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مثل همیشه وقتی از دانشگاه بیرون می امدیم یک راست بطرف کافی شاپی که نزدیک دانشگاه بود می رفتیم و با 

  خوردن یک قهوه و

گفتمان کوتاه، انرژی دوباره می گرفتیم و به طرف خونه می آمدیم.این کار تقریبا برای من و ماهرخ یک عادت شده 

  بود چون با خوردن اون

تنمان بیرون می برد و با یک انرژی تازه می کردیم خستگی چند ساعت سر کالمی نشستن را از  قهوه احساس می

 توانستیم راه دانشگاه تا خانه را که نسبتا دراز و طوالنی بود را پشت سر بگذاریم.

ختر خیلی خوبی خونه ماهرخ چند تا محله از ما باالتر بود،و او همیشه مرا با ماشینش تا نزدیک خانه می رساند او د

بود که با نظر اول با هم دوست شدیم اون هم دوستانی صمیمی. ماهرخ از خانواده اصیل و ثروتمندی بود که تنها 

وارث میلیاردها تومان ثروت پدرش بود اما پدری که ساالر تمام ایل و طایفه اش بود و مادری داشت بسیار دلسوز و 

  بلکه یک دوست خوب هم محسوب می شد. باوقار که برای ماهرخ نه تنها مادر بود

یک روز که ماهرخ مرا به نزدیکی خانه می برد در خیابان حمید را دیدم که داشت به خانه می رفت از ماهرخ خواستم 

  توقف کند و بعد صدا زدم:

 سالم حمید داداش، بفرما ماهرخ جون تو رو هم می رسونه.-

  دستپاچه شد و گفت: حمید نگاهی به ما کرد و با دیدن ماهرخ

  ممنون مزاحم نمی شم راهی نیست خودم می رم.-

  ماهرخ گفت:

  بفرمایید مقصد یکی ست. -

  خیلی ممنون. -

و سوار شد.بعد از اینکه به خانه رسیدیم حمید به اصرار از ماهرخ خواست تا به منزل ما بیاید تا بتواند به این نحو 

  خ هم انگار از خدا خواسته بود قبول کرد.و ماهرزحمتش را جبران کند 

  وقتی وارد شدیم مامان و بابا هر دو در خانه بودن و بوی چای تازه دم فضای خانه را پر کرده بود و حمید صدا زد:

  مامان، مامان، کجایی مهمون دارید -

 مامان با روئی گشاده نزد حمید آمد و گفت:

  قدم مهمونتون روی چشم بفرمایید.-

  من که هنوز بیرون از خانه مشغول در آوردن کفش هایم بودم ماهرخ همراه حمید وارد خانه شد.

مامان با دیدن ماهرخ شوکه شد و تصور کرد که ماهرخ دوست حمید است اما بعد از اینکه منهم وارد شدم خیالش 

گفتن او را بوسید و خوش آمدی گفت راحت شد. ماهرخ سالم کرد و جلوی مادر رفت و مادر هم بعد از جواب سالم 

  و او را تا پذیرائی همراهی کرد.

  حمید که انگار با روزهای گذشته فرق زیادی کرده بود نظر بابا را به خود جلب کرد .

  سالم حمید آقا . چی شده امروز خیلی سر حالی ؟-

  حمید من و منی کرد و گفت:
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  خوب پاس کردم و اآلن هم خوشحالم. بله .بابا واحد های دانشگاه رو خیلی _

  کنید پیدا دست هم عالیه تحصیالت به بهاره و تو انشااهلل بابا، نکنه درد دستت _

مامان که انگار از وجود ماهرخ خوشحال بود با سینی چای و کیک خونگی که نظیرش تو دنیا نبود وارد پذیرائی شد و 

  گفت:

  ی؟ن دوست خوبی رو چرا زودتر به خونه نیاوردخوب بهاره جون، مامان یک همچی -

  هنوز جوابی نداده بودم که ماهرخ با شیرین زبونی گفت:

  خاله جون بهاره هیچ وقت منو دعوت نمی کرد این بار هم حمید آقا لطف کردن.-

  و گفت:مامان خنده ای ملیح زد 

  بهاره زیاد دوستاش رو به خونه دعوت نمی کنه. -

  ا مگه چی می شه؟چر-

  رو به ماهرخ کردم و گفتم:

  بسه خانم .بلبل زبونی دیگه کافیه مامان منو مظلوم گیر آوردی ول نمی کنی.-

  صدای خنده ما بلند شد طوری که بابا و حمید هم به جمع ما شدند . و ماهرخ از جا بلند شد و به پدر سالم کرد.

  رضایت زد و گفت:پدر هم با دیدن ماهرخ لبخندی از سر 

  خوش اومدی دخترم، صفا آوردی -

  من که ناز پرورده بابا بودم، لب و لوچه ام آویزان شد و به بابا گفتم:

  بله دیگه، نو که اومد به بازار کهنه می شه دل ازار. -

  بابا نزدیک من شد و مرا مثل همیشه در آغوشی گرفت و بوسه ای از گونه هایم چید و گفت:

  بابا قربون این ناز دونه بره، اگه هزار تا ناز تر هم اینجا بیان تو برای من یک چیز دیگه ای.-

شد و خنده نمکینی بر لبانم نشست و ماهرخ که شاهد این صحنه ها با شنیدن این جمالت قلب و روحم نوازش داده

 بود آرام در جای خود نشست.

رخ بعد از خوردن جای با اجازه از بقیه بلند شد و خداحافظی کرد من و حمید مامان چای و کیک را تعارف کرد و ماه

  تا دم ماشین او را بدرقه کردیم و ماهرخ در یک چشم به هم زدن از ما دور شد.

  وقتی وارد خانه شدیم بابا و مامان داشتند با هم پچ و پچ می کردن و با آمدن ما بابا گفت:

  دی که دوستت کمی ناراحت شد؟بهار. جون، بابا، متوجه ش-

  برای چی؟ مگه کسی چیزی گفت ؟-

  نکنه من از تو تعریف کردم....-

  نه بابا جون، قربونتون برم، شما چقدر احساساتی هستید. -

  نکنه پدر نداره؟ و من جلوش تو رو بغل کردم و اون ناراحت شد. -

  ودش ساالریهخیر بابا جون، ماهرخ یک پدر داره که واسه خ -

  خوب خدا رو شکر ترسیده م نکنه دلش رو شکسته باشم. -

  شب بود و من که تو اتاقم مشغول خواندن درسهام بودم حمید وارد شد و گفت:

  اجازه می دی ابجی بهاره کمی باهات حرف بزنم.-
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  کردی؟ ما از یادی شده چی داداش، تو بیا _

  رده بود من منی کرد و گفت:حمید انگار حرفی تو گلوش گیر ک

  .یارم می برات شد تموم که کارم ببرم نداری الزمش اگه بگیرم خواستم می قرض تو دیکشنری کتاب اون _

از جا بلند شدم و کتاب را از توی قفسه کتابخانه ام بیرون آوردم و بهش دادم و منتظر بودم تا از اتاق بیرون بره اما 

  بود و حواسش جای دیگه بود گفتم: مثل مات زده ها ایستاده

  اگه چیز دیگه ای الزم نداری برو چون درس دارم-

ولی بازهم جواب و عکس العملی نیامد و من هم فقط نگاهش کردم اما حمید لحظات زیادی را جسمأ در اتاق من بود 

  اما روحش به کدامین کلبه پر کشیده بود خدا می داند و بس.

  م:با صدای بلند گفت

  کاری نداری برو بذار درسم رو بخونم.-

  بیچاره حمید انگار از یک خواب عمیق بیدار شده باشد از جا پرید و گفت

  کتاب می خواستم -

  تو دستته ، حمید تو حالت خوبه ؟-

 هان . چی . حالم ....-

  و با منگی عجیبی از اتاقم خارج شد.

ما را برای صرف شام صدا زد، و چقدر هم به موقع داشتم از گرسنگی ضعف می  نگرانش شدم، بعد از دقایقی مادر

  کردم. وقتی سر میز رسیدم حمید هنوز نیامده بود فرمت را غنیمت شمردم و گفتم:

  مامان، حمید انگار براش مشکلی پیش اومده. -

  ال بود.وای خدا مرگم بده، چه مشکلی؟ اون که بعدازظهر خیلی هم سرحال و خوشح -

  نمی دونم چرا اینقدر حواسش پرته همش تو عالم دیگه ای سیر می کنه.-

 یعنی چی؟ آقا رضا، تورو خدا برو ببین حمید چشه؟ -

  چشم خانم، شما هم فقط بلدی منو بفرستی. -

  بعد از رفتن بابا مامان شام را روی میز گذاشت غذای مورد عالقه ام، ماکارونی....

  دراز کردم تا بشقابم را پر کنم اما مامان ضربه ای به پشت دستم زد و گفت:دستم را 

  هزار بار گفتم، صبر کن بقیه هم بیان. -

آخه مامان شما می دونی من در برابر ماکارونی نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم .سست می شم، وا می رم، له له می  -

  زنم، اب دهنم

  ر بخورم.آویزون شد تورو خدا بذا

در همین موقع بابا همراه حمید سر میز رسید و من بدون معطلی بشقابم را پر از ماکارونی کردم و شیشه سس قرمز 

 فلفلی را روی آن خالی کردم.

  مامان گفت:

  دختر . چه خبرته مگه از قحطی فرار کردی ؟ به فکر هیکلت باش . چاق میشی-

  ن ماکارونی نگذرممن حاضرم صد کیلو بشم اما از ای-
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خنده روی لبان پدر، حاکی از شادی بود و حمید هم سر میز شام حاضر بود اما برعکس من هیچ اشتیاقی برای 

  خوردن نداشت.

  مامان گفت:

  حمید م، مادر به قربونت بره، چرا نمی خوری، اگه میل نداری برات نیمرو درست کنم -

  ین و می خورم.نه مامان جون دستت درد نکنه هم -

  با خوردن حمید مامان هم خیالش راحت شد و او هم شروع کردبه خوردن.

  بعد از صرف شام می خواستم به اتاقم برم که مامان گفت:

  کجا، کجا، تشریف داشته باشید، این ظرفها دستان شما رو می بوسن -

  سرم رو کج کردم و گفتم:

  شه... مامان، امتحان مهمی دارم. نمی -

  نه باید ظرفها رو بشوری و بری-

  چشمم به حمید افتاد بلند گفتم:

  ببخشید مامان جون پس حمید آقا این جا چه کاره اند . سهم ایشون هم میشه یک شب ظرف بشورن-

  حمید نگاهی به من کرد و با مهربونی خاصی گفت:

  باشه ابجی، شما برو من به جات ظرفها رو می شورم-

  خیلی خوشحال شدم و صورت حمید رو بوسیدم و گفتم:

  حاال شدی یک داداش خوب، من رفتم. -

  مامان که حسابی کفری شده بود رو به بابا کرد و گفت:

  .، کم شما دختره رو تحویل می گرفتی این یکی هم اضافه شدخدا شانس بده-

  بابا خندید و با آرامش همیشگی گفت:

 دختر برم که مهرهمار دار؟ همه رو جذب خودش می کنه. قربون این-

اون شب به خوبی گذشت و صبح که از خواب بیدار شدم مامان و بابا رفته بودن و من به سراغ میز صبحانه رفتم اما 

  وقتی دیدم دوتا استکان روی میز مونده فهمیدم حمید هم هنوز تو رختخواب شه، به سراغش رفتم و گفتم:

  آقا شما امروز کالس نداری ؟ حمید -

  غلتی زد و گفت:

  نه امروز کالسی ندارم می خوام بخوابم. -

  در همین موقع بود که صدای زنگ تلفن نظرم را به خود جلب کرد

  به طرف گوشی رفتم که تو اتاق حمید بود و بعد از لحظه ای گفتم:

  سالم ماهرخ جون توئی ؟ -

 جن زده ها از جا پرید و گفت: در همین موقع حمید مثل

  کو... کجا ست؟ -

  ببخشید ماهرخ جان چند لحظه گوشی رو نگه دار و به حمید گفتم-

  چته ؟ مگه دیوونه شدی تو از دیروز تا حاال چی به سرت اومده .ضربه .مربه ای به سرت نخورده ؟-
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  حمید که تازه متوجه اعمال و رفتارش شده بود آهسته گفت

  ببخشید داشتم خواب میدیدم-

  خوب ماهرخ جان داشتی می گفتی-

  باشه ساعت ده میام سر کوچه چکار داری ؟-

  وا . تو خوابی یا داری به حرفای ما گوش می کنی ؟-

  هر دوش .حاال بگو کجا می خوای بری ؟-

 ساعت ده ماهرخ می یاد دنبال با هم بریم کتاب خونه درس بخونیم .-

  کتاب خونه هم جای درس خوندنه . خونه به این خوبی و ساکتی .چرا نمی یاد این جا تا با هم درس بخوانید؟وا . -

  آخه تو کتاب خونه مزاحمی مثل تو وجود نداره .و ما به راحتی می تونیم درس بخونیم-

در همین موقع حمید در زد و  به سرعت به آشپزخانه رفتم و بعد از صرف صبحانه به اتاقم رفتم .تا آماده بشم . که

  گفتم :

  باز دیگه چیه ؟ اجازه می دی لباسهامو عوض کنم ؟-

  من که کاری ندارم . ولی بهاره .تو به ماهرخ پیشنهاد بده . شاید قبول کرد که این جا درس بخوانید-

  ول کن حمید تو چرا این قدر به ماهرخ گیر دادی ؟-

 مدهای بابا به شما خوبی هم نیو-

 

اون روز بعد از اینکه به کتاب خونه رفتیم و مشغول خواندن درس شدیم ساعتی گذشت که ماهرخ پیشنهاد داد چند 

  دقیقه بریم بیرون هوائی تازه کنیم و برگردیم و من هم قبول کردم.

ر سر درسی خواندن من و ماهرخ شاگردان ممتاز کالمی بودیم و همیشه با هم رقابت داشتیم و هرگز هیچ مانعی را ب

 مان نمی پذیرفتیم.

 چند روز از این ماجرا گذشت و یک روز که از دانشگاه بر می گشتیم .

  ماهرخ گفت

یک استاد خصوصی قراره امروز به خونه ما بیاد و به من درس بده . میدونم تو هم مثل من تو درس ریاضی کمی -

  ضعیف هستی اگه دوست داشتی تو هم بیا

  ما می یام ..ممنون که بهم گفتیباشه حت-

  وقتی به خانه رسیدم حمید برخالف گذشته در خانه بود با دیدنش حسابی تعجب کردم و گفتم

  عجبه شما این وقت روز در منزل تشریف دارید-

  اره تنهایی ؟-

  وا می خواستی با کی باشم ؟-

 دوستت ماهرخ باهات نیومد ؟-

  د شک کردم که چرا این قدر پی گیره ماهرخ و پرسیدمبا سوال عجیبی که حمید کر

  داداش راست بگو تو چی از جون ماهرخ می خوای ؟-

  هیچی ....!!! دیدم دوست خوبیه گفتم شاید دوباره با خودت اوردیش-
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  ببین حمید دیگه دارم بهت شک می کنم . نکنه گلوت پیش ماهرخ گیر کرده ؟-

 هفته است نمی تونم بهت بگم ....آخ گفتی ؟ حرفی رو که یک -

  خشم تمام وجودم را فرا گرفت و با تندی گفتم

 بهتره تا به جاهای باریک نرسیده فکرش رو از سرت بیرون کنی ..-

  چی نکنه نامزد داره ؟-

 ..!!!نخیر . نامزد نداره اما از من به تو نصیحت بهتره بهش دل نبندی که رسیدن به ماهرخ یک آرزوی محاله .-

 برای چی ؟ دختر خوبی نیست ؟ به کس دیگه ای دل بسته ؟ یا قبال ازدواج کرده ؟؟؟؟؟؟؟-

  بسه حمید .ماهرخ از یک خونواده اصیله و هرگز تو نمی تونی همسر اون بشی-

  ای بابا . تو که منو نصفه جون کردی این که مشکلی نیست-

  تو متوجه حرف من نیستی-

  و مامان هر دو با در دست داشتن چند تا جعبه پیتزا وارد شدند که با دیدن ما گفتند در همین موقع بابا

  زود باشید میزو آماده کنید تا از دهن نیوفتاده-

  حمید که برخالف دیروز شاد و سرحال بود گفت

 .چشم مامان بفرمایید من کمکتون می کنم از این دخترا که نمیشه بیشتر از این انتظار داشت -
 

و من که از حرفهای حمید دلخور بودم با اخم سر میز نشستم . بابا دور میز گشت تا به من رسید صورتم را در میان 

  دستانش گرفت و گفت

  چی شده این عسل بابا چرا امروز این قدر تلخ شده-

  با این حرف بابا خندیدم گفتم

ا تلخ کنه من همیشه برای شما همون عسل شیرین جان بخشم قربونتون برم بابا هیچ چیزی نمی تونه منو برای شم-

  که به شما حیات دوباره می ده

  مامان که از این همه لوس بازی های من به تنگ اومده بود گفت

  خوب خوبه . دختر و پدر چه بهم نون قرض میدن-

  پیتزا بدم خوب خانم شما هم با پسر تون کباب بهم قرض بدید تا مجبور نشم این همه پول-

  با این مزاح بابا . همه زدیم زیر خنده و من که در ته دلم آشوبی موج می زد به ظاهر با بقیه همدل شدم

ان روز هم مثل گذشته های دور و نزدیک به خیر و خوبی گذشت و گرمی و محبت و عشق مانند روزی حالل همیشه 

  مهربان را بی سپاس نمی گذاشتیمشامل حال ما می شد و تک تک ما هم این رحمت خداوند 

چند روز بعد که از دانشگاه بر می گشتیم . توی راه حمید را دیدیم که انگار منتظر کسی بود . با دیدنش ماهرخ 

  ترمزی به ماشین زد گفت

  سالم حمید آقا . شما این جا چکار می کنید ؟-

 

  حمید که انگار ساعتها منتظر یک همچین لحظه ای بود گفت

  منتظر یک بنده خدا-

  من که متوجه منظورش شده بودم گفتم
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  ماهرخ بهتره بریم تا حمید هم به بنده خداش برسه-

  حمید که از حرف من ناراحت شده بود گفت :

  ای بابا همه خواهر دارن ما هم خواهر داریم-

  ماهرخ که از همه جا بی خبر بود خنده ای کرد و گفت :

  ا بریم . مزاحمتون نشیم . هنوز ترمز دستی را نخوابونده بود که حمید گفتبا اجازه م-

  ببخشید از بس این جا ایستادم زیر پام علف سبز شد اگه مزاحم نیستم من رو هم تا خونه می برید ؟-

  با کمال میل . بفرمایید سوار شید-

نیست سر راه به کافی شاپ هم بریم و چیزی  من که از خشم و عصبانیت داشتم می ترکیدم به ماهرخ گفتم بهتر

  بخوریم ؟

  حمید که انگار دنیا رو بهش داده بودن گفت

 قربون دهنت ابجی .تو تموم عمرت اگه یک حرف درست زده باشی همینه ...-

  صدای خنده ماهرخ بلند شد . و من که ناراحت تر شده بودم گفتم :

  رادرم رو سر کار بذاری ؟ببخشید انگار شما هم بدتون نمیاد ب-

  خنده ماهرخ به بغضی تبدیل شد و سکوت کرد . حمید هم از برخورد من خشمی را در وجودش سرکوب کرد

  راستش خودم هم از این حرفم شرمنده شدم برای جبرانش گفتم

ه تون رو مهمون ماهرخ جون سر اون خیابان روبرو یک کافی شاپ خیلی خوبی هست که اگه نگه داری می تونم هم-

 کنم . کافیه گالسه کاپو چینو ..نسکافه و ....

  نه ممنون من دیرم شده و باید برم-

تو لرزش صداش می شد فهمید که چقدر از دستم دلگیر شده . ما رو سر کوچه پیاده کرد و خداحافظی کرد حتی 

 اجازه نداد ازش تشکر کنم .

  چیزی بگه به راه افتاد و من هم از کرده خود پشیمان به دنبالش رفتم حمید نگاه تلخی به من کرد و بدون این که

شب بعد از صرف شام به اتاقم رفتم و به بهانه درس خواندن منتظر ورود حمید شدم . اما خبری ازش نشد . به ناچار 

د تاریک بود و انگار خودم به سراغش رفتم .و در زدم ولی جوابی نیامد آهسته در را باز کردم و وارد شدم اتاق حمی

  خوابیده بود زیر لب گفتم

به خدا حمید من صالح تو و ماهرخ رو می خوام اون جور که ماهرخ تعریف کرده بود پدرش هر کسی رو برای -

  دامادی نمی پذیره و من نمی خوام بی خود به یک عشق پو شالی دل ببندی که هرگز برات دست یافتنی نباشه .

  رج شدم و به اتاقم رفتم . چند دقیقه بعد سرو کله حمید پیدا شد با لبخندی گفتآهسته از اتاق خا

ابجی بهاره اگه تو کمکم کنی که دل ماهرخ رو بدست بیارم و پدرش برام مسئله ای نیست اصل کار دل ماهر خه . -

  که اگه اون هم منو بخواد پدرش نمی تونه مانع ما بشه

ی ماهرخ هم دختر بی نظیر و خانمی بود که برازنده اخالق پاک و درست حمید بود دلم برای حمید سوخت و از طرف

  خندیدم و گفتم

باشه کمکت می کنم ولی به شرط این که قول بدی اگه جواب رد شنیدی ناراحت نشی یا مثل فیلم های هندی -

  خودت رو حلق آویز نکنی
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  غوش گرفت و بوسید و گفتحمید که انگار به تمام آرزوهایش رسیده بود منو در آ

  ممنون جبران می کنم-

  منو بزار زمین .انگار عروسک شم منو مثل پر کاه بلند کرده و ول نمی کنه-

  اوه ببخشید خانم-

  بعد هر دو با هم خندیدم تا این که صدای پدر بلند شد و گفت

  بگید ما هم از قافله عقب نمانیم اگه مهمونی خاصیه . یا اگه شادیه شیرینیه . یا اگه خبر مهمیه .-

  ببخشید بابا جون مزاحم استراحتتون شدیم . خبری نیست ما هم االن می خوابیم-

ان شب هم گذشت و وقتی صبح بیدار شدم . به آشپزخانه رفتم میز صبحانه مفصلی با سلیقه خاصی چیده شده بود 

  ن زودی صبحانه آماده کردید ؟صدا زدم مامان . کجایی امروز جمعه است چرا صبح به ای

  مامان در حالی که چشماشو رو می مالید از اتاقی بیرون آمد و گفت

  دختره شیطون در طول هفته ما یک روز جمعه رو استراحت داریم که اون هم تو نمی ذاری کمی بخوابیم-

  وا مامان . مگه این میز صبحانه رو شما آماده نکردید ؟-

  یز نگاهی کرد گفتمامان وقتی به م

  نه من االن با صدای تو از خواب بیدار شدم-

  در همین موقع حمید با در دست داشتن چند تا نون سنگک داغ و یک قابلمه حلیم وارد شد و با نشاط خاصی گفت

  صبح روز ادینه بر همگان خوش-

  مامان که عالقه شدیدی به حمید داشت جلو رفت و نان ها را گرفت و گفت

  صبح عزیزترین پسر روی زمین هم بخیر . چی شده مادر زحمت کشیدی این همه خرید کردی ؟-

  قبل از این که حمید جواب بده با متلک گفتم

 نه به باره نه به داره !!!-

  مامان که متوجه منظور من نشده بود گفت

  بار و دار چیه ؟-

  بی ارزش کنههیچی مامان .این بهاره می خواد زحمتای منو -

  بابا هم از خواب بیدار شد و با دیدن ما و صبحانه دستانش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت :

  همه خوراکی های روی میز یک طرف .شیرینی این عسل خانم که تو دنیا تکه هم یک طرف-

  به پدر هدیه کردم و گفتم :لبخند من که از اعماق قلبم سر چشمه می گرفت بر لبان سرخ رنگم نقش بست و آنها را 

  بابا جون اگه شما نباشید این مادر و پسر منو می کشن-

  نه بابایی این طور هم که می گی نیست-

  مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت

 دخترت نوزده سالشه مثال دانشجوی این مملکته .چرا مثل بچه خردسال لوسش می کنی ؟ واه واه ..-

  خواست سر به سر مامان بذاره گفت بابا که انگار می

  خانم جون من که حرفی ندارم بیا شما رو هم بغل کنم و مثل بهاره ببوسم-

  مامان که رنگ و روش سرخ شده بود گفت
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ای وای آقا رضا شما هم چه حرفا می زنید اول صبحی . زود دست و صورتتون رو بشورید و بیایید صبحونه ای که -

  رو میل کنیدحمید زحمت کشیده 

پس دیگه به من و جگر بابا کاری نداشته باش من نوکر حمید آقا هم هستم و جلو رفت و بوسه ای از حمید گرفت -

  و گفت

  این آقا هم انشااهلل که درسش تموم بشه براش استین باال بزنید ؟-

  چرا نمیشه مگه حمید آقا کسی رو در نظر دارن ؟-

بود که با این جمالت . چای توی گلوش پیچید و از شدت سرفه مجبور شد از سر میز  بیچاره در حال خوردن چای

  بلند بشه

مامان پشت سر حمید بلند شد و مدام با ضربه دست به پشت حمید می کوبید تا نفس حمید باال بیاد و زیر لب غر می 

  زد و می گفت:

 که کی و کجا نباید شوخی کرد. از دست این پدر و دختر نمی دونم چرا مالحظه نمی کنند -

  حمید که کمی حالش جا اومد گفت:

 چیزی نیست مامان، بفرمائید سر میز من هم میام. -

من و بابا که از چند لحظه پیش در حال خنده بودیم با ورود مادر کمی خودمان را جمع و جور کردیم تا مامان عصبانی 

نداختیم هر دو از خنده مثل بمب ترکیدیم و مادر هم که از این شادی ما نشه ولی با نیم نگاهی که من و پدر به هم ا

  شاد شده بود ضربه ای به پشت پدر زد و گفت:

 مراقب باشید شما هم مثل حمید تنگی نفس نگیرید. -

خنده ما به اوج خود رسیده بود که حمید با چشمان قرمز و آب افتاده و سر و صورت عرق کرده سر میز نشست و 

 نده ما را صد چندان کرد.خ

بعد از صرف صبحانه در کارهای آشپزخانه به مادر کمک کردم و دائم می خندیدم که مادر نگاه زیرچشمی به من 

 کرد که برایم معنائی داشت که دیگه خنده کافیه.

 حمید به حیاط رفته بود تا در شستن ماشین پدر بهش کمک کنه.

رخ افتادم که از دیروز با برخورد بد من دیگه باهام تماس نگرفته بود فهمیدم که از و من هم به اتاقم رفتم، یاد ماه

دستم حسابی دلخور شده، گوشی تلفن رو برداشتم تا کمی باهاش صحبت کنم و از برخورد بد دیروز عذرخواهی 

  کنم ولی مادر ماهرخ گفت:

زنه، ناراحت شدم و از مادرش خواهش کردم از ماهرخ از دیروز بعدازظهر توی اتاقشه و با کسی هم حرف نمی  -

ماهرخ بخواد که گوشی تلفن را جواب بدهد، اما موفق نشدم، مجبور شدم آدرس دقیق بگیرم و به دیدنش برم. با 

  اجازه از مادر آماده رفتن شدم که حمید و بابا که تقریباً کارشان تمام شده بود، بابا رو به من کرد و گفت:

 نما؟کجا خانم خا -

 بابا جون دارم می رم دیدن ماهرخ. -

  حمید نگاهی به من کرد و من که متوجه منظور و خواسته درونیش شدم گفتم:

 بابا اجازه می دید حمید منو با ماشین ببره؟ -

 اگه حمید آقا هم زحمت بردنتون رو نکشن خودم می برمت. -
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  حمید با ذوق و شوق فراوان گفت:

 ن خودم این خانم چشم آبی رو می برم و برمی گردونم.نه باباجون، م -

  حمید فوراً به اتاقش رفت تا آماده بشه، پدر که انگار بو برده بود گفت:

 بهاره خانم، فکر نمی کنی حمید عوض شده باشه؟ -

 بابا جون من که به شما گفتم قبل از اتمام دانشگاه باید برای حمید دست باال کنید. -

 فعالً هیچ چیز معلوم نیست بهتره بین خودمون بمونه تا مطمئن بشیم.ولی بابا 

 چشم عروسک بابا. -

  من و حمید بعد از خداحافظی از پدر سوار ماشین شدیم و به راه افتادیم هنوز کمی از در دور نشده بودیم که گفتم:

 اَه اَه، چقدر ادکلن به خودت زدی دارم خفه می شم. -

 وای، بوش بده؟ -

 نه ولی از بس زیاد زدی سرم داره گیج می ره. -

 خوب شیشه ماشین رو کمی بده پائین. -

 آخه مگه تو هم می خوای بیائی تو که خودت رو با عطر و ادکلن شستی. -

 هان، راست می گی ولی بهاره خانم، آبجی جون، یک کاری کن بیاد بیرون. -

  خندیدم و گفتم:

 یک شرط داره...!!! باشه سعی می کنم، ولی -

 هر چی باشه قبوله. -

 سر راه یک دسته گل خوشگل و یک جعبه شیرینی می خوام. -

 برای ماهرخ. -

 نه پس، آی کیو، برای خودم. -

 چشم ما نوکر هر چی بهاره خانم بگه هستیم. -

م شیرینی و به در خونه سر راه به یک گل فروشی رفتیم و حمید زیباترین دسته گل را خرید و بعد یک جعبه ه

  ماهرخ رسیدیم. زنگ زدیم و آقای مسنی در را باز کرد و وقتی گفتم با ماهرخ کار دارم خیلی مؤدبانه گفت:

 ببخشید دخترم شما این جا تشریف داشته باشید تا خانم رو خبر کنم. -

آمد گوئی مرا تا اتاق ماهرخ همراهی  چند لحظه بعد مادر ماهرخ که زنی نسبتاً میان سال بود جلو آمد و پس از خوش

کرد. خانه ای بود بسیار شیک و مجلل که قابل مقایسه با منزل ما نبود و من که شاهد این همه اختالف طبقاتی بودم 

  نگران حمید شدم که چطور می تونه به ماهرخ برسه. مادر ماهرخ چند ضربه به در زد و گفت:

 ن و به دیدنت اومدن.عزیز مادر، بهاره جون زحمت کشید -

و بعد آهسته در را باز کرد و هر دو وارد شدیم. ماهرخ روی تخت دراز کشیده بود و هیچ عکس العملی از خود 

  نشان نداد و من از مادر ماهرخ خواستم مارا تنها بگذارد. دسته گل و شیرینی را روی میز کنار تخت گذاشتم و گفتم:

ب نمی دی و شروع کردم به قلقلک دادن و ماهرخ هم که نتوانست تحمل کنه صدای خوبه دیگه حاال تلفن منو جوا -

جیغ و خنده اش تا اون ور دنیا به گوش رسید. بلند شد و نشست و با دیدن من که انگار دنیا رو بهش داده بودن مرا 

  در آغوش کشید و غرق در بوسه کرد و گفت:
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ینقدر بهت وابسته شدم تو برام جای خواهر نداشتمی خیلی خوب خیلی دلم برات تنگ شده بود نمی دونستم ا -

 کاری کردی به دیدنم اومدی، وای چه دسته گل قشنگی، نمی دونستم تو اینقدر با سلیقه ای، ممنون.

 خواهش می کنم قابلی نداره، خوب چرا از دستم دلخور شده بودی، من که منظوری نداشتم. -

 هم برخورد.ولی تو خیلی بد گفتی و من ب -

 راستش ماهرخ جون می خوام مطلب مهمی رو باهات در میون بذارم. -

 من سراپا گوشم بگو عزیزم. -

 ببین ماهرخ جون حمید... -

هنوز حرفم را نزده بودم که خدمتکار ماهرخ با در دست داشتن وسایل پذیرائی در زد و وارد شد و ماهرخ هم سرش 

  بور شدم حرفم را نیم کاره رها کنم و بعد از نیم ساعت به ماهرخ گفتم:به پذیرائی گرم شد و من هم مج

 ای وای پاک فراموش کردم، حمید بیرون منتظره... -

 خوب دیوونه چرا نیاوردیش تو؟ -

 خوب روش نشد، تا دم در منو همراهی می کنی؟ -

 حتماً، راستی فردا زودتر بیا دانشگاه تا کمی از درسارو مرور کنیم. -

 باشه. -

 پشت در که رسیدیم ماهرخ در را باز کرد و یک باره جیغ بلندی کشید که من هم ترسیدم و گفتم:

 چی شد؟ چرا جیغ زدی؟ -

 وقتی نگاه کردم دیدم حمید پشت در ایستاده و دائم می گفت: عذر می خوام.

را ببینه و بعد با هم خداحافظی کردیم و با  چند دقیقه به بهانه های الکی ماهرخ را دم در نگه داشتم تا حمید ماهرخ

  حمید به طرف خانه برگشتیم. از حمید پرسیدم چی شد که ماهرخ جیغ کشید و حمید خندید و گفت:

مثل میمون رفته بودم باالی در تا حیاط را نگاه کنم شاید شما را ببینم که ناگهان در باز شد و من روی زمین جلوی  -

 شدم.پای ماهرخ نقش زمین 

  خندیدم و گفتم:

حقته خوب ضایع شدی، تا تو باشی که مراقب رفتارت باشی، چطور اینقدر خودت رو برای ماهرخ کوچیک می  -

 کنی؟

 انشااهلل هر وقت نوبتت شد می فهمی دلبستگی یعنی چی... -

ن پذیرائی خونه ماهرخ اینا حمید تورو خدا کمی بیشتر فکر کن، ماهرخ لقمه دهن تو نیست کل خونه ما اندازه سال -

 هم نمی شه اگه ماهرخ هم دلبسته تو بشه پدرش راضی نمی شه بهتره تا دیر نشده از این خواسته حذر کنی.

نترس دل ماهرخ که مال من بشه بقیه اش آب خوردنه، مگه من چی کم دارم، تحصیالت عالیه و در آینده شغل  -

 قیافه ام که خیلی ها آرزوی داشتن همچین مردی را دارن را دارم. مناسب با درآمد باال، سرو وضع و ریخت و

بر منکرش لعنت تو هم زیبائی و هم نجیب و سالم و مخصوصاً توی خانواده ای بزرگ شدی که پدر و مادر نمونه  -

 ای تو رو تربیت کردن. به امید خدا همه چیز درست می شه.
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د از صرف ناهار به اتاقم رفتم تا کمی بخوابم اما هنوز چشم روی هم به خانه رسیدیم و من که خیلی خسته بودم بع

نذاشته بودم که بابا در زد و وارد شد و من با دیدنش از تخت بلند شدم نشستم، بابا که مهربونتر از این حرفا باشه که 

  مزاحم استراحتم بشه دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت:

 م کمی ببینمت و سهم بوسه ام را بگیرم و برم.راحت باش زیبای من، فقط اومد -

بابا، دیگه زیادی دارید منو لوس می کنید، گاهی اوقات مامان راست می گه که من لوس و نونور بار اومدم، این  -

 جوری هرگز نمی تونیم یک لحظه دوری هم رو تحمل کنیم.

 دوری برای چی فقط مرگ می تونه مارو از هم جدا کنه. -

  و دستانم را دور گردن بابا حلقه کردم و صورت مهربان بابا را غرق در بوسه کردم و گفتم: خندیدم

 خدا نکنه من لحظه ای از شما دور بشم، فوراً می میرم. -

من هم همین طور اگه یک زمانی خواستی ازدواج کنی باید بیائی طبقه باال بشینی تا من هر روز آسمون آبی پاک  -

 .چشمات رو ببینم

بابا از اتاقم بیرون رفت و من که شیفته پدر بودم هرگز فکر نمی کردم که بتوانم عاشق مردی شوم این بود که به 

خواب رفتم. روزها پشت سر هم می گذشت و من ماهرخ را بیشتر به خانه می آوردم تا اینکه او نیز با دیدن حمید به 

به حمید از او ندیدم. یک روز که از دانشگاه برمی گشتم و طبق او عالقه مند شود اما هرگز برخوردی از سر عالقه 

  معمول ماهرخ مرا می رساند در میان راه حقیقت را به او گفتم:

 ماهرخ جون، می دونی مدتهاست می خوام حرفی بهت بزنم اما فرصتش پیش نیامده!! -

 چی می خوای بگی؟ -

دلباخته تو شده، و من هر کاری کردم که از این عشق دست حمید، در نگاه اول همون چند ماه پیش عاشق و  -

 برداره نشد.

  ماهرخ اشک در چشمانش حلقه زد و در حالی که بغض غریبی در گلو داشت گفت:

راستش بهاره، اون روز که پدرت توی خونه تون، تو رو در آغوش کشید و بوسید و اون همه بهت ابراز عالقه و  -

و آرزو کردم ای کاش پدرت، پدرم بود، چون من هرگز محبت پدر ندیدم و این خالء  محبت می کرد، دلم شکست

خیلی برایم رنج آور است و با دیدن حمید که مانند پدرت مهربان و دوست داشتنی بود من هم به او عالقه مند شدم، 

 اما با شرایط ازدواجی که پدرم برایم گذاشته نتونستم این مطلب رو عنوان کنم.

  خ را در آغوش کشیدم و غرق در بوسه کردم و گفتم:ماهر

الهی قربونت برم، تو حمید رو بخواه باقیشو بذار به عهدۀ حمید، فقط بهتره این مطلب رو با مادرت در میون بذاری  -

 تا تو رو برای رسیدن به حمید کمک کنه.

احافظی کردیم و هر کدام به طرف خونه به هر دو خوشحال بعد از قرار درس خواندن در خانه ماهرخ، از همدیگر خد

راه افتادیم و من با خوشحالی تمام به پشت در که رسیدم زنگ زدم وقتی در باز شد از پله ها باال رفتم، به پاگرد دوم 

نرسیده بودم که با آقایی برخورد کردم هنوز چیزی نگفته بودم که از من عذرخواهی کرد و به سرعت از پله ها پائین 

 طنین دلنشین صدایش در گوشم پیچید چشمان سیاه و درشتش جلوی چشمانم نقش بست.رفت 

 حیران از این برخورد بودم که حمید را دیدم سالم کردم و پرسیدم:

 کجا داداش؟ -
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 سالم آبجی بهاره، دارم با دوستم امیر می رم دانشگاه. -

 امیر دیگه کیه؟ -

 احافظ.بعداً برات میگم االن باید برم، خد -

وارد خانه شدم مثل همیشه بوی عطر غذای مامان تمام ساختمان را پر کرده بود. مامان همیشه قبل از من و بابا به 

 خانه می رسید، مامان معلم کالس سوم ابتدایی بود و تقریباً نزدیک به بازنشستگی بود، بلند داد زدم: سالم مامان.

 سالم عروسک خانم. من تو آشپزخانه ام. -

 رفتم تو اتاقم لباسهام را عوض کردم دست و صورتم را شستم و بعد به آشپزخانه رفتم.

به به عجب بویی، مامان باز هم شاهکار کردید نمی گید آخه من نمی تونم جلوی شکمم رو بگیرم و با خوردن این  -

 غذاهای خوشمزه چاق میشم بعد روی دستتون می مونم...

 گه اینجوری بشه که من از دست اینهمه خواستگار سمج راحت می شم.بسه اینقدر نمک نریز ا -

 مگه باز کسی در این خونه رو زده؟ -

آره فرنگیس خانم، خواهرشوهر زری خانم، تو جشن تولد نیلوفر تو را دیده و امروز قراره بیاد اینجا و تو را برای  -

 لبته تحصیالت دانشگاهی هم داره...پسرش خواستگاری کند، می گفت بازاریه و حسابی پول داره ا

مامان چرا اجازه دادید؟ چرا باهاشون قرار گذاشتید؟ شما که می دونید من تازه ترم دوم دانشگاه هستم و برای  -

آینده ام چه نقشه هایی دارم در ضمن امروز هم با ماهرخ قرار درس خوندن داریم خواهش می کنم زنگ بزنید و 

 قرارتون رو کنسل کنید.

آخه عزیزه مادر، هرچی بهشون گفتم به خرجشون نرفت، نمی خوان که تو رو با خودشون ببرن. می یان و یک  -

 ساعتی می شینن و تو را می بینن و می رن.

باشه مامان ولی من تو خونه نمی مونم می رم خونه ماهرخ، فردا امتحان داریم. دختر خاله ماهرخ استاد دانشگاست  -

دوی ما درس بده، شما که نمی خواهید من از ماهرخ عقب بیافتم، در همین موقع بابا وارد شد بلند  و قراره به هر

 شدم و به استقبالش رفتم.

 سالم بابا خسته نباشید. -

 سالم دور دونه بابا . چطوری شیطونت خانم .-

 بابا را بغل کردم و بوسیدم .

  ش بابا دید گفتمامان از آشپزخانه بیرون آمد وقتی منو در آغو

خجالت بکش دختر . همین بابات تور لوس کرده که تو هنوز فکر می کنی بچه شش ساله هستی و خواستگارهای به -

  این خوبی رو رد می کنی . می ترسم آخر . موهاتم مثل دندونات سفید بشن .

  بابا لبخندی زد و به مامان گفت

 دم .به کس کسونش نمی دم . به همه کسونش نمی -

  با این حرفهای بابا . مامان بیشتر جوشی به آشپزخانه رفت و من و بابا خنده کنان به آشپزخانه رفتیم .

  بابا رو به مامان کرد و گفت :
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مگه این عروسک خوشگله من چند سالشه که این طوری هول شدی که بی خواستگار بمونه . اون هم دختری که تو -

نگه نداره . چشمان درشت و زیبایش که مثل اسمون ابیه . مژگان مشکی و بلندش . دنیا از خوشگلی و خانمی ل

 ابروهای کمانی زیباش . موهای بلند که مثل خرمنی از طالست و قد و باالیی که ...

  هنوز حرف بابا تمام نشده بود که مامان با عصبانیت گفت

ز دیوار باال می رفت مادرش می گفت .الهی قربون بسه دیگه حکایت شما هم شده حکایت اون سوسکه که وقتی ا-

  دست و پای بلوریت برم

  وا مامان دستتون درد نکنه . حاال دیگه منو با سوسک یکی می کنی ؟-

  مامان و بابا همزمان زدند و زیر خنده و من که کمی بهم بر خورده بود به سر میز رفتم و نشستم

  ردم به اتاقم رفتم تا کمی استراحت کنم . یاد بر خوردم با امیر افتادم .بعد از صرف غذا کمی به مامان کمک ک

چقدر چهره زیبایی داشت کاش حمید زودتر می آمد . من بیشتر از امیر شناخت پیدا می کردم با همین افکار خوابم 

  برد

  با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم ماهرخ پشت خط بود

  گه نمی ایی اینجا سپیده تو راهه اگه دیرتر از استاد بیایی از کالس محروم می شیتنبل خانم هنوز خوابی م-

  باشه بابا االن می یام خداحافظ-

 وقتی از اتاق بیرون امدم بوی عطر چای تازه دم سر تا سر خانه را پر کرده بود . مامان با سینی چای وارد حال شد .

  من هم پشت سرش رفتم سالم کردم گفتم

  مامان جون دیرم شده دارم میرم خونه ماهرخ منتظر مه-

  وای دختر مگه نمی مونی مهمون داریم .اونها بخاطر تو می یان زشته اگه تو نباشی-

  مادر جون من که به شما گفتم درس دارم به مهموناتون بگید دخترم دانشگاست و حاال حاال ها قصد ازدواج نداره-

 واد ازدواج کنه اجازه بده به درس و دانشگاهش برسه .خانم جون . دخترم نمی خ-

  این صدای مهربون پدر بود که همیشه به موقع به نجات من می آمد

خالصه ان روز تا شب با ماهرخ درس خواندیم . رقابت من و ماهرخ از اولین روز آشنایی مان یک رقابت سالم و 

 دوستانه بود .

و دوست داشتی بود او هم مثل من خواستگاران زیادی داشت که یکی از ان ها  ماهرخ هم به نوبه خود دختر زیبا

  حمید بو که در نگاه اول یک دل نه صد دل عاشق ماهرخ شده بود .و ماهرخ هم حمید را دوست داشت .

  ما در فکر قرار گذاشتن برای خواستگاری بودیم که ماهرخ مطالبی را برایم گوش زد کرد که به خانواده بگم

ساعت نزدیک نه بود حمید به سفارش بابا آمد دنبال من و این موقعیت خوبی بود برای دیداری تازه بین ماهرخ و 

  حمید

بعد از خداحافظی در بین راه سر صحبت را با حمید باز کردم و حرف به نکته مورد نظرم رسید .فرصت را غنیمت 

  من تعجب کرد ولی ادامه دادشمردم و راجع به امیر پرسیدم . حمید از کنجکاوی 

امیر دانشجو تازه کالس ماست و ما با هم در یک پروژه همراه شدیم و بعد از گذر زمان با هم دوستان صمیمی -

شدیم . او با پدر پیرش زندگی می کنه و سال گذشته مادرش رو از دست داده و در حال حاضر در یکی از شرکت 

  ی کنههای طراحی نقشه ایران سایپا کار م
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  بنده خدا خیلی سخته که ادم مادرش رو از دست بده-

  خوب از ماهرخ چه خبر تونستی بفهمی که به من عالقه داره یا نه ؟-

  اهه .خیلی زرنگی همین جور خشک و خالی که ادم خبر خوب به کسی نمی ده-

  حمید ترمز شدیدی گرفت گفت

  خبر ؟ الهی قربونت برم دستات رو می بوسم بگو چه-

  نوچ باید برام هدیه بخری-

  باشه فردا برات می خرم-

 نوچ همین االن-

  الهی هیچ وقت ما مردها رو محتاج این زنها نکن-

مسیر راه را تغییر داد و به اولین بوتیک که رسیدیم نگه داشت با هم پیاده شدیم . من دو بلوز شیک و خوشگل 

 برداشتم .

  ولی حمید گفت

  انصافت کجا رفته این پول شهریه دانشگاه مه که مامان بهم داده الاقل یکی برداربابا -

  خسیس تو که این قدر ناخن خشکی بی خود عاشق شدی که نمی خوای یک هدیه ناقابل برای ماهرخ بخری-

  لبخندی زد گفت

  من چاکر و غالم حلقه به گوش تو و ماهرخ خانم هم هستم-

  اب کرد و با هم با یک جعبه شیرینی به خانه رسیدیمهر دو پیراهن را حس

  مامان جلوی در آمد گفت

  معلوم هست شما دو تا خواهر و برادر تا این وقت شب کجایید ؟-

  سالم مامان بفرما این شیرینی رو بگیر و دهنتون رو شیرین کنید-

  مگه چه مناسبتی پیش آمده که ما فراموش کردیم-

  ان جون داداش حمید می خواد داماد بشهای بابا . مام-

  گل از گل مامان شکفت و بابا کف زنان به ما نزدیک شد گفت

 آفرین به این فرشته که همه کار ازش بر می یاد .-

  مامان دستان حمید را گرفت گفت

  خوب شاه داماد حاال بگو ببینم اون دختر خوشبخت کیه که دل شازده پسر م رو برده ؟-

  د سرش رو پایین انداخت .چون تا ان لحظه هرگز اسمی از عشق و عاشق پیش نیامده بود من گفتمحمی

  مامان اگه بدونی چه دختر زشت و بی خودی رو انتخاب کرده . حتما از این وصلت منصرف می شید-

  مامان با هوش تر از اون بود که گول شیطنت های مرا بخوره گفت

خترایی که زیاد زیبا نیستند دل ندارن ازدواج کنن و هر کسی رو که حمید بپسنده عزیز دل ما اشکالی نداره . مگه د-

  هم میشه

بابا با چهره بشاش و لبخند بر لب دست روی شانه حمید گذاشت و با دست دیگرش مرا در کنار خود کشید و بوسه 

  ای از من و حمید گرفت و گفت :
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  ترین دختر روی زمین باشه خانم من حدس می زنم عروست خوشگل-

  من دست بابا رو از شانه ام کنار زدم به حالت قهر گفتم

دستت درد نکنه بابا شما که همیشه می گفتید از من زیبا تر در این دنیا خدا خلق نکرده .حاال چی شد ماهرخ خانم -

  از من زیباتر شد

  خنده مامان بلند شد و کف زد به بابا گفت

  رضا عجب روان شناسی حرفه ای هستید شما باید یک مطب می زدیدمرحبا آقا -

  من که هنوز متوجه نشده بودم گفتم

  یعنی چی مامان . اگه بابا رضا دل منو بشکنه دکتره . از کی تا حاال دکتر ا دل مریضاشون رو می شکنن-

  مامان خندید گفت

شدی بابا به این کار اسم دختر مورد عالقه حمید رو از پس اون سلوالی خاکستری مغزت کجا مونده که متوجه ن-

 زبونت براحتی بیرون کشید چون تور و خوب می شناسه تا سر کیسه مون نمی کردی اسمی از ماهرخ نمی زد ی

نفسی کشیدم و از این که بابا بهم کلک زده بود خجل شدم . صدای خنده همه بلند شد . من که به راحتی پدر و مادر 

جواب سوال رسونده بودم . کمی احساس بی فکری می کردم . بعد همه چی رو براشون تعریف کردم . مامان با را به 

  شادی به حمید نگاه می کرد .ان شب به خوبی سپری شد

امروز روز تولد پدر بود . که ما طبق هر سال این روز را برای بابا یک جشن کوچک خانوادگی می گرفتیم . موقع 

 انه هدیه ای برای بابا خریدم .یک دسته گل سرخ که نشانه عشق بودبرگشت به خ

با خوشحالی وارد خانه شدم مثل همیشه با سر و صدای زیاد آمد . دسته گل را مقابل صورتم گرفتم و بدون توجه به 

  اطرافم وارد پذیرایی شدم .فریاد زدم

تمین سالگرد تولدتون .پدر جان این دسته گل سرخ را درود بر پدر فداکار .هزاران تبریک به مناسبت پنجاه و هش-

  از باغ درون قلبم برای تان چیدم .امیدوارم ان را از بهاره خانم . بهار همیشه سر سبز جاودایتیان پذیرا باشید

از بحالت تعظیم خم شدم . با چشمان بسته دستم را باز کردم تا دسته گل را همراه با هدیه به پدر بدهم وقتی چشم ب

  کردم روبروی پدر بودم گفتم

  افتخار میدهید این هدیه ناقابل را از من بگیرید-

پدر هدیه را از من گرفت . با گرفتن گاز از لب خود و ایماء و اشاره به من فهماند که مهمان داریم . خودم را جمع و 

نشسته بود . او نیز از کار من خجل شده جور کردم . وقتی به اطراف نگاه کردم . درست مقابل بابا و پشت سرم امیر 

بود با دیدن من بلند شد و به چشمانم خیره شد و آب دهانش را قوت داد با صدای لرزان سالم کرد از شرم به پت 

پت افتاده بودم دستهایم عرق کرده بود .نمی توانستم چشم از او بردارم .انگار هر دویمان اسیر سحر و جادو شده 

ه خود اومدیم . عذرخواهی کردم و از پذیرایی بیرون رفتم . وارد اتاق شدم . چند دقیقه ای ساکت بودیم . هر دو ب

  بودم . روی تختم دراز کشیدم .مادرم در اتاقم بود پشت سر هم گفت

  خدا مرگم بده بهاره . مادر چی شده ؟ حالت خوب نیست مادر می خوای پدرت رو صدا کنم ؟-

  می خسته بودم خوابم بردنه مامان چیزی نیست ک-

  وا ! از کی تا حاال با چشمان باز می خوابی ؟-

  فهمیدم مادر چند دقیقه ای بیشتر از انکه فکرش را بکنم در اتاقم بوده . خودم را جمع و جور کردم گفتم
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  مامان شما برید من االن میام-

رتم را صفایی دادم پیراهن ابی را که بابا برایم مادر که از گیجی من نگران بود به پذیرایی رفت من هم سرو صو

خریده بود همخوانی با رنگ چشمانم داشت . را پوشیدم . به طرف پذیرایی رفتم وقتی وارد شدم . سالم کردم هنوز 

 کسی جواب سالمم را نداده بود که امیر از جا بلند شد و سالم کرد . پدر از این برخورد که برای بار دوم شاهد ان بود

ناراحت شد . اخم هایش در هم رفت . فورا کنار مادر نشستم . از آنجا دید نسبتا خوبی به امیر داشتم ولی وقتی 

  چشمم به بابا افتاد خجالت کشیدم .هیچ وقت بابا صورتی در هم کشیده ندیده بودم

  سعی کردم اصال به امیر نگاه نکنم

نیز بخاطر اینکه به پدر نشان بدهم بودن امیر برایم اهمیتی ندارد . مادر از کجا بلند شد به طرف آشپزخانه رفت من 

پشت سر مامان به آشپزخانه رفتم .مادر در حال ریختن چای بود . من کیک تولد بابا را از یخچال بیرون آوردم و 

  شمع ها را روی ان قرار دادم و همراه مامان به پذیرایی برگشتم

لبخند همیشگی اش دوباره بر لبانش نقش بست و من هم این بار کنار حمید  پدر که متوجه آرامش من شده بود

  نشستم تا دیدی نسبت به امیر نداشته باشم . امیر وقتی کیک تولد را دید شرمنده شد به بابا گفت

شرمنده ام آقای بهرامی من از جشن امشب خبر نداشتم و حمید بدون باز گو کردن این موضوع منو برای شام -

  وت کرد ببخشید اگه اجازه بدید بنده مرخص بشمدع

  اختیار دارید امیر خان این چه حرفیه که می زنید شما هم برای من مثل حمید هستید-

  ممنون دیگه مزاحمت بسه اجازه بدید بنده رفع زحمت کنم و بلند شد تا راهی شود-

  ر همین موقع از جا بلند شد گفتمن که خود راضی به رفتن نشان دادم از جا بلند شدم و مادر د

با رفتن شما من ناراحت می شم پسرم شما نه تنها مزاحم نیستید بلکه مراحم هم هستید دوست حمید . برای ما مثل -

  خود حمید عزیز و محترمه

  حمید گفت

  ای بابا یکی هم منو تحویل بگیره-

  رو به امیر گفت

  فرض نکن لطفاً بشین شما هم بیشتر از این خودت رو مزاحم-

 بعد همه خندیدیم

 

  ان شب نیز مثل شبهای گذشته در دفتر خاطرات ذهن همگی ما نقش بست و سپری شد

چند روز از این ماجرا گذشت و مادر به خانه ماهرخ تلفن زد و با مادرش قرار خواستگاری فردا شب را گذاشت و 

اهرخ اینا رفتیم . و در نظر اول بابا و مامان کمی نگران شدند . ولی چون فردا شب من و بابا و مامان . حمید به خانه م

  از عالقه ماهرخ به حمید اطالع داشتند به روی خود نیآوردند

مادر ماهرخ زنی مهربان بود که بسیار محترم ما را تحویل گرفت و این نشانه خوبی بود که خیال مامان و بابا را راحت 

ن حمید خوشحال شده بود چون حمید گیرائی و زیبایی خاصی داشت . اما من نگران لحظه ای کرد مادر ماهرخ از دید

  بودم که آقای افشار چگونه با ما برخورد می کند
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چند دقیقه بعد ماهرخ با زیباترین لباس و سرو وضع آراسته وارد شد که دل هر کسی را می ربود چه برسد به دل 

  ر بازمانده از ایل قاجار وارد شدعاشق حمید . بعد از لحظاتی ساال

همگی به پای آقای افشار ایستادیم او با عصائی در دست وارد شد و جذبه و ابهتش حاکی از غرور و ثروتش بود . 

خوش آمدی گفت بعد از کمی پذیرایی صحبت به اصل مطلب رسید و پدر ماهرخ دنبال اصل و نصب بابا و مامان می 

  نتیجه مورد نظرش نرسید با صراحت گفت گشت و بعد از این که به

  حتما اطالع دارید که یکی از شروط ازدواج من برای خواستگار این است که باید اصل و نصب داشته باشد-

  بابا که مردی تحصیل کرده و دنیا دیده ای بود گفت:

سان و زند و خسرو پرویز و... ربط آقای افشار، حتم داشته باشید که همگی ما انسانها یک جوری به نسل قجر و سا -

 داریم همان طور که همه فرزندان آدم و حوا هستیم.

  آقای افشار که با تیر پدر مجروح شده بود گفت:

 به هر حال جد پدریتون باید از نوادگان این پادشاهان باشد و من هرچه می گردم همچین موردی را نمی یابم. -

  پدر خندید و در جواب گفت:

آقای افشار ماهرخ جون و حمید آقا همدیگر را دوست دارند و این عشقی ست پاک که ممکن است در هیچ کدام  -

از ایل و طوایف قاجار یک همچین عشق پاکی وجود نداشته بوده برای همین همه برای رسیدن به تخت پادشاهی از 

 ه داشته.خون عزیزانشون نمی گذشتند و برادرکشی و پدرکشی در آنها زیاد سابق

 پدر ماهرخ که در مقابل زیرکی و جواب دندان شکن بابا کم آورده بود با جدیت بیشتری ادامه داد:

 آقای... -

 بهرامی هستم. -

بله آقای بهرامی من به عشق و عاشقی اعتقادی ندارم داماد من که وارث این همه ثروت و دارائی من می شه باید از  -

 له های گذشته ایرانی باشد وگرنه من شرمنده هستم و نمی تونم کاری براتون انجام بدم.قبایل پادشاهان و یا سلس

  پدر که متوجه عقب افتادگی افکار پوسیده آقای افشار شد از جا بلند و رو به ماهرخ کرد و گفت:

می گذره و شما می دخترم، نگران نباش اگه به عشق حمید اعتقاد و اعتماد داری باالخره یک روزی این سختی ها  -

 تونید آشیونه عشقتون رو در پناه خدا زیر این آسمون پهناور در گوشه ای از این دنیای بزرگ بسازید.

ماهرخ که چشمانش کمی قرمز شده بود با حرف پدر کمی آروم شد و از این که پدر با این مهربانی با او برخورد کرد 

 وس بابا شود تا کمبود مهر پدری را بابا رضا برایش جبران کند.خوشحال بود و آرزو می کرد که هرچه زودتر عر

  در میان راه حمید سکوت کرده بود و بابا برای اینکه جو حاکم را در میان افکار ما تعویض کند با خنده گفت:

لیل ات را ای بابا حمید آقا یعنی شما به این زودی ناامید شدی؟ تو باید همچون مجنون رنج و محنت بدست آوردن  -

به دوش بکشی عشقی که به آسونی بدست بیاد زیاد شیرینی نداره و خیلی زود به یک زندگی بی روح تبدیل می شه، 

 پس عزمت رو جمع کن تا بتونی با افکار و عقاید پوسیده آقای افشار مبارزه کنی تا به پیروزی برسی.

  زد و گفت: حمید با این جمالت روح بخش پدر نفس عمیقی کشید و لبخندی

ممنون بابا شما همیشه مرهمی هستید بر دل شکسته و حرفاتون بقدری دل رو آرامش می ده که انگار پیروزی  -

 حتمی ست.

  مامان که در این میان نگران و دلسوز حمید بود حرفهای پدر را تائید کرد و گفت:
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  رو کمک و حمایت من و بابات می تونی تا آخر عمر حساب کنی. -

  من که در این میان بی توجه از آنها مانده بودم با صدایی بلند و رسا گفتم:

 بابا، مامان ببخشید ما هم این وسط آدمیما، پس من چی؟ -

چقدر لوس می کنی خودت رو همیشه توجه و نظر بابا و مامان معطوف به جنابعالی ست حاال یک بار نمی تونی  -

 ببینی که...

باشه شما دو تا جواهر ارزشمندی هستید برای ما، که خداوند آن را با تمام محبتش به ما عطا بسه دیگه یادتون  -

 نموده، پس هر دو برای من و مادرتون به یک اندازه عزیز و با ارزش هستید.

  مامان که از این همه لطف بابا مسرور شده بود گفت:

 همگی مهمون من، برای شام چی میل دارید و کجا بریم.خوب حاال برای این که دور هم یک جشن کوچولو بگیریم  -

 بَه بَه فرشته خانم جو گیر شدید باالخره دستتون تو جیب رفت خدارو شکر. -

 اِ، آقا رضا من که همیشه از این کارا می کنم، پارسال یادتون نیست همین موقعها بود که مهمون من بودید. -

تا خنده و شادی ما را صد چندان کند و صدای خنده ما باز هم در کنار یکدیگر مامان این مزاح را عمداً بازگو کرد 

بلند شد. و خداوند هم همیشه از شادی بنده هایش شاد می شود و لبخند می زند و ما همیشه در هر لحظه خداوند را 

 شاکریم به خاطر تمام الطاف بی پایانش.

 بودیم که تلفن زنگ زد.بعد از صرف شام به خانه رسیدیم و هنوز ننشسته 

حمید گوشی را برداشت و بعد از احوال پرسی متوجه شدم که امیره، با این حال که کنجکاو بودم اما بخاطر توجه پدر 

به من بی تفاوت بعد از شب بخیر گویی به مامان و بابا به اتاقم رفتم. بعد از این که لباسهایم را عوض کردم به 

  ه مسواک می زدم متوجه شدم که حمید پشت در ایستاه با دهان پر کف گفتم:دستشویی رفتم و در حالی ک

 چیه؟ می خوای مسواک بزنی؟ -

 اگه شما کارتون تموم شده با اجازه بله. -

 حمید حاال که از پدر ماهرخ جواب نه را قاطع گرفتی تصمیمت چیه؟ -

 باید اونقدر به خواستگاری برم تا پدرش راضی بشه. -

به نظر من باید از ماهرخ بخواهی که تا پدرش زنده ست به پات بشینه این جوری هم درست تموم می شه و  ولی -

 هم شغل مناسبی پیدا می کنی.

 آره این هم فکر خوبیه، حاال بیا بیرون دارم منفجر می شم. -

کتمان می کرد اما من خوب می  دهانم را شستم و بیرون آمدم در نگاه حمید غمی هویدا بود که به ظاهر لبخند آن را

توانستم نگرانیش را احساس کنم و با خودم عهد بستم تا رسیدن به ماهرخ تا پای جون به حمید کمک کنم، چون 

 محبت و فداکاری را از پدر و مادر به خوبی یاد گرفته بودم و در خونم جاری بود.

یگر به خواستگاری ماهرخ رفتیم اما باز هم همان خالصه از این ماجراها یک ماه گذشت که در این مدت یکبار د

 حرفهای تکراری.

 حمید با ماهرخ عهد بستند تا زنده بودن پدرش به هم وفادار باشند و بعد از پایان زندگی پدرش با هم ازدواج کنند.

ری یقه خود چند ماه گذشت و در این مدت هر خواستگاری که به سراغ ماهرخ می رفت، حمید مثل دیوانه های زنجی

 را می درید و این کار او پدر و مادر را بسیار نگران و پریشان می ساخت.
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با هر وضعی بود من و ماهرخ ترم سوم دانشگاه را به خوبی پشت سر گذاشتیم و با هم به دانشگاه رفتیم تا برای 

ه ما نزدیک شد و با صدایی انتخاب واحد ترم بعدی واحد انتخاب کنیم که در همین موقع آقایی خوش قد و باال ب

  دلنشین سالم کرد و رو به ماهرخ نمود و گفت:

 ببخشید من سعید زندی هستم در یکی از درسهای ترم پیش با شما همکالس بودم. -

 خوب ما با خیلی ها همکالس هستیم امرتون رو بفرمایید!! -

 رسم.می خواستم اگر اجازه بدید برای امر خیری همراه مادرم خدمت ب -

  ماهرخ که از این برخورد جا خورده بود نگاهی به من کرد و در جوابش گفت:

 ببخشید بنده قصد ازدواج ندارم. -

و فوراً دست من را گرفت و به طرف در دانشگاه رفتیم. و با دستپاچگی به آن طرف خیابان رفتیم تا سوار ماشین 

  شویم.

ه رانندگی نبود. من که به بی حواسی و بی دقتی ماهرخ پی برده بودم ماهرخ رانندگی می کرد ولی اصالً حواسش ب

  برای جلوگیری از تصادف و آرام شدن ماهرخ گفتم:

 ماهرخ جان کنار این بوستان نگه دار کمی که آروم شدی دوباره راه می افتیم. -

ن حال و هوای تازه می بخشید، وارد بوستان شدیم و روی اولین نیمکت نشستیم. هوای بوستان خنک بود و به انسا

ماهرخ با پیشنهاد آقای زندی احساس خفگی می کرد و وقتی که روی نیمکت نشستیم نفس عمیقی کشید و با صدای 

  لرزان گفت:

می دونی بهاره جون این آقای زندی برای سومین باره که از من درخواست ازدواج می کنه، ولی هر دفعه واسطه می  -

 ب رد می دادم ولی این بار خودش پیش قدم شده، حاال چکار کنم؟فرستاد و من جوا

هیچی اجازه بده بیاد خواستگاری، وقتی پدرت بفهمه که او هم بی اصل و نصب از خاندان قاجاره سرش را به طاق  -

 می کوبه و از خونه بیرونش می کنه این که غصه نداره.

خود لرزیدم و فهمیدم مسئله مهمی در جریان است که  لحظه ای سکوت حاکم شد و من از این سکوت سرد به

ماهرخ با بغضی در گلو نمی توانست آن را عنوان کند، ماهرخ حمید را بی نهایت دوست داشت وقتی چشمم به 

چشمش افتاد دریای اشک غم از چشمان زیبای ماهرخ جاری بود و غروبی تلخ در نگاهش نقش بسته بود. دستانش 

  را گرفتم و گفتم:

 الهی قربونت بشم چی شده؟ حرف بزن ببینم چه چیزی خاطر عزیزدل برادرم را اینجوری مکدر کرده؟ -

  ماهرخ با گریه گفت:

 من هم همین قصد رو داشتم و فکر می کردم اون هم مثل بقیه خواستگارام بی اصل و نصبه. -

خاندانشه زندگی می کنه و شرط ازدواج اون هم  ولی وقتی تحقیق کردم فهمیدم اون هم با مادرش که مثل پدرم ساالر

 مثل شرایط ازدواج منه.

اگر اون به خواستگاریم بیاد حتماً پدرم با این ازدواج ما موافقت می کنه، اون وقت من و حمید هرگز نمی تونیم به 

 عهد و پیمونی که با هم بستیم وفا کنیم.

 تم چه بگویم.ماهرخ پشت سر هم گریه می کرد و من نیز نمی دانس

  ناگهان فکری به ذهنم رسید، به ماهرخ گفتم:
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من این موضوع را به حمید می گم تا بیاد و با آقای زندی صحبت کنه، شاید وقتی از عشق شما باخبر بشه پا پس  -

 بکشه.

ای حمید نمی دونم اگه حمید نتونه خودش رو کنترل کنه و با هم درگیر بشن چی؟ اگه خدای نکرده اتفاقی بر -

 بیافته من چکار کنم؟

 خیالت راحت باشه حمید یک تنه چند نفررو حریفه. -

  ماهرخ لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 نمی دونم چرا دل نگرونم احساس بدی دارم. -

ل نگران نباش من با حمید صحبت می کنم، حاال بلند شو تا از این دیرتر نشده به خونه بریم وگرنه باید صدتا دلی -

 قانع کننده بیارم که چرا دیر شده.

 ماهرخ آرام شده بود ولی دلشوره هایش را به من منتقل کرده بود.

 در میان راه بین من و ماهرخ صحبت زیادی رد و بدل نشد ولی هر دو در فکر برخورد حمید با این قضیه بودیم.

 ور دیوونه می شد؟بهاره جون یادت هست حمید در برخورد با خواستگارای قبلی چه ط -

 بله به خوبی، انگار همین االن اون صحنه ها جلوی چشمانم ظاهر می شود. -

می دونی بهاره جون، حمید همیشه به من می گفت اگه روزی خواستگاری پیدا بشه که پدرت قبولش کنه و بخواد  -

 دست تو رو تو دستش بذاره، قبل از دست تو تابوتش رو به دستش خواهم داد.

یاد متوجه منظورش نمی شدم ولی حاال با تمام وجودم معنای این جمله اش را درک می کنم، می ترسم بهاره نکنه ز

 حمید کاری بکنه که راه برگشتی نداشته باشه؟

با این حرفهای ماهرخ تمام وجودم لرزید ولی زیاد به روی خودم نیاوردم و به ماهرخ امید دادم که حمید حرف زیاد 

 عاقل تر از آن است که بخواهد کاری کند که باعث از دست دادنش شود.می زند و 

 وقتی از ماهرخ خداحافظی کردم به خانه رفتم و حمید هم تازه به خانه رسیده بود.

سالم بهاره خانم، چی شده کشتیهاتون غرق شدن که این جور پکر و درهم شدی؟ عیبی نداره خودم چند تا  -

 کاغذیشو برات می سازم.

 سالم داداش، چیزی نشده فقط کمی خسته ام. مامان کجاست؟ -

 تو آشپزخونه، قصر طالیی خانمها. -

  سری به آشپزخانه زدم و بعد از سالم و خسته نباشی به مامان گفتم:

 مامان االن از پیش ماهرخ می یام، نگرانم نمی دونم چکار کنم. -

 چیزی شده؟ -

برای ماهرخ پیدا شده و اگه پدر ماهرخ از اصل و نصبشون باخبر بشه حتماً اونو به  آره مامان یک خواستگار اصیل -

 دامادی می پذیره، اون وقت حمید چکار می تونه بکنه.

 خدا آخر و عاقبت مارو به خیر کنه بهتره فعالً به حمید چیزی نگیم. -

 بله من هم همین فکر رو کردم ولی چطور جلوی خواستگاری رو بگیریم؟ -

در همین موقع حمید با چشمان از حدقه بیرون زده وارد آشپزخانه شد چشمانش کاسه خون بود از ترس پشت مادر 

  پنهان شدم با صدای دورگه که از ته گلو بیرون می آمد و صدای پاره شدن تارهای صوتیش بگوش می رسید گفت:
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باید همین امشب تابوتی برای آقای دوماد آماده درست شنیدم خواستگاری که مورد قبول افشار باشه پیدا شده؟  -

 کنم تا قبل از گرفتن دست ماهرخ در تابوتش آروم، تا ابد بخوابه.

  با همان حال از آشپزخانه بیرون رفت به در رسید ولی مادر فوراً جلویش را گرفت و گفت:

جا بشین کمی با هم صحبت کنیم تا یک مادر به قربونت بره، آدم که در حال عصبانیت تصمیم نمی گیره. بیا این -

 تصمیم عاقالنه بگیریم.

  با صحبتی که مادر با مهربانی و دلسوزی با حمید کرد حمید کمی آرام شد و به مادر گفت:

 شما به من قول می دید که اتفاقی نیفته؟ -

 ی دونه که چه راهی بهتره...بله عزیزم صبر کن پدرت به خونه برگرده تا باهاش مشورت کنیم اون بهتر از ما م -

حمید در حالی که نفس عمیقی می کشید به اتاقش رفت. از اینکه به این زودی آرام شد در دل خدا را شکر کردم و 

رو به مامان کردم، مادر رنگ به رخسار نداشت، دستش را گرفتم و روی کاناپه نشاندم آب قندی را برایش آوردم و 

 به دستش دادم.

 ا رحم کنه نمی دونم چه سرنوشتی در انتظارمونه.خدا به م -

 نگران نباش مادر فردا خودم با آقای زندی صحبت می کنم. -

 پدر خسته و عرق کرده به خانه آمد جلو رفتم کیفش را از دستش گرفتم و سالم کردم.

 سالم دختر ناز بابا، چیه چرا چشمهای قشنگت غمگین شده؟ -

 رتتون رو بشورید من هم برایتون شربت خنک می یارم.هیچی بابا تا دست و صو -

 دستت درد نکنه. -

وقتی بابا وارد دستشویی شد به مامان گفتم لطفاً اجازه بده بابا کمی استراحت کند و بعد کم کم موضوع را با ایشان 

 در میان بگذارد...

ه بود و هرچه خواهش کردم در را باز کند من به اتاق حمید رفتم تا از نگرانیش بکاهم ولی حمید در را قفل کرد

جوابی نداد ترسیدم، فکرهای مختلف مانند برق صاعقه ای چشمانم را زد با صدای فریاد من بابا و مامان سراسیمه 

 خود را به من رساندند.

 چی شده دختر، چرا بیقراری می کنی؟ -

 

  نمیدهمامان حمید در رو باز نمی کنه و هر چی صدا می زنم جوابی -

  یا ضامن اهو نکنه بالیی سر خودش آورده-

  اروم باش خانم شلوغش می کنی . بهاره برو دسته کلید زاپاس اتاقها رو بیار-

  چشم بابا-

به سرعت دسته کلید را آوردم .کلید از ان طرف اتاق حمید تو قفل در بود بابا چند دقیقه ای با کلید ور رفت تا کلید 

  افتاد و پدر توانست در را باز کندحمید از روی در 

وقتی در باز شد حمید روی تختش بی هوش افتاده بود . و در دستش یک بسته خالی از قرص ارامبخش بود . بخاطر 

این که تعداد زیادی از ان را خورده بود به خواب عمیقی فرو رفته بود ولی پدر برای این که خیال مادر را راحت کند 
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زد چند دقیقه بعد دکتر آمد پس از شنیدن ماجرا و دیدن ان بسته قرص آرام بخش و معاینه به اورژانس زنگ 

  مختصری که از حمید به عمل آورد رو به ما کرد گفت

  خدا رو شکر مشکلی نیست فردا که از خواب بیدار بشه حالش مثل گذشته میزون میشه-

  سه بعدازظهر بود با شنیدن این حرفها مامان نفس راحتی کشید ساعت حدود

ان روز با دلهره هایی که پیش آمده بود برای همگی ما خسته کننده بود بخاطر همین شب را زودتر از شبهای 

گذشته خوابیدیم . صبح زود وقتی مادر برای نماز بیدار شد به سراغ حمید رفت . و از این که حالش را بهتر دید 

  صبح مشغول آماده کردن صبحانه شدمخوشحال شد . من نیز بعد از خواندن نماز 

  ساعت نه صبح وقتی پدر می خواست به دانشکده برود خواهش کردم که مرا تا نزدیکی خانه ماهرخ ببرد

وقتی به خانه شان رسیدم ماهرخ را دیدم چمدان به دست همراه مادرش بیرون آمده بود وقتی نزدیک شدم ماهرخ با 

  فتچشمانی اشک بار رو به من کرد گ

  چند روزی به خونه دایی مسعود می رم تا آب ها از آسیاب بیافته-

  برای چی ؟ مگه اتفاقی افتاده-

  نپرس نمی دونم چی بگم-

  جون به سر شدم خواهش می کنم بگو چی شده ؟-

ده و قرار دیشب مادر آقای زندی با پدر تماس گرفته و وقتی پدر از اصالت قجریشان با خبر شده خیلی خوشحال ش-

  خواستگاری رو برای فردا شب گذاشته و من بخاطر همین موضوع می خواهم از خونه چند روزی دور بشم

  ولی ماهرخ جون این راه درستی نیست-

  میگی من چکار کنم ؟-

  بهتره با پدرت صحبت کنی-

  مادر ماهرخ جلو آمد گفت

اینکه خواستگاری برای تنها وارثش پیدا شده که از تیره و  بهاره جون تو پدر ماهرخ را خوب نمیشناسی اون از-

  طایفه جد و ابادیشه سر از پا نمی شناسه

  پس تکلیف حمید چی میشه ؟ اگه بفهمه خونه به پا می کنه-

  برای همین ماهرخ می خواد چند روزی این جا نباشه تا شاید خدا کمک کنه-

  غ آقای زند می رهولی حمید یا خودش رو می کشه یا به سرا-

تو کل به خدا کن ماهرخ نباید یک چند روزی جلوی چشم پدرش باشه .بهتره اون چند روزی رو به سفر بره این -

  طوری شاید مراسم های بعدی انجام نپذیره خداحافظ دخترم

  در موقع خداحافظی ماهرخ رو به من کرد گفت

  سوده اونجا فکر کنم شاید تونستم راه چاره ای بی اندیشمخواهش می کنم به حمید چیزی نگو تا با خیال آ-

  با رفتن ماهرخ نگرانیم بیشتر شد نمیدانستم چه بهانه ای برای سفر ماهرخ بیاورم

 بطرف خانه به راه افتادم . در راه خیلی فکر کردم تا بهانه مناسبی برای سفر پیدا کردم
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ی در ایستاده بود جلوتر که رسیدم قبل از این که سالم کنم امیر جلوتر وقتی به در خانه رسیدم حمید همراه امیر جلو

آمد و بحالت احترام کمی خم شد . و سالم کرد من با دیدن امیر به پت و پت افتادم . سالمی کردم و همانطور چشم 

  در چشم هم خیره ماندیم

ن از خود نشان می داد . می توانستم به خوبی این کارها از من بعید بود و حمید با تعجبی که نسبت به این حرکات م

ذهنش را بخوانم چون من دختری شیطان و مغرور بودم که تا قبل از دیدن امیر هرگز در مقابل هیچ کسی 

  کوچکترین عکس العملی از خودم نشان نمی دادم

ل صحبت با تلفن بود به شرمنده شدم فورا داخل رفتم از کرده خود ناراحت بودم وقتی داخل خانه شدم مادر مشغو

اتاقم رفتم با خودم فکر می کردم . با دیدن امیر صورت زیبایم قرمز شده بود و آنقدر نفسم به شماره می افتاد که 

اطرافیان فکر می کردند . االن پس می افتم . از خودم شرمگین شدم با رفتن ماهرخ بسیار تنها شده بودم . نمی 

  د دل کنم و پاسخ تمام سواالتم را بگیرمدانستم با چه کسی می توانم در

  در همین حال و هوا بودم که مادرم وارد اتاق شد و سالم کرد صورت سر خم را بوسید گفت

خدا مرگم بده تب داری مادر چرا این قدر داغی .چرا صورت چون ماهت بر افروخته شده اگه حالت خوب نیست -

  ببرمت دکتر ؟

  نگران نباش . فقط خیلی احساس تنهایی می کنمنه مادر جون حالم خوبه -

  مگه مادرت مرده ؟ اگه صحبتی روی دلت سنگینی می کنه با من حرف بزن تا سبک شی مادر-

با این حرف مادر احساس بهتری پیدا کردم خودم را در اغوشش رها کردم . مادر که مرا بی تاب و گرفته دید فهمید 

با بهترین مشاور . مشورت کنم . هر دو روی تختم نشستم دستانم در دستان مهربان  مشکلی برایم پیش آمده و با ید

  مادر بود و مدام آنها را نوازش می کرد لب به سخن گشودم

  مامان اگه پیش شما حرف بزنم منو سرزنش نمی کنید ؟-

  مادر با تبسمی بر لب گفت

اه سرزنش نمی کنه . منو امین و دوستت بدون و هر چی هیچ مادری فرزند دلبندش را حتی برای بزرگترین اشتب-

  هست برام تعریف کن حتما کمکت خواهم کرد

  آب دهانم را فرو بردم و از مادر سوال کردم

  مامان شما با پدر چطور آشنا شدید ؟-

 پس موضوع عشق و عاشقیه !!-

  سرم را به حالت شرم به زیر انداختم مادر گفت

  سال داشتم معلم دوره ابتدایی بودم به شغلم عشق می ورزیدم وقتی بیست و یک-

تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم و وارد دانشکده شدم و در کنار تدریس درس نیز می خوندم پدرم خطاط بود و 

  شاگردان زیادی داشت و در امدش کفاف خرج ما رو میداد

و همه اساتید منو الگو قرار می دادند . برای بقیه توصیف با پشتکار و عالقه بسرعت در دانشکده شاگرد ممتاز شدم 

می کردند در میان این اساتید . استاد جوانی بود که هر زمان همدیگر را می دیدیم هول می شدیم . وقتی سر کالس 

او نگاه می خود را به بهانه ای معطل می کرد تا همه بیرون می رفتند تا بتونه نگاهی به من بی اندازه . من هم وقت به 

  کردم .سر جایم خشک می شدم . ضربان قلبم صد برابر می شد . نفسم به شماره می افتاد .
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 گلویم خشک شده بود .سوسن یکی از دوستانم مرا به خود آورد و از کالس خارج می کرد .

ندم . چون احساس  خودم از این کارم شرمنده می شدم و هر بار با خودم عهده می بستم که دیگه عکس العمل نشون

می کردم کاری قبیح و زشت است و مدام خودم را سرزنش می کردم . ولی وقتی ساعاتی را که با استاد جوان درس 

داشتیم سر از پا نمی شناختم . دل تو دلم نبود . این عکس العمل ها به اوج خود رسیده بود . تقریبا تمام کالس از این 

  موضوع با خبر شده بودند

اوقات از طرف بغضی از دانشجویان متلک هایی می شنیدم که آزارم می داد . مادری نداشتم تا با او درد دل گاهی 

  کنم احساس می کردم این حال و هوای هوس است که ممکن است دامن پاکم را لکه دار کند

 به دانشکده نگذشته بود که ...این بود که تصمیم گرفتم از ادامه تحصیل انصراف بدم . چند هفته ای بیشتر از نرفتنم 

یک روز که از مدرسه بر می گشتم سوسن از پشت در خانه دیدم خوشحال شدم سالم کردم بعد از احوال پرسی او را 

 به داخل خانه بردم

خانه ای قدیمی و بزرگ داشتیم . که حیاطش بسیار زیبا و سر سبز بود پدرم عالقه زیادی به گل و گیاه داشت . با 

حیاط با صفا سوسن خواهش کرد که همان جا روی تخت چوبی که با زیلوی دست باف قدیمی رویش پهن بود  دیدن

  بنشینیم .فورا وسایل مختصری برای پذیرایی آماده کردم . در کنار سوسن نشستم

خوب سوسن خانم چه عجب یادی از ما کردی خیلی دلم برات تنگ شده بود .خوب کاری کردی که به دیدنم -

  اومدی

  ممنون هنوز تدریس می کنی ؟-

  بله من بدون بچه ها می میرم-

چه حوصله ای داری فرشته جون . راستی تا یادم نرفته بگم استاد بهرامی خیلی پی گیرته چند بار سراغت رو از من -

  گرفته

  خوب تو چی بهش گفتی ؟-

  هیچی گفتم خبری ازش ندارم-

  گفتمبا این حال که ناراحت شدم 

  خوب کاری کردی-

  بیچاره استاد اگه بفهمه تو نسبت به او این قدر بی تفاوت هستی از غصه دق می کنه ؟-

  چطور مگه ؟-

  آخه فرشته جون من پیکی هستم از طرف استاد بهرامی-

  دلم هوری ریخت

  پیکی از طرف استاد ؟ !!!!حاال حامل چه خبری هستی ؟

  به دیدن پدرت بیاد و تو را هم ببینه استاد اجازه می خواد-

  برای چی ؟-

سوسن خندید و محکم به پشتم زد و از جایش بلند شد جارویی دسته بلندی را که در گوشه تخت بود را برداشت و 

میان هر دو پایش گذاشت با همان حالت مثل این که سوار بر اسب باشه . تاختی به دور تخت زد و رو به روی من 
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جا رو را از میان پا برداشت .مانند یک شمشیر در کنارش نگه داشت و دستت دیگرش رو روی سینه گذاشت  ایستاد

  و تا کمر خم شد و با صدای کلفت و به گلو انداخته ای گفت

  ای شاهزاده خانم قصر طالیی قلب من . آیا به بنده اجازه می دهید تا آخر عمر غالم حلقه به گوش شما باشم ؟-

سن به همان حالت شنیدن این مطلب بی نهایت خوشحال شده بودم .چون من هم به استاد جوان عالقه مند شده و سو

  بودم

و خوشحال تر از این بودم که تمام اون احساسات و نفس نفس زدن ها و ضربان ها و سرخی صورتم حاکی از یک 

  عشق پاک بود یک هوس

  صدای سوسن بلند شد و مرا به خود آورد

  شاهزاده خانم کمرم شکست نمی خواهید جواب بدهید ؟-

  خودت رو لوس نکن به جای این مسخره بازیها فکری بکن ؟-

  سوسن روی تخت نشست گفت

 فکر کردن نمی خواد پاشو برو به پدرت خبر بده که خواستگار می خواد برات بیاد-

  من روم نمیشه به پدرم بگم-

  ت وقت خواستگاری می گیرمباشه خودم میام و از پدر-

سوسن دختر شیطون ولی با وفائی بود که با پدر صحبت کرد و بعد از چند جلسه آشنایی پدر به این وصلت رضایت 

  داد

از سوسن تشکر کردم .بعد از این ماجرا ها ازدواج من با پدرت به انجام رسید .من تونستم با خیال راحت تحصیالت 

  دانشگاهیم رو ادامه بدم

  سر تا پا گوش بودم طوری که متوجه نشدم حرفها و خاطرات شیرین مامان تمام شده

  خوب عزیزم حاال بگو ببینم جواب سواالت رو با شنیدن این خاطره بدست آورد یا نه ؟-

  مآنقدر خوشحال شده بودم که ناخواسته مادر را در آغوش کشیدم و با تمام وجودم او را غرق در بوسه کردم گفت
 

  بله مامان ممنونم که کمکم کردی-

و خوشحال از اتاقم بیرون رفتم . احساس می کردم بعد از گذراندن یک دوره سخت بیماری اکنون به سالمتی کامل 

رسیدم و احساس ضعف و گرسنگی می کردم . به آشپزخانه رفتم تا چیزی برای خوردن پیدا کنم ولی یک جعبه 

  گل زیبا نظرم را به خوب جلب کرد در همین موقع مامان وارد آشپزخانه شد شیرینی همراه با یک دسته

  مامان اینا از کجا اومدن . مال کیه ؟-

  اینها مال خود ته عزیزم-

  مال من ؟ کی اون ها رو برام فرستاده ؟-

  طبق معمول وقتی یکی می یاد خواستگاری اینها رو با خودش می یاره-

ا شنیدن اسم خواستگار از کوره در می رفتم . لبخندی ملیحی روی لبانم نقش بست . و در عالم برخالف گذشته که ب

  خودم می گفتم یعنی می شه اینها از طرف امیر باشه ؟

  خورشید از کدوم طرف طلوع کرده که تو این بار از اومدن خواستگار خوشحال شدی ؟-
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  مین موقع حمید وارد آشپزخانه شد و رو به من گفتاز خجالت قرمز شدم لبانم را گاز گرفتم و در ه

  بهاره خانم کی در این جعبه شیرینی رو باز می کنی تا ما شیرین کام بشیم ؟-

  فورا جعبه شیرینی را برداشتم دل تو دلم نبود . که هر چه زودتر بشنوم که این خواستگار کسی نیست جز امیر

در داخل جعبه برد و قبل از این که شیرینی بردارد نگاه مرموزی به مامان  وقتی شیرینی را جلوی حمید گرفتم دست

  انداخت گفت

این دوست عاشق دل سوخته ی شیدای مجنون سر گشته ی فلک زده ام اگه بفهمه جواب بهاره خانم مثبته کل -

  محله رو شام میده

  با این حرف حمید ضربان قلبم چندین برابر شد

  ت از شیطنت بردار دخترم رو اذیت نکنبسه دیگه حمید دس-

  چشم مامان جان-

  منتظر ادامه حرف حمید بودم یک شیرینی برداشت و هنوز نخورده بود که اسم کیومرث رو به زبان اورد گفت

  این مجنون امروز به خواستگاری شما اومده بود-

ز دست حمید گرفتم و آن را داخل جعبه با شنیدن اسم کیومرث پسر همسایه، خونم به جوش آمد شیرینی را ا

 گذاشتم و جعبه را محکم روی میز انداختم و با چشمانی اشکبار به طرف اتاقم رفتم.

داشتم از زور ناراحتی می ترکیدم که حمید با یک بشقاب شیرینی وارد اتاق شد، صورتم را پاک کردم و رو از حمید 

  برگرداندم.

شیرینیهایی رو که عاشق بیچاره ی فلک زده، دانه دانه اش رو با شیرینی قلبش  چقدر عصبانی هستی نزدیک بود -

 آمیخته و با هزاران امید برات آورده بود رو درب داغون کنی...

  با عصبانیت گفتم:

 خواهش می کنم حمید، می خوام تنها باشم. -

 باشه پس جوابت منفیه؟؟؟ مثل بقیه ی خواستگارات؟ -

 بله. -

ه، اگه بفهمه که تو دوستش نداری خودش رو حلقه آویز می کنه. دستگیره در را گرفت و در را باز کرد و بیچار -

 بیرون رفت.

حمید حسابی با اعصابم بازی کرده بود و منو بهم ریخته بود. بعد از رفتن حمید مادر مهربانم وارد اتاق شد از دیدنش 

  دنش حلقه کردم و گفتم:بیشتر از همیشه خوشحال شدم دستانم را دور گر

 ببین حمید چقدر بدجنسه، اذیتم کرد و رفت. -

 اشکالی نداره مادر سر به سرت میذاره. -

  یادش رفته برای گفتن عالقه اش به ماهرخ من چقدر کمکش کردم... -

 یک دفعه یاد رفتن ماهرخ و خواستگارش افتادم.

 چی شد تو فکر چی رفتی؟ -

 شمال خونه دایی ش. مامان ماهرخ رفته -

 چرا؟؟؟؟ -
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 مامان آقای زند امشب قراره به خواستگاری ماهرخ بره و کار رو تموم کنه!! -

 خدا به فریادمون برسه حاال به حمید چی بگم؟ -

 هنوز حرفمان تمام نشده بود که حمید صدا زد:

 مامان من دارم می رم بیرون کاری نداری؟ -

 ش رو بگیر حتماً می خواد به دیدن ماهرخ بره می دونی که امروز روز دیدارشونه.مامان تورو خدا برو جلو -

 حمید جان مادر صبر کن. -

  مامان خود را به حمید رساند و گفت:

 کجا می خواهی بری؟ -

 می خوام برم دیدن ماهرخ و خبر خوشی را بهش بدم. -

 نمی خواد بری مادر. -

 چرا مامان؟ -

 ته سفر.آخه ماهرخ رف -

 با شنیدن این جمله چشمان حمید گرد شد رگ گردنش بیرون زد و پرسید:

 با کی؟ کجا؟ و برای چی؟ -

  بیچاره مامان زبانش بند آمده بود، به کمکش رفتم و گفتم:

 با مادرش رفتن شمال، ویالی دایی مسعودش. -

 چرا بی خبر؟ -

  فوراً لبخندی زدم و گفتم:

 روحی داشت به توصیه ی دکتر رفتن سفر تا حال و هواش عوض بشه. مادرش کمی کسالت -

 بیچاره از دست اون شوهر قجرزادش دیوانه نشه خیلی خوبه. -

 با گفتن این حرف به اتاقش رفت و من و مامان نفس راحتی کشیدیم و برای آماده کردن شام به آشپزخانه رفتیم.

 تلفن از خواب بیدار شدیم. آن شب هم گذشت و صبح روز بعد با صدای زنگ

وقتی بابا گوشی را برداشت با احوال پرسی کردن و صحبت کردنش فهمیدم ماهرخ است و بعد از خداحافظی گوشی 

 را به دستم داد.

 سالم ماهرخ جون حالت خوبه؟ -

 قبل از اینکه جواب سالمم را بشنوم صدای گریه اش گوشم را کر کرد نگران شدم پرسیدم:

 ده ماهرخ چرا گریه می کنی؟چی ش -

 یک دفعه گوشی از دستم قاپیده شد.

 حمید چکار می کنی؟ -

 حمید گوشی را به گوشش چسباند و با دست مرا هول داد بدون اینکه حرفی بزند به حرفهای ماهرخ گوش داد.

 نمی دانم ماهرخ چه چیزی پشت گوشی گفت که حمید نعره زد:

 خودم می کشمش. -

 انداخت و به اتاقش رفت، لباسهایش را عوض کرد و با عجله از خانه بیرون رفت.گوشی را 
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 گوشی را برداشتم ماهرخ هنوز پشت خط بود.

 چی به حمید گفتی که خون جلوی چشمانش را گرفت و از خانه بیرون رفت. -

 من فکر کردم هنوز گوشی دست توست وگرنه حرفی نمی زدم. -

 ه؟ مگه تو شمال نرفته بودی؟حاال بگو ببینم چی شد -

تا به خانه دایی مسعود رسیدیم دایی مسعود گفت باید هرچه زودتر به تهران برگردیم، آقای افشار زنگ زده و  -

 گفته اگه تا صبح قبل از طلوع خورشید در خانه نباشید، اون روی سگش باال بیاد هردوتایتان را می کشد.

 راه رو برگشتید؟یعنی شما با یک تهدید این همه  -

 تو پدرم رو نمی شناسی اگه حرفی بزند رد خور نداره. -

 حاال بگو ببینم موضوع چیه؟ -

امروز برای صرف نهار آقای زند و مادرش میهمان ما هستند و قرار است من و سعید پس از صرف نهار با هم  -

 نامزد بشیم.

 بیرون؟ای وای این حرفها را پشت تلفن گفتی که حمید رفت  -

 بهاره تورو خدا برو دنبال حمید نکنه بالیی سر خودش بیاره؟ -

 نترس، اون می خواد رقیبش را از میان برداره. -

 بعد از خداحافظی با ماهرخ مامان و بابا مثل مرغ سر کنده بال بال می زدند، نمی دانستم چکار کنم.

 مید اونجا کمین کرده.بابا نگران نباشید من می رم در خانه ماهرخ حتماً ح -

 صبر کن ما هم بیائیم. -

 نه بابا شما در خانه باشید شاید حمید برگرده اون وقت شما جلویش را بگیرید و نذارید از خانه بیرون برود. -

نزدیک به بیش از یک ساعت گذشت و من به خانه ماهرخ رسیدم ولی هرچه گشتم حمید را آن دورو بر ندیدم 

د از دقایقی که آنجا ایستادم و از حمید خبری نشد رفتم تا تلفنی به خانه بزنم، اما هرچه گشتم خوشحال شدم، بع

تلفنی پیدا نکردم. نزدیک ظهر بود. دو، سه تا خیابان رفتم تا باالخره تلفن عمومی پیدا کردم و به خانه زنگ زدم و 

 انه ماهرخ بروم و دوباره مراقب باشم.گفتم حمید این دورو اطراف نیست و پدر به من گفت دوباره به در خ

رفتن من، تا تلفن پیدا کردن و زنگ زدنم به خانه بیش از نیم ساعت طول کشید و تا به در خانه ماهرخ برگردم زمان 

 بیشتری را از دست دادم.

یس به وقتی به در خانه ماهرخ رسیدم جمعیت زیادی آنجا جمع شده بود و در همان زمان صدای آژیر ماشین پل

 گوشم رسید در میان جمعیت حمید را که غرق در خون بود دیدم در جای خودم میخ کوب شدم.

پلیس دستبندی به دستش زد و او را سوار ماشین کرد، آمبوالنسی به در خانه رسید به سرعت از داخل ماشین چهار 

برانکارد به طرف ماشین آمدند، نفر با دردست داشتن دو برانکارد وارد جمعیت شدند بعد از لحظه ای هر دو 

برانکارد اول پیکر خونین سعید و برانکارد دوم زنی را که احتماالً مادر سعید بود را حمل می کرد با عجله سوار 

  آمبوالنس کردند و از آنجا دور شدند. بیچاره سعید غرق در خون بود.

نم حک شد، آرزو می کردم واقعاً خواب باشم و با تمام این صحنه ها مانند کابوسی از جلوی دیدگانم گذشت و در ذه

 بیدار شدنم همه را فراموش کنم ولی این صحنه ها همه واقعی بودند.
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در آن چند دقیقه ای که در فکر بودم همه چیز تمام شد و جمعیت هر یک به طرفی می رفتند و می گفتند بیچاره 

 جوونه مردمو کشتن.

ود که بر سرم خراب می شد و من که طاقت این ضربه ها را نداشتم پس از چند این حرفها هر کدام کوه مصیبتی ب

 قدمی از حال رفتم.

  وقتی چشم باز کردم خانمی را دیدم که با یک لیوان آب قند سرم را در دامن گرفته و با مهربانی می گفت:

همه چیز را در خواب دیدم ولی عزیزم بخور تا حالت جا بیاد. کمی که گذشت کم کم حالم جا آمد، فکر کردم  -

  وقتی از آن زن پرسیدم اینجا جوانی مجروح شده بود گفت:

 بله گویا ماجرای عشق و عاشقی بوده. -

 با شنیدن این حرفها به خود لرزیدم و از جا بلند شدم و به راه افتادم.

 سر خیابان که رسیدم سوار تاکسی شدم و به طرف خانه رفتم.

پدر و مادرم چه بگویم، به در خانه که رسیدم کرایه تاکسی را حساب کردم اما هرچه زنگ زدم کسی نمی دانستم به 

 در را باز نکرد نگران شدم کلیدم را از کیفم بیرون آوردم، در همین موقع صدایی آمد.

 سالم بهاره خانم. -

ریه کردم، بیچاره امیر آنقدر از گریه این صدای دلنشین امیر بود، برگشتم و نگاهش کردم بغضم ترکید و زار زار گ

  من ناراحت شد که صدایش می لرزید انگار آن هم با من گریه می کرد و از من پرسید:

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 حمید به خاطر ماهرخ آدم کشته!!! -

 چی؟ شما حالتون خوبه، یا دارید هذیون می گید؟ -

همین دو تا چشمام دیدم که حمید سر تا پاش خونی بود و پلیس اومد و نه امیرخان راست می گم به خدا، خودم با  -

 بهش دستبند زد و برد حتی جنازه سعید رو هم دیدم.

خوب فکر کن ببین وقتی سعید رو روی برانکارد گذاشتند سر تا سرش رو پوشونده بودن یا نه؟ یعنی مالفه ای رو  -

 صورتش کشیده بودن یا نه؟

  از این سؤاالت چیست ولی خوب فکر که کردم گفتم:نمی دانستم منظورش 

 نه چیزی روی صورتش نبود. -

 خوب خدارو شکر که سعید نمرده. -

 شما از کجا فهمیدید؟ -

 مگه شما تو فیلمها ندیدید که وقتی کسی می میره صورتش رو می پوشانند؟ -

با این حال که او پسری محجوب و سر به زیر بود، لبخندی از سر خوشحالی بر لبانم نقش بست، نگاهی به امیر کردم 

ناخواسته به من چشم دوخته بود، وقتی متوجه شد بخاطر نگاهش معذب شدم نگاهش را به زمین دوخت و از من 

  عذرخواهی کرد و گفت:

مجنون از  بهاره خانم منو ببخشید من آدم چشم چرون و بی حیایی نیستم ولی قبول کنید زیبایی شما انسان رو مثل -

 خود بی خود می کنه.

 با این حرف امیر سرمست شدم و مطمئن شدم که او هم عاشق من است و من نیز عاشق او.
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  آنقدر غرق در شادی شده بودم که حمید را کامالً فراموش کردم، در همین موقع امیر گفت:

 نمی دونید حمید رو به کدوم کالنتری بردن؟ -

 ن اون صحنه ها شوکه شده بودم که به چیزی فکر نکردم.نه، من اونقدر از دید -

 اشکالی نداره شما به منزل برید حتماً از کالنتری با شما تماس می گیرن، اگر خبری شد به من هم خبر بدید. -

 ولی چه جوری من که نه تلفن دارم و نه آدرس؟ -

 شرمنده، حق با شماست. -

رد دنبال یک تکه کاغذ می گشت، من فرصت را غنیمت شمردم، نمی دانم از تو جیب پیراهنش خودکاری بیرون آو

  در یک لحظه چطور شرم و حیا را از یاد بردم، دستم را دراز کردم و به امیر گفتم:

 امیرخان، می تونید کف دستم شماره تون رو بنویسید. -

ودکار را به دستم داد تا خودم شماره را امیر که کوهی از حجب و حیا و مردانگی بود، سرش را به زیر انداخت و خ

 بنویسم.

 با این کار امیر شرمنده شدم و سرم را پایین انداختم، شماره اش را در کف دستم نوشتم. امیر ادامه داد:

 خواهش می کنم اگر از حمید خبری گرفتید منو بی خبر نذارید، خداحافظ. -

 خدانگهدار امیرخان. -

پله شدم آنقدر در افکار و کار زشت و بدم غرق شده بودم که متوجه نشدم به طبقه آخر که  کلید انداختم وارد راه

  پاگرد پشت بام بود رسیدم. خودم از خودم بدم آمد، همانطور که از پله ها پایین می آمدم با خودم گفتم:

 االن امیر فکر می کنه من دختر پرو و بی حیایی هستم. -

ل زشتم را جبران کنم وارد خانه شدم. به اتاقم رفتم لباسهایم را عوض کردم دست و نمی دانستم چگونه این عم

صورتم را شستم و به آشپزخانه رفتم خیلی گرسنه بودم غذا آماده بود وقتی در قابلمه را برداشتم غذا دست نخورده 

تصمیم گرفتم صبر کنم هر وقت  بود فهمیدم مامان و بابا هم غذا نخوردند و گرسنه اند، با این حال که گرسنه بودم

 بابا و مامان آمدند با هم غذا بخوریم.

آشپزخانه مثل همیشه مرتب نبود نگران شدم، ولی یاد حرف امیر افتادم که سعید فقط زخمی شده، آشپزخانه را تمیز 

ه ام می خواستم کردم و بعد به اتاقم برگشتم. با تمام وجود احساس گناه می کردم که چگونه از دوری چشم خانواد

سوءاستفاده کنم. وای اگر پدر می فهمید من یک همچین کار قبیحی انجام دادم هرگز منو نمی بخشه من که در 

 آغوش گرم و پرمهر پدر از محبتش سیراب می شدم چگونه توانستم در یک لحظه دل به مردی ببندم.

م را بازگو نمودم، چون می دانستم هر کسی از گناه رو به آسمان کردم و از خدا طلب عفو کردم و بلند بلند توبه ا

خود احساس پشیمانی کند خداوند توبه اش را می پذیرد. احساس بهتری پیدا کردم، یاد شماره امیر افتادم دستم را 

باز کردم شماره اش با شستن دستم کمرنگ شده بود، با زحمت توانستم شماره اش را ببینم و در حافظه ام تا ابد 

 م.حک کن

لحظه شماری می کردم که از حمید هرچه زودتر خبری بگیرم تا بهانه ای باشد که به امیر تلفن کنم. در همین افکار 

بودم که صدای زنگ تلفن رشته افکارم را پاره کرد، فوراً گوشی را برداشتم. صدای امیر بود ولی برخالف گذشته 

ل شد احساس می کردم نمی توانم سر پا بایستم به دیوار دلنشین نبود لرزشی شدید در صدایش بود، زانوهایم ش

 تکیه کردم و پرسیدم:
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 امیرخان چه شده اتفاقی افتاده؟ -

  امیر که صدایش می لرزید گفت:

 بهاره خانم، آقای بهرامی االن با من تماس گرفتن. -

  هنوز حرف امیر تمام نشده بود که حرفش را قطع کردم و گفتم:

 پدرم؟!!! -

 بله، گفتند که سعید... سعید... -

 سعید چی امیرخان؟ -

  صدای امیر لرزان تر شد بحالت گریه گفت:

 سعید مُرد... -

 با شنیدن این جمله گوشی از دستم افتاد خودم هم روی زمین نشستم. صدای امیر هنوز از تو گوشی شنیده می شد.

 . بهاره خانم .حالتون خوبه خواهش می کنم جواب بدید-

  گوشی را برداشتم

 حاال چی به سر حمید میاد ؟-

نگران نباش .خدا بزرگه .دیه که پرداخت بشه حمید دوباره به خونه بر می گرده .من به کالنتری می رم شاید بتونم -

  کمک حالی برای اقا و خانم بهرامی باشم

  کدوم کالنتری ؟ ادرس بدید من هم بیام-

  بی برای شما نیستنه بهاره خانم جای مناس-

  اخه من بی خبر تنها با هزاران فکر و خیال ناجور چطور می تونم توی خونه بمونم-

  شما در خونه بمونید من هر لحظه با شما تماس می گیرم-

  قول میدید ؟-

  حتما-

  پس زودتر برید . من هم کنار گوشی می نشینم تا شما با من تماس بگیرد-

  خداحافظ-

ز خداحافظی با امیر چند دقیقه ای نگذشته بود که تلفن زنگ زد .می دانستم که امیر نیست .وقتی گوشی را بعد ا

  برداشتم .صدای گریه ماهرخ بو چنان گریه می کرد

 من هم ناخواسته به گریه افتادم .

  قات نمی افتادماهرخ جان .اگه به حرف حمید گوش میکردی و سه ماه پیش با هم فرار می کردید این اتفا-

  ماهرخ نمی توانست حرفی بزند فقط می پرسید سعید زنده هست یا نه

  نه سعید مرد-

 بعد از گفتن این حرف دیگر صدایی نشنیدم .

  گوشی را گذاشتم .منتظر تلفن امیر بودم .برای حمید دعا کردم .گریه امانم نمی داد

  امیر بود صدای زنگ تلفن بلند شد .سریع گوشی را برداشتم

  سالم کردم
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  سالم-

  چی شد امیرخان ؟-

  فعال حمید باز داشته و قراره که صبح به دادسرا فرستاده بشه-

  دادسرا چرا ؟-

  همه متهمین به دادسرا فرستاده می شن تا قاضی به جرم اونها رسیدگی کنه و حکم بده-

  پدر و مادرم چطورند ؟-

  تون گویا حالش خوشی نداشته توی درمانگاه مجاور این کالنتری زیر سرمهبی خود ناراحت نشید .مادر-

  دیدید امیر خان من که گفتم ادرس بدید تا من هم بیام الاقل االن در کنار مادرم بودم-

  خودتون اذیت نکنید پدرتون پیششه .بعد از تمام شدن سرم به منزل میان-

  یعنی حمید اون جا می مونه ؟-

  ری ندارید ؟بله کا-

  ممنونم .مواظب خودتون باشید خداحافظ-

  خواهش می کنم خداحافظ-

 شب شده بود از انتظار خسته شدم .

صدای در امد .وقت به طرف در رفتم .بابا در حالی که زیر بغل مامان را گرفته بود وارد شدند .جلو رفتم زیر بغل 

  ستی نبود با سر جواب دادمامان را گرفتم و سالم کردم .مامان که حال در

 بابا گفت

  سالم عزیزم .کمک کن .مادرت رو به اتاقش ببریم تا استراحت کنه-

  چشم بابا-

مامان روی تخت دراز کشید و بابا هم بعد از پوشیدن لباس راحت وضو گرفت و به نماز ایستاد .من هم در کنار مادر 

  بود ولی بیدار بود اشکی از چشمش می ریخت نشستم دستانش را نوازش کردم .چشمانش را بسته

  گفتم

مامان جون زیاد خودت رو اذیت نکن .انشااهلل همه چیز درست میشه .با غصه و گریه نمیشه کاری کرد .به خدا -

  توکل کنید

  با این جمالت شدت گریه اش بیشتر شد گفت

  قتل عمد قصاص داره دختر-

  دیه بدیم اون وقت حمید بخشیده میشه و آزاد می شه و به خونه بر می گردهمامان امیر می گفت وقتی بتونم -

  خدا کنه این طور باشه ولی با اون مادری که ما دیدیم فکر نکنم با دیه هم رضایت بده-

به  مامان جون بهتره که همیشه از میان بد و بدتر . به یه فکر کنیم نه بدتر . همیشه خودتون می گفتید از این ستون-

  اون ستون فرجه

  نمیدونم خدا کنه این طوری بشه که امیر خان گفته-

  کمی ارام شد و خوابید
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چراغ اتاقش را خاموش کردم و به سراغ بابا رفتم .بابا هنوز بر سجاده اش نشسته بود و غرق در راز و نیاز با خدا بود 

  .گریه می کرد از خدا طلب یاری می کرد

  منم به گریه افتادم .اشکهایم را پاک کردم و کنار بابا نشستم .دستش را گرفتم و بوسیدم گفتمبا دیدن این صحنه 

بابا . رضا .تورو خدا شما دیگه غصه نخورید اگه شما هم مثل مامان بی تابی کنید .من هم امیدم رو از دست می دم و -

  از غصه می میرم

یده .اخه بابا پیش مامان میرم . گریه می کنه و نا امیده .پیش شما می یام خدا نکنه عزیز دل بابا . این حرفها از تو بع-

. شما هم غمگین ید . من طاقت غم خوردن شما رو ندارم بابا .دل من مثل دل گنجیشکه . یک دفعه دیدید این دل 

  کوچیک من ترکید

  بابا مرا در آغوش کشید و فشار داد و با گریه گفت

نه آب شدن غصه های ادماست . ولی چشم چون دختر نازنازیه .بابا دلش خیلی نازکه دیگه عزیزم گریه نکن .نشو-

  غم و غصه ها رو کنار می ذارم و با توکل به خدا هر کاری برای نجات حمید باشه انجام میدم

  آفرین بابا .با این کار کمک می کنید که مامان هر چه زودتر بهبود پیدا کنه-

ختصر و ساده ای آماده کردم .هر دو از سر بی میلی کمی خوردم و بعد خوابیدیم .این اولین شب دیر وقت بود شام م

  و اولین خاطره بدی بود که در دفترچه خاطرات ذهن ما حک شد

  مثل هر روز صبح با صدای نماز خواندن بابا بیدار شدم .نمازم را خواندم م .

  شده بود .چون جای خالی حمید بیشتر احساس میشدفصل پاییز بود و آسمان ابری .بسیار دلگیر 

به سراغ مامان رفتم مامان هم در اتاق خود مشغول نماز بود .از این که او را سر پا دیدم خوشحال شدم نزدیک رفتم 

 صورتش را بوسیدم و از اتاق بیرون اومدم

  مشغول خوردن صبحانه بودیم که زنگ در خانه به صدا در آمد

  هحتما امیر-

  بابا امیر این جا این وقت صبح چی کار داره ؟-

  اومده تا همراه ما به دادسرا بیاد .برو در رو باز کن-

  چادر سفیدم را سرم کردم و در را باز کردم . وقتی امیر وارد شد چشمش به من افتاد سالم کرد من هم جواب دادم .

  آهسته گفتم

  دیروز م شرمنده امببخشید .می خواستم بگم من از کار -

  منتظر جواب امیر ماندم . ولی جواب نداد من گفتم

  بفرمایید پدر منتظر شماست-

  پدر وقتی امیر را دید خوشحال شد پس از صرف چای با هم به دادسرا رفتند

  من و مامان خونه ماندیم

  ساعت از ظهر گذشته بود ما هنوز هم منتظر امیر و پدر بودیم

  عتی گذشته بود که بابا و امیر آمدنددو سه سا

  مامان که طاقتش تمام شده بود گفت

  رضا چی شده ؟ چی به سر جگر گوشه ام می یاد ؟-
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  اروم باش خانم . قاضی جرم حمید رو قتل عمد اعالم کرد و فعال می فرستنش زندان تا مدتی بگذره-

  کنه رضا جان کاری بکنوای خدا مرگم بده . زندان ؟ بچه ام اون تو دق می -

  خانم جان . شما نگران نباشید این مراحل همه قانونی هستند و از دست ما کاری بر نمیاد . جز صبر و توکل به خدا-

  مامان ارام گریه می کرد . گفت

  خدایا حمید را به تو می سپارم . خودت کمکش کن-

  وحیه خوب داشته باشید این امید به حمید هم منتقل می شهمامان جان . شما اگه خودتون رو آرام نگهدارید و ر-

  بهل عزیزم . حق با توه-

  به پدر گفت :

  دادگاه بعدی کی صورت می گیره ؟-

  معلوم نیست چند روز قبل از اجرای دادگاه احضاریه می اد-

ورت را شست . امیر از بابا اجازه مامان دیگه حرفی نزد . به طرف آشپزخانه رفت تا غذا آماده کند . پدر دست و ص

رفتن گرفت . هر چه بابا و مامان تعارف کردن که بماند و پس از صرف غذا برود قبول نکرد و خداحافظی کرد و 

  رفت

  بابا پس از رفتن امیر گفت

  این پسر چقدر اقاست . در تمام مدت پا به پای من دنبال کار امیر بود خدا خیرش بده-

  شید و گفت :مامان اهی ک

 حیف شد تازه داشتیم به زندگی آینده قشنگ بچه هامون سر و سامانی می دادیم که این اتفاقات بد افتاد-

  نا شکری کردن از شما بعیده خانم . شما که هر لحظه خدا رو در خوشی ها و ناخوشی ها شکر کردی-

  رو افزایش بدیم و گرنه کوه غم کمرم رو می شکنهبله آقا باید توکل به خدا کرد .باید بیشتر از گذشته توکل -

  بله خانم شما اگه مثل کوه باشید ما هم پشتت می ایستیم و کوه مشکالت رو با توکل به خدا از بین می بریم-

با این حرفهای قشنگ پدر و مادر .نور امید تازه ای در قلبم روشن شد طوری که نورش از برق چشمان ابی رنگم 

  در همان لحظه پدر دستش را دور گردنم انداخت . بوسه ای از گونه هایم گرفت و به مادر گفتهویدا شد 

ببین خانم .این اولین نشونه خوبیه که در چشمان زیبای بهار همیشه سبز زندگیمون برق می زنه . ما باید به زندگی -

  ادامه بدیم تا گذر زمان همه چیز رو به امید خدا درست کنه

خند زدیم .گرمای عشق و محبت را دوباره با تمام وجود احساس کردیم .من نیز به دانشگاه رفتم . تا هم از همگی لب

  درسهایم عقب نمانم و هم روز و شب هر چه سریعتر بگذرد تا تکلیف حمید روشن شود

  رداز ماجرای قتل سعید حدود پنج ماه می گذشت و حمید ماه دوم زمستان را در زندان سپری می ک

  پدر ماهرخ طی این مدت در اثر سکته قلبی از دنیا رفته بود و ماهرخ نیز چون ما در انتظار برگشت حمید بود

قاضی چندین بار از حمید بازجویی کرد و فاصله بین دادگاه ها را بیشتر می کرد که با گذشت زمان بیشتر از این 

  اتفاق شاید اولیای دم از حکم قصاص صرف نظر کند

  وا بسیار سرد بود .برف نسبتا سنگینی باریده بود و همه جا را سفید پوش کرده بوده

  رو به آسمان کردم و از خدا خواستم حمید را نجات دهد
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ماه ششم نیز گذشت بابا و مامان چندین بار برای گرفتن رضایت به سراغ خانم زندی مامان سعید رفت ولی هر بار 

  را مالقات کند بی نتیجه باز می گشتندبدون این که بتواند ایشان 

امروز که یکی از روزهای ماه آخر زمستان است .نزدیک به هفت ماه از زندانی بودن حمید می گذشت و روزی بود 

  که دادگاه آخر و نهایی برگزار می شد و چیزی به پایان سال نمانده بود

ه نمی داد من همراه شان باشم .ولی این بار من خیلی همه نگران بودیم در تمام جلسات گذشته دادگاه پدر اجاز

  التماس کردم و بابا با آمدن موافقت کرد .پدر خیلی از نتیجه دادگاه نگران بود

وقتی به دادگاه رفتیم خیلی دلم می خواست هر چه زودتر حمید را ببینم با این حال که مرتب به دیدنش می رفتیم 

دلم برایش تنگ شده بود حمید را با لباسهای مخصوص زندانیها و دست بند به ولی از شدت نگرانی بیش از پیش 

  دست به جایگاه متهم فرستادند و ماموری که کنارش بود دست بند را از دستش باز کرد

نگرانی و اضطراب را به وضوح می توانستم در چشمان زیبا و معصومش ببینم اشک در چشمانم حلقه زد . پدر که 

  و به من کرد گفتمتوجه شد ر

  عزیزم بهتر نیست احساسات رو کنترل کنی محکم باشی تا حمید هم ناامید نشه ؟-

  چشم بابا-

 بغضم را بلعیدم و با لبخندی بر لب به حمید خیره ماندم.

  پس از چند دقیقه قاضی با گوشکوبش محکم به میز کوبید و گفت:

ی را به منشی یا نمی دانم معاونش بود داد او بلند شد و با صدای بلند سکوت دادگاه را رعایت کنید. سپس ورقه ا -

 خواند.

 بسمه تعالی -

بنابر حکم قاضی مبتنی بر شواهد و اعترافات و تحقیقات بعمل آمده، جناب آقای حمید بهرامی بیست و پنج ساله 

ی دم و حکم قانون الهی بعلت قتل متهم به قتل جناب آقای سعید زندی بیست و چهار ساله براساس خواسته اولیا

 عمد محکوم به قصاص می باشد. که تا پانزده روز دیگر الزم االجراست.

سکوت دادگاه شکسته شد و همهمه ای بلند شد خانم زندی همراه وکیلش از دادگاه خارج شد. مامان که از شدت 

 ک نقطه خیره شده بود نفس نفس می زد.فشار و ناراحتی در جای خود میخکوب شده بود و مانند بهت زه ها به ی

 طفلی حمید گریه می کرد و در موقع رفتن فریاد می زد:

  بابا من نمی خوام بمیرم کمکم کن. -

بابا در حالی که اشک امانش را بریده بود نزدیک حمید شد و از مأمور خواهش کرد لحظه ای اجازه دهد تا مالقات 

 کوتاهی با او داشته باشد.

ن میان تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که دنبال خانم زندی بروم و تیر آخر را نیز من رها کنم، با این در ای

حال که می دانستم او فردی نیست که بتواند اشتباه حمید را ببخشد ولی به خود این شهامت را دادم که شاید خداوند 

 نظری کند و دل دردمندش را به رحم بیاورد.

 خود را به خانم زندی رساندم، و صدا زدم: دوان دوان

 خانم زندی لطفاً صبر کنید. -
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پیرزنی مغرور با چشمان مشکی و اخمهای درهم کشیده و عصا بدست، برگشت و نگاهی به من کرد. جلوتر رفتم به 

ماسش می کردم و پاهایش افتادم و در حالی که گریه می کردم و با بغض بزرگی که در گلو داشتم از اعماق قلبم الت

  می گفتم:

 بخدا، حمید از کرده خود نادم و پشیمونه تورو خدا بیایید و از قصاص برادر جوونم بگذرید. -

پیرزن که همانطور مرا نگاه می کرد دستم را گرفت و مرا از روی پاهایش بلند کرد، در این لحظه بابا و امیر شاهد 

 .این صحنه بودند و با تعجب نگاه می کردند

چون هیچگاه به حرفهای آنها توجهی نمی کرد و فوراً از آنجا دور می شد و این اولین باری بود که پیرزن ایستاده بود 

 و گوش می کرد و جواب می داد.

پیرزن چشم به چشمانم دوخته بود و سر تا پایم را نگاه می کرد، چشمانش را درشت کرد و با صدایی نسبتاً کلفت 

  گفت:

ن تو فکر می کنی پسر من جوون نبود؟ فکر می کنی بخشیدن قاتل جگرگوشه ام راحته؟ من در این هفت دخترجو -

ماه در آتش انتقام پسرم سوختم و می سوزم و تا قاتلش رو باالی چوبه دار نبینم آتش این غم جانسوز خاموش 

 نخواهد شد.

ینش صورتم را تازیانه می زد. دوباره التماس چشمان آبی ام دریای خروشان غم شده بود که موجهای بلند و سنگ

 کردم، زجه هایم بلندتر شد، صدای بلندم گلویم را می سوزاند ولی با تمام وجودم التماس می کردم.

 خانم بزرگ خواهش می کنم ببخشیدش، تمام دار و ندارمونو به پاتون می ریزیم، بزرگواری کنید و رضایت بدید. -

 نم نگاه می کرد دوباره به پاهایش افتادم.ولی پیرزن فقط به چشما

 تا آخر عمر کنیزی تونو می کنم از گناه برادرم بگذرید... -

نگاه پیرزن برایم سنگین شد، احساس کردم خیال شیطانی در سر می پروراند، ولی برای نجات حمید حاضر به هر 

 کاری بودم.

 اش فرمان حرکت داد.خانم زند سوار ماشین آخرین سیستمش شد و به راننده 

 در یک چشم بهم زدن از دیده هایم محو شد.

 ناامید نزد پدر رفتم و با بغضی که در گلو داشتم خود را در آغوشش انداختم و گریستم.

عزیزم تقدیر و سرنوشت هر کسی از روز ازل نوشته می شه و جز ایزد یکتا کسی نمی تونه اون رو تغییر بده و فقط  -

 ونیم به خواستمون برسیم.با دعا می ت

چشمم به امیر افتاد، رنگش مثل گچ سفید شده بود و سر و صورتش عرق کرده بود به سختی نفس می کشید و دائم 

 سینه چپش را می فشرد، از داخل جیبش بسته ی قرصی بیرون آورد و یکی از آنها را زیر زبانش گذاشت.

 نیست.بابا نگاه کن مثل اینکه حال امیرخان خوب  -

 چی شده امیرخان؟ -

 دستش را گرفت و روی اولین پله دادسرا نشاند.

  امیر که من و بابا را نگران دید گفت:

  چیز مهمی نیست حالم خوبه. -

 و ادامه داد:
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 بنده خدا خانم بهرامی هنوز داخل دادسراست!! -

نشسته بود و سرش را به دیوار تکیه داده بود. خانم  من فوراً داخل رفتم، بیچاره مامان در راهرو روی یکی از صندلیها

 منشی هم با لیوان آبی در کنارش نشسته بود.

  وقتی به آنها رسیدم خانم منشی گفت:

 خانم شما توی این چند روز هم دنبال رضایت از اولیای دم باشید خدارو چه دیدید شاید فرجی حاصل شد. -

ن را گرفتم و بلند کردم و بیرون بردم هنوز چند قدمی نرفته بودیم که مامان از خانم منشی تشکر کردم و دست ماما

 نقش زمین شد. جیغ کشیدم، بابا و امیر خودشان را به ما رساندند و دور تا دور ما را مردم گرفتند.

یت داخل ماشین امیر فوراً داخل رفت و به اورژانس زنگ زد بعد از لحظه ای آمبوالنس آمد و مامان را از البالی جمع

 گذاشتند و من نیز با اصرار زیاد همراهشان رفتم و بابا و امیر بعد از گرفتن آدرس بیمارستان پشت سر ما آمدند.

  مامان فوراً بستری شد خدارا شکر دکتر گفت:

 مسئله مهمی نیست فشار عصبی زیادی رو تحمل کرده بهتره چند روزی اینجا بستری و مداوا بشه. -

  و به امیر کرد و گفت:بابا ر

 پسرم شما هم خیلی زحمت کشیدید و حسابی خسته شدید، ببخشید از کار و زندگی افتادید. -

 این چه حرفیه؟ حمید برای من حکم برادر رو داره و شما هم مثل پدرم. -

 من فقط انجام وظیفه کردم.

  شما لطف دارید. -

  و رو به من کرد و گفت:

شما هم خیلی خسته شدید بهتره همراه امیرخان به خونه بری و استراحت کنی، من امشب پیش  دختر ناز بابا -

 مادرت می مونم.

  محاله بابا، شما با امیرخان تشریف ببرید من خودم اینجا هستم. -

 وقتی بابا اصرار من رو دید پذیرفت.

با دستان پر برگشت و کیسه هایی که در دستش  امیر اجازه گرفت تا دقایقی بیرون برود و برگردد. بعد از دقایقی

  بود را به طرفم دراز کرد و در حالی که نگاه کوتاهی به من انداخت گفت:

 بهاره خانم، ساندویچ و آبمیوه ست، حتماً بخورید تا ضعف اذیتتون نکنه. -

 ممنون زحمت کشیدید. -

 قابلی نداره. -

 فتند.بابا همراه با امیر خداحافظی کردند و ر

من در بیمارستان طوالنی ترین شب عمرم را سپری می کردم، گوئی شب یلدا بود و انگار خورشید پشت کوهها 

خواب مانده بود و یادش رفته بود که باید طلوع کند. روی صندلی نشستم وقتی چشم باز کردم دیدم پدر باالی سر 

  جا بلند شدم و سالم کردم و گفتم: مامان است نفهمیدم که کی به خواب رفتم. خوشحال شدم و از

 خدارو شکر انگار حالتون بهتر شده. -

 سالم عزیزم، الهی قربونت برم مادر، خیلی اذیت شدی؟ -

 خدا نکنه مامان این چه حرفیه که می زنید. -
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  در همین موقع دکتر به اتاق آمد و پس از سالم یک راست نزد مامان رفت و گفت:

 ون خیلی بهتره.خدارو شکر حالت -

 ممنون آقای دکتر، کی می تونم برم خونه؟ -

شما مشکل خاصی ندارید و فقط نیاز به استراحت دارید اگر استراحت کردن در بیمارستان براتون سخته می تونید  -

 به منزل برید ولی به شرط اینکه فقط استراحت کنید و عصبی نشید.

 ه استراحت می کنم.خدا خیرتون بده آقای دکتر می رم خون -

 باشه ورقه ترخیصتون رو میدم دست همسرتون و بعد از تصفیه حساب می تونید مرخص بشید. -

 ممنون. -

بعد از رفتن آقای دکتر بابا به حسابداری بیمارستان رفت و تا برگردد نیم ساعتی طول کشید که من در این مدت 

 صبحانه مادر را دادم و آماده اش کردم.

ل رسیدیم و مامان طبق دستور دکتر در اتاقش بستری شد تا استراحت کند و داروهای آرامبخشی که دکتر به منز

 داده بود خیلی به مادر کمک می کرد.

 در آشپزخانه مشغول طبخ غذا بودم که متوجه شدم بابا برای بیرون رفتن آماده شده.

  جلو رفتم و گفتم:

 بابا کجا میرید؟ -

 سراغ خانم زندی، شاید بتونم کاری بکنم.می خوام برم  -

 اجازه بدید من هم بیام. -

 نه عزیزم بهتره مراقب مادرت باشی. -

 ولی بابا، دیدید که فقط من تونستم باهاش حرف بزنم، شاید بتونم راضیش کنم حتماً یک راهی وجود داره. -

 نمی دونم دخترم، باشه بیا شاید خدا فرجی کرد. -

 اتاقم رفتم آماده شدم و به اتفاق هم به طرف منزل خانم زندی به راه افتادیم.خوشحال به 

 هنوز از در خانه زیاد دور نشده بودیم که امیر را از دور دیدم.

 بابا نگاه کنید امیر... -

 هنوز به ما نرسیده بود که از دور سالم کرد.

 سالم پسرم. -

 طوره؟ کجا تشریف می برید؟ حال خانم افشار چه -

الحمداهلل خوبه صبح مرخص شد. االن هم به اتفاق بهاره خانم به دیدن خانم زندی می ریم تا شاید بتونیم رضایت  -

 بگیریم، این دو هفته هم مثل برق می گذره و ما باید تا آخرین روز تالش کنیم.

 بله حق با شماست. -

منتظر بود تا من هم حرفی بزنم ولی من خودم را سنگین  امیر که گاهی میان حرفهایش نگاه کوتاهی به من می کرد

 تر از قبل نشان دادم که فکر نکند من...

 امیر ادامه داد:

 آقای افشار اجازه میدید من هم با شما بیایم؟ -
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 راضی به زحمت شما نیستم، من و بهاره تنها بریم بهتره. -

بردن بهاره خانم درست نیست اجازه بدید من همراه شما بیام ولی آقای بهرامی اون پیرزن خیاالت شومی داره که  -

 و بهاره خانم به منزل برگردن و به مادرشون برسن.

  نگاهی به امیر کردم و گفتم:

امیرخان شما جای ما نیستید که بفهمید خطر چگونه حمید، تنها برادر و تنها پسر خانواده آقای بهرامی را به کام  -

کاری از دستمون بربیاد برای آزادی حمید انجام می دیم حتی اگر من بخوام کنیزی خانم زندی  مرگ می برد و ما هر

 را بکنم.

  بیچاره امیر انگار با حرفهای من خورد شده بود با آهسته گی گفت:

 باشه پس مزاحمتون نمی شم. -

  بابا ناراحت به من گفت:

 می خواست به ما کمک کنه.معلومه چته دختر؟ اون بنده خدا نگران ماست و  -

  سرم را به زیر انداختم و گفتم:

 آخه هنوز نیومده انگار همه کاره ماست. اون کیه که برای من تعیین تکلیف می کنه؟ -

 بابا سکوت کرد و با هم سوار تاکسی شدیم و به طرف خانه خانم زند رفتیم.

 طقه تهران قرار داشت.منزلشان در باالترین نقطه شهر در خوش آب و هواترین من

 به مقصد رسیدیم، اضطراب داشتیم. زنگ در را زدیم و بعد از چند لحظه از پشت آیفون زنی پرسید:

 بله؟ -

 ببخشید خانم زندی تشریف دارن؟ -

 شما؟ -

 من افشاری هستم. -

 لطفاً چند لحظه اجازه بدید از خانم اجازه بگیرم. -

 ا، در باز شد هر دو با تعجب و خوشحالی وارد شدیم.برخالف تصور و تجربه قبلی باب

  من رو به بابا کردم و گفتم:

 بابا اینجا باغه یا حیاطه؟ خونه ماهرخ در برابر این جا هیچه... -

  بابا که هنوز در تعجب بود گفت:

یه رو هم می دادیم نمی بیخود نبود که اصالً با دیه موافقت نمی کرد، اونقدر ثروتمنده که حتی اگه دو برابر د -

 پذیرفت.

  در این میان خانم مسنی با چهره مهربان نزدیک ما شد سالم کرد و گفت:

 لطفاً بفرمائید شما را تا آالچیق راهنمائی می کنم، آنجا منتظر بمانید تا خانم بزرگ تشریف بیارن. -

 اس می کردم.هوا سرد بود و من با دلهره ای که داشتم لرزش شدیدی در اندامم احس

 از دور، ساختمان بزرگی در یک طرف حیاط دیده می شد که خانم زند با در دست داشتن عصائی به طرف ما آمد.

 نگاه کنید بابا خانم زند تشریف آوردند. -

 با نزدیک شدن خانم زندی از جا بلند شدیم، وقتی وارد آالچیق شد سالم کردیم.
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  ت:پیرزن با دیدن من خوشحال شد و گف

 چه خوب شد که تو هم آمدی. -

 چه طور خانم بزرگ؟ -

 تو زیبایی سحرکننده ای داری و می تونی منو به خواسته هام برسونی. -

  بابا اخمهایش را درهم کشید و لبانش را گزید و گفت:

 منظورتون چیه؟ -

 من در یک صورت حاضر به بخشش میشم!!!!!!! -

 بابا حالجی نشد و پرسید: این حرف انگار درست توی ذهن

 چی؟ یکبار دیگه بفرمائید؟ -

  پیرزن که چشم از من برنمی داشت گفت:

  رضایت من یک شرط داره-

  باشه هر چی باشه قبول-

  من هرگز نمیخواستم رضایت بدم . و نمی تونستم قاتل پسرم رو ببخشم تا این که این دختر رو دیدم-

  ه ربطی به بهاره داره ؟منظورتون چیه این موضوع چ-

  پیرزن خنده شیطانی کرد گفت

  فقط یک راه برای نجات پسرت وجود داره-

  چه راهی ؟-

وقتی این دختر زیبا رو دیدم خوب که فکر کردم دیدم با اعدام پسرتون نه سعید م زنده می شه نه من به آرزوها -

  نم که نه سیخ بسوزه نه کبابمی رسم این بود که تصمیم گرفتم با شما معامله ای بک

  منظورتون رو واضح تر بیان کنید-

من می خوام با سرو سامان دادن سعید م تمام اموالم را به نوه ام بدم تا بعد از مرگم ثروتم بی وارث نمونه .ولی -

  رهپسر شما تمام آرزوهای منو نقش بر آب کرد و حاال باید دخترت این مسئولیت بزرگ را به گردن بگی

  بیچاره بابا سرش گیج می رفت و روی صندلی نشست . من هم بهت زده شدم . نمی دانستم چی کار کنم

  بابا به سختی گفت

  یعنی چی من که متوجه نشدم . حاال که سعید مرده بهاره جای چه چیزی رو باید براتون پر کنه ؟-

 ه من به خواسته ام برسم باید دست از خانواده اش بکشه !!اون باید با سهراب پسر بزرگم ازدواج کنه و تا زمانی ک-

  این حرفها کدومه ؟ بهاره من-

بهتره حرفم را قطع نکنی . و فقط خوب گوش کنی . سهراب در خارج از ایران زندگی می کنه و من میخوام اون -

رده به اون بسپارم . و فکر می کنم با دوباره به این جا برگرده . تا بتونم تمام زندگیم رو که قبال سعید اداره می ک

  وجود بهاره شاید بشه اونو دوباره به ایران بگردونه و با نوه دار شدن من تمام ثروتم به او خواهد رسید

  سکوت بزرگی بین ما حاکم شد

د بابا احساس تنگی نفس می کرد و چشمانش کاسه خون شده بود من که گیج شده بودم نمی دانستم چی کار بای

  بکنم
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  در همین موقع پیر زن گفت

بهتره حاال بگردید و خوب فکر کنید اگه با این پیشنهاد من موافقت کردید فردا صبح بیایید تا عاقد مراسم عقد رو -

همین اینجا برگزار کنه بعد از این که سهراب و بهاره بطور قانونی به عقد هم در اومدن . به دادسرا میریم و شما 

  روطی را که من میخوام امضا می کنید و من هم رضایت می دم پسر قاتلتون بخشیده بشهتعهدات و ش

 ولی یادتون باشه حق ندارید بعد از عقد به در این خونه بیایید و گرنه ...

  ادامه حرفش رو خورد به ان خانم مسن گفت

  طوبی تا در خروجی راهنمایی شون کن-

  زندی طوبی خانم آهسته زیر گوشم گفتموقع بیرون رفتن از عمارت خانم 

 دخترم مبادا . با سهراب ازدواج کنی ..-

زیاد متوجه منظورش نشدم . توجه زیادی هم نکردم . غروب بود داشت هوا کم کم تاریک می شد . پدر همچنان غم 

ا فشرد و بوسه ای به دار بود . با بی حالی راه می رفت . من نگرانش بودم . دست در دست پدر بودم که دستانم ر

  روی دستان سردم زد . گفت

  بهاره عزیز بابا . شما برو تو . من هم بعدا میام-

ولی بابا شما کجا می خواهید برید با این حالتون بهتره بیایی خونه استراحت کنید اگه من تنها برم مامان فرشته -

  ناراحت میشه

م . شاید کمی از این حالت بیرون بیایم . تمام امیدم برای آزادی حمید نه می خوام کمی زیر این اسمون خدا قدم بزن-

  به باد رفت

من که باب را ناامید دیدم چشمان اشک بارم را بستم و وارد خانه شدم . از پله ها باال رفتم و وارد آپارتمان شدم . 

  مامانم مشغول طبخ غذا بود وقتی مرا دید با عجله جلو آمد گفت

  زیزم . توانستید کاری بکنید ؟ پس بابا رضا ت کو ؟چی شده ع-

  برق امید قلب مادر را پر کرده بود .دلم نیامد نا امیدش کنم . لبخندی زدم و گفتم

  مامان جان . مگه شما به سحر جادوی چشمانم اعتقاد ندارید ؟-

  حرف بزن وروجک دارم هالک می شم اونوقت تو داری بازی در میاری ؟-

ی قربونت برم مامان خانم زندی همین روزها میره دادسرا و جلوی قاضی رضایت میده که حمید رو عفو کرده تا اله-

  آزاد بشه

 راست می گی ؟-

  الهی فدات بشم . دروغم چیه-

  خدایا ممنون . می دونستم که هیچ وقت دست رد به سینه ام نمی زنی-

  تونستم نفس بکشم .منو بغل کرد و اون قدر فشارم داد که نمی 

  خفه شدم-

  مامان که تازه متوجه شه بود بازویم را رها کرد و صورتم را غرق بوسه کرد

  وای مامان . لپم درد گرفت . مگه انار گیر اوردی . که اول ابلیمو می کنی بعد می خوری-

  لوق خوبی بهت بدمببخشید آخه این بهترین خبری بود که در تمام عمرم شنیدم . یادم باشه مشتو-
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در باز شد بابا وارد خانه شد . وقتی مامان را آنقدر شاد دید تعجب کرد نگاه تلخی به من کرد بو برد که من حتما 

نقشه ای در سر دارم که هرگز پدر نمی تواند ان را بپذیرد من به حالت التماس به او فهماندم که شادی مادر را از بین 

  نبرد

  ا رفت و در حالی که گریه می کرد گفتمامان به طرف باب

  رضا جون . بعد از رضایت خانم زد حمید م کی به خونه بر می گرده ؟-

  بابا که خوب می دانست اگر خوشحالی مامان را نابود کند در اصل او را نابود کرده گفت

  نگران نباش باالخره میاد-

  با خودت بردیخدا رو شکر این از خوش قدمیه این فرشته ست که -

  بابا که چشمانش از فرط نارحتی قرمز شده بود با لبخند تلخ اما به ظاهر شادمانه به مامان گفت

  خانم غذا رو بکش که خیلی گرسنمه-

  چشم آقا تا شما دستاتون را بشورید شام روی میز آماده ست-

انی که تا حاال ندیده بودم دستم را گرفت و به اتاق وقتی مامان به آشپزخانه رفت بابا با چهره ای در هم کشیده و عصب

  برد و در را بست .

  در همین موقع سیلی جانانه ای به صورتم زد که برق از چشمان پرید و ناخواسته ابری شد

  بابا که هنوز عصبانی بود گفت

  چیکار کردی دختر چرا امید بی خود به مادرت دادی ؟-

 بابا امید بی خود-

  بله-

  من تصمیم گرفتم با سهراب ازدواج کنم .تا حمید بتونه آزاد بشه-

تو غلط کردی . مگه اختیارت دست خودته ؟ من حتی تابوت تو رو هم رو دوش اون خونواده نمی ذارم . چی فکر -

شدی کردی ؟ نکنه خیال کردی راست راستی میتوانی عروس اون خانواده بشی .یعنی هنوز متوجه هدف اون پیرزن ن

اون می خواد با این کار انتقام خون پسرش رو از فرشته من بگیره . می دونی اگه تو بری این قلب خسته من از کار 

  می افته

بابا خواهش می کنم من می تونم سهراب رو به ایران برگردونم . من با این کار میتونم این خونواده رو دور هم -

  جمع کنم

  ت گفتبابا در حالی که اشک می ریخ

  حرف بی خود نزن . من بدون تو می میرم-

دستان لرزانش را در دست گرفتم . او بی اختیار مرا در آغوش گرمش گرفت و غرق در بوسه کرد . من که عنان از 

کف داده بودم سیل خروشان اشک مرا یاری کرد از این که گرمای وجود پدر را با تمام وجودم احساس می کردم 

  صمیمی که گرفته بودم منصرف شدم اما هنوز صحبتی نکرده بودم که صدای مهربان مادر بلند شدلحظه ای از ت

  کجایید ؟ غذا سرد شد-

تو رو خدا بابا . اگه بخواهید مخالفت کنید عالوه بر حمید مامان و بعدش من رو هم از دست خواهید داد . شما که -

  خوابندنمی خواهید همه ی خانواده ات سینه قبرستون ب
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  داریم می ایم مامان رو به بابا گفتم-

  نگران نباشید همه چیز رو به من بسپارید-

  فورا از اتاق خارج شدم و به آشپزخانه رفتم

  به به مامان . چند وقت دیگه دوباره حمید سر این میز می شینه و غذاهای خوش مزه شما رو می خوره-

  انشااهلل-

  ه مامان گفتموقع صرف شام بودیم ک

 رضا جان چی شد که خانم زندی . که خدا خیرش بده قبول کرد که از خون پسرش بگذره ؟-

  قبل از این که بابا لب باز کنه با شیطنت همیشگی گفتم

  مامان شما که می دونید من با چشمان اسمونیم می تونم همه را سحر کنم-

رو باز کنی ولی چه کار کردی که دل او پیر زن دلسوخته رو  این که مسلمه تو وروجک می تونی هر گره کوری-

  بدست اوردی ؟

  بابا با غیض به من نگاه کرد گفتم

  مامان من می خوام ازدواج کنم ؟-

  چی ؟ این موضوع چه ربطی به خانم زندی و آزادی حمید داره ؟-

  با این حال که نفسم به شماره افتاده بود گفتم

از سعید یک پسر دیگه داره که منو برای اون خواستگاری کرده و گفته اگه من عروسش بشم از  خانم زندی غیر-

  خون پسرش می گذره

  قاشق از دست مامان افتاد دهانش باز ماند و از شدت تعجب با لکنت گفت

ت کشته شده چ چ چی گفتی ؟ نکنه عقل از سرت پریده ؟ فکر کردی اون جا می تونی با پسری که به دست برادر-

  براحتی زندگی کنی ؟ نه هرگز اجازه نمی دم . چون این ازدواج بهانه ایست برای اذیت کردن و انتقام از تو

  بابا که مادر را ناراضی دید نگاه آسوده ای به من کرد . من می دانستم که جون مامان به حمید بسته است گفتم

زندگی می کنه و من هم قراره به اونجا برم و زندگی مشترکم رو  مامان نگران نباشی . پسر خانم زندی تو خارج-

  آغاز کنم

چی بهتر نیست اول حرفات رو مزه مزه کنی و بعد از دهان بیرون بیاری ؟ مگه این تو نبودی که می گفتی می خوام -

  درس بخونم و قصد ازدواج ندارم حاال چطور شده که به این ازدواج رضایت دادی ؟

 ان با این کار حمید آزاد میشه و دوبارهآخه مام-

  حرفم تمام نشده بود که پدر ضربه محکمی روی میز کوبید به طوری که من و مامان از جا پریدیم با خشم گفت

  الزم نکرده تو این وسط خودت رو قربونی کنی .حمید ادم کشته و باید تاوان گناهش رو خودش بده-

  ازیر شده بود دل خونه شده اش شکست ادامه دادماشکان مادر مثل سیل خروشان سر

بهتره نگران نباشید . من وقتی که به سهراب در خارج از کشور برسم . وادار ش می کنم با هم به ایران برگردیم و -

ه این کار چند ماه طول می کشه که فقط باید کمی صبور باشید . با این کار حمید هم می تونه به خونه برگرده و دوبار

  همه دور هم جمع بشیم
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با آمدن اسم حمید مامان به فکر فرو رفت . بابا همچنان ناراحت بود . ولی من در تصمیم گیری مصمم بودم . 

  مخصوصا با لبخند مادر ..هرگز نمی توانستم از تصمیم که خود نیز گاهی از ترس به خود می لرزیدم منصرف بشم

این حال که از تصمیمی که گرفته بودم بی نهایت می ترسیدم ولی وقتی به آزادی بعد از صرف غذا به اتاقم رفتم .با 

  حمید فکر می کردم از کارم پشیمان نمی شدم

  صبح زود بعد با پدر به خانه خانم زندی رفتیم . در میان راه پدر خیلی مرا نصحیت می کرد گفت

گه خیلی زود از این خونه به سفر بری از کجا معلوم که عزیز دل بابا . توی این خونه اسیبی به تو برسه و حتی ا-

سهراب مرد خوبی باشه . توی کشور غریب . تنها چکار می کنی ؟ از طرفی نمی تونم مدتی نبینمت . بیا االن با هم 

  برگردیم . حمید کار اشتباه کرده به عمد ادم کشته و باید خودش تقاص پس بده

ع به پسرتون همچین حرفی بزنید . خیالتون راحت باشه من که با چشمان افسونگر که چطور دلتون می یاد بابا . راج-

  از شما و مادر به ارث بردم در مدت کوتاهی سهراب رو به خانواده اش بر می گردونم و با اون به دیدنتون می یام

  چشمان پدر پر غم بود گفت

  به خونه ات برگردی ؟قول می دی هر چه زودتر با سالمتی کامل همراه همسرت -

  حتما بابا قول میدم .-

  بابا با دلی شکسته رو به اسمان گفت

خدایا . این دختره از جان عزیزترم را به تو می سپارم . او برای نجات برادر و رضایت پدر و مادرش تن به این -

  حفظ کنازدواج داده پس همیشه فرشته نگهبان مهربانت را در کنارش قرار بده و او را 

به خانه خانم زندی رسیدیم و طوبی خانم که از دیدن من خوشحال شده بود سالمی کرد و ما را به داخل عمارت 

  راهنمایی نمود .

وقتی از در نسبتا بلند بزرگی به داخل رفتیم . وارد یک سالن بسیار وسیعی شدیم . که هر چه نگاه می کردیم 

  انتهایش ناپیدا بود . در قسمت

 مت راست، سالن بزرگ و مجللی بود که سر تا سرش از مبلهای سلطنتی زیبائی پوشیده شده بود.س

 طوبی تعارف کرد و ما نشستیم و ادامه داد که خانم بزرگ چند دقیقه دیگر خواهد آمد.

حترام ایستادیم خودش رفت و من و بابا در انتظار بودیم، که بعد از چند دقیقه خانم بزرگ تشریف فرما شدند. ما به ا

 و سالم کردیم.

 سالم، فکر کردم شاید پیشنهادم را رد کردید. -

 خانم بزرگ ما بدیده منت... -

  بابا حرفم را قطع کرد و در حالی که از پیرزن بیزار بود گفت:

و از ما فکر کردید با این پیشنهاد لطف بزرگی درحقم کردید؟ نه شما با این کار در اصل قصاص خون پسرتون ر -

 طلب کردید...

خام زند که از شدت عصبانیت در جای خود میخکوب شده بود، عصایش را به طرف پدر نشانه رفت و با چشمانی از 

  حدقه بیرون زده گفت:

چی خیال کردی نکنه من به شما بدهکارم، فوراً از عمارت من بیرون برید و منتظر روزی باشید که سر گناهکار  -

 دار ببینی. پسرت رو باالی
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خواهش می کنم خانم بزرگ، شما به بزرگیه خودتون ببخشید، پدرم طاقت دوریه منو نداره برای همین ناراحته و  -

 ناخواسته این حرفها رو زده.

  خانم بزرگ که با حرف من کمی آرام شد گفت:

رگردونی این حرفها رو نشنیده باشه چون احساس می کنم دختر زرنگی هستی و می تونی دوباره پسرم رو به من ب -

 می گیرم.

 خوب شناسنامه ات رو بده به طوبی تا مراحل اولیه عقد هرچه سریعتر انجام بشه.

 ببخشید من که شناسنامه نیاوردم!!! -

 نیاوردی؟ پس اومدی اینجا چه کار کنی؟ -

ا بود از روی مبل بلند شد و دستانم را پدر که بیچاره و درمانده شده بود، و ندامت و پشیمانی از تمام وجودش هوید

  در دست گرفت و گفت:

  بهاره، ای بهار تمام وجود و هستی من، من نمی تونم دوریت رو تحمل کنم. -

  و رو به خانم زندی کرد و گفت:

 پس ما می ریم و فردا با شناسنامه برمی گردیم. -

نه بمونه و تا زمانی که من به خواسته ام نرسیدم حق بیرون رفتن شما برید ولی بهاره باید از همین االن توی این خو -

 رو نداره.

  صدای شکستن قلب پدر را به وضوح شنیدم و با التماس به خانم زندی گفتم:

 ببخشید خانم بزرگ اگه ممکنه من دو روز از شما مهلت می خوام!!! -

 برای چی؟ -

ظی کنم و بهش اطمینان بدم که من از این ازدواج راضی هستم، که می خوام به دیدن برادرم برم و ازش خداحاف -

 بعد از آزادی دیگه در این خونه رو نزنه و مزاحمتون نشه، در ضمن باید با مادر و پدرم هم خداحافظی کنم.

  پیرزن خودخواه که دالیل منو منطقی دید قبول کرد.

سرده تر می شد، خیلی نگرانش بودم ولی به خودم می گفتم خیلی به همراه بابا به خانه رفتیم، بابا لحظه به لحظه اف

زود به این وضع عادت می کنه و وقتی حمید برگرده و با ماهرخ ازدواج کند، سرشان گرم می شود و با گذشت زمان 

 همه چیز عادی می شود.

  به خانه رسیدیم پدر که هنوز غم در چهره اش نمایان بود به من گفت:

 با شما برو، من کمی قدم می زنم تا حالم بهتر بشه، چون اگه با این حال بیام مادرت غصه دار میشه.عزیزدل با -

 الهی قربونت برم، اینقدر خودتون رو اذیت نکنید مطمئن باشید من از پس سهراب برمیام و دوباره شمارو می بینم. -

ارد خانه شدم، برخالف دل غمگینم صورتم را بشاش بابا، با بغضی که در گلو داشت سری تکان داد و رفت و من هم و

  کردم و با صدای بلند و پرانرژی گفتم:

 سالم بر بهترین مادر دنیا. -

 سالم دخترم، چی شد؟ بابات کو؟ -

مامان برو به فکر تهیه یک جشن بزرگ باش، ما پس فردا باید بریم خونه خانم زندی، من با عکس سهراب بر سر  -

شینم و میشم عروس اون خونه و صبح روز بعد، خانم زند به عهد خودش عمل می کنه و با شما می یاد سفره عقد می 
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تا رضایت بده که از خون پسرش گذشته، و حمید هم طی چند روز آینده به خونه برمی گرده و دوباره به آغوش 

 گرمتون بازخواهد گشت.

از چوبه دار مجازات نجات پیدا می کنه به وجد آمده بود، زیاد  مامان که آنقدر از اینکه حمید به خونه برمی گرده و

 نگران ازدواج من نبود و ادامه دادم:

مامان من هم تا یکی دو روز دیگه برای مدت نسبتاً طوالنی به سفر می رم و اونجا کارهامونو ردیف می کنیم و با  -

 سهراب برمی گردیم.

  که اشک می ریخت آهسته کنار گوشم گفت:مامان بغلم کرد و منو بوسید و در حالی 

 نکنه فکر کنی من خیلی بی عاطفه شدم و حمید رو به تو ترجیح می دم... -

 این حرفا چیه مامان من می دونم که با آمدن حمید طی مدتی... -

خارج تموم  بذار حرفمو بزنم، می دونم تو با قلب پاکی که داری خدا هم کمکت می کنه تا هرچه زودتر سفرت در -

بشه و با همسرت به خونه برگردی و این مدت برای من و پدرت خیلی سخته اما با توجه به اینکه با این کار دوباره 

 همه دور هم جمع می شیم می شه تحملش کرد.

 مادر خیلی امیدوار بود و من که آتش ترس تمام وجودم را می سوزاند احساس بدی داشتم.

  را سرحال نشان داد و به مادر گفت: بابا آمد و او نیز خود

 فردا پس فردا روز عقد بهاره ست باید خودمونو آماده کنیم. -

 مامان هم نفس عمیقی کشید و مشغول کارش شد.

آن شب خوابم نمی برد، توی اتاقم در تاریکی قدم می زدم و از پنجره اتاقم حیاط را می نگریستم، ناگهان چشمم به 

ر حیاط با قد خمیده و دست به کمر قدم می زد، تعجب کردم احساس کردم تا به حال او را ندیده آقائی افتاد که د

 بودم، ترسیدم ولی وقتی بیشتر دقت کردم او را شناختم.

 او کسی نبود جز پدر ناالن و غمگین خودم.

 اشک همچون سیلی خروشان از چشمانم جاری شد، قادر به کنترلش نبودم.

بیرون آمدم خیال می کردم مادر به راحتی خوابیده ولی هنوز به در خروجی نرسیده بودم که صدای  آهسته از اتاقم

 ناله ی مادر بگوشم رسید.

 دوباره به اتاقم برگشتم و آنقدر گریه کردم که مادر صدایم را شنید و به سراغم آمد.

  سرم را به دامن گرفت، نوازش کرد و گفت:

 نی هیچ اشکالی نداره می تونی از تصمیمت منصرف بشی.میوه ی دلم، اگه پشیمو -

  من همینطور گریه می کردم و به مامان گفتم:

من فقط نگران بابا هستم، تورو خدا مامان کمی بیشتر به بابا توجه کن تا همه چیز به خوبی بگذره و وقتی حمید  -

 د من هم برمی گردم. ولی توی این مدت بابا...برگرده، خوشحالی دوباره به این خونه برمی گرده و چشم بهم بزنی

 باشه عزیزم. نگران نباش. -

آن شب هم گذشت و صبح که از خواب بیدار شدم بابا هنوز خواب بود، خوشحال شدم و صبحانه ای آماده کردم، 

 مامان هم با در دست داشتن نان سنگک داغ وارد شد.
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بیافتیم، امیر آمد و زمانی که ما را آماده رفتن برای دیدن حمید دید  بعد از صرف صبحانه موقعی که خواستیم به راه

 خواهش کرد او هم همراه ما بیاید.

احساس می کردم امیر دیگر عالقه ای به من ندارد و این موضوع برایم خوشایند بود چون من نیز باید ناخواسته او را 

 فراموش می کردم.

  د رفتم. با دیدن من خوشحال شد و گفت:به زندان رسیدیم و من به مالقات حمی

 شنیدم خانم زندی می خواد رضایت بده تا من آزاد بشم. شنیدم تو تونستی راضیش کنی!! -

 بله داداش. -

 برام تعریف کن که چه طور تونستی اون پیرزن رو راضی کنی؟ -

  نمی دونستم که چه طوری به حمید بگم. آب دهانم را قورت دادم و گفتم:

 قراره من قبل از آزادی تو ازدواج کنم. -

  حمید خنده ای سر داد و گفت:

 باالخره بختت باز شد، حاال چرا اینقدر با عجله؟ اون داماد خوشبخت کیه؟ -

 سهراب، پسر خانم زندی؟ -

 سهراب؟!!! خانم زززندی؟!!! -

 آره. -

 یعنی چی؟ نکنه به خاطر این ازدواج من قراره آزاد بشم؟ -

ببین حمید با این کار تو آزاد می شی و می تونی با ماهرخ ازدواج کنی و به آرزوهات برسی در ضمن مامان و بابا  -

 هم خوشحال می شن.

من این آزادی رو نمی خوام حق نداری تن به این ازدواج بدی. من حاضرم سرم باالی دار بره اما تو به اون جهنم  -

صش رو با خون خودم پس بدم، فکر کردی تو می تونی با خونواده ای که من نری، من آدم کشتم و باید تقا

 داغدارشون کردم زندگی کنی؟ اونا روزگارت رو سیاه می کنند.

  و در حالی که از شدت خشم به خود می لرزید و رگ گردنش بیرون زده بود فریاد می زد:

 نه من نمی ذارم. -

 ان توی انگلیس زندگی می کنه و من قراره برم اونجا باهاش زندگی کنم.آروم باش حمید. سهراب خارج از ایر -

چقدر ساده ای فکر کردی اون پیرزن خودخواه عاشقه چشمو ابروت شده که بیاد، خواهر قاتل پسرش رو عروس  -

 خونه اش کنه؟

و ندار و شرکتها و  نه ولی قراره من برم انگلیس و سهراب رو راضی به برگشت به ایران کنم. چون تمام دار -

 کارخونه های خانم زندی با مردن سعید بی سرپرست مونده.

 به جهنم تمام مال و دارائیش آتیش بگیره تو نمی خواد به این ازدواج تن بدی. -

  ولی داداش ما باید به فکر مامان و بابا هم باشیم. -

 و با خنده ادامه دادم:

 م پس چه بهتر که با سهراب عروسی کنم تا...من هم باید یک روزی ازدواج می کرد -

 در همین موقع اشکهای حمید از چشمان نادم و غم زده اش جاری شد.
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  ناراحت شدم و گریستم و گفتم:

 چرا گریه می کنی؟ من طاقت اشک تو یکی رو دیگه ندارم. -

  صورتش را میان دو دستش گرفت و صدای گریه اش بلندتر شد و گفت:

 ب آخرین خواستگارت چی می شه؟پس جوا -

 اَه اَه، کیومرث رو می گی؟ من از اون بیزارم. -

  در حالی که با التماس به من نگاه می کرد و سیل اشک امانش نمی داد گفت:

 کیومرث دیگه کیه؟ اون روز من با تو شوخی کردم. -

 م تو چی می گی...شوخی، یعنی چی؟ نمی فهمم چی می گی؟ واضح تر حرف بزن من هم بفهم -

منو ببخش، منو ببخش، اون روز امیر از تو خواستگاری کرده بود و من که از این موضوع بی نهایت خوشحال شده  -

 بودم و از عالقه تو نسبت به امیر آگاه بودم، می خواستم کمی باهات شوخی کنم و بعدش بهت بگم، ولی فرصت نشد.

ماندم و حسابی درهم ریختم و نتوانستم این کار حمید را ببخشم و در حالی  از شدت تعجب و ناراحتی به حمید خیره

  که نفسم به شمارش افتاده بود با نفرت گفتم:

تو دیوونه ای می دونی با این کارت زندگی منو به آتیش کشوندی. تو یک خودخواهی که فقط با ندونم کاری هات  -

الی دار بره، ولی من به خاطر عالقه ام به تو و به خاطر خوشحال دیگران رو توی دردسر انداختی حقشه که سرت با

کردن پدر و مادر، خودم رو، زندگی آینده و جوونیم رو و از همه مهمتر عشق و عالقه ام رو به خاطر تو زیر پا 

  گذاشتم و خودم رو قربونی کردم، افسوس که برای پشیمونی دیگه خیلی دیره.

داحافظی از آنجا بیرون آمدم. و تا سالن را طی کنم صدای شیون حمید به گوشم می و با چشمانی غم بار بدون خ

 رسید و فریاد می زد:

  صبر کن تو باید از تصمیمت صرفه نظر کنی. -

  و من بی توجه به ناله های جان سوز حمید از زندان با نهایت خشم بیرون آمدم.

وجه به حضور پدر به راهی که نمی دانستم به کجا می رود ادامه دادم. پدر در بیرون از زندان منتظرم بود و من بدون ت

 پدر که از این رفتار من متعجب شده بود صدا زد:

 صبر کن عزیز بابا، چی شده؟ چه چیزی چشمان آسمانی فرشته منو آزرده؟ -

خوشحالیست به خاطر آزادی تازه به یاد پدر افتادم، خودم را جمع و جور کردم و به او اطمینان دادم که این اشک 

 حمید.

در این لحظه چشمم به امیر افتاد و عشق را با تمام وجود در نگاهش احساس کردم بی اختیار به طرفش رفتم، اما قبل 

از این که حرفی بزنم یاد انتظار مادر برای آزادی حمید افتادم و بدون سخنی به طرف پدر برگشتم و به راهمان ادامه 

 دادیم.

با پدر به خانه برگشتیم غم و اندوه سراپایم را گرفته بود. عشق دوباره امیر در وجودم شعله ور گشته بود و وقتی 

 لحظه ای مرا آرام نمی گذاشت.

چشمان سیاه و درشت و خمارش دائم مرا سحر می کرد صورت زیبا و جذاب و مردانه اش مرا از خود بی خود می 

 نمود.
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اینکه بخاطر حمید سرنوشتم را خراب کنم و به عشق پاکم نرسم بی تاب و پشیمان شده بودم  فوراً به اتاقم رفتم و از

و خدا را شکر کردم که قبل از عقد به دیدن حمید رفتم و از این راز مهم آگاه شدم. لبخندی از سر رضایت بر لبانم 

 نقش بست تصمیم گرفتم که ازدواج با سهراب را فراموش کنم.

 به گوشم رسید.صدای در اتاقم 

 بفرمائید!!! -

 مادر با چهره ای شاد و مهربان وارد اتاق شد.

 چی شده عروسکم. -

 هیچی مامان، از دست حمید ناراحتم. -

 چرا قربونت برم؟ -

می خواستم همه چیز را به زبان بیارم بگم که من امیر را دوست دارم و دیگه نمی خوام با سهراب ازدواج کنم، اما 

  برق امید را در چشمان مادر دیدم، زبانم چرخید و گفتم:وقتی 

حمید می گفت بی خود به خاطر من تن به این ازدواج دادی باید منصرف بشی ولی من قانعش کردم که با تمام -

  وجود به این وصلت راضی هستی

ستی کردی حاال بلند شو بیا عیبی نداره مامان . وقتی از سفر خارج همراه شوهرت برگردی می فهمه که تو کار در-

  نهار حاضره

  چشم شما برو من هم میام-

  با رفتن مامان با خودم گفتم

آخه چر ا وقتی به چشمان مادر نگاه می کنم نمیتوانم حرف دلم را بزنم شاید هم بازی سرنوشت مرا به زندگی -

  بهتری برساند

  زی می کردپدر که هنوز دمق بود سر میز نشسته بود با غذایش با

  بابا تو رو خدا خودتونو اذیت نکنید به فکر روزی باشید که دوباره همه دور هم جمع می شیم-

  باشه عزیزم-

  بعد از ظهر امیر به خانه ما آمد . از ترس پشیمانی به بهانه دیدن ماهرخ از خانه بیرون رفتم

هرخ رسیدم .با دیدنش قلبم درد گرفت . او وقتی مرا دید در میان راه خیلی فکرکردم به هر مشقتی که بود به خانه ما

  خوشحال شد گفت

  خوش آمدی بیا تو . چه عجب خوشحالم کردی ؟-

  وارد حیاط شدم . به ماهرخ گفتم

  خدا رحمت کنه پدرت رو اگه با ازدواج شما موافقت می کرد االن این همه بدبختی سر همه مون هوار نشده بود-

  ت ما هم این بودهاره ولی قسم-

  با عصبانیت گفتم

بله دیگه شما که غم ندارید . پدر سخت گیرت که مرد . و شما راحت شدید . چند روز دیگه هم حمید آزاد میشه و -

  تو هم به مراد دلت می رسی

  چی حمید آزاد می شه ؟ چه طوری ؟-
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  با قربونی شدن منه بدبخت-

  م باشی تا من هم بفهمم چه خبرهقربونی ؟ برای چی ؟ بهتره ارو-

  من باید به جای حمید از عشقم بگذرم و با برادر سعید ازدواج کنم . تا حمید آزاد بشه .-

  فورا از آنجا بیرون رفتم

صدای ماهرخ که همراه با ناله بود تا سر خیابان مرا همراهی کرد . بی توجه به ماهرخ از آنجا دور شدم . بی انکه 

 صدم کجاست در خیابان قدم می زدم به حال خودم می گریستم .بفهمم مق

  از دست حمید دلخور بودم از این که به من دروغ گفته بود از این که از عشقم دور می شدم .

به خانه که رسیدم بدون هیچ معطلی به اتاقم رفتم و خوابیدم مادر و پدر از این رفتار من بی نهایت تعجب کردند . 

  قدر در غم خودم غرق بودم که بدون توجه به خواب رفتمولی من آن

صبح که شد روز سرنوشت شوم من بود . دلم نمی خواست از خانه بیرون بروم مادر چند بار به اتاقم آمد هر بار خود 

  را به خواب زدم . او که دلش نمی آمد بیدارم کند از اتاق بیرون می رفت

.کنار تخت نشست دست نوازشش بر موهای چون خرمنم کشید آنها را بویید و بوسید این بار پدر در اتاق را باز کرد 

طاقت نیاوردم و برای لحظات آخر او را نبینم . و حرف نزنم. چشمام را باز کردم او همچنان مرا در آغوش پر مهرش 

 می کشید و می بوسید . می گریست زیر لب گفت

ار خرمن طالی موهایت را نوازش کنم . بذار اون چشمان ابی اسمانیت را بذار خوب ببینمت .بذار خوب ببوسمت . بذ-

  دوباره ببینم . این اخرین دیدار ما باشد شاید هرگز نتونم تو رو در آغوش بکشم . بذار سیراب بشم

دیگر منکه زیر کوهی از محبت بابا کم آورده بودم . او را بیشتر در آغوشم فشردم و گریه کردم . احساس کردم که 

لذت این آغوش گرم را نخواهم چشید .حرفی نمی زدم چرا که می ترسیدم حرفی از ندامت بزنم و کار را خراب کنم 

. هر دو حال عجیبی داشتیم .دقایق زیادی را در این حال بودیم که مادر به جمع ما پیوست .مادر با دیدن این صحنه 

ابی خود را تخلیه کردیم .او نیز چون پدر مرا در آغوش کشید انگار منتظر بهانه بود مثل بمب ترکید و هر سه حس

  گفت

خیلی دوستت دارم عزیزم .تو فرشته ای هستی که خداوند از در لطف از میان هزاران فرشته پاکش تو را برای ما -

ا دوباره انتخاب کرد و فرستاد . اکنون تو برای رضای پدر و مادرت و نجات جان برادرت از خود گذشتگی می کنی ت

  جمع خانواده ات را دور هم جمع کنی

  باالخره موقع رفتن فرا رسید هر سه به راه افتادیم

قبل از رفتن مادر مرا چندین بار از زیر قران رد کرد و کاسه ابی پشت سرم ریخت و مقداری وسایل توی کیفم 

خوشبختی برایم کرد . شمایل حضرت گذاشت و گردن بندی را که یادگار مادرش بود در گردنم آویخت و آرزوی 

  علی بود که مادر اعتقاد داشت آقا مرا در پناهش حفظ خواهد کرد

سر وقت به خانه خانم زندی رفتیم . برخالف انتظار خانم زندی حیاط را صفا داده بود و مجلسی در خور یک عقد 

  ساده را مهیا کرده بود .مامان که همه چیز را طبیعی دید خشنود گشت

طوبی جلو آمد با خوش آمد گویی ما را به آالچیق که سفره عقدی در ان گسترانیده شده بود راهنمایی کرد قاب 

  عکس بزرگی سر سفره جای داماد گذاشته شده بود

  الحق چهره ای زیبا داشت که چشمانش چشم هر ببیند ای را خیره می کرد
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  مامان لبخند بر لب آورد رو به بابا گفت

  رو شکر مثل این که نگرانی ما بی جا بودخدا -

  بابا در حالی که ناراحت بود تظاهر به شادی کرد گفت

  بله خانم انشااهلل عاقبت خوبی هم در انتظارشان باشه-

  خانم زند در حالی که لباس مجللی پوشیده بود او نیز تظاهر به خوبی و رضایت کرد وارد .آالچیق شد رو به من گفت

  طوبی به عمارت برو و آماده مراسم شو همراه-

  به همراه طوبی به عمارت رفتم در بین راه از طوبی پرسیدم که سهراب چرا به خارج رفته ؟

  ولی جواب درست نداد

وارد یکی از اتاق های عمارت شدیم که مملو زا لباس و پوشاک بود خانمی در آنجا به خیاطی مشغول بود وقتی مرا 

  دید گفت

ببینم تو ادمیزادی یا پری ؟ خداوند خود با دستان توانمند ش تو رو آمیخته و آراسته و هیچ نیازی به آراستگی -

  دست انسان نیست و با پوشیدن این لباسهای زیبا جلوه ای صد چندان پیدا خواهی کرد

  طوبی گفت

خانواده گذاشته تا بتواند انسان گرفتاری را  مادام . او فرشته ای از آسمان است که خداوند حکیم او را سر راه این-

  نجات دهد

  متوجه منظورش نشدم . لباس دست دوز سفارشی زیبایی را به من داد و کمکم کرد تا ان را بپوشم

  صدای به به طوبی و مادام بلند شد مادام گفت

بار است که چشمانم از زیبایی فرشته  احسنت بر این همه زیبایی . در این چهل سالی که کار خیاطی کردم این اولین-

 ای از تعجب خیره شده

مراقب باش مادام نکنه . چشمات شور باشه . و گزندی به این فرشته بزنی باید برم اسپند دود کنم تا از چشم بد در -

  امان بمونه

  من فقط لبخند می زدم و در افکار خودم غرق بودم

  چرخاند و ذکری گفت آنها را درون اتش ریخت و مرا به آالچیق برد وقتی طوبی برگشت مشتی اسپند دور سرم

  مادر با دیدن من اشک شوق از چشمانش جاری شد از جا بلند شد

پدر که گویی بار اولی ست مرا می دید چشمانش خیره شده بود و آهسته چون ابر بهار می گریست و زیر لب زمزمه 

  می کرد

کشید و آنقدر مرا بوسید که نفس هایش به شمارش افتاد . از این وضع پیش آمده  نزدیکش رفتم او مرا در آغوش

نگران شدم می ترسیدم پدر در بستر بیماری بیافتد . در دل از خدا می خواستم صبری از صبر های ایوب به پدر 

  خواندن صیغه عقد شد بدهد . در این زمان آقای عاقد نیز به جمع ما پیوست با دیدن من دفترش را باز کرد و آماده

  خالصه بعد از تشریفاتی من رسما به عقد سهراب در امدم

  ساعتی بعد خانم زندی گفت

فردا ما به دادگاه می ریم و ضمن رضایتی که من برای آزادی پسرتون میدم شما هم باید تعهد بدید که تا زمانی که -

  بهاره به ایران برنگشته در این خونه رو نزنید
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  که احساس بدی داشت گفتپدر 

  ما بعد از رفتن بهاره هرگز سراغ شما نخواهیم آمد-

  شب بعد از شام پدر و مادر از من خداحافظی کردند و گفتند

  فردا هنگام پرواز ما هم به بدرقه ات می اییم-

  هنوز حرفش تمام نشده بود که خانم زندی گفت

  د و برای بدرقه هم نیازی نیست برگردیداز همین امشب شما دیگه حق برگشت نداری-

  این حرفها برای بابا بی معنا بود بدون توجه خداحافظی کرد گفت

  عزیزم فردا ساعت پرواز توی فرودگاه می بینمت-

  باشه بابا به سالمت-

قتی به دنبال آنها بار دیگر پدر نگاه عجیبی به من کرد انگار در نگاهش وداعی بود که هرگز پایانی نخواهد داشت .و

دویدم . پیر زن دستم را گرفت و من در جایم میخکوب شدم . پدر و مادر در حالی که دلشان را در کلبه سرد و 

خاموش قلبم جا گذاشته بودند رفتند و من تنها و بی کس شده بودم . غمگین در آالچیق نشسته بودم مدتی بعد 

  طوبی یه سراغم آمد و مرا به عمارت برد

  قدر دلم گرفته بود که نتوانستم با طوبی حرف بزنمآن

  او زنی مهربان بود با کمال محبت با من رفتار می کرد نگاهش حاکی از محبت بود می تونستم به او اعتماد کنم

وارد عمارت شدیم .مانند کاخی عظیم و باشکوه بود . پادری هایی که روی زمین پهن شده بود همه از پوست پلنگ 

  ه نمایی صد چندان به فضا می دادبود ک

سالن بزرگی با مجسمه های طالیی . تابلوهای بزرگ و اصیلی که هر کدام میلیون ها تومان ارزش داشت به دیوارها 

  نصب شده بود

مبل مان عجیبی هم داشت که در تمام عمرم در هیچ فروش گاهی ندیده بودم دستهایش همه نمادی از سر پلنگ بود 

سالن عظیم پا گرد مارپیچ زیبایی قرار داشت که پله هایش اینه کاری خاصی داشت که به طبقه باال ختم می وسط این 

  گشت

جالبتر اینکه دسته های نرده این پاگرد، همخوانی خاصی با دسته های مبلمان داشت. من که هنوز غرق تماشای این 

  کاخ عظیم بودم، طوبی مرا صدا زد و گفت:

امر کردن که تمام این عمارت رو به شما نشون بدم تا بدونید که هر اتاقی مخصوص چه چیز و چه  فخرالسادات -

کسی ست و یادتون باشه. خانم جون، این خونه عالوه بر خاص بودنش، قوانین خاصی هم داره و شما باید تابع اونها 

  باشید تا مورد خشم خانم بزرگ قرار نگیرید.

ی متعددی قرار داشت که هر کدام مبله بود و تخت خوابی سلطنتی درونش قرار داشت و در سمت راست سالن اتاقها

 در سمت چپ، راهروئی نسبتاً طوالنی بود که انتهایش به آشپزخانه ختم می شد.

در گذر از این راهرو، دو تا کپسول آتش نشانی کنار هم، به دیوار نصب شده بود. چشمم به دری نسبتاً قدیمی افتاد 

 نظرم را به خود جلب نمود. از طوبی پرسیدم:که 

 این در کجاست؟ به کجا راه داره؟ -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –عاشق قلب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

5 5  

 

خانم جون این تنها دریست که به پشت حیاط که انتهای این عمارت است ختم می شه و تنها جائی ست که فخر  -

 السادات امر فرمودن شما هرگز وارد اون نشید.

 چرا؟ -

 که هرگز این در رو باز نکنید.نپرسید خانم، فقط یادتون باشه  -

کنجکاو شده بودم که ناگهان، دری که برایم جالب بود و هزارات سؤال در افکارم موج می زد باز شد. پیرمرد 

 مهربانی وارد شد و وقتی مرا دید لبخندی از سر مهر زد و خوش آمدی گفت و به سمت آشپزخانه رفت.

 طوبی خانم این آقا دیگه کیه؟!!!! -

 ین تیمور باغبونه این باغه حاال بیا باید به طبقه باال بریم و اتاقتونو بهتون نشون بدم حتماً خیلی خسته هستید؟ا -

 از پاگرد پله ها که وسطش پوشیده از فرش زیبا با طرح خاصی بود باال رفتیم.

  به اولین در که رسیدیم، طوبی گفت:

ت اونو قفل کرده و در اتاق بغلیش اتاق آقا سهرابه، که از این به بعد این در اتاق سعیدخان مرحومه که فخرالسادا -

 شما در این اتاق اقامت می کنید.

 اقامت؟!!! من فقط همین امشب توی خونه هستم و فردا قراره به انگلیس برم تا با سهراب خان برگردم. -

 طوبی حرفی نزد و ادامه داد:

 ه هرگز نباید در این اتاق را بزنی.در اتاق بعدی هم اتاق خانم بزرگه ک -

 چرا پس شما چطور وارد اونجا می شید؟ -

 کسی حق ورود به اتاق خانم بزرگ رو نداره، مگر اینکه خودشون اجازه بدن. -

 این هم یکی دیگر از عوامل شک برانگیز این خانه و افرادش برایم بود.

 فراخواند و من نیز به اتاقم رفتم. احساس بدی داشتم در این زمان فخرالسادات طوبی را

 اتاق بزرگ و بسیار زیبائی که معلوم بود برای من تمیز و مرتب شده.

پنجره ای با پرده های نارنجی که به انسان گرما و شادابی می بخشید نصب شده بود و دید نسبتاً خوبی به حیاط که 

  سنبلی از یک باغ کوچک بود را داشت.

ق تخت دو نفره ی بسیار شیکی قرار داشت که رو تختی اش از ابریشم بود و فرش وسط اتاق نیز در گوشه ای از اتا

هنر دست ایرانیان بود. و در کنار تخت یک میز و صندلی دو نفره ای قرار داشت. داخل این اتاق کمد بزرگی هم بود 

  که وقتی درش را باز کردم تعدادی لباس و کفش و کیف قرار داشت.

  اتاقم آمد و گفت: طوبی به

 باید به دیدن خانم بزرگ برید. -

از شنیدن این حرف دلهره پیدا کردم، به اتاقش رفتم. مثل ملکه ها روی تختش دراز کشیده بود و با دیدن من چشم 

  و ابروئی نازک کرد و گفت:

ه من برگردونی، باید از اینجا فکر نکنی تو راست راستی عروس این خونه هستی، بعد از اینکه تونستی سهراب رو ب -

 بری.

  با شنیدن این حرف خوشحال شدم و گفتم:

 خانم بزرگ هرچه شما بخواهید من همان می کنم. -
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 یادت باشه که نباید به اون دری که در انتهای اون راهرو هست نزدیک بشی. -

 حس کنجکاوی، دوباره در من زنده شد. پیرزن ادامه داد:

 د با طوبی مراوده داشته باشی.حق نداری زیا -

  با این حال که علتش را نمی دانستم گفتم:

 چشم خانم بزرگ. -

 حاال به اتاقت برو و صبح موقع صرف صبحانه می تونی از اتاقت بیرون بیائی. -

 از اتاقش خارج شدم. بدون توجه به اطرافم به اتاقم رفتم و خوابیدم.

ه بود با خوشحالی بیدار شدم تا همراه خانم زندی به دادسرا برم تا بتوانم دوباره وقتی چشم باز کردم هوا روشن شد

خانواده ام را ببینم. از پله ها پائین رفتم کسی را پیدا نکردم. طوبی را چند بار صدا زدم، به سراغم آمد و هراسان 

  گفت:

 صبح بخیر چی شده؟ -

 بیدار نشده؟ ببخشید نمی خواستم بترسونمت. خانم بزرگ هنوز -

 یکساعت پیش از خانه همراه با وکیلش آقای مجیدی بیرون رفتند. -

 پس چرا منو بیدار نکردی؟ -

 ببخشید خانم جون، فخرالسادات فرمودن: شما نباید از این عمارت بیرون برید. -

 یعنی چی؟ -

 ازید.من نمی دونم خانم جون بیشتر از این از من نپرسید و منو توی دردسر نند -

 حاال بفرمائید صبحانه تون آماده ست.

صبحانه را بهانه کردم و سر میز نشستم تا سؤاالت زیادی را که در ذهنم می غلتید را از طوبی بپرسم، اما هرچه از 

 طوبی سؤال می کردم جواب درستی به من نمی داد.

 به اتاقم رفتم ساعتها آنجا بودم که خانم بزرگ برگشت.

  رفتم و سالم کردم و گفتم: به استقبالش

 خانم بزرگ چرا منو با خودتون نبردید؟ -

 نکنه فکر کردی اومدی اینجا که به تفریح و گردش ببرمت؟ -

 نه خانم بزرگ، می خواستم برای بار آخر خانوادمو ببینم. -

 بهتره که فکر اونارو از سرت بیرون کنی تو باید به دوریشون عادت کنی. -

 با شماست.بله حق  -

 حاال برو توی اتاقت و تا موقع ناهار همونجا بمون. -

 اشک در چشمانم حلقه زد و به اتاقم رفتم.

آن روز قرار بود ساعت هشت شب به فرودگاه بریم، دلم به این خوش بود که آنجا پدر و مادرم را خواهم دید غافل 

 می شد. از اینکه نقشه های شوم آن پیرزن یکی پس از دیگری برمال

  ساعت نزدیک هشت بود و من آماده حرکت شدم ولی وقتی پائین آمدم طوبی گفت:

 خانم بزرگ رفتن فرودگاه. -
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 فرودگاه؟!!! یعنی چی؟!!! مگه من مسافر نیستم؟!!! -

 ببخشید خانم، از من نشنیده بگیرید؛ اصالً شما قرار نیست به جائی برید. -

 ؟واضح تر بگو ببینم چی می گی -

سهراب، خارج نیست و االن هم فخرالسادات رفته فرودگاه تا وقتی پدر و مادرت می یان بهشون بگه که اونها دیر  -

 رسیدن و تو پرواز کردی، با این تصور پدر و مادرت از رفتن شما خاطر جمع بشن و سراغی ازتون نگیرن.

 

 م ازش شکایت کنم. تلفن کجاست؟این دیگه چه مسخره بازیه که درآورده. من براحتی می تون -

 ببخشید خانم بزرگ تمام ارتباط تلفنی این عمارت را قطع کردن. -

 با شنیدن این حرف آتش گرفتم و وارد حیاط شدم.

 به در اصلی رسیدم همان دری که با پای خودم به این خانه عجیب آمده بودم اما هرچه تالش کردم باز نشد.

  فت:طوبی به من نزدیک شد و گ

 خانم جان آروم باشید، در قفله و ما اصالً راه خروجی نداریم. -

 با شنیدن این حرف، سیلی محکمی به صورت طوبی زدم.

 بیچاره طوبی اشک از چشمانش جاری شد.

یک لحظه مثل دیوانه های زنجیری افسار گسیخته شدم و بیچاره طوبی سپر این خشم شد و ضربه ای محکم از من 

لحظه به خود آمدم و از کرده خود نادم گشتم و از شرم نمی توانستم به چشمانش نگاه کنم سرم را پائین  چشید، یک

  انداختم و دستش را گرفتم و بوسیدم و گفتم:

 منو ببخش نفهمی کردم. -

 حق داری عزیزم، ولی دیگه خیلی دیر شده. -

 گو رو به سزای عملش می رسونم.نه من باالخره از اینجا بیرون می رم و این پیرزن دروغ -

 تورو خدا خانم جون اگه عکس العملی نشون بدی فخرالسادات پوستمو می کنه، شما هنوز ایشون رو نمی شناسید. -

 به خشمم مسلط شدم و کمی آروم گرفتم.

 به اتاقم رفتم و تا آخر شب بیرون نیامدم.

 ودم تا از این عمارت لعنتی نجات پیدا کنم.چند روزی از این ماجرا گذشت و من به فکر نقشه ای ب

طوبی هر وقت فرصتی پیدا می کرد به اتاقم می آمد، از دیدنش خوشحال می شدم، بوی مادرم را می داد و من می 

 توانستم دوری آنها را راحت تر تحمل کنم. دائم به فکر پدر بودم و نگران از سالمتیش.

 شت.او نیز مرا همیشه مثل دخترش دوست دا

 فخرالسادات، گاهی اوقات همراه با وکیلش به سرکشی و حسابرسی اموال و کارخانه هایش می رفت.

با خود گفتم این بهترین موقعیتی ست که می توانم جواب تعدادی از سؤاالتم را بگیرم. به سراغ طوبی رفتم، اتاقش 

 در انتهای راهرو کنار آشپزخانه بود.

می خواستم به آشپزخانه بروم، چشمم به آن در مرموز افتاد، بدون اختیار به طرف آن  وقتی وارد آن راهرو شدم و

 در رفتم و با دلهره به آن نزدیک شدم و آهسته آن را باز کردم، آنجا انتهای حیاط بود و دلگیر به نظر می آمد.
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نگاه کردم اتاقی را دیدم که  وارد آنجا شدم احساس می کردم نیروئی عجیب مرا به آنجا می کشاند وقتی به اطراف

در کنارش کپسول آتش نشانی به دیوارش نصب بود علت وجود این همه کپسول را نمی دانستم و برایم سؤال 

برانگیز بود، شاید هم در این عمارت آتش سوزی رخ داده بود که کپسولها را مهیا کرده بودند. ولی مهمتر وجود آن 

 آن چه چیزی وجود دارد که ورود به آن برایم ممنوع بود. اتاق بود که هرچه زودتر بدانم در

به طرفش رفتم و آهسته در اتاق را باز کردم. باورم نمی شد آن اتاق پر بود از قفسه هایی که روی آن بطریهای 

 کوچک و بزرگ قرار داشت که بعضی از آنها خالی روی زمین افتاده بود. بوی عجیبی مثل الکل می آمد، جلوتر رفتم

که در این زمان در خود به خود بسته شد ترسیدم اما کنجکاوی رهایم نمی کرد، دستم را دراز کردم تا یکی از آنها را 

بردارم هنوز دستم به بطری نرسیده بود که چشمم به تختی افتاد که کسی روی آن دراز خوابیده بود و سر تا پایش 

 بود: مالفه پیچ شده بود، یاد حرف امیر افتادم که گفته

 اگه کسی مرده باشه سر تا پاشو مالفه می پیچن... -

با این فکر، ترس تمام وجودم را فرا گرفت و در همین افکار بودم که ناگهان جنازه بلند شد و با دیدن من چشمان 

سر قرمزش کاسه خون شد موهای پریشان و بلند و کثیفش نیمی از صورتش را پوشانده بود، انگار مرده ای بود که 

از گور بیرون آورده بود، نعره ای کشید. ترسیدم به طرف در رفتم تا در را باز کنم ولی در باز نمی شد. هرچه تالش 

 کردم نتوانستم در را باز کنم.

فریاد کشیدم و کمک خواستم، در این میان، دستی شانه ام را گرفت و مرا به طرف خود کشاند، مشت محکمی به 

 ن افتادم و چیز دیگری نفهمیدم.صورتم خورد و روی زمی

وقتی چشم باز کردم از ترس می لرزیدم. که ناگهان چهره مهربان طوبی را باالی سرم دیدم خیالم راحت شد بلند 

  شدم ولی سرم گیج می رفت. طوبی دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت:

ن نرسیده بود االن معلوم نبود چه بر سرتون می خانم جون بخوابید خدا خیلی بهتون رحم کرد. اگه تیمور به دادتو -

 آمد. چرا به تذکر من توجه نکردی و به اونجا رفتید؟

 طوبی اون مرد کی بود؟ چرا در یک همچین کاخی یک دیوانه زنجیری زندگی می کنه؟ -

  گفت: هنوز جواب سؤاالتم را نگرفته بودم که خانم بزرگ با عصبانیت وارد اتاق شد و رو به من کرد و

مگه تو حرف سرت نمی شه چرا به اون اتاق نزدیک شدی، اگه بالئی سرت می یومد چی می شد. خدا خیلی بهت  -

 رحم کرد از این به بعد اجازه نداری از اتاقت خارج بشی باید زندانیت کنم.

 منو ببخشید مادرجون. قول می دم دیگر تکرار نشه. -

  شتر عصبانی شد گفت:پیرزن که از گفتن کلمه مادرجون بی

 بعد از صرف شام به اتاقم بیا کارت دارم. -

 چشم خانم بزرگ. -

طوبی کیسه یخی را روی گونه ام گذاشت تا ورم و کبودی صورتم بخوابه و لیوان شربت گیاهی را به دستم داد و 

  گفت:

 بخور تا حالت جا بیاد دخترم. -

ه غبار و کثیفی به نظرم آشنا می آمد. با تمام توجه و دقتم او را در نظرم در فکر فرو رفتم. چهره آن مرد زیر آن هم

 مجسم کردم برایم آشنا می آمد، ولی هرچه فکر کردم یادم نیامد که او را کجا دیدم.
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نیم ساعتی در اتاق طوبی استراحت کردم و بعد بلند شدم تا به اتاقم بروم. در اتاق فخرالسادات باز بود، با دیدن من 

  صدام زد و گفت:

 بیا تو می خوام باهات صحبت کنم. -

 بله خانم بزرگ امرتون چیه؟ -

ببین می دونم که از دروغی که بهت گفتم از دست من عصبانی هستی، ولی این بهترین راهی بود که می تونستم از  -

 مرگ برادرت جلوگیری کنم و همینطور پسر خودم رو دوباره به زندگی برگردونم.

 متوجه منظورتون نمی شم!!! حقیقت چیه؟ چرا همه چیز اینجا مشکوکه؟ -

 ببین اگه تو پشیمونم شده باشی نمی تونی کاری از پیش ببری. -

 باید تمام حقایق و نقشه هایی که در سرتونه برام بازگو کنید. -

ه چیز رو برات تعریف می کنم. االن وقتش نیست بذار چند روزی از این ماجرا بگذره تا حالت بهتر بشه بعد هم -

 حاال به اتاقت برو.

دو هفته از آمدن من به این عمارت لعنتی می گذشت، حسابی دلم برای خانواده ام تنگ شده بود، دلم می خواست 

 بدانم االن در خانه ما چه خبره؟؟؟؟ دلم می خواست از حال پدرم با خبر شوم، دلم

ه ؟ دلم می خواست بدونم زمانی که امیر از رفتنم با خبر شده چه حالی پیدا می خواست بدانم حمید آزاد شده یا ن

کرده ؟ دلم می خاست بدانم پدر به دوری من عادت کرده یا نه ؟ ولی با شناختی که از بابا دارم مطمئن هستم هنوز 

  غمگین است .

به یاد آغوش گرم پدر می افتادم و  گاهی اوقات از این که یک همچین فداکاری کرده بودم از خودم بیزار می شدم

  دستان نوازش گر مادر .گاهی از حمید بیزاری می جستم .

  بعد به خودم می گفتم

  نباید از روی احساس اتم تصمیم می گرفتم و نباید های دیگر-

ی دیگر زیر از پشت پنجره اتاقم حیاط را نظاره می کردم که ناگهان چشمم به صحنه عجیبی افتاد تیمور و یک آقا

  بغل ان مردی را که در ان اتاق بود گرفته بودند و به ته حیاط می بردند

  فورا از پله ها پایین رفتم تا به حیاط بروم تا بفهمم ان مردی که در ته حیاط زندگی می کند کیست ؟

  فخرالسادات پشت سر من از پله ها پایین آمد گفت

  کجا ؟-

ا کیه ؟ چرا باید یک همچین شخصی در خونه شما زندگی کنه حتما باید براتون عزیز می خوام برم ببینم اون آق-

  باشه ؟

  بله خیلی برام عزیز ه-

 پس بهتره خودتون برام معرفیش کنید-

  باشه دنبال من بیا-

نمایان تر می  به آالچیق رسیدم . ساعت حدود شش بعد از ظهر یکی از ماه های بهار بود . سر سبز یه باغ روز به روز

  شد .بوی خوش چمن باغ مرا تا اوج آرامش می برد

  وقتی در آالچیق نشستیم . فخرالسادات به من خیره شده بود گفت
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  من تا به حال سر گذشتم رو برای هیچ کس باز گو نکرده بودم و تو اولین کسی هستی که این ماجرا را می شنوی-

  من سرا پا گوشم بفرمایید-

که حیدر خان . مرا برای تنها پسرش خواستگاری کرد . نوزده ساله بودم پدرم بی چون و چرا با این وصلت زمانی -

موافقت نمود چون در ان زمان سن ازدواج برای من گذشته بود و تمام دخترها سیزده و چهارده سالگی ازدواج می 

قه داشته باشم ولی همیشه از خواستگاران م کردند .ولی من همیشه دلم می خواست با مردی ازدواج کنم که بهش عال

خوشم نمی آمد . به بهانه های جور و جوار آنها را پس می زدم و چون مادری نداشتم پدر همیشه نگران آینده من و 

  خواهرم بود

با حیدر  این بار هم سیاوش را بدون این که ببینم از ازدواج با او خودداری می کردم اما پدرم به خاطر این که سالها

  خان دوست بود شناخت کاملی از آنها داشت بی توجه به مخالفت من قول ازدواج را گذاشت و گفت

دیگه اگه این خواستگار به این خوبی رو رد کنی می ترسم هرگز کسی به سراغت نیاد پس باید بی چون و چرا -

  تمقبول کنی و من که نمی توانستم روی حرف پدرم حرفی بزنم ناچار پذیرف

سیاوش خان هم از خانواده اصیل و ثروتمند بود و بدون این که من رضایت بدم .به عقد او در اومدم . مدتها از این 

  ازدواج ناراحت بودم ولی بر خالف تصورم خیلی زود لیلی و مجنون هم شدیم

و همیشه می گفت من  سالها بچه دار نشدم و از سیاوش خان خواستم تجدید فراش کند ولی هرگز زیر بار نرفت

وجود نازنین خودت را می خواهم با بچه یا بی بچه .با امید به خداوند و نذر نیازهای متعدد بعد از پانزده سال زندگی 

مشترک خداوند سهراب را به ما داد و زندگی شیرین ما را صد چندان شیرین تر کرد او روز به روز بزرگتر می شد . 

دنیا رفته بودن و من فقط یک خواهر داشتم که بیشتر اوقات با هم بودیم . سیاوش خان سالها پیش پدر و مادرم از 

زیاد به سفر می رفت و به اموال و زمین هایش سرکشی می کرد و این سفرها مرا عصبی می کرد . تا برگردد خواب و 

  خوراک نداشتم

فر می رفت و بیشتر وقتش را با بچه ها بازی می سهراب چهار ساله بود که سعید به دنیا آمد . سیاوش خان کمتر به س

  کرد روزها گذشت و یک سال بعد از تولد سعید . سیمین فرزند خواهرم به دنیا آمد

  سالها گذشت و در یکی از شبهای که سیاوش به سفر کاری رفته بود دلم عجیب شور می زد .

و مادر طوبی در این خانه کار می کردند . پس از مدتی در  در ان زمان طوبی و تیمور تازه به این جا آمده بودن . پدر

 اثر بیماری به روستای خود برگشتند و طوبی و تیمور این جا موندن

  ان شب با تمام دلهره و ترس هایش گذشت . صبح هر چه گذشت سیاوش نیامد

  دو سه روز بعد پیشکار سیاوش که همیشه در همه جا با آقا بود تنها برگشت

  یدم اتفاق بدی افتاد گفتمفهم

  پس آقا کجاست ؟-

خانم در راه برگشت حال آقا خراب شد و تا رسوندن ایشان به بیمارستان ساعتی طول کشید وقتی به بیمارستان -

  رسیدیم آقا هنوز نفس می کشید ولی بعد از دقایقی

  بینمهنوز حرفش تمام نشد که از حال رفتم و فهمیدم که هرگز سیاوش را نمی 

پیرزن بیچاره با تعریف این خاطرات بعد از مدتها اشک در چشمانش حلقه زد و این برای من نشانه ای از مهربانی 

  خفته بود
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  نفس عمیقی کشید گفت

  برای امروز دیگه کافیه و از جا بلند شد-

اتش چهره ای مهربان پیدا در این مدت هرگز فخرالسادات را مهربان ندیده بودم ولی امشب با زنده شدن خاطر 

  کرد

  بعد از صرف شام به اتاقم رفتم بعد از نماز به داستان زندگی خانم بزرگ فکر می کردم

حس خوبی داشتم با خودم عهده کردم که با محبت به این پیر زن زندگی را برای همه لذت بخش کنم . ولی باید 

  بفهمم که سهراب کجاست ؟

  تم هوا بسیار عالی بودصبح روز بعد به حیاط رف

دور تا دور حیاط درختان مو قرار داشت و جلوتر از ان که به وسط باغ می رفتم درختان میوه قد علم کرده بودند . که 

در میان شان درخت زرد الو و گیالس به چشم می خورد . روی تمام شاخه هایش پر از شکوفه های زیبا و رنگارنگ 

وتاهی تمام این شکوفه ها تبدیل به میوه های خوشمزه می شود تمام زمین هایش از بود که حتم داشتم در مدت ک

چمن پوشیده شده بود . در کنار این درختان درخت انجیر . سیب و البالو و انار هم قرار داشت . در قسمت دیگر 

باغ گل های یاس  گلهای محمدی صورتی و رنگی قرار داشت که عطر شان انسان را سر مست می کر . به دیوارهای

آویزان بود . در نزدیکی آالچیق دو درخت بید مجنون زیبا قرار داشت که انسان را متحیّر می کرد ان دو درخت 

  مانند دو عاشق در برابر هم تعظیم کرده بودند .

  در عالم تماشای این باغ کوچک بودم با خودم گفتم

  بندگان ت عطا می کنی و چقدر زیبا اینها را خلق کردی خدایا چقدر بخشنده ای این همه نعمت هایت را به-

  در این میان صدای گفت

ببخشید خانم . این باغ که همه از لطف و عنایت خداست حتما باید باغبون عاشقی هم داشته باشد و گرنه همه اونها -

  از بین می رن

  این صدای مهربان تیمور بود

  سالم کردم گفتم

  بر منکرش لعنت-

  خانم جان صبح به این زودی این جا چه کار می کنید ؟-

  دارم از خلقت خدا و زحمت بنده اش در این باغ لذت می برم-

  با گفتن این جمله خندید گفت

  معلومه که به گل و گیاه عالقه دارید ؟-

  بودیم بله ولی چون ما در آپارتمان زندگی می کردیم ناخواسته از این سر سبزیها بی نصیب-

  آقا تیمور اتاق شما کجاست ؟-

  انتهای باغ را نشان داد . یک کلبه مخروبه دیده می شد

  شما اون جا زندگی می کنید-

  بله دخترم-

  پس مگه طوبی همسرتون نیست ؟ چرا از هم جدا هستید ؟-
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  طوبی خواهر کوچکتر منه-

  پس زن و همسرتون کجا هستن ؟-

  ست و ثمره های این باغ بچه هایم هستند و شوهر طوبی هم ان آشپزخانهزن من این باغ ا-

  یعنی شما ازدواج نکردید ؟-

  وقتی به این عمارت اومدیم جوان بودیم و در اثر کار زیاد من و طوبی هرگز نتوانستم همسری اختیار کنیم-

  خیلی حیفه که شما و طوبی خانم به این خوبی-

  بود که هنوز حرفم تمام نشده

طوبی به آالچیق رفت و میز صبحانه مفصلی چید و پشت سرش فحرالسادات هم آمد و از من هم خواست به آنجا 

  بروم

  خانم بزرگ از این که شما رو سر حال و شاد می بینم خوشحالم-

  ممنون مثل این که با این وضع جدید کنار اومدی ؟-

  بینم بهتر می شم بله خانم بزرگ . شما رو که خوشحال می-

  طوبی لطفاً برو اون بسته هایی را که برای بهاره تهیه کردم رو بیار-

  چشم خانم-

  در این موقعی که طوبی رفت . فخرالسادات با لبخندی از سر رضایت به من نگاه کرد گفت

  بهاره دخترم اگه بتونی به من کمک کنی لطف بزرگی در حقم کردی-

  بزرگ ؟ امرتون چیه خانم-

 طوبی بسته هایی را که همه کادو پیچ شده بودن را جلوی من گذاشت و رفت

  با دیدن ان همه کادو تعجب کردم و منتظر ماندم تا فخرالسادات حرفی بزند

  من در روز عقد نتوانستم بهت کادو بدم اینها از طرف من و سهرابه اونها رو باز کن و ببین-

  م . شما قبال بزرگترین هدیه رو به من دادیدراضی به زحمت شما نبود-

  تعارف نکن بازشون کن-

  کادو ها را یکی پس از دیگر باز کردم

لباس . روسری . کفش . اخرین کادو جواهرات قدیمی زیبایی بود که بسیار ارزشمند بود سینه ریز زیبا و درشتی بود 

  مانم را نوازش می داد و مانند حرارت عشق می درخشید. با یاقوت های قرمز و آویز های ریز و درشتی که چش

با دیدن آنها کمی تعجب کردم چون این محبت ها ان هم از فخرالسادات نسبت به من بی منظور نبود . در افکار خود 

  بودم که فخرالسادات گفت

  چیه خوشت نیومده ؟-

  منه نه خیلی هم زیبا هستن فقط علت این همه محبت رو نمی دون-

 خوب موقع عقد نتوانستم برات چیزی مهیا کنم این بود که ..-

  ممنون ببخشید این جواهرات به این زیبایی رو از کجا تهیه کردین ؟-

این سرویس ازدواج منه که خیلی هم ارزشمند . همیشه ارزو داشتم اونو سر عروسی به دخترم بدم . ولی چون -

  عروسم بدمدختری نداشتم تصمیم گرفتم اونو به 
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  ولی شما که منو به عنوان عروستون قبول ندارید-

  خوب اره ولی در قبال کمکی که به من می کنی ارزشش رو داره ولی-

  ولی چی-

بهتره بعدا راجع بهش حرف بزنیم . حاال صبحانت رو بخور بعد به اتاقم بیا تا ادامه ماجراهای گذشته ام رو برات -

  تعریف کنم

  م بزرگچشم خان-

یک ساعت بعد پس از چیدن کادوها در کمدم و انداختن ان سینه ریز به گردنم به اتاق خانم بزرگ رفتم که با رویی 

  گشاده مورد استقبالش قرار گرفتم به من گفت

  حقا که با این سینه ریز زیبایت صد چندان شده و من به انتخاب خودم باید احسنت بگویم-

  وی سینه ریز گذاشتم گفتمخندیدم و دستم را ر

  ممنون شما به من لطف دارید بفرمایید خانم بزرگ من سرا پا گوشم-

پس از مرگ سیاوش زندگی برایم مثل جهنم بود چهل و پنج سالم بود که بیوه شدم . جوان نبودم ولی به خاطر -

روت زیادی که داشتم خواستگار سهراب یازده سال و سعید هفت سال داشت دلم برای انها می سوخت . به خاطر ث

فراوانی داشتم .اما به خاطر وفایم به سیاوش و فرزندانم آنها را از خودم می راندم . پدر سیمین که فردی الابالی بود 

در یکی از شبها در اثر زیاده روی کردن مشروب سکته قلبی کرد و مرد . و این فرصت خوبی بود که از فروغ 

ن کوچولو با ما در عمارت زندگی کند و چون وجود سیمین به من و بچه هایم شادی و امید السادات بخواهم با سیمی

می بخشید. روزهای سخت خیلی زود جایش را به آرامش داد چون سیمین عزیز کرده ما بود . روزها به سرعت می 

سهراب شکل می  گذشت و بچه ها روز به روز بزرگتر می شدن . غافل از این که بفهمم عشقی سوزان در قلب

  گرفت

  چند سال گذشت و سیمین هم برای خودش خانمی شده بود

  در عین حالی که زیبا و دلفریب بود دختری خودخواه و مغرور هم بود

د و سال پیش وقتی سیمین بیست و یک ساله بود سهراب عالقه ای مجنون وار نسبت به او داشت که من و خواهرم 

  تصمیم گرفتیم که این

 و را با هم نامزد کنیم تا در موقع مناسب عروسی مفصلی برایشان بگیریم.د

 سهراب از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید.

و هر روز عالقه اش به سیمین بیشتر و بیشتر می شد. و با هدایای گران قیمت عشق خود را نسبت به سیمین ابراز می 

 کرد.

 ت سهراب را تا مرز جنون می کشاند.سیمین که این وضع را می دید، گاهی اوقا

آتش عشق سیمین سهراب را روز به روز مجنون تر می کرد. اما سیمین هرگز اظهار عشق قلبی نثار سهراب نمی 

کرد و این وضع برایم مسئله ای می شد که نگران آینده جگر گوشه ام باشم و همیشه دلشوره عجیبی وجودم را آزار 

 می داد.

 ت که فرصت می کرد دنبال سیمین می رفت و او را از دانشگاه به خانه می آورد.سهراب گاهی اوقا

  مثل هر شب همه با هم سر میز شام بودیم که تلفن زنگ زد. طوبی گوشی را برداشت و گفت:
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 سیمین خانم با شما کار دارن. -

  سهراب پرسید:

 کیه؟ -

 خودشون رو آقا فرشاد معرفی کردن!!! -

 ین اسم سهراب عصبانی شد و قبل از اینکه سیمین گوشی را بگیرد، از سیمین پرسید:با شنیدن ا

 فرشاد کیه؟ -

 اون یکی از هم دانشگاهیمه، بهتره اینقدر غیرتی نشی. -

و با بی شرمنی با فرشاد حرف می زد آن هم حرفهایی که همه از سر مهر و محبت بود که هرگز نثار سهراب نکرده 

 بود.

  ه از عصبانیت در حال انفجار بود گفت:سهراب ک

 بگو ببینم فرشاد کیه؟ با تو چکار داره؟ -

 من و فرشاد به هم عالقه مندیم و قراره با هم ازدواج کنیم و خیلی زود به فرانسه خواهیم رفت. -

 سهراب پرسید:

 پس من چی؟ تو نامزد منی. -

ه از من نظر بخواهید. در ضمن، من هیچ عالقه ای به تو ندارم. این نامزدی رو خودتون به پا کردین، بدون اینک -

 بهتره دست از سرم برداری تا بتونم با خیال آسوده به آینده خودم سر و سامونی بدم.

سهراب که کنترل خود را از دست داده بود، آنچنان سیلی محکمی به گوش سیمین زد که سیمین نقش زمین شد. از 

از بی شرمی دخترش شوکه شده بود ساکت در جای خود مانده بود و مدام لبانش را گاز می طرفی فروغ السادات که 

 گرفت و دستانش را روی پاهایش می کوبید.

 آن شب ولوله ی عجیبی در خانه به پا شد و خواهرم با شوکی که بهش وارد شده بود راهی بیمارستان شد.

ارعاب مادرش را راضی به این وصلت کرد و کمتر از دو هفته  سیمین که عشق فرشاد کورش کرده بود، با تهدید و

 همراه همسرش به فرانسه رفت.

همه چیز مثل یک طوفان عظیم بود که در یک چشم بهم زدن همه چیز را درهم شکست و جز ویرانه ای برایمان 

 باقی نگذاشت. سهراب مانند مجنون سرگشته و آواره کوچه و خیابانها شده بود.

بعد از رفتن سیمین، فروغ السادات، در بیمارستان روانی بستری شد و کم کم مثل شمع آب شد و از دنیا  دو ماه

 رفت.

 در این دنیا با این همه ثروت من ماندم و دو فرزندم. بی کس و تنها.

همدردی  پیرزن در البالی تعاریفش قطرات اشکش را پاک می کرد و من هم که تحت تأثیر قرار گرفته بودم با او

 می کردم.

 سهراب کم کم به مواد الکلی روی آورد، اول به صورت تفریح ولی حدود نه ماه است که دائم الخمر شده.

با شنیدن این حرف یاد آن مردی که در اتاق ته حیاط بود افتادم. و تازه فهمیدم که آن بطریهای آن اتاق چه بوده، با 

 تعجب پرسیدم:

 پس اون سهراب بود؟!!! -
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  پیرزن که دلشکسته و غمگین بود، دوباره چشمانش ابری شد و بارید و گفت:

 بعد از رفتن سیمین سهراب که به این وضع افتاد تنها امیدم به سعید بود که آن هم از دستم رفت. -

را به زندگی  بخاطر همین با دیدن تو و آن زیبائی خیره کننده ات فکری به ذهنم رسید که حتماً تو می توانی سهرابم

 برگردونی.

 با شنیدن این حرف آنقدر خشمگین شده بودم که لحظه ای فراموش کردم کجا هستم.

  غیضم را بلعیدم و گفتم:

 اجازه می دید به اتاقم برم؟ -

 پیرزن که هنوز اشک می ریخت سری تکان داد.

  فریاد کشیدم و گفتم: به اتاقم رفتم و آنقدر از این فریبی که خورده بودم ناراحت بودم که

 خدایااااااااااااا مگه من چه گناهی کردم که باید این جوری مجازات بشم. -

 تا شب از اتاقم بیرون نرفتم و تا صبح فکر کردم. تصمیم آخر را گرفتم.

 فرار کنم. صبح که بلند شدم لباسهایم را پوشیدم و از پله ها پائین آمدم و وارد حیاط شدم. تا از آن عمارت لعنتی

چشمم به فخرالسادات افتاد که همراه سهراب، روی صندلی نشسته بود از دیدن سهراب ترسیدم یاد آن مشتی که 

  به صورتم زده بود افتادم. ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم:

 من می خوام از اینجا برم!!! -

 ولی تو باید اینجا بمونی؟ -

  فریب دادی...نه... تو من و خونواده ام را  -

می خواستم برم که فخرالسادات دست دراز کرد و روسریم کشیده شد و از سرم افتاد موهایم پریشان شد و دورم را 

گرفت، زیر نور آفتاب مانند خرمنی از طال درخشید. و چشمان خمار سهراب را نورانی کرد و این درخشش او را بهت 

 زده کرد و با دیدن من مات ماند.

  در رفتم، ناگهان سهراب بدنبالم آمد، ترسیدم، دستش را روی در گذاشت و گفت: به طرف

خواهش می کنم مدتی به من فرصت بده، کمکم کن تا از این وضع فالکت بار نجات پیدا کنم. مدتها بود که از  -

می خواستم مرگ را  زندگی و زنده بودنم سیر شده بودم و تحت هیچ شرایطی نمی خواستم از این حال بیرون بیام و

در آغوش بگیرم اما اکنون که فرشته ی زیبائی چون تو را در کنارم می بینم تصمیم گرفتم دوباره به زندگی برگردم، 

 نمی خوام بمیرم.

 مادرم همه چیز رو برام تعریف کرده.

 وقتی به چشمانش نگاه کردم، جذابیتی در آن نهفته بود که به وضوح دیده می شد.

 زیبا بود اما در اثر ماندن در آن دخمه به آن خفت افتاده بود.او نیز 

  فخرالسادات به ما نزدیک شد و با آن همه غرور دستم را گرفت و گفت:

خواهش می کنم فقط چند روز دیگه اینجا بمون و به من کمک کن. تو االن زن رسمی سهراب هستی. ما به کمک تو  -

 نیاز داریم.

رفتن و دیدن خانواده ام بی تاب بودم اما با دیدن چهره نگران و درهم ریخته پیرزن دلم برایش  با این حال که برای

  سوخت و یاد محبتش نسبت به حمید افتادم و دستانش را فشردم و گفتم:
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 شمارو مثل مادرم دوست دارم و بخاطر همین یک مدت دیگه اینجا می مونم. -

  انش نقش بست.با شنیدن این جمالت برق امید در چشم

 یاد چشمان امیدوار مادرم افتادم، دلم برایشان تنگ شده بود.

 پیرزن به طرف عمارت رفت و ما را تنها گذاشت. این دومین دیدار ما بود.

  سهراب که هنوز به چشمان آبی من خیره مانده بود لبخندی زد و گفت:

ه شنیده بودم همانند حوری بهشتی هستی که به نجات من مرحبا به این همه سلیقه مادرم، تو واقعاً همانطور ک -

اومدی. در تمام این مدت هرگز به عشق فکر نکرده بودم اما با دیدن تو، نیلوفر مرداب قلب سرد و تاریکم دوباره 

 شکفته شد.

 شما هم خودتون می خواهید که از این گرفتاری خالص بشید؟ -

 تا قبل از برخورد امروز با شما، نه. -

 حاال چه طور؟ -

 با لرزشی دستم را گرفت و بوسید و ادامه داد:

 دستم بشکنه اون روز نفهمیدم... -

 اشکالی نداره. -

بهاره خانم، برق نگاهت آتش سوزانی در من شعله ور کرده که با وجود سوختنم لذتی هزاران برابر از حال مستی  -

 پیدا کردم.

 اهش نکردم به خدا قسم می خورم از همین االن دست از الکل بردارم.در زیر این آسمان که مدتهاست نگ

یا خوب می شم و با تو زندگی می کنم یا با عشق تو می میرم. اینها را گفت و دستی به موهایم کشید و به اتاقش 

 رفت.

 می دانستم این تازه اول سختیهای منه و باید با توکل به خدا تمام سعیم را بکنم.

م گذشت و شب فرا رسید و وقتی به اتاقم رفتم لباسهایم را عوض کردم و موهایم را شانه زدم، چشمم به آن روز ه

حیاط افتاد، درست روبروی پنجره اتاقم مردی نشسته بود و به من نگاه می کرد دقت کردم، او کسی جز سهراب 

 نبود. خوشحال شدم و بهش خندیدم. او هم لبخندی زد و دستی تکان داد.

 ا هماهنگی فخرالسادات با یک پزشک همگی به سهراب کمک می کردیم که بتواند از این زندان آزاد بشود.ب

 روزها و شبهای زیادی گذشت و سهراب با عالقه ای که به من پیدا کرده بود روز به روز بهتر می شد.

 سهراب برخالف گذشته بیشتر به حیاط می آمد و این برای همه ما خوشایند بود.

حدود پنج ماه از این ماجرا گذشت و سهراب توانست اعتیادش را ترک کند. وقتی من به این عمارت آمدم بهار بود و 

 اکنون هوا رو به سردی می رفت.

هر زمان که باران پائیزی می بارید زیبائی خاصی به چشم می خورد. باران را همیشه دوست داشتم. به خوبی به یاد 

مان ابری می شد ساعتها پشت پنجره می ایستادم و به آسمان نگاه می کردم و لذت می بردم اما دارم که هر زمان آس

مادر همیشه از ابری بودن آسمان دلش می گرفت. وقتی بارش باران شروع می شد به حیاط می رفتم تا تمام وجودم 

م اما پدر هم مانند من عاشق باران با رحمت و نعمت خدا آمیخته شود و همیشه مادر نگرانم بود که مبادا مریض بشو

 بود و در این شادی و لذت با من همراه می شد.
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در این مدت سهراب وابستگی شدیدی به من پیدا کرده بود و بارها از عالقه اش نسبت به من می گفت و کم کم با 

 مادرش برای سرکشی اموال از خانه بیرون می رفت.

 واست خانم بزرگ، تمام اموال و دارایی هایش را به نام سهراب کرده بود.آقای مجیدی هم وکیل خانم زندی به خ

 زندگی روی خوشش را بار دیگر به ما نشان داد و خوشبختی به ما روی آورد.

سهراب روز به روز به کارش مسلط تر می شد و عشقش را بیش از پیش به من هدیه می کرد، هر روز هدیه های 

 و بعد از کارش مستقیم به سراغم می آمد. رنگارنگی برای من می خرید

 ما زوج خوشبختی بودیم و همیشه سهراب دم از بچه می زد.

 فخرالسادات که توجه بیش از حد سهراب نسبت به من را می دید کمی حسادت می کرد.

اتاق ته باغ را  اتاق تیمور که در ته حیاط بود سقفش خراب شده بود و دیگر قابل استفاده نبود، برای همین سهراب

 که بدترین روزهای عمرش را در آن گذرانده بود را به تیمور داد.

 طوبی و تیمور آنجا را حسابی تمیز کردند. و محل زندگی خوبی برای تیمور شد.

 ماه آخر پائیز بود و حسابی هوا سرد شده بود.

ان و سعید بروند، من خواهش کردم شب جمعه بود که سهراب و فخرالسادات می خواستند بر سر مزار سیاوش خ

 اجازه بدن من هم با آنها بروم.

 بعد از ماهها زندانی در آن عمارت اولین باری بود که می خواستم از آنجا بیرون بروم.

 فخرالسادات اول مخالفت کرد اما با اصرار سهراب من هم با آنها همراه شدم.

  اط آمد و گفت:پس از ساعتی که برگشتیم، طوبی با عجله به حی

 خانم جون مهمون دارید!!! -

 مهمون؟!!! -

اول فکر کردم حتماً یکی از اعضای خانواده ام هست ولی وقتی وارد عمارت شدیم، خانم خوش لباسی خود را در 

  آغوش فخرالسادات انداخت و گفت:

 الهی قربونت برم خاله جون خیلی دلم براتون تنگ شده بود. -

 جون کی برگشتی؟ عزیزم سیمین -

 دیشب. -

 سهراب با دیدن سیمین اخمهایش را درهم کشید و به طبقه باال رفت.

 من که تازه فهمیدم این خانم سیمین است، جلو رفتم و سالم کردم و خوش آمدی به ایشان گفتم.

 پرسید:

 خاله جون، این دیگه کیه؟ -

 این بهاره همسر سهرابه. -

  جمله اخمهایش درهم کشیده شد به حالت تمسخر گفت: سیمین که با شنیدن این

 ببخشید خاله ولی این دختر داد می زنه که بی اصل و نصبه!!! -

  با این حرف فخرالسادات لبانش را بهم مالید و گفت:

 قصه اش مفصله بعداً برات تعریف می کنم. -
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 خیلی خسته ام اتاق من آماده ست؟ -

 آره عزیم. -

 بی، کجائی بیا چمدون منو به اتاقم ببر.طوبی، طو -

 وقتی به اتاقش رفت و لباسهایش را عوض کرد چند دقیقه بعد داد زد:

 طوبی، بیا اینجا کارت دارم. -

طوبی با عجله به اتاق سیمین رفت چند دقیقه بعد با در دست داشتن هدایائی از آنجا بیرون آمد و مستقیم به اتاق 

  خانم بزرگ رفت.

 آمدن سیمین دو، سه روزی گذشت. در این مدت بیشتر وقتش را در اتاق فخرالسادات سپری می کرد.از 

من که هنوز از آمدن سیمین آن هم تنها متعجب بودم، گاهی اوقات پیش طوبی می رفتم و در کارها کمکش می 

 دم.کردم، که صدای سهراب بلند شد و مرا صدا کرد. به طبقه باال رفتم و وارد اتاق ش

 بله، چیزی شده؟ -

 ببین عزیزم، لباسهاتو جمع کن به ویالی شمال می ریم. -

 ولی آخه!!! -

 آخه نداره، ما که عروسی خوبی نداشتیم، بیا الاقل ماه عسل خوبی داشته باشیم. -

 اما مادرت چی؟ فکر نمی کنم اجازه بده. -

  تو چمدون سفر رو ببند رضایت مادر با من-

  یرون رفت ولی چند لحظه بعد صدای فریاد فخرالسادات بلند شداز اتاق ب

  نگران شدم به طرف اتاق خانم بزرگ رفتم ولی سیمین زودتر به در رسید

  پشت چشمی برای من نازک کرد گفت

  بهتره به آشپزخانه بری و به کارت برسی دختر . این موضوع ربطی به تو نداره-

  م هنوز چند روز از آمدنش نگذشته بود که آرامش همه را بهم زده بودبعد وارد اتاق شد ناراحت شد

سهراب از اتاق بیرون آمد . نگاهی به من کرد دستم را کشید و به اتاق برد . بعد با هم به راهروی که به اتاق ته حیاط 

  ختم می شد رفتیم

  کجا می ریم ؟-

  ه این جاست بر نمی گردیمما باید تیمور را هم با خود ببریم . تا این دختر-

وقتی به اتاق رسیدیم تیمور ظرف نفت دان بزرگ در دست داشت و با قیفی آماده ریختن نفت در والورش بود که با 

  دیدن ما ان را کنار گذاشت و بلند شد و با ترس گفت

  آقا جون اتفاقی افتاده ؟-

  یمور گفتهنوز جوابی نداده بود که فخرالسادات وارد شد به من و ت

  برید بیرون می خوام با سهراب تنها باشم-

من و تیمور از آنجا بیرون رفتیم . تیمور از راه باریکی به طرف باغ رفت من مقداری از آنجا دور شدم . ولی دیدی به 

  اتاقم داشتم منتظر بودم از آنها خبری بشه

 محکم بهم خوردچند دقیقه بعد سهراب با عصبانیت بیرون آمد و در اتاق را 
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  به طرف سهراب رفتم . وارد عمارت شدم گفتم

  سهراب جان چی شده چرا این قدر عصبانی شدی ؟-

  مادرم با دیدن این دختره حسابی عقل شو از دست داده-

  بگو ببینم چرا ؟-

  میگه تو باید از-

  صدای فریاد تیمور بلند شد

  کمک کمک . اتیش اتیش-

  مور رفتیم او با در دست داشتن کپسول اتش نشانی سعی می کرد در اتاق را باز کند اما موفق نشدبه طرف اتاق تی

  تازه به یاد فخرالسادات افتادم که بعد از بیرون آمدن سهراب آنجا مانده بود

ریاد پیرزن به سهراب با تمام نیرو لگدی به در زد . در باز شد . شعله های شدید اتش به بیرون زبانه کشید .صدای ف

  گوش می رسید

  تیمور کپسول را به طرف اتاق گرفته بود

  بعد از دقایقی مهار شد

  سهراب با ترس وارد اتاق شد و تا مادرش را از آنجا بیرون بکشد

  با در آغوش داشتن مادرش از آنجا بیرون آمد . چون بدنش سوخت بود او را به باغ برد و روی زمین خواباند

  انه تلفنی نبود که به آمبوالنس زنگ بزنیم . ولی تیمور به بیرون رفت تا بتواند دکتری خبر کندمتاسف

  در این فاصله من و سهراب گریه می کردیم . و طوبی بر سر خود میزد

 پیر زن بیچاره بیشتر بدنش سوخت بود با این حال به سختی نفس می کشید به من اشاره کرد

 نزدیک بردم گفت جلو رفتم . صورتم را

  حاللم کن . حاللم کن . تو زندگی دوباره به سهرابم دادی ممنون-

  بعد از گفتن این جمالت از هوش رفت

  تیمور با دکتر وارد شد

 دکتر گفت

  تسلیت می گم-

  با گفتن این جمله گفت

  باید به اتش نشانی زنگ بزنید . تا علت اتش سوزی را بررسی کند-

بعد گروهی وارد خانه شدند .پس از بررسی های متعدد از همه ما بعمل آمد .نتیجه اعالم کردند که اتش  چند ساعت

  سوزی اتفاقی بوده

یاد ان روز افتادم که در اتاق سهراب زندانی بودم ان مشت را نوش جان کردم . بیچاره فخرالسادات هم آنجا گیر 

 کرده بود.

رای این که از آنجا بیرون بیاید لباسش به نفت دان گیر می کند و می ریزد و خود گویا بعد از رفتن سهراب پیرزن ب

  نیز روی زمین می افتد و در همین موقع اتش وا لور به همه جا کشیده میشه مخصوصا لباس های پیرزن بیچاره

  ان رسیدسهراب مات زده در گوشه ای نشسته بود و در یک چشم بهم زدن مراسم خاکسپاری مادرش به پای
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  هنوز نمی توانستم باور کنم که دیگر از ان پیرزن خودخواه اثری نیست

ولی با تمام بدی هایش دوستش داشتم . انگار مادرم از دست داده بودم .سیمین هنوز در عمارت بود . یک روز که 

  ممن هنوز در اتاقم خواب بودم با صدای فریاد سهراب که از پایین شنیده می شد بیدار شد

  به پایین رفتم

  سهراب چمدان سیمین را به دستش داده بود او را از عمارت بیرون میکرد

  چکار می کنی سهراب ؟-

  عزیزم بهتره تو دخالت نکنی-

  با گفتن این جمله سیمین با عصبانیت عمارت را ترک کرد

  علت رفتار سهراب را جویا شدم

  زندگیم رو تباه کرده حاال آمده تا به عشق گذشته من پاسخ مثبت بدهدختره ی بیشعور بعد از چند سال که -

  مگه خودش شوهر نداره ؟-

بعد از رفتن به فرانسه فرشاد پس از مدتی با دختر عموش که با هم زندگی می کردن ازدواج می کنه و حاال سیمین -

  می خواد از شوهرش جدا بشه

  تو بهش چی گفتی ؟-

با همون شوهر و هووش زندگی کنه چون من این فرشته ای که خدا از بهشت برام فرستاده رو با گفتم بهتره بره -

  دنیا عوض نمی کنم

  خندیدم گفتم :

  دیگه زیادی داری از م تعریف می کنی ؟ لوس می شما-

  الهی قربونت برم . طوبی خانم صبحانه حاضره ؟-

  بله آقا تشریف بیارید سر میز-

 ز این ماجرا تلخ گذشت و مثل قبل آرامش برقرار شدچند روزی ا

  دلم شور می زد همش نگران بودم

 زمستان به شدت سرمای خود افزود . با بارش برف .حال و هوای تازه به روح و جانم بخشید .

گرفتیم ادم  به همراه سهراب به حیاط رفتم بعد از چند دقیقه برف بازی طوبی و تیمور هم به ما ملحق شدند . تصمیم

  برفی درست کنیم

 چشمانم ابری شد .

  سهراب جلو آمد گفت

  جی شده بهاره من ؟-

  یاد خانوادهام افتادم یاد بابا . مامان .حمید-

  این که غصه نداره خودم .نوکر تم می برمت تا اونها رو ببینی .بعد مرا در آغوش کشید و چرخاند گفت-

مونت ابری بشه .من ابر تو اسمون دنیا رو دوست دارم اما ابر چشمان تورو هرگز هیچ وقت نمی خوام چشمان اس-

  نمی خوام ببینم . مگه سهرابت مرده .اسمون چشمای تو همیشه باید بهاری باشه یادت نره
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ا هم از شنیدن این که باالخره به وعده ام عمل کردم خوشنود شدم .از این که سهراب دوباره به زندگی برگشته و ما ب

  می تونیم به دیدن خونواده ام بریم

  شب موقع خواب سهراب گفت

منو ببخش . تو که این همه مدت صبر کردی اجازه بده کمی از کارا مو راست و ریست کنم بعد از مراسم چهل -

  مادرم به دیدار خانواده ات می ریم

  باشه منتظر می مونم-

باط تلفن عمارت رو وصل کرد وقتی از خواب بیدار شدم حال بدی داشتم صبح سهراب به مخابرات رفت و دوباره ارت

  وقتی سر میز صبحانه نشستم با دیدن خوراکی های روی میز حالم بدتر شد خودم را به دستشویی رساندم .

  سهراب نگران پشت در ایستاده بود گفت

  بهاره جون در و باز کن . حالت خوبه ؟-

  اره خوبم-

  جا بیرون آمدم گفتوقتی از آن

  بهتره بریم دکتر-

  نه چیزی نیست عزیزم-

  طوبی که بی تفاوت بود بعد از صبحانه به کارش مشغول شد

  چند روز بعد که با سهراب در حیاط نشسته بودیم دوباره حالم بد شد

  ی گفتسهراب سریع وارد عمارت شد لباس هایش را پوشید .سوییچ را برداشت در همین موقع طوب

  کجا آقا سهراب ؟-

  بهاره حالش دوباره بهم خورده نگران شم می برمش دکتر-

  نیازی نیست . برو خانمو از تو حیاط بیار تو . سرما نخورن . براشون خوب نیست-

  چی می گی طوبی ؟-

  برو خانم رو بیار تو تا به هر دوتون مژده ای بدم-

  را جلوی سهراب دراز کرد گفتوقتی وارد عمارت شدیم طوبی دستش 

  آقا اول مشتولوق-

  بگو ببینم چی شده ؟ مشتولوقت محفوظه-

  قول میدید ؟-

  خفم کردی بگو دیگه قول میدم-

  تبریک می گم آقا . چند ماه دیگه شما پدر می شید-

پر کاهی بلندش کرد و صدای فریاد سهراب گوش فلک را کر کرده بود بی اختیار طوبی را بغل کرده و ماننده 

  چرخاند

  دارم می میرم آقا منو بذار پایین-

  سهراب تازه متوجه کارش شد طوبی را پایین آورد گفت

  آقا چیکار می کنید ؟-
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  تو برام مثل مادری-

  با اسم مادر اشک از چشمانش جاری شد گفت

 مادرم آرزوی دیدن نوه اش را داشت حیف که در میان ما نیست-

  ستش را گرفتم گفتمد

  خیالت راحت باشه روح مادرت همیشه با ماست و از شادی های ما شاد میشه-

  لبخند زد گفت

  تو بهترین زن روی زمینی-

  طوبی که هنوز سرش گیج می رفت گفت

  آقا مشتولوق من چی میشه ؟-

  برای ما رقم می زندهر سه با هم خندیدیم .بدون این که بفهمیم دست سرنوشت چه بازی هایی 

مراسم چهل فخرالسادات ابرومندانه در عمارت برگزار شد و رد میان مهمانان که بیشتر آنها کارگران و مدیران و 

  کارمندان سهراب بودند سیمین نیز به چشم می خورد

برد تا کمی با دیدنش دلشوره ای عجیب سراسر وجودم را فرا گرفت . سرم گیج می رفت طوبی من را به اتاقم 

  استراحت کنم

مراسم تمام شد و همه مهمان ها رفتند . سهراب از آقای مجیدی خواست بماند و آقای مجیدی کیفی همراهش بود 

  که با هم به سالن رفتند . و از داخل کیف مقداری کاغذ بیرون آورد . سهراب آنها را یکی پس از دیگری امضا کرد

  رار سهراب به دکتر رفتیم . دکتر یک سری آزمایش داد من آنها را انجام دادمبعد از رفتن آقای مجیدی به اص

چند روز بعد با در دست داشتن نتیجه آزمایش برای تشکیل پرونده به مطب دکتر رفتیم . موقعی که دکتر با دیدن 

  آزمایش به بارداری من صحه گذاشت گفت

  ب بچه ات رو بشنویبرو پشت اون پرده روی تخت دراز بکش تا صدای قل-

  خانم دکتر پدر بچه ام . می تونه صداشو بشنوه ؟-

  بله-

  بلند گفتم :

  سهراب خوب گوش کن-

  بعد از لحظه ای با گذاشتن گوشی رو شکمم صدای ضربان تندی از بلند گو پخش شد دکتر گفت

  این صدای قلب اون وروجکه-

  بابا سهراب صداشو می شنوی ؟-

  صدایی از سهراب در نمی آمد . از تخت پایین امدم پیش سهراب رفتم ولی هیچ

  چشمانش خیس بود گفتم

  چرا گریه می کنی ؟-

  دکتر گفت

  این گریه شادیه-

  بعد از بیرون آمدن از مطب دکتر سهراب جلوی فروشگاه بزرگی نگه داشت
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  کجا می ری ؟ مگه نمی ریم خونه ؟-

  کنیمبیا اینجا کمی خرید -

  خریده چی ؟-

 مامان به این بی فکری نوبره !!-

  خندیدم و فهمیدم می خواد برای بچه اش خرید کنه گفتم :

  داره به این وروجک حسودیم میشه ها-

  نه حسودیت نشه خانم . اول برای شما خرید می کنیم بعد برای اون مسافر کوچولو-

  هم برای من کلی خرید جورواجور برای بچه کرد و کلی-

  یک لباس شیک زنانه هم خرید . کاغذ کادوش زیبا بود . با بقیه کادوها فرق داشت

  کنجکاو شدم گفتم

 این دیگه مال کیه؟ -

 مال خانمیه که خیلی برام عزیزه!!! -

 خانم؟!!! -

د. وقتی وارد شدیم سهراب حرفی نزد و بعد از خرید یک جعبه شیرینی به خانه رسیدیم و تیمور در را باز کر

  سهراب به تیمور گفت:

  کمک کن این وسایل رو به داخل ببریم. -

 وقتی وارد عمارت شدیم، مهمان ناخوانده ای آنجا بود، با دیدنش حسابی جا خوردم. او کسی جز سیمین نبود.

  سهراب با دیدنش عصبانی شد و به طوبی گفت:

 ز و دیگه حق نداری راش بدی.این خانم را از این عمارت بیرون بندا -

 این جمالت را گفت و در حالی که وسایل را از پله ها باال می برد به اتاق رفت و من هم به دنبالش رفتم.

  هنوز وسایل را زمین نگذاشته بودیم که سیمین با پروئی تمام وارد اتاق شد و گفت:

 به به اینجا چه خبره این وسایل ماله کیه؟ -

 بطی نداره بهتره از اینجا گم شی.به تو ر -

  سیمین نزدیک پاگرد رفت و از آنجا گفت:

 فکر کردی می ذارم این دختره ی پاپتی جای منو تو این خونه بگیره؟ -

 سهراب با غیض از جا بلند شد و به طرف سیمین حمله ور شد.

ه از شدت عصبانیت می لرزید می خواست از سیمین که ترسیده بود فوراً از پله ها پائین رفت و سهراب، در حالی ک

پله ها پائین برود که ناگهان پایش پیچ خورد و از پله ها که هر کدامش لبه ای تیز و آئینه ای داشت به شدت به 

 پائین پله ها افتاد و سرش محکم به دسته نرده که مجسمه شیر سنگی بزرگی بود برخورد کرد و روی زمین افتاد.

 را درهم دید از عمارت بیرون رفت. سیمین که اوضاع

 من که پاهایم یاری نمی کرد از پله ها پائین بروم، فقط نظاره می کردم و سر جایم خشک شده بودم.

 طوبی فوراً با اورژانس تماس گرفت و بعد به کمکم آمد.
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را دراز کرد و باالی سر سهراب رسیدم، صورتش غرق در خون بود، چشمان مشکی زیبایش را باز کرد، دستش 

  دستم را گرفت و در حالی که از گوشه چشمش اشک می ریخت گفت:

مواظب بچه ام باش، آرزو داشتم تمام سختی هاتو جبران کنم. می خواستم کودکم را در آغوش بگیرم و ببوسم، اما  -

 نمی تونم، به این آرزوهام برسم.

 ه.بهش نگو من آدم بدی بودم، نذار غم بی پدری آزارش بد

  من که گریه امانم نمی داد گفتم:

 من این بچه رو با پدرش می خوام. -

  دستشو درون موهایم کرد و بوسید و گفت:

 منو ببخش. -

 و به خوابی عمیق فرو رفت.

فکر کردم مرده ولی وقتی گوشم را روی سینه اش گذاشتم صدای ضربان قلبش را شنیدم و مطمئن شدم که سهراب 

 بیهوش شده.

سیمین که از وقایع حسابی رنگ از رخسارش پریده بود فوراً عمارت را ترک کرد و در همین موقع آمبوالنس داخل 

 حیاط شد و با در دست داشتن برانکارد وارد عمارت شدند و فوراً او را با خود به بیمارستان بردند.

 خوبی نداشتم.من که تاب و توان این درد بزرگ را نداشتم در گوشه ای نشستم، حال 

بجای اینکه دنبال آمبوالنس برم سست و بی حرکت یکجا نشسته بودم، احساس می کردم تمام اعضای بدنم فلج 

 شدند، حتی مغزم.

 طوبی هنوز در تاب و تب این بود که بداند باید به کدام بیمارستان برویم.

  وقتی مرا بی حال و ناتوان دید جلو آمد و گفت:

 تون خوب نیست؟ چرا حرف نمی زنید؟ خدا مرگم بده.خانم جان حال -

 تیمور، بیا اینجا کمک کن تا خانم رو به اتاقشون ببریم. -

 نه، طوبی خانم برو زنگ بزن آژانس بیاد باید دنبال آمبوالنس بریم. -

 چشم خانم، شما هم بلند شید و آماده بشید. -

وتر بروم. وقتی وارد راهرو بیمارستان شدم و از پرستار سراغ به بیمارستان رسیدم پاهایم یاری نمی کرد تا جل

  سهراب را گرفتم در جواب گفت:

 .Icuبردنش اتاق  -

با شنیدن این جمله سرم گیج رفت و به روی زمین افتادم وقتی چشم باز کردم روی یکی از تختهای بیمارستان زیر 

 ی مهربان دستانم را نوازش می کرد.سرم بودم. طوبی هم در کنار من نشسته بود و مثل مادر

 خدارو شکر خانم بهوش اومدید. -

 چی شده طوبی چرا منو اینجا بستری کردن من اومدم تا از سهرابم خبر بگیرم. -

  دکتر وارد شد و گفت:

 خدارو شکر حالتون بهتر شده. -

 آقای دکتر از همسرم چه خبر؟ حالش چطوره؟ -
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 پا بایستید بعد سراغ شوهرتون رو بگیرید.شما باید اول بتونید سر -

 حرف درستی زد، نمی دانم چرا خودم را ضعیف کردم. من باید مقاوم باشم تا بتونم دوباره سهرابم را به خانه ببرم.

ساعتی بعد سرمم تمام شد به خودم قدرت و نیرو دادم و از خدا هم خواستم مرا کمک کند. بلند شدم و به طرف اتاق 

 ای ویژه رفتم.مراقبته

از پشت شیشه سهراب را دیدم روی تخت خوابیده بود و تعداد زیادی شلنگ و لوله از یک دستگاه بهش وصل بود. 

  خیلی نگران شدم، دکتر وقتی مرا دید بیرون آمد و گفت:

 شما همسر این آقا هستید؟ -

 بله. -

 لطفاً دنبال من بیائید. -

 د، احساس بدی داشتم نگران بودم االن خبر بدی به من خواهد داد.از اینکه مرا به اتاقش دعوت کر

 وقتی به اتاقش رفتم، چند برگه به من داد و خواهش کرد آنرا پر کنم.

 فرمها همه مشخصات بیمار را طلب کرده بود که متوجه بعضی از سؤاالتش نمی شدم.

 آقای دکتر این فرم برای چیه؟ -

 تشکیل داده بشه. این یکی از قوانین بیمارستان است.باید برای بیمار پرونده  -

 آقای دکتر میشه از حال سهراب برام بگید؟ -

خانم همسر شما ضربه مغزی شده، فعالً ما هر کاری که تونستیم براشون انجام دادیم، باید منتظر باشیم ببینم آیا به  -

 درمانهای ما واکنش نشون می دن یا نه؟

 ش؟من می تونم ببینم -

 امروز نه چون تا یکساعت دیگه باید به اتاق عمل برن. -

 امیدی هست آقای دکتر؟ -

 امیدتون به خدا باشه ما وسیله ایم همه چیز به خواست اوست. دعا کنید. -

 از اتاقش بیرون آمدم. گریه می کردم و مدام پشت در اتاق قدم می زدم.

 خودتون نیستید الاقل به فکر اون طفل معصوم باشید. خانم جون الهی قربونتون برم، اگه به فکر -

 تازه یادم آمد که تنها نیستم، برق امید قلبم را نورانی کرد و احساس خوبی پیدا کردم.

 روی صندلی نشستم و طوبی هم در کنارم نشست و با تسبیح کهنه و قدیمیش دائم ذکر می گفت.

 ندی بر لب داشت.دقایقی بعد سهراب را به اتاق عمل بردند لبخ

 آسمان چشمانم ابری شد باران پائیزی چشمانم، با شدت هرچه تمامتر بارید و صورت غم گرفته ام را حسابی شست.

انتظار بیرون آمدن سهراب دیوانه ام می کرد چشمم سیاهی می رفت و طوبی مدام مراقبم بود از داخل کیفش قدری 

 کشمش و گردو بیرون آورد و به من داد.

 اعتها گذشت و سهراب از اتاق عمل بیرون آمد و دوباره به اتاق مراقبتهای ویژه برده شد.س

 آقای دکتر حالش چطوره؟ -

 عمل شد ولی باز هم عمر و زندگی دست اون باالئیه؟ -

  ناامید شدم وقتی پشت در اتاق ایستاده بودم، پرستار با دیدن من گفت:
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نداره، شما خیالتون راحت باشه ما مراقبش هستیم برید خونه استراحت کنید و  خانم اینجا موندن شما فایده ای -

 فردا برگردید.

 راست می گن خانم. شما باید خیلی مراقب خودتون باشید. -

 وقتی دیدم حق با پرستاره به خانه برگشتیم.

یژه روی تخت خوابیده بود. دکتر با صبح زود وقتی به بیمارستان رفتم تا سهراب را ببینم، هنوز تو اتاق مراقبتهای و

  دیدن من جلو آمد و سرش را پائین انداخت و گفت:

 خانم زندی متأسفانه همسرتون دچار مرگ مغزی شدن. -

 یعنی چی؟ -

 بهتره به اتاق آقای رئیس در انتهای این سالن برید ایشان براتون توضیح میدن. -

 زودتر از وضعیت سهراب باخبر بشم. به اتاق آقای رئیس رفتم و منتظر شدم هرچه

خانم زندی همسرتون در اثر ضربه شدیدی که به سرشون خورده متأسفانه دچار مرگ مغزی شدن و از ما هم  -

 کاری برنمی یاد.

 می تونم ببینمش؟ -

 بله. -

 آقای دکتر امیدی نیست؟ -

 متأسفانه خیر. -

ن پشت در نشستم و به سر و صورتم زدم. طوبی گریه می کرد و سرم از اتاق بیرون رفتم مثل ماتم زده ها روی زمی

  رو در آغوش کشید و گفت:

 خدا بزرگه خانم غصه نخورید. -

 دستم را گرفت و بلند کرد به طرف اتاق سهراب برد و با اجازه وارد شدم تا همسرم را ببینم.

یدم و سرم را روی سینه اش گذاشتم، ناله می باالی سرش رسیدم، گریه امانم نمی داد دستم را روی صورتش کش

  کردم و می گفتم:

 سهراب چه طور دلت اومد منو با این بچه تنها بذاری اون هنوز پا به این دنیا نذاشته باید عزای باباش رو بگیره. -

ش حرف لباسهای کوچولوئی که براش خریدی هنوز لمسشون نکردی، یادته چقدر سرتو رو شکمم می ذاشتی و باها

می زدی یادته چقدر بهش قوالی جور واجور می دادی؟ پس چی شد نمی خواهی به قولهات عمل کنی؟ نمی خوای 

وروجکت رو قلمدوشت بذاری و پیاده تا اونور دنیا ببری؟ پس چی شد؟ چرا منو تنها گذاشتی؟ مگه نگفتی نمی خوای 

صدای گریه ام بلند شد پرستار منو از روی سینه  آسمون چشمامو ابری ببینی؟ پس چرا خودت اونارو ابری کردی؟

 سهراب بلند کرد وقتی چشمم بهش افتاد صورتش خیس و چشماش قرمز بود.

 بحال من گریه می کنی یا به حال این مسافر که هرگز طعم شیرین آغوش گرم پدر را نمی چشه؟ -

  منو بغل کرد و گفت:

 داوند برای تمام بنده هاش رقم می زنه نمی شه فرار کرد.خدا صبرتون بده از تقدیر و سرنوشتی که خ -

 هر چیز به خواست و اراده اوست و ما باید مطیع امرش باشیم.

  از اتاق بیرون آمدم به طرف اتاق آقای رئیس رفتم و گفتم:
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 قلب شوهرم می زنه خیلی هم خوب نفس می کشه، اون زنده ست. -

 هایی که بهش وصله تازه اون هم فقط چند روز.بله خانم زنده ست ولی با دستگاه -

االن به منزل برید و کمی استراحت کنید شنیدم باردار هستید، پس بهتره بخاطر اون امانتی هم که شده به خونه برید 

 و استراحت کنید چون خستگی هم برای شما خطرناکه هم برای بچه تون.

آرزو می کردم وقتی از خواب بیدار شدم تمام این اتفاقات یک  وقتی به خانه رسیدم فقط دلم می خواست بخوابم و

 کابوس بوده باشد.

غمگین بودم احساس می کردم بی کس و تنهام دستم را در میان خرمن موهایم بردم و زانوهایم را جمع کردم و 

 زمزمه الالئی که مادرم همیشه برایم می خواند را ناخودآگاه بر زبان آوردم.

ل پونه، باباش رفته سر کوچه، آبش دادم بدش اومد، نونش دادم خوشش اومد. دختر، نازه بابا مامان، پسر الالالالاا گ

 قند عسله مامان، الالالالاا گل الله، بابا امشب نمی یادش...

 دستم روی شکمم بود و تازه فهمیدم که این الالئی را برای طفل بی پدرم می خواندم.

  تنها نیستم و او برایم همه کس است.می خواست به من بگوید که 

 نفهمیدم کی به خواب رفتم.

صبح زود بیدار شدم و برای نماز خود را آماده کردم و سجاده ام را پهن کردم و نماز خواندم و بعد برای شفای 

که با سهرابم دعا کردم، کتاب قرآن را باز کردم و چند سطری از آن را خواندم، آرامش خاصی پیدا کرده بودم 

  صدای زنگ تلفن به خود آمدم، از پله ها پائین آمدم طوبی گفت:

 خانم جان از بیمارستان تماس گرفتن که تشریف ببرید اونجا. -

 باشه. -

 به اصرار طوبی صبحانه مختصری خوردم و به راه افتادم.

 یاد خوابی که دیشب دیده بودم افتادم و برای طوبی تعریف کردم.

 ه طوبی؟!!!تعبیرش چی -

 ایشاهلل که خیره بد به دلتون راه ندید، زودتر برید به سالمت آژانس دم در منتظرتونه. -

به بیمارستان رسیدم به اتاق آقای رئیس رفتم، از دیدن من خوشحال شد چند پزشک دیگه هم اونجا بودند که با 

 آمدن من خوش آمدی گفتند.

 بفرمایید بنشینید. -

 ال سهراب چه طوره؟امرتون چیه؟ ح -

 مثل دیروز. -

 خانم زندی، شما تا به حال اسم پیوند اعضا شنیدید؟ -

 بله؟ منظورتون چیه؟ -

 ما بیماران زیادی داریم که منتظرن تا با پیوند اعضای سالم، زندگی سالمی که حقشونه داشته باشن برسند. -

 خوب این چه ربطی به من داره؟ شما دکترید. -

  دکترا گفت:یکی از 

 خانم زندی، می دونید مرگ مغزی مساویه با مرگ حیات و مردنه؟!! -
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 نه سهراب داره نفس می کشه نمرده. -

بله ولی وقتی مغز انسان بمیره ناخودآگاه طی هفتاد و دو ساعت کلیه اعضاهائی که سالمند می میرند و فرد یک  -

  مرده کامل به حساب

داشتن اعضای بدن سالم . می تونه جان خیلی از مریض های که مغز سالم و زنده ای دارند می یاد . شوهر شما هم با 

را با اهدا عضو های سالمش نجات دهد . با مرگ مغزش .هر لحظه مرگ بقیه اندامهایش مثل . قلب . کبد . کلیه ها . 

خاک بپوسه و از بین بره . شما با این  و ریه ها هم فرا می رسد . و دیگه بدرد هیچ کس نمی خوره . باید زیر خروار ها

کار نه تنها جان خیلی ها را نجات می دهید و آنها را از رنج و محنت خالص می کنید بلکه تا آخر عمرشان برای شما و 

  همسر مرحومتون دعا می کنند می دونید چقدر این کار در نزد خداوند با ارزشه ؟

  منو تکه تکه کنید و اعضای بدنش رو .. ؟ ؟ ؟ !!!نه نه نه هرگز اجازه نمیدمصبر کنید ببینم نکنه می خواهید سهراب -

 

  از اتاق دکتر بیرون آمدم . دلم می خواست یکی یکی اون دکتر ها را خفه کنم

 

 ناخواسته به اتاق سهراب رسیدم . پرستار مرا دید سالم کرد

  می تونم شوهرم را ببینم ؟-

  بفرمایید-

  سیدم احساس کردم چهره اش غمگین استباالی سرش ر

  چیه ؟ بجای این که من از دست تو ناراحت باشم تو دست پیش گرفتی-

  یک باره یاد خوابم افتادم . برای سهراب تعریف کردم

خواب دیدم مرد بلند قامت جوانی پیش تو آمده و دستش رو دراز کرد .فکر کردم گدای نیازمندیست که االن تو -

در جیب می کنی و پولی به او میدی ولی برخالف تصورم دستت را درون سینه ات کردی و یک چیزی به او  دستت را

  دادی

پشت سر اون آقا چند زن و مرد نیازمند دیگه ایستادن و همه دست کمک به سویت دراز کردند تو مدام دستت رو 

  توی تنت می کردی و چیزی به اونا می دادی

ب به اون مردم چی می دادی ؟ چرا به جای این که دستت رو توی جیب کنی به اونا کمک سهراب توی خواب دیش

  کنی دستت رو توی تنت می کردی ؟ نکنه داشتی اعضای بدنت رو به اونا می دادی ؟

  به چهره سهراب نگاه کردم صورتش بشاش شد . احساس کردم لبخند می زند

م . گریه امانم نمی داد خیلی برام سخت بود که عشقم را . پدر فرزند از اتاق بیرون آمدم در راهرو کمی قدم زد

دلبندم را به چاقوی جراحی بسپارم . توی خواب سهراب نشان داد که با این کار موافق است . پس من هم باید 

  رضایت بدم

  به اتاق رییس رفتم در زدم و وارد شدم

  آقای رییس می خوام رضایت بدم-

  ینید . این فرم ها را پر کنیدبفرمایید بنش-

  دکتر گوشی را برداشت و خبر داد که تیم پزشکی حاضر بشن برای جراحی

  آقای دکتر می تونم برای بار آخر همسرم را ببینم و ازش خداحافظی کنم ؟-
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  بله حتما-

ال خونسردی نگاهش باالی سر سهراب رسیدم . هنوز لبخندش بر لب بود . انگار اشکهایم خشک شده بود با کم

 کردم صورتش را بوسیدم گفتم

دوستت دارم فراموشت نمی کنم .هرگز روزهای خوشی را که با تو داشتم از یاد نخواهم برد . قول میدم از امانتی -

که بهم بخشیدی خوب نگه داری کنم . و اگر فرزندت پسر باشد مردی به خوبی تو تربیت کنم تا جای خالی تو را 

  ندبرایم پر ک

  دستش را روی شکمم گذاشتم گفتم

این کودک آغوش گرمت رو نخواهد چشید اما برایش دعا کن تا همچون تو انسانی پاک و مهربان باشد با او هم -

  خداحافظی کن خداحافظ

 برای همیشه با او خداحافظی کردم به دکتر گفتم فردا صبح می یام و جنازه شوهرم را برای خاک سپاری تحویل می

  گیرم

  سر کوچه بیمارستان رسیدم . سوار اولین تاکسی شدم

  دخترم کجا می رید ؟-

  آدرس خونه را بهش دادم . از کرده خودم پشیمان بودم همش گریه می کردم

  دخترم چی شده ؟ توی بیمارستان عزیزی داری ؟-

  سرم را تکان دادم و گریه کردم

  خدا شفا بده منم پسر جوونم مریضه-

  خدا شفاش بده . ولی شوهر من مرگ مغزی شده-

  بی اختیار پرسیدم

  پدر جان اگه شما جای من بودید چه کار می کردید ؟-

  چی رو چکار می کردم دخترم ؟-

  بدون این که جواب بدم به یک نقطه خیره شدم و با خودم زمزمه کردم

  انم رسیدیدبنده خدا انشااهلل خدا خودش کمکت کنه .بفرمایید خ-

  ببخشید پدر جان فردا صبح می شه بیاید این جا و منو دوباره به بیمارستان ببری ؟-

  چشم دخترم . حتما می یام-

از توی کیفم مقداری اسکناس در آوردم و به او دادم . هنوز از ماشین پیاده نشده بودم که پیر مرد با صورت نورانی 

  دستش را به طرفم دراز کرد گفت

  بیا این تسبیح رو بگیر و باهاش ذکر خدا بگو اروم می شی این سوغات خونه خداست مثل این که قسمت تو دخترم-

  دستم را دراز کردم و پیرمرد تسبیح بلورین زیبایی را کف دستم گذاشت و رفت .

  انه های ان تسبیح ذکر گفتمحالم بهتر شد وارد باغ شدم چند ساعتی را در آالچیق گذراندم بی انکه بفهمم چقدر با د

  وضو گرفتم به طوبی گفتم

  چادر نمازم رو بیار می خوام زیر این اسمون پهناور خدا نماز شکر بخونم-
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فردا پیرمرد به قول خودش عمل کرد و صبح زود آمد منو با خودش به بیمارستان برد . توی راه خیلی با هم صحبت 

  کردیم .

  ال بود علت را پرسیدم گفتپیرمرد امروز خیلی خوشح

پسر من هم در بیمارستان پیوند قلب بستریه . بعد از مدتها باالخره امروز روزیه که قراره پسرم به لطف خدا و اون -

  ادم خیر عمل پیوند قلب داشته باشه

  گریه کردم گفتم :

  خدا رو شکر-

سهراب را با قلبی اکنده از غم و اندوه تحویل گرفتم و با از ماشین پیاده شدم . .وارد بیمارستان شدم و جسد بی جان 

  هماهنگی طوبی و تیمور دوستان و آشنایان در بهشت زهرا آماده خاکسپاری شد

همه چیز مثل یک چشم به هم زدن تمام شد . سهراب در کنار اعضای خانواده اش در منزل گاه ابدی به خاک سپردم 

  ه به خانه برگشتم. تنها و بی کس و ناامید از آیند

دو ماه از غم جانسوز عزیزم می گذشت . جز فرزندی که در شکم داشتم هیچ دلخوشی نداشتم . هیچ چیز مرا به 

هیجان نمی آورد . سه ماه از زندگی اش می گذشت . که دوباره سر و کله سیمین پیدا شد . از تمام خبر ها اگاه بود 

  گفت

 ر کردی حاال که سهراب مرده صاحب تمام اموالش شدی ؟خوب به خواسته هات رسیدی . فک-

آنقدر ازش بیزار بودم که با شنیدن این حرف مانند شیر درنده ای به سویش حمله کردم و او را مانند یک شکار 

  گرفتم و تا می توانستم عقده هایم را بر سرش خالی کردم گفتم

  تو قاتل سهرابی . تا نکشمت ولت نمی کنم-

که زیر دست و پای من مانند بچه گربه مچاله شده بود مدام طوبی را صدا می زد کمک می خواست و طوبی سیمین 

که تا به حال مرا ان گونه ندیده بود و نتوانست مرا از سیمین جدا کند . تیمور را خبر کرد . به کمک هم سیمین را از 

  دستم نجات دادند . سیمین که سرو صورتش غرق خون بود گفت

  من از دستت شکایت می کنم-

  اره برو چون من ثابت می کنم تو قاتل سهرابی . باید قصاص بشی-

  با شنیدن این جمالت ترسید و برای همیشه از زندگی من و فرزندم خارج شد

 

ین همه هنوز نمی توانستم مرگ سهراب را باور کنم به یاد خانواده ام افتادم و قصد کردم که به دیدنشان بروم . ا

  اتفاق انهم غم انگیز ترین اتفاقات عمرم را از وجود آنها غافل کرده بود

 

طوبی برای خرید از خانه بیرون رفته بود و من که تنها بودم به حیاط رفتم تا قدمی بزنم . تسبیح که ان پیرمرد داد به 

می کوبد .به طرف در رفتم ان را باز  مچ دستم بسته بودم . از دستم در آوردم که ذکر بگم متوجه شدم کسی بر در

 کردم .

پیرمرد مهربان با در دست داشتن سبد گلی به دیدنم آمده بود . با دیدنش احساس کردم . مهر پدری اش به من 

  گرما می بخشد خوشحال شدم .سالم کردم ازش خواستم تا داخل عمارت بیاید . با لبخند مهربانی گفت

  دخترم من تنها نیستم-
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  کرکردم همسرش نیز با او به دیدنم آمده با رویی گشاده گفتمف

  قدمتون سر چشم پدر جان بفرمایید-

در را بیشتر باز کردم تا همراهش را ببینم .او را نیز به خانه دعوت کنم اما در کنارش مردی بلند قامت ایستاده بود 

  که پشتش به ما بود احساس کردم او را قبال دیدم

  الم کرد . نفسم در سینه حبس شد عقب عقب رفتم . چشمانم از حدقه بیرون زده بودبرگشت و س

  پیرمرد که علت این همه تعجب را نمی دانست گفت

  چی شده دخترم . حالت خوبه ؟ منم حاجی که شما را چند بار به مقصد رسوندم منو نمی شناسید ؟-

  ش قد و باال و زیبا کسی نبود جز ...امیرهنوز زبانم بند آمده بود باورم نمیشد ان مرد خو

  او هم که حیران زده بود گفت

  بهاره خانم شما زنده اید ؟-

  مگه شما همدیگر رو می شناسید-

طوبی با زنبیل خریدی که در دست داشت رسید و به کمکم آمد دستم را گرفت و به آالچیق برد و به ان پیرمرد و 

  ارد شدندپسرش تعارف کرد و آنها هم و

  طوبی وسایل پذیرایی آماده کرد . خود نیز در کنارم نشست و پرسید

 بهاره خانم چیزی شده ؟ شما این آقایون را از کجا می شناسید ؟-

  من که هنوز بهت زده از دیدار امیر بودم گفتم

  دست تقدیر چطور با بنده های خدا بازی می کند-

  یرش نشد رو به پیرمرد کرد گفتطوبی که از حرفهای من چیزی دستگ

  ببخشید حاج آقا چی شد که به دیدن خانم اومدید ؟-

وقتی به بیمارستان پیش پسرم رفتم دیدم که برای عمل آماده ست خیلی خوشحال شدم من برحسب عادت -

کردم این بود که  همیشگی وقتی به خانه می رسیدم . از تمام مسافرام که چی گفتم و کجا رفتم برای امیر تعریف می

  وقتی جریان را برای پسرم تعریف کردم و اسم بیمارستانی که همسرتون اون جا بستری بود را بردم امیر گفت

  بابا فقط دیروز اون هم در اون بیمارستان فقط یک نفر مرگ مغزی شده و اعضای بدنش اهدا شده-

مسرتون بستری بود رفتم و موضوع را جویا شدم . با این حال با شنیدن این جمله بعد از عمل امیر به بیمارستانی که ه

که این موضوع محرمانه بود ولی با خواهش و اصرار فهمیدم که قلب این جوون به بیمارستانی که پسرم در آنجا عمل 

  شده رفته . مطمئن شدم ان خانم با گذشت که یک چنین فداکاری در حق بندگان خداوند کرده کسی نیست جز شما

این بود که بعد از خوب شدن امیر به دیدن شما اومدیم که تشکری کرده باشیم و برای تشکر از همسرتون هم سر 

  مزار شان بریم و فاتحه ای نثار روح پاکش کنیم

من که فقط اشک می ریختم و گوش می دادم از این بازی سرنوشت و حکمت خدا مات و مبهوت مانده بودم که 

هم دور می کند و باز به خواست خود و مصلحت بندگانش آنها را به هم می رساند . به امیر نگاه  چگونه آدمها را از

  کردم و گفتم

  یعنی قلب سهراب من تو سینه شماست ؟-

  بله ؟-
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  طوبی که زیاد متوجه حرفهای ما نمیشد به عمارت رفت تا غذایی مهیا کند

  امیر سکوت کرده بود فقط به من نگاه می کرد

  پسرم چی شده چرا حرف نمی زنی ؟-

  حاجی می دونی این خانم کیه ؟-

  خوب همونیه که عمر دوباره به تو داده ؟-

  یادته که قلبم برای چی اون هم با اون همه شدت شکست و مرد ؟-

ح داد و از خوب برای اون دختری که عاشقش بودی ولی اون بی توجه به عشق پاکت پسر پول داری را به تو ترجی-

  مملکت خارج شد و تاوان اون همه بی رحمی شو هم داد و مرد

  ولی حاجی اون دختر نمرده و زنده است-

  پیرمرد با انکه سنش زیاد بود اما خیلی خوب مطلب را از پسرش گرفت و به من نگاه کرد و آهسته گفت

  بهاره ؟-

  منکه متوجه حرفهای آنها نشدم فقط نگاهشان کردم

  حاجی انگشت به دهان گرفت و از کار خالق قادر تمجید کرد

  امیر ادامه داد

  بهاره خانم چه طور شما جان سالم بدر بردید و زنده ماندید ؟-

  امیر خان از چی حرف می زنید ؟-

  مگه شما اون شب به سفر.اون هم با هواپیما نرفتید ؟-

  نرفتمنه من هرگز تا مدتها از این عمارت بیرون -

  امیر که انگار جواب تمام معماهای ذهنش را بدست آورده بود هنوز با چشمان گشاد و متعجب مات مونده بود گفت

  امیر خان جریان چیه ؟-

  امیر نفس عمیقی کشید با رضایت گفت

از اینکه مطمئن  خدا رو شکر میدونید بهاره خانم . وقتی اون شبی که قرار بود شما به سفر برید پدر و مادرتون-

  شدند شما پرواز

 کردید به خانه برگشتند و فردا صبح اخبار عزای عمومی اعالم کرد و گفته شد که:

هواپیمای مسافربری به مقصد انگلیس، در میان راه بعلت اشکال فنی سقوط کرده و با کوهی برخورد نموده و تمام  -

 نشینانش جز مشتی خاکستر باقی نمانده.سرنشینهایش در دم جان سپردند و از هواپیما و سر

 این خبر به سرعت همه جا پیچید و به گوش خانواده ات رسید.

 خوب بعدش چی؟ -

 ببخشید بهاره خانم، اگه می شه بقیه اش باشه برای یک فرصت دیگه. -

 نکنه به سر... -

 من نمی خوام براتون پیام آور شوم باشم، ولی... ولی... -

 ولی چی؟ -

  امیر به گریه افتاد. فهمیدم این جغد شوم بدبختی هنوز دست از سر من بخت برگشته برنداشته. با گریه گفتم:
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ادامه بدید امیرخان من طاقت دارم، تو این مدت یک سال به اندازه ده سال سختی دیدم و عادت به تحمل آنها  -

 کردم.

 بیمار شد و با شنیدن این خبر، از... از... دنیا...پدرتون که از همان لحظه ای که شما ازش دور شدید  -

 هوای قلبم طوفانی شد و خشم این طوفان آرامش چشمان آبی یم را درهم شکست و سیل اشکم جاری شد.

تسبیحی که پیرمرد آن روز به من داد را از دستم کشیدم و آن را پاره کردم و محکم به زمین انداختم و از جا بلند 

  عمارت رفتم و گفتم: شدم و به طرف

نمی خوام دیگه تحمل کنم نمی خوام دیگه زنده بمونم، آخه این خدا چرا با من اینقدر بد می کنه من که بنده ی  -

 بدی نبودم.

 هنوز چند قدمی نرفته بودم که روی زمین افتادم.

 چند روز از این ماجرا گذشت و من در بیمارستان بستری بودم.

 ، ترسیدم احساس کردم تنها شدم.وفتی به خود آمدم

  فریاد زدم، بچه ام، بچه ام... طوبی که داخل اتاق در کنارم بود دستم را گرفت و گفت:

 آروم باش خانم جون. -

 بچه ام، بچه ام، اون تنها یادگار سهراب بود اون امانتی در دستم بود. -

  پاکتی را از داخل کشوی کمد بیرون آورد و گفت: با سر و صدای من پرستار وارد شد. با دیدن حال درهم من،

 بیا خودت بخون. -

با ترس ورقه ای که مخصوص سونوگرافی بود را باز کردم، از تصاویرش چیزی نفهمیدم. کاغذ کوچک تایپ شده را 

  باز کردم و خواندم. ورقه از دستم افتاد، نفس عمیقی کشیدم، دستم را روی شکمم گذاشتم و گفتم:

دایا منو ببخش از اینکه به تو کفر ورزیدم و از رحمتت ناامید شدم منو ببخش، به من طاقت و صبر عطا کن تا تمام خ -

سختیهای این دنیا را با تمام تلخی هاش تحمل کنم. کودکم را همیشه در پناهت حفظ کن من بدون اون می میرم بعد 

 از خودت این تنها امید زندگیمه.

 ه طوبی با دست مهربان مادرانه اش به من داد خوابیدم.بعد از صرف نهاری ک

 وقتی بیدار شدم، دسته گل زیبائی روبروی من بود که چشمانم را نوازش می کرد و روحی تازه به من بخشید.

احساس می کردم این دسته گل را با آن همه زیبائی و سلیقه که سرخی برگهایش با سرخی خون عشق با هم 

 د را قبالً دیدم.درآمیخته شده بو

 خاطرات گذشته را مرور کردم، یاد آخرین دسته گل سرخ زیبائی افتادم که امیر آورده بود.

 چشم گرداندم تا او را ببینم اما فقط حاجی و طوبی در اتاق بودند.

  سالم کردم. پیرمرد با چهره ای نورانی و بشاش جلو آمد و گفت:

 شکر امروز حالتون خوبه. علیک سالم، خدارو صد هزار مرتبه -

 پدرجون امیرخان کجاست؟ -

دخترم امیر هم از اون روز مالقات شما در منزل استراحت می کنه. دکتر تأکید کرده هیجان براش خوب نیست.  -

 ببخشید نتونست بیاد مالقات.

 اشکالی نداره، من می خواستم از احوال خونواده ام بپرسم. -
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 ت حساسی هستید باید بیشتر مواظب خودتون و اون هدیه خدا باشید.دخترم شما هم در وضعی -

حرفهای پیرمرد آنقدر شیرین و پاک بود که هر وقت او را می دیدم خدا را بیشتر احساس می کردم و آرامش خاصی 

 به من می بخشید.

ه بسته بود که نشان از صورتش نورانی بود و محاسنش بلند و سفید مانند برف پاک و زیبا بود روی پیشانیش پین

 سجده در برابر خداوند یکتا بود.

  از جیب کتش پاکت نسبتاً بزرگی بیرون آورد و به من داد و گفت:

دخترم این گل و شیرینی و این نامه از طرف امیر برای شماست. در این چندروز فقط مشغول نوشتن این نامه بود و  -

از خونوادتون صحبت کنه شما با خوندن این نامه از همه چیز با اطالع می گفت که به شما بگم که نمی تونه حضوراً 

 شید.

 نامه را گرفتم و می خواستم بازش کنم که طوبی از دستم گرفت.

 خانمم بهتره تا از اینجا مرخص نشدید این نامه را باز نکنید. -

 اک باشد.مجبور شدم بپذیرم چون ممکن بود با حالی که داشتم مطالبش برایم دردن

 بعد از یک هفته که در بیمارستان بستری بودم به خانه برگشتم.

  دل تو دلم نبود که هرچه زودتر از مطالب آن نامه مطلع شوم، ولی طوبی هر بار می گفت:

 حاال وقتش نیست. -

 دو روز گذشت و من که در اتاقم بودم طوبی با سینی غذا وارد اتاقم شد.

 وبه، می خوام بیام پائین سر میز کنار شما غذا بخورم.طوبی من که حالم خ -

خانم جون شما در حال حاضر چهار ماهه باردارید و من به سفارش دکتر باید مراقبتون باشم تا این بار شیشه به  -

 سالمت به زمین گذاشته بشه.

یده بود با تظاهر خندیدم و با این حال که غم مرگ پدرم روی دلم سنگینی می کرد و خنده و شادی از دلم پر کش

 روی صندلی نشستم تا غذائی که طوبی پخته بود را بخورم.

یک بشقاب ساالد که انواع و اقسام سبزیجات داخلش نمایان بود، یک بشقاب که ماهی زیبای پخته شده ای درونش 

 بود.

  دماغم رو گرفتم و گفتم:

 سینی رو از اتاقم بیرون ببر. طوبی مگه نمی دونی من ماهی دوست ندارم؟ زود این -

 خانم جون ماهی برای سالمتی شما و اون کوچولو خیلی خوبه به خاطر بچه باید همه چیز بخورید. -

 طوبی اگه مادرم هم اینجا بود حتماً همین اندازه به سالمتی نوه اش بها می داد. باشه می خورم. -

 و توانائیم را بدست آوردم و دوباره به زندگی برگشتم.چند روزی با محبت و رسیدگی طوبی خیلی زود قدرت 

 امروز طوبی نامه ای را که امیر برایم نوشته بود را به من داد ولی از من قول گرفت که خودم رو زیاد اذیت نکنم.

 طوبی میشه شما هم در کنارم بمونی؟ -

 اگر مزاحم خلوتتون نباشم از خدامه خانم. -

 از کردم، دست خط امیر زیبا بود و برایم نوشته بود:نامه را با نام خدا ب
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بعد از خبر سقوط هواپیما و اعالم مرگ شما آقای بهرامی حتی تا آنجا طاقت نیاورد که از مرگ شما اطمینان حاصل 

 کند. همان دم سکته مغزی شدیدی کرد و با دنیای فانی وداع نمود.

ر بود و در عین اینکه هنوز حمید از بند آزاد نشده بود احساس تنهائی این ضربه خیلی برای خانم بهرامی تلخ و ناگوا

 می کرد.

تا وقتی که حمید بعلت مرگ پدر از زندان بیرون آمد و در مراسم خاکسپاری شرکت نمود و مادرش را از تنهائی 

 درآورد.

روز اعصابش بهم می  اما کم کم در اثر یادآوری روزگار تلخی که حمید احساس می کرد مسببش است روز به

 ریخت.

یک روز که در خانه کنار مادر در گوشه ای از اتاق نشسته بود ماهرخ برای عرض تسلیت به آنجا رفت و با دیدن 

 حمید خوشحال شد.

اما حمید از اینکه به خاطر ماهرخ تمام زندگی خود و خواهر و مادر و پدرش را تباه کرده بود، اعتراف به پشیمانی می 

اما با عالقه ای که هنوز به ماهرخ داشت او را از خود طرد می نمود چند روزی از این ماجرا گذشت و ماهرخ که کرد. 

هنوز عشق حمید را در سینه داشت همراه مادرش به دیدن خانم بهرامی رفتند. تا مطلب مهمی را با آنها در میان 

 بگذارد.

از طرفی احساس می کرد که این خانواده بد قدم و شوم هستند به مادر ماهرخ که حمید را مثل گذشته نرمال ندید و 

 حمید گفت که بهتره دست از سر ماهرخ بردارد، چون ماهرخ قرار است به زودی ازدواج کند.

با شنیدن این خبر حمید تعادل روحی خود را از دست داد و مثل افرادی که افسرده باشند دائم خود را در اتاقش 

 زندانی می کرد.

 بیچاره خانم بهرامی با این همه غم و اندوه دائم نگران حمید بود.

یک روز صبح خانم بهرامی حمید را هرچه صدا می زند جوابی نمی شنود. به اتاق حمید رفت و وقتی در را باز می کند 

 بدترین صحنه عمرش را می بیند.

 متأسفانه حمید در اثر فشارهای روانی خود را بدار آویخته بود.

 نامه از دستم افتاد و اشکم سرازیر شد. طوبی مرا در آغوش گرفت و با من هم دردی می کرد.

 می بینی دخترم، مرگ هر کسی زمانی دارد که هیچ کس و هیچ وقت جز خدا نمی تواند آن را تغییر دهد. -

شده بود خداوند تو را اون زمان که بعلت قتل سعیدخان می خواست پای چوبه دار بره، چون پیمانه عمرش پر ن

وسیله ساخت تا او را تا زمانی که خود مقرر نموده از مرگ برهانی و حتی با ازدواج تو با سهراب می خواست بنده ای 

را که باید در این دنیا زندگی کند را در بطن تو قرار داد. مرگ هر کسی وقتی داره که خداوند در قرآن فرمودند که: 

 "ینی ست که نه یک لحظه زودتر و نه یک لحظه دیرتر از موعدش انجام می پذیرد.مرگ هر انسانی زمان مع"

 صبور باش که خداوند صابران را دوست دارد.

با حرفهای طوبی کمی آرام شدم و گفتم حمید چون خون ناحقی را ریخته بود با دست خودش، مجازاتش را اجرا 

 کرد.

 با گریه بقیه نامه را خواندم.
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که خانم بهرامی حمید را آویخته و مرده دید، با شوکی که با تمام اوجش پایه و اساس وجودش را درهم بعد از این

 ریخته بود فقط توانست در آپارتمان را باز کند و همسایه ها را خبر کند.

ت نظر بعد از این ماجرا خانم بهرامی هرگز سخن نگفت، هرگز نتوانست دوباره روی پاهایش بایستد و چون باید تح

و مراقبت خاص باشد به بیمارستان روانی فرستاده می شود که تاکنون آنجا به زندگی خود ادامه داده و متأسفانه هیچ 

 بهبودی حاصل نشده است.

  دستانم را روی صورتم گذاشتم و از خدا شکایت کردم و گفتم:

 خدایا، آیا بدبختی دیگه ای هم هست که اون رو نصیبم کنی؟ -

 گو دخترم، امیدت به خدا باشه. بهتره به سراغ مادرت بری شاید با دیدن تو بهتر بشه.کفر ن -

 بله، این بهترین کاریست که باید انجام بدم ولی چه طوری؟ -

  نامه را بدستم داد و گفت:

 حتماً آدرس یا شماره تلفنی این تو هست. -

 آفرین طوبی درسته، لطفاً گوشی تلفن رو برام بیار. -

 وقتی شماره را گرفتم صدای گرفته امیر به گوشم رسید.

 سالم امیرخان، من بهاره هستم. -

 سالم بهاره خانم، حالتون چه طوره؟ -

 زیاد خوب نیستم. میشه آدرس بیمارستانی که مادرم اونجا بستریه رو به من بدید می خوام به دیدنش برم. -

 برم؟اجازه می دید من خودم شمارو به اونجا ب -

 زحمتتون نمی شه؟ -

 راستش خودم هم دلم برای خانم بهرامی تنگ شده. خیلی وقته ندیدمشون. -

 پس لطفاً تشریف بیارید اینجا تا با هم بریم. -

 چشم، رأس ساعت سه میام دنبالتون. -

 طوبی به آشپزخانه رفت و من که تنها شدم می توانستم به راحتی با خودم درد دل کنم.

ره پدرم، خیلی برام مشکله که نبودش را تحمل کنم. بیچاره حمید که هرگز به وصالش نرسید و جوان مرگ شد. بیچا

صدای های های گریه ام بلند شد. طفلی کودکم که از روز اول وجودش در این دنیا جز غم و اندوه نشنید و ندید. رو 

خلق کند و تالفی این همه غمم را جبران کند. یاد تسبیح  به قبله نشستم و از خدا خواستم که او را سالم و شاد و پاک

بلوری افتادم به حیاط رفتم و دقایق زیادی را به دنبال دانه هایش گشتم و به کمک تیمور توانستم تمام دانه هایش را 

  جمع کنم، تیمور که خوشحالی مرا دید گفت:

 و بعد براتون بیارم.خانم جون اجازه بدید من براتون درستش کنم مثل روز اول  -

خوشحالم شدم ازش تشکر کردم نیم ساعت بعد تیمور که تسبیح را دوباره مثل اولش کرده بود به دستم داد و من 

 بعد از تشکر به سراغ سجاده ام رفتم نماز خواندم و با آن تسبیح جادوئی ذکر گفتم.

ت همراه من نیامد و من همراه امیر به دیدن ساعت نزدیک سه بود که من آماده شدم طوبی بخاطر اینکه کار داش

 مادرم رفتم.

 در میان راه سکوتی حاکم بود که من سکوت را شکستم و پرسیدم:
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 امیرخان شما کی از رفتن من باخبر شدید؟ -

زمانیکه به در خانه شما آمدم پدرتون فوت کرده بودن و وقتی که حمید از زندان آزاد شد تمام ماجرا را برایم  -

تعریف کرد و من که از رفتن شما بی نهایت ناراحت شدم و با سابقه بیماری قلبیم از چند روز بعد از رفتن شما، 

مخصوصاً خبر مرگ شما قلبم شکست و دیگر راهی بیمارستان شدم که دکترها از این شدت مشکل قلبی من تعجب 

 .کردند و مرا جزو نفرات اورژانسی پیوند قلب گذاشتند تا اینکه..

 دنیا چقدر کوچیکه خداوند چطور همه چیز را جفت و جور می کنه. -

 ببخشید شما که به سفر نرفتید. پس سهراب چطور برگشت؟ -

 راستش داستانش طوالنیست. سر فرصت براتون تعریف می کنم. -

 رسیدیم همین اینجاست، بفرمائید. -

وش گرمش، دست نوازشش و آن نگاه مهربان، لحظه شماری با خوشحالی از ماشین پیاده شدم برای دیدن مادرم، آغ

می کردم. دائم خدا را شکر می کردم که چقدر مهربان است الاقل مادرم را برایم نگه داشته دستم را روی شمائل 

 حضرت علی گذاشتم و از او خواستم پیش خدا

  ببرممرا وساطت کند تا بتوانم مادرم را با سالمتی کامل از این جا به خانه 

  صدای ضربان قلبم آنقدر بلند بود که احساس می کردم تمام فضای آنجا را پوشش داده

  امیر خان نمیدونم برخورد مادرم با دیدن من چه طوری ست . به نظرم باید اول با دکترش مشورت کنیم-

  بله فکر عاقالنه ایست-

  حبت کنیم ؟ببخشید خانم پرستار ما می تونیم با دکتر خانم بهرامی ص-

  امرتون چیه ؟-

  ببخشید من دخترشون هستم-

ولی تا اون جایی که من به خاطر دارم خانم بهرامی هیچ کس و کاری نداره . اگه شما دختر شون هستید چه طور تا -

  به حال به دید نشون نیومدید ؟ تا حاال کجا بودید ؟

  باید حتما با دکترشون صحبت کنیم ببیند خانم . این مسائل زیاد مهم نیست . ما االن-

  باشه تشریف داشته باشید تا بهشون اطالع بدم-

 ممنون-

  چند دقیقه بعد خانم دکتر جوان و مهربانی سالم کرد گفت

خیلی خوش آمدید . تو این مدت چند ماه . جز آقای احسانی کسی به دیدن خانم بهرامی نمی آمد . بفرمایید به -

  یت مادرتون صحبت کنماتاقم تا از وضع

وقتی به اتاق خانم دکتر رفتیم . با تعجب جریان را پرسید که چطور من نمرده بودم در این مدت نتوانستم به 

  دیدنشان بروم و من تمام ماجرا را خالصه وار برایش تعریف کردم و ایشان ادامه دادند

امیر خان در عرض چند روز همسر و دختر و پسرشون  بنده خدا بهرامی . روزگار سختی را داشته که طبق اظهارات-

رو از دست میدن و این شوک بسیار سخت و ناگهانی بوده که هنوز هم این شوک عصبی براشون غیر قابل تحمله و 

به هیچکدام از درمانهای ما جواب مثبت نداده که براساس شورای پزشکی که با انجمن پزشکان خارجی داشتیم فقط 

  ای بهبودی ایشان در نظر گرفته بودند . که تا قبل از ورود شما درمان ایشان غیر ممکن و محال بودیک راه را بر
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  میشه واضحتر توضیح بدید-

ببیند خانم پزشکان معتقد بودند که باید کسی به دیدنش بیاد که با دیدنش شوک بزرگ دیگری به ایشان وارد بشه -

یگر این دیواری که مانع زندگی کردن خانم بهرامی می شه رو از میان تا شاید این دو قطب با برخورد به یکد

  برداشت

  یعنی فکر می کنید اگه مادرم منو ببینه ممکنه خوب بشه ؟-

احتمال نود و نه درصد جواب مثبنه . ولی اگر با نظر اول این شوک نتونه اون قدر قوی باشه . هرگز دیگر امیدی به -

  بهبود یشون نیست

  من می تونم به دیدنش برم ؟پس -

البته ولی باید خیلی حساب شده عمل کنید باید انگشت روی نقطه حساس عاطفی بذارید تا در وهله اول خاطرات با -

  شما بودن براش زنده بشه این کار دیگه بستگی به شناخت شما از مادرتون داره حاال بفرمایید

  ستم باید چی کار کنموقتی به اتاق مادرم نزدیک می شدم نمی دان

  یاد خاطرات افتادم جمله ای که مادر همیشه به پدر در باره من می گفت را در ذهنم مرور کردم

وارد اتاق شدم مادرم روی ویل چر رو به پنجره و پشت به من نشسته بود . نفس نفس می زدم . خودم را جمع و جور 

  ی گردن مادر انداختم و با صدای بلند و شیطنت وار گفتمکردم . شمایل را از گردنم در آوردم و ان را رو

  سوسکه از دیوار باال می رفته . مادرش می گه الهی قربون دست و پای بلوریت برم-

ساکت شدم تا عکس العمل مادر را بشنوم . لحظه ای سکوت بعدش صدای گریه مادرم بلند شد . با دستانش چرخ 

 د . چشم در چشمم دوختویل چر را چرخاند و رو به من ش

لبانش تکان می خورد . اما هیچ صدایی بیرون نمی آمد . جز ناله ای که با گریه همراه بود . جلو رفتم و پیش پایش 

  زانو زدم . دستانش را گرفتم برخالف گذشته سرد بود

دم . به چشمانم خیره مانده آنها را جلوی دهانم بردم و بوسیدم . با گرمای عشقم نسبت به او دستانش را گرما بخشی

بود گریه می کرد و منم گریه می کردم هنوز صدایش بیرون نمی آمد نا امید شدم . خدا را صدا زدم از او یاری 

  خواستم

در هیجان نگاه مادر بودم ناگاه روسریم از سرم افتاد . خرمن موهایم مانند بالهای فرشته به حرکت و رقص در آمد 

  ش کرد . زبان مادر را باز کرد .گفتصورت مادر را نواز

  خدایا خوابم یا بیدار ؟ این بهاره منه ؟ یا بهاره جان بخشه زمینه ؟-

با شنیدن صدای مادر خنده ام به آسمان رفت و گویی خنده شادی هایم بیک باره از زندان غم آزاد شده بود و خود 

  را به نمایش در آورده بود

نقدر بوسیدم و بوئیدم که متوجه نشدم مادرم روی پاهایش ایستاده و مرا در آغوش گرفته او را در آغوش گرفتم . آ

  و می بوسد

وقتی به خود اومدم دکتر و امیر را در اتاق دیدیم . فورا خود را جمع و جور کردم . از فرط شادی در پوست خود نمی 

  گنجیدم

تی چسبیده بود مبادا من رویایی باشم که از دستش به آسمان مادر هنوز بهت زده مرا نگاه می کرد دستانم را دو دس

  پرواز کنم
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  دکتر لبخند رضایت بر لب داشت و مرتب مرا تحسین می کرد

  مادرم گفت

  من بیدارم یا خواب ؟-

  بیداری مامان . الهی قربونت برم . منم بهاره . من زنده ام-

  دارمخانم دکتر نیشگونم بگیرید تا مطمئن بشم بی-

  خانم دکتر نیش گونی از مادر گرفت و صدای فریاد مادرم بلند شد

  وقتی از وجود من خیالش راحت شد دستانش را رو به آسمان برد و خدا را از این همه سپاس شکر کرد

  منم سر به سجده بردم و شکر کردم

  خانم دکتر گفت

آرامش طبیعی ایشان برای من تثبیت شد می توانید مادر رو با بهتره شما امشب این جا پیش مادرتون باشید تا اگه -

  خودتون به خونه ببرید

  ممنونم خانم دکتر نمی دونم چه طور با چه زبونی ازتون تشکر کنم-

  این ها همه از لطف خداست-

ردا دوباره بر می بعد از رفتن دکتر امیر هم برای این که مزاحم خلوت ما نشه خداحافظی کرد و رفت . به من گفت ف

  گرده

مادرم از این که چند ماهی نتوانسته بود حرف بزند . حرف زدن برایش کمی خسته کننده بود ازش خواستم زیاد 

  حرف نزنه ولی چون سواالت زیادی داشت گفتم

نم ولی الهی قربون مامان جون برم . دورت بگردم . من امشب تا صبح تمام ماجرای زندگی مو برات تعریف می ک-

شما هم باید قول بدی خودت رو اذیت نکنی ما باید خوشحال باشیم که هنوز تو این دنیا همدیگر رو داریم و خدا ما 

  رو تنها نداشته

  مامان بعالمت تایید سری تکان داد گفت

  عروس کم من سرا پا گوشم از روز اول زندگیت در اون عمارت برام مو به مو تعریف کن-

  چشم مامان-

  ان شب من با آب و تاب زیاد سر گذاشتم را برای مادر تعریف کردم

  لحظه ای با هم می خندیدیم . لحظه ای با هم می گریستیم

  مامان با شنیدن سر گذشت تلخ و شیرین من اهی کشید و منو در آغوش کشید گفت

 خیالت راحت باشه دیگه نمی ذارم لحظه ای غم ببینی-

  ها خاطره ها خوشی در دفتر ذهن مان نقش بست به روشنایی صبح رسیدان شب مثل گذشته 

  در میان تمام حرفهای تنها چیزی را که خجالت کشیدم برای مادرم بگویم فرزند دلبندم بود

صبح زود خانم دکتر سفارشی برایمان صبحانه مفصلی فرستاده بود . مادر با اشتها می خورد و تند تند برای منهم لقمه 

  گرفت می

  خانم دکتر وارد اتاق شد از دیدن سالمتی مادر بی نهایت خوشحال شد گفت

  انشااهلل ناهار رو منزل نوش جان می کنید-
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  با شنیدن این جمله خیلی خوشحال شدم . از خانم دکتر بخاطر تمام زحماتش تشکر کردم

  خانم دکتر گفت

  مادرتون بنویسم و بهتون بدمچند دقیقه ای به اتاقم بیا تا نسخه ای برای -

  همراه ایشان به اتاقش رفتم و پیش از نوشتن نسخه رو به من کرد و گفت

بهتره چند روزی به خونه خودش نره بهتره جای دیگری باشه که من به این زودی یاد همسر و پسرش او رو آزار -

  نده

  چشم خانم دکتر می تونم به سفر ببرمش ؟-

  این بهتر نمیشه چرا که نه . از-

  وقتی به اتاق مادر برگشتم امیر آنجا بود . با دیدن من ایستاد و سرش را پایین انداخت و سالم کرد

  سالم امیر خان ببخشید دوباره شما رو تو زحمت انداختم-

  اختیار دارید این چه حرفیه ؟ مادر شما حکم مادر خودمو داره-

  م بردم و از امیر هم خواستم تا نهار را با ما بخوردبا خوشحالی مادر را به خانه خود

  وقتی به عمارت رسیدیم مادر گفت

  تو هنوز این جا زندگی می کنی ؟-

  بله مامان-

  ولی بهتره دوباره به خونه خودمون برگردی-

  چشم مامان جون چند روزی شما این جا استراحت کنید تا من وسایل مو جمع کنم-

  ن ما خیلی خوشحال شد صورت مادر را بوسید و خوش آمد گفتطوبی با دید

  رو به طوبی گفتم

 طوبی خانم . امروز دو تا مهمونه عزیز دارم دلم می خواد بهترین غذاها رو تهیه کنی-

  رو چشم خانم جون-

  وقتی وارد عمارت شدیم . به کمک امیر مادر را به اتاقم بردم تا استراحت کند

  اق خیلی تعجب کرد گفتبا دیدن ات

  بهاره مادر مگه تو این خونه بچه است که این همه اسباب بازی و لباس هست ؟-

  امیر پایین رفت تا ما تنها باشیم

  من من کنان گفتم

  بله مامان-

  پس کو کجاست ؟-

  هنوز به دنیا نیامده ؟-

  یعنی چی ؟-

 آغوش کشید گفت سرم را پایین انداختم یک دفعه مادر مرا در

  نکنه ؟ نکنه ؟ قراره نوه من دنیا بیاد ؟-

  هنوز خجالت می کشیدم . جواب بدم
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  مادر خیلی خوشحال شد احساس کردم تمام غمها از دلش پر کشید و مثل گذشته امیدوار و خوشحال شد

  برق نگاه و لبخندش مرا به گذشته ها سوق داد

  و من را روی تخت نشاند و گفت با شور و شوق عجیبی دستم را گرفت

الهی قربونت بشم مادر . تو باید همش استراحت کنی تا بچه ات سالم و قوی رشد کنه .الهی بمیرم توی این مدت -

چقدر غصه خوردی ولی خیالت راحت باشه دیگه با غم و غصه ها باید تا ابد خداحافظی کنی . مطمئن باش تا زنده ام 

  ون بخورهنمی ذارم آب تو دلت تک

  ولی مامان شما بیمارید . دکتر گفته باید استراحت کنید-

  اره دکتر درست گفته ولی نمی دونست من با معجزه وجود این هدیه خدا شفا پیدا کردم-

  دستان مادر را بوسیدم و خدا را شکر کردم

  روی تخت دراز کشیدم بعد از مدتها احساس راحتی میکردم

  ر اتاق بود بیچاره امیر پایین تنها مانده بود حسابی از وجودش غافل شدیمچند ساعتی مادر د

مادر پایین رفت تا سراغی از امیر بگیرد . اما او در عمارت نبود . وقتی به حیاط رفت دید که امیر با تیمور در حال 

  گفتگو و خوردن چای هستند

  وقتی مادر به اتاقم برگشت خوابم برده بود

از خواب بیدار شدم . کسی در اتاقم نبود بلند شدم و از پله ها پایین رفتم مادر و طوبی در آشپزخانه  هنگامی که

  مشغول پخت و پز بودند گفتم

  سالم ساعت از دو هم گذشته نمی خواهی بهمون غذا بدی طوبی خانم ؟-

  قربانت برم خانم جون . تا شما ابی به صورتتون بزنید غذا حاضره-

  میشه میز نهار رو توی آالچیق آماده کنی ؟طوبی -

  چرا نمیشه خانم جون-

  بعد صدا زد گفت

  تیمور بیا به من کمک کن-

  میز نهار مفصلی در آالچیق آماده شد

  خیلی هوس ماکارونی کرده بودم که وقتی روی میز دیدم از خوشحالی نمی دانستم که چه طوری بخورم

  فتبا دیدن این صحنه طوبی گ

  خدا رو شکر خانم جون شما بعد از مدتهای زیادی با اشتها غذا می خورید-

  خوب اره . وقتی مادر عزیزم پیشم باشه خیلی خوشحالم و حالم روز به روز بهتر میشه-

  خالصه اون بهترین غذایی بود که پس از دوران سختی ام خوردم

  ی اونجا استراحت کنیم و بر می گردیدممامان جان فردا صبح زود می برمت شمال چند روز-

  با کی ؟-

  من و خودت و طوبی-

 نکنه خودت می خوای رانندگی کنی؟ -

 خوب آره مگه اشکالی داره؟ -
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 سر تا پاش اشکال داره. مگه زن حامله می تونه چند ساعت پشت فرمون بشینه؟ خسته می شی. -

  و رو به امیر کرد و گفت:

 ه همیشه به ما لطف کردید این بار هم لطفی کن و با پدرتون با ما در این سفر همراه بشید.امیرخان شما ک -

 ولی آخه... -

 ولی و اما نداره شما هم با ما باشید خیلی بهمون خوش می گذره. -

 اگه بهاره خانم اجازه بدن خوشحال می شم در خدمت باشم. -

  ده بود ناچار قبول کردم.من که زیاد از این پیشنهاد مادر خوشم نیام

طوبی که سالها بود از این عمارت جز برای خرید جائی نرفته بود خیلی خوشحال شد و تمام وسایل سفر رو آماده و 

 مهیا کرد.

 صبح زود امیر همراه با حاج آقا آمدند.

 طوبی سفارشات زیادی به تیمور کرد و وسایل را کنار ماشینم گذاشت.

  حاج آقا گفت:

 ماشین من بیرونه بهتره با اون به سفر بریم. -

  طوبی گفت:

 چشم حاج آقا. -

  و وسایل را به کمک تیمور به داخل ماشین حاج آقا گذاشت.

 همگی با دلی سرشار از شادی و نشاط به این سفر رفتیم هوا عالی بود.

کان می خورد وقتی در گوش مادرم گفتم، به ماه آخر بهار بود و در میان راه احساس کردم کودکم برای اولین بار ت

  من گفت:

 آره دیگه وقتشه که تکون بخوره اواخر ماه چهارم اولین لگد رو به مادر می زنه. -

 مامان می دونی چی میگه؟ -

 چی میگه عزیزم؟ -

 میگه من هم خوشحالم. -

 خدارو شکر. -

زود به راه افتاده بودیم طوبی پیشنهاد داد در گوشه ای از  در میان راه مناظر زیبائی به چشم می خورد و چون صبح

این طبیعت زیبا بایستیم و صبحانه ای بخوریم و حاج آقا هم به دیده منت قبول کرد و طوبی به همراه حاج آقا 

که  زیراندازی را پهن کردند و سفره ای گسترده شد و امیر هم آتشی به پا کرد و چای را آماده نمود و پس از مدتی

 خستگی از تن همه بیرون رفت دوباره به راه خود ادامه دادیم.

 بعد از ساعتی به ویال رسیدیم، این اولین سفرم به این ویال بود.

 طوبی ما را راهنمائی کرد.

 سرایدار آنجا زن و مرد تنهائی بودن که به استقبال ما آمدند.

  کرد و همگی ناهار را صرف کردیم.بعد از ساعتی استراحت، طوبی غذای خوشمزه ای درست 

 من پیشنهاد دادم کنار دریا برویم و از زیبائی اش لذت ببریم.
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 وقتی نزدیک دریا شدیم، متوجه مادرم شدم که آهسته گریه می کرد.

 الهی قربونت برم مامان چرا گریه می کنی؟ -

 ار دریا بودیم.یاد پدرت و حمید افتادم یاد آخرین سفری که هر چهار تائیمون کن -

 ناخواسته من هم اشک ریختم و یاد پدر عزیزم افتادم.

 چند روزی گذشت و حسابی حال و هوای ابری دلمان به بهاری پاک و دل انگیز تبدیل شد.

 طوبی و حاج آقا بیشتر وقت در کنار هم بودند و حرف می زدند.

  صحبتی نداشت.و من و مامان هم در کنار هم بودیم، بیچاره امیر فقط هم 

 روز برگشتن بود که طوبی خواست به بازار هم سری بزنیم و کمی خرید کنیم.

همگی با هم به بازار رفتیم و هر کس به خواست و سلیقه خود، خرید کرد و به ویال برگشتیم ساعت یازده صبح بود 

 که به طرف تهران راه افتادیم.

 وبی و حاج آقا آتش خوبی مهیا کردند و جوجه کبابی براه انداختند.وسط راه در یک جای خوش منظره ایستادیم و ط

 آن هم جوجه کبابی که طوبی روی آتش درست می کرد الحق که خوردنی بود.

 باالخره با شادی به تهران رسیدیم و همگی با یک روحیه ی خوب به زندگی ادامه دادیم.

  چند روزی از این سفر گذشت.

 کرد که قصد دارد با پدرش به عمارت بیایند. یک روز امیرخان تلفن

عصر ساعت شش بعدازظهر حاج آقا سرحال تر از همیشه با در دست داشتن یک جعبه شیرینی و یک دسته گل 

 همراه امیر به عمارت آمدند.

  وست.طوبی هم که خیلی از دیدن آنها خوشحال شد وسایل پذیرائی را آماده کرد و با آوردن شربت به جمع ما پی

  امیر با لبخند همیشگی گفت:

 ببخشید ما برای امر خیر مزاحمتون شدیم. -

 با شنیدن این جمله از سالن پذیرائی بلند شدم و به باغ رفتم.

 چند دقیقه بعد طوبی و حاج آقا وارد باغ شدند و در حالی که حرف می زدند با هم نیز می خندیدند.

 به سراغ تیمور رفتند.

 م جلوتر رفتم و به اتاق تیمور رسیدم و اجازه گرفتم من هم وارد بشم.تعجب کرد

 خوش اومدی دخترم، طوبی می خواد از شما هم اجازه بگیره. -

 اجازه؟!!! اجازه برای چی؟ -

  تیمور گفت:

 د؟خانم جون حاج آقا با طوبی می خواد ازدواج کنه من که راضی ام شما چه طور این اجازه رو بهش می دی -

 خندیدم آنقدر بلند خندیدم که امیر و مادر هم به جمع ما پیوستند.

  طوبی را در آغوش گرفتم و بوسیدم و بهش تبریک گفتم و رو به حاجی هم کردم و گفتم:

پدرجون به شما هم تبریک می گم الهی خوشبخت بشید ولی یادتون باشه شما بهترین خانم روی زمین رو انتخاب  -

 کردید.

 ی خنده و کف زدن همه بلند شد.صدا
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  و بعد قرار روز عروسی گذاشته شد.

 دو روز بعد حاجی و طوبی با هم عروسی کردند و به خانه شان رفتند.

 من ماندم و مادر.

 خدا را شکر می کردم که مادرم کنارم هست و به من کمک می کند و راه و رسم بچه داری را به من می آموزد.

 داری من گذشت.شش ماه از بار

 من مادر را هر شب جمعه سر خاک پدر و حمید می بردم و سری هم به سهراب و مادرش می زدیم.

 یک روز حاج آقا و طوبی به دیدن ما آمدند و من از دیدن هر دویشان بی نهایت خوشحال شدم.

  من به آشپزخانه رفتم تا وسایل پذیرائی آماده کنم که طوبی پشت سرم آمد و گفت:

 خانم جون شما بنشینید من خودم همه کارهاتون رو انجام می دم. -

 طوبی زندگی مشترک خوبه؟ حاج آقا کتکت نمی زنه؟ -

  خندید و گفت:

 خانم جون بهتر از این مرد توی دنیا نیست. امیرخان هم مثل خودش مردیه که توی دنیا لنگه نداره. -

  سرم رو پائین انداختم و گفتم:

  ی سهراب هم مرد خوبی بود همینطور پدرم.طوب -

 روم سیاه خانم جون قصد بدی نداشتم فقط می خواستم حرفی زده باشم. -

 به سالن برگشتیم. و بعد از ساعتی طوبی همراه همسرش رفتند.

  من هم به اتاقم رفتم هنوز دقایقی نگذشته بود که آقای مجیدی تلفن کرد و گفت:

 د تشریف بیارید اینجا تا با هم به محضر بریم.خانم زندی شما بای -

 محضر برای چی؟ -

سهراب خان قبل از مرگشون تمام اموال و دارائی هاشون رو به نام شما کردن تمام مراحل قانونیش انجام شده فقط  -

ونم یک قرارداد شما باید تشریف بیارید بریم یک دفترخونه امضاء کنید و اگر خواستید من دوباره وکیل شما باقی بم

 جدید هم امضاء کنید.

 بغض گلویم را فشرد، سهراب تا چه حد به فکر من و کودکش بوده و همه چیز را مهیا و آسان کرده بود.

 فردا صبح به دفترخانه رفتم و کاری را که آقای مجیدی خواست انجام دادم.

  وقتی به خانه رسیدم مادرم گفت:

 بزنم.عزیزم می خوام باهات حرف  -

 چیزی شده مادر؟ -

دیروز فرصتی پیش نیامد تا باهات صحبت کنم. دیروز حاج آقا تورو برای امیر خواستگاری کرد و امروز عصر می  -

 یاد تا جواب بگیره.

 چه طور به خودش اجازه داده که یک همچین پیشنهادی بده؟ هنوز سال سهراب نگذشته... -

 بود و حرف خوبی زد.می دونی این پیشنهاد حاج آقا  -

 مثالً چی گفته که شمارو اینقدر راضی کرده؟ -
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ببین اگه تو االن به عقد امیر دربیایی بعد از تولد بچه ات، امیر می تونه به نام خودش برای بچه ات شناسنامه  -

 بگیره.

 شما چی فکر کردین مامان بچه من پدر داشته اون هم سهراب بوده. -

ه منظور بدی نداشتم، ببین حیفه که تو به این جوونی بخوای تا آخر عمر بیوه و تنها بمونی. این ناراحت نشو من ک -

 بهترین فرصته که اسم پدر بچه ات امیر باشه با فامیلیه امیر.

 نه نمی خوام من اسم پدر بچه مو عوض نمی کنم. -

مدتی گریه کردم و در این فاصله از کودکم لگد  آسمان چشمان آبی رنگم ابری شد و بار دیگر بارید. به اتاقم رفتم و

 می خوردم به من می فهماند نباید گریه کنم.

 اشکهایم را پاک کردم و روی تخت دراز کشیدم به سهراب فکر کردم.

 دلم برایش خیلی تنگ شده بود قاب عکس زیبایش را در آغوش گرفتم و حرف زدم و درددل کردم.

 بی پدری آزارش بده...یاد حرفش افتادم: نذار غم 

 با خودم گفتم آخه چه طور می تونم بجای سهراب مرد دیگری را به همسری بپذیرم.

 عصر امیر و طوبی و حاجی آمدند و من که زیاد سرحال نبودم برای عرض ادب خدمت رسیدم.

 دخترم باید خوب فکراتو بکنی و بعد به من جواب بدی. -

 ی تونم با مرد دیگری ازدواج کنم.حاج آقا من فکرام و کردم نم -

 چرا دخترم شما که قبالً همدیگر رو دوست داشتید، امیر هنوز هم عاشق و شیفته توء. -

 من نمی تونم. -

 از عمارت به حیاط رفتم. گریه می کردم و توی دو راهی بدی گیر کرده بودم.

 اگه پدرم زنده بود حتماً راه درستی برام انتخاب می کرد.

  این افکار بودم که امیر به من نزدیک شد و گفت: در

 ببخشید بهاره خانم، فراموش نکنید قلب سهراب در سینه منه و با تمام وجود با عشق شما و کودکتون می تپه. -

این قلب در اصل تمام وجود سهرابه که در وجود من به زندگیش ادامه داده. عشق من نسبت به شما بخاطر اون عشق 

ه ایست که سهراب در قلبش به شما داشته قلبی که با تمام وجود برای شما می تپید اکنون این قلب درون سینه و عالق

من می تپه و به شما ابراز عشق می کنه. و این من نیستم که به شما ابراز عشق می کنم بلکه همون سهراب زندی ست 

ده، من ظاهراً پدر بچه تون نیستم اما قلباً فززند شما متعلق که بار دیگر ولی با چهره امیر به شما پیشنهاد ازدواج می 

 به منه. در اصل ما دو روحیم در یک جسم.

با شنیدن حرفهای زیبا و دلنشین امیر آرامشی پیدا کردم و دلم می خواست سرم را روی سینه امیر بذارم و صدای 

 را با تمام وجودم احساس کنم. ضربان قلبش را بشنوم و بار دیگر وجود پر مهر و نازنین سهرابم

  به امیر گفتم:

 شما برید من چند دقیقه بعد می آیم. -

فکرهایم را کردم و دیدم حق با مادر است اگر االن به عقد امیر دربیایم شناسنامه فرزندم به نام امیر خواهد شد ولی 

ازدواج کردم مرا مالمت می کند و نمی توانم اگر این کار را نکنم در آینده اگر بفهمد که بعد از مرگ پدرش دوباره 

 جوابی برای سؤال فرزندم داشته باشم.
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  به عمارت برگشتم و گفتم:

 من حاضر به ازدواجم به شرط اینکه فعالً عقد کنیم و بعد از سالگرد سهراب ازدواج کنیم. -

  مادر از جا بلند شد و مرا بوسید و گفت:

 بهترین تصمیمی ست که گرفتی.مرحبا به تو دختر عاقل این  -

چند روز بعد من و امیر به عقد هم در آمدیم و چند ماه از این ماجرا گذشت که یک شب درد شدیدی کمرم را 

 گرفت که فوراً مادرم مرا با آژانس به بیمارستان برد و ساعتها درد کشیدم تا باالخره پسرم متولد شد.

 لحظه شماری می کردم کودکم را ببینم درد را فراموش کرده بودم. مادرم از خوشحالی اشک می ریخت و من که

 امیر در بیمارستان بود و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید.

گوئی فرزند خودش متولد شده به تمام پرسنل بیمارستان شیرینی داد و به تک تک پرستاران و خدمه اسکناس تا 

 نشده می داد.

اق مستقر شدم لحظه ای بعد پرستار نوزادی را که الی حوله پیچیده بود را در آغوشم وقتی به بخش رفتم و در ات

  گذاشت و گفت:

 بهتره بهش شیر بدی. -

 ولی چه جوری؟ -

  مادر به کمک آمد و پسرم را طوری زیر سینه ام قرار داد که براحتی توانستم به او شیر بدهم

چکید . زیبایی و معصومیت اش به سهراب رفته بود دلم می  اشک شوق از گوشه چشمم به صورت زیبای پسرم

سوخت که او دیگر زنده نبود تا فرزندش را در آغوش بگیرد . که ناگهان یاد امیر افتادم . یاد این که قلب سهرابم 

مهر در سینه او می تپد خوشحال شدم . از این که به همسریه او در آمده بودم چون نوزادم هرگز از آغوش گرم پر 

  پدر بی نصیب نخواهد ماند

  این اولین باریست که شیر خوردن بچه ای را می دیدیم . اشک شوق می ریختم

  مادر که با من همدردی می کرد و می دانست جای خالی سهراب را احساس می کنم گفت

شیر می دی لذت می خیالت راحت باشه االن سهراب در کنارت نشسته و داره از این لحظه ای که تو به کودکش -

  بره

  مادر راست می گفت عطر وجود سهراب را احساس می کردم خدا را شکر کردم

بعد از صرف ناهار ساعت مالقات بود . حاجی و طوبی با در دست داشتن سبد بزرگی از گل وارد اتاق شدند . با دیدن 

  نوزاد خیلی هیجان زده شدند . طوبی گفت

  گلم برمالهی قربون این نوه خوش-

  حاجی گفت

  اولین نوه ادم خیلی شیرین و دوست داشتنیه-

  امیر هم در همین موقع با بزرگترین سبد گل وارد شد

  بابا این دیگه چیه ؟-

  حاجی اگه می تونستم تمام گلهای دنیا را می خریدم به پای زن و پسرم می ریختم-

  د و دو روز بعد مرخص شدم و به عمارت برگشتمصدای قهقهه و شادی ما در تمام بیمارستان پیچی



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –عاشق قلب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 7  

 

ماه دوم پاییز بود که هوا خنک شد در این مدت امیر بیشتر از قبل پیشم می آمد . از دیدن پسرم سیر نمی شد از من 

  پرسید

  بهاره جون . اسم شو چی می خوای بذاری ؟-

  اگه اشکالی نداره می خوام اسم شو سهراب بذارم-

  . پس من فردا می رم براش شناسنامه می گیرمخیلی خوبه -

  امیر-

  جان امیر . در خدمتم-

  تو خیلی خوبی . انگار این بچه مال خودته-

  خوبی از خودته خانم . من تا آخر عمر نوکر تو و این گل پسرم هستم-

  ممنون در این مدت تو خیلی به من کمک کردی-

  جوره نوکرتم اختیار داری بهاره خانم . من همه-

  دو ماه گذشت . و امیر به بهترین شکل مراسم آبرومندی برای اولین سالگرد فوت سهراب برگزار کرد

و من و امیر هم چند روز بعد با گرفتن جشن کوچکی زندگی مشترک مان را با هم در کنار مادر و سهراب کوچولو 

  آغاز کردیم

  چند روز بعد به امیر گفتم

  ام کاری بکنم . هم اجازه می خوام و هم کمکامیر می خو-

  اجازه ما هم دست شماست . خانم . من همه جوره در خدمتم-

  می خوام این عمارت رو به نیت خانواده زندی وقف یتیم خونه کنم-

ون جا با آفرین به این همه فداکاری راستش رو بخواهی من می خواستم ازت بخوام تا با من به خونه پدرم بیایی و ا-

  هم زندگی کنیم

 خوبه پس بیا به آقای مجیدی تلفن کن تا بیاد این جا کارهای وقف این عمارت رو انجام بده-

  چند ساعت بعد آقای مجیدی آمد و از این کار من متعجب شد

رده کارها خیلی خوب صورت گرفت و طی چند روز عمارت به سازمان اوقاف برای نگهداری اطفال بی سرپرست سپ

  شد و من و امیر و مادرم راهی منزل پدر امیر شدیم . اما مادر پیشنهاد کرد گفت

  بهتره یه آپارتمان خودمون بریم . اونجا هم بزرگه و هم بهتره-

  چی می گی امیر ؟-

  هر جایی که بهاره و سهراب باشن برای من مثل بهشته-

  خاطره بود همگی به خانه پدری ام رفتیم . جای جایش برایمان

از دنیا آمدن سهرابم چند ماه گذشته بود همه عاشقش بودند . طوبی و حاج آقا هر روز به خانه مان می آمدند . و ما را 

به خود به گردش می بردند . این روزهای خوش ادامه پیدا کرد . تا این که سهراب هفت ساله شد و آماده بود که به 

  کالس اول برود

  سته و شیفته سهراب بود که خودش نیز همراه ما به مدرسه آمدامیر آنقدر دلب

  سهراب بسیار زیبا و دوست داشتی بود . در مدرسه نیز از درس و ادب شاگرد ممتاز شد ه بود
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  چند سال گذشت و نیما نیز متولد شد . با آمدنش همگی خوشحال شدیم

ی پشت سر می گذاشتند . و من با دیدن سهرابم لحظه به زیر سایه امیر سهراب و نیما روزها را یکی پس از دیگر

لحظه خاطراتم را پیش چشمم تداعی می کردم . از این بازی سرنوشت انگشت حیرت به دهان می گرفتم . که 

چگونه خداوند مرا در این دنیای خاکی پر هیاهو به این جا رساند که با سهراب آشنا بشم و چگونه قلب سهراب در 

 ه تپش در اید و زندگی دوباره به امیر داده شود اینها همه مشیت و خواست خداوند بود .سینه امیر ب

  مادرم با صدای ضعیفی مرا صدا زد سراسیمه به طرفش رفتم رنگ به چهره نداشت دستم را گرفت گفت

لطف داشته که تا به عزیزم خوشحالم که تا امروز در کنار تو و امیر و نوه های گلم زندگی کردم . خداوند به من -

  امروز زنده بمانم و روزهای تلخ گذشته را فراموش کنم . من به تو و امیر مدیونم شما عمر دوباره به من دادید

این چه حرفیه که می زنی مامان خدا صد سال دیگه به شما عمر بده تا سایه تون باالی سر ما باشه . خدا منو دوست -

  داشته که شما رو به ما داده

  دیشب خواب بابا تو دیدم . تو باغ سر سبزی بود که دوتا صندلی اون جا بود . به من گفت-

فرشته من این جا منتظر ت هستم . این باغ رو به خاطر تو آب و جارو کردم . آماده باش که باید بیایی این جا . ازش 

  حاالها باید به زندگی و بچه هاش برسهپرسیدم . پس بهاره ام چی نمی تونم اونو تنها بزارم . گفت اون حاال 

چشمان مادر دریایی از اشک شده بود . دلم شکست اشک مانند سیل از چشمانم جاری شد . دستان پر مهر مادر را 

در دست گرفتم و ارزو کردم که با هم گرمای دستان مادر به جسم و روحم گرمای زندگی ببخشد . اما مادر انگار 

شد . از من خواست سجاده اش را برایش پهن کنم . تا بتواند با خدای خود راز و نیاز کند . برای رفتن آماده می 

احساس بدی داشتم . وقتی سر سجاده ایستاد خیالم راحت شد که هنوز سر پا و سالم اسد . از اتاقش بیرون رفتم . 

  امیر را صدا زدم با دلی شکسته و غمگین گفتم

  مروز زیاد سرحال نیست . بهتره آماده بشیم و ببریمش بیمارستانامیر نمی دونم چرا مادرم ا-

  باشه تا من ماشین رو روشن می کنم تو با مادرت بیا-

به اتاق مادر رفتم . او در حال سجده بود اما هر چه منتظر شدم سر از سجده بر نداشت . نگران شدم نزدیک رفتم 

دستش گذاشتم . هنوز تکانی نداده بودم که به سمت پهلو افتاد . با صدایش کردم . اما تکان نخورد . دستم را روی 

لبخندی از سر رضایت چشم هاش بسته بود . وقتی دستانش را گرفتم بی جان بود . هر چه صدا زدم خبری نشد . 

چهار  فریاد کشیدم . سهراب و نیما و بعد امیر وارد شدند . از دیدن این منظره همه اشک می ریختند . طی بیست و

ساعت مادرم در کنار مزار پدر و حمید به خاک سپرده شد من چند هفته ای عزادار بودم . به خاطر فرزندانم این غم 

  جانسوز را تحمل کردم

  من که تمام لحظاتم را با یاد و سپاس خداوند سپری کردم .

 

زندی ست لباس دامادی بر تن سالها با خوشی و عشق سپری شد و امشب سهراب وجودم که گویی همان سهراب 

  کرده و دست عروس چون ماهش را گرفته تا به شب ازین شده چهره اش زیبا تر ببخشد

عروسی سهراب با شکوه هر چه تمام تر انجام پذیرفت و عروسی چون فرشته را به خانه آورد که همگی برای 

امیر امانت سهراب را به خوبی پرورش دهم و خوشبختی آنها دعا کردیم . و خوشحال از این که توانستم در کنار 

 نگهداری کنم و این که بقیه مال و اموال خاندان زندی را تمام و کمال به نوه اش بسپارم
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