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چند ساعتی می شد که ستیغ آفتاب از الی درز پرده ی اتاقم بر روی بالشم تابیده بود و کم کم داشت به سمت 

صورتم سر می خورد . جشم بسته حرارتش را احساس می کردم و عصابم از ای خورد بو د که چه طور آن روزنه ی 

، به محض روشن تر شدن هوا تحمل نا پذیر کوچک و حقیر که شبها هیچ اهمیتی ندارد و حتی به چشم هم نمی اید 

 می شود و تا سر حد جنون مزاحمت ایجاد می کند.

با صدای زنگ در ، پاشدم و نشستم و از خیر استراحت کردن گذشتم طبق معمول هر روز که چشم باز نکرده به 

حریرم رفتم ، اما هنوز که سراغ دفتر خاطراتم می رفتم و بی هدف ورق میزدمش ، با قدم های آهسته به طرف میز ت

دستم به جلد سر رسید نخورده بود یاد نشته دیشب افتاد و از پریشانی ویک نواختی کسالت بار روز گذشته ، از مغز 

تا سر نوک پاهیم گز گز شد . روز دیگری آغاز شده بود که مانند همه ی جمعه های آمده و رفته و تمام شده ی 

یر گذرش را به سختی به هم گره میزدم تا شب چادر سیاهش را بر گستره ی زمین گذشته ، باید ساعات و دقایق د

 پهن کند و برگ دیگری از سر رسیدم با واژه های تکراری کسل کننده سیاه شود.

خودکار را بر داشتم و در زیر تاریخ قرمز رنگ صفحه نوشتم : )جمعه ساکت مرموز ، جمعه نحس و طوالنی ، باز هم 

ر ...( هنوز خودکار در دستم بود که صدای پا شنیدم و تا امدم به خودم بجنبم به سمت در اتاق برگردم جمعه ای دیگ

دست سنگید و زمخت علیرضا بر روی دفتر خاطراتم پهن شد.کفرم در آمد موج خشم همچون برق کرفتگی ، 

شیدم : )) تعطیل آخر هفته هم نمی ناگهان از سر تا نوک پایم را لرزاند .برگشتم به چشمهایش خیره شدم و فدیاد ک

 زاری آب خوش از گلوم پایین بره ؟!((

لبخنده همیشگی علیرضا که بر روی تک تک اعضای صورتش تاُصیر می گذاشت و دو گونه گوشتالواش را عمیقاُ فرو 

د و با لکنت می برد ، بر روی لبهایش خشکید .با ادامه نگاهم و سکوتم و لرزش لبهایم ، رنگ چهره اش مهتابی ش

 گفت: )) تقصیر من نیست که تو تا لنگ ظهر می خوابی تنبل!((

دفترم را بستم و با لحنه خشن گفتم : )) بی تربیت ،چند دفعه گفتم در نزده نیا تو ! از این به بعد در اتاقم رو قفل می 

 کنم ، تا بی خبر سرت رو نندازی زیر مزاحمم بشی !((

بیکران آسمان به ژرفای چاهی مخوف پرت شود ، بر روی صندلب کنار میز تحریرم  علیرضا درست مثل کسی که از

 ولو شد و گفت : )) اومدم دنبالت بریم کوه هوا عالیه، دیشب زنگ زدم قرار بگزارم که عمه گفت خوابیدی .((

به سمت پنجره رفتم و شستم خبر دار شد که نیما خانه نیست ، وگرنه علیرضا جرئت نداشت سر زده به اتاقم بیاید . 

پشت به ایستادم . دلم زیر رو رو می شد و حوصله چکه و چانه زدن با زبان نفهمی چون او را نداشتم . زیر لب گفتم : 

 )) برو تا اون روی سگم باال نیو مده !((

تک بود کمی طول کشید تا علیرضا از روی صندلی بلند شد صدای قدم هایش در سکوت اتاق همچون کوبیده شدن پ

که کم کم دور شد تا به در اتاق رسید. هنوز بیرون نرفته بود که برگشتم ،دیدم توی چهار چوب در ایستاد است 

 ودارد نگاهم می کند . گفتم : )) نشنیدی چی گفتم ؟ امروزدلم میخواد بخوابم . روشن شد؟((

 : )) ظهر میام دنبالت ((هنوز ته ماندۀ لبخند چند لحظۀ پیش بر روی لب هایش دیده میشد که گفت

 که چی بشه ؟؟ _

 که بریم ناهار بخوریم . خیلی حرفا دارم که باید همین امروز بهت بزنم ؛ وگرنه... _
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در حالی که داشتم به او نزدیک میشدم ، فریاد کشیدم : )) وگرنه چی؟!!(( آه بلندی کشید و گفت : )) وگرنه خفه 

 میکنم ((میشم و ار دسته تو یکی نجات پیدا 

سماجت علیرضا گل کرده بود و دست بردار نبود فریاد زدم : )) صدبارگفتم روزهای جمعه دلم نمی خواد از خونه 

 بیرون برم ! می خوام بمونم پیش بابا !(( انگشت سبابۀ علیرضا تا نوک بینی ام رسید

 کالمش تهدید آمیز بود اما از خشونت خبری نبود .

میاری نسرین! هرچی صبوری به خرج میدم از رو نمی ری . عیب تو اینه که فقط به خودت دیگه داری شورشو در _

فکر می کنی . دیگران برای تو از یک چوب کبریت سوخته هم بی ارزش ترن . تا کی میخوای منو دنبال خودت خِر 

 کش کنی ؟! یکم به خودت بیا از این بچه بازی ها دست وردار.

رون نرفته بود که دستگیره در را گرفتم و در را محکم بستمدرونم غوغایی به پا بود که به هنوز از چهار چوب در بی

سختی تظاهر به آرامش می کردم .سعی میکردم آهسته حرف یزنم تا پدر حرف هایم را نشنود . مهم نبود مادر چه 

ا میشنید ، پدر احتیاخ اه آرامش بگوید و حتی شماتتم میکرد، تابِ تحماش را داشتم اما پدرم نباید صدای فریادم ر

داشتم به خاطر او سکوت کرده بودم و با اسرار نهفته در درونم می ساختم و دم نمی زدم ، که آب از آب تکان 

 نخورد . اما کنار آمدن با علیرضا و مزاحمت های وقت و بی وقتش کاره ساده ای نبود .

شحال بود که با دسته خودم در را بستم و اورا به حریم تنهایی چهره ی علیرضا کم کم داشت تغییر می کرد انگار خو

ام دعوت کرده بودم آهسته گفت : )) آخه عزیز دلم ، من به درک ، فکر سالمتی خودت باش .تو چی از این دنیا 

 میخوای ؟ من به اندازه کافی زجر دوری از تورو کشیدم... چرا حقیقت عشق منو باور نمی کنی؟((

ر از نیازش ، دست های سرگردانم را در باال ی سرم تکان تکان دادم و گفتم : )) علی ، سرِجدِّت سر به غرقِ نگاه پ

 سرم نزار که حوصله تو یکی رو ندارم. یه کار نکن به سیم آخر بزنم و هرچی تودلمه بیرون بریزم !((

ی بدنش یکجا داشتن زار میزدند و خطوط چهره علیرضا هر لحظه فرورفته تر تز قبل می شد انگار تک تک سلول ها

 تنها غرور مردانه اش مانع از سراریز شدن اشکهایش می شد . بریده بریده

 گفت : )) نسرین ...من ...چه هیزم تری ... به تو فروختم که...این قدر ازم متنفری ؟!((

ا منتظر یک جمله محبت آمیزِ با چند قدم نا هماهنگ به طرف میز تحریرم رفتم و بر روی صندلی دلو شدم . علیرض

من بود؛ اما من دلیلی نمی دیدم رفتار سرد و خشکم را برایش توجیه کنم. دلم بود و هیچ کس غم درونم را نمی 

فهمید . سرم بی اختیار به پایین افتاد . غرق در عوالم درونی آزار دهنده ، به نقطه ای نا معلوم بر روی میز زل زده 

بر روی شیشۀ میز تحریرم نقش بست . بی اختیار لب باز کردم و گفتم : )) به جونه تو،  بودم که تصویر علیرضا

امروزحال و حوصلۀ حرف زدن ندارم ، شوخیات اذیتم میکنه، بابا مه تو خونه س ،میترسم صدام باال بره،دسته خودم 

 نیس علی ...تو که بهتر میدونی ، اعصاب درست و حسابی ندارم!((

و پرغرورعلیرضا بر روی شیشه میز سر خورد و محوشد . نگاهم بر روی شیشۀ میز ماسیده بود که تصویر مردانه 

صدای قدم هایش را شنیدم ، و لحظه ای بعد در اتاقم محکم به هم کوبیده شد. نفس راحتی کشیدم پاشدم به سمت 

، بی رحمانه تو زد و چشم هایم خود پنجره رفتم . پرده کیپ تا کیپ کشیده بود . کنار زدمش ، آفتاب از قاب پنجره 

به خود جمع شد . هوا سوز بهاری داشت که از شیارهای پنجرۀ چوبی رنگ و رو رفته به صورتم تازیانه میزد . حیاط 

از باران شب گذشته خیس و همه جا نمناک شده بود مادر داشت گلدان های شمدانی چیده شده در کنار حوض را 

به حیاظ رسید و به سمت مادر رفی خم شد صورتش را بوسید . نگاهی به پنجره اتاقم  جابه جا می کرد که علیرضا
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انداخت و شتابزده از در حیاط بیرون زد نگاه مادر رد قدم هایش را گرفت تا به در رسید ، برای مدت کوتاه، مات 

ه گرفتم. مثل کسی که از حقیقتی زده ، به در نگاه کرد و بعد سرش به پنجره اتاقم چرخید . بی اختیار از پنجره فاصل

درد ناک بگزیرد ، در پشت پرده پنهان شدم . نفسم در سینه ام سنگینی میکرد . رفتم بر روی تختم دراز کشیدم . و 

به سقف اتاق زل زدم . شیار های باز شده و گچهای طبله شدۀ دیوار و سقف که از آخرین بارش بهاری سال گذشته 

ثل نقشه جغرافیایی ذهن افسرده و بیمارم را دچار سردر گمی موهمی می کرد. درو دیوار زرد آب انداخته بود ، م

همچون قفسی تنگ و تاریک به روحم فشار می آورد .دلم می خواست خودم را از نگاه کنجکاو و پرسشگر مادرم 

م دیدم هزاران دقیقه پنهان کنم .اما روحم از عریان شدن اسرار درونی ام واهمه نداشت . به ساعت که نگاه کرد

مانده است ، تا روز بمیرد و شب متولد شودکه من با خوردن قرص آرام بخش به سختی بتوانم بخوابم و صبح فردا 

روز دیگری آغاز شود .و من پریشان حالی روز های گذشته را ادامه دهم ، در برزخ گذشتۀ دردناک و سیاهم دست و 

 اکستر شود.پا بزنم و تا مغز استخوانم بسوزد و خ

در اتاق باز شد و مادر تو آمد . پاشدم، نشستم و سالم کردم. او آمد ، در کنارم نشست. نگاه پرسشگرش رنجورتر از 

همیشه بود . به او حق می دادم که دلواپسم باشد ؛ اما هیچ کس از داغ دلسوز و نهان من خبر نداشت ، منی که غنای 

شب های تکراری و کسل کننده را چون زهرتلخی کشنده ومرگ آور ،قطره  تقدیری بد فرجام شده بودم و روزها و

قطره، می چشیدم و هر لحظه از خدا طلب مرگ میکردم .اما به هیچ کس اجازه نمی دادم که در باره ام قضاوی کند 

همه  حتی پدر و مادرم خبر نداشتند که چه آسیبه روحی شدیدی بر اعصاب و روانم وارد شده بود که پس از ان

درمان عصبی و خرج و مخارج کالن بستری شدن در بیمارستان روانی و گذشت ماهه استراحت طوالنی ، هنوز 

نتوانسته بوذم با اتفاق افتادۀ زندگی ام کنار بیام .پدر تصر میکرد اسیر توهمات غیر عادی هستم و پندار مادرم از 

لت بیمار شدنم را به درستی نمی دانست . نیما هم پیوسته غر کالفه بودنم رد کردنه پیشنهاد ازدواج جهانگیر بود و ع

میزد که دخترتان را لوس بار آورده اید! اما هیچ کدامشان از درد دلم باخبر نبودند . افکار پوچ و بی ارزش بدجور به 

و آنگاه به سلول های خاکستری ذهنم چسبیده بود ، گویی محکو بودم تا ابد بسوزم تا بند بند وجودم خاکستر شود 

 رهایی برسم .

 مادر دست برد به موهای نا مرتبم پرسید: )) نمی خوای از این چهار دیواری دل بکنی؟ ((

حالشو ندارم به این برادر زادۀ مزاحمتون بگین ان قدر موی دماغ من نشه ! چپ میرم، راست میام ، بغل گوشم وز  _

 وز میکنه بیا بریم بیرون ...

نمی دونی ... بدبخت بچه م کم دنبالت ندویده! تو فقط بلدی اون بد بخت رو پس بزنی، اما گندو تو قدر علی رو  _

 کثافتای دیگرون رو به چشات میکشی .مرغ همسایه غاز ننه جون ... بچه م مثل دسته گل ..

 دونه . مامان ان قدر بچه م ، بچه م نکن ! ان قدر لی لی به الالش گذاشتی که خودشو همه کارۀ من می _

 مثل اینکه امروز از دنده چپ پاشدی ! یعنی هر روز همین بساطو داریم .دیشب تونستی خوب بخوابی ؟ _

 با قرص خ.اب کوفتم میشه . اصالَ نمی فهمم خوابم یا بیدار! _

 دکترتو عوض می کنیم . _

ران تر میشد کم مانده بود زیر چشمی به صورته مهربانش نگاه کردم . چهره پر از غم و اندوهش هر لحظه نگ

اشکش سرازیر شود دلم گرفت خواستم حرف را عوض کنم .بلند شدم رفتم به سمت پنجره نیمی از پرده را کنار 

 کشیدم و پرسیدم : )) بابا بیداره؟((
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مادر سکوت کرده بود برگشتم نگاهش کردم دیدکم چک چک دارد اشک میریزد لبهایش به لرزه افتاده بود با 

صدای بغض الود گفت: )) نسرین ننه ، یکم درددل کن ؛ ولی اگر مادرتو قابل نمی دونی چیزی نگو ...یاد اون همان 

بال هایی که سرت آوردن بیفت! اگه به خاطر همون پدر سوخته س که خودت ردش کردی ! نکنه هنوز تو فکرشی 

 ؟!((

ا پاک کرد و گفت : )) موهاتو برس بکش بیا پایین صدای نیما که تو راهرو که پیچید مادر با دامن اشک چشمهایش ر

 . ما صبحانه نخوردیم که با تو بخوریم . علی نون بربری تازه وپنیر تبریز خریده .قسمت نشد خودش بخوره .((

مادر بلند شد و به سمت در رفت .نیما از پله ها بال امد و سر زده وارد اتاقم شد .وقتی مادر را رو به روی خود دید 

 رسید )) چی شده مامان ؟ چرا گریه کردی؟! البد این دختره فیلم درآورده! حالشو میگیرم شما برو پایین !((پ

مادر چپ چپ نگاش کردو از کنارش رد شد نیما بیشتر تو امد و در را پشت سرش بست . صدای قدم های مادر که 

با دو تا قدم بلند آمد باالی سرم ایستاد سرم پایین  داشت سالنه سالنه از پله ها پایین میرفت قطع نشده بود که نیما

 بود و نگاهش نمی کردم ؛ اما حدس میزدم که چه طور ایستاده است و با چه هیبتی دارد به من چم غره می رود

سکوتش زیاد طوالنی نشد و با کالمی آمرانه گفت: )) امروز دیگه چته دردونه! وقت پیدا کردی یکم خودتو لوس 

 کن!((

ند لحظه نگذشته بود که صدایش به فریاد کشیدن بدل شد : ))کشتی این پیرمردو پیرزنه بد بختو! هرچی پول چ

 داشتن خرج تو مفت خور کردن البته من می دونستم اون همه شوک الکتریکی بدتر مختو معیوب میکنه!((

باال بگیرم و به چهرۀ خشمگینش دوتا وست هایم بی اختیار بر روی گوش هیم سر خورد . جرئت نداشتم سرم را 

نگاه کنم . نیما با عصبانیت دستهایم را از دو طرف صورتم کنار زد و فریاد کشید : )) دیوونۀ عوضی یا می گی چته ؟ 

یا حق نداری پاتو از این اتاق بذاری بیرون ! فهمیدی یا نه؟ توی این ماتم سرا زندونیت می کنم تا یادت بیاد چه 

 مرگته!((

سرم پایین بود که نیما با چندتا قدم بلند از اتاق بیرون رفت و در را قفل کرد . بغض راه گلو ام را گرفته بود . هنوز 

منتظر بودم که نیما از پله ها پایین برود تا بزنم زیر گریه مالفۀ چروکیده زیر پاهایم را گلوله کردم ، گذاشتم بر 

فهمید با چه زجری دارم زندگی می کنم و پولی که بابت درمانم  روی صورتم تل صدایم بیرون نرود ، اگر پدر می

 داده بود هدر رفته است پاک به هم می ریخت .

دوسه ساعتی فکر کردم با آن همه دارو ی اعصاب که می خوردم معلوم نبود چرا دوباره عصبی شده بودم . به دکتر 

هر طرف سر می چرخاندم ، هر برگ از کتابهای درسی ام قول داده بودم که دیگه به گذشته فکر نکنم ؛ اما نمی شد. 

 ، هر کلمه و هر حرفی که در گذشته از دهان او بیرون آمده بود ، خاطره ای تلخ را در ذهنم زنده می کرد و

آزارم می داد . وقتی به یاد چند سال پیشم می افتادم که بی خیال و رها از هرنوع دلبستگی ، شاد و سرحال زندگی 

بودم و هیچ غمی نداشتم ، به روزگار گذشته و آن همه خیال غبطه می خوردم. بد بختی از روزی شروع شد که  کرده

با جهانگیرآشنا شدم .رویارویی عجیبی بود که نقطۀ آغازش تصادمی ناگهانی بود و سریع تر از آنکه تصور میکردم ، 

 به پایانی درد ناک انجامید.

که بیرون میآمدم ، چشمم به جیپ لندرور علیرضا افتاد که دم در دانشگاه توقف کرده طبق روال هر روز از دانشکده 

 که ردمیشدم خیابان وسط از زده شتاب داشتم و شدم گم جعمیت الی البه وکلک دوز و ترفند هزار با . و منتظرم بود

غلش به بند کیفم گیر کرد و ب طورآینۀ چه نفهمیدم.  شد رد کنارم از آور سرسام سرعت با رنگی سفید بنز مرسدس
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به کف خیابان پرت شدم . شانس آوردم که بند کیفمپاره شد؛ وگرنه مسیر طوالنی برروی آسفالت کشیده میشدم و 

معلوم نبود چه بالیی سرم میآمد.از ضربۀ شدیدی که به سرم وارد شد گیج و بی هوش شدم .وقتی چشم باز کردم ، 

مادرم و نیما داشتند از پشت شیشه نگاهم می کردند .دیدنسر و صورت باندپیچی  بر رویتخت بیمارستان بودم و پدرو

شده و دست وپای شکسته ام که یکی از آنها با وزنۀ سنگین آویزاناز سقف اتاق ، باالتر از بدنم قرار گرفته بود ، برای 

پدرم بر روی قلبش بود و  هر بیننده ای دردناک و تحملناپذیر بود ، چه رسد به افراد خوانواده . دست راست

مادرممثل ابر بهار اشک میریخت . دلم برای مادرم شور میزد که همیشه نگران و انگار منتظربود اتفاقی بیفتد و آن 

 سفارش منزل از رفتن بیرون هنگام همیشه . روز فقط اشک می ریخت و کوچک ترین نگرانی تو صورتش نمی دیدم

  «قدر بی کلهاز خیابون رد نشو ان!  باش ماشینا مواظب »:  میکرد

 آن روز با نگاهش به من متذکرمیشد که دیدی حق با من بود ! خیاالت راهت شد که لت وپار شدی ؟

نیما تنها کسی بود که نمی شد از نگاهش فهمید در ذهنش چه میگذرد . چهرۀبرزخی اش نه مضطرب بود و نه غم 

ی من میافتاد .تا باور کنم دست و پاچلفتی هستم . وقت مالقات که تمام داشت! شاید عقیده داشت این اتفاق باید برا

شد و افراد خانواده روبه زور از پشت شیشه رد کردند . پرستار تو آمد ، تا دید چشم هایم باز است لبخند زد 

سِرُم وصل شده خواستم این پهلو آن پهلو شوم که از درد فریادکشیدم .پرستار « حواست کجا بود دختر ؟» وپرسید : 

زیاد وول نخور تااستخونات جوش بخورن. ورجه وورجه بکنی هیکلت کج و کوله » به دستم را دستکاری کرد وگفت : 

 «میشه

 ؟ شدن چی کتابام و کیف _

باال سر تخت تو کمدگذاشتمشون . مادرت خرت و پرت های کیفت رو خالی کرد تو کیفش . ترسید پرستارا 

 !! پوالتوبردارن

 رت دانشجوییم چی ؟ الی کتابام بود...اونمبرداشت؟کا

  !میدونم چه _

فقط برای وسایلت نگرانی؟ نمی پرسی چه »پساز تزریق آمپول توی رگ دستم به چشمهایم خیره شد و پرسید : 

 «بالیی سر هیکل بلوریت اومده ؟ درد نداری؟ 

ود .به سقف اتاقچشم دوخته بودم و هنوز باور نمی ان قدر نگران درس و کالس هایم بودم که درد از یادم رفته ب

از دکترم می » کردم آن اتفاق ناکهانی در عرض چند دقیقه به آن صورتبرنامه هایم را به هم ریخته باشد .گفتم : 

 «پرسم . کی می آد ویزیت؟

 رفت و کرد ویزیتت اومد بودی هوش بی وقتی _

 ؟ گفت چی خب _

 «فردا ازشبپرس» جا که امکان داشت باال برد پشت چشم نازک کرد و گفت : پرستار ابروهایش را تا آن 

از اتاق که بیرون رفت سهی کردم زمان تصادفم رابه خاطر آورم ؛ اما بی نتیجه بود . با دستی که به سختی باال می آمد 

  زنگ زدم ،پرستار دیگری تو آمد و با صدای بلندی گفت:

 ره ؟طو چه حالت ، دخترخوب سالم _

 . دارم درد _

 داری؟ کار چه ، میشی خوب _
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 . سرم باال بزار کتابامرو کن لطف _

 «یعنی ان قدر درس خونی؟» پرستار کتابهای پاره پورۀ خاک آلودمرا در کنارم بر لب تخت گذاشت و پرسید : 

ی از بین رفته بود . با یک از در که بیرون رفت کتاب ادبیات قطور فرانسه را که تازه خریده بودم وجلدش به کل

دست ورق زدم دنبال برگه ثبت نامم می گشتم کهنامه ای الی ورق هایش پیدا کردم . خط برایم نا شنا بود . نامه را 

بر داشتم و بهچشمم نزدیک کردم .بوی ادکلن مردانۀ گران قیمتی از سطح کاغذ به دماغم زد . متن نامهمختصر بود 

 . کرد. کلمات ،جدا از هم ، خوش خط و خوانا نوشتهشده بودتا اندازه ای غافل گیرم 

 «فرشتۀ کوچولو ، متأسفم ،متأسفم »

 بدن انگاری سهل با که کسی – امضا

 ! ظریف و زیبای تو رو زخمی کرده
 

حسی غریب ، اعضای بدنمرا لرزاند . با آن که از کار و زندگی افتادن تا سر حد جنون خشمگینم کرده بود 

تمختصر نامۀ ان غریبه بدجور بر اعصابم اثر گذاشت. برای لحظه ای کوتاه گرم شدم.صراحتکالم نویسنده .کلما

تلنگری به روح دست نخورده ام زد . تا آن روز هیچ کس به خودش اجازهنداده بود به احساسم نزدیک شود ؛ به جز 

  ! علیرضا که اصال به حساب نمی آوردمش

گفت وگوی درونیدست از سرم بر نداشت و سرگمم کرد . شب هنگام تا سپیده دم ، به از غروب آفتاب تا آخر شب 

امیدی مرموز واشتیاقی غیر منطقب چشم بر هم نگذاشتم . از خودم و احساسم متعجب بودم . تا پیش ازخواندن آن 

از کارو زندگی و درس و نامۀ کذایی لحظه شماری می کردم راننده را ببینم و هرچه دقّ دل دارم برسرشخالی کنم که 

دانشگاه افتاده بودم .درضمن معلوم نبود چه برسربدن آش و الشم آمده بود که سراسر آن را باند پیچی کرده 

بودندو از درد جرئت نداشتمبجنبم . اما کالم شیرین غریبه که به ساده ترین شکل ابراز تأسف کرده بود، حواسم 

کلمه روح صیقل شده ام را خط انداخته بود . روحیآزاد و سرکش که تا آن روز راکامال پرت کرد . انگار همان دو سه 

 . به کسی وابسته نشده وهرگز هیجان عشق را احساس نکرده بود

 دم دمای صبح که پرستار برای وارسی سِرُمو تزریق آمپول به اتقم آمد

 پرسید:حالت چه طوره؟

 «بخش قوی به من بزن خسته ام ولی خوابم نمیبرهیه آرام» گیج و منگ از بی خواب شبقبل گفتم : 

آمپولی که دیشب بهت زدم فیل و از پادر می آره، حتما خوابیدی خودت » پرستار متعجب نگاهم کردو گفت: 

  «خبرنداری ! 

نم خواهش می کنم به فریادم برس ! اگه هوار نمی ز» نیمی از ناله ام درونی و نیمیدیگرش التماس به پرستار بود : 

 «خیالنکن درد ندارم ! تنم خیلی درد می کنه ! 

دختر خوبی هستی و دادو فریاد نمی کنی ، یه »پرستار نگاهی از سر عطوفت و مهربانی به من انداخت و گفت : 

 «آرامبخش قوی بهت می زنم که تخت بگیریبخوابی 

م داشت از بین می رفت ، پرستار به پلک های ورم کرده ام از بی خوابیشب گذشته جز جز می کردند بی حسی بدن

نزدیکم آمد وبه محض تزریق آمپول ، خوابم برد . نفهمیدم چند ساعت بی هوش بودم که با پچ پچدونفراز خواب 

 پریدم
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آهسته الی پلک هایم راباز کردم ،دیدم دکتر باال سرم ایستاده است و دارد فشار خونم را می گیرد .دکتر داشتبا مرد 

 ت سرش ایستاده بودو تنها صدایش را می شنیدم، حرف می زد . صدایمرد آرام و دل نشین بود:دیگری که پش

دکتر دیروز وقتیکه بی هوش بود آمدم دیدمش .قبول دارم که سرعتم زیاد بود ، اما باور کیند من نفهمیدمچطور _

ینجریان اصال تصادف نکرده بودم ...چه کیفش به آینم گیر کرد ، تو زندگیم آدم بی احتیاطی نیستم و حتی تا قبل از ا

 ! دختر قشنگی کاشکی من مرده بودم و تو فرشتهکوچولو لت پار نمی شدی

از کلمه ای که بهکار برد حدس زدم که نویسنده نامه است که آمده دست به دامن دکتر شده است تا رضایتبگیرد . 

 نکنه!  نکن زبونی چرب قدر ان »:  بخند زدو گفتپزشک، همانطور که داشت ضربان نبضم را اندازه می گرفت ، ل

 و حال من جهت هر به! هستی چیزی ای هنرپیشه هم شاید... زنی می حرف قلم لفظ قدر ان که ای نویسنده یا شاعر

 پدر از تونی می من وسیلۀ به کنی می خیال اگه. کردی ام کالفه حاال تا دیروز از !ندارم هاتو پرت و چرت حوصلۀ

یت بگیری کور خوندی! اون برادری که من دیدم ، کافیه این طرفها پیدات کنه ، قسمخورده تا با تریلی مادرشرضا

 «! زیرت کنه تا بشی همبرگر !! البته، این اصطالحی که به کار برد خیلیمسخره بود ؛ چون همبرگر گرده اما تو دارزی

تر ، شوخیت گرفته؟ به خداوندی خدا نیومدم شما رو دک»صدای مرد به لرزه افتاد اما هنوزم هم آرام حرف می زد: 

واسطه کنم ! هر بالیی سرم بیاد، حقمه ! حاضرم برم زیر تریلی و تیکه تیکه بشم ؛ اما این دختر بی گناه و معصوم 

 «عیبو ایرادی پیدا نکنه. 

به این ترگل  دختر» پزشک متوجه شد کهکامال هوش هستم . لبخند زد و همراه چشمک شیطنت آمیز گفت : 

 «ورگلیرو زدی ناقص کردی ،انتظار داری ازت حمایت کنم!؟پسر تو چقدر پرویی

این دختر هر لحظه ممکنه که بیدار بشه و هزار تا بدو بیراهنثارت کنه! تحمل داری حرفهاشو بشنوی ؟ بزن به چاک 

 «تا ندادم بندازنت بیرون 

خورم ...من که فرار نکردم ! به خدا نمی خواستم این اتفاق بیفته مرد به گریه افتاد : )) اومدم فحشبشنوم ،کتک ب

.دیروزروز بد بیاریم بود . روز نحسی که تا آخر عمرم فراموش نمی کنم . نمی دونی چه استرسیداشتم . خدا منو 

 «بکشه 

ر کنبیدار حاال فک» پزشک به چشمهایمخیره شد و همان طور که داشت گوشی را به گوش هایش می گذاشت گفت : 

شده و داره به اراجیفت گوش می کنه ! چی داری بهش بگی ؟ تمرین کن تا به تتهچته نیفتی. من صداتو نمی شنوم . 

 «هر زِری داری و بزن و بزن چاک. 

از دکتر خجالت کشیدم ، چشم هایم را بستمتنفر توأم با دلسوزی واژۀ مسخره ایست که تا کسی در موقعیت من 

ورش نمیکند . آرامش صدایش بر اعصابم اثر گذاشت صداقتی در کالمش نهفته بود که وادارم قرار نگیرد ،با

فرشتۀ کوچولو ای کاش مردهبودم و تو رو به این » میکردباور کنم . مرد نزدیک تر آمد .آرام و بی دغدغه گفت : 

اما خدا گواهه از لحظه ای که جسم  روز نمی انداختم ، نمی دونم قسمت چی بود که این طور باید با توروبه رو بشم !

زخمی و قشنگتو دیدم ، دلم لرزید،اونم نه لرزش عادی ! یه حس غریب و تکان دهنده ، حسی که هرگز تا به حال 

احساس نکردهبودم . دلم می خواد با چشم های باز نگاهم کنی و شماتتم کنی .من مقصرم و با ایناحساس عذاب آور 

  «نم . ای کاش منو ببخشیتا آخر عمر دست به گریبا

دعا » مرد سکوت کرد و صدای قدم هایش در اتاق پیچید و کم کم دور شدتا به در رسید ،پزشک آه کشید و گفت : 

 نمی در صداش که صبوریشه از!  کشه می داره دردی چه دونم می من . کن این دختر جوون هرچی زودتر خوب بشه
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کلی شکسته که نه می شه گچ گرفت نه میشه عمل کرد . سرو کله اس هم  به ش سینه پهلوجناغ استخوونهای.  آد

 « کهپر بخیه س

دکتر که از اتاق بیرون رفت ،از الی پلک های نیمه بازم مرد را دیدم .سر به چهار چوب اتاق گذاشته بود و داشت 

 گریهمی کرد .که پرستار تو آمد و پرسید:

  «آمدید تو این اتاق ؟  آقااینجا چه کار میکنید؟ به اجازۀ کی» 

 «با دکتر اومدم باید می دیدمش» مرد با صدای بغض آلود گفت : 

 میشه؟ خوب وایسی کنیاینجا می فکر!  بودی اینجا دیروزم که تو _

مرد از تو جیبشدستمال در آورد اشک هایش را پاک کرد .پرستار متوجه نبود که بیدارم و دارم همه حرفها را می 

برو خدا رو شکر کن که هنوز زنده س. اگهنیفتاده بود تو پیاده رو پرت شده بود » ت او رفت و گفت : شنوم.به سم

وسط خیابون چی کار میکردی؟ بی برو برگرد میرفتزیر ماشین بغلیت و می مرد و هزار گرفتاری برات درست می 

 « شد. حاال ان قدر ننه منغریبم بازی در نیار و زار نزن که بیدارش کنی

 ؟ دیدی هاشو چشم شما _

 چند و بیرون برو نیومده پرستار سر تا ، مونده ایسالم قهوه مردک دوتا همون فقط!! ؟ داری کار چی هاش چشم به _

 گوشۀ باید اآلن دیدم من که هایی کلفت گردن اون با وگرنه حسابیه؛ آدم پدرش کنکه شکر! نشو آفتابی اینجا روزی

 «دی خور می خنک آب و زندونبودی

مرد برگشت نگاهمکرد از بین پلک های نیمه بازم صورتش را دیدم.غباری از غم واندوه نگاه اشک آلودش 

  : راپوشانده بود.انگار دور اطرافش پر از مه غلیظ بود که به سختی دیده می شد.اشکش بندنمی آمد . پرستار پرسید

ه خره.تازه دیشب که دختره خواب بود یه گردنکلفت چطور از دستبرادرش جون سالم به در بردی!پسره خیلی کل» 

دیگه آمد بیمارستان رو گذاشت رو سرش. نمی دونم کیش بود ، که ان قدر عربده کشیدکه مجبور شدم دربون 

بیمارستان رو صدا کنم بندازش بیرون! باور کن تو زندون جات امنتره! حق دارن ، دختره ناقص شده کار نداریم 

 «ما سرعت تو هم زیادبوده، حاال بگو ببینم با اون همه عجله داشتی کجا می رفتی؟ تقصیر کی بوده؛ ا

 .میکنم بدبخت رو مردم دختر ده می دستم عجلهکار دونستم نمی.بدبختیم دنبال! بابام قبر سر دونم می چه _

 . م و گور بشیگ کناری گوشه یه بری آسیابنیفتاده از آبا تا بهتره. ریزن می خونتو. بیارن گیرت اگه _

پرستار همانطور که داشت مرد را نصیحت می کرد،به سمت من آمدو تا دید چشم هایم باز هستند لبخند زدو پرسید 

 «حالت بهتر شد؟ : » 

 صدای بهم خوردن در اتاق که آمد . فهمیدم جوانک رفتهاست

 «ه شرطی که تکون نخوری حرفامو جدینگیر بهت قول میدم خوبه خوب بشی ب» پرستار آه کشیدو گفت : 

چه صورت قشنگی ! از نگاهت » سِرُم را عوض کرد و دست رو پیشانی ام گذاشت .لبخندش امیدوارکننده بود : 

 «خوشم میاد . به آدم آرامش میدی کاری داشتیزنگ بزن

. نه کافی نبود هم او که رفت ، با دست راستم که بهسختی تکان میخورد،یکی از کتابهایم را برداشتم و ورق میزدمش

دردداشتم هم وحشت ازگذشت زمان. انگار تا سحر هزار ساعت مانده بود. با حرف هایی که ازپزشک و پرستار 

شنیدم، آب پاکی رو دستم ریخته شد ، برنامه های درسی سنگین، عقبافتادن از هم دوره ای ها ، از همه مهم تر ، 

لم به یکباره به حول و وال افتاد. بیشتر از دردی که می کشیدم نگران ناراحتی پدرم . به یاد پدر که افتادم یههود
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سالمت اوبودم . بابا چند بار سکته کرده بود و هر نو ع هیجانی برایش ضرر داشت.با اتفاقی کهبرای من افتاده بود 

احساس ترس و واهمه بعید می دانستم آرم و صبورانه منتظر درمان شدنم باشد .از اینکهباعث نگرانی او شده بودم ؛ 

شدیدی به درونم ریخت کاری هم از دستمبر نمی آمد .دست به سمت کمد کنار تختم بردم میزتلفن از تخت فاصله 

 «کاری داشتی» داشت. زنگ زدمپرستار اومد و پرسید : 

 بزنم؟ تلفن یه میشه _

 زنن. اون وقت می خوای بهشونتلفن بزنی؟ن حرف تو با برن که فرستادیم زور به خونوادتو!  مالقاتممنوعی تو دختر _

 نگرانم پدرم برای _

 گیریم می اجازه ازش کنه ویزیتت اومد دکتر که صبح فردا.  کمبخواب یه باش خودت فکر به خوبه، همشون حال _

 . بزنی خواستتلفن دلت کس هر به

الشتم ریخت. بوی پرِ فشرده شده ی از اتاق که بیرون رفت اشکم بیاختیار از گوشۀ چشمانم جاری شد و بر روی ب

 های برنامه شور دلم.  خیسخورده حالم را به هم زد ؛ اما چاره ای نداشتم ، باید وضعیت پیش آمده را تحملمیکردم

 به معطوف دربست افکارم و داشت بیشتری شدت ها دلشوره ی همه از بابا برای نگرانی اما ؛ زد می را ام زندگی

ک شب تا صبح فکر کردن به حوادثی که برنامه هایم را به ریخته و راننده ی پر رویی که با ی.  بود شده او سالمت

وقاحت آمده و پوزشخواهی کرده و نامه ای که نوشته و الی ورقهای کتابم گذاشته بود ، از سویی و قلدر بازی نیما و 

ز شدت سردرد فریادم به هوا رفت . علیرضا از سوی دیگر ، چنان فشاری به اعصابم وارد کرد که صبح روز بعد ا

پرستار بداخالقی که به جای پرستار خوش اخالق کشیک شب را گرفته بود وقتی وارد اتاقم شد ، فهمیدم که نباید 

زیاد سر به سرش بگذارم . برخورد سرد و غیر صمیمی اش در نخستین لحظه تنمرا لرزاند . جواب سالمم را 

  «چرا داد می زنی ؟ مگه اینجا سر حمومه ؟ » د : سرسنگین و بی لبخند داد و پرسی

 «سرم درد می کنه خانم » با ناله گفتم : 

  . کرد می درد جام همه بودم تو جای اگه من ؟ کنه می درد سرت فقط -

  . میرم می دارم ، بخورم تکون تونم نمی ، رفته خواب بدنم ، بزن من به قوی مسکن یک کنم می خواهش -

اگه مردنی بودی ، کف خیابون غزل خداحافظی رو خنده بودی ، روی تخت بیمارستان راحت دراز کشیدی  ، نترس -

  و خیال می کنی داری می میری ؟

  ! ترکه می داره سرم -

پرستار غر غر کنان یک آمپول در عضله ی پایم تزریق کرد . صبحانه را که آوردند ، ختی قدرت حرف زدن نداشتم 

کسی دستور داده بود صبحانه بخورم . داروی مسکن اثر کرد و نفهمیدم چطور خوابم برد و چند ساعت  . نفهمیدم چه

بیهوش بودم که با صدای تلفن چرتم پاره شد . پرستار به اتاق آمد ، به سرعت به سمت تلفن رفت ، گوشی را 

  «آقا لطفاً زنگ نزنید ، مریض مالقات ممنوعه » برداشت و با خشونت گفت : 

سپس با خشم گوشی را بر روی تلفن کوبید و آن را از روی میز برداشت ، سیمش را از پریز کشید و زیر لب آهسته 

  «من نمی فهمم این تلفن اینجا چه کار می کنه ! » گفت : 

در حالی که داشت گوشی تلفن را در کمد کنار تخت می گذاشت ، نگاهی به صورتم انداخت . بی درنگ چشمانم را 

بستم . خدا خدا کردم دوباره خوابم ببرد و نفهمم روز چگونه می گذرد . در همین افکار غوطه می خوردم که صدای 
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پدر و مادرم در راهرو پیچید و پشت بندش از صدای علیرضا و نیما که بدون معطل شدن در راهرو در اتاق را باز 

  درهم کشیده تقریباً فریاد زد : کردند و تو آمدند . جنجالی به پا شد . پرستار با اخمهای

  «کجا ؟ سرتون و انداختید زیر و بی اجازه اومدین تو که چی ؟ مگه بیمارستان خونه ی خاله است ؟ » 

حال و حوصله ی آن دو تا خروس جنگی را نداشتم ؛ اما دلم پر می کشید پدر و مادرم را بینم . صدای التماس کردن 

  «خانم پرستار ، من می خوام مادر و پدرم و ببینم ! » مادر که آمد فریاد زدم : 

پرستار داشت به زور علیرضا و نیما را از اتاق بیرون می کرد که پزشک وارد شد . پرستار در را بست و پشت سر 

دکتر تو آمد . پزشک مشغول معاینه شد و پرستار پرونده به دست گزارش ضربان نبض و داروهایی را که خورده 

باید می خوردم و تلفن های بی موقع و بقیه ی ماجرا های اتفاق افتاده را با آب ئ تاب شرح می داد که پزشک بودم و 

  «زیاد سخت نگیر ، حرف زدن که براش بد نیست . » لبخند زد و گفت : 

  ؟ نیست ممنوع مالقات مگر دکتر آقای -

  . نیست ممنوع تلفن اما ، هست ممنوع مالقات -

، غرق در چشمهای پرسشگرم ، یک دنیا حرف داشت . لبخندش امیدوار کننده و از سر دلسوزی بود ؛ اما  نگاه دکتر

وضعم » من با آن وضعیت درد و چیزهایی که شنیده بودم ، انتظار نداشتم به این زودی ها درمان شوم . پرسیدم : 

  «خیلی بحرانیه ؟ یعنی فلج می شم دکتر ؟ 

مدرکتو از کجا گرفتی ؟ هنوز یه بیست و چهار ساعت نگذشته ، انتظار داری چه اتفاقی بیفته ! » دکتر خندید و گفت : 

  «مطمئنم که خوب می شی . تو جوونی ، همه ی سلول های بدنت زنده هستن . 

  ؟ دکتر باشم امیدوار پس -

کرده بودی این اتفاق نمی ا فتاد !  جمع حواستو اگه!  گم می چی فهمی می!  شی نمی خوب ، باشی نداشته امید ، آره -

  راستی حواست کجا بود ؟

  . رفتم می در مزاحم یک دست از داشتم -

حاال گیر یه مزاحم سمج دیگه افتادی که هیچ کس نمی تونه از پس زبونش بربیاد . ام از » دکتر خندید و گفت : 

ی افتاده ! سر به هوا بودن تو نباید باعث شوخی گذشته ، دلم براش می سوزه . چند روزه بدبخت از کار وزندگ

  «بدبختی یه جوون بشه ! 

  دکتر که رفت و اتاق خلوت شد ، پرنده ی خیالم به سوی جوانک پر کشید .

آیا واقعاً راننده مقصر بود یا من بدشانسی آورده بود و دسته ی کیفم بی موقع از روی شانه ام پایین افتاده بود ؟ 

ولین فرصت با پدرم صحبت کنم که رضایت بدهند تا راننده به دنبال کار و زندگی اش برود . تصمیم گرفتم در ا

پدرم آن قدر دلرحم بود هرگز راضی نمی شد . به خاطر یک حادثه فرد بی گناه بربخت شود . اما بعید به نظر می 

 کرده مشغولم حسابی ر ضد و نقیضرسید که نیما و علیرضا دست بردار باشند . دلم به حال جوانک سوخت . این افکا

 برپا بلوایی اش اعتنایی بی نقاب زیر که بود معلوم اما ؛ رسید می نظر به خونسرد.  آمد اتاق به غرغرو پرستار که بود

.  آورد بیرون را تلفن گوشی و رفت تختم کنار کمد سر به یکراست ، نکند نگاهم کرد می سعی که حالی در او.  بود

همان و باال رفتن صدای زنگ همان که هر دوی ما را تکان داد . پرستار گوشی را برداشت و به  تلفن کردن وصل

  دستم داد و با قدم های بلند ، تند وسریع از اتاق بیرون رفت .



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ان سوی باغ کلبه 

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

1 2  

 

نسرین خانم نمی دونید » گوشی را به صورتم نزدیک کردم . راننده بود که با صدایی اندوه بار سالم کرد و گفت : 

  «تاسفم . خواب و خوراکم شده اشک و آه . دارم دق می کنم . چقدر م

  «شما از کجا اسم منو می دونین ؟ » پریدم وسط حرفش : 

  ! افتاد نمی اتفاق این و بودم مرده کاشکی.  خوندم تون دانشجویی کارت روی از -

  . نشین مزاحم بهتره ، دارم درد سر من ببخشید -

 . الهی بمیرم -

  خواهش می کنم به من تلفن نزنین . نگران نباشین . من از شما شکایتی ندارم . آقا -

  ؟ کنم کار چه کرده یکی روزمو و شب که گناهی احساس با اما ؛ بده عمرتون خدا -

 تند بعد به این از که شرطی به بخشم می رو شما من.  یاد نمی بر من دست از کاری متاسفانه احساستون برای -

  گی نکنین .رانند

  . مالقات یام می امروز بدین اجازه اگه.  بگین شما هرچی.  چشمم روی به -

داشت روده درازی می کرد که گوشی را گذاشتم . از آدم های چرب زبان با تمام وجودم متنفر بودم . نفسم داشت 

  !تنگ می شد وحرص می خوردم که چرا هرچی آدم سمج و پر حرف است جلوی من می شود 

سه چهار روز گذشته بود که اجازه دادند پدر و مادرم وارد اتاق شوند . به محض دیدنشان اشکم سرازیر شد ؛ انگار 

سالها از آنان دور بودم . دلم بد جور برای خانه تنگ شده بود . پدر بر روی صندلی در کنار در ولو شد و با صدای 

  «نجوری نمی دیدم ! کاشکی مرده بودم و تو رو ای» بغض آلود گفت : 

مادر آمد بر لب تختم نشست . چشمهایش پر از اشک بود و صورتش از شدت ناراحتی می ل رزید . خم شد پیشانی 

تقصیر خودم بود . بند کیفمو باید جمع و جور می کردم که به جایی گیر نکنه . به بابا بگین » ام را بوسید . گفتم : 

  «رضایت بده . نیما کجاست ؟ 

ابا پا شد ، آهسته به سمت من آمد . محل ورود سرم به رگ دستم کبود شده بود ، خم شد ، بوسیدمش و زیر لب ب

  «بمیرم الهی ! » گفت : 

 او ، بود قلبش روی بر همیشه مثل ، بابا دست.  خوبه حالم من.  نیست خوب قلبتون برای.  نباشین من ناراحت بابا -

  «دونم که درد می کشی دخترم . ای کاش کاری از دستم بر می اومد !  می »:  گفت و کشید عمیق نفسی

بفرمایید بیرون ، دکتر فقط چند دقیقه اجازه ی مالقات داده . ماشاء اهلل پسرتون هم که » پرستار وارد شد و گفت : 

 «انگار شش ماهه س ! 

روخته بود و دست به کمر زده ، در کنار تختم هنوز پای پدر به بیرون نرسیده ، نیما وارد اتاق شد . چهره اش براف

خیالت راحت شد ؟ دختره ی دیوونه ! یک سنگ انداختی ته چاه که صد تا عاقل » ایستاد و با لحن نیشداری گفت : 

نمی تونن درش بیارن ! حاال باید توی خونه بترشی و هیچ کس هم نمی آد سراغت . حواست کجا بود ؟ از خیابون رد 

لد نیستی دست و پا چلفتی ؟ شاید هم حال و هوای خاصی توی سرت بود ! ببین چه به روزگار هممون شدن رو هم ب

  «آوردی ؟ 

اومدی احوالمو بپرسی یا می خوای حالمو بگیری ؟ چرا نمک به » من که از عصبانیت گر گرفته بودم ، فریاد زدم : 

  «زخمم می پاشی بی انصاف ! 

  «بال به سرت اومد ! همه مون به خاطر تو بدبخت شدیم !  این چرا بدونم نباید من -
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 !؟ شماها یا شدم بدبخت من -

نیما ، می ری بیرون یا خودم از پنجره پرتت » ناگهان در باز شد ، علیرضا شتاب زده به درون اتاق آمد و فریاد زد : 

  «کنم تو حیاط ! 

بیرون دخالت نکن علی ! خواهرمه ، حق دارم هرطور که دلم  برو» نیما بدون اینکه برگردد و نگاهش کند . گفت : 

  «می خواد باهاش حرف بزنم . 

اتفاقاً من اومدم که بگم حق » نخستین باری بود که صدای علیرضا باال می رفت . به نیما نزدیک شد و با خشم گفت : 

  «طور حرف نمی زنن ؟  نداری با نسرین تند حرف بزنی ! یعنی توی کله پوک نمی دونی با مریض این

نفهیمدم کی به تو اجازه داده بیای تو ! برو گمشو بیرون » رنگ چهره ی نیما مثل گچ سفید شد برگشت و گفت : 

  «مگس مزاحم ! 

بیمارستان جای غداره کشی نیست » پرستار وارد اتاق شد . دست نیما را کشید او را به سمت در برد و آهسته گفت : 

» !  

  «ولم کن ببینم ! به شما چه مربوط که توی دعوای خانوادگی ما دخالت می کنین ؟ ! » یاد زد : نیما فر

دعواتون و بذار واسه ی وقتی که اومد خونه . برو بیرون تا ندادمت دست » پرستار به بیرون اتاق هلش داد و گفت : 

  «پلیس ! 

در چارچوب بود که ایستاد ، برگشت به سمت علیرضا و با به اصرار پرستار نیما از اتاق بیرون رفت . هنوز پایش 

  «علیرضا حسابتو می رسم عوضی ، تا تو باشی حد خودتو بشناسی ! » فریاد گفت : 

همین که نیما رفت ، اشکم سرازیر شد . علیرضا آمد باالی سرم ایستاد و به چشمهایم خیره شد . آهی کشید و گفت : 

  «نمی دونم چی بگم نسرین ! » 

  . ندارم رو تو گزاری گله ی حوصله.  علی نگو هیچی -

چشم های علی هرلحظه براق تر می شد . کامالً مشخص بود که دلش به حال من می سوزد . در سراسر زندگی از 

ترحم دیگران نسبت به خودم بیزار بودم . آن قدر توان داشتم که از پس مشکالتم برآیم و به هیچ کس متکی نباشم 

تا حاال اشکتو ندیده بودم ، چشمهایت خیلی قشنگ تر شده ! » لیرضا با دستمال کاغذی اشکم را پاک کرد و گفت : . ع

»  

  ! بینی می منو ضعف که خوشحالی البد -

.  طبیعیه هم اون که نی میک گریه داری پات و دست درد از که معلومه تازه!  عاره و عیب کردن گریه مگر دختر -

گریه کردن بلد نیستی . اما گاهی اوقات الزمه که چشمهای آدم شسته بشه . حاال راستشو بگو . منو از  که دونم می

  پشت اون پرده ی شیشه ای شفاف تر می بینی یا نه ؟

از زمان دریافتن معنی عشق و واژه ی دوست داشتن علیرضا را جلوی چشمم دیده بودم که فریاد زده بود دوستم 

ا حسی برادرانه دلسوزانه را در ذهنم زنده کرده بود . تقصیر من نبود که او را به چشم برادر نگاه می دارد اما او تنه

کردم ، اما کنار آمدن با عشق آتشینی که او ابراز می کرد ، کار ساده ای نبود . همیشه از کنار گوشه و کنایه های پر 

را می فهمم . علیرضا تنها کسی بود که یک عمر به من  معنی اش رد شده بود و به روی خودم نمی اوردم که منظورش

آره خیلی شفافی . مثل یک شیشه ی کدر که با شیشه » محبت بی دریغ کرده بود و دلم نمی آمد برنجانمش . گفتم : 
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پاک کن پاک شده ؛ اما خدا نکنه اشعه ی خورشید بهش بتابه . اون وقته که لکه هاش به چشم می یاد و جای 

  «کثیف روش پیدا می شن .  انگشتهای

بی مزه ی بی احساس . قلب و روح من اونقدر شفاف و دست نخورده است که نیاز به » علیرضا لبخند زد و گفت : 

  «هیچ پاک کننده ای نداره ! 

  «کاری نداریر که برات انجام بدم ؟ » از در که داشت بیرون می رفت ، توی چارچوب ایستاد و پرسید : 

بل سکوتم آهی کشید و از در بیرون زد . علیرضا رفیق و همبازی دوران کودکی ام بود . تنها همدمی که بی ریا در مقا

حمایتم می کرد . درست در لحظاتی که نیاز به کمک داشتم بدون آنکه به زبان بیاورم ، با رضا ورغبت کارهای 

ن چسبیده بود که تا اراده می کردم ظاهر می شد و نیمکاره ی دور و اطرافم را روبراه می کرد . انگار روحش به م

خالصانه همراهی ام می کرد . خصلت خونگرمی و مهربانی اش در هیچ یک از افراد دور و اطرافم دیده نمی شد . حتی 

  براد ر و خواهر خودش هم مثل او نبودند .

یر و علیرضا و ریحانه را به یتیمی بزرگ کرد خیلی کوچک بود که دایی ام به رحمت خدا رفت . عالیه ، زن دایی ام ، ام

. امیر ، پسر بزرگ خانواده ، پیش از دانشگاه رفتن کار می کرد . همه ی بچه های دایی ام خودساخته و کارآمد از 

آب در آمده بودند . به ویژه علیرضا که هم تربیت زن دایی و هم سخت گیریهای امیر پشت سرش بود . علیرضا هم 

و هم احساس مسئولیت بسیاری نسبت به خانواده داشت . چهره ای خوشایند ، قدی بلند و شانه هایی  مهربان بود

پهن داشت . مردی درشت اندام و قوی بنیه و سختکوش بود . شیطنتهایش ، مثل دوران کودکی ، گاهی اوقات تحمل 

ی گرفتم . اصرار او برای ارتباط دایم با من ناپذیر بود و کالفه ام می کرد . اما هیچ وقت رفتار ناپسندش را به دل نم

  رنجم می داد . هیچ وقت اجازه نمی داد به حال خودم باشم .

علیرضا مهندس برق بود و درآمد خوبی داشت . امیر هم با آنکه مسئولیت تامین مخارج خانواده را عهده دار بود ، 

ت . امیر پیوسته کار می کرد و لذتی از زندگی پس از چند سال مشقت و درس خواندن مدرک مهندسی مکانیک گرف

خانوادگی نمی برد . یکی دو سال از ازدواجش می گذشت ؛ اما حتی یک بار هم با همسرش ، رویا به سفر نرفته بود . 

رویا کارمند آموزش و پرورش بود و هفت روز هفته کار می کرد . رابطه ی خوبی با زن دایی ام داشت . بی سر و صدا 

ت به خانواده اش سر می زد و بدون آنکه به افراد زیاد نزدیک شود ، بر سر زندگی بر می گشت . فاصله ی می رف

  طبقاتی دو خانواده مانع از هرگونه نزدیکی می شد .

علیرضا همواره به دور و بر من می پلکید و روزی نمی شد که با نیما درگیری پیدا نکند . تعصب خشک و اخالق تند 

ه گفته ی مادرم ، به دایی ام رفته بود که به خلق و خوی امیر هم مشابهت بسیار داشت . هر دو بد اخالق بودند نیما ، ب

  و کالم اول به دوم نرسیده از کوره در می رفتند . اما علیرضا مثل مادرش صبور بود .

شنیدن . وقتی که با او بودم ،  ریحانه خواهر علیرضا ، تقریباً هم سن و سال من بود و جان می داد برای درد دل

احساس امنیت می کردم . او همه ی اسرار زندگی ام را می دانست . اما خودش تو دار و درون گرا بود . انگار تنها 

گوش برای شنیدن داشت و به لبهایش قفل زده بود . هر وقت حرف از عشق و عاشقی می شد ، بر عکس من که دل 

ل تپیدن های هیجان انگیز پر می زد ، او دلش می خواست زود ازدواج کند و بچه دار بی قرارم برای عاشق شدن و د

شود . ریحانه هیچ وقت درباره ی کسی قضاوت نمی کرد و به من که خواستگارهای متعددم را جواب می کردم ، 

  خرده نمی گرفت .
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رسید . و او با مدرک دیپلم ، چشم انتظار اصرار امیر و علیرضا برای ادامه ی تحصیل رریحانه هم عاقبت به نتیجه ن

  شاهزاده ای سوار بر اسب سفید خانه نشین شد . اما از خواستگار پولدار و خوشتیپ خبری نشد که نشد .

شبهای بیمارستان طوالنی و وحشتناک بود . هرچه می گذشت صبح نمی شد . به ویژه وقتی که بیخوابی به سرم می زد 

داشتم به اعصابم فشار می آمد و مثل انبار مهمات منتظر جرقه ای بودم تا به پر و پای و کتاب برای خواندن ن

  اطرافیانم بپیچم .

پس از یک ماه دور ماندن از درس و دانشگاه ، راه رفتنم عادی نشد . یک پایم به قدری درد می کرد که مجبور بودم 

دلشوره ی درس های عقب افتاده ام را داشتم . از دانشکاه کج راه بروم . بابا نگران وضعیت جسمی ام بود . اما من 

یک ترم مرخصی گرفته و امیدوار بودم هرچه زودتر درمان شوم . کار و زندگی مادر شده بود پذیرایی از شکم من. 

نها نیما . مثل همیشه ، سوهان روحم بود و گه گاه که پدر از در بیرون می رفت با زبان نیش دارش آزارم می داد . ت

کسی که دلش به حالم می سوخت و نگران وضعیتم بود ، علیرضا بود که او هم از ترس درگیر شدن با نیما ترجیح 

می داد تلفنی حالم را بپرسد . ریحانه دوست همیشگی و با وفایم دو سه روز یک بار می آمد و به من سر می زد و به 

مه و خاله و بچه هایش گرفته تا اقوام دور ، همگی چند بار به گله و شکایت هایم گوش می داد . اعضای خانواده از ع

عیادتم آمدند و بعد هم فراموششان شد که حادثه ای رخ داده و دختری در گوشه ی خانه افتاده است ! همه به سراغ 

زندگی خودشان رفتند . حق هم داشتند . گرفتاری روزگار وقت اضافی برای کسی باقی نمی گذاشت که صرف سر 

زدن به من شود . چند تا دوست دانشگاهی ام و یکی دو تا هم که از دوران دبیرستان با هم بودیم ، هفته ای یک بار 

  قرار می گذاشتند به دیدنم می آمدند و وقتی می رفتند ، بدتر دلتنگ می شدم .

ر داشتم از صبح هیجان فوق هفته ی اول ماه دوم که تمام شد ، باید به پزشک مراجعه می کردم . روزی که وقت دکت

العاده ای برای دیدن خیابان و فضای بیرون از منزل سراسر وجودم را پر کرد ؛ زیرا یک ماه تمام به جز چهار 

دیواری اتاقم و مطالعه ی کتاب های درسی ، چشمم به هیچ چیز نیفتاده بود ، به پیشنهاد من ، مادر به نیما نگفت که 

ا همیشه دردسر آفرین بود . با کوچک ترین حرکتی بهانه می گرفت و جلوی همه وقت دکتر دارم . حضور نیم

  آبروریزی می کرد .

مطب شلوغ بود . به کمک مادر و چوب دستی که زیر بغلم را ناسور کرده بود ، رفتم کنج اتاق نشستم . مادر به سراغ 

داشتم تعداد بیمارن را سرشماری می کردم منشی رفت که دور و اطراف میزش پر از جمعیت دفترچه به دست بود ، 

که نگاهی آشنا از البه الی جمعیت توجهم را جلب کرد . غریبه ای که به محض دیدن من ، مردم دور و برش را کنار 

زد و جلو آمد . راننده ی خودرویی بود که لت و پارک کرده بود . جوانک مو صاف تا به نزدیکم آمد ، از شدت 

  «شما اینجا چه می کنید ؟ » پر اشک شد . سرش را به زیر انداخت و سالم کرد . پرسیدم : ناراحتی چشمهایش 

مرد جوان دست برد به جیب شلوارش و دستمال کاغذی درآورد عرق پیشانی و اشک چشمش را پاک کرد و گفت : 

  «اومدم شما رو ببینم . » 

  ؟ افتاده اتفاقی -

. خلق خوی آرام و متینش با زخم های پراکنده در صورتش هماهنگی نداشت . گوشه ی لبش تازه بخیه خورده بود 

» انگار کسی به صورتش تیغ کشیده بود . دور و اطرافش را نگاه کرد و بعد نگاهش به نگاهم دوخته شد . آرام گفت : 

  «من باید بازهم از شما عذرخواهی کنم . حاال بهتر شدین ؟ 
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مد ، تا دید غریبه ای دارد با من حرف می زند ، سرعتش بیشتر شد . مرد برگشت و مادر که داشت به سمت من می آ

  «بازم تو ؟ » به مادر سالم کرد . مادر با عصبانیت و صدای بلند گفت : 

  «راستش ... یه کم ... مریضم ، اومدم دکتر . » مرد که دستپاچه شده بود به تته پته افتاد : 

 «ر دست بدی ، با همون دست پس می گیری ! ه با ، خب!  تصادفی عجب -

 حاال چت هس!به قیافه ت نمی آد مریض باشی!اما چرا...صورتت زخمی شده!با سیم خاردار تصادف کردی؟

پسر من!...ابدا "مادر پرید وسط حرفش و گفت: -خیر،دست گل پسر شماست.البته حقم بود که بیشتر از اینا... -

ماست...بهتره فراموشش کنین.من شکایتی ندارم.نگاهم بی اراده افتاد کف سالن انتظار.از بله،حق با ش -"امکان نداره!

دیدن نتیجه عمل وحشیانه و خشونت بار نیما بدنم لرزید.داشتم از خجالت شر شر عرق می ریختم و از مادر لجم 

در نشست.کیف دستی اش گرفته بود که آن طور از پسرش دفاع می کرد.در این لحظه صندلی کنارم خالی شد و ما

 "حاال اومدین شکایت؟"به زور بین من و خودش گذاشت و غرغر کنان گفت:

غلط بکنم!اومدم شما رو "مرد چند بار تک سرفه کرد و دست به میان موهای صافش برد.این پا آن پا شد و گفت:

 "زیارت بکنم.

 شما که گفتی وقت دکتر داری! -

از "یر دو نشون بزنم.مادر ناباورانه نگاهش کرد.توی صندلی جابه جا شد و پرسید:البته...راستش،اومدم با یک ت -

 جون ما چی می خوای!ببین چه بالیی سر بچه ام آوردی!نکنه انتظار داری دستخوش هم بگیری!

 اختیار دارید خانم،من نیومدم مزاحم بشم. -

 مادر فریاد زد پس اومدی اینجا چه کار کنی؟-

هر کاری از دستم بربیاد انجام می دم.معالجه نسرین خانم هر خرجی "زیر انداخت و آهسته گفت:مرد سرش را به 

داشته باشه با کمال میل تقدیم می کنم.حتی اگه الزم باشه حاضرم ببرمشون خارج.من دلمنمی خواد یه خار به پای 

 کسی بره،چه برسه به اینکه دختر گل شما...

خبه،خبه،دست تو جیبت نکن!باباش زنده باشه و برادرش!خیال "صدای بلند گفت:مادر حرف او را قطع کرد و با 

 "کردی کی هستی؟فکر نکن که چشممون به ماشینت افتاد می دوشیمت!

از صدای مادر که هر لحظه بلند تر می شد و اوج می گرفت،اطرافیانم متوجه ما شده بودند.از خجالت داشتم آب می 

هان باز می کرد و مرا می بلعید تا چشمم به چشم کسی نیفتد.چند بار زیر چشمی به شدم و دلم می خواست زمین د

  مادر اشاره کردم

سکوت "آهسته تر حرف بزند که فایده نداشت.انگار با دیدن راننده داغ دلش تازه شده بود.منشی چند بار تذکر داد:

نوبت ما را به اتاق معاینه فرستاد و هیچ کس  اما به خرج مادر نرفت که نرفت.دست آخر زودتر از"را رعایت کنید.

 هم اعتراض نکرد.

 شدی،چرا بهتر خیلی"مادر تا چشمش به پزشک افتاد بغضش ترکید.پزشک نگاهی به سر تا پایم کرد و گفت:

  آبغوره مادرت

  "می گیره؟نکنه از دست بابات دلخوره!

 لش تازه شد.نه آقای دکتر...راننده رو توی اتاق انتظار دید،داغ د -

 اومده اینجا چه کار؟ -
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 چه می دونم! -

 "چشمهات گرفتارش کرده.اگه من بودم،می رفتم و پشتمم نگاه نمی کردم!تو که حالت خوبه؟"دکتر خندید و گفت:

 "بسه دیگه!مهم اینه که حالش بهتر شده."مادر به هق هق افتاده بود و دکتر گفت:

خانم فردوسی،نکنه انتظار داری "هایم،رفت پشت میزش نشست و گفت:دکتر پس از معاینه سطحی دست و پا

 "دخترت،بعد ازاون تصادف وحشتناک فوتبال بازی کنه؟شکر کن که زنده س.

نه دکتر،فقط چهار ستون بدنش سالم بشه،خدا رو شکر می "مادر با گوشه روسری اش اشکش را پاک کرد و گفت:

 دونم دست رد به سینه ام نمی زنه.کنیم.یه گوسفند نذر ابوالفضل کردم می 

 چه خوب!پس رونش هم به ما می رسه. -

 اگه قابل باشیم،خدمتتون می رسیم. -

شوخی کردم خانم فردوسی...من اسید اوریک دارم.نمی تونم گوشت گوسفند بخورم.شما نگران نسرین خانم  -

 بره،فیزیوتراپی بره تا خوب بشه. نباش،چهار ستون بدنش یه کم شل و ول شده که باید ورزش کنه،استخر

از اتاق معاینه که بیرون آمدیم مرد غریبه در سالن انتظار نبود.نفس راحتی کشیدم و به همراه مادراز دربیرون 

 "همین جا رو پله ها وایسا تا برم تاکسی بگیرم."رفتیم.مادر گفت:

م.مرسدس بنز سفید رنگی رو به روی مطب،آن هوا تاریک بود.توی چهار چوب در ایستادم و به چوبدستی تکیه داد

سوی خیابان متوقف بود.مرد غربه،یزر نور کم خیابان دیده نمی شد.او که دست به سینه به بنز سفید رنگ تکیه داده 

بود . به محض دیدن ما از خیابان رد شد،با مادر پچ پچ کرد و مادر به سرعت به سوی من آمد.زیر بغلم را گرفت 

 "چی می گه!فکر کردم رفته."له ها پایین رفتم.پرسیدم:کمک کرد از پ

 هیچی مادر،بیچاره قصد بدی نداره.بیخود جوش آوردم و به پر و پاش پیچیدم. -

 

 

برگشتم به چهره مادرخیره شدم .خطوط فرو رفته صورتش از هم باز شده بود.انگار نه انگار که تا لحظه ای پیش 

ا قدمهای آهسته به سمت خیابان رفتم.هنوز پایم به خیابان نرسیده بود که بنز داشت از شدت خشم منفجر می شد.ب

 "مامان اینجا چه خبره؟"سفید رنگ آمد،جلوی پایم توقف کرد.از مادر پرسیدم:

 سوار شو،بعدا برات می گم.خیره ننه. -

 این همه تاکسی تو خیابان ریخته!مگه مجبوریم سوار ماشین این مردک بشیم؟ -

مواظب باش سرتون به در "پیاده شد و آمد درعقب بنز را باز کرد.لبخند رضایت مندانه ای زد و گفت: مرد -

 "نخوره!

مادرازآن طرف سوار شده بود.مرد چوبدستی ام را گرفت و به زیرپاهایم گذاشت.به سرعت برق و باد به پشت 

زود پیاده شو ننه...می "زل ایستاد.مادر گفت:فرمان نشست و پس از آنکه مادر نشانی را داد،یکراست رفت دم در من

 "ترسم نیما سر برسه و قشقرق راه بندازه!

مرد پیاده شد،در را باز و کمک کرد پیاده شدم.یک لحظه صورتش به صورتم نزدیک شد.آه کشید و کمی مکث 

به من منقلب شده  کرد.نگاهم به نگاهش چسبید.حسی ناشناخته درونم را به تالطم انداخت.او هم از نگاه کردن

 "الهی بمیرم."بود.آهسته که مادر نشنود گفت:

 "می تونم راه برم."دستم را که نمی دانم چطور در دستش رفته بود،با خشونت کشیدم و گفتم:
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رفتم به سمت دربین مادرو مرد غریبه چند کلمه حرف آهسته رد و بدل شد.مرد کاغذی از جیبش در آورد و چیزی 

در همراه خداحافظی ای گرم از او تشکر کرد و پشت سرم وارد حیاط شد.هنوز در را پشت سرش یادداشت کرد.ما

می شه بگی اینجا چه خبره؟نه به اون دعوا مرافه توی مطب که آبرومو بردی و بدتر از نیما "نبسته بود که پرسیدم:

 "رفتار کردی،نهبه این همه دوستی و رفاقت!

امر خیره مادر.اما حاال به هیچ کس نگو،مردم چش ندارنخوشی "خوشحالی گفت: مادر سرش را تکان تکان دادو با

 "آدمو ببینن.قراره تلفن بزنه از بابات اجازه بگیره!

انگار یک سطل آب جوش بر روی سرم ریختند.یک لحظه سرم گیج رفت و تا مغزستون فقراتم تیر 

 "معلوم هست چت شده مادر؟"کشید.پرسیدم:

  عال حرف نزن تا ببینم قسمت چی باشه.همین که گفتم!ف -

مامان،مطمئنی که حالت خوبه؟!همچی حرف می زنی که انگار من دهنم باز مونده شوهر کنم!نکنه چشمت دنبال  -

  ماشین گرونقیمتشه !

 خیال کردی ترشی می اندازمت!خب وقتش باید شوهر کنی! -

شم.اما به خاطر بابا که از پشت شیشه اتاق داشت ایما از عصبانیت داشتم خفه می شدم.دلم می خواست فریاد بک

 طوردست این که ندارم خواستگار خیالت به.نیستم بچه مادر،من"اشاره می کرد سعی کردم به خود مسلط شوم.گفتم:

 "کردی؟ گم پاتو و

 اون آشغال کله ها به دردت نمی خورن!آدم حسابی توی این دوره زمونه کم گیر می آد. -

 ز کجا معلوم که طرف آدم حسابی باشه؟حاال ا -

بدبخت چشه؟مهندس نیس که هس.سر و شکلش هم خوبه.پول و پله نداشت که سوار همچی ماشینی نمی -

 شد...حتما قسمت بوده که این اتفاق بیفته و تو عاقبت بخیر بشی.

 "تمام این اطالعات رو توی همین چند دقیقه حرف زدن گرفتی؟"پرسیدم:

 که خیال نکنم بی سر و پاس.حاالم که چیزی نشده،قراره با بابات صحبت کنه. خودش گفت -

هم خشمگین و عصبی بودم هم متعجب از کار مادر که با یک پیشنهاد ازدواج مسخره از این رو به آن رو شده  -

 "فت؟چرا نمی آین تو؟چی شد؟دکتر چی گ"بود.پا درد امانم را بریده بود.بابا لب ایوان آمد و پرسید:

دکتر گفت حالش خوبه.دعا کن به حق امیرالمومنین بختش هم وا بشه که تا عصاشو گذاشت زمین بره "مادر گفت:

 "خونه شوهر.

آن قدر عصبانی بودم که حد نداشت.بابا را بوسیدم.از پله ها باال رفتم،به اتاقم که رسیدم و بر روی تختم ولو 

شتابزده خودش می برید و می دوخت و هیچ مشورتی با من نمی کرد.از  شدم.خسته و دلگیر از کارهای مادربودم که

رخدادهای غیر عادی نهفته در پشت حادثه ای که خانه نشینم کرده و نگاه مرد غریبه ای که تا قعر وجودم نفوذ 

ه مهربان کرده بود،گیج بودم!هر چه فکر کردم نتوانستم دلیل خاصی برای نگرانی و دلواپسی ام پیدا کنم.مرد غریب

 تراز آن بود که بشود به رفتارش شک کرد.در چهره اش هیچ نوع بدجنسی دیده نمی شد.

 چی شده بابا؟چرا از راه نرسیده اومدی تو اتاقت؟"بابا در پشت در اتاقم بود.چند ضربه به در زد و پرسید:

 "ون خوب نیس.بابا چرااز پله ها اومدین باال!برات"پا شدم رفتم در را باز کردم و پرسیدم:

 "نگران تو بودم...انگاری اوقاتت تلخه. -
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 نه بابا،چیزیم نیست.شما برین پایین منم االن می آم. -

 شام حاضره. -

 نیما کجاست؟ -

 چه می دونم کدوم جهنم دره ای رفته. -

اشت و پس از گفت بابا داشت از پله ها پایین می رفت که صدای زنگ تلفن در راه پله پیچید.مادر گوشی را برد

 "نسرین،گوشی رو بردار!"گویی کوتاه گفت:

 روی تخت نشستم و گوشی تلفن را برداشتم.مرد غریبه آرام سالم کرد.

 "خواب که نبودین!"یکهو دلم فرو ریخت.او پرسید:

ی دونه که آقای محترم،مادر من خیلی ساده لوحه.تواجتماع نگشته و از هیچی خبر نداره.نم"کمی فکر کردم و گفتم:

دنیا با گذشته فرق کرده.نمی دونه که من خودم باید همسر آینده مو انتخاب کنم.برای اطالع شما باید بگم که من 

 "فعال قصد ازدواج ندارم.شما هم بهتره دست از سر من بردارین و برین پی کارتون.

 "لطفا به من بگین جهانگیر."صدای مرد به لرزه افتاد و گفت:

اینکه شما متوجه نیستین که دارین مزاحم من می شین.باور کنین من حال و حوصله این کارها رو آقا،مثل  -

 ندارم.درسهام سنگین و وقتم کمه.

 

خواهش می کنم اجازه بدین دو کلمه هم من حرف بزنم.آخه من گناه نکردم که از شما خوشم اومده!البد خواست  -

برای من نظر شما خیلی اهمیت داره.بنابراین سعی نکنین منواز سر باز خدا بوده که این طوری با هم آشنا بشیم.

کنین،چون آدم سمجی هستم و تا به خواسته خودم نرسم دست بردار نیستم.به مادرتون هم عرض کردمکه فعال به 

 پدرتون حرفی نزنه.

ن داره می ذاره کف دست سخنرانیتون تموم شد؟آقای محترم مطمئنم که مادرم سیر تا پیاز قضیه رو همین اال -

 پدرم.بازم می گم که قصد ازدواج ندارم.یه خرده به فکر خودتون باشین،برادرمن آدم عصبانی و خطرناکیه.

 بله،صابونش به تنم خورده،اما من جا نمی زنم.من شما رو از صمیم قلب دوست دارم و دست بردار نیستم. -

کرد.از حرفهایش بدنم نا خودآگاه گرم شده بود.بارها پیشنهاد  گوشی را که گذاشتم تا چند لحظه دستم گزگز می

ازدواج دوستان و همکالسهایم را رد کرده بودم و آب توی دلم تکان نخورده بود.اما این بار فرق داشت.ارتعاش 

صدای گرم و دلنشین جهانگیر،طرز حرف زدن و بیان احساساتش وادارم می کرد به او فکر کنم.احساس 

 انی و برق آسا همه افکارم را به خود معطوف کرد به طوری که تا صبح به تک تک کلماتش فکر کردم.عجیبی،ناگه

روز بعد،تا چشم باز کردم زنگ زد و تقاضای مالقات کرد که نپذیرفتم.جهانگیر با سماجت و پافشاری بیش از 

ی،شور و شیدایی و تنهایی شبهای حد،بدون آنکه به نظر من اهمیت بدهد،هر بار که زنگ می زد از عشق و دلدادگ

درازی می گفت که بدون من به سختی به صبح رسانده بود.شک و دودلی بر قلب و روحم چنگ انداخته بود.با آنکه 

هرگز به طور جدی به ازدواج فکر نکرده بودم،سماجت او و حرفهای شیرینش باعث شد من هم احساس تنهایی 

سته قلبی اش را مطرح می کرد برایم به قدری باشکوه و لذتبخش بود که میان کنم.این موضوع که او،بدون واهمه خوا

او و دیگر مردان فاصله فکری زیادی می دیدم.او برای من فراتر از دیگرمردان بود و کم کم به خیالش آلوده 
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د و عاقبت شدم.تنهایی روزها و شبهای کسل کننده که کندتر از همیشه می گذشتند،بر شوریدگی احساسم دامن میز

 به فکر کردن به او معتاد شدم.

با رفتن به فیزیوتراپی و استخر و انجام دادن حرکات ورزشی سبک،پاهایم بهتر شد.جهانگیر روزی چند بار تلفن می 

زد و با کلمات شیرینش دلگرمم می کرد.روز نمی شد که دسته گل یا کادو به در خانه نفرستد.نیما ازقضیه بی خبر 

چقدر پول خرج این دختره "ی کرد مادر برای عوض شدن روحیه من هدیه و گل می خرد.گاه غرمی زد:بود و فکر م

مراسم قربانی کردن گوسفندکه مادر نذرم کرده بود،به محض خوب شدن پاهایم برگزار شد.زحمت خرید "می کنی؟

 گوسفند و پیدا کردن قصاب،به پیشنهاد نیما به گردن علیرضا افتاد.

ز اندازه علیرضا زبانزده همه خویشاوندان بود.او آدم عصبانی مزاجی نبود.اما به نظافت جیپ وسواس بیش ا

لندرورش خیلی اهمیت می داد.کافی بود کسی از کنار لندرو قدیمی اشرد شود و دست به شیشه بزند تا وی از کوره 

سر به سر علیرضا می گذاشت.ولی  در برود و یک صبح تا شب وقتش را صرف برق انداختن آن کند.نیما بیشتر وقتها

 او اهمیت نمی داد و راحت از کنار آزارواذیتش می گذشت.

 "مشکل نیما اینه که همه بهش توجه داشتن و بد عادتش کردن."همیشه به من می گفت:

توهین نادیده گرفتن نیما،لجبازی و انتقامجویی اش را دامن می زد و باعث می شد با برخوردی ناشایست به علیرضا 

کند.اما علیرضا با خونسردی،حرکات زشت نیما را نادیده می گرفت.خرید گوسفند موردی بود که کمتر کسی زیر 

بارش می رفت و نیما می دانست علیرضا به خاطر من تن به هر کاری می دهد.به همین علت درست درلحظه ای که 

د شناس خوبیه!پسر دایی این یکی دست خودتو علی گوسفن"حرف خرید گوسفند به میان آمد،نیما جلوی همه گفت:

 "می بوسه.ببینم چه کار می کنی؟

 "اتفاقا صندلی عقبمو درآوردم که مجبورنباشم توی صندوق بذارمش."علیرضا با خونسردی گفت:

 خوب تمیزش کردی یا نه؟"نیما بهت زده نگاهش کرد و پرسید:

 "آقا گوسفنده دوست نداره جای کثیف پشکل بندازه.

ببین،براش "علیرضا مچ دست نیما رو گرفت و او را به سمت لندرورتو و تمیزش برد.در عقب راا باز کرد و گفت:

فرش انداختم که ماشینمو کثیف نکنه.یه مشمای به دردنخور کلفت از تو زیرزمین خونمون پیدا کردم و پهن کردم 

 "کف ماشین.سوال دیگه ای نداری تنبل مفت خور؟

 "یکی دو ماهی طول می کشه تا بوی گندش از بین بره."زد و گفت: نیما پوزخندی

 ناراحت نباش،فوقش می فروشم و بهترشو می خرم. -

 مایه داریه دیگه. -

 چشمت کور!مثل من کار کن و پول در بیار تا بتونی ماشین بخری.

 ش کردیم.ما که یه ابوطیاره داشتیم واسه خاطر اون دختر لوس فروختیم خرج دوا درمون -

 فدای سرش!تازه اونم مال بابات بود خودت کار کن تا مزه خرید کردنو بفهی! -

کالفه شدم.در هول و وال بودم که نکند دعوایشان بشود و کاری را که مادر قصد انجام دادنش را داشت به عقب 

ا هزار دردسر فروخته بود بیفتد.چون مادر برای ادا کردن نذرش کلی حرص و جوش خرده بود و زنجیر گردنش را ب

تا مجبور نباشد ازبابا پول بگیرد.اگر برنامه آن طور که مادر دلش می خواست اجرا نمی شد،عقیده داشت بالیی سر 
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من خواهد آمد.هر چه می گفتم مادر خدا انتقام جو نیست؛اگر پول نداریواجب نیست گوسفند بکشی دست بردار 

 ورات عقب افتاده و فراموش شده اش بود.نبود.تا یادم می آید مادر نگران نذ

علیرضا با هزار دردسر،گوسفند چاق و چله ایخرید و همراه با یک قصاب سبیل کلفت مو فرفری وارد حیاط شد.از 

  منظره سر بریدن گوسفند متنفربودم.داشتم از پنجره اتاقم به حیاط نگاه می کردم دیدم مادر با

که باید گوسفند به وسیله آن به سر درحیاط آویزان می شد و لگنی که باید شکنبه کاسه ای آب وارد حیاط شد.طنابی 

حیوان در آن قرار می گرفت و سینی مخصوص گوشتهای تکه تکه شده در کنار حیاط گذاشته شده بود و گربه ای 

در یک چشم به هم بر سر دیوار،چشم به راه ریخته شدن خونگوسفند بیچاره بود که قصاب گوسفند را بیرون آورد.

هم زدن دست و پای حیوان را با طناب بست و ظرف آب را جلوی دهانش برد و سرش را به زور در کاسه فرو 

کرد.سپس چاقویی با تیغهپهن و کوتاه از جیب شلوارش درآورد و روکش چرمی چاقو را با دندان بیرون کشید.برق 

 از وحشت و التماس بودچاقو و حالت نگاه چشمهای میشی رنگ گوسفند که گویی پر 

تو ذوقم زد.پنجره را بستم و پردهها را کیپ تا کیپ کشیدم.نفسم در سینه سنگینی میکرد و قلبم به شدت 

 میطپید.انگار من داشتم ذبح میشودم.

 و قصاب به پشت که علیرضا جز به دیدم.کردم نگاه پرده درز الی پیچید،از حیات توی که مادر صلوات صدای

و به سوی باغچه ایستاده بود،همگی خیره به گسفند،شاهد جان کندن حیوان بیچاره بودند.از زیر گلوی ر و گوسفند

گوسفند خون سیاهرگ غلیظی فواره میزد و پشت گردنش هنوز به تنش وصل بود و با شدت خودش را به کفّ 

اشت.اما از وحشت خبری حیات میکوبید که کم کم بی حال و بی رمق شد.چشمایش هنوز برق چند لحظه پیش را د

 نبود.طاقت نداشتم جان کندنش را تماشا کنم.

رفتم پشت میز تحریرم نشستم و سرم را میان دو دست فشردم.خدا میدانست راضی بودم تا آبد پایم بلنگد،اما 

 سانم.موجود بیگناهی به خاطره من قربانی نشود.نه طاقت دیدن خون آن را داشتم و نه دلم میامد به کسی آزار بر

در همین افکار غوطه ور بودم که صدای خاله فرخنده را شنیدم.از پنجره نگاه کردم،در همان فرصت کوتاه گوسفند 

پوست کنده شده بود.قصاب بر روی یک چهار پایه ی مخصوص حمام پر از سفیدک و جرم نشسته بود و داشت 

 گوشتها را تکه تکه میکرد و فال فال توی کیسه فریزر میگذشت.

مادر هم باالی سرش ایستاده بود و نظارت میکرد که همه ی بستهها هم اندازه باشد و البته بعضی کیسهها جدا 

 گذشته میشد.

 مادر گفت:

 به موقع اومدی خواهر،تا جیگرش دقه ببر برای مینا و سیما که دوای کم خونی هم یه تیکه جیگر تازه س.-

 ود و تنها ناقص ناظر را داشت به سمت مادر رفت و گفت:علیرضا که تا آن موقع هیچ حرفی نزده ب

 عمه جون،بهتره این گوشت بین فقرا تقسیم بشه.-

 گوشت قربانی تبرکه،کی بخوره واجب تر از شما.-مادر با صدای بلندی گفت:

ه را برداشت تا علی پشت به مادر و خاله افتاد و رفت بر لبه ی پلهها بشیند،مادر یک بسته از گوشتهای جدا گذشت

داخل زنبیل خاله گذشت و به او اشاره کرد که پنهانش کند.قصاب داشت به مادر چشم غره میرفت که عمه تاجی و 

دخترش انا،از در تو آمدند.انا،دختر پر غرور و بد هیکل عمه،چون پزشکی قبول شده بود به هیچ کس محل 
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من میدانست.طوری راه میرفت که انگار به زمین هم  نمیگذشت.او هم سنّ و سال من بود،اما خودش را بزرگتر از

 فخر میفروخت.

 علیرضا به محض دیدن عمه تاجی بلند شد ایستاد و سالم کرد.مادر با سدای بلند گفت:

 تاج ملوک خانم خوش آمدی.بیا یه تیکه جیگر بده آنا بخوره جون بگیره.-

د بود.او با دیدن علیرضا به سمتش رفت و تا نزدیک پلهها اما حواس آنا،به تنها چیزی که نبود،خوردن جیگر گوسفن

 نیما به دنبالش بود که آهسته داشت پچ پچ میکرد.اما از حرکت لبهایش سر درنیاوردم دارد چه میگوید.

علیرضا در مقابل انا دست دراز کرد و آنا به گرمی دستش را فشرد.در این میان نیما بدجور نادیده گرفته شده بود 

چی سعی میکرد نمیتوانست توجه آنا را جلب کند.آخر سر،دست از پا دراز تر،مأیوس از در بیرون رفت و در  که هر

پشت سرش باز ماند.عمه تاجی و مادر باالی سر قصاب ایستاده بودند.مادر داشت کیسهها را زیر و رو میکرد که 

 چشمش به یک بسته ی بزرگ افتاد.

 آن را برداشت به عمه داد و گفت:

 مغز رون داره خواهر،نوش جونتون،داداشت سفارش کرده که برای خواهرم ماهیچه هم بذار.-

 -عمه نگاهی حاکی از تعجب به محتویات داخل کیسه انداخت و گفت؛
 

 دست شما درد نکنه،پس البد ماهچه شو پیشی خورده.-

 اخمهای مادر یهو در هم رفت و گفت:

ا چند کیلو گوشت توی فریزر تون بندازین بپزینش و نوش جون کنین که این گوشت سیر کن نیست،باهاش ب-

 قبلمتون متبرّک بشه.

آنا گرم صحبت با علیرضا بود و با گذشت هر لحظه به او نزدیک تر میشد.نیما بیرون در داشت دق میکرد که نرگس 

ریهای پروپا قرصش بود،از الی خانم،آرایشگر محله که چند سال بود سر کوچه آرایشگاه داشت و مادر هم از مشت

در تو آمد.مادر سرسری یک بسته از گوشتها را برداشت و به نرگس خانم نزدیک شد.او هم گوشت را گرفت و از 

 در بیرون رفت.

قصاب از پای سینی بلند شد،خمیازه کشید و به سمت پوست و روده ی گوسفند رفت.یک بیل برداشت که هیچ کس 

 خودشان کار به حواسهمه کند و اهمیتی هم نداشت که چه به روز باغچه خواهد آمد.چون نفهمید میخواهد چی کار

 از قسمتی زدنی هم به چشم در.شد متمرکز نقطهای در نگاهش و زد چرخ را باغچه اطراف و دور بار چند قصاب.بود

دال عمیق جا گو آن در گوسفند متعفن ی شکنبه و شد تخلیه بود بهاری سرخ گًل کاشت مخصوص که باغچه

گرفت.بوی گند و تحمل ناپذیری فضای حیات را انباشت.آنا که تا آن لحظه غرق در صحبت کردن با علیرضا 

 بود،یکهو بینی ش را گرفت و به سمت ساختمان دوید.

 -علیرضا به سراغ قصاب رفت و پرسید:

 چه کار میکنی؟

 قوت میگیره...واسه خاک خیلی خوبه..-

 که پر از فضوالت رنگ بود،کامال باز کرد و گفت: قصاب دست راستش را

 سال دیگه همین موقع گًل میده این هوا.-
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 تو اصال میدونی گًل چیه مرد حسابی؟ریشه ی چند تا بته ی گًل سرخو از بین بردی.-علیرضا پرسید:

برسم.هنوز نیمی از  خدا خدا میکردم زودتر گوشتها به دست صاحبانش برسد و خانه خلوت شود که من به درسهایم

گوشتها در سینی بود.مادر داشت با کیسهها ور میرفت و بعضیها را دو تا یکی میکرد که نیما یا سلماز،دختر سرهنگ 

 جوالیی،صاحب بزرگترین خانه ی محله که به کاخ سفید مریف بود،از در تو آمد.

 ه بود،متعجب به سلماز نگاه کرد و گفت:مادر که نمیدانست خبر قربانی کردن را چه کسی به گوش سرهنگ رساند

 سالم دخترم،سرهنگ چطوره؟چند دفعه فرستادم دنبالتون بیاین گشتتنو ببرین،خوب شد خودت آمدی.-

 سلماز پشت چشم نازک کرد و گفت:

 من که نیامدم گوشت بگیرم دخترتون هست؟-

 ش میکنه،بفرما تو.باالست مادر جون،توی اتقشه.خون که میبینه دماغش تیر میکشه و غ-

 نیما دست و پاش رو گم کرده بود و تند تند داشت دنبال سلماز میآمد که او برگشت و گفت:

 با خواهرت کار خصوصی دارم.-

نیما هاج و واج نگاهش کرد و آنجا،وسط حیات خشکش زد.یک لحظه دلم به حالش سوخت،اما وقتی به یاد آزار و 

ین بار بود که سلماز به خانه ی ما میآمد.با آنکه از دوره ی دبستان تا دانشگاه در اذیتش میافتادم،دلم خنک شد.اول

 همان محله ی قدیمی زندگی کرده بودیم،من سولماز را دو سه بار بیشتر ندیده بودمش.

 او همیشه تو کوچه و خیابون پرسه میزد و من بدون توجه به او،از کنارش ردّ میشودم و کاری به کار هیچ یک از

 بچههای محل نداشتم.

سولماز و برادرش اردالن،از نظر مالی از همه ی جوانان محل باالتر بودند و پوز زندگی زرق و برق و لباس های مود 

 روزشان را به همسایه ها میدادند.

  حس برتری طلبی و خود محوری داشتند و به قول مادر،از دماغ فیل افتاده بودند.

و نبات خانم های بی کار محله از جمله مادرم بود.روز نمی شد که شایعه ای بر سر زبان  اخبار خانه ی سرهنگ،نقل

ها نباشد و حرفی از سرهنگ به میان نیاید.به گفته ی فضولهای محل،فرخ لقا،زن سرهنگ،سالی یک بار به اروپا می 

اطراف بدنش را هم بر  رفت،پوست صورتش را می کشید و چین و چروکها که صاف می شد،چربیهای اضافی دور و

می داشت و به وطن بر می گشت.پیش از هر سفر چند ماهی از نظرها پنهان می شد؛اما وقتی بر می گشت،هر روز و 

هر ساعت،به بهانه های گوناگون،توی محله آفتابی می شد و پز پوست جوان و شفاف و اندام ظریف و لباسهای گران 

 محله می داد.قیمت فرانسوی اش را به دیگر خانمهای 

بارها از خودم پرسیده بودم،چرا با آن همه پول و ثروت از محله ی فقیر نشین ما نمی رود؟این تنها پرسشی بود که 

به ذهن خانمهای بی کار محله نرسیده بود تا در این مورد از کار سرهنگ و خانواده اش سر در آورند.شاید هم اگر 

و چنین اتفاقهایی نمی افتاد،حوصله ی افراد کنجکاو سر می رفت.یا شاید در موضوع هایی از این دست در محله نبود 

 محله ی فقیر نشین ما امثال سرهنگ و خانواده اش بیشتر به چشم می آمدند.

هول هولکی داشتم وسایلم را جمع و جور می کردم که سولماز در نزده وارد اتاقم شد.نگاهی به در و دیوار و پنجره و 

 خت و پرسید:کف اتاق اندا

 "دختر،توی این اتاق دیوونه نمی شی؟!"

 چطور مگه؟-
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 آخه اینجا مثل دخمه س...نه نور داره نه هواکش.ضبط صوت هم که نداری!یعنی تو موسیقی گوش نمی دی؟-

 "آفتاب از کدوم طرف در اومده که تو اومدی احوال پرسی من؟!"خندیدم و پرسیدم:

هوتِ در و دیوار اتاقم بود،دست توی جیبش کرد،نامه ای در آورد و به دستم سولماز همان طور که مات و مب

 "داد.پرسیدم:این چیه؟

 یکی از دوستام نوشته...آوردم که ترجمه ش کنی.-

نامه را باز کردم دیدم به زبان انگلیسی نوشته شده است.با آنکه از انگلیسی تا اندازه ای سر در می آورم،از اراجیفی 

 "دوست خارجی داری؟"نوشته شده بود،دلم به هم خورد.پرسیدم: که در نامه

نه بابا،ایرانیه.الکی بهش گفتم کالس انگلیسی میرم،اون تازه به دورون رسیده هم کالس گذاشته،نامه رو به انگلیسی -

 نوشته که فکِ منو پیاده کنه.

 از کجا می دونی که من می تونم ترجمه ش کنم!-

 یال می کنی هیچ کسی تو نخت نیس؟همه ی جوون های محل می دونن که دانشجو هستی.سرت تو الک خودته خ-

 خب،دیگه چی می دونن؟-

سولماز لبخند زد و آدامس بادکنکی توی دهانش را به اندازه ی یک المپ دویست ولت باد کرد.سپس نگاهی 

 "می زنی؟چیه؟سؤالم خنده داشت؟چرا حرف ن"شیطنت آمیز به چشم هایم انداخت.پرسیدم:

یک عالمه حرفهای خوب پشت سرت می زنن...ماجراهای هیجان انگیز عشقی!اون ماشین سفیده که دائم -

 دنبالته!مرسدس بنزو می گم.از کجا یارو رو تور زدی!جون تو خوب تیکه ایه!

 "مگه شماها کار و زندگی ندارین که تو کار مردم فضولی می کنین!"رنگ به رنگ شدم و پرسیدم:

را که نداریم!اِن قدر کارهای خوب می کنیم که تو به خواب شب هم ندیدی!حاال زود باش نامه رو برام بخون که چ-

 وقت ندارم.می ترسم برادر فضولت بیاد تو اتاق و قضیه لو بره!راستی داداشت چقدر سیریشه!

ارها بچسب به درست.سولمازنامه من انگلیسی بلد نیستم.رشته ی من ادبیات فرانسه س.تو هم بهتره به جای این ک-

.از پله ها که پایین میرفت صدای پای "حیف اون دانشگاه که تو هواشو کثیف کردی"راازدستم قاپ زدوگفت:

نیماراهم شنیدم .انگار مدت هاپشت دراتاقم ایستاده ومنتظر بوددوباره اوراببیندازپنجره نگاه کردم دیدم سولمازبه 

عیتی مناسب که حواس مادروعمه وخاله پرت غیبت کردن پشت سرقوم وخویش درحیاط رسیده است. نیمادرموق

دوسه تا یسته گوشت برداشت وبه دنبال -هاودروهمسایه واناهم گرم صحبت باعلیرضادرایوان ایستاده بود

سوبمازازدرحیاط بیرون رفت .ان روز باهمه دردسراش گذشت وبعدهافهمیدم که مادرنیمی از یک ران گوسفندرا 

جهانگیرتوفریزرگذاشته وصدایش را درنیاورده بود.مادرحق داشت جهانگیررادوست داشته باشدچراکه پی در  برای

 پی ازاوهدیه میگرفت.

میگفت:جهانگیربهترین داماددنیاست .برخالف مادرمن وسواس فوق العاده ای داشتم که -هروقت بامادرتنها میشدم 

 نمیتوانستم تصمیم جدی بگیرم .

موضوع راجدی نمیگرفت.اوبهتراز همه -حانه درددل میکردم وازمهربانی های جهانگیرحرف میزدم هروقت با ری

میدانست دخترنکته سنجی هستم و به راحتی تن به ازدواج نمیدهم.با شناختی که از ریحانه داشتم مطمئن بودم که 

سینه چاکی بودکه اوای عشق  اسراردلم پیش کسی فاش نمیشود.بنابراین ازادانه حرف دلم رامیزدم.جهاگیرعاشق

ومحبتش همواره در گوشم زمزمه میشدونمیگذاشت لحظه ای بدون فکراو زندگی کنم.هرروزوهرهفته که میگذشت 
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بیشتر به او عالقه مند میشدم تا انکه روزی البه الی حرف هایمبه ریحانه گفتم به جز جهانگیرباهیچ کس ازدواج 

 نخواهم کرد.

یخبرازهمه جا دم در دانشگاه منتظر جهانگیر بودم علیرضابه دنبالم امد.اورنگ به رونداشت چندروزبعد درحالی که ب

 وازشدت خشم روپابندنبوداز روزی که گوسفندقربانی کردیم و

اوباآنا گرم گرفت تاان روزندیده بودمش .من از همه جا بیخبربودم وعلیرضاتاسرحدجنون خشمگین بودوقتی 

  گچ سفیدشده است.انگاردررگهایشنزدیک شدم دیدم رنگش مثل 

به جای خون اب جریان داشت.لبهایش میلرزید و به کبودی میزد.زیرچشمهایش پف داشت وسیگارالی انگشتش بی 

اندازه متعجبم کرد.هرگز تصورش راهم نمیکردم علیرضابه چیزی معتادشود.بهت زده به چشمهای غمگینش خیره 

 "اینجا چه کارمیکنی؟"شدم وپرسیدم:

 ."یه کار مهم باهات دارم"کی محکم به سیگارش زدو گفت:پ

 سیگاری شدی؟_

 علیرضاسیگارنیم سوخته اش را به زمین انداخت وباحرص لگدمالش کرد.

 شریان های گردنش هرلحظه برجسته تر میشد.یک لحظه پوست صورتش که صورتی کمرنگ بودکامال سرخ شد.

 "این مدت اتفاق خاصی افتاده؟قیافت خیلی تغییرکرده!علی چی شده ؟چندوقته نمیبینمت.تو"گفتم 

 حقیقت داره نسرین؟باورنمیکنم توانقدر بیوفاباشی یگودروغه تاسکته نکردم!_

 ازچی حرف میزنی؟چی روباور نمیکنی؟اصالاین مدت کجا بودی؟_

یه غریبه؟دیشب که فهمیدم  تومیخوای ازدواج کنی؟ اونم با"ناگهان لبهایش به لرزه افتاد.بالحنی بغض الود پرسید:

چه بالیی داره سرم میادتاصبح پلک نزدم .گفتم بیام اززبون خودت بشنوم که همش دروغ بوده نسرین تو رو خدا با 

اعصاب من بازی نکن!تو که می دونی من یک دقیقه هم نمی تونم بی تو زندگی کنم.این حرفها چیه که به ریحانه 

 "زدی؟سر به سرم گذاشتی؟!

س اینکه جهانگیر سر برسد و کارخراب تر شود،از محل قرارمان حرکت کردم و علی به دنبالم به راه افتاد.چند از تر

وقت گیر آوردی علی؟من کار "تا از همکالسی هایم از کنارم رد شدند و سالم و احوال پرسی کردند.زیر لب گفتم:

 "دارم.بعدا با هم حرف می زنیم.

ش رفت،پاکت سیگارش را در آورد و یک نخ از آن را به گوشه ی لبش دست راست علیرضا توی جیب کت

معلوم هست چت شده؟دو دقیقه نیس که سیگارتو خاموش "گذاشت.با دست چپش دنبال فندک می گشت که گفتم:

 "کردی!یعنی تو از دیشب تا حاال سیگاری شدی؟

آن که حرف را عوض کنم  نگاهش به صورتم خشکید.آن قدر عصبی بود که نای حرف زدن نداشت.برای

 "انگار دیشب کم خوابیدی!برو خونه استراحت کن.امشب بهت زنگ می زنم."گفتم:

هوا ابری و نم نم باران آسفالت خیابان را خیس کرده بود.آسمان برقی زد،صدای رعد به گوش رسید و باد شدید 

ست آدامس بود که توی هوا به پرواز در ناگهانی خاک و خاشاک سطح زمین را جا به جا کرد.کاغذ و روزنامه و پو

آمد.کتابها و جزوه هایم را محکم زیر بغلم فشردم.نگاهی به اطراف انداختم.مردم،در حال گریختن و پناه گرفتن،به 

گوشه و کنار خیابان هجوم بردند.چشم چشم را نمی دید.ابر سیاهی سطح آسمان را پوشاند و هوا مثل شب تاریک 

 "ش نسرین،بریم یه جا پناه بگیریم.یه کوچه ی بن بست اینجاس.زود با"شد.علی گفت:
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دوباره به اطرافم نگاه کردم.جهانگیر داشت از ته خیابان می آمد.به کوچه ی بن بست کنار دانشگاه خزیدم و علی 

ی رضا پشت سرم آمد.خدا خدا می کردم که چهانگیر ما را با هم نبیند.زوزه ی باد نمی گذاشت صدا به صدا برسد.عل

 "ماشینم دو تا خیابان اون طرف تره."فریاد زد:

 "علی من می ترسم،چرا هوا تاریک شد؟"من که داشتم مثل بید می لرزیدم،گفتم:

 "نرس عزیزم،من اینجام."علیرضا جلوی باد ایستاد و گفت:

به شدت می تپید.با  مردم زیادی وارد کوچه ی بن بست شدند.میان انبوه جمعیت چشمم دنبال جهانگیر بود و قلبم

آنکه جرمی مرتکب نشده بودم،از رویارویی علیرضا و جهانگیر واهمه داشتم.مدتها بود تصمیم داشتم در مورد 

جهانگیر با علیرضا مشورت کنم؛اما باید تصمیم نهایی را می گرفتم و بعد موضوع را مطرح می کردم.هرگز به فکرم 

 "چرا رنگت پریده؟نترس اتفاقی نمی افته."رضا پرسید:هم نمی رسید که ریحانه دهان لق باشد!علی

بار دیگر آسمان برقی زد،صدای رعد طنین انداخت و پشت بندش باران تند پاییزی،همچون سیل،از هوا باریدن 

گرفت.علیرضا از میان جمعیت راه باز کرد،به ته کوچه رفتیم و در زیر سایه بان خانه ای قدیمی پناه گرفتیم.از شدت 

نی و سرما تمام بدنم رعشه گرفته بود.علیرضا کتش را در آورد و بر روی شانه های لرزانم انداخت.به چشمهایم نگرا

نسرین،این کار رو با من نکن...حتی شوخیش هم منو می کشه!من یه عمره که به عشق تو زنده "خیره شد و گفت:

ا کرده باشه!ریحانه خل باید زودتر از اینها هستم.نمی تونم درک کنم که چطور ممکنه اون احمق راه به دلت پید

موضوع رو به من می گفت که پای اون مرد رو قلم کنم تا از این غلطای زیادی نکنه!اگه موافق باشی،همین امشب با 

 "مامان می آم خواستگاریت.

دلم برای دلم مثل سیر و سرکه می جوشید.نگاهم به سنگفرش کوچه ی خیس دوخته و ناخوآگاه اشکم جاری شد.

علیرضا می سوخت؛اما در گرو عشق جهانگیر بود.همانطور که سرم پایین بود،کفشهای جهانگیر را شناختم.مثل برق 

بَه بَه.می بینم که رابین هود کتشو "گرفته ها سرم را باال آوردم.جهانگیر متعجب به من و علیرضا نگاه کرد و گفت:

 "..آهان...یادم اومد،ما قبال با هم آشنا شدیم.انداخته رو شونه هات!آقا رو به جا نمی آرم.

علیرضا به چهره ی جهانگیر چشم دوخت و چند لحظه ساکت ماند؛انگار سرب داغ توی دهانش ریخته بودند که 

علیرضا پسر داییمه،علی،با آقای "کالمی حرف نمی زد.به سختی لب باز کرد تا چیزی بگوید که شتاب زده گفتم:

 "و.مهندس پرتوی آشنا ش

 "می شناسمش."دست جهانگیر رفت توی جیبش و گفت:

نسرین،باورم نمیشه!چطور "علیرضا،مانند سِحر شده ها،در حالی که چشم از چهانگیر بر نمی داشت،زیر لب گفت:

 "ممکنه؟

 "بریم عزیزم،می ترسم خدای نکرده سرما بخوری."جهانگیر کت علی را برداشت،به دستش داد و گفت:

نسرین،ماشین من همین نزدیکی "ه زیر بغلم نرفته بود که علیرضا با لحنی اعتراض آمیز گفت:هنوز دستش ب

 "هاس!وایسا خودم می رسونمت.

 "لطفا زحمتو کم کنین آقا!نامزدمو خودم می رسونم."جهان گبر با خونسردی تمام آستینم را گرفت و گفت:

ی لرزید و تسلط بر اعصابش را از دست داده صورت علیرضا،از شدت خشم،یکپارچه آتش شد.اعضای بدنش م

بود.جهانگیر دستم را گرفت و به سختی از میان جمعیت گذشتیم.هنوز به سر کوچه نرسیده بودیم که دیدم علیرضا 
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لنگه "سر تا پا خیس،سر کوچه ایستاده است.خدا خدا می کردم به خیر بگذرد و درگیری پیش نیاید.جهانگیر گفت:

 "شون از یه آخور تغذیه شدن!ی داداشته.هر دوتا

 تو رو خدا جهانگیر،کاری به کارش نداشته باش.هر چی گفت جوابشو نده.اون پسر آرومیه."با لحنی ملتمس گفتم:

 آره...معلومه.فقط دعا کن که چاقو توی جیبش نباشه!-

 "خیال کردی با کی طرفی؟یه الت بی سر و پا؟"فریاد زدم:

 م طرفم.می گی نه!خودت ببین تا باور کنی.خیر خانوم.با یه زبون نفه-

از ترس داشتم قالب تهی می کردم.قدمهایم خود به خود کند شده بود.نمی دانستم چه پیش خواهد آمد.به سر کوچه 

نرسیده،علیرضا چند قدم بلند برداشت و جلو آمد،یقه ی جهانگیر را گرفت و او را محکم به دیوار کوبید.همان لحظه 

کست و خون از پشت سرش جاری شد.او،در حالی که گیج شده بود سرش را چند بار تکان داد و بعد سر جهانگیر ش

با مشت گره کرده اش محکم به چانه ی علیرضا زد.جمعیت دورشان حلقه زد.هر چه جیغ می کشیدم و فریاد می 

دند که یک جای سالم در زدم هیچ کدامشان صدایم را نمی شنیدند.زیر باران سیل آسا آن قدر همدیگر را کتک ز

صورتشان باقی نمانده بود.در حدود ربع ساعتی همدیگر را مشت و مال دادند و عاقبت با پا در میانی مردم از هم جدا 

شدند.از بس جیغ کشیده بودم،دیگر صدایم در نمی آمد.از دست هر دو شان عصبانی بودم.توقع نداشتم مثل خروس 

ه تمام شد،هر کدام در کناری از کوچه ولو شدند و چشم مردم به سمت من جنگی به جان هم بیفتند.درگیری ک

برگشت.از خجالت داشتم آب می شدم.کیف و وسایلم زیر باران خیس آب شده بود.تا مردم رفتند به آنان کمک 

شدم.نیما کنند،تاکسی گرفتم و تمام راه را تا خانه گریه کردم،از بخت بد،به محض ورود به حیاط با نیما رو به رو 

چته دست و پا چلفتی؟ترسیدی؟قیافشو!عین موش اب کشیده "نگاهی تحقیرآمیز به سرتاپایم انداخت و پرسید:

 "شده!

قاه قاه خندید و از در بیرون رفت.یکراست به اتاقم رفتم و لباسهایم را عوض کردم. آن قدر بغض داشتم که گریه ام 

 «زیر بارون موندی نسرین؟ خدا مرگم بده چرا گریه می کنی؟»سید: بند نمی آمد. مادر از پله ها باال آمد و پر

علیرضا و »بر لب تخت نشستم و همچنان زار زدم. مادر در کنارم نشست. کم کم داشت نگران می شد که گفتم: 

 «جهانگیر همدیگه رو دیدن.

 «خاک به سرم! فهمید؟»مادر به صورتش چنگ انداخت و گفت: 

 کی فهمید؟ -

 رو می گم! البد غیرتی شد و کار دست پسر مردم داد!علی  -

با دستهایم صورتم را پوشاندم. آن قدر غصه توی دلم تلنبار شده بود که حال و حوصلۀ حرف زدن نداشتم و اگه تا 

 «حاال کجان؟ چرا تنها اومدی خونه؟»شب گریه می کردم، دلم باز نمی شد. مادر پرسید: 

 ! اون قدر همدیگه رو زدن که آش و الش شدن.مادر، پاک از مرحله پرتی -

خدا کنه علی به نیما نگه! این پسره قرار بود به بابات زنگ بزنه، »مادر که هر لحظه نگران تر می شد، زیر لب گفت: 

 ««پس منتظر چیه؟ چرا ان قدر این دس و اون دس می کنه!

مین سادگیه! ما هنوز همدیگه رو نشناختیم. من باید فکر شما خیال می کنین ازدواج کردن به ه»بی اختیار فریاد زدم: 

 «کنم... نمی تونم شتاب زده تصمیم بگیرم.
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فکر چی؟ تو هم گندشو درآوردی دختر! مگه ما فکر کردیم! خیلی هم زندگیمون خوب شد. اون قدر توی محله با  -

 گوش تا گوش می بره! پسره می گردی که اگه یه روز باد به گوش نیما برسونه رفیق گرفتی سرتو

مادر، رفیق چیه!؟ دوره و زمونه تغییر کرده. شما اصالً از هیچی خبر نداری! من هنوزم مطمئن نیستم که بتونم با  -

 جهانگیر خوشبخت بشم.

مطمئن نیستم! مطمئن نیستم! انگار می خواد چه کار کنه؟ شوهر کردن که ان قدر دنگ و فنگ نداره، بی خودی  -

دی! خودم واسۀ علیرضا تعریف می کنم! علی پسر خوبیه. البد خیال کرده جهانگیر مزاحمت شده. از سَرِ گنده ش کر

 تصادف به بعد نه علی، چشم دیدنشو داره، نه نیما.

 مادر، شما هنوزم نمی دونی جریان چیه! -

 واسۀ اینکه تو دخترۀ چشم سفید حرف دلتو به من نمی زنی! -

 «علیرضا هم خواستگارمه.»وی اش خیره شدم و گفتم: به چشمان پر از کنجکا

چه بهتر! معلومه که برادرزاده م بهتر از اون غریبه س. چه می »ناگهان گل از گل مادر شکفته شد. لبخند زد و گفت: 

 «دونیم باباش کیه، ننه ش کیه! کِی فهمیدی ننه؟ چه خبر خوشی!

 «مادر؟! اگه می خواستم زن علی بشم که چند سال پیش شده بودم!معلوم هست چی می گی »کالفه شدم و فریاد زدم: 

یعنی تو یه غریبه رو به برادرزادۀ من ترجیح »دهان مادر از تعجب بازمانده و نگاهش پر از ابهام بود. آهسته پرسید: 

 «می دی؟ ای نمک به حروم!

 «می فهمید! خدایا به دادم برس! کاشکی یه نفر توی این خونه حرف منو:»فریاد زدم 

 سرم را، تا آنجا که می شد، در میان بالشم فرو بردم. از شدت غم و اندوه داشتم دق می کردم.

 «مامان خواهش می کنم تنهام بذار.»دست مادر که الی موهایم رفت، گفتم: 

 خب، نمی خواد داد بزنی! بابات خونه س. -

م، برنامۀ زندگی پدر تکراری و مالمت بار و عبارت بود از از زمانی که عقل رس شدم و دست راست و چپم را شناخت

هشت ساعت کار کردن در روز و چند ماه یک بار وام گرفتن از اداره و خرید قطعه ای قالیچه و ظرف و ظروف برای 

امه جهیزیه من که به حکم مادر انجام می شد و تا وقتی ادامه داشت که بازنشسته نشده بود. خانه نشین شدن پدر برن

های تکراری یک عمرش را تغییر داد. او به محض گرفتن حکم بازنشستگی دست از دنیا شست و به گمان اینکه بی 

 خاصیت شده است و دیگر کاری از دستش بر نمی آید ، ناراحتی اعصاب گرفت که خیلی زود به قلبش آسیب رساند.

ق دریافتی تورم و خرج و مخارج زندگی که باال رفتن تورم و خرج و مخارج زندگی که همیشه عکس جهت حقو

همیشه عکس جهت حقوق دریافتی او عمل می کرد ، فشار مضاعفی بود که به اعصاب و روانش وارد شد و بیماری 

 قلب اش را دامن زد ، تا اینکه عاقبت تصمیم گرفتیم مشکالت زندگی را از چشم و گوش او دور نگه داریمو

در از مشکالت زندگی به جز آنکه خطر سکته قلبی او را افزایش دهد نتیجه دیگری مادر که عقیده داشت آگاهی پ

نخواهد داشت ، با سرپوش گذاشتن بر روی کارهای خالف و پنهانکارانه نیما ، محیط خانه را به ظاهر امن و آرام نگه 

او و پدرم فکر می کردم غصه می داشت که همین امر باعث سوء استفاده نیما از شرایط پیش آمده می شد. هر بار به 

می خوردم که چرا تنها برادرم که باید در سنین پیری پدر باری از روی دوشش بر می داشت ، سرباری تحمیلی بر 

 خانواده ی چهار نفری ماست !
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 پدر در دنیای آرام خودش از دغدغه های زندگی ما غافل بود و فراتر از دنیای مادی دور و اطرافش غوطه می خورد.

 اذان صبح نماز می خوند و دو ساعتی قرآن تالوت می کرد و آداب بعد از نماز صبح را به جا می آورد.

آفتاب که می زد از شدت خستگی خوابش می برد و هشت و نه صبح که بیدار می شد به پارک می رفت و با چند نفر 

وقت ناهار بود. مادر ، در نبود او ، همه از همسن و سالهای خودش قدم می زد و درد دل می کرد و تا بر می گشت 

 کارهای خانه را انجام می داد که وقتی پدرم می آمد ، سر و صدا نکند و آرامش پس از ناهار پدر را به هم نریزد

خواب بعد از ظهر پدر توی اتاق عقبی دور از جنجال خیابان و رفت و آمد ما بود که تا عصر طول می کشید و مادر 

ساط چای بعدازظهر و عصرانه را در ایوان عریض جلوی اتاقها پهن می کرد حیاط را آب می پاشید و غروب نشده ب

 گلدانها را آب می داد که وقتی آفتاب پرید فضای حیاط برای نشستن خنک باشد

و تفأل کنج اتاق پدر پر از کتابهای چاپ قدیم بود اما کلیات سعدی و غزلیات حافظ بر روی همه کتابها قرار داشت 

 به فال حافظ ، عادت همیشگی بود که همزمان با شنیدن صدای بنان و عبدالوهاب شهیدی از رادیو زده می شد.

مادر هر روز عصر التماس دعا داشت که پدر برای او فال بگیرد و وعده وعیدی بدهد که مشکالت از سر رااهت 

ان باز می شود و چنین و چنان خواهد شد. مادر هم با برداشه می شود و یوسفت به کنعان باز می گردد و بخت دخترم

همان چند کلمه آرامش می گرفت و لبخندمی زد و انگار نه انگار که صبح تا عصر دویده بود و پاهایش ذُق ذُق می 

 کرد. یک هو دراز می شد و نفس راحتی می کشید که همان لحظه حس می کردم خستگی اش در رفته ایت.

 دم که گرد و خاک ناشی از طوفان اتاقم را کثیف نکند.پنجره را بسته وب

به محض آرام شدن هوا رفتم در کنار پنجره نشستم و به آرامش پیش از توفان زندگی خودم فکر کردم. دلم هوای 

گریه داشت. صدای خش خش روزنامه پدر از پایین می آمد و مادر هم مثل همیشه توی آشپزخانه داشت بساط شام 

ه و تدارک می دید که صدای زنگ برخاست. حس نداشتم از جایم تکان بخورم. خیال می کردم حتما نیما شب را تهی

آمده است. رفت و آمدهای او هم هیچ وقت قاعده و قانون خاصی نداشت. هر زمان دلش می خواست از در بیرون 

 می رفت و وقتی بر می گشت کسی نمی پرسید کجا بوید و چرا دیر کردی ؟

درد گرفته وبد از بس حرص و جوش خورده بود انگار تب داشتم. گه گاه عطسه می کردم. رفتم بر روی  گلویم

تختم دراز کشیدم. صدای قدم های متعدد در تاریکی حیاط پیچید. هوا تاریک شده بود. صدای پچ پچ از طبقه پایین 

  بود و به پشت در اتاقم رفتم.می آمد . بی اراده کنجکاو سر و صدایی شدم که ناگهان تو هال پیچیده 

مادر که با شادی فریاد کشید : چه عجب زن داداش خوش اومدی ! کنجکاوتر شدم. صدای ریحانه را شنیدم که هم با 

مادر روبوسی می کرد و هم سراغ مرا می گرفت. از ریحانه دلخور بودم که با دهان لقی بی موقعش باعث گرفتاری ام 

 شده بود

داشت از پله ها باال می آمد تا خبر آمدن زن دایی را بدهد ، در پاگرد پله ها هیاهویی به پا کرده بود . صدای مادر که 

بر روی تختم دراز کشیدم. بدون هیچ حرکتی و مات زده به سقف اتاق. ماجراهای تکان دهنده ی روزی که داشت 

 تمام می شد جلوی چشم هایم رژه می رفت که در اتاقم باز شد.

 نه بود. با تردید وارد اتاقم شد و پرسید : بیداری نسرین ؟ریحا

خودم را به خواب زدم. ترجیح میدادم اصال حرف نزنم تا به محض ورودش به اتاقم سر گله گذاری را باز کنم. او آمد 

 بر لب تختم نشست و غرغرکنان گفت : حاال چه وقته خوابه دختر ! پاشو که گاوت زاییده !
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گرفته بود و داشت تکان تکانم می داد که مجبور شدم چشم هایم را باز کنم. لبخندش با اخمی که کردم  شانه هایم را

 بر روی صورتش ماسید.

 اتفاقی افتاده ؟ تو گریه کردی ؟« پرسید 

ه غلت زدم و از او روی برگرداندم. دستش بر روی شانه ام سنگینی می کرد. انگار کوه بر روی بدنم گذاشته وبدند ک

داشتم زیر فشارش له می شدم . نفسم تنگ شد. بلند شدم نشستم . پشتم به ریحانه و نگاهم به کف اتاق دوخته شده 

 بود. ریحانه با صدایی بغض آلود گفت : کاشکی حداقل تو یکی به من می گفتی چه اتفاقی افتاده !

 علی که از صبح تا حاال انگار ماست توی دهنش نگه داشته.

سر و صورت زخمی اومد خونه و گیر داد که همین امشب باید بریم خواستگاری نسرین ، شستم خبردار  عصر که با

شد که اتفاقی افتاده ! علی اون قدر خواب سنگینه که خیال نمی کردم ناغافل ما رو ورداره بیاره خواستگاری ! حاال تو 

 چته ؟ می گی چی شده یا...

دهد. آه و فریادهایم راه گلویم را گرفته بود. دهانم بسته بود و بی صدا اشک سکوتم باعث شد که حرفش را ادامه ن

می ریختم. دلم نمی خواست از ریحانه گله کنم که مجبور به توجیه عمل ناپسندش شود. ریحانه از سکوتم کالفه شد. 

ت تو همیشه خودت بلند شد آمد آن طرف تخت و رو به روی من نشست . با انگشتهایش اشکهایم را پاک کرد و گف

 حرف می زدی و من سؤالی نمی کردم. چرا حرف نمی زنی ؟ بگو چت شده ؟

لب باز کردم چیزی بگویم ؛ اما به جای کلمات جیغ و داد از گلویم بیرون آمد. همه ی خشم تلنبار شده یک صبح تا 

ا باال آمد. طبق عادت همیشگی اش در شب مثل فنر ، یکهو از دهانم بیرون زد. با صدای داد و فریادم علیرضا از پله ه

 زنده وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. ریحانه رنگ به رو نداشت

 علیرضا فریاد زد : ریحانه برو پایین!

نگاه ریحانه هر چند ثانیه یک بار به صورت من و علیرضا می افتاد. زیر لب گفت : ) من سر پیازم یا ته پیاز که سرم 

 ال به من چه مربوط که شما دو تا دیوونه به جون هم افتادین !((داد می کشی ! اص

با دو تا دستهایم صورتم را پوشاندم. دلم نمی خواست علیرضا اشکهایم را ببیند. بدنم می لرزید و تا سر حد جنون 

 عصبانی یودم. ریحانه رفت مقابل علیرضا ایستاد و گفت :

 ن و بعد بیا پایین ! تو باعث شدی نسرین به دوستی من شک کنه !همین امشب تکلیفمو با دخترعمه ات روشن ک

 علیرضا گفت : برو پایین دخالت نکن ریحانه !

ریحانه رفت و در را پشت سرش بست. علیرضا با قدمهای سست به سمت پنجره رفت. سکوت فضای اتاق را سنگین 

و گاه اصالً به گوش نمی رسید، کالفه ام کرد. گفتم: کرده بود. صدای نفسهای تند علیرضا که گاه به آه تبدیل می شد 

 «برو پایین علیرضا، اصالً حوصله تو ندارم!»

نرم نرم باران می بارید. صدای نفسهای تند علیرضا با چک چک آب بر روی قرنیز پنجره هیاهویی گنگ در اتاقم 

. منتظر شنیدن صدای دور شدن قدمهایش ایجاد کرده بود. سرم در میان دو دستم و نگاهم به کف اتاق چسبیده بود

 بودم که با آوایی لرزان و پر از غم و درد و رنج شروع به حرف زدن کرد.

تا یادم می آد، همیشه خاطر خواهت بودم و تو ازم فرار می کردی! همیشه می اومدم به طرفت و تو منو پس می  -

دی. اما حاال عزیز دلم، این جسم بی روح که توی اتاق تو زدی. همیشه دوستت داشتم و تو بی اعتنا از کنارم رد می ش

وایساده و داره مثل همیشه وراجی می کنه، علیرضای خوش اخالق و صمیمی همیشگی تو نیست که دوباره و صدباره 
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و هزارباره ناز تو رو بکشه و جواب رد بشنوه! کسی که جنازه شو داری می بینی، یه مرد تحقیر شده س که عشقش 

ندازۀ پشیزی ارزش نداره. نسرین به والی علی اگه پابندت نبودم، تا حاال صد دفه رفته بودم شهرستان که چشمم به ا

به چشم هیشکی نیفته! من اینجام فقط به خاطر تو. دوریت منو می کشه. با همه چیزت ساختم. انتظار ندارم عاشقم 

کشم... یه عمره به پات نشسته م و خون دل خورده م. هر باشی؛ اما انتظار دارم درکم کنی! من نمی تونم ازت دست ب

جا رفتی، هر جا اومدی، مثل سایه دنبالت بودم. از گل باالتر بهت نگفتم که بفهمی چقدر اسیر عشقت هستم. من تو 

رو همین جور که هستی می خوامت، سرکش، بی رحم، استثنایی، غیر قابل تحمل... با تمام خصوصیات اخالقیت می 

که با تو باشم! این انتظار زیادیه؟ حاال اومدم که جواب بگیرم. این دفه جدّیه. مثل همیشه نمی تونی منو از سرت  سازم

واکنی یا جواب سر باال بدی! جوابت چیه؟ منو الیق همسری خودت می دونی یا مثل سگ از اتاقت پرتم می کنی 

 بیرون؟

و کارهایش یک معنی واحد داشتند. اینکه خواهان من بود و یک  علیرضا، علی همیشگی نبود. تا یادم می آمد حرفها

عمر به دنبالم دویده و به هیچ کس به جز من وابسته نشده بود، حقیقتی دردناک برای من بود که نمی توانستم باور و 

شته تفاوت تحملش کنم. آن روز با رگبار کلماتش به همۀ ناباوریهای دوران گذشته خاتمه داد. اما احساس من با گذ

داشت. من عاشق جهانگیر بودم و تنها او قلب و روحم را تسخیر کرده بود. آن قدر آلودۀ عشقش شده بودم که نمی 

توانستم لحظه ای به کسی به جز او فکر کنم. کلمات توی ذهنم چرخ می خورد و هیچ واژه ای را مناسب نمی یافتم 

های سنگین علیرضا که هر لحظه به من نزدیک تر می شد، که در آن لحظۀ بحرانی چاره ساز باشد. صدای قدم

همچون پتک بر سرم کوبیده می شد. ضربان نبضم باال رفته بود. احساس می کردم همۀ خون جاری در رگهایم، توی 

صورتم جمع شده است. باران هر لحظه تندتر می شد. صدای پای نیما که توی راه پله ها پیچید، برعکس همیشه که 

رایم دردسر آفرین بود، مانند فرشتۀ نجات به فریادم رسید. هنوز دست نیما به دستگیرۀ در نخورده بود حضورش ب

 «نیما، خواهش می کنم برو پایین، من با نسرین کار دارم!»که علیرضا رفت در را باز کرد و با لحنی آمرانه گفت: 

حوصلۀ جنگ و دعوایی دیگر را نداشتم؛ بخصوص بدنم از ترس داغ شد. پس از گذراندن یک روز پر دردسر، حال و 

 که بابا پایین بود و اگر درگیری پیش می آمد، باعث ناراحتی او می شد.

 «نسرین، این پسره اینجا چی می خواد؟ باز چی شده؟»نیما، همان طور که توی چهار چوب در ایستاده بود، فریاد زد: 

تفاقی نیفتاده است؛ اما بند بند وجودم داشت می لرزید. آهسته گفتم: سرم را باال آوردم. باید تظاهر می کردم که ا

 دادش، برو پایین، منم االن می آم.

 بابا به اولین پله رسیده بود، با صدایی لرزان پرسید: چی شده نیما! چرا داد می زنی؟

ین دو تو کم کن، نمی خوام جلوی نیما که صدایش ، مثل همیشه ، جنجال برانگیز بود، فریاد زد: علی رضا، بیا برو پای

 مادرت دست روت بلند کنم!

تا به در اتاق رسیدم، دست علیرضا بر روی سینه نیما کوبیده شده بود. از چشمهای نیما خشم شعله می کشید. یقه 

 !علی را گرفته و فریاد زد: دیگه داره خونم به جوش می آد! بچه پررو می ری پایین یا خودم پرتت کنم تو حیاط

قلبم به شدت می تپید. علیرضا را از سینه نیما جدا کردم؟ جرئت نداشتم به چشمهای نیما نگاه کنم؛ اما چهره علیرضا 

 ، مثل کسی که می خواهد گریه کند، بغض آلود بود. گفتم: به خاطر بابا بس کنین! نمی بینین پیرمرد داره می لرزه؟

تیکه تو اتاق تو چی می خواد؟ یه عمر دارم از دست تو زبون نفهم می نیما فریاد زد: آخه من نباید بدونم این مر

 کشم، بسمه دیگه. خسته شدم بسکی مواظب شما دو تا بودم!
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 صدای علیرضا باال رفت و با فریاد گفت: من اومدم سنگهامو با خواهرت وا بکنم. برو پایین دخالت نکنم نیما!

 ره چی می گه؟کدوم سنگ مرتیکه الدنگ!... نسرین، این پس

بابا از پله ها باال آمد. دست نیما را گرفت. کشید و آهسته گفت: خجالت بکش پسر! زن داییت پایین تو هال نشسته. 

 آبرو ریزی راه ننداز!

تا زند دایی از پله ها باال آمد. نیما غرغرکنان پایین رفت. از هم من ماندم و علیرضا. پدر همراه زن دایی رفت و چند 

نگذشته بود که صدای خنده و شادی ریحانه و مادر و به هم خوردن در حیاط به گوشم رسید. رفتم پنجره را باز  دقیقه

کردم. قطره های درشت باران کج راه، سر می خورد و از درز پنجره به اتاق آمد. بدنم گر گرفته بود. علیرضا در 

 اتاق را بست و آهسته گفت: سرما نخوری؟

ت سرم ایستاده است. توی چشمهای غمگینش هزار درد و ناراحتی موج میزد. نگاهش نگاه برگشتم، دیدم پیش

همیشگی نبود. همیشه سرسری نگاهش کرده و بی اعتنا از کنار احساسش گذشته بودم. اما آن شب عشق از ذرات 

؛ ولی چاره نداشتم. وجودش می تراوید. جواب رد دادن به او، آن هم در آن شرایط روحی نامناسب، کار درستی نبود

باید برای همیشه تکلیفش را روشن می کردم که دست از سرم بردارد و به دنبال سرنوشت خودش برود. گفتم: 

علیرضا، قسم می خورم که هیچ وقت، هیچ احساسی به جز حس خواهر و برادری نسبت به تو نداشتم. اون قدر 

بمیرم برای صورتت که امروز زخمی شد. کاری که امروز  دوستت دارم که نمی خوام یه مو از سرت کم بشه. الهی

کردین، خیلی بد بود. از هر چی مرد توی دنیاس ناامید شدم. شما دو تا آبروی منو بردین. ای کاش حداقل تو یه کن 

 منطقی رفتار می کردی!

اید در مورد کسی که اعضای صورت علیرضا به لرزه افتاد و چشمهای غمگینش پر از اشک شد. آهسته گفت: یعنی نب

 عاشقش هستم حساس باشم! انتظار داشتی مثل خارجیهای بی غیرت با اون مرتیکه بی همه چیز دست می دادم!

علیرضا منظور مو نفهمیدی! من از دست هر دو تاتون ناراحتم. شما مثال دو تا مهندس تحصیلکرده ، از قشر روشنفکر 

 جامعه هستین!

 طر تو به جون هم افتادیم! حاال تکلیف من چیه؟ یک کلمه بگو و راحتم کن!بگو دو تا حیوون که به خا

تا حاال صد تا کلمه گفتم! اما مثل اینکه نگرفتی جانم! هیچ وقت احساس منو درک نکردی برادر عزیزم! فقط به 

  خودت اهمیت دادی و بس!

 یعنی چی؟ یعنی برم گم شم؟

بفهم چی می گم علی! نمی خوام دیوار قیامت بین من وتو کشیده بشه. خواهش می کنم این طوری با من حرف نزن؛ 

 من به تو احتیاج دارم؛ یعنی همیشه داشتم، و حاال بیشتر از هر زمان دیگه.

لحظه ای سکوت بینمان برقرار شد. نگاه علیرضا هر لحظه بیشتر از خشمش حکایت می کرد؛ اما لبهایش حرکتی 

ن نمی آمد. پس از مدتی که به اندازه یک عمر زندگی سخت و مشقت بار به درازا نداشت و کالمی از دهانش بیرو

کشید و رنجم داد، لبهای علیرضا باز شد و گفت: تو به من می گی برادر؟کدوم برادر ؟ ای کاش منم مثل تو بی خیال 

یبه! هیچ وقت نخواستی بودم! تو همیشه با من بازی کردی و حاال هم راحت داری ولم می کنی و می ری سراع یه غر

 حال و روزمو درک کنی! نفهمیدی که این چند سال اخیر تو عشقت پرپر زدم و سوختم!

 چرا علی! خیال کردی خرم و نمی فهمم چی می گی!

 اگر حرفمو می فهمیدی، احساسمو درک می کردی و این طوری زیر پاهات لگدمالم نمی کردی!
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 ارم و با برادرم ازدواج کنم! این کار شدنی نیست علی ، بفهم چی می گم!میگی چه کار کنم؟ پا روی احساسم بذ

انگار هیچ کس حرف دل منو نمی فهمه. اصال من کی هستم که بخوام تو به من فکر کنی! نسرین، تو غرور منو 

 شکستی ، نفرینت نمی کنم؛ اما می دونم که پاشو می خوری.

دستش به دستگیره بود که برگشت و پرسید: دوستش داری؟ خوش به علیرضا با قدمهای آهسته به سوی در رفت. 

 حالش! کاری که اون توی یه مدت کوتاه کرد، من عرضه نداشتم توی یک عمر زندگی در کنارت انجام بدم.

سرم را به زیر انداختم. انگار سرب توی دهانم بود. زبانم سنگینی می کرد و تلخی زهر عقرب را در دهانم حس می 

. دلم نمی خواست حرفی بزنم که بیشتر برنجانمش. صدای باز و بسته شدن در که آمد زانوهایم خود به خود کردم

 خم شد. قدرت ایستادن نداشتم. علی رفت و با شکست غرورش ، کمر من هم شکست.

نان تغییر روش داده نیما، با همه زرنگی و تیز بودنش، هنوز نتوانسته بود از کار من و جهانگیر سردرآورد. اما مادر چ

بود که می ترسیدم قضیه لو برود. او که خود مسبب آشنایی من و جهانگیر شده بود، پس از پیشنهاد ازدواج علیرضا، 

دشمن خونی جهانگیر شد. تا حرف پیش می آمد هزار تا عیب و ایراد از رفتارش می گرفت و آن قدر اما و اگر به 

مخالفت مادر با جهانگیر زمانی به اوج خود رسید که جهانگیر برای تولد مادر  میان می آورد که اعصابم خرد می شد.

کادو نگرفت؛ آن هم به این علت که تاریخ تولد مادر را نمی دانست. مادر تصور می کرد جهانگیر دیگر دوستش 

لفظی ساختگی، ندارد و بی محبت شده است، از این رو چند روزی با من سرسنگین بود تا عاقبت ، با یک درگیری 

چنان غوغایی به پار کرد که نزدیک بود بابا و نیما بو ببرند ماجرایی در حال اتفاق افتادن است که آنان نمی دانند؛ و 

من مجبور شدم به دروغ بگویم که نامزدی ام را با جهانگیر به هم زده ام. مادر، به محض شنیدن آن خبر، ناباورانه به 

 وغ می گی... همین دیروز اینجا زنگ زد. فکر کردی من خرم!چشمهایم خیره شد و گفت: در

در حالی که از شدت خواب آلودگی داشتم پس می افتادم، بر روی تختم ولو شدم و گفتم: می تونی تلفن بزنی و از 

 خودش بپرسی! توی این هفته هر چی زنگ زد، قطع کردم.

 تی؟مادر، متعجب و بهت زده ، پرسید: چرا زودتر به من نگف

 که دعوام کنی؟

چه دعوایی مادر! چه بهتر که سرت به سنگ خورد و فهمیدی این مرتیکه به دردت نمی خوره! حاال راستشو بگو چه 

 کار کرد که دلتو زد؟

 واجبه که شما بدونین؟

هایش را پشت پلکهای مادر، مثل همه زمانهایی که می خواست ته و توی قضیه ای را دربیاورد، کمی نازک شد. ابرو

 باال کشید و گفت: نگی هم معلومه دیگه... البد یه گندی زده که ولش کردی!

از دروغی که گفته بودم، همان لحظه پشیمان شدم؛ اما چاره ای نداشتم. بهتر بود کاری می کردم که مادر تا زمانی که 

به درسهایم برسم. با شناختی که از با جهانگیر قرار ازدواج گذاشته بودیم، دور قضیه را خط می کشید و می گذاشت 

روحیه مادر داشتم، حدس می زدم فکرش به جاهای بد و انحرافات اخالقی کشیده شده است. پرسیدم: خب مادر، 

 حدس شما چیه؟

مادر سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: یا زیر سرش بلند شده و رفته سراغ یه دختر دیگه، یا معتاد بوده و 

 شتی!تو خبر ندا
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بدنم به لرزه افتاد. مادر نگاهی موشکافانه به صورتم انداخت و گفت: نگفتم؟ پس بدون که مادرت زیاد هم پرت و 

 پال نمی گه! شما جوونا خیال می کنین خودتون عالمه دهرین و پدر ومادرتون جاهلن!

ه کرد. چند قطره اشک چکاند، بلند تا آمدم حرفی بزنم، مادر چند تا فحش رکیک و ناسزا به روح پدر جهانگیر حوال

  شد و به سمت اتاق رفت. گفتم:مادر شما که همیشه میگفتی پشت سر مرده نباید حرف زد!

 مادر برگشت و با عصبانیت گفت: کسی که بلد نبوده پسر تربیت کنه، همون بهتر که تنش تو گور بلرزه!

 برادرزاده خودتون!شما که می دونی جهانگیر به یتیمی بزرگ شده؛ درست مثل 

صورت مادر سرخ شد. لبهایش لرزید و گفت: دهنتو آب بکش دختر بعد اسم برادرزاده منوببر! دیدی که انتخابت 

تو زرد از آب در آمد! بهتره یه کم به فکر دلجویی از علیرضا باشی! بچه هام از اون شب که اومد اینجا و سنگ رو یخ 

داداشم یه چشمش اشک و یه چشمش خونه. دیروز که زنگ زد، گفت علیرضا شد، نه خواب داره و نه خوراک. زن 

 روانی شده و همه اش تقصیر نسرینه. دلم به هول و والس که نکنه نفرینت کنه سیاه بخت بشی!

داشتم از کوره در می رفتم که به خودم نهیب زدم خفه شود حرف زیادی نزن! این مزخرفات چی بود که سرهم 

 اب تر شد!کردی و کار خر

بلند شدم و به سمت مادر رفتم. تن و بدن الغر و استخوانی اش مثل بید داشت می لرزید. بغلش کردم و گفتم: به 

جای تلفنهای غیر ضروری و فکرهای مخرب، چند تا کتاب بخون تا سرت گرم بشه و ان قدر هم به فکر خوشبختی و 

ر کتاب بغل هم خوابیده و سوسک و حشره س که میونشون لونه بدبختی ما نباش! توی اتاق کتابخونه بابا هزار جو

 کرده. یه روز برو بهشون نگاه کن، شاید از یکیشون خوشت بیاد. مادر، نمی دونی مطالعه کردن چه صفایی داره!

صدای بفسهای مادر هر لحظه تندتر می شد. از میان آغوشم بیرون آمد. به چشمهایم خیره شد و زیر لب غرید: 

 بارم کن! کم زحمتتو کشیدم بی حیای چشم سفید؟ متلک

 مادر مغذرت می خوام ، منظور بدی نداشتم. دلم می سوزه که می بینم دایم نگران من هستی!

 هروقت بچه دار شدی، می فهمی توی دل مادرت چی گذشته!

 ی می رسه.می دونم که شما تقصیری ندارین؛ اما مادر من بیست و سه سالمه، عقلم به اندازه کاف

خبه خبه! فقط قد دراز کردی! اون که من تو خشت خام می بینم، تو عرضه نداری توی آینه ببینی! آن قدر پز چار 

 کالس سوادتو به من نده!

حاال چی می گی مامان؟ شما خودت جهانگیر و پسندیدی و به زور به من تحمیلش کردی! یادته؟ پارسال بود که می 

 یاست!گفتی بهترین داماد دن

بی خود گردن من ننداز! خودت همه بدت نمی اومد شوهر کنی! منم دیدم دست به نقده، گفتم چه بهتر! همچین 

 آتیشی بود که خیال نمی کردم آن قدر این دست و اون دست کنه!

دانستم و  جرو بحث با مادر فایده ای نداشت. هیچ وقت از حرف کم نمی آوردم؛ اما بگو مگو کردن با او را جایز نمی

می ترسیدم بشکند و نفرینم کند. لبخند زدم و گفتم: یه کم به فکر نیما باش مادر، رفت و آمدهاشو کنترل کن. من 

که همیشه کنار شما هستم، پسرتون معلوم نیست با کی می گرده و چه کار می کنه! چقدر بابا حرص خورد که درس 

 بازی!بخونه و بره دانشگاه! نه درس خوند و نه رفت سر

اخمهای مادر ناگهان توی هم رفت و به صدای بلند گفت: نون تو کاسبیه! بابات تحصیلکرده س، می بینی که با یه 

 حقوق بازنشستگی همیشه هشتمون گروی نهمونه!
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 مادر، مگه بابای بازنشسته من سرمایه داره که نیما بتونه کار و کاسبی راه بندازه!

 ول جمع می کنه و...خب، اولش کار می کنه و بعد پ

 به وسط حرفش پریدم: ان قدر دور از چشم بابا پول تو جیبش گذاشتی که هرگز به فکر کار کردن نمی افته!

 حاال چی می گی؟

هیچی مادر فقط می گم به جای اینکه همه ش فکر شوهردادن من باشی، به آینده پسرت اهمیت بده و یه کم 

 ت دارم.راهنماییش کن. من حاال حاالها وق

مادر با دلخوری از اتاقم بیرون رفت. گوشی تلفن را برداشتم تا به محل کار جهانگیر تلفن بزنم. با اینکه سفارش 

کرده بود هیچ وقت به محل کارش زنگ نزنم، مجبور بودم با او تماس بگیرم و در مورد گفت و گویی که با مادر 

خوشی نداشت و می گفت: مدیر عامل آدم عقده ای و  کرده بودم، حرف بزنم. جهانگیر از رئیس شرکت دل

 سختگیریه که اجازه نمی ده کارمندانش در ساعات اداری با خونواده هاشون تماس بگیرن!

همیشه او به من زنگ زده و هیچ وقت کار ضروری پیش نیامده بود که مجبور باشم در ساعت کار شرکت با او تماس 

 بگیرم.

ق را بستم و شماره گرفتم. پس از شنیدن صدای نرم و نازک منشی که پرسید: با کی کار تأمل جایز نبود. در اتا

 دارین؟ گفتم : آقای مهندس پرتوی تشریف دارن؟

 منشی کمی مکث کرد و گفت: بله هستن... شما خانم؟...

 یکی از اقوامشون هستم.

 می شه خودتونو معرفی کنین!

 نسرین هستم. نسرین فردوسی.

 عصبانیت گفت: من دختر خاله جهانگیر هستم! منشی با

 خوشوقتم. می تونم با ایشون صحبت کنم!

 خیر، تشریف بردن بیرون!

از لحن حرف زدن منشی شرکت که ادعا می کرد دختر خاله جهانگیر است دلگیر شدم؛ اما تا خواستم حرف بزنم، 

اجعه ای ناگهانی را در ذهنم تکرار می کردم و حدس تلفن قطع شد. دلشوره ای ناگهانی به دلم چنگ انداخت. وقوع ف

می زدم دنیای من در حال تغییر و تحول است. شک و تردید، تک تک سلولهایم را به اضطرابی گنگ و نامشخص 

 آغشته کرده بود.

له تا عصر که جهانگیر زنگ زد، دلم به هزار راه رفت. صدایش مثل همیشه آرام و کالمش دلگر کننده بود. با جم

 سالم عشق من شروع کرد. وجودم یکپارچه شک و دودلی بود. پرسیدم: کجایی جهانگیر؟

 دارم می رم خونه... چطور مگه؟

 می خوام ببینمت!

 دلم برات یه ذره شده نازنازی! کاشکی از خیر درس خوندن می گذشتی که بیشتر همدیگه رو ببینیم!

 خب، می آم دنبالت.

 نه، من می آم سرکوچه.

 چیزی شده؟ انگار سرحال نیستی!
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 امروز زنگ زدم شرکت.

 سکوت طوالنی جهانگیر اعصابم را به هم ریخت. گفتم: جهانگیر حرف بزن. کجا بودی؟

با عصبانیت گفت: کجا باید باشم؟ شرکت بودم دیگه... هنوزم تو شرکتم. مگه نگفتم هیچ وقت به محل کارم زنگ 

 نزن!

 ری داشتم، باید زنگ می زدم، که زدم. کفر شد؟حاال مگه چی شده؟ کار ضرو

نفسهای جهانگیر تند شده بود. من من می کرد و آهسته حرف می زد که کلماتش برایم نامفهوم بود. نمی توانستم 

حدس بزنم کجای کارم نادرست بوده است. اما رفتار جهانگیر مشکوک بود و نگران شده بودم. تا آن روز بارانی 

علیرضا درگیر شده، وعده گاه همیشگی مان همان کوچه بن بست نزدیک دانشگاه بود؛ اما پس از آن نحس که او با 

رخداد تأسف بار که ماهها ذهنم را آشفته کرد و کلی با خودم کلنجار رفتم تا فراموش کردم، قدم به آن کوچه 

یرفت. آن روز حال و هوای دیگری نگذاشته بودم و هر جای دیگری پیشنهاد می کردم جهانگیر بی برو برگرد می پذ

داشتم. شک و تردید امانم را بریده بود و نمی توانستم فکرم را متمرکز کنم. فرقی نمی کرد کجا ببینمش. اگر 

پیشنهاد همان وعده گاه قدیمی را هم می داد، می پذیرفتم. جهانگیر پرسید: گفتی بیام کجا؟ سرکوچه که بده! می آم 

 در خونه تون.

 د بیای! من می آم بیرون. هر جا بگی می آم.نمی خوا

 یعنی چی؟ معلوم هست چت شده؟

جهانگیر ، تو اصال به فکر من نیستی! من تو خونه هستم و خبر ندارم کجا می ری ، کجا می آی! اگه یه روز بفهمم 

 چیزی رو ازم پنهون کردی...

 فنو راه بیفت بیا بیرون.با دستپاچگی حرفم را قطع کرد و گفت: چقدر شکاکی! قطع کن تل

آن قدر عجله داشتم که با مادر خداحافظی درست و حسابی نکردم. سر خیابان یک ربعی معطل شدم تا آمد. رنگ به 

رو نداشت و رفتارش مثل همیشه نبود. سعی می کرد خونسرد باشد؛ اما من گول آرامش ظاهرش را نمی خوردم. زیر 

 چشمی نگاهم کرد و پرسید: چه خبر؟

 نباید مزاحمت می شدم... از قیافه ت پیداست که خیلی خسته هستی!

آره... وقتی که تو زنگ زدی، هیچ کس توی شرکت نبود. موندم که کارهای عقب افتاده مو تموم کنم. از صبح تا حاال 

برام نذاشتی! این چشمهام روی نقشه بوده. همه جا رو تار می بینم. تو هم که با این برنامه ریزی مزخرفت دل و دماغ 

برنامه که کمتر همدیگه رو می بینیم و از ابتدا هم مخالفش بودم، بد جور رو اعصابم اثر گذاشته. نسرین من دوست 

 دارم.درس خوندن تو نباید منو عذاب بده. میفهمی چی میگم؟ بهتره هر چه زودتر ازدواج کنیم.

 اج کنیم!عجله نکن. مگه قرار نبود اول درسمو بخونم،بعد ازدو-

اگه من نخوام تو مدرک لیسانس داشته باشی، باید چی کار کنم؟ خسته شدم از این وضعیت. یه کم به فکر دل -

 صاحب مرده ی من باش.

حاال چرا اینقدر عصبانی هستی؟من که گفتم هر وقت دلمون تنگ شد ، همدیگه رو میبینیم!قبول کن که زمان -

 امتحانات وقت کم میارم.
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خیابون بود و به ظاهر داشت رانندگی میکرد؛ اما کامال مشخص بود که حواسش جای دیگری است. چشمش به 

امشب با مادر صحبت میکنم. »داشتم کلمات را توی ذهنم ردیف میکردم و نمیدانستم از کجا باید شروع کنمکه گفت:

 «انع درس خوندنت بشم.تو هم میتونی بعد از ازدواج خونه ی خودمون درس بخونی ! من آدمی نیستم که م

 جهانگیر، اجازه بده من با بابا صحبت کنم! این کارها زمان میبره. مگه ازدواج کردن به همین سادگیه؟-

به موال قسم انقدر میخوامت که نمیتونم یه لحظه دوریتو تحمل »جهانگیر برگشت ، به چشمهایم نگاه کرد و گفت:

به این امید میخوابم که یه روزی سر تو کنارم باشه! میخوام همیشه  کنم. دلم میخواد همیشه کنارم باشی. شبها

نزدیک باشی، باهات درددل کنم. بغلت کنم، نوازشت کنم!اه ... آخه اینم شد زندگی!؟ یه خروار پول جمع کردم ؛ اما 

 !«یه جو خیال راحت ندارم 

 مت!نشناخت هنوز اما دارم دوست هم من دلم می خواست فریاد می کشیدم که

جهانگیر سکوت کرده بود و ، غرق در عوالمی دیگر، دنیای جدا از دنیای من داشت. حس کردم برای او به بتی تبدیل 

شده ام که اگر روزی بشکنم، سبب مرگ روحش خواهد شد. از آن همه دوست داشتن وحشت کردم؛ اما دلگرمی 

رم می کرد، شک و تردیدم را بی رنگ و بی ارزش عجیب زندگی کردن با او و آن همه عشق و حبتی که بی دریغ نثا

می کرد. به نظرم رسید بهتر است به او فرصت بدهم تا اسرار زندگی اش را آزادانه برایم فاش کند؛ شاید رو در رو 

جهانگیر، یادته که یه نامه برام نوشتی و با دو سه تا کلمه ی کوتاه پدرمو » خجالت می کشید همه چیز را بگوید. گفتم:

 «در آوردی؟

 آره ... اون نامه ی کذایی که چیزی نبود! هزار تا حرف ناگفته دارم...-

 باید دست به قلمت خوب باشه! چرا تا حاال برای من نامه ننوشتی؟-

آخه همش هم بودیم. اما این چند روز که ندیدمت ، بد نبود حرفای دلمو می نوشتم و به آدرست »او خندید و گفت:

 «پست میکردم!

 حتما دلت میخواد نیما سرمو پوش تا پوش ببره!-

انقدر دوست دارم که اگه مرغ هوا رو رو » جهانگیر در کنا خیابان توقف کرد. برگش به چشمهایم خیره شد و گفت:

 «بخوایبرایت تهیه میکنم! بگو از من چی میخوای؟

 لشم بذارم و هر وقت دلم خواست بخونمشون.برام نامه بنویس ، شبی یه نامه. خیلی دوست دارم نامه هاتو زیر با-

چه فکر خوبی! »چهره ی جهانگیر برزخی بود و لبخندش بی رنگ. نگاهش نگران و کالمش غیر از همیشه بود. گفت:

همین امشب، تا برسم خونه برات نامه مینویسم. خیلی حرفا دارم که وقتی چشمم به چشمت می افته، الل میشم و نمی 

رست مثل االن که نگاهت فکرمو قفل کرده. نسرین، هر شب به یاد تو پرپر میرنم. همه چیز حاضره تونم بهت بگم؛ د

 «به جز اجازه ی تو ، که تا منو دق مرگ نکنی بله رو نمیگی!

 جهانگیر انقدر احشاشاتی نباش! بهتره کلمات قشنگتو نگه داری برای نامه های عاشقانه ای که قراره برای بنویسی!-

 م جواب نامه هامو میدی؟تو ه -

 بلد نیستم مثل تو بنویسم؛ اما سعی خودمو میکنم.-

گاه جذابش پر از عشق و عاطفه شد. حس کردم دارم در دنیای پر از نیاز با هم بودن غرق میشوم. مانند هیپنوتیزم 

احساسات تند و  شده ها از چشمههایش دل نمیکندم. کلمات و واژه های عاشقانه ی او بیش از حد تحملم بود.

سرکش دوران جوانی و آن همه سال تنهایی و انزوا و بی اعتمادی به مردان دور و برم که هرگز اجازه نداده بودم 
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قدمی به من نزدیک شوند، روح بکر و دست نخورده ام را لبریز از خواستن او کرده بود. عطش سیری ناپذیر او برای 

من در زندگی بی هیجانم را باشکوه و زیبا جوه میداد. چشمهایش از هم صحبتی با من، نخستین تجربه ی عشقی 

به امید روزی که از مغز سر تا نوک پاتو ببوسم. امشب تو با پدرت حرف بزن، منم با مادر »اشک متبلور شد و گفت:

 «صحبت میکنم.

 «همین امروز به مادر گفتم که دوستیمونو به هم زدیم!» خندیدم و گفتم:

یه دفعه ی دیگه از این شوخی » اندازه بر افروخته شد و رگ گردنش بیرون زد. لبهایش لرزید و گفت:چهره اش بی 

 «های بی مزه بکنی، خودت می دونی!

باور کن مجبور شدم در.غ بگم که مزاحم درس خوندن من نشه! تو نمی دونی تو خونه ی ما چه خبره؟ مامان هی -

تماس نگرفت؟ پیر شدی، موهات سفید شد، پس کی میخوای شوهر کنی! اگه  پاپیچم میشه که چرا جهانگیر با بابات

 نیما شما دو تا رو با هم ببینه خون راه می افته!

 به مادرتون گفتین که خودتون اجازه نمی دین بیام خواستگاری؟-

 خیر.-

 چرا؟-

م. تو مادر منو نشناختی؛ خیلی اهله برای اینکه بابت هر حرفی باید کلی جر و بحث کنیم و اره بدیم و تیشه بگیری-

 حرفه!

 واهلل مادر خوبی داری! اگه من جای تو بودم، خودم جریانو واسه ی پدرت می گفتم و قال قضیه رو می کندم.-

 جهانگیر معلومه که منو نمیشناسی... کسی نمیتونه از این شوخی ها با من بکنه!-

 حتی من؟-

ست دارم؛ اما اگه یه روز بفهمم چیزی رو از من مخفی کردی یا موضوع ناگفته ای حتی تو عزیزم. با اینکه خیلی دو-

 توی زندگیت بوده ونخواستی به من بگی، همه چیزو زیر پا می گذارم!

چت شد؟ حرف بدی »اعشای صورت جهانگیر خود به خود به لرزه افتاد، رنگش پرید و به فکر فرو رفت. پرسیدم:

 «زدم؟

تو خیلی خشنی دختر انگار نه انگار که من خاک زیر »ن تاریک و خلوت چشم دوخت و گفت:گیج و منگ به خابو

 پاتم!

برگشت و نگاهم کرد. پیدا بود از چیزی حشت کرده است. شاید از همان موضوع ناگفته ای که من هر لحظه برای 

ز آن را کشف کنم. دلم داشت دانستنش کنجکاوتر می شدمو حس میکردم او با سماجت مانع از ان است که ذره ای ا

زیر و رو میشد. می خواستم همه چیز را بدانم؛ اما گذاشتم به عهده ی خودش که هر وقت اراده کرد، درباره ی راز 

های سر به مهر زندگی اش با من حرف بزند. نگاه او مهربانتر از آن بود که بتوان دلش را شکست. ارام آه کشید و 

 !«خیال می کردم عاشقمی»گفت:

عاشقتم؛ اما عشق کافی نیست. اول صداقت، بعد دوست داشتن و عشق ورزیدن. از نظر من، عشق »لبخند زدم و گفتم:

 «بدون صداقت محکوم به فناست کسی که عاشقه دروغ نمی گه، چیزی رو هم پنهون نمی کنه.

دیر وقته جهانگیر »دم. گفتم:به ساعتم نگاه کردم پاسی از شب گذشته بود و من گذشت زمان را فراموش کرده بو

 «بهتره بریم خونه.
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جدا شدن از تو، جدا شدن از زندگیه... به خصوص امشب، اصال دلم نمی خواد بدون تو سر کنم. »زیر لب گفت:

 «کاشکی امشب با هم می رفتیم هتل!

 دستت درد نکنه!داشتیم؟-

 ه بار میریم هتل.فکرت خرابه دختر! منظورمو نفهمیدی. اگه عقد کنیم، چند شب ی-

 یادت باشه که فعال به خونمون زنگ نزنی.-

تو هر کار دلت میخواد بکن؛اما من اشب آسمون به زمین برسه ،به مادرم می گمکه خوشو برای خواستگاری آماد -

 کنه.

گوشه منایه از این وضعیت خسته شدم. تو همه اش با » دستهایش را محکم روی فرمان کوبید و با عصبانیت ادامه داد:

 «با من حرف می زنی. نسرین امشب منو دق مرگ کردی... آخرش هم نگفتی چرا پشت تلفن انقدر عصبانی بودی!

 اره عزیزم امروز روز خوبی بود.-

یک کلمه به من گفتی دلم برات تنگ شده. انگار خوشت میاد آزارم بدی! به قدری مغروری که زورت می آد حرف -

ینجام! بگو چی رو میخ وای بدونی تا سیر تا پیاز زندگیمو برات بگم! فکر کردی خرم و نمی دلتو بزنی! خب، من ا

فهمم یه چیزی تو دلته که آزارت می ده! الکی نگو روز خوبی بود! حتما یه اتفاقی افتاده که نصبه شبی هوس کرد منو 

 ببینی!

نابعالی آشنا شدم. نمی دونستم منشی شرکت روز خوبی وبد که با دختر خاله ی ج»طاقتم تمام شد و فریاد زدم:

 «شماست. از شنیدن صدای من به قدر تعجب کرد که بدون خداحافظی گوشی رو گذاشت.

جهانگیر که انتظار شنیدن این حرف را نداشت، رنگ از چهره اش پرید و آشکارا یکه خورد. توی تاریکی تشخیص 

حالتش نشون می داد غافلگیر شده است. با خشم و کلمات  حالت صورتش مشکل بود؛ اما به هم ریختن تمرکزش و

دختره ی... پرروی... فضول! حتما، حتما گفت که من نیستم و تو هم شک کردی که چطور توی شرکت »بریده گفت:

بودم و ... با تو حرف نزدم! من تو شرکت بودم عزیزم، جلسه هم نداشتم. فردا که حالشو بگیرم دیگه از این غلطا 

 «نه!نمی ک

معذرت میخوام، من در مورد قوم و خویشای مادرم یه خورده حساسم! » بی درنگ لبخندی ساختگی زد و ادامه داد:

اصال گروه خونیم با گروه خونی خالم جور در نمی آد . همیشه با مادرم سر همین قضیه بحث دارم. تا آخر عمرم 

ر؛ ولی خوب، انتظار ندارم تو کارهای خصوصی من دست از سرم بر نمی دارن. به اصرار مادر گذاشتمش سر کا

 «دخالت کنه ... راستشو بگو حرفی بهت زد؟

 «شاید دوستت داره!»من که کنجکاوی ذرات وجودم را انباشته بود ، گفتم:

 غلط کرده! من ازش متنفرم. اگه چاره داشتم ردش می کردم؛ اما دست من نیست.-

 چه کار کرده که ازش متنفری!؟-

نمیدونی نسرین! یه روز که فرصت کنم، برات سیر تا پیاز قضیه رو تعریف میکنم. دختره خجالت نمی کشه...  تو-

آبروی منو تو شرکت برده. چی بگم! تف سر باالست. با هر کس و ناکسی گرم می گیره؛ خیال می کنه من کورم و 

ه پولش میکردم. حتی مادر نمیدونه خواهر می بینم. دلم نمی خواد اذیتش کنم؛ وگرنه پیش خانواده اش سکه ی ی

زاده اش یه لجن به تمام معناس! دنبال بهانه هستم که بتونم بی لیاقتیشو به مدیر عامل شرکت ثابت کنم که خودش 

 بندازدش بیرون؛ اما انگار تو رودروایسی من دارن تحملش می کنن.
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بود که حرفهایش به دلم نمی نشست. نه قانع شده  دلم می خواست حرفهایش را باور کنم؛ اما یک جای قضیه مبهم

بودم و نه دلم می خواست در مورد حرفهایش نردید داشته باشم! سر خیابان پیاده شدم. با چهرا ای زار و نزار نگاهم 

 «فردا می تونم ببینمت؟ می خوام باهات حرف بزنم! هنوز همه چیزو برات نگفتم!»کرد و پرسید: 

 دانشگاه، همون وعده گاه همیشگی، منتظرت می مونم.باشه، تو بن بست  -

  «به امید فردا.»چشمهایش را بست و گفت: 

زمستان پر برف داشت تمام می شد. در حالی که سفت و سخت به درس و کتابهایم چسبیده بودم و حتی متوجه 

زدواج با جهانگیر را بی رویش جوانه های و شکوفه های سفید درخت سیب حیاطمان نبودم. تمام شدن درسها و ا

 صبرانه انتظار می کشیدم.

پس از سال نو، در یکی از دیدارهایم در آن بن بست بغل دانشگاه، به جهانگیر گفتم که تصمیم دارم بعد از تعطیالت 

 از نظر تو اشکالی داره»نوروز به دیدن مادرش بروم، جهانگیر از پیشنهاد من هم خوشحال شد و هم نگران. پرسیدم: 

 «که من برم دست بوس مادرت؟

 ...«البته که نه! خوشحال هم می شم؛ اما »لبخند مشکوکی زد و گفت: 

 اما چی؟ دلم نمی خواد هیچ راز ناگفته ای توی زندگی من و تو وجود داشته باشه! می فهمی چی می گم؟ -

ید کرد؟ ذهن بعضیها رو نمی شه عوض آره عزیزم؛ اما رسم و رسوم خاله زنک بازی پیرزنهای قدیمی رو چه کار با -

 کرد. همه که مثل مادر تو روشنفکر نیستن!

 «شوخیت گرفته جهانگیر؟ مادر من روشنفکره؟»از حرفش ریسه رفتم و گفتم: 

همین که مادرت منو راحت پذیرفت و حاال هم کاری به کارمون نداره برای من کافیه! مادر من هنوزم افکار جد و  -

 ی کشه!آبادشو یدک م

مادر منم یکیه لنگه مادر تو. اگه کاری به کارمون نداره، فکر نکن که با خیال راحت داره روزگار می گذرونه! فکر  -

می کنه همه چی تموم شده س! دلگرمی من به همون نامه های قشنگ تو و کلمات زیباته که هر شب برام می نویسی 

 و تا چندبار مرورشون نکنم، خوابم نمی بره!

 خواهش می کنم اجازه بده اولین قدم رو خودش برداره. -

 تا حاال درباره من با مادرت حرف زدی؟ -

 اگه بگم نه، ناراحت می شی؟ -

 خودت برای گفتن عجله داشتی! چرا باید ناراحت بشم؟ البد موقعیت مناسب نبوده! -

دم، همه فکر و ذکرم شده عشق و محبت تو. از دوستت دارم عزیزم. از وقتی تو رو دی»خنده خوشایندی کرد و گفت: 

 «دنیا هیچی نمی خوام به جز تو و لحظه در آغوش کشیدنت. تا با هم نریم زیر یه سقف، نفس راحت نمی کشم.

حاال هم نفس راحت بکش. من به جز تو زن »در حالی که وجودم سرشار از آن همه عشق و دلباختگی اش بود، گفتم: 

 «یه کم باید صبر کنی تا مدرکمو بگیرم. هیچ کس نمی شم! فقط

زمستان سرد و یخ بسته، به برکت عشق جهانگیر، به راحتی و گرمی سپری شد. پس از سال تحویل منتظر بودم 

علیرضا به دیدن مادر بیاید. بدجوری دلم هوای دیدنش را کرده بود. علیرضا تنها دوست قابل اعتماد دوران کودکی 

و برم پلکیده بود به حضور همیشگی اش عادت کرده بودم. در دید و بازدید اعیاد گذشته، او نفر ام بود و از بس دور 
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اولی بود که قدم به حریم خانواده چهار نفری ما می گذاشت. در واقع، عضوی ثابت از خانواده ما به شمار می آمد تا 

 نش در آغاز آن بهار قلب و روحم را آزرد.آن سال تصور می کردم بود و نبودش فرقی به حال کسی ندارد. اما نبود

چهارم فروردین ماه بود که امیر و رویا به دیدار پدر و مادرم آمدند. پیش از سال تحویل به مادر سفارش کرده بودم 

وقتی مهمان می آید زیاد سر و صدا راه نیندازد و مزاحم درس خواندنم نشود. اما برخورد جنجال برانگیز مادر، پس 

ن امیر و رویا، اجتناب ناپذیر بود. پاورچین به پشت در اتاقم رفتم. تصور می کردم علیرضا آمده است؛ اما از دید

صدای امیر و رویا را که شنیدم بی اراده ترس برم داشت. دلم نمی خواست با هیچکس رو به رو شوم. می دانستم که 

ن بودم که علیرضا در مورد جهانگیر حرفی به کسی همه اعضای خانواده از موضوع من و علیرضا باخبرند؛ اما مطمئ

نزده است. به علیرضا اعتماد داشتم، او بزرگوار و باگذشت بود. آبروی هیچ کس را به خطر نمی انداخت؛ اگر چه به 

قیمت ریختن آبروی خودش تمام می شد. ویژگیهای مثبت اخالقی او که حتی گاهی اوقات تصور می کردم بیشتر از 

ش دارم، در کمتر کسی دیده می شد. او مردی واقعی بود؛ اما حیف که دید من نسبت به او چیزی فراتر از نیما دوست

 آن بود که در ادراک دیگران، و حتی خودش، بگنجد.

با سر و صدای مادر که داشت از پله ها باال می آمد و خبر مسرت بخش حضور امیر و رویا را توی بوق و کرنا کرده 

درس خواندن گذشتم و از اتاق بیرون زدم. مادر، لبخند زنان و جلوتر از من، از پله ها پایین رفت و بود. از خیر 

گزارش داد که مدتهاست سفت و سخت به درسم چسبیده ام و از اتاق بیرون نمی آیم و حرفهای خاله زنکی 

د عید هم مربوط نمی شد. او یکریز همیشگی و عنوان کردن مسائلی که ربطی به امیر و رویا نداشت و به دید و بازدی

از گرفتن مدرک دخترها حرف می زد و اینکه درس خواندن و مدرک گرفتن عاقبت برای زنها نان نمی شود و یک 

نان آور گردن کلفت را خدا می فرستد که تا آخر عمر جان بکند و خرج و مخارجشان را بدهد و این همه دردسر 

عقاید مردم چند صد سال پیش را غرغره می کرد که هر دو سر و پشت و سر به برای درس خواندن بی مورد است و 

 اتاق پذیرایی رسیدیم.

امیر و رویا، بدون توجه به حرفهای صدمن یک غاز مادر، داشتند با هم پچ پچ می کردند که با شنیدن صدای پای من 

امیر که در کنار پدر نشسته بود، نیم خیز شد و مادر ساکت شدند. رویا جلو آمد، در آغوشم گرفت و حالم را پرسید. 

از احوالپرسیهای »امیر، با کالمی نیشدار، به طعنه گفت: « چه عجب! زن دایی چطورن؟»و جواب سالمم را داد. گفتم: 

 «تو!

حق با شماست. باور کنین وقت سر خاروندن ندارم، اون قدر درس سرم ریخته که اگه یه لحظه »خندیدم و گفتم: 

 «بشم...غافل 

 «البد دنیا به آخر می رسه!»امیر کالمم را قطع کرد: 

تو دیگه چرا این حرفو می زنی؟ یادت رفته که موقع فارغ التحصیل شدنت مدتهای مدید غایب بودی! تازه، وقتی  -

 «دیدمت نشناختمت!

 «چطور مگه؟»رویا پرسید: 

 زانوهاش می رسید.آخه یه مدت طوالنی سلمونی نرفته بود و ریشش داشت به  -

اَه... حالم به هم خورد. اگه امیر دو روز ریششو نزنه توی مو غرق می شه! چطور می تونستی اون »رویا خندید و گفت: 

 «همه پشم و پیلی رو تحمل کنی؟
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: هر دو خندیدیم؛ اما چهره امیر کوچک ترین تغییری نکرد. به محض تمام شدن جمله رویا، رو به بابا کرد و پرسید

 «عنایت اهلل خان، اوضاع قلب و عروق شما چطوره؟ ان شاءاهلل که مشکلی ندارین!»

واهلل چی بگم؟ ما دیگه آفتاب لب بومیم. خدا بیامرز پدر مرحومت، آدم بی نظیری رود. توی اداره رفقا سر به  -

ی خندیدیم. هیچ وقت سرمون می ذاشتن، می خواستن آبو گل آلود کنن و دستمون بندازن. مام به ریش همشون م

بینمون حرفی، سخنی پیش نیومد. ببین چند ساله که پدرت به رحمت خدا رفته!؟ نمی دونم این سگ جونی من تا کی 

 عزرائیلو سر کار می ذاره!

شما آگاه هستین و می »امیر همچنان که داشت زیر چشمی به من نگاه می کرد و گوشش به بابا بود، زیر لب گفت: 

هر اتفاقی که می افته و هر کاری، حکمتی هست. البد بچه ها به شما احتیاج دارن، ان شاءاهلل خدا عمر  دونین که در

 «صد و بیست ساله به شما عنایت کنه تا هر دوتاشونو به سروسامون برسونین.

نبود  امیر به تاول چرکین بابا که خطر ترکیدن داشت دست گذاشت. انگار هیچ وقت هیچ کس شنوای حرفهای پدر

راست می گی بابا... این پسره، نیما، عرضه تو رو نداره که »که با یک تلنگر مختصر امیر داغ دلش تازه شد و گفت: 

 «مثل کوه پشت خونواده ت وایسادی و همه شونو عاقبت به خیر کردی!

قط یه کم احساس نظر لطف عنایت اهلل خانه، اما نیما پسر بدی نیست، ف»امیر لبخندی شیطنت آمیز زد و گفت: 

 «مسئولیتش لنگ می زنه که اونم به یاری خدا و همت شما و عمه جان به زودی زود تقویت می شه!

پسره بلد نیس شلوارشو باال بکشه! فقط بلده داد و »بابا نگاهی موشکافانه به مادر کرد و با کالمی کنایه آمیز گفت: 

 «ره بتونه رو پای خودش وایسه!فریاد کنه و حرف مفت بزنه. من که چشمم آب نمی خو

ببخشید، با اجازه تون من مرخص می شم. سال »از درددلهای پدر حالم داشت به هم می خورد، بلند شدم و گفتم: 

 «خوبی داشته باشین.

 «نسرین جون مزاحمت نیستم؟!»رویا بلند شد، پشت سرم آمد و گفت: 

از حالت مشکوک نگاهش حدس زدم که حرفی برای گفتن دارد.  بر روی اولین پله ایستادم و به سمت رویا برگشتم.

 «اتاقم خیلی به هم ریخته س، امسال خونه تکونی نکردم.»لبخند زدم و گفتم: 

دختر عمه، برای رشته ادبیات »امیر به احترام من یرپا ایستاده بود، وقتیکه از پله ها باال می رفتم، شنیدم که گفت: 

 «، هیچ جا کار گیر نمی آد!فرانسه، به جز توی سفارت

حس کردم توی منگنه گیر افتاده ام که هر طور شده است باید از الی فشردگی انبرکهایش نجات پیدا کنم. نفسی 

 «من دنبال دلم رفتم پسر دایی، اگه دنبال پول بودم مهندسی می خوندم.»عمیق کشیدم و با خونسردی گفتم: 

مواظب باش توی چاه نیفتی دختر عمه، دنبال دل رفتن خیلی »طلی جواب داد: امیر نه گذاشت، نه برداشت، بدون مع

 «خطرناکه!

 «بریم باال.»تا بناگوشم سرخ شده بود. رویا اشاره کرد: 

نفسم تنگ شده بود. تا به اتاقم رسیدم و رویا پشت سرم تو آمد، در را بستم و کف اتاق وا رفتم. هیچ زمانی با رویا 

در معاشرت با اطرافیانش حصاری محکم دور و اطرافش ایجاد کرده بود که کمتر کسی می توانست صمیمی نبودم. او 

راحت از آن عبور کند و به روحش نزدیک شود. از حالت نگاه رویا حدس زدم تصمیم به گفتن حقایقی دارد که 

ذهنم را کامآل مشغول کرده بود  تصور می کند از آنها بی خبرم! به در تکیه داده بودم و حرفهای چند لحظه پیش امیر

 که رویا لب به سخن گشود و گفت: انقدر باهوش هستی که فهمیده باشی برای چی دنبالت اومدم
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خودم را پاک به نفهمی زدم و گفتم: فکرم به جایی نمیرسه! بهرجهت افتخار دادی که بعد از این همه سال زندگی با 

 امیر اومدی توی اتاق محقر من!

و به در و دیوار اتاق خیره شد بعد نگاهش برروی کتاب ها و میز تحریرم چرخ زد و گفت: تفاوت سنی من  او خندید

و تو خیلی زیاده. من حق ندارم مزاحمت بشم حاال هم خیلی وقتت رو نمیگیرم باید متوجه شده باشی که به تو عالقه 

میشدی اما راستش برادر من لیاقت تو رو  ی خاصی دارم به قدری دوست دارم که دلم میخواست زن برادر خودم

نداره. درضمن میدونم علی اونقدر دوست داره که به کسی اجازه نمیده نزدیک تو بشه. راستی چی شد که جواب رد 

ازتو گرفت؟علیرضا مثل یه دسته گله. نه مشکل اخالقی داره و نه بد طینته. اخالقش هم حضرت عباسی با همه فامیل 

بگم نه اون از من خواست بیام واسطه بشم و نه من به روی خودم آوردم که ماجرای رد کردن فرق داره خالصه 

 پیشنهاد ازدواجشو میدونم. هرچی میدونم اززبون زن داییته. حتی امیر هم نمیدونه چرا دنبالت راه افتادم اومدم باال!

قالب رویا خیلی سریع به دام افتادم رویا  نگاهم به کف اتاق دوخته شده و در درونم آشوبی برپا بود. حس کردم با

سکوت کرده و منتظر بود حرفی بزنم اما دلیلی نداشت احساس قلبی من برای همه آشکار شود به ویژه که روح منو 

علیرضا بیش از اندازه به هم نزدیک بود به طوری که در همه عمرم حتی برای لحظه ای کوتاه هم به خودم اجازه 

 ی شهوانی و جسمی را جایگزین آن احساس معنوی پاک و بدون پیرایه کنم. نداده بودم رابطه

سکوتم باعث شد رویا بیاید در کنارم بنشیند او دستم را توس دستش گرفت و گفت: دلم میخواد دلیل رد کردن 

 پیشنهادشو بدونم

 نمیدونستم که این موضوع انقدر برای شما مهمه! -

هستی و میدونم بی دلیل ردش نکردی حدس میزنم که یه مرد دیگه سرراهت تو دختر منطقی و روشن فکری  -

 قرار گرفته اگه دلت نمیخواد جوابمو نده

اتفاقا این یکی رو حتما باید جواب بدم گوش کن رویا جون من و علی از اول عمرمون مثل خواهر و برادر باهم  -

و گربه همیشه عوامون میشد حاال که بزرگ شدیم  بزرگ شدیم علیرضا اونقدر سر به سر من میذاشت که مثل سگ

 من به اون به چشم یه برادر مهربون نگاه میکنم

 رویا ناباورانه نگاهم کرد و با شادی گفت:

 پس دلیلش عیب و ایراد علیرضا نیست؟

 کنجکاو شدم و پرسیدم: شما دنبال چی میگردین رویا جون؟

 بدل میشه فراری هستم نمیخوام حرف خواهرم سر زبونا بیفتهمن از حرفایی که بین خونواده ها رد و  -

 لبخندی زدم و گفتم: مطمئن باش رویا جون هیچ حرفی از در این اتاق بیرون نمیره! خوشبخت باشن.

رویا با چهره ای گشاده پیشانی ام را بوسید و از اتاقم بیرون رفت. چشمهایم را بستم و علیرضا و رضوان را کنار هم 

کردم به نظرم میرسید آن دو زوج خوشبختی باشند. رضوان دختری متین و خوب بود درست مثل خواهرش تصور 

رویا. بااینکه درخانواده ای ثروتمند پرورش یافته بودند اخالق نیکو و رفتاری پسندیده داشتند توی دلم برای 

 هردوشان آرزوی خوشبختی کردم و به سراغ کتابهای درسی رفتم.

از ورود نیما نگذشته بود که امیرو و رویا خداحافظی کردند و رفتند .رقتار نیما بقدری غیر محترمانه بود چند دقیقه 

که همه از ارتباط با او فراری بودند بر روی تختم دراز کشیدم و چشم هایم را بستم یک لحظه جای علیرضا و نیما را 

چه تفاوتی داشت علیرضا همیشه در کنارم حضور  باهم عوض کردم احساس راحتی عجیبی وجودم را فراگرفت اما
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داشت و در هنگام لزوم دستم را گرفته بود بارها شده بود که حتی جلوی نیما ایستاده و از من دفاع کرده بود وقتی به 

یاد گذشته افتادم دلم گرفت حس کردم که همیشه به وجود علیرضا نیازمند بوده ام و وقتی که نبود انگار تکیه گاهی 

 نداشتم.

هرچه به تابستان نزدیک تر میشدیم هیجانم برای تمام کردن در س و گرفتن مدرک تحصیلی بیشتر میشد چون 

ادامه تحصیل اولویت اول ومهم ترین هدف زندگی ام بود. با آنکه ندیدن جهانگیر بی اندازه آزارم میداد با سماجتی 

یم با او طفره میرفتم جهانگیر همیشه برایم نامه مینوشت و در تصور نا پذیر سر حوفم ایستاده بودم و از ارتباط دا

هربرگ از نامه اش عشق و محبت را با هزاران کالم عاشقانه بی دریغ نثارم میکرد و من نیز پا به پای او جوابش را 

و فقط با  میدادم. کار به جایی رسیده بود که در مالقات های هفته ای یکبارمان هم هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم

 نگاه رمز و راز عاشقیمان را رد و بدل میکردیم.

جهانگیر شبانه روز کار میکرد و همیشه کسل بود. هربار اعتراض میکردم بهانه اش خرید خانه بزرگ و گرفتن 

جشن عروسی سنگین بود درحالیکه من مخالف شدید زندگی پر زرق و برق بودم و از تجمالت فرار میکردم او با 

سرسام آور به دنبال زندگی اشرافی میدوید. من و او هردو در خانواده ای متوسط بزرگ شده بودیم و دلیل سرعتی 

  آنکه تا آن حد به پول اهمیت میداد برای من روشن نبود.

با تمام شدن فصل بهار همه رفت و آمدهای خانوادگی را درز گرفتم و به همه اطالع دادم که درسهایم سنگین است و 

اضافی برای تلف کردن ندارم مادر خوشحال بود که روابطم با جهانگیر قطع شده است روزی که مخفیانه داشت وقت 

با تلفن صحبت میکرد کنجکاوی موذیانه ای باعث شد که آهشته گوشی را بردارم و به مکالمه او با علیرضا گوش 

و و هر لحظه احتمال میدادم گزارش  بدهم تا آن روز هم که دوام آورده و حرفی نزده بود جای تعجب داشت

خوشحال کننده ی بهم ریختن رابطه من و جهانگیر را به علیرضا بدهد تا آنکه آن روز با اقرار مادر و گزارشی که با 

 آب و تاب به علیرضا میداد مطمئن شدم مادرم همان مادر همیشگی است!

تی مادر ساکت شد علیرضا با صدایی غم زده گفت: در تمام مدتی که مادر حرف میزد علیرضا سکوت کرده بود وق

 عمه جون شما خودتونو ناراحت نکنین هرچی قسمت باشه همون میشه!

آهسته گوشی را گذاشتم. از جمله ای که علیرضا گفت جا خوردم لرزش صدای علیرضا در ذهنم غوغایی به پا کرد 

ی جهت نشستم وساعت ها زار زدم علت آن همه بی دلخوری علیرضا از من بدجوری روی اعصابم اثر گذاشته بود ب

قراری ام را نمیدانستم و هرچه فکر میکردم برای دلواپسی و دلتنگی آخرین روزهای بهار دلیل قانع کننده ای نمی 

 یافتم.

 با آغاز فصل تابستان جدیتم برای گرفتن مدرک تحصیلی بیشتر شد هوا بسیار گرم بود و اتاق من کانال کولر نداشت

با اینکه پنجره های رو به حیاط باز بود و پنکه هم کار میکرد شر شر عرق میریختم اما غرق در کتاب های درسی ام 

بودم برای رفع خستگی دفتر خاطراتم را باز کردم دست کم سی چهل تا نامه عاشقانه افتاد کف اتاق! نامه هایی ه با 

در آن دیده نمیشد توی دلم به آنهمه استعداد نویسندگی  تبحر فراوان نوشته شده بود و حتی یک جمله تکراری

جهانگیر آفرین گفتم و واژه های آخرین نامه ای را که برایم نوشته و همچون شهدی حیات بخش بود چندین بار 

مرور کردم چشمهایم را بستم و با به یاد آوردن چهره دوست داشتنی او فراموشم شد به تاریخ روز دقت کنم. شوقو 

زندگی مشترک با مردی که دیوانه وار به من عشق میورزید نیرو و توان زیستنم را در وجودم صد چندان کرده ذوق 

بود از لحظه افتادن در دام عشق جهانگیر چشم به راه گرفتن پایان نامه و ازدواج با او لحظات را با شادی پشت سر 
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وز مادر نزدیک بود تصیم داشتم برای مادر جهانگیر هم ردیف کرده و از هر لحظه زندگی ام لذت برده بودم چون ر

هم هدیه ای بخرم و یک روز سر زده به دیدنش بروم. اگر به جهانگیر می گفتم امکان داشت مخالفت کند اما 

کنجکاوی بی دلیل و عجیبی ذهنم را مشغول کرده بود اینکه هربار خواسته بودم به دیدن مادرش بروم او بهانه 

دودی مشکوک بنظر میرسید.بعید میدانستم که مادر جهانگیر مخالف دوستی من و پسرش باشد آورده بود تا ح

بویژه که صد در صد خبر داشت جهانگیر با روشن بینی خاصی که از مردم جامعه و اطرافیانش دارد هرگز تن به 

ید بر اثر احساسی زودگذر با ازدواج دستوری نخواهد داد او مردی با تجربه و ده سال از من بزرگتر بود بنظر نمیرس

من ارتباط برقرار کرده باشد کارهای جهانگیر حساب شده بود و رفتارش نشان میداد که به اندازه کافی پخته و با 

  تجربه هست

خنکای عصر بود که از دفتر و کتاب دل کندم و از خانه بیرون آمدم به چند مرکز خرید سرزدم و دوتا ژاکت شیک 

گشتن هوا کامال تاریک شده بود ستاره های شفاف در دل آسمان سیاه چشمک زنان نوید روزی خریدم هنگام بر

دیگر و فردایی باشکوه تر را میدادند هیجان دیدار مادر جهانگیر تا صبح بیخوابم کرد این موضوع که چه بپوشم و 

ننده ام برای جهانگیر بود. میدانستم چطور خودم را معرفی کنم نیمی از دلواپسی ام و نیم دیگر توجیه عمل غافلگیر ک

چندان از کا من خوشش نخواهد آمد اما به عقل ناقصم اینطور میرسیدکه بدون دعوت به جایی رفتن بسیاری از راز 

  های سر به مهر و اسرار پنهانی را آشکار خواهد ساخت

عمول هر صبح که به محض بیدار هنوز زنگ ساعت به صدا درنیامده بود که دکمه قطع آن را فشردم. مادر طبق م

شدن سروصدا به راه می انداخت و آرامش خانواده را مختل میکرد آشپزخانه را روس سرش گذاشته بود با صدای 

یادم آمد که همان روز باید با هدیه پایین بروم موهایم را برس کشیدم و از پله  "فخری روزت مبارک"پدر که گفت: 

ن از اتاقش بیرون آمد و فریاد زد: دریغ از یه جو آرامش مامان شما از تیر و طایف ها پایین رفتم نیما غرغر کنا

 خروس نیستی؟

پدر با صدای بلند گفت: به جای این چرت و پرت ها به مادرت تبریک بگو. نیما با سر و صوریت پف آلود حوله 

 دستی اش را بر کف هال پرت کرد و پرسید: مگه امروز چه خبره؟ کسی زاییده؟

به چهره پدر خیره شدم دلم به حالش سوخت هیچگاه توقع چنین رفتاری را از نیما نداشت نیما یکسر به آشپرخانه 

رفت و فنجان چای را که مادر از پیش ریخته بود سرکشید به یک چشم بهم زدن لباس پوشید و خواست از در بیرون 

 برود که پدر پرسید: کجا میری پسر؟

 دنبال بدبختیم -

 کار گیر آوردی یا هنوز عالفی؟ -

 گیر میارم -

از در که بیرون زد رفتم هدیه مادر را به دستش دادم و صورتش را بوسیدم توی چشمهای مادر برق شادی نمایان 

 شد انگار جان گرفت

 چای ریخت و روی میز گذاشت و پرسید: مربا میخوری؟ تازه پختم خیلی خوشمزه شده!

ه شب پیش هدیه را خریدم یکی دوهفته ای میشد که حساب روز و هفته از دستم دررفته همان لحظه شکر کردم ک

بود و نمیفهمیدم کی شب میشود و کی روز. دلم پر میکشید بروم و جهانگیر را ببینم بوِیژه که دائم تلفن میزد و 

بودیم پس از گرفتن غرغر میکرد و به هرچه مدرک دانشگاهی است بد و بیراه میگفت! پیشاپیش قرار گذاشته 
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مدرک لیسانس باهم ازدواج کنیم اما در حقیقت هنوز مطمئن نبودم که برای یک عمر زندگی مشترک با او آمادگی 

داشته باشم مدتها بود که جهانگیر به جای صبح ها نزدیک غروب زنگ میزد و من سریع گوشی را برمیداشتم هرروز 

ت به زور از دهانش خارج میشد و انگار نای حرف زدن نداشت که یگذشت صدایش خسته تر بنظر میرسید کلما

  تصمیم داشتم پیش از ظهر به دیدن مادرش بروم اما تلفن چندتا از دوستانم وقتم را گرفت

نزدیک ظهر بود که از خانه بیرون زدم لباس ساده ای پوشیده بودم و هیچ آرایشی نداشتم با نشانی ای که داشتم 

جهانگیر رفتم دقایقی پشت در ایستادم و نفس تازه کردم قلبم به شدت می تپید زنگ در را که یکراست به در خانه 

زدم خانم باریک اندام بلند قدی شبلنگ بدست آمد در را باز کرد داشت حیاط می شست یا شاید هم باغچه را آب 

پاسخ سالمم را داد و پرسید: من  میداد سالم کردم چند شاخه گل رز برروی جعبه هدیه م گذاشته بودم او لبخندزنان

 شما رو میشناسم؟

 خانم پرتوی، من نسرین هستم نسرین فردوسی -

چشمهایش برق عجیبی داشت در زیر نور آفتاب شدید تابستان موهای جو گندمی اش یکپارچه نقره ای بنظر 

 میرسید به سرتاپایم خیره شد و گفت: ببخشید من باید شما رو بشناسم؟

 ب در خشکم زد گفتم:توی چارچو

 جهانگیر درباره من با شما حرفی نزده؟

رنگ به رنگ شد و از جلوی در کنار رفت شتاب زده شیر آب را بست و دستی به موهایش کشید از خجالت داشتم 

 آب میشدم و همان لحظه از آمدنم پشیمان شده بودم که گفت: بفرمایین تو!

ه توی فضا پخش بود. حس بدی داشتم. از برخورد سرد مارد جهانگیر وارد حیاط شدم بوی نم و خاک خیس باغچ

کمی عصبی شده بودم. اما چاره ای نبود باید میماندم و صبوری به خرج میدادم تا همه دلواپسی ها و شک و 

تردیدهایم برطرف میشد. مادر جهانگیر به سمت ساختمان رفت و من پشت سرش حرکت کردم وارد سالن پذیرایی 

م از دیدن آن همه اشیای قدیمی تعجب کردم خانه بوی چندصدسال پیش را میداد، عکس پدرجهانگیر در که شد

قاب چوبی رنگ و رو رفته ای که هر لحظه امکان داشت از هم بپاشد در کنار اتاق بود؛ لبخندش عجیب شبیه لبخند 

 جهانگیر بود و حالت نگاهش با او مو نمیزد.

ینم و من برروی صندلی نشستم دوسه دقیقه بیشتر طول نکشید که با سینی قلمکار خانم پرتوی تعارف کرد بنش

 اصفهان و چای و پولکی آمد در مقابلم نشست نه لبخند میزد و نه آثاری از غم در چهره ش دیده میشد

 زیر چشمی نگاهش کردم و حرکاتش را زیر نظر گرفتم دستهایش به شکلی خاص توی هم رفته بود و انگشتانش

حرکت میکرد هردو ساکت بودیم من داشتم فکر میکردم که آمدنم استباه بود و اوهم به احتمال زیاد به این می 

اندیشید که چطور باب صحبت را باز کند. بسته هدیه را برروی میز گذاشتم. او لبخند بی رنگی زد و گفت: راضی به 

  زحمت شما نبودم

 پیش تصمیم داشتم بیام دیدنتون اما...قابل نداره روزتون مبارک! از مدتها  -

سرش را تکان داد و گفت: البد جهانگیر مانع از اومدنتون شد و حتما شما به عشقش شک کردید و اومدین ته و توی 

  قضیه رو دربیارین و مچ پسر منو بگیرین
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س کردم هرفکری از نگاه با نفوذش دلم را لرزاند حرفها و حدسیات درستش غافلگیرم کرده بود همان لحظه ح

ذهنم بگذرد او آن را خواهد خواند تصمیم گرفتم کمتر به چشمش خیره شوم و به هچ موضوعی فکر نکنم لبخند 

  زنان گفتم: فقط دوست داشتم شما رو از نردیک ببینم.

 بهتره با هم روراست باشیم -

 د میومدم به دیدنتون!من با همه روراست هستم البته بهتر بود با شما هماهنگ میکردم و بع -

 به چشم هایم زل زد و انگار همان لحظه پرتوی از عمق وجودش ساطع شد و به عمق درونم فرورفت! پرسید:

  واقعا اومدین به دیدن من یا اینکه میخواین از کار جهانگیر سر دربیارین؟

د و کامال پیدا بود از مدت ها پیش بغضم گرفت. هرلحظه ممکن بود بزنم زیر گریه رفتار خانم پرتوی دوستانه نبو

خود را آاده چنین برخوردی کرده است طرز بیان و کالم حساب شده اش با آنچه جهانگیر از او گفته بود صدو 

هشتاد درجه تفاوت داشت تصمیم گرفتم در وقت صرفه جویی کنم و حرف آخر را بزنم. پرسیدم: جهانگیر درباره 

 ز من بدتون میاد؟من به شما چی گفته که اینقدر ا

چرا باید از شما بدم بیاد؟ من اصال شما رو نمیشناسم و نمیدونم چطور چنین فکری به سر شما زد من تاکسی رو  -

نشناسم درباره ش قضاوت نمیکنم اما برای پسر ابله خودم متاسفم تصور میکردم شما یک توهم شیرین یا یک تخیل 

 تنوعی زندگی توی ذهنش خلق کرده نمیدونستم واقعیت دارین!کودکانه و رویایی هستین که از شدت بی 

قلبم داشت میگرفت بلند شدم و گفتم: می بینین که حقیقت دارم چطور درباره پسرتون اینطور فکر کردین؟ 

 جهانگیر یه مرد کامل و عاقله بهش نمیاد آدم خیالپردازی باشه!

ترک رفته و نمیتونه به عقب برگرده به من حق بده که به این دخترم عصبانی نشو جهانگیر تا نیمه راه زندگی مش -

  رفتار بچگانه ش شک کنم!

زمین و آسمان درو سرم چرخید آخرین جمله خانم پرتوی مانند پتکی بود که بر سرم کوبیده شد توی عالم خواب و 

همچون پرهای محبوس شده بیداری بدون آنکه متوجه شده باشم بیهوش شده ام صدها برگ نامه عاشقانه جهانگیر 

دربالش که به ضرب چاقو از هم دریده شده باشند شناور در فضای دور و اطرافم میان زمین و آسمان به دور سرم 

چرخیدند و هرچه دست دراز میکردم حتی یکی از نامه ها به دستم نمیرسید ورقهای نامه پر از کلمات عاشقانه او که 

ی کرده بود با توفانی مهیب از من فاصله گرفتند و در الیتناهی آسمان از نظرم دور مدت زمانی طوالنی با احساسم باز

شدند درست مانند کسی که طناب دار به گردنش انداخته باشند منتظر رسیدن به آخرین لحظات عمر دقایق را با 

ندوهبار رهایی یابم اما زجر سپری و خدا خدا میکردم هرچه زودتر نیمکت از زیر پایم کشیده شود تا از شر زندگی ا

 انگار هنوز وقتش نرسیده بود.

روزهای بی کسی و شب های بی ستاره، پشت سرهم بی شتاب و بی هدف می آمدند و میرفتند و من هیچ انگیزه ای 

 برای ادامه حیات نداشتم؛ همه اطرافیانم شگفت بودند و متعجب؛ چون نمیدانستند چه بالیی بر سرم آمده است!

ی شبانه روزی و دوری کردن از اطرافیان و سوزاندن کتابهای درسی ام همه را نگران کرده بود همه هدفها و گریه ها

انگیزه هایم با یک جمله کوتاه که خیلی هم راحت از ذهان خانم پرتوی درآمده بود دود شده و به هوا رفته بود از 

 نفر که از همه مردان عالم داشتم!من تنها جسمی خاکی و بدون روح باقی مانده بود بایک دنیا ت

جهانگیر که می دید پاسخ تلفن هایش را نمیدهم روزی چندبار زنگ میزد و متعجبانه التماس میکرد که همدیگر را 

ببینیم اما من بدون گفتن کالمی گوشی را میگذاشتم، به تنها چیزی که فکر نمیکردم دیدار مجدد او بود حسی شبیه 
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سموم کرده بود حرفهای جهانگیر نشان میداد که از مالقات من و مادرش بی خبر است اما من به انزجار فکرم را م

 باید احمق میبودم اگر باور میکردم درکارش صداقت دارد

مادر فکر میکرد زیاد درس خواندن کار دستم داده و دیوانه شده ام! پدر نصیحت میکرد یک ترم مرخصی بگیرم به 

و نیما هم بدجوری موی دماغم میشد و میخواست از کارم سر در آورد شب ها از ترس پابوس امام هشتم برویم 

اینکه وارد اتاقم شود و وسایلم را بهم بریزد پلک نمیزدم و صبح که بیرون میرفت قرص اعصاب میخوردم و 

 میخوابیدم

کاو کرده بود و من برای تلفن های پی در پی و پشت سرهم جهانگیر و سماجتش برای حرف زدن با من مادر را کنج

آنکه خیالش راحت شود و اطمینان پیدا کند که کاسه ای زیر نیم کاسه نیست دستگاه تلفن اتاقم را به دستش دادم و 

گفتم: لطفا چندروزی کاری با کارم نداشته باش ازبس اومدی پشت در اتاقم گوش وایستادی اعصابمو خرد کردی 

 بگو نسرین مرده! من اصال تلفن نمیخوام هرکی زنگ زد

 مادر حیرت زده به چشم هایم خیره شد و گفت:

 الهی بمیرم برات مادر! تخم چشمات زرد شده ... گفتم که انقد درس نخون! انگار مغزت پوک شده!

هاج و و به مادر نگاه کردم و به اتاقم برگشتم حال و حوصله هیچکس را نداشتم دراتاقم را از پشت قفل کردم یک 

سی لب کنگره قدیمی یادگار جد پدری ام در زیر تختم بود که بابا اصرار داشت مال من باشد آن را از زیر سینی م

تخت بیرون آوردم و هرچه نامه توی دفتر خاطراتم بود درون سینی ریختم و کبریت زدم نامه ها آتش گرفتند. 

با احساس بکر و دست نخورده من روحم را درکنار سینی چمباتمه زدم و به فکر فرو رفتم بازی احمقانه جهانگیر 

کشته بود چهره جهانگیر درمیان اوراق نیمه سوخته مچاله و مانند زغال سیاه شده بودند آتش خاموش شد اما اتاق پر 

از دود سیاهرنگ بود مجبور شدم پنجره را باز کنم که هوا یکهو به اتاق سرریز شد و تکه کاغذ های سوخته درهوا 

م در را باز کردم صورت مادر خیس اشک بود سراسیمه وارد اتاق شد و فریاد زد: داری خودتو پخش شدند رفت

 آتیش میزنی؟ ]آره با یه کبریت و چندتا کاغذ![

نفهمیدک کی و چطور توی بغل مادر از هال رفتم وقتی چشم باز کردم شب بود همه جا ساکت و دراتاقم نیمه باز. 

ای مادر که داشت آهسته از پله ها باال میآمد و ناله ای که در وقتهای دلواپسی اش از هنوز بوی دود می آمد باصدای پ

گلو بیرون میداد به خود آمدم وقتی به ساعت نگاه کردم فهمیدم مدتی نسبتا طوالنی از قید فکرکردن آزاد و رها 

خود به خود باال رفت و نگاهش  بوده ام. مادر پاورچین باالی سرم آمد و تا دید پلک هایم باز است لبخند زد سرش

 به سقف چسبید دست هایش را باال برد و گفت: خدایا شکرت!

 سپس نگاهی غریبانه به چشمهایم انداخت و پرسید:

 حالت بهتر شد ننه جون؟

 گلویم خشک شده بود و زبانم سنگینی میکرد به سختی گفتم: خوبم مادر

حال رفتم روز بعد نزدیک ظهر از خواب پریدم صدای پچ پچی غیرعادی هنوز از دی بیرون نرفته بود که دوباره از 

از طبقه پایین می آمد صدایی که گاه باال میرفت و گاه پایین می آمد بلند شدم و بر لب تختم نشستم همچون بیماری 

رفتم پشت در  که سالیان سال در بستر افتاده باشد از هر حرکتی که میکردم بدنم درد میگرفت به سختی بلند شدم و

اتاق ایستادم. صدا آشنا بود الی در را باز کردم صدای جهانگیر و مادرم که داشت گریه میکرد دلم را لرزاند. 

بسرعت در را بستم و از پشت قفلش کردم و به تخت خوابم برگشتم سراپا می لرزیدم التماس های جهانگیر اعصابم 
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صورتم گذاشتم دلمنمیخواست بار دیگر آن صدای مالیم را بشنوم؛  را بهم میریخت بالش و پتوی تا شده را بر روی

صدایی که مدتهایی مدید برروی مغزم کار کرده بود و آن طور مسخ شدهد گیج و منگ به سراب عشق به دنبالش 

  کشیده شده بودم

در سرم نبود چندروزی میشد که چشمه اشکم خشکیده و اندوهی کشنده سرتاسر وجودم را گرفته بود. هیچ فکری 

جز حس حقارت شدید و تنفر از ادامه حیات که آزارم میداد. صدای پا که توی راه پله پیچید حدس زدم جهانگیر 

دارد از پله ها باال میاید. ضربان نبضم شدت گرفت. در زیر بالش و پتو خیس عرق شده بودم دوتا دستم را برروی 

دم که با لحنی ملتمس میگفت: درو باز کن نسرین من حق دارم گوشهایم گذاشتم اما ضجه های جهانگیر را میشنی

بدونم چه کار خالفی کردم تو دختر منطقی و خوبی هستی میدونم بی دلیل این کار ها رو نمیکنی نسرین من دارم 

 دیوونه میشم طاقت دوریتو ندارم هرکاری بگی میکنم فقط بگو چی شده!

ه ها باال می آمد بدتر اعصابم را بهم ریخت. مادربه پشت در که رسید صدای مادر که داشت جیغ می کشید و از پل

فریاد زد: ناقصش کردی بس نبود؟ هنوز استخوناش جوش نخورده بی انصاف! بیا برو پایین تا پدر و برادرش 

 نیومدن مگه نمیبینی که در اتاقشو قفل کرده؟

 جهانگیر فریاد زد: تا نسرین جوابمو نده از اینجا نمیرم

 پسر بیا برو پایین شر به پا نکن! -

 شر زندگیمو گرفته. وگرنه عشقم ازم متنفر نمیشد -

 دهنتو آب بکش مرتیکه انقدر حرف نامربوط نزن! -

صدای گریه های جهانگیر دلم را لرزاند ناخودآگاه به پشت در اتاقم کشیده شدم. مادر از پله ها پایین رفته بود. 

وی آخرین پله نشسته بود گفت: نسرین، میدونم که نزدیکمی حست میکنم میشناسمت ... جهانگیر که در پاگرد برر

 تو دل منو نمیشکنی. درو باز کن عزیز دلم و بگو چه خطایی کردم! نامردم اگه خودمو زیر پات قربونی نکنم!

 ما نیومده برو جهانگیر!پاهایم بی حس و زانوهایم خم شد. مجبور شدم در پشت در اتاق بنشینم. آهسته گفتم: تا نی

آه که چقدر دلم برای صدات تنگ شده بود نسرین توروخدا درو بازکن هراتفاقی افتاده باشه میتونیم درباره ش  -

 حرف بزنیم. برای همه چیز توضیح دارم. هیچی نمیتونه من و تو رو ازهم جدا کنه!

ا نچرخاند. عشق جهانگیر چون خون توی رگهایم بارها دستم بر روی دستگیره رفت. اما هیچ حرکتی نکرد و آن ر

جریان داشت و بند بند وجودم آلوده به خواستنش بود اما هنوزم فکرم کار میکرد و با سماجت در برابر احساسم 

 و کشید می باریک جاهای به کار میدید آنجا را جهانگیر و آمد می ایستاده بود. لحظه آمدن نیما نزدیک بود و اگر

میزد و جهانگیر را می کشت و بقیه عمر پشیمانی اش دامنگیر من میشد. با قاطعیت گفتم: هیچ حرف  که بسا چه

بدرد بخوری ندارم که دلتو خوش کنه پاشو برو تا نیما نیومده اون کله خر اگه بیاد و ببینه پشت در اتاق من نشستی 

 خونش به جوش می آد میزنه ناکارت میکنه!

  ون تو نمیتونم زندگی کنم. همون بهتر که بمیرم و از تو جدا نباشممنو از مردن نترسون بد -

 حاال دیگه مرده و زنده ت برای من فرقی نمیکنه برو سراغ زندگیت تو نباید به من دروغ میگفتی! -

صدای نفسهای جهانگیر که هر لحظه تندتر میشد توی پاگرد پله ها پیچیده بود قلبم داشت از حرکت می ایستاد! 

 انگیر با صدایی آرا م ومتین پرسید: چه دروغی گفتم؟ الل بشم اگه جز حقیقت چیزی به تو گفته باشم!جه
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همه توانم را جمع کردم تا حرف آخر را بزنم وجودم یکپارچه غم و اندوه بود درستی و نادرستی حرفی را که تصمیم 

گفته میشد چیزی در وجودم نهیب میزد بگو شاید  داشتم بزنم در آن لحظه بحرانی و معلوم نبود. اما هرچه بود باید

همه حرفهایی که شنیدی کابوسی بیش نیست. کلمات پشت لبهای چفت شده ام جمع شده بودند. سکوت جهانگیر به 

شک و تردیدم دامن میزد. هزاران حرف برای گفتن داشم. اما در آن لحظه مغزم از کار افتاده بود و قادر نبودم 

بگیرم درددل کردن و گالیه و شکایت از کسی که به درستی حرفهایش ذره ای اعتماد نداشتم چه تصمیم نهایی را 

سودی داشت؟ تنها چیزی که بی اندازه آزرده خاطرم کرده بود و حس تنفرم را افزایش میداد وجود زنی دیگر در 

ه من دروغ گفتی، صدبار بهت زندگی او بود بدون مقدمه چینی گفتم: تو روح منو کشتی با احساسم بازی کردی، ب

فرصت دادم که همه چیزو به من بگی. کور و کر دنبالت اومدم و حاال که آلوده ت شدم تاهزدارم میفهمم توی چه 

 دامی افتادم!

  جهانگیر فریاد زد: حرفتو بزن بی انصاف؛ بگو چکار کردم که مستحق این همه نا مهربونیه تو هستم

رکید. اشک هایم مانند بارانی سیل آسا بر گونه هایم بارید و سر و صورتم خیس شد. پس از دو هفته سکوت بغضم ت

فریادم پس از مدت ها در و دیوار اتاقم را به لرزه در آورد. ال به الی کلماتی که بی اراده از زبانم در می آمد صدای 

درمیان چار چوب در ایستاده بود، شکسته شدن در اتاقم را شنیدم! از پشت پرده ای از اشک جهانگیر را دیدم که 

فریاد زدم: تو به من، به همسرت، و به همه دور و بری هات نارو زدی. دوتا زندگی رو به آتیش کشیدی... ازت 

 متنفرم!

دستهایم ناخود آگاه برروی صورتم رفت و با صدای بلند گریه کردم. صدای پای مادر در راه پله پیچیده بود تا وارد 

به جهانگیر خط و نشان کشید: درو میشکنی بی همه چیز؟ به حسابت میرسم! االن به کالنتری زنگ اتاقم شد رو 

 میزنم!

نفهمیدم چطور از حال رفتم. بوی دامن مادر توی ذهنم پیچید پلک های ورم کرده ام را به سختی باز کردم سرم بر 

 رسیدم: جهانگیر کجاست؟روی زانوی مادر بود و اشکش مانند سیل داشت بر صورتم می چکید. پ

 مادر با گوشه دامنش صورتم را پاک کردو گفت: رفت به درک! مثل جن زده ها رفت و غیب شد!

تا پدر و نیما از راه برسند به قدری گریه کرده بودم که چشمه اشکم خشک شده بود مادر زیر لب زمزمه ای ناله 

زخمی و قلب مجروحم سوهان می کشید. هق هق گریه هایم  مانند داشت. کلماتش نامفهوم بود. اما سوز دلش به دل

 تمام شده بود پلک های ورم کرده ام را باز کردم و گفتم: مادر تنهام بذار، حالم خوبه نگران نباش!

نگاه غریبانه و ناباور مادر از صدها ناسزا بدتر بود زجر و شکنجه خودم کم بود کنجکاوی مادر هم اضافه شد. وقتی از 

 اقم بیرون رفت برگشت و نگاهم کرد. لبخندی ساختگی زدم و گفتم: شب بخیردر ات

در اتاقم نیمه باز بود. سرم بی اراده به زیر مالفه سر خورد. دلم میخواست مغزم از کار می افتاد و به هیچ چیز فکر 

فتاده بود چراغهای نمیکردم حالت چهره نگران جهانگیر در آخرین لحظه که نگاهش کردم مانند خوره به جانم ا

طبقه پایین که خاموش شد از زیر مالفه سر بیرون آوردم صدای نفسهای مادر توی تاریکی اتاق پیچیده بود بلند شدم 

 به سمت در رفتم و آهشته گفتم: مامان برو پایین بخواب؛ من حالم خوبه!

بر روی کمد پاتختم گذاشت و گفت: مادر چراغ اتاقم را روشن کرد. یک پارچ پر از آب میوه و یک لیوان تمیز 

  خوابم نمیاد میدونم که حوصله حرف زدن نداری اما بهتره من امشب تو اتاقت بمونم.
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مادر شما برو پایی که من بتونم بخوابم باور کن من چیزیم نیست. تا مادر پایین رفت چراغها را خاموش کردم در  -

ه خوشیها و ناخوشیها به تردید ها و نگرانی ها. به پرسشهای بدون تاریکی اتاق میشد به هزاران موضوع فکر کرد. ب

پاشخ و به عشق. عشقی که همچون بختک برروی سینه ام افتاده بود و نمیگذاشت نفس راحت بکشم مدتها دور اتاق 

چطور را راه رفتم و فکر کردم من که تحمل یک لحظه جدایی جهانگیر را نداشتم چطور میتوانستم از او دل بکنم؟ 

 میتوانستم از او دوری کنم؟ چطور نامش را از ذهنم پاک میکردم؟ چطور همه گذشته را به فراموش می سپردم؟

سرم داغ شده بود به حرف آسان می آمد، اما در عمل کاری بسیار سخت و دشوار بود کنار آمدن با وضعیت جدید به 

مادر هرگز نمیتوانستم لحظه ای آرامش داشته باشم. من  تفکر شبانه روزی و تنهایی نیاز داشت که با حضور نیما و

حتی نمیتوانستم یک صبح تا شب توی اتاقم تنها باشم نفسهایم هر لحظه آرامتر میشد احساس میکردم خونی در 

رگهایم جریان ندارد که بدنم را گرم کند همه اعضای بدنم داشت از کار می افتاد از خستگی برروی زمین ول شدم. 

پایم را دراز کردم و بی اختیار به یاد جهانگیر افتادم دلم به شور افتاد. اگر همه آنچه اتفاق افتاده بود واقعیت دست و 

داشت ممکن بود ر چندساعت گذشته اتفاق جبران ناپذیری افتاده باشد. جسد جهانگیر را در کنارم حس کردم. دلم 

د برق را زدم اتاق خالی بود خم شدم و به محلی که فکر لرزید و وحشت برم داشت به سرعت بلند شدم و رفتم کلی

 میکردم جسد افتاده دست کشیدم! زمین گرم بود. وحشت زده دستم را پس کشیدم آب دهانم خشک شده بود.

پاورچین از پله ها پایین رفتم و کورمال گوشی تلفن توی هال پیدا کردم آن را برداشتم و سیمش را بیرون کشیدم. 

له ها باال رفتم. قفل در شکسته بود و الی در باز میماند مجبور شدم یک بالش پشت در بگذارم تا براحتی آهشته از پ

باز نشود. شب از نیمه گذشته بود. با تردید شماره تلفنش را گرفتم. تلفن چندبار زنگ خورد؛ اما هیچکس گوشی را 

شی کرده باشد. جسد نیمه جانش چند بار در برنداشت دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. میترسیدم جهانگیر خودک

نظرم مجسم شد با خودم گفتم: یعنی چه بالیی سرش اومده؟ خدایا اشتباه کردم که به حرفاش گوش ندادم. من 

 خیلی احمقم. شاید مادرش دروغ گفته باشه! باید به حرفش اعتماد میکردم.

 شدم تر عصبی برنمیداشت را گوشی کسی خورد وتا صبح چندین بار شماره تلفنش را گرفتم هربار که زنگ می

 گرفتم، شماره بار آخرین برای نداشتم قرار و آرام و میشد رو و زیر دلم نگرانی شدت از درحالیکه صبح نزدیک

 پلک گذاشتم را گوشی بزنم حرفی آنکه بدون و کشیدم راحتی نفس اختیار بی که بود آرام آنقدر پرتوی خانم صدای

تگی روی هم افتادند. تصویر جهانگیر با چهره ای نگران و درهم به من زل زده بود پشت پلکم خس شدت از هایم

نقش بست، باید به خودم می قبوالندم که او آدمی شارالتان است و همه حرفهای خوشایندش برای جذب ساده لوحی 

شنیده بودم که باید همه  چون من پشت سرهم ردیف شده بود. از دهانش سخنان امید بخش و دلگرم کننده زیادی

را از ذهنم دور می ریختم. اما این کار به راحتی میسر نمیشد. سعی و تالش شبانه روزی و زجر کشیدن و شکیبایی 

الزم داشت و عاقبت هم معلوم نبود که تکلیفم با قلب شکسته و غرور پایمال شده ام که او باعث آن شده بود چه 

 میشد!

سخ و تظاهر به آرامش از رختخوابی که ذره ای استراحت شابنه درش نبود دل کندم یک سپیده دمید. با عزمی را

لیوان قهوه غلیظ خوردم و راهی خیابانهای شلوغ شهر شدم. هدفی نداشتم بجز فرار از اتاقی که درو دیوارش همچون 

گران قلبم گریان و پاهایم زندان تنگ و تحمل ناپذیر بود. چهره آدمها در نظرم برزخی و نامانوس بود و دل من ن

سست و بی رمق. بی اراده به سمت محل کار جهانگیر رفتم. تا آنروز هرگز تصورش را هم نمیکردم که روزی با 

اعصابی درهم ریخته و اندوهی آن چنان عظیم به محل کارش بروم.برروی اولین پله لحظه ای ایستادم هرچه فکر 
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طقی و درک نکردنی نیافتم. با تردید چند پله ای باال رفتم اما در پاگرد طبقه کردم برای آن مالقات ناگهانی دلیلی من

اول ایستادم باید قانع میشدم که کارم درست است نخستین فکری که برای توجیه کارم به ذهنم رسید این بود که 

ا طبقه چهارم در چشم بهم کنجکاو بودم بفهمم که جهانگیر ناگهان و بدون خداحافظی فرار کرده بود. بقیه پله ها را ت

زدنی دو تا یکی باال رفتم پاهایم قدرت عجیبی یافته بود پالک درها را یکی یکی از نظر گذراندم تا نام شرکت را بر 

 روی تابلوی زرد رنگی انتهای راهرو دیدم

و سبیل بور و پشت در ایستادم و نفسی تازه کردم دستم روی دستگیره بود که در باز شد مردی بلند قد با ریش 

 چشمهای عسلی به محض دیدن من در را باز کرد و گفت: بفرمایین!

 سالم کردم و گفتم: با مهندس پرتوی کار دارم، تشریف دارن؟

مردی میانسال با قدی کوتاه و هیکلی چاق از یکی از اتقاها شتاب زده بیرون آمد لبخند زد، به سرتاپایم خیره شد و 

 اومدین بفرمایین تو!گفت: خانم فردوسی؟ خوش 

همراهش وارد اتاقی شدم که دور تا دورش پر بود از میزهای نقشه کشی کاغذهای بزرگ لوله شده در داخل سبدها 

تخته وایت برد بزرگ، خط کش و بسیاری دیگر از وسایل نقشه کشی، یک خانم و سه آقا داشتند کار میکردند. مرد 

و به صندلی کنارش اشاره کرد بنشینم، گفتم: ببخشید من افتخار  میانسال رفت، درپشت یکی از میزها نشست

 آشنایی با شما رو نداشت.

سرش را به صورتم نزدیک کرد و آهشته گفت: قوامی هستم دوست جهانگیر. به قدری از شما گفته که اگه تو خواب 

 میدیدمتون می شناختمتون!

 رو فرستاده چیزی براش ببرین؟ حالش بهتر شد؟ قوامی به دور و بر نگاهی سریع انداخت و پرسید: شما

 شگفت زده پرسیدم: چه بالیی سرش اومده؟ خیال کردم شرکته.

قوامی دستپاچه شد و آهسته گفت: نگران نباشین. دیشب که زنگ زدم یه کم بیحال بود. امروزم البد مونده خونه 

 استراحت کنه

 ویدم. قوامی پرسید:همچون دیوانه ها از جا بلند شدم و به سمت در د

 کجا؟ -

دنبال من تا راه پله ها آمد از شدت نگرانی زبانم سنگین شده بود. آب دهانم را به سختی فرو دادم و گفتم: حتما یه 

 بالیی سرش اومده.. اگه خونه نیست بنظر شما کجاست؟

 گ بزنم به خونه ش.نمیدونم خانم سرافراز هم نیومده! یه لحظه صبر کنین تا من برم از اتاقم زن -

 آرام و قرار نداشتم. تا قوامی رفت و برگشت دلم هزار راه رفت.

چهره رنگ پریده قوامی و هول شدنش نشان میداد که اتفاق بدی افتاده است و من از آن بیخبرم. قوامی هنوز حرفی 

 ارستانه!نزده بود که اشکم سرازیر شد. دو تا دستهایش را توی جیبهایش فرو برد و گفت: بیم

راهروی بیمارستان پر از جمعیت بود. در بخش فوریتهای پزشکی )اورژانس( همراهان بیماران بدحال جنجال به پا 

 کرده بودند و صدا به صدا نمیرسید. قوامی رفت از قسمت اطالعات پرس و جو کرد و برگشت.

جالت نمیکشه برای یه اسهال و استفراغ لبخندی زد و گفت: نگرانی بیش از حد شما به منم سرایت کرد، مرتیکه خ

 ساده اومده سرم وصل کرده!



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ان سوی باغ کلبه 

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

5 3  

 

دلم گواهی میداد ماجرا چیز دیگری است تا نمی دیدمش آرام نمی گرفتم. پشت سر قوامی به سمت ته راهرو رفتم. 

رفتم. صدای پرستار و پزشک از در نیمه باز سالنی بزرگ بیرون می آمد. قوامی وارد اتاق شد و من پشت سرش تو 

 به محوطه بزرگی پا گذاشتم که در اتاقک های مجزایش بیماران زیادی بستری بودند.

قوامی از رپستاری که چندتا پرونده در دستش بود پرسید: ببخشید آقای پرتوی تو کدوم یکی از این اتاقا بستری 

  هستند؟

ه کرد دویدم. در آن لحظه همه کینه ها و پرستار به یکی از اتاقک ها اشاره کرد. به سرعت به سمت جایی که اشار

ناراحتی های روز های اخیر فراموشم شد. و تنها به امید دیدار او پرده را کنار زدم جهانگیر محو در خیاالتی موهوم به 

سقف اتاقک زل زده بود به یک دستش سرم وصل بود و ماسک اکسیژن نیمی از صورتش را پوشانده بود. رفتم بر 

مانند کسی که از خواب بپرد با حرکتی ناگهانی و شوک مانند متوجه حضورم شد. اشک در چشم  لب تخت نشست.

 هایش حلقه زد ماسک را برداشت و آهسته گفت: تویی نسرین؟ خواب می بینم یا بیدارم؟

باور  گریه امانم نمیداد. با دست هایم صورتم را پوشاندم. جهانگیر با صدایی بغض آلود شروع به حرف زدن کرد:

نمیکنم نسرین، از کجا فهمیدی که اینجام؟ میدونستم تنهام نمیذاری. میدوستم دوستم داری عزی زدلم. دلم گواهی 

میداد که دوباره می بینمت اما نه به این زودی! تو چقد مهربونی دختر. چقدر باگذشتی. من احمق باعث شدم اون همه 

م! داشتم می مردم و نگاه تو از جلوی چشمام دور نمیشد همون حرص و جوش بخوری و اون وقت تو اومدی به عیادت

 وقت که یاد تو افتادم از کارم پشیمون شدم.

نمیخواستم نگاهش کنم دیدن چهره گریان او برایم زجر آور بود. پرسیدم: چه بالیی سر خودت اوردی؟ مگه تو بچه 

 ای؟ سن و سالت به این کارا نمیخوره!

 آن به که دستی همان با. بودم افتاده هق هق به د. جهانگیر بی صدا اشک میریخت و من بهبغض هردومان ترکیده بو

 من نیست؟ قشنگت چشمای این حیف دلم عزیز نکن گریه: گفت و کرد پاک را چشمم اشک بودند کرده وصل سرم

 ینمت!بب گریون هیچوقت نمیخوام شدم، بهتر دیدم رو تو که حاالم نمردم، که بینی می خوبه، حالم

قوامی که پشت پرده ایستاده بود چند تک سرفه کرد و آمد تو. تا چشم جهانگیر به او افتاد مالفه را روی صورتش 

 کشید و فریاد زد: تو اینجا چکار میکنی؟

قوامی رنگ و رو پریده به من خیره شد و گفت: خجالت بکش رتیکه گردن کلفت، انقدر رمانتیک بازی درنیار! خیال 

  نجا سن تئاتره؟ پاشو پاشو، به اندازه کافی خانم فردوسی رو اذیت کردی!کردی ای

عصبانیت جهانگیر از روی مالفه معلوم بود با صدایی بلند و قاطع گفت: گورتو گم کن قوامی، نمیخوام ریخت نحستو 

  ببینم!

گفت: انگار عشق و  نگاه قوامی دوباره به سمت من برگشت انگشت سبابه دست راستش را دور سرش چرخاند و

 عاشقی پاک خلت کرده! زده به سرت اما دوست عزیز! من رفیق نیمه راه نیستم!

 جهانگیر با خشم مالفه را کنار زد نیم خیز شد و فریاد کشید: گفتم گورتو گم کن پیر سگ!

رکت، ازش خبر چهره قوامی سرخ شده بود او عقب عقب تا کنار پرده رفت و آهسته گفت: خانم سرافراز نیومده 

 نداری؟

آن روز برای اولین بار خشم را در چهره جهانگیر می دیدم نام خانم سرافراز چنان عصبی اش کرد که همه شریان 

های گردنش به یکباره متورم شد. بالش زیر سرش را برداشت و به سوی قوامی پرت کرد، سرم از رگ دستش در 
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فه فریاد زد. فریاد جهانگیر پرستارهای بخش را به اتاقک کشاند. آمد و خون از محل ورود آنژیو کت به روی مال

قوامی در یک لحظه غیبش زد. پرستارها دور و بر جهانگیر را گرفتند و درحالیکه از شدت عصبانیت به لرزه افتاده 

رستار بود آرام بخشی قوی توی رگش تزریق کردند. تکانهای شدید جهانگیر آرام تر شد و او از حال رفت. از پ

 پرسیدم: خوابش برد یا بیهوش شد؟

 پرستار زیر لب غرید: اما از دست مردهای عصبانی! مثل اتشفشان[! زنشی؟ خدا به دادت برسه!

 پرسیدم: حالش خیلی بده؟

 معلومه که خوب حسابشو رسیدی! حقشه خیلی خشنه. -

ه یا به قول قوامی یه اسهال و استفراغ ساده از حرفهای پرستار سر درنیاوردم. دلم میخواست میفهمیدم خودکشی کرد

گرفته بود. پرستار با عجله از اتاقک بیرون رفت و پرستار بعدی با پرونده و دستگاه فشار خون تو آمد. سالم کردم. 

بدون آنکه پاسخم را بدهد گوشی را به گوشهایش گذاشت و نوار کتانی دستگاه فاشر سنج را به دور بازوی جهانگیر 

 پرسیدم: فشارش طبیعیه؟پیچی. 

 پرستا در حال یادداشت کردن گفت: فشارش خوبه. شمام بهتره برین. هوش بیاد ممکنه دوباره عصبی بشه!

 ببخشین خانم پرستار میشه بپرسم چه بالیی سرش اومده؟ -

 پرستار نگاه عجیبی به سرتاپایم کرد و پرسید: چه نسبتی با ایشون داری؟

 نامزدشم -

 که دیشب تا صبح باال سرش بود! نامزدش -

یکهو دلم فرو ریخت. از لبخند تحقیر آمیز پرستار احساس خرد شدن کردم. سرم خود به خود پایین افتاد.پرستار 

 گفت: عجب مردایی پیدا میشن!

لم را از اتاقک که بیرون رفت برروی صندلی کنار تخت ولو شدم و بر تیره بختی خودم های های گریستم. ناله های د

تنها خودم میشنیدم و به جز آه صدایی از گلویم بیرون نمی آمد دلم شکسته بود و از بخت بد شکایت داشتم. سمت 

چپ سینه ام دردی تحمل ناپذیر و سوزشی عجیب داشت. یک لحظه احساس کردم دارم خفه میشوم. دلم نمیخواست 

پست و حقیر بودم که با پاهای خودم آمده بودم به به چهره او نگاه کنم. از خودم خجالت می کشیدم. تا آن حد 

عیادت مرد خیانتکاری که با شیرین زبانی دلم را دزدیده بود و در حالی که به زن دیگری تعهد اخالقی داشت کلمات 

 عاشقانه اش را در گوشهای من ساده دل زمزمه کرده بود؟!

ان بیرون آمدم خیابانهای دور و اطراف بیمارستان ناآشنا با قدمهای سست، زار و نزار خسته تر از همیشه از بیمارست

چهره مردم غیر عادی حرکاتشان عجیب و غریب و همه چیز دنیا تغییر کرده بود انگار آنجا دنیایی دیگر بود غیر از 

 جایی که در آن زندگی کرده بودم، دنیایی پر از کینه و نفرت و سنگدلی که در هیچ جایش امنیت وجود نداشت!

تا رسیدن به خانه ساعت ها راه رفتم و فکر کردم خانه تنها جای امنی بود که میشد برای روزهای طوالنی در میان 

چهاردیواری ماتم زده ی همیشگی ام بخوابم و هیچکس کاری به کارم نداشته باشد. نفهمیدم چند روز گذشته بود من 

طرافم نبود! وقتی چشم باز کردم زمان و مکان را گم در خواب و بیداری همه را می دیدم و هیچ کس هم دور و ا

کرده بودم. پرده ای اتاقم کیپ تا کیپ کشیده شده و در بسته بود. صدای پچ پچی خفیف از راه پله ها می آمد پلک 

هایم را به سختی باز کردم صدای قدم های علیرضا که داشت از پله ها باال می آمد همچون پتک بر سرم کوبیده شد. 

 ی دلم گفتم: حوصله تو یکی رو ندارم!تو
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 علیرضا از الی در به اتاق نگاه کرد و آهسته پرسید: بیداری؟

خودم را به خواب زدم حوصله هیچ کس را نداشتم صدا زنگ تلفن آمد و الو الو کردن مادر در راهروی طبقه پایین 

 م کنینپیچید. علیرضا در را آهسته بست و گفت: عمه جون صدای زنگ تلفنو ک

از پله ها پاورچین رفت پایین و دوباره باال آمد. آهسته وارد اتاقم شد و کنار تخت نشست. صدای نفس هایش توی 

 تاریکی اتاق اعصابم را بهم می ریخت چندبار صدایم کرد. پاسخی ندادم. شروع به حرف زدن کرد:

ی جون من به جون نسرین بسته س. راضیم به خدایا به تو میسپرمش؛ خودت یه کار کن آروم بگیره. تو که میدون

 رضای تو، کمک کن بیدار بشه، دارم دیوونه میش خدایا... یا ارحم الراحمین.

تا یادم می آید علیرضا شریک غم هایم بود زمانی که شاد بودم فراموش میکردم که علیرضا وجود دارد اما زمان کار 

اد. آن روز هم غم زده بودم و تنها علیرضا بود که برایم دعا کردن همیشه زحمت هایم به گردن علیرضا می افت

 میکرد چشمهایم را باز کنم. آهسته گفتم: بیدارم علی.

 آمد کنار تختم نشست. گفتم: چراغو روشن کن

دستش برروی پیشانی ام لغزید. انگشتانش همچون هیزم نیمه افروخته داغ بود. گفت: چقد سردی! حتما فشارت 

 روزه غذای درست و حسابی نخوردی؟ افتاده، چند

نفهمیدم کی رفت و چطور شتاب زده با یک سینی غذا وارد اتاق شد. فضای تاریک اتاق پر از بوی قورمه سبزی شد. 

صدای پای مادر که به آرامی داشت از پله ها باال میامد و ناله هایی که با هر قدم از گلویش در می آمد لحظه به لحظه 

 گفتم: پرده ها عقب بکشین، دلم گرفت!نزدیکتر میشد 

صدای خنده شیرین علیرضا توی اتاق پیچید از بوی تند ادکلنش فهمیدم که دارد به من نزدیک میشود. علیرضا 

گفت: آفتاب شدیده، ممکنه نور چشمتو بزنه سینی غذا را بر روی میز کنار تختم گذاشت و به سمت میز تحریرم 

میشد پایین آورد برگشت و نگاهم کرد. از خودم از  8رد و کالهک سرش را تا آنجا کهرفت چراغ مطالعه را روشن ک

او از مادر که توی چهارچوب در ایستاده بود و اشک می ریخت و از همه موجودات عالم خجالت میکشیدم. برروی 

کوچولو. خیلی  تخت نمیخیز شدم علی آمد و لب تختم نشست و سینی غذا را به دستم داد. خندید و گفت: بخور

 خوشمزه شده. هیچکس نمیتونه مث عمه م قورمه سبزی بپزه!

 همانطور که سرم پایین بود پرسیدم: ساعت چنده؟

 وقت ناهاره خوب وقتی بیدار شدی -

 تو ناهار خوردی؟ -

  اشتها ندارم اما اگه تو بخوری منم اشتهام باز میشه -

  برای خودت قاشق بیار با هم بخوریم مادر مث همیشه برام زیاد غذا کشیده برو -

علیرضا پر در آورد در چشم بر هم زدنی شاد و خوشحال از پله ها دو تا یکی پایین رفت و باال آمد مادر کنج اتاق کز 

 کرده و محو تماشای ما دو تا بود، پرسیدم: بابا و نیما کجان؟

 چه میدونم اصال نفهمیدم این چند روز چطور گذشت! -

 من چند روز... مگه -

علیرضا رو به رویم لب تخت نشست و از کنار بشقابم یک قاشق غذا برداشت رو به مادر کرد و گفت: عمه جون یه 

 کم حواست پرت شده ها!
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لقمه غذا را فرو دادم. حالم داشت بهم میخورد. احساس کردم دارم خفه میشوم نفهمیدم سینی غذا چه وقت از جلوی 

رم به بالش نرسیده بود که از حال رفتم. چند ساعت بعد با زنگ تلفن از خواب پریدم پرده ها را دستم کنار رفت و س

کنار زده بودند عصر بود و هوای گرم از الی درزهای پنجره اتاقم تو میزد به سختی از تخت پایین آمدم رفتم توی 

ود حدس زدم جهانگیر پشت خط است پاگرد پله ها نشستم مادر که گوشی تلفن را در دست داشت خیلی عصبانی ب

  با صدای بلند پرسیدم: مادر تلفن من کجاست؟ اگه جهانگیره بگو یه ربع دیگه زنگ بزنه

تا مادر گوشی را گذاشت از پله ها پایین رفتم و سیم تلفن را از پریز درآوردم مادر زیر لب غرغر کنان گفت: هنوز 

امروز که برادرت بیاد سیر تا پیاز ماجرا رو واسه ش تعریف میکنم  از این مرتیکه دل نکندی؟ کم بال سرت آورد؟

 تا روزکارشو سیاه کنه!

از پله ها باال رفتم در اتاقم را بستم و تلفن را وصل کردم چند دقیقه طول نکشید که صدای زنگش به هوا رفت گوشی 

هتره همین جا همه چیزو تموم کنیم خواهش را که برداشتم صدای غم آلود جهانگیر دلم را لرزاند با قاطعیت گفتم: ب

 میکنم دیگه به من زنگ نزن

 آخه چرا؟ تو اومدی عیادتم! یادت رفته؟ میخوام برای همه چیز توضیح بدم -

اصال دلم نمیخواد درباره گذشته حرفی بشنوم یادآوری حوادث و گذشته و گله گزاری از ماجراهای چند روز اخیر  -

روی زخم های دلم هیچ نتیجه ای نداره! من حرمت عضق تو رو پایین نیاوردم تا ابد هم گمون به جز نمک پاشیدن به 

 نمیکنم هوس عاشق شدن به سرم بزنه نذار وضع ازین بدتر شه. دیگه نمیخوام صداتو بشنوم

 قی کنی!جهانگیر با صدایی لرزان گفت: تو نمیدونی عشق چیه عزیزم. فقط اسمشو بلدی. نه عاشقی و نه بلدی عاش

 که فهمیدم شدم اسیرت وقتی و گفتی محبت و جهانگیر خواهش میکنم دیوونه ترم نکن. دائم توی گوشم از عشق -

 !خودت زندگی دنبال برو کن ولم... روز نه و دارم شب نه کردی مریضم نیستم تنها

 اجازه حرف زدن به من مشکل تو همینه که یک کلمه حرف دل منو نشنیدی حاالم خودت بریدی و دوختی. اصال -

 نمیدی. آخه بابا منم آدمم. بذار حرف بزنم

این همه مدت فرصت دادم که همه اسرار زندگیتو از زبون خودت بشنوم چرا باید به دام میفتادم؟ از من احمق تر  -

رده بود که و ساده لوح تر پیدا نمیشد که به قول مادرت قهرمان خیال پردازی هات بشه؟ زن بدبختت چه گناهیی ک

 بهش خیانت کردی؟

جهانگیر فریاد زد: کدوم زن؟ یه کم مهلت بده منم درددلمو بگم تو حرف همه رو قبول داری به جز حرف من 

بدبختو که هیچ گناهی نکردم! پس ادعا نکن که دوستم داری عاشق واقعی به حرف هیچکس اعتماد نمیکنه به جز 

 حرف معشوقش!

 ن نمیخورن! من حقیقت و صداقت میخوام که تو نداریاین کلمات دیگه به درد م

متاسفم فرشته کوچولو. تو یار بودی اما یاور نبودی! حتی یک اعدامی محکوم به مرگ هم قبل از افتادن طناب به  -

 گردنش اجازه حرف زدن داره!

توی کوچه بن بست کنار همه بدنم سرد و دستهایم یخ بسته بود گوشی تلفن داشت از دستم میفتاد که گفت: فردا 

 انشگاه همون ساعت همیشگی منتظرتم منتظرت میمونم اما اگه نیمودی خودم می آم سراغت

ساعات مالل آور دیر تر از همیشه می گذشتند دلم با سماجتی احمقانه به فکر و خیالش چسبیده بود و قلبم توی 

و منطقی فکر کنم نتیجه نداشت روحم بدجور آلوده سینه ام بی صبرانه پر پر میزد هرچه سعی میکرد خونسرد باشم 
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خواستنش بود همه قدرت های درونی ام در جهت رسیدن به وصالش حرکت میکرد خودم را توی چهاردیواری اتاقم 

حبس و یک شب تا صبح فکر کردم اگر با او رو به رو میشدم دل کندن از او سخت تر میشد اما چاره ای نداشتم او 

جهانگیر تصور میکرد بازهم میتواند با زبان شیرین و کلمات عاشقانه اش افسار احساسم را در  دست بردار نبود

دست بگیرد و مرا به هرجا که میل و اراده اش بود بکشاند. نزدیک صبح از شدت خستگی خوابم برد چند ساعت 

الی کیف و کتابم پر بود و  چرت زدم و در برزخ خواب و بیداری کابوسی وحشتناک دیدم تارهای عنکبوت در ال به

عقرب های سیاه رنگ در حال باال رفتن از در و دیوار اتاقم بودند که از خواب پریدم. آن قدر فکر کرده بودم که 

مغزم درست کار نمیکرد نه تمرکز داشتم و نه قادر بودم تصمیم عاقالنه بگیرم تنها راه کار عقالنی که بنظر میرسید 

 انصراف از رفتن بود.

هوا رو به روشنایی میرفت. برروی تختم دراز کشیده بودم و داشتم حرفهای ضد و نقیض جهانگیر را در کنار هم می 

چیدم که تلفن زنگ زد به سرعت گوشی را برداشتم علیرضا بود اولین جمله او پس از سالم و احوالپرسی التماس دعا 

 نگویم. او پرسید: کی بیام دنبالت؟ برای بیرون رفتن بود طوری پیشنهادش را مطرح کرد که نه

دلم فرو ریخت. اگر علیرضا می فهمید قصد بیرون رفتن از منزل را دارم به طور حتم به دنبالم می آمد و کار خراب 

 تر میشد. گفتم: علی حالم خوب نیس میخوام بخوابم!

 چند روزه از خونه بیرون نیومدی کسل شدی من یه پیشنهاد خوب دارم -

 خواهش میکنم اصرار نکن امروز حال و حوصله کاریو ندارم علی -

 قول میدم به جایی ببرمت که بخوابم ندیده باشی -

 باشه برای فردا -

 فردا من کارم زیاده وقت نمیکنم -

 خب پس فردا میریم. -

  نسرین باالغیرتا یه بار روی منو زمین ننداز -

. اما صدایم بی اراده داشت باال میرفت که مجبور شدم خداحافظی کنم و دلم نمیخواست به علیرضا بی احترامی کنم

گوشی را بگذارم و هرچه زودتر از خانه بیرون بروم. از ضعف شدید بی خوابی و بی غذایی و تنش های عصبی 

راه رفتنم  روزهای پر از اندوه و مالل آور چند روزه اخیر بدنم مثل نمد بی حس بود لباس پوشیدم و از در بیرون زدم

 با جان کندن فرقی نداشت. نفس نفس میزدم و از شدت ضعف شرشر عرق میریختم که تاکسی گیرم آمد

فکر رفتن به آن کوچه خاطره انگیز دلم را به درد آورد آنجا یاد آور مهر ورزی ها و زجر کشیدن هایم بود سرکوچه 

قرر آمد الغرتر از آخرین باری که توی اتاقم دیده بودم، ایستادم و منتظر جهانگیر به دیوار تکیه داد او سر ساعت م

پوست صورتش به زردی میزد لباسی که پوشیده بود همان لباس روز اول دیدارمان در آن کوچه بود. موهای سرش 

را همانطور که دوست داشتم آراسته و ادکلن مورد عالقه ام را زده بود. توی چشم هایم خیره شد و با هم رفتیم سوار 

 خودرو اش شدیم دلم داشت زیر و رو میشد که در پشت فرمان نشست و گفت: انگار هنوزم از این کوچه بدت میاد!

یک لحظه آن روز بارانی در ذهنم مجسم شد. چهره زخمی او و علیرضا و جر خوردن پیراهن هایشان کتک کاری 

  ریممفصلی که کردند، پیش چشمم آمد. جهانگیر گفت: هرجا اراده کنی می 

از خودم خجالت میکشدم که راحت و آسوده با یک مرد زن دار قرار مالقات گذاشته بودم. برگشتم نگاهش کردم 

 دست هایش بر روی فرمان می لرزید اما چهره اش آرام بنظر میرسید. پرسیدم: حالت خوب شد؟
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 بهترم... تو چطوری؟ -

 من زیاد خوب نیستم -

 صابت زیادی فشار آوردی... حالتو درک میکنم ای کاش تو هم منو درک میکردی.میدونم. این چند روز به اع -

تصمیم جدی داشتم که همان روز همه چیز را تمام کنم غم بزرگی به دل چنگ میزد فکر آنکه برای آخرین بار با او 

شکسته و هیجان با  بودم و بار بعدی وجود نخواهد داشت شکنجه ام میداد. سراسر وجودم یکپارچه غم و اندوه دلم

  اون بودن وجودم را غرق حسی موهوم کرده بود.

ترک او دیوانگی و زر کشیدن به همراه داشت. او حرف میزد وبا کلمات شیرین عاشقانه اش مشغول کار کردن روی 

ذهنم بود که تکانی شدید خوردم و از اوهام کلماتش بیرون آمدم محو حرکاتش شدم که چند لحظه دستش توی 

یب کتش رفت و خالی بیرون آمد. اضطراب بند بند وجودش را گرفته و خطوط پیشانی اش فرورفته تر شده بود. ج

بدون بر زبان آوردن کالمی توی جیب های دیگرش به دنبال چیزی میگشت. محو حرکات مردانه اش بودم. حتی 

اری نه چندان دور او عاشقم بود و با تالش وقتی حرفم نمیزد هیجان زده ام میکرد . همان لحظه یادم آمد که در روزگ

شبانه روزی مرا شیفته خود کرد. اما آن روز و آن لحظه من بودم کهبرای از دست دادنش پر پر میزدم. همه قدرتم 

را به کار گرفتم که ذرات وجودش را در ذهنم حک کنم. او حادثه آفرین لحظات خوش زندگی ام بود. مردی پر 

 همه با دیوانه من و بود جوانیم خاطرات ترین شیرین اهایم را به حقیقت پیوند زده بود. خالققدرت و قاطع که روی

 زن متعلق روحش و قلب که بوِیژه. بیایم کنار اش صداقتی بی با نبودم حاضر اما بودم اش دلبسته و وابسته وجودم

  کنم خودم معقول نا خواسته قربانی را خودم همنوع نداشتم حق من و بود دیگری

حوادث تلخ و شیرین و احساسات درهم و برهم ذهنم را حسابی مشغول کرده بودند که دست جهانگیر از کتش 

 شناسنامه زد تلخ لبخندی ![اومد بیرون دماغش از بگی میخوای کردم فک جهانگیر، دست گفتی همچین] بیرون آمد

 خالقی به تو عزیز دلم به هیچ زنی متعهد نیستما تعهد بجز که ببین کن، بازش بگیر،: گفت و داد دستم به را اش

کلمات را زیر و رو میکردم که واژه ای مناسب پیدا کنم شناسنامه را گرفتم و همانطور که بسته بود روی داشبورد 

 گذاشتم. به چشم های نگرانش خیره شدم و گفتم: متاسفانه توی این مدت که کم هم نبود، نتونستی منو بشناسی!

 جواگونه گفت:زیر لب ن

 مگه دستم بهت نرسه الهام! -

 الهام؟ پس اسم زن بیچاره ت الهامه! -

 یه روز از الهام برات حرف زدم! یادته؟ -

 یادم نمیاد -

 اون روز که به محل کارم زنگ زدی و اون کثافت گفت من توی شرکت نیستم! -

جهانگیر است. او منتظر پاسخم بود و من با گفت و گوی انگار آب یخ روی سرم ریختند تازه فهمیدم الهام دخترخاله 

 درونی داشتم با خودم کلنجار میرفتم.

جهانگیر گفت: همه آتیشا رو اون به پا کرده. البته منم بیکار ننشستم... چنان زیر آبشو زدم که تو هیچ شرکتی نتونه 

که راحت از دست بدمت! کلی زحمت کشیدم کار بگیره! تو هنوز هم منو نشناختی عزیزم! من آسون گیرت نیاوردم 

 تا ثابت کردم دیوونه وار عاشقتم!
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چشم هایش پر از اشک و نگاهش حسرت بار بود! گر گرفته بودم و از پس حرف هایش بر نمی آمدم. مثل همیشه 

بودم او با  که شنونده بودم و او راحت با احساسم بازی کرده بود آن لحظه هم مانند احمق ها به چشم هایش زل زده

تردستی و مهارت داشت از کلمات و واژه های مناسب حالم استفاده میکرد و مرا به زانو در می آورد. توی دلم گفتم: 

 االنه که سکوت کنه و بقیه کارها رو بسپره دست من!

م و نفسم مانند آهی ار سینه ام بیرون زد جهانگیر سرش را روی فرمان گذاشت و همانطور که حدس زده بود

احتمالش را میدادم سکوت کرد. فضای دور و اطرافمان سنگین بود داشتم خفه میشدم غصه همچون کوهی سنگین 

برروی قلبم فشار می آورد بحث کردن با او مثل همیشه بی نتیجه بود و در نهایت بازنده ای بیش نبودم. میدانستم در 

ستم به روی دستگیره رفت و خواستم پیاده شوم که مچ رغابت کالمی با او مغلوب خواهم شد. ماندن جایز نبود د

دستم را گرفت و پرسید: کجا میری نسرین؟ تو حق نداری به خواسته ی من بی اعتنا باشی. من به جز تو کسی رو 

 ندارم. یادت باشه که ما باهم نامزد هستیم

 عوش کنی! با لحنی جدی گفتم: حرفم همونه که پشت تلفن گفتم بیخود سعی نکن موضوع رو

 منظورت چیه؟ من دیشب با مادرم صحبت کردم. تو نمیفهمی که داری با زندگی من بازی میکنی! -

بهتره خودمونو گول نزنیم. تو برگرد سر زندگیت. فکر من هم نباش. سعی میکنم یه جوری با گذشته کنار بیام.  -

  م اومد تقصیر خودم بودجهانگیر من از تو دلخور نیستم؛چون دوستت داشتم و هر بالیی سر

 دوستم داشتی؟ یعنی دیگه دوستم نداری؟ -

برای من همه چیز تموم شده... عالقه من با بی صداقتی تو از بین رفت. تو در حق همه مون ظلم کردی فقط خواسته  -

 خودتو در نظر گرفتی؟ من و الهام و بقیه برای تو هیچ ارزشی نداریم!

 روی فرمان کوبید و فریاد زد: واهلل، به پیر به پیغمبر تو داری اشتباه میکنی! جهانگیر دو تا دستش را بر

 جهانگیر من با مادرت حرف زدم مگه برات نگفتم که رفتم دیدنش؟ -

رنگ صورت جهانگیر مثل آتش سرخ شد نگاهش تغییر حالت داد و لبهایش به لرزه افتاد. ناباورانه در چشم هایم 

 رم به تو چی گفت؟خیره شد و پرسید: ماد

 گفت تو تا نیمه راه زندگیت رفتی و راه برگشت نداری... -

 ماردم غلط کرده! خیال پرداز منم یا اون که یه عمره داره توی گوشم میخونه خواهر زاده شو بگیر! -

تم داری برای یکبار هم که شده با من رو راست باش! اعصاب ن به قدر کافی درهم ریخته هست اگه واقعا دوس -

 حقیقت رو به من بگو . اجازه بده خودم برای آینده م تصمیم بگیرم.

قسم میخورم نسرین که در تمام زندگیم هیچ زنی رو به اندازه تو دوست نداشتم اگه به من پشت کنی می میرم نه  -

ر این زندگی مزخرف اینکه خیال کنی خودمو می کشم یک بار تا نیمه راه رفتم اما دل و جرئت نداشتم خودمو از ش

 خالص کنم. من عرضه خودکشی کردن هم ندارم، اما ندیدن تو صدبرابر بدتر از مرگه.

  حاال بگو ببیینم این الهام کجاست؟ کجا و چطور میشه مالقاتش کرد؟ -

 نمیدونم

 مگه خونه زندگی نداره؟ -

ول شد اومد تهران. سال اول تو خوابگاه بود خانم شهرستان زندگی میکنه پنج سال پیش که الهام توی دانشگاه قب -

که مادرم دائم دلشوره الکی داشت و غر میزد که فک و فامیل دارن به ریش ما میخندن که توی تهرون خونه داریم و 
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خواهر زاده م تو خوابگاهه. بزور موافقت منو گرفت که بیاد تو یکی از اتقا زندگی کنه تا مدرکشو بگیره و برگرده 

رش. اما الهام از همه ما زرنگتر بود. روی مخ مادرم کار کرد و خوش خدمتی هاش کار دست من داد! یکی پیش ماد

 و تو هم موافقت کردی؟ -دوسال پیش مادرم پاشو تو یه کفش کرد که باید الهامو بگیری!

به سمت رو به  جهانگیر سکوت کرد. نگاه پر از عشق و محبتش که تا آن لحظه به من دوخته شده بود شتاب زده

رویش برگشت. قلبم داشت از جا کنده میشد. منتظر ادامه حرفهایش بودم که گفت: خب... من خام حرفهای مادر 

 شدم. گمان میکردم دختر خوبیه، یه قول الکی دادم و ...

راه افتاد جمله آخرش همچون پتک بر سرم کوبیده شد. به سرعت در را باز کردم و پیاده شدم. جهانگیر به دنبالم 

گریه امانم نمیداد. چشم هایم خوب نمیدید و تار شده بود. آن قدر تند راه میرفتم که انگار داشتم از مهلکه می 

گریختم. صدای جهانگیر را نا مفهوم می شنیدم او داشت پشت سرم می آمد و التماس میکرد. مردم کوچه و خیابان 

کردند! یک لحظه ایستادم، برگشتم، نگاهشض کردم دیدم صورتش از کنارما رد می شدند و هاج و واج نگاهمان می

 مثل گچ سفید شده است. با خشونت گفتم: دنبالم نیا جهانگیر، دیگه نمیخوام ریختتو بیینم!

به خانه که برگشتم یکسر به اتاقم رفتم. چندروزی دل و دماغ نداشتم. نه با کسی حرف میزدم و نه کسی را توی 

چهاردیواری اتاق تنها جای امنی بود که بی دردسر میتوانستم برای خودم تنها باشم و هرکار دلم  اتاقم راه میدادم.

 میخواهد بکنم. کاری از دستم بر نمی آمد جز شکیبایی که از شکنجه شدن هم سخت تر بود.

سخاوتمندانه می  از پنجره اتاقم مثل همیشه تنها منظره حیاط را میشد دید. آسمان آبی تر از همیشه بود. آفتاب

تابید. اما دل من غمگین تر از آن بود که از محیط دور و اطرافم لذت ببرم چند شبانه روز گریه کردن و از اتاق 

بیرون نرفتن رنگ صورتم را تغییر داده بود. سر و چشمم درد میکرد سیم تلفن را از پریز کشیده بودم و با هیچ یک 

نگار همه فهمیده بودند که حال و روز خوبی ندارم. چون هیچکس مزاحمم نمیشد از افراد خانواده ارتباط نداشتم. ا

کار یکسره شده و همه جیز واضح و روشن بود. من شکست خورده بودم داغی بر دلم نشسته بود که تا ابد فراموش 

م. باید از او می نمیشد. باید با غم عشق از دست رفته ام کنار میامدم. باید همه خواستنهایم را توی سینه میکشت

 گذشتم و گذشتن از او کار آسانی نبود.

صدای زنگ تلفن از پایین می آمد و مادر داشت غرغر میکرد: باید برم مخابرات بگم تلفنمونو کنترل کنن. معلوم 

 نیست کدوم پدر سوخته ای از دیشب تا حاال شیطون تو جلدش رفته که یکبند شماره ما رو میگیره. میدونم کیه....

  روزگارشو سیاه میکنم!

دمربرروی تختم افتادم و سرم را در بالشم فرو کردم. صدای هق هق گریه هایم در ال به الی پرده های فشرده ی 

بالش خفه شد. گوشه مالفه نمناک را گلوله کردم و به دهانم گذاشتم. دندانهایم به شدت بهم فشرده شد و لثه ها و 

ند ضربه به در اتاقم مثل برق گرفته ها پریدم و نشستم چندروز بود موهایم را برس فکم درد گرفته بود. با صدای چ

نکشیده بودم دست بردم طره ای از موهای کرک شده ام را که علیرضا آمد تو. در را پشت سرش بست و به دیوار 

پنجره اتاقم خودم را تکیه داد. دو تا دست هایش تو جیب شلوارش بود. بدونه آنکه حرفی بزند راه افتاد به سمت 

 جمع و جور کردم. بر روی تخت چمباتمه زدم و سرم بر روی دو زانویم نگاهم به زمین دوخته شد.

صدای علیرضا گرفته بود و انگار از توی چاه در میامد: میخوای بقیه عمرتو توی تختخواب و این چهاردیواری تنگ 

 نی؟بگذرونی؟ اصال می فهمی که داری با خودت چیکار میک
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کم کم نزدیک امد و در مقابلم بر کف اتاق نشست. به چشم هایم خیره شد و پرسید: چرا با من درددل نمیکنی؟ 

 بریز بیرون اون غم هایی رو که دارن داغونت میکنن!

چشم هایم از اشک متبلور بود خدا خدا میکردم لبریز نشوندعلیرضا با دستمال کاغذی اشکم را پاک کرد و گفت: 

، به موال هرچی بگی نه ناراحت میشم و نه عصبانی، فقط دلم میخواد حرف بزنی! انقدر به خودت سخت نگیر نسرین

 دختر!

 به سختی لب باز کردم و گفتم: تو کار و زندگی نداری که این وقت روز اینجایی؟

 یلی فضولمدلت شور کار منو میزنه یا از اینکه می بینی اینجا هستم دلخوری؟ البد خیال میکنی خ -

 تو مهربونی علی، اا... -

اما چی؟ لیاقت شنیدن حرفای تو رو ندارم؟ نسرین من یک تار موی تو رو با دنیا عوض نمیکنم؛ اما تو محل سگ به  -

من نمیزاری. این انصافه؟ خب من توقعمو پایین آوردم و به حداقل رسوندم. همین که بتونم بار غم دل تو رو سبک 

تو هم کم لطفی نکن و انقدر از من فرار نکن. مگه من چه هیزم تری به تو فروختم که سایه مو با کنم راضی میشم 

 تیر یزنی؟

 تو هیچ خطایی نکردی، منم که بی معرفتم. حق باتوست علی. -

داغ و بعد از مدتها لبهای علیرضا به خنده باز شد و گفت: قربونت برم الهی! چشم هات ورم دارن. االن میرم یه حوله 

نمناک میارم که بذاری رو صورتت. انقدر فک نکن به خدا دنیا ارزش این همه فکر کردن و ناراحتی رو نداره، یکم به 

 خودت فرصت بده. اگه منو محرم نمیدونی خب ندون. می برمت خارج از شهر. یه کم هوا بخوری حالت جا میاد.

له داغ آورد و بر روی صورتم گذاشت. مادر با سینی بدون آنکه منتظر پاسخم باشد رفت از آشپزخانه یک حو

صبحانه وارد اتاقم شد. حالم از خودم بهم میخورد. همه اطرافیانم را اذیت کرده بودم. اما غصه این را داشتم که 

هیچکس دردم را نمی فهمید و نمیدانست چه عذابی دارم میکشم. احساسم پایمال شده و غرورم شکسته بود باید تا 

ر حسرت ذره ای آرامش میسوختم و دم نمیزدم. علیرضا داشت حرف میزد و آسمان ریسان می بافت تا فکرم ابد د

را محنرف کند و من در زیر حوله شر شر اشک میریختم. دست خودم نبودم. فکر فراموش کردن جهانگیر چهار 

 برگردم.ستون بدنم را می لرزاند. میترسیدم دوام نیاورم و از نو به سرسپردگی سابق 

علیرضا گوشه حوله را از روی صورتم کنار زد و گفت: صبحونه تو که خوردی با عمه سه تایی میریم فشم، اونجا هوا 

 تمیزه و اکسیژن به قدر کافی هست. تا هروقت دلت بخواد میمونیم و آب و هوا میخورم!

 بابا و نیما کجان؟ -

 مادر از در تو آمد و گفت: بابات رفته پارک.

 لیرضا غرغر کنان به سمت پنجره رفت و گفت: نیمام که قربونش برم عالف خیابوناس!ع

مادر که رفت به علیرضا گفتم: دلم برات میسوزه علی. انقدر وقتتو هدر نده. من آدم بشو نیستم. تو هم هیچ تعهدی 

 نسبت به من نداری که دائم دنبال ناراحتی ها و دیوونه بازیای من هستی!

ا دوتا قدم بلند از کنار پنجره باز به سمت من آمد و حوله را از روی صورتم برداشت نگاهش پر از عشق و علیرضا ب

عاطفه بود. آهسته گفت: خودت بهتر از همه میدونی که تا سر حد مرگ خاطرتو میخوام. این چرت و پرتایی که 

 میگی هیچ تاثیری رو من نمیذاره. آخرش باید زن خودم بشی!
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و نشستم کالفه و بی قرار بودم. چهره جهانگیر و التماس هایش یک لحظه هم از جلو چشمم دور نمیشد.  بلند شدم

اینکه داشتم از عشق او میسوختم فاجعه ای غم انگیز و وحشتناک بود که باعث انزجار از خودم میشد گفتم: علیرضا 

 میده!چند بار بگم من و تو خواهر و برادریم! این حرفای تو بدتر عذابم 

علیرضا آمد و رو به رویم نشست و آرام و شمرده پرسید: هنوزم تو فکر جهانگیر هستی؟ من نمیدونم این پسره چی 

 داره که انقدر تو رو شیفته خودش کرده!

 موضوع ارتباط احساسی من و تو هیچ ربطی به جهانگیر نداره. -

شته اینجا رو به روت نشستم و دارم برای هزارمین بار تو خیال میکنی من خیلی بی غیرتم که با همه مشکالت گذ -

ازت خواستگاری میکنم؟ نسرین تو منو له کردی! دیگه نه غروری برام مونده و نه حیثیت و آبرو. بسه دیگه دختر! 

 یه کم به خودت بیا. جهانگیر به درد تو نمیخوره.

 ج کنم؟کفرم در آمد فریاد زدم: کی گفته من میخوام با جهانگیر ازدوا

 ! میکشی خودتو دستی دستی داری تو ؟ چیه تو غمزدگی همه این علت پس _                                -

گوش کن علی . برای آخرین بار میگم و دیگه هم تکرارش نمی کنم ، من تو رو دوست دارم ، اما هرگز با تو _

م برم زیر یک سقف . سقف زندگی من همین چهار دیواری ازدواج نمی کنم . نه با تو و نه با هیچ کس دیگه نمیتون

تنگ و تاریکه ، میفهمی ؟ میفهمی چی میگم داداش ؟ یه روزی خودت با دست های خودت جنازه منو از این اتاق 

 بیرون می بری ! حالم از هر چی مرد و زندگی مشترکه بهم میخوره !

رگ های سفیدی چشمش ترکید . آرام از روی تختم بلند چشم های علیرضا سرخ شد . انگار همان لحظه همه موی

 "خداحافظ ! "شد به سمت در اتاقم رفت ، اه کشید و گفت :

 پشت جهانگیر.  گریستم و کردم فکر وقفه بی روز شبانه چندین ، ام برزخی زندگی لماتٔ  او رفت و من غرق در تا

. تصمیم برای فراموش کردن قطعی ؛ اما نتیجه صفر  کرد می قطع میداشت بر را گوشی که مادر و میزد تلفن هم سر

بود . روحم با سماجت به او چسبیده بود و رهایش نمی کرد . یک هفته از آخرین مالقاتمان گذشته بود و من به 

وضعیت جدید عادت نکرده بودم . احساسم هیچ فرقی نکرده بود و به سختی روزگار میگذراندم . روزی غم انگیز ، 

شبانه روز بی خوابی ، جنگ اعصاب و کشمکش درونی ، با قرص اعصاب خوابم برده بود که نزدیک عصر  پس از چند

 "یه نسکافه به من بده شاید سر دردم بهتر بشه ."با سردرد شدید از خواب پریدم . پایین رفتم و به مادر گفتم :

به قرص خواب خوردنت نه به نسکافه  نسکافه نخور خوابت میپره ، نه "مادر طبق معمول مخالفت کرد و گفت :

 "خواستنت !

 مادر دارم از سر درد میمیرم ._

از بس توی چهار دیواری اتاقت موندی ، سر درد گرفتی . برو توی حیاط نفس بکش . چند قدم راه برو باغچه آب  _

 بده حالت چنان جا میاد . راستی وقتی خواب بودی یه خانم زنگ زد کارت داشت .

 اسمشو نگفت ؟ کی ؟ _

 انگار گفت ، الهام یه همچین چیزی گفت . یه شماره داد و گفت هر وقت ..... _

منتظر بقیه حرف مادر نشدم . نام الهام مانند جرقه در ذهنم درخشید . درونم بلوایی بر پا بود . مالقات با الهام تصمیم 

می شد . توی دلم گفتم مرگ یکبار شیون یکبار .  گیری نهایی را آسان تر می کرد تکلیفم روشن و قال قضیه کنده

 باید دریا دل بشم ، ببینمش و دست از سر شوهرش بردارم .
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بی صبرانه به سراغ تکه کاغذی رفتم که مادر شماره تلفن را بر روی آن نوشته بود . مادر هنوز داشت حرف میزد که 

اره را گرفتم . الهام منتظر تماسم بود . پس از سالم خشکی که از پله ها دو تا یکی باال رفتم . در اتاقم را بستم و شم

 "از کجا شماره منو پیدا کردی ؟! "پاسخی خشک تر ، پرسیدم :

 از دفتر جهانگیر باید هر چه زودتر ببنمتون !_

 کجا همدیگر رو ببینیم ؟ _

 نزنین . من خونه یکی از دوستانم هستم ، جهانگیر نمیدونه . خواهش می کنم بهش حرفی_

نشانی را گرفتم و سریع لباس پوشیدم . مادر کنجکاو حرکاتم توی چهار چوب در اتاقم ایستاده بود و محو حرکاتم 

 "ناهار بر نمیگردم منتظرم نباش. "بود . گفتم :

ات چشم هنوز!  اومدی در رختخواب از نیس دقیقه دو ؟ دختر میکنی کار چی هست معلوم ؟ کیه الهام "مادر پرسید:

 "وا نشده نرو تو کوچه یه وقت حالت بهم میخوره !

از در بیرون زدم و تاکسی گرفتم . نشانی سر راست بود پشت در آن خانه ایستادم و نفس تازه کردم . زنگ زدم ؛ 

صدای الهام از در باز کن در آمد . طبقه اول یک آپارتمان قدیمی که به شکل زیبا بازسازی شده بود به دوست الهام 

تعلق داشت که در آن ساعت روز در منزل نبود . الهام از زیبایی و متانت هیچ چیز کم و کسر نداشت . راه رفتنش 

آرام و حرف زدنش حساب شده بود . تعارف کرد نشستم و خودش به آشپزخانه رفت ، با سینی چای و بشقابی 

اراده خجالت کشیدم و سرم را به زیر  شیرینی برگشت و آمد در مقابلم نشست . به چشم هایم که خیره شد بی

 "خیلی دلم میخواست شما رو از نزدیک ببینم . "ابداختم ، او گفت :

استکان چای داغ را از هولم سر کشیدم ، شرم داشتم به چشم هایش خیره شوم . احساسم درست شبیه زنی شوهر 

حس بدکاره بودن و هزار احساس دیگر بدنم را  دزد بود که بی پروا با مرد دیگری ارتباط نامشروع برقرار می کند .

 از شرم به لرزه در آورده بود .

من از ترس جهانگیر به دوست همکالسم پناهنده شدم ! جهان تهدیدم کرده که پرونده کاریمو سیاه  "الهام گفت :

 "میکنه و نمیذاره جایی استخدام بشم .

 "ه ؟ این همه شرکت توی تهران ریخته !قدرتشو دار "همان طور که سرم پایین بود پرسیدم :

 "خیلی با نفوذه ، لب تر کنه از تهرون هم بیرونم میکنه ! "الهام نفسی کشید و گفت :_

 متاسفم ._

تأسف شما دردی از من دعوا نمیکنه .... شما ریشه زندگی منو خشکوندید اون شوهرم بعد هم کارم . هر دو تا شو _

 از چشم شما میبینم .

حظه خیس عرق شدم . دلم میخواست زمین دهان باز میکرد و همان جا مرا می بلعید . دلم خون بود و یک ل

نمیدانستم چطور باید از الهام دلجوئی کنم .با آنکه در اصل گناهی مرتکب نشده و ناخواسته به دام افتاده بودم خوب 

از وجود شما کامال بی خبر بودم ، حاال هم همه چیز  من "میفهمیدم که نادانی من زندگی او را بهم ریخته بود . گفتم :

 "بین من و جهانگیر تمام شده .

نمیدونم چرا جهانگیر این بازی احمقانه رو  "الهام سرش را به مبل تکیه داد ، در چشم هایش خیره شدم و گفتم :

 "شروع کرد !
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غ کرد . دلم داشت زیر و رو می شد . از اشک در چشم های الهام حلقه زد ، بلند شد به دستشویی رفت و استفرا

خودم ، از جهانگیر از عشق و عاشقی از زندگی خالصه از همه چیز متنفر بودم . بغض گلویم را می فشرد ؛ اما آنجا 

برای خالی کردن عقده های دلم جای مناسبی نبود . بلند شدم و کیفم را برداشتم . الهام از دستشویی بیرون آمد . 

 "ببخشید دست خودم نبود ! `بچ سفید شده بود . لبخند تلخی زد و گفت :صورتش مثل گ

به سمت در آپارتمان رفتم که الهام گفت : بدون ! هنوز حرف هام توم نشده ، شما زندگی منو بهم ریختین باید بیشتر 

 "چشم هاتون رو باز می کردین !

 ه حرف های شیرین جهانگیر اعتماد می کردم .حق با شماست من خیلی احمق هستم . تجربه نداشتم نباید ب _

 متوجه بدم نشون بهت رو جهانگیر های نامه شگرد کارشو میدونم ، چرب زبونی و کلمات عاشقانه ! اگر یکی از _

 ! کرد می عشق ابراز من به چطور که میشی

نامه ای افتادم که مدتها سرگرمم  چشم هایم سیاهی رفت . اسم نامه عاشقانه که عمد آتش به جانم افتاد . یاد آن همه

کرد و گولم زد ! چطور جهانگیر دلش آمده بود با احساس من و الهام بازی کند ! یک لحظه احساس تنفر شدید از او 

، هر چه عشق و عاشقی را در وجودم کشت . انگار با کارد به جانم افتاده بودندن و داشتند قلبم را تکه تکه می 

شامم پیچیده بود . همان لحظه از درون مردم و تنها جسمم بود که جان داشت . الهام به سراغ کردند. بوی خون در م

کیفش رفت ، که البد نامه جهانگیر را بیاورد . زانوهایم قدرت نداشتند ؛ اما باید از مهلکه میگریختم اگر واژه های 

ت شدن ، احساس شکست و ناکامی ، همچون عاشقانه نامه را میخواندم ، دیوانه می شدم . احساس خواری و بی حرم

خوره به جانم افتاده بود . تند و سریع از آپارتمان بیرون زدم . دو سه خیابان دویدم و اشک ریختم . نمیدانستم به 

کدام جهت باید بروم . ایستادم و دور و برام را نگاه کردم . حرص هه فکر میکردم ، محل را نمیشناختم . به چهار 

شدم ، همه جا تار و غبار اطرافم در مه فرو رفته بود . گریه امانم نمیداد . مردم از کنارم ردّ می شدند و  طرفم خیرش

متعجب نگاهم می کردند . بی شک تصور می کردند دیوانه هستم که از من فاصله می گرفتند و به بکدیگر نشانم 

 ه چیزم ، حسم ، عاطفه ام ، زندگی ام تباه شده بود .میدادند . قدرت ایستادن نداشتم تمرکزم از دست رفته بود ، هم

و در جهتی که اشاره کرد با همه توان دویدم . پاهایم گزگز میکردند  "تلفن عمومی کجاست ؟ "از یک عابر پرسیدم :

ش که به باجه تلفن رسیدم . تنها شماره تلفنی که یادم می آمد شماره علیرضا بود . خدا خدا می کردم در محل کار

علی به دادم برس ، حالم خیلی بده.  "باشد . تلفن چند بار زنگ خورد تا علیرضا گوشی را برداشت . با بغض گفتم :

 "االنه که بی هوش بشم !

 "کجایی نسرین ؟ آدرس بده "خیلی هول هولکی پرسید :

حال رفتم ، نفهمیدم چه مدت بی نام خیابان را از روی دیوار مقابل بادجه تلفن خواندم . علی داشت حرف میزد که از 

هوش بودم اما چشم که باز کردم . بر روی صندلی عقب ماشین علیرضا بودم و او داشت توی آینه نگاهم می کرد . 

 "من کجام ؟! "چهره نگران و رنگ و رویی پریده داشت . پرسیدم :

 "اونجا چکار میکردی نسرین ؟ "علیرضا سرخ و سفید پرسید :

علی منو ببر سر کوه خلوت که  "دو دستم پوشاندم و زدم زیر گریه ، میان هق هق گریه هایم گفتم :صورتم را با 

 "هیچ کس نباشه !
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علیرضا دور زد ، سکوت فضای دور و اطرافمان را سنگین کرده بود . من آرام آرام اشکمی ریختم و علی از شدت 

به خارج از شهر رسیدیم . نفهمیدم کجا هستیم و  خشم تا بنا گوشش سرخ شده بود . نیم ساعتی طول کشید تا

 اهمیت هم نداشت بدانم کجا هستم . نزدیک غروب بود .

علیرضا در کنار تلی از خاک که شبیه به تپه بود نگاه داشت . چراغ های شهر همچون ستاره های شفاف یکی یکی 

 "نگ غروبه ، نمی شه رفت کوه !ت "داشتند روشن می شدند . علی سرش را بر روی فرمان گذاشت و گفت :

پیاده شدم و از تپه خالی باال رفتم ، نسیم خنک عصر گاهی به سر و صورتم میخورد ، چشم هایم را بستم ، همه توانم 

در گلویم جمع شده بود و بازتاب همه غم ها و خون دل خوردن هایم به صورت جیغ از دهانم بیرون زد . آنقدر به 

م که یک لحظه حس کردم تارهای صوتی ام پاره شدند . علیرضا به سمتم دوید دستپاچه شده آورد فشار ام ٔ  حنجره

 "دیگه داری حوصله ی منو سر میبری ! راه بیفت بریم خونه ! "بود زیر بغلم را گرفت و با عصبانیت گفت :

فتم . نیما که در اتاقش باز بود ، ر باال ها پله از به خانه که رسیدیم بدنم سست و بی رمق بود . به کمک مادر و علیرضا

 "کجا بودی دختر؟ "از همان جا فریاد کشید :

کدوم گوری بودی  "وقتی کسی جوابش را نداد پله ها را دو تا یکی باال آمد . توی چهار چوب در اتاقم ایستاد و گفت :

 "؟ ریختت مثل بنگی ها شده ..... چه باالیی سرت اومده بی همه چیز !

 "برو یه لیوان آب بیار ، حرف مفت هم نزن که حوصله تو یکی رو ندارم . "ت به سینه اش زد و گفت :علیرضا دس

 "از تو چیزی نپرسیدم ، دستور نده که خوشم نمیاد  "نیما دست علیرضا را پس زد و گفت : 

اتاقم شد . بغض مادر  پاهایم قدرت ایستادن نداشتند . داشتم بی هوش میشدم که علیرضا نیما را کنار زد و وارد

برو پسر خفه شو اینقدر مزخرف نگو ! نمیبینی خواهرت حالش  "داشت می ترکید ، برای اولین بار سر نیما داد زد :

 "خوب نیس !

به درک ! خدا کنه بمیره تا از شرّش خالص بشیم ! معلوم  "یما مشت محکمی به چهار چوب در کوبید و فریاد زد :

 "رده که حاال خودشو به موش مردگی زده !نیست چه کثافتکاری ک

بر روی تختم دراز کشیدم . مادر مالفه را تا زیر گردنم کشید . علیرضا نگاهی حسرت بار و غم زده به چشم های 

 "حیف تو نیست ؟ اینقدر به خودت فشار نیاد ! خوب استراحت کن ، فردا میبینمت . "نیمه بازم کرد و گفت :

غر میکرد که علیرضا برگشت ، یقه پیراهنش را گرفت و او را کشان کشان از پله ها پایین برد . نیما هنوز داشت غر 

عمه جون در اتاق نسرینو ببند که صدا اذیتش نکنه . این پسره تنش می خاره یه کم مشت  "مادر را صدا زد و گفت :

 "و مال الزم داره ، شما ناراحت نمیشین گوشمالیش بدم ؟

 "علی بیا برو خونه تون کار رو خراب تر نکن ! نمیبینی بچه ام مریضه ؟! ": مادر فریاد زد

در عالم خوابب و بیداری صداهای درهم و برهم توی سرم چرخ میزد و داشتم کار می شدم که صدای زنگ در آمد . 

بیهوشی و  پلک های ورم کرده ام به سختی باز شدند . نمیدانستم چه ساعتی از روز است و چه مدت در برزخ

هشیاری دست و پا زده ام . سرم مثل کوه سنگین بود و اعضا بدنم بی حس و بی حرکت نای حرف زدن نداشتم . به 

سختی غلط زدم و بلند شدم بر لب تختم نشستم . صدای فریاد مادر که توی راهروی پایین پیچید تنم به شدت 

ند شدم رفتم در اتاقم را قفل کنم که با جهانگیر روبرو شدم . لرزید . تحمل هیچ صدایی را نداشتم . به سختی از جا بل

چهره او با همیشه فرق داشت . از آن همه تغییر قیافه ناگهانی وحشت کردم . چشم هایش گود افتاده بودند و 

 لبهایش به کبودی میز آاد ، تا چشمش به چشم من افتاد زد زیر گریه .
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ق نشستم . جهانگیر تو آمد . مادر غر غر کنان از پلهها باال عمد و فریاد کشید زانوهایم خود به خود خم شد و کیف اتا

 "از جون بچهام چی میخوای حروم لقمه ! ببین به چه روزی انداختیش ! بچه مو روانی کردی ! ":

 "مادر خواهش میکنم برو پایین ، من حالم خوبه ، تقصر هیچ کس نیست که من مریض شدم . "گفتم :

بدون هیچ حرفی رفت و بر روی صندلی پشت میز تحریرم نشست. مادر دلخور شد و به اشاره من در حالی  جهانگیر

االنه زنگ میزنم کالنتری ...... امروز باید تکلیف  "که گریه می کرد و با خودش حرف می زد از پله ها پایین رفت . :

 "تو پدر سوخته روشن بشه . خدایا به فریادمون برس !

 محض به ، بود داده شکل تغییر استخوان و پوست النی و ورزیده جهانگیر در همان مدت کوتاه به مشتیپیکر عض

 و جهانگیر از مرگ حد سر تا ، کرد گریه های وهای گذاشت میز روی بر را سرش او ، رفت پایین طبقه به مادر آنکه

 "و را نداشتم . دلم به حالش سوخت ، گفتم :ا اندوه و غم همه آن دیدن طاقت لحظه آن در اما ؛ بودم متنفر خودم

 "بسه دیگه ، چرا گریه میکنی ؟

نسرین تو خیال میکنی من یه حقه باز شارالتان هستم ؟ خیال  "همان طور که سرش بر روی میز بود . آهسته گفت :

دن دل دخترها هستم میکنی احساس ندارم ، عشق و عاطفه سرم نمیشه ..... خیال میکنی هوسبازم و دائم دنبال دزدی

 "و بعد هم راحت ولشون میکنم میرم سراغ یکی دیگه ؟

بس کن دیگه جهانگیر ! تا قبل از دیدن تو راحت داشتم  "حال و حوصله شنیدن حرف هایش را نداشتم . فریاد زدم :

و بهم ریختی ، درسمو میخوندم و دلمو به هیچ کس نداده بودم که حاال اینقدر بدبختی بکشم ! تو آمدی زندگی من

 "حرف هم داری ؟! برو بذار به حال خودم بمیرم دست از سرم بردار .

سرش را از روی میز برداشت ، نگاهش غمگین تر از همیشه بود . آن مرد قدرتمندی که میشناختم به پسر بچه ای 

 ضعیف تبدیل شده بود که التماس کنان تقاضا می کرد به حرف هایش گوش کنم .

 کی قسم بخورم که باور کنی ؟ نسرین به _

اصال قسم نخور جهانگیر ..... من هیچ گله و شکایتی از تو ندارم ، فقط برو و تنهام بذار . دیگه نمیخوام ببینمت . اینو _

با چه زبونی بگم ! منو از زندگی سیر کردی . دیگه اون دختر شاد و سر حالی که تو میشناختی نیستم . ولم کن برو 

 پی کارت !

خاک بر سر من که حاال دیگه نمیخوای ریخت منو ببینی ! ای کاش  "جهانگیر با دو دستش به سرش کوبید و گفت :

میدونستی که چه آتشی توی دلم داره زبونه میکشه ! خیلی راحت میگی برو ؛ اما من مثل یه سگ باوفا سایه به سایه 

یدن الهام ؟ همه آتیشا از کنده اون هرزه کثافت بلند میشه ! دنبالت بودم و هستم . خیال میکنی نفهمیدم که رفتی به د

از در که بیرون اومدی و دیدن چه حال و روزی داری شستم خبر دار شد که دختره لجن منو پیش چشمات سیاه 

حقش  کرده .... منم رفتم توی خونه و حسابشو تسیدم . تا به حال دستم رو روی هیچ زنی بلند نکرده بودم ؛ اما ، الهام

 "بود که زیر دست و پام بمیره 

 "کشتیش جهانگیر ؟ قاتل بی رحم ؟! نمیدونستم تا این حد خشنی ! "وحشت زده پرسیدم :

 نترس اون لیاقت نداره بمیره ، باید زنده بمونه و تقاص پس بده . _

گه منو دوست نداری جهانگیر دارم دیوونه میشم م "سردر گم بودم و نمیدونسم کدام حرف را باور کنم ! فریاد زدم :

 "؟!

 "به خدا دیوونتم ! اگه بگی برو میرم اما میدونم پشیمون میشی . "در مقابلم بر کف اتاقم زانو زد و گفت :
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 برای چی باید پشیمون بشم ؟ مگه تو با الهام نامزد نبودی ؟! _

. بابا چطور بگم ؟ مست بودم یه قول الکی آخه عزیز دلم ، قربونت برم ، من یه غلطی کردم و بعد هم پشمون شدم  _

دادم ، اونم دیگه ولم نکرد ! اون دختر به درد زندگی با من نمیخوره ، اون نانجیب برای اینکه حس حسادتمو 

 تحریک کنه حتی با قوامی رو هم ریخته بود ! آخه من دردمو به کی بگم ؟

نداشتی باید نامزدیتون رو بهم میزدی ، بعد می اومدی  جهانگیر گذشته تو به من هیچ ربطی نداره ؛ اگه دوستش _

سراغ من . تو با من ساده نبودی . اون بدبخت هم تقصیری نداشته از مردونگی به دوره که یه زن رو چشم به راه 

 بذاری و سرت جای دیگه گرم باشه !

 ز رو با الهام تموم کرده بودم !اون قدرها هم که فکر می کنی نامرد نیستم . قبل از آشنا شدن با تو همه چی _

 باور نمیکنم جهانگیر ..... تو هنوزم داری به من دروغ میگی ! چرا به من حقیقتو نمیگی ؟ _

 اگه می گفتم باور می کردی ؟_

 نمی دونم شاید اره ، شاید هم نه ._

 کنم .هر کاری بگی انجام میدم تا ثابت کنم هیچ تعهدی به الهام ندارم تو بگو چکار  _

یعنی میخوای بگی  "هر چه فکر کردم ، عقلم به جایی نرسید . تنها نکته ای را که به ذهنم خطور کرد برزبان آوردم .:

 "مادرت هم دروغ میگه ؟

 مادرم از قضیه بهم خوردن نامزدیمون خبر نداره ._

 چرا ؟ یعنی تو هیچ وقت از کارهای الهام حرفی به مادرت نمی زدی ؟ _

 ش نه ، می ترسیدم بهانه به دستش بیاد و مجبورم کنه زود ازدواج کنم .راست _

با اینکه از دل و جان دوستش داشتم و دلم میخواست قانع می شدم ، رفتار مالیم و متانت الهام مغایر با حرفهای 

 جهانگیر بود . توی دلم گفتم ؛ اینبار نباید گول بخوری بدبخت !

تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم کاخ خوشبختی خودمو روی ویرانه های  "طعیت گفتم :سرم را باال گرفتم و با قا

زندگی الهام بسازم ، واقع بین باش جهانگیر . من هرگز نمیتونم به مردی اعتماد کنم که قبل از آشنا شدن با من ، 

لوم که بعدها چشمت به عاشق دختر دیگه ای بود و تا چشمش به من افتاده اون بدبختو فراموش کرده ! از کجا مع

 "بهتر از من نیفته ؟!

جهانگیر ناباورانه نگاهم کرد . نخستین بار بود که میدیدم حرفی برای گفتن ندارد . مات و مبهوت در چشمهای بی 

من میرم اما تصور نکن با الهام ازدواج می کنم ، تو مسول بهم ریختن زندگی من و خودت  "رمق من زل زد و گفت :

 "هستی !

از این در که بیرون بری اختیار زندگیت دست خودته ، هر کاری دلت میخواد بکن . فقط خواهش میکنم دیگه این  _

 طرف ها نیا !

جهانگیر با قدم های سنگین به سمت در رفت . در چهار چوب در ایستاد ، برگشت و نگاهم کرد . آخرین نگاهش 

نسرین تو روح منو  `و زندگی هردومان بود ، با بی حالی گفت : بیشتر شبیه به التماس و تأسف از هدر رفتن وقت

 "اکشتی به امید دیداری دوباره 

از پله ها که پایین می رفت انگار قلبم را هم تکه تکه از بدنم در آورد و با خودش برد ، به آخرین پله که رسید مکث 

 "ه کالنتری زنگ نزدم !برو به جهنم ! رحم به جونیت کردم که ب "کرد . مادر فریاد زد :



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ان سوی باغ کلبه 

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

6 8  

 

اشک هایم چک چک بر گونه هایم می لغزیدند و لبهایم بهم فشرده شده بودند . صدایم در پشت حنجره خشکیده و 

دردناکم تلنبار شده بود و آماده رها شدن . منتظر بودم تا او از حیاط عبور کند ، با صدای قدم هایش که داشت از 

پنجره اتاقم کشیده شدم ، از الی پرده به پیکر بی جانش نگاه کردم . پاهایش  حیاط ردّ میشد بی اختیار به سمت

سنگین بودندن و با حرکتی کند از حیاط ردّ شد . چند بار برگشت و به پنجره اتاقم نگاه کرد ، از پشت پرده کنار 

 رفتم آخرین وداع با او لحظه ای بود که از در بیرون رفت .

ترکید . فریادهایم در و دیوار اتاقم را به لرزه در آورد . آنقدر خودم را زدم و گریه در حیاط که بسته شد بغضم 

کردم که از حال رفتم . وقتی چشم باز کردم سرم به دستم وصل و ماسک اکسیژن بر روی دهانم بود . در بیمارستان 

 روانی بستری شده بودم .

 زجر که کسانی همه و او و خودم حال به دلم ظر میرسیدچهره علیرضا از پشت شیشه بخار گرفته اتاقم مات به ن

 قلبم.  آمد نمی در صدایم و بود پیچیده ام سینه توی فریادم.  سوخت می بود داده آزارشان من با کردن زندگی

 می دراز دست چه هر و بودم نشسته خاکستری عشقی های ویرانه بر.  نداشتم ریختن برای اشکی اما ؛ بود گریان

یاد رسی نداشتم . هیچ کس نگفت چه مدت در بخش روانی بستری بودم ! اما تعداد روزهایی را که به سرم فر کردم

 شوک الکتریکی می دادند و تمام بدنم می لرزید . فراموش شدنی نیست .

روزی که مرخص شدم علیرضا و پدر و مادرم خوشحال بودند؛ اما من مانند هیپنوتیزم شده ها بدون هیچ حس و 

دیشه ای یکراست به اتاقم رفتم . سرم مثل اتاقی خالی و بدون نور ، تاریک ؛ تاریک بود .روزها و شبهای طوالنی تا ان

صبح فکر می کردم و به مغزم فشار می آوردم تا کمی از خاطرات تنها مونسم شد . وقتی به ورقه ای کهنه شده اش 

که کشیده بودم ، اه از نهادم بر می آمد . هر روزم با غم و نگاه می کردم از آن همه احساس سرخوردگی و رنج هایی 

اندوه شروع میشد و با بی هدفی پایان می یافت . علیرضا یار و همدم همیشگی من ، تنها کسی بود که حضورش را 

حس می کردم . زیاد حرف نمیزدم و فکر هم نمی کردم . قلبم همچون تخته سنگی سخت و سنگین در درون سینه 

میده بود و هیچ چیز هیجان زده ام نمی کرد . هر دو هفته یکبار زیر نظر پزشک دو ساعت روان درمانی می ام آر

شدم ؛ اما هیچ دارویی بر روحیه ضعیفم اثر نمی گذاشت نخستین شادی ، پس از برزخی طوالنی و تحمل ناپذیر در 

سید برایم آورد . هر صفحه از سر رسید با روزی اتفاق افتاد که علیرضا تقویم سال جدید را همراه با یک سر ر

شعری از موالنا مزین شده بود . وقتی به تاریخ سال جدید نگاه کردم ، اه از نهادم بر آمد یک سال از جوانی ام در 

بستر بیماری به هدر رفته بود . آن روز ، پس از مدتها که لبخند نزده بودم قهقهه سر دادم و بر سیاه روزی خودم 

. چهره علیرضا گرفته تر از همیشه بود ؛ انگار انتظار چنان برخوردی را نداشت . دقیق به چشم هایش نگاه خندیدم 

 "علی خیلی دوستت دارم .... یه لطفی به من میکنی ؟ "کردم و گفتم :

 "تو جون بخواه عزیز دلم ! "علی خندید و گفت :

 منو ببر به اون کوچه بن بست کنار دانشگاه . _

میترسم حالت بد بشه ، بذار برای یه وقت دیگه عجله نکن ، همه جا میبرمت  "ا کمی این پا آن پا کرد و گفت :علیرض

." 

 خواهش میکنم علی ! _

 باشه ، هر چی تو بخواهی . _
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توی راه هر چه به کوچه نزدیک تر می شدیم ، ضربان نبضم شدت بیشتری پیدا می کرد . تحت تاثیر داروهای 

قوی و شوک های طوالنی مدت مدام رخوت عجیبی داشتم ، نگران بودم . اگر شور و شوق زندگی در  خواب آور

وجودم مرده بود و بقیه عمرم بدوم هیجان سپری می شد ، مرگ تنها درمانم بود ! علیرضا داشت زیر چشمی حرکاتم 

رمز نکرده بود که پیاده شدم و به ته را می پایید و از واکنشم وحشت داشت و من گیج و منگ ، هنوز به طور کامل ت

کوچه رفتم . در و دیوار کوچه تک تک خاطرات گذشته را یکهو به ذهن خواب آلودم سرازیر کرد . نم نم باران می 

بارید یاد آن روز بارانی افتادم که علیرضا و جهانگیر با هم گالویز شده بودند . همان لحظه حس کردم کوچه پر از 

ه ها به سمت اندام خیس و لرزان من برگشته است . قلبم تکان شدیدی خورد و بغضم ترکید . جمعیت و همه نگا

 می داشت بدنم.  آمد علیرضا از دور داشت نگاهم می کرد . دستهایم را به سمت او دراز کردم ، سراسیمه به سویم

به شانه پهنش سر خود . تکیه گاههی  اختیار بی سرم.  انداخت هایم شانه روی بر و آورد در را کتش علیرضا.  لرزید

گریه نکن  "محکم تر از او هیچ زمان از زندگی ام نداشتن . علیرضا دستپاچه شده بود و پشت سر هم می گفت :

 "عزیزم ، میترسم حالت بهم بخوره .

یه خوشحالیه بذار گریه کنم علی تا حالم خوب بشه ، خیال می کردم چشمه اشکم خشکیده ! گریه ام گر "فریاد زدم :

 "علی ! من دارم گریه می کنم !

خوشحالم که خوشحالی ،  "بدن علیرضا مثل کتش که بر روی شانه من قرار داشت خیس آب بود ، خندید و گفت :

 "حاال بگو من چه کار باید بکنم ، امروز روز توست عزیزم . هر دستوری بدی انجام میشه .

ا بود ، به او تکیه داده و به سختی روی پا بند بودم . چشم هایم را بستم از شدت خستگی همه وزن بدنم روی علیرض

 "فقط میخوام تنها باشم .... به سکوت و آرامش نیاز دارم . "و گفتم :

پس از مدتها احساس سبکی می کردم ، مژه هایم مثل گذشته نمناک شده بود . وقتی به اتاقم رسیدم کت علیرضا را 

تو گفتی احتیاج به سکوت و آرامش داری ! اما من دست از  "کردم . او لبخندی زد و گفت :به دستش دادم و تشکر 

 "سرت بر نمیدارم دختر !

 علی یه مدت تنها باشم تا برگردم به زندگی ! میفهمی چی میگم ؟ _

 تو مثل اکسیژنی .... مایه حیات من هستی .... اگه یک روز نبینمت میمیرم ، _

رختخوابم حوادث گذشته را به یاد آوردم و دست و پا شکسته همه چیز به خاطرم آمد . شکست پس از مدتها توی 

عشقی وحشتناکی که تا سر حد جنون دیوانه ام کرد و به تیمارستان فرستادم . برایم کامال بی رنگ و مسخره شده 

مغز من کار کرده بود که با تمام وجود بود ، اما حساسیتم به بعضی کلمات از بین نرفته بود . جهانگیر آنچنان بر روی 

در مرداب عشق پوشالی اش فرو رفته بودم . تصور می کردم بدون او زندگی کردن با مردن فرقی ندارد ، اما جهشی 

ناگهانی و معجزه آسا باعث شد که باور کنم هر مصیبتی که به انسان رو می کند خداوند شکیبایی تحمل آن را نیز به 

 به طوری که از هر نامالیمتی قوی یت می شود .آدم می بخشد ، 

خودم را قانع کردم که آن  "آن چیز که مرا نکوشد قوی ام میکند ! "به یاد گفتهای از شخصیتی بزرگ افتادم .....

 پیشامد باید اتفاق می افتاد تا من رشد کنم .

نستم ، اما هر چه به دنبال علت میگشتم از هیچ کس دلخور نبودم و خودم را تنها مسبب تیره روزی های گشته میدا

نکته مبهمی پیدا نمی کردم به جز نادانی و نااگاهی خودم که آن هم گناهی نابخشودنی بود . روزها و شبها ناامیدی و 
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بی ستأه پشت سر هم می امدند و میرفتند و جوانی من داشت بی هدف و انگیزه در چهار دیواری اتاقم به هدر می 

 تالش همه روزه علیرضا هم تاثیری در روحیه ام نمی کرد .رفت . سعی و 

آن روز، یکی از همان روزهای نحس جمعه بود که مثل همه روزهای بی هدفی ، با واکنش عجیب و غریب نیما رو برو 

پرواز  شدم ؛ اما نه زندانی شدم به حالم اثر میگذاشت و نه فرقی می کرد در اتاقم باز یا بسته باشد. اگر دل و دماغ

 کردن داشتم و پر و بالم نشکسته بود قفل و در و زندان اتاق مانعم نمی شد !

صدای علیرضا که در راه پله ها پیچید خوشحال شدم که نیما در خانه نبود ، علیرضا در مقابل در قفل شده اتاقم 

آخه عمه جون ، شما  "علیرضا گفت :ایستاده بود و داشت برای نیما خط و نشان میکشید که مادر از پله ها باال آمد . 

 "چرا عقلتونو دادین دست این پسره بی فکر و بی مسولیت ؟!

 چه کنم عمه ؟ مثال با این کاراش میخواد خواهرشو سر عقل بیاره ! _

 غلط کرده ! فکر نسرین از همه ما بهتر کار میکنه ، حاال کلید کجاست ؟ نسرین ..... تو حالت خوبه ؟ _

 م .. نگران من هم نباش ، دنبال کلید هم نگرد من که نمیخوام بیرون بیام .اره خوب _

 اما من میخوام بیام تو . _

 علیرضا دست بردار ، من تنهایی رو دوست دارم ، بیخود حرص و جوش نخور !_

 "بسته باشه !هیچ داری نباید به روی عزیز دل من  "علیرضا با آچار قفل در را شکست و تو آمد . خندید و گفت :

 ولم کن ، بذار به حال خودم باشم ! خوش به همون روزایی که توی تمارستان بودم . _

 تیمارستان نه خانوم جان ، بیمارستان . _

خب ، چه فرقی میکنه !؟ بخش روانی بیمارستان ، یعنی تیمارستان . حداقل اونجا نمیفهمیدم چه باالیی داره سرم  _

 شنا نمی افتاد !میاد و چشمم به چشم آ

صدای عمه تاجی از طبقه پایین می آمد ، عمه داشت با پدر پچ پچ می کرد و زمانی بلند حرف میزد که الزم بود من 

 بشنوم .

داداش اگه اینقدر به سکوت عالقه داره یه مدت طفلکی رو بفرستیم ابادی خودمون ، ملک و امالک فرازمند _

 عوض میکنه حالش خوب میشه .دربست در اختیار شما ! آب و هوا 

 چی بگم خواهر ، نفهمیدم کی بچه مو چشم زد که یکهو از این رو به اون رو شد . _

یه دعا نویس خوب تو والیت هست که تا سر کتاب وا میکنه سیر تا پیاز ناخوشی و دردهای بد و نفس های سفید و  _

 ش بریزی ... سر چهل روز افاقه می کنه !سیاه از ما بهترونو توش میبینه ! دعاش آبیه که رو آتی

 خودم رفتم توی پاشنه در نشستم . "در رو چهار تاگه باز بذار !  "علیرضا پرید در اتاق را ببندد که گفتم :

بابا این عمه تو دیوونه س به خدا ! حرف هایش شنیدن  "علیرضا رفت و روی صندلی نشست و زیر لب زمزمه کرد :

 "نداره .

 "فرهاد کجاست ؟ "ید :پدر پرس

 ". میاره در جنوب از سر روز یه ، میگیره کار شهر شمال روز یه!  سوختگیش پدر دنبال "عمه گفت :

جاسوسهای رنگ و وارنگ تو هم که گزارش پشت گزارش اینم شد زندگی ؟! من بهتر از تو میشناسمش فرهاد _

 آدم بد ی نیست .

 داداش ... اژدهای هفت سره ! تازگی ها ندیدیش ؟ اره جون عمه اش ! من میشناسمش خان_
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چطور مگه ؟ از خونه فراریش دادی ؟ به تو هم میگن زن ؟ نه به اون روز که جوون بودی ، نفهمی کردی رفتی باغ  _

 رفیقت آلوچه بخری یه دل نه صد دل عاشقش شد ، نه به حاال که ولش کردی به امون خدا !

، پیه چشمم آب شد تا شک و شمایلشو شهری کردم ! خودمو کشتم که حرف زدن یاد خان داداش تو که میدونی  _

 بگیره ، بدتر به من لج کرد و شد یه جاهل به تمام معنی نمیتونم تو اجتماع درش بیارم . آبرو برامون نذاشته !

 ختره !تو و انا هم بدتون نمیاد کسی از کارتون سر در نیاره ! فرهاد موی دماغ شما مادر و د _

 چه کنم خان داداش ، همرنگ ما نیس . _

پزتون با پول های اون بدبخت باال رفته و قبولش ندارین !ای روزگار !..... چطور پولش خوبه ، مستقالتش خوبه ، _

 کرایه مغزه هاش خوبه ، اما خودش آخه !؟ بدبخت هر چی داشت که به اسم تو بی عاطفه کرد !

 و به اسمم نکرده ! میدونم اونجا رو واسه رفیق بازیش نیگر داشته !چشم در اومده هنوز باغ _

 پس تعریف می کنی نسرین بره اونجا هواخوری ؟! میخوای پای شوهرتو از ملکش ببری ! _

 دور بفهمم اگه ، نرفته ٔ  نه بابا ، خبرش رسیده اونجام نمیره ، تو تهرون یه خراب شده ای سرش بنده که هنوز لو _

 ن چه غلطی داره می کنه دمار از روزگارش در میارم .م چشم از

 "آقا فرهاد کجاست ، تاج ملووک خانم ؟ "مادر با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و پرسید :

سالم میرسونه ، رفته والیت به ملک و امالکش سر بزنه ... دارم به خان داداشم میگم نسرینو بفرستید والیت هوا _

 خوری .

چند وقت یکبار سر و کله اش پیدا می شد . با پدر کلی گپی میزد و از جوانی اش چه خاطراتی که تعریف عمو هر 

 نمی کرد . پدر اگر لب تر می کرد عمو فرهاد را هفته پیش دیده است عمه تاجی خونش به جوش میآمد .

سمون حتی یک ستاره هم نداشته ، عمو فرهاد به تعریف خودش ، وقتی از والیت به تهران کوچ کرده بود توی هفت ا

عمه تاجی مجبورش کرده بود همه زمینهای ارث پدری اش را بفروشد و سرمایه کار کند . تنها همان باغ که وصل به 

ملک فرازمند بزرگ بود برای عمو فرهاد باقی مانده بود و عمه تعارف می کرد برای هوا خوری آنجا بروم . عمو از 

وع کرده بود به کاسبی کردن ، مغازه خریدن و دلّالی کردن ، خیابان به خیابان پیشرفت محله های پایین شهر شر

کرده بود تا پس از بیست سال توانسته بود در مرکز شهر بنگاه معامالت ملکی باز کند . خرید و فروش زمین های 

ه برج و آپارتمان باعث پیشرفت خارج از محدوده شهر تهران و خریدن خانه های کلنگی رو به ویرانی و تبدیل آنها ب

و پولدار شدنش شده بود . لحن حرف زدن عمو مثل همان قشر جاهل مسلک جنوبی ترین نقطه های تهران بود که 

به قول خودش با مرام بودند و سرشان میرفت ؛ اما اسم ناموسشان جایی برده نمی شد و تنها وقتی دنبال زن میفتادند 

خواه می شدند تا آخرین نفس دنبال دلشان می رفتند و ناموس همسایه را ناموس  که صاحب ندارد و وقتی خاطر

  خودشان میدانستند و شاهرگشان را در راه

رفیق و رفیق بازی میدادند و تیزی خپله چاقوی ضامن دار همیشه آماده توی جیبشان منتظر دفاع از مردم بی کس و 

و زور عمه و انا خوانده بود پس از مدتها زندگی کردن در شهر از آن  کار بود ، اما با چند کالس درسی که به اجبار

دسته روشنفکر نماهای قالبی درش آورده بود که با دو کلمه حرف زدن لوو میرفت و هویت واقعیاش آشکار میشد . 

 ادگی نداشتند .به همان دلیل بود که عمه و انا دختر پر فیس و افاده اش تمایلی به همراه شدن با او در مجامع خانو
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عمه ت دلش خوشه ها !.... باید خانوم دکترو ببینم سفارش کنم یه کم مادرشو نصیحت کنه  "علیرضا خندید و گفت :

. مسخره س به خدا توی این دوره زمونه که خارجی ها دارن تو کره ماه دنبال آب میگردن فک و فامیل بابات دنبال 

 "دعا نویس و جادو جنبل هستن !

مواظب باش خانم دکتر سحر و جادوت نکنه ، اگه یه مو از مادرش به تنش باشه  "شمی نگاهش کردم و گفتم :زیر چ

 "تا ابد غالم حلقه به گوشش میشی !

کی ؟ من ؟! حتی نمیدونم رنگ چشم های انا ....... خیال نمی  "رنگ و روی علیرضا پرید ، به تته پته افتاد و گفت :

 "باشی ! اون بدبخت باید دائم درس بخونه وگرنه از دانشگاه می اندازنش بیرون !کردم آنقدر خیالپرداز 

 خیالپرداز نیستم ، اما فرق نگاه معمولی و نگاه عاشقانه رو میدونم ... ساده لوح ، واست تور پهن کرده اند ، بیا علی !_

 است !ای شیطون ! خوب تو نخ هار کار دختر عمه ت هستی ! خب خاصیت همه دختر ه_

 همچی حرف میزنی که انگار صد تا دوست دختر داری ! _

 غلط بکنم ! من جرات ندرام با احساس خودم بازی کنم . _

به چی میخندی .... حرفم اینقدر مسخره  "پس از مدتها از ته دل خندیدم . علیرضا هاج و واج نگاهم کرد و پرسید :

 "بود ؟

نمیکنی خنده ام گرفت . خیال کردم میخوای بگی با احساس هیچ کس بازی  از اینکه گفتی با احساس خودت بازی _

 نمی کنم .

دقیقاً منظورم همون بود که گفتم احساس من دست نخورده س ، دلم تنها برای یک نفر تپیده و برای فکرم هم  _

اکاری و جون فشانی ارزش قایلم .... بیخودی احساسمو خرج هر ننه قمری نمیکنم کسی رو که عاشقشم ارزش هر فد

 رو داره . حاضرم خاک زیر پاش بشم و اون فقط یه گوشه چشم به من نشون بده !

بهتره  "کم کم داشت حرف به دوست داشتن من کشیده میشد و همان بحث و گفتگو بی نتیجه همیشگی که گفتم :

 "اش !بریم پایین ، عمه خانم زحمت کشیده و بعد از مدتها اومده عیادت برادر زاده 

 الزم نکرده بری پایین ، اگه اومده عیادت تو باید بیاد باال !_

بریم پایین تا از کارش سر در بیاریم . عمه آدمی نیست که بی جهت ملک شوهرش رو در اختیار کسی بگذاره . تو  _

 نمیشناسیش . من میدونم که یه کاسه ای زیر نیم کاسه اش هست که داره ولخرجی میکنه .

ز پله ها پایین نرفته بودیم که زنگ در را زدند . نیما و انا همزمان با هم وارد سالن شدند . نیما در حالی که از هنوز ا

شوق دیدن انا دست و پایش را گم کرده بود ، به من و علیرضا چشم غره ای رفت و به دنبال انا به آشپزخانه رفت . 

رد . انا با یک لیوان آب وارد اتاق پذیرایی شد و در حالی که علیرضا در کنار من نشست و با عمه حال و احوال ک

دستکش و کیفش را در کنار دستش میگذاشت رو به روی علیرضا نشست پا روی پایش انداخت و شروع به 

 "جالبه هر وقت من آقای مهندسو میبینم با همین کت و شلواره ! "سخنرانی کرد .

 "؟ شدین خسته شلوارم و کت از مگه شما منو چند بار دیدین که "علیرضا توی مبل جا به جا شد و پرسید :

انا مثل همیشه که وقتی قیافه میگرفت فاصله چشم و ابرویش زیاد تر از حد معمول می شد چشم هایش به سقف 

چسبید و زانوهایش با حرکتی تند و سریع باال پایین رفت ، لحن صدایش کمی نازک شد و لپ هایش گل می انداخت 

 "پارسال شب عید و روزی که زن دائی مراسم گوسفند کشون داشت و امروز ..... "او کمی عشوه آمد و گفت : ،
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تصورشم نمی کردم شما آنقدر دقیق باشین ، چون خودم یادم نمیاد اون روز  "علیرضا با لبخندی تحقیر آمیز گفت :

 "ها که شما فرمودین چی پوشیده بودم !

دخترم اگه هوش و حواس درست و حسابی نداشت که دکتری قبول  "زک کرد و گفت :عمه تاجی پشت چشمی نا

 "نمی شد !

میبینم که داری کاری انجام میدی جناب تن  "نیما با یک سینی چای وارد اتاق پذیرایی شد ، بابا لبخند زد و گفت :

 "پرور !

 "نم !من همیشه کار می ک "نیما سینی چای را در مقابل انا گرفت و گفت :

نسرین جون خیلی الغر شدی ! چه دارویی  "انا بدون توجه به نیما در حالی که چشسم از علیرضا بر نمیداشت گفت :

 "میخوری ؟

ببخشید عمه جون من خیلی خسته  "تحمل حرکات انا کم کم داشت برایم ناممکن میشد به عمه رو کردم و گفتم :

 "هستم 

فتم ،از پشت سرم صدای پچ پچ می آمد ، پله ها را دو تا یکی باال آمدم تا به اتاقم بلند شدم و آرا از پله ها باال ر

رسیدم . بر روی تختم ولو شدم ، سقف اتاقم آینه ای تمام ناما از حوادث تلخ و شیرین گشته بود . ماجراهای گنگ و 

و رقص کنان در برابر چشم هایم غبار گرفته پنهان شده در پستوی خاطراتم با کوچکترین کلمه یا حرفی ، بی شتاب 

رژه می رفتند و گاه اشکم را در می آوردند و گاه نیز لبخند بر لبانم می نشاندند . نفهمیدم کی در باز شد و علیرضا تو 

آمد . او به عادت همیشگی وقتی الی در باز بود در نزده وارد اتاقم شد . محیط اطرافم دلگیرم می کرد و از حرکات و 

ور و اطرافم پر بود از آدم هایی که به حالم دل می سوزاندند یا با تظاهر به همدردی با نیش و کنایه حرف های د

هایشان اعصابم را بهم میریختند . علیرضا به باالی سرم آمد ، به چشم های مهربان و نگاه پر عطوفتش زل زدم و با 

 تش داشتم زندگی به هر دو ما لبخند میزد .خود اندیشیدم اگر به همون اندازهای که دوستم داره من هم دوس

 "کجایی دختر ؟ به چی فکر میکنی ؟ "علیرضا پرسید :

احتیاج به سکوت و تنهایی دارم علی .... توی این خونه دائم رفت و آمد و بگو مگو نیما و مامان و باباست میترسم  _

 دوباره .....

 "نسرین .... اگه اراده کنی سالم و با نشاط میشی درست مثل گذشته !تو بیمار نیستی  "او به میان حرفم پرید و گفت :

خیلی حساسی دختر ! زندگی  "علی تو نمیدونی تو دل من چه میگذره ! کمرم زیر بار اندوه و غم شکسته .و گفت : _

نمیدونم چرا  شوخی بردار نیست . آدم باید مثل فوالد محکم باشه . یعنی چی کمرم شکسته ؟ تو آدم ضعیفی نبودی ،

 "وا دادی ؟! به خودت بیا!

نمی خواستم با علیرضا درباره جهانگیر حرف بزنم . میترسیدم تحمل شنیدن حرف هایم را نداشته باشد . به جز غصه 

 خوردن کاری از دستم

خیلی حساسی دختر ! زندگی  "دست های علیرضا سریع توی جیب شلوارش رفت . به پنجره نزدیک شد و گفت :

خی بردار نیست . آدم باید مثل فوالد قوی و محکم باشه ، یعنی چی کمرم شکسته ؟! تو آدم ضعیفی نبودی شو

 "نمیدونم چرا وا دادی ! به خودت بیا !

چه غمی آنقدر غیر قابل تحمله که حتی نمیتونی دربارهاش  "آمد باالی سرم ایستاد به چشمهایم خیره شد و پرسید :

 "حرف بزنی ؟!
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ستم با علیرضا درباره جهانگیر حرف بزنم . میترسیدم تحمل شنیدن حرفهایم را نداشته باشد . به جز غصه نمی خوا

 حوصله ": گفتم لب زیر.  کردم دور نگرانش های چشم از را نگاهم و زدم غلط.  آمد نمی بر خوردن کاری از دستم

 ". ندارم زدن حرف

ادم بد نیست ، البته کار من سخت میشه ، چون هر وقت دلم بارات پیشنهاد عمه ات زی "بر لب تختم نشست و گفت :

 "تنگ بشه باید کلی راه رانندگی کنم .

 علی تو متوجه نیستی ! گفتم که میخوام تنها باشم ! _

 تنها که نمیشه ، یه نفر باید همراهت بیاد و مواظبت باش . _

خودش اجازه نمی داد مخالفت کند ، هفته به آخر نرسده اجرا  طرح به روستا رفتن که پیشنهاد عمه تاجی بود و بابا به

شد . تا یادم می آمد ، همه جا حرف عمو فرهاد با ملک و امالکش پشت سر هم می آمد ؛ اما در ذهن من نام او بچهره 

اف شوخ و شنگولش زنده می شد . عمو مردی بذله گو بود با سبیل پت و پهن و ته ریش که از بس میخندید ، اطر

گونه هایش گود رفتگی همیشگی عمیق پیدا کرده بود . کمتر کسی با او همکالم می شد و از مثل های شیرینش فیض 

نمی برد . اما نقاب خنده تا وقتی بر روی چهره اش بود که نام زن و بچه اش برده نشده ! حتی نام عمه تاج الملوک ، 

جا یا جای او بود یا جای همسرش ! عمو فرهاد از دوران سربازی  شادی او را می گرفت . بنابراین ، همیشه و در همه

به بعد با بابا صمیمی شده بود . خاطرات گذشته او و پدرم داستان بی مزهای بود که تنها خودشان دو تا را میخنداند و 

بود و یک ساعتی که در  از بس گفته شده بود تا لب تر می کردند تا ته داستان را میخواندم ، اما مهم رفاقت او با پدرم

 کنار هم می نشستند و دل میدادند و قوله می گرفتند .

ملک عمو فرهاد کوچکترین قطعه از یک روستای سر و حاصلخیز بود که هر وقت حرفش پیش می آمد و قرار میشد 

ه درد زندگی نمیخوره هوای اونجا سرده ، امکانات شهری نداره ، ب "برویم از نزدیک ببینیمش ، عمه بهانه می آورد .:

و هزار جور بهانه دیگر که وقتی رفتم و از نزدیک دیدمش تازه فهمیدم با توصیفی که عمه از وسعت باغ کرده  ".......

بود حق داشت کسی را به دیدن آن خانه کوچک روستایی نبرد ! وسعت و حاصلخیزی آن ملک برای من اهمیت 

دم . دلم میخواست حتی مادرم دنبالم نمی آمد و کسی کاری به کارم نداشت و تنها خریدار آرامش آن منطقه بو

 نداشت . اما پدر اصرار کرد مادر همراهم بیاید به شرطی که عمه تاجی مراقبت از او را به عهده بگیرد .

 روزی که با پدر خداحافظی می کردم مادر اشکش را که نفهمیدم از کی جاری شده بود با گوشه روسریاش پاک کرد

 "تاج الملوک ، خیر نبینی که این تخم لقو تو دهن داداشت شکستی ! "و گفت :

جدا شدن از پدر برای هر دوی ما کار سختی بود اما میل به رفتن و دور شدن از آن چهار دیواری پر از رنج و عذاب 

مادر حرف نزدم . او گاه گاه باعث شد که از همه دلبستگی هایم به راحتی دل بکنم ، چند ساعتی که توی راه بودیم با 

اه می کشید و زیر چشمی نگاهم میکرد و من غرق در عوالمی دیگر به زیر و رو کردن خاطرات گذشته مشغول بودم 

 که به روستا رسیدیم .

از باالی جاده ، منظره سر ده و باغ های میوهاشِ با پرچین های کوتاه از هم جدا شده بودندن بی اختیار انسان را به 

یاد نقاشی های دوران کودکی اش می انداخت . روستا دقیقاً در دره ای ژرف واقع شده و در میان رشته کوه های شنی 

و خالی محصور بود که از آن نقطه به شکل لکهای پهن و سر به نظر میرسید . آبی آسمان پر رنگ و ابرهای تلنبار 

بود و شفاف تر از حالت واقعی آن در شهر به چشم می شده در گوشه ای از آن نرم و لطیف به شکل پنبه فشرده 

 تند سراشیبی از باید ده به ورود برای. سپردم آن دست به را آمد . نسیم خنکی از جاده میوزید که بی اختیار موهایم
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شیب  با خم و پیچ پر اصلی جاده از مادر.  بود خطر بی که خوردیم می پیچ بار چندین علی جاده از یا میرفتیم پایین

مالیم به سوی آبادی رفت و من به سرم زد که از بی راهه بروم . دست هایم را به طرفین باز و شروع کردم به پایین 

چند بار تکرار و در  "نسرین چه کار می کنی !  "رفتن از کوه . حرکتم هر لحظه تند تر میشد صدای مادرِ فریاد میزد :

دم کامال قطع شد . آنجا تنها سکوت بود و سایه روشن آفتاب در قسمتی لحظه ای که به ته سرازی میان دو کوه رسی

از کوه تا چشم کار می کرد الله زرد و قرمز در کنار هم صف کشیده بودند و گلبرگ های نازکشان با وضعش باد به 

ن بخورم که یک سو خم شده بود . شیب کوه با هر قدم که بر میداشتم تند تر می شد و نزدیک بود با صورت به زمی

تخته سنگی بزرگ سر راهم شد . نفسم داشت بند می آمد ضربان قلبم بدجوری باال رفته بود نشستم و به سنگ تکیه 

دادم. بوی نم خاک گیجم کرده بود . چشمهایم را بستم و برای لحظهای کوتاه تنها به طبعیت دست نخورده اطرافم 

 فکر کردم .

دیدم چشمه ای زالل از الی درز کوه به زیر سنگ نفوذ کرده . بلند شدم و در  زیر تخته سنگ خنک بود . خم شدم .

مسیر نمناک و گل الود به سمت پایین رفتم . در نقطه ای در زیر یک بوته تر و تازه بزرگ ، آبی زالل به آرامی آوران 

باور نکردنی پر از می کرد . خم شدم و مشتم را زیر چک چک قطره های درشتش گرفتم . دست هایم با سرعتی 

آب شد . خیس عرق بودم یک مشت آب نوشیدم و با مشت بعدی سر و صورتم را شستم . به اطرافم نگاه کتدم . به 

جز کوه های سر بلند قهوه ای روشن و تیره و چند بوته خشکیده و الله های سر به زیر رنگا رنگ چیز دیگری دیده 

ه خوابی عمیق فرو رفته بود . تنها صدای شر شر آب و پرنده ای خوش نمیشد . همه جا سکوت محض و انگار دنیا ب

الحان که در میان یکی از بوته ها النه داشت به گوشم می رسید . همه چیز برایم تازگی داشت . دلم میخواست برای 

 ارم میداد .همیشه آنجا می ماندم . جایی که هیچ کس حضور نداشت و نه یادی از گذشته و نه نگرانی از آینده آز

یک لحظه به یاد مادرم افتادم . بلند شدم و با صورتی سرسام آور از کوه باال رفتم . تا رسیدن به جاده اصلی راه زیادی 

نبود اما سر باالیی تند نفسم را بورید ، مادر با ساک دستی بزرگی پر از خرت و پرت به درد نخور در کنار جاده 

 "اتفاقی افتاده مادر چرا گریه میکنی  "آهسته باالی سرش رفتم و پرسیدم : نشسته بود و داشت گریه میکرد .

 "از خونه و زندگیم آواره ام کردی بس نیست ! یکهو کجا غیبت زد دختره بی فکر ! "پرخاشگرانه فریاد زد :

ه جر و بحث مادر را بوسیدم ، پاک کردن اشک چشم هایش و دلجوئی از او کار سختی نبود . اما من حال و حوصل

معذرت میخواهم مامان بهتر بود شما  "کردن نداشتم و ترجیح میدادم زود پوزشخواهانه قال قضیه را بکنم ، گفتم :

 "دنبالم نمیاومدین .

 همین مونده که یه دختر تک و تنها توی یه ده درندشت غریب ...... وا خدا به دور ! معلوم هس چی میگی دختر ! _

من آرامش میده اما باور کنین حوصله حرف زدن ندارم . خواهش میکنم حال منو درک کنین  مادر حضور شما به_

.هنوز بحران روحی من تموم نشده . یه کم فرصت میخوام قول میدم بشم همون نسرینی که شما میشناختین ، آروم و 

 سر به راه .

ین رفتن از جاده چشم انداز زیبای ده نمایان شد ساک دستی سنگین مادر را از دستش گرفتم و به راه افتادیم . با پای

 "المصّب نصف بیشتر ده مال حاج حیدر فرازمنده . ". مادر ایستاد ، به نقطه ای در دور دستها اشاره کرد و گفت :

 حاج حیدر کیه _

 کنه . چه میدونم ..... از عمو زاده های شوهر عمته، از اون خر پوالس که نمیدونه کجا پول هاش رو خرج _
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در میدان کوچک روستا چند تا خر در گوشه ای ایستاده بودند که صاحبانشان چای قند پهلو می خوردند . به محض 

ورود ما ولوله ای میان رهگذران محلی افتاد . مغازه دارها به انی دم در آمدند و چهار چشمی به ما خیره شدند. بقالی 

خرت و پرتی از در و دیوارش آویزان بود توجه مادر را جلب کرد که  کوچکی که از پالستیک گرفته تا فلز هر نوع

به سرعت داخل آن شد و من هم پشت سرش رفتم . او از صاحب بقالی که پیرمردی بود و بر روی چهار پایهای 

 "بابا ملک آقا فرهاد فرازمند کدوم طرفه ؟ "چوبی نشسته بود پرسید :

 "از جاده کنار مغازه برو پایین پیداش میکنی ... .نزدیک رودخونه اس. "پیرمرد نگاهی به من انداخت و گفت :

کوره راهی از کنار مغازه به سمت رودخانه امتداد داشت مسیر نسبتاً طوالنی بود و ما پرسان پرسان از جاده پایین 

اومدی ! اینم شد خیر نبینی تاج الملوک ! چی می شد خودت همراهمون می  "رفتیم . مادر زیر لب غر غر میکرد :

 "آدرس ؟

به شیب تندی رسیدیم و پس از آن وارد کوچه باقی سر شدیم . در چوبی کوچکی با شماره پالک زنگ زده وسط 

های دیوار باغ ملک عمو فرهاد بود .مادر دست توی کیف دستی اش کرد و کلید در آورد . کوچه خلوت بود و به جز 

ا به یکدیگر آوایی به گوش نمیرسید . قفل زنگ زده به سختی باز شد . صدای ساییده شدن برگ های درختان سپید

 با وجود جریان داشتن رودی پر آب و نزدیک بودن باغ به چشمه درخت ها بدون آبیاری سر و شاداب بودند .

بزنیم و  واه ، واه .... چقدر خار و خاشاک! صد سال اینجا رو جارو "مادر به محض ورود به حیاط غر غر کنان گفت :

 "بسابیم تمیز نمیشه !

حیاط کوچک و با صفای باغ جان میداد برای استراحت کردن . سمت راست حیاط دور از ساختمان اصلی کلبه ای 

حصیری بود با سقف و دیواری که شاخ و برگ چند تا درخت از اطرافش باال رفته و خوشه های انگور قرمز رنگ در 

 آویزان بود و منظره دل انگیزی به باغ کوچک عمو میبخشید . ال به الی برگهای خاک گرفته اش

هیجان زده به سمت کلبه رفتم و درش را باز کردم . عنکبوت ها با تارهایشان الی درزهای حصیر را تورکشی کرده 

گندیده و بودند . تارهای آویزان از سقف کلبه را با دست کنار زدم و رفتم تو . بوی نای عجیبی که بیشتر شبیه میوه 

انگور ترش شده بود مشامم را آزار میداد چند قطعه گلیم پاره نخ نمای سوراخ سوراخ بر کف کلبه پهن و متکای 

مخملی رنگ و رو رفته ای در کنار منقل و قوری بند زده ای در گوشه ای از آن افتاده بود . چشم هایم را بستم و عمو 

 دارد چای میریزد .فرهاد را مجسم کردم که با رفقایش نشسته ا 

 "کجایی دختر ؟ بیا کمک کن این آشغال دونی رو تمیز کنیم . "مادر صدا زد:

نظافت باغ و اتاق های پر از گرد و غبار دو ، سه روزی طول کشید . مادر دست بردار نبود ، انگار کوبیده بودند توی 

تا صبح خوابش نمی برد و ناله می کرد . صبح  سرش که گیج میخورد و بی وقفه کار میکرد . شبها از درد پا و کمر

خروس خوان بلند می شد به اطراف نگاه می کرد و دنبال آشغال می گشت . تا آن روز نمیدانستم مادرم وسواس 

 دارد ، او همیشه بی صدا کار کرده و همیشه همه جاها تمیز بود !

  دزندگی روستای آرامش خاصی داشت اما با طرز فکر شهری ، نمی ش

توی ده راحت زندگی کرد ! در آنجا از تجمل و چشم و هم چشمی خبری نبود . مردان صبح آفتاب نزده به مزارع می 

رفتند و به کار کشاورزی می پرداختند و زنان از صبح تا ظهر سبزی ، پاک می کردند و غذا تهیه می کردند ، ظهر به 

یاری می رساندند . عصر که می شد مردان به تنها مسجد روستا بعد هم در کارهای مزرعه و سبزیکاری به مردانشان 
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می رفتند و پس از به جا آوردن فریضه نماز مغرب و عشا به باغ بر میگشتند . شب که می شد از شدت خستگی زود 

 به رختخواب می رفتند و سکوت همه جا را فرا می گرفت .

و مطالعه کتاب بود . علیرضا آخر هفته کارتن کتاب هایم را  کلبه پوشالی در کنار باغ ، محلی امن برای فکر کردن

 "اینجا راحتی ؟ "آورد و در کنار کلبه گذاشت . به سقف و در و دیوار حصیری کلبه نگاه کرد و پرسید :

 "خیلی خوبه علی.... بهترین جایی که تا حاال دیدم ، همین کلبه پوشالیه  _

ست از تنبلی برداری و بچسبی به درسات ! من سعی می کنم هر چند وقت کتابای درسیتو آوردم ، وقتشه که د _

 یکبار بیام بهت سر بزنم ، راستی این باغ تلفن نداره ؟

 توی ده تلفن راه دور هست ،اگه کاری پیش اومد باهات تماس میگیریم . _

 قرصاتو فراموش نکن . سر وقت بخور که حالت بد نشه . _

جا یه دونه قرص هم نخوردم ، دیروز رفتم کیسه دواهامو ریختم توی رودخونه ، انگار همون از روزی که اومدم این_

 لحظه درد و مرض ام همه با آب رفت و غیب شد .

 چه عالی ! از این بهتر نمیشه ، مشکلی که پیش نیامده ؟ _

 فقط شبا دیر خوابم می بره ! _

 ستم ، نمیشه بری عمه بخوابی ؟عادت میکنی ، فقط نگران نمناک بودن این کلبه ه_

 مادر حال و هوای اینجا یه جور دیگه س متفاوته ! رویاییه !_

عصر بود که علیرضا رفت . حال و حوصله درس خوندن و ورق زدن کتاب هایم را نداشتم . دلم پر میزد به کنار 

چون موسیقی مالیمی به روحم رودخانه بروم و زیر درخت بید مجنون در کنار آب بنشینم . صدای شر شر آب هم

آرامش میداد . نزدیک های غروب بود که از باغ بیرون زدم . پیاده تا لب رودخانه راه زیادی نبود . سکوت عصر 

گاهی و تاریک روشن هوا آسمان آبی که داشت تیره رنگ می شد و ابرهایی که تند و سریع در جهت باد حرکت می 

همان لحظه عمه تاجی را دعا کردم به هر دلیلی ما را فرستاده بود باید شکر می  کردند . حال و هوای عجیبی داشت .

 کردم که در آن طبعیت زیبا فرصت استراحت کردن و تمدد اعصاب داشتم .

در کنار رودخانه بر روی تخته سنگی پهن و وصی دراز کشیدم ، چشمهایم را بستم و ذهنم را به نوای طبعیت سپردم . 

می آمد و میرفت . انگار زمان متوقف شده بود . برای لحظهای کوتاه تصور کردم صدای سم اسب  نفسم به آرامی

میآید . پلک هایم سنگین بودند و حس نداشتم بازشان کنم ، سایه سنگین بر روی صورتم افتاد . به سرعت چشم 

ر نبود . اما تکان خوردن شاخه هایم را باز کردم ، بلند شدم نشستم و به اطراف خیره شدم . هیچ کس آن دور و ب

های درختان در قسمتی از باغ تنم را لرزاند . خودم را جمع و جور کردم ، هوا رو به تاریکی می رفت و ممکن بود 

مادر نگران شود بلند شدم و از همان مسیر که آمده بودم برگشتم . صدای سم اسب داشت دور میشد و صدای با د 

ین های کوتاه میان باغ ها پیچیده بود . بین باغ ها دیواری وجود نداشت . حد فاصل هر باغ در ال به الی درختها و پرچ

 باغ.  نمیرسید بیشتر زانو تا آنها ارتفاع که بود شده کاشته کوتاه شمشادهای از ای فشرده مجموعه دیگر با باغ

بود . در سمت راست مزرعه ، تا چشم  داده نشانم مادر اول روز در که بود ملکی همان شدم ردّ کنارش از که بزرگی

کار می کرد گندم زار و در سمت چپ فرشی از گلهای زرد آفتابگردان گسترده شده بود ، از کنار شمشادها سر 

 "چی شده مادر ؟ "جاده به سمت باغ رفتم . مادر بیرون در ایستاده بود و چهرهاش وحشت زده بود ، پرسیدم :
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خدا رحم کنه ! این وقت غروب ، یه دختر تنها ،  "رم وارد باغ شد و غرغر کنان گفت :او بی آنکه حرفی بزند پشت س

 "توی باغ غریبه ها ! خوبیت نداره مادر ، یه کم به فکر آبروی عموت باش !

یکراست به سمت کلبه پوشالی رفتم و مادر را با خیاالت خودش تنها گذاشتم . تنها جایی که آرامش واقعی داشت 

ه بود که نه آهن و نه آجر در ساختش به کار رفته بود و نه گل و سیمان داشت ! همه جای آن کلبه از مواد همان کلب

طبیعی ساخته شده بود . بر روی کاناپه چوبی نمناک در کنار دیوار کلبه دراز کشیدم و داشتم فکر میکردم که صدای 

مادر رفت در باغ را باز کرد . مرد غریبه ای پس از  در آمد . از الی درز حصیرهای بهم فشده به حیاط خیره شدم .

چند دقیقه گفتگو با مادر خداحافظی کرد و رفت . کنجکاو شدم . مادر داشت به سمت کلبه می آمد که در را باز کردم 

 چقدر این خانواده فضولن ! حاج حیدر پیشکارشو "، اخمهایش در هم رفته بود هنوز تو نیامده با صدای بلند گفت :

 "فرستاده ببینه اینجا چه خبره !

 خب ، البد خیال کرده دزد اومده توی باغ عمو فرهاد ! _

خیلی ساده ای دختر ! من قوم شوهر عمه تو از همه بهتر  "مادر سر خود را چند بار به چپ و راست تکان داد و گفت :

 "میشناسم !

 از کجا میشناسیشون ؟ _

 "حاال حتما باید برای تو بگم که تیر و طایفه شون چکاره هستن ؟ "مادر متعجب نگاهم کرد و پرسید :

 "نه مامان ، نمیخواد بگی ! "خندیدم و گفتم :

دو روز بعد پیشکار حاج حیدر به باغ آمد و برای شام شب جمعه دعوتمان کرد . چهره مادر این بار پر از خنده و 

ود غیبت حاج حیدر رو کردم ! بنده خدا برای شب جمعه بیخ "شادی بود که آمد در کلبه را باز کرد و گفت :

 "دعوتمون کرده به باغش !

 "نشنیدی چی گفتم ؟ "غرق در اشعار حافظ بودم و حواسم کامال پرت بود که مادر پرسید :

 "بله شنیدم ، شما که تصمیم نداری بری ؟ _

 ازه من نمیشناسی !یعنی چی ! اگه نریم بهشون بر میخوره ! تو دهاتی ها رو به اند _

از آن همه تناقضی که در رفتار مادر میدیدم هم لجم می گرفت و هم نگران می شدم . افکار مادر تنها به خودش 

ضربه نمی زد . در حالی که تکه کالم ها و پشت دیگران حرف زدنش روی اعصاب من اثر میگذاشت ، هر وقت غیبت 

صابم راه می رفت که مجبور بودم به روی خودم نیاورم و خوب به می کرد ، انگار با کفش میخ دار بر روی اع

چشمهایش زل بزنم که تصور نکند به حرفهایش اهمیت نمیدهم . اما در همه حال هم صحبتی مادر آنقدر شیرین و 

و چی میخونی که اینقدر مهمه ! حداقل سر ت "دل چسب بود که هیچ وقت دلم نمیآمد توی ذوقش بزنم . مادر پرسید :

 "باال کن که چشماتو ببینم .

شما هر جا دلتون میخواد برین ، اما انتظار  "کتاب را بستم و در کنار دستم گذاشتم ، صورت مادر را بوسیدم و گفتم :

 "نداشته باشین که من همراهتون بیام .

 چرا مادر _

 یادتون رفته که من برای چی اومدم اینجا ؟؟ _

 یه شب که هزار شب نمیشه! _

 یک لحظه هم حوصله مهمونی رفتن ندارم . _
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از شب پنج شنبه مادر در تدارک رفتن به مهمانی سر از پا نمیشناخت . مانند دختر بچه های کم سنّ و سال در 

انتخاب لباس مناسب و آنکه چه بپوشد تا با زن های روستایی فرق داشته باشد وامانده بود و از من کمک فکری 

که به رویش بیاورم و بگویم شخصیت انسانها به لباسشان نیست یکی از لباس های ساده و نسباتا میخواست من بی آن

سنگین را پیشنهاد کردم و او نیز پذیرفت .تا زمان رفتن تردید داشت و دلش نمی آمد تنهایم بگذارد . با آنکه مردم 

آمد و رفت نداشت ، مادر مثل همیشه روستا به نجابت معروف بودند و در آن ده دنج و خلوت هیچ غریبهای حق 

دلشوره داشت . نزدیک غروب بود که به اصرار من راهی باغ حاج حیدر شد . در را که از پشت قفل کردم با خیال 

راحت و بی دغدغه به کلبه تنهایی ام خزیدم ، آنجا تنها جای امنی بود که به من آرامش درونی میداد و از افکار 

د . تا آن روز الی کتاب های درسی ام را باز نکرده و تنها با شعر و ادبیات فارسی سرگرم آزاردهنده دورم می کر

بودم . اما آن شب که از کلبه بیرون رفتم و ستاره های شفاف آسمان را دیدم به یاد زمان گذشته و دلمشغولی های 

ودم ، وقتش رسیده بود که به سراغ کتاب دوران نوجوانی ام افتادم ، چند شبانه روز وقتم را به شعر خوانی گذرانده ب

 های درسی بروم .

.  شدم می متولد داشتم نو از انگار.  کشیدم سرک هایش ورق الی به ال و برداشتم را ام دانشگاهی های جزوه از یکی 

واژه  در غرق.  کشاندند دیگر دنیایی به را روحم معطلی بی کلمات بود عجیبی حس.  کردم مطالب خواندن به شروع

های آشنا ناراحتی هایم را از یاد بردم . باید گذشته را به خاک می سپردم و به زندگی بی دغدغه گذشته بر می گشتم 

. جزوه نم کشیده بود و ورق هایش به سختی از هم باز می شد . هر ورق از آن یاد و خاطره ای از گذشته های 

، جای که در کالس مینشستم . صدای استاد و دانشجویان شوخ شیرین را در ذهنم زنده می کرد . دوستان دانشگاهی 

طبی که در سر کالس سر به سر یکدیگر می گذاشتند ، راه رفت و برگشت به دانشگاه که هر روزش با روز دیگر 

 متفاوت بود .

 کم کم بر سرعت ورق زدنم افزودم و مشتاق خواندن همه مطالب کم کم داشتم به آخرین برگه جزوه نزدیک

میشدم که نامه جهانگیر از الی قسمتی از ورق های بهم چسبیده به پشت جلد جزوه به کف کلبه پرت شد . خم شدم 

نامه را برداشتم . انگشتانم از تماس با کلمات نقش بسته بر روی کاغذ به سوزش افتاد . دلم یکهو گر گرفت . بی 

افتادم . مدت ها می شد او را ندیده بودم . از خاطرات با  اراده به یاد چهره دوست داشتنی و لبخند دلنشین جهانگیر

او بودن فرار می کردم ، اما حقیقت آن بود که هنوز هم به فکرش بودم . وسواسه شدم نامه را بخوانم ، اما ترسی 

م غم ها ناشناخته سر تا پایم را فرا گرفته بود . یادآوری خاطرات برای سالمتی ام مضر بود . مدت ها سعی کرده بود

و شکست های زندگی ام را فراموش کنم . شگفت زده بودم که چطور آن نامه الی جزوه درسی ام جا مانده بود از 

هیجان خواندن کلمات شیرین و دلنشینش وجودم یکپارچه به آتش کشیده شد . با تردید الی نامه را باز کردم و به 

مربوط به نیمه راه آشنایی مان می شد ،آن زمان که با هم عهد و  خواندن پرداختم . خط اول به دوم یادم آمد که نامه

پیمان بستیم مزاحم وقت یکدیگر نباشیم . به لرز افتادم و چشمهایم را بستم . خط به خط نامه را حفظ بودم . همه 

جاری کلمات را در ذهنم مرور کردم .از الی پلک های بسته ام قطره های درشت اشک همچون سیل بر گونه هایم 

 شد . ماند معتادی که پس از مدتها تالش بی وقفه و درد کشیدن موفق به ترک میشود.

در لحظه ای که تصور می کند کامال درمان شده است به طور اتفاقی به ماده مخدر دست مییابد و به تردید می افتاد و 

ایم را باز کردم و با ولعی سیری ناپذیر به وسواسه می شود که دوباره آن را امتحان کند ، بدنم به رعشه افتاد . پلکه
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تک تک کلمات خیره شدم . حتی اینکه در گذشته ای نسبتاً دور انگشتان مهربان کسی که با دل و جان دوستش 

 داشتم آن نامه را لمس کرده و واژه های زیبایی که از عمق احساساتش تراویده بود دل و جانم را به درد آورد .

، بوسیدم ، الی یکی از کتابهای قطور دانشگاهی گذاشتم و از کلبه بیرون زدم . هوا کامال تاریک بود و نامه را تا کردم 

خدایا انقدر سوختم که به تعالی  "به جز شرشر آن ، هیچ صدائی نمی آمد . به آسمان شب نگاه کردم و فریاد زدم :

پیداش نمی کنم ؟! کجایی ای خدا ؟ چرا کمکم  خاکستر تبدیل شدم ! کجاست اون آرامشی که دارم دنبالش میدوم و

 "نمی کنی ؟

 "مامان شمایی ؟ "از صدای خوردن چند ضربه به در باغ وحشت کردم و پس از چند لحظه با صدای بلند پرسیدم :

 "پیشکار حاجی هستم ..... شما حالت خوبه ؟ "صدای غریبه ای از پشت در به گوشم رسید :

ی کاناپه چوبی دراز کشیدم . نزدیک نیمه های شب خواب از سرم کامال پریده بود . نامه به کلبه برگشتم و بر رو

جهانگیر تلنگری ناگهانی و وحشتناک بود که به روح زخم خورده ام زده شد. ترس برم داشت . اگر دوباره به حالت 

ر مبهم و نگران آینده بودم های عصبی روابی گذشته بر میگشتم، از دست هیچ کس کاری بر نمیآمد . غرق در افکا

پشت در رو انداخته بودی ؟  "که مادر آمد . چند بار به در زد تا شنیدم و رفتم کلون پشت در را برداشتم . پرسید:

 "اگه خوابت میبرد که من تا صبح آواره میشدم !

 "ترسیدی ؟! گریه کردی نسرین ! "یکراست به کلبه رفتم و مادر پشت سرم آمد . کنارم نشست و پرسید :

 "من حالم خوبه مادر ، برو بخواب  _

حاج حیدر و حاج خانم آدمهای خوبی هستن ، مهمونی مفصلی بود ، تمام فامیل دور هم جمع شده بودن ، جات خالی _

 چه غذاهایی ! چه برو بیایی ! خوش به حالشون یه لب دارن هزار تا خنده !

 مهمونی به چه مناسبت بود ؟ _

 ب های جمعه فاک و فامیل دور و نزدیکشو دعوت میکنه ولیمه میده .بیشتر ش _

 چه بی کار ! _

 وقتی فهمید تو تنها تو باغ موندی ، پیشکارشو فرستاد که نترسی . _

 که بدتر ترسوندم ، مگه عمه نگفت که اینجا امنه ؟! _

 وون شده .حاج حیدر گفت از وقتی غریبه ها پاشون به ده وا شده ، دزدی هم فرا _

 خدا رو شکر که رفتی از نزدیک دیدیشون و ازشون خوشت اومد ! حاجی چند تا بچه داره ؟ _

زاد و رودش زیادن ........ آنقدر بود که حسابش دستم نیومد ، همه شون سروسامون گرفتن اال پسرش که تازه از _

 .فرنگ برگشته . حاج خانم گفت پسرش مهندسه و توی تهران شرکت داره 

از خستگی داشتم از حال میرفتم ، اما مادر تازه سر درد دلش باز شده بود و ول کن نبود . دلش میخواست همه 

اطالعاتی را که کسب کرده بود یکشبه در اختیارم بگذارد تصور می کرد من هم مانند خودش کنجکاو زندگی مردم 

  "، خسته نیستی مادر ؟! نزدیک صبحه "هستم . به ساعت باالی سرم نگاه کردم و گفتم :

 چرا و اهلل ! بهتره بخوابیم ... بقیه شو فردا واسه ت میگم ! _

مادر که رفت ، ناخودآگاه به عالمی دیگر رفتم . جمالت شیرین نامه جهانگیر توی ذهنم بلوایی به پا کرده بود . چند 

دادگی که در واژه ها به چشم می خورد دل نکند، . بار خواستم نامه را باز کنم ، اما دلم نیامد و از آن همه عشق و دل

یک لحظه باهم برم داشت که نکند همه نامه ها را از بین برده باشم، یکراست به سراغ کارتن کتاب هایم رفتم . 
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کتاب های درسی را یکی یکی برداشتم . البالی ورق هایشان را وارسی کردم و بیرون از کارتن بر روی هم چیدم . 

ن یک نامه باقی مانده بود . ترس از آنکه پس از منهدم کردن آخرین یادگار جهانگیر پشیمان شوم . سراسر تنها هما

وجودم را به تردید و اضطراب انداخت . یک لحظه حس کردم دارم دیوانه می شوم نامه را در کف کارتن گذاشتم و 

 کتاب ها را بر روی آن چیدم .

روشن می شد که بلند شدم از کلبه بیرون رفتم . صدای آب و آوای خروس نزدیک صبح بود و هوا کم کم داشت 

البالی باغ های پر از میوه پیچیده بود و بیداد می کرد . انگار طبیعت آغاز روزی دیگر را جشن گرفته بود . صدای 

ند بود . جیک جیک گنجشک ها و ما کشیدن گاوها و بع بع گوسفندان نوید بخش زندگی در مهمانی پرشکوه خداو

بیرویی مرموز در تک تک سلول هایم حس می کردم . پاهایم بی اختیار به حرکت در آمد . تا آن روز به فکر چرخ 

زدن به دور باغ و پیاده روی در کوچه باغ های اطراف نیفتاده بودم . بی هدف دور تا دور باغ را گشت زدم . باغ حاج 

نطقه وسیعی از روستا را گرفته بود و درختان پر از میوه و مزرعه عمو حیدر فرازمند چسبیده به باغ عمو فرهاد ، م

فرهاد منطقه وسیعی از روستا را گرفته بود و درخت های پر از میوه و مزرعه گل آفتابگردان و گندم زار طالئی 

یقی در رنگش ، چون نگینی درشت میان داشت و صحرا میدرخشید . به پشت کلبه که رسیدم ، متوجه فرورفتگی عم

قسمتی از دیوار کلبه شدم . پوشال های دور و اطراف فرو رفتگی را با دست کنار زدم . کلبه پنجره کوچک به سمت 

 باغ حاج حیدر داشت که به مرور زمان خار و خاشاک ، آن قسمت از کلبه را کامال پوشانده بود .

خفی دیوار آن قسمت را جستجو کردم . در پشت کنجکاو شدم و به سرعت به کلبه برگشتم ، به امید یافتن پنجره م

قسمتی از دیوار که از داخل با سیر خشک و کدو حلوایی و پرده اسفند و اشیای عجیب و غریب پوشانده شده بود . 

پنجره را پیدا کردم مانند غریقی که برای رهائی از مرگ به تخته پاره ای چند می اندازد اشیا را از دیوار کندم و کف 

ریختم پنجره نمایان شد . با یک کارد میوه خوری به سختی شیارهای مسدود را باز کردم و همان لحظه نوری از کلبه 

الی درز پنجره به داخل تابید . به محض گشودن پنجره چشمم از شدت آفتاب جمع شد . درخت های میوه باغ حاج 

یق کشیدم و لبخند زنان بر لب پنجره نشستم . حیدر مانند تابلوی نقاشی در برابر چشم هایم ظاهر شد . نفسی عم

کلبه تاریک و دلگیر با همان پنجره کوچک به اتاقی پر از نور و روشنایی تبدیل شد . حال عجیبی داشتم . هوای که 

کامال روشن شد، زنان و مردان روستایی با سبدهای چوبی به باغ امدندن و شروع به چیدن میوههای ترد و آبدار 

 "خبر داشتی که این کلبه پنجره داره ؟ "در وارد کلبه شد . سالم کردم و لبخند زنان گفتم :کردند ، ما

 "واسه همینه که صبح به این زودی از خواب بیدار شدی ؟! "مادر متعجب نگاهم کرد و پرسید :

 خبر نداری که براش اسم هم گذاشتم ! _

 شدی دختر ؟اسم برای پنجره ؟ به حق چیزهای نشنیده ! دیوونه  _

 "حالم خیلی خوبه ، اسم پنجره کلبه م نفس عمیقه ! "همان طور که محو تماشای میوه های رنگا رنگ بودم ، گفتم :

برگشتم دیدم مادر رفته است . اما بیشتر از چند دقیقه طول نکشید که با سینی صبحانه برگشت . سینی را بر روی 

  کاناپه چوبی در کنار پنجره

 "امروز بریم مخابرات به خونه زنگ بزنیم . "ت :گذاشت و گف

به یاد پدرم که افتادم ، دلم گرفت . در حدود یک ماه می شد که از خانواده دور بودیم . علیرضا هم ، پس از آوردن 

 کتاب هایم رفت و پیدایش نشد . صبحانه را خورده نخورده با مادر به راه افتادیم و پای پیاده به سمی پیدان اصلی

روستا رفتیم . ساختمان کوچک اداره مخابرات با آجر بهمنی سفید میان در و دیوار کاهگلی مغازه ها مانند کاخی 
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کوچک به نظر میرسید . وارد که شدیم جوان قد بلند و چهار شانه با موهای صاف و لباسی متفاوت با مردم روستا در 

آقای  "گفتگو می کرد . مادر به محض دیدن او فریاد زد : کنار پیشخوان ایستاده بود و داشت با متصدی تلفنخانه

 "مهندس .... چه کار می کنید با زحمت های ما !

مرد برگشت و به احترام مادر سرش را پایین آورد . سالم کشداری تحویلش داد و تا چشمش به من افتاد لبخند زد و 

 "سالم نسرین خانم ! "گفت :

حاج حیدر بی وقفه حرف میزد و از دستپخت حاج خانم تعریف و تمجید می کرد و مادر به یاد شب گذشته مهمانی 

 ماد یک چشمش به من و یک چشمش به مادر بود .

آقای مهندس ، من قبض تلفن شما رو نگاه میدارم . نگران نباشین ممکنه اشتباه شده باشه  "متصدی مخابرات گفت :

." 

 "ممنون آقای رحمانی ! "مهندس به مأمور مخابرات رو کرد و گفت :

 "اومدین تلفن بزنین ؟ "از مادر پرسید :

 اره پسرم ، چند وقته از عنایت اهلل خان خبری ندارم دلم شور شو میزنه !_

 چرا نمیاین از تلفن ما استفاده کنین ! اونجا متعلق به خودتونه . _

 جا زنگ بزنیم .مزاحم نمیشیم ، حاال که این همه راه اومدیم بهتره از همین  _

 این حرف ها چیه ؟! محاله بذارم زنگ بزنین ! _

پسر حاج حیدر در کنار در ایستاد تا من و مادر بیرون رفتیم . مادر عذر خواسته داشت لبخند میزد و شانه به شانه او 

ی غریبی می شما خیل "حرکت می کرد که اشاره کردم برگردد . مرد زیر چشمی نگاهی به سرتا پایم کرد و گفت :

کنین ، دیشب هم که افتخار ندادین و دعوت پدر منو ردّ کردین ، حالم میل ندارین قدم به کلبه خرابه ما بگذارین ! 

 ناسالمتی ما با هم فامیلیم !

 "منو ببخشین دیشب حالم خوب نبود . "برای اولین بار چشمم به چشمش افتاد . نگاهش صمیمی بود ، گفتم :

 "چرا ؟ هوای اینجا هر مرضی رو معالجه می کنه . شکر خدا شما هم جوون هستین و هم سرزنده . ":خندید و پرسید 

 سردرد داشتم !_

 عجیبه ! هوای تمیز اینجا پر از اکسیژنه ... نکنه زیاد میخوابین؟ _

 اصوال آدم کم خوابی هستم ._

 پس البد زیاد مطالعه میکنین . _

درسش سنگینه آقای مهندس همش توی اون کلبه پوشالی نمناک نشسته و کتاب  "مادر وارد معرکه شد و گفت :

 "میخونه .

 "بهتره بریم خونه . "همان طور که داشتم در زیر فشار نگاه های مرموز و سنگین مهندس له می شدم به مادر گفتم :

 "ین ؟نسرین خانم ، شما از چیزی ناراحتی ؟ مگه نمی خواستین تلفن بزن "مهندس گفت :

چشمم به سنگ های کوچک و بزرگ در زیر پایم بود و آهسته داشتم همراه مادر به سمت جاده میرفتم که مادر 

 "بریم یه سر حاج خانمو ببینیم . "گفت :

 شما!  کردنه نهی و امر عاشق.  میده دستور ها رعیّت به داره باغ تو مادر "نزدیک باغ حاج حیدر مهندس گفت :

 "و تلفنتونو بزنین من مادر رو صدا میکنم .ت ببرین تشریف
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به ملک حاج حیدر وارد شده بودیم . زنی میانسال با لباس مراتب و موهای جو گندمی که با دقت در پشت سرش 

سالم حاج خنم ، همین االن ذکر و خیرتون بود  "جمع شده بود ، جلو آمد با مادر سالم و احوالپرسی کرد . مادر گفت :

!" 

مادر ، قبض تلفنو دادم به رحمانی خانم ها اومده بودن مخابرات زنگ بزنن "پشت سر ما آمد و گفت :مهندس 

 "تهرون .

این باغو اون باغ نداره فخری خانم ، اگه فرهاد خواب  "حاج خانم ابروهایش را باال انداخت و با صدای بلند گفت :

 "زنگتو بزنی یه چاییمون دم میکشه .سنگین نبود یه سیم تلفن کشیده بود به باغش ، حالم را 

به به ، چه  "حاج خانم جواب سالمم را داد و سرتا پایم را ورانداز کرد . چشمش به سمت پسرش برگشت و گفت :

 "دختر خوشگلی ! نسرین خانم قابل نبودیم دعوت مونو ردّ کردی ؟!

 ببخشین خانم ، من قصد جسارت نداشتم . _

گله نکنین مادر ، عوضش این  "ها بد جوری گیر کرده بودم که مهندس نجاتم داد و گفت :در میان حرف ها و نگاه 

 "شب جمعه نسرین خانم دعوت ما رو قبول میکنن ، این طور نیست ؟!

 "البته باعث افتخاره منه. "برای رهائی از تنگنا گفتم :

چه کارت داره ! تو ایوون پای سماور نشسته .... بهزاد ، تا فخری خانم تلفن بزنه برو ببین بابات  "حاج خانم گفت :

 "بگی قوری رو خالی کنه و چایی تازه دم کنه !

همراه با مادر و مهندس به سالن رفتیم ، محوطه بزرگی که تنها یک میز نهار خوری بزرگ و تعداد زیادی صندلی 

ود و چند تا پشتی فرشی الکی لهستانی قدیمی دورش شده شده و فرش نخ نمای عریض و طویلی کف سالن پهن ب

رنگ که به دیوار گچی سالن تکیه داده شده بود . همه اثاث آن قسمت از ساختمان را تشکیل میداد . زنگ اول به 

 "خوب ما رو فراموش کردی ! "دوم نکشیده بود که بابا گوشی را برداشت و با کالمی اعتراض آمیز گفت :

میدونی که .... مجبور  "ی چشمانش افتاده بود . نگاهی به من کرد و گفت :به چهره مادر خیره شدم ، برق اشک تو

 "شدم خونه و زندگی و تو رو ول کنم و بیام اینجا !

احساس خفگی می کردم ، از مادر فاصله گرفتم تا هر چه دلش میخواهد بگوید و مالحظه مرا نکند . مادر پشت به من 

اعصابم را بهم ریخت . از ساختمان بیرون زدم ، ایوان پهن ساختمان دور تا  به حرفش ادامه داد و پچ پچ موذیانه اش

دور بنا کشیده شده بود که با منظره پر از گل و گیاه و وصی باغ آرامش خاصی داشت . چند بار نفس می کشیدم و به 

 "زیاد تلفوو اشغال نکن ! "سالن برگشتم . آهسته به مادر گفتم :

بابا من  "کرد و گوشی را به دست من داد . صدای پدر را که شنیدم یکهو دلم گرفت . گفتم :مادر با پدر خداحافظی 

 "حالم خیلی خوبه ، دلم براتون تنگ شده ، اگه اجازه بدین تا فردا برگردی تهران .

 نه بابا جون ... .اون قدر بمون تا حالت خوب خوب بشه ، میفهمی چی میگم دخترم ؟ _

 چی شما بگین . بله بابا ... هر _

مهندس در میان ایستاده بود و منتظر بود تلفن من و مادر تمام شود . همین که گوشی را گذاشتم تو آمد و لبخند 

 "فخری خانم ، مادر منتظر شما توی ایوون بغلی نشسته .... از سمت چپ ایوون بزرگه تشریف ببرین . "زنان گفت :

 "م بکشه حوصله دارین با هم برین اون طرف باغ ؟تا چایی د "سپس رو به من کرد و گفت :
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انگار آب سرد بر روی سرم ریختند . سر و صورتم یک لحظه داغ شد و دلم فرو ریخت . مهندس متعجبانه به مادر و 

 "یه محل جالب و دیدنی اون طرف باغ هست که اگر ببینین شگفت زده میشین ! "من نگاه کرد و گفت :

 "البته اگه مادر اجازه بدن ! "زدگی مادر ، این پا آن پا شد و گفت : در مقابل سکوت و بهت

مادر چشم غره ای رفت و زیر لب نجوایی کرد که نه من و نه مهندس از آن سر در نیاوردیم . اما با شناختی که از او 

، ولی توی  داشتم کامال دستگیرم شده بود که حتی راضی نبود با نور چشمی حاج حیدر قدم از قدم بردارن

رودربایستی گیر کرد و نتوانست حرفی بزند . مهندس هم از خدا خواسته فرصت را غنیمت شمرد و به سمتی حرکت 

کرد که به جز جادیه باریک و جوی پر از آب و درخت میوه چیزی دیده نمیشد . لبخند زیرکانهای زد و آهسته گفت 

 "بچگیمو نشونت بدم !تا مادرت اعدامم نکرده بریم تا بهشت رویاهای  ":

یاد اهلل پیشکار حاجی دور تا از ما ایستاده بود و حرکاتمان را زیر نظر داشت که به اشاره مهندس غیبش زد ، هر دو 

حرکت کردیم و به سمت قسمتی از باغ رفتیم که پر از میوه های چیده شده آماده برای قرار گرفتن در صندوق های 

شد که مهندس را دیده بودم اما او آنقدر به من احساس نزدیکی می کرد ! رفتارش چوبی بود . یک نصفه روز نمی 

طوری بود که انگار چند سال از آشناییمان می گذشت . بهت زده و نگران دنبالش به ته باغ رفتم . کمی مانده بود به 

شرده کلبه پوشالی درست شبیه به جایی که با پرچین از باغ میوه عمو فرهاد جدا می شد از البالی انبوه درختان بهم ف

همان کلبه که در باغ عمو فرهاد بود نمایان شد ، از تعجب دهانم باز مانده بود . مهندس وارد کلبه شد ، پنجره را باز 

در کنار او ایستادم و به باغ خیره شدم ، از آن پنجره کوچک می شد تمام باغ عمو "بیا اینجا ! "کرد ، خندید و گفت :

دید . پنجره ها درست رو به روی هم قرار داشتند اما چند تا درخت میوه میانشان بود که دید را کمی مشکل  فرهاد را

می کرد . هاج و واج به کلبه خودم خیره شده بودم که حس کردم مهندس دارد نگاهم میکند . سنگینی نگاه او داشت 

از روزی که متوجه حضور  "باغ خیره شد . آهسته گفت :نفسم را بند می آورد ، تا به او نگاه کردم رنگش پرید و به 

 "شما شدم سرگرمی دلنشینی پیدا کردم که همه برنامه های زندگیمو بهم ریخته .

حوصله تنها چیزی را که نداشتم حرف و سخن از عشق و عاشقی و دوست داشتن بود . خونسرد از کنارش ردّ شدم و 

امروز شما رو مثل یک تابلوی نقاشی زیبا و با ارزش توی قاب پنجره  "و گفت : به سمت کلبه رفتم . او به دنبالم آمد

کلبه دیدم و ساعتها نگاهتون کردم . آرزو داشتم از نزدیک ببینمتون . خیلی خوشحالم که تصورم از شما به حقیقت 

 "نزدیکه .

ن بود که مردی به سنّ و سال و رو برگرداندم و دیدم صورتش سرخ شده و لب هایش دارد می لرزد . تعجبم از ای

تجربه او که چندین سال در کشور خارجی تحصیل کرده و احتماال با زن های زیادی در ارتباط کاری و تحصیلی بوده 

چطور در مقابل من دست و پایش را گم کرده بود ! کالفه شدم. فکرم داشت به جاهای بد کشیده میشد که ترجیح 

 م .دادم سریع از کلبه بیرون برو

 "کجا میرین ؟ هنوز همه چیز رو نشونتون ندادم . "مهندس به صدای بلند برگشت و گفت :

دو پا داشتم ، دو تا هم قرض گرفتم و به سوی ته باغ دویدم . از پرچین کوتاه ردّ شدم و به سمت باغ عمو رفتم . به 

 در چوبی تخت روی باز را کیپ بستم و بر کلبه خزیدم و به صورت برق و با د در پشت سرم قفل کردم . پنجره نیمه

 نشده زده هیجان حد آن تا شد می ها مدت.  میکرد سنگینی نفسم و بود افتاده تالطم به قلبم.  شدم ولو پنجره زیر

 همه کردم می احساس ، بودم شده بدببین مردها همه به ، بود آمده سرم به که بالیی و عشقی شکست از پس.  بودم

اشتند کاله سرم بگذارند و از وجودم سواستفاده کنند و عشق و عاطفه و دلبستگی رنگ و لعابی است د سعی نوعی به
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که برای پوشاندن هدفهای کثیف و شیطانی آنان ، هر نوع ابراز محبت از جانب جنس مخالف واکنشی غریزی به 

ات مخرّبی که آزارم میداد ، اعضا نظرم میرسید که در ذات موجود نر وجود داشت . ترس و دلهره از آینده و احساس

بدنم را به لرزه در آورده بود . وحشتی داشتم که گاه شیرین و گاهی هم تلخ بود . با قرار گرفتن در کنار مهندس 

مواظب باش این مورد هم یه دام دیگه است که سر راهت  "زنگ خطری مرموز توی ذهنم نواخته شد و هشدار داد 

 "ه این دفعه گول نخوری !پهن شده چشماتو باز کن ک

 "کیه ؟ مامان شمایی ؟ "داشتم در افکار ضدّ و نقیض دست و پا میزدم که صدای در آمد ، از پشت در پرسیدم :

رحیم هستم خانم ..... رعیّت حاجی . حاجی خانم گفت چایی دم کشیده ، به کلبه رفتم و در مقابل آینه شکسته کج  _

ها پیش به دیوار آویخته شده بود ایستادم . صورتم از پسجت ذرات غبار کدر دیده  و معوج غبار گرفته ای که سال

میشد . با کف دستم سطح آینه را تمیز کردم . تصویرم شفاف تر شد . دست به میان انبوه موهای مجعدم بردم . 

شمانم شده بودم . قیافه مدتها بود مرتبشان نکرده بودم ، نه به تصویرم نگاه کرده بودم و نه متوجه گودی اطراف چ

ام از دنیا برگشته به نظر میرسید ؛ درست شبیه به دختران کولی فیلم های خارجی شده بودم . غمگین و بدون هیچ 

 احساسی . حالت مایوس کننده نگاهم که شبیه به مغازهای متروک و همیشه تعطیل به نظر میرسید کسل ترم کرد .

ا گذشته فرق داشت . خودم را نمی شناختم به عدسی چشمانم زل زدم و از خودم نگاهم برزخی بود . انگار هویتم ب

مهندس از چه چیزت خوشش آماده ؟ شاید حالت بی اعتنایی و سردی رفتارم ، پر رمز و راز نشونم میده  "پرسیدم :

 انش اضافه کنه !که کنجکاو شده پرده از اسرار نهانی روحم برداره ... شاید هم قصد داره به گنجینه دوست دار

ژاکت آبی را که مدتها بود به سراغش نرفته بودم بر روی دوشم انداختم و از باغ بیرون زدم . از جاده کنار رودخانه 

که میگشتم مردی سایه به سایه ام می آمد . به ناگزیر سر باالیی تند را یکنفس باال رفتم و وحشت زده به در باغ حاج 

 رم می آمد ید اهلل پیشکار حاج حیدر بود که بعد از من وارد باغ شد .حیدر رسیدم مردی که پشت س

هوا لطیف بود و آفتاب از ال به الی برگ های روشن درختان سپیدا کنار در ورودی باغ جاده ای را که به ساختمان 

هنده و موهوم در منتهی می شد سایه روشن کرده بود . تا آن روز از آن در به باغ وارد نشده بودم . غربتی آزارد

درونم احساس کردم . مادر و حاج خانم در ایوان کنار سماور نشسته بودندن و حاج حیدر بر لب ایوان تکیه داده بود 

. از صدای جیر جیر در نگاه ها به سمت من برگشت و ادامه پیدا کرد تا به پله ها رسیدم . حاج خانم به صدای بلند 

 "اال .خوش اومدی دخترم بفرما ب "گفت :

اولین بار بود که حاج حیدر را میدیدم . چهرهای آفتاب سوخته ، قد کوتاه هیکلی چاق ، صورت پر از چین و چروک 

به به ...... باد اومد و  "با لب های خندان و دندان های تمیز داشت . به محض آنکه سالم کردم با صدای بلند گفت :

 "منتظرتیم ! بوی گل آورد ! بفرمائید دخترم ، خیلی وقته

مهندس از میان قاب پنجره اتاق در پشت ایوان داشت به باغ نگاه میکرد که به محض دیدن من غیب شد . رفتم در 

 "؟ دختر زد غیبت یهویی کجا ": پرسید کنار مادر نشستم . مادر

 سردم شد رفتم ژاکت بیرم ._

 "آقای مهندس کجا رفتند ؟ "مادر از حاج خانم پرسید :

بچه م به خاطر ما اومده اینجا ... هزار تا کار  "انم سینی چای را به سمت من و مادر هل داد و زیر لب گفت :حاج خ

 "توی تهرون داره و باباش ، خدا خیرش بد ه دلش میخواد همش این پسر پهلوش باشه !
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ید اهلل هم دعای بی وقتش خودش کمه ،  "حاج حیدر پارچ پر از آب را در سماور دمرو کرد و خنده بلندی سر داد :

 "بهزاده . از روزی که از فرنگ برگشته سایه به سایه دنبالشه .

از وقتی از والیت غربت برگشته ، خواب و خوراک نداره بره اون شرکت لعنتی رو راه بندازه .  "حاجه حیدر گفت :

 "و اون دود و دم تهرون ؟شما بگو دخترم حیف از آب و هوای اینجا نیست که آدم دنبال پول و پله بره ت

من و تو آفتاب  "تنها پاسخم به نگاه مهربان زن و شوهر لبخند بی رنگی بود که به هردوشان زدم . حاج خانم گفت :

 "لب بومیم و پول برامون اهمیت نداره اما جوونای امروز آینده میخوان .

 "هنوز نتونسته یه کار آبرومند گیر بیاره . اما ٔ  میگرده کار دنبال م بچه نیما "مادر وارد بحث شد و گفت :

شده برام یه  "کم مانده بود اشک مادر جاری شود که با گوشه روسری اش جلوی ریزش اشکش را گرفت و گفت :

 "غصه بزرگ .... اگه کار و کاسبی نون و آبدار پیدا نکنه معلوم نیست چه خاکی باید توی سرم بریزم !

توی باغ  "د فهمید که کالفه هستم ، با مهارتی بی نظیر بحث را عوض کرد و گفت :حاج حیدر زیرچشمی نگاهم کر

 "کم و کسری ندارید ؟

 "دست شما درد نکنه  "مادر گفت:

حاال شما بگو که مشغول چه کاری هستی ؟ مادر گفت که دانشجو هستی ، اما  "حاج حیدر به من خیره شد و پرسید :

 "نی ؟فرصت نشد بپرسم چه رشتهای میخو

 ادبیات فرانسه میخونم ._

 "شما فرانسه میخونین ؟ من عاشق لهجه فرانسوی ها هستم ! "حالت نگاه حاج حیدر تغییر کرد ،شگفت زده پرسید :

حاجه خانم حبه قند بزرگی را توی استکان چای فرو برد و به دهنش گذاشت و همزمان با صدای مک زدن چندش 

 "مون حرف می زنن !مثل بوقل "آورد آن قند گفت :

 "من هم زیاد خوشم نمیاد اما نسرین .... "مادر در تائید حرف حاج خانم گفت :

 "مهم خودشه که فرانسه دوست داره ! "حاج حیدر حرف مادر را قطع کرد و گفت :

 "سال چندمی دخترم ؟ "بعد نگاه کنجکاوش به سمت من برگشت و پرسید :

 "چند وقته درس و کتاب رو گذشته کنار انگار دلشو زده  "ادر گفت :هنوز دهانم باز نشده بود که م

حرف بزن دخترم ..... اگه تا فردا صبح حرف نزنی ، این دو نفر خسته  "حاج حیدر تا بناگوش سرخ شد و گفت :

 "نمیشن ، یکی حاج خانم میگه یکی مادرت 

 "ممنونم از پذیرایی تون  "استکان چای را تا نیمه سر کشیدم و گفتم :

 "یه مقدار کارهای عقب مونده دارم که باید انجام بدم . "بلند شدم و گفتم :

موفق باشی دخترم ، این باغ متعلق به خودته، هر وقت حوصله ت سر  "حاج حیدر در جلوی پایم بلند شد و گفت :

 «رفت، بیا با هم گپ بزنیم.

رده ی جوانی از کنارم رد شد و از پله ها باال رفت. همراه دامن داشتم از پله های ایوان پایین می آمدم که زن سیه چ

چین دارش که با هر قدم به سویی پرتاب می شد ، بوی دود و نان تازه پخته شده در فضا پخش شد. حاج خانم 

 «تنور و خاموش کردی؟» پرسید:

ه ی سفید . خنک که شد جمعش خاموش کردم. همه رو گذاشتم تو سفر:» زن با لهجه ی شیرین روستایی پاسخ داد 

 «کن که خشک نشه.
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داشتم از در باغ بیرون می رفتم که مهندس را دیدم. در پشت ساختمان داشت با مردی روستایی گفت و گو می کرد 

که به محض دیدن من ایستاد . از مرد جدا شد و به همراهم تا پشت دیوار باغ آمد. شتاب زده از جاده ی لب 

فتم و در را پشت سرم بستم. مثل مار گزیده که از ریسمان سیاه و سفید می ترسد، از سایه ی رودخانه به باغ ر

مهندس هم فرار می کردم. به ساعتم نگاهی انداختم و دلم گرفت؛ عمرم داشت به بطالت می گذشت و هیچ کار 

راسیمه به کلبه رفتم و مفیدی انجام نمی دادم. همچون تشنه لبی که عطشناک به سوی چشمه ای زالل می رود ، س

کارتن کتابهای درس ام را باز کردم . نسیم خنک عصر گاهی از درز پنجره تو می زد . یکی از کتابهایم را برداشتم و 

رفتم در کنار پنجره نشستم . غرق در مطالب کتاب بودم که مادر آمد . هوا داشت تاریک می شد و من ، در مدت 

یمی از کتاب را مرور کرده بودم . احساس سبکی می کردم . تصمیم گرفتم برای زمانی کمتر از یکی دو ساعت ، ن

 روزهای آینده برنامه ریزی کنم تا وقتم به هدر نرود.

 «چه کار می کنی دختر؟» مادر وارد کلبه شد، لبخند زد و پرسید:

 دارم کتاب می خونم.-

 دخمه ی چوبی؟ دلت خوشه ها... حیف این هوای تمیز نیس که اومدی توی این-

حاج خانم گفت » سرم توی کتاب بود و غرق واژه های شیرین ادبی بودم که مادر آمد، در کنارم نشست و ادامه داد:

 «که فکرشم نمی کردم نسرین جون ان قدر خوشگل و بانک باشه. به قدری از تو خوشش اومده که نگو و نپرس!

شنیدن حرفهای خاله زنکی او ندارم. اما مادر دست بردار نبود. با سکوتم سعی کردم به مادر بفهمانم وقت برای 

 «یعنی ما این قدر اخی هستیم که یه دقه طاقت نیاوردی بشینی پهلومون؟!» صدایش کمی باال رفت و پرسید:

مجبور شدم به چشم هایش زل بزنم که دلش نگیرد. برخالف میلم، لبخند زدم و تظاهر کردم از حضورش در کنارم 

خیلی دوستت دارم مادر؛ اما فعال وقت این حرفها » لذت می برم. موهای جو گندمی اش را نوازش کردم و گفتم: دارم

 «نیست، خیلی از درسهام عقب افتاده ام!

 امشب شام دعوت شدیم. حاج حیدر به قدری از تو خوشش اومده که...-

معاشرت کن، اما خواهش می کنم پای منو وسط  شما با هر کس که دلت می خواد» حرف مادر را قطع کردم و گفتم:

 «نکش! همین جوریش هم کلی از کار و زندگیم عقب هستم!

 یعنی تو نمی آی؟ حیفه ها...-

 امشب تصمیم دارم تا صبح درس بخونم.-

 خسته می شی مادر... پس بیا شامتو بخور و برگرد.-

وقت خسته بشم؛می خوابم؛ شمام با خیال راحت برو به مادر، من واسه ی شام راه نمی افتم بیام اون طرف! هر -

 مهمونیت برس!

 آخه اگه تو نیای، دلم راضی نمی شه برم.-

 مادر، خواهش می کنم برو. اگه نری من ناراحت می شم... حاجی و زنش هم دلخور می شن.-

تم. تصمیم داشتم هرطور شده مادر بلند شد، از کلبه بیرون رفت و من به مطالعه ی دنباله ی مطالب کتاب پرداخ

کتاب را تمام کنم و به سراغ کتاب بعدی بروم. انرژی عجیبی توی رگهایم موج می زد و انگار سلولهای خاکستری 

مغزم ، پس از یک دوره استراحت و تنبلی کردن، از خواب بیدار شده بودند. مطالب تند و سریع در ذهنم جا می 

 بم ، واژه ها و الفاظ به یادم می آمد که خوابم برد.گرفتند و بدون هیچ فشاری به اعصا
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با تابش پرتو طالیی رنگ خورشید که از پنجره ی نیمه باز تو می زد، از خواب پریدم. بلند شدم، نشستم؛ اما هرچه 

فکر کردم یادم نیامد چه وقت پنجره را باز کرده بودم. صدای خرد شدن برگهای خشک در زیر قدم های کسی که 

از پشت کلبه رد می شد ، کنجکاوم کرد . از قاب پنجره به بیرون کلبه خیره شدم. حس بدی داشتم. دلم نمی  داشت

خواست فکر کنم وقتی که خواب بودم کسی آمده و پنجره ی اتاقم را باز کرده است ؛ اما شواهد امر نشان می داد آن 

ر کردن به پنجره و صدای پای رهگذری شد که از پنجره خودبه خود باز نمی شود. چند ساعتی ذهنم مشغول به فک

» پشت دیوار کلبه عبور کرده بود و حس می کردم از آن به بعد آنجا به قدر کافی امن نخواهد بود که مادر صدا زد:

 «چایی حاضره نسرین

 «کلی حرف دارم که مطمئنم بدت نمی آد بدونی!» از کلبه بیرون رفتم. مادر لبخند زد و گفت:

حیف که دیشب نیومدی! نمی دونی دست پخت حاج خانم چقدر خوبه! بوی » ن چایی به لبم نخورده شروع کرد:استکا

 «پلوش باغو ورداشته بود! روغن حیوونی، زعفرون قائنات، بوقلمون شکم پر...

ش برق همانطور که مادر داشت از طعم غذاها تعریف می کرد و از بیا و بروی حاج حیدر می گفت، یکهو چشم های

آقای مهندس هم که نگو و نپرس... یه پارچه آقا! مثل پروانه دور من می چرخید و ازم پذیرایی می کرد . » زد و گفت:

یداهلل، پیشکار آقا، مثل نگهبان ، دایم دور و ورش پرسه می زنه و آب بی اجازه ی مهندس نمی خوره. حاج خانم می 

 «ستن!گفت، یداهلل با بهزاد یه جون در دو قالب ه

 یعنی چی؟-

 یعنی که خب... از بچگی با هم بزرگ شدن. حاجی هم که یه دل نه صد دل عاشق خونواده ی ما شده!-

 مگه خونواده ی ما رو دیده؟-

 «مگه شیش ماهه ای دختر! زبون به دهن بگیر تا بقیه شو بگم!» مادر که از حرفهای من کالفه شده بود گفت:

 «هرچی زودتر برگردیم تهرون!باید » بلند شدم و گفتم:

 واسه ی چی؟ مگه تهرون چه خبره؟-

 دانشگاه کار دارم.-

آن همه شادابی چهره ی مادر، با همان جمله ی کوتاه من ناپدید شد و نگرانی و اضطراب جای آن را گرفت. پس از 

 «فعال هوا گرمه، پاییز می ریم تهرون.» چند لحظه سکوت گفت:

 نم مادر، مریضیم تموم شده.من باید ثبت نام ک-

از کنار مادر بلند شدم، دلم شور برنامه های درسی ام را می زد . به کلبه رفتم ؛ اما مادر هنوز داشت غر می زد. کتاب 

نیمه تمام شب گذشته را برداشتم و تصمیم گرفتم شب نشده تمامش کنم؛ اما یکی دو ساعت بعد تا آخرش را 

خیره شدم و نفسی عمیق کشیدم. روحیه ام بهتر شده بود. زنان و مردان روستایی سرگرم  خواندم. از پنجره به بیرون

چیدن میوه های درختان سیب و گالبی بودند. از میان انبوه درختان میوه چشمم به پنجره ی کلبه ی مهندس افتاد. او 

ا چشمش به من افتاد، به سمت کلبه ی هم ایستاده و محو تماشای باغ بود. یداهلل که در میان کارگران پرسه می زد، ت

 مهندس رفت.

نیرویی مرموز و ناآشنا ، بی جهت از پنجره دورم کرد. دلم نمی خواست وجود یک غریبه آرامشم را به هم بریزد. 

علت فرارم از او مشخص بود. من از دلبستگی و وابستگی می گریختم و هر نوع فکری را که مربوط به رابطه ی میان 

د می شد، در ذهنم پس می زدم. در نظرم عشق و عاشقی احساس پوچ و بی ارزشی بود که طعم تلخش را زن و مر
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یک بار چشیده بودم. تصمیمم برای یک عمر تنها زندگی کردن جدی تر از آن بود که فردی غریبه، خیلی راحت و 

همواره طنین افکن بود: مواظب باش، یه  بی دردسر ، بتواند قدم به حریم تنهایی ام بگذارد. در دلم زمزمه ای دردناک

وقت گول زرق و برق زندگی و نگاه های گرم و کالم شیرین مردها رو نخوری! یادت باشه که جهانگیر چه بالیی به 

 سر تو و الهام آورد!

4 

ی کردند هر صبح ، با طلوع خورشید، گلهای زرد آفتابگردان با گردن های کج و شاخه های کلفت تیغ دار سر بلند م

و به خورشید سالمی دوباره می دادند. عادت زود خوابیدن شبها و سحرخیز شدنم از زمانی آغاز شد که با ستارگان 

 شفاف به نجوا می پرداختم و درد دلهایم را با خدای خودم در میان می گذاشتم.

ی بی هدف ساخته شده و زندگی یک هفته تنهایی و انزوای لذتبخش و کارساز در کلبه ی حقیرانه ای که شاید زمان

 پوچ و بی معنایم را جهت دار کرده بود، آغازی شد دوباره برای زندگی تازه ام با انگیزه ی ناشناخته.

در دایره ی اوهام و خیاالت بیهوده ام ، روزنه ای کوچک بود که مرا به دنیای مرموز و خیال انگیز سوق می داد . 

هربان طبیعی روحم را نوازش می کرد؛ اما من حضور آرامش را نادیده می گرفتم. هستی من را می طلبید و دستهای م

دنیای من در آن چهاردیواری پوشالی و نمناک در حال پوسیده شدن بود و من بی محابا و بی هیچ نگرانی، به تنهایی 

دم بگیرم! خواندن چندین ام دامن می زدم. دلم می خواست انتقام بی عدالتیها و نامهربانی سرنوشت تلخم را از خو

کتاب و غرق شدن در شعر و ادبیات و مطالعۀ بی وقفۀ درسهای عقب افتادۀ دانشگاهی ام راه گریزی برای فرار از 

فکر کردن به رخدادهای تازه بود که یک هفتۀ تمام، در کلبۀ پوشالی نمناک، بر روی تخت چوبی در کنار پنجره 

 میخکوبم کرد.

بهتره برگردیم تهرون. »الی که سینی صبحانه را به کلبه می آورد، با لحنی اعتراض آمیز گفت: آخر هفته مادر، در ح

 «فکرشم نمی کردم اون قدر افسرده بشی که خودتو توی این کلبۀ خرابه زندونی کنی!

و گفتم: سینی صبحانه را از دست مادر گرفتم و در کنار پنجره گذاشتم. به چشمهای پر از غم و اندوهش خیره شدم 

 «خیلی دوستت دارم مادر! شرمندۀ شما و بابا هستم. منو ببخشین!»

چشمهای مادر به آنی پر از اشک شد. آغوشش را باز کرد و من، سراسیمه، به میان بازوان استخوانی اش خزیدم. 

تخم چشمات  صورتت مثل مهتاب بی رنگ و رو شده، از بس رنگ آفتابو ندیدی»مادر موهایم را نوازش کرد و گفت: 

زرد شده. مثل تب الزمی ها شدی دختر! یه کم فکر سالمتیت باش، من نیاوردمت اینجا که خودتو زندونی کنی و از 

 «در بیرون نیای!

 «احساس راحتی و بی خیالی می کنم، نگران من نباش.»همانطور که سرم بر روی سینۀ مادر بود گفتم: 

 هستم. تو دلت براشون تنگ نشده؟ مگه نگفتی که باید بری دانشگاه؟دلم شور باباتو می زنه. دلتنگ نیما  -

 هفتۀ آینده می ریم تهرون. -

 چرا هفتۀ دیگه؟ -

 چند تا کتاب نخونده دارم... تا آخر هفته تمومشون می کنم و با خیال راحت برمی گردیم تهرون. -

 ...«که چی بشه؟ گیرم که همۀ کتابهای عالمو بخونی، آخرش که چی!؟ -

بر کف کلبه نشستم و دستهایم را به آرامی بر روی زانوهای مادر سُر دادم. او داشت یکریز حرف می زد و نصیحتم 

مگه شما آسایش منو نمی خوای. خب، توی این کلبه »می کرد. مجبور شدم حرفش را قطع کنم. خندیدم و گفتم: 
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تا آخر سال، خدا بخواد، درسم تموم می شه. باید چندتایی  راحتم! برگردیم تهرون، می رم دانشگاه ثبت نام می کنم و

کتاب جدید بخرم که برای کنکور فوق لیسانس آماده بشم. مامان، می خوام دوباره شروع کنم. این مدت که اینجا 

بودیم، خیلی فکر کردم. ادامۀ زندگی بدون هدف مشخص و ثابت مثل سرگردونی و غرق شدن توی یک اقیانوس پر 

 «... این مدت غرق بودم و هیچ امیدی به نجات نداشتم؛ اما آخرش فهمیدم که کجا باید دنبال موفقیت بگردم!تالطمه

چهرۀ مادر هر لحظه نگران تر می شد. به جای آنکه از زنده شدن افکار و احساساتم لذت ببرد و شاد شود، بی جهت 

چی پیدا »م از حرفهای من نشده بود، چون پرسید: دلواپس رفتار و حرکاتم شده بود. گویی اصالً متوجه هیچ کدا

 «کردی؟ دنبال چی هستی دختر؟!

 یه تخته پارۀ سفت و محکم پیدا کردم که سوارش بشم و بقیۀ راهمو تا ساحل نجات طی کنم. -

 من که از حرفهات سر درنمی آرم. قاطی پاتی حرف می زنی! ساحل چیه؟! اقیانوس کجاس؟ اینجا که یه رودخونه -

بیشتر نداره! تازه، با این همه کتاب چطور می خوای سوار اون تخته پاره بشی! کتابات خیس نمی خورن؟ من چطوری 

 دنبالت بیام! راه اِسفالت بهتره ننه جون یا راه دریایی!؟

؛ اما راستشو بخوای، خودم هم نمی دونم از کجا و چطور این انگیزۀ ناشناخته توی دلم شکل گرفت»خندیدم و گفتم: 

 «اصل مهم، برگشت من به زندگی عادیه، نه عامل و علت اون.

مادر، گیج و منگ از حرفهای من که ربطی به هیچ کدام از پرسشهایش نداشت، به راه افتاد و از کلبه بیرون رفت. من 

و عینک هم با یک جلد کتاب قطور از کلبه بیرون زدم. چشمهایم از شدن آفتاب جمع شد که به ناگزیر برگشتم 

 آفتابی ام را برداشتم. چند روزی می شد که حتی از پنجرۀ کلبه به بیرون نگاه نکرده بودم!

آفتاب، سخاوتمندانه بر گندمزار می تابید و خوشه های طالیی رنگ سربلند و پایدار گندمها، با نسیم صبحگاهی، 

ای نمناک. به قسمتی از مزرعه که ساقۀ گندم حرکتی مواج و مالیم داشتند. دلم پر می زد برای غلتیدن بر روی علفه

کمتری روییده بود رفتم، بر روی خاک نمناک و سرد باغ ولو شدم و کتابم را باز کردم. صدای پرندگان و آب جاری 

در جویبارهای اطراف باغ، موسیقی مالیم طبیعت بود که توان زیستن را در جسم و روحم زنده می کرد. چند ساعت 

الم خلسه فرو رفتم. پلکهایم سنگین و سنگین تر شد و بی اراده به روی هم افتاد. نفهمیدم چه مدت که گذشت، به ع

 خواب بودم که با صدای اذان ظهر که از گلدستۀ تنها مسجد روستا به گوش می رسید، چرتم پاره شد.

کاپشن مردانه ای بر روی بدنم بدنم از نم باغ و نسیم خنکی که می وزید کرخ شده بود. به سختی بلند شدم، نشستم. 

کشیده شده بود که تا برخاستم از روی تنم کنار رفت. بوی ادکلن خوشبویی از تار و پود کاپشن در فضای اطرافم 

پخش شده بود. به اطرافم نگاه کردم، هیچ کس آنجا نبود. کاپشن را تکان دادم و کتابم را برداشتم. این سو و آن 

رد، طالیی خوشه های گندم بود و سبزی درختان میوه روح را نوازش می داد. نفسی سوی باغ، تا چشم کار می ک

 عمیق کشیدم و به باغ برگشتم.

 «کجا بودی نسرین؟»مادر، کفگیر به دست، از آشپزخانه سر بیرون آورد و پرسید: 

 توی باغ بودم. کتاب می خوندم که خوابم برد. -

 «این از کجا اومده؟ مردونه س؟»ه بر روی دستم بود. پرسید: مادر جلو آمد و چشم دوخت به کاپشنی ک

 نمی دونم مال کیه. تو باغ افتاده بود. -

گمونم مال »مادر کاپشن را از دستم گرفت و زیر و رویش را وارسی کرد. زیر چشمی نگاهم کرد و آهسته گفت: 

 «مهندسه. شب جمعه تنش بود. نباید بهش دست می زدی.
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انه برگشت و من خشکم زد. به خوبی می دانستم کاپشن به طور اتفاقی بر روی بدن من نیفتاده است. مادر به آشپزخ

تند و سریع به کلبه رفتم. کاپشن را به جالباسی آویختم و از پنجره بیرون را نگاه کردم. هیچ کس توی باغ نبود. 

عی سد راه دید نمی شد. چشمم به باغ بود که میوۀ درختان در طول هفته چیده شده بود و به جز شاخ و برگ آنها مان

چهرۀ مهندس را از دور دیدم، در حالی که از میان قاب پنجره به من چشم دوخته بود. وقتی متوجه نگاهم شد، سرش 

را پایین آورد. از آن شب که از کلبۀ او بیرون زدم و جوابش را ندادم، ندیده بودمش و تصور می کردم دست از سرم 

ست. حال و حوصلۀ درگیر شدنی دیگر را نداشتم و می دانستم نباید تجربۀ تلخ گذشته ام را تکرار کنم. از برداشته ا

هر گونه فکری گریزان بودم و دلم می خواست هیچ کس کاری به کارم نداشته باشد. اما انگار تنهایی به مهندس 

شتر و نزدیک شدن به مرا بگشاید. دلم برای او فشار آورده بود و بدش نمی آمد، به هر ترفندی شده، باب آشنایی بی

سوخت؛ چون می دانستم با آن روحیۀ ضعیف و قلب شکسته و روح زخمی شده، به هر کس نزدیک شوم , 

  احساساتش جریحه دار خواهد شد .

نوز به مهندس دستی تکان داد و من از پنجره فاصله گرفتم . کاپشن را از جالباسی برداشتم و به باغ برگشتم . ه

محلی که خوابم برده بود نرسیده , او را دیدم که داشت به سمت من می آمد و لبخندی بر لب داشت . به محض 

 دیدن کاپشنش خندید و گفت : کاپشن گرمیه ... البد قلبتون گرفت و پرتش کردین تو باغ !

 کاپشن را به شاخه درخت سیب زدم و تا خواستم برگدرم پرسید : کجا می رین ؟

 شما دایم منو زیر نظر دارین ؟-

کمی این پا و آن پا شد رنگ و رویش پریدو مودبانه گفت ک معذرت می خوام ... دیدم روی خاک خیس باغ 

  خوابتون برده ترسیدم سرما بخورین .

قدر  دلم نمی خواست به چشمهایش نگاه کنم اما او بی اندازه مصر بود که در مقابل هر کالمش پاسخی بگیرد . آن

مبادی آداب بود که برخورد ناشایست و غیر انسانی با او تقریبا ناممکن به نظر می رسید . گفتم : متشکرم من 

 گرمایی هستم !

 تو هوای خنک آدم سرحال می آد . خب چی می خوندین که خوابتون برد !؟ -

 کتاب درسی بود .-

 من فردا می رم تهرون اگه چیزی الزم دارین ...-

  رم , چیزی نمی خوام .متشک-

  با حرکتی کند به دنبالم به راه افتاد و پرسید : هفته گذشته کجا بودین .

 چشمم به پنجره کلبه خشک شد . چند بار خواستم بیام سراغتون ؛ اما راستش مالحضه مادرتونو کردم .

  همانطور که چشمم به زیر پایم بود . گفتم : توی کلبه بودم .

 نمی رده ؟ حوصلتون سر-

  خیر .-

 من اینجا هیچ سرگرمی ای ندارم . البته این اواخر دلگرمی خاصی پیدا کردم که ...-

منتظر بود واکنش بخصوصی از من ببیند ؛ اما سکوت من نا امیدش کرد کرد و در ادامه حرفش گفت : شما اولین 

  خانمی هستید که می بینم کنجکاوی نمی کنین .

 پشت حرفم باشد گفتم معلومه که به روحیه خانمها واردین ؟بدون آنکه فکری 
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 خنده کوتاهی کرد و گفت ک خوشم اومد زیرکانه بود . حاال بگین ببینم از تهرون چی براتون بیارم ؟

  .به در باغ رسیده بودیم منتظر تعارفم بود که تو بیاید امامن ایستادم و گفتم احتماال وقتی برگردین ما اینجا نیستیم 

رنگ صورتش به سرخی گرایید و آهسته گفت : خیال می کنین چند روز توی تهرون دوام می آرم ! فردا که کارهامو 

  سر و سامون بدم پس فردا اینجام .

مادر آمد در باغ رو باز کرد . لبخندی ناگهانی زدم و سالم و احوالپرسی کرد . از دیدن مهندس جا خورده بود اما 

 چهره اش خوانده می شد . تعارف کرد : قابل بدونین ناهارمون حاضره !خوشحالی از ته 

  مهندس در حالی که به من خیره شده بود پاسخ مادر را داد : متشکرم خانم فردوسی , مزاحم نمی شم .

الی از خداحافظی سرد و غمگینش بخ کردم . مادر با صبر و حوصله سفره رنگین دو نفره ای چیده بود که حق نبود خ

بماند . نشستم و چند تا لقمه زور زورکی فرو دادم و مادر گفت : بی اشتها شدی ! رفتیم تهرون یه عالمه قرص 

ویتامین به خوردت میدم . باید تقویت بشی . هیچیت نیست مادر من که بزرگت کردم می دونم که از گل پاک تر و 

  سالم تری !

بی کنار پنجره دراز کشیدم . تنایی ام بی اراده و ناخواسته مغلوب حضور بلند شدم و به کلبه رفتم . بر روی تخت چو

ناگهانی مهندس شده بود . بی آنکه بخواهم تعادل احساسی و روحی ام داشت به هم می ریخت اما نمی خواستم اجازه 

نگی با خود ادامه دهم ارامشم دستخوش خواسته های غریبه ای شود که نا گهانی بر سر راهم شده بود . باید به بیگا

می دادم و حضور هیچ کس را در قلب و روحم پذیرا نمی شدم تا با آرامش کامل به درسم برسم . هر نوع احساس 

وابستگی تلنگری بود که به گذشته زده می شد وامکان داشت سبب سر باز کردن زخمهای کهنه قدیمی شود .وحشت 

را در بر گرفته بود اطمینان داشتم که وجود دارم و احساسات از عاشق شدن و دوست داشته شدن تک تک سلولهایم 

دوران جوانی دوباره دارد زنده می شود اما من مجبور بودم همه را یکجا در وجودم بکشم و کور و کر به مردگی خود 

  نمی شد .ادامه دهم ! داغ عشق بی فرجام گذشته مهری از کینه بر قلبم گذاشته بود که با هیچ نوع مهربانی ز دوده 

شب بی ستاره دیگری را پشت سر گذاشتم و صبح تا بیدار شدم با خیال راحت پنجره را باز کردم . شاد بودم که یک 

روز تمام می توانستم بدون مزاحمت مهندس از هوای پاک باغ استفاده کنم . صدای طبیعت در همه جای باغ پیچیده 

خیال راحت باغ حاج حیدر را دور زدم . داشتم بر می گشتم که چشمم  بود . احساس امنیت می کردم . پای پیاده و با

؛ مردی که همیشه با مهندس همراه بود . یکی دو ساعت طول کشید تا با پای خسته به باغ عمو فرهاد |به یداهلل افتاد 

آی بریم برگشتم . مادر داشت گلهای شمعدانی لب حوض وسط حیاط را اب می داد به محض دیدن من پرسید : می

 مخابرات ؟

یک ساعت بعد در اتاقک تلفن بودیم و مادر داشت با عمه حرف میزد . کنجکاور جواب های مادر شدم : نه خواهر 

  برمی گردیم ... حالش خیلی بهتر شده . آخه شمام کار و زندگی داری ! راضی نیستم واهلل !

خوب است از باغ استفاده کنید شک و تردیدم را دامن  حرفهایی که رد و بدل می شد و دلسوزی عمه که تا آب و هوا

  می زود . حدسم زمانی به یقین بدل شد که با عمه حرف زدم .

 با زحمتهای ما چه میکنید عمه تاجی ؟! -

چه زحمتی به مادرت هم گفتم یه وقت دلتون شور خونه و زندگیتو نو نزنه راه بیفتین بیاین تهرون ! من از خان  -

  ل تخم چشمم مراقبت می کنم ! نیما هم بچه م , غروب نشده خودشو می رسونه خونه .دادشم مث
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داشتم از تعجب شاخ در می آوردم تا یادم می آمد نیما زودتر از نیمه شب به منزل نیامده بود . عمه گوشی را به پدرم 

 داد و گفتم : بابا دلم براتون یه ذره شده . !

 ه نیستی چراغ این خونه نور نداره ! بهتر شدی بابا !منم همین طور دخترم . تو ک-

  خوبم بابا . می خوام برگردم , دیگه طاقت دوری شما رو ندارم . -

  تا هر زمان که الزمه بمون بابا .-

 علیرضا کجاست ازش خبر دارین ؟-

 آره بابا هر روز می بینمش . حالش خوبه . -

ت اهلل چطوری ؟ ای بی معرفت ! انگار نه انگار که مام زن و بچه تیم ! طاقتم مادر گوشی رو از دستم قاپ زد ک عنای

  تموم شده ... فردا پس فردا بر میگردیم تهرون . حال نسرین خوبه !

تا اخمهایی مادر در هم رفت , شستم خبر دار شد که عمه تاجی گوشی را از دست پدر گرفته . مادر گفت : حاال 

 ا اینجا بمونیم ؟ نسرین حالش خوبه منم از تنهایی دارم دق میکنم.خواهر چه اصراریه که م

ازاتاقک تلفن بیرون زدم حالت خفگی داشتم . حس میکردم کاسیه ای در زیر نیم کاسه عمه هست که دل نمی 

ون آمد . خواهد ما به تهران برگردیم . چند دقیقه بیشتر طول نکشید تا مادر با لب و لوچه آویزان از اتاقک تلفن بیر

زیر لب غر می زد : می دونم تاج الملوک ما رو فرستادی دنبال نخود سیاه که واسه خان داداشت زن بگیری ! ای 

مارمولک سمی .... خیال کردی ! یه عمره زندیگیمو به نیش گرفتم و پدرم در اومده تا به اینجا رسوندمش .... با 

  اشتم که فردا روزی عروس و دومادم به بچه هام غر نزنن !حقوق کارمندی صورت خودمو و بچه هامو سرخ نگه د

سرم داشت منفجر میشد . تا به باغ رسیدیم یکراست به کلبه رفتم و مادرطبق معمول همیشه به آشپزخانه خزید . تا 

در فضا وقتی در کلبه را نبسته بودم صدای مادر می آمد . پنجره کلبه چهار تاق باز و بوی عطر گل و گیاهان خودرو 

پیچیده بود . در کنار پنجره نشستم و به باغ خیره شدم . برای نخسین بار حاج حیدر را با کاله حصیری دیدم . او 

داشت با یکی از دعیتهایش حرف میزد که تا چشمش به من افتاد از دور برایش دست تکان دادم . حاج حیدر پیر 

عرق رعیتهاش خشک نشده دستمزدشان را می داد و آفتاب  مرد با صفا و خوش بر خوردی بود که به قول قدیمیها

نپریده مرخصشان می کرد تا به سر خانه و زندگیشان بروند . چشمهای گرد و گود رفته در حفره استخوانی صورتش 

با ابروهای پر پشت بلند جو گندمی چتر مانند که از پیشانی بیرون زده بود حالت نگاهش را مرموز نشان می داد . 

ای قلوه یا سیاهرنگش همیشه به خنده باز بود . شخصیت جذاب و دوست داشتنی حاجی حس پدرانه ای را به لبه

ذهن هر بیننده ای تداعی می کرد که هرگز تصور نمی کردم از دیدنش خسته شوم . چند روز یک بار به بهانه ای به 

ای می زدیم که بیشتر وقتها حضور ناگهانی دیدارش میرفتم و دور از چشم حاج خانم و مهندس با هم گپ دوستانه 

یداهلل یا یکی از رعیتها باعث میشد حرفش نا تمام بماند . دیدگاههای ارزشمند و خدا پسندانه او گاهی اوقات به 

تاریکی ذهنم نوری از معرفت و شناخت میتاباند که همین امر باعث نزدیکی ما به هم شده بود . در حضور او احساس 

ردم و بدون هیچ دلیل موجهی به اندازه پدرم دوستش داشتم . دلم می خواست ساعات طوالنی در کنارش امنیت می ک

بمانم و از حضورش فیض ببرم . گونه های برجسته و استخوانی او از حرارت افتاب سوخته بود . او برای همه 

نور مستقیم خورشید همراه رعایا کار کارگران مرزعه کاله حصیری تهیه کرده بود ؛ اما خودش ترجیح میداد در زیر 

کند . از صبح تا شب توی باغ و مزرعه سر سبزی که حاصل تالش بی وقفه خودش بود می گشت و با گیاهان خودرو 

حرف می زد . یک روز تمام وقت در کنارش ماندم و از طرز برخوردش با گیاهان و درختها شگفت زده شدم او در 
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کوچک نیم سانتیمتری هم غافل نبود خم می شد به برگ و ساقه تازه روییده اش زل  حالی که حتی از رشد یک گیاه

  می زد سپس با انگشتش گیاه را زیر و رو می کرد تا از هویتش با خبر شود .

 روزی وقتی که به یکی از این نوع گیاهان و ر می رفت پرسیدم : چرا آن قدر به این گیاه کوچک اهمیت می دین ؟

 که گل و گیاه هم مثل ما ادما جون دارن پس احتیاج به محبت دارن !برای این-

حاج حیدر در پاسخ به دستی که برایش باال برده بودم سر تکان داد و جلو آمد . به احترامش از کلبه بیرون رفتم و 

که چند وقت یه  بد نیس ، یه کم پادرد داره "سالم و علیک گرمی با هم کردیم. از حال حاج خانم پرسیدم ، گفت : 

  "بار خونه نشینش می کنه. پیریه و هزار درد دیگه! 

 شمام که می بینم حرف منو گوش کردین و کاله سرتون گذاشتین ! _

 ضد کرم من "حاجی سر خود را خم کرد و جای لکه های سوخته بر روی بینی و پیشانی اش را نشانم داد . گفتم : 

  ". دارم آفتاب

کرم ضدآفتاب و ضدسوختگی همراهم بود. آن را برداشتم و تا می خواستم از درِ باغ بیرون بروم ، به باغ برگشتم. 

  " میزدی؟ حرف داشتی کی با "مادر پرسید:

 با حاجی . _

  اِوا خاک به سرم ! تعارف کن بیان تو ، چاییمون حاضره . _

نوازش دست  "مهربانانه نگاهم کرد و گفت : مادر داشت چای می ریخت که سر و صورت حاجی را کرم مالیدم. او 

 "های مهربونت صورتمو بهتر کرد. 

دروغ نمیگم واهلل ، دو سه روز بود که صورتم جزجز می کرد. دیشب تا  "پس از مدت ها لبخند زدم. حاجی ادامه داد: 

 "... صبح نتونستم بخوابم ؛ اما همین که دستت به صورتم خورد ، مثل آبی که روی آتیش بریزن

  یعنی کرم به این زودی اثر کرد حاجی؟ _

 نه جانم ، دست تو شفاس ! _

عصر داشتیم با مادر و حاج خانم در باغ قدم می زدیم که ید اهلل را دیدیم. او دایم دور و بر مهندس پرسه میزد . 

کنار مهندس که راه رفتارش دقیقا مثل مهندس مودبانه بود و حرف زدنش به روستایی ها مشابهتی نداشت. در 

میرفت مثل دو برادر دوقلو بودند. حتی قد و هیکلشان هم شبیه به هم بود. یداهلل هر روز آفتاب نزده به باغ میامد و 

مشغول کار می شد. از پنجره ی کلبه بیشتر وقت ها می دیدمش که دست هایش را در جیب شلوار اتو کشیده اش 

  به رعیت ها امر و نهی می کرد.فرو می برد و مانند مدیری کار کشته 

 کجا از اهلل ید این "با دیدن یداهلل که شق و رق داشت از وسط باغ رد می شد ، کنجکاوی مادر گل کرد و پرسید : 

  "!  باشه آبادی این اهل نمیاد بهش که پیکه و شیک قدری به ؟ خانم حاج آمده

چیک که بود پدر و مادرش توی سیل از بین رفتن. حاجی یداهلل کو "چشمهای حاج خانم پر از اشک شد و گفت : 

عاشق پسر بچه های شیطون بود و مام که همش دختر زاییده بدیم و روسیاش کرده بودیم وقتی دید طفل معصوم بی 

کس و کار شده ، آوردش زیر بال و پر خودش گرفتش. گذاشتنش مدرسه ، درس خوند و باسواد شد. یداهلل و بچه ام 

ل دو تا برادر دوقلو بزرگ شدن . وقتی بهزاد رفت خارجه ، یداهلل از غصه ی دوریش مریض شد. شب و روز بهزاد مث

یه چشمش اشک بود و یکیش خون. نه دست و دلش به کار می رفت نه با کسی حرف می زد. به اصرار حاجی رفت 
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هزاد برگشته یه دقُه ازش جدا نمیشه. سربازی و حسابداری هم یاد گرفت و شد حقوق بگیر آقا . حاال از روزی که ب

  "بهزاد که میره تهرون ، یداهلل به هم می ریزه و با صدمن عسل نمیشه یه ذره شو چشید.

شام آن شب را مهمان حاج حیدر بودیم. حاج خانم که از پا درد می نالید ، لنگان لنگان از ما پذیرایی می کرد. مادر با 

حاال دیگه نوبت منه ، حاج خانم  "برای جمع کردن سفره کمک کنم. بلند شدم و گفتم: ایما و اشاره به من فهماند که 

 "شما خسته شدین ، بشینین با مادر حرف بزنین و کاری به سفره نداشته باشین! 

 نکنه درد دستت ، کن جمعشون فقط ، شوره می هارو ظرف میاد مراد آقا زن فردا "حاج خانم خندید و گفت: 

  "! دخترم

صاحبخانه ی مهربان و شام خوشمزه ای که با سلیقه پخته شده بود ، در باغ باصفای حاج حیدر ، بدون مزاحمت و نگاه 

های مرموز مهندس ، بهتری داروی اعصاب برای من بود. اواخر شب احساس کردم حالم از همیشه بهتر است. 

که دلم نیامد پنجره را ببندم. پس از مدتها شب  آسمان پر از ستاره بود و نسیمی خنک از پنجره ی کلبه تو می زد

زنده داری، آن شب، نخستین شبی بود که سرم به بالش نرسیده خوابم برد. صبح زود با صدای خروس باغ حاج 

حیدر از خواب پریدم. بدنم به شدت درد می کرد. تا چند تا عطسه کردم مادر وارد کلبه شد و پرسید: دیشب پنجره 

 نه که سرما خوردی؟ت باز بود؟ همو

 حالم خوبه مامان... لطفا یه چایی داغ برام بیار. _

هنوز لبم به لیوان چای نخورده بود که سر و صدایی در باغ حاج حیدر پیچید. از پنجره سرک کشیدم. دیدم در میان 

رنگش در میان آنان  مزرعه چند نفر از روستاییان با هم دست به یقه شده اند. حاج حیدر با کاله حصیری پهن سفید

ایستاده بود و هر چه فریاد می زد، گوش هیچ کدامشان بدهکار نبود. هر کس حرف خودش را می زد و صدا به صدا 

نمی رسید. زد و خورد دو نفر از روستاییان به دیگر کارگران هم منتقل شده بود که مهندس و یداهلل وارد معرکه 

ا هم نمی کردم که مهندس نیمه شب از تهران بازگشته باشد. او از دور به شدند. از تعجب دهانم باز ماند. فکرش ر

پنجره ی کلبه نگاه کرد و تا چشمش به من افتاد، لبخند زد و سرش را کمی خم کرد. سپس وارد باغ شد و به سراغ 

و مهندس در حاج حیدر رفت. او را از میان روستاییان بیرون کشید. حاج حیدر با دلخوری به سمت ساختمان رفت 

میان کارگران باغ گم شد. کم مانده بود همه با هم درگیر شوند که با دو سه کلمه حرف مهندس، دعوا و مشاجره 

 فیصله پیدا کرد و هر کسی پی کار خودش رفت.

از پنجره فاصله گرفتم. چون کتابی برای خواندن نداشتم، تصمیم گرفتم وسایلم را جمع کنم. باید هر چه زودتر به 

تهران برمی گشتیم. روحیه ی مادر بدجوری ضعیف شده بود. پس از صرف ناهار بود که گفت: فردا برمی گردیم 

 خونه مون.

غروب آن روز دل من حال و هوای دیگری داشت. ترک کلبه ای که مدت زمان طوالنی شاهد غمها و شب زنده 

دم. دلم می خواست همه فضای آن اتاقک چوبی را به داریهایم بود، برایم آسان نمی نمود. به پنجره ی کلبه خیره ش

ذهنم بسپارم. سالمتم را مدیون آن محیط دنج، خلوت و دوست داشتنی می دانستم. گرچه فراموش کردن گذشته 

 امکان نداشت، خوشحال بودم که با خودم و حوادث ناگوار رخ داده کنار آمده بودم.

فتم. نسیمی خنک از سطح آب می وزید که مورمورم شد. چند تا عطسه هوا داشت تاریک می شد که به لب رودخانه ر

ناگهانی کردم که همه ی بدنم درد گرفت. سردم بود؛ اما اهمیتی نداشت. حس می کردم در آینده هرگز به آنجا 

ایم را برنخواهم گشت. باید همه مناظر طبیعی را با چشم می بلعیدم تا آن همه زیبایی و شکوه از خاطرم نرود. چشمه
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بستم و بر روی تخته سنگی در کنار رودخانه دراز کشیدم. چند لحظه نگذشته بود که سنگینی نگاهی را بر روی 

صورتم احساس کردم. تا چشم گشودم، مهندس را باالی سرم دیدم. با دستپاچگی بلند شدم، نشستم و خودم را جمع 

 و جور کردم.

 او لبخند زد و پرسید: مزاحم نیستم!؟

ن آنکه منتظر پاسخم باشد، در کنارم بر لب تخته سنگ نشست. همیشه رفتارش موقر و حساب شده بود. در آن بدو

غروب دل انگیز، او هم حال و هوای دیگری داشت. احساسش برایم پیچیده و مبهم، اما کالمش به صداقتی شیرین 

 آراسته شده بود.

من خیلی تنها هستم نسرین خانم. از اینجا خوشم نمی آد. چون  خدا خدا می کردم که وقتی بر می گردم ببینمتون! _

 مثل عمال کاری نمی تونم انجام بدم و بی کاری هم حوصله ی آدمو سر می بره. حاجی خیلی دلش می خواست منم

می  خواست می دلم وقتا گاهی. نیستم و م نبوده حرفها این مال من اما بشم؛ مند عالقه گیاه و گل و مزرعه به خودش

 تونستم مثل خودش قربون صدقه ی میوه ها و سبزیهاش برم؛ اما...

او حرف می زد و من سکوت کرده بودم. خیره به جریان آب، باد موهایم را به این سو و آن سوی صورتم می پراکند. 

هی هم بر مهندس هم به نقطه ای در دور دستها خیره شده بود و سر درددلش باز شده بود. یکریز حرف می زد و گا

می گشت به نیم رخم نگاه می کرد. ادامه داد: اینجا پر از آرامشه؛ اما نمی دونم چرا ما شهر نشینها عادت کردیم که 

هم غر بزنیم و هم کار کنیم. انگار چشمهامون کوره و نمی بینیم و مغزمون هم پوک شده و نمی فهمیم که سعادت 

دیروز که توی دود و دم هوای تهرون، پشت چراغ قرمز طوالنی در آغوش طبیعت پنهانه! اما من کشفش کردم. 

چهار راهها موندم، خیلی فکر کردم. هر کس باید سالی چند ماه به خودش استراحت بده. شما خیلی زود به این 

مسئله پی بردین. معلومه که عقلتون خوب می رسه که برای استراحت اومدین اینجا! راستش، من به زور حاج خانم 

دم و خیلی هم دلخور بودم؛ اما حاال... احساس رضایت می کنم؛ به گمانم خدا می خواست نشونم بده که دارم اوم

 اشتباه می کنم... سعادت اینجاست، کنار همین رودخونه و زیر همین درخت بید مجنون...

وسیله ی شما به این برگشت، به صورتم خیره شد. نگاهش مثل همیشه گرم و صمیمی بود. باز هم ادامه داد: به 

 آگاهی و شناخت رسیدم. ببخشید، آن قدر حرف زدم که سر تو نو بردم. مدتها بود که این قدر وراجی نکرده بودم.

حرفی برای گفتن نداشتم، اما دلم نمی آمد به او بی احترامی کنم. نگاهش را با نگاهی سرد و یخ بسته پاسخ دادم. در 

فته بود که، بدون هیچ واهمه و دلواپسی، راز و رمز دلش را نشان می داد. اما من عمق چشمهای مهربانش صداقتی نه

بدبین تر از آن بودم که به کالم شیرین و گفتاری که از ژرفای درونش می تراوید، ایمان بیاورم. گفتم: حق با 

میشه دست رو دست شماست... اینجا جون می ده برای استراحت کردن؛ اما کار و زندگی چی؟ نمی شه که برای ه

 گذاشت و از هوای پاک و لطیف استفاده کرد! آخرش باید برگردیم توی همون دود و دم تهرون.

نگاه گرم و صمیمی اش به سوی آسمان آبی رنگ، که کم کم داشت به رنگ تیره در می آمد، پر کشید. همراه با 

 ذاشت و...آهی طوالنی گفت: گمان می کنم بشه چند روز دیگه دنون رو جیگر گ

 منظورتون چیه؟ _

 شما توی تهران کار خاصی دارین؟ _

 بله. _

 می شه بپرسم کارتون چیه؟ _
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 چرا باید جواب این سؤالتونو بدم؟ _

کمی سکوت کرد و بعد با صدای بلند خندید و فریاد زد: از متفاوت بودنتون خیلی خوشم می آد! شما از نوادر 

 روزگارین!

 ثل بقیه ی مردم هستم!تصور می کردم م _

همین که سعی می کنین توی چشم من نگاه نکنین و حرفهاتون منو توی بالتکلیفی وحشتناکی سرگردون نگه می  _

 داره، پدر منو درآورده! خیال نکنین بقیه مردم مثل شما رفتار می کنن! شما واقعا جزو افراد استثنایی هستین.

  نم؛ اما او دست از سرم بر نمی داشت. پرسید: می شه یه سؤال از شما بپرسم.بهترین کار آن بود که باز هم سکوت ک

  بپرسین. _

 کِی می رین تهران؟ _

 فردا صبح. _

 با تعجب فریاد زد: فردا صبح؟

 اشکالی داره؟ _

فرو  برای لحظه ای کوتاه، نگاهمان در هم گره خورد. مهندس تا بنا گوش سرخ شده بود. آب دهانش را به سختی

 داد و گفت: هر طور راحتین.

 از جایم بلند شدم و گفتم: هوا داره تاریک می شه، ممکنه مادر دلواپس بشه.

همراهم آمد. مادر که دم در باغ ایستاده بود، وقتی دید با مهندس هستم، نفس بلندی کشید و گفت: خوب شد که 

 تنها نرفتی لب رودخانه!

د که خداحافظی کردم و به کلبه رفتم. هوای داخل کلبه سردتر از همیشه بود. نگاهی مادر در حال احوالپرسی با او بو

به دور و برم انداختم که اگر چیزی جامانده باشد، جمع کنم و در ساکم بگذارم. اینکه چطور آن همه کتاب را تا لب 

دو پیچ شده با کاغذ طالیی رنگ و جاده ببریم، فکرم را خیلی مشغول کرده بود. وقتی مادر وارد کلبه شد، بسته ای کا

روبان قرمز که به شکلی زیبا به دورش پیچیده شده بود، در دست داشت. بسته را در کنار دستم گذاشت. پرسیدم: 

 این چیه؟

 مادر پشت چشمی نازک کرد و با اخم و تخم گفت: چه می دونم!؟ از تو باید پرسید!

 ن؟با عصبانیت گفتم: مگه شما بسته رو نیاوردی

 جوش نیار، سوغاتی مهندسه! _

 چه مسخره! یه روز سفر که سوغاتی نداره! _

اخمهای مادر در هم رفت و فریاد زد: او دفه که به حرف ما نکردی، بد آوردی، حداقل این بار به حرفمون گوش کن 

 و لگد به بختت نزن!

ه پرت کردم و فریاد زدم: اون دفعه هم شما از شدت خشم داشتم منفجر می شدم. بسته را برداشتم، به سمت در کلب

بدبختم کردی مادر! یادت رفته که می گفتی جهانگیر بهترین داماد دنیاست؟ همین حرفها و کارهای شما منو دیوونه 

 کرد!

حرف مادر ضربه ی وحشتناکی به احساس زخم خورده و قلب مجروحم زد. مثل دیوانه ها فریاد کشیدم و از حال 

به هوش آمدم، سرم بر روی زانوی مادر قرار داشت و بوی عطر تندی فضای کلبه را پر کرده بود. چشمم رفتم. وقتی 
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که به چشمهای نگران مادر افتاد، بغضم ترکید. گفتم: مامان خواهش می کنم به من زخم زبون نزن. شما که می دونی 

 من در مورد گذشته حساسم، چرا سر به سرم می ذاری؟

گوشه ی چشمانش حلقه زده بود، به محض تمام شدن حرفم، همچون سیل بر روی گونه هایش  اشک مادر که در

جاری شد. آهسته گفت: من خوبیتو می خوام مادر... شانس یه دفعه در خونه ی آدمو می زنه! مهندس آدم خوبیه، 

 چشمش تو رو گرفته.

 ازه بده خودم برای آینده م تصمیم بگیرم!به نگاه مشتاق مادر خیره شدم و گفتم: این دفعه خواهش می کنم اج

 مادر گفت: وا!... مگه دفعه ی پیش... امان از دست شما جوونا!...

صبح روز بعد، پیش از طلوع آفتاب از خواب بیدار شدم. دل کندن از آن کلبه ی رؤیایی که مدتها درونش زندگی 

کردم اگر روزی پولدار شوم، یک باغ کوچک در  کرده و به آرامش رسیده بودم، کار آسانی نبود. توی دلم نیت

گوشه ای دنج از یک روستای دور افتاده بخرم و کلبه ای هم در آن بسازم. دیوارهای حصیری کلبه مانع از ورود هوا 

نمی شد. بنابر این هر لحظه احساس می کردم با طبیعت در ارتباطم و هیچ وقت نفسم تنگ نمی شد. دیوار آجری و 

ی آهنی با روحیه ی شهر نشینی جور در می آمد؛ چون نا امنی باعث شده بود مردم ترجیح دهند درون  در و پنجره

 قفس زندگی کنند و از سایه ی خودشان هم بترسند.

از پنجره که به باغ حاج حیدر نگاه کردم، چشمم ناخودآگاه به کلبه ی مهندس افتاد. هوای خنک صبحگاهی همراه 

تم خورد. دلم گرفته و بغضی بی دلیل و غیر ارادی راه گلویم را بسته بود. پنجره را کیپ تا سوز خفیف به سر و صور

کیپ بستم. ساک دستی و کارتن کتابهایم را با هزار زحمت به حیاط بردم. مادر پیش از من بیدار شده بود. صدای تق 

چه عجب بیدار شدی شازده خانوم! کمرم و توقش از ساعتها قبل از آشپزخانه می آمد. تا چشمش به من افتاد، گفت: 

 شکست از بس توی این خراب شده کار کردم!

 مادر، فقط باید وسایلمونو جمع می کردی! مگه کار دیگه ای هم داشتی؟ _

 جمع و جور کردم مادر، اینجا مثل دیوونه خونه بود. باید مرتب می شد! _

 ما که بریم، هیچ کس سر توی این باغ نمی کنه! _

اگه کسی بیاد، آبروی ما می ره مادر! نمی گن شلخته بود، استفاده شو کرد و به کثافت کشیدش، بعدش هم راهشو  _

 کشید و رفت؟

 حاال همه ی کارهاتو کردی؟ _

 آره مادر، چمدون و ساکم تو اتاقمه. _

 این همه بارو چطوری ببریم لب جاده! _

 از غیب می رسونه یا نه!خدا بزرگه مادر. می گی نه! صبر کن ببین  _

ساک و وسایل مادر را به پشت در کشیدم. مادر درها را قفل کرد، آیت الکرسی خواند و به اطراف خودش فوت کرد. 

از پشت در صدای پچ پچ می آمد. الی در را که باز کردم، دیدم مهندس با یداهلل روبروی باغ ایستاده و دارند حرف 

 و به مادر گفتم: اگه مهندس تعارف کرد ما رو برسونه تهرون، قبول نکنی ها! می زنند. بی درنگ در را بستم

 مادر لبخند زد و گفت: نگفتم خدا می رسونه؟ بر منکرش لعنت! خدایا شکرت!

 چی چی رو شکرت!؟ مامان تو رو خدا آبروریزی را ننداز! _

 بردن این همه بار و بندیل کار من و تو نیست! _
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به در خورد. صدای یداهلل که داشت می گفت: یااهلل، از بیرون می آمد. پشت در پناه گرفتم و در را  ناگهان چند ضربه

 باز کردم. مهندس جلو آمد سالم و احوالپرسی گرمی کرد و پرسید: نسرین خانم کجاست؟

 مادر گفت: همین دور و برهاس، می آد خدمتتون.

سته به یداهلل گفت: بیا این چمدونا رو وردار بذار بیرون. خدا عمرت بده کفرم از کارهای مادر درآمده بود. از خدا خوا

 مهندس، غصه م بود چطور این همه بارو بکشم تا لب جاده!

یداهلل تو آمد و ساک و چمدانها را برداشت. تا چشمش به من افتاد، سالم کرد و از در بیرون رفت. مهندس گفت: همه 

بگو ممکنه چند روز تو تهرون بمونم! یداهلل، حاجی رو دست تنها نذاری! خبری  رو بذار توی صندوق عقب. به حاجی

 شد زنگ بزن!

 یداهلل پرسید: آقا من بیام تهرون؟

 انگار متوجه حرفم نشدی... هوای حاجی رو داشته باش، یه وقت بداخالقی نکنی ها!... _

 چشم آقا... زود برگردین! _

 ود، صدا زد: نسرین، چرا نمی آی بیرون! ظهر شد.مادر که از در باغ بیرون رفته ب

از باغ بیرون رفتم. مهندس به خودروی فورد قدیمی سرمه ای رنگی تکیه داده بود. پلوور سفید و شلواری شیری 

رنگ به تن داشت با کفش اسپرت. دستهایش را در جیبهای شلوارش کرده بود و لبخندی بر روی لبهایش بود تا 

 کرد جلو آمد، سالم کرد و پرسید: چی می شد اگه چند روز دیگه می موندین؟مادر در را قفل 

 حرکت پاهایم بی اراده تند شد. به مادر نزدیک شدم و پرسیدم: همه ی درها رو قفل کردی؟

 بسته ی کتابهایم در دستم بود. مهندس جلو آمد، بسته را از دستم گرفت و گفت: بده به من... چقدر سنگینه!

به صورتم نزدیک شد. نفسهایش هر لحظه شدت پیدا می کرد. بدون آنکه بخواهم، نگاهم در چشمهای پر صورتش 

از خوابش افتاد. مژه های نمناکش به هم چسبیده و نگاهش پر از اندوه بود. در فرصتی کوتاه، به اندازه ی یک چشم 

ه به سختی بیرون بیاید، خودم را از ته بر هم زدن، در عمق نگاه همدیگر فرو رفتیم. همچون کسی که از قعر چا

 چشمش بیرون کشیدم و از کنارش رد شدم. به دنبالم آمد و آهسته گفت: نفسم بند اومد!

احساس کردم دلم فشرده شد. پاهایم قدرت راه رفتن نداشت؛ انگار وزنم چند برابر شده بود. حضور او بی آنکه 

بود. تفکری گنگ و موهوم، فراسوی تاریکیهای ذهنم، به تکاپو افتاده بخواهم، احساس رنجورم را به غلیان درآورده 

بود. آن حس شیرین و، در عین حال دردناک، که هم آرامش می داد و هم وحشت می آفرید، با روحیه ی منزوی و 

دلم شور ناشادم جور درنمی آمد. بند کیفم را بر روی شانه ی راستم انداختم و سعی کردم خونسردی ام را حفظ کنم. 

 می زد.

 مادر لبخند زنان گفت: آقای مهندس، راضی به زحمت شما نبودیم!

کالم مادر با حرف دلش تناقض داشت. از اینکه آنقدر ضد و نقیض رفتار می کرد، حسابی لجم گرفته بود. به مادر 

 نزدیک شدم و آهسته پرسیدم: معلومه اینجا چه خبره؟

 تو، نمی دونستم مهندس می آد کمکمون! البد تهرون کار داره!مادر آهسته زیر لب گفت: منم مثل 

 هنوز جمله ی معترضانه ی بعدی از دهانم بیرون نیامده بود که صدای مهندس درآمد: چیزی جا نذاشتین؟

 مادر چشم غره رفت و در گوشم وزوز کرد: سر جدت آبروریزی راه ننداز تا برسیم تهرون!
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ی عقب خودرو نشستم و مادر هم صندلی جلو سوار شد. مهندس پشت فرمان نشست. با دلخوری رفتم بر روی صندل

آینه را تنظیم کرد و استارت زد. تا باغ را دور زد و به جاده ی خاکی و سنگالخ رسید، مادر هنوز داشت با پشت 

 صندلی ور می رفت. مهندس پرسید: جاتون راحته؟ می خواین صندلیتونو بدم عقب تر؟

 ت سرش نگاه کرد و گفت: این پشت سری اذیتم می کنه!مادر به پش

مهندس کنار جاده خاکی ترمز کرد، پیاده شد و آمد در عقب را باز کرد. بدو آنکه نگاهم کند، پشت سری مادر را 

برداشت و در را بست. صدای باز و بسته شدن در صندوق عقب که آمد، مادر پرسید: عصبانیتت فروکش کرد؟ عین 

 به می مونی!آسمون قلم

مهندس در پشت فرمان نشست و به راه افتاد. در آینه نگاهم کرد و گفت: این فورد قدیمی، هم کم مصرفه، هم بدنه 

اش محکمه! اما عمرشو کرده... ماشین شاسی بلند، جون می ده برای جاده های کوهستانی و مسافرت! تازه، توی 

 ه!شهر هم یه سر و گردن از ماشینهای دیگه بلندتر

مهندس جاده ی خاکی را آرام طی کرد و به جاده ی آسفالت رسید. از شیشه ی خودرو محو تماشای درختان سرسبز 

بودم که داشتند از من دور می شدند. دلم بدجور گرفته بود. صدای خروپف مادر که درآمد، مهندس پرسید: نوار 

 بذارم، مادرتون بیدار می شه؟

آینه ی مقابل چسبید. مهندس داشت نگاهم می کرد که گفتم:) گمان نمی کنم بیدار چشمم از جاده کنده شد و به 

 بشه...دیشب تا صبح نخوابید!(

 چطور؟ _

دلشوره داشت.صدای پاش و سر و صدای کار کردنش یه لحظه هم قطع نشد.چند بار رفتن ازش پرسیدم اگه کاری  _

 م داده بود.کالفه بود!نباید این همه مدت می موندیم!داری برات انجام بدم!با این که همه ی کارهارو انجا

 شما اصرار کردین بمونه یا خودش دوست داشت از هوای تمیز ده استفاده کنه!_

پاسخ دادن به این پرسش سخت بود.داشتم در ذهنم به دنبال پاسخی قانع کننده می گشتم؛اما سرگردانی عجیبی 

و مبهوت، یک چشم به جاده ی شلوغ و یک چشم به آینه وسط  باعث شده بود در واژه ها گم شوم.او،مات

داشت.بهترین کار، عوض کردن موضوع بحث بود.گفتم:) می تونستیم با کرایه های سر جاده برگردیم تهرون!شما به 

 زحمت افتادین!(

ه شانس بیاریم لبخند که می زد،حالت چشم هایش هم تغییر می کرد. به مادر نگاهی انداخت و آهسته گفت:) خدا کن

 مادر تا تهرون بخوابه که من بتونم با شما حرف بزنم!(

خودم را جمع و جور کردم،دلم نمی خواست ارتباط کالمی میان ما از حالت رسمی خارج شود.از هر نوع رویارویی با 

رداشتمش واقعیت های زندگی وحشت داشتم.چشمم به کتابی افتاد که زیر پاسم کف خودرو افتاده بود.خم شدم ب

رمانی انگلیسی بود.با دستمال کاغذی جلد خاک آلوده ی کتاب را پاک کردم.مهندس گفت:) معلومه خیلی اهل 

 مطالعه هستین.(

 بدون آنکه نگاهش کنم، کتاب را ورق زدم و گفتم:) چرا باید زیر پا افتاده باشه! هر نوشته ای قابل احترامه!(

نمی خواست به آینه نگاه کنم.از واکنش درونی خودم و حسی که ممکن  سنگینی نگاهش را حس می کردم.اما دلم

بود اذیتم کند وحشت داشتم. غرق در جمالت نا آشنا و واژه های غریبه ی کتاب بودم. درک مطلب برایم مشکل 

 بود.از زمانی که در دبیرستان درس می خواندم و دست و پا شکسته انگلیسی بلد بودم سال ها می گذشت.
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س گفت:) این کتاب خیلی با ارزشه!به قدری دوستش دارم که بارها خوندمش.روی صندلی عقب بود؟امروز مهند

داشتم ماشینو از باغ در میاوردم یه بچه پرید وسط کوچه مجبور شدم بزنم رو ترمز. گمان کنم همون وقت پرت شد 

 ال شما!کف ماشین.البته یه مقدار تقصیر خودم بود که عجله داشتم زود بیام دنب

 همان طور که داشتم کتاب را ورق می زدم،پرسیدم:) چرا؟(

 چرا چی؟ _

 چرا کار و زندگیتون رو رها کردین و ... _

 کارم توی تهرون لنگ مونده و باید برمی گشتم،که خدا رو شکر،شما سبب خیر شدین! _

 فقط همین؟ _

 همین به اضافه ی چیزای دیگه._

سخره و کنایه آمیز کشیده می شد.او به دنبال دستاویزی برای حرف زدن می گشت که بحث داشت به واژه های م

 در واقع خودم داشتم به دستش می دادم.

وقتی که اون نوار موسیقی سنتی ایرانی انتخاب کرد و در ضبط صوت خودرو گذاشت،شگفت زده شدم. به نظر نمی 

عملکردش که بر خالف تصورم بود،غافلگیرم کرد از مطالب  رسید که او با خلق و خوی مردم ایران آشنا باشد؛اما

کتاب سر در نمی آوردم؛اما ترجیح می دادم به همه ی صفحات و کلمه به کلمه اش نگاه کنم که او فرصت حرف زدن 

نداشته باشد.صدای خر خر مادر و موسیقی سنتی و سکوت مهندس ناهماهنگی ذهنی وحشتناکی ایجاد می کرد که 

 ش می کردم.مهندس سکوت را شکست و پرسید:) می شه یه سوال خصوصی از شما بکنم؟(باید تحمل

 سرم به ناچار باال آمد.متعجب نگاهش کردم و گفتم:) خصوصی؟(

 من عادت ندارم حرفمو قورت بدم.باید سوالمو مطرح کنم و شما هم مجبورین جوابمو بدین. _

ها و نباید هایش فکر می کردم که ادامه داد:) رفتار و حرکات  هنوز نمیدونستم منظورش چیست و داشتم به باید

 جذاب شما،دل منو میلرزونه،با نگاهتون داغونم می کنین!می دونین چرا ای ن اتفاق می افته؟(

نگاهم به صفحه ی کتاب دوخته شده و ،خیس عرق،قلبم به تپش افتاده بود.ترسی موهوم بر روح و جسمم فشار می 

را به سختی فرو دادم.کمی جا به جا شدم،متاب را بستم و پشت سرم گذاشتم.دست و پایم را گم آورد.آب دهانم 

کرده بودم.مهندس صدای ضبط را کم کرد و گفت:) حداقل به این سوالم جواب بدین که بعد از تموم شدن 

ه!جواب میدین یا بازم درستون،تصمیم دارین چه کار کنین؟البته،این سوال خصوی نیست؛اما پیش نیاز سوال بعدی من

 سکوت می کنین؟(

 ادامه تحصیل می دم._

 به ازدواج فکر کردین؟_

از شنیدن واژه ی ازدواج سراپایم لرزید.خیلی سعی کردم بر خودم مسلط شوم و گفتم:) دوست ندارم به ازدواج فکر 

 کنم!(

 خندید و گفت:) چرا؟(

 برای اینکه از فکرای دیگه دورم می کنه!_

قبل از شما،هرگز به زندگی مشترک فکر نکرده بودم؛اما اقرار می کنم از روزی که شما رو دیدم،وضع روحی و منم،_

روانیم کامال به هم ریختس.تمرکز درست و حسابی ندارم که هیچ،دست و دلم هم به کار نمی ره.چند تا پرورنده ی 
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دجور تو چرتم زدین!گمان نمی کردم کسی بتونه سنگین لنگ مونده و قادر نیستم فکرمو جمع و جور کنم،خالصه...ب

وارد حریم تنهاییم بشه!احساس اینکه دایم با خیال شما دارم زندگی می کنم و لحظه ای از ذهنم دور نمی شین،مثل 

یک معجزه توی زندگیم تاثیر گذاشته.حسم با گذشته فرق کرده،هم دارم رنج دوریتونو تحمل می کنم،هم لذت می 

 هستین!نظر شما چیه؟میتونم امیدوار باشم که شما هم به من فکر می کنین؟برم که با من 

یدنم گر گرفته بود.بی اختیار دستهایم بر روی گونه های تبدارم سر خوردند.به جای لذت بردن از کلمات و واژه 

رق های شیرینش ،در زیر رگبار تند و دلنشین محبت بی دریغش داشتم له می شدم.یاد جهانگیر،همچون ب

گرفتگی،از مغز سر تا نوک پاهایم را لرزاند.دلم نمی خواست تجربه ی عشقی دیگر باعث به هم ریختن آرامش 

 درونم شود.مهندس پرسید:)شما حالتون خوبه؟عصبانی شدین؟مگه حرف بدی زدم؟(

 آب دهانم را به سختی فرو دادم و گفتم:) راستش خیلی خسته هستم.(

 شم!امگار خیلی پرچونگی کردم!خب بخوابید،منم ساکت می  _

سرم را به صندلی پشتی تکیه دادم و چشمهایم را بستم.پلکهایم نمناک شده وبد و با کوچکترین تلنگری بی تردید 

بغضم می ترکید و آتش نیمه افروخته ی احساسات درونی ام آشکار می شد.راز عشق خانمان سوزی که تا ابد باید 

می کرد،در وادی تنهایی و غربت درونم غوغایی به پا کرده بود.از فقدان آن همه  سر به مهر می ماند و خاکسترم

شور و شیدایی که از درون به آتشم کشیده بود هیچ کس خبر نداشت.شکست عشقی بزرگی که آرامشم را به تاراج 

 برده بود،باعث می شد از ادامه ی زندگی و فکر دوباره عاشق شدن گریزان باشم.

 رسیده بودیم که مادر از خواب پرید مهندس گفت:) خوب خوابیدین فخری خانوم!(نزدیک تهران 

 مادر کمی جابه جا شد و گفت:) چرت آجانی زدم،همه ی حرف هاتون تو گوشمه!(

 پلکهایم را باز کردم.دلم می خواست واکنش مهندس را ببینم.

 چشم های متعجب او در آینه ی باالی سرش مضحک به نظر می رسید.

 ابروهایش باال رفته بود و صدایش میلرزید.از مادر پرسید:)واقعا شما بیدار بودین؟(

مادر داشت در کیفش به دنبال کلید می گشت.نگاه مهندس یک لحظه هب چشمهایم افتاد.از تعجب و نگرانی چند 

 لحظه پیش خبری نبود.لبخند زد و گفت:) من چند روز تهران می مونم.(

:) پس حتما تشریف بیارین منزل،سرافرازمون کنین.دستپخت من مثل حاج خانوم نیست؛اما قابل مادر با عجله گفت

 تحمله!(

هر چه سعی م یکردم نگاهش نکنم،چشمهایم ناخود آگاه به سمت او برمی گشت.بیشتر کنجکاو نگاه ها و واکنش 

د.نگاه او، برای چندمین بار، از های مهندس بودم تا لبخندهای پنهانی و حس مرموزی که در چشمهایش موج می ز

 خیابان کنده شد و به چشم های خواب آلود من افتاد،او گفت:)حتما مزاحمتون می شم.(

مادر عینک ته استکانی اش را از میان خرت و پرت های کیفش بیرون کشید و به چشماهیش زل زد.شماره تلفن 

ت گذاشت و مودبانه گفت:)تلفن بزنین که خونه منزل را روی تکه کاغذ کوچکی یادداشت کرد،بر روی داشبور

 باشیم.(

مادر آن قدر عامیانه و راحت حرف می زد که لفظ قلم حرف زدنش غیر عادی به نظر می رسید.سرعت فورد قدیمی 

مهندس هر لحظه کمتر می شد.مادر به جای آن که نشانی خانه را بدهد.آن قدر مهندس را چپ و راست کرد که 

فت.دلم می خواست هر چه زودتر به خانه برسم تا پرده ی آخر نمایشنامه ی مسخره و کمدی حوصله ام سر ر
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خواستگاری در جاده تمام شود و مهندس به دنبال کار و زندگی خودش برود.حس بدی داشتم.مثل ماهی نیمه جانی 

شیدن عادی هم از یادم که به قالب افتادن ترس داشته گیج و منگ،در اقیانوسی بی سر و ته گم شده باشد،نفس ک

رفته بود و بی حرکت در صندلی عقب وا رفته بودم.هر لحظه انتظار می کشیدم در خیاط را ببینم و از شر آن همه نگاه 

آتش گرفته ی مهندس و دل بیمار خودم که طاقت و تحمل حرفهای خانمان سوز او را نداشت،نجات پیدا 

 گفت:)همون در سبزه...دست شما درد نکنه!( کنم.مهندس به آخرین پیچ رسیده بود که مادر

صدای جیرینگ جیرینگ دسته کلید مادر غوغایی به پا کرده بود.همه ی صداها صد برابر توی گوشم می 

پیچید.مهندس در کنار تیر چراغ برق پارک کرد و پیاده شد.در صندوق عقب را باز کرد و ساک دستی من و وسایل 

تاب هایم آن قدر سنگین بود که مهندس آن را به سختی از صندوق در آورد.مادر مادر را بیرون گذاشت،کارتن ک

 گفت:)بفرمایین تو خستگی در کنین!عنایت اهلل از دیدنتون خیلی خوشحال میشه!(

داشتم پیاده می شدم که مهندس در را عقب نگه داشت.لبخند زنان دست در جیبش برد،کارت ویزیتش را در آورد 

 وشحال میشم اگه...با من تماس بگیرین!(و آهسته گفت:) خ

مجبور شدم کارت را بگیرم؛اما از خجالت تا بنا گوشم سرخ شد.او به مادر رو کرد و محترمانه گفت:)خانم فردوسی 

 لطفا در حیاطو باز کنین تا من کمکتون کنم.(

روحی از او پذیرایی کنم. کلید را مادر از خدا می خواست مهندس تو بیاید؛اما من هیچ دلم نمی خواست با آن شرایط 

 از دست مادرم گرفتم و گفتم: ))تا همین جا هم خیلی به شما زحمت دادیم!((

مشغول باز کردن در بودم و سنگینی نگاه مهندس نفسم را بند آورده بود. در مقابل تعارف مادر که اصرار داشت 

 م مناسب نیست.فردا پس فردا مزاحمتون میشم!((مهندس تو بیاید،او کمی این پا و اون پا شد و گفت: ))لباس

هنگام خداحافظی ،نگاهش تا مغز استخوانم را سوزاند.انگار با همه وجودش چیزی ناشناخته و موهوم از من طلب می 

کرد که از آن سر در نمی آوردم. خداحافظی کردنش چند لحظه بیشتر طول نکشید.مادر داشت به رد چرخهای 

 کرد که آهسته وارد حیاط شدم. خودروی او نگاه می

سر و صدا راه ننداز ممکنه باباخوابیده 00هنگام اذان ظهر بود .تصور می کردم پدر خوابیده است،به مادرم گفتم: 

 باشه!شما برو تو، من ساکتو میارم.((

خوابش برده مادر پاورچین به ساختمان رفت و من پشت سرش وارد راهرو شدم.پدر بر روی کاناپه اتاق پذیرایی 

بود.ساک مادر را آهسته بردم و در کنار اتاقش گذاشتم و پاورچین از پله ها باال رفتم. صدای پچ پچ از اتاقم می 

آمد.کنجکاو شدم و به سرعت خودم را به پشت در رساندم.در اتاق بسته بود؛اما صدای علیرضا واضح می آمد که 

عجله ندارم! تو هم اون قدر گرفتاری که نمی شه بیشتر همدیگه رو داشت می گفت: ))حاال باشه برای بعد آنا...من 

 ببینیم!راستش،من باید بیش تر فکر کنم، کار یه روز دو روز که نیست!((

آنا با صدای بلند پرسید: ))علی من نمی فهمم آخه تو از چی می ترسی؟این مسئله به قدری پیش پا افتاده س که 

 ش بحث کنیم!(( گمان نمی کنم الزم باشه درباره

سراپایم به لرزه در آمد.با آنکه رابطه آن دو نفر هیچ ربطی به من نداشت،لجم گرفت که با سؤاستفاده از نبود من 

 فضای اتاقم را داشتند آلوده می کردند.
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به هم  با حرکتی تند و سریع ،در نزده ،وارد اتاق شدم آنا و علی رضا بر لب تختم نشسته بودند و سر هایشان نزدیک

بود که با دیدن من،به سرعت از هم فاصله گرفتند.بدنم،از شدت ناراحتی،رعشه گرفت.آنا با چهره ای برافروخته و 

 لحنی اعتراز آمیز گفت: ))تو دختر هنوز در زدنو یاد نگرفتی؟!((

ت خونه و زندگی فریاد زدم: ))انگار اینجا اتاق منه ها!...خجالت نمی کشی کثافتکاریتو آوردی اینجا!؟مگه خود

 نداری!؟((

علیرضا دستپاچه شد.شتابزده به سمت من آمد و با لحنی به ظاهر نگران پرسید: )) کی اومدی نسرین؟ببخش ما 

 متوجه اومدنت نشدیم!((

خونم به جوش آمده بود.علیرضا به تته پته افتاده و رنگ و رویش پریده بود.ساک دستی ام را گرفت و گفت: 

 اد نزن بابات خوابه!(())عصبانی نشو!د

 فریاد زدم: ))بیرون! برین گم شین!((

آنا،مثل همیشه از تک و تا نمی افتاد،آهسته به سمت در رفت و با وقاحت تمام گفت: ))خِیله خوب بابا!حاال انگار این 

گفتم بریم یه دخمه تحفه س که هی اتاقم،اتاقم می کنه!علی،بیا بریم خونه خودمون!اونجا،حداقل سرخر نداریم.هی 

 جای دنج دوکلوم حرف بزنیم،گفتی عنایت اهلل تنهاس،قلبش می گیره...تو اینجا ابش که الزم شد کمکش کنی !((

 فریاد زدم برو بیرون پس فطرت که حالم از ریختت به هم می خوره!((

 علیرضا گفت: ))انا خواهش می کنم برو پایین شر به پا نکن!((

د و گفت: ))وا!...من شر به پا کردم یا دختر عمه جنابعالی؟دختره عقده ای به همه حسودیش آنا به سمت علی بُراق ش

 می شه...منو که می بینه،دق می کنه!((

علیرضا به سزعت رفت و در گوش آنا چیزی گفت و از اتاق بیرونش کرد.سپس در را بست و به کنار پنجره رفت 

 چشم دوخته بود..انگار خجالت کشید نگاهم کند؛چون به حیاط 

دلم می خواست با همان ساک دستی ام توی سرش می کوبیدم و از همان پنجره به وسط حیاط پرتش می 

 کردم.گفتم: ))واسه چی وایسادی؟ برو گمشو پایین!لیاقتت همین دختره ولگرده!((

آنا احوال پرسی و از او تشکر بدن نیمه جانم به تخت نرسیده بود که صدای مادر توی راهرو پایین پیچید. او داشت با 

می کرد که مواظب پدر بوده است. علیرضا سکوت کرده بود و گه گاه آه می کشید. رفتم و بر روی صندلی نشستم و 

به شیشه میز تحریرم خیره شدم. دلم نمی خواست به او نگاه کنم. حالم از ریختش به هم می خورد و انگار همه عالقه 

دیدن همان صحنه فجیع از بین رفته بود. علیرضا آمد در مقابلم ایستاد رنگ به رو نداشت و ای که به او داشتم ، با 

 اعضای صورتش به شدت می لرزید.آهسته گفت: ))نسرین من توضیح میدم.((

 چشمهایم را بستم و گفتم : ))علی، برو بیرون تا صدام باال نرفته! برای امروز به قدر کافی حرصم دادی!((

ت های یخ کرده ام را در دستهای آتش گرفته و لرزانش گرفت والتماس کنان گفت: ))باور کن من و آنا علیزضا دس

 فقط داشتیم...((

 فریاد زدم: ))به من مربوط نیست چی کار می کردین!فقط حق نداشتین تو اتاق من...((

 زدیم!((علیرضا حرفم را قطع کرد و گفت: ))باور کن ما داشتیم با هم حرف معمولی می 

دستهایم را به زور از دستهایش بیرون کشیدم و گفتم: ))علی، تو داری به شعور من توهین می کنی، می فهمی چی می 

 گم احمق کله پوک!؟دیگه حق نداری دستامو بگیری!این دستهای نجیب از این به بعد برای من نجسه!((
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ار پدر پس از مدتها دوری انقدر شادم کرد که خظای یکی دو روز طول کشید تا توانستم بر اعصابم مسلط شوم.دید

علیرضا را از یاد بردم.حضور نیما همیشه باعث بر هم خوردن جو خانه میشد اما او به محض دیدن من و مادر رفت و 

چند روزی پیدایش نشد.مادر هنوز عرقش خشک نشده افتاد به خانه تکانی کردن.معلوم نبود ان مدت که ما نبودیم 

 کار کرده بود که همه جا به هم ریخته و اتاق ها اشفته بازار بود! عمه چه

روز سوم و چهارم ورودمان به تهران سر و کله عمه تاجی پیدا شد.مادر داشت ظرف میشست.من کنار پدر نشسته 

خانه بودم و داشتم از زیباییهای ظبیعی روستا و ان کلبه حصیری تعریف می کردم که صدای اعتراض مادر در اشپز

 پیچید.))تاج الملوک خانم تو خونه خودت هم این قدر شلخته ای؟!((

 خودم را به اشپزخانه رساندم و گفتم:))مامان بس کن حوصله سروصدا ندارم یه کم به فکر بابا باش!((

عمه تاجی در حالی که تا بناگوشش سرخ شده بود برگشت نگاهی عاقل اندر سفیه بر سر تا پایم انداخت و 

 :))دستت درد نکنه...ننه ته دیگه!حیف از اون جای خوش اب و هوا که رفتین توش استراحت کردین!((گفت

بدون اینکه کالمی بر زبان اورم به هال برگشتم و در کنار پدر نشستم.عمه از اشپزخانه بیرون امد و پرسید:))خوب 

 شدی دختر؟((

اهر این دختر من از اولش هم خوب بود حاال بهتر هم بابا خندید دست به دور گردنم انداخت و گفت:))اره خو

 شده!((

عمه به قدری چشم و ابرو امد که بلند شدم از پله ها باال رفتم.حال و حوصله نگاههای عجیب و حرفهای کنایه امیزش 

کننده دیده را نداشتم.در اتاقم را بستم وبر روی تختم دراز کشیدم.از روزی که علیرضا و انا را در ان حالت مشمئز 

بودم از رختخوابم بدم می امد.با ان که مالفه و روبالشم را چند بار عوض کرده بودم نمیدانم چرا به دلم 

نمیچسبید.تصمیم گرفتم جای تخت را عوض کنم شاید ان منظره چندش اور از ذهنم پاک شود.چند دقیقه نکشید که 

ا بر روی سرش گذاشت.مادر انقدر شاد بود که هیچ کس تلفن زنگ زد و مادر تا گوشی را برداشت راهرو پایین ر

 جلودار فریاد کشیدنش نمی شد.))سالم اقای مهندس!شما هنوز تهرون تشریف دارین؟((

دلم یکهو فرو ریخت.بلند شدم به پشت در اتاقم رفتم و گوش ایستادم.عمه پرسید:))کیه؟مگه مهندس از خارج 

 برگشته؟((

ه بود و تند تند حرف میزد.عمه هم کالفه و سردرگم پاپیچش می شد و کیه کیه راه مادر دست و پایش را گم کرد

انداخته بود که پدر گفت:))بیا بشین خواهر بذار تلفنش تموم بشه جوابتو می ده!حاال این مهندس کی هس؟تو می 

 شناسیش؟((

یت خانواده فرازمند ساعتها در شب گذشته ناخواسته حرفهای پدر و مادر را شنیده بودم که درباره مهندس و شخص

رختخواب با هم حرف زده بودن.نخستین بار بود که میدیدم پدرم با سیاستی مرموز اشنایی با مهندس را انکار می 

 کرد.

 عمه تاجی گفت:))این مهندس ماجراها داره که هیچ کس به جز من نمی دونه!((

گذاشت و پرخاشگرانه گفت بازم شروع کردی تاجی؟  گوشهایم ناخوداگاه تیز شده بود که مادر گوشی تلفن را

 حرف از مهندس بزنی با خودم طرفی!((

عمه چند وای وای کشدار گفت و با حالتی قهرامیز بدون خداحافظی درست و حسابی از خانه بیرون رفت.پدر 

 پرسید:))مهندسو دعوت کردی؟((



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ان سوی باغ کلبه 

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

1 1 6  

 

 ه نیما زود بیاد خونه که همدیگه رو ببینن!((مادر اهسته پاسخ داد:))برای شام امشب دعوتش کردم.خدا کن

خوب شد تاجی رفت ایشااهلل نیما هم سروکله ش پیدا نشه که ابرومون بره!پسره دو کلمه حرف حسابی بلد نیس  -

 بزنه!این چند روز هم که رفته و غیبش زده معلوم نیست کدوم جهنم دره ای سیر می کنه!

شتم عرق کرده بود!حس می کردم امادگی دیدن دوباره اش را ندارم.دلم نمی دانم از ترس بود یا هیجان که پ

میخواست مدتی به حال خودم می ماندم و به هیچ موضوعی فکر نمی کردم.با خودم قرار گذاشته بودم فردای ان روز 

یچید و به دنبال کار ثبت نامم بروم و وضع تحصیلی ام را بررسی کنم.از شدت دلواپسی همهمه ای گنگ در سرم پ

هجوم فکر و خیاالت ناگهانی پوست سر و صورتم را کرخ کرد.چهار دیواری اتاقم همچون در و دیوار زندان انفرادی 

به روحم فشار می اورد.دلم هوای پرکشیدن و رهایی داشت.تا ظهر چیزی نمانده بود.بدون اراده بلند شدم لباس 

از اشپزخانه بیرون امد و تا چشمش به من افتاد  عوض کردم و از پله ها پایین رفتم.مادر با سینی چای

 پرسید:))کجا؟خیر باشه!((

 می رم بیرون یه کم قدم بزنم.دلم گرفته.-

 چایی ریختم!نمی خوری؟-

 هوا گرمه.میل ندارم.-

 بابا داشت به مادر اشاره می کرد کاری به کارم نداشته باشد که از در بیرون زدم.

بچه های همیشه سرگردان و رهگذران نیمه اشنایی که همیشه تردید داشتند با همدیگر پسکوچه های محله قدیمی و 

هم کالم شوند یا خودشان را به نفهمی بزنند و بی اعتنا از کنار هم بگذرند و هیچ زمان نیز لبخند بی ریا بر روی 

وانم شد.سوار بر اولین لبهایشان نبود!تکرار همیشگی و کسالت باری بود که مثل همیشه باعث خستگی روح و ر

تاکسی شدم که مقابلم توقف کرد و یکراست به دانشگاه رفتم.نه مدرکی به همراه برده بودم ونه برنامه خاصی 

داشتم.تنها چیزی که به ان مکان سوقم میداد احساس جاری شدن بود.دلم می خواست به یاد روزگار خوش گذشته و 

د راهم نمیشد دوباره زندگی کردن و بازگشت به خوشبختی را از انجا لحظاتی که هدفمند بودم و کسی یا چیزی س

 اغاز کنم.

از در وارد نشده چند تا از دوستان قدیم خود را دیدم که شاد و سرحال با کوله پشتی پر از کتاب و فارغ از هرگونه 

رم شدند اما من انگار که نگرانی دستهای پر از مهرشان به رویم گشوده شد.با صمیمیتی دلگرم کننده پذیرای حضو

سالهای سال است ندیده بودمشان همچون غریبه ای داشتم هاج و واج نگاهشان می کردم که یکی از انان 

 پرسید:))معلوم هست کجایی دختر؟خیال می کردم درست تموم شده که نمی ای دانشگاه!((

***  

یه قاطی میزد این کامپیوتر!!!!به هر حال امیدوارم از صفحرو تایپ کردم!!!!هر دفعه  4علی جان نمیدونی چند بار این 

 تاخیرم دلخور نشی لبخند ساختگی زدم وگفتم : مسافرت بودم.

 بهت ساخته ! کشور خارجی بودی؟

 چطور؟

 خوش تیپ شدی ! رژیم گرفتی؟

لی خرج رو دست آدم دوست دیگر، دستی به شانه ام زد و گفت: راهشو به مام یاد بده نسرین! این روزا الغر کردن ک

 می ذاره! می بینم که برنزه هم کردی! بابا انگار از سواحل نیس برگشتی! خدا شانس بده!
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در حالی که یادم نمی آمد کی و کجا آنان را دیده بودم و داشتم به ذهنم فشار می آوردم و به دنبال اسمشان مغزم را 

وره امانم را بریده بود؛ اما چاره ای نداشتم، دیر یا زود باید از می کاویدم ، به همراهشان تا دفتر دانشگاه رفتم. دلش

وضعیت درس ام بااطالع می شدم. دل به دریا زدم و از یکی از مسئوالن ریز نمراتم را گرفتم. نگاهی گذرا به پرینت 

وز چند هفته ای از نمراتم، آرامم کرد. برای من که مدتها از درس و دانشگاه دور مانده بودم، زیاد هم بد نبود. هن

مرخصی تحصیلی ام مانده بود. فرم مخصوص ثبت نام را گرفتم و به منزل برگشتم. مادر بساط ناهار را آماده کرده 

 بود. به محض ورود من گفت: خوب شد اومدی مادر، دیگه داشتم دلم شور می افتاد.

 برای چی؟ مگه من بچه ام مامان؟

 ونیم؟حاالکجا رفته بودی؟ می شه مام بد

 چطور مگه؟

 آخه رنگ و روت واشده!

 رفتم دانشگاه و برگشتم.

بابا از اتاقش بیرون آمد. در حالی که رادیوی کوچکش را که خرخر می کرد کنار گوشش نگه داشته بود، با صدای 

. بلند گفت: خدا پدر علیرضا رو بیامرزه، وقتی مریض بودی رفت دانشگاه و دوندگی کرد برات مرخصی گرفت

 طفلک، تو اون ها گیر واگیر ناخوشی تو هیچ روزی تنهامن نذاشت!

رادیوی بابا هنوز داشت خرخر می کرد و هرچه موجش را تغییر می داد، صدایش صاف نمی شد. نزدیک من آمد و 

 آهسته گفت: امروز مادرت شنگوله ، کیفش کوکه و خالصه سر از پا نمی شناسه!

 تا بشقاب آورد، روی میز گذاشت و گفت: آخه امشب یه مهمون عزیز داریم!مادر به آشپزخانه رفت و چند 

از پله ها تند تند باال رفتم. شنیدن حرفهای تکراری آزارم میداد. به خصوص که می دانستم آن حرفها در مورد 

ری و ازدواج مهندس است که من در این باره حساسیت داشتم. می دانستم مادر، هنوز اتفاقی نیفتاده، به خواستگا

فکر می کند! احساسات و عواطف مادر همیشه در یک جهت حرکت کرده بود. انگار برای او فرق نداشت چه کسی 

واردخانه شود، مهم آن بود که آن شخص مرد مجردی باشد و مادر به خیال آنکه روزی او دامادش خواهد شد، در 

گی مشترک با من باشد یا نه، در مرحله آخر سرخوشی مبهمی غرق می شد! اینکه آن شخص مناسب برای زند

 اهمیت قرار داشت و تنها هر کسی که نظرش مهم نبود، خود من بودم!

آن روز هم بساط ناهار را زودتر از همیشه چیده بود تا با فراغ بال وقت بیشتری برای تهیه شام احتماال استثنایی آن 

 شب، داشته باشد.

ین رفتم. تصمیمم برای ادامه زندگی ای طبیعی و آرام جدی بود. باید با افکار ضد و لباس عوض کردم و از پله ها پای

نقیض درونی ام سرشاخ می شدم تا روح سرکشم دوباره به عوالم زجرآور گذشته بر نگردد. از خاطرات تلخ می 

فتمند می گشتم که گریختم و دلم می خواست رخدادی در زندگی بی هیجانم به وقع پیوندد. به دنبال یک منجی شرا

دغدغه های نگران کننده و رفتار ناهنجارم را با شکیبایی تحمل کند. همدمی طلب می کردم که با صفا و صمیمیت با 

 دل غمگینم هم نوا شود؛اماهرچه به اطرافم می نگریستم رفیق شفیقی نمی دیدم.

ا آهی سینه سوز همراه می شد، برایم مادر شادتر از همیشه بود. نگاههای مشکوک وقت و بی وقتش که گه گاه ب

غریبه نبود. سر میز دو سه تا لقمه نخورده بودم که سر حرف را باز کرد: نسرن جان، امشب مهندس می آمد اینجا. 

 یه کم آرایش بکن... صورتت خیلی بی رنگ و رو شده!
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رم به پایین افتاد. حال و حوصله به بابا که داشت رنگ به رنگ می شد نگاهی زیر چشمی انداختم. خجالت کشیدم و س

حرفهای صدمن یک غاز مادر را نداشتم. یک لیوان آب سرد خوردم و پا شدم از پله ها باال رفتم. هنوز در اتاقم را 

نبسته بودم که صدای غرولند بابا را برای نخستین بار شنیدم: فخری ، بدجور حرف می زنی! اشتهاشو کور کردی 

 ین حرفها نبود!خانوم! حاال وقت گفتن ا

تختم را به سختی به سوی پنجره هل دادم. گنجشکهای گرمازده لب تشنه از شاخه ای به شاخه دیگر می پریدند و 

برگهای خشکیده ای که از درخت جدا می شد، حیاط را پر از سر و صدا کرده بود. بر روی تختم دراز کشیدم و به 

ه بود. مانند زنی مسن و جا افتاده ، پخته تر می اندیشیدم و هیچ نوع سقف اتاق خیره شدم. احسام با گذشته فرق کرد

هیجان جوانی در قلبمم احساس نمی کردم. به یاد نگاههای مهندس افتادم. با آنکه هیچ حس خاصی به من نمی داد. 

ده بودم؛ اما بدم نمی آمد ادامه پیدا کرد! در چند روز گذشته هر بار فکرش به ذهنم هجوم آورده بود، بی قرار ش

وحشت از ادامه فکر کردن به او باعث نگرانی ام شده بود. می ترسیدم دوباره در دام بیفتم. از عاشقی می ترسیدم و 

با آنکه خوب می دانستم تنها عشقی واقعی می تواند روحم را به آرامش برساند، از هر نوع دلبستگی گریزان بودم. 

ن از کنار نگاههای معنی دار و کلمات شیرین عاشقانه راحت تر ازمتعهد تصور می کردم بی خیال بودن و گذر کرد

 شدن به فکر و خیال واهی و پوچی است که معلوم نیست درست از آب در بیاید یا نه.

تا عصر دلم به هزارراه رفت. نزدیکیهای غروب بود که صدای زنگ دربرخاست. در حالی که ساعتها بر روی تخت 

بودم. سرم را بلند کردم و به در حیاط خیره شدم. علیرضا، در حالی که به پنجره اتاقم نگاه می افتاده و فکر کرده 

کرد، تند وسریع از حیاط رد شد. چند بار دستش را باال برد و سرخم کرد. محلش نگذاشتم. از روز بازگشتم به 

ی چشمم ظاهر می شد. موجود از تهران و دیدن آن منظره تهوع آور، همین که به یاد علیرضا افتادم، آنا جلو

خودراضی و مستبدی که هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم در نبود من بر روی مغز علیرضا کار کرده و از راه به 

درش برده باشد! علی آن قدر ساده لوح و بی دست و پا بود که ندانسته داشت به دام آنا و عمه می افتاد! در همان 

خاص عمه از تهران دور شده بودم، پیشرفت چشمگیری کرده و شاید قرار و مدار  مدت زمان کوتاه که با زرنگی

 عروسی را هم گذاشته بودند!

رفتار علیرضا با گذشته فرق کرده بود. مدت زمانی طوالنی در طبقه پایین ماند و با پدر گفت و گو کرد. چند بار به 

 تا سر کوچه می آد!صدای بلند پرسید: عمه جون، مهمون دارین؟ بوی غذاهاتون 

مادر از پاسخ دادن به او طفره می رفت وسرش گرم آشپزی بود. پدر از اوضاع کاری و برنامه های جدید علیرضا 

پرسید. او حرف تو حرف آورد و با صدای بلند گفت: کجایی عمه؟ می آی از آشپزخانه بیرون یا برم! خیری شده که 

 امشب تحویلمون نمی گیری؟

خانه سر بیرون آورد و پرسید: مادرت چطوره؟ یادی از من نمی کنه! انگار نه انگار که من سفر بودم و مادر از آشپز

 باید بیاد دیدنم!

هنوز گله کردن مادر تمام نشده بود که علیرضا غرغر کنان گفت: دخترت هم که واسه ما کالس گذاشته و نمی آد 

 پایین، از بس رفتم دستبوسش بدعادت شده!

که رفت، دلم گرفت. انتظار چنان رفتار سردی را از او نداشتم. حادثه ای در حال وقوع بود که می شد حدس علیرضا 

زد از آنا و عمه تاجی آب می خورد. از وقتی به یادم می آمد، علیرضا مونس و همدم همیشگی من بود و امکان 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ان سوی باغ کلبه 

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

1 1 9  

 

شده بود که در سخت ترین شرایط روحی، از نداشت به خانه ما بیاید و به من سرنزند! حضور نابهنگام آنا باعث 

 علیرضا جدا بمانم.

بی اراده به سوی آینه رفتم و به چشمهای نگران و غمزده ام خیره شدم. رفتار سرد علیرضا پس از آن همه شور و 

خودم شیدایی و ابراز محبت ،غافلگیر کننده بود. آن قدر پریشان شده بودم که چشمهایم تغییر حالت داده بود. از 

 پرسیدم: شرایط باید عوض بشه تا من تغییر کنم یا من باید عوض بشم تا شرایط دور و اطرافم هم رو به راه بشه؟

همان طور که اراده مادر بود، دستی به سر و صورتم کشیدم و لباس ساده پوشیدم. مدتها می شد که عطر نزده بودم. 

نیمه خالی عطرم را پیدا کنم؛ اما همان لحظه به یاد هدیه  توی خرت و پرتهای کیفهای قدیمی ام گشتم تا شیشه

مهندس افتادم، عطر گرانبهایی که احتماال به قیمتی گزاف خریده بود و من با خودخواهی زدم و شکستمش! 

چشمهایم را بستم و همان لحظه بوی عطر در مشامم پیچید. صدای زنگ در که آمد، شتابزده به پشت پنجره خزیدم. 

 را کیپ تا کیپ کشیدم و از روزنه ای کوچک به حیاط خیره شدم. پرده ها

مهندس سبد گل بزرگی در دست داشت که به سختی توی بغلش جا گرفته بود. وارد حیاط شد و یکراست به سمت 

ساختمان آمد. کت و شلوار سرمه ای خوشرنگی پوشیده بود که با دیدنش همان لحظه به یاد فورد قدیمی سرمه ای 

او افتادم؛ انگار عاشق رنگ سرمه ای بود! حرفهای شیرینی که در طول راه زده بود، همچون برق و باد به ذهنم رنگ 

هجوم آورد و بدنم را گرم کرد. احوالپرسی محترمانه او با مادر و تشکر مادر به خاطر سبد گل و مراسم معرفی او به 

 ن، آقای مهندس تشریف آوردن!پدرم که تمام شد، مادر صدا زد: نسرین دخترم بیا پایی

عزمم را جزم کردم، برخالف گذشته که با خودم لجبازی می کردم، با سرنوشت سرشاخ نشوم. برای آخرین بار در 

آینه به خودم نگاه کردم. کمی سرخ شده بودم. حالت نگاهم هیجان زده بود. پس از مدتها ، قلبم در سینه ام به تالطم 

ی دلگرم کننده ای داشت. از این موضوع که می دانستم او به نیت دیدن من آمده و مجبور افتاده بود. درونم آشفتگ

است ساعتها پدر و مادرم را تحمل کند، هم لذت می برم و هم دلم به حالش می سوخت. مادر برای دومین بار صدایم 

پله نرسیده بودم که مهندس بلند شد کرد. مجبورشدم از اتاقم خارج شوم. پله ها را آرام پایین رفتم. هنوز به آخرین 

و سالم کرد. قیافه اش درست شبیه کسانی بود که به خواستگاری می روند. با حجب و حیایی که اصال به رفتارش در 

روستا شبیه نبود. سرش را به زیر انداخت و با حرکت دست پدر، توی مبل راحتی فرو رفت. در کنار پدر نشستم. 

 اتاق گذاشته بود. گفتم: چه گلهای قشنگی! سلیقه تون خیلی خوبه! مادر سبد گل را در کنار

در حضور پدرم، نگاه مهندس آکنده از شرم خاصی بود که وقتی چشمم به چشمش افتاد، ناخودآگاه حسش به من 

هم منتقل شد. مجبور شدم سکوت کنم. در پاسخ تعریفی که از سبد گل کردم، فقط یک جمله گفت: گل برای گل و 

 همان یک جمله تا بنا گوشش سرخ شد. از

 بابا گفت: شنیدم زحمت کشیدین و بچه ها رو تا تهرون همراهی کردین! ایشاهلل بتونیم جیران کنیم!

 مهندس کمی جابجا شد و در حالی که شرشر داشت عرق می ریخت، گفت: کار مهمی نکردم، انجام وظیفه بود.

ه در دستش اشاره کرد. با دلخوری بلند شدم، رفتم سینی را از دستش گرفتم مادر از ته آشپزخانه به سینی چای آماد

 و عز زدم: خودت می آوردی چی می شد؟

پشت سر مادر وارد هال شدم. سینی چای را بر روی میز گذاشتم و در کنار پدر نشستم. مادر گفت: تعارف کن 

 نسرین.

 نمی خورم.مهندس لبخند زد و گفت: متشکرم خانم فردوسی، من چای 
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 چرا پسرم؟ مگه روزه ای؟

 خیر، میل ندارم ممنونم.

سکوت فضا را سنگین کرده بود. هیچ کس حرفی برای گفتن نداشت، مادر چند دقیقه یک بار به پدر اشاره می کرد 

 که یادش بیاید مهمان داریم و حرفی بزند!

یز که تمام شد و مادر شام را آورد، بر سر میز همراه مادر به آشپزخانه رفتم و کمک کردم شام را کشید. چیدن م

گذاشت، تازه حرف پدر با مهندس گل انداخته بود. پدر وقتی فهمید که او مهندس راه و ساختمان است، سرنخ 

پرسش کردنهایش باز شد. از قیمت ساختمانهای کهنه و بازسازی آنها گرفته تا خرید و فروش آهن و آجر و سنگ، 

ید، می پرسید و مهندس هم با شکیبایی هر چه اطالعات داشت در اختیار پدر گذاشت و گه گاه هرچه به ذهنش میرس

 هم در مواردی اظهار بی اطالعای می کرد که بابا شگفت زده می پرسید: چطور موضوع به این سادگی رو نمی دونین؟

میلی داشتم با چنگال بازی می کردم که  بر سر میز شام ، اشتهایم کامال کور شده بود. یک کفگیر برنج کشیدم و با بی

دیدم مهندس دارد زیر چشمی نگاهم می کند. نگاههای او که بیشتر نگرانم می کرد، آن شب دلچسب وشیرین بود. 

مجبور شدم یک لیوان آب سر بنوشم تا گرفتگی درونم فروکش کند. پس از آن همه شوک الکتریکی ، دکتر 

اما دست خودم نبود، دل و روده ام داشت توی گلویم می آمد. تحمل آن همه  سفارش کرده بود هیجان زده نشوم؛

نگاه پرسوز عاشقانه را نداشتم. طاقتم که تمام شد، حس کردم آن قدر برآشفته هستم که همه از نگاه کردن به چهره 

 رو دم کن! ام، متوجه هیجان درونی ام خواهند شد. بلند شدم و سریع به آشپزخانه رفتم. مادر گفت: چایی

قوری را خالی و چای دم کردم. دستهایم به شدت می لرزید. دلم می خواست هیچ کس نبود و یک دل سیر فریاد می 

کشیدم تا همه عقده های دلم و هیجانات تلنبار شده در درونم خالی می شد. نه دلم می آمد بی خیال از کنار او رد 

هفته در چشمهایم را تحمل کنم! از عشق و عاشقی تنفر داشتم؛ اما شوم، نه قدرت داشتم آن همه احساس شوریدگی ن

 انگار عنصری ارزشمند در وجود مهندس پنهان بود که بی اختیار به سمتش کشیده می شدم.

پس از صرف شام، مادر به سراغ ظرفهای کثیف رفت و، به خیال آنکه اگر ما تنها بمانیم اتفاق خاصی خواهد افتاد و 

یش کشیده خواهدشد، از آشپزخانه بیرون نیامد. پدر هم رو به روی تلویزیون داشت چرت می زد و حرف و سخنی پ

سریال تکراری تماشا می کرد. من و مهندس در مقابل هم نشسته بودیم. او زیرچشمی محو تماشایمن بود و به هر 

های آتشینش را تحمل کنم، طرف سر می چرخاندم، نگاهم به نگاهش می افتاد و من ازاینکه مجبور بودم نگاه

 احساس کالفگی می کردم!

چندبار خمیازه کشیدم. نزدیک آخر شب، پدر داشت خرخر می کرد که مهندس مهندس بلند شد و آهسته گفت: از 

 قول من از پدرت خداحافظی کن. از مهمون نوازیتون متشکرم.

 برن.دم در آشپزخانه رفتم و گفتم: مامان آقای مهندس دارن تشریف می 

 مادر دستهایش را با پیشبندش خشک کرد،جلو آمد و پرسید: به این زودی تشریف می برین؟ تازه سر شبه!

 مهندس ، به احترام مادر، سرش را پایین آورد و گفت: از پذیرایی گرمتون سپاسگزارم. شب به خیر.

 ن دیرتر برین.مادر اصرار کرد: االن نیما می آد. عنایت اهلل هم که چرتش رو زد. بمونی

 من که پشت سر مادر بودم. گفتم: آقای مهندس خسته هستن! اصرار نکن!

 مهندس لبخند زد و گفت: آقای مهندس خسته هستن! اصرار نکن!

 مهندس لبخند زد و گفت: از دیدار شما که سیر نمی شم؛ اما متأسفانه دیروقته و باید برم.
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 مادر گفت: نری پشتتو نگاه نکنی ها! تا دم در هال با مادر همراهی اش کردیم.

مهندس خندید. نگاهش از چشمهای من کنده نمی شد. آهسته گفت: به نیما سالم برسونین. نسرین خانم، ببخشین 

 که وقت شما رو گرفتم.

مادر جلوتر رفت و چراغهای حیاط را روشن کرد. مهندس برای آخرین بار برگشت و نگاهم کرد. زیر لب گفت: به 

 د دیدار!امی

داشت با مادر از توی حیاط رد می شد که به طبقه باال رفتم. چراغ اتاقم خاموش بود. پرده را کنار کشیدم و از دور 

نگاهش کردم. تا وقتی از در بیرون رفت، مادر یکریز داشت حرف می زد. شب به نیمه رسیده و خواب از سرم پریده 

ق می زدند. مهتاب حیاط را یکپارچه نور کرده بود. دلتنگ بودم. بود. ستاره های شفاف در دل آسمان سیاه بر

احساس تنهایی و بی همدمی، مالقات با مردی که یک دنیا مهربانی و صفا داشت و کمبود عشق و محبت ، نیازهای 

تحت طبیعی زندگی بی هیجانم بود. قلبم گواهی میداد که او برای نجات من بر سر راهم شده است؛ وگرنه تا آن حد 

تأثیر نگاهها و رفتارش قرار نمی گرفتم. بر روی تختم دراز کشیم. فکر او، آرام و قرارم را گرفته بود. یادش دلگرمم 

می کرد؛ اما ترس از دلبسته شدن به او دست از سرم بر نمی داشت. تا صبحدم به با او بودن فکر کردم و تا چشمم 

ید. تا آن شب ندیده بودم سیاه مست شود. نخستین بار بود که با آن گرم شد، صدای نیما در راهروی طبقه پایین پیچ

حالت بی خبری به خانه برمی گشت. پدر خواب بود؛ وگرنه امکان داشت از دیدن او شوکه شود! پاورچین از اتاقم 

مونو بیرون آمدم و دیدم او، تلوتلو خوران به سمت اتاقش رفت. با خودم گفتم: چه خوب که زودتر نیومدی آبرو

 بریزی!

همان لحظه دستگیرم شد چند روزی که از خانه دور بودیم، کاردست همه داده و اوضاع به هم ریخته تر از آن بود 

که نشان می داد! نیما که پیشتر ولگردی می کرد، بدتر شده و عنان اختیارش از دست همه در رفته بود! از خستگی 

بخوابم و نفهمم دنیایم چگونه دارد می گذرد؛ اما از نگرانی و اضطراب  روی پاهایم بدن نبودم، به اتاقم برگشتم تا

 آینده نامعلوم ، تا صبح پلک نزدم.

آماده کردن عکس و فتوکپی مدارک الزم برای ثبت نام در دانشگاه ، همچون خون تازه ای بود که در رگ هایم به 

وق و ذوق به تهیه و تدارک کتاب مشغول بودم . جریان افتاد و از نو زنده شدم . احساس سبکی می کردم و با ش

درگیر و دار سرزدن به دانشگاه ، چند تا از دو ستان قدیمی را دیدم و با هم قرار گذاشتیم هفته ای یک بار دور هم 

جمع شویم . زندگی ام در مسیر طبیعی دوباره داشت به جریان می افتاد . روزی که قرار بود ثبت نام کنم زودتر از 

ت مقرر از خانه بیرون رفتم . با چند تا از بچه ها دم در دانشگاه قرار گذاشته بودم . نیم ساعتی زودتر از بقیه ساع

  رسیدم که از فرصت استفاده کردم و یکی از کتابهای توی کیفم را در آوردم و البه الی مطالب ورقهایش گم شدم .

م ایستاده است . وقتی سر بلند کردم جهانگیر را در برابرم محو واژه ها و موضوع بودم که حس کردم مردی روبروی

دیدم . صورتش زرد رنگ و چشمهایش گود افتاده ، آن قدر الغر و استخوانی شده بود که اگر نزدیکم نبود ، نمی 

 شناختمش . رنگ به رو نداشت و تخم چشمهایش زرد مایل به نارنجی بود . بی اراده چند قدم به عقب برداشتم ، آن

قدر که به دیوار پشت سرم برخورد کردم . انتظار دیدنش را نداشتم و پس از آن همه جدایی ، تصور می کردم 

  فراموش کرده و به دنبال زندگی خودش رفته است !

اشک در چشمهای جهانگیر حلقه زده و به سختی به روی پا ایستاده بود و از شدت ناراحتی می لرزید . به دور و 

  «چرا دست از سر من بر نمی داری ؟ » کردم و پرسیدم :  اطرافم نگاه
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چهره ی او از همیشه غمگین تر بود . هر لحظه امکان داشت بغضش بترکد ؛ اما سعی می کرد بر خودش مسلط باشد 

  «این مدت کجا بودی نسرین ؟ تو منو کشتی نسرین ...مردم از بس دنبالت گشتم . » . پس از سالم پرسید : 

که پاسخش را بدهم ، به راه افتادم و وارد دانشگاه شدم . به دنبالم آمد . از شدت خشم حال خودم را نمی بی آن

  «خواهش می کنم مزاحم نشو ! » فهمیدم ، برگشتم و گفتم : 

  «نسرین من چه جرمی مرتکب شدم که اینقدر زجرم می دی ! می دونی چند وقته دنبالتم !؟ این مدت اجا بودی ؟ -

جهنم بودم ! رفتم به اون دنیا و برگشتم که دوباره چشمم به چشم تو بیفته ! جهانگیر فکر کن من مرده م ... دست -

  از سرم بردار ! دیگه نمی خوام ببینمت ! می فهمی چی می گم !؟

م اومده ؟ دلت نمی تونم . دوستت دارم نسرین ، ببین از غم دوریت چی به روز» به دنبالم آمد و با صدای بند گفت : 

  «می یاد اینقدر اذیتم کنی ؟ 

بدون آنکه برگردم و نگاهش کنم ، به راهم ادامه دادم . صدای او هر لحظه بلند تر می شد . ترسیدم آبروریزی راه 

بیاندازد ، رفتم و در پشت درختی تنومند در کنار محوطه ی دانشکده ایستادم . او آمد و روبرویم ایستاد . در نگاهش 

  «یه کار نکن بدمت دست نیروی انتظامی ! برو دیگه سراغم نیا ! » لتماس موج می زد و لبهایش می لرزید . گفتم : : ا

 «نسرین تو بی وفا نیستی ... تو منو تنها نمی ذاری ..... زندی من داره به باد می ره ؛ اونم فقط به خاطر تو ! -

آدمی که چنین فکرایی تو سرش داشته باشه ، همون بهتر که بمیره !  به جهنم که خودت هم بمیری !» فریاد زدم : -

»  

 .«بیا بریم یه جا بشینیم با هم حرف بزنیم ..... نسرین ، با من لجبازی نکن » ملتمسانه گفت : -

  حرفشم نزن .... برو پی کارت !-

بیرون می آمدم که دیدم دختری در کنار  از خیر ثبت نام گذشتم . از جهانگیر فاصله گرفتم و داشتم از در دانشگاه

یک اپل نقره ای رنگ ایستاده است و دارد نگاهم می کند . او عینک آفتابی زده و روسری اش را ، تا آنجا که می شد 

، توی صورتش کشیده بود که شناخته نشود . هرچه به مغزم فشار آوردم نشناختمش . برای رهایی از دست جهانگیر 

ا حرکت تند به کوچه ی بغل دانشگاه رفتم . در حاشیه ی کوچه حرکت کردم و داشتم وارد خیابان و مزاحمتهایش ب

اصلی می شدم که اپل نقره ای جلوی پایم پیچید و توقف کرد . صدای زنی که داشت شیشه را پایین می کشید برایم 

روبروی در دانشگاه ایستاده بود . او آشنا بود . خم شدم به زاننده نگاه کردم ، دیدم انگار همان دختری است که 

  «نسرین سوار شو ! » گفت : 

  «چه کار داری ؟ » عینکش را برداشت ، شناختمش ، الهام سرافراز ، نامزد قبلی جهانگیر بود . پرسیدم : 

  «گفتم سوار شو .... زود باش تا جهانگیر نیومده ! » فریاد زد : 

اد و سریع به خیابان اصلی پیچید . در کنار یک آب میوه فروشی ایستاد و پیاده شد به ناگزیر سوار شدم . الهام گاز د

این » . دو تا لیوان آب انار گرفت و آمد در پشت فرمان نشست . یکی از لیوانها را به دستم داد و خونسرد پرسید : 

  «مدت کجا غیبت زده بود ؟ 

  و زندگی ندارین که دایم مزاحم من می شین ؟ گمان نمی کنم به کسی مربوط باشه ! مگه شماها کار-

طرف داشت دیوونه می شد ! خوب بلدی خودتو شیرین کنی ! به هوش و ذکاوتت غبطه می خورم . کاشکی یه کم -

  به اندازه ی یه سر سوزن بلد بودم چه کار کنم که مورد توجهش قرار بگیرم .
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، اونم جهانگیر ، برای من مرده ؛ اما برای تو می تونه شوهر  من خودم و برای هسچ کس شیرین نمی کنم . اون تو-

  خوبی بشه !

خیلی جالبه ! نه به اون زمان که از چنگم درش آوردی ، نه به االن که بی بهانه رهاش کردی و می گی مرده و زنده -

  اش برات یکیه .

مفت چنگ خودت ! وایسا می خوام » اد زدم : شیشه را پایین کشیدم ، لیوان آب انار را به خیابان پرت کردم و فری

  «پیاده بشم . 

  بی خود ادا در نیار .... دیگه به درد من نمی خوره ؛ اما اگه بمیره خونش به گردن تو پست فطرته !-

اعضای بدنم به شدت می لرزید . اگر خجالت نمی کشیدم ، فریاد می زدم و از مردم کمک می طلبیدم . الهام مچ 

  «ولم کن الهام ! هر بالیی سر هرکس بیاد ، من بی تقصیرم . » ا گرفته بود و ول نمی کرد . گفتم : دستم ر

  کور خوندی نا نجیب ، حاال که اسیرت شده ، خوب خوش رقصی می کنی !-

  من از اون متنفرم می گی چه کار کنم ؟-

  من بیشتر از تو متنفرم که زندگی ما رو خراب کردی !-

  «من کاری به کار شماها ندارم ! برین دنبال زندگی تون و دست از سرم وردارین ! » شدم و فریاد زدم : کالفه 

  کار و خراب کردی حاال کنار نشستی بی حیا ! جهانگیر داره از دست می ره !-

  «عرضه داری زندگی تو نجات بده ، من از شرش خالص شدم ! » 

ص بشی از دست من یکی ، نمی تونی در بری ! من هر روز هفته دنبال جهانگیر خیال کردی ... از شر هر کس خال-

بودم و اون هم دنبال تو می گشت ، انگار یه عمره که ما سه تا دنبال هم هستیم ! حاال کدوم جهنمی بودی یکهو سر و 

  کله ات پیدا شد !

  به تو مربوط نیست !-

  ه چیز ! با تو نمی شه محترمانه رفتار کرد .هنوز نفهمیدی پاتو توی کفش کی کردی بی هم-

چند بار بگم که من نمی دونستم اون پست فطرت خیانتکار صاحب داره ! نمی اومد سراغ من ، برو خودت و درست -

  کن و زندگی تو جمع و جور کن !

ی دم شوهر دزد ! یه یه روزی جواب حرفتو م» الهام از حرفی که زدم ، تا سر حد جنون خشمگین شد و جیغ کشید : 

  «کار می کنم که مثل سگ به پام بیفتی ! 

به زور دستم را از دستش در آوردم و پیاده شدم . به سرعت به پیاده رو رفتم و شروع به دویدن کردم . الهام از 

عمر دنبال  تالفی شو سرت در می یارم کثافت هرزه ! تا آخر» حاشیه ی خیابان موازی با من می آمد و فریاد کشید : 

  «قضیه رو می گیرم تا نتیجه ی خیانت امروز تو نشونت بدم . بی حیا ! 

  جلوی اولین تاکسی خالی در حال عبور را گرفتم ، سوار شدم و گفتم برو آقا !

  کجا خانم ؟-

 چند تا خیابون بپیچین بعداً بهتون می گم کجا باید برین !-

هوای پشت را داشت . زیر لب گفت : مزاحم زن ندیده بودم . ال مصب چه راننده حرکت کرد و از آینه ی مقابل 

  «دست فرمونی هم داره ! 
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آن روز یکی از تلخ ترین روزهای زندگی ام بود . خط و نشانهایی که الهام برایم کشید و داد و فریاد و آبروریزی ای 

که رسیدم ، انگار کوه کنده بودم . پله ها را دو تا که در خیابان به راه انداخت ، هرگز فراموشم نمی شود . به خانه 

یکی باال رفتم و در اتاقم را بستم . سرم به بالش نرسیده از حال رفتم . آن قدر خسته بودم که اگر توپ و تانک هم 

  می آمد ، بیدار نمی شدم .

ین بود . صدای زنگ در نزدیک عصر آن قدر خواب آشفته و کابوس دیدم که از خواب پریدم . بدنم لخت و سنگ

آمد ، نیم خیز شدم ، دیدم علیرضاست . همان لحظه یاد آنا مثل برق به ذهنم خطور کرد و بی دلیل آشفته شدم . با 

آنکه تصمیم گرفته بودم به گذشته فکر نکنم ، رخدادهای غیر عادی روزی که داشت تمام می شد ، بیش از حد 

می کردم و حوصله ی سر و کله زدن با هیچ کس را نداشتم . همیشه با  تحملم بود . بی اندازه احساس افسردگی

علیرضا جر و بحثم می شد . چه در روزهای خوش گذشته و چه در لحظاتی که از هم گله مند بودیم . اما از آن روز 

تم که با کوچکترین که او را با آنا دیدم و فکرم به جاهای بد کشیده شد ، نظرم در مورد او تغییر کرده بود . می دانس

  تماس ، پاپیچش خواهم شد و درگیری لفظی بینمان باال خواهر گرفت .

بر روی تخت دراز کشیدم . صدای پچ پچ علیرضا و مادر قطع نمی شد . بالشم را برداشتم ، به سمت صورتم سر دادم 

تر از آن بود که به راحتی دست از و چشمهایم را بستم . دلم نمی خواست حتی صدای علیرضا را بشنوم ؛ اما او سمج 

سرم بردارد . چند ضربه به در زد که اهمیت ندادم . مثل همیشه ، بدون آنکه اجازه بدهم ، وارد اتاقم شد و در را 

پشت سرش بست . خودم را به خواب زدم ، آمد ، بر لب تختم نشست و گوشه ی بالشم را کمی باال آورد . خم شد و 

  «علی اصالً حوصله تو ندارم . برو بیرون . » مهایم را باز کردم و گفتم : نگاهم کرد . یکهو چش

  «هر وقت می آم که خواب هستی ! علیا مخدره وقت دارن چند کلوم درد دل بشنون ؟ » لبخندی زد و گفت : 

ر کجاس ؟ خبر داره خانم دکت» بلند شدم ، نشستم و بالشم را به پایین تخت پرت کردم و با عصبانیت از او پرسیدم : 

  «که رفیق شفیقش اومده با من در ددل کنه ؟ 

چته ؟ از » برای نخستین بار قهقهه زدن علیرضا را دیدم . آن قدر خندید که داشت از حال می رفت . فریاد زدم : 

  «اسمش هم حالی به حالی می شی بدبخت ؟ 

تا حاال حسودی کردنتو ندیده » ک می ریخت گفت : او به سختی جلوی خندیدنش را گرفت و در حالی که شر شر اش

  «بودم . آخ جون ، تازه دارم می فهمم که چطور باید حسادتتو تحریک کنم ! 

واه واه ! ... آنا ارزش فکر کردن هم نداره ، چه برسه به اینکه بخوام با خودم مقایسه کنم ! خیال کردی من به اون -

  «حسادت می کنم ؟ سگ کی باشه ؟ 

البته وجود من با ارزشه که شما دو تا دختر » علیرضا ژست متفکرانه ساختگی و طنز آمیزی به خود گرفت و گفت : 

  «تحصیل کرده و زیبا به خاطر من با هم می جنگین ! 

  وهم ورت اشته پسر ! تصورش و هم نمی کردم آن قدر خمگ باشی که به دام اون عفریته بیفتی !-

من فقط تو رو می خوام نسرین ... به موال نمی تونم » ضا پر از اشک شد و زیر لب گفت : چشمهای معصوم علیر

  «فکرتو از سرم بیرون کنم ! رحم کن به حالم و یه کم با من مهربون باش ! 

دلم برای شوخیهای آبکی و مزاحمت های وقت و بی وقتش تنگ شده بود ، اما عاشقش نبودم . هرچه فکر می کردم 

از او هیچ کس دور و برم نبود که درکم کند . اما حس من در مورد او درست مثل احساسم به نیما بود . او با  ، بهتر
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هر کار می کنم دلت به رحم نمی آد . قبالً این قر نامهربان نبودی ؛ انگار فکرتو ، روحتو ، قلبتو » دلخوری ادامه داد : 

  «دزدیدن ! خدا لعنت کنه باعث و بانی شو ! 

بی خود نفرین نکن علی ! دلم برات می سوزه ؛ اما کاری از دستم بر نیم آد . تقصیر هیچ کس نیست که تو رو به -

  اندازه ی نیما دوست دارم !

این قدر این حس خواهریتو تو سرم نزن ! خفه م کردی ، پس چرا من عاشقتم ؟ حداقل یه دقت هاییا جازه بده به -

  ه می تونم سنگ صبورت باشم !حرفهات گوش کنم ! مثل گذشت

  تند نرو علی ، من جز تو هیچ کسی رو نداشتم ؛ اما تو بی معرفت .....-

من چی ؟ تقصیر منه که دختر عمه ت بهم بند کرده ؟ چه کارش کنم ؟ روم نمی شه دست به سرش کنم . اونم ول -

  م ور می داره .کن معامله نیست . اگه تو بیای جلو ، اون عقب می کشه و دست از سر

تو هر کار دلت می خواد بکن . چرا خیال می کنی من به آنا حسادت می کنم ؟! من از اون دختره متنفرم و دلم نمی -

  خواد به تو نزدیک بشه ، می فهمی ؟ زندگی و آینده ی تو برام اهمیت داره . آنا مثل مار سمی می مونه !

  راحتم می کرد . ترجیح می دم بمیرم و بدون تو نباشم !کاشکی واقعاً مار بود ! نیشم می زد و -

  علی چشماتو باز کن ، اگه به دامش بیفتی ، دودش به چشم همه موم می ره !-

چشم در چشمم دوخت و با لحنی ملتمس گفت : ن رضایت بده با هم عروسی کنیم ..... قول می دم خوشبختت کنم -

» !  

  اج با تو فکر کردم ؛ اما قبول کن که این کار نشدنیه !علی ، من بارها بارها به ازدو-

  من دلم نمی خواد خودمو با جهانگیر مقایسه کنم ؛ ام باور کن بهش حسودیم می شه !-

تو برای من ارزشمندی علی .... هنوز نمی دونی چه جایگاهی توی دل من داری ! من تو رو حتی از نیما هم بیشتر -

  دوم خریه !دوست دارم . جهانگیر ک

از لب تختم بلند شد . قدمهایش سنگین بود و انگار نای راه رفتن نداشت . به سختی تا دم در رفت و زیر لب گفت : -

  «بدبخت کسی که عاشق بشه ! اونم عاشق دختری مثل تو ! » 

حم به دنبال محبتش صدای پاهایش که از راهرو می گذشت و در حیاط پیچید ، وقتی به در رسید قطع شد . انگار رو

می رفت . جسم خسته و افسرده ام را به رختخواب کشاندم . شب تا صبح از شد ت ناراحتی و غم از دست دادن 

علیرضا خوابم نبرد . احساس فروریختنش را درک می کردم که درست شبیه به حس خودم در رویارویی با از دست 

ی ، برای نخستین بار حس کردم علیرضا را برای همیشه از دادن جهامگیر بود . در آن شب عجیب و تکرار نشدن

  دست داده ام . تا سپیده دم پلکهایم باز بودند و با تابش نخستین پرتوهای خورشید ، خوابم برد .

رویارویی شیرین و لحظه ای خیالم را به حسی شکرآور فرو برد . خواب دیدم در کنار پنجره ی کلبه ی حصیری 

شتم به الله های رنگین و زیبای باغ حاج حیدر نگاه می کردم . ناگهان در کلبه باز شد و مهندس با نشسته بودم و دا

اسب سفید آمد تو . به استقبالش رفتم ، او دستم را گرفت و با حرکتی سریع و تند بر ترک اسبش سوارم کرد . از 

زد و به تاخت به سمت تپه ای شنی رفت . به پنجره ی کلبه بیرون رفتیم . اسب ، باغ حاج حیدر را چندین بار دور 

سختی از تپه باال رفت و به باالترین نقطه که رسید ، بال درآورد و پرواز کرد و با هم به سمت خورشید رفتیم . وقتی 

چشم باز کردم پرتو طالیی رنگ خورشید ، از الی درز پنجره ، بر روی صورتم افتاده بود . دوباره چشمهایم را بستم 
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وابم را در ذهنم تکرار کردم . دلم نمی خواست آن رویا زیبا ا ز یادم برود . همه ی غمها و حوادث دردناک و خ

  گذشته همان دم از خاطرم رفت و به ناگاه ، به یاد اسب سفید بلدار و آن رویای شیرین ، آرام شد .

ختر ؟ چند تا از دوستات زنگ زدن کارت چقدر می خوابی د» نزدیک ظهر مادر وارد اتاقم شد و غر غر کنان گفت : 

  «داشتن ! 

  «کی زنگ زد ؟ اسمشو پرسیدی ؟ » ناگهان بلند شدم ، نشستم و پرسیدم : 

  «مگه دیروز نرفتی دانشگاه ؟ » مادر به سمت پنجره رفت ، پرده ها را کنار کشید و پرسید : 

  «؛ اما دوستامو ندیدم ! چرا رفتم » یاد قرار مالقات روز گذشته افتادم . گفتم : 

  پرسیدن ثبت نام کردی یا نه ! منم خبر نداشتم چی باید بهشون بگم !-

  گوشی تلفن من کجاست ؟-

 توی کمدت .-

  «خواب که بودی مهندس زنگ زد . » تلفن را از داخل کمد درآوردم و سیمش را به پریز زدم . مادر گفت : 

  به سالمتی !-

  ! گفتم خوابی . با تو کار داشت-

  آبرومو بردی مادر . البد حاال می گه این وقت روز که موقع خوابیدن نیست !-

 به من چیزی نگفت ؛ اما ممکنه با خودش فکر کنه که تو دختر-

 بی مسئولیتی هستی !

 خندیدم و گفتم : چه بهتر که همه فکر کنن من به درد زندگی نمی خورم !

همیشه که در چنین وقتهایی یکی وای کشدار می گفت , نگاه متعجبش به سقف اتاق  مادر طبق معمول حرفهای

 چسبیده آه کشید و و عادت همیشگی را تکرار کرد . رفتم بغلش کردم صورتش را بوسیدم و پرسیدم بابا کجاست ؟

 مثل دخترش , دل از رختخواب نکنده !-

 ر نمی خوابید ! نکنه مریض و به من نمی گی ؟وحشت زده پرسیدم : چیزی شده ؟ بابا هیچ وقت آن قد

  یه کم قلبش درد می کنه .-

 نیما کجاست ؟-

 دنبال کار ؟-

مانند همیشه تا حرف نیما میشد مادر از معرکه بیرون می رفت , تند و سریع از اتاقم بیرون زد که مجبود نباشد به 

بود که تلفن زنگ زد . گوشی را برداشتم . مهندس بود  پرسشهای بعدی من پاسخ دهد . هنوز به وسط پله ها نرسیده

 . طبق معمول با کالمی آرام و محترمانه سالم کرد و گفت : ساعت خواب !

  تازه دم صبح خوابم برد .-

 مطالعه میکردین ؟-

  فکر میکردم .-

 به چی ؟-

 باید جواب بدم ؟-

 میکردم که شماره رو عوضی گرفتم !قاه قاه خندید و گفت : خیر اگه جواب می دادین تصور 
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 سکوت کردم . او آهسته پرسید : نارحتتون کردم ؟

 خیر ... با مادر کار دارین ؟-

  زنگ زدم که اگه افتخار بدین دعوتتون کنم .-

  بدون تامل گفتم : کار دارم نمی تونم بیام .

  با خودم گفتم حتما خوشتون می آد .حیف شد ! دو تا بلیت افتخاری برای کنسرت موسیقی سنتی دارم که 

  من که عاشق اجرای موسیقی زنده بودم همان دم از رد کردن پیشنهاد او پشیمان شدم .

  او ادامه داد : پس مجبورم با یکی از دوستام قرار بزرام ... حیفه بلیتها باطل بشه .

 برای امشبه ؟-

 مگه فرقی هم داره ؟

 البته که فرق داره !-

 ا حتی اجازه ندادین حرف من تموم بشه . از چی فرار می کنین ! خیال می کنین من کی هستم یه آدم بی سرو پا !شم-

ببخشید قصد جسارت نداشتم من عادت ندارم هر نوع دعوتی رو قبول کنم ؛ اما ... اما از موسیقی سنتی نمی تونم -

  بگذرم .

 پس افتخار می دین که امشب با هم باشیم ؟-

  خوشحال میشم .-

  ساعت شش و نیم عصر میام دنبالتون-

از آخرین باری که جهانگیر و الهام را در دانشگاه و بیرون آن دیده بودم جرئت نداشتم آن دور و اطراف آفتابی 

شوم. دلشوره ثبت نام و شروع کالسهای ترم جدید کالفه ام کرده بود . می ترسیدم فرصت از دست برود ؛ اما حضور 

هندس بهزاد که همچون آذرخش به زندگی بی هیجانم وارد شده و از همان نخستین دیدار بر اعصابم اثر مثبت م

گذاشته بود , برای دغدغه های فکری گذشته دردناکم جایی باقی نمی گذاشت . حس می کردم بی آنکه دخالتی در 

شود . رفت و آمد بهزاد به خانه همیشه تغییر سرنوشتم داشته باشم مسیر زندگی ام خود به خود دارد عوض می 

ساکت ما , روحیه دیگر افراد خانواده را هم شاد کرده بود . پدر پیوسته سراغش را می گرفت و هر بار تلفن می زد 

مادر به اصرار برای شام دعوتش می کرد . حتی نیما هم مثل گذشته پاپیچم نمی شد و سر به سرم نمی گذاشت ؛ 

  است من با بهزاد ازدواج کنم .انگار از خدا می خو

در آخرین روز مهلت ثبت نام وقتی که داشتم از در خانه بیرون می آمدم سر و کله بهزاد پیدا شد و اصرار کرد 

همراهم بیاید . از دلواپسی دل پیچه گرفتم . می ترسیدم از بخت بد جهانگیر همان دور و اطراف باشد و آبرو ریزی 

  راه بیاندازد .

د خودرواش را در یکی از کوچه های نزدیک داشنگاه پارک کرد . بدنم همچون گلوله یخ سرد و بی حس شده بهزا

بود . داشتم فکر میکردم اگر کسی ما را با هم ببیند چه خواهد شد که یددم او متعجب دارد نگاهم می کند . پرسیدم 

 : چیزی شده ؟

 هم بد جور پریده مطمئنی که حالت خوبه ؟من چیزیم نشده اما تو انگار خیلی نگرانی رنگ -

نفس عمیقی کشیدم و با صد تا بسم اهلل پیاده شدم و دلم زیر و رو می شد و وقوع حادثه ای تلخ را پیش بینی می 

کردم . مدارک توی کوله پشتی ام بود و چند تا دستمال کاغذی مچاله شده در دستم از شدت عرق و فشار انگشتانم 
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که به همراه بهزاد به در دانشگاه رسیدیم . چشمهایم بی اراده چرخ زد و به نقطه ای چسبید که بار داشت له می شد 

  قبل جهانگیر را دیده بودم .

جهانگیر مانند تابلویی رنگ و رو رفته درست همان جای قبلی در کنج دیوار به عصایی چوبی تکیه داده بود . از دور 

ان قاجار بود یک لحظه تعادلم را از دست دادم سرم گیج رفت و به بهزار که در درست شبیه به نقاشیهای عتیقه دور

کنارم حرکت میکرد تکیه دادم . جهانگیر , به محض دیدن ما , با حرکتی برق آسا به راه افتاد و در چشم به هم زدنی 

لعید . بدنم سست و حس کردم نزدیک ماست . از شدت اضطراب دلم میخواست زمین دهان باز می کرد و مرا می ب

کرخ شده بود . ناخودآگاه دست و پایم را گم کردم و ضرباهنگ حرکتم تغییر کرد . انگار کسی به من پشت پا 

 انداخته بود که داشتم با مغز به زمین میخوردم . بهزاد پرسید : چی شده سرت گیج می ره ؟

احتمال می دادم حرفی بزند که به ساختمان  نفسم داشت بند می آمد . جهانگیر پشت سر ما می آمد و هر لحظه

دانشکده رسیدیم . به شلوغی جمعیت پناه بردم و بهزاد هم در کنارم حرکت می کرد . در میان آن همه ازدحام 

صدای عصای جهانگیر را می شنیدم و یک لحظه صدایش هم به گوشم رسید . خدا خدا کردم بهزاد متوجه نشده 

ترس شناخته شدن پا به فرار بگذارد , سرعت قدمهایم هر لحظه تندتر می شد که یکی از باشد . مانند دزدی که از 

دوستانم را دیدم . فاجعه در حال اتفاق افتادن بود . اگر مجبور میشدم بایستم و با او احوالپرسی کنم بدون شک بهزاد 

ن دهد . از وحشت , بی اراده دستهایم بر جهانگیر را می دید . جهانگیر منتظر موقعیتی بود که خودش را به بهزاد نشا

  روی صورتم رفت و نفهمیدم چطور از حال رفتم .

مدتی طول کشید تا به هوش آمدم . بر روی تخت بخش فوریتهای پزشکی درمانگاهی بودم و پرستاری سرم به 

نقش بست و پشتم دستم وصل می کرد . در لحظه ای کوتاه همه حوادث چند ساعت پیش مثل فیلم بر پرده ذهنم 

 لرزید . پرستار باالی سرم بود و داشت به چشمهای نیمه بازم گاه میکرد . پرسیدم من کجام ؟

 خدا رو شکر که به هوش اومدی ! نگران نباش یه کم فشارت پایین افتاده بود . هنوزم سرت گیج می ره ؟-

 ساعت چنده ؟ -

 نزدیک ظهره .-

 کوله پشتیم , مدارکم !؟

 تون برد که ثبت نامتون کنه !نامزد-

توی دلم واژه نامزد را چند بار تکرار کردم . دلشوره داشتم . اگر در مدت بی هوش شدنم جهانگیر حرفی زده بود . 

بهزاد چه فکر ها که درباره من نمی کرد ! نفسم به سختی در می آمد . پرستار فشار خونم را گرفت و پرسید : 

 دعواکردین ؟

 مام نشده بود که بهزاد به درون اتاق آمد و لبخند زنان گفت : سالم بهتر شدی ؟هنوز حرفش ت

 ثبت نامم !؟-

 نگران نباش خودم ترتیب کارهاتو دادم . کوله پشتیت هم توی ماشینه .-

 بدن لخت و بی حسم آرام شد . پلکهایم را بستم و خدا رو کشر کردم که به خیر گذشته بود . بهزاد پرسید : خانم

 پرستار سرمش کی تموم میشه ؟

 نیم ساعت دیگه .-
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تا سرمم تمام شد بی دغدغه به خوابی شیرین فرو رفتم . احساس بی وزنی می کردم و دلم می خواست آن حالت 

مدتهای مدید ماندگار باشد . بهزاد در باالی سرم نشسته بود که چشمهایم را باز کردم و نگاهم که به چشمش افتاد 

ریه ؛ انگار با زبان بی زبانی از او کمک می طلبیدم . لبخند زد و گفت : حیف از این چشمهای قشنگت زدم زیر گ

 نیست که گریه می کنی ؟ نکنه هنوز حالت بده ؟

 نه خوبم . -

 پس چرا گریه می کنی ؟-

  دست خودم نیست . ممنونم آقای مهندس .

ینم لبات چطور اسممو صدامی زنه ! من فقط تو شرکت مهندس هستم ا .... ه ! کشتی منو دختر یه دفعه بگو بهزاد بب-

 . برای تو بهزادم . یه بهزاد تنها و بی کس که دنبال تو می گشته و حاال پیدات کرده !

 خیله خب ممنونم بهزاد-

  بارک اهلل دختر خوب.حاال تو نسرینی و من بهزاد باشه؟-

 باشه-

 باشه؟

در کنارش احساس امنیت روانی می کردم او تکیه گاهی محکم بود که می شد سالها در  بهزاد انقدر مهربان بود که

کنارش بی هیچ نگرانی زندگی کرد.محبتش حد و اندازه نداشت و رفتار اقامنشانه اش از او شخصیتی بی نظیر ساخته 

نسرین.....خواهش می  بود در راه برگشت از درمانگاه سر حرف را باز کرد:من تصمیم خودمو گرفتم دوستت دارم

 "کنم تو هم فکراتو بکن!

بی اراده لبخندی بی رمق بر روی لبهایم نشست .از ساده لوحی او تعجب می کردم.مردی با این همه تجربه.چقدر در 

 "تو از من چی می دونی؟"عرض ان مدت کوتاه تصمیم به ازدواج با من گرفته بود!پرسیدم

 "برای من روشنه.تو بهترین زن دنیا می شی عزیزم!تو اون قدر شفافی که همه وجودت -

 خیبی احساساتی هستی!تصمیم شتابزده برای یک عمر زندگی مشترک کار ادمای خام و بی تجربس.-

این طور نگام نکن.بایه نگاه همه چیز رو می فهمم.من در ادم شناسی رودست ندارم.حس من می گه تو بهترین -

 ه تموم می شه میخوام زنم بشی و برای همیشه کنارم بمونی.دختر دنیا هستی.طاقتم هم دار

 مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟-

 منظورت چیه؟مگه تو به خودت شک داری!شاید هم منو الیق نمی دونی!-

 اصال این طور نیست که می گی.تو مرد خوبی هستی اما باید بیشتر فکر کنی!-

 به من اعتماد داری؟-

 ما همدیگه رو می شناسیم. زمان زیادی نیست که-

دم در منزل منتظر تعارفم بود که تو بیاید.اما من دلم می خواست تنها باشم و به پیشنهاد او فکر کنم.بهازد انقدر 

مهربان بود که دلم نمی امد سر سوزنی برنجانمش.ح.ادث گذشته و بیماری ام سایه تاریکی بود که همیشه همراهی ام 

می داد خودخواهانه تنها به خوشبختی خودم فکر کنم.او حق داشت بداند با چه کسی ازدواج می کرد.وجدانم اجازه ن

 می کند!
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تا عصر همان روز در اتاقم ماندم و با خود کلنجار رفتم.فکرهای جوراجور به ذهنم رسید.اما نتوانستم تصمیم درست 

او بی اندازه مشتاق بود با ذهن مغشوش را بگیرم.برای شروع زندگی مشترک هیج هیجانی نداشتم اما برعکس من 

ونگرانی از واکنش بهزاد در مقابل حقایقی که تصمیم داشتم به اوبگویم. نمی توانستم فکرم را جمع وجور کنم 

سماجت او فشاری مضاعف بود که هر روز در تنگنا قرار می داد و مرا وا می داشت به چیزی که ازارم می داد فکر 

بر نداشت وخونسردی طاهری ام را به حجب و حیای شرقی زنانه م ربط می داد.اما من در کنم.او از گشذته من خ

 دوراهی کالفه کننده ای گیر افتاده بودم و نمی توانستم تصمیم منطقی بگیرم.

 "امروز ب خاطر من از کاروزندگی افتادی!"دم دمای غروب بود که زنگ زد و حالم را پرسید:گفتنم

رسیده 5درد چی میخورم باید کارت امروز انجام می شد!وقتی رسوندمت درمونگاه فشارت به ای بابا پس من به -

 بود نکنه رژیم می گیری؟به نظر من تو کمبود وزن هم داری!

 ی واسه که بخصوص ؛ نبود مهمی کار _ ممنونم که رفتی دنبال کار ثبت نامم.امروز اخرین مهلت بود اگه تو نبودی-

  جام دادم.ان کَسَم تزین عزیز

 

 خیلی مهربونی بهزاد ، با این که از کار و زندگیت افتادی؛امّا ... _

 

تا رسیدیم خونه سر تلفنا باز شدو چند تا قرار مالقات داشتم که به هم خورد. امّا مهم نیست همین که با تو بودم ،  _

بودن ، یعنی اصالً نبودن. اگه جواب رد به  برام یک دنیا ارزش داشت. می دونی امروز به این نتیجه رسیدم که بی تو

من بدی برمی گردم خارج. گمان نمی کنم که توی ایران دیگه بتونم دووم بیارم. بد جوری دلبسته ات شدم نسرین ، 

  رحم کن و یه فکری به حالم کن.

 

 ..این همه محبت تو رو نمی دونم چطور جبران کنم! هم کالمت شیرینه هم پاکی و صداقتت . _
 

انتظاراتم هم زیاده دختر ... خبر نداری چقدر دلنازکم. می خوام به من فکر کنی ، همون طور که من شب و روزم _

 شده فکر کردن به تو ....

 

  بهزاد باید با هم حرف بزنیم. _

 

همه منو  چقدر حرف! تو که حرف نمی زنی و شنونده هستی! من هم به قدری پرچونگی کردم که خودت بهتر از _

  شناختی! هیچی ندارم نسرین،به جز یه عشق واقعی! نه پول ، نه ثروت ، نه شهرت!

 

 خیال می کنی من دنبال چی هستم ؟ همین صداقت کالمت یه دنیا برام ارزش داره. _

 

م داری. می دونم ...می دونم ، می شناسمت. مثل آینه صاف و شفافی. دنبال هیچی نیستی؛ ولی توی عمق نگاهت غ _

نمی دونم چیه ، نمی خوام هم بدونم چیه! همون غم نهفته به اندازه ای قشنگت کرده که همش دلم می خواد نگاهت 

 کنم ! وقتی باهم ازدواج کنیم ، هردومون از دست تنهایی رها می شیم. نسرین ، من خیلی تنهام . به تو احتیاج دارم.

 حرف بزنیم؟به نظرت نباید درباره ی گذشتمون با هم  _
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من به جز درس خواندن و کار کردن هیچ غلطی نکردم. حاضرم  "بهزاد پس از سکوتی کوتاه مدت ، خندید و گفت : 

بهت ثابت کنم تا به من اعتماد کنی ! پیش از دیدن تو نه به زن گرفتن فکر کرده بودم ، نه عاشق شده بودم! دلِ پاک 

 "و دست نخورده ام منتظره تا صداش کنی.

 امّا من خیلی حرفها برای گفتن دارم. _

 فرصت برای حرف زدن داریم ، فرصت رو نباید از دست داد. بهتره هرچه زودتر ازدواج کنیم! _

  بهزاد من از کار عجله ای اصالً خوشم نمی آد. مگه دنبالمون کردن که هِی حرف از عروسی می زنی!؟ _

 رم زیر یک سقف ، خیالم راحت نمیشه.آخه از کار و زندگی افتادم. تا با تو ن _

 بهزاد ، من باید با تو حرف بزنم. _

خوب هرچی می خوای بگی بگو . اصال فکرشو کردی که وقتی عروسی کنیم چقدر وقت برای حرف زدن داریم؟  _

 خیال نکنی من از اون آدمایی هستم که کارو به زندگی ترجیح میدم.

 امُا بهزاد ، گذشته هامون چی؟ _

  اینقدر گذشته،گذشته نکن. فکر آینده باش. همین که بتونیم همدیگه رو دوست داشته باشیم ، برای من کافیه. _

با مسائل به قدری راحت روبرو می شد که به آن همه آرامش او غبطه می خوردم. بهزاد منجی مهربانی بود که 

بی که سالها عذابم داده و دغدغه های وحشتناکی که خداوند برای نجات من از تنهایی فرستاده بودش! آن طوفان مهی

حتی یکدم راحتم نگذاشته بود ، با حضور او از بین رفت. حس می کردم او تنها کسی است که می تواند خوشبختم 

 "تو خیلی جسوری بهزاد! کاشکی منم مثل تو دریا دل بودم. "کند. گفتم: 

من باشی! می ترسم از دست بدمت! برای همین عجله دارم که  عشق تو به من جسارت داده. می خوام همیشه با _

 زودتر ازدواج کنیم. حاال بگو ببینم رفیق راهم میشی؟

زمزمه های عاشقانه ی او، در قلب بیمار و تنهایم ولوله ای برپا کرده بود. تنها با او می شد به آسمان عشق پرواز کرد 

م نگرانش کرده بود. او که برای پاسخم انتظار می کشید، دوباره و بدون دلواپسی به عرش رسید. سکوت طوالنی ا

یه آره گفتن این قدر سخته؟ نمی دونستم که بعد از این همه مدت، بازم احتیاج به فکر کردن داری! آخه تو "پرسید:

یکیه!  از چی می ترسی فرشته ی من! می ترسی که قدر تو ندونم؟ به خدا من آدم حقه بازی نیستم، ظاهر و باطنم

 "بیشتر از اینها این دست و اون دست نکن!

شکیبایی ام پایان یافته بود. از جان و دل به او نیاز داشتم؛ به محبتش، به عشقش، به آغوش گرمش که از مدتها پیش 

آماده ی در برکشیدنم بود و من واهمه داشتم پذیرای عشقش شوم. با خود اندیشیدم که زندگی جنگی نابرابر است، 

گ با تقدیر از پیش نوشته شده، و من باید بر تیره روزیهای دوران گذشته خط بطالن می کشیدم. با وجود بهزاد، با جن

 "دوستت دارم بهزاد؛ اما می ترسم!"هر اهریمن بدطینتی می توانستم مقابله کنم. لب باز کردم و گفتم:

یه جمله ی تو برای یک عمر خوشبخت شدن تا با منی، از هیچی نترس. همین "بهزاد نفس عمیقی کشید و گفت:

 "کافیه.

فردای آن روز، بهزاد صبح زود آمد و با هم به پارکی رفتیم؛ انگار حرفهایی برای گفتن داشت و ادامه ی گفت و 

این وقت صبح از کدوم "شنود شب پیش، ناگفته هایی باقی مانده بود. چند شاخه گل سرخ برایم خریده بود. پرسیدم:

 "گل خریدی؟گلفروشی 
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یه گلفروشی شبانه روزی هست که تا حاال ازش گل نخریده بودم. تا منو دید پرسید برای عروس گل می بری؟  _

 نمی دونم از کجا فهمید که می خوام برای عزیز دلم گل بخرم!

ار هم که نمی بهزاد تو خیلی مهربونی، راضی به زحمتت نبودم. این چند روز به قدر کافی به دردسر افتادی! سرک _

 ری! این قدر خودتو اذیت نکن!

دیشب یه حرف ناگفته باقی موند که پیش از ازدواج حتما باید درباره اش حرف زده بشه! اومدم که آخرین نکته  _

 رو هم به تو بگم و راحت بشم!

راره با هم ازدواج مگه ق"دلم یکهو فرو ریخت. بدون اینکه تغییری در چهره ام ببیند با خونسردی از او پرسیدم:

 "کنیم؟

 "منظورت اینه که خواستگاری رسمی نیومدم؟ خب، همین امشب خوبه؟ _

 خیلی عجولی عزیزم. _

 صبرم تموم شده نسرین، یه کلمه بگو زنم میشی و راحتم کن! _

 مگه دیشب جوابتو ندادم؟ خب، حاال بگو اون موضوع مهم چیه که تا این اندازه نگرانت کرده! _

 اید مادرمو ببینی و بعد همه ی ماجرا رو برات تعریف کنم که ....ب _

 "مادرت؟ من که پدر و مادر تو دیده م!"حرفش را قطع کردم:

 این موضوع به گذشته ربط پیدا می کنه. موضوع مربوط به چند سال پیش میشه! _

 تو که گفتی بهتره از گذشته حرف نزنیم! خب، چی می خوای از مادرت بگی؟ _

 حاج خانم مادر واقعی من نیست، خیلی برام زحمت کشیده؛ اما ... _

به جز وجود خودت، هیچی برام اهمیت نداره. برای من فرق نمی کنه کی مادر تو باشه؛ مهم اینه که "خندیدم و گفتم:

 "پسر خوبی تربیت کرده که من از جون و دل دوستش دارم و هر چی می گذره بیشتر بهش وابسته می شم!

منم هیچی برام مهم نیست به جز وجود خود تو ... گور پدر گذشته! نسرین، من آدم پرتوقعی هستم. دلم می خواد  _

 عاشقم باشی. می فهمی چی می گم؟

 با این اخالق خوبی که تو داری، چند روز دیگه ممکنه از عشقت پرپر بزنم و بدتر باعث دردسرت بشم! _

 م؟واقعا؟! یعنی امیدوار باش _

 من دیوونه ی صداقت تو هستم. حاال اگه دلت می خواد، مادر واقعیتو به من معرفی کن. _

حاجی رفیق صمیمی پدر خدا بیامرزم بود که تا همین چند وقت پیش نمی دونستم با هم صیغه ی برادری خونده  _

و اعتبار قایلن. دبیرستانو که بودن! این رسم و رسومات مربوط به مردمی می شه که برای قول و قرارهاشون ارزش 

تموم کردم، به سرم زد برای ادامه ی تحصیل به خارج از کشور برم. پسر یکی از رفقای حاجی که تو یه دانشگاه 

 معتبر انگلیس تحصیل می کرد راه و چاه رو بلد بود. حاجی پیشنهاد کرد من برم انگلیس؛ اما مادرم مخالفت کرد.

 تو رها کردی و دنبال بلند پروازیت رفتی به انگلیس! که این طور! پس تو مادر _

 راستش، اگه حاجی نمی رفت زیر جلدم، همین جا می موندم و یه خاکی توی سرم میریختم! _

 پس چون موقعیت مناسب بود، دل مادرتو شکستی! _

 "از حرفهای من برداشت نادرست نکنی نسرین!"بهزاد هاج و واج نگاهم کرد و گفت:

 ی تیزی عزیزم! متوجه منظورم شدی!خیل _
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 خیال می کنی من آدمی هستم که هر لحظه به دنبال دلم برم و .... _

من آرزو داشتم آدم مهمی بشم! ممکن بود که توی ایران نتوم "نگاهمان به هم گره خورد. بهزاد آه کشید و گفت:

 "وارد دانشگاه بشم.

خر عمر خودتو مدیون خونواده ی فرازمند می دونی! رابطه ات با البد خرج تحصیلتو حاجی داد و تو هم تا آ _

 دخترهای حاجی چطوره؟

 سایه ی منو با تیر می زنن. خیال می کنن چشم من دنبال مال و ثروت حاجیه! _

 مادر بیچاره تو چند سال تنها گذاشتی؟ _

حاجی رو مقصر می دونست، اما من به شیش سال. بارها براش نامه نوشتم؛ اما حتی یک جواب هم نگرفتم. مادر  _

 میل خودم رفته بودم. حق نبود دیگران تقصیر کار قلمداد بشن.

 تقصیر کار؟ یعنی مادرت از دست حاجی تا این اندازه دلخوره؟ _

 نسرین، نکنه که از بخت بد من تو هم آدم بدبینی باشی؟ _

ستم، نه به شخص تو. توی موقعیتهای خاص ممکنه آدم کاری نمی دونم بهزاد. من، راستش .... به این دنیا بدبین ه _

انجام بده و بعد پشیمون بشه. البته، کاری که تو کردی، بد نبود؛ اما به مادرت خیلی فشار اومده. از دست دادن پسری 

جور به خوبی تو، اونم به مدت شیش سال، یه مادر و ممکنه دیوونه بکنه! من احساس مادر تو درک می کنم. تو بد

 آدمو به خودت وابسته می کنی! پس البد با مادرت زندگی می کنی. بریم ببینیمش!

 متاسفانه قبول نمی کنه بیاد پیش من! از وقتی از انگلیس برگشتم، مستقل شدم. _

 کجا زندگی می کنه؟ _

م، دوست داره توی یه خونه ی کوچیک پایین شهر داریم. هر کار کردم حاضر نشد بفروشیمش، هنوزم به یاد پدر _

 همون خونه ی خرابه زندگی کنه. مادرم خیلی کم توقعه، با کمترین مبلغ زندگی می کنه و کار به کار هیچ کس نداره.

 رفت و آمد با قوم و خویش ها چی؟ _

همه رو کنار گذاشته. شیش ساله که به جز مسجد محله به هیچ جا نرفته. چند روز پیش بردمش دکتر، گمان می  _

کنم افسرده شده. یه عالمه قرص و کپسول داره که ساعت به ساعت باید بخوره. با منم که نمی خواد زندگی کنه. من 

 همش نگرانش هستم!

 بی اراده به یاد حرف عمه تاج الملوک افتادم که گفت، مهندس ماجراها داره و مادر حرفش را قطع کرد.

 "چی شد؟ یکهو رفتی تو فکر!"بهزاد پرسید:

 پاشو بریم دیدن مادرت. _

 سرراه یک جعبه شیرینی و چند شاخه گل خریدیم و ظهر نشده به منزل مادر بهزاد رسیدیم.

پسکوچه های تنگ و باریک محله ای در جنوب شهر که پر از بچه های ولگرد خیابانی بود و جنجال زنان همسایه که 

د و به محض دیدن ما سرهایشان را به هم نزدیک کردند و دو به دو بر روی پله های جلوی خانه هاشان نشسته بودن

حرفهایشان به پچ پچ تبدیل شد، آشفته و دگرگونم کرد. بی اراده دلم به حال مادر بهزاد سوخته بود. با کالمی 

 "باید مادرتو راضی می کردی از این محله ی شلوغ بیاد بیرون!"اعتراض آمیز گفتم:

 ف خودشه و به خواسته و نظر من اهمیتی نمی ده.تو اونو نمی شناسی، حرف، حر _

 حق داره؛ چون تو هم به خواسته های اون اهمیت ندادی! _
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خوب ازش پشتیبانی می کنی! خوشم میاد، هنوز هیچی نشده می خوای دستتو توی دست مادر شوهر بذاری و بنیاد  _

 من بدبختو از جا بکنی؟

 حقیقت تلخه؟ _

 خوشحالم که احساست تا این اندازه لطیفه و دلت به حال مادر من می سوزه.همیشه تلخ نیست. من  _

بهزاد با اینکه کلید داشت، در زد. چند دقیقه طول کشید تا در باز و پیرزنی سپیدروی با اندامی الغر و استخوانی در 

ره ای می زد. آن قدر چارچوب در ظاهر شد. موهای سفیدش آشفته به دورش ریخته بود، در زیر نور خورشید به نق

 "ضعیف بود که نای حرف زدن نداشت. به محض دیدن من، کنجکاوانه نگاهم کرد و در پاسخ سالم بهزاد پرسید:

 "حاجی برات زن گرفته؟

 "می بینی نسرین، چقدر به حاجی بدبخت بدبینه!"بهزاد خندید و به من گفت:

یالت راحت باشه، این زنو تو باید برای من بگیری! شنیدی مادر خ"پیرزن هنوز داشت نگاهم می کرد که بهزاد گفت:

 "چی گفتم؟ تا تو رضایت ندی، زن من نمی شه!

 "بهزاد چرا داد می زنی؟"گفتم:

 "گوشهاش سنگینه. حاال مادر، بیاییم تو یا نه؟ عروس می خوای یا نه؟"آهسته پاسخ داد:

روبه روی در حیاط رفت. من و بهزاد هم در پشت  پیرزن سرش را به زیر انداخت و آرام به سمت اتاق کوچک

 "ببخش نسرین، دست خودش نیست."سرش وارد حیاط شدیم. بهزاد در را بست و گفت:

گمان می کنم به هیچ کدوم از کارهات اعتماد نداره! من می مونم توی حیاط، بهتره تنها باهاش حرف بزنی، شاید  _

 !حرفی داشته باشه که نخواد جلوی من بزنه

بیا تو "بر لب حوض نشستم و بهزاد به دنبال مادرش به اتاق رفت. چند دقیقه نگذشته بود که بیرون آمد و گفت:

 "نسرین، یادت باشه که چشمش هم خوب نمی بینه.

وارد اتاق شدم. پیرزن به پشتی مندرس در کنج اتاق تکیه داده بود و با چشمهای خاکستری رنگش خیره به من نگاه 

رفتم و کنارش نشستم. ته چهره اش شبیه بهزاد بود؛ پوست سفید، بینی کوتاه سرباال، پیشانی نسبتا بلند و  می کرد.

گونه های گود رفته. فقط آن قدر الغر بود که انگار پوستی بر روی استخوانش کشیده بودند. رگهای آبی دست و 

ش دلم به درد آمد. یک لحظه او را با مادرم گردنش برجسته به نظر می رسید. از دیدن آن همه ضعف و ناتوانی ا

مقایسه کردم. می شد حدس زد که تقریبا هم سن و سال هستند، اما او کجا و مادر من کجا! پیدا بود که تنها زندگی 

کردن آثار عصبی شدیدی بر روح و جسمش بر جا گذاشته بود. به یاد آسیبهای روحی خودم افتادم که اگر پای بهزاد 

 ام باز نشده بود هرگز برطرف نمی شد و درمان نمی شدم.به زندگی 

 "میوه داریم مادر؟"بهزاد پرسید:

 "توی یخچال یه چیزایی هس."زن، با صدای ضعیف که انگار از ته چاه درآمد، گفت:

 "من می آرم مادر."بلند شدم و گفتم:

و یک آشپزخانه کوچک چیز دیگری پیدا کردن آشپزخانه زیاد سخت نبود. آن خانه ی کوچک به جز یک اتاق 

نداشت. یخچال پیرزن از تمیزی برق می زد و کابینتهایش از شفافیت می درخشید. در یخچال را که باز کردم از 

تعجب دهانم باز ماند. همه جور خوراکی و میوه و سبزی و کاهوی شسته شده، مرتب و منظم در جای خودشان قرار 

هزاد با برنامه ی از پیش طراحی شده ترتیب مالقات من و مادرش را داده است؛ داشت. همان لحظه فکر کردم که ب
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اما بعدها متوجه اشتباه خودم شدم. پیرزن، با وجود سالخوردگی و بی حوصله بودن، کدبانویی ماهر بود و هر روز 

رفشویی دمرو شده انتظار آمدن بهزاد را می کشید. مقداری میوه در ظرف بلوری نسبتا گودی که در کنار سینک ظ

بود چیدم و با چند پیشدستی و کارد میوه خوری به اتاق برگشتم. حالت چهره ی پیرزن کامال تغییر کرده بود. 

لبهایش، برخالف زمانی که وارد حیاط شدیم، خندان بود و چشمهایش برق میزد. به محض ورودم به اتاق به بهزاد 

 "ه!پاشو از دستش بگیر، سنگین"اشاره کرد و گفت:

 "خونه ی دنج و تمیزی دارین مادر جون."در کنارش نشستم و گفتم:

بهزادمو به یتیمی بزرگ کردم. بچه م چند سال "مچ دستم را به آرامی گرفت، به چشمهایم خیره شد و زیر لب گفت:

پای بچه م هم توی دیار غربت تنهایی کشیده. خدا لعنت کنه حاجی رو، خیر نبینه حاج خانم که از بی پسری زیر 

نشست و هواییش کرد! من آفتاب لب بومم ننه، پسرم توی این سالها، تنها و بی کس، پوست انداخته! هیچ کس رو 

 "نداره دخترم. تو مونسش باش و تنهاش نذار!

گویی بدن پیرزن برق داشت که از راه دستش وارد بدنم شد و تا قلبم را به لرزه و گزگز انداخت. دلم داشت زیر و 

معلومه که به دلش "می شد. نگاه پیرزن نافذ و تاثیر گذار بود. دلم نمی آمد چشم از چشمش بردارم. بهزاد گفت: رو

 "نشستی! کمتر پیش میاد که مادر این قدر حرف بزنه.

 "به قدری از مردم بدی دیده که حق داره به کسی اعتماد نکنه!"به بهزاد گفتم:

ور کن حاجی منو از تو ندزدیده! تا چند سال می خوای کینه شونو به دل داشته مادر با"بهزاد به صدای بلندی گفت:

 "باشی؟ چند روز دیگه عروسی داریم .... حواست هست چی می گم؟ شما و حاج خانم باید برین خواستگاری نسرین.

حتی به اسمش  بهزاد، اذیتش نکن! چرا اسم حاج خانمو جلوش می بری؟ نمی بینی که"چهره در هم کشیدم و گفتم:

 "هم حساسه؟

هیچ کس نمی تونه بفهمه توی این شیش "پیرزن که چشمهایش از اشک خیس شده بود، لبخندی تلخ زد و گفت:

 "سال که بچه م ازم دور بود چه به روزگارم اومد. تا عمر دارم ازشون بدم می آد!

ش چسبیده بود و هنوز هم زیر لب چیزهایی نگاه غمگین و دلواپس پیرزن به گلهای قالی رنگ و رو رفته ی زیر پای

خوشحال باشین که پسرتون صحیح و سالم کنارتون "می گفت که موهای نقره ای رنگش را نوازش کردم و گفتم:

نشسته. شما باید به بهزاد افتخار کنین. اون یه مرد خودساخته و تحصیلکرده س. از این به بعد قول میده حتی یک 

 "اره!روز هم شما رو تنها نذ

 ممنونشم که به من سر میزنه؛ اما به خدا همین جا هم می تونست بره دانشگاه ... بهزاد همیشه شاگرد اول بود. _

 بله حق با شماست. منم با شما هم عقیده هستم. اون نباید شما رو تنها می ذاشت. _

هنگام خداحافظی، لبخندی حاکی از پیرزن با دستهای نحیفش مقداری میوه پوست کند و جلوی من و بهزاد گذاشت. 

رضایت زد و آغوش گرم و استخوانی اش که بی ریا برای دربرکشیدنم باز شده بود، احساس آرامش عجیبی به 

 "مادر عروستو پسندیدی؟ کی بریم خواستگاری؟"روحم داد. بهزاد لبخند زد و پرسید:

 "اشین!ایشاهلل خوشبخت ب"پیرزن سرش را چند بار پایین آورد و گفت:

از در خانه که بیرون آمدیم، تا سر کوچه هر دو ساکت بودیم. بهزاد شاد به نظر میرسید؛ اما من غمگین بودم. دلم 

می خواست می توانستم مثل،او بی دغدغه و نگرانی از گذشته و اسراری که ناگفته بود،از آن همه خوشبختی لذت 

 "تو از چیزی ناراحتی؟"ببرم. سکوتم آن قدر طوالنی شد که بهزاد پرسید:
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 دلم به حال مادرت سوخت .... معلومه که خیلی سختی کشیده! _

برای نخستین بار بهزاد دستم را لمس کرد. گرمی دستهای مهربانش، به قلبم آرامش داد. حس کردم او تنها کسی 

جان زده، چشم به خیابان است که می تواند حمایتم کند و در پناهش به خوشبختی برسم. او لبخند می زد و من، هی

 "تو این قدر احساساتی بودی و من نمی دونستم؟!"دوخته بودم. پرسید:

 خیال کردی از آهن و سنگ ساخته شده م! _

 منظورم این نبود! تو به قدری ساکت هستی که آدم تصور می کنه ... _

 ادامه بده بهزاد، منو چطور زنی می دونی؟ _

 که خدا برای آرامش من خلق کرده! یه فرشته ی پاک و معصوم _

 "زیادی خوشبینی!"توی دلم گر گرفته بود. دلم می خواست همان گونه باشم که او می خواهد. گفتم:

 آدم شناسم عزیزم. حاال راستشو بگو، زن یه آدم آس و پاس می شی؟ _

 همینو می خوام. تو آس و پاس نیستی .... یه دنیا شعور و معرفت داری؛ و یه دل مهربون! منم _

مراسم ازدواج من و بهزاد، در نهایت سادگی و در همان حیاط کوچک خانه ی خودمان برگزار شد. پدر عقیده داشت 

از خرج و مخارج اضافی باید پرهیز کرد. بنابراین، به توصیه من، تنها خویشاوندان درجه ی یک به جشن عروسی 

 دعوت شدند.

 نگ حضور دو تا دخترش، مرضیه و راضیه را به سینه می زد که هیچ کدام نیامدند.حاج خانم، از ابتدای مراسم، س

پدر از عمه تاجی و عمو فرهاد و آنا دعوت کرده بود که آنان دعوت پدر را با آغوش باز پذیرفتند. علیرضا تنها کسی 

ت را جلوی چشم نیما پاره بود که آرزو داشتم درهمه ی مراحل ازدواجم حضور داشته باشد. او نه تنها کارت دعو

 کرد، حتی یک تلفن خشک و خالی هم نزد تا تبریک بگوید.

خاله فرخنده و دوتا دخترش مینا و سیما از لحظه ی ورود رفتاری غیر دوستانه و عجیب و غریب داشتند که به نظرم 

مهندس ایرج ایزد پناه و  رسید تنها برای ارضای کنجکاوی خود به جشن آمده بودند. دوست صمیمی و همکار بهزاد،

 همسرش مهرانه، تنها کسانی بودند که از لحظه ی ورود، صمیمیتی دلگرم کننده در رفتارشان می دیدم.

هنوز ترم جدید شروع نشده بود که با بهزاد به زیر یک سقف رفتیم و زندگی مشترک را شروع کردیم. آپارتمان 

اک و تمیزش هر روز بوی گل و گیاه را به خانه می آورد و حال و کوچکی که پنجره ای رو به پارک داشت و هوای پ

هوای باغ های سر شمال را در من زنده می کرد، بهترین محل برای آغاز زندگی عاشقانه ی من و بهزاد بود که با 

 پرداخت مبلغ گزافی رهن و اجاره اش کردیم.

انگیز بود که بیشتربه رویای دست نیافتی مشابهت  زندگی با مردی به مهربانی او، تکرار شادی ها و بهشتی خیال

 داشت که تنها در داستان ها و فیلم های عاشقانه ممکن بود اتفاق بیفتد.

ماه عسل، به پیشنهاد من، به همان کلبه ی حصیری باغ حاج حیدر رفتیم. حاج خانم که در تهیه و تدارک مراسم 

آگاه باعث شده بود نقش مادر واقعی بهزاد، بهجت خانم، بی  ازدواج و خواستگاری حضوری فعال داشت و نا خود

 رنگ جلوه کند، استقبالی گرم و صمیمانه از ما به عمل آورد.

کلبه ی حصیری بهزاد، با سلیقه ی او، به شکلی زیبا و راحت تر از پیش آراسته شده بود. از در کلبه که تو رفتیم، بی 

ی که معلوم نشد از کجا آمده بود، با روتختی سرخ گل اناری و بالش و اراده خندیدیم. تختخواب دو نفره ی چوب

متکای مخملی روکش دار و لحاف مروارید دوزی صورتی رنگ قدیمی، که احتماال ً در شب عروسی حاج حیدر و حاج 
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ده، پایین خانم، رو انداز عروس و داماد بود و از درزهای کهنه و خطوط تا شده اش بوی نفتالین می آمد، چهارتا ش

 تخت قرار داشت.

المپ کم نور قرمز رنگی به دیوار کلبه آویزان بود که سایه ی همه ی اشیا را با نور قرمز مالیم به کف کلبه منعکس 

 می کرد.

 «باورشون شده که امشب ، شب زفافمونه! خبر ندارن که داماد هول بوده و...» بهزاد خندید و گفت:

 «امشب هم یکی از شب های خاطره انگیزه که هرگز فراموشم نمی شه!» و گفتم:دست به روی لبهایش گذاشتم 

آن گاه بود که نگاهمان به هم گره خورد، و از نعمتی آسمانی که خداوند در وجودمان به ودیعه نهاده بود بهره 

اج خانم، چند کیلو گرفتیم. پیامد یک هفته استراحت کردن و هوا خوری در باغ مصفای حاج حیدر، با پذیرایی گرم ح

 اضافه وزن من بود که بهزاد را خوشحال کرد؛ اما خودم غمم گرفته بود چطور چربی های اضافی را آب کنم!

آخر هفته مجبور بودیم به تهران برگردیم تا بهزاد به کارهای شرکت برسد. آپارتمان کوچکمان نزدیک به محل کار 

رار داشت با درختانی کهنسال که صدای آب جاری در جوی هایش، بهزاد، در یکی از خیابان های دنج و ساکت ق

 شبیه نوای روح بخش جریان آرام رودخانه بود و محلی امن برای زندگی سراسر عشق و سرمستی هر شب و روز.

ی شهریور ماه که تمام شد، دلهره ای ناگهانی به دلم افتاد.ترس از مزاحمت جهانگیر و الهام که نکند سد راه خوشبخت

 ام شود، آرامش شبانه ام را مختل کرد.

بهزاد، کنجکاو حرکاتم، شب تا صبح روزی که قرار بود به دانشگاه بروم، در کنارم نشست و تظاهر به خواندن کتاب 

کرد؛ اما من مطمئن بودم که تشویشم را حس کرده و متوجه دلواپسی ام شده است. سپیده دم، پیش از طلوع آفتاب، 

 فرو رفت، آهسته و پاورچین به آشپزخانه رفتم وصبحانه را بر روی میز چیدم. به خوابی عمیق

ساعت نزدیک هشت بود، اما دلم نمی آمد بیدارش کنم. در کنارش نشستم و به چهره ی آرام و بی دغدغه اش خیره 

 شدم. حیفم می آمد آرامش او را با درد دل های پوچ و بی ارزش به درد نخورم از بین ببرم.

ز همه مهم تر آنکه، دلم می خواست مشکلی را که خودم به وجود آورده بودم، با فکر و اندیشه ی خودم حل کنم. ا

زندگی با او آنقدر با ارزش بود که حاضر نبودم کوچک ترین تردیدی در صداقتم پیدا کند. زنگ ساعت مچی او که 

 برای ساعت هشت و نیم صبح تنظیم شده بود، به صدا درآمد.

 «چرا صدام نکردی نسرین؟!» زاد سراسیمه بلند شد، بر روی تخت نشست و پرسید:به

 دلم نیومد، تازه خوابت برده بود! -

 دیشب که بهت گفتم هشت و نیم جلسه دارم! -

 یادم نمیاد گفته باشی! -

 دیشب اصال ً حواست سر جاش نبود. نسرین مشکلی پیش اومده؟! -

 نه چطور مگه؟ -

به هم زدن لباس پوشید، ریش تراشید و کیفش را برداشت که از در بیرون برود، یک لیوان چای و یک  به یک چشم

لقمه ی بزرگ گرفتم و جلویش ایستادم. چهره ی خسته و خواب آلودش به لبخندی از هم گشوده شد. کیفش را به 

  زمین گذاشت و بغلم کرد.

 «تا نخوری نمیذارم بری.» گفتم:
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غرق بوسه کرد، لیوان چای را تا نیمه سر کشید و سپس کیفش را برداشت. از در آپارتمان که بیرون  سر و صورتم را

 «کارت تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت.» رفت، هنوز به پاگرد نرسیده، ایستاد و گفت:

ی داشتم و تنم دلم فرو ریخت. در آپارتمان را بستم و پشت به در سر خوردم و بر کف حال ولو شدم. دلهره ی عجیب

مثل کوره داغ بود. چند بار به خودم لعنت فرستادم و تصمیم گرفتم در اولین فرصت همه ی ماجرای جهانگیر و الهام 

 را به بهزاد بگویم و از شر آن همه دلواپسی نجات پیدا کنم.

ی را که حفظ بودم، نزدیک ساعت ده صبح از در آپارتمان بیرون رفتم. تا به دانشگاه برسم چند بار آیت الکرس

خواندم. زیر چشمی به اطراف نگاهی سطحی انداختم و شتاب زده تو رفتم. ته کالس یک صندلی خالی بود که سریع 

در آن جا گرفتم. استاد دو ساعت تمام درس داد و من حتی یک کلمه هم نفهمیدم. نه تمرکز داشتم و نه هوش و 

ر گیج و منگ و غرق در فکر برگشتن و احتماال دیدن جهانگیر و حواس درست و حسابی که درس حالیم شود! آن قد

الهام بودم که نفهمیدم چطور ساعت درسی تمام شد. دانشجویان، با سر و صدای زیاد، کالس را ترک کردند و من 

میخکوب و وحشت زده به صندلی ته کالس چسبیده بودم. زانوهایم به شدت می لرزید و دستهایم یخ کرده بود. 

داشتم از جایم بلند شوم. وزنم به سنگینی کوه شده بود و سرم از بی خوابی و نگرانی شب گذشته به شدت حس ن

درد می کرد. کیف و کتابم را برداشتم و به سختی بلند شدم. به کنار پنجره ی کالس رفتم. از چهار چوب پنجره می 

و آمد، چهره ی آشنایی به چشم نمی خورد.  شد نیمی از محوطه ی دانشکده را دید. در میان جمعیت در حال رفت

آهسته از در کالس به حیاط خزیدم و به سرعت از در دانشگاه بیرون زدم. سرعت قدمهایم به قدری زیاد بود که با 

دویدن فرق چندانی نداشت. چند بار نزدیک بود زمین بخورم. انگار دنبالم کرده بودند. یک ساعت بعد هم کالس 

رش گذشتم، تاکسی گرفتم و به منزل برگشتم. از پله ها شتاب زده باال رفتم، کلید انداختم و در را داشتم؛ اما از خی

باز کردم و تو رفتم. در را که پشت سرم بستم، زدم زیر گریه. تنها جایی که احساس امنیت می کردم، پشت در بسته 

انگیر و الهام باشم؛ اما مطمئن بودم اوامه ی ی آپارتمانم بود. نمی دانستم تا کی باید دلواپس رویارو شدن با جه

 زندگی با آن وضعیت دشوار، ناممکن خواهد بود.

یک ماه اول سال تحصیلی را با نگرانی به دانشگاه رفتم و دلم صدپاره می شد تا به خانه بر می گشتم. از بی اشتهایی 

چند روز یک بار غذاهای چرب و نرم و رنگ و رویم هر روز زردتر می شد و مادر، به خیالش که حامله هستم، 

پرروغن می آورد و به زور به خوردم می داد. چه می خوردم و چه نمی خوردم، غر می زد: )) برای زاییدن باید جون 

 داشته باشی... دماغتو بگیرن جونت در میره!(( و با گزارشهایی که به پدر می داد، او را نیز نگران وضعیتم کرده بود.

ه خانه ی پدری را ترک کرده بودم، نیما مهربان تر شده بود! اواخر هفته دو تا کیسه لواشک و تمبر هندی از روزی ک

می خرید، شاد و سرحال به سرغم می آمد و تا نیمه های شب با بهزاد تخته بازی می کرد. بهزاد، با همه ی خستگی 

یهای صبح باهم بازی می کرند و آفتاب که می زد کار روزانه، هیچ وقت دست رد به سینه ی نیما نمی زد. تا نزدیک

 خوابشان می برد.

این برنامه تا زمانی ادامه داشت که کار بهزاد سبک بود. خرج و مخارج زندگی هر روز سنگین تر می شد و عاقبت 

بهزاد مجبور شد خودش را به آب آتش بزند و با چند شرکت بزرگ همکاری کند. شرکت در جلسه های متعدد و 

گردهماییهای مهندسان مشاور وقتش را چنان پر کرد که بیشتر وقتها، هفته به هفته وقت نمی کردیم دو کلمه با هم 

حرف بزنیم. تنها کاری که از دست من برمی آمد، حفظ آرامش او بود که شبها سعی می کردم کمتر مزاحم 

 ا حس نکنم.استراحتش شوم و خودم را در درس و کتاب گم کرده بودم تا کمبودش ر
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درآمد بخور و نمیر و اجاره ی خانه ی سنگین چنان فشاری به اعصاب هر دوی ما آورده بود که دلیلی نمی دیدم با 

کار کردن زیاد او مخالفت کنم. مهندس ایزدپناه و همسرش مهرانه تنها دوستانی بودند که در هر شرایطی با ما 

سال می گذشت. مهرانه دوست مهربان و با صفایی بود که از ابتدای  معاشرت می کردند. از آشنایی بهزاد و ایرج ده

آشنایی با او کمتر احساس تنهایی می کردم و بیشتر وقتها از تجربیات ارزشمندش سود می بردم. پانزده سال از 

، ازدواج مهرانه و ایرج می گذشت و هنوز بچه نداشتند. وضع نابسامان شرکت اجازه ی استخدام منشی نمی داد

بنابراین مهرانه به طور تمام وقت در شرکت کار می کرد و عالوه بر دیگر کارها، پاسخ تلفنها را نیز می داد. بهزاد از 

 کار کردن دقیق او تعریف می کرد و می گفت: )) مهرانه به اندازه سه چهار نفر توی شرکت کار می کنه!((

ر و الهام را به کلی از یاد ببرم. هر روز که می گذشت بیشتر گرفتاری درسی و بی پولی بهزاد باعث شده بود جهانگی

به بهزاد عالقهمند می شدم. درست همانطور که حدس زده بودم، داشتم عاشق او می شدم و او فقط سرش به کار 

 گرم بود. بهزاد مهربانترین مرد دنیا بود و من به همان چند ساعت شب که در کنارش می گذراندم قانع بودم و هیچ

وقت از کار کردن زیادش اظهار نارضایتی نمی کردم و غر نمی زدم. هر شب، پیش از خوابیدن از حوادث روز و 

رخدادهای توی شرکت حرف می زد و بعد خوابش می برد. دست کم هفته ای دو بار تنها به مادرش سر می زد و 

هر روز که می گذشت اخالق و صفات پسندیده یک بار هم در آخر هفته به دیدن خانواده ی من و مادر او می رفتیم. 

ی بهجت خانم، مادر بهزاد، بیشتر به دلم می نشست. او زنی با وقار و متین بود که هرگز ندیدم پشت سر کسی 

 حرف بزند.

برگ ریزان پاییز بود و هوا کم کم روی به سردی می رفت که مجبور شدم از یک میهمان کامال غریبه پذیرایی کنم. 

فرزام، دوست قدیمی بهزاد، که پس از سالها به طور اتفاقی بهزاد را پیدا کرده بود، آخر هفته زنگ زد که با مهندس 

همسرش به دیدن ما می آید. با آنکه مدتها می شد از کسی پذیرایی نکرده بودم و درسم نیز آنقدر سنگین بود که 

م شب را تهیه دیدم. مهرانه، مثل همیشه، با دل و جان وقت سرخاراندن نداشتم، به کمک مهرانه، وسایل پذیرایی و شا

  دوش به دوش من کار کرد و عصر نشده به خانه اش رفت.

هر لحظه و هر ساعت از آن هفته با زنده شدن خاطرات نوجوانی بهزاد و فرزام سپری شده بود. بهزاد از بس که از 

دآگاه هیجان و اشتیاق فراوانی داشتم که هر چه زندگی شیرین و خوشبختی فرزام و همسرش حرف زده بود، ناخو

زودتر مالقاتشان کنم. ساعت نزدیک به هفت شب بود که زنگ زدند. از پنجره ی آشپزخانه خیابان را نگاه کردم. 

دیدم خانمی جوان و شیک پوش از یک بی.ام.و آخرین مدل قرمز رنگ پیاده شد و همزمان با او مردی قد بلند با 

از صندلی عقب سبد گل بزرگی را بیرون آورد. بهزاد همان لحظه پر در آورد و از شوق دیدار  موهای جوگندمی

دوست قدیمیش، پله ها را دوتا یکی پایین رفت. راه پله از صدای خنده و شوخی آنان پر شد و دقیقه ای نگذشته بود 

آپارتمان به استقبالشان بروم که سبد گل که به پاگرد پایین در آپارتمان ما رسیدند. تصمیم داشتم من هم در بیرون 

 سد راهم شد.

مهندس فرزام، لبخند به لب، از الی گلهای رنگارنگ داشت نگاهم می کرد و انگار سالم یادش رفته بود که بهزاد به 

 سرشانه اش زد و گفت: )) پسر یادت رفت که اول باید خانمت وارد بشه!؟ بازم که دست و پاتو گم کردی!((

 ان با حالتی جدی تو آمد و دستش به سرعت در دستم جا گرفت:زن جو

 )) سمیرا هستم... مبارکه! خیلی دنجه!((

 !اومدین خوش نسرینم، -
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فرزام مات زده داشت نگاهم می کرد که بهزاد گفت: )) نسرین همسر عزیزم(( و روبه من ادامه داد: )) فرزام که اون 

 قدر ازش حرف زدم! دشمن واقعی من!((

تا سمیرا داشت به در و دیوار نگاه می کرد، فرزام وقت را غنیمت شمرد و آهسته در گوش بهزاد گفت: )) همیشه 

 شانست خرکی بوده پسر، عجب زنی گیرت اومده!... تبریک می گم خانم، چطور تحملش می کنین؟((

 بله شده! تبریگ می گم!((سمیرا وسط اتاق پذیرایی چرخ زد و گفت: )) کوچیکه؛ اما قشنگ و با سلیقه م

بهزاد و فرزام در انتخاب جای سبد گل اختالف نظر داشتند و سربه سر هم می گذاشتند. کم کم صدایشان داشت باال 

 می رفت که سمیرا گفت: )) بذارین زیر پنجره که باد بوی گلها رو تو آپارتمان پخش کنه.((

اشت و چشمکی دزدانه به بهزاد زد. سمیرا گفت: )) فرزام، فرزام به سرعت سبد گل را برد و در زیر پنجره گذ

 هروقت شوخیهای بی مزه ت تموم شد، کادوتو بده!((

  سپس به من رو کرد و گفت: )) این تحفه رو بدون من خریده، امیدوارم که بپسندینش!((

استش کر و لبخند فرزام به سرعت دست توی جیب راست کتش فرو برد و بعد دست چپش را در جیب بغل سمت ر

زنان به نزدیکم آمد، هدیه ی کادوپیچ شده ی کوچکی را که توی مشتش گم شده بود، بر کف دستم گذاشت و تا 

بناگوشش سرخ شد. زیر لب گفت: )) قابل نداره... سمیرا وقت نداشت، سلیقه ی خودمه. ببخشن، بهزاد حواس برام 

 نذاشته!((

به فرزام، به سمیرا رو کردم و گفتم: )) راضی به زحمتتون نبودم، گل کافی  هدیه را گرفتم و پس از نگاهی سرسری

 بود!((

بسته را باز کردم. از دیدن انگشتر جواهر نشان ظریف بسیار زیبایی که برق نگینهایش چشم را خیره می کرد چنان 

 قشنگی نگرفته بودم!((غافلگیر شدم که بی اراده خندیدم و گفتم: خیلی قشنگه! تا به حال هدیه ای به این 

انگشتر را به سرعت از جعبه اش درآوردم و در پشت حلقه ی نازک ازدواجم به انگشتم کردم. نگاهم ناخودآگاه به 

سمت صورت بهزاد برگشت که در کنار فرزام کز کرده بود و رنگ صورتش مانند مهتاب سفید شده بود. همان دم از 

 ده بود، پشیمان شدم و گفتم: )) البته ، بهترین هدیه رو از همسرم گرفتم!((حرفی که شتابزده از دهانم بیرون پری

 بهزاد لبخندی تلخ زد و گفت: )) فرزام، هدیه ات دیر رسید... من و نسرین خیلی وقته که ازدواج کردیم!((

. باید سور بدی فرزام قاه قاه خندید و گفت: )) تا پلوی عروسیتونو نخوریم، ازدواجتونو به رسمیت نمی شناسیم

 خسیس!((

 در پشت سر بهزاد به آشپزخانه رفتم و گفتم: )) تو برو بشین پیش دوستت، من پذیرایی می کنم.((

لحظه ای کوتاه نگاهم غرق آن همه غم و اندوهی شد که در چشمهای بهزاد موج می زد. بدنم کرخ شده بود و از 

ردم. به هیچ قیمتی حاضر نبودم برنجانمش و می دانستم با همان حرفی که زده بودم بی اندازه احساس پشیمانی می ک

یک کلمه ی نسنجیده، غوغایی در درون او به پا شده بود! با قدمهای سنگین به سمت سینی چای رفتم. چای دم 

کشیده و آماده ی ریختن بود. بهزاد از کنارم رد شد، بدون آنکه نگاهم کند، آهسته سر یخچال رفت و میوه های 

 سته شده را در آورد. گفتم: )) میوه رو میز هست، ندیدی؟!((ش

برگشت و نگاهم کرد. اندوهی که در چشمانش موج می زد تا مغز استخوانم را سوزاند. خواستم حرفی بزنم که 

 سرش را به زیر انداخت و سریع به اتاق پذیرایی رفت. شادی چند لحظه پیش بهزاد، کامال از میان رفته و فرزام هم

 سکوت کرده بود.
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پذیرایی به نحو شایسته ای انجام شده بود؛ اما در طول شب غم بزرگی دلم را در چنگال خود می فشرد و منتظر آخر 

شب بودم که از بهزاد پوزش خواهی کنم. فرزام سر میز شام سخنرانی کوتاهی کرد و گفت: ))برای اینکه هیچ وقت 

بقیه ی عمرمونو در کنار هم می گذرونیم. درست مثل گذشته که فقط سری بهزادو گم نکنم، با هم شریک می شیم و 

 از هم سوا بودیم.((

نگاه سرد و خالی از صمیمیت بهزاد به من دوخته شد. از برجسته شدن سینه اش حدس زدم که دارد آه می کشد. آن 

ی سمیرا و تعریفهای پی در پی اش از  همه کار و تالش که برای پذیرایی از دو نفر انجام داده بودم، با فیس و افاده

 خارج رفتنها و کالم نابجایی که از دهانم در آمده و سبب رنجش عزیزترین کسم شده بود، به هدر رفت.

دیروقت بود که سمیرا و فرزام رفتند. بهزاد بی آنکه کالمی حرف بزند، به جمع اوری پیشدستیهای کثیف پرداخت. 

وه های دست نخورده را در یخچال جاسازی کرد. داشت در یخچال را می بست که میز پذیرایی را هم تمیز و می

 دستهایم را به دور کمرش حلقه کردم. سرم را در میان دو کتفش گذاشتم و گفتم: )) منو ببخش عزیزم!((

 بدون آنکه واکنشی از خود نشان دهد، گفت: )) تو کار بدی نکردی، من زیادی حساسم.((

 نزدیک صبحه. بریم بخوابیم. کن، ولش کارو -

 .سرکار رم می بعد کنم، می جور و جمع کم یه. ببره خوابم کنم نمی گمون... بخواب برو تو -

 .رختخواب توی رم نمی تو بدون من -

نزدیک بود بغضم بترکد و اشکم سرازیر شود که در یخچال را بست و بی آنکه نگاهم کند، به سمت ظرفشویی رفت. 

 در سینک جابه جا کرد و گفت: )) تو برو بخواب، من ظرفها رو خیس می کنم و می آم.(( بشقابها را

نیم ساعت چشم انتظارش بودم تا پاورچین به اتاق خواب آمد. خونسرد به نظر میرسید؛ اما مانند همیشه سرحال 

که چشمش به انگشتر نبود. اغوشم را برایش باز کردم. سرش را به روی بازویم گذاشت. خواستم نوازشش کنم 

افتاد. چند لحظه ای ساکت ماند، سپس همان انگشتم را بوسید و زیر لب نجوا کرد: )) اولین پولی که دستم بیاد، 

 بهترشو برات می خرم.((

انگشتانم بر روی لبهایش سرخورد. الله ی گوشش را بوسیدم و گفتم: )) عزیزم، تو برای من بزرگترین جواهر دنیا 

 تت دارم بهزاد!((هستی... دوس

پاییز آن سال طوالنی تر از همیشه به نظر می رسید. برگهای خشک بر روی شاخه های به خواب رفته جا خوش کرده 

بودند و میل فرو افتادن نداشتند.افتادن هر برگ، مرگ و نابودی آن بود و انگار پولدار شدن ما هم کم کم داشت 

و مرگ خوشبختی مان سوق می داد. همکاری با فرزام اگر چه دست بهزاد را زندگی مان را به سوی پاییزی ناخواسته 

برای خرج و مخارج زندگی بهتر و سفر به اروپا و خری هدایای گرانقیمت باز کرده بود، پیامدی ناخوشایند داشت؛ 

 زیرا با سپری شدن هر روز احساس می کردم فاصله ی میان من و او بیشتر می شود.

اه رسید، بهزاد به قدری گرفتار کار و فعالیت شبانه روزی شده بود که بیشتر وقتها دیر به خانه می زمستان که از ر

آمد و من مجبور می شدم تا پاسی از شب گذشته بیدار بمانم که با هم شام بخوریم. صبحها اغلب خواب می ماندیم و 

 او دیر به سر کار می رفت و من هم به کارهایم نمی رسیدم.

انشگاهی روز به روز سنگین تر می شد و من داشتم برای امتحانات پایان ترم و گرفتن مدرک لیسانس دروس د

 آماده می شدم که خبر ازدواج علیرضا و آنا را شنیدم.
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آن روز یکی از سردترین روزهای زمستان بود. با عجله داشتم از در بیرون می رفتم که دیدم نیما دارد از پله ها باال 

دیدن او در آن وقت صبح غیر عادی بود. نگران شدم. پیش از آنکه به آخرین پله ی پاگرد برسد، سالم می آید. 

 نکرده پرسیدم: )) چی شده نیما؟! بابا طوری شده؟!((

نیما در حالی که رنگ به رو نداشت و نفس نفس میزد، با صدایی گرفته گفت: ))درو باز کن، یه لیوان آب بده بخورم 

 می شم!(( که دارم خفه

دست و پایم را گم کرده بودم. چند بار کلید عوضی را در قفل فرو بردم و از نو درش آوردم تا عاقبت در باز شد. 

سریع به آشپزخانه رفتم، لیوان را از شیر آب پر کردم و به سمت نیما برگشتم که بر روی مبل در کنار در ولو شده 

 ی سر بابا اومده!((بود گفتم: )) تا سکته نکردم بگو چه بالی

نیما، با خیال راحت، لیوان آب را تا ته سر کشید و گفت: )) معلوم هست چی میگی دختر؟! کارت عروسی علی رو 

 برات آوردم!((

حدس زده بودم که رفت و آمد علیرضا و آنا کار دست علیرضا خواهد داد. بنابراین ، چندان تعجب نکردم؛ اما از 

اندازه ای در مورد سرنوشت علیرضا داشتم، از شدت ناراحتی دو روز تمام در آپارتمانم  آنجا که حساسیت بیش از

 ماندم، غصه خوردم و جواب تلفنها را ندادم.

روز سوم مادر به سراغم آمد و جزئیات قرار و مدار خواستگاری را به طور مشروح شرح داد. تعریف و تمجید از 

بیچاره مون قبول کرد و اینکه فیس و افاده ی آنا اعصابش را پاک به هم علیرضا که هر چه تاج الملوک گفت پسر 

ریخته بود. سر و شکلش کامال عصبی بود؛ اما وقتی همه ی حرفهایش را، مو به مو ، تحویلم داد، نفس راحتی کشید، 

 سپس به پشتی مبل تکیه داد.

 دم : بابا چطوره؟بلند شدم یک فنجان چای آوردم بر روی میز گذاشتم و از مادر پرسی

 با دلخوری گفت: بدک نیستچیز شده مادر؟ بدجور گفتی بدک نیس!

مادر توی مبل جابه جا شد ابروهایش را دوسه بار باال و پایین برد و گفت: چی بگم مادر از روزی که حرف عروسی 

زاده ی دکترم باهاس با یه این دو تا جوون اومد وسط بابات چپ میره راست میاد تیکه می اندازه که حیف از خواهر

پرفسور ازدواج می کرد علی رضاآسمون جله بچه س دست و پای کار کردن نداره آ]ه این ابو طیاره هم شد ماشینکه 

 این پسر داره..

 کالم مادرم رو قطع کردم وگفتم: البد شما هم از برادرزاده ات پشتیبانی کردی و جار و جنجال به راه انداختی؟

 د بکنم؟ بابات حرف بی ربط می زد؟چه کار می ش

 فقط اینو بگم که هیچی ارزش به هم ربیختن اعصاب شمادوتا رونداره اصال به بابا نمی آد ازاین حرف ها بزنه

مادر به چشم هایم زل زد و گفت: من و تو جنس زنا رو بهتر می شناسیم و خوب می دونیم که آنا زن زندگی نیست 

 و پا چلفتی ما رو خر کرد که بگیردش اهلل اعلم حاال چطوری پسر خا و دست

مادر عقیده داشت علی رضا خر شده است و من از درون اتش گرفته بودم و می دانستم که علی رضا برای لجبازی با 

 من دارد زندگی اش را به آتش می کشد.

 بگذریم اصل مطلب چیز غیبت کردن مادرکه تمام شد فنجان چایی سرد شده اش را یکهو سر کشید و گفت: حاال

 دیگه اس لباس دوخته بخریم یا پارچهبگیریم بدیم خیاط؟

 من که نمی آم . شما م هر کاری دلت می خواد بکن حاال عروسی کی هست؟
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شب جمعه ی آینده می دونی مادر عقیده ی ن اینه که بهتره بیای ، نیای پشت سرت لیچار می بافن که حسودیت 

خواستی و چشم نداری آنا رو ببینی و از این حرفا من خبر دارم که علی چقدر التماست کرد و  شده و البد علی رو می

 به پات افتاد

 اما جون به جون زنا کنی خیلی هاشون مزخرف گو و فضولن!

مادر خواهش می کنم دست از این حرف های خاله زنکی وردار بذار زندگیمو بکنم توی این موقعیت که دارم 

گیرم و هزار تا گرفتاری دارم حوصله ی هیچ کاری رو ندارم تازه علی رضا عروسی من نیومد که منم نیام مدرکمو می 

 عروسیش

اتفاقا تو باید بیایی و اون گردن بند پهنتو بندازی که چشم همشون در بیاد عمه ی بی چشم و روت هر جا میشینه 

 ه از خودتون نیست و اجاریه ای.پشت سر تو مهندس صفحه می ذاره همه جا چوانداخته که خون

سرم داشت منفجر می شد گرفتاریخودم کم بود حرف های مادرمهم اضافه بر سازمان مثل کوه بر سرم خراب شده 

 بود بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و برای عوض کردن حرف از مادر پرسیدم: ناهار می مونی؟

 نهم ادر بابات تنهاس

  خب زنگ می زنیم بیاد

گشتم دیدم مادردراستانه درایستاده است از خداحافظی سردش دلم گرفت وقتی رفت آن قدر حرف و حدیث بر

توی سرم بودکه صالح دیدم از خیر درس خواندن بگذرم مهرانه تنها دوست صمیمی و سنگ صبورم بود که هر وقت 

ی گرفتم . او بیشتر روزها دروقت دلم می گرفت با یک تلفن کوتاه و چند تا نصیحت خواهرانه اش آرام و قرار م

ناهار ش زنگ می زد تا با هم گپ بزنیم آن روز هم آسمان دلم ابری شده بود و میل به گریستن داشتم آن قدر 

 غمگین و افسرده بودم که تا مهرانه صدایم راشنید پرسید: چی شده نسرین ؟ خیلی گرفته ای؟

 چیزیم نیست وقت داری چند کلمه حرف بزنیم؟

 و ببینم دردت چیه؟ نکنه دلت هوای مهندس کرده؟بگ

اونجاست؟ جلسه داره چند تامهندس کار کشته از اون غول های مار خورده و افعی شده توی دفترش جمع شده ن 

 که روی پروژه های شرکت و همکاری مشترک با هم تصمیم گیری کنن.

 و ببینم حالش خوب هست؟پس از این ببعد اون دو ساعت شب رو هم خونه نمی آد ؟ خب بگ

انگار خیلی دلت پره تقصیر خودته باید مجبورش کنی کارشو کم کنه ! تقصیر خودته همچین رو دور افتاده که هیچ 

 کس جلو دارش نیس با یه دست می خواد هشتاد نودتا هندونه ورداره!

 ایرج هم به اندازه ی بهزاد کار میکنه ؟

ما تازه به هم نرسیدیم که دلمون برای هم تنگ بشه درضمن من سرگرمی دیگه شرایط زندگی ما با شما فرق داره 

 ای هم دارم نسرین تصمیم نداری بچه دار بشی؟

 تو چطور بعد از این همه سال بچه نداری؟

من توانایی مادر شدن ندارم اما تا اونجا که دستم بر بیاد به بچه های بی سرپرست کمک می کنیم تو جوونی نسرین 

د بچه دار بشی و طعم شیرین مدرشدنو بچشی بهزاد هم پدر مهربونی می شه که از کارش کم می کنه و سر به بای

  خونواده می شه
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از پرسشی که کردم همان لحظه پشیمان شدم پس از پوزش خواهی پرسیدم: به نظر تو بهزاد مرد فراری از خونه س 

ون تقصیر نداره زندگی مون الکی داره به مسیر انحرافی افتاد من که الزمه با بچه به خونه پایبندش کنم؟ باور کن ا

دنبال و زندگی اشرافی نیستم نمی دونم شاید هم رفتار نابجایی که از من سر زد باعث شد بهزاد این قدر توی کار 

 غرق بشه

واه رییس شرکت خودتو مالمت نکننه بهزاد تقصیر کاره و نه تو وقتی پای کار خصوصی در میون می آد خواه ناخ

 سعی می کنه کاربیشتربگیره که شرکت ورشکست نشه.

 تعطیالت آخر هفته چه کار می کنی با ایرج برنامه داری یا تنها وقتتو می گذرونی؟

معموال یا می ریم کوه یا به پدر ومادر من و ایرج سر می زنیم ماهی یک بار هم ایرج با همکالسی های دوران 

شن منم می رم دنبال دلم منظورم همون سر پرستی و سرزدن به بچه های یتیم و بی دبیرستانش دور هم می 

خونواده س از همون سال که فهمیدم از نعمت بچه دار شدن محرومم به توصیه یکی از دوستانم سرپرستی یک پسر 

همه بیماری های  کوچولوی یتیم رو به عهده گرفتم این کار خداپسندانه به قدری خوش یمن بود که در مدت کوتاهی

 عصبیم درمان شد و سالمتیم رو به دست آوردم در حال حاضر هفت تا بچه دارم چهارتا دختر و سه تا پسر .

یک ساعتی می شد که داشتم با مهرانه حرف می زدم و عجیب بود که گذشت زمان فراموشم شده بود وقتی مهرانه 

 .گفت: شب جمه اگه برنامه مدارین بیایین خونه ی ما.

 به ساعت نگاه کردمو گفتم شرمنده ووقت ناهارت هم گذشت و من دست از پر چونگی ور نمی دارم.

  مهم نیست به بچه دار شدن فکر کن عشق زن و شوهر با وجود یه بچه کامل میشه

 گوشی تلفن را که گذاشتم فکرم به سمت مادرشدن پر کشید یه لحظه بهزاد را تصور کردم که داشت با پسرمان

فوتبال بازی می کرد و دخترکوچولومون هم به پر و پاش می پیچید تا عصری که باید تدارک شام را ی دیم زمان 

همچو برق و باد گذشت ومن حواسم کامال پرت حرف های مهرانه بود آن شب بر عکس همیشه بهزاد زود به خانه 

د دسته گل رز کرم رنگی «ت به آشپزخانه اآمد داشتم چلو ابکش می کردم که کلید درقفل چرخید و بهزاد یکراس

توی دستش بود و لبخند به لب داشت سالم کردم آمد کنار الله ی گوشم را بوسید و گفت: دلم برات یه ذره شده 

عزیز دلم مرده شور کار و ببرن که نمی ذاره یه دل سیر ببینمت شبها به قدری خسته هستم که تار می ی بینمت 

 بی با هم حرف بزنیم.امشب زود آمدم که حسا

مثل همیشه تسلیم ابراز محبتش شدم بدون اینکه حتی یک کلمه اعتراض آمیز از دهانم دربیاید برگشتم صورتش رو 

  بوسیدم و بوسه ام را به سرعت پاسخ داد بهزاد ان شب حال و هوای دیگری داشت

وجودش بیرون می امد که تاعمق قلبم  صورتم را میان دو دستش گرفت و غرق نگاهم شد انگار پرتوی از ژرفای

نفوذ کرد پرده ای از اشک چشمهایش را شفاف کرده بود نه حرف می زد و نه حالت چهر ه اش تغییر کرده 

 بوپرسیدم : امشب چته عزیزم؟

حالم گرفته اس این جور کار کردن با روحیه من سازگار نیست از روزی که پای فرزام به شرکت باز شد هر روز 

  ونداره گسترده تر می شه می ترسم این همه شتاب زدگی و پول درآوردن کار دستمون بده !کارم

 یعنی چی ؟ مگه کار خطرناک می کنین؟

 فرزام با دوز و کلک و روش همیشگی خودش کار و از دست رقبا قاپ می زنه؟

 یعنی چپولت حالل نیست؟ می دونی این کار چقدر به زندگی مون لطمه می زنه ؟
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 نترس مه که حالل نباشه .... هرروز بیشتر میشه ومن کمتر می تونم با تو باشم.

بالبخند ناگهانی بهزاد آرام گرفتم اما حقیقت همان بود که ارز ابتدا گفت. دلهره ای ناگهانی اعضای بدنم رابه لرزه در 

ر که عصر نشده بیاد خونه و با بچه آورد گفتم: من هیچی نمی خواهم به جز یک تکه نون بخور و نمیر حالل و یه شوه

 هامون بازی کنه

 تا به خودم بجنبم در آغوش بهزاد بودم با عالقه نگاهم کرد و گفت : هوس مادر شدن به سرت زده؟

 نظر تو چیه؟ آمادگی پدر شدن داری؟

ید . از خونسردی چهره ی مشتاق و نگاه گرمش یکباره تغیر حالت داد خطوط کنار لب هاش عمیقا گود افتاد و خند

 رفتارش آن قدر لجم گرفتت که پرسیدم : حرفم احمقانه بود؟

به سختی بر خودش مسلط شد لب های پر از خنده ی تمسخر آمیزش را جمع کرد و مرا در آغوشش فشرد و گفت 

ژه بچه ا ی که مادرش عزیز دل من باشه خوشبخت ترین کودک دنیاست هر تصمیمی بگری موافقم امروز کلی پرو

دارم و این پروژه ی جدید دست خودتو می بوسه شامو بکش تا برم حمام و برگردم و در ارامش کامل به آینده فکر 

 کنیم و به بچه های قد و نیم قدمون

 نمک نریز پاشو برو ریشتو بزن که شدی شکل مارکوپلو.

  محوصله تراشیدن ریش ندارم باور کن اگه بوی گند نمی دادم حموم هم نمی رفت

آن شب شبی خاطره انگیز بود که همه عمرم شاید بیش از یکی دوبار سابقه تکرار نداشت سال ها حسرت آن 

لحظات و شب هایی نظیر آن شب استثنایی را خوردم و آرزو می کردم باز هم با همان حرف ها ی کنایه آمیزمسخره 

 ظه ای اش غافلگیرم کند.مدت طوالنی سر به سر بهزاد بگذارم و او با واکنش های مختلف لح

گرفتن مدرک لیسانسم مقارن شد با حامله شدنم شبی که جواب آزمایشم را به بهزاد نشان دادم آنقدر خوشحال شد 

که فردای همان روز ده میلیون تومان به حساب بانکی ام ریخت نگهداری از جواهرات سنگنی که برایم می خرید کار 

بیرون بروم به توصیه نیما یک گاو صندوق خریدم و در اتاق عقبی گذاشتم م دشواری بودجرئت نداشتم از خانه 

ادردایم پاپیچم می کرد : چرا شوهرت یه خونه به اسمت نمی خره ؟ این هم پول می خواد چکار آپارتمان ماییه ننگه 

ه هر بار که چشمم برام افت داره که همه بگن دخترت داره تو یه لونه موش زندگی می کنه و هزاران متلک دیگر ک

 به چشمش می افتاد خودم را پیشاپیش آماده ی شنیدنش می کردم

دلواپسی مادر و تو صیه هایش بی اثر نماند و عاقبت تحت تأثیر عقایدش از بهزاد خواستم که با خرید یک آپارتمان 

ام نزد و سه ماهه بودم که بزرگ تر آماده استقبال از مهمان کوچکمان شویم بهزاد هم مثل همیشه دستت رد بر سنه 

 یک آاپارتمان شیک و بزرگ در منطقه ای خوش آب و هوا خرید و به نامم کرد.

مادر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید اما من می دانستم که در قبال به دست آوردن چند متر اضافه ساعات با 

و راحتی که بهزاد خرید واحد جنوبی طبقه دوم از  بهزاد بودن را بیشتر از گذشته از دست خواهم داد آپارتمان زیبا

چهار طبقه ی دو واحدی بود که غیر از خانم مؤمنی که همسایه روبرویی مون بود بقیه واحد ها را زن و شوهر های 

جوان خریده بودند هر روز صبح ساکنان همه واحد ها به سر کار می رفتند و تنها منو خانم مومنی بودیم که کار 

 داشتیم.بیرون ن

خانم مومنی یک پسر و دو دختر داشت و همسرش را سال ها پیش از دست داده بود همین که ما آخرین واحد خالی 

راخریدیم همه همسایه ها را به جلسه معارفه دعوت کرد بهزاد با همه گرفتاری هایش به اصرار من در شب موعود 
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یم با هم به آپارتمان خانم مؤمنی رفتیم واد روبرو در سمت زودتر از شب های دیگر به خانه آمد و سر ساعت نه و ن

شمال آفتاب از غرب می گرفت متراژش کمتر از واحد های جنوبی بود که به محض ورودمان بوی قورمه سبزی 

 تندی توی دماغم زد.

ش خورش بهزاد آهسته در گوشم گفت: مشکل آپارتمان های بدون افتاب همینه مطمئنا خانم مومنی یک هفته پی

 قورمه سبزی پخنه بود که هنوز بوش الی درز پرده ها و رخت خواب ها باقی مونده!

 از کجا می دونی بهزاد؟

 از اونجا که یه هفته س بوی قرمه سبزی ش توی راه پله های پخش و پالست

ده ای اصیل است با خانم مومنی زنی جا افتاده و موقر بود که از طرز لباس پپوشیدنش می شد حدس زد که از خانوا

انکه پنجاه و چند بهار از عمرش را پشت سر گذاشته و موهای سرش یکدست سفید بود طوری بر روی صندلی می 

نشست که هیچ خمیدگی ای میان دو کتفش دیده نمی شد او چنان راه می رفت که انگار عصا قورت داده بود دو 

 -ر بر روی صحنه تئاتر در حال اجرای نمایشنامه ای تراژدی دخترش دانشجو بودند و طوری رفتار می کردند که انگ

عشقی هستند پسرش فارق التحصیل رشته ی پزشکی و از آن جوجه دکتر های جوان و صفر کیلومتر بود که خودش 

 را یک سر و گردن از دیگر پزشکان با تجربه باالتر می دید .

 ودند و کمتر می شد با آنها احساس نزدیکی کرد.هر سه فرزند خانم مومنی مانند مادرشان مبادی اداب ب

نزدیک ده شب بود که همه ی ساکنان مجتمع حضور به هم رساندند و پس از پذیرایی مختصر جلسه ی آپارتمان 

شروع شد دکتر مؤمنی پس از چند تک سرفه کوتاه و خوشامد گویی لفظ قلم و غیر خودمانی به همسایگان خواست 

کنند و میزان تحصیالت و شغلشان را هم بگویند. همه اقایان به جز خود اقای دکتر اظهار که خودشان را معرفی 

داشتند مهندس اند دو نفر از خانم ها معلم بودند یک نفر نویسنده یک خانم نقاش یکی مدیره مهد کودک بود و یک 

ن شب عجیب دلم گرفت نگاه کردن خانم هم دردفتر روزنامه کار می کرد تنها من و خانم مومنی خانه دار بودیم و آ

به انمهای هم سن و سالم که یا کار دولتی داشتند یا هنرمند ودند حالم رو گرفت هر وقت حرف از کار کردن من می 

شد بهزاد مخالفت می کرد و من هم تابع نظر او بودماما آن شب به خودم لعنت فرستادم که خواسته های بر حقم را 

ا گذاشته بودم پیش از ازدواج در همه ی فعالیت های هنری دانشگاه اعم از تئاتر و شب شعر به خاطر دل بهزاد زیر پ

و مقاله نویسی و گرد همایی هایی وقت و بی وقت همکالسی هام شرکت میکردم که پس از آشنا شدن با جهانگیر و 

بب هدر رفتن ماه ها از زندگی آن تصادم مسخره که مسیر زندگی ام را به کلی تغییر داد و بیماری های عصبی که س

ام شد همه برنامه هایم نیمه تمام ماند پیش خودم نیت کردم که در اولین فرصت فکری به حال بی کاری خودم بکنم 

 و سری تو سرها در بیاورم

خانم ها حسابی گرم صحبت بودند که هما همسایه باال سرمان به من رو کرد و پرسید: شما حوصله تون سر نمی ره 

 خه مگه دو نفر چقدر کار دارن که وققنو هدر میدین؟آ

پشت بند جمله ای که گفت لبخند مضحکی زد کهاز حرف نیشدارش دلخور نشوم ناخودآگاه رنگم پریده بود اما 

 سعی کردم عصبی نشوم گفتم من تصمیم دارم ادامه ی تحصیل بدم

 چه خوب اگر جزوه ای چیزی الزم داشتی؟

 دبیات فرانسه خواندممتشکرم گفتم کهمن ا
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دکتر مومنی درحالی که وسط مردان نشسته بود لبخند زد و گفت: من عاشق شعرهای فرانسوی هستم شما اشعار 

 المارتینو دوستدارین؟ البته خیلی قدیمیه اما به دل می شینه

پس چطور آقای داشتم فکر می کردم ککه المارتین سال هاست که مرده و صدها شاعر دیگر جایش راگرفته اند 

دکتر در میان آن همه هنرمند معاصر و قدیمی دست روی المارتین گذاشته که اشعارش سوزناک و عاشقانه است که 

 بهزاد دهانش را به گوشم چسباند و سقلمه ای محکم به پهلویم زد .

 پرسیدم: چیه؟

 این مرتیکه خیلی هیزه زیاد تحویلش نگیر!

بهزاد را میدیدم قیافه اش مضحک شده بود و رنش کامال پریده بود ناگهان بلند  برای نخستین بار بود که حسادت

 شد و گفت: با اجازه ی همه دوستان من خیلی خسته هستم!

 هما که معلم مدرسه بود به احترام ما برخاست و گفت: نسرین جون من سه روز در هفته بی کارم می آم سراغت

م خانم مومنی با دست اشاره ای کرد که دختر ها و پسرش برای بدرقه و لبخندزدم و با همه ی خانمها دستداد

خداحافظی تادم درآپارتمان آمدند بهزاد که بی اندازه عصبی شده بود دستم را گرفت و کشید و هر دو از آپارتمان 

 ن که چی؟خارج شدیم پشت در چند بار کلید را عوضی توی قفل فرو کرد و زیر لب غر زد: بی خود وقتمونو گرفت

 آهسته گفتم هیس ممکنه خانم مومنی بشنوه!

 به درک!با او پسره ی دله دزدش!...همون بهتر که حرفهامو بشنوه!-

دسته کلید را از دستش گرفتم و در آپارتمان را باز کردم.به سرعت تو رفتم و بهزاد هم پشت سرم آمد و در را 

مه آدم اونجا بود.مرتیکه خجالت نمی کشه،همچی زل زده بود به این ه"محکم به هم زد.هنوز غر زدنش ادامه داشت:

 "تو که انگار تا حاال زن ندیده بود!

 بهزاد تصورشم نمی کردم تا این حد عصبی بشی!آخه تو به چی اون حسودیت شد!-

ه می چشمهای بهزاد گرد شد و سرش چندین بار باال و پایین رفت.از شدت خشم تحمل نداشت یک لحظه بایستد.را

انتظار داری بی غیرت باشم خانم؟تو هنوز "رفت و غر می زد.جمله ی من عصبی ترش کرد.میخکوب ایستاد و گفت:

فرق بی غیرتی و روشنفکری رو نمی دونی!درسته که تو یه کشور دیگه درس خوندم،اما توی رگهام خون ایرانی 

 "جریان داره!می فهمی چی می گم؟

 قی افتاد که تو این قدر عصبانی شدی!من اصال نفهمیدم که چه اتفا-

همان طور که داشت نفس نفس می زد،بی آنکه پاسخم را بدهد،یکراست به حمام رفت و دوش آب سرد گرفت.از 

کوچولو شامپو تو چشمت "حمام که بیرون آمد،سفیدی چشمهایش به طور کامل قرمز شده بود.لبخند زدم و گفتم:

 "!رفت؟!فردا برات شامپو بچه می خرم

حوصله ی شوخی ندارم نسرین...بهتره بریم بکپیم و صبح "با خشونت کاله حوله را بر روی سرش انداخت و غرید:

 "بریم دنبال بدبختیمون!

از فردای آن روز،هر صبح،اول وقت از چشمی نگاه می کرد،راه پله هارا زیر نظر می گرفت و سپس از آپارتمان 

 هر بود که هما پایین آمد و برای شام شب جمعه دعوتمان کرد.بیرون می رفت.یک هفته بعد،نزدیک ظ

 "مهمونی به چه مناسبته؟"پرسیدم:

 سالگرد ازدواج من و حمیده.-
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هما میان چهارچوب در ایستاده و منتظر بود تعارفش کنم که تلفن زنگ خورد.با دست اشاره کردم،تو آمد و در را 

مانه بود.دومین بار بو که او را می دیدم و احساس نزدیکی با او پشت سرش بست.رفتارش بیش از حد معقول صمی

نمی کردم.بر عکس من،او انگار نه انگار برای نخستین بار قدم به آپارتمان ما گذاشته بود.گوشی را برداشتم و هنوز 

زرگترین احوال پرسی با مادرم تمام نشده بود که همان یکراست به آشپزخانه رفت،کتری پر از آب را بر روی ب

شعله ی اجاق گاز گذاشت و تفاله چای توی قوری را در سطل زباله خالی کرد.یک پیمانه چای خشک در قوری 

ریخت،یک نخ سیگار از جیب دامنش در آورد و با شعله ی گاز روشنش کرد.به سمت پنجره رفت و به بیرون خیره 

دم و حواسم پرت کارهای هما بود،مادر شد.همان طور که داشتم پاسخهای بی ربط به پرسشهای مادر می دا

 "کسی اونجاست؟"پرسید:

 بله مامان،یکی از همسایه ها لطف کردن اومدن احوال پرس من.-

 بگو که حواست پرته!برو به مهمونت برس مادر!-

م،جا تا با مادر خداحافظی کردم،هما چای را دم کرده و نیمی از سیگارش را نیز کشیده بود.به اتاق پذیرایی رفت

سیگاری را از روی میز برداشتم و به هال برگشتم.دیدم هما نعلبکی به دست،در کاناپه ی هال فرو رفته و سرش را به 

پشتی آن تکیه داده است.صورت غمگینش در انبوهی از دود خاکستری رنگ شناور در هوا غرق بود.جسمش حضور 

د تکه شیرینی تر از چند روز بیش در یخچال مانده داشت،اما روحش در جایی دیگر سیر می کرد.یادم آمد که چن

بود،بلند شدم،به آشپزخانه رفتم،چای ریختم و در یخچال را باز کردم تا جعبه ی شیرینی را بردارم که هما،مثل 

خوابگردی که ناگهان از خواب پریده و زمان و مکان را گم کرده باشد ، تکان شدیدی خورد و به خود آمد. سیگار 

اعصابم  "ده در میان انگشتش کم مانده بود که به فیلتر برسد که آن را با عجله در نعلبکی له کرد و گفت: خاکستر ش

به قدری خط خطیه که دل و دماغ مهمونی دادن ندارم؛ اما چه کنم! به قول بعضیا، تومون خودمونو می سوزونه و 

  "لبخند الکی بزنم که کسی متوجه بدبختیم نشه.  بیرونمون مردمو آتیش میزنه! برای حفظ آبروم هم که شده ، باید

نگاه هما به من نبود. مشغول سیر در عالمی دیگر بود و نگاه هیچکس را حس نمی کرد. اگر به جای من یک مرغابی 

روبرویش نشسته بود ، برای او هیچ فرقی نداشت. او داشت دردو دل می کرد و من در دنیای درونی خودم زندگی 

 ضع روحی خودم مقایسه می کردم.اش را با و

تو پنج سال گذشته پنج هزار بار تا پای طالق رفتیم و دست از پا دراز تر برگشتیم سر خونه ی  "هما ادامه داد: 

اولمون. انگار بی شرف اسیری آورده! نه میذاره از پرورشگاه بچه بیارم ، نه طالقم میده. هرشب از یه مطرب خونه 

ی فاسد ایکبیری زندگیشو صفا داده! انگار نه انگار که منم زنم و احساس دارم. حسادت تموم سردر میاره و با زنا

گوشتهای بدنمو آب کرده. تشنه ی محبت هستم ، اما دست بهم نمی زنه. همین روزاس که نادیده گرفته شدن من 

ش می کپه. دیشب به هردوتامون ضرر بزنه. هرشب مست و مدهوش میاد خونه و مثل خرس تا لنگ ظهر فردا

دوباره حرفمون شد. میگه طالقت بدم آبرومون میره و دستمون واسه ی همه رو میشه! همه می فهمن که من و تو 

خیال می کنی مردم کورن! همین روزاس که نِق ِ یکی از همون پتیاره ها دربیاد و  "تفاهم نداریم! ازش پرسیدم: 

م توی لپم فرورفت. باور کن اگه از خدا نمی ترسیدم ، به تالفی چنان زد توی صورتم که دندون "گردنگیرت بشه!

هرزگیش بهش خیانت می کردم تا چشمش کور بشه و اِنقدر ولگردی نکنه. دلم می خواست یه جوری بسوزونمش. 

  "از بس بهم کم محلی می کنه ، تنم داره کرم می ذاره! 
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نان که بر نقطه ای برروی میز خیره شده بود ، ناگهان چشمهای هما لبریز از اشک بود؛ اما گریه نمی کرد. همچ

  "! نشه سرد چاییت "سرش را باال آورد و لبخند بی رنگی زد که نیمی از دندان های کبود رنگش نمایان شد. گفتم: 

  " نسرین؟ خوشبختی تو "او پرسید: 

یامد نمک به زخم او بپاشم ؛ آه کشیدم دلم می خواست فریاد میزدم و می گفتم که در ناز و نعمت غرقم. اما دلم ن

  "! کن توکل خدا به و نگیر سخت اینقدر هم تو ، داره وجود مشکل همه زندگی تو "کشیدم و گفتم: 

بعضی از مشکالت حل نشدنیه... باید کالً خطشون زد. البته اگه جوهر قلمت تموم نشده باشه ، ممکنه بتونی فقط  _

واقعیش هیچ وقت از بین نمیره. از پشت همه ی خط خطهای نزدیک به هم گه گاه  ظاهرشو از بین ببری؛ اما اثر

 "سرک می کشه و خودنمایی می کنه و دلتو می سوزونه.

از حرفهایش سردر می آوردم و داغ دلش را خوب حس می کردم؛ اما خودم را به نفهمی زدم . جعبه ی شیرینی را 

 "چه کار داری؟ من آشپزیم بد نیست! برای شب جمعه"جلوی دستش بردم و پرسیدم: 

یکی از شیرینی های پرخامه را برداشت و درسته توی دهانش گذاشت. در حالی که نیمی از آن راه گلویش را پر 

کرده بود و نمی دانستم از کجا دارد نفس می کشد و نیم دیگرش از دهانش بیرون مانده بود با صدایی گرفته گفت: 

 "ره؟ غذا از بیرون می گیریم. یه بشقاب ساالد و یه پاتیل سوپ هم می زنیم تنگش، حَلُِه! کی حوصله ی آشپزی دا "

 مهمونات زیادن؟ _

  فقط دوستامو دعوت کردم... مادر و خواهرش که چشم دیدن منو ندارن، منم سایه شونو با تیر می زنم! _

 ی کنی!آخه چرا؟ بعد از پنج سال، عجیبه که فامیل تو و فامیل اون م _

باور کن نسرین، جز این که بیان، بخورن و برن پشت سرم حرف مفت بزنن، هیچ کاری ازشون برنمیاد. چشم  _

ندارن خوشبختی ما رو ببینن! از خدا می خوان مثل سگ و گربه بپریم به هم! به کوری چشمشون وقتی میان خونمون، 

 ی حمید میرم تا چشمشون بترکه!که سالی یه بار بیشتر هم پیش نمیاد، دائم قربون صدقه 

اگه کمک می خوای غریبی  "سینی چای را برداشتم به آشپزخانه ببرم ، دیدم دارد با موهای سرش ور می رود. گفتم: 

 "نکن! 

  " نداری؟ کاری ، بود خوبی روز "هما مثل جن زده ها ناگهان بلند شد ، به اطرافش نگاه کرد و گفت: 

  ی؟حاال بشین ، کجا میر _

 باید برم خرید، تو خونه هیچی نداریم. فردام روز کاریمه. _

تا دم در بدرقه اش کردم، توی راه پله داشتیم خداحافظی می کردیم ، که در آپارتمان واحد روبرو باز شد و دکتر 

به خیر گفت.  مومنی بیرون آمد. به محض دیدن من سرتاپایم را برانداز کرد ، سالم بلند باالیی تحویلم داد و صبح

آقای دکتر امروز دیر تشریف می  "هما به سرعت موهایش را مرتب کرد و از راه پله پایین آمد ، لبخند زد و گفت: 

 "برین بیمارستان! مادر حالشون خوبه؟ 

دیشب کشیک داشتم. مادر خوبه ...  "دکتر در حالی که حواسش به من بود ، زیر چشمی به هما نگاه کرد و گفت: 

 "خوتون حالشو نمی پرسین! ناسالمتی مادر من بزرگ آپارتمانه، باید همتون هواشو داشته باشین! چرا 

 حتماً امروز که گفتم جون نسرین به بود، شما صحبت پیش دقیقه چند همین اتفاقا "هما عشوه ای زنانه آمد و گفت: 

  ". مومنی خانم سراغ میرم
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به مهندس سالم  "ن همه تناقض رفتاری او شگفت زده بودم. دکتر گفت: برگشتم و به چشمهای هما خیره شدم. از آ

 "برسونین.

متنفرم  "هما هاج واج از پله ها باال رفت. همین که در آپارتمانش به هم کوبیده شد، دکتر لبخند زد و زیر لب گفت: 

که ماشااهلل خلق محمدی  از زن های پرحرف پشت هم انداز! راستی شما چطورین؟ چه خبر؟ کم پیدایین! شوهرتون

 "داره، سایه ی منو با تیر می زنه! 

اگه  "از خجالت داشتم آب می شدم، عقب عقب رفتم و از چهار چوب در گذشتم و به آپارتمان خزیدم . دکتر گفت: 

 "وقت کردین، به مادرم سر بزنین. اون شما رو از همه ی خانم های ساکنِ این مجموعه بیشتر دوس داره. 

  ادر شما به من لطف دارن ، حتما خدمتشون می رسم.م _

صحبت لطف و تعارف تیکه پاره کردن نیست. مادر من با هیچکس دور در واسی نداره ، نه مجیز کسی رو میگه و  _

  نه بیخودی ازش تعریف می کنه.

 از قول من به ایشون سالم برسونین. _

دکتر داشت به چهارچوب در نزدیک می شد که وحشت کردم. او تقریبا داشتم ریز ریز به وسط هال می رسیدم و 

مامانم خیلی تیزهوشه ... درّ از جواهر تشخیص میده. مثل بعضیا نیست ، که فرق دوغ و دوشابو نمی فهمن!  "گفت: 

 "راستی چرا رنگتون پریده؟ 

  " نشه؟ دیرتون "شتابزده گفتم: 

ه سیب سرخ نصیب دست چالغ میشه. باید برم ، دیرم شده! همیش "به ساعتش نگاهی انداخت و زیرلب گفت: 

  "خداحافظ 

در آپارتمان را بستم و به آشپزخانه خزیدم. نفسم تنگ شده بود. نمی دانستم هیجانم به دلیل حساسیت بهزاد و 

گناه شدید، همۀ  تاثیر حرفها و منفی بافی های او بود، یا نگاه دکتر واقعاً هرزه بود که تعادلم را به هم زد! احساس

انرژیهای حیات را از جسم و روحم گرفت. اینکه دکتر مومنی دقیقاً در واحد رو به روی ما زندگی می کرد، کامالً 

عادی به نظر می رسید؛ اما بهزاد آن قدر مته به خشخاش می گذاشت که من هم، ناخودآگاه به حرکات و نگاههای او 

 مشکوک شده بودم.

که شبی سر شام با ترس و لرز به بهزاد گفتم پنجشنبه شب دعوت داریم. بهزاد بدن آنکه  نزدیک آخر هفته بود

تو که می دونی من شبها اون قدر دیر می آم خونه که حوصلۀ »بپرسد کجا دعوت هستیم، کار را بهانه کرد و گفت: 

 «مهمونی رفتن ندارم. بهتره به هیچ کس قول ندی!

 واقعاً ناراحت می شه!این بار نمیشه بهزاد... هما  -

 «خونۀ ستوده دعوت داریم!؟ به چه مناسبت؟»ناگهان قاشق و چنگال را در بشقاب پرت کرد و فریاد زد: 

 خب، سالگرد ازدواجشونه. احترام گذاشتن، ما رو هم دعوت کردن! -

 نه به دعوا کردنشون، نه به جشن گرفتنشون! -

ده هستی و باید بدونی که زندگی خصوصی مردم به من و تو مربوط نمی بهزاد، تو یه آدم روشنفکر و تحصیل کر -

 شه!

اختیار مهمونی رفتنم دست خودمه! همین »بهزاد از خیر شام خوردن گذشت و بلند شد، رفت به سمت هال و گفت: 

تو »گفتم:  یک لیوان دوغ برداشتم، رفتم در کنارش نشستم و« مونده که با یه مشت آدم عوضی بی سواد دمخور بشم!
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مجبور نیستی جواب هما رو بدی، حتی ممکنه مدتها چشمت هم به چشمش نیفته؛ اما من باید برای رد کردن دعوتش 

 «دلیل قانع کننده ای داشته باشم!

واجبه که با همۀ همسایه ها صمیمی باشی؟ اصالً تو باید کسر شأنت »با حالتی تمسخرآمیز به من نگاه کرد و پرسید: 

 «ما حرف بزنی!بشه با ه

 منظورتو نمی فهمم... مثل اینکه یادت رفته ما داریم توی یک جامعۀ شهری زندگی می کنیم! -

 مگه گفتم منزوی شو که ترس برت داشت؟ -

 آخه اگه با چهار تا همسایه هم رفت و آمد نکنیم که... -

 «ه ها!این همه فامیل داری، چرا بند کردی به غریب»حرفم رو قطع کرد و گفت: 

جر و بحث کردن با او فایده نداشت که هیچ، ممکن بود به اوقات تلخی هم ختم شود. به بهانۀ شستن ظروف و جمع 

کردن میز شام به آشپزخانه رفتم. چند دقیقه سکوت بهزاد، آن قدر برایم سنگین می نمود که دلم گرفت. پس از 

ترتیب داده بود، بهزاد به بهانه های مختلف از من و رفتار و  جلسۀ معارفه که خانم مومنی برای آشنا شدن همسایه ها

عقایدم ایراد می گرفت. تا آن روز هرگز فکرش را هم نکرده بودم که او مرد متعصبی باشد و به افراد باالتر یا 

 همسطح خودش حسادت کند! دکتر مومنی تعادل روحی او را بدجور به هم ریخته بود.

و اخبار تلویزیون در هم آمیخته بود و سکوت بهزاد را سنگین تر جلوه می داد. کار در صدای به هم خوردن ظروف 

آشپزخانه که تمام شد، دو فنجان چای ریختم، به هال رفتم و در کنارش نشستم. سرم بی اختیار به سمت بازویش سر 

باید آپارتمانمونو »زد:  خورد. همان طور که کنترل تلویزیون توی دستش بود و کانال عوض می کرد، زیر لب غر

 «عوض کنیم. اینجا به درد زندگی نمی خوره!

 «نشنیدی که می گن به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است؟»با لحن طنز آلودی گفتم: 

 هر جا باشه، بهتر از این خراب شده س! -

 مشکل تو چیه بهزاد؟ -

بد، هر روز هم می بینمش! انگار چشم می زنه من کِی از  مشکلم، همسایۀ رو به رویی مونه. ازش متنفرم! از بخت -

 خونه در می آم که رو به روم بشه!

 کی؟ خانم مومنی؟ -

خیر خانم، جوجه دکترمونو می گم که خیال کرده انیشتن محله س! هر روز صبح از در که می رم بیرون، کفاره می  -

 دم!

 به تو چه بی احترامی ای کرده؟ -

انگار بدت نیومده که چپ می ره راست می آد زیر و باالتو نگاه می »زدم به انبار مهمات داد کشید: انگار کبریتی 

 «کنه!

انتظار چنین رفتاری از تو که طبقۀ روشنفکر جامعه »از شدت عصبانیت گر گرفتم و چشمهایم پر از اشک شد. گفتم: 

 «ره که راحت به شخصیتم توهین می کنی!هستی ندارم. نمی فهمم مشکل اخالقی دیگران چه ربطی به من دا

ادامۀ جر و بحث به جز باال رفتم صدای او هیچ نتیجۀ مثبتی نداشت. از کنارش بلند شدم و یکراست به اتاق خواب 

رفتم؛ اما تا صبح خوابم نبرد. هم از دست بهزاد عصبانی بودم و هم نمی دانستم چه بهانه ای برای نرفتن به مهمانی 

بهزاد هم تا سحرگاه توی هال راه رفت و غر زد. نزدیک به روشن شدن هوا بود که صدای راه رفتنش  هما بتراشم.
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قطع شد، مالفه برداشتم و به هال رفتم. دیدم بر روی کاناپه خوابش برده است. صورتش را بوسیدم و مالفه را تا به 

 برد. زیر گلویش کشیدم. در کنار کاناپه، بر کف هال، دراز کشیدم و خوابم

هنوز خوابم سنگین نشده بود که زنگ ساعت به صدا درآمد. آن قدر احساس خستگی می کردم که انگار اصالً 

نخوابیده بودم. به ساعت که نگاه کردم و دیدم نزدیک نُه است، با عجله بلند شدم، به اتاق خواب رفتم و زنگ ساعت 

کار انداختم. بهزاد از توی هال صدایم زد. از دور دیدم دارد را که از مدتها پیش صدا می کرد، با فشار دکمه اش از 

 «صبحونه حاضره؟»خمیازه می کشد. تا چشمش به چشمم افتاد لبخند زد و پرسید: 

 تا صورتتو بشوری حاضرش می کنم. -

ه سر میز صبحانه هر دو سکوت کرده بودیم. بهزاد چند دقیقه یک بار زیرچشمی نگاهم می کرد و من هم گه گا

یادم نرفته... پنج »لبخند می زدم که با صدای زنگ تلفن بلند شد و با عجله به هال رفت. گوشی را برداشت و گفت: 

 «دقیقه به ده اونجام!

از رفتار احمقانۀ دیشبم عذر »فهمیدم که برای رفتن عجله دارد. گوشی را گذاشت، برگشت سر میز نشست و گفت: 

 «این مرتیکۀ آشغال این قدر حساسم! می خوام. نمی دونم چرا نسبت به

 مهم نیست... برای شب جمعه یه بهانه می تراشم که مجبور نباشی تحملش کنی! -

 هر چی فکر می کنم، می بینم اگه نریم، بدتر می شه! -

 مگه شما دو تا خرده حسابی با هم دارین؟ -

 پنجشنبه شب می ریم تا پوزه شو به خاک بمالم. جناب پرفسور خوب فهمیده که من ازش خوشم نمی آد. بنابراین، -

تا آن لحظه فکر می کردم نرفتنمان بی احترامی به دعوت صاحبخانه است, اما موافقت بهزاد دلم را شور انداخت. اگر 

 آبروریزی راه می انداخت، تا عمر داشتم باید از همسایه ها خجالت می کشیدم.

ید. بهزاد که اصوالً از ریش تراشیدن و کراوات زدن دِلِ خوشی نداشت و وقت پنجشنبه شب مثل برق و باد از راه رس

نمی کرد حتی خودش را در آینه نگاه کند، برای آن شب، هم به سلمانی رفت و هم پیراهن و کراوات نو خرید. دیدن 

بیش از اندازه به حرکاتش که با وسواس فراوان کت و شلوارهای مختلف را با پیراهن هماهنگش پرو می کرد و دقت 

پشت و جلوی لباسش، هم مضحک و هم تعجب برانگیز بود. توی دلم به آن همه حسادت بچگانۀ او خندیدم. ساده 

ترین لباسم را از کمد درآوردم، در ظرف چند دقیقه پوشیدم و دم در آپارتمان منتظر ایستادم که او بیاید. بهزاد، 

عروس برود، از اتاق درآمد، با دستمال کاغذی روی کفشهای تازه واکس درست مثل دامادی که آماده می شود دنبال 

 «بریم؟»زده اش را برق انداخت و پرسید: 

 اول باید بریم گلفروشی، به نظر تو لباس من چطوره؟ -

 «خیلی خوبه.»بهزاد که هنوز داشت به خط اتوی شلوارش نگاه می کرد، بدون آنکه نگاهم کند گفت: 

یم، دسته گل ارزان قیمتی خریدیم و برگشتیم. از پله ها که باال می رفتیم، به پاگرد طبقۀ دوم تا سر کوچه رفت

نرسیده، همزمان با ما، خانم مومنی و دخترانش میترا و ماندانا از در آپارتمانشان بیرون آمدند. دختر بزرگ خانم 

 «آقای مهندس؟عروسی دعوت دارین »مؤمنی نگاهی به سرتاپای بهزاد انداخت و پرسید: 

 «سالگرد ازدواج، یعنی خود مراسم ازدواج!»بهزاد سرخ و سفید شد و گفت: 

 «این طور نیست خانم؟»بی درنگ برگشت و از من پرسید: 
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البته مرد باید همیشه مرتب و منظم باشه! آقای مهندس، این دختر من خودش »خانم مومنی لبخند زد و گفت: 

 «دیگران هم نباید لباس رسمی بپوشن! اسپورت می پوشه، خیال می کنه

از پله ها که باال رفتیم، دیدیم در آپارتمان ستوده باز است. بهزاد در کنار در ایستاد تا خانم مومنی و دخترانش وارد 

پرفسور کالس گذاشته دیرتر از همه بیاد که مهم بودنشو به رخ بکشه. مام بی خود »شدند. توی گوشم زمزمه کرد: 

 «یم!زود اومد

 «چه عجب آقای مهندس، زیر پاتو نگاه کردی!»ستوده با مهمانان دست داد و با صدای بلند گفت: 

 «ما هر جا باشیم، خاک پایِ همه هستیم!»خندۀ کشدار بهزاد به قهقهه بدل شد و گفت: 

بلند گفت:  مهندس ستوده دست بهزاد را گرفت و به سمتی کشید که آقایان نشسته بودند، و باز هم با صدای

 «آقایون، شاهد باشین که این تحصیلکردۀ خارج از کشور هیچ ادعایی نداره!»

ما که یه مدرک قالبی از دانشگاه گرفتیم و وقتی اومدیم بیرون »مهندس وفادار، همسایۀ طبقۀ سوم، خندید و گفت: 

پدر و مادر و زنمون پزشو دادن و قد یه خر بارمون نبود، اسم مهندس مکانیک فقط دهن قوم و خویشامونو پر کرد و 

خودمون هم ده پونزده ساله داریم زیر دست فوق دیپلم جدیدا و دیپلم قدیمیهای زهوار دررفته جون می کنیم و 

 «هنوز به گرد پاشون هم نرسیدیم!

ع شیرین، همسر مهندس وفادار، به ظاهر در کنار من و در جمع خانمها حضور داشت؛ اما ششدانگ حواسش در جم

هی »آقایان و چرت و پرت گویی همسرش بود که از حرف شوهرش رنگ و رویش پرید و توی گوشم وزوز کرد: 

می گم وقتی می خوایم بریم مهمونی آب شنگولی کمتر بخور که دری وری نگی... چاره ش نمی شه! دوباره داغ 

 «کرده و داره حرف مفت می زنه!

 «ا تدریس نقاشی می کنین یا فقط برای دل خودتون نقاشی می کشین؟شم»برای آنکه حرف را عوض کنم، پرسیدم: 

سه روز آموزشگاه درس می دم، توی خونه هم دو روز در هفته تدریس خصوصی دارم. اگه عالقه داری، هر زمان  -

ن به با وقتت جور درمی آد، با هم هماهنگ می کنیم. نقاشی یعنی یک دنیای مستقل از زندگی روزمره، یعنی رنگ زد

زندگی، یعنی کشیدن همه چیزهای قشنگی که آرزو داری، یعنی استقالل کامل، بدون اینکه کسی جرئت مداخله توی 

 عقایدت داشته باشه. متوجهی چی می گم؟ حِسّمو گرفتی؟

انگار چشمهایش پر از رنگ شده بود و برق می زد. تا آن روز با آدمی هنرمند از نزدیک حرف نزده و احساسش را 

تمام احساستو گرفتم... خیلی جالبه که آدم، گاه گداری، توی دنیایی مستقل »رک نکرده بودم. لبخند زدم و گفتم: د

 «برای خودش پرسه بزنه و لذت ببره!

هما چای و مقداری شیرینی تر بر روی میز گذاشت که تنها من و خانم مومنی شهامت خوردنش را داشتیم. بقیۀ 

نه کردند و میترا و ماندانا هم رژیم داشتند که در طول شب لب به قند و شیرینی و شکالت خانمها چربی خون را بها

نزدند. حتی از کیک هما و حمید هم که به بهترین شکل با میوه تزیین شده بود و اشتها را تحریک می کرد، ذره ای 

 نچشیدند.

مستبد همۀ افراد حاضر در مهمانی را زیر نظر خانم مؤمنی، همان طور که شق و رق نشسته بود و همچون فرمانروایی 

داشت، مانند سخنرانی با تجربه که مدیر برنامه هایش از دور اشاره کند نوبت اوست، یکهو به روی منبر رفت: 

خانمها، به نظر من نظم و ترتیب و نظافت مجتمع کوچک ما و رعایت سکوت در نیمه های شب مسئله ای بسیار مهمه »

ا مدّ نظر داشته باشیم. بیشتر وقتها سکوت و آرامش شبانۀ آپارتمانها با درگیری لفظی بعضی خانواده که باید همگی م
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ها به هم می ریزه که متأسفانه مجبورم یادآورم بشم، در چنین منطقه ای از شهر بزرگ تهران بعید به نظر می رسید 

شما همگی جوون هستین و تجربۀ کافی برای چنین مشکالتی بین خانواده ها وجود داشته باشه! من می دونم که 

برخورد با مشکالت روزمرۀ زندگی رو ندارین. البد همین االن از ذهنتون می گذره که اصالً زندگی خصوصی ما چه 

ربطی به خانم مومنی داره که بی جهت دخالت می کنه!؟ باید بگم که اگر چنین فکری به سرتون زده بدونین که شما 

اجتماعی فکر نکردین و اون هم بدآموزیه خانمها و آقایان! من سه تا جوون توی خونه دارم که تو  به یک مسئلۀ مهم

عمرشون یک بار هم مشاجرۀ بین زن و شوهرهارو ندیده ن. اغلب شبها بیدار می مونن و درس می خونن. تیغه های 

فس زدنهای طبقه باالییها رو هم می نازک بین واحدها، همه صداها رو عبور می ده! من در سکوت شبها حتی صدای ن

شنوم! نمی خوام موضوع رو بازتر کنم! خواهش می کنم به فکر بچه های چشم و گوش بستۀ من هم باشین! اختالف 

بین شماها باعث شده که دخترهای عزیز من به خواستگارهای خوبشون جواب رد بِدَن! حواستون باشه که بسته 

 «ون نرفتن صدا نیست!...بودن در آپارتمان، دلیل بر بیر

خانم مؤمنی که معلوم نبود چند بار سخنرانی اش را تمرین کرده بود که بدون نفس کشیدن در میان جمالت، همۀ 

ببخشید هما جان، »حرفهایش را زد، ناگهان نفسش تنگ شد، نگاهش خود به خود به سمت هما برگشت و گفت: 

رم رسید حاال که دور هم جمع هستیم، بهتره از فرصت استفاده کنم و به امشب برای گله کردن مناسب نبود؛ اما به نظ

 «شماها آگاهی بدم.

هما با دلخوری تشکر کرد، سریع به آشپزخانه رفت و مدتی طوالنی به ظرف میوه خوری ور رفت. حمید را صدا زد، 

پزخانه بیرون آمدند. حمید به مدتی با هم پچ پچ کردند و بعد هر دو، با سگرمه های درهم، میوه به دست از آش

 «خانم مؤمنی آقای دکتر کجاست؟»صدای بلند پرسید: 

 «امشب کشیک داره، مجبور شد تو بیمارستان بمونه. -

 گفته بود که ممکنه نتونه بیاد؛ اما امیدوار بودم برنامه شو ردیف کنه و مارو از حضور گرمش محروم نکنه! -

 «داداش احساس مسئولیت شدیدی در مورد مریضاش داره!»گفت:  ماندانا با کالمی کودکانه و لوس

 «شما چی می خونی عزیزم؟»افسانه، همسایۀ طبقۀ چهارم که دستش به نوشتن بند بود، پرسید: 

من تئاترو انتخاب کردم، چون معتقدم که زندگی فرصت بی تکرار یک بازی مهمه و باید از قبل یاد بگیرم، چه  -

 «جام بدم تا به مشکل برنخورم.وقت، چه حرکتی ان

افسانه، در حالی که چشمهایش از پاسخ بی ربط و سطحی ماندانا گرد شده بود و سعی می کرد جلوی خندۀ ناگهانی 

پس شما روشهای زندگی کردن رو روی صحنۀ تئاتر تمرین می کنین! جالبه! بقیۀ دوستانتون »اش را بگیرد، گفت: 

 «هم عقیدۀ شما رو دارن؟

دانا، در حالی که سعی می کرد مانند بچه های دبستانی حرف بزند، انگشتان دو تادستهایش را به هم گره کرد، مان

توی این کار شما کمتر تقلید می بینین. دقیقاً همون طور که دیدگاه هر »ژست فیلسوف مآبانه ای گرفت و گفت: 

 «رو دنبال می کنه... کس از زندگی خاص خودشه، در زمینۀ تئاتر هم هر کس عقیدۀ خاصی

خانم مومنی که در تمام مدت حواسش به حرفهای دخترش بود، وقتی دید ماندانا دارد پرت و پال می گوید، چاره 

نداشت به جز آنکه بحث را عوض کند. از این رو موضوع گفت و گو را ماهرانه به سمت مهندس آراسته تغییر جهت 

 «شته ای فعالیت دارین؟آقای مهندس شما در چه ر»داد و پرسید: 
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اون شب که در خدمت شما بودیم، به قدری سرگرم پذیرایی کردن بودین که »آراسته از آن سوی اتاق پاسخ داد: 

نتونستیم از سخنان گهربارتون فیض ببریم! خدمت آقای دکتر عرض کردم که من توی شرکت مخابرات کار می 

 «کنم!

جوی رشتۀ پرستاری بود و خودش را یک سر و گردن، بلکه هم بیشتر از میترا، دختر بزرگ خانم مومنی که دانش

دیگر خانمهای حاضر در جمع باالتر می دانست، با تظاهر به اعتماد به نفس کامل، فنجان چای را در دستش گرفته 

می زد. بود و به جای حرف زدن، عشوه های زنانه می آمد و در مقابل رد و بدل شدن جمالت، لبخندی تحقیر آمیز 

همۀ آقایان، بخصوص بهزاد، از ابتدای مهمانی محو تماشای حرکاتش بودند و در انتظار شنیدن اظهارنظر او پر پر می 

زدند. اما میترا، زرنگ تر از همه، در کنج اتاق پذیرایی نشسته بود و زیرچشمی حرکات دیگران را با طرز زندگی 

ا دو سه نفر غریبه بودند که پس از آشنا شدن با آنان دستگیرم شد کردنشان می سنجید. در میان مهمانان حاضر تنه

از دوستان قدیم هما هستند و هیچ ارتباط دوستانه ای با مهندس ستوده نداشتند. گفت و گوی میان آقایان کم کم به 

هم جدا کرد لطیفه گفتن و در گوشی پچ پچ کردن کشیده بود و نیز غیبت کردن در جمع خانمها چنان دو گروه را از 

که یک لحظه حس کردم سرم دارد گیج می رود. بلند شدم، به آشپزخانه رفتم و از هما پرسیدم برای شام کمک می 

خواهد یا نه که شنیدم بهزاد، پس از قهقهه ای طوالنی، صدایش را تا آنجا که می شد، پایین آورد و از میترا پرسید: 

 «شما امشب روزۀ سکوت گرفتین؟»

ودآگاه به سمتی جلب شد که بهزاد نشسته بود. بعد برگشتم به حرکات میترا خیره شدم. او با چند تک توجهم ناخ

سرفه در مبل جا به جا شد، نگاهی گذرا به اطراف انداخت، سپس بلند شد، سریع به اتاق پذیرایی رفت و در کنار 

ذوق مرگ می شد. گره کراواتش را  بهزاد نشست. از دور به چهرۀ بهزاد خیره شدم؛ انگار از خوشحالی داشت

چندبار شل و شل تر کرد، دستمال کاغذی برداشت ،عرق پیشانییش را خشک کرد و با میترا گرم صحبت شد.هما 

تند تند داشت بساط شام را اماده می کرد.خانم ها در هال مشغول رد و بدل کردن اطالعات اشپزی بودند و خانم 

داری و پختن غذای هرکس ایرادی می گرفت.من نیز،از شدت غم و غصه،چنان مومنی دم به دم به نحوه ی خانه 

عصبانی شده بودم که تصمیم گرفتم سرم را گرم چیدن میز شام کنم که کمتر حرص بخورم.نیم ساعتی طول کشید تا 

لبم از برخورد بشقابها را چیدم و هر پنج دقیقه یک بار برمی گشتم و می دیدم بهزاد و میترا گرم گفت و گو هستند،ق

 صمیمانه ی ان دو با یک دیگر بد جور زخمی شده بود.

 هما با صدای بلند گفت:))حمید،پاشو بیا کمک،ناسالمتی مهمونی مال تو هم هست ها!...((

جمله ی هما،همچون تیر در میان گفت و گو ها و تبادل نظر ها شکاف انداخت و همه،برای لحظه ای کوتاه،ساکت 

ه سرعت به سمت اشپزخانه برگشت.مهندس ستوده مثل فنر از جا برخاست،به اشپزخانه رفت و شدند و چشمها ب

 یک ربع طول نکشید که میز شام اماده ی پذیرایی از مهمانان شد.

سر میز،همه ی زن و شوهر ها کنار هم نشستند و خانم مومنی هم در کنار ماندانا، و میترا،به جای من،صندلی کنار 

ل کرد.بهزاد بدون انکه عدم حضورم را حس کند،ظرف ساالد را از وسط میز برداشت،درجلوی دست بهزاد را اشغا

 میترا گذاشت و گفت:))ساالد که چاقت نمی کنه!((

از لحن حرف زدن بهزاد داشتم شاخ در می اوردم که در ان مدت زمان کوتاه ان قدر با میترا خومانی شده بود!یک 

و بردم به گوشه ای از میز که خالی بود گذاشتم و روبه روی بهزاد و میترا نشستم.شام  صندلی از اشپزخانه برداشتم
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از گلویم پایین نمی رفت و غم و غصه راه نفس کشیدنم را هم تنگ کرده بود.اشتهایم کامال کور شده بود و به چز 

  چند تا لیوان اب جیزی

هما که انگار با حمید به مشکل برخورده بود و هر نخوردم.همه سرگرم خوردن غذا و شوخی کردن بودند،به جز 

وقت مجبور می شد با او حرف می زد و من که هم صحبتی نداشتم و نجوای درونی داشت داغانم می کرد!شام که 

تمام شد و سر و صدای قاشق و چنگال کمتر شد،بهزاد پرسید:)) خانم دکتر نوشابه می خوری یا قندش چاقت می 

 کنه؟((

ه ها خود به خود و ناگهانی به سمت بهزاد و میترا برگشت.میترا با صدای بلندی گفت:))اگه الیت باشه می همه ی نگا

  خورم! هما جون،کودوم لیوانات رزیمیه؟((

هما با حرص گفت:))وااله من نمی دونستم شما رزیم دارین! اخه به هیکلت هم نمی اد اهل نخوردن باشی! متاسفانه 

ز دم چاق کننده و پرکالری هستن.شما که به قدر کافی چاق هستی،یه شب هم هزارشب نمی نوشابه هامون همه ا

  شه!امشبم بخور وبه خاطر ما یه لیوان بزن تو رگ،از فردا که تو خونه ی خودتون تنها بودی،رزیم بگیر!((

د.میترا لیوان را به روی میترا تا بنا گوش سرخ شد و اخم های بهزاد هم در هم رفت.یک لیوان اب به دست میترا دا

میز کوبید،از سر میز بلند شد،تند تند به سمت در رفت و با صدایی فریاد مانند گفت:))شب به خیر دوستان!خوش 

  گذشت!((

نگاه مشتاق اقایان جذب راه رفتن پر از عشوه و ناز میترا شده بود که اندام چاق و گوشتالودش را به سختی در بلوز و 

کوچکتر از بدنش جا داده بود و با هر قدمی که بر می داشت،گوشتهای اضافی پهلوها و کمرش از  شلوار چند سایز

البه الی درزهای باز لباسش بیرون می ریخت،من به جای بهزاد داشتم از خجالت اب می شدم که در طول شب 

  مزحکه ی همسایه ها شده بود.

سمت بهزادبرگشت.او،لحظه ای کوتاه،هاج و واج نگاه های با صدای بسته شدن در اپارتمان،بی درنگ نگاهها به 

متعجب و تحقیر امیز را با لبخندی تلخ پاسخ داد و ناگهان متوجه غیبت من شد.نگاهش بر روی صورت همه سر 

  خورد تا به صورتم چسبید و پرسید:))نسرین چرا اونجا نشستی؟شام خوردی؟((

 

د زیر خنده.دلم می خواست زمین دهان باز می کرد و من به قعر ان فرو می جمع خانم ها و اقایان ناگهان با هم زدن

 رفتم. سرم را به زیر انداختم و،درحالی که تمام بدنم خیس عرق بود،گفتم:))هما،بهتره میز شامو جمع کنیم!((

 

 همان لحظه دیدم مهندس ستوده نگاهی شماتت بار به بهزاد کرد و گفت))کیک رو بیار هما.((

 

ه کمک خانم ها،باقی مانده ی غذاهارا به سختی در یخچال جا دادیم و ظروف کثیف را در سینک ظرف شویی ب

گذاشتیم.همین که میز شام جمع شد،خانم مومنی و ماندانا برخاستند،شب به خیر گفتند و رفتند.هما،بدون ان که 

کالم نیشدار همیشگی اش گفت:))انگار اصرار کند برای صرف کیک و شام بمانند، تا دم در بدرقشان کرد و با 

خونوادگی همتون به فکر کم کردن وزن هستین!ببخشید که بد گذشت.از این به بعد حواسمو جمع می کنم که برای 

 رزیمی ها هم غذای مخصوص تهیه ببینم!((
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شت و انگار توی گوش های خانم مومنی شمع اب شده ریخته بودند.به چهار چوب در نرسیده بود که برگ

 گفت:))اقای مهندس،شب به خیر.((

 

 تا هما کیک را اورد و بر روی میز گذاشت،بهزاد پا شد گفت:))مام بهتره بریم،دیر وقته.((

 

 ستوده با کف دست به سر شانه اش کوبید و گفت:))ادا در نیار مهندس،تازه سر شبه!((

 

 !باور کن از خستگی دارم وا می رم...نسرین،را بیفت بریم-

نخستیم باری بود که دلم می خواست با خواسته هایش مخالفت کنم.دلم ان قدر پر بود که انتظار لحظه ای را می 

کشیدم تا دق دلی ام را سرش خالی کنم.وقتی هما گفت:))من نمی زارم نسرین بیاد،شما اگه خوابت میاد حرفی 

دم و گفتم:))تا اخر شب می مونم که به هما کمک نیست.برو پایین بخواب!((به چشم های گرد شده ی بهزاد خیره ش

 کنم.((

 

 ستوده گفت:))بهزاد هم می مونه...خوب نیست بدون زنت بری پایین،ممکنه لولو بخوردت!((

 

بهزاد برگشت،نگاهی به سرتاپای ستوده کرد و گفت:))حمید لوس نشو،من می رم پایین!(( و بدون هیچ حرفی با جمع 

 و از اپارتمان بیرون رفت.خداحافظی سرسری کرد

 

صدای قدمهایش در راه پله ها و پاگرد پیچید و پس از باز و بسته شدن در اپارتمانمان، هم زمان با رفتنش،دلم 

گرفت.حرکات ان شب او برایم ان قدر سنگین و هضم ناکردنی بود که انگار کوه بر روی شانه هایم گذاشته 

دن هم نداشتم.هما که کامال متوجه پریشانی ام شده بود،گه گاه می امد و در بودند.کند راه می رفتم و نای حرف ز

گوشم وزوز می کرد:))همه شون سر و ته یه کرباسن!مثل من باش که نه دوسش دارم و نه به حرکات مسخره ش 

 حساسم!((

 

که تمام شد،مهمانان خدا خدا کردم تا بغضم نترکیده،شب تمام شود.مراسم فوت کردن شمع کیک وباز کردن هدایا 

رفتند و تنها کسی که دلش نمی خواست به خانه برگردد،من بودم.تا جمع کردن اخرین کارد و چنگال میوه خوری و 

پیش دستیها،در کنار هما ماندم و کمکش کردم.ستوده چند بار به اشپزخانه امد و بابت همکاری با هما از من تشکر 

  هزاد دلخور بشه !بهتره بیشتر از این خجالتمون ندین!((کرد و گفت:))فردام روزخداست.ممکنه ب

هما پشت حرفش را گرفت:))برو نسرین جون...تو که همه ی کار هارو کردی!تنها کسی که معرفت و شعور داره و 

 بار از روی دوش ادم بر می داره تو هستی دوست عزیز!((

 

پله ها پایین رفتم.کلید نداشتم و مجبور شدم زنگ  دو ساعت پس از نیمه شب بود که با خستگی روحی وجسمی از

بزنم.یک ربع طول کشید تا بهزاد با چشم های پر از خواب و چهره ای عصبی امد.در را باز کرد و غر زد:))خود 

  شیرینی هم حدی داره!واسه ی چی تا حاال تو خونه ی مردم موندی؟((
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ودم که اگر مردم خواب نبودند،صدایم تا عرش باال می دلم نمی خواست نگاهش کنم.انقدر از دستش دلخور ب

رفت.پاورچین به سمت اتاق خواب رفتم و لباس عوض کردم.به هال برگشتم و بر روی کاناپه ولو شدم.بهزاد که از 

دستشویی بیرون امد و دید بر روی کاناپه دراز کشیده ام،باالی سرم امد و پرسید:))اینم فیلم امشبته دیگه؟درست 

  اری برای وقتی که خیلی بهت احتیاج دارم!((می ز

 

دلم داشت می ترکید؛اما لبهایم را محکم به هم فشردم که صدایم در نیاید و ابروریزی راه نیفتد.بدجوری دلم را 

زخمی کرده بود.اگر به پر و پایش می پیچیدم کار بیخ پیدا می کرد.بهزاد در مقابل سکوتم قهر کرد و یکراست به 

اب رفت.چند دقیقه نگذشته بود که صدای خر و پفش باال رفت.دلم داشت از گرسنگی ضعف می رفت.بلند اتاق خو

شدم،اهسته به اشپزخانه رفتم و در یخچال را باز کردم.یک لقمه از غذای سرد ظهر را با بی میلی خوردم که حالم به 

از بکشم.دیدم بهزاد توی کاناپه فرو رفته و هم نخورد.چراغ را خاموش کردم وبه حال برگشتم که بر روی کاناپه در

  سرش پایین است.پرسیدم:))اینجا چه کار می کنی؟پاشو برو تو اتاق خواب راحت بگیر و بخواب!((

 

چشم هایش در تاریکی برق می زد.بلند شد،به سمت من امد،دست هایم را گرفت و اهسته گفت:))نسرین این ادا 

  م بخوابیم!نصف شبی اوقاتمو تلخ نکن!((اطوار ها به تو نمی اد.بیا بری

 

  دست هایم را از دستش بیرون کشیدم و گفتم:))سر به سرم نزار بهزاد.امشب حوصله ی دیدن هیچ کس رو ندارم!((

 

  حتی من رو هم نمی خوای ببینی؟باور نمی کنم عشق من!-

 

ا بکپم،شاید تا صبح یادم بره که چه قدر بی از حرصم، صدایم کمی باال رفت و گفتم:))بهزاد،بزار امشبو اینج

  معرفتی!((

 

  نسرین،باور کن دوستت دارم،بدون تو نمی رم تو رختخاب!-

 

  جهنم که نمی ری!پاشو برو یه جای دیگه بخواب!سرم داره از درد منفجر می شه.بزار به حال خودم باشم!

 

و در را محکم به هم کوبید.حال عجیبی داشتم،ان شب چهره بهزاد پس از سکوتی طوالنی،اهسته به اتاق خواب رفت 

ای بیگانه و نا اشنا،متفاوت با شخصیت واقعی بهزاد، را دیدم.هضم ان حرکات سبکسرانه برایم مشکل بود.تا صبح با 

اما خودم کلنجار رفتم و به خودم تلقین کردم که بهزاد به خاطر انتقام گرفتن از دکتر با خواهرش گرم گرفته است؛

  وقتی دکتر نبود،حرکاتش چه معنی می توانست داشته باشد!با ان همه غم و اندوه،نفهمیدم چطور خوابم برد.

 

هوا داشت روشن می شد که به عادت همیشگی از خواب پریدم،به اشپزخانه رفتم و صبحانه را اماده کردم،طبق روال 

می رفت نان تاره می گرفت که ان روز تا ظهر از اتاق  همیشگی روزهای جمعه،بهزاد باید صبح زود بیدار می شد و

خواب بیرون نیامد.ظهر که میز غذا را چیدم،رفتم بیدارش کردم.ناهار را در سکوت خوردیم بدون ان که حرفی از 

شب قبل زده شود.ناگهان او دهان باز کرد و گفت:))دیشب خیلی خوش گذشت!همسایه های باحالی داریم!یکی از 
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ترن.احمد اراسته ی بد بخت که تقش دراومد نقش کشه و فوق دیپلم داره!علی پارسا،کارمند جز یکی دروغگو

  شرکت مخابرات الکی خودشو مهندس حساب می کنه!امید بی نیاز مفلوک هم مقاطعه کار ساختمونه...((

 

  با حرص گفتم:))اره،میترا هم که هی شما دکتر دکتر می کردی،پرستاره!((

 

  فروخته شد و فریاد زد:))بین این همه ادم که اونجا بود،چرا بند کردی به اون دختر بیچاره؟((صورتش برا

 

یادته دیروز گفتی که باید اپارتمانمونو عوض کنیم؟فکر بدی نیست.هیچ کودوم از ادمهایی که دیشب تو مهمونی -

  بودن، در شان رفت و امد و همسایگی با من و تو نیستن عزیزم!

 

د نگاهی شیطنت امیز به چشم هایم کرد و لبخند زنان گفت:))مارو دست انداختی ها!...حاال یه چیزی توی بهزا

  عصبانیت گفتم،باورت شد؟((

 

  من همیشه تورو باور داشتم...حاال هم باور دارم که باید از اینجا بریم!-

 

روبه رویی هامون ادم بدی نیستن،فقط پسر  راستش،نسرین،گمان می کنم عیب از خودمه که به مردم بد بینم!این-

  مزخرفشون منو عصبی می کنه که با اونم یه جوری کنار می ام!

 

دلم می خواست همان لحظه سرش را می کندم؛اما مثل همیشه سکوت کردم. سال ها گذشت تا فهمیدم و باورم شد 

 افتد!که همسرم در مقابل زنان لوند، اختیار از کف می دهد و به دام می 

فاجعه کارکردن بیش از حد بهزاد و کم شدن رابطه عاشقانه ما وقتی به وقوع پیوست که فرزام به بهانه زیادشدن کار 

 شرکت تصمیم گرفت منشی استخدام کندو

من که قرار نبود در کارهای شرکت دخالت کنم و دلواپس چک و سفته های شرکت و کارهای نیمه تمام بهزاد با شم 

بین خودمون باشه گمون می کنم مهندس فرزاد داره معشوقه شو به عنوان منشی میاره "نه توی تلفن گفت:وقتی مهرا

ناگهان ترس برم داشت.مهرانه هیچ وقت حرف بی ربط نزده بود و عادت نداشت پشت سر مردم حرف "تو شرکت!

 دراورد.

این خبر از کجا به دستت "یدم:در حالی که لرزش نامحسوسی لحن صدایم را تغییر داده بود از او پرس

 "رسیده؟مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟

 متاسفانه ناخواسته و غیر عمد به گفت وگوی تلفنی مهندس فرزاد واون زنیکه گوش کردم.-

 خدا به داد زنش و اون شرکت برسه!-

صمیم گرفته کاسه نگران سمیرا نباش حتما کاسه ای زیر نیم کاسه س که مهندس با شمهامت و شجاعت کامل ت-

 کوزه سمیرا رو به هم بریزه و گرنه دختره رو ه معلومه مدتهاست با هم رابطه دارن برنمی داشت بیاره شرکت.

 پس به نظر تو عمدا دراه دختره رو افتابی می کنه؟-

همه سال  فرزاد پخمه نیست که بی گدار به اب بزنه....کاراش رو حساب کتابه.اونقدر پخته هست که بعد از این-

 کارکردن تو شرکت های مختلف می دونه تو محل کار انگشت تو دماغش بکنه اون سر دنیا خبردار می شن!
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 حاال خانم کی قراره بیاد شرکت؟-

 گمون کنم تا اخر هفته سروکله اش پیدا می شه.-

 خدا به خیر بگذرونه!-

 افی رفتی؟تو نگران نباش فکر بچه ت باش و خوب به تغذیه ت برس.سونوگر-

 مهم نیست پسر باشه یا دختر.سالمت بودنش برام اهمیت داره و بس.-

 برو استراحت کن فعال شتر دیدی ندیدی.-

در مورد منشی جدید شرکت طبق قولی که به مهرانه داده بودم به بهزاد حرفی نزدم.اما بی اندازه کنجکاو بودم هر 

میرا حرف بزند.بهزاد برخالف روزهای اول زندگی مشترک زیاد چه زودتر خودش از قضیه فرزام و اختالفش با س

حرف نمی زد روابط ما کم کم داشت مانند رابطه زن و شوهرهای معمولی می شد که دارند به زور همدیگر ر تحمل 

می کنند تا عمرشان به سر اید می شد.یا شاید بارداری باعث شده بود دلنازک و پرتوقع باشم!شبهایی که برای 

یت حالم کمتر نوازشم می کرد تا نزدیک صبح چشم انتظار نوازشهای همیشگی اش بیدار می ماندم و غصه می رعا

خوردم.گاهی اوقتا تصور می کردم کم توجهی او به دلیل بد هیکل شدنم باشد و از شکم برجسته و چربیهای اضافی 

شکمم و موجود زنده ای که به جانم چسبیده پهلوهایم حالم به هم می خورد.درست در لحظاتی که باید از بچه توی 

بود متنفر می شدم وبر تیره روزی خودم اشک می ریختم.بهزاد بدون توجه به نیازهای عاطفی من بی اعتناتر از 

 همیشه در کنارم زندگی می کرد و دل نگران کارهای عقب افتاده و چکهای برگشتی شرکت بود.

ت حرکت کودکم را حسکردم.نخستین لگدی که به پوست شکمم زد.احساس ماه و ده روز از اغاز حاملگی ام گشذ4

شادی و نشاط وصف ناپذیری به قلب و روحم داد.این حس که موجودی زنده توی شکمم در حال بزرک شدن بود 

همه غصه های عالم را از یادم برد.هیجان زده به سراغ تلفن رفتم وشماره شرکت را گرفتم.دلم می خواست بهزاد را 

در احساس زیبای خودم شریک کنم.مهرانه همین که گوشی را برداشت از سالم کردنم به شادی ام پی برد.خندید و 

 "موج خوشحالیت از توی سیم به من منتقل شد.چه اتفاقی افتاده که اینقدر سرحالی؟"گفت

 بهزاد هست؟می خوام خبر تکون خوردن بچه رو بهش بدم.-

تو اتاقه منشی جدید برای مصاحبه اومده و دو سه ساعتی ".اما اهسته حرف می زدصدای مهرانه پر از شادی بود

 "هست که داره سین جیمش می کنه!

 "نمی شه چند دقیقه تلفنو وصل کنی؟منشی فرزام چه ربطی به بهزاد داره؟"یکهو دلم فروریخت پرسیدم

 چند لحظه صب رکن!-

 "چی شده نسرین زود بگو کار دارم اتفاقی افتاده؟"م کردم پرسید:ثانیه ای طول کشید تا بهزاد روی خط امد سال 5

 "اره یه اتفاق جالب افتاده بچه مون توی شکمم تکون می خوره"با خوشحالی گفتم

 پس از سکوتی طوالنی که دل و روده ام را باال اورد اهسته گفت:

 "تبریک می گم عزیزم کاری نداری؟"

رفتم انتظار برخورد رگم تری از او داشتم تا عصر ان روز حالم گرفته بود و حوصله برروی صندلی در کنار تلفن وار 

کارکردن نداشتم.صدای زنگ تلفن که امد دل و دماغ برداشتن گوشی را نداشتم دلم نمی خواست با هیچ کس حرف 

یسه وخوراکی و قابلمه پر بزنم.بعضی ناشناخته و بی دلیل راه گلیم را بسته بود.نزدیک غروب بود که نیما با دو سه ک

از دلمه به سراغم امد.از خوشحالی پر دراوردم بلند شدم سریع به اشپزخانه رفتم میوه و شیرینی اوردم وبر روی میز 
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تازگیها سایه ت سنگین شده معلموم هس کجایی و چه "هال گذاشتمودرمقابل نیما نشستم و با لحنی گالیه امیز گفتم

 "کار می کنی؟

 "دنبال یه لقمه نون از صبح تا شب سگ دو می زنم تو چرا نمی ای اون طرفا؟"ی تلخ زد و گفتنیما لبخند

شماها باید سراغ منو بگیرین!از وقتی یادم میاد تو دنبال کار و کاسبی بودی اما هیچ وقت از کسب و کارت با کسی -

 حرف نزدی !

اش که سالها ازارش داده بود دست گذاشته بودم اه  چهره نیما پر از غم و انده شد انگار روی نقطه ضعف همیشگی

ادم باید ارث پدر داشته باشه.یا درد و قاچاقی باشه وگرنه تو این مملکت بی سرمایه نمی شه کار "کشید و گفت:

 "کرد!

بدبین نباش!به رحمت خدا "نصیحت کردن نیما هیچ فایده ای نداشت.حس کردم ان روز نیاز به دلجویی دارد گفتم:

 "اگه راه درست بری خدا کمکت می کنه@یدوار باشهام

از تو چه پنهون خواهر من اگه تا چند وقت دیگه سرگردونی بکشم هر کار خالفی ام ازم بخوان انجام میدم.من فقط -

 لنگه سرمایه هیتم کاسبی بلدم ام بی مایه فطیره!

ون حالل و زحمت گشیده داد خوردیم که به حرف از کار خالف نزن که می زنم تو دهنت نیما .یه عمر پدرمون ن-

 این روزا نیفتبم....زحمت بابامونو هدر نده!مثال اگه پول داشتی چه غلطی می کردی؟

 چشمهای نیما از برقی ناگهانی درخشیدن گرفت لبخند زد و گفت:

 همیشه ارزو داشتک یه نمایشگاه ماشین داشته باشم.

 م داره؟که چی بشه؟می دونی چقدر سرمایه الز-

 پول رو پول می اد خواهر!-

 یه کار شروع کن که باعقل جور دربیاد!-

 خب میتونی شریک پیدا کنم-

 بعدش می خوای چه کار کنی؟-

تا زن نگیری سروسامون نمی گیری دادش تو اگه میلیارد پول در بیاری یه "فنجان چای را به دستش دادم و گفتم

 "شب با رفقا به باد می دیش!

ه های درشت عرق بر پیشانی نیما نشت.نگاهش چسبید به کف حال حس کردم رازی دارد که مایل به افشای ان دان

 "نیما تا حاال هیچ وقت به کسی عالقه مند شدی که تصمیم بگیری باهاش ازدواج کنی؟!"نیست.پرسیدم

ه می گذردوداردبه چه بالتکلیفی درچشمهای نگرانش موج می زد.خیلی دلم می خواست می فهمیدم درذهنش چ

 «خواهرتو،مثل همیشه،محرم نمی دونی!»فکرمی کند. گفتم:

تومحرم اسرارمی خواهر،ولی اصالًرازی درکارنیست.مدتهاست توفکر زن گرفتن هستم،اما آدم بی پول،غلط بکنه -

 اسم دخترمردمو بیاره!

 «،من می شناسمش؟پس کسی روزیرسر داری!خب،چی بهترازاین؟!حاال بگوببینم»خندیدم وگفتم:

 «نه خواهر،غریبه س»نیما سرش رابه زیر انداخت وگفت:

 چندساله می شناسیش؟کجاباهم آشناشدین؟اونم تورو دوست داره یاتوهم ورت داشته؟-

 «این قدرسوال پیچم نکن!»نیمایکهو عصبی شدوگفت:
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 شین.خیله خب جش نیار!یه روزبیارببینمش.مهم اینه که همدیگه رو دوست داشته با

 یه چیزی می گی ها....مگه دست خالی می شه پاپیش گذاشت؟-

 نگران سرمایه کارنباش.....اگه یه روده ی راست توشکمت پیدابشه،من ازت پشتیبانی می کنم.-

چهره نیماوطرز نگاه کردنش صدوهشتاد درجه تغییرحالت داد.صورت عبوس و اخم آلودش خندان شدوازشادی 

فعالًشیرینی وچاییتوبخور تابعدببینم چه کارمی شه »ودوباره آمد،درمقابلم نشست.گفتم: چندباردورهال راه رفت

 «کرد!

نیما،وقتی می رفت،سرحال ترازهمیشه بود.قابلمه دلمه رادست نخورده دریخچال گذاشتم.اشتهای غذاخوردن 

مانم رابریده نداشتم.عقربه های ساعت انگارلج کرده بودندکه اصالً جلو نمی رفتند.چشم انتظاری ا

بود.چندبارتلویزیون راروشن کردم شایدبهانه دیدن سریال یک ساعتی ازوقت بگذرد،اما حواسم پرت بودودل ودماغ 

دیدن هیچ برنامه ای رانداشتم.تاوقتی که نیما بودآن قدر احساس تنهایی آزارم نمی داد.هرچه می گذشت عصبی 

اد هیچ وقت تا آن ساعت ازشب درشرکت نمی ماند.هم ترمی شدم.ازبدشانسی آن شب انگارتمام نمی شد.بهز

دلواپس بودم وهم ازشدت خستگی داشتم ازحال می رفتم.به رختخواب رفتم وهرچهباخودکلنجاررفتم،خواب م 

نبرد.نزدیک صبح که صدای بازشدن درآپارتمان آمد،خودم رابه خواب زدم.چنددقیقه گذشت تابهزادپاورچین به 

روی تنم کنارزد.نفسم توی سینه ام حبس شده بود.نمی دانستم قصد چه کاری دارد!پلکهایم اتاق خواب آمدومالفه از

بسته بود.بوی تندادکلنش توی دماغم زد.خم شدوسرش رابرروی شکمم گذاشت.نفسم گرفت.دلم می خواست 

گیرم می فریادمی کشیدم ومی پرسیدم:این چه وقت خونه اومدنه!؟، اما حرکاتش مثل همه اوقات دیگر که غافل

قربونت برم که این قدرصبورونجیبی »کرد.مهربرلبم زد.دستهای مهربانش چندبار شکمم رانوازش کرد.زیرلب گفت:

 «قناری کوچولوی من!

بی اراده دستهایم درالبه الی موهای سرش غرق شد.آنقدرعاشقانه با من نجوا کرده بودکه حیفم می آمد آن همه 

ارزش جلوه دهم!اگرهمه گناهان عالم راهم مرتکب شده بوددرآن لحظه  احساسش راباگله کردنی احمقانه بی

 «خسته نباشی مردزندگی نسرین!»رویایی ،می بخشیدمش.آهسته گفتم:

آه ببخش عزیزم که بیدارت کردم!امروز وقتی زنگ زدی،یعنی درواقع دیروز که زنگ زدی،خیلی گرفتاربودم.وقت -

 نداشتم باهات حرفبزنم!آخی بدخواب شدی!

 خواب نبودم.-

 پس خودتو به خواب زده بودی!ای شیطون،راستشوبگو خوابت نمی اومدیانگران من بودی؟-

 دومیش.-

روم سیاه!توکه می دونی من این روزا خیلی گرفتارم.بهتره چشم انتظارنمونی،بی خوابی ممکنه اذیتت بکنه.منم قول -

 می ده شباتوی هال بخوابم ومزاحم تومادرکوچولو نشم!

 «خب،جات تنگ میشه!»نه بهزاد.بهتره همیشه درکنارمن بخوابی.مهم نیست که بیداربشم!لبخندی شیرین زدوگفت:-

هنوزکه گنده منده نشده م!این تخت به اندازه سه نفرجا داره....دلم برات تنگ می شه!بهزادکاش می فهمیدی چی -

 ربونتر می شی.می گم!به نظرم می رسه که هرروز که کارت زیادتر می شه نامه

سروصورتم راغرق بوسه کردوگفت:یادت رفته که شرکت مال خودمونه!؟االن فصل کارهاگه ازرقبامون عقب 

 «بیفتیم،کارمون ساخته اس!
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 آخه کدوم شرکتی شبانه روز کارمی کنه که شرکت تو.....-

 خیلی خب عزیزم.صبحه،یه کم بخوابیم بعد درباره ش باهم حرف می زنیم.-

ساعت که خوابیدم،خستگی ام کامالً برطرف شد.برخاستم،آهسته بهآشپزخونه رفتم وصبحانه مفصلی تهیه یکی دو

دیدم.وقتی زنگ ساعت مچی بهزاد به صدادرآمد،به سرعت ازکارش انداخت وبه حمام رفت.سرمیز داشتیم صبحانه 

بهزاد توواقعاًدیشب تاصبح »م:می خوردیم که یادشب گذشته افتادم.ر فتار بهزاد،مشکوک به نظرمی رسید،پرسید

 «توشرکت بودی؟

 «نه نبودم»باخونسردی فنجان چای راسرکشید وجواب داد:

 پس،چرابه من دروغ گفتی؟کجابودی؟-

 اگه نصف شب می گفتم مادرمریضه،نگران می شدی وتاصبح خوابت نمی برد.-

 مادرت مریضه؟حاال کجاست؟چرانیاوردیش اینجا؟-

 ردن.قلبش ناراحته!خداکنه توی این هاگیروواگیرکاردستمون نده!بیمارستان بستریش ک-

یعنی تو،توی این موقعیت نگران کارشرکتی؟!اصالًمعلوم هست چته بهزاد!زندگیتو به اون »باعصبانیت فریادزدم:

 «شرکت لعنتی فروختی واسه چی؟یه قرون دوزار بیشتر،نه ثروتمندت می کنه نه گدا!

عهدکرده بودم هرگز به همسرم بدبین نشوم،اما وقتی پای سالمت مادرش به میان آمدوبه ازلحظه پیوندمان،باخودم 

چشم خودم دیدم که به جای نگران شدن ازوضعیت قلب مادرش ،ناراحت کارهای شرکت است،بیش ازحدازاو 

این  زندگی شوخی بردارنیست عزیزم.دنیا،دنیای پول ومادیاته!توهم»مأیوس شدم.اوخیلی خونسرد پاسخ داد:

 «قدراحساساتی نباش!

یک هفته بستری شدن بهجت خانم دربخش سی سی یو باعث شدکه هر روزازخانه بیرون بزنم.بهزادآن قدر گرفتار 

کاربود که من به ناگزیر خرید دارو ورسیدگی به امور مربوط به مادرش راانجام می دادم.درساعت مالقا 

کردم.روزهای اول رغبتی به بودن درکنارش نداشتم وبه خاطر درکنارمادرش می نشستم وبه درددلهایش گوش می 

بهزاد تحملش می کردم.ازبی کاردریک جانشستن حوصله ام سرمی رفت وکمرم درد می گرفت.اماهر روزکه می 

گذشت ،کشش درونی ودلپذیری به اوپیدا می کردم.عالقه ام به اورفته رفته به قدری افزایش یافت که اگریک لحظه 

یمارستان می رسیدم،نگرانش می شدم.پیرزن دوست داشتنی آن قدرتنهایی کشیده بودکه ازحضورمن دیرتربه ب

نهایت استفاده رامی کرد.من نیز دلبستگی عجیبی به اوپیدا کرده بودم که در روز مرخص شدنش ،پیشنهاد کردم 

هبود کامل اوشبهاتنهایش نگذاریم.هر بیاید ومدتی بامازندگی کند،اما اوقبول نکردبنابراین،بابهزاد قرار گذاشتیم تاب

روز عصر غذای شب وناهار فردا راتهیه می دیدم وپیش ازتاریک شدن هوابه خانه مادر می رفتم.پیرزن آن 

آغوشش «مزاحم همیشگی دیگه دست ازسرتون برنمی داره!»قدرخوشحال می شدکه وقتی لبخندمی زدم ومی گفتم:

 «مونی دخترم.توفرشته نجات من وپسرم هستی! تومثل نفس من می»راباز می کردومی گفت:

بهزاد،مانندهمیشه،دیروقت به منزل می آمدوشامش راکه می خورد،سرش به بالش نرسیده ازحال می رفت.صبح 

،پس ازرفتن بهزاد،هنوز مادربیدارنشده بودکه من به خانه اش می رفتم.ظرفهارامی شستم، داروهایش رامی 

مدتی که من گرفتاربودم،بی کارننشسته واطالعاتی » منزل برمی گشتم.مهرانه هم،درآ دادموناهارش راکه می خورد به

 دقیق ازمنشی جدید شرکت به دست آورده بودکه قرار شددراولین مالقاتمان همه راتحویلم بدهد.
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بهزادکوچکترین حرفی ازمنشی جدید نمی زدومن بی اندازه کنجکاو رابطه منشی ومهندس فرزام بودم.عاقبت 

رصتی به دست آمد،کارها راباعجله سروسامان دادم ودروقت ناهارشرکت به مهرانه زنگ زدم.کسی که گوشی ف

رابرداشت،مهرانه نبود،اما صدایش تااندازه ای برایم آشنا بود.بدون آنکه حرفی بزنم گوشی راگذاشتم وتاچندلحظه 

ا هرچه فکرمی کردم یادم نیامدآن صداراکی دلم زیرورو شد.درذهنم به دنبال ردپایی ازآن صدای آشنامی گشتم،ام

وکجا شنیده بودم! دلشوره عجیبی پیداکرده بودم وآرام وقرار نداشتم.صبرم خیلی زودتمام شد.تصمیم گرفتم شماره 

شرکت رابگیرم وخودم رامعرفیکنم.اماندایی درونی ومرموز هشدارمی دادکه آن کارخطرناک است وباعث پشیمانی 

رهول و والی زنگ زدن به شرکت، ساعات و دقایقی را به سختی گذراندمو نزدیک به ام خواهدشد.تاعصر،د

غروب،در حالی که از شدت اضطراب حالت تهوع پیدا کرده بودم،از حماقت خودم کالفه شدم.کنجکاوی مانند خوره 

به ای که آرامشم را به جانم افتاده بود و باید از شرش خالص می شدم.باید به شرکت زنگ می زدم تا تکلیفم با غری

به هم ریخته بود،زوشن می شد.بیشتر از خودم ذلهرۀ به خطر افتادن سالمت کودکم را داشتم.ترجیح می دادم یک 

عمر بدون فرزند باشم؛اما مجبور نباشم از کودکی علیل نگهداری کنم.آن همه داروهای اعصاب و شوک های 

مد های تلخ به بار آورد.اما هیجان بیش از اندازه ای که از شنیدن الکتریکی که به مغزم داده بودند،امکان داشت پیا

صدای آن زن به اعصابم وارد شده بود،از همۀ زجر و شکنجه ای که در بیمارستان رولنی کشیده بودم،مشکل ساز تر 

ا به بود.همان لحظه به خودم لعنت فرستادم که هوس بچه دار شدن به سرم زده بود و سالمت موجودی بی گناه ر

خطر انداخته بودم.کم کم داشتم خودم را قانع می کردم که آن صدا،توهمی بیش نبوده و من دچار اشتباه شده ام که 

 کلید در قفل آپارتمان چرخید و بهزاد وارد شد.به ساعت دیواری نگاه کردم و گفتم:))چه عجب که زود اومدی!((

ور کردم برای مادرش اتفاقی افتاده است.جلو رفتم،به از چهرۀ خسته و تقریباً عصبی او شک برم داشت و تص

 چشمهایشخیره شدم،کیفش را گرفتم و پرسیدم:))چی شده؟((

 هیچی!...فقط خسته م.-

 هنوز شاممون آماده نیست.-

او،بدون آنکه لباس عوض کند،دکمۀ یقۀ پیراهنش را باز کرد و بر روی کاناپۀ روبه روی تلویزیون دراز 

 چایی می خوری یا برات آب میوه بگیرم؟((کشید.پرسیدم:))

 هیچکدوم...هیچی نمی خوام.-

رو به رویش کف هال نشستم . به چشمهایش خیره شدم.رنگ صورتش کدر شده بود.سکوتش نگرانم 

 کرد.دستهایش را توی دو تا دستم گرفتم و گفتم:))من لباستو در می آرم.یه چرتی بزنی شام حاضر می شه!((

ز میان دستهایم بیرون کشید و در آغوشم گرفت.تا آن روز هرگز آن قدر نگران و آشفته ندیده دستهایش را ا

 بودمش.کالفه شدم و پرسیدم:))آخه چی شده که این قدر نگرانی بهزاد؟((

مگه چه کار کرده که این قدر -گفتم که،چیزیم نیست فقط خسته !یه کم از دست فرزام حرص و جوش خورده م!(( -

 ؟عصبی شدی

نامرده!چی بگم...رفیقمه،باید بسوزم و بسازم!کار شرکت شوخی بردار نیست...خودم رضایت دادم که شریکم -

 باشه،حاالمثل سگ پشیمونم و کاری از دستم بر نمی آد.

 یعنی چی؟خب،ردش کن بره پی کارش!-

 م نجسه!نمیشه،سرمایۀ شرکت باال رفته،نمی تونم راضیش کنم!حتی پولی که با اون درمی آر-
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حدسم در مورد منشی جدید داشت به یقین تبدیل می شد.حرفهای بهزاد باعث شد که به خودم جرئت حرف زدن 

 بدهم .بدون در نظر گرفتن موقعیت مهرانه گفتم:))شنیده بودم که دوستشو اورده شرکت!...((

صورتش از شدت عصبانیتدر  جمله ام تمام نشده بود که پوست صورت بهزاد مثل گل انار به سرخی زد. اعضای

حالیکه سعی می کرد بلند حرف نزند،گفت:))نمی دونستم زن ایرج جاسوس شرکته وسیر تا پیاز کار ما رو به همه لو 

 می ده!((

همان لحظه از حرفی که زده بودم پشیمان شدم.چند بار خواستم با موضوعی دیگر موضوع را ثرفع و رجوع کنم؛اما 

ود.همان جا برروی زمین وا رفتم و بهزاد،برای آنکه عصبانیتش را فروکش کند،بلند شد،به ترسیدم کار خراب تر ش

سمت آشپزخانه رفت و یک لیوان آب یخ از یخچال بیرون آورد و خورد. دم به دو هم نفس عمیق می کشید و چند 

شیشۀ آب بر روی  بار برگشت و نگاهم کرد؛اما من،همان جا بر روی زمین خشکم زده بود.صدای کوبید ه شدن

 پیشخوا آشپزخانه باعث شد تا سرم را باال بیاورم.بهزاد زیر چشمی نگاهم می کرد و تاسر حد جنون خشمگین بود.

از شدت ناراحتی داشتم پس می افتادم.بلند شدم و به اتاق خوابم رفتمکه سنگینی نگاهش آزارم ندهد.پشت سرم 

را در جیب های شلوارش فرو کرد و با حالتی تمسخر آمیز آمد و در چهارچوب در ایستاد.دو تادستهایش 

  گفت:))پس تو هم مثل بقیۀ

زنا فضولی!چشمم روشن خانوم تحصیل کرده!از تو انتظار نداشتم که وقتتو با این اراجیف به دردنخور پای تلفن تلف 

 کنی!((

ه نده بهزاد...تو از هیچی خبر صبرم تمام شد.از شدت عصبانیت کفرم درآمد،سکوتم را شکستم و گفتم:))ادام

 نداری،پس بیخودی قضاوت نکن!((

 آمد و لب تختم در کنارم نشست.گفتم:))معذرت می خوام عزیزم!((

معذرت خواهی تو هیچی رو عوض نمی کنه.اتفاقا ،من باید از تو تشکر کنم که مهرانه رو به من شناسوندی!یه زن -

 دهن لق به درد کار تو شرکت نمی خوره!

 منظورت چیه؟خیال می کنی خانم شفیق بی کاره و هر روز زنگ میزنه خبرهای شرکتو به من گزارش می کنه؟-

چند لحظه به چشمهایم زل زد و، بعد بدون آنکه کالمی حرف بزند،از کنارم بلند شد و رفت.توی سینه ام سنگینی می 

هم و گناه مهرانه را به گردن بگیرم؛اما می دانستم کرد.صدای تلویزیون بلند بود.چند بار خواستم بروم و تو ضیح بد

فایده ای ندارد.صدای در آپارتمان که آمد، فهمیدم کار را از آنچه تصور می کردم خراب تر کرده ام!از شدت 

ناراحتی دل وروده ام داشت باال می آمد.هر چه به خودم فشارآوردم که حالم به هم نخورد،نتیجه ای نداد.سراسیمه به 

ویی رفتم و آب و غذا،هر چه خورده بودم،باال آوردم.به اعضای بدنم آن قدر فشار وارد آمده بود که همۀ دستش

استخوانهایم درد میکرد.خیس عرق بودم.از دستشویی که بیرون آمدم،لرز کردم.دوال دوال به اتاق خوابم رفتم و پتو 

به امید گرم شدن،مدتی طوالنی در رختخواب به سرم کشیدم.انگار همۀ خون بدنم تو رگ هایم منجمد شده بود.

ماندم.اعصابم پاک به هم ریخته بود.تصمیم گرغنم خودمرا یرگرم درست کردن غذا کنم.به آشپزخانه رفتم و خودم 

را مشغول درست کردن غذا کنم.به شام را چیدم.نزدیک یاعت نه شب بود که شام حاضر شد.اجاق را خاموش کردم 

ت دیواری خیره ماندم.بهزاد آن قدر بخشنده و مهربان بودکه باورم نمی شد بتواند با من قهر و منتظر بهزاد به ساع

کند!اما آن روز،بدجور دلش گرفته بود و نباید سر به یرش می گذاشتم!تا نیمه های شب که نیام،باور کردم 

مهربان بودکه باورم نمی شد  که،برخالف تصورم،به نقاط ضعف و حساسیتهای او آشنا ماندم.بهزاد آن قدر بخشنده و
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بتواند با من قهر کند!اما آن روز،بدجور دلش گرفته بود و نباید سر به یرش می گذاشتم!تا نیمه های شب که نیام،باور 

 کردم که،برخالف تصورم،به نقاط ضعف و حساسیتهای او آشنا نیستم.

می کردم که زنگ در آپارتمان را زدند.از شب با بدبختی خوابم برد و صبح روز بعد،داشتم آشپزخانه را مرتب 

چشمی نگاه کردم،نیما با دختر کم سن و سال پشت در ایستاده است.کفرم در آمد که بی خبر آمده بود.سریع به اتاق 

خواب رفتم و موهایم را برس کشیدم. هول هولکی پیشبند آشپزخانه را از دور کمرم باز کردم و بر روی صندلی 

.بعد در آپارتمان را باز کردم.نیما تو امد. دختری ظریف ندام و زیبا که رنگ و رویش پریده آشپزخانه پرت کردم

  بود و خجالت می کشید

مستقیم نگاهم کند ،سالم کردو پس از تعارف من وارد آپارتمان شد.دلم می خواست دخترک همراه نیما نبود تا 

پیش از آوردن مهمان حتی یک زنگ خشک و خالی هم به خرخرۀ او را بجوم که آن قدر کله پوک و بی فکر بود که 

من نزده بود که آمادگی پذیرایی پذیرایی را داشته باشم!به روی خودم نیاوردم و گله گزاری رابه زمانی بعد موکول 

کردم که تنها باشیم و حسابی ادیش کنم.دخترک بچه سال،به نپر نمی رسید وقت ازدواج کردنش شده باشد.نیما 

  ارال اومده تا با تو آشناگفت:))م

 بشه!((

دخترک داشت رنگ به رنگ می شد و وحشت می کشید نگاهم کند که رفتم و در کنارش نشستم و گفتم:))خوش 

 اومدی مارال!اسمت هم مثل خودت قشنگه،حاال چرا ان قدر خجالتی هستی؟((

  س که بی خبر اومدیم.((لبخند زد و گفت:))نباید بدون اطالع قبلی مزاحم می شدیم.تقصیر نیما

برگشتم،به نیما چشم غره رفتم . گفتم:))نیما خیلی چیزها رو بلند نیست که باید کم کم یادش بدیم!به هر 

 جهت،خوشحالم که می بینمت.((

  نیما غرغرکنان گفت:))مگه آدم برای رفتن به خونۀ خواهرش اجازه می گیره؟((

  که زنگ زد،اجازه گرفتن نیست!(( زیر لب گفتم:))بعداً برات توضیح می دم

  نیما خونسرد و بی اعتنا روی بر روی کاناپه لم داد و من به آشپزخانه رفتم.

  مارال گفت:)) زحمت نکشین...تازه چایی خوردیم!((

  کمی بیسکویت داشتم، با یک پیشدستی میوه برداشتم و به حال برگشتم.نیما پرسید:))شیرینی نداری؟((

  یخچال هست.پاشو برو جعبه شو وردار بیار!(( گفتم:))تو

  تا نیما رفت شیرینی را بیاورد،از مارال پرسیدم:))می دونی که داداشم بد اخالقه!نکنه در باغ نشونت داده؟((

مارال می خواست جوابم را بدهد که نیما سر رسید و گفت:))هنوز به هم نرسیده پچ پچتون شروع شد؟واقعا  

 جهان پاک از این هردو ناپاک به!((\ی زد که زن و اژدها هر دو در خاک بهفردوسی خوب حرف

  خندیدم و از نیما پرسیدم:))خداوکیلی به جز ای یه بیت شعر مزخرف،شعر دیگه ای از حفظ هستی؟((

مارال جرئت خندیدن نداشت؛اما مشخص بود که به زور لب هایش را جمع کرده بود چون صورتش سرخ شده 

یک تکه شیرینی بزرگ برداشت،یکباره توی دهانش گذاشتو همان طور که به زور قورتش می  بود.نیما

 داد،غرید:))همه که مثل تو دانشگاه دیده و باسواد نیتم!حاال ببین می تونی آبروی منو جلوی نومزدم ببری؟((

می خور...یه جو معرفت  رفتم در کنارش نشستم،بوسیدمش و گفتم:))قربون داداش گلم!سواد دانشگاهی به چه درد

 و مردونگیداشته باشی،مارالو خوشبخت می کنی.حاال کی قراره بریم خواستگاری؟!((
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از شیرینی بزرگی که قورت داده بود،چشمهایش داشت از حدقه بیرون می زد.نگاهی مشکوک به ماراالنداخت و 

.دلم به حالش می سوزه که تصمیم داره با دختر به این خوبی از سرت هم زیادیه!..-پرسید:))پسندیدیش خواهر؟!(( 

 کله پوکی مثل تو ازدواج کنه!

مارال طاقت نیاورد و زد زیر خنده.نیما بُراق شد و گفت:))قربون هفتاد پشت غریبه!با داشتن خواهری مثل تو به 

 دشمن حاجت نیست!((

ن مادر با من.حرفهاتونو با هم شوخی کردم داداش،مارال هو می دونه که دارم سر به سرت می ذارم.راضی کرد-

  زدین؟

  نیما نگاهی خودخواهانه به دخترک انداخت و گفت:))حرفی نداریم!می خوایم زن و شوور بشیم دیگه!...((

  هنگام خداحافظی،دخترک آهسته در گوشم گفت:))لطفا  شمارۀ تلفنتونو به من بدید،طوری که نیما نفهمه!((

ود سیاه بفرستم برای همین بی مقدمه گفتم:))داداش،تا با مارال خداحافظی کنم مجبور بودم نیما را دنبال نخ

 بپرسوپرمارکت یه مایع ظرفشویی برام بگیر!((

  نیما کمی این پا و آن پا شد و گفت:))مارال زیاد پرچونگی نکن تا من برگردم!((

پایین رفت دخترک از باالی نرده ها خم حرکات نیما و شتاب زدگی اش بی اندازه مشکوکم کرده بود.تا از پله ها 

شد،نگاهی به پاگرد پله ها انداخت و وقتی مطمئن شد نیما از در حیاط بیرون رفته است،به سمت من برگشت و در 

حالی که رنگش کامال  پریده و چهره اش نگران بود گفت:))باید با شما حرف بزنم...خیلی مهمه،اگه نیما بفهمه منو می 

 کشه!((

تلفنم را به سرعت بر روی تکه کاغذی نوشتم و به او دادم که با ترس و لرز در کیفش گذاشت و،در حالی که  شمارۀ

از دلواپسی به نفس نفس افتاده بود،به سرعت خداحافظی کرد و از پله ها پایین رفت.هنوز به پاگرد طبقه اول نرسیده 

وباره حرکت کرد.نیما از پله ها باال امد. مایع ظرفشویی را بود که رخ به رخ نیما،لحظه ای ایستاد.ساکت و صامت،بعد د

  به دستم

  داد و پرسید :))نسرین هنوزم سر حَرفِت هستی؟پا پیش بذارم؟((

  کدوم حرف؟-

ساعات و دقایقی را به سختی گذراندمو نزدیک به غروب،در حالی که از شدت اضطراب حالت تهوع پیدا کرده 

ه شدم.کنجکاوی مانند خوره به جانم افتاده بود و باید از شرش خالص می شدم.باید به بودم،از حماقت خودم کالف

شرکت زنگ می زدم تا تکلیفم با غریبه ای که آرامشم را به هم ریخته بود،زوشن می شد.بیشتر از خودم ذلهرۀ به 

ر نباشم از کودکی علیل خطر افتادن سالمت کودکم را داشتم.ترجیح می دادم یک عمر بدون فرزند باشم؛اما مجبو

نگهداری کنم.آن همه داروهای اعصاب و شوک های الکتریکی که به مغزم داده بودند،امکان داشت پیامد های تلخ 

به بار آورد.اما هیجان بیش از اندازه ای که از شنیدن صدای آن زن به اعصابم وارد شده بود،از همۀ زجر و شکنجه 

بودم،مشکل ساز تر بود.همان لحظه به خودم لعنت فرستادم که هوس بچه دار ای که در بیمارستان رولنی کشیده 

شدن به سرم زده بود و سالمت موجودی بی گناه را به خطر انداخته بودم.کم کم داشتم خودم را قانع می کردم که 

د شد.به ساعت آن صدا،توهمی بیش نبوده و من دچار اشتباه شده ام که کلید در قفل آپارتمان چرخید و بهزاد وار

 دیواری نگاه کردم و گفتم:))چه عجب که زود اومدی!((
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از چهرۀ خسته و تقریباً عصبی او شک برم داشت و تصور کردم برای مادرش اتفاقی افتاده است.جلو رفتم،به 

 چشمهایشخیره شدم،کیفش را گرفتم و پرسیدم:))چی شده؟((

 هیچی!...فقط خسته م.-

 .هنوز شاممون آماده نیست-

او،بدون آنکه لباس عوض کند،دکمۀ یقۀ پیراهنش را باز کرد و بر روی کاناپۀ روبه روی تلویزیون دراز 

 کشید.پرسیدم:))چایی می خوری یا برات آب میوه بگیرم؟((

 هیچکدوم...هیچی نمی خوام.-

 رو به رویش کف هال نشستم . به چشمهایش خیره شدم.رنگ صورتش کدر شده بود.سکوتش نگرانم

 کرد.دستهایش را توی دو تا دستم گرفتم و گفتم:))من لباستو در می آرم.یه چرتی بزنی شام حاضر می شه!((

دستهایش را از میان دستهایم بیرون کشید و در آغوشم گرفت.تا آن روز هرگز آن قدر نگران و آشفته ندیده 

 ((بودمش.کالفه شدم و پرسیدم:))آخه چی شده که این قدر نگرانی بهزاد؟

مگه چه کار کرده که این قدر -گفتم که،چیزیم نیست فقط خسته !یه کم از دست فرزام حرص و جوش خورده م!(( -

 عصبی شدی؟

نامرده!چی بگم...رفیقمه،باید بسوزم و بسازم!کار شرکت شوخی بردار نیست...خودم رضایت دادم که شریکم -

 .باشه،حاالمثل سگ پشیمونم و کاری از دستم بر نمی آد

 یعنی چی؟خب،ردش کن بره پی کارش!-

 نمیشه،سرمایۀ شرکت باال رفته،نمی تونم راضیش کنم!حتی پولی که با اون درمی آرم نجسه!-

حدسم در مورد منشی جدید داشت به یقین تبدیل می شد.حرفهای بهزاد باعث شد که به خودم جرئت حرف زدن 

 )شنیده بودم که دوستشو اورده شرکت!...((بدهم .بدون در نظر گرفتن موقعیت مهرانه گفتم:)

جمله ام تمام نشده بود که پوست صورت بهزاد مثل گل انار به سرخی زد. اعضای صورتش از شدت عصبانیتدر 

حالیکه سعی می کرد بلند حرف نزند،گفت:))نمی دونستم زن ایرج جاسوس شرکته وسیر تا پیاز کار ما رو به همه لو 

 می ده!((

از حرفی که زده بودم پشیمان شدم.چند بار خواستم با موضوعی دیگر موضوع را ثرفع و رجوع کنم؛اما همان لحظه 

ترسیدم کار خراب تر شود.همان جا برروی زمین وا رفتم و بهزاد،برای آنکه عصبانیتش را فروکش کند،بلند شد،به 

به دو هم نفس عمیق می کشید و چند سمت آشپزخانه رفت و یک لیوان آب یخ از یخچال بیرون آورد و خورد. دم 

بار برگشت و نگاهم کرد؛اما من،همان جا بر روی زمین خشکم زده بود.صدای کوبید ه شدن شیشۀ آب بر روی 

 پیشخوا آشپزخانه باعث شد تا سرم را باال بیاورم.بهزاد زیر چشمی نگاهم می کرد و تاسر حد جنون خشمگین بود.

فتادم.بلند شدم و به اتاق خوابم رفتمکه سنگینی نگاهش آزارم ندهد.پشت سرم از شدت ناراحتی داشتم پس می ا

آمد و در چهارچوب در ایستاد.دو تادستهایش را در جیب های شلوارش فرو کرد و با حالتی تمسخر آمیز 

  گفت:))پس تو هم مثل بقیۀ

این اراجیف به دردنخور پای تلفن تلف زنا فضولی!چشمم روشن خانوم تحصیل کرده!از تو انتظار نداشتم که وقتتو با 

 کنی!((
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صبرم تمام شد.از شدت عصبانیت کفرم درآمد،سکوتم را شکستم و گفتم:))ادامه نده بهزاد...تو از هیچی خبر 

 نداری،پس بیخودی قضاوت نکن!((

 آمد و لب تختم در کنارم نشست.گفتم:))معذرت می خوام عزیزم!((

نمی کنه.اتفاقا ،من باید از تو تشکر کنم که مهرانه رو به من شناسوندی!یه زن معذرت خواهی تو هیچی رو عوض -

 دهن لق به درد کار تو شرکت نمی خوره!

 منظورت چیه؟خیال می کنی خانم شفیق بی کاره و هر روز زنگ میزنه خبرهای شرکتو به من گزارش می کنه؟-

ف بزند،از کنارم بلند شد و رفت.توی سینه ام سنگینی می چند لحظه به چشمهایم زل زد و، بعد بدون آنکه کالمی حر

کرد.صدای تلویزیون بلند بود.چند بار خواستم بروم و تو ضیح بدهم و گناه مهرانه را به گردن بگیرم؛اما می دانستم 

فایده ای ندارد.صدای در آپارتمان که آمد، فهمیدم کار را از آنچه تصور می کردم خراب تر کرده ام!از شدت 

ناراحتی دل وروده ام داشت باال می آمد.هر چه به خودم فشارآوردم که حالم به هم نخورد،نتیجه ای نداد.سراسیمه به 

دستشویی رفتم و آب و غذا،هر چه خورده بودم،باال آوردم.به اعضای بدنم آن قدر فشار وارد آمده بود که همۀ 

رون آمدم،لرز کردم.دوال دوال به اتاق خوابم رفتم و پتو استخوانهایم درد میکرد.خیس عرق بودم.از دستشویی که بی

به سرم کشیدم.انگار همۀ خون بدنم تو رگ هایم منجمد شده بود.به امید گرم شدن،مدتی طوالنی در رختخواب 

ماندم.اعصابم پاک به هم ریخته بود.تصمیم گرغنم خودمرا یرگرم درست کردن غذا کنم.به آشپزخانه رفتم و خودم 

ل درست کردن غذا کنم.به شام را چیدم.نزدیک یاعت نه شب بود که شام حاضر شد.اجاق را خاموش کردم را مشغو

و منتظر بهزاد به ساعت دیواری خیره ماندم.بهزاد آن قدر بخشنده و مهربان بودکه باورم نمی شد بتواند با من قهر 

م!تا نیمه های شب که نیام،باور کردم کند!اما آن روز،بدجور دلش گرفته بود و نباید سر به یرش می گذاشت

که،برخالف تصورم،به نقاط ضعف و حساسیتهای او آشنا ماندم.بهزاد آن قدر بخشنده و مهربان بودکه باورم نمی شد 

بتواند با من قهر کند!اما آن روز،بدجور دلش گرفته بود و نباید سر به یرش می گذاشتم!تا نیمه های شب که نیام،باور 

 الف تصورم،به نقاط ضعف و حساسیتهای او آشنا نیستم.کردم که،برخ

شب با بدبختی خوابم برد و صبح روز بعد،داشتم آشپزخانه را مرتب می کردم که زنگ در آپارتمان را زدند.از 

چشمی نگاه کردم،نیما با دختر کم سن و سال پشت در ایستاده است.کفرم در آمد که بی خبر آمده بود.سریع به اتاق 

رفتم و موهایم را برس کشیدم. هول هولکی پیشبند آشپزخانه را از دور کمرم باز کردم و بر روی صندلی خواب 

آشپزخانه پرت کردم.بعد در آپارتمان را باز کردم.نیما تو امد. دختری ظریف ندام و زیبا که رنگ و رویش پریده 

  بود و خجالت می کشید

من وارد آپارتمان شد.دلم می خواست دخترک همراه نیما نبود تا  مستقیم نگاهم کند ،سالم کردو پس از تعارف

خرخرۀ او را بجوم که آن قدر کله پوک و بی فکر بود که پیش از آوردن مهمان حتی یک زنگ خشک و خالی هم به 

موکول من نزده بود که آمادگی پذیرایی پذیرایی را داشته باشم!به روی خودم نیاوردم و گله گزاری رابه زمانی بعد 

کردم که تنها باشیم و حسابی ادیش کنم.دخترک بچه سال،به نپر نمی رسید وقت ازدواج کردنش شده باشد.نیما 

  گفت:))مارال اومده تا با تو آشنا

 بشه!((

دخترک داشت رنگ به رنگ می شد و وحشت می کشید نگاهم کند که رفتم و در کنارش نشستم و گفتم:))خوش 

 مثل خودت قشنگه،حاال چرا ان قدر خجالتی هستی؟((اومدی مارال!اسمت هم 
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  لبخند زد و گفت:))نباید بدون اطالع قبلی مزاحم می شدیم.تقصیر نیماس که بی خبر اومدیم.((

برگشتم،به نیما چشم غره رفتم . گفتم:))نیما خیلی چیزها رو بلند نیست که باید کم کم یادش بدیم!به هر 

 جهت،خوشحالم که می بینمت.((

  نیما غرغرکنان گفت:))مگه آدم برای رفتن به خونۀ خواهرش اجازه می گیره؟((

  زیر لب گفتم:))بعداً برات توضیح می دم که زنگ زد،اجازه گرفتن نیست!((

  نیما خونسرد و بی اعتنا روی بر روی کاناپه لم داد و من به آشپزخانه رفتم.

  یم!((مارال گفت:)) زحمت نکشین...تازه چایی خورد

  کمی بیسکویت داشتم، با یک پیشدستی میوه برداشتم و به حال برگشتم.نیما پرسید:))شیرینی نداری؟((

  گفتم:))تو یخچال هست.پاشو برو جعبه شو وردار بیار!((

  تا نیما رفت شیرینی را بیاورد،از مارال پرسیدم:))می دونی که داداشم بد اخالقه!نکنه در باغ نشونت داده؟((

مارال می خواست جوابم را بدهد که نیما سر رسید و گفت:))هنوز به هم نرسیده پچ پچتون شروع شد؟واقعا  

 جهان پاک از این هردو ناپاک به!((\فردوسی خوب حرفی زد که زن و اژدها هر دو در خاک به

  فظ هستی؟((خندیدم و از نیما پرسیدم:))خداوکیلی به جز ای یه بیت شعر مزخرف،شعر دیگه ای از ح

مارال جرئت خندیدن نداشت؛اما مشخص بود که به زور لب هایش را جمع کرده بود چون صورتش سرخ شده 

بود.نیما یک تکه شیرینی بزرگ برداشت،یکباره توی دهانش گذاشتو همان طور که به زور قورتش می 

 نی آبروی منو جلوی نومزدم ببری؟((داد،غرید:))همه که مثل تو دانشگاه دیده و باسواد نیتم!حاال ببین می تو

رفتم در کنارش نشستم،بوسیدمش و گفتم:))قربون داداش گلم!سواد دانشگاهی به چه درد می خور...یه جو معرفت 

 و مردونگیداشته باشی،مارالو خوشبخت می کنی.حاال کی قراره بریم خواستگاری؟!((

حدقه بیرون می زد.نگاهی مشکوک به ماراالنداخت و از شیرینی بزرگی که قورت داده بود،چشمهایش داشت از 

دختر به این خوبی از سرت هم زیادیه!...دلم به حالش می سوزه که تصمیم داره با -پرسید:))پسندیدیش خواهر؟!(( 

 کله پوکی مثل تو ازدواج کنه!

داشتن خواهری مثل تو به مارال طاقت نیاورد و زد زیر خنده.نیما بُراق شد و گفت:))قربون هفتاد پشت غریبه!با 

 دشمن حاجت نیست!((

شوخی کردم داداش،مارال هو می دونه که دارم سر به سرت می ذارم.راضی کردن مادر با من.حرفهاتونو با هم -

  زدین؟

  نیما نگاهی خودخواهانه به دخترک انداخت و گفت:))حرفی نداریم!می خوایم زن و شوور بشیم دیگه!...((

  ،دخترک آهسته در گوشم گفت:))لطفا  شمارۀ تلفنتونو به من بدید،طوری که نیما نفهمه!((هنگام خداحافظی

مجبور بودم نیما را دنبال نخود سیاه بفرستم برای همین بی مقدمه گفتم:))داداش،تا با مارال خداحافظی کنم 

 بپرسوپرمارکت یه مایع ظرفشویی برام بگیر!((

  ت:))مارال زیاد پرچونگی نکن تا من برگردم!((نیما کمی این پا و آن پا شد و گف

حرکات نیما و شتاب زدگی اش بی اندازه مشکوکم کرده بود.تا از پله ها پایین رفت دخترک از باالی نرده ها خم 

شد،نگاهی به پاگرد پله ها انداخت و وقتی مطمئن شد نیما از در حیاط بیرون رفته است،به سمت من برگشت و در 
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گش کامال  پریده و چهره اش نگران بود گفت:))باید با شما حرف بزنم...خیلی مهمه،اگه نیما بفهمه منو می حالی که رن

 کشه!((

شمارۀ تلفنم را به سرعت بر روی تکه کاغذی نوشتم و به او دادم که با ترس و لرز در کیفش گذاشت و،در حالی که 

کرد و از پله ها پایین رفت.هنوز به پاگرد طبقه اول نرسیده  از دلواپسی به نفس نفس افتاده بود،به سرعت خداحافظی

بود که رخ به رخ نیما،لحظه ای ایستاد.ساکت و صامت،بعد دوباره حرکت کرد.نیما از پله ها باال امد. مایع ظرفشویی را 

  به دستم

  داد و پرسید :))نسرین هنوزم سر حَرفِت هستی؟پا پیش بذارم؟((

  کدوم حرف؟-

  ل ندادی سرمایه برای نمایشگاه ماشین...مگه قو-

  خیله خوب،برو دنبال مارال تنها نره تو خیابون.من سر حرفم هستم.تو زن بگیر،سرمایه کارت با من!-

نیما لبخند شیطنت آمیزی زد و از پله ها پایین رفت.حرکات مرموزش مشکوکم کرده بود.دست و دلم به کارنمی 

کنار تلفن نشستم و منتظر شدم.تا مارا تماس نمی گرفت،خیالم راحت نمی شد. می رفت.رفتم بر روی کاناپه در 

دانستم که حتی یک رودۀ راست توی شکم نیما وجود ندارد.هیچ وقت به او اعتماد نکرده و مطمئن بودم کاسه ای 

 است. زیر نیم کاسه اش هست که این طور خودش را مظلوم نشان می دهد و تظاهر می کند سر به راه شده

نفهمیدم چند ساعت میخکوب در پای تلفن نشسته بودم،اما وقتی زنگ زد مثل جن زده ها جیغ کشیدم و گوشی را 

برداشتم.صدای مارال هیجان زده بود تند حرف می زد و نمی دانست از کجا باید شروع کند.پرسیدم:))از کجا زنگ 

 میزنی؟((

  باشه...اگه بفهمه با شما تماس گرفتم،پوستمو می کنه! از باجه عمومی...می ترسم نیما تعقیبم کرده -

  زود بگو چی شده؟چی می خواستی بگی؟نترس بگو!-

شما ان قدر مهربون و باصفا هستین که دلم نیومد بی اعتنا از کناراین موضوع پگذرم.بدتون نیاد؛اما برادرتون می -

..یعنی،دربارۀ ازدواج با من،دروغ می گه.یه بازی خواد سرتون کاله بذاره!گفته که منم باید شریک جرمش بشم.

  مسخره راه انداخته که از شما پول بگیره.

مارال به قدری دستپاچه بود که نمی فهمید چه می گوید و من صبورانه داشتم به حرفهایش گوش می دادم و باورم 

 ))دوستش داری مارال؟راستشو بگو!((نمی شد که برادرم آن قدر شارالتان باشد که سر من هم کاله بگذارد.پرسیدم:

دوستش دارم؛اما چه فایده! اون مرد زندگی نیست.مجبورم کرد که برای شما نقش بازی کنم تا بتونه شما رو تیغ -

 بزنه.قرار گذاشت یه درصدی هم به من بده؛اما من وجدان دارم.گول حرفهای اونو نمی خورم.

د کرد و گلویم کیپ شد.چند بار سرفه کردم و گفتم:))تو نگران از شدت ناراحتی،تار های صوتی ام یکهو با

 نباش،ممنونم که منو روشن کردی!((

هنوز گوشی را نگذاشته بودم که نیما آمد.از شنیدن حرفهای مارال و حقایق تلخی که برایم آشکار شده 

 رف می زدی؟!چیزی شده؟((بود،برافروخته بودم و بر اعصابم تسلط نداشتم.نیما مشکوک شد و پرسید:))با کی ح

رفتم،پنجرۀ آشپزخانه را باز کردم.چند بار نفس عمیق کشیدم و خدا خدا کردم بغضم نترکد.پرسیدم:))مارال 

 گذاشتمش در خونشون.-کجاست؟(( 

  دختر خوبیه،چند سالشه؟-
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  هفده سالشه.-

  چند ساله همدیگه رو میشناسین؟-

  هیچ موردی ازش ندیده م. دو ساله که سایه به سایه دنبالشم و-

  خیلی معصومه،وای به حالت اگهبخوای دلشو بشکنی با کاله سرش بذاری!-

  نیما سریع به آشپزخانه آمد،به چشمهایم خیره شد و پرسید:))گریه کردی؟میگی چی شده یا نه؟((

  راستش ،یکم نگران مارال هستم.دلم براش می سوزه که دلشو به تو خوش کرده! -

  ا؟مگه من چِمِه؟چر-

  به آدمی مثل تو نمی شه اعتماد کرد.توی حال و هوای دیگه ای هستی...صداقت نداری!-

  دست شما درد نکنه!خواهرم که این طور در موردم قضاوت کنه،وای به غریبه ها!...-

قبول کن که رفتارت رفتم جلو،موهای سرش را نوازش کردم و گفتم:))خواهرت هیچ وقت به تو دروغ نمی گه...نیما،

 درست نیست.خود من که خواهرت هستم،نمی فهمم کی دروغ می گی و کی راست و حسینی حرف میزنی!((

  یعنی،تو...تو به من شک داری؟-

شک ندارم؛مطمئنم ریگی به کفشت هست!تو زن بگیر نیستی...پس این بدبختو بی خودی عالف خودت نکن!بچه 

سرش که چی بشه؟پس فردا ولش میکنی،دق مرگ می شه!خدا خوشش نمی آد  س،حال و هوای شوهر انداختی تو

 این فدر ظالم با شی نیما.فکر عاقبت خودتو بکن.

  صدای نیما هر لحظه باالتر می رفت:))به مئال مارالو می خوام!اگه امکانات داشته باشم،کی بهتر از اون!((

  نبال کسب و کار حالل.خیله خوب...هر وقت عقدش کرد،بیا تا پول بدم بری د-

نیما خندید و گفت:))تو باشی،دخترتو به یه آسمون جل می دی؟ من که چیزی از خودم ندارم!برم خواستگاری سنگ 

این جوری که نمی شه، یه رقمی بگو تا من فکر -هر چه بیش تربهتر ر --چه قدر سرمایه الزم داری؟ -رو یخ بشم!(( 

 ست یا نه!هامو بکنم و ببینم در حد توانم ه

پونزده میلیون بیشتر ندارم...همه شو می دم به تو؛اما به یه -بیست میلیون واسۀ اول کار می خوام...داری یا نه!؟ -

 شرط!در قبالش ازت چک می گیرم...موافقی؟

  نیما رنگ به رنگ شد و با دلخوری گفت:))من که دسته چک ندارم.یهو بگو پشیمون شدی تا برم رد کارم دیگه!-

شلوغش نکن می خواستم ردت کنم،مستقیم بهت می گفتم دارم؛اما به تو نمی دم،می فهمی چی می گم دادش؟سفته -

 بده،یه ضامن معتبر هم باید زیر سفته هاتو امضا کنه!

 نیما ناباورانه نگاهم کرد و پرسد:))یعنی تو واقعا  می خوای پولهاتو از من پس بگیری ؟

بدی ... من که سر گنج ننشته م ! پولمم باد آورده نیست . زود پس ندی مهم نیست ؛ اما  باید تا قرون آخرشو پسم -

  باید در دراز مدت همه رو برگردونی .

 مثال تا کی ؟ شاید اصال نتونم پولتو پس بدم اون وقت چی ؟ می ندازیم زندون ؟-

 ! اگه خوب کار کنی , صرفه جویی هم بکنی می تونی کم کم پولمو پس بدی-

نیما هر لحظه عصبی تر می شد . ممکن بود از کوره در برود و کار دستم بدهد ؛ اما آنقدر از دستش دلخور بودم که 

اگر هه حرفهایم را نیم زدم احساس دست و پا چلفتی بودن آزارم می داد . گفتم ک فکرهاتو بکن خبرشو به من بده 
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تو بکنی و برگردی بیای بگی این یکی خوب نیست و یکی دیگه رو در ضمن شرطر اول ازدواج با ماراله ... نری فکرها

 می خوام !

وقتی نیما از در بیرون رفت انگار هه غمهای عالم به دلم هجوم آوردند . نامردی نیما تا دو سه ساعتی فکرم را 

بخواهم زندگی من مغشوش کرد . آن شب یهزاد دیر به خانه آمد . بنابر این کالمی با هم حرف نزدیم . بدون آنکه 

و او داشت از همه فاصله می گرفت . برای رسیدن به عشقی که کم کم داشت بی رنگ می شد . حاضر بودم هر کاری 

انجام دهم . آن قدر دوستش داشتم که دلم نمی خواست لحظه ای مکدر باشد . نزدیک صبح غلت زد و بی اختیار 

هنوز هم دوستم داشت . ذوق زده شدم . موهایش را نوازش کردم دستهایش به دور گردنم حلقه شد . از شادی آنکه 

  و به خواب عمیقی فرو رفتم .

نزدیک ظره با صدای زنگ تلفن از خواب پریدم . صدای مهرانه بغض آلود بود و من هنوز خوابالوده بودم . به محض 

 ؟! مهرانه چرا گریه می کنی ؟اینکه بغضش ترکید مثل برق گرفته ها بلند شدم , نشستم و پرسیدم : چی شده 

 شوهرت خیلی راحت عذر منو خواست و از شرکت بیرونم کرد !-

 از ناراحتی اعضای بدنم به لرزه افتاد . مسبب بیرون کردن او من بودم . گفتم پاشو بیا اینجا !

  حوصله ندارم نسرین .-

 ایرج کجاست ؟-

  رفته روزنامه بخره .-

 اون چرا نرفت شرکت ؟-

  فکر کرده اگه بره من غصه میخورم ! خوب شد بیرونم کردن با اون دختره آبم تو یه جوب نمی رفت .-

  مهرانه همه اش تقصیر منه ! متاسفم عزیزم . یه روز فرصت بشه برات توضیح میدم .-

 بهزاد توقع نداشتم !مهم نیست . از اینکه بیرونم کردن یه کم عصبی شدم ! و گرنه من به پول احتیاج ندارم . از -

 تو رو خدا بهزاد و نفرین نکن ! واکنش نابجای من و پشیمانی بی موقع از تو باعث شد دچار سوء تفاهم بشه !-

 مهندس مثل برادرمه .... هر بالیی سر این شرکت بیاد زیر سر فرزاد و اون دختره ایکبیریه !-

جلوی سرازیر شدن اشکم را بگیرم . جعبه دستمال کاغذی را  گوشی را که گذاشتم دلم آن قدر پر بود که نتوانستم

برداشتم و به سمت تلفن رفتم . بر روی کاناپه نشستم و شماره شرکت را گرفتم . پس از چند بار زنگ خوردن 

  منشی گوشی را برداشت . گفتم خانم شادمان هستم مهندس تشریف دارن ؟

  راز هستم ... چند لحظه لطفا .پس از سکوتی نسبتا طوالنی پاسخ داد : سراف

ناگهان دنیا دور سرم چرخید . تازه یادم آمد که صدا را کجا شنیده بودم . چیزی مثل کوه از قلبم کنده و در همه 

رگهایم بخش شد . چند حظه فشار خونم به صفر رسید . یخ کردم و دندانهایم در حال کلید شدن بود . بهزاد گوشی 

 پرسید : چرا حرف نمیزنی ؟ حالت خوبه نسرین ؟را برداشته بود و می 

او حرف می زد اما فک من انگار فلج شده بود . قدرت حرف زدن نداشتم . اعصابم کامال به هم ریخته بود . ناخود 

آگاه حس کردم الهام روی خط است و دارد به مکالمه ما گوش می دهد . دست و پایم را بی اندازه گم کرده و دچار 

کری شده بودم و نمی دانستم در آن شرایط بحرانی چه باید بگویم . بهزاد حرف می زد و از اینکه صدایم اعتشاش ف

در نمی آمد دستپاچه شده بود ؛ اما من رعشه گرفته بودم و نمی توانستم چیزی بگویم . یک لحظه به ذهنم رسید 

خودم بیایم . نقش بر زمین شدم . دنیا به سکته کرده ام . بی حس شدم و گوشی از دستم رها شد . تا خواستم به 
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چشمم تیره و تار شده بود . کاخ آرزوهایم در برابر چشمانم داشت تکه تکه می شد و فرو می ریخت . چشمهایم 

رابستم و تصویر خشمگین الهام در پشت پلکهایم نقش بست . همان روزی که تهدیدم کرد انتقام خواهد گرفت و 

گذارد طعم خوشبختی را بچشم . باید می دانستم ادم با گذشتی نیست و آتش خشمش خط و نشان کشید که نمی 

 خاموش نخواهد شد !

خاطرات تلخ گذشته همچون فیلم سینما بر پرده ذهنم نقش بست و احساس کردم سیل خروشان مصیبت و بدبختی 

که غش کرده بود و عمه تاجی که  بر زندگی پر از اندوه و نکبت بارم جاری شده است . چشمهای گریان پدرم مادرم

انگشتش را به سمت من و بهزاد نشانه گرفته بود , کابوسهای وحشتناکی بودند که تند و سریع از مغزم عبور کردند . 

نفس در سینه ام حبس شده بود . خسم تلنبار شده در گلویم را با تمام قوا با یک جیغ بیرون ریختم . قطره های 

ه هایم جاری شد و بدنم , مانند تخته سنگی بزرگ و پهن بر کف هال چسبید . دچار اشک همچون سیل بر گون

وحشت شدم سعی می کردم دست و پایم را تکان بدهم اما انگار بختک به رویم افتاده بود . صدای بهزاد که آمد 

را اینجا خوابیدی ؟ فهمیدم فرشته نجاتم از راه رسیده است . او وحشت زده به سراغم آمد و پرسید : چی شده ؟ چ

 تو که منو کشتی ؟!

گوشی تلفن در میان زمین و آسمان آویزان بود . بهزاد گوشی را سر جایش گذاشت دست بر روی پیشانی ام 

گذاشت . خیس عرق بودم . از الی دندانهایم کلید شده ام به سختی گفتم : نمی تونم حرکت کنم ... کمکم کن ... 

 پشتم درد گرفته !

بلند شد به سمت اتاق خواب رفت و با دو سه تا بالش برگشت . در کنارم نشست دستهای گرم و مهربانش رابه بهزاد 

 دور کمرم حلقه کرد و آهسته تکانم داد . به سختی جابجا شدم و گفتم : بپا کمرت درد نگیره !

 شی عروسک من !او خندید و گفت : خیال می کنی چندکیلو هستی ؟ حاال حاال ها جا داری که چاق ب

بالش را آهسته به زیر کمرم سر داد . نفسی عمیق کشیدم و دستهایم را به سمت او دراز کردم . در آغوشم گرفت . 

 دلم نمی خواست از کنارم برود . پرسیدم : می شه امروز من بمونی ؟ نرو شرکت بهزاد !

 نیار به سالمتی داری مادر می شی ! همان طور که در آغوشم بود آه کشید و گفت این قدر به خودت فشار

دستهایش گرمی زندگی داشت . سوزش مالیم آن تا مغز استخوان یخ کرده ام را گرم کرد . سرم در میان استخوان 

سینه اش بود و احساس امنیت می کردم . صدای قلبش را می شنیدم . نوازشم کرد و گفت: تصورشم نمی کردم این 

 قدر دلنازک شده باشی !

لم پر بود ؛ اما جرئت نداشتم از غم و غصه هایم بگویم . آنچه مرا به آتش کشیده و آذرخش گونه به زندگی آرامم د

 تاخته و آسایشم را به تاراج برده بود , سنگین تر از آن بودکه بشود به راحتی از آن حرفی به میان آورد !

می کردم و حقیقت را به اون می گفتم و زندگی ام  از کم دلی خودم به تنگ آمده بودم . اگر روزی شهامت پیدا

دستخوش دگرگونی نمی شد همه مشکالتم از میان می رفت . چشمهایم بسته بود و به لحظه ای فکر می کردم که 

بهزاد همه چیز را می فهمید . او بدن سرد و سنگینم را آهسته بر روی بالش نرمی که به زیر کمرم گذاشته بود رها 

ا کوسن مبل را برداشت با احتیاط زیر سرم گذاشت و دست لرزانش بر روی شکم برجسته ام سر خورد . کرد . دو ت

انگار همه عشق و محبتش در دستهای گرمش جمع شده بود همان لحظه کودکم تکانی شدید خورد . او متعجب 

گفت عجب جفتکهایی  دستش را به پستی بلندی های متحرک بر روی پوست شکمم گذاشت به صدای بلند خندید و
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می ندازه پدر سوخته ! گونم پسره که این قدر ولد و چموشه ! راستی نسرین چرا سونو گرافی نرفتی ! بد نبود می 

 فهمیدیم بچه مون پسره یا دختر !

 دلم میخواست دنیا از حرکت می ایستاد و همان جا به همان صورت گرم و دلنشین باقی می ماند و بهزاد از کنارم نمی

 رفت . سکوتم متعجبش کرد پرسید : چرا حرف نمی زنی ؟ می خوای ببرمت دکتر ؟

 خندیدم و گفتم : دکترم تویی عزیزم خودت هم که سونوگرافیم کردی و گفتی بچه ت پسره !

ذره قاه قاه خندید . خم شد , شکمم را بوسید و پرسید : چند روز مونده به دنیا بیاد ؟ دق مرگ شدم ! چقدر دیر می گ

! 

 بپرس چندماه مونده ! اون قدر سرت شلوغه که یادت رفته شش ماهه هستم !-

وای خدا , به فریادم برس ! پدر گرفتار , مادر دلنازک , بچه چی از آب دربیاد , خدا میدونه ! تاسنگین نشدی یه روز -

  بریم خرید .

ش هم از ریخت افتاده م... بمیرم الهی , چطور منو دعا کن شکمم بزرگ بشه ؛ اما چاق تر از این نشم ! تا همین جا-

 تحمل می کنی؟

دست و صورتم را غرق بوسه کرد و گفت : از وقتی قلقلی شدی بامزه تر شدی ! هر جور باشی عشق منی عزیزمی و 

 دوستت دارم ! از جا بلند شد و گفت : حاضر شود بریم خونه مامانت .

 می خوای بری ؟ -

  بچه پول الزم دارن ! می رم دنبال یه لقمه نون حالل .این بچه و مادر -

  من حالم خوبه یه عالمه کار تو خونه دارم .-

  من باید برگردم شرکت ,دلم شور می زنه , بهتره تنها نمونی .-

اسم شرکت که آمد یکهو دلم فرو ریخت . یک لحظه کنجکاو طرز لباس پوشیدن و اتاق الهام و جایی که می نشست 

 دم . و اینکه از بخت بد من چطور از شرکت بهزاد سر در آورده بود ! بهزاد پرسید : به چی فکر می کنی ؟ش

  از دهانم پرید : به دنیایی که داره روی سرم خراب میشه !...

,  چرا چرت و پرت می گی ؟ این همه زن تو دنیا حامله شده ن و بعدش هم زاییده ن ؛ اما این قدر که تو می ترسی-

 وحشت زاییدن نداشتن !

در چشمهایش آرامش خاصی موج می زد . نگاهش بی دغدغه بود و از درد دلم و غوغای عجیب و غریبی که قلب و 

 روحم را به تالطم درآورده بود خبر نداشت . لبخند زدم و گفتم ک نمی شه امروز نری !

د شرکت. مثل بچه مدرسه ایهای بد عنق ، بدون از روزی که زن ایرجو جواب کردم خودش هم قهر کرده و نمی آ-

 خداحافظی ، سرشو انداخته زیر و رفته خونه وَرِ دل زنش نشسته و دستمونو تو پوست گردو گذاشته .

شرکت در حال حاضر حساب دار نداره !کارامون پا در هوا مونده ، هیچ کس هم جرئت نمی کنه دست تو حساب 

 شرکت ببره به جز خودش .

ا به زیر انداختم و ، غرق در عوالمی دیگر ، لب فرو بسته ،به نقطه ای در کف هال خیره شدم . نفسم توی سینه سرم ر

 "حتما مهرانه گزارش اخراج شدنشو به تو داده !  "ام سنگینی می کرد . بهزاد گفت : 
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کرده بود .از ان همه  بی اراده سرم باال امد و به چشمهایش خیره شدم . حالت نگاهش با چند لحظه پیش فرق

مهربانی خبری نیود .انگار وقتی حرف کا رپیش می امد ، شخصیتش دگرگون می شد و خشن به نظر می رسید . 

 "چرا جواب نمی دی ؟  "پرسید : 

 نمی خوام ناراحتت کنم . -

 برای چی باید ناراحت بشم ! -

مسئولیت شرکت به گردن توئه بایدم  - -من فر داری ،  اگه من بودم ، همسر دوستم رو اخراج نمی کردم .اما تو با -

 سختگیر باشی !

تو خیال می کنی من مهرانه رو اخراج کردم ؟ پس ، اون گفت که من اخراجش کردم ! خوبه ! همیشه از حرف زدن  -

 با تو خیلی چیزا دستگیرم می شه !

 ، حیفه از تو برنجه .! من نمی دونم تو محل کارت چه خبره ؟ اما دوستی به خوبی ایرج -

باور کن فرزام عذرشو خواست ! به این دلیل که تنبل بود . یه منشی کار کشته اورده که همه کارهای شرکتو یک  -

 ساعته انجام می ده !

به دلم گذشت که بپرسم ، پس ساعات بی کاری اش در شرکت چه کار می کند ؛اما به سرعت منصرف شدم . بهزاد 

 مطمئنی که حالت خوبه ؟": بلند شد و گفت

 فعال که خوبم .-

پایش را که از در بیرون گذاشت ،نیمی از جانم همه به دنبالش رفت . حس عجیبی داشتم . نوعی ترس توام با 

احساس کناه شدید از انکه مشکالت گذشته را با او مطرح نکرده بود و شَر ِ ان اسرار سر به مهر داشت پا پیچم می 

دستم بر نمی امد ، و وجودم را یکپارچه نگران ساخته بود . نگاه به گذشته ،به گونه ای وحشتناک  شد و کاری از

عذابم می داد ؛اما هر چه فکر میکردم ، نمی دانستم به چه گناه نا بخشودنی و کدامین جرم ناکردنی همه ی عمرم 

عت پر از اندوه و در نهانی ، چنان فشاری به باید با نگرانی از اشکار شدن حقایق تلخ گذشته اسیر می ماندم !یک سا

قلب و روحم اورد که برای لحظه ای کوتاه درد زایمان گرفتم . وحشت زده بلند شدم ، به اشپزخانه رفتم و باقی مانده 

ی چای را که از صبح توی قوری مانده بود ،گرم کردم و با یک تکه نبات خوردم . با صدای زنگ در بند دلم پاره شد 

نگار هر صدایی ضربه ای شدید به روحم می نواخت و از جا می پراندم .با حرکتی کند تراز همیشه ، رفتم در . ا

 اپارتمان را باز کردم.

چهار دردت شروع شده  "مادر بود که نگرانی از چهره اش می بارید و دستپاچه بود . جواب سالمم را نداده پرسید : 

 " ؟بهزاد زنگ زد گفت حالت خوب نیس !

 شلوغش کرده ، گفته بودم مزاحم شما نشه ! -

 "چشمات که زاییده ! "مادر به صورتم خیره شد و گقت : 

 "اصالً مادر ،می دونی که من هنوز شیش ماهم تموم نشده !"خندیدم وگفتم :

 ؟حتما ماهت رو گم کردی ..............غیر ممکنه شیش ماهت باشه ...مگه می خوای بچه فیل بزای  -

  مادر من اشتباه نمی کنم . بابا چطوره ؟ -

 همه مون نگران تو هستیم . حاال برو تخت بگیر بخواب . -

 "زود امدم که با مادرت بریم خرید ."عصر بهزاد زود تر از همیشه امد و گفت :
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که اگر دلواپس خرید برای کودکی که در شکم داشتم و وسایل مختلف سرگرم کننده ، به اندازه ای دلپذیر بود 

نبودم ، ان روز یکی از بهترین روز های زندگی ام میشد .اما دلشوره ای عجیب ، مانند خوره به جانم افتاده و ارامشم 

را گرفته بود . اخر شب که مغاره ها در حال تعطیل شدن بودند ،از رستوران غذا گرفتیم و همگی به خانه ی پدر 

اه به چشم هایم و یک نگاه به شکمم داشت ،به قلب و روحم ارامش داد ؛اما دو رفتیم . دیدن چهره ی بابا که یک نگ

سه لقمه که از شام خوردم دل درد گرفتم . مادر پیشنهاد کرد شب بمانم؛ اما دلم نیامد بهزاد را تنها بگذارم. ان قدر 

رسید و اخر شب با بهزاد به دلم شور می زد که حاضر نبودم لحظه ای از او فاصله بگیرم. اصرار مادر به نتیجه ن

اپارتمان خودمان برگشتیم . ان شب نگاه بهزاد با گذشته فرق داشت. انگار محبت هایش از سر دلسوزی بود و بوی 

عشق نمی داد .از ان همه شوریدگی و دلباختگی سال اول ازدواجمان تنها ذره ای شفقت و دوستی باقی مانده یود .او 

و از شدت خستگی ، سرش به بالش نرسیده ،خوابش می برد. اما ان شب، بدون اینکه هر شب دیر به خانه می امد 

احساس خستگی کند ، به رخت خواب رفت و بدون انکه حضورم را در کنارش حس کند ، ساعتها مطالعه کرد و بعد 

ش بینی کردنی بود خوابید . من ماندم و یأس و اندوه و اضطراب از اینده ای گنگ و شرنوشتی نامعلوم که کامال پی

.تنها نکته ی مبهم برای من ان بود که الهام از کجا رد زندگی ام را گرفته و نشانی شرکت را پیدا کرده بود ! اشنایی او 

با فرزام از بد شانسی من بود اما استخدامش در شرکت امکان نداشت تصادفی بوده باشد ! هر چه فکر می کردم نمی 

و یا خوش بین باشم. ترس از اشکار شدن حوادث گذشته همچون زهری مهلک ، قطره  توانستم به حضورش بی اعتنا

قطره داشت وارد جریان خونم می شد و صد در صد مسمومم می کرد .تا صبح پلک نزدم و افکار مالیخولیایی مانند 

  تار های عنکبوت به دور مغزم می پیجید .

بهتر بود استراحت می کردی ! من صبحونه مو توی شرکت :» د و گفت بهزاد که بیدار شد صبحانه اماده بود . لبخند ز

  «ابدارچی خوبی دارین ! چند سالشه ؟:» نام شرکت همچون هیوالییدلم را می لرزاند . گفتم « هم می تونم بخورم . 

می کنه . بهش  درست هم چایی که شرکتهِ  سرایدار واقع در.  اس افتاده کار از و پیر خیلی!؟ گی می رو اقا هاشم 

 گفتم تو فقط سرایداری بکن . به قدری کثیفه که ادم رغبت نمی کنه چیزی از دستش بگیره !

 پس کی براتون چایی درست می کنه ؟ -

 قبال خانم شفیق درست می کرد . -

ه . خانم سر افراز خیلی زرنگ:»همان طور که داشت شکر توی استکانش می ریخت ،زیر چشمی نگاهم کرد و گفت 

  .«همه کار ازش بر می اد 

 پس ازتون پذیرایی هم می کنه!..... -

حرکت قاشق چای خوری در استکان بهزاد ناگهان تند و تند تر شد .لقمه ای نان به دهانش کذاشت . چای را یکجا 

بود سر کشید . سپس استکان خالی را محکم در نعلبکی کوبید وخداحافظی ای سرسری کرد. سرجایم خشکم زده 

که از در بیرون رفت . لحظه ای کوتاه گیج و مات در پشت میز اشپزخانه نشستم و فکر کردم. بهزاد اسم خانم سر 

افراز را با احتیاط می برد و در برابر کوچکترین واکنش من حرکتی غیر عادی نشان می داد . هنوز جای قدم های 

ن جا کرده بود !دلم از دردی مرموز ونهانی داشت می دخترک خشک نشده ، خودش را تا ان اندازه در دل همسر م

ترکید ؛اما جرئت نداشتم دم بزنم . حالم گرفته بود .رفتم بر روی کاناپه روبه روی تلویزیون دراز کشیدم . نگرانی لو 

رفتن قضایا ی گذشته از یک سو و حسادت زنانه که هم چون خوره وجودم را می خورد و تحلیل می برد ، از سوی 

یگر کالفه ام کرده بود و داشتم خود به خود از پای در می امدم . تصمیم گرفتم از خانه بیرون بروم. اما همان لحظه د
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پشیمان شدم . ممکن بود حالم به هم بخورد و کسی به دادم نرسد . به فکر کشتن لحظه ها و گذشت زمان بودم که 

  «شریک پیدا کردی ؟:»ا نداشتم ، پرسیدم نیما زنگ زد . حال و حوصله ی چک و چانه زدن با او ر

 اره خواهر............. یمی از دوستامو راضی کردم سرمایه بذاره و با هم شروع کنیم . -

  نیما به خدا اگه کلک بزنی ، خواهر برادریمون به م می خوره . -

  خاطر جمع باش خواهر .........هنوز برادرتو نشناختی. -

  می شناسمت دلم شور می زنه . اتفاقا چون خوب -

 خواهر خیال می کنی پونزده میلیون پوله که هول شدی ؟ -

برای من هزار تومن هم هزار تومنه !می فهمی چی میگم ؟میلیاردر که نیستم پونزده تومن برام بی ارزش باشه  -

  .همه ی دار و ندارم همین شندر غازه . حق دارم بدونم چطوری می خوای خرجش کنی!

  اگه قرار نگران پولت باشی ،بهتره از کس دیگه ای قرض بگیرم! -

 این قدر خودتو لوس نکن . تو کی رو داری که بهت پول قرض بده ! رفیقات هم از خودت مفلس ترن. ! -

گفتم که دادشتو نشناختی! مردم یه تار موی سبیل منو خرید و فروش می کنن ! اون وقت تو به صداقت من شک  -

  ری ؟ بخشکی شانس !دا

  از مارال چه خبر ! قرارمون که یادت نرفته ؟ اول عقدش می کنی بعد کار و کاسبی راه می اندازی ! -

  نسرین ،من به باباش چی بگم ؟بگم با پول خواهرم نون دخترشو می دم ؟ -

  خودم با خوانواده ش صحبت می کنم .........تو کاریت نباشه. -

که بهزاد تماس گرفت و گفت شب به منزل مادرش می رود .با اینکه مادر را خیلی دوست داشتم ،  عصر نشده بود -

دلگیر شدم .نزدیک غروب مادرم امد و یک قابلمه اش ترش برایم اورد . کار و زندگی من شده بود رسیدگی به 

  شکم من . گفتم : مامان ،من دیگه ویار ندارم. ..اش بخورم باد می کنم .

چرت نگو دختر! می دونم غذا به دهنت مزه نمی کنه ! اش مزاجتو راه می اندازه یبوست نمی » خندید و گفت :  مادر

  «گیری . 

  مادر نباید بابا رو تو خونه تنها بذاری ! -

 بابات حالش خوبه ...خودش منو روونه می کنه که بایم پهلوی تو . -

  دفعه ی پیش که دیدمش دستش رو قلبش بود. -

  عادتشه ، یکم خودشو لوس می کنه که هواشو داشته باشم . -

 نکنه منتظر سومیش هستی ؟ -

 «زبونتو گاز بگیر ! بگو برم دیگه چرا دروری می گی ؟:»رنگ چهره ی مادر سرخ شد و با عصبانیت گفت 

 »با عجله کیفش را برداشت و به سمت در رفت. به دنبالش دویدم وگفتم 

  «اشتم مامان . پیر شدی هنوزم قهر می کنی ؟!منظور بدی ند

  دیونه شدی دختر ؟ دستی دستی داری بیرونم می کنی حرفم داری؟» برگشت توی صورتم براق شد : 

تا به خود جنبیدم مادر رفته بود . حالم گرفته بود ، گرفته تر شد . تا صبح هزار ساعت مانده بود و خواب به چشمان 

ودم ، از دنیای اطرافم ،از شوهرم ، از مادر و برادرم و همه ی موجودات عالم دلخور بودم.تنها راه نمی یافت .از خ

کاری که از دستم برمیومد بیکار روبه روی تلویزیون نشستن و وقت کشی بود.دلم بدجوری گرفته بود تصمیم 
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ان یکبار به من زنگ زده گرفتم به مهرانه زنگ بزنم اما منصرف شدم.از روز بیرون کردنش از شرکت تنها هم

بود.تردیدی نداشتم که سایه هفت پشت ابادم رو با تیر میزند.ان همه ادعای دوستی تا زمانی بود که گرفتاری برایش 

پیش نیامده بود!دلم برای خودم سوخت نه همدمی داشتم که گه گاه درد و دلهایم را بشنود نه دوست و رفیقی که 

 ن بکند!حداقل اوقات بیکاریش را صرف م

شب بود که صدای زنگ تلفن منو از جا پراند.صدای بهزاد مثل همیشه گرم و صمیمی بود و ارامش به 00نزدیک 

 روح من میداد.او پرسید:مادرت اونجاست؟

 تو گفتی بیاد پیش من؟-

 خب صالح نبود امشب تنها بمونی...منم اگر مجبور نبودم تنهات نمیزاشتم!-

 هم تنها هستم! همیشه تنها بودم حاال-

 انگار حالت خوب نیست!چی شده قناری کوچولوی من؟دلخوری که نیومده ام خونه!؟-

 حال مادرت خوبه؟-

زیاد رو به راه نیست!اما اصرار داره که شب برگردم خونه.از عصرتاحاال چند بار بیرونم کرده میگه زنت گناه داره -

 ره!تنها بمونه پابه ماه ممکنه نصفه شبی دردش بگی

 چرا خیال میکنه من پابه ماهم؟!اعطالعات غلط بهش دادی؟-

 نه بابا نمیدونم چرا خیال میکنه زود نوه دار میشه!انگار بهش الهام شده تو همین یکی دو روز بچه دار میشی!-

 اسم الهام که اومد حالم دگرگون شد.سکوت کردم بهزاد گفت:

 م!راستی تا یادم نرفته فردا شب مهمون داری-

 خیر باشه!کی هست؟-

چمد وقته فرزام مگسی شده و سمیرای بدبختو ذله کرده خیلی کم گرفتاریم طالق و طالق کشی این دو تا هم شده -

 قوز باال قوز!

 دعواشون سر چیه؟-

 سمیرای بهناه ی الکی میاره فرزام هم کله خر و غده!-

 هیچ زنی بیخود بهانه نمیگیره!-

همه ی زنا که منطقی نیستن فردا شب معلوم میشه حرف حسابش چیه!انگار خونه ما دادگاه  به خودت نگاه نکن -

 حمایت خونوادس.سمیرا گفته میخوام حرفامو جلو سمیرا و بهزاد بزنم تا اونا تکلیف منو تو رو روشن کنن.

ه دعواشون شده منو تو جالبه!از روزی که اومدن دیدن ما تا حاال یک بار هم زنگ نزده حال منو بپرسه!حاال ک-

بزرگترشون شدیم!بی خود میخواد پای ما دو تا رو وسط بکشه که چی بشه!نه تو ریش سفیدی و نه من گیس 

 سفید!خیلی اعصاب درست و حسابی داریم!

 حاال چرا اینقدر عصبانی هستی؟نمیتونم ردشون کنم وگرنه...-

 حال زندگی خودمون میکردم!مهم نیست بزار بیان...من اگه بلد بودم یه فکری به -

 مگه زندگی ما چشه؟حاال یه شب تنهات گذاشتم اینقدر بهت برخورد؟!-

منظور منو نفهمیدی بهزاد من تو رو کم میبینم برای همین هم هر روز که میگذره عصبی تر میشم حرف من به -

 بود محبت تو....امشب و رفتن به خونه مادرت مربوط نمیشه.مدتهاست که به علت کار زیاد تو کم
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 حس می کنم!

حاال بگو ببینم اصل حالت چطوره؟از مادرت بگو...از من که به اندازه کافی گله کردی!چشم گردنم از مو باریک تر -

مخلصت هم هستم.از فردا می ام ور دلت می شینم و شرکتو می سپرم دبه اون فرزام کالش که همه ی زحمتهای منو 

 باال بکشه!

 ر با یه دردودل ساده عصبانی شدی!تو طاقت نداری کوچکترین حرفی بهت بزنم!دیدی که چطو-

 نگفتی مادرت چی شد؟-

 دلم پربود پرم به پرش گرفت.چادر چاقچور کرد و رفت!-

 چرا گذاشتی بره؟حاال تا صبح دلم هزار راه می ره!-

کرده ولی روم سیاه نمی تونم از خونه در دلت شور نزنه حال من خوبه.....از قول من مادرو ببوس بگو دلم هواشو -

 بیام!

 فردا کی می ای خونه؟مهمونا برای شام می ان؟-

 گ.من نمی کنم شام خور باشن....هیچ کار نکن خودم عصر خرید می کنم می ام خونه.-

سردرگم فکر و خیال خودم کم بود اختالف سمیرا و فرزام هم باعث شدت به هم ریختگی ذهنم شد.تاصبح کالفه و 

بودم.چشمم چهار تا شده و به سقف چسبیده بود.می دانستم قضیه میان سمیرا و فرزام از کجا اب می خورد !حضور 

یک زن غریبه خیلی زود تعادل خانواده را به هم می ریزد و زنه خانه اولین کسی است که متوجه به هم ریختگی 

شرکت می رفتم الهام را از نزدیک می دیدم و از  وضعیت روحی شوهرش می شود!دلم می خواست جرئت داشتم به

کارش سر در می اوردم اما ترس از اشکار شدن اشنایی قبلی با او مانع از هر نوع حرکتی می شد پس از ان همه سال 

ندگی در اجتماعات مختلف و دیدن افراد گوناگون هنوز باورم نشده بود ضعیف و ناتوان تر از انم که بتوانم حقم را 

 کسی بگیرم.از 

در پوسته ای که خودم به دور و اطرافم تنیده بودم در حال جان کندن بودم و جرئن نداشتم از روزنه ای سر بیرون 

اورم و با چشمان باز موقعیتم را بسنجم.از ان همه وحشتی که از حضور الهام و حضور بی موقعش به جانم افتاده بود و 

هم می خورد.اشتهای غذا خوردن چند روزی می شد که در وجودم مرده و نیز بی دست و پا بودن خودم حالم به 

کودکم از گرسنگی در تکاپو افتاده بود و مشت و لگد به درودیوار شکمم می زدومجبور شدم افتاب نزده صبحانه 

 درست کنم و در چند ثانیه چند لقمه زورزورکی فرو بدهم تا ارام گیرد.

با اغاز اصطراب و دلواپسی من از وقتی که پای الهام به زندگی ام باز شده بود و ساعت شرو کار شرکت همزمان بود 

نمی دانستم کی باید منتظر حرکت انتقامجویانه ی او باشم.اما مطمئن بودم که به زودی دانگیرم خواهد شدم.باورم 

نستم از کجا میخواهد شروع نمی شد که اتفاقی از محل کار بهزاد سر در اورده باشد.از این وحشت داشتم که نمی دا

 کند و اسرار سر به مهرم را اشکار سازد و ابروریزی به راه بیاندازد!

تا ظهر با خودم ریز ریز نجوا کردم و اشک ریختم و خانه را جمع وجور کردم.ناهار نخوردم در پاس تلویزیون چرت 

پارتمان چرخید و بهزاد با قیافه ای عبوس زدم شاید خوابم ببرد.هنوز چشمم گرم نشده بود که کلید توی قفل در ا

چند تا کیسه پر از میوه و تنقالت را که زمین گذاشته بود به کف حال سرداد و تو امد.جواب سالمم را سرسری داد و 

ولش "یکراست به اشپزخانه رفت..به دنبالش رفتم و خواستم کیسه میوه را از دستش بگیرم که با خشونت گفت

 "کن.سنگینه!
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نج اشپزخانه نشستم و کز کردم.مات و مبهوت حرکات شتابزده او دلم گرفته بود و از دلشوره داشتم پس می در ک

افتادم.ای کاش حرفی می زد که می فهمیدم چه اتفاقی اقتاده است اما او مهر به لبش زده و مرموز اخمهایش در هم 

ناهار خوردی؟چرا رنگ و روت "د.پرسیدبود.میوه ها را یکجا در سینک ظرفشویی ریخت و شیر اب را بازکر

 "پریده؟به فکر خودت نیستی حداقل فکر اون بچه ت بدبخت توی شکمت باش!

 از طرز حرف زدن و رفتار خشنوت امیزش تعجب کردم.تا ان روز هرگز تا ان حد نامهربانی نکرده بود.

 "چیزی شده بهزاد خیلی پکری؟"پرسیدم

 م می ذارین!شما زنا مگه حال و روز برای اد-

 منظورتو نمی ف همم.واضح تر حرف بزن.-

سینک ظرفشویی پر از اب شده بود.او در سکوتی مرموز و وحشت افرین مشغول شستن میوه ها بود و من دلم مثل 

 "می گی چی شده یا خودم حدس بزنم؟"سیر و سرکه می جوشید.پرسیدم

 "مگه تو می دونی چی شده؟"ناگهان شیر اب را بست و سریع به سمت من برگشت.پرسید

 "از کجا بدونم تو اون شرکت لعنتی چه خبره که هر روز اشفته تر می ای خونه؟"رنگم پرید.گفتم

کی گفته که گرفتاریم مربوط به شرکت می شه!اصال معلوم هست چرا این روزا در مورد محل کار من این "فریاد زد

 "قدر حساسیت پیدا کردی؟

 "!گزارش اونجارو کی به تو می ده که بدبینت کرد!مهرانه که اونجا نیس

 چرا بیخود برای مردم حرف در می اری!مگه تو به جز شرکت جای دیگه ای هم می ری؟-

 سمیرا صبح زود زنگ زد .کلی بد و بیراه نثار اموات من وفرزام و خانم سرافراز و جدواباد همه مون کرد!-

 خب مشکل سمیرا چیه؟-

 فرزام شک کرده دودش باید تو چشم من بدبخت بره! چه می دونم به-

 خب من به سمیرا حق می دم مگه فرزام منشی تونو نیاورده؟-

مگه الهام بدبخت چه هیزم تری به شماها فروخته که همه تون شمشیر گرفتین تو دستتون و میخواین سوراخ -

 سوراخش....

من می دانستم از اینکه ناخود اگاه نام الهام را بر زبان اورده  ناگهان سکوت کرد.جمله اش را نا تمام گذاشته بود و

 "چت شد؟"بود وحشت برش داشت.به نقطه ای نامعلوم خیره شده بود و من مات و مبهوت حرکاتش بودم.پرسیدم

دجه اعتماد به نفس سمیرا زیر صفر هم کمتره!ادم که نباید "کمی فکر کرد سپس نفس عمیقی کشید و ادامه داد 

 "دشو با دیگران مقاییسه کنه!همچین که یه دختر خوش اب و رنگ می بینه فوری به شوهرش می چسبوندش!خو

دلم زیر ورو شد.سرم خود به خود به زیر افتاد و به نقطه ای در کف اشپزخانه زل زدم.او به نزدیکم امد موهایم را 

 نوازش کرد و اهسته گفت:

 "ره!قربون زن خودم که از خانمی همتا ندا"

به چشمهایش خیره شدم.نگاهش نگاه همیشگی نبود.احساس گنگ در ان موج می زد که برای من غریبه بود.طاقتم 

 "از کی تا حاال منشی شرکتو به اسم کوچیک صدا می زنی؟"طاق شده بود پرسیدم

 "؟از دهنم پرید.حاال کفر شد"بت عجله به سمت سینک ظرفشویی رفت شیر اب را بست و زیر لب گفت
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اسمون به زمین رسیددیگه!تو هم گیر می "پ از چند ثانیه سکوت مانند جن زده ها به سمت من برگشت و پرسید:

 "دی به یه دختر شهرستانی بدبخت ساده لوح!

از درون اتش گرفته بودم چشمهایم را بستم و چهره الهام را در ذهنم مجسم کردم که در مقابلم ایستاده و لبخندی 

 ب داشت همان لحظه حمله کردم و گردنش را با دو تا دستم فشردم و جیغ زدم....شیطانی بر ل

 این قدر از اون زنیکه لکاکه دفاع نکن!اگه ادم حسابی بود با فرزام رو هم نمی ریخت!"گفتم:

یش تا حرفم که تمام شد بهزاد یکپارچه اتش بود تا ان روز هرگز تصور نمی کردم بتواند انقدر فریاد بکشدنعره ها

چند طبقه باال و پایین اپارتمان پیچیده بود.از ترس بلند شدم به سرعت به اتاق خواب رفتم ودر راز از پشت قفل 

کردم.صدای قدمهایش که داشت از راهرو به سمت اتاق خواب می امد به وحشتم انداخت ناخوداگاه دو دستم را 

بود و حالم داشت به هم می خورد.بهزاد با مشت و لگد به بروی صورتم لغزید و زدم زیر گریه.قلبم به تپش افتاده 

باز کن نسرین.همین االن باید بفهمم که حرف حساب تو چیه!تا عصر نشده و "در اتاق می کوبید و فریاد می زد:

سمیرا نیومده باید تکلیف این موضوع روشن بشه!من اعصاب ندارم که تو و سمیرا دست به یکی کنین و پدر ما دوتا 

 "اره زحمتکشو در بیارین!در رو باز کن تا عصبانی تر نشدم!بیچ

از ترسم داشتم سکته می کردم.از خدا می خواستم معجزه ای رخ دهد و از ان مهلکه نجات پیدا کنم که صدای زنگ 

بله همین جاست.با کی کار "تلفن امد.بهزاد با قدمهای بلند از راهرو گذشت ورت گوشی را برداشت.فریاد زد

 "ن؟شما؟....نسرین با تو کار دارن.حاال دیگه مجبوری بیای بیرون!داری

می شه فردا زنگ بزنی ؟ببخش "با احتیاط از در بیرون امدم.گوشی را برداشتم دیدم مارال است.اهسته گفتم

 "عزیزم.

صندلی در کنار گوشی را گذاشتم و بر روی کاناپه در مقابل تلویزیون نشستم.بهزاد که به اشپزخانه رفته و بر روی 

 "مارال کیه؟"پنجره نشسته بود پرسید:

 دوست نیماست.-

 با تو چه کار داشت که تلفونو قطع کردی!خصوصی بود؟-

 حتما باید جواب بدم؟-

 بله باید جواب بدی!نا سالمتی من شوهرتم.نباید بفهمم با کی رفت و امد می کنی؟-

 یش!امد و رفتی در کار نیست قراره بریم خواستگار-

پوزخندی زد و صدای اب که امد فهمیدم دارد بقیه میوه ها را می شوید.از ان لحظه به بعد سکوت چنان فضای 

اپارتمان را سنگین کرد که حس می کردم وزنه ای سنگین بر روی قلبم گذاشته اند.چهره بهزاد سرد و غیر صمیمی 

ام و سمیرا فضای اپارتمانما را که در زمانی نه چندان بود و من نگران عصر بودم.می دانستم انرژی منفی دعوای فرز

دور پر ازمهرو عاطفه و عشق و محبت بود فرا خواهد گرفت ومن و بهزاد در اتش نابسامانی ان دو نفر خواهیم 

 سوخت.

 نور افتاب بی جان غروب دلگیر کننده کجتاب از پنجره اشپزخانه تو می زد.سکوت ذهنم را به سوی اوهام خاکستری

تلنبار شده دردناکی کشانده بود.بیم و هراس از ریختن ابروی چندین ساله ی خانواده ام سنگین تر از شکستی بود 

که خورده بودم.زخمی که التیام نیافته بود ذره ذره داشت سر باز می کرد و زندگی ارام وبی دغدغه ام را به باد فنا می 

 داد.
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بودم که زنگ در از دنیای اسرار نهانی بیرونم کشاند.بهزاد با دو تا در گداب هولناک خاطرات در حال غرق شدن 

قدم بلند رفت و در اپارتمان را باز کرد و من نیز در پشت سرش به انتظار ایستادم.صدای پای فرزام وسمیرا در هم 

گرد صدای پا امیخته بود وهر چه نزدیکتر می شدند.دلشوره و اضطراب من نیز شدت پیدا می کردودر پیچ اخرین پا

قطع شد.پچ پچی نامشخص در راه پله ها پیچید و از پس ان صدای فریاد سمیرا باال رفت.بدنم به لرزه افتاده بود و 

دلم پیچ می زد.فرزام اخرین پله ها را باال امد.صورتش از شدت عصبانیت سرخ شده بود و لبهایش به کبودی می 

به بهزاد افتاد ایستاد و لحظه ای هر دو به هم زل زدند.بهزاد از زد.سیگار الی انگشتش به رسیده بود تا چشمش 

چاچوب در فاصله گرفت تا فرزام نوک زبانی سالم کرد و رفت.بر روی کاناپه نشست بهزاد به سرعت پایین رفت و 

 چند لحظه بعد با سمیرا باال امد.

ش ناهمامنگی دردناک و خشنی داشت که با لباس زرد رنگ سمیرا با موهای مسی رنگ ژولیده و روژلب ارغوانی براق

چینهای پیشانی و نگاه غم زده ئ چشمهای پفر کرده اش جور در می امد.همین که چشمش به چشمم افتاد بغلم کرد 

و زد زیر گریه وبغضش ترکید و ارام و قرار از دست داد.او را کشان کشان به اپارتمان اوردم و در مقابل فرزام بر 

جعبه دستمال کاغذی را بر روی میز در مقابلش گذاشتم و اشاره کردم ریمل چشمش را پاک روی مبل نشاندم 

کند.بهزاد از اشپزخانه بیرون امد.دو تا لیوان اب در دستش بود یکی را گرفتیم و به سمیرا دادم سپس جعبه دستمال 

میق کشید و با صدایی بغض الود و کاغذی بر روی میز را به سمتش هل دادم سمیرا لیوان اب را تا ته نوشید نفسی ع

 "یا باید منو طالق بدی یا اون زنیکه پتیاره رو ردش کنی بره به جهنم!"گره خورده نالید:

فرزام لیوان اب را از دست بهزاد گرفت.نیمی از ان را نوشید.لیوان را محکم بر روی میز وسط حال کوبید و فریاد 

 "خود کارمنداشو عزل و نصب کنم!مگه شرکت خونه ی خاله س که من سر "کشید:

 همین که گفتم!خدت اوردیش خودت هم باید دکش کنی!-

تو یه چیزی بگو بهزاد!سمیرا زبون منو نمی فهمه خیال می کنه من الهامو تیکه "فرزام به سمت بهزاد برگشت و گفت:

 "گرفتم!:

سمیرا خانم شما "شد و با احتیاط گفت:بهزاد به من که از دقایقی پیش داشتم نگاهش می کردم زیر چشمی خیره 

عصبانی هستین حق هم دارین فرزام از وفتی که یادم می اد پالونش کج بود اما خانم سرافراز با همه زنهایی که تا به 

 "حل دیدم فرق داره شخصیت ایشون با تصورات واهمی شما ابدا جور در نمیاد!

مال از دست دادم.در نگاه بهزاد و لحن کالمش رگه ای از دلبستگی در عرض چند ثانیه امنیت روحی و روانی ام را کا

به الهام مشهود بود ان حس مرموز یکباره همچون سم وارد جریان خونم شد و به انی مسمومم کرد.بدنم گر گرفته 

ب ت"بود و هرم نفسهایم تا نزدیک به صورت سمیرا می رفت به طوری که ناخود اگاه برگشت نگاهم کرد و پرسید:

 "داری نسرین؟چرا صورتت سرخ شده؟!

فرزام رو برگردانده بود وداشت به بهزاد چشم غره می رفت که بلند شدم و اهسته به اشپزخانه رفتمپنجره را باز 

کرد م و نفس عمیقی کشید.همه غمهای عالم به طور ناگهانی به دلم سرازیر شده بود و فریاد رسی نداشتم.انگار با 

را تکه تکه می کردند بهزاد هنوز داشت حرف می زد اما گوشهای من کر شده بودند و تنها نجوای  کارد داشتند قلبم

بهزاد خواهش می کنم از کسی که نمی شناسیش دفاع نکن!شما "دردناک درونم را می شنیدم سمیرا فریاد کشید:

هرزه دل من هر روز به دام  مردا خیال می کنین زرنگین اما کاشکی یه جو عقل توی سرتون بود!این شوهر بدبخت

 "یکی از این لکانه ها می افته!
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روزی که اومد به دفتر "فرزام انگار بلندگو به دستش گرفته باشد چند بار صدایش را صاف کرد و باالی منبر رفت

شرکت حاضر بود کمترین دستمزد بیشترین کار رو انجام بده.نامزد نامردش به همه شرکتها سپرده بود که 

امش نکنن و هزار تا حرف و حدیث و بد وبیراه پشتش گفته بود.برای همین هم هیچ کس به فریادش نرسیده استخد

بود و همه یه جوری ردش می کردن اما من باورش کردم چون اون مرتیکه بی همه چیزو میشناسم.پرونده ش زیر 

لعه و مجال نمی ده یه بدبخت دیگه از بغل منه یه مار هفت سر خورده افعی شده س که هر چی کار توی تهرونه می ب

 "بغ دستش تکون بخوره!

 "پس خانوم نامزد هم داره و اینقدر ولنگاره؟!"سمیرا حرفش را قطع کرد و گفت:

توهین نکن سمیرا!تو هنوز الهام بدبختو ندبدی که اینقدر راحت قضاوت غلط می کنی!از "فرزام با عصبانیت گفت:

 "حرف نزن!خدا بترس و اینقدر پشت سرش 

ببین کی از خدا حرف می زنه!اگه فرشته روی زمین هم باشه برای من فرق نمی کنه...اگه پیداش کنم چشماشو از -

کاسه در می ارم که تورو یکساله ازگاره خودش کرده!حاالم تحفه رو برداشتی اوردیش تو شرکت جدیدت که چی 

 می خاره فرزام!بشه؟من بدبخت خیال می کردم ولش کردی اما انگار تنت 

سمیرا روغن داغشو هم زیاد نکن!پیاده شو با هم بریم کی گفته که من یکساله می شناسمش؟به پیر "فرزام فریاد زد

به پیغمبر چند ماه بیشتر نیست که می شناسمش من و بهزاد و همه کسانی که توی شرکتهای خصوصی کار می کنن با 

همه اون زنایی که کنار ما کار می کنن وضعشون خرابه؟مغز پوک تو داره هزار تا از این دخترها سر وکار دارن!پس 

 "از کار می افته و همه رو خراب می بینی!ذهنت بیماره و از بس حسودی داری روانی می شی!

سمیرا خانم من و فرزام تا ته و توی زندگی کسی رو در نیاریم به بازی نمی "بهزاد وارد بحث ان دو شد و گفت

ر توی شرکت با جاهای دیگه فرق داره .ما مستقیما تصمیم گیرنده هستیم.استخدام یک کارمند جدید گیریمش.کا

کار حساسیه....خیال نکنین در شرکت بازه و هر کس و ناکسی می تونه سرشو بندازه زیروبیاد تو.از روزی که من و 

یدیم.تو این کار ادم باید اعصابش راحت فرزام شریک شدیم تا به حاال هر پروژه مهم بوده از رقبای همکارمون قاپ

باشه تا بتونه تصمیم درست بگیره!به یاری خدا تا یه سال دیگه کارمون گسترده تر می شه و چند تا قرارداد بزرگ 

دیگه مچبوریم چند تا منشی و کارمند جدید استخدام کنیم.اگر قرار باشه شما به فرزام شک کنین و نسرین به من با 

د بگم که همه مون ول معطلیم و بهتره در شرکتو تخته کنیم!شما همسران خوب و باوفای ما باید کمل تاسف بای

شرایط کاری ما رو درک کنین.کار به جای هود هسمر و زندگی هم به چای خودش.تعجب می کنم شما چطور 

ماست اما اینو فقط به خودتونو با اعضای شرکت یا هر زن و دختر دیگه ای مقایسه می کنین!جای شما توی قلبهای 

 "شما نمی گم به نسرین هم می گم که اگه قرار باشه تو کار ما دخالت کنین...

چه خبرته بهزاد این قدر لفت و لعابش نده...!همچین حرف می زنی که انگار "سمیرا با فریاد حرف بهزاد را قطع کرد:

وه اومدم!قضیه رو این قدر پیچش نده!حرف من من تو فک و فامیلم مهندس و شرکت و کارخونه ندیده م و ازپشت ک

کامال واضح و روشنه!شما از وضعیت فکری شوهر من خبر نداری و خیال می کنی همه مثل خودن بی شیله پیله 

 "هستم.فرزام خوب می دونه من چی می گم!

میراکه با دست پر فرزام داشت شرشر عرق می ریخت و من تماشگری نگران بودم که از اینده خودم واهمه داشتم.س

فرزام! بترک بگو که چند وقته عقدش کردی! شتر سواری که دوال دوال نمی شه! این رفیق »امده بود فریاد زد:
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صمیمت هم باید بفهمه با کی داره کار می کنه! آقا بهزاد ! فکر کردی من رو هوا حرف می زنم؟همین االن، اگه شرم 

 !«هم بودنشونو هم به شما می گفتم. اما آخه چی بگم که تف سر باالست  حضور نداشتم، تعداد روزها و ساعتهای با

انگار آب جوش بر روی سرم ریختند. قضیه حاد تر از آن بود که تصور می کردم. رفتم ، درکنار سمیرا نشستم و به 

ه می کرد، بهزاد خیره شدم. واکنش غیر عادی او که همان لحظه برگشته بود و داشت به فرزام هاج و واج نگا

سمیرا خانم چی میگه ؟ حرفاشون » "بدجوری توی ذوق می زد. لبهایش به سختی تکان می خوردو از فرزام پرسید

 «حقیقت داره؟

إ... إ... بهزاد به جون به... موت ... به موال قسم ، یه مدت کوتاه صیغه ش کردم که ... که » فرزام به تته پته افتاده بود:

 !...«سر پرست نداشت ... دلم، دلم به حالش سوخت... حاالم آزاده  مراقبش باشم ! بدبخت

شریکم عجب مارمولکی از آب :» رنگ بهزاد مثل گج سفید شد. برگشت به چشمهای من زل زد و زیر لب گفت 

 «دراومد! می بینی نسرین، این چشم به اون یکی چشم نباید اعتماد کنه!

دختره بدبخت از تنهایی :» یشه آب را از روی سکو برداشت و فریاد کشید فرزام بلند شدو سمت آشپزخانه رفت . ش

و بی کسی اشت دق می کرد ! سمیرا هم رفته بود ایتالیا پیش داداشش... خب ، یه کم هم به من حق بدین! مگه یه 

خونه ش که بهش  مرد چند وقت می تونه تنها بمونه و پاک باشه! پیغمبرزاده که نیستم! خطا هم نکردم. چندبار رفتم

 «سر بزنم، دیدم از بی همدمی ناراحتی اعصاب گرفته...

مگه تو دکتری مرتیکه بی آبرو!اصالً از کجا این تحفه را پیدا کرده ای که مثل موم تو دستاش :» سمیرا فریاد زد 

کنی از نرمت کنه! واسه ش ماشین خریدی،آپارتمان به اسمش کردی، پول به حساب بانکیش ریختی! خیال می 

 «کارات خبر ندارم؟ انگشت تو دماغت بکنی ، می فهمم بدبخت! چاپیدتت خودت خبر نداری!

شلوغش نکن زن ! اون جاسوست از کجا خواب نما شده که حتی حساب بانکی اونو هم چک کرده ؟ داری پوالی  -

می گم که اومده بود شرکت دنبال  منو به باد می دی و واسه خودم بپا استخدام می کنی که چی؟ یه بار گفتم ، حاالم

کار، امتحانش کردم دیدم دقیق کار می کنه، فرم پر کرد. کنجکاو شدم بیشتر از گذشتش بدونم. از قرار معلوم یه 

دختر بی همه چیز نشسته بوده زیر پای نامزدش و بعد از چند سال که تو فک و فامیل اسمش رو ی مرتیکه بوده و 

 ...«، پسره خر تو زده بوده  همه منتظر عروسیشون بودن

بدنم داشت مثل بید می لرزید. حرفها و گفته های فرزام دقیقا داشت به من و گذشته زهره ماری ام بر می گشت  -

که الهام با مهارت خاصی اون را وارونه کرده و تحویل اوداده بود. حال خودم را نمی فهمیدم. آنقدر به اعصابم فشار 

البته اون » کم کم داشتتار می شد و سرم گیج می رفت. فرزام که دست بردار نبود ادامه داد:آمده بود که چشمانم 

 !...«مرتیکه بی لیاقت نفهمید چه جواهری را ازدست داده 

حاال اون مرتیکه پدر سوخته کدوم گوریه که » سمیرا بلند شد و رفت شیشه آب را از دستش گرفت و فریاد زد:

 «تو در آورده؟نامزدش سر از رختخواب 

چه می دونم کدوم جهنم دره ای رفته ! به من و تو چه که کجا گم و گور :» فرزام که آرامتر شده بود ، آهسته گفت 

شده ! البته ، فامیل الهامه ، می تونه پیداش کنه؛ اما چه فایده! مرتیکه لجن معتاد شده و از شرکت بیرونش کردن. از 

 «هاش دود شد رفت هوا!بس الهام نفرینش کرد، همه کار
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این قدر الهام ، الهام نکن! همچین حرف می زنی که انگار یه قدیسه و دعاش مستجاب می :» سمیرا با حرص گفت 

شه! تو ، رودست خوردی و هنوز داغی چیزی نمی فهمی! بدبخت نیرنگ زنانه یه بی همه چیز شدی که معلوم نیست 

 .«درآورده اصل و نسبش کیه و چطور از زندگی ما سر 

  «چته بهزاد ؟ چرا حرف نمی زنی؟» بهزاد بد جوری به فکر فرو رفته بود. رفتم ، در کنارش نشستم و پرسیدم:

اصالً فکرشم نمی کردم که رفیق چندین ساله ام اینقدر مرموز و تو دار باشه ! ماتم از اینهمه اتفاقی که اطرافم افتاده  -

 و از یکیشم خبردار نشدم!

مثل گربه ای که مدتها در کمینگاه نشسته و یکهو موش چاق و چله برای شکار پیدا کرده باشه ، به سمت  سمیرا،

تو هم خوب بلدی خودتو جنتلمن نشون بدی بهزاد! قیافه فرزام بدبخت غلط اندازه و » بهزاد خیز برداشت و گفت : 

 «همه بهش شک می کنن؛ اما تو موش مرده هم بی تقصیر نیستی!

حاال دیگه پشت سر رفیقت صفحه می ذاری. من بدبخت شدم سپر بالی :» م از آب گل آلود ماهی گرفت و گفت فرزا

تو که آبروت پیش زنت نره نامرد! روزی که الهام برای اولین بار اومد شرکت ، نشونیهای قیافه و هیکل تو رو داد، 

ندس هنور همون فورد سرمه ای رنگ قدیمی رو حتی مدل ماشینتم می دونست دوست بی وفا! از من پرسید آقای مه

دارن! نمی خواستم جلو زن حاملت سکه یه پولت کنم! با خودم گفتم فرزام، تو که اسمت بد در رفته ، اگه گاه گداری 

هم سمیرا رو قلقلکش بدی ، حس حسادتش تحریک می شه و بیشتر هواتو داره ! بهتره جور کثاقتکاری رفیقتو 

 «رو در نیاری که تن زنش هم نلرزه!... بکشی و صدای قضیه

نگاهم به چهره بهزاد که هر لحظه عصبی تر می شد ، خشکیده بود. حس کردم لبهایش کبود شده است و دارد 

میلرزد. او که چند لحظه بیشتر تحمل دروغگویی فرزام را نداشت ، مثل برق گرفته ها به سوی فرزام خیز برداشت و 

بی شرف ، ماجرا را پیچ دادی طرف من که :» ا گرفت . او را محکم به دیوار هال کوبیدو گفت با فریادی یقه لباسش ر

خودت رو نجات بدی؟ تا خرخره تو کثافت خودت فرو رفتی و خبر نداری چه گهی خوردی! تقصیر منه که ماله 

 «تت بندازه شارالتان!دستم گرفتم و لجن کاری های تورو ال پوشونی کردم! تو لیاقت نداری که آدم تف تو صور

نسرین تو حرفهای این مرتیکه » توی عوالم خودم غرق بودم که بهزاد آمد، باالی سرم ایستادو با صدای بلند پرسید:

 «مزخرفو باور می کنی؟

سرم خود به خود باال آمد. اگر هیچ کس نمی دانست من خبر داشتم که او بی گناه است . چشمهای معصوم بهزاد به 

  ن خیره شدو فرزام از شدت ناراحتی رعشه گرفت.لبهای م

 «نسرین بدبخت مدتهاست از اجتماع دور بوده ، چه می دونه تو از صبح تا شب چه غلطی می کنی!» سمیرا فریاد زد:

احترامتو نگه می دارم ، چون مهمونم هستی؛ اما اگه یه بار دیگه بهم توهین کنی، هر چی از » بهزاد زیر لب گفت:

دربیاد بهت می گم که بفهمی جنتلمن بودن یعنی چی ! من باید تکلیفم را با زن خودم روشن کنم . به شما دوتا دهنم 

هم هیچ کاری ندارم. هر غلطی می خواین بکنین، فقط نظر زنم برام مهمه که بدونم با این اراجیفی که از دهن شما 

 «دوتا پست فطرت در اومد، دربارۀ من چه نظری داره!

تو پاکترین انسان روی زمینی. هیچ کس حق نداره در شرافت و درستکاری » گاه معصوم بهزاد خیره شدم و گفتم:به ن

 «تو شک کنه!

انگار خونی تازه و زالل در رگهای بهزاد به جریان افتاد. پوست صورتش شفاف شد و چشمهایش برق زد. لبخندی 

لطفاً از خونه ما برین بیرون. زنم احتیاج :» رزام رو کرد و گفت شیرین بر روی لبهایش نشست ، با غرور به سمیرا و ف
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به استراحت راده! از این به بعد هم هر وقت اختالف پیدا کردین، امیدی نداشته باشین که ما دوتا براتون کاری 

 «بکنیم!

ر به قیامت دست و دیدا» سمیرا با لب و لوچه آویزان کیفش رابرداشت، آرام به نزدیکم آمد، پوزخندی زد و گفت:

 «پا چلفتی!

فرزام هم خدا حافظی نکرده بیرون رفت . بهزاد در آپارتمان را محکم به هم کوبید و آمد در کنارم نشست . در یم 

لحظه به چشمهایم خیره شد و آغوشش رابه رویم گشود. همچون جوجه کبوتری لرزان که از طوفان گریخته باشد ، 

هشت می مانست پناهنده شدم. بغضم ترکید. جلو دار گرازیر شدن اشکهایم نبودم. او در به پناهگاه بازوانش که به ب

حالی که نوازشم می کرد، قسم می خورد که همه حرفهای فرزام دروغ محض بوده و او هیچ آشنایی قبلی با الهام 

فریاد می کشیدم و نداشتهاست . از درون داشتم می سوختم و جرئت دم زدن نداشتم.دلم می خواست همان لحظه 

همه حقایق گذشته را بر زبان می آوردم ؛ اما افشای قضایا ، به آشکار شدن مسائل دیگر می انجامید و چه بسا 

خطاهای جبران ناپذیری متوجه من می شد! در آن صورت ، چه کسی شهادت می دا که الهام مقصر اصلی، و کینه 

ی به جز به هم زدن زندگی زناشویی ما ندارد!؟ در ذهنم بلوایی توزی او زندگی همه را به آتش کشیده است و قصد

بر پا شده بود و قدرت تصمیم گیری نداشتم. دلم زیر و رو می شد و هر چه می گذشت ، در آغوش گرم و دلنشین 

 بهزاد بیشتر فرو می رفتم. بغضی ناگهانی در گلویم گره خورده بود که با هیچ نوازشی سبک نمی شدم.

منو ببخش عزیزم... همش تقصیر منه که دعوتشون کردم. خیال » کالفه شده بود ، توی گوشم زمزمه کرد: بهزاد که

می کردم رفیقم آدمه ، نمی دونستم دست آخر دیوارهارو سر خود من خراب می شه... ببینم ،تو که حرفاشونو باور 

می و خونوادگی فرزامه و سمیرا بی خود نکردی؟ قسم می خورم که تا همین دیروز تصور می کردم الهام دوست صمی

 «داره بهانه جویی می کنه! نمی دونم این قضیه را از کجا سر هم کرد که تیغۀ تیز ماجرا برگرده به سمت من بیچاره!

پس از گذشت یک هفته پر اضطراب و نگرانی درمورد آینده نامعلومم، روح و روانم هنوز زیر چنان فشاری قرار 

پاک به هم ریخته بود. زندگیم به حباب شناور روی آب می مانست. حوادث گذشته نا خودآگاه داشت که اعصابم 

مرا به ورطه نیستی و فنا شدگی سوق می داد.نه قدرت داشتم جلوی رخداد های ناجور را بگیرم، نه صبور بودم و دریا 

م می خواست به کسی یا چیزی فکر دل که تن به قضا بدهم! نه حس و حال درد دل کردن با کسی را داشتم و نه دل

  کنم.هر لحظه احتمال بروز حادثه ای تلخ را می دادمو جهنم رادر پیش رو ی خود می دیدم.

زمزمه های تشویش برانگیز درونی و وحشت از نقشه هایی که الهام در سر می پروراند، آرام و قرارم را گرفته بود و 

ن برود. دقایق کسالت بار روزها طوالنی تر از گذشته به نظر می رسید نمی گذاشت لحظه ای آب خوش از گلویم پایی

 و شبها که بهزاد در کنارم بود ، به سرعت برق و باد سپری می شد .

وقتی می رفت ، غمم می گرفت و با خودم می گفتم ، امروز همان روز واقعه است که در انتظارش لحظه شماری کرده 

ت تا شب می شد و او به خانه برمی گشت ؛ اما تا چند دقیقه پس از ورودش هم ضربان بودم و دلم به هزار راه می رف

 نبضم غیر طبیعی بود.

میانۀ بهزاد و فرزام که شکر آب شد ، اوضاع شرکت هم خود به خود به هم ریخت . بهزاد بیشتر از همیشه کار می 

رفتن الهام به همراه فرزام ریال امیدی ضعیف  کرد و تصمیم صد درصد گرفته بود فرزام را از شرکت بیرون کند .

بود که خیلی زود به اأس و نا امیدی تبدیل شد . در عصر روزی کسالت بار که بر روی کاناپه دراز کشیده بودم و 

حتی نای جنبیدن نداشتم ، بهزاد به خانه آمد و چرتم را پاره کرد. بی معطلی به آشپزخانه رفت و یک شیشه آب 
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ل درآورد و یکنفس سر کشید . سپس آمد و در کنارم نشست . بلند شدم ، نشستم و به حرکاتش خنک از یخچا

دندون لقو کندم و درو انداختمش! از شر فرزام خالص شدم :» خیره شدم. شتابزده دستهایم را گرفت ، خندیدو گفت 

»!  

حرفم شدی یا هنوز تو چرتی ؟ فرزامو  متوجه:»هاج و واج نگاهش کردم . او شیشه آب را بر روی میز کوبید و گفت 

 .«دکش کردم رفت پی کارش! از امشب با خیال را حت می خوابم 

دعواتون :» همان لحظه به ذهنم خطور کرد بپرسم الهام هم به دنبالش رفت یا نه؟ اما ترسیدم عصبانی شود. پرسیدم 

 «شد؟

 نه بابا... از خدا خواسته ، حقشو که دادم زد به چاک! -

 تنهایی از پس کارات بر می آی؟ -

 تو به لیاقت من شک داری؟ -

با دستهایم گونه هایش رانوازش کردم. مدتها می شد که به چشمهای مهربانش خیره نشده بودم. دلم پر می زد برای 

رین احساسات شور انگیزی که در گذشته به من ابراز می کردو حیف که کار و تالش شبانه روزی همه آن لحظات شی

 را از یادش برده بود!

 «تو تنها کسی هستی که قبولت دارم.» گفتم:

لبخندی رضایت مندانه زد، برخاست و به حمام رفت. از چند وقت پیش ریشش را نتراشیده بود . پیش از بیرون 

همونی دعوت م» آمدن از حمام ، بوی ادوکلنش فضای راهرو را پر کرد. وقتی دیدمش ، بی اراده خنیدیم و پرسیدم : 

 «داری؟

امشب دیر می آم خونه... یه وقت منتظرم نمونی! راحت بگیر بخواب. کلیدمو می برم که :» غش غش خندید و گفت 

 «مزاحم خوابت نشم.

مثل همیشه نپرسیدم به کجا می رود. ا. ، شتابزده ، بهترین کت و شلوارش را پوشید و از در بیرون رفت . به کنار 

اهش کردو . انگار پر در آورده بود و بر روی زمین راه نمی رفت . دلم یکهو لرزید. از دید رسم که پنجره رفتم و نگ

دور شد، حس بدی پیدا کردم، انگار همان لحظه داشتم از دست می دادمش. در کنار پنجره نشستم و به غروب 

نی از دیده ام پنهان شد. آسمان آفتاب خیره شدم. خورشید خون گرفته و غم آلود، در سرخی شفق فرو رفت و به آ

از نارنجی به خاکستری و از خاکستری به دودی و از دودی به سیاه تغییر رنگ داد. هوا کامالً تاریک شده بودو 

آسمان حتی یک ستاره هم نداشت . ولوله ای ناگهانی در دلم افتادو وهمی درد ناک و دلشوره ای کالفه کننده بر دلم 

از بی خبری های اضطراب آور و آینده ای که معلوم نبود چگونه رقم زده خواهد شد ،  سنگینی می کرد. آشفته

 درتاریکی آپارتمان ، ساعتها دور هال قدم زدمو فکر کردم.

تلفن که زنگ زد، با رخوت و بی حوصلگی ، گوشی را برداشتم. سمیرا بود . در صدایش شادی ساختگی گنگی موج 

من زندگیمو نجات دادم ، امیدوارم مثل همیشه چشماتو :» رسی، سرد و بدون روح گفت می زد . پس از سالم و احوالپ

 !«نبندی و خوب به اطرافت نگاه کنی! اگر به موقع به داد بهزاد نرسی، شوهرت از دست می ره 

 منظورت چیه ؟ -

خوش خط و خالی داره از  ببین عزیزم! خوشبینی کار دستت می ده ... راحت تو خونت نشستی و خبر نداری چه مار -

 در و دیوار خونه زندگیت باال می ره. تا دیر نشده سرشو قطع کن!
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تلفن سمیرا حالم رو بد تر کرد . انگار همه عوامل طبیعی و غیر طبیعی دست به دست هم داده بودند و هستی خود 

فاجعه ای را نداشتم.اندوهی  به خود ، در جهت سیاه بختی من داشت قدم بر می داشت و قدرت جلو گیری از هیچ

دائم در جان و روحم جا خوش کرده بود و من بی دست و پا عرضه نداشتم سیاه نامه زندگی مزخرفم را از نو دوباره 

بنویسم. تصمیم گرفتم پس از به دنیا آمدن کودکم، در نخستین فرصت ماجرای الهام و جهانگیر را به بهزاد بگویم و 

اما « همین اآلن بگو!:» زار دهنده برهانم . چیزی در درونم فریاد می کشید و نهیب می زد خودم را از شر تفکرات آ

ترس از بهم ریختن آرامش خانه و امنیت روانیم که ممکن بود با یک سوء تفاهم مسخره از بین برودو نتوانم 

به خطر می افتاد، مانعم می  خوشبختی را به کانون گرم و دلنشین زندگی عاشقانه ام بر گردانم و سالمت کودکم که

 شد .

احساس دلتنگی غریبی داشتم . لحن و آهنگ صدای بهجت خانم درست شبیه به بهزاد بود . شماره تلفنش را گرفتم 

که شاید چند کلمه صحبت کردن با او آوای بهزاد را درگوش جانم باز نواخت کند. بهجت خانم گوشی را دیر 

 «در؟ داشتم نگران می شدم؟کجا بودی ما» برداشت .پرسیدم: 

 نماز می خوندم... چطوری ؟ هنوز نزاییدی؟ -

 وقتش نرسیده مادر. -

 بهزاد چطوره ؟ خونه س! -

 نه مادر، امشب دیر می آد. -

 خجالت نمی کشه تو این روزای آخر تنهات می ذاره! اومد بگو با من تماس بگیره. -

 ایی درمی آم. کار بهزاد زیاده، ازش توفع ندارم.اگه شما چند روز بیاین پیش من، از تنه -

 اگه واسۀ خاطر مسجد رفتن نبود، می اومدم. یه عمره نماز مغرب عشامو تو مسجد خوندم، عادت کرده م! -

 امروز عصر نرفتین مسجد؟ -

وقته ندیدمش... دلم چرا، رفتم اما؛ تعقیبات نگفته برگشتم. با خودم گفتم بهزاد می آد یه سر به من می زنه! چند  -

 برای هر دوتاتون تنگ شده.

 بهزاد خیلی گرفتاره... منم کم می بینمش. -

تلفن به بهجت خانم نه تنها حالم را بهتر نکرد، بدتر وسوسه شدم رد پای بهزاد را بگیرم و از کارش سر در آورم. بی 

هام را که شنیدم، یکهو دلم زیرورو شد و اراده دستم بر روی گوشی تلفن رفت و شمارۀ شرکت را گرفتم. صدای ال

گوشی را گذاشتم. حس حسادت شدید توأم با بدبینی به حرکات انتقامجویانۀ الهام که مطمئن بودم در آیندۀ نزدیک 

رخ خواهد داد، امانم را بریده بود. ترس از آنکه نکند دامی برای بهزاد پهن کرده باشد، چنان فشاری به قلبم آورد 

ده ام یکهو به هم ریخت. شتابزده به دستشویی رفتم و استفراغ کردم. چند روزی می شد که حتی یک که دل و رو

وعده غذای درست و حسابی از گلویم پایین نرفته بود. با وجود این، حالت تهوع شدید باعث شد که به همۀ اعضای 

سراپایم را خیس عرق کرد. خودم را بدنم فشار بیاید. در عرض یک ربع به اندازۀ چند ساعت سختی کشیدم و درد 

به سمت کاناپه کشاندم و داشتم از حال می رفتم که مارال زنگ زد. کلی درد دل کرد که با بی حوصلگی به حرفهایش 

 گوش کردم و قول صددرصد دادم، در نخستین فرصت دربارۀ ازدواج او و نیما با مادر صحبت خواهم کرد.
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که زمانی به جز خوشبختی و آرامش و عشق ورزیدن و داد و ستد دوستی چیزی در  در تاریکی چهار دیواری خانه ای

آن موج نمی زد و آن شب غم و اندوه را در بند بند آجرهایش می دیدم و همچون زندانِ تاریک، بر روح زخم 

 شد ندیده بودمشان.خورده ام فشار می آورد، ناخودآگاه به یاد گذشته افتادم و عزیزانی به یادم آمدند که مدتها می 

از چند ماه پیش به این سو به جز زجر کشیدن و خون جگر خوردن کاری انجام نداده بودم و همه چیز و همه کس 

فراموشم شده بود. به افکار و اوهام نگران کننده ای چسبیده بودم که به خاکستری ذهن مغشوشم چنگ می زدند و 

رضا و مهربانیهایش، اشکم جاری شد. مدتها بود که حتی صدایش را هم نشنیده کم مانده بود از پا در بیایم. با یاد علی

بودم. دلم پر می زد برای اذیت و آزار وقت و بی وقت و چرت و پرت گوییهایش که زمانی، نه چندان دور، عصبی ام 

تنگنایی مخوف  می کرد! به خودم لعنت فرستادم که قدر آن همه آرامش و خوشبختی را ندانسته بودم و داشتم در

دست و پا می زدم و هر لحظه بیشتر در مرداب زندگی نکبت بارم فرو می رفتم! نفهمیدم با آن همه درگیری ذهنی و 

 آشفتگی روحی چطور خوابم برد!

با صدای باز شدن در آپارتمان از جا پریدم. شب از نیمه گذشته بود. بهزاد پاورچین تو آمد و در را پشت سرش 

 «من بیدارم عزیزم... راحت راه برو.»بست، گفتم: 

 «چرا نرفتی تو جات بخوابی؟»او چراغ را روشن کرد. چشمهایم خود به خود جمع شد. لبخند زد و پرسید: 

بهزاد خبر نداشت که هر شب تا صبح با افکار نگران کننده دست به گریبانم و مدتها می شود که آرامش از من 

سخم باشد، یکراست به سمت اتاق خواب رفت و لباس عوض کرد. هنوز چشمم به گریخته است. بی آنکه منتظر پا

 «نمی آی بخوابی؟»ردپاهایش بود که برگشت و در چهارچوب در ایستاد. مات زده نگاهم کرد و پرسید: 

و پفش بلند شدم و به اتاق خواب رفتم؛ اما هنوز پایم به رختخواب نرسیده بود که فضای اتاق پر از سر و صدای خر 

شد. تا صبح پلک نزدم. خواب از سرم پریده و چشمم به سقف اتاق چسبیده بود. بی قرارِ آغوشِ گرم و دست 

نوازشگرش بودم که حتی اگر اتفاقی بازوانش را می گشود، دستهای مهربانش پر از وجود نیازمندم می شد؛ اما او 

 خسته تر از آن بود که حتی یک تکان کوچک بخورد!

حگاهی از پنجرۀ اتاق خواب کجتاب تو می زد که از خواب بیدار شدم. بهزاد انگار بی هوش بود. چند بار آفتاب صب

تکان تکانش دادم تا غلت زد و همین که الی پلکهای پر از خوابش باز شد، مانند برق گرفته ها از جایش پرید و 

 «وای خدای من... دیرم شد! چرا زودتر بیدارم نکردی؟»فریاد کشید: 

صورتم را بوسید و به حمام رفت. پس از استحمام، در عرض چند ثانیه لباس پوشید. یک لقمه نان و پنیر توی کیسه 

نایلون گذاشتم و به دستش دادم. با عجله کیسه را مچاله کرد و ته کیفش گذاشت. وسط راه پله ها بود که پرسیدم: 

 «کی می آی؟»

 «چطور مگه؟ کاری داری؟»د و با تعجب پرسید: میخکوب ایستاد. برگشت، سر را باال آور

دلم می خواست فریاد می کشیدم که یک دنیا کار با روح و جسمت دارم و تو غافلی که مدتهاست در حسرت آغوش 

 «برو به سالمت!»گرم و مهربونت دارم پَرپَر می زنم؛ اما نگاه او، راه را بر هر کالمی سد می کرد. گفتم: 

دلم طاقت نیاورد و شمارۀ شرکت را گرفتم. الهام گوشی را برداشت. هول هولکی پرسیدم:  نزدیک ظهر بود که

 «مهندس هستن؟»

جلسه دارن... کارتون »او، آرام و بی دغدغه، کِش و قوسی عجیب به صدایش داد و با عشوه و نازی زنانه گفت: 

 «چیه!؟
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از قوطی بیرون کشیدم و آن قدر فشارش دادم کف دو تا دستم خیس عرق بود. از شدت خشم یک دستمال کاغذی 

تا تکه تکه شد. احساس تنفر شدید از او، از رگ و پی وجودم زبانه می کشید. سعی کردم خیلی عادی حرف بزنم؛ اما 

 «کارم به شما مربوط نمی شه!»انگار موفق نمی شدم بر اعصابم مسلط شوم. گفتم: 

 «بهزاد به من مربوط می شه! اگه تا حاال نفهمیده باشی، از خنگیته! اتفاقاً همۀ کارهای»با لحنی آمرانه گفت: 

تو فقط یه منشی هستی و حق »انگار آب یخ بر روی سرم ریختندو تسلط بر اعصابم را از دست دادم و فریاد زدم: 

 «نداری شوهر منو به اسم کوچیک صدا بزنی، فهمیدی خانم سرافراز؟!

 بله خانم فردوسی عزیز!... -

کی پشت خطه خانم سرافراز که شما رو »و ریز ریز داشت می خندید که ناگهان صدای بهزاد را شنیدم که پرسید: ا

 «این قدر شاد کرده؟

 «گفتم که شما جلسه دارین، کارش زیاد مهم نیست!»الهام آهسته گفت: 

و نمی دانستم اگر بهزاد دهانی گوشی را گرفتم که صدای گریستنم خوشحالش نکند. از درون آتش گرفته بودم 

بخواهد با من حرف بزند، چطور باید بر خود مسلط شوم، که الهام گوشی را گذاشت. با قطع مکالمه و تحقیر شدنی که 

همچون خنجر به قلبم فرو رفت، از شدت خشم، مرگ را به چشم خودم دیدم. ضربان نبضم باال رفت و قلبم داشت از 

صبانیت بلند شدم، چند بار پشت سر هم به دور هال راه رفتم و دست آخر از سینه ام بیرون می زد. از شدت ع

آشپزخانه سر درآوردم. تحمل آن همه بی احترامی را نداشتم و اگر از خانه بیرون نمی رفتم، تا شب ممکن بود روانی 

ز در بیرون زدم. شوم. یک لیوان آب سرد از یخچال برداشتم و خوردم. به اتاق خواب برگشتم، لباس پوشیدم و ا

تازه به سر خیابان رسیده بودم که یک تاکسی جلوی پایم توقف کرد. سوار شدم و نشانی شرکت را دادم. مغزم کار 

نمی کرد و نمی دانستم به چه هدفی دارم به شرکت می روم. تاکسی که ایستاد، چند ثانیه طول کشید تا به خود آمدم 

ه شدم و مثل دیوانه ها، بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی ام، پله ها را تند و و پول از کیفم درآوردم. به سختی پیاد

سریع و دو تا یکی باال رفتم تا به طبقۀ سوم رسیدم. قلبم از جا کنده شده بود و به شدت می تپید. در پشت دَرِ 

غلط هیچ کاری  آپارتمان ایستادم و نفس تازه کردم. حس کسی را داشتم که به آخر خط رسیده است و درست و

برایش مهم نیست. می خواستم کار را یکسره کنم. دل به دریا زدم و تو رفتم. دیدم بهزاد و الهام در کنار هم نشسته 

 اند و دارند چای می خورند.

از صدای باز و بسته شدن در، هر دو سکوت کردند. بهزاد، در حالی که داشت به سختی لبهای خندانش را جمع و 

متعجب به من چشم دوخت. سپس بلند شد و با عجله به سویم آمد. باورش نمی شد در آن وقت از  جور می کرد.

 «اینجا چه کار می کنی!؟»روز مرا در آنجا ببیند، پرسید: 

از شدت خستگی و عصبانیت نای حرف زدن نداشتم و بیشتر زبان بند شکل و قیافۀ الهام شده بودم که با آخرین 

کلی فرق داشت. او آن دختر ساده ای که دیده بودم، نبود! آرایشی غلیظ داشت که مانند  باری که دیده بودمش،

ماسک چهرۀ واقعی اش را پوشانده و هویتش را کامالً عوض کرده بود. به شکلی بسیار زشت بر روی صندلی نشسته 

میزش، در همان لحظۀ و قسمتی از بدنش از فاصلۀ دکمه های پیراهن تنگش عریان و مشهود بود. لبخند تمسخرآ

ورود، آتشم زد. بی آنکه پاسخ بهزاد را بدهم، یکراست به سمت میز الهام رفتم. با حالتی غرورآمیز بر صندلی 

گردانش پشت داده بود و از جایش حرکت نمی کرد. لبخندی که می زد، هزاران معنی داشت. بهزاد با دو قدم بلند 

 «ا همسر من نسرین آشنا بشین.خانم سرافراز، ب»به سوی من آمد و گفت: 
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الهام، بدون هیچ حرکتی که نشان دهندۀ احترام متقابل باشد، سر جنباند، دو تا آرنجش را به میز تکیه داد و زیر لب 

 «انگار قبالً جایی همدیگه رو دیدیم... این طور نیست خانم؟!...»گفت: 

ری در دستم بود، بدون معطلی دستم به خونش آلوده خونم به جوش آمده بود و اگر همان وقت کارد یا اسلحۀ دیگ

 «به جا نمی آرمتون!»می شد. گفتم: 

 «تشنه م نیست. بریم تو اتاقت، کارت دارم!»بهزاد آبدارچی را صدا زد و دستور داد آب خوردن بیاورد. گفتم: 

که چرا بی خبر به شرکت آمده ام.  تا رسیدن به اتاق بهزاد، راهی نبود که باید فکر می کردم و بهانه ای می تراشیدم

تنم مثل بید داشت می لرزید که به همراه بهزاد وارد دفترش شدیم. به محض ورود، بهزاد در را بست، زیر بغلم را 

شبها به قدری دیر می آی خونه که هوس کردم »گرفت و کمک کرد بر روی صندلی در کنار میزش نشستم. گفتم: 

 «ری نداری، بریم برای بچه یه چیزایی بخریم.بیام شرکت ببینمت... اگه کا

امروز هزار تا کار »قوطی سیگار و فندکی را که بر روی میزش بود آهسته به کشوی میزش سر داد و خونسرد گفت: 

 «دارم، نمی شه با مادرت بری خرید؟! با آژانس برو!

 «کی تا حاال دودی شدی! سیگار می کشی بهزاد؟ از»همان طور که داشتم نگاهش می کردم، پرسیدم: 

درست مثل کودکی که کار خالفی انجام می دهد و وقتی مچش باز می شود به تته پته می افتد، رنگ از رویش پرید و 

 «تو... اومدی محل کارم... مچمو بگیری؟»با لکنت گفت: 

 اخالقت خیلی عوض شده! -

 «نشم! سیگار کشیدن که عیبی نداره! دعا کن تریاکی»خندید و گفت: 

 بهزاد، باورم نمی شه این قدر تحت تأثیر اطرافیانت باشی! چند وقته سیگار می کشی؟ -

مهمه؟ خب، فکر کن خیلی وقته! اصالً مگه فرقی هم می کنه که بکشم یا نکشم! جلوی تو نمی کشم که به بچه مون  -

  ضرر نزنم.

 «نه!امشب زود بیا خو»دلم از غصه داشت می ترکید. آهسته گفتم: 

 خبریه؟ -

 آره... یه عالمه حرف توی مغزم تلنبار شده که باید همین امشب درباره ش حرف بزنیم. -

 سعی خودمو می کنم؛ اما قول نمی دم. -

دلم نمی آمد ترکش کنم؛ اما با آن وضعیت روحی آشفته صالح نبود بیشتر آنجا بمانم. پاهایم قدرت راه رفتن 

 ته را بازمی گشتم.نداشتند؛ ولی باید راه رف

از دفتر بهزاد که بیرون می آمدم، الهام چپ چپ نگاهم کرد تا به در خروجی رسیدم. بهزاد که داشت پشت سرم می 

 «مواظب باش از پله ها نیفتی!»آمد، آهسته گفت: 

ینۀ قدی نصب هنگام پایین رفتن از پله ها پاهایم گز گز می کردند. مدتی طول کشید تا به آخرین پاگرد رسیدم. آ

شده در راهرو، تصویر خسته و بی قرارم را چندین برابر بزرگ تر از حد معمول نشان می داد. بی اختیار اندام ظریف 

و لباس تنگ بدن نمای الهام در ذهنم مجسم شد و همان دم با هیکل گوشتی و شکم برجسته و چربیهای اطراف 

باال رفتن از پله ها آن آیینه را ندیده بودم! شاید به دلیل عجله و پهلوهایم مقایسه اش کردم. نمی دانم چطور زمان 

شتاب زدگی ام بود. تا پا به خیابان گذاشتم بغضم ترکید. سریع تاکسی گرفتم و به ماتم سرایی که بوی نای بی 

دلم را در  همدمی می داد، برگشتم. مجبور بودم با تنهایی شبهای بی ستاره ام بسازم، مشق صبوری کنم و ناله های
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درونم خفه سازم؛ شاید در سیاه نامۀ زندگی پرمشقتم معجزه ای که آرزو داشتم رخ می داد و از آن همه بدبختی 

 نجات پیدا می کردم.

 

برای خرید وسایل اتاق بچه هفتۀ پرکاری در پیش رو داشتم. بهزاد، به بهانۀ کار زیاد، از زیر بار مسئولیت خرید شانه 

جبور شدم از مادر کمک بگیرم. چند روز از صبح تا عصر دست به کار خرید بودیم و با آنکه باید از خالی کرد، که م

آن خرید کردن لذت می بردم، درگیری ذهنی و آشفتگی درونی آرامشم را بر هم زده بود و نمی فهمیدم چه کار 

سی، حضور مادر را هم فراموش دارم می کنم. در گرداب خاطرات تلخ گذشته دست و پا می زدم و از شدت دلواپ

 کرده بودم!

خرید سرسری به دلم نچسبید؛ اما چاره نبود. آن قدر زیر فشار عصبی بودم که می ترسیدم بچه زودتر از موعد مقرر 

به دنیا بیاید. حرکات بهزاد، مشکوک شده بود و گه گاه غافلگیرم می کرد. اصالً نمی توانستم از کارهایش سردرآورم 

نم چه چیز باعث آن همه نگرانی و دستپاچگی او شده بود. بهانه جوییهای وقت و بی وقتش اعصابم را و حدس بز

پاک به هم ریخته بود، با کوچکترین بگو مگو، قهر می کرد، از خانه بیرون می رفت و چند روزی پیدایش نمی شد و 

ا، خودی نشان می داد و می رفت. وقتی هم برمی گشت، سرسنگین برخورد می کرد و مثل مسخ شده های گریز پ

بهزادِ عاشق و دوست داشتنی من که عاطفه و محبت را در آغوش او لمس کرده بودم رؤیایی دست نیافتنی شده بود 

که گه گاه تنها جسمش را در رختخوابم می دیدم! روح او بیگانه ای سرگردان بود که گاه حتی در جسم خودش هم 

 حضور نداشت.

که حوصلۀ هیچ کاری را نداشتم، نیما هم، از بدشانسی، کارش گره خورده بود و دایم پاپیچم می شد در آن گیرودار 

به خواستگاری مارال برویم. به خوبی می دانستم بیشتر به فکر گرفتن پول از من است تا به دست آوردن مارال. 

خودش را آن طور عاشق و بی قرار  نقشه های شیطانی او را مانند خطوط کف دستم می شناختم و لجم می گرفت که

 مارال نشان می داد که مرا تلکه کند!

عاقبت مجبور شدم آخر هفته با مادر به خواستگاری بروم. پس از مدتها پدرم را دیدم. با آنکه ضعیف و استخوانی 

. پدر تأکید شده بود، احساس کردم هنوز پدری مهربان و قدرتمند است که می توانم در پناهش احساس امنیت کنم

می کرد که نیما پس از انجام دادن خدمت سربازی باید ازدواج کند. من پشت حرفش را گرفتم و به نیما هشدار دادم 

 که اگر به میل پدر رفتار نکند، از پول خبری نیست!

ای که در  اوایل هفته بهزاد به سفر کاری رفت. فرصت را غنیمت شمردم و اتاق بچه را رو به راه کردم. در فاصله

تهران نبود، چند بار به شرکت زنگ زدم و هر بار یکی از کارمندان گوشی را برداشت. به حسی مرموز و آزاردهنده 

دچار شده بودم که از خدا می خواستم تنها سوءظنی بی مورد باشد. رفتن الهام به سفر کاری با هیچ منطقی جور 

باشد! از کارمندان شرکت نمی شد پرس و جو کنم و منبع اطالعاتی درنمی آمد؛ مگر آنکه با بهزاد سر و سری داشته 

مورد اعتمادی هم در دسترس نداشتم. بنابراین، برای رفع بدگمانی ام مجبور بودم صبوری به خرج دهم و دندان بر 

ه روی جگر بگذارم تا دقایق وحشتناک و دیر گذر بیست روز تمام را پشت سر بگذارم که زمان بگذرد و هر آنچ

 اتفاق افتاده بود، آشکار شود.

بهزاد که برگشت،حال و هوای آپارتمان خلوت و کسالت بار، رنگ و بوی دیگری گرفت. پیش از آمدنش هیجان 

عجیبی داشتم و هزار حرف در ذهنم جابه جا شده بود و انتظار می کشیدم در نخستین فرصت ممکن با او گفت و گو 
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ارچوب دیدمش، از شوق دیدارش همه ی غمهای عالم را فراموش کردم و به کنم. در که باز شد و در میان چه

 آغوشش پناه بردم.

بذار بیام تو بعد خودتو "بهزاد در حالی که از خنده روی پایش بند نبود، سر و صورتم را غرق بوسه کرد و گفت:

 "لوس کن تپلی!

ام. می دانستم که پس از زایمان فرصت برای از طرز نگاه کردن و حرف زدنش دستگیرم شد که از قیافه افتاده 

ورزش کردن خواهم داشت و انگیزه ی زیبا شدن برای کسی که از جان و دل می پرستیدمش، آن قدر محکم بود که 

 می توانستم به راحتی جلوی شکمم را بگیرم و خوش هیکل شوم.

آشپزخانه رفت و در قابلمه ها را هنوز عرقش خشک نشده، بی آنکه فرصت حرف زدن به من بدهد، یکراست به 

یکی یکی برداشت تا بفهمد شام چه داریم. اما من دستش را گرفتم و کشان کشان به سمت اتاق بچه بردمش، در را 

انگار وضع فسقلی از بابا ننه ش بهتره! قرار نبود این قدر خرج تراشی کنی "که باز کردم، متعجب نگاهم کرد و گفت:

 "نسرین!

فت؛ انگار خستگی به تنم ماند. بی اختیار در کنار پنجره وا رفتم. نزدیک آمد، به موهایم دست کشید و یکهو دلم گر

 "ناراحت شدی؟ شوخی کردم بابا!"پرسید:

 "شام حاضره .... تا یه دوش بگیری، غذا رو می کشم."خندیدم و گفتم:

درست مثل روزهای اول آشنایی مان. هیجان در مقابلم ایستاد و به چشمهایم خیره شد. نگاهش برق عجیبی داشت. 

مسحور کننده ای در حرکات و رفتارش می دیدم؛ اما انگار حواسش در جای دیگری سیر می کرد. او داشت مستقیم 

نگاهم می کرد؛ اما من برای رفتن به عمق نگاهش، سدی محکم در برابر خود می دیدم. دستم را چند بار جلوی 

ودش آمد. مثل خوابگردی که ناگهان بیدار شود، تکانی شدید خورد و لبخندی ساختگی صورتش حرکت دادم تا به خ

 بر لبهایش نقش بست.

 "چیزی شده بهزاد؟ انگار اینجا نیستی!"چند ثانیه طول کشید تا از نگاه همدیگر دل کندیم. پرسیدم:

 "ی دوش گرفتن ندارم.بهتره بریم شام بخوریم ... حوصله "با حرکتی تند از من فاصله گرفت و گفت:

میز شام از چند ساعت پیش آماده بود. چند شاخه گل از باغچه حیاطمان چیده و وسط میز گذاشته بودم. شمع کوتاه 

 "بوی دودش اذیتم می کنه."سر میز شام را روشن کردم. بهزاد تا نشست، شعله ی شمع را فوت کرد و گفت:

 "خوشحالم که از دود ودم بدت می آد!"گفتم:حرکات سرد و خالی از احساسش متعجبم کرد. 

شمع را برداشتم، بردم توی سینک ظرفشویی گذاشتم و شیر آب را باز کردم تا دود نکند. وقتی برگشتم، دیدم 

 "چیه حرف بدی زدم؟!"خشمگین دارد نگاهم می کند پرسیدم:

 منظورتو واضح بگو. از گوشه و کنایه خوشم نمی آد! _

 ... حاال چرا عصبانی شدی؟ غذاتو بخور! منظوری نداشتم _

 اگه منظورت سیگار کشیدن منه! مردم هزار تا فرقه دارن زنشون به روشون نمی آره! _

 مگه تو به خودت شک داری؟ _

بهزاد دنبال بهانه می گشت. آخرین حرف تازه از دهانم بیرون آمده بود که با عصبانیت دستمال سفره را بر روی میز 

 "اینجا دیگه جای من نیست!"و گفت: پرت کرد
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گیج و منگ حرکات شتاب زده اش، بر روی صندلی آشپزخانه خشکم زده بود که دیدم به اتاقش رفت و لباس 

پوشیده بیرون برگشت. داشت به سمت در آپارتمان می رفت که بلند شدم، رفتم در مقابلش ایستادم و 

 "کجا؟"پرسیدم:

 جهنم! _

. هر چه به ذهنم فشار آوردم، برای قهر کردن ناگهانی اش دلیل قانع کننده ای پیدا نکردم. در که دلم از جا کنده شد

بسته شد، غمگین بر روی کاناپه نشستم و به فکر فرو رفتم. نخستین بار بود که چنان حرکتی از او سر می زد. اثر 

ود. میز شام را جمع نکردم و منتظر ماندم برخورد سرد و غیر صمیمی اش تا چند ساعت بعد، ذهنم را آشفته کرده ب

برگردد؛ اما شب که از نیمه گذشت، باورم شد که بازگشتی در کار نیست. از حرفی که زده بودم پشیمان شدم. 

ساعتها با خودم کلنجار رفتم و علت به وجود آمدن مشکل را در ذهنم بررسی کردم؛ اما به نتیجه نرسیدم. حرکت 

 بینی کردنی نبود! غافلگیر کننده او پیش

نزدیکیهای صبح بود که از شدت خستگی خوابم برد. نفهمیدم چه مدت در عالم خواب و بیداری بودم. ماجرای شب 

گذشته، همچون کابوسی آزاردهنده، در تمام لحظات به دلم چنگ زده بود و داشتم به خودم دلداری می دادم بهزاد 

جا پریدم. سریع گوشی را برداشتم. صدای الهام مثل کوه بر سرم پیش مادرش رفته که با صدای زنگ تلفن از 

 "یه شب نتونستی ازش پذیرایی کنی بی بته.!"کوبیده شد که گفت:

یک لحظه احساس کردم که دارم پس می افتم. هر آن ممکن بود قلبم از کار بیفتد. رگهای شقیقه هایم به شدت می 

 "معلوم هست چی می گی؟"تم:کوبید و دهانم خشک شده بود. هیجان زده گف

 هنوز دوزاریت نیفتاده پخمه! مواظب رفتارت باش، بهزاد منو اذیت کنی، بد می بینی! _

بدنم شروع به لرزیدن کرد. سرآغاز ضربه زدن الهام بود. او مار سمی مهلکی بود که از مدتها پیش در کمینگاه 

 "بهزاد تو!؟ حرف دهنتو بفهم!"رفت: چنبره زده بود تا زمان نیش زدنش برسد. فریادم به هوا

خنده ای شیطانی با کالمش درآمیخت. گوشهایم از شدت ناراحتی کیپ شده بود. الهام از خنده روده بر می شد و من 

از ناراحتی سراپا می لرزیدم. یک لحظه فکر کردم می خواهد اذیتم کند و دارد نقش بازی می کند. حاضر بودم 

 م، به جز او.بازیچه ی دست هرکس باش

 "بیخود مزاحم من نشو! "فریاد زدم:

شوهرت خیلی باحاله! سلیقه ت خوبه دختر ... لقمه ی چرب و نرمیه که از "پس از سکوتی نسبتا طوالنی آهسته گفت:

 "چنگت درآوردم. مشکل دیگه بتونی طعم شیرینشو بچشی. حاال دیگه باید بشینی، بسوزی و بسازی!

افتاد. ضربان نبضم باال رفته و ذهنم آشفته شده بود. اعصابم پاک بهم ریخته بود. به چیزی که  ناگهان گوشی از دستم

می شنیدم اعتماد نداشتم؛ اما شواهد امر نشان می داد الهام زیاد هم بی ربط نمی گوید. برگ برنده در دست او بود و 

 من هیچ حرکتی نمی توانستم انجام بدهم.

را بر روی دستگاه گذاشتم. چند ثانیه نگذشته بود که تلفن دوباره زنگ زد. وحشت  به سختی دوال شدم و گوشی

داشتم گوشی را بردارم؛ اما بهتر بود همه ی حرفهای الهام را می شنیدم تا تکلیفم کامال روشن می شد. کنجکاوی 

الهام به جای خود، واکنش  خفقان آوری راه نفس کشیدنم را گرفته بود و گلویم را می فشرد. اقدام انتقامجویانه ی

غیر عادی بهزاد که اصال انتظارش را نداشتم خام او بشود، مات و متحیرم کرده بود. سمیرا حق داشت. نباید 

چشمهایم را می بستم و حوادث اتفاق افتاده را سرسری می گرفتم. تلفن همچنان زنگ می زد و من مردد بودم 
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حبس شده بود. با صدای بلند چند بار خدا را صدا زدم و گوشی را برداشتم. گوشی را بردارم یا نه. نفس در سینه ام 

صدای الهام جدی تر از چند دقیقه پیش بود. آرام و بی دغدغه حرف می زد و بر اعصابش کامال مسلط بود. چند بار 

ر نمی آد. نسرین، من و بهزاد، ازدواج کردیم. هیچ کاری هم از دستت ب"سرفه کرد تا صدایش صاف شد و گفت:

بهتره به روش نیاری که گندش در نیاد. اگه به سالمتی بچه ت اهمیت می دی، خفه شو و بذار زندگیمونو بکنیم. تو با 

بچه ت خوش باش و من و بهزاد هم حال خودمونو می کنیم. یه وقت تو دلت نفرینم نکنی ها ... حداقل من با تو 

 "شوهر من دست اول بود، پس بازم به نفع تو شد بی شرف! صادق هستم و بی خبر شوهر تو ندزدیدم. ضمنا،

حرفهایش در حد تحملم نبود. در حالی که گوشی تلفن در دستم داشت می لرزید، از شدت خشم نفس نفس می زدم 

و خیس عرق شده بودم، کف دستم را محکم به قسمت دهانی گوشی گرفتم که صدای گریه کردنم را نشنود. اما او 

گریه می "د با آنهمه غمی که یکجا به دلم سرازیر کرده بود چه حال و روزی داشتم، آهسته پرسید:حدس زده بو

 "کنی ضعیفه؟ حاال حاالها باید بکشی! اگه دلخوری می تونی طالق بگیری! راه باز، جاده دراز!

 "خال!چطور تونستی به زندگی من نفوذ کنی مار خوش خط و "به سختی بر خودم مسلط شدم و پرسیدم:

روز ثبت نام و یادته؟ همون روز که تا جهانگیر رو دیدی غش کردی تو بغل بهزاد، منم مثل "قاه قاه خندید و گفت:

همیشه دور و اطراف دانشگاه بودم، بهزاد و تعقیب کردم و جای شرکتشو یاد گرفتم. از همون روز رفتم تو خط 

ه شون شل تر فرزام بود. زندگیش مثل حبابی شناور روی آب رفاقت با کسایی که پا به اون شرکت می ذاشتن. از هم

بود و زنش هم رفته بود دنبال عشق و حال خودش! هدف من تور زدن بهزاد بود، خیلی هم ادعاش می شد که سر به 

ی گم خانواده س و اهل خیانت و این برنامه ها نیست. اما من، از زیباییم استفاده کردم و به زانو درآوردمش. اینارو م

که دلت بسوزه نسرین .... تو منو آتیش زدی و باید می دونستی که رفتار زشتت بدون جواب نمی مونه. حاالم چنان 

افسارشو تو دست گرفته م که بدون من نمی تونه یه قدم جلوی پاشو ببینه! درست مثل همون روزایی که جهانگیر و 

توی سطل آشغال انداخت و چسبید به تو! خریتش واسه  مسحور خودت کردی و اون منو مثل یه قاب دستمال چرک،

 "ی من بد نشد. تو و جهانگیر باعث شدین آدم دلسنگی بشم که جز به منافع خودم، به هیچ کس اهمیت ندم!

 "بهزاد کجاست؟ گوشی رو بده ببینم چی داره بگه!"طاقتم تمام شد و فریاد زدم:

فکر! دیشب تا صبح با هم درد دل کردیم. صبح اجازه نداد برم  عجب خری هستی! من تو خونه هستم بدبخت بی _

 شرکت، گفت بمون خونه استراحت کن و انرژیتو واسه ی امشب نگه دار!

در اولین فرصت حقیقتو براش می گم که بفهمه به دام انداختیش! چطور دلت اومد با زندگی یه مرد نجیب و  _

 خونواده دوست بازی کنی؟

قبل تو شروع کردی احمق! اما نمی دونستی که من هم برای خودم حرکتی دارم. حاال در مقابل هر  بازی رو مدتها _

مهره ای که جابه جا کنی، حرکت جدیدی می بینی. گفتن حقیقت هم دردی ازت دوا نمی کنه به جز اینکه نامه هاتو 

 کته قلبی کرده!رو کنم و آبروتو بریزم. به فکر سالمتی پدرت باش. جهانگیر گفت چند بار س

دنیا به چشمم تیره و تار شد. گر گرفته بودم و از شدت خشم بدنم می لرزید. بی اراده بلند شدم، ایستادم و فریاد 

همه ش دروغه! بهزاد من خیانتکار نیست .... تو از حسادتت داری تن منو می لرزونی که بچه م بیفته! کدوم "کشیدم:

 "مه ای در کار نبوده دروغگو!...نامه دست توست پست فطرت! اصال نا

جهانگیر هم خیانتکار نبود زنیکه ی جیغ جیغو، اما تو بی همه چیز دست و پا چلفتی به دام "الهام خندید و گفت:

 "انداختیش!
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گوشی را گذاشتم، چشمهایم سیاهی رفت و نقش بر زمین شدم. مدتی بی هوش بودم و حال خودم را نمی فهمیدم. 

یره و تار شده بود و اصال دردی حس نمی کردم! فقط بغض داشتم و نفسم در نمی آمد. طولی نکشید دنیا به چشمم ت

 که از درد ناحیه ی شکم و پهلوهایم به هوش آمدم.

تا زمان زایمانم دو ماه و نیم وقت داشتم؛ اما همان لحظه احساس کردم چهار دردم دارد شروع می شود؛ دردی جان 

د دقیقه بیشتر نمی شد تحملش کرد. به سختی خودم را به تلفن رساندم و با مادر تماس فرسا و وحشتناک که چن

خدا به خیر "گرفتم. نیم ساعت کشید که مادر و نیما به دنبالم آمدند و مادر تا به چشمهایم نگاه کرد، زیر لب گفت:

 "کنه .... شانس بیاریم تو ماشین نزای! چرا زودتر زنگ نزدی؟

 "حتما قولنج کردم ..... هنوز وقتش نشده!"مت اتاق خواب رفتم و گفتم:دوال دوال به س

 حاال داری کجا می ری؟ _

 وسایل بچه رو برندارم؟ اگه بزام چی؟ _

 بیا بریم بیمارستان، زود باش دختر چقدر دل گنده ای! _

م، دیدم بر روی تخت زایمان نفهمیدم چطور از آغوش نیما سر درآوردم و از پله ها پایین رفتم. تا چشم باز کرد

هستم، درد زایمان یک طرف و نبودن بهزاد از جهتی دیگر اشکم را سرازیر کرده بود. حرفهای الهام مانند کابوسی 

وحشتناک توی سرم چرخ می زد و شکنجه ام می داد. پس از چند ساعت زجر روحی و جسمی کشیدن وقتی همه ی 

 نفس کشیدن نداشتم، صدای بچه را شنیدم و از حال رفتم.انرژی حیاتم از دست رفت و رمقی برای 

احساس سرخوشی ای که مادری جوان از دیدن نخستین فرزندش حس می کند، با هیچ واژه ای قابل قیاس نیست، 

تنها کسانی که تجربه کافی دارند، می دانند که آن روز چه حالی داشتم. حس مادر شدن، از نو به دنیا آمدنی باشکوه 

اهانه است. انگار انسان می میرد و به عرش اعال می رود و با عزیزی از جنس خودش و مرد زندگی اش دوباره و آگ

به دنیا می آید. مستی لحظات بی هوشی دیری نپایید. تا چشم باز کردم، بی اراده و به امید در بر کشیدن فرزندم، 

 "بچه م کجاست؟!"ه خبری نبود. فریاد کشیدم:آغوشم باز شد و دست راست و چپ تشکم را لمس کرد. اما از بچ

مادر به باالی سرم آمد. پلکهای ورم کرده اش از فاجعه ای دردناک حکایت می کرد؛ اما لبهایش به دروغ می خندید. 

 "مامان چی شد؟ بچه م مرده؟"پرسیدم:

دخترت نارس به دنیا صبور باش عزیزم، "مادر دو دستش را آهسته بر روی گونه های تبدارم گذاشت و گفت::

 "اومده، توی دستگاه گذاشتنش!

صبح روز بعد، تا چشم باز کردم،بهزاد بر روی صندلی در کنار تختم نشسته بود و داشت چرت می زد. فضای اتاق پر 

از بوی گلهای مریم و رز بود. دستم بی اراده و آرام بر روی موهای نرم بلندش رفت . دلم حسرت نگاه کردن به 

معصومش را داشت. چشمهایم را بستم و با نوازش او، یک دنیا مهر و محبت از یاد رفته در وجودم زنده  چشمهای

شد. من مقصر بودم که او بازیچه ی دست الهام شده بود. او اگر ساده لوح نبود، فریب الهام را نمی خورد؛ اما عشق 

ن قدر به محبتش نیاز داشتم که چرت و پرت من از فرشته های آسمانی هم پاک تر بود! در آن لحظات بحرانی آ

های الهام یکجا از یادم رفت. حضور او هر ناراحتی و غمی را از دلم دور می کرد. تا گردنش را قلقلک دادم، مچ دستم 

منو ببخش عزیزم، دیشب نباید تنهات می ذاشتم .... نفهمیدم چطور "را گرفت و سرش را باال آورد. خندید و گفت :

 "به سرم!یکهو زد 

 "مهم نیست، بچه مونو دیدی؟"انگشتانم را بر روی لبهایش گذاشتم و گفتم:
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 "مثل یه پرنسس کوچولو، تو یه محافظ شیشه ای الال کرده!"دستهایم را غرق در بوسه کرد و گفت:

 دلم می خواد ببینمش! _

وش که بودی، دکتر اومد معاینه ت کرد! به محض اینکه بتونی از تخت بیای پایین، با هم میریم می بینیمش. بی ه _

 پرسید سبک سنگین کرده یا شوکی چیزی!...

به چشمهایش خیره شدم. مژه های بلندش از نم اشک خیس بود. دلم خون بود؛ اما جرئت نمی کردم ماجرای اتفاق 

نکنه قهر بی ":افتاده ی شب پیش را برایش تعریف کنم. بهزاد کنجکاو و مضطرب از روی صندلی پا شد و پرسید

 "موقع من ناراحتت کرد؟

خم شد و دستم را بوسید. دلم برای تنها بودن با او ضعف می رفت. مادر که تو آمد، بهزاد از کنارم به سمت پنجره 

رفت. دو تا دستهایش در جیبهای شلوارش، شق و رق و پشت به من ایستاد. زیر لب آهنگ مالیمی زمزمه می کرد و 

مادر، پرستار نگفت کی می تونم "ی دیگر سیر می کند. محو تماشای اندام مردانه اش بودم، پرسیدم:پیدا بود در عالم

 "از تخت پایین بیام؟

 "چند روز دندون رو جیگر بذار تا حالت جا بیاد!"مادر جلو آمد، مالفه ی تختم را مرتب کرد و گفت:

 می خوام بچه مو ببینم! _

 نه که کالفه بشی و پرتش کنی این ور اون ور!دیر نمی شه! اون قدر زق زق ک _

بهزاد "به حرکات بهزاد دقیق شده بودم که هر چند دقیقه یک بار به ساعتش نگاه می کرد و بی قرار بود. پرسیدم:

 "دلت شور کارتو می زنه؟

دارم. مجبورم دلم نمی آد تنهات بذارم؛ اما امروز خیلی کار "برگشت و آمد کنارم نشست، دستم را گرفت و گفت:

 "برم.

 حاال دیگه پدر شدی، باید کارتو کم کنی! _

زندگی خرج داره نسرین، حاال که بچه دار شدیم، باید کارمو گسترده تر کنم، نه "به چشمهایم خیره شد و گفت:

 "کمتر!

 بهزاد، دلم می خواد یه سفر با هم بریم مشهد! _

تو دیگه مادر شدی، باید بشینی و بچه تو بزرگ "خیره شد و گفت: بلند شد و آرام، به سمت پنجره رفت، به بیرون

 "کنی!

 اما مادر شدن دلیل نمی شه که عشقمو فراموش کنم! _

 "عشق و عاشقی مال همون ماههای اول زندگیه!"پوزخندی زد و گفت:

 "حرفهای تازه می زنی!"به سختی از جایم تکان خوردم، نیم خیز شدم و گفتم:

م؛ اما مهم نبود. باید بحث ادامه پیدا می کرد تا به نتیجه می رسیدم. انگار او تمایلی نداشت حرف کش سرگیجه داشت

 "مشکل شمازنااینه که با هر موضوعی احساسی برخوردمیکنین."پیدا کند. همان طور که پشتش به من بودگفت:

 بیمعرفت شدی بهزاد!این حرفا از تو بعیده!_

مد.ضورتش سرخ شده بود.متعجب نگاهم کرد وپرسید:چی میگی نسرین؟تا حاال این ازکنارپنجره به سوی من ا

 "طوری با من حرف نزده بودی!

 توهم قبال حرفات بوی عشق میداد.چطورشده که یهو منطقی شدی؟!_
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 من هیچ فرقی با گذشته نکرده ام....انم تو هستی که به رفتارم حساس شدی!خیال میکنی حالیم نیست

  یر ذره بین توهستم وموشکافی میکنی تااتویی به دست بیاری؟من وضعیت روحی تورو درک میکنم.که دایم ز

 کسی که بچه دار میشه..............

 مادر شدن چه ربطی به عالقمون به همدیگه داره!؟من بدون عشق تو میمیرم بهزاد!"به میان حرفش پریدم:

 "فراموش نکن توبودی که منوعاشق خودت کردی!

بدهکارهم شدیم؟باشه خانوم خانوما!من در بست دراختیار شما هستم!حاال اگه اجازه بدی برم دنبال یه لقمه _

  نون!وقتی خداحافظی کردوپایش را از در بیرون گذاشت قلبم به تپشی غیرعادی افتاد

بهحجله گاه زنی  نبضم غیرعادی میزد ونفسم به سختی ازگلویم بیرون میامد.حس زنی راداشتم که همسرش داشت

 دیگر میرفت.

حسادتی کشنده وازاررسان همچون خوره به جانم افتاده بودکه تاشب ارام وقرار نداشتم. چند بار خواستم بخوابم 

اماتاچشمم گرم میشدپشت پلک هایم الهام ردراغوش او مجسم میکردم وتنم میلرزید.مادررفت به بچه سرزدوامد 

 ه نگران رابطه الهام وبهزاد بودم ت سالمت بچه برایم اهمیت نداشت.اما هیچ حرفی از اونزد.انقدر ک

زمان حامگیت مشکلی برات پیش اومده؟مثالمرگ "نیمه شب که پرستار امدوقرص ارامبخش برایم اوردپرسید:

 "ومیریا اختالف خانوادگی چیزی؟بچت خیلی ریزه تغذیت چطوربود؟نکنه اشتهای خوردن نداشتی؟

زناشویی ام فکر میکدرم ودلم شوربچه را میزدکه سالمتش در خطربودوبه الهام که با یک تیر دو داشتم به مشکالت 

 نشان زده هم شوهرم را به چنگ اورده وهم سرنوشتی نامعلوم برای فرزندم رقم زده بود

از نیمه فکرمیکردم که پرستارازاتاق بیرون رفت دلواپس پرسش های شکبرانگیز پرستار بودم وخوابم نمیبرد.شب 

 گذشته وهمه جا غرق در سکوت بود.به سختی بلند شدم کمی نشستم تا حالم جا امد.

درتاریکی اتاق تلوتلوخوران به دنبال دمپایی گشتم که پیدا نکردم وپای برهنه ازاتاق بیرون زدم.ازترس انکه زمین 

 اشتم وسرم گیج میرفت.بخورم ازکنار دیوار عبور میکردم.تلو تلو خوران به وسط راهرو رسیدم.ضعف د

پرستارکشیک سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داده بود وچرت میزد .پاورچین وبا احتیاط از کنارش رد شدم و 

خیلی زود به ته راهرو که اتاق نوزادان بود رسیدم.از پشت شیشه شفاف به بچه هایی که مانند فرشتگانی کوچک در 

 فته بودند خیره شدم.تخت های شیشه ای به خوابی عمیق فرو ر

 "پرستاری که یک از بچه هارابغل کرده بود وداشت باشیشه به او شیر میداد متعجب نگاهی به من اداخت وپرسید:

 اسمت چیه؟

 "تونیا .اسمتو بگو."جلوتررفتم اما به چارچوب در که رسیدم پرستار اهسته گفت:

 نسرین فردوسی هستم_

 بچت تو دستگاهه_

 میشه ببینمش؟_

 "دمپایی نداری؟"پرستار نگاهی به پاهایم انداخت ولبخند زد:

  بچه ای که توبغلش بوداخرین جرعه شیرش را مکید.پرستار اهسته اورابرروی تختش خواباند اورد رفت یک جفت

ق بپوش بیاتو به شرطی که به کسی نگی اومدی تواتا"دمپایی پالستیکی اورد درجلوی پایم گذاشت وبه اهستگی گفت:

 "برای من مسئولیت داره میفهمی؟
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 بله متوجه هستم_

به همراه پرستار به انتهای اتاق نوزادان رفتم.سه محفظه شیشه ای بادم ودستگاه های عجیب وغریبی که تعدادی 

 سیم وشلنگ اکسیژن از درودیوارش یرون زده بود.

 اره کرد.دراخرین نقطه ازاتاق به دیوار چسبیده بود. پرستار به تخت وسط اش

جلو رفتم قلبم به شدت میتپید.تاان لحظه از زندگیم هرگز دچار چنان هیجانی نشده بودم. درمیان دلواپسی وشادی 

  موهومی غرق بودم وانگار همه ی وجودم چشم شده بود.بیصبرانهمشتاق دیدار ان عزیزتازه از راه

 رسیده بودم که از بطن خودم وعصاره هستی بهزادخلق شده بود

دخترکوچکم همچون عروسکی زیبا خوابیده بود.به پاهای ظریفش سرم وصل کرده بودندوچندرشته سیم نازک که 

که از محفظه ای شیشه ای رد شده بودو به دستگاهی که ضربان نبض را نشان میداد اتصال داشت به شقیقه هایش 

ی نازکش ازپشت پوست پلکش نمایان چسبیده بود .چشمهای قشنگ بادامی اش ارام و بی دغدغه بسته ومویرگ ها

بود.اصال تکان نمیخورد وتنها قفسه سینه اش با حرکتی کند باال وپایین میرفت.بی اراده اشکم سرازیر شد. دلم 

 میخواست همان لحظه بغلش میکردم ..........

 ناخوداگاه چشمانم را بستم واغوشم باز شد.

 سید ...........ازحس دراغوش کشیدنش سراسر وجودم به رهایی ر

 انگار همان لحظه داشتم در اسمان ها پرواز میکردم که با صدای پرستار پلکم خودبخودبازشد.

 االنه که کشیک شب بیاد وقشقرق راه بندازه تاکاردستم ندادی برو تو اتاقت دختر!_

ار دخترم همچون خونی تازه دلم نمیامد ترکش کنم.بابیمیلی از اتاق بیرون زدم.پاهایم توان دیگری گرفته بوددید

 زندگی دوباره را دررگهایم جاری ساخته بود.

ازوسط راهروبدون هیچ لرزش وسرگیجه ای رفتم تا به اتاقم رسیدم .مادر هنوز خواب بود. اهسته به تختخوابم 

ارمرورکنم خزیدم. حال عجیبی داشتم وخوابم نمیبرد.دلم میخواست نخستین لحظه دیدار بادخترم راتاصبح هزاران ب

ولذت ببرم.پلکهایم را بستم ودرمیان برزخ خواب وبیداری چهره دلشین ودوست داشتنی او تاصبح جلوی چشمم 

  فرزندم در اغوشم بود وهیچ غمی نداشتم.-بود.انگاردر بهشتی خیالی بودم

ادر باچشمان گریان وارد عصرروز بعد در حالی که چشم به راه بهزاد بودم تا بیاید وبا هم به دیدن دخترمان برویم م

 اتاق شد.

دلم لرزید هرگز تصورش را هم نمیکردم عمر کودکم به ان کوتاهی باشد .تحمل هرمصیبتی برایم اسان بود 

امامصیبت ازدست دادن عشق کوچکم که امید به دربرکشیدنش از مدت ها قبل فکروذکرم را به خود مشغول کرده 

 بود دربندبند وجودم بیداد میکرد.

ادرباخونسردی سعی میکرد مرگ بچه را به قسمت وسرنوشت ازپیش نوشته شده ربط دهد اما در دل زخم خورده م

من بلوایی به پاشده بود.انگار توی رگهایم اتش افروخته بودند.صورتم گرگرفته وچشمهایم از حدقه بیرون زده 

شت فک بسته شده ام زندانی بود لبهایم بود.اشکی ازچشمانم جاری نمیشد امافریادی مخوف درگلویم پیچیده ودرپ

 را به سختی به هم فشردم وناله غم درونی ام را در گلو خفه کردم که مادر به رنج درونم پی نبرد.

وقت برای بچه دار شدن  "او امد در کنارم نشست وبدون اینکه نگاهم کندمالفه ی دور واطرافم رامرتب کرد وگفت:

 "ه ....البد عمرش به دنیا نبوده!داری.... بچه ریز دست وپا گیر
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دلم خون بود.با چشم های غمگینم به مادر خیره شده بودم وبه دنبال نگاه سرگردانش که سعی میکرد از من پنهان 

 "چرااین بال باید سر بچه من بیاد ! مگه من چه گناهی کردم که باید اینقدرستم بکشم مادر!"کندمیگشتم.پرسیدم:

 "خداصالح بنده هاشو میدونه دخترم!راضی باش وشکر کن که قهرش نگیره!"هم کند گفت:مادر بدون اینکه نگا

 . بود خشکیده اشکم بادستهایم صورت تبدارم را پوشاندم.دلم هوای گریه کردن داشت اما انگارچشمه ی

 "نداریم! همان بهتر که بچه ناقص بمیره! کارای خدا رو حسابه ننه جون من وتو از پشت پرده خبر"مادرگفت:

 "حق با شماست همه ی بال های دنیا باید سر من بیادوباز هم باید شکرگزار باشم!"زیر لب زمزمه کردم:

دوروز تمام به تنهایی در بیمارستان غصه خوردم وبهزاد نیامد.چند بارخواستم به شرکت زنگ بزنم اما ازتصورشنیدن 

راباتب ولرزشدیدا تاصبح بیداری کشیدم وانگارهزارسال  صدای الهام هم چندشم میشد.شبهای طوالنی بیمارستان

 گذشت تاتبم قطع شد.

روز مرخص شدنم بهزاد که از ماجرای مرگ بچه خبر نداشت شادوشنگول تر از همیشه به بیمارستان امد.به محض 

 ورودش به اتاق مادربیرون رفت.

 صورتم رو به پنحره وپشتم به در بود.

 "نسرین بیداری؟"چندبارسرفه کرد وپرسید:

 بدون انکه برگردم گفتم بیدارم.

  جعبه کوچک کادوپیچ شده دردستش بودکه تاامددر کنارم نشست جعبه راکناردستم گذاشت.

یه هدیه ناقابل برای "به چشم هایش خیره شدم .انقدرحواسش پرت بود که نفهمیدغصه دارهستم.اهسته گفت :

 "ینده!همسرعزیزم..........فداکارترین مادرا

همیشه زمان هدیه دادن از واژه تقدیم به عشقم استفاده میکرد اما انگاربا زایمانم عشقش به من مرده بود.به بسته 

 "راضی به زحمتت نبودم!"نگاه کردم وگفتم:

 قابلتو نداره نمیخوای بازکنی ببینی چی برات خریدم؟_

ا باز نکرده بودم که اشکم سرازیر شد.بهزاد لبخندی زورزورکی زدم وبسته را برداشتم.هنوز کاغذدورش ر

 چرا گریه میکنی؟"پرسید:

 دوروزه نیومدی سراغم!کجابودی؟"درحالیکه داشتم بسته را باز میکردم بابغض گفتم:

حق داری دلخورباشی عزیزم اما به خداگرفتار بودم "خم شدوصورتم رابوسید.نفسی عمیق کشیدواهسته گفت:

 "ش باهم حرف میزنیم!کادوتو ببین بعددرباره ا

نگین های شفاف برلیان گردنبند زیبایی که بی تردید مبلغ گزافی بابتش پرداخته بودمثل ستاره های کوچک برق 

  میزد اما غم من جلوی همه شفافیت های دنیا را گرفته

نکنه خیلی  دستت درد"بود.ازپشت ان همه غبار اندوه حتی چهره فرهاد را هم کدر میدیدم.لبخند زدم وگفتم:

 "قشنگه!

 "بده بندازم گردنت."خواسم گردنبندراسرجایش بگذارم که گفت :

تاآمدم به خودم بجنبم گردنبندباز شده دردست بهزاد قرار داشت واو خم شده بود تا به گردنم بیاندازد.صورتش تا 

هرطور شده است قفل  انجا که ممکن بودبه صورتم نزدیک شد.نگاهش به قفل گردنبند چسبیده بودوسعی میکرد

زنجیر را ببندد. بوی عطر زنانه از گردنش می تراوید و چند تار موی شرابی پر رنگ بر روی یقۀ پیراهن سفیدش به 
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چشم می خورد که از دیدنش حالم دگرگون شد. بی اراده دستش را کنار زدم. گردنبند خود به خود به کف اتاق 

ینه ام بیرون می زد. حالت تهوع داشتم. کالفه و عصبی، ناگهان بلند پرت شد. خیس عرق بودم و قلبم داشت از س

 «چت شد نسرین؟»شدم و به سمت دستشویی دویدم. بهزاد به دنبالم تا پشت در دستشویی آمد و فریاد زد: 

در عرض یک دقیقه هر چه خورده بودم باال آوردم. صدای حرف زدن مادر با بهزاد را می شنیدم. بهزاد پرسید: 

 «مادر، نسرین چشه؟ چرا این قدر گرفته س؟»

گریۀ مادر فضای اتاق را پر از اندوه کرده بود. آهسته با بهزاد پچ پچ می کرد و گه گاه صدای نالۀ بغض آلودش باال و 

پایین می رفت. یک ربعی طول کشید تا حالم بهتر شد. همه جا سکوت بود. در دستشویی را باز کردم، دیدم مادر 

زاد، پشت به من، رو به پنجره ایستاده بود. دستهایش در دو جیب شلوارش بود؛ ساکت و مرموز به طوری نیست. به

که صدای نفسهایش را می شنیدم. بر روی صندلی در کنار تخت نشستم. گردنبند بر روی تخت و جعبه اش در زیر 

 «حسابداری رفتی؟»پرسیدم: تخت افتاده بود. خم شدم، جعبه را برداشتم، گردنبند را در آن گذاشتم و 

 «مگه مرخص شدی؟»همان طور که پشتش به من بود، آهسته پاسخ داد: 

 آره، حالم خوبه. -

بدون آنکه نگاهم کند، سرش را به زیر انداخت و یکراست به سمت در رفت. هنوز بیرون نرفته بود که مادر، در 

ساشو تنش کنین. من می رم تصفیه حساب می کنم و لبا»چهارچوب، در مقابلش ظاهر شد. آهسته به مادر گفت: 

 «برمی گردم، فعالً حرف بچه رو نمی زنیم تا بعد.

لبخند پالستیکی نقش بسته بر لبهای مادر داشت حالم را به هم می زد. دل دل می کردم هر چه زودتر پایم به 

و از خودم و اطرافیانم بدم می آمد. دلم  آپارتمان خودم برسد و تنهای تنها بنشینم و زار بزنم. از همۀ مردم دنیا

 داشت می ترکید و کسی را نداشتم که سر بر روی شانه اش بگذارم و عقده های دلم را خالی کنم.

بهزاد که برگشت، مادر، ساک به دست، آمادۀ رفتن بود. لباسهایم به تنم زار می زد. بهزاد ساک را از دست مادر 

ر بغلم را گرفت و لنگ لنگان با هم پایین رفتیم. فضای خودروی بهزاد پر بود از همان گرفت و به راه افتاد. مادر زی

عطر زنانه که از گردن بهزاد به مشام می رسید. جعبۀ سیگار طالیی رنگ زنانه ای بر روی داشبورد بود که بی توجه 

گین کرده بود. به خیابان برداشتم و بیرون انداختمش. بهزاد پشت فرمان نشست و حرکت کرد. سکوت فضا را سن

آقا بهزاد اگه شما کار دارین، ما رو بذارین دم یه آژانس. من نسرینو تنها نمی »اصلی که نزدیک شدیم، مادر گفت: 

 «ذارم خاطر جمع برین دنبال کار و زندگیتون!

بهزاد شمارو می  خواهش می کنم پیشنهاد ندین مادر!»بهزاد داشت زیرچشمی نگاهم می کرد که با عصبانیت گفتم: 

 «رسونه خونه که بابا تنها نمونه... چند روز نمی ره شرکت تا حال من خوب بشه.

نترس، بابات تنها نمی مونه! داداشت از وقتی رفته قاطی مرغا، سر به راه شده! هشتِ »مادر با لحنی معترض گفت: 

شه. می دونی که، دنیاست و تو یکی یک دونه  شب نشده، وَرِ دل باباته! تازه، اگه برم خونه بابات اوقاتش تلخ می

 «ش!... آقا بهزاد کار داره مادر، خودم می مونم پهلوت ازت مراقبت می کنم.

 «برای اینکه پدر تنها نباشه، بهتره نسرین بیاد خونۀ شما!...»بهزاد گفت: 

حرفش را تأیید کرد. با عصبانیت از دست مادر و پیشنهاد بی موقعش کفرم درآمده بود، از بهزاد هم دلخور شدم که 

 «همین که گفتم، مادر و بذار در خونه شون!»گفتم: 
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حاال چرا این قدر بداخالقی می کنی؟ تقصیر من و »بهزاد برافروخته و عصبی، برگشت به من نگاه کرد و پرسید: 

 «مادرته که بچه مون مُرده؟

 «آره، تقصیر تو و همۀ اطرافیان توئه!»جیغ کشیدم: 

خدا به دادم برسه!... »گ صورت بهزاد مثل گچ سفید شد. دو تا دستش را بر روی فرمان کوبید و زیر لب گفت: رن

 «دیگه مگه می شه با تو زندگی کرد؟

مادر صلوات پشت صلوات می فرستاد. حالم دگرگون شده بود و دلم می خواست همۀ اطرافیانم را بکشم. خشم 

دست از »د وجودم بیرون می زد و جلو دار عصبانیتم نبود. ناگهان فریاد کشیدم: پنهان شدۀ درونم داشت از بند بن

 «سرم بردارین! بذارین به حال خودم باشم و بمیرم! از همه تون متنفرم!

عزیز دلم دنیا که به آخر »بهزاد در کنار خیابان ایستاد. بازوانش را باز کرد تا در آغوشم بگیرد. آهسته گفت: 

 «باش!نرسیده، آروم 

 «ولم کن، ازت متنفرم بی عاطفه!»تا به نزدیکم آمد، بوی عطر زنانه توی دماغم زد، فریاد کشیدم: 

هاج و واج، برگشت به مادر نگاهی غریبانه انداخت و استارت زد. تا رسیدیم به در خانۀ پدرم، هیچ کدام کالمی حرف 

به خدا می سپرمت... غصه نخور مادر، چشم به »و گفت:  نزدیم. مادر، هنگام پیاده شدن، آه کشید، صورتم را بوسید

 «هم بزنی حامله ای!

همچون مجسمه، ساکت و بی حرکت، حتی از جایم تکان نخوردم. انگار سنگ شده و یا جسمی بی روح بودم. حتی 

دادن اکسیژن نَفَسم مانند گذشته نبود و چون توفانی مهیب با سوزشی خاص از گلویم بیرون می زد و در هنگام فرو 

هوا، انگار از مجرای گلویم به کوره ای داغ فرو می رفت. نفهمیدم چطور به آپارتمان رسیدیم. هیپنوتیزم شده پله ها 

 را باال رفتم و تا توی اتاقم رسیدم، بر روی تخت افتادم و از حال رفتم.

دم، رفتم در اتاق را باز کردم. صدای عصر بود که با صدای به هم خوردن استکان و نعلبکی از خواب پریدم. بلند ش

بیدار »بهزاد می آمد که داشت همان آهنگ مالیم را زمزمه می کرد. از صدای پایم فهمید که بیدار شده ام. صدا زد: 

 «شدی عزیزم؟

کی درو قفل »ناخودآگاه به سوی اتاق بچه رفتم. دستگیرۀ آن را چند بار چرخاندم؛ اما در باز نشد. فریاد زدم: 

 «رده؟!ک

چه کار می کنی؟ قفل در خراب شده، فردا »بهزاد سراسیمه به سوی اتاق بچه آمد. از پشت بغلم کرد و پرسید: 

 «درستش می کنم! بیا بریم تو آشپزخونه!

مادر قفلش کرده. می خوام برم توی اتاق بچه م. می خوام لباساشو بو کنم! ولم کن! از بوی تنت حالم به »فریاد زدم: 

خوره! دست به من نزن! برو یه چیزی بیار قفل درو بشکن!... مگه مامانو نبینم! همه تون دست به یکی کردین  هم می

 «که دیوونه م کنین!

بهزاد از پشت محکم در آغوشم گرفته بود. به سختی از میان بازوانش بیرون آمدم. به اتاق خواب رفتم و در را 

بدنم گر گرفته بود و توی تب داشتم می سوختم. مانند دیوانه ها، بر  بستم. از شدت خشم سر و صورتم سرخ شده و

حرکات و کارهایم اختیاری نداشتم. یکراست به سر کمد لباسهای بهزاد رفتم و جیب همۀ کتهای کاور کشیده و 

را که کف بدون پوشش، شلوارهای کمربنددار و از اتو شویی آمده، پیراهنهای پوشیده نشدۀ اتو دار و مچاله شدۀ او 

کمد افتاده بود وارسی کردم. در ال به الی درز کمد هم بوی همان عطر تند زنانه پیچیده بود. لباس چرکهای کف کمد 
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را بیرون ریختم. بهزاد پشت در بود و التماس می کرد در را باز کنم. حالم به قدری بد بود که در آن لحظه حتی 

رو خوردۀ چند ماه اخیر، داشت به یکباره از درونم بیرون می قدرت و شهامت خودکشی کردن را داشتم! خشم ف

ریخت و کسی جلو دارم نبود. آب از سرم گذشته بود و هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. صدای باز شدن در را شنیدم؛ 

 اما حضور بهزاد را که به پشت سرم آمده بود، حس نمی کردم تا آنکه به حرف آمد.

 خودم جمعشون می کنم! از شلختگیم عاصی شدی؟ حق داری! بیا برو کنار عزیز دلم، -

از پشت بغلم کرده و تنگ در آغوشم گرفته بود. سرش در میان دو کتفم بود و قربان صدقه ام می رفت. نفسم 

داشت بند می آمد، هم عاشقش بودم و هم متنفر؛ چون می دانستم الهام هم در همان آغوش بوده و از وجودش لذت 

ولم کن... تو »این فکر که او الهام را به من ترجیح داده بود، داشت قلبم را از جا می کند. فریاد زدم:  برده است.

 «لیاقت نداری منو در آغوش بگیری!

 «این بوی عطر زنونه چیه که از توی کمدت و از لباسات می آد؟»به سختی از میان بازوانش بیرون آمدم. پرسیدم: 

 .. خب، شاید اشتباهی خریده باشم! تو عصبانی هستی و دنبال بهانه می گردی!یه اسپری جدید خریدم. -

 اسپری کجاست؟ -

 همون جا، روی میز توالته... بیا بریم توی آشپزخونه، یه کم به اعصابت مسلط شو... مگه تو بچه ای؟ -

 «خترم شدی!اسم بچه رو پیش من نیار، تو باعث مرگ د»برگشتم، به چشمهایش خیره شدم و گفتم: 

ناباورانه نگاهم کرد و عقب عقب به سمت میز توالت رفت. نگاهش به نگاهم چسبیده بود و دستهایش روی سطح 

 «رو میز هیچی نیست به جز همون اسپری قدیمیت... نکنه گذاشتیش تو حموم!؟»میز توالت را می گشت. گفتم: 

نه توی حموم باشه... حاال چه اهمیتی داره که باشه یا آره، ممک»برگشت، به سطح میز نگاه کرد و با خنده گفت: 

 «نباشه!؟

بهزاد، خواهش می کنم برو اسپری رو بیار. با اعصاب من بازی نکن... اگه از این دیوونه تر بشم، کار دستت می دم  -

 «ها!

 برلب تخت نشست. لبهایش لرزشی خفیف داشت و با نگاهی به من التماس می کرد.

 «، تا روانی نشده م، پاشو برو اسپری رو بیار! چرا ماتت برده؟ منتظر چی هستی؟بهزاد»گفتم: 

 از اینکه آن قدر خنگم که اسپری زنونه خریدم، ازت خجالت می کشم. -

 مهم نیست... خدا کنه باشه، من ازش استفاده می کنم. پاشو برو بیارش! -

رگردد به رفتار خودم مشکوک شدم. برلب تخت نشستم و به کمی این پا و آن پا شد و بعد به سمت حمام رفت. تا ب

فکر فرو رفتم. کم کم داشتم متقاعد می شدم که دچار سوءتفاهم مسخره ای شده ام. بهزاد هنوز برنگشته بود. 

 «کجایی؟!»ضربان نبضم خود به خود داشت باال می رفت. فریاد زدم: 

در چهارچوب در ایستادم. دیدم دارد سطل آشغال را می گردد.  صدایی از حمام نمی آمد. به در حمام نزدیک شدم و

 «جای اسپری تو سطل آشغاله؟ منو دست انداختی بهزاد؟!»پرسیدم: 

 «حواس پرتی دیگه! انگار اشتباهی دور انداختمش! فکر کردم خالی شده!»سرش باال آمد و با لبخند گفت: 

یاد کشیدن نداشتم. سرم کم کم داشت گیج می رفت. خودم را از شدت خشم کم مانده بود پس بیفتم؛ اما قدرت فر

به اتاق خواب رساندم و در را از پشت قفل کردم. تحمل دیدن او را نداشتم. دلم می خواست زنده نمی ماندم که آن 

پشت لحظات تلخ را بگذرانم. غم عالم به دلم سرازیر شده و قلبم گرفته و سنگین بود. بر روی تخت ولو شدم. بهزاد 
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نسرین چرا درو قفل کردی؟ حرف بزن، چرا ساکتی؟ آخه تو چت »در بود و داشت با دستگیره ور می رفت. پرسید: 

 «شده! چرا بیخود بهانه می گیری؟ خب منم ناراحتم، احتیاج به دلجویی دارم، چرا تنهام می ذاری؟

بهزاد برای »کرد. زیر لب با خودم گفتم:  لبهایم به هم فشرده شده بود. اشکم نمی آمد؛ اما بغض داشت خفه ام می

 «من مُرد... بهتره عشقش رو هم توی قلبم بکشم که ان قدر زجر نکشم!

نمی فهمیدم خوابم یا بی حس و حال که زمان را تشخیص نمی دادم. حساب دقیقه و ساعت هم از دستم در رفته بود. 

زه، بر روی تخت افتاده بودم. همه جا سکوت بود. نجوای هوا کامالً تاریک شده بود و من هنوز مسخ شده و بی انگی

درونی پیوسته آزارم می داد و بدبختیهایم را یکی یکی به رخم می کشید. غرورم شکسته شده بود و احساس پوچی 

وحشتناکی می کردم. بلند شدم، رفتم در اتاق را باز کردم. همه جا تاریک بود. پاورچین به آشپزخانه رفتم و کلید 

 «عزیزم، شب دیر برمی گردم.»ق را زدم. ورقۀ یادداشت بهزاد خطاب به من به در یخچال چسبیده بود: بر

از حرصم کاغذ را کندم، در مشتم فشردم و پرتش کردم به زمین. رفتم بر روی کاناپۀ مقابل تلویزیون دراز کشیدم. 

مهایم را که بستم، اندام عریان الهام و بهزاد، برنامۀ اخبار آخر شب بود. سر درنمی آوردم گوینده چه می گوید. چش

پیچیده در هم، در پشت پلکم ظاهر شد. فضای دور و اطرافشان خون گرفته و سرخرنگ بود. انگار همان لحظه همۀ 

مویرگهای سفید چشمم پاره شد. طاقت دیدن عشقبازی الهام با تنها عشق زندگی ام را نداشتم. به سرعت چشمهایم 

از شدت عصبانیت، چند بار جیغ کشیدم. گلویم خشک شده و زبانم به تلخی زهر عقرب بود. بلند شدم،  را باز کردم.

دور تا دور اتاق راه می رفتم و فکر می کردم. تحمل آن وضعیت برایم ناممکن بود. چطور می توانستم سکوت کنم و 

! غرورم پایمال شده بود. آن قدر غمگین و اجازه دهم دو نفر انسان نمای خیانتکار، با اعصاب و روانم بازی کنند

عصبی بودم که حتی غم از دست دادم دخترم هم از یادم رفته بود. مردی خیانتکار، چطور می توانست پدر بالیاقتی 

مرگ یک بار، شیون هم یک بار! امشب کار و یکسره می کنم و همۀ »باشد و فرزند خلفی تربیت کند! با خودم گفتم: 

 «ی رو که به ذهنم می رسه و آزارم می ده یکهو می ریزم بیرون!چیزهای دردناک

نفهمیدم چند ساعت تنها و بی کس، بدون یار و یاورِ زندگی مشترکم، زجر کشیدم! نفهمیدم کی بهزاد آمده و بر کف 

 «خوابی یا بیدار؟»هال خوابیده بود. از صدای نفس زدنم کالفه شد و پرسید: 

 رم.اَه... تو اومدی! بیدا -

 «روشنش نکن... بیا بشین کارت دارم!»دست برد کلید برق را بزند که گفتم: 

آمد و در کنارم نشست. بوی تنش و بوی ادکلن تندی که زده بود در هم آمیخته و مشامم را آزار می داد. گفتم: 

 «یی!پاشو برو یه دوش بگیر که این بوی لعنتی از تنت بره. لباساتم بنداز توی ماشین لباسشو»

بدون هیچ مخالفتی، با خونسردی به حمام رفت. تا برگردد هزاران واژۀ ردیف شده در ذهنم با هم کلنجار رفتند. 

باید سعی می کردم در جاری شدنشان از زبانم جانب احتیاط را رعایت می کردم که پشیمانی به بار نیاید. نمی دانستم 

دین ماه گذشته و آسیب روحی شدیدی را که خورده بودم، به چه چطور و از کجا باید شروع کنم و دلخوری های چن

صورت با او در میان بگذارم. اما قلبم گواهی می داد که با آن شتاب زدگی مسخره، بی تردید راه را اشتباه خواهم 

شن نمی رفت و به یقین از بحث با او پشیمان خواهم شد. چاره ای نداشتم. تا همۀ حرفهایم را نمی زدم، تکلیفم رو

شد. باید از قعر چاه بدون آفتاب و تاریکی که مدتهای مدید در آن سقوط کرده بودم، بیرون می آمدم و به روشنایی 

می رسیدم. بهزاد، پیژامه پوشیده، در کنارم نشسته بود و من حضورش را تا لحظه ای که لمسم کرد و در آغوشم 

وان مردانه اش اسیر شدم و از آن اسارت شیرین یک دنیا گرفت، حس نکردم. لحظه ای کوتاه در میان حلقۀ باز
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آسودگی به جسم بی رمقم سرازیر شد. تا خواستم حرف بزنم و سر گله گزاری را باز کنم، با لبهایش مُهر بر لبم 

ه نهاد. خونی گرم، به جسم سرد و یخ زده ام جاری شد و از نو جان گرفتم. نجوایی الالیی مانند، در کنار گوشم زمزم

تصورشم نمی کردم هیچ وقت در اتاق خوابو به روی من قفل کنی! باورم نمی شه که بتونی بی وفایی »کرد و پرسید: 

 «کنی!

معلوم هست چته؟! »مانند برق گرفته ها از جایم پریدم. چند بار صلوات فرستادم و لحظه ای صبر کردم. پرسید: 

 «و نمی دونه! بگو چی شده و راحتم کن!تازگیها همۀ کارات غیر عادیه! آدم تکلیفشو با ت

با تمام توان کوشیدم بر خودم مسلط شوم که فریاد نکشم؛ اما به حد انفجار رسیده بودم. دستهایش را پس زدم، با 

 «حتی عشقبازیت هم با گذشته فرق کرده، استاد خوبی داری! معلومه کار کشته س!»صدای بلند گفتم: 

یاد گوشخراش بهزاد را شنیدم. هرگز تا آن حد عصبانی نشده بود. از روی کاناپه بلند آن شب، برای نخستین بار، فر

شد، به آشپزخانه رفت و یک لیوان آب سرد نوشید. سپس لیوان را محکم به سینک ظرفشویی کوبید و فریاد زد: 

به هردوتامون عقل و شعور صد دفه گفتم که از گوشه و کنایه بدم می آد! ما دو تا آدم عاقل و بالغ هستیم که خدا »

داده، موقع دلخوری باید حرف بزنیم و مشکلمونو حل کنیم! چقدر دندون رو جیگر بذارم و سکوت کنم! وقتی حامله 

بودی، مراعاتتو کردم و هی چی گفتی جوابتو به خوبی دادم، سر به سرت نذاشتم که اعصابت راحت باشه! دیگه صبرم 

و هم ندارم. هر چی محبت می کنم، بی محبتی می بینم! همه ش ژست و قیافه، همه تموم شده و تحمل بی احترامیهات

ش غرولند و کم محلی! خسته شدم دیگه! یا بگو چته یا همین االن می رم و دیگه هم برنمی گردم! این خونه و این 

 «زندگی به دردنخور هم مفتِ چنگ خودت!...

م خورده ام را چاک چاک کرد. اشکم مانند سیل بر پهنۀ صورتم حرفهایش همچون خنجر به قلبم فرو رفت و دل زخ

جاری شده بود. ازدحام کلمات ضد و نقیض داشت مغزم را منفجر می کرد. دلم پر بود و تکلیفم را نمی دانستم. 

قی می چرا به من خیانت کردی بهزاد!؟ تو ادعای عاش»انتخاب کلمات صادقانه تنها راه رهایی از آن تنگنا بود. گفتم: 

کردی! منو سر سپردۀ خودت کردی و رفتی سراغ یکی دیگه! حق بود که توی اون شرایط روحی من؛ فقط به فکر 

عیش و عشرت خودت باشی! من دارم زجر می کشم! اگه به سرم بزنه، سر از تیمارستان درمی آرم! شرایط روحیم 

 !«وحشتناکه... ما هیچی کم نداشتیم که به فکر ازدواج دوم افتادی

بهزاد با چهرۀ برافروخته از خشم و شگفتی رو به رویم نشست، در تاریکی برق چشمانش را می دیدم، صدایش می 

این مزخرفات چیه سر هم کردی؟! زن دوم دیگه چه صیغه »لرزید؛ اما کلماتش بویی از پشیمانی نمی داد. فریاد زد: 

ندۀ بهتر دارم جون می کنم، اون وقت تو به من تهمت خیانت ایه؟! خیانت کدومه؟! من یه مرد گرفتارم که به خاطر آی

 «می زنی؟!

 بهزاد، چشمهای من کور نیست... خر نیستم و می دونم مدتهاست که با الهام رابطه داری! -

آهان!... رفقا اومدن دو به هم زنی کردن و توی ساده لوح هم باورت شد که آدمی مثل من که یه موی تو رو به صد  -

وری بهشت نمی ده،رفته سراغ منشی شرکت! خاک بر سر من که این قدر روی تو حساب باز کردم، اینم مزد تا ح

 دستم!

قسم بخور بهزاد!تا قسم نخوری باور »بلند شدم ، به اتاق خواب رفتم و قرآن را آوردم . جلوی دستش گرفتم و گفتم:

 «نمی کنم؛چون مثل روز برام روشنه که زیر سرت بلند شده!
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به همین کالم خدا قسم اگه من خانم سرافراز و »دست بهزاد بدون معطلی ، بر روی قرآن قرار گرفت و فریاد زد:

 رابطه چی؟بگو که رابطه با الهام نداری تا خیالم راحت بشه!_« عقد کرده باشم!

شده! ....باید ببرمت کله ت پوگ »با عصبانیت بلند شد،قرآن را گرفت و به اتاق خواب برد.زیر لب غرغر می کرد:

 «روانپزشک.

بهزاد دق مرگم کردی!اگه منو می کشتی بهتر »از اتاق که بیرون آمد ، هنوز مات زده داشتم نگاهش می کردم. گفتم:

 «بود تا....

همه ی حرفهای فرزام که پشت سر خان سر افراز زده :»آمد در مقابلم نشست ، دو تا دستهایم را گرفت و گفت 

رتیکه ی بی وجود یه مدت رفته تو خطش که باهاش رابطه برقرارکنه...خانم سرافراز دختر نجیبیه و دروغ محضه!م

این وصله ها بهش نمی چسبه. چون زده بود توی پوز فرزام،به غرورش بر خورد و اون روز پیش همه خرابش کرد. 

می کردم بیرون.شرکت ما جای من مدتهاست زیر نظر دارمش.... اگه پالونش کج بود ، دمشو می گرفتم، پرتش 

آدمهای فاسد نیست ؛ چه زن ، چه مرد! حاال پاشو برو صورتتو بشور.....نزدیک صبحه ،بمیرم الهی ، لبهات خشک 

 «شده!برم یه چیزی برات درست کنم؟

ث با او به نقشی که احمقانه اجرا می کرد،ناباورانه چشم دوخته بودم؛اما حرفی برای گفتن نداشتم . اگر به جرو بح

ادامه می دادم،ممکن بود سر نخ گذشته های خودم به گونه ای آشکار شود و آبرویم به خطر بیفتد.حس و حال حرف 

زدن نداشتم و او پرروتر از آن بود که در مقابل من کوتاه بیاید و جرمش را قبول کند. همان جا بر روی مبل دراز 

ر شدم و دیدم بهزاد نیست. رنجهای پنهانی و دلواپسیهای گنگ و نا کشیدم و خوابم برد. صبح آفتاب زده بود که بیدا

مفهوم بر پوستم اثر گذاشته بود. مانند پیرزنان رعشه ای،همه ی سلول های بدنم می لرزید و گاه حس می کردم 

کارم تعادل ندارم .هر روز که می گذشت ، آرزویم برای از کار افتادن مغزم بیشتر می شد. روز و شب در تنهایی 

تجسم صحنه های مهوّع و عذاب آور روابط خصوصی الهام و بهزاد بود. شبها دیر آمد و چنان چرب زبانی می کرد که 

 مهلت پیدا نمی کردم چیزی از او بپرسم . سکوت مرگبار ذره ذره داشت جانم را می گرفت.

گفتگو کردیم. از فاجعه ی مرگ  دو هفته از مرخص شدنم از بیمارستان گذشته بود که مهرانه زنگ زد و با هم

تو درد منو »دخترم خبر نداشت . وقتی ماجرا را با سوز دلم برایش تعریف کردم.صدای گریستنش را شنیدم. گفتم:

 «می فهمی ، می دونی برای مادر چقدر سخته بعد از مدتها انتظار کشیدن،بچه شو از دست بده!

 ن درد و کشیدی!این هفته می رم بچه ها مو می بینم،می آی بریم؟نسرین ، من مادر نشده م ؛اما می دونم بدتری_

 اصال دلم نمی خواد از خونه تکون بخورم!زندگی من تموم شده س..._

 یه کم فکر کن نسرین، بچه ت از دست رفت، یه کار کن که شوهرت از خونه فراری نشه!به خودت بیا!_

هرانه هم نمی توانست بفهمد چه زجری دارم می کشم ؛چون حرف هیچ کس باری از غم دلم برنمی داشت . حتی م

نمی دانست که خیانت آشکار بهزاد دارد زندگی ام را به تباهی می کشد و نمی توانم حتی به او اعتاض کنم!بهزاد هر 

شب دیر می آمد ومن حتی دل و دماغ دعوا کردن هم نداشتم. هر ساعتی می آمد پاپیچش نمی شدم .پیش از 

وا و مرافعه ای که کردیم و فهمید از رابطه ی او و الهام بی خبر نیستم،هیچ شبی بی خبر بیروناز خانه آخرین دع

نمانده بود.آشکار شدن حقایق کار بدتر کرد. انگار اگر به روی خودم نیاورده بودم بیشتر مالحظه می کرد!چند شب 

ای نحس الهام ،با عشوه و ناز توی تلفن پیچید. که پشت سر هم به خانه نیامد ، مجبور شدم به شرکت زنگ بزنم.صد

 «گوشی رو بده به مهندس!»بدون آنکه سالم کنم گفتم:
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 «جلسه داره،مزاحم نشو!»تند و سریع گفت:

گوشی »تلفن قطع شد. از شدت خشم داشتم دیوانه می شدم. دوباره شماره را گرفتم و تا گوشی ا برداشت فریاد زدم:

 «ه همین امروز حقتو می ذارم کف دستت!رو بده به بهزاد ،و گرن

 «هیچ غلطی نمی تونی بکنی ،بی خود زر مفت نزن!:»آهسته گفت 

گوشی را که گذاشت ، دنیا به چشمم تیره و تار شد. من حتی نمی توانستم با همسر بی غیرتم دو کلمه حرف بزنم!آن 

ش . چند ثانیه طول کشید تا نفس حبس شده قدر عصبانی شده بودم که اگر جلوی دستم بود. همان لحظه می کشتم

در سینه ام آزاد شد و مانند طوفان از راه گلویم زد. گر گرفته بودم. با عجله به آشپزخانه رفتم و یک پارچ آب یخ 

درست کردم آوردم بر روی میز هال گذاشتم. نخستین فکری که به سرم زد این بود که آژانس بگیرم به شرکت 

اه بیندازم؛ اما خیلی زود منصرف شدم. در آن شرایط بحرانی که با آدمی دیوانه فرقی نداشتم ، بروم و آبروریزی ر

 خارج شدن از آپارتمان به نفعم نبود! شماره ی منزل پدر را گرفتم و کلی با مادر دردودل کردم.

دل کردن هم کارساز نبود. اما فکر الهام و کار زشتی که انجام داده بود لحظه ای راحتم نمی گذاشت. با مارال درد

وقتی به ساعت نگاه کردم ، نیم ساعت بیشتر نگذشته بود و من هنوز آرام نشده بودم. تا شب باید زجر می کشیدم تا 

شاید بهزاد می آمد و دق دلی ام را بر سرش خالی می کردم. گیج و منگ و سرشار از افکار مالیخولیایی ، تا چشم 

رد به دست باالی سر الهام و بهزاد می دیدم که دارم هر دوشان را می کشم. نفهمیدم هایم را می بستم خودم را کا

چطور و با چند قرص آرام بخشی که خورده بودم خوابم برد. در عالم خواب و بیداری صدای زنگ تلفن از جا پراندم. 

حرف نمی زد. خوابالوده  تلوتلو خوران بلند شدم و گوشی را برداشتم. هیچ کس پشت خط نبود یا شاید هم بود و

بودم و نمی دانستم چه وقت روز است. هوا داشت تاریک می شد. به کنار پنجره رفتم و به در حیاط خیره شدم. از 

تنهایی داشتم دق می کردم و بی خبری از بهزاد دلم را شور انداخته بود. ناگهان فکری به سرم زد. بی معطلی به 

د. هنوز آژانس نرسیده بود که من لباس پوشیده دم در بودم. راننده ترمز کرد آژانس زنگ زدم تا خودرویی بفرست

به سرعت سوار شدم و نشانی شرکت را دادم. ترافیک سنگین بود. چند دقیقه پیش از تعطیل شدن شرکت ، سر 

ا تاریک و کوچه به راننده گفتم بایستد. پیاده شدم و روبروی در ، پشت شمشادهای بلند لب جوی پناه گرفتم. هو

تنها یک چراغ غبار گرفته ی سر تیر و المپ باالی درِ شرکت روشن بود. اضطرابی عجیب وجودم را می لرزاند. نمی 

دانستم کارم درست است یا نه. همان لحظه از خودم بدم آمد؛ اما چاره ای نداشتم ، باید تکلیفم را ، حداقل با شوهرم 

شرایط مسخره ناممکن بود. توی دلم انگار چنگ می زدند. در این فکر بودم ، روشن می کردم. ادامه ی زندگی با آن 

که اگر هم دیدمشان چه واکنشی باید نشان بدهم ، که در باز شد. چند نفر از کارمندان، تک تک ، بیرون آمدند. قلبم 

ر دست یکدیگر ، از در به تپش افتاد. مات و متحیر چشم به در دوخته بودم که بهزاد و الهام ، خنده کنان ، دست د

بیرون آمدند. از دیدنشان در آن حالت خشمم صد برابر شد؛ اما مثل چوبِ خشک بی حرکت سرجایم ماندم تا آن 

که سوار بر فورد سرمه ای رنگ بهزاد شدند و رفتند. غرق در شگفتی و بی قرار ایستاده بودم و نگاهشان می کردم تا 

لوی چشمم دور می شدند که به سرعت به سمتِ خودروی آژانس دویدم، سوار به پیچ خیابان رسیدند. داشتند از ج

  ".نکنی گم رنگو ای سرمه فورد اون.  باش زود ، کن تعقیبشون "شدم و به راننده گفتم: 

 "اون مرد شوهرمه و اون زن! ... "راننده هاج و واج برگشت و نگاهم کرد. فریاد کشیدم: 
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اننده بر روی پدال گاز رفت و سریع به خیابان اصلی پیچید. خیابان های فرعی و حرفم تمام نشده بود که پای ر

مرتیکه ی هرزه! ، خانم شما  "پسکوچه های اطرافِ شرکت را چند بار دور زد تا عاقبت پیدایشان کرد. زیرلب گفت: 

 "روی صندلی عقب دراز بکشین ... خاطرتون جمع که از دست من نمی تونن در برن! 

 "اشت از سینه ام بیرون می زد. نفسم تنگ شده بود و حال خودم را نمی فهمیدم. راننده که توقف کرد و گفت: قلبم د

  "! بلنده برج اون توی رفتن

چند تا اسکناس رنگ به دستش دادم و سریع پیاده شدم. راننده گاز داد و رفت. من ماندم و اضطرابی که در درونم 

 لحظه چند بزنین زنگ ممکنه. هستم شادمان خانم "اقک نگهبانی نزدیک شدم و گفتم: غوغا به پا کرده بود ، به ات

  "! باال میرم خودم ، هستن طبقه کدوم بگین اگه ، البته پایین؟ بیارن تشریف

نگهبان از تعجب داشت شاخ در می آورد ، اما خودش را به نفهمی زد؛ انگار چنان اتفاقها زیاد هم عجیب نبود ، 

 "من وظیفه دارم اطالع بدم که شما تشریف آوردین!  "فت: آهسته گ

مغزم داشت می ترکید. انگار قلبم را الی گیره ی آهنی گذاشته بودند و فشارش می دادند. نگهبان پشت به من 

شماره ای گرفت و پچ پچ کرد. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که سروکله ی بهزاد پیدا شد. در تاریک و روشن حیاط 

ص بود که شتابزده داشت به سوی من می آمد و عصبانی هم بود. به محضِ رسیدن به من زیربغلم را گرفت و مشخ

با هم از محوطه خارج شدیم. تنم به شدت می لرزید و گلویم از هیجان و اضطراب خشک شده بود. به جای او ، من 

ایستادیم و به هم خیره شدیم. او بهزاد داشتم از خجالت آب می شدم. زیر نور کمِ المپ گرد گرفته ی خیابان 

  "! کنی؟ می تعقیبم که رسیده جایی به کارت دیگه حاال کنی؟ می کار چی اینجا "همیشگی نبود. با عصبانیت پرسید: 

 منظورت چیه؟ من حق ندارم بیام خونه ی دوستم؟ _

 بدهکار هم شدم دیگه! راستشو بگو، خونه ات کدوم طبقه س؟ _

  ه ی من نیست. صداتو بیار پایین آبروریزی راه ننداز!اینجا خون _

فکرشم نمی کردم اِنقدر پست و  "بغضم ترکید. در حالی که نمی توانستم جلوی سرازیر شدن اشکم را بگیرم ، گفتم: 

 "کثیف باشی! کجا رفت اون همه عشق و عاشقی و صداقتت! تا چشمت به یه هرزه افتاد ، منو فراموش کردی؟ 

ن سیلی محکمی به صورتم زد که چند قدم عقب عقب رفتم و نزدیک بود نقش بر زمین شوم. باورم نمی شد ناگها

حاال دیگه منو  "روزی دست روی من بلند کند. هاج و واج و غرق در حیرت بر جا خشکم زده بود که فریاد کشید: 

توهین کنه! عاشقت بودم نسرین ؛ ولی تو همه متهم به خانم بازی می کنی؟ از مادر زاییده نشده کسی که بتونه به من 

 "محبت و عالقه ی منو کشتی! همین بی آبرویی که راه انداختی کافیه که دیگه رغبت نکنم نگاه تو صورتت بندازم! 

آهسته به راه افتادم. به سمت دیگر خیابان می رفتم و در تاریکی شب اشک می ریختم که از پشت دستم را گرفت ، 

 برگردم، تا خوری نمی تکون ، مونی می همینجا! بیرون بیارم پارکینگ تو از ماشینو برم تا وایسا "اد زد: کشید و فری

  " گفتم؟ چی فهمیدی

به پیاده رو رفتم و با  "ازت متنفرم ! برو گمشو! پا توی خونه ی من بذاری ، در جا کشتمت!  "برگشتم و گفت: 

 و ور این بیفتی راه تنها و تک نکرده الزم شب وقت این "م آمد و فریاد زد: حرکتی تند از او فاصله گرفتم. به دنبال

  "! کنی ولگردی تاریکی تو شب وقت این نمیدم اجازه ، بری ور اون

غصه ی منو نخور ... مدت هاست تنهام و خوب می تونم از خودم مراقبت کنم. تو برو مراقب الهام خانم باش که  _

 "! رقبا از چنگت درش نیارن
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با حرکتی تند به وسط خیابان پریدم و نزدیک بود خودرویی مرا زیر بگیرد ؛ اما عاقبت از خیابان اصلی رد شدم. 

صدای بهزاد تا آنسوی خیابان می آمد. سریع تاکسی گرفتم و به خانه رفتم. بدنم مثل سنگ سفت و سخت شده بود 

 رفتم و وارد آپارتمان شدم تلویزیون را روشن و صدایش را و استخوان هایم به شدت درد می کرد. تا از پله ها باال

زیاد کردم و مثل دیوانه ها فریاد کشیدم . آن قدر جیغ زدم که نفهمیدم بهزاد توی اپارتمان است . صدای بهم 

خوردن در یخچال که آمد . دیدم بایک شیشه آب و یک لیوان پر از یخ در باالی سرم ایستاده است . همه وجودم 

پارچه خشم و تنفر از او بود بلند شدم نشستم و از حرص به صورتش چنگ زدم و گردنش را زخمی کردم . فریاد یک

زدم برو بیرون دیگه نمی خوام ببینمت بهزاد ! برو و دیگه اسممو نیار . بهزاد که آرام تر از همیشه بود دستهایم را 

ستم بره زیر ساطور که زدم تو صورتت ! باور کن هیچ گرفت و آهسته گفت : به خدا نمی خواسم اذیتت کنم ... د

  اتفاقی نیفتاده !

حتی از نگاه کردن به چشمهایش هم زجر می کشیدم . بوی ادوکن تندش به همراه عطر زنانه همیشگی الهام پاک 

ی چه گیجم کرده بود چشمهایم را بستم و گفتم : از جلوی چشمم دور شود ! امیدوارم یه روزی بسوزی تا بفهم

 آتیشی به دلم زدی !

با عصبانیت بلند شدم و به اتاق خواب رفتم و او تا صبح در هال نشست و سیگار کید . خواب از سرم پریده بودان قدر 

توی اتاق ماندم و بیرون نرفتم تاآنکه صدای پیاش را شندیم . داشت به سمت اتاق خواب می آمد با عجله رفتم ودر 

م . بهزاد به پشت در آمد و لحظه ای ایستاد . چند بار دستگیره را چرخاند . پشت در بودم و اتاق را از پشت قفل کرد

صدای نفسهایش را می شنیدم ارام چیزی گفت که نفهمیدم و نشنیدم . صدای قدمهایش را از راهرو گذشت و به در 

گریه کردم بهزاد تنها شق زندگی  رسید و در را محکم به هم کوبید . خودم را بر روی تختخواب انداختم و های های

ام همه آنچه داشتم و مدتها می شد که از دستش داده بودم از کنارم رفته بود . هیچ تردید نداشتم که او با دسیسه 

های الهام به دام افتاده و کامال بی تقصیر بود ؛ اما در تنگنای مخوفی گیر افتاده بودم که هر لحظه شکنجه می شدم و 

سی نداشتم ! رفتن او ارام ترم کرد . باید صبوری به خرج میدادم و سرنوشتم را به دست تقدیر می هیچ فریاد ر

  سپردم تا دنیا از لجبازی با من دست بردارد و من نیز با روزگار هماهنگ شود .

سبیده بود. هنوز نه صبح نشده بودکه گریه هایم پایان گرفت . صدایم کامال گرفته و پلکهای ورم کرده ام به هم چ

بلند شدم و کور مال به آشپزخانه رفتم یک قرص مسکن برداشتم و با یک لیوان شیر به سختی فرو دادم . سرم از 

شدت درد داشت می ترکید . نور خورشید از درز پنجره هاتو زده بود و چشمم را آزار می داد . پرده هارا کیپ تا 

دم . همه چیز به پایان رسیده بود و پرده آخر نمایشنامه زندگی زهر کیپ کشیدم و دراز به دراز بر روی کاناپه افتا

ماریام به اجرا در آمده بود . دیگر کاری از دستم بر نمی آمد . عاصی بودم ؛ اما عرضه عصیانگری نداشتم . بی هدف 

ن هم از جا نمی و بی انگیزه بودم و بقیه راه پر مشقت زندگی راباید به تهایی طی می کردم . دیگر حتی زنگ تلف

پراندم . مدتهابود که تلفن داشت زنگ می زد ؛ امامن حوصله برداشتم گوشی را نداشتم همچون جسمی بدون روح 

بی حس و حال ، بر روی کاناپه چشم به سقف دوخته بودم . صدای گوشخراش زنگ تلفن قطع نمی شد . مجبور شدم 

شه بود ؛ اما حساسیت گذشته را در مورد او نداشتم . او داشت گوشی را برداشتم . صدای الهام وحشتناک تر از همی

فریاد می زد و من خوشحال بودم که خونسردی اش را از دست داده بود . پرسیدم : چه کار داری ؟ چته ؟! چرا جیغ 

 می زنی ؟
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در خونه من  برای نخستین بار عصبانی شده بود و من از حرص خوردنش لذت می بردم . فریاد زد: برای چی اومدی

آبرو ریزی راه انداختی ؟ امروز از نگهبان برج خجالت کشیدم ! معلوم هست چه مزخرفاتی گفتی که بدجور نگاهم 

 می کرد !

من که حس و حال پاسخ دادن به اراجیفش را نداشتم ، سکوت کردم و او ادامه داد : احمق بی شعور ، من صیغه 

که همی امروز مجبورش کردم عقدم کنه ! خاک بر سرت که یه کم عقل  شوهرت بودم اما تو بی لیاقت کاری کردی

تو کله ات نیست ! لجبازی با تو باعث شد که پابند بشم و گرنه اصال دلم نمی خواست تعهد سفت و سخت به بهزاد 

 بدم . حاال بشین بسوز و بساز تا چشمت چهار تا شه !

همین که دستش به تو خورده و آلوده شده برای من کافیه  چه فرق می کنه که زن عقدیش باشی یا صیغه ای !-

 تاازش متنفر بشم . تو از یه الشه سگ هم نجس تری الهام !

کله شهقی مگه نه ؟ امابهت میفهمونم کی کله شقه ! جواب آبروریزیتو با آبروریزی می دم . یه کاری می کنم که -

  نتونی سرتو سر و همسر بلند کنی !

اشتم ، برای نخستین بار دلم به حال الهام سوخت . به یاد شب گذشته افتادم . صحنه دیدن او با بهزاد گوشی را که گذ

درست شبیه چند سال پیش خودم بود . او هم وقتی من و جهانگیر را با هم دید به سرش زد و تصمیم گرفت از من 

، می سوختم و هیچ کس نمی توانست کمکم  انتقام بگیرد ! حاال من داشتم در آتشی که چند سال پیش افروختهبودم

کند . بهزاد بیچاره هم قربانی ماجرا بودکه ناخواسته و ندانسته بازیچه دست الهام شده بود. اگر پیش از ازدواج 

حقیقت رابه او گفته بودم آن هم گرفتاری پیش نمی آمد اما در اتفاقهایی که پشت سرهم می افتادندو دست به دست 

تا آبرویم را به خطر اندازند . حکمتی بود که من از آن سر در نمی آوردم ! از دست دادن بهزاد  هم داده بودند

حقیقت تلخی بود که دیر یا زود باید می پذیرفتم و با آن کنار می آمدم . شیون و زاری کردن هم فایده ای به حالم 

د به هر بهانه ای زخمی به زخمهای دلم نداشت به جز آنکه نقطه ضعفم برای الهام و بهزاد مشخص و باعث می ش

اضفاه کنند . تصمیم گرفتم در اولین فرصت قفل و کلید در آپارتمان را عوض کنم ؛ اماخیلی زود منصرف شدم . 

  گرچه خانه به نام من بود هرگز دلم نمی آمد بهزاد را از ملکی که خودش خریده بود بیرون کنم !

شستم و فکر کردم . حال روحی ام بهتر شده بود و خدا خدا می کردم برای مدتی یک شبانه روز در خلوت و تنهایی ن

طوالنی چشمم به چشم بهزاد نیفتد ؛ شاید منطق بر احساسم چیره شود و واکنشی عاقالنه در مقابل رفتار اون نشان 

که باهمه وجودم به او نیاز دهم . با آنکه همسر دوم اختیار کرده بود انگار به جای خون در رگهایم عشق او جاری بود 

داشتم . می دانستم وقتی عصبانیتم فروکش کند تنها کسی که می تواند روحم را آرامش بخشد خود بهزاد است . اما 

  نمی دانستم که الهام دسیسه ای دیگر در سر دارد و ارام نمی گیرد .

ردم که به گذشته فکر نکنم و از گناهش در دو سه روز گذشت و بهزاد را ندیدم . کم کم داشتم خودم را راضی می ک

گذرم . روز چهارم ، نیمه های روز بود که بهزاد سر زده به اپارتمان آمد . همین که کلید در قفل چرخید دلم به 

سویش پر کشید و هوس کردم به استقبالش بروم . اما همان جا که ایستاده بودم یعنی کنار پنجره آشپزخانه ، بر 

تم و به حیاط خیره شدم . بهزاد با چند قدم بلند یکراست آمد باالی سرم ایستاد و آهسته گفت : روی صندلی نشس

منو بگو که خیال می کردم تو پاک ترین زن دنیا هستی ! نمی دونستم با وجود داشتن شوهری به گردن کلفتی من 

 زیر سرت بلند شده و نامه پرونی می کنی کثافت هرزه !
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را بر روی میز پرت کرد و فریاد زد : آبرومو بردی ! حتی تصورشم نمی کردم اون قدر احمق  سپس فتوکپی نامه ای

 باشی که برای انتقام گرفتن ازمن حیثیت خودتم لکه دار کنی !

نامه را برداشتم و ناباورانه نگاهش کردم . رنگم پرید . بدنم یکهو یخ کرد . فتوکپی نامه من به جهانگیر با هزاران 

شقانه و ابراز محبت و عشق بود یک لحظه چنان زیر و رو شدم که به نظرم رسید دارم سکته می کنم . یادالهام کالم عا

  افتادم که گفته بود نامه هاتو رو می کنم !

چشمهایم به واژه های عاشقانه چسبیده بود و از خجالت داشتم آب می شدم . آرزو می کردم زمین دهان باز می کرد 

ید تا مجبور نمی شدم به چشمهای بهزاد نگاه کنم آن هه خیانتی که او مرتکب شده بود در مقابل نامه و مرا می بلع

  بدون تاریخی که الهام رو کرده بود بی رنگ شد.

بهزاد نفس نفس می زد و حرص می خورد و من سر به زیر انداخته بودم . سکوت تنها کاری بود که می توانستم 

د : خجالت نکشیدی این مایه ننگو فتوکپی کردی و فرستادی شرکت که همه کارمندام به انجام بدهم او فریاد ز

ریشم بخندن ! امروز که این کثافتو روز میز همه دیدم نزدیک بود سکته کنم ! از خجالتم بدون اینکه دسته چک و 

هستی وگر نه یه همچین کاری  کیف و مهر شرکتو بردارم زدم بیرون ! نسیرین واقعا برات متاسفم تو یه دیونه روانی

 نمی کردی !

کاسه صبرم لبریز شده بود تهمت وارد شده را نباید بدون پاسخ می گذاشتم . فریاد زدم : کار الهامه ! بهزاد یه کم 

 فکر کن ! نامه من اگه برای کسی فرستاده بودم دست خودم نبود !

به صورتم زد ،بقیه جمله ام را قوت دادم . چشم چپم از هنوز حرف برای گفتن داشتم ؛ اما با سیلی محکمی که او 

شدت ضربه ای که به صورتم خورده بود ، شروع به اشک ریختن کرد . به چشمهای بهزاد زل زدم و سکوت کردم . 

  نگاه او خشمگین تر از همیشه و اب از سر من گذشته بود او در دفاع از الهام مرا به زیر پاهایش لگد مال کرد .

فتکاری خودتو گردن زن من ننداز بی ابرو ! دیگه رنگ منو نمی بینی تو آتیش زیر خاکستر بودی و تازه دارم می کثا

شناسمت ! من خرو بگو که عاشق تو بودم ! طالقت میدم نسرین ! تو هیچ چاره ای برام نذاشتی . می خواستم هم تو 

و خراب کردی ! آبرومو بردی ! دیگه طاقت ندارم و چشمم رو داشته باشم و هم الهام صیغه م باشه ! اما تو همه چیز

  بر نمی داره بیام تو این جهنم !

از در که خارج شد از پله ها چنان پایین رفت که تا چند طبقه باال و پایین ساختمان لرزید و همه ساکنان مجتمع 

ر مرور کردم . هر بار که از سر تا ته خطوط فهمیدند میان ما جدایی افتاده است ! نامه را برداشتم و جمالتش را چند با

را از زیر نظر می گذراندم ، داغ تر می شدم ! الهام عجب دسیسه گری بودو در انتخاب نامه مهارت خاصی به خرج 

داده بود . خواندن آن نامه آتشین و آن همه عشق و محبتی که در آن زمان من به جهانگیر ابراز کرده بودم کافی بود 

خواندنش خودکشی کند ! اما او آن قدر خشن و بی رحم شده بود که به هیچ وجه آتش خشمش خاموش نمی  که او با

شد . مگر آنکه ضربه ای مهلک به زندگی من بزند ! طرحی که به اجرا در آورده بود ، به عقل جن هم نمی رسید . هم 

  د .آبروی من رفته بود و هم پایه و اساس شرکت را از بیخ و بن کنده بو

گرفتاری پشت گرفتاری باعث شده بود که دختر کوچکمان را پاک از یاد ببریم.وقتی از بیمارستان تماس گرفتند و 

مجبور شدیم صد تا دروغ سر هم کنیم که تصور نکنند پدر و « گفتند چرا نمیایید جسد دخترتان را تحویل بگیرید!.

بد جور در هم پیچیده بود و کارها به هیچ وجه سر و سامان  مادر بی خیال و بی مسئولیتی هستیم!اوضاع زندگیمان

نمیگرفت.بهزاد به دنبال محل جدید برای شرکت می گشت و عذر همه ی کارمندهایش را خواسته بود.مهرانه خبر 
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ها را از طریق ایرج به من میرساند و من دلم نمیخواست حتی حرفی از او بشنوم.بهزاد آنقدر خشمگین بود که حتی 

ضر نبود کالمی با من حرف بزند و پاک فراموشم کرده بود.من هم در مشکالتم چنان غرق شده بودم که اگر حا

لحظه ای آرام می گرفتم تصور می کردم حالم غیر طبیعی است.روزی که جسد بچه را تحویل گرفتیم و بردیم دفنش 

می بهزاد که از نگاه کردن مستقیم به کردیم،حتی یک کلمه حرف هم برای گفتن نداشتیم.چهره ی سرد و غیر صمی

چشم هایم طفره می رفت ،آتش به جانم می زد زمان برگشتن تا دم آپارتمان دنبالم آمد؛اما هر چه اصرار کردم تو 

نیامد.از رفتار عجیب و غریبش دلم گرفت از پله ها که پایین می رفت از پشت نگاهش کردم و دلم برایش ضعف 

تر وتمیز بود؛اما طرز لباس پوشیدنش با گذشته فرق داشت.دلم می خواست از او متنفر می رفت.مثل همیشه موّقر و 

شدم؛اما روح من برای همیشه به روحش چسبیده بود و حاضر نبود لحظه ای از او فاصله بگیرد.او بهزاد همیشگی من 

زی نمانده بود که تا ابد از من نبود،بلکه سایه ای بود از گذشته ای شیرین که تنها چند صباحی مونس من بود و چی

 جدا شود.

 «نامه ی دادگاه به دستت رسید؟» از در تو نرفته بودم که از پله ها باال آمد و پرسید:

لبخند تلخم از صد تا نا سزا هم بدتر بود؛اما او در آن لحظات شعورش را را از دست داده بود.بی اختیار چشم هایم 

در گلویم جمع شده بود که نمی توانستم حرف بزنم با صدایی خش دار و کلفت به پر از اشک شد.بغض کالفه کننده 

مثل موقعی که ازم خواستگاری کردی و عجله داشتی با هم بریم زیر یک سقف،حاال هم عجله » سختی پاسخ دادم:

 داری طالقم بدی و ازم جدا بشی؟

نبضم تند تر می زد.به آخرین پله که رسید،نگاهمان  آهسته از پله ها باال آمد. هرچه نزدیک تر می شد،نا خود آگاه

در هم در آمیخت و اشکهایم مثل سیل جاری شد. از در فاصله گرفتم و او تو آمد.آرام در را پشت سرش بست و به 

روی اولین کاناپه در کنار هال نشست.لحظه ای نگذشته بود که صدای هق هق گریه هایم به فریاد و ضجه بدل 

مرموز،نشسته و به نقطه ای بر روی میز وسط هال خیره شده بود.پس از دقایقی ساکت شدم و به  شد.او،ساکت و

آشپز خانه رفتم و در کنار پنجره نشستم.صدای او گنگ و نام مفهوم به گوشم می رسید؛انگار کلماتش در غباری از 

سفم.البته نه برای تو،برای خودم که اون من واقعا متا»غم و اندوه گم شده بود.مفهوم واژه ها را به سختی درک کردم:

 قدر خام ظاهر فریبنده و مظلوم نمایی تو شده بودم.

دلم می سوزه که یه عمر آبرو داری کردم آخرشم خیانت تو مثل توپ توی همه ی شرکتهای ساختمونی تهران 

م پیدا نمیشه!بدبختیم اینه که ترکید!چاره ندارم ،باید طالقت بدم، و گرنه همه خیال می کنن از من بی غیرت تر آد

 «اون فاسق بی شرفت هم کم آدمی نیس! یه وقتی سرشناس ترین آدم توی رده کاری ما بوده!.

اگه مهلت »به هال رفتم و روبرویش نشستم.دلم برای هر دو مان می سوخت.به سختی به خودم مسلط شدم و گفتم:

او در چشمهایم «ی کنم تا همه ی حقایق برات روشن بشه!.بدی و دندون رو جیگر بذاری یه داستان برات تعریف م

خیره شد و گفت برای این داستان ها و قصه سراییها وقت ندارم!اصال دلم نمیخواد حرفی بشنوم که مربوط به حال و 

گذشته تو باشه.تو روح منو کشتی نسرین.این کثافتو هرچی هم نزنیم به نفع هردو مونه!آبی که ریخت،دیگه نمیشه 

 «معش کرد.ج

یعنی تو حاضر نیستی حتی به دو کلمه حرف من گوش کنی؟درست مثل قبل از ازدواجمون که هرچی خواستم از  _

گذشته حرف بزنم شعار دادی که گذشته رو ولش کن،ما باید به آینده فکر کنیم!بهزاد تو همون آدم هستی؟چطور 
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،بهزاد من،عشق منی!تو رو با هیچ چیز تو دنیا مقایسه باور کنم که به دلیل معاشرت با الهام هویتت عوض شده؟تو

 نمی کنم...چطور دلت راضی شد بری سراغ الهام!؟...

 «قبول کن که در حق من ظلم کردی دیگه نمیتونم به تو اعتماد کنم!.»وسط حرفم پرید:

  اما بهزاد تو داری اشتباه می کنی!_

دیم.حاال هم کاری که نباید بشه،شده.تو آبرو برام نذاشتی،منم دیگه کار ما از اولش اشتباه بود.نباید عجله می کر _

 حاضر نیستم با تو زندگی کنم.

بهزاد به خورده فکر کن آخه کدوم آدم احمقی نامه ی خودشو فتو کپی می کنه و می فرسته تو محل کار  _

 شوهرش؟!

 ه باشی!از توی حسود بر می آد که به خاطر انتقام گرفتن از من اینکارو کرد

 بهزاد تو هنوز الهامو نشناختی،نمیدونی چه نمک به حرومیه!اون داره از من انتقام می گیره._

 مواظب حرف زدنت باش!اون زن منه،به هیچ کس اجازه نمی دم... _

 «ماه همیشه پشت ابر نمیمونه...یه روز میشناسیش که دیگه راه برگشتی وجود نداره.»حرفش را قطع کردم:

باش اگه بمیرم هم سراغت نمیام. خاطر جمع باش دیگه دیوونگیهای گذشته رو تکرار نمی کنم. از هرچی  مطمئن»

 عشق و عاشقی و این مزخرفاته هم دلم به هم میخوره!

تو تنها »دلم از غصه داشت می ترکید!آنچه از دهان بهزاد بیرون می آمد، مانند دشنه در قلبم فرو می رفت.فریاد زدم:

 «که عشقتو باور کردم!. کسی بودی

تا عمر دارم از حرف های پوچ عاشقانه ومسخره ی »بلند شد، دو تا دستهایش رادر جیب های شلوار خود برد و گفت:

رمانتیک فرار می کنم!اینها همه ش حرف مفته که فقط تو کتابا نوشته شده!اگه الهام نبود،با بالیی که تو سرم 

 «ده بودم.آوردی،تا حاال هفت تا کفن پوسون

به چهره ی سرد و سنگی اش خیره شدم.او از درون خالی شده بود.انگار مغزش را شست و شو داه بودند . نگاهش 

عمق نداشت و حرفهای پوچ می زد.مسخ شده به من خیره شده بود و مرا نمی دید.لبخندی تمسخر آمیز زدم و 

یستم حتی اسم منو بیاری،فهمیدی؟همه ی حق و حقوقم هر بالیی سرت بیاد حقته!برو به سالمت،دیگه راضی ن»گفتم:

رو هم ازت می گیرم یک ریال بخشش نمی کنم!تو اولین کسی نیستی که سرم کاله میذاری؛اما ازحاال به بعد طرز 

فکرمو عوض می کنم.حق من همیشه پایمال شده، چون آدمی نبودم که دنبال مادیات زندگی باشم و زرنگی کنم.تو 

گیر و همه ی کسانی که سهمی تو بدبخت کردن من داشتین،باعث شدین که که به فکر بیفتم و یه ،الهام وجهان

جورایی خودمو عوض کنم!انگار عیب از منه،چون همه ی اطرافیانم یه جور دیگه دارن زندگی می کنند و با بی 

پشتتو نگاه نکن!امیدوارم تو  صداقتی کارشونو پیش می برن.راه باز و جاده دراز...شمام عزیزم،تشریف ببر و دیگه

 «یکی خوشبخت شی و مثل من تو مخمصه نیفتی!

حرف هایم را که زدم ،نفسی عمیق کشیدم،بی اراده بلنده شدم و کنار پنجره رفتم.صدای در آپارتمان که آمد فهمیدم 

متقاعد کنم.پس حقم بود اگر از برای همیشه او را از دست داده ام.کالمم،آنقدر نافذ و قانع کننده نبود که بتوانم او را 

داشتن او محروم می شدم!مدتی طول کشید تا بهزاد به حیاط رسید و من می دانستم آخرین دیدارم نخواهد بود؛ اما با 

حرفهایی که بینمان رد و بدل شده بود و مهری که نسبت به الهام ابراز می کرد،از او دل کندم و دریچه های خونین 

به روی او بستم.رفتن او مساوی با مرگ احساسات و آرزو هایم بود.عشق او جاودانه در پستوی  قلبم را برای همیشه
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قلبم جا خوش کرده بود و رهایم نمی کرد؛اما دلم شکسته بود.آهی پر درد و رنج از درون سینه ام بیرون زد و زانو 

ییر کرده بود و من با رویداد هایی هایم سست شد.بر روی صندلی آشپز خانه نشستم و مدت ها فکر کردم.شرایط تغ

که در پیش رو داشتم باید کنار می آمدم!فرصت ها نباید از دست می رفت و در وهله ی اول باید تکلیفم با نامردی 

 جهانگیر روشن می شد؛کسی که عامل اصلی بد بختی هایم بود.

نگیر یادم نمی آمد؛اما کمی که فکر به سراغ دستنوشته ها و کتابهای قدیمی رفتم.شماره ی تلفن محل کار جها

کردم،تلفن منزلش را به خاطر آوردم.دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم.نه از کسی می ترسیدم و نه به کسی 

تعهدی داشتم.فقط خشمم آزارم می داد و مجبورم می کرد به سیاهچال گذشته ای برگردم که همیشه از آن گریخته 

 بودم!

،تلفن جند بار زنگ خورد تا مادر جهانگیر گوشی را برداشت .صدایش با گذشته فرق نکرده شماره را که گرفتم 

 «ببخشید ماه بانو خانوم،سالم،من نسرین هستم،نسرین فردوسی میتونم با جهانگیر صحبت کنم؟»بود،پرسدم:

باورش نمی شد پس از ماه بانو لحظاتی ساکت شد و چند بار سرفه کرد.از شنیدن صدایم نفسش تنگ شده بود.انگار 

 «چه کارش داری؟»آن همه سال باز هم مجبورباشد با من حرف بزند.پرسید:

 باید به شما توضیح بدم؟ _

 خونه نیس. _

 کجا میتونم پیداش کنم؟ _

 نمی دونم.جهانگیر اصال خونه نمیاد که من ازش خبر داشته باشم.تو هم بهتره به این جا زنگ نزنی! _

 ن با من تماس بگیره؟ یه کار مهم باهاش دارم!میشه بهش بگی _

شجاعت عجیبی پیدا کرده بودم.مانند غریقی که دارد آخرین نفسهایش را می کشد،برایم فرقی نمی کرد دستم را به 

کجا و چه چیزی بگیرم.برایم فقط مهم آن بود که از شرف و حیثیت از دست رفته ام دفاع کنم.تنها کسی که می 

ند،جهانگیر بود.گوشی را که گذاشتم،به یاد منصور،دوستش افتادم.شماره ی شرکت را گرفتم،دو سه توانست کمکم ک

دقیقه طول نکشید که صدای قوامی توی گوشی تلفن پیچید.تا سالم کردم تند و سریع پرسید:شمایین نسرین 

 خانم؟این طرفا!چه خبر؟

 از جهانگیر خبر دارین؟-

 چطور مگه؟-

 ارم که واجبه ببینمش.باهاش کار مهمی د-

واهلل دیدن جهانگیر کار حضرت فیله!از وقتی شما پوزشو به خاک مالیدین پاک روانی شده...از شرکت ما رفته و این -

 طرفا هم افتابی نمیشه!حاال چکاردارین؟

 خواهش میکنم پیداش کنین!-

 شماره تماستونو به من میدین؟-

 چی زودتر پیداش کنین!بله یادداشت کنین...خواهش میکنم هر -

 سعی میکنم اما قول نمیدم.-

گوشی را که گذاشتم بی اختیار بیاد علیرضا افتادم.مدتها میشد ندیده بودمش و نمیدانستم به چه علت سراغم را 

نمیگیرد.مدتها میشد ندیده بودمش و نمیدانستم به چه علت سراغم را نمیگیرد.از زمان زن گرفتن ارتباط با مرا هم 
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اموش کرده بود.کجا بود کسی که لحظه ای تنهایم نمیگذاشت و در بدترین شرایط روحی مثل کنه به من چسبیده فر

بود؟!آن روز بیشتر از هر زمان دیگر به محبتش نیاز داشتم ولی آنجا نبود.یاد علیرضا همچون گردباد در ذهنم 

بر روی کاناپه در مقابل تلویزیون دراز پیچید و به سر و مغزم فشار آورد.همان لحظه احساس گیجی کردم و 

کشیدم.خاطرات غبار گرفته و اسرار سر به مهر قدیمی در برابر چشمهایم رژه میرفت و اعصابم را بهم ریخته بود که 

 زنگ بصدا در آمد.

فتر منتظر هیچکس نبودم.در را باز کردم مامور پست بود که با چهره ای درهم احضاریه دادگاه را به دستم داد.د

رسید را امضا کردم و به تاریخ احضاریه خیره شدم.ده روز وقت داشتم که موضوع بهم ریختن زندگی زناشویی ام را 

به پدر و مادرم بگویم توضیح دادن برای پدر کار اسانی نبود.نگرانی ام بیشتر بابت ناراحتی قلبی او بود.تنها چیزی که 

د و اگر موضوع نامه پرانی من به جهانگیر در دادگاه مطرح میشد در مخیله پدرم نمیگنجید نانجیب بودن من بو

سالمت او بی تردید به خطر می افتاد.چه بسا که آن سرشکستگی را نمیتوانست تحمل کند و از پای در می آمد.چاره 

 .اندیشی کار من یک نفر نبود و به هم فکری آدمی دلسوز نیاز داشتم که به جز علیرضا کسی بخاطرم نمی آمد

مدتها فکر کردم تا شماره تلفن محل کار علیرضا را بیاد آوردم.نزدیک ظهر بود که زنگ زدم و پیغام گذاشتم با من 

تماس بگیرد.با انکه چند روزی میشد غذای درست و حسابی نخورده بودم انگار راه گلویم بسته شده بود و فقط گه 

گذشته بود که علیرضا زنگ زد.صدایش مانند آوای گاه آب میخوردم که دهانم خشک نشود.یک ساعت از ظهر 

فرشته نجات و رفتارش خشک و غیردوستانه بود.پس از احوالپرسی سرسری بدون معطلی پرسید:کاری پیش اومده 

 که زنگ زدی شرکت و یاد من کردی؟

 دلم برات تنگ شده !...؟تو که زنگ نمیزنی مجبور شدم شماره تو بگیرم که خجالتت بدم!-

 قدری گرفتارم که حتی وقت نمیکنم به مادرت زنگ بزنم.به -

 نیم ساعت وقت اضافه داری به خواهرت بدی؟باید باهات مشورت کنم!-

 شوهرت کجاس که میخوای با من مشورت کنی؟!-

 تو تلفن نمیتونم حرف بزنم.یه نوک پا بیا اینجا تا همه چیزو برات بگم.-

 زن دارم نسرین یادت رفته که با آنا عروسی کردم؟علی پس از مدتی سکوت آهسته گفت:من 

 خب که چی؟!زن داری که داشته باش...میترسی چی بشه؟ما یه عمر با هم بودیم!یادت رفته؟-

 میگم...یعنی خوبیت نداره تنها بیام خونه تو!-

 ل میکردیم!مزخرف نگو علی ...من و تو همیشه با هم بودیم و یه عمر مثل خواهر و برادر با هم درد د-

 تند نرو!...من هیچوقت احساس برادری نسبت بتو نداشتم!-

خاک بر سرت کنن حاال که دیگه زن داری!از من میترسی؟نکنه داری بهانه می اری؟یه روزی به زور از اتاقم -

 بیرونت میکردن حاال دعوتمو رد میکنی؟

 بنشونی!حاال چرا داد میزنی؟!هنوزم با قلدری میخوای حرفتو به کرسی -

 علی من این حرفها سرم نمیشه...امروز باید بیای اینجا!نترس نمیخورمت!-

 می آم نسرین اما میترسم فیلم یاد هندستون کنه!قول بده موضوع جایی درز نکنه؟!-

 منظورت چیه؟زنت غدقن کرده بیای خونه من !ای بدبخت زن ذلیل!-
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زدن علی حرصم گرفته بود معلوم بود که او مثل سگ از زنش  گوشی را گذاشتم قلبم به شدت میتپید.از طرز حرف

میترسد.بلند شدم رفتم چای درست کردم و یک بشقاب شیرینی بر روی میز گذاشتم.چشمم به عقربه های ساعت 

 بود که کندتر از همیشه جلو میرفت.

سید:چقدر زرد و الغر یک ساعت بیشتر طول نکشید که سر و کله علیرضا پیدا شد.هنوز از در تو نیامده پر

شدی؟برای بچه ت غصه خوردی؟این دنیای مزخرف به هیچکس وفا نکرده!اصال اگه از من میپرسی بچه دار شدن 

 کار احمقهاس!

کیفش را بر روی مبلی پرت کرد و نشست.بی اندازه عصبی بود.گفتم:تو هم که حال و روزت بدتر از منه!اتفاقی 

 افتاده؟

ده؟!مثل خر کار میکنم و یه لحظه آب خوش از گلوم پایین نمیره.دایم جنگ اعصاب دایم بپرس چه اتفاقی نیفتا-

 بداخالقی و حرف مفت که پشت سر هم میشنوم و جرئت جواب دادن ندارم.

پس خانم دکتر گندشو در آورده و تو هم که گردنت از مو باریکتره و پشت سر هم بله قربان میگی؟!هشدار منو -

ی!چند بار بهت گفتم که آنا زن زندگی نیست!تو عاطفی هستی من میدونستم که آنا نمیتونه از نشنیده گرفتی عل

 محبت سیرابت کنه!

 نسرین تو رو خدا نمک رو زخمم نپاش!غلط کردم حرف زدم..قسمت مام این بود!-

 گردن قسمت ننداز ندونم کاری خودمون کار دستمون داد!-

 تو هم اره؟...حدس میزدم!-

 د آدم بدی نیست مشکل من چیز دیگه ایه!بهزا-

 به اشپزخانه رفتم و چای آوردم.علی سرش را به دیوار تکیه داده بود و زیر چشمی نگاهم میکرد.پرسید:جهانگیر؟

 نه بابا الهام!-

 الهام دیگه کیه مهندس هیچی نشده سرت هوو آورده؟-

 ته میشه.علی اگه بخوام همه ماجرا رو برات تعریف کنم وقتت گرف-

 از من چی میخوای؟-

 جهانگیرو پیداش کن همین!-

علیرضا سرش را تکان داد و گفت:نپرسم واسه چی دیگه؟همون اول کار آب پاکی رو روی دستم ریختی!شماره یا 

 آدرسی ازش داری؟

دوستش زنگ زدم شماره تلفن جهانگیر را که قبال بر روی تکه کاغذی نوشته بودم،به دستش دادم و گفتم:)امروز به 

 ،گفت ازش خبر نداره .راست و دروغشو خدا می دونه.می دونم به اندازه ی خودت گرفتاری داری،توقع زیادیه که...(

 حرفم را قطع کرد:)نسرین،بازم زدی به صحرای کربال؟راستشو بگو موضوع چیه!نکنه ازت حق الکسوت میگیره؟(

م.قول بده وقتی پیداش کردی مثل خروس جنگی به جونش نیفتی!فقز نه بابا،از روزی که شوهر کردم،رنگشم ندیده 

 پیداش کن و بهش بگو که من کار واجبی باهاش دارم.

 علیرضا عصبانی شد و گفت:)هنوزم که هواشو داری!بدبخت مهندس،اگه بفهمه البد دق می کنه.(

م،انجام میدی یا میذاریم سرکار و می کنجکاوی نکن علی!بهتره سرت به کار خودت باشه.من یه کار از تو خواست _

 ری حاجی حاجی مکه؟
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 چی میگی نسرین؟علیِ قولش! _

 ببینم چی کار می کنی! _

علیرضا چای را خورده و نخورده بلند شد و کیفش را برداشت.نگاهی به اطراف انداخت،آه کشید و از در بیرون 

 سیدم:)چرا اینجوری نگام میکنی؟(رفت.هنگام پایین رفتن پله ها برگشت و به من خیره شد.پر

 مطمئن باشم کسی بویی نمیبره؟دردسر برام درست نشه؟_

اَاَا...ه علی،خیال می کنی من بی کارم و االنه تو بوق و کرنا می کنم و به همه می گم اینجا بودی؟!اون قدر بدبختی _

 دارم که چند روز دیگه اسم خودمو هم فراموش می کنم!شمارمو داری؟

لی وقت پیش از عمه گرفتم که حالتو بپرسم؛اما دستم نمی رفت بهت زنگ بزنم.خیال کردم تو هم راه دستت خی_

 نیست باهم رفت و آمد کنیم!

خیلی خُلی علی!به خیالت من می تونم تو رو از یاد ببرم؟تو تنها مونس من بودی؛اما به قدری بی معرفت شدی شدی _

 و...منتظر تماست هستم!که با التماس کشوندمت به اینجا!بر

علیرضا که رفت دوباره احساس تنهایی و غربت به سراغم آمد.مدتها بود از مهرانه خبر نداشتم،تصمیم گرفتم شماره 

اش را بگیرم و کمی با او درد دل کنم؛اما هنوز انگشتم به شماره گیر نخورده بود که تلفن زنگ خورد.سریع گوشی را 

زاد بود،بیچاره سراغ پسرش را از من می گرفت.در حالی که نمیدانست چند روز دیگر برداشتم،بهجت خانم مادر به

از هم جدا می شویم.دلم نیامد برنجانمش!وقتی پرسید:)چرا بهزاد به سراغم نمی آد؟(بهانه تراشیدم که کارش زیاد 

 است و وقت کم می آورد و هزار دروغ سرهم کردم که دلش نشکند.

رفهایم را نخورد و هنگام خداحافظی گفت:)می دونم بچه م یه دردی داره که این طرفا اما بهجت خانم فریب ح

پیداش نمیشه!چند شبه خوابهای پریشون می بینم...تو رو خدا اگه چیزی شده به من بگو،کاری از دستم بر نمی آد به 

 جز اینکه دعاش کنم!(

زاد پاک بود و اگر می فهمید و باورمی کرد که انگار حس کرده بود پسرش را خطری جدی تهدید می کند.روح به

الهام به قصد انتقام گیری از من زندگی هر دوی مارا به بازی گرفته است،دلش برای همیشه می شکست.به مادرش 

گفتم:)دعاش کن مادر...با تقدیر نمیشه بجنگیم،باید به خدا توکل کنیم و پیش بریم.بهزاد هم حالش خوبه ،فقط یکم 

 گرفتاره!(

هوا داشت تاریک می شدکه مادر به یک قابلمه آمد و بی آنکه متوجه به هم ریختگی روحی من شود،اطالعات جدید و 

اتفاقات ریز و درشت خانواده را با آب و تاب تحویلم داد.عادت همیشگی مادر بود که تنها به پر کردن شکم من و 

د تشنه و گرسنه است!وقتی حال پدر را پرسیدم،چشم و نیما و پدر می اندیشید و کاری نداشت که روحمان تا چه ح

ابرو آمد و گفت:)شام و نهارش سر وقت جلوشه و بازم غر می زنه!کاشکی میومد یه نگاه به زندگی تو می کرد و از 

شوهرت زن داری رو یاد می گرفت!مردای قدیمی به چیزی که فکر نیم کنن احساسات زناس! بازم به جوونای این 

 ه!(دوره زمون

مادر حرف می زد و دل من بود.بی اراده ده روز بعد در برابر چشمم مجسم می شد.اگر او می فمید بهزاد می خواهد 

طالقم دهد،خدا می داند چه حال و روزی پیدا می کرد!دلشوره در حرکاتم و طرز برخوردم اثر گذاشته بود و آرام و 

دادن بچه می گذاشت.همان طور که نشسته بودم و حوادث آینده  قرار نداشتم.مادر شتاب زدگی ام را به پای از دست

را در ذهنم پیش بینی می کردم،پرسید:) هنوزم که تو فکری دختر؟شدی پوست و استخون...فکر بچه نباش.اوالد 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ان سوی باغ کلبه 

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

2 1 9  

 

واسه ی کی فایده داشته که واسه ی تو داشته باشه!تو دل من نیستی که بدونی واسه ی این پسره،نیما،چه هولی 

!خوش داشتم اونم دختر بود و مثل تو وقتی شوهرش می دادم،خیالم راحت می شد...تو هم مزشو میچشی دارم

 مادر،چشم به هم بزنی حامله ای!(

 بی آنکه متوجه رفتارم باشم،با خشونت گفتم:)میشه خواهش کنم دیگه درباره ی بچه دار شدن من حرف نزنی؟(

 بدترین درد واسه ی مادر،مرگ اوالدشه!آخه می دونم از کجا داری می سوزی مادر!_

 اشتباهت همینجاست مادر،دردهای بدتری هم هست که شما ازشون خبر نداری!_

 چه دردی؟تو که ماشااهلل کم و کسری نداری!خدارو شکر که سرمون باالست!_

صله ی شنیدنشو مادر بهتره نصیحت کردنو کنار بذاری.هر چی می خوای بگو؛اما از این جور حرفها نزن که حو_

 ندارم!

کشدار گفت و نگاه پر از اضطرابش به چشمهایم دوخته شد.آهسته گفت:)خوش به حالت که فقط  "وای"مادر یک 

به جواهرات و پول و تیر و تخته فکر میکنی!مادر،طرز فکر من و شما باهم فرق داره...من فقط به آرامش نیاز 

،دلم میخواد همه ی این زندگی آتیش بگیره اما دل من خوش دارم،سالهاست که رنگ آساش فکری رو ندیده م

باشه!خیالت راحت،یعنی خوشبختی!تو خبر نداری تو دل من چه خبره و منم نیمخوام نگرانت کنم؛اما بدون اگه چاره 

 داشتم سر به کوه و کمر میذاشتم...جایی می رفتم که بوی آدمیزاد نمی اومد و فقط بودم و خدای خودم!(

الم آخر در دهانم بود که مادر بلند شد،کیفش را برداشت و به سمت در آپارتمان رفت.پرسیدم:)کجا مادر؟باز هنوز ک

 دو کلمه حرف زدم،جوش آوردی؟(

 میرم که تنها بمونی!مگه همینو نمیخوای؟البد به مهندس بدبخت هم همین حرفارو می زنی!_

 که میگم دقت نمیکنی و از حرفام نتیجه ی دیگه ای میگیری! مادر،مثل همیشه،منظورمو نفهمیدی!چرا به چیزهایی _

 منظورت همین بود،من که خر نیستم...یه کلمه بگی برو خونه ت حوصله تو ندارم،زحمتو کم می کنم!_

تا به خودم جنبیدم،مادر رفته بود،بی همدمی و بی کس و کاری،درد بزرگی بود.هر زمان خواسته بودم با مادر درد و 

 ،همین واکنش تکراری را دیده بودم.مادر دوست داشت بیشتر حرف بزند تا گوش بدهد!دل کنم

صد رحمت به مهرانه که دست کم وقتی که حرف می زدم،وسط حرفم نمی پرید و توی ذوقم نمی زد.اگر اختالف 

 عقیده ای هم در کار بود،نظرش را با احتیاط می گفت و وضع روحی ام را درک میکرد.

زدن به مهرانه دیر نشده بود.شتاب زده شماره اش را گرفتم.او به سرعت گوشی را برداشت.سالم و برای زنگ 

 احوالپرسی کردم و پرسیدم :))دم تلفن بودی؟((

 خبرهای بد نمیذارن نفس راحت بکشم!-

 چی شده؟حال ایرج خوبه؟-

 ایرج حالش خوبه خودم سرحال نیستم.-

 کاری از دست من بر میاد؟-

ودت به اندازه کافی گرفتاری داری!بار سفر بستم.مجبورم برم زنجان.مادر یکی از بچه های یتیم مرده!با چندتا تو خ-

 از رفقای خیرخواه قرار گذاشتیم بریم ببینیم چه کار میشه برای پسر بیچاره انجام بدیم!طفلک بی کس و کار شده!

 اگه پولی چیزی خواستی رودروایسی نکن!متاسفم کاری که نمی تونم انجام بدم اما از نظر مالی -

 ممنون الزم بشه ازت میگیرم از سفر که برگردم می ام سراغت.-
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تا پاسی از شب گذشته در کنار پنجره تنهایی کشیدم و چشمهایم سرگردان برگشتی ناممکن بود.افتاب داشت طلوع 

و نفهمیدم چطور خوابم برد.خستگی از تنم  می کرد که پلکهایم سنگین شدند.ارام و بی دغدغه به رختخوابم خزیدم

بیرون نرفته بود که با حرکت کامیونی سنگین از خیابان یکهو از خواب پریدم.به ساعت نگاه کردم فهمیدم بیش از 

نیم ساعت چرت نزده بودم.دستم بی اراده به سمت بالش بهزاد رفت.با لمس جای خالی سرش احساس کمبود 

و داشتم بتوانم مدتی طوالنی بخوابم و نفهمم دنیا چگونه می گذرد.بی او زندگی کردن کردم.دلم گرفته بود و ارز

شکنجه شدن دقیقه به دقیقه بود.انگار خواب در وجودم مرده بود و زمان سرلجبازی با مرا داشت که هم دیر می 

 گذشت و هم حضور الهام را به رخم می کشید.

گاه کردم.گونه های رنگ پریده چشمهای بی فروغ و محو در استخوانی پس از چند روز بلند شدم رفتم توی اینه ن

عمیق و کبود موهای وز کرده و ابروهای نا مرتب بازتابی از بی قراری روحم بود که در چهره افسرده ام فریاد می 

لحظات کشید.گذشته های دردناک تنها سایه ای گذرا و پرخروش از حوادث تلخ و اضطراب اور بود که در شیرینی 

کوتاه مدتش نیز فکرم با دغدغه رسوا شدن امیخته بود و لذتی نبرده بودم.عاشقانه خیال انگیز هماغوشی با بهزاد 

همچون گردبادی نرم و سبک در مغزم چرخ خورد و زمزمه کلمات رمزگونه شیرینش در سیال ذهنم پیچید.رذالت و 

رش بودم و تقالیی جنون امیز برای فکر کردن به او و غرق پستی الهام مانع از تنفرم از بهزاد می شد.دلتنگ دیدا

شدن در خیال اغوش گرم و دلنشینش داشتم.از ان غمگین بودم که حیثیتم نزد تنها کسی که طعم واقعی عشق را به 

 همراهش چشیده بودم لکه دار شده بود.

با رخوت خودم را به اشپزخانه کشاندم ضعف عجیبی داشتم.از شدت سستی به روی پا بند نبودم و داشتم وا می رفتم.

و یک لقمه نان خشکیده چند روز پیش را به سختی جویدم و فرو دادم.ساعت به نه صبح نزدیک شده و افتاب از درز 

پنجره ها به اپارتمان راه یافته بود و در سکوت مرگبارم سرک می کشید که تلفن زنگ زد.در پس همه حوادث رخ 

ن از رسیدن خبری بد داشت و بی اراده از جا می پراندم.مجبور بودم گوشی را داده هر صدای زنگی نشا

بردارم.صدایی شل و ول که انگار از ته چاه در می امد چیزی نامفهوم گفت و پس از ان صدای گریستن مردی که در 

گوشی به دستم پستوی خاطرات خاکستری و از یاد رفته ذهنم شبیه به صدای جهانگیر بود تیره پشتم را لرزاند.

چسبیده بود و خیس عرق بودم.باور نمی کردم صدای جهانگیر تا ان حد تغییر کرده باشد. چند لحظه طول کشید تا 

 بر خودش مسلط شود و به شکلی نااشنا و غیر عادی به حرف امد:))نسرین جهانگیرم...شناختی؟!((

ین بود و نفس کشیدنهای تندش مضطربم می از حرف زدن با او دل چرکین بودم اما چاره نداشتم سکوتش سنگ

کرد.پرسیدم:))چند تا از نامه های من بدبختو دادی به الهام؟ خیلی نامردی جهانگیر!تو زندگی منو به اتیش کشیدی! 

 حاال با خیال راحت بشین و به بدبختی من دلخوش باش!((

کردم و نمی کنم...تو مثل چشم من چی میگی نسرین؟من و نامردی!هرقدر هم که پست باشم در حق تو بدی ن-

میمونی.اگه نامرد بودم کارم به اینجا نمی کشید.نامه چیه؟ الهام کدوم خریه؟!من به جز تو کسی رو نمیشناسم.تو 

 خاکستر نشینم کردی نسرین اما هنوزم دلم نمیخواد خار تو پات بره!

به نامه هام ندادم و ازت نگرفتمشون!حواسم نبود که از اولش هم نباید به تو اعتماد می کردم.احمق بودم که اهمیتی -

یه روزی ممکنه ابروم به خطر بیفته!باید همه رو ازت می گرفتم و همراه نامه های خودت از بین می 

بردمشون.زندگیم به دست تو و الهام خراب شد.حاال هم هیچ توقعی ازت ندارم فقط خواهش می کنم بقیه نامه هامو 

 تر از این با ابروی من بازی نکن!...جهانگیر من به تو بد نکردم!برام پست کن و بیش
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جهانگیر با همان صدای گرفته فریاد زد:))می گی چی شده یا مثل همیشه باید دق مرگ حرفات بشم؟ نامه هاتو 

 برات می فرستم چشم!بگو جریان چیه؟((

 جهانگیر بازی خیلی وقت پیش تموم شده زندگی من خراب شد.-

رکید.جهانگیر که دستپاچه شده بود با لحن ملتمس گفت:))تو رو خدا گریه نکن...طاقت ندارم نسرین!می رم بغضم ت

 می زنم الهامو می کشم!بگوچه غلطی کرده؟((

 تو نباید نامه منو به اون میدادی!اصال چرا نامه هامو از بین نبردی؟چندتا دیگه...-

 داری که روز و شب دارم باهاشون زندگی می کنم!گریه نکن نسرین چهل و دو سه نامه پیش من -

جهانگیر فقط یکی از اون نامه ها زندگیمو به اتیش کشید!تو که عرضه نگهداریشونو نداشتی باید از بین می -

 بردیشون!

 نامه تو دست الهام!...-

ه کار از کار گذشته و اون الهام انتقام سختی از من گرفت.حقم نبود بی گناه تو اتیش خشم اون بسوزم...حاال دیگ-

 شوهرمو دزدیده!ادعا می کنه خیلی نامه از من داره!

 جهانگیرفریاد زد:))دروغ میگه پست فطرت!((

جهانگیر تو عرضه هیچ کاری رو نداشتی...نه تونستی اونو نگه داری!نه اسرار زندگیتو مخفی نگه داشتی.منم پاسوز -

مه من بدون تاریخ بوده اصال اون روزا به تاریخ نوشتن اهمیتی نمی دادم ندونم کاری و عاشق پیشه بودن تو شدم.نا

برام فقط نوشتن یه مشت حرف مزخرف که یه پاپاسی هم ارزش نداشت مهم بود!شوهرم خیال می کنه من بعد از 

 ازدواج با اون با تو ارتباط داشتم.حیثیتم به دست تو و الهام لکه دار شد!

 کنم...باید حقیقتو بدونه! می رم با شوهرت صحبت می-

جهانگیر تو رو خدا هیچ کاری نکن!کارو از این که هست خرابتر نکن!گمان نمی کنم کسی بتونه با شوهر من از -

زندگی زهرماریمون حرف بزنه!تو هیچ وقت نتونستی یه کار درست انجام بدی که حاال دومیشو ازت انتظار داشته 

 باشم!

ی؟کاری می کنم که مرغای هوا به حال اون الهام عوضی گریه کنن!هنوز منو تو به توانایی من شک دار-

نشناختی!دیگه اون مرد خوش اخالقی که میشناختی نیستم!شدم یه پدرسوخته درجه یک که دلم به حال هیچ کس 

وشدم یه نمیسوزه.هرکی لب چاه باشه هلش میدم که بیفته که بمیره وزنده نمونه!انسانیتو سالهاست که خاکش کردم 

 بیپدرمادر درجه یک!

  بیخود خط ونشون نکش!زندگی به من وفا نکرد به الهام هم نمیکنه؟کاری به کارش نداشته باش!نوبت اونم میرسه!_

جهانگیر همچون تشنه لبی که از قطره اب گل الودی هم نمیگذردباولعی سیری ناپذیربا من حرف میزد و من حال و 

شتم .تاسردرد دلش باز شد که از گرفتاری هایش بگوید گوشی را محکم بردستگاه حوصله کش دادن قضیه را ندا

تلفن کوبیدم.اما ناگهان یادم امدجهانگیر ادرس محل زندگی ام راندارد.برکف اتاق به پشت دراز کشیدم وبه نقطه ای 

خطرسکته قلبی  روی سقف خیره شدم.بیشتر از همیشه نگران سالمت بودم.اگر او میفهمید دارم طالق میگیرم

 تهدیدش میکرد وممکن بود قربانی بیکفایتی من بشود.

فرارسیدن پاییز طبیعت باپاییز زندگی من قرین شد.هنوزبرگ های خشکیده درختان باسماجت به شاخه های تکیده 

اه ی در شرف خواب رفتن چسبیده بودند که من وبهزاد به دادگاه رفتیم. بهزاد بارنگ و رویی پریده اخرین نگ
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غمگینش رابدرقه راهم کردوپدر بهت زده وبیخبر از رخدادهای پشت پردا ای که زندگی مارا به اتش کشیده 

بودزبانبند ویکه خورده باور نمیکرد ما از هم دل کنده باشیم. مادر فقط اشک میریخت ونگران بود که دخترش در 

مه جا توی پادگان بود وخداخدا میکردم تا از قضیه جوانی بیوه میشود.اما علت برایش مهم نبود. نیما هم بیخبر ازه

بویی نبرده وابروریزی راه نینداخته همه چیز به پایان برسد. ترجیح میدادم همان طور که بهزاد تصمیم گرفته 

ومقدرشده بود همه چیز میان ما تمام شود. در دادگاه قاضی به اعتراضم درموردزن گرفتن بهزاد اهمیتی نداد.از نظر 

ن بهزاد حق داشت زن دوم بگیرد چون به راحتی ثابت کرد که من زن بیکفایتی هستم وسرو گوشم میجنبد.نامه قانو

پرانی من که به علت نداشتن تاریخنمیتوانستم ثابت کنم که مال قبل ازدواجم بوده و ابروریزی درمحل کار شوهرم 

وعرف سبب محکومیتم شداثبات انتقام جویی جرم سنگینی بود که وقتی مهر خیانت هم به ان خورد از نظر شرع 

الهام تنها باحضورجهانگیر ممکن بود که ترچیح میدادم هرگز با بهزاد روبرو نشود.دلم نمیخواست با عجز والبه 

دادگاه رامتقاعد کنم که از گناهم بگذرد وهمسرم وارد زندگی مزخرفی شود که پای هوویی بد طینت دران باز شده 

 ر لقمه ای نانبودومن تنها بخاط

مجبور به تحمل ان همه خواری و ذلت شوم. گرچه میدانستم بهزاد در ان ماجرای تلخ نقشی ندارد وساده لوحی او 

باعث به دام افتادنش شده است حرمتم شکسته بود ودیگر حتی تصور هم برایم امکان نداشت که روزی بتوانم 

  عاشقانه نگاهش کنم.

زاد بودوازچندو چون ماجرا خبر داشت بی انکه به ما فرصت تجدید نظر بدهد کار قاضی که یکی از آشنایان به

  رایکسره کرد.من هم اعتراضی نکردم چون دلم نمیخواست بدون رضایت او تن به خفت زندگی کردن بدهم.

ه درهمان قرار شدباتوافق وپس از اتمام سه ماه وده روز برای همیشه باهم خداحافظی کنیم. اما حقیقت ان بود ک

لحظه اول که بهزاد والهام راباهم دیدم برای همیشه با عشق او خداحافظی کردم. بهزاد برای من مرد ومن تنها به فکر 

سالمتی پدرم بودم.هنگام خروج از دادگاه مادر زیربغل پدر را گرفته بود ومن جلوتر ازآنان داشتم از در بیرون 

 "زهرتو ریختی بی همه چیز!نشونت میدم با کی طرفی!"هسته گفت:میامدم که بهزاد خودش را به من رساندو آ

برگشتم وبهتزده به چشمانش خیره شدم.نمیدانستم از چه چیز حرف میزند.اوپوزخندی تحقیر امیز زد _

  عوضی سروپای بی مشت یه با نانجیبم زن خبرنداشتم"وگفت:

  "ارتباط داره!

رابا چنگ ودندان زخمی میکردم. اماخشمم رافرو  ازدرون اشفته بودم ودلم میخواست سروصورتش

دادم.افکارمغشوش در ذهنم موج میزد وکنجکاو حرفهایی بودم که داشتم از اومیشنیدم.من که نمیدانستم به چه چیز 

باز تهمت؟بگو دارم به حرفای قشنگت عادت میکنم! بگوچه کارکردم که یکمرتبه به شیطان "متهم شده ام پرسیدم :

  "مبدل شدم ؟

 که رسیده جایی به کارت!قبرستون سینه میفرستمش انی گیربیارم پاسبانتو سگ اگه:"به اطراف نگاه کردو گفت

  بزنن؟نتیجه کتک منو زن میفرستی هاتو نوچه

  "اینکاراخرتو خودم نشونت میدم حیف که دست بزن ندارم!

وحشتناکی زده بود که اگرپیامدهای  دلم یکهو فروریخت .جهانگیر برای اثبات عرضه ولیاقتش دست به عمل

  ناگواری به بار میاورد دودش به چشم من هم میرفت.
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ضربه دستتوچشیدم!یه جوری حرف میزنی انگارتاحاال به من تلنگر هم نزدی!کی بود که به صورتم سیلی "گفتم:

م به حال تو میسوزه به زد؟همه ی کارهای تو برام عادی شده !اگرزیر دست وپات له بشم هم گریه نمیکنم!فقط دل

 "راهی قدم گذاشتی که برگشتی نداره!

 "دیدار به قیامت!"ازاو فاصله گرفتم وشنیدم که گفت:

قلبم ازجا کنده شد.پاهایم سست شده بودوشرمنده نگاه های پرسشگر پدر ومادرم بودم.سعی میکردم از هرگونه 

بدهم.پدرکنارم آمد ومن زیربغلش راگرفتم.انگارجان ارتباطی بپرهیزم واصال حرف نزنم که مجبورنباشم توضیحی 

در بدن نداشت وجسمش به سختی به دنبالم میامدهیچ حرفی نمیزد وهیچ چیزی نمیپرسیدومن از خداخواسته 

  سکوت کرده بودم.

 درکنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده بودیم که بهزاد با سرعتی سرسام اور از کنارمان گذشت. اولین تاکسی که

جلوی پایمان ترمز کرد سوارش شدیم پدرومادر را به خانشان رساندم و خودم غمگین تر از همیشه به اپارتمانم 

  رفتم.

  سکوت جهنمی اپارتمان سنگین تر از همیشه برقلبم فشار می اورد.

  همه چیز به پایان رسیده وکارنامه زندگی وعشقم برای همیشه به پایان رسیده بود.

اروشن کردم وصدایش راتا اخرین درجه باال بردم.کلید جاروبرقی ودکمه ماشین لباسشویی رازدم و وسط تلویزیون ر

هال ایستادم.دستهایم را بر روی دو گوشم گرفتم وگذاشتم تا انجا که قدرت دربدن داشتم فریاد کشیدم. پس ازپند 

بی دلیلم عاصی شدم.جدال با خودم را به دقیقه که همه انرژی های درونم تخلیه شد ازدستخودم وحرکات احمقانه 

  حد اعلی رسانده بودم.خشم فروخورده ی ماهها پیش که ذره ذره بلعیده بودم داشت یکجابیرون میریخت.

  نیم ساعت بعد بیرمق وبیحس روی کاناپه وسط حال ولو شدم واز حال رفتم.

خاموش کردم وگوشی را برداشم.صدای مادر که  نیمه های شب بود که باصدای زنگ تلفن ازخواب پریدم.تلوزیون را

  به بغض ونگرانی غیر عادی الوده بود وحشت زده ام کرد.

  "؟!نکردم دق تا ؟بگو شده افتاده؟چی اتفاقی پدر مادربرای"پرسیدم :

  "!نمیاد باال نفسش! اورژانس زدم زنگ!رفت دست از بابات"مادر فریاد زد 

  قرص زیر زبونیشو گذاشتی؟_

  دهنش وامونده مادر..........قرص گذاشتم اما توفیر نکرد!سیاهی چشمانش رفته !نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم._

نفهمیدم چه طور لباس پوشیدم وکی از خانه بیرون زدم وان وقت شب تاکسی از کجا سربزنگاه درحیاط حاضر بود که 

  یک ربع نشده رسیدم به سر کوچه مان رسیدم.

  و به سمت در دویدم. وقتی امبوالنس اورژانس را دیدم نفسم داشت بند میامد . پیاده شدم

 خداخدا میکردم خطر رفع شده باشد اما اضطرابی وحشتناک چنان بر دلم چنگ میزد که ارام وقرار نداشتم.

 در حیاط نیمه باز بودو صدای ناله مادر تا وسط ان میامد.

اهی به هال انداختم ودیدم مالفه سفید برروی جسد پدر کشیده شده است دلم گواهی بد میداد.ازپشت شیشه نگ

  ومادر دارد زار میزند .

  زانوهایم سست شد وبه پنجره تکیه دادم. ازشدت ناراحتی داشتم بیهوش میشدم.

  پزشک باالی سر پدر نشسته بود وداشت جواز دفن صادر میکرد.
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ار روح در بدن ندارد وتنها جسمش سرپاست.او ناله میکرد وسرش به چپ حالت چهره ی مادر به گونه ای بود که انگ

  و راست تلوتلو میخورد.زیر لب زمزمه ای دردناک میکرد

که همان لحظه فهمیدم برای آخرین وداع با پدرم دیر رسیده بودم.پدر مرده بود و من همان جا وسط حیاط ایستاده 

ادلم را بر هم زد به طوری که به شدت به شیشه پنجره کوبیده بودم وقدرت حرکت نداشتم.سرگیجه ای گنگ تع

 شدم وبر کف حیاط افتادم.

  چشم که باز کردم یک شبانه روز گذشته بود.سرمی به دستم وصل بود.

  هیاهویی غریبانه در حیاط وراهروها واتاق ها موج میزد.همه چیز تغیر کرده بود.انگار چشم به دنیایی تیره و

ده بودم که همه جایش برایم غریبه شده بود وبوی غربت وبیهمدمی میداد.همه لباس مشکی به تن داشتند تار باز کر

  وبوی گالب وزعفران وحلوا فضا را انباشته بود.

  تا به خودم جنبیدم واز سر درد فریاد کشیدم مارال باالی سرم آند وزد زیر گریه.

میزد. گره روسری سیاه رنگش باز شده بود وجای زخم خون  پلک هایش ورم کرده بود وسفیدی چشمش به سرخی

  الود وقرمز برروی گردنش دیده میشد.به محض دیدن او فریاد در گلویم خفه شد.

اشکی برای ریختن نداشتم ودر حسرت قطره اشکی که چشمانم را تر کند پر پر میزدم.مارال اشک میریخت ومن 

  ماتزده نگاهش میکردم.

 پدر بی خواهر دیدی"یشد پدراز میان ما رفته است.نیما که پشت سر مارال بود ناگهان فریاد کشید:هنوز باورم نم

  ".!رفت وکجا رفت چطور پدرمون نشد معلوم!شدیم

  پوست صورت وبدنم شروع به لرزیدن کرد. رعشه به بدنم افتاده بود وتسلط بر اعضای بدنم را از دست داده بودم .

را از دستم بیرون کشیدم و سر جایم نشستم.سرگیجه داشتم و خون از رگ نیمه باز دستم دست بردم لوله سرم 

  "فواره میزد. مرال دوید دستمال کاغذی اورد بر روی رگ دستم گذاشت وزیر لب گفت:

  "بمیرم الهی.....مواظب باشین....شمام حالتون بده ممکنه بیهوش بشین!

حیاط رفتم.نیما به دنبام دوید وپرسید :کجا نسرین؟وایسا ببینم چیکار بلند شدم وتلو تلو خوران به سمت در 

  "میکنی؟انگار حالیت نیست بابا مرده!

حال خودم رانمیفهمیدم. بدنم به شدت کرخت شده بود وهمهمه ای گنگ در سرم پیچیده بود .خانه پدر بدون حضور 

  پدر ماتمکده ای بودتحمل ناپذیر.

اشته باشم دویدم به سر کوچه تاکسی گرفتم وتا سوار شدم نیما هم توی تاکسی پرید بی انکه قدرت حرف زدن د

  وبغل دستم نشست.

حاال وقت رفتن نیست....دیوونه بازی در نیار نسرین! من به تنهایی نمیتونم.از عهده عزاداری بر نمیام. "اهسته گفت:

کارکنم. تورو خدا از خر شیطون پیاده شو....!به خودت مادربدبخت که به جز من وتوکسیو نداره اصال نمیدونم باید چی

  بیا! من وتو االن باید کنار مادر باشیم!

انگار توی گوشهایم موم چپانده بودند.حرفای نیما وارد میشد اما شعورم به صفر رسیده بود عقلم کار نمیکرد واز 

بار الود چهره مردم نااشنا وغریبه ودنیا به ادراک وشناخت هم خبری نبود. فضای دور واطرافم به رنگ توسی سیر وغ

  "!بمونی تنها نیست درست خراب حال این خونت؟با بری میخوای"جشمم تیره وتار بود. نیما پرسید:
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 برم کجا باید میگین باالخره"راننده که به خیابان اصلی رسیده بود همان طور که از اینه جلو داشت نگاه میکردپرسید:

  "نه؟ یا

یم کم مانده بود قفل شود. از الی فک کلید شده ام به سختی ودر چند کلمه نشانی را به راننده دادم. تا زمان دندانها

رسیدن به در مجتمع نفهمیدم کیفم در خانه پدر جامانده بود.نیما هنگام پیاده شدن از تاکسی کلی با راننده چک 

  د.وچانه زد وپول تاکسی را داد و همراهم تا در اپارتمان ام

  . از پله ها به سختی باال رفتم .

  "اوردی؟ کلیدتو"نیما پرسید:

دسته کلید تو کیفت بود؟حاال چطور میخوای "پشت در وارفتم. بدنم سست شده بود. نیما عصبانی شد و فریاد کشید::

  "سرت؟ بری تو اپارتمانت؟معلوم هست چی کار میکنی؟کم گرفتاری داریم که تو این موقعیت تو هم زده به

خانم مومنی همسایه روبرو را مدتها میشد ندیده بودم وچند باری هم که بطور اتفاقی باهم روبرو شده بودیم سالم 

وعلیکی خشک وخالی کرده بودیم. از سر وصدای نیما از اپارتمانش بیرون امد واز دیدن من با ن شکل وشمایل 

  "ن؟خدا بد نده!چی شده خانم شادما"مسخره و وارفته وحشتزده پرسید:

 اومده افتاده راه بمونه مادر پیش اینکه بجای و شده دیوونه هم نسرین کرده فوت پدرمون!داده که فعال "نیما گفت:

  ونمیدونم ندارم کلید حاال.  خونمون جاگذاشته کیفشم.خونش

  "چطوری با این حال خراب برگردونمش خونمون!

  "!بیامرزدشون افتاده؟خدا اتفاق این کی"کید.خانم مومنی گفت :نیما پس از تمام شدن حرفهایش بغضش تر

  داشتم بر روی پله ها بیهوش میشدم که خانم مومنی آمد زیر بغلم را گرفت وبا هم به آپارتمانش رفتیم .

  ؟ گردم بر من تا دارین هواشو!پرته پرت حواسش.میارم خونه از کیفشو میرم من"نیما گفت:

  من ازش مراقبت میکنم. خیالت راحت پسرم_

خانم مومنی کمک کرد با هم به اتاقی رفتیم که احتماال متعلق به دخترش بود. روتختی گلدوزی کتانی صورتی رنگ 

روی تخت راکنار زد ومن مانند مسخ شده ها روی تخت دراز کشیدم اتاق پر از بوی عطر زنانه واسپری وکرم پودر 

  بود.

انم بهت زده به سقف اتاق چسبیده بود که صاحب خانه با یک لیوان شربت قند امد پلک هایم بسته نمیشد وچشم

تب داری دختم.بمیرم الهی!حالتو میفهمم عزیزم پدر برای ادم مثل سایه "وبرلب تختم نشست.نبضم را گرفت وگفت:

یم!غافله پس وپیش بونه .حق داری غصه بخوری اما پدر مادر واسه کسی نمونده که واسه تو بمونه!همه رفتنی هست

  "هستیم که دیر یا زود نوبتمونه وغزل خداحافظی رو میخونیم.

او سپس زیر سرم را بلند کرد ولیوان شربت رابر روی لبهای خشکیده ام گذاشت. به سختی جرعه ای از شربت را 

  "!نباش هم هیچی نگران! دخترم بخواب"فرو دادم اما سرفه ام گرفت. خانم مومنی گفت:

تاق که بیرون رفت سکوت همه جارا فرا گرفت.چراغ ها خاموش شد وبجز تاریکی هیچ چیز از پنجره معلوم نبود از ا

دلم گرفته بود. بغض تلنبار شده در گلویم میل به ترکیدن داشت.اما نه اشکی داشتم که بریزم ونه اهی از سینه ام 

  بیرون میزد که احساس سبکی کنم. تنهاتاریکی بودو تاریکی!

تا صبح در فضای تاریک ومغشوش ذهنم غوطه زدم. روشن شدن هوا وصدای جیک جیک پرنده های سرمست 

وشادبر روی شاخه های درخت بید حیاط نوید اغاز روزی جدید را میداد که با سر وصدای افراد خانواده ی خانم 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ان سوی باغ کلبه 

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

2 1 6  

 

ز دهان دکتر مومنی بیرون میامد مومنی در هم پیچید.هرکس به دنبال چیزی میگشت.صدای مردانه ای که احتماال ا

صدایش اپارتمان راروی سرش -دقیقه ای میشد که او به دنبال لنگه جورابش میگشت 5بقیه صداها را بلعیده بود.

 گذاشته وقیل وقالش همه را کالفه کرده بود

از شد.ابر سیاهی صاحبخانه با چند هیس هیس کوتاه همه را ساکت کرد. صداها مبدل به پچ پچ ودرها آهسته بسته وب

برپهنه اسمان چنبره زده وسایه خاکستری رنگش پنجره را تاریک کرده بود.هرلحظه بیم باران میرفت که همچون 

  همیشه بارعد وبرق ناگهانی اغاز شد ولحظه ای نگذشت که باران گرفت.

  ناگهان چند ضربه به در خورد وخانم مومنی تو امد.

  میخواد حالتو بپرسه !اشکالی نداره پسرم تو بیاد ؟_

بلند شدم ونشستم وخودمو جمع وجور کردم.دست به میان انبوه موهای نامرتبم بردم وانگشتانم میان شلوغی گره 

  هایش گیر کرد.

من از مانی خواهش کردم بیاد فشارخونتو بگیره!دیشب تا صبح هذیون گفتی واز تب مثل کوره "خانم مومنی گفت:

  "گه هنوزمتب داشته باشی باید برات دارو بنویسه!سوختی!نگرانت بودم .ا

دکتر در نزده وارد اتاق شد..بوی ادکلنش مانند طوفان جلوتر از خودش امد ولبخند زنان سالم کرد. خانم مومنی 

  پر پر طفلکی صبح تا دیشب.....بگیر فشارشو اول مانی"گفت:

  "ی بشی و سر وصدا راه بیاندازی!!زدو تو تب سوخت.خواستم از خواب بیدارت کنم ترسیدم مگس

 حالش نسرین ومیگفتی میکردی صدام اگه"دکتر همان زور که با نگاه حریصش سر تا پایم را میبلعید زیر لب گفت:

  ! کردم می وظیفه انجام و موندم می کنارش تاصبح نیست خوب

تاق جواب سالمش را نداده و از حرفهای از طر نگاه کردنش بدنم مور مور شد . بی اراده نگاهم را دوختم به کف ا

خانم مومنی گیج بودم که چطور نفهمیدم شب گذشته تا صبح مواظبم بوده است و من کی هذیان گفته بودم که خودم 

خبر نداشتم ! در زیر بار سنگین نگاه های پر معنی دکتر داشتم آب می شدم و خیلی راحت مچ دستم را لمس کرد ، 

بدون آنکه حرفی بزند به چشمهایم زل زد . نگاه گرم و سوزانش تا عمق درونم را به آتش کشید نبضم را پیدا کرد و 

. سرم را به زیر انداختم . دستم سرد و یخ بسته و انگشتان او مثل هیزم جهنم گرم و گر گرفته بود . دلم داشت زیر 

  نو بیار .و رو می شد که دست دیگرش ، پیشانی ام را لمس کرد و گفت : مادر کیف م

خانم مومنی در یک چشم بر هم زدن رفت و کیف به دست به اتاق برگشت دکتر گفت : لطفا گوشی منو بدید 

  دستگاه فشار خون هم توی زیپ بغل کیفمه درش بیار .

خانم مومنی داشت دل و روده کیف را بیرون می ریخت که دکتر خم شد غر غر کنان گوشی را بر داشت . زیر لب 

بعد از این همه سال هنوز جای وسایلمو یاد نگرفتی مادر ؟اصال به درد دستیاری نمی خوری ! خانم مومنی بی  گفت :

انکه پاسخش را بدهد شروع به باال زدن آستین لباسم کرد و نوار کتای دستگاه فشار خون را سریع به دور بازویم 

لو خرخره نیستم ! آن قدر عصبی هستی که فشار  پیچید . دکتر گفت : دراز بکش نسرین ، راحت باش . من که لو

 خونت به صد رسیده !

از خجالت خیس عرق بودم . تمام بدنم نمناک بودو انگار توی حوض آب افتاده بودم . به یاد خوش غیرتیهای بهزاد 

باعث شده بود افتادم که حتی سایه دکتر را هم با تیر می زد و راضی نبود جواب سالمش را بدهم ! بهانه جوییهایش 

که خجالت بکشم به چشمهای دکتر نگاه کنم و هر نوع نگاه او را هرزه بدانم ! یاد تعصبات خشک و نامعقول بهزاد 
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مانند تیغ ماهی توی سرم فرو رفت و آرامشم را گرفت وقتی دراز کشیدم خود به خود نگاهم به چشمهای دکتر افتاد 

ا اینقدر هیجان زده ای ؟یه دقیقه اروم بگیر !چشمهایم را بستم و سعی که هنوز خوابالوده بود . دکتر پرسید : چر

کردم به هیچ موضوعی فکر نکنم . چندین بار به خودم تلقین کردم که او پزشک است نه همسایه ای چشم چران و 

 هیز که شوهر سابقم به نگاههایش حساس بوداست ! دکتر صفحه کوچک فلزی سرد گوشی را بر روی سینه ام سر

می دادو سعی می کرد کوچک ترین تماسی با بدنم نداشته باشد . مانند هیپنوتیزم شده ها چند لحظه ای لخت و بی 

حس شدم . جسم سرد فلزی که از روی سینه ام کنده شد صدای دکتر در آمد : قلبت هم منظم نمی زنه ! چه به 

  روزگارت اومده خدا می دونه !

 که در آمد ، خانم مومنی پرسید : بیهوشه مانی ؟ صدای فیس فیس دستگاه فشار خون

  گمان نمی کنم . چشماشو بسته . نگران نباش .-

 خب چشه ؟-

  احتماال زیاد به خودش سخت میگیره ! اعصابش تحت فشاره !-

 براش دوا می نویسی ؟-

 من که دکتر اعصاب نیستم ! قوطی داروهاتو بیار ببینم ارام بخش چی داری!-

 نیست ؟ نکنه تو بری حالش بد بشه ! من دست و پا ندارم به درمونگاه برسونمش ! خطری-

 ممکنه فشارش بیفته ، باید صبحونه مفصلی بخورده ، چایی شیرین یادت نره !-

خانم مومنی بلند شد رفت دکتر نوار کتانی دستگاه فشار خون را از دور بازویم باز کردو آهسته پرسید : چرا چشماتو 

 ؟ میترسی نگاهت بیفته تو چشمهای من و کفر بشه ؟ بستی

 الی پلکهایم را باز کردم و گفتم : خسته ام دیشب نتونستم بخوابم !

چرا ؟ آسمون به زمین رسیده بود که خوابت نمی برد ؟ فکر کردی دنیا چه خبره ؟همه خوشبختن و راحت دارن -

ازدست دادی و دیگه در جهنم جلوی روت وا شده ودارن زندگی می کنن فقط تو یکی بدبخت شدی و پدرت رو هم 

 تعارفت می کنن بفرما تو تو هم با کمال میل تشریف میبری تو می گی من مشتاقم بیام و بسوزم و خاکستر بشم !

تا آن روز تصور می کردم تنها خودم دچار مالیخولیا هستم . نمی دانستم از من روانی تر هم وجود دارد . دکتر قاطی 

رده بود و نمی فهمید چه می گویدو من حیران از نگاه سردش شده بودم که با نگاه هیجان زده چند لحظه پیش او ک

کلی فرق داشت . او دردم را نمی فهمید و نمی دانست چه غم بزرگی بر دلم سنگینی می کند انتظار همدلی از او 

بکشم . همان طور که داشتم با خودم کلنجار می  نداشتم اما از خونسردی اش کالفه بودم و دلم می خواست فریاد

رفتم و سعی می کردم بر خودم مسلط باشم از نگاهش که تغییر حالت داد و تحقیر آمیز به سر و صورت زل زد 

حرصم درآمد . دکتر که ول کن نبود . در ادامه حرفهایش اضافه کرد : روزی هزار تا مرده می بینم و باورم شده که 

ی مضحک مردن با زنده بودن هیچ فرقی نمی کنه خوش به حال همون کسایی که رفتن و از این لجنزار توی این دنیا

 متعفن نجات پیدا کردن !

از عصبانیت به حدانفجار رسیده بودم . با صدایی شبیه به جیغ کشیدن از او پرسیدم : اگه بالیی سر مادرتون بیاد هم 

یم بی اراده صورتم راهدف گرفت و با چنگ زدن داشتم پوست پیشانی و ناراحت نمی شین ؟ و بغضم ترکید . دستها

گونه هایم را زخمی می کردم که دکتر مچ دستهایم را محکم گرفت و گفت : چیزی نیست عزیزم . راحت باش ... 

 گریه کن تا سبک بشی !
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 خام مومنی وحشت زده به اتاق آمد وپرسید چی شده ؟ چرا گریه می کنه ؟

ه توضیح داد : یه کار کردم که بغضش بترکه ! اگه همون طور مات زده می موند کار دستت می داد ! به دکتر آهست

خیر گشذت . فعال نمی تونه صبحونه بخورده بساطتو جمع کن ببر بیرون و بذار بخوابه . صداش نکن . دلت هم شور 

  نزنه هر وقت بیدار شد براش چایی و نون و کره بیار .

 ی که این قدر اتیش گرفته !؟چیکارش کرد-

  یه تلنگر به اعصابش زدم که گریه اش بگیره . الزم داشت .-

خانم مومنی ازاتاق بیرون رفت مچ دستهایم چنددقیقه ای در دستهای دکتر بود تا آرام شدم . گفتم: ولم کنین حالم 

 خوبه !

ال کاغذی آورد و صورتم را پاک کرد دکتر خونسرد بلند شد رفت از روی میز توالت خواهرش یک برگ دستم

لبخند زد و گفت : منو ببخش که مجبور شدم دستاتو سفت بگیرم ! دردت اومد ؟ حیف بودصورتت زخمی بشه ! 

 دستمال را از دستش گرفتم و گفتم: حیف پدرم بود که مرد !

شونو زخمی می کنن ؟ چنگ دکتر خندید و گفت : این چه رسمیه که خانمها به محض اینکه یه نفر می میره صورت

 زدن چه خاصیتی داره ؟

 شما از کجا می دونین که خانمها چه واکنشی نشون میدن !-

 تو فیلم فارسیهای قدیمی دیدم ! ناسالمتی مام آدمیم !-

 خانم مومنی از توی هال فریادزد : مانی خواهرت دیرش شده ،می رسونیش یا خودش بره ؟!

  ی کیفش ریخت و گفت خودش به حال بابات که مرد !دکتر وسایلش را به آنی تو

بعد با نگاهی حسرت بار اه کشید به من زل زد و گفت : فایده این زندگی مزخرف چیه که همه اش آدم باید حسرت 

 نداشته هاشو بخوره ؟

ت : امشب بلند شدم نشستم و آستین لباسم را پایین کشیدم . سعی می کردم نگاهش نکنم که زودتر برود او گف

  شوهرت می آد خونه یا ...

 با عصبانیت پرسیدم : منظورتون چیه ؟ اون هر شب می آد خونه !

عصبانی نشود که اصال برت خوب نیست فقط پرسیدم که اگه الزم شد آخر شب بتونم به فریادت برسم ! من که خر 

 نیستم خوب می دونم که شوهرت به خون من تشنه س!

 هم نمی کنم شب خونه باشم ! من حالم خوبه گمان-

دکتر که کامال رنگش پریده بود زیر لب گفت : بیچاره مهندس حق داره ! منم زنی مثل تو داشته باشم از سایه خودم 

هم می ترسیدم ! سعی کن استراحت کنی ... یه ارام بخش گذاشتم باال سرت بخور و تخب بخواب . خیالت راحت 

 ریم و بمونیم . دنیا از جاش تکون نمی خوره ! مواظب خودت باش !باشه من و تو و بقیه آدما بمی

از در که بیرون رفت ، نفس راحتی کشیدم و بر روی تخت ولو شدم . از کنایه ای که دکتر زد کامال دستگیرم شد که 

مد . واکنش از اختالفات من و بهزاد خبر دارد . یاد حساسیتهای وقت و بی وقت او که افتادم . آه از نهادم بر آ

وسواس گونه او باعث شده بود که به دکتر مومنی بدبین باشم ! دلشوره وقتی را داشتم که دکتر بفهمد طالق گرفته ام 

. یک زن مطلقه در جامعه ما جایگاه خطرناکی دارد . هر کس پیش خودش فکری در مورد او می کند و اگر 

باعث سوء تفاهم شود. با اینکه از خودم اطمینان داشتم نا  ششدانگ حواسم هم جمع باشد باز هم ممکن است رفتارم
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امنی جامعه اطرافم نگرانم می کرد . از آن به بعد باید بیشتر از گذشته مراقب رفت و آمد ها و طرز برخوردم با 

 دیگران می شدم .

ا تو می زد . حس و قطره های درشت باران شیشه های پنجره را خط خطی کرده بود بوی نم و خاک از درز پنجره ه

حال بلند شدن از جایم را نداشتم . چند بار غلت زدم و به سختی بلند شدم توی تخت نشستم چشمهایم سیاهی 

میرفت و حالت تهوع داشتم . چند ضربه به در خورد خانم مومنی با چهره ای بشاش از در تو آمد . لبخند زد و گفت : 

  ری خوب میشی .می بینم که حالت بهتر شده ! صبحونه بخو

 نیما کلیدمو آورد ؟-

  دیشب دیر وقت اومد و کیفتو آورد . گذاشتم زیر تخت .-

تا خواستم از جایم بلند شوم سرم گیج رفت و نزدیک بود زمین بخورم خانم مومنی زیر بغلم را گرفت و گفت : 

  عجله نکن ، هنوز حالت جا نیومده ضعف داری ! بشین صبحونه تو بخور !

  بایدبرم خونه مون ، مادرم تنهاست ! -

  البته دیدن مادرت واجبه ؛ اما برادرت سفارش کرد نگذارم از خونه بیرون بری !-

دستهای مهربان خانم مومنی زیر بغلم بود . دلم هوای گریستن داشت . گفتم : می خوام برم خونمون گریه کنم ! تو 

 تو رختخواب بابام و لباساشو بو نکنم بغضم نمی ترکه !گلوم بغض گره خورده اذیتم می کنه . تا نرم 

دستهای گرم و صمیمی خانم مومنی مثل مادری دلسوز به دور کمرم خزیدند و او در آغوشم گرفت . به جای من او 

 گریه می کرد و من سرم را بر روی شانه اش گذاشته بودم . دلم پر می زد برای مادرم که تنها شده بود ! خانم مومنی

  موهایم را نوازش کرد و من نیز در آغوشش نرم نرم اشک ریختم .

سوم و هفتم پدربه سرعت برق و باد گذشت . دوستانی که خبر آن مصیبت را شنیده بودند همگی برای تسلیت گویی 

اصال آمدند و من آن قدر پریشان احوال و درخودفرو رفته بودم که با هیچ کدامشان حتی یک کلمه هم حرف نزدم و 

  یادم نمی آمد چه کسی امد تسلیت گفت و چه کسی نیامده بود !

اقوام دور و نزدیک دو ساعتی به مجلس سوگواری در مسجد آمدند و رفتند تا عزاداری بعدی هم دیگر را ببینیم 

میزد اما .علیرضا هم بیشتر از دیگران درمجلس نماند.عمه تاجی شب هفت تمام مدت در کنار مادر نشسته بود و زار 

بامن یک کلمه حرف نزد . آنا نیامده بود اما صدای علیرضا از قسمت مردانه می آمد . او به همراه نیما داشت از 

مهمانان پذیرایی می کرد . از مسجد که برگشتیم مارال به همراه یکی دو نفر از همسایه ها از مهمانان پذیرایی کردند 

ن در سمت دیگر مادر نشسته بودم . چند بار علیرضا را وسط جمعیت دیدم . عمه تاجی هم به مادر چسبیده بود و م

اما انگار از ترس عمه جرئت نمی کرد جلو بیاید دلم می خواست تنها گیرش می آوردم و دق و دلی ام را سرش خالی 

گذاشت  می کردم ! علی چپ می رفت و راست می آمد از جلوی من رد می شد و به عمد جلوی عمه به من محل نمی

که سخت عصبی شده بودم عاقبت طاقت نیاوردم و به بهانه آب خوردن بلند شدم وبه طبقه باال رفتم از پنجره به نیما 

که توی حیاط بود اشاره کردم . چند دقیقه ای نکشید که نیما خودش را به من رساند و پرسید چی شده نسرین چرا 

 اومدی اینجا؟

  ارم .به علی بگو بیاد باال کارش د -

هر کاری داری به من بگو خودم برات انجام میدم . اون پسره بزدل که می دونی از عمه می ترسه گمان نکنم بیاد  -

 باال !
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  عمه تو اتاقه برو پیغام منو بهش برسون حتما می آد.-

را آهسته بست و پرسید :  نیما از پله ها پایین رفت و چند دقیقه گذشت تا علی پاورچین از پله ها باال آمد . در اتاق

 چی شده ؟

 گفتم ببینمت وازت تشکر کنم که جهانگیر و پیداکردی ! ایشاهلل جبران می کنم !-

خیال می کنی دنبالش نگشتم ؟یه لقمه شده و سگ قورتش داده ! هرجا می ریم به سراغش میگن همین چند دقیقه -

لوم نیست پدر سوخته چه گندی زده که جرئت نداره آفتابی پیش اینجا بود ! انگار به همه سپرده جاشو لو ندن مع

بشه ! این چند روز هم که گرفتار کفن و دفن پدر خدابیامرزت بودیم . سرم خلوت بشه دوباره می رم سراغش زیر 

 سنگ هم رفته باشه پیداش می کنم !

  زحمت نکش فردای همون روز که با تو صحبت کردم خودش با من تماس گرفت .-

ی رنگ به رنگ شد و پرسید: پس چرا منو خبر نکردی ؟ مگه من وقت زیادی دارم که دنبال خرده فرمایش های عل

 تو عالف باشم ؟

به نزدیکش رفتم و در چشمهایش خیره شدم . گفتم : ببخشین که وقت گرانبهاتون هدر رفت ! توی این مدت به 

  قدری بدبختی کشیده ام که ...

 اد زد : به جهنم ! همه بیچارگیت از ندونم کاری خودت آب می خوره !وسط حرفم پرید و فری

توی دلم مثل کوره داغ بود . از عصبانیت داشتم منفجر می شدم . گفتم : برو پایین علیرضا ، دستت درد نکنه ، ممنون 

 که عالف من شدی !

صابم به هم ریخته س تو هم که چپ می ری رنگ و روی علیرضا پرید و به تته پته افتاد : نسرین سر به سرم نذار ،اع

  راست می آی ،متلک بارم می کنی ! دق مرگم کردی دختر ، دست بردار هم نیستی !

 انگار این وسط فقط تو فهمیدی چه کار کنی که خوشبخت بشی،این طور نیست؟-

ه ی بدبختی هایمن تویی کنایه می زنی؟کار همیشگیته...با رفتارت اشنام،تمام عمرم از دستت کشیدم.دلیل هم-

 نسرین!حاال تا عمر داری دنبال خوشبختی بگرد،اگه پیداش کردی سالم منو بهش برسون!

از در اتاق که بیرون می رفت،بغضم ترکید.بر روی تخت دراز کشیدم و های های گریه کردم.حق با علیرضا بود.ما 

به پیشنهاد ازدواج علی نبود!من با همه ی وجودم هر دو بدبخت شده بودیم؛اما علت بدبخت شدن من،پاسخ رد دادن 

عاشق بهزاد بودم و او بهترین مرد دنیا بود.تنها چیزی که کار دستم داد و بدبختم کرد،این بود که درباره ی گذشته 

 ام صادقانه با او حرف نزده بودم.علیرضا،نا آگاهانه شکست هر دوی ما را به ازدواج من و بهزاد ربط می داد!

ی دراز بی ستاره تا به صبح برسد،،جانِ من و مادر را به لب می رساند.هوا داشت رو به سردی می رفت.مادر شبها

صبح تا شب پشت پنجره ی رو به حیاط می نشست و چشم به راه پدر،به در حیاط زل می زد.نه چیزی می گفت و نه 

زندگی کردن نداشت.مارال،هر روز موقع طلوع  گریه می کرد.از در و دیوار خانه غم می بارید و هیچ کس دل و دماغ

آفتاب می آمد و یکراست به آشپزخانه می رفت،تا ظهر پخت و پز می کرد و شب نشده می رفت.از بی کاری خسته 

شده بودم و دست و دلم به هیچ کاری نمی رفت.بی هدفی دایم،کم کم داشت برایم تحمل ناپذیر تر می شد.تصمیم 

رگردم و با تنهایی کنار بیایم.مادر آنق در پریشان احوال بود که نفهمید دارم به خانه ی خودم بر گرفتم به آپارتمانم ب

می گردم.حتی بدرقه ام هم نکرد.انگار هیچ کس را نمی دید و تنها در خیالش با پدرم مراوده داشت.مارال و نیما با 

 ت،مانعم نشدند.رفتنم مخالف بودند؛اما از آنجا که می دانستند حرف،حرفِ خودم اس
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روزی که به آپارتمانم برگشتم،همه جا بهم ریخته بود،یادم نمی آمد در چه شرایطی آپارتمان را ترک کرده بودم که 

به آن صورت در آمده بود!چند ساعت طول کشید تا هال و آشپزخانه را جمع و جور کردم.به اتاق خواب که 

یدم،لباسهای بهزاد و چمدانش نیست.یکهو دلم گرفت.بوی ادکلنش رسیدم،دیدم در کمد لباسها باز است.جلو رفتم،د

هنوز الی درزهای کمد باقی بود.طوری آمده بود که حتی چشمش به چشمم نیفتد.حقیقتِ از دست دادن او کابوسی 

وحشتناک بود که باید باورش می کردم.او تنها کسی بود که طعم عشق واقعی را به همراهش چشیده بودم؛اما ضربه 

روحی ناشی از خیانتی که به من کرد و تهمت های زشتی که به من زد سخت تر از آن بود که تالشی برای  ی

برگشتنش انجام دهم.تصمیم گرفتم تنها با عشقش دلخوش باشم و نامردی او و تلخی های گذشته را از ذهنم دور 

 ا زندگی کردن و لذت بردن کافی بود!کنم.غرق شدن در فکر لحظاتی که با او سپری کرده بودم،برای یک عمر تنه

با بی حوصلگی لباسهای پراکنده شده بر روی زمین را جمع کردم و به کمد ریختم تا در فرصتی دیگر جمع و 

جورشان کنم.هنگام بیرون آمدن از اتاق چشمم به نامه ای افتاد که بر روی آینه ی میز توالت چسبیده بود.از دیدن 

 ات شتاب زده نوشته شده بود و بدون سالم و به جمله ای بسیار کوتاه ختم می شد:خط بهزاد،دلم لرزید.کلم

 "خانم فردوسی،حق و حقوق شما رو،تا یک شاهی آخر،به حساب بانکیتون ریختم!"

 و شده جاری صورتم پهنۀ از سیل، مثل اشکم، نامه،از شدت لرزش دستم،به کف اتاق افتاد.بدنم رعشه گرفته بود

توقع نداشتم او مانند غریبه ها با نام فامیل برایم نامه بنویسد! یک خط نامه را چندین بار خواندم و هر  .ترکید بغضم

بار بیشتر زار زدم تا عاقبت تصمیم گرفتم برای رها شدن از شر کلمات سنگینش، آن را پاره کنم. در حالی که داشتم 

یز شود که هیچ اثری از کلمات باقی نماند، تلفن زنگ نامه را جر می دادم و سعی می کردم قطعاتش آن قدر ریز ر

 خورد. گوشی را برداشتم. مهرانه بود.

هنوزم نشستی و برای بابات داری گریه می کنی؟ بسه دیگه دختر، از »صدایم هنوز بغض داشت. مهرانه فریاد زد: 

 «بین رفتی! مرگ مال همه س!

 «تم بابا شرکت کردی!ممنون که خ»به سختی بر خودم مسلط شدم و گفتم: 

 تنها نشین، پاشو بیا خونۀ ما. -

فهمیدم از ماجرای جدا شدن من و بهزاد خبر دارد. اصالً لزومی نداشت موضوع را مخفی کنم. مهم توی در و همسایه 

 بود که، با آن همه جار و جنجال وقت و بی وقت بهزاد، همۀ همسایه های فضول در جریان امر قرار گرفته بودند.

 «مهرانه وضع روحی منو درک کن، حوصله ندارم از خونه در بیام!»گفتم: 

 حق داری نسرین... اگه کاری از دستم برمی آد، رودرواسی نکن! -

 بهتره به فکر کار پیدا کردن باشم! این جوری توی خونه دق می کنم. -

. اما به اندازۀ کافی انگیزه دور و برم ریخته هیچ نور و روزنۀ امیدی در زندگی سراسر پر فراز و نشیبم دیده نمی شد

بود که در همان وضعیت مرگبار هم می توانستم خود را سرگرم کنم. تصمیم گرفتم بدون رودربایسی و خجالت 

کشیدن، دست به دامن دوستان و آشنایان قدیم شوم. عصر بود، نور نارنجی غروبی غم انگیز از پنجرۀ آشپزخانه 

نگ در به صدا درآمد. از چشمی نگاه کردم، دیدم دکتر مؤمنی است. چند ثانیه مردد بودم در را داشت تو می زد که ز

باز کنم یا نکنم که عاقبت دل به دریا زدم و در را باز کردم. چهرۀ دکتر بیش از حد خسته بود؛ اما، طبق معمول، با 

بودم... اگه آدرس یا شمارۀ تلفن منزل نگرانت »لبخندی سالم و احوالپرسی گرمی کرد. حالم را پرسید و گفت: 

 «پدرتو داشتم، می آمدم احوالپرست! امروزم تصور نمی کردم خونه باشی!
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 حالم خوبه. متشکرم. -

از همسایه های فضولمون چیزهایی شنیده م. البته بیشترشون عادت دارن از کاه کوه بسازن؛ اما مثل روز برام  -

 ازدواج نکردی!روشن بود که با تیکۀ مناسب خودت 

کاسۀ صبرم کم کم داشت لبریز می شد. نگران زمانی بودم که عصبانی شوم و کار را خراب تر کنم. برای قیچی 

زیاد به حرف دیگران اطمینان نکنین آقای دکتر! ضمناً، روش زندگی من به خودم مربوطه! از »کردن حرفش گفتم: 

 «کنین! شما هم اظهار نظر نخواستم! بهتره مؤدب تر صحبت

رنگش پرید. پوزش خواست و رفت. در آپارتمان را که بستم، تصمیم گرفتم هرگز دوباره در را به رویش باز نکنم. 

با آنکه هیچ تعهدی به بهزاد نداشتم و کامالً آزاد بودم، احساس او به دکتر برایم قابل احترام بود. دلم نمی خواست 

 ا دل به حالم بسوزاند، یا خیال خامی در سر بپروراند!هیچ کس به چشم زنی مطلقه نگاهم کند که ی

یک هفتۀ تمام، در آپارتمانم، تنهای تنها شب و روزم یکی بود و حتی برای خرید مواد غذایی هم بیرون نرفتم. 

 خانمهای همسایه، حتی خانم مؤمنی که ادعا داشت بیشتر از دیگران دوستم دارد و برایم احترام قایل بود و هما، که

حاضر بود قسم بخورد بهترین دوستش هستم، از وقتی که فهمیدند از بهزاد جدا شده ام، گوش به گوش همدیگر را 

خبر کردند، و، از ترس وسوسه شدن شوهرانشان، حتی در آپارتمانم را نزدند که حالم را بپرسند! خانم مؤمنی هم 

 شده بودم و او بسم اهلل...البد می ترسید دکتر به خطر بیفتد و از قرار معلوم، من جن 

مدتها گذشت و هیچ یک از همسایه ها را ندیدم. حتی برای تسلیت گویی هم کسی به سراغم نیامد! راه پله و پاگردها 

خلوت تر از همیشه بود. صدا از در و دیوار درمی آمد؛ اما از آدمیزاده ها نه. انگار خاک مرده بر سر مجتمع پاشیده 

، برخالف گذشته که از هر دری صدایی به گوش می رسید، سکوتی مرگبار آجر به آجر و بند بودند. شب که می شد

بند ساختمان را در خود فرو برده بود. لحظات با شتابی یکنواخت و کسل کننده به سوی مرگ و نیستی می رفتند تا 

د. زمان به کندی می گذشت و سپیدۀ خمارآلود از راه می رسید و روشنی نامحسوسی بر زندگی بی هیجانم می تابان

دقایق، با اسارتی بیمارگونه، به یکدیگر چسبیده بودند؛ گویی میل به جدا شدن از یکدیگر نداشتند. از روزی که پدرم 

مرد، من ماندم و تنهایی غیر از دکتر مؤمنی که گه گاه از راهرو رد می شد و دری می زد و من جواب نمی دادم، هیچ 

ه جز همان روزهای اول که خانم مؤمنی را دیدم و چند روز مزاحمش بودم. عاقبت روزی توی کس را ندیده بودم ب

حیاط به طور اتفاقی با هما رو به رو شدم. او، در حالی که دو تا کیسه پر از مواد غذایی در دستش بود و ظاهراً از 

واسۀ تسلیت گویی اومدم نبودی، معلوم هست کجایی؟ چند دفه »خرید برمی گشت، لبخند ابلهانه ای زد و گفت: 

 «مهندس چطوره؟ رفته سفر؟

راستی، چند روز پیش پستچی اومد در خونه یه بسته سفارشی برات »داشتم هاج و واج نگاهش می کردم که گفت: 

 «آورد. با هزار دوز و کلک تحویل گرفتمش.

 بستۀ پستی کی اومد؟ خیلی وقته پامو از خونه بیرون نذاشتم! شما کی اومدی که من نفهمیدم -

 من تو کوچه بودم که پستچی رو دیدم، داشت زنگ می زد که من بسته رو ازش گرفتم! -

 چرا همون وقت نیاوردی به من بدیش؟ -

خیال کردم نیستی! ماشین مهندس توی پارکینگ نبود، با خودم گفتم تو هم نیستی! حاال مگه چی شده؟ وایسا برم  -

 بیارمش!
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اال رفتم و داشتم در را باز می کردم که هما نفس نفس زنان از پله ها پایین آمد و بسته را به دستم داد. تا از پله ها ب

خط جهانگیر را بر پشت و روی بسته دیدم، گویی آب جوش بر سرم ریخته باشند، شر شر عرقم سرازیر شد. چشمم 

رفت. با رخوت از چهارچوب در عبور کردم و در را به کف پاگرد بود و خیره به پاکت بودم که هما از پله ها باال 

معذرت می »پشت سرم بستم. جهانگیر، با خطی خوانا، نام و نام خانوادگی مرا نوشته و در پایین پاکت چندبار جملۀ 

را تکرار کرده بود. پاکت را پشت و رو کردم که درش را باز کنم. به نظرم رسید چسب پاکت قبالً باز شده « خواهم

کفرم درآمد. دلم می خواست همان لحظه هما دم دستم بود و هرچه از دهانم درمی آمد به جد و آبادش می  است.

گفتم که تا آن حد رذل و فضول بود. دَرِ نیمه باز بسته را باز نکرده، نیمی از نامه ها بیرون ریخت و بر کف هال پخش 

ده بود؟ عشقم به جهانگیر واقعی بود یا دلبستگی ام به و پال شد. آن همه نامه، آن همه کالم عاشقانه، از کجا آم

بهزاد؟ چشمهایم در میان واژه ها چرخ می زدند، از ابتدا تا انتهای صفحات سر می خوردند و ذهنم به خاطرات تلخ و 

گ شیرین گذشته پر کشیده بود، که ناگهان به خودم آمد. بلند شدم، سریع به آشپزخانه رفتم و یک کیسه زبالۀ بزر

از کابینت درآوردم. تصمیم برای از بین برده همۀ آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود، جدی به نظر می رسید؛ اما آنچه 

در پستوی ذهنم باقی مانده بود و آزارم می داد از بین رفتنی نبود. تجربه نشان داده بود برای از بین بردن هر چیز 

و گام بعدی، خط زدن حقایق بود. اما پاک کردن همۀ، گذشته ها، به مدت  ابتدا باید نشانه های ظاهری را از بین برد

زمان طوالنی نیاز داشت که باید از جایگزینی و ایجاد انگیزۀ قوی و مطمئن در پیدا کردن خط اصلی زندگی آغاز می 

باوری انکار ناپذیر شد. اینکه هنوز زنده بودم و دلم می خواست بقیۀ عمرم را در نقش قربانی فنا شده ظاهر نشوم، 

بود؛ اما رسیدن به شاهراه زندگی و تغییر عادات، به تالش خستگی ناپذیر نیاز داشت، تا به ثمر برسد. باید شرایط 

پیش آمده را می پذیرفتم و سهم اشتباهاتم را به گردن می گرفتم تا به میل و ارادۀ خودم، نمایشنامۀ تلخ زندگی ام 

 را بازنویسی می کردم.

 

 

 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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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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