

 حالش خیلی بده!پرستار گفت:یه تصادفیه که 

 جوونه؟

 آره بنده خدا!!
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الهه آهی کشید و خواست برگردد که صداي گریه بچه اي توجه اش را جلب کرد.یک صدا اشنا!با دقت به اطراف 

نگاه کرد و سپهر را در آغوش یکی از پرستارها دید که از پله ها باال میرفت.با عجله بدنبال آنها دوید و او را صدا 

 داي او را شنید و در میان گریه بدنبال او گشت و با دیدن او فریاد کشید:خاله جونم.زد.سپهر هم ص

پرستار ایستاد و سپهر خودش را از آغوش او جدا کرد و بسوي الهه دوید.الهه با صورتی خیس او را در آغوش 

 گرفت و پرسید:تو اینجا چکار میکنی؟

 با بابا جونم میرفتیم پارك که با ماشین تصادف کرد.سپهر دستهاي زخمی اش را به او نشان داد و گفت:

 الهه با نگرانی به سرتاپاي او نگاه کرد و پرسید:تو که چیزیت نشده عزیزم؟

 نه ولی باباجونم حالش خیلی بده وقتی افتاد زمین از سرش خون اومد.

از پرستارها به او نزدیک شد و الهه بار دیگر او را در آغوش گرفت و سعی کرد آرامش کند.در همین هنگام یکی 

 پرسید:شما با این اقا نسبتی دارید؟

 الهه بلند شد و پرسید:کدوم اقا؟

 همون تصادفیه!پدر این بچه!

 بله من دختر خاله ا ش هستم.

 متاسفانه ایشون فوت کردن.

 ون؟این پرستاره چی گفت؟الهه با بهت به او نگاه میکرد.سپهر گوشه لباس او را تکان داد و پرسید:چی شد خاله ج

الهه از دور تختی را دید که به آنسو میاوردند.با قدمهایی لرزان بسوي آنها رفت و ملحفه را کنار زد.سینا با سري فرو 

پاشیده زندگی را بدرود گفته بود.پرستار دوباره ملحفه را روي صورت او کشید و از جلوي الهه گذشتند.الهه 

ج شده بود!با بغض سپهر را بغل کرد و به حیاط رفت.بعد از شستن دست و صورت او و نمیدانست چه کند!واقعا گی

 پاك کردن لباسهایش با هم روي نیمکتی نشستند.

 

 15فصل 

 

 زهرا ارام گفت:نمیدونستم شوهرت انقدر خوشگل و خوشتیپه!حاال فهمیدم چرا اونو قایم کردي.

 وي زبونت رو بگیر.نوشین لبخندي زد و گفت:تو رو خدا امروز جل

 وا!مگه من چی گفتم؟

 هیچی!ولی این اقاي خوشگل و خوشتیپ اگه از مسئله اي ناراحت بشه دیگه کسی جلودارش نیست.

 زهرا ابروهایش را به حالت تعجب باال برد و دیگر حرفی نزد.

 ي؟وقتی جلوي بیمارستان از ماشین پیاد شدند هورش با تعجب پرسید:چرا منو اینجا اورد

 نوشین لبخند زنان گفت:یادت باشه قول دادي!

 هورش با چهره اي گرفته بدنبال آنها راه افتاد اما هنوز وارد نشده بودند که نوشین گفت:صبر کنید.

 هورش و زهرا با تعجب به او نگاه کردند و او گفت:یه لحظه صبر کنید تا من برگردم.

ند دقیقه با یک دسته گل مریم برگشت.نگاه حریان هورش بر گلها سپس با عجله بسوي گل فروشی رفت .بعد از چ

 ثابت شده بود.زهرا گفت:چه آدم با احساسی هستی!

 نوشین گلها را بسوي هورش گرفت و گفت:بگیر!
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 هورش با تعجب پرسید:چرا من؟

 نوشین بغضش را فرو برد و گفت:فقط امروز به حرفهاي من گوش کن.

ا با تردید چند لحظه به صورت رنگ پریده نوشین نگاه کرد.سپس هر سه بسوي هورش گلها را گرفت .زهر

 ساختمان بیمارستان براه افتادند.

الهه از اتاق بیرون آمد و اشکهایش را پاك کرد بسوي پنجره میرفت که از دور آنها را دید.با تعجب ایستاد و به 

آمد و گفت:سالم ببخشید امروز دیر اومدم معرفی  نزدیک شدن آنها چشم دوخت.زهرا جلوتر از دیگران بسوي او

 میکنم نوشین خواهر ناشرم و همسرشون آقاي ابراهیمی.

الهه چند لحظه بصورت نوشین نگاه کرد.نوشین لبخند زنان سالم کرد و دستش را بسوي او دراز کرد.الهه دست او را 

ه گلهایی که در دست داشت نگاه کرد و از فشرد و نگاه متعجبش را بسوي هورش دوخت.هورش با افکاري درهم ب

 نوشین پرسید:کی اینجاست؟

نوشین با چشمانی اشک آلود روبروي او ایستاد و گفت:همیشه دلم میخواست برایت کاري بکنم که بتونم ذره اي از 

وجود تو  محبتت رو براي خودم بخرم و گوشه اي هر چند کوچک از قلبت رو مال خودم بکنم یلداي تو اینجاست و به

 واقعا احتیاج داره.

 هورش ناباورانه به اشکهاي او نگاه کرد و او ادامه داد:تا هر وقت که الزم باشه صبر میکنم.

 سپس لبهاي لرزانش را به صورت او نزدیک کرد و بعد از بوسه اي اندوهناك گفت:خداحافظ.

 و بازویش را گرفت و پرسید:چرا بمن چیزي نگفتی؟برگشت و آرام آرام بسوي پله ها راه افتاد .زهرا بسوي او دوید 

 نوشین در میان گریه لبخندي زد و گفت:این جواب معمایی بود که خیلی دلم میخواست حلش کنم.

 اما...من...

 میدونم و خوشحالم که این اتفاق افتاد.

 حاال کجا میري؟

پیدا کنم.انسان وقتی توي قلب کسی جایی نداره همون جایی که قبال بودم من هیچوقت نتونستم توي قلب هورش راه 

 پس همون بهتر که تو زندگیشم جایی نداشته باشه.

 اما اون شوهر توئه!

 شوهري که قبال دلش رو به کس دیگه اي سپرده بود.

 اون تنها مردي نیست که عاشق بوده!

زندگیم بودم اما همیشه از بی تفاوتی  و منم تنها زنی نیستم که خودم رو از زندگی شوهرم بیرون میکشم.من عاشق

 هورش رنج میبردم.حاال فقط یه ارزو دارم و اونم اینه که منو از یاد نبره.

 با این کاري که تو کردي مطمئنم هیچوقت فراموشت نمیکنه.

 من اینکارو از داستان تو یعنی یلداي اون یاد گرفتم.

 ي موفقیت میکنم.زهرا با بغض صورت او را بوسید و گفت:برات ارزو

نوشین تشکر کرد و رفت.زهرا برگشت و دید هورش هنوز مستاصل ایستاده و به گلها نگاه میکند.الهه از زهرا 

 پرسید:موضوع چیه؟

 زهرا گفت:منم گیج شدم.
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 هورش به الهه نگاه کرد و پرسید:یلداي من کجاست حالش چطوره؟

 ش نیست.الهه با بغض گفت:توي اتاقه ما امیدي به بهبود

سپس ماجراي بیماري او را براي هورش تعریف کرد.هورش با بغضی سنگین بسوي در اتاق میرفت که الهه 

 گفت:صبر کن سپهر اونجاست بذار برم اونو بیارم.

 زهرا پرسید:کی اونو آورده؟

 الهه آهی کشید و گفت:سینا امروز تو یه تصادف فوت کرد.

ا شادي در حال صحبت با سپهر بود که الهه گفت:خب سپهر جان حاال بیا با هم بعد برگشت و به اتاق رفت.الهام ب

 بریم یه کم بگردیم مامان باید استراحت کنه.

 الهام گفت:اما من حالم خوبه بذار اینجا بمونه.

 الهه سپهر را بغل کرد و گفت:یه نفر اومده میخواد تو رو ببینه.

 :مامان جونم دوباره نري پیش خدا همینجا بمون تا من برگردم.الهام با تعجب به او نگاه کرد سپهرگفت

 الهه از اتاق خارج شد و همراه زهرا و سپهر به حیاط بیمارستان رفت.

هورش بعد از یک نفس عمیق در را باز کرد و وارد اتاق شد.الهام سرش را بلند کرد و او را دید.با ناباوري پلکهایش 

انش را باز کرد.اشک بی اختیار بر گونه هایش جاري شد.هورش ارام آرام بسوي او را روي هم فشرد و دوباره چشم

 رفت و گلها را روي پاهایش گذاشت و با صدایی مرتعش گفت:سالم یلداي من.

الهام با لبهایی لرزان و چشمهایی گریان گلها را لمس کرد و دوباره به او نگاه کرد.فکر میکرد خواب میبیند.قدرت 

 اشت فقط آهسته نجوا کرد:هورش!حرف زدن ند

 هورش به او نزدیک شد و گفت:یلدا!

 الهام پرسید:خوابم یا بیدار؟

 هورش اشک هاي او را پاك کرد و گفت:

 تو بیداري یلداي من و لطف خدا دوباره ما رو به هم رسوند. -

د و در حالی که به سوي اشپزخانه می الهه با حیرت صورت خانم ابرهیمی را بوسید و با آقاي ابراهیمی احوالپرسی کر

 رفت به احسان اشاره کرد دنبالش برود. احسان هم بلند شد و دنبال او رفت . الهه با هیجان پرسید:

 چطور راضی شدن؟ -

 احسان بینی او را کشید و گفت:

 آخه عاشق چشم و ابروت شدن. -

 اِ... احسان سربه سرم نذار، راستشو بگو! -

ه زایمان کرده و اونا از ذوق این مسئله به هومن هم جواب مثبت دادن! این بچه باید براي تو و دیشب هانی -

 هومن خیلی خوش قدم باشه، یادم باشه بگم اسمشو بذارن خوش قدم!

 در مورد هورش بهشون چیزي نگو فعال نفهمن بهتره! -

 یکی دیگه قبل از ما خیالشون رو راحت کردخ! -

 کی؟ -

 ورش زنگ زده و گفته که براي یه مدت می رن مسافرت.همسر ه -
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 چه آدم باهوشیه! -

 و باگذشت! -

 مادر با خوشحالی وارد اشپزخانه شد و گفت:

 عروس خانم نمی خواي پایی بیاري؟ -

 الهه لبخندزنان گفت:

 االن میارم. -

 ها نگاه کرد و گفت:اما ناگهان اشک در چشمان مادر و دختر حلقه زد. احسان با تعجب به ان

 چی شده؟ -

 الهه برگشت و مشغول ریختن چاي شد و مادر با بغض گفت:

 جاي الهام خالیه! -

 خانم ابراهیمی پرسید:

 الهام جان چطوره ؟ هنوز ازدواج نکرده؟ -

 مادر آهی کشید و گفت:

 نه! -

 باور کنید وقتی از هانیه شنیدم خیلی ناراحت شدم. -

 فت:آقاي سعادت گ

 با سرنوشت نمیشه جنگید، هر کس یه سرنوشتی داره. -

 آقاي ابراهیمی گفت:

 خدا عاقبت به خیري بده! -

 همگی گفتند:

 انشاا..... -

الهام نگاهش را به اسمان دوخت . ان شب ستاره ها درخشش زیبایی داشتند. دنیا برایش رنگ تازه اي داشت و 

ز چند سال دوباره هورش عزیزش را می دید و خدا سپهرش را هم به او شادي در دلش خانه کرده بود. بعد ا

بخشیده بود. حس می کرد جانی دوباره در کالبدش دمیده شده، دلش می خواست بدود مثل زمان کودکی کنار دریا، 

واي میان جنگل درختان و همراه باد بدود. نسیم خنکی صورتش را نوازش داد. چشمانش را بست و با نفسی عمیق ه

تازه را وارد ریه هایش کرد. عجیب بود! از صبح که هورش آمده بود تا به حال یک بار هم سرش درد نگرفته بود. ایا 

 معجزه عشق همین بود؟

 هورش ضربه اي به در زد و وارد اتاق شد. الهام با اشتیاق به صورت مهربان او چشم دوخت و پرسید:

 کجا بودي؟ -

 ت نشست و گفت:هورش روي صندلی کنار تخ

 نماز خونه بودم. -

 قبول باشه. -

 ممنونم... تو چطوري؟ خوبی؟ -
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 عالی! -

 خوشحالم! -

 الهام آهی کشید و گفت:

 دلم می خواد برام شعر بخونی مثل اون روزها! -

 هورش چند لحظه به صورت مهتابی او نگاه کرد و سپس خواند:

 در خیال تو می گریمشادم که در شرار تو می سوزم شادم که 

 شادم که بعد وصل تو باز اینسان در عشق بی زوال تو می گریم.

 پنداشتی که چون ز تو بگسستم دیگر مرا خیال تو در سر نیست

 اما چه گویمت که جز این آتش برجان من شراره دیگر نیست

 

 ن کشیده او را لمس کرد و گفت:کم کم بغض بر گلویش سنگینی می کرد و وادار به سکوتش کرد. الهام انشگتا

 در شب کوچک من، افسوس باد با برگ درختان میعادي دارد

 در شب کوچک من دلهره ویرانیست گوش کن ورزش ظلمت را می شنوي؟

 من غریبانه به این خوشبختی می نگرم من به نومیدي خود معتادم

 گوش کن ورزش ظلمت را می شنوي؟

 را در میان دست هاي گرمش گرفت و گفت: هورش دست هاي سرد و ظریف او

اي سراپایت سبز دست هایت را چون خاطره اي سوازان، در دستان عاشق من بگذار و لبانت را چون حسی گرم از 

 هستی به نوازش هاي لبهاي عاشق من بسپار و هر دو با هم، هم صدا شدند و ادامه دادند:

 خود خواهد بردباد ما را با خود خواهد برد باد ما را با 

 صداي هر دو به گریه و اشک مبدل شد. الهام میان گریه گفت:

 هورش! -

 جانم! -

 تو فکر می کنی چی می شه؟ -

 هر چی خدا بخواد. -

 یه چیزي بپرسم راستش رو میگی؟ -

 بپرس عزیزم! -

 چی شد به اینجا اومدي؟ -

 به وسیله یه دوست! -

 همسر کجاست؟ -

 رفته! -

 ام بدون کنجکاوي فقط گفت:اله

 متاسفم. -

 هورش اشک هایش را پاك کرد و گفت:
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 حاال نوبت توئه که به سوال من جواب بدي! -

 چه سوالی؟ -

 چرا اون شب که اومدم خواستگاري منکر عشقت شدي؟ -

 مجبور بودم، قول داده بودم. -

 به کی؟ -

 به مادرتو -

 چه قولی؟ -

بود که نگار مریضه و از من قول گرفت در مورد این موضوع به کسی چیزي نگم و  مادرت به من گفته -

 خودمو بکشم کنار تا مانع ازدواج شما نباشم!

 تو هم راحت قبول کردي! -

 اون منو به جون تو قسم داد! -

 اما نگار هیچ وقت مریض نبود و حاالم با شوهر دومش تو کانادا داره زندگی می کنه. -

 اهی کشید و گفت:الهام 

به هر حال تقدیر براي من اینطور رقم خورده بود اما خوشحالم که حداقل روزهاي اخر عمر، عزیزامو در  -

 کنارم می بینم.

 دیگه از این حرفا نزن من براي اینده مون نقشه هاي زیادي دارم. -

 آینده مون؟! -

 آینده من و تو و سپهر. -

 لبخندي زد و گفت:

 کنون چیزي می گذرد ماه سرخست و مشوشدر شب ا

 و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است ابرها همچون انبوه عذاداران

 لحظه باریدن را گوشش منتظرند.

 فصل شانزدهم

 

کنار ساحل روي ماسه هاي خیس می دوید و موهاي زیبایش را به دست وزش باد سپرده بود. سپهر چند گام به 

دریا می رفت اما با دیدن موج ها به سوي ساحل برمی گشت و جیغ می کشید. هورش در حالی که می دوید  داخل

 گفت:

 بسه دیگه اینقدر خودت را خسته نکن. -

 الهام ایستاد و در حال نفس نفس زدن پرسید:

 چیه؟ می ترسی توي مسابقه ببازي؟ -

 هورش دستش را دور شانه او حلقه کرد و گفت:

 ن خیلی وقته که باختم..... آدم وقتی ولش رو ببازه دیگه تمومه.م -

 الهام سرش را به سینه او چسباند و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تقدیربازیچه 

2 1 3  

 

 اتفاقاً اون موقع اول کاره، اول عاشقی و دلدادگی! -

 هورش دستش را میان موهاي مواج او برد وگفت:

 پس همین اول کاري اینقدر خودت را خسته نکن. -

 ست و زانوهایش را جمع کرد و گفت:الهام روي زمین نش

 یه احساس عجیبی دارم! -

 چه احساسی؟ -

 زندگی! -

 آخه تو خود زندگی هستی عروسک! -

سپهر دوان دوان به سوي انها امد و خودش را به پاهاي هورش چسباند. هورش دستهاي او را گرفت و شروع به 

وجو آورده بود. گویا تمام غمها و دردها از دنیاي پاك ان چرخیدن کرد. صداي خنده هاي شادشان دریا را هم به 

 رخت بربسته بود.

 الهام از دور سرایدار ویال را دید که دست تکان می دهد. به هورش گفت:

 فکر کنم آقا حبیب کارت داره! -

 هورش سپهر رو زمین گذاشت و به سویی که الهام اشاره می کرد نگاه کرد و گفت:

 چی کار داره؟بریم ببینیم  -

 الهام بلند شد و هر سه با هم به سوي ویال دویدند.

 هورش گوشی تلفن را برداشت:

 الو. -

 سالم داداش. -

 سالم آقا هومن، حالت چطوره؟ -

 ه=عالی! -

 خب خدا رو شکر، بگو ببینم حسابی افتادي تو خرج یا نه؟ -

 چه جورم!.... شما کی برمی گردید؟ -

 دا!احتماال فر -

 چند لحظه سکوت برقرار شد . هورش به الهام که در حال عوض کردن لباسهاي سپهر بود نگاه کرد و آهسته پرسید:

 چه خبر؟ -

 امروز دادگاه اخر بود. -

 نتیجه؟ -

 نوشین باالخره راضی شد. -

 ناراحت بود؟ -

 د ممکنه نیاد.خیلی! ولی خودش اینطور خواست....مادر براي عروسی دعوتش کرد هرچن -
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هورش سکوت کرد در حالی که به دو سال زندگی مشترکش با نوشین می اندیشید، یک زندگی مشترك بدون حتی 

یک خاطره مشترك! حاال او رفته بود اا خاطره گذشتش را براي همیشه باقی گذاشته ب.د. صداي هومن او را به 

 خودش اورد:

 خب داداش کاري نداري؟ -

 تاریخ عروسی چی شد؟چرا صبر کن،  -

 الهه روي حرفش مونده و می گه بعد از عمل االهام خانم. -

 با دکتر چی؟ صحبت کردي؟ -

 آره. گفت مریضتون فعال باید روحیه خوبی داشته باشه تا عمل جواب بده. -

 هورش با لبخند به الهام نگاه کرد و گفت:

 ،به همه سالم برسون.انشاا... که جواب میده... خب وقتت رو نمی گیرم -

 سالمت باشین، خداحافظ. -

 خداحافظ -

هورش گوشی را گذاش و خواست براي بستن در برود که متوجه شد الهام سرش را با نوك انگشتان می فشارد. با 

 نگرانی برگشت و کنار او نشست و گفت:

 چی شده؟ -

 چیز مهمی نیست! یه لحظه سرم گیج رفت. -

 ندو.بهت گفتم زیاد  -

 خب باید یه جوري هیجاناتم رو بیرون بریزم و گرنه از خوشحالی زیاد می ترکم. -

 سپهر گفت:

 تو که چاق نیستی بترکی مامان جونم. -

 هر دو زدند زیر خنده.

 الهام نگاهی به صورت زیباي سپهر که روي صندلی عقب ماشین خوابیده بود انداخت و گفت:

 رو جا آورده.این مسافرت حسابی حالش  -

 هورش در حال روشن کردن پخش ماشین گفت:

 بچه باهوش و مهربونیه درست مثل مادرش. -

الهام لبخندي زد و به جاده سبز پیش رویش خیره شد. هورش نظري به صورت او که نسبت به یک ماه پیش رنگ و 

 رویی گرفته انداخت و گفت:

 هنوزم فکر می کنم خواب می بینم. -

 ین خواب و رویا نیست، بیداري، من و تو کنار هم با یه دنیا عشق و محبت.اما ا -

 هورش اهی کشید و گفت:

 چه سالهایی رو گذروندیم! -

 سال هایی که فقط خاطره هاشون می مونه. -

 و سال هایی که انتظار ما رو می کشند تا روي خوش دنیا رو نشونمون بده. -
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 کوتاهه. روي خوش دنبا همین لحظه هاي -

 منظورت چیه؟ -

 منظورم رو خوب می فهمی! نباید از حقیقت فرار کرد! -

ولی من مطمئنم که این دفعه عمل با موفقیت انجام می شه و تو براي همیشه خوب می شی، حاال که عشق تو  -

 وجودت خونه کرده بیماري مطمئناً فرار می کنه.

 الهام لبخند تلخی برلب آورد و گفت:

هر حال اگه مرگم به سراغم بیاد شکایتی ندارم چون همین مدت برام کافی بود تا طعم شیرین  به -

 خوشبختی رو بچشم.

 هورش ماشین رو کنار جاده گه داشت و به صورت او خیره شد و با لحنی غم انگیز گفت:

بخشمت چون فکر می گوش کن الهام! یه بار دیگه از این حرفا بزنی واقعا ناراحت میشم. هیچ وقت نمی  -

 کنم تنها گذاشتن من برات مهم نیست.

 الهام با بغض سرش را پایین انداخت و گفت:

 خودت می دونی تنها چیزي که بذتم مهمه وجود تو و سپهره. -

 هورش عاشقانه او را د راغوش کشید و گفت:

 پس قول بده دیگه از این حرفا نزنی. -

 انی عاشق به نگاه سبز او خیره شد و گفت:الهام سرش را بلند کرد و با چشم

 نگاه تو به من زندگی می ده. -

هورش با چشمانی اشک بار همراه تخت الهام گام برمی داشت و دستش را رها نمی کرد. الهام بغضش را فرو خورد و 

 گفت:

 تو رو خدا آروم باش هورش. -

 من؟ من آرومم فقط قول بده نترسی. -

 م.اما من نمی ترس -

 به سپهر فکر کن. می دونی که چقدر بهت احتیاج داره. -

پرستار سعی کرد هورش را از تخت جدا کند اما او باز هم دست الهام را گرفت و خم شد و پس از یک بوسه تبدار از 

 گونه اش آهسته نجوا کرد:

 به خاطر من زنده بمون. -

دورتر شد تا زمانی که درهاي اتاق عمل بسته شد. پرستار اشک الهام به نگاه خیس او خیره شد و لحظه لحظه از او 

 هاي او را پاك کرد و سعی کرد ارامش کند.

یک ساعت از زمان عمل می گذشت و در این مدت هورش یک لحظه ارام و قرار نداشت. مرتب طول و عرض سالن 

ق عمل نگاه می کردند. احسان مانع امدن پدر را طی می کرد و زیر لب دعا می خواند. هومن و الهه با نگرانی به در اتا

و مادرش شده بود زیرا می دانست انها طاقت دیدن این لحظه ها را ندارن. هرچند خودش مرتب با بیقراري به 

 ساعتش نگاه می کرد و تپش قلب بی تابش را به وضوح می شنید.

 هورش نفس سنگینش را از سینه بیرون داد و با خشم گفت:
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 تموم نمی شه؟پس چرا  -

 می خواست وارد اتاق عمل شود که احسان مانعش شد و با مالیمت گفت:

 صبر کن هورش جان االن تموم می شه. -

لحظه ها به کندي می گذشتند و دلها ذره ذره آب می شد اما همچنان درها بسته بودند و خبري نبود. یک ساعت 

و یک بار هم هانیه زنگ زده بودند و هر بار جز التماس دعا جانفرساي دیگر گذشت. یک بار پدر، یک بار مادر، 

 جواب دیگري نگرفته بودند. در اي میان تماس نوشین با هورش غیر منتظره بود.

 الو -

 ...سالم آقاي ابراهیمی. -

 سالم، شما؟ -

 من نوشینم، زنگ زدم ببینم حال الهام خانم چطوره؟ -

 ور کرد و گفت:هورش با حیرت ، افکارش را جمع و ج

 هنوز توي اتاق عمله. -

 امیدوارم عمل موفقیت آمیزي داشته باشه، خواهش می کنم منو بی خبر نذارین. -

 خانم.... نوشین! -

 بله! -

 به خاطر همه چیز متشکرم. -

 صداي بغض الود او در گوشی پیچید:

 براتون دعا می کنم. -

ه بیرون دوخت اوایل پاییز بود و پرنده ها دسته دسته مهاجرت می گوشی را داخل جیبش گذاشت و نگاهش را ب

کردند. با دیدن هجرت پرنده ها حس کرد نفسش سنگین شده و قلبش به سختی می تپد. دو دستش را روي درگاه 

پنجره حایل کرد و با چشمانی اشک بار به اسمان خیره شد و از ته دل دعا کرد. دعا کرد به خدا، عشقش، یلداي 

زیزش را به او برگرداند. دعا کرد که خدا نظر لطفش را شامل حال او بکند . در حال راز و نیاز با معبود بود که ع

 سنگینی دستی را حس کرد. برگشت و احسان را با صورتی خیس دید. با نفس هاي منقطع پرسید:

 چی شد؟ -

 احسان در حالی که صدایش دورگه شده بود گفت:

 ز بود اما.....عمل موفقیت امی -

 بازوهاي او را گرفت و به شدت تکان داد و پرسید:

 اما چی؟ -

احسان صورتش را با دست پوشاند واز او دور شد. هورش در حالی که به سوي اتاق عمل می رفت سایه هایی را در 

داخل اتاق پا  حال رفت و امد می دید. چشمانش سرخ و رگ هاي گردنش برآمده شده بودند. درها را گشود و به

گذاشت. پرستارها در حال جمع کردن وسایل جراحی بودند. با دیدن او دست از کار کشیدند و با تعجب به او چشم 

دوختند. هورش با پاهاي سست و لرزان کنار تخت او ایستاد. به چهره بی رنگش خیره شد. مژه هاي برگشته او 
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شده بود. دستش را اهسته زیر سر او برد و کمی بلندش کرد. برهم افتاده بودند و لبهاي زیبایش به هم دوخته 

 سرش را روي او خم کرد و با گریه گفت:

تو به من قول داده بودي! عاشق که بدقول نمی شه! تو که می خواستی بري چرا بی خود قول دادي؟ حاال من  -

 ندارم پس حداقل منم با خودت ببر.بدون تو چکار کنم؟ دیگه شب هاي یلدا رو دوست ندارم. دیگه دنیا رو دوست 

 یکی از پرستار ها با چشمانی نمناك برگشت تا دستگاه کنترل قلب را خاموش کند که ناگهام با شعف فریاد زد:

 اون زنده اس، قلبش داره کار می کنه، خداي من ایم معجزه اس. -

ه چشم هومن و الهه زیباتر ساخته بود. صداي موسیقی و دود و اسپند و رقص و پایکوبی جوانان جشن عروسی را ب

 خانم ابراهیمی در حالی که بچه هانیه را در اغوش داشت به ه ومن گفت:

 خجالت بکش پسر، پاشو برو طبقه پایین. -

 هومن با شیطنت گفت:

 نمی خوام! -

 آخه زشته، از وقت اومدي چسبیدي به عروس. -

 بوندم و نبردم بیرون.خدا رو شکر کنید که عروس رو به خودم نچس -

 الهه پرسید:

 منظورت چیه؟ -

 منظورم خواهر و شوهر خواهر جنابعالین که رفتن بیرون براي خودشون جشن دو نفره گرفتن. -

 آان منظورت داداش و زن داداشته! -

ند بار خدا را شکر در همین هنگام الهام و هورش با یک دسته گل زیبا وارد شدند . الهه با دیدن انها در کنار هم چ

 کرد. خانم ابرهیمی گفت:

 برو براي بچه هام اسپند دود کن. -

هانیه لبخندي زد و چشمی گفت و رفت. هومن بلند شد و دست برادرش را فشرد و به او خوشامد گفت. الهام گل را 

 به الهه داد و صورتش را بوسید و تبریک گفت. الهه اهسته پرسید:

 خوش گذشت؟ -

 از زیر چشم به هورش که عاشقانه نگاهش می کرد نظري انداخت و گفت:الهام 

 چه جورم! -

 ماشا... هورش که حسابی سرحال شده! -

 اُه... حاال چشمش نکنی! -

 نترس چشمم شور نیست. -

 چه خبر؟ همه اومدن؟ -

 بله، اون دسته گل بزرگ که اون گوشه است نوشین فرستاده. -

 لی که او گفته بود نگاه کرد. هومن گفت:الهام برگشت و به گ

 آهان همونجا مناسبه بریم اونجا چند تا عکس یادگاري بندازیم. -
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همگی به ان سوي سالن رفتند. هورش و الهام کنار گل ایستادند تا هومن از انها عکس بگیرد. هورش دست او را در 

 دست گرفت و اهسته نجوا کرد:

 ن.همیشه با من بمون یلداي م -

یلدا در نگاه سبز او خیره شد و لبخندي زد. لبخندي به وسعت دریاي بی کران و اسمان بلند و به رنگ ناب ابی پاك 

 یک عشق بی مثال.

 

 پایان
 

 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


