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صدای آژیر آمبوالنس گوشهایش را می آزرد. با هر تکانی که می خورد، احساس درد و سوزش تا مغز استخوانش ·  

اثر می کرد و تا سر حد مرگ رنجش می داد. دیگر چیزی نفهمید. راحت شد. شاید مرده بود، چه بهتر! اما رنجهای 

 .زندگی و دردهای توانفرسای تقدیرش هنوز به پایان نرسیده بود

دوباره صدای هیاهو به گوشش رسید. هیاهویی که با صداهای ناشناخته همراه بود. احساس خفگی می کرد. نمی 

توانست خوب نفس بکشد. می خواست دستهایش را بلند کند و صورتش را از آن همه داغی و پوشش رها سازد، اما 

 احساس کرد قادر به هیچ حرکتی نیست.

گیتی! گیتی خانوم! حالت خوبه؟ اگه صدای منو می شنوی، »رار می کردند و می گفتند: صدایش می زدند. نامش را تک

و این کالم با صداهای گوناگون تکرار می شد. می شنید، اما قادر به هیچ گونه واکنشی نبود. « سرت رو تکون بده!

 «م!به هوش اومده! بهتره به بخش منتقلش کنی»نجواها و سخنها همچنان آزارش می دادند: 

 «ببینم، نفهمیدی موضوع چی بوده؟ خودسوزی کرده؟»

 «نمی دونم! دکتر چیزی بروز نداد، اما وسعت سوختگی و عمقش وحشتناکه!»

 «زنده می مونه؟ امیدی به زنده موندنش هست؟»

 «چی بگم واهلل! خدا نجاتش بده، طفلی هنوز جوونه!»

خته بستری کردند، دو چشم کنجکاو و هراسان ناظر و شاهد هنگامی که او را به بخش آوردند و در اتاقی سه ت

صورت و بدن باندپیچی شدۀ او بود. عمق فاجعه آن قدر زیاد بود که او را به حیرت و بهت کشانده بود، به طوری که 

قبل از هر گونه احساس دیگری، احساسی از ترس و وحشت وجودش را احاطه کرده بود. غیر از او کسی از بستگان 

مار مجروح و سوخته شده حضور نداشت. به آنها خبر داده و دکتر معالج منتظر آمدنشان بود و از تأخیرشان تعجب بی

شما گفتین به بستگانش خبر دادین، »کرده بود، به طوری که رو به زن جوانی که تنها همراه گیتی بود کرد و پرسید: 

 «چطور هنوز خودشون رو نرسوندن؟

 «آقای دکتر، زنده می مونه؟»و بعد با نگرانی پرسید: « دیگه باید پیداشون بشه! االن می آن!»ت: پونه با دستپاچگی گف

 «بله... یعنی امیدوارم! شما... شما چه نسبتی باهاش دارین؟»دکتر از لحن صدای او تعجب کرد و گفت: 

دا شد که با عجله خود را به آنها می قبل از آنکه پونه پاسخی بدهد، سر و کله چند خانم و آقا از انتهای راهرو پی

رساندند. دکتر که قصد خروج از اتاق بیمار را داشت، به مجرد دیدار آنها ایستاد و حدس زد که باید از بستگان بیمار 

باشند. جلوتر از همه خانمی حرکت می کرد که بسیار مضطرب و شتابان می نمود. هنگامی که به پونه رسیدند، همان 

پونه، چی شده؟ چه بالیی سر بچه ام اومده؟ چرا اونو آوردی »ه اش اشک آلود و متورم شده بود، گفت: خانم که چهر

 «توی این بیمارستان؟ اینجا که خیلی از خونه و زندگی ش دوره!

و « آقای دکتر، الهی قربونتون برم! دخترم جه بالیی سرش اومده؟ شمارو به خدا بگین!»و بعد رو به دکتر ادامه داد: 

بعد بدون اینکه منتظر پاسخی از سوی دکتر باشد، خود را درون اتاق انداخت و از مشاهدۀ چهره و بدن باندپیچی 

 شدۀ گیتی، دو دستی بر سرش کوفت و با صدای بلند شروع به گریه و زاری کرد.

صورت و گردن و نیمی از پدر و عموها و خاله ها هم دور دکتر را گرفتند و او را سؤال باران کردند. معلوم شد که 

بدن گیتی به شدت سوخته و هر چه زودتر برای مداوای بیشتر و بهتر، باید او را به بیمارستان مجهزتری انتقال دهند. 
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اما اقدامات اولیه برای درمان و پیشگیریهای الزم، انجام شده بود. آقای فرهاد بزرگمهر، پدر گیتی، نگاهی به اتاق 

رش دلش لرزید. محیط بیمارستان به اندازه کافی او را آزرده کرده بود. احساس کرد تاب انداخت و از دیدن دخت

 دیدن دخترش را ندارد. هر آن ممکن بود از شدت فشار درد و غم قلبش از حرکت بایستد.

 بالفاصله با تلفن همراهش با دکتر صنیعی، که از دوستان نزدیکش بود، تماس گرفت و ماجرا را به طور خالصه

دکتر، هر چی زودتر با بیمارستان تماس بگیر و ترتیب انتقال گیتی رو بده، محیط »برایش شرح داد و در انتها گفت: 

 «اینجارو نمی شه تحمل کرد!

منظرخانم، مادر گیتی، که به شدت دست و پایش را گم کرده و خود را باخته بود، با ناباوری چشم به دخترش دوخته 

لرزید. گیتی در حالتی بین خواب و بیداری به سر می برد. تنها با شنیدن صدای مادرش به بود و تمام وجودش می 

 خود آمد و از گلویش صدای ناله مانندی به گوش رسید.

منتظر دست او را که آزاد و سالم بود، در دست گرفت و نوازش کرد. گیتی انگشتهای مادرش را چنگ زد و آنها را 

بین مرگ و زندگی اش دستهای منظر بود. هنوز نمی دانست و به یاد نداشت چه فاجعه ای به سختی فشرد. تنها رابط 

برایش رخ داده است. در جهنمی دست و پا می زد که هیچ راه رهایی برایش وجود نداشت. انتقال هر بیمار سوخته 

ی غیرممکن است، اما برای ای از بیمارستانی که از ابتدا به آن وارد شده و تحت درمان قرار گرفته، مشکل و گاه

  آقای بزرگمهر کار سختی نبود.

هنوز ساعتی نگذشته بود که دکتر صنیعی از راه رسید و در عرض کمتر از یک ساعت توانست موافقت رئیس 

بیمارستان را برای انتقال گیتی، به دست آورد و او را از آنجا خارج کند. در تمام مدت، سیل انتقاد و مالمت بر سر و 

وی پونه نازل شده بود و او تمام تقصیرها را به گردن اورژانس می انداخت که آنها گیتی را به این بیمارستان دولتی ر

 دور آوردند و او در این مورد گناهی ندارد.

یک تیم پزشکی در یک بیمارستان بزرگ و مجهزی که دکتر صنیعی سهامدار آن بود، در انتظار بودند تا مداوای 

ه عهده بگیرند. منظرخانم، زنی که در تمامی عمرش مورد حسد و حسرت دوست و دشمن قرار داشت و گیتی را ب

همگان بر زندگی و بخت بلندش غبطه می خوردند، با چشمان فراخ و ناباور همچنان به پیکر باندپیچی شده دخترش 

او را به یاد گریه های اولین روز چشم دوخته و قدرت هرگونه فکر و حرکتی را از دست داده بود. ناله های گیتی 

 تولدش می انداخت و قلب و روح او را به آتش می کشید.

گیتی چهارمین و آخرین فرزندی بود که خداوند به او و فرهاد، شوهرش، عطا کرده بود. فرهاد بزرگمهر مردی پر 

کمبود و یا ناراحتی را در زندگی قدرت و با صالبت بود که از روز اول ازدواجش اجازه نداده بود منظر کوچک ترین 

با او احساس کند. فرهاد عاشق منظر بود و سالها قبل از ازدواج با او، منظر را دوست داشت و برای به دست آوردنش 

 از هیچ کاری فرو گذار نکرد.

مت فرمانداری فرهاد بزرگمهر فرزند ارشد خانواده بود. پدرش از زمینداران و مالکان بزرگ مازندران بود و سالها س

 استان را به عهده داشت. تنها اشکالی که برای ازدواج او با منظر وجود داشت، اختالف سنی آنها بود.

پدر منظر، که پزشک سرشناس و پر سابقه ای در ساری بود، در کنار زمینهای بی انتهای محمود بزرگمهر، پدر 

ه بود که در میان جنگلهای سر سبز مازندران بسان نو فرهاد، قطعه زمینی داشت که ویالی زیبایی در آن بنا کرد

عروسی جلوه گری می کرد. بیشتر تعطیالت را دکتر اکبر فروتن، پدر منظر، همراه خانواده اش در ویالی خود به سر 

 می بردند.
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ا می کرد و اولین باری که فرهاد منظر را دید، روزهای اول بهار بود، در عید آن سال، هوا از تمیزی و طراوت غوغ

گرمای آن مطلوب و عالی بود. آن روز منظر همراه پدرش صبح زود برای اسب سواری از خانه خارج شده بود. 

هنگام بازگشت سینه به سینه مرد جوانی قرار گرفتند که او هم سوار بر اسب سیاه و زیبایی بود. به مجرد دیدار آنها، 

 «سالم، آقای دکتر! عیدتون مبارک!»ده شد و گفت: مرد جوان که شخصی جز فرهاد نبود چهره اش گشو

و بعد چشمش به منظر افتاد و از سخن باز ایستاد. منظر شانزده ساله بود و چهرۀ کودکانه و لبخند شیرینش از آن 

لحظه تا آخرین لحظۀ عمر از ذهن و خاطر فرهاد بیرون نرفت. خرمن گیسوان مشکی و پر تابش را پشت سرش با 

ی خوشرنگی مهار کرده بود. بدنش خوش فرم و ریز نقش بود و دستهای کوچک و خوش ترکیبش را به روبان مخمل

 پشت و گردن اسب می کشید و او را نوازش می کرد.

 «چه اسب خوشبختی!»فرهاد پس از سکوتی کوتاه لبخندی زد و رو به منظر گفت: 

 «ی کنم! حال پدرتون چطوره؟دخترم منظر رو معرفی م»اکبر فروتن بدون توجه به او گفت: 

فرهاد همان طور که پاسخ دکتر را می داد، اسب را چند قدمی جلو برد و به بهانه آشنایی سالم کرد و خودش را 

 معرفی نمود. چشم از چشمهای درشت و خوش حالت دختر جوان برنمی داشت.

د. هنگامی که آنها می رفتند، فرهاد ایستاد و دکتر فروتن بالفاصله از او خداحافظی کرد و همراه دخترش به راه افتا

دختر جوان را سوار بر اسب مشاهده کرد. او چابک و سریع اسب می راند و موهای بلند و مهار شده اش را به این سو 

و آن سو حرکت می کرد. در آن زمان، فرهاد سی ساله بود و سالها بود که مادر و پدرش پا را در یک کفش کرده و 

 خواستند که هر چه زودتر دختری را انتخاب کند و خانواده ای تشکیل دهد. از او می

فرهاد، بازرگانی خوانده بود و چند سالی بود که شرکتی تأسیس کرده و در کار واردات، فعالیت می کرد. قبل از آن 

فکر کار و تحصیل باشد،  به بهانه ادامه تحصیل چند سالی به آمریکا رفت و دوباره به ایران برگشت. بیش از آنچه که

دوست داشت اوقاتش را در سالنهای ورزشی و محیطهای تفریحی بگذراند. پدرش نگران آیندۀ او بود و می ترسید 

 که با اشخاص ناباب معاشرت کند و سرانجام دست به ازدواج ناموفقی بزند.

تا چه اندازه دکتر فروتن رو می شناسین؟  مامان، شما»آن روز، فرهاد به محض اینکه به خانه رسید از مادرش پرسید: 

 «من تا حاال این دخترشون رو ندیده بودم!

یادته دو سال پیش چقدر بهت اصرار کردم که بیای »توران بزرگمهر، مادر فرهاد، نگاه دقیقی به پسرش کرد و گفت: 

 «و دختری رو که دیدم و پسندیدم، مالقات کنی؟ یادته؟

 «اما مامان این دختره خیلی بچه س! چطوری دو سال پیش شوهر کرده؟»خت و گفت: دل در سینۀ فرهاد فرو ری

چقدر بی صبری! برای خودت می بُری و می دوزی! بابا جون اینو نمی گم که، معلومه »توران سری تکان داد و گفت: 

شگل تره، و هم این دختره هنوز بچه س و دهنش بوی شیر می ده، خواهرش رو می گفتم. خواهرش هم از این خو

 «سن و سالش به تو می خوره! ناز کردی، نیومدی، حاال هم چشمت کور دختره عروسی کرد و به خونۀ بخت رفت!

 «نه بابا، من اینو می گم، نه خواهرش رو!»فرهاد نفس راحتی کشید و گفت: 

و رو داره، دیگه حاال که یعنی چی؟ می دونی این دختره چند سالشه؟ نصف سن ت»توران با کنجکاوی و حیرت گفت: 

 «عصر حجر نیست بری دنبال دختر بچه ها!

فرهاد سکوت کرد. غمی گنگ و ناشناخته گوشه ای از قلبش را گرفته بود. حال که مادر خودش این گونه در مورد 

یگر اختالف سنش داد سخن می داد، به طور حتم پدر و مادر منظر سختگیری بیشتری به خرج می دادند. سعی کرد د
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حرفی از دکتر و دخترش به میان نیاورد. اما به محض اینکه صبحانه اش را خورد، از ویالیشان بیرون آمد و به بهانه 

 پیاده روی اطراف خانه دکتر را زیر نظر گرفت.

صبح روز بعد خیلی زود از خواب بلند شد و لباس سوارکاری اش را پوشید. تصمیم داشت آن قدر منتظر شود تا 

و دخترش از ویال خارج شوند و همراه آنها به اسب سواری برود. مسیری که آنها اسب می راندند، مشخص و دکتر 

محدود بود. به خاطر انبوهی جنگل و مسیر ناصاف آن، همگان مجبور بودند در محدوده ای که آن را صاف کرده و 

د که روزهای قبل آنها را ندیده بود. البته برای این منظور آماده کرده بودند، اسب برانند. برای فرهاد عجیب بو

افرادی هم پیدا می شدند که تمام جنگل را مثل کف دست می شناختند و هر جا که دلشان می خواست، با اسب می 

رفتند و برمی گشتند. خود فرهاد اکثر اوقات ترجیح می داد به جنگل برود و تا اعماق آن در دل جنگلهای سر سبز و 

 .انبوه غرق شود

انتظارش به درازا نکشید و او ناگهان متوجه شد که دکتر همراه منظر و مرد جوان دیگری به سوی اسطبلشان می 

روند. اخمهایش در هم رفت. از مشاهدۀ شخص دیگری همراه آنها دلخور شده بود. اما بعد از دقایقی که خود را به 

یرا فهمید که او داماد آقای دکتر است و همسرش خواهر آنها رساند و با او آشنا شد، دلخوری اش برطرف گردید. ز

 بزرگ تر منظر است که مادرش از زیبایی و خوبی او تعریف کرده و فرهاد را به باد سرزنش گرفته بود.

برخالف تردیدی که در دل فرهاد وجود داشت، دکتر از همراهی او خوشحال شد و چهار نفری مسیر مورد نظر را در 

نگام برگشت، به پیشنهاد منظر راهشان را کج و دقایقی در ساحل کنار دریا نیز اسب سواری کردند. پیش گرفتند. ه

در تمام طول راه ضمن گفت و گوهای متفرقه، فرهاد از زیر چشم منظر را نگاه می کرد. هرچه بیشتر می گذشت، 

ه زیادی به فرهاد نشان نمی داد. مرد جوان شیفته تر و اسیرتر می شد. دخترک در حال و هوای دیگری بود و توج

داماد دکتر، شغل و حرفۀ پدر زنش را داشت و پزشک بود. کمی مغرور به نظر می رسد و چندان توجهی به فرهاد 

 نداشت و کمتر با او طرف صحبت می شد.

راوان همگی بعد از آن روز، چند بار دیگر فرهاد با دکتر فروتن و دخترش همراه شد و باالخره یک شب با اصرار ف

آنها را به شام دعوت کرد. اگر تا آن شب فرهاد کوچک ترین تردیدی در مورد منظر داشت، آن هم تبدیل به یقین 

شد. لباس سفید و پروانه آسایی که منظر به تن کرده بود، با خرمن گیسوان مشکی اش او را آن قدر متمایز و 

سوی خود می کشید. منظر الغر و ریز نقش بود و حتی در ظاهر چشمگیر کرده بود که بی اختیار تمام نگاهها را به 

هم با فرهاد که بلند قد و درشت هیکل می نمود، تناسبی نداشت. اما عشقی که به سراغ فرهاد آمده بود، همانند 

 تمامی عشقهای دیگر کور بود و او با سراسیمگی هرچه بیشتری در ژرفای این عشق فرو می رفت و غرق می شد.

وجود این، غرورش اجازه نمی داد که پاسخ رد بشنود. از قیافه و طرز برخورد دکتر و همسرش می فهمید که آنها با 

تمایل چندانی به این وصلت ندارند و یا حتی از ذهنشان نمی گذرد که فرهاد از منظر خواستگاری کند. بنابراین 

شده توجه اش را جلب نماید. آدرس منزل و محل تصمیم گرفت دل دختر جوان را به دست آورد و به هر حیله که 

کار دکتر را در شهر می دانست و بعد از تعطیالت عید، با وجودی که خودش در تهران کار می کرد و خانه و زندگی 

 اش در تهران بود، به طور مرتب به ساری می رفت و به طرق مختلف سر راه دختر جوان قرار می گرفت.

ت توجه منظر را جلب کند و با او طرح دوستی بریزد. اما منظر در چهارچوب و قید و بند بعد از چند ماه، توانس

خانوادگی و تحت رسم و سنت خانواده اش زندگی می کرد و به او گفت که به هیچ وجه نمی تواند با او دوست و یا 
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خواستگاری راهی خانه دکتر  همراه او در بیرون از خانه دیده شود. و فرهاد بالفاصله همراه پدر و مادرش برای

 فروتن شد. حدسش درست از آب درآمد، دکتر مخالف بود و منظر موافق و مشتاق!

دکتر فروتن زیر هیچ قول و پیمانی نرفت و فقط موافقت کرد که دخترش دیپلم خود را بگیرد، اگر در آن هنگام هم 

 نه دیدار و معاشرتی را ممنوع کرد!خواهان ازدواج با فرهاد بزرگمهر بود، حرفی ندارد. اما هر گو

فرهاد هر چند راضی و خرسند از خانه فروتن بیرون نیامد، اما حاضر بود نه تنها دو سال، بلکه سالهای زیادی صبر 

 کند و در انتظار به دست آوردن منظر، با اشتیاق لحظه شماری کند.

قات کنند، و در تعطیالتی که در ویالیشان گردهم با وجود منع دیدار، آنها گهگاهی موفق می شدند یکدیگر را مال

جمع می شدند، می توانستند دیدارهایی داشته باشند. دو دختر بزرگ تر دکتر فروتن به دانشگاه رفته بودند، و او 

دوست داشت منظر هم راهی به دانشگاه باز کند و لیسانس بگیرد. اما عشق فرهاد، منظر را از هر درس و دانشگاهی 

 رده بود و او بی صبرانه در انتظار پایان دو سال و گرفتن دیپلمش بود تا هرچه زودتر با او ازدواج کند.بری ک

دو سال به هر ترتیبی که بود، گذشت. در طول آن مدت، فرهاد خانه قشنگی در تهران خریداری و آن را به بهترین 

فرهاد و خانواده اش از خود نشان می دادند تا  صورت ممکن مبله کرد. دکتر فروتن با وجود اخالص و اشتیاقی که

آخرین لحظه با این ازدواج موافق نبود و آن را سدی برای پیشرفت و شکوفایی دخترش می دانست. اما خانم دکتر 

فروتن، مادر منظر، از این ازدواج خشنود بود، چون هم اشتیاق بیش از حد دامادش او را به وجد می آورد، و هم 

او که بی دریغ خرج می کرد و بهترین را برای منظر در نظر می گرفت. دو داماد دیگرش هر دو وضعیت مالی 

 پزشک بودند و در ساری زندگی می کردند.

عروسی منظر، مجلل ترین و پر خرج ترین عروسی فامیل بود. از لباس او گرفته تا جواهراتش و غیره و غیره گران 

کتر فروتن برای عروسی دخترش سنگین و غیر قابل اجرا نبود، اما فرهاد همه قیمت و زیبا بودند. هر چند شرایط د

 آنها را بر دیده منت گذاشت و پذیرفت و حتی بیش از آنچه که مقرر شده بود، انجام داد.

بدون شک، منظر یکی از خوشبخت ترین عروسهایی بود که قدم به خانه بخت می گذاشت. برای ماه عسل به اروپا 

بعد از دوماه به خانه شان برگشتند. روزهای شیرین زندگی آنها سالها و سالها ادامه یافت و منظر جز عشق و رفتند و 

محبت و مهر و دوستی از شوهرش چیز دیگری مشاهده نکرد. آنها دارای چهار فرزند شدند که گیتی آخرین فرزند 

 بی به او داشت.و تنها دخترشان بود. فرهاد به دخترش عشق می ورزید و عالقه عجی

گیتی چشمهای روشن و گیسوان تابدار مادرش را به ارث برده بود و زیبایی چشمگیری داشت. گیتی هم مانند 

مادرش سوارکار ماهری بود و دو اسب بسیار چابک و زیبا که هدیۀ پدرش به او بود، اسبهای مخصوص و منحصر به 

ردند. بعد از مرگ پدر فرهاد، برادرها و خواهرها تصمیم فردی بودند که به نوبت دختر جوان را همراهی می ک

گرفتند دست به تقسیم زمینهای پدرشان نزنند و همگی با هم مثل زمانهای دور در آن ویالی بزرگ و قدیمی جمع 

 شوند و از گسترۀ بی پایان جنگلهای آن بهره جویند.

خواهر دیگر بر جمع خانوادگی شان افزوده شد. صمیمیت و فرهاد اولین فرزند خانواده بود و بعد از او دو برادر و دو 

انسجام حیرت آوری بین خواهر و برادرها وجود داشت که باعث می شد موجب تعجب و چه بسا حسرت دیگران 

 قرار گیرند.

و به هنگامی که فرهاد با منظر ازدواج می کرد، دو خواهرش که بالفاصله بعد از او به دنیا آمده بودند شوهر کرده 

خانه بخت رفته بودند، اما دو برادر کوچک ترش هنوز مشغول تحصیل بودند. بزرگمهرها خانوادۀ بزرگی بودند که 
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در هر سوی مازندران فامیل و قوم و خویشهایشان پراکنده بود. بنابراین در شب عروسی که در خانه پدر فرهاد 

 ا فامیل و دوستان بزرگمهر را شامل می شد.برگزار شد تعداد مدعوین بسیار زیاد بودند که بیشتر آنه

ورود منظر به خانواده بزرگمهر با مهر و احترام خاصی همراه بود. خانم و آقای بزرگمهر از داشتن عروسی که از هر 

جهت الیق و برازندۀ پسرشان بود خدا را شاکر بودند و آنچه در توان داشتند برای خوشامد او به کار بردند. 

هاد، که ماه منیر و ماهرو نام داشتند، با محبت و خلوص نیت با منظر رفتار می کردند و او را مانند خواهرهای فر

 خواهری کوچک دوست می داشتند و مراقبش بودند.

یک سال بعد از ازدواجشان، اولین پسرشان به دنیا آمد. هرچه می گذشت، بر رونق و سبزی زندگی شان افزوده می 

اش چیزی کم نداشت و مانند پروانه دور همسرش می گشت و به قول معروف اجازه نمی داد شد. فرهاد در زندگی 

 آب در دل منظر تکان بخورد. سه پسرش با فاصله های دو یا سه سال پشت هم به دنیا آمدند.

به  بعد از فرزند سوم، منظر تا چندین سال بچه دار نشد. دیگر حوصله زایمان و داشتن کودک جدیدی را نداشت.

 خصوص که فرزندانش همگی پسر بودند و همیشه شیطنت و شلوغی زیادی در خانه حکمفرما بود.

بعد از شش هفت سال، فرهاد به منظر پیشنهاد کرد برای دوران میانسالی و بازنشستگی شان بهتر است فرزند 

یقین داشت که پسرها به زودی به دیگری در خانه داشته باشند که آنها را از تنهایی و بی همدمی نجات دهد. فرهاد 

 بهانه های مختلف خانه را ترک می کنند و آنها را تنها می گذارند.

منظر که زن جوانی بود و بدش نمی آمد که صاحب دختری شود، به شوهرش حرفی نزد، اما چند ماه بعد به او خبر 

زندگی شان شیرین تر و گرم تر شد. فرهاد داد که برای چهارمین بار مادر شده است. بعد از به دنیا آمدن گیتی، 

اوقات بیشتری را در خانه سپری می کرد و در کوچک ترین فرصتی که به دست می آورد با خانواده اش به سفر و 

 گشت و گذار می رفت.

 آرام آرام همان طور که خودش پیش بینی کرده بود، پسرها بزرگ شدند و به دبیرستان و سپس دانشگاه راه یافتند

و نیز کمتر در خانه پیدایشان می شد و هنگامی که گیتی به سن نوجوانی و بلوغ می رسید، دو برادر بزرگ ترش هر 

دو ازدواج کرده و سومی به خارج رفته بود و تنها مونس منظر و فرهاد، گیتی بود. دختری که هیچ چیز در زندگی کم 

یت و نگهداری اش می کرد و پدری داشت که از جان نداشت. دارای مادری بود که تمام وقت خود را صرف ترب

 آدمیزاد تا شیر مرغ را برایش فراهم کرده و در اختیارش قرار می داد.

گیتی عالوه بر زیبایی ظاهرش، دختری باهوش و با استعداد بود و همیشه در مدرسه جزو شاگردان ممتاز و درجه 

بزرگ مادری اش پزشک شود. با وجود تعدا زیاد بچه ها و  اول محسوب می شد. از کوچکی عالقه داشت مانند پدر

نوه ها در خانوادۀ دکتر فروتن و بزرگمهر، گیتی گل سر سبد همه آنها محسوب می شد و مورد عالقه و مهر بیشتری 

 قرار داشت.

فامیل  دخترک هرچه بزرگ تر می شد، از برتری و تمایز خودش مطمئن تر و مغرور تر می گشت. در بین دخترهای

که تقریباً همسن و سال بودند، به طرز بارزی مشخص و چشمگیر می نمود و این نکته از دید تیز بین او مخفی نمی 

ماند. در بین دخترخاله ها و دخترعمه هایش بیش از همه با پونه صمیمی و نزدیک بود و حتی در مسافرتهای 

ماهرو، و دختر او، پونه، همراه باشد. در میان پسرهای تابستانی و یا سفرهای کوتاه تر دوست داشت با عمه اش، 

فامیل که همه آنها از گیتی بزرگ تر بودند، مهرداد، پسر ماه منیر، و نیز شروین، پسر خالۀ بزرگش، توجه خاصی به 

 او داشتند.
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، منظر آرزو اما منظر و فرهاد هر دویشان به این گونه ازدواجهای فامیلی روی خوشی نشان نمی دادند. از طرفی

داشت دخترش به دانشگاه راه یابد و بعد ازدواج کند. هر چند خودش از زندگی اش رضایت کامل داشت، با وجود 

 این گاهی افسوس می خورد که چرا ادامه تحصیل نداده و مانند خواهرهایش مدرک دانشگاهی ندارد.

اده می شد، ماه منیر برای خواستگاری پیش قدم هنگامی که گیتی دیپلم خود را گرفت و برای امتحانهای کنکور آم

شد. در تمام مهمانیها و گردهماییهای فامیلی، رقابتی که بین شروین و مهرداد وجود داشت، کامالً به چشم می خورد. 

 در این گونه مواقع، گیتی نمی دانست چه کند و چه رفتاری در پیش بگیرد تا باعث آزردگی هیچ کدام از آنها نشود.

رداد جسور و پر رو بود، و بر خالف او شروین سر به زیر و خجالتی. اما این باعث نمی شد که شروین عشق و مه

عالقه خود را پنهان کند و آن را بر زبان نیاورد. هنگامی که دختر جوان تنها می شد و با خود فکر می کرد، نمی 

 توانست هیچ کدام

 

و تحصیل کرده و مهندس بودند و از شرایط اجتماعی خوبی برخوردار از آنها را بر دیگری ترجیح دهد.هر د·  

بودند.با این تفاوت که پدر مهرداد ثروت بیشتری داشت و از نظر مالی در سطح باالتری قرار داشتند که آن هم برای 

برادرهای گیتی هیچ اهمیتی نداشت.اما چون همیشه از دهان پدر و مادرش شنیده بود که پسرهای فامیل همگی مثل 

او هستند،آن چنان عمیقا و از ته دل راجع آنها فکر نمی کرد و همان قدر که خود را مورد توجه می دید،غرور 

 دخترانه اش ارضا می شد و لبخند شیرینی بر لبهایش نقش می بست.

وجود این،چون  غیر از مهرداد و شروین،گیتی خواستاران دیگری داشت که هر کدام دارای امتیازات زیادی بودند.با

تصمیم قطعی برای ازدواج نداشت،به طور جدی راجع به هیچ یک از آنها فکر نمی کرد.و هنگامی که به دانشگاه راه 

یافت آن قدر از محیط جدیدش به شور و شعف آمده بود که به کلی فکر ازدواج و تشکیل خانواده را از سرش بیرون 

 کرد.

د و از اینکه در رشته ی مورد عالقه اش قبول شده بود شاد و سرحال به نظر می گیتی در دانشگاه روانشناسی می خوان

رسید،گویی به اوج آرزوها وآمالش رسیده است.از همان روزهای اول ورودش به دانشگاه،مورد توجه همه قرار 

از  گرفت.طرز لباس پوشیدن و رفتارش نشان می داد که در خانواده متشخص و مرفه ای بزرگ شده است.غیر

آن،گیتی متانت و وقار خاصی داشت که کامال چشمگیر و در خور ستایش بود.پس از گذشت چند ماه،آن قدر در 

دروس دانشگاهی اش غرق شد و از مطالعه آنها لذت می برد که به طور کلی تمام هوش و حواسش صرف درس و 

 ه دهد و تا گرفتن دکترا پیش برود.مطالعه شد و حتی تصمیم گرفت که بعد از گرفتن لیسانس به تحصیلش ادام

فرهاد با غرور به فعالیت های دخترش نگاه می کرد و از پیشرفت او مغرور و مفتخر بود.با وجود داشتن سه فرزند 

 دیگر، عشق و عالقه خاصی به گیتی داشت و او را تا حد پرستش دوست داشت و ستایشش می کرد.

-پایان رساند و به سال دوم راه یافت.در آن سال،برادر کوچکش کامران گیتی سال اول دانشگاه را با موفقیت به

 هم به ایران آمد و ازدواج کرد و همراه همسرش دوباره راهی خارج شد.-سومین پسر خانواده

در مراسم ازدواج کامران،یکی از دوستانش که روزبه نام داشت،به مجرد دیدن گیتی،در یک نگاه عاشق او شد و چند 

تقاضای ازدواج کرد.این موضوع از نظر فرهاد و منظر قابل قبول نبود.به خصوص که روزبه تا ماه دیگر می  روز بعد

بایست به امریکا بر می گشت و به درسش ادامه می داد.اما در طول آن یک ماه آن قدر به دیدار خانواده بزرگمهر 

لوه گر شد و فرهاد به پسرش کامران اخطار آمد و تلفنی اظهار محبت و عشق کرد که کم کم به صورت مزاحمی ج
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داد اگر بیش از این روزبه اصرار بورزد و تقاضایش را تکرار کند،برخورد تندی با او خواهد کرد.از سوی دیگر،گیتی 

هم تحت تأثیر محبت ها و توجهات او قرار گفته بود و با وجودی که تصمیم داشت تحصلش را ادامه دهد و مدرک 

 دش نمی آمد که تا پایان دانشگاهش پیوندی محکم و عاشقانه با روزبه ببندد و بعد با او ازدواج کند.خود را بگیرد،ب

روزبه جوان خوش تیپ و جذابی بود و از هر لحاظ برازنده و در خور گیتی به نظر می آمد.اما منظر و فرهاد به شدت 

و دوری اش از گیتی،باعث به وجود آمدن هزاران هزار با این امر مخالف بودند و عقیده داشتند رفتن روزبه از ایران،

 مسئله و مشکل خواهد شد.

تابستان به پایان رسید،گیتی به دانشگاه رفت و روزبه با دست خالی به امریکا بازگشت.اما پدر و مادرش سعی کردند 

اس های تلفنی و دیدار های روابط دوستانه خود را با خانواده بزرگمهر همچنان پا بر جا و برقرار نگه دارند و تم

 گهگاه را ادامه دادند.خود روزبه هم به طور غیر مستقیم و گاهی با کارت و نامه با گیتی تماس می گرفت.

پس از گذشت چند ماه،فاصله تماس ها و تلفن ها زیاد شد و به تدریج رنگ و حال عشق و عاشقی روزبه و گیتی کم 

مدت دیدار آنها زیاد نبود و گیتی با مرد جوان هیچ گونه دیدار و تماس  رنگ و کم رنگ تر شد. از آنجا که طول

نزدیکی نداشت،دوری و بی خبری از روزبه چندان او را نیازرد و چون دختر مغرور و یک دنده ای بود،سعی کرد او 

 را به دست فراموشی بسپارد و تمام هم وغم خود را صرف گذراندن واحد های درسی اش بکند.

پایان سال دوم،گیتی همراه پدر و مادرش به مسافرتی طوالنی رفت و اواخر شهریور به ایران بازگشت.چند  بعد از

روز پس از بازگشت،خبر دار شد روزبه به ایران آمده و چندین بار سراغ او را از فامیل و دوستان گرفته و بعد هم 

از چندین ماه بی خبری دوباره سر و کله اش پیدا  مجبور به بازگشت شده است.گیتی سر از کار او در نمی آورد.بعد

 شده و سراغ او را گرفته بود.در هر حال،برایش مهم نبود.

بعد از دو ماه مسافرت خوب و لذت بخش آن چنان سر حال و پرانرژی بود که با روحیه ای شاد و مثبت سال سوم 

یش اتفاق ناخوشایندی افتاد و ضربه ی سختی بر دانشگاه را شروع کرد.هنوز دو ماهی از ورودش نگذشته بودکه برا

روح جوان و حساس او فرود آمد.یک روز صبح که مثل سایر روزها راهی دانشگاه بود،بر اثر یک غفلت کوچک با 

جوانی تصادف کرد و او نقش بر زمین شد.در وهله اول،دست و پایش را گم کرد و نمی دانست چه کند.ناگهان به 

پیاده شد و با بدن مجروح و خونین جوان پیچاره مواجه گشت،سیل فحش و ناسزا و مالمت و  خود آمد و از ماشین

 سرزنش بود که بر سرش فرود آمد.

معذرت می خوام!متوجه نشدم!حاال "به گریه افتاد و با زاری رو به افرادی که اطرافش جمع شده بودند کرد و گفت:

 "چی کار کنم؟

 "معذرت چیه،خانوم؟زدی جوون مردمو کشتی معذرت می خوای!"،گفت:جوان دیگر که شاهد ماجرا بود 

دخترم،بهتره این جوون رو سوار ماشین کنی و به اولین بیمارستان "باالخره آقای مسنی پا در میانی کرد و گفت:

 "برسونی.هنوز زنده س و داره نفس می کشه!

 "چشم،می شه......می شه کمکم کنین؟"گیتی با دستپاچگی گفت:

چند نفر بدن مجروح جوان را در صندلی عقب گذاشتند و همان آقایی که پیشنهاد داده بود ،سوار ماشین شد و او را 

به بیمارستان رساندند.بالفاصله کمک های اولیه را در مورد جوان انجام دادند و در این فاصله گیتی با پدرش تماس 

 را به او رساندند. گرفت و ساعتی بعد فرهاد و منظر هراسان و نگران خود
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گیتی با دیدن آنها قوت دلی گرفت و خود را در آغوش پدر انداخت و تا می توانست گریه کرد.خوشبختانه،برخورد 

اتومبیل شدید نبود و جوان را پس از عمل خراحی که روی یکی از پاهایش انجام شده بود و نیز شکستگی یکی از 

ال دادند و به اطالع گیتی و پدر و مادرش رساندند که خطر به کلی رفع دنده هایش،به بخش مراقبت های ویژه انتق

 شده است.

آنها تا شب هنگام در بیمارستان بودند و با پدر و مادر جوان مجروح آشنا شدند و فرهاد به آنها قول داد که تا 

کند.آن شب گیتی حال  بهبودی فرزندشان تمام مخارج بیمارستان را می پردازد و هر گونه خسارتی را جبران می

 خوشی نداشت و تمام مدت صحنه ی برخورد ماشین با جوان ناشناس ذهن او را مغشوش و آزرده می کرد.

فردای آن روز،همراه پدرش با دسته گل بزرگی به بیمارستان رفت .حال جوان،که سعید مهرابی نام داشت،خوب و 

ز به بخش عمومی انتقال داده شود .گیتی روز قبل با پدر و مادر رو به بهبود بود و قرار بود که بعد از ظهر همان رو

 سعید آشنا شد و به مجرد دیدن آنها لبخند زد و دسته گل را به مادر او تقدیم کرد.

برخورد آقا و خانم مهرابی،با وجود شنیدن خبر تصادف و اطالع از مجروح شدن پسرشان،با خانواده بزرگمهر معقول 

رابی و همسرش چند سالی بود که از مشهد به تهران نقل مکان کرده بودند.سعید تنها پسر و و خوب بود.تراب مه

 آخرین فرزند آنها بود.دو دختر بزرگ ترشان ازدواج کرده و در مشهد زندگی می کردند.

 سعید سال آخر هنرستان موسیقی بود و تار می نواخت.با وجودی که هنوز دوران هنرجویی را سپری می کرد،از

دیگر هم قطارانش متمایز و برتر بود.استادش حساسیت و عالقه خاصی به او نشان می داد و آینده ی روشنی را 

برایش پیش بینی می کرد.استاد او مشهور به مهران سایه بود و یکی از زبر دست ترین و مشهور ترین نوازنده های 

ت داشت و آهنگسازی او هم کم از نواختنش تار محسوب می شد.در تمام کنسرت های خوانندگان درجه یک،شرک

 نبود.

سعید،به خاطر مشکالت مالی و خانوادگی دیرتر از معمول به هنرستان رفته بود و از دیگر هنر جویان موسیقی چند 

سالی بزرگ تر بود.هر چند دکتر معالجش او را به نحو احسن عمل کرده بود و از نتیجه کار رضایت کامل داشت و 

مطمئن ساخته بود که بعد از یکی دو ماه به راحتی می تواند حرکت کند و فعالیت های روزمره را از سر  نیز او را

گیرد،اما او به شدت نگران وضع سالمتی اش بود و هراس داشت که دیگر نتواند به راحتی ساز بزند و کار کتد.دردی 

 شدت می آزرد و رنج می داد. موذی و سوزشی پنهان در یکی از مهره های انتهایی کمرش او را به

برخورد او با ماشین گیتی،بد شانسی بزرگ بود که در حساس ترین مرحله زندگی گریبانگیرش شده بود.اوضاع مالی 

خوبی نداشت و اجاره خانه شان دو ماهی بود که عقب افتاده بود.از زمان برخورد با اتومبیل تا زمانی که او را عمل 

ی به خاطر نداشت.فقط هنگامی که چشمهایش را باز کرد و به اطرافش نگاه کرد،به جای کردند و به هوش آمد،چیز

باغ بزرگ و مشجر انگورهای آغ بابا که در تمامی مدت بی هوشی در آن سیر می کرد،خود را در اتاق تاریک و 

 کوچکی دید که برایش بیگانه و نا آشنا بود.

ه بود و گوشه و کنار آنجا را مانند کف دستش می شناخت.درخت سعید بیشتر عمر خود را در آن باغ سپری کرد

های تاک آن آغ بابا هر سال آن قدر پر بار و سنگین می شدند که یاری نگهداری آنها را نداشتند.هر سال تابستان 

برنامه انگور چینی و چیدن آنها در جعبه های مخصوص تمام وقت تراب،پدر سعید،و بچه هایش را می 

آسیه خانم،هم از این امر مستثنا نبود.حاج آقا گرمایی،که افراد فامیل او را آغ بابا صدا می کردند،چندین گرفت.زنش،
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کارگر اضافی هم استخدام می کرد تا هر چه زودتر و بیشتر چیدن انگورها انجام شود و آنها را برای فروش روانه ی 

 بازارهای میوه می کرد.

مام مدت سال به عهده تراب بود.چاه بزرگ و عمیقی که در وسط باغ قرار داشت، آبیاری و رسیدگی به تاک ها در ت

از عهده آبیاری تمام درخت های باغ بر می آمد و باغ را سر سبزی و سر زندگی خاصی می بخشید.آغ بابا برای حمل 

کی از االغ هایش که از و نقل انگورهایش از دو گاری و چندین االغی که در باغ به سر می بردند، استفاده می کرد.ی

بقیه سن بیشتری داشت و به سنین کهولت رسیده بود،به خر بزرگ اغ بابا معروف بود.غیر از سنش،هیکلش هم از 

بقیه درشت تر و بزرگ تر بود.او به تنهایی می توانست یک گاری حامل جعبه های متعدد انگور را حمل کند وتا بازار 

هره اش هویدا بود و تراب عالقه ی خاصی به او داشت.یکی از تفرحات سعید در شهر برساند.نجابت و بردباری از چ

دوران کودکی اش سوار شدن بر خر بزرگه و باغ را دور زدن بود.تراب می دانست که خر بزرگه حیوان مطمئن و 

 مهربانی است و لگد پرانی نمی کند.

ب اوقات در باغ دور هم جمع می شدند و به گپ و گفت حاج آقا گرمایی دارای فرزندان و نوه های زیادی بود که اغل

و گو می نشستند.او سه بار ازدواج کرده بود و دو زن قبلی اش فوت کرده بودند.بچه ها روابط خوبی با هم 

نداشتند،اما به خاطر پدرشان و در باطن به خاطر ثروت بی کران آغ بابا،حفظ ظاهر می کردند و معاشرت هایشان با 

ادامه داشت.سعید سنین کودکی و بلوغ و جوانی اش را نزد آغ بابا و در باغ او سپری کرده بود و بعد از  یکدیگر را

فوت او بود که مجبور به ترک باغ و خانه و زندگی چندین ساله شان شده بود.سهمی هم به تراب رسیده بود که تا 

 حدی می توانست کفاف زندگی او را بدهد.

گونه نوای ساز و موسیقی بود.هرگاه که صدای سازی از رادیوی آغ بابا می شنید،هر کاری  سعید از کودکی عاشق هر

که داشت کنار می گذاشت و می نشست و به نوای ساز و آواز گوش فرا می داد.هنگامی که تنها بود و یا به توالت می 

ای از باغ قرار داشت و برای  رفت و می نشست،دقایقی طوالنی صدایش را سر می داد و می خواند.توالت در گوشه

سعید جای دنج و خلوتی محسوب می شد که می توانست آواز بخواند و از صدای خودش لذت ببرد.این کار او باعث 

خنده و تفریح همگان شده بود،به طوری که هر وقت صدای او بلند می شد همه می فهمیدند که سعید به توالت رفته 

 و آنجا اشغال شده.

به هوش آمد،یالفاصله او را به یکی از اتاق های بخش انتقال دادند.در حالت خواب و بیداری چهره نگران هنگامی که 

پدرش و بعد صورت رنج کشیده ی مادرش جلوی چشمهایش نمودار شدند .نمی دانست کجاست و چه اتفاقی 

برایش شرح داد که چگونه تصادف برایش افتاده است.اما قبل از اینکه گیتی و خانواده ی او را مالقات کند،پدرش 

 کرده و مورد مداوا قرار گرفته است.

سعید به محض شنیدن سخنان پدرش،اشک در چشم هایش جمع شد.از اینکه ناقص شده باشد و دیگر نتواند ساز 

بزند،وحشت سراپایش را فراگرفت.این ترس و هراس در چشم هایش به وضوح دیده می شد.به محض اینکه 

 بزند،در اتاقش باز شد و گیتی و پدر و مادرش وارد شدند.خواست حرفی 

سعید به مجرد دیدن گیتی،با آن سر و وضع شیک و زیبا،زبانش بند آمد و محو چهره یزیبای دختر جوان شد.ناگهان 

همه چیز را فراموش کرد و تمام نگرانی هایش از وجود مجروح و دردناکش،رخت بر بستند و او را ترک کردند.در 

رش چشم هایی به این زیبایی و چهره ای به این معصومی و قشنگی ندیده بود.بوی عطر گیتی فضای اتاق را پر عم

کرد.سعید به آرامی نگاهش را از صورت دختر جوان برگردانید و با آقا و خانم بزرگمهر چشم دوخت.با وجود 
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جودشان به خوبی احساس میکرد.آنها،هر چهرخ ی مهربان و لبخندی که بر لبشان بود،سعید تکبر و سردی را از و

سه،از او نبودند.آنها از سعید و خانواده اش فرسنگ ها فاصله داشتند و کامال مشخص بود که از روی انسانیت و 

وظیفه ای که بر گردنشان بود به دیدارش آمده اند و می خواهند هر چه زودتر سند بهبودی او را به دست بگیرند و 

 .از آنجا فرار کنند

تراب و همسرش گوشه ای ایستاده و با شرم و فروتنی سرشان را به زیر انداخته بودند.لبخندی بر لب های تراب بود 

که آتش به دل سعید می زد.برایش جالب بود،هم او را به زیر ماشین گرفته بودند و هم اینکه با اجبار و سردی به 

 و خجالت قرار داده بودند .گویی الل شده بودقرار گرفته است.مالقاتش آمده و این گونه خانواده اش را تحت فشار 

سعید به محض شنیدن سخنان پدرش،اشک در چشم هایش جمع شد.از اینکه ناقص شده باشد و دیگر نتواند ساز 

بزند،وحشت سراپایش را فراگرفت.این ترس و هراس در چشم هایش به وضوح دیده می شد.به محض اینکه 

 ر اتاقش باز شد و گیتی و پدر و مادرش وارد شدند.خواست حرفی بزند،د

سعید به مجرد دیدن گیتی،با آن سر و وضع شیک و زیبا،زبانش بند آمد و محو چهره ی زیبای دختر جوان 

شد.ناگهان همه چیز را فراموش کرد و تمام نگرانی هایش از وجود مجروح و دردناکش،رخت بر بستند و او را ترک 

م هایی به این زیبایی و چهره ای به این معصومی و قشنگی ندیده بود.بوی عطر گیتی فضای کردند.در عمرش چش

اتاق را پر کرد.سعید به آرامی نگاهش را از صورت دختر جوان برگرداند و به آقا و خانم بزرگمهر چشم دوخت.با 

ان به خوبی احساس می وجود چهره ی مهربان و لبخندی که بر لبانشان بود،سعید تکبر و سردی را در وجودش

کرد.آنها،هر سه،از او نبودند.آنها از سعید و خانواده اش فرسنگ ها فاصله داشتند و کامال مشخص بود که از روی 

انسانیت و وظیفه ای که بر گردنشان بود به دیدارش آمده اند و می خواهند هر چه زودتر سند بهبودی او را به دست 

 بگیرند و از آنجا فرار کنند.

تراب و همسرش گوشه ای ایستاده و با شرم و فروتنی سرشان را به زیر انداخته بودند.لبخندی بر لب های تراب 

نمودار بود که آتش به دل سعید می زد.برایش جالب بود،هم او را به زیر ماشین گرفته بودند و هم اینکه با اجبار و 

شار و خجالت قرار داده بودند .گویی الل شده بود و سردی به مالقاتش آمده و این گونه خانواده اش را تحت ف

 سخنی نمی توانست ادا کند.

سالم عرض می کنم،جوون!من بزرگمهر هستم پدر گیتی هستم.همون "اما فرهاد بزرگمهر به سخن آمد و گفت:

 "خانومی که باهاش تصادف کردی!

 "رتون به من زدن!من تصادف نکردم،جناب!دخت"خون به صورت سعید دوید و با لکنت گفت:

بله،درسته!حق با شماست!من واقعا از این موضوع متاسفم!معذرت می "گیتی سرخ شد و بالفاصله جواب داد:

 "خوام!حاضرم برای جبرانش هر کاری که بگین انجام بدم!

،از پدر سعید از گفته اش پشیمان شد. دوست نداشت تا آن حد گیتی را ناراحت کند.هر چه به سوی او کشیده می شد

و مادرش دور و منزجر می گشت.به خصوص در چشم های منظر،مادر گیتی،دنیای کبر و تحقیر می دید و از آن رنج 

می کشید.خانواده بزرگمهر برای مداوای او سنگ تمام گذاشته بودند.اتاق خصوصی با همراه،و کلیه امکانات رفاهی 

 دیگر.

اق پیچیده بود احساس خفگی و انزجار به او دست داده بود.دیگر تاب گیتی بعد از دقایقی کوتاه،از بویی که در ات

ماندن نداشت،اما ادب حکم می کرد دقایقی بیشتر بماند و از آنها دلجویی کند. چشمش به دست های پینه بسته 
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بی تراب افتاد و بالفاصله نگاهش را دزدید،اما نمی توانست متوجه چادر مندرس مادر سعید و کفش های بزرگ و 

قواره ی پدر او نشود.سرانجام به هر زحمتی بود از آنها خداحافظی کرد و با عجله از اتاق بیرون آمد.پشت 

سرش،منظر و فرهاد خارج شدند و هر سه نفری نفسی عمیق کشیدند و به یکدیگر نگاه کردند.گویی از بند رها شده 

 بودند.

 "در باید توی بیمارستان بمونه؟فرهاد،چه ق"هنگامی که سوار ماشین شدند،منظر پرسید:

نمی دونم،ولی فکر کنم بدجوری صدمه دیده.در هر حال تا بهبودی کامل مجبورم توی بیمارستان "فرهاد پاسخ داد:

نگه ش دارم.ننه باباش رو که دیدی،معلومه آه در بساط ندارن.باید هر طوری شده بهشون کمک کنم.از اون آدم ها 

 "ن،بهشون بر می خوره.هم نیستن که صدقه قبول کن

بهشون بر می  "گیتی در سکوت به آنها گوش می داد و حرفی نمی زد.منظر پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 "خوره؟بیخود!باید از خداشون هم باشه!

این چه حرفیه می زنی،مامان؟اگه پول ندارن،دلیل این نیست که گدا و "گیتی دیگر طاقت نیاورد و با عصبانیت گفت:

 "باشن و دست جلوی همه دراز کنن!پست 

منظر پاسخی نداد و در افکار خودش غوطه ور شد.شب جمعه آینده سی چهل نفر مهمان داشت و باید در فکر تهیه و 

تدارک شام مهمانی و چیزهای دیگر باشد.خواستگار خوبی برای گیتی پیدا شده بود که بسیار مورد توجه منظر واقع 

به دخترش حرفی نزده بود.می دانست گیتی از خواستگاری و قرار و مدارهای ازدواج چندان  شده بود،اما تا آن لحظه

خوشش نمی آید و ترجیح می دهد خودش مرده آینده زندگی اش را انتخاب کند و بعد از آشنایی او را به محافل 

 خانوادگی راه دهد.

خوری اش شده بود.هر چه فکر می کرد،نمی منظر اخیرا کمی اضافه وزن پیدا کرده بود و این موضوع باعث دل

دانست آن شب چه بپوشد که بتواند چربی های اضافی را استتار کند.آن قدر فرصت نداشت که رژیم بگیرد بگیرد و 

الغر شود.به خصوص که ماه منیر منتظر این بود که یکی از زن های فامیل چاق شود و او با زبان تلخ و نیشدارش او را 

ند روابطی که بین او و منظر حکمفرما بود بسیار گرم و صمیمیانه می نمود،با این وجود منظر می دانست بیازارد.هر چ

 که هیچ چیز از دیدگاه تیزبین ماه منیر مخفی نمی ماند.

در میان سکوت سنگینی که حکمفرما بود،فرهاد نگاهی به آیینه ماشین انداخت و گیتی را متفکر و مغموم دید.با 

نازنینم،دختر قشنگم،چرا "محبتی که همیشه هنگام گفت و گو با دخترش در آن احساس می شد،پرسید: مهربانی و

 "تو فکری؟

هیچی،دلم براشون می سوزه!بیچاره پسره معلوم نیست چه موقع بتونه بلند بشه و "گیتی به اجبار لبخندی زد و گفت:

 "کنه. راه بره!می ترسم از کار و کاسبی بیوفته و نتونه دیگه کار

نه،اصال این طور نیست!بهتره دیگه فکرش رو نکنی.خاطرت جمع،نمی ذارم آب تو دلشون "فرهاد بالفاصله پاسخ داد:

تکون بخوره.همین فردا باباش رو می کشم کنار باهاش صحبت می کنم،بهش می گم در هر حال ضرر و زیانشون رو 

 "جبران می کنم.

راستی فرهاد!به نظر تو بهتره شب جمعه شامو از بیرون سفارش بدیم یا "سید:منظر بدون توجه به گفت و گو آنها پر

 "تو خونه بپزیم؟
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ناگهان گیتی یادش آمد که هنوز به دوستش،نازنین زنگ نزده و دعوتش نکرده است.فرهاد هم سری تکان داد و 

نی مثل همیشه ترگل و هر جور خودت صالح می دونی!فقط سعی کن خودت رو زیاد خسته نکنی تا شب مهمو"گفت:

 "ورگل و خوشگل باشی!

منظر لبخند قشنگی زد و گیتی خنده اش گرفت.بقیه راه را تا خانه راجع به مهمانی و شام و مهمان ها صحبت 

کردند.دیگر حرفی از سعید و خانواده اش به میان نیامد.اما فرهاد مصمم بود هر چه زودتر آنها راببیند و پولی کف 

رد و او را از نگرانی بیرون آورد.غافل از اینکه نگرانی واقعی در کنج قلب سعید النه کرده و او را به دست تراب بگذا

 مرز جنون رسانده بود.

 2فصل 

بر خالف تمام ادعاهایی که دکترهای معالج سعید کرده بودند،او هنگام مرخصی از بیمارستان می لنگید و درد 

ش او را رنج می داد.بیش از سه هفته بستری بود،دیگر نه خودش تاب شدیدی در قسمت پایینی مهره های کمر

تحمل محیط بیمارستان را داشت و نه بیشتر ماندنش فایده ای داشت.مادرش از دیدن لنگیدن او خون دل می خورد و 

 هر چه فرهاد سعی می کرد به طریقی این ناراحتی ها را جبران کند،فایده ای نداشت.

بودن سعید،گیتی همراه پدرش چندین بار به مالقات او رفت.سعید امواج بی صبری و خستگی در طول مدت بستری 

را در چشم های زیبای او می دید و خوب احساس می کرد که این مالقات ها تا چه حد برای دختر جوان سخت و 

می داد.بعد از  توان فرساست.هر بار دسته گل زیبایی می آورد و با لبخند و شیرینی آن را در گلدان جای

رفتنش،سعید گل ها را نزدیک تختش قرار می داد و تمام روز و شب را همراه آنها و شمیم روح پرور آنها سپری می 

کرد.می دانست که در فاصله ای دور و بی نهایت از گیتی قرار دارد،اما بی اختیار چشمش به در بود که او وارد شود و 

 او را ترک کند وبرود.دقایقی،هر چند کوتاه،بماند و بعد 

احساسی که در قلبش به وجود آمده بود آن قدر شگفت انگیز و غیر قابل باور بود که حتی در دل هم نمی توانست 

نام آن را عشق بگذارد.می ترسید که حتی مورد تمسخر خودش قرار بگیرد.چه فکر احمقانه ای!چه جسارت نا به 

 جایی!

 

د و نور می پراکند، اما در آسمان او و متعلق به آسمان او نبود. او حتی اجازه نداشت ستاره درخشانی که می درخشی·  

 به آن نگاهی بیفکند، چه برسد به اینکه بخواهد او را دوست داشته باشد و عشق بورزد!

ست که هر چه بیشتر مورد محبت و توجه فرهاد بزرگمهر قرار می گرفت، بیشتر از او متنفر و منزجر می شد. می دان

در مورد درمان او هیچ گونه کوتاهی به عمل نیامده. می دانست که حتی برای اطمینان از سالمت او، فرهاد یکی دو 

دکتر دیگر را اجیر کرده و از آنها خواسته ادامه معالجات را بر عهده بگیرند. با وجود این، هیچ گونه احساس خوبی 

احساس ناراحتی می کرد. با این وجود، حاضر بود او را تحمل کند، به  به او نداشت و از دیدار و مالقات او به شدت

شرط آنکه گیتی را هم همراه داشته باشد. اکثر اوقات، فرهاد تنها می آمد و زجر و ناراحتی سعید افزایش می یافت. 

تا لنگیدنش از بین بعد از مرخص شدن از بیمارستان، قرار شد که تا چند ماه بعد از عمل اول، به فیزیوتراپی برود 

برود، در غیر این صورت می بایست جراحی دیگری روی او انجام شود. هزینه جلسه های فیزیوتراپی را فرهاد 

پرداخت کرد و با خداحافظی گرمی به آنها بدرود گفت. ظاهراً کار دیگری نمی توانست برایشان انجام دهد. آنچه در 
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بهبودی کامل سعید انجام داده بود. شماره تلفن تماسی هم به آنها داد تا توانش بود و آنچه را که می بایست، برای 

 در صورت لزوم با او تماس بگیرند.

در مدتی که سعید در بیمارستان بستری بود، تنها کسی که به طور مرتب به او سر می زد و ساعتی را از تنهایی 

ت که مهران تا چه حد درگیر کار و برنامه های افسردگی او می کاست، استادش مهران سایه بود. سعید می دانس

هنری اش است، می دانست که او فرصت سر خاراندن ندارد و حتی شبها تا پاسی از نیمه شب بیدار است و کار می 

کند. وجود مهران سایه و بذل توجه و محبتی که نثار سعید می کرد، بزرگ ترین نقطه امید و اتکای او به آینده اش 

  بود.

د آگاه بود که مهران شاگردهای متعددی دارد، چه در هنرستان و چه در جلسه های خصوصی تدریس. با وجود سعی

این احساس می کرد که به طور خاصی مورد توجه و حمایت استادش واقع شده. و همین موضوع دلگرمی بزرگی 

گیز و انگشتان هنرمندی است و برایش محسوب می شد. همین موضوع به او می فهماند که دارای پنجه های سحران

باید تمام سعی و تالشش را به کار برد تا از این نعمت خداداد حداکثر استفاده را ببرد. سعید آرزو داشت زندگی 

راحتی برای پدر و مادرش فراهم کند. هر چند تراب و همسرش دوران میانسالی را می گذراندند، اما زندگی سخت و 

 اشته بودند، انها را به دو انسان پیر و خمیده تبدیل کرده بود.پر زحمتی را که پشت سر گذ

هنگامی که سعید پس از یک ماه به اتاق کوچکش برگشت، اولین کاری که کرد این بود که به سراغ سازش برود و 

به  آن را در آغوش بگیرد. ساز او تنها هم زبان و همدم و بزرگ ترین مونس تنهایی و بی کسی اش بود. کاش هرگز

تهران نمی آمد و شاهد چهره ها و زندگیهای گوناگون مردم نمی شد! شاید در آن صورت به همان زندگی کوچک و 

فقیرانه اش در کنج باغ آغ بابا قناعت می کرد و ناهنجاری رفتار والدینش و سر و وضع آنها تا این حد باعث 

ر دلش می خواست راحتش بگذارند و او را ترک سرافکندگی اش نمی شد! آنها را دوست داشت، اما از سویی دیگ

کنند و بروند. می دانست که پسر خانواده است و موظف است تا آخر عمر پدر و مادرش را نگهداری کند و با آنها 

  همدم و همراه باشد.

ود، او را کاش هرگز گیتی را ندیده بود! آن قدر از دیدار او دگرگون شده بود که تصادفی که باعث لنگیدنش شده ب

منقلب وپریشان نکرده و گاهی آن را فراموش می کرد. می دانست که دیگر او را نخواهد دید، آرزو داشت بتواند 

 فراموش کند و گاهی به عنوان یک خاطره شیرین و حسرت بار از آن یاد کند.

این چیه » با تعجب پرسید:  وقتی به خانه رسیدند، پدرش تراب پاکتی را از جیبش درآورد و به او نشان داد. سعید

 «دیگه، بابا؟

راستش، بابا جون! خدا شاهده نمی خواستم قبول کنم، ولی آقای بزرگمهر اصرار کرد و » پدرش با شرمندگی گفت: 

 «به زور اونو توی جیبم گذاشت.

می دانست که سعید برافروخت و لبهایش بی رنگ شد. دلش به درد آمده بود. اما کاری نمی توانست بکند. خودش 

اوضاع مالی شان خراب است و واقعاً به پول احتیاج دارند، اما باز هم این کار فرهاد بر او گران آمده بود. تراب از 

زمانی که به تهران آمده بودند در یک پارکینگ عمومی کار می کرد و حقوق ناچیزی می گرفت. هر چند شغل 

ام داده بود زمین تا آسمان فرق می کرد، اما از روی ناچاری آن را جدیدش با کاری که یک عمر در باغ آغ بابا انج

قبول کرده بود. ساعتهای متمادی باید در اتاقکی می نشست و شاهد رفت و آمد اتومبیلهای مردم می شد. با وجودی 

 که سواد نداشت، حساب و کتابش درست و دقیق بود. در هفته پنج روز کار می کرد و دو روز استراحت.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 6  

 

هران سایه به تازگی چند شاگرد مبتدی برای سعید پیدا کرده بود و او درآمد ناچیزی هم از شاگردانش کسب می م

کرد. تا چند ماه دیگر درس سعید تمام می شد و می توانست مدرکش را بگیرد. در آن صورت امکان پیدا کردن کار 

اده بود که بعد از اتمام هنرستان همچنان او را تحت و ارائه فعالیتهای هنری اش بیشتر می شد. استادش به او قول د

 نظر داشته باشد و کمک و هم یاری اش کند.

ساعاتی که سعید ساز می زد و تارش را در آغوش می گرفت و غرق دنیای خودش می شد، مادرش آسیه روبروی او 

هفته قلب او را بارور می می نشست، خودش را تکان می داد و اشک می ریخت. زخمه های ساز پسرش، دردهای ن

کردند و او را یاد روزهای سخت و شکنجه بار جوانی اش می انداختند. خدا می دانست که چقدر غم و افسردگی در 

 وجودش تلنبار شده است! خدا می دانست که آسیه کوچکترین خاطره شیرین و یا روز زیبایی را در یاد ندارد!

ش را با تمام افسردگی و غمی که در آن پخش شده بود، لبخند حزن هرگز لب به شکایت نمی گشود و چهره ا

انگیزی زینت می داد. گویی باورش شده بود که سرنوشت و تقدیرش با غم و محرومیت رقم زده شده و او نباید جز 

 این توقع دیگری از زندگی اش داشته باشد. تنها تفریح و دلخوشی اش این بود که به مشهد برود و ضمن دیدار

دخترها و نوه هایش، هر روز خودش را به حرم برساند و با امام دیرینه اش درددل کند و اشک بریزد. زیارت امام 

رضا به او آرامش می داد و تا مدتها حال و روحیه اش را بهتر و شاداب تر می کرد. اما انجا هم نمی توانست بیش از 

ی شد و هم به تدریج احساس می کرد که دخترها و به یک هفته یا ده روز بماند. هم دلش برای سعید تنگ م

 خصوص دامادهایش بیش از آن پذیرایش نیستند.

به خصوص دختر کوچکش، حمیده، که با وجود داشتن دو فرزند همیشه با شوهرش بگو مگو داشت و محیط خانه 

ای هراسان به پدر و مادرشان آنها رنگ آرامش و خوشی به خود نمی دید. بچه ها گوشه ای کز می کردند و با چشمه

نگاه می کردند. منظره ترس و بی پناهی آنها و نیز درد و شکنجه ای که دخترش می کشید، آتش به دل آسیه می زد 

 و او مجبور بود شاهد این مناظر باشد و دم برنیاورد.

دوباره بی کار می شد. دختر بزرگش، حمیرا، هم زندگی چندان راحتی نداشت. شوهرش چند روز سر کار می رفت و 

چرخ زندگی شان همیشه لنگ می زد و فقر و نداری از سر و روی او و بچه هایش می بارید. حمیرا در یک خیاط خانه 

 نزدیک محل سکونتش کار می کرد و حقوق ناچیزی می گرفت.

ه تراب داده بود، خالصه آسیه به هر سو می نگریست، درد و رنجش افزایش می یافت. پولی که فرهاد بزرگمهر ب

برایشان بسیار مشکل گشا بود. اول از همهف اجاره های عقب مانده را پرداخت کردند و نفس راحتی کشیدند. ترس 

بی خانمانی و در کوچه ماندن خواب راحت را از تراب سلب کرده بود. زن و شوهر در سکوت انتظار می کشیدند که 

 یدا کند و صاحب درآمدی گردد.سعید هر چه زودتر درسش تمام شود و شغلی پ

تراب همیشه آرزو داشت که پسرش کارمند دولت شود و حقوق مستمری مادام العمر داشته باشد. او حتی از ساز 

زدن پسرش احساس شرم و ناراحتی می کرد و به اقوام و آشنایان مشهدی اش نمی گفت که پسرش چه کاره است و 

رآورد. او ساز زدن سعید را از همه مخفی کرده بود و به همه گفته بود که او به در آینده می خواهد از چه راهی نان د

دانشسرا می رود تا در آینده شغل محترم و آبرومند آموزگاری را در پیش بگیرد. اما سعید آن قدر عاشق هنرش 

حرمانهای زندگی اش  بود که به هیچ وجه متوجه جریانهای اطرافش نمی شدو تنها زمانی که ساز می زد از مشکالت و

 غافل می شد و آنها را به دست فراموشی می سپرد.
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سعید به طور مرتب جلسه های فیزیوتراپی را انجام داد. نتیجه اش نه تنها رضایت بخش، بلکه برای او معجزه آسا 

هر چه مهران  بود. دردی که در ناحیه کمر داشت به کلی از بین رفت و راه رفتنش بهتر و طبیعی تر جلوه می کرد.

سایه به او اصرار کرد که با بزرگمهر تماس بگیرد تا اخرین عمل جراحی را هم انجام بدهد، سعید زیر بار نرفت. 

مهران به او می گفت که بهتر است کاری کند که لنگیدن پای چپش به کلی از بین برود، اما سعید قبول نکرد و آن را 

نداشت دوباره چشمش به فرهاد بیفتد و شاهد بذل و بخشش او باشد.  نامحسوس و بی اهمیت جلوه می داد. دوست

 حاضر بود تا اخر عمر لنگ بزند، اما بار دیگر زیر منت بزرگمهر نرود.

مهران به او می گفت که این وظیفه آنهاست که تو را درمان کنند و هیچ منتی برای تو نیست، اما باز هم سعید نمی 

دیدن دوباره گیتی دچار واهمه می شد. هر چند مطمئن بود که در صورت تکرار جراحی پذیرفت. از سویی دیگر، از 

و بستری شدنش گیتی هرگز به دیدنش نمی آید، اما باز هم از تصور هر گونه رویارویی واهمه داشت و می ترسید. 

. از این جهت ترجیح اگر به سایه علت عدم ادامه درمانش را می گفت، به طور حتم مورد تمسخر او قرار می گرفت

  می داد از راز درون سوزش با هیچ احدی حرفی نزند.

چند ماه دیگر را به هر سختی بود سپری کرد. مهران به او قول داده بود که برای کار او در ارکسترهای کوچک تر 

دستگاه های  سفارشش را بکند. از سوی دیگر، هفته ای یک شب برایش تعیین کرد که با او کار کند و بیشتر با

موسیقی آشنا شود، و هم تمرین صدا و آواز را شروع کند. سعید خجالت می کشید بخواند، اما مهران سایه تشخیص 

داده بود که او صدای گرم و پرطنینی دارد، از این رو او را نشویق می کرد همراه سازش گهگاهی زمزمه سر دهد و 

 آواز بخواند.

الفاصله مشغول کار شد. نه مشکل سربازی داشت، و نه نیازمند آن شد که برای پیدا سعید بعد از اتمام هنرستان، ب

کردن شغلی به این در و آن در بزند. همان طور که استادش پیش بینی کرده بود، پنجه های گرم و مستعدش به 

او از استعدادی روی تارهای سازش بی اختیار گوش هر شنونده ای را به خود جذب می کرد. هر کسی می فهمید که 

ذاتی و نعمتی خداداد برخوردار است. هر چند تا استاد شدن راه زیادی را باید طی می کرد، اما همه دست اندرکاران 

 آینده روشنی را برای او پیش بینی می کردند.

یو درآمد. سعید بعد از گذراندن امتحانی که در رادیو برگزار می شد، بالفاصله به استخدام ارکستر شماره دو راد

حقوقش زیاد نبود، اما برای سعید که تا آن زمان با اندک درآمد پدرش ساخته بود، کفاف یک زندگی متوسط و 

راحت را می داد. بعد از آن دیگر اجاره خانه شان عقب نیفتاد و سعید توانست برای مادرش چادر و یک کفش نو 

 بخرد.

او حضور می یافت و از اینکه او رایگان و بدون کوچک ترین  به سفارش مهران سایه، مرتب در جلسه های تدریس

چشمداشتی سعید را تعلیم می داد، سپاسگزار و ممنون بود. هرگز نمی توانست خوبیهای او را فراموش کند. وجود 

 مهران سایه در زندگی اش موهبت بزرگی بود که راه رسیدن او به اهدافش را کوتاه و کوتاهتر می کرد.

دتی، سعید احساس کرد که باید سازش را عوض کند، اما نه بودجه این کار را داشت و نه آشنایی که بتواند بعد از م

حداقل سازش را به طور قسطی خریداری کند. در عرض یک سال آن قدر سطح کار و هنرش تفاوت پیدا کرده بود 

و بر جذابیت و گرمی هنرش می افزود. او که برای سایه هم باور نکردنی بود. همراه ساز گاهی صدایی رها می کرد 

را به ارکستر بزرگ تری انتقال دادند و حقوقش بیشتر شد، اما هنوز در آن خانه اجاره ای و قدیمی زندگی می کرد و 
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لباس های تنش مندرس و نخ نما بودند. پدرش دیگر کار نمی کرد و خانه نشین شده بود. زن و شوهر از اینکه هر 

 نه شان می آمد و احتیاجهای اولیه آنها را تأمین می کرد، شکر گزار و خوشحال بودند.ماه پولی در خا

سعید به هر ترتیب بود از تمام مخارج اضافی اش کسر می کرد تا پس اندازی داشته باشد و بتواند ساز بهتری بخرد. 

زرد. گاهی در فواصل ساز زدنش آه هنگامی که می نواخت، بی اختیار چهره گیتی در ذهنش بیدار می شد و او را می آ

می کشید و اشک می ریخت، اما طوری وانمود می کرد که تحت تأثیر قطعه نواخته شده قرار گرفته و روح و روانش 

 پرشان زیر و بم آهنگ بوده است، و نه چیز دیگر.

با چشمان درمانده او را یک روز که خسته و کوفته شب هنگام به خانه رسید، مشاهده کرد که مادرش ماتم گرفته و 

و بعد با نگاه پرسش آمیزی به « چیزی شده، مادر جون؟ چرا ماتم گرفتی؟» نگاه می کند. سالمی کرد و پرسید: 

 پدرش نگاه کرد.

هر دو سکوت کردند و ناگهان آسیه زد زیر گریه و صدای زاری اش فضای کوچک اتاق را پر کرد. دل در سینه 

بابا جونپف تو رو به خدا بگین چی شده؟ خبر بدی از مشهد » ندگی از پدرش پرسید: سعید فرو ریخت و با درما

 «اومده؟

واهلل چی بگم، پسر جون! حمیده باز با شوهرش دعواش شده، اما اون جور که حمیرا » پدرش سری تکان داد و گفت: 

هم توی دیوونه خونه س! حمیرا نوشته هر  تو نامه نوشته، انقدر جیغ زده و داد و بیراه راه انداخته که غش کرده! حاال

 «طور شده بیاین و به دادش برسین. چون حالش خیلی بده، بچه هاش هم آالخون واالخون خونه ها شدن.

سعید نشست، زانوانش یارای ایستادن نداشتند. دلش به درد آمد. چهره حیده با آن چشمهای سبز روشن در نظرش 

واهرش سوخت که به جزم جیغ و فریاد در بیمارستان روانی محبوسش کرده مجسم شد. دلش سوخت، دلش برای خ

بودند. چه کار می توانست بکند؟ چه کاری از دستش ساخته بود؟ اگر می توانست مرخصی بگیرد، هر طور بود 

خودش را به مشهد می رساند و از حال و روز خواهرش آگاه می شد. گریه های مادرش تمامی نداشت و صدای ضجه 

 های او بیشتر خون به دل سعید می کرد.

کجا می ری سعید » ناگهان از جایش بلند شد. به طرف در رفت و کفشهایش را پوشید. پدرش با نگرانی پرسید: 

 «جون؟ بیا شامت رو بخور!

! می می رم پیش استاد تا سفارش منو بکنه که بهم مرخصی بدن. باید هر چه زودتر برم مشهد» سعید با عجله گفت: 

 «ترسم بالیی سر حمیده بیاد!

صدای چرخهای قطار به روی ریل چوبی، یکنواخت و خسته کننده جلوه می کرد. سعید در اسرع وقت بلیتی تهیه 

کرده و همراه مادرش راهی مشهد شده بودند. سپری کردن شب در قطار آن هم به روی نیمکت های چوبی و 

رای سعید و مادرش که بارها و بارها این راه طوالنی را طی کرده بودند، به خشک، رنج آور و عذاب دهنده بود، اما ب

  صورت عادتی کسل بار و خسته کننده درآمده بود.

اواخر پاییز بود و سوز سردی می وزید. شب هنگام به شاهروز رسیدند. با عجله نمازشان را خواندند و شامشان را که 

دن صرف کردند. قرار بود صبح زود ساعت پنج به مشهد برسند. سعید چند عدد شامی بود، با نان و سبزی خور

 «ان شاءاهلل اگه سر وقت حرکت کنه تا پنج شش ساعت دیگه می رسیم!» نگاهی به ساعتش کرد و گفت: 

ان شاءاهلل در پناه خدا! سعید جون، چطوره » آسیه که آخرین لقمه شامی را قورت می داد، سری تکان داد و گفت: 

 منظورش محسن، شوهر حمیده بود.« یم بریم بیمارستان! طاقت دیدن روی این مرتیکه رو ندارم.مستق
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آخه اون موقع صبح که ما رو راه نمی دن. فکرش رو نکن، کاری می » سعید در حالی که از جایش بلند می شد، گفت: 

 «کنم که اونو نبینی!

ال او به راه افتاد. هنوز شش صبح نشده بود که به مقصد دیگر توضیحی نداد. آسیه هاج و واج نگاهش کرد و دنب

رسیدند. هوا سرد و نیمه تاریک بود. سعید با عجله تنها چمدانی را که همراه داشت، برداشت و همراه مادرش از 

قطار پیاده شدند. سوز سردی می وزید و بدن نحیف و الغر سعید را می لرزاند. خودشان را به خیابان رساندند و 

 لین تاکسی را که عبور می کرد، گرفتند و سوار شدند.او

سعید که تمام مشهد را مثل کف دستش می شناخت آدرس مسافرخانه ای را که نزدیک بیمارستان روانی بود، به 

مادر جون، گفتم که کاری می کنم چشمت » راننده داد و در برابر نگاه متعجب و معترض مادرش لبخندی زد و گفت: 

 «ون مرتیکه نیفته!به صورت ا

به خدا راضی نیستم پولت رو » آسیه تحت تأثیر خدمتی که پسرش به او کرده بود اشک به چشم آورد و گفت: 

 «بیخود خرج کنی. خب، می رفتیم خونه حمیرا!

 سعید به جای هر گونه پاسخی، دستهای زمخت و کار کرده او را فشرد و لبخند زد. برای دقایقی کوتاه زن بیچاره

 تمام درد و گرفتاری خود را فراموش کرد و در دنیایی از محبت و سپاس پسرش غرق شد.

هنگامی که به مسافرخانه رسیدند، اتاقی دو تخته گرفتند و سعید سفارش صبحانه داد. تصمیم داشت به محض اینکه 

می زد که مانع دیدار او  وقت کاری بیمارستان شروع شود، به آنجا برود و خواهرش را مالقات کند. هر چند حدس

شوند و یا تنها در ساعات مالقات بتواند حمیده را ببیند، اما عزم خود را جزم کرده بود هر طور شده صبح موفق به 

 دیدار خواهرش شود.

مادر پسر صبحانه را که حاوی نان و پنیر و کرده و مربا بود، با اشتهای تمام خوردند. آسیه باورش نمی شد که 

آماده بخورد و بعد از آن هم مسئول شستن ظروف و جمع آوری سفره نباشد. دلش قوت گرفت. لبخندی صبحانه 

 محو و کمرنگ چهره اش را زینت می داد که از دید پسرش پنهان نماند.

ساعتی بعد هر دو به راه افتادند. سعید محل بیمارستان را می شناخت. سالها پیش یکی از دوستانش که افسردگی 

بود در آنجا بستری بود. سعید هیچ خاطره خوشی از آنجا نداشت. دوستش چند ماه بعد از مرخص شدن از  گرفته

بیمارستان خودکشی کرده بود. سعید می ترسید حمیده هم به همان سرنوشت دچار شود. دلش شور می زد و بغض 

او را آزرده تر و رنجورتر  گلویش را می فشرد، اما جلوی مادرش چیزی به روی خودش نمی آورد. نمی خواست

  ببیند.

ساختمان بیمارستان کهنه و فرسوده بود. پشت پنجره اتاقها را کاغذ چسبانده بودند و اثری از پرده مشاهده نمی شد. 

بیمارستان دارای دو قسمت جداگانه مردانه و زنانه بود. سعید به محض ورود به دفتر بیمارستان مراجعه کرد و به 

من سعید مهرابی برادر حمیده هستم. من و مادرم از » لباس سفید آنجا نشسته بود سالم کرد و گفت: خانمی که با 

تهران اومدیم. می دونم وقت مالقات نیست، اما... اما من به اجبار چند روز مرخصی گرفتم که بتونیم بیایم و اونو 

 «نه. اگه ممکنه...ببینیم. مادرم خیلی نگران اونه. از وقتی که شنیده فقط گریه می ک

مادر جون، دخترت خیلی وقته اینجاس! چرا زودتر به مالقاتش نیومدی؟ » خانم مربوطه نگاهی به آسیه کرد و گفت: 

این بیچاره از بقیه بی کس و کارتره. نه کسی به مالقاتش می آد، نه چیزی براش می آرن! راستش منم نگرانش 

 «ه. مگه شوهرش اینجا نیست؟ شماها تا جاال کجا بودین؟بودم. فقط خواهرش یکی دو بار بهش سر زد
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آسیه به محض شنیدن حرفهای او، به سینه اش زد و شروع به گریه کرد. سعید که چهره اش در هم رفته بود، گفت: 

 «راستش خانوم محترم، ما تازه خبردار شدیم! نامه خواهرم همین پریروز به دست ما رسید!» 

باشه، بهتون اجازه می دم که ببینیدش! نه به » ه خانم معین نام داشت، از سر دلسوزی گفت: متصدی دفتر پرستاری ک

خاطر شما، بلکه به خاطر خودش! ما کم کم خودمون می خواستیم کس و کارش رو پیدا کنیم و بفرستیم بره خونه 

 «ش!

 «همراه من بیاین!» و بعد از جایش بلند شد و گفت: 

دند. بعد از عبور از یک راهروی تنگ و تاریک تازه به پله ها رسیدند. چهار طبقه باال رفتند و سعید و آسیه اطاعت کر

شما همین جا » در طبقه چهارم در حالی که هر سه نفر نفس نغس می زدند، خانم معین رو به سعید کرد و گفت: 

 «منتظر باشین! فقط مادرش می تونه داخل بشه!

ازتون خواهش می کنم اجازه بدین منم ببینمش! مگه شما نمی خواستین مرخصش  خانم،» سعید با التماس گفت: 

 «کنین، خب من برای همین کار اومدم. اومدم خواهرمو ببرم!

 «پس شوهرش کجاست؟ اون باید بیاد زنش رو ببره!» خانم معین پرسید: 

، شوهرش رفته مسافرت! بچه ها هم راستش» سعید قبل از اینکه مادرش حرف نابجایی بزند، بالفاصله پاسخ داد: 

پیش خواهر بزرگم هستن. اون... اون اصالً به فکر زنش نیست. مطمئن باشین اون هیچ وقت نمی آد حمیده رو ببره، 

 «می خواد طالقش بده!

معین حرفهای سعید را باور کرد. بدون شک اگر شوهر حمیده کوچک ترین عالقه ای به همسرش داشت، یک بار 

در هر حال، باید تا بعد از ظهر که دکتر می » ه به مالقاتش می آمد. با وجود این، سری تکان داد و گفت: هم که شد

آد صبر کنین. حاال هم فقط مادرش می تونه بره و اونو ببینه. شما بهتره بعد از ظهر وقت مالقات بیاین و با دکتر 

 «صحبت کنین. نمی دونم اجازه می ده ببرینش یا نه!

ه دنبال معین وارد اتاق شد. حرفهای خانم معین از نظر سعید ضد و نقیض می آمد. سعید نمی دانست که آسیه ب

ظرفیت بیمارستان کمتر از تعداد بیمارهایی بود که بستری شده بودند و مسئوالن آنجا نمی خواستند یا نمی توانستند 

به مجرد گرفتن دارو، آرام می شدند و گوشه ای می  بیماری را بیش از دو هفته نگه دارند. به خصوص بیمارانی را که

 نشستند و کز می کردند و آزاری به کسی نمی رساندند.

حمیده هم یکی از همان بیمارها بود. او ساعتها گوشه ای می نشست و به انتظار دیدار فرزندانش چشم به در می 

رام ساعتها به نقطه ای خیره می شد و حرفی نمی دوخت. نه گریه می کرد، و نه شکوه ای سر می داد. ساکت، مات و آ

زد. خیلی دلش می خواست از آنجا رهایی یابد، اما هر بار که این تقاضا را می کرد با مخالفت دکتر و پرستارها روبرو 

می شد. مسدوالن بیمارستان در انتظار شوهرش بودند که به مالقاتش بیاید و یا تقاضای مرخصی همسرش را بکند. 

 ر حال، حمیده جزء آن بیماران نادری بود که بیش از مدت الزم در بیمارستان مانده بود.در ه

آسیه وارد اتاق بزرگی شد که بیش از ده پانزده زن و دختر در آن نشسته و یا روی تخت دراز کشیده بودند. بعضی 

آنجا بیشتر شبیه زندان بود  از بیمارها هم به خاطر نبودن تخت روی زمین جا خوش کرده و مشغول صحبت بودند.

تا بیمارستان! چشمهای آسیه با نگرانی و سرگردانی اطراف اتاق را می کاوید و ناگهان به روی چهره رنگ پریده 

حمیده ثابت ماند. بی اختیار گریه اش گرفت و به سوی دخترش دوید. حمیده که باورش نمی شد فرشته نجاتی مثل 
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حرکت باز ایستاد. آسیه او را بغل کرد و همچنان که سیل اشک صورتش را شست  آسیه را ببیند، نفسش گرفت و از

 و شو می داد، قربان صدقه اش می رفت.

این » خانم معین از این مناظر دیده بود، با وجود این متأسر شد و سری از روی تأسف تکان داد و به حمیده گفت: 

 «ت می کنیم که بریم بچه هات رو ببینی!هم مادرت، دیگه غصه نخور! انشاءاهلل تا عصری مرخص

 حمیده چنین خوشبختی ای را باور نداشت. بدون اینکه حرفی بزند، با قدردانی سری تکان داد و خندید.

همان روز بعد از ظهر بعد از اینکه دکتر حمیده را دید و با سعید و آسیه صحبت کرد و مطمئن شد که حمیده خانواده 

 و را به عهده دارند، او راای دارد که مسئولیت ا

 

مرخص کرد. هیچ پرندۀ محبوسی مانند حمیده از آزادی اش احساس شادی و رهایی نمی کرد. باورش نمی شد ·  

بتواند دوباره محیط بیرون را ببیند و از آن اسارتگاه تنگ و طاقت فرسا نجات یابد. حمیده به محض ورود به آنجا 

قلمداد کرده و در میان بیمارانی که تفاوت بسیاری با او داشته رها کرده و رفته است. فهمید که شوهرش او را دیوانه 

هر چند حمیده افسرده و پرخاشگر بود، هر چند گاهی دچار اوهام و خیاالت می شد، با وجود این نمی توانست آنجا 

 ر ا تحمل کند. پوستی بر استخوان شده بود و گونه هایش گود رفته بودند.

ه کنارش راه می رفت و او را حمایت می کرد، از بوی عرق و تعفنی که از سر و بدنش به مشام می رسید، سعید ک

دچار اشمئزاز شده بود. چیزی به رویش نیاورد. تصمیم گرفت یک راست به خانه حمیده برود و با شوهر او صحبت 

 کند.

ود. به ناچار راهی خانه حمیرا شدند و او با وقتی به در خانه رسیدند، هر چه زنگ زدند کسی پاسخگوی آنها نب

خوشحالی و اشک و زاری پذیرایشان شد. حمیرا گفت که بچه های حمیده در خانۀ مادربزرگشان به سر می برند و 

گاهی شبها محسن آقا آنها را به خانه می آورد و چند روز نگهداری شان می کند و یا به خانۀ خواهرش می برد. و بعد 

خالصه بچه ها آالخون واالخون شدن! چند روز هم من ازشون نگهداری کردم! اما هم »رو به سعید گفت:  با ناراحتی

 «شوهرم صداش دراومد، هم اینکه با بچه های من نمی ساختن و دعواشون می شد!

حمیده برای دیدن بچه هایش بی تاب بود. ساعتی بعد راهی خانه مادرشوهرش شد. بچه ها به محض دیدن او 

خودشان را در آغوشش انداختند و گریه کردند. سعید از دیدن چهره زرد و نحیفشان دچار تأسف شد. مادر محسن 

 هم از دیدن آنها خوشحال شده بود. دیگر یارای نگهداری دو بچه شیطان و گرسنه را نداشت.

 «پس محسن آقا کجا هستن؟»سعید از او پرسید: 

 «واهلل دو روز پیش این بچه هارو گذاشت و رفت! گفت زود برمی گردم!» مادرش اظهار بی اطالعی کرد و گفت:

اینه رسم زن داری؟ آخه شما مگه خودتون دختر ندارین؟ بچۀ منو توی دیوونه خونه ول کردین »آسیه با گالیه گفت: 

 «و رفتین پی کارتون!

محسن بگین اگه بچه هاش رو می خواد، بیاد به »سعید بالفاصله از جا بلند شد و حمیده و بچه ها را برداشت و گفت: 

 «تهران از من بگیره!

تصمیمش را گرفته بود. همگی به مسافرخانه برگشتند. حمیده و بچه ها بعد از مدتها آن شب شام مفصلی خوردند و 

  فردا صبح با قطار راهی تهران شدند.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 2  

 

صاحبخانه هم باشد. اما پی همه چیز را به  مشکالت سعید و خانواده اش تمامی نداشت. می دانست باید جوابگوی

 تنش مالیده بود. باید تکلیف خواهرش روشن می شد.

دو هفته گذشت. سعید به سر کارش برگشته بود. خانه کوچکش گنجایش نگهداری حمیده و بچه ها را نداشت، اما 

 ی کرد.چاره ای نبود. آسیه از وجود آنها خوشحال بود و تا می توانست به آنها محبت م

بعد از دو هفته، سر و کله محسن پیدا شد. حمیده از دیدن او وحشت کرد. قیافۀ محسن طلبکار و عصبی بود و به 

محض رسیدن به خانه، سراغ سعید را گرفت. تُراب او را دعوت به نشستن کرد و آسیه برایش چای آورد. بچه ها با 

 بیگانگی نگاهش می کردند و از او هراس داشتند.

سعید به چه حقی زن و بچه منو به تهران »آمدن سعید، کلی بد و بیراه به حمیده گفت و بعد از تُراب پرسید:  تا

 «آورده؟ می تونستم ازش شکایت کنم! به خاطر شما که بزرگ ترین این کار رو نکردم!

بودند او را تحمل کنند. تُراب سعی کرد او را آرام کند. به هر ترتیب تا شب که سعید از سر کار برگشت، مجبور 

ببین محسن، حرف »برخورد آنها گرم و دوستانه نبود و به محض اینکه محسن لب به اعتراض گشود، سعید گفت: 

اضافی نزن! تو زنت رو توی بیمارستان روانی ول کردی و رفتی. بچه ها رو ازش دور کردی و چند ماهه که یه قرون 

ی دم اونو ببری. مگه اینکه قول بدی باهاش خوش رفتاری کنی و زندگی خرجی بهش ندادی، حاال هم من اجازه نم

 «اون و بچه ها رو تأمین کنی. فکر نکن چون شوهرش هستی هر غلطی که بخوای می تونی بکنی!

با وجودی که می دانست محسن از چه قماش و طبقه ای است، جلوی او کوتاه نیامد و به شدت سر حرف خودش 

داشت او را کتک مفصلی بزند و بیرونش کند. در آن لحظه، به فکر دستهایش نبود و برایش مهم  ایستاد. حتی تصمیم

نبود که آسیب ببیند و از کار باز بماند. اما محسن کوتاه آمد و دو روز بعد با حمیده و بچه هایش به مشهد رفتند. 

 و و بچه ها باشد.سعید هر چه پس انداز داشت به خواهرش داد و از محسن قول گرفت مراقب ا

به پیشنهاد سایه، سعید تصمیم گرفت که در بعضی محافل و جشنها شرکت کند. اوایل از این کار خجالت می کشید، 

اما بعد از مدتی برایش یک امر عادی و روزمره شد. بیشتر اوقات همراه سایه به این محافل می رفت و دستمزد 

این گونه محافل ساز نمی زد، او استاد بزرگی بود که درآمدش از  خوبی هم نصیبش می شد. مهران سایه هرگز در

برگزاری کنسرتها و جشنواره های گوناگون و نیز تدریسهای خصوصی تأمین می شد. فقط گاهی که هوس می کرد 

در جمع دوستان با سعید و دیگر همکارانش ساز می زدند و آواز می خواندند. اما برای سعید این گونه درآمدها 

 نیمت بزرگی بود که می توانست چاله های متعدد زندگی او را پر کند.غ

آرام آرام عادت کرد بدون وجود سایه هم در این گونه محافل حضور یابد. اکثر اوقات همراه یک یا دو همکار 

ی دیگرش که تنبک و یا دف می زدند در جشنها و مهمانیهای خصوصی ساز می زد و مورد تشویق مهمانان قرار م

گرفت. اکثر شبها دیر به خانه می رفت و آسیه و تراب هم به تدریج به این دیر آمدنها عادت کرده بودند و اعتراضی 

 نمی کردند، چون در غیر این صورت زندگی شان تأمین نمی شد.

ه اش سعید هنگامی که ساز می زد از دنیای اطرافش جدا می شد و در نوای سازش که از زیر پنجه های رنج کشید

تراوش می کردند، غرق می شد. در آن لحظه ها، حرمانها و سختیهای زندگی اش جلوی چشمش رژه نمی رفتند و 

گذشته دردناک و سخت روزهای کودکی و نوجوانی اش را یادآور نمی شدند، بلکه آنچه اطرافش می دید هاله ای 

ز ستاره می دید و به پرواز در می آمد. هرچه بیشتر سبز از عشق و زیبایی بود. در آن لحظه ها، آسمان را آبی و پر ا

درنوای ساز غرق می شد، بیشتر پر و بال می گسترد و رهاتر و رهاتر می شد. چشمهایش را می بست و دیگر مثل 
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گذشته چهره ها و شخصیتهای گوناگون دور و برش او را آزار نمی دادند و بر روح و روان او سنگینی نمی کردند. 

همه کس اهمیت خود را از دست می داد و او بر فراز ابرها، باالی باال با تحقیر و تمسخر نگاهشان می کرد  همه چیز و

 و از به به گفتنها و تعریف و تمجید آنان، احساس شادی و غرور نمی کرد، خودش بود و خودش.

کهنه و قدیمی اش را بسان بعد از دو سال تازه توانست سازش را عوض کند و به آرزوی دیرینه اش برسد. ساز 

عزیزی در جایگاه خودش قرار داد و هر چند وقت یک بار به سراغش می رفت و او را می نواخت. خانه اش را عوض 

کرد و به آپارتمان کوچکی در مکان بهتری همراه پدر و مادرش نقل مکان کرد. به طور نامحسوسی هنوز می لنگید. 

ل او زنده می کرد. هر چند عشق و عالقه اش کمرنگ تر شده و رنگ باخته بود، لنگیدنش خاطره و یاد گیتی را در د

اما دیدار گیتی بسان آرزوی محالی همچنان در دلش بیداد می کرد. به هر کس که نگاه می کرد و هر زن یا دختری 

به زیبایی او خلق نکرده را می دید، بی اختیار او را با گیتی مقایسه می کرد و در دل اعتراف می کرد که خداوند زنی 

است. هنوز بعد از چند سال طنین صدای او در گوشش زنگ می زد و تمام سخنان و حرکاتش در ذهنش محفوظ 

مانده بود. هر چند هنوز اوضاع مالی خوبی نداشت، اما مدتی بود که مادرش اصرار می کرد که برایش همسری پیدا 

 کند و سر و سامانی به زندگی اش بدهد.

د سی سال از سنش می گذشت و از نظر پدر و مادرش، سالها از سن ازدواج او گذشته بود و می بایستی هر چه سعی

زودتر ازدواج کند. سعید در دل به آنها می خندید. هر چند تنها بود و از تنهایی و بی همدمی رنج می برد، اما هیچ 

دخترها هیچ گونه کوششی نمی کرد. از همه اینها گذشته،  گونه آمادگی ازدواج را در خود نمی دید، و برای آشنایی با

آن قدر خواهرهایش در زندگی شان مشکل داشتند که نیمی از وقت و پول سعید صرف آنها می شد. هر وقت تلفن 

منزلش به صدا در می آمد، دلش فرو می ریخت. می ترسید که دوباره خبر ناگواری از مشهد به گوشش برسد و آوار 

 درد و رنج بر سرش فرود آید. مشکالت و

مدتی بود که سیگار می کشید. سیگار کشیدن او از نظر والدینش عیب بزرگی محسوب می شد. تراب با غم و رنج 

 «می دونستم، می دونستم که آخر کارش به اینجاها هم می کشه!»سر تکان می داد و می گفت: 

داشت. او تازه دوران راحتی و آرامش خود را سپری می کرد اما آسیه حرفی نمی زد و هیچ گونه رنجشی از پسرش ن

و پسرش همیشه مراقب و پرستار او بود. هر چه می خواست برایش فراهم می کرد و نمی گذاشت کم و کسری 

داشته باشد. آسیه در دل قدردان او بود و شب و روز سر نماز او را دعا می کرد. ادارۀ یک خانوادۀ سه نفری برایش 

خالی از زحمت بود، او که عمری را کار کرده بود و دهها نفر را ناهار و شام داده بود و هر روز چندین اتاق و  آسان و

راهرو را مرتب و تمیز می کرد، اکنون در واقع دوران استراحت و بازنشستگی خود را می گذراند. با خودش فکر می 

می کند. آیا فراموش کرده که عمری را با چه زحمت و  کرد چرا تراب قدر زندگی اش را نمی داند و دائم غرولند

بدبختی سر کردند و آخر سر هم چیزی در دست نداشتند که حتی آلونکی برای خودشان دست و پا کنند؟ آن مقدار 

ناچیزی را هم که وارث آغ بابا به آنها پرداخت کردند، تنها خرج آمدنشان به تهران و پرداخت هزینه های تحصیل 

 کفاف داد و بس. سعید را

چیزی که بیش از همه باعث نگرانی آسیه می شد، پرداخت اجاره خانه بود. وقتی خیالش راحت می شد که اجاره ها 

به طور مرتب پرداخت می شد، ترس بی خانمانی و در کوچه ماندن او را رها می کرد و آرامش و آسایش خاطری 

 ی متمادی گرسنگی بکشد، اما بی خانه و کاشانه نباشد.عمیق به سراغش می آمد. حاضر بود روزها و شبها
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از وقتی که به خانۀ جدید نقل مکان کرده بودند، می توانست گهگاه صدای دخترهایش را به وسیلۀ تلفن بشنود و از 

حال و روز آنها خبردار شود. بعضی شبها که سعید برنامه نداشت زودتر به خانه می آمد و گاهی یک یا دو نفر از 

دوستانش هم همراه او بودند. آسیه برخالف شوهرش از دیدار آنها خوشحال می شد و تا می توانست چاشنی غذا را 

زیادتر و خوشمزه تر می کرد و شام مفصلی برایشان تهیه می دید و تا پاسی از شب گذشته از پشت در به صدای ساز 

 و آواز آنها گوش فرا می داد و گریه می کرد.

ال از حادثۀ تصادف گیتی با سعید می گذشت. هر چه می گذشت، سعید بیشتر نادم و پشیمان می شد بیش از سه س

که چرا به معالجاتش ادامه نداده بود. به طور قطع اگر خودش پول و پله ای داشت، درمانش را کامل می کرد. از 

گونه دردی در بدنش احساس نمی سوی دیگر، سعید فکر می کرد که به تدریج پایش بهتر و بهتر خواهد شد. هیچ 

کرد، اما از یادآوری تصادف و حوادث بعد از آن تمام وجودش به درد می آمد و آه می کشید. خاطرات تلخ و شیرین 

آن روزها همیشه آزارش می داد. چه خاطرات شیرینی! که آن هم همیشه باعث درد و رنجش می شد. خاطرۀ 

، و احساس حقارتی که سراسر وجود جوان و مغرور سعید را در بر می دیدارهای اجباری گیتی و گلهای زیبایش

 گرفت!

یک شب که در خانه مشغول خوردن شام بود، زنگ تلفنش به صدا درآمد. سایه بود. سعید با خوشحالی تمام سالم 

بیام  سعید، فردا شب اگه خونه هستی، می خوام»کرد و حالش را پرسید. مهران سایه بدون هیچ تعارفی گفت: 

 «ببینمت!

 «تشریف بیارین، استاد! قدم به روی چشم!»سعید با شادی تمام گفت: 

راستی سعید! برای شب جمعه آینده مجلس مفصلی برپاست که نوازنده و خواننده احتیاج دارن. من »سایه ادامه داد: 

 «ندی! تو رو معرفی کردم. جشن نامزدی دختر برادر یکی از دوستهای منه. بهتره جایی قول

 «حتماً. باشه، استاد! شما خودتون هم تشریف می آرین؟»سعید پاسخ داد: 

واهلل صاحبخونه خودش از من دعوت کرده که برم، سعی می کنم بیام هم تو رو ببینم، و هم از »مهران سایه گفت: 

 «صدای سازت لذت ببرم!

 سعید تشکر کرد و خندید.

 «رهای شماله! خونه ش هم توی نیاورونه. اسمش بزرگمهره! فرهاد بزرگمهر!این بابا از پولدا»مهران سایه گفت: 

 دستهای سعید یخ زد، بدنش را سردی و برودت عجیبی فرا گرفت. سکوت کرد. نمی توانست دیگر حرفی بزند.

اضطراب تنها  مهران سایه بدون توجه به حال و روز او خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت و او را با دنیایی از تردید و

 گذاشت.

 

 3فصل 

 

چشمهای گیتی از شادی و خوشبختی می درخشید. صورت جوانش شکفته تر و زیباتر به نظر می رسید. امواج عشق 

از چشمها و لبخندهای زیبایش تراوش می کرد و پوست جوان و زیبایش را زیباتر و زیباتر جلوه می داد. او یک سال 

 سانده بود و به زودی با روزبه شایان پیوند عشق و ازدواج می بست.پیش دانشگاه را به پایان ر

گیتی بعد از اتمام دانشگاه بدش نمی آمد برای ادامه تحصیل به خارج برود، اما فرهاد و منظر دلشان نمی آمد تنها 

در یکی از دختر و آخرین فرزندشان هم آنها را ترک کند و تنهایشان بگذارد. به خاطر همین، فرهاد سعی کرد 
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بیمارستانها و یا سازمانهای درمانی کار مناسبی برای دخترش دست و پا کند که هیچ کدام مورد قبول گیتی واقع نشد. 

مدرکش لیسانس بود و او برای کار در مراتب باالتر می بایست حداقل فوق لیسانس و یا دکترا داشته باشد و به خاطر 

  ج برود.این موضوع تصمیم گرفته بود که به خار

اما در طول دو سال گذشته، روزبه شایان هم بی کار ننشسته بود و بعد از آمدن به ایران، دوباره به سراغ گیتی آمده 

 و از او خواستگاری کرده بود. بیش از یک سال طول کشید تا پدر و مادر گیتی به این ازدواج رضایت دادند.

دیریت خوانده بود و بعد از کلی دوندگی و این در و آن در زدن، در روزبه به ایران آمده بود که ماندگار شود. م

مؤسسه بزرگی مشغول کار شده بود. وضع مالی پدر و مادرش بد نبود، اما در هر صورت نمی توانستند به تنهایی 

احب خانه و مخارج روزبه و همسر آیندۀ او را تأمین کنند. بنابراین یک سال طول کشید تا روزبه آپارتمانی بخرد و ص

ماشین شود تا بتواند به خواستگاری گیتی برود، هر چند قبل از آن به خانۀ آنها رفت و آمد داشت و گهگاهی گیتی را 

مالقات می کرد. روزبه جوان زرنگی بود و به آسانی می توانست عالئم نارضایتی را در چشمهای فرهاد بزرگمهر 

 ا سماجت تمام رفت و آمدهای خانوادگی ادامه می داد.ببیند، اما چیزی به روی خودش نمی آورد و ب

پدر روزبه دکتر داروساز بود و غیر از او دو فرزند دیگر داشت که کوچک تر از روزبه بودند. تمام آنچه را که یک 

ی مرد بتواند ثابت کند که عاشق و شیفتۀ زنی است، روزبه در مورد گیتی به مرحله اجرا درآورد. غیر از دسته گلها

متعدد زیبا که به گیتی می داد، به هر مناسبت برای منظر هم گل می فرستاد و مراتب احترام و ارادت خود را به 

خانواده بزرگمهر نشان می داد. او عاشق گیتی بود و برای رسیدن به این عشق حاضر بود تن به هر ذلت و مشکلی 

در مورد زنها تجربه کافی داشت و می دانست که چگونه بدهد. از آن بیدها نبود که به هر بادی بلرزد. به خصوص 

باید با آنها رفتار کند. به هیچ وجه حاضر نبود از گیتی چشم بپوشد. گیتی غیر از زیبایی ظاهرش، دارای خصوصیات 

اخالقی خوبی بود و خانواده ای بسیار سرشناس و ثروتمند داشت. بنابراین روزبه پیش خودش حساب می کرد که تا 

 حد جان باید برای به دست آوردن او تالش کند.سر 

تصمیم داشت زن بگیرد و مرد خانواده شود. دیگر از تجرد و بی تکلیفی خسته شده بود. دخترهای زیادی بودند که 

به راحتی به پیشنهاد او جواب مثبت می دادند، اما هیچ کدام گیتی نمی شدند. با وجودی که بیش از یک سال سعی و 

که نشان دهد برای گیتی مرد خوب و سر به راهی است، باز هم فرهاد بزرگمهر حاضر نشد آنها را به عقد  تالش کرد

 یکدیگر درآورد و تنها با نامزدی آنها و خواندن صیغۀ محرومیت موافقت کرد.

با اینکه در دو از سوی دیگر، کامران، برادر گیتی که در امریکا زندگی می کرد، کمابیش از زندگی روزبه مطلع بود. 

شهر جداگانه زندگی می کردند، گاهی به مناسبتهای مختلف در تعطیالت همدیگر را می دیدند. کامران برای پدرش 

تعریف کرده بود که روزبه می توانسته در امریکا بماند و شغل خوبی برای خودش دست و پا کند. در ضمن، گفته 

خصوص با یکی از آنها مدت زیادی زندگی کرده، اما به گفتۀ خود بود که او با دخترهای زیادی دوست بوده و به 

روزبه به خاطر گیتی همه چیز را رها کرده و به ایران برگشته است. همچنین عشق و عالقۀ مفرط گیتی به روزبه هم 

  باعث شده بود که منظر و فرهاد به این ازدواج رضایت دهند.

دۀ یکدیگر تشخیص می داد، اما فرهاد زیر بار نمی رفت و مرتب تکرار هرکس آنها را می دید، زوج جوان را برازن

می کرد که دخترش بیشتر از اینها لیاقت و شایستگی دارد و مستحق انتخاب بهتر و بزرگ تری است. در هر حال، 

آنها با هر چه بود، گیتی و روزبه روزها و شبهای زیبایی را با هم سپری می کردند و علی رغم نارضایتی فرهاد، 

 رضایت کامل و مهری عمیق به این زندگی مشترک به دیدۀ امید و نشاط می نگریستند.
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جشن نامزدی قرار بود در خانه بزرگمهر برگزار شود. خانم و آقای شایان، پدر و مادر روزبه، از خوشحالی در پوست 

بود بی حد و حصر بود. بهار بود و عطر خود نمی گنجیدند. شادی و نشاطی که از موفقیت پسرشان به آنها منتقل شده 

شکوفه ها و گلهای گوناگون و رنگارنگ در باغ منزل بزرگمهر بیداد می کرد. درختهای سر به فلک کشیده و صدای 

آب فواره های استخر، ابهت و جذابیت خاصی را به وجود آورده بود. فواره های چرخشی در جای جای چمنها 

براقی و سر سبزی بیشتر آنها می شدند. به خاطر هوای بهاری که گاهی آرام و گاهی  مشغول آبفشانی بودند و باعث

بارانی و همراه نسیم می شد، منظر خانم ترجیح داده بود داخل خانه از مهمانها پذیرایی کند. سالن بزرگ پذیرایی 

تعدادی صندلی و میز بر تعداد منزل می توانست تعداد زیادی مهمان را پذیرا باشد، با وجود این مجبور شده بودند 

 موجود اضافه کنند تا همۀ مدعوین جای نشستن داشته باشند.

آن شب، منظر خانم آنچه را که به قول معروف در چنته داشت، در معرض تماشا گذاشته بود. گلدانهای گل و 

لمان نفیس با تابلوهای نقاشی شمعدانهای گرانبها، به سالن پذیرایی ابهت و زیبایی خاصی بخشیده بودند. هماهنگی مب

که هر کدام از نقاشان سرشناس و هنرمند بودند، همراه با لوسترها و پرده های واالن دار، خبر از ثروت و سلیقۀ 

خاص صاحبخانه می دادند. همه چیز در حد نهایت عالی و مورد پسند بود. چندین خدمتکار مشغول پذیرایی مهمانها 

 رنگارنگ و اردورهای گوناگون در سینیهای بزرگ و نقره ای، دور چرخانده و سِرو می شد. بودند و انواع نوشابه های

گیتی لباس سفید و بلندی پوشیده بود که او را بسان فرشته های آسمانی جلوه گر می ساخت. گیسوان مشکی و 

د. روزبه هم دست کمی از او مواجش را بر شانه رها کرده بود و آن لبخند زیبا و ملکوتی از چهرۀ جوانش محو نمی ش

نداشت و در کت و شلوار سرمه ای رنگ و پیراهن سفیدی که بر تن کرده بود، خوش قد و باالتر و جذاب تر به نظر 

می رسید. میز بزرگ شام همراه با سرویسهای ظرف و قاشق و چنگالهای نقره و استیل اصل، در گوشۀ سالن 

 خودنمایی می کرد.

ته بود و تقریباً تمام مهمانها حضور به هم رسانده بودند. زنگ در منزل به صدا درآمد و گروه ساعت از نُه شب گذش

هنرمندانی که قرار بود مهمانان را سرگرم کنند، از راه رسیدند. مهران سایه به تنهایی و به عنوان یکی از مهمانان 

دس زد که به طور حتم سعید و همکارانش اصلی قبالً حضور داشت و از شنیدن صدای زنگ و آمدن مهمانان جدید ح

 از راه رسیده اند.

حدسش درست بود. به استقبال آنها رفت و با سعید خوش و بش کرد. تعدادشان سه نفر بیشتر نبود. سعید بسان 

انسان سردرگم و گیجی راه می رفت و باالجبار لبخند به لب داشت. در تاریک روشن باغ، فرهاد او را نشناخت و با 

نها سالم و علیکی کرد و به داخل خانه دعوتشان کرد. اگر به خاطر استاد سایه نبود، سعید هرگز آن شب به آن آ

خانه قدم نمی گذاشت و برنامه اجرا نمی کرد، هر چند روحش پرواز می کرد که دوباره گیتی را ببیند و مشاهده کند 

طور معصوم و زیباست، و یا فرق کرده و به زنی جوان و که چگونه و به چه شکل و شمایلی درآمده. آیا هنوز همان 

ازدواج کرده تبدیل شده است؟ آیا هنوز آن لطافت و سادگی را دارد؟ و هزاران هزار آیای دیگر که رنجش می داد 

 و بی تابش می کرد.

زیر لبی کرد و  وقتی داخل خانه شد، از بزرگی و زیبایی آنجا سرش گیج رفت. به هیچ کس نگاهی نینداخت و سالمی

 «استاد، ما کجا باید بشینیم؟»به آهستگی از سایه پرسید: 

سایه با مهربانی او را به گوشه ای از سالن راهنمایی کرد. از نظر او، آنجا بهترین مکان بود برای اینکه هنرمندان 

سینۀ سعید می کوبید و دنده  هنرنمایی کنند به طوری که تمام مهمانها هم موفق به شنیدن و دیدن آنها شوند. قلب در



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 7  

 

هایش را می لرزاند. بی اختیار دست به جیب برد و قوطی سیگارش را درآورد. ضمن اینکه در جایش قرار می 

گرفت، سیگارش را آتش زد. سازش را بسان فرزندش در گوشه ای به آرامی قرار داد و پُک عمیق و محکمی به 

 سیگارش زد.

به به، سعید آقا! »رش او را شناخت. فرهاد بزرگمهر با لبخند و مهربانی جلو آمد و گفت: تازه آن موقع بود که مهماندا

پارسال دوست، امسال آشنا! باورم نمی شد که روزی دوباره ببینمت! خب پسرجون، چطوری؟ ان شاءاهلل که پات 

 «خوب شده، آره؟

ی بزرگمهر، خوب خوب شدم! دستتون درد از مرحمت شما آقا»سعید از جا بلند شد و ادای احترام کرد و گفت: 

 «نکنه!

ای بابا، من اصالً نمی »سایه که خاطره تصادف و بیمارستان سعید در ذهنش بیدار شده بود، خندۀ بلندی کرد و گفت: 

 «دونستم که طرف تصادف تو دختر آقای بزرگمهر بوده! واقعاً که چقدر دنیا کوچیکه!

اف نظری بیندازد. چه سود! انگار که همه جا را نگاه کرد و چشمش به گیتی سعید هنوز جرئت نکرده بود به اطر

افتاد. دختری که هیچ گونه رابطه و یا خویشی نه با او داشت، و نه می توانست داشته باشد . دختری که از امشب برای 

 و نه چیز دیگر.همیشه به مردی دیگر تعلق دارد و او را برای شادمانی و طرب آنها دعوت کرده اند و بس، 

آرام تر شده بود. بعد از رفتن فرهاد، بالفاصله خدمتکاری با سینی شیرینی، اردور و چای سر رسید و از آنها پذیرایی 

کرد. سعید خوشحال بود که بزرگمهر متوجه لنگیدن او نشده بود. خدا می دانست چه حالی داشت. عشق و نفرت و 

و سینه اش در حال انفجار بود. چقدر آرزو داشت که دارای جسارتی آن  بغض و کینه همه در قلبش جمع شده بود

 چنانی بود، همان لحظه بلند می شد و مجلس را ترک می کرد. گور پدر سایه و دوستانش!

غرور پایمال شدۀ لگد خورده اش، او را آزار می داد و بسان تیغی در قلب و روح او رسوخ می کرد و آزارش می داد. 

خانمی که امشب جشن نامزدی اش بود و با این همه شکوه و جالل با مردی پیوند می بست، روزی به  همین گیتی

خاطر بی مباالتی و ناشی گری اش، با او تصادف کرده و باعث شده بود که او یک عمر بلنگد. حاال هم با بی اعتنایی و 

 منت او را آنجا آورده اند که برایشان ساز بزند و سرگرمشان کند.

همچنان که چای می نوشید و سیگار می کشید، افکار سیاه در سرش غوغا می کردند و او را به جنون می رساندند. 

همان طور که سرش پایین بود و در دنیای نومیدی و یأس دست و پا می زد، صدایی او را به خود آورد. سرش را بلند 

نبود، در برابر خود مشاهده کرد. از دیدن گیتی زبانش کرد و فرهاد را همراه فرشتۀ سفید پوشی که کسی جز گیتی 

 بند آمد، و بی اختیار از جایش بلند شد.

خیلی خوش اومدین، آقای مهرابی! ما می دونستیم که »دختر جوان با همان لبخند شیرینش به او سالم کرد و گفت: 

تعریف کردن! چقدر خوشحالم که شمارو سالم  شما هنرمند هستین، اما نه تا این اندازه که استاد سایه از شما برامون

 «و سرحال می بینم!

 سعید سرخ شد و تشکر کرد. گیتی با او دست نداد و از همان فاصله، چند کلمه کوتاه صحبت کرد و رفت.

ین نمی سعید به این حالت اربابها و رفتارشان با رعیتها عادت کرده بود. او سالها پسر تراب، نوکر آغ بابا بود، بنابرا

بایست که رفتار گیتی به او گران بیاید. سر جایش نشست و با چهره ای برافروخته و سرخورده، ابلهانه سعی کرد 

لبخند بزند. سعی کرد لبخند بزند تا کسی از درون او باخبر نشود. لبخند بزند تا هیچ کس نفهمد که در قلبش چه 
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صدای شیون دل بی ارزش و بی قرارش به گوش کسی نرسد و  عزاداری بزرگی به راه افتاده است. لبخند بزند تا

 باعث استهزا و تحقیر بیشترش نشود.

صدای موزیک بلند بود و های و هوی و رقص مهمانها محیط را شلوغ و پر سر و صدا کرده بود. سعید و همراهانش 

اندازه کافی خورده اند و نوشیده اند و  می دانستند که کار اصلی آنها تازه بعد از شام شروع می شود. زمانی که همه به

از پایکوبی و صحبتها و حرفها خسته شده اند. دوباره دلش هوای دیدار گیتی را کرد. دوباره تمام سوزش و التهاب 

روح زخم خورده و غرور لگد مال شده اش را فراموش کرد و چشمهایش حریصانه در میان مهمانها می دوید و گیتی 

 رد.را جست و جو می ک

هر چند گیتی را کنار نامزدش می دید، و هر چند او را دست در دست روزبه بی اعتنا و بی توجه مشاهده می کرد، اما 

ناخودآگاه روحش از دیدار او سراب می شد. هنوز در باورش نمی گنجید که او متعلق به مرد دیگری است. هنوز 

در آن لحظه از یک جهت با فرهاد بزرگمهر وجه اشتراک پیدا آنها را زن و شوهر نمی دانست و بدون اینکه بداند، 

 کرده بود، و آن اینکه روزبه به هیچ وجه شایستگی همسری گیتی را ندارد.

ساعتها و دقیقه ها به تندی گذشتند. مهمانان شام خوردند و بعد از آن فرهاد اعالم کرد که هنرمند برجسته ای را 

ی دارد. سکوتی نسبی در سالن حکمفرما شد و سعید سازش را در آغوش گرفت. دعوت کرده اند که پنجه های طالی

یکی از همراهانش تنبک می زد و دیگری آواز می خواند. نوای تار در سالن پیچید. سعید چشمهایش را روی هم 

زخمه  گذاشته بود و می نواخت. بعد از دقایقی، همگی سکوت کرده بودند. گرمای پنجه های سعید به روی ساز و

هایی که بر سیمهای آن می زد، همه را به سکوت واداشته بود. صدای خواننده هم گرم و پر طنین بود و همه را به 

 حالتی خاص و رؤیایی فرو برده بود.

بعد از اتمام هر قطعه، صدای دست زدنها و تشویق بی پایان مهمانها بلند می شد. آنچه که باعث خرسندی و نیز 

بود، توجه خاصی بود که گیتی به صدای سازش نشان می داد. دختر جوان روی زمین، رو به روی حیرت سعید شده 

 او نشسته بود و با اشتیاق و تحسین ساز زدن او را می ستود و ستایش می کرد.

بعد از ساعتی، به پیشنهاد مهران سایه، سعید در حین ساز زدن شروع به خواندن چند خط شعر از باباطاهر کرد. 

 دایش محزون و خسته بود و بر دل می نشست:ص

 نِدونم زار و عریونُم که کِرده

 خودُم جالد و بی جونُم که کِرده

 بده خنجر که تا سینه زنُم چاک

 ببینُم عشق با جونُم چه کِرده

آخر،  آن قدر سوزناک و غم انگیز می خواند که اشک در چشمهای بعضی از مدعوین جمع شده بود. در پایان مصراع

 «به به! مرسی، آقا سعید! تا به حال صدایی به این قشنگی و غمگینی نشنیده بودم!»گیتی بی اختیار با صدای بلند گفت: 

سعید برای لحظه ای چشمهایش را گشود و او را نگریست. تا آن زمان کسی او را آقا سعید خطاب نکرده بود. دلش 

گیتی خارج شده بود، ناگهان دنیایش بزرگ تر و زیباتر جلوه گر برای خودش سوخت که با یک جمله که از دهان 

 شد و او را بیشتر در اوج آسمان به پرواز درآورد.

 از این رو، صدایش را بلندتر کرد و همراه زخمه هایی که به سیمهای سازش فرود می آورد، ادامه داد:

 توکه نوشُم نئی نیشُم چرائی
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 تو که بارُم نئی پیشُم چرائی

 تو که مرحم نئی زخم دِلُم را

 نمک پاشِ دل ریشُم چرائی

حاضر بود تا صبح بخواند و بنوازد. حاضر بود تا جان در بدن دارد بنوازد و ناله و ضجه و مویه کند. آن شب، بیش از 

از نوای شبهای دیگر به به و چه چه شنیده بود، ولی دیگر تشویق دیگران برایش اهمیتی نداشت. همان قدر که گیتی 

 ساز و صدایش خوشش آمده بود، برای همۀ عمرش کافی و دلپذیر بود.

آخر شب، با پاکتی که فرهاد بزرگمهر در جیب او قرار داد، کوفته تر و حقیرتر به خانه اش برگشت و تا صبح به 

هد کرد دیگر جای خواب راحت، پَرپَر زد و هذیان گفت. فردای آن روز که راهی محل کارش شده بود، با خودش ع

پا به خانۀ بزرگمهر نگذارد و حال و هوای گیتی را از سر بیرون کند. گیتی حتی اگر مجرد مانده و تنها بود به اجبار 

 در رؤیاهای او جای می گرفت، چه برسد به اینکه اکنون نامزد کرده و در واقع زنی شوهردار است.

تصمیم گرفت به گیتی حتی فکر هم نکند و به کلی او را به دست از آنجا که پایبند اخالق و شرع و ناموس خود بود، 

فراموشی بسپارد. باید هر چه زودتر به دنیای خودش برمی گشت. دنیایی که در آن بزرگ شده و رشد کرده بود. 

بود. دنیای کوچک و حقیری که باید با آن می ساخت. دنیای او دنیای اجاره خانه و هزینه نان و غذا و کرایۀ اتوبوس 

مشهد و بالعکس. به قول مادرش، آسیه خانم، که همیشه می  -دنیای کوپه های درجۀ سه قطار مسافربری تهران

مادرجون، مبادا خیاالت به سرت بزنه و پات رو از گلیم خودت درازتر کنی! ما فقیر فقرا باید به اونچه که »گفت: 

 قانع باشد و خدا را شکر کند. و سعید سعی کرد« داریم قانع باشیم و خدا رو شکر کنیم.

آن روز تا شب که به خانه برگشت حال درستی نداشت. زخمی در درون آزرده اش دهان باز کرده بود که التیام 

ناپذیر بود و او را می سوزاند و می سوزاند. نامزدی گیتی با شکوه خاص خودش برگزار شد. آن شب، گیتی شادترین 

 بهایش دور نمی شد.فرد مهمانی بود و لبخند از ل

دخترعمه اش پونه هم از نامزدی او خوشحال بود. پونه می دانست که تا گیتی ازدواج نکند. پسرهای فامیل و 

اطرافیان همچنان خواستارش هستند و برای رسیده به او با یکدیگر رقابت می کنند. پونه با خودش فکر می کرد که 

نگاه می کرد، نه زشت بود و نه نقصی داشت، اما تا زمانی که با گیتی همراه انگار او وجود ندارد. خودش را در آیینه 

بود، نمی توانست توجه کسی را به خود جلب کند. مادرش ماهرو بارها و بارها به او گفته بود که دختر زیبایی است و 

ش نبود، و سعی می کرد چیزی از دیگران کم ندارد. اشکالی که در وجود پونه به چشم می خورد این بود که او خود

تمام حرکات و کارهای گیتی را تقلید کند. گویی خودش هیچ شخصیتی ندارد و فقط و فقط دنباله روی گیتی است. 

بنابراین بعد از نامزدی گیتی، نفس راحتی کشید و سعی کرد که به هر ترتیب شده توجه شروین، پسرخالۀ گیتی، را 

 به خود جلب کند .

داشت با شروین به صحبت بنشیند و دل او را به دست آورد، تیرش به سنگ خورد. چون شب  اولین شبی که قصد

نامزدی گیتی شروین حضور نداشت. او که سالها عاشق دخترخاله اش بود، تاب دیدن این را نداشت که او را در کنار 

دگی خودش را نشان بدهد و هم مردی دیگر و دست در دست او ببیند. او آن شب عمداً به مهمانی نیامد، تا هم آزر

بیش از آن آزار نبیند. پونه بدون کوچکترین غروری به دنبال شروین بود و مذبوحانه تالش می کرد بعد از گیتی، او 

 را عاشق و دلباختۀ خودش کند.
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ی مهر او شروین جوانی آرام، ساکت و خجالتی بود. پونه در اولین دیدارش از او، بی اختیار به سویش کشیده شد، ول

را در دل پنهان کرده بود. با وجودی که گیتی را دوست داشت و تمام اسرار خود را با او در میان می گذاشت، آتش 

حسد و حسرت را نمی توانست در دل خفه کند و آرام بگیرد. هرچه می گذشت، این حسادتها و رقابتها بیشتر می 

روان بود. هرگز از او طعنه و کنایه ای نشنیده بود، سراپای وجود شد و او همچنان سرخورده و ناراحت به دنبال گیتی 

گیتی مهر و محبت بود و پونه کوچک ترین بهانه ای نداشت که او را بیازاراد و یا ترکش کند. اما هرچه می گذشت. 

 مهر و دوستی اش نسبت به او کمتر می شد و جای آن را حسادت و کینه پر می کرد.

ر رنج می داد و کالفه اش می کرد، این بود که بعد از نامزدی گیتی، او به هیچ وجه موفق به دیدار چیزی که او را بیشت

شروین نمی شد. دیگر هیچ رد پایی از او به چشم نمی خورد. شروین یک قطره آب شده و در زمین فرو رفته بود. 

 بوده و نه شخص دیگری.پونه می فهمید که حضور شروین در هر اجتماعی، فقط و فقط به خاطر گیتی 

وقتی به نقطۀ یأس و حرمان رسید که شنید شروین قصد خروج از کشور را دارد و به بهانۀ ادامه تحصیل راهی خارج 

است. این خبر را از گیتی شنید. او با خونسردی تمام برای پونه تعریف کرده بود که از خاله اش شنیده شروین 

کا برود. گیتی نمی دانست که این خبر چگونه برای پونه دردناک و مرگ آور کارهایش را انجام داده که به امری

است. پونه با خودش فکر می کرد که گیتی خانم با خیال راحت با نامزدش روزگار را به خوشی و طرب سپری می 

 کند و خبر از حال و روز او ندارد.

عتها گریست. همان شب تصمیم گرفت به هر نحو شده بنابراین بالفاصله بعد از ترک گیتی، به اتاقش پناه برد و سا

شروین را ببیند و به او بگوید که دوستش دارد. به او بگوید که از همان روز اول عشق او در دلش خانه کرده و با 

وجودی که می دانسته عاشق گیتی است، نتوانسته این عشق را از دلش بیرون کند و همچنان او را دوست دارد و می 

پونه تصمیم داشت به شروین بگوید که حاضر است صبر کند، آن قدر صبر کند تا شروین به وضعیت کنونی  پرستد.

اش عادت کند و بعد دربارۀ او تصمیم بگیرد، اگر ماهرو از قصد دخترش باخبر می شد، بدون شک واکنش بدی 

م می دانست که باید بدون آنکه کسی نشان می داد و به هر ترتیب از این کار پونه جلوگیری می کرد. پونه خودش ه

  بفهمد شروین را ببیند و با او صحبت کند.

آن شب تا صبح نتوانست بخوابد. ناخودآگاه تمام گناهان را به گردن گیتی می انداخت. با خودش فکر می کرد که 

لیف و بی جواب رها گیتی سالها شروین را به دنبال خودش کشانده و او را هر روز عاشق تر از روز قبل بدون تک

کرده است. اگر گیتی واقعاً قصد دلربایی نداشت و نمی خواست شروین را همچنان عاشق و دست بسته به دنبال 

خودش بکشاند، می توانست همان روزهای اول به او بگوید که دوستش ندارد و هرگز فکر ازدواج با او را در سر نمی 

 پروراند.

یشان و غمگین بود. اگر در خانه راحتش می گذاشتند، قصد داشت آن روز سر کار صبح که از خانه بیرون آمد، پر

 نرود. اما می دانست که مورد سین جیم قرار می گیرد و مادرش لحظه ای او را راحت نمی گذارد.

شتۀ پونه در شرکت یکی از دوستان پدرش مشغول کار بود. او لیسانس اقتصاد داشت. اما در شرکت کار او ربطی به ر

تحصیلی اش نداشت و به عنوان مدیر داخلی یک شرکت ساختمان مشغول کار بود. شغلی نه چندان سخت، اما حقوق 

و مزایایش بد نبود و برای دختر جوانی به سن و سال و وضعیت او، موقعیت خوبی به شمار می رفت. قصد داشت از 

پونه تلفن خانه و محل کار شروین را داشت، اما می  محل کارش با شروین تماس بگیرد و به هر ترتیب او را ببیند.
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ترسید که به خاطر مسافرتش دیگر سر کارش حاضر نشود و در خانه هم مادرش و یا شخص دیگری گوشی را 

 بردارد. در هر حال چاره ای نداشت، باید ریسک می کرد تا بتواند قبل از رفتن شروین، او را ببیند.

ارش استعفا داده و چند روزی بود که دیگر به آنجا نمی رفت. به فکر فرو رفت. حدسش درست بود، شروین از ک

بعد از دقایقی تصمیم گرفت از یکی از همکارانش کمک بخواهد. دوست نداشت مادر و یا خواهر شروین صدای او را 

روین بیش از همه بشنوند و مطلع شوند که پونه با شروین کاری خصوصی و فوری دارد. پونه نمی دانست که مادر ش

از رفتن پسرش ناراحت است و حاضر است به هر وسیله ای که شده از رفتن او ممانعت کند و شروین را نزد خود 

 نگه دارد.

پونه دست به دامن یکی از دخترهایی که در شرکت کار می کردند، شد و از او درخواست کرد که شماره تلفن منزل 

را یاری کرد و خود شروین گوشی تلفن را برداشت. پونه بالفاصله گوشی را  شروین را بگیرد. این بار شانس او

 «بفرمایین؟ شما؟»گرفت و سالم کرد. شروین او را نشناخت و با تردید و بیگانگی جواب سالم او را داد و پرسید: 

 «منم، شروین! پونه! حاال دیگه منو نمی شناسی؟»پونه با خوشحالی پاسخ داد: 

سالم، چطوری؟ ببخشین که نشناختمت، راستش این چند روزه سرم انقدر شلوغ بوده که »رویی گفت: شروین با خوش

 «حواسم درست کار نمی کنه!

حاال دیگه برای مسافرت هم از من خداحافظی نمی کنی؟ فکر می کردم که تو برای »پونه با لحن گالیه آمیزی گفت: 

 «هستی! دوستهای دور و برت بیشتر از اینها ارزش قائل

نه نه! اصالً این طوری نیست، پونه! من حتماً ازت خداحافظی می کردم. حاال تا »شروین سکوت کرد و با لکنت گفت: 

 «رفتن من یکی دو هفته مونده!

 «چه خوب، پس می تونیم همدیگه رو ببینم!»پونه خوشحال شد و گفت: 

د و تمام مالقاتهای آنها همراه گیتی و سایرین بود، با تردید شروین که تا آن زمان به تنهایی به دیدار پونه نرفته بو

راستش... من... من ترجیح می دم مزاحم گیتی نشم، اون دیگه نامزد کرده و نمی تونه مثل سابق توی »پاسخ داد: 

 «برنامه های ما شرکت کنه!

ورد. آن قدر مغرور بود که سعی کرد که لحن کالمش طبیعی باشد و هیچ رنجشی در حرفها و کلماتش به چشم نخ

 دوست نداشت هیچ جا سخنی از عشق بی سرانجامش به میان آید.

به گیتی چه مربوطه؟ اون دیگه از جرگۀ ما بیرون رفته و یه زن شوهردار شده. ما »پونه بدون توجه به حال او گفت: 

 «می تونیم تنهایی همدیگه رو ببینیم!

 «باشه... هر طور که تو بخوای!»نداشت، با سردی گفت: شروین که هیچ عالقه ای به دیدار او 

 «فردا چطوره؟ می خوای فردا بیای خونه ما، بعد هم می تونیم بریم شام بخوریم و یا بریم سینما!»پونه بالفاصله گفت: 

دعوت و شروین به طور کلی حوصله پونه را نداشت، چه برسد به اینکه ساعاتی را با او صرف کند از سوی دیگر، از 

سماجت او دچار حیرت شده بود و نمی دانست چه باید بگوید. اما پونه دست بردار نبود و بعد از اصرار زیاد موفق 

 شد که موافقت شروین را جلب کند و اواسط هفته، شام را با هم در رستورانی صرف کنند.

ان هزار افکار ضد و نقیض از مغز او در طول دو سه روزی که پونه باید سپری می کرد تا شروین را ببیند، هزار

گذشت. آن قدر دچار اضطراب و هیجان بود که به کلی اشتهای خود را از دست داده بود و نمی توانست لب به غذا 

 بزند. مادرش از تغییر حال او دچار تعجب شده بود و مدام او را زیر سؤال می برد.
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شان تعجب آور بود. شروین مطمئن بود که پونه از عالقه بی حد برای شروین هم تماس پونه و اصرار او برای دیدار

او به گیتی مطلع است و نیز می دانست که گیتی و پونه غیر از رابطۀ فامیلی، با یکدیگر بسیار دوست و صمیمی هستند 

فتن او هدیه ای و از اسرار یکدیگر خبر دارند. برای همین فکر می کرد شاید پونه قصد دلجویی او را دارد و یا برای ر

تهیه دیده که می خواهد به او تقدیم کند. و از سوی دیگر، با خودش فکر می کرد شاید دوستان دیگری هم پونه 

دعوت کرده و خواسته یک مهمانی خداحافظی کوچکی برای او ترتیب دهد. اما در دل دعا می کرد که در بین آنها 

ی وحشت داشت، چه برسد به اینکه سر یک میز با او بنشیند و شاهد گیتی و روزبه نباشند. حتی از رویارویی با گیت

 عشق و دلدادگی او و روزبه باشد.

از اینکه دعوت پونه را قبول کرده بود احساس پشیمانی و ندامت داشت، اما دیگر دیر شده بود و شرمش می آمد 

 ها و سفارشهای او را نداشت.قرارشان را به هم بزند. در این مورد حرفی به مادرش نزد. حوصله نصیحت

به هر ترتیب بود، روز موعد سر قرار حاضر شد. وقتی وارد رستوران شد، پونه را مشاهده کرد که از گوشه ای بلند 

شد و با دست به او اشاره کرد. شروین به سویش رفت و سالم کرد. پونه تنها بود و از میز کوچکی که انتخاب کرده 

و شروین اشخاص دیگری دعوت نشده اند. شروین در دل احساس راحتی و آرامش کرد، بود مشخص بود که جز او 

اما چیزی که برایش عجیب می نمود این بود که پونه آرایش بسیار غلیظی کرده و گیسوانش را مثل خانمهای مسن و 

نه را به آن زشتی و شوهردار آراسته بود که به هیچ وجه به ظاهر جوان او برازنده نبود. در واقع، تا آن شب پو

ناهنجاری مشاهده نکرده بود. چیزی به رویش نیاورد. نه برایش مهم بود که او با چه شکل و هیبتی در برابرش ظاهر 

 شود، و نه ادب حکم می کرد که واکنش بدی نشان دهد و یا حرف تلخی بزند.

ایش به شماره افتاده و چهره اش گلگون و برخالف او، پونه در دریایی از اضطراب و التهاب دست و پا می زد. نفسه

شروین، نمی »برافروخته شده بود. وقتی که شروین رو به رویش روی صندلی نشست. نفس بلندی کشید و گفت: 

دونی چقدر خوشحال شدم دعوتمو قبول کردی! مدتها بود دنبال فرصتی بودم که تنهایی ببینمت و باهات حرف 

 «بزنم!

رد. تا آنجا که در خاطرش بود هرگز با پونه حرفی و یا سخنی رد و بدل نکرده بود و شروین با تعجب نگاهش ک

هرگز موضوعی بین آنها نبوده که راجع به آن صحبت کنند. با وجود این، چیزی به رویش نیاورد، لبخندی زد و 

 «تو ایران منو ببینی! من از دعوتت ممنونم! از اینکه به یادم بودی و می خواستی تو آخرین روزهای اقامتم»گفت:

پونه از شنیدن حرفهای شروین دلش به درد آمد. موجی از غم و نگرانی چهره اش را پوشاند و با اندوه پرسید: 

راستی راستی شروین می خوای از ایران بری؟ آخه برای چی؟ چطور دلت می آد دوستها و فامیل رو بذاری و بری؟ »

 «صحبتی، یاری، دوستی هم اونجا نداری که دلت به اون خوش باشه!آخه تنهایی چه لذتی داره؟ حداقل هم 

پیدا می کنم! باالخره اون طرف دنیا هم دوست و هم صحبت پیدا می شه. من دیگه نمی »شروین بالفاصله پاسخ داد: 

سی به تونم اینجا بمونم. اگه هر کسی ندونه، پونه، تو نزدیک ترین دوست گیتی هستی و می دونی که من چه احسا

اون دارم. دیگه نمی تونم اینجا دووم بیارم. از نظر روحی به صالحمه که از اینجا دور بشم تا بتونم گیتی رو فراموش 

 «کنم!

حرفهای شروین آب سردی بود که بر وجود داغ و تبدار پونه ریختند. از شنیدن دوبارۀ احساس و عالقه شروین به 

ر می کرد با ازدواج گیتی دیگر همه چیز برای شروین تمام شده است. فکر گیتی، به شدت به خشم آمده بود. او فک
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می کرد که شروین به خاطر اینکه از کودکی با گیتی هم بازی و هم صحبت بوده، بیشتر از عشق، به او عادت کرده و 

 آن چنان تند و تیز عاشق و شیدای گیتی نیست. شاید هم خودش را گول می زده است.

ر آن حالت نمی دانست چه کند و چه بگوید. به کلی تمرکز خود را از دست داده بود. چطور شروین تا نمی دانست. د

آن هنگام نفهمیده بود که پونه چه احساسی به او دارد؟ آن همه گوشه و کنایه و تلفنها و دیدارهای خانوادگی، هیچ 

 کدام تا آن زمان هیچ معنایی برای شروین در بر نداشته است؟

شروین، توی دنیای به این بزرگی دخترهای دیگه ای غیر از گیتی هم وجود »ومیدی نگاهی به او کرد و گفت: با ن

 دارن! تو چطور به خودت اجازه می دی

 

 «زندگی تو به خاطر یه دختر زیر و رو کنی و بقیه رو ندیده بگیری؟·  

نه به ذهن خود راه نداده بود. تا آن لحظه شروین سکوت کرد. تا آن لحظه هرگز کوچک ترین فکری در مورد پو

کوچک ترین شک و یا گمان دیگری در مورد احساس خودش به او و بالعکس در دلش به وجود نیامده بود. او پونه 

را خواهرانه دوست داشت و فکر می کرد با وجود گیتی و عالقه ای که به او دارد، پونه در جایگاه خواهری خود 

 قرار خواهد ماند.همچنان پابرجا و بر

پونه، می شه لطفاً منظورت رو واضح تر بگی؟ من از » برای روشن شدن موضوع به سخن آمد و با لحنی جدی پرسید:

حرفهای تو سر در نمی آرم! آخه آدم نمی تونه در آن واحد چند نفر رو دوست داشته باشه که اگه به یکی از اونها 

 «ق یعنی این؟نرسید، بره سراغ بعدی! به نظر تو، عش

نه، منظور من این نیست! البته برای فراموش کردن هر عشقی زمان الزمه، اما من به تو اطمینان » پونه با عجله گفت:

می دم که هر آدمی توی زندگی ش از این عشقها زیاد داشته و باالخره مجبور شده خیلی از اونهارو فراموش کنه و 

 «عاشق شخص دیگه ای بشه!

حاال منظورت از این حرفها چیه؟ نکنه دختر دیگه ای رو »اختیار چشم در چشم پونه دوخت و پرسید: شروین بدون

برام در نظر گرفتی؟ بهتره خیالت رو راحت کنم، پونه! من به هیچ وجه آمادگی آشنایی با هیچ دختری رو ندارم. 

اش هنوز اون زمان برای من نرسیده و شاید به قول تو گذشت زمان التیامی برای دل شکستۀ من بشه، اما مطمئن ب

تنها راه رهایی م رفتن از ایران و فراموش کردن خاطرات گذشتۀ زندگی مه. تو هم بهتره بیشتر از این به خودت 

 «زحمت ندی و سعی نکنی مانع رفتن من بشی. خب، نمی خوای دستور غذارو بدیم؟

ناگهان بغضش ترکید و با صدای بلند شروع به گریه کرد. اشک در چشمهای پونه حلقه زد، سرش را پایین انداخت و 

تیرش به سنگ خورده و بدتر از آن غرورش جریحه دار شده بود. نمی دانست چه بگوید و چگونه احساسات خود را 

پنهان کند. در هر حال، دیگر برای پنهان هر چیزی دیر شده بود و اشکهایش نمایشگر تمام آالم و اسرار درونی اش 

 بود.

شروین هم جا خورده بود و با بهت نگاهش می کرد. ناگهان تکان خورد و تازه فهمید که موضوع از چه قرار است. 

باورش نمی شد، باورش نمی شد که پونه آن قدر کودک و احمق باشد که به خودش اجازه داده باشد در مورد او 

بزند. در دل دعا می کرد که حدسش اشتباه باشد فکری به سرش راه دهد. او هم الل شده بود و نمی توانست حرفی 

 و پونه هیچ گونه احساسی نسبت به او نداشته باشد.
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حق با توئه، شروین! من دختر احمق » باالخره در میان هق هق گریه، پونه با درماندگی نگاهی به شروین کرد و گفت:

و حساب کنم. اما شروین، باور کن من از همون و کودنی هستم که فکر می کردم بعد از ازدواج گیتی، می تونم روی ت

لحظه اول که تورو دیدم ازت خوشم اومد. حتی بعد از اینکه فهمیدم عاشق گیتی هستی، باز هم نتونستم تورو 

 ...«فراموش کنم. به خصوص ... به خصوص که 

 حرفش را نیمه تمام گذاشت و چیزی نگفت و به گریه اش ادامه داد.

 «به خصوص چی؟»ی پرسید:شروین با کنجکاو

به خصوص که گیتی در مورد تو انقدر سرسری و بی اعتنا صحبت می کرد که من فکر می کردم هیچ » پونه ادامه داد:

گونه احساس جدی و عمیقی بین شما نیست. یعنی از طرف تو نیست. چون گیتی هیچ وقت تورو دوست نداشته و 

من تعجب می کنم تو چطور نمی فهمیدی رفتار گیتی با تو چقدر دور از دربارۀ تو نه فکری، و نه صحبتی می کرد. 

 ...«مهر و احترام بود و اون طوری که با مهرداد و بقیۀ پسرهای دور و برش رفتار می کرد با تو نبود و 

که تو بسه دیگه، پونه! این طورها هم » شروین که بسیار عصبی و آزرده شده بود، به میان حرف پونه دوید و گفت:

می گی، نیست. من از گیتی جز دوستی و احترام چیزی نمی دیدم. حاال اگه عاشق من نبوده، این یه موضوع دیگه ای 

یه. در ثانی، از تو بعیده که به من دل ببندی و روی عشق و احساسم حساب کنی. من فکر می کردم تو عاقل تر از 

 «اینها باشی!

اما فراموش نکن تو هم رفتار مهرآمیزی با من داشتی. همیشه برام »اض گفت:پونه که اشکش قطع شده بود، با اعتر

 «کادو می خریدی و بهم تلفن می زدی! حتی یه دفعه دوتایی تنهایی رفتیم کوه، یادته؟

درسته، حق با توئه! اما اگه یادت باشه، اون دفعه گیتی مریض شد و نتونست با ما بیاد. و »شروین با اوقات تلخی گفت:

 «گه من با تو رفتار محبت آمیزی داشتم، اون هم به خاطر گیتی بوده و نه چیز دیگه ای.ا

نه خیر! گیتی خانوم مریض نشده بود، بلکه با کس » پونه خون به صورتش دوید و سرخ شده بود و به تندی گفت:

 «دیگه ای قرار داشت و جناب عالی رو سر کار گذاشت، حاال فهمیدی؟

دیگه برام مهم نیست که گیتی با چه کسی قرار داشته، چیزی که برام اهمیت »اال انداخت و گفت:شروین شانه ای ب

داره اینه که اون عاشق من نبوده و منو دوست نداشته. وقتی هم که بعد از سالها بهش گفتم و اعتراف کردم که 

ه و نه چیز دیگه. تنها چیزی که منو دوستش دارم، با کمال محبت و احترام بهم گفت که مثل برادر به من عالقه دار

رنج می ده، اینه که روزبه لیاقت دختر خالۀ زیبا و دوست داشتنی منو نداره و من از آیندۀ گیتی دچار هراس و 

 «وحشت می شم و از اینکه خدایی نکرده زندگی ش با ناکامی همراه بشه، دیوونه می شم!

به گیتی پی می برد، بیشتر احساس سرخوردگی و حقارت کرد. پونه که به تدریج به عمق و ژرفای عشق شروین 

بهتره که این همه کاسۀ داغ تر از آش نشی! تو زندگی و آیندۀ »لبهایش را به نشانۀ تحقیر پایین کشید و گفت:

خودت رو به خاطر گیتی خراب کردی، و بعد از این هیچ دختری، حتی من که صادقانه دوستت داشتم و برات دل می 

ندم، حاضر نیستم حتی نیم نگاهی به تو بندازم. چون تو به هیچ وجه آدم واقع بینی نیستی! همه ش توی رؤیا سوزو

 «زندگی می کنی و خوب و بد خودت رو تشخیص نمی دی، فهمیدی؟

شروین سکوت کرد و حرفی نزد در مقابل چشمان حیرت زده اش، پونه با عصبانیت کیفش را برداشت و بدون 

 حرفی از سر میز بلند شد و او را ترک کرد.کوچک ترین 
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مرد هاج و واج خجالت زده در مقابل چشمان کارکنان رستوران، بالتکلیف نشسته بود و نمی دانست چه کند. نه 

اشتهایی به خوردن غذا داشت، و نه می توانست بدون مقدمه آنجا را ترک کند و برود. چند لحظه ای نشست و در 

 ان به تندی از جا بلند شد و در واقع از آنجا فرار کرد.غیبت کارکنان رستور

وقتی سوار ماشینش شد، نفس بلندی کشید و راه خانه را در پیش گرفت. تصمیم داشت دربارۀ مالقاتش با پونه با 

احدی صحبت نکند. از سوی دیگر، پونه صد برابر نزارتر و سرخورده تر خودش را به اتومبیل رساند و سرگردان و 

هدف در خیابانها به راه افتاد. به مادرش گفته بود با چند تا از همکاران شرکتش شام را بیرون صرف می کند. اگر  بی

زودتر به خانه می رسید، دوباره مورد سین جیم مادرش واقع می شد. به پهنای صورتش پاک شوند و چهره اش را 

 آلوده کنند.

دت از گیتی ناراحت و آزرده بود. او اگر واقعاً از شروین خوشش در آن زمان، دلش برای خودش می سوخت و به ش

نمی آمد، می توانست همان روزهای اول آب پاکی روی دست او بریزد و خیالش را راحت کند، نه اینکه تا آخرین 

 روزهای نامزدی اش صبر کند و بعد او را از خود براند.

یخت. با وجود این، وقتی به خانه رسید، مادرش از زود رسیدن بیش از یک ساعت در خیابانها رانندگی کرد و اشک ر

اوا، خدا مرگم »او تعجب کرد و هنگامی که چهرۀ به هم ریخته و چشمهای آلوده او را دید و وحشت کرد و پرسید:

 «بده! پونه جون، چی شده؟

بردار! با بچه ها حرفم شده، مامان، تورو به خدا تو یکی دیگه دست از سرم »پونه ناگهان منفجر شد و فریاد زد:

 «همین! دیگه هم ازم سوال نکن!

ماهرو حرفی نزد. می دانست از زمانی که گیتی ازدواج کرده، پونه حال خوشی ندارد. می دانست که پونه همیشه 

اد می حسود و منتقد گیتی بوده و با وجود دوستی صمیمی و قدیمی که با یکدیگر دارند، باز هم در هر حال از او انتق

کند و از کارهایش ایراد می گیرد. اما از احساسی که دخترش به شروین داشت بی خبر بود و هرگز در باورش نمی 

گنجید که پونه آن قدر ساده دل و نادان باشد که عاشق شروین شود و فکر کند می تواند او را برای پذیرفتن عشقی 

 جدید و نابهنگام نرم و راضی کند.

 

، شروین رفت و پونه را با دیدگان اشک آلود و دل شکسته و محروم رها کرد و تنها گذاشت. اما پونه تا در هر حال·  

 سالها بعد هنوز منتظر او بود و کورسویی از امید در دلش شعله می کشید و تن عاشق و حساسش را می لرزاند.

 

 : 4فصل
 

ه فکر فرو رفت. فکر ازدواج سعید و برپا کردن مراسم آسیه خانم با خوشحالی گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و ب

عروسی پسرش ، او را به وجد آورده بود. با دختر کوچکش حمیده صحبت و درددل کرده بود و سرانجام به این 

 نتیجه رسیده بودند که باید هر چه زودتر سعید را وادار به ازدواج کنند.

ی سعید در نظر گرفته بود و سالها بود که انتظار می کشید پسرش آسیه خانم دختر برادرزاده اش ، اکرم، را برا

دارای درآمدی شود و بتوانند به خواستگاری بروند. اکرم نوزده ساله بود. نه کالس سواد خوانده و بعد از ان به کالس 

 خیاطی رفته و خیاطی یاد گرفته بود. آسیه خانم عمه بزرگ پدرش بود.
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رفته بود و ساز می زد دیگر احترام و اعتبار چندانی نزد فامیلش نداشت و همگان شغل و  از زمانی که سعید به تهران

حرفه ی سعید را سرزنش و او را مطرب و آوازه خوان خطاب می کردند. اما هنگامی که در رادیو استخدام شد و 

مطرب جای خود را به هنرمند دارای شغل ثابت و درامد و حقوقی شد به تدریج نظرها نسبت به او تغییر کرد و کلمه 

داد و سعید در جمع فامیل دارای احترام و ارج خاصی شد.به خصوص که آسیه خانم زمان برنامه های هنری او را به 

خاطر می سپرد و به همه یادآوری می کرد که در فالن زمان و ساعت سعید برنامه اجرا می کند و در پایان نام او را 

 ر می کنند.هم جزء هنرمندان دیگر ذک

آسیه گر چه از شهر و زادگاهش دور شده بود، اما هرگز فامیل و دوستان خود را فراموش نمی کرد و مرتب با آنها 

 در تماس بود و تابستانها که راهی مشهد می شد ، به همه انها سر می زد و خبری از حالشان می گرفت.

امدنهای شبانه سعید بود. او به مرز سی سالگی رسیده بود و چیزی که بیش از همه او و تراب را رنج می داد . دیر 

هنوز ازدواج نکرده بود. آسیه مطمئن بود که اگر او زن بگیرد و صاحب بچه های قد و نیم قد شود دیگر نمی تواند 

ود و هر شب دیر به منزل بیاید و با دوستان خود وقتش را بگذراند.هر چند سعید هنوز از وضعیت مالی خود راضی نب

مدام از بی پولی می نالید و گله می کرد اما از نظر آسیه حرفها و شکایتهای او جز ناشکری و توقع بیجا چیز دیگری 

نبود و پسرش فردی زیاده خواه و جاه طلب می دانست که به انچه دارد راضی نیست و همیشه به دنبال چیزهای تازه 

 تر و درآمد و پول بیشتری است.

آخه مادر من ، من هنوز هشتم  "دواج پیش می امد سعید اخمهایش در هم می رفت و می گفت:هر وقت حرف از

 "گرو نهمه. تو چطور توقع داری یه نفر دیگه هم به این زندگی اضافه کنم و مسئولیتش رو به عهده بگیرم؟

د بود تا سعید زن نگیرد سر اما آسیه زیر بار نمی رفت و تنهایی و بی همسری او را گناهی بزرگ می دانست. او معتق

به راه و آرام نمی شود و همان طور به شب زنده داریها و دیر آمدنهایش ادامه می دهد. و چون نمی خواست اکرم را 

از دست بدهد و او را زنی کامل و تمام عیار برای پسرش می دانست تصمیم گرفت هر طور شده در این مورد سعید 

 ببرد و حتی اگر شده او را در مقابل کار انجام شده قرار دهد. را راضی کند و او را به مشهد

بنابراین به مشهد ، خانه برادرزاده اش زنگ زد و به انها خبرداد که برای خواستگاری به مشهد می روند و همان شب 

بدون موضوع را به اطالع سعید هم رساند. وقتی سعید این خبر را از دهان مادرش شنید باورش نمی شد آسیه 

موافقت او دست به چنین کاری زده باشد . و بعد از اینکه مطمئن شد موضوع صحت دارد شروع کرد به داد و بیداد و 

گفت: شما حق نداشتین بدون اطالع من به اونها خبر بدین که ما داریم می ریم و اون بیچاره ها رو منتظر بذارین! این 

رش می شکنه وقتی که بدونه من کوچکترین تمایلی به این ازدواج ندارم و کار دور از انسانیته! اون دختر بیچاره غرو

 به خواستگاری اش نمی رم!

در این هنگام تراب هم دخالت کرد و پسرش را به باد سرزنش گرفت و کار او را عملی زشت و کفرآلود جلوه داد و 

در و مادر پیرش را چشم انتظار بگذارد و به گفت که خدا را خوش نمی آید او که تنها پسر خانواده است، این گونه پ

تنهای آرزوی انها که عروسی اوست وقعی نگذارد و جامه ی عمل نپوشاند. از سوی دیگر سعید معتقد بود که اکرم 

برای او کوچک است و تفاوت سنی آنها برای ازدواج مناسب نیست که ان هم موضوعی مضحک و خنده دار برای 

 را یکی از بهانه های دیگر سعید برای فرار از ازدواج و تاهل می دانستند.تراب و آسیه بود و ان 
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سرانجام سعید به این نتیجه رسید که اگر قرار است بدون عشق ازدواج کند همان بهتر که به خواسته ی مادرش تن 

ین قربانی این در دهد و حداقل رضایت او و تراب را به دست اورد. سعید دلش برای اکرم می سوخت و او را دوم

 ازدواج می دانست مطمئن بود که او هم مانند خودش در زندگی رنگ خوشبختی و شادی را نخواهد دید.

آنچه که از اکرم به یاد داشت متعلق به چندین سال پیش بود . زمانی که به مدرسه می رفت و درس می خواند 

پا به سنین بلوغ می گذاشت ، با روپوش ارمک آخرین تصویر او در ذهن سعید، دختر کوچکی بود که به تازگی 

خاکستری و روسری سفید. دو گیس بافته ی بلند و مشکی نیز همیشه زینت بخش شانه های الغر و نحیفش بود. 

اکرم دختر بزرگ خانواده بود و پدرش در یکی از محاضر ثبت اسناد و امالک کار می کرد. حُسنی که اکرم دشت این 

فامیل بود و به قول تراب، از دار و ندار سعید باخبر بودند و می دانستند که او چگونه و با چه بود که از دخترهای 

 درامدی زندگی خود و پدر و مادرش را تامین می کند.

اکرم از شنیدن خبر قریب الوقوع خواستگاری ذوق کرد و قلبش به تپش افتاد. اما ظاهرا چیزی بروز نداد و حرفی 

با این وصلت موافق بودند. تنها ناراحتی شان رفتن اکرم به تهران بود. مادر اکرم طاقت دوری نزد. پدر و مادرش 

دخترش را نداشت و هنوز چیزی نشده اشک به چشم می اورد و سر تکان می داد. اکرم تا ان زمان تهران را ندیده 

 بود و از فکر زندگی در شهری بزرگ و پرجمعیت، هم دچار

 

هم به هیجان می آمد. او و پدر و مادرش بر خالف سعید، به تنها چیزی که فکر نمی کردند وحشت می شد و ·  

تفاوت سنی ده یازده سالی بود که وجود داشت. این امر در آن زمان و از دیدگاه آن خانواده امری عادی و پیش پا 

 افتاده محسوب می شد.

ای خواستگاری راهی مشهد شدند، یک سال از ازدواج زمانی که در یک روز پاییزی سعید همراه پدر و مادرش بر

گیتی و روزبه می گذشت. آنها چندین ماه بعد از مراسم نامزدی شان ازدواج کردند و زندگی مشترک خود را از سر 

  گرفتند.

رئی سعید بر خالف عهد و پیمانی که با خودش بسته بود، همچنان به خانه بزرگمهرها می رفت و می آمد. نیرویی نام

و سمج او را به آن خانه می کشاند. با وجودی که هر بار که از آنجا برمی گشت لهیده تر و رنجورتر می شد، اما باز 

 هم دفعه بعد سراسیمه خود را به آنجا می کشاند.

جودی که می آن قدر به خانه فرهاد بزرگمهر رفته بود که تقریباً با تمام زوایا و گوشه و کنار آنجا آشنا شده بود. با و

دانست گیتی در بعضی از مهمانی های پدرش حضور ندارد و یا حتی هنگامی که فرهاد تنها پذیرای مهمانان مرد بود، 

باز هم تمام دعوت های او را قبول می کرد و سر از پا نشناخته خود را به آنجا می رساند. خودش هم نمی دانست چرا 

جا را تا این حد دوست دارد و از حضور در آنجا لذت می برد و در همان و به چه علت فضای خانه و حال و هوای آن

حال دچار آن چنان حرمان و رنجی می شد که بند بند وجودش به درد می آمد. تمام آن دردها و ناله های خفه شده 

 آورد. را در سازش رها می کرد و گهگاهی آن چنان سوزناک صدا سر می داد و می خواند که اشک همه را در می

فرهاد بزرگمهر عاشق صدای ساز و آواز او بود و خودش آن چنان غرق لذت می شد که گذشت زمان را احساس 

نمی کرد. به همین خاطر دوستان و اطرافیان او هم اغلب اوقات به خاطر خوشامد فرهاد، در بزمها و مجالس خود 

ی شدند. گیتی هم همراه شوهرش در اکثر مهمانی سعید را دعوت می کردند و از صدای ساز و هنر او بهره مند م
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های پدرش شرکت می کرد، ولی خودش هرگز سعید را به خانه اش دعوت نکرده بود. تنها وجود گیتی و حضور او 

 در خانه بزرگمهر، کافی بود که سعید را دگرگون و از حالت عادی خارج کند.

سالم و علیک و احوال پرسی، هیچ گونه توجهی به او نداشت. با سعید غیر از نگاهی گذرا و کوتاه، آن هم به بهانه 

خودش عهد کرده بود که فکر گیتی را از سر به در کند. اگر در این مورد موفق نشده بود، سعی می کرد که حداقل 

ی در رفتار و اعتقادش پابرجا باشد و گیتی را که متعلق به دیگری و همسر روزبه شده بود، همانند دیگر زن ها

مجلس محترم شمارد و از نگاه کردن به او پرهیز کند. ناخودآگاه از روزبه بدش می آمد و به قول معروف چشم 

دیدن او را نداشت. نمی دانست اگر گیتی با شخص دیگری ازدواج می کرد، احساسش در مورد او همین طور بود یا 

کارها و حرکات روزبه مصنوعی و دروغین  چیز دیگری باعث این همه نفرت او شده است. احساس می کرد تمام

است. احساس می کرد او دائم در حال نقش بازی کردن است و شخصیت واقعی اش چیزی غیر از آن چه که نشان 

می دهد بسیار پلید و پست است. اما با گذشت یک سال از عقد و ازدواج آنها و نیز شور عشق و محبتی که هنوز در 

م می خورد، خالف عقاید سعید را نشان می داد. در هر حال هر چه بود، سعید در آن چشم های هر دویشان به چش

زندگی هیچ گونه نقشی نداشت. فقط می توانست ناظر و شاهد باشد و هیچ حرفی نزند و حرکتی نکند که خدای 

 نکرده او را از جمع خودشان حذف کنند و دورش را خط بکشند.

ی گرفت. دلش می خواست برای یک بار هم که شده پدر و مادرش را با هواپیما برای رفتن به مشهد یک هفته مرخص

به مشهد ببرد. اما فکر سوار کردن تراب و آسیه به هواپیما و چگونگی رفت و آمد آنها، او را منصرف کرد. در عوض 

 رفت. بلیط درجه یک قطار خرید و بدون این که حرفی به آنها بزند، همراهشان به ایستگاه راه آهن

سعید جون مادر  "وقتی در کوپه قطار جای گرفتند و نشستند، آسیه از خوشحالی اشک به چشمهایش آمد و گفت: 

فدات بشه! ما راضی نیستیم این طوری پولهات رو اسراف کنی! چه فرق داشت، همون کوپه های قبلی هم که سوار 

 "می شدیم خوب و راحت بود. 

 "عوضش شب راحت می خوابیم و صبح که بلند شدیم تن و کمرمون درد نمی کنه!  "تراب خنده بلندی کرد و گفت: 

تو فقط به فکر خودتی، انگار نه انگار که این پسره باید زن بگیره و خرج  "آسیه نگاه مالمت باری به او کرد و گفت: 

 "عروسی بده! 

رم، بس کن تو رو به خدا! دیگه حرف پول و ماد "سعید پادر میانی کرد و با درماندگی رو به مادرش کرد و گفت: 

قطار و غیره و غیره رو هم نزن. در ضمن، از ایستگاه هم یه راست می ریم هتل یا مسافرخونه. بهتره دیگه جر و 

بحث نکنی که پول اضافی خرج نکنیم بریم خونه حمیرا و حمیده و یا جای دیگه. وگرنه اوقاتم تلح می شه و مسافرت 

 "می شه، فهمیدی؟ بهمون زهرمار 

آسیه سکوت کرد و حرفی نزد. حتی موقع شام هم غذای رستوران قطار را با اشتها خورد و حرفی نزد و کتلت های 

خودش را از درون ساک بیرون نیاورد. با خودش فکر کرد آنها را به بچه های حمیده بدهد. کوپه آنها چهارنفره بود 

 و آنها به قول تراب می توانستند به راحتی حرف بزنند و بخوابند.که خوشبختانه نفر چهارمی وجود نداشت 

هنوز ساعت ده نشده بود که خروپف تراب و بعد از آن آسیه بلند شد. سعید خوابش نمی آمد. غیر از آن که به بیدار 

ک موی ماندن و شب زنده داری عادت کرده بود، افکار مغشوش و سیاهش خواب راحت را از او سلب کرده بود. ی

تنش راضی به ازدواج با اکرم نبود. از سویی دیگر تنهایی و بی همدمی رنجش می داد و نیز می دانست اگر دختر 

 دلخواهش را هم پیدا کند، یارای همزیستی با آسیه و تراب در یک آپارتمان کوچک را ندارد.
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ده و از شر اتوبوس و تاکسی راحت شده اخیراً از نظر مالی وضعش بهتر شده بود. برای خودش ماشینی دست و پا کر

بود. آرزو می کرد در همان محیط مشهد می ماند و به زندگی اش ادامه می داد. سعید دیگر سعید چند سال پیش 

نبود و نمی توانست خودش را با زندگی محدود و بسته سابقش سازگار کند. وقتی که تنها می شد و به فکر فرو می 

بود داشت. احساس می کرد از لذایذ دنیا محروم است و تا رسیدن به آرزوهایش فرسنگ ها رفت، به اندازه دنیا کم

 فرسنگ راه را باید طی کند.

نمی دونم ما هنرمند های بیچاره چرا هر  "استادش، مهران سایه، همیشه ضمن حرف ها و صحبت هایش می گفت: 

 "مونه؟ چی در می آریم چیزی ازش نمی مونه و همیشه هشتمون گروی نه

شغل ما شغلی نیست که بتونیم آدم های پولداری بشیم. ما  "و یا گاهی پدرانه سعید را نصیحت می کرد و می گفت: 

به خاطر دلمون، وجودمون و دنیایی از احساس که تو قلبمون وجود داره ساز می زنیم، نه برای پول و ... و تا با دلت 

 "همیشه در همون سطح پایین می مونی.  ساز نزنی، نمی تونی یه هنرمند خوب بشی و

سعید خیلی جوان تر و بی تجربه تر از سایه بود، اما با وجود این حرف های او را به خوبی درک می کرد و به آنها 

 ایمان داشت.

ساعت از یک نیمه شب گذشته بود که سعید آرام آرام چشم هایش را روی هم گذاشت و به خواب رفت. صدای تلق 

قطار بسان آوای الالیی در گوش هایش طنین می انداخت. سحرگاه قطار توقف کرد و مسلفران برای نماز صبح و تلق 

خود را برای پیاده شدن آماده کردند. سعید مشاهده کرد مادرش حاضر و آماده نشسته و به او چشم دوخته است، 

 "یدار نکردی؟ پس چرا بابا رو ب "اما پدرش همچنان در خواب است. با تعجب پرسید: 

 "به من چه، تازگی انقدر بی خیال شده که تمام نمازهای صبحش قضا می شه!  "آسیه با کج خلقی پاسخ داد: 

 "باید بیدارش کنیم وگرنه دلخور می شه!  "سعید از تخت پایین آمد و گفت: 

 "باباجون بیدار شو، وقت نمازه!  "به آرامی دستی به شانه تراب زد و گفت: 

 "بابا! باباجون!  "ون هیچ واکنشی از او مشاهده نکرد، با نگرانی دستی به گونه و صورتش زد و ادامه داد: و چ

چهره تراب آرام و سرد بود. تراب ساعتی پیش از خواب عمیق و راحتی که داشت برای همیشه با زندگی بدرود 

ز دست داده است. دستپاچه شد و با درماندگی گفته بود. سعید نمی خواست باور کند که پدرش را به همین سادگی ا

 "جواب نمی ده! چش شده؟ نکنه ...  "نگاهی به مادرش کرد و گفت: 

آسیه با دست به گونه اش زد و خود را به شوهرش رساند و چون او را سرد و بی حرکت برجا دید این بار با دو 

ت چه کند. او هم گریه اش گرفته بود و با دست بر سرش کوفت و شروع به گریه و ضجه کرد. سعید نمی دانس

ناباوری پدرش را نگاه می کرد. بی اختیار در کوپه را باز کرد و به بیرون رفت. براثر گریه و فریاد آنها مأمور قطار و 

 چندین مسافر دیگر خود را به آنها رساندند. چند نفر دیگر آمدند و تراب را دیدند و فهمیدند که هیچ امیدی برای او

 نیست و ساعت ها پیش برای همیشه قلبش از تپش افتاده است.

چاره ای نبود مأموران قطار گفتند که تا دو ساعت دیگر که به مشهد می رسند باید صبر کنند و جنازه را در ایستگاه 

چشمان حیران  قطار به سردخانه منتقل کنند. وقتی قطار دوباره به راه افتاد، سعید و آسیه گوشه ای نشسته بودندو با

و گریان به پارچه سفیدی که روی تراب کشیده بود، نگاه می کردند. سعید نمی دانست وقتی که به مقصد رسیدند 

چه کند و به چه کسی متوسل شود. قسمت تراب این بود که در زادگاهش دفن شود. آسیه که با هزار دلخوشی برای 
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دادن شوهرش، آن چنان خود را باخته بود که تمام وجودش به عروسی پسرش بار سفر بسته بود، اکنون با از دست 

 لرزه افتاده بود. سعید او را در آغوش می گرفت و دلداری می داد، اما وضع خودش هم چندان تعریفی نداشت.

باالخره به مقصد رسیدند. یکی از مسافران به کمک آمد و به سعید گفت اولین کاری که باید بکند این است که یک 

بوالنس خبر کند و جنازه را به پزشکی قانونی ببرند، از آنجا به بعد دیگر می تواند او را به قبرستان ببرد و بعد از آم

انجام تشریفات قانونی او را دفن کنند. سعید حیران و سرگردان به دنبال او از قطار پیاده شد و مرد مسافر با عجله 

ی با کمک مأموران قطار جسد تراب را به آمبوالنس منتقل و به سوی خود را به تلفن عمومی رساند و بعد از ساعت

 پزشک قانونی حرکت کردند.

سعید و آسیه بعد از انتقال تراب به سردخانه، در راهروی بیمارستان روی نیمکت به انتظار نشستند. هنوز هیچ کس 

شما می تونین برین  "زد آنها آمد و گفت: اطالعی از فوت تراب نداشت. بعد از دقایقی، یکی از دکترهای بیمارستان ن

و فردا بیاین و مستقیماً این مرحومو به قبرستون ببرین. و اگه عجله دارین، دو سه ساعتی صبر کنین تا علت مرگ 

معلوم بشه و بعد ببرینش. اما به نظر من اگه فردا صبح زودتر بیاین، بهتره. چون تمام تشریفات قانونی انجام شده و 

 "طلی ندارین. دیگه مع

 "بله، بهتره فردا بیایم! چون باید به فامیل و دوستهامون هم اطالع بدیم.  "سعید از او تشکر کرد و گفت: 

همراه آسیه از بیمارستان بیرون آمدند و زار و گریان خود را به یک مسافرخانه رساندند. دیگر برای سعید مهم نبود 

ش آنقدر خسته و غمگین بود که حتی توان این که بتواند به دیگران خبر کجا برود و در کدام محل بخوابد. وجود

بدهد و برای مراسم خودش را آماده کند، در خود نمی دیدو به هر ترتیب بود، صبحانه ای خوردند و سعید به 

ر آن خواهرش زنگ زد و ماجرا را تعریف کرد. خوشبختانه آسیه شماره تلفن پدر اکرم را هم همراه داشت. تا عص

روز تمام فامیل و دوستان فهمیدند ه تراب بیچاره در راه جان سپرده و آرزوی دیدن عروسی پسرش را با خود به 

 گور برده است.

اکرم از شنیدن فوت تراب، آن هم در راه مشهد، کوهی از غم و نگرانی در قلب کوچک و جوانش تلنبار شد. نمی 

ه تأثیری می گذارد. به خصوص که آسیه با هر کس که حرف زده و خبر دانست پیامد مرگ نابهنگام بر آینده او چ

مرگ شوهرش را گفته بود، متذکر شده بود که تراب سالم سالم بوده و هیچ گونه ناراحتی و مریضی نداشته و مرگ 

 او غیرقابل باور است.

همه راهی بیمارستان شدند  فردای آن روز وظیفه سعید سبک تر شده بود چون شوهرخواهرها و دیگر مردان فامیل

و از آنجا با یک اتوبوس که به دنبال جنازه می رفت، به قبرستان رفتند. پولی را که سعید برای مراسم احتمالی بله 

یرون و نامزدی برده بود، صرف دفن و کفن پدرش کرد. تمام فامیل و دوست های دور و نزدیک آمده بودن و کمتر 

 دفن کردند و از آنجا با همان اتوبوس راهی چلوکبابی شدند.از دو ساعت تراب بیچاره را 

تازه در آنجا بود که سعید چشمش به اکرم افتاد. تا آن هنگام در میان زن های متعددی که با چادر مشکی در 

 اتوبوس و قبرستان بودند، او را ندیده بود. اکرم سرخ شد و سالم کوتاهی کرد و نگاهش را دزدید. سعید سری تکان

داد و بالفاصله به دنبال سفارش غذا و کارهای دیگر رفت. اما در دلش اعتراف کرد که هرگونه احساسی به این دختر 

 می تواند داشته باشد، جز عشق و محبت!

ناگهان گویی چشمهایش به واقعیت باز شدند. به این واقعیت که اگر پدرش نمرده بود، او چگونه می توانست از زیر 

واج تحمیلی فرار کند. صورت معصوم اکرم و چشمهای امیدوارش آتش به دل سعید زده بود. او چگونه بار این ازد
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می توانست به خواستگاری این دختر معصوم برود و بعد هم بگوید که او را نپسندیده است؟ سعی کرد دیگر سراغ 

 محلی که زن ها نشسته بودند نرود.

برای ادامه مراسم در مشهد بماند. هنوز روز سوم و هفتم را برگزار نکرده  آن روز گذشت، اما هنوز سعید مجبور بود

بودند. نه می توانست همه چیز را رها کند و برود و نه تاب تحمل ماندن و انجام مراسم تکراری را داشت. به هر 

هزینه های او را  ترتیب بود مسجد را هم گرفتند و برگزار کردند و شب هفت هم با بقیه پولش که خوشبختانه کفاف

می داد، به طرز آبرومندی برگزار شد. فردای آن روز، بدون کوچکترین حرف و صحبتی راجع به اکرم و خانواده 

اش، آسیه را در خانه حمیرا گذاشت و خودش راهی تهران شد. دیگر به دنبال بلیط قطار نرفت. برای اولین اتوبوسی 

 و سوار شد.که به سمت تهران می رفت بلیطی تهیه کرد 

رنج هفده هجده ساعت سفر را با تکان های پی در پی اتوبوس به تن کشید و به تهران رسید. شب نتوانسته بود در 

 اتوبوس بخوابد و وقتی نزدیک ظهر به خانه اش رسید، با همان لباس های سفر روی تخت افتاد و به خواب رفت.

شد که تا آن ساعت عصر خوابش برده باشد. ساعت روی دیوار وقتی چشم گشود، هوا تاریک شده بود. باورش نمی 

شش و نیم را نشان می داد. ناگهان به یادش آمد که کجاست و چه اتفاقی افتاده است. چراغ را روشن کرد و بی 

اختیار به سوی اتاق پدر و مادرش روانه شد. تراب بنا بر عادت دیرینه ای که داشت روی زمین می خوابید. کنار 

ار رختخوابش را جمع کرده و رویش پتو کشیده بود. سعید احساس کرد پاهایش می لرزد. جای تراب خالی بود دیو

و این خالی بودن مثل جای آسیه پر شدنی نبود. او دیگر برنمی گشت و سعید نمی دانست تا آمدن مادرش با آن 

به آن اتاق پا نگذارد و منظره رختخواب  رختخواب چه کند. از اتاق بیرون آمد و در آن را بست. قصد داشت دیگر

 جمع شده پدرش را نبیند.

دهانش خشک شده بود و به شدت احساس گرسنگی می کرد. نمی دانست چیزی برای خوردن دارد یا نه. اگر آسیه 

بود، به سرعت برق برای پسرش چیزی آماده می کرد. چاره ای نداشت، باید خودش دست به کار می شد. به طرف 

ال رفت و چند عدد تخم مدغ و مقداری کره از آن بیرون آورد. اما احساس کرد نمی تواند به تنهایی محیط خانه یخچ

را تحمل کند. به سوی تلفن رفت و با یکی از همکارانش تماس گرفت. موضوع فوت پدرش را گفت و از او خواهش 

 کرد اگر می تواند سری به او بزند.

زنگ آپارتمانش به صدا درآمد و سعید با چشمان حیرت زده مشاهده کرد مهران سایه هنوز ساعتی نگذشته بود که 

و تمام اعضای ارکستری که با آنها کار می کنند به سراغش آمده اند. اشک در چشم هایش حلقه زد و خود را در 

 .آغوش سایه رها کرد. گویی پناهگاهی یافته بود که بتواند هر چه درد و غصه دارد بازگو کند

دقایقی چند گریست. دوستانش به نوبت به او تسلیت گفتند و دلداریش دادند. در عرض دقایقی کوتاه، احساس 

سبکی و آرامش به او دست داد. بی اختیار بلند شد و به سراغ سازش رفت و آن را بغل گرفت و آورد. یکی از 

 همکارانش چای را آماده کرده و دیگری مشغول درست کردن نیمرو شد.

آن شب تا نیمه همه نزد او ماندند و ساز زدند و صحبت کردند هنگامی که ترکش کردند و رفتند، سعید احساس 

 کرد بار غم مرگ پدرش کمتر و کمتر شده و با حالتی خوب و آرام به رختخوابش رفت و خوابید.

مشکی اش می فهمیدند که  از فردای آن روز باید به سر کار می رفت. بدون شک، دیگران هم از دیدن پیراهن

عذادار است و او مجبور بود برای آنها هم شرح دهد که پدرش را از دست داده است. اما به محض این که مشغول 

 کار شد و فعالیت های روزمره اش را از سر گرفت، حالش بهتر شد.
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گزاری مراسم پدرش با آسیه قرار بود آسیه تا چهلم شوهرش بماند و سعید در آن تاریخ به مشهد برود و ضمن بر

به تهران برگردند. هرچند تا روز چهلم تراب فرصت زیادی بود، اما سعید می ترسید که بعد از آن مجبورش کند 

دوباره به خواستگاری اکرم برود. پیش خودش فکر کرد که به مشهد نرود ، برای مادرش پولی بفرستد و بگوید در 

نند. هر چند ممکن بود مورد لعن و نفرین همگان واقع شود، ولی دیگر برایش غیاب او خودشان مراسم را برگزار ک

 مهم نبود. چون قصد داشت بعد از آن هرگز پای به مشهد نگذارد.

در ضمن، تصمیم داشت آرام آرام به مادرش هم بفهماند که دیگر قصد ازدواج ندارد و مرگ تراب اثر بدی روی او 

به فکر عروسی و ازدواج باشد. هفته ای یکی دو بار با آسیه صحبت می کرد، ولی هر بار گذاشته و تا مدتها نمی تواند 

که می خواست موضوع خواستگاری را مطرح کند، منصرف می شد و هر بار گفتن موضوع را به دفعه بعد موکول می 

 کرد.

ه سر صحبت را باز کرد و حدود یک هفته مانده به تاریخ چهلم تراب، ضمن یک گفت و گوی تلفنی، باالخره آسی

 "سعید جون، ان شاءاهلل بعد از چهلم بابات می ریم خواستگاری اکرم!  "گفت: 

بابا مادرجون اجازه بده کفنش خشک بشه، حاال چه عجله ای داری!  "سعید ناگهان جوش آورد و با صدای بلند گفت: 
" 

ه دست ما شده که هی صبر کنه؟ خدا رو خوش نمی یعنی چی؟ مگه این دختره بازیچ "آسیه با عصبانیت پاسخ داد: 

 "آد. باالخره بابات عمر خودش رو کرده بود، روح اون خدابیامرز هم راضی نیست اگه تو عروسی رو عقب بندازی. 

ببین مادرجون! خوب به حرفام گوش بده، ببین چی می گم. من  "سعید هرگونه مالحظه را کنار گذاشت و گفت: 

نمی ذارم، هیچ عالقه ای هم به اکرم ندارم، بهتره خودت یه جوری موضوع رو فیصله بدی. در ثانی، دیگه پامو مشهد 

من دیگه پولی برای عروسی و مهمونی تو دستم نیست. در واقع آه در بساط ندارم. تازه باید برای چهل بابا هم برات 

 "رو نمی دم مادر، فهمیدی؟ پول بفرستم. بهتره دست از سرم برداری، وگرنه دیگه جواب تلفن هات 

 "فعالً خداحافظ! بعداً خودم باهات تماس می گیرم!  "آسیه الل شد و با بهت و حیرت سکوت کرد و سعید ادامه داد: 

 و بالفاصله گوشی را گذاشت.

بر  برای آسیه عدم قبول سعید برای خواستگاری، به مراتب سنگین تر و غم انگیزتر از مرگ تراب بود. با دو دست

سرش زد و خود را به زمین انداخت و شروع به گریه کرد. دخترهایش دورش جمع شدند و چون اطالعی از حرف 

 های برادرشان نداشتند، شروع به سؤال و پرسش کردند.

یکی از نوه های آسیه خانم برایش آب قند آورد و او ضمن نوشیدن شربت، ماجرا را برای آنها تعریف کرد. حمیرا و 

و بچه هایشان که خود را برای عروسی آماده کرده بودند، جا خوردند و با اندوه به یکدیگر نگاه کردند.  حمیده

هرچند قرار بود اول عقد محرمانه و بعد عروسی مفصلی بگیرند، اما آنها که به مهمانی ها و عروسی های گهگاه می 

چنان دچار یأس و حرمان شدند که آنها هم پا به پای رفتند و سالها بود که فقط خاطرات آن را مزمزه می کردند، آن 

 آسیه شروع به گریه و زاری کردند.

صدای گریه و شدت ناراحتی و غمشان آنقدر زیاد بود که شوهر حمیرا سراسیمه به اتاق آمد و بعد از این که با نگاه 

 "دیگه کی مرده؟  "همه را سرشماری کرد، با نگرانی پرسید: 

خدا نکنه کسی بمیره ننه! سعید حاضر نیست زن بگیره، می گه بعد از مرگ بابام نمی تونم  "گفت:  آسیه گریه کنان

 "عروسی راه بندازم! 
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خوب راست می گه! ولش کنین! اصالً چرا می خواین براش زن بگیرین؟  "محمود آقا نفس راحتی کشید و گفت: 

 "فکر کردم خدایی نکرده چی شده! 

 ق بیرون رفت و آسیه را با هزارگونه فکر و ناراحتی رها کرد.این را گفت و از اتا

بزرگترین ناراحتی او گفتن حقیقت به برادر و برادرزاده اش، پدر اکرم بود. به کلی موضوع مرگ تراب را به 

 فراموشی سپرده بود و شب و روز فکر می کرد چگونه از خجالت فامیل خود درآید.

. مراسم چهل هم به هر ترتیبی بود برگزار شد. آسیه هنوز نمی دانست چه بگوید، تا پول فرستاده شد و سعید نیامد

 این که روز بعد از مراسم پدر اکرم به خانه

 

 حمیرا آمد.آسیه سراسیمه ونگران پذیرایش شد. لبهایش میلرزید وخنده ای اجباری لرزش آنها را بیشتر میکرد.·  

عمه جون ،خدا اقا ترابو »های دیگر ،بالخره پدراکرم رو به آسیه کردو گفت:بعد از سالم واحوال پرسی و گفت وگو

رحمت بکنه... بیچاره وقت بدی از دنیا رفت.اما خب،هیچ کدوم از کارهای خدا بی حکمت نیست. راستش عمه 

د،من و جون،شما جای مادر من هستین ،بعد از این اتفاق و به خصوص که سعید اقا هم برای چهل پدرش نتونست بیا

شمسی به این نتیجه رسیدیم که شایدخواست خدا بوده که این وصلت سرنگیره . از شما چه پنهون ،توی همین 

مراسم عزاداری آقا تراب،یه خواستگار خوب برای اکرم پیدا شده ،ما گفتیم موضوع رو رک وراست به شما بگیم که 

گل از گل «ون هست ،ما این خواستگارو ازدست ندیماگه شما وسعید اقا عزادار هستین و یا فکردیگه ای تو سرت

الهی عمه قربونت بشه،تو و »آسیه شکفت و حمیرا وبچه هایش لبهایشان به خنده باز شد. آسیه با لکنت پاسخ داد:

شمسی صاحب اختیار دخترتون هستین . من اینجاچیکاره م؟خالیق هرچه الیق...پسر من اگه آدم بود،اگه لیاقت 

راستش عمه جون ،دل من خیلی « سالگی آالخون واالخون نمی گشت که تنها به فکر ساز زدن باشه. داشت تا سن سی

 «پره ،اماچی بگم
 

حسین آقا،پدر اکرم،سری تکان دادو دیگر حرفی نزد.حرفش را زده بود و پاسخش را هم گرفته بود . دقایقی دیگر 

 د و رفت.با روی خوش نشست و چای خورد و گپ زد ویعد خداحافظی کر

با ری به اندازه یک کوه از شانه های آسیه برداشته شد.زیر لب برای خوشبختی وسفید بختی اکرم دعا کرد. دلش 

برای سعید تنگ شده یودو می خواست هرچه زودتر نزد پسرش برود.به شدت احساس تنهایی می کرد. می دانست 

هد ماند. دیگر ترابی وجود نداشت که سربسرش بگذاردو که درخانه سعید هم از صبح تا شب که او برگردد تنها خوا

مالمتش کند. اگر خانه و زندگی جداگانه ای در مشهد داشت،چه بسا همانجا می ماند.در زادگاهش می توانست 

هرروز به حرم برود وگاهی به فامیل خود سر بزند و از تنهایی درآید. در خانه دخترهایش به هیچ وجه راحتی 

احساس می کرد سربار داماد هاست ویک نان خور اضافی محسوب می شود. هرچند همیشه پولی  وآرامش نداشت.

به عنوان خرجی و یا مخارج خودش به دخترها پرداخت می کرد. اما باز هم غرورش اجازه نمی داد که درخانه های 

 کوچک ومحقر آنها زندگی کند.

انه رساند و سرکارش رفت.صبح بود وآسیه می دانست که سرانجام به تهران رفت. سعید او را از ایستگاه به خ

هرطور شده باید جای خالی تراب را تحمل کند .اولین کاری که انجام داد این بود که رختخواب او را از گوشه اتاق 

جمع کردو در گنجه جای داد.یک عدد کت مندرس و دو شلوار وپیژامه از او باقی مانده بود.آنها را هم جمع کردو 

یک کیسه نایلونی جای داد تا به فقیر بدهد.بغض گلویش را می فشرد،اماچاره ای نداشت،باید با وضعیت جدیدش در
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می ساخت.سعید چیزی درمورد اکرم نمیدانست ،حتی راجع به آنها از مادرش سؤال هم نکرد. آسیه می دانست که 

کرد به جابجایی وسایل وتمیزکردن خانه سعید از عروسی اکرم خوشحال می شود. شانه ای باال انداخت و شروع 

.اشب فرصت داشت که خانه را مرتب کند و برای پسرش شام بپزد،هرچند معلوم نبود که سعید شام نخورده به 

 منزل بیاید.

یکی از نگرانیهای آسیه این بود که خدایی نکرده دختر نابابی سر راه سعید قرار گیردو اورامجبور به ازدواج 

ش خوب می دانست که همسر سعید ممکن است نتواند وجود او را در خانه تحمل کند و باعث در به کند.آسیه خود

دری و بی سرو سامانی اش شود. اما اکرم با دخترهای تهرانی فرق داشت و نه تنها آسیه را پذیرا می شد،بلکه اجازه 

پر از اشک شد . کاش هرگز پا به  نمی داد که او دست به سیاه وسفید بزند. آسیه آه بلندی کشید و چشمهایش

 تهران نمی گذاشت... کاش اجازه نمی داد سعید به هنرستان بیاید و ساز یاد بگیرد...

آن روز خانه را تمیز کردو غذا پخت . هیچ اشتهایی برای خوردن نداشت.تا تمام مالفه های سعید را عوض 

زیر غذا را خاموش کردوجلوی تلویزیون دراز کشید.  کردوشست و همه جا را برق انداخت . هوا تاریک شده بود .

 هنگامی که چشمهایش را باز کرد.تلویزیون خاموش بود وهوا روبه روشنی بود . در

 لحظه های اول زمان و مکان را تشخیص نمی داد و بعد ناگهان با حیرت از جایش بلندشد . او تا صبح خوابیده بود.

چال گذاشته بود و بدون اینکه او را بیدار کند به اتاقش رفته بود. آسیه احساس سعید شب قبل آمده و شام را در یخ

کرد سرش گیج می رود،در بیست و چهار ساعت گذشته چیزی نخورده بودو به اندازه دو نفر کارگر کار کرده 

ان و پنیر حالش بود.سماور را روشن کردو برای نماز صبح آماده شد.. نمازش را خواند و بعد از خوردن چند چای ون

 جا آمد،و به انتظار سعید نشست . دوباره برنامه روزهای گذشته تکرار شد.

آسیه هرروز بیشتروبیشتر احساس تنهایی میکرد. وقتی هم نزد پسرش گله وشکایت می کرد،سعید شانه هایش را 

 «کجا زندگیمون رو بگذرونیم؟ آخه مادرمن،می گی چیکار کنم،کاردارم.اگه کارنکنم ،از:»باال می انداخت و می گفت 
 

اما چند ماه که گذشت ،او را به زیارت کربال فرستادو به آسیه قول داد در آینده او را به خانه خدا هم می فرستد،به 

شرطی که شرایط مالی اش اجازه دهد.خود ش تا خرخره در کارش غرق شده بود.برنامه هایش بیشتر شده و بر 

شده بود . همچنان شبها به مجالس مختلف می رفت وتصمیم داشت از محل کارش وام تعداد شاگردهایش افزوده 

 بگیرد وخانه کوچکی دست وپا کند واز شر اجاره خانه خالص شود.

رابطه اش همچنان با خانواده های بزگمهر ادامه داشت. عشقی که در سینه داشت بر اثر گذشت زمان زیر خاکستر 

ن شده بود،اما فراموش نشده بود . به تدریج شاهد ادامه زندگی گیتی و روزبه و غمها و مصائب زندگی اش مدفو

شگفتگی و زیبایی هرچه بیشتر زن جوان میشد. به تدریج شاهد مادرشدن گیتی و پدری روزبه می شد. حال آنکه 

وست داشت هرطور خودش تنهای تنها با مادر پیرش روزگارمیگذراند. فرهاد عالقه بخصوصی به او پیدا کرده بود. د

شده به سعید کمک کند وحامی او باشد. هرچند سعید زیربار نمی رفت واز پیشنهاد های او شانه خالی می کرد ،با 

وجود این از هر راهی که ممکن بود فرهاد بزرگمهر اورا کمک ویاری می کردو چون می دانست که سعید مردی 

 ا نرنجاندو تحقیرش نکند.مغرور و دارای مناعت باالست،کاری می کرد که اور

هرچه می گذشت ،پنجه های سعید به روی تارهای سازش ماهرتر و گوش نواز تر می نواختند. نوای سازش به دل 

می نشست وحکایت از مهارت و ذوق و احساس بیش از حد نوازنده اش میکرد. هرچند دوندگیها و تالشش برای 
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ت و رتبه هنری اش در رادیو ارتقا پیدا کرده بود واز سویی به پیشنهاد گرفتن وام به جایی نرسید. اما در عوض موقعی

یکی از همکارانش ،باکمک مالی یکی از دست اند کاران برنامه ریزی های هنری ،با سرمایه اندکی که داشت 

دم هم توانستند یک مؤسسه آموزشی دایر کنند که سرپرستی آن با سعید مهرابی بود. دیگر ازرفتن به خانه های مر

 خالص می شد.

گرفتن جواز و پیدا کردن محل کار چند ماهی وقت او را گرفت ،اما بعد از گذشت یک سال و کامل کردن وسایل و 

مبلمان آموزشگاه ،به تدریج بر تعداد هنرجویان اضافه شده و بعد از مدتی سعیدبه عنوان استاد تاردر هنرستان 

ن کذایی با مادرش زندگی می کرد. اما به آینده خوشبین وامیدوار بود. موسیقی استخدام شد.هنوز درهمان آپارتما

می دانست که بعد از گذشت چند سال دیگر و پرداخت بدهیها وقرضهایش،می تواند درآمد ثابت وخوبی داشته 

 باشد.

با دیگر به هیچ مجلس ومهمانی جز منزل بزرگمهر نمی رفت.دلش می خواست آن قدر مصمم وجدی باشد که یک 

ردر برابر دعوت فرهاد سرباال بگیردو بگوید نه.اما نمی توانست .همان نیروی نامرئی وموذی او را به آن خانه می 

کشاند و جادویش می کرد.بیش از هرچیز از رفتار منظر خانم ،مادرگیتی ،ناراحت می شد.رفتارش بی اعتنا و غیر 

زد.اما باز هم سعید به روی خودش نمی آورد. سزاوار  محترمانه بودو با او مانند یک مطرب دوره گرد حرف می

چنین رفتاری بود،اگر غرور داشت،اگر با اراده و مرد بود،می بایستی دیگر پا به آن خانه نمی گذاشت و نیم نگاهی به 

 آنجا نمی انداخت.

نهارا به دست آسیه در تمام این سالها ازرفت و آمد سعید به خانه بزگمهر بی خبر بود.هروقت می خواست آ

فراموشی بسپارد،لنگیدن نامحسوس پسرش او را به یاد بزگمهر می انداخت و در دل گیتی را لعن و نفرین می کرد 

  که باعث شده

بود پسرش یک عمر سالمتی خود را از دست بدهد وبلنگد. لنگیدن سعید بیشتر هنگام خستگی و بعد از نشستنهای 

روی این موضوع بسیار حساس ودقیق بود ،به مجرد کوچک ترین نامتعادلی در  زیاد به چشم می خورد. و چون آسیه

 راه رفتن پسرش ،به فکر فرو می رفت وغصه می خورد.

زمانی فرا رسید که دیگر سعید فرصت سرخاراندن نداشت.برنامه های رادیو از یک سو،آموزشگاه و ساعات تدریس 

ه بود ودر ضمن تمام این سالها خودش هم کالسهای مختلف با استاد هنرستان هم از سوی دیگر تمام وقت او را گرفت

سابقش سایه و چندتن دیگر از اساتید موسیقی داشت ومرتب مشغول آموختن و آموزش بود. از زمانی که پدرش را 

ه دنبال ازدست داده بود ،بیشتر مراقب آسیه بود. هر چند مجبور بود که روزها وشبهای متمادی او را تنها بگذارد وب

کار و پول بدود،با وجود این سعی می کرد مطابق میل او رفتار کند.از سوی دیگر ،گرفتاری خواهرهایش در مشهد 

 تمامی نداشت .مجبور بودگهگاه هم پولی برای آنها حواله کند.

تر بگیرد . سه سالی ازتأسیس آموزشگاه نگذشته بود که توانست نقل مکان کند و آپارتمانی در محله بهتر و بزرگ

 هنوز اجاره نشین بود. در همان اوان هم در آموزشگاه موسیقی سرو کله دختر جوانی پیدا شد که هنرستان راتمام

کرده وبرای تکمیل سازش خواهان تدریس خصوصی شده بود. نام وشهرت سعید مهرابی کمابیش در بین طرفداران 

ن که نامش صحرا دشتی بود ،بعد از تحقیق و پرس و جو و دوستداران موسیقی نامی شناخته شده بود و دخترجوا

تصمیم گرفته بود که با سعید کار کند تا پیشرفتی در نوازندگی اش حاصل شود. در آن زمان خانم هایی که تار می 

 نواختند تعدادشان کم بود و بیشتر آنها سازهایی دیگر مثل سنتور و یا ویولن را ترجیح می دادند.
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در ارکستر بانوان داشت که در رادیو،و گاهی در تلوزیون برنامه اجرا میکردند.اما درآمدش  صحرا شغل کوچکی

کفاف خرج زندگی اش را نمی داد. پدرش سالها بود که مریض و ناتوان گوشه ای از خانه افتاده بود وتنها حقوق 

خالفت خانواده اش ،به بازنشستگی میگرفت.مادرش در یک سری دوزی کارهای خیاطی میکردو خودش با وجود م

هنرستان رفته و از آنجا فارغ التحصیل شده بود . صحرا فرزند کوچک خوانواده بود . دو خواهر بزرگ ترش ازدواج 

 کرده بودندو برادرش سالها پیش به آلمان رفته و هنوز موفق نشده بود برای دیدار خوانواده به ایران برگردد.

خصوصی نداشت. تصمیم داشت با سعید صحبت کند و تدریس بچه های صحرا پولی برای پرداخت جلسه های 

مبتدی را به عهده بگیردو در عوض حقوق از تدریس او بهره مند شود. کاری که ازنظر سعید و شرکیشهایش امکان 

 پذیر نبود. آنها خودشان وقت تدریس داشتند و از طرفی ارزش کار صحرا را نمی دانستندو اطالعی نداشتند که او

 چگونه می نوازد و آیا از عهده تدریس برمی آید یا خیر.

ببینین خانوم... »سرانجام ،روزی که با وقت قبلی وارد دفتر کار سعید شد و تقاضایش را مطرح کرد،سعید به او گفت:

مربی من عالقه شما رو تحسین می کنم ،اما در این مورد تنها من تصمیم گیرنده نیستم .از طرفی ،ما احتیاجی به 

نداریم و خودمون از عهده شاگردها برمی آیم ،اما چون شما عالقه مند هستین و قدرت پرداخت هزینه رو ندارین 

 «،من می تونم بهتون کمک کنم.
 

 «ازتون ممنونم ... من هر کمکی از دستم بر بیاد حاضرم انجام بدم...:»چشمان صحرا از خوشحالی درخشید و گفت 
 

من کاری از شما نمیخوام،فقط باید اول کار شما رو ببینم که در چه سطحی »قی به او انداخت و گفت:سعید نگاه نامواف

هستین.بعد با موافقت یکی از شاگردها که درس خصوصی میگیره...اجازه بدم شما هم توی کالسش حاضر بشین 

 «واستفاده کنین ،همین
 

 «---ونم منم ساز بزنم و ایرادهاموبگیرین ویعنی ...استاد نمی ت»صحرا با چهره ای مأیوس پرسید:
 

معلومه که نه...شما به طور مجانی توی کالس یه شاگرد دیگه حضور دارین،از »سعید به میان حرفش دوید و گفت:

 «درس من استفاده می کنین،انتظاردارین وقت اون شاگردو هم بگیرین؟
 

  م چیزی یاد گرفتم ویاآخه ...استاد من از کجا بدون»صحرا با سجامت پرسید:

 

 «ساز زدنم بهتر شده؟یعنی شما ماهی یه جلسه هم نمی خواین با من کار کنین؟ 
 

 «چرا خانوم محترم ،کارمیکنم...اماحق التدریس روهم میگیرم ،تفهیم شد؟:»سعید بالفاصله پاسخ داد 
 

کار صحرا نه تنها بدنیست ،بلکه در  صحرا لب ورچید و دیگر حرفی نزد. بعد از چندین جلسه ،سعید فهمید که

صورت آموزش و تمرین بیشتر استعدادوهنر بیشتری را می تواند ارائه دهد .اما مشکل در درجه اول ساز صحرا بود 

که بسیار مبتدی و بد ساخته شده بود و او به هیچ وجه استطاعت خرید ساز بهتری را نداشت.سماجت و پررویی او 

بود . با قیافه حق به جانب و محق سر کالسها حاضر می شدو بدون پرداخت وجهی راهش را همه را خلع سالح کرده 

 می گرفت و می رفت.
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به تدریج ،حضور او در کالسهای متعدد برای سعید،یک نوع عادت شده بود. اگر به طور اتفاقی برایش کاری پیش 

ش سعید را آزار می داد و بعد از مدتی نه تنها می آمد و او نمی توانست در کالس حضور به هم رساند. جای خالی ا

سعید،که دیگر کارکنان مؤسسه هم به حضور صحرا و حرفها و دخالتهای دیگرش خو گرفته بودند. صحرا هم بعد از 

چند هفته که محیط رایک رنگ و صمیمی تشخیص داد،با همه کارمندان آنجا انس گرفت و بیشتر اوقات به کمک 

ن آقا میرفت و چای و قهوه همه را به اتاقهایشان می برد و چند دقیقه ای گپ می زد و بر می آبدارچی مؤسسه ،محس

 گشت.

ظاهرش بسیار ساده و معمولی بود .بیشتر ز دو یا سه عدد بلوز و دامن نداشت. صورتش همیشه بی آرایش بود و دو 

خوشرنگش همیشه صاف و بدون چشم سیاه و درشتش مثل دو ستاره در چهره اش می درخشید. پوست سبزه و 

آرایش بود و لبخند کمرنگی که بر لب داشت صورتش را شیرین تر جلوه می داد اما دلش خون بود . حال پدرش 

روزبه روز بدتر می شد و سرطان تمامی بافتهای بدنش را در برگرفته بود .هزینه درمانش سرسام آور بود و مادرش 

فر شده بود. فاصله محل کارش ازمنزل زیادبود و زن بیچاره مجبور بود از کار کردن در سری دوزی خسته و مت

 ساعتها درصف اتوبوس بایستد.

صحرا از بازگشت به خانه بیزار بود ،اما هیچ راهی جز خانه اش بلد نبود.خواهرهایش هرکدام مشکالت خودرا 

حسابی ای انتخاب کرده بود و دارای داشتند و پذیرایش نبودند.همگان اورا سرزنش می کردند که اگر رشته درست 

لیسانس می شد،حداقل می توانست کاری پیدا کند و کمک پدرو مادرش باشد. خودش به هیچ وجه احساس پشیمانی 

نمی کرد. او عاشق موسیقی بود وبا همان ساز کهنه و زهواردررفته اش ساعتها تمرین می کردو لذت می برد . 

با وجود اعتراض همسایه ها از صدای ساز،مطمئن بود که آنها را بیرون نخواهند  خوشبختانه خانه مال خودشان بودو

 کرد و حداقل اینکه بی خانمان نخواهد شد ومی توانست همچنان ساز بزند.

با وجودی که سعید به اوگفته بود در صورت داشتن کالس باید حق التدریس بپردازد،صحرا چند هفته یک بار اورا به 

ید و در دقایقی کوتاه اشکالهای خود را می پرسید. برایش ساز میزد.سعید که مشکالت او را می گوشه ای می کش

دانست و کامال درکش می کرد،دیگر چیزی به روی خودش نمی آورد و درمواقع کوتاه به سوالها و پرسشهایش 

یز در کارصحرا به وجود پاسخ می داد و راهنماییش میکرد. بعد از گذشت یک سال ،تغییری ناگهانی و شگفت انگ

آمد.انگار جرقه ای در مغرش روشن و به دستهایش منتقل شده بود که آنقدر قشنگ و ماهرانه می نواخت.سعید از 

پیشرفت او راضی بود و همچنین کار کوچکی را هم در مؤسسه به او محول کرد. اما موضوع ساز بد صدا و کهنه 

 صحرا همچنان الینحل مانده بود.

خودش کلنجار می رفت که آیا ساز قدیمی اش را به او بدهد یا خیر.او سازش را مثل فرزندش دوست داشت  سعید با

و دلش نمی آمد آن را از خودش جدا کند.با اینکه ماههای متمادی سراغش نمی رفت،اماگهگاه آن را از جعبه بیرون 

  می آورد.می نواخت و دوباره سرجایش می گذاشت.

یم خود را گرفت.جعبه ساز را برداشت وهمراه خود به مؤسسه برد. اماآن روز صحرا سر بالخره یک شب تصم

قرارش حاضر نشد. این اولین باری بود که صحرا به مؤسسه نمی آمدو غیبت داشت.سعید هرچه انتظار کشید تا آخر 

  وقت

صحرا.سعید می دانست که او هم هیچ خبری از اونشنید. فردا صبح از منشی مؤسسه پیامی داشت مبنی برفوت پدر 

بیمار است وبیش از چهار سال با سرطان ریه اش می جنگد،بنابراین از خبر فوت او حیرت زده نشد. اما دلش برای 
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صحرا سوخت وتصمیم گرفت هرطور شده درمراسم سوگواری او شرکت کندو به دخترش تسلیت بگوید. چون نمی 

ی می ترسید به خاطر کارش نتواند به مسجد برود ،تصمیم گرفت دانست مراسم مخصوصی دارند یاخیر و از طرف

همان شب که چند ساعتی وقت آزاد داشت به خانه آنها برود. آدرس منزل او را داشت. روزی که تقاضای کار کرده 

بود در ورقه درخواست غیر از مشخصات دیگر،آدرس خانه را هم ذکر کرده بود. متأسفانه شماره تلفنی نبودکه 

د قبل از رفتنش به آنها خبر بدهد. آن قدر هم این موضوع برایش مهم نبود،،بنابراین شب هنگام بعد از اتمام سعی

 کارش رهسپار خانه صحرا شد.

محل زندگی صحرا هم برای سعید آشنا وشناخته شده بود . آنها درخیابان آذربایجان ،دریکی از کوچه های بن بست 

کی بود که در آن به حیاط کوچکتری باز میشد.صحرا از دیدن سعید مهرابی آنجا زندگی میکردند. خانه کوچ

خشکش زد ،حالتی از شرم و دستپاچگی در حرکاتش دیده می شدکه از چشم سعید دور نماند. در دل به افکار او 

ه بودند و لباس خندید.وقتی وارد اتاق شد،بی اختیار یاد خانه خودشان در مشهد افتاد. دور تا دور اتاق زن ومرد نشست

سیاه بر تن داشتند. مادرصحرا به استقبال آمد و سعید را با تعارف زیاد در باالی اتاق نشاند و بالفاصله به صحرا گفت 

که چای بیاورد. هرچه بیشتر با خانه و خانواده صحرا آشنا می شد،از ساز زدن و پشتکاردختر جوان بیشتر به حیرت 

که در مغز صحرا می چرخید.سعید با آرامش و راحتی باالی اتاق لم داده بود و چای می افتاد.برخالف افکار سیاهی 

 می نوشید.

ساعتی نشست و بعد از همدردی و گفتن تسلیت ،از جابلند شد وبا همه خداحافظی کرد. صحرا به او تعارف کرد که 

 برای شام بماند. اما سعید تنهایی مادرش را بهانه کردو عذر خواست.

چهار روز ،دوباره سرو کله صحرا در مؤسسه پیدا شد.با این تفاوت که لباس مشکی به تن کرده بود وچهره  بعد از

اش مغموم و گرفته بود . سعید به کلی موضوع سازش را فراموش کرده بود ،اما آن روز به مجرد دیدن صحرا از جا 

 «صحرا خانوم ،برات یه خبر خوب دارم»بلند شدو لبخند زد و گفت
 

 «خبر خوب؟استاد خبر خوب برای من چی میتونه باشه؟»صحرا با حیرت نگاهش کردو گفت:
 

 «ساز...یه ساز جدید... که البته ساز کاملی نیست،اما از ساز خودت خیلی بهتره»وسعید گفت:
 

 «ای بابا،استاد خودتون می دونین که من پول خریدش رو ندارم»صحرا اخم کردو گفت:
 

پولی نیست... تا هر زمان که با هاش کار کنی مال خودت،اما به محض اینکه ساز خریدی ،باید »له گفت:سعید بالفاص

 «به خودم پس بدی،باشه؟
 

 «یعنی ...یعنی ساز مال شماست؟»صحرا بی اختیار لبخندی بر لبهایش نشست و پرسید:
 

کنی و بعد ببینی که کیفیت کارت چقدر فرق  این طوری فکر کن.در هرحال ،انتظار دارم اونواز من قبول»سعید گفت

 «می کنه
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ساز را به صحرا داد و او با اشتیاق آن را گرفت و به اتاق دیگر رفت.سعید حق داشت.صحرا بعد از آن باور کرد که او 

 هم می تواند قشنگ بنوازدو توجه همگان را جلب کند.

و ساعتهای متمادی تمرین می کردو در تمام آن لحظه ها به اتاق کوچکی که در خانه تنهاییش داشت پناه می برد

 چهره ساده ومهربان سعید را باچشمهای قهوه ای ونجیبش جلوی چشمانش به تصویر می کشید.

 

بیشتر از یک سال از ازدواج گیتی میگذشت که متوجه شد مادر شده است.پونه هنوز ازدواج نکرده بود و بعد از ·  

قاتش را با شروین به یاد داشت و آن را به کسی ، حتی به گیتی هم ابراز نکرده بود.با گذشت یک سال همچنان مال

وجود این بیشتر اوقات خود را با گیتی می گذراند مثل سابق با او درددل می کرد ، می گفت و می خندید.در تمام 

ست می داشت و از حضور او گردهمایی ها و مهمانیهای خانه گیتی شرکت داشت و روزبه او را مانند خواهرش دو

خوشحال بود.در هر مجلسی به هر مناسبتی ، گیتی پونه را معرفی می کرد و دوست داشت که او هم از تنهایی بیرون 

آید و همسر خوبی نصیبش شود.خودش گله ای از زندگی اش نداشت.گهگاهی بر سر موضوعاتی با روزبه حرفش 

 یگر مهربان می شدند.می شد ، اما باز آشتی می کردند و با یکد

 

گیتی با شوهرش در خانه ای که پدرش برای آنها خریده بود زندگی میکردند. و آپارتمان روزبه خالی و بی سکنه 

مانده بود.تنها موضوعی که گیتی را می رنجاند و آزار می داد و همچنین فرهاد و منظر را همخ ناراحت می کرد ، این 

ال کاری را نمی گرفت. صبجها را تا نزدیک ظهر می خوابید و به هیچ وجه دوست بود که روزبه به طور جدی دنب

نداشت تن به مأموریت ها و یا کارهای سخت بدهد.اوایل که به ایران آمده بود با دو نفر از صمیمی ترین دوستانش 

باز زدند و ترکش  شرکتی تأسیس کرده بود ، با وجود این به خاطر تنبلی و سهل انگاری ، آنها از کارکردن سر

 کردند.

 

بعد از آن ، در یکی دو شرکت دیگر استخدام شد که آنجا هم نتوانست دوام بیاورد ، سرانجام نگامی که می خواست 

با گیتی ازدواج کند ، در یک شرکت خصوصی استخدام شد و مدیریت آنجا را به عهده گرفت.هر چند شروع کارش 

 که روزبه زودتر از ده خانه را ترک کند. ساعت نه صبح بود ، اما روزی نبود

 

درآمدش بد نبود ، اما به طور مسلم کفاف خرج خانه و هزینه های بی شمور گیتی را نمی داد.در واقع ، پول و درآمد 

 فرهاد بود که در خانه روزبه خرج می شد تا گیتی بتواند با راحتی و دست و دلبازی زندگی کند.

 

ه دوست داشت بیشتر اوقاتش را صرف مسافرت و دیدار از شهر ها و کشور های مختلف گیتی زن جوانی بود ک

بکند.زندگی را ساده می گرفت و آن قدر در بند تنبلی و کار نکردن شوهر نبود.اما غرولندهای پدرش هرازگاهی او 

 ر باشد و تن به کار ندهد.را هشیار می کرد و می فهمید که روزبه نباید تا آن حد در مورد پول و درآمدش سهل انگا

 

گیتی از جمله ی داماد سرخانه بیزار بود و این جمله از پدر و مادرش در مورد روزبه مدام به گوش او می 

رسید.هرگاه با روزبه صحبت می کرد و به او می گفت که به دنبال کار بهتر و درآمد بیشتری برود ، او شانه هایش را 

اشه، چشم! نو برای من کار پیدا کن.من با کمــال میل می رم و استعفا می دم و شغل ب»باال می انداخت و می گفت:
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جدید رو می گیرم.می گی چی کار کنم؟ تازه اگه بخوام دنبال کار دیگه ای برم که حقوقش بیشتر باشه ، مجبورم همه 

 بی برنامه بودن بیزار بود. و گیتی از خانه نشستن و«ش سرکار باشم.اون وقت تو مجبوری توی خونه تنهایی بکشی.

 

خبر بارداری گیتی برای منظر و فرهاد آنقدر نشاط آور و مسرت بخش بود که انجام موضوعات دیگر را تحت 

الشعاع قرار داد.منظر بالفاصله به فکر فراهم کردن سیسمونی افتاد و فرهاد هم آرزو می کرد که کاش گیتی دختر 

.از سوی دیگر ، خود گیتی هوس کرده بود تا سنگین نشده و می تواند سفر کند ، کوچکی شبیه خودش به دنیا بیاورد

 سری به کامران بزند و یکی دو ماه را در امریکا نزد او بماند.

 

منظر و فرهاد با این کار به شدت مخالف بودند و عقیده داشتند در هر حال او باردار است و مسافرت های طوالنی 

 برایش مناسب نیست.

 

روزبه با سفر همسرش موافق بود و تصمیم داشت در صورت حتمی بودن سفرشان یکی دوماهی مرخصی بگیرد.اما 

بعد از گذشت چند هفته و شنیدن سفارش ها و دستورات پزشک ، گیتی از مسافرت چشم پوشید و ترجیح داد در 

 اشد.تهران ماه های بارداری اش را سپری کند و منتظر به دنیا آمدن فرزندش ب

 

مطابق دستور و برنامه ای که دکتر به گیتی دهده بود ، او می بایست دیگر دور هرگونه شب زنده داری و مسافرت 

های پی در پی و هر کاری که باعث خستگی بیش از حد او میشد را خط بکشد.گیتی نیازمند یک برنامه سالم با رژیم 

 زودتر از گذشته به بستر می رفت. غذایی سالم بود. هر روز پیاده روی میکرد و شبها

 

بعد از گذشت چند ماه گیتی احساس کرد شوهرش بد خلق و کم حوصله شده و شبها دیر تر از معمول به خانه می 

آید.گیتی خوب می فهمید که روزبه هم اهل گردش و تفریح و وقت گذرانی با دوستانش ست و از اینکه هر شب 

ند ، خسته شده است.او همیشه به دنبال تنوع و تفریح بود و از زندگی آرام و بی جلوی تلویزیون بنشیند و چرت بز

سر و صدا فراری بود.به همین خاطر گیتی در مورد او زیاد سختگیری نمیکرد و حتی گاهی به او اصرار می کرد که 

.اما گاهی این دیر آمدنها و بی به تنهایی به مهمانیها و گرد هماییهای دوستان و فامیا برود تا از بی حوصلگی به درآید

 خبریها گیتی را آزار می داد.

 

از آنجا که دوست نداشت کانون خانوادگی شان با دعوا و سر و صدا مغشوش شود و مشتاقانه در انتظار به دنیا آمدن 

ام وظایفش کودکش بود ، ترجیح می داد همیشه با آرامش با روزبه روبرو شود و او را با زبان خوش وادار به انج

کند.از طرفی ، گیتی از وفاداری روزبه مطمئن بود و هرگز نمی توانست تصور کند که شوهرش به او خیانت کند.اما 

کم کم از معاشرت او با دوستان همکار و هم قطارش هم دچار ناراحتی و نگرانی می شد ، چون می دانست در 

دهند که هر چه می خواهند بنوشند و یا هر بساطی که دوست جلســه ها و مهمانیــهای مردانه آنها به خود حق می 

 دارند برپا کنند.

 

گیتی از اعتیاد شوهرش هراس داشت چون می دانست که او به اینگونه تفریحات عالقه دارد و گهگاه به سراغ آنها 

ب از خودش دفاع می کرد و با می رود.اما هر بار که موضوع را با او در میان می گذاشت ، روزبه با قیافه ای حق به جان
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حرفها و سخنان مهرآمیز گیتـی را مطمئن می ساخت که او هرگز دور اینگونه چیزها نمی رود و برای اینکه ادعای 

خود را ثابت کند ، چندین روز پی در پی نـزد گیتی می ماند و او را لحظه ای ترک نمی کرد و حتی به خاطر اثبات 

 ی گرفت و تمام اوقات خود را با همسرش می گذراند.حرفش مرخصیهای کوتاه مدت م

 

ماه های بارداری گیتی پشت سر هم می گذشت.فرزندش قرار بود اواخر بهمن ماه به دنیا بیاید. همه چیز به خوبی 

پیش می رفت.حال گیتی خوب بود و روزبه سعی می کرد که در ماههای آخـر حاملگی همسرش شوهری خوب و 

ر اتاقی را که برای کودک در نظر گرفته بودند با دست و دلبازی تمام آماده و تمام وسایل و مهربان باشد.منظ

لباسهای بچه را زرد لیمویی انتخاب کرده بود.برای هیچ کدامشان مهم نبود که بچه پسر باشد یا دختر، بنابراین منظر 

کرد و از پارچه ای که گلهای زرد و ترجیح داد رنگ مورد عالقه خودش را به کار ببرد.حتی پرده را هم عوض 

 کوچک و زیبایی داشت ، پنجره اتاق ها را پوشاند.

 

دو هفته مانده به تاریخ احتمالی زایمان گیتی ، به پیشنهاد فرهاد ، دخترش را به خانه برد تا هر موقع که آثار درد و 

یح میداد خودش همسرش را به بیمارستان ببرد و زایمان پیدا شد او را به بیمارستان برسانند.روزبه حرفی نزد اما ترج

 تا آخرین لحظات نزد او باشد.

 

سرانجام در یکی از روزهای سرد زمستانه ، در اواخر بهمن ماه ، در یک روز برفی ، پسر کوچک گیتی چشم به دنیا 

را در آغوش گرفت و  گشود.نامش را آرش گذاشتنـد.منظر از شادی در پوست نمی گنجید و فرهاد چندین بار روزبه

 به او تبریک گفت.پونه و سایر اعضای فامیل هم به دیدن گیتی آمدند و به او تبریک گفتند.

 

از هنگامی که آرش به دنیا آمد ، گیتی تمام هم و غم خود را برای نگه داری او به کار می برد.وجود فرزندش باعث 

تمام هوش و حواسش به او باشد و بس.با وجودی که در خانه شده بود که به هیچ چیز و هیچ کس دیگر فکر نکند و 

اش کسانی بودند و نمی گذاشتند به قول معروف دست به سیاه و سفید بزند ، اما گیتی دوست داشت تمام کارهای 

 مربوط به فرزندش را خودش انجام دهد.

 

ند.روزبه هر شب با شوق و اشتیاق وجود آرش باعث شده بود که پدرش هم تمام اوقات فراغت ش را با او بگذرا

راهی خانه میشد تا هر چه بیشتر بتواند پسرش را ببیند و با او بازی کند.یکی از سرگرمیهای پونه هم دیدار بیشتر از 

گیتی که درواقع دیدن آرش بود.پونه دقایق طوالنی پسرک را در آغوش می گرفت و از وجود او و حرکات کودکانه 

 اش لذت می برد.

 

بعد از چندین ماه ، آرش که بیشتر از حد بچه های معمولی رشد کرده بود ، به خاطر بعضی اختالالت که در حرکات 

و رفتار او پیدا شده بود ، تحت نظر دکتر مغز و اعصاب قرار گرفت.منظر به هر بهانهای به خانه دخترش می رفت و 

به طور مرتب به او خاطر نشان می کرد که بهتر است خانه از نوه اش نگهداری میکرد.از زمان ازدواج گیتی ، منظر 

نشین نشود و همان کار سابقش را،هر چند که کوچک و کم درآمد باشد،ادامه دهد.اما گیتی ترجیح میداد که درخانه 

بماند ، صبح هر وقت دلش خواست از خواب بیدار شود و هر وقت که هوس کرد به مسافرت و مهمانی برود.او 

 شت که مقید و مسئول باشد و به خاطر حقوق ناچیزی هر روز فاصله ی خانه تا محل کار را برود و برگردد.دوست ندا
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اما منظر دست بردار نبود و هنگامی که نوه اش به شش ماهگی رسید ، به طور جدی از گیتی خواست که دیگر خانه 

ع را با او در میان گذاشت ، گیتی با تحیر نگاهی به نشینی را ترک کند و به دنبال کار و شغلی بگردد.وقتی این موضو

مامان واقعاً حرف شما عجیبه! حاال که من بچه دار شدم و مسئولیتم بیشتر شده ، دوباره برم :»مادرش کرد و گفت 

سرکار؟آخه برای چی؟من چه احتیاجی دارم برم کار کنم.اون هم با وجود آرش!آخه دلم نمیاد بچه مو دست پرستار 

 «رگر بسپرم.به خصوص با وضعیتی که بچه من داره و باید تحت نظر دکتر باشه!و کا
 

عزیزم،قربونت برم من!خودم بچه رو نگه می دارم،خاطرت جمع.تا چند ماه دیگه هم »منظر با خوشرویی ادامه داد:

 «اونو از شیر میگیری.دیگه کارمون راحت تر میشه!
 

 با پیشنهاد مادرش موافقت نکرد. اما گیتی زیر بار نرفت و به هیچ وجه

 

باشه هر جور دوست داری!اما گیتی جون،باید بدونی که خونه نشستن و بچه داری »منظر سری تکان داد و گفت:

کردن زن رو از زندگی اجتماعی ش عقب می ندازه.ببین من تو زندگی چیزی کم نداشتم و ندارم،پدرت مثل پروانه 

که فکر میکنم ، می بینم اشتباه کردم تمام عمرم تو خونه خوردم و خوابیدم، بچه زاییدم دورم می گرده.اما خب ، حاال 

و بزرگ کردم.وقتی خودمو با زنهای دیگه که هر کدوم دارای کار و شغلی بودن مقایسه می کنم، احساس بدی بهم 

 «صالح تو رو می خوام!دست میده.راستش، نمی دونم چه طوری برات توضیح بدم!خودت باید بفهمی که من خیر و 
 

 «باشه،مامان!راجع بهش فکر میکنم!»گیتی برای کوتاه کردن حرفهای مادرش سری تکان داد و گفت:
 

اما منظر می دانست که دخترش برای خاموش کردن او قولی سرسری داده و همچنان روی حرف خودش ایستاده 

 است.

 

گیتی می رساند،بین راه متوجه شد که روزبه با عجله سوار ماشین یک روز عصر که پونه با عجله خودش را به خانه 

شد و به راه افتاد.تعجب کرد،چون مسیری که می پیمود نه محل کار روزبه بود و نه چندان به خانه ی آنها نزدیک 

مده بود.با خودش فکر کرد به طور حتم دوستی ، آشنایی آنجا دارد و یا برای خرید چیزی به خصوص به آن محل آ

است.از آنجا که عجله اشت خود را به گیتی برساند و موضوع خواستگار جدیدش را به او بگوید، هنگامی که به خانه 

 رسید، به کلی موضوع دیدن روزبه را فراموش کرد.

 

وقتی نزد گیتی رفت و سالم و احوال پرسی کرد ، مثل همیشه به طرف اتاق آرش رفت و او را در آغوش گرفت و 

گیتی خانوم،به زودی به عروسی بزرگ و مجلل »د و ضمن اینکه او را بغل گرفته بود ، رو به گیتی کرد و گفت:بوسی

 «دعوت میشی!
 

 «به به!چه خبر خوبی! چه موقع انشاءا...؟»گیتی صورتش از شادی شکفت و گفت:
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شناسد،برادری دارد که به تازگی از  پونه با آب و تاب تعریف کرد که یکی از همکاران اداره که سالهاست او را می

فرانسـه آمده و قصد ازدواج دارد.این خانوم به پونه پیشنهاد کرده که برادرش را ببیند و در صورت توافق ، قرار عقد 

 و ازدواج را بگذارند.

 

 «یعنی هنوز ندیدیش؟»گیتی پرسید:
 

د نیست،اما تحصیل کرده س و تخصص بی هوشی خودش رو نه،اما عکسش رو دیدم!ب»پونه خنده بلندی کرد و گفت:

داره و توی یکی از شهر های فرانسه کار می کنه.چند بار هم خواهرش اسم این شهر رو گفت،اما باز یادم رفت.نمی 

 «دونم چیه!
 

پونه جون،تو رو به خدا این دفعه دیگه حواست رو جمع کن.از اول »گیتی نگاه تردید آمیزی به او انداخت و گفت:

 «تمام حرفها و شرط و شروطهارو باهاش در میون بزار تا خدایی نکرده ـــ
 

تا خدایی نکرده چی؟پشیمون بشه؟جهنم!من که نمی تونم به هرکسی »پونه با عصبانیت حرف او را قطع کرد و گفت:

تمه که من که اومد در خونمون جواب مثبت بدم.بعدش هم گیتی، تو طوری حرف میزنی که انگار دفعه ی دهم بیس

 «خواستگارها رو فراری دادم و بی شوهر موندم!
 

نه اصالً اینطور نیست!تو چرا همه چیز رو بد تعبیر می کنی.منظورم این بود »گیتی با ناراحتی سری تکان داد و گفت:

 «که مثل دفعه ی قبل نشه که اول از طرف خوشت بیاد و بعد ازش هزار ایراد بگیری!
 

به گیتی چشم دوخت و به فکر فرو رفت.به طور ختم گیتی از عالقه ی او به شروین بی خبر است، پونه لحظاتی چند 

وگرنه حتماً در آن مورد هم طعنه ای به پونه میزد و در همان حال در دل از شروین سپاس گزار بود که از مالقاتشان 

چرا رودربایستی میکنی!راستش رو  گیتی جون،»به کسی حرفی نزده است.بالفاصله بچه را به گیتی داد و گفت:

بگو!آؤه، حق با توئه.من انقدر درمورد خواستگارها این پا و اون پا کردم ، انقدر موضوع رو کش دادم تا همه فراری 

 «شدن! ولی بهت قول می دم این یکی رو سفت و سخت نگه می دارم و دیگه نمیذارم در بره!
 

راستی گیتی!فکر نمی کنی پسرت »ه آرش دوخته و نگاهش می کرد گفت:هر دو خندیدند و ناگهان پونه که چشم ب

یکم تنبل بار اومده؟یادته بهت گفتم که خواهر ناهید دو روز بعد از تو فارغ شد و یه دختر خوشگل و مو مشکی به 

 «دنیا آورد؟ اسمش رو گذاشتن ستاره!اگه ببینی ماشاءا...چه میکنه!
 

وشایندی از دکتر کودکش دریافت کرده بود، بی اختیار اخم هایش در هم گیتی که چندی قبل خبر های ناخ

چه حرفها می زنی پونه؟خب، بچه ها با هم فرق دارن.همون طور که »رفت،لبهایش لرزید و با ناراحتی پاسخ داد:

 «ظاهرشون متفاوته، از نظر هوش و استعداد هم با همدیگه متفاوت هستن!
 

الهی قربون اون پسر کوچولوی تنبل برم!هر چی باشه،خاله پونه »خندید و گفت: پونه که هیچ منظوری نداشت،

 «عاشقشه و دوسش داره!
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و گیتی به فکر فرو رفت.پسرش از نظر جسمی رشد زیادی کرده بود، اما ذهن و مغزش مثل بچه های همسن و 

ت می کردی،نوعی کشیدگی چشم ها سالش بود.در نظر اول، صورت و چهره اش چیزی نشان نمی داد.اما وقتی که دق

و تورم پلک هایش نظر را جلب می کرد.منظر عقیده داشت که آرش کامال سالم است و هیچ نوع نقص و عقب 

ماندگی ندارد و دکتر ها بی جهت عیب و ایراد روی بچه می گذارند.اما گیتی می دانست که حرفهای مدرش بی 

 هایش تنبل و بدون تحرک است.اساس است و پسرش در مقایسه با همسن و سال

 

بیشتر اوقات او را روبه روی خودش می نشاند و به دقت نگاهش می کرد.پسرک قیافه ی مهربان و غمگینی 

داشت.چاقی آرش و تسلیم بی چون و چرای او،آتش به دل گیتی میزد.در چند هفته ی اخیر که این حالت فرزندش 

نگ پریده و الغر می نمود.شبها با هزاران کابوس و افکار پریشان تا بیشتر مشهود شده بود، به طرز چشمگیری ر

صبح خوابهای آشفته می دید.چیزی به رویش نمی آورد.بــزرگترین غم زندگی اش در برابر چشمان او رشد می 

گی کرد و ناتوانی و عقب ماندگی اش را بیشتر نشان می داد.در نظر اول، هر کسی که بچه را می دید، متوجه چگون

حال او نمی شد و پسرک را کودکی تپل و مپل و آرام و ساکت تشخیص می داد.اما با گذشت زمان و یا تماس طوالنی 

 ، همگان درک می کردند که اشکالی در حرکات و رفتار او وجود دارد.

 

که هیچ چیز غیر گیتی سعی منیکرد در ظاهر آرام و خونسرد جلوه کند. و در برابر دیگران اینطور وانمود می کرد 

عادی و ناراحت کننده در زندگی او وجود ندارد و رفتارش همیشه با کودکش مهربان و گرم و به دور از هر گونه 

نگرانی و دستپاچگی بود.او ساعتها با روزبه صحبت میکرد و حرف میزد و در مورد پسرشان از او انتظار کمک و 

ری در این مورد نگران و ناراحت بود،اما نمی توانست آنطور که دلسوزی بیشتری داشت.روزبه هم مثل هر پسر دیگ

 همسرش از او انتظار دارد رفتار کند و شب و روزش را در مورد آرش و مشکل او با گیتی همدردی و دلسوزی کند.

 

ی بودن روزبه با خودش فکر می کرد که در خانواده ی او که چنین مشکلی وجود نداشته و ناخودآگاه گناه غیر طبیع

فرزندش را به گردن گیتی و به خصوص خانواده ی فرهاد بزرگمهر،پدرزنش، می انداخت و مُدام در کند و کاو این 

بود که بفهمد در فامیل بزرگمهر چه کسی دارای مشکلی همانند اوست.و هر چه می گذشت،برخالف گیتی که بیشتر 

یدا می کرد، روزبه از فرزندش دور میشد و عالئم پایبند پسرش میشد و بیشتر احساس عشق و دلسوزی به او پ

 ناراحتی و عقب ماندگی بچه ، او را از آرش دور تر و دور تر میکرد.

 

گیتی ابایی نداشت که فرزندش را همه ببینند و او را همه جا همراه خودش می بُرد و این موضوع اولین اختالف 

داشت پسرش را به خانه فامیل و یا دوستان دیگر ببرد و مُصر بود بزرگ بین او و روزبه را پدید آورد.روزبه دوست ن

او را از انظار پنهان کند. و برخالف او ، گیتی این کار را دور از انسانیت و محبت می دانست و اعتقاد داشت که 

و آن  فرزندش نباید به خاطر نقصی خداداد از کوچکی منزوی و گوشه گیر شود.پسرک آنقدر آرام و بی حرکت بود

 چنان نگاهش مهربان و عمیق بود که گیتی را به شدت تحت تأثیر قرار میداد و او را به مرز جنون می کشاند.

 

بعد از اینکه آرش به سن نُه سالگی رسید ، به ناچار پرستاری را برای کمک به گیتی به خانه آوردند.به تدریج منظر و 

کی کامالً سالم نیست و شیطنتها و بازیگوشی کودکان همسن و سال فرهاد و دیگران هم فهمیدند که پسر گیتی کود

خود را ندارد.پونه هم بعد از مدتی مثل دیگران به این موضوع پی برد.با خودش فکر میکرد هرگز حاضر نیست که 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

5 5  

 

لب آورد شوهر کند و بعد دارای کودکی نه چندان عادی و سالم شود.برای اولین بار در برابر گیتی لبخند پیروزی بر 

و به حال او دلسوزاند.دلش می خواست هر چه بیشتر و بیشتر راجع به این موضوع با مادرش حرف بزند و برای گیتی 

 اظهار تأسف کند.

 

ماهرو،مادر پونه ، که شاهد کودکی و رشد گیتی بود و همیشه او را با دخترش مقایسه میکرد ، هر بـار که موضوع 

خیلی عجیبه!آخه این دختر که مثل یه »از روی حیرت و تعجب تکان می داد و می گفت:آرش به میان می آمد ، سری 

دسته گل بزرگ شد و هیچ کم و کسری توی زندگی ش نداشت ، نمی دونم چرا خداوند این بچه رو توی دامنش 

واج اونها مخالف گذاشت که تا آخر عمـر بسوزه و بسازه!ممکنه عیب از شوهرش باشهبیخود نبود بیچاره فرهاد با ازد

 «بود.شاید چیزی می دونسته و یا حس می کرده ، چه می دونم واهلل!خدا خودش می دونه!
 

فعالً پونه جون، بـاید به فکر تهیه و تدارک سفره عقد باشیم.فقط خدا کنه سر عقد »و بعد با لحن جدی تر ادامه داد:

 «مونها رو فـراری بده!دیگه گیتی این بچه رو نیاره که داد و فـریاد بکشه و مه
 

پونه تبسم شیرینی کرد و پاسخ نداد.شخصی که برای ازدواج با او داوطلب شده بود ، برادر همگار پونه بود.مردی بود 

حدوداً سی و پنج ساله.در نظر اول،شکل ظاهری اش چندان مورد پسند پونه واقع نشده بود.اما بعد از چندین جلسه 

و مادر پونه او را که دکـتر حمید بهاری نام داشت ، مردی تحصیل کرده و روشن فکر  دیدار و گفت و گو ، پـدر

 تشخیص دادند و به پونه پیشنهاد کردند که در مورد او بیشتر فکر کند و زود و عجوالنه تصمیم گیری نکند.

الی منوسطی داشت و در حمید بهاری تحصیالتش را در فرانسه به پایان رسانده و همان جا هم مشغول کار بود.وضع م

 صورت ازدواج با پونه هم باز.

 

 

مجبور بود به فرانسه برگردد.او قبل یک بار ازدواج کرده بود و به علت اختالفات فرهنگی و اخالقی بعد از دو سال ·  

تی گیتی از همسرش جدا شده بود.پونه و خانواده اش این موضوع را می دانستند،اما ترجیح دادند که بروز ندهند.ح

 هم که نزدیک ترین دوست پونه بود،از این موضوع اطالعی نداشت.

پونه چندین بار با حمید بیرون رفته و صحبت کرده بود.هر چند او را به اندازه شروین دوست نداشت و به طور کلی 

را از دست عاشقش نبود،اما حمید را مردی خوش خو و مالیم تشخیص داد و با خودش فکر کرد که بهتر است او 

ندهد و به این روزها و شبهای تنهایی اش پایان دهد.موضوعی که او را دچار تردید می کرد،دوری از مادرش و 

زندگی در یک شهر کوچک ناشناس بود.اما از سوی دیگر،جاذبه های زندگی در اروپا و اینکه می توانست تعطیالت 

و را بر آن داشت که تصمیم نهایی خود را مبنی بر ازدواج با را همراه شوهرش به پاریس برود و بگردد و خرید کند،ا

 حمید بگیرد و از ایران به فرانسه برود.

چنگیز،پدر پونه،وضع مالی خوبی داشت و چون مرد دست و دلباز و خراجی بود،چندان در بند چگونگی مال و ثروت 

وهر آینده اش، می تواند در مورد مراسم دامادش نبود و پونه هم می دانست که با وجود محدودیت امکان مالی ش

 عقد و عروسی هر تصمیمی بگیرد.

برای مدتی حال و هوای خانواده های بزرگمهر و اطرافیان عوض شد و همگان به فکر لباس عروسی و چگونگی 

اختالل فکری و برگزاری مراسم ازدواج پونه و حمید افتادند.گیتی هم از این امر مستثنا نبود.از زمانی که فهمیده بود 
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جسمی پسرش جدی است و باید از کودکی او را تحت نظر پزشکان متعدد قرار دهد،از شدت فکر و نگرانی شیرش 

کم شده و به تدریج رو به خشکی گذاشته بود و به طور کلی پژمرده و رنگ پریده به نظر می رسید.هر چند سعی می 

نار بیاید،ولی آثار فشارها و نگرانیهای فکرش همچنان بر کرد که خودش را نبازد و هر طور شده با مشکالتش ک

جسم و روحش هویدا بود.او عمری را در رفاه و آسایش گذرانده بود و کوچک ترین مشکل و محرومیتی را از دوران 

کودکی و نوجوانی اش به خاطر نداشت،بنابراین مواجهه ناگهانی با مشکل پسرش،او را خرد و شکسته کرده بود و 

 از آن گیتی سرزنده و خندان اثری بر جای نمانده بود. دیگر

با وجود این،در شب عروسی پونه،همچنان جوان و زیبا در میان میهمانان ظاهر شد و همان لبخند همیشگی را بر 

لبهایش داشت.به سفارش مادرش آن شب فرزندش را نزد پرستارش گذاشته بود و همراه روزبه به عروسی آمده 

 شان نمی داد،اما درونش متالطم و مضطرب بود و لحظه ای از فکر آرش غافل نبود.بود.ظاهرش ن

مراسم عقد و عروسی پونه در یک روز و یک شب انجام شد.همه چیز عالی و زیبا بود و هیچ کمبودی به چشم نمی 

د.در طول چند خورد.حمید مردی ساده و مالیم جلوه می کرد و خانواده اش هم مردمانی خونگرم و مهربان بودن

روزی که برای خرید لوازم عروسی با همدیگر سپری کرده بودن،پونه متوجه شده بود که حمید مردی مقتصد و شاید 

تا حدودی خسیس است،اما چون خودش بیشتر تصمیمها را می گرفت و از پول پدرش خرج می کرد،چندان این 

بهتر،مردی که زیادی خراج »یان گذاشت،ماهرو گفت:موضوع را جدی نمی گرفت و حتی وقتی آن را با مادرش در م

باشه و اسراف کنه هیچ وقت صاحب آینده خوب و مطمئنی نمی شه!اون بیچاره که هر چی داشته در طبق اخالص 

گذاشته و به تو داده،بعد از این هم حتما با تو رو راست و درست عمل می کنه.فکرش رو نکن،پونه جون!تو که محتاج 

 «ی!پول اون نیست

در مراسم عقد بیشتر مهمانان از اقوام و دوستان عروس خانم بودند و تعداد مهمانهای داماد بیش از بیست نفر 

نبود.گیتی گردنبند زیبا و گران قیمتی برای پونه خریده بود که بعد از مراسم عقد تقدیم او کرد.تمام فامیل عروس 

ه او دادند که این موضوع مورد حیرت و تحسین خانواده داماد از خاله ها و عمه ها و غیره همگی هدایای نفیسی ب

قرار گرفته بود.پونه و حمید بعد از ازدواجشان چند روزی به شمال رفتند و در ویالی پدر عروس خانم ماه عسلشان 

 را سپری کردند.

 رفتن پونه از ایران برای همه،به خصوص ماهرو،غم انگیز بود.گیتی هم که

 

ر و درد دلهایش را به او می گفت ، از این امر مستثنا نبود. گاهی به شدت احساس دلتنگی می کرد و از تمام اسرا·  

 رفتن دوست دوران کودکی اش اشک به چشم می آورد.

یک ماه بعد از عروسی چون مرخصی حمید تمام شده بود، به ناچار همراه همسرش ایران را ترک کردند و به فرانسه 

ال از ازدواجش راضی بود و احساس خوشبختی می کرد . دیگر آن خاطرات گذشته اش را به فراموشی رفتند. پونه کام

 سپرده بود و از این که سرانجام مرد خوب و مهربانی مثل حمید نصیبش شده بود ، خدا را شکر کزار بود .

بر لب داشت . آنها اول وارد  در تمام طول مدت پرواز ، حمید دست او را در دست گرفته بود و لبخندی محبت آمیز

پاریس می شدند و بعد با قطار به شهر رن ، محل زندگی حمید می رفتند.. پونه دو سه بار پاریس را دیده بود و کما 

بیش با آنجا آشنایی داشت ، اما رن برایش ناشناس بود و حتی تا آن زمان اسمش را هم نشنیده بود. اما از ته دل 

 زیبا و سرسبز است و همراه شوهرش می تواند زندگی خوبی را ادامه دهد . مطمئن بود که آنجا هم
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پدر و مادر پونه ، پول جهیزیه او را به صورت ارزی و نقد به حساب پونه واریز کردند تا وسایل مورد نیاز خود را در 

بعد از رسیدن به رن ،  محل زندگی شان تهیه و به سلیقه خودشان آپارتمان حمید را مبله و تزئین کنند. یک هفته

 پونه حساب جدا گانه ای در یکی از بانکها برای خودش باز کرد و چنگیز ، پدرش ، پول را برای او فرستاد .

پونه جون ، » این کار چندان مورد تایید حمید واقع نشد ، به طوری که نتوانست دلخوری خود را پنهان کند و گفت : 

اب خودمون رو مشترک کنیم و یا پدرت از اول پول رو به حساب من می ریخت. من و تو نداریم ! می تونستیم حس

 «این کار تو برای من بر خورنده س!

حمید جون ، چه حرفا می زنی ! باالخره پدر من هم دلش می خواد دخترش » پونه خندید و با مهربانی پاسخ داد 

 «ودی ندارم.استقالل مالی داشته باشه و خیالش راحت باشه که من هیچ کمب

کمبود؟ منظورت از کمبود چیه؟هم تو هم خونواده ت قبل از ازدواج اطالع » حمید شانه ای باال انداخت و گفت:

 «داشتین که سطح زندگی من تو فرانسه چه جوری یه و کجا زندگی می کنم!

 پونه اخم کرد و حرفی نزد.

از کوچکی و تنگی آنجا حیرت کرده بود. به طوری که بی  او در همان وهله ی اول که وارد آپارتمان حمید شده بود،

اختیار به سمت پنجره رفت و آن را باز کرد.در چند روز اول ، احساس خفگی می کرد و نمی توانست به راحتی نفس 

بکشد. او که به فضای بزرگ خانه شان و سقف های بلند آنجا عادت کرده بود، از این که در آپارتمانی یک اتاقه و 

 نقدر کوچک زندگی کند، دچار وحشت شده بود.آ

وقتی که فهمید آنجا اجاره ای است و می توانند محل زندگی شان را عوض کنند ، احساس راحتی و آسایش بیشتری 

می کرد. اما وقتی این موضوع را با شوهرش در میان گذاشت ، حمید قیافه ای اعتراض آمیز به خود گرفت و گفت 

جه! وسایل خونه رو می تونی عوض کنی و به جای اونها لوازم نو و لوکش بگیری ، اما اینجا رو نمی نه،نه، به هیچ و:»

تونی عوض کنی و به جای اونها لوازم نو و لوکس بگیری ، اما اینجا رو نمی تونیم عوض کنیم . چون اجاره خونه ها 

 «باالس و من توانایی پرداخت اجارهء بیشتر رو ندارم!

این چه حرفی یه که می زنی ؟ آخه اینجا که نمی شه زندگی کرد، پس فردا که پدر و » ب گفت:پونه با تعج

 «مادرهامون بخوان به ما سر بزنن ، نمی تونیم که بهشون بگیم برن هتل!

 «خاطر ت جمع ! پدر و مادر من هیچوقت به فرانسه نمی آن!» حمید بالفاصله گفت:

منظورت چیه؟ اما باید بدونی من اگه سالی یکی دو بار مامانمو نبینم دیونه می یعنی چی؟ » پونه با دلخوری پرسید:

 «شم!

باشه، هر جور که دوست داری! اما من بیشتر از این نمی تونم اجاره :» حمید دوباره شانه هایش را باال انداخت و گفت 

 «خونه بدم!

ه اجاره خانه را بپردازد، اما به تدریج موضوع پونه چهره اش در هم رفت ولی حرفی نزد. او حرفی نداشت که بقی

 حسابگری و خست حمید او را آزار می داد.

هنوز یک ماه از ورود او به این آپارتمان کوچک و خفه نگذشته بود و او هم به هیچ وجه دلش نمی آمد که هزینه 

از سوی دیگر ، می دانست که تمام  اسباب و اثاثیه نو را بپردازد و جهیزیه را در این محل کوچک و کهنه پهن کند.

اقوا به اورپا سفر می کنند و چه بسا دلشان بخواهد سری هم به او بزنند . پونه برای اولین بار از این که در ازدواج با 
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حمبد عجله به خرج داده بود پشیمان شد . به ناچار یک شب به حمید گفت که بهتر است هرچه زود تر به چند 

 رند و آپارتمانی بزرگتر و لوکس تر در یک محلهء خوب پاریس اجاره کنند.آژانس امالک بسپا

پونه جون،تو که وضع مالی » حمید موافقت کردو بعد از اینکه لحظه ای به فکر فرو رفت ، رو به پونه کردو گفت:

نقد پر داخت بابات خوبه ، چرا تشویقش نمی کنی اینجا برات یه آپارتمان بخره؟ احتیاجی هم نیست که همه رو 

 «کنه،می تونه خونه رو به صورت نقد و اقساط خریداری کنه!

حمید «آخه حمید، روم نمی شه بهش بگم این همه پول بده می خوام آپارتمان بخرم!:»پونه به او نگاهی کردو گفت 

تهران باشیمکه این چه حرفیه می زنی؟ اوال فقط پول جهیزیه بهت داده . اگه قرار بود توی » خنده ای کردو گفت:

 «مجبور بود برات آپارتمان بخره. حاال چه فرقی داره چه اینجا چه ایران!

از کی تا حاال مُد شده عروس برای داماد خونه بخره؟ مگه پدر » پونه چشمهایش از حیرت گرد شد و با ناراحتی گفت:

 «من روی گنج نشسته؟

پدر تو چشم دارم. خودت می دونی من به همین آپارتمان  عزیزم فکر نکن من به مال» حمید با دلخوری پاسخ داد:

کوچیک هم راضی هستم. این تو هستی که دلت خونهء بزرگ و شیک می خواد . در ثانی ، مگه گیتی، دختر دایی ت، 

با اون خوشگلی و خوبی تو خونه خودش زندگی نمی کنه و روزبه خان هم به عنوان شوهر و پدر بچه اش تو اون 

 «وره و می خوابه!خونه می خ

پونه دیگر نتوانست خونسردی خود را حفظ کند و با صدای بلند فریاد زد : به به ، چشمم روشن! دیگه چی؟ دیگه از 

 «فامیل من چی می دونی که تا حاال توی دلت قایم کردی و بروز ندادی ؟

ازی، می بینی که آپارتمانها کوچیکه و دیوار بهتره اینجا داد و فریاد راه نند» حمید با لحن نه چندان دوستانه ای گفت:

ها هم نازک ، صدا همه جا به راحتی پخش می شه. در ثانی ، خودت گفتی که روزبه مفت خور و تنبله و گیتی رو 

 «استثمار کرده، مگه نگفتی؟

م حرف بزنی. اگه فامیل خودمه ، به تو چه! تو حق نداری راجع به من و فامیل:» پونه که عصبانی تر شده بود، گفت 

دایی فرهاد دلش خواسته برا دخترش خونه بخره، خواست خودش بوده نه خواست روزبه، فهمیدی آقا؟ بعدش هم 

باید بدونی روزبهء بیچاره قبل از عروسی شون یه آپارتمان خریده که هنوز خالی مونده ، چون گیتی خانم اونجا رو 

 «پسند نکردن.

هء پونه به وضوح دیده می شد،اگر زیر و بم زندگی اش راپیش حمید بروز نداده بود ، آثار پشیمانی و ندامت در چهر

اکنون شوهرش با این پر رویی جلوی او نمی ایستاد و زندگی گیتی را به رخ او نمی کشید . ناگهان همه چیز جلوی 

واده اش نبود، همان لحظه چشمانش سیاه و تیره شد. پشیمانی تا مغز و استخوانش را می سوزاند.اگر به خاطر خان

 چمدانش را می بست و به ایران بر می گشت.

سکوتی سنگین در خانه حکمفرما شده بود. حمید احساس کرد زیاده روی کرده و حالت پونه نشان می داد که چقدر 

ببین » سر خورده و ناامید شده است. با ناراحتی رو به روی همسرش نشست و دستهای او را در دست گرفت و گفت: 

پونه جون ! چیزی که برای من مهمه وجود خودته، من تو رو دوست دارم و دلم می خواد تا آخر عمرم با تو زندگی 

کنم . بچه دار بشیم و از وجود اونها لذت ببریم. دوست دارم پا به پای همه دیگه پیر بشیم. حاال اگه تو دوست داری 

ست نداری می تونی عوضش کنی. اما من توان مالی شو ندارم ، خودت تو همین آپارتمان فسقلی زندگی می کنیم . دو

هم می دونی . هیچ کس و کار و فامیلی به من سر نمی زنه ، چون اونها هم انقدر ثروتمند نیستن که بتونن هزینهء 
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ر کار مسافرت اروپا رو پرداخت کنن. منم اول به کمک دوست پدرم اومدم اینجا و به هزار بدبختی و مرارت هزا

جورواجور کردم تا بتونم هزینه تحصیلمو فراهم کنم. تازه اگه دانشگاههای اینجا مجانی نبود که دیگه هیچ، باید 

 «دُممو روی کولم میذاشتم و به ایران بر می گشتم.

پونه هرچند از حرفهای حمید خوشش نیامده بود، اما از محبت و صمیمیت او نرم شد و دیگر حرفی نزد. چیزی که 

پونه را رنج می داد تنها محل سوکونتش نبود ، شهری که مجبور بود در آن زندگی کند، کوچک ، حقیر و بسیار دور 

از پاریس بود. هیچکس را نمی شناخت. حمید حتی یک دوست، چه ایرانی و چه فرانسوی ، نداشت که بتواند با او 

ما دوست صمیمی نداشت و پونه از طرز زندگی و تحمل رفت و آمد کند. با همه آشنا بود و سالم و عیلک می کرد ، ا

تنهایی او حیرت می کرد و با خودش فکر می کرد : انگار خونه رو هم عوض کردم و کلی پول وسایل و لوازم دادم، 

که چی؟ برای کی؟ بنابراین ترجیح داد هیچ اقدامی نکند تا بتواند سر فرصت با شوهرش صحبت کند و حداقل موفق 

حل زندگی اش را تغییر دهد. هوا رو به سردی میرفت و پونه می دانست اگر قرار باشد پدر و مادرش شود که م

 سری به او بزنند ، ترجیح می دهند در هوای گرم تری نزد او بیایند.

ثل در خانه ی حمید به هرچه که نگاه می کرد کهنه و از کار افتاده بود. خوشبختانه، او مرد تمیزی بود و خانه اش م

اکثر مردهای مجرد ، کثیف سیاه و ریخته پاش نبود . اما وسایلش مربوط به بیست سال پیش بود. تلویزیون کوچک و 

سیاه و سفید روی میزی که پایه اش چندین بار وصله پینه شده بود. تختخواب فلزی که هرچند به ظاهر دو نفره بود، 

رو تختی نخ نما و رنگ و رو رفته ی آن چهرهء محقر تری به  اما از نظر پونه بسیار کوچک و محقر جلوه می کرد و

رخت خواب می داد. آشپزخانه ی کوچک با کابینتهای محدود فلزی و گازی که دو شعله بیشتر نداشت، ظروف و 

قاشق و چنگال های ناجور و لنگه به لنگه و چند عدد بشقاب و لیوان لب پریده و ترک دار ، همه و همه پونه را هرچه 

  بیشتر غمگین تر و آزرده تر می کرد.

من گفتم وضع مالی من چه » حرفی نمی توانست بزند، به محض کوچک ترین اعتراضی ، حمید خاطر نشان می کرد:

 «جوری و کجا زندگی می کنم!

عت بعد از گذشت دو سه ماه،پونه دیگر به مرز انفجار رسیده بود. حمید صبح از منزل خارج می شد و عصر بین سا

بر می گشت . تازه وقتی هم از سر کار می آمد، آنقدر خسته و ناتوان بود که دوست داشت شامی بخورد و بعد  7تا 6

از ساعتی تماشای تلویزیون ، به رخت خواب برود. پونه از صبح در خانه تنها مانده بود، دیدن قیافه خسته حمید دیگر 

ی و صورت خندان به خانه می آمد و بی چون و چرا هر آنچه پونه برایش غیر قابل تحمل بود. هرچند او با مهربان

پخته بود می خوردو به به و چه چه می کرد،اما هیچ کدام از اینها مرحمی بر روی زخم های درونی پونه نبودند و او 

 روز به روز گوشه گیر تر و غمگین تر می شد.

رفت. گردشی می کرد، گاهی نهار را به تنهایی می صبحها گاهی لباس گرم می پوشید و به مرکز خرید شهر می 

خورد و هر آنچه توجه اش را جلب می کرد ، می خرید و به خانه می آورد. اما نه جایی می رفت که آنها را بپوشد و به 

 معرض تماشا بگذارد ، و نه کسی را می شناخت که به منزل دعوت کند و از تنهایی بی حد و حصرش بکاهد.

چه که از دستش بر می آمد برای خوشحالی همسرش انجام می داد. روز های آخر هفته که کارش تعطیل حمید هر آن

بود ، برنامه های سینما و یا رفتن به بیرون شهر را ترتیب می داد. اما در تمام موارد همه چیز را حساب می کرد و می 

وران و یا هرگونه هزینه ای اضافی مخالف بود.حتی نوشت تا مبادا از مقدار حقوقش چیزی فراتر رود. با رفتن به رست

گاهی که به پیک نیک می رفتن تمام مواد غذایی را از خانه می بردند. در حالی که یکی از تفریحات و سرگرمی های 
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پونه خوردن غذا های رستوران و امتحان کردن غذا های گوناگون بود. تمام رویا هایش نقش بر آب شده بود. حمید 

الف سنی حدود ده سال یا بیشتر دیگر شور و حال جوان های بیست ساله را نداشت و طالب زندگی همراه با با اخت

 آرامش و به دور از هرگونه جار و جنجال بود.

روز های سرد و پر سوز زمستان از راه رسید. پونه از سرما و هوای سرد و یخ زده بیزار بود. به تنها بخاری گازی 

و از صبح تا عصر از جایش تکان نمی خورد . هر چند مجبور بود که شام حمید را حاضر کند، غیر موجود می چسبید 

 از آن بقیه اوقات روز را ترجیح می داد کُنجی بنشیند و چُرت بزندو یا تلویزیون تماشا کند.

ظافتچی و یا کارگر او عادت به مطالعه نداشت و نیز از نظافت همان آپارتمان کوچک عاجز بود. حمید با آوردن ن

 هفتگی هم مخالف بود و خودش روز های تعطیل خانه را تمیز می کرد .

هرچه می گذشت ، خوشبختی پونه کمرنگ تر می شد و دیگر محبت ها و مهربانی های حمید در دلش اثری نمی 

مادرش تنگ شده و گذاشت. اواخر زمستان زمستان بود که دیگر اقت نیاورد و به حمید گفت که دلش برای پدر و 

قصد دارد سفری به ایران بکند . حمید که کمابیش از حالت همسرش فهمیده بود که از زندگی مشترکشان چندان 

ببین ، پونه جون ! اگه حوصله ات سر رفته و یا به قول خودت دلت برای :» راضی نیست ، لبخندی بر لب آورد و گفت 

ه دلت بخواد ، می تونی بری و به خونواده ات سر بزنی ، ولی بهتره مامانت تنگ شده ، حرفی نیست. تو هر وقت ک

خوب فکر هات رو بکنی ،آخرش که چی؟ گیرم که دو سه هفته رفتی و برگشتی ، دوباره همین خونه و همین اوضاع 

بان یاد انتظارت رو می کشه. من بار ها بهت پیشنهاد کردم که اسمت رو یه کالس زبان بنویسی، گفتی نه. تو باید ز

 «بگیری، وگرنه نمی تونی اینجا زندگی کنی ، قبول داری؟

آره! خودم می دونم، اما تو می دونی من از سرما بیزارم. ماشین هم ندارم که رانندگی کنم. » پونه لب ورچید و گفت:

 «بهتره که هوا گرم شد برم کالس.

انقد برات مهمه، من حاضرم ماشینمو برای تو بذارم  اگه موضوع ماشین:» حمید نگاه معنی داری به او انداخت و گفت 

و خودم با وسیله نقلیه عمومی سر کار برم. اما تو آخه می تونی اینجا رانندگی کنی؟ اصال تو این شهر رو بلدی که 

 «خودت بری و بیای؟

ین می خرم. اما ماشین تو به درد خودت می خوره! من اگه بخوام ، خودم ماش:» پونه با اوقات تلخی پاسخ داد 

واقعیتش اینه که من اصال از این شهر و محیطش بدم میاد. تو هیچ تالشی نمی کنی یه جای دیگه کار پیدا کنی و منو 

  «از این جهنم بیرون ببری.

عزیزم ، جونم، مگه کار پیدا کردن به این سادگیهاس! من توی این بیمارستان جا :» حمید سری تکان داد و گفت 

مه منو می شناسن ، چند ساله دارم اینجا کار می کنم، سابقه دارم ، مگه می شه همه چیز رو ول کنم و برم یه افتادم، ه

 «شهر دیگه! از کجا معلوم جای دیگه به من کار بدن؟

تقصیر من چیه؟ من چه گناهی کردم از صبح تا شب توی این بیغوله زندگی کنم و » پونه گریه اش گرفت و گفت:

چشم به در و دیوار بدوزم. تو اصال به فکر من نیستی . من باورم نمی شه مثل کارمندها مجبور باشی از  تنهای تنها

صبح بری سر کار و عصر برگردی . آخه بابا جون ناسالمتی تو دکتری! حداقل باید چند روزی استراحت داشته باشی 

 «و یا ..... و یا حقوق و در آمدت بیشتر باشه!

پونه خانوم، تازه باید بدونی من هم تو بیمارستان کار می کنم و هم تو » سری تکان داد و گفت: حمید با ناراحتی

 «درمانگاه . وگرنه حقوقم از این هم کمتر بود!
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پس چه مرضی داری که اینجا بمونی ؟ خب ، بیا بریم کشور خودمون ! اونجا تو » پونه با تعجب نگاهش کردو گفت:

 «کلی هم در آمد داری.رو روی سرشون می ذارن ، 

خودم هم توی همین فکر هستم ، اما باید صبر کنم . من تعهد دارم که تا » حمید با درماندگی نگاهش کرد و گفت:

  .«یک سال و نیم دیگه تو این بیمارستان کار کنم، چون دارم یه دورهء کوتاه هم به صورت تخصصی می گذرونم 

صرف می کند به خاطر یک سال و نیم خانه را عوض کند و خرج پونه نزد خودش حساب کرد آیا برایش 

دکوراسیون جدید بدهد و یا خیر؟ اما هرچه فکرمی کرد، نمی توانست حتی چند ماه دیگر دوام بیاورد و در آن شهر 

 کوچک و دلمرده زندگی کند، چه برسد به این که یک ماه دیگر آن زندگی کسل بار را ادامه بدهد و بعد از آن هم

 معلوم نیست حمید به ایران برود و یا خیر.

به ناچار برای تغییر رو حیه اش راهی ایران شد . حمیدهم هیچ گونه مخالفتی با او نکرد، پونه قصد داشت یک ماه در 

 ایران بماند، اما یک ماه به دو ماه و بعد هم به سه ماه رسید و او همچنان در خانه پدری اش ماندگار شده بود. پدر و

مادرش احساس کرده بودند او هیچگونه تمایلی به بازگشت ندارد، اما نگران زندگی و آینده اش بودند. از سوی 

 دیگر ، نگران حرفها و زمزمه های فامیل و اطرافیانشان بودند.

ا تا اینکه یک روز پدرش موضوع را با او در میان گذاشت و به طور جدی از دخترش خواست که تکلیف زندگی اش ر

مشخص کند. یا هرچه زود تر نزد شوهرش برگردد، و یا اگر مشکلی وجود دارد، با همکاری یک دیگر آن را حل 

کنند. زیرا حمید هم از طوالنی شدن سفر پونه اظهار ناراحتی می کرد و از همسرش انتظار داشت هرچه زود تر سر 

 خانه زندگی اش برگردد.

حت های زیادی ، پونه را روانه فرانسه کردند. ماهرو عقیده داشت که پونه نباید سرانجام ، بعد از گفت و گو ها و نصی

 به خاطر خانه و لوازم و یا درآمد حمید زندگی اش را از هم بپاشد و طالق بگیرد.

پونه در مدت اقمتش در تهران، به طور مرتب با گیتی در تماس بود.آرش بزرگتر شده بود و ظاهرش از بچه های 

الش همچنان بزرگتر و درشت تر شده و حتی چاقی او باعث نگرانی گیتی و روزبه شده بود. پسرک زیاد همسن و س

حرف نمی زد، اما هرچه می گذشت ذهن و مغزش سریعتر و هشیارتر عمل می کرد. از جنب و جوش و بازی های 

ه بازی های آرام و بی حرکت کودکانه هیچ اثری در او دیده نمی شد. ترجیح می داد گوشه ای بنشیندو سرش را ب

 گرم کند.

گیتی در ظاهر واکنشی نشان نمی داد و سعی می کرد خونسردی و آرامش خود را حفظ کند، اما در درون به شدت 

می سوخت و عذاب می کشید. کامال می فهمید که روزبه عالقه ای به پسرش نشان نمی دهد و برخالف روزهای اولیه 

تید و دوست داشت ، به تدریج از او فاصله می گیرد. گیتی نمی توانست نگاههای بی مهر و که عاشقانه او را می پرس

 تحقیر آمیز شوهرش را به پسرشان تحمل کند و به شدت از این رابطه پدر و پسری رنج می برد.

 برخالف روزبه، گیتی روز به روز مهر و عالقه اش به آرش بیشتر می شد.

 اه و لبخند های دو طرفه بود تا حرف و گفت و گو های زیاد.رابطه ء آنها بیشتر با نگ

آرش بدون اغراق ساعتها دست در دست مادرش ، کنار او می نشست و نگاهش می کرد. در نگاه او ، دنیایی از مهر 

و صفا و رنج و محرومیت مشاهده می شد که دل گیتی را به آتش می کشید. به محض این که صدای زنگ در شنیده 

شد و با صدای چرخهای ماشین روزبه به گوش می رسید، پسرک خود را در آغوش مادر پنهان می کرد و یا می می 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6 2  

 

خواست او را به اتاقش ببرد و در را به رویش ببندد. کامال مشهود بود که آرش چگونه از بی مهری ها و بی تفاوتی 

 نهء اطرافیانش پرهیز می کند.های پدرش فراری است و یا از مشاهدهء نگاههای کنجکاو و دلسوزا

هیچ کدام این حرکات و رفتار ها از چشم گیتی پنهان نمی ماند. حتی منظر و فرهاد که از جان و دل نوه شان را 

دوست داشتند، رفتارشان عاری از دلسوزی و نگرانی نبود. تنها کسی که بعد از گیتی توانسته بود رابطه محبت 

ه بود. او سعی می کرد هیچ گونه واکنشی از چاقی و تنبلی پسرک از خود نشان ندهد و آمیزی با آرش پیدا کند ، پون

 بسیار عادی و زیرکانه با او حرف می زد و بازی می کرد.

پونه از صبر و تحمل گیتی دچار حیرت می شد. گاهی که خودش را جای او می گذاشت، احساس خفقان می کرد و 

رار کند و به جای امن و بی دردسری پناه ببرد. وقتی از مشکالت و تنهاییهایش دلش می خواست از آن خانه و بچه ف

با گیتی صحبت می کرد ، گیتی به او می گفت تمام این مسائل قابل حل است، و او باید خدا را شکر کند که مشکل 

 دامه دهد.الینحلی در زندگی اش وجود ندارد و او را تشویق می کرد که برگردد و به زندگی با شوهرش ا

پونه هم بعد از سه ماه استراحت و گشت و گذار سرانجام تصمیم گرفت نزد شوهرش برگردد و بی جهت زندگی 

زناشویی اش را از هم نپاشد. روزی که تهران را ترک می کرد،چشمهایش اشک آلود بود. هنگامی که از پله های 

روی صندلی جا گرفت و کمربند ایمینی اش را بست ، به هواپیما باال می رفت ، همچنان اشک می ریخت. و زمانی که 

 شدت احساس پشیمانی و دلتنگی می کرد.

همان لحظه آرزو داشت تمام قید و بند ها را پاره کند و از هواپیما بیرون برود، اما با پروزا هواپیما فهمید که دیگر 

برگردد و با شوهر آرام ، سر به زیر، برای بازگشت دیر است و او محکوم است به همان شهر کوچک و افسرده 

 مهربان ، خسیس و حساب گرش ادامهء زندگی بدهد.

  6فصل 

بعد از گذشت چندین ماه از فوت پدر صحرا و تعویض سازش ، دختر جوان به کلی از نظر روحی و جسمی تفاوت 

وستش رفته و چهرهء و کرده بود. شادی و رضایت خاص در چشمهایش دیده می شد و به قول معروف آبی زیر پ

 نمکین او را شادابتر کرده بود.

به کمک و سفارش سعید ، پست بهتری در ارکستر رادیو به او محول کرده بودند و خواه و ناخواه نوازندگی اش بهتر 

شده و پیشرفت قابل مالحظه ای در هنرش دیده می شد . در ژرفای نگاهش آرزویی نهفته بود که بوی عشق می داد 

و با سماجت و سر سختی خاصی قصد داشت آن را پنهان کند . همه چیز را ، حتی درد های بی پایان و محرومیتهای و ا

زیادش را، با طنز و شوخی بیان می کرد و لبخند می زد. با مشکالت و مسائل عدیدهء زندگی اش لجبازی و جنگ 

  داشت و هرگز از دست آنها شکایت نمی کرد و اشک نمی ریخت.

گامی که با دوستان نزدیکش از بیماری مادرش و ریختن سقف و قطع شدن برق خانه حرف می زد ، بالفاصله با هن

صدای بلند می خندید و همه چیز را به مسخره و بازی می گرفت. از هنگامی که پا به موسسه می گذاشت ، چشمش 

ش را سخت مشغول و گرفتار نشان می داد و او به در بود که سعید را ببیند. و چون از ورود او مطمئن می شد ، خود

را نادیده می گرفت. از تمام زیر و بم زندگی سعید خبر داشت ، نه زندگی خصوصی و درونی او، زیرا آنچه را که می 

دانست، از این و آن شنیده و یا خودش با کنجکاوی از از دیگران پرسیده بود. می دانست که سعید مجرد است و با 

گی می کند، و یمدانست که لنگیدن نامحسوس او به خاطر تصادفی است که چند سال پیش در تهران ، مادرش زند

 زمانی که هنرجوی هنرستان بوده ، برایش اتفاق افتاده است.
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صحرا شبانه روز به سعید فکر می کرد و از مشاهدهء تار های سفیدی که در موهای پر پشت و مشکی او به تازگی 

لذت می برد. هنگامی که سعید ساز در دست می گرفت و شروع به نواختن می کرد، حالتی از پدیدار شده بود

شیدایی و جنون به صحرا دست می داد . آنقدر محو او می شد که محیط اطرافش را فراموش می کرد. تنها در آن 

 لحظه بود که نمی تونست چشم از سعید بردارد و توجه ای نشان ندهد.

با خودش فکر می کرد که چرا سعید تا آن زمان که سیو چند سال از عمرش می گذرد ازدواج ساعتهای متمادی 

نکرده و هیچ توجه ای به زنان و دختران اطرافش نشان نمی دهد . هرگز نتوانسته بود که فرصتی به دست آورد و 

د اگر سعید کوچکترین توجه بتواند ساعتی با او به صحبت و گفتو گو بنشیند. از سوی دیگر ، با خودش فکر می کر

 ای به او داشت ، خودش می توانست این فرصت و موقعیت را به وجود آورد و از او برای چای یا قهوه دعوت کند.

اما چندی نگذشت که این فرصت به دست آمد. قرار بود در شب بخصوصی یکی از خواننده های بزرگ و سابقه دار 

کند. آن شب سعید برای آولین بار افتخار همکاری با او را پیدا کرده بودو مجبور در تاالر بزرگ شهر برنامه ای اجرا 

بود در برنامه های تمرین و همکاری با دیگر اعضای ارکستر شرکت کند و برای این که کارهای موسسه اش را انجام 

ی مربوط به برنامه را هم دهد،احتیج به چندین کمک و همکار داشت. عالوه بر آن ، چسباندن آگهی ها و اطالعیه ها

به عهدهء او گذاشته بودند . این موضوع باعث شده بود صحرا به بهانه های مختلف بیشتر با سعید تماس داشته باشد 

و حتی یک شب که دیر وقت شده و صحرا هنوز در دفتر سعید مشغول کار بود، سعید پیشنهاد کرد که او را به خانه 

 برساند.

در آورده بود ، اما چهره ای خسته و بی تفاوت داشت و حتی وقتی سوار اتومبیل سعید شد نیز  صحرا از خوشحالی پر

آخ آخ! ما اصال امشب :» اظهار خستگی و خواب آلودگی کرد. همانطور که می رفتند، سعید سرعت را کم کرد و گفت 

 «اشون کردیم!ادمون رفت به بچه ها شام بدیم! بیچاره ها همه شون رو گرسنه روونهء خونه ه

 «ببخشین، استاد! یعنی من جزو بچه ها نیستم و نباید گرسنه باشم؟:» صحرا بی اختیار خندید و گفت 

حق با توئه! معذرت می خوام! راستش خودم هم » سعید نگاهی به او کرد و مثل اینکه تازه متوجه شده باشد ، گفت:

 «م و چیز کوچیکی بخوریم ، دیرت که نمی شه؟گرسنمه، اگه موافق باشی ، سر راه یه جایی پیدا کنی

نه ،استاد! دیرم نمی شه، به مادرم گفتم که نگرانم نباشه چون کارمون تا :» صحرا به شدت سرش را تکان داد و گفت 

 «دیر وقت طول می کشه.

درش ، مادرش خودش می دانست که به محض ورود به خانه با چه جار و جنجالی رو به رو خواهد شد. بعد از فوت پ

بدخلق تر و بیمار تر شده بود. دیگر نمی توانست سرکار برود و دائم از تنهایی گله می کرد. تنها کسی هم که تمام 

این توقعات و شکایت ها متوجه اش می شد ، صحرا بود . چون نه شوهر داشت ، نه بچه و ظاهرا مسئولیتی در قبال 

 ، هیچ چیز جز بودن با سعید برایش مهم نبود. هیچ کس جز مادرش نداشت . اما در آن لحظه

ساعت نزدیک به ده شب بود و اکثر رستورانها و اغذیه فرو شیها رو به تعطیلی بودند. بالخره جای کوچک و دنجی 

پیدا کردند و سفارش دو عدد همبرگر و نوشابه دادند. رو به روی هم پشت میز کوچکی نشستند. سعید بی اختیار 

سیاه و مشتاق صحرا شد که به او خیره شده و نگاهش می کرد . او قبال متوجه زیبایی دختر جوان  متوجه چشمهای

شده بود ، اما هرگز این اشتیاق و معنا را در نگاه او نخوانده بود.کمی دستپاچه شد. او هرگز با دختری به تنهایی 

 بیرون نرفته و به طور کلی با این طبقه معارشتی نداشت.
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از پست جدیدت راضی هستی؟ امید داری بتونی پیشرفت بیشتری » ه دستپاچگی اش را پنهان کند، پرسید:برای اینک

 «بکنی؟

استاد بهتره ازم بپرسین تونستم شغل جدیدی رو که شما با چنگ و دندون برام :» صحرا لبخند دلنشینی زد و گفت 

 «گرفتین حفظ کنم یا نه؟

صال اینطور نیست! تو خودت شایستگی و لیاقت اون کار رو داری، این چه نه نه،ا» سعید خنده اش گرفت و گفت:

 «حرفیه که می زنی؟ تو باید اعتماد به نفس داشته باشی.

دارم،و گرنه همون روز اول با اون رفتار سرد و خشن شما از موسسه فرار می کردم و می »صحرا خندید و گفت:

 «رفتم!

به خاطر نداشت صحرا از چه چیز صحبت می کند. به هیچ وجه یادش نمی آمد سعید سری تکان داد و حرفی نزد. او 

که رفتار بدی با او داشته و یا قصد توهین و تحقیرش را داشته باشد. شام را آوردند و هر دو با اشتیاق 

 ساندویچهایشان را خوردند.

هستند . و از سوی دیگر ، از  کمی به حرف نشستند. سعید متوجه شد نقطه نظرهای صحرا چقدر جالب و شنیدنی

رفتار ساده و صمیمی و بی ریای او خوشش آمده بود . صحرا خودش بود. تظاهری در رفتارش دیده نمی شد.بدون 

  شک، اگر سعید تا آن حد درگیر کارش نبود، زودتر متوجه او شده بود.

برای اولین بار و به طور جدی راجع به دختری بعد از شام ، او را به خانه رساند و بعد راه خانه خودش را پیش گرفت. 

فکر می کرد. چیزی که بیش از همه او را به سوی صحرا می کشاند، هم طبقه بودن و محرومیتی بود که او همه 

سالهای عمرش را با آن طی کرده بود. صحرا هم مثل خودش مرفحه نبود، برای یک لقمه نان، یک جای امن ، یک 

ند ناچیز، دویده و تالش کرده بود. صحرا هم پدری فقیر و مریض داشت که با رفتنش ، شغل خوب ، در آمدیهرچ

مادرش جای او را گرفته بود. مریض و بدخلق و از همه بدتر تنها و تنها. صحرا هم مانند او عاشق موسیقی و سازش 

مدیدی بود که از تنهایی و  بود . تک تک مضرابها و زخمه ها را حس می کرد و قلبش به تپش می آمد. او هم مدتها

 بی همدمی به تنگ آمده و زندگی اش یکنواخت و کسل بار شده بود.

به خانه رسید. آسیه بیدار بود و طبق معمول با دیدن او غرولند کرد. سعید با خودش فکر کرد که مادرش هم بدون 

اشت برایش خیلی مهم بود . او قرار شک از ازدواج او خوشحال خواهد شد. اما حرفی نزد، برنامه ای که در پیش د

بود به جای استادش مهران سایه کنار دست استاد بزرگ موسیقی و صدا بنشیند و ساز بزند. مهران با ایثار و از خود 

گذشتگی همیشگی اش ، این برنامه را برای او دست و پا کرده و خوانندهء مورد نظر را راضی کرده بود تن به 

اما مهران سایه مطمئن بود که سعید از عهدهء این برنامه بزرگ هنری که برایش می توانست همکاری باسعید بدهد. 

 سرنوشت ساز باشد ، بر خواهد آمد.

شور و هیجان کنسرت بزرگ آن چنان فکر و ذهن سعید را به خود مشغول کرده بود که خیلی زود صحرا به دست 

یشه به کرسی استادی بنشیند و در صورت عدم موفقیت می فراموشی سپرد. هفته دیگر سعید می توانست برای هم

بایست با همان موسسه آموزشی و ارکستر رادیویی اشبسازد. اگر جسارت و اعتماد به نفس خود را از دست نمی داد، 

بدون شک به هدفش می رسید. او هنوز جوان بود و امید پیشرفت بیشتری برایش وجود داشت، اما این فرصت و 

  ا که مهران سایه در اختیار او گذاشته بود، ممکن بود هرگز تکرار نشود.موقعیتی ر
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شبها با هزاران فکر و رویا به خواب می رفت. آرام و قرار از او سلب شده و تعداد سیگارهایش در روز رو به فزونی 

زیادی بودند که ادعای گذاشته بود . قرار بود سه شب متوالی جلوی جمعیت کثیری ساز بزند. از سوی دیگر ، افراد 

برتری و پیشکسوتی داشتند و با انتقاد و بدبینی به جایگاه سعید نگاه می کردند.تعدا رقبایش زیاد بودند و همگی 

عدم موفقیت او آرزوی قلبی شان بود. همگیبرای تماشای او می آمدند و در صدد فرصتی بودندکه باران انتقاد و 

عید از همه این مطالب مطلع بود و در دل دعا می کرد که بتواند پوزه همه آنها را مالمت را بر سر و رویش ببارند. س

 به خاک بمالد و برتری خود را به اثبات برساند.

صحرا هم بلیتی رایگان بدستش رسید و در شب اول کنسرت برای تماشای معبودش به تاالر رفت. در سالن جای 

کرده بود. تمام اعضای ارکستر و نیز خود خواننده لباسی متحدالشکل  سوزن انداختن نبود و لیت بازار سیاه پیدا

 پوشیده بودند . صحرا از دیدن سعید دلش فرو ریخت و با خود فکر کرد که چقدر این لباس به او می آید.

کف زدن های مردم با بلند شدن صدای ساز ها رو به خاموشی گذاشت و سکوتی سنگین همه جا حکم فرما شد. 

تار و کمانچه و تنبک و سنتور فضا را پر کرده بود. برنامه با بلند شدن صدای خواننده شور و حال دیگری پیدا صدای 

کردو زمان تک نوازی تار فرا رسید. صحرا نفسش در سینه حبس شد. آرزو می کرد سعید بتواند مثل همیشه بنوازد 

بدتر از او بود.تصمیم گرفت چشمهایش را ببندد و  و با مشاهدهء این جمعیت عظیم هول و دسپاچه نشود. حال سعید

 اینطور انگار که تنهاست و این همه چشم کنجکاو و منتقد شاهد او نیستند.

به مجرد این که چشمهایش را بست و شروع به نواختن کرد ، بی اختیار چهرهء گیتی جلوی چشمانش مجسم شد. 

آن لحظه این چهرهء ممنوع و بی مهر را چگونه از جلوی  نمی دانست دچار چه کابوسی شده است. نمی دانست در

چشمش دور کند. مدتهای مدیدی بود که دیگر او را نمی دید و سعی می کرد که دیگر فکرش را از سر به در کند. 

 چاره ای نداشت، خود را رها کرد و در چشمان عمیق معبود دیرینه اش غرق نواختن شد.

ز در عمرش آن چنان زخمه های کاری و سوزناک بر تار های سازش فرود خودش هم باور نداشت. شاید هرگ

نیاورده بود. همراهی ساز با صدای خواننده، دیگر جایی برای انتقاد و ایراد باقی نگذاشت. هنگامی که صدا اوج گرفت 

ست شده و بسیاری از و نوازنده تار همراه صدا لرزه ها و زیر و بم های ساز را تشدید کرد، مو براندام شنوندگان را

آنها اشک به چشم آورده بودند. دیگر هراس و ترس سعید از بین رفته بود. دیگر به پرواز در آمده بود و بالهایش 

آنقدر گسترده و پر عظمت پرواز می کردند که هیچ سد و مانعی در برابرش نمی توانست قد علم کند.بدنش خیس 

 بدست فراموشی سپرده بود.عرق شده بودو به کلی جا و مکان خود را 

وقتی چشمهایش را باز کرد ، به زمین آمد و به آرامی در جایگاهش قرار گرفت. کارش تمام شده بود. کارش از 

 آنچه که فکر می کرد و در رویاها به دنبالش می رفت، زیبا ترو ماهرانه تر به پایان رسیده بود.

مُهر استادی بر پیشانی اش نقش بست و مسیر زندگی اش را  سعید دو شب دیگر بر روی صحنه رفت و بعد از آن

 تغییر داد.

هنوز یک ماه از پایان کنسرتش نگذشته بود که با صحرا ازدواج کرد.آسیه با اکراه عروسش را پذیرفت. حال آنکه 

را نشست و سعید می دانستبهتر و مناسب تر از او در هیچ کجای دنیا نصیبش نخواهد شد.هنگامی که رو به روی صح

از او خواستگاری کرد، دختر جوان اشک شادی در چشمهای سیاه و زیبایش جمع شده و قادر به صحبت کردن نبود. 

صحرا بال فاصله پیشنهاد او را قبول کرد، ولی نتوانست بگوید که از همان روزهای اول عاشق سعید شده بود و روزها 
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اف نکرد که در آرزوی چنین روزی می سوخته و شب و روزش و شب هایش به یاد او سپری شده است. صحرا اعتر

 در آه و حسرتهای بی پایان طی شده است.

برایش همه چیز عالی و دلخواه و رویایی بود ، تنها یک موضوع او را رنج می دادو آن این بود که سعید بعد از تمام 

که دوست دارم بدونی. چون نمی خوام هیچ صحرا، موضوعی هست » حرفهای زیبا و قشنگی که به او زده بود، گفت:

 «چیزی رو از تو پنهان کنم!

 چشمان صحرا گرد شد. همیشه انگار باید امایی در زندگی اش قد علم کند.

صحرا ، من سالها پیش عاشق دختری شدم که نه در سطح من بود ، و نه به درد من می خورد. اون » سعید ادامه داد:

به اینکه بخواد فکری در مورد من داشته باشه و یا احساس شدید منو نسبت به خودش  حتی منو نمی دید،چه برسه

حدس بزنه . این عشق کامال یک طرفه بود و تا به حال هیچ کس ، هیچ احدی ، از این موضوع چیزی نمی دونه . چون 

 «می دونستم اگه جایی بازگو بشه ، همه منو مسخره می کنن!

این چه حرفیه که می زنی! تو چرا انقدر خودتو کوچیک می کنی :» ماندو با اعتراض گفت صحرا نتوانست بی تفاوت ب

 «و دست کم می گیری!

صحرای عزیزم ، من از حاال و زمان کنونی حرف نمی زنم. من از سعیدی :» سعید لبخند محزونی به لب آورد و گفت 

« بچه شهرستانی که هِر رو از بِر تشخیص نمی داد! حرف می زنم که هنرجوی هنرستان بود و آه در بساط نداشت . یه

 «اما سالم بود و لنگ نمی زد!» و زیر لب زمزمه کرد:

 «چی گفتی؟:» صحرا با کنجکاوی پرسید 

 «هیچی، همین!حاال هم چندین سال از اون موضوع می گذره.» سعید بالفاصله سری تکان داد و گفت:

 «حاال هم... یعنی هنوز به فکر اون هستی و یا... ؟ ببینم،سعید!»صحرا اخم کرد و پرسید:

 «سعید خندید و گفت : این چه حرفیه که می زنی ، صحرا! البته که نه! اون شوهر کرده و دو تا بچه داره!

 «پس هنوز از اون خبر داری!:» صحرا با دلخوری گفت 

 !«ای نزدیک استاد سایه هستن چه کنم ، به طور اتفاقی خبر دار می شم! چون از دوست ه» سعید گفت:

صحرا دیگر حرفی نزد. اما ته دل آرزو می کرد کاش چنین چیزی را نمی دانست و سعید آنقدر صادق و امین نبود 

که به این سادگی از عشق دختر دیگری صحبت کند. سعی کرد آن را فراموش کند و فقط به خوشبختی و آینده اش 

 سعید سپری کند و از لحظه لحظهء زندگی اش لذت ببرد. بیندیشد.ای که می توانست در کنار

آسیه خانم اصرار داشت که عروسی را در مشهد برگزار کنند. سعید به طور کلی از گرفتن جشن عروسی بیزار بود و 

دوست داشت طی مراسم ساده ای با صحرا ازدواج کندو به قول خوش قال قضیه را بکند . از نظر صحرا ، گرفتن 

سی در مشهد مضحک و مسخره بود و او دوست داشت این مراسم هرچه کوچک و مختصر،در تهران جشن عرو

برگزار شود.او حاظر شده بود که با مادر سعید در یکجا زندگی کند، اما زیر بار رفتن به مشهد و اینکه عروسی را 

 آنجا بگیرند، نمی رفت.

هر های سعید و چند تن از اقوام نزدیک به تهران بیایند و سرانجام بعد از بحث و گفت و گوی زیاد ، قرار شد خوا

جشن کوچکی هم بگیرند و مراسم را برگزار کنند. سعید هم قبل از ازدواجش به هر ترتیب بود خانه اش را عوض 

کرد و به آپارتمان بزرگتر و بهتری نقل مکان کرد . محل خانه جدید باالی شهر و از امکانات رفاهی بیشتری 

 ار بود.برخورد
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جشن عروسی را در حیا بزرگ و مشجر استاد سایه برگزار کردند.خواهر های سعید با بچه هایشان تا یک هفته بعد 

از عروسی شان در تهران بودند و بعد از ان به مشهد برگشتند.سعید و صحرا از رفتن آنها نفس راحتی کشیدند. آنها 

م را هم باید همراه خود می بردند، بنابراین از خیر مسافرت ماه برای ماه عسل به مسافرت نرفتند. چون آسیه خان

 عسل گذشتند.

صحرا جهیزیه ای نداشت که به خانه سعید بیاورد و سعید هم از وضع زندگی او خبر داشت ، هیچ گونه توقع و 

ند و آسیه خانم مدام انتظاری از این بابت نداشت. اما مشکالت بی پایان بودند.مادر صحرا نمی توانست تنها زندگی ک

 غُر می زد که تا به حال عروس بی جهیزیه ندیده است و این دیگر چه رقمش است.

بعد از عروسی ، صحرا گویی گلی بود که ناگهان شکفته است ، او که همیشه ساده و بی آرایش بود ، با کمی آرایش و 

میشگی و دلسوز پیدا کرده بود که می توانست پیرایش چهره اش تفاوت زیادی کرده بود. از سوی دیگر ، استادی ه

شبانه روز از او بیاموزدو چیزهای تازه یاد بگیرد. هرچند تحمل زندگی با آسیه برای صحرا مشکل بود، اما خودش می 

دانست که هیچ چاره ای ندارد و هر طور شده باید با مادر شوهرش بسازد. آسیه بسیار مقتصد و حتی خسیس بود و 

رف هرگونه موادی در خانه خست نشان می داد و این موضوع باعث رنج و عذاب صحرا بود. آسیه حتی در مورد مص

در مورد صابون و تاید و شامپو و غیره و غیره صرفه جویی می کرد و تا صابون محو نمی شد و از بین نمی رفت، 

خرید و هر طور که دلش می  صابون جدیدی استفاده نمی کرد. صحرا برای خودش صابون و شامپوی جداگانه می

 خواست آنها را به مصرف می رساند، و این موضوع تا مدت ها باعث بحث و درگیری شده بود.

چیزی که آسیه را رنج می داد این بود که عروسش صبح خانه را با پسرش ترک می کرد و شب هنگام همراه او بر 

ندو شوهرش را از تنهایی و بی همدمی نجات دهد. حتی می گشت. صحرا حتی حاضر نبود چند ساعتی را در خانه بما

شب ها هم که به خانه می آمد با او حرفی برای گفتن نداشت و شامی که آسیه پخته بود لب نمی زد و می گفت که 

سیر است و میل به غذا ندارد . در فرصت های کوتاهی که آسیه می توانست با سعید تنها باشد ، لب به شکایت می 

از رفتار صحرا گله می کرد ، اما سعید که همیشه در حال و هوای دیگری به سر می برد، سری تکان می داد گشود و 

و همیشه به مادرش قول می داد که با صحرا صحبت کند ، اما هیچگاه حرفی به زبان نمی آورد . یا فراموش می کرد ، 

 می کرد که ارزش باز گویی نداشت.و یا از نظرش موضوعات مطرح شده آنقدر کوچک و بی اهمیت جلوه 

زمانی که آسیه عزم سفر کرد و برای دیدار دختر هایش به مشهد رفت ، یکی از روز های خوب و فراموش نشدنی 

صحرا و سعید بود . با مبلغ قابل تو جه ای که سعید به مادرش داد،آسیه با رضایت کامل بار سفر بست و رفت. در 

ن طور که دلش می خواست خانه را تغییر داد و با وسایل جدیدی که خریداری کرده مدت یک ماه غیبت او صحرا آ

بودند ، دکوراسیون آنجا را به دلخواه آراست و حتی تختخواب جدید برای آسیه خریدند و در اتاقش قرار دادند. 

خانه کار کرده و غذا  صحرا بعد از رفتن آسیه ، بیشتر در خانه ماند و برای سعید آشپزی می کرد. او که عمری در

پخته بود ، به خوبی از عهدهء نظافت و آشپزی آپارتمانشان بر می آمد و به هر نحو بود کاری می کرد که باعث 

 خشنودی و رضایت سعید واقع شود.

سعید از زندگی با او رضایت کامل داشت . صحرا را دوست داشت و از خلق و خوی او خوشش می آمد. هرچه می 

ع شغلی و مالی او بهتر می شد . مورد توجه بود و در حرفهء آهنگ سازی هم موفقیت های زیادی به گذشت ، وض

دست آورده بود . وقتی با خودش خلوت می کرد ، می دید که همه چیزش رو به پیشرفت و خوبی است . همسر 

پر بار غمی که در دلش نهفته خوبی دارد و در زندگی کمبودی احساس نمی کرد . اما نمی دانست با تودهء سنگین و 
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چه کند. به هر کاری دست می زد و به هرچه که آرزو می کرد و می رسید، باز هم احساس شادی کامل نمی کرد.بی 

جهت یاد باغ آغ بابا و تاکهای انگور می افتاد. به یاد فقر و محرومیتش و فشار هایی که از کودکی بر او تحمیل شده 

 تاد که چگونه تمام عمرش حمالی کرد و عاقبت در کوپهء قطار جان سپرد.بود . به یاد تراب می اف

خواهرهایش هنوز در فقر و تنگ دستی زندگی می کردند. وقتی که یاد لباسهایی که در عروسی او پوشیده بودند می 

فق نشده بود افتاد ، خجالت می کشید.هرچه سعی کرده بود از تعداد همکاران و دوستانش برای عروسی کم کند ، مو

، اما برایش چندان مهم نبود که کسی فامیل و قوم و خویش او را دهاتی و فقیر قلمداد کند. او از وجود فقر و 

تنگدستی که خانوادهء او را احاطه کرده بود رنج می برد و نمی توانست آن طور که دلش می خواهد کمکی به آنها 

ان آرزو به دل داشت که می بایست پاسخ گوی او هم باشد . اما بکند.از سوی دیگر، همسرش هم جوان بود و هزار

 بازهم نمی توانست دلیل قانع کننده ای برای تودهء غمهای دلش پیدا کند.

ناخودآگاه از چیزی فرار می کرد که نه می توانست آن را به دست فراموشی بسپارد ، و نه می خواست نامی از آن 

نمی زد ، بدون شک تا به حال دق کرده بود و مرده بود. بعد از خداوند، حتی قبل از ببرد . اگر نوازنده نبود و ساز 

صحرا ، ندیم و یار و دوستش سازش بود . تنها زمانی که ساز می زد از همه چیز و همه کس فارغ می شد و به دنیای 

یز و همه کس را فراموش می قشنگ ملودیها و نتهای زیبایش وارد می شد و به پرواز در می آمد . به راستی همه چ

پس تو چه موقع می خوای » کرد . گاهی آنقدر ساز می زد که حتی صحرا هم به او اعتراض می کرد و می گفت:

 «استراحت کنی و یا حداقل دو کلمه حرف با من بزنی؟ آخه توی خونه هم آدم انقدر ساز می زنه!

 که به دست می آورد به سراغش می رفت. اما سعید گوشش به این حرفها بدهکار نبود و از فرصتی

پس از یک ماه آسیه از مشهد به تهران برگشت ، به محض ورود به خانه و دیدن دکوراسیون جدید اخم هایش در 

هم رفت . اما وقتی وارد اتاقش شد و فهمید که او را هم فراموش نکرده اند ، بی اختیار اشک در چشمهایش حلقه زد. 

این تر و تمیزی با پرده های نو و به خصوص تختخواب چوبی به خود ندیده بود. عروسش با سلیقه او هرگز اتاقی به 

خاصی رو تختی قشنگی که همرنگ پرده های اتاق بود ، برایش انتخاب کرده و روی تختش گسترده بود. آسیه بی 

اما هرچه بود از کنترل و اختیارش  اختیار به گوشهء اتاق خزید و شروع به گریه کرد . نمی دانست چرا گریه می کند،

 خارج بود. سعید با مهربانی او را در آغوش کشید و بوسید.

الهی خوشبخت بشی، پسر!الهی همیشه سایه ات باال سر زن و بچه هات » آسیه با قدر دانی نگاهش کرد و گفت:

 «باشه!

 «کدوم بچه ها؟» سعید خندید و گفت:

 «، به زودی اونا هم به دنیا میان و زندگی ت شلوغ و پر برکت می شه!فکرش رو نکن» و آسیه ادامه داد:

صحرا که شاهد گفت و گوی آنها بود ، لبخندی زد و به فکر فرو رفت. او و سعید تا آن زمان خواستار بچه ای نبودند 

ه بچه ها عالقه که به قول آسیه خانم زندگی شان را شلوغ و پر برکت کند. سعید برخالف شوهر های دیگر چندان ب

ای نشان نمی داد و هرگز با صحرا در این مورد صحبتی نمی کرد. از نظر خود صحرا هم هنوز زود بود که در این 

مورد تصمیمی بگیرند، اما منتظر بود که سعید هر چه زود تر حرفی بزند و عالقه و اشتیاق خود را برای داشتن بچه ها 

بدون شک اگر خودش دارای فرزندی می شد، دور تمام فعالیت های دیگرش نشان دهد . صحرا عاشق بچه ها بود و 

 را خط می کشید و تمام هم و غم خود را صرف تربیت و بزرگ کردن فرزندش می کرد.
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با آمدن آسیه ، دوباره محدودیت های زندگی صحرا شروع شد. هر چه سعی می کرد برخوردی با مادر شوهرش 

د . همیشه یک نوع عدم رضایت و اوقات تلخی بین آنها وجود داشت که محیط زندگی پیدا نکند ، امکان پذیر نبو

شان را سرد و تاریک می کرد . سعید بیشتر از همسرش توقع داشت که کوتاه بیاید و در مقابل غرولند های مادرش 

ادامه داشت و  صبور تر و آرام تر باشد. در هر حال ، هرچه بود زندگی و روابط سعید و صحرا گرم و صمیمی

 خودشان با یکدیگر مسئله و مشکلی نداشتند.

خوشحالی صحرا روز افزون بود زیرا هرچه می گذشت سعید معروف تر و سرشناس تر می شد. او هم مثل شوهرش 

 چندان در بند مال دنیا نبود، اما

 

که در عروسی او پوشیده بودند می خواهرهایش هنوز در فقر و تنگدستی زندگی می کردند. وقتی که یاد لباسهایی ·  

افتاد، خجالت می کشید. هرچه سعی کرده بود از تعداد همکاران و دوستانش برای عروسی کم کند، موفق نشده بود، 

اما برایش چندان مهم نبود که کسی فامیل و قوم و خویش او را دهاتی و فقیر قلمداد کند. او از وجود فقر و تنگدستی 

احاطه کرده بود رنج می برد و نمی توانست آن طور که دلش می خواهد کمکی به آنها بکند. از سوی که خانواده او را 

دیگر، همسرش هم جوان بود و هزاران آرزو در دل داشت که می بایست پاسخگوی او هم باشد. اما باز هم نمی 

  توانست دلیل قانع کننده ای برای توده غمهای دلش پیدا کند.

یزی فرار می کرد که نه می توانست آن را به دست فراموشی بسپارد، و نه می خواست نامی از آن ناخودآگاه از چ

ببرد. اگر نوازنده نبود و ساز نمی زد، بدون شک تا به حال دق کرده و مرده بود. بعد از خداوند، حتی قبل از صحرا، 

و همه کس فارغ می شد و به دنیای قشنگ  ندیم و یار و دوستش سازش بود. تنها زمانی که ساز می زد از همه چیز

ملودیها و نتهای زیبایش وارد می شد و به پرواز درمی آمد. به راستی همه چیز و همه کس را فراموش می کرد. گاهی 

پس تو چه موقع می خوای استراحت کنی و » آن قدر ساز می زد که حتی صحرا هم به او اعتراض می کرد و می گفت:

 «با من حرف بزنی؟ آخه توی خونه هم آدم انقدر ساز می زنه!  یا حداقل دو کلمه

 اما سعید گوشش به این حرف ها بدهکار نبود و از هر فرصتی که به دست می آورد به سراغ سازش می رفت.

پس از یک ماه که آسیه از مشهد به تهران برگشت، به محض ورود به خانه و دیدن دکوراسیون جدید اخمهایش 

اما وقتی وارد اتاقش شد و فهمید که او را هم فراموش نکرده اند، بی اختیار اشک در چشمانش حلقه زد.  درهم رفت.

او هرگز اتاقی به این تر و تمیزی با پرده های نو و به خصوص تختخواب چوبی به خود ندیده بود. عروسش با سلیقه 

کرده و روی تختش گسترده بود. آسیه بی  خاصی روتختی قشنگی که همرنگ پرده های اتاق بود، برایش انتخاب

اختیار به گوشه اتاق خزید و شروع به گریه کرد. نمی دانست چرا گریه می کند، اما هرچه بود از کنترل و اختیارش 

 خارج بود. سعید با مهربانی او را در آغوش کشید و بوسید.

همیشه سایه ت باال سر زن و بچه هات باشه!  الهی خوشبخت بشی، پسر! الهی» آسیه با قدردانی نگاهش کرد و گفت:

» 

 «کدوم بچه ها؟ » سعید خندید و گفت:

 «فکرش رو نکن، به زودی اونها هم به دنیا می آن و زندگی ت شلوغ و پربرکت می شه! » و آسیه ادامه داد:

ن خواستار بچه ای نبودند صحرا که شاهد گفت و گوی آنها بود، لبخندی زد و به فکر فرو رفت. او و سعید تا آن زما

که به قول آسیه خانم زندگی شان را شلوغ و پربرکت کند. سعید برخالف شوهرهای دیگر چندان عالقه ای نشان 
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نمی داد و هرگز در این مورد با صحرا صحبتی نمی کرد. از نظر خود صحرا هم هنوز زود بود که در این مورد تصمیم 

چه زودتر حرفی بزند و عالقه و اشتیاق خود را برای داشتن بچه نشان دهد. صحرا بگیرند، اما منتظر بود که سعید هر

عاشق بچه ها بود و بدون شک اگر خودش دارای فرزندی می شد، دور تمام فعالیتهای دیگرش را خط می کشید و 

  تمام هم و غم خود را صرف تربیت و بزرگ کردن فرزندش می کرد.

های زندگی صحرا شروع شد. هرچه سعی می کرد برخوردی با مادرشوهرش پیدا با آمدن آسیه، دوباره محدودیت

نکند، امکان پذیر نبود. همیشه یک نوع عدم رضایت و اوقات تلخی بین آنها وجود داشت که محیط زندگی شان را 

صبورتر  سرد و تاریک می کرد. سعید بیشتر از همسرش توقع داشت که کوتاه بیاید و در مقابل غرولندهای مادرش

و آرام تر باشد. در هر حال، هرچه بود زندگی و روابط سعید و صحرا گرم و صمیمی ادامه داشت و خودشان با 

 یکدیگر مسئله و مشکلی نداشتند.

خوشحالی صحرا روافزون بود زیرا هرچه می گذشت سعید معروف تر و سرشناس تر می شد. او هم مثل شوهرش 

اما نمی توانست از اینکه سعید از نظر مالی هم رو به پیشرفت بود، اظهار شادی و رضایت چندان در بند مال دنیا نبود، 

 نکند.

دو سال از ازدواجشان نگذشته بود که توانستند آپارتمان کوچکی را قولنامه کنند. آسیه مدتی بود که به شدت از درد 

ر می رفت و دارو می خورد، اثری نداشت. صحرا پا و زانو می نالید و از هرگونه حرکتی عاجز شده بود. هرچه هم دکت

نمی توانست به طور مرتب پرستار او باشد، اما مسئولیت بسیاری از کارهای خانه را به عهده گرفته بود. از سوی 

دیگر، مجبور بود حداقل هفته ای یک بار هم که شده سری به مادر خودش بزند و نیازهای او را برآورده کند. همان 

یه از حرکت و کار عاجز شده بود، به همان نسبت زبانش بیشتر به کار افتاده بود. ساعتهایی را که صحرا قدر که آس

در خانه ماندگار بود، دیگر هیچ توجه ای به غرولندهای او نمی کرد. غذا و چای را به طور مرتب در اختیارش می 

 گذاشت و بدون کوچکترین صحبتی او را ترک می کرد.

ریخت، گریه می کرد، داد و فریاد راه می انداخت، اما اگر صدا از دیوار درمی آمد از صحرا هم همین آسیه اشک می 

طور. زن جوان به تجربه دریافته بود چه پاسخگوی حرفهای مادرشوهرش باشد و یا سکوت اختیار کند، نتیجه اش 

سیه حرفی نمی زد، شکایتی نمی کرد و مساوی است. جالب آنکه به محض اینکه سروکله سعید در خانه پیدا می شد آ

 در سکوت کامل با تنهایی اش کنار می آمد.

به تدریج آن قدر ناتوان و بی حرکت شد که غیر از موارد ضروری از روی تختش به پایین نمی آمد. او نیازمند کمک 

ی به او ندارد. می بود، اما به طور آشکار مشاهده می کرد که تنهاست و هیچ کس حتی پسرش یارای کمک و یار

دانست که در خانه دخترهایش هم جایی ندارد. سرانجام که یک شب از شدت ناتوانی جایش را خیس کرد، صبح از 

خداوند آرزوی مرگ کرد. هنوز غرورش به او اجازه نمی داد از صحرا طلب کمک و یاری کند. چهار دست و پا 

 تا آن روز حتی یک بار از عروسش تقاضای کمک نکرده بود. خودش را می کشید و از روی تخت پایین می آمد، اما

آن روز به محض اینکه در خانه تنها شد، خودش را به حمام رساند و به هر زحمتی بود آبی به سر و رویش ریخت. 

ی خدا می داند که با چه درد و مرارتی مالفه ها را عوض کرد و حتی تشک زیرش را شست. مالفه ها را با عجله به رو

تشک خیس کشید تا کسی متوجه کاری که ناخواسته شب قبل مرتکب شده بود، نشود. صبحانه را صحرا حاضر کرده 

و رفته بود. بدون اینکه به چیزی لب بزند، خودش را به تلفن رساند و شماره دخترش حمیده را گرفت و از او 
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ل سعید را بدهد و بگوید هرچه زودتر با او خواست که به دوست و یار دیرینه اش مدینه تلفن بزند و شماره منز

 تماس بگیرد.

 «بهش بگو خودم از خجالتش درمی آم! » حمیده مکثی کرد و حرفی نزد و آسیه بالفاصله گفت:

گوشی را گذاشت و در انتظار مرگباری چشم به دستگاه تلفن دوخت. انتظارش زیاد طول نکشید. هنوز ساعتی 

زنگ زد. آسیه گوشی را برداشت و به محض شنیدن صدای مدینه، گریه را سر داد. در نگذشته بود که مدینه به او 

آن لحظه خوشحال بود که مدینه را برای عروسی سعید دعوت کرده و او خودش نتوانسته بود بیاید، وگرنه در این 

 موقعیت شرمنده او می شد.

شدم! هیچ کس نیست که یه لیوان آب دستم بده.  مدینه جون، به دادم برس! زمین گیر» آسیه با اشک و زاری گفت:

خرجمو سعید می ده. می خوام بیام پیشت بمونم تا بمیرم. این دم آخری نمی خوام اسیر دست عروسم بشم. اگه 

 «قبول نکنی خودمو از پنجره پرت می کنم! 

ی! می دونی که بعد از قدمت روی چشمم، آسیه! این چه حرفی یه که می زن» مدینه بغض کرد و با دلسوزی گفت:

مرگ مش قاسم، تنهای تنها هستم. یه لقمه نون هست با همدیگه می خوریم. خودم خدمتت رو می کنم. پاشو بیا، 

 «فکرش رو نکن. این بچه ها وقت وقتش هر کدوم به هزار بهونه از آدم فرار می کنن. 

ز تهران به مشهد می رفت، برایش سوغاتی می آسیه خوشحال شد. خودش می دانست مدینه نه نمی گوید. هربار که ا

برد و همیشه به دیدنش می رفت و حتی چند روزی نزدش می ماند. مدینه در انتهای باغ بزرگی که متعلق به ارباب 

پسرش بود زندگی می کرد و کرایه اتاق را پسرش می داد. شوهرش فراش مدرسه بود و بعد از فوتش حقوق بخور 

 باقی گذاشته بود که با آن سر می کرد.و نمیری برای مدینه 

همان روز آسیه بار و بندیلش را بست و شب هنگام از سعید خواست که هرچه زودتر برایش بلیت بگیرد و او را به 

غصه نخور، دیگه بر نمی گردم که » مشهد بفرستد. سعید تعجب کرد و آسیه در مقابل حیرت و تعجب او گفت:

! می رم چون دیگه نمی تونم خدمت تو و زنت رو بکنم و دارم کم کم سربار شما می مزاحم زندگی تو و زنت بشم

 «شم! 

 «این چه حرفه یه که می زنی، مادرجون؟ » سعید با ناراحتی گفت:

ساکن باش! مگه کوری؟ مگه نمی بینی زمین گیر و عاجز شدم و دیگه نمی تونم از » آسیه بغضش ترکید و فریاد زد:

؟ مگه نمی بینی بیشتر از ده روز بود نتونستم برم حموم! تو و زنت خودتون رو به نفهمی می زنین یا جام تکون بخورم

 «واقعاً نمی فهمین که من دیگه پیر شدم و احتیاج به پرستار و کمک دارم؟ 

م. و خب، مادرجون می گفتی! من خودم کمکت می کردم بری حمو» سعید مثل اینکه از خواب بیدار شده باشد، گفت:

یا ... شاید بتونیم یه نفر رو پیدا کنیم زمانی که ما نیستیم بیاد پیشت و بهت کمک کنه. آخه ... خودت می دونی صحرا 

 «هم کار داره، مسئولیت مؤسسه رو دوششه، نمی تونه توی خونه بمونه! 

کرده! فکر می کنه از بعله، صحرا خانوم خودش و ننه باباش رو فراموش » آسیه خنده تمسخرآمیزی کرد و گفت:

 «دماغ فیل افتاده! دائم از من فرار می کنه، انگار من طاعون دارم. 

صحرا که در هال خانه نشسته بود و تلویزیون نگاه می کرد، حرفهای آنها را می شنید، اما کوچکترین واکنشی نشان 

رشوهرش سالم و خداحافظی می کرد. هرگز او نداد. در دل به آسیه حق می داد، او حتی با اکراه و از فاصله دور با ماد

را نمی بوسید و حتی یک دقیقه هم نزدیکش نمی نشست و با او صحبت نمی کرد. گویی زندگی او را هم بی رحم بار 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 2  

 

آورده بود. او که از نغمه و نوایی اشک در چشمهایش حلقه می زد و مو بر اندامش راست می شد، با بی تفاوتی با 

ای مادر شوهرش مواجه می شد و کوچکترین کاری برایش انجام نمی داد. او به اندازه کافی ضجه ها و زاری ه

پرستاری پدرش را کرده بود و خودش مادری بیمار داشت که مجبور بود هرطور شده باری هم از دوش او بردارد. 

 مگر چقدر توان داشت؟

یه سرانجام پیروز شد و دو روز بعد با سکوت و به هر حال، آن شب گفت و گوی مادر و پسر به درازا کشید و آس

اخم فراوان خانه پسرش را ترک کرد و رفت. به سعید نگفت که نزد مدینه می رود و به دخترها هم سپرده بود به 

احدی در این مورد حرفی نزنند. می خواست سعید را نگران و دلواپس باقی بگذارد و برود. هنگام خداحافظی از او 

 ماه خرجی اش را برایش بفرستد تا حداقل جلوی این و آن آبرویش نرود.خواست که هر

مادرجون، این چه حرفی یه که می زنی! من کی تا حاال تو رو دست خالی روونه مشهد کردم؟ » سعید با اعتراض گفت:

» 

باید قسم بخوری که » آسیه که با درد و فشار و به کمک عصا پله های قطار را باال می رفت رو به پسرش کرد و گفت:

 «تا زنده هستم خرجی منو بفرستی، فهمیدی؟ 

الزم » و حتی هنگامی که سعید می خواست با او خداحافطی کند و صورتش را ببوسد، خود را کنار کشید و گفت:

 نیست ماچم کنی! تو اگه منو دوست داشتی و خاطرمو می خواستی، انقد به اون دختره بی سر و پا رو نمی دادی که

 «خودش رو خانوم خونه بدونه و به من کم محلی کنه! 

سعید دیگر حرفی نزد. تاحدی حق را به مادرش می داد. صحرا به طور کلی وجود آسیه را در خانه نادیده گرفته بود. 

هرچند هرگز به او بی احترامی نکرده و درمقابل غرولندهای او حرفی نمی زد، اما کوچک ترین مهر و محبتی، حتی 

اهری، به او ابراز نکرده بود. و آسیه هم که زنی حساس و ریزبین بود، کامالً احساس و رفتار او را درک می کرد و ظ

 از نامهربانی او رنج می برد.

وقتی که قطار حرکت کرد و رفت، دوباره توده غمی سنگین و دردآور سینه اش را فرا گرفت. دوباره همان پوچی و 

. او از آمدن به ایستگاه قطار بیزار بود. آنجا تمام دردها و محرومیتهایش را برایش زنده بی تفاوتی به سراغش آمد

می کرد. آنجا مدفن خاطرات تلخ و مرگبارش بود. در آن لحظه نمی دانست که آخرین باری است که پا به ایستگاه 

آنجا بیرون آمد. عصر بود و هوا  راه آهن می گذارد و دیگر هرگز آنجا را نخواهد دید. با پاهای سست و سنگین از

رو به تاریکی می رفت. همیشه فکر می کرد اگر زمانی برسد که مادرش به مشهد برود و همان جا زندگی کند، چقدر 

برای او و صحرا خوب خواهد شد. اما این بار از رفتن او دلگیر و پشیمان بود. بی اختیار گریه اش گرفت. سرش را 

 ان اشکهایش را نبینند.پایین انداخت تا رهگذر

خودش را به اتومبیلش رساند. می دانست صحرا در خانه انتظارش را می کشد، اما میلی به رفتن به خانه نداشت. از 

صحرا دلگیر بود. اما می دانست که نمی تواند حرفی به او بزند. دوباره لحظاتی از زندگی اش رسیده بود که دلش می 

خودش هم نمی دانست کجاست و در تنهایی مطلق به سر ببرد. در آن لحظه که در  خواست به جایی، به جایی که

ماشین نشسته بود و به مقصد نامعلومی می راند، هیچ چیز و هیچ کس در دنیا هیچ انگیزه ای را برای زندگی و هستی 

 اش، در بر نداشتند، پوچی مطلق!

کند؟ چرا نمی توانست کاری کند که دچار این حالت بی  چرا نمی توانست انگیزه ای همیشگی برای زندگی اش پیدا

تفاوتی و بی سرانجامی نشود؟ هیچ چیز، دلش هیچ چیز نمی خواست! هیچ چیزی در آن لحظه نبود که او را به شوق 
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زندگی و هستی برگرداند. نمی خواست به محفل بعضی از دوستانش برود. نمی خواست با افیون و دود و دم، خود را 

ش کند. اما در آن لحظات لعنتی که دوباره خاطرات دردناک زندگی اش به ذهن او هجوم آورده بودند، چاره فرامو

 ای جز راه خانه دوستانش نداشت.

فردای آن روز، به خواهرش تلفن کرد و از رسیدن مادرش مطمئن شد. هرگز در مورد گالیه ای که در دل داشت، به 

م شکوه ها و شکایت های بی شمار زندگی اش، به روی سنگین غمهایش تلنبار همسرش حرفی نزد و آن را مثل تما

 کرد و سعی کرد به دست فراموشی بسپارد.

آسیه با توده ای قرص و دوا راهی محل زندگی مدینه شد. خودش می دانست دیر یا زود سعید از محل زندگی او 

ت و سعید مجبور بود به پسر او که در فاصله کمی از باخبر می شود، اما خوشحال اش این بود که مدینه تلفن نداش

 مادرش زندگی می کند زنگ بزند و جویای حال او شود.

مدینه برخالف آسیه، سالم و سرحال بود و محل سکونتش هرچند کوچک و محقر، اما از آب و هوای خوبی برخوردار 

ی مانند الی الی سحرآمیزی آسیه را به بود. در فاصله چند متری اتاق کوچکش، نهر آبی جریان داشت که صدا

خواب می برد. اطراف آنجا تا چشم کار می کرد درخت بود و سرسبزی. برای مدینه حضور آسیه در آنجا نه تنها 

زحمت و دردسر نبود، بلکه موهبتی بود که خداوند برایش فرستاده بود. به خصوص که آسیه با دست و دلبازی تمام 

  تیار او گذاشت تا مبادا سربار او باشد.خرجی یک ماهش را در اخ

آنها از هنگامی که از خواب بیدار می شدند خاطرات گذشته را مرور می کردند تا شب هنگام به خواب بروند. تنها 

غم بزرگ آسیه این بود که نمی توانست به حرم برود. هرچند حال و روحش بهتر شده بود، اما جز فواصل بسیار 

ای رفتن مسافت بیشتری را نداشت. گاهی به کمک مدینه و پسرش می توانست به روضه برود و کوتاه پاهایش یار

 دلش باز شود. روضه اش هم به خرج خودش در خانه پسر مدینه ترتیب داد که باعث خشنودی آنها شد.

ان شد، اما سعید بعد از دو سه هفته فهمید که مادرش کجاست و چگونه زندگی می کند. دوباره دچار عذاب وجد

دیگر کاری نمی توانست انجام دهد. مادرش برای او پیغام فرستاده بود که حالش خوب است و از زمانی که از تهران 

به مشهد آمده بهبودی بیشتری پیدا کرده است. آسیه دلش برای شنیدن صدای پسرش یک ذره شده بود، اما چیزی 

وسعت کینه ای که قلبش را گرفته بود هر روز بیشتر و بیشتر می بر لب نمی آورد و هرگز درباره او حرفی نمی زد. 

شد. دیگر داروهایش را هم نمی خورد. اوایل فراموش می کرد، اما بعدها عمداً آنها را کنار گذاشت و دیگر استفاده 

آدم را خراب نکرد. مدینه هم او را تشویق می کرد و می گفت که این دواها به هیچ درد نمی خورند و جز اینکه معده 

کند، کاری دیگر از آنها ساخته نیست. با رفتن آسیه، راه ورود مهمانان به خانه باز شد. صحرا با خوشرویی و 

خوشحالی پذیرای دوستانش می شد و تمام آشپزی و نظافت را خودش انجام می داد. از هنگامی که می فهمید مهمان 

تر می شد و کار و زحمتشان افزونی می یافت، خم بر ابرو نمی دارد، دست به کار می شد و هرچه تعداد آنها بیش

  آورد. گاهی سعید از کاردانی و خستگی ناپذیری او حیرت می کرد.

پنج شش ماه بعد از رفتن آسیه، به آپارتمانی که خریده بودند نقل مکان کردند. هرچند جایشان کوچک تر از محل 

ا پرداخت می کرد، اما در عوض خانه مال خودشان بود و اجاره ای هم قبلی بود و سعید هرماه باید وام بانکی ر

پرداخت نمی کردند. هنوز یک سالی از کنسرت بزرگ و موفق سعید نگذشته بود که قرار شد در کنسرت بزرگ 

رمی دیگری شرکت کند. در این برنامه، عالوه بر نوازندگی دو تا از آهنگهایی را هم که ساخته بود به مرحله اجرا د

آورد. دوباره مجبور بود که کارهای دیگرش را تا مدتی تعطیل کند و برای کنسرت بزرگی که در پیش داشت کار 
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کند. و بعد از آن تعداد کنسرتهای سعید رو به فزونی گذاشت و خیلی زود توانست خود را به همه بشناساند و از این 

 راه درآمد قابل توجه ای کسب کند.

خبر داشت. به پسر مدینه تلفن می کرد و حال او را می پرسید. هرماه بیشتر از آنچه که آسیه  دورادور از مادرش

توقع داشت برایش پول می فرستاد و مصرانه پیغام می فرستاد که به تهران بیاید. او نمی دانست که مادرش بی 

شود و بدون شک برای یک بار هم  صبرانه در انتظار اوست. آسیه فکر می کرد دیر یا زود سر و کله سعید پیدا می

که شده، برای دیدن مادرش به مشهد می آید. یک سال از آمدنش به مشهد می گذشت و سعید را ندیده بود. از 

طرفی، فکر می کرد که صحرا به زودی دارای فرزندی خواهد شد و او آرزوی دیدن نوه پسری اش را به گور نخواهد 

 برد.

او و افکار سیاهی که روز به روز بیشتر ذهن پیرزن بیچاره را آزار می دادند، به تدریج  رنج ندیدن سعید و بی مهری

او را ناتوان تر و علیل تر می کرد. خودش می دانست احتیاج به دکتر و دارو دارد، اما با لجبازی خاصی از رفتن به نزد 

دلش می خواست هرچه زودتر بمیرد و  پزشک و بیمارستان خودداری می کرد. دیگر هیچ امیدی به زندگی نداشت و

از دنیای هستی اش فرار کند. دلش می خواست نزد تراب برگردد. دیگر توان ادامه زندگی را نداشت. حتی دلش 

برای دخترها و نوه هایش هم تنگ نمی شد. چند روزی بود که دیگر دوست نداشت از رختخواب بلند شود. میلی به 

 مدینه رو ترش می کرد و غر می زد.غذا نداشت و در برابر اصرار 

یک شب که اوایل پاییز بود، بعد از اینکه حالش بهتر شده بود و می توانست حرکت کند و چیزی بخورد، دلگیر بود. 

مدتها بود آرزوی مرگ می کرد. درد سراسر وجودش را فراگرفته بود و قرصهای مسکن بی اثر بودند. آن شب هم 

روزهای قبل. مدینه خوشحال بود که بهبودی نسبی ای در دوست دیرینه اش پیدا شده  درد داشت، اما نه به شدت

 است.

آن شب دوباره با یاد خاطرات گذشته به خواب رفتند. قرار شد اگر حال آسیه بهتر شد، دوباره روضه بگیرند و همه 

طول می کشید، زیرا نیمه های شب، را دعوت کنند. آن شب آسیه خوابید، اما صبح فردا بیدار نشد. خواب او تا ابد 

نزدیک نماز صبح که مدینه به آرامی از جایش برخاست که وضو بگیرد، احساس کرد صدای نفس آسیه به گوشش 

نمی رسد. با تردید و ترس نگاهش کرد و دست او را گرفت و ناگهان از سردی و انجمادی که بدن او را فراگرفته 

ست آسیه را رها کرد. چراغ را روشن کرد و چهره آرام و رنج کشیده آسیه را دید بود، به خود لرزید و بی اختیار د

که برای همیشه به خواب رفته است. چشمهایش بسته بود و لبهایش همان لبخند تلخ و استهزا آمیز همیشگی را بر 

مقصد خانه پسرش  لب داشت. مدینه ترسید، جیغی کشید و چادر نمازش را بر سر انداخت و دوان دوان آنجا را به

 ترک کرد.

همان روز دخترها فهمیدند و خود را به خانه مدینه رساندند. قرار شد هرچه زودتر به سعید خبر بدهند و بعد 

مادرشان را دفن کنند. خوشبختانه، آسیه خودش خرج کفن و دفن خود را داشت و احتیاجی نبود به انتظار سعید 

روز صبح تا عصر هرچه به خانه سعید زنگ زدند، هیچ کس پاسخگو نبود. باشند و یا از کسی قرض بگیرند. آن 

باالخره عصر هنگام صحرا گوشی را برداشت و حمیده با سردی و ناراحتی خبر فوت مادرش را به اطالع او رساند و از 

 او خواست که هرچه زودتر

 

  ت کرد.خودشان را به مشهد برسانند.صحرا با لکنت به او تسلیت گفت و سکو·  
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 حمیده که از خونسری او عصبانی شده بود پرسید:مگه داداش سعید خونه نیست ؟می خوام باهاش صحبت کنم!

صحرا به خود آمد و پاسخ داد:نه نه !نیست! راستش معلوم نیست که چه موقع برگرده! من ...من فکر نکنم بیاد مشهد 

 -من بهش می گم و شما خودتون ...یعنی راستش سعید خیلی کار داره حاال 

حمیده که به مرز جنون رسیده بود فریاد :چرا نمی فهمی مادرش مرده!باید هر چی زودتر خودش رو برسونه .یعنی 

چی که کار داره!ما تا فردا صبرمی کنیم اگه سعید خبری به ما داده که هیچ وگرنه مجبورم دفنش کنیم.بهتره بهش 

 بگی زودتر با ماتماس بگیره!

با عصبانیت قطع کرد و صحرا به فکر فرو رفت، فردا شب سعید کنسرت مهمی داشت و در صورت از گ.شی را 

دست دادن آن ضرر جبران ناپذیری به آنها می خورد.تمام بلیتها فروخته شده بود . .جود شعید بعد از خواننده مورد 

ست که بدون شک همه چیز را رها نظر، الزم و اجباری بود.صحرا خل و خوی شوهرش را خوب می شناخت و می دان

 می کند و راهی مشهد می شود.

هنوز تا آمدن سعید چند ساعتی فرصت داشت فکر کند. او یک سال بود که مادرش را ندیده بود.حاال چرا باید فوت 

د از پیرزن زندگی و آینده آنها به خطر بیفتد؟حتی اگر موفق شوند اجرای کنسرت را چند روزی به عقب بیندازند،بع

آن معلوم نبود که سعید بتواند به خوبی از اجرای آن بربیاد یا خیر .از طرفی تا آنجا که به یادش مانده مانده بود 

سعید هر ماه مقدار قابل توجه ای برای او می فرستاد که حتی گاهی موجب اعتراض او می شد اما شوهرش به غرولند 

 های او اعتنا نمی کرد.

را به روی همه چیز بست و تصمیم حیرت آوری گرفت. تصمیم گرفت از فوت آسیه حرفی  برای لحظه ای چشمهای

به سعید نزند. خواهرهای شوهرش نه کسی را در تهران می شناخنتد، و نه شماره محل کار سعید را می دانستند.چه 

و می دهد و سری به مانعی داشت،بعد از دو سه روز که کنسرت با موفقیت تمام شد خودش خبر فوت آسیه را به ا

 مشهد می زنند و بر می گردند.

شب هنگام که عید خسته و کوفته به خانه رسید ،همسرش به آرامی گوشی تلفن را از پریز کشید و هیچ حرفی در 

مورد مرگ مادرش مادررش به او نزد. سعید شام خورده بود ،ففق دلش می خواست هر چه زودتر به رختمخواب 

تگی از تمام وجودش هویدا بود.حرا با تردید و نگرانی نگاهش کرد و بدون اینکه سالی از وی برود و بخوابد. خس

 بکند به آشپزخانه رفت تا برایش پای بریزد.

بیش از سه سال از ازدواجشان می گذشت و هنوز صاحب بچه ای نشده بود بودند. دو سال آن را وجود آسیه و 

سوم هر گاه صحرا سخنی در این مورد بر زبان می آورد سعید می گفت :  مشکالت مالی را بهانه کرده بودند.سال

 عجله نکن !بذار وضعمون رو به راه بشه بعد!

چای ریخت و جلوی شوهرش گذاشت.سعید تشکر کرد و صحرا دوباره به یاد آسیه افتاد.در مقابل تشکر سعید 

دارد ،بدون شک آن طور آرام و بی تفاوت نمی  لبخند زد و سری تکان داد. اگر سعید می دانست که او چه در سر

 نشست و چرت نمی زد.

همان طور که چایش را می نوشید پرسید:چه خبر؟سوالی بود که معوال سعید بر زبان می آورد اما این بار دل در سینه 

 صحرا فرو ریخت ولی با ظاهری خونسرد و آرام پاسخ داد:

 تو بود!هیچی سل متی !توی مؤسسه فقط حرف کنسرت 
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سعید خنده بی رمقی کرد گفت:بهتره من برم بخوابم فردا یه خروار کار دارم.عصر هم دو سه ساعت بل از شروع 

 برنامه باید توی تاالر باشیم.

صحرا حرفی نزد و استکان چای را برداشت.بله سعید شبهایی که کنسرتی نداشت هم دیر می آمد و هم زود می 

 ه عذر موجهی هم دارد.خوابید چه برسد به امشب ک

حمیده و حمیرا دخترهای آسیه هر چه صبر خبری از برادرشان نشد.به ناچار دوباره به منزل تلفن زدند که باز هم 

پاسخگویی نبود. فردای آن روز با دلخوری و اندوه فراوان آسیه را به خاک سپردند.همه چیز را از چشم صحرا می 

 عید اجازه نداده بیاید.دیدند و عقیده داشتند که او به س

مراسم خاکسپاری آسیه آبرومندتر و مفصل تر از تراب بود.اورا هم نزد تراب به خاک سپردند.مدینه بیش از همه 

گریه می کرد و جای خالی دوست و یار دیرینه اش به شدت او را آزار می داد.نبودن سعید باعث نجواها و پچ پچهای 

بود.چه فایده که سعید وضعش خوب شده و دم و دستگاهی به هم زده است؟ آن فراوانی بین دوست و فامیل شده 

قدر فراموشکار و بی مهره شد که حتی برای مرگ مادرش هم نیامده بود!چه پولی چه شهرتی مادر بیچاره اش بیش 

 از شش هفت ماه عمرش در یک اتاق کاهگلی ته باغ سپری کرده و از بی دوایی مرده بود!

سرت صحرا لباسش را عوض کرد و با ارایش مالیمی همراه شوهرش با دیگر اعضای ارکستر به تاالر شب اجرای کن

رفت.جایش ردیف اول بود و اجباری نداشت مثل بقیه بلیت تهیه کند و در سالن انتظار،منتظر باز شدن درهای تاالر 

ید.افکار مختلفی در مغزش به گردش باشد.موضوع فوت آسیه به کلی او را عصبی کرده بود و حال خود را نمی فهم

در آمده بود .شاید سعید از او ممنون و سپاسگزار هم می شد که قبل از اجرای برنامه اش این خبر را به او نداده 

است .از کجا معلوم ،شاید اگر برنامه به هم می خورد ،هیچ فرصتی برای جبران آن پیش نمی آمد و چه بسا خود 

 د هرطور شده جای سعید را پر کند و سر و ته برنامه را به هم بیاورد!استاد سایه مجبور می ش

سه روز و سه شب متوالی حمیده و حمیرا در بغض و حیرت اشک ریختند و نتوانستند خبری از برادرشان به دست 

اب راحت را آورند،وسه روز و سه شب متوالی هم صحرا در دنیایی از عذاب و تردید به سر برده بود و افکار سیاه خو

از او گرفته بودند.سرانجام بعد از اتمام شب آخر هنگامی که به خانه رسیدند دیگر طاقت صحرا به پایان رسید و با 

درماندگی رو به شوهرش کرد و گفت:راستش سعید !می دونم خیلی خوشحالی و توی این سه شب سنگ تموم 

 گذاشتی اما...اما من خبراهای خوبی برات ندارم!

 ز چهره سعید پرید و با تردید پرسید : چی شده ؟ مادرم؟رنگ ا

 -صحرا سری تکان داد و گفت: آره درست حدس زدی !مادرت

 شب از نیمه گذشته بود، با وجود این سعید به طرف تلفن رفت و پرسید : کی؟ چه موقع این اتفاق افتاده؟

لین پرواز به مشهد برود .شما حمیرا را گرفت و تا او فکر می کرد همان روز مادرش فوت کرده و تصمیم داشت با او

 برقراری ارتباط دوباره پرسید: چه ساعتی فوت کرده ؟

صحرا که بغض کرده بود شانه ای باال انداخت و گفت: چه می دونم !بهتر از خواهرت بپرسی!بالفاصله به اتاق 

 خوابشان رفت و در را بست.

صدای مکرر زنگهای تلفن بیدار شد.شوهرش زودتر از او جای بلند شد و گوشی  حمیرا تازه به خواب رفته بود ،اما از

را برداشت و به محض شنیدن صدای سعید گفت:به به سعید اقا !چه عجب بابا!کجایی؟برای فوت مادرت هم پیدات 

 نمی شه؟
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 پرواز می ایم مشهد! سعید از همه جا بی خبر گفت: این چه حرفی یه می زنی محمود اقا ؟ما همین فردا با اولین

محمود آقا خنده بلند و مسخره ای کرد و گفت: زحمت می کشین!قدمبرسر چشم!اما فکر نمی کنی خیلی زود 

 تشریف فرما می شین؟

سعید عصبانی و دلخور تا می خواست جواب دندان شکنی به اوبدهد حمیرابا خشونت گوشی را از شوهرش قاپید و 

 م!گفت:الو الو داداش سعید!سال

سعید بدون اینکه جواب سالمش رابدهد گفت: ببینم شوهرت نصف شبی عوض تسلیت و همدردی چرا زده به 

 سرش و حرف مفت می گه؟

حمیرا که دلش پر بود گفت :خب معلومه داداش جون!مادر بیچاره مون سه چهار روز پیش مرده پریروز هم خاکش 

خلق دنیا دارن مسخره مون می کنن که تنها پسر این پیرزن  کردیم و مسجدش هم امروز بود.شوهرم که هیچ تمام

بیچاره اونو قابل ندید که حتی برای کفن و ودفنش خودش رو برسونه !و بعد بالفاصله با صدای بلند شروع به گریه 

 کرد.

 سعیدهاجو واج به در بسته اتاق نگاهی کردو با تردید پرسید : تو ...تو کی خبر دادی؟

 ن روز که مادر بیچارمون مُرد زنگ زد به صحرا گفتم!مگه ووومگه تو نمی دونستی؟حمیرا گفت: هم

سعید بدون کوچکترین پاسخی گفت: هفت مادر چه موقع می شه؟ما برای هفتش می آیم!خداحافظی کرد و گوشی را 

 گذاشت.

و حرفی نزده بود.آن قدر گیج  با ناباوری همان طور به در اتاق خیره بود.بی جهت نبود که صحرا خود را پنهان کرده

موضوع بود که خواب از سرش پریده بود.بدون کوچکترین صحبتی متش را پوشید،کلید ماشین را برداشت و شبانه 

از خانه بیرون زد.دیگر نمی توانست به صحرا نگاه کند و با او به جدال برخیزد.باورش نمی شد که او تا این حد بی 

ت در آن موقع شب هیچ هواپیمایی پرواز نمی کند،اما به سوی فرودگاه رفت .ندیدن رحم و خود سر باشد .می دانس

یک ساله مادرش و جالت قهرآمیز او تا ابد برای رنج و عذابش کافی بود ،چه برسد به اینکه برای فوتش هم باالی 

 سرش حضور نداشت.

ه و یک پرواز برای ساعت نه صبح فردا به به فرودگاه رفت و برای اولین بار متوجه شد که شانس با او یاری کرد

مشهد انجام می شود .روی صندلی نشست و به خواب رفت و با ابز شدن گیشه پرواز توانست بلیتی برای همان 

ساعت نُه صبح دریافت کند . از روی لج وعصبانیت تصمیمگرفته بود تا برگشتش هیچ خبری به صحرا ندهد.از یکی 

ی از همکارانش تماس گرفت . به او خبرداد که مادرش فوت کرده و راهی مشهد است از تلفنهای فرودگاه با یک

.برای چند روز آینده برنامه اش را به او سپرد و خیالش راحت شد.برایش مهم نبود که بدون ساک و وسایل شخصی 

 طلبد.مسافرت می کند .بی جهت دلش می خواست زودتر به مشهد برود و سر قبر مادرش از او حاللیت ب

در ساعاتی که سپری می شد تا به مقصد برسد چقدر آرزو داشت آسیه زنده بود تا یک بار دیگر او را ببیند.دلش 

برای مادر پیرش تنگ شده بود.بی اختیار به گریه افتاد.یک ساعت تمام گریه کرد و با چشمهای متورم و سرخ در 

یچ احدی بیفتد،اما پاره ای نبودباید بع خواهر ها خبر فرودگاه مشهد به زمین نشست.دلش نمی خواست چشمش به ه

می داد که آمده و می خواهد به سر خک برود.چون طاقت دیدن محمود آقا را نداشت،بهتر دید به خانه حمیده برود 

 ،آن قدر به آنها تلفن نزده و جویای حالشان نشده بود که خجالت می کشید نزدشان برود .
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همراهشان به سرخاک آسیه رفت و تا دلش خواست گریه کرد و فاتحه خواند.برای تراب  به هر ترتیب بود آن روز

هم اشک ریخت و فاتحه خواند.روز هفت را به همه خبر دادند به سر خاک بروند و بعد از آن همه را به یک غذا 

س از او نپرسید که خوری آبرومند دعوت کرد و شام مفصلی داد و فردای آن روزباالفاصلهبه تهران برگشت.هیچ ک

 چرا همسرش همراهش نیست.

همگان گویی این طور فکر می کردند که صحرا خوش نخواسته بیاید و سعیدبیچاره به ناچار تنها آمده است.هنگا 

خداحفظی ،سعید پولی در دست خواهرهایش گذاشت و کمکی هم به مدینه کرد.چقدر با همه آنها احساس بیگانگی 

هر چه زودتر آن سه چهار روز سپری شود و فرار کند و به تهران برود .صصحرا در مدت  می کرد!دلش می خواست

غیبت او همانند کالفسردرگمی دور خود می پیچید و کاری از دستش ساخته نبود .چند بار تلفن خانه حمیرا را گرفت 

بگوید و چه بپرسد.می دانست که اما هر بار قبل از اینکه آنها گوشی را بردارند فتماس را قطع کرد.نمی دانست چه 

 سعید تا سر حد مرگ از دست او عصبانی است واز رویارویی با او در هراس به سر می برد.

سعید بع خانه آمد و بدون کوچکترین صصحبتی به حمام رفت لباس عوض کرد و خانه را به سوش محل کارش ترک 

قهر و دلخوری تا چه موقع ادامه پیدا می کند.خودش را  گفت.حتی جواب سالم او را هم نداد.صصحرا نمی دانست این

برای دفاع آماده کرده بود .خودش را آماده کرده بود که بگوید چرا و به چه خاطر خبر را زودتر به شوهرش نگفته 

 است.تصمیم داشت قیافه ای حق به جانب به خود بگیرد و خود را محق جلوه دهد .اما تمام این افکار و اندیشه های

 باطل از آب در آمد .سعید حتی نگاهش هم نکرد چه برسد به اینکه بخواهد با او به بحث و جدل بنشیند.

تا چند روز بعد دوستان سعید برای تسلیت گویی به خانه او رفت و آمد داشتند و بعد همه چیز به دستی فراموشی 

به کلی آن را از یاد برد و تا ماهها بعد از مرگ سپرده شد.سعید نه تنها برای چهلم مادرش تلفن نزد و کاری ،بلکه 

مادرش متوجه گذشت روز جهل و احتماال برگزاری مراسمی نیفتاد.تنها با تلفن حمیده بود که فهمید مثل سابق همه 

انتطار داشتند سعید به یاد مادرش باششد و روز چهلم به مشهد برود. قهر او و صحرا هم بعد از چند روزی به پایان 

د و زن و شوهر با یکدیگر آشتی کردند.اما سعید هرگز نتوانست کاری را که همسرش در حق او انجام داده رسی

 بود،فراموش کند.

بعداز فوت آسیه ،صحرا چندین بار با شوهرش صحبت کرد و می خواست رضایت او را جلب گفت که حوصله 

بار به خانه مادرش برود و به او سر بزند و درگیری جدیدی را ندارد. برای صحرا مشکل بود که هفته دو سه 

احتیاجات او را فراهم کند.صحرا دارای دو خواهر دیگر بود و سعید انتظار داشت خواهرهای بزرگ تر به مادرشان 

 برسند و صحرانباید تا آن حد خود را مسئول بداند.

ر نمی شد .به فته دکتر معالجش ظاهرا او و بیش از یک سال بود که صحرا بی صبرانه در انتظار فرزندی بود.اما باردا

سعید هر دو سالم بودند و هیچ دلیلی برای بچه دار نشدن آنها وجود نداشت . و به این ترتیب پنج سال از ازدواج 

آنها گذشت و در زندگی شان هیچ گونه تغییری حاصل نشد. کار و بار سعید رو به خوبی و پیشرفت بود و از شغل و 

خرسند به نظر می رسید ،اما صحرا را راضی نمی کرد. او مشتاقانه خواستار فرزندی بود که حال و  مقامش راضی و

هوای زندگی اش را عوض کند و بتواند شوهرش را که در دنیای دیگری سیر می کرد و کمتر در خانه و کاشانه 

 پیدایش می شد پایبند عشق و محبت کودکش کند.
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گری با اشتیاق به خانه بیاید ،کودکش را در آغوش بکشد و ساعات فراغت و آرزو داشت سعید کثل هر مرد دی

بیکاری اش را با خانواده اشسپری کند.صحرا از رفت و آمدهای شبانه و مهانیهای تکراری خسته شده بود . طالب 

 ارامش و صمیمیت یک زندگی خانوادگی گرم و پر محبت بود.

 7فصل 

له شد،احساس کرد دوباره باردار شده است.این بار دیگر احتیاطهای الزم را به هنگامی که آرش پسر گیتی چهارسا

عمل آورد و قبل از اینکه جنین بزرگ شود و رشد کند با آزمایشات مختلف از سالمت او مطمئن شد . آرش تحت 

زیهای مراقبتها و آموزشهای گوناگون بهتر شده بود .هر چند جثه بزرگ و چاقی داشت و برایش حرکت و با

گوناگون مشکلبود ،امااز ذهن سالم و هوشیاری برخوردار بود.چهره اش پف آلود و هربان بود و هنگا ی که به 

مادرش نگاه می کرد در چشماهیش دنیایی از محبت و اشتیاق دیده می شود .اما روابطش با روزبه چندان گرم و 

را نبیند.روزبه هم چندان اصراری نداشت که رابطه  صمیمی نبود وهمیشه سعی می کرد که از پدرش دور بماند و او

 گرم تر و نزدیک تری با پسرش ایجاد کند.

پیتی آنقدر غرق در دنیای کودکش شده بود و در مورد او فکر می کرد و به دنبال بهبودی او بود که تمام ارزشهای 

میت شده بودند.گویی در عرض دیگر زندگی اش که زمانی برایش مهم و بزرگ جلوه می کردند ،کوچک و بی اه

چهار سالی که بر او گذشته بود ، به اندازه چهل سال بزرگ و تجربه دیده شده و به کلی از جالت آن زن جوانی که به 

دنبل طواهر و زیباییهای زندگی اش بود در آمده است. روز به از شنیدن خبر حاملگی همسرش خوشحال شد و برای 

 رید و به او اهدا کرد.خوشامد همسرش هدیه قشنگی خ

پونه که نتوانسته بود به زندگی با شدهرش ادامه دهد و مدتها بود که از حمید جدا شده بود،مثل سابق بیشتر اوقاتش 

را با گیتی سپری می کرد .او آرش را دوست داشت و گاهی دقایق طوالنی و مستمر با او بازی می کرد و برایش کتاب 

از حمید و برخورد خشن و زننده ای که حمید در آخرین روزهای اقامتش در فرانسه با می خواند خاطره جدایی اش 

 او داشت ،هنوز ذهن و یادش را می آزرد و رنج می داد.

وقتی پونه بعد از چند ماه اقامت در شهر کوچک و غم افزای رِن دیگر تاب تحمل زندگی را نیاورد و به شوهرش 

ا شود ناگهان چهره دیگری نمایان شد که پونه تا آن زمان حتی در خواب هم نمی اعالم کرد که قصد دارد از وی جد

دید.او بالفاصله پونه را از اتاق خوابشان بیرون کرد و تمام لباسها و لوازم شخصی اش را به وسط هال پرت کرد.به 

،اطهار بی اطالعی کرد و گفت  طور رندانه ای تمام جواهرات او را از خانه بیرون برد و در مقابل پرسشهای مکرر پونه

که هیچ خبری که آن جواهرات لعنتی و بی ارزش کجا هستند وحتی به پونه تهمت زد و گفت : حتما موقع رفتن به 

 ایران با خودت بردی و دادی به مامان جونت که قایمش کنه !ولی باید اونچه رو که من بهت دادم باید بهم پس بدی!

حال شد که حسابمشترکی با شوهرش باز نکرده وگرنه تا آن زمان از موجودی نقدی اش پونه تازه در آن زمان خوش

هم اثری باقی نمانده بود.همان چهار پنج روزی را که مجبور بود در خانه حمید سپری کند برایش رنج آور و عذاب 

ل اهاتنها و حرکات دهنده بود تا پرواز بعدی به ایران مجبور بود چند روزی صبر کند و احساس کرد تاب تحم

نامعقول او را ندارد،ترجیح داد چمدانهایش رابردارد و دوسه روز آخر را در پاریس در هتل به سر ببرد ،به مادر و 

پدرش حرفی نزده بود چون می ترسید خوشان را به فرانسه برسانند و مانع جدایی او وحمید شوند سه روز در 

 برگشت.پاریس ماند و کلی خرید کرد و به ایران 
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وقتی در فرودگاه مهرآباد از هواپیما پیاده شد ،گویی از قفس آزاد شده و دلش می خواست پرواز کند .ماهرو و 

چنگیز از شنیدن خبر آمدن پونه حدسهایی ناخوشایندی می زند که همه آنها به واقعیت پیوست و فهمیدند که در این 

کرد و از پونه جدا شد.بیش از دوسال از جدایی اش می گذشت بار راحت بدون هیچ گونه دردسری با طالق موافقت 

.پونه کار نمی کرد و عالقه ای هم نداشت که هر روز صبح مجبور شود به محل کارش برود و بعد اطهر 

برگردد.پدرش از زندگی بی مسئولت و بی ثمر او رنج می برد .دلش می خواست دخترش فعال و زرنگ باشد و 

زندگی اش برود و در راه آنها سعی و تالش کند .از تنبلی و بی عاری اوخوشش نمی آمد و  خودش به دنبال اهداف

هر چه در این مورد با او صحبت می کرد ،فایده ای نمی بخشید .پونه بیشتر اوقاتش را با معاشرت دوستان و آشنایان 

ند با او ازدواج کند و از تنهایی درآید.هنوز و با رفتن به سینما و مهمانی می گذراند.به دنبال مرد دلخواهی بود که بتوا

به یاد شروین بود و همیشه در مورد او از گیتی سؤال می کرد ،شروین ازدواج نکرده بود ،مشغول کار و ادامه 

تحصیلش بود.از زمان رفتنش تا آن زمان به ایران نیامده بود.پونه به فکر افتاد که آدرس و تلفن او را از گیتیبگیرد و 

 گاهی فراتر می گذاشت و تصمیم می گرفت به امریکا برود و شروین را ببیند.جتی 

هنگامی که از گیتی آدرس و تلفن شروین را خواست گیتی با حیرت نگاهی به او کرد وگفت: راستش پونه جون ،من 

 بهت بدم.دورادور از طریق خاله م ازش خبر دارم آدرس و تلفنش رو نمی دونم ،اما می تونم برات بگیرم و 

اما با وجودی که مدتها بود نشانی شروین را در دست داششت ،جرئت نمی کرد با او تماس بگیردواز آخرین 

مالقاتشان خاطره خوببی نداشت و می ترسید دوباره مورد بی مهری او قرار گیرد.در هفته دو سه روزش را با گیتی و 

ر می گشت .یک روز صبح که به خانه گیتی می رفتدوباره فرزند او می گذراند .صبح به خانه او می رفت و شب ب

چشمش به روزبه افتاد و او را مشاهده کرد که با عجله به طرف آپارتمانش می رفت.همان آپارتمانی که قبل از 

ازدواج با گیتی خریده بود و همان طور خالی بدون استفاده مانده بود.ناگهان پونه به یاد آورد که چند سال پیش قبل 

 از

 

ازدواج روزبه را در همان محل دیده بود.به فکر فرو رفت.معموال در آن موقع از روز روزبه مى بایست سر کارش ·  

باشد.کنجکاو شد.از سرعتش کم کرد،دور زد و جلوى کوچه اى که آپارتمان روزبه در آن قرار داشت توقف کرد.از 

ک و در ورودى ساختمان را نمى دانست.کمى قدم زد و ماشین پیاده شد و به داخل کوچه رفت.به طور دقیق پال

 اطراف را نگاه کرد و چون چیزى دستگیرش نشد،برگشت و سوار ماشینش شد و راه منزل گیتى را دنبال کرد.

گیتى منتظرش بود و بساط قهوه را آماده کرده بود تا با یکدیگر قهوه اى بخورند و حرف بزنند.آرش را صبح زود به 

مخصوصى که اسمش را نوشته بود،برده و قرار بود بعد از ظهر او را برگرداند.پونه در زد و گیتى با مهد کودک 

خوشحالى به استقبالش رفت.پونه تنها کسى بود که مى توانست بدون دردسر و تعارف اوقات تنهایى او را پر کند.به 

 "ى احتماال این دفعه دختر مى آرى!چقدر خوشگل شدى،گیت"محض دیدن گیتى،خندید و صورتش را بوسید و گفت:

 "مثل اینکه ویار هم ندارى،نه؟"گیتى خندید و حرفى نزد و پونه ادامه داد:

 "نه،خدارو شکر! اصال انگار نه انگار!"گیتى با خوشحالى گفت:

 "چند ماهته؟"پونه پرسید:

 "دو ماهم تموم شده و رفتم توى سه!"و گیتى به سادگى گفت:

 و همان طور که قهوه اش را مى نوشید،چشم به او دوخت.پونه سکوت کرد 
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 "چیزى شده؟چرا این طورى به من نگاه مى کنى؟"گیتى با تردید پرسید:

 "نه بابا،چى شده؟فقط یه سؤالى ازت دارم!"پونه زد زیر خنده و گفت:

 "خب،بپرس! سؤالت چیه؟"گیتى گفت:

 "ى روزبه از چه ساعتى شروع مى شه و تا چه موقع تموم مى شه؟تایم کار"پونه با همان القیدى همیشگى اش پرسید:

 "از هشت یا نه صبح مى ره تا عصر برگرده! چطور مگه؟"گیتى پاسخ داد:

 "بنابراین حدود ساعت ده و نیم یازده باید توى شرکت باشه!"پونه با شیطنت گفت:

 "را این سؤالها رو از من مى کنى؟آره،طبیعتا همین طوره که مى گى! ببینم،مى شه بگى چ"گیتى گفت:

راستش این بار اولش نیست،قبال هم یه بار دیگه توى همین ساعتها دیدمش که داره دور و بر اون "پونه گفت:

 "آپارتمانتون پرسه مى زنه و راه مى ره.در حال! که بنا به گفته تو باید توى شرکت باشه.

 "اون آپارتمان که خالى مونده و کسى توش نیست!عجیبه! "گیتى سکوت کرد و بعد از لحظاتى گفت:

 "مطمئنى؟"پونه پرسید:

راستش رو بخواى،من سالهاس که از اونجا بى خبرم.اما خود روزبه هربار مى گه "گیتى شانه اى باال انداخت و گفت:

 "باید فکرى به حال اونجا بکنیم چون حیفه که خالى و بى استفاده بمونه!

تى! امروز که دیدمش،کنجکاوى م گل کرد و رفتم توى کوچه سر و گوشى آب دادم.اما ظاهرا راستش،گی"پونه گفت:

همه پنجره ها داراى پرده و تورى بود.خونه اى به چشم من خالى نیومد.مگه اینکه طبقاتش دو واحدى یا چند واحدى 

 "باشه و پنجره هاش رو به حیاط باشه نه کوچه!

دى نیست! تک واحدى یه! ساختمانش هم فقط سه طبقه داره و...اما من دلیلى نمى نه،چند واح"گیتى بالفاصله گفت:

 "بینم که روزبه به من دروغ گفته باشه.

تو چقدر ساده اى دختر! حداقل توى این چند سال مى تونستین اونجارو اجاره بدین و "پونه سرى تکان داد و گفت:

م روزبه تا این حد بى فکر و بىخیال باشه که تا حاال اونجا رو یا بفروشین،چرا خالى بمونه؟راستش من فکر نمى کن

خالى نگه داشته باشه.به خصوص که از کار و در آمدش هم چندان راضى نیست و حتى نمى تونه نصف مخارج تو و 

 "بچه رو تأمین کنه!

 گیتى به فکر فرو رفت.

 "اهات بیام.مىخواى بریم و مچش رو بگیریم؟ من که حاضرم ب"پونه ادامه داد:

من که از اون چیزى نخواستم،گله اى نکردم که یواشکى اونجارو اجاره بده و "گیتى با ناباورى نگاهش کرد و گفت:

 "به من نگه.تازه چند روز پیش یه کادوى قشنگ و گرون قیمت هم برام خریده!

 "،موضوع اصال سر پول نیست.ای بابا،گیتى! تو چقدر خرى! ببخشینها"پونه با عصبانیت سرى تکان داد و گفت:

بس کن،پونه! به خدا دیگه توان هیچ درگیرى و مشکل جدیدى رو ندارم.تو چرا انقدر "گیتى با نارضایتى گفت:

بدبینى! روزبه رفتارش مثل روزهاى اول و شاید بهتر و مهربون تره،البته در مورد آرش واقعا دلسوزى و پدرى 

 "ناراحت بکنه و یا خدایى نکرده...نمىکنه.اما امکان نداره بخواد منو 

حرفش را قطع کرد و ناگهان از جایش بلند شد و به سوى تلفن رفت.شماره شرکت او را گرفت و بعد از لحظاتى 

دیدى پونه خانوم،توى شرکت بود! شاید یه نفر "موفق شد که با شوهرش صحبت کند.گوشى را گذاشت و گفت:

 "دیگه رو به جاى اون عوضى گرفتى!
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ببخشینها،از اون موقع تا حاال نزدیک دو ساعت گذشته،کارى نداره، یه روز "پونه باز هم با خنده و تمسخر گفت:

دیگه مى تونیم بریم اونجا و ببینیم چى کار داره.در ضمن،بهت گفتم که این بار اول نیست که اونو توى اون محل مى 

 "بینم!

دهد.آن قدر غرق در آرش شده بود که به کلى شوهرش را  گیتى حرفى نزد.دوست نداشت به آن مقوله ادامه

فراموش کرده بود.بدش نمى آمد که همراه پونه به آپارتمان روزبه سرى بزند و ببیند چه خبر است.پونه هم دیگر 

 دنبال موضوع را نگرفت.

هفته اى سه روز تا چند روز همه چیز به دست فراموشى سپرده شد.از آنجا که آرش.از نظر جسمانى مشکل داشت،

بعد از ظهرها مى بایستى تمرینهاى بخصوصى را انجام دهد و یا همراه مادرش به پیاده روى برود.گیتى ترجیح مى 

داد بیشتر اوقات او را به باغ بزرگ پدرش ببرد تا هم مادرش را ببیند،و هم بتواند آرش را وادار به پیاده روى و 

 انجام تمرینهاى مخصوصش بکند.

اتفاق،آن روز روزبه زودتر به خانه آمد و اظهار تمایل کرد که گیتى و آرش را همراهى کند.انگار دنیا را به برحسب 

 گیتى داده بودند.او آن قدر از پیشنهاد روزبه خوشحال شده بود که نمى دانست چگونه لباس بپوشد و حاضر شود.

و سه نفرى سوار اتومبیل شدند و به راه  روزبه آن روز حال خوشى داشت و با مهربانى دست آرش را گرفت

افتادند.منظر و فرهاد هم مشتاقانه منتظرشان شدند و منظر دستور شام مفصلى را هم داد که پذیرایى خوب و گرمى 

از دختر و دامادش به عمل آورد.روى تراس بزرگ منزل میز چاى و شیرینى را چیده بودند.هوا بهارى و خنک بود و 

شکوفه داده بودند.روى چمن وسیع و سرسبز باغ در گوشه اى تاب بزرگ و مستحکمى نصب کرده  تمام درختان باغ

 بودند که براى سرگرمى و تفریح آرش بود.

اى "پسرک به محض رسیدن به منزل،به طرف تاب دوید و روى آن نشست.فرهاد با مهر نگاهش کرد و گفت:

 "غ تاب؟شیطون! بدون اینکه بابابزرگ رو بوس کنى،رفتى سرا

 آرش خندید و از دور بوسه اى براى پدربزرگش فرستاد.همگى دور میز نشستند و منظر چاى آورد.

 "آرش جون،چاى مى خورى؟"گیتى با صداى بلند گفت:

 "بذار چایى مو بخورم،االن مى آم پیشت و تمرینهارو شروع مى کنم."آرش با سر جواب نفى داد و گیتى گفت:

نه،خودت رو خسته نکن،خودم این کارو مى کنم.تو بهتره "ست همسرش را گرفت و گفت:روزبه با مهربانى د

 "استراحت کنى.

 "مرسى،روزبه جون! آرش هم خوشحال مى شه تو باهاش باشى."گیتى با امتنان نگاهى به او کرد و گفت:

رفت.دست او را گرفت چند دقیقه اى به صحبت و گفت گو گذشت و روزبه از تراس پایین آمد و به سراغ پسرش 

مامان،روزبه این دفعه خیلى مواظب منه! "وشروع به راه رفتن کرد.گیتى آنها را نگاه کرد و به آرامى به مادرش گفت:

 "خدا کنه بیشتر به فکر آرش باشه و بتونه محبت و اعتماد اونو جلب کنه!

مادرش دور شد و به همراه روزبه پشت و آرش که به سنگینى و کندى پدرش را همراهى مى کرد،آرام آرام از دید 

انتهاى باغ رسیدند.روزبه کمى قدمهایش را تند کرد.آرش که دستش در دست او بود به ناچار خود را مى کشید و به 

 هن هن افتاده بود.

را روزبه که به کلى وجود او را فراموش کرده و در فکر کسب و کار بزرگى بود که مى بایست با سرمایه زیادى آن 

به راه مى انداخت.تند تند راه مى رفت و توجه اى به خستگى بچه نداشت.روزبه قصد داشت از پدرزتش پول قابل 
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توجه اى قرض بگیرد.اگر گیتى در این مورد روى خوشى نشان مى داد،پدرش به طور حتم سر کیسه را شل مى کرد 

د.مى بایستى چند روزى رل یک شوهر خوب و و روزبه به هدف خودش مى رسید.هنوز زود بود موضوع را مطرح کن

 مهربان و داماد محترم و مطیع را بازى کند و بعد در مورد کارش با گیتى وارد مذاکره شود.

در همین افکار بود و آرش را به دنبال خود مى کشید که صداى بچه درآمد و شروع به داد و فریاد کرد. گیتى با 

س پایین رفت و خود را دوان دوان به انتهاى باغ رساند.روزبه که از صداى شنیدن صداى فرزندش سراسیمه از ترا

 "زهرمار! چته! تو که با این عربده ها منو ترسوندى!"گوشخراش پسرک به شدت عصبى شده بود،فریاد زد:

اق و آرش که صورتش قرمز شده بود و تمام عضالت بدنش به درد آمده بود،دیگر یاراى راه رفتن نداشت و پاهاى چ

گوشتالودش به هم مى پیچید و تلو تلو مى خورد.روزبه یا دیدن ظاهر ناهنجار او،نگاه نفرت انگیزى به او کرد و براى 

 "بهت مى گم خفه شو! چته بیخود داد مى زنى!"آرام کردنش ناگهان پس گردنى محکمى به پسرک زد و گفت:

نزدیک آنها رسیده و شاهد کتک خوردن پسرش درست در لحظه اى که پسرش را مى زد و فحش مى داد.گیتى 

شد.باورش نمى شد که آنچه دیده حقیقت دارد.باورش نمى شد که روزبه بتواند با آن بى رحمى و دنائت فرزندش را 

پس گردنى بزند و تحقیرش کند.دیگر نفهمید چه مى کند.بسان حیوان زخمى و تیر خورده اى خودش را به روزبه 

خجالت نمى کشى؟بى شعور،احمق،چه حقى دارى بچه منو مى زنى؟ پس "را هل داد و فریاد زد:رساند و وحشیانه او 

 رحم و انصافت کجا رفته؟ مگه نمى دونى این بچه مریضه! عوض اینکه بیشتر بهش

 

  ۰محبت کنی ،کتکش هم میزنی ؟(·  

ی چمنها افتاد .تا آن روز چنان روزبه از فشار محکمی که همسرش به او وارد کرده بود ،عقب عقب رفت و به رو

خشونت و اهانتی از گیتی ندیده بود .از جاش بلند شد .شلوار سفید و تمیزی که به پا کرده بود از گل و الی چمنها 

کثیف و خیس شده و درحالی که بادست آنرا میتکاند و تمیز میکرد نگاه تحقیر آمیزی به گیتی و آرش کرد و گفت 

ی با این بچه چاق و عقب افتدت ! فقط بلدی بهش بدی بخوری و پروارش کنی ! انگار گوساله :)) تو باید خجالت بکش

 به آخور بستی ((

و بد با دست به آرش اشاره کرد و گفت :)) نگاش کن ! عینهو یه گاو خرده و چاق و گنده شده ! فقط بلدی نازش 

 کنی و اونو لوس و ننر بار بیاری !((

ده و تمام بدنش میلرزید ،دوباره فریاد زد ))روزبه گمشو برو ! گمشو دیگه نمیخوام ببینمت گیتی که لبهایش کبود ش

)) 

روزبه سریع از روی تاسف تکان داد و با عجله از آنها دور شد و ترکشان کرد و رفت .همانطور که تند میرفت زیر 

 لب فحش و ناسزا میگفت .

ه میکردند .باورشان نمیشد که در عرضه چند دقیقه آن فضای زیبای فرهاد و منظر هاج و واج ایستاده و آنهای نگا

مهر و مهربانی تبدیل به این اوضاع متشنج و دردناک شود .روزبه با کامل پروی به تراس رفت ،کلید ماشین را 

ه برداشت و با سرتا سوار آن شد و هنگامی که به پشت درباغ رسید ،چند بوق محکم و پر سرو صدا زد ،درحالی ک

 سریدار منزل را هم به حیرت انداخت ،به محض باز شدن در باغ ، با صورت زیاد آن جرا ترک کرد .
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منظر و فرهاد که شاهد کتک خوردن نوهشان نبودند و از ماجرا خبری نداشتند .نگاه پرشش آمیزی به گیتی کردند 

)) شما را بخدا هیچی نپرسین ! اصال با من و هنوز حرفی نزده بودند که گیتی با صدای بلند رو به آنها کرد و گفت 

 حرف نازنین ! دلم میخواد تنها باشم ((

آرش را به مادرش سپرد و به اتاقی که زمانی متعلق به خودش بود و هنوز هم همانطور دست نخورده و مراتب مثل 

 روزهای اول برایش نگاه داشته بودند .

ن کرد .دنیایش زیر و رو شده بود کاخ قشنگ و رویای خوشبخت و رفت و در را بست و آرام آرام شروع به گریست

شادی آاش به کلی ویران شده بود و به دنیا تلخ و سیاه واقعیتها پاا گذشته بود .بیماری کدکش به کنار ،رفتار 

ور نداشت شوهرش بیشتر او را دیوانه و ناراحت کرده بود .از روزبه به هیچ وجه توقع این حرکت را نداشت .او حتا با

 حیوانی را با این بیرحمی کتک بزند ،چه برسد به فرزندش .

سرش را بین دستها گرفت و زار زد .روزبه را دوست داشت و به هیچ وجه حاضر نبود او را از دست بدهد فرزند 

تک دیگری در شکمش روب رشد بود با پیوند او را با شوهرش محکم تر و پایدار تر میکرد .صحنه تحقیر آمیز ک

خوردن پسرسه از جلو چشمانش محو نمیشد .نه ،هرچه فکر میکرد نمیتونش روزبه را بخاطر این کار ببخشد 

 شخصیت جدیدی از شوهرش نمودار شده بود که او تا آن لحظه حتا نمیتوانست تصورش را بکند .

که ناگهان صدای ضربههای در  نمیدانست چه مدت در تنهایی و خلوت در افکار سیاه و ناامید کننده دست و پاا میزد

او را بخود آورد .از ضربههای پی در پی و شدید فهمید پسرش پشت در است . با صورت از جا بلند شد و در را 

گشود .آرش خودش را در آغوش او انداخت ،چشمهایش سرخ و اشک الود بود که بیشتر آتش به دل گیتی زد 

 ) مامان بیا ! بیا پایین شأم بخوریم ،باشه ؟((..پسرک با لحن ملتمسانهای به مادرش گفت :)

طنین صدایش کلفت و تودماغی بود و بیشتر به گفتههایش رنگ غم میداد .گیتی بغضش را قورت داد و با لبخند 

شیرینی نگاهش کرد و بدون اینکه حرفی بزند همراه او از پلهها پایین رفت ،منظر میز شأم را چیده بود و منتظر او 

ی ترجیح داد درمورد دوایش با روزبه حرفی به میان نیاورد .به سوی فرهاد رفت و پدرش را با مهربانی بود .گیت

 نبوسید و گفت :)) بابا جون ،ببخشید شبتون را خراب کردم !((

فرهاد در حالی که میخندید و آرش را بغل میگرفت گفت ))این چه حرفیه میزنی بابا جون ! میون زن و شوهر از این 

ر اختالفها زیاد پیش میاد .آدم باید با صبوری بتونه اونهای حل کنه .من و مادرت برها و بارها حرفمون شده و بد جو

 باهم آشتی کردیم !((

 آنگاه رو کرد به آرش و با خنده گفت :)) مگه نه پهلوون ؟آدم باید قوی باش و زود از جا درنره و عصبانی نشه !((

 و با اشتیاق سر میز نشست . آرش به پهنای صورتش خندید

گیتی نگاش کرد و به فکر فرو رفت .او عاشق خوردن بود گیتی هرچه سعی میکرد تدلو در غذا خوردن او به وجود 

آورد موفق نمیشد .هرچه سعی میکرد دست کم مواد چاق کننده کمتر در غذایش بکار برد ،باز هم سودی نداشت 

 ر میشد و به همان اندازه هم قد میکشید و رشد میکرد ..پسرک هر روز چاق تر و پوف آلوده ت

هنوز شروع به خوردن نکرده بودند که صدای زنگ در به گوش رسید فرهاد با تعجب نگاهی به همسرش انداخت و 

 گفت :)) کیه این وقت شب ؟ ما که منتظر کسی نیستیم !((

را دیدند که در گوشهای از باغ توقف کرده و خودش مراه  اما بالفاصله در خانه باز شد و آنها از پنجره ماشین روزبه

 . آمد بیرون آن از زیبای و بزرگ لٔ  دسته گ
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نقش رضایت و لبخند بر چهره همه آنها هویدا شد .روزبه از سندلی عقب ماشین بسته کادو بزرگی هم برداشت و به 

ن ببین بابا برات کادو خریده بدو برو سوی ساختمان پیش عماد .گیتی با خوشحالی رو به آرش گفت :)) آرش جو

 بوشش کن و از آاش تشکر کن !((

چهره پسرک درهم رفت و از جایش تکان نخورد .فرهاد به استقبال دامادش رفت و روزبه به محض دیدن او سالم 

 کرد و گفت :)) اومدم ازتون عذر بخوام .ببخشین اگه امشب ما اوقاتتون را تلخ کردیم !((

 میکنم خواهش ات از:))  گفت و داد گیتی به را لٔ  منظر و گیتی کرد و با آنها هم خوش و بشی کرد و گ و بد رو به

 ((؟ باشه کن فراموش را عصرو امروز ماجرا و ببخش منو

 

 

و قبل از آن که منتظر پاسخ باشد به طرف پسرش رفت و او را در آغوش گرفت و نبوسید و هدیه که خریده بود به 

  گفت :)) باید ببینی بابا تورو دوست داره ببین چه ماشین بزرگی برات خریدم !(( او داد و

شأم که قرار بود در محیطی سرد و خشک صرف شود با خنده و شادی و صمیمیت و گرمی صرف شد.هرچند آرش 

کامل شروع به  از آمد پدرش چندان راضی نبود.اما چون محیط را دوستانه و چهره مادرش را خندان دیدی با اشتهای

 خوردن کرد .

ساعتی با از شأم ،گیتی همراه شوهرش و پسرش به خانه رفت .هرچند آن شب به خوبی و خوشی به پایان رسید و 

 کتک صحنه دیدن اما بود کرده خواهی عذر گیتی آز بار چندین و شده ٔ  روزبه از کاری که کرده بود شرمنده

گردن پسرک تا ساعتی بد همچنان مشخص بود اورا میزرد و  پشت از که تورمی و سرخی و فرزندش خوردن

 نمیتوانست فراموش کند .

وقتی سه نفری به سوی خانه میرفتند روزبه از آینه ماشین نگاهی به آرش کرد و گفت )) خوب قهرمان ! ماشینتو 

 دوست دشتی ؟ دیدی بابا برات چی خریده بود ؟((

ت تکان داد و گفت :)) آره دوست داشتم ! خیلی قشنگ و بزرگ ،اما من آرش لبخندی زد و سرش را به عالمت مثب

 تورو دوست ندارم ! تو منو زادی ! پشت گردنم هنوز میسوزه !((

گیتی به اجبار لبخندی زد و گفت )) نه عزیزم ! این چه حرفیه که میزنی باید این چیزهای فراموش کنی تو که 

 میدونی پدرت چقدر دوستت داره !((

 ا آرش دست بردار نبود و دوباره تکار کرد )) دوست نداره ! دوست نداره ! اون منو زد ((ام

روزبه نگاه نافذی به او کرد و حرفی نزد گیتی سعی کرد با پیش آوردن سوالی فضا را عوض کند و دیگر اجازه ندهد 

 پسرش بیش از آن حرف بزند و گالیه کند .

 ای کوچکی را در درونش احساس کرد کهآن شب گیتی برای اولین بار تکانه

 

 تنشهای و ولیتٔ  برای لحظه های کوتاهی اورا به خود آورد و فهمید که با شکل گرفتن موجود دیگری مسى·  

 وتالش سعی اش زندگی پایداری برای و باشد توانا و قوی کند سعی تواند می تا باید و شود می بیشتر اش زندگی

 .کند
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ط روزبه با پسرش بهتر و نزدیکتر شد،اما نه آن طورکه دلخواه گیتی باشد. زن جوان به خوبی بعد از آن روز رواب

درک می کرد که رابطه پر مهر و محبتی که بین دیگر پدر و پسرهاست، بین شوهر و پسرش وجود ندارد. سردی و 

 د.بی تفاوتی بیشتر از سوی آرش بود تا پدرش، واین موضوع به شدت گیتی را رنج می دا

این بچه اصال عاطفه نداره! اصال مهر و » روزبه در مواقع تنهایی اش با گیتی همیشه از پسرشان گله می کردو می گفت:

 «محبت سرش نمیشه! مثل حیوون میمونه. هر چی بیشتر بهش توجه کنی، بیشتر طلبکار میشه و ازت فرار میکنه.

د، به شدت برافروخته می شد و با لحن اعتراض آمیزی از گیتی که می دانست این حرفها در مورد آرش صحت ندار

  .کرد می تکرار را خود حرفهای و عقاید مٔ  پسرش دفاع می کرد. اما روزبه زیر بار نمیرفت و داى

گیتی که پسرش را کامال می شناخت و به روحیات او واقف بود، می دانست که آرش تا چه حد مهربان وحساس است 

ر و توجه اوست.تعجب می کرد چرا در برابر پدرش آن مهربانی را ندارد و همیشه با او در و چگونه پاسخگوی مه

باالخره هر چیزی به زمان نیاز داره! » جنگ و گریز است. با وجود این، چیزی به رویش نمی آورد و به روزبه میگفت:

شتی. حاال توقع نداشته باش در تو تا حاال از این بچه دوری کردی و هیچ وقت مثل پدرهای دیگه بهش محبت ندا

 «عرض چند روز با تو گرم و صمیمی بشه ودوستت داشته باشه.

اما بر خالف حرفهای گیتی، هر چه زمان می گذشت، فاصله پدر و پسر بیشتر می شد. اما روزبه دست از سعی و 

مورد سرمایه گذاری بزرگی  تالشش بر نمی داشت و همچنان در خانه با گیتی و آرش مهربان و خوش رفتار بود. در

که قصد انجام آن را داشت، با گیتی وارد مذاکره شد و در عرض یکی دو ماه توانست موافقت او و در واقع موافقت 

 فرهاد را هم جلب کند.

گیتی به طور کلی موضوع آپارتمان روزبه را فراموش کرده بود تا اینکه دوباره پونه آن را به میان کشید و سؤال 

راستی، گیتی جون! از شوهرت پرسیدی که آپارتمان رو اجاره داده یا نه؟و اصالً اونجا اون موقع روز چی کار »"کرد

 «میکرده؟

راستش، نه! نپرسیدم!واقعیتش رو »گیتی که به کلی آن را فراموش کرده بود، نگاه ناموافقی به پونه انداخت و گفت:

 «بخوای اصالً فراموش کردم.

واقعاً که! اخه تو چه جور زنی هستی! بابا جون اینکه کاری نداره، »آمیزی به او انداخت و گفت: پونه نگاه سرزنش

حداقل میتونی ازش سؤال کنی که اون آپارتمان رو اجاره داده یا هنوز خالیه. بگو یکی از دوستای پونه ازدواج کرده 

  «رتمان روزبه رو نشونش بدیم یا نه.احتیاج به یه آپارتمان دو خوابه داره و از من پرسیده، می شه آپا

 ازش حتماً باشه،»:گفت و داد تکان سری اجبار به کرد، می فرار تازه ومشکالت لٔ  گیتی که ناخودآگاه از تمام مساى

 «.پرسم می

با خودش فکر کرد که روزبه حتی یک شب بدون او جایی نمی رود. بیش از هر موقع دیگر با او پر محبت و صمیمی 

خانوادگی اش گرم و شیرین است. اما چون می دانست پونه زنی تنهاست و در به در به دنبال یک یار، همدم  وکانون

 و شوهر خوب می گردد، هرگز از روزبه تعریف نمیکرد وچیزی در مورد مهر و خوبی او بر زبان نمی آورد.

نیست که خدایی نکردهروزبه به تو خیانت عزیزم، منظور من این »پونه که از نگاه گیتی چیزهایی خوانده بود، گفت:

میکنه، اما من معتقدم که بین زن و شوهر نباید هیچ چیز پنهانی وجود داشته باشه. شاید اونجارو اجاره داده،بنابراین 

 «!کنه می کار چی رو اجاره پول باشی داشته اطالع کم دست یا و بگیری ازش رو خونه اجاره و بدونی که هٔ  حق توى
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گر حرفی نزد، اما در دل حق را به پونه می داد و فهمید که در این مورد سهل انگاری کرده است. تصمیم گیتی دی

گرفت همان شب از روزبه بپرسد که با آپارتمانش چه کرده و آ یا خالی است یا اجاره داده است. آن روز تا لحظه ای 

وع آپارتمان را فراموش کندو حتماً از روزبه در مورد که پونه گیتی را ترک میکرد، به او یادآوری کرد که مبادا موض

 آن بپرسد.

ساعتی بعد از رفتن پونه سر و کله روزبه پیدا شد. به تازگی خوش خلق تر و مهربان تر شده بودو اغلب روزها برای 

سرش گیتی گل می خرید وبا دسته گل وارد خانه می شد. آن شب هم دسته گل زیبایی گرفته بود که تقدیمش هم

کرد. گیتی مثل همیشه با لبخند و خوشرویی پذیرای او شد. تصمیم داشت تا بعد از شام و خوابیدن آرش حرفی در 

  مورد آپارتمان نزند. دوست نداشت پسرش شاهد بگو مگو احتمالی آنها باشد.

 «خوری؟ می چای»:پرسید و برگشت روزبه نزد است، رفته خواب به آرش شد نٔ  وقتی که مطمى

 «آره،بدم نمی آد!»هرش لبخندی زد و گفت:شو

 «خوب چه خبر؟ امروز با بابا تماس داشتی؟» گیتی با دو فنجان چای برگشت و کنار شوهرش نشست و گفت:

آره، اما این بابای تو خیلی سختگیره. انگار بعد چند سال آشنایی و فامیلی ، هنوز به من اعتماد » روز به پاسخ داد:

 «نداره!

این چه حرفیه می زنی؟باالخره پول کمی که نیست، باید از قبل احتیاطهای »م قشنگی کرد و با مهربانی گفت:گیتی اخ

 «الزم رو بکنه.

راستی، روزبه جون! امروز پونه اینجا بود گویا یکی از دوستهاش در » روزبه مشغول نوشیدن چای بود که گیتی گفت:

 داره دوست و مادرشه و پدر ٔ  ون محلی که اپارتمان تو قرار داره خونهبه در دنبال آپارتمان میگرده، البته توی ا

 می ازت گفتم نداشتم، اطالعی هیچ من چون راستش. دادین اجاره یا خالیه اونجا که پرسید پونه. باشه اونها نزدیک

  «!بدیم اجاره جوون وشوهر زن این به بهتره خالیه، اگر که پرسم

ت و نگاهش با نگاه گیتی تالقی کرد. برای لحظه ای نمی دانست چه بگوی و بعد از روزبه فنجان را روی میز گذاش

 «راستش اجاره که ندادم، اما... همچین خالی هم نیست!»سکوت کوتاهی گفت:

 «یعنی چی همچین خالی هم نیست؟»گیتی با تعجب پرسید:

فتاده و بدون استفاده س، دادمش به یکی راستش،گیتی...من دیدم اونجا خالی ا»روزبه کمی رنگ به رنگ شدو گفت: 

 «از دوستهام تا موقت توش بشینه تا سر فرصت جایی پیدا کنه و بره سر خونه و زندگیش!

 «اما تو چیزی به من نگفتی! من فکر کردم اونجا هنوز خالیه!»گیتی بی اختیار ابروانش به باال رفت و گفت:

،بهش می گم بلند بشه بره، اما ...اما از انسانیت به دوره که اونهارو در واقع خالیه من هر وقت بخوام»روزبه گفت:

بندازم بیرون. اوالً، با هم دوستیم، بعد هم من بهش قول دادم که تا هر وقت می خواد بشینه تا جای مناسبی گیرش 

 «بیاد.

 «ره؟پس در واقع خالی نیست، ببینم این دوست تو زن و بچه هم دا»گیتی بالفاصله پاسخ داد:

 «آره آره...زن وبچه داره!»روزبه به تندی پاسخ داد:

 «پس به پونه بگم خونه خالی نیست و روزبه به دوستش اجاره داده!»و گیتی گفت:

 «روزبه گفت:نه بابا... اجاره که ندادم، دادم همین طوری یه چند صباحی بشینن و بعد هم برن.
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وجه برایش قانع کننده نبود. دوست نداشت سر یک آپارتمان دوباره با گیتی حرفی نزد، اما صحبتهای روزبه به هیچ 

او درگیری و اختالف پیدا کند و دعوایشان بشود.ترجیح داد دنباله موضوع را نگیرد. مثل تمام موارد دیگر که کوتاه 

رش بگوید تا ته و می آمدو حرفی نمی زد. این بار هم در ظاهر او قانع شد و چیزی نگفت. اما تصمیم داشت که به پد

 توی قضیه را درآورد.

آن شب تا صبح خواب راحتی نداشت. هر وقت اعصابش به هم می خورد احساس نگرانی و تنش می کرد،کودکش 

بیشتر تکان می خورد و چهار ستون بدن او را به لرزه در می آورد. روزبه می خواست با پول پدر او و اندک سرمایه 

بود، با چند نفر دیگر یک مرکز تجاری بزرگی بسازند و آن را راه اندازی کنند. نقشه  ای که از پدر خودش گرفته

های زیادی در سر داشت که چند واحد تجاری را بفروشند و چندتای دیگرش را خودشان مورد استفاده قرار دهند و 

 یا به شرکتهای خارجی اجاره بدهند.

می گشت که شراکتش را با روزبه و دوستان او به هم بزند و به  گیتی نمی دانست که پدرش فرهاد دنبال بهانه ای

همین خاطر امضای قرارداد را به امروز و فردا محول می کرد. گیتی خبر نداشت که فرهاد بزرگمهر فقط وفقط به 

فرهاد خاطر گل روی او پاسخ منفی نداده . حاضر شده بود با دامادش شریک شود و سرمایه را در اختیار او بگذارد. 

 حاضر بود به خاطرگیتی از تمام مال ومنالش بگذرد و لحظه ای خاطر او را مکدر و تیره نکند.

به خاطر همین فردای آن روز که گیتی به او زنگ زد و موضوع آپارتمان روزبه را در میان گذاشت، بسیار عصبانی 

شوهرت تا این اندازه بی خبری.درسته که آخه، دختر جون تو چه زنی هستی که از کارهای »شد وبا لحن تندی گفت:

 هم خودت مال یعنی ه،ٔ  خدا شکر احتیاجی به پول و خرجی اون نداری، اما ناسالمتی این آپارتمان مال شوهر توى

 آپارتمان اون سر بالیی چه که باشی داشته خبر حداقل یا کنی گیری تصمیم اون به راجع داری حق هم وتو هست

ط کرده که اونجا رو مفت ومجانی به کسی داده و اون وقت آخر ماه هشتش گرو نهشه. آخه، غل روزبه. اومده کذایی

 «دخترم!بابا جون کمی عاقل باش. آنقدر هم خوب نیست آدم خوش بین و خوش باور باشه!

گیتی بغض کرده و حرفی نمی زد. اخیراً بیشتر حساس شده بود و با کوچکترین حرفی گریه اش می گرفت. خسته 

ه بود از اینکه شبانه روز آرش فکر ذهن او را به خود مشغول می داشت وهر کاری برایش میکرد نتیجه نمیگرفت شد

، دیگر خسته شده بود از اینکه مدام نگران روابط روزبه با پسرش بود و سعی داشت مانعی در روابطشان به وجود 

 نیاید، دیگر توانی برایش نمانده بود.

خیلی خوب بابا »ترش را احساس کرده بود، حرفش را قطع کرد و این طور ادامه داد:فرهاد سکوت سنگین دخ

 «جون،حاال مهم نیست خودم برات ته و توی قضیه رو در می آرم. حاال میشه آدرس دقیق اونجارو به من بدی؟

 گیتی بغضش را قورت داد وسعی کرد با لحنی عادی و آرام با پدرش صحبت کند.

 

 را داد و هنگامی که گوشی را گذاشت ، بغضش ترکید و شروع به گریه کرد . کند . آدرس·  

دقایقی طوالنی اشک ریخت و گریه کرد تا کمی آرام شود . ترجیح داد کمی در محوطه هال و پذیرایی قدم بزند . هوا 

تی به هر جا که گرم شده بود و او ، یارای بیرون رفتن نداشت . شکمش هم بزرگ شده بود و نمیتوانست به راح

میخواهد به راحتی آمد و رفت کند . آن روز از پونه خواهش کرده بود که بعد از ظهر آرش را از کودکستان بردارد 

 و به خانه بیاورد .
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میترسید او را سرویسی کند . با وجودی که بچه های مشابه او و حتی در شرایطی بدتر از وجود داشتند و بیشترشان با 

آمد میکردند ، گیتی از این کار واهمه داشت . غیر از راننده سرویس ، دو یا گاهی سه نفر مراقب سرویس رفت و 

بچه ها بودند که آنها را از مینی بوس پیاده میکردند و تحویل اولیای آنها میدادند . در هر حال گیتی ترجیح میداد 

و یا پونه میخواست که این کار را برایش انجام خودش آوردن یا بردن پسرش را به عهده بگیرد . گاهی هم از روزبه 

 دهند .

آن روز هم حال خوشی نداشت و نمیتوانست از خانه بیرون برود . دوباره پایه های زندگی اش را سست و متزلزل 

میدید . هر چه در دوره حاملگی اولش امیدوار و شاد بود ، در این دوره مرتب دچار دلهره و نگرانی بود . آرش 

نست که قرار است به زودی دارای خواهر و یا برادری شود . با مهربانی و شوق به شکم مادرش نگاه میکرد و میدا

 انتظار میکشید که هم بازی اش زودتر پای به جهان هستی بگذارد .

روز  آرش ساعت دو و نیم بعد از ظهر کالسهایش به پایان میرسید و تا به خانه برسند نیم ساعتی طول میکشید . آن

هم درست سر ساعت سه پونه و آرش به خانه رسیدند و دست در دست هم و خندان و خوشحال وارد شدند . گیتی 

پونه جون ، دستت درد نکنه ! قهوه حاضره ، بذار اول میوه آرش رو بدم ، بعد قهوه » هر دو را بوسید و به پونه گفت : 

 «می آرم . 

به به ، چه بوی خوشی هم توی خونه پیچیده ! این قهوه » شید و گفت : پونه که عاشق قهوه بود ، نفس بلندی ک

 «خوردن داره . 

گیتی در دل دعا میکرد که پونه دوباره موضوع آپارتمان را پیش نکشد . از طرفی ، با خود فکر کرد که از صبح تا آن 

ا آن روز پونه خبر دیگری در چنته هنگام از پدرش خبری نشده و نمیدانست که آیا فرهاد اقدامی کرده یا نه . ام

گیتی ، » داشت . به محض اینکه به خانه رسید ، کیفش را باز کرد و یک ورق روزنامه از آن بیرون کشید و گفت : 

 «یادته یه مرد جوونی بود که توی مهمونیهای دایی فرهاد تار میزد و میخوند و بفهمی نفهمی یه کمی هم میلنگید ؟ 

اختیار خون به صورتش دوید . هیچ کدام از اعضای خانواده آنها نمیدانستند که گیتی با سعید  گیتی ناگهان و بی

تصادفی داشته و او را نقش بر زمین کرده و بعد هم آن ماجراهای بیمارستان و عمل و غیره و غیره اتفاق افتاده است 

آن هم چیزی بر زبان نیاورده بود . . تنها کسی که از ماجرای تصادف سعید خبر داشت ، مهران سایه بود که 

  «آره ، یادمه ! مگه چی شده ؟ » گوشهای گیتی تیز شد و با تردید گفت : 

هیچی ، بیا و ببین چه آدمی شده و چه دم و دستگاهی راه انداخته ! » پونه با همان بی خیالی همیشگی اش پاسخ داد : 

هم آگهی موسسه آموزشی و موسیقی رو چاپ کردن . مثل  یه طرف روزنامه آگهای کنسرت برای دادن ، طرف دیگه

 «اینکه این مدرسه موسیقی مال خودشه ! 

  «چه خوب ! الحمداهلل ! بیچاره خیلی هنرمند بود ! حقشه که به اینجاها برسه . » گیتی نفس راحتی کشید و گفت : 

بخندیم و مسخره کنیم . این خانوم داره منو باش ! این آگهی رو آوردم یه کمی » پونه شکلکی درآورد و گفت : 

 «براش دعا و ثنا میخونه ! 

گیتی با کنجکاوی جلو آمد و روزنامه را با دقت نگاه کرد و خواند و بعد که برای آوردن چای به آشپزخانه میرفت ، 

ی یه که داره حاال هم به جایی نرسیده که تو این طوری راجع بهش حرف میزنی . تازه این اولین کنسرت» گفت : 

 «شرکت میکنه و معلوم نیست که گل کنه یا نه ! 

 «میخوای بلیط تهیه کنم بریم ؟ » پونه بالفاصله پرسید : 
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نه ! مرسی ، پونه جون ! حوصله کنسرت رفتن ندارم . میترسم با این شکمم الی ردیف صندلیها جا » گیتی پاسخ داد : 

 «نشم ! 

فراموشی سپرده شد . اما گیتی خوشحال بود که همان موضوع باعث شد پونه هر دو خندیدند و موضوع به دست 

 بکلی آپارتمان روزبه را فراموش کند و او را به سین جیم نکشد .

کار داشتی » شب که روزبه به خانه امد ، بسیار عصبی و بدخلق بود . گیتی بدون توجه به حال او ، سالم کرد و پرسید : 

 «ودی ؟ کاش به من خبر میدادی ، آخه نگران شدم ! یا جایی گیر افتاده ب

 «حالم خوب نیست ، میرم دوش بگیرم ! » روزبه بدون اینکه نگاهش کند ، گفت : 

 «شام که میخوری ؟ » گیتی گفت : 

خیلی آره ! » روزبه ناگهان به یاد آورد آن روز حتی نهار هم نخورده ، اما هیچ اشتهایی نداشت . با وجود این گفت : 

 «گرسنه نیستم ، اما یه چیزی میخورم ! 

با عجله به حمام رفت و شیر آب را باز کرد . همانطور که آب با فشار به سرش میخورد ، با خود فکر کرد که حتما 

گیتی از ماجرا خبر ندارد و پدرش چیزی به او نگفته است . نور امیدی در دلش روشن شد . او بعد از ماجرای آن روز 

یکرد که به طور حتم گیتی خانه را ترک کند و منزل نمی ماند . اما نه تنها گیتی در خانه بود ، بلکه مثل هر شب فکر م

با روی خوش پذیرای او شده بود . فکر کرد شاید پدر زنش صالح دیده که به دخترش حرفی نزند تا به سالمتی او و 

 فرزندی که در شکم دارد لطمه ای وارد نشود .

روزبه روز بسیار سختی را سپری کرده بود . فرهاد بزرگمهر به محض تلفن گیتی به ادرسی که او در آن روز 

اختیارش گذاشته بود میرود تا اول سر و گوشی آب بدهد و بعد سر فرصت سر از ماجرا درآورد . غافل از اینکه 

میماند ، راهی محل مورد نظر میشود . همان روز روزبه قرار مالقات داشته و او هم بعد از اینکه ساعتی در شرکت 

روزبه دقایقی قبل از فرهاد به آپارتمانش میرسد . پدر گیتی بی خبر از همه جا زنگ آپارتمان را فشار میدهد که 

  ببیند کسی در آنجا ساکن است و یا روزبه دروغ گفته است .

  «بله ؟ کیه ؟ » ت و گفت : وقتی روزبه صدای زنگ در را شنید ، بی اختیار گوشی آیفون را برداش

آقای شایان ، ممکنه یه دقیقه تشریف بیارن » فرهاد که به خوبی صدای دامادش را تشخیص داده بود ، پاسخ داد : 

 «پایین ؟ من بزرگمهر هستم ! 

روزبه سکوت کرد . در یک لحظه بدنش منجمد شد و عرق سردی بر پشتش نشست . چون سکوتش طوالنی شد ، 

 «روزبه ، در رو باز میکنی و یا با پلیس بیام توی خونه ؟ » ا صدای بلند گفت : فرهاد ب

روزبه بی اختیار دکمه اف اف را فشار داد و بالفاصله در آپارتمان را باز کرد و از پله ها پایین رفت . فرهاد هم به 

ار گرفت . قدرت هر گونه کالمی از مجرد باز شدن در ، داخل ساختمان شد و در میانه پله ها رو در روی دامادش قر

 روزبه سلب شده بود .

بهتره به خودت زحمت ندی بیای پایین ، من اومدم ببینم توی این آپارتمان » فرهاد به محض اینکه او را دید ، گفت : 

 و با دست به شانه روزبه فشار آورد و او را به طرف باال هل داد .« لعنتی چه خبره ! 

به در باز ساختمان رسیدند ، فرهاد زن جوانی را مشاهده کرد که آرایش تندی داشت و لباس  وقتی که دو نفری

نامناسبی پوشیده بود . خون به صورتش هجوم آورد . به یاد گیتی افتاد . با آن سادگی و معصومیت ذاتی اش و ان 

تلخ و متشنج کرده بود . گلویش شکم برآمده و کودک دیگرش که بیمار بود و تمام لحظه های شیرین زندگی او را 
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خشک بود . برای لحظه ای احساس کرد که دلش میخواهد گریه کند . واقعا لیاقت گیتی این بود ؟ این مردی که تا 

 این حد دروغگو و خیانتکار بود و با این گونه سرگرمیهای کثیف و پنهانی همسرش را فریب میداد و گول میزد ؟

روزبه ، این خانوم کیه و چه » کند . نگاه تحقیر آمیزی به زن جوان کرد و پرسید :  سعی کرد خونسردی اش را حفظ

 و بدون اینکه منتظر پاسخی باشد ، به داخل آپارتمان رفت و به اطراف نگاه کرد .« نسبتی با تو داره ؟ 

هیچ خبری از کارهای  در یک نظر فهیمد که انجا به تازگی مبله نشده و سالهاست که مسکونی بوده و گیتی بیچاره

شوهرش نداشته است . پرده ها و مبلمان و تابلوهای دیوار و دیگر وسایل منزل نشان میداد که فرد یا افرادی که در 

آنجا زندگی میکنند از چه تیپ و قماشی هستند . همه چیز خانه رنگ قرمز و زرد داشت و به شدت چشم را آزار 

یادی از عمرشان نگذشته بود ، کثیف و لکه دار بود و روی قالی پهن شده ، جای میداد . مبلها با وجود اینکه مدت ز

  سوختگیهای پی در پی دیده میشد . هوای خانه هم دم کرده و غیر قابل تحمل بود .

 «معلوم نیست اینجا چه خبره ؟ خونه س یا طویله ؟ » فرهاد با انزجار نگاهی به زن کرد و گفت : 

میشه بگی این آقا کیه و » شناخت ، نگاه پرسشگری به روزبه کرد و با لحن اعتراض امیزی گفت : زن که فرهاد را نمی

  «چی از جون ما میخواد ؟ اصال چه حقی داره بیاد توی خونه و هر مزخرفی که دلش میخواد ، بگه ؟ 

 «خفه شو ، حرف نزن ! » روزبه با عصبانیت رو ترش کرد و گفت : 

دامادش با زن مورد نظر تعجب کرده و در ضمن اینگونه رفتار را از او بعید میدانست ، نگاه  فرهاد که از برخورد

بهتره خودت بگی اینجا چه غلطی میکنی ، وگرنه همین امروز دست گیتی » سرزنش آمیزی به روزبه کرد و گفت : 

 «رو میگیرم و میبرمش خونه خودم . تو رو هم از خونه بیرون میکنم ، فهمیدی ؟ 

اگر موضوع سرمایه گذاری در پیش نبود ، روزبه میدانست چه رفتاری با پدر زنش در پیش بگیرد . اما با وجود 

اهانتهای بی شماری که از او دیه بود ، باز هم سعی کرد بیگدار به آب نزند و آینده اش را خراب نکند . بنابراین 

! من با این خانوم نسبتی ندارم . همون طور که به گیتی راستش ، آقای بزرگمهر » سرش را پایین انداخت و گفت : 

 «هم گفتم ، دوستم با زن و بچه اش اینجا زندگی میکنه و ... 

مزخرف نگو ! اگه راستش رو نگی ، همین االن به کالنتری زنگ » فرهاد با عصبانیت حرف او را قطع کرد و گفت : 

  «میزنم بیان اینجا ! 

محکمی بر دهان فرهاد بکوبد و دق دلی اش را سر او درآورد ، اما باز هم خودداری روزبه دلش میخواست مشت 

بهش بگو ، بهش بگو که من اینجا تنها زندگی میکنم و اجاره رو تو » کرد . در این هنگام زن به حرف درآمد و گفت : 

 « میدی . چرا حرف نمیزنی ؟ مگه نگفتی که زنم میدونه که من تو رو صیغه کردم و ...

و دست زن را گرفت و کشان کشان او را به یکی « گفتم خفه شو ! برو ، برو گمشو ! » روزبه با صدای بلند فریاد زد : 

 از اتاقها برد و در را به رویش بست .

خجالت نمیکشی ؟ حیف ، حیف » فرهاد دیگر طاقت نیاورد . جلو رفت و سیلی محکمی به صورت روزبه زد و گفت : 

سته گلم که توی آشغال بی همه چیز شوهرش هستی . تو لیاقت گیتی رو نداری ! من از اولش هم اون دختر د

میدونستم ، اما خب انقدر فیلم بازی کردی و خوش خدمتی کردی که دخترمو گول زدی و بدبختش کردی . حداقل 

 «یف بر میداشتی ! حاال که اون یه بچه دیگه توی شکمش داره ، خجالت میکشیدی و دست از این کارهای کث
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روزبه با درماندگی نگاهش میکرد و حرفی نمیزد . فرهاد نمیدانست چه کند و چگونه موضوع را به گیتی بگوید . از 

سوی دیگر ، دلش نمیخواست که دخترش با این مرد حتی یک روز دیگر تنها بماند و به عنوان شوهر او را تحمل 

 آسیب ببیند و سالمتش به خطر بیفتد . نمیدانست ، واقعا نمیدانست چه کند .کند . میترسید گیتی با شنیدن این خبر 

هر چه با خودش فکر کرد ، دید نمیتواند به راحتی از این ماجرا بگذرد . به سوی تلفن رفت و با یکی از دوستانش 

ید . رئیس کالنتری تماس گرفت و گفت که هر چه زودتر به کالنتری برود و همراه ماموری به آدرس مورد نظر بیا

دوست فرهاد بود ، اما در آن موقع هر چه به ذهنش فشار آورد ، نتوانست شماره تلفنش را به خاطر بیاورد . او آنقدر 

با عجله خانه را ترک کرده بود که حتی گواهینامه و کیفش را هم در خانه جا گذاشته و همراهش نبود . انگار 

 مچ روزبه را بگیرد .میدانست اگر معطل کند ، نمیتواند 

آقای بزرگمهر ، خواهش میکنم در » روزبه به محض شنیدن کالنتری و مامور ، با التماس و خواهش به فرهاد گفت : 

 «این مورد کمی فکر کنین ! آخه درست نیست . من آبرو دارم ، زشته جلوی در و همسایه . 

کثیف رفت و آمد نمی کردی ! معلوم نیست این زن چی کارس تو که آبرو داشتی ، توی این خونه » فرهاد فریاد زد : 

 «، کی هست ! اصال لیاقت تو همین جور زنها هستن ! 

بهتره » در اتاق باز شد و زن مورد نظر که اسمش محبوبه بود ، بیرون اومد و با نگاه نفرت باری رو به فرهاد گفت : 

لوس و ننر بار نیومدن که همیشه زیر سایه ننه باباشون باشن  حرف دهنت رو بفهمی . همه مثل دختر تو ناز پرورده و

. تو اگه آدم بودی ، اگه مزه فقر و بدبختی رو میفهمیدی ، این طوری صدات رو بلند نمیکردی و به زن و دختر مردم 

 «بد بیراه نمیگفتی . 

له های نفرتی که در چشمان او بود فرهاد چشمش به محبوبه افتاد و از آنچه که گفته بود ، پشیمان شد . علیرغم شع

و اعتراضهای شدیدی که به او میکرد ، احساس کرد هیچ گونه کینه ای از او به دل ندارد . با وجود این ، با ترشرویی 

 «تو بهتره بری اتاق و پیدات نشه . برو ، کسی به تو کار نداره . » و بی اعتنایی دستی تکان داد و گفت : 

به به ، خوشم باشه ! آقا رو باش ، چه غلطها ، غلط میکنه هر کسی به من کار داشته » آمد و گفت : اما محبوبه جلوتر 

باشه ! مگه چی کار کردم ؟ این آقا دو سه ساله که خرجی منو می ده و منم به ساز اون میرقصم . حاال هر کسی 

منه ، کسی حق نداره پاش رو بذاره داخل این  شکایتی داره ، بره کالنتری ، دادسرا یا هر گور دیگه ای ! اینجا خونه

  «خونه ، فهمیدی ؟ تو هم برو بیرون . زود باش برو بیرون ! 

 «محبوبه ، خفه شو ! مگه نمیبینی به کالنتری زنگ زده ؟ » روزبه بالفاصله فریاد زد : 

 «زده که زده ! به من چه ! من چه گناهی کردم ؟ » محبوبه با تنفر گفت : 

  «گناه تو اینه که اومدی با مرد زن و بچه دار هم خونه شدی ، همین . » گفت :  فرهاد

خوبه ، معلم اخالق هم هستی ! کاری نداره ، تو یه مرد خوب و سر براه پیدا کن تا من » محبوبه زد زیر خنده و گفت : 

یمیره ، من همین االن میذارم از این این آقا رو ول کنم . تو خرجی منو بده ، خرج بیمارستان بابامو بده که داره م

این را گفت و دوباره داخل شد و « خونه میرم بیرون . بیخودی هم صدات رو به سرت نکش و داد و بیداد راه ننداز . 

 در را محکم و با صدای بلند بست .

ظاتی ، مرد مذکور همراه با مامور کالنتری زودتر از آنچه فرهاد فکر میکرد ، زنگ خانه را به صدا درآورد . بعد از لح

مردی که لباس شخصی به تن داشت وارد شدند . مرد مذکور با فرهاد دست داد و همدیگر را بوسیدند . در همین 

 موقع ، محبوبه در را باز کرد و با پررویی رو به روی آنها ایستاد و نگاه کرد .
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یت دارم ! اون مدتهاس بدون اطالع و اجازه دخترم ، جناب سرهنگ ، من فقط از این آقا شکا» فرهاد به تندی گفت : 

 و بالفاصله از آپارتمان بیرون رفت .« با این زن زندگی میکنه و هزار فسق و فجور اینجا راه انداخته . 

دو مامور روزبه را از پله ها پایین بردند و همه آنجا را ترک کردند . محبوبه تنها ماند . در را بست و مثل آتشفشانی 

که منفجر شود ، ناگهان به گریه افتاد و با صدای بلند شروع به زاریو ضجه کرد . همان طور که اشک میریخت ، با 

ای خدا ! من چقدر بدبختم ! ای خدا ! نجاتم بده . بسه دیگه ، مردم ! ای خدا ! خسته شدم . » صدای بلند فریاد میزد : 

 «کنم ؟ بسمه دیگه ! بسمه !  چقدر کتک بخورم ؟ چقدر فحش و بد و بیراه تحمل

آنروز تا عصر روزبه را در کالنتری نگه داشتند . فرهاد هم انجا بود . بعد از آن با تعهد روزبه را آزاد کردند . روزبه 

به پدرش تلفن کرد و او بالفاصله خودش را به کالنتری رساند . پدر روزبه به زبان چرب و نرمی که داشت از در 

ش درآمد و با فرهاد وارد صحبت شد . هنگامی که با پسرش خلوت کرد و تنها شدند ، به شدت او عذرخواهی و بخش

را شماتت کرد و به او گفت که بزرگمهر هر بالیی سرش آورد حق دارد و او مستحق هر گونه کیفری و مجازاتی 

 است .

ا با وجود مخالفت فرهاد ، توانست با تعهد دکتر شایان در دل حق را به فرهاد میداد و از کار پسرش شرمنده بود . ام

برو خونه ، بیفت به دست و پای زنت ! » و سپردن سند ، روزبه را روانه خانه اش کند و به آرامی زیر گوش او گفت : 

ازش خواهش کن تو رو ببخشه . بگو اشتباه کردی ، غلط کردی و دیگه از این کارها نمیکنی . خالصه با هر زبونی 

 «رضایتش رو جلب کنی ، وگرنه تا آخرعمر اسمت رو نمی آرم ! شده باید 

فرهاد هم با عصبانیت راهی خانه اش شد . انقدر حالش بد و وخیم بود که به محض رسیدن به خانه ، احساس کرد 

یش نفسش باال نمی آید و قلبش به شدت درد میکند و میسوزد . منظر دستپاچه شد ، او را خواباند و شربت قندی برا

درست کرد و بالفاصله به برادر شوهرش زنگ زد و از او درخواست کمک کرد . منظر از ماجرای آن روز کوچکترین 

خبری نداشت و از اینکه فرهاد آن طور با عجله خانه را ترک کرده و بی خبر تا دیر وقت از او بی خبر مانده بود ، 

 نگران و پریشان بود .

اد را به بیمارستان رساندند و بستری کردند . سکته کرده بود ، بنابراین به بخش سی ساعتی بعد ، با آمبوالنس فره

 سی یو منتقل شد و تحت مراقبت و درمان قرار گرفت .

وقتی که روزبه به خانه رسید ، بر خالف سفارشهای پدرش سخت و سرد با همسرش روبرو شد و چون نرمی و 

ر زنش حرفی به گیتی نزده است . با اعصاب راحت تری از حمام بیرون آمد انعطاف همیشگی او را دید ، فهمید که پد

و با همسرش شام خورد و هیچ حرفی به گیتی نزد . با وجود تمام ناراحتیهای آن روز ، در دل شاد بود که فرهاد 

خواهد زندگی حرفی به دخترش نزده و این نشان میداد که او هنوز به عنوان دامادش مورد قبول است و در دلش نمی

دخترش دستخوش تشنج و آشوب شود . زود به رختخواب رفت . چون هم فردا صبح زود باید بلند میشد و دنبال 

کارهایی که پدر زنش به او تکلیف کرده بود برود ، و هم دوست نداشت بیش از آن با گیتی تنها بماند و احتماال 

 شود .حرفی یا پرسشی به میان بیاید و او مجبور به دروغ 

روزبه تعهد کرده بود فردا عذر محبوبه را بخواهد و خانه را خالی کند . کاری که خدا میدانست چه مدت وقت او را 

 خواهد گرفت . او خبر نداشت پدر زنش در بیمارستان افتاده است و دلیل بی خبری گیتی چه بوده .

بدون خوردن صبحانه به سراغ محبوبه رفت . زن آن شب ، بر خالف خستگی زیاد ، خواب راحتی نداشت و صبح زود 

جوان در خواب بود و به محض شنیدن صدای در از خواب پرید . میدانست کسی جز روزبه کلید ندارد ، و نیز 
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میدانست با آمدن فرهاد و ماموران کالنتری دیگر آن آپارتمان جای او نیست و باید هر چه زودتر فکر جا و مکانی 

ودشان جایی نداشت . مادرش با دو خواهر و برادر دیگرش درمانده خرجی و هزینه خورد و باشد . در خانه خ

 خوراکشان بودند و پدرش در بیمارستان دولتی در حال مردن بود .

من نمیدونستم انقدر زود » به مجرد اینکه چشمش به روزبه افتاد ، سالم کرد و دستی به سر و رویش کشید و گفت : 

تظرت بودم ، فکر کردم شاید قبل از اینکه بری خونه ، سری به من بزنی ! منقل رو هم حاضر کردم میای ! دیشب من

 «اما نیومدی . چی شد ؟ رضایت داد ؟ 

آره بابا ! غلط کرده رضایت نده ! میدونه تا من نخوام ، نمیتونه طالق » روزبه با بی حوصلگی دستی تکان داد و گفت : 

 «ی ، زنم عاشقمه و هیچ وقت حاضر نمیشه ازم جدا شه . دخترش رو بگیره . در ثان

محبوبه نگاهش کرد . اگر زنش عاشقش بود ، چرا آنقدر سر و گوشش میجنبید و دنبال کارها و تفریخات دیگر بود 

حاال بدو آتیش رو روشن کن ، کار دارم باید برم . » ؟ دیگر چه میخواست ؟ اما حرفی نزد و روزبه با تحکم گفت : 

 «زود باش ، صبحانه هم نخوردم . بجنب . نمیخوام دیر برسم . 

محبوبه اطاعت کرد . نصف بیشتر حرفهای روزبه دروغ بود و او هنوز نمیدانست تکلیفش چیست . میماند ، و یا باید 

 وسایلش را بردارد و ببرد ؟

ا هم به بخش عمومی بیمارستان منتقل هنوز یکهفته از ماجرا نگذشته بود که آپارتمان روزبه تخلیه شد و فرهاد ر

کردند . روزبه تعهد کرده بود که محبوبه را با رضایت از آنجا بیرون کند . فرهاد به او گفته بود که حق و حقوقش را 

تمام و کمال بدهد تا بتواند حداقل چند ماهی زندگی اش را بگرداند و آواره و بی پناه نباشد . روزبه نمیخواست زیر 

نه کالنی که پدر زنش از کیسه خلیفه بخشیده بود برود ، اما چون تعهد داده و امضا کرده بود ، مجبور شد آن بار هزی

  را پرداخت کند . تمام اسباب و وسایل خانه را هم به محبوبه بخشید .

او نمیدانست محبوبه هنگامی که از آن خانه بیرون میرفت ، باورش نمیشد که روزبه آن قدر سخی و بخشنده باشد . 

که وجود همان مردی که او را با تحقیر و بی تفاوتی برانداز کرده بود ، باعث شده که او بتواند دست پر از ان خانه 

 بیرون رود .

فرهاد از بیمارستان بیرون آمد . حالش بهتر شده بود . اما هر وقت که چشمش به گیتی می افتاد و وضعیت مادری او 

موضوع شوهرش را با او در میان بگذارد . بعد از مدتی سعی کرد آن را فراموش کند و حتی به  را میدید ، نمیتوانست

منظر هم چیزی نگفت . روزبه گرچه سرمایه گزافی را که پدر زنش قول داده بود پرداخت کند ، نتوانست به دست 

زندگی او همچنان قرص و پا بر جا بیاورد ، اما باز هم خدا را شکر گزار بود که همسرش از موضوع بیخبر مانده و 

 باقی مانده است .

 8فصل 

به محض پایان گرفتن برنامه ، تماشاچیان از جای برخاستند و به شدت اعضای ارکستر و خواننده را تشویق کردند . 

نده آن شب یکی از کنسرتهای موفق موسیقی اصیل ایرانی به اجرای استاد بزرگ آواز اکبر گلستانی و همراهی نواز

های بزرگ و سر شناس سازهای ایرانی بود . گیتی و پونه هم که برای تماشای برنامه رفته بودند ، همراه دیگران از 

صندلی بلند شدند و آنها را تشویق کردند . آنها در ردیفهای جلو نشسته بودند و سعید به محض اینکه سر جایش 

 به خوبی او را شناخت .قرار گرفت و چشم به مدعوین دوخت ، گیتی را دید و 
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گیتی به اصرار پونه ، بچه هایش را نزد منظر گذاشته و به تماشای کنسرت آمده بود او باورش نمیشد که سعید تا ان 

حد پیشرفت کرده باشد و پله های ترقی را یکی دو تا طی کرده است . ناخودآگاه از او فرار میکرد و اگر اصرار پونه 

ای تماشای برنامه نمی آمد . در دل دعا میکرد که لنگیدن سعید خوب شده باشد و با نبود ، بدون شک هرگز بر

دیدن راه رفتن او ، دیگر دچار عذاب وجدان نشود . گیتی عجله داشت که هر چه زودتر به خانه برگردد ، اما پونه 

ببیند و امضایی از او بگیرد .  اصراری برای رفتن نداشت و دلش میخواست بماند تا شاید بتواند خواننده را از نزدیک

 اما غرولندهای گیتی باعث باعث شد که هر چه زودتر آنجا را ترک کنند و راهی خانه شوند .

چرا انقدر عجول و بی قراری ؟ خوبه که پرستار بچه ها هم پیش » وقتی سوار ماشین شدند ، پونه با دلخوری گفت : 

 «نامه رو زهرم کردی ! منظر جونه و دو تایی مراقبشونن ، اصال بر

تو رو به خدا غر نزن ، زودتر راه بیفت ! دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه . » گیتی بی توجه به غرولند او گفت : 

 «تازه از خونه بابا اینها بچه ها رو بردارم برم خونه خودمون . روزبه هم حتما تا حاال اومده . 

قدر بهش اصرار کردم همراه ما بیاد کنسرت ، خودش قبول نکرد . بلیتش خب بیاد ! چشمش کور ، چ» پونه گفت : 

 «هم سوخت و باطل شد . انگار بنده سر گنج نشستم پول بدم و آقا ناز کنه و نیاد ! 

وای ، خدا مرگم بده ! ساعت از دوازده هم گذشته ! حتما آرش خوابش برده ، » گیتی نگاهی به ساعتش کرد و گفت : 

 «واد اونو بیدار کنه و تا خونه ببره ؟ حاال کی میخ

بعد از دقایقی طوالنی ، باالخره به خانه رسیدند . فرهاد و منظر و پرستار بچه ها بیدار بودند و انتظار او را میکشیدند . 

 «مامان ، بچه ها خوبن ؟ » گیتی سالم کرد و با چهره نگرانی پرسید : 

 «خوبن ! خوش گذشت ؟ برنامه جالب بود ؟  آره دخترم !» فرهاد با مهربانی گفت : 

 پونه دوباره شروع کرد به تعریف از برنامه و چگونگی نواختن سعید و اینکه از کجا به کجا رسیده و غیره ...

گیتی که حوصله حرفهای او را نداشت ، به سراغ دخترش ماندانا رفت و او را در آغوش گرفت و بوسید . دخترک در 

ه محض تماس با گیتی ، خود را به او چسباند و لبخند زد . ماندانا دو ساله شده بود و شیرین زبانی بی خواب بود اما ب

حد و حصری داشت . گیتی نگاهی به آرش کرد و او را در خوابی شیرین و عمیق دید . ترجیح داد بیدارش نکند . 

اشد ، اما چون خواب آلود است ، کاری میدانست انتقال جثه سنگین پسرک تا ماشین ، هر چند روی پای خودش ب

مامان » سخت و سنگین است . بنابراین همانطور که دخترش را در آغوش داشت ، نزد پدر و مادرش آمد و گفت : 

جون ، من مانی رو می برم . اما آرش اینجا بخوابه ! مهری خانوم هم اینجا میمونه ، من صبح میام دنبالشون . چون 

  «مدرسه نداره ، باشه ؟ عیبی که نداره ؟ فردا تعطیله و آرش 

چه حرفها میزنی ! معلومه که عیبی نداره ! فقط تو رو به خدا تا خونه رسیدی یه زنگی بزن که » منظر بالفاصله گفت : 

 «راحت بخوابم و تا صبح نگرانت نباشم . 

خیلی باعث زحمت شدم ، پونه جون ! : »  گیتی همراه پونه از آنها خداحافظی کرد و رفت . در راه خانه به پونه گفت

ببخشین ! تازه از خونه ما باید بری خونه خودتون ، این موقع شب دلم برات شور میزنه ! میخوای بیای پیش ما بمونی 

 «؟ به عمه جون زنگ بزن بگو که خونه گیتی میخوابم . 

خواد از صبح باهاش بازی کنم تا شب ، وگرنه راستش به خاطر مانی می مونم ، چون دلم می:» پونه فکری کرد و گفت 

 «اصال حوصله دیدن روی ترش و اخم آلود روزبه رو ندارم ! 

 گیتی حرفی نزد و در دل حق را به پونه داد .
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آن شب آخرین کنسرت سعید بود و او هرگز باور نداشت که بتواند روزی دوباره گیتی را ببیند . هر چند با او فاصله 

ثار گذشت زمان بر چهره او را تشخیص داده بود . در هر حال ، همانطور مثل دوران دختری اش زیبا و داشت ، اما آ

با طراوت به نظر میرسید . سعید از ته دل خوشحال بود که دیگر مجبور نیست به منزل افرادی مثل فرهاد بزرگمهر 

انها را ببیند . یکی از آن افراد ، گیتی بود .  برود که مجبور باشد ناخواسته چشمش به کسانی بیفتد که دلش نمیخواهد

سعید هم به نوعی دیگر از گیتی فراری بود . هر زمان که او را میدید تا مدتها زندگی اش دستخوش نابسامانی و نا 

 آرامی میشد . آن شب هم بی اختیار به یاد خاطرات تلخ گذشته و روزهای غم انگیز و پر حرمانش افتاد .

سعید چیه ؟ چیزی شده ؟ چرا » صحرا منتظرش بود و به محض اینکه چشمش به سعید افتاد ، گفت : پشت صحنه ، 

 «صورتت گر گرفته ؟ 

  «نه نه خوبم ! چطور مگه ؟ » سعید لبخندی زد و گفت : 

 «نه نه خوبم ! چطور مگه ؟ » صحرا با ناراحتی گفت : 

! اصال این سیگار لعنتی رنگ و روی تو رو سیاه و کبود کرده ،  چقدر بهت بگم سیگار نکش» صحرا با ناراحتی گفت : 

 «حاال هی بکش ! 

سعید نگاه ناموفقی به او انداخت و جوابش را نداد . حوصله غرولندهای همسرش را نداشت . گاهی فکر میکرد انگار 

و ایراد میگرفت و او  او و صحرا خیلی زود پیر شده اند چون صحرا درست مثل خانمهای مسن به شوهرش غر میزد

 هم مثل مردهای مسن و سن و سال دار بی اعتنا به او ، هر کار دلش میخواست انجام میداد .

صحرا هنوز موفق نشده بود صاحب بچه ای شود . دکترها به این نتیجه رسیده بودند که صحرا نمیتواند تا آخر 

میداد و باعث افسردگی اش شده بود . سعید بارها و عمرش بچه دار شود . این موضوع هنوز که هنوزه او را رنج 

بارها به او پیشنهاد کرده بود که بچه ای را از پرورشگاه بگیرند و به فرزندی قبول کنند ، اما صحرا سرسختانه با این 

پیشنهاد مخالفت کرده و هنوز روی حرف خودش بود . دقایق طوالنی گوشه ای کز میکرد و اشک میریخت و یا بدون 

کوچکترین حرکت و جنبشی به فکر فرو میرفت . دیگر مدتها بود که نه ساز میزد و نا کار میکرد . حتی به مادرش 

هم به اجبار هر هفته و یا دو هفته ای یک بار سر میزد و مالقاتش میکرد . صحرا همیشه هنگام برگزاری کنسرتهای 

میکرد و تمام شبها را به تماشای برنامه سعید میرفت . شوهرش سر از پا نمیشناخت و در تمام فعالیتهای او شرکت 

اما این اواخر به اجبار به دیدن کنسرتهای میرفت و بیشتر اوقات تنها به شب آخر قناعت میکرد و در پشت صحنه به 

 انتظار شوهرش مینشست .

دیگر اصراری در قبول کردن  سعید بعد از چند بار صحبت با او ، ترجیح داده بود که صحرا را به حال خود بگذارد و

کودکی از پرورشگاه نداشته باشد . نمیخواست که صحرا فکر کند وجود بچه برای او خیلی مهم و حیاتی است . حتی 

صحرا هم نمیتوانست بفهمد که بچه عزیز و دوست داشتنی سعید ، سازش میباشد که هر شب او را در جایش 

 ا مهربانی و عشق آن را از جعبه در می آورد و مینواخت .میخواباند و هر روز به سراغش میرفت و ب

بعد از آن شب کنسرت ، سعید دوباره حال و هوایش عوض شد . ماه آخر تابستان بود ، دلش هوای شهر و دیارش 

را کرده بود . تصمیم گرفت چند روزی مرخصی بگیرد و با صحرا به مشهد بروند . وقتی که پیشنهاد خود را با او 

نه سعید ! من حوصله » کرد ، با تعجب مشاهده کرد که صحرا به هیچ وجه استقبال نکرد و با ترشرویی گفت :  مطرح

 «خواهرها و فامیل تو را ندارم ! 
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صحرا ، چقدر تو بد اخالق شدی ! ببینم نمیخوای برای زیارت حرم امام رضا بروی ؟ دلت » سعید با ترشرویی گفت : 

 «ای ضریح بشینی و ازش مرادت رو بخوای ؟ تو به خواهرهای بیچاره من چی کار داری ؟ نمیخواهد بری اونجا و پ

منو ببخش سعید ! میدونی که اعصابم ناراحته . حق با توئه ! خیلی احتیاج دارم که » صحرا کمی شرمنده شد و گفت : 

 «به اونجا برم و زیارت کنم . 

 «اومدی ، فقط یه روز میرم دیدنشون . میریم هتل ! اصال هم نمیگم تو » سعید گفت : 

صحرا موافقت کرد . سعید از ته دل از بی مهری و بی تفاوتی صحرا نسبت به خانواده اش رنج میبرد . اما از سوی 

دیگر به او حق میداد چون خودش هم درست همین رفتار را در مقابل خواهرها و مادر او داشت . از زمان ازدواجش 

سال میگذشت ، فقط در مواقع ضروری به دیدار مادر زنش رفته بود که خواهرهای او را هم  با صحرا که چندین

مالقات کرده بود . در غیر این صورت ، شاید هرگز چشمش به خواهر زنها و بچه ها و شوهرهای آنها نمی افتاد چون 

  هرگز پا به خانه شان نگذاشته بود .

و همراه صحرا به سوی مشهد پرواز کرد . تراب و آسیه در عمرشان  هر طور بود ، دو سه روز مرخصی جور کرد

هرگز سوار هواپیما نشدند . اما او به فکر مسافرت به خارج و ترتیب یک کنسرت در آنجا بود . چه غلطها ! اگر آغ 

باور نخواهند  بابا زنده بود ، از تعجب شاخ در می آورد . و اگر بچه ها و نوه هایش این خبر را بشنوند ، بدون شک

کرد و یا با دیده تحقیر و بی مهری به او نگاه خواهند کرد و طبق عادت خانوادگی اشن هزاران بد و بیراه پشت 

 سرش خواهند بست .

هنوز نمیدانست آن قدر مشهور و سرشناس شده که نام و آوازه اش به مشهد هم رسیده یا نه . خواهرهایش که 

رازی بود که از آنها خبری نداشت اما با خودش فکر میکرد اگر شهرتی به هم زده حرفی نمیزدند . هر چند مدت د

بود حتما یکی از اقوام و یا فامیل به گوش او میرساند . در هر حال ، هر چه بود به شدت از دیدن هر آشنا و دوستی 

مانی تمام وجودش را فرا بیزار بود . حتی هنگامی که در هواپیما نشسته بود و به سوی مشهد میرفت ناگهان پشی

 گرفت که چرا تن به این سفر داده است .

در فرودگاه مشهد به زمین نشستند و به هتل رفتند . هوای مشهد مثل همیشه برایش آشنا و دلگیر بود . چرا دوست 

شهر داشت خودش را آزار بدهد ؟ چرا به این سفر آمده بود ؟ مگر غیر از فقر و محرومیت چیز دیگری در این 

 دیده بود که باز سر از پا نشناخته به آنجا پناه برده بود ؟

در هر حال ، باید سری به حمیده و حمیرا میزد و به خاطر آن همه بی خبری و بی مهری کمی از آنها دل جویی میکرد 

بچه های  . هر چند حوصله دیدن قیافه طلبکار و تمسخر آمیز شوهرهای آنها را نداشت . وقتی به انجا میرفت و

خواهرش با خوشحالی دورش را میگرفتند و دایی جون دایی جون میکردند خجالت میکشید . چه دایی ای ؟ او که 

سال تا سال آنها را نمی دید و با اینکه شاهد فقر و تنگدستی آنها بود ، به طور مرتب چیزی برای انها نمی فرستاد و 

 دردی را از دردهای بیشمارشان کم نمیکرد .

وز اول همراه صحرا به حرم رفتند . صحرا بار اول بود که به مشهد آمده و حرم را زیارت میکرد . شنیده بود که ر

تعداد بی شماری از مردان و زنان از آقا حاجت گرفته اند و بسیاری از بیماران بی درمان شفا یافته اند . کورسویی از 

رسید و سیل عظیم زنهایی را دید که اشک ریزان و ضجه کنان به  امید در دلش روشن شده بود . اما وقتی که به حرم

طرف ضریح هجوم میبرند و به هر ترتیبی میخواستند خود را به آن برسانند ، کورسوی امیدش به شعله های سوزان 
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سرکشی تبدیل شد که تمام وجودش را در بر گرفت و بدون هیچگونه شک و تردید احساس که مرادش را خواهد 

 .گرفت 

تاان زمان با چنین صحنه ای روبرو نشده بود . زیارت کنندگان بسان طلبکارانی بودند که بی برو برگرد حاجت خود 

را از امام رضا میخواستند در چهره هایشان از مرد و زن ، آنچنان عزو راسخ و اراده آهنینی بود که انگار میدانستند به 

ترحمی در میان نبود .هر کس به طرف ضریح یورش میبرد و حق خود طور حتم به مراد خود میرسند . هیچ رحم و 

 میدانست که دستش را به آن ساحت مقدس برساند .

صحرا که در دقایق اول مبهوت و مردد در میان جمعیت به این طرف و ان طرف کشدیه میشد ، ناگهان نیروی عجیبی 

گز به ضریح نمیرسد . دیگر به فکر این نبود که سعید در خود احساس کرد . فهمید اگر بخواهد گوشه ای بایستد هر

را گم کند و یا از او دور بماند . دیگر فکر نکرد که در میان جمعیت آسیب خواهد دید . با تمام قوا و قدرتی که تا آن 

لحظه در خود سراغ نداشت جمعیت را شکافت و بعد از تالش و سعی بسیار توانست نوک انگشتانش را به ضریح 

ساند . احساس کرد که صورتش از اشک خیس شده است و او هم هزاران هزار اشخاصی دیگری که به آنجا هجوم بر

آورده بودند اشک ریزان و دعا گویان به ضریح چسبیده و تمام بدنش از شدت هیجان و شادی میلرزد . انگشتهایش 

و کشاند پیشانی اش را به آن چسباند و با را به پنجره های کوچک ضریح قالب کرد و با تمام نیرو خود را به جل

 صدای بلند گریه کرد .

ناگهان خود را تنها دید دیگر از ان همه فشار و هیاهو و گریه و التماس خبری نبود . احساس خنکی لذت بخشی تمام 

ها حاجت وجودش را فرا گرفت . با فراغ بال و آسایشی خاطر انچه را میخواست بیان کرد و از آن ضریح مقدس تن

 خود را طلب کرد . سبک شد و به طور شگفت انگیزی راه برگشتش را باز و خلوت دید .

همانطور که راه میرفت و با خودش زمزمه میکرد در میان آن جمعیت کثیر سعید را دید که گوشه ای ایستاده و 

او متوجه صحرا نبود . او بر خالف  سرش را به دیوار تکیه داده است . اما چشم به ضریح دارد و زیر لب دعا میکند .

دیگران هیچ نیازی نداشت که خودش را به زور به ضریح برساند ایمان داشت و میدانست که بالهای بخشندگی و شفا 

 تنها به ضریح نچسبید و تا وسعتهای دور همه را به زیر بال و پر خود دارد .

دست در دست تراب و یا همراه با آسیه به حرم می آمد  سعید به دوران کودکی اش برگشته بود به همان دوران که

و گوشه ای مینشست و به بازی مشغول مشد . نمیدانست چه احساسی پیدا میکرد و یا این احساس از چه چیز 

سرچشمه میگرفت که وقتی به حرم می آمد شاد و رها بود و گویی به پرواز در می آمد در آن لحظه همان حال و هوا 

داده بود تمام خاطرات بد و تلخ از ذهنش پاک شد و تمام کینه ها و عقهده هایش قلب حساس و رنجیده به او دست 

 اش را تهی کردند و رفتند . آرامشی به وجودش بازگشت که تا آن روز مانند ان را در خاطر نداشت .

ن فشار کار و رنج در زیر باغ آغ بابا و بچه هایش و خاطره آن همه زحمت و نوکری پدرش را از ذهن زدود و آ

آفتاب سوزان تابستان دیگر قلبش را به درد نیاورد و وجودش را نیازرد . ناگهان گذشته برایش پوچ و بی اهمیت 

جلوه کرد و آینده ای روشن و درخشان بسان دشت سربزی در برابرش فرش گسترد و او را به خود خواند . 

دن موجودی که باعث لنگیدن و تحقیرش شده بود باید تا این حد از خوشبخت بود . چه چیز کم داشت ؟ چرا با دی

 خود بیخود شود و زندگی اش را دستخوش پریشانی و حرمان کند ؟
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توبه کرد . از ته دل از تمام خطاها و ناشکریهایش توبه کرد و آرام و رها چشم گشود . به محض باز کردن 

ریه چشمهایش سرخ و متورم شده بود . شانه به شانه یکدیگر چشمهایش صحرا را روبروی خود دید که از شدت گ

 راه افتادند .

سعید من تصمیم دارم تا اینجا هستیم هر » وقتی سوار تاکسی شدند که به سوی هتل بروند صحرا بی مقدمه گفت : 

 «روز برم زیارت ! در ضمن منم همراه تو به خونه خواهرانت میام . 

شد اما هیچ حرفی برای گفتن . دلش میخواست آن آرامشی که وجودش را در برگرفته سعید لبخندی زد و خوشحال 

 تا ابد حفظ گردد و آن را از دست ندهد .

برای هر دویشان سفر خوبی بود . دو نفری به دیدار خواهرها رفتند و همراه هم راهی قبرستان شدند و برای تراب و 

 آسیه فاتحه خواندند .

د را قبول کرد ولی خواهر کوچکترش حمیده با خشونت و بی مهری آن را نپذیرفت و رد کرد حمیرا کمک مالی سعی

. این کار باعث رنجش سعید شد . حمیده از بی مهری سعید گالیه داشت و به او گفت که تنها مهر و محبت او را 

 میخواهد نه پولش را .

فت . وقتی هواپیما به پرواز درآمد رو به صحرا کرد و هر چه بود سعید با دنیایی خاطره و دگرگونی مشهد را ترک گ

 «امیدوارم بهت خوش گذشته باشه و از اون همه زیارت و گریه کردن آرامش پیدا کرده باشی ! » گفت : 

باید » صحرا به او نگاه کرد و لبخند تلخی زد و سرش را بلند کرد . چشمهای صحرا اشک آلود بود . سعید گفت : 

 «! چرا گریه میکنی ؟ خوشحال باشی 

  «آره خوشحالم ! چون جوابمو از امام رضا گرفتم ! » صحرا به تلخی پاسخ داد : 

سعید من بچه دار نمیشم میفهمی ؟ خودش بهم گفت . به طور حتم » سعید با تعجب نگاهش کرد و صحرا ادامه داد : 

 «صالح من در اینه که هیچ وقت بچه دار نشم ! 

ن جمله صورتش را به طرف پنجره هواپیما برگرداند و همانطور که به ابرها خیره شده بود اشکهایش بعد از گفتن ای

 را پاک کرد . اما بعد از آن سفر هر دو تا مدتی با آرامش بیشتر و درگیریهای کمتر زندگی خود را سپری کردند .

ه دارد که همراه با حالت تهوعی شدید هنوز چند ماهی از سفرشان نگذشته بود که صحرا احساس کرد گاهی سرگیج

است . بعد از اینکه چند بار دچار این حالت شد ، با وحشت موضوع را به شوهرش گفت . سعید به محض شنیدن این 

 «فکر نمیکنی زود قضاوت کردی و در مورد بارداری ات دچار اشتباه شدی ؟ » خبر خنده اش گرفت و گفت : 

 «راست میگی سعید ؟ یعنی ... من ... من مادر شدم ؟ : » صحرا چشمهایش برق زد و گفت 

من که دکتر نیستم ولی خب شواهد این طور نشون میده ! بهتره زودتر به یه دکتر خوب » سعید با خوشرویی گفت : 

 «بری و وقت بگیری و آزمایش بدی . 

 «اما من ... آخه ... راستش فکر نکنم ... » صحرا بالفاصله گفت : 

تو رو به خدا صحرا، بس کن! ازت خواهش می کنم اولین » عید اجازه نداد که او اماهای دیگر بیاورد و گفت: س·  

 «کاری که می کنی این باشه که از دکتر وقت بگیری، همین.

صحرا دیگر حرفی نزد. لبخند شیرینی به صورت جوان و زیبایش، شادابی خاصی بخشیده بود. هرچند حال مزاجی 

 شت، اما حاضر بود همه را تحمل کند به شرطی که صاحب فرزندی شود.خوبی ندا
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عجله داشت. حتی یک روز هم نمی توانست صبر کند. حاضر شئ دو روز بعد بین مریضها بنشیند و هر وقت که 

مناسب بود منشی دکتر او را به داخل مطب بفرستد. خودش را آماده کرده بود که چند ساعت انتظار بکشد. همین 

 ور هم شد. تقریبا آخرین نفری بود که دکتر او را پذیرا شد.ط

فکر نمی کنم شما حامله باشین! تا نتیجه » او را معاینه کرد و برایش آزمایشهای الزم را نوشت و در پایان متذکر شد: 

 «ی آزمایشها مشخص نشه، نمی شه قطعی نظر داد.

ن احساس باعث شود همه چیز را از دست رفته بداند. تنها بود و صحرا کمی احساس نومیدی کرد اما اجازه نداد که ای

 «خب، چی شد؟» وقتی به خانه رسید، سعید را در انتظار خود دید. او با اشتیاق پرسید: 

هیچی، یه عالمه آزمایش داده اما همون آزمایش اول که قراره فردا برم، نتیجه » صحرا شانه ای باال انداخت و گفت: 

  کنه. در ضمن، دکتر گفت:رو مشخص می 

 «ـ فکر نکنم حامله باشی!

چه حرفها؟ مگه خداست که بدون هرگونه ازمایشی نظر می ده؟ فکرش رو نکن. بهت قول » سعید اخم کرد و گفت: 

 «می دم که فردا با خبرهای خوب به خونه بیای.

ه کند. هنگام شام رو به سعید کرد و صحرا دیگر حرفی نزد و با عجله به آشژزخانه رفت تا شام شوهرش را آماد

 «سعید می شه فردا با من به آزمایشگاه بیای؟ آخه تنهایی می ترسم برم.» گفت: 

مگه تو بچه ای که بترسی! صحرا, بس کن تو رو به خدا! می دونی که خیلی کار دارم. نمی تونم » سعید خندید و گفت: 

 «ه من بگو!باهات بیام. فردا خودت برو بعد هم نتیجه رو ب

صحرا دیگر حرفی نزد و با خودش فکر می کرد اگر تنها با یک آزمایش نتیجه معلوم می شود, ژس این همه 

 آزمایشهای خون و غیره برای چیست.

چاره ای نبود. فردا صبح زود, بدون خوردن صبحانه به آزمایشگاه رفت. با وجودی که فکر می کرد زودتر از همه به 

 ویلی را در برابرش دید.آنجا رفته, صف ط

بعد از ساعتی نوبت به او رسید. جواب آزمایش ادرار را همان روز عصر دریافت می کرد, اما جواب بقیه چند روز بعد 

حاضر می شد. آزمایش اولیه منفی بود اما دکتر به او گفته بود که بعضی اوقات جواب تست حاملگی را آزمایش ادرار 

 و باید تا ژاسخ نهایی آزمایش خون صبر کند.به تنهایی نشان نمی دهد 

باز هم ناامید نشد و با انتظاری طاقت فرسا ژنج روز دیگر هم صبر کرد و منتظر شد. در طول این مدت حالش بدتر و 

وخیم تر شده بود. سرگیجه و حالت تهوع لحظه ای او را رها نمی کرد و کم کم احساس درد شدیدی در گوشه ای از 

 به شدت آزار می داد.سرش او را 

آخرین روز به محض دریافت ژاسخ, به مطب دکتر رفت و به انتظار نشست. حال خوشی نداشت. آن قدر نبات داغ و 

عرق نعنا خورده بود که از هرچه شیرینی بود حالش به هم می خورد. در مورد ناراحتی اش با احدی صحبت نکرده 

ش کند و نه آن قدر با خواهرهایش صمیمی و نزدیک بود که دردش را با بود. نه مادر سالم و سرژایی داشت که کمک

آنها درمیان بگذارد. کم کم داشت از حال و هوای مادر شدن می افتاد. حالتی از یاس و نومیدی و درد و رنج به شدت 

 عذابش می داد.
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شما حامله نیستین که » رد و گفت: باالخره نوبتش فرا رسید و نزد دکتر رفت. او با دقت جواب آزمایشها را بررسی ک

هیچ، بهتره به یه پزشک داخلی و متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنین. من دلیلی برای سرگیجه و حالت تهوع شما 

 «نمی بینم!

 دنیا در برابر چشمان صحرا سیاه شد. برای لحظه ای قدرت سخن گفتن نداشت.

 «تین توی سرتون دردهای شدیدی احساس می کنین؟درد هم دارین؟ منظورم اینه که گف» دکتر پرسید: 

پس بهتره هرچه زودتر به دکتر مغز و اعصا مراجعه کنین. شاید دچار » صحرا با سر جواب مثبت داد و دکتر گفت: 

 «میگرن شدین! بعضی میگرنهای حاد همراه با تهوع و درد شدید و سرگیجه س!

دیگر برایش مهم نبود که چه مرضی دارد. مهم این بود که او  صحرا بدون اینکه حرفی بزند, مطب را ترک کرد.

 حامله نیست و به زودی دارای فرزندی نخواهد شد. همین.

اگر درد نداشت بدون شک به دنبال درمان نمی رفت. اما هرچه می گذشت، دردها شدیدتر و طاقت فرساتر می شد و 

وری که به شدت باعث نگرانی سعید شد و او با کمک حتی چندین بار حالتهای بی هوشی به او دست داد. به ط

  دوستانی که داشت از یک دکتر معروف و سرشناس وقت گرفت و همراه صحرا نزد او رفت.

بعد از چندین آزمایش و عکسبرداری و اسکن، دکتر وجود غده ای را در طرف چپ سر او تشخیص داد. هرچه بود 

آورد، وگرنه باعث از کار افتادن قسمتی از مغز و در نهایت مرگ او می شد. باید با یک عمل جراحی آن را بیرون می 

قرار عمل را برای سه روز بعد گذاشتند و هنگامی که از مطب بیرون آمدند و سوار اتومبیل شدند، هرکدام روح 

. صحرا موافقت سرگردانی بودند که نمی دانستند چه بگویند و چه بکنند. سعید پیشنهاد کرد شام را بیرون بخورند

کرد. شاید این اخرین شامی بود که می توانست با شوهرش صرف کند. شاید بعد از عمل، اگر نمی مرد، فلج شود و 

 یا نتواند حرف بزند و سخن بگوید.

سعید حال بهتری از او نداشت. چقدر زندگی اش آرام و ساده می گذشت و او بی خبر بود. بی خبر از آن همه 

ی که داشت و نمی دانست چقدر راحت آن را از دست می دهد. چرا فکر کرده بود که همیشه و آسایش و آرامش

مستمر با راحتی و بدون دردسر زندگی خواهد کرد؟ چرا فکر می کرد زمانه دیگر با او سر جنگ و ستیز ندارد و بعد 

 از این روی خوشبختی و رفاه را خواهد دید؟

دغدغه نان و جا نداشت، تقدیر ساز دیگری برایش کوک کرده بود. سازی که با حاال که دستش به دهان می رسید و 

تمام مهارتش نمی توانست آن را بنوازد و به سامان برساند. نمی دانست از که و چه انتقام بگیرد! نمی دانست تالفی 

 این بدشانسی و سیه بختی اش را سر چه کسی درآورد!

و گریه کرد تا راهی بیمارستان شد. صبح زود همراه سعید خانه اش را ترک صحرا تمام مدت سه روز را اشک ریخت 

فکر می کنی من بتونم دوباره روی دو پای خودم به این » کرد و رفت. هنگامی که از در بیرون می آمد به سعید گفت: 

 «خونه بیام؟!

! اگه روحیه تو از دست بدی, همه چیز البته! البته, عزیزم! این چه حرفیه که می زنی» سعدی سری تکان داد و گفت: 

 «رو باختی، می فهمی؟ باید با امید و دید مثبت به بیماری ت و نتیجه عمل فکر کنی.

اگه حالم خوب بشه، اگه غده خوش خیم باشه و زود به حال اولم برگردم، قول می » صحرا با چشمان ارزومند گفت: 

. دیگه از خداوند به خاطر نداشتن بچه گالیه و شکوه نکنم. آه دم دیگه غصه نخورم. دیگه شکایت از هیچی نکنم

 «سعید! دعا کن برام! دعا کن زود حالم خوب بشه و به خونه مون برگردم!
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سعید با گرمی و صمیمیت دست او را در دست گرفت و با کلمات امیدبخش دلداری اش داد. گفته هایی که خودش 

م وجودش را غم و حرمان فرا گرفته بود و از اینکه همسر جوانش این گونه هم اعتقاد و ایمانی به آن نداشت. تما

 مبتال و در بند بیماری شده بودف رنج می برد.

با بدنی لرزان و دستهای سرد و بی حرکت با همسرش وارد بیمارستان شد. اتاق او از قبل آماده شده بود. بعد از یک 

فردای آن روز عمل جراحی انجام می شد. مسئله ای که صحرا به شب بستری شدن، و فراهم آوردن مقدمات عمل، 

شدت می آزرد و رنج می داد، این بود که می بایستی تمام گیسوان سیاه و مواجش را به دست تیغ بدهد و سرش را 

 از ته بتراشد. دلش نمی خواست هیچ کس و هیچ کس او را بدون مو و با سر تراشیده ببیند.

 ی تراشیدن موهایش به اتاق آمد، صحرا رو به شوهرشوقتی که پرستار برا

 

  کرد و گفت·  

  سعید ازت خواهش می کنم برو و دیگه هم نیا نمیخوام هیچ کس به خصوص تو منو ببینی-

  سعید لبخندی زد و با لحن مهربانی گفت

اطر چند تار مو دوست صحرا بچه نشو تو زن من هستی من تورو دوست دارم نگرانت هستم من تورو فقط به خ-

  ندارم وجود تو روح تو سالمتی تو برام مهمه نه چیز دیگه

  اما صحرا زیر بار نرفت و با داد و فریاد و گریه او را از اتاق بیرون کرد

فردا صبح زود که راهی اتاق عمل شد سعید در برابرش ظاهر شد و او را با روسری سفید که به سرش بسته بود 

تی که صحرا به اتاق عمل بردند خلوتی پیدا کرد و تا می توانست اشک ریخت دلش برای صحرا می مشاهد کرد وق

  سوخت

از جایش بلند شد و در حیاط بیمارستان شروع به قدم زدن کرد سعی کرد بر ناامیدی ها و افکار پریشان غالب اید و 

است و همسرش صحیح و سالم از زیر عمل  ان ها را دور بریزد راه می رفت و زیر لب نجوا می کرد که خوشبخت

بیرون میاید صحرا جوان بود و نیرومند امید به زندگی حتما او را نجات می داد او می تواند همانند بقیه زندگی کند 

میتواند کودکی را به فرزندی قبول کنند و تا اخر عمر بدون هیچ کم و کاستی به زندگی شیرین و پربار خود ادامه 

  دهند

هی به ساعتش انداخت و با عجله به درون بیمارستان رفت و پشت در اتاق عمل روی نیمکت به انتظار نشست . نگا

بعد از دقایقی دکتر معالج صحرا بیرون امد و به سعید گفت که عمل موفق امیز بوده و نمونه را برای تشخیص به 

دکتر چیست اما ترسید ترجیح داد صبر کند  آزمایشگاه فرستاده اند سعید دلش می خواست سوال کند که نظر خود

تا جواب قطعی را از آزمایشگاه دریافت کند باید ساعتی منتظر می مان تا صحرا به هوش بیاید و او را به اتاقش انتقال 

  دهند

به پشت پنجره رفت پیشانی اش را به شیشه تکیه داد و چشم به چمن های سبز دوخت دلش می خواست از محیط 

ان فرار کند و به گوشه دنجی پناه ببرد و ساز بزند احساس کرد توانایی تحمل بار و فشار این مسئولیت را بیمارست

ندارد نمی توانست صحرا را با ان حال خسته نگاه کند نمی توانست هر روز به بیمارستان بیاید و حرفهای امید بخش 

  بزند نمی دانست چه کند
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بهتر است به اتاق بیمار برد و منتظر بماند سعید اطاعت کرد بعد از یک ساعت دکتر به او پیشنهاد کرده بود که 

صحرا را مدهوش و بی حال به اتاق آوردند سعید او را تا ان روز بیمار ندیده بود چندین لوله و سوزن از دهان و بینی 

باور نکردنی بود چیزی و دست او آویزان بود دیدن پالستیک های پی در پی حاوی سرمهای مختلف برایش عجیب و 

نمانده بود که حالش به هم بخورد و به زمین بخورد دستش را به دیوار گرفت و روی صندلی نشست و سرش را میان 

  دستها گرفت و چشمهایش را بست

به هر ترتیب بود دو سه روز تاب اورد و با در دست داشتن نتیجه آزمایش صحرا که غده را بدخیم تشخیص داده 

مراه همسرش راهی خانه شد روزهای سیاه زندگی اش آغاز شد هنوز حال صحرا خوب نشده بود می بایستی بودند ه

شیمی درمانی او را شروع کنند بیماری اش یک سو ظاهر ناخوشایند ش بیشتر او را عذاب می داد حال انکه سعید 

ست و سخت مراقب بود مبادا کنار برود و تنها چیزی را که نمی دید سر بی مو و چار قدی که صحرا ان را به سر می ب

  سرش دیده شود

دوستان و آشنایان وقتی خبردار شدند لحظه ای انها را تنها نگذاشتند سعید اعتراف می کرد اگر انها نبودند که به 

ها با خانه و زندگی اش برسند زندگی اش از هم می پاشید و اوضاع نابسامان دیوانه اش می کرد هر روز کلی از خانم 

دخترهای جوانی که در هنرستان بودند به سراغشان می رفتند و پرستاری و یا نظافت و خرید و آشپزی زا انجام می 

  داد هیچ روزی خانه سعید بدون حضور یک و یا دو نفری از انها نبود خودش نمی د است که چقدر دوست دارد

ان رسید و از کمی اشتهای غذا پیدا کرد و سعید امید بعد از شش ماه حال صحرا بهتر شد و شیمی درمانی به پای

داشت که او بتواند هر چه زودتر قوای از دست رفته اش را به دست اورد امیدوار بود که او به زندگی عادی اش ادامه 

دهد به شدت تحت نظر دکتر بود و بدون اجازه او آب هم نمی خورد ان قدر ادامه زندگی اش برایش مهم بود که 

و یاد داشتن فرزند را به دست فراموشی سپرده بود با خودش عهد کرد در صورت سالمتی در پیشرفت هنرش  فکر

  کوشا باشد

هنوز چند ماهی از بهبودی ظاهری اش نگذشته بود که عالئم و اثار بیماری مرموز و سیاهش از نقاط دیگر بدیدنش 

به گردن و شانه اش رسوخ کردند سرایت بیماری عجیب و  نمودار شد . غده ها مانند گیاهان انگل ریشه دوانده و

حیرت اور بود موهای مشکی و پر پشت سرش تازه رشد کرده و خودی نشان داده بودند دکتر دوباره تجویز عمل 

  جراحی دیگری را کرد با این واقعیت که ان هم تنها مردن او را به تعویق می انداخت

عید به او اصرار کرد اثری نبخشید پزشک صحرا در یک جلسه مشاوره به او صحرا زیر بار عمل نرفت و هر چه س

گفت که نباید امیدش را از دست بدهد و چه بسا در مدت درمان او برای همیشه نجات یابد اما صحرا دیگر توان 

ای مرگ تحمل عمل و بی هوشی و شیمی درمانی را نداشت او نمی توانست دل به وا هیات بدهد در نهایت هم پذیر

  باشد

دکتر بیش از ان اصرار نکرد اما صحرا را وادار کرد به یک دوره شیمی درمانی دیگر تن دهد سعید به دروغ به 

  همسرش گفت که با یک دوره دیگر او بهبود خواهد یافت

رنگ پریده و صحرا ظاهرا قبول کرد اما تردید داشت هر بار که بعد از تزریق مواد شیمیایی به خانه بر می گشت با 

  لبهای کبود در بستر می افتاد و هذیانی می گفت تب می کرد تا می خواست نفس بکشد سه هفته بعد فرا می رسید
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الغری بیش از حد و تیره و زرد شدن پوستش انگار موجودی دیگری از او ساخته بود بد خلف شده بود به محض 

تهمتهای ناروا به او می زد و او را متهم به خیانت می کرد  دیدن سعید با نیش و سخنان کنایه امیز رنجش می داد

  واکنش سعید فقط سکوت بود روزهای اول از حرکات او حیران بود اما به تدریج با آرامشی با او برخود می کرد

خانه اش به جهنمی سیاه تبدیل شده بود صحرا حتی جلوی دوستان هم به او توهین می کرد اندک در برابر رفتار 

اطرافیان هم برایش ناگوار شد صحرا به خوبی می فهمید که همه او را بیماری العالج می دانند که به زودی خواهد 

مرد به همین خاطر در تمام حرفها و حرکات او کوچکترین واکنشی نشان نمیدهند برای همین تصمیم گرفت که هیچ 

  سته شده نبود به سعید می گفتکس را به خانه راه ندهد دیگر از ان همه چهره ای مهربان خ

که از اول مرا دوست نداشتی به خاطر تنهایی ات با من ازدواج کردی سعید را متهم می کرد که هنوز به یاد عشق 

  اولیه زندگی ا ش است و چه بسا با او رابطه دارد او را می بیند

 

جهت احساسی را که سالها در سینه اش خفه سعید از شنیدن این حرفها دیوانه میشد در دل پشیمان بود و که بی 

کرده و بروز نداده بود برای همسرش بازگو کرده بود گاهی به سعید پیله میکرد که بگو او کیست ..نامش چیست . 

سعید در مواقع حاد بیماری او و زمانی که از درد بهخود می پیچید و هر آنچه بد و بیراه بود بر زبان می اورد ناچار 

  نه بماند و او را دلداری دهد برایش غذا و آب میوه برد و یا برای رفتن حمام و دستشویی کمکش کندبود در خا

 

یک سال بعد از پیدایش بیماری بعد از عمل جراحی و شیمی درمانی دوباره دردهای وحشتناک و سرگیجه های پی 

ند و بستری اش کردند این طور سعید راحت تر در پی او را کامال بستری کرد به دستور دکتر او را به بیمارستان برد

بود و حداقل می توانست شبها به خانه برود و تا صبح راحت بخوابد پرستاری تمام وقت برای صحرا گرفته بود که به 

  هیچ وجه مورد تایید همسرش نبود

اگهانی به وجودش ارام ارام صحرا بی حرکت و بدون جنب و جوش در بستر می افتاد و حرفی نمی زد آرامشی ن

بازگشت بود دکتر اظهار داشت غده ای که در مغزش رشد کرده به تدریج او را به کما می برد در روزهای اخر 

زندگی اش که نه حرکتی داشت نه می توانست حرفی بزند نگاهش تسلیم و گالیه امیز بر چهره سعید دوخته میشد 

  او را می سوزاند

جام کارهایش بود به او خبر دادند که همسرش فوت کرده است ان روز بعداظهر یک روز صبح که سعید مشغول ان

سعید قصد داشت مثل تمام روزهای گذشته به مالقات او برود به محض شنیدن این خبر نفس بلندی کشید و با گریه 

  رو به هم کارش گفت

  آقای همایونی همسرم مرد راحت شد اون همه درد و رنج خالص شد-

  شدت گرفت و به زاری و سوگ تبدیل شد گریه اش

با مرگ صحرا به راحتی نمی توانست در منزل بخوابد یا بماند بستر هنوز نامرتب بود بوی دارو و پماد ضد درد در 

  فضای اتاقش به مشام می رسید لباس ها و لوازم شخصی اش همه جا پراکنده بود

خانه آمدند و تمام وسایل او را جمع کردند و بردند تنها عکس بعد از انجام مراسم سوگواری خواهرهای صحرا به 

هایی به در و دیوار باقی ماندند سعید دوباره تنها شد این بار دیگر هیچ کس نبود که جایگزین صحرا کند بعد از 

 تراب دلش به مادرش خوش بود بعدا ز فوت او هم صحرا را داشت اما بعد از رفتن صحرا نمی دانست دل به کسی
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ببند وجودش را وحشتی پنهانی فرا گرفته بود می ترسید تقدیر ش طوری رقم خورده باشد که تمام دلبستگی ها 

  نابود شوند و از بین بروند

بر پیشانی اش مهر تنهایی خورده بود حتی هنگامی که بچه بود پدر و مادرش زنده بودند تنها بود حاال هم تنها شده 

  نواختن ساز بود اگر ان را بلد نبود بدون شک از پا افتاده بودبود تنها دلخوشی زندگی اش 

 

چیزی که در مراسم صحرا او را تکان داده بود و متعجب کرده بود حضور فرهاد بزرگ مهر بود سعید در کمال 

یاد داشته حیرت او را همراه استاد سایه دید که برای تسلیت گویی به مسجد امده بود باورش نمیشد که هنوز او را به 

  باشد از امدن او ممنون بود اما از دیدنش خوشحال نشد ترجیح می داد که او را هرگز نبیند

 

بعد از مرگ صحرا به طرز شگفت آنگیزی آهنگهایش احساسی و غمگین شدند چندین ماه بعد از فوت همسرش به 

خرید تنها عکس های صحرا را نگه پیشنهاد یکی از دوستان صمیمی اش آپارتمان را رنگ کرد و لوازم جدیدی 

داشت یک سال بعد از مرگ صحرا سعید دیگر به تنهایی اش عادت کرده بود چندین روز در هفته زنی می امد و 

خانه اش را رفت و روف می کرد و برای روز بعد هم غذایی می پخت در نتیجه خانه اش محل اجتماع دوستان شد 

داد که سعید هر شب مهمان به خانه بیاورد اما در نبود او سعید اجتماع دوستان زمانی که صحرا زنده بود اجازه نمی 

  برایش موهبتی الهی به شمار می رفت

سعید دیگر تصمیم نداشت ازدواج کند و در برابر اصرار دوستانش سری تکان داد چندین سال بود که از مرز چهل 

ود زنان و دختران زیادی یافت می شد که حاضر به ازدواج با سالگی فراتر رفته بود و نیمی از موهایش سپیده شده ب

  او بودند

زمانی که جوان بود و حال و هوای عاشقی در سر داشت هیچ کس حاضر نبود با او ازدواج کند اما در سنین چهل 

هیچ کس  سالگی هزاران دوست دار و طرفدار داشت .خیلی به ان موضوع فکر می کرد اما به هر سو که نگاه می کرد

را مناسب حال خودش نمیدید او به هیچ وجه طالب چهره های جوان و زیبا نبود او کسی را می خواست که حرف 

  دلش را بفهمد و احساسش را حس کند

هر چه می گشت کمتر می یافت با خودش عهد کرده بود تا پیدا کردن زن دلخواهش صبر کند و ازدواج نکند در 

با کسی که دلخواهش نیست و او را نمی فهمد هیچ پیمانی ببندد به خصوص که ناگهان  غیر این صورت حاضر نبود

دریچه ای تازه برایش باز شد از او خواستند که به مناسبت یک عید بزرگ و ملی در بزرگ ترین تاالر هنری برنامه 

به او تلفن کرد و قرار داد  ای ترتیب دهد دو نفر از بهترین خوانندگان روز با او همکاری میکردند اولین کسی که

  جدیدش را به او تبریک گفت استاد مهران سایه بود

مدت برنامه اش دو شب بود که شب اول مهمانان خاص دعوت داشتند که هر کدام دارای پست و مقامی بودند و 

ید طرفداران همچین کارکنان رادیو و تلویزیون و هنرمندان دیگر . شب دوم که تمام بلیت های ان به فروش رس

همیشگی بودند که سر از پا نشناخته و به تماشای برنامه میآمدند سعید ناخودآگاه در شب دوم برنامه هنر واقعی اش 

را با تمام احساس قلبی عرضه کرد او عاشق مردم بود خودش می دانست که همین مردم عادی او را به ان درجه از 

  شهرت رساندند

رنامه کار کرد و زحمت کشید گاهی تا نیمه شب بیدار ماند روی اهنگهایش کار م کرد ان بیش از دو ماه برای این ب

قدر کار می کرد هنگامی که ناگهان تاریکی شب و یا سپیدی سحر را میدید به شگفت می امد که چگونه وقتش 
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می ایستاد و سپری شده بود خوشحال بود از اینکه تنهایی اش را حس نکرده دقایق طوالنی جلوی عکس صحرا 

نگاهش می کرد هر چند یاد و خاطره اش غم افزا بود و دیدن چهره جوان و چشمهای پر امیدش اتش به دل سعید 

  می زد اما دیگر داغ نبودن او بر دلش رنگ باخته بود

زو چیزی که بیش از هر موضوع دیگری سعید را می سوزاند این بود که صحرا از خانواده فقیری بود و هزاران ار

  برآورده نشده داشت که نتوانسته به انها برسد

 

 

 

  9فصل 

 

 

  گیتی سراپای پسرش را برانداز کرد و گفت

  آرش جون این لباس برات تنگ و کوچیک شده بهتر دیگه اونو نپوشی تو که لباس زیاد داری-

  صدای ارامی به همسرش گفتآرش بدون کوچکترین اعتراضی به اتاقش رفت در را بست روزبه با تمسخر با 

  غصه نخور عزیزم اون هر چی بپوش براش تنگ و کوچیکه-

گیتی هیچ پاسخی نداد تجربه ثابت کرده بود که هر چه کمتر به طعنه ها و کنایه های همسرش بی اعتنا باشد بهتر 

د و هم مثل سابق جثه ای است پسرشان پانزده ساله شده بود ظاهر ناخوشایندی داشت هم دوران بلوغ را می گذارن

  چاق و سنگین داشت و اشتهای سیری ناپذیری داشت

دخترش ماندانا برخالف او ظریف و زیبا بود شیرینی خاصی در رفتار و گفتارش مشاهده می شد که بی اختیار همه را 

ی شد ماندانا به خود جلب می کرد در کالس چهارم ابتدایی درس می خواند و شاگرد ممتاز و با هوشی محسوب م

  عشق و بزرگ روز و به تنها موجودی بود که می توانست او را وادار به هر کاری و تصمیمی بکند

روزبه هر چه آرش را نادیده می گرفت و نسبت به او بی تفاوت بود در عرض بیشتر از جانش ماندانا را دوست 

شد به وجود دخترش افتخار می کرد دوست داشت و مهر پدری اش نسبت به او روز به روز بیشتر و بیشتر می 

 داشت او را

 

همراه خود به همه جا ببرد و به همه معرفی کند . او دائم در حال مقایسه ماندانا و آرش بود و گیتی به شدت از این ·  

گیتی از  عمل نفرت داشت . هرگاه که روزبه لب به تعریف ماندانا می گشود و او را با آرش مقایسه می کرد تمام بدن

هراس می لرزید که مبادا آرش حرفهای پدرش را بشنود . با وجود تمام تذکراتی که گیتی به شوهرش داده بود و با 

وجود این که در این مورد بارها و بارها دوستانه و یا از روی خشم و عصبانیت با او صحبت کرده بود هیچ اثری روی 

خواست آرش را می کوبید و سرزنش می کرد و دخترش را می ستود روزبه نداشت و او بی محابا هر وقت دلش می 

 و او را نمونه ای از انسان های باهوش و کم نظیر به همه معرفی می کرد.

با وجود تالشی که گییت برای پنهان کردن حرفها و نظرهای شوهرش به خرج می داد آرش همه را می شنید و بیش 

می دانست و می فهمید که از هم سن و سال های خود چیزی کم ندارد.  از پیش گوشه گیر و منزوی می شد . او

خودش از قامت بلند و هیکل درشتش مطلع بود و از تمامی وجودش نفرت داشت. از خودش بدش می آمد. از آینه 

فراری بود. از معاشرت با دوستان و بچه های همسن و سالش پرهیز می کرد . از زمانی که یادش می آمد مورد 
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مسخر بچه ها واقع شده بود. به مدارسی که آنها می رفتند ، نمی رفت و از این لحاظ خوشحال بود زیرا تنها مکانی ت

 که دوست داشت و در آنجا احساس آراشم می کرد مدرسه ی خودش بود

فسوس به مربی اش که زن جوانی بود مثل مادرش با او رفتار می کرد. در نگاهش تحقیر و تمسخر و یا دلسوزی و ا

چشم نمی خورد. بچه های دیگر هم کمابیش مانند خودش بودند. با وجودی که ذهن و هوشش خوب کار می کرد و 

قدرت یادگیری اش خوب بود دستهایش مهارت کار کردن نداشت و هنوز که هنوز بود موقع راه رفتن اشکال داشت 

 و پاهایش به هم میپیچید و به زمین می خورد

ز وسایل مخصوصی استفاده می کرد که آن را به کمر و پاهای او می بستند و به کمک آن بهتر می مدتها بود که ا

 توانست راه برود و کنترل بدن سنگین خود را داشته باشد.

گیتی دیگر به وضعیت موحود زندگی اش عادت کرده بود. دلخوشی بزرگ زندگی او هم دخترش ماندانا بود ، اما 

 تفاوتی بین دو فرزندش نمی گذاشت و با هر دوی آنها رفتاری یکسان و همانند داشت. برخالف روزبه او هیچ

زمزمه هایی از اوضاع کشور و تغییر حکومت به گوشش می رسید که زیاد توجه ای به آنها نداشت. تا اینکه یک روز 

باشد. در ضمن ،او را روشن  پدرش سراسیمه به خانه او آمد و به گیتی هشدار داد که بسیار مواظب خودش و بچه ها

ساخت که انقالب بزرگی در حال به وقع پیوستن است و امکان دارد تا تغییر کلی و جا به جایی قدرت ، تا مدتی 

امنیت و آرامش کشور دستخوش طوفان های مهیب شود. در ضمن ، مقدار قابل توجه ای از جواهرات قدیمی منظر را 

که در خانه داشت و بسیار گران قیمت و ارزشمند بود به گیتی سپرد و حتی به  همراه با عتیقه های کوچک و بزرگی

 او گفت آنها را در جایی پنهان کند و به روز به هم حرفی نزند.

فرهاد از آینده ای تیره و نابسامان سخن می گفت که گیتی را به هراس انداخت زیرا او نمی توانست تصور کند که تا 

غییر کند. از اینده بچه هایش به وحشت افتاده بود و چون هیچ اعتماد و اطمینانی به روزبه آن حد وضع زندگی اش ت

 نداشت و نمی توانست او را تکیه گاه و حامی خوبی بداند احساس تنهایی و خال می کرد

به عقل  بنابراین به نصیحت پدرش گوش داد و آنچه را که او برایش اورده بود جایی پنهان کرد که به وقل معروف

 جن هم نمی رسید.

هنوز چند ماهی از این موضوع نگذشته بود که اعتصابات و گردهمایی های مردمی و دانشجویی شکل جدی و تازه ای 

به خود گرفت . گیتی کامال در جریان وقایعی که در کشورش رخ می داد قرار گرفته بود. روزبه هم مانند پدرزنش 

اع جدید مملکتی نداشت . وضعیت شرکتی که در آن کار می کرد تق و لق شده نگران بود و هیچ دل خوشی از اوض

بود و او به شدت نگران کار آینده اش بود. سالها بود که آنجا کار می کرد و حقوق نسبتا خوبی می گرفت. از آنجا که 

ه بود جا پای خود را انگلیسی می دانست و به تمام زد و بندهای شرکت با کمپانیهای خارجی اشنا شده بود توانست

محکم کند و با وجود اینکه کارمند مرتبی نبود و و غیبتهای مکرر می کرد ، روسای شرکت به وجودش نیاز داشتند و 

 به هر ترتیب بود با او می ساختند.

ن روزبه می دانست اگر شرکت ورچیده شود و یا نتواند دیگر با کشورهای خارجی معامله ای انجام بدهد کارش به ب

 بست خواهد کشید. بنابراین یک شب بعد از اینکه تمام حساب و کتابهای خود را کرده بود به همسرش گفت :

 گیتی جون میدونی که اوضاع خیلی خرابه و اگه انقالب بشه خدا می دونه چی به سرمون بیاد!

مدتی از نظر اقتصادی توی  گیتی با حیرت نگاهش کرد و گفت : فکر نکنم که چیزی به سرمون بیاد فقط ممکنه تا

 مضیقه باشیم !
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روزبه لبخند تلخی زد و گفت : ای بابا تو معلومه هیچی از اونچه در انتظار ماست نمی دونی ! تو اصال نمیدونی که چه 

 بالیی سر همه ما می آد!

دیگه داری خیلی سخت می گیتی که اخبار روزنامه ها را میخواند و به رادیو و تلویزیون توجه داشت ، پاسخ داد : تو 

گیری. ما هم مثل بقیه مردم ! فکر نکنم قرار باشه که تمام مردمو به صف بکشن و ازشون بازجویی کنن ما که کاری 

 نکردیم.

روزبه که عصبی شده بود گفت : واقعا گیتی متاسفم که هیچی نمیدونی ! اول از همه می رن سراغ بابات و تمام زمینها 

می کنن و بعد توبت یکی یکی شماها می رسه. البته برادرهای محترمت هم به محض احساس و امالکش رو ضبط 

 خطر هرچی داشتن فروختن و خودشون رو به اون ور اب رسوندن می مونه من و تو و این دو تا بچه بی گناه !

 ا هم فدای سرم چی کار کنم ؟گیتی اخم کرد و گفت : فکر نکنم به ما و بچه ها کاری داشته باشن ! زمینها و امالک باب

 روزبه گفت : اگه عاقل باشی حداقل می تونیم خودمون رو نجات بدیم . هرچی هم که پول داریم برداریم ببریم.

گیتی با ناراحتی گفت : پس مامان و بابا چی ؟ اونها رو تنها بذاریم و بریم ؟ یعنی تو برای پدر و مادر خودت هم 

 نگران نیستی ؟

حق به جانبی گفت : نه اونها که بیچاره ها کاری نکردن که جونشون در خطر باشه . پدر من بیچاره یه عمر  روزبه با

 توی داروخانه کار کرده زحمت کشیده امالک و ثروتی نداره که تنش بلرزه و بترسه !

شن مال دنیا برای کی گیتی نگاه سرزنش باری به او کرد و گفت : تن لرزیدن نداره فدای سرشون ! خودشون سالم با

 مونده که برای پدر من بمونه !

روزبه بدون توجه به اعتراض او ادامه داد : خونه رو می ذاریم برای فروش من هم آپارتمان لعنتی رو می فروشم. هر 

 چی هم که پول و جواهر داری یا تبدیل می کنیم و می فرستیم و یا با خودمون می بریم کاری نداره که !

ا دلخوری گفت : کاری نداره ؟ طوری حرف می زنی که انگار من و تو از زیر بته به عمل اومدیم و همین االن گیتی ب

 هم یه هواپیمای خصوصی توی فرودگاه منتظره که فقط ما رو ببره امریکا!

بهت قول روزبه با جدیت گفت : آره اون هم امکان پذیره ! من گرین کارت دارم و مثل آب خوردن می تونم برم. 

 می دم که ترتیب رفتن تو و بچه ها رو هم بدم.

این کار فقط پول می خواد پول ! اگه پول هنگفتی توی دست و بالم بود در عرض یه ماه تمام برنامه رو پیاده می کردم 

 نظرت چیه ؟

 گیتی که حوصله اش سر رفته بود پاسخ داد : روزبه تو رو به خدا بس کن !

 ها اصال امکان پذیر نیست . من و تو هم مثل تموم مردم دیگه صبر می کنیم تا ببینیم چی میشهمیدونی که این حرف

 روزبه با عصبانیت گفت : اما من مثل مردم دیگه نیستم چرا نمی فهمی ؟

 گیتی سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت. ترجیح داد به هیچ وجه به این بحث ادامه ندهد.

اما نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و برود. از طرفی می ترسید روزبه تمام پول خانه و خودش هم ترسیده بود 

پیزهای دیگر را به آب و آتش بزند و از بین ببرد. بیش از هر چیز دلش برای بچه هایش شور می زد و نگران آینده 

 آنها بود

وز سرد زمستانی انقالب به وقوع پیوست و روزبه سرانجام چندین ماه بعد از صحبتها و پیشنهادهای روزبه در یک ر

 که تا آن زمان به هر دری زده بود تا
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گیتی را راضی به رفتن کند،دست از تالش برداشت و به آینده چشم دوخت.بیشتر حدس هایی که زده بود درست ·  

وال آنان ضبط شد.حتی خانه ای از آب در آمد.اول از همه فرهاد بزرگمهر و برادرهایش را بازداشت کردند و کلیه ام

که در آن زندگی میکردند را از آنها گرفتند.اما بعد از چندین ماه فرهاد را رها کردند و او توانست با منظر به خانه 

ای که متعلق به پدر همسرش بود نقل مکان کند و زندگی اش را ادامه دهد.فرهاد مرد دور اندیشی بود،هرچند تمام 

هایشان را ضبط کردند،اما چندان فشاری از لحاظ مالی به آنها وارد نیامد و توانست به زندگی  زمین ها و کارخانه

 راحت و مرفه خود با همسرش ادامه دهد.

 

برخالف نظریه روزبه سراغ گیتی نیامدند و هیچ کاری به او نداشتند.اما شرکتی که روزبه در آن کار میکرد از هم 

ی از حضور دائم روزبه در منزل دل خوشی نداشت.درگیری ها و برخوردهای او با پاشید و به کلی تعتیل شد.گیت

آرش بیشتر شده بود و اعصاب پسر جوان به کلی به هم ریخته بود.گاهی از شدت ناراحتی عربده های بلند و 

هم تاثیر می گوشخراشی میکشید که آتش به دل گیتی میزد.این اختالفات و صحنه های رقت انگیز در روحیه ماندانا 

 گذاشت و او را وادار به گریه و زاری میکرد.

 

یک سال از انقالب گذشته بود و روزبه همچنان بی کار در خانه می گشت و حتی گاهی ادعای پول تو جیبی از گیتی 

گمهر هم میکرد.به ناچار گیتی باز دست به دامن پدرش شد.اتفاقا در همان زمان ها به خاطر اعتراضی که فرهاد بزر

به دادگاه انقالب کرده بود،شکایتش را مطرح و بررسی کردند و قرار شد در آینده ای نزدیک مقداری از زمین های 

او را در شمال در اختیارش قرار دهند.غیر از آن منظر مادر گیتی نیز سرمایه ای در اختیار داشت که میتوانست آن را 

اندازه کافی پول سرمایه در اختبار دارد ولی نمیخواهد شوهرش از  به گیتی بدهد.اما فرهاد میدانست که دخترش به

آن اطالعی داشته باشد،بلکه میخواهد اینطور وانمود کند که سرمایه را از پدر و مادرش گرفته است و او وظیفه دارد 

 که فقط با آن کار کند و هر ماهه چیزی در اختیار آنها بگذارد.

 

ش و دوندگی، فرهاد توانست مجوز کار بگیرد و با روزبه شریک شود.آنها رستوران سرانجام بعد از چندین ماه تال

بزرگی دایر کردند که در آن غذاهای فوری مثل ساندویچ و پیتزا و همبرگر و غیره تهیه میشد.زمین ،سرمایه،خرید 

ا بگرداند و نصف درآمد وسایل و غیره همه را فرهاد پرداخت کرده بود و روزبه با خوشحالی راضی شده بود آنجا ر

 را به فرهاد و نیمی را خودش بردارد.

 

کار رستوران آنقدر روزبه را مشغول کرد که کمتر در خانه پیدایش میشد.به خصوص بعد از شش هفت ماه، آنقدر 

هاد سرش شلوغ شد که تصمیم گرفت بر تعداد میز و صندلی ها بیفزاید و از فضای خالی حداکثر استفاده را ببرد.فر

من به طور مرتب به آنجا سرکشی میکرد و از پیشرفت کار بسیار راضی بود.تعداد کارکنان به دوبرار رسیده بود و 

 شب ها به خصوص شب های تعتیل واقعا جای سوزن انداختن نبود.

 

خانه بسنده آرش عاشق ساندویچ های رستوران پدرش بود اما ترجیح میداد به آنجا نرود و تنها به خوردن آنها در 

کند.چون یک بار که به همراه ماندانا و مادرش به آنجا رفته بود پدرش طوری رفتار کرد که انگار او را نمبشناسد،اما 
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ماندانا را بغل کرد و بوسید و از او پرسید که چه برای او بیاورد.پسر جوان خوب میدانست که نه تنها مورد تایید 

 ست و پدرش خجالت میکشد که او را به عنوان پسرش به همه معرفی کند.پدرش نیست مورد نفرت و انزجار او 

 

دقایق طوالنی جلئ آینه می استاد و به خودش نگاه میکرد و بعد از سکوت طوالنی باصدای بلند میگفت: تو زشتی!من 

تو رو زشت کرده تو  از تو بدم میاد!ماندانا خوشگله. تو زشت و چاقی و و هیچ کس جز ماندانا تو رو دوست نداره.خدا

 تقصیری نداری. اما همه از تو بدشون میاد.منم از تو بدم میاد!برو گم شو!برو گم شو!

 

وحتی یکبار مشت آنچنان بر آینه کوفته بود که آینه شکسته بود و دستش زخمی شده بود.برخالف تبعیضی که بین 

کرد. با ماندانا مهربان و صمیمی بود و هرچه او خودش و خواهرش میدید، او را دوست داشت و عاشقانه پرستشش می

میگفت گوش میکرد و انجام میداد.دقایق شیرین زندگی اش همه با ماندانا سپری می شد. دخترک هم او را دوست 

 داشت و خواهرانه و مادرانه دست نوازش بر سرش می کشید.

مشکل حرکتی و راه رفتنش بیشتر می شد. پونه آنچه گیتی را رنج می داد این بود که هرچه آرش بزرگ تر می شد ، 

همچنان در کنار گیتی شاهد رشد و بزرگی بچه ها بود. او یک بار دیگر نامزد کرده و به هم زده بود. سالهای آخر 

سی سالگی را می گذراند و هنوز نتوانسته بود مرد ایده آل زندگی اش را پیدا کند. هنوز ناامید نشده بود و گهگاه با 

ن تماس می گرفت و یا کارت و نامه برایش می فرستاد. از اینکه او هم هنوز ازدواج نکرده بود ، خوشحال بود شروی

 و آن را نور امیدی برای آینده ای نامعلوم می دید.

انقالب در زندگی او چندان تأثیری نگذارده بود. مثل گذشته برنامه های خودش را دنبال می کرد ، با این تفاوت که 

جا با روپوش و روسری ظاهر می شد. وقتی چشمش به ماندانا می افتاد ، در دل آرزو می کرد که ای کاش  همه

دختری مثل او نصیبش شود. اما هرچه زمان می گذشت و سنش باال می رفت ، این آرزو کمرنگ تر و دورتر می شد 

ک تر بود ، وقتی خودش را با او مقایسه و به آرزویی محال تبدیل می گشت. با وجودی که دو سه سالی از گیتی کوچ

می کرد ، احساس پیری و زشتی می کرد و در دل به طراوت و زیبایی او حسد می ورزید. تمام دوستانش ازدواج 

کرده و صاحب بچه شده بودند. مادرش ماهرو علت تنهایی و بی همدمی او را خودخواهی و خودپسندی بیش از 

 یحت می کرد ، اثری نمی بخشید.حدش می دانست و هرچه او را نص

ببینم ، تو اصالً هیچ وقت به شوهرت سر می زنی ببینی چی کار می :» یک روز که به دیدار گیتی آمده بود ، به او گفت 

 «کنه؟ 

 «آره ، راستش چند بار با بچه ها و یا مامان رفتم اونجا ، سرش خیلی شلوغه! :» گیتی با خوشحالی گفت 

 «چند بار بهش سر زدم ، اما ندیدمش!  من:» پونه گفت 

آخه اون پشت کانتر نمی ایسته که ساندویچ بفروشه ، دفتر کارش پشت اونجا قرار داره و گاهی که :» گیتی گفت 

 «الزم باشه سری بهشون می زنه و می آد بیرون و برمی گرده. 

کنه ، فقط خواستم بهت گوشزد کنم که  من می دونم که دفترش کجاس و چی کار می:» پونه خنده ای کرد و گفت 

همیشه هم توی دفتر کارش تنها نیست. دورش پر از دختر و زنه ، حواست باشه. بعد نگی که پونه یه چیزهایی می 

 «دونست و به من نگفت! 

گفته  گیتی دوباره زبانش خشک شد و راه تنفسش گرفت. به خاطر آورد آخرین باری که پونه ، روزبه را دیده و به او

بود ، چقدر ناراحت شده بود ، اما اتفاقی هم رخ نداده بود ، در غیر این صورت پدرش به او می گفت. این بار هم پونه 
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باشه ، :» دچار افکار واهی شده و باز می خواهد او را عصبی و نگران کند. بنابراین به اجبار لبخندی زد و گفت 

 «گهگاهی بهش سر می زنم تا مچش رو بگیرم! 

فکر می کنی دروغ می گم که با خنده و مسخره می خوای منو از سر باز کنی؟ یا :» پونه ناگهان برافروخت و فریاد زد 

 «اینکه فکر کردی می خوام بین تو و اون شوهر هوسبازت رو به هم بزنم ، هان؟ 

ر رفتنها و عصبانیتهای او شده بود گیتی خشکش زد. تا آن روز چنین رفتاری از پونه ندیده بود. البته شاهد از کوره د

، اما هیچ گاه طرف مقابلش گیتی نبود. و حاال تعجب می کرد که چرا پونه این گونه سر او فریاد می زد و بد و بیراه 

 « __من به هیچ وجه قصد مسخره کردن تورو نداشتم! آخه ، پونه جون :» می گفت. گیتی با ناراحتی گفت 

بله! جناب عالی حق دارین منو مسخره کنین! شما گیتی خانم :» حرفش را تمام کند و گفت پونه اجازه نداد که او 

بزرگمهر ، هم صاحب شوهر و بچه هستین ، و هم برای خودتون خونه و کاشانه جدا و شیک دارین. حاال اگه 

رو می بندین و هرازگاهی شوهرت هم سر و گوشش بجنبه و بره سراغ خوشگذرونی ، جهنم ، بره! شما چشمهاتون 

حرفی نمی زنین. اما گیتی ، بهتره بدونی من یکی این طوری نیستم. من اگه می خواستم از این جور شوهرها داشته 

باشم تا به حال صد بار ازدواج کرده بودم. من نمی تونم شوهرم هر غلطی کرد از ترس طالق و تنهایی ، حرفی نزنم و 

 «کوتاه بیام. 
 

د و نمیدانست چه به او بگویید.پونه با عصبانیت کیفش را برداشت تا خانه را ترک کند که ناگهان گیتی الل شده بو·  

خاله پونه،نرو!تو دیگه منو تنها نذار.آخه...آخه تو که منو »در اتاق آرش باز شد و خودش را به پونه رساند و گفت : 

 «دوست داشتی؟نرو،نرو! با مامانم آشتی کن.

دی بر سر و روی پونه پاشیده شد.از آن حالت خشم و غضب پایین آمد و اشک و ندامت ناگهان انگار آب سر

پونه، به خدا :» چشمهایش را پر کرد.گیتی که تحت تاثیر حرک پسرش واقع واقی شده بود نیز به گریه افتاد و گفت 

ین قدر دل این بچه رو خون تو دیوونه ای که سر هیچ و پوچ این همه داد و قال راه می اندازی.بشین،بیا بشین و ا

 «نکن!

پونه با پشیمانی سر جایش نشست و حرفی نزد.پس از ساعتی شام خورده و شاد و شنگول با گیتی و بچه ها 

خداحافظی کرده و رفت.بعد از آن، موضوع به دست فراموشی سپرده شد.اما گیتی نتوانست آن را از یاد ببرد.نه 

بلکه موقعیت روزبه و محل کارش تا مدتها ذهن او را به خود مشغول داشته بود و رفتار خشن و بی ادبانه ی پونه را 

چون تکیه گاه و پناهی جز پدرش نداشت ،به ناچار در کمال خجالت و شرمندگی دوباره موضوع را با او در میان 

  گذاشت.

بعید می دید که روزبه دوباره فرهاد این بار موضوع را خیلی جدی نگرفت.در موقعیت کنونی و فضای بعد از انقالب،

دست به کارهای آن چنانی بزند.به همین خاط آن را به بعد موکول کرد.هم پایش درد میکرد،و هم به خاطر پیری و 

کهولت کمتر از خانه بیرون می رفت. با وجود این،برای سرکشی و رسیدگی به رستوران به هر زحمتی بود هفته ای 

زد و ساعتی را با روزبه سپری میکرد و برمی گشت. البته روزبه هم از آمدن او با خبر  دو یا سه بار سری به آنجا می

بود و میدانست که پدر زنش روی برنامه ی مرتبی که دارد چه روزها و چه ساعاتی نزد او می آید و به حساب و 

 کتاب می نشیند.
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ن با گیتی صحبت نکرده بود، کم و کسری در احساس بدی که مدتها بود به فرهاد دست داده بود و هرگز راجع به آ

حساب و هزینه و درآمد رستوران بود، نه چیز دیگر، فرهاد بزرگمهر دوست نداشت به خاطر چندین هزار تومان کم 

یا زیاد، به روزبه حرفی بزند و یا خدایی نکرده اختالفی به وجود آورد. او زیرک تر از آن بودکه روزبه فکر میکرد که 

ر پدر زنش کاله بگذارد و او مطلع نشود.چیزهایی از این طرف و آن طرف شنیده بود، غیر از آن چون بتواند س

خودش اهل حساب و کتاب بود به خوبی درک می کرد که اعداد و ارقام دریافتی،آن نیست که روزبه می گوید و ادعا 

 دارد.

آن محل برود و بنشیند و شاهد دریافت  تا مدتی چیزی به روی خودش نمی آورد.دلش نمی خواست که خودش به

مواد غذایی و حساب و کتابهای دیگر باشد.بنابراین تصمیم گرفت به کمک یکی از کارکنان آنجا که به سفارش یکی 

از دوستان فرهاد،روزبه او را به کار گمارده بود سر از ته و توی قضیه درآورد.کار جالبی نبود.فرهاد از اینکه یک مرد 

ه جاسوسی وا دارد ناراحت بود، اما می دانست که چاره ی دیگری ندارد.اما کار بیهوده ای بود.زیرا آوردن جوان را ب

مواد غذایی و مقدار و هزینه ی آنها چیزی نبود که کارکنان آنجا شاهد باشند و سر از کار کارفرمایشان در 

 اماد می جنبد و به گیتی خیانت میکند.آورند.تنها چیزی که فرهاد دستگیرش شد این بود که باز سر و گوش د

دیگر چاره ای نداشت.با وجود پا درد و بی حوصلگی تصمیم گرفت مدتی هر روز به رستوران برود و موی دماغ 

دامادش شود.هر چند نتوانست هیچ مدرکی دال بر خیانت او به دست آورد.اما توانست بفهمد که مبلغی را که 

 ی کشد و نوش جان می کند، بیش از آنچه هست که او تصورش را می کرده است.دامادش بدون اطالع او باال م

واهلل،آقای بزرگمهر! از قدم شما بوده که »وقتی موضوع را با او درمیان گذاشت.روزبه در کمال پرویی خندید و گفت:

د که بی گدار به آب زده و فرهاد نگاهی به او کرد و حرفی نزد، اما روزبه فهمی« این یه ماهه این همه فروش داشتیم!

حضور یک ماهه ی پدر زنش بی جهت نبوده است.می دانست باید بیشتر مراقب اوضاع باشد.قراردادی که با 

بزرگمهر امضا کرده بود،مبنی بر این بود که او هیچ پول و سرمایه ای در این کار به شراکت نگذاشته و فقط در 

 صورت اجرای

 

ران می توانست نیمی از درامد را بردارد،و در غیر این صورت فرهاد بزرگمهر می مدیریت و گرداندن رستو·  

 توانست به راحتی او را اخراج کند و شخص دیگری را حتی با حقوق و مزایای کمتری استخدام کند.

اما روزبه به قول معروف پشتش قرص بود . ***** بزرگی داشت.روزبه می دانست که همسرش عاشق اوست و به 

اطر عشقی که به او دارد هرگز اجازه نمی دهد هیچشخصی،حتی پدرش،باعث ناراحتی و نگرانی او شود تکیه گاه خ

بزرگی مثل گیتی به روزبه اجازه می داد که آزادانه هرطور که دلش می خواهد رستوران را اداره کند و از درامد 

 سرشاری که نصیبش می شد به هر نحو که می خواست استفاده کند.

روزبه به خوبی می دانست که گیتی نیازی به پول و حقوق او ندارد،به خاطر همین هنوز یکی دو سالی از راه اندازی 

رستوران نگذشته بود که ماشینش را عوض کرد و هرروز با یک لباس و کت و شلوار نو و مد روز در محل کارش 

د و هر وقت پولی دستش می امد،آن را صرف خرید حاضر میشد.او از جوانی عاشق لباسهای مارک دار و مد روز بو

کفش و لباس و کیف می کرد.و هنوز بعد از چندین سال از ازدواجش و سپری کردن سالهای جوانی،عادتش را ترک 

 نکرده بود و همچنان در پی آرایش و پیرایش خود بود.
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رددار شده بود.اول آنکه،روزبه صبح با وجود این،زندگی داخلی گیتی و بچه هایش از آرامش و گرمی دیگری برخو

مجبور بود از خانه بیرون برود و به کارهایش رسیدگی کند و گاهی شبها تا دیروقت نمی توانست به خانه بیاید و به 

خاطر اینکه دست وبالش باز شده بود و درامد خوبی داشت،طبیعتا خوش خلق و خوش رفتار شده بود و در خانه 

هم تعطیالت را در خانه می ماند و با بچه ها و همسرش اوقات فراغت خود را سپری می مهربان و خوب بود.گاهی 

کرد.با اینکه اوضاع جنگ و نابسامانیهای دیگر بر کشور سایه انداخته بود،کسب و کار روزبه خوب بود و او یکی از 

 معدود آدمهایی بود که برخالف دیگران،وضع مالی اش بهتر شده بود.

ن پر و پا قرص ساندویچهای او پونه بود.پونه حداقل هفته ای یک روز سر و کله اش پیدا می شد و یکی از مشتریا

همیشه با تعدادی از دوستانش بهآنجا می رفت.او بی معطلی به سراغ او می رفت.او بدون معطلی به سراغ روزبه می 

داشت.هر چند نمی دانست که برمال رفت و دقایقی با او به حرف می نشست.روزبه از آمدن او چندان دل خوشی ن

شدن راز محبوبه و آپارتمانش به خاطر پونه بوده است،اما او را موی دماغ خود احساس می کرد و هرگز نظر خوبی 

 به او نداشت.

پونه با وجودی که خوب می فهمید که روزبه از دیدارش خوشحال و راضی نیست،عمدا به سراغش می رفت و سر و 

و بعد نزد دوستانش بر می گشت.معموال مدت غذاخوردن آنها هم طول می کشید و انگار قصد  گوشی آب می داد

رفتن نداشتند.پونه طوری رفتار می کرد که انگار منت بزرگی بر سر روزبه گذاشته که به طور مرتب به محل کارش 

و در زیر ظاهر آرام و دوستانه می رود و غذا سفارش می دهد.به طور کلی،پونه از آزدن و ناراحتی او لذت می برد.

اش،یکی از دشمنان سرسخت او محسوب می شد.همیشه با طعنه و کنایه با او حرف می زد.دلش می خواست عناوین 

مختلف حرفی بزند و یاحرکتی انجام دهد که او را ناراحت کند.در حضور گیتی هم هیچ ابایی نداشتند که سر به سر 

ه وجود آورند.گیتی همیشه رل میانجی را بازی می کرد و در هراس بود مبادا آن هم بگذارند و یک درگیری لفظی ب

 دو به طور جدی از همدیگر برنجند و قهر کنند.

معموال هر دفعه که پونه به رستوران می رفت دو سه روز بعد و یا هفته ای دیگر به آنجا سر می زد،اما برحسب 

نجا رفت.بار دوم همراه پدر و مادرش بود که برای خوردن شام راهی تصادف و یا از روی عمد دو روز پشت سر هم آ

رستوران شدند.در بین راه،پونه مرتب از همبرگرهای آنجا تعریف می کرد و می گفت که حتی از برگرهای امریکایی 

 هم بهتر و خوشمزه تر است و کیفیت باالیی دارد.

ی که نزدیک به پنجرۀ بزرگ رو به خیابان بود،رفتند و به محض رسیدن به رستوران،ماهرو و چنگیز به طرف میز

تا شما جا بگیرین،من می رم سری به روزبه بزنم!سفارش غذا هم »هنوز روی صندلیها ننشسته بودند که پونه گفت:

 و بدون کوچک ترین معطلی به طرف دفتر کار روزبه که پشت«می دم و می آم.

 

 کالنتر قرار داشت رفت.·  

ان او را می شناختند و مانع رفتنش نشدند. پونه طبق عادت قبلی بدون اینکه در بزند وارد اتاق شد. روزبه تمام کارکن

که مشغول گفت و گویی خودمانی و دوستانه با دختر جوانی بود، ناگهان از حضور بی موقع پونه ترسید و در حالی که 

تو در زدن بلد نیستی؟ اصال پونه، چه کسی به تو اجازه  "د: از این حرکت او بسیار عصبانی شده بود، بی اختیار فریاد ز

 "داده که هروقت دلت بخواد بیای اینجا و مانع کسب و کار من بشی؟
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اوال، آقا روزبه! بهتره  "پونه که از دیدن دختر ناشناس چشمهایش گرد شده بود، لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: 

نی! در ثانی، این خانم چرا روسریشو از سرش برداشته؟ مگه با تو مؤدب باشی و بدونی با کی داری حرف میز

 "محرمه؟ و یا نسبت نزدیکی با تو داره؟ ببینم، بیرون از این اتاق هم بی روسری می آد؟ 

به تو  "دخترک ترسید و زود روسری اش را سرش کرد و روزبه که از شدت عصبانیت به انفجار رسیده بود، گفت: 

فضولی؟ این خانم دختر یکی از بستگان منه و ما راجع به رشته تحصیلی ش و اینکه به درد چه  مربوط نیست! مگه

 "کاری می خوره صحبت می کردیم.

به به، خوشم باشه! جناب عالی از کی تا حاال مشاور امور تحصیلی دخترهای  "پونه صدایی از دهانش درآورد و گفت:

محل کارت رو از همبرگر فروشی به امور دانشجویی دانشگاه انتقال جوون شدین که من نمی دونستم! بهتر نیست 

 "بدی؟

 "لطفا برو بیرون! "روزبه دوباره با صدای بلند گفت:

 "گیتی می دونه شغل جدید گرفتی؟ گیتی این دختره رو می شناسه؟ "پونه به جای هر پاسخی پرسید:

با حالتی قهرآمیز از جایش بلند شد و کیفش را برداشت که  دختر جوان که رفتار ناپسند پونه به او گران آمده بود،

کجا؟ فکر کردی به همین آسونیها می ذارم بری؟ پدرت رو  "اتاق را ترک کند، اما پونه جلوی راهش ایستاد و گفت:

 "می کنی؟ در می آرم! االن زنگ می زنم به کمیته تا بیان اینجا و بپرسن توی این اتاق با یه مرد زن و بچه دار چی کار

منو از کمیته می ترسونی؟ مگه من بچه  "دختر که تا آن زمان آرام بود و حرفی نزده بود، ناگهان برافروخت و گفت:

م؟ چی فکر کردی؟ زود باش برو تلفن بزن بیان اینجا، مگه چیکار کردم؟ داشتم با این آقا مشورت می کردم، 

 "فهمیدی؟ به تو هم هیچ مربوط نیست!

بس کنین، تورو به خدا!  "می ترسید کار به جاهای باریک بکشد، جلو آمد و با صدای آرام تری گفت:روزبه که 

شری، تو  "و بعد خطاب به دختر گفت: "تمومش کنین! پونه ازت خواهش می کنم برو بیرون! برو شر درست نکن!

 "هم کوتاه بیا! چیزی نگو!

 "! حاال ببینم این اسم واقعی توئه یا اسم هنری ته؟!شری! چه اسم قشنگی "پونه خنده بلندی کرد و گفت:

دختر جوان بدون اینکه حرفی بزند، با حرکت وحشیانه ای پونه را هل داد و عقب راند و با سرعت اتاق را ترک کردو 

 رفت.

می کشی؟ واقعا خجالت ن "روزبه نفس راحتی کشید و پونه که غافلگیر شده بود، با عصبانیت رو به روزبه کرد وگفت:

همه رو از سیر تا پیاز برای گیتی تعریف می کنم. با این آشغالها گرم می گیری به زن نازنینت خیانت می کنی؟ خوبه 

 "که یه عمر زیر سایه بزرگمهرها زندگی کردی و نون خوردی، وگرنه چه کارها که نمی کردی!

گیتی! از زنی که دائم داره ازت بدگویی می کنه و  ببین از کی داره دفاع می کنه، از "روزبه سری تکان داد و گفت :

  "هزار حرف نامربوط پشت سرت می گه!

بسه! بسه، الزم نیست بین من و گیتی رو به هم بزنی! هرچی گفته  "پونه نگاه تحقیر آمیزی به او کرد و پاسخ داد:

 "خوب کرده، به تو مربوط نیست.

گه بگه تو پیر شدی و دیگه شوهر گیرت نمی آد؟ پشت سرت ادای حتی ا "روزبه خنده تمسخر آمیزی کرد و گفت:

تورو در بیاره و بگه هیچ مردی رو نمی تونه نگه داره و اصال جاذبه و زیبایی زنونه نداره؟ تازه من چیزهای دیگه رو 
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و دشمنت  که خیلی خصوصی تره و خجالت می کشم به زبون بیارم ، نمی گم. پونه خانوم ، بهتره عاقل باشی و دوست

 "رو بشناسی!

ای بابا، پونه! کجایی؟  "پونه می خواست حرفی بزند که ناگهان سر و کله مادرش در چهارچوب در نمایان شد و گفت:

 "من و بابات که از گرسنگی مردیم! اومدی درددل کنی یا شام بخوری؟

واقعا من شرمنده ام!پونه اصال به  "گفت: روزبه بالفاصله از جا برخواست و با ادب و مهر ، سالم و احوالپرسی کرد و

من نگفت که شما و چنگیز خان هم تشریف آوردین! بفرمایین! بفرمایین، صفا آوردین! امشب مهمون من هستین! 

 "االن دستور میدم براتون بیارن.

سردگی پونه آن شب برخالف اشتهایی که برای شام داشت، به شدت احساس سیری و تشنگی کرد. هنگام غم و اف

همیشه این حالت به او دست می داد. روزبه راست می گفت. پونه حرفهای خصوصی و حتی مشکالتی داشت که فقط 

با گیتی در میان گذاشته بود. باورش نمی شد که گیتی با آن ظاهر آرام و مهربانش تا این حد دو رو و بدجنس باشد. 

ناخوشایندی بر او گذاشته بود و پونه نمی توانست بی تفاوت از هر چند به روزبه هم اعتماد نداشت، اما حرفهایش اثر 

 آنها بگذرد.

پونه ، ازت خواعش می کنم، تمنا دارم مرد و  "آن شب هنگام ترک رستوران، روزبه پونه را به کناری کشید و گفت:

ه برادر بزرگ تر روی مردونه به من قول بده از ماجرای امشب حرفی به گیتی نزنی! باور کن میتونی مثل یه دوست،ی

من حساب کنی. اصال من با این دختره عوضی هیچ رابطه ای ندارم، به خدا می خواستم یه جوری اونو از سرم واکنم. 

آخه مگه من احمقم که توی محیط کارم دور این جور چیزا بگردم! من هزار جور امکانات دیگه دارم آخه چرا اینجا؟ 

 "چ وقت به اون خیانت نکردم و بعد از این هم این کار رو نمی کنم.در ثانی، من عاشق زنم هستم و هی

باشه ، بهش چیزی نمی گم! اصال به من چه بین شما دو تا رو به هم بزنم! گیتی  "پونه با خستگی نگاهی کرد و گفت:

د، بکنی و فقط اگه عرضه داشت، تورو با این همه پول و امکانات به امان خدا ول نمی کرد که هر غلطی دلت می خوا

و قبل از اینکه روزبه حرفی بزند، او را  "به دنبال بچه هاش باشه و اون پسره گنده و لندهورش رو تر و خشک بکنه!

 ترک کرد و با پدر و مادرش از رستوران بیرون رفتند.

با خود حدس زد  از آن شب به بعد، تا یک هفته پونه به گیتی تلفن نزد و به سراغش نرفت و چون خبری از او نشد،

 که چندان مورد مهر و دوستی گیتی نیست، وگرنه حداقل تلفنی به او می زد و جویای حالش می شد.

بر حسب تصادف، آن یک هفته مصادف بود با حمله های عصبی آرش، به طرذی که گیتی مجبور شده بود او را در 

و آن قدر فریاد می زد که رنگش به کبودی می بیمارستان بستری کند. گهگاه پسر جوان دچار این عارضه می شد 

گرایید و به لرزه می افتاد. با اینکه چندین بار این اتفاق تکرار شده بود، اما هر دفعه گیتی دست و پایش را گم می 

 کرد و اگر پرستار آرش در خانه نبود، زیر بدن سنگین او له و لورده می شد.

فهمید که ناتوان است و از نظر ظاهری با دیگران فرق دارد. او می فهمید مشکل آرش هر روز بزرگ تر میشد. او می 

که نه تنها مورد تایید اطرافیان و همسن و سالهایش نیست، بلکه چه بسا مورد تحقیر و تمسخر و یا دلسوزی و 

تر و  محبتهای بیجا قرار می گیرد. درسش خوب بود و ذهنش درشت کار می کرد، اما جسمش روز به روز ناتوان

 سنگین تر می شد.
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در هر حال، پونه نتوانست طاقت بیاورد و بعد از ده روز بی خبری، بدون اطالع قبلی رهسپار خانه گیتی شد. گیتی از 

به به، پونه ! چه کار خوبی کردی اومدی! دلم برات تنگ شده  "دیدن او چشمهایش برق زد و با خوشرویی گفت:

 "بود!

آره، دیدم چقدر بهم تلفن کردی و حالمو پرسیدی! راستش با خودم فکر  "او کرد و گفت: پونه نگاه مالمت باری به

کردم انگار من خودمو به او تحمیل می کنم، چون اگه یا سال هم ازم بی خبر باشی، انگار نه انگار! نه نگرانم می شی و 

 "نه می پرسی چه بالیی سرم اومده!

ازت معذرت میخوام! ولی باور کن این چند روز گذشته مثل جهنم به من حق با توئه!  "گیتی لبخندی زد و گفت:

 "گذشته. آرش دوباره ...

گیتی جون بیخود بهانه نیار! خب مگه زوره، دوستم نداری، می خوای سر به تنم  "پونه حرف او را قطع کرد وگفت:

 "نباشه.

پونه ! این چه حرفی یه که می زنی ! تو بهترین  الهی بمیرم، "گیتی با ناراحتی به سوی او رفت، بغلش کرد و گفت:

دوست من هستی. ازت مذرت می خوام! باور کن گرفتار بودم. تو که می دونی این بچه ها برام وقتی نم ذارن که به 

 "زندگی و دوستهام برسم.

ب و تمیز بود. پونه حرفی نزد و نگاه زیرکی به موها و ناخنهای گیتی انداخت و سکوت کرد. او مثل همیشه مرت

صورتش از تمیزی و طراوت برق می زد و چشمهایش همچنان جوان و بارق بودند. لباس قشنگی پوشیده بود که 

بسیار برازنده رنگ و رو وسن و سالش بود. بله!خانم وقت نداشته و مشکل بچه داشته، اما این طوری به خودش 

 رسیده و خوشگل شده.

موهایش در آمده بود و دو جوش بزرگ و قرمز روی گونه هایش خودنمایی می  بی اختیار جلوی آیینه رفت. ریشه

کردند. چاق هم شده بود. باالخره غذاهای روغنی و فوری رستوران روزبه باید آثاری از خودشان باقی می گذاشتند. 

 "قشنگه!گیتی چون، موهات رو کجا مش کردی؟ چقدر رنگش شیک و  "نگاه معنی داری به گیتی انداخت و گفت:

آه! مرسی، پونه جون! پیش فرزانه رفتم. من سالهاس می  "گیتی بدون توجه به لحن و نگاه او، با خوشحالی پاسخ داد:

رم اونجا. آخه فرزانه غیر از سلیقه خوبی که داره، هم زن مبتکری یه و هم سالنش از تمیزی و پاکی برق می زنه. 

یرادش اینه که سالن خیلی شلوغه و جای سوزن انداختن نیست، و در تمام وسایل و موادش هم خارجی هستن. فقط ا

ضمن از یکی دو هفته قبل باید وقت بگیری. کارشون حرف نداره. من هرجا می رم ازم می پرسن کجا موهات رو 

 "رنگ کردی و یا چقدر کوپ موهات شیک و قشنگه!

 "چرا سرت شلوغ بوده و مشکل داشتی!آهان، حاال فهمیدم  "پونه بیشتر لجش گرفت و بی اختیار گفت:

در این هنگام، تلفن زنگ زد و گیتی فهمیده یا نفهمیده نگاهی به پونه انداخت و با عجله به سراغ تلفن رفت. آن روز 

بعد از ده روز، اولین باری بود که آرش به مدرسه رفته و گیتی بسیار نگران و دلواپس او بود. حدسش درست بود. 

 انم اخوان، تلفن زده بود که گیتی را مطمئن کند حال پسرش خوب است و مشکلی ندارد.مدیر مدرسه، خ

 "پونه جون، قهره که حتما می خوری؟ "گیتی با رضایت و آرامش گوشی را قطع کرد واز پونه پرسید:

 "بعله، می خورم! ماندانا حالش خوبه؟ "پونه با دلخوری پاسخ داد:

آره، خدا رو شکر! اون مثل همیشه خوب وآرومه و توی  "انه می رفت، گفت:گیتی همچنان که به سوی آشپزخ

 "دفترش نمره های بیست ردیف می کنه!
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 "نمره های بیست ردیف می کنه! "پونه سری تکان داد و شکلکی در آورد و با خودش تکرار کرد:

روزبه داده بود موضوع آن شب را عنوان پونه قبل از اینکه گیتی را ببیند، آن روز تصمیم داشت علی رغم قولی که به 

کند، اما بعد از بی توجهی گیتی به غیبت ده روزه او و آن حال و هوایش که مثل همیشه شاداب و باطراوت بود ، با 

خودش فکر کرد: به جهنم! بذار شوهرش سرش گرم باشه! اگه اون ناراحت و نگران بود و فکر بچه شو می کرد، این 

 نمی مون و این جوری به خودش نمی رسید!طور جوون و زیبا 

در هر حال، آن روز صالح دید حرفی نزند. با وجودی که دلخوری اش از گیتی بیشتر شده بود، اما از سوی دیگر 

رشته ای نامرئی او را به این خانه می کشاند. هرچه تالش کرده بود سراغ گیتی نیاید، موفق نشده بود. در خانه او 

امنیت می کرد و می توانست روی کاناپه هال او جلوی تلویزیون ساعتها بیارامد و به خواب رود. احساس راحتی و 

حتی احساس می کرد چای و قهوۀ خانۀ گیتی خوش طعم تر و معطر تر از جای دیگر است و از خوردن غذاهای ساده 

 و سالم او لذت می برد.

ی او شکالتهای خوشمزه می آورد. چندین سرویس قهوه گیتی همیشه در گلدانهایش گل داشت و همراه قهوه برا

 خوری داشت و هر بار با یک جور

 

فنجان و شیر خوری پذیرای پونه شد .پونه حیرت می کرد که او این همه وقت را از کجا می آورد که به همه چیز و ·  

کاناپی دراز کشید و خوابش  همه کس برسد و همیشه شاداب و خوشرو باشد . آن روز هم بعد از خوردن قهوه روی

برد . شب قبل خواب خوبی نداشت و تا صبح وول خورده و کابوس دیده بود . گیتی میدانست که او تا آمدن بچه ها 

 میخوابد . بنابر این به آرامی به سوی کارهای روزانه اش رفت .

می خورد و بعد از ظهر حدود ساعت  او آن روز غذای مورد عالقه آرش را پخته بود ، هر چند آرش در مدرسه ناهار

 چهار به خانه میرسید ، اما همیشه به محض ورود به خانه به سراغ قابلمه می رفت و شروع به خوردن می کرد .

مدتها بود که او با یک سرویس خصوصی به مدرسه می رفت و بر میگشت و گیتی هر روز بی صبرانه انتظارش را می 

لم میدید نفسی به راحتی می کشید و با روی خوش پذیرای پسرش می شد . آرش برای کشید و تا او را صحیح و سا

حرکت از دو عصای مخصوص و در خانه از صندلی چرخدار استفاده میکرد . او به شدت از صندلی چرخدار نفرت 

می شد روی داشت ، اما گاهی به خاطر دردهای شدیدی که در ناحیه قوزک ها و مفصل هایش احساس می کرد ناچار 

 صندلی بنشیند .

شیرین ترین و قشنگ ترین لحظات زندگی اش هنگامی بود که رو به روی مادرش بنشیند و غذا بخورد و یا برای 

مادرش کتاب بخواند و با او صحبت کند . او از مصاحبت ماندانا هم لذت میبرد و او را دوست داشت . چیزی که برای 

ونه احساسی از حسادت ، کینه توزی و یا نفرت مشاهده نمی کرد . او همه را گیتی جالب بود ، در پسرش هیچ گ

دوست داشت ، از کسی متنفر نبود . فقط از دیدن بعضی اشخاص واهمه داشت که تعدادشان بسیار کم بود اما در 

ماندانای قشنگ  ":صدر آنها روزبه قرار داشت . آرش هر وقت که از مدرسه می آمد و ماندانا را میدید به او می گفت 

 "! ماندانای زیبا ! ماندانا رو همه دوست دارن ، حتی روزبه !

گیتی به دفعات با او صحبت کرده و به او گفته بود که بگوید بابا ، پدر جان و چیزی شبیه به آن و دیگر اینکه به او 

م از این نصایح به گوش آرش فرو بفهماند که روزبه دوستش دارد و فرقی بین او و ماندانا نمیگذارد اما هیچ کدا
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نمیرفت و هر باز به هر ترتیبی که بود این مطلب را به گوش همه میرساند که روزبه ماندانا را دوست دارد ،اما هیچ 

 عالقه ای به او ندارد .

آب و هر ماندانا هم در مقابل عشق و عالقه زیادی به برادرش نشان میداد و همیشه در خدمت او بود و برایش غذا و 

چیز دیگری که میخواست مهیّا می کرد . آنها دقایق طوالنی میتوانستند با یکدیگر صحبت کنند و لبخند بزنند و بازی 

کنند . گیتی از رابطه آنها لذت میبرد و خدا را شکر می کرد که آرش غیر از گیتی خواهری هم دارد که اوقات 

 ود .فراغت او را پر کند و باعث سرگرمی و تفریحش ش

 ها سال که خانم مهین.  داشت ای خوشمزه سٔ  گیتی آن روز به خاطر پونه ساالد مخصوص درست کرده بود که س

 که میدانست و میسوخت گیتی برای دلش چون میشد خوشحال پونه آمدنا از همیشه نیز میآرد کار گیتی خانه در بود

دید و بازدید دوستان و فامیل را دارد . اگر آرش  فرصت کمتر و باشد بچهها خدمت در باید روزی شبانه طور به

 گاهی دچار بحران روحی نمیشد گیتی را به تب و تاب نمیانداخت میشد گفت که آنها زندگی آرام و خوبی داشتند .

روزبه هر شب با مهربانی و خوشرویی به خانه میآمد و هر وقت گیتی میخواست با او به پیاده روی و مهمانی و یا 

میرفت . چیزی که روزبه را کامال راضی نگاه میداشت و او به هیچ وجه آن را بر زبان نمیآورد این بود که  مسافرت

گیتی کوچکترین توقعی از او نداشت که چیزی اضافی بر خرج خانه بدهد . خودش میدانست مبلغی که او به عنوان 

یدهد اما او همچنان همان مبلغ چند سال پیش خرج خانه می پردازد حتی یک سوم مایحتاج گیتی و بچه را پوشش نم

را میپرداخت و به روی خودش نمی آورد که بقیه پول ها را چه میکند و به چه مصرفی میرساند ، با وجود این گیتی 

 راضی بود و حرفی نمیزد .

با ماشین روزبه  به تازگی روزبه ماشین جدیدی خریده بود که بسیار مورد عالقه آرش بود گاهی گیتی ماشین خود را

عوض می کرد و بچه ها را به گردش و سینما می برد . آن روز بدون شک یکی از بهترین روزهای زندگی آرش 

محسوب میشد . گرچه گاهی هم با روزبه به رستوران میرفتند اما در آن زمان ها آرش سکوت می کرد و حرفی 

می کرد و او را می پایید . با وجودی که مدتها بود روزبه با نمیزد و از آینه ماشین گاه گاهی نگاهی دزدکی به پدرش 

آرش رابطه خوب داشت و سعی میکرد با او با محبت و مهربانی رفتار کند ، پسر جوان نمیتوانست پاسخگوی مهر و 

 دوستی او باشد و همچنان از او فراری بود .

که اتفاق دیگری باعث شد ارامش و خوشبختی از هنوز چند هفته ای از آخرین دیدار پونه با روزبه نگذشته بود 

زندگی گیتی رخت بر بندد . گیتی با تمام عشق عالقهای که به بچههایش داشت اما نمیتوانست خودش را گول بزند و 

نداند که بدون وجود روزبه احساس تنهایی و بی پناهی میکند . رشته هایی ضخیم و پنهانی او را به شوهرش پیوند 

هر شب اگر او را نمیدید و دقایقی با او حرف نمیزد دلش آرام نمی گرفت که به بستر برود و بخوابد . هر زده بود . 

 . گشت می بر و کرد می ٔ  روز صبح برایش صبحانه آماده می کرد و او را تا اتومبیلش بدرقه

یگر اینکه از زندگی از هم او بسیاری از خطاهای شوهرش را نادیده گرفته بود . اول اینکه او را دوست داشت و د

پاشیده و بچه های بی پدر و یا دور از مادر و پدر وحشت داشت . گاهی فکر می کرد اگر روزبه بچه ها را از او دور 

کند او بدون شک دق خواهد کرد و حتی از اینکه مجبور شود به تنهایی با فرزندانش زندگی کند و سایه پدر بر سر 

 هراس می لرزید . آنها نباشد تمام وجودش از

اما یک روز اتفاقی افتاد که گیتی را بر سر دو راهی قرار داد و اگر وجود پدر و مادرش نبود بدون شک او نمیتوانست 

این بار را تحمل کند و از پا میافتاد . یک روز مثل تمامی روزهای دیگر که در خانه مشغول کار بود و با مهین خانم 
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توجه اوو را جلب کرد . چون منتظر کسی نبود فکر میکرد پستچی یا مأمور آب و  صحبت میکرد ، صدای زنگ در

 برق است . مهین خانم آیفون را برداشت و گفت :

 "گیتی خانوم با شما کار دارن ! "

 "بفرمایین ! "گیتی گوشی آیفون را گرفت و گفت :

ز کنین ! من چند کلمه با شما صحبت دارم ! و یا اگه ممکنه در رو با "صدای زنی از آن سو به او سالم کرد و گفت :

 "بیان دم در ، کار واجبیه !

ببخشین خانوم ! ما شما رو نمیشناسیم ، اسمتون چیه و با من چکار  "گیتی متعجب و مردّد کمی سکوت کرد و گفت :

 "دارین ؟!

عصمت خاقانی یه و با نوه خودم اومدم خانوم عزیز نترسین ! من نه دزدم، و نه قصد سوی دارم اسمم  "زن پاسخ داد :

 "خدمتتون و ..... گفتم که کار واجبی دارم .

 "برو زود توی حیاط و به اکبر آقا بگو همراه این خانوم بیاد ! "گیتی در را باز کرد و به مهین گفت :

 مهین به سرعت به طرف اتاق سرایداد رفت و دو نفری با خانم مور نظر وارد خانه شدند .

اهر عصمت معقول و خوب بود و هیچ چیز غیر عادی در او دیده نمیشد . گیتی تعارف کرد و او که همراه پسر بچه ظ

سه چهار ساله قشنگ و دوست داشتنی ای بود روی مبل نشست و تشکر کرد . گیتی ، اکبر آقا را مرخص کرد و به 

 مهین خانم گفت که چای بیاورد .

ید ! من نیومدم مزاحم شما بشم . فقط چند کلمه عرضی داشتم که باید خصوصی زحمت نکش `عصمت خاقانی گفت :

 "به شما بگم .

 "شما منو از کجا میشناسین و آدرس خونه رو از کی گرفتین ؟! "گیتی با حیرت نگاهش کرد و پرسید :

 "االن همه رو خدمتتون عرض میکنم . "عصمت گفت :

 "بعد صحبت میکنیم .اجازه بدین چای بیاره ،  "گیتی گفت :

بفرمایین ! من  "دقایقی گذشت و بعد از رفتن مهین خانم گیتی در را بست و رو به روی عصمت نشست و گفت :

 "آماده ام !

راستش خانوم ! نمیدونم چه جوری  "عصمت که مراتب به اطراف نگاه می کرد لحظاتی به گیتی خیره شد و گفت :

نمیدونستم شما اینقدر قشنگ و مهربون هستین وگرنه خدا شاهده شاید هیچ  شروع کنم از شما خجالت میکشم من

 "وقت پامو اینجا نمیذاشتم .

 "میشه بگین چی شده و شما از من چی میخواین ؟ "گیتی با بی صبری گفت :

 "چشم االن عرض میکنم . "عصمت سری تکان داد و گفت :

 پسر بچه داد و با چشمان کنجکاو به عصمت نگاه کرد .گیتی یکی دو عدد شیرینی توی بشقاب گذاشت و به 

 و سکوت کرد . "خانوم شایان ، من ..... یعنی دختر من ..... "باالخره عصمت خانم به حرف آمد و گفت :

گیتی وحشت زده به او چشم دوخته بود . انگار حدس زده بود که زن چه میخواهد بگوید . از همان لحظه اول متوجه 

ه پسربچه شباهت غریبی به روزبه دارد و اکنون وحشت و هراس تمام وجودش را در بر گرفته بود . شده بود ک

 "واقعیت اینه که دختر من .... همسر شوهر شماست و این بچه مال آقای شایانه ! "عصمت ادامه داد؛
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بردارد . عصمت که  گیتی به پشتی تکیه زا و رنگش پرید زبانش بند آمده بود و نمیتوانست چشم از پسر بچه

خدا الهی من رو مرگ بده که دخترم همچین دسته گلی به آب  "میدانست با چه واکنشی رو به رو خواهد شد گفت :

داده ! اون عاشق شوهر شما شد و هر چی من التماس کردم گوش نکرد و یه شب با اون فرار کرد . آقای شایان اونو 

مام در و همسایه و فامیل فهمیدن که پدرش کیه و چیه . بدری از اون سقه کرده اما حاال که بچه بزرگ شده و ت

خواسته که عقدش کنه . این آقا هم زیر بار نمیره . هفته ای چند شب میاد و به بدری سر میزنه و یا با هم میرن 

باید از هم  بیرون . کامبیز رو خیلی دوست داره و همه چیز براش میخره اما بدری پاش رو تو یک کفش کرده که یا

جدا بشن و یا باید عقدش کنه . حاال ...... حاال من اومدم پیش شما که ازتون خواهش کنم اجازه بدین که .... 

شوهرتون بدری رو عقد کنه . اون زن جوون و خوشگلیه . دختر بود که به صیغه آقای شایان در اومد . میترسم اگه 

 "تاد بشه و خدایی نکرده کارش به جاهای باریک بکشه !ازش جدا بشه باالیی سرش بیاد . گمراه یا مع

گیتی همچنان او را نگاه میکرد و قدرت حرف زدن نداشت . چه افتضاحی ! باورش نمی شد که چه میشنود . این زن 

بیچاره هم با کمال پرویی به خانه او آمده و درخواست می کند که گیتی به شوهرش اجازه دهد زن ناشناسی را به نام 

 "بدری به عقد خود در آورد !

گیتی احساس کرد دیگر نمیتواند به پسر بچه نگاه کند و یارای تحمل وجود زن را ندارد با تمام قدرتی که داشت 

 "مهین خانوم ! مهین خانومم ! "فریاد زد:

ین خانوم اینها رو از مه "مهین خودش را با عجله به آنجا رساند و با تعجب به گیتی نگاه کرد ، گیتی به آرامی گفت :

 "اینجا بیرون ببر ! بگو هر چه زودتر از اینجا برن بیرون !

خانوم شایان راهم داشته باش ! انصافت کجا رفته ؟ دختر من بدبخت میشه ! اون جوونه  "زن به التماس افتاد و گفت :

 "خه ....، نادونه . خدا میدونه عاقبتش چی میشه ! این بچه هزار خرج و هزینه داره ، آ

میشه ساکت بشی و حرف نزنی ! برو بیرون وگرنه میگم اکبر آقا به زور بیرونت کنه . برو !  "گیتی ناگهان فریاد زد :

 "برو گمشو !

زن نگاه خشم آلودی به او کرد و بی درنگ از اتاق بیرون رفت ، زیر لب غرولند می کرد و فحش و ناسیا می داد . 

 ا بایستد . روی مبل افتاد و از حال رفت .گیتی دیگر نمیتوانست سر پ

وقتی چشم گشود که مهین با نگرانی باالی سرش ایستاده بود و به او نگاه می کرد. به محض اینکه متوجه بیداری 

 "منظر خانوم و آقای بزرگمهر توی راه هستن ! االن خودشون رو میرسونن ! "گیتی شد ، گفت:

ش را بست . آیا میتوانست با هم با روزبه زیر یک سقف زندگی کند ؟ آیا گیتی حرفی نزد و دوباره چشم های

میتوانست وجود بچه او را تحمل کند و حرفی نزند ؟ کور سوی امیدی به او می گفت که چه بسا تمام گفته های آن 

بود . خودش زن دروغ باشد ! اما چشامهای پسرک که شباهت عجیبی به روزبه داشت ، گویای حقیقتی تلخ و دردناک 

میدانست که پدرش به هیچ وجه از این موضوع نمیتواند چشم پوشی کند که شوهرش آن قدر بی وفا و خیانتکار 

 باشد . مگر او چه کم داشت ؟ و یا چه چیزی برای او کم گذاشته بود ؟

مادرشان بیمار است  آرش و ماندانا با نگرانی دورش نشسته بودند و چون اطالعی از موضوع نداشتند گمان می کردند

. وجود پدر بزرگ و مادر بزرگشان دلگرمی بزرگی برای آنها محسوب می شد . منظر سعی میکرد با خوشرویی و 

مهربانی به آنها بفهماند که موضوع مهمی نیست و حال گیتی به زودی خوب می شود. باالخره با هزار زبان بچه ها را 

 تا او بتواند استراحت کند .راضی کرد که مادرشان را تنها بگذارند 
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دخترم فکر هیچ چیز رو  `در این فرصت که حال گیتی بهتر شده بود ، فرهاد با اندوه و مهربانی نگاهش کرد وگفت :

 "نکن ! اگه این خبر واقعیت داشته باشه پدرش و در میارم !

تو رو نداره ! من از اول هم به تو گفتم ولی باید بدونی که این مرد لیاقت  "گیتی به گریه افتاد و فرهاد ادامه داد : 

گوش نکردی . دیگه صالح نیست با اون زندگی کنی . مرتیکه بی لیاقت رفته برای باوههای من برادر از زن صیغهای 

درست کرده ! خجالت داره ! باید بدونی من موارد دیگه ای هم از اون دیدم ، حتی مچش رو هم گرفتم اما به تو 

 "اینکه میدونستم بهش عالقه مندی و نمیخوای زندگی تو از هم بپاشی . نگفتم . برای

 "راست میگی بابا ؟!! چطور به من نگفتی ؟! `گیتی با تعجب نگاهش کرد و پرسید :

برای اینکه فکر میکردم شاید سرش به سنگ بخوره و دست از این کارهاش برداره ! فکر میکردم که  "فرهاد گفت :

 "گناه رو بی پدر نکنم ، همین !این بچه های بی 

 "بی پدر ؟ یا بی مادر ؟ این روزبه ای که من میشناسم بچه ها رو از من میگیره  `گیتی با بغض پرسید :

غلط کرده ، باالیی به سرش میارم که خودش با التماس بچه ها رو تقدیمت کنه . این  "فرهاد سری تکان داد و گفت :

هم در میونه تو نباید به هیچ وجه اونو ببخشی . میفهمی ؟ گیتی باید بدونی در صورتی دفعه چون پای یه بچه دیگه 

طالقت رو میگیرم و بچه هات رو بهت میدم که دیگه برای همیشه اسم این مرتیکه رو نیاری . وگرنه هیچ قدمی برات 

قت داری و پولداری ! اگه یه بر نمیدارم . بهتره خوب فکرهات رو بکنی ! تو زن جوونی هستی ، خوشگلی داری لیا

 "ذره غرور هم داشته باشی دیگه حاضر نمی شی نگاهش کنی . چه برسه به اینکه اونو ببخشی !

گیتی بالفاصله پاسخ داد : معلومه که ازش جدا میشم ! وقتی فکر می کنم تا چه حد منو نادیده گرفته و رفته پی زن 

 "ا حاال خواب بودم و اونو نشناختم !های جورواجور از خودم بدم میاد که چطوری ت

فقط چند روز دندون روی **** بذار تا من ته و توی قضیه رو در بیارم االن  "فرهاد سر دخترش را بوسید و گفت :

هم بلند شو یه تلفن بهش بزن و با زبون خوش بیش بگو حال نداری ، مریضی و مجبوری همراه بچه ها به خونه 

سه روز میمونی و بر میگردی . حتی بگو اگه خواست شب میتونه برای دیدن بچه ها بیاد  پدرت بری . بهش بگو دو

 "اونجا . زود باش دخترم ! سعی کن عادی و مهربون باشی ، مبادا حرفی بزنی که بویی ببره !

و به سوی گیتی انگار نیرویی در بدنش به وجود آمده بود که تا آن روز آن را حس نکرده بود . به تندی برخاست 

بابا جون فکر نمیکنین اون زن خودش موضوع رو به روزبه گفته  "تلفن رفت و ناگهان رو به پدرش کرد و گفت :

 "باشه؟ و روزبه از اومدنش به اینجا با خبر باشه ؟!

بین  نه فکر نمیکنم ! اگه هم روزبه حرفی در این مورد زد به کلی انکار کن و طوری باهاش حرف "ارهاد پاسخ داد :

که از موضوع بی خبری ! بهت قول میدم اون زن هیچی بهش نگفته ، آنها ترجیح میدن خود روزبه از تو چیزی بشنوه 

 "و اقدامی بکنه .

گیتی شماره روزبه را گرفت و مثل همیشه با خوش و بش کرد و هر چه را که پدرش به او دیکته کرده بود برای او 

پس عزیزم مواظب خودت باش ! متاسفانه امشب کار دارم ، اما فردا هر  "و گفت :گفت . روزبه اظهار ناراحتی کرد 

 و بعد از کلی سفارش و اظهار محبت با گیتی خداحافظی کرد . "طور شده میام به دیدنتون !

گیتی نگاهی به پدرش کرد و حرفی نزد . در چشم هایش دنیایی از اندوه و انتقام وجود داشت . سرخورده و غمگین 

از اینکه تا این حد مورد سواستفاده قرار گرفته بود احساس ندامت و پشیمانی میکرد . در حالی که برای جمع کردن 
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وسایلش به اتاق میرفت تصمیم گرفت برای یک بار هم که شده از حقانیت خود دفاع کند و نشان دهد او هم میتواند 

  شجاع و پر قدرت باشد .
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قشه های سعید محرابی با وقوع انقالب نقش بر آب شد . هر چند میدانست که ساز و آهنگ های ساخته شده تمام ن

اش همگی مجاز و مورد تائید خواهد بود ، اما تعویض ناگهانی کارکنان رادیو و تلویزیون و تعطیلی مراکز اشاعه 

مغان آورده بود . تا مدتها نمیتوانست ساز بزند . موسیقی و هنر ملی وقفه طوالنی و زیان جبران ناپذیری برایش به ار

 حتی از نواختن در خانه خودش و محافل خصوصی یا دوستانش عاجز شده بود .

افکار گوناگون و پریشانی به سرش هجوم آورده بودندن که تا آن زمان با آنها بیگانه بود . هر چند نتونسته بود 

ر چه می گذشت میفهمی او جز انسان های خوشبختی است که برخالف سهمی در وقوع انقالب داشته باشد ، اما ه

خیلی های دیگر از این انقالب و دگرگونی خوشحال و راضی است . از اینکه تا این حد خواب بوده و نمیدانسته که 

 چگونه کشورش در حال تغییر و تحول است احساس پریشانی و ناراحتی میکرد . اما پس از گذشت دو سه سالی از

انقالب و وقوع جنگ و تغییر ناگهانی در اوضاع کشور به تدریج به خود آمد و توانست جای خود را در بین هنرمندانی 

 که هنوز مورد تائید مردم بودندن باز کند و اوباره به فعالیت های پیشین خود باز گردد .

کرده بود ، آرام آرام به حال اولیه  اوضاع موسسه هنری اش که تق و لق شده و تعداد شاگردان حتی به صفر نزول

  بازگشت و حال و رونقی تازه گرفته بود .اکثر

دوستان سابقش پا برجا مانده بودند . امید بسیار داشت با از بین رفتن روابط بتواند طبق ضوابط جدید جایگاه بهتر و 

ش بود و او را راهنمایی می کرد . او محکم تری داشته باشد. مهران سایه همچنان به عنوان یک استاد و دوست مراقب

دیگر ساز نمیزد و اسمش در محافل و مجالس هنری خودنمایی نمی کرد .بنابر این تمام هم و غم خود را صرف 

سعید می کرد و هر روز گوشه های تازه ای از هنر قدیمش را در اختیار او می گذاشت .واقعیت اینکه دیگر پنجه 

داشتند . ضعیف و از کار افتاده شده بود و تنها دلخوشی اش چند تا دوستان قدیمی و هایش توان آرایه هنرش را ن

هنرمندان با سابقه بودند که دور و برش را گرفته و او را از تنهایی رهائی میداند . موسیقی سنتی و اصیل ایرانی 

 همچنان عر عرصه هنر حرف اول را میزد .

عید پیش آمده بود . ناگهان شکوفا شده و جز معدود کسانی بود که بعد از سکوت و سکونی که در کار هنری س

اجازه داشت ساز بزند .برنامه اجرا کند و همراه با استادان بزرگ آواز ایران کنسرت دهد . درهای شهرت و 

ابقه ای پیشرفت یکی بعد از دیگری به روی او باز شد . به تدریج نام او را به عنوان استاد بزرگ تار و هنرمند بی س

 که آهنگ هایش روح انسان را تازه می کند و طراوت می بخشد ، ذکر می کردند .

بعد از سه چهار سال که دوباره توانسته بود در انظار مردم ساز بزند و هنرنمایی کند ، بی اختیار چشمش در بین 

ه کس دل بریده و تنها به هنرش تماشاچیان به دنبال چهره های آشنا میگشت . هر چند فکر میکرد از همه چیز و هم

پناه برده و به آن عشق میورزید ، اما ناخود آگاه دلش میخواست آشنایان قدیمی را ببیند و به آنها نشان دهد که به 
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چه مرحله از هنر و هنرنمایی رسیده است . دلش میخواست همه آنها را پیدا کند و نقدها و برسیهایی که در روزنامه 

بخوانید ! این من هستم ! همان سعید مهرابی ! همان بچه  "نوشته اند . جلویشان بگذارد و بگوید :ها برای هنر او 

دهاتی که می لنگید و ساز میزد تا وسایل تفریح و سرگرمی شما را فراهم کند و آخر شب ها پاکتی در جیب شرمسار 

 "و تحقیر شده روانه خانه اش شود !

چهره آشنایی نمیدید . با خودش فکر می کرد که مرور زمان چهره ها را عوض کرده تا مدتها هر چه می کاوید ، هیچ 

و او نباید به دنبال همان صورته ای جوان و دوست داشتنی باشد . هر چه میگ ذشت کارش بیشتر و مسئولیتش 

ر شرکت کند . سنگین تر میشد . به هر مناسبتی از او میخواستند آهنگسازی کند و یا در برنامه های متعدد دیگ

سرش آنقدر شلوغ بود که دیگر کمتر به موسسه اش میرسید و تمام کارهای آنجا را به همکاران و یا شاگران 

سابقش محول کرده بود . خدا را شاکر بود که نیازی هم به درامد آنجا ندارد ، اما وجود همان موسسه آموزشی باعث 

 کنند . می شد که دیگران هم بیاموزند و هم درآمدی کسب

دفتری را در یکی از سازمان های بزرگ موسیقی در اختیارش گذاشته بودند ، دو نفر هم برای انجام کارهای اداری 

استخدام شده بودندن که هر دو نفرشان در اختیار سعید مهرابی بودند . یکی از آنها خانمی بود که کارهای طراحی 

جلویش بود گرم بود و آنقدر غرق در کارش می شد که کمتر ورود و صحنه را انجام میداد ، سرش به کامپیوتری که 

 خروج افراد را میفهمید .

روز اول که سعید وارد دفتر کارش شد ، با او و خانم دیگری که سمت منشی را داشت آشنا شد . هر دوی آنها از نظر 

ش صحیح بوده و هیچ اشکالی در کار آنها سعید محترم و الیق آمدند . بعد از مدّتی کار کردن با آنها فهمید که نظر

وجود ندارد . همه میدانستند که سعید مجرد است و همسرش ساله ا پیش فوت کرده است . اما سعید نمیدانست که 

یکی از همکاران او که خانم ناهید صالحی نام دارد و کارهای طراحی صحنه و امور پشت صحنه به عهده اوست تنها با 

میکند و شوهرش فوت کرده است . وقتی که برحسب تصادف فهمید که ناهید با چه زحمت و  دختر کوچکش زندگی

مرارتی درس خوانده و کار پیدا کرده و اکنون با دخترکوچکش زندگی می کند ، توجه اش بیشتر نسبت به او جلب 

 شد .

تش می افزود . همیشه یک نوع نگرانی ناهید زن زیبایی بود ، انگار سادگی و بی ارایش بودن او ، بر زیبایی و معصومی

و اضطراب در وجودش به چشم می خورد . بعد از ظهر که می شد دائم به ساعتش نگاه می کرد که هر چه زودتر به 

خانه برود . اما این مانع از انجام کارها و وظایفش نبود . دوست نداشت با کسی هم صحبت شود و وقتش را بگفتگو 

شکاری گوشه گیر و منزوی بود . سعید ایده ها و ابتکارهای او را می پسندید و طرح های او بگذراند . به تعارض آ

 بسیار مورد عالقه اش بود .

 شعر عاشق او.  داشت زیبا و لطیف احساساتی و وفٔ  ناهید صالحی برخالف ظاهرش که سرد و گوشه گیر بود قلبی ر

قشنگ و دلنشینی میسرود . از کوچکی رویاهای بزرگی را در سر  اشعار کاریاش بی و تنهایی واقع در و بود موسیقی و

داشت که هیچ کدام از آنها به حقیقت نپیوسته بود . چهره اش نشان میداد که در برابر تقدیر تسلیم و دست بسته 

سیاه شده است . ناهید اهل اهواز بود و لهجه شیرین و گرم او نشان از مردم خونگرم جنوب کشور داشت . چشمه ای 

و عمیقش دنیایی از غم و اندوه را در خود پنهان داشت ، اگر ضرورت ایجاب نمیکرد به ندرت دو کلمهای با سعید 

 حرف میزد ، اما در مواقع اجرای کنسرته ا و برنامه ای جدید مجبور بود مدام با او در ارتباط باشد .
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هیچ وجه قصد جالب توجه و یا خودنمایی نداشت .  ارخالف دخترها و زنهای دیگری که اطراف سعید بودند ، او به

تمام وجودش برای تنها فرزندش میتپید و شب و روز به فکر او بود . از زمانی که شوهرش را از دست داده بود تمام 

شادیها و دلخوشیه ای زندگی اش را در وجود دختر ده ساله اش مریم میدید . دلش میخواست تا آنجا که میتواند 

 تحصیل و زندگی را در اختیار او بگذارد . امکانات

در آپارتمان کوچکی در یکی از خیابانه ای فرعی کارگر جنوبی زندگی می کرد ، زندگی ساده و مختصری داشت . 

مریم را صبح زود به مدرسه میگذاشت و به محل کارش می رفت . دخترک با سرویس به خانه برمیگشت ، ناهید یک 

رش گذاشته بود که هر روز بیش از ده بار به او تذکر میداد که مبادا آن را گم کند . با آن کلید کلید اضافی در اختیا

همراه همسر سرایدار به در آپارتمان می آمد آن را باز می کرد و داخل می شد و در صورت امن و امان بودن همه 

و باالفاصله وظیفه داشت به مادرش تلفن  چیز زن سرایدار او را تنها میگذاشت و می رفت . مریم در را قفل میکرد

کند و آمدنش را به او خبر دهد . آن زمان بود که ناهید خیالش راحت می شد و مدام به ساعتش نگاه میکرد که 

زودتر به خانه بازگردد . فاصله رسیدن مریم به خانه تا آمدن مادرش بیش از سه چهار ساعت طول نمیکشید ، اما 

د طوالنی و کشنده بود ، او از تنها بودن دخترش وحشت داشت و مدام در هراس بود مبادا همان مدت برای ناهی

 اتفاق بد ی برایش بیفتد .

مرگ شوهرش ضربه سختی به او وارد کرده بود . ناهید با همسرش تفاهم کاملی داشت و او را عاشقانه میپرستید ، 

و تنها شده است . مردی که مثل کوه پشت سرش بود و او را  وقتی که او را از دست داد ناگهان احساس کرد بی پناه

حمایت میکرد ناگهان از دست داد . تا مدتها با ناباوری به مرگ شوهرش نگاه می کرد و حتی فکر می کرد در خواب 

بوده و مرگ او واقعیت ندارد . فکر میکرد به زودی او هم میمیرد و دخترش تنها و بی سرپرست می ماند . چشم 

یدن هیچ کس را نداشت ، از همه متنفر شده بود . حتی پدر و مادرش هم دیگر جایی در دل او نداشتند . تنها کسی د

 را که پذیرا بود دخترش بود .

بحران روحی او بیش از یکسال طول کشید و سرانجام با کمک پدر و مادرش و سایر فامیل و آشنایان توانست 

روی پای خود بایستد . به کمک برادرش به تهران آمد و توانست به هر زحمت که  واقعیت را قبول کند و آرام آرام

 بود به دانشگاه راه یابد و لیسانسش را بگیرد .

هنوز چند ماهی از فارغ التحصیل شدنش نگذشته بود که به طور معجزه عصائی کار بسیار خوبی برایش پیدا شده بود 

خوب و حساسی پیدا کند . هر چند یکی از دوستان برادرش در این کار  . خودش باور نداشت که بتواند چنان شغل

کمک بزرگی به او کرده بود با وجود این ناهید تا مدتها میترسید در انتخاب او اشتباهی رخ داده و به زودی اخراج 

دریج خود را باور خواهد شد . اما ابتکارات و نوآوری او خیلی زود مورد توجه همه قرار گرفت و ناهید توانست به ت

 کند و بداند که در رشته مورد عالقه اش دارای استعداد خاصی است .

بعد از مدتها ناهید توانست طعم رفاه نسبی و راحتی را بچشد . حقوقش برای او و دخترش مکفی بود و او میتوانست 

دلش قرص بود و دیگر احساس به راحتی اجاره خانهاش را پرداخت کند. هر چند با صرفه جویی زندگی میکرد اما 

بی پناهی و فقر نمی کرد .دیگر رغبت نمی کرد به اهواز برود . از آنجا خاطره خوشی در ذهنش نمانده بود . در واقع 

مرگ شوهرش آن قدر تلخ و دردناک بود که خاطرات شیرینی را هم که از زندگی با او داشت تحت الشعاع قرار 

 یدا نمی کردند .داده بود و دیگر به ذهنش راه پ
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سعید که بعد از مرگ صحرا هرگز به ازدواجی دوباره فکر نکرده بود و یا اینکه باور نداشت از زنی دیگر خوشش 

بیاید و یا کسی بتواند توجه او را جلب کند ناخودآگاه به سوی او کشیده می شد . از مصاحبت با ناهید لذت میبرد و از 

ر چه میگذشت بیشتر با زندگی او آشنا میشد و وقتی فهمید که ناهید دارای سادگی و وقار او خوشش میآمد . ه

دختری ده یازده ساله اش بی اختیار به یاد صحرا افتاد که چقدر دلش میخواست صاحب فرزندی شود و سرانجام در 

 آرزوی داشتن فرزند ناکام ماند و بدتر از همه به آن طرز دردناک و غم انگیز بیمار شد و مرد .

به خاطر برنامه بزرگی که در پیش رو داشتد گروه ارکستر همراه با خواننده و دیگر دست اندرکاران برنامه مجبور 

بودند ساعتهای طوالنی تمرین کنند و یا برای دکوراسیون صحنه با یکدیگر در تماس باشند. در این میان سعید 

صحنه ، صحبته ایی از زندگی هنری اش به میان آورد . به میتوانست دقایقی با ناهید صحبت کند و گاهی غیر از امور 

تدریج ناهید هم از زیر و بم زندگی سعید باخبر شد . سعید تمام زندگی گذشته اش را در بین جلسات تمرین برای 

ناهید تعریف کرد . موضوع ازدواج و مرگ همسرش همه را یکی یکی میگفت و در بین گفته هایش به نقطه ای خیره 

 ند و سکوت میکرد و دوباره دنباله سخنانش را میگرفت که این نکته از دید ناهید پنهان نمی ماند .میما

سعید میدانست که دست و بالش برای ازدواج باز است . میدانست حتی دختران جوان که دارای قابلیته ای زیادی اند 

را میدید و میدانست که چه جایگاهی دارد و خواهان ازدواج با او هستند . خودش نگاه های مشتاق و تحسین آمیز 

مردم او را به عنوان یک هنرمند بزرگ چگونه محترم میشمارند . سنّ چهل و چند سالگی را میگذراند و دیگر شور و 

شوق جوانی اش را برای انتخاب یک عشق بزرگ از دست داده بود . با خودش فکر میکرد در جوانی اش به خاطر 

ت عاشق شدن و ابراز عشق نداشت و اکنون که این همه خواهان دارد و میتواند انتخاب های فقط و تنگدستی جرا

خوبی داشته باشد دلش به دنبال هیچ کس نمیرفت و در پی زنی بود که بتواند برایش یک زندگی توام با آرامش و 

 محبت فراهم سازد .

رای این کار نمیدید . موضوع سالها پیش بوده که هرگز در مورد گیتی بزرگمهر با ناهید حرف نزد . هیچ دلیلی ب

گیتی حتی روحش هم از عشق و عالقه او خبر نداشته و سعید سرسختانه بر این عقیده بود که به کلی او را فراموش 

 کرده و هیچ حسی به او ندارد .

مشتاقان موسیقی اصیل  بعد از چندین ماه تمرین و کار باالخره برنامه آماده شد . چندین شب متوالی دوستان و

ایرانی آن چنان استقبالی از هنرمندانشان به عمل آوردند که در تاالر جای سوزن انداختن نبود . برخالف انتظار سعید 

ناهید هیچ شبی برای تماشای برنامه حضور نداشت . با وجودی که او میتوانست با بلیت مجانی برای تماشای برنامه 

ه دیدن آن نداشته و حتی بعد از پایان برنامه وقتی که سعید را دید هیچ صحبت و یا سوالی در بیاید . انگار عالقه ای ب

 مورد کنسرت و یا اینکه چرا برای تماشا نیامده بر زبان نیاورد .

سعید کمی مایوس شد و حتی احساس نوعی توهین و بی تفاوتی از جانب ناهید او را آشفته ساخت ، به طوری که پس 

خانم صالحی ، من فکر میکردم حداقل یه شب  "چند روز دیگر طاقت نیاورد و ضمن صحبت از او پرسید :از گذشت 

هم که شده برای دیدن برنامه و یا زحماتی که شما و دوستانتون کشیدید میاین ! باور نمیکردم تا این حد نسبت به 

 "کار ما و حتی کار خودتون بی توجه باشین و براتون بی تفاوت باشه !

ناهید سرخ شد ، لحن صدای سعید گالیه آمیز بود و ناهید کامال نوعی رنجش و آزردگی را در آن حس میکرد اما باز 

هم به او اجازه نمیداد که این طور عتاب آمیز و طلبکارانه با او صحبت کند و او را مورد سرزنش قرار دهد . کمی 
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رم تنها زندگی میکنیم . خودتون میدونین ، نمیتونم اونو شب راستش آقای مهرابی ! من و دخت "سکوت کرد و گفت :

 "تا دیروقت خونه تنها بذارم که به دیدن برنامه بیام . در ضمن تنها برگشتن هم تو اون موقع شب برام مشکل بود !

 "خب ، اگه دوست داشتین که بیاین من و دوستان مشترکمون میتونستیم مشکل شما رو حل کنیم ! "سعید گفت :

دوست ندارم که هیچ وقت مزاحم کسی بشم ، ترجیح میدم خودم مشکالتمو حل  "ناهید باالفاصله به تلخی پاسخ داد :

 "کنم . از لطف شما هم ممنونم !

سعید ظاهرا دیگر حرفی برای گفتن نداشت ، اما دلش نمیخواست کوتاه بیاید . دوست داشت در س خوبی به ناهید 

ن همه صحبتهای دوستانه و در دلهای اوالنی این گونه بی تفاوت و تلخ به او حرف نزند . بنابر بدهد تا دیگر بعد از آ

مزاحم ؟! زحمت ؟ فکر نمیکنم که تو دوستی های پاک و صمیمانه این  "این نگاه تعجب آمیزی به او کرد و گفت :

لغ و کاملی هستیم ، جوون و بی مسایل به این کوچکی که شما عنوان کردین مزاحمت محسوب بشه ! ما آدمهای با

تجربه نیستیم وقتی که کسی رو به عنوان دوست انتخاب میکنیم و ساعتها باهاش حرف میزنیم و درد دل می کنیم 

 "باید حرمت دوستی رو نگاه داریم !

 "منظور شما من هستم یا خودتون ؟! "ناهید به تندی پاسخ داد :

ف ! شما باید در درجه اول برای تماشای برنامه من و دیگر دوستانتون اشتیاق هر دو طر "سعید باالفاصله پاسخ داد :

نشون میدادین که طالب دیدن اون هستین و در درجه دوم وظیفه ما بود که مشکل کوچک شما رو حل کنیم و کاری 

زه و اشتیاق نداشتین و یا کنیم که بتونین تشریف بیارین . اما متاسفانه مثل اینکه شما اینقدر برای تماشای برنامه انگی

شاید اصال به موسیقی و شعر و آواز عالقه ای ندارین . در این صورت حق با شماست ! با زور و جبر که نمیشه تو کسی 

 "عالقه به وجود آورد !

ید و بدون اینکه اجازه دهد ناهید پاسخ به او بدهد از آنجا بیرون رفت . ناامید شده بود فکر می کرد در مورد ناه

 اشتباه فکر کرده است . او را زنی سرد و بی احساس میدید که در موردش قضاوت درستی نکرده بود .

پس از رفتن سعید ناهید به فکر فرو رفت . چرا هیچ کس او را نمیفهمید ؟! این بار اولی نبود که مورد شماتت قرار 

او را به خاطر بی تفاوتی و بی توجهیاش  میگرفت . قبال هم چندین دفعه دوست و آشنا و حتی فامیل نزدیکش

 سرزنش کرده بودند و حتی ترکش کرده و دیگر سراغی از او نگرفته بودند .

چرا هر چه تنها تر میشد ، سیشتر احساس راحتی می کرد ؟!! اصال به او چه کار دارند ؟ چرا او را به حال خودش رها 

هرابی چرا به خودش اجازه میدهد این طور با او حرف بزند ؟ مگر نمیکنند و تنهایش نمیگذارند ؟ این آقای سعید م

چند بار صحبت و سوال و جواب برایش تعهدی به وجود آورده که باید به طور حتم به تماشای کنسرت او برود ؟ او 

ه نفس که نمیتواند نزد همه جار بزند قدرت مالی اش اجازه هیچ گونه معاشرت را به او نمیدهد . آنقدر اعتماد ب

نداشت که همه را به آپارتمان کوچک خود با آن وسایل ساده اولیه دعوت کند و احساس شرمساری نکند . اگر در 

اهواز میماند و با همان دوستان سابقش معاشرت میکرد برایش مشکل نبود . اما با تهرانی ها ! با این مردمی که 

ا نداشتند نمیتوانست راحت باشد و با آنها هیچ گونه متفاوت با همشهری هایش بودندن و آن صافا و صمیمیت ر

 رودربایستی نداشته باشد .

سعید هه میدانست که او حتی روسری و مانتویی را که در خور مهمانی و یا مکانی مثل تاالر موسیقی باشد ندارد . او 

به هر زحمت بود میتوانست  دوست نداشت با همان روپوش و مقنعه ای که سر کار به تن می کند ظاهر شود . وگرنه

فرزندش را نزد برادر و یا خواهرش بگذارد و روز بعد به سراغش برود . دلش پر از درد بود اما غرورش اجازه 
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نمیداد چیزی برزبان آورد . مهم نبود آقای مهرابی هر طور دلش میخواهد فکر کند . او باید دو دستی به کارش 

نحو احسن طرح های خود را خلق میکرد و ارائه میداد . او احتیاج به پول داشت و میچسبید و با هر تالشی که بود به 

 نمیتوانست به خاطر رضایت و خوشامد اطرافیانش زندگی و آینده فرزندش را به مخاطره بیندازد .

ام ظهر چند روزی گذشت و سعید و ناهید نه همدیگر را دیدند و نه کوچکترین حرفی بین آنها ردّ و بدل شد . هنگ

وقت ناهار که میشد اکثر کارکنان برای صرف غذا به رستوران اداره میرفتند ناهید جز معدود کسانی بود که همیشه 

از خانه برای خودش غذا می آورد و آن را در اتاقش میخورد . یک روز هنگام ظهر که مشغول گاز زدن به 

 ه سر و کله سعید پیدا شد .ساندویچش بود ناگهان ضربه ای به در نواخته شد و بالفاصل

ببخشین که مزاحم شدم ! شما رو به خدا ببخشین. از جا  "ناهید دستپاچه از جایش بلند شد و سعید باالفاصله گفت :

 "تون بلند نشین !

خانوم صالحی ، بوی کتلت شما تا اتاق  "ناهید لقمهای در دهنش بود و نمیتوانست حرف بزند و سعید با خنده گفت :

 "م اومده و من هم از بس غذای رستوران خوردم داره حالم بهم میخوره !من ه

ناهید که لقمه را قورت داده بود ، بی اختیار خندهاش گرفت ، چه خوب شد که دو تا ساندویچ آوردهبود. هر چند 

نایلون کوچک بودند اما یک روز را میتوانست تحمل کند و کمتر بخورد . با عجله دست در کشوی میزش کرد و 

 کوچکی در آورد و آن را با خوشرویی به سعید تعارف کرد .

سعید که نمیدانست شوخی کوچکش باعث خواهد شد که بتواند دقایقی را با ناهید بنشیند و حتی با او غذا صرف کند 

وز ناهار به به ! متشکرم ! پس حسما میدونستین که من امر "گل از گلش شکفت و با خوشحالی آن را قاپید و گفت :

 در خدمتتون هستم ؟

نه نمیدونستم ! اما من همیشه یه ساندویچ اضافی میارم اگه گاهی کارم طول کشید و  "ناهید به سادگی پاسخ داد :

 "گرسنه شدم اونو میخورم .

 "نوشابه هم دارین ؟ "سعید بدون توجه به حرف او پرسید :

 "اگه آب بخواین از آب سرد کن براتون میارم ؟! نه متاسفانه ! اما "ناهید دوباره خندید و گفت :

 "نه مرسی ! شوخی کردم ! "سعید تشکر کرد و گفت :

گرسنه بود و با لذت ساندویچ را خورد و دوباره تشکر کرد . دلخوری چند روز پیش به کلی از دلش رفته بود ، در 

 گاهی شوخیها را هم جدی تلقی میکندچه می گذشت بیشتر میفهمید که ناهید زن رک و ساده ای است که حتی 

 دقایقی تا پایان وقت ناهار نشست و با او گپی زد و بعد به اتاق خودش رفت .

کنجکاو شده بود به هیچ وجه در باورش نمیگنجید که ناهید به خاطر دخترش به تماشای کنسرت نیامده باشد . این 

از دوستانش بگذارد . خیلی دلش میخواست دلیل اصلی  دلیل برایش منطقی نبود . میتوانست کودکش را نزد یکی

نیامدن او را بفهمد . میدانست که به این سادگیها نمیتواند حرفی از زیر زبان او بیرون بکشد . رفتارش طوری بود که 

 به مخاطبش اجازه نمیداد از حد متعارف پا جلوتر بگذارد .

شته باشد و به بهانه های مختلف که اکثر آنها جنبه کاری داشت به بعد از آن روز ، سعید سعی کرد با ناهید تماس دا

او سر میزد و دقایقی به گفتگو مینشست. یک روز که سرزده وارد اتاق ناهید شد مشاهده کرد که او و حمید دالور 

در  که از کارکنان قدیمی برنامههای موسیقی رادیو و تلویین بود سخت مشغول طرح جدیدی هستند که قرار بود

نوروز آینده به روی صحنه بیاید . سعید میدانست که ناهید و دیگر کارکنان اداره موظف هستند برای تمام 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 8  

 

خوانندگان و نوازندگان کار کنند و طرح های جدید ارایه دهند .اما بی جهت دچار حسادت شد ، زیرا طرح مورد نظر 

که به تازگی گل کرده بود و برنامه های جالبی را ارایه  ربطی به برنامه های او نداشت و متعلق به گروه دیگری بود

 داده بودند .

 "به به چطور استاد ؟ کم پیدایی ؟ "حمید دالور به محض دیدن سعید گل از گلش شکفت و سالمی کرد و گفت :

فراموش  حاال دیگه برای غیر کار میکنی و طرح میدی آره ؟! دوستای قدیمی تو "سعید لبخند محزونی زد و گفت :

 "کردی ؟!

چه کنیم استاد ! هر  "حمید خندید ، میدانست که سعید شوخی میکند وس عر به سرش میگارد بنابر این پاسخ داد :

 "جا پولش بیشتر باشه ما همون جا کار میکنیم . شما هم هر وقت سر کیسه رو شل کردی ما در خدمت هستیم !

 "یری ، نمیدونستم اهل رشوه هم هستی !فکر میکردم از سازمان پول میگ "سعید گفت :

 و "چایی میخورین براتون بیارم ؟ "هر دو دوباره خندیدند و سعید گفت :
 

 بدون اینکه منتظر پاسخی باشد، از اتاقش بیرون رفت و دستور چای داد و برگشت.·  

اما همان دقایق کوتاه هم آن روز از روزهای پرکارش بود و فرصت زیادی برای چای خوردن و حرف زدن نداشت، 

 برایش غنیمت بود.

سعید،بهت »وقتی که سه نفری دور میز نشستند و مشغول نوشیدن چای بودند، حمید اشاره ای به ناهید کرد و گفت: 

تبریک می گم! خانم صالحی برای این کار شاهکاره! واقعاً توی طرحهاش ابتکارهایی داره که توی طرح های دیگه 

 «دیده نمی شه.

 «همین طوره! اما باید به کل سازمان تبریک گفت، چون این خانم که تنها برای من کار نمی کنه!»سعید گفت: 

چیه؟ حسودی ت می شه؟ اتفاقا این طراحی جدیدش خیلی جالب و چشم گیره، بهتره از حاال »حمید خندید و گفت: 

 «بدونی!

 از آنها خداحافظی کرد و رفت.ناهید لبخندی زد و تشکر کرد و بعد از دقایقی سعید 

با وجودی که هرچه می گذشت بر تعداد رقبا و هنرمندان تازه وارد اضافه می شد، اما سعید به طرز چشمگیر در 

کارش پیشرفت می کرد. صدای سازش آن چنان بر دل می نشست که به محض بیرون آمدن نوار و یا سی دی های 

. آن قدر سر شناس و محبوب شده بود که همگان در کنار نام خواننده، جدید تکنوازی اش، همه به فروش می رفت

 بالفاصله به دنبال نام سعید مهرابی می گشتند.

خودش را غرق کار کرده بود. گاهی شبها را هم در سازمان به صبح می رساند و دمیدن سپیده را مشاهده می کرد و 

بیشتر به او فشار می آوردند که ازدواج کند. خودش از به خواب می رفت. هرچه می گذشت، دوستان و آشنایان 

تنهایی و بی همدمی خسته شده بود و به هیچ وجه خواهان ازدواج با دختران جوان و کم تجربه که هرکدام هزاران 

هزار رؤیا در سر دارند، نبود. به دنبال زنی می گشت که شور و التهاب جوانی اش را پشت سر گذاشته و خواهان یک 

 دگی آرام و پر محبت باشد.زن

از ناهید خوشش آمده بود و به خصوص از این که دارای فرزندی هم بود بیشتر احساس آرامش و اطمینان می کرد. 

می دانست که او طعم مادری را چشیده و شاید طالب کودک دیگری نباشد. سعید خودش را برای پدر شدن پیر می 

دی که هر روز حجم بیشتری را اشغال می کردند ادای پدرهای جوان را در دید و دوست نداشت با وجود موهای سفی
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آورد. از سوی دیگر، پدرشدن را مسئولیت بزرگی می دانست که با کار او جور در نمی آمد. او عاشق کارش بود و 

 هرگز فکر نمی کرد بتواند کوچکترین وقتی را صرف امر دیگری بکند.

می رفت، به این نتیجه می رسید که سازش را به این درجه از شهرت و محبوبیت وقتی تنها می شد و به فکر فرو 

رسانده و طعم زندگگی راحت و بی درد سر را به او چشانده است. هرچند در زندگی اش لکه های سیاهی به جا مانده 

زندگی گذشته اش بود، اما همان لکه ها می توانست با فقر و در به دری هم همراه باشد. هرگز دوست نداشت به 

فکر کند. باور نمی کرد روزی به این درجه از بی مهری و بی تفاوی برسد. خانه اش را عوض کرده بود و تنها آدرس 

 و تلفنی را که خواهر های او در مشهد داشتند نیز اکنون به نام و نشان شخص دیگری در آمده بود.

رده بود. همان بهتر که نام تراب و آسیه را به دنبال نکشد. خودش را گم کرده بود. به معنای واقعی خودش را گم ک

همان بهتر که خاک ها و انگورهای باغ آغ بابا را به فراموشی بسپارد و همین طور صدای خنده و شادی بچه ها و نئه 

واهند کاری های آغ بابا و بوی چلویی که تنها مشام او را نوازش می داد.هرگز او را صدا نمی کردند، مگر این که بخ

به او محول کنند. به محض اینکه صدایش می زدند، از حا می پرید و بی اختیار به سوی خانه ی اربابی می دوید. یا 

باید قالی ها و مخده ها را جا به جا می کرد، و یا برای خرید ماست و چاشنی دیگری که فراموش شده بود عجله به 

 خرید و می آورد. خرج می داد و ب توان بیشتر می دوید و می

از زمانی که خواهرهایش هر کدام پشت سرهم ازدواج کردند و رفتند، کار بر او مشکل شد. تنها مرجع هرکاری که 

آسیه و تراب وقت انجام آن را نداشتند، او بود.گای تعجب می کرد که مادرش چگونه در بین جمع فامیل آغ بابا 

 و هیچ احساس ناراحتی و انزجار نمی کند!رفت و آمد می کند و با آنها حرف می زند 

او از دیدار و رودر رویی با آن ها بیزار بود. هنگاهی که مدارس تعطیل می شد نفرت و انزجارش نسبت به خانه 

بیشتر می شد. هرچه داشت و هرچه یاد گرفته بود، از مدرسه بود. حتی عشق و عالقه ای که در وجودش نسبت به 

د آمد، آن را هم در مدرسه یاد گرفته بود. معلم سرودی داشتند که به آنها سرود یاد می داد. موسیقی و ساز به وجو

یک روز همراه دو همکارش که یکی از آنها آکاردئون می د به مدرسه آمد و برای بچه ها برنامه اجرا کرد. بعد از 

 آن، به شاگردان یاد داد که همراه ساز، سرود بخوانند.

شنگ ترین و لذت بخش ترین روزهای زندگ سعید بود. با وجود کمرویی و خجالتی که در آن روز یکی از ق

وجودش نهفته بود، به هر ترتیب بود بعد از گذشت یک ماه و ساعتها کلنجار رفتن با خدش، نزد معلم سرود رفت و 

می دانست که تا مدتها به او گفت که می خواهد ساز یاد بگیرد. می دانست مورد تمسخر بچه ها قرار می گیرد و 

سوژه ای برای مسخره کردن و دست انداختن خواهد بود، اما این شوق و عالقه آن قدر وجود او را پر کرده بود که 

نتوانست بر آن غالب آید. باید آن را بیرون می ریخت. باید خودش را تخلیه می کرد و این همه احساس و ذوق را بر 

 زبان می آورد.

معلم سرود نه به او خندید و نه مسخره اش کرد، نگاهی طوالنی و عمیق به او انداخت و گفت:  بر خالف تصورش،

 «مثالً چی دوست داری بزنی؟»

 «تار! دلم می خواد تار بزنم!»و سعید بالفاصله پاسخ داد: 

ه تا پشت گردنش با گفتن این جمله، صدای شلیک خنده ی بچه ها به هوا بلند شد و سعید پشیمان و نادم در حالی ک

یرخ شده بود، سرش را پایین انداخت. چشمهایش پر از اشک شده بود. ناگهان صدای فریاد معلم سرود هم را 

خفه شین! بی ادبها! خنده نداره، خب دلش می خواد ساز بزنه! شوق و عالقه به موسیقی داره، اینکه »میخکوب کرد: 
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هم خوبه! همه که نباید دکتر مهندس بشن، یکی هم می تونه  بد نیست، مسخره نیست که هر هر می خندین! خیلی

 «هنرمند بشه و روح آدمها رو تر و تازه کنه.

سکوت که در کالس حکمفرما شد و سعید با جرئتی بیشتر سرش را بلند کرد و چشم به آقا دوخت. معلم سرود که 

 نامش احودی بود، با اوقات تلخی ادامه داد:

جات! بعداً با هم حرف می زنم. این بچه ها اینقدر بی تربیت هستن که اوقات آدمو تلخ می خیلی خوب، بنشین سر »

 «کنن.

سعید دوازده ساله بود و چون پدرش آه در بساط نداشت،آقای احمدی متوجه شد که نه می تواند ساز بخرد و نه پول 

دبیرستان، به هنرستان موسیقی برود و ساز  معلم موسیقی را بدهد. بنابراین به او پیشنهاد کرد که به جای رفتن به

زدن یاد بگیرد. اما چون شوق بیش از حد پسرک را دید، گاهی او را با خود به خانه ی یکی از دوستانش می برد که 

در رادیوی مشهد ساز می زد و گاهی شاگردان خود را در خانه درس موسیقی می داد. سعید گوشه ای می نشست و 

ایی که تارهای بزرگی زیر بغل داشتند، می نگریست و به تدریس استاد گوش می داد. بعد از آن، با حسرت به بچه ه

چون تنها پسر خانواده بود و والدینش، به خصوص آسیه، بی چون و چرا به حرفهایش گوش می کردند، دوپا را در 

 یک کفش کرد که به هنرستان موسیقی برود.

فت و فکر می کرد این هم از همان هوسهای بچگانه است. اما سعید که به اویل، تراب حرف او را سرسری می گر

اجبار به دبیرستان رفته بود، آن قدر تنبلی کرد و درس نخواند که مردود شد و بعد ار آن چون آغ بابا فوت کرد و 

ا نقل مکان کرد و این باغ و خانه و مال و منالش تکه تکه شد و از هم پاشید، تراب ناچار اتاقکی اجاره کرد و به آنج

موضوع مقارن با این بود که آقای احمدی کسی را به دنبال سعید فرستاد و به او گفت که یکی از دوستانش در 

هنرستان موسیقی در تهران استاد است و حاضر است در عوض نگه داری خانه و انجام کارهای کوچک، او را در 

 خنرستان نام نویسی کند.

 قامتش در تهران نگذشته بود که تراب و آسیه سراسیمههنوز دو سالی از ا

 

خود را به او رساندند.دوری سعید از خانواده آن قدر که برای پدر و مادرش سخت و جانفرسا بود،برای خودش آن ·  

شدت و حدت را نداشت.با خودش فکر می کرد اگر به او می گفتند در تهران طال پخش می کنند،از مشهد پایش را 

ون نمی گذاشت،اما عشق او به ساز و موسیقی،نوجوان کمرو و خجالتی را به سوی تهران هل داد و در آنجا ساکن بیر

  شد.

اتاق کوچکی در گوشه حیاط به او اختصاص داده بودند.او با یک چمدان کوچک مقوایی با چشم گریان و حال زار 

ات را مرور نکند،نمی توانست.بیش از هزار بار آن آسیه و تراب را ترک گفت.سعید هر چه سعی می کرد این خاطر

را به ذهن می آورد و هر بار بی اغراق ساعت ها گریه می کرد.آن قدر که دلش برای خودش می سوخت،در بند پدر 

و مادرش نبود.ناخودآگاه گاهی از آنها کینه به دل می آورد و تراب را به دیده انتقاد نگاه می کرد که آن طور نوکری 

 بابا و فک و فامیل او را کرده بود.آغ 

در ازای نانی که می خورد و درسی که یاد می گرفت،از او می خواستند هرگز خانه را ترک نکند.غیر از مواقع درس و 

کالس،و هر روز حیاط را بشوید و جارو کند.هفته ای یک بار خانم استاد از او می خواست شیشه ها را پاک کند.بیشتر 

انجام می داد.پولی دریافت نمی کرد و تراب هم پولی نداشت که برایش بفرستد.لباسهای تنش آن قدر  خرید خانه را
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کهنه و پروصله شده بود که به ناچار صاحبخانه که خودش وضع چندانی نداشت،در پی خرید و یا جست و جوی لباس 

 برایش بر آمد.

اتاقی اجاره کند و سعید را نزد خود ببرد،چندان راضی و با وجود این،هنگامی که تراب به تهران آمد و توانست دو 

خوشحال نبود.در آن خانه کسی به دیده نوکر و زیردست نگاهش نمی کرد.صبه به صبح همراه استادش به راه می 

افتاد و با اتوبوس به همراه سه لشکر می رفتند و ظهر برمی گشتند.ساز کهنه و بزرگی را هم به او اختصاص داده 

 که با همان ساز دنیا را سیر می کرد و به پرواز در می آمد. بودند

هنوز سه سالی از ورودش به هنرستان نگذشته بود که تمام استادان،به خصوص آقای مهران سایه،به استعداد و عالقه 

و او پی بردند و از هر طریقی سعی کردند به او کمک کنند.در واقع،موقعیت کنونی سعید،برای خودش هم محال 

شگفت انگیز می نمود.اما ... اما چه بگوید ؟این اما ها زندگی او را به کامش تلخ کرده بودند.دوباره یاد حرف مادرش 

 «پسر جون،هیچ وقت پات رو از گلیم خودت درازتر نکن!»افتاد که مدام نصیحتش می کرد و می گفت : 

که قصد ازدواج دارد و اگر او هم موافق است و سرانجام یک روز تصمیم گرفت رک و پوست کنده به ناهید بگوید 

سعید را پسندیده، دیگر وقت را تلف نکنند و زندگی مشترکشان را شروع کنند.سعید تصمیم داشت طی مراسم 

کوچک و خصوصی عقد کنند و چند روزی به مسافرت بروند.او هنوز دختر ناهید را ندیده بود،اما نادیده او را دوست 

ش گل کرده بود و بی صبرانه دلش می خواست هر چه زودتر او را ببیند.سعید ناخودآگاه داشت و حس پدری ا

مطمئن بود که ناهید پیشنهاد او را می پذیرد.بدون شک،او هم متوجه شده بود که سعید چقدر خواهان و دوستدار 

اهر آرام و خجالتی اش،با دارد و چگونه محبوب همه واقع شده است.بنابراین سعید مطمئن بود که ناهید بر خالف ظ

 شور و شوق از پیشنهاد او استقبال خواهد کرد.

روزی که وارد اتاق ناهید شد، تا به طریقی او را به شام دعوت کند و حرفهایش را به او بزند، با کمال تعجب مشاهده 

است.سعید از کرد که او بر خالف همیشه روپوش و روسری جدیدی به سر کرده و دستی به سر و رویش کشیده 

تغییر چهره او حیرت کرد.ناهید آن قدر زیبا و دوست داشتنی شده بود که بی اختیار نگاهها را به سوی خود جلب 

می کرد.سعید در دل با خودش فکر کرد انگار ناهید هم می دانسته که چه پیشنهادی به او خواهد شد که این گونه 

 تغییر ظاهر داده است.

بود که حرفی بزند،دستی به شانه اش خورد و حمید دالور با خوشرویی همیشگی اش سالم کرد هنوز دهان باز نکرده 

 «ببینم،استاد!شنیدم قراره دوباره برنامه بزرگی رو روی صحنه بیارین، درسته ؟»و گفت: 

هنوز روی کاغذ تو از کجا می دونی؟این برنامه »سعید که از حضور تاگهانی او جا خورده بود،با لکنت و تردید پرسید: 

 «نیومده!ببینم،نکنه جاسوسی گذاشتی؟

 و بعد بدون«هنوز حمید دالور رو نشناختی!»حمید چشمکی زد و گفت:

 

ینکه منتظر پاسخ باشد ،رو به ناهید کرد و گفت :)) خانوم صالحی ! میشه کپی کارهای دیروز رو بدین بدا براتون ·  

 میفرستم .((

 قدیم او کرد و حمید با عجله خداحافظی کرد و رفت .ناهید بیدرنگ پوشه یی را ت

 سعید از رفتن او خوشحال شد و گفت :)) آدم عجیبیه ! دلش میخواد سر از کار همه دربیاره !((

 ناهید خندید و گفت :)) اره، همین طور !((
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ی شام باهم بریم بیرون و سعید بالفاصله پرسید :)) راستی ،خانم صالحی ! میخواستم ازتون دعوت کنم یه شب برا

 .البته اگه دختر خانومتنو هم بیارید خوشحال میشم من ..من میخواستم باهاتون صحبت کنم .((

ناهید سرخ شد و اخمهایش در هم رفت .نمیدانست چه بگوید .نگاه پرسشگری به سعید انداخت و گفت :)) آقای 

ارم با کسی ،یعنی با مردی بیرون برم ! شما وضعیت منو محرابی ! از لطفتون ممنونم ،اما میدونین که من دوست ند

 میدونی ،نمیخوام برام حرف در بیارن !((

سعید گفت :)) حق با شماست ! هرجور دوست درین اما حداقل یه ساعت به من فرصت بدین که باهاتون صحبت کنم 

 .میشه ؟((

 ناهار میتونیم حرف بزنیم .((ناهید با نارضایتی سریع تکان داد و گفت :)) باشه ،امروز وقت 

سعید قبول کرد هرچه بود بهتر از این بود که بیشتر انتظار بکشد .سعید به ناهید گفته بود که او به دفترش بیاید تا 

ضمن صرف ناهار بتواند حرفهایشان را بزنند .سعید نمیدنست آیا ناهید احساس کرده که مورد توجه او قرار گرفته 

 اند که سعید راجع چه چیزی میخواهد با او صحبت کند یا خیر.یا نه ، و آیا مید

درهر صورت ،بد از دقایقی گفتگوهای عادی و روزمره ،دل به دریا زد و پرسید :)) خانوم صالحی شما قصد ازدواج 

 ندارین ؟((

این فکر افتادم که ناهید سرخ شد ،اما چهره آاش شکفت و در مقابل چشمان حیرت زده سعید گفت :)) چرا! اتفاقا به 

 دوباره ازدواج کنم .اما ..از کجا فهمیدین ،آقای مهرانی ؟ شما خیلی زرنگ و ریزبین هستین !((

 سعید سکوت کرد و گفت :)) از کجا فهمیدم ؟ منظورتون چیه ؟((

شما چطوری ناهید دوباره خندید و با شادی گفت :)) آخه ما هنوز به کسی نگفتیم ،موضوع فقط بین من و حمیده ! 

 تونستین حدس بزنین ؟((

سعید خشکش زد و لبخند روی لبهایش ماسید .سکوتی کرد و برای اینکه حفظ ظاهر کند گفت :)) من ..من خیلی در 

 مورد کارهای دیگران کنجکاو نیستم ، همینطوری یه حرفی زدم !((

تما میدونین حمید و همسرش دو سال پیش از ناهید که متوجه دگرگونی سعید نشده بود ،با بیخیالی ادامه داد :)) ح

هم جدا شدن ! خانوم سابقش سال قبل ازدواج کرد .به نظر من ،اون مرد جالب و مهربونیه ! البته بدها که من بیشتر 

 با همین آشنا شدم ،فهمیدم علت جدیشون چی بوده و در جدایی حمید گناهی نداشته .((

 ر شده سریع تکان داد و پرسید :سعید مثل کسی که خواب بوده و غافلگی

 )) راست ؟ آهان ! اما اونها دو تا بچه دارن ،بچهها چی میشن ؟((

با خوشروی گفت : )) حمید حق انتخابو به همسرش داد ،اون هم بچههای قبول کرده و پیش خودش نگاه داشته 

 ،حمید هرماه مبلغی باتی خرج و هزینه بچهها پرداخت میکنه ((

ام ناهید نگاه مهربانی به سعید کرد و گفت :)) از من به شما نصیحت ،سعی کنین هرچه زودتر ازدواج در این هنگ

کنین ،تنهایی ،چه برای زن و یا مرد ، خیلی سخته درضمن ..ببخشین اگه فضولی میکنم سعی کنین این دفعه اگه 

 کسی را برای همسری انتخاب کردین دوستش داشته باشین و ..((

ندی میان حرفش دوید و گفت :)) خوب ،معلومه که باید دوستش داشته باشم وگرنه آدم چطوری میتونه با سعید به ت

 کسی که از آاش خوشش نمیاد و عاشقش نیست ازدواج کنه ؟((
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چهره ناهید حالت جدی بخود گرفت و گفت :)) آقای مهرابی ،ما درین مورد زیاد باهم صحبت کردیم ،من یادمه در 

 قبلی شما از زندگی گذشته وطول پروژه 

 

ازدواجتون خیلی با من حرف زدین.من از حرف های شما فهمیدم که متاسفانه عاشق همسرتون نبودین وچون اونو ·  

 «خوب ومهربون تشخیص دادین واز طرفی نکات مشابه زیادی با همدیگه داشتین،اونو برای ازدواج انتخاب کردین!

خواهش می کنم »شده بود،گویی بهانه ای به دستش آمده باشد با ترشرویی گفت: سعید که بسیار عصبانی ودلخور

 «خانوم صالحی دیگه در این مورد داوری نکنین!چه حرف ها!اصال شما از کجا می دونین من عاشق همسرم نبودم؟

می نبودین!اگه عاشقش بودین اون طور بی تفاوت راجع به بچه دار نشدنش حرف ن»ناهید خیلی جدی گفت:

زدین!اگه عاشقش بودین،هر طور بود راضی اش می کردین بچه ای رو به فرزندی قبول کنه!شما خودتون بار ها 

وبارها گفتین عشق من وفرزندم سازمه!این حرف یک زن،یه همسر،خیلی سخت وناگواره!آقای مهرابی شما رو به 

بینم که هر کسی قدرت تحمل این حالتها رو خدا ناراحت نشین،من یه نوع انزوا خاموشی وخود سری رو تو شما می 

نداره!شما ممکنه اون چه وظیفه یه شوهر خوب بوده برای همسرتون انجام دادین،اما این بین عشق نقش مهممی 

  «_نداشته ومن فکر می کنم....راستش چطوری بگم

وحق ندارین اینطوری منو بهتره چیزی نگین!شما تو ندگی مشترک من وصحرا نبودین »سعید از جا بلند شد وگفت:

 «متهم به بی مهری کنین!

من نمی خواستم شما رو ناراحت کنم.چون قلبا به شما عالقه دارم »ناهید هم باال فاصله از جایش بلند شد وگفت:

 «وبراتون احترام قائل هستم،می خواستم مثل یک دوست ایراد ها واشکاالت رو بیان کنم!

 ن بود،دیگر حرفی نزدوناهید باخداحافظی کوتاهی او را ترک کرد.سعید که به شدت عصبانی وخشمگی

چه افکار احمقانه ای در سر داشت!او خیال می کرد که باپیشنهاد ازدواج به ناهید،چه لطف بزرگی به او می کند 

وچقدر موجب خوشنودی وحیرت او خواهد بود!در این مدتی که حمید دالوردل این خانم را برده بود او کجا 

 ود؟خواب بوده وچه خواب عمیقی!ب

شانه ای باال انداخت وبا سستی شروع به طی کردن طول وعرض اتاقش کرد.ناهید راست می گفت،او نه تنها عاشق 

صحرا نبوده،بلکه با وجودی که قصد ازدواج با ناهید را داشت،عاشق او هم نبوده وروی هم رفته به خاطر دالیل 

به او پیدا کرده بود ،اگر عاشق ناهید بود ،اکنون با از دست دادنش این طور آرام گوناگون دیگر احساس عالقه ای 

وبی تفاوت باقی نمی ماند.هر چند غمگین وسر خورده شده بود،اما احساس می کرد بیشتر پای غرورش در میان 

 .بوده تا قلبش.بی اختیار از حمید دالور لجش گرفته بود ودیگر دوست نداشت چشمش به او بیفتد

در یک لحظه از گیجی وتنبلی خودش بدش آمد.انگار به کلی از محیط اطرافش غافل بود.انگار فقط وفقط خودش را 

دیده بودودل به افکار ورویا های خودش سپرده بود.شنیدن خبر ازدواج ناهید وحمید،بسان پتکی بر سرش فرود 

ش ناگوار تر است یا زرنگی وپیشدستی حمید آمده واو را گیج کرده بود.نمی دانست از دست دادن ناهید برای

 دالور؟احساس کرد دست ودلش پی هیچ کاری نمی رود.

خوشبختانه،آن روز برنامه اجرا نداشت،وگر نه هیچ حال وهوای خوبی در سرش نبود که بتواند بنوازد.نگاهی به 

هر موقع دلش خواست بیاید  ساعتش انداخت وبی صبرانه منتظر تمام شدن وقت کاری شدوهر چند او آزاد بودکه

وهر وقت خواست برود،اما دوست نداشت طوری رفتار کند که دیگران احساس کنندخودش را تافته جدا بافته می 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 4  

 

داند.سعی می کردتا می تواند طبق مقررات کار کند،اما هرچه سعی می کرد دید دیگر یارای ماندن ندارد.بدون 

 یی خانه اش پناه برد.خداحافظی محل کارش را ترک کرد وبه تنها

هنوز یک ماهی از ماجرای دیدارش با ناهید نگذشته بود که یک روز سر وکله حمید دالور پیدا شدوبا خوشرویی او را 

راستش مراسم عروسی نداریم،فقط سی چهل نفر از دوستان دور هم »به عروسی اش دعوت کرد.حمید اضافه کرد:

هم سفارش دادیم که امیدواریم مورد پسند همه واقع بشه!توی  جمع می شیم وجشن می گیریم وشام مختصری

وبعد «آپارتمان خودمه. کارت هم پخش نمی کنیم چون نه من ونه ناهید هیچ کدوممون تازه عروس دوماد نیستیم!

 خنده شیرینی کرد وسرخ شد.

گی وبی ریایی اش دوست سعید بی اختیار اشک در چشمانش جمع شد.احساس کرد چقدر حمید دالور را با تمام ساد

دارد.به ناهید حق دادکه او را پسندیده وبه او بله گفته است.حمید را بغل کرد وبوسیدبه او تبریک گفت وقول دادکه 

 حتما در مراسم عروسی شان شرکت کند.

کذایی وقتی که او رفت،با خودش فکر کردکه هدیه مناسبی برای ازدواجشان بگیرد و ببرد.خوشحال بود که آن روز 

قبل از اینکه پیشنهاد خود را مطرح کند ناهید به او گفت که قصد ازدواج با حمید را دارد،وگرنه تا آخر عمر رویش 

 نمی شد به ناهید وحمید نگاه کند.

هر چه می گذشت،بیشتر از تنهایی اش وحشت می کرد.دوست نداشت دائم به دنبال زنی بگردد که تنهایی های بی 

لش می خواست به طور اتفاقی با زنی آشنا شود که مطابق میل واحساسش باشد وبتواند تا آخر حدش را پر کند.د

 عمر با اوزیر یک سقف زندگی کند.

بر خالف آنچه همه فکر می کردند،سعید در اطرافش هیچ زنی را مناسب زندگی با خودش نمی دید.هر کدام در 

ی خوردند.برایش جالب بود که هیچ عالقه ای به داشتن فرزند در نظرش ایرادی داشتند ویا به طور کلی به درد او نم

خودش سراغ نمیدید،چه اکنون که به مرز پنجاه سالگی نزدیک می شد چه در دوران جوانی اش.چون دوران کودکی 

اش سخت وپر ادبار بود.همیشه دلش می خواست اگر دارای فرزندی شد،در شرایطی باشد که مانند خودش دچار 

ها وتحقیر ها نشود .واکنون که از نظر مالی در تنگدستی وفقر نبود،دیگر برای بچه دار شدن خیلی دیر  محرومیت

 بود.

در هر حال،بعد از آن به طور جدی تری به آینده اش نگاه می کردوتصمیم قطعی گرفته بود که اگر همسر مناسبی 

تنهایی وبی همدمی کشیده بود که دیگر برایش پیدا شود،بدون فوت وقت دست به کار شود وازدواج کند .آن قدر 

مهم نبود همسر آینده اش چه شکلی ودارای چه قد وباالیی باشد.فقط آرزو داشت که از نظر خلق وخو او را بفهمد 

 وزنی مالیم ومهربان باشد.

لخ که روح او را هنگامی که در این گونه افکار فرو می رفت،نا خود آگاه از چیزی فرار می کرد،از یک فکر موذی وت

می خوردوآزارش می داد،وعاقبت تسلیم ودست بسته در همان افکار سیاه ومحال زندگی اش غوق می شد.آیا می 

توانست همسری مثل گیتی اختیارکند؟اگر گیتی در شرایطی بود که می توانست آزاد باشد وازدواجی دوباره داشته 

نرمندی مشهور شده بود واز جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار بود باشد،آیا نیم نگاهی به او می انداخت؟اکنون که ه

آیا گیتی او را در شان ومقام خود می دید؟ویا سعید هنوز برایش همان پسر شهرستانی خواهد بود که به ماشین او 

 برخورد کرد ویک عمر مجبور شد لنگیدن خود را مخفی کند؟
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خندید.خودش را ریشخند می کرد.او که در دورادور همیشه در هروقت اسیر این افکار می شد،در دل به خود می 

پرس وجوی گیتی بود،می دانست او شوهر و دو بچه دارد وفرسنگها فرسنگ از او دور است وفاصله دارد،واین فاصله 

 11با گذشت زمان بین او وگیتی هر روز بیشتر وبیشتر می شود. فصل

که دیگر خیلی دیر شده بود.هیچ راه دیگری برای پنهان کردن  روزبه زمانی آگاه شد که خطاهایش برمال شده

گناهانش ودلیل آوردن های عجیب غریب همیشگی اش باقی نمانده بود .فرهاد بعد از آمدن زن بیگانه همراه با پسر 

د کوچکی که ادعا می کرد فرزند روز به است،مدت یک ماه تمام او را زیر نظر داشت .تمام ادعا های زن درست بو

 وغیر از آن فرهاد فهمید که دامادش در کارهای دیگری هم دست دارد که از نظر قانون ممنوع ومردود است.

فرهاد تمام مدارک واسنادی را که دال بر خیانتهای پی در پی وغیر قانونی روزبه بود در دادگاه ارائه داد .اما روز به 

رسختی تمام شروع به مبارزه واز طالق دادن گیتی خود داری هم از آن بید ها نبود که به این بادها بلرزد .با س

کرد.مدتها با پر رویی تمام در خانه نقش پدری مهربان ودلسوز را برای بچه ها بازی می کرد.گیتی از زمانی که 

 چشمش به پسر کوچک روزبه افتاده بود،تاب دیدن او را نداشت واز نگاه کردن به او دچار نفرت وانزجار می شد.

هیچ کس نمی توانست مانع آمدن او به خانه شود.اولین کاری که فرهاد در مقابل او انجام داد این بود که او را اخراج 

کردوتمام ضرر وزیان آن را هم پرداخت.اوضاع بدتر شد وروز به علی رغم شکایت ودرخواست طالق همسرش،در 

سرد وخشک گیتی،همچنان ا بچه ها گرم میگرفت  همان خانه ماندگار شد.می خورد ومی خوابید وبا وجود رفتار

وانگار هیچ اتفاقی رخ نداده است.مقداری پس انداز داشت که با همان گاهی از خانه بیرون می رفت وبه کارهای 

 شخصی اش می رسید وبرمی گشت.

به خاطر گیجی بعد از چندین ماه یک روز که نیمه شب به خانه آمد،هر چه کرد قفل خانه باز نشد.اول فکر کرد 

وخواب آلودگی نمی تواند در را باز کند ،اما بعد که شروع به زنگ زدن کرد وپاسخی نشنید،فهمید که قفل در را 

عوض کردند.چاره ای نداشت،به درون اتومبیلش رفت وتا صبح به راحتی خوابید.آن شب،فرهاد ومنظر درخانه 

ه بودکه درست با دوروز تعطیلی عمومی مصادف شود که دخترشان بودند وفرهاد برنامه را طوری طرح ریزی کرد

بچه ها ناچار نباشند به مدرسه بروند.روزبه هرچه در زدوداد وبی داد کرد وتلفن زد تا با گیتی صحبت کند،بی فایده 

نه بود.پرونده طالق آنها به جریان افتاده ،اما هنوز به نتیجه نرسیده بود.روزبه هیچ ادعایی نمی توانست بکند.خا

متعلق به همرش بودکه در زمان عقد آنها فرهاد آن را به گیتی داده بود واز چندین ماه قبل هم گیتی تقاضای طالقش 

 را به دادگاه تسلیم کرده بود.

روزبه که در طول این مدت گه گاه به همسر دوم وفرزندش سر می زد،بعد از عوض شدن قفل واقدامات بی نتیجه 

ه ناچار شد نزد آنها برود وچون بی کار هم شده بود ودرآمدی جز اجاره آپارتمان اش برای بازگشت به خان

نداشت،بد خلقی ها وبد رفتاری هایش به اوج خود رسیده بود.تصمیم داشت انتقام وحشتناکی از گیتی بگیرد.او را 

 طالق ندهد و درصورت طالق بچه ها را از او بگیرد وداغ آنها را بر دلش بگذارد.

ز شدت اضطراب ونگرانی وفکر وخیال های شبانه روزی الغر شده بود وبه کلی اعصاب وروحیه اش را باخته گیتی ا

بود.از فکر از دست دادن بچه ها دیوانه می شدومدام فکر می کرداگر روزبه آرش را نخواهد ونگه اش ندارد،به طور 

 از گیتی دور خواهد کرد. حتم دست از ماندانا برنخواهد داشت ودخترک عزیز ودوست داشتنی را

روزبه با شکایتی به دادگاه رفت وتقاضای دیدار بچه هایش را کرد.گیتی از فکر اینکه حتی یک لحظه بچه ها را با او 

تنها بگذارد،دیوانه می شد،چه برسد به اینکه برای چند روز آنها را به شوهرش بسپارد.به هر ترتیبی بود،ورزهای 
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شدند وفرهاد تنها راه رسیدن به نتیجه را در فشار گذاشتن هرچه بیشتر روزبه از نظر  سخت وسیاه گیتی سپری می

 مالی می دانست.

بعد از اخراج او،تمام پرونده های دزدی اش را رو کردوادعای خسارت کرد.طی گفت وگویی که با روزبه داشت،به او 

ایتش صرفنظر می کند.چند روزی به آخرین روز گفت اگر گیتی را طالق دهد وحضانت بچه هارا به او بسپارد،از شک

دادگاهشان نمانده بود وگیتی بی صبرانه انتظار می کشیدکه بتواندهرچه زود تر ورقه آزادی خود وبچه هایش را به 

 دست آورد.

درست چهار پنج روز قبل از تاریخ آخرین دادگاه،گیتی احساس کرد که آرش دیر کرده واز سرویس مدرسه اش 

ست.دلش به شور افتاد.باعجله تلفن مدرسه را گرفت وبا خانم ناظم صحبت کرد وفهمید آرش مثل همیشه خبری نی

سوار سرویس مدرسه شده وهیچ اتفاقی برایش رخ نداده است.اما هر چه انتظار کشید،خبری نشد.با ناراحتی به 

ای شده است.بعد از چند ساعت که پدرش تلفن کرد.آنها فکر می کردند که راننده در راه دچار تصادف یا صانحه 

راننده را پیدا کردندواز او سراغ آرش را گرفتند،به سادگی گفت که او را به دست پدرش سپرده.چون روزبه جلوی 

 در مدرسه به انتظار ایستاده وبه راننده گفته بود که امروز خودش آرش را می برد.

 «بدست کسی ندی اونو مستقیم به خونه بیاری؟مگه قرار نبود بچه رو »فرهاد با اعتراض به او گفت:

 «_من چه می دونستم آقای بزرگمهر!خب،گفتم پدرشه،حتماخانوم شایان هم می دونن و»راننده گفت:

 «ببینم تو این چند سال جز مادر بچه تابه حال پدرش اومده بود اونو ببره یانه؟»فرهاد پرسید:

ین بار دیدم که آقای شایان اومدن وآرش رو دیدن ورفتن.خب،با خودم نه،آقا!اما این اواخر من چند»راننده گفت:

 «گفتم حتما سپردن اون به دست پدرش اشکالی نداره!

گیتی حالت دیوانه ای را پیدا کرده بود.بدون شک،روزبه از این کار منظوری دارد وخدا می داند چه بر سر آرش می 

 آید.

ه آدرس همسر دوم روزبه را می دانست،همراه ماموری شبانه به در شب فرا رسید واز آرش خبری نبود.فرهاد ک

خانه او رفت.زن جوانی که فرهاد می دانست همسر روزبه است،از پشت آیفون گفت که آقای شایان در خانه 

نیستند.فرهاد می دانست که روزبه خودش را نشان می داد وپنهانی دست به کاری نمی زد،در واقع جرمی مرتکب 

د.در دل دعا می کرد که برای چند روز هم که شده،خود را همراه پسرش پنهان کند وفرهاد بتواند علیه او نشده بو

 شکایت کند.

همین طور هم شد.گرچه غیبت چند روزه آرش وبی خبری از او شب وروز را برلی گیتی سیاه کرده بود،اما فرهاد 

ایتی تازهبر علیه روزبه به دادگاه ارائه دادواذغان داشت که بدون اینکه تالشی برای پیدا کردن آنها بکند،دوباره شک

 نوه بیمارش که احتیاج به مراقبت مدام دارد،گم شده است.

روزبه با بی رحمی تمام بیش از یک هفته گیتی را بی خبر گذاشت.او این مدت را با پسرش در مسافرخانه ای کوچک 

ند آمده بود،به کلی کنترل خود را از دست داده ودائم فریاد می ودور افتاده سپری کردند.آرش که از ترس زبانش ب

زد.غذا نمی خورد وشبها جایش را خیس می کرد.روزبه روز های اول با زبان خوش ومهربانی با او رفتار می کرد،اما 

 چون مشاهده کردپسرش به هیچ وجهبا او سازگار نیست به خشونت متوسل شد وبا تهدیدوارعاب مجبورش می کرد

 ساکت باشد ویا غذایی بخورد.
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هنوز ماموران کالنتری موفق نشده بودندآنها را پیدا کنند.فرهاد این طور وانمود می کردکه شاید برای هردوی آنها 

 اتفاقی افتاده باشد.هیچ خبری،هیچ تلفنی از جانب روزبه نبود.

سافران دیگر از صدای فریاد های دلخراش سرانجام،یک شب که آرش را تنها گذاشته وبرای انجام کاری رفته بود،م

پسر جوان به تنگ آمدند وصاحب مسافرخانه در اتاق را باز کردوبااعتراض وارد شد.بوی تعفن و ادرارفضای اتاق را 

پر کرده بود.به محض باز شدن در ،آرش بسان دیوانگان به طرف در هجوم برد،اما پاهایش به هم پیچید وبه شدت 

 زمین خورد.

ود بوی بد اتاق ورفتار خشونت آمیز آرش،دل مسافران دیگر به حال او سوخت.بلندش کردند واو را روی تخت با وج

خواباندند،اما آرش همچنان فریاد می زد وگریه می کرد.حرف هایش نامعلوم بودوصاحب مسافرخانه نمی دانست با 

وشخراش آرش صبری برای دیگران باقی او چه کند،باید منتظر می شد تا پدرش بیاید،اما داد ها وضجه های گ

 نگذاشته بود.به ناچار به کالنتری محل تلفن زدند.

نیم ساعتی نگذشته بود که روبه به مسافرخانه آمدواز حضور چند نفر آدم غریبه وصاحب مسافرخانه در اتاقشان 

 «اینجا چه خبره؟چرا بی اجازه وارد اتاق من شدین؟»حیرت وعصبانیت گفت:

ش تمام نشده بود که سر وصدای آمدن دو مامور کالنتری در پله های باریک مسافرخانه پیچید.ماموران هنوز صحبت

 بی درنگ روزبه وآرش را شناختند وبه مرکز خبر دادندکه پدر وپسر گمشده پیدا شدند.

روزبه هیچ توضیحی نداشت که بدهد.چهره معصوم ومظلوم به خودش گرفته بود،حتی اشک به چشم آورد 

دلم برای پسرم تنگ می شد،می خواستم اونو پیش خودم نگه دارم!آخه منم پدرم وپسرمو دوس »وگفت:

 «دارم.مادرش مانع مالقات ما می شد ومن به ناچار دست به این کار زدم.

اما عملی که او در حق آرش انجام داد،باعث شد که پسر جوان ماههای متمادی دچار شوک روحی وعصبی شود وبه 

 عصاب خودرا از دست بدهد.کلی ا

با وجود اینها،هنگام طالق،حضانت بچه ها به روزبه واگذارشد.اما برخالف گیتی که در تب وتاب بود،پدرش خوب می 

دانست که روزبه نه پول نگهداری بچه را دارد،ونه حوصله ومهری پدرانه که بخواهدوقتش را صرف نگهداری آنها 

قت کردوبدون اینکه کوچک ترین واکنشی در این مورد نشان دهد،رو به روزبه کرد بکند.بنابراینباحکم دادگاه مواف

 «فردا بیابچه هات رو ببر!بهتره زودتر همه چیز بین تو وگیتی تموم بشه.»وگفت:

واقعا؟یعنی گیتی حاضره این **** گوشه هارو از خودش جدا »روزبه لبخند تمسخر آمیزی زد وگفت:

 همسر ثابقش کرد تا عکس العمل او را ببیند. وباالفاصله نگاهی به«کنه؟

برخالف انتظارش گیتی ساکت وآرام نشسته بودوکوچکترین واکنشی از خودش نشان نداد.پدرش به او قول داده 

 بوداگر خونسردی خود را حفظ کندونقطه ضعفی نشان ندهد،بچه هارا از روزبه خواهد گرفت.

باشه،همین فردا میام میبرمشون!اما بهتره بگم من پول مفت ندارم که اونارو »د:با وجود این،روزبه با خوشحالی ادامه دا

توی این مدرسه وفالن دبیرستان بذارم.هردوشون رو می فرستم مدرسه دولتی سرکوچه.باید با زندگی جدیدشون 

 «عادت کنن.

ای خودت هستن،هرکاری دیگه بچه ه»دل در سینه گیتی فرو ریخت ورنگش سفید شد،اما فرهاد با خونسردی گفت:

می خوای باهاشون بکن!منم بلیت گرفتم،به محض اینکه بچه هاروبردی،با گیتی ومادرش میریم مسافرت تاکمی 

 «اعصابش آروم بشه وبهانه بچه هارو نگیره.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 8  

 

ام باشه حتما!من فردا عصر می»روزبه دوباره با کنجکاوی نگاهی به گیتی کردوضمن اینکه آنها را ترک می کرد،گفت:

 «دنبالشون.وسایلشون روجمع کنن وحاضر باشن!

چه وسایلی؟یه مقدار کیف وکتاب ودفتره که باخودشون میارن.نکنه توقع داری تشک »فرهاد باالفاصله پاسخ داد:

 «ولحاف وتختخوابشون رو هم بار کنن؟

 روزبه دیگر حرفی نزد ورفت وگیتی را بایک دنیا غم ودرد تنها گذاشت.

چته مادر جون؟!ماتم گرفتی!فعال که بچه ها توخونه تو هستن.پاشو »ندگی نگاهی به دخترش کردوگفت:منظر با درما

 «بریم،این طوری قیافه ماتم زده به خودت نگیر.

اما ماندانا هم از سوی دیگر عالقه ای به ترک مادرش نداشت.او مصرانه از گیتی می خواست که جواب رد به پدرش 

ها شود.اما گیتی می دانست که با قانون نمی تواند بجنگد.فرهاد مطمئن بود روزبه از عهده بدهد ومانع از رفتن آن

نگهداری بچه ها،به خصوص آرش ،بر نمی آید.اما از سوی دیگر،فکر می کرد اگر او روی لج ولجبازی بخواهد بچه ها 

پزشکی به دادگاه ببردواز روزبه  را بگیرد،مجبور است دوباره دست به کار شودووضعیت استثنایی آرش را با مدارک

بخواهدکه تعهد کنداو را به مدرسه وپرستار مخصوص بسپارد.وضع روحی آرش هنوز متشنج ومغشوش بود.گیتی 

 هراس داشتکه او به محض دیدن پدرش یا به او حمله کند،ویا دچار شوک عصبی شود.

یرت مشاهده کرد که خبری از روزبه نشده بیست وچهار ساعت کشنده ودردناک برای گیتی سپری شد ودر کمال ح

است.وکیل او فردا ی آن روز باالفاصله به قاضی مراجعه کرد وعدم آمدن روزبه را برای بردن بچه ها به اطالع او 

رساند.یک روز به یک هفته رسیدواثری از روزبه نبود.گیتی از ته دل خوشحال وراضی بودوبه پدرش اصرار می 

شکایت دیگری تسلیم دادگاه کند.فرهاد که می دانستوکیل گیتی مراقب اوضاع ورزیدکه هرچه زود تر 

 است،دخترش را دلداری می داد وبه او نصیحت می کرد که بی جهت عجله نکند.

بعد از یک ماه،اخطاریه ای به آدرس روزبه فرستاده شد،مبنی بر عدم تعهد نگهداری بچه ها واز او خواسته شده 

دگاه مراجعه کند.فرهاد مثل شکارچی صبوری نشسته ومنتظر به دام انداختن شکارش بودهرچه زودتر به دا

بود.طولی نکشیدکه سر وکله روزبه پیدا شد.اوجایی نداشت که بچه ها را ببردونگهداری کند.هرچه داشت صرف 

شینش را هم خوشگذرانی وتفریح ومهمانی می کرد.اگر تنها آپارتمانش را تخلیه می کرد،دیگر درآمدی نداشت،ما

فروخته بود وبه اتومبیل کوچک تری قناعت کرده بود.با وجود این،باز هم باپر رویی تمامنزد وکیلی رفت وگفت که 

 مهلتی کوتاه می خواهد تا جا ومکانی برای بچه ها پیدا کند وبعد آنها را ببرد.

 «ا با مامور میام دنبالت،فهمیدی؟منظورت از این کارها چیه؟یا همین فردا میای،وی»فرهاد به زبان آمد وگفت:

 «توقع داری بچه ها رو توی کوچه ول کنم؟مثل اینکه نوه های جناب عالی هم هستن!»روزبه لبخندی زد وگفت:

آقای شایان،می دونین که قانون شمارو مکلف به نگهداری بچه ها کرده،در غیر این صورت »وکیل میانجی شد وگفت

 «مادرش میده،بهتره خودتون زودتر تصمیم بگیرین.اونهارو از شما می گیره وبه 

 «اینها خودشون بهتر می دونن آه در بساط ندارم.»روزبه گفت:

 «چرا؟توکه بیشتر از یه ساله نه خرجی دادی،نه نفقه!مهریه رو هم که ما بخشیدیم،دیگه چی می خوای؟»فرهاد گفت:

نت بچه ها رو به مادرشون واگذار کنم.به شرطی که کمکی به من بکنید تا حضا»چشم های روزبه درخشید وگفت:

 «هروقت دلم براشون تنگ شد،بیام دیدنشون!
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فرهاد نفس راحتی کشید وسه نفری به گفت وگو نشستند.بعد از دو سه ساعت چانه زدن،قرار شد وکیل گیتی وقتی 

 از دادگاه بگیرد و برای انتقال حضانت بچه ها به دادگاه بروند.

هم تحصیل کرده وزبان بلده،وهم کلی تجربه داره.همین اآلن »روزبه،فرهاد رو به آقای وکیل کرد وگفت: بعد از رفتن

میتونه بره دنبال کار وبا حقوق خوبی استخدام بشه،اما این تفریحات مزخرف واین موادی که مصرف می کنه اونو بد 

 «بخت کرده.خودش هم حالیش نیست داره چی کار میکنه.

رقه حضانت بچه ها درمقابل ده ملیون تومان که روزبه گرفته بودبه گیتی واگذارشد،گویی بزرگ ترین ماه بعدکه و

هدیه الهیرا به اوتقدیم کرده بودند.روزبه می توانست هرهفته به دیدن بچه ها بیاید وماندانا را یک روز با 

وتنها می توانست در منزل مالقاتش  خودببرد،اما به خاطر شرایط به خصوصی که آرش داشت حق بردن او را نداشت

کند.ماندانا هم که بزرگ شده وخوب را از بد تشخیص می داد،هرگز قبول نکرد که همراه پدرش از منزل خارج 

شود.روزبه بی مهریها ودوریهای اورا نتیجه تربیت اشتباه گیتی میدانست ونزد تمام دوستان وآشنایان زبان به 

 شکایت وگالیه باز می کرد.

ر بیشتر جلسات دادگاه ویا رفت وآمدهای گیتی همراه وکیل وپدرش،پونه هم همراه آنها بود.او ناخودآگاه دوست د

داشت گیتی از شوهرش جدا شودوخودش را با او مقایسه می کرد ودر دل خدا را شاکر بودکه اگر طالق گرفته،در 

وپولی هم از او بگیرد.با خودش فکر می کردکه  عوض فرزندی ندارد که شوهرش بخواهد اورا مورد معامله قرار دهد

 بعد از این چقدر راحت تر وبی دردسر تر می تواند به خانه گیتی رفت وآمد کند وبچه ها را ببیند.

هنوز چند ماهی از جدایی گیتی نگذشته بود که خاله اشبه او خبر داد شروین پس از پانزده سال قصد دارد به ایران 

طنش ساکن شود.پونه از شنیدن خبر آمدن او به قدری خوشحال شد که بی اختیار گیتی را برگرددوچه بسا در و

 درآغوش گرفت واو رابوسید.گیتی از واکنش او تعجب کرد،اما چیزی به رویش نیاورد.

شروین در آمریکا دوبار تا پای ازدواج پیش رفته وهربار به هم خورده بود.او دکترایش را گرفته ودر یکی از 

شگاهها تدریس می کرد.شروین با چندین دانشگاه در ایران مکاتبه کرده وتمام آنها حاضر به استخدام او شده دان

 بودند.او مراتب استاد یاری را طی کرده وبه مقام استادی دانشگاه رسیده بود.

ابق نقشه قبلی گیتی فکر می کرد که شروین سنش باال رفته ودیگر جوانی بی تجربه نیست وآمدن او به ایران مط

بوده وحتی ممکن است به خاطر ازدواج با دختر مورد نظرش به ایران می آید.او فکر می کرد خاله اش باالخره 

 شروین را مجبور کرده به ایران بیاید وازدواج کند.

و از هیچ بعید نیست اینطور باشه!این خاله ت»وقتی در این مورد با مادرش صحت کرد،منظر سری تکان داد و گفت:

اون آب زیرکاههاس،وقتی که تو دختر بودی،عالم وآدم می دونستن شروین عاشق توئه وآرزوی ازدواج با تو رو 

نه بابا،اونها مثل خواهر برادرن وشروین گیتی رو مثل یه خواهر دوست »داره،اما مادرش انکار می کرد ومی گفت:

 ««داره!

ما مربوط نیست که برای چی به ایران می آد.اما من فکر می کنم دیگه هرچی بوده،گذشته!به »گیتی لبخند زد وگفت:

 «خاله یکی رو در نظر گرفته تا شروین اونو ببینه در صورت توافق باهاش ازدواج کنه.

 «مبارکشون باشه!ما هم می ریم پلوی عروسیشون رو می خوریم!»منظر شانه ای باال انداخت وگفت:

نکنم شروین تو سن چهل وچند سالگی بخواد عروسی راه بندازه.به نظر من  دیگه فکر»گیتی سری تکان داد وگفت:

 «بهتره فقط یه مهمونی کوچیک بدن.
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 «دختره چی؟مادر جون شاید دختره جوونه وآرزو داره لباس عروسی بپوشه،چه حرفها می زنی!»منظر گفت:

وین بخواهد با دختر جوانی ازدواج گیتی به فکر فرو رفت.باورش نمی شد مرد تحصیل کرده و روشنفکری مثل شر

 کند.اما حرفی نزد.می دانست منظر زبانش دست خودش نیست وهمه چیز را همه جا بازگو می کند.

آخه شروین همین اآلن چهل وسه چهار سالشه!یادمه »اما انگار منظر هم در همین افکار سیر می کرد که ناگهان گفت:

در «یگه فکر نکنم حاال بخواد عروسک بازی کنه ودختر جوونی رو بگیره!پنج شش سالش بود که توبه دنیا اومدی،د

این هنگام،صدای زنگ در شنیده شد ولحظاتی بعد سر وکله پونه پیدا شد.رنگ موهایش را عوض کرده ورگه های 

ی روشنی روی آن انداخته بود که به رنگ چهره اش برازنده بود.به محض اینکه روسری اش را از سر برداشت،گیت

 ومنظر هر دو از تغییر مو وچهره او تعجب کردند وگفتند که چقدر زیباتر وجوان تر شده است.

پونه خشنود وراضی شد.می ترسید مورد تایید گیتی واقع نشود.گیتی ومنظر را بوسید وچشم هایش را خمار کرد 

 «خب چه خبر؟مسافرتون چه موقع از سفر میاد؟»وپرسید:

 «مسافر؟منظورت چیه؟ببینم تو از کجا می دونی؟»گفت:منظر چشم هایش گرد شد و

هفته آینده میاد!اتفاقا من ومامان داشتیم راجع »بعد رو به پونه کرد وگفت:«هیچی،من بهش گفتم!»گیتی خندید وگفت:

به اون صحبتمی کردیم.مامان می گه مثل اینکه خاله جون دختری رو براش در نظر گرفته وشروین برای ازدواج با 

 «ن به ایران می آد.او

واه »چهره پونه سرخ شد،اما سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند.لب هایش را به عالمت تحقیر پایین کشید وگفت:

واه!دیگه داره حالم بهم می خوره از این همه بی کالسی وبی فرهنگی!تو رو به خدا نگاه کن!پسره استاد 

گرده یه زنی که مناسبش باشه واونو بفهمه پیدا کنه،مثل بچه دانشگاهه،جوونی شو پشت سر گذاشته ،عوض اینکه ب

 «_دهاتی ها مامان جونش براش دختر پیدا کرده

نه،پونه جون!ما حدس می زنیم این جوری باشه،وگرنه خاله که تاحاال به ما »گیتی با عجله میان حرفش دوید وگفت:

 «چیزی نگفته.

ساکت شد وسعی کرد آرامش خود را حفظ کند.اما قلبش به شدت پونه که از شدت ناراحتی گلویش خشک شده بود،

می تپید.در ان لحظه دلش می خواست گیتی ومنظر را به باد فحش وکتک بگیرد که آن طور خونسر وبی تفاوت 

غلط «ما حدس می زنیم این طوری باشه،وگرنه خاله تا حاال چیزی به ما نگفته!»احساسات او را به بازی گرفته بودند.

 ین حدس زدین!کرد

اما حدس گیتی ومنظر درست از آب در آمد.به محظ اینکه شروین به خانواده اش خبر داده بود که قصد دارد به 

ایران بیاید،مادرش بی کار ننشسته ودختر یکی از دوستانش را برای او در نظر گرفته بود.هرچند شروین روحش از 

صیاتی بود که همه فکر می کردند مورد توجه شروین قرار این موضوع خبر نداشت،اما دختر جوان دارای خصو

خواهد گرفت.او سوسن نام داشت وسی ودو ساله بود.تحصیالتش را در رشته پزشکی در انگلستان به پایان رسانده 

وتخصص گرفته بود.حدود یک سال پیش به ایران برگشته ومشغول کار بود.او هنوز ازدواج نکرده بود واز نظر 

 ر برازنده وقشنگ بود.ظاهری بسیا

وقتی گیتی فهمید که موضوع ازدواج شروین صحت دارد وخاله اش چه دختر خوبی را برای او پیدا کرده ،وحشت 

کرد.او واکنش پونه را دیده بودومی ترسید موضوع را نگوید وبعد پونه او را به پنهان کاری وبدجنسی محکوم کند.ویا 

شدت وحشت داشت.گیتی می دانست که پونه از شروین خوشش می آید ودر اگر می گفت،از عکس العمل پونه به 
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این آرزو به سر می بردکه بتواند شروین را ببیند وطی دیدار های مکرر او را راضی به ازدواج کند.اما می دانست که 

را از منبع  خاله اش به طور حتم با این ازدواج مخالفت خواهد کرد .در هرحال،صالح دیدکه سکوت کند وپونه خبر

 دیگری بشنود نه او.

گیتی خودش گرچه از روزبه جدا شده بود،اما هنوز خاطرات زندگی شانزده ساله اش را با او مرور می کرد واز اینکه 

چشمهایش تا آن حد کور بودکه نتوانسته بود به شخصیت واقعی شوهرش پی ببرد،خود را سرزنش می کرد.پدرش 

مصرف می کند اورا تااین حد نزول شخصیت وانسانیت داده است.غیر از خاطرات  معتقد بود که مواد کشنده ای

گذشته ای که مدام گیتی را آزار می داد،روزبه هم مرتب برایش دردسر ایجاد می کرد.او به بهانه دیدن بچه ها،گیتی 

م وسرافکندگی گیتی را آزار می داد وحرفها وحرکات ناشایستی در حضور بچه ها از خود نشان می دادکه باعث شر

 بود.

چاره ای نداشت.یا باید موافقت می کرد که روزبه بچه ها را از خانه ببرد وبرگرداند،ویا مجبور بود ساعات طوالنی 

وجود او را در خانه اش تحمل کند.بچه ها هم،حتی ماندانا،دیگر رغبتی به دیدار او نشان نمی دادند.آرش که با قلدری 

ومی گفت دیگر نمی خواهد او را ببیند،وماندانا که محجوب ومهربان بود،گوشه ای می  تمام جلویش می ایستاد

نشست وبه اجبار با او حرف می زد.خوشبختانه ،اکثر اوقات روزبه به دیدار بچه ها نمی آمد،وگرنه تمام روزهای 

 تعطیل آنها خراب می شد.

ونه خودش مایل بود ازدواج کند،ونه به خودش حق گیتی دیگر حتی فکر ازدواج دوباره هم از ذهنش نمی گذشت .ا

می داد مرد بی گانه ای را وارد زندگی بچه هایش کند که معلوم نبودرفتارش با آنها چه خواهد بود.گیتی مطمئن 

بودکه هیچ مردی پیدا نمی شودبتواند پسر او را تحمل کندوبا کج خلقیهای گهگاه او بسازد.آرش مهربان وآرام 

حض مشاهده ویااحساس نامهربانی وبد رفتاری های دیگران،به جوش می آوردوحرکات عجیب وغریبی بود،اما به م

 از خود نشان می داد.بعد از ماجرای رفتن به مسافرخانه ورفتار بی رحمانه پدرش،هنوز

 

 نتوانسته بود خلق و خوی اولیهاش را بدست آورد و بهانهجو و عصبانی شده بود.·  

شوین وارد ایران شود، منظر و فرهاد هم همراه پدر و مادر شروین به فرودگاه رفتند. البته  شبی که قرار بود

خواهرها و دیگر بستگان نزدیک هم همراه آنها رفته بودند. پونه همان شب به گیتی تلفن زد و چون صدای اورا 

 "اوا! تو نرفتی فرودگاه؟ مگه امشب شروین نمیآد؟ "شنید گفت:

 "خب، بیاد! حاال چقدر واجبه که من برم؟ این همه خواهر و خاله و عمه داره اونها باید برن. "فت:گیتی با تعجب گ

چه عجبی داره! بچه ها رو می ذاشتی پیش مستخدمت و میرفتی. البته حاال هم دیر نشده اگه بخوای منم  "پونه گفت:

 "باهات میآم.

 "بیکاری؟ بس کن پونه! مگه "گیتی خندهاش را قورت داد و گفت:

راستی، گیتی! نفهمیدی شروین برای چی به ایران میآد؟ باالخره حدس شما راجع به عروسیش  "پونه بالفاصله گفت:

 "درست بود یا نه؟

چی بگم، پونه جان! خاله که میدونی ماشااهلل هزار جور حرف میزنه. راست و  "گیتی باکمی تردید و دودلی گفت:

 "ی فقط گفت که شروین دیگه باید ازدواج کنه و من نمیذارم بدون زن از ایران بره.پوست کنده باما حرف نزد، ول

 "خب، دیگه چی؟  "پونه با عجله پرسید:
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 "دیگه هیچی ،همین فقط گفت که اگه شرایط کاری خوبی برای شروین باشه فشاید توی ایران بمونه. "گیتی گفت:

 "بمونه و دیگه نره!آخ جون، چه خوب !الهی  "پونه با خوشحالی گفت:

پونه! مثل اینکه خیلی از شروین خوشت  "گیتی به طور ناگهانی سوالی به ذهنش رسید که بیمحابا آن را به زبان آورد:

 "میآد و یا یه جوری بهش محبت داری؟

هر کس بیخود عصبانی نشو! حاال من به کنار حاال  "یعنی چی؟ منظورت چیه گیتی؟ "پونه بالفاصله جدی شد و گفت:

 "دیگه ای که شاهد این ابراز احساسات تو باشه. فکر میکنه تو از اون خوشت میآدا چرا ناراحت میشی؟

 "ببینم گیتی جون! مثل اینکه تو بیشتر ناراحت میشی؟ "پونه سکوتی کرد و با لحن نیشداری پرسید:

چرا ناراحت بشم؟ اصال من چکارهام که  نه، عزیزم! به من چه، من "گیتی که حرف پونه به او گران آمده بود، گفت:

 "بخوام در این مورد قضاوت کنم !خودت میدونی بعد از جدایی ازروزبه تمام هم و غمم بچه ها هستن و بس...

آره، حق با توئه! در ثانی ،مردی مثل شروین هم دیگه نمیآد به زنی که بچه داشته باشه و هزار  "و پونه بالفاصله گفت:

 "وانی رو پشت سر گذاشته باشه توجه ای نشون بده.مشکل روحی و ر

صورت گیتی سرخ شد و زبانش گرفت. خوشحال بود که پونه شاهد دگرگونی او نیست حق با او بود گیتی هم جز 

 این عقیدهای نداشت. اما نمیدانست چرا تا یان حد حرف پونه به او گران آمده است.

 "الو! گیتی خانم! هنوز پشت خطی؟ "نده پرسید:چون سکوت گیتی به درازا کشید پونه با خ

 "کار دیگهای نداری پونه؟ خستهم میخوام برم بخوابم! "گیتی به طور جدی گفت:

 و گوشی رو گذاشت."باشه ، فعال شب بخیر! "پونه کمی جا خورد و حرفی نزد و گیتی ادامه داد:

روین در نظر گرفته بودند به پونه ابراز نداشت. پونه گیتی خوشحال بود که ماجرای خانم دکتر جوانی را که برای ش

او همیشه  "خستهم ، میخوام برم بخوابم!  "هم بعد از اینکه گیتی گوشی را قطع کرد شکلکی درآورد و گفت:

 صدایش را نازک میکرد و ادای گیتی را در میآورد .

کرد. تنها رابط او با شروین فعال گیتی بود و به فکر فرو رفت. نباید در چنین موقعیتی گیتی را از خودش دلخور می

اونمیتوانست مثل سابق به شروین تلفن کند و یا او راببیند دوست داشت وانمود کند که بطور اتفاقی و در جمع فامیلی 

به دیدار او آمده و یا مثال به اصرار گیتی بوده است .آرزو داشت ضرب شستی نشان دختر عمع ی عزیزش بدهد و 

اینکه با شروین ازدواج کرد برای همیشه دور او را خط بکشد. همیشه یک نوع غرور و برتری در حالت و  بععد از

نگاه گیتی او را رنج میداد. آخر مجبور میشد یک روز به او بگوید که دیگر به چه چیزش مینازد! زن مطلقهای که یک 

 مراقب و پرستار او باشد! بچه ی بیمار و استثنایی هم روی دستش مانده و باید تا آخر عمر

در هر حال در ان موقعیت صالح نبود رابطهاش را با گیتی تیره و تار کند تصمیم گرفت فردا دسته گلی بخرد و به 

دیدنش برود تازه مگر چه اتفاقی میافتد که به گیتی بگوید که از شروین خوشش میآید و دوست دارد با او ازدواج 

 ا در این راه کمک خواهد کرد.کند؟ مطمئن بود که گیتی اور

همانطور که پونه حدس میزد دلخوری آن شب به کلی از دل گیتی پاک شد، و به خاطر آمدن شروین مهمانی بزرگی 

در خانهاش برگزار کرد که فامیل پدریاش از جمله پونه و پدر مادرش هم دعوت بودند. از صبح آن روز پونه در تب 

آرایشگاه گرفته بود و برای آن شب دهها لباس پوشید و عوض کرد تا توانست یکی  و تاب عجیبی به سر میبرد وقت

را انتخاب کند غافل از اینکه گیتی به اصرار خالهاش سوسن اربابی را هم دعوت کرده بود تا در میهمانیهای خانوادگی 

 بیشتر با شروین آشنا شود.
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ن و زیبایی بود که از هر نظر برازندهی شروین و حتی گیتی در دو جلسه دیگر هم سوسن را دیده بود او زن جوا

برتر از او بود. اما گیتی تا آن زمان چیزی در مورد او بر زبان نیاورده و پونه از حضور چنان شخصی بیخبر بود 

شروین در طی دو سه جلسهای که سوسن را دیده بود. هیچ ابراز عقیدهای نکرده بود. رفتارش مودب و توام با 

بود. او دورادور با ماجرای زندگی گیتی با خبر بود و میدانست که از شوهرش جداشده است و حتی بعد از احترام 

آشنایی با فرزندان او دقایق طوالنی با آرش به صحبت نشسته و با پسرجوان گرم گرفته بود گیتی تصمیم داشت اگر 

ستان خانوادگی خاله او هستند و یکی دو بار هم پونه در مورد سوسن از او سوالی کرد بگوید که پدر و مادرش از دو

 اورا دیده است و چیز دیگری ابراز نکند.

آن شب به راستی پونه آراسته و زیبا شده بود او که سالهای زیادی شروین را ندیده بود به محض اینکه چشمش به او 

ما که دلمون خیلی براتون تنگ شده  به به، آقا شروین! چه عجب یادایرونیها کردی؟ "افتاد نگاهش برق زد و گفت:

 بود!:

شروین خندید و تشکر کرد. او خیلی کم از آخرین دیدارش با پونه در خاطرش به جامانده بود و آنرا بصورت یک 

اتفاق کودکانه و ساده به باد فراموشی سپرده بود بیشتر از سنش نشان میداد و نیمی از موهایش سفید شده بودکه در 

 ب و دوست داشتنی جلوه میکرد.نظر پونه جال

هنوز نیم ساهتی از ورود پونه به مهمانی نگذشته بود که سوسن و پدر و مادرش زنگ خانه را فشردند پونه که سخت 

سرگرم صحبت با شروین بود و توجه ای به مهمانان دیگر نداشت از دیدنسوسن و پدر و مادرش سکوت کرد و 

 "م نمیدونم از کجا با گیتی آشنا شدن شروین تو میشناسیشون؟من اینها رو تا حاال ندید "پرسید:

و بعد از  "آره، از دوستهای مامان و بابا هستن و اون خانوم جوون هم دخترشونه! "شروین به سادگی پاسخ داد :

 جایش بلند شد که به آنهاخوشامد بگوید.

ویش ریخته باشند احساس مورمور و پونه سکوت کرد. احساس کرد حالش خوب نیست انگار آب سردی بر سر ر

سرما میکرد به اجبار او هم بلند شد و با پدر و مادر سوسن دست داد و سرجایش نشست چشم از سوسن 

برنمیداشت حتما مجرده وگرنه تنها با پدر و مادرش نمیاومد.شکل وهیکل بدی نداره اما چقدر صورتش امل و 

ظر گرفتهاند گیتی احمق رو بگو که اینو دعوت کرده. حتما از گندهاس! حتما این دخترهرو برای شروین در ن

 بدجنسی این کارو کرده که منو از چشم شروین بندازه کور خونده! حاال میبینه که چه کسی برنده میشه!

سعی کرد خونسردیاش رو حفظ کند.لبخندی زورکی کنار لبهایش ماسیده بود و ظاهرا خودش را سرگرم گفت و گو 

ن نشان میداد شدت عصبانیت و ناراحتی او وقتی به اوج رسید که دید شروین مشغول صحبت با سووسن با این و آ

این دختره کیه؟  "است. بیش از آن نتوانست طاقت بیاورد و بالفاصله نزد گیتی رفت و با حالتی عصبانی پرسید:

 "ن نمیدونستم!دعوتش کردی ؟ چقدر ازش بد میآد! از کی تا حاال دوست جدید پیدا کردی و م

اوال پونه جون دلیل نداره تو همه ی دوستهای منو بشناسی دوما دوما این خونواده رو من به  "گیتی به تندی پاسخ داد:

 "سفارش خاله جون دعوت کردم و هیچ آشنایی باهاشون ندارم.

 "یعنی تا حاال اونا رو ندیده بودی؟ "پونه پرسید:

چرا، توی مهمونی خاله ها دو بار دیدمشون اگه خیلی کنجکاوی برو  "بود گفت:گیتی که از سماجت او کالفه شده 

ازشون بپرس این کیه و چرا اومده! راستش پونه من امشب میزبانم و رفت و وقت جروبحث با تو رو ندارم باید به 

 "مهمونام برسم.
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اه شده بود جهنمی از کینه و انتقام پونه بغضش را قورت داد و خودش را از سرراه گیتی کنار کشید دنیا برایش سی

قلبش را پر کرده بود بدتر از همه اینکه صحبت سوسن و شروین به درازا کشیده و انگار قصد نداشتند به آن پایان 

دهند بی اختیار چشمش به مادر شروین افتاد و از دیدن چهره ی او بیشتر دچار عذاب و رنج شداو راضی و خشنود با 

 د گفت و گوی پسرش با خانم دکتر جوان بود.لبخندی بر لب شاه

برای لحظه ای تصمیم گرفت که مجلس را بی خبر ترک کند و برود اما میدانست باز مورد سرزنش مادرش قرار 

میگیرد. گیتی و منظر مشغول چیدن میز شام بودندو ظاهرا توجهای به اونداشتند پونه احساس کرد کوچکترین 

به اطراف سالن نگاهی کرد و چشمش به ماندانا افتاد که لباس صورتی قشنگی پوشیده بود اشتهایی برای شام ندارد. 

و مشغول بلبل زبانی برای پدربزرگش بود. پونه با عجله به دیگر مدعوین نظری انداخت و مشاهده کرد که آرش 

ت و مالحظه کرد که آرش دربین آنها نیست کنجکاو شد سری به اتاق او زد و آنجارا هم خالی دید به آشپزخانه رف

 گوشهای روی صندلی نشسته و سخت مشغول خوردن پلو میباشد.

انقدر به فکر مهمونیت هستی که این بچه رو فراموش کردی آدم به سگش  "با تحقیر نگاهی به گیتی انداخت و گفت:

و جوجه برای مهمونات  اینجوری غذا نمیده که تو به این بچه غذا میدی چرا پلوی خالی بهش میدی؟ ترسیدی کباب

 "کم بیاد؟

 "پونه تو امشب چته؟ برای سر به سر گذاشتن وقت گیر اوردی؟ "گیتی با تعجب نگاهش کرد و گفت:

پونه بدون اینکه پاسخی به او بدهد به طرف آرش رفت و دست او را گرفت و بلندش کردو دوان دوان بسوی سالن 

شود پونه و ارش به وسط مهمانها رسیده بودند. ارش با هیکل تنومند و پذیرایی برد. قبل از اینکه گیتی مانع او 

بزرگش در حالی که دیس برنج دستش بود به دنبال پونه روان شد.شلوارش بند داشت و گیتی برای اینکه او راحت 

 باشد همیشه بند شلوار برایش میبست.

داده بود برای اینکه به زمین نیفتد دستش را بمحض اینکه به وسط جمعیت رسیدند آرش که کنترل پاهاشو از دست 

بی اختیار به بند شلوارش گرفت و دیس پلو از دست دیگرش افتاد. بند شلوارش پاره شد و خودش با صورت روی 

پلوها سقوط کرد. پونه هم که از سنگینی پسر جوان ضربه دیده بود. به زمین افتاد و پایش به شدت آسیب دید و 

ناراحت کننده ای بود. چندین نفر با عجله برای کمک به آرش دست بکار شدند و پونه هم که  درد گرفت. منظره ی

پاشنهی کفشش شکسته بود با کمک یکی از خانومها از روی زمین بلند شد و شروع بع داد و فریاد کرد مچ پاش به 

 شدت ضرب دیده بود.

ی زمین بوسیله ی مهمانان بود. آنقدر از حرکت عجیب گیتی هاج و واج ایستاده بود و شاهد بلند کردن پسرش از رو

پونه به حیرت آمده و از دیدن منظره ی زمین خوردن پسرش دگرگون وناراحت شده بود که قدرت حرف زدن 

نداشت. دنیایی از غم ونگرانی توام با شرمندگی وجودش را فراگرفت خیلی تالش کرد تا اشکش سرازیر نشود پونه 

 که چرا آرش را از آشپزخانه بیرون کشید و باعث بوجود آمدن این صحنه شده.خودش هم نمیدانست 

فرهاد ومنظر سعی کردند اوضاع را به حال عادی درآورند آرش را به اتاقش بردند و در عرض چند دقیقه برنجهای 

ر ناراحتش کرده ریخته شده را جمع شد و مهمانها ظاهرا به گفت و گو مشغول شدند. شروین که دید این صحنه بسیا

 بود همراه آرش به اتاق او رفت و سعی کرد با دلجویی از او حال و روحیه ی پسر جوان را به حال عادی در اورد.

ماهرو، مادر پونه نزد دخترش رفت و از او پرسید که موضوع چه بوده و او چراآرش را با زور و اصرار به اتاق آورده 

د درد پاهایش هم امانش را بریده بود و فکر میکرد که مچش شکسته است است پونه پاسخی نداشت که ابراز کن
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آنقدر عصبی و بد خلق بود که حوصله هیچ کس ، به خصوص نصایح مادرش نداشت باالخره شام را کشیدند و سر میز 

ان زمان تمام آوردند گیتی سعی میکرد هیچ گونه برخوردی با پونه نداشته باشد حتی نیم نگاهی به او نینداخت او تا 

خطاهای او را بخشیده بود چون اول اینکه دوستش داشت و بعد هم فکر میکرد به خاطر شکست هایی که در زندگی 

داشته روحیه خود را باخته و نیازمند کمک و مهربانی است اما آن شب که متوجه شد چگونه پونه باعث زمین خوردن 

 انست نظر مثبتی نسبت به او داشته باشد.تو-پسرش و شرمندگی او در بین جمع شد دیگر نمی

سر شام همه متوجه غیبت شروین شدند و فهمیدند که هنوز در اتاق آرش مشغول گفت و گو با اوست.منظر زیر لب 

غر میزد و به پونه ایراد میگرفت مدام در گوش گیتی زمزمه میکرد که این دختر دیوانه شده و حرکات عجیب و 

تحمل است. پونه هم در مقابل اصرار دیگران برای خوردن شام مقاومت کرد و لب به غذا  غریب او دیگر غیر قابل

 نزد و آنقدر غرولند کرد که پدر و مادرش مجبور شدند زودتر از همه مجلس را ترک کنند.

ه به آن شب گذشت، اما خاطهی تلخش همچنان در ذهن پونه باقی ماند. او به خود حق میداد که آرش را از آشپزخان

سالن پذیرایی برده بود پونه اینطور استنباط میکرد که از دیدن پسر بیچاره تک وتنها توی آشپزخانه دلش اتش 

-گرفته و میخواسته او را در بین جمع بیاورد تا احساس بیگانگی و ناراحتی نکن. او گیتی را مادری بیفکر و نادان می

ر کند اما میدانست که اگر با گیتی قهر کند دیگر موقعیتی برای دانست که بلد نیست چگونه با فرزند بیمارش رفتا

 دیدن شروین نخواهد داشت. یکی دو بار هم به شروین تلفن کرد و جویای حالش شد.

باالخره بعد از مدتی فکری به سرش زد کنسرت بزرگی از یکی از خواننده ها ی سرشناس و خوش صدا ی ایران 

اجرا شود. پونه میدانست اگر زود دست به کار نشود بلیتها به فروش میروند و حتی  قرار بود به زودی به روی صحنه

ممکن است دربازار سیاه هم چیزی گیرش نیاید بنابراین به وسیله ی یکی از آشنایانش توانست ده بلیت کنسرت 

 دریافت کند.

گیتی خانوم کجایی؟  "علیک گرمی کرد و گفت:بالفاصله به گیتی تلفن کرد و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده با او سالم و 

 "دلم بارت تنگ شده آخه نباید یه تلفن به دختر عمه عزیزت بزنی؟

 "من باید تلفن میزدم یا تو؟ "گیتی خنده اش گرفت و گفت:

 : حق با توئه! ببخشین من باید زنگ میزدو ازت تشکر میکردم. ولی به خدا تا چند روز از"پونه با خوشرویی گفت:

 "درد پا نمیتونستم جنب بخورم.

 "راستی دکتر رفتی؟ "گیتی پرسید:

 "آره بابا عکس هم از پام گگرفتم خدارو شکر نشکسته بود اما بدجوری ضرب دیده بود. "پونه گفت:

گیتی که مشغول انجام کاری بود و فرصت زیادی برای حرف زدن نداشت سکوت کرد و نمیدانست چگونه به پونه 

گیتی جون برای کنسرت موسیقی ایرونی چندتا  "کار دارد که باز بدش نیاید امام پونه بالفاصله ادامه داد:بگوید که 

بلیت خریدم یادت نره هفته ی اینده دوشنبه شب اولین شب نمایشه که من برای همون شب بلیت گرفتم بهت بگم 

 "امه ریزی کن که بتونی بیای باشه؟خودتو لوس نکنی بگی نمیام و یا بچه ها رو چی کار کنم از حاال برن

 "خیلی ممنون حاال یه کاریش میکنم. "پیتی فکری کرد و گفت:

یعنی چی یه کاریش میکنم؟ باید بیای ! میدونی چقدر پولش رو دادم ده تا یبلیت شوخی  "گونه با تندی گفت:

 "نیست!

 "ده تا؟ چه خبره؟! "گیتی با تعجب پرسید:
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 "د هر کسی رو دوست داری دعوت کنی.دلم میخواه "پونه گفت:

من دعوت کنم ؟ نه نه گونه جون. خیلی ممنونم بهتره هر کسی رو که خودت میخوای دعوت  "گیتی با حیرت پرسید:

 "کنی.

باشه ببین گیتی مامان و بابا که نمیان خوشششون نمیاد چطوره من به دایی جون و  "پونه کمی مکث کرد و بعد گفت:

 "تا خاله هات و شروین بگم بیان تو چی فکر میکنی؟منظر جون و دو

پونه جون، بهتره خودت بهشون بگی من اگه  "تازه گیتی فهمید که موضوع از کجا اب میخورد بنابراین پاسخ داد :

 "دعوتشون کنم اون هم از جانب تو شاید نیان.

روین هم یه تعارف میکنم مهم نیست اگه باشه باشه! خودم دعوتشون میکنم به خواهر ش "پونه با شادی پاسخ داد:

 "بلیت کم اومد یه جوری چندتای دیگه تهیه میکنم.

گیتی خداحافظی کرد و گوشی رو گذاشت بیاختیار دلش شور میزد با خودش فکر میکرد اگر خالهاش یا شروین 

قبول کرده است نفس راحتی  قبول نکنند انگاه با بدخلقیهای پونه چه کند. اما وقتی فهمید که شروین دعوت پونه را

 کشید.

خدا میدانست که تا شب نمایش پونه در چه تب و تابی به سر میبرد انواع مانتوها و روسریهای شیک و مد روز را 

 امتحان کرد تا توانست برای آن شب لباس مناسبی خریداری کند.

که خاله و شوهر خالهاش نمیتوانند بیایند و  چند روز مانده به اجرای برنامه ،شروین به پونه تلفن کرد و به او گفت

 اگر پونه دوستان دیگری دارد که به موسیقی ایرانی عالقمندند انها را دعوت کند.

نه بابا، این حرفها چیه؟ من بلیتهارو نگه میدارم شاید عقیدهاشون  "پونه سرمست و شاد از تلفن شروین پاسخ داد:

 "عوض بشه و بیان.

حیفه حروم بشن !برنامهی جالبییه! بهتره اجازه بدی دو نفر دیگه بیان و اجرای موسیقی رو آخه  "شروین گفت:

 "بببینن و لذت ببرن.

تو دیگه به این کارها کاری نداشته باش!فوقش اگه تا اون شب نیومدن هزار نفر هستن که بخوان بلیت "پونه گفت:

 "بخرن به اونها می دم.

 از گوش دادن به پرچونگیهای پونه از او خداحافظی کرد.شروین دیگه اصرار نکرد و بعد 

گیتی به خاطر قولی که به پونه داده بود برای شب نمایش پرستار آرش را نگه داشت و به مستخدم خانهاش هم 

سفارش بچه ها رو کرد و همراه پدر و مادرش به سوی محل اجرای برنامه حرکت کرد پونه با تاکسی به تاالر 

 به این خیال که برگشتن شروین او را برساند و زودتر از بقیه جلوی سالن به انتظار ایستاد. موسیقی رفت.

بعد از دقایقی گیتی و پدر و مادرش از راه رسیدند و به او ملحق شدند جمعیت کثیری هم پشت در تاالر ایستاده 

مشغول صحبت شدند گیتی احساس کرد  بودند تا شاید شانس این را داشته باشند بلیتی گیرشان بیاید گیتی و پونه

 پونه حالت طبیعیی نددارد و بسیار مضطرب و نگران است.

لحظاتی نگذشته بود که سر و کلهی شروین همراه با پدر و مادرش پیداشد گل از گل پونه شکفت و به پهنای 

دست گیتی عصبی  صورتش لبخند زد چقدر دلش میخواست ط.ری بنشیند که کنار شروین جای گیرد !بی جهت از

بود و به تمام کارها و حرکات او به دیده انتقاد نگاه میکرد. اگر او کمی همکاری و دلسوزی داشت میتوانست به 

 راحتی او و شروین را به یکدیگر برساند.
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 "اگه موافق باشید بریم توی سالن؟ "وقتی که سالم و احوالپرسیها تمام شد پونه گفت:

 "پونه خانم، مثل اینکه هنوز دوتا بلیت اضافه داریم این طور نیست؟ "شروین بالفاصله پرسی:

 "البته که داریم بهتون گفتم که تا آخرین لحظه نگهشون میدارم. "پونه با خوشحالی گفت:

خدارو شکر، چون من تعارفی به یکی از دوستهامون کردم اونها هم قبول  "شروین نفس راحتی کشید و گفت:

 "کردن..... 

 نوز حرفش تمام نشده بود که سر و کلهی سوسن و مرد جوانی که از اوو ه

 

کوچک تر بود و بعد پونه فهمید که برادرش میباشد،پیدا شد.پونه احساس کرد یک ظرف آب سرد روی بدنش ·  

ریخته شد.برای لحظاتی قدرت حرف زدن و هر گونه حرکتی را از دست داد.رنگش آنچنان پرید و رو به سفیدی 

پونه جون،حالت خوبه؟ نمیخوای بریم توی سالن؟ » فت که گیتی با نگرانی بازوی او را گرفت و به آرامی گفت:ر

  «ممکنه دیر بشه!

شروین به استقبال آنها رفت و پونه مات و بی حرکت بر جای ایستاده بود.انگار من نذر داشتم که برای این خانوم 

ین شروین بی شعوره! همه ش زیر سر مادرشه، و شاید هم گیتی و منظر دکتر و برادر عوضی ش بلیت بخرم! چقدر ا

هم دستی توی این کار داشته باشن! گیتی که از سکوت و سکون پونه به هراس افتاده بود، زیر بازوی او را گرفت و 

د و ناگهان با چرخاند و به زور به سوی سالن برد.پونه مثل انسان های مسخ شده، بی اراده همراه گیتی به راه افتا

چقدر این فک و فامیل تو بی تربیت و بی شعور هستن! به چه اجازه این زنیکه و برادرش رو »صدای بلند گفت : 

 «دعوت کردن؟ مگه من بلیت نذر کردم؟

الهی قربونت برم،پونه! تو رو به خدا آروم تر حرف بزن، آبروریزی نکن! تو »گیتی او را به جلو هل داد و گفت:

تی که هر کسی رو خواستن دعوت کنن.حاال هم خواهش میکنم چیزی به روت نیار. تو که آتقدر زحمت خودت گف

 «کشیدی و خرج کردی،بذار تا اخرش همه چیز به خوبی تموم بشه!

پونه که حالت عادی نداشت، با آرنج ضربه ای به گیتی زد و او را از خود دور کرد و به سوی مهمانان برگشت و بی 

شروین جون،عجله »سوی شروین رفت و بدون اینکه هیچ سالم و علیکی با خانم دکتر و برادرش بکند، گفت: محابا به

 «کن، دیر میشه! بیا من و تو زودتر بریم تا صندلیها رو پیدا کنیم.

  و بدون کوچکترین تاملیآستین کت شروین را گرفت وهمراه او با عجله به سوی سالن رفت.

م دیگران، به خوصوص مادر شروین مخفی نماند. منظر مثل همیشه پشت چشمی نازک کرد و حرکتی که کرد از چش

خانوم دکتر چه کار خوبی کردین » چشم به شوهرش دوخت .گیتی سعی کرد فضا را عوض کند و به سوسن گفت:

 «اومدین! امیدوارم از برنامه خوشتون بیاد!

و بعد اشاره ای به برادرش « عاشق موسیقی ایرونی هستم! خیلی ممنون!راستش من»سوسن با خوشرویی پاسخ داد:

بهمن هم سالهاس پیش استاد مهرابی تار یاد می گیره، و امشب به شوق دیدن اون آمده.البته خودش »کرد و گفت:

 «برای فردا شب هم بلیت داره،اما میگه اگه تار استاد رو صد بار هم گوش کنه خسته نمیشه.

ندید.تنها چیزی که به یادش نمانده بود اسم سعید مهرابی بود. اما فرهاد بالفاصله رو به گیتی سری تکان داد و خ

گیتی جون،می دونی این استاد استاد که میگن،همون سعید مهرابی یه که می اومد خونمون و »دخترش کرد و گفت:

 «ساز میزد،صدای بدی هم نداشت؟
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فتاد و چهره اش در هم رفت.حرفی نزد،اما کنجکاو بود دوباره گیتی ناگهان به یاد سالها پیش و ماجرای تصادف ا

 سعید رو ببیند.پونه به او گفته بود که به کلی تغییر تیپ و قیافه داده است.

بالخره همگی روی صندلی های خود نشستند و پونه با هزار ترفند توانست کنار شروین جای بگیرد. بعد از دقایقی 

قرار شد،پرده صحنه کنار رفت و اعضای ارکستر همراه با خواننده بزرگ موسیقی که صندلیها پر شد و سکوت بر

 اصیل ایرانی نمایان شدند.همگی آنها را تشویق کردند و بعد از دقایقی صدای ساز فضای تاالر را پر کرد.

،کمی بلند و از گیتی چشمش به سعید افتاد.حق با پونه بود.او به کلی قیافه اش تغییر کرده بود.موهایش جو گندمی

وسط فرق باز کرده بود.ریش هم گذاشته بود که بسیار به او می آمد.گیتی باورش نمیشد که سعید مهرابی به این 

درجه از هنر و معروفیت رسیده باشد.به خاطرش آمد که آن زمان های دور،چه فاصله ی عظیمی را بین او و خودش 

ی دید و حتی نمی دانست تار می زند یا سنتور و یا ساز دیگری! در احساس میکرد وحاال در آن زمان گویی او را نم

 هر حال،هر چه بود گذشته

 

  بود و سعی کرد راجع به گذشته فکر نکند.·  

گیتی، می بینی این پسره چه آدم شده؟ چه استاد استاد بهش »دقایقی بعد، مادرش به آرامی به بازوی او زد و گفت: 

  «می بندن؟

دی سری تکان داد و حرفی نزد. دوست نداشت منظر این گونه با تحقیر و تعجب راجع به سعید مهرابی گیتی به تن

  حرف بزند.

استاد مهرابی سالها پیش منزل دایی فرهاد تو »پونه هم که نزد شروین نشسته بود، به آرامی برای او توضیح داد: 

  «این حد پیشرفت کرده و آهنگ سازی می کنه! مهمونیها و مراسم جشن تار می زده و می خونده و حاال تا

  «جدی؟»شروین با تعجب نگاهی به او کرد و پرسید: 

آره بابا! اون موقع ها کسی نبود، ما هم اصال ً آدم حسابش نمی کردیم. حاال انقدر مهم و مشهور شده و »پونه گفت: 

  «کنار دست گلستانی می شنینه و تار می زنه!

نزد و دوست نداشت هنگام اجرای برنامه صحبت کند. طرف دیگر شروین، بهمن برادر سوسن شروین دیگر حرفی 

نشسته بود. او غرق هنرنمایی استادش بود و در سکوت کامل به برنامه گوش می داد. پونه هر چه سعی می کرد، نمی 

  توانست جلوی زبانش را بگیرد و گهگاه حرفهایی با شروین رد و بدل می کرد.

غرق نواختن قطعه ای بود که استاد با کمال احساس آن را می خواند. هنگامی که ساز می زد، اکثر اوقات سعید 

چشمهایش را می بست. گهگاه که نوبت تک نوازی به ساز دیگری می رسید، چشمهایش را باز می کرد و نگاهی 

د، در بین مدعیون ناگهان چشمش سطحی به تماشاچیان می انداخت. همان طور که سازهای دیگر را همراهی می کر

  به گیتی افتاد. احساس کرد چیزی به سنگینی کوه در سینه اش منفجر شد.

برای لحظاتی کوتاه کنترل خود را از دست داد. او سالها پیش یک بار دیگر هم گیتی را دیده بود، اما این دفعه گویی 

د، اما چهرۀ معصوم و زیبای او که روسری آبی رنگی زینت نیازمند دیدار او و منتظر مالقات او بود. نگاهش را دزدی

  بخش آن بود، همچنان جلوی چشمانش به تصویر درمی آمد.
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این زن چرا پیر نمی شود؟ چرا طراوت و زیبایی اش را از دست نمی دهد؟ شاید به چشم او، گیتی هنوز جوان و زیبا 

گذرد و هنوز که هنوز است او درگیر این احساس دور و  می نماید! نزدیک به بیست سال از آن حادثه دردناک می

  لعنتی است.

دوباره نگاهش کرد و متوجه شد بین پدرو مادرش نشسته و اثری از شوهرش نیست. دوباره و دوباره او را نگاه کرد. 

  نگاه کرد و ساز زد و ساز زد و باز هم معبود بی مهرش را نگاه کرد.

کرد و پنجه های عاشق و سحرانگیزش با سیهای ساز چه شور و نوایی آفرید! اما  استاد آن شب چه محشری برپا

کسی نمی دانست که در دل تارزن محجوب و ساکت صحنه چه غوغایی برپاست و چه آتشی از درون او را می 

  سوزاند و به شور و التهاب می آورد!

 

 

  12فصل 

 

ود که مرتب به شروین تلفن کند و دقایقی حرف بزند. این کار او بعد از آن شب، پونه بهانه ای به دست آورده ب

چرا با این دختره صحبت می »باعث دلخوری شدید مادر شروین، شادی، قرار می گرفت و مرتب غرولند می کرد: 

  «کنی؟ اون درخور و مناسب تو نیست! و جز اینکه وقت تو رو بگیره، فایده ای نداره!

ی مادرش ترتیب اثری نمی داد، اما خودش هم دل خوشی از پونه نداشت. فقط نمی شروین در ظاهر به حرفها

  خواست در مقابل محبتهای او بی تفاوت باشد و یا نسبت به او بی ادبی کند.

او برای تحقیق در مورد مشاغلی که می توانست انجام دهد به ایران آمده بود، اما قبل از به دست آوردن هر گونه 

ساس می کرد دیگر یارای ترک وطن را ندارد. او دیگر جوان نبود و طالب یک زندگی آرام با شغلی نتیجه ای اح

خوب و آبرومند بود که بتواند به نحو احسن زندگی اش را اداره کند. از طرفی، تصمیم جدی داشت که ازدواج کند. 

راز عالقه می کردند، اما او هیچ گونه مهر غیر از پونه که موی دماغش شده بود، دختران دیگری هم بودند که به او اب

و تمایلی نسبت به هیچ کدام از آنها در دل احساس نمی کرد. تنها به سوسن فکر می کرد. زیرا او از هر نظر شایسته 

و با شخصیت بود و به هیچ وجه مثل دیگران نسبت به شروین ابزار مهر و عالقه نمی کرد. اما رفتارش نشان می داد 

  وین بدش نمی آید و منتظر پیشنهاد و تقاضای اوست.که از شر

شادی معتقد بود که شروین بهتر از سوسن نمی تواند پیدا کند و اگر او را از دست بدهد، دیگر چنین همسری 

نخواهد یافت. شروین خودش هم به صحت این موضوع پی برده بود و می دانست که سوسن از چه محاسنی 

حتی یک دهم آن را دارا نمی باشند. با وجود این، دلش می خواست اول شغل ثابتی داشته  برخوردار است که دیگران

باشد و بعد مسکنی جداگانه فراهم کند تا بتواند به راحتی با همسر آینده اش زندگی کند. پدر و مادرش هم قول 

  سالگی سربار والدینش باشد.هرگونه کمک مالی را به او داده بودند، اما شروین دیگر دوست نداشت در سنین چهل 

یک ماه از ورودش به ایران گذشته بود و او هنوز هیچ کار مثبتی نتوانسته بود انجام بدهد. آپارتمان کوچکی در یکی 

از ایاالت امریکا داشت که آن را به امان خدا رها کرده و به ایران آمده بود. اگر تصمیم می گرفت که در ایران بماند، 

ری به امریکا کند، آپارتمانش را بفروشد و حساب بانکی اش را به ایران منتقل کند، و دهها کار کوچک مجبور بود سف

و بزرگ دیگر که همۀ آنها وقتگیر بود. هر چه مادرش در مورد ازدواج او عجله داشت، خودش دوست داشت که از 

  د.روی عقل و تدبیر تصمیم درستی بگیرد و بعد آن را به مرحله اجرا درآور
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در فرصتهایی که به دست می آورد، به خانه گیتی می رفت و با بچه های او به صحبت و گفت و گو می نشست. 

شروین گیتی را تحسین می کرد که با تمام مشکالت پسر و شوهرش، همچنان قوی و سرپا ایستاده و هرگز کوچک 

ر وقت خود را با آرش می گذراند و درست در ترین گالیه ای ابراز نمی کند. هرگاه به خانه گیتی می رفت، بیشت

ساعاتی به آنجا می رفت که می دانست آرش از مدرسه آمده و در منزل است. پسر جوان هم عالقه خاصی به او پیدا 

  کرده بود و از دیدارش خوشحال می شد.

الی زائدالوصفی با او یک روز عصر که پونه سر زده وارد خانه گیتی شد، متوجه شد شروین هم آنجاست. با خوشح

ای بدجنس! چرا به من نگفتی که زودتر بیام و شروین »سالم و احوالپرسی کرد و بعد گیتی را به گوشه کشید و گفت: 

  «رو ببینم! حاال دیگه از من قایم می کنی!

ا می آد اینجا و چرا قایم کنم؟ دلیلی نداره این کار رو بکنم! شروین خیلی وقته»گیتی با حیرت نگاهش کرد و گفت: 

با بچه ها، به خصوص آرش، صحبت می کنه و یا با ماندانا شطرنج بازی می کنه و خالصه وقتش رو می گذرونه. یعنی 

  «تو می گی هر بار که می آد من تو رو خبر کنم؟

  «بشه؟خب آره! مگه چی می شه؟ می ترسی اگه یک مهمون اضافه داشته باشی، خرجت زیاد »پونه براق شد و گفت: 

  گیتی نگاه سرزنش باری به او کرد و سری تکان داد و صالح دید پاسخی به او ندهد.

شماها چی دارین به هم بگین که این همه حرف می »پونه عصبی و هیجانزده نزد شروین و آرش برگشت و گفت: 

شروین، اگه من زنگ »زی گفت: و بعد بدون اینکه منتظر پاسخی باشد، رو به شروین کرد و با لحن گالیه آمی« زنین؟

نزنم، تو نباید یه دفعه هم که شده تلفن رو برداری و زنگی به من بزنی؟ نکنه سرت خیلی گرمه که فرصت یه تلفن 

  «هم نداری؟

نه بابا، این حرفها چیه که می زنی، پونه! البته سرم شلوغه، اما برای پیدا کردن »شروین خنده ای زورکی کرد و گفت: 

  «مسائل دیگه! خب، چطوری؟ خوش می گذره؟کار و 

چه خوشی! من که همه ش تنها هستم و بیشتر وقتها هم توی خونه م. گاهی »پونه خودش را لوس کرد و گفت: 

مطالعه می کنم، تلویزیون تماشا می کنم. تفریح بزرگم اینه که با دوستهام بریم بیرون سینما و یا شام بخوریم، 

  «همین.

راستی، پونه! خسته »به او کرد و مثل همیشه از آرایش علیظش احساس بدی به او دست داد و پرسید:  شروین نگاهی

نمی شی انقدر بی کار توی خونه می پلکی و به قول خودت همه ش تلویزیون نگاه می کنی و یا می ری بیرون و این 

  «جور کارها؟

داری، کار کجا بود! دکترها و مهندسهاش هم بی کارن، کی  ای بابا، شروین! تو هم حوصله»پونه با بی حوصلگی گفت: 

  «می آد به من کار بده؟

  «کامپیوتر بلدی؟»شروین پرسید: 

  «نه، حوصله شو ندارم یاد بگیرم!»پونه گفت: 

  «تا چند سال دیگه هر کسی کامپیوتر بلد نباشه، انگار سواد نداره، فهمیدی پونه خانوم؟»شروین گفت: 

  «باور کن کاری نداره! من دارم به گیتی و بچه ها یاد می دم!»امه داد: شروین اد

به به، خوشم باشه! اون وقت این گیتی خانوم به من نمی گه که کامپیوتر خریده و »پونه چشمهایش گرد شد و گفت: 

  «داره یاد می گیره! چقدر آب زیرکاهه!
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اق شد. شروین از چهرۀ او حدس زد حرفهای پونه را نشنیده و از در این هنگام، گیتی با سینی چای و شیرینی وارد ات

این لحاظ خوشحال شد. دوست نداشت این موضوع باعث درگیری آن دو بشود. اما پونه کوتاه نیامد و با لحن گالیه 

  «گیتی، چرا نگفتی کامپیوتر خریدی و داری از شروین یاد می گیری؟»آمیزی گفت: 

  «یعنی کامپیوتر خریدن انقدر مهمه که باید بهت می گفتم؟»گفت:  گیتی نگاهی به او کرد و

خب، معلومه! چه عیبی داشت به منم می گفتی که یه کامپیوتر بخرم و پیش شروین یاد »پونه با لحن تندی گفت: 

  «بگریم؟

یکی خریه و بی باباجون من که معلم کامپیوتر نیستم! چون دیدم گیتی به تازگی »شروین خنده اش گرفت و گفت: 

استفاده مونده، گفتم هر وقت فرصتی شد یه چیزهایی بهشون یاد بدم و الحق گیتی خیلی بااستعداده و زودتر از بچه 

  «ها همه چی رو می گیره و درک می کنه!

گه داری ادای دختر مدرسه ایها رو درمی آری! باید بهت بگم که دی»پونه نگاه غضب آلودی به گیتی انداخت و گفت: 

  «از من و تو گذشته که بخوایم درس بخونیم و چیزی یاد بگیریم!

  «برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست! این چه حرفیه که می زنی!»گیتی پاسخی نداد و شروین گفت: 

 پس باید به من قول بدی که بیای خونه مون و به من هم کامپیوتر یاد بدی!»پونه دوباره خودش را لوس کرد و گفت: 

  «همین فردا می رم یکی می خرم!

پونه خانوم، همون طور که گفتم من معلم کامپیوتر نیستم. بهتره بگردی یه مربی حرفه »شروین لبخندی زد و گفت: 

  «ای پیدا کنی و یا توی یکی از این مؤسسه های آموزشی نام نویسی کنی و بری یاد بگیری.

  . توقع نداشت چنین جوابی از شروین بشنود.پونه صورتش سرخ شد و لب ورچید و سکوت کرد

گیتی نمی خواست دوباره جوی درست شود که پونه عصبی و ناراحت دست به کارهای عجیب و غریبش بزند، 

  «پونه، از اون شیرینیهایی که دوست داری آوردم که با چای بخوری!»بنابراین به اجبار خنده ای کرد و گفت: 

  «من که اصال ً اهل چایی نیستم! خودت می دونی، من فقط قهوه می خورم!»او کرد و گفت:  پونه نگاه تحقیرآمیزی به

  «اتفاقا ً تا چند دقیقه دیگه قهوه هم حاضر می شه، برات می آرم.»گیتی به روی خودش نیاورد و گفت: 

  «من دیگه رفع زحمت می کنم!»ساعتی گذشت و شروین بلند شد و گفت: 

اِوا، کجا؟ چرا به این زودی داری می ری، شروین؟ بمون با »تی حرفی بزند، پونه با اعتراض گفت: قبل از اینکه گی

  «گیتی و بچه ها شام بریم بیرون. همگی هم مهمون من هستین!

  «نه، نه، خیلی ممنونم! ما امشب شام مهمون هستیم به خاطر همین باید زود برم.»شروین گفت: 

  «کجا؟ کی دعوتتون کرده؟»پونه بی اختیار پرسید: 

گیتی خجالت کشید و نگاهش را از شروین دزدید. چگونه پونه به خود حق می داد از شروین چنین سؤالی بکند؟ به 

خونۀ خانوم دکتر اربابی! »بهانه ای سینی خالی چای را برداشت و به آشپزخانه رفت، اما شنید که شروین پاسخ داد: 

ت کردن و ما نتونستیم بریم. دیگه امشب تنها فرصتی بود که بهشون قول مساعد بیچاره ها چند بار مارو دعو

  «دادیم.

گیتی در اتاق نبود که چهرۀ پونه را ببیند، اما می توانست تصور کند که این حرف تا چه حد او را دگرگون و 

و عصبی شود. صالح دید که خشمگین می کند. با خودش فکر کرد انگار امروز به خانۀ او آمده که فقط حرص بخورد 

  دیگر به اتاق برنگردد، حوصلۀ کارهای عجیب و دور از منطق پونه را نداشت.
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در همین افکار بود که ناگهان صدای به هم خوردن شدید در خانه به گوشش خورد. با عجله از آشپزخانه بیرون آمد 

  «به هم زد؟چی بود؟ کی در رو »و هراسان خود را به بچه ها رساند و پرسید: 

پونه بود! نمی دونم چرا این طوری کرد! بیخود و بی جهت، بدون »شروین هاج و واج نگاهی به او کرد و گفت: 

  «کوچک ترین حرفی، از جا بلند شد و کیفش رو برداشت و رفت!

  «چرا خداحافظی نکرد؟»گیتی پرسید: 

کار این دخترعمۀ تو درنمی آرم! فکر می کنه هنوز بچه  واهلل من سر از»شروین شانه هایش را باال انداخت و گفت: 

  «س، درست ادای دختربچه های پنج شش ساله رو درمی آره.

  «یعنی تو نمی دونی چرا پونه این اداها رو درمی آره؟»گیتی نگاه معنی داری به او کرد و گفت: 

ودت می دونی اون اصال مورد پسند من نیست. راستش چرا... اما خب، گیتی! خ»شروین نگاهی به بچه ها کرد و گفت: 

من از کارها و اداهای اون خیلی ناراحت می شم. هر چی هم می خوام بهش بفهمونم دوستی بین ما ساده و خواهر 

  «برادری یه، تو گوشش فرو نمی ره.

  «خدا به من رحم کنه، حاال تمام کاسه کوزه ها سر من شکسته می شه!»گیتی گفت: 

گیتی، تو بیخود انقدر مالحظۀ اونو می کنی و بهش رو می دی! ولش کن! تو خودت به اندازه »ناراحتی گفت:  شروین با

  «کافی دردسر و مشکل داری.

آره، می دونم! حق با توئه، اما شروین اون هم زن تنهایی یه و قلب صافی داره. اون طور که »گیتی لبخندی زد و گفت: 

  «من و بچه ها مهربونه و ما رو دوست داره. منتها یه کم عصبی و بداخالقه. نشون می ده، نیست. خیلی با

از من به تو نصحیت، زیاد لی »شروین در حالی که بچه ها را می بوسید و خداحافظی می کرد، رو به گیتی کرد و گفت: 

  «لی به الالی پونه نذار. اون ارزش این همه محبت و گذشت تو رو نداره!

شروین، گیتی به فکر فرو رفت. خودش هم از دست کارهای پونه خسته شده بود و کم کم وجودش به  بعد از رفتن

  صورت مزاحمی باعث آزار و اذیت می شد.

پونه به محض شنیدن نام خانم دکتر اربابی، به کلی تاب و توان خود را از دست داد. از آنجا که نمی توانست سر 

و یا طعنه و کنایه ای نثارش کند، به سرعت از جایش بلند شد و خانه را ترک کرد. شروین داد و فریاد راه بیندازد 

وقتی در اتومبیلش نشست، تمام بدنش از حسادت و کینه می لرزید. بی اختیار زیر لب فحش نثار دکتر اربابی و گیتی 

  و شروین می کرد.

و پایش را روی ترمز گذاشت. اتومبیلش را به  هنوز مسافتی از خانه گیتی دور نشده بود که فکری به خاطرش رسید

گوشۀ خیابان کشاند و توقف کرد. می خواست بداند شروین راست می گوید یا نه. می خواست بفهمد که آیا شروین 

خانه گیتی را ترک می کند یا به او دروغ گفته که شرش را کم کند. و بدتر از همه اینکه، می خواست بداند آیا واقعا ً 

  ه سوسن اربابی می رود و شب را با آن خانم دکتر جوان سپری می کند یا جای دیگری سرش گرم است.به خان

به آرامی دور زد و درست هنگامی که سر کوچه منزل گیتی رسید، مشاهده کرد شروین با ماشین از آن بیرون می 

یا متوجه او نشده بود، راهش را گرفت و آید. بالفاصله با سرعت از سر کوچه رد شد و کمی باالتر ایستاد. شروین گو

رفت. پونه با سرعت دور زد و به هر زحمتی بود خودش را به پشت ماشین شروین رساند. سعی می کرد فاصله را 

حفظ کند تا او متوجه اش نشود. فاصله خانه خاله شادی تا منزل گیتی بیشتر از یک ربع ساعت نبود و پونه کمابیش با 

  د. تا آن زمان به خانه آنها نرفته بود و دلیل آن را هم بدجنسی گیتی می دانست.محل آنها آشنا بو
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وقتی که شروین وارد کوچۀ بن بستی شد که خانه شان در انتهای آن قرار داشت، پونه به آرامی از جلوی کوچه 

ست سرک کشید. گذشت و بعد از دقایقی دور زد و نرسیده به آن توقف کرد. پیاده شد و به داخل کوچه بن ب

خوشبختانه، شروین ماشین را جلوی در پارک کرده و آن را داخل حیاط نبرده بود و پونه به آسانی محل دقیق خانه را 

  حدس زد.

او قصد داشت آن قدر صبر کند تا آنها به خانه سوسن بروند و او بتواند آدرس سوسن را پیدا کند. نقشه های 

خواست هر چه زودتر آنها را به مرحله اجرا درآورد. اگر با شروین ازدواج  گوناگونی در سرش داشت که دلش می

می کرد، برای همیشه دور گیتی را خط می کشید. چون او کوچک ترین یاری و کمکی در این مورد به پونه نکرده 

  بود.

نشین دیگر پیدا شد انتظارش بیشتر از یک ساعت طول کشید، اما باالخره سر و کلۀ ماشین شروین همراه با دو سر

که به طرف راست پیچیدند و وارد خیابان اصلی شدند. هوا کامال ً تاریک شده بود و پونه مطمئن بود که کسی متوجه 

تعقیب او نخواهد شد. بعد از دقایقی، شروین جلوی یک گل فروشی نگه داشت و از ماشین پیاده شد. دوباره حسد و 

دا می داند که چقدر دلش می خواست پیاده شود و جلوی شروین را بگیرد و هزار انتقام وجود پونه را در بر گرفت. خ

بد و بیراه به او بگوید. چقدر بدشانس بود! این قدر محبت نشان می داد و بلیت کنسرت می خرید و شام دعوتش می 

  کرد، اما انگار نه انگار. آقا رفته برای سوسن خانوم گل بخره!

وشی خیره شده بود. می خواست ببیند که شروین چه گلی و در چه قیمتی برای سوسن می با کنجکاوی به در گل فر

خرد. در همین فکر بود که شروین با سبد گل بزرگی که پر از گلهای لیلیوم بود از گل فروشی بیرون آمد. ناراحتی 

وانست زیبایی و لیاقت سوسن پونه دیگر حد و حصر نداشت. زیر لب زمزمه کرد: خالیق هر چه الیق! اما در دل نمی ت

  را انکار کند و به خاطر همین هر لحظه شعله های حسادت و انتقام بیشتر در دلش زبانه می کشید.

سر انجام، بعد از چهل دقیقه رانندگی، شروین وارد یکی از کوچه های فرعی خیابان ونک شد و جلوی در بزرگ و 

ایستاد و به آرامی از ماشین پیاده شد. لحظاتی بعد، شروین و پدر و سیاه رنگی توقف کرد. پونه به فاصله ای دور 

مادرش با سبد گل وارد خانه شدند و در را بستند. پونه با عجله خود را به در خانه رساند و پالک منزل را به حافظه 

ماشین شروین انداخت، سپرد. اسم خیابان و کوچه را هم قبال ً دیده و یاد گرفته بود. نگاهی پر از کینه و نفرت به 

 لگدی هم به تایرش زد که

 

 پای خودش درد گرفت و بالفاصله سوار ماشینش شد و به خانه رفت.·  

گیتی جون ، این :» در این فاصله ، ماهرو که نگران پونه شده بود به گیتی زنگ زد و جویای حال دخترش شد و گفت 

 «نزدیک سه ساعته که ازش خبری نیست ، هنوز اونجاس؟  پونه گفت نیم ساعت می شینه و برمی گرده ، حاال

حرفش را خورد. ترجیح داد که «  __نه ، عمه جون! پونه خیلی وقته که از اینجا رفته! راستش :» گیتی با ناراحتی گفت 

 شد.نگوید او چگونه با دلخوری و بدون خداحافظی خانه را ترک کرده است و در همان حال هم ناگهان نگران پونه 

 «یعنی چی؟ نگفت قراره جایی بره و یا خریدی بکنه؟ :» ماهرو با نگرانی پرسید 

 «نمی دونم ، شاید گفته و من متوجه نشدم! » گیتی با تردید پاسخ داد:

 «تورو به خدا گیتی دو پهلو حرف نزن. گفته یا نه؟ :» ماهرو با بی حوصلگی گفت 

 «من نگفت! نه ، چیزی به :» و گیتی بالفاصله گفت 
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 «می ترسم تصادف کرده باشه! آخه نمی دونی چه جوری رانندگی می کنه! انگار داره سر می بره! :» ماهرو گفت 

 «عمه جون ناراحت نباشین! بهتون قول می دم حالش خوبه و هرجا باشه االن دیگه پیداش می شه. :» گیتی گفت 

 «انگار خودشه! صبر کن ، گیتی جون! :» ده شد و ماهرو گفت هنوز جمله اش تمام نشده بود که صدای زنگ در شنی

 «خودشه! اومد ، گیتی! دیگه نگران نباش. خداحافظ! :» و بعد از لحظاتی صدای ماهرو به گوش گیتی رسید که گفت 

  گیتی نفس راحتی کشید ، اما به فکر فرو رفت که تا این موقع شب کجا می توانسته رفته باشد.

سالی از گیتی کوچک تر بود. او در اوج احساس و هیجان زندگی بود و از تنهاییهای بی حد و حصرش  پونه دو سه

دچار کابوس می شد و گاهی فکر می کرد تا آخر عمرش محکوم به تنهایی و بی همدمی است. گاهی در خلوت خود 

اطر وضع مالی و خانه کوچک حمید از اینکه از شوهر اولش جدا شده بود احساس ندامت و پشیمانی می کرد. او به خ

او را ترک کرد و بعد از آن محکوم بود که تک و تنها باشد و هر شب افکار سیاه و تیره قلب و روحش را بیازارد. 

 حال آنکه حمید ازدواج کرده و دارای فرزند هم شده بود.

ا صبح خواب های گوناگون دید آن شب با وجودی که قرص آرام بخش خورد ، نتوانست خواب راحتی داشته باشد. ت

و هر بار به شدت از خواب می پرید و با وحشت به اطرافش چشم می دوخت. نه ، نمی بایستی آرام بنشیند و سکوت 

کند تا سوسن خانم شروین را از چنگ او درآورد! او سالهای زیادی بود که شروین را می شناخت و حاال این دختره 

  ت او را تصاحب کند.تازه از راه رسیده و می خواس

از فردای آن روز ، تلفنهای پونه به خانه شادی شروع شد. هر روز صبح و بعد از ظهر و یا شب به شروین زنگ می زد 

و با او صحبت می کرد. هرچند شروین تلفنهای او را یکی در میان جواب می داد. اما همان هم برای پونه غنیمت بود. 

ه آن قدر اصرار به دیدار شروین می کرد که باالخره مجبور شد به یکی از دعوتهایش پاسخ و در خالل این تلفنها ، پون

 مثبت بدهد و شبی را با او به بیرون برود و شام بخورد.

در طول این مدت هم شروین توانست کار خوبی با حقوق و مزایای مناسب پیدا کند و به همین خاطر تصمیم داشت 

د و تکلیف خانه و زندگی اش را روشن کند و برگردد. شادی از خوشحالی در پوست خود هرچه زودتر به امریکا برو

نمی گنجید. چون هم پسرش نزد او ماندگار می شد ، و هم دختر خوب و شایسته ای مثل سوسن به خانواده آنها 

گونه مخالفتی با این  اضافه می گشت. شروین در مقابل اصرار پدر و مادرش برای ازدواج با سوسن ، تسلیم شد و هیچ

وصلت نداشت. اما آن طور که شادی انتظار داشت ، پسرش استقبال گرم و پرشوری از این موضوع نمی کرد و هیچ 

اصراری نداشت که دیدارهای پی در پی با سوسن داشته باشد و یا به تنهایی او را به جایی دعوت کند و ساعتی را به 

  گفت و گو و تبادل نظر بگذراند.

شروین جون! این چه جور عشق و عالقه ای یه :» باالخره یکی دو هفته قبل از اینکه شروین به سفر برود ، به او گفت 

که تو می خوای با این دختر ازدواج کنی ، اما هیچ وقت به دیدنش نمی ری و یا دعوتش نمی کنی با همدیگه برین 

 «باالخره اون نامزد توئه و ...  بیرون! مگه نمی خوای حرفهات رو باهاش بزنی و یا ...

مامان عزیزم ، من و سوسن دیگه بچه و نوجوون نیستیم که بخوایم عشق و :» شروین نگاهی به مادرش کرد و گفت 

 «عاشقی راه بندازیم. ما باید در این مورد عاقالنه تصمیم بگیریم. 

این دختر چند ماه منتظر تاریخ عقد و  تصمیم بگیرین؟ مگه دیوونه شدی ، شروین؟:» شادی با عصبانیت گفت 

 «ازدواجه ، حاال تو می گی تصمیم بگیریم؟ 
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من و سوسن تا به حال هیچ کدوم به طور مستقیم در این مورد حرف نزدیم. نکنه شما و بابا :» شروین پاسخ داد 

 «خودتون همه چیز رو بریدین و دوختین ، اینطوره؟ 

 «ختر رو می خوای یا نه؟ این د:» شادی با درماندگی پرسید 

اون بهترین دختری یه که من دیدم ، از هر لحاظ کامل و خوبه ، هیچ ایرادی :» شروین بعد از سکوتی کوتاه گفت 

نمی شه ازش گرفت. واقعیت اینه که خودم هم فکر می کنم اگه این دست و اون دست کنم ، از دستم بره و مطمئنم 

 «مثل سوسن نمی تونم پیدا کنم! 

 «پس دردت چیه؟ :» شادی با بی صبری گفت 

 «عاشق نیستم ، همین! دردم اینه! :» و شروین گفت 

شروین ، این طوری با زندگی خودت بازی :» بی اختیار اشک در چشمهای شادی جوشید و با صدای محزونی گفت 

ی شی ، پیر می شی و متوجه می نکن! تو همیشه جوون و سرپا نیستی ، همیشه دور و برت پُر نیست. یه روز تنها م

 «شی که نه زنی ، بچه ای ، هیچی و هیچ کس غمخوار و همدمت نیست. چرا به خودت رحم نمی کنی؟ 

شروین غمگین شد و به فکر فرو رفت. حق با مادرش بود. او دو بار دیگر تا مرز ازدواج پیش رفته و باز پشیمان شده 

ود.نباید فرصت به این گرانبهایی را از دست می داد. باید زودتر تصمیم بود. از بی ارادگی و ضعف خودش بیزار ب

  خود را می گرفت و به این همه بی تکلیفی و سرگردانی پایان می داد.

حق :» شادی منتظر پاسخ پسرش بود و شروین که دیگر طاقت دیدن چشمهای اشک آلود مادرش را نداشت ، گفت 

ستم اگه سوسن رو از دست بدم! باشه ، پس اجازه بده برم امریکا و برگردم با دست با توئه ، مامان! من آدم احمقی ه

 «پُر برم خواستگاری! 

قبول ، اما ازت خواهش می کنم قبل از رفتنت فقط یه بار دعوتش کن و با همدگیه برین بیرون شام :» شادی گفت 

 «بخورین ، حرف بزنین و خالصه برنامه عروسی رو طرح ریزی کنین. 

 «باشه ، مامان! هرچی تو بگی! :» شروین پاسخ داد 

 شادی خوشحال شد و دیگر حرفی نزد.

شروین قبل از رفتنش کلی کارهای اضافی داشت. تصمیم خود را گرفته بود. به ایران می آمد و همین جا تشکیل 

و برادرش هم در ایران بودند  خانواده می داد. در ضمن ، دل پدر و مادرش را هم به دست آورده بود. هرچند خواهر

  ، اما خودش می دانست که او جایگاه به خصوصی در دل مادرش دارد.

به سفارش شادی ، یک روز هم به سوسن تلفن کرد و او را برای شام دعوت کرد. از سوی دیگر ، مرتب درحال در 

زنی الاُبالی و بی قید و بند می دانست. به  رفتن از دست تلفنهای پونه بود. شادی به شدت از پونه بدش می آمد و او را

هیچ وجه او را درخور شروین نمی دید و حتی از فکر اینکه روزی عروسی مثل پونه داشته باشد حالت جنون به او 

 دست می داد.

پونه هم با وجود دلخوری زیادی که از گیتی داشت ، چند روز بعد دوباره بی خبر به خانه اش رفت ، یک جعبه 

ینی هم خریده بود. گیتی که تصمیم داشت دیگر به او روی خوش نشان ندهد ، به محض دیدن او لبهایش به شیر

 «ای دختر بی ادب! این چه کاری بود که کردی؟ :» خنده گشوده شد و گفت 

ا گیتی جون ، ببخشین! آخه خیلی از همه تون لجم گرفت. احساس کردم بین شم:» پونه خودش را لوس کرد و گفت 

 «زیادی هستم و می خواین منو دک کنین برم. 
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 «ای دیوونه! بعد از این همه سال تو هنوز منو نشناختی؟» گیتی او را بوسید و گفت:·  

 «پس باید قول بدی هر وقت شروین اومد خونه تون، همون وقت به من زنگ بزنی و خبر بدی!» پونه بی مقدمه گفت:

ی توانست به پونه بگوید که شروین از او فراری است و خاله شادی به شدت از پونه گیتی هاج و واج نگاهش کرد. نم

بدش می آید و دائم از او انتقاد می کند. نمی توانست بگوید که حتی گاهی شروین و شادی قبل از آمدنشان تلفن می 

 د.کنند و می پرسند که آیا پونه هست یا نه و در صورت نبودن او، به خانه گیتی می آین

و بعد صدایش را باال برد و با « چیه؟ چرا این طوری نگاه می کنی؟ ببینم، چیزی شده؟» پونه با نگاهی مظنونی پرسید:

نکنه نامزد کرده، آره؟ حتماً جشن نامزدی ش هم رفتی و به من نگفتی! راست بگو، گیتی؟ این » وحشت پرسید:

 «طوره؟

، پونه! چه حرفها می زنی! اصالً شروین داره می ره که هر چی داره جمع و نه به خدا» گیتی ناگهان به خود آمد و گفت:

 «_جور کنه و به ایران برگرده و بعد

بعد چی؟ هان؟ حتماً بعدش می خواد با این خانوم دکتره عروسی کنه، آره؟ خدا » پونه به میان حرفش دوید و گفت:

 «می دونه چقدر ازش بدم می آد!

آخه، پونه جون! چرا انقدر خودت رو عذاب می دی؟ اول اینکه، هیچ کدوم » به او کرد و گفت: گیتی نگاه دلسوزانه ای

از این خبرها که تو می گی، نیست. دوم هم، آخه مگه تو چی کم داری که انقدر دنبال شروین می دوی و توجه نشون 

می زنی؟ تا حاال شده که اون می دی؟ حیف تو نیست بیخود خودت رو کوچیک می کنی و هر روز هر روز بهش زنگ 

 «بهت زنگ بزنه؟

به به، جناب عالی از کجا می دونین من به اون زنگ می زنم! چقدر این » ناگهان پونه چشمهایش گرد شد و پرسید:

شروین خاله زنکه همه چیز رو می آد و به تو می گه! غلط کرده اگه گفته هر روز. من فقط چند بار بهش تلفن کردم 

 «م.و حرف زدی

نه، عزیزم! شروین به من چیزی نگفت، خاله شادی گفت که پونه چند بار به خونۀ ما زنگ » گیتی با دستپاچگی گفت:

 «زده، همین. حاال بیا بشین تا برات قهوه درست کنم. چرا سر این موضوعهای کوچیک خودت رو عذاب می دی؟

حتماً شادی خانوم از من خوشش » ل نشست و گفت:پونه روپوش و روسری اش را درآورد و آویزان کرد و روی مب

 «نمی آد! خودم می دونم، از نگاهش بخل و حسد می ریزه. اصالً چشم نداره منو ببینه.

 «تو رو به خدا، پونه بس کن! اصالً بیا حرفشون رو نزنیم.» گیتی با کالفگی گفت:

 «وابمو بده، دیگه حرفشون رو نمی زنم.باشه، فقط یه سؤال ازت دارم، ج» پونه نگاهی به او کرد و گفت:

 «این دختر رو خاله شادی پیدا کرده، درسته؟» گیتی نگاهش کرد و منتظر شد و پونه پرسید:

 «حتماً اون بیشتر به شروین اصرار می کنه که با اون ازدواج کنه، نه؟» گیتی با سر جواب مثبت داد و پونه گفت:

می دونستم! باشه! همچین داغ این خانوم دکتر رو به دل شادی خانوم » نه گفت:و باز هم گیتی پاسخ مثبت داد و پو

 «بذارم که خودش حظ کنه.

گیتی از هراس بدنش لرزید. می خواست حرفی بزند، اما پشیمان شد. دلش می خواست موضوع شروین و شادی و 

ه از حضور پونه در خانه اش خوشحال می غیره همه تمام شود و دقایقی با آرامش کنار پونه سپری کند. او ناخودآگا

شد. به یاد دوران کودکی و جوانی اش می افتاد. به یاد شیطنتها و کارهای بامزۀ پونه می افتاد و از مرور آن خاطرات 
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لذت می برد. اما این را هم می دانست که پونه سالهاست دلش در گرو شروین است و به شدت به او عالقه دارد. در 

 کرد که این هم از همان هوسهای زودگذر پونه باشد و آن را به دست فراموشی بسپارد.دل دعا می 

 «حاال قهوه می خوری یا نه؟» سکوتی برقرار شد و باالخره گیتی پرسید:

 «آره، می خورم! به شرطی که تلخ تلخ باشه!» پونه که عبوس و بداخالق بود، گفت:

 گیتی لبخندی زد و به آشپزخانه رفت.

 

راستی، پونه!اصال فرصت نشد راجع به »وقتی نزد پونه برگشت، برای اینکه موضوع صحبت را عوض کند، گفت:·  

برنامه کنسرت اون شب باهات حرف بزنم.میگم تو راست میگفتی،چقدر قیافه ی سعید مهرابی عوض شده!انگار نه 

 «انگار همون جوون بیست سال پیشه!

چقدر هم که خودش رو گم کرده!من نمی دونم چرا اینجور ادمها »پایین اورد و گفت: پونه لبهایش را به عالمت تحقیر

 «گذشته شون یادشون می ره!

 «چطور مگه؟کار بدی کرده؟»گیتی با تعجب پرسید:

بس کن،گیتی!مثال چه کار بدی بکنه که من خبر داشته باشم.همین طوری »پونه با بی حوصلگی دستی تکان دادو گفت:

دک و پزش ادم می فهمه که چقدر خودش رو گم کرده.حاال فکر کرده چون با گلستانی کار می کنه و  از ظاهر و

 «براش اهنگ می سازه ،خیلی مهم شده!

خب،باالخره زحمت کشیده که به اینجا رسیده!از اولش هم استاد سایه،دوست صمیمی »گیتی کمی فکر کرد و گفت:

 «اره و پنجه هاش برای تار خیلی مساعده.عمو جون،می گفت که اون استعداد خاصی د

خب،باالخره هر کسی تو یه کاری مهارت پیدا می کنه.یکی »پونه که مشغول هورت کشیدن قهوه اش بود،پاسخ داد:

دکتر و پروفسور می شه،یکی کاشف می شه،یکی هم هنرمند!تازه من فکر نمی کنم این سعید مهرابی چیزی بارش 

 «این اقا هم تونسته سری تو سرها در بیاره! باشه.فعال قحط الرجاله و

 «خوبه که خودت هر دفعه بلیتهای کنسرتش رو می خری و مارو دعوت می کنی!»گیتی خنده اش گرفت و گفت:

ببینم،استاد سایه هنوز با دایی جون اینها رفت و امد داره؟می تونه بهش بگه یه شب سعید »پونه فکر کرد و گفت:

اصال چرا خود مهران سایه برامون تار »و بعد از سکوتی کوتاه اضافه کرد:«و برامون تار بزنه؟ مهرابی رو دعوت کنه

 «نمی زنه؟خیلی خودش رو می گیره!

فکر نکنم که سعید مهرابی دیگه قبول کنه توی مهمونیا ساز بزنه،چه برسه به خود سایه که هیچ وقت »گیتی گفت:

 «یادم نمی اد برای کسی نواخته باشه!

واه واه،چه افاده ها!یعنی از پول بدشون میاد؟تو یه جوری استاد استاد میگی که انگار واقعا اینها خیلی مهم »ونه گفت:پ

 «هستن!

گیتی دیگر بحث را ادامه نداد.فردا قرار بود روزبه برای دیدن بچه ها سری به انجا بزند.بیش از دو ماه بود که گیتی 

لفن کرده و گفته بود که دلش برای بچه ها تنگ شده و قصد دیدارشان را خبری از او نداشت.اما روز قبل ت

دارد.دلش پر از غم و نگرانی بود،اما ترجیح داد چیزی به پونه نگوید.دوباره مجبور بود پدر پیرش را به خانه بکشاند 

 تا وقتی که روز به می اید،تنها نباشد.
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را دوست دارد،اما نه به ان حد که بتواند بی وفاییها و کناهان وقتی به دلش مراجعه می کرد،می دید هنوز روز به 

گذشته اش را ببخشد.گاهی فکر میکرد حتی اگر هم اکنون رفتار درستی داشت و دارای فرزندی از زن دیگری 

رق نبودفباز هم می توانست اورا ببخشد.اما روزبه هیچ راه بازگشتی بافی نگذاشته بود و هر روز بیشتر از روز پیش غ

در مواد و رفتارهای ناشایست می شد.ظاهرش هم نشان می داد که او انسان سالمی نیست.چهره ی تیره و لبهای 

 کبود و سیلهش معرف روح و جسمی ناسالم و تبهکار بود.

از زمانی که از گیتی جدا شده بود،بسیار وزن کم کرده بود و الغر شده بوده.بعد از جدایی هم مجبور شده بود همسر 

دومش را عقد کند و رسما به عنوان زن و شوهر در همان اپارتمان کوچک او با یکدیگر زندگی کنند.جالب انکه 

اخرین باری که به دیدار بچه ها امده بود،پسر کوچکش را هم اورده بود و ادعا داشت که در هر حال اینها خواهر و 

برای پسرک می سوخت و چون هیچ گناهی را متوجه  برادر هستند و باید با یکدیگر دوست ورفیق باشند.گیتی دلش

او نمی دید،اعتراضی نکرد.فقط از شیطنتها و بی ادبیهای او به تنگ امده بود.و در دل دعا می کرد که حداقل پسرش 

 را همراه نیاورد.

طول این مدت  پس از دو هفته از اخرین دیدار پونه و شروین،شروین تمام کارهایش را انجام داد و راهی سفر شد.در

به سفارش مادرش یک بار سوسن اربابی را مالقات کرد و سر بسته به او فهماند که به امریکا می رود و برمی گردد و 

بعد قصد ازدواج دارد.هر چند نامی از سوسن نبرد،اما از حرفها وحرکاتش کامال اشکار بود که مقصودش خواتگاری از 

تا برگشتن او صبر کند.سوسن با خوشحالی به او سفر به خیر گفت ونشان داد  خانم دکتر جوان است و تقاضا دارد که

 که به شروین عالقه مند است و منتظرش می ماند.

دو روز قبل از سفر،شروین تلفنی به پونه زد و از او خداحافظی کرد و با اینکه همان شب قرار بود تمام اعضای فامیل 

شوند،هیچ دعوتی از پونه به عمل نیاورد.پونه که از زبان بچه های گیتی  و تعدادی از دوستان در خانه شادی جمع

فهمیده بود ان شب همه در خانه شروین جمع هستند،از اینکه هیچ کس به یاد او نبوده و دعوتش نکرده بودند،بسیار 

خ او را داد که عصبی و سر خورده شده بود و وقتی شروین زنگ زد که خدا حافظی کند،پونه با دلخوری و سردی پاس

برای شروین حیرت اور و در عین حال شادی اور بود.با خودش فکر کرد شاید پونه نا امید شده و دیگر خواهان 

 دیدار او نیست.

شروین جون،خیلی جالبه که شما خونوادگی دعوت همه »می خواست هر چه زودتر با پونه خداحافظی کند که او گفت:

قبول می کنین،اما هیچ وقت اهل دعوت ومهمونی دادن نیستین.به خصوص به کسانی  رو به مهمونی و کنسرت و سینما

 «که خیلی به شما لطف دارن و غیر از تو ،نه نه و بابا و فک وفامیل تو رو هم دعوت می کنن!

 شروین جا خورد و سکوت کرد.نمی دانست چه بگوید.از سویی از کنایه ی پونه دلخور شده بود،و از سوی دیگر حق

 را به او می داد.مادرش اگر از پونه خوشش نمی امد،چرا همراه او و پدر دعوت پونه را قبول کردند؟

چون سکوت شروین طوالنی شدفپونه هم محکم گوشی را روی دستگاه گذاشت و تماس را قطع کرد و بالفاصله 

اراحت گوشی را سر جایش اشکش سرازیر شد و شروع به گریه کرد.از ان طرف،شروین مات و مبهوت و دمغ و ن

گذاشت،اما حرفی به مادرش نزد.می دانست پونه تمام دق دلی اش را سر گیتی بیچاره در می اورد.با خودش فکر 

 کرد بهتر است قبل از اینکه پونه اقدامی کند یا حرفی بزند،هشداری به گیتی بدهد.

یتی را گرفت و گریه کنان منتظر شد تا هر چه در دل اما قبل از اینکه شروین اقدامی کند،پونه بالفاصله تلفن منزل گ

دارد به او بگوید.گیتی در مورد تاریخ رفتن شروین و مهمانی ای که خاله شادی برای رفتن او داده بود،حرفی به پونه 
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انی نزده بود.پونه به طور اتفاقی از ماندانا و ارش که با یکدیگر حرف می زدند،شنید که خاله شادی برای پسرش مهم

خداحافظی ترتیب داده است.پونه هر چه انتظار کشید،گیتی حرفی در این مورد نزد،در حالی که انتظار داشت گیتی به 

خاله اش سفارش کند که پونه را هم دعوت کننند.اما پونه هر چه انتظار کشید،پاسخ گویی نداشت.بیشتر عصبانی شد 

 و دوبار گوشی را سرجایش کوبید.

از همه جا تلفن را قطع کرده بود تا خود و بچه هایش استراحتی کنند و شب به مهمانی گیتی هم بی خبر 

 بروند.بنابراین هنگامی که شروین به او زنگ زد،گیتی در خواب ناز بود و جواب او راهم نداد.

دند و در شب مهمانی که همه سرگرم گفت و گو و خنده بودند،ناگهان زنگ دربه گوش رسید.چون شام را داده بو

 میزبان منتظر مهمان دیگری نبود،دلهره در دل صاحبخانه و مهمانان افتاد.

زنگ دوباره به صدا در امد و وقتی اقای سالخورده،پدر شروین،ایفون را برداشت و ناچار شد در را باز کند،چندین نفر 

ایی امدند.یکی از انها که مسن تر از مأمور ملبس به کمیته ی انتظامی وارد حیاط شدند و از انجا مستقیم به سالن پذیر

یکی از همسایه ها شکایت کرده و گفته شما صدای موزیک و داد و فریادتون بلنده و مانع اسایش »دیگران بود،گفت:

 «ایشون شدین!

خانمها با عجله روسریها را سرشان کردند و دیگر مأموران مشغول بازرسی خانه شدند.در خانه نه مشروب بود نه 

دیگری و صدای موسیقی نیز شنیده نمی شد،اما نورهای غیر مجاز در کنار دستگاه ضبط خود نمایی می کرد.از مواد 

طرفی،خانمها روسری به سر نداشتند و اینها تمام مواردی بود که با قانون و شرع جور در نمی امد.در پایان،پدر 

 انها را رها کردند.شروین و خود اورا به کمیته بردند و از دیگران تعهد گرفتند و 

گیتی که بسیار ترسیده بود، همراه بچه ها و پدر و مادرش و دیگر مهمانان هر چه زودتر خانه را ترک کردند،ولی 

 اقای سال خورده وشروین تا صبح در کمیته

 

 بودند و مورد سین جیم واقع شده بودند.باالخره صبح بعد از دادن تعهد آنها هم آزاد شدند.·  

ه شکایت کرده بود خانمی به اسم مهین آزری بود که شادی در همسایگی خود کسی را به این اسم کسی ک

نمیشناخت غافل از اینکه پونه با شناسنامه زنی که همسر سرایدار خانهشان بود به کالنتری رفته و شکایت کرده 

 ه انجام داده است.بود.هیچ کس،حتا گیتی و شروین هم نتوانستند حدس بزنند که این اعمال را پون

 ناراحتی پونه از این بود که چرا دیر به این فکر افتده وا از سر شب نتوانسته بود مهمانی را بهم بزند.

شروین رفت و جای خالی ش قبل از اینکه سوسن اربابی را دلتنگ کند،آتیش به دل پونه میزد.همه ی ناکامیهایش را 

 نها را نداشت.از چشم شادی و گیتی میدید و چشم دیدن آ

از خونسردی و بی تفاوتی گیتی رنج میبرد و از بدجنسی و کار شکنی شادی عذاب میکشید و از او نفرت داشت.هنوز 

چند روز از رفتن شروین نگذشته بود که یک شب شال و کاله کرد و در حالی که به قول معروف صد رقم خودش را 

ی سوسن اربابی شد.تلفن او را نداشت،اگر هم داشت به او خبر  درست کرده بود،با دسته گًل زیبایی راهی خانه

نمیداد که قصد دیدارش را دارد.ساعت ورودش را طوری تنظیم کرده بود که سوسن از محل کارش به خانه برگشته 

 باشد.وقتی زنگ خانه را به صدا درآورد.

 بله،بفرمایید.-گوشی آیفون را برداشت و گفت:خانواده ی اربابی مشغول خوردن شا م بودند.خانم اربابی با کنجکاوی 
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سالم خانم اربابی،من پونه هستم،دوست شروین جون،میخواستم اگه ممکنه چند لحظه -پونه با صدای آرامی گفت:

 وقتتون رو بگیرم.

به بقیه بفرمائین،تشریف بیارین طبقه ی سوم.و بعد با ناراحتی رو -خانم اربابی بی اختیار در را باز کرد کرد گفت:

 میگه پونه دوست شروینه، کی میتونه باشه؟-کرد و گفت:

سوسن که او را شناخته و به جا آورده بود،از سر میز بلند شد و به استقبالش رفت.به مادر و پدرش اشاره کرد 

 شامشان را بخورند اما خانم اربابی اشتهایی برای خوردن شام نداشت.

ا رودرروی خود دید.لبخند مصنوعی بر لبهایش نشسته بود و به محض دیدن پونه به در آپارتمان رسید و سوسن ر

 سوسن،گًلها را به او داد و گفت:

 سالم سوسن خانم این قابل شما رو نداره.-

 سوسن تشکر کرد و او را به داخل سالن پذیرایی راهنمایی کرد.پونه تمام بدنش عرق کرده بود و بی اختیار میلرزید.

 -شیمان شد که به آنجا رفته است.سوسن روسری و روپوش او را گرفت و آویزان کرد و پرسید:برای لحظهای پ

 چای حاضره،دوست درین براتون بیارم؟

در این هنگام خانم اربابی هم نزد آنها آمد و با پونه سالم و علیک کرد.تازه بعد از دیدن او فهمید که در شب 

ی آوردن چای از اتاق خارج شد و خانم اربابی که سر تا پا سوال شده کنسرت او را مالقات کرده است.سوسن برا

 بود،بدون گفتن کلمهای همچنان با چشمهای کنجکاو پونه را نگاه میکرد.

پونه زیر نگاههای او معذب شده بود،انگار آدم ندیده،چرا اینطوری زول زدی؟مثل اینکه حالت عادی نداره.پونه 

بی پس یک سکته ی مغزی کمی در حرفا و حرکاتش کندی به چشم میخورد.اما درست حدس زده بود، خانم اربا

 خیلی محسوس نبود.سوسن که کنجکاوی ش کمتر از مادرش نبود،با چای وارد شد و به پونه تعارف کرد.

پونه که از ابتدای ورودش از آمدن پشیمان شده بود،از دیدن چهره ی صاف و شفاف سوسن دچار حسد شد و تصمیم 

 ت هر طور شده قصد خود را عملی سازد.گرف

ببخشین سرزده و بی خبر آمدم.راستش شماره تلفن شما را -به محض اینکه سوسن روبرویش نشست،گفت:

 نداشتم.من...من زیاد نمیخوام وقت شما رو بگیرم.من...نمیدونم چه جوری شروع کنم.

 راحت باشین،خودتون رو ناراحت نکنین.-سوسن به آرامی گفت:

 ونه نگاه نامهربانی به او کرد و گفت خترتون جمع من ناراحت نیستم،فقط میترسم با حرفم شما را ناراحت کنم.پ

چیزی شده؟شما....شما گفتین دوست شروین هستین،من فکر میکردم شما از -خانم اربابی جای به جای شد و پرسید:

 فامیلهای گیتی خانم هستین.

من دختر عمه ی گیتی هستم،اما از زمان نوجوانی با شروین و -و به سوسن گفت:پونه نگاه سرسری به او کرد و ر

خانواده ش آشنا هستم.در واقع...در واقع من و شروین سال هاست که باهم دوستیم و حتا زمانی هم که از هم دور 

 بودیم،با همدیگه تماس داشتیم.

ای سوسن بود به تدریج محو شد و چون پونه در این هنگام خندید و چشم به سوسن دوخت.لبخندی که روی لبه

 خوب دیگه چی؟-سکوت کرده بود،پرسید:

دیگه هیچی،زمانی که شروین رفت آمریکا،ما قرار بود باهم ازدواج کنیم.اما مادرش اجازه -پونه بالفاصله پاسخ داد:

 نداد و چون او خیلی تحت تأثیر مامانش،با اشک و زاری از من جدا شد و رفت.
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نم اربابی پرید و با اعتراض به دخترش نگاه کرد.سوسن آرام و ساکت نشسته و همچنان به پونه چشم دوخته رنگ خا

 بود.پونه ادامه داد:

آره،اون هم رفت آمریکا،منم که خواستگار زیاد داشتم،به اصرار مادر و پدرم زن یه دکتر شدم و رفتم فرانسه.اون -

در اختیارم میذاشت.از پست و مقام باالیی هم برخوردار بود،اما من چون مرد عاشق من بود و هر چه من میخواستم 

 شیش دانگ حواسم پیش شروین بود.ازش طالق گرفتم و به ایران برگشتم.

در این هنگام زد زیر گریه وهای های گریه کرد و اشک میریخت.در بینهای های گریه ش با صدای ملتمس ادامه 

 داد:

چیزی به شروین نگین.اگه اون بدونه منو میکشه.باور کنین اون هنوز مرا دوست داره.فقط  سوسن خانم،تو را به خدا-

بخاطر مادرش و سالمتی پدرش که قلبش ناراحته نمیتونه با من عروسی کنه.از وقتی که به ایران اومده،هفتهای چند 

نم که به ازدواج ما رضایت شب همدیگه رو دیدیم و من هر چی تالش کردم نتونستم هنوز شادی خانم رو راضی ک

بده.در واقع از وقتی شما را دیده،نسبت به من سرد شده و میگه که شما از موقعیت اجتماعی بهتری برخوردارین و 

 پدرتون پولدار.

 در این هنگام،دیگر خانم اربابی طاقتش تمام شد و با ناراحتی به دخترش گفت:

 سوسن جون،این خانم چی میگه؟-

پونه خانم،من نه بچه م و نه دختر نوجوونی که -بهتری از او نداشت،رو به پونه کرد و به آرامی گفت:سوسن که حال 

چشم بسته خود را توی چاه بیاندازه.تا اونجایی که من شروین رو شناختم،اون نمیتونه دارای خصوصیتی باشه که شما 

اینطور که من استنباط میکنم.اون فعال مرد میان سالیه که ادعا دارین.حاال....ممکنه یه زمانی عالقهای به شما داشته ،اما 

 اهل بچه بازی و حساب و کتاب حداقل برای ازدواج نیست...

من نیومدم اینجا از شما صالح و مشورت بخوام و یا چیزی از شما درخواست -پونه به میان حرفش دوید و گفت:

م،شروین زندگی من و خراب کرد و رفت.من دیگه کنم.بله حدس شما درسته.ما یه زمانی عاشق و معشوق بودی

نمیتونم با هیچ مرد دیگهای زندگی کنم.هیچ کس رو قبول ندارم.حاال اگه شروین آقا عشق گذشته از یادش رفته و 

میخواد عشق جدید پیدا کنه،بهتره شما بدون،اهِ من همیشه پشت سر شماست و من هیچ وقت شروین رو نمیبخشم.و 

 حرفا بلند شد، و سراغ مانتو و روسری ش را گرفت. بعد از گفتن این

سوسن بدون کوچیکترین پاسخی،لباس او را به دستش داد و تا دم در او را بدرقه کرد.پونه خداحافظی تندی کرد و 

 رفت.

وقتی به کوچه رسید و سوار ماشینش شد،دوباره شروع به گریه و شیون کرد.تمام راه را تا خانه اشک ریخت،به 

 ی که وقتی وارد منزل شد مادرش با نگرانی جویای احوال او شد.طور

 دست از سرم بردارین.من نی نی کوچولو نیستم.-پونه سر او جیغ بلندی کشید و گفت:

سوسن هم بعد از رفتن پونه،با وجودی که حرفهای او را باور نکرده بود،دچار تردید و دو دلی شد و غمی بزرگ به 

ی خورشیدی که مدتها بود وجود او را نورانی کرده بود،قلبش را تیر و کدر کرد.میدانست سان ابری سیاه به رو

بیشتر حرفهای پونه از روی کینه و بغض بوده،زیرا او برخورد شروین با پونه را دیده بود و به هیچ وجه نمیتوانست 

کرد، او را ببیند و با آن بی تفاوتی و بی باور کند که آنقدر بی رحم و خودخواه باشد.با وجود سابقهای که پونه ادعا می
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مهری نسبت به او مقابل دیدگانش به دنبال دختر دیگری باشد.اما به هر حل بذر بد بینی و تردید در دلش شده بود 

 و دیگر نمیتوانست مثل سابق روی حرفهای شروین تکیه و اعتماد کند.

ه روزی شروین و پونه همدیگر را دوست داشتند،در ذهن سوای حرفهای بی سر و تهی که پونه زده بود،این باور ک

سوسن جا افتاد و با آشنایی که با شخصیت و خصوصیات پونه داشت،از شروین بعید میدانست که دل در گرو چنین 

 دختری داشته گذشته باشد.

ن مرد آینده زندگی احساس کرد آن ارزش و اعتمادی که برای شروین قایل بود،رنگ باخته و دیگر نمیتواند به عنوا

ش روی او حساب باز کند.با این وجود نمیخواست زود تصمیم گیری کند و واکنش نشان دهد.باید سربر میکرد تا 

شروین از سفر برگردد و در این مورد با او صحبت کند.هر چند آن عشق اتشینی که سوسن انتظار داشت شروین 

نشان دهد،از او ندیده بود.ولی در هر حال میدانست که شروین به نعصر او کند و احساست گرم و عاشقانهای از خود 

 او عالقه دارد و به عنوان همسر آینده ش او را انتخاب کرده است.

مسافرت شروین بیش از یک ماه طول کشید.در خالل این مدت،طی چند تماس تلفنی با مادرش،یکی دوبار هم به 

این تماسهای کوتاه هیچ صحبتی از پونه نکرد و مثل همیشه به گرمی سوسن زنگ زد و حال او را جویا شد.سوسن در 

و صمیمیت پاسخ شروین را میداد.به طور حتم اگر پونه را نمیدید و حرفهای او را نمیشنید،خودش هم دوست داشت 

جهت بیش به شروین تلفن کند و صدای او را بشنود.اما این کار را نکرد و صالح دانست که فاصله را حفظ کند و بی 

 از این به او دلنبندد.پونه هم از دیدارش با سوسن کوچیکترین حرفی به گیتی نزد،

اما تا دو هفته نه نزد گیتی رفت و نه خبری از او گرفت و حتا به تلفنهای پی در پی او هیچ پاسخی نداد و به مادر 

 ش در منزل گیتی پیدا شد.میسپرد که بگوید پونه خانه نیست.اما بعد از دو هفته،دوباره سر و کله 

در واقع، تنها بود با وجود دوستانی که دورو برش بودند،احساس تنهایی میکرد.وقتی که نزد گیتی میرفت و بچههای 

او را میدید،ناخد آگاه احساس آرامش میکرد.همه چیز منظم و سر جای خودش بود.همه جا از تمیزی برق میزد و 

و دوستش داشتند.اما پونه آن مهر و عشقی که انتظار داشت،از گیتی مشاهده  بچههای گیتی با او مهربان بودند

نمیکرد و همین امر او را رنج میداد.پونه دلش میخواست گیتی هر روز برنامه ی دیداری با شروین برای او میگذشت 

 و یا او را وادار میکرد در مهمانیهایشان پونه را هم دعوت کند.

ریز و درشت را در مورد شروین به او بگوید و خالصه در راه رساندن آن دو به یکدیگر دلش میخواست تمام اخبار 

حداکثر سعی و تالش خود را بکند.اما گیتی سر گرم زندگی خود و بچههایش بود و کوچکترین دخالتی در این مورد 

 نمیکرد.وقتی بعد از دو هفته گیتی او را دید،خوشحال شد و پرسید:

 جا بودی؟خیلی دلم برات تنگ شده بود،چرا جواب تلفن هامو نمیدادی؟سالم پونه جون،ک-

 پونه با خونسردی گفت:

 راستش سرم شلوغ بود گیتی،و رفتن شروین هم اثر بدی روم گذشته که حوصله ی هیچ کس رو نداشتم.-

 تیت شده.عیب نداره،اما باز فکر کردم از من دلخوری و یا چیزی باعث ناراح-گیتی لبخندی زد و گفت:

 پونه شانهای باال انداخت و گفت:

نه بابا من دیگه سعی میکنم از کسی توقعی ناداشته باشم.هیچ کس دلش برای آدم نمیسوزه.همه به فکر خودشون -

 هستن.

 -گیتی نیش و کنایه را احساس کرد،اما چیزی به روی خودش نیاورد.پونه پرسید:
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 در طول میکش؟شروین کی بر میگرده؟میدونی مسافرتش چق

 خودش گفته هر چه زود تر بر میگردم،به شرطی که کارها خوب پیش بره و به نتیجه برسه.-گیتی گفت:

 دانشگاهها تا یکی دوماه دیگه باز میشن،شروین باید خودش رو برسونه.-پونه گفت:

 حتما،حتما باید تا اون موقع بیاد.و نگاهش را-گیتی سری تکان داد گفت:

 

  دستیابی از پونه دزدید . احساس می کرد که باز پونه حالش خوب نیست و دنبال بهانه می گردد .برای ·  

گیتی ناخودآگاه به پونه نگفت که شروین به او زنگ زده و حال بچه ها را پرسیده است و نیز نگفت که خاله شادی 

می دانست اگر یک کلمه از این حرف ها  در به در دنبال پارچه ی لباس عروسی و آینه شمعدان و غیره است . گیتی

را به میان آورد ، پونه چه بلوایی بر پا می کند . ترسی ناگهانی وجود او را در بر گرفت . چهره و نگاه پونه نشان از 

  کینه و انتقام می داد و لبهایش حالتی بیگانه و غمگین به خود گرفته بود .

ر غیر دوستانه و بیگانه بود که گیتی جرئت نکرد و از او پرسید چیزی سکوت او گیتی را رنج می داد حالتش آن قد

می خورد یا نه . درست در همین حال ناگهان پونه خودش را در آغوش گیتی انداخت و منفجر شد . صدای گریه و 

  شیون ناگهانی او در فضای خانه پیچید و آتش به دل گیتی زد .

 

 13فصل 

دیدار ناگهانی گیتی ، دوباره طوفانی ازعشق و اضطراب در دل سعید پدید آمد . حق با بعد از اجرای کنسرت آخر و 

ناهید صالحی بود . سعید نه تنها عاشق صحرا نبود بلکه آن چنان محبت و عشقی هم نسبت به خود ناهید در دل 

ل همدمی می گشته است نداشت . سعید به این نتیجه رسید که در زمانهای بحران روحی اش از فرط تنهایی به دنبا

که روح نا آرام و غمگین او را تسلی بخشد . چقدر درناک بود ! او هنوز گیتی را دوست داشت و روح سرگردانش به 

دنبال او می گشت . چهره ی آرام و زیبای گیتی درون روسری آبی رنگش لحظه ای از جلوی چشمانش محو نمی شد 

.  

کشاند . گیتی چرا بدون شوهرش به آنجا آمده بود ؟ حاال گیرم تنها شده  سوالی وجودش را به آشوب و هیجان می

باشد ، سعید که هیچ گاه هیچ جایگاهی نزد او نداشته است . هرکس گذشته ی او را به یاد نداشته باشد و یا او را از 

و وضع زشت و فقیرانه  جوانی نشناسد ، گیتی که او را خوب می شناسد . گیتی که او را با آن لباسهای مندرس و سر

دیده است . گیتی که پینه های دستهای تراب و چادر نماز وصله دار آسیه را شاهد بوده است . به چه امید بسته است 

  ؟ برای چه دنبال این زن می رود ؟

ه از سعید هنوز خودش ، خودش را باور ندارد . در مقابل گیتی ، او هنوز خودش را همان سعید مهرابی می داند ک

مشهد به تهران آمده و پای پیاده مسافت هنرستان تا خانه و بالعکس را طی می کند . کفشهایش کهنه و رنگ و رو 

رفته است و بیش از بیست سی تومان در جیب ندارد . پس این استاد مهرابی کجاست ؟ چرا در چنین مواقعی استاد 

  سعید مهرابی قد علم نمی کند و خودی نشان نمی دهد ؟

سعید با این افکار در اتاقش راه می رفت و سیگار می کشید . باید کاری می کرد . یک خبر کوتاه که چیزی را عوض 

نمی کند . باید می فهمید گیتی کجاست و چه می کند . باید هرچه زودتر استاد سایه را می دید و به طریقی از خانواده 

ر مردم آغوششان به روی او باز است و راه ورود او به هر خانه ای ی بزرگمهر باخبر می شد . اکنون دیگر تمام اقشا

گشاده و هموار است . همه جا پر شده که استاد مهرابی در موسیقی اصیل ایرانی ، یک ابتکار و نو آوری حیرت 
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ر ها هم به انگیزی را ابداع کرده که قبل از او هیچ کس این هنر را نداشته و عرضه نکرده است . آیا در خانه بزرگمه

روی او باز است ؟ نه به عنوان مطرب یا وسیله ای برای سرگرمی ، بلکه به عنوان استاد بزرگی که لطفش شامل حال 

دوستان قدیم شده و منزلشان را با قدمهای خود مزین کرده است . در گیر و دار حال گذشته اش دست پا می زد و 

ست در برخورد با فرهاد بزرگمهر چگونه رفتار کند . غرورش اجازه نمی دانست متعلق به کدام زمان است . نمی دان

نمی داد سعید مهرابی بیست سال پیش باشد و جسارتی در وجودش نبود که به عنوان استاد بزرگ موسیقی ایران با 

رازی را  او سر یک میز بنشیند و تبادل نظر کند . در هر صورت باید دست به دامان سایه می شد ، حتی اگر الزم بود

که سالها در دل مدفون ساخته بود ، برای او بازگو می کرد و از او می خواست که او از این در به روی و حرمان رهایی 

  دهد .

با تمام شور و التهابی که داشت ، دو هفته ای طول کشید تا بتواند خلوتی با استادش داشته باشد . بعد از چند تلفنی که 

باالخره یک شب قرار شد همدیگر را در محل همیشه گرم و درویشی سایه مالقات کنند . خانه به استاد سایه کرد ، 

ی سایه تنها خانه ای بود که در آن همیشه به روی سعید باز و گشاده بود . در سالهای گذشته وقتی سایه غرق 

نام گیتی را برده بود و مثالً گفته صحبت و گفتگو بود ، گاهی از بزرگمهر ها سخنی به میان می آورد و یکی دو بار هم 

بود که دختر فرهاد ازدواج کرده و یا دارای دو فرزند است که پسرش حال طبیعی و خوبی ندارد . و یا در بین 

حرفهایش از پسرها و دخترهای دیگر بزرگمهر ها سخن می گفت و یا مشکالتی را که بعد از انقالب گریبانگیرش 

دانست که گیتی دارای دو فرزند پسر و دختر شده است ، همین . سالها بود که دیگر  شده بیان می کرد . سعید می

هیچ خبری از او نداشت . نمی دانست چگونه سر صحبت را باز کند و حرف را به خانواده بزرگمهر و باالخره گیتی 

  بکشاند .

  «کنسرت آخر چطور بود ؟ » در همین افکار بود که سایه پرسید : 

عالی ، استاد ، باور منین اگه یه هفته هم ادامه داشت ، من فکر می کنم تمام هفت شب رو مثل سه شب » ت : سعید گف

اتفاقاً یکی از شبها من بزرگمهر و خانواده شو دیدم . » و بعد از سکوتی کوتاه ادامه داد : « اول تماشاچی داشتیم . 

  «چقدر پیر شده . 

بایدم پیر بشه ، اوالً جلوی گذر عمر و نمی شه گرفت . در ثانی ، این » و گفت : سایه از روی تاسف سری تکان داد 

بیچاره در مورد دختر و دامادش مشکالت زیادی رو پشت سر گذاشته . حاال مسائلی که بعد از انقالب گریبانگیرش 

  « شد به کنار ، دامادش هم تا تونست اینها رو چاپید و اذیت کرد تا طالق دختره رو بده .

  چشمهای سعید برق زد . پس گیتی از شوهرش جدا شده و تنها زندگی می کنه !

  «دخترش شوهر نکرده ؟ تنها زندگی میکنه ؟ » باالفاصله سوالی از ذهنش گذشت و پرسید : 

 نه بابا ، گفته پشت دستم را داغ اگه دیگه شوهر کنم ! شوهره خیلی» سایه بی توجه به دگرگونی سعید گفت : 

  «اذیتش کرد . تموم مدت بهش خیانت می کرد ، دروغ می گفت و از فرهاد پول می گرفت . 

سعید ناگهان احساس سبکی و پرواز کرد . نمی دانست شادی اش را پنهان کند که سایه متوجه نشود او دستخوش 

دش می دانست . کاش چه هیجان و آشوبی شده است . در آن لحظه ، وجود سایه را مزاحمی برای حال و روح خو

 زودتر می توانست از انجا فرار کند و به خلوت خودش پناه ببرد !
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به گیتی حاضر بود سازش را زیر بغل بزند و در خانه فرهاد بزرگمهر هر شب تا صبح تار بزند و بخواند. این عشق ·  

 او را به کجا می کشاند؟ خودش هم نمی دانست!

رش رخت سفر بر بست و تمامی روح و جسمش را ترک کرد. دیگر نه می شنید که پای عشق که به میان آمد، غرو

 استادش چه می گوید، و نه می خواست چیز دیگری از زبان او جز نام گیتی بشنود.

از این که از رنج و ناکامی گیتی به وجد آمده بود، احساس شرمندگی می کرد. و از این که بچه های گیتی مجبور 

نام پدری را که باعث ننگ و سرافکندگی شان شد با خود به همه جا ببرند، ناراحت بود. اما نمی  بودند که عمری

توانست منکر شادی و وجد بیش از حد خودش نباشد. می توانست به رقص آید و ساعت ها سماع کند. می توانست 

صورش، از کجا و چگونه به بدن روزها و شب های متمادی ساز بزند و آواز سر دهد. این نیرو، این توان مافوق ت

 نحیف و استخوانی اش بازگشته بود و او را این گونه توانمند و پرقدرت ساخته بود؟

دیگر نتوانست ظاهرسازی کند و درون پرآشوب خود را در جسم سخت و سردش پنهان سازد. ناگهان به گریه 

ش بیرون می آود، شانه های استخوانی اش به افتاد. به پهنای صورتش اشک می ریخت و با هر هق هقی که از گلوی

باال می جهید. در چند لحظه، صورت و دست هایش را که برای پنهان کردن اشک ها به کار برده بود، خیس شدند و 

سایه را مبهوت و حیران بر جای گذاشتند. چه شد؟ چه اتفاقی افتاده بود که این مرد بیچاره را این گونه به شیون و 

 ته بود؟زاری انداخ

حیرت و تعجب سایه لحظه به لحظه بیشتر می شد، اما صدای هق هق گریه سعید اجازه نمی داد او حرفی بزند و 

سوالی کند. او تا آن لحظه که بیش از بیست سال از آشنایی اش با سعید می گذشت، او را در این وضعیت و حال و 

 «، سعید؟ آخه تو چرا این طوری شدی؟ چی شد» روز ندسده بود. سرانجام، با درماندگی پرسید:

سعید نه روی پاسخ دادن داشت، و نه می توانست جلوی سیل اشک هایش را بگیرد. حتی در زمان مرگ همسر 

جوانش این گونه گریه نکرده بود و این طور در مقابل احساساتش ضعیف و درمانده نشده بود. خودش را رها کرده 

ایه هم او را مسخره کند و به نیشخند بگیرد! بگذار استاد سایه هم او را مردی خودپسند بود. هر چه بادا باد! بگذار س

بداند که به قول آسیه پا را از گلیمش بیرون نهاده است! حاال اگر هم می خواست، دیگر نمی توانست احساسات قلبی 

 اش را پنهان کند. چه بگوید که بی جهت و ناگهانی چرا به گریه افتاده است.

بس کن، سعید! بس کن! تو که منو دیوونه کردی. بگو » سایه دیگر طاقتش طاق شد و شانه های او را گرفت و گفت:

 «ببینم چی شده! زود باش، وگرنه از دست تو سکته می کنم. دیگه طاقت شنیدن گریه هات رو ندارم. 

به او نزدیک بود که بتواند راز زندگی  سعید هیچ چاره ای نداشت، جز این که از سایه کمک و یاری بطلبد. آن قدر

اش را با او در میان بگذارد و مطمئن باشد که جای دیگر بازگو نمی کند. نگاه محزون و غمزده اش را به چشمان 

 «استاد، منو ببخش! اآلن برات تعریف می کنم. فقط چند دقیقه بهم فرصت بده. » استادش دوخت و گفت:

را شست و مثل یک شاگرد مطیع و ساعی دوباره رو به روی استادش نشست و منتظر در این فاصله، دست و صورتش 

 شد.

 «بگو دیگه، انقدر طول نده! می دونی که حوصله ندارم! » سایه که حوصله اش سر رفته بود، گفت:

سخره م باشه! چشم، استاد! من ... من از شما خواهش می کنم بعد از شنیدن حرفهام م» سعید اطاعت کرد و گفت:

 «نکنین. از شما راه چاره می خوام. هرچی شما بگین، گوش می کنم. فقط بین خودمون بمونه! 

 سایه با بی صبری گوش کرد و حرفی نزد.
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موضوع مال بیست سال پیش، همون سالی یه که من تصادف کردم و شما برای دیدنم به » و سعید ادامه داد:

 «بیمارستان اومدین. 

 «خب، بگو! » سایه با اوقات تلخی گفت: باز سکون کرد و

استاد، بذار برات خالسه کنم و یه مرتبه بگم. از وقتی که چشم باز » سعید که سراپایش خیس عرق شده بود، گفت:

کردم و نگاهم به صورت اون دختر جوون افتاد، عاشقش شدم و این عشق نفرینی تا این لحظه که رو به روی شما 

زنم، ادامه داره. توی این سال های زیاد، هر زمان، هر زمان چشمم بهش افتاده، آتیش  نشستم و دارم حرف می

درونم شعله ور تر شده. استاد، کمکم کن بتونم فراموشش کنم! نمی خواد سرزنشم کنی، خوذم می دونم که فاصله 

ش کشیدم. اما باور کنین، من و اون زیاده. خودم می دونم بار این عشق محال و لعنتی رو بی جهت بیست سال به دو

 «دست خودم نیست. وقتی که نگاش می کنم، زمان و مکان از یادم می ره! 

از کی حرف می زنی؟ از دختر بزرگمهر؟ از ... آهان اسمش جی بود؟ گیتی! از گیتی حرف » سایه با کنجکاوی پرسید:

 «می زنی؟ 

 «ی! بله، از گیت» سعید سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت:

آخه، پسر! مگه تو دیوونه ای! اون اآلن دو تا بچه داره که یکی شون هم چندان حال درست و » سایه با تعجب گفت:

حسابی نداره و مدام تحت مراقبته. اون زن دیگه فکر نمی کنم چیزی داشته باشه که تو هنوز دوستش داشته باشی. 

ه و دیگه اون دختر جوون و ترگل ورگلی نیست که تو بیست اون زیر بار فشار زندگی با شوهرش، خرد و لهیده شد

 «سال پیش دیدی ش! 

سعید باورش نمی شد که چه می شنود. مثل این که سایه هم عقلش را از دست داده بود که این حرف ها را می زد و 

طوری مبهوت به من نگاه چیه؟ چرا مثل آدم های خل و چل این » این گونه اظهار نظر می کرد. سایه دوباره ادامه داد:

 «می کنی؟ دروغ میگم؟ اصالً به قول خودت همون شبی که دیدیش با اون گیتی سابق یکی بود؟ 

چه بسا زیباتر و آسمانی تر، استاد! روسری آبی براقی که سرش کرده بود صورتش رو » سعید بی اختیار گفت:

نین، استاد! اون زن همیشه منو یاد فرشته های آسمون معصوم تر و قشنگ تر جلوه می داد. این چه حرفی یه که می ز

 «می ندازه. پاک، ساده، متین و زیبا! 

باشه، حاال که هنوز هوشو حواست پیش » سایه لحظاتی لب هایش را جمع کرد و به فکر فرو رفت و باالخره گفت:

 «اده شو مالقات کنی! اونه، باید یه کاری کنیم که ... که مثالً به طور تصادفی بتونی فرهاد و خونو

چی؟ استاد چی دارین می گین؟ به همین سادگی؟ مگه می شه؟ مگه گیتی حاضر می شه به » سعید با نگرانی گفت:

 «خاطر من تن به این مهمونیا و مالقات ها بده؟ 

ونستی معلوم هست چی میگی، پسر؟ مگه تو نمیگی بیست ساله دوستش داری و نت» سایه نگاهی به او کرد و گفت:

 «فراموشش کنی؟ پس چرا جا می زنی و بهانه می آری؟ 

آخه، استاد! اون زمانی منو دیده که یه بچه شهرستانی یه القبا بودم. » سعید دوباره چشمهایش پر از اشک شد و گفت:

 « __من هیچ وقت بی اعتنایی و غرور اون یادم نمی ره. حاال چطوری می تونم برم و بگم 

تو مگه دیوونه شدی؟ تو چه حق داری که یه هنرمند نخبه و زحمتکش رو این » افروخت و گفت:سایه ناگهان بر

 «طوری پست و حقیرش کنی؟ چرا موقعیت خودت رو فراموش می کنی و این طور بچه بازی در می آری؟ 
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ها منو با اردنگی از  نه، من نمی تونم! می ترسم برم جلو و حرفی بزنم! اون» سعید با بی تابی سری تکان داد و گفت:

 «خونشون بیرون می ندازن. 

غلط می کنن! مگه اونها کی هستن! جد اندر جد » سایه که از شدت خشم کف به لب آورده بود، با عصبانیت گفت:

 «دارن پول پدراشون رو می خورن و راه می رن! 

به خدا سعید، اگه یه بار، فقط یه بار » داد: و ناگهان صدایش را باال آورد و با انگشت اشاره رو به سعید کرد و ادامه

دیگه این جوری خودت رو کوچیک کنی، دیگه اسمت رو نمی آرم! آخه، مرد حسابی! تو چی کم داری که به این 

شکل خودت رو تحقیر می کنی؟ تو یه عمر زحمت کشیدی، رنج بردی، به قول خودت بچه شهرستانی یه القبا بودی 

ز هنر و مقام رسیدی ... اصالً می خوای قشنگترین و بهترین دخترهای تهران رو برات بگیرم؟ و حاال به این مرحله ا

 «می خوای بهت نشون بدم که از چه شان و مقام باالیی برخورداری؟ 

نه، استاد! هیچی نمی خوام، هیچی ... فقط می خوام به گیتی برسم! حاضرم » سعید با درماندگی سری تکان داد و گفت:

 «ر عمر برای بچه هاش پدری کنم، تمام دردسرها و زحمت های پسرش رو به دوش بکشم و جیک نزنم. تا آخ

بازم نیست این همه بهشون آوانس بدی! بیخود کردن، هر چی من می خوام اون ها رو به تو » سایه با تحکم گفت:

چ کاره هستن! هیچ کاره! فقط پول بشناسونم، باز جرف های خودت رو تکرار می کنی. سعید جون، پسرم، اون ها هی

دارن، همین! کدومشون هنر تو و منو داره؟ کدومشون این همه احساس و شور به مردم می ده؟ اصالً کی اونها رو می 

شناسه؟ حاال دیگه تمام ایران اسم تو رو می دونن و تو رو به عنوان یه هنرمند برجسته می شناسن! عکس و تصویر 

سازت از هر رسانه صوتی یا تصویری به گوش می رسه! این شهرت و محبوبیت تو دنیا دنیا تو همه جا هست! صدای 

 «ارزش داره. تو هنرمند بزرگی هستی! 

سعید با ناباوری چشم به استاد دوخته بود و نگاهش می کرد. نه، نمی توانست حرف های سایه را قبول کند. می 

ست او را بیش از این عصبی کند. گیتی را دور و دست نیافتنی می دید ترسید در مقام مخالفت با او برخیزد، نمی خوا

و با وجود تمام معایبی که استاد به گیتی گرفته بود و محاسنی که در مورد او ذکر کرده بود، باز هم نمی توانست 

 خودش را باور کند و مهم بشمارد.

پسر من، وقتی که تو خودت، خودت رو » د و گفت:سایه از چهره او افکارش را خواند و سری از روی تاسف تکان دا

 «قبول نداری، چطور انتظار داری گیتی بزرگمهر تو رو قبول داشته باشه؟ 

سعید سرش را بین دست هایش گرفت و چشم هایش را بست. خداوندا! به چه تدبیری این افکار سیاه رو از ذهنم 

 از مغز گیتی بیرون کنم؟ بشورم؟ خدایا! به چه ترفندی خاطرات دیدار اولیه رو

بلند شو سعید، برو خونه تون! بهتره شفاف تر و منطقی تر در این مورد فکر کنی. من » صدای سایه او را به خود آورد:

حاضرم کمکت بکنم. فکر نکن که می تونی تو یکی دو جلسه مالقات و بعد هم با یه جلسه خواستگاری موافقت گیتی 

اید روح تو رو بشناسه، باید از درون تو باخبر باشه. اون وقت بهت قول می دم عاشقت می رو جلب کنی، نه! اون زن ب

 «شه و خودش به دنبالت میاد. 

سعید از مهران سایه خداحافظی کرد و از خانه اش بیرون آمد. سایه سال های زیادی بود که تنها زندگی می کرد. او 

همسرش که سال های زیادی را با هم گذرانده بودند، زندگی می  از همسرش جدا شده بود و با یک خدمتکار پیر و

کرد. خانه اش بزرگ و قدیمی بود و حیاط آن دارای درختان مشجر و تنومندی بود که دور تا دور خانه را احاطه 
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کرده بودند. حوض وسط حیاط بزرگ و کم عمق بود و سطح آن از برگ های درختان پوشیده شده بود. اواخر 

 بود و پاییز آرام آرام خودنمایی می کرد. تابستان

خانه سایه در امیریه قرار داشت و سعید ناچار بود تا آپارتمان خودش که در میدان ونک بود، رانندگی کند. دیروقت 

بود. سرش درد می کرد و گیج می رفت. سعید به خوبی احساس کرد که سایه دیگر قدرت تحمل او را نداشته و از 

ه شدت رنجیده، وگرنه شب های قبل او را به زور و اصرار نگه می داشت چون نگران راه دور و حرف های او ب

 رانندگش او بود.

به هر ترتیب بود، خودش را به خانه رساند. خانه ی ساکت و خاموش همیشگی اش، خانه هلوت و تنهایی اش که از 

ود. به محض رسیدن به آپارتمان، کتش را درآورد زمان ورودش این خانه رنگ هیچ زن و همسری را به خود ندیده ب

و با لباس به روی تخت افتاد. افکار عجیب و مغشوش سرش را به درد آورده بود و اجازه نمی داد خواب به سراغش 

برود. با وجود خستگی زیاد باز هم نمی توانست به راحتی بخوابد. با وجود تمام رنج ها و آزارهایی که روح و جسمش 

 آتش می کشید، ته دلش کورسویی از امید و روشنایی خودنمایی می کرد.را به 

استاد سایه او را تایید کرده و به او بها داده بود. سعید می دانست سایه از آن کسانی نیست که بی جهت زیر بغل 

منصرفش می  کسی هندوانه بگذارد و به به و چه چه کند. بدون شک، اگر او را درخور گیتی نمی دید، همان لحظه

کرد و هرگز درصدد کمک به او بر نمی آمد. همین فکر به او آرامش داد و احساس کرد می تواند روی کمک 

 استادش حساب کند.

به هر زحمتی بود، خوابید و صبح گیج و منگ از خانه بیرون زد. دوباره حال و هوایش عوض شده بود و به صورت 

افش نه چیزی را می دید، و نه می شنید. صبح همکارانش از سر و وضع مجنون سرگردانی درآمده بود که در اطر

ژولیده و پریشانش حیرت کردند، اما چیزی به رویش نیاوردند. در همان دوران روی آهنگی کار می کرد که برایش 

مهم و حیاتی بود. همیشه دلش می خواست اثر فراموش نشدنی و منحصر به فردی خلق کند که بعد از خودش 

 ودانه بماند.جا

انگار پر و بال درآورده بود. تا چند هفته نه شب و روزش را احساس می کرد، و نه با کسی ارتباط داشت. بعد از آن 

به بهانه نشان دادن اثرش به استاد سایه تلفنی به او زد و رهسپار خانه اش شد. سایه هم در طول این مدت بی کار 

ا بزرگمهرها ارتباط برقرار کرده بود. شبی که سعید با توده ای کاغذ زیر بغل ننشسته بود و به بهانه های مختلف ب

وارد منزل سایه شد، استاد از رنگ پریده و چشم های پف آلود او تعجب کرد. سایه احساس کرد که عمق این عشق 

» هیجان پرسید: و ژرفای این وابستگی بیش از آن است که او تصور می کرده است. چیزی به روی خود نیاورد و با

 «تمومش کردی؟ 

بده ببینم! برو اون تار رو بیار و شروع کن که خیلی مشتاق شنیدنش » سعید با سر جواب مثبت داد و سایه گفت:

 «هستم! 

سعید اطاعت کرد. او تنها کسی بود که اجازه داشت با ساز استاد سایه بنوازد. سعید ساز را در آغوش گرفت و شروع 

. چشم هایش را بسته بود و به آرامی تکان می خورد. هر چه پیش می رفت، شور نوای ساز اوج می به نواختن کرد

گرفت. سایه پیشانی اش به عرق نشسته بود و غرق شنیدن آهنگی شده بود که شاگرد عاشقش ماه های پی در پی 

یش اشک آلود و دست های روی آن زحمت کشیده بود. با ناباوری سعید را نگاه می کرد و گوش می داد. چشم ها
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پیر و هنرمندش می لرزید. با هر زخمهی ای که سعید به تارهای ساز وارد می کرد، او به شدت سرش را تکان می 

 داد.

آرام آرام، هاله ای در اطرافشان کشیده شد و آن دو سوای تمام موجودات روی زمین در فاصله ای بین رمین و 

بسته می نواخت و شیار گونه هایش را اشک های پی در پی خیس و مرطوب آسمان قرار گرفتند. سعید با چشم 

کرده بود. می نواخت و می گریست و سایه در همان ناباوری و بُهت، گوش می داد و حیران تر و حیران تر او را می 

گ های نگریست. این اثر، این آهنگ منحصر به فرد، چه سرچشمه ای می توانست جز عشق داشته باشد؟ سعید آهن

 زیادی ساخته بود، اما این متفاوت با بقیه و چیزی در حد نواهای آسمانی و مقدس بود.

چی ساختی؟ خودت فهمیدی چی ساختی؟ برای این آهنگ » وقتی آهنگ به پایان رسید، سایه رو به او کرد و گفت:

 «ن اثر تو باشه! چه صدایی رو می خوای انتخاب کنی؟ من که فکر نمی کنم هیچ صدایی الیق خوندن ای

 «استاد، خجالتم می دین! » سعید لبخند محزونی زد و گفت:

نه، نه، اصالً حرف تعارف نیست! تو خودت رو رسوا کردی! تو با این آهنگ خودت رو رسوا » سایه با تحکم گفت:

 «کردی و همه می فهمن که تو چه عاشق بیچاره و محرومی هستی! 

داره، استاد! بهتره همه بدونن که چی کشیدم و چی می کشم! دیگه هیچ ابایی ندارم عیبی ن» سعید با اشتیاق گفت:

 «کسی بفهمه من عاشقم! 

 « __اسمش رو چی بذاریم؟ باید اسمی پیدا کنیم که لیاقت این آهنگ » سایه به آرامی پرسید:

 «گیتی! اسمش رو می ذارم گیتی! » سعید به میان حرف او دوید و گفت:

 «دیوونه ای! تو حسابی دیوونه شدی! » شم های گرد و متعجب گفت:سایه با چ

من حق دارم هر اسمی که دلم بخواد روی آهنگم بذارم. در ثانی، استاد! گیتی به معنای » سعید به آرامی گفت:

 «دنیاس! کسی چی می دونه توی دل من چیه! 

 «حاال که این طوره، اسمش رو بذار دنیا! » سایه گفت:

 «نه، استاد! اجازه بدین همون اسمی که به خاطرش این آهنگ رو ساختم، انتخاب کنم. » الفاصله گفت:سعید ب

بهتره یکی از اشعار حافظ و یا موالنا رو انتخاب کنیم که وصف الحال » سایه حرفی نزد و بعد از سکوتی کوتاه گفت:

 «م. اسم آهنگ باشه. روی انتخاب خواننده ش هم با همدیگه فکر می کنی

سعید حرفی نزد، اما نگاه منتظرش سایه را رنج می داد. سعید فکر می کرد سایه هنوز هیچ قدمی برای او برنداشته و 

ببین، سعید! نمی » قولی را که به او داده، به دست فراموشی سپرده است. سایه نگاه ناموافقی به او انداخت و گفت:

بزرگمهر زنگ زدم و حال و احوال برادر بزرگش رو پرسیدم. خودت  خوام منت سرت بذارم، اما من به خاطر تو به

می دونی من با خسرو سالهاس که دوستم، اما فرهاد رو فقط توی مهمونی ها و جاهایی که برادرش هم حضور داره، 

می بینم. خسزو بزرگمهر خودش می دونه که من مدت زیادی یه ساز نمی زنم، فقط در جمع دو سه نفری دوستان 

 یلی نزدیک، اون هم برای دل خودم، نه بقیه.خ

این جور آدمها فکر می کنن چون پول دارن، می تونن همه رو بخرن! البته تو در شرایطی هستی که دیگه کسی » 

جرئت نمی کنه بهت بگه بیا برای ما ساز بزن، منم توی این دو سه باری که این آقایون رو دیدم، حرف تو رو به میون 

ت خیلی تعریف کردم. اما خب، چون همه می دونن تو استاد بزرگی هستی و همه جا نمی ری، دیگه کسی کشیدم و از
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جرئت نمی کنه بگه مثالً به سعید مهرابی بگو بیاد خونه مون و یا به مهمونی دعوتت کنن. یه بار هم که رفتم خونه 

 « __بی به! شوهر هم نکرده، اما خسرو، گیتی و پدر و مادرش هم بودن. حق با توئه، اون زن قشنگ و خو

 «اما چی، استاد؟ » سعید که سراپاگوش شده بود، با عجله پرسید:

اما همون طور که قبالً هم گفتم، گیتی باید تو رو بشناسه! باید با تو حرف بزنه، به سازت گوش کنه، با » سایه گفت:

ه کار بشم و این ها رو یه روز به خونه خودم دعوت احساس تو آشنا بشه، و این هم زمان می خواد. من ناچارم دست ب

کنم. کاری که تا به حال نکردم! به طور حتم، خسرو هم متعجب می شه، اما چاره ای ندارم. و باید مطمئن بشم که 

گیتی هم همراه پدر و مادرش می آد. می دونم توی یه جلسه نمی شه برای ازدواج تصمیم گرفت و حرف زد، اما 

دته، باید هر طور شده اون شب کذایی با این خانوم صحبت کنی و دلش رو به دست بیاری و یا حداقل مثالً دیگه با خو

 «از همشون دعوت کنی که یه شب به خونه ت بیان و دوباره بتونی اونو ببینی. 

 «یعنی دعوت منو قبول می کنن؟ » سعید پرسید:

ترین عاشق روی زمین هستی! آخه پسره دیوونه، باید از تو احمق » سایه که از شدت خشم سرخ شده بود، گفت:

 «خداشون باشه به خونه هنرمند بزرگی مثل تو بیان! ببین! ببین چی ساختی! 

چقدر برات متاسفم! » و در این هنگام کاغذهای حاوی نت های آهنگ جدید او را به سویش پرت کرد و ادامه داد:

م! در ضمن، این آهنگت رو که به اسم گیتی ساختی تا وقتی بهت آخرش من از دست تو سکته می کنم، می میر

 «نگفتم، هیچ جا رو نکن، فهمیدی؟ 

 «چشم، استاد! » سعید اطاعت کرد و گفت:

بعد از آن، ساعتی به گفت و گو نشستند و بعد از شام به تقاضای سایه، سعید یک بار دیگر آهنگ جدیدش را برای 

 .او نواخت و آن جا را ترک کرد

دنیایی از امید و روشنایی قلبش را فرا گرفته بود. به هر چه نگاه می کرد، آن را زیبا و دوست داشتنی می دید. نم نم 

باران پاییزی بر شیشه اتومبیلش می بارید و حال و هوای او را بیشتر می کرد. نفس های عمیق می کشید و بدنش از 

را زیر لب زمزمه می کرد و لذت می برد. دیگر تحمل انتظار  شدت شور و احساس مور مور می شد. آهنگ جدیدش

نداشت. در دل آرزو می کرد که هر چه زودتر سایه به او تلفن بزند و دعوتش کند. افکار ضد و تقیض و نومید کننده 

و مثل مور و ملخ مغزش را می خوردند. اگر آن شب گیتی نیاید، ویران خواهد شد. بدون شک، تحمل ماندن ندارد 

خانه سایه را ترک می کند. برایش آمدن گیتی به خانه سایه بعید و دور از انتظار می آمد. دلیلی ندارد که او دعوت 

 استاد را قبول کند.

هنوز یک هفته از آخرین دیدارش با سایه نگذشته بود که یک روز در محل کارش صدای استاد را شنید که برای 

بند آمده بود و نمی دانست چگونه حرف هایش را به او بزند. سایه که کم  فرداشب او را دعوت می کرد. زبانش

حوصله بود و فرصت زیادی برای گفت و گو نداشت، انگار تمام مکنونات قلبی او را خوانده بود، چون بالفاصله ادامه 

 «آره، خاطرت جمع! طرف هم می آد، ازش قول گرفتم! » داد:

 «مرسی، استاد! ممنونم! » داغ شد و با هزار زحمت و فشار گفت:سعید قلبش به تپش افتاد و بدنش 

سایه گوشی را گذاشت و سعید خوشحال بود که مهمانی فرداشب است و او مجبور نیست بیش از بیست و چهار 

 ساعت دیگر صبر کند.
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اصیل ایرانی، او و  سایه با هزار ترفند توانسته بود با گیتی تماس بگیرد و به بهانه آشنایی بچه ها با موسیقی

 فرزندانش را به خانه اش بکشاند. سایه از این کار دو

 

منظور داشت، یکی اینکه سعید بچه های گیتی را ببیند و بعد تصمیم بگیرد ، و دیگر اینکه به بهانه ای سایه پیشنهاد ·  

عید بیندازد تا دیدار او با گیتی کند که به بچه های گیتی ساز یاد بدهد و بعد از یکی دو جلسه آنها را به گردن س

  بزرگمهر تکرار شود و اگر خدا خواست، گشایشی در کار سعید مهرابی به وجود آید.

با وجودی که به بهانه های مختلف با خود گیتی حرف زده و اصرار کرده بود که بچه هارا هم بیاورد ، باز هم دلش 

که نمی تواند بیاید. آن وقت می بایست وجود خسرو و فرهاد و شور میزد مبادا در آخرین دقایق به او خبر بدهد 

همسرانشان را تحمل کند تا شب به پایان برسد. به همه گفته بود که از هشت شب به بعد منتظرشان خواهد بود و 

 تذکر داده بود که مبادا دیر بیایند.

افل خصوصی دوستان می نوازد و سر همه فرهاد و منظر از دعوت سایه خوشحال بودند چون می دانستند سایه در مح

 را گرم می کند.

خانواده بزرگمهر تقریبا همگی در ساعت معین آمدند. اول خسرو و همسرش، و دقایقی بعد فرهاد و منظر همراه با 

گیتی و دو فرزندش از راه رسیدند. دیگر کسی دعوت نبود، جز سعید مهرابی. پذیرایی را با چای و شیرینی شروع 

د. سایه در انتظار مرگ آوری چشمش را به ساعت دوخته بود. او به سعید تاکید کرده بود مبادا دیر بیاید و کردن

سعید قول داده بود سر ساعت هشت در منزل استاد باشد. ساعت نه و بعد نه و نیم و ده شد و از سعید خبری نشد. 

می کرد و در ظاهر لبخند میزد. خداراشکر می کرد که سایه هر چه لفظ ناخوشایند و بدو بیراه بود در دل نثار سعید 

  از آمدن سعید حرفی به مهمانانش نزده وگرنه آبرویش می رفت.

مشغول خوردن شام بودند که زنگ در خانه به صدا درآمد. سایه با عجله بلند شد و به طرف در رفت. او نمی خواست 

ویند. دق دلی اش بیش از آن بود که بتواند کوتاه بیاید و پشت آیفون با سعید حرف بزند که همه بفهمند چه می گ

چیزی به سعید نگوید. با همان پاهای دردناکش پله های تراس بزرگ خانه را پیمود تا به حیاط رسید و به هر زحمتی 

 بود خود را به در رساند و آن را گشود.

د. فهمید که حال خوشی ندارد. سعید به در تاریک و روشن حیاط، چهره کبود و پریشان سعید نظرش را جلب کر

 مجرد دیدن استادش ، با تعجب گفت:

 ـ سالم استاد! چرا شما...

 سایه به میان حرفش دوید و گفت:

ـ سالم و زهرمار! اصال چرا اومدی؟ خجالت نمی کشی؟ این موقع شب وقت مهمونی امدنه؟ تو منو مسخره کرد یا 

 نه، بهتره برگردی بری . الزم نیست بیای تو!خودت رو؟ تمام کارهات دروغ و چاخا

  سعید با درماندگی نگاهش کرد و حرفی نزد.

سایه می دانست اگر حرف دیگری نزند چه بسا سعید راهش را بکشد و برود. در حالی که از شدت عصبانیت خون 

 خونش را می خورد، گفت:

ط شام تنهاشون گذاشتم اومدم اینجا با تو آدم بی مغز ـ جلوی مهمونا از خجالت آب شدم. لعنت به تو! حاال هم وس

 جرو بحث می کنم!
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 و بعد با تحکم گفت:

 ـ بیا تو! بیا تو خودت رو لوس نکن.

سعید در سکوت کامل پشت یر یایه راه افتاد. هیچ اختیاری از خود نداشت. بیش از ده بار به پشت در خانه سایه 

باالخره با هزار فشار و زحمت توانسته بود در آن موقع شب زنگ در را به آمده بود و جرئت زنگ زدن نداشته و 

صدا درآورد. حتی آن موقع هم می خواست فرار کند و برود. از ترس استادش مجبور بودبه هر ترتیب شده به آنجا 

 برود . نیروی عجیبی مانع از روبرویی او با گیتی می شد.

رایی سایه را با چه التهاب و آشوبی طی کرد. همه مشغول خوردن شام بودند خدا می دانست فاصله حیاط تا سالن پذی

و سعید در حالی که نگاهش را از همه می دزدید ، ازدیر آمدنش معذرت خواست و گوشه ای روی صندلی نشست. از 

 بخت بدش روبروی گیتی جا گرفته بود.

 سایه با لبخندی ساختگی گفت:

ی سعید مهرابی معذرت می خوام! دیگه خودتون می دونین این اساتید موسیقی چقدر ـ ببخشین، واقعا از جانب آقا

 سرشون شلوغه و هیچ وقت نمی تونن سر قرارهاشون حاضر بشن!

 فرهاد که از دیدار سعید به وجد آمده بود، گفت:

 شما اومدیم و ـ آقای مهرابی، واقعا بهتون تبریک میگم! چند ماه پیش من و خانم و دخترم به دیدن کنسرت

 

واقعا لذت بردیم.من به شما تبریک میگم که اینطور استادانه برنامه رو اجرا کردین!راستش،من از همون چند سال ·  

پیش که با شما آشنا شدم،فهمیدم که پنجه های شما سحرآمیزه و شما یکی از استادهای بزرگ موسیقی 

د جون ،شروع کن!گرچه خیلی دیر اومدی،اما خوشبختانه سعی"سعید سرخ شد و تشکر کرد و سایه گفت:"میشین!

 و بعد خودش زد زیر خنده."خودت رو برای شام رسوندی.

سعید به اجبار قطعه ی کوچکی مرغ در بشقاب گذاشت و در ضاهر به شام خوردن مشغول شد.راه گلویش بسته بود 

د از فرهاد خسرو هم شروع کرد از کنسرت آن و با وجودیکه چیزی نخورده بود،بازهم اشتهایی برای شام نداشت.بع

استاد فکر نمی کنم تابحال شاگردی مثل آقای مهرابی تربیت "شب سعید تعریف کردن و رو به سایه کرد و پرسید:

 "کرده باشی؟

تربیت چه عرض کنم!من شاگردان زیادی رو به عرصه هنر رسوندم و حاال هرکدوم دارای "سایه لبخندی زد و گفت:

مقام خوبی هستن،اما سعید در بین اونها چیز دیگه ای بود و چیز دیگه ای خواهد شد!اینطور استعدادها ذاتی و شغل و 

 "ژنتیکی یه و تو همه پیدا نمیشه!

سعید با شرمندگی زیاد تشکر کرد و حرفی نزد.با وجودیکه گیتی را خوب نگاه نکرده بود،اما در همان یک نظر 

نگ را به سر دارد.بی اختیار نگاهش روی ماندانا و آرش افتاد.پسر جوان سخت متوجه شد همان روسری آبی ر

مشغول غذا خوردن بود و توجهی به اطرافش نداشت.اما دخترک با چشمهای زیبا و کنجکاوش او را می پایید و لبخند 

 تی مادر و دختر هستند.می زد.ماندانا بیشتر شبیه منظر بود تا مادرش،با وجود این براحتی میشد حدس زد که او و گی

آقای مهرابی هنوز هم آواز می خونین یا به کلی خوندن رو گذاشتین "در این هنگام گیتی رو به او کرد و پرسید:

 "کنار؟من هیچ وقت صدای شما رو فراموش نمی کنم،گرمی خاصی داره!
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که مشغله ی کاری بهش  سعید برای دل خودش می خونه!سالهاست"قبل از اینکه صعید پاسخی دهد سایه گفت:

اجازه نمیده که بخونه و یا حتی توی جمع خصوصی ما ساز بزنه.اون فعال درمورد ساز و آهنگسازی،در بین تمام 

 "هنرمندان حرف اول رو می زنه!

شاگرد من "سایه اخم کرد و گفت:"اختیار دارین استاد!من شاگرد کوچک شما هستم!"سعید سرخ شد و گفت:

 "مثل من باید بیان از تو چیز یاد بگیرن!بودی،حاال صدتا 

خسرو جون،حااال اگه همه موافقین،بریم توی سالن "و بعد بدون اینکه اجازه دهد سعید حرف دیگری بزند،گفت:

 "یکمی ساز گوش کنیم!االن میگم براتون چای بیارن!

یفهایی که از سعید کرده بود همچنان همه از سر میز بلند شدند و دوباره به سالن پذیرایی رفتند.سایه علی رغم تعر

 اوقاتش از دست او تلخ بود و با نگاه و حرکاتش این دلخوری را به او نشان می داد.

همگی به اتاق دیگر رفتند و مشغول گفت و گو شدند.گیتی منظر باهم حرف می زدند و پچ پچ می کردند.سعید با 

او و هنگامی که با ماشین تصادف کرده بود صحبت می خودش فکر کرد که بطور حتم منظر راجع به گذشته ی 

کند.بطور حتم می گوید که سعید چقدر عوض شده و از آن شکل و شمایل گذشته به کلی بیرون آمده و برای 

 خودش آدمی شده است.

د را سایه برای دستور چای و شیرینی در آشپزخانه می پلکید و غیبش زده بود.خسرو و فرهاد هرکدام به نوبت سعی

به باد سؤال و جواب می گرفتند و مدام از هنر او تعریف و تمجید می کردند.چقدر از حرفهای آنها بیزار و منفور 

 بود!بطور کلی چقدر از تعریف و ستایش بدش می آمد!

شما یه ناگهان انگار معجزه ای رخ داده باشد گیتی رو به سعید کرد و گفت::استاد مهرابی،استاد سایه به من گفتن که 

مؤسسه آموزش موسیقی دارین!ماندانا عاشق پیانوئه!من با اینکه سال پیش پیانویی خریدم و توی خونه گذاشتم،اما 

متأسفانه بخاطر کارها و برنامه های جورواجوری که داشتیم،نتونستم یه مربی خوب براش پیدا کنم.نمی دونم شما 

 "شناسین که بیاد خونه و بهش یاد بده؟توی مؤسسه تون معلم پیانو دارین و یا کسی رو می 

 در همین موقع سایه هم به اتاق آمد و به طور آشکاری با خوشحالی و تبسم شاهد گفتگوی سعید و گیتی شد.

مؤسسه ما برای تمامی سازها معلم داره.دختر خانوم شما هم می تونه بیاد از کالسهای ما "سعید به آرامی پاسخ داد:

 "ی تونین با معلم پیانو صحبت کنین درصورت توافق بیاد خونه و تدریس کنه.استفاده کنه،و هم م

 "شما خودتون شخص بخصوصی رو می شناسین که معرفی کنین؟"گیتی با خوشحالی پرسید:

معلمهای خوب و درجه اول به هیچ وجه فرصت اینکه به خونه شاگردها برن ندارن.اگه وقت داشته "سعید گفت:

 "دتون ماندانا خانومو به خونه اونها ببرین.باشن شما باید خو

شما می تونین زحمت بکشین یه وقتی برای ماندانا ب گیرین؟البته دوست دارم از اول پیش یه معلم "گیتی پرسید:

 "خوب و با تجربه شروع کنه.هزینش مهم نیست.

ساز ایرونی یاد بگیرن؟مثل...مثل  دخترم چرا بچه هات رو نمیذاری یه"در این هنگام سایه رو به گیتی کرد و گفت:

 "تار.

استاد سایه،آخه دختر به این کوچیکی و "سعید سرخ شد و سرش را پایین انداخت و منظر به حررف آمد و گفت:

 "ظریفی پطوری تار گنده رو دستش بگیره و بزنه؟

 "اد پیانو بزنم.آخه من تار دوست ندارم،دلم می خو"در این هنگام ماندانا هم با شرمی دخترانه گفت:
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 "پسرم تو چطور؟تو دوست داری تار بزنی؟"سایه رو به آرش کرد و پرسید:

همگان از جمله سعید و گیتی با تعجب به سایه نگاه کردند.هر کسی در شرایط سنی و عقالنی کمتر از متوسط هم 

ک دو عصا و وسیله ای که به متوجه می شود که آرش یارای حرکت و انجام دادن کارهای روزمره را ندارد و به کم

رانها و زانوهایش بسته می شد،می توانست راه برود و حرکت کند.اما گویی سایه تنها رسالتی که داشت این بود که 

 به نحوی رابطه ای بین گیتی و سعید بوجود آورد تا آنها بیشتر با هم آشنا شوند.

استاد "تی سپری نشده بود که آرش با خوشحالی گفت:بعد از سؤال سایه سکوتی سنگین حکمفرما شد و هنوز لحظا

 "سایه دوست دارم.دوست دارم تار بزنم.

آرش جون،دیگه از اینجا به "سایه نفس بلندی کشید،نگاه پیروزمندانه ای به سعید کرد و در پاسخ پسر جوان گفت:

کنه تا بتونی مثل خودش یه استاد بعد باید دست به دامن استاد مهرابی بشی.اون تو رو تمام و کمال راهنمایی می 

 "بزرگ تار بشی.

استاد،چی داری می "حسرو که نزدیک سایه نشسته بود به آرامی پایش را از زیر میز به پای او زد و زیر لب گفت:

گی؟حواست کجاس؟مگه نمی بینی این بچه به زور قاشق رو توی دهنش می ذاره،چطوری می تونه تار بزنه؟چرا 

 "میدی؟ بیخودی بهش قول

من امشب یک ماهور آماده کرده ام،که براتون "سایه نگاه نامفهومی به او کرد و به جای هرگونه پاسخی به او گفت:

 "بزنم.می دونین سالهاست که در انظار ساز نزدم!اما به افتخار شما امشب سر ذوق اومدم و دلم می خواد بنوازم.

زد.همه مسحور پنجه های هنرمندش شده بودند.نواختن او حال و  شروع به نواختن کرد و نزدیک به یک ساعت ساز

هوای دیگری داشت که نشان از تجربه ای دیرین و مهارتی کهن می داد.هنری که مرور زمان آنرا پخته تر و گوش 

او نوازتر ساخته بود.سعید هرگز به یاد نداشت که استادش اینگونه بی ریا و به پیشنهاد خودش ساز به دست بگیرد.

بطور کلی به بزرگمهرها چندان وقعی نمی گذاشت و آنان را جز دوستان درجه دو و سه خود می دانست.اما آنشب 

گویی شب دیگری بود.سایه تا آن لحظه هرآنچه از دستش برآمده بود برای شاگرد پاپتی اش انجام داده بود،این 

 هم روی بقیه!

استاد خیلی خسته س و "ترفند اجازه نداد سعید ساز بزند.به همه گفت: بعد از اینکه نواختنش به پایان رسید،با هزار

 "ما نباید اونو خسته ترش کنیم.

حال آنکه سعید آرزویی جز نواختن و خواندن نداشت.دلش می خواشست دربرابر گیتی تا صبح بزند و بخواند و 

ا کمی آرام شود.سایه مانع از آتش دل حسرتکش و محرومش را از سر پنجه های زحمتکشش به بیرون براند ت

آسایش و رهایی اش شده بود.اما در دل از او قدردان بود که اینگونه احترامش می گذارد و لفظ استاد از زبانش نمی 

افتد.بعد از پایان گرفتن هنرنمایی سایه،ظاهرا وقت رفتن مهمانان فرا رسیده بود.اما سعید دلش می خواست این 

دا کند.احساس می کرد غیرممکنهای زندگی اش به حقیقت نزدیک می شوند و واقعیت پیدا مهمانی تا صبح ادامه پی

می کنند.چیززی که در عمرش باور نداشت این بود که روزی برسد هم طراز گیتی در جمعی حاضر شود و نظاره گر 

سعید خداحافظی  او باشد.با بلند شدن فرهاد بقیه هم از او پیروی کردند و ضمن تشکر و امتنان از سایه و

کردند.سعید دلش نمی آمد آنجا را ترک کند.جداقل تا دقایقی می توانست هوایی را که گیتی در آن سهیم بوده 

،استشمام کند و لذت ببرد.می دانست که بعد از رفتن مهمانها به خاطر دیر آمدنش مورد شماتت سایه قرار خواهد 

نزدیک گیتی را ببیند و حتی با او صحبت کند.دربرابر این موهبتی که گرفت،اما برایش مهم نبود.او توانسته بود از 
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سایه به او ارزانی داشته بود،حاضر بود تا آخر عمر مورد سرزنش و مالمت قرار گیرد.حدسش درست بود .به محض 

ب خجالت نکشیدی اون موقع ش"اینکه سایه در حیاط را پشت سر مهمانها بست،با خشم به سوی او برگشت و کفت:

به مهمونی اومدی؟اصال چرا اومدی؟من دیوونه تر از تو ندیدم،همین.بعد از این هم یه قدم برات بر نمی 

 "دارم.فهمیدی؟

سعید خم شد و به سرعت دستهای سایه را گرفت،آنها را بوسید و بر چشمهایش گذاشت.سایه که در مقابل کار انجام 

خشم و غضب پایین آمد و اشک در چشمهایش حلقه بست.دیگر  شده ای قرار گرفته بود،ناگهان نرم شد و از اوج

چیزی به سعید نگفت.آرام دستهایش را پس کشید و گوشه ای نشست.سعید روبرویش قرار گرفت و با صدای 

از وقتی که یادم می آد،از همون لحظه اولی که با شما آشنا شدم بهم کمک کردین.دست مهری که بر "محزونی گفت:

مهر پدری باارزش تر و گرم تر بود.اگه لباس نداشتم برام می خریدین.اگه سازم خراب می شد سرم کشیدین از 

برام درست می کردین.استاد من چطور می تونم فراموش کنم که تنها شاگردی بودم که از تمام جلسه های خصوصی 

دم می دونم.هر وقت و شما بهره می بردم و یه قرون نمی پرداختم؟هست و نیست من از استاد سایه اس.من خو

هرجا که درمونده می شدم بی اختیار راه این خونه رو پیش می گرفتم،استاد اینجا خونه ی امید منه و امید من بعد از 

خداوند بزرگ شما هستین.باور کنین استاد!باور کنین نمی تونستم زنگ خونه رو فشار بدم.جرأت نداشتم پا به درون 

دست خودم نیست!دیگه از خودم خسته شدم.از خلق و خوی عجیبی که گریبانگیرم این خونه بذارم.چی کار کنم؟

شده خسته شدم.استاد این احساس حقارت و کوچیکی که از کودکی ،جرأتمو محو و نابود کرده ،هنوز تمام وججودمو 

د سعید مهرابی رو تسخیر کرده و نمی ذاره پا جلو بذارم و برای رسیدن به هدفم تالش کنم.امشب،هربار که اسم استا

می آوردن،خیس عرق می شدم.استاد سایه،من واقعا استاد مهرابی هستم؟واقعا قدرت برابری با آدمهای بزرگی مثل 

 "بزرگمهرها رو دارم؟می تونم ادعایی داشته باشم؟می تونم سری تو سرها در بیارم؟

ینی؟مگه نمی بینی که نوارهات چه جوری مگه کوری؟مگه دور و برت ور نمی ب"سایه با تأسف سری تکان داد و گت:

به فروش می ره و مردم برات چه می کنن؟مگه نمی بینی دهها زن و دختر خوب و خونواده دار حاضرن با یه اشاره 

تو تا آخر عمر یار و همسرت باشئ؟سعید،این گذشته ی لعنتی رو ول کن!اون باغ آغ بابا و فک و فامیل بی در و 

وشی بسپار!هرچی بوده ،گذشته ، تموم شده ! بزرگمهر! بزرگمهر! بزرگمهر کدوم خری پیکرش رو به سدت فرام

بوده؟اون اگه عرضه داشت،اگه آدم دور اندیشی بود،داماد تریاکی ش نمی تونست انقدر بال سر دخترش بیاره و تلکه 

،مریض و عقب افتاده ش کنه.باور کن حاضرم قسم بخورم که این بچه شون هم بخاطر کثافت کاریهای اون مرتیکه

شده،اگرنه دختره مثل گل می مونه،پاک ونجیب و هیچ عیبی نداره.آخه پسرم،کمی به خودت بیا!برای خودت ارزش 

قائل شو!فعال که تو از هر نظر از خیلی آدمهای دیگه برتر و بهتری.تازه موفقیت و شهرت تو بعد از این اوج می گیره 

تو تتازه داری سنین چهل سالگی رو پشت سر می ذاری. هنوز به مرز پنجاه و خودی نشون می ده.مگه چند سالته؟

 "نرسیدی .بهت قول میدم بعد از این شاهکارهایی خلق کنی که همه انگشت به دهن بمونن!

سعید سکوت کرده بود و سراپا گوش بود.چقدر دلش می خواست می توانست حرفهای سایه را دربست بپذیرد و 

امیدوارم حرفام آبی نباشه که "شک و تردیدی به دل راه ندهد.سایه که سکوت او را دید ادامه داد:دیگر درمورد آنها 

تو هاون می کوبم.بهتره روش فکر کنی.حاال پاشو برو سر جای همیشگی ت بخواب.الزم نیست این موقع شب تک و 

م بهم می خوره.پاشو.پاشو برو تنها بری خونه ت/دیگه هم برام این قیافه ماتم زده رو به خودت نگیر که حال

 "بخواب!
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فردای آن روز،سعید بعد از خوردن صبحانه با استادش،راهی محل کارش شد.انگار دوران جدید و فصل تازه ای در 

زندگی اش پیدا شده بود.هرگز تا این حد احساس امید و شادابی در دلش او را به شور و شوق نیاورده بود.انگار 

ود.شب قبل گیتی با او قرار گذاشته بود که تلفن کند و دخترش را یکبار به مؤسسه بیاورد.نمی انسان تازه ای شده ب

دانست انتظارش چه مدت طورل خواهد کشید و در نهایت گیتی به او تلفن خواهد کرد یا نه؟هرچه بود در دلش 

ود.حاضر بود بازهم این انتظار آتشی روشن شده بود که وجودش را داغ و تبدار کرده بود.بیست سال انتظار کشیده ب

را ادامه بدهد تا به معبودش برسد.احساس می کرد عاشق تر و شیداتر از بیست سال پیش شده است و اکنون بیشتر 

نیازمند و مشتاق گیتی می باشد.هنوز با گیتی ازدواج نکرده ،پدرانه آرش و ماندانا را دوست داشت ئ حاضر بود به 

ش را کمک و یاری دهد.هرچند هنوز از فرهاد و منظر دل خوشی نداشت،اما حاضر بود به هر ترتیب که می تواند آر

خاطر گیتی وجود آنها را تحمل کند و دم برنیارد. به خاطر آورد شب قبل آنچه که شماره تلفن به خاطر داشت به 

آن محل بود،گیتی بتواند با او  گیتی داده بود.جتی شماره رادیو و تلویزیون را برای او نوشته بود که اگر احیانا در

تماس بگیرد.آن روز وقتی وارد محل شد ظاهرش نشان می داد که درحال و هوای دیگری به سر می برد.اطرافیانش 

همگی کمابیش با اخالق و رفتار او آشنا بودند،می دانستند که همیشه در یک حالت به سر نمی برد و به طور کلی 

برش بی توجه است.گاهی لبخند بر لب دارد و گاهی آنقدر در افکار دور و درازش  نسبت به محیط و آدمهای دور و

غرق است که نه جواب سالم کسی را می دهد و نه با کسی خوش و بش می کند.آن روز بر خالف همیشه گرچه در 

ه افکارش غرق بود،اما چهره اش شکفته و خندان بود و گویی به دوردستی شیرین و شادی بخش چشم دوخت

است.به محض اینکه روی صندلی اش نشست ،نگاهش به تلفن روی میز خیره ماند.تا ظهر با هر زنگ از آن جا می 

جهید و با هراس گوشی را بر می داشت.اما صدایی را که منتظر شنیدنش بود،نشنید.از آنجا راهی استدیو ی رادیو شد 

ت،اما باز هم از گیتی خبری نشد.شب هنگام خسته و و بعد عصر هنگام به محل اجرای برنامه ی تلویزیونی اش رف

کوفته راهی خانه اش شد.دعوت همکارانش را برای صرف شام رد کرد.دلش می خواست در تنهایی و خلوت خودش 

فرو برود.برای اولین بار با شور و شوق رهسپار منزلش می شد.سر راه،شام کوچکی برای خودش خرید و دوباره به 

وانسته بود ناهاهرش را تمام و کمال بخورد و آن هنگام به شدت احساس گرسنگی می کرد.وقتی که راه افتاد.ظهر نت

به خانه رسید با عجله لباس عوض کرد و دست و رویی شست و مشغول خوردن شد.ناگهان تلفن منزلش به صدا 

لقمه دهانش را قورت داد و درآمد.با صدای زنگ تلفن،به یادش آمد که تلفن خانه اش را هم برای گیتی نوشته است.

گرچه تمام وجودش برای شنیدن صدای گیتی "بفرمایین!"با عجله به سمت تلفن رفت.گوشی را برداشت و گفت:

الو،شمایین خانوم "یکپارچه آرزو و تمنا شده بود،با وجود این وقتی صدای او را شنید،در کمال ناباوری پرسید:

 "بزرگمهر؟خودتونین؟

البته که خودمم،می دونم تعجب کردین به این زودی مزاحمتون شدم،اما از دیشب "و گفت: گیتی خنده اش گرفت

تا حاال این بچه ها امان منو بریدن.ماندانا برای یاد گرفتن پیانو و آرش برای آموزش تار انقدر مشتاق هستن و عجله 

 "دارن که من به ناچار منزل مزاحمتون شدم.

توانست حرفی بزند.او به چگونگی فراگیری آرش و یا ماندانا نمی اندیشید.او در آن سعید گویی الل شده بود و نمی 

لحظه به این می اندیشید که باالخره گیتی به او زنگ زده و تقاضای کاری از او دارد.کاری که سعید حاضر بود با سر و 

 جان و تمامی وجود هرچه هست و هرچه بود،برای او انجام دهد.
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مسافرت شروین بیش از شش هفته طول کشید.هرچند اثر مالقات پونه هنوز در روح و قلب سوسن او را می آزرد و 

رنج می داد،اما کمرنگ تر شده بود و در هر حال سوسن احساس دلتنگی می کرد و دلش می خواست هرچه زودتر 

هم بی خبر از اقدامی که پونه انجام داده  شروین را ببیند و از زبان خود او خالف حرفهای پونه را بشنود.گیتی

بود،منتظر آمدن شروین و برگزاری مراسم عروسی بود.لباس زیبایی سفارش داده بود که قصد داشت آن را در شب 

عروسی بپوشد.شادی روابط گرم و صمیمانه اش را با خانواده ی اربابی ادامه داده و هرروی به آنجا تلفن می زد و 

اش را می پرسید.رفتار شادی دلیل محکمی بر دلگرمی سوسن و خانواده اش بود.با وجود این،آقا حال عروس آینده 

و خانم اربابی روزشماری می کردند تا شروین را ببینند و موضوع رابطه او و پونه را روشن کنند ،در غیر اینصورت 

ضوع باید در حضور پونه مطرح شود تا هیچ کدام راضی به این ازدواج نبودند.حتی خود سوسن ادعا داشت که این مو

هرگونه شک و شبهه ای از میان برداشته شود.خانواده اربابی با صبوری بسیار آمدن پونه را از شادی و شوهرش 

پنهان کردند و صالح دیدند تا آمدن شروین حرفی در این مورد نزنند.پونه هم بی صبرانه منتظر بازگشت شروین 

گیتی داشت از او سؤال می کرد که شروین در چه تاریخی قرار است به ایران برگردد.گیتی بود و در هر تماسی که با 

نمی دانست در این میان چه تدبیری بیندیشد.از سویی عروسی شروین و سوسن را حتمی می دانست و زا سوی دیگر 

ه شدت می ترسید.به خصوص ،از عالقه دیوانه وار پونه به شروین خبر داشت و از واکنش او در مقابل این عروسی ب

که می دانست خاله شادی تمام دنیا را برای عروسی پسرش دعوت خواهد کرد و بدون شک عمه های او هم در 

فهرست مدعوین خواهند بود.اگر موضوع عروسی را به پونه می گفت که هیچ،خدا می دانست که او چه الم شنگه ای 

نگامی که کارت دعوت به دستش برسد،گیتی را متهم می کند که در راه خواهد انداخت.و اگر نمی گفت،می دانست ه

برگزاری مراسم نقش مهمی داشته و همه چیز را از او پنهان کرده است!پونه به گیتی سپرده بود به محض اینکه 

مدن شروین پایش را به ایران گذاشت او را باخبر کند.در این مورد هم گیتی بالتکلیف بود،هیچ دلیل نمی دید که آ

پسرخاله اش را به گوش پونه برساند.زیرا می دانست خاله شادی به هیچ وجه از مزاحمتهای تلفنی پونه دل خوشی 

ندارد و در صورت تماس او با شروین بدون شک حدس خواهد زد که گیتی آمدن پسرش را به اطالع پونه رسانده 

رهاد به خانه دخترش آمده بود،در خضور پونه به است.اما منظر این مشکل گیتی را حل کرد و یک روز که همراه ف

 "منظورتون کیه،زن دایی؟"پونه بالفاصله پرسید:"تا چند روز دیگه آقا داماد می آد تهران"گیتی گفت:

منظورم پسر خواهرمه.شروین!از وقتی که رفته ،شادی داره دقیقه شماری می کنه که برگرده و زن "و منظر پاسخ داد:

 "بگیره!

راستش،پونه جون،خواهر من آدم یه دنده "هنگام منظر برای اینکه خیال پونه را راحت کند ادامه داد:در این 

ایه!همیشه دوست داره حرف حرف خودش باشه.از زمانی که این خانوم دکتره رو دیده،دو پاش رو کرده توی یه 

تر خوبی یه و شادی حق داره این همه کفش که اال و بال شروین باید با اون ازدواج کنه.البته الحق و االنصاف دخ

 "پافشاری کنه.

گیتی زیر چیمی نگاهی به پونه کرد و کامال متوجه تغییر چهره و رنگ او شد.اما در کمال تعجب هیچ عکس العملی از 

فکر "او مشاهده نکرد.دلش می خواست مسیر صحبت را عوض کند،اما انگار منظر دست بردار نبود و دوباره گفت:

 "وین هم از این خانوم دکتره خوشش اومده،بنابراین باید خودمون رو برای عروسی آماده کنیم!کنم شر



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7 8  

 

زن دایی،همچین "یزی نقش بست و گفت:«پونه نگاه تحقیر آمیزی به منظر انداخت و بر لبهایش لبخند تمسخر آ

اختمون پزشکان ریختههیچ خانوم دکتر خانوم دکتر می گین انگار چه خبره!مثل ریگ از این دکترها توی این س

کدوم هم چیزی سرشون نمیشه.تازه این دختره شکل و قیافش عین دخترداهاتیها می مونه.اصال لباس پوشیدنش رو 

 "بلد نیست!اگه شما و شادی خانوم این همه تبلیغ نکنین ،فکر نکنم شروین از این تیپ دخترها خوشش بیاد!

منظر بالفاصله "روین نیومده و هیچ خواستگاری رسمی هم انجام نشده و ...حاال که هنوز ش"گیتی به میان آمد و گفت:

چطور خواستگاری نکردین،مگه چندبار باید گل بخرن و برن خونه ی دختره و حرف بزنن؟چه حرفهایی می "گفت:

 "زنی ،گیتی!

ندارد.می دانست اگر پونه که از شدت ناراحتی مثل مار به خود می پیچید ،احساس می کرد دیگر یارای ماندن را 

بیش از این به حرفهای منظر گوش کند،کار ناشایستی از او سر می زند و بعد هم مثل همیشه پشیمانی به همراه می 

آورد.در حالیکه بدنش از شدت عصبانیت می لرزید،با عجله روپوش و روسری اش را پوشید و با خداحافظی کوتاهی 

 نبود قرار ری؟مگه می داری کجا؟چرا!پونه!پونه"اد و با ناراحتی گفت:آنجا را ترک کرد.گیتی پشت سرش راه افت

  "بمونی؟ شام

اما پونه بدون کوچکترین پاسخی ،در را به هم زد و رفت.دیگر نمی توانست بیشتر از این تحمل کند.حاضر بود 

هنوز کورسویی از امید سوسن را با دستهای خود خفه کند.هنوز باور نداشت که شروین تصمیم جدی درمورد او دارد.

در دلش روشن بود و فکر می کرد شاید بتواند توجه شروین را جلب کند.هزاران نقشه در سر داشت که می خواست 

هر کدام را به نوبت به مرحله اجرا درآورد.آخرین تصمیمش این بود که غرورش را زیر پا بگذارد و عمال از شروین 

کت ناشایستی از شروین ندیده بود و رفتار او همیشه با مهربانی و ادب همراه خواستگاری کند.او تا آن زمان هیچ حر

بوده،اگر دلش نمی خواست پونه را ببیند،آن طور با لبخند و شادی پاسخگوی سالم و یا تلفنهای او نبود.نه،به طور 

نکرده و به تمام  حتم ته دلش مهر و کششی نسبت به پونه وجود دارد که تابحال به طور مستقیم عشق او را رد

دعوتهایش پاسخ مثبت داده است.امید دیگری که قلب را گرم نگه می داشت ،مالقاتی بود که با سوسن 

داشت.برایش مهم نبود که شروین از این ماجرا مطلع شود یا نه،در مورد آن هم خودش می دانست چه پاسخی 

او رنجش می داد.حقش بود که روزبه اون طور بدهد.ناخودآگاه از گیتی هم دلخور بود.حالت آرام و خونسردی 

نجاتش داد و بهش خیانت کرد.تازه بچه هاش یه برادر هم از زن پدرشون دارن!این یه رسوایی بزرگه!اما گیتی 

اگه پولهای "خانوم اصال به روش نمی آره و فکر می کنه کسی از این موضوع خبر نداره.بعد سری تکان داد و گفت:

 "ین گیتی بدبخت به چه روزی می افتاد!دایی فرهاد نبود ا

ناگهان احساس کرد بیش از یک ساعت است که بی هدف رانندگی می کند.چاره ای نداشت که به خانه یکی از 

دوستانش برود.حوصله سؤال و پرس و جوی مادرش را نداشت.بعد از رفتن او،گیتی با ناراحتی به مادرش 

ی این دختره رو بچزونین!شما خودتون می دونین که اون از شروین خوشش مامان،از شما توقع ندارم اینطور"گفت:

می آد.اما اینطوری که با آب و تاب از سوسن و مراسم عروسی و عشق شروین به این خانوم دکتره و غیره حرف می 

 "زنین،خب معلومه اون ناراحت میشه !

کرده،حاال توقع داره پسر دسته گل خواهرم بیاد  چه غلطها!دختره ی دوتا شوهر"منظر براق شد و با عصبانیت گفت:

بگیردش؟اون هم با این اخالق گندش،هم بی تربیتیه و هم وقیع و پررو!بهتره زودتر تکلیلف خودوش رو بدونه و 

 "بیخود امیدوار نباشه.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7 9  

 

ی دونه که پونه باباجون،شما رو به خدا یه چیزی به مامان بگین!اون نم"گیتی با ناراحتی رو به فرهاد کرد و گفت:

 "بعضی وقتها چه کارهای خطرناکی ازش سر می زنه.اصال ممکنه خودش رو بکشه!

حق با گیتی یه منظر.آخه تو که بچه نیستی چرا بیخودی سر به "فرهاد نگاه مالمت باری به همسرش انداخت و گفت:

 "سر این دختره می ذاری؟

ده سالشه و مثل فرشته های آسمونی پاک و چشم و گوش همچین می گی دختر انگار هج"منظر با ناراحتی گفت:

 "بسته س!خوبه ما که می دونیم چی کار می کنه و چه سرگرمی هایی داره!

بس کن،منظر از تو بعیده!اون توی زندگیش دوبار شکست خورده و خوب نیست که ما تحقیرش کنیم "فرهاد گفت:

 "و یا پشت سرش حرف در بیاریم!

تقصیر خودشه !از ب پرتوقع و پرروئه!از تمام خلق دنیا طلبکاره!اصال اگه من جای "و پاسخ داد:منظر کوتاه نیامد 

 "گیتی بودم،باهاش قطع رابطه می کردم و توی خونه ام راهش نمی دادم.

 "راستی باباجون،استاد مهرابی بهت زنگ زد؟"در این هنگام فرهاد رو به گیتی کرد و گفت:

واه واه،استاد!استاد "ی بدهد ،منظر لبهایش را به عالمت تحقیر پایین آورد و گفت:قبل از اینکه گیتی پاسخ

 "مهرابی!حاال دیگه همه برای همدیگه تعارف تیکه پاره می کنن!خوبه ما که دیدیم چی بوده و چه روزگاری داشته!

لفن کنم.راستش با نه باباجون،زنگ نزده.آخه قرار بود من بهش ت"گیتی چشم غره ای به مادرش رفت و گفت:

وجودی که سرم شلوغ بود بهش تلفن کردم.چون ماندانا مرتب یادآوری می کرد و اصرار داشت زودتر کالسهای 

 "پیانو رو شروع کنه.من هم تو اولین فرصت بهش تلفن زدم.

 خوب کردی دخترم،استاد سایه اصرار داشت زودتر باهاش تماس بگیری چون ممکنه هر آن وقت"فرهاد گفت:

 "استادها پر بشه و دیگه شاگرد قبول نکنن.

اتفاقا یه استاد خیلی خوب پیانو رو معرفی کرده که قراره بریم پیشش.اما گفت اگه کسی رو بخواین که "گیتی گفت:

بیاد خونه،یه خانوم جوونه که کارش عالی یه و شاگرد همون استاد بوده،و برای شروع بد نیست که از اون استفاده 

 "کنیم.

آره باباجون،بهتره انقدر توی این ترافیک خودت رو اذیت ننی.فقط...فقط موضوع آرش می مونه که "فرهاد گفت:

بچه خیلی غصه می خوره.اون هم دلش می خواد مثل خواهرش بتونه ساز یاد بگیره و بزنه.اما طفلی عاجزه.نه 

 "فریه شو حرکت بده. دستهاش خوب کار می کنه،و نه می تونه روی پاهاش اون تنه ی سنگین و

اتفاقا راجه به آرش با آقای "اشک در چشمهای منظر حلقه زد و صورتش را پنهان کرد.گیتی با صدای محزونی گفت:

مهرابی صحبت کردم.اون شب سایه انگار حالی ش نبود چی می گه،هرکسی می فهمه که آرش قادر به نواختن هیچ 

گفتم.البته اون هم تأکید کرد اما در کمال محبت و فروتنی گفت که سازی نیست.من هم همین رو به آقای مهرابی 

حاضره هفته ای یکی دوبار روی دستهای آرش کار کنه شاید بتونه ساز آسونی مثل ارگ و یا چیزی شبیه به اون رو 

 "بهش یاد بده.

 "ه،حتما تعارف کرده!فکر نکنم اصال وقت این کارها رو داشته باش"فرهاد با تعجب به دخترش نگاه کرد و گفت:

تو رو به خدا فرهاد،بس کن!مگه چی کاره س که وقت نداشته باشه یکی دو "منظر پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 "روز با این بچه سر و کله بزنه؟خب،عوضش پول می گیره ،مفتی که کار نمی کنه.
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ع به یه هنرمند بزرگ اینطور حرف مامان جون،از شما بعیده راج"گیتی با نومیدی نگاهی به مادرش کرد و گفت:

 "بزنین!اون حاال دیگه نیازی به این جور پولها نداره.اگه کاری برای ما انجام می ده روی محبت و انسانیتشه!

 "راستی اون شب دیدی ش ؟طفلی هنوز می لنگه!"منظر همان طور که به نقطه ای خیره شده بود گفت:

نه بابا،منظر جون!این حرفها چیه "ی روی گیتی می گذارد با ناراحتی گفت:فرهاد که می دانست این حرف چه اثر بد

می زنی؟توی تمام این سالها که مشهور شده،من ندیده بودم کسی بگه سعید مهرابی می لنگه.اصال لنگیدنش 

 "محسوس نیست.ما چون خودمون می دونیم می فهمیم!

 "عصبانی می شی و سر من داد می زنی؟ پس درواقع می لنگه،چرا بیخود"منظر لبخندی زد و گفت:

تو رو به خدا بس کنین!من دیگه تحمل شنیدن این حرفها رو "گیتی دیگر طاقتش تمام شد و با صدای بلند گفت:

و به بهانه آوردن چای از اتاق بیرون رفت.دوباره کابوس تصادف و اینکه باعث شده بود مردی از جوانی  "ندارم!

را آزار می داد.آن شب در خانه ی سایه،گیتی به هیچ وجه متوجه لنگیدن سعید نشده بود و شروع به لنگیدن کند،او 

حتی از تغییر چهره و تیپ او حیرت کرده بود.آرامش و سکوتی که در وجود او مشاهده می شد،احترام برانگیز بود و 

منظر همیشه به دیده تحقیر به او گیتی این حالت او را تحسین می کرد.اما می ترسید نزد مادرش حرفی از او بزند.

نگاه می کرد و سعید را همان پسر شهرستانی با آن لباسهای مندرس می دید که دری به تخته خورده و توانسته 

خودی نشان دهد.ساعتی بعد که منظر و فرهاد گیتی را ترک کردند،تازه نوبت بچه ها شده بود که هرکدام 

غیبش زده بود و سراغی از بچه ها نمی گرفت.گیتی از این بابت خوشحال  درخواستی از او داشتند.روزبه دوباره

بود.از طرفی می دانست که بچه هایش هرچه بزرگتر شوند،بهتر می توانند پدرشان را ادب کنند تا دیگر مزاحم آنها 

است و نشود.البته گیتی از سوی آرش خیالش راحت بود چون می دانست روزبه در هر صورت از او روی گردان 

دوستش ندارد.امما اگر می خواست ماندانا را ببیند و یا به بهانه ای او را با خود به بیرون ببرد،گیتی می دانست که 

دخترش به اندازه کافی بزرگ و عاقل شده که زیر بار پیشنهادهای پدرش نرود.ماندانا اجازه داشت که فقط در خانه 

امر مادرش را اطاعت می کرد و نزد پدرش این طور وانمود می کرد که  پدرش را مالقات کند.نه جای دیگر .و او هم

 خودش دوست ندارد از خانه بیرون برود.

 

چند روز بعد درست شبی که قرار بود شروین به ایران برگردد سر و کله پونه در خانه گیتی پیدا شد.ظاهرا ·  

ه می شد و از قبل خبر نمی داد دلخود بود.اما آن روز خوشحال و خوش اخالق بود.گیتی از این که او سرزده وارد خان

چیزی به رویش نیاورد.سعی داشت روزهای بحرانی آمدن شروین و ازدواج او سپری شود و بعد به طور جدی در 

مورد خیلی موارد دیگر با پونه صحبت کتد.کم کم از دست کارهای او عصبانی می شد و آن را نوعی بداموزی برای 

دانست.یه خصوص این اواخر حتی طرز حرف زدن و حرکات او را نمی پسندید و آن را در حد یک  بچه هایش می

 خانم متین و متشخص نمی دانست.

 پونه به کحض رسیدن با گرمی سالم و احوالپرسی کرد و پرسید:بچه ها کجا هستن؟

 پیتی گفت: بابا اومد دنبالشون رفتن سینما!قراره شام همه بیرون بخورن.

 نه خنده ای کرد و گفت:حب چه خبرها؟پو

 گیتی شانه ای باال انداخت و گفت:هیچی سالمتی!خبرها باید پیش تو باشه.من که از کنج این خونه تکون نمی خورم.
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پونه بالفاصله گفت:این طوری هم که میگی نیست.جناب عالی دایما در جمع فامیل مامان جونتون شرکت می 

 زنگ می زنم هیچ وقت خونه نیستین!کنین.شبها که بعضی وقتها 

 گیتی بی اختیار گفت:حاال تازه مهمونیهای فامیلی بعد از اینه بذار شروین بیاد!

و بعد ناگهان پشیمان شد و با هراس به پونه چشم دوخت.اما بر خالف انتظارش هیچ خشم و ناراحتی در پونه 

شام بریم بیرون؟دو تایی تنهایی می ربم.بچه ها هم نیستن مشاهده نکرد.بنابراین بالفاصله گفت:پونه میخوای امشب 

 که هر کدوک سازی بزنن.

پونه که افکارش جای دیگه ای پرسه می زد گفت:باشه اما حاال که زوده بهتره یکی دو ساعت دیگه بریم.و بعد 

 پرسید:راستی شروین کی می یاد؟

  گیتی گفت:امشب.

 ع نداره که تو هم برای استقبال بری فرودگاه؟پونه تکانی خورد و گفت:خاله شادی توق

 گیتی گفت:نه بابا خودش می دونه من گرفتارم.

پونه دوباره پرسید:گیتی راستش را بگو!تو فکر می کنی شروین از این دختره خوشش می آد و یا به خاطر مادرش 

 تن به این ازدواج می ده؟

!خوشحالم که خودت موضوع را مطرح کردی.اول این که من در گیتی نگاه دقیقی به او کرد و گفت:ببین پونه جون

مورد احساس شروین چیزی نمی دونم چون هیچ وقت از اونها سوالی نمی کنم.دوم این که دلم می خواد بدونم آیا 

 شروین به تو حرفی زده منظورم اینه که چیزی گفته که دال بر این باشه به تو عالقه داره؟

و گفت:راستش به طور واضح چیزی نگفته اما خب گیتی تو خودت هم زنی و می دونی زنها  پونه سکوت کوتاهی کرد

 در این مورد یه حس قوی دارن که می تونن بفهمن مرد مورد عالقه شون به اونها توجه داره یا نه.

رزوی من گیتی گفت:ببین پونه!تو خودت می دونی من تو رو مثل خواهر مثل یه یار خوب و صمیمی دوست دارم.آ

 خوشبختی تونه اما پونه جون فکر نمی کنی اگه شروین به تو عالقه داشت دیگه دنبال دختر دیکه ای نمی رفت و ....

پونه به میان حرفش دوید و گفت:تقصیر مادرشه!من می دونم شروین توی آمریکا هرکار دلش خواسته کرده و حاال 

مادرش این همه پاپیچ اون نمی شد تا به حال با من ازدواج کرده بود  به دنبال یه زندگی آروم و ابرومند می گرده.اگه

 و چه بسا هم بچه دار هم شده بودیم!

پیتی با بهت نگاهش کرد و حرفی نزد.احساس می کرد پونه عقلش را از دست داده و به طور عمد خودش را گول می 

توانست با پونه به بحث و جدل بنشیند.می دانست  زند.اما در هر حال او حرف خودش را زده بود و بیشتر از آن نمی

 هر چه بگوید بی فایده است و در باورهای خیالی پونه نمی گنجد.

بعد از آن شب پونه هر روز با گیتی در تماس بودویک بار هم به شروین تلفن کرده و به بهانه های مختلف دقایقی با 

روین می سوخت اما مرد مورد عالقه اش هرگز چنین پیشنهادی او حرفی زده بود.پونه در انتظار دعوت کوچکی از ش

به او نکرد.همه اطرافیان شروین را دیده بودند غیر از پونه.ولی او قدم به قدم تمام حرکات و رفتارهای او را زیر نظر 

 داشت و همه را از گیتی و یا منظر می پرسید.آنها هم به ناچار تمام واقعیات را به او می گفتند.

کی از این واقیات این بود که خاتواده سوسن بعد از مالقاتی کوتاه با شروین دیگر اجازه ندادند که دخترشان با او به ی

بیرون برود.آنچه بین شروین و سوسن گذشته بود نه گیتی اطالعی داشت و نه مادر و پدرش.ولی پونه می دانست که 

 موضوع از کجا آب می خورد.
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ایی برای دیدن سوسن به خانه شان رفته بود بر خالف انتظارش با استقبال سردی از آنان روزی که شروین به تنه

مواجه شده بود طی همان جلسه سوسن موضوع آمدن پونه و سخنانی را که گقته بود برای شروین بازگو کرد.شروین 

و کوچکترین تغیری در باورش نمی شد که پونه دست به چنین عملی زده باشد.درست شب قبل با او حرف زده بود 

 رفتار و صحبتهای او ندیده بود.

بعد از شنیدن حرفهای سوسن دقایقی با بهت و حیرت به او نگاه کرد و پرسید:یعنی تو فکر می کنی پونه راست میگه 

 و من دروغ میگم؟

برای من گنگ و سوسن سری تکان داد و گفت:من نمی دونم چی بگم اما تا سه تایی نشینیم و حرف نزنیم همه چیز 

 نامعلومه.پونه نمی تونه روی چنین موضوع به این مهمی دروغ بگه!

شروین که بسیار عصبانی شده بود و رفتار سوسن به او گرون اومده بود در پاسخ سری از روی تاسف تکان داد و 

من قضاوت نمی گفت:خیلی متاسفم!من فکر می کردم تو دختر عاقل و با تجربه ای هستی و این طوری راجع به 

 کنی.فکر می کردم حداقل تا حدودی منو شناخته باشی.

 سوسن با صراحت گفت:پس چرا از مالقات با پونه طفره میری؟

شروین سکوتی کرد و گفت:برای این که اون زن خطرناکیه!من مطمئنم جلوی روی خودم هم ممکنه حرفاش را 

 از رویایی باهاش می ترسم. "تکرار بکنه.اون از هیچ کاری ابا نداره و من واقعا

سوسن نگاه عمیقی به او کرد و گفت:شروین به من حق بده که نتونم دالیل تو رو قبول کنم.حتی اگه یه زمانی 

 عاشقش بودیو حاال نیستی باز دلم راحت میشه.

ی عاشق شروین تکانی به دستش داد و گفت:عاشقش بودم؟مگه دیوونه شدی که چنین حرفی می زنی؟من هیچ زمان

پونه نبودم!عاشق یه نفر دیگه بودم!انگار نمی کنم ولی اون یه نفر پونه نبوده.من هیچ وقت کوچک ترین احساسی به 

 این زن نداشتم.

سوسن ناگهان بدش داغ شد و خون به صورتش دوید.برای لحظه ای وجود پونه را از یاد برد و با لبهای لرزان و 

 وین؟این عشق لز کی شروع شدو.....ونکنه هنوز ادامه داره؟خشک گفت:عاشق یه نفر بودی؟کی شر

 شروین با پریشانی به او خیره شد و گفت:این چه حرفیه می زنی؟ چرا باید ادامه داشته باشه؟

سوسن که از حرف خودش پشیمان شده بود بالفاصله گفت:نمی دونم همین طوری پرسیدم!در هر حال شروین دلم 

 قل جلوی پدر و مادرم روشن بشه وگرنه اونها با ازدواج ما مخالفت می کنند.میخواد موضوع پونه حدا

شروین از خانه اربابی بیرون آمد ولی قبل از آن به سوسن قول داد هر چه زودتر خالف حرفهای پونه را به آنها ثابت 

 کند.

ان نیست.می دانست به وقتی که تنها شد احساس کرد مشکل بزرگی سر راهش قدعلم کرده که حل آن چندان آس

زودی خبر به گوش مادرش می رسد و خدا می دانست که او چه خواهد کرد.از طرفی رو به رو شدن پونه و سوسن و 

خانواده اش کار آسانی نبود و امکان داشت پونه به کلی حرفهای شروین را دروغ قلمداد کند و روی دروغ هایی که از 

ی بیش از آن شروین هراس داشت هزار تهمت و ناروای جدید هم به پایش خودش درآورده بود پافشاری نماید.حت

ببندد.با وجود همه اینها باز هم از سوسن دلخور و ناراحت بود که چرا حرفهای پونه را باور کرده و او را به گناهانی 

 که مرتکب نشده متهم کرده است.
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ش تکان خورد و با نگرانی پرسید:شروین حالت وقتی به خانه رسید شادی از چهره پرفته و ناراحت پسرش قلب

 خوبه؟چرا رنگت پریده؟ببینم طوری شده؟اونها بهت چیزی گغتن؟

شروین با بی حوصلگی به مادرش گفت:مامان تو رو به خدا اینقدر ازم سوال نکن.نه چیزی نشده فقط خستم 

 همین!می رم اناقم بخوابم شما را به خدا این قدر مزاحمم نشین.

ادی پس از آن همه انتظار و نگرانی نمی توانست ارام بنشیند و دست روی دست بگذارد و اجازه دهد پسرش با اما ش

بی فکری و بی تدبیری آینده خود را خراب کند.او حتم داشت هر چه هست در خانه اریابی اتفاق افتاده است 

 را گرفت.بنابراین بعد از ساعتی با وجودی که دیروقت بود شماره خانه اربابی 

خوشبختانه خود سوسن گوشی را برداشت و شادی مثل همیشه با مهربانی و گرمی با او سالم و علیک کرد و 

گفت:دخترم ازت معذرت میخوام دیروقت مزاحم شدم!اما واقعیت اینه که شروین با اوقات تلخی و ناراحتی اومد 

اهلل تو خودت مادر میشی و نگرانی های مادرها را خونه و بالفاصله هم رفت اتاقش و در را بست.سوسن جون ات شا

می فهمی.دیدم تنها کسی رو که می تونم باهاش تماس بگیرم و پرس و جو کنم که چی شده تو هستی.می شه ازت 

 خواهش کنم به من بگی چی شده؟آیا خدایی نکرده بین تو و شروین اتفاقی افتاده؟

 خانوم!یعنی شروین به شما هیچی نگفته؟سوسن بعد از سکوت کوتاهی گفت:ببخشین شادی 

 شادی با درماندگی گفت:نه به خدا!نه به جون خودت!اصال اجازه نداد من خرف بزنم رفت توی اتاقش و در را بست.

سوسن با هر زحمتی بود ماجرای آمدن پونه و سخنان او را برای شادی بیان کرد و در انتها افزود:شادی خانوم شما را 

 نگین من این حرفها را به شما زدم!بگین مامانم به شما زنگ زده و گفته!به خدا بهش 

 شادی با دلخوری گفت:الهی قربونت برم سوسن جون!چرا همون یکی دو ماه پیش به من نگفتین حاال میگین؟

آرامش سوسن گفت:پدرم گفتن بهتره خود شروین بیاد و بعد موضوع را عنوان کنیم!حاال از شما خواهش می کنم با 

 و منطق با شروین صحبت کنین تا مالقاتی ترتیب بده و ما بتونیم حضورا با پونه خانوم صحبت کنیم.

شادی دقایقی دیگر صحبت کرد و گوشی را گذاشت.آن قدر از حرکت پونه عصبی و خشمگین شده بود که خواب از 

 سرش پرید.

یدار کرد و ماجرا را برایش تعریف کردواو در این میان بی محابا به سراغ شوهرش رفت و او را که نیمه خواب بود ب

گیتی را بی تقصیر نمی دانست و او را باعث آشنایی پونه و شروین می دانست.هر چه آقای سالخورده شوهرش 

 خواست او را آرام کند موفق نشد.

منظر برود و از او برای آن شب تا دمدمه های صبح شادی بیدار بود و فکر می کرد تصمیم داشت صبح زود به سراغ 

حل مشکل پیش آمده کمک بخواهد.چاره ای نبود هر طور شده می بایست پونه را پیدا می کرد و با شروین و 

خانواده اربابی رو در رو قرار می داد.شادی هم از ایم موضوع هراس داشت که پونه یه دم به تله ندهد و یا تمام 

 چندین تهمت دیگر هم به آنها اضافه کند.اتهاماتی را که به شروین زده تایید و 

اما صبح که شد و شروین برای خوردن صبحانه به آشپزخانه آمد بعد از صحبتهای مفصلی با مادرش به او تاکید مرد 

که دست به هیچ اقدامی نزند تا خودش با پونه تماس بگیرد و سر از ته و توی قضیه در آورد.شادی در کمال 

قول داد در این مورد حرفی نزند.اما نزدیک به یک هفته از این ماجرا گذشت و شروین دست  نارضایتی قبول کرد و

 به هیچ اقدامی نزده بود.
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گیتی بی خبر از همه جا آن قدر سرگرم کارهای خودش بود که فرصت نمی کرد از خاله شادی و یا خود شروین 

د یک روز همراه ماندانا و آرش یه موسسه آموزش سوالی کند.او بعد از مالقان سعید و تلفنی که به منزلش کر

موسیقی او رفتند و یک ساعتی در اتاق کار سعید با او صحبت کردند.سعید مدتهای مدید بود که فرصتی نکرده بود 

به آنجا سر بزند.اما آن روز بخصوص وقتش را طودی تنظیم کرد که از یک ساعت قبل در آنجا حضور داشته باشد و 

 را مالقات کند.خدا می دانست که چه حال و روزی داشت. بتواند گیتی

آن روز بعد از گرفتن دوش و خوردن صبحانه جلوی آیینه تمام لباسهابش را امتحان کرد.کاری که شب مهمانی خانه 

سایه هم انجام داده بود.نمی دانست گیتی از چه رنگی خوشش می آید.نمی دانست گیتی عقیده اش راجع به موی 

ریش صورت او چیست.آن روز تمام برنامه هایش را تعطیل کرده بود.دستور داده بود تمام موسسه را تمیز  بلند و

کنند و پله ها را تی بکشند.چند دسته گل در نقاط مختلفی که در دید همه بود خرید و قرار داد.روی میز اتاقش 

هنی که راه راه زرشکی داشت بر تن کرد.به گلدانی از گلهای رز سفید گذاشت.کت و شلوار خاکستری همراه با پیر

نظر خودش خیلی شیک و مد روز لباس پوشیده بود.ساعت جدیدی خریده بود که نسبتا گرانقیمت بود و کمتر آن را 

 به مچش می بست اما آن روز بخصوص به جای ساعت همیشگی اش آن را در دست کرد.

ی می کرد!چقدر در آن روزهای اوایل پاییز احساس بهاری چه حال و هوای خوبی داشت!چقدر احساس زندگی و هست

و طراوت وجودش را پر کرده بود!عاشق بود و شعله های این عشق بند بند وجودش را به التهاب و هیجان کشانده 

 بود.از ساعتی قبل از موعد مقرر سعی کرد سیگار نکشد تا بو و دود آن در اتاق نپیچد و مشام گیتی را نیازارد.

بختانه از آنجا که گیتی زنی مرتب و مبادی آداب اجتماعی بود سر وقت همراه بجه ها به آنجا رسید.سعید به خوش

استقبالشان رفت و با آنها خوش و بش کرد.سه صندلی راحتی کنار هم گذاشته بود که رو به روی میز کارش قرار 

باال آمده بود و بهد هم با کمک سعید و مادرش  داشتند و آنها روی صندلیها نشستند.آرش با مشکل زیاد پله ها را

توانست روی صندلی بنشیند.او هم خوشحال بود و از چشمهای معصوم و بچگانه اش امواج شادی را به بیرون 

طراوش می کرد.ماندانا با همان لبخند قشنگ همیشگی اش که آن را از مادرش به ارث برده بود به سعید خیره شده 

 های پیانواش بود.و منتظر شروع کالس

بعد از لحظاتی سعید دستود چای داد و بعد رو به گیتی کرد و با لکنت گفت:خانوم بزرگمهر!به کلبه ما خوش 

 اومدین!برای اینکه وقت شما را نگیرم بهتره زودتر بریم سر اصل مطلب!

ن مکان هنر و زیباییه!چرا اینقدر و گیتی با خوشرویی تشکر کرد و گفت:اختیار دارین استاد!اینجا از نظر من قشنگتری

 شکسته نفسی می کنین!

سعید تشکر کرد و گیتی ادامه داد:راستش اول برای آشنایی با معلم پیانوی ماندانا مزاحم شدیم بعد هم 

اینکه......ببینم آرش هم می تونه فعالیت هنری داشته باشه و....البته آرش کامال با وضع خودش آشناست و می دونه 

عال از خیلی از فعالیتهای معمولی محرومه.اون پسر بزرگ و عاقلیه و دیگه من باهاش تعارف ندارم و خودش هم که ف

 واقعیت را قبول کرده.

سعید بالفاصله نگاهش با نگاه آرش تالقی کرد و هیچ گونه آثار ناراحتی و خشمی در چشمان پسر جوان مشاهده 

هر به طور یقین تا چند دقیقه دیگه سر و کله خانوم سرفراز پیدا نکرد.نفس راحتی کشید و گفت:خانوم بزرگم

میشه.ایشون یکی از مربیان خوب و کارآزموده پیانو هستن و من ازشون خواهش کردم که به خونه بیان و با ماندانا 
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اون جون کار کنن.در مورد آرش هم....واقعیتش را بخواین ابنه که من کسی رو سراغ ندارم که به طور خصوصی 

 چیزی رو تو کالسهای عرف یاد بچه ها می دن با آرش جون کار کنه و چیزی یادش بده.

در این هنگام آثار یاس و نومیدی در چشمهای مادر و پسر هویدا شد و سعید ادامه داد:اما....اما....من شاید بتونم 

 ایی اش تا چه حده و چه سازی میتونه بزنه!وقتمو را طوری تنظیم کنم که هفته ای یه روز باهاش کار کنم تا ببینم توان

 گیتی با عجله گفت:ای وای استاد مهرابی!من نمی خوام مزاحم شما بشم!آخه شنیدم سر شما خیلی شلوغه.

سعید به آرامی نگاهش کرد و گفت:همین طوره خانوم بزرگمهر!من فرصت سرخاروندن ندارم اما حاضرم به خاطر 

 شما این کار رو انجام بدم.

گیتی سکوت کرد و برای لحظه ای با بهت و حیرت به سعید خیره شد.انگار این مرد را سالهاست که می شناسد.این 

امواج مهر و محبت که از تمام وجودش به بیرون تراوش می کرد انگار برای گیتی آشنا و ملموس بود.آمده بود 

و کارهای دیگر داشت که باید آن روز عصر انجام  دقایقی بنشیند و راجع به بچه هایش حرف بزند و برود.کلی خرید

می داد اما پای رفتن نداشت.اولین بار بود که احساس می کرد شخصی صادقانه و بی ریا به او مهر می ورزد و می 

 خواهد کاری برایش انجام دهد.

ق شد.سعید از جا بلند شد در همین افکار غرق بود که خانم جوان و زیبایی با روپوش و مقنعه سرمه ای رنگ وارد اتا

و بعد از سالم و علیک کوتاهی او را به گیتی و بچه ها معرفی کرد.خانم سرفراز روی صندلی گوشه اتاق نشست و با 

 اشتیاق دفتر کوچکی از کیفش درآورد تا وقت مناسبی را برای تدریس ماندانا پیدا کند.

گفت و گو دید نزد آرش رفت و دستهای او را در دست  در این فاصله سعید که گیتی و خانوم سرفراز را مشغول

گرفت و در حالی که نگاه دقیقی به انگشتان او می کرد پرسید:خب پهلوون!بگو ببینم چه کارها می کنی؟ورزش می 

 کنی؟

 آرش که شیفته کلمه پهلوان شده بود به پهنای صورتش خندید و پاسخ داد:شنا بلدم اما زود خسته می شم!

حیرتی ظاهری نگاهش کرد و گفت:زود خسته می شی؟مگه پهلوونها هم زود خسته میشن؟این چه حرفیه  سعید با

 که می زنی؟

 آرش دوباره خندید و گفت:نمی دونم.

سعید با درماندگی احساس کرد که این پسر جوان را هم بیش از حد معمول و معقول دوست دارد.احساس دلسوزی 

ا دربرگرفت.از داشتن چنین پسری نه تنها احساس پدری و انسانی می کرد بلکه به توام با عشقی پدرانه وجودش ر

 اوج خوشبختی و شادی رسیده بود.

در آن لحظه حاضر بود به هر عمل ناممکنی دست بزند تا بتواند کمکی به آرش کند.حاضر بود هر هفته به خانه شان 

ری که گیتی موظف به انجام آن است خودش انجام دهد.اما می برود و با او کار کند حرف بزند و یا هر کار الزم دیگ

دانست که نباید بی گدار به آب بزند.می ترسید گیتی از بذل آن همه محبت و مهر بی دلیل جا بزند و از او فرار 

حاضر  کند.باید آرام آرام مثل شمیمی که از گلهای یاس برمی خیزد به سوی او قدم بردارد و مشام او را معطر کند.او

 بود این حرکت الک پشت وار را تا آخر عمرش ادامه دهد تا در انتها به گیتی برسد!

گیتی بعد از صحبت با خانوم سرفراز رو به سعید کرد و گفت:استاد ازتون ممنونم!فقط اگه بتونین یه کاری هم برای 

ر هفته اونو بیارمش اینجا اما آرش کنین که اون هم سرگرمی خوبی داشته باشه ممنون می شم.من حرفی ندارم ه

 نمی دونم اصال اومدنش مفید هست چیزی می تونه یاد بگیره یا نه؟
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سعید در حالی که پشت میزش می نشست گفت:ما با ساده ترین ابزار صوتی می تونیم شروع کنیم.موسیقی فقط 

شه اما می تونه شنونده تکنیک نیست گوش و احساس هم سهم بزرگی داره.شاید آرش نتونه یه نوازنده خوب ب

خوبی باشه که موزیک را درک کنه و از اون لذت ببره و یا حتی آهنگسازی کنه.هیچ چیزی بعید نیست.من می دونم 

برای شما و آرش مشکله که این راه رو توی ترافیک طی کنین و بعد هم دو سه طبقه پله ها را باال بیاین اما بهتون 

م که هم وقتش رو داشته باشه که با آرش کار کنه و هم حوصله شو می فرستمش قول میدم اگه شخصی رو پیدا کرد

 بیاد خونه تون تا مجبور نباشین این راه طوالنی را بیاین و برگردین.

 گیتی لبخند دلنشینی زد و تشکر کرد.

دند و دقایقی دیگر به نوشیدن چای و گفت و گوهای روزمره گذشت و سرانجام گیتی همراه بچه ها بلند ش

خداحافظی کردند.سعید جلو دوید و دست آرش را گرفت تا او را کمک کند از پله ها پایین برود.آنها را تا دم 

 اتومبیلشان بدرقه کرد و با سری گیج و مغزی پکر به اتاقش برگشت.

 خودش را روی صندلی انداخت و سرش را در میان دستهایش گرفت.

  این بار هم منو دست خالی بذاری می میرم!خداوندا عاقبت کارم چی می شه؟اگه 

گیتی فاصله محل کار سعید تا خانه را به او فکر کرد.حتی هنگام خرید و یا انجام سفارشات بچه ها باز هم در فکر او 

بود.گیتی نمی توانست این همه تغییر و تحول را در انسانی باور کند.گیتی هنگامی که با سعید تصادف کرد آن قدر او 

نادیده گرفته بود که هر چه به ذهنش فشار می آورد نمی توانست چهره و چگونگی موجودیت او را در آن هنگام  را

 تصور کند.او حتی هیچ یاد و خاطره ای از

 

پدر و مادر سعید در ذهن نداشت.فقط به یاد داشت که هر بار به دیدن او می رفت از شدت شرم و عذاب وجدان ·  

انجا فرار کند.تنها چیزی که از سعید و پدر و مادرش به خاطر داشت،سایه ی فقری بود که بر دلش می خواست از 

سر هر سه تایشان تاریکی افکنده بود و دل دختر جوان را می سوزاند.گیتی نا خود اگاه ان روز هم هیچ توجه ای به 

 ه رفتن و یا حیانا لنگیدن او را نبیند.راه رفتن سعید نکرده بود.انگار نیرویی نامرئی او را وادار می کرد که را

بین راه،ناگهان فکری مثل برق از سرش گذشت و او را تکان داد.راستی،سعید ازدواج کرده یا نه؟بدون شک تا به 

حال نمی توانسته ازدواج نکرده باشد و تنها زندگی کند.به طور حتم دارای فرزند یا فرزندانی هم شده است.پس چرا 

سایه تنها امده بود؟گیتی با خودش فکر کرد که شاید او از ان طبقه مردانی است که ناگهان فاصله  ان شب در منزل

ای ژرف بین خود و همسرش مشاهده کرده و از اوردن او در جمع دیگران شرمنده و سر افکنده می شود.گیتی از 

اینکه انها بعد از رسیدن به پست و چنین فکری به خود لرزید.او در اطرافش به چنین مردانی بر خورده بود و از 

مقامیاز همراهی همسرانشان احساس حقارت می کردند،متأسف می شد و انها را تعدادی از مردان خود گم کرده و 

 بی عاطفه می دانست.

اما در مورد سعید نمی توانست این طور قضاوت کند.او مردی سراپا احساس و انسانیت بود و گیتی در یکی دو جلسه 

که او را دیده و با او حرف زده بود،به این نکته ایمان داشت.می دانست درباره ی اوزود قضاوت می کند،اما ای 

 احساسش به او می گفت که سعید مهرابی نمی تواند انسان بدی باشد.

می امد و با از ان روز به بعد،تماس تلفنی سعید و گیتی به بهانه های مختلف بیشتر شد.خانم سرافراز هفته ای یک بار 

ماندانا کار می کرد و گیتی هم ارش را هفته ای یک بار به مؤسسه اموزشی سعید می برد.غیر از ان،گیتی متوجه شد 
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که ارش هر شب تلفن سعید را می گیرد و با او صحبت می کند.قبل از ان، غیر از پدرش فرهاد و عموهایش که 

ب و صمیمانه ای با او برقرار کرده بود،اما ارش با هیچ کدام از محبت فراوان به ارش می کردند،شروین هم روابط خو

 انها مثل سعید ان طور مأنوس نشده بود.

بعد از جلسه ی اول،ارش به جای اقای مهرابی او را عمو سعید خطاب می کرد و وقتی با اعتراض مادرش رو به رو 

.اما گیتی سعی می کرد این رابطه را که هر روز شد،گفت که اقای مهرابی به من گفته که او را عمو سعی خطاب کنم

نزدیک تر و صمیمی تر می شد،از همه پنهان کهد.هرچند نظر اطرافیان،حتی مادرش،راجع به سعید برایش اهمیتی 

نداشت،اما دوست نداشت که این رابطه ی پاک و قشنگ را این و ان طور دیگری تعبیر کنند و هر کدام نظری 

چ وجه دلش نمی خواست پونه راجع به سعید چیزی بداند و یا از ارتباط گرم و صمیمانه ی او بدهند.به خصوص به هی

 با ارش خبر دار شود.

در این گیر و دار،گیتی به کلی از فکر عروسی شروین و به تعویق افتادن ان غافل شده بود و دیگر برایش مهم نبود 

از همه جا بی خبر بود و نتوانسته بود از زبان خواهرش  که عروسی انجام شود یا به بعد موکول گردد.مادرش که

شادی حرفی بیرون بکشد،مرتب به گیتی یاد اور می شد که حتما دلیلی برای عقب افتادن عروسی پسر خواهرش 

 وجود دارد که انها از همه پنهان می کنند و چه بسا ممکن است این عروسی سر نگیرد و به هم بخورد.

را دور بود و حتی نمی توانست با شروین تماس بگیرد،چون او پاسخ تلفنهایش را نمی داد،به پونه هم که از ماج

درستی خبر نداشت که موضوع از چه قرار استو ایا توانسته عروسی را به هم بزند یا خیر.هر چند از بی اعتنایی و 

هم از ازدواج او با سوسن به گوشش  احیانا قهر شروین به شدت دلگیر و غمزده بود،اما از اینکه تا ان زمان خبری

نرسیده بود احساس خوشحالی و رضایت می کرد و از اینکه چنان ضرب شستی به شادی و سوسن نشان داده، لبخند 

 بر لبهایش نقش می بست.

هنگامی که سوسن مشاهده کرد بیش از دو هفته از گفت و گویش با شروین گذشته و او هیچ گونه کوششی برای 

روابطشان انجام نداده است،دچار یأس و نوممیدی شد و یک روز به شادی تلفن کرد و ضمن سالم و احوال برقراری 

شادی خانم،قرار بود شروین هر چی زود تر با پونه خانم تماس بگیره و تکلیف »پرسی،موضوع را مطرح کرد و گفت:

ین پیشنهاد از جانب خونواده شما مطرح شد، منو روشن کنه .البته من هیچ اصراری برای ازدواج با شروین ندارم و ا

اما در هر حال این بی خبری و بی توجه ای شروین از ادب به دوره و در شأن و شخصیت اون نیست.شما لطف کنین 

 «بهش بگین در اولین فرصت به من تلفن کنه و هر چی زودتر به این ماجرا پایان بده.

برم،سوسن جون!می دونی من تو رو به اندازه دخترم دوست دارم.البته الهی قربونت »شادی با دستپاچگی پاسخ داد:

حق با توئه،اما این ورپریده خودش رو گم کرده،انگار اب شده رفته توی زمین.شروین بیچاره هر چی تلفن می کنه و 

 «پیغام می ذاره،نمی تونه پیداش کنه.

نوم؟خیلی زشته که منو منتظر گذاشته و هیچ پس چرا به من خبر نمی ده؟اخه شادی خا»سوسن با تعجب پرسید:

 «تماسی نگرفته.

شادی از دروغ بزرگی که گفته بود خیس عرق شده بود،اما چاره ای نداشت.حق را به سوسن می داد و خودش هم به 

سوسن عزیز!تو حق داری ناراحت »شدت از دست شروین عصبی و ناراحت بود.بعد از کمی سکوت وتردید گفت:

ما باور کن شروین دلش می خواست با دست پر پیش تو بیاد و بهت ثابت کنه که تمام حرف های این زن شده باشی،ا

 «دروغ محض بوده.ازت خواهش می کنم چند روز دیگه صبر کن،به طور حتم شروین خودش باهات تماس می گیره.
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  سوسن با نارضایتی خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت.

شته،بارها و بارها با شروین صحبت کرده و هر بار هم با اوقات تلخی حرفشان شده و به شادی در طول دو هفته گذ

نتیجه ای نرسیده بودند.شروین هیچ پاسخ قانع کننده ای نداشت که بدهد.دچار تردید و دو دلی عجیبی شده بود.تنها 

ماسی با او برقرار نکرده بود و به چیزی که برایش مهم نبود گفته های پونه بود.هر چند بعد از فهمیدن ماجرا هیچ ت

تلفنهای او پاسخی نداده بود ، با وجود این هیچ کینه وناراحتی ای از او در دل نداشت.فقط برای احتیاط تصمیم گرفته 

بودکه دیگر او را نبیند و با او صحبت نکند.نمی دانست چگونه برای مادرش توجیه کند که چرا به سوسن تلفن نزده 

 کاری نکرده که این شک و تردید را از دل او بشوید و پاک کند.و حداقل چرا 

 انگار هر چه می گذشت،نسبت به سوسن سردتر و بی اعتناتر می شد.

نمی خواست عملی انجام دهد که باعث ناراحتی و دل شکستگی او شود.از نظر او،خانم دکتر سوسن اربابی ،زنی 

یی برخوردار و از نظر ظاهری هم زیبا و چشمگیر است .گاهی از متشخص و محترم بود که از وجهه اجتماعی باال

خودش بدش می امد.چگونه می توانست نسبت به این موجود خوب و مهربان این گونه بی تفاوت باشد؟وچگونه می 

 توانست که دل او را بشکند و یا او را در انتظاری سخت و جانفرسا نگه دارد؟

زودتر با سوسن تماس می گرفت و نه تنها تکلیف او را ،بلکه تکلیف خودش را هم نه فاین انصاف نبود. باید هرچه 

روشن می کرد.بنا بر این قبل از اینکه به غرولندهای و سرزنشهای دوباره مادرش تن دهد،بدون اطالع او تلفنی به 

به دنبال سوسن برود و به  سوسن زد و قرار مالقاتی با او گذاشت.شروین ترجیح داد که دیگر به خانه انها نرود.بلکه

 رستورانب بروند و ضمن خوردن شام حرفهایشان را با یکدیگر بزنند.

شروین بعد از اینکه با سوسن صحبت کرد،موضوع را به مادرش گفتکه قرار است او را ببیندو شادی از شنیدن این 

واسته که شروین با او تماس خبر نفس راحتی کشید و تازه ان موقع بود که گفت سوسن تلفن کرده و از او خ

بگیرد.بنابر این شروین اولین حرفی که به سوسن زد این بود که خودش به او تلفن کرده و از تماس او با مادرش بی 

خبر بوده است.سوسن نگاه معنی داری به او انداخت و حرفی نزد.شروین به خوبی احساس کرد که او حرفش را باور 

 خودش نیاورد.موضوع انقدر بزرگ و مهم نبود که شروین بخواهد دوباره توضیح دهد.نکرده است،اما چیزی به روی 

 «سوسن،من تماسی با پونه نگرفتم.»وقتی که رو به روی هم سر میز نشستند و سفارش غذا دادند،شروین گفت:

قایم کرده . اره،شادی خانوم گفتن که نتونستی پیداش کنی!انگار به طور عمد خودش رو »سوسن به سادگی گفت:

 «نمی خواد باهات حرف بزنه.

چی؟مامان گفته که من نتونستم پیداش کنم؟نه بابا،توی این مدت بیشتر »شروین با حیرت نگاهی به او کرد و گفت:

از ده بار زنگ زده و هر بار پدرم بهش گفته من خونه نیستم.راستش،من خودم ترجیح دادم که دیگه نه باهاش حرف 

 «ش بیفته.بزنم،نه چشمم به

خیلی عجیبه!انگار نه انگار این زن چه چیزهایی به من گفته و چه تهمتهایی به تو زده،تازه »سوسن با ناراحتی گفت:

 «اعتراف می کنی که اصال نخواستی باهاش تماس بگیری!واقعا جالبه!

اید دنبالش رو بگیریم و وقتی که یه مشت دروغ تحویل شماها داده،چرا ب»شروین قیافه حق به جانبی گرفت و گفت:

 «بخوایم ثابت کنیم که دروغ گفته؟

پس ثابت کن که دروغ گفته!خودش که ادعا داشت همه حرفاش راسته.گریه و زاری هم می کرد و »سوسن گفت:

 «_قسم می خورد که مورد ظلم قرار گرفته و
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می گم،تو فکر می کنی دروغه.حتی متأسفم،متأسفم که منو نشناختی،من هرچی »شروین حرف او را قطع کرد و گفت:

چند دقیقه قبل هم که گفتم من از تلفن تو به مادرم خبری نداشتم ، باز با نگاه به من گفتی که دارم دروغ می گم.اگه 

 «_قرار باشه از حاال این سوءتفاهمها بین ما باشه،فکر نکنم

ین،شروین!مردی که عاشق زنی باشه تا پای فکر نکنم چی؟نترس!ادامه بده!بب»سکوت کرد و سوسن بالفاصله پرسید:

جون بهش ثابت می کنه که دوستش داره و به هر ترتیب شده تمام سوءظنها و تردیدها رو در این مورد از بین می 

بره.تو هیچ سعی و تالشی در این مورد نمی کنی و انتظار داری در طول چندین جلسه دید و بازدیدهای کوتاه من تو 

 «اشم و هر چی می گی دربست و بی چون و چرا قبول کنم.به نظر تو این منطقی یه؟رو خوب شناخته ب

 «نه،منطقی نیست!»شروین گقت:

پس عاشق نیستی،و گرنه ای طور خونسرد رو به روی من نمی شستی و »سوسن نگاه سرزنش باری به او کرد و گفت:

 «این طوری صحبت نمی کردی!

بگو، نترس!من از واقعیت فراری نیستم!ای تو بودی »نداخت و سوسن گفت:شروین سکوت کرد و سرش را پایین ا

که دنبال من اومدی و تقاضای ازدواج کردی!اگه عاشقم نبودی،چرا این کارو کردی؟یعنی تو انقدر بی اراده و بی 

 «اختیار هستی که مادرت باید برات تصمیم بگیره؟

ر نیست!تو حق نداری منو بی اراده و بی اختیار خطاب نه،این طو»شروین به شدت سرش را تکان داد و گفت:

 «_کنی!درسته،مادرم باعث اشنایی ما شد،اما

 سکوت کرد.نمی دانست چه بگوید و چگونه به صحبتهایش ادامه دهد تا به نتیجه دلخواهش برسد.

وشن کنی،وگرنه بهتره هر چی زودتر تکلیف منو ر»سوسن که کالفه و عصبی شده بود،از جایش بلند شد و گفت:

 «همین االن از اینجا می رم و دور تو رو برای همیشه خط می کشم!

خواهش می کنم بشین!حق با توئه،سوسن!اگه اجازه بدی ابی بخورم و گلویی تر »شروین به خود امد و بالفاصله گفت:

 «کنم،باهات حرف می زنم و حتی از تو طلب کمک و یاری دارم.

همان طور که »چشم به دهان او دوخت.شروین بعد از نوشیدن چند جرعه اب،ادامه داد:سوسن نشست و با کنجکاوی 

قبال بهت گفتم،من قبل از اینکه به امریکا برم ،سالها بود عاشق دختری بودم که تو اونو نمی شناسی،اما حاال بهت می 

 «گم اون دختر کی بوده و حاال چه وضعیتی داره.

رد و در دل به پونه حق داد که ان واکنش را در مقابل ازدواج شروین از خود نشان سوسن نگاه سرزنش باری به او ک

من بعد از سالهای زیادی که از اینجا دور بودم،به محض اینکه به خونه و »بدهد.شروین بی توجه به نگاه او گفت:

دم و می دونستم اون شوهر زندگی خودم برگشتم،مادرم تو رو به من معرفی کرد.من که دل از دختر خاله ام بریده بو

کرده و دو تا بچه داره،به مجرد دیدن تو ازت خوشم اومد و چون تو از هر لحاظ دختر خوب و شایسته ای هستی،خدا 

رو شکر گزار بودم که چنین دختری رو سر راهم قرار داده.اما سوسن،وقتی دوباره چشمم به گیتی افتاد،فهمیدم که 

عد از دیدارهای مکرر از اون و بچه هاش ،احساس کردم هنوز به شدت دوستش از شوهرش جدا شده.و به خصوص ب

 «دارم و باید یه بار دیگه شانس خودمو امتحان کنم.
 

سوسن به محض شنیدن اسم گیتی و به خاطر آوردن بچه های او چشمهایش از وحشت و حیرت گرد شد و با ·  

 «نه،این غیر ممکنه!نه!»لو کشید و گفت:ناباوری به شروین نگاه کرد و بی اختیار آهی از گ
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آره خودم میدونم که خیلی عجیب و غریب و حیرت آوره، اما من سالها عاشق گیتی »شروین نگاهش کرد و گفت:

بودم و حاال احساس میکنم غیر از اون دیگه نمیتونم زن دیگه ای رو دوست داشته باشم.بدون شک اگه مادرم بفهمه 

ه کنم که دست خودم نیست.انگار دوباره به بیست سال قبل برگشتم و با همون شدت و از غصه دق میکنه.اما چ

 «هیجان جوونی عاشق شدم!

سوسن احساس کرد که حتی برای یک لحظه هم نمیتواند انجا بشیند و وجود شروین را تحمل کند.با نفرت نگاهش 

 کرد و بدون گفتن کلمه ای او را ترک کرد.

بازگرداندن او به خرج نداد.همانطور سر جایش نشسته و به نقطه ای نامعلوم چشم دوخته  شروین هیچ کوششی برای

بود.میدانست از فردا رسوا خواهد شد و قصه ی عشق و رسوایی اش به گوش همه میرسد.میدانست که دوباره جنگ 

که همگان او را مجنون و دعوایی بزرگ در پیش دارد.میدانست به بی وفایی و عهدشکنی محکوم میشود. و میدانست 

 و دیوانه میخوانند.

فقط نمیدانست با وجود تحمل این مشکالت آیا گیتی روی خوشی به او نشان خواهد داد؟و آیا بعد از بیست سال به 

 تقاضای مجدد او پاسخ مثبت خواهد داد؟

  11فصل

نیدن این خبر از دهان پسرش خبر به هم خوردن عروسی شروین مثل بمب در تمام فامیل پیچید.شادی به محض ش

غش کرد و تا دقایقی طوالنی دلش نمیخواست به هوش بیاید.هر کس موضوع را میشنید به صحت عقل شروین شک 

میکرد.هیچ کس نمیتوانست کوچکترین عیبی در سوسن جستجو کند.همه فامیل و دوستان حتی انهایی که نظر 

یی خانوم دکتر سوسن اربابی هیچ گونه شک و تردیدی نداشتند و خوشی به این ازدواج نداشتند در شایستگی و زیبا

 او را بری از هر نقض و کمبودی میدانستند.

در پایان،همه به این نتیجه رسیدند که شروین یا قصد ازدواج ندارد و یا دارای توانایی آن نمیباشد و هزاران هزار 

ادی میرسید اتش به وجودش میزد و او را به التهاب و وصله دیگر به او چسباندند که هر کدام از انها به گوش ش

دگرگونی میکشاند.هنوز هیچکس دلیل به هم خوردن ازدواج شروین و سوسن را نمیدانست.شادی تنها دلیل انرا 

عملی میدانست که پونه مرتکب آن شده بود. و بعد از این که همه فهمیدند عروسی به هم خورده شادی هم آنچه را 

یده بود برای همه بازگو کرد.وقتی گیتی و منظر فهمیدند که پونه چه کار زشتی و چه دروغهایی را نزد که سوسن شن

 خانواده ی اربابی بر زبان آورده دچار بهت و حیرت شدند و با ناباوری به این موضوع فکر میکردند.

 سرانجام خبر به پونه هم رسید و او در موضع قدرتش احساس قدرت و

 

یی بیشتری کرد و تصمیم گرفت که قدم بعدی رو برای رسیدن به هدفش برداره . دیگر از هیچ کس ابایی توانا·  

 نداشت . حتی در مقابل پدر ومادرش ایستاد و با پررویی تمام از عملی که انجام داده بود دفاع کرد .

بودند ، زنگ در خانه به صدا یک شب که شادی و شوهرش با دختر و دامادشان و شروین مشغول تماشای تلویزیون 

درآمد . دیر وقت بود . ساعت ده شب را نشان می داد و ظاهرا هیچ مهمان و یا آشنایی نمی توانست آن موقع شب 

 بی خبر به خانه آقای سالخورده بیاید .

 "بله ؟ کیه ؟ "شعله ، خواهر شروین ، آیفون را برداشت و پرسید : 
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سالم ، خانوم ! منم پونه ! عرض مهمی باهاتون  "قیمتی در دست داشت ، پاسخ داد : پونه که دسته گل بزرگ و گران 

 "داشتم . میشه در رو باز کنین ؟

  . داد فشار را آیفون دکمه اختیار بی و " ؟ خانوم پونه هستین ؟شما پونه "شعله با تعجب پرسید : 

ومثل اینکه همگی از این نام و  "چی ؟ پونه ؟ "ند : شادی و شروین و دیگر اعضای خانواده همگی با صدای بلند گفت

موجود ترسیده باشند . با هراس ب همدیگر نگاه کردند . شروین تا چشمش به پونه نمی افتاد، نمی توانست باور کند 

ه که او این جسارت و پر رویی را داشته باشد که آن وقت شب به خانه آنها بیاید ، آن هم بعد از آن دسته گلی که ب

 آب داده و در ظاهر باعث به هم خوردن ازدواج او شده بود .

پونه که طول باغ را از دم در تا ساختمان اصلی می پیمود ، قلبش به شدت میزد و با خود فکر می کرد : سوسن خانوم 

 خوب داغ این خونه و زندگی رو به دلت گذاشتم !

با خانواده سالخورده رو به رو شد . ظاهرش بر خالف درون لبخند بر لب داشت و با هزاران رویا و اندیشه قشنگ 

متالطم و پر آشوبی که داشت ، آرام و متین می نمود . هنگامی که در خانه باز شد و پونه خود را با خانواده شروین رو 

اچه شد و به رو دید ، جا خورد . رنگش پرید و برخالف لحظاتی قبل که با جرئت و شهامت به آنجا آمده بود ، دستپ

زبانش بند آمد ، فکر کرد تنها با شروین رو به رو می شود و شادی و شوهرش از دیدن او پرهیز می کنند و وقتی 

چشمش به خواهر و شوهر و بچه های خواهر شروین افتاد و بعد هم شادی و آقای سالخورده را دید ، سکوت کرد و 

 خود را باخت .

سالم ، شادی خانوم ! چقدر از دیدنتون خوشحالم ! "با صدای لرزان گفت :  سر انجام گل را به سوی شادی برد و

 "بفرمایین ، قابل شمارو نداره ! 

گل را به زور در دستان او جا داد و بعد بالفاصله دستهایش را دور گردن او قالب کرد و ماچ آب داری از گونه او 

سالم ، حالتون چطوره ؟ باور کنین دلم برای  "فت : گرفت و رو به آقای سالخورده کرد و با لبخند دلنشینی گ

 "دیدنتون یه ذره شده بود ! 

  و بعد هم با شعله و شوهرش و بچه ها سالم و احوال پرسی کرد و نشست .

سکوتی سنگین همه جا رو فرا گرفته بود . هیچ کس نمی دانست چه بگوید . پونه کمی به خود آمده بود و لبخند از 

محو نمی شد . زیبایی و بزرگی گل گران قیمتی که آورده بود ، همه را تحت تاثیر قرار داده بود . روی لبهایش 

هنگامی که مشاهده کرد کسی لب از لب نمی گشاید ، بهتر دید عنان کار را به دست گیرد . ناگهان چشمهایش پر از 

شما صحبت کنم تا هر شک و شبهه ای که شادی خانوم ، من امشب اومدم با  "اشک شد و رو به شادی کرد و گفت : 

از من به دل دارین ، از بین ببرم .باور کنین شادی خانوم ، من به تقاضای خانوم اربابی رفتم خونه اشون ، وگرنه من از 

 "کجا آدرس اونهارو بلد بودم ! 

 شروین تکانی خورد و دوباره خونسردی اش را حفظ کرد .

این دیگه چه رقمشه ! راستش پونه خانوم ، من دیگه دارم از دست این  "رد و گفت : شادی با حیرت به پونه نگاهی ک

کارها و حرف های شما دیوونه میشم . دیدین که چطوری سر همین حرف ها عروسی پسرم با این دختر نازنین به 

 "هم خورد !
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من به چی  "آرام و مهربانی گفت :  سرخ شد . خشمش را قورت داد و با لحن "دختر نازنین  "پونه از شنیدن جمله ی 

قسم بخورم که به اصرار همین دختر نازنین به خونه اونها رفتم ! راستش یه کلمه از حرفهایی که ه گوش من رسیده ، 

 حقیقت نداره . من هیچ وقت نگفتم که شروین به من قول ازدواج داده و بعد هم زیرش زده .

 337و  336صفحات 

 

 "---که  من هیچ وقت نگفتم

 "ببینم ، سوسن چرا و به چه دلیل از تو خواست به دیدنش بری ؟  "شروین به میان حرف او دوید و گفت : 

اتفاقا منم همین رو ازش پرسیدم . در جوابم گفت : به خاطر این که  "پونه با خوشروئی رو به او کرد وگفت : 

 "ون بی اطالعم ! احساس کردم بین تو و شروین چیزی وجد داره که من از ا

منم گفتم که کامال در  "شروین و خانواده اش نگاهی از روی ناباوری به یکدیگر رد و بدل کردند و پونه ادامه داد : 

اشتباهه ! بهش گفتم بین من و شروین یه دوستی ساده و قدیمی وجود داره ، نه چیز دیگه . اما ... اما انقدر منو تحت 

 "گفتم ! فشار گذاشت که آخرش بهش 

 "چی رو گفتی ؟ "شادی پرسید : 

بهش گفتم که ...که من از لحظه ای که شروین رو دیدم عاشقش شدم  "و پونه در میان بهت و کنجکاوی همه گفت : 

و این عشق تا همین لحظه هم توی دلم غوغا میکنه . بهش گفتم که شروین از این احساس من بی خبره چون چیزی 

 "اجازه نداده در مقابل سکوت و بی اعتنایی اون حرفی به زبون بیارم ، همین !  بروز ندادم و غرورم

و بعد دستمالی از توی کیفش در آورد ، ان را جلوی بینیش گرفت و های های گریه کرد . با دستمال مرتب زیر 

هاش به راه نمی  چشمهایش را پاک میکرد . با وجودیکه ریمل ضد آب زده بود و مطمئن بود شیار سیاه روی گونه

افتد ، اما باز هم احتیاط می کرد و با هر قطره اشکی که از چشمانش سرازیر میشد ، آنرا با دستمال پاک می کرد . می 

دانست چشمهای سیاه و زیبایی دارد . معصومانه به شادی و آقای سالخورده نگاه می کرد و در حالیکه احساس شرم 

  .و خجالت داشت بازهم گریه می کرد 

دست خودم نیست ! هر کاری کردم که این عشق لعنتی رو از دلم بیرون  "و بعد از لحظاتی سکوت ، دوباره گفت : 

کنم ، نتونستم ، باور کنین شب و روز ندارم . مثل اسپند روی آتیش می سوزم و بال بال می زنم . خودتون می دونین 

خصوص جلوی خونواده اون مرد این طوری خودش رو  برای یه زن خیلی سخته اعتراف کنه عاشق مردیه و به

کوچیک کنه و اشک بریزه ، اما کار من از این چیز ها گذشته . حاضرم بمیرم ، اما یه لحظه ....یه لحظه بدون شروین 

 "زندگی نکنم !

ه بود اشک در چشمهای شادی حلقه زد . نگاهی در مانده به شروین کرد و سرش رو پائین انداخت . خودش فهمید

که همه را تحت تاثیر قرار داده است . در این هنگام که شروین به شدت احساس خطر کرده بود ، با تند خویی گفت 

اما پونه ، فکر نمی کنی زیادی داری موضوع رو بزرگ می کنی ؟ فکر نکنم بین من وتو چنین احساسی وجود  ": 

 "داشته ؟ 

حقیقت رو بیان کردم ! فقط از احساس خودم حرف زدم . حاال هم نمیخوام  من نگفتم تو ! من "پونه بال فاصله گفت : 

مزاحم کسی بشم ، فقط اومدم بگم که من به تقاضای سوسن به اونجا رفتم، وگرنه صد سال سیاه پامو توی خونشون 

 "نمی ذاشتم .
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شد و به سوی در خروجی  و بالفاصله بدون اینکه فرصت کوچکترین حرف یا حرکتی را به کسی بدهد ، از جا بلند

ببخشین بی خبر اومدم ! اما خوشحالم همگی حضور داشتین و حرفهای منو شنیدین . خداحافظ !  "رفت و گفت : 

 "خواهش می کنم برام دعا بکنین ! 

با چشم گریان آنهارا ترک کرد . شعله و شوهرش او را بدرقه کردند و برگشتند . به مجرد ورود آنها ، شادی رو به 

 "می گی چه کار کنم ؟ آخه من بیچاره حرف چه کسی رو باور کنم ؟ "دخترش کرد و گفت :

در هر حال ، پونه نمی تونه دروغ به این بزرگی بگه ! به طور حتم سوسن خودش اونو  "شعله به سادگی گفت : 

 "دعوت کرده ، و گرنه به قول پونه اونکه آدرس اربابیهارو نمی دونسته .!

پونه دروغ میگه ! چون هیچ دلیلی وجود نداشته که سوسن نسبت به من  "اباوری سری تکان داد و گفت : شروین با ن

 "و پونه ظنین بشه و از اون بخواد به خونه شون بره و با هم صحبت کنن ! 

نسبت به تو  پسرم ، زنها شم قوی ای دارن ! حاال از طرف تو نه . اما حتما احساس کرده پونه "آقای سالخورده گفت : 

 "با عالقه نگاه می کنه و عاشق توئه ! 
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بابا راست میگه ! این بیچاره خیلی عاشقه که این جوری اومده و اعتراف می  "شعله بالفاصله اظهار نظر کرد و گفت : 

 "کنه ! دلم براش سوخت ! 

ساعت پیش همه تون حاضر بودین خونش رو واقعا عجیبه ! تا یه  "شروین با عصبانیت از جا بلند شد و گفت : 

 "بریزین ، حاال پشتیبان و دلسوز اون شدین ! 

 و بدون این که اجازه بده کسی حرفی بزنه ، شب بخیری گفت و به اتاقش رفت .

بالفاصله در رو بست و خودش را روی تخت انداخت . در تاریک و روشن فضای اتاقش ، دوباره یاد گیتی افتاد . گیتی 

مطرح کردن پیشنهادش به او آنقدر اهمیت داشت و مهم بود که هیچ کدام از وقایعی که می گذشت ، نمی توانست  و

او را تحت تاثیر قرار دهد . برایش مهم نبود که پونه راست می گوید یا سوسن ، و برایش هیچ اهمیتی نداشت که 

، همان زنی که زیبایی و متانتش زبانزد همه بود و در پونه از عشق او بمیرد یا زنده بماند . او خواهان گیتی بود 

وجودش جز راستی و حقیقت چیز دیگری به چشم نمی خورد . حاضر بود بچه های اورا همانند فرزندان خودش 

بپذیرد و بزرگشان کند . حاضر بود با مشکالت آرش کنار بیاید و در هر مرحله ای کمک و یاری اش نماید . او گیتی 

ست و حاضر بود در کنار او تمام مصائب و مسائل گوناگونش را به دوش بکشد . با خودش فکر می کرد را می خوا

بدون شک این بار شانس بیشتری دارد و گیتی که زنی سر خورده و تنهاست تقاضای او را می پذیرد و با او ازدواج 

 می کند .

ه هیچ وجه نمی توانست شبح سیاه و شوم پونه را شروین آنقدر در دریای صاف و آبی رنگ عشق غوطه ور بود که ب

در این میان مشاهده کند . او را هم همانند سایر مشکالت و مسائل قابل حل می دانست و اهمیتی بر آن قائل نبود . 

تنها چیزی که فکر او را به خود مشغول داشته و رنجش می داد ، وجود مادرش بود . نمی خواست دل مادرش را 

دی بزرگ بر درد های او اضافه نماید . هنگامی که گیتی دختر بود و هنوز ازدواج نکرده بود ، یکی از بشکند و در

 آرزوهای بزرگ شادی ازدواج او با پسرش بود ، اما اکنون وضع فرق می کرد .
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ان افکار بدون شک شادی هرگز راضی به ازدواج تنها پسرش با زنی مطلقه که دو فرزند بزرگ دارد ، نبود . در پای

سیاه و در هم برهمش شروین شانه ای باال انداخت و فکر می کرد در هر حال نمی تواند از گیتی چشم بپوشد و 

 مادرش هر طور شده باید با این ازدواج موافقت کند و با او کنار بیاید .

  339صفحه 

مده بود ، از هم پاشید و بی رنگ شد . اما بعداز رفتن پونه ، جوی که بر علیه او در خانواده سالخورده به وجود آ

شادی و شعله که خودشان زن بودند و احساسات لطیف و مشابهی داشتند ، دربست سخنان او را پذیرفتند . با 

وجودیکه پونه نمی دانست که شادی هیچ رابطه ای نمی تواند با سوسن برقرار کند و دروغهایش هرگز آشکار 

هرچه خواسته بود بر زبان آورده بود .اما واقعیت این بود که سوسن اربابی قسم  نخواهند شد ، دل به دریا زده و

خورده بود که برای همیشه دور شروین و خانواده اش را خط بکشد و کلمه ای با آنها رد وبدل نکند . شعله در غیاب 

ین زن هرچی هست و هر اخالقی مامان ، نمی دونم نظر شما چیه ، اما به نظر من ا"پونه ، رو به مادرش کرد و گفت : 

داره ، عاشق شروینه . اونو از جون و دل دوست داره و تا حاال به پای اون نشسته ، وگرنه هم قشنگه و هم پولدار . می 

 "تونست تا حاال شوهر کنه و بچه دار بشه . 

نیومده ، اما امشب دلم برا آره مادر، حق با توئه ! هر چند هیچ وقت ازش خوشم  "شادی هم سری تکان داد و گفت : 

 "سوخت . بالخره اون هم هنوز جوونه و هزار آرزو داره .

و در دل اعتراف کرد که حتی حاضر است برای اینکه پسرش در نهایت ازدواج کنه ، به پونه هم رضایت بدهد .اما از 

او از نظر شادی آنقدر مشکوک و دل شروین خبر نداشت . نمی دانست که پونه را دوست دارد یا نه . رفتار و حرکات 

مبهم بود که هیچ حدس و گمانی راجع به او نمی توانست به فکرش راه دهد . تصمیم گرفت حرفی نزند و صبر کند . 

اگه پونه توانسته بود سالهای متمادی صبر کند ، او هم در مقام یک مادر می بایست دندان روی **** بگذارد و صر 

  د .ند تا بیند چه پیش می آی

خبر رفتن پونه به خانه شادی ، فردای آن روز به گوش منظر رسید . او بعد از اینکه شادی تمام ما وقع را برایش 

  تعریف کرد ، بالفاصله تلفن دخترش را گرفت و

  341و 343صفحه 

که عجیبه ، اینه که  گیتی جون ، چیزی "تمام ماجرا را از سیر تا پیاز برای گیتی شرح داد و در پایان اضافه کرد : 

شادی یه کلمه پشت سر پونه بد نگفت و حتی می گفت دلش برای اون می سوزه ! نمی دونم این دختره چه جادو و 

 "جنبلی کرده این جوری شادی رو سر مهر آورده و اونو تحت تاثیر قرار داده ! 

داره ؟ اگه شروین هم راضی باشه ، پونه  خب ، چه عیبی "گیتی که از شنیدن این خبر به هیجان آمده بود ، گفت : 

 "هم سر و سامون می گیره و دست از این کاراش برمی داره ! 

بس کن ، گیتی ! تو  "منظر که مثل همیشه از این گونه عقاید و حرف های او عصبی می شد ، با بد خلقی پاسخ داد : 

ه مثل مار می مونه و تا زهرش رو نریزه ، آروم هم دیگه شورش رو در می آری . چی چی، چه عیبی داره ؟ این دختر

 "نمی گیره . من که نمی ذارم شروین این دختره رو بگیره ، حاال می بینی ! 

مامان ، ازتون خواهش می کنم در این مورد هیچ دخالتی نکنین ! اصال خودشون می دونن  "گیتی با ناراحتی گفت : 

پونه نزدیک به چهل سالشه و شروین هم پنج شش سال از اون -!  چه تصمیمی بگیرن به ما چه ! بچه که نیستن

 "بزرگتره . مامان ، نکنه حرفی به خاله شادی بزنیها ، خب ؟ 
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باز دوباره کاسه داغ تر از آش شدی ! باشه ، خاطرت جمع ! به من چه ، بذار هر کار  "منظر با عصبانیت گفت : 

ما همچنان مصمم بود که با شادی صحبت کند و رای او را در مورد گوشی را گذاشت ، ا "دلشون می خواد ، بکنن 

 پونه تغییر دهد .

گیتی به فکر فرو رفت . از کارها و اقدامات پونه خنده اش گرفته بود . امکان نداشت که بتواند حتی یکی از اعمال 

نمی پسندید و دور از شان کوچک او را مرتکب شود . از جرئت و جسارت او حیرت می کرد . هر چند کارهایش را 

یک زن می دانست اما باز هم نمی توانست او را تحقیر کند و در دل آرزو داشت که هر چه زودتر زندگی اش سر و 

  سامان بگیرد و شریک خوب و مهربانی نصیبش شود .

ی با خوشحالی سالم به محض این که گوشی را قطع کرد ، دوباره صدای زنگ تلفن بلند شد . این بار پونه بود . گیت

 "حالت چطوره ؟ خوبی ؟  "کرد و گفت : 

 "ببینم ، با کی حرف می زدی که این قدر تلفنت اشغال بود ؟  "پونه در پاسخ گفت : 

 "با مامانم ! چطور مگه ؟  "گیتی بال فاصله پاسخ داد : 

 "؟آهان ، فهمیدم ! حتما خبر هارو تند تند بهت گفته ، مگه نه  "پونه گفت : 

 "چه خبر هایی رو می گی ؟  "گیتی کمی سکوت کرد و گفت : 

  "! بذاری کاله منو سر بخوای آد نمی تو به!  نزن راه اون به رو خودت "پونه با عصبانیت گفت : 

تو دیوونه ای ، پونه ! من کی خواستم سرت رو کاله بذارم که این دفعه دومش باشه  "گیتی خنده اش گرفت و گفت : 

 !" 

  " ؟ نه یا گفت چی مامانت گی می "پونه ادامه داد : 

راستش ، پونه .... با خاله شادی حرف زده بود و می گفت مثل اینکه دیشب تو رفتی  "گیتی دستپاچه شد و گفت : 

 "خونه شون !

وری حرف میزنی ! مثل اینکه تو رفتی خونه شون ! آخه مگه من بچه ام گیتی که این ط"پونه با صدای بلند فریاد زد : 

 "قشنگ بگو که مامان جونت همه خبر هارو برات گفته ، همین . 

 گیتی لب برچید حرفی نزد .

 داری وقت امروز ، گیتی "پونه احساس کرد که باز باعث دلخوری او شده . لحن صدایش را عوض کرد و پرسید : 

  "!  دارم واجبی کار باهات ؟ بزنیم حرف هم با و بزنم بهت سری

گیتی به ناچار پاسخ مثبت داد و گوشی را قطع کرد . بارها و بارها شده بود که پونه او را عصبی و بد خلق کرده بود . 

گیتی از حالت تهاجمی و شم آلود او دل خوشی نداشت و با وجودیکه می دانست هر بار پونه پشیمان می شود و 

احت و دلخور نشود . در هر حال مجبور بود تا عصر آن روز خودش کوتاه می آید ، اما نمی توانست از دست او نار

 صبر کند تا پونه از راه برسد و خبر های دست اولی تحویلش دهد .

گیتی چندین بار از شروین شنیده بود که پونه زن مورد عالقش نیست و نیز خود گیتی شاهد بود که شروین دائم از 

  تلفن ها و مالقاتهای او فرار می کند و دم
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به تله نمی دهد . با وجود این باز هم امیدوار بود که شاید با رضایت و پا در میانی شادی ، این وصلت صورت بگیرد . 

گیتی غافل از عشق و عالقه شدید شروین ، در دنیای خودش سیر می کرد و به نهال تازه ای که در قلبش ریشه 

 ازه مملو ساخته بود ، فکر می کرد .دوانده و مویرگ هایش را از مهر و عشقی ت

هر دفعه که با آرش به موسسه آموزش موسیقی می رفتند ، قلبش به تپش می افتاد و گونه هایش گلگون می شد . 

باورش نمی شد در مرز چهل سالگی به سان دختری جوان و شاداب این گونه دست خوش هیجان و زیر و بم های 

اهد سر و کله زدن های سعید با آرش می شد . یک ساعت به یک ساعت ونیم عشق شود . گوشه ای می نشست و ش

، دو ساعت وگاهی بیشتر ختم می شد و او با بدنی لرزان و مظطرب از سعید خداحافظی می کرد و به خانه اش می 

 رفت .

بود و خودش نه ، این استاد سعید مهرابی چندان هم سرش شلوغ نبود ! در آن ساعت بخصوص ، موسسه اش خلوت 

فارغ از تمام برنامه هایی که ذکر می کردند ، حاضر بود تا آخر شب با آن وسیله کوچک و مضحک با آرش سر و کله 

بزند و وقت تلف کند . آن طور ها هم که استاد سایه تعریف می کرد ، نبود ! سعید برای آرش همیشه وقت داشت و 

تغییر داده بود . دفعات زیادی اتفاق افتاده بود که آرش حال خوبی حتی برنامه اش را به خاطر او بارها و بارها 

نداشت و یا کاری برای گیتی پیش می آمد و سعید با رضای خاطر و فراق بال وقت دیگری را برای آنها معین کرده 

 بود .

نوشید و حرف  هر بار وقت استراحتی در بین ساعت کار آرش تعیین می کرد و در آن فرصت کوتاه با گیتی چای می

می زد . چقدر سلیقه ها و عقایدشان به هم نزدیک بود ! چقدر آن دقایق و ساعت ها زود سپری می شدند و در آن 

اوقات شیرین گیتی دغدغه به خانه رفتن و دلشوره ماندانا راکه در خانه ماندگار شده بود ، از دست می داد و دوست 

 پری کند !داشت لحظات بیشتر و بیشتری را در آنجا س

به تازگی سعید دل و جرئتی یافته و در فرصت های مناسب زیبایی گیتی را می ستود . هنگام خداحافظی ، به بهانه 

کمک به آرش آنها را تا دم اتومبیلشان همراهی می کرد و تا لحظه ای که از نظر پنهان می شدند ،می ایستاد و برای 

 آرش دست تکان می داد .
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هم تا آخرین لحظه در آیینه ماشین او را می پایید و نگاهش میکرد .چه ظاهر ساده و دلنشینی داشت ! اکثر  گیتی

اوقات کت و شلوار خاکستری می پوشید و پیراهنش زرشکی بود . همیشه لباس هایش به تنش لق می زدند ، انگار 

لبسها ، به او برازنده بود و سعید را متناسب و یک شماره بزرگتر آنها را می خرید و می پوشید . اما همان گشادی 

  دوست داشتنی جلوه می داد .

گیتی متوجه شده بود که تمام هنر جویان و شاگردان او ، همانند خودش ریش گذاشته و موهایشان را کمی بلند 

رفانی او را دوست کرده و با فرقی از وسط آنها را در اطراف صورتشان رها کرده اند .گیتی این حالت درویشی و ع

  داشت ومی پسندید .

هرچه می گذشت ، سعید در نظرش دوست داشتنی تر و محبوب تر جلوه می کرد . رفتار محبت آمیزش با آرش و 

حوصله وصبری که در آموزش او به کار می برد ، به دل گیتی می نشست و خوشحال بود که پسرش کمبود مهر 

 ی که شاید در آینده محرم و نزدیک او شود ، دریافت کند .پدری را می تواند از مرد بیگانه ا
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گیتی کامال از رفتار و گفتار سعید احساس کرده بود که مورد توجه او واقع شده است ، اوایل ، آن جرئت و شهامتی 

تی پیدا که انتظار داشت در سعید دیده نمی شد ، اما به تدریج به خاطر رفتار مهر آمیز و مالیم گیتی ، گویی جسار

 کرده بود و بی محابا گهگاه جمالتی بر زبان می آورد که دال بر عشق و محبت زیادش به گیتی بود .

سعید مدتها بود که دیگر بر روی زمین قدم نمی زد ، بلکه در آسمانها پرواز می کرد . آهنگی که ساخته بود و نام 

ه طرز عجیب و حیرت آوری مورد استقبال و توجه مردم گیتی بر آن گذاشته بود ، به تازگی بر روی نوار آمده و ب

قرار گرفته بود . به طور مرتب از رادیو و تلویزیون پخش می شد و خواننده آن که یکی از استادان بزرگ آواز بود ، 

 در ارائه هنرش و هنر سعید مهرابی ، سنگ تمام گذاشته بود . همه هنر شناسان و هنر دوستان بر این عقیده بودند

که حتی نواختن سعید در قطعات مختلف آن به طرز شگفت انگیز و باور نکردنی ای با گذشته فرق کرده و از شور و 

  احساس جدیدی سخن می گوید . گیتی هم آن را شنیده بود . اما تا زمانی که
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 سعید نوار آن را در اختیار او نگذاشته بود ، نمی دانست نامش گیتی است .

در خانه بود ، متوجه نام آهنگ شد . بی اختیار خون به صورتش دوید . نمی دانست سعید نام آن را به چه  وقتی

منظور گیتی گذاشته است . دلش می خواست از او سوال کند ، اما شرمش می آمد در این باره حرفی بزند .از طرفی ، 

خته و به مرحله اجرا در آورده ، متوجه می شد به وقتی نزد خود محاسبه می کرد که چه موقع سعید این آهنگ را سا

 طور حتم ماهها قبل از دیدار او بوده و در آن هنگام با گیتی آشنایی نزدیک نداشته است .

گیتی غافل بود که طی بیست سال گذشته به سعید چه گذشته و هر بار که به طور اتفاقی او را دیده ، چگونه دگرگون 

نامالیمات و ناامیدی های پی در پی شده است . گیتی که خودش هیچ یاد و خاطره ای شده و زندگی اش دستخوش 

از سعید در ذهن نداشت ، غافل بود که او از همان لحظه ای که چشم گشود و او را دید ، نتوانسته عشق او را از دل 

و لبخند های شیرین گیتی را بیرون کند و یا لحظه ای او را به دست فراموشی بسپارد . با وجودیکه نگاه مهربان 

مشاهده می کرد ، باز هم جسارت اینکه یک قدم جلو بگذارد و خواسته اش را به زبان بیاورد را نداشت . خواسته ای 

  که آن را بیست سال تمام در انتهایی ترین نقطه قلبش نگه داشته و هنوز هم جرئت بازگویی آن را نداشت .

های منتظر و دعوت کننده و لبخند های دلنشین و مشتاق را که در خواب هم نمی دید  دیگر منتظر چه بود ؟ این نگاه

، اکنون به استقبال او آمده بودند و در انتظار کوچکترین درخواست و پیشنهاد او بودند . به راستی دیگر منتظر چه 

تد و با جرئت تمام از معبودش بود ؟ وقت آن رسیده بود که سعید خود را کنار بکشد و استاد مهرابی را جلو بفرس

 خواستگاری کند . دیگر چه می خواست ؟

هر دفعه تصمیم می گرفت سخن را به سویی بکشاند تا به مقصودش نزدیک تر شود ، اما باز هم الل و مبهوت بر 

ی کرد و جای می ماند و بعد از رفتن گیتی ، دست از پا درازتر به اتاق کارش برمی گشت .خودش را لعن و نفرین م

 از بی دست و پایی و بی عرضگی اش مستاصل و درمانده می شد .

  در تب و تاب این افکار بود که یک شب گیتی به او تلفن کرد و تمام درهای
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خوشبختی و شادکامی را به رویش گشود . گفت و گوی آن شبشان بیش از یک ساعت طول کشید و در پایان گیتی 

که شب جمعه آینده برای شام به خانه آنها برود . گیتی متذکر شد که پدر و مادرش و استاد سایه و از او دعوت کرد 

 چند نفر از دوستان نزدیکش هم دعوت هستند .
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وقتی آن شب سعید خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت ، بی اختیار دست هایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت 

خدایا ! سپاسگذارم ! خدای خوبم ، باالخره نظر لطفی هم به من انداختی و به این بنده  خدایا ! شکر گذار توام ! ": 

 "حقیرت گوشه چشمی نشان دادی .

بغضش ترکید و شیارهای ممتد اشک به روی گونه هایش روان شدند . اشک می ریخت و با خدای خودش راز و نیاز 

بود . به هیچ وجه گذشت زمان را احساس نمی کرد . وقتی به می کرد . نفهمید چقدر و چند ساعت در آن حال و هوا 

  خود آمد که سپیده زده و سحر شده بود . آوای اذان صبح به گوشش رسید و بی اختیار به سجده افتاد .

چند ساعت بعد که راهی محل کارش شد ، برای اولین بار در عمرش احساس سبکی و فراغت می کرد . انگار فارغ 

ار سنگینی را که بیش از چهل سال بر دوش کشیده بود بر زمین گذاشته و آزاد قدم برمی داشت ، آن شده بود . ب

 روز بدون قصد قبلی پیاده به سوی محل کارش راه افتاده بود .

چطور تا به حال متوجه این نارون های بزرگی که در جلوی هر خانه ای قد علم کرده بودند ، نشده بود ؟ چطور تا به 

ز شمعدانیهای بالکن همسایه اش توجه او را به خود جلب نکرده بودند ؟ هر چند هوای پاییزی گلهایشان را کم امرو

رنگ کرده بود ، اما برگ هایشان هنوز سبز و شفاف می نمودند. با وجودیکه شب قبل تا صبح نخوابیده بود ، سرحال 

ی که با یکدیگر حرف می زدند و می خندیدند و و خوشحال بود . چقدر دلش می خواست همراه شاگردان مدرسه ا

به سوی مدرسه می رفتند ، بدود و شادی کند . احساس می کرد که قلبش بزرگ شده و تمام حجم قفسه سینه اش را 

  احاطه کرده است . احساس می کرد تمام وجودش همانند قلب عاشقش به تپش آمده و نبض می زند .
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وشبخت بود ! دلش می خواست از شادی فریاد بزند و گریه کند . چشم هایش پر از اشک شد و آه خدایا ! چقدر خ

بی اختیار به گریه افتاد . شب قبل آنقدر گریه کرده بود که چشم هایش هنوز سرخ و متورم بودند . باید هر چه 

ت ها ساز می زد .مثل انسانی معتاد ، زودتر خود را به اداره می رساند ، محل دنجی را پیدا می کرد و به بهانه ای ساع

به محض اینکه به یاد سازش افتاد ، احساس لرزش و ضعف بر وجودش مستولی شد . بی اختیار دست بلند کرد ، 

سوار تاکسی شد و به سوی محل کارش شتافت . باید با سازش خلوت می کرد و آنچه که قلبش را به مرز انفجار 

 اخت .کشانده بود ، افشا و رها می س

از سوی دیگر ، گیتی هم بعد از صحبت طوالنی با سعید ، تا ساعت ها نتونست بخوابد . همچنان فکر می کرد و به 

سرانجام کارش با تردید و دودلی می اندیشید . باید هر چه زودتر به این گفت وگو ها و دیدار های بی نتیجه پایان 

اظ مرد شایسته ای تشخیص داده بود . سعید می توانست پدری می داد . سعید را دوست داشت و او را از هر لح

مهربان برای بچه هایش و شوهری وفادار و دلسوز برای خودش باشد . دیگر از تنهایی و بی همدمی خسته شده بود . 

تنها مشکلی که در این راه می دید ، مخالفت پدر و مادرش بود . اطمینان داشت که آنان با این وصلت مخالفت 

واهند کرد . هر چند تصمیم داشت مقابل آنها بایستد و حرف خود را به کرسی بنشاند ، اما دوست نداشت این خ

  پیوند همراه با دلخوری و ناراحتی انجام گیرد .

برای شب مهمانی نمی دانست خاله شادی و خانواده اش را دعوت کند یا نه . در اینصورت اگر خبر به گوش پونه می 

بر پا می کرد و از گیتی دلخور می شد که چرا او را دعوت نکرده است . می دانست که در هر صورت باید  رسید، بلوا

پونه را برای این مهمانی دعوت کند ، چون حضور گهگاه او ، آن هم به طور سرزده و بی خبر ، ممکن بود باعث به 
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رفت مهمانی را بزرگتر و همه را با هم دعوت وجود آمدن دعواها و درگیری های تازه ای شود . به ناچار تصمیم گ

  کند . دیگر هیچ ابایی نداشت که پونه یا هر شخص دیگری بخواهد راجع به آمدن سعید حرفی بزند و
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 دچار سوء ظن شود .

عید گیتی تصمیمش را گرفته بودو به زودی با او ازدواج می کرد . سرسپردگی و عشق بی چون و چرایی را که در س

می دید ، او را دستخوش هزارها رویا و اندیشه های درخشان و روشن می کرد . او هرگز این حاالت را در شوهرش 

روزبه مشاهده نکرده بود . هرگز این دست های پر مهر را بر سر پسرش ندیده بود .دستهای هنرمندی که از تک 

کرده بود که با مادرش مقابله کند و به بگوید تک سر انگشتانش محبت و عشق تراوش می کرد . خودش را حاضر 

که دیگر حاضر نیست کوچکترین اهانتی را نسبت به سعید بشنود . گوییاین مهمانی را عمدا برگذار کرده بود تا همه 

  بفهمند او چه قصدی دارد . دیگر از کسی ابایی نداشت .

آهنین ساخته بود .حتی تصمیم گرفته بود همان شب نیروی عشق در بند بند وجودش نفوذ کرده و از او زنی مصمم و 

موضوع را به پدر و مادرش بگوید .احساس کرده بود که سعید تا چه حد خجالتی و بی دست و پاست و تا او وارد 

مرحله عمل نشود ، شرم و خجالت مانع بروز احساسات سعید می شود . کسی که بعد از سعید از برگزاری این 

اضی بود ، پونه بود . انگار دنیا را به او بخشیده بودند . در دل از گیتی سپاسگذار و ممنون بود . مهمانی خوشحال و ر

این طور فکر کرد که گیتی این مهمانی را به خاطر او و شروین داده است زیرا اولین سوالی که از گیتی کرد این بود : 

دی سر از پا نمی شناخت . تنها گله ای که داشت و وقتی جواب مثبت شنید از شا "آیا شروین هم دعوت شده ؟  "

  این بود که چرا گیتی زودتر او را خبر نکرده که بتواند لباس مناسبی برای آن شب تهیه کند .

پونه جون ، تو که ماشاال این همه لباس داری ، همه رو هم که مهمانها ندیدن ، خوب یکیشو بپوش  "گیتی به او گفت : 

 ." 

نه ، دلم می خواست یه لباس آنچنانی بپوشم که تک باشه ، حاال عیبی نداره ، یه کاریش  "د و گفت :پونه فکری کر

 "می کنم . 

سایه که در جریان دیدارهای گیتی و سعید قرار داشت ، تلفنی به سعید زد و گفت که دو ساعت قبل از شروع مهمانی 

این زودی باید راه بیفتند ، سایه حرفی نزد ، فقط دستورش را به دنبال او برود . وقتی سعید اعتراض کرد که چرا به 

 تکرار

 

 

کرد. او می ترسید که سعید دوباره دیوانه گی اش گل کند و ساعت یازده شب به مهمانی بیاید . اما سعید این بار ·  

ه سینه او نخواهد جسارت بیشتری به دست آورده بود و اطمینان داشت که گیتی او را پذیرفته و دیگر دست رد ب

  زد.

تا هنگام دیدار، پنج شش روز باقی مانده بود و سعید آرزو می کرد که این چند روز هرچه زود تر سپری شود . 

هرچند بین هفته او را در موسسه مالقات می کرد ، اما ورود به خانهء گیتی یکی از محاالتی بود که به حقیقت پیوسته 

ن لحظه بود. سایه به او سفارش کرده بود که سبد گل زیبایی بگیرد و در شب مهمانی و سعید بی صبری تمام منتظر آ

 برای گیتی ببرد.
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او تا آن هنگام هیچ تجربه ای در گل خریدن و گل بردن برای خانم ها نداشت. می ترسید گلی سفارش بدهد که از 

یکی از همکارانش شد و به پیشنهاد او نظر دیگران مضحک و کم ازرش جلوه کند. به ناچار دست به دامان همسر 

 سبد گل بزرگ و گران قیمتی سفارش داد که در شب مهمانی آن را از گل فروشی بگیرد و همراه ببرد .

هرچه پیراهن و کت و شلوار داشت ، امتحان کرد. هیچکدام را نپسندید. از طرفی ، دوست نداشت آن شب لباس نو 

که او برای آن شب لباس تازه و جدیدی خریده است و از این لحاظ احساس  بپوشد . فکر می کرد همه می فهمند

خجالت می کرد . وقتی که دقت کرد ، فهمید که کفشهایش هم به هیچ وجه برای مهمانی مناسب نیستند . به ناچار 

 ه ببیند.راهی بازار شد و آنچه در توانش بود خرج کرد تا توانست لباس و کفش شیک و مناسبی برای آن شب تهی

هنگامی که سایه شاگرد سابقش را در کت و شلوار جدید دید، لبخندی بر لبهایش نشست و چشمهایش از شادی 

سعید تویی؟ من فکر کردم استاد مهرابی یه ! چقدر عوض شدی ! کاش زود » درخشید. ابرویی باال انداخت و گفت : 

 «تر به فکر دامادی می افتادی!

  «استاد، به نظرت مثل دلقکها نشدم؟» سعید سرخ شد و پرسید :

پس » و بعد بال فاصله پرسید : !« نه، هنوز به اون درجه ارتقا پیدا نکردی :» سایه نگاهی به سراپایش انداخت و گفت 

 «گل کو؟ انقدر سفارش کردم ، گل نخریدی؟

 «چرا ، استاد! قبال سفارش دادم سر راه می گیرم.» سعید پاسخ داد : 

 !«به به، خدا رو شکر تو هم از این کارها بلدی » باره ابروانش را رفت و گفت:سایه دو

سعید بی اختیار جلو رفت ، استادش را در آغوش گرفت و بوسید . می خواست دستهای او را هم ببوسد که سایه او را 

میاری ؟ راستی ، سعید!  بس کن دیگه ، پسر ! این لوس بازیها چیه از خودت در:» با اوقات تلخی کنار زد و گفت 

 «مبادا امشب ساز بزنی ها ! ببینم ، ساز با خودت نیاوردی؟

 «نه ، استاد ! چطور مگه؟» سعید سری تکان داد و گفت : 

امشب مهموناشون زیادن ، روی خوشی نداره ساز بزنی . تو که مطرب نیستی! آدم برای دل خودش تو » سایه گفت 

 «تو مهمونی های شلوغ و پر جمعیت! جمع دوستهاش می زنه، اما نه

سعید که خودش به این نکته واقف بود سری به عالمت مثبت تکان داد و حرفی نزد . فکرش به یالها پیش افتاد . 

زمانی که در مجالس می زد و پول می گرفت . شرمنده شد ، سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت . چاره ای نداشت 

 ندگی اش کار دیگری بلد نبود . از طرفی ، همین استاد سایه او را به این مجالس می بُرد.. آن زمان برای گذران ز

دوباره دلهره به جانش افتاد . چند نفر از مهمان ها گذشته او را به خاطر می اوردند؟ چند نفر می فهمیدن او همان 

م شور و هیجانش فروکش کرد. سعیدی است که تار می زد و می خواند و پول می گرفت؟ درونش لرزید و تما

همانطور که سوار اتومبیل می شدند، احساس کرد دیگر یارای رفتن ندارد. اگر سایه همراهش نبود ، بودن شک پا در 

 خانهء گیتی نمی گذاشت.

 «پیه ؟ باز دوباره چت شد؟» به محض این که پشت فرمان قرار گرفت ، سایه رو به او کرد و گفت : 

 !«هیچی ! هیچی ، استاد ! من که حرفی نزدم » گفت : سعید بالفاصله 

من تو رو بزرگ کردم ! بیخودی حاشا نکن. تو آدم بی دل و جرئتی هستی ، داری جا می » سایه اخم کرد و گفت : 

زنی . خودت حالیت نیست . االن بیشتر از چند دقیقه است پشت رُل نشستی و به یه نقطه زُل زدی . آخه چه مرگته ؟ 

 «گه چی می خوای ؟ مگه همین رو نمی خواستی ؟دی
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سعید بالفاصله ماشین را روشن کرد و راه افتاد . می دانست که با استاد سایه حرف زدن بیهوده است . موضوعی که 

او را رنج می داد از نظر استادش کوچک و بی اهمیت بود و می دانست اگر کلمه ای بر زبان بیاورد . دوباره مورد 

  رار می گیرد .شماتت ق

آهسته می رفت تا دیر تر به خانه گیتی برسند . در دل دعا می کرد گلفروشی شلوغ باشد و او در آنجا بیشتر وقت 

صرف کند . دلش می خواست گوشه ء خلوتی پیدا کند تا کمی آرام شود و بعد به مهمانی برود . اما تمام افکارش 

  دلی عقب جای داد .بیهوده بود . گل را سر راه گرفت و در صن

 «خیلی قشنگه ! چقدر پولش رو دادی؟» سایه به محض این که چشمش به سبد گل افتاد ، پرسید : 

سعید خنده اش گرفت و پاسخی نداد و سایه شروع کرد به شوخی و سر به سر گذاشتن او . سعید سعی کرد افکار 

  دهد. تیره و تار را از سرش بیرون کند و به شوخی های سایه گوش

وقتی به مقصد رسیدند ، بیش از نمی از مهمان ها رسیده بودند و سعید از ازدحام ماشین های جلوی خانه گیتی فهمید 

که جزو اولین افراد نیستند . آنقدر هول و دستپاچه شده بود که تمام وجودش میلرزید و چند ار نزدیک بود سبد گل 

کامال شاگردش را زیر نظر داشت و از حرکات عجیب و غریب و او عصبانی را رها کند . سایه دل توی دلش نبود . او 

شده بود / اما می دانستد اگر حرفی بزند بد از بدتر می شود و سعید به کلی اعتماد به نفس خود را از دست می دهد 

.  

قشنگی پوشیده بود و باالخره رسیدند. خدا می داند از دیدن گیتی چه حالی به سعید دست داد. پیراهن خوش رنگ و 

روسری صورتی رنگی سر کرده بود . سعید با خودش فکر کرد که گویی تمام رنگهای دنیا به او برازنده هستند و 

زیبایی اش را صد برابر جلوه می دهند . گیتی از دیدن گلها به وجد آمد و تشکر کرد .سعید بدون اینکه نظر به کسی 

یقی ، با پدر و مادر گیتی سالم و احوالپرسی کرد و بالفاصله آرش و ماندانا به بیندازد گوشه ای نشست . بعد از دقا

  سویش رفتند و شروع به صحبت کردند.

نمی دونستم بچه هات انقدر با مهرابی » منظر که از استقبال بچه ها تعجب کرده بود ، نزد گیتی رفت و گفت : 

 «صمیمی هستن! چه خبر شده؟

خبری نشده ، مامان جون ! خب ، معلم آرشه دیگه! برای » اهش را از او بدزدد ، گفت : گیتی که سعی می کرد نگ

ماندانا هم که خانم سرفراز رو پیدا کرده که ماندانا خیلی دوسش داره و حسابی هم تمرین می کنه و پیشرفت کرده 

». 

خودش از حال و هوای گیتی حدس  منظر لبهایش را جمع کرد و با ناباوری نگاهی به دخترش انداخت و حرفی نزد .

 هایی زده بود ، اما باز هم باورش نمی شد که مرد مورد نظر سعید باشد و همچنان منتظر مهمانان بعدی بود.

پونه همراه پدر و مادرش آمده بود ، اما هنوز خبری از شادی و شروین نبود. اما دقایقی بعد از ورود سعید ، خانوادهء 

. گیتی تمام خانوادهء خاله شادی را دعوت کرده بودکه هیچ گلهای در میان نباشد. هیچکس سالخورده هم رسیدند 

نمی دانست که شروین با چه شوق و ذوقی راهی مهمانی شده بود . او هم دسته گل بسیار زیبایی گرفته بود که تقدیم 

  کرد .

خالف همیشه آرایش تند و غلیظی نکرده  آن شب ، پونه لباس مشکی بسایر گران قیمت و زیبایی پوشیده بود و بر

بود . از نظر گیتی ، زیبا تر از قبل جلوه می کرد. آرام و بی صدا گئشه ای نشست و بی تابانه منتظر شروین بود و به 
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مجرد ورود او ، بی اختیار از جا بلند شد و دوباره نشست . رفتار پونه در ان شب انقدر مهربان و صمیمی بود که دل از 

 ی ربود و حتی شعله ، خواهر شروین ، هم با نگاهی پر از مهر و دوستی او را دنبال می کرد .شاد

برخالف همیشه ، کمتر دور و بر شروین می گشت و جز چند کلمه کوتاه با او صحبت دیگری نکرد . آنقدر غرق در 

د سایه و سعیده شده بود . اما نقشی بود که بازی می کرد که هیچ توجه ای به اطرافش نداشت . گرچه متوجه ورو

کوچکترین توجه ای به آنها نداشت . همین قدر که سوسن اربابی وجودنداشت و هیچ زن دیگری نبود که چشمش 

 به دنبال شروین باشد، به او ارامش خاطر میداد.

ه دریای افکار و سعید همانطور که گرم گفت و گو با بچه ها بود، گه گاهی نگاهی به گیتی می انداخت و دوباره ب

رویایش فرو می رفت.حرف می زد،اما هیچ توجهی به انچه می گفت یا می شنید ، نداشت.حالش خوب بود و از آن 

همه تشویق و دلهره اثری در وجودش به چشم نمی خورد. فقط چند بار متوجه شد شروین با گیتی حرف می زند و یا 

 د خود می برد.به بهانه های مختلف بچه ها را صدا میکند و نز

او آن شب اولین باری بود که شروین را می دید و فهمیده بود پسرخاله گیتی است.سعید به هیچ وجهه در مهمانی 

های گذشته بزرگمهر،در تاالری که محل اجرای کنسرتهایش بود و شروین در ردیف گیتی و همراه پدر مادرش 

حسی به او می گفت که شروین توجه بخصوصی به گیتی دارد و  نشسته بود، متوجه او نشده و او را به خاطر نداشت.

این موضوع به مذاقش خوش نیامد و اخم هایش در هم رفت. نمی دانست چگونه با این موضوع کنار بیاید و خودش 

را آزار ندهد.هرچند رفتار شروین عادی و طبیعی بود و حتی خود گیتی هم به هیچ وجه متوجه احساس او نشده بود، 

 ا سعید حس دیگری داشت و همان حس موذی اورا آزار میداد.ام

مهمانی گرم و خوبی بود،همه چیز عالی و زیبا بود و پذیرانی هیچ گونه عیب و نقصی نداشت. ساعتی بعد از صرف 

شام، مهمان ها یکی بعد از دیگری خداحافظی کردند و رفتند. سایه با وجودی که خسته شده بود و دلش می خواست 

چه زودتر برود و بخوابد، به خاطر سعید حرفی نمی زد و همچنان روی مبل کز کرده و به پرحرفی های خسرو هر

 بزرگمهر گوش میداد.

آن شب همه از دیدا استاد مهرابی به وجد آمده و به خصوص هنگام شام که سعید از جایش بلند شد و به وسط 

و هنرش تعریف و تمجید کردند و از آشنایی با هنرمند بزرگی مثل مهمانان رفته بود، همه اطرافش جمع شده و از او 

 او ابراز شادمانی می کردند.

 شروین هم که از تمام جریانات پشت پرده بی خبر بود ، نزد او رفت، با او دست داد و هنرش را ستود.

ه همچنان نشسته و با لبخندی پر سرانجام همه مهمانان رفتند، جز چند نفری که باقی مانده و پای رفتن نداشتند. پون

تمنا به شروین چشم دوخته بود. شروین که از دیدار گیتی به وجد آمده بود، دلش می خواست همه بروند و او چند 

کلمه ای با گیتی حرف بزند . سعید دلش می خواست که برای حفظ ظاهر هم که شده هرچه زود تر آنجا را ترک 

شده بود ، هیچ اراده ای نداشت که بلند شود و از آنجا برود . پدر و مادر گیتی هم  کند ، اما گویی به صندلی دوخته

 چون قرار بود شب را در منزل او سپری کنند ، متظر رفتن آنها بودند و چُرت می زدند .

شروین جون ، آخه تا کی می خوای بشینی ؟ منو بابات از » سرانجام با صدای اعتراض شادی بلند شد و گفت: 

 «ستگی مردیم!خ

 به محض بلند شدن آنها ، پونه و ماه رو هم بلند شدند و رفتن .

 «استاد نمی خوای بلند شی؟ نکنه خوابت برده ؟» سایه چشم غره ای به سعید رفت و گفت : 
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 سعید هم به اجبار قصد رفتن کرد و به همراه شروین و پونه و دیگر مهمان ها از گیتی و فرهاد خداحافظی کرد و

  رفت اما دلش در خانه گیتی بود. احساس می کرد درونش خالی و بی محتواست .

به محض اینکه وارد کوچه شد ، بغضش ترکید و گریه کرد . خوشبختانه تاریک بود و کسی اشکهایش را نمی دید 

خواب برود . گریه انگار صد سال از گیتی جدا مانده بود . دلش می خواست در آستانه خانه او سرش را بگذارد و به 

اش گریه ی شادی و ناباوری بود. به آنچه که جرئت نمی کرد حتی در رویاهایش دست یابد، دسترسی پیدا کرده 

بود. اکنون بهانه ای داشت که فردا زنگ بزند و از گیتی به خاطر مهمانی اش تشکر کند. در طول راه ، سایه خوابش 

 بود.برد و سعید همچنان در فکر اندیشهء گیتی 

طفلی ، گیتی ! خیلی زحمت کشیده بود ! دستش :» فردای آن روز ، هنگام صبحانه، شادی رو به پسرش کرد و گفت 

 «درد نکنه.

 شروین با سر حرف او را تایید کرد و چیزی نگفت .

 

نمی داشت! پونه هم خیلی خوب شده بود! بیچاره چشم از تو بر»شادی بعد از اینکه برای او چای ریخت، گفت: ·  

راستش من نمی دونم اون چه جوری یه و چه اخالقی داره! روزهای اول ازش خوشم نمی اومد، اما بعد از اینکه اون 

 شب اومد و ....

مامان جون، چطوری می تونی یه دفعه صدوهشتاد درجه تغییر عقیده »شروین حرف مادرش را قطع کرد و گفت: 

 «م دیدنش رو نداشتی؟بدی؟ این همون پونه ای بود که تو چش

 «منم ازش خوشم نمی آد.»آقای سالخورده هم رو ترش کرد و گفت: 

 «تو که نباید خوشت بیاد! شروین می خواد زن بگیره، نه تو!»شادی براق شد و به شوهرش گفت: 

 «شروین با تعجب رو به مادرش کرد و پرسید: م یعنی شما انتظار دارین من با پونه ازدواج کنم؟

وقتی که تو هیچ اقدامی در این مورد نمی کنی، خب این دختره تو رو دوست داره و سالهاس » دی بالفاصله گفت: شا

 «در انتظارته. من فکر می کنم با پونه ازدواج کنی بهتره تا اینکه بی زن بمونی و پیر بشی.

خدا استنباط مامانو می بینی؟ آخه این  باباجون، شنا رو به»شروین عصبانی شد و با ناراحتی رو به پدرش کرد و گفت: 

 «چه دلیل مسخره ای یه که من باید با پونه عروسی کنم، مبادا که تنها بمونم!

حق باتوئه، پسرم! می بینی حرف هم که می زنم، مورد »آقای سالخورده که گویی منتظر این فرصت بود، گفت: 

 «مخالفت و خشم خانوم واقع می شم.

آخه، شروین جون! پسرم! من هم آرزو دارم، مگه نیومدی ایران که ازدواج کنی و تشکیل »فت: شادی با ناراحتی گ

خونواده بدی؟ آخه اون سوسن بیچاره چه عیبی داشت که دستی دستی ولش کردی و هیچ تالشی نکردی که دلش 

 «رو به دست بیاری؟ آخه تو چته؟ باالخره می خوای زن بگیری یا نه؟

شبانه روزی مادرش به تنگ آمده بود، نگاه مستأصلی به او کرد و به فکر فرو رفت. همان طور  شروین که از اصرار

که چایش را می نوشید، با خودش فکر می کرد چگونه موضوع را به خانواده اش بگوید. هرچند مطمئن نبود گیتی 

ه با او حرفی بزند تصمیمش را با پدر پیشنهاد او را می پذیرد، اما باز هم نمی دانست کار درستی است که قبل از اینک

 و مادرش در میان بگذارد یا نه.
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آره، دلم می خواد زن بگیرم! »احساس کرد زیر نگاه منتظر مادرش دارد ذوب می شود. چشم به او دوخت و گفت: 

 «اما با زنی می خوام ازدواج کنم که دوستش داشته باشم، عاشقش باشم!

 «ود نداره، چرا می خوای بهانه جویی کنی؟آخه همچین کسی وج»شادی گفت: 

 «چرا، وجود داره!»شروین بی اختیار گفت: 

 «وجود داره؟»در این هنگام، سالخورده و شادی هر دو با صدای بلند پرسیدند: 

 «اون کیه؟ پس چرا تا با حال حرفی به ما نزدی؟»و شادی گفت: 

قول می دی اگه اسمش رو گفتم، مخالفت نکنی و بلوا راه » شروین مستقیم در چشم های مادرش نگاه کرد و گفت: 

 «نندازی؟

اگه خوب باشه، چرا مخالفت کنم، پسرم! من »شادی سکوت کرد و به فکر فرو رفت و بعد از لحظاتی گفت: 

 «خوشبختی تو رو می خوام!

 «اما خوب بودن اونو من باید تأیید کنم، نه شما، قبول؟»شروین گفت: 

 «می بینی سالخورده؟ می بینی چه رفتاری با من داره؟» ه افتاد و به شوهرش گفت: شادی به گری

شادی جون، شروین که بچه نیست! من به اون ایمان دارم و »آقای سالخورده با مهربانی دست او را گرفت و گفت: 

 «مطمئنم انتخاب نابجایی نمی کنه.

مامان، شما اونو » وین بعد از کمی تردید و دودلی، گفت: شادی نگاه منتظری به پسرش انداخت و سکوت کرد و شر

 «می شناسین و می دونین که من سالها عاشقش بودم!

 «ای وای! خدا مرگم بده! نکنه گیتی رو می گی؟«ناگهان شادی با دست به گونه اش زد و گفت: 
 

  «چرا خدا مرگتون بده ؟ مگه چی شده ؟ » شروین گفت : ·  
 

آخه ، پسر ! عقلت کجا رفته ؟ گیتی دیگه اون گیتی سابق نیست ! مگه » یه از جایش بلند شد و گفت : و شادی با گر

 «پسرش رو ندیدی ؟ مگه ندیدی دوتا بچه گنده داره ؟ 
 

  «خب ، داشته باشه ! چه عیبی داره ؟ مگه فکر کردین من می خوام بچه دار بشم ؟ » شروین گفت : 
 

  «یعنی تو می خوای زن بگیری و بچه دار نشی ؟ » متعجب پرسید :  شادی با چشمان فراخ و
 

  «معلومه ، من دیگه چهل و چند سالمه ! سر پیری هیچ وقت بچه دار نمی شم ! » شروین گفت : 
 

این چه حرفی یه که می زنی ؟ خیلی مردها تا پنجاه سالگی هم دلشون می خواد توی خونه شون بچه » شادی گفت : 

 «ک باشه . تو این طوری می گی چون می دونی گیتی دیگه نمی تونه بچه دار بشهکوچی
 

این طوری نیست ! من وقتی به ایران اومدم ، به محض اینکه فهمیدم طالق گرفته و شوهر نداره  "اصال:» شروین گفت 

جون می دونی خیلی هوایی شدم . دوباره همون احساس بیست سال پیش توی دلم رخنه کرد . در هر حال مامان 

دوستت دارم و به تو و بابا خیلی احترام می ذارم ، اما من تصمیم خودمو گرفتم و هر طور شده می خوام با گیتی 
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ازدواج کنم . البته هنوز به خودش چیزی نگفتم ، چون فرصتی پیش نیومده اما همین امروز و فردا می خوام باهاش 

 «صحبت کنم . 
 

ای وای خدا ! به دادم برس ! چه مصیبتی ! من به درگاه تو چه گناهی کردم ؟ ای » ریاد زد : شادی با صدای بلند ف

  «خدای من ! چی کار کنم ؟ 
 

آخه زن ، چرا این طوری می کنی ؟ مگه چی شده ؟ باالخره دختر خواهرته و با » آقای سالخورده به همسرش گفت : 

 «تو فامیله ! 
 

در و همسایه و فامیلها رفت ! می گن ببین پسرش چه عیب و ایرادی داره که رفته یه زن آبروم جلوی » شادی گفت : 

طالق گرفته رو با دو تا بچه ی بزرگ گرفته . پسر دسته گلم ، دکتر ، تحصیل کرده ، خوش قد و باال ... ای خدا ! چی 

 «کار کنم ؟ 

د شد و بدون گفتن حرفی آنها را ترک کرد . شروین دیگر تاب و تحمل حرفهای مادرش را نداشت . از جایش بلن

  خودش واکنش مادرش را پیش بینی کرده بود . در نهایت می دانست که شادی باید تسلیم شود .

 

با وجودی که عکس العمل مادرش او را به شدت ناراحت کرده بود ، اما احساس رهایی و آرامش می کرد . سد 

و به دست آب سپرده بود . اکنون باید چند روزی صبر می کرد تا شادی بزرگ بین خودش و گیتی را خراب کرده 

با مصیبت جدیدش کنار بیاید ، آن گاه می توانست برای همیشه در کنار گیتی به آرامش ابدی و خوشبختی پایدار 

  برسد و بقیه عمر را با عشق و دوستی سپری کند .

 

 

 

  16فصل 

 

 

ه در انتظار مرگباری به سر می برد . او که در آن شب با شادی و شعله گرم گرفته و تا بعد از شب مهمانی گیتی ، پون

آنجا که می توانست با مهر و محبت و احترام با شادی رفتار کرده بود ، انتظار داشت با پیامی تلفنی از سوی شروین و 

او گفته بود که تماش می گیرد تا  یا حداقل از سوی مادر و خواهرش دریافت کند . به خصوص که آخر شب شعله به

همدیگر را ببینند و چای و یا قهوه ای با یکدیگر صرف کنند . به بهانه های مختلف به گیتی تلفن می کرد و حرف می 

زد . آرام و قرار نداشت و در دل آشوبی بزرگ و دردناک به وجود آمده بود که از درون او را می سوزاند و آب می 

 کرد .

روز از مهمانی می گذشت و خبری از شروین نداشت . سرانجام طاقت نیاورد و به خانه آنها تلفن کرد .  پیش از سه

آقای سالخورده ، پدر شروین ، گوشی را برداشت . شادی به محض اینکه فهمید سالخورده با پونه صحبت می کند با 

پونه خانوم » وش و بش کرد و در پایان گفت : دست اشاره کرد که بگوید او درخانه نیست . سالخورده کمی با پونه خ

  «، شادی و شروین خونه نیستن وگرنه دوست داشتن با شما صحبت کنن ! 
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آخ چه بد شد ! دوست » پونه که دلخور و عصبی شده بود ، سعی کرد آرامش خود را حفظ کند و به آرامی گفت : 

  «گین من زنگ زدم . بهشون ب "داشتم صدای شادی خانوم را بشنوم . پس لطفا
 

ببین شادی ! » سالخورده تشکر و خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت و بعد باالفاصله رو به همسرش کرد و گفت : 

بهتره خودت زودتر آب پاکی روی دست این زن بریزی . دیگه صالح نیست امیدوار باشه و چشم انتظار آقا شروین 

  «بمونه ! 
 

چطوری » میق که تا درون مردمکهای چشمش نفوذ کرده بود با صدای گرفته ای گفت : شادی با غم و اندوهی ع

 «بهش بگم ؟ آخه روم نمی شه ! بگم چی ؟ که پسرم می خواد با یه زن بیوه با دوتا بچه عروسی کنه ؟ 
 

می گم انصاف بس کن زن ! دیگه این حرفها فایده نداره . من » سالخوده با بی حوصلگی سری تکان داد و گفت : 

نیست به پونه چیزی نگیم و یه دفعه خبر عروسی دختر دایی ش با شروین به گوشش برسه . بهتره هرچی زودتر ، 

 «همین امروز بهش تلفن کنی و جریان رو بهش بگی . 
 

ه منو بگو فکر می کردم شروین به خاطر پونه از سوسن چشم پوشید» شادی سری از روی تاسف تکان داد و گفت : 

از منظر هم بدم اومد ، چشم  "و از خجالتش چیزی نمی گه ! نمی دونستم که موضوع از کجا آب می خوره ! اصال

دیدن هیچ کودومشون رو ندارم . من فکر می کنم تمام نقشه ها زیر سر همین منظر بوده و گیتی خانوم هم از ته و 

 «ی داد و خودش رو به زحمت نمی انداخت ! توی قضیه باخبره ، و گرنه اون مهمونی به اون بزرگی رو نم
 

شوهرش با بی حوصلگی دستی تکان داد و دیگر صحبتی نکرد . شادی که دلش پر بود و دنبال همدردی می گشت تا 

عقده های دلش را بازگو کند ، گوشی تلفن را برداشت و شماره دخترش شعله را گرفت و به محض شنیدن صدای او 

 «م شعله جون حالت خوبه ؟ سال» با گریه گفت : 
 

 «ای وای ، مامان ! چی شده ؟ چرا باز داری گریه می کنی ؟ » شعله با نگرانی پرسید : 
 

 «نمی دونی چی شده ؟  "یعنی واقعا» شادی گفت : 
 

اری ؟ مامان عزیزم ، اگه موضوع شروین رو می گی که هیچ ، نکنه خدایی نکرده خبره دیگه ای برام د» شعله گفت : 

»  
 

 نه بابا چه خبری ؟ آخه هر چی فکر می کنم ،می بینم نمی تونم» شادی گفت : 

 

 «زیر بار این عروسی برم و وجود این دختره رو با دو تا بچه تحمل کنم! اون هم اون بچه! ·  

ی گناهه و گیتی جونش مامان، شما رو به خدا این حرف رو نزنین! اون بچه هم مثل تمام بچه های دیگه ب» شعله گفت:

 «برای اون در می ره. 

 «بچه که نیست، دیگه مثل یه مرد گنده شده! » شادی گفت:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1 7  

 

حاال هر چی، بهتره دیگه راجع به این موضوع گیتی رو تحقیر نکنین. کار خدا بوده، مامان! » شعله با عصبانیت گفت:

 «ن! من می ترسم شما همه ش راجع به ایت بچه این طوری حرف می زنی

منو بگو به تو زنگ زدم باهات درددل کنم، تو هم » شادی که حرف دخترش به مذاقش خوش نیامده بود، گقت:

 و بعد بدون خداحافظی گوشی را گذاشت.« داری منو شماتت می کنی! 

رش دوباره شروع به گریه کرد و چون داغ دلش تازه شده بود، بی اختیار شماره تلفن پونه را گرفت تا هم سفا

 شوهرش را انجام دهد، و هم همدردی پیدا کرده و با او درددل کند.

بر حسب اتفاق، خود پونه گوشی را برداشت و از شنیدن صدای شادی نزدیک بود از فرط وجد و مسرت به پرواز 

اد من به به، شادی خانوم! چه عجب ی» آید. با خوشحالی سالم کرد و در حالی که بدنش از هیجان می لرزید، گفت:

 «کردین! به خدا دلم براتون یه ذره شده بود! 

شادی که دچار دودلی شده بود، یک آن پشیمان شد که چرا زنگ زده و چگونه می تواند موضوع را به پونه بگوید. اما 

» ت:در هر حال ناچار بود پاسخ پونه را بدهد و جوابگوی این همه لطف و محبت او باشد. بنابراین با لحن مهربانی گف

مرسی، پونه جون! من هم دلم برات تنگ شده بود، اما خب، خودت که می دونی گرفتاری و مشکالت زندگی به آدم 

 «فرصت نمیده که سراغی از دوست ها و آشناها بگیره. 

 «بله، واقعاً حق با شماست! خب، چه خبرها؟ همگی خوبین؟ » پونه با عجله پاسخ داد:

دتر به مطلب اصلی بپردازد و قصدش را از تلفن به او آشکار کند. اما شادی از هر دلش می خواست شادی هر چه زو

جا و هر چه سخن گفت و به مطلبی که او منتظر شنیدنش بود، نرسید. پونه که از حرف های بی سر و ته او خسته 

هر و محبته که یه شادی خانوم، شروین چطوره؟ حالش خوبه؟ انقدر بی م» شده بود، دیگر طاقت نیاورد و پرسید:

 «تلفن نمی زنه حال منو بپرسه! 

شروین آقا دیگه حال من و باباش رو هم نمی پرسه، چه برسه به تو عزیزم! » شادی که دلش پر بود، بی اختیار گفت:

» 

 «وا! یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ » پنه که از پاسخ او ناراحت شده بود، گفت:

واهلل چی » ه حقیقت را به او بگوید. بنابراین بعد از کمی سکوت با لکنت گفت:شادی دیگر چاره ای ندید، جز این ک

بگم! اون ... اون انگار حواسش جای دیگه کار می کنه. منظورم اینه که ... راستش، پونه جون! منظورم اینه که ... 

 «فیلش یاد هندوستان کرده! 

اخوشایندی از حرف های شادی به او دست داده بود، با پونه که از سخنان او چیزی نفهمیده بود و درضمن احساس ن

 «شادی خانوم. میشه واضح تر حرف بزنین؟ ما که با هم تعارف نداریم! موضوع چیه؟ » اوقات تلخی پرسید:

هیچی! شروین عاشق شده و می خواد با عشقش ازدواج کنه، پونه جون! من وظیفه خودم » شادی بالفاصله گفت:

 «موضوع رو به تو بگم تا دیگه بی جهت عمرت رو تلف نکین. دونستم زودتر این 

چی؟ چی دارین می گین، شادی خانوم؟ توی این فاصله با کی آشنا شده » پونه با یک دنیا وحشت و ناباوری فریاد زد:

 «که عاشقش شده باشه، من که باور نمی کنم! 

باور کن حال من از تو بدتره. از وقتی شنیدم دوباره  عزیزم، دخترم، خودت رو ناراحت نکن!» شادی با مهربانی گفت:

یاد عشق جوونی ش افتاده و می خواد با گیتی، دخترعمه تو، ازدواج کنه، حال جنون بهم دست داده و هر روز هزار 

 «بار آرزوی مرگ از خداوند می کنم! 
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و بی هوش و بی رمق به روی مبل پونه دست هایش لرزید و رنگش پرید، فریادی زد و گوشی تلفن از دستش افتاد 

تکیه داد. در اطرافش همه چیز به دوران افتاده بود. سفیدی چشم هایش گویی بیشتر شده و مردمکش در باالی 

حدقه به نقطه نامعلومی خیره شده بود. نه، دیگر تحمل این ضربه را نداشت. دروغ بود، همه چیز در اطرافش دروغ 

 آن چهره ی پرمحبت و لبخند دلنشینش دروغ محض بود. بود. مهربانی گیتی دروغ بود و

چه فریبی خورده بود! چقدر غافل بود! سفره ی دلش را نزد گیتی گشوده و غافل از آن که در تمام این مدت گیتی 

خانم با شروین نرد عشق می باخته و حرف از دلدادگی و محبت می زندن! بی جهت نبود آن شب آن قدر به خود 

و زیبا و جوان جلوه می کرد. به راستی چشم هایش از شور عشق برق می زد و گونه هایش گلگون و رسیده بود 

شفاف، برجسته تر و زیباتر شده بودند. با آن روسری صورتی رنگ که هارمونی قشنگی با رنگ چهره اش داشت، 

 می رفت و می آمد و از شروین دلبری می کرد.

تلفن بی جواب ماند و ماهرو که صدای فریاد دخترش را شنیده بود، سراسیمه الو الو گفتن های شادی از آن سوی 

خود را به او رساند و با بدن بی رمق و سرد دخترش مواجه شد. بی توجه به صدای شادی، گوشی را قطع کرد و شماره 

 تلفن اورژانس را گرفت.

کار خود را باالی سر پونه رساندند. شکو عصبی دقایقی بعد، آمبوالنسی جلوی در خانه آن ها توقف کرد و دو نفر مدد

شدیدی به او وارد شده و فشار خونش به صورت خطرناکی پایین آمده بود. با سرعت او را به روی تخت خواباندند و 

اکسیژن به روی بینی اش گذاشتند. آمپولی به او تزریق کردند و دیگر کمک های اولیه را در موردش به انجام 

دلم می خواد بمیرم، مامان! بذارین بمیرم! من یه زن احمق فریب خورده » زیر لب تکرار می کرد: رساندند. دائم

 «هستم! بذارین بمیرم! 

ماهرو که از همه چیز بی اطالع بود و روحش از ازدواج گیتی و شروین و دیگر موضوعات بی خبر بود، جلوی افراد 

معنای خوبی نمی داد و حتی خود ماهرو هم نگران شده بود و مددکار اورژانس شرمزده شده بود. حرف های پونه 

 نمی دانست موضوع چیست و چه بالیی سر دخترش آمده است.

بعد از این که حال پونه بهتر شد و به خواب رفت، ماهرو اورژانس را مرخص کرد و با نگرانی پهلوی پونه نشست و 

ق کرده بودند به خواب عمیقی فرو رفته بود. ماهرو به ناچار چشم به او دوخت. پونه بر اثر آمپولی که به او تزری

دست به دامن گیتی شد چون می دانست که پونه تمام درددل هایش را برای او بازگو می کند. گیتی در خانه نبود و 

 ماهرو همچنان نگران و مانم زده کنار پونه نشسته بود و فکر می کرد.

از چهار یا پنج ساعت می خوابد و احتیاج به استراحت بیشتری هم دارد، بعد از با وجودی که به او گفته بودند بیش 

ساعت » دو ساعت چشم هایش را باز کرد و مادرش را باالی سر خود دید. همه چیز را به یاد آورد و بالفاصله پرسید:

 «چنده؟ من چقدر خوابیدم؟ 

الهی قربونت » خت، در آغوشش کشید و بوسید و گفت:ماهرو بدون این که پاسخ او را بدهد، خودش را روی او اندا

 «برم مادر! تو رو به خدا بگو چه بالیی سرت اومده؟ چه اتفاقی افتاده که من خبر ندارم؟ 

 «چطور مگه؟ ببینم، قراره بالیی سرم بیاد؟ » پونه قیافه متعجبی به خود گرفت و گفت:

خودم با گوش های خودم شنیدم چی می گفتی. راستش رو  بس کن دیگه! حاشا نکن!» ماهرو با بی حوصلگی گفت:

 «بگو چی شده؟ چرا این طوری غش کردی و حالت به هم خورد؟ 

 پونه به چشم های مادر زل زد و پاسخی نداد. معلوم نبود هوش و حواسش کجاست و به چه فکر می کند.
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و چه اتفاقی افتاده است. پونه هر چه فکر می  ماهرو دوباره به عجز و التماس افتاد و از او خواست بگوید چه شده

کرد، نمی توانست دروغی ببافد و به مادرش بگوید. مغزش کار نمی کرد. بر اثر آمپولی که به او تزریق کرده بودند، 

گیج و منگ بود. با وجود این، در همان شرایط در این اندیشه بود که چگونه انتقام بگیرد. چگونه حساب گیتی را کف 

ش بگذارد. در همان شرایط، آن قدر عقلش کار می کرد که هیچ عکس العمل بدی نشان ندهد. و آن توده سیاه دست

کینه و حسادت را همچنان درون قلبش مخفی کرد و چیزی بروز نداد. اما ماهرو دست بردار نبود و مدام سوال می 

 کرد.

انست که در سرش چه می گذرد. اکنون می فهمید جیغ لندی بر سر مادرش کشید و خود را به خواب زد. خدا می د

آن همه مهر و محبت پدری که نثار آرش و ماندانا می کرد به چه دلیل بود. آه، چقدر خام و ساده بود! چگونه چشم 

هایش را بسته بود و چیزی متوجه نشده بود؟ عشق شروین او را کور کرده بود و پونه از محیط اطرافش به کلی غافل 

 شده بود.

بی اختیار شاک هایش روان شدند. آن قدر گریه کرد که بالشش خیس شد. دلش برای خودش می سوخت. همه به 

 او کلک زده بودند. همه از او سوء استفاده کرده و تنهایش گذاشته بودند.

دیگر مثل سابق ناگهان فکر انتقام را کنار گذاشت و تصمیم گرفت هر چه زودتر ایران را ترک کند. اما به کجا برود؟ 

دروازه ها باز نبود و او نمی توانست به آسانی به هر کجا که دلش می خواست پرواز کند. برای اقامت در هر کشوری 

می بایست مراحل سختی را سپری کند که در توان و حوصله او نبود. دلش نمی خواست گیتی بفهمد که از ازدواج او و 

. باید کاری می کرد، چاره ای می اندیشید تا خود را از این جهنم سیاه شروین چگونه به جنون و مرگ رسیده است

 نجات دهد.

شادی بعد از این که با پونه صحبت کرد، با وجودی که صدای فریاد او را شنید و بعد هم خبری از او نگرفت، تا حدی 

و به دنبال کارهای روزمره  خیالش راحت شد و انگار ماموریت مهمی را به انجام رسانیده است، نفس راحتی کشید

اش رفت. خودش می دانست که تا چه حد پونه را آزرده است، اما چاره ای نداشت. به قول شوهرش باید هر چه 

 زودتر تکلیف او را روشن می کرد تا بیهوده در انتظار شروین و پیشنهاد ازدواج او نباشد.

و ناراحتی او بود وجود پسر گیتی، آرش، بود. شادی به شادی از گیتی بدش نمی آمد، درواقع چیزی که باعث رنج 

هیچ وجه نمی توانست او را تحمل کند. وقتی که چشمش به او می افتاد، بی اختیار چهره اش متعجب و ناراحت می 

شد. بارها شعله به او تذکر داده بود که با آن نگاه وحشتناک و بی مهر به پسر جوان نگاه نکند، اما گویی به خرجش 

 نمی رفت و ناخودآگاه از دیدار او واکنش بدی نشان می داد.

و گیتی بی خبر از تمام وقایعی که می گذشت، همچنان در دریای عمیق و آبی رنگ عشق غوطه ور بود و در انتظار به 

نست که سر می برد. انتظاری سخت و طاقت فرسا و منتظر بود که سعید هر چه زودتر به این انتظار پایان دهد. می دا

تا چه حد مورد مهر و عشق سعید قرار دارد، اما به طور صریح از زبان او نمی شنید، نمی توانست موضوع را با پدر و 

مادرش در میان بگذارد. وسط هفته می بایست آرش را نزد سعید ببرد. گیتی مطمئن بود که سعید پیشنهاد خود را 

 مطرح خواهد کرد.

ار استاد مهرابی وارد شدند، بوی خوشایندی به مشامشان خورد. گلدان بزرگی از گل آن روز هنگامی که به اتاق ک

به به، چه بوی خوبی می » های مریم سفید روی میز کار سعید توجه آن ها را به خود جلب کرد. آرش بی اختیار گفت:

 «آد! 
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روی لب هایش محو نمی شد. بی  سعید گیج و منگ به استقبال آن ها آمد. آن قدر سرخوش و شاد بود که لبخند از

اختیار آرش را در آغوش کشید و لحظات طوالنی او را به خود فشر و پیشانی اش را غرق بوسه کرد. نمی دانست چه 

بگوید. بیچاره شده بود. در آن لحظه، قدرت هیچ کاری نداشت. حتی جرئت نداشت که برگردد و نگاهی به گیتی 

 در آن لحظه رنج می برد!بندازد. چقدر از درماندگی خودش 

عمو سعید، دوستت دارم! تو » آرش تحت تاثیر محبت قلبی و بی ریای او اشک به چشم آورده بود و مرتب می گفت:

 «عموی خوب منی! 

گیتی هم به شدت متاثر شده بود و دلش می خواست که سعید آرش را رها کند و تا این حد احساسات مهرآمیز 

 ست بردار نبود و همچنان پسر ج.ان را در آغوش گرفته بود و می گریست.نشان ندهد. اما سعید د

استاد مهرابی، مثل این که امروز قصد آموزی ندارین و » به ناچار گیتی روی صندلی نشست و با لحن طنزآلودی گفت:

 «از درس و کالس خبری نیست! 

خود را پاک کرد و نگاه درمانده ای به سعید آرش را رها کرد و پشت میزش نشست. با دستمال چشم های خیس 

معذرت می خوام! حق با شماست! اما ... اما خانوم بزرگمهر واقعیت اینه که ... من امروز ... من » گیتی انداخت و گفت:

امروز توانایی انجام هیچ کاری رو ندارم. نمی دونم چجوری بیان کنم. من ... من آدم پرحرفی نیستم و قدرت کالم 

 «رم. خوبی ندا

هیچ مانعی نداره، استاد! ما می تونیم زودتر بریم و مزاحم حال و هوای شما » گیتی خندید و با نگاه مهربانی گفت:

 «نباشیم. 

می خواین حال و هوای منو با خودتون ببرین؟ شما که می دونین درد من » سعید نگاه آزرده ای به او کرد و گفت:

 «چه کسی قرار داره! چیه و درمان من در دستهای مهربون 

» و بعد بدون این که منتظر پاسخی باشد، از زیر میزش جعبه سازش را بیرون آورد و رو به آرش کرد و پرسید:

 «پسرم، امروز می خوام برات ساز بزنم! از درس خبری نیست، موافقی؟ 

 شد. آرش با خوشحالی سری تکان داد و گیتی در انتظاری شیرین روی صندلی اش جا به جا

سعید بی درنگ دست به کار شد. آهنگی را که ساخته و به نام گیتی بود، شروع به نواختن کرد. گیتی قبالً بارها و 

بارها آن را شنیده بود و قبل از این که سعید شروع کند، می دانست که به طور حتم قصد دارد همان آهنگ را بنوازد. 

و شروع به نواختن کرد، صدای ساز و طنین زیبای آن در تمام راهرو و در اتاق سعید همیشه باز بود و هنگامی که ا

 هال ساختمان پیچید. چشم هایش را بسته بود و می نواخت.

آرام آرام، اشخاص دیگری که در ساختمان بودند و تمام مربیان و شاگردان آن ها به اتاق او آمدند و هر کدام در 

ستند. در تمام مدتی که سعید ساز می زد، چشم هایش را باز نکرد. او از گوشه و کناری جای گرفتند و روی زمین نش

نگاه به گیتی اجتناب می کرد و می دانست اگر چشمش به او بیفتد، اختیار از کفش می رود و ساز زدنش متوقف می 

به او گوش داده  شود. اتاق پر شده بود و کسی لب از لب باز نمی کرد تا مزاحم کار استاد نشود. همه با شور و شوق

بودند. صدای ساز آن قدر زیبا و طنین انداز و استاد آن قدر ماهرانه و با احساس می نواخت که همه را تحت تاثیر 

 قرار داده بود.

سعید بیشتر از نیم ساعتی نواخت و در پایان آهنگش را با زخمه های سوزان و موثری به پایان رساند و هنگامی که 

یل جمعیتی که اتاق او را پر کرده و برایش دست می زدند، روبرو شد. بی اختیار لبخند زد و از چشم باز کرد، با س
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ازدحام شاگردان و اشخاص دیگر خوشحال شد. آن قدر غرق نواختن بود که به هیچ وجه آمدن و نشستن آن ها را 

بر لبانش نقش بسته بود. چقدر متوجه نشده بود. از تشویق و چهره های شاد و تحسین آمیز آن ها لبخند شیرینی 

احساس سبکی و شادی می کرد! به تمام آرزوهایش دست یافته بود. برای اولین بار احساس می کرد هیچ غمی در 

زندگی اش وجود نداشته و نخواهد داشت. چقدر نادان و بی تجربه بود که فکر می کرد زندگی اش با اندوه و درد 

 نخواهد دید! آمیخته و او هرگز رنگ خوشبختی را

وقتی که همه رفتند و او را با گیتی و آرش تنها گذاشتند، دوباره دستخوش تردید و دودلی شد. دوباره نگاه درمانده 

اش به روی چهره گیتی ثابت ماند و حرفی نزد. اما گیتی او را شناخته بود و دیگر نمی توانست در انتظار به سر ببرد. 

استاد، ما دیگه باید بریم، هوا تاریک شده! بدی شب های پاییزی اینه که » گفت:قدمی جلو گذاشت و با خوشرویی 

زود خودشون رو نشون می دن. راستی، استاد! شما هیچ حرفی ندارین که به من بزنین؟ من ... من فکر می کردم شما 

 «امروز حرف مهمی دارین که به من بزنین! 

وم، من توی آهنگم یه دنیا حرف به شما زدم، حاال هم جواب می گیتی خان» چهره سعید شکفت و بی اختیار گفت:

 «خوام. این شما هستین که باید هر چی زودتر جواب منو بدین! 

گیتی نفس بلندی کشید و آرامش و شادی عمیقی بر چهره اش نشست. نگاهی به آرش کرد و بالفاصله رو به سعید 

 «تون می کنم! اجازه بدین با مامان بابا صحبت کنم، خبر» گفت:

بی صبرانه منتظر جواب شما هستم! بی » و سعید جلو دوید و درحالی که به آرش کمک می کرد از جا برخیزد، گفت:

 «صبرانه! 

مامان، تو اونو » گیتی به محض این که همراه پسرش در اتومبیل نشست و به راه افتاد، آرش رو به او کرد و پرسید:

 «دوست داری؟ 

 «من دوسش دارم! دلم می خواد بابام بشه، تو چی؟ » و سکوت کرد و آرش ادامه داد:گیتی سرخ شد 

 «نمی دونم چی بگم، پسرم! حاال به خاطر تو هم که شده یه فکری می کنم. » گیتی سری تکان داد و گفت:

شد.  آرش خوشحال شد. بی اختیار دست برد و آیینه جلوی خودش را بیرون کشید و سرگرم تماشای تصویرش

منم قشنگم! منم خوش تیپم! دیگه از خودم بدم نمیاد! خودمو دوست دارم! » لحظاتی خودش را نگاه کرد و بعد گفت:

 و بعد تا پایان راه همچنان به تصویرش خیره شد و با تحسین خودش را برانداز می کرد.« 

لیل خوشحالی و نور امیدی دید که در گیتی که سراپا شادی و امید بود، از این واکنش پسرش حیرت کرد و آن را د

 زندگی پسر جوان به وجود آمده و او را به آینده اش خوش بین و امیدوار کرده بود.

به محض این که به خانه رسید و شام بچه ها را داد، به سوی تلفن رفت. قصد داشت به مادرش تلفن کند. اما هنوز 

ود آورد. به ناچار گوشی را برداشت و صدای پونه از آن سوی تلفن گوشی را برنداشته بود که صدای زنگ او را به خ

 به گوشش رسید. سالم و احوال پرسی کرد و گیتی پاسخ او را داد.

پونه بعد از شب مهمانی یک بار تلفن کوتاهی به او زده و تشکر کرده بود. گیتی که فرصت نکرده بود زنگی به او 

او قرار می گیرد. خودش را آماده نیش و کنایه های او کرد، اما برخالف آن بزند، می دانست که اآلن مورد شماتت 

 «چه خبرها؟ حال عمه جون خوبه؟ » چه در ذهنش بود لحن پونه آرام و مهربان بود. گیتی از او پرسید:

 «آره، خوبه! اما مثل این که خبرها پیش شماست، نه ما! » پونه گفت:
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ونه نمی توانست خبر موثقی راجع به او و سعید از کسی شنیده باشد. شاید از آن گیتی به لکنت افتاد. بدون شک، پ

شب مهمانی حدس زده باشد. اما گیتی مطمئن بود که در آن شب هم نه او، و نه سعید کاری نکردند که کسی حدسی 

وضوع را به گوش او در مورد آن ها بزند. به لکنت افتادن و سکوت گیتی، پونه را مطمئن ساخت که او قصد ندارد م

 «چیه، گیتی جون! چرا زبونت گرفت؟ ما که بخیل نیستیم! » برساند. بنابراین گفت:

 «چه حرف ها می زنی، پونه! میشه بگی موضوع چیه؟ » گیتی پرسید:

 «هیچی، من احمق فکر می کردم رازدار توام و یا حداقل تو رازدار منی، اما اشتباه می کردم! » پونه گفت:

حاال هم همینطوره، اشتباه نکردی! اما باور کن هنوز چیزی اتفاق نیفتاده که من بخوام راجع » بالفاصله گفت: گیتی

 «بهش حرفی بزنم. 

 «هنوز چیزی اتفاق نیفتاده! » پونه با لج تکرار کرد:

قاتش تلخ شد، گیتی همیشه از این حرکت که ادای او را در می آورد عصبی و ناراحت می شد. هرچند آن شب هم او

خب، پونه جون! کاری نداری؟ آخه می خواستم به مامانم زنگ بزنم، » اما سعی کرد چیزی به رویش نیاورد و گفت:

 «کار مهمی باهاش دارم. 

پونه که از شدت خشم سرخ شده بود، فهمید که گیتی قصد پنهان کردن موضوع را دارد و به این بهانه دارد شر او را 

صبانیت و بدون این که پاسخ او را بدهد، گوشی را به روی دستگاه کوبید و تماس را قطع کرد. این کم می کند. با ع

کارش خیلی برای گیتی گران تمام شد. به طوری که تصمیم گرفت تا پونه زنگ نزند و معذرت نخواهد، به او تلفن 

 نکند.

دخترش خوشحال شد. او به تازگی دچار  شماره منزل پدرش را گرفت. منظر گوشی را برداشت و از شنیدن صدای

آرتروز زانو شده بود و از درد مفاصلش شکایت داشت. بعد از کمی درددل و گله از پسرها که نه به او تلفن می زنند 

 «خب مادر، تو چطوری؟ انقدر حرف زدم که مجالی برای تو باقی نذاشتم! » و نه سراغش را می گیرند، پرسید:

نه، مامان جون! این چه حرفی یه که می زنین. منم برای همین به شما تلفن » ده ای کرد و گفت:گیتی با مهربانی خن

 «کردم که باهاتون صحبت کنم. 
 

» او هم بعد از گفت و گوهای متفرقه و صحبت راجع به بچه ها ، موضوع موسیقی آرش را پیش کشید و گفت : ·  

رش خوشحالم ! به هر زحمتی بود باالخره یه چیزهایی یاد می گیره . راستی ، مامان ! نمی دونی چقدر از پیشرفت آ

  «استاد مهرابی خیلی براش زحمت کشیده و خوشبختانه به نتیجه هم رسیده . 

راستی ، آخرش نفهمیدم ساعتی چند از این بچه می گیره ؟ آخه این همه که استاد استاد بهش می » منظر پرسید : 

! آخه بابات می گفت که اون دیگه به هیچ کس درس نمی ده ، فقط توی هنرستان و گن ، حتماً قیمتش گرونه 

  «دانشگاه تدریس می کنه . 

گیتی که تا آن زمان پولی به سعید نداده بود و هر بار که حرفی راجع به آن می زد سعید با ترشرویی پاسخ او را 

  «نمی دونم ! یعنی می دونم ، اما ـ  راستش ، مامان جون !» نداده بود ، کمی سکوت کرد و گفت : 

  «اما چی ؟ نکنه حسابی سر کیسه ت کرده که چیزی نمی گی ؟ » منظر که نگران باال بودن قیمت بود ، پرسید : 

این « آخه ، مامان ! این چه حرفی یه می زنین ! بیچاره تا حاال یه ریال هم از ما نگرفته . » گیتی با ناراحتی گفت : 

  می خواست بزند ، اما گفت و بعد هم سکوت کرد و منتظر پیامدهایش شد .حرف را ن
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  «چه حرفها می زنی ، گیتی جون ! حاال دیگه از منم قایم می کنی ؟ » منظر گفت : 

گیتی احساس کرد که نمی تواند در این مورد ، آن هم تلفنی ، حرفی به مادرش بزند . بنابراین بدون اینکه دنباله 

  «مامان ، فردا با بابا بیاین اینجا ناهار رو دور هم باشیم ! » بگیرد ، گفت :  موضوع را

  «چه خبر شده ؟ مهمون داری ؟ » منظر پرسید : 

نه بابا ، چه مهمونی ! همین طوری ! بعد از ظهر هم بچه ها می آن ، می تونیم شب بریم سینما و یا جای » گیتی گفت : 

  «دیگه . 

د و گوشی را گذاشت . گیتی به فکر فرو رفت . با پدرش راحت تر می توانست صحبت کند تا با منظر موافقت کر

  منظر . در هر حال ، چاره ای نداشت .

آن شب هم دلش می خواست بعد از خوابیدن بچه ها به سعید تلفن بزند و صدایش را بشنود . نمی دانست سعید آن 

و مجبور است تا دیروقت کار کند ، غافل از اینکه استاد مهرابی به هوای شب در منزلش حضور دارد یا برنامه دارد 

 تلفن و تماس مستقیم به خانه اش رفته و چشم به دستگاه تلفن دوخته بود .

آن شب ، تا پاسی از شب گذشته با یکدیگر صحبت کردند و سعید آنچه را که در قلبش مدفون کرده و هرگز بر 

گیتی بازگو کرد . تازه آن هنگام بود که گیتی فهمید عشق او چه رگ و ریشه ای در وجود زبان نیاورده بود ، برای 

سعید دوانیده و بیش از بیست سال از عمر این عشق می گذرد . متوجه شد که مهر و دوستی سعید کار دیروز و 

ه دار است که بدون امروز و یا سرچشمه اش از یکی دو ماه پیش نیست ، عشقی کهن و قدیمی و مهری پاک و ریش

  شک تا ابد ادامه خواهد یافت .

فردای آن روز ، بی صبرانه منتظر آمدن پدر و مادرش بود . دلش می خواست تا قبل از آمدن بچه ها موضوع را با 

آنها مطرح کند .خودش را آماده کرده بود که جلوی مخالفت آنها بایستد و متقاعدشان کند که ازدواج او با سعید 

زندگی شان را تغییر می دهد و بچه هایش طعم یک زندگی شیرین خانوادگی را می چشند . علی رغم  مسیر

سفارشهای گیتی ، منظر و فرهاد دیر کردند و نزدیک ظهر به خانۀ دخترشان رسیدند . هر چند هر هفته به منزل او 

ا وجودی که تفاوت چندانی با دفعات قبل دعوت می شدند و چند ساعتی را با بچه ها سپری می کردند ، اما این بار ب

نداشت ، از نظر آنها متفاوت جلوه کرده بود و هر دویشان انگار منتظر خبر و یا موضوع تازه ای بودند که اتفاق افتاده 

  و آنها در جریان نیستند .

پدر و مادرش کرد . به محض ورودشان ، گیتی برای آنها چای آورد و با لبخند همیشگی اش شروع به خوش و بش با 

فرهاد که اخیراً چاق و کم حرکت شده بود هنگام صحبت کردن نفس نفس می زد . اگر به خاطر گیتی نبود ، پا از در 

خانه بیرون نمی گذاشت . آثار پیری و کهولت در تمام وجودش به چشم می خورد . حتی گاهی حوصله حرف زدن 

  هم نداشت .

بابا جون ، شما باید بیشتر مراقب سالمتی تون باشین ! البته تقصیر مامانه ! اگه این »  گیتی رو به پدرش کرد و گفت :

  «همه غذاهای خوشمزه و چرب و چیلی درست نکنه ، شما هم این همه اضافه وزن پیدا نمی کنین ! 

. خب ، از قدیم  یادت نره بابات چند سالشه و چقدر با من اختالف سن داره» منظر پشت چشمی نازک کرد و گفت : 

  «گفتن پیری و هزار عیب و درد ! 

گیتی جون ، چی شده » گیتی خندید و می خواست در مقام دفاع از پدرش حرفی بزند که منظر اجازه نداد و پرسید : 

  «که مارو این عجله دعوت کردی ؟ آخه ما که تازه اینجا بودیم ! 
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این چه حرفی یه که می زنی ؟ خوبه که ما هفت روز هفته اینجا » فرهاد با بی حوصلگی دستی تکان داد و گفت : 

  «هستیم ! 

بابا جون ، چرا عصبانی می شین ؟ » گیتی که فرصت را مناسب می دید ، به سوی پدرش رفت او را بوسید و گفت : 

و من می خوام یه  اخالق مامان رو که می دونین ، منظوری نداره . اما ... اما راستش این دفعه مامان راست می گه

  «صحبت خصوصی باهاتون داشته باشم ! 

هر دو نفر آنها کنجکاو شدند و منتظر چشم به گیتی دوختند . گیتی که چهره اش سرخ شده و گونه هایش گل 

  «بابا جون ، من با اجازه شما و مامان می خوام ازدواج کنم ، همین ! » انداخته بود ، گفت : 

دش را روی مبل رها کرد . آنچه را که می خواست با هزار حاشیه و مقدمه بیان کند ، بدون نفس بلندی کشید و خو

  قصد قبلی واضح و کوتاه بر زبان آورد و خودش را راحت کرد .

به به ، مبارکه ! خودت می » منظر نگاهش کرد . معلوم نبود چه در سرش می گذرد . و فرهاد با خوشحالی گفت : 

بختی تو هستیم . تو هم جوونی ، و هم زن زیبایی هستی ! چه بهتر که ازدواج مناسبی کنی و هم دونی ما طالب خوش

  «خودت از تنهایی در بیای ، و هم بچه ها طعم مهر پدری رو بچشن ! 

را با تأکید بیان کرد و گیتی کامالً منظور پدرش را متوجه شد . هنوز به خاطر داشت که پدرش در « مناسب » کلمۀ 

رد روزبه از همان اول نظر خوشی نداشت و این گیتی بود که عاشق روزبه شد و با اصرار تمام با او ازدواج کرد . اما مو

  این بار مطمئن بود که انتخابش درست و مناسب است و امیدوار بود که مورد تأیید پدر و مادرش هم باشد .

ماد کی هست مادر جون ؟ ما اونو دیدیم ، می شناسیم و یا خب ، آقا دا» منظر طاقت نیاورد و با بی صبری پرسید : 

  «تازه پیداش شده ؟ 

آره ، دیدینش ! اونو ... اونو می شناسین ! اما ... اما مامان ، باید » گیتی نگاهی زیر چشمی به پدرش انداخت و گفت : 

  «بدونی که من کامالً شناختمش و ایمان دارم مرد خوب و انسانی یه ! 

خب ، بگو کیه ؟ اسمش چیه ؟ من که دق مرگ » با سکوت نگاهش کرد و حرفی نزد و منظر دوباره گفت :  فرهاد

  «شدم ! 

  «استاد سعید مهرابی ! » و گیتی بالفاصله گفت : 

  «چی ؟ همون تارزنه ؟ » فرهاد تکانی خورد و دوباره آرام گرفت و منظر بر گونه اش زد و گفت : 

  «مامان ، شما رو به خدا بس کنین ! آخه این طرز حرف زدنه ؟ :» میزی به او کرد و گفت گیتی نگاه سرزنش آ

آره ، می دونم چی می خواین بگین ! همون تارزنه ! همون پسر شهرستانی که » منظر تا آمد حرفی بزند ، گیتی گفت : 

سته ، مامان ! همون مرد فقیر و بدلباس من با ماشین بهش زدم و هنوز هم بفهمی نفهمی موقع راه رفتن می لنگه ! در

که می اومد خونه مون و تار می زد و پول می گرفت ! اما من به گذشته ش کاری ندارم . وضعیت حاالش رو می بینم و 

براش احترام قائلم . رفتارش ، حرکاتش ، حرف زدنش ، مهر و محبتی که به بچه های من داره ، اینها برام باارزشه ! 

یم از هنر ، شهرت و مقام اجتماعی ش که به عنوان یه هنرمند بزرگ همه جا با احترام و حرمت باهاش حاال بگذر

  «رفتار می شه و از اعتبار زیادی برخورداره . 

اگه تو تصمیم خودت رو » فرهاد اخم کرده بود و حرفی نمی زد و چون سکوت همسرش را دید ، به آرامی گفت : 

  «کاره ایم ؟ تو دیگه اون دختر جوون و بی تجربه نیستی که من برات خط مشی تعیین کنم . گرفتی باباجون ، ما چی 

  «باباجون ، شما چی ؟ شما موافقین ؟ » گیتی پرسید : 
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چی بگم ؟ منم مثل مادرت نمی تونم گذشتۀ این مردرو فراموش کنم . هنوز » فرهاد شانه ای باال انداخت و گفت : 

 اباش جلویریخت و قیافۀ ننه ب

 

 

چشم هامه. اما خب، حق با توهم هست. اون حاال از شهرت و اعتبار زیادی برخورداره و وضع مالی خوبی ·  

داره.حداقل اینکه چشم به پول های تو نداره و به طور حتم تورو دوست داره که حاضر شده با دوتا بچه بهت پیشنهاد 

  ازدواج بکنه.

 کشید و گفت:منظر گوشه لبهایش را پایین 

ـ چه غلط ها! مگه کی هست که تو اینجوری می گی حاضر شده با دوتا بچه با دختر من عروسی کنه! خب معلومه، 

 آدم بی کس و کار.

 فرهاد گفت:

ـ اما بیشتر آدمها از خودشون راضی و مطمئن هستن.اونها گذشته شون و اینکه چی بودن و چی شدن، همه رو 

موردی که من با گیتی موافقم، اینه که استاد مهرابی آدم و خوب و انسانی یه و اون تزویر و فراموش می کنن. تنها 

 ریایی که تو روزبه می دیدم ، تو این مرد وجود نداره.

 منظر اشک به چشم آورد و گفت:

 ـ من که راضی نیستم. دیگه خودت میدونی. گیتی! بهتره فکرهات و بکنی. آخه تو کجا و اون کجا؟

تی هیچ پاسخی نداد. همان توافق ضمنی پدر و مادرش کافی بود. اگر می خواست دنباله موضوع را بگیرد و بسط گی

 دهد، ممکن بود اماهای دیگری به وجود بیاید و کار اورا مشکل کند.

ش را فرهاد سخت به فکر افتاده بود و منظر گریه می کرد. گیتی دلش می خواست حرفی به مادرش بزند و دق دلی ا

خالی کند، اما باز هم سکوت کرد و بغض خود را قورت داد. و چون گریه های منظر ادامه پیدا کرد، دیگر طاقت 

 نیاورد و به مادرش گفت:

 ـ مامان جون، کسی مرده که اینجوری گریه می کنی؟

و متوجه شد که منظر از لجش پاسخی نداد و در این هنگام زنگ تلفن به صدا درآمد. گیتی گوشی را برداشت 

 شروین است. با خوشحالی سالم و علیک گرمی با او کرد و گفت:

 ـ اتفاقا مامان و بابا هم اینجا هستن! تو هم اگه دوست داری ناهار بیا اینجا!

شروین که قصد داشت گیتی را تنها مالقات کند و هرچه زودتر پیشنهاد ازدواجش را با او در میان بگذارد، از شوق و 

 یدار گیتی سرد شد و با ناراحتی گفت:ذوق د

ـ نه، نه، خیلی ممنون! من .... من می خواستم تو رو تنها ببینم. می خواستم باهات حرف بزنم. کی می تونم ببینمت؟ 

 خاله جون اینها تا کی اونجا هستن؟

 گیتی کمی من و من کرد و گفت:

 نما، چطور مگه؟ چیزی شده؟ـ من ازشون خواهش کردم بمونن تا شب با بچه ها بریم سی

 شروین با عجله گفت:

 ـ نه، نه! لطفا جلوی اونها چیزی نگو . فردا چطور؟ فردا هستی بیام باهات حرف بزنم؟

 گیتی پاسخ داد:
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 ـ آره، حتما! خیلی هم خوشحال میشم. صبح می آی یا دوست داری عصری که بچه ها هم هستن بیا؟

 شروین گفت:

 ا باشیم! فقط چیزی به کسی نگو، باشه؟ـ ترجیح میدم تنه

 گیتی با تعجب گفت:

 ـ باشه، حتما. پس منتظرت هستم!

 گوشی را گذاشت و منظر با کنجکاوی پرسید:

ـ چی کار داره؟ فهمید ما اینجا هستیم گفت نمی آد؟ چه پسریه. نکرد بگه گوشی رو بده به خاله باهاش سالم علیک 

 کنم.

 گیتی گفت:

 ون چقدر شما از همه متوقعین. باباجون کار داشت. عجله داشت ، نمی تونست امروز بیاد.ـ مامان ج

 منظر پرسید:

ـ چرا! خودم فهمیدم که می خواست همین االن بیاد، تا فهمید ما اینجا هستیم انداخت فردا! حاال چیکار داره؟ حتما یه 

بندازن. تورو به خدا گیتی دیگه زیر بار مهمونی و خرج خانم دکتر دیگه پیدا کردن و می خوان زحمت هارو گردن تو 

 و زحمت اضافی نری ها! بذار کارها رو شعله بکنه. به تو چه!

گیتی دیگر از دست مادرش به تنگ آمده بود. فرهاد که متوجه عصبانیت دخترش شده بود، روبه همسرش کرد و 

 گفت:

بابا دست بردار. حاال چه عیبی داره اگه کاری از دست گیتی برمی آد  ـ نه به بار، نه به دار! تو داری پیشگویی می کنی!

 براش انجام بده!

شروین که فکر می کرد مثل اکثر اوقات گیتی تنهاست، دلخورو ناراضی گوشی را گذاشت. او شب قبل از مادرش 

 شنیده بود که پونه از جریان او و گیتی

 

تماٌ به گیتی حرفی زده است. اما طرز صحبت گیتی نشان می داد هنوز نمی مطلع شده و فکر می کنه که تا به حال ح·  

داند که شروین در چه تب و تابی به سر می برد. برای شروین عجیب بود که گیتی هنوز حال و هوای او را درک 

رده و گفته نکرده و نفهمیده بود که مثل سابق او را دوست دارد. شروین متوجه شده بود که در شب مهمانی هر چه ک

بود، گیتی هیچ واکنشی نشان نداده بود و فکر می کرد گیتی سرگرم مهمانهاست که تمام هوش و حواسش صرف 

 پذیرایی آنها شده بود. در هر حال، چاره ای نداشت. باید صبر می کرد.

ه بود، شروین از اینکه پونه عاقل شده و بعد از شنیدن حرفهای شادی دیگر تلفنی نزده و دست از سرش برداشت

احساس رضایت و آرامش می کرد. در تمام این مدت، حتی اولین باری که پونه به شروین اطهار عالقه کرده بود، 

هرگز حرفهای او را جدی نگرفته بود و فکر می کرد که پونه عشق و عالقه اش هم مثل سایر خصوصیات دیگرش 

  پایه و اساسی ندارد و به زودی فراموشش می شود.

وین دلش می خواست انگشتر قشنگی انتخاب کند و بعد از مطرح کردن پیشنهادش آن را به گییتی هدیه بدهد. شر

این صحنه را بار ها و بار ها در فیلم های خارجی دیده بود، اما چون هرگز به طور مستقیم در این باره با او حرفی 
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اهد در این مورد فکر کند و بعد پاسخ بدهد. به طور نزده بود، از نظرش این کار مسخره می آمد. چه بسا گیتی بخو

 حتم قبل از اینکه جواب مثبت بدهد، می خواهد موضوع را با پدر و مادرش مطرح کند.

تجسم زندگی با گیتی و از مصاحبت و مهربانیهای او برخوردار بودن، بی اختیار او را در رؤیایی شیرین و زیبا غرق 

و گیتی را همرته خودش مجسم می کرد. بر خالف مادرش، نسبت به بچه های گیتی می کرد. چشمهایش را می بست 

دنیای مهر و محبت در دلش احساس می کرد. به خوبی فهمیده بود که آرش بر خالف ظاهر نا هنحارش تا چه حد 

د. به مهربان و انسان است و چگونه تحت تأثیر محبتهای دیگران عکس العمل خوب و مثبت از خود نشان می ده

  خوبی فهمیده بود که ذهن پسر جوان تا چه حد خوب کار می کند و مطالب را یاد می گیرد.

گیتی هر چه در توان داشت برای او انجام داده بود و شروین زحمات و فداکا ریهای او را می ستود و پشتکار و 

 را تنها ببیند.خستگی ناپذیری او را تحسین می کرد. مجبور بود تا فردا صبر کند تا گیتی 

کور سویی از امید در دل شادی روشن شده بود که گیتی آنقدر عاقل باشد و مثل گذسته جواب رد به پیشنهاد 

پسرش شروین بدهد. این امکان از نظرش بسیار ضعیف بود، اما گاهی به آن دل خوش می کرد. شروین هم به 

 ن ازدواج سر نگیرد و او با شخص دیگری ازدواج کند.خوبی می دانست که مادر ش تا چه حد آرزو مند است که ای

آن روز در خانه گیتی، حضور پدر و مادرش مثل همیشه گرم و دلچسب نبود. منظر بعد از شنیدن خبر ازدواج 

دخترش با سعید، به کلی اشتهای خود را از دست داد و نتئانست چیزی بخورد. و فرهاد با وجودی که ظاهراٌ مخالفتی 

د، عبوس و بد اخالق گوشه ای نشسته و چرت می زد. حتی آمدن بچه ها هم نتوانسته بود آنها را سر حال نکرده بو

بیاورد. عصر هنگام هم به بهانه خستگی به خانه خودشان رفتند و گیتی و بچه ها را برای رفتن به سینما همراهی 

 نکردند.

او در تمام مدت در فکر سعید بود و به طور کلی قرار  گیتی به تنهایی با بچه هایش به سینما رفتند و برگشتند.

مالقاتش را با شروین فراموش کرده بود. آن شب هم ساعتی با سعید حرف زد و قرار شد که او هر چه زودتر به 

فرهاد بزرگمهر تلفن کند و قرار دیداری با او و همسرش بگذارد. گیتی تصمیم داشت که با سعید و پدر و مادرش به 

بروند و عقد کنند. حتی دوست نداشت به این خاطر مهمانی کوچکی بدهد. اما سعید عقیده داشت که باالخره محضر 

 باید به دوستان نزدیک سور بدهند و یک شب آنها را دعوت کنند.

گیتی غافل بود که سعید اگر هم نمی خواست چیزی بروز بدهد، در عرض هفته گذشته آنقدر کار های عجیب و 

خود نشان داده بود که همگان به موضوع عشق و عاشقی او پی برده بودند و مرتب سر به سرش می  غریبی از

گذاشتند که چه موقع پلوی عروسی را به آنها می دهد. دائم لبخند به لب داشت و در دنیای دیگری سیر می کرد. 

ب بود، همگان او را می بخشیدند و تمام برنامه هایش را فراموش کرده و سرقرارهایش دیر حاضر شده بود. اما جال

 خرده نمی گرفتند.

دیگر همه فهمیده بودند که او بعد از بیست سال به مقصود خود دست یافته و به همین خاطر از شادمانی و مسرت 

 سر از پا نمی سناسد.

می کنم! باور نکردنی یه!  دائم با خود تکرار می کرد: خدایا! باور نمی کنم! خدایا! با ور نمی کنم که با گیتی ازدواج

 باور نکردنی یه!

از نگاههای متعجب و تمسخر آمیز اطرافیان، ابایی نداشت. با چهره خندان راه می رفت، سر تکان می داد و با خودش 

حرف می زد. عجیب بود! چند روز بود که مدام به یاد مادرش می افتاد و چهرۀ آسیه با همان چادر نماز همیشگی اش 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1 8  

 

مانش مجسم می شد. اگر او زنده بود، به طور حتم از ازدواج پسرش خوشحال می شد. آن هم با چه کسی! جلوی چش

 با گیتی!

خاطرۀ مادرش او را به یاد خواهرهایش انداخت. چقدر بی مهر شده بود! سالها بود که از آنها خبری نداشت. دیگر 

س می کرد تلفنی به آنها بزند و از حال و روزشان مدتها بود که حتی دلش هم برای آنها تنگ نمی شد. گاهی هو

جویا شود، اما هر بار به یاد درد سرها و پیامد های بعدی می افتاد و از این کار صرفنظر می کرد. به خصوص با 

ازدواج با گیتی، دیگر می بایست برای همیشه دورشان را خط می کشید. خیلی دلش می خواست برای آنها پولی 

مطمئن بود مورد قبولشان واقع نمی شود. سعید به خوبی می دانست آنها در درجه اول مهر و دوستی او را بفرستد، اما 

 می خواهند، نه پولش را.

در زندگی هرگز به دنبال پول ندویده بود، حتی در وضعیت کنونی اش که شهرت او در همه جا پیچیده بود، دارای 

ود. همان قدر که محتاج این و آن نبود و در خانه و زندگی خودش به سر ثروت زیادی نبود، اما هر چه داشت راضی ب

 می برد و در رفاه و آسایش بود، دیگر چیزی از خدا طلب نمی کرد.

تنها فکری که موذیانه او را آزار می داد و از درون او را می خورد. این بود که دوست نداشت در خانه گیتی زندگی 

و شخصیتش از بین می رود. از طرفی، می دانست که آپارتمان او جای زندگی گیتی و  کند. احساس می کرد استقالل

بچه هایش نیست و در برابر منزل بزرگ و ویالیی او کوچک و حقیر می نماید. به هیچ وجه نمی خواست کسی فکر 

مهریه زیادی برایش  کند که او حتی یک در صد به خاطر ثروت گیتی با او ازدواج می کند. به همین خاطر قصد داشت

 در نظر بگیرد و هر چه دارد به نام او بکند.

تو رو باید شناخت. اگه زنی » در خلوت خودش به یاد حرفهای استاد سایه می افتاد و تجربه و درایت او را می ستود. 

ه بود! گیتی در حق باسای« درون تو رو بشناسه،عاشقت می شه. تو باید باهاش معاشرت کنی، حرف بزنی، اونو ببینی.

 همین برخوردهای کوتاه بود که او را شناخته و عاشقش شده بود!

با وجودی که گیتی به او اطمینان داده بود که با پدرش صحبت کرده و آنها منتظر تماس او هستند، باز هم هنگامی که 

ع را پیش بکشد. از سوی می خواست شماره خانه بزرگمهر را بگیرد، دستهایش می لرزید. نمی دانست چگونه موضو

دیگر، در دل دعا می کرد خود بزرگمهر گوشی را بردارد و منظر خانم پاسخگوی او نباشد. سعید به خوبی احساس 

 می کرد که تا چه حد مورد قبول و تأیید منظر نیست و از نگاههی بی مهر او فرار می کرد.

 «بله! بفرمایین!»گفت:  از شانس بدش،مادر همسر آینده اش گوشی تلفن را برداشت و

سالم » سعید مردد شد. لحظه ای تصمیم گرفت گوشی را بگذارد، اما فوراٌ از این فکر بچگانه منصرف شد و گفت: 

 «عرض می کنم! من مهرابی هستم! سعید مهرابی! حالتون خوبه؟ 

آقای مهرابی! حتماٌ با فرهاد کار آهان! » منظر که انتظار شنیدن صدای او را نداشت، کمی مکث کرد و بالفاصله گفت: 

گوشی را کنار دستگاه « فرهاد! فرهاد بیا با تو کار دارن!» و بدون اینکه فرصتی به سعید بدهد، فریاد زد:« دارین!

 گذاشت و با اوقات تلخی به دنبال کار خود رفت.

صحبت کرد و برای هفته آینده قرار فرهاد سعی کرد ظاهر را حفظ کند و تا آنجا که در توانش بود، با سعید به خوبی 

 خواستگاری گذاشت.

سعید که عجله داشت و فکر می کرد ظرف یکی دو روز آینده خواستگاری می کند و بعد هم به محضر می روند، با 

دلخوری گوشی را گذاشت و به فکر فرو رفت. به خوبی احساس می کرد که غیر از گیتی،بقیه اعضای خانواده چندان 
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از او ندارند. کاش تا این حد خجالتی نبود و اصرار می کرد که هر چه زودتر به خانه بزرگمهر برود و قال دل خوشی 

 قضیه را بکند!

من » چاره ای نداشت. به این بهانه به گیتی زنگ زد و قرار مالقات خود را با پدرش به او گفت و در ضمن متذکر شد: 

 ...«م آقای بزرگمهر رو ببینم! به نظر من هفته آینده خیلی دیره و فکر می کردم فردا شب و یا پس فردا بتوان

 «مثل اینکه خیلی عجله داری!» گیتی خنده اش گرفت و گفت:

این بار اولی بود که سعید را مفرد خطاب می کرد، و او از شنیدن آهنگ صمیمیت گیتی به وجد آمد و شروع به 

انست گیتی را تو خطاب کند و بعد از ساعتی گپ و گفت و گو به صحبت کرد. او هم در کمال ناباوری خودش، تو

 کلی دلخوری صحبت با بزرگمهر از خاطرش زدوده شد.

صبح روزی که قرار بود شروین به مالقات گیتی برود، پونه هم تصمیم گرفت بعد از چند روز از خانه بیرون بیاید و 

ی را ببیند و حال و هوای او را در روزهای عشق و در اطراف سر و گوشی آب دهد. خیلی دلش می خواست گیت

ازدواجش با شروین مشاهده کند. اما احساس کرد هنوز توانایی رو به رو شدن با او را ندارد. انزجار و نفرتش آن 

قدر زیاد بود که حتی یادآوری چره زیبا گیتی در شب مهمانی حالت تهوع به او دست می داد، چه برسد به اینکه به 

رش برود. اما کنجکاوی بیش از حدش هم او را می آزرد و دلش می خواست بداند مراسم عروسی آنها چگونه دیدا

 برگزار می شود.

 شروین با دسته گل قشنگی زنگ خانه گیتی را فشرد و بعد از لحظاتی وارد فضای ساختمان شد.

مهین خانوم، یه گلدون » می شناخت، گفت:  گیتی به مهین خانم که سالها نزد او کار می کرد و شروین را به خوبی

آخه چرا انقدر زحمت کشیدی؟ هم » و بعد رو به شروین کرد و گفت: « بزرگ بیارین تا گلهارو بذارم توی گلدون!

 «شب مهمونی گل آوردی، هم حاال منو خجالت دادی! آخه چه خبره؟

 موضوع اصلی برود و صحبت کند. شروین تشکر کرد و گوشه ای نشست. دلش می خواست هر چه زودتر سر

 «چای می خوری یا قهوه؟ دو تاش حاضره!» گیتی از او پرسید: 

 شروین دستور قهوه داد و منتظر شد که مهین خانم بیاید و برود تا او هر چه زودتر پیشنهاد خود را مطرح کند.

گیتی، یادت می » او کرد و گفت:  وقتی گیتی روبه رویش نشست و مشغول نوشیدن چای شد، شروین نگاه عمیقی به

آد وقتی بچه بودیم و همراه پدر مادرهامون می رفتیم مسافرت، چقدر بهمون خوش می گذشت؟ یادته کنار دریا 

 «چقدر با ماسه ها بازی می کردیم و مجسمه می ساختیم و آب می اومد و همه رو خراب می کرد؟

آره، شروین! یادمه! یادش بخیر! چقدر دنیای بچگی » د و گفت: گیتی که در حال و هوای خودش بود، سری تکان دا

 «قشنگ و پاکه!

و مت قدرشو نمی دونیم! بزرگ می شیم، جوون می شیم و »شروین بی اختیار اشک در چشمهایش جمع شد و گفت: 

 «باز هم قدر جوونی مون رو نمی دونیم! اشتباه می کنیم و از اشتباهاتمون درس نمی گیریم!

شروین، »به خود آمد و احساس کرد شروین حال خوبی ندارد. از چشمهای اشک آلود او ناراحت شد و پرسید: گیتی 

 «چیزی شده؟ می تونم بهت کمک کنم؟

 !«فقط تو می تونی به من کمک کنی، نه کس دیگه! به خاطره همین اومدم پیش تو »شروین بالفاصله گفت: 

بهتره بری سر اصل مطلب! بگو، بهت قول می دم هر کمکی از دستم بر » گیتی فنجانش را روی میز گذاشت و گفت:

 «بیاد برات انجام بدم!
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 «یادت باشه قول دادی!»شروین خندید و گفت : 

گیتی لبخند بر لب به او نگاه کرد و حرفی نزد. منتظر بود ببیند شروین چه می گوید. دلش نمی خواست با سؤالهای 

 بیجا وقت را تلف کند.

ببین، گیتی! خودت خوب می دونی من از زمانی که به خودم اومدم و وارد »الخره شروین به حرف آمد و گفت: با

دانشگاه شدم و احساس کردم مرد شدم و می تونم تشکیل خونواده بدم، تنها دختری که دوست داشتم باهاش 

 ازدواج کنم

 

 «تو بودی!·  

ری اش شروع به بازی کرد. انتظار داشت شروین بگوید که دختری را گیتی بی اختیار سرخ شد و با گوشه های روس

هنوز مثل زمان دختری ت »پیدا کرده که از هر جهت شبیه اوست و خالصه از این گونه تعارفات. و شروین ادامه داد: 

دخترت سرخ می شی و خجالت می کشی! اصالً گیتی، تو انگار عوض نشدی! با اینکه پسر هفده هجده ساله داری و 

 «داره برای خودش خانومی می شه، اما خصوصیات اخالقی ت همونی که بوده باقی مونده. و این برام خیلی جالبه!

گیتی آرام آرام صبرش تمام می شد. شروع کرد به تکان دادن پاهایش و با بی صبری منتظر شنیدن حرفهای شروین 

دادن به صحبتهایش نداشت. انگار تازه سر درددلش باز  شد. اما شروین هیچ عجله ای برای طرح پیشنهاد و پایان

 شده و می خواهد ساعتها سخنرانی کند.

حاال هم اومدم دوباره بعد از این همه سال ازت »باالخره بعد از به هم بافتن آسمان و ریسمان، بی مقدمه گفت: 

زیر یه سقف زندگی کنم! اون دفعه که  تقاضای ازدواج کنم! احساس می کنم جز با تو، با هیچ کس دیگه ای نمی تونم

جواب مثبت ندادی، اما می دونم حاال با گذشته فرق داره. تو مجردی و هنوز ازدواج نکردی و تجربه های تلخ جدایی 

رو به دوش می کشی. آره، گیتی؟ حاضری؟ حاضری، نه؟ به طور حتم تو هم از این همه تنهایی و به دوش کشیدن 

 «شدی. حرف بزن! چرا جوابمو نمی دی؟ این همه مسئولیت خسته

گیتی سکوت کرده بود و قدرت ادای کلمه ای را نداشت. ناگهان بغضش ترکید و به پهنای صورتش شروع به گریه 

 کرد. صورتش را بین دستها پنهان کرد و همچنان به گریه اش ادامه داد.
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صد معینی نداشت. نمی دانست به کجا برود و چه کند تا کمی آرام پونه عصبی و سرگردان از خانه بیرون آمد. هیچ مق

شود. همیشه در این طور مواقع تنها پناه و مأوایش گیتی بود و اکنون احساس می کرد از تنها کسی که فراری و 

وین را منزجر است، گیتی است. با وجود این، بی اختیار به سوی خانۀ او راند. به محض اینکه به سر کوچه رسید، شر

دید که با دسته گل قشنگی از ماشین پیاده می شود. بی اختیار پایش را روی ترمز گذاشت و توقف کرد. شروین به 

هیچ وجه متوجه او نشد. هم فاصله زیاد بود، و هم اینکه در حال و هوای دیگری سیر می کرد که هیچ توجه ای به 

 اطرافش نداشت.

نظره به حال جنون افتاده بود. فکر کرد که اکنون گیتی و شروین چه لحظات پونه عاصی و دیوانه از دیدن این م

خوشی را با هم می گذرانند و چه حرفهایی از عشق و دوستی رد و بدل می کنند. فکر کرد که گیتی چه تهیه و تدارک 

د، از شروین مفصلی برای او دیده و با همان قهوه های خوش طعم و خوش بو که زمانی برای او هم درست می کر
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پذیرایی به عمل می آورد. آه! چقدر دلش می خواست همان لحظه آن خانه را با سرنشینانش به آتش بکشد! چقدر از 

 دیدن سوختن و جزغاله شدن گیتی لذت می برد!

 آن قدر ایستاد تا شروین وارد خانه شد. بدنش داغ شده بود و می لرزید. دندانهایش را به هم می فشرد و روی هم

می سایید. حال غریبی داشت. بدون شک، در آن لحظه اگر سالحی در دست داشت، حاضر بود هر دوی آنها را به 

قتل برساند. ناگهان فکری به سرش خطور کرد. فکری شیطانی! و در همان لحظه تصمیم گرفت که دست به کار 

 شود.

رسیدن به خانه گیتی باید از آن عبور می کرد.  ماشین را به حرکت درآورد. به سوی مسیری می رفت که هر بار برای

برگشت و در محله ای که سالها پیش یکی دو بار روزبه را آنجا دیده بود، توقف کرد. به یادآورد که حتی یک بار او 

را تعقیب کرده بود و شاید اکنون هم بتواند کوچه و حتی آپارتمان او را پیدا کند. از ماشین پیاده شد. چهره اش 

ت عجیبی پیدا کرده بود. گوشۀ لبش بی اختیار به سوی باال می جهید. وارد همان کوچه ای شد که حدس می زد حال

 آپارتمان روزبه در آن قرار دارد. چقدر راحت آنجا را پیدا کرده بود!

نگ هم جلوی چند ساختمان قدیمی ایستاد و چشم به پنجره های آن دوخت. تمام ساختمانها سه چهار طبقه و تنگات

 قرار داشتند. به سوی یکی از آنها رفت و زنگ طبقه دوم را فشرد.

 «بله! بفرمایین!»لحظاتی بعد، صدای زنی به گوش رسید که می گفت: 

 «سالم، خانوم! ببخشین، منزل آقای شایان اینجاس؟»پونه گفت: 

 «ختمون نیست!تا اونجا که من می دونم همچین اسمی توی این سا»زن مکثی کرد و پاسخ داد: 

 «ببخشین مزاحمتون می شم، توی همسایه ها، یعنی ساختمونهای بغلی چی؟»پونه مأیوس شد و گفت: 

طبقه سوم چند ساله تازه اومدن و می تونین ازشون بپرسین. شاید مستأجرهای قبلی بودن، من خبر »زن گفت: 

 «ندارم.

 «بله! کیه؟»تاد. این بار مردی آیفون را برداشت و پرسید: پونه تشکر کرد و زنگ طبقه سوم را زد و به انتظار ایس

 «اینجارو آقای شایان سالهاس فروخته به ما و...»پونه سؤالش را دوباره مطرح کرد و مرد پاسخ داد: 

 «ببینین، آقا! من از بستگانشون هستم و اینجا نبودم. کار واجبی باهاشون دارم.»پونه به میان حرفش دوید و گفت: 

واهلل چی بگم! من یه زمانی دو سه بار باهاشون تماس گرفتم. اما خیلی وقته ازشون خبری ندارم. اما اگه »رد گفت: م

بخواین با ایشون تماس بگیرین، می تونین به آژانس مسکن سر کوچه سری بزنن. راستش، من همین طوری چند بار 

ثل اینکه مشتریهای خارجی آژانس رو این طرف و اون اونجا دیدمشون. با یکی از کارمندهای اونجا آشنا هستن. م

 «طرف می برن و بهشون جاهای مختلف رو نشون می دن.

 پونه تشکر کرد و با عجله به سوی آژانس مسکن رفت.

خانم جوانی که پاسخگوی تازه واردین بود، با سر به او اشاره ای کرد و پونه به سویش رفت و تقاضای خود را مطرح 

وان به او گفت که آقای شایان معموالً عصرها می آیند، آن هم نه هر روز. و برای تماس می تواند عصرها کرد. زن ج

 به آنجا تلفن کند.

پونه بالفاصله فکری به سرش خطور کرد. ترجیح داد یادداشتی برای او بنویسد و شماره تلفنش را در اختیار روزبه 

او تماس بگیرد. همین کار را کرد. قلم و کاغذی درخواست کرد و بیش از قرار دهد و تأکید کند که هر چه زودتر با 

 یک ربع مشغول نوشتن شد و بعد از خانم منشی خواهش کرد که نامه را به روزبه بدهد.
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درست فردای آن روز، هنگام عصر روزبه به پونه تلفن کرد. او بسیار کنجکاو شده بود که پونه چه کار مهمی می 

اشته باشد. روزبه مدتها بود که حتی به دیدار بچه هایش هم نرفته و هیچ گونه خبری از آنها نداشت. تواند با او د

صبحها در شرکتی مشغول کار شده بود و چون حقوقی که می گرفت کفاف خرج او و خانواده اش را نمی داد، باالجبار 

ی خانه نشان می داد. آنچه را که از در چند آژانس امالک نقش مترجم را بازی می کرد و به مشتریهای خارج

بزرگمهر گرفته بود، خرج کرده و آه در بساط نداشت. اما ظاهرش را حفظ می کرد و کسی تشخیص نمی داد که او 

 چگونه و در چه خانه و مسکنی زندگی می کند.

کرد همان شب قرار پونه از شنیدن صدای او خوشحال شد و اصرار کرد که باید هرچه زودتر او را ببیند. اصرار 

 مالقاتی بگذارند، اما روزبه گفت که آن شب وقت ندارد و باید یکی دو نفر از دوستانش را ببیند.

 «آره، از همون دوستهای همیشگی و بساط همیشگی!»پونه به شوخی گفت: 

به عقل جن نمی رسه  بگو ببینم، چه کار مهمی داری که تا آژانس اومدی و سراغ منو گرفتی؟»روزبه خندید و پرسید: 

 «که بتونه این طوری رد به نفر رو پیدا کنه!

تو هنوز منو نشناختی! اگه قول بدی بچۀ خوبی باشی و به کسی حرفی نزنی، پول »پونه بادی به غبغب انداخت و گفت: 

 «و پلۀ خوبی گیرت می آد!

اعتیاد نه توان کار کردن برایش گذاشته پونه درست به هدف شده بود. روزبه در کساد مالی شدیدی به سر می برد. 

بود، و نه توان فکر کردن. هر روز صبح به زور و فشار همسرش از خواب بیدار می شد و به شرکت می رفت. انگار نه 

انگار آن همه درس خوانده و تحصیل کرده بود. اگر همان چند کلمه انگلیسی هم در خاطرش باقی نمانده بود، نه در 

ت و نه در آژانسهای متعددی که با اصرار به آنجا می رفت و تقاضای کار می کرد. قرارشان را فردا شرکت کاری داش

 بعدازظهر، در پارک نزدیک خانۀ پونه گذاشتند.

سر ساعت سه پونه جلوی در بزرگ پارک توقف کرد و سیاهی هیکل روزبه را که آنجا ایستاده بود، تشخیص داد. 

، از الغری و تکیدگی او بیشتر حیرت می کرد. در عرض چند سالی که او را ندیده بود، هرچه به او نزدیک تر می شد

به اندازه بیست سال پیر و شکسته شده بود. رنگ چهره اش تیره، لبها کبود و گونه هایش به طرز وحشتناکی به 

 گودی نشسته بود.

، روزبه! تویی؟ چرا به این شکل و قیافه الهی بمیرم»پونه به محض اینکه به او رسید، به جای هر صحبتی گفت: 

 «دراومدی؟ مریض بودی؟

روزبه که یک عمر مسئله ظاهر و قیافه اش مهم ترین عامل در زندگی اش بود، از این حرف پونه به شدت دلخور و 

مردهای نه بابا، فقط یه کمی الغر شدم! البته خودم خواستم! من از »دلسرد شد، اما به روی خودش نیاورد و گفت: 

 «شکم گنده و چاق بیزارم!

شکم گنده چیه؟ شلوارت داره از پات می افته، عینهو چوب شدی! باور کن فکر کردم »پونه بدون مالحظه ادامه داد: 

 «خدایی نکرده به مرض العالجی مبتال شدی!

اگه اومدم خواستگاری ت  خیلی خوب،»روزبه که از آمدن به آنجا و دیدار او پشیمان شده بود، با اوقات تلخی گفت: 

ببینم، باالخره شوهر پیدا کردی یا هنوز »و بعد مثل اینکه چیزی یادش آمده باشد، با موذیگری گفت: « زنم نشو!

 «دنبالش می گردی؟
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این چیزها به تو مربوط »داغ پونه تازه شد و چهره اش سرخ شد. لبش را گاز گرفت و بعد از سکوتی کوتاه گفت: 

ه فکر خودت باشی که از اعتیاد و بدبختی داری می میری. اما زن سابقت داره با یه آقا داماد پولدار و نیست! تو بهتر

 «تحصیل کرده دوباره عروسی می کنه.

 روزبه سکوت کرد و نگاه تحقیرآمیزی به پونه انداخت و لبخند زد.

شدی؟ بیخودی هم دروغی نخند! می دونم چی شد؟ چرا الل »پونه همان طور که شانه به شانه او راه می رفت، گفت: 

 «که چه حالی شدی!

این همه وقت منو گرفتی که اینو بهم بگی؟ پشت تلفن تو حرف از پول و پله می زدی، »روزبه با بی اعتنایی گفت: 

 «یادت رفته؟

 «حبت کنم.روزبه، مسخره بازی رو کنار بذار! می خوام باهات جدی ص»پونه جدی شد و با صدای گرفته ای گفت: 

 «اگه بتونی این عروسی رو به هم بزنی، هر چی پول توی بانک دارم بهت می دم.»روزبه سکوت کرد و پونه ادامه داد: 

 «مثالً چقدر؟»روزبه بی اختیار پرسید: 

 «ده میلیون! ده میلیوم خوبه؟»پونه گفت: 

توی حسابت پول داری! حاال می خوای چی کار  گولم نزن! تو بیشتر از اینها»روزبه لبخند موذیانه ای زد و گفت: 

 «بکنی؟ چه نقشه ای داری؟

 «اول باید سر پول توافق کنیم بعد!»پونه گفت: 

و بعد خندۀ « نه، اتفاقاً برعکس! تو شاید بخوای من آدم بکشم، خب اون وقت نرخش فرق می کنه!»روزبه گفت: 

 بلندی کرد و چشم به پونه دوخت.

 «یعنی تو حاضری برای پول آدم بکشی؟»آدم کشتن جا خورده بود، پرسید: پونه که از جمله 

ای بابا! بس کن، پونه! گفتم مثالً! نه اینکه من آدم کش باشم! خب، بهتره بری سر اصل »روزبه با بی حوصلگی گفت: 

 «مطلب.

که گیتی داره دوباره ازدواج می ببینم، روزبه! تو اصالً ناراحت نیستی »پونه نگاه سرزنش باری به او کرد و پرسید: 

 «کنه؟

نه! به من چه؟ مگه من دوباره ازدواج نکردم؟ تازه زمانی که گیتی زن من بود، »روزبه شانه ای باال انداخت و گفت: 

 «من ازدواج کردم و بچه دار شدم.

 «پس غیرتت کجا رفته؟»پونه گفت: 

بردار! گیتی دیگه زن من نیست و من هزار گرفتاری دارم.  بابا دست از سرم»روزبه بی حوصله شد و به تندی گفت: 

 «برو سر مبلغ! چی می خوای و چقدر می دی؟

 «چند بار بهت بگم! گفتم به هر ترتیب شده عروسی رو به هم بزن، منم ده میلیون بهت می دم.»پونه گفت: 

چه کاری ساخته س؟ گیتی از اون آخه چطوری عروسی رو به هم بزنم؟ تو چقدر بچه ای! از من »روزبه پرسید: 

 «زنهایی نیست که بی گدار به آب بزنه، حتماً طرف آدم خوبی یه و هیچ اشکال شرعی و قانونی هم نداره.

سکوت کرد و دیگر به « هیچ فکری به سرت نمی رسه؟ مثالً نمی تونی کاری کنی...»پونه با تردید و دودلی گفت: 

 تصمیمی که گرفته بود منصرف شد. حرفش ادامه نداد. برای لحظه ای از
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بگو! چرا حرفت رو بریدی؟ مطمئنم که تو این جور موقعها فکرت خوب کار می »اما روزبه دست بردار نبود و گفت: 

 «کنه. چی کار کنم؟ بگو!

یه کاری کنی که هیچ مردی نتونه بهش نگاه کنه، حتی شروین که عاشقشه و می خواد »پونه بی درنگ پاسخ داد: 

اهاش عروسی کنه! اونو... اونو از شکل و قیافه بندازی و اون خندۀ لوس و بی نمکش رو برای همیشه محو و نابود ب

 «کنی.

بذار اون هم درد تنهایی و بی کسی رو بچشه! بذار بچه هاش هم ازش »در این هنگام، بغضش ترکید و با گریه گفت: 

تونه از خونه بیرون بیاد و برای همیشه توی زندون سیاه فراری بشن و ترکش کنن! دلم می خواد تمام عمرش ن

 «تنهایی و تاریکی خودش رو حبس کنه!

 «تو چته، پونه؟ چرا این جوری حرف می زنی! انتظار داری چی کارش کنم؟»روزبه با تعجب پرسید: 

ر و صورتش بریز! دلم هیچی، اینو بپاش روش! فقط توی س»پونه شیشۀ بزرگی از کیفش درآورد و به او داد و گفت: 

می خواد شکل میمون بشه و تمام عمر عذاب بکشه. آخه روزبه، اون نامزد منو از چنگم بیرون کشیده و می خواد 

باهاش ازدواج کنه! اون مرد اول عاشق من بود و قصد داشت با من عروسی کنه، اما گیتی انقدر ادا و اطوار درآورد و 

 «ه اونو از راه به در کرد.پول و زندگی شو به رخ اون کشید ک

روزبه که در آن لحظه به کلی نام و حتی وجود شروین را از یاد برده بود، به فکر فرو رفت. کاری را که پونه از او 

درخواست کرده بود، چندان کوچک و بی اهمیت نبود. هر چند او کینه ای به بزرگی کوه نسبت به گیتی در سینه 

م سختی از او بگیرد، اما جرئت و جسارت آن کار را در خود نمی دید. برای اینکه از داشت و دلش می خواست انتقا

 «نه، این کار امکان پذیر نیست!»زیر آن در برود، گفت: 

 «چیه؟ چرا جا زدی؟ می ترسی؟ باورم نمی شه تا این حد بی جربزه و ترسو باشی!»پونه گفت: 

 «ه الکی یه؟ مملکت قانون داره! پدرمو در می آرن.این کار خطرناکه! قصاص داره! مگ»روزبه گفت: 

چیه؟ پول بیشتری می خوای؟ خب، بهت می دم! من که حرفی ندارم، تو فقط این اسید رو بریز روش و «پونه گفت: 

 «فرار کن. منم هر چقدر که دلت بخواد بهت پول می دم.

اس داشت گیر بیفتد، وگرنه از ته دل راضی به انجام روزبه دوباره به فکر فرو رفت. او فقط از قانون می ترسید و هر

بیست میلیون کمتر نمی گیرم! اگه حاضری »آن بود. فکری مثل برق از ذهنش گذشت و رو به پونه کرد و گفت: 

 «بیست میلیون بدی، شاید بتونم کاری برات بکنم!

 «چه خبره؟ بیست میلیون؟ از کجا بیارم؟»پونه فریادش به هوا رفت و گفت: 

پس اینو بگیر، تو اهل معامله نیستی! مگه شوخی یه؟ اوالً، گیتی نباید »روزبه شیشه را به سوی او دراز کرد و گفت: 

منو بشناسه، وگرنه کارم زاره. من مجبورم آدمکش رو پیدا کنم. تازه، اون آدم هم کلی پول می گیره این کار رو 

 «بکنه. دیگه میل خودته!

حاال چرا می خوای فرار کنی! صبر کن ببینم چطوری می تونم این پول رو »او هُل داد و گفت: پونه شیشه را به سوی 

 «فراهم کنم؟

پونه به راحتی می توانست پول را فراهم کند. هم جواهرات زیادی داشت، و هم اوراق بهادار. اما باید کاری می کرد 

پول رو همون روز توی یه ساک دستی می آری. »گفت:  که پدر و مادرش متوجه نشوند. در همین افکار بود که روزبه

 «چک هم قبول نمی کنم. بهت بگم، اگه بخوای کلک بزنی، با خودت هم همون معامله رو می کنم، فهمیدی؟
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چه حرفها می زنی؟ خب معلومه که پول رو برات »پونه که به هیچ وجه قصد کلک زدن نداشت، وحشت کرد و گفت: 

 «تو چه جونور بی رحمی هستی!می آرم. من می دونم 

 «تو که بدتر از من هستی! درست مثل یه عفریته عمل می کنی. اینو باش!»روزبه گفت: 

 پونه با نفرت نگاهش کرد و حرفی نزد.

زود باش! من باید برم کار دارم. بگو کی و کجا باید بیام. بهتره یه جای خلوتی رو انتخاب کنی و اونو به »روزبه گفت: 

ه ای برای گردش یا خرید و یا هر چیز دیگه ای بیرون از خونه بکشی. راستی، مبادا بچه ها باشن! من البته بهان

 «خودمو نشون نمی دم، اما بعد که کلکش رو کندیم، با سرعت می آم و پول رو ازت می گیرم، باشه؟

م و کسی هم متوجه نشه؟ گیتی از آخه من چه جوری بیست میلیون پول رو با خودم حمل کن»پونه با اعتراض گفت: 

 «من نمی پرسه چرا یه ساک اضافی با خودم دارم و یا اون برای چیه؟

دیگه من نمی دونم. حاال بعداً باهات تماس می گیرم و قرارش رو می »روزبه با بی حوصلگی سری تکان داد و گفت: 

 «ذاریم.

تر دست به کار بشیم، وگرنه بعد از عروسی که دیگه اینقدر عجله داری که بری؟ ما باید هرچی زود»پونه گفت: 

 «فایده ای نداره.

روزبه که تمام بدنش به لرزه افتاده بود و باید هرچه زودتر سر قرارش حاضر می شد، در حالی که از او دور می شد، 

 «باشه، باشه! نگران نباش! تو پول رو حاضر کن، من ترتیب کار رو می دم.»گفت: 

یون پول هنگفت و بدون زحمت، قلبش را از شادی و هیجان لبریز کرد بود. می دانست که با چه کسی فکر بیست میل

باید تماس بگیرد. این گونه آدمها را خوب می شناخت. می توانست با یکی دو میلیون یکی از آنها را بخرد و با بقیه 

د. روزبه هر بار که پول قابل توجه ای به پول تا مدت زیادی به راحتی زندگی کند و یا کسب و کاری راه بینداز

دستش می رسید، برای آن صد گونه نقشه می کشید. تصمیم می گرفت آن را در یک سرمایه گذاری به کار بیندازد 

 و یا خرید و فروش کند، اما هر دفعه تمامی پول را خرج می کرد، بدون اینکه ریالی از آن را صرفه جویی کند.

با شخص مورد نظرش تماس بگیرد و بعد با پونه قرار بگذارد. نمی دانست پونه چگونه و از  تصمیم گرفت همان شب

کجا اسید تهیه کرده است. باورش نمی شد که گیتی با نامزد پونه قصد ازدواج داشته باشد، اما هرچه بود از اینکه 

 اور نمی کرد گیتی تن به جدایی بدهد.بالیی سر او بیاورد خوشحال بود. او دیگر چشم دیدار گیتی را نداشت. هرگز ب

روزبه فکر می کرد گیتی عاشق اوست و هر بالیی سرش بیاورد، تحمل می کند و حرفی نمی زند. در تمام طول 

زندگی اش، با اتکا بر همین عشق هرچه دلش خواست انجام داد و، چه پنهان و چه آشکار، به همسرش خیانت کرد. 

خیلی از گناهان او باخبر است، اما چون به او عالقه داشت و از سویی دلش نمی خواست روزبه می دانست که گیتی از 

 فرزندانش بی پدر شوند، چیزی به روی او نمی آورد.

 

و به راستی باورش شده بود که بعد از آن هرچه بکند باز هم گیتی چشمهایش را روی هم میگذارد و حرفی نمیزند ·  

. 

به ی بزرگی بود که مثل پتک برسرش فرود آمد و هنوز از اثرات آن گیج و منگ بود . اکنون جدایی گیتی از او ؛، ضر

فرصتی به دستش آمده بود که انتقام سختی از او بگیرد و آن صورت زیبا و دلنشین را زشت و وحشتناک کند و نکته 

 ونق می بخشید .ی مهم دیگر اینکه پول هنگفتی به چنگ می آورد که تا مدتها بساط سورساتش را ر
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مرد جوانی را می شناخت که بدتر از خودش تا خرخره در اعتیاد غرق شده بود . غیر از آن ؛ سابقه ی دزدی و 

کارهای غیرقانونی در پرونده اش به چشم میخورد . او چند ماهی بود که از زندان درآمده و روزبه گهگاه او را در 

. روزبه میدانست که او حاضر است بخاطر صدتومان دست به هرکاری محله های فروش مواد غیرقانونی دیده بود 

بزند ؛ چه برسد به اینکه حرف از میلیون باشد . درهرحال ، در این مورد مجبور بود سرکیسه را شل کند و چشم از 

 یکی دو میلیون بپوشد .

ه برود به سراغ مرد معتاد رفت . آن شب ، بعد ازاینکه خودش را ساخت و شکمش را سیر کرد ؛ قبل ازاینکه به خان

بعد از کمی صحبت و گفت و گو ؛ موضوع را با او در میان گذاشت . او که محسن نام داشت ، نگاه مشکوکی به روزبه 

 !«اینکه از آدم کشی بدتره ! نه بابا ؛ ما اهل این کارها نیستیم :» انداخت و گفتت 

؛ میخوام یه جوری حقش رو کف دستش بذارم . پولهامو باال کشیده و  اون زن منه ؛ به من خیانت کرده:» روزبه گفت 

 ...«منو به روز سیاه انداخته و 

انقدر قصه و داستان سرهم نکن ! به من مربوط نیست کیه و چی کار کرده ؛ :» محسن به میان حرفش دوید و گفت 

 «به من بگو چقدر میدی ؟

 !«یک میلیون :» روزبه بالفاصله گفت 

بپا ضرر نکنی ! مگه خرگیر آوردی ؟ برو خدا روزی تو جای دیگه :» ن صدای زشتی از دهانش درآورد و گفت محس

 !«حواله کنه 

 !«چقدر میخوای ؟ مگه فکر میکنی من سرگنج نشستم :» روزبه پرسید 

گنج نشستی ! سیگار واهلل از سر و وضعت اینطور برمی آد که آره ؛ سر:» محسن نگاهی به سراپای او انداخت و گفت 

 !«خارجی هم که میکشی 

روزبه که خودش را سرزنش میکرد چرا با آن وضع به آن محله آمده و در ضمن از دست محسن هم عصبانی شده 

 «بیخود زرنگی نکن ؛ بگو ببینم اول آخرش چقدر میگیری ؟:» بود ؛ گفت 

 !«پنج میلیون :»محسن گفت 

 و راهش را کشید و تظاهر به رفتن کرد .!« ؟ پنج میلیون ؟برو پی کارت چی :» روزبه با عصبانیت داد زد 

باور کن انقدر :» محسن خونسرد ایستاد و نگاهش میکرد . روزبه چند قدمی از او دور شد و دوباره برگشت و گفت 

 !«ندارم !کمترش کن ؛ شاید بتونیم با همدیگه کنار بیایم 

؛ چه بالیی سرم می آرن ؟ تازه بعدش باید یکی دو ماهی غیبم بزنه و برم میدونی اگر گیر بیفتم :» محسن گفت 

شهرستان . دیگه تا مدتها نباید اینجاها آفتابی بشم . همه ی اینها خرج داره . همون که گفتم ؛ پنج تا ! یه قرون هم 

 !«تخفیف نمیدم 

میلیون رضایت بدهد . هرچند برایش  روزبه نزدیک به یک ساعت با او چانه زدو عاقبت مجبور شد به همان پنج

 گران تمام شده بود ؛ اما میدانست با کسی معامله کرده که از عهده اش برمی آید و حرفی هم نمیزند .

آن شب تا دمدمه های صبح فکرکرد و نقشه کشید .فردای آن روز به پونه تلفن کرد و تمام دستورات الزم را به او 

ست به کار میشد . او دفعات زیادی با گیتی برای خرید و یا گردش در پارک و یا رفتن داد. پونه باید هرچه زودتر د

به سینما ؛ از خانه بیرون رفته بود . اما این دفعه با گذشته فرق داشت .اول اینکه ؛ خودش دستخوش اضطراب و 

 باشند .آشوب شده بود . و دیگر اینکه ؛ باید برنامه ای طرح میکرد که بچه ها همراه گیتی ن
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چندشب بود از فکر این موضوع خواب به چشمهایش نیامده بود . چهره اش رنگ پریده ؛ عصبی و تکیده شده بود . 

 مرتب قرصهای آرام بخش میخورد و دائم با خودش حرف میزد .

ه گل وقتی به گیتی تلفن زد و برای دیدنش راهی منزل او شد ؛ قلبش بسان پتک در سینه اش می کوبید . سر را

 خرید و با چهره ای خندان با گیتی روبه رو شد .

الهی بمیرم ؛پونه جون! طوریت شده ؟ چرا انقدر الغر شدی ؟ زیر :» گیتی از دیدن قیافه ی او وحشت کرد و پرسید 

 !«چشمهات چقدر گود افتاده 

. قدرت کالمش رااز دست  پونه به حالت عصبی سری تکان داد و گل را به سویش دراز کرد .نمیتوانست حرف بزند

 !«چرا زحمت کشیدی ! تو خودت گلی :» داده بود . گیتی گلها را گرفت و تشکر کرد و گفت 

پونه به سوی کمد لباسها رفت و روپوش و روسری اش را در آورد و آویزان کرد .بغض گلویش را می فشرد 

 و بزرگتر بود مقایسه کرد و دلش به درد آمد ..خودش را در آیینه نگاه کرد . خودش را با گیتی که چندسال از ا

گیتی موذی و دو رو ! بدجنس ! چقدر خوب بلده زبون بریزه و تظاهر کنه ! تمام محبتهاش دروغ و نیرنگ بود و 

 هست !

پونه :» پونه به سوی سالن پذیرایی رفت . گیتی هم با گلدانی که گلها را در آن گذاشته بود ؛ نزدش آمد و پرسید 

 .«ن ؛ میدونم قهوه دوست داری ؛ برات درست کردم جو

پونه نگاهی به او انداخت و سکوت کرد . آره ؛ از همون قهوه هایی که برای شروین جونت هم درست کردی و 

گولش زدی تا باالخره به دامش انداختی !بله ! منم جای تو بودم ؛ چشمهام از خوشبختی برق میزد و خنده از لبهام 

 . منم جای تو بودم ؛ ده سال از سنم کمتر نشون میدادم و بلبل زبونی میکردم !دور نمیشد 

الهی بمیرم :» گیتی که از سکوت و افسردگی پونه نگران شده بود ؛ به سویش رفت ؛ او را در آغوش گرفت و گفت 

ن بگو ! اگه کمکی از پونه ! من تحمل این سکوت و کم حرفی تو رو ندارم . آخه بگو چی شده ؟ تو رو به خدا به م

 .«دستم برمی آد ؛ برات انجام بدم 

چیزیم نیست ؛، گیتی !نمیخواد برام غصه بخوری . خب ؛ چه :» پونه خود رااز آغوش او کنار کشید و با سردی گفت 

 «خبر ؟ خبرهای تازه چی داری ؟

شروین بعد از پیشنهاد ازدواجش به گیتی ناگهان وقایع یکی دو روز قبل و آمدن شروین به یادش آمد و لب گزید . 

گیتی و دیدن عکس العمل او ؛ دقایق طوالنی در سکوت و ناراحتی نشسته و حرفی نزده بود .گیتی که از پیشنهاد او 

شوکه شده بود و هرگز باورش نمیشد که شروین هنوز مثل سابق در فکر او بوده و همچنان در فکر ازدواج با او به 

مجبور بود بار دیگر پاسخ رد به او بدهد دچار غم و اندوه شدیدی شده و بی اختیار شروع به سر میبرد ؛ ازاینکه 

گریه کرده بود .شروین هم پس از گذشت دقایقی ؛ بدون خداحافظی او را ترک کرده بود. این واقعه آنقدر بر روح و 

فراموشی بسپارد . از آمدن شروین با  روان گیتی اثر بدی گذاشته بود که نمیتوانست آن را نادیده بگیرد و به دست

هیچ کس حرفی نزده بود. امیدوار بود که شروین در اینباره با کسی صحبتی نکرده و خاله شادی از این ماجرا اطالعی 

 نداشته باشد .

درهرحال ؛ گیتی طبیعتا حرفی از شروین به میان نیاورد و تصمیم داشت که تا سعید رسما با پدر و مادرش صحبت 

کرده ؛ موضوع ازدواجش را هم فاش نکند . تا چند روز دیگر او و سعید میتوانستند به محضر بروند و برای همیشه ن

به عقد یکدیگر در آیند . گیتی از تصور زندگی با او به اوج شادی و خوشبختی میرسید.هرچند سعید به او گفته بود 
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ندارد به چشم این و آن داماد سرخانه معرفی شود ؛ اما  که برایش مشکل است در خانه ی او زندگی کند زیرا دوست

گیتی میدانست که سعید آنقدر عاشق اوست و او را دوست دارد که برخالف میلش هیچ کاری را انجام نمیدهد و 

به بهرترتیب شده لوازمش را برمیدارد و به خانه او می آید . گیتی اتاقی جداگانه برای او فراهم دیده بود ؛ اما هنوز 

 بچه هایش نگفته بود که چه تصمیمی دارد .

در آن لحظه که روبه روی پونه ایستاده بود ؛ تمام این افکار مثل برق از ذهنش گذشتند ؛ اما چیزی بر زبان نیاورد . 

آنقدر در حال و هوای ازدواجش بود که متوجه تنشهای عصبی و حرکات غیرعادی پونه نشده بود . با وجودی که 

د کمال همراهی و همدلی را با او به عمل آورد ؛ اما حواسش جای دیگر پرواز میکرد و ذهنش کامال در سعی میکر

 اختیارش نبود و صحنه های قشنگی را که در چند

 

 هفته گذشته شاهد بود، به خاطر می آورد و بی اختیار لبخند بر لبهایش می نشست.·  

عصبی شده بود. خدا می دانست که در درون پر آشوبش چه می پونه از آن همه آرامش و خوشبختی او بیشتر 

گذشت. لبخندی که بر لب داشت زهر خندی بود که گیتی را بعد از حادثه جلوی چشمانش مجسم کرده و لذت می 

برد. آه، خدایا! چقدر دلش خنک می شد اگر می توانست انتقام سختی از او بگیرد. هر چند دیگر این بار مطمئن بود 

ن باز هم به سوی او نمی آید، اما از تصور ناکام ماندن او و گیتی دلش به وجد می آمد و داغ دلش مرهم می شروی

 یافت.

آن روز، دو سه ساعتی را با گیتی سپری کرد و بعد برای فردای آن روز قبل از ظهر از او خواست که با یکدیگر برای 

کی از خیابانهای فرعی ولیعصر قرار داشت و قرار بود که پونه خرید به یک جواهر فروشی بروند. جواهر فروشی در ی

اتومبیلش را انتهای کوچه پارک و مسافت کوتاهی را تا جواهر فروشی با گیتی پیاده طی کند. در این فاصله، محسن 

به طرف خودش را به آنها می رساند و مأموریتش را انجام می داد و فرار می کرد. و پونه موظف بود که همان موقع 

 ماشین برود و ساک را از درون صندوق عقب به روزبه بدهد.

در تمام این مدت، روزبه می بایستی خود را مخفی می کرد تا گیتی او را نبیند. در ضمن، به پونه سفارش کرده بود که 

ن شب و یا چند جیغ و داد راه بیندازد و تقاضای کمک کند. هر چه پونه اصرار کرده بود که تحویل پول را به هما

ساعت دیگر محول کند، اما روزبه قبول نکرده بود. پونه به او اعتماد نداشت، وگرنه حاضر بود حتی پول را زودتر به 

او بدهد. می ترسید با وجودی که گیتی مجروح و سوخته است، باز هم متوجه غیبت او و رد و بدل کردن ساک پول 

 های روزبه نداشت. بشود. در هر حال، چاره ای جز قبول گفته

گیتی با وجودی که مشغله زیادی داشت، تقاضای پونه را قبول کرد. خوشحال بود که پونه می خواهد برای خودش 

خرید کند. از طرفی، بدش هم نمی آمد نگاهی به حلقه ها و انگشترهای ازدواج بیندازد. قرار بود که بعد از گفت و 

خرید حلقه ازدواج به بازار بروند. از تصور این موضوع بی اختیار لبخند گو با پدر و مادرش، همراه سعید برای 

 دلنشینی بر لبهایش نقش بست که از نگاه پونه پنهان نماند.

آن روز بعد از آنکه گیتی پونه را روانه کرد. با سرعت به سوی تلفن رفت. او هر روز می بایست صدای سعید را 

اکثر اوقات سعید مشغول کار و تمرین بود، اما همان چند کلمه کوتاه و مهرآمیز  بشنود. مکالماتشان کوتاه بود و چون

 برای هردویشان دنیایی شور و شادی به همراه داشت.
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آن شب ، گیتی برای بچه ها شام خوشمزه ای پخته بود. هر وقت سه نفری دور میز می نشستند و غذا صرف می 

افتاد. اوایل از ترک روزبه رنج می برد و دوری اش برای او طاقت  کردند، گیتی چشمش به صندلی خالی روزبه می

فرسا بود. با وجودی که همسر وفاداری نبود و تا گریبان غرق در اعتیاد شده بود، اما باز هم گیتی از جدایی او 

دانست که دیگر ناراحت و غمگین به نظر می رسید. مرور زمان این غم و درد را التیام بخشیده بود. گیتی عاقالنه می 

ادامه زندگی با روزبه امکان پذیر نبود. اما این اواخر صندلی خالی، او را به یاد سعید می انداخت و آرزو داشت که هر 

 چه زودتر او به عنوان شوهر و پدر بچه هایش پای به خانه بگذارد و آن صندلی خالی را پُر کند.

کرد، به اتاقش رفت تا خود را برای قراری که با پونه گذاشته بود، آماده فردای آن روز، بعد از اینکه بچه ها را روانه 

کند. برای احتیاط مقداری پول برداشت تا اگر از چیزی خوشش آمد، آن را خریداری کند. لباس پوشید و منتظر پونه 

 «اومدم! اومدم، پونه!»شد و به محض شنیدن صدای زنگ، به سوی آیفون رفت و گفت : 

 را سر کرد و از مهین خانم خداحافظی کرد و رفت.روسری اش 

 «گیتی خانم، زود بر می گردین؟»مهین با نگرانی به دنبالش رفت و گفت: 

 «آره، چطور مگه؟»گیتی گفت: 

 «نمی دونم، همین جوری پرسیدم! پس مواظب خودتون باشین!»مهین گفت: 

 گیتی با تعجب نگاهی به او انداخت و رفت.

پونه، لبخندی زد و سوار ماشین شد. مسیرشان نزدیک بود. پانزده دقیقه بعد، پونه در مکان مورد  به محض دیدن

نظر توقف مرد. خوشبختانه، جای پارک بود، وگرنه مجبور می شد دورتر و یا نزدیک تر پارک کند. هنگام پباده 

شوب شده بود. کامالً احساس می شدن، گیتی خوشحال و بی خیال بود. اما پونه دستخوش وفانی وحشتناک و پر آ

کرد که درونش می لرزد و قلبش سرسام آور می تپد . لبهایش خشک شده بود. مراقب بود به محض نزدیک شدن 

 مردی که لباس سراسر مشکی پوشیده خود را عقب بکشد و از گیتی دور شود.

همان مدت کوتاه برای پونه طوالنی و  مسافت ماشین تا در مغازه جواهر فروشی بیش از سه چهار دقیقه نبود، اما

عذاب آور جلوه می کرد. هر آن منتر بود سر و کله ی مرد نلشناس یدا شود، الما باالخره به در مغازه سیدند و خبری 

از او نشد. پونه بسان مرده ای،بدن لرزان سرد خود را به درون مغازه کشاند و با مشاهده ی صندلی کنار دیوار خود 

 انداخت عرق سردی به روی صورتش نشسته بود بهایش کبود شده و می لرزید.را روی آن 

 «اوا!خدا مرگم بده! چی شده، پونه جون؟چرا این طوری شدی؟»گیتی با نگرانی دستی بر پیشانی او گذاشت و گفت: 

، هر چی که در ببخشین، آقا می شه یه لیوان آب قند چایی شیرین»و بعد رو به یکی از کارکنان آنجا کرد و گفت:

 «دسترستونهبه من بدین؟

در حالی که همه در جنب و جوش آوردن آب قند بودند، پونه نگاه منتظر و گناهکارش را به بیرون دوخت. پس چی 

شد؟ نکنه روزبه شیمون ده و یا دروغ گفته؟ کنه خواسته منو سر کار بذاره؟ نکنه رفته و به دایی فرهاد گفته که پولی 

 کنه؟از اون تلکه 

پونه جون، یه قلب بخور برات خوبه! مثل اینکه فشارت »در این لحظه، گیتی با لیوان آب قند باالی سرش آمد و گفت:

 «اومده پایین! بخور، بخور!

 پونه چند جرعه نوشید و چشمهایش را روی هم گذاشت. اگر دستش به روزبه می رسید، حاضر بود او را خفه کند.
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میمش سست تر و پشیمان تر می شد. لحظاتی بعد، چشمهایش را باز کرد و چهره ی هر چه کی گذشت، در تص

نگران گیتی را باالی سرش دید. حالش بهتر شده بود. همان بهتر که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. پشیمانی تا مغز 

نفر و منزجر بود، استخوانش رسوخ کرده بود. دیگر دلش نمی خواست آسیبی به گیتی برساند. هر چند هنوز از او مت

اما از عاقبت کارش ترسیده بود. از این هراس داشت که آه منظر او را بگیرد و یا گرفتار قانون شود و مجبور باشد 

 عمری در زندان سپری کند، همان بهتر که روزبه ترسیده و دست به کار نشده بود!

 «ی انتخاب کنم! بهتره بریم خونه!حالم بده، نمی تونم چیز»نگاه تحقیرآمیزی به گیتی انداخت و گفت:

 گیتی اطاعت کرد و زیر بغلش را گرفت.

 «احتیاج به کمک ندارم! خودم می تونم برم!»پونه با خشونت بازویش را کشید و گفت:

تصمیم داشت بین راه همه حرفهایش را به گیتی بزند و به قول خودش او را بشوید و کنار بگذارد. به او بگوید که زن 

و بی شرمی است که شروین را از چنگ او قاپیده و قصد ازدواج با او را دارد. به او بگوید مه فرار شروین به پست 

 خاطر بدگوییهای پی در پی اوست که آن قدر زیر گوشش خواند و خواند تا به مقصودش رسید.

داری، یه کم دیگه بشین و  باشه،پونه! هر طور راحتی! اما اگه هنوز سرگیجه»گیتی با حیرت نگاهش کرد و گفت:

 «استراحت کن!

پونه بدون اینکه پاسخ او را بدهد. در مغازه را باز کرد و خود را به خیابان انداخت. هوای سرد پاییزی به صورتش 

خورد و حالش را بهتر کرد. با سرعت، جلو جلو به راه افتاد. گیتی گیج و سرگردان به دنبالش روان بود. چند قدمی 

نه،نه! دست نگه دار! مبادا کاری کنی! » د که به اتومبیل پونه برسند، گیتی متوجه شد که پونه فریاد می زند:مانده بو

 «برو! برو کنار!

گیتی از صدای داد و فریاد پونه تعجب کرده بود و ناگهان شبح سیاهی را رو به رویش دید و بعد...احساس سوزش و 

بدنش او را به زمین انداخت. فریادهای جگر سوزش همه را به کوچه کشاند. دردی عمیق و جانفرسا در نیمی از سر و 

روپوش و شلواری که به تن داشت خاکی و گلی شده و او همچنان از درد و سوزشی مرگ آور جیغ می زد و کمک 

 می طلبید.

شونت کلید ماشین را از پونه بسان مرده ای ایستاده و نگاه می کرد. در این لحظه، روزبه خود را به او رساند،با خ

دستهای او قاپید و به سوی صندوق عقب رفت. ساک سر جایش بود. آن را برداشت و از انتهای کوچه وارد خیابان 

اصلی شد. موتورسواری منتظرش بود. پشت موتور پرید و به سرعت برق از نظر ناپدید شد. یکی از مغازه داران به 

 نسی به کوچه آمد.اورژانس زنگ زد و دقایقی بعد آمبوال

بدن بی جان و دردآلود گیتی را با سرعت به سوی بیمارستان سوانح و سوختگی بردند. پونه الل و مبهوت او را نگاه 

می کرد و حرفی نمی زد. چهره سوخته و خون آلود گیتی و فریادهای وحشتناک و هراس آورش هیچ تأثیری در 

بوالنس کردند و با سرعت به سوی بیمارستان رفتند. وضعیت گیتی آن سکون و سکوت او نمی کرد. او را هم سوار آم

 قدر وخیم و دردناک بود که کسی توجه ای به بهت و سکوت پونه نداشت.

گیتی را با سرعت به اتاق مخصوص کمکهای اولیه سوانح و سوختگی بردند و پزشک را خبر کردند. گیتی دقایق 

اد کشیده بود که دیگر نای داد زدن نداشت و ناگهان از هوش رفت. وحشتناکی را سپری می کرد. آن قدر فری

پزشکان و پرستارها به سرعت دست به کار شدند. بیش از نیمی از بدن او سوخته بود. پونه روی نیمکت چوبی 

 بیمارستان نشسته بود و به نقطه ی نامعلومی نگاه می کرد.
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 «مراه این خانوم شما هستین؟ه»یکی از کارکنان آنجا جلو آمد و از او پرسید: 

پونه نگاهش کرد و پاسخی نداد. کارمند بیمارستان دوباره سؤالش را تکرار کرد و چون عکس العملی از او ندید، 

 تازه فهمید که همراه فرد سوخته دچار شوک آنی شده است.

ورژانس برد و فشار خونش را یکی از پرستارهای زن به سرغش رفت و او را که به مجسمه ای می مانست، به داخل ا

 اندازه گرفت و او را روی یکی از تختها خواباند و به سراغ پزشک رفت.

چهار ساعت از خروج گیتی می گذشت و هیچ کس اطالعی از او نداشت. پونه از این گونه غیبتها زیاد داشت، اما گیتی 

گران شده بود، به فرهاد زنگ زد و ماجرا را هرگز بدون خبر مدت زیادی از خانه دور نمی ماند. مهین خانم که ن

 تعریف کرد.

 «شاید خریدشون طول کشیده! نگران نباش، مهین خانم! هر وقت به خونه رسیدن به من اطالع بده.»فرهاد گفت:

 مهین خانم اطاعت کرد و گوشی را گذاشت.

مراه یکی بخر،باز هم به حرفم گوش صدبار بهش گفتم از این تلفنهای جدید ه»فرهاد غرولند کنان به منظر گفت:

 «نداد. حاال اگه همراهش بود، آدم می تونست ازشون خبر بگیره.

تقصیر این دختره س! این بچه ی خواهر تو همیشه »منظر که آثار نگرذانی در چهره اش پدیدار می شد، گفت:

 «آسایش گیتی رو به هم زده. حاال هم دست از سرش برنمی داره.

 «راستی، این پسره کی قراره بیاد؟:»به شوهرش انداخت و پرسید و بعد نگاهی 

 «فردا شب!»فرهاد پاسخ داد:

وقتی پونه حالش عادی شد و ماجراهای آن روز را مرور کرد، ناگهان شروع به گریه کرد. اشکهایش تمامی نداشت. 

چاره ای نداشت. همان طور که  اول فکر کرد که فرار کند، اما می دانست که فرارش هیچ چیز را عوض نمی کند.

 پرستار بخش چندبار به او گفته بود که شوهر یا والدین گیتی را خبر کند، باید هر چه زودتر به آنها خبر می داد.

با تنبلی از جایش بلند شد و به سوی میز پرستار رفت. از او اجازه خواست که تلفن بزند. پرستار چند ردیف تلفنهایی 

 «از اونها می تونی تلفن کنی.»شده بود نشان داد و گفت: که به دیوار نصب

پونه بدون معطلی به سوی یکی از آنها رفت و شماره فرهاد بزرگمهر را گرفت. بر اثر آمپولی که به او تزریق کرده 

ر بودند. بی حال و بی رمق بود. دیگر هیچ احساسی نداشت. نه ترس، نه تأسف و نه پشیمانی! گریه هایش هم انگا

 برای دردسرهای بعدی خودش بود.

شماها کجایین؟باباجون ما که از نگرانی و دلشوره »منظر گوشی را برداشت و به محض شنیدن صدای پونه گفت:

 «مردیم!

 «می شه با دایی صحبت کنم!»پونه سکوتی کرد و گفت:
 

  «ی؟تو رو خدا چیزی شده؟چیزی شده؟نکنه بالیی سر گیتی اومده؟پونه چرا به من نمی گ»منظر پرسید:·  

نه بابا،زن دایی!چرا شلوغش می کنین االن موضوع رو به دایی میگم.گوشی رو بدین »پونه باهمان آرامش اولیه گفت:

 «به دایی جون.

 «فرهاد!فرهاد بدو بیا ببین چه بالیی سربچه م اومده؟»منظر با استیصال فریاد زد:
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دایی جون گیتی حالش به هم خورده اوردیمش » شی را گرفت.پونه گفت:فرهاد با عجله خود را به او رساند وگو

 «بیمارستان!زود خودتون رو برسونین!

 «بیمارستان؟کجا؟کدوم بیمارستان؟»فرهاد با دستپاچگی گفت:

بیمارستان سوانح وسوختگی!زود باشین بیاین!این تلفن سه دقیقه ای یه وزود قطع می »پونه با عجله گفت:

 ا گذاشت.حوصله توضیح نداشت.همان بهتر که خودشان بیایند ووضعیت دخترشان را از نزدیک ببینند.وگوشی ر«شه!

گیتی را درحالتی بین خواب وبیداری از اتاق عمل بیرون اوردند وبه بخش بردند.پونه از دیدن بدن باندپیچی شده او 

تش ازاد بود.دست چپش بی رنگ وبی وحشت کرد.تمام سر وصورتش را هم با باند پوشانده بودند.تنها یک دس

حرکت در کنار بدنش به چشم می خورد.همه چیز تمام شد.آنچه را که پونه خواسته بود عملی شده وپایان یافته 

بود.آیا باز هم شروین حاضر بود با گیتی ازدواج کند؟در پی جواب آن بود که سروکله فرهاد ومنظر وتعداد دیگری 

ه ای رفتو خود را آماده کرد.اماده ی گفتن دروغهایی که از قیبل بارها وبارها آن را مرور از فامیلها پیدا شد.به گوش

 کرده بود.

بعد از ساعتی او را رها کردند.آنچه را که میخ واستند بفهمند فهمیده بودند ودیگر وجود پونه برایشان اهمیتی 

رار کرده.وحتی شاید فریادها وممانعتهای پونه نداشت.همه شاهد بودند که مردی شیشه ای اسید روی گیتی ریخته وف

هم بودند وتمام کارکنان آمبوالنس وبیمارستان هم گواه حالت شوک زده وماتم گرفته پونه بودند وآن را به فرهاد 

 ومنظر ودیگران اظهار داشتند.

رو به تاریکی می پونه به آرامی بدون اینکه از کسی خداحافظی کند از بیمارستان بیرون رفت.عصر بود وهوا 

رفت.بدهم نشد.باالخره به مقصودش رسیده بود.خوشبختانه هیچ اتهامی متوجه او نبود.وقتی سوار تاکسی شد تا خود 

رابه اتومبیلش برساند ناگهان ازبه یاد اوردن چیزی تکان خورد.حرفهای فرهاد بزرگمهر!پونه به یاد اورد فرهاد با 

هر طور شده باعث وبانی این کار را پیدا می کند وبه کیفر می رساند.قلبش چشمهای اشک آلود قسم خورده بود که 

شروع به کوبیدن کرد.احساس کرد هرآن قفسه سینه اش منفجر می شود.با عجله سوار ماشینش شد وبه خانه 

 رفت.باید هرچه زودتر با روزبه تماس می گرفت وبه او هشدار می داد که خود را مخفی کند.

زلش را داده بود وپونه می توانست به راحتی با او تماس بگیرد.به محض این که شماره را گرفت خود روزبه تلفن من

چی شد؟کجا »روزبه گوشی را برداشت.انگار منتظرش بود به طوری که از شنیدن صدا پونه خوشحال شد وپرسید:

 «بردینش؟وضعش چطوره؟

ببین »ای او چندشش شد وبدون توجه به سوالهایش گفت:طنین صدایش نشان می داد که خمار خمار است.پونه از صد

  روزبه بهتره تا چند روز آفتابی نشوی بهتره بری مسافرتی جایی.چون

 «در گیتی داشت خط ونشون می کشید که اله می کنم وبله می کنم وخالصه خیلی کفری وعصبی شده بود!

تونه بکنه!من چرا برم مسافرت؟من که کاری غلط کرده!هیچ غلطی نمی »روزبه لبخند تمسخرآمیزی زد وگفت:

 «نکردم.به من چه!

 «ببینم روزبه!اون آدمی که اسید پاشید اونو می گم!اون قابل اعتماده؟می شناسی ش؟»پونه با نگرانی پرسید:

خیالت جمع آقا روزبه هیچ وقت بی گدار به آب نمی زنه!آخ که چقدر دلم خنک شد!این »روزبه با اطمینان گفت:

تیکه داره این طوری میچزه وحرص می خوره!همیشه به پولهاش می نازید حاال اگه تمام پولهای دنیا رو خرج مر
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نگفتی چطوری شده بود؟چی »وبعد خنده ی کریه ای کرد وپرسید:«دخترش کنه نمی تونه اونو مثل اولش دربیاره!

 «کارش کردن؟

هیچی!می خوای چیکارش کنن؟تموم بدنش رو »می شد گفت:پونه که هر لحظه بیشتر از حرفها وخنده های او منزجر 

 «باند پیچیدن راستش روزبه من خیلی نگرانم!می ترسم بمیره!می فهمی چی می گم؟می رتسم بمیره!

روزبه یک لحظه پشیمان شد که شماره تماس به پونه داده بود.او هرگز فکر نمی کرد کار تا این حد بیخ پیدا کند.اگر 

ر هیچ جای درنگ نبود.باید برای همیشه فرار میک رد ودر نقطه نامعلومی گم می شد.کمی فکر گیتی میم رد دیگ

ببین پونه!تو خودت هم بهتره تهران نمونی پاشو برو مسافرت هرچی از اینجا دور باشی بهتره!ممکنه »کرد وگفت:

فهمی؟می فهمی چی می  انقدر ازت سوال وجواب کنن که بند رو آب بدی.اون وقت پای خودت هم در میونه می

 «گم؟

پونه بالفاصله گوشی را گذاشت.تمام بدنش به لرزش افتاد ورنگش سفید شد.نمی دانست چه کند.منظره بدن 

باندپیچی شده گیتی در هیاهوی بیمارستان وفریادهای جگرخراش او هنگام سوختن جلوی چشمانش مجسم شد.اگر 

غز استخوانش را می سوزاند.احساس کرد اجسام واشکال وحشتناکی گیر می افتاد تکلیفش معلوم بود.پشیمانی تا م

احاطه اش کرده اند.بوی تعفن شدیدی وجودش را مشمئز کرده بود.ناگهان پا به فرار گذاشت.از اتاقش به سالن 

 پذیرایی رفت واز آنجا به هال،آشپزخانه وهمچنان فریاد می زد.

رهی دخترش وبدن متشنج ولرزان او ترسید.با هراس به سویش رفت ماهرو سراسیمه از اتاق بیرون آمد.از دیدن چه

 «چیه؟چی شده پونهچرا مثل دیوونه ها می دوی وداد می زنی؟»واو را بغل کرد وگفت:

 «چنگیز!چنگیز بدو بیا!بچه م داره از بین میره.»از سردی بدن او وحشت کرد وفریاد زد:

غوش مادرش از هوش رفت.مثل دفعه پیش دوباره به اورژانس تلفن پونه که انگار مامن گرمی پیدا کرده بود در آ

کردند اما این بار اورابه بیمارستان بردند تا تحت نظر پزشک باشد.حالش به شدت وخیم شده بود.مرتب با خودش 

 حرف می زد وناله می کرد.فریاد می زد واز گیتی طلب بخشش می کرد.

نیده بودند حرفهای او را زاییده هذیانها وافکار درهم وپریشانش می ماهرو وشوهرش که هنوز از ماجرا چیزی نش

 دانستند وفکر می کردند که باالخره دخترشان از تنهایی وبی همدمی بیمار وبستری شده است.

بعد از تزریق آمپولهای آرام بخش به خواب رفت.پزشک اورژانس به آنها گفت که پونه را باید به یک روانپزشک 

وچه بسا در یک بیمارستان روانی بستری اش کنند.آن شب ماهرو تا صبح نزد دخترش در بیمارستان به نشان دهند 

 سر برد وچنگیز به خانه رفت.

وقتی به خانه رید متوجه شد چندین پیام تلفنی دارد.گوشی را برداشت وبه خسرو برادر همسرش تلفن کرد وتازه آن 

امده است.ناگهان زانوانش لرزید.همان طور که گوشی را در دست گرفته موقع بود فهمید که چه بالیی برسر گیتی 

بود وبه حرفهای خسرو گوش می داد به یاد حرفهای دخترش افتاد.به یاد عذرخواهیها وطلب بخششی که از گیتی می 

حمله عصبی  کرد.احساس کرد یارای ایستادن ندارد.اگر در این کار پونه نقشی داشته باشد.وای برآنها حرفی نزد واز

 پونه سخنی به میان نیاورد.خداحافظی کرد وگوشی را گذاشت.

افکارش مغشوش وپریشان شده بود ونمی دانست چه کند.بهتر دید که سری به خناه خسرو بزند وسروگوشی آب 

 دهد.در دل آرزو می کرد که حرفهای پونه بی اساس باشد واو نقشی در این ماجرای غم انگیز نداشته باشد.
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بر خانه به خانه رسید وهمگان از اتفاق ناگوار وشومی که برای گیتی افتاده بود مطلع شدند.آن روز بعدازظهر اولین خ

روزی بود که بچه ها هنگامی که به خانه رسیدند مادرشان رادرخانه نیافتند.مهین خانم در آن لحظه هنوز نمی داسنت 

ورانه اتاقها را سرک کشیدند واز غیبت او دچار حیرت شدند.نه چه بالیی برسر گیتی امده است.ماندانا وآرش نابا

هرگز امکان نداشت گیتی به استقبالشان نیاید انها را در آغوش نگیرد ونبوسد!این امر تا آن روز سابقه نداشته وبچه 

 ها با نگرانی منتظر آمدن مادرشان بودند.

که باید به مالقات گیتی بروند وفرهاد مبهوت وماتم زده عصر هنگام آنها هم خبردار شدند.هردو بی تابی می کردند 

در برابر آنها ایستاده بود وحرفی نمی زد.بچه ها چگونه می توانند با آن بدن باندپیچی شده ومومیایی شکل روبه رو 

ده شوند؟به هر زبانی بود مجبور شد با انها صحبت کندو شب را نزدشان بماند.منظر نزد دخترش ماند.اگر گیتی مر

 بود شاید این گونه ماتم زده وسوگوار نمی شد.آن شب همه فامیل ودوستان فهمیدند که برسر گیتی چه امده است.

تنها کسی که بی خبر مانده ومنتظر ومشتاق چشم به دستگاه تلفن دوخته بود سعید بود.چه شده؟چه اتفاقی افتاده 

عده نبود هر شب ساعت هشت ونیم یا نه گیتی به او است؟گیتی که هرگز بدقولی نکرده بود!گیتی که اهل خلف و

تلفن میک رد وساعتی با هم حرف میزدند.سعید هرگز به خودش اجازه نداده بود به او زنگ بزند.جلوی بچه ها 

دوست نداشت تا قبل از مراسم عقد با مادر آنها تماسی بگیرد.ترجیح می داد خود گیتی در فرصتی مناسب با او 

 د کلمه ای صحبت کنند.تماس بگیرد وچن

وقتی ساعت از نه شب گذشته مثل دیوانه ها شده بود.هزار فکر سیاه وپریشان آزارش می دادند.نه امکان نداشت 

گیتی پشیمان شده باشد!او عاشق سعید بود وبه او قول ازدواج داده بود.طول سالن را صدها بار طی کرد.باالخره طاقت 

فاقی افتاده که گیتی او را فراموش کرده وتلفن نزده بود.هنگامی که شماره منزل او را نیاورد باید مطمئن می شد چه ات

می گرفت دستهایش می لرزید.منتظر ایستاد.توقع داشت صدای گیتی به گوشش برسد اما برخالف انتظارش صدای 

 «بله!بفرمایین!»بم وغمزده فرهاد را شنید که گفت:

 «بزرگمهر مزاحمتون شدم!منم سعید!سالم!حالتون خوبه؟ ببخشین آقای»سعید دستپاچه شد وگفت:

فرهاد مثل اینکه همدردی پیدا کرده باشد به گریه افتاد.سعید که باور نمیک رد چه می شنود بادرماندگی 

چی شده؟گیتی!گیتی چیزیش شده؟اتفاقی براش افتاده؟بدون اینکه چیزی بشنود شروع به گریه کرد.صدای »پرسید:

 عید به گوش یکدیگر می رسید بودن اینکه صحبتی،حرفی ردوبدل شود.گریه فرهاد وس

 وباز به گریه افتاد.«خواهش می کنم بگین چی شده؟ای خدا!ای خدا!»اما سعید بی تاب بود دیوانه شده بود.فریاد زد:

روش گیتی سوخته پسرم!گیتی رو سوزوندن!اسید »فرهاد که می دانست او درچه تب وتابی به سرمی برد گفت:

 «پاشیدن اون االن سوخته ومجروح روی تخت بیمارستان افتاده!

 «کجاس؟االن کجاس؟»سعید سکوت کرد.نه امکان نداشت مبهوت ماند وبا صدای حزن انگیزی پرسید:

بی جهت نرو بیمارستان تو رو راه نمی دن اون ممنوع المالقاته حتیم ادرش هم با لباس مخصوص اجازه »فرهاد گفت:

 «اون بمونه! داره پیش

 «خدایا!چی می شنوم!چی می شنوم!»سعید آه کشید وگفت:

می دونی چرا ممنوع المالقاته؟برای اینکه اونقدر سوختگی داره که ممکنه براثر هر میکروبی عفونت »فرهاد گفت:

 «شدید کنه واز دست برده!

 «نه امکان نداره!من باید ببینمش من هر طور شده باید ببینمش!»سعید گفت:
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پاشو بیا اینجا پسرم!پاشو بیا اینجا که من ممکنه از غصه دق کنم.دیدن این بچه ها واین خونه بدون »فرهاد گفت:

 «وجود گیتی منو دق مرگ می کنه!

سعید بالفاصله گوشی را گذاشت.لباس پوشید وراه خانه گیتی را در پیش گرفت.چه فایده خانه بدون گیتی اما باز هم 

.بچه هایش بوی اورا می دادند.پدرش بوی گیتی رامی داد وخانه اش سراسر نشان از رنگ وبوی برایش غنیمت بود

 گیتی بود.

وقتی به انجا رسید بچه ها به سویش رفتند وسالم کردند.چهره هایشان هر دو اشک آلود بود ونگرانی وغم در 

ید از دیدت صورت او وحشت چشمهایشان موج می زد.پشت آنها هیکل خمیده وفرتوت فرهاد نمایان شد.سع

 کرد.چهره اش کج وکوله شده ولب پایینش اویزان شده بود.

سعید به محض دیدن او اختیار از کف داد دو دست را برسرش نهاد وهای های گریه کرد.مهین خانم هم به آنها 

ه سهم من آ»ملحق شد.همه شان اشک می ریختند.سعید روی مبلی نشست وبا درماندگی به اطراف نگاه کرد.

اینه!سهم من اینه!خدایا با من چه کردی؟خدایا گناهم چی بوده؟چیزی نمونده بود به خوشبختیم دست پیدا 

 «کنم!چیزی نمونده بود که برای همیشه طعم شیرین زندگانی رو بچشم!خدایا!چرا؟چرا؟

ی سعید تعریف کرد.فرهاد مهین خانم دوباره ماجرای خرید گیتی وپونه ودیر کردن آنها را از سیر تا پیاز برا

وبعد با انگشت به باال اشاره کرد وفریاد «این طور که فهمیدم یه آدم بی سروپا اومده واسید پاشیده ورفته!»گفت:

 «پدرشون رو درمیارم!یکی یکی شون رو میدم دست قانون تا آدمش رو پیدا نکنم از پا نمی شینم!»زد:

مهر!حتما...حتما جاب امیدواری هست نه؟گیتی زنده می مونه همین آقای بزرگ»سعید نگاهی به او کرد وپرسید:

 «طوره؟

مثل کودکی شده بود که تایید والدینش را طلب می کرد.دلگرمی می خواست.به دنبال خبری خوش نویدی مژده ای 

والنی به بود که او را مطمئن ساز گیتی از دست نمی رود.ناگهان به سجده افتاد.سر بر روی زمین گذاشت.دقایق ط

همان حال باقی ماند.مهین وبچه ها به او شب به خیر گفتند ورفتند.به یادش آمد پدرش تراب یک شب تا صبح نمازخ 

واند وبه درگاه خدا استغاثه کرد تا دخترش از دست نرود وزنده بماند.از جایش بلند شد.وضو گرفت.از فرهاد 

 آستان خدای یکتایش گذاشت. خواهش کرد برایش جانمازی بیاورد.آن را گرفت وسربر

فرهاد با امیدواری نگاهش می کرد.سعید خستگی ناپذیر ومصر همچنان به خواندن نماز ادامه داد.ساعت به یک،دو 

وسه نیمه شب رسید.فرهاد که همچنان ناظر او بود.ناگهان از خستگی وبمیاری به خواب رفت ودیگر چیزی 

شانی برخاک نهاد دیگر سر از مهر بر نداشت.او هم به همان حال به نفهمید.سعید هم در آخرین سجده ای که پی

 خواب رفته بود.

صبح زود که مهین برای ادای نماز از خواب بیدار شد فرهاد را روی مبل وسعید را به روی سجاده در خواب 

ز گیتی رو دید.اشک در چشمهایش حلق زد وبه سرعت فکر ناخوشایندی از ذهنش گذشت:یعنی استاد مهرابی هنو

 دوست داره؟ویا...بعد از دیدن اون همچنان دنبالشه ومی خواد باهاش ازدواج کنه؟!

 

  فصل هجدهم

حادثه ای که برای گیتی اتفاق افتاده بود همه رابه شدت تکان داد.شروین به گریه افتاد وساعتها گریست.بعد از آن 

ر شوک عصبی شده واو هم دریکی از بیمارستانهای روانی هم همه فهمیدند که پونه به خاطر این اتفاق ناگوار دچا
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بستری است.فرهاد هم شکایتی به دادسرا تسلیم کرد وهمراه چند مامور وکارآگاه برای تحقیق به محل حادثه 

رفت.با وجود کهولت وبیماری باهر فشار وزحمتی که بود همراه ماموران اماده رفتن شد. گویی تنها انتقام او را زنده 

 داشته بود.تمام وجودش از کینه وانزجار می سوخت. نگه

دیگر جرئت نکرده بود به دیدن دخترش برود.از رویارویی با واقعیت تلخ وگزنده ای که وجود داشت واو نمی 

خواست آن را باور کند.هراس داشت ودچار ترس ووحشت می شد.آینده دخترش به کجا می رسید؟هنگامی که 

وچهره عریان گیتی در معرض تماشا قرار می گرفت.او چگونه خواهد بود؟آیا به هیوالی باندها را برمی داشتند 

ترسناکی تبدیل خواهد بود؟این افکار وجودش را می خوردند.بدون هیچ تردیدی دستهای پلید روزبه را در این 

ا به عهده ی قانون ماجرا مشاهده می کرد.اما آن قدر تجربه دیده ودوراندیش بود که زود اقدام نکند وداوری ر

 بگذارد.

سعید هر روز روانه بیمارستان می شد اما به او اجازه مالقات نمی دادند.هر بار دست از پا درازتر به خانه برمی 

 گشت.بچه ها اندوه زده وغمگین بودند وبا

 

چ کدام از انها جای خالی وجودی که دور وبرشان همیشه پر بود و دوستان و فامیل آنها را تنها نمی گذاشتند،اما هی·  

مادرشان را پر نمی کرد.منظر لحظه ای گیتی را تنها نگذاشته بود.سه روز از حادثه می گذشت و حال گیتی تعریفی 

 نداشت.

 

 

 

وقتی به خود امد و فهمید چه بالیی بر سرش نازل شده،روحیه خود را باخت و تن به مرگ تسلیم کرد.دیگر وجود 

ه ای برای زنده ماندنش باقی نگذاشته بود.وقتی که فهمید سوخته و سوختگی یعنی چه،در دل بچه هایش هم انگیز

 اروزوی مرگ کرد.مطمئن بود حتی بچه هایش هم از او رو گردان خواهند شد،چه برسد به سعید.

 

 

الم نه حرفی زده در مدت پنج روز،بعد از این که در چه وضعیتی به سر می برد و چگونه نیمی از بدنش سوخته،یک ک

بود و نه واکنشی از هستی از خودش نشان داده بود.روی یکی از چشمهایش باز یود و او می توانست مادرش را 

 ببیند.هنوز نمی دانست و نمی خواست بداند که سوختگی با بوست و چهره و بدن او چه کرده است.

 

 

از او خواهش می کرد حرفی بزند،چیزی بنوشد،اما گیتی روز پنجم،اثار حیات در او کمتر شد.منظر اشک می ریخت و 

انگار با خودش لج کرده بود.هر بار که او را به اتاق عمل می بردند و بدن زخمی و دردناکش را می تراشیدند و باز 

 باندپیچی می کردند و برمی گرداندند،بی رمق تر و بی حال تر می شد.

 

 

ز مالقات سعید ممانعت کردند،خودش را به اتاق دکتر معالج رساند و از او باالخره یک روز،بعد از یک هفته که ا

خواهش کرد که چند دقیقه ای راجع به گیتی صحبت کند.دکتر ادیب فرهمند که مردی فرهیخته و هنرشناس بود،به 

وف به به،استاد عزیز!نکنه خواب می بینم؟شما استاد مهرابی معر"محض دیدن سعید،گل از گلش شکفت وگفت:

 "هستینو یا...شاید شبیه ایشون باشین؟
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از لطف شما متشکرم،دکتر!بله،من سعید مهرابی هستم.اگه اجازه بدین چند دقیقه "سعید به اجبار لبخندی زد و گفت:

 "ای وقت شما رو بگیرم!

 

 

 "با بیمار چه نسبتی دارین؟"دگتر قیافه ای جدی به خود گرفت وپبرسید:

 

 

 "ز هیچ،اما عاشقش هستم و قرار بود ما امروز و فردا با هم ازدواج کنیم!هنو"سعید گفت

 

 

 دکتر کمی جا خورد و سکوت کرد.نمی دانست چه بگوید.

 

 

 "چی شده،دکتر؟امیدی به زنده موندش نیست؟"سعید نگران شد و پرسید:

 

 

فهمیده چه بالیی سزش اومده،دستی دستی  اگه خودش بخواد چرا،می تونه زنده بمونه!اما از زمانی که"دکتر گفت:

خودش رو به سوی مرگ می کشونه.این نسج سوخته شده باید ترمیم بشه و برای ترمیم هم سلولهای تازه باید ایجاد 

بشه .سلواهای تازه،نسج تازه،هم احتیاج به انگیزه دارن!احتیاج به مواد غذایی دارن!احتیاج دارن که 

برسه تا دوباره زنده بشن!وقتی که هیچی نخورده،هیچ حرکتی نکنه،حتی یه کلمه حرف اب،هوا،غذا،ویتامین بهشون 

نزنه و اگه هم تو بی هوش چیزی بگه که جز ارزوی مرگ و نیستی نباشه،چطوری می خواد خوب بشه؟به چه وسیله 

 "می تون زنده بمونه؟

 

 

ک بود.حتی از صدای سازش سوزناک تر و حزن سعید بی اختیار به گریه افتاد.صدای گریه اش رقت انگیز و سوزنا

پس دکتر اجازه بدین این روز های اخر "|الودتر!با چشمهای اشک الود چشم به دکتر دوخت و با صدای نارسایی پفت

من پیش اون باشم!اجازه بدین ترتیبی داده بشه من هم مثل مادرش بتونم برم پیش اون وشبانه روز تا زمانی که زنده 

 "ری کنم!س ازش پرستا

 

 

دکتر دلش به درد امد.چهره اش در هم رفت و سعی کرد از ریختن اشکهایش خودداری کند.سری به عالمت مثبت 

 تکان داد و دیگر حرفی نزد.

 

 

در عرض یک هفته ای که گیتی در بیمارستان بود،پونه همچنان در بیمارستان روانی به سر می برد.او به شدت دچار 

د.با وجودداروهایی که که برایش تجویز کرده بودند،هنوز اثر بهبودی نسبی ویا کوچکترین افسردگی شده بو

تغییری در او دیده نمی شد.مرتب فریاد می زد و باعث ناراحتی بیماران دیگر می شد.به ناچار اتاقش را عوض کردند 
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جا بستری بودند،فهمید که حال او به بخش دیگری انتقال دادند.ماهرو با دیدن بخش جدید و بیمارانی که در ان

 دخترش تا چه حد نگران کننده و وخیم است.

 

در طول این یک هفته ، با تحقیقاتی که ماموران پلیش و آگاهی به عمل آورده بودند ، با شهادت کسبه ی اهل محل ·  

ر کار بوده است . با و کسانی که شاهد ماجرا بودند ، به راحتی فهمیدند که دست دو و به احتمال قوی سه نفر د

وجودی که صحنه ی سوختن گیتی بسیار دلخراش بوده و اکثر کسانی که شاهد ماجرا بودند دیگر توجه ای به اطراف 

نداشتند ، چند نفری پیدا شدند که با چشمان خود شخص دیگری را دیده بودند که به سوی زن همراه گیتی حمله 

 فته و از صندوق عقب ماشین ساکی را برداشته و فرار کرده است .برده ، کلیدی را که در دست او بوده ، گر

به قول یکی از ماموران ، این کار بسیار ناشیانه انجام شده و مطمئن بود که به زودی آنها را دستگیر می کنند . اما 

زشی وجود چیزی که برای همه عجیب بود این که مرد مزبور از کجا می دانسته در صندوق عقب ماشین چیز با ار

 دارد و این موضوع به طور طبیعی پونه را هم در معرض اتهام قرار می داد .

باالخره ماموران به خانه روزبه راه پیدا کردند و به در منزلش رفتند . همسرش به آنها گفت که روزبه بیش از دو 

 : هفته است که خانه را ترک کرده و به سفر رفته است . یکی از ماموران به او گفت

ببین ، خانوم ! هر جا هست باالخره با شما تماس می گیره ، فردا من دوباره می آم این جا . اگه اون نبود ، مجبورم  "

 "شما رو ببرم آگاهی و ازتون بازجویی کنم ! 

 "برای چی ، آقا ؟ به من چه ؟ مگه من چی کار کردم ؟  "همسر روزبه بدون مالحظه فریاد زد : 

بی خود داد و بیداد راه نندازین ! فایده نداره ! همین که گفتم . بهتره هر چی زودتر  "الفاصله گفت : مامور آگاهی ب

 "خودش رو برسونه . وگرنه دیگه خودتون می دونین ! 

فرهاد سابقه ی دامادش و کارهایی را که انجام داده بود ، برای پلیس تعریف کرده بود ، با وجود این خودش می 

ا همه چیز به اثبات نرسد ، حرف های او بی اثر است . از سوی دیگر ، ماموران پلیس چندین بار می دانست که ت

خواستند با پونه تماس بگیرند که هر دفعه به خواهش والدینش و پادرمیانی فرهاد به بعد موکول شد . پونه هنوز 

 آمادگی نداشت که بتواند به سواالت ماموران پاسخی دهد .

از ده روز بستری بودن ، با حجم زیادی از داروها و قرص های اعصاب به خانه بردند . ماهرو به طور او را بعد 

آشکاری مانع مالقات دخترش می شد . همه فکر می کردند که به خاطر نامتعادل بودن پونه و شوک عصبی ، ماهرو 

اما واقعیت چیزی دیگری بود . پونه در  نمی خواهد کسی مزاحم او شود و یا حاالت و روحیه ی او را مشاهده کند .

میان هذیان هایی که بر زبان می آورد و مدام تکرار می کرد ، تمام واقعه ی سوختن گیتی را برای مادرش تعریف 

 کرده بود .

ماهرو اوایل فکر می کرد او فقط هذیان می گوید . اما وقتی که پونه تمام جزئیات ماجرا را تعریف کرد و حتی نام 

زبه و مالقات او را هم برای مادرش گفت ، ماهرو به فکر فرو رفت . باورش نمی شد که دخترش تا این حد قسی رو

القلب و کینه توز باشد . او همیشه احساس می کرد که پونه به گیتی حسادت می ورزد و همیشه از موقعیت او غبطه 

رگز راضی نیست که کوچک ترین خدشه ای به او می خورد ، اما مطمئن بود که در هر حال او را دوست دارد و ه

 وارد شود .
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خودش هم دیوانه شده بود ، خواب و خوراکش قطع شده و مدام در حال خوردن قرص و دارو بود . چگونه بعد از آن 

می توانست در چشم برادرش و منظر نگاه کند ؟ می دانست که منظر بیچاره در چه موقعیتی به سر می برد . و از 

ی ، مطمئن بود که دخترش مجرم است و به زودی به دست قانون می افتد . اگر پونه را راهی سفر می کرد ، طرف

حداقل می توانست از به زندان افتادن نجاتش دهد . اما تا کی ؟ تا چه موقع ؟ احساس شرم و سرافکندگی اش از این 

، باز هم گویی می خواست خودش را گول بزند و  عمل پونه بیش از هر چیز رنجش می داد . با وجود دانستن حقیقت

 آرزو می کرد که تمام حرف های پونه زاییده ی ذهن مریض و بیمارش باشد و واقعیت نداشته باشد .

روزی که چنگیز به خانه آمد و نتیجه ی تحقیقات پلیس را بیان کرد ، ماهرو فهمید که امروز و فرداست که سراغ 

م بعد از تحقیقات به حقیقت پی می برند . از طرفی ، مطمئن بود که خود پونه هم داوطلبانه پونه بیایند و به طور حت

 همه چیز را اعتراف می کند .

چیزی که برام عجیبه اینه که یکی دو  "چنگیز که هنوز در جریان گفت و گوی همسر و دخترش نبود ، ادامه داد : 

نه چیزی برداشته و فرار کرده ! ببینم ، پونه به تو نگفت که کسی نفر شاهد بودن که مردی از صندوق عقب ماشین پو

 "چیزی ازش دزدیده ؟ 

ماهرو با چشم های گرد و از حدقه در آمده به شوهرش خیره شده بود و حرفی نمی زد . آنها در اتاق دیگری با 

دی او را دید ، چیزی یکدیگر صحبت می کردند که پونه حضور نداشت . چنگیز که سکوت همسرش و حالت غیر عا

نگفت . آن را حمل بر فشارها و گرفتاری های چند روز قبل کرد و می دانست که ماهرو هم حال و روز خوشی ندارد 

. 

در این هنگام ، پونه با سر و وضع آشفته به اتاق آمد . صورتش نشان می داد که حالتش عادی نیست . لبخند تلخی بر 

 ود . همان طور که مادرش نگاه می کرد ، گفت :لب داشت و نگاهش تمسخرآمیز ب

 "خانوم خانوم ها ، چرا بهش نمی گی ؟ چرا قایم می کنی ؟ بگو ، به بابا بگو که دخترت چه دسته گلی به آب داده !  "

 صدایش را بلند کرد و همراه با بغض و گریه فریاد زد :

 "می گی ؟ مگه الل شدی ؟ بهش بگو پونه خانوم چه بالیی سر گیتی آورده ! چرا ن "

 چنگیز با چشم های وحشت زده نگاهی به آنها انداخت و پرسید :

 "موضوع چیه ؟ ماهرو ، این چی داره می گه ؟  "

 و بعد رو به دخترش کرد و گفت :

 "چی شده بابا جون ؟ تو بگو ! بگو ببینم موضوع چیه ؟  "

 ونه را به اتاق خودش می برد ، گفت :ماهرو بالفاصله از جا بلند شد و در حالی که پ

 "هیچی بابا ، داره مزخرف می گه !  "

  پونه با عصبانیت دستش را از دست او کشید و گفت :

خودت مزخرف می گی ! چرا به بابا نگفتی که من گیتی رو سوزوندم ؟ چرا بهش نگفتی همه نقشه ها زیر سر من  "

 "بوده ؟ 

 ت و گفت :چنگیز با دو دست بر سرش کوف

 "چی داری می گی ؟ مگه دیوونه شدی ، دختر ؟  "

 ماهرو گفت :
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 "آره ، دیوونه شده ! خودش هم نمی دونه چی داره می گه !  "

 "دیوونه شما دو تا هستین که حرف های منو باور نمی کنین !  "پونه گفت : 

 چنگیز جلو آمد ، دست دخترش را گرفت و گفت :

ونی اگه گیر بیفتی ، قصاص می شی ؟ می دونی یعنی چی ؟ یعنی همون کاری رو که با گیتی کردن پونه جون ، می د "

 "، با تو هم می کنن ! 

 پونه با خشونت دستش را از دست پدرش کشید و داد زد :

وز صد بذار بشم ! بذار قصاص بشم ! شاید داغ جیگرم کمتر بشه ! من دارم می سوزم ، دارم آتیش می گیرم ! من ر "

بار می میرم و زنده می شم . قلبم می سوزه ، جیگرم می سوزه ، دلم می سوزه ، همه ی وجودم داره می سوزه ، من 

 "همه ش توی آتیش هستم . نجاتم بدین ! نجاتم بدین ! 

 و بعد بدنش شروع به لرزش کرد . اشک هایش سیل آسا فرو می ریختند و او همچنان فریاد می زد .

مسرش با درماندگی به یکدیگر نگاه کردند . چاره ای نبود ، باید قبل از آن که آن ها به سراغ پونه بیایند ، ماهرو و ه

خودشان به کالنتری بروند و ماجرا را بازگو کنند . چیزی که مسلم بود این بود که دیر یا زود حقایق فاش می شد . 

 پس چه بهتر که پونه با پای خودش برود و اعتراف کند .

کورسویی از امید در دل ماهرو روشن شده بود و آن وضعیت روحی دخترش بود . چه بسا به بهانه ی روان پریشی 

پونه می توانستند در مجازات او تخفیف حاصل کنند . پولی را که پونه به قیمت فروختن کلی طال و اوراق بهادار فراهم 

فراموش شده بود . او فقط نگران روح و جسم دخترش بود که روز کرده و به روزبه داده بود ، به کلی از خاطر ماهرو 

 به روز تحلیل می رفت و رو به ویرانی می نهاد .

از سوی دیگر ، جرئت نمی کرد سراغی از گیتی بگیرد . می دانست او را به بی مهری و سنگدلی متهم می کردند . می 

نرفته و هیچ گونه دلجویی از او و همسرش به عمل نیاورده . دانست که برادرش از او دلگیر است که چرا به دیدن او 

اما دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود . حقیقت تلخی که وجود داشت آن قدر او را منقلب کرده بود که یارای تحمل 

 هیچ فشار دیگری را در خود سراغ نمی دید .

د . وقتی که با شوهرش مشورت کرد ، چنگیز نمی دانست اول موضوع را به فرهاد بگوید یا مستقیم نزد پلیس برو

گفت عاقالنه آن است اول به فرهاد بگوییم و در موقعیت بهتری که حال گیتی بهتر شد ، از آن ها تقاضا کنیم که از 

 شکایتشان بر علیه پونه چشم پوشی کنند و تنها به دنبال روزبه و همدستش بروند .

 ت :ماهرو نگاه سرزنش باری به او کرد و گف

جونش در خطره و معلوم نیست زنده بمونه یا بمیره ، تو می گی فرهاد  "چنگیز ، تو چقدر خوش خیالی ! گیتی فعال "

 "از شکایتش صرف نظر کنه ؟ 

وقتی آنها سرگرم گفت و گو بودند ، ناگهان صدای به هم خوردن در به گوششان رسید . ماهرو فکر کرد شاید 

در را محکم به هم زده و رفته است ، اما برای احتیاط سری به اتاق پونه زد . حدسش  سرایدار خانه باشد که باز

درست بود . پونه از خانه فرار کرده بود . با عجله همراه شوهرش به حیاط و بعد به کوچه سر کشیدند ، اما اثری از 

 پونه نبود .

 "نبالش! چاره ای نداریم ! بهتره سوار ماشین بشیم بریم د "ماهرو گفت : 

 چنگیز با نگرانی پرسید :
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 "کجا ؟ کجا بریم دنبالش ؟ می ترسم بالیی سرش بیاد !  "

 ماهرو با بیچارگی گفت :

 "بال سرش اومده ، خودش خبر نداره !  "

امیدوار بود  پونه پای پیاده از خانه بیرون رفته بود . اتومبیلش در گاراژ بود . ماهرو امیدوار بود بتواند او را پیدا کند .

که به آسانی ماشین گیرش نیاید و در این فاصله خودشان را به او برسانند . اما دقایقی بعد که همراه شوهرش به 

خیابان رسیدند ، اثری از پونه مشاهده نکردند . بی هدف چند خیابان اطرف را گشتی زدند و سرانجام به این نتیجه 

ند . بدون شک ، پونه داروهایش را همراه نبرده بود و هر لحظه امکان رسیدند که بهتر است به پلیس مراجعه کن

 داشت دوباره دچار شوک عصبی شود .

بین راه ، ماهرو با دلواپسی و نگرانی به اطراف نگاه می کرد . به فکرش نمی رسید که پونه به کجا می تواند برود و 

دلیل پریشانی و بیماری از خانه گریخته ، حال جنون به برای فرارش چه منظوری دارد . هنگامی که فکر می کرد به 

او دست می داد . هزار خطر در محیط بیرون او را تهدید می کرد . اگر دچار سانحه و یا گرفتار اشخاص نابابی می شد 

 ، هیچ راه نجاتی برایش وجود نداشت .

پارکی پیدا کند ، ماهرو از ماشین بیرون پرید و به اولین کالنتری سر راهشان که رسیدند ، قبل از این که چنگیز جای 

دوان دوان خود را به درون کالنتری انداخت . دقایقی بعد ، چنگیز هم خود را به او رساند و مشخصات کامل پونه را با 

 بعد از آن کاری "عکسی که ماهرو به طور تصادفی در کیفش از او داشت ، در اختیار رئیس کالنتری گذاشتند . ظاهرا

نداشتند ، اما ماهرو پای رفتن نداشت . تنها جایی که امید داشت دخترش را پیدا کنند ، کالنتری بود و هر آن انتظار 

 داشت که خبر پیدا شدن دخترش را به او برسانند . یکی از کارمندان آنجا رو به چنگیز کرد و گفت :

هفته طول می کشه و از شخص مفقود خبری به دست نمی موندن شما اینجا فایده ای نداره . گاهی چند روز تا چند  "

 "آد . بهتره برین به خونه ی دوستان و اقوامتون سر بزنین . در هر حال ، به محض اطالع ما به شما خبر می دیم . 

ماهرو باورش نمی شد که بتواند حتی تا چند ساعت دیگر از پونه بی خبر بماند ، چه برسد به روز و هفته ! نمی 

نست موضوع را به گوش بقیه برساند یا نه . طاقت نداشت غم به آن بزرگی را در سینه اش تحمل کند . چاره ای دا

نداشت ، باید به دوستانش زنگ می زد و از آنها هم راه چاره ای می خواست . باز هم در تمام طول راه چشمش در 

تان پونه تلفن کند ، و بعد یکی یکی سراغ فامیل را بگیرد خیابان ها به دنبال پونه بود . تصمیم گرفت اول به خانه دوس

 . امیدوار بود در خانه ی یکی از آنها بتواند او را بیابد .

امیدی باطل و عبث ! در دلش غوغایی برپا بود . آنچه فکر بد و سیاه بود وجودش را احاطه کرده بود . عاقبت شومی 

تواند در کمال بی رحمی و قساوت چنین بالیی را بر سر یکی از را برای دخترش پیش بینی می کرد . زنی که ب

نزدیکان بیاورد ، نمی تواند قابل اعتماد و درخور یک زندگی سالم و شرافتمندانه باشد . چه بسا اگر می مرد ، بهتر 

ود . چه چیزی و بود . پونه چگونه می خواست بعد از این به صورت گیتی نگاه کند ؟ او در واقع گیتی را نابود کرده ب

 چه رازی در میان بود که او را وادار به چنین عمل وحشیانه ای کرده است ؟

ماهرو به یاد آورد که گیتی همیشه مورد غبطه و حسد پونه بود و دخترش با وجودی که ادعا می کرد گیتی بهترین 

حرکات او را به باد انتقاد می گرفت .  دوست اوست ، در مواقع زیادی از او با کینه و انزجار حرف می زد و حرف ها و

دلش می خواست هر چه گیتی می خرد و می پوشد ، مثل او انجام دهد و همه هم متوجه شده بودند که پونه همیشه 

 دوست دارد تکیه کالم های گیتی را به کار ببرد و یا از حرکات او تقلید کند .
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ید ، بی اختیار به اتاق پونه رفت . آرزو داشت او را آنجا پیدا کند آن شب ، وقتی ماهرو دست از پا درازتر به خانه رس

و برای همیشه به این کابوس وحشتناک پایان دهد . اگر پونه صحیح و سالم به خانه می آمد ، بدون شک همه چیز را 

، هیچ چیز دیگر با  به فرهاد اعتراف می کرد . اما اتاق پونه خالی بود . او غیر از روپوش و شلواری که تن کرده بود

خود نبرده بود . فقط کیف دستی اش را همراه با مقدار کمی پول همراه برده و حتی قرص ها و داروهایش را جا 

گذاشته بود . ماهرو تصمیم گرفت به یکی از دوستان او زنگ بزند ، همین کار را کرد ، اما نه تنها او ، بلکه دوستان 

 تند .دیگرش هم هیچ خبری از پونه نداش

 چنگیز با درماندگی رو به همسرش کرد و گفت :

شاید خود پونه  "ماهرو ، تو رو به خدا انقدر تلفن را اشغال نکن ، ممکنه از کالنتری زنگ بزنن و خبری بدن ! اصال "

 "تلفن کنه . خدا رو چه دیدی ، ممکنه پشیمون بشه و به خونه بر گرده ! 

و با چشمهای پرامید به شوهرش نگاه کرد . کورسوی امیدی در دلش پدیدار  ماهرو گوشی را روی دستگاه گذاشت

شده بود . دیگر در دنیا جز پونه ، چیز دیگری نمی خواست . دیگر به هیچ چیز و هیچ کس دیگری فکر نمی کرد . 

ل گرفت و کنار میز حاضر بود تمام زندگی اش را بدهد و پونه را رو به روی خودش ببیند . بنابراین زانوانش را در بغ

 تلفن چمباتمه زد . نگاه متضرع و مستاصلش را به تلفن دوخت و منتظر نشست .

چنگیز از چهره ی رقت بار و درمانده ی او دلش به درد آمد . به بهانه ی چای به آشپزخانه رفت و آرام آرام شروع 

اندوه و غم به فکر پونه بودند ، پونه خود را به  به گریستن کرد . در آن لحظه که هر دو بی خبر و نگران با دلی پر از

جلوی خانه روزبه رسانده و دستش را روی زنگ گذاشته و منتظر گشودن در بود . صدای ممتد زنگ در اهالی خانه را 

به ستوه آورده بود ، اما چون روزبه به آنها سپرده بود حق ندارند پاسخگوی احدی باشند ، هیچ کدام حرکتی نمی 

 و منتظر بودند هر کس که هست خسته شود و آنجا را ترک کند . کردند

روزبه روزهای متمادی بود که خود را در خانه پنهان کرده بود . او حتی به محل کارش هم نرفته بود . روز قبل از 

ی حادثه مدت ده روزی به بهانه مسافرت مرخصی گرفته بود . تنبلی همیشگی اش باعث شده بود که به هیچ سفر

نرود و همچنان در خانه پنهان بماند . با این که به همسر و فرزندش قول داده بود چند روزی آنها را به شیراز ببرد و 

 بگرداند ، این بار هم مثل دهها دفعه قبل به قولش عمل نکرده بود .

نه آمده بودند ، روزبه از رفت و آمد مکرر ماموران اعصاب او را خرد کرده بود . آخرین بار که آنها برای تفتیش خا

راه پشت بام خود را به بام خانه های بغلی رسانده و پنهان شده بود . بعد از آن ، به همسرش سپرد دیگر حق ندارد 

در را به روی کسی باز کند و یا حرفی بزند . اکنون بیش از دو روز می شد که آنها پاسخگوی هیچ مراجعه کننده ای 

نه انتظار می کشید که آب ها از آسیاب بیفتد و او به ظاهر از سفر برگردد و زندگی روزمره نبودند . روزبه بی صبرا

 ی خود را ادامه دهد .

آن روز هم هر چه پونه زنگ خانه را زد ، بی نتیجه بود . پونه آدرس خانه را از همان آژانسی که در آن کار می کرد 

ید آدرس را اشتباهی به او داده اند . خودش هم نمی دانست برای گرفته بود . بعد از دقایقی با خودش فکر کرد شا

چه به آنجا آمده است . آن قدر گیج و پریشان بود که نمی دانست چه کند . پونه نمی دانست که خانه روزبه چندین 

یش مهم روز است که تحت نظر است و ماموران شاهد آمدن او به در خانه هستند . در هر حال ، دیگر هیچ چیزی برا

 نبود . دلش می خواست بمیرد و قبل از مردنش هم بالیی بر سر روزبه بیاورد .
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 "با بدنی داغ و تبدار آنجا را ترک کرد . دوباره سرش به دوران افتاده بود . رنگ چهره و گودی چشمهایش کامال

رگونه او شدت یافته بود . سوار درون بیمار و مریضش را نشان می داد. هوا رو به تاریکی می رفت و هذیان های بیما

یک تاکسی شد و آدرس بیمارستان گیتی را داد . سرش را این سو و آن سو تکان می داد و زیر لب حرف می زد . 

متوجه حالت غیر عادی او شده بود ، اما چون قرار بود او را به بیمارستان برساند با خودش فکر  "راننده تاکسی کامال

و بدون شک نزد دکتر می رود ، حرفی نزد ، اما زیر چشم مراقب او بود . می ترسید عملی از او کرد که او بیمار است 

 سر بزند که باعث دردسر شود .

پونه جلوی بیمارستان پیاده شد و اسکناسی را روی صندلی جلو پرتاب کرد و رفت . پول بیشتری پرداخت کرده بود 

د سالن انتظار شد . شلوغ نبود . وقت مالقات سپری شده و تنها چند ، اما بدون توجه راهش را کشید و رفت . وار

نفری روی راحتی ها نشسته بودند و حرف می زدند . بدون معطلی به سوی آسانسور رفت . ماموری جلوی راهش را 

 گرفت و گفت :

 "کجا خانوم ؟ با کی کار دارین ؟  "

 "نمش ! هیچی ، مریض دارم ! می خوام برم ببی "پونه گفت : 

می  4تا  2وقت مالقات خیلی وقته تموم شده ، شما اجازه ندارین برین ! بهتره فردا بیاین . بین ساعت  "مامور گفت : 

 "تونین بیمارتون رو ببینین . 

پونه بدون توجه به اخطار او ، دوباره به سوی آسانسور یورش برد . نگهبان که نمی دانست با او چه کند ، گوشه ی 

 ش را گرفت و فریاد زد :روپوش

 "وایستا ، خانوم ! وایستا ! این چه حرکتی یه ! نمی تونی بری ، ممنوعه !  "

پونه لگد محکمی به پای او زد و بالفاصله راه پلکان را در پیش گرفت . چند کارمند زن جلو دویدند و او را گرفتند . 

شت شروع به مقابله با آنها کرد . تمام بیمارستان به هم ریخته پونه به آنها هم حمله کرد و با هر قدرتی که در بدن دا

بود . همه توجه شان به درگیری پونه با کارمندان بیمارستان جلب شده بود . پونه جیغ می کشید و به همه بد و بیراه 

 می گفت . چند نفر دیگر به کمک رفتند و باالخره توانستند او را بگیرند و مانع حرکتش شوند .

نه ناگهان آرام گرفت و چون فشار دست ها را بر بدنش کمتر احساس کرد ، ناگهان با چند مشت و لگد که نثار پو

چند نفر کرد ، آنها را کنار زد و با سرعت از بیمارستان بیرون پرید . روسری اش کج شده و جلوی دید او را گرفته 

 یاد می کشید و مشتش را در هوا تکان می داد .بود . اما او همچنان با عجله می دوید ، فحش می داد ، فر

 خودش را به خیابان رساند و به ساختمان بلند بیمارستان نگاه کرد . به یکی از پنجره های آن اشاره کرد و فریاد زد :

آهی گیتی ! گوش کن ! من نمی ذارم که تو منو قصاص کنی ! کور خوندی ! می دونم تو چه فکری هستی . می خوای  "

 "ود خوب بشی و بیای حساب منو برسی . گیتی خانوم ، تمام نقشه هات رو نقش بر آب می کنم . ز

 ناگهان به خنده افتاد . صدای خنده های بلند و قهقهه های پر صدا از گلویش به گوش می رسید .

ج کرد و خودش را به همه با تعجب و حیرت نگاهش می کردند ، پونه فریاد می زد و می خندید و ناگهان راهش را ک

خیابان انداخت . صدای برخورد بدن بی دفاعش با سپر آهنین اتومبیلی در هوا منعکس شد . و بعد صدای 

گوشخراش ترمزی شدید و بعد ... راننده اتومبیل با عجله و وحشت زده بیرون آمد . پیکر بی جان پونه به روی 

ون سرازیر بود . کیف دستی اش در فاصله اندکی به روی آسفالت خیابان به چشم می خورد . در اطراف بدنش خ
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زمین دیده می شد . نیمی از صورتش زیر روسری اش کنهان بود ، و از نیمه ی دیگر سرش خون فوران می کرد . 

 همه در اطرافش جمع شدند .

ود که لحظاتی قبل با بالفاصله شخصی باالی سرش آمد و دست بر گردن او گذاشت . او یکی از پرستاران بیمارستان ب

او درگیری پیدا کرده بود . پارچه ی سفیدی به رویش کشیدند . اجتماع مردم و ماشین ها لحظه به لحظه بیشتر می 

 شد . خیابان بند آمده بود و ترافیک سنگینی حکمفرما شده بود .

د . هر چند نفس می کشید ، با چند متر فاصله از جسد بی جان پونه ، گیتی بی حس و حرکت روی تخت خوابیده بو

اما گویی نشانه های زندگی در او مرده بودند . منظر همچنان سوگوار و پر درد کنار تختش نشسته بود و او را نگاه 

می کرد . او بی خبر از تمام اتفاقاتی که در چند روز گذشته رخ داده بود ، تمام مدت درون اتاق خودش را محبوس 

وم و مبهم فرزندش فکر می کرد . منظر نمی دانست که هم اکنون آن گه باعث و بانی کرده و به آینده ی نامعل

سوختن دخترش شده بود ، بی جان و مرده به روی آسفالت خیابان افتاده بود و در جهنم مرگ و نیستی غرق شده 

 است . همان بهتر که هرگز پونه را نبیند و نداند که او با سرنوشت گیتی چه کرده است .

اعتی بعد ، بدن بی جان پونه را به دستور پلیس کناری کشیدند و در کنار پیاده رو قرار دادند . از درون کیفش س

 دفترچه ی تلفنی پیدا کردند و با خانه اش تماس

 

گرفتند.ماهرو به محض شنیدن زنگ تلفن،از جا پرید و گوشی را برداشت.صدای مامور پلیس از آن سوی خط به ·  

 «سالم!شب به خیر!اونجا منزل آقای معترفه؟آقای چنگیز معترف!:»گوشش رسید

 «بله بله!بفرمایین!ببینم،دخترمو پیدا کردین؟از دخترم خبری دارین؟»ماهرو با خوشحالی پاسخ داد:

 «شما مادرش هستین؟»مامور پلیس سکوتی کرد و پرسید:

 «ز کالنتری زنگ می زنین؟حالش چطوره؟خوبه؟بله بله،خودم هستم!پیدا شده؟شما...شما ا»ماهرو باعجله گفت:

 «مامور پلیس گفت نگران نباشین!بهتره زودتر خودتون رو به آدرسی که می گم،برسونین.

 «تو رو خدا بگین دخترم چیزی ش شده؟»نشانی را داد و ماهرو از شنیدن نام بیمارستان به هراس افتاد و پرسید:

 و گوشی را گذاشت.«ره هر چی زودتر خودتون رو برسونین.بله،تصادف کرده!بهت»مامور پلیس گفت:

ماهرو مثل دیوانه ها گیج . هراسان همراه شوهرش به سوی محل حادثه به راه افتاد.هزاران هزار فکر در ذهنش 

 خطور می کردند.پونه زنده س؟مرده یا هنوز زنده س؟شاید مجروح شده باشه؟چرا اونجا؟یعنی رفته دیدن گیتی؟

 ال بهتری از او نداشت.دست و پایش می لرزید و به اجبار رانندگی می کرد.چنگیز ح

بعد از نیم ساعت که به قرنی شبیه بود،هر دو جلوی بیمارستان توقف کردند و چشمانشان به پارچۀ سفیدی کنار 

رفت.افسر  پیداه رو افتاد.هر دو به هم نگاهی کردند.ماهرو با دستهایش محکم بر سرش کوبید و به سوی جنازه

پلیس و چند مامور دیگر منتظرشان بودند.چاره ای نبود.جسد باید شناسایی می شد.ماهرو بی محابا مالفه را پس زد و 

صورت بی جان و گناهکار دخترش در برابر چشمانش نمودار شد.دیگر چیزی نفهمید.غش کرد و کنار جسد 

 دخترش بر زمین افتاد.

ه منتقل کردند،ماهرو هم در اورژانس بیمارستان به هوش آمد.چنگیز بیچاره و ساعتی بعد که پونه را به سردخان

سوگوار به همه خبر داده و تعدادی از دوستها و فامیل خود را به آنجا رساتده بودند.فرهاد جزء آخرین کسانی بود 

می رسید که همه از دیدن  که به بیمارستان آمد.آثار بهت و ماتم از چهره اش هویدا بود.آن قدر پیر و فرتوت به نظر
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او متاسف شدند.باورش نمی شد که دختر خواهرش در بیمارستانی که دختر خودش سوخته و بستری است،در 

 سردخانه باشد.پونه مرده بود و فرهاد دیگر تحمل این ضربه آخر را نداشت.

یعنی چی؟تا کی؟آخه »به محض رسیدن،روی صندلی نشست و در حالی که سرش را تکان می داد،به چنگیز گفت:

برای چی این همه بال سر ما می آد؟ مامورها گزارش دادن یکی دو ساعت پیش خونه روزبه دیدنش!حاال می شنوم 

 «جسدش توی سردخانه س!موضوع چیه؟آخه به منم بگین ببینم اطرافم چی می گذره؟چه خبره که من اطالع ندارم؟

ند که پونه چه کرده است.ماهرو هم متوجه شد که دخترش پس از چنگیز زد زیر گریه.دیر یا زود همه می فهمید

فرار به خانه روزبه رفته است.دیگر همه چیز برایش یکسان و بی تفاوت بود.او تنها دخترش را از دست داده بود و 

 هر لحظه آرزوی مرگ می کرد.همه ترجیح دادند که حرفی نزنند،همان بهتر که با درد بزرگ خودش تنها باشد.

فردای آن روز،بعد از انجام تشزیفات قانونی،پونه را به بهشت زهرا انتقال دادند.راننده ای که با او تصادف کرده 

بود،با رضایت پدر و مادر متوفی،و نیز شهادت تمام کسانی که شاهد بودند پونه خودش را به زیر ماشین انداخته و 

 د شد.داوطلبانه به پیشواز مرگ رفته است،به طور موقت آزا

هنگام دفن پونه،زمزمه هایی به گوش می رسید.به تدریج همه متوجه شده بودند که موضوع از کجا آب می خورد.هر 

 کس این خبر را می شنید با ناباوری به مخاطبش نگاه می کرد و به حیرت می افتاد.

را داشت،دستگیر کرده در نیمه شب بعد از تصادف،روزبه را که در تاریک و روشن هوا قصد فرار از منزل 

بودند.صبح زود فرهاد به آگاهی رفت و داماد سابقش را مالقات کرد.صورتش متورم و کبود بود.حال خوشی 

 نداشت.معلوم

 

شد که خیلی زود اعتراف کرده و نام محسن را هم فاش کرده که همدست او بوده و او این عمل ننگین را انجام ·  

ال درستی نداشت. تمام وجودش درد می کرد و مدام سیگار می کشید. به التماس و داده است. بدنش می لرزید و ح

خواهش افتاده بود. حتی هنگامی که فرهاد را دید، به پاهای او افتاد و خواهش کرد که حتی نیم ساعت هم شده او را 

 از آن دخمه تاریک و هولناک بیرون ببرد.

ه سفارش پونه و با کمک محسن، به روی گیتی اسید پاشیده و در ازای مأمور آگاهی به فرهاد گفته بود که روزبه ب

این عمل بیست میلیون تومان مبادله شده است. فرهاد آه از نهادش برآمد. او هم نمی توانست عمل پونه را باور کند. 

  .سری از روی تأسف تکان داد. روزبه را بدون توجه به التماس ها و خواهشهایش، روانه زندان کردند

روزبه، مطمئن باش بعد از حکم دادگاه خودم با همین دستهای » وقتی او را می بردند، فرهاد نگاهی به او کرد و گفت: 

 «خودم تو رو قصاص می کنم!

پیدا کردن محسن هم کار مشکلی نبود. مردن پونه هم برای فرهاد جز تأسف و غم ارمغان دیگری نداشت. با وجود 

رهاد راهی بهشت زهرا شد. در آگاهی، یکی دو نفر از دوستان و فامیل دیگر که همراه فرهاد اطالع از کار پونه، ف

بودند از موضوع مطلع شدند. آنها هم به همراه فرهاد به مراسم خاکسپاری رفتند و آنجا بود که موضوع دهان به 

خبر همه جا پیچیده و همه  دهان گشت و به تدریج به گوش خود ماهرو و چنگیز هم رسید. آنها هم فهمیدند که

فهمیدند که پونه چه کرده است. اما غم از دست دان فرزندشان آن قدر زیاد بود که دیگر جایی برای موضوعات 

 دیگر باقی نمی گذاشت.
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شادی از شنیدن خبر بدنش یخ زد. احساس کرد در این ماجرا سهم بزرگی دارد. به یاد آورد هنگامی که خبر ازدواج 

یتی را به او گفت، پونه فریادی کشید و گویی گوشی از دستش به زمین افتاد. هر چند شادی متوجه شروین و گ

دگرگونی او شده بود، اما فکر کرده بود آن هم عکس العملی آنی بوده و پونه دیر یا زود به غم جدیدش خو می 

 کند.

اندوهناک و غمزده به خانه آمد و به اطالع بعد از آن هم هرگز به فکر پونه نیفتاده بود، حتی هنگامی که شروین 

مادرش رساند که گیتی پیشنهاد او را رد کرده است، شادی دیگر زحمتی به خودش نداده بود که دوباره پونه را آگاه 

کند و او را از آن دگرگونی و ناراحتی نجات دهد. شاید به این دلیل بود که فهمید شروین در هر حال و به هیچ وجه 

 واج با او را ندارد.قصد ازد

هر چند شادی از رد پیشنهاد شروین از سوی گیتی خوشحال شده بود، اما زمانی که فهمید پسرش دوباره قصد رفتن 

دارد، آن گاه احساس کرد حاضر است به هر قیمتی او را در ایران نزد خود نگه دارد، حتی اگر به قیمت ازدواج با 

این بال را بر سر گیتی آورده، آه از نهادش بلند شد. چه بسا اگر حقیقت را به  گیتی! و آن هنگام که فهمید چه کسی

پونه می گفت، گیتی هرگز دچار این حادثه شوم نمی شد و پونه از شدت عذاب وجدان و پشیمانی از گناه بزرگی که 

 مرتکب شده بود، خودکشی نمی کرد.

 «لخورده، تمام این بالهایی که سرمون اومده، تقصیر توئه!سا» بی اختیار نگاه خصمانه ای به شوهرش کرد و گفت: 

آقای سالخورده با حیرت نگاهی به او کرد و حرفی نزد. پیش خودش فکر کرد که همسرش دچار اختالل حواص 

شده و یا به خاطر فشارهای عصبی چند ماه اخیر عقلش را از دست داده است. اما شادی به خاطر داشت که به خاطر 

 ی شوهرش به پونه تلفن کرده و ماجرای ازدواج شروین را بیان کرده بود.اصرارها

تمام کسانی که آنجا بودند بعد از فهمیدن حقیقت نمی دانستند برای مرگ پونه گریه کنند و متأسف باشند، و یا اینکه 

کشید، اما کاری که پونه بی تفاوت از آن بگذرند. هر چند یدن چهره ماهرو و چنگیز دل هر بیننده ای را به آتش می 

 انجام داده بود از نظر هیچ کس قابل بخشش نبود.

اما عده ای هم او را بی گناه می دانستند. زیرا متوجه حرکات غیر عادی و اعمال روان پریشی او شده بودند و معتقد 

 د و به درمان او می پرداخت.بودند که ماهرو باید پونه را زودتر از اینکه تا این حد بیمار شود نزد روانپزشک می بر

شروین از حوادث اخیر به کلی شوکه شده بود. گیج بود. نمی دانست اگر گیتی به او پاسخ مثبت داده بود، باز هم 

 یارای ایستادگی داشت یا نه. آن طور که شنیده

 

چه فکر می کرد،بیشتر بود.سطح سوختگی زیاد و خطرناک بودو خدا می دانست که سرانجام او چه خواهد بود.هر ·  

دلش می خواست دوبار کوله بار ببند و از این کشور برود.هر چند تمام بلهای بشت سرش را خراب کرده بود.اما باز 

هم ترجیح می داد اینجا را ترک کند.اعصابش به شدت متشنج شده بود.و صدای ضجه های ماهرو و گریه های 

حظه ای از فکر گیتی خارج شود.دلش به شدت برای او می سوخت و چنگیز دلش را به درد می اورد.نمی توانست ل

نگران او بود.اما می دانست که هیچ کاری از دستش بر نمی اید.می خواست هرچه زودتر فرار کند و برود تا مبدا 

این چشمش به چهره گیتی بیفتد.هر چند از فرهاد شنیده بود که امیدی به زنده ماندنش نیست، اما او نمی توانست 

 حرف را باور کند و برایش مرگ گیتی امکان بذیر می امد.
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در خلوت خودش دقایق طوالنی می گریست و از خداوند سالمت گیتی را طلب کرد.اما چیزی که برای خودش هم 

حیرت اور بود این بود که دیگر نمی خواست او را ببیند.جدالی در وجودش به وجود امده بود.هر چند سعی و تالش 

رد که حداقل یک بار به دیدن او برود و حتی از بشت شیشه و یا در بسته حال او را ببرسد،این توانایی را در می ک

 خود سراغ نمی دید.همگان در مقابل این حادثه تلخ و نکبت بار سکوت کرده بودند.انگار همه دچار بهت شده بودند.

رخت بسته بود،همه قربانی اصلی را گیتی می دانستند.زنی با وجودی که بونه مرده بود و برای همیشه از جهان هستی 

که قلب دریایی داشت و مهر و عطوفتش زبانزده همه بود.زنی که با چهره شاد و لبخند شیرینش بذیرای همه بود.و 

هرگز حرفی نزده و یا کاری نکرده بود که از خودش خاطره تلخی در دل کسی باقس بگذارد.این موضوع بیشتر 

 ل انها می زد.آتش به د

بچه هایش بیشتر دچار بهت و ماتم شده بودند.انها هرشب با فرهاد و سعید شام می خوردند و چای خالی مادرشان را 

به شدت احساس می کردند.هرچه می گذشت،انها بیشتر بیشتر به سعید وابسته می شدند و اگر یک شب نمی امد،با 

ومهربان بود و نه تنها برای بچه ها،بلکه برای فرهاد هم موهبت  تلفنهای بی دربی جویایش می شدند.سعید ارام

 بزرگی به حساب می امد.

وقتی فهمید روزبه،شوهر سابق گیتی،همکار بونه بوده و حتی به خاطر این کار بول هنگفتی دریافت کرده است،آه از 

شیانه از با در اورد و او را برای روزها نهادش برامد.باورش نمی شد که مردی بتواند مادر بچه هایش را با این طرز وح

و هفته های متمادی دچار درد و سوزش کند،بچه هایش طعم تلخ بی مادری و تنهایی را بچشند.سعید تعجب می کرد 

که گیتی چگونه توانسته است بانزده سال با چنین مردی زندگی کند و او را دوست بدارد.هر وقت به قیافه معصوم 

می کرد،دلش به درد امد واشک در چشمانش حلقه می زد.تنها آرزویش بهبودی و سالمتی گیتی  آش و ماندانا نگاه

 بود و اینکه دوباره برگردد و و بچه هایش را از مهر وجود خودش سیراب کند.

چند روز بعد از مرگ بونه،دادگاه رسیدگی به برونده را شروع کرد.محسن را هم دستگیر کرده بودند.بعد از تشکیل 

ند جلسه بی در بی و تحقیق و بازرسی از محل حادثه و بازجویی از متهمین،و مخصوص شهادت ماهرو و چنگیز که چ

اعترافات بونه را بدون کم و کاست بازگو کرده بوند،شکی در گناهکار بودن روزبه باقی نماند.با وجودی کهه بیشنهاد 

ه قرار داده بود،روزبه متهم ردیف اول شناخته شد.زیرا از سوی بونه بود و حتی شیشه اسید را او در اختیار روزب

 برونده بزشکی بونه نشان می داد او ماهها بودکه از نظر روانی تعادل نداشته است.

بس از تحقیاقت فراوان،مشخص شد که بون اسید را از چندین داروخانه تهیه کرده است.یکی از داروخانه ها دوست 

بود و مقداری از اسید مورد نظر را او در اختیار بونه قرار گذاشته بود.وقتی که از او  صمیمی بونه در دوران دبیرستان

تحقیق کردند،اعتراف کرد که بونه اذعان داشته ان را برای مصارف خانگی می خواهد و مقدار ان هم کم نبوده.در 

ه داروخانه ها به همین بهانه ضمن،خانم دکتر درباورش نمی گنجید که بونه ان را به چه منظور می خواهد.از بقی

توانست بود مقداربسیار کمی فراهم کند.اما قسمت اعظم اسید را از یکی از کارگران تعمیر ماشین گرفته بود.بون 

بول قابل توجه ای به یکی از شاگردان میکانیکی برداخت کرده و بقیه اسید را به دست اورده بود.همه از چگونگی 

 اده بودند.با کاری که کرده بودند،همه رافعالیتهای او به حیرت افت

 

 به دردسر انداخته بود. باعث بسته شدن داروخانه و بیرون کردن تعدادی از کارکنان آنها شده بود.·  
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سرانجام، پس از چندین جلسه دادگاه، روزبه را به قصاص و پانزده سال حبس محکوم کردند. محسن با وجودی که 

و سه سال حبس محکوم شد. روزبه باورش نمی شد که به چه سرنوشتی دچار شده است. مجری کار بود، به قصاص 

با تمام کارهای خالفی که در عمرش انجام داده بود، هرگز گرفتار قانون نشده بود. تنگنای زندان را نمی توانست 

ه او داده بود، هیچ کدام تحمل کند و احساس خفقان می کرد. با وجود داروهایی که دکتر زندان برای ترک اعتیادش ب

 کار ساز نبودند و او همچنان دچار درد و تشنج بود.

سه روز بعد از اعالم رای دادگاه، کارش به بیمارستان کشید. مجبور شدند او را بستری کنند و بدنش را از مواد سمی 

یرا باشد. حتی اگر از شر و آلوده پاک سازند. فریاد می زد و بی قراری می کرد. نمی توانست شرایط جدید را پذ

اعتیاد خالصی می یافت، سرانجام بدی در انتظارش بود. هیچ کس به مالقاتش نمی رفت و چیزی برای خوردن و 

 نوشیدن برایش نمی برد. مجبور بود به غذاهای بهداری زندان قناعت کند که هیچ کدام باب میلش نبود.

استخوان از او به چشم نمی خورد. حتی پدر و مادرش ننگ  در عرض یکی دو هفته اخیر آب شده بود. جز مشتی

داشتند سری به او بزنند. از طرفی، آنها هم بعد از یک هفته مطلع شدند که او به زندان افتاده و منتظر رأی دادگاه 

 است. از تنها چیزی که وحشت داشت، مسئله قصاص بود. حاضر بود تمام عمرش را در زندان سپری کند و قطره ای

اسید بر بدنش فرو نریزد. این فکر دیوانه اش می کرد که مردی مثل فرهاد بیاید و با کمال خونسردی به سر و بدن 

 او اسید بریزد. نه، این امکان نداشت! دائم با خودش حرف می زد و شبها کابوس می دید.

منتظر اعالم روز قصاص بود. هرگاه  وقتی حالش بهتر شد و او را به سلول زندان انتقال دادند، روزشماری می کرد و

نامش را می بردند و یا مأموران برای بردن او به بهداری و یا دادن داروی جدیدی او را صدا می زدند، از ترس قالب 

 تهی می کرد و فکر می کرد که فرهاد بزرگمهر اعالم کرده که آمادۀ قصاص است.

ان به دیدنش آمد. او هم از مشاهده روزبه عالئم وحشت در باالخره بعد از دو هفته، همسرش همراه پسر کوچکش

نگاهش هویدا شد. باورش نمی شد که شوهرش در مدتی کوتاه این گونه وزن کم کرده و الغر شده باشد. روزبه از 

 آمدن آنها خوشحال شد. پسرش با چشمهای حیران و نگران نگاهش می کرد.

و آوردی؟ که منو توی لباس زندان ببینه و به همه بگه بابام توی چرا این»روزبه با عصبانیت به همسرش گفت: 

 «هلفدونی یه؟

چی کار کنم؟ عزیز جون چند روزه سخت مریضه و نمی تونه از »همسرش با بی حوصلگی سری تکان داد و گفت: 

ه، تکلیف ما روزب»و بعد با نگاه نگران پرسید: « جاش تکون بخوره. چطوری می تونستم این بچه رو پیشش بذارم؟

 «چی می شه؟ بعد از تو چی کار کنیم؟

 «مگه من قراره بمیرم که می گی بعد از تو؟»روزبه با ناراحتی گفت: 

 می ترسید حرفی از عاقبت او بر زبان بیاورد.« آخه... چی بگم....»اشک در چشمهای زن جوان حلقه زد و گفت: 

باش، یه طوری می شه! اجارۀ آپارتمان و خرجی رو تا دو سه ماه ناراحت ن»روزبه خودش منظور او را فهمید و گفت: 

داری. بعدش هم خدا بزرگه! شاید بتونم رضایت بزرگمهر رو بگیرم. از اینجا برو پیش بابام و ازش خواهش کن بره 

با بزرگمهر حرف بزنه. اگه قبول نکرد، گریه و زاری کنه. و اگه باز هم زیر بار نرفت، مجبوری خودت بری 

 «سراغشون.

پدر و مادر روزبه کامالً در جریان کارهای پسرشان قرار داشتند. آنها که از داشتن عروسی مثل گیتی به خود می 

بالیدند. در تمام سالهای زندگی مشترک پسرشان با او، همیشه با مهربانی و احترام با او رفتار می کردند. زیرا جز 
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ندیده بودند. روزبه سالهای اول زندگی مرد بدی نبود، اما هرچه گذشت به  مهربانی و احترام هم چیز دیگری از گیتی

تدریج آلودۀ معاشرت با دوستان ناباب شد و در کمال وقاحت با داشتن همسری مثل گیتی، نسبت به او بی وفایی و 

 خیانت می کرد.

و بی برو برگرد حق را به گیتی می هرگاه بین آنها اختالفی پیش می آمد، خانم و آقای شایان پادرمیانی می کردند 

دادند. به تدریج، روزبه معاشرتش را با آنها کمتر و کمتر کرد. به طوری که جز مواقع ضروری که سالی چند بار اتفاق 

می افتاد، پدر و مادرش را نمی دید. حتی گاهی گیتی و بچه ها به دیدار آنها می رفتند، اما اثری از روزبه نبود. هنگام 

هم هرچه تالش کردند که از طالق گیتی جلوگیری کنند، نتیجه ای در بر نداشت. آنها در دل حق را به جدایی 

عروسشان می دادند و از اینکه روزبه در طول زندگی اش با او پله های سقوط را این طور با سرعت پیموده بود، 

 شرمنده بودند.

هم به مالقات پسرشان نرفتند. ولی این دلیل نمی شد که راضی  با وجودی که از رأی دادگاه باخبر شده بودند، اما باز

به قصاص او همراه با پانزده سال حبس باشند. مادر روزبه شب و روز گریه می کرد و از سرنوشت شوم پسرش 

جگرش آتش می گرفت. دلش نمی آمد پسرش دچار بالیی شود که بر سر عروسش آمده بود. روز و شب به درگاه 

می کرد که روزبه را نجات دهد و به راه راست هدایت کند. از سوی دیگر، روی نگاه کردن به صورت خداوند دعا 

فرهاد بزرگمهر را نداشتند و به شدت در برابر او دچار شرم و پریشانی می شدند. اما دیگر چاره ای نبود. آقای 

که دیگر توان تحمل گریه ها و ضجه شایان برای نجات پسرش مجبور بود به هر خواری و ذلتی تن دهد. به خصوص 

 های شبانه روزی همسرش را نداشت.

فرهاد بزرگمهر عمداً پاسخ تلفنهای شایان را نمی داد. دل خوشی از آنها نداشت. به خاطر همین هیچ وقت خودش 

یند او در گوشی را برنمی داشت و چه در خانه خودش یا منزل گیتی، به همه سپرده بود که اگر شایان زنگ زد، بگو

منزل نیست. دکتر شایان هم خودش متوجه این موضوع شده بود، بنابراین تصمیم گرفت به محل کار و یا منزل او 

 مراجعه کند. آنها روی رفتن به بیمارستان و مالقات گیتی را نداشتند و از هر طرف دچار درد و عذاب بودند.

نه گیتی فرهاد را غافلگیر کند. شایان خودش را برای هر پس از دو روز، سرانجام دکتر شایان توانست جلوی خا

 گونه برخوردی آماده کرده بود. اما برخالف انتظارش، فرهاد خیلی آرام و ساکت با او برخورد کرد.

آقای دکتر، پسر شما آنقدر منو شکسته و خم کرده که »در مقابل خواهش و تقاضای شایان، خندۀ تلخی کرد و گفت: 

شدن ندارم. من نمی دونم آیندۀ دخترم به کجا کشیده می شه. نمی دونم اصالً زنده می مونه یا از دست  توانایی بلند

می ره. بهتره خبری بهتون بدم. چون وضعیت گیتی خیلی وخیمه، در صورت مرگ اون، وضعیت پسر شما هم وخیم 

ر وضعیت نامشخص گیتی، فعالً حکمو تر می شه. از من نخواین هیچ قدمی براتون بردارم، چون نمی تونم. به خاط

 «معلق نگه داشتن.

شایان نگاه اندوه زده ای به او کرد و حرفی نزد. در هر حال وضعیت روزبه بدتر و بدتر می شد. خداحافظی کوتاهی 

 کرد و رفت.

را قصاص فرهاد سری تکان داد و با خودش فکر کرد که آنها نمی دانند که فرهاد بزرگمهر هرگز نمی تواند کسی 

کند. او دربارۀ این موضوع بارها و بارها فکر کرده بود. او قادر به انجام این عمل وحشیانه نبود. حداقل اینکه خودش 

نمی توانست شخصاً این کار را انجام دهد. وگرنه اگر روزبه را در میان آتش هم می دید، باز هم آتش کینه و 

 انتقامش فرو نمی نشست.
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دخترش می رفت، انتظار داشت که دیگر سعید را نبیند. اما برخالف انتظارش، او سر موقع و یا هر شب که به منزل 

به محض تمام شدن برنامه هایش خودش را به آنجا می رساند. هر روز منتظر بود که سعید با چشمان گریان و چهرۀ 

ر بود که سعید آرام آرام خودش را معذور به نزدش بیاید و پیشنهادی را که به گیتی کرده، پس بگیرد. و یا منتظ

 کنار بکشد و به تدریج ناپدید شود.

فکر دیدن، چهرۀ گیتی و اینکه او بعد از بهبودی اش چگونه خواهد بود، فرهاد را دیوانه می کرد. گاهی با خودش 

د از این فکر می کرد آیا بهتر نیست گیتی هرگز چشمهایش باز نشود و هرگز صورتش را در آیینه نبیند؟ و بع

 فکرش دچار شرمساری می شد.

سرانجام، بعد از دو هفته، یک شب که به خانه دخترش رفت، او و نوه هایش و مهین خانم هرچه انتظار کشیدند، 

 خبری از سعید نشد. او حتی تلفنی هم نزده بود که علت نیامدنش را توضیح دهد!

 

ناامیدی و غم، به آپارتمانش پناه برد. دیگر هیچ انگیزه ای برای سعید بعد از گفت و گو با دکتر فرهمند، از فرط ·  

زندگی نداشت، و مهم تر از آن انگیزه ای برای هنرش وجود نداشت. او به عشق گیتی ساز می زد و به هوای او شور 

  و حال به آهنگهایش می بخشید.

تنها بچه ها، بلکه فرهاد هم چشم به راهش ساعتی را در خلوت گریه کرد و بعد راهی منزل گیتی شد. می دانست نه 

می باشد. دکتر فرهمند به او گفته بود که در این مورد فکر می کند و به زودی به او خبر می دهد. در واقع، دکتر می 

خواست اول از منظر سؤال کند که آیا رضایت دارد سعید نزد دخترش بیاید و از او پرستاری کند و در صورت امکان 

  ا سعید تماس بگیرد.آن گاه ی

سعید در انتظار پاسخ دکتر بی تاب بود و چون بعد از دو روز خبری از او نشد، به ناچار به بیمارستان رفت و جلوی 

باور کنین استاد مهرابی، همین امروز می خواستم باهاتون »راهش سبز شد. دکتر به محض دیدن او لبخند زد و گفت: 

  سعید را به اتاقش دعوت کرد. به راه افتاد و« تماس بگیرم.

به طور حتم اطالع دارین که مادر بیمار به صورت شبانه »وقتی که دو نفری تنها شدند، دکتر سکوتی کرد و گفت: 

  «روزی پیش دخترش هست و اونو لحظه ای تنها نمی ذاره.

ج، مادر بیمار هم هیچ رضایتی غیر از سفارش من و دیگر دکترهای معال»سعید با سر جواب مثبت داد و دکتر گفت: 

نداره که کسی به مالقات دخترش بره. محض اطالع بهتره بهتون بگم حتی پدرش هم فقط تلفنی حال اونو می 

  «پرسه.

  «خب، اینها چه ربطی به تقاضای من داره؟»سعید با بی صبری گفت: 

مادرش ترجیح می ده که روزهای آخر کسی استاد، متأسفانه دیگه امیدی برای گیتی بزرگمهر نیست و »دکتر گفت: 

  «چهرۀ سوخته اونو نبینه.

ولی این انصاف نیست! آخه منم اونو دوست دارم. ما قرار بود ازدواج کنیم. »سعید با عجله از جایش بلند شد و گفت: 

  «اگه این اتفاق نیفتاده بود، ما االن زن و شوهر بودیم.

استاد! ببینم یعنی... یعنی برای شما مهم نیست اون زن به چه »تردید پرسید:  دکتر با حیرت نگاهی به او کرد و با

  «شکل و شمایلی دراومده؟ نمی خواین در مورد تقاضاتون یه کم فکر کنین؟
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دکتر، از شما بعیده که این حرف رو بزنین! من اصال ً نمی فهمم شما چی »سعید نگاه مالمت باری به او کرد و گفت: 

  «هش می کنم...، خواهش می کنم اجازه بدین با مادرش حرف بزنم. این کار رو که می تونین بکنین؟می گین! خوا

  «باشه! االن شماره اتاقشون رو می گیرم، خودتون باهاش صحبت کنین.»دکتر گفت: 

بزرگمهر  دکتر برای انجام کاری از اتاق بیرون رفت. اما یک ربع بعد که برگشت، متوجه شد سعید هنوز با خانم

مشغول صحبت است. سعید با دیدن او سری از روی عذرخواهی تکان داد و لحظاتی بعد گوشی را قطع کرد و گفت: 

ببخشین، دکتر! می دونم تلفن بیمارستان رو زیاد اشغال کردم، اما باالخره موفق شدم موافقت خانوم بزرگمهر رو »

  «جلب کنم.

  «وفق شدین؟جدی؟ چطوری م»دکتر لبخندی زد و گفت: 

قراره امشب با شوهرشون صحبت کنن و در صورت جلب موافقت آقای بزرگمهر، من فردا »سعید خندید و گفت: 

  «صبح با یه عاقد پشت در اتاق گیتی حاضر باشم!

شما هنرمندها »اشک در چشمهای دکتر فرهمند جمع شد. با حیرت سعید را نگاه کرد، سری تکان داد و گفت: 

  «ت آوری هستین! استاد، بدون شک هر کسی این ماجرا رو بشنوه، دیوونه می شه!آدمهای حیر

باندپیچیها و پانسمانهای گیتی را به تدریج کمتر کرده بودند. کماکان سرمهای مختلف به دستش وصل بودند. منظر 

راند. سعی می کرد به سعی می کرد مرتب با او حرف بزند و در ساعتهای مقرر به هر زحمتی بود مایعات به او بخو

صورت و بدن دخترش نگاه نکند، اما امکان پذیر نبود. سه عمل جراحی به روی قسمتهای سوخته انجام شده بود و 

  ظاهرا ً کار دیگری از دکترهای معالج ساخته نبود.

راست  هر روز پانسمانها را عوض می کردند و منظر شاهد بدن سوخته و متورم دخترش می شد. نیمی از قسمت

صورت، یعنی تمام بنا گوش و قسمتی از گونه هایش تا زیر چانه، سوخته بود. یکی از چشمهایش آسیب دیده و 

قسمت راست لبش به سویی کشیده شده بود. نیمه دیگر سالم مانده بود. قسمت راست بدنش از گردن تا پایین زانو 

ز کتف و شانه ها نیز به شدت سوخته بود. گیسوانش سوخته بود، قفسۀ سینه تا نیمۀ بیشتر آسیب دیده و قسمتی ا

  صدمه ای ندیده بودند. پوشش نازکی به روی قسمتهای آسیب دیده کشیده بودند.

منظر هر روز موهای گیتی را شانه می زد و درون روسری سفیدی می بست. هر چند او خوابیده و در حالت نیمه 

را به کمک یک پرستار بلند کند و کمی راه ببرد. گیتی راه نمی رفت،  هشیاری بود، اما منظر وظیفه داشت هر روز او

در واقع او را می کشاندند. به محض اینکه روی تخت قرار می گرفت، از حال می رفت و شروع به هذیان می کرد. 

تند هذیان می گفت و گفته هایش بیشتر جگر مادرش را می سوزاند. آرزوی مرگ می کرد و کسانی را که می خواس

او را زنده نگه دارند و به اجبار به ادامۀ زندگی وادارش سازند، بی انصاف و بی رحم خطاب می کرد. دیگر هیچ چیز 

  نمی توانست به زندگی امیدوارش سازد. به ندرت نامی از بچه هایش می آورد و آنها را به دست مادرش می سپرد.

ه بود. لبخندش را ندیده و صدایش را نشنیده بود. هذیانها و روزهای متمادی بود که منظر چشمان دخترش را ندید

حرفهایش نجوایی بیش نبودند، آن هم کوتاه و تلخ! وضعیت به آنجا رسیده بود که منظر برای مرگ دخترش 

روزشماری می کرد. نومیدانه فکر می کرد گیتی اگر هم زنده بماند، گیتی سابق نخواهد بود و برای بچه هایش 

  اهد کرد.مادری نخو

روزی که سعید با منظر صحبت کرد و منظور خود را با او در میان گذاشت، منظر ابتدا فکر کرد اشتباه می شنود و یا 

حرفهای او را نمی فهمد. حواسش به درستی کار نمی کرد و از طرفی حوصله حرف زدن با او را نداشت. چیزی که 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – و هستیهالک 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 5 2  

 

انی، کاری از دست او ساخته نیست. با اکراه با او به صحبت نشست برایش مسلم بود این بود که در این وضعیت بحر

  و وقتی که گوشی را گذاشت، از شدت شرم و پشیمانی به پهنای صورتش اشک ریخت و گریه کرد.

نه! باورش نمی شد که سعید چه گفته و چه پیشنهادی کرده است! امیدی در دلش سر کشید، اما هنگامی که چشمش 

باز هم پردۀ سیاه نومیدی و یأس وجودش را در بر گرفت. گیتی در این عالم نبود و به سرعت خودش  به گیتی افتاد،

را به سوی دنیای نیستی می کشانید و از هر چه در اطرافش می گذشت، بی خبر بود. آخرین نظریۀ دکتر معالجش 

  درصد رسیده است. این بود که گیتی که زمانی پنجاه درصد امکان زنده بودن داشت، اکنون به سی

سعید بعد از جلب موافقت منظر به خانه اش رفت. آن شب ناخودآگاه بچه ها و فرهاد را به دست فراموشی سپرد. 

تصمیم داشت وسایلش را جمع کند و برای زندگی در زیر یک سقف با گیتی، خودش را آماده کند. برایش مهم نبود! 

  هم باشد، او راضی و خرسند خواهد بود.اگر سقف مشترک او و گیتی سقف بیمارستان 

شب حمام کرد و خوابید. صبح زود بیدار شد. صبحانه اش را خورد و لباس پوشید. چمدانش را برداشت و به اولین 

محضر ازدواج مراجعه کرد. عاقد آنجا هنوز نیامده بود. بی صبرانه نیم ساعتی قدم زد و به محض آمدن او، ماجرا را با 

  گذاشت. دو نفری به راه افتادند. سوار ماشین شدند و سعید به سوی بیمارستان به راه افتاد. وی در میان

بعد از نیم ساعتی به بیمارستان رسیدند. دکتر فرهمند از قبل همه چیز را آماده کرده بود و سعید و آقایی که قرار 

طبقۀ سوم از آن بیرون آمدند و به سوی اتاق بود او و گیتی را به عقد یکدیگر درآورد، سوار آسانسور شدند و در 

  به راه افتادند. 333

فرهاد با ناباوری منتظر بود. منظر هم از اتاق گیتی بیرون آمده بود. تعجب و حیرت آنها وقتی بیشتر شد که سعید را 

ند، با لبخند و شادی با چمدان و چند جعبه شیرینی مشاهده کردند. پرستارها و کارمندان دیگر که از ماجرا خبر داشت

اطراف آنها را احاطه کرده بودند. تنها گیتی بود که هیچ توجه ای به اطرافش نداشت و در خواب عمیقی فرو رفته 

  بود. عاقد ادعا داشت که خود عروس خانم باید بله را بگوید و موافقت مستقیم او شرط است.

هر حال، من پدرش هستم و ما شاهدیم که دخترم راضی به در »فرهاد برای او تمام ماجرا را توضیح داد و گفت: 

ازدواج با این آقا بود. و من مطمئنم اگه حالش خوب بود و می تونست حرف بزنه، حتما ً موافقت می کرد. من و 

  «مادرش هر دو شاهد این ماجرا هستیم.

چشم می خورد. به ناچار چهار نفری  اما آثار شک و تردید همچنان در چهرۀ آقای موسوی، عاقد محضر مورد نظر، به

وارد اتاق شدند. پشت سرشان همه کنجکاو و متعجب جلوی در ایستادند. آقای موسوی به تخت گیتی نزدیک شد. 

تمام بدن و نیمی از چهره اش را پوشانده بودند، با وجود این موسوی فهمید که بیمار در وضعیت وخیمی به سر می 

  یر قرار گرفته بود.برد. او هم به شدت تحت تأث

خطبۀ عقد را خواند. منظر و فرهاد سعی کردند گیتی را بیدار کنند. منظر به آرامی تکانش داد، صورتش را بوسید و او 

  را صدا زد. چندین بار، پشت سر هم و مکرر صدایش زد.

شد و بی اختیار چشمهایش را باز  بر اثر تکانها و صدا زدنهای پی در پی، گیتی از خواب عمیقی که فرو رفته بود بیدار

کرد. یکی از چشمها با باند نازکی پوشیده شده بود، اما چشم دیگرش به محض باز شدن، با نگاه سعید مواجه شد. 

مثل اینکه ناگهان بیدار و هشیار شده باشد، بعد از روزها و آن زمان طوالنی و دردناک، بی اختیار آه کشید و گفت: 

  «سعید! سعید!»

  «گیتی! گیتی، می شنوی؟ می شنوی چی می گم؟»ید بالفاصله نزدیک تر شد و گفت: سع
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  «بله!»گیتی ناخودآگاه گفت: 

همۀ کسانی که جلوی در اتاق بودند، پرستارهایی که از کـُندی و سکون بهبودی گیتی خبر داشتند، بی اختیار دست 

طالیی رنگ ساده ای را درآورد و در انگشت گیتی زدند و سعید با چشمهای گریان دست در جیبش کرد و حلقۀ 

  کرد.

آقای موسوی که او هم به گریه افتاده بود، به خواندن خطبه ادامه داد و هنگامی که آن را به پایان رساند و سعید هم 

  «مبارک باشه! مبارک باشه!»بله را گفت، با صدای رسا اعالم کرد: 

جعبه های شیرینی را باز کرده و به همه تعارف می کرد. فرهاد و منظر گوشه  گیتی دوباره به خواب رفته بود. سعید

ای ایستاده و اشک می ریختند. بعد از ساعتی، طبق قرار قبلی منظر آماده شد که همراه شوهرش به خانه برود و 

  سعید نزد گیتی باقی بماند.

اجازه بده پاهات رو ببوسم! بذار پاهات رو آقای محرابی، »هنگام خداحافظی، منظر بی اختیار خم شد و گفت: 

  «ببوسم!

خانوم بزرگمهر، این چه حرفیه که می زنین! این کار یعنی چی؟ »سعید با شرمندگی خم شد و او را بلند کرد و گفت: 

من... من چطوری بگم... من عاشق این زن هستم! من زیبایی درون اونو دیدم و آرزو دارم که اون زیبایی دست 

ده باقی مونده باشه! اگه قرار بود من عاشق پوست و گوشت اون باشم، چطوری می تونستم بیست سال صبر نخور

کنم. من... هنوز گرمی و مهربونی گیتی، لبخند قشنگی که همیشه بر لب داشت، رفتارش، متانتش و خیلی صفات 

  «دیگه انسانی اونو دوست دارم و می پرستم.

ه می گوید. هنوز کسی باورش نداشت. تمام اشخاصی که شاهد عقد بودند، اعم از اما هیچ کس نمی فهمید او چ

کارمندان بیمارستان و پدر و مادر گیتی، هیچ کدام به ژرفای عشق سعید و عمق راستین گفته هایش پی نبرده بودند. 

ی دیگر روی نشان می حتی فرهاد هم منتظر دیدن فردای نامعلومی بود که نمی دانست چه هنگام آن فردا و فرداها

  دهند و واقعیت آیندۀ دخترش را مشخص و معلوم می کنند.

با وجود این، هنگامی که سعید را نزد گیتی باقی گذاشت و همراه همسرش راهی خانه شد، دلش ماالمال مهر و امید 

گیتی را از مرگ بود. احساس کرد که به اندازۀ گیتی، سعید را دوست دارد و مدیون اوست. حداقل می توانست 

نجات دهد و امید زندگی را به دل شکستۀ او بازگرداند. اگر گیتی زنده می ماند، فرهاد حاضر بود تمام هست و 

نیستش را نثار سعید کند، حتی... حتی اگر برخالف گفته هایش نمی توانست مثل سابق گیتی را دوست بدارد و یا به 

  زندگی با او ادامه دهد!

خالقی و عشق راستین و پاک او را تحسین کردند و با احترام خاصی با او برخورد می کردند. سعید همگان شجاعت ا

از این واکنش اطرافیان خوشش نمی آمد و آن را توهینی می دانست که مستقیم متوجه گیتی می شد. گیتی او هیچ 

ده بود و از عمق فاجعه بر صورت و چیز کم نداشت و سعید هیچ تفاوتی احساس نمی کرد. اما هنوز چهرۀ او را ندی

  بدن او خبر نداشت.

وقتی با گیتی تنها شد، بی محابا صورت او را به سوی خود چرخاند و به آرامی گاز استریلی را که نیمی از صورت او را 

می پوشاند، کنار زد. دلش به درد آمد و اشک در چشمهایش حلقه زد. معبودش چه درد و سوزش وحشتناکی را 

مل کرده بود! نیمی از ابروان زیبا و خوش فرمش سوخته بود و چشم آسیب دیده اش فاقد مژگان برگشته و تح

پرپشت بود. لبی که همیشه به خنده باز می شد، به صورت نیشخند تلخی به باال متمایل شده بود. ناگهان قرار از کف 
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زار گریست. حاضر بود خودش به جای او بسوزد.  داد و دست او را در دست گرفت، پیشانی اش را بر آن نهاد و زار

حاضر بود تمام هستی اش را بدهد و او را از نیستی و هالک رهایی بخشد. آه، خدایا! چرا؟ چرا جون منو سوزوندی و 

  جیگرمو به آتیش کشیدی؟ گیتی باید زنده می ماند، وگرنه او هم دیگر یارای زندگی کردن نداشت.

یخت، به صورت همسرش خیره شد و به آرامی او را صدا زد. با محزون ترین آهنگی که تا همان طور که اشک می ر

گیتی جون! گیتی قشنگ من، ببین! من و تو باالخره به »آن زمان در صدایش شنیده نشده بود، همسرش را صدا زد: 

ه تا چه حد احساس هم رسیدیم! گیتی، نمی دونی چقدر خوشحالم که با تو تنها هستم. نمی تونی حدس بزنی ک

خوشبختی می کنم که تونستم با تو ازدواج کنم! گیتی جون! گیتی من! چشمهای قشنگت رو باز کن و ببین من چه 

جوری منتظر و مشتاق برای بهبودی و سالمتی تو دعا می کنم. نگاه کن! منم! سعید مهرابی! شوهر تو! همون سعیدی 

  تو براش گل و شیرینی می آوردی!که روزی روی تخت بیمارستان افتاده بود و 

ای کاش... ای کاش االن هم من به جای تو روی تخت بستری بودم! ای کاش من به جای تو سوخته بودم و درد 

کشیده بودم! آی، گیتی! آی، گیتی! چه کنم که نیم نگاهی به من کنی و امید زنده بودنت رو تو دلم به وجود بیاری؟ 

  «گیتی! گیتی!

صبح، سعید کنار تخت همسرش نشست و با او حرف زد. پرستارها دو بار به گیتی سر زدند و تعویض آن شب تا 

سرم و تزریقات او را انجام دادند و رفتند. اما گیتی چشم نگشود و نتوانست پاسخگوی دریای ژرف و عظیم 

ه زندگی برگرداند و ایمان احساسات شوهرش باشد. اما سعید با تمام وجودش خود را آماده کرده بود که او را ب

  داشت که این کار را به انجام می رساند.

خبر ازدواج سعید با گیتی در بیمارستان، بین فامیل و دوستان همچون بمب صدا کرد. هیچ کس نمی توانست باور 

ی هم حاضر کند که سعید مهرابی سالها عاشق گیتی بوده و این عشق آن قدر پردوام و عمیق بوده که در چنین شرایط

  به ازدواج با او شده است.

شروین از شنیدن این خبر سرخ شد و بی اختیار سرش را پایین افکند. پس معنای عشق این است! سایه از شدت 

هیجان ساعتها ساز زد و فرزندان گیتی همدیگر را بغل کردند و از شادی به هوا پریدند. هر کس این خبر را می 

فرو می رفت. برای بیشتر آنها مفهوم و معنای این کار، تفهیم نشده بود. چیزی که در همه شنید، بی اختیار به فکر 

  آنها مشترک بود این بود که چشم به آینده ای نامعلوم دوخته بودند و با ناباوری به آن نگاه می کردند.

دستش احساس می کرد، و در لحظه های کوتاهی که گیتی به خود می آمد، گرمای دستی مهربان و نیازمند را در 

هنگامی که چشم باز می کرد، دو دیدۀ مشتاق و آرزومند را مشاهده می کرد که در نی نی نگاهش هزاران هزار 

حرف و نوید نهفته بود. آرام آرام، متوجه می شد زمزمه هایی را که می شنود و حرفهایی که به گوشش می رسد، از 

ر سخنی از درد و دردمندی نبود. دیگر صدای گریۀ مادرش او را به عشق و استحکام خاصی برخوردار است. دیگ

اعماق سیاهی و تاریکی فرو نمی برد. صدای گرم و پراحساس سعید را می شنید که تنها مفهوم آن عشق و دوستی 

بود. هر چه می شنید، حکایت از محبت و زیبایی داشت. غذایی که در گلویش ریخته می شد، خوش طعم و خوشمزه 

  ود.ب

چند روزی که گذشت، گیتی دیگر دچار تب و هذیان نشد. به تدریج ساعتهای هشیاری اش بیشتر و بیشتر شد. 

گاهی فراموش می کرد که صورتش سوخته و پوست جوان و زیبایش به چه شکل و حالی درآمده است. گاهی تغییر 
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ی کرد. لبخند می زد و چند کلمه ای با سعید چهره و قیافه اش را از یاد می برد و احساس خوشبختی و نیک بختی م

  به گفت و گو می نشست.

پس از یک هفته، متوجه حلقۀ ظریف و طالیی در انگشت دستش شد و با تعجب به سعید خیره شد. هنگامی که 

 فهمید به عقد او درآمده و اکنون همسر شرعی و قانونی اوست، اشکهایش از دو طرف صورتش به روی بالش غلتید و

حرفی نزد. پرسشی در نگاهش بود. حرفی در گلویش بود که نمی توانست بر زبان بیاورد. هر بار که می خواست 

  راجع به آن سؤالی کند، بغض گلویش اجازۀ ادای کلمات را به او نمی داد.

ی شدک؟ به چه روزی هزار بار آن را در دل تکرار می کرد، اما جرأت ابراز آن را در خود نمی دید. سعید! چه شکل

شکل و شمایلی دراومدم؟ چطوری با من عروسی کردی؟ آیا هنوز هم دوستم داری؟ و یا... و یا خدایی نکرده از روی 

  ترحم و دلسوزی باهام ازدواج کردی؟

دقایق طوالنی نگاهش می کرد. می خواست در نی نی نگاه شوهرش بخواند که آیا واقعا ً مورد عشق و عالقۀ اوست و 

  .یا..

به تدریج، جراحات درونی اش التیام می یافت و می توانست بیشتر و بهتر حرف بزند. باید هر چه زودتر مرخص می 

شد و بیمارستان را ترک می کرد. اما او به هیچ وجه راضی نبود از آنجا به خانه برود و با واقعیتهای تلخ زندگی اش 

  هنوز جسارت رویارویی با آیینه را پیدا نکرده بود. روبه رو شود. هنوز خود را در آیینه ندیده بود.

وقتی که به کمک شوهرش به حمام می رفت، چشمهایش را می بست و به این ترتیب از حقایق تلخ زندگی اش فرار 

می کرد. چشم در چشم سعید می دوخت و جز مهر، عشق و تحسین و ستایش چیز دیگری مشاهده نمی کرد. کم کم 

شد آن چنان هم که فکر می کرده صورتش زشت و کریه نشده است، وگرنه سعید نمی توانست داشت باورش می 

  با این عشق و احساس نگاهش کند و حرف از مهر و دوستی همیشگی بزند.

اما باالخره یک روز مجبور شد که با واقعیت زندگی اش رو به رو شود. دکتر فرهمند همراه یکی از همکارانش به 

خانوم مهرابی، همکار من یکی از جراحان زبردست پالستیکه. اون می »آیینه ای به دستش داد و گفت:  اتاق او آمد،

تونه درصدی، فقط درصدی از جراحات شما رو ترمیم کنه. شما بهتره دست از لجبازی بردارین و صورت خودتون رو 

  «کنه.توی آیینه نگاه کنین. اگه موافق باشین، دکتر می تونه خیلی بهتون کمک 

گیتی بی اختیار به سعید نگاه کرد. او آرام و ساکت ایستاده و شاهد گفت و گوی آنها بود. وقتی که نگاهش با نگاه 

گیتی! در این مورد فقط و فقط تصمیم خودت مهمه! اگه حاضری زیر بی »همسرش تالقی کرد، لبخندی زد و گفت: 

ی ندارم. اما از نظر من هیچ فرقی نمی کنه. می فهمی چی می هوشی بری و سختیهای دیگه ای رو تحمل کنی، من حرف

  «گم، گیتی؟ هیچ فرقی نمی کنه!

گیتی با دستهای لرزان آیینه را از دکتر گرفت و با تردید آن را جلوی صورتش برد. ناگهان از آنچه که در آیینه 

ین دستها پنهان کرد. نه، این حق او نبود! توجه اش را جلب کرده بود، جیغ بلندی کشید و آیینه را رها و صورتش را ب

  این حق او نبود که به این سرنوشت دچار شود!

صورتش از آنچه که فکر می کرد بدتر و زشت تر شده بود. حفره های گود و سیاه روی پوستش، کشیدگی لبها و از 

ه برای گیتی غیرقابل تحمل بین رفتن نیمی از چشم و ابرویش، چهرۀ بیگانه ای را در معرض تماشا می گذاشت ک

آره، »بود. دیگر یارای دیدن خود را در آیینه نداشت. همان طور که چهره اش را پنهان کرده بود، با گریه گفت: 

 «دکتر! موافقم! هر کاری که می تونین، برام انجام بدین!
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بود و با تأسف به گیتی چشم سعید سری از روی ناچاری تکان داد و دستهایش را در جیب برد. نگاهش مغموم و تلخ 

  دوخته و فکر می کرد که دیگر چه کند تا بتواند گیتی را به گیتی سابق نزدیک تر و نزدیک تر کند.

یه هفته بعد از آخرین عمل جراحی، آنها راهی خانه شدند. در طول غیبت گیتی، خانه را رنگ زده و آن را تغییر داده 

رده ها را عوض کردند. ظاهر آن زیباتر و نوتر شده بود و منظر آنچه که در توان و بازسازی کردند. مبلمان خانه و پ

داشت برای زیباسازی محیط زندگی دخترش انجام داد. بچه ها که هفته ها از دیدن مادرشان محروم شده بودند، بی 

یر آنچنان اثر بدی روی او صبرانه در انتظار دیدارش بودند. فرهاد گرچه ظاهرا ً خوشحال و راضی بود، اما اتفاق اخ

  گذاشته بود که به کلی او را از پا انداخته و قدرت حرکت را از او گرفته بود.

هنوز هیچ کس به گیتی نگفته بود که بر سر پونه و روزبه چه آمده است. او فقط می دانست که آنها با تبانی یکدیگر 

  نمی شد که پونه توانسته چنین عملی را در مورد او مرتکب شود.این بال را بر سر او آورده اند. گیتی تا مدتها باورش 

با وجودی که کسی به طور مستقیم با ماندانا و آرش صحبت نکرده بود، اما آنها سرانجام فهمیدند که پدرشان چه 

و دوست عمل زشتی انجام داده است. غیر از سعید و منظر، هنوز کسی گیتی را ندیده بود. گیتی از همه فراری بود 

نداشت هیچ کس را ببیند. هنگام مراجعت به خانه اش هم به همه سفارش اکید کرده بود که جز بچه ها و پدر و 

مادرش، کس دیگری در منزل نباشد. مهین خانم هم به کسی اطالع نداده بود که گیتی چه موقع به خانه اش مراجعت 

  می کند.

رفتند، هر دو در خانه ماندگار شدند و با خوشحالی و نگرانی منتظر آمدن آن روز با اینکه بچه ها باید به مدرسه می 

گیتی بودند. منظر قبال ً به آنها گفته بود که با دیدن گیتی چیزی به روی خودشان نیاوردند و از تغییر چهرۀ او حرفی 

انستند که گیتی هرگز نمی بر زبانشان نیاید. عمل جراحی ترمیمی هر چند صورت او را بهتر کرده بود، اما همه می د

  تواند حالت سابق خود را به دست بیاورد.

نزدیک ظهر گیتی همراه سعید به خانه رسیدند. فرهاد سفارش کرده بود که گوسفندی را هنگام آمدن او قربانی 

م آوردند. کنند. آرش و ماندانا در حیاط خانه منتظر او بودند و به محض دیدن مادرشان، اشک ریزان به سوی او هجو

وقتی گیتی آنها را در آغوش گرفت، احساس کرد چقدر بی رحم بوده که اجازه نداده حتی بچه هایش به مالقات او 

بیایند. با وجود هوای سرد اواخر پاییز، بچه ها دقایق طوالنی دم در حیاط انتظار او را کشیده بودند. گیتی بعد از مدتها 

  ، فراموش کرد و در آغوش فرزندانش به گیتی گذشته تبدیل شد.خودش و آنچه را که بر سرش آمده بود

بچه ها با وجود سفارشهای منظر و فرهاد، نتوانستند در مقابل چهرۀ جدید مادرشان بی تفاوت بمانند. آثار غم و 

می وحشت در چشمهای بی گناهشان هویدا بود و سعید از دیدن واکنش آنها دستپاچه شده بود و نمی دانست چگونه 

تواند گیتی را در مقابل این واکنش مصون نگه دارد. گیتی سعی می کرد با روسری اش صورتش را بپوشاند، اما تالش 

  او برای پنهان کردند ویرانیها بیهوده بود.

هنوز چند روزی از آمدنش به خانه نگذشته بود که به فرهاد خبر دادند هر چه زودتر خود را به بهداری زندان 

زندانی که روزبه در آن در انتظار قصاص و محاکمۀ نهایی به سر می برد. سعید هیچ عالقه ای نداشت خبری برساند، 

در مورد شوهر سابق گیتی بشنود. از نظر او، روزبه شایان موجودی اهریمنی و غیرقابل بخشایش بود که ارزش فکر 

  کردن هم نداشت.

زندان شد. فرهاد نمی دانست که چه اتفاقی افتاده و چه در انتظار فرهاد با وجود بیماری و نارسایی تنفسش، راهی 

اوست. او نمی دانست که روزبه هم به سرنوشت پونه دچار شده و از شدت بیماری، نرسیدن مواد به بدنش و نگرانی 
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و در قصاص و عذابی که در انتظارش بود، خودکشی کرده است. روزبه به طرز بی رحمانه ای رگ دستش را زده بود 

تنهایی و سیه بختی، غرق خون، جان سپرده بود. چقدر کار فرهاد را آسان کرده بود! زیرا فرهاد جسارت کشتن یک 

  موش را در خود نمی دید، چه برسد به قصاص روزبه!

ن بود، وقتی که فرهاد به مقصد رسید، او را مستقیم به بهداری بردند و پیکر ناشناخته ای را که زیر مالفۀ سفیدی پنها

نشانش دادند و به او گفتند که داماد سابقش چه بالیی بر سر خودش آورده و اکنون دیگر موجودی به اسم روزبه 

شایان در جهان هستی وجود ندارد. فرهاد با دیدن جسد او زیر پارچۀ سفید، لبهایش لرزید و به گریه افتاد. سری از 

چند به آرزویش رسیده بود، هر چند مسئولیت بزرگی از دوشش روی تأسف تکان داد و حاضر به دیدن او نشد. هر 

  برداشته شده بود، اما دیگر توانی برایش باقی نمانده بود که بتواند واکنشی از شادی و یا غم از خود نشان دهد.

منظر و  با توان ناچیزی که در خود سراغ داشت، خودش را به خانه دخترش رساند. به طور پنهانی موضوع را به اطالع

بیچاره بچه ها! نمی دونم »سعید رساند و با درماندگی در حالی که اشک در چشمهای بی نورش حلقه زده بود، گفت: 

  «موضوع رو چه جوری به اونها بگم؟

  «آقای بزرگمهر، نگران نباشین! من خودم باهاشون صحبت می کنم!»سعید دستش را روی شانۀ او گذاشت و گفت: 

نمی دونم چه گناهی مرتکب شدیم که برامون این همه مصیبت و بدبختی »دی سری تکان داد و گفت: منظر با ناامی

  «پشت سر هم اتفاق می افته!

آن شب بعد از شام، فرهاد بزرگمهر دچار حملۀ قلبی شد و قبل از اینکه او را به بیمارستان برسانند، در بین راه جان 

خترش با موجودی پاک و مقدس به اسم سعید مهرابی، تا آخرین لحظۀ زندگی سپرد. فرهاد، با وجود دیدن ازدواج د

اش نگران و دلواپس زندگی آیندۀ دخترش بود. فرهاد با دنیایی سیه بختی و اضطراب ترک جهان هستی را کرد و 

  برای همیشه با خانواده اش بدرود گفت.

الهی بمیرم! سومی ش خود آقای »ستش زد و گفت: مهین خانم به محض شنیدن خبر فوت فرهاد بزرگمهر، به روی د

  «بزرگمهر بود!

چی؟ سومی ش؟ منظورت چیه، »گیتی که چشمهایش از گریه متورم شده بود، با حیرت به سوی او برگشت و پرسید: 

  «مهین خانوم؟

خدا سومی شو به خیر  خب، بعد از پونه خانوم و آقای شایان، همه می گفتن»زن بیچاره بی خبر از همه جا پاسخ داد: 

کنه! کسی نمی دونست که نوبت آقای بزرگمهر بیچاره س! خدا رحمتش کنه! چقدر این روزهای آخر غصه خورد! 

  «همون غصه ها دق مرگش کرد.

نه! نه! نمی تونم باور کنم! »گیتی با وحشت نگاهی به منظر و سعید کرد، دستش را جلوی صورتش گرفت و گفت: 

  «نگفتین؟ پونه؟ روزبه؟ کی؟ کجا؟ خدای من! چی می شنوم؟چرا به من چیزی 

گیتی جون، می دونی که هر نوع »سعید با سرعت دستش را گرفت و او را به آرامی روی صندلی نشاند و گفت: 

نگرانی و اضطرابی برات خوب نیست. تو باید فقط در آرامش و سکوت باشی. ما نمی خواستیم چیزی تو رو دگرگون 

  «هنوز احتیاج به درمان و استراحت داری. هنوز حالت خوب نشده و نسوج بدنت ترمیم پیدا نکرده.کنه. تو 

گیتی با درماندگی نگاهی به شوهرش کرد و زد زیر گریه. سرش را به روی شانه سعید گذاشت و های های گریه 

  کرد.
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تی! انقدر گریه نکن! بسه دیگه، برات الهی قربونت برم، گی»منظر که خودش حال خوشی نداشت، با نگرانی گفت: 

خوب نیست. بهتره بری توی اتاقت استراحت کنی. به فکر بچه هات باش. اونها گناه دارن! حاال دیگه باید غصۀ 

  «پدرشون رو هم بخورن!

  «یعنی می گین برای خاکسپاری بابا نیام. مگه می شه؟»گیتی با ناراحتی گفت: 

  «تت نباید باد بخوره. هوا سرده. ممکنه دوباره دچار هزار دردسر دیگه بشی.چرا نمی شه؟ صور»منظر گفت: 

همه فامیل و بستگان و دوستان دور و نزدیک در خاکسپاری فرهاد بزرگمهر شرکت کردند. پسرهایش برای وداع با 

غبتی به بدرقۀ او همگی حضور داشتند. اما هیچ کس برای تدفین روزبه راهی گورستان نشد. حتی بچه هایش هیچ ر

  پدرشان از خود نشان ندادند.

علی رغم وضع بیمارگونۀ گیتی و بهبودی آرام و تدریجی او، بچه ها از نظر روحی بهتر و شادتر شده بودند. سعید با 

وجود کار و مشغلۀ زیادش، اوقات فراغت خود را با آنها سپری می کرد. برای آرش و ماندانا پدری مهربان و دلسوز، 

  ای همسرش همان سعید عاشق پیشه و فداکار باقی مانده بود.و بر

گیتی هنوز سالمتی کامل خود را باز نیافته بود و حرکات روزمرۀ زندگی برایش سخت و دردناک بود. به آرامی راه 

می رفت و می نشست و انجام کارهای عادی هنوز برایش امکان پذیر نبود. درد شدیدی در قسمت آسیب دیدۀ 

احساس می کرد که گاهی اشک به چشمانش می آورد، در مواقعی که درمانده و عاجز گوشه ای می نشست و بدنش 

به فکر فرو می رفت، سعید با تمام وجودش به کمک او می شتافت. برای هزارمین بار تکرار می کرد که چقدر 

  دوستش دارد و چقدر زندگی اش با او شیرین و قشنگ است.

هبودی کامل گیتی، چهار نفری به سفری کوتاه بروند و آب و هوایی تازه کنند. زمستان شده بود قرار بود به محض ب

و سرمای هوا برای گیتی سخت و توانفرسا بود. کشش دردناک نسوج و عضله های سوخته شده اش برایش رنج آور 

تحمل و بردباری روزهای  و دردناک بود و در سرمای زمستان احساس درد بیشتری می کرد. هر چه بود، باید با

سخت زندگی اش را سپری می کرد. روزهای سختی که اگر وجود سعید در میان نبود، هرگز یارای تحمل آن را نمی 

  آورد.

آرام آرام، هر چه بیشتر زمان می گذشت، همگان دوام و پایداری عشق سعید و گیتی را بیشتر باور می کردند. هر 

گ همسرش را شانه می زد و آنها را از روی چهرۀ او کنار می کشید. گیتی عادت شب، سعید گیسوان بلند و قشن

کرده بود که نیمی از موهایش را به روی قسمت سوختۀ صورتش بیندازد و به این ترتیب آن را استتار کند. سعید، 

تیب می خواهد هر چند این حالت ریختگی گیسوان او را دوست داشت و می ستود، اما از اینکه گیتی به این تر

صورتش را پنهان کند، از نظر او مسخره و بیهوده جلوه می کرد. هر بار با لبخندی شیرین از این کار او انتقاد می کرد 

  و با لحن مالمت باری به او یادآور می شد که تالشش بیهوده و بی ثمر است.

کمتری پیدا کرده بودند. او مجبور بود بعد از سوختگی، چشمهای گیتی، به خصوص چشمی که آسیب دیده بود، دید 

همیشه عینکی طبی بر چشم داشته باشد. حتی عینک زدن او از نظر سعید زیبا و مطلوب به نظر می رسید. سعید 

خوشبخت بود. لحظه به لحظۀ زندگی اش را با زیر و بمهای خوشبختی سپری می کرد. در شغل و حرفه اش همچنان 

  هر روز از روز پیش، بیشتر و بیشتر محبوب تر و سرشناس تر می شد. پله های صعود را می پیمود و

منظر به چشم قدیسی او را می نگریست و تنها دلیل زندگی و هستی دخترش را از چشم او می دید. هر بار با دیدن 

رد. سعید سعید از افکار و رفتار گذشته اش احساس شرم می کرد. او بعد از فوت همسرش فرهاد، تنها زندگی می ک
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بارها به او پیشنهاد کرده بود که به خانه آنها بیاید و با گیتی و نوه هایش زندگی کند، اما منظر نپذیرفته بود. حیفش 

  می آمد به حریم تنهایی و خلوت آنها خدشه ای وارد سازد.

مرگ پونه، روزبه و یک سال از حادثۀ تلخی که برای گیتی پیش آمد، گذشت. گذشت این یک سال همراه با سالگرد 

فرهاد بود. در سالگرد مرگ پونه، گیتی هم حضور داشت. او خودش خواسته بود که به این مراسم برود. هنگامی که 

چشمش به عکس بزرگ پونه افتاد، بی اختیار دل در سینه اش لرزید. بی اختیار به یاد خاطرات گذشته افتاد. دورانی 

انی و رؤیاهای زیبایشان مشترک بودند. گیتی هرگز نمی توانست باور کند که که هر دو دختر بودند و در دنیای جو

در درون پونه چه می گذشته و چه کینۀ وحشتناکی از او در سینه تلنبار کرده بود، اما گیتی کینه ای از او در دل 

چند قطره اشک هم به  نداشت. هنگامی که به چهرۀ او با آن مقنعۀ مشکی رو چشمهای سیاه و نافذ نگاه می کرد، حتی

  روی گونه هایش جاری شد.

گیتی در مراسم سالگرد روزبه شرکت نکرد، اما بچه هایش را وادار کرد که به گورستان بروند و از پدر و 

مادربزرگشان دلجویی کنند. سال فرهاد بزرگمهر هم سپری شد و گیتی غیر از آثار ناخوشایند سوختگی اش، درد 

  د.دیگری احساس نمی کر

زندگی اش با سعید مهرابی بیشتر شبیه رؤیا بود تا واقعیت! گاهی با خودش فکر می کرد شاید خداوند به این ترتیب 

خواسته به او ثابت کند که عشق و دوستی شوهرش تا چه اندازه ژرف و مستحکم است. گیتی تا مدتهای مدید از همه 

گانه ای بیفتد. تنها در حریم زندگی خانوادگی اش احساس فراری بود. دوست نداشت چشمش به هیچ آشنا و یا بی

  امنیت و آرامش می کرد، اما رفته رفته به اصرار سعید در بعضی محافل هنری و یا مهمانیهای خانوادگی شرکت کرد.

 اوایل، برایش این معاشرتها سخت و آزار دهنده بود، اما به تدریج به آن عادت کرد. گرمی و صمیمیت و همکاری

شوهرش تمام غیرممکنها را برایش ممکن و آسان ساخته بود. هر جا که قصد رفتن می کرد، خودش را به دست 

ماندانا می سپرد. از او می خواست برایش لباس و کیف و کفش انتخاب کند. از او می خواست تا برایش روپوش و 

  روسری مناسبی در نظر بگیرد.

آماده جلوی دخترش می ایستاد و تا او را تأییدش نمی کرد، از خانه بیرون  هنگام رفتن لباس می پوشید و حاضر و

نمی رفت. سعید با عالقه و مهر به آنها نگاه می کرد. کارهای گیتی از نظر او شیرین و بچگانه جلوه می کرد. به 

که؟ روسری م خوبم؟ قشنگم؟ به نظر تو روپوشم شی»خصوص که هنگام رفتن، گیتی سد راهش می شد و می پرسید: 

  «چی؟ رأی نهایی رو تو باید بدی، سعید!

  و سعید می خندید. با عشق دست او را در دست می گرفت و هر دو رهسپار می شدند.

اکنون سالهاست که همگان متوجه شدند هنگامی که استاد بزرگ نوازندۀ تار، سعید مهرابی، برنامه ای اجرا می کند و 

رش را ارائه می دهد، هنگامی که سر بلند می کند و چشمهایش را از هم می گشاید، در جلوی چشم هزارها نفر هن

تنها به یک نقطه خیره می شود. به یک صندلی، در یک ردیف خاص و همیشگی! در آنجا زنی نشسته با عینک بزرگی 

نت ذاتی اش با لبخند که نیمی از چهره اش را می پوشاند. او همیشه روسری آبی به سر دارد و با حالت حُجب و متا

همیشگی اش پاسخگوی نگاههای گهگاه استاد معروف شهرمان می باشد. او گیتی مهرابی است که بعد از گذشت 

چند سال از آن اتفاق ناخوشایند، خوشبخت و آرام در جای مخصوص به خود نشسته و با غرور و رضایت به همسر 

  هنرمندش می نگرد.
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ست. گیتی دیگر از دوستان جدید و قدیمش فرار نمی کند. او سالهاست که به زندگی گیتی دیگر از مردم فراری نی

عادی اش برگشته و در کنار سعید مهرابی از یک زندگی سرشار از مهر و فداکاری برخوردار است. گیتی خوشبخت 

ش، تکیه داده است. در آسمان آبی و صاف نیک بختی پرواز می کند و بر کوه بزرگ و حمایتگر زندگی اش، شوهر

است. گیتی مدتهاست که از انزوا و تنهایی اش بیرون آمده است. همه را دوست دارد، همه را مالقات می کند و مثل 

  سابق بذر مهر و دوستی می پاشد.

آری، گیتی دیگر از هیچ کس فراری نیست و مدتهاست که از واقعیتهای زندگی اش فرار نمی کند. اما با وجود این، 

  . از... از آیینه ها فراری است. او فقط از آیینه ها فرار می کند.گیتی..

  گیتی هرگز خود را در آیینه نگاه نمی کند!
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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