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اول فصل

فراموش نمی کنم هفت ساله بودم که در یک غروب دلگیز پاییزي مادرم با چادر چیت گلدار و چمدانی زهوار در رفته در  هرگز

دستم را گرفته بود و رو به .مانش را بریده بود و با گوشه چادر رنگ و رو رفته اش اشک هایش را پاك می کردحالی که گریه ا

با تحقیر و چشمانی بی فروغ با چارقد سفیدي که طبق عادتش بیخ گلویش با سنجاقی  جريمادربزرگ که از پنجره چوبی خانه آ

از خدا خواستم تقاص من و این بچه رو ازت بگیره همین طور که منو من میرم اما به همین وقت عزیز «:سفت بسته بود،گفت

«.آواره کردي خدا جوابتو بده و آواره بشی

همان بچگی حس کردم مادر با تمام نفرین هایش که از دل پردردش بیرون می آمد باز به دنبال روزنه اي براي بازگشت به  با

.خود را مادربزرگ من می دانست اندکی نرم کند آن خانه محقر بود تا شاید بتواند دل پیرزنی که

افسوس که در نگاه مادربزگ هیچ اثري از ترحم و آشنایی به چشم نمی خورد و ما همانند آدم هاي بی سر و پایی بودیم که  اما

رس ناخودآگاه سرم را از ت.پنجره را با چنان شدتی به هم کوبید تا بفهماند راي برگشتی برایمان نمانده.هیچ نسبتی با او نداشتیم

دقایقی مردد در خلوت کوچه .مادر با نوازش گیسوانم می خواست ترس را از من دور کند.دممیان چادر مادرم پنهان کر

محترم خانم همسایه دیوار به دیوار مادربزگ که سروسري با یکدیگر داشتند،سرش را میان چارچوب در بیرون آورد .ایستادیم

حاال می خواي چیکار .بمیرم براتون باالخره کار خودش رو کرد«:با دیدن ما با حالتی تصنعی گفت.و به کوچه نگاهی انداخت

«کنی؟

خدا از سر تقصیراتون :«گفت.محترم خانم که بیشتر از روي فضولی بود تا دلسوزي،دل مادر را بدتر از قبل سوزاند حرفهاي

«.بگذره اما من نمی گذرم

«.چرا لنگ منو وسط می کشی.نه سر پیازم نه ته پیاز...ن چرا؟م...وا«:خانم با غیظ گفت محترم

تو همیشه وسط خونه ما بود حاال دلت خنک شد،ببینم به تو چی می رسه؟بدبخت بیچاره اگه روز قیامتی هست اولین کسی  لنگ»

«.که یقه ات رو بگیره من و این بچه ایم
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شاید فکر .ا مادر را می شناخت و هیچ وقت بی احترامی از او ندیده بودخانم با دهانی باز به مادر خیره شد چرا که ساله محترم

.نمی کرد مادر متوجه موذي گري ها و راهنمایی هاي او به مادربزرگ بشود که حاال این طور هاج و واج نگاهمان می کرد

اگه این زنیکه گذاشت آب خوش از .صداي مادر که زیر لب غرولند می کرد و از دست محترم خانم می نالید را شنیده بودم بارها

...مثل مگس تو گوش عالیه خانم وزوز می کنه!گلوي ما پایین بره

من با موهاي ژولیده با پیراهنی سورمه اي و ژاکتی سفید رنگ که .آن روز با گذشت سالیان سال هنوز برایم زنده است تصویر

تب باز می شد در پی قدم هاي بلند و شتابان مادرم که حاصل کار دست مادرم بود با کفش هاي ورنی سفید که سگک آن مر

هراز چندگاهی یکبار به عقب برمی .بود به زحمت خودم را همپاي او می کردم دهانگار آن روز درازتر و بلندتر از همیشه ش

چته «:مادر دستم را محکم فشرد و گفت.چند بار سکندري خوردم.گشتم تا شاید مادربزرگ را به دنبال خودمان ببینم

«.بچه؟درست راه بیا

«مامان کجا می ریم؟«:به خودم جرأتی دادم و گفتم عاقبت

«.قبرستون«:به عادت همیشگیش در هنگام عصبانیت گفت مادر

«.تو رو خدا منو نبر قبرستون«:بغض گفتم با

« .م اضافه کندرد خودم کمه تو ه.می بینی که حوصله ندارم.صدات دربیاد راستی راستی می برمت قبرستون اگه»

اشکی روي گونه هایم چکید که درشتی و پاکی آن ردپایی عمیق مثل شیار رودخانه اي که سالها پیش پرآب و خروشان  قطره

.بوده و اکنون خشکیده به جا گذاشته است

.از بی سرپناهی در وحشتم و تنها آرزویم حتی بعد از سالها،داشتن امنیت و خانه اي گرم است همیشه

...نان در افکار بی دروپیکر خود غرق بود که حتی اشک هاي مرا نمی دید و همان طور در حال رفتن بود و رفتنچ مادر

از ترس گم کردن .نفس راحتی کشیدم اما قلبم پرتپش تر از همیشه می زد که از ظرفیتم خارج بود.ایستگاه اتوبوس ایستاد در

تنها یک صندلی خالی بود که مادر .اتوبوسی لک لک کنان از راه رسیدبعد از یک ربع .مادر محکم چادرش را چسبیده بودم

از ترس نیشگون مادر با وجود .ناراحتی می کردم و جرأت تکان خوردن نداشتم ساساح.نشست و مرا نیز روي زانوانش قرار داد
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آشنا فهمیدم مقصدمان جایی جز با دیدن خیابان .چند ایستگاه باالتر پیاده شدیم.درد باسنم همان طور صاف و بی حرکت ماندم

از نگاه آشفته اش فهمیدم .به مادر نگاه کردم بخندبا خوشحالی از اینکه نفیسه را به زودي خواهم دید با ل.خانه عمو یداهللا نیست

.که این بار رفتنمان به آنجا با همیشه فرق دارد و باید مراقب رفتارم باشم

کوچکی حیاطشان درخت هاي سیب و خرمالو داشتند که از عطر شکوفه هایش سیر نمی  عمویداهللا خیلی با صفا بود با وجود خانه

من و پسرعمو هایم .حوض چهارگوش نسبتا بزرگی میان درختان قرار داشت که پر از ماهی هاي ریز و قرمز رنگی بود.شدم

یسه دختر عمو یم دو سالی از من نف.دستمان را داخل حوض می گذاشتیم تا ماهی ها از زیر دستمان لیز بخورند و رد شوند

مادر .با من خیلی مهربان بود به خصوص از زمانی که پدرم مرده بود بیشتر به من محبت می کرد و هواي مرا داشت.بزرگتر بود

«کیه؟«:صداي زن عمو در حالی که به طرف در می آمد شنیده شد.زنگ در را زد

خدا مرگم بده چی «:زن عمو گفت.رها کرد و هاي هاي گریه سر داد محض باز شدن در،مادر خودش را در آغوش زن عمو به

«شده؟

« ...بدبخت شدم آواره شدم...دیدي چه خاکی به سرم شد...طاهره خانم دیدي»

طاهره خانم در حالی که مادر را به طرف ساختمان هدایت می کرد .خود را به ما رساند و با چشمانی نگران به ما خیره شد نفیسه

هیچ کس پیدا نمی شه تا بهش بگه تو که یه پات لب گوره چی کار با این بنده !پیرزن عجوزه حیا نمی کنه.ا ازش نگذرهخد«:گفت

مگه ناحق نشستین؟مال خودتونه همه عالم و آدم می دونن .باهاش دهن به دهن نمی شه یخداها داري؟از بس بی حیاست کس

«.ال این طفل معصوم می سوختاقال دلش به ح.خونه رو اون خدابیامرز خریده بود

«چی شده صبا؟چرا زن عمو گریه می کنه؟«:بیخ گوشم گفت نفیسه

«.عروسکم جا موند.با مادربزرگ دعوا کرد بعد مادربزرگ چمدون مامان رو انداخت تو کوچه«:هایم را باال انداختم و گفتم شانه

«چی می شه نفیسه؟ما دیگه خونه نداریم؟ حاال«:خودم را مثل گربه اي ملوس به نفیسه چسباندم و گفتم سپس

«.بریم تو ببینم مامانم چی می گه.عوضش اینجا می مونید و من و تو می تونیم با هم بازي کنیم.نداره عیبی»

.شادي دنبال نفیسه راه افتادم با
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فقط آن لحظه .مخمصه اي افتادهبه اندازه سنم می فهمیدم و غصه می خوردم و قادر نبودم عمیقا درك کنم بیچاره مادر در چه  من

بعد از دقایقی همراه با پسرعموهایم مشغول بازي شدیم و ناراحتی دقایق پیش .چون در کنار نفیسه بودم احساس خوشی داشتم

آن شب بعد از .عمویداهللا قد کوتاه و شکم بزرگی داشت و بسیار مهربان بود.به خانه آمد داهللارا فراموش کردم تا ساعتی که عموی

عمویداهللا با چهره اي درهم به من و گاه به .مادر از غصه یکریز گریه گریه و آه و ناله می کرد.وردن شام سرصحبت را باز کردخ

آن شب وقتی زیر بازویش لم داده بودم .بوي سبزي می داد میشهعمویداهللا به خاطر کارش ه.مادر نگاه می کرد و آه می کشید

گیسوانم را به آرامی نوازش می داد و استکان چاي را با دست دیگرش .تازه خوابیده ام حس کردم در باغچه اي از سبزي هاي

.سر می کشید

حرف حرف خودشه با این کاراش .خودت که می دونی من از پس ننه برنمی آم.ناامید نباش خدا خودش کس بی کسونه آبجی»

نم پیره و حق مادري به گردنم داره نمی تونم باهاش در او.چی بگم که هرچی بگم تف سر باالست.آقاي خدا بیامرزم رو دق داد

اگه داداش خدابیامرزم وصیتی،چیزي از خودش .کشه اما حق یتیم رو باال می کشه یادعاي مسلمونی می کنه و جانماز آب م.بیفتم

«.می ذاشت ننه ام نی تونست شما رو از اون خونه بیرون کنه

به کی پناه ببرم .م درست اما من چه گناهی دارم نه کس و کاري دارم نه هنري بلدمهمه حرفاتون.از برادري کمتون نکنه خدا»

«برم شکایت؟پاسبان ببرم؟آخه خدا رو خوش می آد؟.نه پس اندازي دارم نه پشتوانه اي.شکم این بچه رو چه جوري سیر کنم

قانون فقط مدرك می خواد هزار کسی به حرفت گوش نمی ده .آخرش چی؟نه مدرکی داري نه سندي.که پاسبان بردي فرض»

«.با دست خالی برات تره هم خرد نمی کنن.قانون این حرفا حالیش نیست.نفرم شهادت بدن،می گن ما دنبال مدرك و سندیم

از وقتی شوهر کردم نکرده .اون از بابام که زن گرفته و عین خیالش نیست دختري به اسم من داره.از خدا من شما رو دارم بعد»

گیریم که التماسش کنم منو تو خونش راه بده زن بابام رو چی کار کنم؟روز روزش چشم ...زنه ببینه من مرده ام یا زندهیه سر ب

هر راهی پیش پام بذارین قبول .تو این شهرم که غریبم و کس و کاري ندارم.که دو نفر شدیم حاالنداشت منو ببینه،چه برسه به 

.می کنم

یه .فعال که اینجا هستین و خیال منم راحته.رم و با ننه حرف می زنم اما گمان نکنم راه به جایی ببرم بازم من می...چی بگم واهللا-
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.زن داداش غصه نخور همه چی درست می شه.لقمه نون پیدا می شه که دور هم بخوریم

.یاهللا گفت و از جایش بلند شد سپس

عموي کوچکترم چند سال پیش .خودش بود و با کسی کاري نداشتزیادي تو .کار و بارش بد نبود.مغازه میوه فروشی داشت عمو

حتی براي .مادربزرگ او را هم از خانه بیرون کرد و عموي بدبختم گم و گور شد و هیچ کس ردي از او پیدا نکرد.معتاد شد

پشت فرمان خوابش می  پدر بیچاره من راننده کامیون بود یک شب.تشییع جنازه پدرم نیز عمو یداهللا نتوانست ردي از او بگیرد

حضور پدرم در خانه خیلی کمرنگ بود چون مدام در جاده ها در حال رفت و آمد بود و زمستان و .گیرد و ته دره سقوط می کند

اش چند روزي را در کنارمان می ماند  نوادههرچند وقت یکبار براي دادن خرجی و سرزدن به خا.تابستان برایش معنایی نداشت

...و دیگر هیچ

وقتی مرد فهمیدم حاال باید خواب بابایی را ببینم که هیچ گاه .در هر حال می دانستم پدري دارم که باالخره به ما سر خواهد زد اما

.شاهد بزرگ شدن من نخواهد بود

سبیل باور نمی کردم پدر زحمت کشم با آن .جنازه پدر خدا بیامرزم را آوردند بیش از آنکه ناراحت باشم ترسیده بودم وقتی

وقتی مادر به سر و سینه اش .هاي پرپشت که از بس پک به سیگارش زده بود زرد و بوي دود می داد دیگر در این دنیا نیست

گریه ام گرفت و فهمیدم از این پس باید شاهد نگاه هاب ترحم آمیز اطرافیانم  "دبچه ام بی پدر ش"می کوبید و ضجه می زد

...بچه یتیم بودم حاال من یک.باشم و به آن عادت کنم

من فهمیدم بی پدر شدم و این را هم فهمیدم که پایه و اساس سرنوشت و آینده .همه چیز را راحت می پذیري!چقدر خوبه بچگی

آن روزهاي پردرد مثل خیلی از روزهاي دیگر .شاید اگر زنده بود سرنوشتم طور دیگري می شد.ام با مرگ پدرم رقم خورد

یک اتاق کوچک در طبقه اول که متعلق به مادربزرگ .از در و دیوار خانه کنده شد و ما سه نفر ماندیمگذشت و پارچه هاي سیاه 

بعد از مرگ پدربزرگ قرار بود خانه به .هرچه بود سرپناهی داشتیم و امنیت.بود و اتاق ما کمی بزرگتر در طبقه دوم قرار داشت

زحمت سهم دو برادر را داد تا مادربزرگ و خودش سرپناهی داشته  فروش برسد و مادر بزرگ مستاجر شود اما پدرم با هزار

از پدر خواست تا آنجا را به نام او بزند .مادربزرگ از حق خود گذشت تا سهم ناچیزي داشته باشد و بتواند در کنار ما بماند.باشند
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حرف مادرش  يام که نمی خواست روپدر بیچاره .و در عوض وصیتی بنویسد و محضري کند تا بعد از مرگش خانه به پدر برسد

البته بهانه مادربزرگ عروسش بود تا مبادا بعدها ادا و اصول در بیاورد و سر ناسازگاري .حرفی بزند و دل او را بشکند قبول کرد

.بگذارد و همیشه مثالش سیبی بود که از درخت می افتد و هزار چرخ می زند که طعنه اش به عروسش بود

خبر از آینده ندارد و پدر خدابیامرزم گمان نمی کرد وصیت مادر بزرگ به دردش نخواهد خورد و بار سفر  افسوس که کسی اما

محترم خانم وضعیتی مشابه مادربزرگ داشت با این تفاوت که مستاجرانی داشت و پول خوبی بابت .را خیلی زود خواهد بست

د آنان ما سربار بودیم و هیچ سود و منفعتی براي مادربزرگ صورتی که از دی رد.اجاره خانه می گرفت و لنگ روزگار نبود

مادربزرگ تنها منبع درآمدش مقرري بود که عمو یداهللا برایش می فرستاد و درآمد دیگري نداشت واز آنجا که زن .نداشتیم

سالهاي آخر عمرش را  تا به قول خودش دحریص و طماعی بود بناي ناسزگاري گذاشت و بعد از سال پدر ما را از خانه بیرون کر

.در تنهایی و سعادت و رفاه سر کند و اصال به فکر عروس جوان و بیوه اش نبود که چه بالیی ممکن است سرش بیاید

در این .بیست روزي که براي مادر به اندازه عمري گذشت و جرات شکایتی نیز نداشت.بیست روزي مهمان عمو یداهللا بودیم ما

رش را نرم کند و رضایت به بازگشت ما دهد در عوض پسرش را عاق کرد و روانه ي خانه اش مدت عمو موفق نشد دل ماد

.و مقدار اثاث ناچیز مادر را در زیرزمین جا داده بود دگویا مستاجري نیز براي خانه پیدا کرده بو.کرد

به .حساس خود را بیان می کرداز یک هفته زن عمو از وجود ما کم کم خسته شد و سرسنگین حرف می زد و با حرکاتش ا بعد

نفیسه و پسرانش اجازه بازي نمی داد و خوراکی ها را قایم می کرد و در پستوي خانه با فرزندانش می خورد تا مبادا من هوس 

از راه می رسید و ظرفی میوه می گذاشت تا شوهرش باور کند ما از صبح مورد  عموتا شب که .کنم و از او طلب خوراکی کنم

مادر در سکوت به رفتار ناخوشاید زن عمو نگاه می کرد و دم نمی زد تا می خواست کمکش کند .ذیرایی همسرش بودیملطف و پ

.«دست نزن من عادت ندارم کسی کاررام رو بکنه«:می گفت

.اینطوري که نمی شه بذار منم کمکی بکنم:می گفت مادرم

و بشقابهاي مالمین را تو سر و کله ي هم می زد حال مادر را زن عمو زیر بار نمی رفت و با غیظ ضرفها رو می شست  اما

مادر فقط به خود اجازه می داد نانی از .بعضی از روزها به مهمانی می رفت و عمدا ما را گرسنه و تشنه تا غروب می گذاشت.بگیرد
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ه کرد آن هم یواشکی چون می چند بار نیز به کوچه رفت و مقداري خوراکی تهی.نکنم ضعفسفره بردار آن هم به خاطر من تا 

اگر هفته اي یکبار به حمام می رفتیم وسط کار آبگرم کن را .ترسید زن عمو بفهمد و بهانه ي تازه اي براي قهر داشته باشد

بذار فکر کنن متوجه .صبا مبادا بگی آب سرد بوده:تمادر می گف.خاموش می کرد تا ما در هواي سرد پاییز از شدت سرما بلرزیم

.نشدیم

چاره اي جز تحمل وضع موجود .موذیانه ي زن عمو با دیدن لبهاي کبود من و لرزش تنم نشان از بدذاتی اش می داد لبخند

در سکوت شبانه زمانی که همه در خواب بودند با صداي گریه مادر از خواي می پریدم و او را مچاله شده در کنار پنجره .نداشتیم

از دیدن غصه ي مادر زیر پتو قایم می شدم و بغض می کردم و با همان بغض به .کند میز می دیدم که با خداي خود رازو نیا

اما .دیگر جایی در خانه ي عمو یداهللا نداشتیم و باید هرچه زودتر جل و پالسمان را جمع می کردیم و می رفتیم.خواب می رفتم

...کجا؟

کجا می خواي بري؟نکنه بد می گذره؟:با مهربانی گفتعمو .شب باالخره مادر با عمو حرف زد و اجازه رفتن گرفت آن

سایه ي شما رو از ما کم نکنه اما باالخره چی؟حرف یه روز دو روز نیست؟ خدا

عمو گوش هایش را تیز کرده بود و با دقت گوش می داد و از ترس آنکه نکند باز به تعارف و رودربایستی حرف نیمه تمام  زن

این بنده خداها تا کی باید سربار این و اون باشن؟.وش نمی آدخدا رو خ:بماند با شتاب گفت

چی می گی زن؟سربار کدومه؟مگه خونه غریبه هستن؟نکنه تو کاري کردي که زن داداش رنجیده؟:یداهللا با عصبانیت گفت عمو

.کاسه کوزه رو سر من می شکنی؟می گم حق با هما خانمه تکلیفشون رو روشن کن چرا

اگه درست رفتار می کردي زن داداش خسته .من تو رو می شناسم نمی خواد کاسه داغ تر از آش بشی.فهمیدهنت رو نمی  حرف

.نمی شد

منتهی آخرش .از چشمم بدي دیدم از طاهره خانم ندیدیم.طاهره خانم مثل خواهرمه:براي آن که اوضاع را آرام کند گفت مادر

می مونم کرایه خونه که .دارم می فروشم و پول پیش خونه رو جور می کنم چند تا النگو.که چی؟االن فکري بکنم بهتر از فرداس

.اونم با خیاطی یه طوري در میارم
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بچه .برو خانمی رو از این زن یاد بگیر:در حالی که سبیل هایش را با حرص می جوید با خشم به زن عمو نگاه می کرد و گفت عمو

.رديها گفتن بالیی نمونده که سر این دو تا در نیاو

سپس محکم با یک دس روي دست دیگرش .چرا مغلطه می کنی مرد؟واسه خاطر خودشون می گم:عمو با صدایی بلند گفت زن

از :عمو نیم خیز شد و به حالت تهدید گفت.بعد از یک ماه اینم جواب خوبیهامه.بشکنه این دست که نمک نداره:کوبید و گفت

صبح تا بوق شب تو اون مغزه جون می کنم واسه خاطر تو و  چیزیه،ازخوب  خحالت هم.جلوي چشمم گم شو زنیکه زبون نفهم

هار شدي دو روز نمی تونی کس و کار منو ببینی و چشم و ابرو باال میندازي؟فکر کردي با خر طرفی؟پشت .این توله سگات

اینجا و صدام در  تنش ریخهفته ي هفت روز کس و کار.گوشت رو دیدي گذاشتم فامیل هاي عجوزه ات رو تو این خونه بذارن

نتونستی چتد روز زن غریب و با بچه اش تحمل کنی؟.نمیاد

من جز خوبی چیزي ازش ندیدم به خداوندي خدا اگه می .خان تو رو به جون عزیزات با طاهره خانم اینطور حرف نزن یداهللا

.دونستم ناراحت می شی الل می شدم و حرف نمی زدم

.را ترك کرد و نفیسه هم به دنبال مادرش بیرون رفت عمو با گریه اي شدي اتاق زن

اگه اجازه بدین .به خدا طاهره خانم منظوري نداشت،خواهرانه گفت.روم سیاه باعث کدورت بین شما شدم:شرمسار گفت مادرم

.برم و از دلش در بیارم

اگه یه دفعه می زدم تو دهنش دیگه .یادالزم نکرده هرچی به زن جماعت رو بدي همین بال سرت م:یداهللا با همان خشم گفت عمو

!آخه طاهره تو رو چه به این غلط ها؟.جرات نمی کرد زبون درازي کنه

.با اجازه شما خودم از فردا دنبال اتاق خالی می گردم.رو به روح عبداهللا قسم نذارین طاهره خانم دلگیر شه شما

خبر از بیرون نداري نمی شه .هرجایی که نمی شه بري.طمئنی پیدا کننفردا دم دکان به مشتري ها می سپارم تا جاي م.نکرده الزم

.روز خوش نبینی زن.خدا بگم ننه رو چیکار کنه که باعث آوارگی شماها شد.به هرکس و ناکسی اطمینان کرد

.راضیم به رضاي خدا.ما هم این بود قسمت

.نمی ذارم این طور بمونه.خدا بزرگه.نخور زن داداش غصه
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.ایشاهللا بتونم یه روز جبران محبت هاي شما و طاهره خانم رو بکنم.رد نکنهشما د دست

.فکر و خیال بیخود نکن.خدا سالمتی بده باقی کارا درست می شه:یداهللا در حالی که به سنگینی از جایش بلند می شد گفت عمو

.ا بوسید و عذرخواهی کرداز یک ربع زن عمو که معلوم بود حسابی گریه کرده نزد مادر آمد و روي او ر بعد

.انشاهللا عروسی پسرات جبران کنم.شما ما رو ببخشین:گفت مادر

.خانم و مادر آشتی کردند و در ظاهر با هم کنار آمدند اما هر دو در درون خود با افکار خود در کلنجار بودند طاهره

هللا به دنبال مادر آمد تا خانه اي را که پسندیده بود چند شب دیگر مهمان آنان بودیم تا این که یک روز بعد از ظهر عمو یدا ما

خانه نزدیک مغازه عمو بود و صاحبخانه .بعد از بازگشت چهره خندان مادر نشان از توافق او با صاحبخانه را می داد.نشانش دهد

.مادر النگوهایش را فروخت و به عنوان ودیعه در اختیار عمو قرار داد.مهربان و خوبی داشت

ساعتی بعد وانت سه چرخه اي .د عمو به دیدار مادربزرگ رفت تا شاید بتواند مقداري از وسایل مادر را جمع کند و بیاوردبع روز

از راه رسید مادر از دیدن مقداري از وسایلش شادمان شد و خدا رو شکر کرد چون تصور نمی کرد مادربزرگ حتی یک قاشق 

رخ خیاطی و کمی رختخواب و کمد آهنی که روي درش آینه قدي وصل بود با و چ لینیز به بدهد چه برسد به یک تخته قا

.همین اندازه هم غنیمت بود و مادر با کمی دلگرمی می توانست قدم نخست را بردارد.مقداري ظرف و ظروف

ر خیاطی مخارج خانه را محرمانه هم بین مادر و عمو یداهللا انجام شد بدین صورت که کرایه خانه را عمو بدهد و مادر با کا توافقی

هر زمانی هم که مادر احتیاج به پول داشت به عنوان قرض از عمو جان قبول کند به شرطی که طاهره خانم چیزي از .تامین کند

.موضوع نفهمد

.و مادر با زن عمو و بچه ها خداجافظی کردیم و زن عمو به جاي یک کاسه یک سطل آب پشت سرمان خالی کرد من

تر از خانه عمو در کوچه اي باریک و دراز که دوباره به کوچه اي بن بست ختم می شد خانه اي نقلی قرار داشت که محله باال دو

در طول راه از گفته هاي عمو متوجه شدیم پیرزن تنها .پیرزنی خوش رو با لهجه اي ترکی در کنار در به انتظار ورود ما نشسته بود

او از مشتریان عمو بود که سالها با یکدیگر آشنایی .نیز سالها پیش فوت کرده بودهمسرش .داردزندگی می کند و فرزندي ن

خانه جنوبی بود به طوري که وقتی از در .داشتند و با کمال میل خانه اش را در اختیار ما قرار داده بود تا خود نیز از تنهایی در آید
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اتاق مهین خانم آن .آن قرار داشت با حیاطی کوچک و دلگیر در کنار ترياتاقی دوازده م.وارد می شدیم راهرویی باریک داشت

.سوي حیاط درست روبروي اتاق ما قرار داشت با آشپزخانه اي مشترك که در زیرزمین واقع شده بود

در به کمک راننده وانت مختصر اثاثیه اي را که داشتیم خالی کرد و در آخر مبلغی پول به مادر داد که با تعارفات معمول ما عمو

زن داداش این :نمی خواست قبول کند،اما عمو با اصرا پول را در دست مادر گذاشت و براي آنکه به غرور مادر برنخورد گفت

.به امید خدا کار و بارت که راه افتاد پس می دي.فقط یه قرضه

مبادا غریبی .خونه خودتون بدونین اینجا رو:بعد از رفتن عمو گفت.خانم با چهره اي گشاده و مهربان در کناري ایستاده بود مهین

.دعا می کنم قدم خونه براتون خوب باشه و به زودي خونه بخرین.من فقط همسایه شما هستم.کنین و منو صاحب خونه بدونین

.انشاهللا ما هم بتونیم همسایه خوبی براي شما باشیم:تشکر کرد و گفت مادر

می خواي کمکت کنم؟ دخترم

.که اثاثی ندارم این چند تکه رو خودم می چینممن .به زحمت نیستم راضی

کمی آبگوشت بار .خدا به آدم سالمتی بده بعد از اون هم دل خوشامروز ناهار هم مهمون من هستین.به چه درد می خوره اثاث

نمی دونم خوشتون میاد یا نه؟.کردم

.از خانمی کمتون نکنه از سرمون هم زیاده خدا

اینجا خانه اي بود که نه پدر داشت،نه .در کنج اتاق زانوي غم بغل گرفتم.و بیرون رفت خانم دستی به سرم کشید مهین

انگار روي تمام در و .حیاط کوچکش بدتر غم عالم را به دلم نشاند.خانه اي بود مثل زندان.مادربزرگ،نه عمو یداهللا نه نفیسه

مادر با دیدن بغضم به کنارم آمد و .اثر گذاشته بود روي اثاث مختصر مادر نیز تیدیوار آنجا غباري از غم نشسته بود و ح

چی شده صبا؟چرا ناراحتی و غمبرك گرفتی نکنه از اینجا خوشت نیومده؟:گفت

.دلم تنگ شده:چشمان خسته اش نگاه کردم و گفتم به

چی دلتنگ شدي؟ واسه

.براي خونه مون.بابا واسه
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خیلی .مجبوریم یه مدت تحمل کنیم.قرار نیست براي همیشه بمونیم.هستیمدخترم ما موقتی اینجا :لبخند محزونی زد و گفت مادر

حسن اینجا به .عمو یداهللا هم نزدیک ماست.کجا می رفتیم از اینجا امن تر و بهتر.دیدي مهین خانم چقدر با محبته.هم بد نیست

.اینه که مال خودمونه و دیگه کسی نیست غرغر کنه و سرکوفت بزنه

مطمئن باش هرکاري از دستم بربیاد براي :روي پاهایش نشاند و بوسه اي بر پیشانیم زد و ادامه داد بغلم را گرفت و زیر

اگه بابا ببینه تو ناراحتی اونم غصه می خوره و .خوشحالی تو می کنم به شرطی که غصه نخوري و درد مادرت رو بیشتر نکنی

.نگرانت می شه

بابا منو می بینه؟ مگه

.آگاه می شه و دنبالمون میاد تا تنها نباشیمهر جا بریم پدرت  ما

کجاست؟:درو دیوار و سقف نگاه کردم و گفتم به

.حاال بلند شو وبه مامانت کمک کن تا زودتر کارمون تموم بشه.نزدیکی ها همین

.تحیر به سقف اتاق خیره شدم و باور کردم پدرم در گوشه اي از سقف قایم شده و ما را نگاه می کند با

می شه من کمد رو جمع کنم؟...مامان:ازي کودکانه گفتمن با

برو اول چمدون رو بیار و بعد لباس ها .چرا نمی شه:از این که توانسته بود مرا از آن حال و هوا در بیاورد لبخندي زد و گفت مادر

.بدو ببینم چیکار می کنی.رو آویزون کن بقچه ها رو هم با سلیقه بچین

صبح زود مادر بقچه حمامش را بست و .سرشب خسته و بی رمق گوشه اتاق به خواب رفتم.مادر کار کردم رو تا شب پا به پاي آن

مادر خیلی خوب مرا می شست و چنگ به موهایم می .من عاشق حمام بودم.دست مرا گرفت تا به گرمابه سر خیابان برویم

لیف و صابون تنم را می مالید و نرم و لطیف می شدم و  کردم و بعد از آن با یوقتی کیسه می کشید احساس سبکی و آرامش م.زد

بالهایی که از .خودم را همچون فرشته اي کوچک تصور می کردم که مجسمه آن را سر طاقچه داشتیم،با دو بال سفید و لطیف

.شدت سفیدي دیده نمی شد و فقط خودم می دیدم و با آن می پریدم

به محض رسیدن به خانه به آشپزخانه رفت و کوکوي سیب زمینی تدارك .رغ خریدسر راه کمی سیب زمین و نان و تخم م مادر
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بنابراین .مادر متوجه شد مهین خانم ناهار ندارد.من هم وسایل حمام را جا به جا کردم و رخت هاي شسته را روي بند انداختم.دید

از ان روز به بعد تقریبا .بود با کمال میل قبول کرد مهین خانم که انگار منتظر چنین دعوتی.رداز او نیز دعوت کرد با ما غذا بخو

غیر از مواقعی که مادر کار داشت و یا مهین خانم کسالتی داشت این .یک روز مادر و یک روز مهین خانم غذا درست می کردند

مشتریانی براي  کم کم با همسایه ها آشنا می شدیم و.شتیمروزگار بدي ندا!قرار داد خود به خود به نفع دیگري فسخ می شد

محل زندگی مان از بقال و قصاب تا میوه فروشی عمو یداهللا کلی برایمان امنیت .سفارش کار خیاطی نزد مادر می آمدند

عبور کنم مگر  نجامادر سفارش کرده بود تا کمتر از آ.هربار که از مغازه عمو رد می شدم کلی میوه و سبزي بارم می کرد.داشت

.باشم و یا خودش مرا به آنجا بفرستدآنکه کار واجبی داشته 

طاهره خانم ظرفی آجیل خوري و .بعد،تنها فامیلی که برایمان مانده بود یعنی طاهره خانم با بچه هایش به دیدنمان آمدند هفته

راي مادر ب.از دیدن نفیسه به قدري خوشحال شدم که سر از پا نمی شناختم.یک جعبه شیرینی به عنوان چشم روشنی آورده بود

دو قواره .شب خوبی بود من سرگرم بازي بودم و مادر گرم دردودل با طاره خانم.آمد مآخر شب عمو ه.آنان تدارك شام دید

.پارچه نیز آورده بود تا مادر برایش بدوزد

یدم به حدي از معلمم می ترس.معلم سخت گیري داشتم و مرتب کتک می خوردم.نزدیکترین دبستان به خانه ثبت نام کردم در

هربار که از دیکته نمره بدي می گرفتم با دفتر بر سرم می کوبید و اشکم را در می .که نمی توانستم حروف الفبا را یاد بگیرم

با هر سختی .تقریبا مرا به عنوان تنبل کالس شناختند و همین مساله باعث منزوي شدنم در جمع همکالسی هایم شده بود.آورد

هرچند که سالهاي بعد معلمین دلسوزي .ا با خاطرات تلخی که هیچ گاه دوست ندارم به یاد بیاورمبود کالس اول را گذراندم ام

هرگز رفتار نا متعادل معلم کالس اولم را نتوانستم فراموش کنم و دلیل نفرتش از خودم را هیچ وقت ...داشتم اما چه سود

به خوبی یاد کنند،من سکوت پیشه می کنم و عالقه اي به حتی اکنون نیز اگر در جمعی باشم که از خاطرات دبستان .نفهمیدم

.بازگویی خاطراتم ندارم

مهین خانم کرسی .آن سال،تنها گرمابخش اتاق محقرمان چراغ والر بد بویی بود که بوي نفتش هوش از سر می برد زمستان

.داشت و با سخاوت و خوشرویی از ما نیز دعوت می کرد تا زیر کرسی او بخوابیم
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اقوام مهین خانم ساکن تبریز بودند و فقط گاهی اوقات مردي حدودا چهل و پنج ساله که پسر برادرش بود به مهین خانم  ربیشت

هربار که می آمد مقداري سوغاتی می آورد و به ما نیز .آقا رحمت مردي بلند و قوي هیکل بود و چهره مهربانی داشت.سر می زد

مهین خانم می گفت آقا رحمت پنج .ن بزازي داشت و براي خرید جنس به تهران می آمدآقا رحمت در بازار تبریز دکا.می داد

.دختر دارد و براي داشتن فرزند پسر کلی نذر و نیاز کرده است

شروع تعطیالت تابستان بازیگوش تر از همیشه یا در کوچه با همساالنم بازي می کردم یا در حیاط خانه با عروسک هایم  با

در گاهی با مهین خانم به بازار و خرید می رفت و اوقات بیکاري اش دم در با همسایه ها می نشستند و گفت و گو ما.سرگرم بودم

غروب هنگام آمدن همسرانشان یکی یکی متفرق .نباشد سبزي و باقالی پاك می کردند یضهمی کردند و براي آنکه خالی از عر

به جوانی و زیبایی مادرم که در تنهایی روزگار می گذراند حرف می  گاهی مشنیدم که همسایه ها دلسوزانه راجع.می شدند

االن که فکر می کنم .سالگی بیوه شده بود سهدر هفده سالگی ازدواج کرده بود و در بیست و .به راستی مادر سنی نداشت.زدند

مادر زنی سفید رو بود و قد .تممی بینم چه قدر برایش دشوار بوده و به همین خاطر هیچ گاه از تصمیمی که گرفت متاسف نیس

می داد  اناز سر مصیبت هایی که کشیده بود از سن و سالش بیشتر نش.نسبتا بلند و اندام پر و چهره اي با نمک و دلنشین داشت

یک روز فهمیدم که .خنده زیبایی می کرد که آهنگ دلنشینی داشت و در نجابت و پاکی چیزي کم نداشت.شاید حدود سی سال

مادرم مدتی تالش کرد تا من بویی نبرم اما باالخره ناچار شد .ت از مادرم خواستگاري کرده و به یکدیگر محرم شده اندآقا رحم

خیلی ساده برایم از تنهایی و حرف هایی که ممکن بود همسایه ها پشت سرش بگویند،توضیحاتی داد و نیز اضافه کرد،آقا 

ه ساکن تبریز بودند کاري نداشتیم و این وصلت هیچ ضرري براي کسی نداشت و رحمت مرد بدي نیست و ما هم با خانواده او ک

نمود این یک راز بین من و تو و مهین خانم است تا  هاین که نباید عمو یداهللا از موضوع مطلع شود و کلی سفارش کرد و اضاف

.زمانی که وقت آن برسد و خودش عمو را در جریان بگذارد

آن روزها براي من .وبه،زود می فهمی،زود هضم می کنی و با آن کنار می آیی و زود بیخیال می شويبراي همین چیزها خ بچگی

چندان اهمیتی نداشت که در اطرافم چه می گذرد و شاید در خیال بچه گانه ام از این که مردي قدبلند و قوي هیکل مثل آقا 

.چندان ناراضی نبودمخالی از لطف نبود و  شدرحمت برایم پدر شود و دستی به سرم بک
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شب هایی که آقا رحمت میامد من به .آن روز به بعد بیشتر سوغاتی ها خانه ما میامد و عروسک هاي رنگارنگی به من می رسید از

ایامی که آقا رحمت در تهران بود مادر سرحال تر از همیشه بود و گونه .اتاق مهین خانم می رفتم و تا صبح مادر را نمی دیدم

مادر کم کم عاشق آقا رحمت می شد و نبودش گریه می کرد و براي دل خودش آوازهاي سوزناکی می .می انداختهایش گل 

:خواند

شنیدم اومدي خونه تکونی کردم وقتی

دل دیوونه ام شیرینی زبونی کردم واسه

شنیدم اومدي رو به خدا نشستم وقتی

پس از تو اي خدا من اونو می پرستم گفتم

.همین قدر هم عاشق پدرم بود و یا این که براي نخستین بار عاشق شده بود که این گونه شوزناك می خوانددانم مادر  نمی

خانم از این وصلت چندان ناراضی نبود اما از این که مبادا یک روز همسر آقا رحمت بفهمد در هراس بود و نذر و نیاز می  مهین

من با همان بچگی فهمیدم که او نیز عاشق مادر شده است و دوري براي هر دو  آقا رحمت به هر بهانه اي به تهران می آمد و.کرد

.آنان سخت و ناگوار بود

چرا که مادر را تشویق کرد به جاي کار خیاطی آرایشگري .فکر می کنم آقا رحمت مثل اسمش براي ما رحمت آورد گاهی

از صداي .م قلکی خریده بودم و پول هایم را جمع می کردممن ه.پول خوبی به مادر می داد که مادر پس انداز می کرد.بیاموزد

می خواستم تابستان سه .دلنشین سکه ها در قلکم ذوق زده می شدم و در انتظار پر شدن و شکستن آن،روزها را می شمردم

.چرخه ي بخرم و با بچه هاي کوچه بازي کنم

خبر .رحمت مغازه اي در سر کوچه اجاره و شروع به کار کرد خیلی زود با فوت و فن آرایشگري آشنا شد و با سرمایه آقا مادر

خیلی ها با .باز شدن آرایشگاه در کوچه محل زندگی مان چنان پیچید که مهین خانم از ترس چشم و نذر مدام اسپند دود می کرد

می داند چه ها که نمی  می زدند و به ظاهر به به و چه چه می کردند اما پشت سر خدا رفحسادت از زرنگی و کاردانی مادر ح

.گفتند
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کارهاي پیش .مادر حسابی گرفته بود و چند شاگرد دورش را گرفته بودند تا هم کارآموزي کنند و هم مادر دست تنها نباشد کار

د پا افتاده را به آنان می سپرد و خود کارهاي مهم مثل آرایش عروس و یا رنگ زدن مو و برداشتن ابرو تبحر خوبی پیدا کرده بو

.فقط کار او را قبول داشتند و می گفتند دست هما خانم سبک و خوبه مادرمشتریان .را به عهده می گرفت

زن هایی .از کار مادر لذت می بردم.که قرار بود عروس براي آرایش بیاید کارهایم را رها می کردم تا به تماشا بنشینم روزهایی

د و بعد از ساعتی در حالی که جوان تر و زیبا شده بودند به خانه هایشان می که با موهایی ژولیده و صورتی پرمو وارد می شدن

.رفتند،به نظرم کار آرایشگر ها نوعی شعبده بازي بود

.حرف هاي مهین خانم و مادر متوجه شدم که همسر آقا رحمت باز دختري به دنیا آورده و از این بابت ناراحت و دلخور است از

در همان سال .سه سالی که دیگر دغدغه مالی نداشتیم و مادر تمام بدهی هایش را به عمو پس داد.سال بدین گونه گذشت سه

مادر با تمام دلخوري که از او داشت باز طاقت نیاورد و در رماسم هایش شرکت کرد و نهایت تالشش .مادربزرگ نیز فوت کرد

شب هفت عمو یداهللا و مادر و طاهره خانم تمام خانه را زیر و بعد از مجلس .کار برد هرا براي برگذاري هرچه آبرومندتر مراسم ب

.رو کردند تا شاید وصیتی را که نوشته بود را پیدا کنند اما هیچ اثري از آن نبود

اما بزرگترین مشکل نبودن عمو جالل بود که کسی خبر از .یداهللا تاکید کرد در اصل چیزي عوض نشده آنجا متعلق به ماشت عمو

عمو پیشنهاد داد تا پیدا شدن عمو .حاال مجبور بودند به دنبالش بگردند تا بتوانند مسئله خانه را حل و فصل کنند او نداشت و

نکرد و لمادر قبو.جالل در آنجا بمانیم

م و اضافه کرد هیچ کس را مثل مهین خان)و دور بودن خانه از محل کارش را نیز بهانه کرد(خاطرات خوبی از این خانه ندارد گفت

شاید عمو یداهللا از ماجراي ازدواج .در خانه مادربزرگ بسته شد تا زمانی که عمو جالل پیدا شود.امین نمی داند تا مرا به او بسپارد

را به ندانستن می زد چون در محله اي که ما زندگی می کردیم هیچ رازي پنهان نمی ماند و زبان به زبان  ودمادر با خبر بود و خ

مادر در ترس بود تا مبادا عمو یداهللا با .ري مادر دیگر نیازي به پنهان کاري نبود و راز او خود به خود برمال شدبا باردا.می گشت

به همین دلیل جرات نمی .بیفتد و قضیه فروش خانه و رسیدن به سهمش منتفی شود جفهمیدن قضیه ازدواج مخفی اش با او سر ل

بنابراین سر صحبت را با طاهره خانم باز کرد تا هرطور صالح می داند .ان بگذاردکرد ماجرا را رك و پوست کنده با عمو در می
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.موضوع را با شوهرش در میان بگذارد

از این که تنهایی من دوامی نخواهد داشت و سرگرمی تازه اي پیدا خواهم کرد حقیقتا ذوق .از بارداري مادر خوشحال بودم من

.ی گذاشتم تا صداي لگد پرانی جنین را بشنومشب ها سرم را روي شکم مادر م.زده بودم

در این مدت شاگردانش جور او را می کشیدند تا به مادر .ماههاي آخر بیشتر روي صندلی وا می رفت و خودش را باد می زد مادر

.بیشتر از همه آقا رحمت از بارداري مادر ذوق زده بود و سعی می کرد بیشتر نزد او بماند.سخت نگذرد

اکثر اوقات در آرایشگاه و نزد مادر می ماندم و کارهاي زیادي یاد می .ه ساله بودم و کمتر به کوچه می رفتمسال د آن

سرانجام یک شب درد زایمان به سراغ مادر آمد و او ناالن و گریان به کمک همسایه دیوار به دیوارمان زهرا خانم و .گرفتم

د به بیمارستان رفت و من اشک ریزان و نگران از دوري مادر در آغوش شوهرش که آقا رحمت سفارش ما را به آنان کرده بو

صبح زود خبر زایمان مادر را از زهرا خانم شنیدم و به قول مهین خانم کاکل زري به دنیا .مهین خانم ماندم تا به خواب رفتم

.گانی آن را از آقا رحمت بگیردو مژد ودبا شتاب چادرش را سر کرد تا به مخابرات بر.آورده بود و سر از پا نمی شناخت

نمی دانم چرا اما احساس کردم .مادر با دیدن من آغوش گشود و گریه کرد.از ظهر به همراه مهین خانم به بیمارستان رفتم بعد

وقتی نوزاد را آوردند من حیران و هاج و واج به موجود کوچکی که دهانش را براي یافتن .گریه مادر از شرم بود تا خوشحالی

.همان لحظه عشقی عمیق نسبت به برادر کوچکم پیدا کردم.دمستان مادر تکان می داد باقی مانپ

آقا رحمت خود را به تهران رساند و سینه ریزي به گردن مادر بست و پیشانی اش را .روز بعد مادر از بیمارستان مرخص شد دو

ی مهربان بود و چه خوب که مادرم را این قدر دوست آقا رحمت خیل.از صحنه محبت آقا رحمت به مادر غرق لذت شدم.بوسید

آقا رحمت براي من نیز النگو خریده بود و این هم نشان از سیاستش بود مرا بیشتر هواخواه خود .داشت و قدرش را می دانست

ند و حمایتش می البته من بدون این محبت ها هم او و برادرم را دوست داشتم و از این که به مادر آزار نمی رسا.و پسرش کند

آمد و که نشان از دعوا و مشاجره زن و  یدر حالی که در محله ما هرشب از خانه اي صدایی در م.کرد احساس خوبی داشتم

صورت کبود زنان مهربانی که مورد بی مهري همسرانشان واقع شده .شوهرهاي همسایه را می داد و اثر بدي در من می گذاشت

وقتی می دیدم آنان پدران واقعی هستند و نه مثل آقا رحمت ناپدري و چنین رفتارهاي .می آوردبودند،قلب کوچکم را به درد 
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در وهله نخست باید .زننده اي دارند بیشتر به او عالقه مند می شدم و با خود می گفتم نیازي نیست که حتما پدر واقعی ام باشد

.یک انسان باشد تا بعد پدر و یا همسر

هرروز صبح من و سعید را با خود به آرایشگاه می .زیباتر شده بود و به اصطالح آب زیر پوستش رفته بودبعد از زایمان  مادر

فقط زمان شیر دادن سعید را در آغوش می .در آنجا من موظف بودم مراقب سعید باشم تا مادر به کارهایش برسد.برد

.کرد نمیخوشبختانه سعید بچه آرامی بود و نحسی .گرفت

آقا یداهللا سالم :ماه زن عمو به دیدن مادر آمد و تو گردنی که اسم اهللا بود را به عنوان چشم روشنی آورد و گفتاز یک  بعد

.ایشاهللا وقت دیگه اي میاد دیدنت.رسوند و پیغام داد شاید زن داداش خجالت بکشه و روش نشه منو ببینه

ها بود و هیچ گاه سعی نکرد در کار مادر دخالت کند و یا او را  عمو یداهللا مردتر از این حرف.از مالحضه آنان ممنون بود مادر

.فقط دورادور مراقب ما بود و در صورت نیاز حضور خود را اعالم می کرد.برنجاند

از این که سرانجام .خانم عالقه خاصی به سعید داشت و به بهانه هاي مختلف او را به اتاقش می برد و با او بازي می کرد مهین

اما غافل از این بود که یک روز زن .اده اش زیر سایه او به آرزویش که داشتن فرزند پسر بود رسیده بود به خود می بالیدبرادر ز

تمام همسایه ها بیرون .چه روزي بود آن روز.هجومی بی پروا بر سر مادر و مهین خانم می بارد باآقا رحمت خواهد فهمید و 

آن زن بیچاره داد می زد و ناسزاهایی به زبان ترکی می .ه مادر و مهین خانم باشندریختند تا شاهد فحاشی زن آقا رحمت ب

مهین .در این میان مادر گریه می کرد و از خجالت سرش را باال نمی آورد.به سرو سینه اش می زد و ناله و نفرین می کرد.گفت

آن .شش دختر هووي او شده بود و شرم و عاطفه نداشتخانم را دالل خواند و مادرم را بی وجدان و از خدا بی خبر که با داشتن 

به .درست مثل طوفانی سهمگین بود که گرد و غباري عظیم به راه می اندازد.قدر گفت و به هم ریخت تا خسته شد و رفت

نمی دانستم دلم به حال مادرم .خصوص که اندام درشتی داشت و در حال داد زدن لپ هاي گلگونش به شدت تکان می خورد

مسلما .بسوزد یا آن زن که با شش دختر زیبا شاهد هووي جوان تر از خودش بود که حاال پسري نیز به شوهرش هدیه داده بود

یک آن .زن داشتن هوو بود و مادر من نیز در عین بی گناهی مرتکب عملی ناجوانمردانه شده بود کدردناك ترین مساله براي ی

.امیدهاي یک زن شده بود از مادرم بدم آمد چرا که باعث نابودي
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ساعتی .همسایه ها به کمک آب قند و گالب حال مادر را کمی جا آوردند.از رفتن آن زن حال مادر نیز بد و شد و غش کرد بعد

.مهین خانم همچنان گریه می کرد و زن آقا رحمت را نفرین می کرد.بعد همسایه ها هم متفرق شدند

امان حاال چی می شه؟م:که با مادر تنها شدیم گفتم زمانی

چه کنم که نمی خوام .چیکار می تونم بکنم؟اگه داداش کوچولوت نبود باز یه چیزي:چشمانش را بست و آهی کشید و گفت مادر

.بچه ام بی پدر بزرگ بشه

.مامان نذار آقا رحمت بره:وحشت آن که مبادا سعید هم مثل من سایه پدر باالي سرش نباشد گفتم از

حتما اینم فهمیدي که من اشتباه کردم و حق .صبا تو دیگه بزرگ شدي و واقعیت ها رو درك می کنی:خی زد و گفتلبخند تل مادر

از سر بدبختی و بی پشت و پناهی آویزون آقا رحمت .شاید در نگاه تو من مادر بدي جلوه کردم و بی آبرو شدم.با این زن بود

اون زن شیش تا دختر داره و یه عمر .فکر همه جا رو کردم اال این جا رو.نمو منم بگم ز همی خواستم مردي باالي سرم باش.شدم

کاش بچه دار نمی .کاش هیچ وقت این کار رو نمی کردم.خیلی سخته.با مردش ساخته معلومه که نمی تونه وجود منو تحمل کنه

.داد بازم دست مریزاد که نجابت به خرج.اگه من جاي اون زن بودم بدتر از این می کردم.شدم

دیدم مادر یک طرفه به قاضی نرفت و تمام تقصیر ها را یبه گردن گرفت کمی سبک شدم و احساس خوبی به من دست  وقتی

در هر حال اتفاقی .چرا که اگر مادر خود را حق به جانب می دید و انصاف به خرج نمی داد طور دیگري نتیجه گیري می کردم.داد

.کاري بر نمی آمد کسیز دست که نباید می افتاد افتاده بود و ا

شما اشتباه کردید،اما سعید چه گناهی داره؟ مامان

اگه به گوش عمو یداهللا برسه چه خاکی به سرم بریزم؟چه جوري تو روش نگاه .جلو در و همسایه آبروم رفت:با بغض گفت مادر

کنم؟

بعد از .و ساعتی در خلوت با مادر گفتگو کردروزي سرزده به دیدنمان آمد .تمام این حرف ها موضوع به گوش عمو رسید با

بعد از کلی شاخ و برگ دادن و .نگفتم حرف تو دهن این جماعت نمی مونه:رفتن عمو مادر بالفاصله نزد مهین خانم رفت و گفت

 یک کالغ چهل کالغ کردن قضیه رو طوري به این بنده خدا تحویل دادن که هول برش داشته و نفهمیده چه جوري خودش رو
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.برسونه

بذار آقا رحمت بیاد می فرستیم بره با آقا یداهللا حرف بزنه باالخره دو تا مرد هستن و زبون هم و بهتر می .نخور هما خانم غصه

.فهمن

میگه اگه بدونم مرد خوبیه و ازش .خیلی آقاست از چشم خودم بدي دیدم از این مرد ندیدم.وکیلی حرفی نزد که برنجم خدا

و با ناله .اگه اجازه بدم خودش صبا رو نگه داره.اما با این حرفهایی که شنفتم براي صبا دل نگرانم.دخلی ندارهراضی هستی به من 

ادامه داد نمی دونم مردم چی از جون من می خوان؟مگه انقدر هم حرف و حدیث می شه؟چرا نمی ذارن زندگی ام رو بکنم؟

دختر دسته گلی داري و .به این خوبی داري و پسر شاخ و شمشاد زاییديچش ندارن ببینن ماشاهللا شوهري .بوده همین بوده تا

فقط به تو نرسیده .این رسم زمونه اس.یه مدت می گن بعد یادشون می ره.معلومه که حسودي می کنن.کار و بارت هم که خوبه

.از قدیم گفتن تو دلت خودت رو می سوزونه بیرونت مردم رو

دو روز بعد آقا رحمت آمد اما چه آمدنی که براي همیشه آمده بود و قصد .گه طاقت ندارمکنه آقا رحمت زودتر بیاد دی خدا

آقا رحمت چنان سرگرم سعید بود که .مادر چند روزي حرفی نزد تا کمی آرام شود و از حرص و جوش بیفتد.بازگشت نداشت

آقا رحمت پایش را در کفش کرده .برگرددسرانجام مادر با او حرف زد و خواست تا به خانه اش .متوجه گذشت زمان نمی شد

از .تصمیم دارد خانه اي در تهران خریداري کند و ما را هم سروسامان بدهد.بود و می گفت محال است پیش آن عفریته برگردد

قول .برو و با آقا یداهللا حرف بزن لوقتی مادر دید حرف هایش اثري در آقا رحمت ندارد گفت حداق.مادر اصرار و از او انکار

.نگران اوضاع احوال به خصوص صباست.دادم وقتی برگردي بري سراغش

آبروي چند ساله ام رو یه شبه به باد .ببین چطور خونه خرابم کرد.بر پدرت لعنت زن:رحمت باز داغ دلش تازه شد و گفت آقا

بگو زن نونت کم بود .از من بد می گهچادرش رو سرش کرده و خونه به خونه می ره و .دیگه نه تو تبریز آبرو دارم نه اینجا.داد

به .اگه فایده اي داشت بازم حرفی،اما بدتر خودش رو از چشمم انداخت.که رسوام کردي مآبت کم بود چه بدي در حق تو کرد

الحمدهللا زبون .لیاقت نداره.خداي احد و واحد اگه شیش تا دختر نداشتم یک ساعت هم نگهش نمی داشتم و طالقش می دادم

بابا من دائم السفرم نمی تونم میام .ههکجاي دین و ومسلمونی گفته زن گرفتن گنا.ه حالیش نیست حرف حرف خودشهآدمم ک
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.تهرون بی سر و سامون باشم

سر لج .نذار اوضاع از اینی که هست بدتر بشه.فکر راه و چاره باش.کاري که نباید می شد شده.حرص و جوش نخور.خوب خیلی

.کاري کن که هم خدا رو خوش بیاد هم بنده رو.حق داره و ما ناحق می گیم تا حاال که بد زندگی نکردیمقبول کن که اون .ننداز

می گم پیشت بمونم قبول نمی !می خوام برات خونه بگیرم می گی نمی خوام!معصومه می فهمید تو چه فرشته اي هستی کاش

.کاش یکم از معرفت تو رو معصومه داشت!کنی

اینها همه نعمت باید شکر .چند سال با خوب و بدت ساخته شیش تا دختر خوشگل برات آورده!م دارهآقا رحمت خوب داره

حاال بگو کی می ري پیش آقا یداهللا؟.کنی

واسه خاطرش همه کار می .صبا رو تخم چشم من جا داره.هر شرطی بذاره قبول می کنم.خیالت راحت باشه.از ظهر می رم بعد

.م از این رفت و آمدها و بالتکلیفیاما چه کنم که خسته ا.کنم

.خونه و فک و فامیالت اونجا هستن قرار نبود بهونه بگیري.شهر توئه اونجا

آقا رحمت بعد از دیدار با عمو و دادن .به هر زبونی که ممکن بود آقا رحمت را رام کرد تا سر خانه و زندگی اش برگردد مادر

بعد از یک ماه به شهر خود بازگشت و روال .ن ماجراي زن اولش او را راهی کرده بودتعهد به مراقبت از مادر و من و تکرار نشد

.سعید پنج ماهه و من ده ساله شدم.درهاي مدرسه به رویم باز شد.رآمدزندگی ما نیز به حالت عادي د

بعد از .به ها یافته بودسال عمو یداهللا بعد از مدتها دوندگی و پرس و جو عمو جالل را با وضعیتی اسفناك در میان خرا آن

عمو جالل با توجه به زندگی خفت باري که براي خود درست کره .رسیدگی به ظاهر او موضوع خانه را با او در میان گذاشته بود

.فراموش کرده بود که از پدر خدابیامرزم سهمش را گرفته است صالبود راضی نبود چیزي را ببخشد و ا

مادر براي فروش خانه عجله داشت چرا صاحب مغزه .وشد و دوباره سهم عمو جالل را بدهداز عمو خواست خانه را بفر مادر

آرایشگاه قصد فروش آنجا را داشت و مادر را تحت فشار گذاشته بود تا هرچه زودتر تصمیم بگیرد و تکلیف او را روشن 

خانه به .از مشتریانش را هم از دست بدهدمادر در محل کارش شناخته شده بود و با از دست دادن آنجا ممکن بود نیمی .کند

.فروش رفت و مادر توانست مغازه را صاحب شود
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ما بچه ها نیز بزرگ .همسایه هاي خوب کوچه هاي مهربان که اگر هر دري را بزنی بی جواب نمی ماندي.خوبی داشتیم روزگار

همبازي هاي دیروز نوجانانی می .ما کنار کشیدنپسرها کم کم خودشان را از .می شدیم با اختالف شش ماه یکی سال و دو سال

.را نشان دهند دنشانشدند که با حفظ حریم می خواستند بزرگ ش

گاه .ما دخترها چندان عالقه اي به بزرگ شدن نداشتیم چرا که آرزوهاي خود را در بازي هایمان به نمایش می گذاشتیم اما

در .آن سال مادر تلویزیون خرید.زي هایمان واقعی بود که باورشان داشتیمعروس می شدیم و گاه مادر و یا مادربزرگ آنقدر با

ساعتی که برنامه .تلویزیون چیز تازه اي نبود اما در طبقه و صنف ما کمتر دیده می شد.اشتندکوچه ما دو سه نفري از این وسیله د

.ندکودك داشت دوستانم به ردیف می نشستند تا برنامه مورد عالقه خود را نگاه کن

واقعا بزرگ شده بودم کمتر در خانه بودم و بیشتر .وارد چهار سالگی شد و من چهارده سالگی را پشت سر می گذاشتم سعید

بلوغ زیبایی .اوقاتم را در آرایشگاه می گذراندم در واقع مادر دوست نداشت تنها بمانم و ترجیح می داد جلوي چشمانش باشم

که از کودکی با من بود فقط گاهی مادر مقداري از آن را کوتاه می کرد تا موهایم  انافش موهایی خرمایی و.پوستی روشن.داشتم

چشمان میشی ام شفاف و شیطان بود خنده هاي زیبایم را از مادر .قدي کشیده و اندامی موزون داشتم.به قول خودش جان بگیرد

شیطنت هاي خاص دوران خودمان مشغول بودیم و به  هیه بگاه با دختران همسا.از نگاه به آینه سیر نمی شدم.به ارث برده بودم

پریوش و مهناز .نامه پرانی پسران همسال و یا کمی بزرگتر که با حسرت در دستان کوچکمان می گذاشتند ساعتها می خندیدیم

وقتی .موشی می سپردمآنان نامه ها را نگه می داشتند و من آنان را پاره می کردم و به باد فرا.از صمیمی ترین دوستانم بودند

به قدو باالش نگاه نکنید دهن صبا هنوز بوي :مشتریان مادر خواستگاران فروانی را معرفی می کردند روترش می کرد و می گفت

.شیر می ده

حرف ها و اشارات احساسات لطیفی را در وجودم برمی انگیخت و شوق انتظار و لمس عشق را در بندبند وجودم حس می  همین

.کردم

دوم فصل



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣

هنوز گرمایش .چه تابستان داغ و خاطره انگیزي بود.سالم تمام نشده بود که متوجه چشمانی سیاه و سرشار از شیدایی شدم هفده

آن روز براي پهن کردن حوله و وسایل آرایشگاه به روي بام .با وجود گذشت سال ها مرا به آتش می کشد و فراموشم نمی شود

از ترس جیغی کشیدم و چند قدم به عقب رفتم با دیدن کبوتر سفید و زیبایی نفس  دوول خور ناگهان چیزي زیر پایم.رفتم

با دیدن پسري که انگشت بر لب داشت تا مرا به سکوت .با تماس به دیوار گوشتی،باز ترسم به نهایت رسید.راحتی کشیدم

با لبانی قلوه اي که مرا به یاد پسران  واجبلند و مآن پسر صورتی سبزه و تند داشت با موهایی نسبتا .دعوت کند خاموش ایستادم

من همان طور خاموش ایستاده بودم .بوسه اي بر سر پرنده زد.آرام به سمت کبوتر رفت و او را به چنگ آورد.جنوبی می انداخت

ه مامانت حرفی نزنی بهتره ب.خیلی ببخشین که بی اجازه رو بوم شما اومدم:آن پسر با لبخند نگاهم کرد و گفت.و نگاه می کردم

.خانم کوچولو

سبد رخت را برداشتم و دوان دوان خود را به پایین .با همان چابکی روي بوم خود پرید و مشغول پراندن کبوترهایش شد سپس

در آن حوالی خیلی از همسایه ها کفتر بازي .نفس بلندي کشیدم و بی سروصدا به سالن وارد شدم و در گوشه اي نشستم.رساندم

گاه به خانه هاي اطراف توجه نمی کردم و از کفتر بازها هم خوشم نمی آمد چون  یچمن ه.کردند و این امري معمولی بودمی 

اما به نظرم آن پسر نه الت بود .همیشه مادر آنان را الت و بی سرو پا معرفی می کرد.حرف هاي خوبی پشت سر آنان نمی زدند

.دنبال کبوترش پرید هبود که بر حسب تصادف روي بام ما ببلکه جوانی پرشور و زیبا .نه بی سرو پا

معموال پریوش اهالی محل را می شناخت و به اصطالح پرونده همه زیر .بعد از مادر اجازه گرفتم و نزد پریوش رفتم ساعتی

زي شک نکند خیلی براي آنکه پریوش به چی.می خواستم اطالعاتی از آن پسر به دست بیاورم.کنجکاوي آزارم می داد.بغلش بود

بام سالن آرایش مادر کفتر بازي می کند کیست؟ رمعمولی از او سوال کردم پسري که هم جوا

عمی رو می گی؟اونو کجا دیدي بال؟!آهان:کمی فکر کرد و گفت پریوش

.بوم روي

چی شد؟ بعد

.آبش رو گرفتم چلو شد:زبان درازي گفتم با
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می پرسی؟ آبش رو گرفتی و چلو کردي چرا از من اگه

.من فقط یه سوال ازت کردم.نشو پریوش بدجنس

.و خندید. یکی یک دونه س و فکر کنم خل و دیوونه هم باشه.پسر حاج رمضانه علی

طور؟ چه

.بهتره بري تو نخ یکی دیگه.از صبح تا شب رو بومه و با کفتراش عشق می کنه آخه

.کیه امروز دیدمش خواستم بدونم.گفته من رفتم تو نخ علی کی

.خودمونیم خیلی مکش مرگ ماست.تو گفتی و منم باور کردم!خودت جون

.خوشگل بود و خیلی با نمک و شیطون به نظر می اومد آره

.پسره انگار کر و کوره.یه مدت رفت تو نخش اما بی فایده بود مهناز

.اما امروز منو دید و اصال هم کر و کور نیست:حسادت شنیدن اسم مهناز گفتم از

.تو دیدي از کجا معلوم که اونم دیده باشه:با بدجنسی گفت ریوشپ

می خواي از صادق بپرسم؟:فکري کرد و ادامه داد سپس

یه چیزي گفتم وگرنه اصال ازش .اون وقت فکر می کنن خبریه و می افتم تو دهنا!جون مامانت حرفی نزن...واي نه:وحشت گفتم با

.خوشم نیومد

!دختر،چه قدر ترسویی؟ باشه

راستی جواب نامه صادق رو دادي؟:آنکه حواس پریوش را از موضوع پیش آمده پرت کنم گفتم براي

می خواد .اون قدر تو نامه ش آه و ناله کرده بود که دلم براش کباب شد.آره:با شوقی که قادر نبود آن را پنهان کند گفت پریوش

.بیاد خواستگاریم دیگه غمی ندارم اگه صادق.قند تو دلم آب شد.از عشق من سر به بیابون بزنه

از آن دسته دخترانی بود که به محض رسیدن به پسري سوداي ازدواج در سر می پراند و حاال بعد از محمد و جعفر  پریوش

عشوه هاي بی نقصی داشت و حرارت .پریوش سفید رو و تپل بود و خیلی زود در دل پسران جا می گرفت.نوبت صادق بود
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برخالف او مهناز بود که در عین زیبایی غروري در رفتار و حرف زدنش بود که چندان .نیز تراوش می کرد وجودش به بیرون

من از ابتدا با رفتارم جواب پسرهاي محل را .معموال پسرها به دنبال دختران ساده دل و بی شیله پیله بودند.دلچسب پسران نبود

از این که در .عایدشان نمی شود یزيه کردن خود و به هدر رفتن وقتشان چداده بودم و می دانستند دور و بر من گشتن جز خست

پسران محل به من لقب زیباي خفته را داده بودند که در انتظار شاهزاده اي .مورد من اینطور فکر می کردند به خود می بالیدم

البته ما هم .و لیال موشه لقب داده بودند به پریوش لقب پري پفک و مهناز سرو صنوبر.هستم تا با بوسه اي احساس مرا زنده کند

دنیاي شیرینی ...مثل حمید درازه و صادق ذلیله و حامد شله و.از آنان کم نمی آوردیم و براي هر کدام نامی اختصاص داده بودیم

ایمان رقم خبر از بازي روزگار نداشتیم و نمی دانستیم چه سرنوشتی بر.داشتیم و همه چیز را به مسخره و بازي می گرفتیم

.خورده

روز بعد در همان ساعت به بهانه جمع کردن رخت ها به بام .آن شب بی اختیار به یاد علی بودم و با همان فکر به خواب رفتم از

چنین وانمود کردم که توجهی به او ندارم و سرگرم کار خود .نیم نگاهی به اطراف کردم و علی را مشغول کفتر بازي دیدم.رفتم

.برگشتم و علی را با لبخندي بر پهناي صورت روبرویم دیدم.خورد مفتادن سنگی به گوشصداي ا.هستم

!خانم کوجولو خسته نباشی سالم

چی سنگ می ندازي؟ براي

.خواستم برگردي تا نگات کنم می

...در ضمن این آخرین بارت باشه که به من می گی.به کفترات نگاه کنی بهتره

بگو اسمت چیه؟:ه چشمانم زل زد و اهسته گفترا قطع کرد و بی پروا ب حرفم

از شوق هم صحبتی با علی دقایقی پشت .حالی که سبد رخت ها بر می داشتم با بی اعتنایی داخل خرپشتک رفتم و در را بستم در

لت در آمدم کمی که از آن حا.انگار کسی دل و روده ام را پیچ و تاب می داد و احساس ضعف می کردم.در ایستادم تا آرام بگیرم

.با خونسردي پایین آمدم

نامه که .خوب کردي از اول بهش رو نده:پریوش مثل زنان باتجربه گفت.پریوش را دیدم و ماجرا را برایش تعریف کردم شب
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نداد؟

!تو همش تو فکر نامه اي...بابا نه

سواد درست و حسابی نداره؟ شاید

.که صادق لیسانس ادبیات داره نیست

آخه می دونی نامه خیلی خوبه همه راز و نیازاشون رو می نویسن .م راهنمایی درس خونده و یه چیزي بارش می شهتا سو باالخره

.و خودشون رو لو می دن

می دونی خانواده ش چه جوري هستن؟ راستی

شته و بعد می گفت حاج رمضان زمانی براي خودش کسی بوده و برو بیایی داشته و تو بازار بار فروش ها حجره دا بابام

.قبال خونه بزرگتر تو محله باالتر داشتن.دو سه سالیه اومدن تو این محل.االنم بد نیستن.ورشکست می شه

نظرت علی چند سالشه؟ به

.می گفت نوزده سالشه صادق

بازم طاقت نیاوردي و رفتی منو لو دادي؟...واي پریوش:حیرت و ناراحتی گفتم با

.همین طوري حرف شد و منم پرسیدم...نه به خدا:ن کنان گفتکه دستش رو شده بود من م پریوش

.دیگه بهت هیچی نمی گم.می دونم که رفتی و همه رو کف دست صادق گذاشتی.دهنت لقه تو

.قهر نکن.به جون مامانم نگفتم...تو رو خدا نه

بار آخر باشه؟:دلخوري نگاهش کردم و گفتم با

.قول می دم باشه

از آخر عاقبت کارم می ترسیدم و بیشتر از .جار رفتم تا فردا روي بام نروم و قول و قرار با دلم گذاشتمشب خیلی با خودم کلن آن

.آن از مادر می ترسیدم

.چندبار وسوسه شدم پشت بام بروم ولی باز پشیمان شدم و سرجایم نشستم.روز اوقات بدي را گذراندم آن
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روز سفر مادر .براي فرداي آن روز بلیط قطار تهیه کرده بود.یارت امام رضا ببردقول داده بود ما را به ز.رحمت به تهران آمد آقا

سعید مدام در حال شلوغ کاري و بهم ریختن اوضاع .حمام کردیم و چمدان را بستیم.آرایشگاه را زودتر از همیشه تعطیل کرد

اه پیش مطرح شده بود و همگی خوشحال از برنامه رفتن به مشهد م.با حظ نگاهش می کرد رحمتآقا .بود و یک جا بند نمی شد

آن شب از غم رفتن .سفر به مشهد آن هم با قطار از آرزوهایم بود اما به یکباره تمام ذوق و شوقم از بین رفت.این اتفاق بودیم

.احساس می کردم اختیار قلب و فکردم را ندارم.به سفر گریه کردم

نواخت و کسل کننده قطار و ایستادن گاه و بی گاه در ایستگاه ها اعصابم را طول راه اصال متوجه چیزي نبودم جز حرکت یک در

.سعید تالش می کرد مرا وادار به بازي کند انگار روحم را در خانه جا گذاشته بودم و فقط جسمم حضور داشت.مختل می کرد

ره به آرزویم رسیده بودم اشک شوق ریختم رسیدن به مقصد و دیدن بارگاه امام رضا غمم را فراموش کردم و از این که باالخ با

یک هفته خیلی .و با همان حس لطیف و ساده دخترانه ام دعا کردم تا علی نیز مرا دوست داشته باشد و خدا ما را به هم برساند

ا را همراهی او به خاطر کسالتش نتوانست م.مهین خانم تنها منتظر ما بود.به تهران رسیدیم غاتیمن و مادر با کلی سو.زود گذشت

.کند

در پی زمان مناسب بودم تا پریوش را ببینم به نظرم خبرهاي تازه اي برایم داشت و در غیاب من اتفاقاتی روي داده بود  مشتاقانه

.که باید هرچه زودتر از آن سردر می آوردم

خرش کار خودت رو کردي؟آ:به محض دیدن من با هیجان گفت.غروب به بهانه دادن سوغاتی به دیدار پریوش رفتم هنگام

شده؟ چی

صادق می گفت تا به حال علی رو این قدر .بچه ها فهمیدن.مثل دیوونه ها دنبالت می گرده از همه سراغ تو رو می گیره علی

.پریشون ندیده بودم

تو رو خدا راست می گی؟:دستان پریوش را گرفتم و گفتم.قلبم سرعت گرفت ضربان

قرار شد شب .به صادق گفتم صبا امشب برمی گرده.شقت شده که اینطور بی قراري می کنهفکر کنم حسابی عا.چیه دروغم

دوست داري ببینیش؟.ساعت نه با علی بیان سر کوچه
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.می ترسم شک کنن.چه جوري؟آقا رحمت اینجاست:هراس به اطراف نظر کردم و آهسته گفتم با

شب به بهانه دیدن من بزن .االن مال مهناز رو بده و زود برو خونه.بودماینا رو ببر خونه بگو من ن:ام را برگرداند و گفت سوغاتی

.بیرون

.باشه ببینم چطور می شه:هیجانی آمیخته به ترس گفتم با

.منم منتظر بذاري منم می خوام صادق رو ببینم نکنه

.فعال خداحافظ.خودم رو می کنم تا بیام سعی

مادر چمدان لباس را خالی کرد و رخت هاي سفر را به .لی تدارك دیده بودشب مهین خانم به مناسبت رسیدن ما شام مفص آن

با نگرانی دور و بر مادر می گشتم و یک چشمم به مادر .مابقی را نیز در کمد جا به جا کرد.گوشه اي پرت کرد تا به وقتش بشوید

رامشم بهم ریخته بود و حال خوشی آ.قولی که به پریوش داده بودم پشیمان شدم از.بود و یک چشمم به عقربه هاي ساعت

.نداشتم

چادر سفید با گلهاي آبی را از کمد درآوردم و سر .دست و صورتم را شستم و موهایم را با دقت شانه زدم.شام جمع شد سفره

جایی می خواي بري؟:مادر نگاهی به من کرد و گفت.کردم

.می خوام برم ببینمش مادرش گفت ساعت نه خونه س دلم براش تنگ شده.خونه نبود پریوش

.مگه فردا رو ازت گرفتن!وقت شب این

.زود برمی گردم:التماس گفتم با

.درست نیست این وقت شب بري دم در خونه شون.اصغر آقا خونه س االن

.چی کار داري بذار بره راه دوري نیست:رحمت گفت آقا

.و ولی زود برگردبر:که نمی خواست روي حرف آقا رحمت حرفی بزند با اکراه گفت مادر

.باشه نیم ساعته اومدم:گفتم شتابان

چرا دیر کردي؟:با دیدن من گفت.پریوش دم در خانه ایستاده بود.از خانه بیرون آمدم سریع
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.دیر خوردیم مامان هم راضی به اومدنم نبود شام

.بهتره زودتر بریم حتما منتظر ما هستن.خوب خیله

!می ترسم:تاده بود نگه داشتم و گفتمرا که با قدمهاي تند راه اف پریوش

.زود برمی گردیم.من با تو هستم.نداره ترس

کسی ببینه چی؟ اگه

.تاریکه کسی ما رو نمی شناسه.رو بکش جلو صورتت چادرت

 وقتی سر کوچه رسیدیم صادق و علی را دیدم که در کناري ایستاده.گرم بود و من بیشتر از هر زمانی احساس گرما می کردم هوا

دست و پایم .ما نیز به دنبالشان رفتیم.صادق با دیدن ما سیگارش را به طرفی انداخت و به جهتی رفت تا ما را متوجه کند.بودند

راه رفتنش .از دیدن علی بعد از یک هفته دچار هیجانی کاذب شده بودم و از نگاه کردن به قد و باالیش سیر نمی شدم.می لرزید

پریوش به .در کوچه بعدي ایستادند.تیره به تن داشت که او را جذاب تر از همیشه نشان می داد پیراهنی.محکم و مردانه بود

نمی دانم پریوش چه گفت که علی با .و احوالپرسی کرد معلی در کنار صادق با پریوش سال.سمت صادق رفت و مرا تنها گذاشت

ن با صادق گرم گرفت و علی چند قدم فاصله اش را پریوش بدون توجه به حضور م.شرمساري سرش را پایین انداخت و خندید

سرم پایین بود  تاز خجال.علی زل زده بود و نگاهم می کرد.چادرم سر خورد و افتاد با عجله آن را بر سرم کشیدم.با من کم کرد

!سالم:عاقبت گفت.و جرات نگاه کردن نداشتم

.صدایی که به گوش خودم نیز ناآشنا بود جوابش را دادم با

.قبول ارتزی

.ممنون

گذشت؟ خوش

.شما خالی جاي

.به جاي ما دوستان
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.کمی خودم را جمع و جور کردم.رهگذري از کنارمان گذشت.شیرین در میان ما شکل گرفت سکوتی

نمی کردم بیاي؟ فکر

کارم :آشکار گفتمبا لرزش صدایی .از شوري که در آن نهفته بود دلم فرو ریخت.به خودم دادم و به چشمانش نگاه کردم جراتی

.اشتباهه می دونم

عاشق شدن که گناه نیست؟:که انتظار چنین سخنی را از طرف من نداشت با ناراحتی گفت علی

کجا می دونی من عاشقت شدم؟ از

.خیلی دلم برات تنگ شده بود...شدم من

.که منو بیشتر از دوبار ندیدین شما

نمی شه تو یه نگاه عاشق شد؟ مگه

.فهمه خیلی بد می شهمامانم ب اگه

.من از هیچ کس نمی ترسم.خوام عالم و آدم بدونن می

.من می ترسم و دست خودم نیست اما

عاشق شدن می ترسی؟ از

.دونم نمی

.نمی شه ازش فرار کرد.من می دونم اما

.بذار برم:را برگرداندم و گفتم رویم

.بذار خوب نگات کنم...نه نرو:چادرم را گرفت و گفت گوشه

از علی از مادرم و از بچه هاي محل که ممکن بود هرآن سر برسند و یک کالغ .دونم چی شد اما من به راستی می ترسیدم مین

.قادر نبودم نگاه عاشق و شیداي علی را تحمل کنم و پا به فرار گذاشتم.چهل کالغ کنند

مگه جن دیدي؟.وایسا دختر:نفس زنان به دنبالم آمد و گفت پریوش
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.نباید می اومدم این کارا فایده اي نداره من پریوش

در صورت من دقیق شد و .خیلی دوستت داره.ببین علی چقدر خوشحال بود باور نمی کرد اومده باشی.نشده که جا زدي چیزي

تو چی؟تو هم دوستش داري؟:ادامه داد

.داره می جوشه دیرم شده و دلم مثل سیر و سرکه.ازم سوال نکن.من االن هیچی نمی دونم...دونم نمی

.دیگه بچه نیستی که همش مامانم مامانم می کنی.اگه دوستش داري باید این چیزها رو هم به جون بخري.قدر ترسو نباش این

حالم .چادرم را تا کردم و در کمد گذاشتم.به کوچه رسیدیم به سرعت از پریوش خداحافظی کردم و خود را به خانه رساندم وقتی

لب حوض نشستم و به عکس ما در آب .اي آنکه توجه مادر را جلب نکنم به حیاط رفتم تا نفسی تازه کنمآنقدر بد بود که بر

سعید غش غش می خندید و فرار می .از جا پریدم و به دنبالش دویدم.سعید به دنبالم آمد و مشتی آب به رویم پاشید.خیره شدم

.ها خوابندیر وقته همسایه :صداي مادر به گوشم خورد که می گفت.کرد

مگر من چند سال داشتم که اینطور عاشق .غمی سنگین در قلب و روحم دمیده بود.شب با وجود خستگی خوابم نمی برد آن

نکنه اشتباه می کنم و این عشق نیست؟اگر نیست پس چیه؟چرا آزارم می ده و دلشوره دارم؟چرا هیجانش مداومه و تموم !شدم؟

چه لبخند زیبایی داشت و با چه شیدایی به چشمانم خیره شده !حرف می زد انهچه عاشق!شتعلی چه نگاه قشنگی دا...نمی شه؟آخ

کاش !کاش علی کفتر باز نبود.یعنی این قدر دلتنگ من بود و خبر نداشتم.چه طور التماس می کرد که نروم و پیشش بمانم.بود

چه کار می کرد؟شاید از علی  ریمم عالقه دااگه مامان می فهمید من و علی به ه!درس خونده بود و واسه خودش کسی بود

باید با علی حرف می .خوشش نمی آمد و مخالفت می کرد به خصوص که علی کفتر باز بود و کار و بار درست و حسابی نداشت

.بشهباید می گفتم اگه منو دوست داره بایدبهتر از این باشه تا مادر ایرادي نگیره و راضی .زدم و نگرانی هایم را می گفتم

تمام لحظاتم را .کار دل من از همان شب تمام شد.قدر با خودم حرف زدم و نقشه کشیدم که نمی دانم چه وقت خوابم برد آن

علی با دیدن من بالفاصله به روي بام ما پرید و .دو روز بعد به بهانه بردن رخت ها به روي بام رفتم.فکر دیدن علی پر کرده بود

.سالم:گفت

...برو تو رو خدا.سالم
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.دیگه داشت صبرم تموم می شد.دو روزه منتظرم بیاي.این دور و بر نیست خیالت راحت کسی

بعد از .سرعت رخت ها را پهن کردم و پشت دیوار خرپشتک رفتم به دنبالم آمد و روبرویم ایستاد و باز خیره به من باقی ماند به

چرا اون شب فرار کردي؟:دقایقی گفت

.ام مادرم اعتمادش رو نسبت به من از دست بدهنمی خو.شده بود دیرم

.این همه بچه ها با هم دوست می شن آب از آب تکون نمی خوره!از کجا می فهمه:شانه هایش را باال انداخت و گفت علی

.با بقیه فرق دارم مادرم به من اعتماد داره من

چی؟می خواي دلمون رو زیر پا بذاریم و له کنیم؟اما من چی؟خودت .می فهمم:با حرکت سر حرف مرا تایید کرد و گفت علی

بذار خوب نگات :به آرامی گفت.چادرم روي شانه هایم افتاد.سکوت مرا دید نزدیکم شد و چادرم را از روي سرم سر داد وقتی

باد میاد و  وقتی.موهات خیلی قشنگه...به خاطر من و تو.دلم می خواد تا آخر دنیا همین طوري بمونیم و زمان متوقف بشه.کنم

.و به آرامی گیسوانم را نوازش داد.کاش من جاي باد بودم و می تونستم لمسش کنم.مپریشونش می کنه به باد حسودي می کن

از کلمات جادویی علی سست شدم و من هم به همان اندازه دلم می خواست زمان از حرکت .لمس گیسوانم حال خوشی یافتم از

بدون خداحافظی و به سرعت وارد راهرو شدم و .ناگهان صداي مادر به گوشم خورد.ارش می ماندمباز می ایستاد و تا ابد در کن

چی کار می کردي؟:مادر با نگاهی مشکوك گفت.پایین رفتم

.رخت ها رو پهن کردم:با چشمانی گرد شده از هیجان و ترس گفتم.بند آمد زبانم

.نمی خواد بري پشت بوم.از این پروین می ره بعد

.پروین داشت صورت مشتري رو بند می نداخت:آنکه اوضاع را بهتر کنم گفتم براي

.این دور و برها پر از کفتر بازه.نبینم بري پشت بوم دیگه

.هرچی شما بگین!...چشم:آنکه خیال مادر را راحت کنم گفتم براي

.ص می شهاز اینکه می بینم حرفم رو می فهمی دلم قر.آفرین:با لبخندي رضایت بخش گفت مادر

تو این محل پر از گرگ هاییه که می خوان بره .دختر خوشگلم نمی دونی چقدر نگرانتم:دستی به موهایم کشید و گفت سپس
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شاگرد نگرفتم که خودشون .همیشه جلو چشمم باش تا منم با خیال راحت به کارم برسم.هاي کوچولویی مثل تو رو تو دام بندازن

.ونهاسترو باد بزنن این کارها وظیفه ا

هنوز لمس دست هایش را روي گیسوانم می .روز در گوشه سالن کز کردم و در خلوتم به علی و مالقاتمان فکر کردم آن

...همین طور نفس هاي گرم و حرف هاي شیرینش را.توانستم حس کنم

ه ناخن هایش الك می زد و پریوش در گوشم از اوضاع و احوال می پرسید و مهناز ب.بعد مهناز و پریوش نزد من آمدند ساعتی

می خواي :دست آخر پریوش گفت.در حالی که آدامس می جوید از مجله مدلی که در خانه خاله اش دیده بود حرف می زد

امشب بریم سر کوچه؟

.مامان شک می کنه.نه

.بهونه بیار یه

بهونه اي؟ چه

.می خوایم دو تایی بریم خونه مهناز بگو

.ز رو بعداز ظهر دیدينمی کنه و می گه مهنا باور

.باید یه کلک دیگه جور کنیم.می گی راست

.رو از خیرش بگذر امشب

از شنید این خبر خوشحال شدم چون مادر سرش گرم .فردا عروس دارم باید زودتر سرکار بیام:از رفتن آن دو مادر گفت بعد

.می شد و می تونستم دقایقی از جلو چشمانش دور شوم

خواهر عروس می .فامیل عروس و داماد با هم رقابت داشتند و مادر را حسابی کالفه کرده بودند.له بودآن روز غلغ آرایشگاه

دیدن این صحنه ها خالی از لطف نبود و باعث .خواست زودتر از خواهر داماد حاضر شود و بر سر همین مسئله کشمکش داشتند

انی به اختالفات بی اساس آنان نگاه می کرد و جرات مداخله را بیچاره هم با نگر نمعروس خا.خنده من و شاگردان مادر می شد

.بارها شاهد به هم خوردن عروسی بر سر همین مسائل پیش پا افتاده بودم.نداشت
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اگه مامان پرسید بگو رفتم .من می رم باال زود برمی گردم:به کنارش رفتم و گفتم.شاگرد مادر هجده سال داشت پروین

.دستشویی

.برو خیالت راحت:زد و گفتچشمکی  پروین

خبري از علی .وقتی به روي بام رفتم به اطراف نگاه کردم.به اطراف کردم و در یک لحظه از جلو چشم دور شدم نظري

.علی اذیت نکن:با اطمینان از حضور علی گفتم.ناامید شدم و برگشتم تا پایین بروم دستانی محکم روي چشمانم را گرفت.نبود

.یک شرط به

طی؟شر چه

.شرطی که وقتی دستام رو برداشتم چشمات رو باز نکنی به

.قبول باشه

علی بوسه اي روي گونه هایم زد که لحظه اي .همان طور که قول داده بودم بی حرکت ایستادم.آرامی دستانش را برداشت به

دیگه !منو گول زدي:ي گفتمچشمانم را گشودم و به سرعت خودم را عقب کشیدم و با دلخور.چون گذر جریان برق مرا گرفت

.بهت اطمینان نمی کنم

.دست خودم نبود آخه امروز از همیشه خوشگل تر شدي:با خنده گفت علی

.من همون شکلی ام و عوض نشدم.دروغگو

.خیله خوب اینقدر اخم نکن:متوجه دلخوري ام شد گفت وقتی

.مادرم اجازه نمی ده.دیگه نمی تونم بیام پشت بودم من

!چرا؟:م گفتبا اخ علی

.می گه پشت بوم پر از کفتر بازه:هایم را باال انداختم و گفتم شانه

کفتر بازي جرمه؟ مگه

.خوشش نمیاد مادرم
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نکنه تو هم بدت میاد؟.پس هیچی،کار ما سخت تر شد:با شیطنت گفت علی

از کار و .به آسمون دنبال چهار تا کفتر چه معنی داره که صبح تا شب چشمتو بدوزه.پرنده ها خوشم میاد اما از کفتر بازي نه از

.زندگی هم می افتی

تو هم دلت نمی خواد من کفتر بازي کنم؟ پس

.اگه نکنی بهتره خوب

اگه کفتر بازي نمی کردم تو رو کجا می دیدم؟:باز با شیطنت گفت علی

.کفتر بازي نمی کردي منو زودتر می دیدي اگه

.منم گفتم دختر نجیب رو که تو خیابون نمی بینن.صبا رو ندیده بودي صادق می گفت چه طور تا به حال اتفاقا

نجیب رو روي پشت بوم موقع کفتربازي می بینن؟منظورت اینه؟ دختر

بگو دوستم داري؟:دستم را گرفت و گفت علی

.بذار برم االن وقت این حرف ها نیست:را از دستش بیرون کشیدم و گفتم دستم

.ولت نمی کنم تا نگی:با سماجت گفت علی

.یه روز بگم ولی االن نه شاید

.دوستم داري پس

.اینقدر سوال نکن علی

یادت نره؟.به شرطی که فردا ساعت پنج بیاي پارك سر خیابون.کاري باهات ندارم.خوب خیله

.تونم نمی

.وگرنه دیگه نه من نه تو.بیاي باید

می کنی؟ تهدید

.خداحافظ.دوستم داري بایدبیاي اگه
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با هر بار مالقات علی احساس شکفتن می .ار علی زودتر از من رفت و با قراري که گذاشت باز مرا به دلشوره انداختب این

.با وجود محدودیت هایی که داشتم سختی آن را به جان می خریدم و به شجاعتم آفرین می گفتم.کردم

انگیزه .نمی توانستم علی را نبینم.اي رسیدن به آرزوهاشتاب بر.دوران طالیی بلوغ و جوانی!افکار ساده و بی آالیش داشتم چه

براي بقاي .تازه اي در زندگی ام پیدا کرده بودم و به خاطرش حاضر بودم به عالم و آدم دروغ بگویم تا به خواسته ام برسم

ی خواستم ممکنش به پارك و مالقات علی خواسته اي غیرممکن بود که به هر قیمتی م فتنر.عشقم بدون فکر تصمیم می گرفتم

.کنم

آخر سر به این .از ظهر با پریوش در حال کشیدن نقشه بودیم که چه طور مادر را گمراه کنیم تا بتوانیم ساعتی بیرون برویم بعد

با مادرش بره چرا تو :گفت.صبح با مادر در میان گذاشتم.نتیجه رسیدیم که به بهانه خرید کیف براي پریوش مادر را راضی کنیم

؟ال خودش راه می ندازهرو دنب

چی می شه برم؟.منم حوصله م سر می ره:گفتم

.ولی آخرین بار باشه دیگه برنامه نچین...برو:نمی دانم چه فکري کرد که گفت مادر

.چشم مامان:خوشحالی گفتم با

پریوش .ده به تن کردمروسري کوچکی سر کردم و بلوز و شلواري سا.از ظهر موهایم را شانه زدم و روي شانه ام رها کردم بعد

وقتی به سر کوچه رسیدیم در کنجی ایستاد و چادرش را برداشت و تا کرد و با دقت در کیفش .حسابی به خودش رسیده بود

؟پریوش همین طوري میاي:با حیرت گفتم.گذاشت

.چه عیبی داره؟االن همه این مدلی می گردن مگه

.روسري سرت کن حداقل

.تو چرا روسري سرت کردي؟از من می شنوي اونو بردار تا تو دل برو تر بشی:از کرد و گفتسر تا پاي مرا براند پریوش

.نه دوست ندارم:روسریم را سفت کردم و گفتم گره

امل بازي درمیاري؟ چرا
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.شه اونوقت فکر می کنم لختم و همه دارن نگام می کنن نمی

ی محجبه هستی؟مثال االن خیل...چه حرف ها:قري به گردنش داد و گفت پریوش

.با من کاري نداشته باش تو

.کم کم به حرف من می رسی.شروع کردي خودت

نزدیکشان .نظري به اطراف انداختیم و صادق و علی را روي نیمکتی نشسته دیدیم.رسیدن به پارك بحث ما هم تمام شد با

صادق دست پریوش را گرفت .المی اکتفا کردممن با کمرویی به س.پریوش با هردو دست داد تا خود را امروزي جلوه دهد.رفتیم

.و به نیمکت بغلی رفت

از نزدیکی به علی معذب بودم .علی فاصله اش را کم کرد و دستش را پشت سرم قرار داد.نیمکت در کنار علی نشستم روي

صبا نمی خواي نگام کنی؟:علی با آهنگی خوش گفت.خودم را کمی جمع کردم و همان طور سربه زیر نشستم

.را باال گرفتم و چشم در نگاهش دوختم سرم

.هربار که می بینمت با خودم می گم دیگه دنبال دلم نمی رم اما بازم میام:گفتم

.ما هر دو به یک درد دچار شدیم.دونم می

.فایده س بی

بی فایده س؟ چی

.دوستی و مالقات ها این

تکلیف من چیه؟.گی نمیام،بیرون هم که اجازه نداري دلم برات تنگ می شه،کجا باید ببینمت؟رو پشت بوم که می من

.اگه به هم عادت کنیم به هردومون سخت می گذره آخه

چرا باور نمی کنی؟.سخته االنم

.می کنم اما از عاقبتش می ترسم باور

.هر کاري بگی می کنم هر جا بگی می رم فقط منو از دیدن خودت محروم نکن:دستم را گرفت و فشرد علی
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.دل منم برات تنگ می شه.وام جایی بريخ نمی

.جایی نمی رم می خواستم تو رو امتحان کنم نترس

علی عاشقانه در گوشم نواي عشق .احساس آرامش از اینکه می توانم به جنس مخالف تکیه کنم سرم را روي بازوانش گذاشتم با

تم تا حال خوشی را که در آن لحظه یافته بودم را چشمانم را بس.حرف هاي شیرینی می زد و مرا غرق در رویا می کرد.سر داد

.هرچه بیشتر حفظ کنم

چهارتایی بستنی را با حظ لیس می زدیم که ناگهان رنگ .با دیدن ما به آن حال خندیدند.و صادق با بستنی از راه رسیدند پریوش

ردم اما چیزي دستگیرم مسیر نگاهش را تعقیب ک.از روي پریوش پرید و خشک زده به نقطه اي خیره باقی ماند

پریوش چی شد؟:گفتم.نشد

با نگاهی دوباره پشت درختی اعظم خانم یکی از همسایه ها و .پریوش صدایی در نیامد و همان طور مات و مبهوت مانده بود از

نیز از حرکات علی و صادق .در یک آن من و پریوش بستنی را انداختیم و پا به فرار گذاشتیم.البته مشتري قدیمی مادر را دیدم

هر دو آنقدر دویدیم تا از .آنقدر به سرعت این اتفاق افتاد که اجازه هیچ عکس العملی را به آنان نداد.دیوانه وار ما مات ماندند

دیدي چه .پریوش بدبخت شدیم:هراسان گفتم.پریوش نفس زنان چادرش را درآورد و روي سرش انداخت.آنجا دور شدیم

جوري نگاه می کرد؟

...دختراي مردم هرکاري می کنن کسی نمی فهمه اما ما دو تا بیچاره.شانس نداریم:با حرص گفت پریوش

.و زیر گریه زدم...اگه به مامان بگه...واي پریوش:پریوش را گرفتم و نالیدم دست

.خدا بزنه پس گردنش و الل بشه حرفی نزنه.نترس

.حتما می گه.دوست مامانه اون

زنیکه فضول بگو پشت درخت چه غلطی می کنی البد خودشم رفیق داره که تو پارك .چیزي نشدهرو پاك کن حاال که  اشکات

.وله

.به جاي این حرف ها فکر چاره باش.بیخود تهمت نزن.کن پریوش بس
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.بریم خونه و بگیم ما اون ساعت خونه بودیم زود

.حرفمون رو باور نمی کنه کسی

فکر دیگه اي داري بگو؟ اگه

به محض رسیدن به خانه به مهین خانم .در راه هر دو سکوت کرده بودیم و دنبال چاره بودیم.ه سمت خانه رفتیمناامیدي ب با

.گفتم،حالم خوب نیست اگه ممکنه به مادر خبر بدید منتظر من نباشه

دختر تو تب :گفت مهین خانم برگشت و با دیدن من با آن حال دست به پیشانی ام گذاشت و.اتاق رفتم و دل سیر گریه کردم به

.داري

.اینو بخور خوب می شی.فکر کنم گرمازده شدي:رفت و بعد از دقایقی با لیوانی خاك شیر بازگشت و گفت بیرون

.مهین خانم چیزي نشده فقط کمی خسته ام:گفتم

خواي به هما خانم بگم بیاد برید دکتر؟ می

.کمی بخوابم خوب می شم.نکنین نگرانش

آن شب واقعا بیمار .تا به خیالش من بخوابم و مرا با فکر و خیال و عذاب وجدانی شدید تنها گذاشت خانم بیرون رفت مهین

آخر شب مادر طاقت نیاورد و مرا به درمانگاه برد و با کلی داروهایی جور واجور به خانه .تب و لرزي شدید به سراغم آمد.شدم

ساعت ده بود که از خواب بلند .دم و خواب سنگینی به سراغم آمدنزدیک صبح آرام ش.ستمادر باالي سرم تا صبح نش.برگشتیم

صبا جون یه دفعه چت شد؟نکنه از چیزي :با دقت به چشمان ملتهبم خیره شد و گفت.مهین خانم باالي سرم نشسته بود.شدم

ترسیدي؟

از چی؟ مثال

به نظرم حضرت علی رو تو .م گفتی علییه بار.آخه تا صبح هذیون می گفتی از کفتر و جک و جونور حرف می زدي!بدونم چه

...اسم در و همسایه رو هم بردي بعد داد زدي پریوش.راستش خیلی ترسیدیم.خواب صدا کردي

.یادم نمیاد چیزي
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.داري با اون تبی که داشتی بایدم چیزي یادت نمونه حق

.بودم احتماال خیلی حرف هاي بی سر و ته دیگر هم زده.را درآن دیدم که سکوت کنم صالح

کجاست؟ مامان

.آرایشگاه رفته

.خوابم میاد بازم

.بخواب تا صبح که نذاشتی ما بخوابیم بگیر

مهین خانم می شه برام کمی نون و پنیر بیارین؟.گشنمه آخه

.االن برات میارم.نمی شه چرا

.ن برودخانم با تمام کنجکاوي که گریبانگیرش شده بود مجبور شد براي آوردن نان وپنیر بیرو مهین

مهناز در .پریوش و مهناز به دیدنم آمدند.دو روز بعد حالم بهتر شد. خروج او سرم را روي بالش گذاشتم و به خواب رفتم با

مهناز از خنگی و بی عرضگی ما حرص می .جریان ماجرا بود چون پریوش دهانش لق بود و عادت داشت همه چیز را تعریف کند

آخه پارك سر خیابون جاي این جور قرار هاست؟.کاري هم بکنه می ره دو تا خیابون باالتر اگه آدم می خواد:خورد و می گفت

.مدام پیغام پسغام می ده.علی نگرانته:گفت پریوش

.دعا کن به گوش مامان نرسه اون وقت می تونم یه جوري ببینمش.اسمش رو نیار که اوضاع و احوال به هم ریخته اصال

.ره؟حداقل نامه بده دستش برسونماون چه گناهی دا!علی طفلک

مادر جوابشان را نداد و در عوض با لحن .پریوش و مهناز سالم کردند.همان وقت مادر وارد شد و نگاه تندي به جمع ما کرد در

.دستت درد نکنه.خوب جواب اعتمادم رو دادي:تندي رو به پریوش گفت

چی شده هما خانم؟:با شرمساري گفت پریوش

.اگه به احترام اصغر آقا و مادرت نبود از خونه می انداختمت بیرون.شده چون خودت خوب می دونینگم چی  بهتره

.اما احتیاجی به این کار نیست خودم می رم.من نمی دونم شما از چی ناراحتین:با دلخوري بلند شد و گفت پریوش
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.ن اسم ندارياز این به بعد دور صبا رو خط بکش دیگه دوستی به ای...می کشی جونم زحمت

مامان :من که توقع چنین برخوردي را از مادرم نداشتم با بغض گفتم.نیز بالفاصله بلند شد و هردو سرافکنده بیرون رفتند مهناز

.چرا این کارو کردین آبروم پیش دوستام رفت

یدم سرم اومد و اعظم خانم کار تا حاال تب داشتی و می مردیسرانجام از اون چیزي که می ترس.من که آبرو ندارم.تو مهمه آبروي

.خودش رو کرد

مگه من چیکار کردم؟:مظلومیت گفتم با

چند وقته می دیدم چموش شدي و لگد پرونی می کنی گفتم .خودت رو به موش مردگی نزن از این اداها بدم میاد:فریاد گفت با

یاهللا حرف ...چه طور جرات کردي؟ها؟بگو:مه دادبعد در چشمانم براق شد و ادا.دخترم بزرگ شده و باید کمی با دلش راه بیام

.سواستفاده کردي بختبه چه اجازه اي از اعتماد من بد!بزن

.به خدا کاري نکردم:گریه گفتم با

چشم سفید،دیگه می خواستی چیکار کنی؟بهتر از این پسره کفتر باز کسی نبود که بري دنبالش؟ دختره

جواب من گریه :مادر بدون ذره اي ترحم گفت.سر بیچارگی گریه ام شدت گرفت رسیده بودم به نقطه ضعف مادر و از حاال

خدابا تو خودت شاهدي که چه طور این دختر رو به دندون گرفتم بزرگش .دردم رو به کی بگم؟بدبختی هم اندازه داره.نیست

این بود دستمزد من؟.تهکردم از جوونیم گذشتم تا دست هرکس و ناکس نیف

جواب عمو یداهللا رو چی بدم؟صبا چرا نمی فهمی چه بی آبرویی به بار آوردي؟هزار حرف پشت سرته :ید گفتسکوتم را د وقتی

چرا خودتو انداختی سر زبونا؟.دیگه کسی در خونه رو نمی زنه تا ببینن منم دختر دم بخت دارم

.تو رو خدا ببخشین.غلط کردم:ترس و وحشت گفتم با

.اینم به خاطر این که یادت نره چی گفتی:به گوشم زد و گفتبه طرفم آمد و سیلی محکمی  مادر

از ناراحتی و خجالت و بیشتر از کتکی .جاي سیلی مادر صورتم را می سوزاند.را چنان به هم زد که ناخودآگاه سرم را دزدیم در

یاد نداشتم مورد بی هیچ گاه به .اگر سطل آبی کنارم بود از چشمه اشک من سرریز می شد.که خورده بودم اشک می ریختم
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زمانی که نمرات بد می آوردم مادر با مهربانی دلداریم می داد و می گفت درست می  تیح.مهري یا تنبیه مادر قرار گرفته باشم

اما .گاهی فقط نیشگونی می گرفت تا مرا متوجه بی ادبی ام کند.شه یه کم حواستو جمع کن اون وقت می بینی شاگرد اول شدي

.به اندازه سال ها آزارم می داد اکنون آن سیلی

.گاهی سعید میامد و سر می زد و برایم خوراکی می آورد.نزد مهین خانم ماند تا چشمش به من نیفتد مادر

از دنیاي بیرون بی خبر بودم و تنها وسیله ارتباطم سعید و مهین .مادر کالمی با من حرف نمی زد.ماه در خانه زندانی بودم یک

ه اي نداشتیم باید آنقدر صبر می کردم تا مادر آرام شود و این اتفاق زمانی افتاد که آقا رحمت به تهران آمد و چار.خانم بودند

.چیزي نشود ناچار شد گاه گداري مرا صدا کند توجهمادر به خاطر ان که او م

داد بعد از صفر مشهد آب به مادر توضیح .رحمت از دیدن چهره رنگ پریده من به شدت تکان خورد و دلیلش را جویا شد آقا

مدام می گفت،بخور تا .آقا رحمت ما را براي زیارت به شاه عبدالعظیم برد و دل سیر کباب خوردیم.آب شدم و حالم خوب نبوده

!آنقدر اصرار کرد تا لقمه در دهانم بزرگ شد و نتوانستم به خوردن ادامه دهم.جون بگیري

.ممکنه باال بیاره.ه داره خوب می شهاصرار نکن حالش خوب نیست تاز:گفت مادر

بعد از .روزي که آقا رحمت نزد ما بود آزادي بیشتري داشتم و از صداي مادر که مرا خطاب قرار می داد خوشنود می شدم چند

و میان پنجره را باز کردم .رفتن آقا رحمت در یک بعدازظهر صداي برخورد شیئی به پنجره رو به کوچه مرا به سوي خود کشاند

.خداحافظ.بگیر می ترسم کسی منو ببینه وبیا این:پریوش را دیدم با عجله گفت

.سرعت پنجره را بستم و در کنج اتاق نامه را باز کردم به

مگه عاشقی جرمه؟چرا مادرت با تو اینطور می کنه؟چرا تو .من دیگه از این وضع خسته شدم و دیگه طاقت دوري ندارم.جان صبا

ما چه خطایی مرتکب شدیم؟به چه گناهی؟گاهی تصمیم می گیرم دستت رو بگیرم و از این شهر و دیار  رو زندونی کرده؟مگه

صبا رو داشته باشم چرا فرار کنم؟به همین خاطر می خوام مادرم رو بفرستم  مفرار کنم،اما با خودم می گم وقتی می تون

.خواستگاري

دارم دوستت
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علی

.خط علی بچه گانه بود و معلوم بود به زحمت آن را نوشته.م آن را بوسیدمرا به سینه ام فشردم و از ذوق نامه

هما خانم چیزي شده که زود :مهین خانم پرسید.مادر زودتر از همیشه به خانه بازگشت و چندان حال و حوصله نداشت غروب

اومدي؟

.زود اومدم خونه استراحت کنم.از جون شما سردرد بدي گرفتم دور

.کار کردي از پا افتادي کمی فکر خودت باشاز بس .کردي خوب

از نگاهش می خواندم اتفاق دیگري افتاده است و .اما به نظرم سردرد مادر بهانه بود.قرص خورد تا کمی رفع کسالت کند مادر

.مهین خانم می دونی چرا سردرد گرفتم؟از بس عصبی شدم:چون بعد از لحظاتی گفت.حدسم درست بود

کسی حرفی زده؟چی مادر؟نکنه  واسه

یه ساعت نشسته و بربر منو نگاه می .زنیکه شلخته پاشده اومده فضولی.کاش حرف بود،چون حرف حساب جواب نداره!حرف؟

گفتم امرتون؟جواب می ده اومدم دخترت رو .آخر سر به پروین گفتم ببین چی کار داره؟گفته با خود هما خانم کار دارم.کنه

با پررویی می گه چرا پسرم .این که دست به سرش کنم گفتم من دختر دم بدخت ندارم واسه.واسه پسرم خواستگاري کنم

آخه از مادري که حرف زدن بلد نیست چه توقعی .پیش مشتري ها از خجالت آب شدم.دخترت رو رو پشت بوم دیده و پسندیده

از اوالدش داري؟

ماشاهللا صبا جونم که از خوشگلی و نجابت چیزي .ستگار میادهما خانم واسه همه خوا:خانم از هیجان شنیدن خواستگار گفت مهین

.خواستگار افتخار دختره.کم نداره

پسره یه القباي .مهین خانم هرچیز حد و اندازه داره هر کی از سر خیابون که رد شه خواستگار نمی شه:با اعتراض گفت مادر

!کفتر بازم شد خواستگار؟

.دم می ذاريکه گفتی عیب نیست که رو جوون مر اینا

از مادرش معلوم بود .بیکار و بی سواد و کفتربازه.پسره بچه س:با صداي بلند که ناشی از بهم ریختگی اعصابش بود گفت مادر
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چه طور با دست خودم .تمام دار و ندار من صبا و سعید هستن.تازه مگه صبا چند سالشه؟داره درس می خونه.چه خانواده اي داره

بچه م رو بدبخت کنم؟

اصال می دونی چیه؟دختر .می شدي شونزده سال می گفتن ترشیده س.بدبخت؟زمان ما سیزده سالگی شوهر می کردن چرا

.امر پیغمبر خداشت.هرچی زودتر شوهر کنه بهتره

 شما چرا این حرف رو:با غیظ نگاهی به مهین خانم کرد و از این که حرفش را درك نمی کرد و به نفع من حرف می زد گفت مادر

چی .می زنین؟من که هفده سالم بود شوهر کردم چه خیري دیم،یا خود شما سیزده سالت بود با یه پیرمرد ازدواج کردي

شدیم؟ها چی شدیم؟

.صبا مال این دوره زمونه س.ما هم این بود قسمت

ی بشی؟نمی مگه اللی؟یه چیزي بگو؟مگه نمی خواي درس بخونی و واسه خودت کس.خودت حرف بزن:رو به من گفت مادر

.خواي از جوونیت لذت ببري؟وقت براي ازدواج همیشه هست اما جوونی دیگه برنمی گرده

جوابت اینه؟آره صبا؟این بود نتیجه تربیت :مادر به تلخی گفت.جرات نگاه و اظهار نظري نداشتم.سکوت سربه زیر نشستم در

.دست دو تا بچه نمی دم منم عقلم رو.من؟اون پسر روي هوا و هوس م یخواد تو رو بدبخت کنه

.برخواست و با یه دنیا دلخوري از اتاق بیرون رفت مادر

این حرف ها همه :مهین خانم سرم را در آغوش کشید و با محبت بوسه اي بر گیسوانم زد و گفت.رفتن مادر اشکم سرازیر شد با

یه کم که آروم شد .حرف ها فقط مال توئه فکر نکن این.مادرت این قدر دوستت داره دلش نمی خواد از تو جدا بشه.جا هست

.من باهاش حرف می زنم تا لجبازي نکنه

حاال من غریبه !ناقال.معلومه که دلت گیره و روت نمی شه بگی:به شوخی گفت.صحبت هاي مهین خانم گریه ام شدت گرفت با

شدم؟

خواست مادر از دستم برنجد و از سویی از  از سویی دلم نمی.مجرمی را داشتم که در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود حالت

.این که علی قدم پیش گذاشته بود تا عشقش را نسبت به من ثابت کند قلبا خوشحال بودم و احساس رضایت می کردم
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ییر جواب مادر نیز یک کالم بود و تغ.از این ماجرا گویا مادر علی چندین بار به سراغ مادر رفته بود و او را کالفه کرده بود بعد

.نمی کرد

وفتی از رفتن آنان اطمینان پیدا کردم چادر سرم .آن روز که مادر براي خرید لوازم آرایشگاه به همراه مهین خانم به بازار رفت تا

پروین را به کناري .پروین به همراه یکی دیگر از شاگردان مادر در سالن بودند و گرم گفتگو بودند.کردم و به آرایشگاه رفتم

.مراقب باش به گوش مامان نرسه.می رم باال:فتمکشیدم و گ

.اگه بفهمه از دستم دلخور می شه و دیگه بهم اطمینان نمی کنه.خانم سفارش کرده بذارم بري باال پشت بوم هما

.تا ظهر بر نمی گرده،خیالت راحت مامان

.حوصله دردسر ندارم.ولی زود بیا برو

دستی برایش .ز علی نبود بعد از یک رفع تصمیم گرفتم برگردم که علی را دیدمخبري ا.بام رفتم و به اطراف نظر کردم روي

از چشمان به خون نشسته اش مشخص بود تازه از خواب بیدار .با دیدن من با سرعت خودش را روي بام ما رساند.تکان دادم

صبا کی اومدي؟:با خوشحالی پرسید.شده

.تم برگردمخسته شدم و می خواس.خیلی وقته:ناراحتی گفتم با

کجاست؟ مادرت

.بازار رفته

.وگرنه زودتر می اومدم.از کجا بدونم مادرت نیست و تو می تونی بیاي باال من

بودي؟ خواب

اما چه خوابی؟.دیشب مهمون داشتیم دیر خوابیدم آره

طور؟ چه

.آدم عاشق که خواب نداره:شیطنت گفت با

خوراکم نداره؟ حتما
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.دیدن تو من رویاي توئه خوراکم خواب

.که شدي شاعرم

.بس فکر و خیال می کنم زده به سرم از

.فکر کن به هم رسیدیم.و خیال نداره فکر

.لعنت به این فاصله ها.تو اون طرف و من این طرف.شه فکر نکرد نمی

.ترسم وقتی فاصله ها کم بشه دیگه بهونه اي براي عاشقی نمونه می

.و گیسوانم را نوازش داد.مونم من همیشه عاشقت می:با شیدایی گفت علی

اگه دستم و می گیري و من حرفی نمی زنم واسه خاطر اینه که ازم .من و تو به هم نامحرمیم:خودم را عقب کشیدم و گفتم کمی

.دلسرد نشی

.تا چند وقت دیگه زنم می شی و دیگه هیچ کس نمی تونه تو رو از من بگیره.نگیر سخت

.اون روز خیلی مونده تا

اگه من می خواستم تو رو از راه به در کنم تا حاال کرده بودم اما من مرد و مردونه .خیلی از خودراضیه.ادرت خوشم نمیادم از

اگه تو به اندازه اي که من می خوامت منو می خواستی .هرروز مادرم رو جواب می کنه و دلش رو می شکونه.پاپیش گذاشتم

.جلوش در می اومدي

.اون می دونه دوستت دارم.خودش خسته بشه منتظرم

!همین؟ فقط

.از دستم برنمی آد کاري

.می ترسم زیادي خودت رو درگیر کنی و بهت بدگذره...باحالی خیلی

م می کنی؟ مسخره

من که آدم نیستم؟مادر من گناه نداره؟.آره خوب
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.لج ولجبازي چیزي درست نمی شه با

.پس دیگه حرفی بین ما هم نمونده باشه

از .علی از من دلخور شده بود.به خانه رفتم و باز دل سیر گریه کردم.باوري علی به حالت قهر رفت و مرا تنها گذاشتعین نا در

اگر مادر موافقت می کرد ما به هم محرم می شدیم و دیگر علی .شاید حق با علی بود و من زیادي کوتاه می آمدم.خودم بدم آمد

کاش می گفتم در چه جهنمی روزگارم را می گذرانم و چه قدر .و از دلش درمی آوردمکاش او را می دیدم .بهانه گیري نمی کرد

تنها مونس .دو ماه بود که در خانه زندانی بودم و حتی اجازه نداشتم نزدیک ترین دوستانم را هم ببینم.دلتنگ دیدنش می شوم

اگر حتی بدبخت ترین زن ها .ت را می فهمیديدل دختر فاه مادر کاش این قدر خودخواه نبودي و حر.من مهین خانم بود و بس

حاضر بودم علی صبح تا شب کفتر .هم می شدم باز راضی بودم چون عاشق بودم و تنها درد من با رسیدن به علی درمان می شد

و بی پول  و بود کاراگر علی بی.حاضر بودم با هم کس و کارش بسازم و فقط در کنار علی باشم.بازي کند و فقط ساعتی او را ببینم

.باز برایم فرقی نمی کرد و با دار و ندارش می ساختم فقط به شرطی که مادر راضی می شد و راحتم می گذاشت

به دنبال راهی براي مالقات .از مادر کینه به دل گرفته بودم که باعث جدایی ما شده بود.روز در ناامیدي دست و پا می زدم سه

بی تفاوت به مادر و امر ونهی اش گوش می دادم و تالش .ده بود و شجاع تر شده بودمکمی از ترس گذشته ام کم ش.علی بودم

مادر از نگاه مغرور و سرکش من انگار ترسیده بود و کمی مالحظه مرا می .می کرد کالمی جز آنچه الزم است با او حرف نزنم

نیمروزي اهل خانه آهسته به در خانه پریوش رفتم  بعد از چهار روز بی خبري از علی،با خواب.کرد و مهربان تر از قبل شده بود

صبح روز بعد پریوش به پنجره .و با او حرف بزند ببیندپریوش قول داد هروطر شده علی را .و موضوع را با او درمیان گذاشتم

.علی گفت هرطور شده باید صبا رو ببینم:به محض دیدن من با عجله گفت.آن را باز کردم.اتاق زد

.از یه طرف مامان و از یه طرف مهین خانم.بینی زندانیم طوري؟نمی چه

اگه اومد منم علی رو خر می .مهین خانم همیشه میاد.مامانم فردا روضه داره!عجب گیري کردي:فکري کرد و گفت پریوش

خوبه؟.مامانتم که آرایشگاه رفته.کنم

.زودتر از اون باشه نمی تونم.چهار به بعد باشه مامان نیست اگه
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.مامانم از چهار به بعده روضه

.خودت مراقب اوضاع باش پس

.راحت خیالت

با رفتن مادر نیمی از .روز بعد چشمم به دنبال مهین خانم بود تا ببینم چه وقت از در خارج می شود.قول داد و رفت پریوش

مهین خانم مگه :لش امد و گفتزهرا خانم به دنبا.اما مهین خانم قصد رفتن نداشت و بی خیال نشسته بود.مشکلم حل شده بود

نمیاي روضه؟

.حال و حوصله ندارم زیاد

.حال و حوات عوض می شه.بریم بیا

چرا نمی رین؟:گفتم بالفاصله

.تو تنهایی آخه

.شما برگردین منم حیاط رو آب و جارو می کنم تا

به هوا پریدم و به سمت آیینه رفتم و  از خوشحالی.خانم با اکراه چادرش را سر کرد وبه همراه زهرا خانم بیرون رفت مهین

سعید مشغول .دستی به گیسوانم کشیدم و پیراهنی نو به تن کردم و در کنار پنجره در انتظار پریوش و قولی که داده بود ایستادم

را به  علی خودش.به سمت در کوجه دویدم و در را باز کردم.علی از کنار پنجره عبور کرد عبعد از یک رف.بازي در کوجه بود

.داخل کشاند و در را بست و نفس راحتی کشید

اومدي دزدي؟:زدم و گفتم لبخندي

.اگه بیاي می برمت یه جایی که دست کسی بهت نرسه آره

.مامانم راضی بشه باهات همه جا میام اگه

.یکدیگر را گرفتیم و به چشمان هم زل زدیم دست

از دستم دلخوري؟ بازم
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.وستت درمتونم ازت برنجم چون د نمی

.بهتره بري:خودم را کنار کشیدم و گفتم.را البه الي گیسوانم برو برد و نفس عمیقی کشید وبوسه اي به گردنم زد سرش

.هرکاري می خواد با پریوش می کنه.ببین صادق و پریوش چقدر با هم راحتن:اخم نگاهم کرد و گفت با

.نه پریوش همچین دختري نیست:را گزیدم و گفتم لبانم

.اگه منم بخوام راه می ده.هنوز پریوش رو نشناختی آره

این چه جور حرف زدنه؟:ناراحتی گفتم با

.خیله خوب،جوش نزن شوخی کردم:مهربانی گفت با

.پریوش به خاطر من و تو همه کار می کنهاون وقت تو ازش بد گویی می کنی.خوبی نبود شوخی

.خاطر این که تو خیلی خودت رو می گیري واسه

.قسم می خورم جز تو با هیچ کس عروسی نکنم.مال توام نم

.به امید اون روز ناز تو رو می خرم منم

.ممکنه کسی سر برسه برو

میاي رو پشت بوم؟ کی

.خودت بهتر می دونی.نمی تونم بیام فعال

.اگه زدم به سیم آخر ناراحت نشو پس

.اگه کم طاقتی کنی قولی که دادم پس می گیرم.دیوونه

.االن مهین خانم سر می رسه.صبا زود باش:همان لحظه پریوش در زد و گفت در

در راهرو ایستادم و به حرف ها و رفتار علی فکر کردم و آنر اب ه .نگاه عاشقانه اي به من کرد و به سرعت بیرون رفت علی

.حساب عشقی که به من داشت گذاشتم

از شدن مدارس نداشتم این بار با شور و شوق بی نهایت خودم را براي شروع سال تحصیلی برخالف هر سال که دلخوشی از ب با
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زمان زنگ تفریح با .روز اول مادر،من و سعید را همراهی کرد و ظهر مهین خانم به دنبالمان آمد.ورود به دبیرستان آماده کردم

مدام به اطافم نگاه می کردم و توقع در مسیر مدرسه تا خانه .هفته اول بدین نحو گذشت.مپریوش و مهناز کلی درد و دل کردی

به .مثل صادق که همیشه سر راه پریوش سبز می شد و با نگاهشان ابراز عالقه می کردند.داشتم علی را در گوشه و کناري ببینم

 از ترس انکه علی فراموشم کرده باشد هزار و یک فکر و خیال به مغزم هجوم می آورد و یا این که با.پریوش حسودیم می شد

هفته بعد را با .جواب سرباالي مادر خسته و دلسرد شده باشد و دیگر تمایلی به دیدنم از خود نشان ندهد خون خونم را می خورد

تنها کسی .همراه مهین خانم مسیر مدرسه را طی کردم که توجه ام به دو چشم سیاه در کنج دیواري جلب شد.کسالت آغاز کردم

.لحظه اي ایستادم.می کرد کسی جز علی نبود که مرا از کیلومترها به خود جذب

چی شد چرا وایسادي؟:خانم گفت مهین

.نشد بریم چیزي

.مهین خانم یه دقیقه این جا وایسا تا برم مدرسه و برگردم:بار به عقب برگشتم و آخر سر بی طاقت شدم و گفتم چند

.می شه می ترسم غذام ته بگیره دیر

.تم فردا هم درس دارمآخه کتابم رو جا گذاش.برم باید

.هم بریم بردار با

.من بدو می رم و زود برمی گردم.خسته می شین شما

به سر کوچه مورد نظر رسیدم و پیچیدم تا از تیررس نگاه مهین خانم .جواب مهین خانم نشدم و به حالت دو از او دور شدم معطل

.اتی در نگاه هم گم شدیمدست یکدیگر را گرفتیم و لحظ.علی به دنبالم آمد.در امان باشم

تا حاال کجا بودي؟.خیلی بی معرفتی علی

.من اینجا بودم جایی قایم می شدم که نتونی منو ببینی هرروز

/چرا

.خواستم خوب نگات کنم می
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تا .خودت گفتی طاقت بیاریم.نبینم گریه کنی:علی با سرانگشت آن را گونه ام پاك کرد و گفت.اشکی از گونه ام فرو ریخت قطره

.اون قدر می رم و میام تا خسته بشه.اخر عمرم منتظر جواب مادرت می مونم

.مراقب خودت باش علی

.نگرانتم.ضعیف شدي.تو هم حواست به خودت باشه.هستم

.خداحافظ.ممکنه مهین خانم بیاد دنبالم به بهانه جا موندن کتابم جیم شدم.غم دوري توئه از

.ستانم بود که قطع شدنقطه اتصال ما به یکدیگر د آخرین

از این که مرا درك نمی کرد و حرف .از مادرم لجم می گرفت که مانع خوشبختی و سعادت ما بود.شب حال خوشی داشتم آن

.حرف خودش بود دلگیر بودم

 هرسال که به زور درس می خواندم امسال دیگر بهانه عاشقی بود و.کالس درس چیزي از حرف هاي دبیرانم نمی فهمیدم سر

کار هر روزمان دیدن یکدیگر در گذر کوچه ها .از خانه بیزار بودم و برایم حکم زندان را داشت.نفهمیدن درس امري طبیعی بود

با سرد شدن هوا مهین خانم از این رفت و آمد ها خسته شد و .را بیان می کردیم اسمانبودبا نگاهمان درد و دل می کردیم و احس

سعید زودتر از من تعطیل می شد و فقط می رسیدند دنبال او بروند .ی و سرد دیگر به دنبالم نمی آمدمادر هم به بهانه هواي باران

از آینده .حرف هاي زیادي می زدیم.را طی می کردیم گشتدیگر من و علی هم با خیال راحت مسیر بر.و این نهایت آرزویم بود

.و راضی به ازدواجمان خواهد شدو عشقمان می گفتیم و از این که سرانجام مادر خسته می شود 

صبا مطمئنی سر کالس بودي؟این چه نمراتی که :مادر متحیر به نمرات افتضاحم نگاه کرد و گفت.ثلث اول را گرفتم کارنامه

.یعنی این که تو دوست نداري درس بخونی و فکرت رو دادي جاي دیگه.اوردي؟این کارنامه یعنی روفوزگی

.نمی تونم به زور درس بخونم.وشم نمی اومداز اولم از درس خوندن خ من

منتش رو سر من می ذاري؟حداقل فکر من بدبخت باش که این همه .زور درس بخونی؟کی زورت کرده؟این آینده خودته به

.حجالتم خوب چیزیه.خرجت می کنم

.خونمبراي چی حجالت بکشم؟نمی خوام درس ب:نخستین در چشمان مادر با جسارت خیره شدم و گفتم براي
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درس نخونی می خواي چه غلطی بکنی؟با کی داري لج می کنی؟ اگه

.دوست ندارم درس بخونم.با شما که خوخواهین و به احساس من بی توجه این.شما با

چشمت دنبال اون پسره کفتر بازه بی همه چیزه که عقلت .بگو دلت شوهر می خواد.دختره بی چشم و رو.خفه شو:فریاد زد مادر

از جلو .اون قدر پررو شدي که تو روي من هرچی از دهنت درمیاد می گی.فکر نکن کورم و ادا و اصولتو نمی بینم.رو دزدیده

.چشمم گم شو

باید مادر یاد می گرفت تا مرا .من بزرگ شده بودم و می توانستم خواسته ام را به زبان بیاورم.دلم نمی خواست گریه کنم دیگر

.عاشقم و به علی قول دادم فقط مال او باشم و مادر را راضی کنم من.به چشم دختر بچه نگاه نکند

.و از اتاق بیرون آمدم.جوابی براي حرفام ندارین می خواین که گم بشم وقتی

مادر را خسته می کردم و متوجه رفتار خودسرانه اش می کردم که بدون در نظر گرفتن احساسم و بدون مشورت با من  باید

.باید ایستادگی می کردم تا به هدفم برسم.اختیار خودم را هم نداشتم.مگر من آدم نبودم.ی می دادجواب رد به مادر عل

ان روز علی را دیدم و از بحثی که با مادر داشتم و از احساس رضایتی که از جواب دادن به مادر براي اولین بار دست داده  فرداي

.بود حرف می زدم

.به سرت گذاشت تهدیدش کن که فرار می کنی اگه این دفعه صر.خوب کردي:گفت علی

.مقاومت می کنم.مال آدماي ترسوئه فرار

!صبا اون مادرته؟:رها شدن دستم از علی،ایستادم و نگاهش کردم با

دست و پایم را گم کردم و .چند قدم با ما فاصله داشت و غضبناك نگاهمان می کرد.وحشت به روبرو نگاه کردم و مادر را دیدم با

.با سیلی که به صورتم خورد شرمسار باقی ماندم.دانستم چکار کنم نمی

.خونه برو

مهین خانم با دیدن چهره گریان من در پی نوازشم مدام می .را با دست پوشاندم و دوان دوان از آنجا دور شدم صورتم

چی شده؟کسی حرفی زده؟تو مدرسه نمره بد گرفتی؟:پرسید
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.زبون نفهمه.شعور نداره.صبا آدم نیست.نم ولش کنمهین خا:مادر به گوشم خورد صداي

باز چی شده؟چرا روزگار رو به خودت سخت گرفتی؟چی از جون این دختر می خواي؟:خانم با اعتراض گفت مهین

اون از درس .چند ماهه از دستش دارم خون گریه می کنم.چی می خوام؟بگو این دختره چی از جون من می خواد؟ذله م کرده من

مادر دربدر پسره هرجا رسیده جار زده صبا عاشق پسر .،اینم از عشق و عاشقی که راه انداخته تا منو تو محل بدنام کنهخوندنش

این حرف ها که به .روزگارمون رو سیاه کرده،دست از سر پسر یکی یه دونه م برنمی داره،تازه مادرش تاقچه باال می ذاره.منه

رو به من فریاد .هر روز پیغام و پسغام می فرسته.هر روز حرف و حرف.بی می کشمگوش شماها نمی رسه نمی دونیین چه عذا

کور شدي و هیچ جا رو نمی .خودت رو دستی دستی بدبخت نکن.این مادر و پسر همدستن.بدبخت واسه خاطر خودت می گم:زد

.تن ما نیستن اینا وصله.واسه خاطر خودت می گم.تو رو به ارواح خاك بابات کمی چشمات رو باز کن.بینی

.سکته می کنی.با خودت این طور نکن:خانم با تاثر به سمت مادر رفت تا آرامش کند مهین

مهین خانم تو جاي مادرمی،جاي خواهرمی،همه کس .الهی بمیرم و این بی وفایی روزگار رو نبینم:به حالت ناله و فریاد گفت مادر

پاهام رو ببین .دستامو ببین آرتوروز گرفتم:دستانش را نشان داد و گفت.نمچه قدر بکشم؟اون از اولم اینم از اال.خسته شدم.منی

می خواستم بچه هام سرخورده .چی کردم؟اگه یه لقمه نون بود که آقا رحمت می داد م؟واسهواسه کی کرد.روماتیسم دارم

بذار خوار .بذار بره گم شه.ی خورهحالم ازش بهم م.جوونیم رو به پاي این دختره ریختم.نگن مادرمون نون خور این و اونه.نشن

و به سینه اش می کوبید و ناله و فغان می .شیطون رفته تو جلدش.این دختري نیست که من بزرگش کردم.بذار قربونی بشه.بشه

.کرد

از منظره اي که مادر به وجود آورده بود دلم می خواست .بدجور دلش سوخته بود.خانم هم قادر نبود او را آرام کند مهین

.از این که مورد بی مهري مادر واقع شده بودم و مرا دختر خودش نمی دانست و ارزشی برایم قائل نبود دلشکسته شدم.بمیرم

چرا خودت رو عذاب می .بیچاره بشه.بذار بره بدبخت بشه.شورش رو درآوردي.بس کن هما خانم:خانم با اعتراض گفت مهین

.ارزش حرص و جوش خوردن نداره واهللا این حرفا.دي؟ببین به چه حالی افتادي

نداره؟چرا نداره؟ چرا
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نمی دونی کجاي .مهین خانم نمی دونی من چی رو می بینم و اون نمی بینه:بی نوایم از دست من و کارهایم گریه سر داد مادر

.جیگرم داره اتیش می گیره

.از درد ناله اي کردم.و کشیدناگهان مانند ماري زخمی به سمت من حمله کرد و گیسوانم را در مشتش گرفت  و

حاال که خودت می خواي .خیره سر اگه از خدا نمی ترسیدم می کشتمت تا دست اون پسره الت بی همه چیز به تو نرسه دختره

.دیگه دختر من نیستی.برو بمیر.برو بدبخت شو

.چنان فریاد گوش خراشی کشید که از ترس بدنم به لرزه افتاد و

من نیز در کنج خانه کز کردم و اراده هیچ کاري .هین خانم به سر برد و حتی به سالن نیز نرفتدو شب در اتاق م مادر

مادر دستور سریع داده بود که دیگر به مدرسه نروم تا .نه می توانستم به علی فکر کنم نه به مادر.فکرم مختل شده بود.نداشتم

هفته .تغییر و تحوالتی است و از این کشمکش ها سودي نمی بردشدم که او در فکر  جهبا این حرکتش متو.تکلیفم را روشن کند

پنجشنبه صبح بود که قبل از .مادر در فکر بود و حتی با مهین خانم نیز کمتر حرف می زد.اي در سکوت آزار دهنده اي گذشت

خودشم .نه رو تمیز کنهبگو خو.مهمون داریم رمهین خانم بعد از ظه:رفتن به آرایشگاه با صداي بلندي که من نیز بشنوم گفت

.حموم بره منم زود میام

بعد از بسته شدن در خودم را به مهین خانم رساندم و .ها بود دوش کوچکی در زیرزمین گذاشته بودیم تا حمام کنیم مدت

کی قراره بیاد؟:گفتم

.خواستگار:خانم با لبخندي معنی دار گفت مهین

!دم تکرار کردم خواستگاربا خو.گلگون شد و تپش قلبم را حس کردم صورتم

.زود برو به کارات برس.دخترم علی آقا و خواهر و مادرش قراره بیان آره

.شوق مهین خانم را در آغوش گرفتم و صورت چروکیده اش را بوسیدم از

وش بعد از ناهار د.ساعتی که مادر رفت من هم مشغول به کار شدم تا کمتر متوجه کندي حرکت عقربه هاي ساعت باشم از

گاهی جمع کردم و گاه دورم .گرفتم و از سر بیکاري روبه روي آینه نشستم و خودم را تماشا کردم و با موهایم ور رفتم
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آخر سر به این نتیجه رسیدم که زیر چادر فرقی ندارد که موهایم .ریختم مچتري ام را یک ور زدم و دوباره روي صورت.ریختم

دیدار با علی بعد از روها .می خواست مورد پسند مادر و خواهر علی قرار بگیرمدلم .چه مدلی است چون چیزي پیدا نیست

خارج شدن از تکرار روزهایم می  ادر رویایم ازدواج با علی ر.از دست مادر و کارهاي خسته شده بودم.یکنواختی شورانگیز بود

.دیدم و از این که استقالل تازه اي پیدا می کردم خشنود بودم

میوه ها را شستم .آمد و با یک دنیا اخم جعبه شیرینی و کیسه هاي میوه را دستم داد تا در ظرف مناسبی بچینمساعت شش  مادر

.حواست باشه چایی نجوشه.هر وقت مهین خانم گفت،بیا تو اتاق:مادر میوه ها وارسی کرد و گفت.و چیدم و به اتاق بردم

مهین خانم براي باز کردن در .نیم ساعت بعد زنگ در زده شد.مهمان سر به زیري چشمی گفتم و از جلو چشمش دور شد با

بعد از دقایقی مهین خانم .در آشپزخانه کمین کرده بودم و گوشم به صداهاي بیرون بود که چندان چیزي هم نمی شنیدم.رفت

.ف کن بعد به بقیهاول به مادرش تعار.مواظب باش هول نشی خدا نکرده آبروریزي بشه.چاي بریز و ببر تو اتاق:آمد و گفت

مهین خانم آن را .سینی استکان ها شروع به سروصدا کرد.خانم در ریختن چاي کمکم کرد و آن را آماده در دستم گذاشت مهین

.یه لیوان آب بخور تا حالت جا بیاد.این طور نمی شه:از دستم گرفت و گفت

با ورود من صداي صحبت قطع .م را به اتاق رساندمبا هر زحمتی بود خود.آب نوشیدم و مجددا سینی را برداشتم لیوانی

آرام به سمتش رفتم و چاي را .با دیدن زن مسنی متوجه شدم باید مادر علی باشد.نگاهی به مهمان ها کردم و سالم دادم.شد

.بفرمایید:مجبور شدم بگویم.خیال برداشتن چاي را نداشت.ردنگاهی دقیق به سر تا پاي من ک.مقابلش گرفتم

حالت چطوره صبا خانم؟:چاي برداشت و گفت نیاستکا

.لطف شما به

خواهر علی سی سال داشت و آرایش زیادي کرده بود که با روسري .سوي مادر رفتم که اشاره کرد به سمت خواهر علی بروم به

دستم درد سینی در دستم چون وزنه اي سنگین بود و باعث شد مچ .کوجکی که روي سرش بود به هیچ وجه هماهنگی نداشت

.دستتون درد نکنه:با لحنی مغرورانه گفت.خواهر علی هم مثل مادرش نگاهی خیره داشت و انگار می خواست متاعی بخرد.بگیرد

من نیز .علی لبخندي معنی دار زد که نشان از پیروزي اش بود.با نگاه به چشمان مشتاقش قلبم فرو ریخت.سمت علی رفتم به
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هما خانم می :صداي مادر علی را شنیدم که گفت.گرماي اتاق آزارم می داد.ر مادر نشستملبخندي زدم و سرانجام در کنا

فرمودین؟

من با .چندان بد و خوب و تشخیص نمی دن.عرضم به حضورتون که هم دختر من هم آقازاده شما کم سن و سالن.حاج خانم بله

.ازدواج صبا مخالفم تا ببینم قسمت چی رقم زده

رو از سر دخترتون کم نکنه،در ثانی وظیفه ما بزرگتراس که راه و رسم زندگی رو یادشون بدیم و زیربال و  خدا سایه شما اوال

اگه راستش رو بخواین براي علی منم .سوما این دو تا جوون همدیگه رو می خوان و نباید مانع تراشی کنیم.پرشون رو بگیریم

...زوده که خودش رو درگیر زندگی کنه اما خب چه کنم

.مادر علی به دوستی ما بود و البد می خواست به مادر بفهماند که دختر تو زیر پاي پسر من نشسته اشاره

سرمایه اي هم براي .کار و بارشم معلوم نیست.می فرمایین علی آقا چند کالس بیشتر درس نخونده.رو بذارین جاي من خودتون

ین؟شما با این شرایط دختر شوهر می د.تشکیل زندگی نداره

خونه هم که الحمداهللا کلبه .سرمایه اي هم باباش در اختیارش می ذاره.به چه درد می خوره؟علی هم مثل باباش کاسبه درس

یه مدت که گذشت و کار و بار علی روبه راه شد هر جا خواستن .خرابه اي هست که بتونن اول زندگی برن توش زندگی کنن

.برن

.اره به کفتر بازي علی کند و باعث کدورت شودمی ترسیدم مادر اش.تو دلم نبود دل

حاج آقا .ما موندیم و همین یه پسر.دخترام رفتن سوي زندگی خودشون.ما که یه پسر بیشتر نداریم:علی با خوشزبانی گفت مادر

.نمی ذاره علی دست خالی بمونه و کمکش می کنه

پیراهن سفید و مرتبی به تن داشت و موهایش را به .گر شدیمنگاهی به علی او نیز توجهش به من جلب شد و باز درگیر یکدی با

.خوهرش حواسش به ما بود و با غمزه پشت چشمی نازك کرد.طرز زیبایی به عقب رانده بود

اگه قراره حرفی زده شه بهتره بزرگ .اجازه بدین من با عمو و پدرخوانده اش صحبت کنم بعد به شما خبر بدم:با اکراه گفت مادر

.حضور داشته باشنترها هم 
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می مونه حرف هاي ما بزرگ تر ها که هرچه زودتر .دوره زمونه عوض شده.این دو تا که همدیگه رو پسندیدن.سالمتی ایشاهللا به

.انجام بشه بهتره

.ندنظرم مادر علی عمدا دوستی و عالقه ما را به یکدیگر گوشزد می کرد تا مادر منتی نگذارد و همه چیز را تمام شده بدا به

.به محض گرفتن خبر شما رو در جریان می ذارم.چشم

اون یکی که رفت شهر غریب،همین پریسا دخترم پیشم مونده که .دو تا دختر شوهر دادم و همین دل نگرانی ها رو داشتم منم

.ازش راضی ام خدا هم ازش راضی باشه.فقط پریسا به دادم می رسه.دو تا کوچه باالتر خونه شه

.هرکاري کردم وظیفه ام بوده:لبخندي زد و گفت به زور پریسا

.زنده باشن:گفت مادر

.از دقایقی برخواست و با یادآوري این مطلب که منتظر خبر از جانب ما هستند رهسپار شدند بعد

طور که  اون.خودش نون خور باباشه.صبا واهللا باهللا این پسره به درد تو نمی خوره:چادرش را به گوشه اي انداخت و گفت مادر

اونم از مادرش که نصف حرفاش با متلک بود و هیچی نشده دوستی .بوش میاد باباش هم به زور گلیم خودش رو از آب می کشه

ما هم .حتما تو دلم می گی مگه ما کی هستیم؟حق با توئه:و آهی کشید...که چی بگم مخواهرش.تو رو با پسرش تو سرمون می زد

بدتر از خودمون وسلط کنیم؟ هیچ کس نیستیم،ولی چرا باید با

.من که حرفی ندارم.هرکار دوست دارین بکنین.راضی به ناراحتی شما نیستم:میل باطنی ام گفتم برخالف

حرف جشن تولد و مسافرت که نیست .پاي یک عمر زندگی در میونه...عزیزم...آخه دخترم.نزدنت از صد تا فحش بدتره حرف

حاال هم فقط داري سرت رو .ت بازي می کنی مثل بچگیت که با عروسکات بازي می کرديتو داري با خود.چند روزه تموم بشه

.عایدت نمی شه چیزياز این عشق و عاشقی .فکر فردات باش.گرم می کنی

.من علی رو دوست دارم.دوست دارم درك کنین مامان

پریوش خیر نبینی که بچه م رو از :د و گفتتو اصال معنی دوست داشتن رو می دونی؟به سینه اش کوبی:پوزخندي زد و گفت مادر

.راه بدر کردي
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.خودم چشم دارم و می بینم.نمی خواد هواداري پریوش رو بکنی.پریوش تقصیري نداره:بغض گفتم با

.مامان هرچی شما بگینهمون کار رو می کنم:آنکه مادر را آرام کنم گفتم براي

برو میوه و شیرینی رو جا به جا کن .و دهنا افتادیم داري ننه من غریبم درمیاريحاال که ت.نمی خواد خودت رو فدا کنی.نکرده الزم

.تا ببینم چه خاکی می تونم تو سرم بریزم

.مهین خانم نزد مادر رفت و ساعتی به نجوا گفتگو کردند.سرعت میوه و شیرینی را جمع کردم و از اتاق بیرون امدم به

احساس .او را دشمن زندگی و آینده و عشقم می دیدم.ي من سنگین تر می شددانم چرا هرچه مادرم می گفت گوشها نمی

.چون علی را دوست داشتم و بس.حتی یک کلمه از حرف هاي مادر را قبول نداشتم.عجیبی بود

در با تمام بهانه گیري هاي ما.فکر می کنم تنهایی بیش از حد و شرایط زندگی ام باعث شد خیلی زود اسیر احساسات شوم گاهی

خانه اي که کمتر با بوي .دوست داشتم مردي در خانه باشد.باز قند در دلم آب می شد و دوست داشتم عروس بشوم و ناز کنم

.مرد آشنا بود

با آمدن چند مشتري به بهانه .مادر چهارچشمی مراقب بود.دل تو دلم نبود تا روي بام بروم.بعد با مادر به آرایشگاه رفتم روز

پایین آمدم و سر خود را به کار گرم .خبري از علی نبود.چشم مادر دور شدم و خود را به روي بام رساندمدستشویی از جلو 

.کردم

گفتم زود .تو برو بعدا میام:سعید دم در در حال بازي فوتبال بود او را صدا کردم گفت.ظهر مادر اجازه داد به خانه بروم نزدیک

.بیا مامان دعوات می کنه

چرا اینجا وایسادي؟لحن علی طوري :نزدیکم شد و گفت.با دیدن من قدم هایش را تند کرد.ایستادم.ی را دیدمپیچ کوچه عل سر

ممکنه .خودم می رم.داشتم می رفتم خونه که تو رو دیدم بیا با هم تا دم خونه بریم:گفتم.بود که انگار شوهر و صاحب اختیارم بود

.به همراه هم راه افتادیمچرا می ترسی؟ وت.همه فهمیدن.ببینن.کسی ببینه

.اگه همه فهمیدن مقصر تو هستی:گفتم

.اگه لجبازي نمی کرد به اینجا نمی رسید.مادرته تقصیر



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٩

.داشتی همون روز اول بگه بفرمایین اینم دخترم،مال شما توقع

.هم مثل مادرت طاقچه باال می ذاري تو

.قدر از مادر من بدگویی نکن این

وقتی نمی بینمت حالم بدجوري می .نمی بینی خسته شدم.مادرت چند ماهه داره اذستم می کنه.گفتم واقعیت رو.نکردم بدگویی

.گیره

.حداقل تکلیفمون روشن می شه.کن زودتر آقا رحمت بیاد دعا

آقا رحمت تا دو سه ماه دیگه نیاد چی؟ اگه

.امروز و فرداست که برسه.نکنم گمان

.کاش کوچه تموم نمی شد:شد و با دلگیري گفت نگاه علی سراسر غم.در خانه رسیدیم به

.عشقمون تموم نشه کاش

.عشق ما تموم نمی شه چون خیلی خیلی دوستت دارم:چادرم را گرفت و جلو کشید و گفت گوشه

نمیاي خونه؟:گفتم آهسته

.اون تعارف ها بود از

قلبم را پشت در جا گذاشتم و وجودم خالی و مرده وقتی در را بستم مثل این بود که .علی خداحافظی کرد و رفت.دو خندیدیم هر

.شد

بار از آمدن آقا رحمت ذوق زده می شدم اما این بار طور دیگه اي بودم و دوست داشتم جاي قدم هایش را بوسه باران  هر

.ایشاهللا مبارکه.صبا جان شنیدم خبراي شده:آقا رحمت برایم پارچه پیراهنی مجلسی آورده بود و گفت.کنم

.رم سرم را پایین انداختمش با

شاید باورت نشه اما وقتی دخترام عروس شدن غمی نداشتم و خوشحال بودم که .تو بري خونه بخت جات اینجا خیلی خالیه اگه

.اینو از ته دل می گم.اما وجود تو براي من طور دیگه اي اهمیت داره.اون ها رو از سرم باز کردم
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همان لحظه مادر وارد اتاق شد و با دیدن .خم شدم و دستانش را بوسیدم.مانم حلقه زدبیان احساس آقا رحمت اشک در چش از

.این صحنه بغضش ترکید و بیرون رفت

نفیسه دختر سبزه .زن عمو و نفیسه از صبح براي کمک به مادر آمده بودند.جمعه قرار شد مراسم بله بران برگزار شود شب

اما سادگی و اخالق خوشش عیب هایش را می .رتی پر مو که چندان دلچسب نبودرویی بود با ابروانی پیوسته و پهن در صو

.وقتی تنها شدیم گفت خواستگاري دارد و منتظر جواب هستند.پوشاند

به خواستگارت عالقه داري؟:گفتم

.پسر بدي نیست.سرکوچه مغازه مکانیکی دارن.زیاد می بینمش:داد جواب

نفیسه چند سالی از من بزرگتر بود و بی .ست و نفیسه به خواستگارش عالقه مند استگفته هایش متوجه شدم موضوع جدي ا از

چون آن زمان خانواده ها به این مسائل اهمیت زیادي .شک از ازدواج من که زودتر از او صورت می گرفت چندان خوشحال نبود

.می دادند

مهین خانم از این که سر و صدایی از خانه اش .ارك دیدمادر شام مفصلی تد.شب آقا رحمت و عمو یداهللا گوم گفتگو بودند آن

چاي رو آماده :نفیسه آمد و گفت.دورتادور اتاق پر شد از مهمان.ساعت هفت مهمان ها آمدند.بلند می شد سر از پا نمی شناخت

.کن

علی رو دیدي؟:شوق فراوان پرسیدم با

.خیلی به هم میاین.تور کرديناقال پسر خوشگلی رو .آره دیدم:با شیطنت خندید و گفت نفیسه

کی اومده؟ دیگه

.دو تا عمو ها و زن عمو و مادربزرگش و یه خاله و دو تا خواهراش:در حالی که استکان ها را می شمرد گفت نفیسه

می شه من نرم تو اتاق؟...واي:بند آمد و گفتم نفسم

.ق خجالتت می ریزهخواي من برم و با تو اشتباهی بگیرن؟نگران نباش وقتی بري تو اتا می

.این بار زن عمو و مهین خانم کار گرداندن چاي را بر عهده گرفتند.کمک نفیسه دو سینی چاي آماده کردیم با
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.و نفیسه پشت در گوش ایستادیم تا سر از صحبت هاي بزرگ تر ها در بیاوریم من

چانه زدن سرانجام با صوت سلوات به توافق  بعد از کلی چک و.زدن بر سر مهریه جار و جنجال همیشگی خود را داشت چانه

مهین خانم بیرون امد و صورتم را بوسید و .قرار شد جشن عروسی نیمه شعبان که حدودا سه ماه دیگر بود انجام گیرد.رسیدند

ر خودش با ورود من،پریسا خواهر علی،بلند رویم را بوسید و تبریک گفت و در کنا.تبریک گفت و دستم را گرفت و به اتاق برد

شاید هم هر دو که باعث شد تمام تنم بلرزد و عرق سردي به جانم .نمی دانم از خجالت بود یا هیجانی که داشتم.نشاند

.بودند کار آسانی نبود هحضور در مقابل آن همه مهمان که چشم به من دوخت.کم مانده بود از حال بروم.بنشیند

سپس جعبه کوچکی را از مادرش .اعال با روسري و کله قند را پیش روي من گشود بقچه ترمه اي را باز کرد و قواره پارچه پریسا

صداي هلهله و کف زدن در .انگستر برایم بزرگ بود و لق می زد.گرفت و با اجازه بزرگ تر ها آن را باز کرد و در انگشتم جا داد

ساعتی بعد .یز جز حاشیه سفید چادرم نمی دیدمهمان طور سر به زیر نشسته بودم و هیچ چ.اندندشیرینی و نقل گرد.فضا پیچید

.واي این دختر بی نوا از حال رفت:مهین خانم مادر را صدا زد و گفت.بی طاقت شدم و روي زمین ولو شدم.مهمان ها رفتند

چت شد؟:به سمت من آمد و با دقت نگاهم کرد مادر

.ه لیوان شربت قند درست کنمهین خانم ی:دید صدایی از من در نمی آید با صداي بلند گفت وقتی

.عمو و نفیسه با بادبزن مرا باد می زندند زن

.مگه آدم به دوري که غش کردي؟دیدم سرش پایینه نگو حالش خوب نیست:گفت مادر

.دختر آفتاب مهتاب ندیده همین می شه:خانم در حالی که محتویات لیوان را هم می زد گفت مهین

.اگه دخترا آفتاب مهتاب ببینن بعد شوهر کنن خیلی بهتره.ه دید بس بودهمون یه بار ک:به طعنه گفت مادر

!هما خانم چه حرفا می زنی...وا:خانم گفت مهین

.می خواد سر به سر ما بذاره.هما خانم شوخی می کنه:زن عمو گفت.عمو ونفیسه خندیدند زن

کمی نادان و .کمی پشمان بودم.ر وجودم رخنه کردنوعی بیزاري د.با وجودي که به آرزویم رسیده بودم حال خوشی نداشتم آن

ترس از خودم و بی تجربگی ام و بدتر از خودم علی که پسر جوانی بود که به تازگی دوران نوجوانی را .کمی بچه و یه عالمه عاشق
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می کرد علی اگر حرف هاي مادر درست از آب در می آمد و همان طور که پیش بینی .پشت سر گذاشته بود،چنگ به دلم می زد

شاید تشکیل زندگی برایم مثل این .به انگشتري که برایم بزرگ و لق می زد خیره شدم.بی مسئولیت و البالی بود چه می کردم

فقط .فقط شوق رسیدن به علی را داشتم.چه طور در این مدت به عواقب کارم فکر نکردم.انگشتر بزرگ بود و پایه هایش لرزان

.مادرم بودم و نمی دانستم پشیمانم یا نهدر فکر مبارزه بیهوده با 

آن وقت چه می شود؟.اگر علی هم به احساسی شبیه من دچار شده باشد.متوجه حضور علی در شلوغی خانه نشدم اصال

آن قدر داستان تعریف کرد تا سرم گرم .نفیسه مهربانم شب در کنارم ماند و چه قدر ماندنش خوب بود.هواي گریه داشت دلم

صداي نفیسه گرم و دلنشین بود و مرا در خواب به مهمانی آفتاب در صحرایی غرق .ارم در هم گره خورد و خوابم بردشد و افک

.در گل هاي شقایق برد

برایم از خواستگارش،رضا موتوري بچه محلشان که عشق بهروز وثوقی داشت کلی .قرار بود چند روزي در خانه ما بماند نفیسه

در حالی که رضا نیز به او عالقه .که نفیسه عاشق شده بود و نمی دانست که رضا هم او را دوست دارد دو سال بود.اطالعات داد

.مند بود و می ترسید پاپیش بگذارد

سال،سال عاشقی بود و ...پریوش،مهناز،نفیسه و من و حتی مادرم.به اطرافم نگاه می کردم تب عاشقی را همه گیر می دیدم وقتی

.عقب می ماند بازنده بود هر کس از این قافله

هردو خوشجال از این اتفاق کلی به سر و وضعمان رسیدیم .روز بعد مادر اجازه داد تا به همراه نفیسه با علی به گردش برویم دو

من .آن قدر وضعمان مضجک بود که هر دو دل درد و کمر درد گرفتیم.و از دو ساعت مانده به آمدن علی سیخ و صاف نشستیم

با دیدن نفیسه .علی ساعت پنج دنبالمان آمد.از پیله دامنش که مبادا کج و نافرم شود سهشدن بلوزم می ترسیدم و نفیاز چروك 

نمی شد تنها بیاي؟:در گوشم گفت

.یواش تر شاید بشنوه:لبخند گفتم با

شان بیرون زد تا ما را تماشا تا به سر کوچه برسیم سرهاي فراوانی از خانه های.به علی سفارش کرد تا ساعت نه برگردیم مادر

.چند همسایه هم دور هم مشغول صحبت بودند که با دیدن ما شروع به پچ پچ کردند.کنند
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چرا آدماي این محل این قدر فضول اند؟:علی گفتم به

.زیادیشم از بیکاریه.فقط مال این محل نیست.جا هست همه

سینمایی در آن نزدیکی بود که فیلم آمریکایی بی سر و .پهلوي رفتیمخیابان تاکسی دربستی گرفتیم و یک راست به خیابان  سر

نفیسه با .بعد از تماشاي فیلم مانند تمام عشاق قدم زنان در امتداد خیابان پردرخت و باصفا نجوا می کردیم.تهی را نمایش می داد

ت مردانه و جذاب علی لذت می من از حرکا.بعد در اغذیه فروشی کوچکی غذا خوردیم عتیسا.کمی فاصله از ما می آمد

وقتی می خندید چشمانش شوخ بود و طرف .موهاي علی همیشه به حالت فر بود که مقداري از آن روي پیشانی اش رها بود.بردم

در وجودش نبود در ظاهر این باور را به  اگریک طوري تنرس و جسور به نظر می رسید حتی .مقابل را نیز به خنده وامی داشت

نفیسه .سر ساعت به خانه رسیدیم.نفیسه کمتر با کسی گرم می گرفت ولی با علی راحت بود شوخی می کرد.قا می کردبیننده ال

.خداحافظی کرد و ما را تنها گذاشت

.فردا میام خونتون پس

.منتظرت هستم باشه

.از مادرت اجازه می گیرم قبلش

کی می ري سر کار؟.نامه ها سواستفاده می کنیمنمی خوام مامان فکر کنه داریم از این بر.خوبی می کنی کار

.فکر کنم یه هفته اي طول بکشه.حاجی خبرم کنه قراره

.دوست دارم به مامان خبر سر کار رفتنت رو بدم خیلی

.از اون که فکر کنی همه چی رو به راه می شه زودتر

صبا خوب نیست زیاد دم در :مادر رو به من گفت.کردعلی تشکر .کنار در آمد و به علی تعارف کرد تا به داخل خانه بیاید مادر

.می تونین تو راهرو حرف بزنین.باشین

.من دیگه رفع زحمت می کنم:گفت علی

.خیلی خوش گذشت،ممنونم:گفتم.خداحافظی کرد و رفت مادر
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ه ببینیم که ارزش دوست دارم هرروز بریم بیرون و یه فیلم بی مز.به منم خیلی خوش گذشت:دستم را نوازش کرد و گفت علی

.با هم بودن رو داشته باشه

.با دور شدن علی لحظاتی ایستادم تا کامال از تیررس نگاهم خارج شود.به خنده افتادیم هردو

مادر در فکر تهیه جهیزیه بود و هفته اي چند بار به همراه مهین خانم و یا زهرا خانم به بازار می .به سرعت سپري می شد روزها

چندان در کارهاي مادر دخالت نمی کردم نه حوصله .زیرزمین کوچک خانه پر از اثاث شده بود.ی خرید بازمی گشترفت و با کل

مادر چندان میانه خوبی با علی نداشت و هنوز .فکرم دیدن و خبر گرفتن از حال علی بود امچون تم.اش را داشتم نه وقتش را

.نتوانسته بودند ارتباط صمیمی با هم برقرار کنند

اما من که دخترش بودم و از تمام حاالت و رفتارهایش آگاه بودم .مادر حفظ ظاهر می کرد و اخترام علی را نگه می داشت البته

تشکر .مادر خریدهایش را نشان می داد و نظرم را جویا می شد.متوجه سردي رفتار مادر نسبت به داماد ناخواسته اش می شدم

.ردمکمی کردم و از سلیقه اش تعریف می 

او خالف وعده اي که داده بود عمل می .بیکاري علی عذابم می داد.چندان در فکر کار نبود و آن را جدي نمی گرفت علی

وقتی مادر راجع به کار علی می پرسید به دروغ می گفتم که شروع به کار کرده ولی پدرش به خاطر من زودتر او را به خانه .کرد

.زد و با نگاهش می فهماند گفته هایم را باور ندارد یمسخر ممادرم لبخندي از سر ت.می فرستد

بعد از نامزدي پاي پریوش به خانه ما باز شد و دیگر .و علی آنقدر غرق عشق و عاشقی بودیم که زمان را از یاد برده بودیم من

گویا صادق چنان رقبتی به این .بکشد پریوش همچنان به دنبال صادق بود تا شاید بتواند او را به دام ازدواج.کدورتی در بین نبود

.براي منم دعا کن.خوش به حالت که به آرزوت رسیدي:می گفت رتپریوش با حس.مسئله نداشت

نظرش برخالف ما بود و ازدواج ما را بچه بازي می دید و اعتقاد داشتی علی حتی دست چپ و راستش را بلد نیست چه  مهناز

دوست داشتم به .ت مرا قانع کند تا براي شناخت بیشتر حداقل یک سالی را نامزد بمانیممهناز دلش می خواس.برسد به زن داري

مانع دیدن حقایقی در آینده بود و حاضر بودم هر فداکاري براي خوشبختی علی انجام  یاما عالقه ام به عل.حرف هایش فکر کنم

.دهم
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از کار مادر خسته شدم که این قدر با .تکاپوي تهیه جهیزیه بودچندانی به نیمه شعبان باقی نمانده بود و همچنان مادر در  زمان

با این همه اثاث باید چیکار کنم؟.ما که یک اتاق بیشتر نداریم:عاقبت گفتم.وسواس وسایلم را اماده می کرد

ببري تا عمر در ثانی اگه جهاز کم .زرنگ باشی خیلی زود باید جمع و جور کنی و مستقل بشی.که تو یه اتاق نمی مونی همیشه

.داري سرکوفت می زنن که پدر نداشت و لخت و عور اومد

اون وقت چکار کنم؟ تا

.فقط وسایلی رو که الزم داري باز می کنیم.طور دست نخورده بذار بمونه همین

.مامان قراره شب جمعه پدر و مادر علی بیان براي مراسم عروسی برنامه ریزي کنن راستی

.هرچی باشه بودنش بهتر از نبودنشه.رحمت بیاد کنه تا اون وقت آقا خدا

آن شب علی همراه پدر و مادرش نبود و می گفت این حرف ها ربطی .جمعه آقا رحمت نیامد و مادر عمو یداهللا را خبر کرد شب

.به من و تو نداره

.بعد از رفتن مهمان ها نزد مادر و عمو یداهللا رفتم.هم طبق معمول در حیاط منتظر ماندم من

.عقد هم تو خونه خودمون برگزار می شه.سالن غذاخوري سر خیابون رو براي عروسی گرفتن:گفت مادر

.شکر خدا همه چی جوره و جیزي کم نداره:مادر گفت.از مادرم راجع به جهیزیه و احیانا کم و کسري آن سوال کرد عمو

.در بیاد ایشاهللا دخترت سفید بخت بشه خستگی از تنت.درد نکنه زن داداش دستت

.ایشاهللا عروسی مفیسه جبران کنم.خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه...ایشاهللا:با چشمانی به اشک نشسته گفت مادر

روز ازدواجم به این بود که تمام کوچه ها و خیابان ها را به مناسبت نیمه شعبان آذین می بستند و آنقدر به زیباتر شدن  جالبی

.من در شبی زیبا و فراموش نشدنی به خانه بخت می رفتم.که باعث رقابت و چشم هم چشمی بود محله خود اهمیت می دادند

پریسا متلک گو بود .و علی به همراه دو خواهر و مادرش و مهین خانم و مادرم به بازار رفتیم و خریدهاي الزم را انجام دادیم من

می گرفت و هر چه را که خودش می پسندید براي من در نظر  مدام از سلیقه من ایراد.ودر تمسخر دیگران تبحر خاصی داشت

.همه قبولش دارن.سلیقه پریسا تکه:دخترش بود و می گفت مراهمادر علی،بهجت خانم،هم ه.می گرفت
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مگه قراره پریسا خانم بپوشه؟:آخر مادر خسته شد و گفت دست

نه هما خانم،گفتم شاید صبا سلیقه پریسا رو :گفت.تخانم خنده اي تصنعی سرداد که دندان طالیش را به نمایش گذاش بهجت

.بپسنده آخه اینا جوونن و حرف هم رو می فهمن

غروب .علی از خریدهاي ما خسته شد و گاهی در گوشم غرغر می کرد.روترش کرد و تا اخر خرید حرفی اضافه نزد پریسا

مهین خانم طبق معمول به دادمان رسید و .برمان ریختیموسط اتاق ولو شدیم و اجناس را دور و .خسته و کوفته به خانه رسیدیم

.کمی دور برمان را مرتب کرد و چاي دم کرد

با توپ پر برگشته بود و یک ریز از بی تربیتی پریسا و نیش باز بهجت خانم انتقاد می کرد و می گفت درس هاي بهجت  مادر

د خطاب کرد و سفارش کرد دهان به دهانش نگذارم،چون آن پریسا را بددهان و حسو.خانم به دخترش مو به مو اجرا می شه

.است تا زهرش را بریزد رصتطور که پیدا بود چاك دهان نداشت و منتظر ف

خدا کنه کمی به خودش بیاد و این قدر نسبت به اطرافیان و کارهاشون بی .فرقی براش نداره بخریم یا نخریم.هم که بیخیاله علی

.تفاوت نباشه

.الحق که پسر خوب و سر به زیریه:فتخانم گ مهین

.و با افسوس سرش را تکان داد...هرچی خواهر بزرگه آروم و متین بود این یکی:گفت مادر

.اگه دختر تو خونه بود یه چیزي.پریسا که شوهر کرده و رفته:خانم گفت مهین

.واد اذیت کنه راه دور و نزدیک ندارهاگه کسی بخ.همه رو مثل خودت ساده می بینی.خبر از مردم نداري...مهین خانم اي

.اصل کار علی آقاست که راستی راستی آقاست.االن نفوس بد نزن از

آن قدر وسایل را این طرف و آن طرف چپاندیم که دیگر .روز تمام براي چیدن جهیزیه ام در اتاقی نه متري وقت گذاشتیم یک

فقط مادر نشان می داد و دوباره آنان را می بست و کناري می .ده بودتمام راه پله پر از کارتن اي باز نش.جایی باقی نماند

رختخواب ها و .فقط فضایی براي خوابیدن باقی مانده بود.دلگیر و کوچک بود.داشت چهاتاق تنها یک پنجره رو به کو.گذاشت
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.با آن کنار می امدیمچاره اي نبود و باید هر طور شده .دکور چوبی و چند پشتی اجازه هیچ حرکت دیگري را نمی داد

آشپزخونه کجاست؟:فقط گفت.عمو با ناامیدي نگاه می کرد و جرات ابراز کلمه اي را نداشت زن

تا وقتی .آشپزخونه می خواد چکار؟مگه می ذارم عروسم دستش رو به سیاه و سفید بزنه:خانم بالفاصله با چرب زبانی گفت بهجت

.خونه منه مهمون منم هست

.از خانمی کمتون نکنهخدا :عمو گفت زن

ببخشین هما خانم نکنه صبا بچه بوده خریدین؟.اینا که قدیمیه دیگه مد نیست:هم با دیدن ظروف چینی ام گفت پریسا

حتما از اروپا خریدین که .ایشاهللا فرصت زیاده خدمت می رسیم و جهیزیه شما رو هم می بینیم:به مادر برخورد که گفت چنان

.این قدر مدمد می کنین

.مامانم به منم داده راستش اصال نمی پسندم.چرا بهتون برخورد؟همه می دونن گلسرخی دیگه مد نیست وا

نکرده بودن یه قابلمه آبگوشت .عوض دستت درد نکنه س:مادر غرغر می کرد و می گفت.خسته و کوفته برگشتیم همگی

.شرمنده شماها شدم.خرهزنه نکرده بود یه جعبه شیرینی ب.ناسالمتی واسه پسرش بردیم.بذارن

.تو هم وظیفه ت رو انجام دادي.عیب نداره نخورده که نیستیم:خانم گفت مهین

.وقت براي خوردن زیاده.ما واسه خاطر صبا جون اومدیم:عمو گفت زن

هرکس هنري داشت .یک چشم به هم زدن دیدم زیر دست شاگردان مادر هستم و از سوزش مداوم پوست صورتم کالفه ام در

خواهر .مراسم بند اندازي به همان روز عروسی موکول شد چون مادر می ترسید صورتم جوش بزند.وي من پیاده می کردر

جاي دیگري رفته بود و به پروین گفته بود کار شما رو قبول  ایشپریسا براي آر.بزرگ علی مرضیه خانم همراه من آمده بود

مادر هم از خدا .هماند سالن مادر مورد پسندش نیست و خود را دست باال بگیرددر واقع می خواست با این حرکتش به ما بف.ندارم

.خدا رو شکر که نیومد رو اعصابم راه بره:گفت.خواسته بود

یاد روزهایی افتادم که بیخیال در کناري می نشستم .روز شلوغ و پر رفت و آمدي بود.عمو و نفیسه هم از طرف ما آمده بودند زن

.ها را می دیدم و اینک نوبت من بودو این گونه صحنه 
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مقداري از حلقه هاي مو را روي شانه ام ریخت و قسمت باالي .گیسوانم را همانند عروسک هاي پشت ویترین پیچیده بود پروین

هرکس در آنجا .از دیدن خودم در آینه سیر نمی شدم.لباسم را پوشیدم.سرم را به شکل گل بست و تور را روي آن وصل کرد

لبانم آغشته به رژ آلبالویی رنگ شده بود و چشمانم با مژه هاي بلند و فرم .کرد یداشت از زیبایی ام تعریف و تمجید م حضور

گرفته ام با خط چشمی باریک که آن را مورب و خوش حالت کرده بود،چهره ام را زیباتر کرده بود و از این بابت به خودم می 

.بالیدم

زن عمو و شاگردانش براي دلداري اش دور او جمع .تحملش تمام شد و زیر گریه زد با دیدنم در لباس عروس مادر

.ناگهان افسرده شدم و غم عالم به سراغم آمد.شدند

.شگون نداره پاشو اشکات رو پاك کن.هما خانم ببین عروس رو ناراحت کردي:عمو گفت زن

.همدم قشنگم بدون تو به من سخت می گذره:ردمادر در گوشم زمزمه ک.طرف مادر رفتم در آغوش هم فرو رفتیم به

.در کنارتون هستم،اینو قول می دم همیشه

گریه .منم برات دعا می کنم.این قول رو نده،تو دیگه زن شوهر داري هستی و باید از تعهدي که داري سربلند بیرون بیاي دخترم

.من از خوشحالیه

.حسی کامال مادرانه.نوز نگران است و از آینده ام در هراس به سر می بردمن مطمئن بودم گریه مادر از خوشحالی نیست و ه اما

من و علی مجبور .دقایقی بعد علی با دست گلی کوچک از رزهاي سفید آمد.خانم نزدیک شد تا به مادر دلداري بدهد مرضیه

بیشتر همسایه ها بیرون .انداختمرضیه خانم چادر نازك سفیدي روي سرم .بودیم مسافت آرایشگاه تا خانه را پیاده طی کنیم

مرضیه خانم چاد ررا .روي صندلی نشستم.وقتی به خانه رسیدم نفس راحتی کشیدم.دخانه تجمع کرده بودند تا ما را تماشا کنن

هردو .برگشتم و علی را دیدم.اتاق خلوت شد.هردو سر سفره عقد نشستیم و به انتظار عاقد بودیم.آرام از سرم برداشت

می شه خودت رو معرفی کنی؟:گفت علی.خندیدیم

.چون به جا نمیارم.ممکنه شما هم خودتونو معرفی کنین اگه

این قدر خوب شدم؟:یقه کتش را مرتب کرد و گفت علی
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.بهت میاد خیلی

.یه لحظه ترسیدم و با خودم گفتم این صبا نیست.تو خیلی عوض شدي اما

.بهترش رو انداختن یا بدترش رو.رو بگو اگه اشتباهی به تو قالب کردن راستش:خنده گفتم با

.و سپس دستم را محکم فشار داد.خدا پنهون نیست از تو چه پنهون یکی بهترش رو انداختن از

.علی موذیانه می خندید.ناله ام به هوا رفت صداي

در حالی که به .اي رسیدمعقد خوانده شد و من در فاصله چند دقیقه از بخشی از زندگی ام عبور کردم و به مرحله تازه  خطبه

.آن هم با علی.درستی معناي تحولی به این بزرگی را نمی دانستم و فقط می خواستم بروم

در میان آن همه شور و شوق نگاه غمناك مادر در گوشه اي .بی اختیار نگاهم با نگاه مادر تالقی پیدا کرد.هلهله برخاست صداي

کاش .او چه چیز را می دید که من قادر نبودم ببینم.مت سوال بزرگی در نگاه مادر بودچه عال.از اتاق باز به تردیدهایم دامن زد

.چرا که دیگر هیچ زمانی نگاه مادر را آن گونه ندیدم.قابی بود تا آن نگاه را در آن زندانی کنم

کند و همین بهانه اي شد تا از رد و بدل کردن حلقه ها،نفیسه بینوا به اشاره مادر ظرف عسل را برداشت تا به ما تعارف  بعد

.پریسا اتاق عقد را روي سرش بگذارد

.مگه آدم قحط بود که خودشو انداخته وسط:صداي بلند می گفت با

.دخترم از طرف من وکیل بود.نمی شه همه کاره تو باشی:عمو براي دفاع از دخترش گفت زن

.اجازه اي ندارین در جایی که داماد خواهر داره شما هم چین:با پررویی گفت پریسا

.من و علی بالتکلیف نشسته بودیم و به قیل و قال آنان گوش می دادیم.زن عمو خواست جواب بدهد که مادر مانعش شد باز

.دیگه شورش رو درآورده.امان از دست این پریسا:گفت علی

.ن جور وقتا همه فامیل می شنای.پریسا جان به دل نگیر مادر.چه خبره؟خجالت بکشین:خانم وارد معرکه شد و گفت بهجت

.اتفاقی نیفتاده که پریسا خانم معرکه گرفته.شما عوض اینکه بزرگتري کنین دارین بدتر به هم می ریزین:اهسته به او گفت مادر

.اونم تو عروسی تنها برادرش.بهش بی احترامی شده وگرنه پریسا که بیخودي عصبانی نمی شه حتما
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.علی تو چیزي بگو:گفتم

.خودشون با هم کنار میان.بگم؟برم وسط حرف دو تا خاله زنک چی

نفرت بدي از او .پریسا که به هدفش رسیده بود با ریشخندي دست به کمر آماده ایستاده بود.با گریه اتاق را ترك کرد نفیسه

گل سري بزرگ .ابت کندبا آن آرایش مسخره و لباسش که همان لباس عروسیش بود که به تن کرده بود تا با من رق.پیدا کردم

پریسا در واقع ضعیف کش بود و در جمع حاضر بی زبان تر و .از گل هاي رنگی به سرش زده بود که بی شباهت به دلقک ها نبود

زن عمو می خواست قهر کند و برود که مادر با خواهش و .ساده تر از نفیصه ندیده بود تا زهرش را بریزد و خودي نشان دهد

مابقی مهمان ها هم بیشتر .که انگشت شمار بودند گرخر ما کسی را نداشتیم تنها فامیل ما عمو بود و چند نفر دیآ.تمنا مانعش شد

.در و همسایه و دوستان مادر بودند

بوسیدمش و از او عذر خواهی .از متفرق شدن مهمان ها و رفتن آنان به سوي سالن،نزد نفیسه رفتم تا از دلش دربیاورم بعد

خدا به فریادت .صبا به عمرم زن به این عقده اي ندیده بودم:ر من بلند شد و دست و صورتش را شست و گفتبه خاط.کردم

.برسه

.نفیسه من که قرار نیست با اون زندگی کنم آخه

.قرار نیست اما این جور آدما گوششون به این حرفا بدهکار نیست و هرطور شده می خوان طرف رو خونه خراب کنن آره

.اگه قدرتش رو داشتم خفه ش می کردم.ازش بدم میاد.مدون نمی

.از احساس من به خنده افتاد نفیسه

.صبا آقا داماد منتظره برین سالن:خانم آمد و گفت مهین

آن .ارکستر در قسمت مردانه می نواخت و در این سو زنان و دختران با صدایش پایکوبی می کردند.مملو از مهمان ها بود سالن

خنده هاي بلندش براي جلب توجه و رفتارهاي .ه پریسا حساس شده بودم که تمام حرکاتش را زیر نظر گرفته بودمقدر نسبت ب

طوري آدامس می جوید که آثاري از خانمی در او نمی .نبودن کارهایش داشت یعیبی ادبانه اش با مهمان ها نشان از طب

بهجت خانم گوشواره هاي بلندي آویخته بود .ار براي رقص بلندم کردندچند ب.پریوش و مهناز و سپیده دورم را گرفته بودند.ماند
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مرضیه خانم به .با هر تکان سرش گوشواره ها به این سو آن سو می چرخیدند.که با موهاي کوتاهش بدجوري تو ذوق می زد

ما عجب مانده بودم از این مظلومانه در گوشه اي نشسته بود و تماشا می کرد ا.ظاهر خوب بود و جداي از پریسا و مادرش بود

برخالف نظر همگان که آنان را خطرناك توصیف می کردند،من از آنان نمی ترسیدم و .به راستی که نمونه بودند.مادر و دختر

.به خصوص که از عشق علی نسبت به خودم اطمینان داشتم.مطمئن بودم حنایشان پیش من رنگی نخواهد داشت

شوهر پریسا اتومبیلش را گل زده .ل داشت براي مشایعت عروس و داماد همراه ما شدندتمام شدن مجلس هرکس اتومبی با

پریسا در کنار آقا مرتضی نشست و ما در عقب نشستیم و می خواستیم حرکت کنیم که بهجت خانم خود را رساند و در کنار .بود

مهناز و نفیسه به کار بهجت خانم غش غش پریوش و .علی خودش را جمع و جور کرد تا جایی براي مادرش باز شود.ما نشست

در تاریکی شب دندان طالي بهجت .بهجت خانم و پریسا دست می زدند و می خندیدند.صداي بوق کر کننده بود.می خندیدند

که تقریبا پشت به  بودعلی کالفه از حرکات مادر و خواهرش دستم را گرفته بود و طوري نشسته .خانم درخشش زیادي داشت

هنگام خداحافظی تازه به خود آمدم و متوجه .گوسفندي زیر پایمان قربانی کردند.ساعتی بعد به در خانه رسیدیم.ودمادرش ب

چنان بغضی در .شدم که می خواهم زندگی تازه اي را آغاز کنم،آن هم بدون مادر،بدون سعید و مهین خانم و حتی آقا رحمت

علی متوجه حال بدم شد و .مقابله با این پیشامد را داشته باشم به علی تکیه زدماي کردم و براي آنکه قدرت  لهگلویم پیچید که نا

.دست دور گردنم انداخت

!عروس غشی هم که هست:با تمسخر گفت پریسا

.با عصبانیت به او نگاه کرد مادر

.بعدا خودم باهاش حرف می زنم دیگه از حد گذرونده.هما خانم محلش نذار:گفت علی

.به علی و گفته اش ترجیح داد جواب پریسا را ندهد با اطمینان مادر

مبادا .مثل باغبونی از گل ما نگهداري کن.جون تو جون دخترم:رحمت مرا بوسید و دستم را در دست علی گذاشت و گفت آقا

.بذاري پژمرده بشه و خاري به پاش بره

در نگاهمان خاطرات تلخ و شیرین .توصیف نبودحال من و مادر قابل .چشم محکمی گفت و سپس روي یکدیگر را بوسیدند علی
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در حالی که جوان بود و .شاید تا آن لحظه نفهمیدم که مادرم چه نقش ارزنده اي در زندگی ام داشته.زندگی مان نقش بسته بود

ه نوعی تمام و پنجه نرم کرد و من با ازدواج زودهنگامم او را ناامید کردم و ب دستزیبا اما به پاي من نشست و با مشکالتش 

گاهی می گفت .مادر نیز مثل تمام مادران آرزوي مهندس و دکتر شدن بچه هایش را در سر می پروراند.زحماتش را به هدر دادم

خاطراتم همچون صفحه سینما .لحظه بدي چهو .اما من هیچی نشدم و به سوي سرنوشتم دویدم.صبا اگه معلمم بشی بد نیست

مهین خانم از غم دوري من بدون خداحافظی رفت و سعید با .ود و این صفحه را محو می کردکاش کسی ب.پیش چشمم نمایان شد

.چشمانی حیران زل زده بود مرا نگاه می کرد

می .من قادر نبودم از خودم مراقبت کنم.رفتن اعضاي خانواده ام می خواستم به دنبالشان بروم و بگویم نروید و تنهایم نگذارید با

.ه در هراس بودم و بدبختانه این را زمانی فهمیدم که براي همه چیز دیر بودترسیدم و از آیند

با .هرچه علی بیشتر حرف می زد من بیشتر گریه می رکدم.گریه امانم را بریده بود.رفتن مهمان ها من و علی تنها شدیم با

صبا براي چی گریه می کنی؟مگه من مردم؟:ناراحتی نگاهم کرد و گفت

چی شده دختر؟:بهجت خانم آمد و نگاهم کرد.شد و پایین رفتخستگی بلند  با

.دونم نمی

غصه دوري مادرت رو می خوري که دو تا .بچه م شب عروسیش باید ماتم بگیره.نمی دونی که علی رو هم خسته کردي خب

.کوچه باالتره

.خودم نیست دست

.ه فراریش داديشب اول ک.خودت وقتی بود که دلت شوهر می خواست بیا اینم شوهر دست

.االن دست و صورتم رو می شورم چشم

.دقایقی بعد علی آمد.خانم همان طور دست به کمر که آمده بود خارج شد بهجت

براي چی رفتی پایین؟:اعتراض گفتم با

.یه بند داري گریه می کنی.م کردي خسته
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.نمی تونم غش غش بخندم.این طبیعیه خب

باید بخندي چون من و تو بعد از :با مهربانی گفت.به خاطر حضور بی موقع مادرش شده بود متوجه ناراحتی بیش از حد من علی

.مادرت سر جاشه اصل کار من و توهستیم که باالخره به آرزومون رسیدیم.کلی مبارزه به هم رسیدیم

.تو همیشه پیش من خواهی بود ولی مادرم از من دور شد اتفاقا

پس چی .مگه نمی گفتی عاشقمی و فقط منو می خواي.این حرفا رو بریز دور:از می کرد گفتحالی که تور روي صورتم رو ب در

اون حرفا نکنه یه شبه یادت رفت؟.شد

حاال فقط من و تو .دیگه دلشوره ها تموم شد:علی با سرانگشت صورتم را لمس کرد و گفت.سرم روي زمین رها شد تور

باورت می شه؟.هستیم

.نه باورم نمی شه:گلویم بیرون می زد گفتم صدایی که به زحمت از با

سوم فصل

یخچال و گاز را بالفاصله در زیر .تازه ام در یک اتاق نه متري با کلی وسایل جهیزیه که دور و برم ریخته بود شروع شد زندگی

.زمین قرار دادیم تا زمانی که مادر پیش بینی کرده بود برسد

آزادانه خندیدن و آهسته در گوش هم .در اتاقی کوچک من و او بودن.ه هم رسیدناول زندگی بود و شور و شوق ب روزهاي

آن قدر سرمان گرم هم بود که نه متوجه متلک هاي بهجت .از خاطرات گفتن و به آینده دلخوش بودن.نجواي عاشقانه سردادن

و پودم رخنه کرده بود که چیزي نمانده احساس خوشی چنان در تار .خانم می شدم و نه چندان نگران دوري از مادر و سعید بودم

بدون آنکه چمدانی بسته شود دوران شیرین ماه عسل را .دو هفته ماه عسل ما بدین شکل گذشت.بود تا مرا ذوب کند

مهین خانم و .پناه ببرم تاقمپریسا هرروز سر می زد و با دیدن من آن قدر چشم غره می رفت که ناچار می شدم به ا.گذراندیم

از طرف فامیل علی هیچ سر و صدایی نبود و حتی پریسا نیز ما را دعوت .هللا مهمانی گرفتند و به اصطالح پاگشا کردندعمو یدا

.خواهر دیگر علی در کرامانشاه ساکن بود.نکرد
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سالم چیزي شده؟:میان در را باز کردم و گفتم.سوم بود که صبح زود با صداي در زدن از جا پریدم هفته

.یه نگاه به ساعت بنداز و بیا پایین کارت دارم.چیزي نشده:رص گفتخانم با ح بهجت

آماده شدم و پایین .به جز مواقعی که مدرسه می رفتم به یاد نداشتم هفت صبح بلند شوم.کندن از رختخواب دشوار بود دل

.بهجت خانم سفره صبحانه را پهن کرده بود و نان تازه خریده بود.رفتم

.اي ظهر مهمون داریمصبحونه تو بخور بر زود

کی قراره بیاد؟:خوشحالی از شنیدن آمدن مهمان گفتم با

.خیلی با فهم و شعوره.می خواد دیدن ما بیاد.و خواهر شوهرش مهوش خانم همون که مشهد زندگی می کنه اومده تهرون پریسا

حاج آقا صبحونه خورده؟:صبحانه خوردم و سفره را جمع کردم و گفتم کمی

.حوصله نق نق کردنش رو ندارم.کن بذار بخوابهولش .خوابه

از نگاهش می خواندم به من عالقه دارد و احترام .علی،حاج رمضان،مرد خوب و زحمتکشی بود و سرش در الك خودش بود پدر

واب بی سر و صدا لقمه اي غذا می خورد و در کناري به خ.بیش از حد ساکت بود و با کسی کاري نداشت.خاصی برایم قائل است

در عوض بهجت خانم مدام در .هرشب چاق می کرد و با حض وافري می کشید هتنها سرگرمی و همدمش قلیانش بود ک.می رفت

حساب و کتاب و خرید و داشتن مهمان و رفتن به مهمانی و غیره تحت نظر او .حال غر زدن بود و البته همه کاره مدرسه نیز بود

.انجام می گرفت

خودش نیز درحال تفت دادن پیاز و گوشت .آمدن مهمان کلی سبزي خریده بود که باید پاك می کردم خانم به مناسبت بهجت

سینی صبحانه علی را درست کردم تا باال ببرم که .بعد از اتمام کار لگن سبزي را به حیاط بردم و خیس کردم.براي پخت قیمه بود

ترسی علی فرار کنه؟رو گرفتی دستت؟می  یکار واجب تري نداري که سین:بهجت گفت

.برو اتاق ها رو جارو کن من خودم صبحونه علی رو می برم:گفت.سینی را زمین گذاشتم آهسته

یادم افتاد که روز گذشته راه .به دنبال جارو گوشه و کنار خانه را گشتم اما پیدایش نکردم.خانم سینی را برداشت و رفت بهجت

پاشو :به سمت طبقه باال رفتم تا جارو را بردارم که صداي بهجت خانم را شنیدم.پله ها را جارو کردم و همان جا قرار دادم
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دختره رو ول .امروز نجاتت دادم.می گیرن سحرخیز می شن تو زن گرفتی و بدتر تنبل شدي نبسه،چقدر می خوابی؟همه ز...علی

عرضه .اینم شد وضع اتاق...پاشو ننه.ی دياز بس که رو م.بمیرم برات از دل و کمر افتادي.می کنی می خواد رو سرت خراب بشه

.پریسا که از هر انگشتش یه هنر می ریزه مهفت اهللا اکبر به دختر خود.نداره یه اتاق نه متري رو تمیز نگه داره

صبا کجاست؟:علی بود که خواب آلود گفت صداي

.صبحونه تو بخور بگیر بازم بخواب.بد کاري کردم.نجاتت دادم.پایینه

.ه شدنم به سرعت پایین رفتم در حالی که هنوز حیران حرف هاي بی سر و ته بهجت خانم بودمترس دید از

پتوي دو نفره اي برایم هدیه .حسابی رو گرفته بود و سنگین و رنگین به نظر می رسید.شوهر پریسا به راستی خانم بود خواهر

به تعریف و تمجید از زیبایی من کرد که باعث شد مهوش خانم شروع .آورد که بهجت خانم برداشت و در کمد خودش جا داد

.به بهانه تهیه مقدمات ناهار به آشپزخانه رفتیم.کند مرا از اتاق بیرون ببرد هپریسا به مرز جنون برسد و به مادرش اشار

!چه خانم خوبیه:گفتم

!چون از تو تعریف کرده خوبه؟:تمسخر گفت با

.از رو گرفتنش معلومه مومنه.به خدا نه

.رو بریز و تزیین کن تا من برگردم آش

.عروس خانم چقدر کار می کنی بیا بشین پیش ما:از جمع شدن سفره ناهار،مهوش خانم گفت بعد

.اشاره بهجت خانم که اجازه صادر کرد در کنارش نشستم با

.خیلی قشنگه بلوزت رو از کجا خریدي.و خندید.دونی خیلی خوشگلی،اگه خواهر داشتی می گرفتم واسه پسرم می

.کوچه برلن خریدم از

.نمی ذارم بد بگذره.حتما با علی آقا یه سر مشهد بیاین.به تو میاد که جوونی و زیبا البته

.تا ببینیم قسمت چی باشه...چشم

.قسمته به شرطی که همت هم کنی زیارت
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ریم عروس رو تنها جایی بفرستیم هر جا برن ما رسم ندا.ایشاهللا اگه فرصت بشه تابستون همگی میایم:خانم بالفاصله گفت بهجت

.من هم باید باهاشون برم

بعد از رفتن مهمان ها بلوزم را درآوردم و طبق عادتم آب .خانم ابروانش رو به حالت تعجب باال برد و دیگر حرفی نزد مهوش

دلم آرزو کردم کاش من هم  در.علی روي پشت بام بود و مثل همیشه مشغول کفتر بازي بود.کشیدم و روي طناب پهن کردم

.بود و چه چهره نورانی داشت شخصیتچقدر با.خواهر شوهري چون مهوش خانم داشتم

بعد از بازگشت براي جمع کردن لباس هاي خشک شده روي بام رفتم که با جاي .براي دیدن مادر رفتم و ساعتی ماندم صبح

.خالی بلوزي که روز پیش پوشیده بودم مواجه شدم

مادر هنوز با علی خشک و رسمی رفتار می کرد و .اه در خانه ماند و گویا قصد نداشت به دوران ماه عسلش پایان دهدیک م علی

براي آنکه مادر را نسبت به علی خوش بین کنم مدام از او و خانواده اش تعریف و .نمی توانست او را به عنوان دامادش بپذیرد

بی کاري و کفتر .اما براي مادر آنچه خود می دید و می شنید اهمیت داشت.ه باشدتمجید می کردم تا خیالش از بابت من آسود

خدا را شکر پریسا و .بازي علی که ادامه داشت و از بهجت خانم و طرز صحبتش که با متلک همراه بود دلخوشی نداشت

.رفتارهاي او را نمی دید وگرنه معلوم نبود چه اتفاقی بیفتد

سپس روي بام رفت تا به .ظهر به خانه آمد و خوابید.اه به سر کار رفت و من نفس راحتی کشیدمعلی بعد از یک م باالخره

با دیدن .در کناري نشستم.علی در حال دانه پاشیدن و سوت زدن به کفترهایش بود.چادر سر کردم وباال رفتم.کفترهایش برسد

ال؟چه خبر شده اومدي با:من کنارم آمد و گفت

.به یاد گذشته ها:بگذارم گفتمانکه سربه سرش  براي

فکر می کردي به این زودي به هم برسیم؟:در کنارم جا گرفت و گفت علی

.هیچ وقت.نه:را روي شانه اش گذاشتم و گفتم سرم

.ترین دختر محل نصیب من شد خوشگل

.عاشق ترین پسر نصیب من و
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چه طور شد اومدي باال؟ نگفتی

.فکر می کردم بعد از ظهر بازم می ري.آخه زود از سرکار برگشتی.شدم نگران

.من فقط باید خودم رو به حاجی نشون بدم و بس.خواد نگران سرکار رفتن من باشی نمی

!سر کی کاله می ذاري:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

.حاجی کاري نداره،الکی واسه خودش دکون وا کرده!چیه کاله

.در ضمن کار هم یاد می گیري و سرت گرم می شه.پیشش هست اگه پیش حاجی بمونی دلش قرص می شه که پسرش تو

.این کار به درد من نمی خوره.حاجی کارش رو عوض کنه باید

می گیري؟ بهونه

.حوصله ندارم صبح تا شب تو یه دکون فسقلی بشینم و هندونه بفروشم من

.بشیممکنه خسته .تو خونه هم که خبري نیست.خب اینم یه جور کاره.می کنی ناشکري

.حاال هم برو آماده شو بریم یه دور بزنیم.از تو خسته نمی شم من

.در راه پله بهجت خانم را دیدم.روي بام پایین امدم از

.کجا بودي؟یه ساعت دارم صدات می کنم:غیض گفت با

.علی بودم پیش

.کم می بینی حاال رفتی رو پشت بوم که خودت رو باد بدي پایین

.با اجازه: و براي ختم قائله گفتم.نه به خدا کارش داشتم:و گفتم را پایین انداختم سرم

تشریف می بري؟ کجا

.گفت بریم بیرون دور بزنیم علی

.سر ذوق می اومد و می رفت سرکار.اگه زنیت داشتی علی دنبالت راه نمی افتاد که بري ددر.چشمم روشن...به به

.دمداشتم راجع به این موضوع با علی حرف می ز اتفاقا
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چی شد؟ خوب

.گه تو با این کارها کاري نداشته باش می

.آدم زنی مثل تو داشته باشه فقط ادعاش می شه.دیگه عقل کل شده حاال

من چیه؟ تقصیر

.فردا ننه ت نیاد دم در و شکایت کنه.من گفتن از

.طوري از کنارم گذشت و طعنه زد که کم مانده بود از سرپله ها بیفتم سپس

صبح بعد از خوردن صبحانه .اعت ها بیدار بودم و به دنبال راهی براي تشویق علی براي رفتن به سر کار بودمشب تا س آن

علی منم تو خونه بیکارم می تونم برم آرایشگاه سرم گرم بشه؟:گفتم

.به شرطی که من اومدم خونه باشی.بهتر از خونه نشستنه.حرفی نیست.برو:فکري کرد و گفت علی

اما چه سود که بهجت خانم منتظر حرکتی از طرف من .واستم با این کار از علی دور بمانم تا شاید از خانه دل بکندواقع می خ در

.بعد از امدن من به خانه داد و بیدادي راه انداخت که از کرده خود پشیمان شدم.بود تا به بار سرکوفت هایش اضافه شود

مگه من کلفت توام؟مگه من آشپز توام؟مردم عروس میارن و .تی یللی تللیمن رو گذاشتی تو خونه و رف.خوب چیزیه حجالتم

.اگه بري آرایشگاه من می دونم و تو.خودشون رو باد می زنن،من رو سیاه باید رختخواب خانمم جمع کنم

.اجازه داد علی

بدون اجازه من تو رو کجا فرستاده؟پس کی کارها رو بکنه؟.پسره نفهم.کرده غلط

بقیه روز به کارهاي خونه می رسم؟.زه بدین من فقط تا ظهر می رمشما اجا اگه

فردا پشت سرمون حرف .ما بد می دونیم زن جوون تو سلمونی کار کنه.اگه می خواي عروس این خونه باشی بشین تو خونه.اصال

.می زنن که عروس حاج رمضون بندانداز شده

.چشم هرچی شما بگین:به ناچار گفتم.یده اي نداشتقدر بهجت خانم عصبانی بود که بحث کردن با او فا آن

در واقع من با او ازدواج کرده بودم و خوب و بد زندگی ام .خانم زن بی پروایی بود و تنها چاره ام اطاعت محض از او بود بهجت
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.در اختیارش بود

.راحتش کنم بنابراین نمی رممنم چون دوست ندارم نا.مادرت دوست نداره برم آرایشگاه:خواب فقط به علی گفتم هنگام

.خودت می دونی با مادرم:با بی تفاوتی گفت علی

.دلم گفتم خیلی وقته که می دونم شوهر واقعی من مادرت است در

وقتی می دیدم زندگی ام با چه سبکسري و بچه بازي شروع شده از خجالت .مدام در خانه بود و دستش جلو پدرش دراز بود علی

اما علی هنوز خود را جوانی می دید که باید سربار پدرش .دوست داشتم خالف حرف هاي مادر ثابت شود.می خواستم آب شوم

و من نیز بهانه اي بودم براي دریافت .باشد و از این مسئله نه تنها ناراحت نبود بلکه وظیفه پدرش می دانست تا از او حمایت کند

.پول تو جیبی بیشتر

کار علی هم خوردن .یچ تغییري حاصل نشد جز تسلط بیشتر بهجت خانم و امر و نهی فراوانشماه گذشت و در زندگی من ه پنج

اوایل چندان اهمیتی نمی دادم اما کم کم .و خوابیدن و روزي چند ساعت روي بام کفتر پراندن که دو یار جدا نشدنی بودند

و مرا و خانواده اش را فراموش می  روي بام شخصیت دیگري می شد لیع.حساسیت شدیدي به کارهاي علی پیدا کردم

اما به راستی .حرف ها و نصایح مادر نیز بیشتر آزارم می داد و خودم را مقصر می دیدم که به قول بهجت خانم زنیت نداشتم.کرد

تا کنایه بهجت خانم جواب بدهم  وبه نیش .علی را نوازش کنم و یا سخت گیري کنم.به کارهاي خانه برسم.نمی دانستم چه کنم

در حالی که پسرش قبل از ازدواج این دو .آن قدر بی زبان و احمق نداند و سرکوفت بیکاري و کفتر بازي او را بر سرم نکوبد

گردش هاي دو نفره اي که داشتیم دیگر جایی در .صفت را داشت و همه کس از آن مطلع بودند اما اکنون به پاي من می نوشت

ا اجازه اي که بهجت خانم صادر می کرد می رفتم و هیچ چیز آن طور که پیش بینی می کردم خانه مادرم باید ب.ام نداشت یزندگ

آشپزخانه اي کوچک در کنارش بود تا براي .دلم می خواست مستقل باشم حتی اگر همین یک اتاق را داشتم.از آب درنیامد

در .ب بیدار شوم بدون مزاحمت کسیهرزمان که می خواهم از خوا بحدلم می خواست ص.همسرم غذاي ایده آل می پختم

در حالی که از ساعت هفت بدون آنکه کار خاصی داشته باشم باید روبروي بهجت .رختخوابم غلت بزنم تا خواب از سرم بپرد

داشتم به خرید  دوست.دلم می خواست لباسهاي مورد عالقه ام را براي علی به تن کنم.خانم می نشستم و خمیازه می کشیدم
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در حالی که باید هرچه بهجت خانم هوس می کرد .ی اگر شده نیم کیلو سبزي بخرم و با نان و پنیر در آرامش بخورمبروم و حت

...این زندگی دو نفره نبود بلکه فقط استشمار زنی بود که نامش عروس بود.بپزم و هرزمان گرسنه اش می شد سفره را پهن کنم

نداشت و شاید خنده دار هم به نظر برسد اما براي من جزو آرزوهاي محال  سقف آرزوهایم کوچک بود و چندان اهمیتی شاید

اگر غذا بد می شد با اخم آن را .اما تنها کالمی که نمی شنیدم رضایت بود.کاش حداقل از من به عنوان عروس راضی بودند.بود

د که می توانستم در خلوت با علی شب ها تنها زمانی بو.کم داري یاد می گیري مک:کنار می زد و اگر خوب می شد می گفت

علی فقط .می گفتم تا کی باید اثاثیه ام در زیرپله خاك بخورد!از داشتن خانه اي مستقل.برایش از آرزوهایم می گفتم.حرف بزنم

.گوش می کرد و جواب نمی داد

.حاجی یه پاش لب گوره.اول و آخر اینجا مال ماست:یک شب گفت فقط

پسري که نشسته بود تا ثروت .ناامید و متاسف شدم که ترجیح دادم دیگر حرفی در این مورد نزنمقدر از جوابی که داد  آن

چرا که هیچ نکته مثبتی در او پیدا نمی .من کم کم با زوایاي اخالقی علی آشنا می شدم و می ترسیدم.ناچیز پدرش را تصاحب کند

.کردم تا به آینده دلخوش باشم

و من .از اساسی علی بود که هرسه را در کنج اتاقی نه متري یافته بود و ادعاي بزرگ شدن می کردو خوابیدن و زن سه نی خوردن

.وسیله اي براي خوشی بیشتر او بودم نه انگیزه اي براي پیشرفت و حرکت براي زندگی بهتر

می کردم و موهایم را می هرروز لباس تمیز به تن .همیشه سعی می کردم براي علی زیبا باشم.درستی نمی دانستم چه کنم به

در مقابل علی همیشه خاکی بود و موهایش بوي کفتر می داد و در روابطمان چندان رعایت مرا .آراستم تا برایش تکراري نباشم

.زد که گاه شرمسار باقی می ماندم ینمی کرد و گاه در خلوتمان حرف هایی م

از این که فقط عروسکی بودم و زندگی ام بسته به نانی بود که .شدموجود زندگی کسالت باري که انتخاب کرده بودم افسرده  با

کاش قانع بودم و به دنبال سهم بیشتري از آنچه نصیبم شده بود نمی .دیگران پیش رویم می گذاشتند،احساس حقارت می کردم

ز خودم بیزار بودم چرا که ا.اما دست خودم نبود،علی و کارهایش عذابم می داد.شاید آن زمان احساس خوشبختی می کردم.رفتم

.مانند آبی راکد در حال گندیدن بودم



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٨١

برخالف پسران .همیشه اعتقاد داشت یک دختر حتی در سیزده سالگی زن کاملی است و از عهده چرخاندن زندگی برمیاید مادر

.که باید منتظر بزرگ شدن آنان بود چون گاهی یک مرد حتی در شصت سالگی نیز کودکی بیش نیست

.اما بعد از ازدواج در کنار عشقم خیلی چیزهاي دیگر را طلب می کردم که در حد علی نبود.علی را دوست داشتم من

مرتب در حال پزدادن بود و با کمال وقاحت بلوز گمشده مرا می پوشید و به روي .اي نبود که از دست پریسا زار نزنم هفته

پریسا سراسر .تبحر عجیبی در این کار داشت.تا زندگی ام را زیر و رو کنددوست داشت اتهامی به او وارد کنم .خودش نمی آورد

همسر پریسا از دست او عاجز بود و آن طور که شنیده بودم .می کرد بهجت خانم بود دعقده بود و تنها کسی که از او تمجی

.بیشتر اوقات به بهانه سفر از خانه دور می شد

سکوت می کرد و .جبور می شدم براي خالی کردن غصه هایم به علی شکایت کنمآنقدر اعصابم به هم می ریخت که م گاهی

حتی یک بار هم از من دفاع نکرد در حالی که اگر یکی از کفترهایش را همسایه .اهمیتی به رفتارهاي خواهر و مادرش نمی داد

درحالی که به سرعت برق و .مادر نرسد دعا می کردم به گوش.کالنتري می کشید همی برد در کوچه قیامتی به پا می شد و کار ب

جرات دعوت از مادر و .باد به گوش مادر می رساندند و نگاه تاسف بار او به من و دامادش از هزاران بد و بیراه برایم بدتر بود

شتر از آن نمک هیچ چیز را ندارم و نمی خواست بی تیارالبته مادر توقعی از من نداشت و می دانست اخ.سعید را به خانه ام نداشتم

.به زخمم بپاشد

یک سالی که مرا به اندازه .وحشت از کم شدن عالقه اش غم بزرگی در دلم بود.عرض یک سال علی از شور و شوق افتاده بود در

.سالها متوجه اطرافیانم کرد تا بیشتر مراقب خودم و زندگی ام باشم

در حالی که سیگار گوشه لبانش می .خوبی که داشتیم حرف زدمشب براي اینکه او را سر ذوق بیاورم،برایش از خاطرات  یک

.چقدر حرف گذشته رو می زنی:نشاند با ترشرویی گفت

.قرار نبود تو خونه بکشی:را از مقابل دهانش برداشتم و گفتم سیگار

.از همین فضولیات حرصم می گیره:دستم قاپید و گفت از

.بهجت خانم بفهمه از چشم من می بینه اگه
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.می دونه به روي خودش نمیاره رمماد

سیگار نمی کشیدي؟ قبال

.تو متوجه نمی شدي.کشیدم می

جاي اونکه کمش کنی زیادش کردي؟ به

.یا از گذشته ها می گی یا از من ایراد می گیري.تو هم خل شدي.کن صبا بس

.و تو داریم با هم زندگی می کنیم من

.م از من ایراد نگیراین قدر ه.خوب،حرف گذشته ها بریز دور خیله

بگو از چی حرف بزنم تا خوشت بیاد؟.از گذشته می گم حوصله ت سر می ره.آینده می گم می گی به تو مربوط نیست از

.حوصله م رو سر بردي.پاشو جام رو بنداز می خوام بخوابم.رو سرم حلوا حلوات کنم بذارم

چه طور ممکن بود کسی تا این حد تغییر کند و نسبت به همه چیز بی .با جواب هایی که می داد تا عمق قلبم را می سوزاند علی

تفاوت باشد؟چرا نمی توان عاشق بود و عاشقانه زندگی کرد؟وقتی عشق و محبت نبود امید هم جایی در زندگی نداشت و 

فم درك کرده بودم در اما ان چه تا کنون از دنیاي اطرا.و چندان عمیق نبودم مهیجده سال داشت.خوشبختی دور از دسترس بود

شور و شوق .زندگی در خانه هایی که من با اعضاي آن بزرگ شده بودمهیجان داشت و امیدوار کننده بود.کنار خود نمی یافتم

در .بودن در کنار هم لذت می بردند زحتی مادرم و آقا رحمت عاشقانه به یکدیگر می رسیدند و ا.داشت خنده و گریه داشت

علی گرم کار خودش بود و تالشی براي بهتر زیستن نمی .خالی از گریه و خنده بود.الی از شور و شوق بودحالی که زندگی من خ

دلم می خواست بمیرم و آن .کرد و مرا زندانی هوس هاي بی پایانش کرده قرار داده بود تا از زن بودنم احساس حقارت کنم

.تحقیر نشوم ونهگ

تا آن روز بعد از ظهر .طوري آسه می رفتم و می آمدم تا مبادا حرف و حدیثی پیش آید.سال و نیم از ازدواجمان گذشته بود یک

صداهاي .که پریسا آمده بود و من جرات آن که پایین بروم را نداشتم و حداالمکان از او دوري می کردم تا بهانه اي دستش ندهم

صدات رو بیار پایین :صداي بهجت خانم بود.را باز کردم میان در.داد می زدند تا من هم بشنوم اانگار عمد.بلندي به گوشم خورد
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.اینقدر هوار نزن

بمیرم واسه برادرم چه .دایم فکر قروفر خودشه.بذار بشنوه دختر بندانداز از این بیشتر نمی شه:با لحن بدي گفت پریسا

پاچه شو جمع کنه زندگیش این اگه پاشه لنگ و .از بس بدجنسه.از بس موذیه.مثل موش تو سوراخش قایم شده.روزگاري داره

.نمی ذاري برم باال تا خدمتش برسم و آدمش کنم.پشت سر علی این قدر حرف نمی زنن.طور نمی شه

چرا در رو قفل کردي؟:ترس در اتاق را قفل کردم تا ساعتی که علی آمد و گفت از

.می خواستم بخوابم.طوري همین

.نامحرمم که نداریم.دزد تو خونه نداریم.بخواب

علی تو از من راضی هستی؟:ناراحتی گفتم با

شده؟ چی

زن بدي برات هستم؟ من

بگو چی شده؟ اول

.تا وقتی سرکار نري و رو بوم باشی همه از چشم من می بینن علی

.تازه من سرکار می رم.به کسی ربطی نداره.خود بی

ما که قرار نیست تا آخر عمر تو یه اتاق .ر زحمت بکشاگه به من عالقه داري بیشت.دو ساعت می ري تا پول تو جیبی بگیري یکی

.زندگی کنیم

.می دونی که جایی نمی رم.تو این خونه س درد

.گفت یه مدت این جا هستیم مادرت

.با این همه کفتر کجا برم.خودش گفته واسه

این که فکر من باشی فکر کفتراتی؟ عوض

نکنه خبریه؟:شکمم را لمس کرد و گفت علی
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.نکنه خدا

.خدا نکنه؟اگه بچه دار بشیم حاجی بیشتر به ما می رسه چرا

چه طور دلت میاد تو خونه بمونی و نون خور :با نفرت نگاهش کردم و گفتم.علی بچه را هم براي گدایی بیشتر می خواست پس

یه پیرمرد باشی که خرج خودشم به زور درمیاره؟

.دفعه گفتم فضولی موقوف صد

.و تو زن و شوهریم من

مثل اینکه یادت رفته .زن من شدي که درس اخالق یادم بدي؟من زن نگرفتم شوهر کردم:از جایش بلند شد و با فریاد گفت علی

چه جوري دنبالم و بودي و قر و قمیش می اومدي؟نکنه دلت رو زدم؟

.دنبال تو بودم؟خیلی بی معرفتی که این طور حرف می زنی من

دیگه چی از جونم می خواي؟.خواستی زن من بشی منم گرفتمت تو

منو برده اوردي و زیردست مادر و خواهرت رها .زندگی می خوام که زندگی کنم.من تو رو می خوام:گریه افتادم و گفتم به

.علی این قول و قرارمون نبود.کردي

می سوزه و  چی شده که بهونه می گیري؟زندگی بدي داري؟گشنه موندي؟گیریم که مادرم حرفی می زنه اونم دلش مگه

.منظوري نداره

.زندگی رو به شوخی گرفتی تو

خواي بگی بچه ننه ام و دهنم بوي شیر می ده؟ می

.مردي اما باید ثابت کنی تو

.خیلی هم ناراحتی برو خونه ننه ت.بهتره خفه شی:شنیدن کالم آخرم سیلی جانانه اي به صورتم زد و گفت با

از فرط ناراحتی و ناامیدي تا شب گریه می .علی بیرون رفت و تنهایم گذاشت.درد سوزش صورتم گریه ام بیشتر شد از

علی کجاست؟چرا غمبرك زدي؟:بهجت خانم امد و گفت.کردم



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٥

.با دلی پر برایش تعریف کردم تا شاید مادرانه قضاوت کند و راهنمایی ام کند.شک بهجت خانم متوجه جروبهث ما شده بود بی

آخه دختر آدم که همه چی رو نمی ریزه !نه به اون شوري شور نه به این بی نمکی:ش داد و گفتخانم قري به سر و گردن بهجت

.علی یه دونه س تا به حال از گل نازك تر حرف نشنیده.باید کم کم حالیش می کردي.رو

به تنبلی و بی  اگه همین طور پیش بره می ترسم عادت.نه به زندگیش اهمیت می ده نه به کارش.به دوساله که همینه نزدیک

.کاري کنه

.سال خورده و خوابیده بچه م عادت نداره چند

.تو رو خدا به حاج آقا بگید بی خودي بهش پول نده ازش کار بخواد:التماس گفتم با

!یعنی چه؟بچه م غصه بخوره که تو می خواي تربیتش کنی!وا

.ور دیگه اي برداشت می کنینمن هرچی می گم شما ط.گفتین بهش سخت بگیرم بره دنبال کار خودتون

.دفعه بگو نفهمم یه

.منظورم این نبود...به خدا نه

.حاال از راه نرسیده می خواي به خودت ادبش کنی.من علی رو الي پنبه بزرگ کردم.صبا راهت اشتباهه ببین

چی کار کنم؟ پس

.زنشی من چی بگم تو

.ما و بقیه پشت سرم حرف نزنیناگه حرفی می زنم به خاطر اینه که ش.از علی راضی ام من

دست ننه ت درد نکنه با این دختر بزرگ .حاال دیگه فالگوش می ایستی؟خوب داري هنراتو یکی یکی رو می کنی!اهللا بارك

.کردنش

.به اندازه کافی صداي پریسا خانم بلند بود.به فالگوش وایسادن نبود احتیاجی

.بچه م حق داشت.بیچاره پریسا می گفت هنوز نشناختمت:خانم با یک دست پشت دست دیگرش زد و گفت بهجت

پس من چی؟.بیچاره علی،بیچاره پریسا،بیچاره شما:کالفگی گفتم با
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خدا روزي تو جاي دیگه .می خواي کاسه کوزه رو سر ما بشکنی.به تو بی احترامی کرده؟همش نشستی و منم منم می کنی کی

.از این به بعد می گم از تو اجازه بگیره.دردودل کنهدخترم حق نداره خونه من بیاد و .حواله کنه

می کنه یا پشت سر من حرف می زنه؟ دردودل

.دل دخترم رو می سوزونی.بس نمک نشناسی از

نمک نشناسی کردم؟ چه

.اگه عرضه نداري شوهرت رو جمع کنی به من و بقیه چه ربطی داره تو

من می خواستم رو حساب حرف هاي شما علی رو متوجه کنم اما .نبینین فردا علی از من و زندگیش خسته شد از چشم من اگه

.فقط بهونه اي پیدا کردین تا به من سرکوفت بزنین.می بینم شما چندان از بیکاري علی ناراحت نیستین

الیق پسر من  تو.بشکنه این دست که نمک نداره.به حق این وقت عزیز از خدا خواستم جوابتو بده:سینه اش کوبید و ناله کرد به

.نیستی

.من اشتباه می کنم.حق با شماست:ترس داد و هوار بهجت خانم گفتم از

.حاال حاالها باید بدوي تا به من که چند تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم برسی.حتما اشتباه می کنی:غرور گفت با

از دست بهجت خانم سرم را روي زانوانم گذاشتم و  دردم را از یاد بردم،سیلی که از علی خورده بودم را فراموش کردم و دیگه

.هاي هاي گریستم

من جاي اون بودم .دیگه باید هرشب بشینی تا دیر بیاد خونه.بهونه دست علی دادي بدبخت:حالی که بیرون می رفت گفت در

.اصال نمی اومدم

به سمتش .شه اتاق دراز کشید.گ.دهنده بودبه سختی روي پایش بند بود و بوي الکل آزار .صبح علی با حال خراب آمد نزدیک

تا حاال کجا بودي؟:رفتم و گفتم

.نمی دونی چه حالی کردم...با صادق بودم:صداي کشدار گفت با

.آدمه که باهاش می گردي؟تو زن داري صادق
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ببینم پریوش به منم حال می ده؟...از پریوش چه ها که نمی گفت:غش خندید و گفت غش

.د خجالت بکشد در حالی که هیچ آثاري از شرم و حیا در او به چشم نمی خوردکردم تا شای نگاهش

.حالت خوب نیست بگیر بخواب:رویش کشیدم و گفتم پتویی

بهجت خانم .چند روز قهر او ادامه داشت و حتی براي خواب نیز نمی آمد.علی به هوشیاري رسید و به حالت قهر پایین رفت صبح

کلی غرغر کرد که چرا آدم به دور .گویا خواب دیده بود و نگرانم شده بود.از مدت ها مادر آمد بعد.هم با من سرسنگین بود

چرا :وقتی حال زارم را دید ادامه نداد و گفت.نگران حالشان نیستم و به شوهرم چشبیده ام.شدم و خانه خودم را زندانی کرده ام

رنگت پریده؟حال نداري؟نکنه حامله اي؟

.احت باشهاز بابت ر خیالتون

چی شده؟چرا دکتر نمی ري؟ پس

سعید چه طوره؟.خوب می شم.سردیم کرده نگران نباشین کمی

.غصه تو یه طرف کار خودم و خونه هم یه طرف.چند روزم مهین خانم حال ندار بود.طفلکم تنها شده..خوبه

.که غصه اي ندارم من

.به چشمات بندازم تا اخرش رو می خونممن مادرم و نگاه .مگه باید جار بزنی تا بفهمم...بابا اي

.علی هم نمی ذاره بهم بد بگذره.چی خوبه همه

.از بس تنها موندي افسرده شدي.نمیاي آرایشگاه؟حال و هوات عوض می شه چرا

.اون وقت بهونه دستش میاد.خوام علی رو تنها بذارم نمی

بهجت خانم چه طوري؟ با

.کاري به کار هم نداریم.خوبیم

.یه دردي داري و می خواي از من پنهون کنی.نه صبا،تو خوب نیستی:و بر اتاق نگاهی انداخت و گفت دور به

.خدا چیزي نیست به
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.پاشو بریم خونه.قسم می خوري چرا

.بمونین شما

.تو بیا بریم.دونی که نمی تونم می

.علی بیاد و نگران بشه ممکنه

.جهنم که میادبه .مگه تو سرایدار خونه اي.علی بره.بیاد علی

.یواش تر ممکنه بشنون حوصله جروبحث ندارم مامان

بگو مدام جروبحث داري و به من نمی گی؟ پس

از این همه بی همدمی باز بغضم ترکید و شمه اي از اختالفاتمان که برسر بی کاري و بی توجهی علی بود را برایش بازگو  خسته

.کردم

.اي نیست حرف تازه.رو که از اول می دونستی اینا

.ش از چشم من می بینن خونواده

چرا از چشم تو می بینن؟این طوري نمی شه باید برم و با مادر .همه محل می دونن علی کفتر باز و مفت خور باباشه.جا کردن بی

.شوهرت حرف بزنم

.رباهاشون دهن به دهن نذا.مامان فایده نداره:برداشت که جلو او را گرفتم و با التماس گفتم خیز

دختر دست گلم رو دادم که تو سري خور .اگه تو از اینا می ترسی من ترسی ندارم.کارا رو کردي که روشون زیاد شده همین

.هرکس و ناکسی بشه

چه سالمی :مادر با صداي بلند در جواب احوالپرسی بهجت خانم گفت.در راه پله ایستادم.بی توجه به خواهش من پایین رفت مادر

چه علیکی؟

ده هما خانم؟ش چی

می خواستی چی بشه؟این بود قول و قراري که داشتیم؟مگه اسیر گرفتین؟چرا دخترم رو زندونی کردین؟ دیگه
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اگه بیاد سلمونی آزاده؟:خانم با طعنه گفت بهجت

دو تا  مگه از اول چی بود؟غیر از این.به چه حقی به دخترم سرکوفت پسر کفتر باز و بی کارت رو می زنی.مغلطه نکن بیخود

صفت چیز دیگه اي هم داشت؟

.بچه م هنوز دست چپ و راستش رو نمی شناخت که دخترت آویزونش شد.کور می خواستی جلو دخترت رو بگیري چشمت

.پاشنه در خونه ما رو شکوندي یا ما؟خجالتم خوب چیزیه تو

.درت رو کوبیدم چون دلم سوخت نمی خواستم دخترت رسواتر از این بشه پاشنه

نذار .به اون داماد بی غیرتت بگو جلو زنش رو بگیره.عرضه داري جلو دختر خودت رو بگیر که تلنگش همه جا دررفته یخیل

.دهنم رو بیشتر از این باز کنم

.همچین مادري همچین دختر زبون نفهمی هم داره.هرچی از دهنت دراومد گفتی تازه می گی دهنم رو باز نکنم.واه...واه

.با اون دختر عقده ایتنفهم تویی  زبون

داشت به جاهاي باریک می کشید و اگر علی می آمد مسلما بدتر هم می شد و بی شک به هواداري از مادرش وارد معرکه می  کار

.شد

.مامان تورو خدا بس کن:سرعت چند پله باقی مانده را طی کردم و گفتم به

.م محبت هاي منو به این زودي فراموش کنیازت توقع نداشت.آتیش بیار معرکه رو ببین:خانم گفت بهجت

.زود حاضر شو بریم.دیگه جاي تو اینجا نیست:گفت مادر

کجا بریم؟:گریه گفتم با

.نکنه بازم می خواي با این قوم عجوج مجوج سرکنی.که من می رم هرجا

.ارزونی خودت.دار ببر ورش

مادر در .از ترس مادر به اتاقم رفتم و چادرم را سر کردم.ا هل دادمادر حرکتی از من ندید بازویم را گرفت و به طرف پله ه وقتی

مگه مثل تو بی .حاال بیان و منت بکشن:به محض رسیدن به خانه گفت.کوچه رامحکم به هم زد و با حرص قدم به کوچه گذاشت
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اطر این بود که بی کس و کار اگه من بدبختی کشیدم واسه خ.نه حیا دارن نه آبرو.زبون پیدا می کنن معلومه که ازت نمی گذرن

چرا می ترسی؟چرا اجازه می دي هرکی از در می رسه حرفی .اما من پشت تو هستم نمی ذارم بگن باالي چشم تو ابروست.بودم

.باشیفکر نمی کردم این قدر بی عرضه ...خاك بر سرت صبا.بزنه و تورو بچزونه

نان پریشان شده بود که می خواست هرطور شده و به شیوه خودش از دیدن حال و روزم چ.هاي مادر از سر دلسوزي بود حرف

.مادر آن قدر گفت و گفت تا خسته شد.آنان را ادب کند

به یاد حرف هاي آن .صداق از پریوش خواستگاري کرده بود.حرفی از اختالف پیش آمده نزدم.و مهناز به دیدنم آمدند پریوش

یدم بی حاصل است و پریوش آیینه خودم در دو سال پیش است و هیچ کالمی شب مستی علی افتادم خواستم چیزي بگویم که د

همان طور که فکر و ذکر من رسیدن به علی .و بدجنسی اطرافیان بگذارد سادتاو را منصرف نخواهد کرد و چه بسا به حساب ح

.دنیاي کوچکی که افکار کوچکتري داشت.بود

من هرگز حسود نبودم اما براي نخستین بار به .شگاهی ادامه تحصیل بدهددرس می خواند و تصمیم داشت تا مقطع دان مهناز

.افکار بلند پروازانه مهناز فبطه خوردم

آیا به راستی فراموشم کرده .روز دو روز سه روز و ده روز براي آمدن علی و یا پیغامی از طرفش به انتظار نشستم یک

اما مگر می .مادر می گفت اهمیتی ندهم.ه هایی در این رابطه می کردندهمسایه ها پی به اختالف ما برده بودند و زمزم.بود

.می گفت اخر به حرف من رسیدي نگاهشپریوش دلسوزانه نگاهم کرد و مهناز با .شد

در این میان گناه من چه بود؟مادر خوشبختی مرا می خواست و .زمانی تصور نمی کردم علی طاقت دوري ام را داشته باشد هیچ

بالتکلی فی ام همراه با .ممکن را ترك زندگی ام به طور موقت می دید تا به قول خودش دست و پایشان را جمع کنندتنها راه 

.دوستش داشتم و دور یاز او عذابم می داد نوزچرا که ه.ترس از نیامدن علی.ترس بود

مراقبش بودم تا حالش .برایش سم بودناراحتی قلبی داشت و استرس .مهین خانم از غصه من دوباره بیمار شد.روز گذشت بیست

نه توقعی داري نه .بی سر و صدا نشستی سر زندگیت.صبا تو دختر خوبی هستی چرا قدرت رو نمی دونن:می گفت.بدتر نشود

.فرشته اي هستی چهخودم بزرگت کردم و می دونم .گالیه اي می کنی
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.انم کمی اذیتم می کنه وگرنه ما اختالفی نداریمفقط بهجت خ.من و علی همدیگه رو دوست داریم:دلداریش گفتم براي

.خدا از مادرش نگذره.پسر خوبیه علی

پس چی شد اون عشق و عاشقی؟وقتی یاد کارها و بی حرمتی هاشون !علی دوستم داره!حاال شناختی با کی طرفی:می گفت مادر

.مادرش پیغام داده خودش رفته خودشم برگرده.می افتم جگرم می سوزه

.درست می گه من خودم اومدم:ی گفتمسادگ با

.روت می شد همین االن پابرهنه می رفتی اگه

.اما چاره کار چیه؟با نشستن من اینجا زندگی م درست نمی شه.خوام برم نمی

.اونم براي مردي که پشیزي برات ارزش قائل نبود.خودت رو باختی که دنبال راه چاره اي همچین

از حرف در و همسایه و از .تا مادرش اجازه صادر نکنه نمی تونه قدم پیش بذاره.ست خودش نیستانتیار علی د.رو نباختم خودم

.این که مضحکه مردم شدم بریدم

.نبینم شل کن سفت کن دربیاري.اون قدر می مونی تا بیان و تکلیفتو روشن کنن.بهت اجازه نمی دم بري.مادرتم منم

.من رو حرف شما حرفی نمی زنم.چشم

چه قدر دلم هواي گریه .نترس به یک ماه نمی رسه که سروکله شون پیدا می شه:الش از بابت من راحت شد و گفتخی مادر

.براي خودم براي مادر که غرورش جریحه دار شده بود و براي علی که فراموشم کرده بود.داشت

مادر با دست اشاره کرد تا .ده بودمروزها می شد که به انتظار تلنگري به در گوش خوابان.با صداي در از جا پریدم شب

با شنیدن صداي علی بعد از مدت ها خنده رو .طاقت نیاوردم و خودم را پشت در رساندم.خودش براي باز کردن در رفت.بنشینم

.لبم نشست

صبا نیست؟.هما خانم سالم

بعد از بیست روز یادت افتاده زن داري؟تا حاال کجا بودي؟!چه علیکی!سالمی چه

.ه شماسای زیر
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.ما اگه سایه داشتیم که اینطور جزغاله نمی شدیم.زیر سایه بهجت خانم بگو

.چرا صبا رو مجبور کردین از خونه بیاد بیرون؟اگه دخالت نمی رکدین همون جا تموم می شد.خودتونه تقصیر

از همون روز اول می اگه می خواستم دخالت کنم .دوساله جمع شده.مگه حرف اون روزه.حرفا رو مادرت یادت داده این

مادرت که فکر می .دخترم با همه چی می سازه جز بی محبتی و بی اعتنایی.گفتم دو تا مرغ عشقید برید دنبال زندگیتون.کردم

.نذار خواهر و مادرت بهش زور بگن و بی احترامی کنن.به زنت دهتو جوونی یه خرده حواست رو ب.کنه کلفت آورده

.حرفاتون رو زدین؟می خوام زنم رو ببینم:ح مادر گفتبا بی اعتنایی به نصای علی

به خداي احد و واحد اگه یه بار دیگه سربه سر صبا بذارین و اذیتش کنین هرچی دیدین از چشم ...زنم.زنم:با حرص گفت مادر

.حاال هم صبا خودش می دونه که بیاد یا نه.خودتون دیدین

.من چشمانش برقی از خوشحالی زدعلی با دیدن .صداي مادر خودم را نشان دادم با

بریم خونه؟ صبا

به اتاق رفتم و بی معطلی چادرم را .مات ماندم.نگاهش را دزدید و بعد به علی که تمناي عشق در نگاهش بود.مادر نگاه کردم با

.به سالمت: صورتش را برگرداند و گفت.به سمت مادر رفتم تا براي خداحافظی رویش را ببوسم.سر کردم

دستش را گرفتم و بیرون .دستش را به سویم دراز کرد.وقتی علی تردیدم را دید.مهري و خشم مادر زیر گریه زدم بی از

.مطمئن بودم مادر پشت در نشسته و اشک می ریزد.زدم

مادري که دلش می سوخت و می خواست به روش خودش خوشبختم کند و همسري که با .دشوار بود انتخاب یکی از آنان چه

.ه سویم آمده بود تا زندگی با او را تحمل و تجربه کنمنیاز ب

چهارم فصل

خانه برگشتم با این تفاوت که دیگر مادر پا به خانه ام نگذاشت و من نیز تنهایی به آنجا می رفتم و علی قصد آشتی  به

شته و باعث شد علی به خودش چند روزي بعد از بازگشتم علی چنان مهربان شده بود که با خود می گفتم قهرم ارزش دا.نداشت
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لبخند تمسخر آمیز .مرتب قربان صدقه ام می رفت و می گفت زندگی بدون من برایش جهنمی بیش نبوده.بیاید و قدر مرا بداند

طوري رفتار می کردم که انگار اتفاقی .توجهی نمی کردم.بهجت خانم در چهره اش نشان از خط و نشانی بود که برایم می کشید

تا آن روز که براي شرکت در .نمی رفتم ینزمان ؟آمدن پریسا حتی اگر از گشنگی می مردم پای.همه چیز عادي است نیفتاده و

هرچه بیشتر می گشتم بیشتر .جشن ازدواج پسرعموي علی سروقت کمد رفتم تا لباس و زیورآالتم براي آن شب را آماده کنم

.علی طالهام نیست،دزدیدن:گفتمبا اعصابی داغان به روي بام رفتم و .ناامید می شدم

دزد کدومه؟.صدات رو بیار پایین...هیس

.زودتر می گفتی زهره ترك شدم:راحتی کشیدم و گفتم نفس

.شاید تو نبودي مادرم برداشته قایم کرده!من نیست دست

.برو بگیر:التماس گفتم با

.برو بگیر من کار دارم خودت

می خوام براي امشب از اون ها .دستتون درد نکنه طالهام رو نگه داشتین:ه بود گفتمبهجت خانم در حال کشیدن سرم.رفتم پایین

.استفاده کنم

سپس نگاه برگرفت تا به من .همین طوري بیا.واجبم نیست طال بندازي.دم دست نیست:خانم از آیینه نگاهم کرد و گفت بهجت

.بفهماند بیشتر از آن سوال نکنم

ساعتی بعد در گرماگرم جشن .سم پیش تنها سرمایه ام بود که معلوم نبود چه بالیی سرش آمدهحوا.دلخوري اماده رفتن شدم با

هرقدم که برمی داشت تا به .لباسی قرمز از پارچه اي سبک پوشیده بود.خودش را شبیه دلقک ها آراسته بود.پریسا ظاهر شد

طالهاي ...واویال:شد به پشتی صندلی تکیه زدم و گفتموقتی کامال نزدیک .می کرد تشسمت مادرش بیاید مرا بیشتر محو زیورآال

من دست این چیکار می کنه؟

.اللی که به بزرگتر از خودت سالم نمی دي:وقاحت گفت با

.چته؟مردم دارن نگاه می کنن:بهجت خانم به پهلویم زد و گفت.آنکه منتظر جواب من بماند به سوي دیگر سالن رفت بدون
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اه خداي من چه ...زنجیرو اهللا مهین خانم و ...گار علی بود،انگشتر مادر و گوشواره هاي هدیه آقارحمتریز سر عقدم که یاد سینه

دزدي آن!می دیدم

.در روز روشن هم

.مثل اینکه طالهام پیدا شد:دهانم را قورت دادم و به زحمت گفتم آب

.لیاقت نداشتیم دادیم دست پریسا.گم شده بود که حاال پیدا بشه مگه

نشستی ببینی .عروسی که جاي این حرف ها نیست:وقتی حال و روز بهم ریخته ام را دید گفت.قاصر از این همه وقاحت بود مزبان

.نمی دونم پریسا چه هیزم تري به تو فروخته که چشم دیدنش رو نداري.کی چیکار می کنه تا حرف دربیاري

چه شب تلخ و .انم خشک شده بود و در دهانم نمی چرخیدزب.به نظرم چیزي هم بدهکار شده بودم.می توانستم بگویم چه

شاید علی کمکم می کرد تنها امیدم .خداخدا می کردم هرچه زودتر جشن تمام شود و به خانه برگردم.وحشتناکی بر من گذشت

.رسیدم و گریه کردم جارزمانی که به خانه رسیدیم به حالت انف.به او بود

باز چی شده؟:گفت علی

طالهام :با دلخوري از بی تفاوتی اش گفتم.کمی سرش گرم بود و زیر لب آوازي زمزمه می کرد.ریان نگاهش کردمچشمانی گ با

.دست پریسا بود

.بودم با شنیدن ماجرا جا بخورد و براي صحت موضوع نزد مادرش برود منتظر

همان بی خیالی با

.رختخواب رو بنداز خسته ام:گفت

اصال ببینم با اجازه کی اونا .حواست کجاست؟چرا نمی فهمی؟تمام دار و ندار ما دست خواهرته علی:کنارش زانو زدم و گفتم در

رو برداشته؟

حرفیه؟...با اجازه من:چشمانم براق شد و گفت در

.تو حق نداشتی یادگار عزیزان منو دست خواهرت بدي:رفتم و مبهوت نگاهش کردم وا
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.الت باشیخواستی سر خونه زندگیت بمونی و مراقب م می

من سر خونه زندگیم برگشتم حق نداشتن سروقت .این حرفا جواب من نشد:گفتم.حرف هاي مادرش را تکرار می کرد درست

.کمدم برن

.خیلی ناراحتی برو از مادرم بپرس خودش جوابت رو می ده:بی تفاوت تر از قبل گفت علی

.من دارم از تو می پرسم.حواله مادرت نکن منو

اختیار خونه زندگیمم ندارم؟اصال می خوام آتیش بزنم به تو چه؟.به خودم مربوطه.دوست داشتم دادم:زدفریاد  برسرم

.یادگار مادرم و آقارحمت رو برام بیار.منظورت به سینه ریزه ارزونی خودت اگه

می کنه چه پخی  همچین دهنش رو پر می کنه می گه آقا رحمت که هرکی ندونه فکر!...آقا رحمت؟:پوزخندي زد و گفت علی

.هست

اما بی حرمتی به خانواده ام را نمی .علی هر بی احترامی را در حق من روا می دانست و من نیز سکوت می کردم.طاق شد طاقتم

.توانستم تحمل کنم

.حق نداري به آقا رحمت بی حرمتی کنی.شو خفه

.خفه شو با اون مادرت که صیغه این و اون می شه و افتخارم می کنه تو

.اگه خیلی زرنگی جلو خواهر و مادر دزدت رو بگیر.تازه مادرت رو خوب یاد گرفتی درس

.مزه شوري خون در دهانم پیچید.محکم به دهانم زد علی

.تو لیاقت نداري.اینم یه جور مردي براي نامرداي مثل توئه.چون جوابی نداري دستت رو دراز می کنی...تلخه حقیقت

.دختر بی سر و پایی مثل تو لیاقت نمی خواد.و چنگ به موهایم زد.داغونت کنم می شی یا بزنم درب و خفه

گیسوانی که زمانی .در ال به الي پنجه هاي علی کشیده می شد و همراه با آن خودم نیز به روي زمین کشیده می شدم گیسوانم

نیت را زیرپا گذاشته بود و به ویرانی می علی براي نوازش آن به باد نیز حسرت می خورد،دچار طوفان دستی شده بود که انسا

.نمی دانستم شکمم را بگیرم یا سرم را تا از ضربات سهمگین او در امن باشم.می شد نحیفممشت و لگد بود که نثار تن .اندیشید
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دردي را  دیگر آمدن یا نیامدنش.کتک زدن و فحاشی علی باعث شد بهجت خانم خود را برساند تا از قافله عقب نماند سروصداي

چی کار به .خدا ازت نگذره زن:به زحمت علی را از من دور کرد.دوا نمی کرد،چون بدنم بی حس شده بود و دیگر دردي نداشتم

پاشو ...پاشو علی.لعنت به هرچی آدم بدذاته.ببین چه جوري از دماغمون درآورد شیمبچه م داري؟یه شب رفتیم عروسی خوش با

.بریم پایین

آنقدر در خواب هق هق کرده بودم که گلویم خشک .دمر روي زمین افتادم و دیگر چیزي نفهمیدم.رون رفتنفس زنان بی علی

لباسم پاره بود و .وضع اتاق آشفته بود.از سر طاقچه پارچ آب را برداشتم و قدري از آن نوشیدم.وقت نماز صبح بود.شده بود

چقدر وحشتناك .با دیدن تصویر خودم آن را پنهان کردم بیرون آوردم و مآینه کوچکم را از کیف.چشمانم تار می دید

.نفهمیدم...نفهمیدم چی گفتی.مادر برات بمیرم.مامان کجایی که ببینی دخترت به چه روزي افتاده:نالیدم.بودم

ان  بعد از.در تنهایی غمناك خانه ام علی هم براي من مرد.خلوت سپیده دم صبح با نگاه به خودم حسرت گریه در من مرد در

اتفاقات اطرافم را .شب کذایی مثل آدمکی چوبی که مغز و روح ندارد مردمک چشمم بی حال و سرگردان به درو دیوار خیره ماند

کابوسی شده ام که به زودي تمام خواهد شد و من و علی مانند گذشته در کنار هم به  ارباور نداشتم و با خود می گفتم من دچ

.بازهم فرقی نمی کرد و مهربان بود و عاشق.حتی اگر بیکار باشد و کفتر باز.م کردخوشی اوقاتمان را سپري خواهی

نفرت از حضور .چه سود که این کابوس حقیقت داشت و علی به دنبال زنی الل و کر بود تا آسان تر از قبل به کارهایش برسد اما

ر شب و روز شکنجه اي برمن روا می داشت تا از ه.از بوي بدنش که مثل حیوانی درنده بود مشمئز می شدم.او آزارم می داد

.اشمبودنم در این دنیا نادم و پشیمان ب

مردي که با او به سر می بردم .که عاشقم بود احساس داشت و گرم بود شور داشت و مرا جذب خود کرد کجا رفته بود پسري

.طاقت دوري ام را نداشتهیچ کدام اینها نبود و من هنوز به دنبال پسر کفترباز و شیطانی بودم که 

با پسر که در شانزده سالگی از دریچه نگاهم می دیدم تفاوت داشت و شخصیت واقعی اش را زیر سایه مادرش به مرور  علی

.عشق من خیلی زود در میان آدمهاي اطرافم تمام شد.نشان می داد

طرافم داشتم که اگر از خدا نمی ترسیدم انان را سربه چنان نفرتی از آدمهاي ا.سکوت بی پایانم عذاب الیمی به آنان می دادم با
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عروس چت شده؟چرا بی حال و حوصله اي؟نکنه بهجت ناراحتت کرده؟از من می :حاج رمضان مرتب می پرسید.نیست می کردم

دم به می دونی چرا اون یکی دخترم رو دا.تا زهرش رو نریزه آروم نمی گیره.مینهچهل شاله کار من ه.شنوي سربه سرش نذار

آخه اون .پریسا رو ندادم راه دور.وگرنه بدبخت می شد و تابه حال برگشته بود وردل من.واسه خاطر این زن.غربت؟نمی دونی

.دست اینا راحت بشی زتو هم غصه نخور اولین پولی که دستم برسه برات خونه می گیرم تا ا.لنگه مادرشه

درحالی که خودش نیز می دانست اختیار دار نیست و من نیز از دست .درمضان دلسوزي می کرد و می خواست امیدوارم کن حاج

.اعضاي خانواده اش خالصی ندارم

با نگاه به من اشکهایش سرازیر شد و بی هیچ حرفی .وقتی از من بیخبر شد ناچار غرورش را زیرپا گذاشت و به دیدنم آمد مادر

رد می توانم احساس مادر را درك کنم و بفهمم مادر بیچاره ام از اینکه سالها از آن زمان می گذ.راه بازگشت در پیش گرفت

.مشاهده نگرانی مادر به دیدارم آمد و با حالی بدتر از مادر آن جا را ترك کرد اآقا رحمت ب.دیدن من چه دردي کشیده

ت همه جانبه اي از او می مشوق کارهایش مادرش بود که حمای.عادت کرده بود به هر بهانه اي برسرم بکوبد و اعتراض کند علی

زن گرفتم کمک حال .هرچی خوردي خوابیدي بسه:اگر ساعتی به استراحت مشغول بودم با لگد به پهلویم می زد و می گفت.کرد

.وسشمادرم باشه نه اینکه مادرم کمک حال عر

ببین چه جوري زل می زنه .قشنگ ترههیوال از تو :چرا که نگاه برمی گرفت و می گفت.از هزاران بدوبیراه برایش بدتر بود نگاهم

.به آدم

در مدتی که ازدواج کرده بودم دیگر خواهرش تنها یک بار به تهران .هاي تمسخر آمیز پریسا همراه با فخر و پیروزي بود نگاه

.آمد و بعد از یک هفته به شهرشان بازگشت

دوران کودکیم را داشتم،دیگر شوقی در  با وجودي که همیشه آرزوي دیدن جشن عروسی دوست.عروسی پریوش آمد کارت

.من نبود و علی به تنهایی در جشن شرکت کرد

مردم پشت سرت حرف می .خانم وارد مرحله تازه اي شده بود و مدام در گوش علی می خواند که چرا بچه دار نمی شوي بهجت

د و تمام اثاثیه را زیر و رو کرد تا شاید مدرکی در یک بعد از ظهر به اتاق حمله بر.تا دیر نشده به فکر داشتن بچه اي باش.زنن
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چهره علی چنان وحشتناك و کریه شده بود که باورم نمی شد این مرد همان علی .پیدا کند دنمبرعلیه من در رابطه با باردار نش

.پاشو اتاق رو جمع کن تا فکري به حالت بکنم:آخر سر نیز لگدي به پهلویم زد و گفت.من است

خانم دکتر با معاینه من آزمایش نوشت تا بعد از دیدن .بهجت خانم آماده شدم و همراه او به درمانگاه رفتیم با دستور صبح

از موضوع .روز بعد ناشتا به آزمایشگاه رفتم و قرار شد چند روز بعد جواب را دریافت کنم.نتیجه آزمایشات نظر نهاییش را بدهد

لی داشته باشم و نتوانم باردار شوم و ناامید شده و مرا به حال خود پیش آمده خرسند بودم و خداخدا می کردم مشک

.نتیجه آزمایش نشان داد که تا بیست سالگی نمی توانم باردار شوم.بگذارند

.دوا درمونی نداره؟آخه پسرم عجله داره:خانم از سر خشم رو به دکتر گفت بهجت

فقط .شکر خدا نگفتم که نازاست.ستثناست که عروس شما دارهاین یک مورد ا.خانم محترم دست من و شما نیست:گفت دکتر

.باید کمی صبر کنید

بچه دار شدن .از این که بهجت خانم از شنیدن این موضوع ناراحت و عصبانی بود لذت می بردم.آن لحظه حال خوشی داشتم در

.ه تقاصم را برایم جور کنداحساس کردم دستی پرقدرت باالي سرم است تا وسیل.از موجود کثیفی چون علی ننگ بود

وقتی آمد به جاي .نمی دانستم کجاست و برایم اهمیتی نداشت.با شنیدن این خبر بهانه اي پیدا کرد و چند شب به خانه نیامد علی

.اسمم مرا اجاق کور خواند

تا سرانجام با اکراه قبول  بهجت خانم چند روز مسئله را باال پایین کرد.از مدت ها اجازه خواستم تا به دیدن مادر بروم بعد

حتی ساعت خوردن و خوابیدن هم .چند وقتی که اختیارم کامال دست او افتاده بود و من بدون اجازه اش آب هم نمی خوردم.کرد

.را هم خودش تنظیم می کرد

بستري شده بود و  مهین خانم چند روزي در بیمارستان.مادر به خاطر من آن روز سرکار نرفت.ذوق فراوان آماده رفتن شدم با

من .مهین خانم در این مدت به اندازه سال ها پیر شده بود.با دیدن من گریه کرد و از دوري ام گله مند بود.حال خوشی نداشت

مادر غذاي مورد عالقه ام را پخت و سعید از خوشحالی .برایم حکم مادربزرگ را داشت ودر دامن مهین خانم بزرگ شده بودم 

.کند نمی دانست چه کار
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صبا چرا تمومش نمی کنی؟:تنها شدیم مادر گفت وقتی

رو تموم کنم؟ چی

چند بار عمو یداهللا خواست بیاد در .همه اهل محل می دونن چه روزگاري داري.خفت باري که براي خودت درست کردي زندگی

.مشکل حل نمی شه خونه تون راستش من نذاشتم گفتم باید صبا خودش بخواد و تصمیم بگیره با پادر میونی ما

.نمی خوام زیر عهدي که دارم بزنم.آخرش هستم تا

ببین چه به روز خودت آوردي؟عین زن هاي .چه عهدیه که به قیمت از دست رفتن جوونی و عمرته؟دخترم به خودت بیا این

.خودت رو نابود نکن.تو هنوز جوونی.چهل ساله شدي

ید تا کی ظلم مادر و پسر رو تحمل کنم؟اگه خدایی هست خودش جوابشون بذار ببینم آخرش چی می شه؟با.که بدبخت شدم من

.رو بده

.مهربانانه در آغوشم گرفت و هردو به گریه افتادیم مادر

چه خبر بود؟پریوش خوشگل شده .از عروسی پریوش تعریف کنین:بعد براي آنکه خوشی ان روز از بین نرود پرسیدم ساعتی

بود؟

خدا آخر و عاقبتش رو .صادق یکی بدتر از علی.ه درد می خوره؟کاش آدم یه ذره شانس داشته باشهخوشگلی به چ.چی بگم...اي

.به خیر کنه

اش کجاست؟ خونه

.از نبودن تو دلش گرفت و بغض کرد.دلم می سوزه پریوش دختر ساده و خوش قلبیه.با مادرشوهرش یه جا می شینه اونم

.شتم اما نه در کنار اون لندهور بی خاصیتمن آرزوي دیدن عروسی پریوش رو دا.داره حق

دیگه :کمی روحیه ام بهتر شه بود علی با دیدن لبخندي که بر لبانم نشسته بود با بدجنسی گفت.غروب به خانه برگشتم نزدیک

.آخرین بار باشه.حق نداري خونه ننه ت بري

نمی تونم برم؟ چرا
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.از این رو به اون رو شدي معلوم نیست چی تو گوشت خونده که.کالم ختم کالم یک

.کردم چون نمی خواستم بهانه اي براي کتک دستش بدهم سکوت

کم !نمی دانم پریوش خبر از کارهاي صادق داشت یا نه.با صادق حسابی جور شده بود و هرشب به خوش گذرانی می رفتند علی

با .ود و مصرق سیگارش را بیشتر کرده بودرنگ پوستش تیره شده بود و وزنش پایین آمده ب.کم حالت هاي علی عوض می شد

.و به بیراهه اي که می رفت می سوخت شتمام کینه اي که از او داشتم باز دلم به حال

به حرف من .علی الغر شده و سیگار زیاد می کشه:اما بعد از چند روز گفتم.بازگویی نگرانی ام را به بهجت خانم نداشتم جرات

.بزنین شما باهاش حرف.که گوش نمی ده

دلم می خواست آنقدر قدرت داشته باشم تا .م چشه؟داري روش اسم می ذاري؟اگه بچه دار می شدي اینقدر غصه نمی خورد بچه

در حالی که هیچ نیرو و قدرتی نداشتم چنان مرا شکسته بودند تا نتوانم آنطور .از جایم بلند شوم و علی را به زندگی امیدوار کنم

باید حرکتی می کردم حتی اگر با بهجت .نگران علی بودم و دستم از همه جا کوتاه بود.بزنمم و حرف که دوست دارم زندگی کن

چادرم را سر .بعداز ظهر علی روي بام بود.باید هرطور شده علی را دلخوش به زندگی اش می کردم.خانم در می افتادم مهم نبود

.کردم تا بیرون بروم

ي؟آستین سرخود شدي و بی اجازه بیرون می ري؟کجا؟چادر چاقچور کرد:خانم گفت بهجت

.اجازه شما می خوام کمی خرید کنم با

کی تا به حال خرید می ري؟ از

.خوام امشب شام مخصوص براي علی درست کنم می

.هرکاري دوست داري بکن به من مربوط نیست!هاي زیادي غلط

.د می گه به من مربوط نیستهرحرفی می خواد می زنه بع:کوچه پا گذاشتم و با خود گفتم به

دلم براي .لحظه اي تردید کردم.هنگام بازگشت از کنار آرایشگاه مادر ردشدم.پس انداز ناچیزم کمی گوشت و میوه خریدم با

مادر آمد و یکدیگر را .دز همان لحظه پروین بیرون آمدو از دیدن من ذوق زده شد و بالفاصله مادر را صدا کرد.مادر پر می زد
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.ش گرفتیمدر آغو

.خدا ازشون نگذره که نمی ذارن روي ماه دخترم رو ببینم:حسرت نگاهم کرد و گفت با

از آقا رحمت .علی هم کم کم راضی به رفت و آمد می شه.یه کم صبر کنین همه چی درست می شه:دلداري به مادر گفتم براي

چه خبر؟حالش خوبه؟سعید و مهین خانم چطورن؟

.و زیر گریه زد.چرا اینقدر زرد و ذلیل شدي؟می خواي جنازت رو تحویل بگیرم.هستنفقط نگران تو .خوبن همه

.االنم اومدم خرید.من حالم خوبه.تون بی خوده نگرانی

.مادر را نوازش کردم و چندبار بوسیدم و با دنیایی بغض از هم جدا شدیم صورت

بختی ام را زمانی درك می کردم که به ظاهر از کوچکترین اوج بد.به این زندگی باید حسرت دیدن مادرم را داشته باشم لعنت

.ولی بزرگ ترین لذایذ زندگی هم محروم بودم

در .قابلمه کوچکی از داخل کارتون جهیزیه ام بیرون آوردم و برنج را بار کردم.به خانه رسیدم به سراغ گاز پیک نیکی رفتم وقتی

.نفره بعد از مدت ها گفتگوي صمیمیشام دو.افکار شیرین و امیدوار کننده اي غرق بودم

.بهجت خانم و علی باالي سرم ایستاده بودند.از سر ترس جیغی کشیدم.به سویی پرت شد قابلمه

کجا بودي شلخته پاپتی؟:گیسوانم را گرفت و فریاد زد علی

.به خدا جایی نبودم.سرکوچه رفتم:پایش افتادم و گفتم به

.دروغم که می گی.ه یا پیش ننه تسرکوچ:مشت به صورتم کوبید و گفت با

من مامان رو دم در .علی ولم کن:از دیدن حالت هاي روانی آن دو فریاد زدم.خانم با غرور و ریشخند نگاهم می کرد بهجت

.دیدم

.تو کوچه و خیابون قر و قمیش بیاي تا بگن این عروس حاج رمضونه.رفتی خودت رو نمایش بدي تو

.گوشت سگ خریده به خورد پسرم بده:و از پنجره به بیرون پرتاب کرد و گفتخانم گوشت را برداشت  بهجت

.علی همان طور کتک می زد و
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سرم درد می کرد و بدنم متالشی بود و می .پرنده اي بی آشیان بودم که زیر رگبار بال و پرش می سوخت و می ریخت مثل

فکري به سوي پیت نفتی که زیر پله قرار داشت رفتم و آن بی هیچ .آتش جهنم هم این قدر سوزان نیست:با خودم گفتم.سوخت

چاره دیگري نداشتم تا از این همه مصیبت .و لحظه اي نشستم و فکر کردم برداشتمکبریت را .را برداشتم و با خود به اتاق بردم

غصه مرا نمی خورد و در حداقل این طور یمادرم راحت می شد و دیگر .راه دیگري برایم نمانده بود.و بدبختی نجات پیدا کنم

براي رهایی از زندگی .با این افکار نفت را روي سرم ریختم.و من در آن دنیا به راحتی می رسیدم.یک کالم می گفت دخترم مرده

.نکبت باري که داشتم مرگی شیرین را جستجو می کردم

هوا رو به .اه شده و روي زمین می ریختدستانی لرزان کبریت ها را می کشیدم و یکی یکی بدون آنکه جرقه اي بزند سی با

نوري سبز از .گوش هایم به ترنم خوش اذان آغشته شد.صداي دلنواز اذان در کوچه پیچید.تاریکی می رفت و هیچ نوري نبود

 با وحشت از.آن نور حقیقت بود و مرا به سوي خود می خواند.باز و بسته کردم ارچشمانم را چند ب.دریچه اي پیش رویم باز شد

من می خواستم به تو نزدیک شم در حالی که دورترین راه .خدایا چه بالیی می خواستم سرخودم بیارم:جایم پریدم و ناله کردم

از خدا خواستم تحمل زندگی را برایم .کردماز سر بیچارگی و زبونی ام زدم زیر گریه و از خدا طلب بخشش .رو انتخاب کردم

صبري عظیم براي .من صبر می خواستم.آرزوهایم را با تمام دشواریش بپذیرم و دم نزنمدوري از خانواده و عشق و .آسان کند

...تحمل مشکالتم

چه لذتی داشت .هرچه خودم را می شستم ایر آن نمی رفت.خانم از بوي نفت بدنم ترسید و به سوي حمام روانه ام کرد بهجت

.زیر دوش ایستادن و بیخیال همه چی شدن

از دست زندگی که .اامیدي چند بار تصمیم گرفتم براي همیشه علی را ترك کنم و نزد خانواده ام برگردمهنگام در حالت ن شب

خیال داشتم با ماندنم ثابت .اما باز پشیمان می شدم.بروم و دیگر به پشت سرم نگاه نکنم.از روي هوس ساخته بودم خالص شوم

.ی که هرروز از خودش دورتر می شد امید دارمکنم زندگی ام را دوست دارم و هرروز براي نجات آن و عل

تنها فکر آنان مبارزه با زنی نوزده ساله .علی را فقط من متوجه بودم و مادر و خواهرش خیال نداشتند واقعیت را بپذیرند نابودي

.بود که دیر زمانی می شد تسلیم محض بود و نیازي به مبارزه نبود
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من سادگی زندگی گذشته ام و فداکاري مادرم و .چرا قانع نباشم.مدم و سرنوشتم این استمن اینطور به دنیا آ:خودم می گفتم با

.محبت هاي مهین خانم و شرافت آقارحمت و معرفت عمویداهللا را نمی توانستم نادیده بگیرم

تم به اینجا کشیده چرا زندگی با من سر ناسازگاري گذاشت؟چرا سرنوش.گذشته ام را.هویتم را.حاال خودم را گم کرده بودم اما

تنگ غروب بود با .شد؟ساعت ها گوشه اي کز می کردم و به در بسته اتاقم خیره می ماندم و این تنها آرامش زندگی ام بود

با دیدن عمو سالم .علی از روي بام در حال پایین آمدن بود.صداي آشنا کسی جز عمویداهللا نبود.صداي یاهللا از اتاق بیرون رفتم

عمویداهللا وقتی شرمساري مرا دید .از خجالتم نمی توانستم به چشمان عمو نگاه کنم.ارف از کنارش گذشتکرد و بدون تع

.هیچ توقعی هم ندارم.من به خاطر تو اومدم:گفت

.علی کمی حال نداره.عمو جان شرمنده

.گفتی هم معلوم بود حال خوشی نداره نمی

حالت چطوره دخترم؟:تشکر کرد و گفت.رداشتم تا در پشتش بگذارمپشتی را ب.در کناري لم داد.کردم تا بنشیند تعارفش

چه عجب یاد من کردین؟.لطف شما خوبم به

راستش دلم .یه بار می گه خونه نیستی یه بار می گه مریضی.وقته می خوام بیام دیدنت زن داداش هردفعه یه بهونه میاره چند

.شور افتاد گفتم بیام و از نزدیک ببینمت

زن عمو و بچه ها خوبن؟.نکشیدی زحمت

چرا یه سر به ما نمی زنی؟.خدا بد نیستن شکر

.دلم براي زن عمو و بچه ها تنگ شده.حتما یه روز میام چشم

.من چیزي نمی خورم امشب باید زود برم خونه قراره براي نفیسه خواستگار بیاد:گفت.شدم تا چاي بیاورم بلند

کی هست؟ مبارکه

.پسر بدي نیست.ارندکان مکانیکی د سرکوچه

.خوشبخت بشه ایشاهللا
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تو اونقدر خانم و .مبادا مشکلی داشته باشی و از من پنهون کنی.صبا جان تو هم مثل خترمی.همه جوونه خوشبخت بشن ایشاهللا

می  اما همه چی با کوتاه اومدن و دم نزدن درست نمی شه گاهی اوقات بدترم.نجیبی که نمی ذاري کسی سر از زندگیت دربیاره

.اونم براي هرپدر سوخته بی غیرتی که بوي گندش یه محله رو ورداشته.تو هی می خواي کوتاه بیاي و طرفت حالیش نباشه.شه

.کردم که لعنت بر خودم باد خودم

.اگر فکر می کنی فایده اي داره خودم با علی حرف بزنم.شوهري که من دیدم آدم بشو نیست این

.اگه بی حرمتی بکنن طاقت نمیارم.شما براي من عزیزین.بی احترامی بشهعمو جان نمی خوام بهتون  نه

از چی می ترسی؟.من نباش نگران

.کسانی می ترسم که از خدا نمی ترسن از

کی می خواي دم نزنی؟ تا

.اون قدر می مونم تا خدا راهی پیش پام بذاره.کردم عادت

.بلندشد تا برود عمو

.ببخشین میوه تموم شده:گفتم

.فرستم از در مغازه برات بیارن می

.مادر علی می خره.عمو جان نه

کاري از دستم برمیاد؟ چه

.از محبت عمو به گریه افتادم.من هیچی نمی خوام...هیچی

.الحق که دختر همون مادري:به گیسوانم کشید و گفت دستی

.ممنون که بهم سر زدین:هایم را پاك کردم و گفتم اشک

.نمی خواد به مادرتم بگی تا نگران بشه.هروقت کارم داشتی بیا دم مغازه:من دوخت و گفت پر محبتش را به نگاه

.به زن عمو بچه ها سالم برسونین.خیالتون راحت چشم
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بازم که داري :علی آمد و با دیدن چشمان گریانم گفت.آمدن و رفتن عمو چنان دلم گرفت که یکریز اشکم سرازیر بود از

!ونم اون چشات چقدر آب داره که تموم نمی شه؟آبغوره می گیري؟نمی د

.مرتیکه یه کاره سرش رو انداخته پایین و میاد خونه آدم.حقش بود درو باز نمی کردم:بی اعتنایی مرا دید گفت وقتی

عموي بیچاره من چه هیزم .بکش اون از رفتارت با مهمون اینم از حرف زدنت که بزرگ تر و کوچیکتري یادت رفته خجالت

ي بهت فروخته که پشت سرش حرف می زنی؟تر

.اگه یه دفعه دیگه سروکله شون پیدا بشه بیرونشون می کنم.خوش ندارم این ورا ببینم.از فامیالي تو خوشم نمیاد من

.بودم علی وجود این کار را دارد چون اصالتی نداشت مطمئن

.با عموي سبزي فروشش پچ پچ می کنهاون وقت خانم داره .برو پایین مادرم سبزي گرفته دست تنهاس پاشو

.با توام زبون نفهم:حرکتی از من ندید فریاد زد وقتی

بهجت خانم با دیدن من با حرص رویش را .بودن در کنار بهجت خانم بهتر از بودن در کنار علی بود.شدم و پایین رفتم بلند

.می دانستم کار خطایم مالقات با عمو بود.برگرداند

.کمکتون اومدم

.نکرده برو فامیالت رو راه بنداز زمال

.عمویداهللا سالم رسوند:روي خودم نیاوردم و گفتم به

من با این .مگه خودم چالقم.دست نزن برو پی کارت.آن را از دستم گرفت و گوشه اي انداخ.سفره سبزي را برداشتم سپس

.همون علی رو خر کردي بسه.خوش خدمتی ها خر نمی شم

.نه راه به باال داشتم نه جایی در پایین برایم بود.له نشستمو در راه پ برخاستم

پنجم فصل

از زمانی که با او به شب زنده داري .از گوشه کنار شنیدم که صادق باعث اعتیادش شده بود.واقعا داشت از بین می رفت علی
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شتم که باید چنین روزهایی را تجربه می مگر علی چند سال داشت و یا من چند سال دا.مشغول بود به این حال و روز افتاده بود

پشت دیوار خانه ها کمین می کرد تا دختري را که عاشقش بود ببیند در حال برو  درپسري که .کردم؟دلم برایش می سوخت

.رفتن در منجالب اعتیاد بود

از دیدن حال و روزش ساعت .دست نخورده ام یکی یکی از خانه بیرون می رفت و دیگر کارتنی زیرپله باقی نمانده بود جهیزیه

آنقدر حالش بد بود که حتی کفترهایش را نیز می فروخت و فقط چندتایی را نگه داشته بود تا به بهانه آنان .ها گریه می کردم

.مصرف مواد رايروي بام برود و خلوتی درست کند ب

را روي بام کشاندم و علی را که خمار بود  یک روز او.خانم هنوز نمی توانست باور کند پسرش به چه روز سیاهی نشسته بهجت

در حالی .ناچار نزد حاج رمضان رفتم و از او خواستم به علی کمک کند.با حرص هولم داد و بدون کالمی پایین رفت.نشانش دادم

دارم  خیال می کنی خبر ندارم؟یا مثل کبک سرم رو کردم زیر برف؟نه عروس منم:گفت ادکه دود قلیان را به بیرون می فرست

.از حال و روز علی و بی آبروي که داره می کنه کمرم تا شده.می سوزم

هرچی می کشم از .خفه خون بگیر:خانم که پشت در گوش ایستاده بود خودش را وسط اتاق انداخت و رو به من گفت بهجت

.حسی آورديچرا گورت رو گم نمی کنی؟چرا دست از سر پسرم برنمی داري؟از وقتی اومدي ن.پاقدم نحس توست

ببین پسر عزیز دردونت از صدقه سري محبت هاي تو به .تو خفه شو:کمی که آروم شد با فریاد گفت.رمضان به سرفه افتاد حاج

کجا رسید؟می خواي گناه خودت و پسرت رو سر این بدبخت بندازي؟

بدبختش کردم یا این؟چرا طرفداري می کنی؟ من

هفته به هفته خودش رو قایم می کنه تا صورت زرد و ذلیل و کبودش .دختر بی نوا میارینمن کورم نمی بینم چه به روز این  مگه

.اگه خدا جاي حق نشسته تقاص این دختر رو از تو و اون پسر می گیره.رو نبینم

گفتی از بچگی .گوش نکردي که نکردي.چه قدر گفت حجره رو بفروش و سرمایه بده.اگه مرد بودي مراقب پسرت می شدي تو

.ون جا بودم و واسه خودم کسی هستما

.از این نون خوردنم بیفتم.دست اون بی عرضه تا باال بکشه بدم
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باید فکر چاره باشیم با این حرفا علی درست .من همه خطاها رو گردن می گیرم.تورو خدا حرف گذشته رو نزنین:عجز گفتم با

.نمی شه

.هم کالم نمی شممن با تو .همین رو می خواستی و به آرزوت رسیدي تو

شب و روز با خودم می گم مگه علی چی .تو فکر می کنی حال و روز من بهتر از توئه:از رفتن بهجت خانم حاج رمضان گفت بعد

کم داشت که به این روز افتاد؟نفرین کی پشت سرم بود؟

دونی ام و دم نمی زنم تا نگن باعث شب و روز تو خونه زن.هرچی می گن جز چشم از دهنم درنمیاد.اون خدا منم درمونده شدم به

دیگه نمی دونم چکار کنم؟اگه بگین بمیر می میرم اما از این .دلخوشیم مادرم بود که اونم نمی بینم.و بانی کارهاي علی هستم

.کمک کنم علیمی خوام به .خونه بیرون نمی رم

.ا زبون اومد که هیچی وگرنه به زور می برمشتقصیر تو چیه؟هرطور شده باید ترکش بدیم اگه ب.چشم دارم و می بینم خودم

می گفت من چیزیم نیست و دشمن ها پشت سرم .شب حاج رمضان با علی صحبت کرد اما فایده اي نداشت و زیربار نرفت آن

.حرف می زنن

زمین بردند و یک روز به کمک پسرعموهایش وقتی روي بام در حال چر زدن بود به زیر.شد او را درزیرزمین زندانی کنیم قرار

.قفل بزرگی روي در زده شد و کلید آن دست بهجت خانم گذاشته شد

بی طاقت شدم و پشت در رفتم و التماسش کردم تحمل .شب در حیاط نشستم و به ناله و التماس هاي علی گوش دادم نیمه

.بهجت خانم با دیدن من بازویم را گرفت و به کناري هل داد.کند

.داردست از سر ما ور.شو گم

.می خوام کمکش کنم من

.برو دیگه این دور و برا نبینمت.کی هستی که بخواي به پسرم کمک کنی؟فقط بلدي نمک به زخمش بپاشی تو؟تو

دلم می خواست در کنارش باشم و دلداري اش .شب صداي فریاد علی در خانه کوچکمان طنین حزن آوري داشت آن

.ال آنکه به خواب رفته،نفس راحتی کشیدم و سرم را روي بالش گذاشتمنزدیک صبح صداي علی خاموش شد به خی.بدهم
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.با دیدن علی فکر کردم خواب می بینم چند بار چشمانم را باز و بسته کردم.بعد با لگدي به پهلویم از خواب پریدم ساعتی

.گم شو می خوام بخوابم پاشو

می فهمیدم بهجت خانم طاقت دیدن گریه و ناله پسرش را  باید.علی با سیگاري در دست چرت زد.را به کناري کشیدم خودم

علی در پناه مادرش بزرگ شده بود و رشد کرده بود و زن گرفته بود و .نخواهد داشت و به خیال خودش او را نجات داده بود

.برسدمعتاد شده بود و حاال می خواست به نابودي 

چهره اش تیره و موهایش ژولیده و بدنش بدبو و لباس .رفتن نداشت از آن شب دیگر کمتر شبی به خانه میامد و ناي راه پس

از اینکه او را با انگشت نشان .وقتی پا به کوچه می گذاشت از نگاه درو همسایه از خجالت آب می شدم.هایش سیاه و پاره بود

و من شاهد سرنگونی اش  علی چرتی لقب جدیدش بود.دهند و به عنوان همسر من معرفی کنند شرم وجودم را دربر می گرفت

اگر استکانی می شکست آن را از چشم من می .بهجت خانم کمتر سربه سرم می گذاشت و مرتب در حال نفرین من بود.بودم

.دید و آه و ناله سرمی داد

رزندش را او مادري بود که راه خوشبختی ف.قدري کارهایش احمقانه بود که حتی نمی خواستم جوابش را بدهم و یا تالفی کنم به

تنها هدفش سرکوب من بود که به جبر زمانه عروس او شده بودم .گم کرده بود و کورکورانه او را به سوي تباهی هدایت می کرد

پریسا هم که دیده بود اوضاع و احوال بروفق مرادش نیست چندان .زنی پیدا می کرد ترو این را هنري می دانست که در کم

اعتیاد هم باعث خفت و خواري اش به خصوص نزد خانواده .چون دیگر سوژه تازه اي نبودرغبتی به رفتن و آمدن نداشت 

.همسرش بود و به همین خاطر کمتر آفتابی می شد

نیمه شب بود که گیسوانم را با احتیاط کنار زد تا به تنها دارایی ام نیز دست پیدا .یک شب آخرین حرکت علی شکل گرفت در

اشک از .گوشواره هایم را از گوشم درآورد و در جیبش گذاشت.ه بودم خودم را به خواب زدمبا وجودي که بیدار شد.کند

.طاقت نیاوردم و بلند شدم دستش را گرفتم و به چشمانم کشیدم.چشمانم سرازیر شد

دیدن  یادت نمیاد چه روزهاي خوشی داشتیم و براي.یادت نیست چقدر همدیگه رو دوست داشتیم.با خودت بد نکن...نکن علی

.به خدا هرکاري از دستم بربیاد می کنم تا دوباره سرخونه و زندگیت برگردي.هم هر سدي رو از سر راه برمی داشتیم
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واسه گوشواره هات ناراحتی؟:را پس کشید و گفت دستش

.اگه تو خوب بشی بهتر از اینو برام می خري.می خوام چیکار گوشواره

.هرجا دوست داري برو.و پی کارتبر.اصال زن نمی خوام.دوستت ندارم من

.من بدون تو جایی نمی رم.نرو بذار کمکت کنم:با تضرع پاهایش را گرفتم و نالیدم.قدم برداشت چند

.باید برم.حالم خوش نیست.کن ولم

...تو رو خدا نرو...علی نرو:زدم فریاد

بهجت .و فروش مواد مخدر دستگیر شده بود چرا که چند روز بعد به جرم خرید.رفت و من دیگر هیچ وقت او را ندیدم علی

حتی نگذاشتند .خانم و پریسا با شنیدن این خبر به جانم افتادند و از خانه اي که حکم تبعیدگاه را برایم داشت بیرونم کردند

.تا همه ببینن چقدر بی آبرویی روهمین طوري ب:چادرم را سر کنم و گفتند

جوانی و زندگی ام به باد رفته .اري چادري قرض کردم تا خودم را به خانه مادر برسانمسري باز و مویی آشفته از همسایه کن با

.بود و من درحالی که همه هستی ام را در این قمار تلخ باخته بودم به آغوش مادر پناه بردم

تی در کوچه به پا کرده بود با دیدن بدن کبودم به همراه عمو به در خانه آنان رفت و حساب هردو را رسیده بود و چنان قیام مادر

.که همسایگان نیز پی به ماهیت پست و دروغین آنان بردند

.حاال خودشم جواب بده...باعث بدبختی پسرم این زنه:رمضان با مادر همصدا شده بود و گفته بود حاج

.ه بودچون عقده هاي چند ساله اش را بیرون ریخته بود و چیزي در دلش نماند.حسابی سبک شده بود مادر

اون طور که شنیدم هنوز حکم علی رو ندادن ولی !االن بهترین وقت براي طالقه:یداهللا به صحبت و نصیحت پرداخت و گفت عمو

.به احتمال زیاد چند سال بیخ ریشش می بندن تا آدم بشه

.با نگرانی نگاهم می کرد تا ببیند چه جوابی به عمو خواهم داد مادر

حرف بدبختی من مال االن نیست .خودم رو در مقابل علی مسئول می دیدم.وظیفه خودم می دونستم به حال تحمل کردم چون تا

به چشم اونها از سگ .هیچ جایگاهی هم ندارم.براي من تو اون خونه هیچی نمونده.که با زندان رفتن علی این تصمیم رو بگیرم
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.ه زودتر جدا بشم بهترههرچ.و بی حرمتی ندارم شیهیچ خاطره اي جز کتک و فحا.هم نجس ترم

فقط محکم سرحرفت بمون تا منو .تقاص تو رو بدجور از این خانواده گرفت.خدا جاي حق نشسته:نفس راحتی کشید و گفت مادر

.عمویداهللا هرچه زودتر این شر رو از سرت باز کنیم

بود که زمانی که بیرون آمدم به حقیقت نکبت چنان سراسر زندگی ام را گرفته .از سه سال زندگی خفت بار از علی جدا شدم بعد

روزي که در غیاب علی صیغه طالق جاري شد به راستی باور نمی کردم زندگی روي.آن رسیدم

چنین می پنداشتم که تا آخرین ساعات عمرم علی و بهجت خانم و پریسا باالي سرم هستند و براي من .دیگري هم دارد خوش

.راه گریزي نیست

زن مطلقه به پیشانی ام بود و حس ناخوشایندي را به من القا می کرد باز راضی بودم و از آزادي که بودم  وجودي که برچسب با

پریوش کم و بیش سرنوشتی شبیه من داشت و حال و روز خوشی .پدر علی خانه را فروخت و به محله دیگري رفتند.مسرور بودم

.نداشت

تنها همدمم مادر بود و مراقب احواالتم بود تا با شرایط .ال کمتري می کردمکمک مادر و سرگرم شدن در آرایشگاه فکر و خی با

در کمال ناباوري در آن سال گران بهاترین گوهر زندگیمان یعنی مهین خانم را از دست .پیش آمده راحت کنار بیایم

دوست داشتنی چنان ضربه اي بر ما فراق مهین خانم مهربان و .بزرگترین حامی مادر به ابدیت پیوست و ما را تنها گذاشت.دادیم

تعدادي از اقوام او از تبریز آمدند تا در مراسم کفن و دفنش حضور داشته .زد که به دشواري توانستیم با آن کنار بیاییم

بعد از .مهین خانم روزگارش را سپري کند ونآقارحمت بسیار مغموم بود و نگران مادر که باید پس از این تنها و بد.باشند

به یاد دارم روزي را که به خانه مهین خانم کوچ کردیم قرار بود مدت .م چهلم مادر به دنبال خانه اي مناسب براي خرید بودمراس

در حالی که ماندنمان سیزده سال طول کشید و این فقط به خاطر وجود مهین خانم و انسی بود که .کوتاهی در آنجا سکونت کنیم

.بود آن عزیز سفرکرده بهانه اي براي ماندن باقی نمانده بودحاال با ن.به او پیدا کرده بودیم

آپارتمان دوخوابه و جمع و جوري .پس انداز قابل توجهی داشت و صرفا به خاطر وجود مهین خانم درصدد تعویض خانه نبود مادر

من و سعید خیلی ذوق .بودمادر عادت دیرینه به آن محله ها داشت و بریدن و رفتن برایش دشوار .در همان محل خریداري کرد
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هیچ تنوعی سرکرده بودیم که با خرید خانه آسایش و آرامش بیشتري نصیبمان می  ونچندین سال در اتاقی تاریک بد.داشتیم

.شد

رحمت قطعه زمینی به نام مادر و سعید خریداري کرد و مقدار قابل توجهی پول در حساب بانکی برایم واریز کرد تا سرمایه  آقا

.وضع مالی مادر خوب بود و پشتوانه محکمی نیز به آن اضافه شد.اشته باشمکوچکی د

روز خداحافظی از همسایه ها چه قدیم و چه جدید به خاطر .تمام اثاثیه کهنه را فروخت و وسایل جدیدي خریداري کرد مادر

و بدتر از آن می .با گریه همراه بوددوري از مادر که به قول خودشان از چشمشان بدي دیده بودند ولی از مادر ندیده بودند 

.توانند ببینند یگفتند جاي خالی مهین خانم را نیز نم

ورود به خانه جدید،مبل و مان جمع و جوري خریدیم و فرش نو در اتاق ها پهن شد و وسایل آشپزخانه جدید وارد خانه  با

یک اتاق براي من و سعید کافی :لفت کردم و گفتممخا.مادر می خواست یک اتاق به من تعلق بگیرد و یک اتاق به سعید.شد

.است

.اصرار من دو تختخواب خریداري کرد و من و سعید صاحب اتاق مشترکی شدیم با

هرچند که نبود مهین خانم خال .از سالها خانه اي در حد خودمان شیک و دلباز داشتیم که به راحتی می توانستیم زندگی کنیم بعد

.جاد کرده بودبزرگی در زندگی مان ای

که آقا رحمت به تهران می آمد خوشیمان دو چندان می شد و ما هم مثل دیگر خانواده ها گرم و صمیمی تر می شدیم و  زمانی

کم کم خاطرات زندگی گذشته ام در ذهنم رنگ می باخت و هراز گاهی در کابوس شبانه .اوقات خوبی در کنار هم می گذراندیم

شنیدم پریوش به یکی از شهرهاي شمالی کوچ .و تمایلی هم براي دانستن نداشتم بودمشت علی بی خبر از سرنو.ام نمایان می شد

.کرده و نفیسه هم بعد از چند سال درگیري عاشقانه با رضا موتوري ازدواج کرد و به خانه بخت رفت

ید که باعث شد شکل زندگی در ایران همان سال مهم ترین رویداد در جهان به وقع پیوست و انقالب اسالمی به پیروزي رس در

اتفاق مهمی بود که بی شک در زندگی همه .هنوز خوبی و بدي ماجرا بر کسی معلوم نبود.تفاوت هاي فاحشی با قبل پیدا کند

بودم که کمتر در بطن رویدادها قرار می گرفتم و بیشتر به دیدن و خواندن اخبار  مآنقدر درگیر مسائل خود.اثراتی می گذاشت
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تمام روح واحساسم را علی کشته .آشفتگی خیابان ها و شورو نشاط مردم در من چندان شوقی برنمی انگیخت.کتفا می کردما

حتی آقا رحمت و .پیروزي می گیرند نفقط می دیدم سراسر ایران از شادي بسیار جش.شادمانی مردم را درك نمی کردم.بود

.مادر خدا را شکر می کردند

و در واقع انقالبی نیز در زندگی من رخ داده بود و من در سن بیست سالگی زن مطلقه اي بودم که سراسر  سال انقالب بود سال

...همه چیز مبهم بود و نمی توانستم حدس بزنم که آینده چه برایم رقم زده است.وجودم ناامیدي بود و بدبینی

ششم فصل

تا .می پسندیدند و شهرت خوبی در زمینه کاري ام پیدا کرده بودمبیشتر مشتریان کار مرا .من و مادر حسابی گرفته بود کار

آرایش عروسم در آن منطقه مشهور شده بود و .اندازه اي مشتریان خاص را جذب کرده بودم که بابت کارم پول خوبی می دادند

م چندان عالقه اي به کار با وجود استعدادي که در این زمینه داشت.همزمان داشتم سگاهی در اعیاد و جشن ها چهار پنج عرو

در جمع محیط آرایشگاه سرگرم کننده بود و در آن .نداشتم و صرفا براي سرگرمی و در کنار مادر بودن آن را پذیرفته بودم

چون .شادي که داشتیم جالب بود ايتنوع مشتریان و گفتگوه.کمتر احساس خستگی و بی حوصلگی به انسان دست می دهد

من از کودکی عادت به این محیط .ی رود از سر خوشی است در غیر این صورت لزومی به رفتن نبودهرکس که به آرایشگاه م

.داشتم و کامال با فن آرایشگري و راضی نگه داشتن مشتریان آشنا بودم

یی پوستم چون گذشته با طراوت می درخشید با گیسوانی مواج و پرشکن به رنگ خرما.سالم بود و در اوج زیبایی یک زن بیست

بسیاري از زنان که به زیبایی خود اهمیت می دادند درصدد بودند تا با استفاده از رنگ هاي .در اطرافم خودنمایی می کرد

چرا که هرچیزي که خدادادي بی همتا و منحصر .که در انتها ناموفق می شدند رندمصنوعی شباهتی به رنگ موهایم به دست آو

.به فرد است

ضی بودم و حس امنیت و آرامش بزرگترین نعمت بود که به دست آورده بودم و از این جهت مدیون روزگاري که داشتم را از

.مادر بودم که تا جایی که در توان داشت و برایش مقدور بود حمایتم می کرد
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بزرگ قد کشیده اي داشت و .نزدیک به مرحله نوجوانی بود.سرش به درس و کتاب گرم بود و استعداد خوبی نیز داشت سعید

.تر از همسن و ساالنش دیده می شد

زیادي به آرایشگاه می آمدند و هرازگاهی پیشنهاداتی از سوي کسانی که می دانستند مطلقه هستم مطرح می شد که  اشخاص

 شاید سالها باید می گذشت تا درست ترین راه را انتخاب.بعضی از آنان واقعا حالم را بد می کرد و بسیاري مضحک و جالب بود

.زندگی خفت باري که داشتم چون سایه در تعقیبم بود و آزارم می داد ازوحشت .کنم تا مبادا دوباره شکست بخورم

طبق روال گذشته زودتر از موعد سالن را ترك می کرد تا به کارهاي خانه رسیدگی کند و بتواند هردو محیط را به خوبی  مادر

مادر زن زرنگ و .نه هموراه غذاي گرم تهیه می کرد تا به من و سعید بد نگذردبا وجود خستگی از کار روزا.حفظ و اداره کند

شب ها تنها .کانون خانواده از وجود مادر همیشه گرم و شاد بود.احتیاط را رعایت می کرد بکاردانی بود و در زندگی تمام جوان

.انم می نشستآنقدر کتاب و یا مجله می خواندم تا خواب در قاب چشم.سرگرمی ام مطالعه بود

گاهی کنجکاوي آزارم می داد اما چه سود که .جرات پرس و جو راجع به علی را نداشتم.سال و اندي از جدایی ام می گذشت یک

هیچ گاه از خود نپرسید که زن جوانم به کجا رفته و یا چه بالیی برسرش .علی حتی یک بار هم در این مدت جویاي حالم نبود

.در صورتی که مطمئن بودم از زندان آزاد شده.نیامدرصدد دیدنم برآمده و حتی یک بار هم د

او چشمانی آبی و پوستی روشن داشت و به زودي می .یکی از شاگردان مادر بود که احساس صمیمیت زیادي با من می کرد شهال

.رفت که با نامزدش که پسرعمویش نیز بود ازدوج کند

در تدارك جشن ازدواجش بود و حسابی .و گاه با تلفن احوال هم را می پرسیدیم می شد که شهال به آرایشگاه نمی آمد مدتی

کلی تعریف از کارها و برنامه هایش کرد و براي پنج .یک روز با جعبه اي شیرینی و کارت دعوت از راه رسید.سرش گرم بود

.بگیرم هشنبه از من قول گرفت تا آرایشش را برعهد

.جشن تو باغ برگزار می شه:باز کردم و گفتماز رفتن شهال،کارت دعوت را  پس

.اون طور که پیداست وضع مالی خوبی هم داره.نامزدش نمایشگاه اتومبیل داره:گفت مادر

.بیشترین شانسی که آورده فامیل بودنشونه،باالخره با جیک و پیک هم آشنا هستن.طوره همین
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.فقط باید یه خورده شانس داشته باشی والسالم.ز هم جدا شدنچند تا فامیل نشون بدم که ا.مگه به این حرفاس...بابا اي

.شانس هم بیاره خوشبخت بشه ایشاهللا

رو چه جوري نوشتن؟ کارت

.خودنویس با

.حواست کجاست می گم چه جوري دعوت کردن صبا

.نوشتن خونوادگی

.درد نکنه اما گمان نکنم سعید بیاد دستشون

.به خاطر شهال نبود منم نمیومدم اگه

.با بقیه شاگردام فرق داره حتما باید تو جشنش شرکت کنیم شهال

.به فکر یک کادوي خوب باشیم پس

.اصال چطوره پول آرایش رو ازش نگیریم.براش سکه خریدم شاید

.شما مایلین،براي من فرقی نداره هرطور

.کنم ببینم کدوم بهتره فکر

لباس عروس بسیار زیبایی خریده بود و من تصمیم .رش به سالن آمدندروز پنجشنبه شهال به همراه خواهر و خواهرشوه صبح

.داشتم سنگ تمام بگذارم

.از اتمام کار آرایش لباسش را به تن کرد و به راستی همانند فرشتگان زیبا شد و جلوه باشکوهی پیدا کرد بعد

بعد از ترك عروس و داماد و تاکید .خوشتیپ بودچندان بلند قامت نبود اما اندام ورزیده اي داشت و .از ساعتی بهرام آمد بعد

بعد از خشک کردن موهایم .شهال به دیدن ما در عروسی اش به سرعت به خانه رفتم و دوش گرفتم تا خستگی از تن به در کنم

حیرت  با رسیدن به محل مورد نظر از دیدن خانه ویالیی و باغ زیباي آن.جشن شدیم هیآرایش کمی کردم و به همراه مادر را

تزئینات میز ها و دسته هاس گل شکیل و منحصر به .استخري در میان باغ بود و سراسر باغ چراغ هاي رنگی آویخته بودند.کردم
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شهال خوشحال و مغرور به .حد فکر نمی کردم نالبته می دانستم که موقعیت شغلی بهرام خیلی خوب است اما تا ای.فرد بود

.ادر در کناري نشستیم تا کمتر در دید باشیم و بهتر تماشا کنیممن و م.مهمان ها خوش آمد می گفت

.حیف از این جشن که تو خونه موند.کاش سعید می اومد:گفت مادر

با وجودي که در کناري نشسته بودیم تا کمتر در دید باشیم .و مردان در حال رقص و پایکوبی بودند که بسیار دیدنی بود زنان

مردي خوش چهره و شیک پوش با سبیل هاي تاب داده رو به باال با .سماجت بر من خیره مانده بود متوجه نگاه هایی شدم که با

هرچه تالش کردم تا خود را بی اعتنا نشان دهم میسر نشد و نگاه آن مرد .داشت برنمیلبخندي تحسین برانگیز چشم از من 

صبا جون معرفی می کنم آقاي کامبیز :د و رو به من گفتبعد از دقایقی شهال همراه آن مرد به کنا میز ما آم.معذبم می کرد

.عزیزم صبا و مادرشون هستن یاردوست بس:و رو به آن مرد ادامه داد.جواهریان از دوستان صمیمی بهرام هستن

ی به سر در همان لحظه بهرام نیز آمد و با نگاه.ناچار لبخندي زدم و اظهار خوش وقتی کردم و مادر نیز متعاقب من چنین کرد به

.و با صداي بلند خندید.الحق که یه پارچه جواهره:تا پاي کامبیز جواهریان گفت

.تو این مجلس فقط یه جواهر وجود داره اونم تویی:بازوي بهرام را گرفت و با طنازي گفت شهال

!بر منکرش لعنت:جواهریان گفت کامبیز

عروس و داماد سراغ مهمان هاي دیگر رفتند و جواهریان تا .شوممی کردم زودتر بروند تا از نگاه سمج آن مرد راحت  خداخدا

.مزاحم اوقات شریفتون نمی شم:کمر خم شد و گفت

.تواضع و ادب جواهریان خنده ام گرفته بود از

دیدي چه جوري مثل این فیلمها وایساده بود و نگاه می کرد؟!عجب مرد خوش تیپ و با نزاکتی بود:گفت مادر

.مضحک بود خیلی

.نظر تو شاید مضحک باشه به نظر من خیلی اصیل بود زا

.مادر با زیرکی از من دور شد.صرف شام به کنار میز آمد و اجازه خواست تا در کشیدن غذا کمکم کند زمان

.خودم می کشم.راضی به زحمت شما نیستم:شدم و گفتم عصبی
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.بفرمایین چی میل دارین تا براتون سرو کنم.نداره امکان

با لبخند و احترام بشقابم را تا سر میز آورد و مجددا با دو .ار کمی از غذاها را نشان دادم تا زودتر دست از سرم برداردناچ به

.لیوان نوشیدنی بازگشت و دوباره رفت

.عوض این که این جور مواقع کنارم باشین ازم دور می شین:با شکوه گفتم.می خندید و من حرص می خوردم مادر

.اگه تنها بودین یه چیزي.جمعیت که مواظبت نمی خواي این همه تو

.غذا رو بخوریم و بریم دیگه جاي موندن نیست زودتر

چی؟مگه دزدي کردیم؟ واسه

.سعید هم تنهاست زودتر بریم بهتره.دست بردار نیست جواهریان

ر احترام عرض ارادت می با چند خانم شیک پوش در حال گپ زدن بود و هرچند دقیقه یکبار نگاهی از س جواهریان

.لقمه در گلویم گیر می کرد و به زور پایین می رفت.نفهمیدم چه طور در زیر نگاه مشتق جواهریان غذا بخورم.کرد

از مردي که سرایدار بود خواهش .فرصتی مناسب که هیچ کس متوجه ما نبود از پشت درختان خود را به بیرون رساندیم در

.اقال می ذاشتی با عروس و داماد خداحافظی می کردیم:غرغر می کرد و می گفت مادر.کردیم آژانسی خبر کند

.رفته بود شام بخوره تا نیم ساعت دیگه هم بیرون نمی اومد شهال

آخه درسته؟.خورده نخورده راهمون رو کشیدیم اومدیم شام

.در ضمن خودتون گفتین سعید تنهاس.کسی هم از ما توقع نداره.که فامیل نبودیم ما

.بیچاره جواهریان حتما االن دنبالت می گرده.االن سعید خواب هفت پادشاهه.من یه چیزي گفتم حاال

دلشوره تون مال جواهریان بود؟ پس

.ازش خوشم اومد.متشخص بود خیلی

.بذار آقا رحمت بیاد می گم راجع به مرداي غریبه چی گفتین:گفتم.دیدن حالت مادر به خنده افتادم از

.چطور بهت زل زده بود و چشم ازت برنمی داشت می گم منم
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.تاریکی درخشش چشمان مادر کامال واضح بود و موجی از شادي در نگاهش به رقص درآمده بود در

از صبح کارهاي مربوط به .به سرعت آرایشم را پاك کردم و به رختخواب رفتم.از خستگی ناي ایستادن نداشتم.خانه رسیدیم به

...فته بود و بعد از آن مرد به ظاهر مودب اما مزاحمشهال نیرویم را گر

خیلی سرحال بود و می خواست براي ماه عسل به شمال .کلی حرف از مراسم ازدواجش داشت.روز بعد شهال به دیدنم آمد چند

ی اون شب کجا غیبت زد؟حداقل یه خداحافظی م.اي بدجنس یادم رفت ازت گله کنم:با تمام شدن صحبت هایش گفت.برود

هما خانم شما هم همدست صبا شدین؟.کردي

.اخالق صبا رو که می دونی یه دفعه می زنه به سرش.ما بی ادبی کردیم.شهال جون هرچی بگی حق داري:گفت مادر

.بیچاره جواهریان که مدام دنبالت می گشت و سراغت رو می گرفت.حاال من هیچ:با خنده گفت شهال

.ن آقا مودبه فرار کردیمخبر نداري که از دست او:گفت مادر

نکنه بی احترامی کرده؟اگه این طوره به من بگید؟:با نگرانی گفت شهال

مامان شوخی می کنه من خسته بودم و سعید هم خونه تنها بود ترجیح دادیم زودتر .نه شهال جون اصال این حرفا نبود:گفتم

.دیم تا تشکر کنیممادرتم ندی.تو هم براي خوردن شام رفته بودي.مجلس رو تزك کنیم

.باید تشکر کنم که رحمت کشیده بودینو قدم سرچشم ما گذاشتین من

.وظیفه مون بود:و مادر گفتیم من

کی بري ماه عسل؟ قراره

.بهرام می گه از اون طاغوتی ها هستن.خیلی پولداره.قراره بریم ویالي کامبیز خان.سه روز آینده دو

.می هستنمعلومه خیلی با شوهرت صمی:گفت مادر

.دوستاي زیادي داره ولی می گه کامبیز گل سرسبد دوستاشه بهرام

چه کارس؟:گفت.با عالقه به صحبت هاي شهال گوش می داد مادر

جواهر فروشی بزرگی بالي شهر دارن که از چند نسل به اون .طور که از فامیلیشون پیداس تو کار جواهر هستن همین
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.خریدمسرویس عروسیم رو از اونجا .رسیده

.همه چی عالی و مرتب بود.حق نگذریم آقا بهرام سنگ تموم گذاشته بود از

چون عقیده داره یک بار تو زندگی این اتفاق رخ .بهرام براي برگزاري جشن خیلی زحمت کشیده بود.که پسندیدین خوشحالم

ا که حسابی برام سنگ تموم شما هم خیلی زحمت کشیدین به خصوص صب.می ده و باید خاطره خوبی تو ذهن همه بمونه

.ایشاهللا عروسیش جبران کنم.گذاشت

.لطفا از این دعاها نکن.شهال جون مرسی

.چند روزیه دارم دعا می کنم تا زودتر عروس بشی اتفاقا

چرا چند روزیه؟ حاال

.حسابی دل کامبیز خان رو بردي و خبر نداري چون

!پس بگو واسه خاطر چی بود.ب خیلی دور و بر صبا می گشتاون ش:با شادي که قادر نبود پنهان کند گفت مادر

اون قدر بهرام .بازم به بهرام گفته در مورد تقاضاي من با صبا خانم صحبت کنین.کامبیز پیغام دادم که تو قصد ازدواج نداري به

.اصرار کرد که مجبور شدم با خودت درمیون بذارم

.نمی کنممن که باور .طور در یک نگاه شیفته من شده چه

کمی راجع به کامبیز فکر کن مرد بدي نیست فقط کمی .منم به تو انتقال دادم.که دروغ نمی گم،اینا حرفاییه که به من گفتن من

.بدآورده

یعنی چی که بد آورده؟:گفت مادر

.قبال ازدواج کرده و به خاطر نداشتن تفاهم از همسرش جدا شده کامبیز

بچه هم داره؟.اینطور که

.بچه دار نشدن انهخوشبخت

سالشه؟ چند



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٩

.خیلی ها براش تور پهن کردن اما موفق نشدن.و پنج سالشه سی

.از این لحاظ به صبا می خوره اتفاقا

براي من .این چه تجزیه تحلیلی که می کنین؟مگه من منتظرم تا هرکسی با هرشرایطی میاد قبول کنم!مامان؟:اعتراض گفتم با

.ول شم و بدون درنظر گرفتن خیلی از مسائل باز از چاله دربیام و تو چاه بیفتمپول جواهریان مهم نیست تا ه

.ولی بی جهت بهونه نگیر.فکر کن.گفت هول بشی کی

.شانس همیشه در خونه آدم رو نمی زنه:گفت شهال

شانس خوبیه که در خونه من رو زده؟ مطئنی

.اون زیادي جنتلمنه.آره مطمئنم:با اطمینان گفت شهال

.بري چمدونت رو ببندي می ترسم دیرت بشه هبهتر

.از من می شنوي کمی بیشتر فکر کن ارزشش رو داره:سپس آهسته گفت.خوب بلدي حرف رو عوض کنی.ناقال اي

با تعریف هایی که می کرد من و مادر .پرحرارت و پرانرژي حرف می زد و بی حوصله ترین انسانها را هم سرذوق می آورد شهال

.فکر برو بردرا عمیقا به 

تو چی فکر می کنی؟!پولداري،آقا،هرکی بشنوه شاخ درمیاره.عجب خواستگاري پیدا کردي:هنگام مادر گفت شب

.در ضمن آقاي جواهریان زندگی گذشته داره.ندارم فکري

هم داشتی چه ایرادي داره؟ تو

شاید ریگی به کفشش بوده که زنش .داریممی دونن جدایی من براي چی بوده در حالی که ما از گذشته این آقا خبر ن همه

.گذاشته رفته

.تحقیق می کنیم.نداره کاري

.فقط یه سري نگات ظاهري رو می شه فهمید.تحقیق نمی شه سر از زندگی خصوصی مردم درآورد از

.نظر من موقعیت خوبیه به
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.شهال هم ول کنه شما دست بردار نیستید اگه

.ببین شهال چقدر خوشبخت شده.گدار به آب نزنی بهتره بی.خوبی تو رو می خواد شهال

.اون قدر تحت تاثیر عروسی شهال قرار گرفتین که فکراي بچه گونه می کنین شما

.یه عمریه با همه جور آدم سر و کله زدم!مگه ندید بدیدم؟:با دلخوري گفت مادر

.اما با یه عروسی و ماه عسل هیچی معلوم نمی شه.کنه شهال خوشبخت بشه خدا

.خدا خودش کمکت کنه.دست خودت نیست،بدبین شدي:با همان دلخوري گفت مادر

از ماه عسلش که چقدر خوش گذشته و از دوستان شوهرش که باعث شده بودند خوشی آنان چند برابر .از سفر برگشت شهال

لی تعریف کرد و با حسرت ویالي جواهریان هم که جاي خود داشته و از مدرن بودن و راحتی آن ک.شود خاطرات خوبی داشت

راستی صبا راجع به پیشنهادم فکر کردي؟.خوش به حال زنی که صاحب اونجا بشه:گفت

.مهلتی براي فکر کردن نداشتم.یک هفته س رفتی تو

ببین دور و برت چه خبره؟قیافه غمگینی گرفت و ادامه .کمی به خودت برس.بس کار می کنی و وقتت رو گذاشتی این جا از

.تمام دوستاي بهرام با خانواده هاشون بودن فقط اون مجرد بود.بیز خان طفلکی تنها اومده بودکام:داد

می خواي بگم بیاد خونه تون؟:سکوت من گفت با

چی؟ براي

.آشنایی بیشتر براي

.اما فعال زودهنمی گم تا آخر عمر ازدواج نمی کنم .شرایط من فرق می کنه.شهال جون من اصال به فکر ازدواج مجدد نیستم آخه

.عجله نکن ولی روش فکر کن.داري حق

بهرام نیز در این خرید ما را .روز بعد شهال تماس گرفت و گفت تا ساعتی دیگر به دنبالم خواهدآمد تا به خرید برویم دو

قبل از .دشهال قصد داشت دو حلقه انگشتر بخرد و اصرار داشت با سلیقه من باش.خوش صحبت و خونگرم بود.همراهی می کرد

بهرام بعد از مسیري طوالنی در مقابل جواهرفروشی بزرگی .نزدیک به هم بود ایمانازدواجش زیاد به خرید می رفتیم و سلیقه ه
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ویترین هاي بزرگ و لوکس با چندین کارمند که با ظاهري .وارد سالن نسبتا بزرگ و شیک آن شدیم.ماشین را متوقف نمود

اینجا طال خیلی گرونه می :گفتم هستهآ.بهرام ما را تنها گذاشت.یان سطح باالي خود بودندمرتب در حال ارائه خدمات مشتر

.رفتیم یه جاي دیگه

.فقط از اینجا راحت خرید می کنه بهرام

.صدایی از پشت سر حواس ما را پرت کرد.فروشنده آن را بیرون آورد و در مقابل ما گذاشت.را به شهال نشان دادم انگشتري

.این سلیقه به احسنت

کامبیز خان حالم را پرسید و من با .شهال احوالپرسی گرمی کرد.سوي صدا برگشتم و در کمال حیرت کامبیز خان را دیدیم به

.به خاطر انتخابتون به شما تبریک می گم:گفت.خونسردي جوابش را دادم

.انتخاب کنه راستش آدم گیج می شه کدوم رو.اینجا همه چی قشنگه و جلب توجه می کنه ممنون

.براي خانم هاي خوش ذوق کار چندان دشواري نیست البته

.شما خیلی رمانتیک حرف می زنین و خانم ها رو بیشتر سرذوق میارین.مرسی کامبیز خان:گفت شهال

.ما با مشتریان زیادي سر و کار داریم و کامال با سلیقه هاي متعدد آشنا هستیم.رو گفتم حقیقت

.بفرمایید در خدمت باشیم:به پله هاي کوچک مارپیچی انتهاي سالن کرد و گفتبا دست اشاره  سپس

مبلمان .بهرام پشت میز عریض و لوکسی نشسته بود و مشغول گرفتن شماره تلفنی بود.به دنبال شهال من نیز روانه شدم ناگزیر

.حت داشتچرم سیاه رنگی در گوشه و کنار چیده شده بود و دکوراسیونی فوق العاده گرم و را

بعد از .کامبیز خان با تلفن داخلی گفت انگشتر انتخابی شهال را بیاورند.با فنجان هاي قهوه و ظرف شیرینی وارد شد مستخدم

لحظاتی کارمند فروش آن قسمت در حالی که انگشتر را روي کوسنی از ساتن میشی رنگ گذاشته بود با تشریفات خاصی آن را 

می پسندي؟:به بهرام نشان داد و گفت راا شوق آن شهال ب.روبه روي شهال گذاشت

معلومه بد گذشته .شب عروسی خیلی دنبالتون گشتم:از فرصت گفتگوي پیش آمده آن دو استفاده کرد و رو به من گفت کامبیز

بود که فرار کردین؟
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.کنیمخسته شد و برادرم تو خونه تنها بود به همین خاطر ترجیح دادیم زودتر مجلس رو ترك  مامان

.چون احساس کردم حساب دیگه اي بوده و از خودم ناامید شدم.خوشحالم

.حسابی در کار نبود:جدي گفتم خیلی

.حداقل اجازه می دادین شما رو می رسوندم:با حالتی شوخ گفت کامبیز

.بود فکر کنن شما هم جزو فراري ها هستین ممکن

چه طوره؟پسندیدي؟:گفتبلند شد و باالي سر بهرام ایستاد و .خندید کامبیز

.شهال یکی دیگه هم می خواد برداره.همونه که دنبالش بودیم.عالیه

جان ورشکست نشی؟ بهرام

.تو خوابم دنبال طال می گرده.و روزم رو گرفته شب

ري جون می دونی که فخ.انگشتر سفارشی دارم که لنگه ش رو مادرم برداشت:کامبیز گفت.شهال نگاه کردم و به خنده افتادیم به

.فکر کنم شهال خانم از طرح اون خوشش بیاد.هرچیزي رو نمی پسنده

قابل ندونستن؟.چرا عروسی ما تشریف نیاوردن.کامبیز خان از دست خانم جواهریان دلخورم:با عشوه گفت شهال

اگه نمی رفت .شد اما از بدشانسی عروسی پسر یکی از صمیمی ترین دوستانش با عروسی شما مصادف.مایل به اومدن بود خیلی

.بفرمایید قهوه تون سرد شد:سپس رو به من گفت.چون دوستش رو فخري جون حساب ویژه اي می کنه.براش بد می شد

.با اشاره به شهال به او فهماندم وقت رفتن است.را برداشتم و جرعه اي از آن نوشیدم فنجان

.بهرام نیز به دنبال همسرش رفت.رو ببینم تا قهوه تو بخوري منم می رم پایین تا انگشتر:شد و گفت بلند

.این مکان متعلق به شماست.اگه شما چیزي مورد پسندتتون قرار گرفته امر کنم بیارن:گفت کامبیز

.شاید یک روز براي خرید بیام.شما جواهرات زیبایی دارین.ممنونم

.فقط یک جواهر کم دارم:با صدایی کش دار و آرام گفت کامبی

.ممنون از پذیراییتون:برخاستم و گفتم.و پایم را گم کردمجوابش دست  از
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انصافا زیبا بود و نگین بزرگ .شهال انگشتر را به دستش کرده بود و با شیفتگی نگاهش می کرد.به دنبال من آمد کامبیز

.چشمگیري داشت

صبا نظر تو چیه؟.واقعا سلیقه خانم جواهریان عالیه:گفت شهال

.همبارك باش.بهت میاد خیلی

.تمومش کن بریم:آهسته به شهال گفتم.با کامبیز مشغول صحبت بود بهرام

.معلومه چته؟حرف یه قرون دوزار نیست که باید با حوصله انتخاب کنم:چشم غره اي به من رفت و گفت شهال

.بی خودي داري معطل می کنی.رو کردي انتخابت

من هم به سرعت تشکر و خداحافظی کردم و بی معطلی .نتظرش هستیماز کامبیز تشکر کرد و به بهرام گفت در اتومبیل م شهال

از رفتارش .کامبیز چنان با متانت ایستاده بود و ما را بدرقه کرد که تا کنون از هیچ مردي این همه تواضع ندیده بودم.بیرون رفتم

.آداب بزرگ شده و براي خودش کسی است يپیدا بود در خانواده اي مباد

.مگه طالفروشی قحط بود که اومدي اینجا:تیم با دلخوري گفتماتومبیل نشس در

خدا رو چه دیدي .چرا جوش می زنی؟خونسردي خودت رو حفظ کن.طال فروشی زیاده جواهر فروشی کمه:با خنده گفت شهال

.شاید یه روزي صاحب اینجا شدي

.مثل تو پولکی نیستم من

چشم خیلی ها با دیدن این !ببین چه یاقوت و زمرد قشنگی داره:رد و گفتانگشترهایش که در انگشتش جا داده بود اشاره ک به

.انگشترها درمیاد

.براي خودنمایی خیلی خوبه...آره

هنوز خیلی ها از این که بهرام منو انتخاب کرده دارن !نمی دونی چه قدر با حسرت نگام می کنن:ازسرخوشی خندید و گفت شهال

.بال بال می زنن

.همین طور احساس خوشی و سعادت کنیهمیشه  امیدوارم
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بیشتر سفارشی کار .مشتریاش از طبقه خاصی هستن.دیدي کامبیز چه مغازه لوکسی داره؟جاي هرکسی اینجا نیست.صبا ممنونم

.بهرام می گفت نصف طرحاشون از فرانسه و انگلیس میاد مارك کارتیه و دیور میارن.می کنن

.کنن می خريمغازه رو می خوري هرچی بارت می  گول

.از کامبیز خان لجت گرفته همش دنبال عیب جویی هستی.لنگه جواهرات منو جایی دیدي خبرم کن اگه

.آمد و مرا به خانه رساندند بهرام

کجا رفتی؟دیر کردي؟:با دیدن من گفت مادر

.شهال می خواست طال بخره رفتیم مغازه که چه عرض کنم نمایشگاه جواهریان:خستگی گفتم با

خودشم بود؟:با تعجب پرسید درما

.سر جواب مثبت دادم با

این قدر مغازه اش بزرگ بود؟:گفت

تمام زیور آالت روي کوسن .یه طرف،چند کارمند داشت و ویترین مغازه رو هم مدل اروپایی ها تزیین کرده بودند بزرگیش

هاي مدل جواهر داشتن که می تونستی هرچی تازه مجله .هاي ساتن قرار داشت و با ادا اطوار خاصی جلو مشتري می ذاشتن

.دوست داري سفارش بدي

از .خرید خوب،زندگی مرفه،مسافرت و اتومبیل و همه چی داري و دیگه غصه اي نداري...پول داشتن اینه دیگه.اهللا به شهال بارك

.اولم معلوم بود جواهریان آدم حسابیه

آدم حسابیه چرا منو انتخاب کرده؟ اگه

تو چته؟ مگه

.ما مثل اونا نیستیم.جور آدما دنبال یکی مثل خودشونن این

.آدم حسابی بودنم تو پول نیست تو شخصیت آدماس.خوشگل و با شخصیت هستی که به صدتا ملک و امالك می ارزه تو

.من مهم نیست که منو پسندیده چون اصال به دلم نمی شینه براي



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٥

هرکی جاي تو بود االن با دمش گردو می .خودت رو بی خیال نشون نده.و دارهجواهریان بهترین شرایط ر.برات مهم باشه باید

.براي من اداي پیرزن ها رو درنیار.شکست

نخواد شوهر کنه پیرزنه؟ هرکی

.خودت می دونی.بحث کردن با تو بی فایده س:پشت چشمی نازك کرد و گفت مادر

.د و او را ایده آل من می دانستمادر از کامبیز خوشش آمده بو.حرکت مادر خنده ام گرفت از

.مادر اصرار کرد دعوتش را قبول کنم.روز بعد شهال مرا به خانه اش دعوت کرد و بهانه اش دیدن آلبوم عروسی اش بود چند

ساعتی سرگرم تماشا آلبوم عکس ها و .پذیرایی شایانی کرد.دکوراسیونی مدرن و فضایی رویایی داشت.شهال هم زیبا بود خانه

برم درو باز .بهرام اومد:با صداي زنگ در شهال لبخندي زد و گفت.میز شام را آماده کردیم تا بهرام هم بیاید.اقوامشان بود معرفی

.کنم

از جا بلند شدم تا احوالپرسی .اتاق نشیمن نشسته بودم که بهرام آمد و البته تنها نبود و کامبیز خان نیز پشت سر او وارد شد در

کامبیز مقابلم روي .دستپاچه شدم انتظار نداشتم شهال این طور غافلگیرم کند.د همیشگی اش نگاهم می کردکامبیز با لبخن.کنم

.کامبیز همان طور نشسته بود و به من زل زده بود.و ما تنها شدیم فتبهرام بیرون ر.مبل لم داد

.مشتاق دیدار بودیم:طمانینه همیشگی اش گفت با

.زحمت هاي مابا :زحمت لبخندي زدم و گفتم به

.سرافرازم کردین.برکت هستین شما

.با آرامش و اعتماد به نفسی که داشت معذبم می کرد کامبیز

حالشون خوب بود؟ مادر

.لطف شما به

کامبیز صندلی برایم پیش کشید تا بنشینم و خودش روبروي من جلوس .آمد و ما را براي صرف شام به سر میز دعوت کرد شهال

بهرام که تبحر خاصی در پیش کشیدن موضوعات مختلف داشت از هر دري سخن می .اب بودنش خوشم آمداز مبادي آد.کرد
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.به زحمت کمی غذا خوردم.گفت تا جو صمیمی شود

.به گانم صبا خانم از دست پخت همسر بنده خوششون نیومده:گفت بهرام

.امشب زیاده روي کردم معموال شام نمی خورم.عالی بود خیلی

از روزي که ازدواج کردم کلی اضافه وزن پیدا کردم چون بهرام خان تنهایی غذا .صبا به تناسب اندامش اهمیت می ده:گفت شهال

.نمی خوره و بنده مجبورم به خاطر ایشون شام بخورم وگرنه قهر می کنه

.خودتون رو پاسوز بهرام نکنین وگرنه معلوم نیست چه بالیی سرتون میاد:گفت کامبیز

.اگه ببینم شهال چاق شده فوري طالقش می دم.من از زن چاق بیزارم:گفت بهرام

تا دیشب که یه چیز دیگه می گفتی؟.عجب رویی داري:گفت شهال

.می خواد شما چاق بشید تا به خواسته ش برسه:گفت کامبیز

.جواب کامبیز همه به خنده افتادیم با

.ا نیم ساعت دیگه برمی گردمگفتم،ت.از اتمام شام مادر تماس گرفت و نگرانم بود بعد

چرا به این زودي؟:پرسید شهال

.دیر هم کردم.نیست زود

.خودم می رسونمتون.عجله نکنین:گفت بهرام

.مامان تنهاس باید برم.از پذیراییتون ممنون

.اگه ممکنه اجازه بدین برسونمتون:گفت کامبیز

.با تاکسی تلفنی می رم.به زحمت نیستم راضی

.کامبیز خان این زحمت رو بکشه بهتره:گفت شهال

.بالفاصله رفت تا آماده شود کامبیز

.دلم نمی خواد مزاحم کسی بشم.چرا اذیت می کنی؟خونه ما اون طرف شهره:به شهال گفتم آهسته
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.این وقت شب درست نیست تنها بري.رودربایسی داري چقدر

سوار اتومبیل .در عمرم این چنین معذب نشده بودم.ون آمدیمبعد از تشکر و خداحافظی به همراه کامبیز بیر.رفتن شدم آماده

.نباید به خودتون زحمت می دادین.مسیر ما کامال مخالف همدیگره:گفتم.شیک و آخرین مدل کامبیز شدم

.ها رو می شه کم کرد حتی اگه خیلی دور باشه فاصله

مدتی هست که منتظر .ن تعارفات معمول حرف بزنیمبهتره روراست باشیم و بدو:سپس گفت.عمدا دوپهلو جواب می داد کامبیز

.اون قدر از حسن و اخالق شما با مادر صحبت کردم که بی قرار و مشتاق زیارت شما هستن.جواب شما هستم

.از خودتونه خوبی

ه تنها فکر از همون شب که دیدمتون انس عجیبی به شما پیدا کردم و تا این لحظ.من آدم ریاکاري نیستم.رو عرض کردم واقعیت

.من گرفتن جواب مساعد از طرف شماست

.این حرف رو بارها به شهال گفتم.خان من قصد ازدواج ندارم کامبیز

تجربه من و شما با توجه به گذشته مون می تونه کمکمون کنه تا بهتر .چی؟شکست توي زندگی سرآغاز موفقیت هاي بعدیه براي

.شرفتمون رو به خاطر تجربه هاي تلخی که داشتیم بگیریمنه اینکه فرار کنیم و جلو پی.تصمیم بگیرم

.زناشویی من چنان سخت و ناگوار بود که ممکن نیست به این زودي فراموشش کنم زندگی

منم مثل شما شکست بدي .با ساختن دوباره ویرونی ها.اما کمرنگ می شه.فراموش نمی شه و تا آخر عمر با ماست مسلما

.که و به همین خاطر می تونیم درك متقابلی داشته باشیمدرد من و شما مشتر.خوردم

پیاده شد و در را برایم باز .سرکوچه رسیدیم.راهنمایی اش کردم تا مسیرها را به اشتباه نرود.کم به مقصد نزدیک می شدیم کم

.خیلی زحمت دادم و شبتون بخیر:تشکر کردم و گفتم.کرد

.صبرانه در انتظار جواب شما هستم بی

.روز بعد شهال تماس گرفت.سرکوچه ایستاد تا به داخل خانه رفتم آنقدر

.من باید زنگ می زدم و بابت زحمتی که دادم تشکر می کردم:گفتم
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دعوت از کامبیز فکر بهرام بود تا .تماس گرفتم تا بابت دیشب ازت عذرخواهی کنم که در جریان اومدن کامبیز نذاشتمت اتفاقا

.بیشتر با هم آشنا بشین

.از دستت ناراحت نیستم ولی بهتر بود منم در جریان می ذاشتی نم

.تو راه بین شما دوتا چی گذشت.تعریف کن حاال

.قرار بود چیزي بشه مگه

.نمی خواي به من بگی عیب نداره من ناراحت نمی شم اگه

.جواب منه منتظر

خوب؟

.هنوز دارم فکر می کنم خوب

باالخره تو هم سوال هایی داري که بپرسی و تو تصمیم .یاد خونتون و با هم حرف بزنینپیشنهاد داد کامبیز یک بار ب بهرام

.گیریت موثره

.مامان حرف می زنم اگه نظرش همین بود شاید قراري گذاشتم با

از خداحافظی با خودم گفتم دستی دستی دارم به راهی کشیده می شم که دلم نمی خواست تا مدت ها در این راه پا  بعد

آیا این اتفاقات جزو تقدیر است و از دست انسان خارج و یا با کمی پافشاري می توان مسیر را تغییر داد؟شاید در آن .ارمبگذ

صورت پشیمان شوي که چرا به بیراه کشیده شدي و اي کاش پشت پا به قسمتت نمی زدي که تا آخر عمر افسوس بخوري و 

.اشک ندامت بریزي

ازدواج براي بار :به مادر گفتم.بار به همراه مادرش بیاید و بعد سرفرصت در مورد آن فکر کنم اصرار داشت کامبیز یک مادر

.دوم سخته و می ترسم کامبیز اونی نباشه که در ظاهر نشون می ده

ا ام.تو از ازدواج با علی ضربه بدي خوردي.هیچ کس نمی تونه تضمینی براي خوشبختی کسی بکنه.مثل هندونه نبریده س ازدواج

.هیچ کس کامل نیست.هرکدوم معایب و محاسنی دارن.دخترم همه مردها مثل هم نیستن
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من شروع دوباره با آدمایی که به ظاهر متفاوت از ازدواج قبلم هستند،کمی سخته و نمی تونم خودم رو راضی به این مسئله  براي

.کنم

تا آخر عمرت که .دا خواست و بخت خوبی برات ساختشاید این بار خ.تا دلت می خواد موضوع رو سبک سنگین کن.نکن عجله

.تا نبینیم چی هستن و کی هستن که نمی شه درست فکر کرد.بلند شو براي آخر هفته قرار بذار.نمی تونی مجرد بمونی

.براي فردا باشه

از سویی مادر .زده بودند از سویی شهال و کامبیز آرامشم را برهم.بودم و خوبی و بدي کارم را نمی توانستم تشخیص بدهم کالفه

با شهال .و تمایل بیش از حدش باعث می شد شدیدا به فکر فرو بروم و همان طور که مادر می گفت لگد به بخت و اقبالم نزنم

.به همراه مادرش به خانه ما بیایند کامبیزتماس گرفتم و قرار شد آخر هفته 

کامبیز با سبد گل بزرگی و لبخندي بر پهناي .ادرش را همراهی کردندشهال و بهرام نیز کامبیز و م.جمعه مهمان ها آمدند شب

مادرش زنی حدودا شصت ساله بود و بسیار شیک پوش و متشخص به نظر می آمد از دیدن سروشکل او به .صورت ظاهر شد

د که براي اتراقی کوتاه به جور نبود و مانند راه گم کرده هاي بین سفر می مانن اتردیدهایم اضافه شد چرا که هیچ چیز آنان با م

ژست خانم جواهریان و آرایش .نه خانه و نه محله و نه من و مادر همتراز آنان نبودیم.اجبار از منزل ما سردرآورده بودند

زیبایی به خود آویخته بود و ابهت  راتجواه.گیسوانش بی نقص بود و مشخص بود ساعت ها براي ظهار خود وقت صرف کرده

...آنان کجا و ما کجا.گیر بود که هرکسی را تحت تاثیر قرار می داد او به قدري چشم

جون در خانه ویالیی در شمال تهران زندگی می کرد و تنها دخترش حمیده بعد از انقالب به آمریکا کوچ کرده بود و به  فخري

ه خوشبختی پسرش را از گفته هاي فخري جون متوجه شدم ک.همراه همسرش که پزشک بود زندگی خوبی را می گذراند

غنی هستند و اختالف طبقاتی را به هیچ عنوان مالك ازدواج و همزیستی  وتچون از ثر.خواهان استو به هیچ چیز اهمیت نمی دهد

.در ظاهر خیلی ایده آل و جالب بودند.مسالمت آمیز نمی دید

یی مرا ستود و به سلیقه پسرش احسنت گفت زیبا.هایش چنان شیرین و خوشایند بود که من و مادر مبهوت مانده بودیم صحبت

بعد از ساعتی گفتگو آنان را بدرقه کردیم و قرار شد روز بعد براي .و اضافه کرد بهترین سرمایه براي یک زن زیبایی اش است
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.کنیم وگردش بیرون برویم و بیشتر با هم گفتگ

.واي صبا دیدي مادرش مثل ملکه انگلیس بود:تبا خنده من گف.همان طور هاج و واج مانده بود.مادر دیدنی بود چهره

.شایدم خودش بوده و ترجیح داد ناشناس بمونه:تمسخر گفتم با

مسخره می کنی؟ منو

.مامان خوبم،خواستم کمی بخندیم نه

.آخه به ما نمی خورن.من که حسابی دست و پام رو گم کرده بودم.خنده دار نبود اصال

.مین مشکوك به نظر می رسنبراي ه.همین طوره:افسوس گفتم با

.اون ها به خاطر زیباییت تو رو می خوان نه به خاطر مال و ثروت.مگه ندیدي مادرش چی گفت.این طور نیست هیچم

.تو این شهر بزرگ زیباتر از من پیدا نمی شه مگه

.هرکس بشنوه دهنش باز می مونه.پیدا نمی شه؟منتها چشم جواهریان تو رو گرفته چرا

.مهم اتفاقیه که قرار بیفته.ن حرفا به درد نمی خورهای مامان

.خودمم موندم...بگم واهللا چی

.شما نمی خواین نظرتون رو بدین یعنی

چه عطري به خودش !چه لباس هایی!چه جواهراتی:و با حسرت ادامه داد.فعال که گیج شدم.من مهم نیست خواسته تو مهمه نظر

.ببین هنوز بوش تو اتاقه!زده بود

هروقت از این حال و .شما فعال مدهوش مادر کامبیز شدین.بهتره خودم برم فکر به حال خودم بکنم.با شما بی فایده س رتمشو

.هوا بیرون اومدین خبرم کنین

که باید جواب آن را از کامبیز .شب سواالت متعددم را پس و پیش کردم و با هر سوالی مطلب تازه اي به ذهنم خطور می کرد آن

.من می خواستم براي بار دوم انتخاب کنم و این کار را مشکل تر می کرد.دممی پرسی

کامبیز خیلی .مادر سفارش هاي الزم را کردو مرا بدرقه کرد.پنج بعد از ظهر کامبیز به همراه شهال و بهرام به دنبالم آمدند ساعت
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رار شد ساعتی بعد در کنار اتومبیل به هم ملحق در مقابل پارکی توقف کردیم و ق.سرحال بود و در حال شوخی با بهرام بودند

کامبیز شروع به صحبت کرد و از همسرش .سوي دیگر رفتند و ما روي نیمکتی نشستیم بهشهال به همراه همسرش .شویم

به گفته کامبیز آنان تفاهم اخالقی نداشتند و مدام در حال .مروارید که حدود چهار سال از جدایی شان می گذشت حرف زد

اقدام به جدایی کرده بود و کامبیز حاضر نبوده  نسرانجام مروارید به شوق زندگی در خارج از ایرا.جار رفتن با یکدیگر بودندکلن

حرف هایش برایم قابل قبول بود به خصوص که به وطنش عشق می .مادرش را تنها بگذارد و به عالیقش در ایران پشت پا بزند

.ورزید و حاضر به ترك آن نبود

هرچی که باید بدونم بهرام برام گفته و هیچ اهمیتی نداره :خواستم از گذشته خود و زندگی که با علی داشتم حرف بزنم گفت تا

.چون باید به فکر آینده باشیم

.ما از نظر فرهنگی و طبقاتی اختالف فاحشی داریم:گفتم

.من می خوام تو رو به باالترین سطح زندگی برسونم چون الیقش هستی:گفت

کامبیز خیلی .در حال حاضر تنها نقطه اشتراك ما چیزي جز این نبود.و کامبیز گذشته تلخی داشتیم و به نوعی باخته بودیم من

آن روزها .او به دنبال زنی پرشور و حال و متجدد بود.امروزي فکر می کرد و دوست نداشت همسرش امل و بی دست و پا باشد

از نگاه هاي کامبیز متوجه می .می رسیدم و تالش می کردم طبق مد روز خودم را بیارایم یلبه خاطر موقعیت کاري ام به خودم خی

بعد از خروج از پارك به رستورانی رفتیم که در فضاي باز .شدم چه قدر مورد پسندش واقع شدم و مرا ایده آل خود می بیند

بهرام آن قدر کباب خورد که صداي شهال درآمد .شد غذاهاي رنگارنگی به سفارش کامبیز روي میز چیده.پذیراي مشتریانش بود

چند شب پیش یادت رفت به چه حالی افتادي؟.می ترسم دل درد بگیري:و گفت

.چیزیم نمی شه نترس

.خونه که رسیدي نبات داغ یادت نره:گفت کامبیز

.فعال که رنگ و روي شما پریده و اشتهات کور شده.نگران من نباش تو

.ر نمی داشت و با محبت نگاهم می کردچشم از من ب کامبیز
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رفتارهاي کامبیز همراه با ادب و متانت بود و در تمام این دیدار ها احترام .از آن شب چندین بار دیگر به گردش رفتیم بعد

از صحبت هایش چنین برمی آمد که به آگاهی زن از سیاست و موضوعات اجتماعی اهمیت زیادي می دهد .خاصب برایم قائل بود

و عقیده داشت زن باید در اجتماع حضور داشته باشد و به مسائل اطرافش توجه کند و تمام اوقات خود را در آشپزخانه هدر 

.ندهد و همواره آراسته و مرتب باشد

ابل توجه به زندگی خفت باري که داشتم صحبت از آزادي و استقالل زن برایم خوشایند بود و کامبیز و خانواده اش را نقطه مق با

من هیچ عالقه اي به کامبیز نداشتم اما اشتیاق مادر به این وصلت و ظاهر چشمگیر و دهان پرکن .علی و خانواده اش می دیدم

عشق و عاشقی نبودم زیرا علی آنچنان دلزده ام کرده بود که با خود عهد کردم دیگر به  دنبالدیگر .کامبیز وسوسه انگیز بود

ست عشق و خوشبختی به سراغم بیاید بعد از ازدواج باشد تا عاقالنه تر تصمیم بگیرم تا نتیجه دنبال دلم نروم و اگر قرار ا

.معکوس داشته باشد

از دوماه رفت و آمد باالخره بله را گفتم و قرار شد در جشنی خصوصی در ویالي فخري جون برگذار می شد به عقد کامبیز  بعد

در منطقه اي نزدیک به خانه مادرش خریداري کرد وسه دانگ آن را به نام من  در این فاصله کامبیز آپارتمانی لوکس.درآیم

کامبیز دست و دلباز بود و هیچ .دو هفته به خرید از فروشگاه ها و بوتیک ها گذشت.کرد تا پشتوانه محکمی براي آینده ام باشد

برایم آورد و دستبند گران قیمتی نیز مادر  گران ترین سرویس جواهر موجود در ویترینش را.مضایقه اي در این مورد نمی کرد

.پیشکش کرد

با شنیدن خبر ازدواج برادرش دو چمدان لباس و کفش و لوازم آرایش و عطر و خرده ریزهاي دیگر فرستاد که اگر تا  حمیده

.مدت ها خرید نمی کردم باز هم برایم کافی بود

با سفارش هاي مهندس دکوراتور وسایل خانه از .ل آن را بیارایدتزئین خانه را برعهده داشت تا طبق آخرین مد دکوراتوري

مادر در حد وسع خودش مبلغی پول به کامبیز داد .فروشگاه هاي مورد نظرش خریداري می شد که هزینه سرسام آوري داشت

نقدر شیک و رویایی خانه ام آ.و وظیفه خود می دانست حتما جهیزیه بدهد رفتمادر زیربار ن.که او نیز نمی خواست قبول کند

لذت فراوانی در خرید وسایل خانه بود که در سایه امنیت مالی کامبیز .شده بود که حتی در خواب نیز همانند آن را متصور نبودم



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٣

.لذت آن را دوچندان می کرد

ت آب می جون در هیچ کاري مداخله نمی کرد و این کار را در شان و شخصیت خود نمی دید و قایقش را برخالف جه فخري

خانه او پر از تجمالت بود و با وجود چندین خدمه .راند و هرطور که می خواست زندگی می کرد و کاري به کار کسی نداشت

.راحت و آسوده به سر می برد

هفتم فصل

مت و زن از طرف ما فقط آقارح.سفره اي کوچک و فانتزي در حضور تعداد انگشت شماري از اقوام به عقد کامبیز درآمدم مقابل

شهال .عمو و عمویداهللا دعوت داشتند و از طرف کامبیز عمه و پسر بزرگش و چند تن از دوستان بسیار نزدیک فخري جون بودند

آنان با ظاهري آراسته و بسیار شیک در این سوي و در سوي دیگر .می شدند وبو همسرش نیز از دوستان مشترکمان محس

زن عمو و عمو جان که نمی دانستند به کدام طرف نگاه کنند،به سالن .صف کشیده بودند نزدیکان ما در نهایت سادگی مقابل هم

لوسترهاي بزرگ وسط هال باعث شد .ودندبینهایت زیباي فخري جون و یا به خدمه او که مرتب در حال رفت و آمد و پذیرایی ب

اینو چند نفري آوردن اینجا؟:تا زن عمو بپرسد

به .گران بها،پرده هاي الوان و زربفت و مبل و صندلی هاي اشرافی در گوشه و کنار چیده شده بود هاي ابریشم و تابلوهاي فرش

.هر نقطه اي می نگریستی تجمالت بیداد می کرد

فخري جون خودش در صدر میز جلوس کرد و سمت راستش کامبیز و سمت .از مراسم عقد شام مفصلی روي میز چیده شد بعد

وتاهی در وصف همسر مرحومش کرد و بعد از خصوصیات کامبیز که چقدر شبیه پدرش است سخنرانی ک.چپش من نشستم

به قدري تحت تاثیر .ساعتی بعد مهمان هاي من قصد رفتن کردند.جمالتی نقل کرد و سپس از مهمانان دعوت به صرف غذا کرد

دي انجام شد و راننده فخري جون براي خداحافظی سر.فخري جون و زندگی او قرار گرفته بودند که مرا فراموش کرده بودند

.رساندن آنان آماده ایستاده بود

.من که به عمر چند ساله ام با همچین کسانی حشر و نشر نداشتم.صبا قدر مادرشوهرت رو بدون:عمو در گوشم گفت زن
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.رحمت رو به روت باز کردهخدا همه جوره درهاي .صبا جون الحمداهللا که خیالمون از بابت تو هم راحت شد:رحمت نیز گفت آقا

.به امید حق خوشبخت بشی.اومدي وسط بهشت قدرش رو بدون:هم گفت عمویداهللا

.جمالت آنان متاثر از زندگی فخري جون بود و چندان با محبت و صمیمی ابراز نشد تمام

صداي موزیک در سالن .که گمان می کردم مهمانی رو به اتمام است متوجه شدم دسته دسته مهمان وارد می شوند زمانی

.پاشو تازه مهمانی شروع شده:کامبیز به کنارم آمد و گفت.پیچید

.می خواستم سورپرازت کنم:متعجبم باعث شد بالفاصله بگوید نگاه

شهال هم به جمع بقیه خود را رسانده بود و مرا تنها .کامبیز در حال معرفی دوستانش بود.ها حدود شصت نفري می شدند مهمان

با خود گفتم کامبیز از .رقص و پایکوبی به راه بود و کامبیز پابه پاي مهمان ها می رقصید و می خورد و می خندید.بودگذاشته 

از من نیز توقع زیادي نداشت چون می دانست چندان با روش چنین مهمانی ها !می کنه یشادي بیش از حد این طور پایکوب

.فخري جون دور میز گردي به همراه دوستانش نشسته بود.آشنایی ندارم و به حال خودم رهایم کرده بود

کامبیز روي مبل به خواب رفته .نزدیک صبح آخرین مهمان ها نیز روانه خانه هایشان شدند.تا پاسی از شب ادامه داشت جشن

.ونه برسوناون ها رو به خ.درست نیست کامی با این حالش پشت فرمان بشینه:فخري جون راننده اش را صدا کرد و گفت.بود

با هزار مکافات او .از بی آبرویی کامبیز غرق خجالت بودم.فخري جون به زحمت کامبیز را بلند کرد و در اتومبیل خواباند راننده

با خروج راننده فخري جون،لباس هاي کامبیز را درآوردم و لباس راحتی تنش .را به داخل خانه کشاندیم و روي تخت گذاشتیم

خدا را شکر کردم عمو و آقا رحمت نبودند تا افتضاحی که کامبیز به بار آورده .برداشته بود امبیز خانه رصداي خروپف کا.کردم

.بود را ببینند

خداي :ناله اي کرد و گفت.چشمانش پف کرده بود و صورتش به سرخی می زد.بعد کامبیز نزدیک ظهر از خواب بیدار شد روز

صبا چه اتفاقی افتاده؟...من

.فقط تو زیادي خوشی کردي!ادهنیفت اتفاقی

.یه دوش بگیرم تا سرحال بشم برم
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دیشب از خوشحالی سرازپا .نازنینم باز هم معذرت می خوام:با چشمانی خمار روبرویم نشست و گفت.اش را آماده کردم صبحانه

نظر تو چیه؟.خیلی خوش گذشت:بعد از مکثی پرسید.نمی شناختم

.خوب بودخیلی :اجبار لبخندي زدم و گفتم به

.همه شون ماهن.کم کم با اونها آشنا می شی.چه دوستاي باحالی دارم؟هیچ وقت منو تنها نمی ذارن دیدي

نمی خواي آماده رفتن بشی؟:سکوت من گفت با

.قرار نبود بعد از ظهر راه بیفتیم مگه

.ه این خونه نداريهنوز عادت ب.تو هم از این کسالت درمیاي.ناهار رو تو راه می خوریم.فرقی می کنه چه

.من فرقی نداره هرطور خودت راحتی براي

.من ماشین رو از خونه فخري جون بیارم تو هم وسایلت رو جمع کن تا

در طول راه کامبیز خیلی سرحال بود و .با مادر تماس گرفتم و خداحافظی کردم.بعد کامبیز آمد و چمدان را پایین برد ساعتی

جاده در فصل بهار زیبا و تماشایی بود و هوا .الب آنکه تمام خاطراتش هم از دوستانش بودمرتب خاطره تعریف می کرد و ج

اتاق خواب ها در طبقه فوقانی با تراس هاي .در ساحل و رو به دریا می درخشید ینیویالي کامبیز چون نگ.معتدل و فرح بخش

امل در آن وجود داشت و همه آنان متعلق به وسایل یک زندگی مرفه به طور ک.کوچک تصویر دریا را به نمایش می گذشت

.احساس غرور کردم.کامبیز همسر من بود

ساعت ها کنار آب می .آنقدر به من خوش گذشته بود که دلم نمی خواست به تهران بازگردم.خوشی را در آنجا گذراندم اواقات

کامبیز اجازه نمی داد .م و آب تنی می کردیمشب ها از خلوتی ساخل استفاده می کردی.نشستم و به آبی بیکران چشم می دوختم

کامبیز مهربان بود و مدام قربان صدقه ام می .بیرون می خرید و یا کباب درست می کرد زغذا را یا ا.دست به سیاه و سفید بزنم

و حال مادر و  هرروز با تهران تماس می گرفتم.رفت و از زیبایی ام که در کنار دریا به نظرش دوچندان شده بود تمجید می کرد

.بعد از یک هفته به تهران بازگشتیم.سعید را جویا می شدم

کامبیز از دیدن .رسیدن به خانه هرشب چند تن از دوستان کامبیز به دیدنمان می آمدند و هدایاي قابل توجهی می آوردند با
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.دوستانش مثل بچه ها ذوق می کرد و نمی توانست شعف خود را پنهان کند

کامبیز اتومبیل مدل باالیی برایم .ر آموزشگاه رانندگی ثبت نام کردم و خیلی زود گواهینامه ام را دریافت کردمماه بعد د یک

مادر و سعید از دیدن اتومبیلم حسابی شگفت زده .خرید تا از این که همسرش می تواند رانندگی کند به دوستانش فخر بفروشد

مادر به خاطر فاصله زیاد خانه من از محله قدیمی خودمان .ی اتومبیلم را بدهمتا شیرین ردمآنان را به رستوران دعوت ک.شدند

.کمتر می توانست سربزند و بیشتر اوقات من به دیدنشان می رفتم

کامبیز زبان چرب و نرمی داشت و مرتب در حال .مدرنم را دوست داشتم و براي نظافت آن ساعت ها وقت می گذاشتم خانه

ل برایم شنیدن این سخن ها تازگی داشت اما کم کم از تکرار مدام آن خسته شدم و دلم می خواست کامبیز اوای.ابراز عالقه بود

تنها چیزي که کامبیز فاقد آن بود .پسربچه اي تمام احساسش را بیان می کرد اننددر حالی که او هم.کمی جدي تر رفتار کند

.دم باز پیش قدم می شد و عذر خواهی می کردغرور بود و اگر بین ما مشکلی پیش میامد که من مقصر بو

ظاهري آراسته،آداب دان،خوش زبان،شغل خوب،ثروت زیاد،دست و .تمام خصوصیاتی که آرزوي یک زن بود را دارا بود همسرم

باس دوست نداشت مرا بدون آرایش و با ل.آنقدر بی دغدغه پول خرج می کرد که هیچ گاه دلهره بی پولی نداشتم.دلباز و مهربان

می رسیدم چون دوستانش اکثرا سرزده می آمدند و نمی خواست آبرویش  متمام شبانه روز باید به خود.خانه ببیند

با تمام این اوصاف متوجه شدم کامبیز قمار باز قهاري .جدیدترین جواهراتی که برایش میامد را براي من کنار می گذاشت.برود

عاشق بازي .مثل خودش بودند ردهد به سمت دوستان بیشمارش می رفت که بیشت است و بیشتر از آنکه به خانواده اش اهمیت

.پوکر بود و تا نیمه هاي شب براي بازي با دوستانش وقت می گذاشت

شناخت کسانی که تا کنون با آنان .ابتدایی ازدواج با مهمانی هاي رنگارنگی که دوستانش ترتیب می دادند سرگرم بودیم روزهاي

خانه هاي مجلل،زنان امروزي و پارتی هاي شبانه رکن اساسی .آن جماعت بسیار خوش گذران بودند.جالب بود مراوده نداشتم

محیطی کمی دشوار بود و چندان با روحیاتم سازگار نبود اما به خاطر حفظ همسرم  چنینانس با .زندگی آنان را تشکیل می داد

براي آنان مصرف مشروبات الکلی امري کامال طبیعی بود و بدتر از .م نیاورمناگزیر بودم پابه پاي بقیه پیش بروم تا به اسطالح ک

چندبار مرا تشویق به خوردن نوع معمولی آن کرد که  بیزکام.آن همسرانشان بودند که آنان را در این کار همراهی می کردند
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روب از حالت عادي درمی آمدند و زنان با خوردن مش.چنان روترش کردم که دیگر به خود اجازه نداد چنین پیشنهادي کند

کارم تماشاي  یتا مدت.حرکات جلف و زننده اي سر می دادند و شوهرانشان از دیدن وضعیت اسفبار آنان از خنده ریسه می رفتند

.کم کم دلزده شدم و از حضور در جمع آنان احساس ننگ می کردم.این صحنه ها بود

را به تدریج خسته و افسرده می کند و میل بازگشت به عالیقش در او پدیدار می  حقیقت اگر چیزي از درون انسان نباشد او در

.شود

حالت انسان راه گم کرده .براي کامبیز و امثال او این مهمانی ها و خوشگذرانی ها جالب و متنوع بود اما براي من چنین نبود شاید

من به راستی نقش .بیشتر ندارد و به سقوط نزدیک می شود اي را داشتم که به سوي پرتگاه قدم برمی دارد و خبر از چند قدم

کامبیز چون کارگردانی ناشی سرنخ سناریو زندگی اش را رها کرده بود تا به هر طرف که .دمخود را در زندگی گم کرده بو

.دوستانش هدایت می کردند برود

دلم می .ل تحمل بود و خود را شیفته من نشان می دادمهربان و شوخ طبع بود به جز مواقعی که از خود بی خود می شد قاب کامبیز

خواست با تمام وجودم دوستش داشته باشم و شاید بهتر بگویم عاشقش باشم تا راحت تر با او کنار بیایم و معایبش را تحمل 

گاهی آواز می کامبیز صداي خوبی داشت و .به او عالقه مند بودم و احترامش را داشتم سردر حالی که فقط به عنوان هم.کنم

انرژي بی حدي براي دوستانش صرف می کرد و همواره در برابر آنان .خواند اما هیچ شبی تنها نبودیم تا براي من بخواند

.خستگی ناپذیر بود

کامبیز چرا ما هیچ وقت تنها نیستیم؟یا مهمون :شب بعد از رفتن مهمان ها با خستگی خودم را روي مبل انداختم و گفتم یک

.ا مهمونی می ریمداریم ی

سرگرمی بهتري سراغ داري؟با این جو موجود که هیچ تفریحی نمونده مجبوریم اینطوري .می گیم و می خندیم.نداره خستگی

.سرگرم بشیم

ناسالمتی ما زندگی دونفره داریم که هیچ وقت از اون استفاده .اما نباید خودمون رو مدام درگیر دوستان کنیم.درست حرفت

.نکردیم
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.با دوستان فرصت بهانه جویی نداریم.باشیم یا تو غر می زنی یا من اتنه

.دوست دارم کنار پنجره شمعی روشن کنم و شام دونفره اي بخوریم.غر نمی زنم من

.فردا شب هرکس تماس گرفت جواب تلفنش رو نمی دم تا با هم تنها باشیم.میاد که رومانتیک فکر می کنی خوشم

فردا شب؟ فقط

.هر شبی که اراده کنی.عزیزم نه

دستاي .دوست ندارم زیاد کار کنی.چرا به بتول خانم نمی گی هرروز بیاد کمکت:حالی که گیسوانم را نوازش می داد گفت در

.قشنگت خراب می شه

.کار زیادي ندارم.اي یک بار هم کافیه هفته

.بی حوصله شدي به نظرم تازگی ها کمی.می کنم رفت و آمدها رو کم کنم تا راضی باشی سعی

.فقط کمی خسته هستم...نه خوبم:اي کشیدم و گفتم خمیازه

می ري خونه فخري جون؟ فردا

.می رم چون دعوتم کرده حتما

.یه سر می رم پیش فرهاد منم

.نمیاي خونه فخري جون مگه

.دوستاي پیروپاتال فخري رو ندارم حوصله

.بود رفت و آمدت رو کمتر کنی قرار

با در و دیوار حرف بزنم؟.ولی نمی دونم تو نیستی چیکار کنم.ی رمنداري نم دوست

.میاد که همیشه بهونه اي پیدا می کنی خوشم

.از این که با تو ازدواج کردم هیچ وقت پشیمون نیستم.وقتی درکم می کنی یعنی آخر تفاهم.بهونه نیست اینها

داشتن تفاهم از نوعی که کامبیز می گفت .ا دوستانش مراوده کندهاي شیرین کامبیز براي روزهاي آینده بود تا راحت تر ب حرف
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و ازدواج با من که صدایم درنمی آمد چون فکر می کردم باید این طور باشد و من وارد دنیاي تازه اي شدم که برایم ناشناخته 

ند روش مشابهی چون کامبیز آن نداشتم و همه کسانی که در این دنیاي خاص زندگی می کن ادنیایی که تاکنون آشنایی ب.است

.دارند

طرز رفتار و شیوه زندگی اش به گونه اي بود که انسان ناخودآگاه تحت تاثیر قرار می .جون زندگی اشرافی داشت فخري

قد متوسط و اندام فربه فخري جون با موهایی کوتاه و همواره آراسته با آرایشی بی نقص در تمام شبانه روز او را به سان .گرفت

آرزو :با من بسیار مهربان بود و می گفت.و یا در انتظار آمدن مهمان به سر می برد همانینشان می داد که در حال رفتن به م کسی

.دارم کامبیز رو خوشبخت ببینم و تو باعث شادي پسرم هستی

فخري جون از خاطرات .شتحمیده زیبا و لوند بود و زندگی مرفهی دا.هاي حمیده دخترش را به در و دیوار سالن زده بود عکس

از سفرهاي اروپا تا گشت و گذار در .گذشته اش و البته بیشتر از خوشگذرانی هایی که با همسرش داشته صحبت می کرد

بعد از او هیچ مردي در طبع .پدر کامبیز به فخري جون عشق می ورزیده و تمام زندگی اش را به پاي همسرش ریخته بود.ایران

ه را که سر راهش قرار گرفته بود در حد و اندازه آن مرحوم ندیده و ترجیح داده بود فرزندانش را هرک.فخري جون نگنجید

انداخته بودند و از هرکدام  هنرمندآلبوم عکس هایش را با افتخار نشان می داد که در کنار زنان و مردان .سروسامان بدهد

.خاطره اي بازگو می کرد و به آن مباهات می کرد

انگشترهاي گران بها با .نی حساس و شکننده بود و با یادآوري هرخاطره چشمانش از اشک لبریز می شدجون ز فخري

کامبیز می گفت،مادر کلکسیون الماس دارد و عالقه زیادي به سنگ هاي .جواهرات بی نظیر در انگشتش خودنمایی می کرد

قیمتی دارد و تنها با یک نگاه تشخیص می دهد که سنگ از

عالقه مند بودم بیشتر در کنارش .اولین بار که به خانه اش رفتم یکی از آنان را به من هدیه کرد.اصل است یا نهنوع و  چه

در حالی که فخري جون وقت چندانی براي من نداشت و باید منتظر دعوتش می شدم و مثل پسرش یا در مهمانی بود یا .باشم

.ر زمان را حس نمی کردمفخري جون خوش صحبت بود و در کنارش گذ.مهمان داشت

در کالس آشپزي ثبت نام کردم و عرض دو ماه توانستم غذا و .عالقه خاصی به غذاهاي اروپایی و دسرهاي متنوع داشت کامبیز
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هرشب از دیدن میز شامی که برایش می چیدم ذوق زده .ذوق فراوانی براي یادگیري داشتم.دسر و شیرینی را ماهرانه طبخ کنم

آشپزي به کالس زبان و ورزش رفتم تا کمتر در خانه باشم و به قول کامبیز در  کالسبعد از .رم تمجید می کردمی شد و از هن

در این کالس ها زنان و دخترانی را می دیدم که از وضع مالی خوبی برخوردار بودند و از سربیکاري و .اجتماع حضور داشته باشم

پیدا کردم و دوره هایی ترتیب می دادیم تا وقت  يدر این بین دوستان زیاد.چشم و هم چشمی به آن مکان ها هجوم می آوردند

با وجود ظاهر آراسته و اتومبیل هاي مدل باال و خانه هاي شیک گاه چنان درگیر مشکالت زندگی بودند که هیچ .خود را بگذرانیم

نی که همسرانشان به آنان خیانت می کردند و زنانی که چندین بار ازدواج کرده بودند و یا کسا.چاره اي براي حل آن نداشتند

به دنبال خوشی هاي کاذب رفتن و قهقهه زدن،تالشی براي فراموشی .از درون ویران و در ظاهر فریبنده...بسیاري از مسائل دیگر

.دنیاي واقعی اطرافشان بود تا به نحوي روزهایشان را بگذرانند

ود زیبایی چشمگیري که داشت همسرش با یکی از صمیمی ترین دوستان او روي یکی از زنان به ظاهر موفق بود که با وج شهره

من به :شهره علت جدا نشدن و رها نکردن همسرش را چنین توصیف می کرد.هم ریخته بود و زندگی خصوصی تشکیل داده بود

.این وضعیت عادت کردم و موقعیت زندگی خودم رو دوست دارم

کم کم متوجه می شدم که اکثر دوستانم شیفته .د که دوست نداشت آن را از دست بدهدشهره همان ثروت همسرش بو موقعیت

براي آنان همه چیز روي .ثروت همسرانشان هستند و چندان به شخصیت خود و زندگی پوچی که داشتند اهمیت نمی دادند

.مادیات دور می زد

انجام بدهم و هرجا بخواهم بروم و با هرکس که عالقه فردي که داشتم به من اجازه می داد هر کاري که دوست دارم  آزادي

.به برکت کامبیز کیفم پراز پول بود و دغدغه اي نداشتم.مندم رفت و آمد کنم

حاال که به آن رسیدم چرا قدرش رو نمی دونم؟کامبیز همان مردي است که به دنبالش .خوشبختی یعنی این:خودم می گفتم با

ی تونم خودم را با زندگی ام وفق دهم؟چرا هرجا می روم و هرکاري می کنم مرا راضی نمی بودم و پیدایش کردم،پس چرا نم

من کجا و این زندگی کجا؟چرا .فاحشی با زندگی قبلی ام پیدا کرده بودم تفاوتکند؟توقعم زیاد شده؟ناشکر شدم؟در حالی که 

هرگز گمان نمی کردم از .چه تحقیرهایی که نشنیدم یادم می رود که علی چه بالهایی بر سرم آورد؟چه کتک هایی که نخوردم و
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به راستی کامبیز فرشته نجات من .شمدست دیوي به دست فرشته اي بیفتم و رنگ خوشبختی و آزادي و زندگی آنچنانی را بچ

.بود؟بارها از خودم می پرسیدم ولی جوابی برایش نداشتم

تی آنان از زیبایی ام تعریف می کردند همسرم نه تنها ناراحت نمی وق.حرکات کامبیز در جمع دوستانش همواره نگران بودم از

.شد بلکه با حظ نگاهم می کرد و سرحال تر می شد

با خودم .در محیطی رشد کرده بودم که غیرت و مردانگی حرف نخست را می زد و ناموس و شرف سرلوحه کارهایشان بود من

ارد چرا من را به نمایش می گذارد و از تعاریف مردان نامحرم نمی رنجد و می گفتم،کامبیز واقعا مرد است؟اگر من را دوست د

در حالی که کامبیز تمام این امتیازات را براي .اگر هنري داشتم براي او بود.ناراحت نمی شود؟اگر زیبا بودم فقط متعلق به او بودم

چرا خداوند مرا در مقابل .ید عموم قرار می گرفتزندگیمان مانند حراجی می ماند که تمام زوایاي آن در د.دیگران می خواست

پست بود و محقرانه زندگی می کرد و کامبیز که این  ردو آزمایش بزرگ قرار داد؟چه چیزي را باید می فهمیدم؟علی که آنطو

به حد وسط این دو چه بود؟چرا دو قطب مخالف هم نصیب من شد؟بیست و دو سال داشتم و خیلی جوان و بی تجر.گونه بود

زندگی  رنمی دانستم چطور زندگی کنم؟با شرایط به ظاهر سهل کامبیز می ساختم و خودم را قربانی لذت هاي بی حد او د.بودم

می کردم تا خوشنود شود پس با خودم چه می کردم؟

مادر و .رداز گذشت هشت ماه از زندگی مشترك تالش می کردم کسی متوجه دلزدگی ام از زندگی و شرایطی که داشتم نب بعد

با حسرت به .دوستانش مرا زنی ثروتمند می دیدند که درهاي خوشبختی به رویم گشوده شده و این بار سفید بخت شده ام

چشم می دوختند و چنان به سراپایم نگاه می کردند که گویی از کره اي  اتماتومبیل مدل باالیم و لباس هاي فانتزي و جواهر

غرایزم را .بهتر بود مرا سعادتمند ببینند تا زنی بدبخت تا برایم دل بسوزانند.بابت ناراضی نبودم چندان از این.دیگر نازل شده ام

.در خود سرکوب می کردم تا مورد توجه و قبول اطرافیانم واقع شوم

راي هرگز در مورد خودمان حرفی ب.هاي دونفره ما محدود می شد به مهمانی ها و دوستان و مقایسه آنان با یکدیگر صحبت

.گفتن نداشتیم چون به نظر کامبیز همه چیز ایده آل بود جاي بحثی نمی گذاشت

در مدت کوتاهی که به آنجا رفت و آمد می کردم متوجه شدم او نیز قمارباز خبره اي .جون دست کمی از پسرش نداشت فخري
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فخري جون سفر به اروپا را به خاطر .ی بودگویا این امر موروث.است و اغلب با دوستان آنچنانی اش بساط قمار راه می انداخت

که داشت فقط در فکر سر و پز خودش بود و مسافرت هاي بی شمارش زبانزد  رفاهیاو با امکانات .کازینو هایش می پسندید

ی تمایل داشت بیشتر با او باشم و از اینکه مرا به دوستان و آشنایانش معرفی کند لذت می برد و م.اجتماع در هم آنان بود

نزد او بروم به قدري وسواس در انتخاب  مزمانی که می خواست.تو خوشگلی،اگه با من همه جا بیاي چشم حسودا کور می شه:گفت

فخري جون خوش سر و زبان و .لباس نشان می دادم تا مبادا ایرادي بگیرد و خوشبختانه طرز لباس پوشیدنم را می پسندید

 هدر دوره هاي دوستانه اش زنان مست و الیعقل به خان.یاي قابل توجهی به من می داددست و دلباز بود و به هر بهانه اي هدا

هایشان می رفتند و خودش نیز تا صبح می خورد و می رقصید و می خندید و آن زمان بود که شخصیت واقعی اش را نشان می 

بی خبري از دنیاي اطرافش رو به قهقرا می فقط زن بدبختی بود که از تنهایی و .داد و دیگر خبري از آن جاه و جبروت نبود

اوایل با کنجکاوي وارد حریم خصوصی اش شدم و برایم جالب بود چون تا کنون با چنین روش زندگی آشنا نبودم و فکر .رفت

که اما به تدریج این واقعیت برمن آشکار شد که او در زندگی نکبت بار و سبکسري .می کردم باید ثروتمندان بدین شکل باشند

.که انتخاب کرده مانند غریقی می ماند که راه نجاتی برایشان نمانده است

دیگر دلم نمی خواست به آنجا .از فخري جون فرزندانش بودند که راه او را در پیش گرفته بودند و آنطور بار آمده بودند بدتر

زمانی که الزم بود بنا به .ود پایین بکشداحساس می کردم دام بزرگی برایم پهن شده و هرآن ممکن است مرا به سوي خ.بروم

کامبیز اصرار داشت رفت و امد تنگاتنگی با مادرش .برنخورد و به رفتارم شک نکند رشوهرمسیاست زندگی ام می رفتم تا به ماد

باید به کامبیز .البته حق با او بود و من تجربه خوبی به دست آوردم.داشته باشم و عقیده داشت خیلی چیزها را از او یاد می گیرم

زندگی من با آنان تفاوت .مردان هوسباز زیبا و لوند جلوه کنم اهمی فهماندم نمی توانم مثل آن زنان خود را بیارایم تا در نگ

.داشت

چنان معذب .که آقا رحمت به تهران می آمد مهمانی کوچکی ترتیب می دادم که عمو و زن عمو را نیز دعوت می کردم هرزمان

هرچند که کامبیز سنگ تمام می گذاشت و .ه دلم به حالشان می سوخت چون خود را همتراز کامبیز نمی دیدندمی نشستند ک

آقا رحمت با .زندگی ما آنقدر زیاد شده بود که چون سدي میان ما حائل شده بود تانواع کباب را برایشان مهیا می کرد اما تفاو



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٣

مراقب :ر شکر می کرد و مادر از دیدن زندگی مدرنم سیر نمی شد و می گفتخاطري آسوده به من و کامبیز نگاه می کرد و خدا 

اون قدر تو .چه با صفاست:عمو یداهللا روي تراس می نشست و به منظره خیابان چشم می دوخت و می گفت.باش چشم نخوري

تو فامیل مثل تو شوهر ما که .خدا دوستت داشته:زن عمو مرتب می گفت.شلوغی وول خوردیم که آرامش اینجا رو دوست دارم

آنطور که شنیده بودم رضا مرد سختگیر و .که البته منظورش به نفیسه هم بود.هرچی یه ال قبا بوده دختراي ما رو گرفتن.ندادیم

دیدن خوشنودي آنان برایم لذت دنیا را داشت حاضر بودم تمام سختی ها را به جان بخرم .بود و عمو از او رضایت نداشت ددلیب

.راضی باشند تا آنان

سرحال تر از همیشه بود و مدام می .به دیدارش رفتیم.جون که مدت ها بود به سویس سفر کرده بود بازگشت فخري

چه آرامش و .این همه اروپا رو گشتم مثل سویس کشوري رو ندیدم.کامبیز حتما یه سفر برو اون طرف،ببین چه خبره:گفت

.رفاهی در اونجاست

آه و ناله می کردو از خریدهایی که کرده بود و در .بارش بیش از حد مجاز بود.در فرودگاه گرفته بودنداز چمدان هایش را  یکی

کامبیز قول داد با یکی از دوستانش تماس بگیرد تا شایدب تواند دراین رابطه کاري .آن چمدان گذاشته بود دلش می سوخت

.وض کت و دامن مارك دارم رو به دست بیارمحاضرم هرچی گمرکی بخوان بدم در ع:فخري جون گفت.انجام دهد

ساعتی بعد دوستانش به آنجا هجوم آوردند و هرکدام با یک بغل .جون حتی براي نوکر و کلفتش نیز سوغات آورده بود فخري

.سوغات بیرون رفتند

برنامه سفر به اروپا رو  در اولین فرصت:آخرسر با اشتیاق گفت.مست سخنان مادرش بود و در حال تکرار تعاریف او بود کامبیز

.باید تنوعی داشته باشیم.دیگه اینجا خسته کننده شده.تدارك می بینم

.متاسفانه اون قدر غرق دوستانت هستی که فرصت تنوع رو ازت گرفتن:گفتم

می خواي ثابت کنم این طور نیست؟!از اون حرفا بود:دلخوري گفت با

.کن ثابت

.ه اروپا باشسال آینده منتظر یه سفر مهیج ب تا
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.حسرت اروپا ندارم اما دوست دارم تو کمی از این یکنواختی دربیاي من

.بازار رغابت داغه.یکم دیر بجنبم دشمنا همه چی رو از چنگم در میارن.تمام خریدها با منه.دونی کارامی زیاد شده می

.بخواي منم می تونم تو کارها کمکت کنم اگه

.موضوع فکر می کنمچند وقتیه دارم به این  اتفاقا

خواي از شنبه شروع کنم؟ می

.فقط باید خیلی باهوش باشی و همه چی رو زود بگیري.تونی می

کاري که باید یاد بگیرم چیه؟ اولین

قدم آشنایی با بازار و فروشنده شمش و طالهاست،دومی هم شناخت مشتري ها و خیلی چیزهاي دیگه که به مرور یاد می  اولین

...خت سنگ و جواهر و معیار طال ومثل شنا.گیري

.چندان آسونی نیست کار

.و حوصله و ذوق می خواد که تو داري ظرافت

.دوست دارم کنارت باشم.نظرت اینه من از شنبه شروع می کنم اگه

.تا ظهر،از اون به بعد باید بري خونه و براي همسر گرامیت شام خوشمزه درست کنی فقط

.هرچی سرورم بگه.چشم

از نظم حاکم بر آنجا کامال .به تمام تلفن ها و قرار ها و خریدهاي کامبیز با دقت گوش می کردم.اول هفته شروع کردم از

.مشخص بود مدیریت کامبیز چه قدر خوب است

.همان طور که کامبیز گفته بود باید حوصله به خرج می دادم.از گذشت دو ماه تجارب خوبی به دست آوردم،اما کافی نبود بعد

.کاش منم سیاست تو رو داشتم.آفرین به زرنگیت.شنیدم همه چی رو تو چنگت گرفتی:تماس گرفت و گفت شهال

هم می تونی تو نمایشگاه پیش بهرام بشینی؟ تو

.کار تو فرق می کنه،می دونی که نمایشگاه جاي زن نیست کالس
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زایمانت کی هست؟.گوشه کنار جایی براي خودت باز کن اون

.که شش ماهه به دنیا بیارمخواي  نمی

.عجله دارم هرچه زودتر بهتر من

خودت دست به کار نمی شی؟ چرا

.دلم برات تنگ شده وقت کردي سر بزن.ببینم خدا چی می خواد تا

.به امید دیدار.حتما

ن اراده کنم نزد آنان همین که خودم می توانستم هرزما.من هم توقع چندانی نداشتم.ماهی یک بار به خانه مادرم می رفت کامبیز

می خواستم سعید امروزي بار بیاید و خیلی چیزها را ببیند تا مثل من .به خرید و رستوران مهمانشان می کردم.باشم کافی بود

.نباشد

ی که خانواده ام به خانه ام میامدند کامبیز به دوستانش اعالم می کرد در خانه نیستیم تا مبادا سرزده بیایند و علنا م زمانی

.دوست ندارم دوستام آقا رحمت رو ببینند می ترسم فکراي ناجور کنن:گفت

اکنون معناي اجتماعی بودن .قدر چندش آور بود که کامبیز به ظاهر آدم ها اهمیت می داد و هیچ بویی از معنویات نبرده بود چه

ازاري مسلک بود خوشش نمیامد و وجود او کامبیز از تیپ آقارحمت که مردي ب.و امروزي بودن را از دید همسرم درك می کردم

.خود را به نادانی می زدم تا کمتر غصه بخورم.را باعث سرشکستگی خود می دید

مسافرت هاي جمعی به ویال که یکباره و بی وقت و .ام بیشتر شبیه کاباره بود تا محل امنیت و آرامش که حق هر انسانی بود خانه

هیاهو و ریخت و پاش و کارهایی که شان انسانی را زیر سوال می .ی زدند وحشتناك بوداز خوشی بیش از حد به کوه و دشت م

هنگامی که روي تراس اتاقم رو به دریا می ایستادم و به شفق خورشید برروي آب خیره می شدم،به صندلی هاي پراکنده .برد

ند و سرانجام نمی دانستند در حالت مستی با روي چمن ها و قهقه مستانه آنان نگاه می کردم که مثل حیوان در هم می لولید

من اینجا چه می کنم؟زندگی ساده ام چه شد؟به  اخدای:با خودم می گفتم.همسران خود بودند و یا نزد دیگري به سر می بردند

کدام گناه نکرده ام باید در میان انسان هاي گناهکار باشم؟
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چرا خودت رو گرفتی؟چرا تو جمع ما شرکت نمی کنی و با دوستان :گفت متوجه نگاه هاي تحقیرآمیز من بود و مدام می کامبیز

نمی جوشی؟

هرچی .کجا دوست داري بري؟هرچی بگی گوش می دم:آنوقت می گفت.حوصلگی و خستگی را بهانه رفتارم قرار می دادم بی

.بگی برات می خرم کافیه لب تر کنی

ر حالی که فقط زن جوانی می خواست تا نزد دوستانش کم د.کمی مردانگی و شرف داشت.کامبیز کمی غیرت داشت کاش

دختري از طبقه متوسط که .ازدواج با زنی بیست ساله که به نظرش خیلی ساده می توانست همرنگ جماعت خود کند.نیاورد

زندگی .من می خواستم مثل مادرم ساده و صادق باشم.چیز بود هروزگار را به سادگی گذرانده بود و شاید آماده پذیرش هم

.از پول بدم نمی آمد ولی نه به قیمتی که دیگران انتظارات احمقانه اي داشته باشند.پرمعنایی را جستجو می کردم

هشتم فصل

وقتی دو تجربه .از گذشت یک سال و نیم از زندگی بی بند و بار،احساس حقارت و پوچی سراسر وجودم را فرا گرفته بود پس

یکی در فقر و .تنها نوع زیستن هرکدام متفاوت از دیگري بود.چندان تفاوتی در آنان نمی دیدم خود را با هم مقایسه می کردم

در اولی .در هردو مورد تنها من بودم که فنا شدم.ظاهري آراسته و متجدد اما تهی پناهاعتیاد و سطح فکري پایین و دیگري در 

.زیردست مادرشوهر و همسرم و دومی نیز با بی غیرتی کامبیز

من که یک بار باخته بودم چرا آسان تر از قبل باختم؟چرا نخواستم .زمان بیشتري براي شناخت کامبیز وقت می گذاشتم اشک

بیشتر از آنچه می دیدم فکر کنم تا بهتر تصمیم بگیرم؟

ش هم کمکی به تولد پسر.هم حال و روزي بهتر از من نداشت و مدام از رفیق بازي و شب زنده داري بهرام گله مند بود شهال

آنان اعتیاد .چرا که زندگی خودم در منجالب عیاشی هاي کامبیز غوطه ور بود.هیچ کمکی از دستم برنمی آمد.حال و روزش نکرد

.آن اموراتشان نمی گذشت بدونخاصی به این خوشگذرانی ها داشتند و 

با بی شرمی به من نزدیک شد و .تقاضاي رقص کردمسعود یکی از دوستان کامبیز از من .آن شب که در خانه مجید مهمانی بود تا
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کامبیز که به .مسعود با کمال وقاحت رفتار مرا به کامبیز گوشزد کرد.عصبی شدم و او را از خودم راندم.رعایت اخالقیات را نکرد

برقص دلش  صبا کمی با مسعود:به کنارم آمد و دستم را در دست مسعود گذاشت و گفت سعودسختی روي پا بند بود همراه م

.رو نشکون

از .از خودم و کامبیز که به راحتی مرا به دیگران می فروخت متنفر بودم.نفرت خودم را کنار کشیدم و مهمانی را ترك کردم با

مادر با دیدن من آن وقت شب و در آن وضعیت .نمی دانم چرا سراز خانه مادر درآوردم.عالم و آدم می نالیدم و اشک می ریختم

آنقدر مایوس بودم که هیچ کالمی .با هرزبانی که بلد بود سعی در آرام کردن من داشت.شده مان کرد با کامبیز حرفترسید و گم

.با چشمانی خیس نیم دانم چه زمانی به خواب رفتم.آرامم نمی کرد

تا صبح چشم رو :فتسرمیز صبحانه مادر گ.دوش گرفتم و لباس راحتی مادر را به تن کردم.اولین کارم رفتن به حمام بود صبح

آخه چی شده که تنها و اون وقت شب بدون شوهرت تو خیابونا راه افتادي؟.هم نذاشتم

کامبیز تماس نگرفت؟.چیزي نشده:خستگی گفتم با

جوابم رو ندادي؟.تلفن نکرد کسی

.کامبیز حرفم شد با

کردي؟ قهر

.گرفت حوصله خونه موندن رو نداشتم دلم

خودت تماس بگیر .سخت نگیر.دعواي زن و شوهر مثل ابر بهاري می مونه.خیالم راحت شد:تنفس راحتی کشید و گف مادر

.ممکنه نگرانت بشه

.بی هوش می افته و حالیش نیست که زن داره و زنش کجاست.تا لنگ ظهر خوابه کامبیز

بگو ببینم چی شده؟.منظورت چیه؟حرفات بوي خوبی نمی ده:در چهره ام دقیق شد و گفت مادر

شاید .منو ببین شاید بفهمی چه بالیی سر دخترت اومده...هیچی نشده:با اشاره به خودم گفتم.قرار شدم و از جایم بلند شدم بی

دیگه نمی .دوست دارم خوب باشم.خسته شدم.دخترت شده بزم آراي مجلس آقا.بفهمی تا خرخره تو کثافت زندگی می کنم
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شاید به زودي شاهد از دست رفتن تنها .ما که مادرم هستین حرفی نزنمش یتونم تظاهر کنم که خوشبختم و به هیچ کس حت

.سرمایه زندگی ام یعنی نجابتم باشین

چی می شنوم؟چی شده که این حرفا تو ذهنت اومده؟...واویال:روي صندلی آشپزخانه ولو شد و نالید مادر

.شما دوست ندارین واقعیت ببینین.واضح حرف زدم من

نزدي؟وقتی حرف نمی زنی،شکایتی نمی کنی از کجا باید می فهمیدم؟هروقت میاي با کلی دك و پز  تا به حال حرفی چرا

شوهرت رو می بینم که مدام قربون صدقه ت می ره و .هروقت میام خونه ت می بینم پراز هرچیزي که تو دنیا وجود داره.میاي

دم؟چه جوري باید می دیدم که ندی.نازت رو می خره

.همون بهتر که چیزي ندیدین و خبر از حال و روزم نداشتین:تانم گذاشتم و با ناامیدي گفتمرا میان دس سرم

...از علی که گفتی معتاد و مادرش فالن و اون

مگه دروغ بود؟:میان کالمش رفتم و گفتم به

.راست بود نه

یم رو خراب کنم؟چرا طوري حرف می زنین که انگار من مقصر بودم و دنبال بهانه هستم تا باز زندگ پس

اما حاال چه بهونه اي براي این یکی داري؟پولدار نیست که .تو مقصر نبودي.نمی ذاري حرفم رو تموم کنم.عصبانی هستی تو

...دست بزن و.از گل باالتر به تو نمی گه و روي سرش جا داري.خونواده داره.آقا نیست که هست.هست

کدوم سر؟می دونین کامبیز منو .منو می ذاره رو سرش.پولدار و آقاست.و نبینمهمین افکار باعث شد که حقایق ر.کن مامان بس

منو براي خوشگذرونی و نشون دادن به این و اون .براي چی می خواست؟براي اون،من فرقی با زنهاي خیابونی و هرجایی ندارم

نذارین دهنم .یه نامرد به تمام معناست کامبیز مرد نیست اون.بالسم و حال بدم وستشااز من می خواد برقصم و با د.می خواست

.بیشتر از این باز شه

کدوم رو باور .ظهارت یه چیز دیگه می گه خودت یه چیز دیگه.آخه چی بگم:بعد از دقایقی گفت.با افسوس نگاهم می کرد مادر

هرکی تو رو می دید به .ی کنممی شنوم و باور نم.من االن اون حالم...شده برات پیش بیاد.در واقع دلم نمی خواد باور کنم.کنم
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چه بدونم شوهرت تا این حد بی غیرت و .شده بودي سنبل زنان خوشبخت.دسرووضع و رفت و آمدت حسادت می کر

.شهال خیر نبینی که این آدم بی سر و پا رو سرراه ما قرار دادي.کثیفه

.شهال کاري نداشته باشین چون حال و روز بهتري از من نداره با

اون وقت ها فکر .بیست و سه سال داري و این همه بی وفایی از دنیا دیدي.چه سرنوشتی رو پیشونیت نوشته:یه گفتبا گر مادر

وقتی بی لیاقتی علی رو دیدم گمان کردم با اومدن .می کردم خیلی بدشانسم اما با اومدن آقارحمت خیلی چیزها برام عوض شد

اما افسوس اونی که فکر کردم .رنگ خوشبختی رو بعد از اون همه فالکت ببینیمی تونی  وکامبیز شانس و اقبال به طرفت اومده 

.با این که تو می گی زمین تا آسمون فرق داره

.منم خدایی دارم.نکن مامان گریه

.تا از این بدتر نشدي جدا شو.بگیر طالق

.پشت سرم حرف نباشه حاضرم تا آخر عمر بسازم تا.خواین نقل مجالس بشم و بگن دختره خودش مشکل داره می

اما این بار فرق می کنه پاي ناموس و شرفت در .اون قدر زجر کشیدي که جنازت رو تحویلم دادن.دفعه هم همین رو گفتی اون

.میونه

.به خودم هست نگران نباشین حواسم

چطوره با مادرش :ه گفتبعد مثل آنکه ایده نویی به مغزش خطور کرد.خیالم ناراحته.جوونی،هزار دام برات پهن می کنن تو

.حرف بزنی

.یکی می خواد اونو به راه بیاره!...مادرش؟ با

مگه چه جوریه؟...خاك عالم واي

.تازه تالش می کنه منم مثل خودش باشم.به هیچ صراطی هم مستقیم نیست.غرق دنیاي خودشه اونم

.خجالتم خوب چیزیه.که یه پاش لب گوره اون

باید روش زندگیم رو تغییر بدم اگه کامبیز خواست مثل من می شه وگرنه بره به .ي دوا نمی شهاز این حرفا درد.کن مامان ول
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.جهنم

.که زندگی نمی شه تو سوي خودت اونم سوي خودش این

.به دوساله دارم با هر سازش می رقصم دیگه بسه نزدیک

اله؟برم ببینم شوهر نازنینم در چه ح:حالی که به سنگینی بلند می شدم گفتم در

.بعد ناهار برو بذار

مامان دوست داري بریم شمال؟:گفتم.فکري به مغزم خطور کرد ناگهان

معلومه چته؟:متعجب گفت مادر

.براي سعید هم خوبه.چه اشکالی داره.سه روزه می ریم دو

.کامبیز خوشش نیاد تنها بري شاید

خداحافظی کردم و بیرون .شما هم حاضر باشین.ر برگردممی رم خونه وسایلم رو جمع می کنم تا ظه.از خداشه من نباشم اون

.آمدم

.کنارش رفتم و صدایش کردم.صبحانه اش را آماده کردم.کامبیز همچنان در خواب بود.انداختم و آهسته وارد خانه شدم کلید

کجا بودي؟:را به زحمت باز کرد و گفت چشمانش

.شکرش باقیه که هنوز فراموشم نکردي جاي

.من که شوهرت نیستم برگ چغندرم.بدون حرف می ذاري می ري.متلک می ندازي؟دیشب خوابم نمی برد:و گفتخیز شد  نیم

.نگاهش کردم تا شاید از رو برود.داشت حقیقت را می گفت کامبیز

...اون فقط یه شوخی بود.از این اخالق ها نداشتی تو

.بهتره توضیح ندي.بدي بود شوخی

.منو کنف کردي بدجور

.نباید اجازه بدي کس دیگه اي دست به من بزنه.چرا متوجه نیستی؟من زن توام.به خودت بیا کامبیز
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.این که عیبی نداره.اون فقط می خواست با تو برقصه.حساب مسعود جداست.که نمی ذارم کسی به تو چپ نگاه کنه معلومه

کن دیشب کجا بودي؟حاال بیا پیشم برام تعریف :سکوت من دستش را به سویم دراز کرد و گفت با

.بیا سر صبحونه تا برات تعریف کنم:گفتم.کردم تا بیرون بروم پشت

.چاي ریختم و رو به رویش گذاشتم.بعد آمد و همان طور خمار پشت میز نشست دقایقی

.روزي می رم شمال چند

تنها؟

.مادر و سعید می رم با

خواي منم بیام؟ نمی

.به کارات برس تو

.اگه بري شمال من تنها می مونم...کار...کار...رکا:بچه ها گفت مثل

.هیچ وقت تنها نیستی تو

.کس جاي تو رو نمی گیره هیچ

.بهونه نگیر.روزي می تونی بدون من سر کنی چند

.شاید تا آخر هفته خودم رو رسوندم.مواظب جاده باش:چهره مصمم مرا دید گفت وقتی

.تهران باشی بهتره.آخر هفته برمی گردم تا

.صبا یادم رفت بهت بگم فخري جون می خواد بره استیر

کجا؟

.حمیده آمریکا پیش

مدتی؟ چه

.همیشه براي
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طور ناگهانی تصمیم گرفت؟ چه

.این اوضاع احوال جنگ موندن خطرناکه با

.باید خدا رو شکر کنیم که ما زیاد درگیر نیستیم.همینه جنگ

.جون آدم درخطره موندن ریسکه وقتی

!نبودي؟ که ترسو تو

.این کامال طبیعیه.می ترسن همه

در راه قضیه رفتن .نزدیک ظهر به دنبال مادر رفتم.نظري که داد خنده ام گرفت،عاشق وطنی که این باشد باید هم بترسد از

.فخري جون را براي مادر تعریف کردم

.بره همون بهتر که.معلومه که این مملکت جاي آدمایی مثل مادر کامبیز نیست:گفت مادر

.به نظرم کامبیز می خواست چیزي به من بگه:در فکر فرو رفتم با تردید گفتم کمی

چی؟ مثال

.رفتن به اون طرف شاید

حاال چی شده که خودش می خواد بره؟.اون که می گفت سراین مسئله با زنش اختالف داشته.جا کرده بی

.مبیز دیگه بهونه اي براي موندن ندارهاگه فخري جون بره کا.بندش گفت که به خاطر مادرش نرفته پشت

.زیربار بري نکنه

.اون یه احمق به تمام معناست.مرد زورگویی نیست کامبیز

.اگه بچه دار می شدي شاید سربه راه می شد و دور دوستاش رو خط می کشید صبا

؟یکی دیگه رو بدبخت کنم تا زندگیمو آزمایش کنم.با بچه درست شده که من دومیش باشم کی

کامبیز مرد بدي نیست فقط تنها ایرادش رفیق بازیشه که باعث شده از تو .که قصد جدایی نداري حداقل تو فکر یه بچه باش تو

.فاصله بگیره
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.مرد زندگی نیست.اما مگه مرد بد حتما باید دست بزن داشته باشه و معتاد باشه؟کامبیز در نوع خودش بده.بد نیست کامبیز

.دوستت داره می تونی از پسش بربیاياون که .رامش کن تو

خوابی؟:گفتم.در سکوت نشسته بود سعید

.می ذارین آدم بخوابه؟هی حرف کامبیز خان مگه

.دیگه راجع به کامبیز حرف نمی زنیم.من از خونه دور شدم که فکرم راحت باشه.تقصیر مامانه.با توئه حق

سعید بینهایت خوشحال بود و به قول خودش .برایم رخ نداده بود اتفاقی که مدت ها بود.هفته در سکوت و آرامش گذشت یک

باور نداشتم در دنیا نقطه اي هست .من و مادر هم بعد از مدت ها کنار هم بودیم و اوقات خوشی را سپري کردیم.کیف می کرد

.هرطور بود دست به سرش کردم.گرفت تا بیاید اسکامبیز چندبار تم.که دور از دیگران باشم

خوشبختانه روز آمدن بتول خانم بود و من فرصت داشتم تا وسایل .ود به تهران از مادر و سعید جدا شدم و به خانه رفتمور با

شهال تلفن کرد و کمی از حمالت هوایی ترسیده بود و از این که یک شب را در پناهگاه گذرانده بودند را .سفرم را جابه جا کنم

ل رفتی؟شما هچرا تنها ب:سپس گفت.بازگو کرد

.نبودم با مامان و سعید بودم تنها

با کامبیز نرفتی؟ چرا

شده که سوال پیچم می کنی؟ چی

.من به تو نصیحت هیچ وقت شوهرت رو تنها نذار از

اتفاقی افتاده که نگران شدي؟ حتما

.وقتی تو نبودي بهرام چیزایی در موردش می گفت.من نشنیده بگیر از

بگو چی شنیدي؟ خوب.جون به لبم می کنی چرا

نفهمه من تماس گرفتم؟ کامبیز

.راحت خیالت
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یادته؟ ماندانا

قد بلنده که طالق گرفته بود و بد می رقصید؟ همون

یه .انگار عادتشه.یادت میاد چه ادا و اصولی داشت و چه قدر لوندي می کرد؟بهرام می گفت به کامبیز گیر داده.خودشه آفرین

.ا رو شکر بهرام از اولم از ماندانا خوشش نمی اومدخد.مدت رفته بود تو نخ بهرام

!هرچه الیق خالیق

گفتی؟ چی

.حتما حواسم رو جمع می کنم.ممنون که منو در جریان گذاشتی...هیچی

.وگرنه به من ربطی نداره.چون دوستت دارم و نمی خوام زندگیت خراب بشه گفتم.مراقب باش خیلی

.وايتو خوبی منو می خ.دونم شهال جون می

.منو بی خبر نذار.خدا می سپارمت به

درست مثل کالفی که سررشته اش را گم .همه چیز درهم به نظر می رسید.به اطرافم نگاه کردم.قطع تماس به فکر فرو رفتم با

.باید از جایی شروع می کردم و خانه تکانی جانانه اي در رابطه با خودم و کامبیز انجام می دادم.کرده بودم

چرا نذاشتی بیام؟.دلم برات یه ذره شده بود.سرحال تر از همیشه در آغوشم گرفت و خوش آمد گفت کامبیز

!به نظر نمیاد بهت بد گذشته باشه؟:چشمانش خیره شدم و گفتم در

چرا این فکرو می کنی؟:نگاهم کرد و گفت عاشقانه

!آخه خیلی سرحال به نظر میاي.دونم نمی

.شوق دیدن توست از

.فخري جون هفته آینده می ره:داد و قیافه افسرده اي به خود گرفت و گفت مبل لم روي

به این سرعت؟ چرا

اگه امونه حتما بالیی سرش .قلب درد گرفته.دوشب تو زیر زمین خوابیده.فخري جون اعصاب نداره.تهران رو می کوبن بدجوري
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.میاد

موشک بارون تو کجا بودي؟ موقع

.می شه خواب بودم باورت

.چون دیدم چه طور از خود بی خود می شی و می افتی.می شه مباور

.این موقعیت براي فراموشی بهتره که مست باشی تا از دنیا بی خبر باشی تو

جون خونه رو چیکار می کنه؟ فخري

.خونه هم خورده تو سرش آخه خیلی ها دارن می رن.داده براش بفروشم وکالت

.ها هم می مونن و زندگی می کنن خیلی

زندگی اون طرف با خوشی و آرامش یا زندگی پرخطر این طرف؟این جور .جون بستگی داره خودت کدوم رو انتخاب کنی صبا

.که پیش بینی کردن جنگ حاال حاالها ادامه داره

.تصمیم گیري نباید عجله کرد براي

.جون بره کاراي مارو درست می کنه فخري

من برات مهم نیست؟ نظر

.دوما فخري جون به خودش بجنبه هفت هشت ماه طول می کشه.و دارم می رمبه خاطر ت اوال

.تا اون زمان می تونیم فکرامون رو بکنیم.خوب خیله

...قول بده دیگه تنهام نذاري و دیگه.حاضره؟یک هفته اي که نبودي خیلی به من سخت گذشت شام

سعی می کنم دیگه تنهات نذارم و دیگه چی؟.آماده س غذا

.نمی تونم زندگی کنم تو بدون

واقعا؟

.واقعا:شد و گفت نزدیک
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.ناباورم را به او دوختم نگاه

.تو براي من تکی.دیگه دوست ندارم با من مشکوك حرف بزنی.بوسه اي روي پیشانی ام زد.کن باور

جواب .ن به صدا درآمدبه محض رسیدن به خانه تلف.بعد با وجود خستگی راه به جواهر فروشی رفتم و تا نزدیک ظهر ماندم روز

.صدایی ناآشنا خیلی گرم احوال پرسی کرد.دادم

معذرت می خوام به جا نیاوردم؟:گفتم

.مسعودم!دارین حق

.کامبیز خونه نیست:با سردي گفتم.ناگهان خاطره آن شب در ذهنم جان گرفت.فکر کردم کمی

.ساعتی زنگ زدم که می دونستم تنها هستی عمدا

امرتون؟

.ز رفتار اون شبم از شما عذر خواهی کنمخواستم ا می

.به هر حال زحمت کشیدین.به این کار نبود نیازي

.می کنم قطع نکنین خواهش

.محترم بنده کار دارم آقاي

می خیلی به کامبیز حسادت می کنم از این که فرشته اي چون تو اسیر .خوبیت رو می خوام.نگیر،من دوستدار تو هستم بهونه

.کامبیز افتاده شب و روز دارم غصه می خورم موجود رذلی چون

به چه حقی راجع به همسرم این طور حرف می زنین؟مگه تو کی هستی؟:فریاد زدم برسرش

.دلم به حالت می سوزه.نگرانت هستم.حقیقت رو گفتم.دلخور نشو:خونسردي گفت با

اگر کامبیز بفهمه پشت .به حال بیماري خودت بکن به جاي نگرانی به حال و روز من فکري:زده از کالم بی پروایش گفتم حیرت

.سرش چه حرفا که نمی زنی حقت رو کف دستت می ذاره

.نه تنها ناراحت نمی شه بلکه استقبال هم می کنه.می تونی شوهرت رو امتحان کنی:اي زد و گفت قهقهه
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جسارت را به حدي رسانده بود که به خود اجازه می داد .از وقاحت مسعود پراز حرص شدم.را محکم روي دستگاه کوبیدم گوشی

مدت ها بود چنین پست و .تلفن کند و راجع به زندگی خصوصی ام اظهار نظر کند و تمایل خودش را نسبت به من ابراز کند

.خائنی ندیده بودم

با این فکر .با خود گفتم شاید مادر یا فخري جون باشد.نباید جواب می دادم.حشت از آن دور شدمصداي مجدد زنگ تلفن با و با

.خواهش می کنم قطع نکن وگرنه دم خونه تون میام:گوشی را برداشتم و باز صداي او را شنیدم که با التماس گفت

طور جرات می کنی بعد از اون همه توهین باز تلفن کنین؟ چه

.اگه حرفی می زنم براي خوشبختی توئه.ت خیر دارمخدا قسم نی به

.ممنون می شم دیگه تماس نگیرین ازتون

از نداشتن حامی رنج می .در فضاي ساکت خانه از درد حقارت و پوچی با صداي بلندضجه زدم.از قطع تماس به گریه افتادم بعد

م دیگر چه غمی داشتم و از امثال مسعود چه واهمه اي اگر همسري داشتم که می توانستم به غیرت و مردانگی اش تکیه زن.بردم

از پول .و بی رگ کامبیز پی برده بودند و می خواستند به نفع خود سواستفاده کنند وچداشتم؟اما متاسفانه همه به شخصیت پ

لباس .مدمکمی سبک شدم و بیرون آ.براي آرامش ذهنم به حمام پناه بردم.گرفته تا خوردن و گشتن و همسرش که من باشم

در آیینه به خودم زل زدم و .کردم شکمی آرای.غذاي دلخواه کامبیز را تدارك دیدم.مرتبی پوشیدم و به آشپزخانه رفتم

شاید کامبیز اون قدر وجود نداشته باشد که مراقبم باشد اما خودم که می توانم بدون مراقبت کسی از خودم واظبت :گفتم

.بخش خواهد بود شاید کمی دشوار باشد اما نتیجه.کنم

.مسعود با دسته گلی در دست پشت سر کامبیز ایستاده بود و لبخند احمقانه اي می زد.نه بود که کامبیز آمد اما تنها نبود ساعت

.صبا مهمون نمی خواي؟بعد از مدت ها مسعود هوس کرده سري به ما بزنه:گفت کامبیز

.خوش اومدن:سردي گفتم به

.قابل شما رو نداره:گفتگل را تقدیم کرد و  مسعود

.حداقل یه تشکر می کردي:کامبیز به دنبالم آمد و گفت.را گرفتم و بدون تشکر به آشپزخانه رفتم گل
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نگفتی تنها نیستیم و مهمون داریم؟ چرا

.چه قدر سخت می گیري.یه نفر مهمون که گفتن نداره...بابا اي

گل .که مهلت نداد و بیرون رفت تا وسایل پذیرایی از دوستش را مهیا کندتا شمه اي از صحبت هاي مسعود را بازگو کنم  خواستم

.حالم از آنان به هم می خورد.آن دو در حال خنده و گفتگو بودند.ها را در گلدان جا دادم و به سالن برگشتم

همسرم براندازم می  مسعود با نگاه هرزه اش در مقابل.را چیدم تا هرچه زودتر شام را خورده و از دستشان خالص شوم میز

.کرد

به بهانه شستن ظروف به آشپزانه رفتم و آنقدر کار شستن و تمیزي آنجا را .در سکوت من و هیاهوي آنان به اتمام رسید شام

اگه کاري :گفتم.کامبیز آمد و به سراغ کابینتی رفت که گیالس و شیشه هاي مشروبش را می گذاشت.طوالنی کردم تا وقتم بگذرد

.استراحت کنم نداري برم

.کاري ندارم برو استراحت کن.گلت درد نکنه دست

مسعود با آمدنش می خواست ثابت کند ترس و واهمه اي .صداي خنده مستانه آنان گوشم را آزار می داد.تخت دراز کشیدم روي

.از کامبیز ندارد

بیداري؟ هنوز:کامبیز به اتاق آمد و گفت.بعد مسعود رفت در واقع گورش را گم کرد ساعتی

این همه سروصدا مگه می شه خوابید؟ با

.اتاق رو می بستی و تو گوشاتم پنبه می ذاشتی در

.باشه دفعه بعد همین کارو بکنم یادم

کامبیز من از مسعود خوشم نمیاد،می شه باهاش مراوده نکنی؟:گفتم.جورابش را درآورد و کناري انداخت کامبیز

امشبم با دسته گل اومد تا عذر خواهیش کامل .مسعودم ناراحت و پشیمونه،صد دفعه گفته.هنوز از اتفاق اون شب دلخوري تو

.بشه

.صبح به خودشم گفتم.اونو بخشیدم من



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٩

.نگاه کامبیز دقیق شدم تا عکس العملش را از جمله آخرم بفهمم در

.خیلی آقاس.به خدا حرف نداره.عجب پسر نازنینیه:باال رفت و با لبخند گفت ابروانش

به چه حقی به خونه تو بدون اجازه تلفن می کنه و چرت و پرت می گه؟:را فراتر گذاشتم و گفتم اپ

دنیا در حال پیشرفته و .زمان کاله مخملی تموم شد.چرا قبول نمی کنی سبک زندگیت عوض شده.با هم این حرفا رو نداریم ما

اون وقت تو دنبال حرفاي خاله زنکی هستی؟

.هین می کنه ربطی به دوره زمانه ندارهدوستت به تو تو وقتی

صبا این کارهاي بچه گونه چیه؟تو چرا عوض نشدي؟.می خواي میونه مارو بهم بزنی.از مسعود خوشت نمیاد تو

.چشم به زندگیت داره.با تو روراست نیست اون

.ده ساله مسعود رو می شناسم و تا به حال بدي ازش ندیدم من

از این واضح تر نمی شد حرف زد چون فایده اي .سرمر ا روي بالش کوبیدم.بیرون رفتناراحتی از حرف هاي من  با

.کامبیز اگر هم متوجه منظور من می شد ترجیح می داد خود را به نادانی بزند تا راحت تر زندگی کند.نداشت

تردید داشتم که به آن جواب .مدنزدیک ظهر باز تلفن به صدا درآ.بعد بی حوصله تر از ان بودم که به جواهر فروشی بروم روز

با خودم گفتم از چی می ترسم؟وقتی ریگی به .زنگ تلفن خیال تمام شدن نداشت.اضطراب شنیدن صداي مسعود را داشتم.بدهم

.کفشم نیست چرا خودم رو قایم کنم؟با این فکر گوشی را برداشتم

.بفرمایید

.صبا خانم من مسعودم سالم

در عمرم آدمی به بی شرمی .ستم برسرش فریاد می زدم و یا با گوشی تلفن برسرش می کوبیدمکاش می توان.سنگین شد زبانم

باید آرامش خودم را حفظ می کردم تا برگه .در حالی که با این کارها او را جري تر می کردم و رویش باز می شد.او ندیده بودم

امرتون؟:خیلی طبیعی گفتم.برنده اي دستش ندهم

.نگران شدم.کامبیز گفت کسالت دارید.شب تشکر کنمخواستم بابت دی می
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.خداحافظ.برطرف شد کسالتم

ساعتی بعد به خرید رفتم تا سرگرم شوم و از افکار پریشانی که داشتم کمی رهایی .را قطع کردم و تلفن را از پریز کشیدم گوشی

.پیدا کنم

حتما باز بزمی به پا بود و کامبیز نمی توانست از دیگر .شام منتظرش نباشم.کامبیز تماس گرفت و گفت کمی دیر می آید غروب

ساعت نزدیک به دوازده بود که کامبیز مست و الیعقل در .دوستانش عقب بماند و هرطور شده باید در آن شرکت می کرد

ببرم تو اتاق خواب؟ ممی تون:مسعود گفت.آغوش مسعود وارد خانه شد

.اند و بیرون آمدیمکامبیز را روي تخت خواب.اش کردم راهنمایی

آخه تو خیابونا گشت زیاده از ترس بازرسی از تو فرعی ها .مجبور شدم همراهیش کنم.کامبیز کمی زیاده روي کرد متاسفم

.اومدم

کامبیز که :در کنار در ایستاد و در را بست و آهسته گفت.سپس در را گشودم تا بیرون برود.زحمت افتادین.درد نکنه دستتون

ی تونم ساعتی پیشت بمونم؟حالیش نیست م

بدون فکر به آشپزخانه رفتم و کارد را برداشتم و بیرون .پیشنهاد بی شرمانه مسعود احساس مشمئز کننده اي به من دست داد از

.زودگورت رو گم کن وگرنه می کشمت:در حالی که به طرفش نشانه گرفته بودم گفتم.آدم

.چرا عصبانی شدي؟فقط یه پیشنهاد بود...باشه:گفت دستانش را به حالت تسلیم باال برد و مسعود

.رو ببند دهنت

.عقب بیرون رفت و در را پشت سرش محکم کوبیدم عقب

مسعود با نقشه پیش می رفت تا هرطور شده زمینه مناسبی .قلبم در سینه با هیاهو می تپید.راحتی کشیدم و به در تکیه زدم نفس

در حالی که کامبیز همیشه مشروب می خورد و .ش از حد کامبیز نیز زیر سر خودش بودمستی بی.براي نزدیکی به من پیدا کند

چنان خروپفی می کرد که .از بوي گند دهان کامبیز حالت تهوع گرفتم.به اتاق خواب رفتم.فقط گاهی به این حال دچار می شد

برداشتم و روي کاناپه دراز کشیدم اما چه بالش و متکایی .رویش را کشیدم.کفش هایش را درآوردم.گوشهایم را خراش می داد
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.سود که از فکر و خیال حتی لحظه اي چشم روي هم نگذاشتم

چنان وجودش را خالی .اصال به روي خودش نیاورد و از اتفاقات شب گذشته کلمه اي حرف نزد و یا پرسشی از من نکرد کامبیز

.ه به ناموس خود اهمیتی نمی داد و توجهی نمی کردموجود پست و حقیري ک.می دیدم که دلم نمی خواست نگاهش کنم

سایه مسعود چون شبح به .از رفتن به خیابان در هراس بودم.با هر زنگ تلفن بدنم به رعشه می افتاد.از تنهایی می ترسیدم دیگر

.دنبالم بود و تهدیدم می کرد

شهال تنها راه ممکن را گفتن موضوع .به گریه افتادم از شدت ناراحتی.روز بعد با شهال تماس گرفتم و ماجرا را تعریف کردم دو

مخالفت کردم و گفتم شاید بهرام باور نکند و حرف هایی پشت .به بهرام دانست تا شاید راه حل مناسبی براي مشکلم پیدا کند

.چنین آدمی نیست و کامال تو را می شناسد امشهال اطمینان داد بهر.سرم بزند

.گفت از ماجراي پیش آمده مطلع است.م تماس گرفت و برادرانه برایم دلسوزي کردیک ساعت نکشید که بهرا به

.از ترسم به کامبیز چیزي نگفتم.شما که می دونین مردا جنبه این حرفا رو ندارن:آنکه کامبیز را خوار نکنم گفتم براي

مسعود مثل حشره .م ناموس منم هستناموس دوست.نقشه اي دارم تا حسابی حالش رو جا بیارم.اصال نگران نباش.کردي خوب

.کشتنش هم مثل پشه راحته.اي می مونه که موذیانه نیش می زنه

می خواین بکشینش؟ نکنه

.اگر امر کنی می تونم سر به نیستش کنم.مثل زدم:خنده گفت با

.در حد تنبیه باشه تا دور من و زندگیم رو خط بکشه فقط

.بقیه ش با من.بذاريناچاري بهش تلفن کنی و باهاش قراري  پس

با داشتن حامی جسور و .شماره را با خونسردي گرفتم.مسعود را داد و منتظر تماس من شد تا قرار بعدي را بگذاریم شماره

با شنیدن صداي من با .بعد از چند بوق ممتد آن را جواب داد.شماره را گرفتم.مطمئنی چون بهرام دیگر واهمه اي از کسی نداشتم

زن به این .کامبیز مرد نیست.خوشحالم که انتخاب درست را انجام دادي.تسلیم شدي تباالخره خود.م نمی شهباور:شعف گفت

.نجات تو از دست کامبیز.شب و روز فکرم تو شدي.خوشگلی رو می ذاره و می ره دنبال عیاشی
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.کاش اون شب بیرونت نمی کردم.تازه فهمیدم که خوبی منو می خواي.خیلی خوبی تو

.تر کن من پیشتملب  تو

.خوام ببینمت می

خواي االن بیام؟ می

.جاي دیگه قرار می ذاریم.می ترسم سروکله کامبیز پیدا بشه.نه

.حتی اون طرف دنیا.بگی میام هرجا

با قطع تماس به بهرام زنگ زدم و آدرس .خیابان خلوت و دنجی را دادم و قرار شد فردا در ساعتی معین او را مالقات کنم آدرس

.به زیر پات می کشم تا به التماس بیفته و دیگه از این غلط ها نکنه.اصال نگران نباش:گفت.ساعت قرار را یادآوري کردم و

.خداي نکرده باعث دردسر شما نشم:گفتم

چه لحاظ؟ از

...ترسم شکایت کنه و یا می

.مسعود بی وجود تر از کامبیزه نترس

.ی من باخبر است و کامال به خصوصیات کامبیز واقف استصحبتش فهمیدم که او از همه چیز زندگ از

به کنارم .اتومبیل را پارك کردم و پیاده شدم.مسعود از شوق دیدار زودتر از من به آنجا آمده بود.بعد آماده شدم و رفتم روز

!چه قدر زیبا شدي.خوشحالم که می بینمت.سالم عزیزم:آمد و گفت

.فقط زیبایی منو کشف کردي تو

.اگه بخواي حاضرم کامبیز رو بکشم تا تو رو به دست بیارم.تو فقط مال منی.که دست آدم بی هنري افتادي سافسو

.اون باید زنده بمونه و خوسبختی مارو ببینه.طالق می گیرم.بکشی چرا

شد که یه دفعه تغییر عقیده دادي؟ چی

.خواستم شدت عالقه تو رو امتحان کنم می
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.از خدا خواستم شر کامبیز رو کم کنه تا براي همیشه مال من بشی.ندارهمن به تو اندازه  عالقه

...فقط می مونه.از همین االن مال توام من

.موتور سوار که چهار نفر ترك آن سوار بودند به ما نزدیک شدند دو

اینا کی هستن؟:با نگاهی مشکوك گفت مسعود

.ها راه رسیدن من و تو به هم هستن این

واسه چی مزاحم خانم شدي؟:نقاب داشت نزدیک ما شد و با صدایی خشن گفت جوانی که مرد

به شما چه مربوطه؟اصال شماها کی هستین؟:مسعود با ترس گفت.مرد یقه او را گرفت.از روي مسعود پرید رنگ

اتومبیل نشستم  در.سپس هرچهار نفر او را به کنج دیوار کشاندند.مرد با مشت به دهان مسعود کوبید که خون بیرون زد آن

با مشت و لگد او را زدند .چون طاقت کتک خوردن هیچ انسانی را نداشتم البته اگر می شد اسم انسان را به روي مسعود گذاشت

زمانی .صداي ناله و تضرعش در سکوت خیابان پیچید.داد که چندان فایده اي نداشت یو مسعود دستانش را سپر اندامش قرار م

پیاده شدم و نگاهش .مانده بود او را مانند گوسفندي قربانی شده کشان کشان به سمت من آوردندکه دیگر ناي برایش ن

.صورتش کبود بود و از گوشه لبانش خون فراوان می زد.کردم

چرا؟:صدایی خفته در گلو گفت با

به زن شوهردار چشم  چرا؟از من می پرسی؟امیدوارم درس خوبی گرفته باشی و یادت باشه هیچ وقت:تمسخر نگاهش کردم با

این تنبیه کمی .آدرس رو اشتباهی اومدي.تو منو عوضی گرفتی.حقت بود بکشمت دلم به حال مادرت سوخت.نداشته باشی

.به در ببري الماگه یک بار دیگه سرراهم سبز بشی نمی ذارم جون س.بود

اولین کارم تلفن به بهرام و تشکر از او .جا دور شدمسوار اتومبیلم شدم و با سرعت از آن.اشاره من او را روي زمین رها کردند با

چرا که آبروي مرا .دعایش کردم و از خدا خواستم هرچه را که مستحق اوست بدهد.هیچ کالمی در وصف حالم نمی گنجید.بود

.تا دنیا دنیاس مدیون محبتتون هستم و فراموش نمی کنم.کردین مامبرادري رو در حق من ت:گفتم.خرید

دو سه روز .هرکاري داشتی منو امین خودت بدون.قراي من فرقی با خواهرم نداري:تواضع جواب تشکرم را داد و گفتبا  بهرام
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ولی کار از محکم کاري عیب .کسی رو می فرستم تا دورادور مراقبت باشه هرچند که دیگه مسعود جرات نزدیک شدن نداره

.نمی کنه

کسی که از .او یک حیوان بود و حتی ذره اي دلم به حالش نسوخت.ایت داشتمگوشمالی که به مسعود داده بودم احساس رض از

...بی پناهی و موقعیت یک زن به نفع خود استفاده می کند و هیچ شرمی از خدا ندارد چه رسد به بنده خدا

ثیتی با چند نفر سروصورتش زخمی شده بود می گفت سر مسئله حی.راستی صبا دیروز مسعود رو دیدم:روز بعد کامبیز گفت چند

!درگیر شده

از حیثیتی چی بوده؟ منظورش

!فقط یواشکی گفت سر ناموس رفیق بوده.زیاد اهل خودستایی نیست مسعود

.بهش نمیاد آدم باغیرتی باشه اصال

.آن نترس که هاي و هوي دارد از آن بترس که سربه تو دارد از

.باید بهش مدال داد.فداکاري کرده واقعا

.کنی؟نمی دونم مسعود چه هیزم تري به تو فروخته که باهاش خوب نمی شیش می  مسخره

.اتفاقا با این کاري که کرده جاي تقدیر داره چرا

.دل به سادگی کامبیز خندیدم در

 آنان به دنبال.هرچند که ماندنشان فایده اي به حال کسی نداشت.خیلی از اطرافیانش مثل او رفته بودند.جون باالخره رفت فخري

.النه هایی براي لولیدن در کنار هم بودند

من دیگه :تا چند روزي از رفتن مادرش افسرده بود و می گفت.به مادرش قول داده بود هرطور شده خود را به او برساند کامبیز

.دلخوشیم مادرم بود که رفت.کسی رو تو ایران ندارم

.نده است که باید خود را آماده کنمدانستم که این بهانه ها شروع تصمیمات تازه اي براي آی می

به توصیه مادر به .حالت تهوع و سرگیجه داشتم و خوابم زیاد شده بود.این گیر و دار متوجه دگرگونی هایی در خودم شدم در
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همواره از این که طعم مادر شدن و تجربه داشتن فرزند را .پزشک مراجعه کردم و بعد از دادن آرمایش متوجه شدم باردارم

زیبا و شاداب زندگی ام حال و هواي تازه اي بگیرد و کامبیز نیز عالقه بیشتري  رزندشاید با داشتن یک ف.شم در هراس بودمنچ

.به زندگی اش نشان دهد

از این پس انگیزه اي براي .چندان آمادگی بچه دار شدن را نداشتم ولی حاال که خددا خواسته بود من هم خوشحال بودم من

لباسی را که .در راه گل و شیرینی خریدم و شام و مفصلی تدارك دیدم.و می توانستم دلخوش به زندگی ام باشم کارهایم داشتم

با دیدن گل و .کامبیز سرحال از راه رسید.به تازگی خریده بودم به تن کردم و در انتظار آمدن کامبیز لحظه شماري کردم

امشب چه خبره؟:شیرینی گفت

.بعد از دقایقی آمد و در کنارم نشست.اي تعویض لباس به اتاق رفتام را بوسید و بر پیشانی

بگو ببینم تولد من که نیست؟!با کارات غافلگیرم می کنی تو

بزن؟ حدس

.را بست تا تمرکز الزم را به دست بیاورد چشمانش

.نمی تونم حدس بزنم.چشمانش را باز کرد.تولد تو هم که نیست.ازدواجمون که نیست سالگرد

.تولد بچه مونه.تولد من و تو نیست:نیاوردم و با شوق گفتم طاقت

چی گفتی؟:با چهره اي برافروخته گفت.شل شد و وارفت ناگهان

.درست شنیدي ما به زودي بچه دار می شیم:شادي گفتم با

اون وقت تو شیرینی .ممن از ونگ ونگ بچه بیزار.مگه نگفته بودم قرص بخور.چرا مراقب نبودي:اولین بار بر سرم فریاد زد براي

.و گل خریدي و جشن گرفتی

چه فکر می کردم و .مغزم کار نمی کرد.برخاست و با خشم به اتاق رفت و در را محکم به هم زدو مرا حیران باقی گذاشت کامبیز

میشه طبع آرام کامبیز که ه.کجاي حرفم اشتباه و یا بد بود.تصور چنین عکس العملی از طرف کامبیز برایم غیرممکن بود.چه شد

کامبیز روي تخت دراز کشیده بود و به .خوشی بر سرم فریاد زد؟بلند شدم و به اتاق رفتم خبرو متینی داشت،چه طور براي چنین 
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چرا ناشکري می کنی؟تو که .مگه چی شده؟خیلی ها آرزوي بچه دار شدن رو دارن:در کنارش نشستم و گفتم.سقف زل زده بود

اگه االن بچه دار نشیم ممکنه دیر .به چهل سالته کنزدی.می تونیم به راحتی بچه مون رو بزرگ کنیم وضعیت مالی خوبی داري و

.بشه و یا دیگه هیچ زمانی فرصت اون گیر نیاد

.با شرایطی که داریم و قصد رفتن داریم تو بچه دار شدي.چرا متوجه نیستی:خیز شد و گفت نیم

.مادر و حمیده جون هم از دیدن بچه خوشحال می شن.از تولد بچه می ریم بعد:آنکه او را سرحال بیاورم گفتم براي

درثانی اگه ما اونجا بچه دار می شدیم به نفعمون بود حداقل شناسنامه خارجی می .جوري؟اصال فکر کردي؟این حماقت محضه چه

.گرفتیم

.چندان مایل به بچه دار شدن نبودم اما خدا خواسته منم

.دکتر خوب سراغ دارم می برمت تا سقط کنی.دقیقا نظر منو داري:و دستم را گرفت با شادي نشست کامبیز

با وجودي که هردو جوان بودیم و سالم وجود بچه را مزاحم می .کامبیز دیوانه بود.بلند شدم و بیرون آمدم.بهت نگاهش کردم با

جشن کوچکی که شادي در .یرینی خیره شدمبه گل و ش.اشک هایم سرازیر شد.دید و نقشه براي سربه نیست کردنش می کشید

بچه دار شدن از .گل را به خیابان و شیرینی را روانه سطل آشغال کردم.داشت  مغانآن نبود و پیام غمناکی براي همسرم به ار

.فرزندي که مسلما بهتر از پدرش نخواهد بود.موجود بی شعور و خودخواهی چون کامبیز نفرت انگیز بود

خبرت کمی غیرمنتظره بود باید بهم :عذر خوهی کرد و گفت.صبح کامبیز از در آشتی درآمد.هر به سر بردیمشب به حالت ق آن

.اگر هم نخواستی تماس بگیر ترتیب کارا رو تا دیر نشده بدم.اگه دوست داري منم موافقم.حق بدي

ل شد و تبریک گفت و برایم آرزوي سالمتی مادر خوشحا.از رفتن کامبیز با مادرم تماس گرفتم و خبر بارداري ام را دادم بعد

حتما کامبیز خان خیلی خوشحاله؟:سپس گفت.کرد

.از خوشحالی تا صبح خوابش نبرد.خیلی خوشحاله:گفتم

.بذار بچه ت به دنیا بیاد اون وقت ببین چه کار که نمی کنه.گفتم می تونی سر به راهش کنی دیدي

.بیز این قدر خوشحال بشهفکر نمی کردم کام:خوشنودي مادر گفتم براي
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.هرغذایی هم که هوس کردي برات درست کنم.فردا بیا این جا براش آش بپزم:گفت مادر

صبح نمی رین آرایشگاه؟ مگه

.بهتر از خودم به کارها می رسه.وقتی مهوش رو آوردم خیالم از مشتري ها راحته از

.شما هم باید کم کم بازنشسته بشین.رو شکر خدا

.ه دنیا بیاد دیگه خودم رو بازنشسته می کنمم که ب نوه

.یک هفته اي می شد مادر و سعید را ندیده بودم و دلم برایشان تنگ شده بود.کردم و به امید دیدار گفتم خداحافظی

اري اگه دوست د:در کنار دوستانش اوقاتش را می گذراند و می گفت.آن شب به بعد کامبیز مرتب به هر بهانه اي دیر می آمد از

نمی تونم صبح تا شب کار کنم و بعد مجبور باشم خستگی و .منو همراهی کن اگه دوست نداري کاري به کار من نداشته باش

.کسالت خونه رو هم تحمل کنم

در حالی که اغلب مردان بعد از کار روزانه به دنبال خانه اي گرم و آرام براي استراحت .محیط خانه را کسل کننده می دید کامبیز

بهترین .با خدا عهد کرده بودم با طناب پوسیده کامبیز به چاه نروم.با شرایطی که داشتم تمایلی به همراهی اش نداشتم.بودند

هرچند که بود و نبودم تاثیري در رفتار کامبیز نداشت و هرکاري دوست .به دستم افتاده بود محافلیبهانه براي دوري از چنین 

.داشت می کرد و خوش بود

کامبیز نه تنها به زندگی عالقه مند نشده بود بلکه هربار با دیدن شکمم که کمی .هارم بارداري ام را پشت سرمی گذاشتمچ ماه

.بزرگ شده بود با سردي نگاهم می کرد و از کنارم بی تفاوت می گذشت

.ود و از بچه خوشش نمی آیدبارها کامبیز به زبان آورده بود که از زن حامله چندشش می ش:با شهال درددل کردم گفت وقتی

تا به حال نگفته بودي؟:ناراحتی گفتم با

.نه ماهه و چشم به هم بزنی تموم می شه.تو هم که همیشه حامله نمی مونی.اتفاقی که نباید بیفته افتاده.فایده از گفتن چه

کامبیز از بچه خوشش نمیاد چطوري تحملش بکنه؟ وقتی

.ه خودش بدش بیادپدري رو سراغ داري که از بچ کدوم
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!کامبیز:تمسخر گفتم با

.مطمئن باش مهر بچه به دلش می شینه.راجع به دیگران می گفت نه در مورد خودش کامبیز

راستی از ماندانا چه خبر؟.امیدوارم

چطور مگه؟.س زنده

دیگه حرفی راجع به اون نشنیدي؟.طوري همین

.فقط استراحت کن.کنی براي تو خوب نیست فکر و خیال بیهوده.که زیاده حرف

.براي گفتن خیلی حرفها دیر بشه ممکنه

.کامبیز زرنگ تر از این حرفاس نترس

کردم شهال به خاطر وضعیت روحی و جسمی ام مالحظه مرا می کند و حرف هایی براي گفتن دارد که من از آن بی خبر  احساس

.بودم

از خواب .و با چشمان سیاه و درشتش بر من خیره مانده بودعقاب سیاهی باالي سرم نشسته بود .شب خواب بدي دیدم آن

صبح زود از .صلوات فرستادم و لیوانی آب نوشیدم و سعی کردم تا دوباره به خواب بروم.عرق سردي بر تنم نشسته بود.پریدم

مادر بود و ناله می .تلفن را برداشتم.دلهره به سراغم آمد.به یاد خواب شب گذشته ام افتادم.صداي زنگ تلفن از خواب پریدم

.کرد

مامان چی شده مریضی؟نکنه سعید طوریش شده؟:گفتم

.چیزي نشده فقط خودت رو برسون...نکن دخترم هول

.مطمئنم بالیی سر سعید اومده.به خدا دل تو دلم نیست.حرف نزنین نمیام تا

.حالش خوبه االنم پیش منه سعید

چی شده؟ پس

.و گریه سر داد...رحمت آقا
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صبا چی شده؟چرا گریه می کنی؟:خواب آلود به کنارم آمد و گفت.را رها کردم و با صداي بلند کامبیز را صدا کردم گوشی

...آقا رحمت مرده.مامانم تنها شد کامبیز

مرد .رحمت بی سر و صدا درست مثل زمانی که آهسته قدم به خانه ما گذاشت مادرم را تنها گذاشت و براي همیشه رفت آقا

هیچ گاه توهین و حرف ناروایی از او .و مهربانی که سایه سبز و زیبایش باالي سرم بود و من به راستی دوستش داشتموفادار 

.مهربانی بود ازنشنیدم و نگاه پر محبتش انوار پرخروشی 

و در حساس  سعید تنها سیزده سال داشت.وقاداري خود را تمام و کمال با برگزاري مراسم سوگواري همسرش به جا آورد مادر

خاك گورش .بعد از مراسم هقت به خاطر بی قراري مادر هرسه به تبریز رفتیم.ترین شرایط سنی درد بی پدري را می چشید

ما هیچ گاه جرات دیدار با خانواده آقا رحمت .در هتلی اقامت داشتیم.دو روز در تبریز ماندیم.تازه بود و بوي خوش او را می داد

آقا رحمت مثل خواب شیرین آمد و همان گونه بی صدا و .ز نفهمید چند خواهر دارد که ندیده استرا نداشتیم و سعید هرگ

سالها شکسته شد و هنوز باور نداشت که  زهچهره اش به اندا.مادر نیز دومین حامی خود را از دست داد.غریبانه ترکمان کرد

...راه می رسید را نخواهد دید دیگر مسافر همیشگی اش که از راه دور با گرد و غبار مهربانی از

از صادق جدا شده بود و .هنوز تپل و سرحال بود.سال ها از او بی خبر بودم.اتفاق جالب در طول عزاداري دیدار با پریوش بود تنها

دیدم کمی چاق .نمی دونستم حامله اي:پریوش گفت.آنقدر در آغوش هم گریه کردیم که حالم بد شد.نزد مادرش به سر می برد

.ببخش که ناراحتت کردم.شدي

.باور نمی کنم بعد از سالها تو رو پیدا کردم.گریه خوشحالیه:را گرفتم و گفتم دستش

ماهه بودم و کامبیز هررروز بی تفاوت تر از قبل به شکم برآمده ام که براي خودم جالب و هیجان انگیز بود خیره می شد و  شش

نیاز به محبت و حمایتش داشتم تنهایم می گذاشت و دیگر مانند گذشته قربان صدقه ام در زمانی که .انزجار خود را نشان می داد

کامبیز بچه مون مثل خودت :که عالقه مند کنم دستش را روي شکمم می لغزاندم و می گفتم نبا تکان جنین براي آ.نمی رفت

.شیطون و بازیگوشه

.به سرم نذارسر .می دونی که خوشم نمیاد:را پس می کشید و می گفت دستش
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کامبیز .فخري جون نیز در نامه و تلفن هایش او را تشویق به رفتن می کرد.فخري جون مدام در تماس بود و یا نامه می نوشت با

.قول می داد بعد از زایمان من و ترك همه آن چه در ایران داشت به سوي او برود

باید منتظر می شدم تا .بود و اظهار نظر من راه به جایی نداشت به اندازه کافی روابطمان تیره.حرف و اعتراضی نمی کردم هیچ

.ببینم مصلحت خدا در چیست

ناهار خوردیم و مادر پیشنهاد داد ساعتی استراحت کنم و بعد .ان روز که قرار با مادر براي خرید سیسمونی به بازار برویم تا

شوهر مریم خانم فوت :بود که مادر به سراغم آمد و گفت هنوز چشمانم گرم نشده.برویم و عجله اي براي این کار نمی دید

.کرده باید برم اون جا

احمد آقا؟:و گفتم برخاستم

.خدا دیشب تو خواب سکته کرده بنده

بیام؟ منم

.فقط نمی دونم کی برمی گردم.این جور جاها براي تو خوب نیست...مادر نه

.یدیه روز دیگه می ریم خر.می رم خونه.من نباشین نگران

نزدیک اتومبیل کامبیز را .سعید تا نزدیک اتومبیل همراهی ام کرد.آماده رفتن شدم.صورتم را بوسید و از در بیرون رفت مادر

تصمیم گرفتم زنگ بزنم اما باز پشیمان .پیاده شدم.معموال این وقت روز کامبیز سر کارش بود.نگاهی به ساعت انداختم.دیدم

نمی دانم چرا حسی به من می گفت خبري در خانه ام .پشت در با تردید ایستادم.شدممان کلید انداختم و داخل ساخت.شدم

کیف زنانه و شیکی روي میز بود همراه با رایحه اي تند و وسوسه انگیز که نشان از مهمانی ناخوانده .آهسته در را باز کردم.است

با دیدن آن دو چنان حالم دگرگون شد که به .فتماب ربا وجودي که می دانستم چه در انتظارم است به سمت اتاق خو.می داد

ناله اي .صورتم را آب زدم و در آینه به خودم خیره شدم.به سمت دستشویی دویدم و عق زدم.زحمت خود را کنترل کردم

.ریختماشک روي زمین ولو شدم و سرم را به دیوار سرد چسباندم و بی امان ...خدایا چقدر من بدبختم.سردادم و به گریه افتادم

چرا خودت رو حبس کردي؟.عزیزم بیا بیرون.صبا:خود را به پشت در رساند و با التماس گفت کامبیز
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.نمی خوام صدات رو بشنوم.خفه شو:زدم داد

.یادآوري صحنه مشمئز کننده باز با صداي بلند گریه سردادم با

.تو رو جان عزیزت بیا بیرون.به خدا گول خوردم.بچه مون باش فکر

او به اندازه اي وقیح بود که به خود اجازه می داد .شوهري خائن و عوضی.تن صدایش چندشی غیرقابل وصف به من دست داد از

.بی شرمانه بود.در خانه و بستر من با هرکس و ناکسی روي هم بریزد

دت رو زندونی کردي؟صبا چرا خو:با گستاخی گفت.به در کوبید تا خسته شد و با چند فشار محکم قفل را شکست آنقدر

.به من دست نزن برو گمشو...تو یه کثافتی:زدم فریاد

.فقط تو رو خدا به حرفام گوش بده.اصال حیوونم.احمقم.من کثافتم:با تضرع گفت کامبیز

.اگه نري خودم رو می کشم.می لرزید و خودم به بی نهایت خشم رسیده بودم بدنم

.ن چی می گمفقط گوش کن ببی.عزیزم هرچی تو بگی باشه

...خفه شو:هایم را گرفتم و با فریاد گفتم گوش

بدون توجه و با سرعت دور .به دنبالم آمد.بلند شدم و از خانه بیرون زدم.دست بردار نبود و یکریز التماس می کرد کامبیز

جکاوي نگاهم می رهگذران با دیدن من با ترحم و کن.به پارکی در حوالی خانه ام رفتم و در گوشه اي اشک ریختم.شدم

صبا چی شده؟مگه :سعید از دیدن من و چشمان گریانم نگران شد و گفت.فتمناچار بلند شدم و به سمت خانه مادر ر.کردند

نرفتی خونه؟چرا گریه کردي؟تصادف کردي؟

مامان نیومده؟.نگران نباش.طوري نشده حالم خوش نیست هیچ

خواي برم صداش کنم؟ می

.خوام نمی

سرم به شدت درد می کرد و مدام صحنه بی شرمانه جلو چشمانم پدیدار می .رفتم و روي تختش دراز کشیدماتاق سعید  به

در اتاق باز شد و کامبیز مثل دلقک ها به پایم افتاد و با گریه و زاري طلب .صداي زنگ در خبر از آمدن مادر می داد.شد
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.بخشایش می کرد

.رو نمی گیرههیچ کس جاي تو ...خریت کردم.منو ببخش صبا

.اگه منم ببخشم خدا نمی بخشه.کار تو بخشیدنی نیست:را از دستش نجات دادم و گفتم پاهایم

.قول شرف می دم به هیچ زنی جز تو فکر نکنم.بیشتر از این آزارم نده.دونم می

.هیچی نداري.شرف نداري تو

منو تنها .قول می دم سربه راه بشم.تو بگی قبول دارم هرچی.تو راست می گی من هیچی ندارم:را بوسه باران کرد و گفت دستانم

.به خاطر بچه مون.نذار

آدم خائنی چون کامبیز به چه درد می خورد؟کامبیز که بچه نمی خواست اما حاال آن را وسیله بخشایش خود قرار داده  بچه

.کند از حساسیت من نسبت به جنینم مطلع بود و می خواست به نفع خود از ان استفاده.بود

.بس کن:کالفه شدم و گفتم.چشمانش خیس از اشک بود و یکریز التماس می کرد.کردم نگاهش

.منو نبخشی بس نمی کنم تا

.دفعه بعد بخششی در کار نیست.براي اولین و آخرین بار.که برام خیلی سخته هرچند

.بدون تو می میرم.تو فرشته اي:آغوشم گرفت و گفت در

.چون حالم بد می شه و حالت تهوع بهم دست می ده.به من نزدیک نشو:ردم و گفتمتنفر از خودم دورش ک با

.به مامان حرفی نزن نمی خوام نگران بشه:کنارش رفتم و گفتم.سعید در آشپزخانه نگران ایستاده بود.را برداشتم کیفم

.یه وقت اذیتت نکنه:با سر تصدیق کرد و گفت سعید

.خطره کامبیز کبریت بی.راحت باشه خیالت

.خیالش راحت شد و لبخندي زد سعید

براي .از این که باز شاهد صحنه ناگواري باشم وحشت داشتم.جرات رفتن به اتاقم را نداشتم.بالتکلیف بودم.خانه برگشتم به

چاره .اده بودکامبیز همه چیز را به حالت اولیه بازگردانده بود و سربه زیر و پشیمان ایست.برداشتن لباس خانه به سراغ کمد رفتم
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.اشتماي جز پذیرش وضعیت موجود ند

اشتهایی به .تمام لحظات با یادآوري آن صحنه حالم بد می شد و سردردهاي عصبی به سراغم می آمد.یک هفته کارم گریه بود تا

.غذا نداشتم و به نظرم چند کیلو از وزنم را از دست داده بودم

مردي که نمی تواند چند ماه ناراحتی همسرش را .اي سخت از او به دل گرفته بودمنمی توانستم کامبیز را ببخشم و کینه  قلبا

به خصوص وقتی می خندید و .از چهره اش چندشم می شد.بوي ادکلنش بینی ام را می سوزاند.تحمل کند همان بهتر که نباشد

.ه بودمبه تنهایی می خوردم و اتاقم را جدا کرد راغذایم .سبیل هاي تابدارش تکان می خورد

دور مهمانی ها را خط کشیده بود و با خرید گل و هدایا می خواست دل مرا به دست .آرام و سر به زیر شده بود کامبیز

.مغزم فرمان بخشش می داد ولی قلبم نه.آورد

.دلم هواتو کرده بود!چه عجب:شهال از شنیدن صدایم خوشحال شد و گفت.درد بی همدمی به شهال زنگ زدم از

.دل راه دارهبه  دل

چطوره؟ حالت

.نیستم خوب

شده؟ناراحتی خاصی داري؟ چی

.بغضم ترکید و زیر گریه زدم.دست کامبیز از

چی کار کرده؟ کامبیز

.کار خودش رو کرد و با اون زنیکه هرزه ریخت رو هم باالخره

تو از کجا فهمیدي؟...خداي من آه

.چشم خودم دیدم با

خونه؟ آورده بود.باورم نمی شه...واي

.منم برگشتم خونه که اونا رو با هم دیدم.قرار بود بریم خرید که نشد.مامان بودم خونه
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.برات چه حالی شدي بمیرم

.و نپرس که هنوز حالم بده نگو

اگه می دونستم اینقدر .خدا بگم بهرام رو چیکار نکنه،مدام تعریف کامبیز رو کرد.دونم چی بگم که هرچی بگم بی فایده س نمی

.خودم رو نمی بخشم که باعث و بانی ازدواجت شدم.صبا حاللم کن.زه و کثیفه غلط می کردم تو رو معرفی کنمهر

.فقط می تونم با تو درددل کنم.دلم گرفته بود.نزدم خودت رو سرزنش کنی زنگ

حاال می خواي چیکار کنی؟.کردي خوب

.م جدي بگیرماگه حامله نبودم شاید می تونستم تصمی.از دستم برنمیاد کاري

خواي بیام پیشت و یا تو بیاي؟ می

.وقت دکتر دارم باشه براي یک روز دیگه امروز

با شرایطی که داري .خودت رو عذاب نده.من به تو نصیحت یا باید ببخشی و زندگی کنی و یا هرچه زودتر بري دنبال زندگیت از

.به خودش بیاد و سر به راه بشهشاید با این اتفاق .پس تالش کن ببخشی.رفتن صورت خوشی نداره

.متنفر شدم نمی تونم ببخشمش ازش

.مجبوري با اون کنار بیاي.خودت تلقین کن به

مشکلی پیش .الغرم که شدین.شما مثل همیشه نیستین:از ظهر به پزشک مراجعه کردم وقتی چهره افسرده مرا دید گفت بعد

اومده؟

.روحی خوبی ندارم شرایط

شما باید در نظر داشته باشین درحال حاضر موقعیت حساسی دارین و باید تحت نظر :ا تکان داد و گفتبا تاسف سرش ر دکتر

آرامش و استراحت و تغذیه .نباید استرس داشته باشین.امیدوارم متوجه حرفام باشین.باشین که هیچ صدمه اي به جنین نخوره

.ق فرزندتون انجام بدینکوچک رو در ح اکاريحاال که باردار هستین باید این فد.مناسب

داروهاي تقویتی و رژیم غذایی نوشتم تا :نسخه اي برایم نوشت و گفت.خسته بودم که حرف هاي دکتر نیز آرامم نکرد آنقدر
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.دفعه بعد که شما رو مالقات می کنم بهتر از امروز باشین

از رفتارهایش کالفه می .کارش ادامه دهدآرام و قرار نداشت گویا تصمیم گرفته بود تا از ته دل نبخشیدمش به  کامبیز

در اتاقم نمی خوابیدم به سرعت دست به کار شد و دکوراسیون .آنقدر دور و برم می گشت تا شاید لبخندي روي لبانم ببیند.شدم

را ببخشم از این که تالش می کرد او .خودش نیز روي کاناپه می خوابید.در آنجا کرد دنجدیدي سفارش داد و مرا وادار به خوابی

بعد از یک ماه به اتفاق شهال و شوهرش براي .و کارش بی نتیجه می ماند و باز بی وقفه ادامه می داد دلم به حالش می سوخت

.صرف شام به رستوران رفتیم

.مثل بچه ها ذوق کرد و گوشه تخت مچاله شد و خوابید.می تونی سرجات بخوابی:که به خانه برگشتیم گفتم زمانی

مدام .کامبیز خیالش از طرف من راحت شد و به تدریج ساعت آمدن به خانه اش افزایش پیدا می کرد.چون گذشته شدام  زندگی

.مغزم کشش نداشت و نصیحت دکتر در گوشم بود.حوصله جر و بحث نداشتم.در پی فرصتی بود تا به دوستانش سربزند

.حالت خوش نیست بمون خونه و استراحت کن اگه:کامبیز گفت.شب جشن ازدواج یکی از دوستان کامبیز بود آن

.اگه قراره نرم تو هم باید نري:گفتم.می خواست من بمانم تا به تنهایی برود.از ماندن خودش نزد حرفی

.به خاطر خودت گفتم،اگه دوست داري با هم می ریم عزیزم

پسرش مانی را نزد مادرش .و بهرام رسیدیمهمزمان با شهال .جشن خوب و گرمی بود.لج کامبیز آماده شدم و راه افتادیم از

لوندتر از همیشه با طنازي پالتوي خود را .در حال گفتگو با شهال بودم که ناگهان ماندانا از در وارد شد.گذاشته بود تا راحت باشد

زیرچشمی به .مبا خونسردي به صحبتم ادامه داد.شهال با نگرانی نگاهم کرد.عرض اندام کرد تهاز تن درآورد و با لباس دکل

به کنار ما رسید .ماندانا با همه دست داد و با بعضی ها روبوسی کرد.سرش ایین بود و سبیل هایش را می جوید.کامبیز نگاه کردم

با عکس العمل من او نیز خیلی عادي از .با اخم رویم را برگرداندم.ایستاد و با وقاحت تمام دستش را دراز کرد تا احوالپرسی کند

.تکنارم گذش

می خواي بریم خونه؟:کامبیز به کنارم آمد و گفت...انگار نه انگار.چه پررو:گفت شهال

.تازه جشن شروع شده.چی براي
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.بهتر بود سماجت نمی کردم و با حال بدي که از دیدن ماندانا به من دست داد مجلس را ترك می کردم شاید

شهال در پی دلداري از من از حرکات زننده او .ذوب خود کرده بودبا لباس جلفش و رقص وسوسه انگیزش مردان را مج ماندانا

.انتقاد می کرد

.کامبیز او را به رقص دعوت می کردند اما کامبیز تقاضاي آنان را رد می کردو همان طور ساکت نشسته بود دوستان

.شبیه عزا بود این چه عروسی بود بیشتر.بهتر بود نمی رفتیم:کامبیز گفت.هاي شب به خانه رسیدیم نیمه

چون نتونستی برقصی و لودگی کنی ناراحتی؟:تمسخر گفتم با

.چیه؟همه فهمیدن از موضوعی ناراحتی رقص

.ناراحت نبودم تو معذب بودي من

.هرکی هم نمی دونست فهمید.تو جمع به ماندانا کم محلی می کردي نباید

خیلی :فریاد زدم.لی داد و گلدان به دیوار خرد و صد تکه شدکامبیز جاخا.روي میز را برداشتم و به طرفش پرت کردم گلدان

.پستی که اسم اونو جلو من به زبون میاري

.تقصیر خودمه که بهت رو دادم.نزن و شلوغش نکن داد

.با دیدن اون هرزه آب از لب و لوچه ت آویزون شد.تو هیچی نیستی.فکر می کردم آدم شدي.شو خفه

.مثل بقیهحساس شدي،ماندانا هم یکی  تو

.اگه یه بار دیگه اسمش رو بشنوم خودم رو از این باال پرت می کنم پایین.هرزه مثل هیچ کس نیست این

کامبیز به قدري وقیح بود که اسم یک زن هرزه را در حضور من تکرار .از حرص دل درد گرفتم.به حالت قهر به اتاق رفت کامبیز

.راهی کند احساس خواري می کردمی کرد و از این که نتوانسته بود او را هم

.زمین دوال شدم و همان طور که گریه می کردم تکه هاي گلدان شکسته را جمع کردم روي

آن شب به بعد کامبیز سربه سرم نمی گذاشت و ساکت می رفت و می آمد و تالشی براي به دست آوردن دل من نمی  از

با خود فکر می کردم چه طور می .وقتی از خیانت همسرش حرف می زد.ادمبه یاد شهره افت.رفتار من نیز بهتر از او نبود.کرد
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حس .من نیز به سرنوشت او دچار شده بودم و راه گریزي نداشتم حاال.تواند باز با مردي خائن زیر یک سقف به سر برد

.همدردي باعث شد تصمیم بگیرم به خانه اش بروم تا شاید تجربه اش به حال من مفید باشد

.یه دفعه غیبت زد نگو حامله اي:گفت.دیدن من بعد از مدت ها حیرت کرد از شهره

.بلوز و شلوار شیکی به تن داشت و گیسوان بلوندش را شلوغ و درهم دورش ریخته بود شهره

از بچه ها چه خبر؟:گفتم

حالی؟ خودت در چه.می دونی این دوره ها و دوستی ها عمر کوتاهی داره.زهره و منیژه رو می بینم گاهی

.نیستم شکر خدا بد

.حتما بارداري بهت سخت می گذره.گذشته نیستی مثل

.مدام با کامبیز درگیرم منم

اتفاقی افتاده تو که از شوهرت راضی بودي؟ چه

.که سر تو اومده سر منم اومد بالیی

اشته که شوهرش به او خیانت با خودم گفتم،این زن چه ایرادي د.با طنازي گیسوانش را از روي سرشانه اش جدا کرد شهره

.کرده

.می تونم درکت کنم.متاسفم:گفت

.احتیاج داشتم با کسی درددل کنم.خیلی سخت می گذره اعصابم بهم ریخته بهم

ازدواج کردن؟.بهتر از من که سالهاست دارم با هوو سر می کنم کی

.اون جاها نرسیده به

.حامله می شدي نباید

.امله شدم کامبیز نسبت به من سرد شده و از بچه هم متنفرهاز زمانی که ح.بود ناخواسته

.اینم شد شوهر.بمیره بره
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.دونم چی کار کنم نمی

دارم .خیلی کمکم کرد تا کم کم با موضوع کنار اومدم.کارم شده بود دکتر روان شناس رفتن.یه مدت خیلی بهم ریختم منم

.خیلی جوون و زیبایی اگه دیدي آدم نمی شه بذار بروتو .مبارزه می کنم تا شوهرم رو دوباره به دست بیارم

.به همین راحتی بود کاش

.انگیزه داري مبارزه کن اگه

.با آدمایی که به هیچ چی پایبند نیستن بی فایده س مبارزه

خوشگل تر از توئه؟ طرف

.دونم ولی خیلی لوند و جذابه نمی

.تو خیلی خوشگلی می تونی موفق بشی.کن رقابت

.چون همه جوره می تازه و در قید و بند مسائل اخالقی نیست.تونم مثل اون باشم نمی من

اگه کامبیز بچه رو نخواد پولش رو باال بکش و از دستش .خودت رو آزار نده بذار بچه ت دنیا بیاد بعد تصمیم بگیر...فهمم می

.خالص شو

.خنده افتادم به

اگه دوست داشت دنبالم میاد اگر نه بمونه با همون ابلیسی که خودش .تا برمبه چی می خندي؟منم دارم کارام رو می کنم :گفت

.رو اسیر کرده

رو چیکار می کنی؟ ئخترت

.با خودم می برم اونم

می شه؟ مگه

محتاج یه لقمه نونی هستم که فرهاد می ده؟نه .فکر کردي براي چی نشستم.وقتی پول باشه همه کارا درست می شه.نمی شه چرا

.م حسابی زیرم رو پر می کنم تا فرار کنمجونم دار
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.تو زن زرنگ و با هوشی هستی:گفتم.حرف زدن شهره خنده ام می گرفت از

وقتی فکر انتقام باشی راحت تر زندگی می کنی.همه شوهري مثل ما داشته باشن زرنگ می شن اگه

با دیدن نازنین فهمیدم که انگیزه .زیبا بود دخترش نه سال داشت و مثل مادرش.شهره از کالس آمد و مادرش را بوسید دختر

.نازنین بیرون رفت.شهره چیست و چرا ناامید نیست

منم می خوام عذابش بدم با دوري از .فرهاد عاشق نازنینه.اما فکر کردن به اون لذت بخشه.انتقام چیز خوبی نیست:گفت شهره

...با دیدن نازنین شاید حق رو به من بدي.دخترش

نهم فصل

کامبیز کامال .از اتفاقات پیش آمده دیگر مالحظه اي در کار نبود و من فقط زن حامله و مزاحمی بودم که باید تحملم می کرد بعد

ماندانا حسابی مجذوبش .انگار عاشق شده بود.در خانه حضور داشت ولی کمترین توجهی به اطرافش نمی کرد.تغییر کرده بود

.شاید تصمیمش عوض شده بود و یا نقشه رفتن با ماندانا را در سر می پروراند.ف می زدکمتر از رفتن به آمدیکا حر.کرده بود

اما باز نظرم .بی او خوشبخت تر خواهم بود.با خود می گفتم بهتر است کامبیز برود و من به تنهایی فرزندم را بزرگ کنم گاهی

ود و این خواست من نبود چون خود درد بی پدري را تغییر می کرد و می گفتم اگر کامبیز نباشد فرزندم بی پدر بزرگ می ش

.کامبیز باید می ماند و ما را تنها نمی گذاشت.به سرنوشت من دچار شود مکشیده بودم و اجازه نمی دادم فرزند

هروقت .تنها دلخوشی ام مادر و پریوش بودند.فردایی که هیچ چیز آن قابل پیش بینی نبود.با این افکار به فردا می رسیدم هرروز

آنقدر می گفت و می خندید تا دل درد .به خانه مادر می رفتم پریوش خود را می رساند و اوقات خوشی را در کنارش می گذراندم

...مگر نبود عشق را.مشکلی را مشکل نمی دید یچروحیه خوبی داشت و ه.می گرفت

اگر .وخ طبعی تعریف می کرد که نمی شد نخندیدروزهاي گذشته و حتی نحوه زندگی تلخ خود با صادق را با چنان ش خاطرات

گاهی نیز .با تشویق هاي پریوش به خرید و گردش می رفتم.نگاه هاي هرزه کامبیز نبود دوست داشتم شبانه روز در کنارم باشد

پریوش به  نگاه.مدل باالي من بنشیند و به قول خودش پز بدهد لذت می برد اتومبیلپریوش از این که در .به سینما می رفتیم
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.دلم می خواست من هم مثل او باشم.زود غمگین می شد و خیلی زودتر فراموشش می کرد.زندگی نگاهی ساده بود

از کودکی همراه مادر جوانم در برابر نگاه محرم و نامحرمی به سختی زندگی کردیم و من بزرگ .غصه هاي من تمامی نداشت اما

با دیدن کامبیز با آن ظاهر و .له شدم و به خانه مادر بازگشتم.یلی زود باختمسپس عاشق شدم و دل به دریا زدم و خ.شدم

اما افسوس که هرگز معناي زندگی خوب همسر ایده .زندگی را تجربه کنم عنايموقعیت عالی که داشت خواستم تا باز م

.آل،تفاهم و عشق را نفهمیدم

چرا علی به من پشت پا .ی سالم و خوبی تشکیل می دادیمبا تالش هم زندگ.علی خوب بود و با هم زندگی می کردیم کاش

زد؟چرا خوارم کرد؟چرا زیر قول و قرارش زد؟چرا خودش را بدبخت کرد؟چرا؟چرا؟من چه گناهی مرتکب شده بودم که باید 

وچک و مدل باال و جواهرات به چه درد می خورد؟من خانه اي ک مبیلچنین روزهاي سردي را می دیدم؟آپارتمان مدرن و اتو

وقت بارش باران بخار عرق کرده اش حرارت خانه ام را به .درست مثل آشیانه پرنده ها که آسمانش پیدا بود.گرم می خواستم

نوازشم کند و من و فرزندم  تادستی مهربان را جستجو می کردم ...احساس داشتم و حاال باردار.من زن بودم.باران نشان می داد

.را بخواهد

نباید می .زن عمو از دستم دلخور بود و پیغام داده بود،صبا ما را پسند نمی کنه.ه دیدار خانواده عمویداهللا رفتماز مدت ها ب بعد

.گذاشتم فکر کنند حاال که موقعیت مالی خوبی دارم خودم را گرفته ام و از آنان دوري می کنم

چهره اش خموده شده .از سن و سالش نشان می داد صاحب دختري شده بود و با اضافه وزنی که پیدا کرده بود بزرگ تر نفیسه

به سمتش .با نگاهی ستایشگر براندازم کرد و خودش را کنار کشید.بود و چندان آثاري از نفیسه چند سال پیش باقی نمانده بود

نشناختی اینقدر بد شدم؟ ونکنه من:گفتم.رفتم و در آغوشش کشیدم

.دیدمت نمی شناختماگه تو خیابون می .خیلی عوض شدي...صبا واي

چند بار دعوتت کردم و نیومدي؟.بس که مهربونی از

.کجا بیام؟اون جا که تو می شینی جاي ما نیست:افسوس گفت با

.حرفا می زنی؟من یه جاي معمولی می شینم چه
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.یه چیزایی تعریف می کنن باور نکردنی.و مامانم که اینو نمی گن آقا

.را در آغوش گرفتم و بوسیدم دخترش

.بوي خوبی می دي چه

.شیشه عطرم تو کیفمه می دم مال تو باشه اتفاقا

.خوام چیکار با این رضاي بددل ادکلنم کمه می

.خوش دادن ربطی به بددلی نداره بوي

 می گه برو دربیار از این قرطی بازیا خوشم.می گم واسه خاطر تو پوشیدم.اگه لباسم مرتب باشه می گه جایی بودي.داري اختیار

.نمیاد

اذیتت می کنه؟ خیلی

.فقط دست بزن داره.خوبه

.کاري نکن که بزنه!چه بد آخ

تو کاري می کردي که از علی کتک می خوردي؟ مگه

با .االن پشیمونم.اگه یک بار جواب می دادم دلم نمی سوخت.خودش می دونه از بی زبونی و سازشم بود که کتک می خوردم خدا

از طرفی هم وجدانم راحته .اونم جواب حق نه ناحق.و مادرش می ترسیدم که جواب نمی دادم خودم می گم براي چی از علی

.نکردم رامیچون هیچ زمانی حتی در بدترین شرایط بی احت

عادت .خیلی دوستش دارم.دست خودش نیست از باباش یاد گرفته.می زنه و بعد پشیمون می شه و به دست و پام می افته رضا

.ناراحت نمی شم کردم وقتی می زنه

.عمو جان با رضا حرف بزنه شاید تاثیر بذاره بگو

.خبر از چیزي نداره نمی خوامم بدونه چون غصه می خوره بابام

.کاري از دستم برمیاد بگو برات انجام بدم اگه
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علی رفت یکی  مامانم همش سرکوفت تو رو می زنه می گه چرا توسري خور شدي؟صبا رو ببین یه لگد زد به.درد نکنه دستت

.بهترش رو پیدا کرد

تو .همه ظاهر آدم رو می بینن و قضاوت می کنن.جان من که با تو این حرفا رو ندارم که بخوام راجع به زندگی ام غلو کنم نفیسه

.گول نخور

یعنی چی؟از اینم راضی نیستی؟:با حیرت گفت نفیسه

.م چیه؟خوب یا بد باید بسازم چاره

.ه این سر و شکل و اون خونه و زندگی برام عجیبه که داري این حرف رو می زنیآخ:دهانی باز گفت با

انسان در زمان حال زندگی می کنه و همه چی قابل تغییر به سمت بد .هیچ خوشبختی هم مداوم نیست...زندگی کامل نیست هیچ

.یا خوبه

.فکر می کردم خودت رو می گیري...دوریت مال اینه پس

پولدارم؟چون :خنده گفتم با

فقط جاي .رفتارهایش چندان نزاکتی نداشت.همان طور جوان و پرشر وشور.مرا یاد علی انداخت.صداي یاهللا رضا وارد شد با

نفیسه با شیفتگی نگاهش می کرد و دور و برش می چرخید تا وسایل پذیرایی از از همسرش را .شکرش باقی بود که معتاد نبود

.برخورد می کردمهیا کند و رضا بی توجه و سرد 

حاضر .به یاد روزهاي خوش اوایل ازدواجمان.به یاد اعتیاد و زندگی سختی که داشتیم.به یاد علی.گذشته در ذهنم جان گرفت یاد

در حالی که علی به یکباره جلد عوض .بودم تا آخر عمر با علی زندگی کنم به شرطی که او خودش بود همانی که عاشقش بودم

هنوز درگیر .کاش خبري از علی داشتم و می فهمیدم سرنوشتش به کجا رسیده.اش کرد یبد را وارد زندگکرد و تمام محسنات 

.علی مرا بدبخت کرد اما خودش بدبخت تر از من شد.اعتیاد است و یا ترك کرده و به خوشی روزگارش را می گذراند

زیرانداز کهنه اي پهن .یب به همراه نفیسه دیدملحظه اي خود را در کنج حیاط زیر درخت س.حیاط رفتم ولب حوض نشستم به

من می کشیدم و نفیسه می کشید چون هردو می .عروسک پنبه اي میان دستان ما در حال کشمکش بود.بود که خانه ما بود
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ه حاال هم نفیس.بیشتر بود و عاقبت موفق می شد نقش مادر را بگیرد زورشنفیسه بزرگ تر از من بود و .خواستیم مادر شویم

...زودتر از من به آرزویش رسیده بود و مادر شده بود

.صداي رحمان پسر بزرگ عموجان از آن حال و هوا بیرون آمدم با

دختر عمو؟می دونی چند بار صدات کردم؟ کجایی

.یاد بچگی ها افتادم.طوري رحمان؟حواسم پرت بود چه

.جایی که یادت به خیرمی گن جوونی کجایی که یادت به خیر ما باید بگیم بچگی ک همه

.زن بگیري می گی جوونی کجایی که یادت به خیر نترس

نمیاي تو؟.کی حال زن گرفتن داره.رو گاز بگیر زبونت

دو تا دندان موشی .کمی با دختر کوچولوي نفیسه بازي کردم.رضا می خواست سرکارش برگردد.همراهش داخل خانه رفتم به

.با نمک بود و از این لحاظ درست شبیه نفیسه بود.به معرض تماشا می گذاشتدرآورده بود و با خنده هایش آن را 

حالم از هرچه طال و جواهر بود به هم .آخرین مدل دستبند را برایم آورد.غروب بعد از جدایی از مادر به نزد کامبیز رفتم تنگ

.الزمش ندارم:گفتم.می خورد

.باشه قشنگ ترین کارام باید مال همسرم.ببندي دستت باید

نمیاي بریم خونه؟:گفتم.از مدت ها کامبیز مهربانانه حرف می زد بعد

.قراره شمش از دوبی برسه.کمی گرفتارم امشب

ساعتی میاي؟ چه

.شامتو بخور.من نباش منتظر

کارم باز با ورود به خانه اولین .کامبیز نمی دانست که خیلی وقت است که دیگر منتظرش نمی مانم.شدم تا به خانه بروم بلند

بنابراین .اشتها به غذا نداشتم.از حرصم آن را به گوشه اي پرت کردم.کردن دستبند بود که مثل وزنه به مچ دستم چشبیده بود

.ترجیح دادم بخوابم
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وکیلش تماس گرفت تا سند خانه را براي .اولین خبري که به گوشم رسیدن خبر دستگیري کامبیز در یک پارتی شبانه بود صبح

توانستم چند دقیقه اي .کامبیز در بازداشتگاه به سر می برد.از ترس بی آبرویی به سرعت دست به کار شدم.اش ببریمآزادي 

شمش ها از دوبی رسید؟:با تمسخر گفتم.سر به زیر رو به رویم قرار گرفت.ببینمش

.نده حجالتم

بی آبرویی؟بس نمی کنی؟خسته نشدي از این همه عیاشی؟چی بهت رسیده؟جز رسوایی و  چرا

.عذاب وجدانم رو بیشتر نکن...دونم می

با این وضعیتی که دارم منو به کجاها که .اگه وجدان داشتی با من این کارو نمی کردي و سر خونه زندگیت می نشستی تو

.نکشوندي

.قول می دم سر به راه بشم.بیرون جبران می کنم بیام

.با این سن و سالت شورش رو درآوردينمی خوام سرکوفت بزنم اما تو ...گرگ مرگه توبه

وکیلم تماس گرفتی؟ با

.ترتیب مالقات حضوري رو هم اون گرفت.کارهاست دنبال

.این جا جاي زن نیست.می اومدي نباید

.باید در تارسخ زندگی ام ثبت کنم.خودم گفتم چه عجب کامبیز یه جا غیرت نشان داد با

الزم داري برات بخرم؟ چیزي

.یه وقت به فخري جون و مادرت حرفی نزنی.ه زودتر تا کسی نفهمیده باید بیام بیرونفقط هرچ...نه

.نمی ذارم کسی بفهمه.راحت باشه خیالت

.کارمندام بگو رفته سفر به

بعد از ظهر به جواهر فروشی رفتم و سفارش .مردي با آن موقعیت خجالت از کارهایش نمی کشید.دلم به حالش نسوخت اصال

.کردم هاي الزم را
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.تماس گرفت و گریه کنان گفت بهرام نیز در آن مجلس کذایی شرکت داشته و آبرو و حیثیتش رفته شهال

.شهال یکریز از این که باعث و بانی وصلت ما شده خود را سرزنش می کرد.با او حرف زدم تا آرام شود کمی

ظاهرا آرام شده بود و حوصله .وباره مشغول به کار شدیکی دو روزي استراحت کرد و د.از سه روز کامبیز به خانه برگشت بعد

.جاروجنجال نداشت

اما افسوس که این طور نبود و .داشتم با بی آبرویی که به بار آورده سرش به سنگ خورده باشد و در پی زندگی آرامی باشد امید

بدون توجه .و پناهگاهی امن می خواست می ترسید در تهران کثافت کاري کند.بعد از یک هفته هواي رفتن به ویال به سرش زد

منم زود برمی .تا زمان زایمانت خونه بهترین مکان براي توئه:به روحیه من و نیازم به بودنش در کنارم بار سفر بست و گفت

.گردم

.او رفت و بعد از چند روز سرحال تر از همیشه بازگشت.آرام در طبیعت کامبیز نمی گنجید زندگی

بودي؟ با کی همسفر:گفتم

.قرار شده هفته دیگه هم بریم.کس با اهل و عیال نبود هیچ

.نکنه فراموش کردي من حامله ام و تا ماه آینده بچه مون به دنیا میاد.تو اصال به فکر من نیستی:اعتراض گفتم با

.من نمی تونم نه ماه بشینم تا زایمان کنی.این خواست و برنامه ریزي خودت بود.نکردم فراموش

.حداقل می ذاشتی یک ماه بگذره.فکر می کردم آدم شدي...بی رحمی خیلی

در ضمن از ایران که بریم دیگه واسه یه پیک ویسکی .چندان جدي نگیر.آدمها باعث می شه حرف هایی به مصلحت بزنن شرایط

رنت و رسوات کنن؟جرم من این بود کجاي دنیا رو سراغ داري که به خاطر هیچ و پوچ بگی.نمی گیرن بندازنت تو زندون

هر مملکتی قانون .تو همین بود که گفتی؟به کی داري دروغ می گی و کارت رو توجیح می کنی؟پرونده ت هنوز بازه جرم

اال چند نفري که دور تو هستن و جالب این که .میلیون ها آدم دارن زندگی می کنن و ناراضی نیستن.قانون این جا هم اینه.داره

.مثل خودتم هستن

.حرفی نیست.اگه تو می تونی اینجا سر کنی بمون.این جا جاي از ما بهترونه.من بدم آره
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نه دنبال کازینو هستم،نه مشروب می .معلومه که من از جنس تو نیستم.از االن داري آمادگیش رو می دي.خواي تنهام بذاري می

.خورم،نه بلدم خوب برقصم و نه بلدم هیزي کنم و به همسرم خیانت کنم

.پرت و پال می گی؟نمی تونی همرنگ جماعت بشی از من خرده می گیري چرا

.از اول هم آب ما تو یه جوي نمی رفت.جماعتی که تو عضوش هستی جماعت نیست حماقته اون

خیلی سعی کردم اشباع بشی و از حس خود کم بینی که به اون .اون قدر تو فقر و بدبختی دست و پا زدي که پر از عقده اي تو

.و با افسوس سرش را تکان داد.یی نجاتت بدم اما نشدمبتال

اون قدر سطح پایین فکر می کنی که با هرزه گی هات می خواي .و بدبختی من شرف داره به تمام ثروت تو و خاندانت فقط

.مثل حیوون زندگی کردن هنر نیست.درهاي تمدن رو باز نگه داري

.لیغات حکومت قرار گرفتی واقعا برات متاسفمتو تحت تاقیر تب.توهینتو نشنیده می گیرم صبا

...چون من فقیر نبودم تو خیلی پولدار بودي.توهین تو رو نشنیده می گیرم منم

.روز بعد شهال تماس گرفت و گفت که مسافرت به شمال مردانه نبوده و کسانی هم با آنان بودند که اسم هیچ یک را نبرد چند

بهرام با اون ها بوده؟:پرسیدم

.خدا رو شکر بهرام سربه راه شده و می خواد خودش کنار بکشه:گفت هالش

.امیدوارم حداقل تو زندگیتو نجات بدي.من که موفق نشدم:گفتم

پریوش :کامبیز گفت.بعد از آمدن کامبیز بالفصله خداحافظی کرد و رفت.تا غروب با هم بودیم.به دیدنم آمد پریوش

.فقط کمی چاقه.خوشگله

اقه؟چی که چ یعنی

.اینه که اگه هیکلش درست بود خواستگاراي خوبی سراغ داشتم منظورم

.زحمت نکش چون همین طوري پریوش خیلی خوشبخته:تمسخر گفتم با

مادر هم با دوستانش براي .حوصله ام حسابی سر رفته بود.هفته کامبیز با سرخوشی در حال جمع کردن وسایل سفرش بود آخر
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اگه ممکنه با تو بیام؟.کامبیز تو نباشی حوصله منم سر می ره:اتاق رفتم و گفتمبه .زیارت به قم رفته بود

چرا نمی ري پیش مادرت؟.گفتم که جمع مردونه س:پرسش گرش را بر من دوخت و گفت نگاه

.نیست مامان

.بزن پریوش بیاد زنگ

.ولی شنیدم خیلی هم مجردي نبوده در ضمن تو اون بار هم گفتی جمع مجردهاس.رفته شهرستان عروسی دخترخاله ش پریوش

می شه بگی این همه اطالعات رو از کجا به دست آوردي؟...به به

.منبع خبر مهم نیست مهم اصل ماجراس.دست اول زود می رسه خبراي

.نبوده ماجرایی

چی می شه منم بیام؟:آنکه او را راضی به رفتنم کنم با التماس گفتم براي

.ي نداريعزیزم تو شرایط مساعد آخه

.شرایط من نباش فکر

...شه نمی

.چرا نمی شه؟حتما ریگی به کفشت که نمی خواي من باشم:لجاجت پایم را به زمین کوبیدم و گفتم با

.اما اگه غرغر کنی و اخم تخم کنی یه راست برمی گردونمت تهران.خیله خوب بیا:کالفه از این همه اصرارم گفت کامبیز

.شدمکی تا به حال مزاحم  از

.ایراد می گیري و بهانه میاري مدام

.می دم بهونه نگیرم پول

کامبیز حسابی دمق بود و با ترشرویی رانندگی می .بعد از ظهر راه افتادیم.وسایلم را جمع کردم.رغم میلش پذیرفت علی

سرخورده .ش راه می افتادمنباید مثل یک مزاحم دنبال.دلم گرفت و از کرده خود پشیمان شدم.جواب حرف هایم را نمی داد.کرد

تا کی باید این گونه .کاش کیلومترها تمام می شد.به طول جاده چشم دوختم به نوار سفیدي که مرتب از جلو دیدگانم زد می شد
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دلم چنان .با کودکی که سرنوشت نامعلومی در انتظارش بود و پدري که او را نمی خواست و مزاحمش می خواند.زندگی می کردم

.شک هایم سرازیر شدگرفت که ا

براي چی گریه می کنی؟.از االن شروع کردي.بهت گفتم نیا:با دیدن حالم گفت کامبیز

.می خواي منو از سر راهت برداري.خاطر اینکه دیگه عالقه اي به من نداري به

فخري جون روحیه .هوقتی از ایران بریم همه چی خودبه خود درست می ش...گریه نکن.گفته؟خودت بی حال و بی حوصله اي کی

کارام سبک .مدتیه گرفتارم.منم دوستتون دارم.براي دیدن نوه ش لحظه شماري می کنه.ش خوب شده اثر آب و هواي اونجاست

اگه بریم .همش حرف جنگ و بدبختی مردمه.ایران خبري نیست.قرار شده از راه ترکیه بریم.بشه می رم دنبال پاسپورت و ویزا

.فقط کمی حوصله به خرج بده.بچه مون همون جا بزرگ می شه و درس می خونه.ی شهاون طرف زندگیمون عوض م

هایم را پاك کردم و حسابی درگیر حرف هاي ضدونقیض کامبیز شدم که یک روز مایل بود ما را ببرد و یک روز خیال تنها  اشک

.روي حرف مادرش حرفی نمی زدبه احتمال زیاد فخري جون اصرار به رفتن ما داشت و کامبیز .گذاشتنمان را داشت

.هرچه باشه مهمون ما هستن.اگه دوستام رو دیدي بداخالقی نکن.تو ویال زیاد بهونه نگیر:صدایش به خودم آمدم با

.کی بداخالقی کردم که این بار دوم باشه؟وقتی حرکتی یا حرفی می شنوم که هضمش برام سخته اعصابم به هم می ریزه من

.حرکات و رفتارشون باشنسپارم مراقب  چشم،می

سرایدار قبل از ورود ما شومینه را .دریا خروشان و متالطم بود.در سکوت هواي ابري و مه گرفته وهم آلود به نظر می رسید ویال

اگر مهمان نمی آمد می .کامبیز به چند نفر تلفن کرد و قول و قرارهایی گذاشت.روشن کرده بود و همه جا را مرتب کرده بود

.م در آرامش استراحت کنمتوانست

در حال جابه جایی وسایل بودیم که با صداي بوق .با کلی مایحتاج روزانه برگشت.روز بعد کامبیز براي خرید بیرون رفت صبح

کامبیز با اشاره به ویال .از پنجره به بیرون نگاه کردم تا ببینم چه کسی آمده.اتومبیلی کامبیز دستپاچه شد و بیرون رفت

...می داد و شنونده کسی نبود جز مانداناتوضیحاتی 

آن دو به .به اتاقم رفتم و روي تخت دراز کشیدم.حالم آنقدر بد شد که روي پا نمی توانستم بایستم.کنار پنجره دور شدم از
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دو  پس من مزاحم خوشی آن.قدري وقیح شده بودند که بدون مالحضه من به راحتی در هر جا که می خواستند قرار می گذاشتند

.شده بودم

کجا؟:کامبیز با دیدن من گفت.ساك دستی ام را برداشتم و پایین رفتم.فکري ناگهانی بلند شدم و لباس پوشیدم با

بهت می گم کجا؟:به کنارم آمد و گفت.را ندادم جوابش

.رم تهران می

چی؟ براي

.به سمت در رفتم.و روشن کنتهران اومدي تکلیفم ر.دیگه حاضر نیستم لحظه اي با تو سرکنم!بی شرمی خیلی

جوري می خواي بري؟ چه

.جور که اومدم همون

!با من اومدي تو

.جاده پر از ماشینه باالخره یکی پیدا می شه که زن حامله اي رو برسونه.تو اومدم ولی بدون تو می رم با

.صبح با هم می ریم.کن صبر

.رفت صندوق اتومبیلش گذاشتبه دنبالم آمد و ساکم را گ.توجه به حرفش بیرون رفتم بی

.از اونجا با اتوبوس برو.تا شهر می رسونمت.بچه ها نمی اومدن برمی گشتم تهران اگه

جاده فرعی بود و .اگر مجبور نبودم تا شهر هم با او نمی رفتم.بیشتر از آنجه فکر می کردم بی غیرت بود.نفرت نگاهش کردم با

.خطر ناك

کامبیز چندان از رفتن من ناراحت نبود فقط .تا شهر نیم ساعت راه بود.ی کامبیز پیش می رفتدر جاده باران.عقب نشستم صندلی

.زمانی که در عیش و نوش خود غرق بود.کمی عذاب وجدان گرفته بود که مطمئنا بعد از ساعتی فراموش می کرد

ماندانا .باور کن.یه دوستی ساده.هستم بعد از اون اتفاقات من با ماندانا فقط دوست.صبا بی خودي حرص و جوش می زنی ببین

.کس دیگه رو می خواد
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خیلی وقته که می خوام خودم رو از دست تو نجات بدم به خاطر بچه .ازت متنفرم.هشدار داده بودم اسم اونو جلو من نیاري بهت

.تحملت کردم اما دیگه بسه

.شکر کن که شوهري مثل من داريبرو شوهراي مردم رو نگاه کن بعد سجده .قدر زندگیت رو نمی دونی تو

!چه بی مقدار و احمق بود و با چه دیدي به زندگی نگاه می کرد؟ کامبیز

دهان .ناگهان با چرخش ناگهانی اتومبیل به یک سوي افتادم.را باز کردم و به دنبال دستمال گشتم تا اشک هایم را پاك کنم کیفم

تنها در یک لحظه فرصت کردم که میونی را مشاهده کنم که مانند هیوالیی .کنم باز کردم تا به کامبیز و نوع رانندگی اش اعتراض

...صداي فریادم پیچید و دیگر هیچ چیز نفهمیدم.دسیاه می خواست ما را ببلع

دهم فصل

تا .ماندمبه سقف صفید و ناآشناي اتاق که با روشنایی نور مهتابی مزین بود خیره .سردرد بدي داشتم.را به سختی گشودم چشمانم

نوازشم کرد و .با صداي ناله ام کسی به اتاق آمد.خواستم سرم را به سمت دیگر بچرخانم درد شدیدي در گردنم مانع حرکتم شد

آوردي؟ خودتچی به سر .مادر برات بمیره:گفت

.مامان درد دارم:ناله گفتم با

.ممکنه سرم از دستت باز بشه.تکون نخور.می گم برات مسکن بزنن االن

...نرو مانما

.برمی گردم االن

کجام؟ من

چرا گریه می کنی؟:گفتم.گریه اش مانع حرف زدنش شد صداي

.خدا تو رو دوباره به ما داد.خوشحالیه از

چه بالیی سرش اومده؟...بچه ام:نالیدم.به شکمم بردم که خالی و تهی بود دست
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.باش دخترم آروم

...بچه م رو می خواممن ...مامان بچه م:تمام توانم فریاد زدم با

.بچه ت از بین رفت ولی خدا رو شکر خودت سالمتی.تصادف کردي تو

با ورود پرستار و تزریق .از درد به خودم پیچیدم که نه سرم دستم و نه درد گردنم و نه خالی بودن شکمم را مالحظه نکردم چنان

.مسکنی ناله هایم در آن اتاق سرد کم کم به خاموشی گرایید

از آمدنش به این دنیا پشیمان شد و مرا تنها گذاشت و مقصر کسی جز کامبیز نبود که او را نمی خواست و نفرینش می  فرزندم

به چشمان بلهوسش نگاه .کاش کامبیز را می دیدم و می گفتم خیالت راحت شد دیگر بچه اي در کار نیست تا مزاحمت باشد.کرد

شاید دلش به حال من که چشم به راه فرزندم بودم .کمی عذاب وجدان می گرفتشاید .می کردم که آثاري از شرم در آن نبود

.کمی می سوخت

طفلی زیبا و سفید رو .خواب کودکم را می دیدم که با دو بال سفید مثل مجسمه اي که سر طاقچه مادر بود از من دور می شد در

خواستم ببویمش و لمسش کنم اما ابرها از هم باز شد و او  می.شبیه به خودم در خواب التماسش می کردم نرود و مرا تنها نگذارد

...را در خود پنهان کرد

کامبیز کجاست و چرا نمی آد؟:کینه داشتم که مرتب از مادر می پرسیدم آنقدر

.کامبیز زخمی شده و به زودي به دیدنت میاد:مادر یک جمله تکراري بود جواب

شهال با .چهره همه آنان مغموم بود.دوستان کامبیز به دیدنم آمدند.از کامبیز گذراندمروز را در آن اتاق بی روح بدون خبري  چند

زمان مرخص شدنم شهال و بهرام و دو تن از دوستان صمیمی .دلیل بهت اطرافیانم را نمی دانستم.دیدنم بغض کرد و بیرون رفت

ه نمی تونه بیاد؟این قدر حال کامبیز بده ک:به مادر گفتم.دکامبیز براي مرخص کردنم آمدن

.این قدر که دوستت داره به دوستاش سفارش کرده تنهات نذارن.شکسته پاش

.می دونم دلیل نیومدنش براي چیه.از ترس سرزنش هاي من آفتابی نمی شه کامبیز

بود به  بهرام در راه از قسمت و سرنوشت آدم ها حرف می زد و می گفت باید راضی.کمک شهال و مادر سوار اتومبیل شدم به
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صبا خونه ت :اما با نزدیک شدن به در خانه مادر گفت.فکر می کردم در مورد کودکم می گوید که عمرش به دنیا نبود.رضاي خدا

.و باز گریه کرد.پر از مهمونه

.ناباورانه نگاهم را به شهال دوختم.از نهادم بلند شد آه

طوري شده؟ کامبیز

.ریه کردنزدیک خانه نگه داشت و او نیز گ بهرام

...دروغه...زیرلب زمزمه کردم.یخ کردم،همان جا ایستادم.دیدن حجله کامبیز پشتم لرزید با

...صدایم به فریاد گوش خراشی مبدل شد و از حال رفتم ناگهان

.بوي مرگ فرزند و همسري که براي همیشه رفته بودند.ام سرد بود و بوي مرگ می داد خانه

که .شار از زندگی بود و حتی لحظه اي به یاد مرگ و یا هرچیز ناخوشایند نمی افتاد باور می کردکسی مرگ کامبیز را که سر چه

همیشه و در هر حالی بشاش و .کامبیز جوان بود.چنین ساده و راحت آغوش خود را به روي مرگ باز کرد و به ابدیت پیوست

.دمچه طور باور می کر.خوش بین و براي آینده نقشه هاي مهیجی می کشید

هنوز جنازه کامبیز را دفن نکرده بودند و در انتظار .نمی دانم خبر از مرگ پسرش دارد.یاد فخري جون افتادم و ناله اي کردم به

چون کسی را در ایران نداشت و تمام اقوامش به جز عمه پیرش در خارج از کشور زندگی می کردند و تنها .بهبودي من بودند

.کسش من بودم

گویا همان روز خبر فوت کامبیز را می .هردو به تلخی گریستیم.خاکسپاري با فخري جون تماس گرفتماز مراسم  قبل

.اجازه گرفتم تا مراسم خاکسپاري کامبیز را انجام دهم.شنود

فخري جون .سفارش کرد در مقبره خانوادگی شان در کنار پدرش او را دفن کنیم.پسرم رو بیشتر از این در انتظار نذارین:گفت

.ستش از همه جا کوتاه بود و آمدن برایش در حال حاضر امري محال بودد

در آخرین لحظه براي وداع به رویش خم شدم و نگاهش .تشییع جنازه کامبیز در میان ناباوري همگان انجام شد مراسم

ت در آرامش به سر من تو رو بخشیدم امیدورام خدا هم تو رو ببخشه و روح.فراموشت نمی کنم.گفتم،به خدا سپردمت.کردم
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چرا .با من حرف بزن.کامبیز بلند شو:شد و با تمام قدرت فریاد زدم نقلببا دیدن چهره یخ زده اش حالم براي لحظه اي م.ببره

وقت .آرام و آهسته نه مثل زندگی پرشوري که داشت.تنهام گذاشتی؟چرا؟اما کامبیز به راستی رفت و روي در نقاب خاك کشید

.به گور ببرد ودآرامش در دنیاي مردگان زندگی کند و حسرت رفتن نزد فخري جون را با خآن رسیده بوده با 

پریوش و شهال و مادر و زن ...سنگین و با شکوه.عزاداري کامبیز همان گونه که در زندگی اش دوست داشت برگزار شد مراسم

آن همه چیز به خوبی و با برنامه ریزي پیش با وجود .عمو در طول مراسم لحظه اي تنهایم نگذاشتند و همراهی ام کردند

.که با اعصاب به هم ریخته بدتر نیز می شد دهنوز شکمم ورم داشت و گردنم درد می کر.رفت

شاید درس عبرتی از ناکامی کامبیز گرفته باشند و این حادثه تلنگري .دوستان کامبیز در بهت و ناباوري به سر می بردند هنوز

.لی که مطمئن بودم بعد از چند صباحی به فراموشی خواهند سپرددر حا.براي آنان باشد

.بی هیچ احساسی نگاهش کردم.مراسم شب هفت کامبیز بود که ماندانا بی صدا و آرام خود را به من رساند در

.تا منو نبخشی نمی رم:گریه در گوشم گفت با

.برو از خدا طلب بخشش کن.کی هستم که کسی رو هم ببخشم من

.اومدم با دیدن تو و شنیدن بخشش تو کمی آروم بشم.ب وجدانی که گرفتم به جنون رسیدمعذا از

برخالف گذشته که چهره اش همواره در زیر قشر ضخیمی از .تکیده و بی حال بود.با همیشه فرق داشت.چهره اش خیره شدم به

.آرایش جذاب و خواستنی بود،به نظرم خیلی بدبخت و بیچاره بود

قسمت منو .من از تو کینه اي ندارم.قبل از اینکه کسی متوجه بشه.حاال هم بهتره بري.ومت می کنه من می بخشمتاگه آر:گفتم

.هیچ کس جز خدا قادر نبود جلو سرنوشت شوم اونو بگیره.کامبیز هم این بود

.روسري اش را جلو صورتش کشید و با هق هق گریه که امانش را بریده بود از در خارج شد ماندانا

طفلک از فامیل هاي کامبیز خان بود؟...آخی:به کنارم آمد و گفت پریوش

.از اقوام دورشون بود آره

شام نگهش نداشتی؟ چرا
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.کردم نموند اصرار

چی بود؟ اسمش

.هرچی که دوستش داري اسمش رو بذار...نداي وجدان...هوسی ویران گر...خاطره اي خاموش و برباد رفته:خود زمزمه کردم با

با من بودي؟ صبا

چرا این قدر راجع به اون خانم سوال می کنی؟.با خودم حرف می زدم:کردم و گفتم نگاهش

.به نظرم تو داري یه چیزي رو از من قایم می کنی.یه جوري بود...دونم نمی

.اگه موضوع مهمی باشه حتما بهت می گم.راحت خیالت

.اش متوجه شده بود ماندانا جداي از بقیه اقوام و دوستان استچون با شم زنانه .با دلخوري از کنارم دور شد پریوش

در حالی آنجا را ترك می کردم که عادت به زندگی ام .از مراسم چهلم در خانه را بستم و با چمدانی راهی خانه مادر شدم بعد

تمام .هانه نمی گرفتمعادت به وجود کامبیز که هرکاري دوست داشت و می کرد و من فقط نگاهش می کردم و ب.کرده بودم

شاید در کنار .نبودم که با چادر همسایه خود را به خانه مادر رساندم و پناه گرفتم ییرفتارهایم تغییر کرده بود و من دیگر صبا

کامبیز خیلی چیزها را از دست دادم اما خیلی چیزها نیز به دست اوردم و به قول پریوش درست مثل کامبیز و اقوامش شده 

.ن باید از ابتدا شروع می کردماکنو.بودم

جون باز سخاوت خود را نشان داد و هیچ چیز از اموال پسرش را نخواست و با وکالتنامه اي که فرستاد تمام ثروت قابل  فخري

با داشتن بیست و سه سال سن بیوه زنی جوان و ثروتمند بودم و بدین .توجه کامبیز را در کمال حیرت اطرافیان به من بخشید

.وردیب برگ دیگري از زندگی ام ورق خترت

نبود فرزند و .به پیشنهاد شهال به روان پزشک مراجعه کردم تا تحت درمان باشم.از چند ماه وضعیت روحی ام بهم خورد بعد

به بعد از گذشت پنج ماه کم کم حالم رو به بهبودي رفت و .از آینده در هراس بودم.شوهرم با تمام بدي هایش برایم دشوار بود

بعد از مراسم سالگرد کامبیز بهبودي .را به دست آوردم و خنده روي لبانم نشست خوداعتماد به نفس .زندگی خوش بین شدم

در اولین قدم اقدام به ساخت زمین مادر کردم و در کنارش .کامل یافته بودم و می خواستم با کار و فعالیت سر خود را گرم کنم
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.با تمام مشتریان آشنا شدم و با کمال مهارت آن را اداره می کردم.دگی کردمبا جدیت به کار جواهر فروشی رسی

خاطره اي مشمئز کننده از او در ذهنم باقی مانده بود و نمی دانم با چه .از چند ماه اولین پیشنهاد ازدواج از طرف مسعود بود بعد

.ا او رفتاري بدتر از قبل خواهم کردتهدیدش کردم در صورت تکرار تقاضایش ب.رویی باز چنین پیشنهادي می داد

در .می خواستم با فکر اقتصادي ناکامی هاي گذشته را فراموش کنم و قدرت پیدا کنم.از مدتی مقداري سهام خریداري کردم پس

.حالی که من بزرگ ترین قدرت را داشتم که همان پشتوانه مالی ام بود

گاهی که حوصله اش سرمی رفت براي دیدار .آرایشگاه را اجاره داده بود.بود بعد از مرگ آقا رحمت از حال و حوصله افتاده مادر

من هرروز بهتر از قبل می شدم تمام اعتماد به نفسم را مدیون اموالی بودم که کامبیز برایم به ارث .از دوستان به آنجا سر می زد

باعث ...خانه زیبا،ویالي شمال،اتومبیل و مغازه و .داشتمبودم آن را به کار می گرفتم و آقا باال سري ن یلهرطور که ما.گذاشته بود

در این بین تنها پریوش بود که بدون هیچ چشم داشتی در کنارم بود و رفت و .شد اطرافیان توجه بیشتري به من داشته باشند

شد کمک مالی می  اش و همین طور بی کسی اش به هر وسیله اي که می یاما من به لحاظ موقعیت زندگ.آمد تنگاتنگی داشتیم

با فوت مادرش در کنار برادر سخت گیر و گاه تنها .کردم تا در مضیقه نباشد و خداي نکرده به خاطر بی پولی دست به کاري نزند

چیزي که می خریدم جفت می  ردر تمام خریدها با هم بودیم و من از ه.خواهرش به سر می برد و جا و مکان خاصی نداشت

بدون مادر و .در تمام سفرهایم به ویال در کنارم بود.را مانند خواهري که نداشتم تروخشک می کردم به راستی پریوش.خریدم

.پریوش تفریحی نمی کردم حتی با اصرار شهال نیز راضی به همراهی اش نمی شدم

از تنهایی بیزار .یح نکنمدیگر قادر نبودم ساده بگردم و تفر.طور ناخواسته بسیاري از حاالت کامبیز را با خود یدك می کشیدم به

زندگی مادر را تغییر .در عین حال مجبور بودم رعایت خیلی از مسائل را بکنم تا مبادا پشت سرم حرف و کنایه اي باشد.بودم

به سعید پول توچیبی قابل توجهی می دادم تا حسرت چیزي در .مطابق سلیقه اش درست کردم رااساسی دادم و دکوراسیون آن 

از .با موقعیتی که داشتم خواستگاران زیادي دور و برم می گشتند.دگی پیش چشمم روشن و دل نواز شده بودزن.دلش نماند

.به هر وسیله اي که شده به من نزدیک شوند ستندمردهاي زن مرده و یا طالق داده تا پسران جوانی که به عشق ثروتم می خوا

که همه چیز داشتم پس چه نیازي به ازدواج مجدد بود؟به نظرم به نوعی  در حالی.کاري را احمقانه تر از ازدواج نمی دیدم هیچ
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خودبزرگ بینی مبتال شده بودم که مرا از خودم دور می کرد و باعث می شد خودخواهانه به زندگی نگاه کنم و هیچ چیز را باب 

.میلم نمی دیدم

از این راه .زمین دیگري خریدم و شروع به ساختن کردم.تمام شدن کار ساختمان آن را فروختم و سهم مادر و سعید را دادم با

کسانی که با آنان کار می کردم وقتی زنی جوان و شیک پوش را می دیدند که ثروتمند و موفق .پول هنگفتی نصیبم شد

ا به خارج با داشتن زن و فرزند تقاضاي ازدواج می دادند و یا می خواستند مر همهندسینی ک.است،تقاضاهاي بی شماري می کردند

به نظرم تمام آن پیشنهادات از روي .هیچ مردي را عاشق واقعی نمی دیدم.از هرچه جنس مخالف بود بیزار بودم.از ایران ببرند

از علی و کامبیز می دیدم و به شدت از آنان  يمردها را نماد.مثل علی و کامبیز که نمی خواستند زندگی کنند.هوا و هوس بود

من .اهر آراسته ام که می خواستم در اجتماع مورد قبول واقع شوم،سادگی زندگی ام را حفظ کرده بودمدر پس ظ.دوري می کردم

هنوز دلبسته محله قدیمی و اهالی آن .خانه کوچک مادر را به خانه لوکس خودم ترجیح می دادم.عاشق مادر و سعید بودم

اگر در خانه سردم به سر می بردم .الی آن محله به دست آوردمشاید بیشتر سالمتی ام را به خاطر بودن در کنار مادر و اه.بودم

اما در کوچه هاي باالي شهر فقط دیوار بود و .زندگی در محله کودکی ام جریان و روح داشت.افسرده تر از قبل می شدم

...لطفیجوابی از سر کم .درهاي بی شماري را می زدي تا شاید جوابی بشنوي یدبراي رسیدن به همسایه با...دیوار

ازدهمی فصل

خیلی از مردم مثل .فقط امنیتی که در پایتخت بود برایم اهمیت داشت.من هیچ چیز از جنگ نمی دانستم.جنگ بود و بمباران زمان

من بودند و چندان خود را درگیر مسائل روز نمی کردند و برعکس عده اي تمام زندگی خود را در راه امنیت کشور و مردم فدا 

ر از گاه تشییع جنازه شهیدي و زدن حجله اي چند روزي مرا افسرده می کرد اما بعد از مدتی فراموش می کردم و ه.می کردند

.به دنبال خوشی هاي دنیا می رفتم

و دیوار شهر پوشیده از عکس هاي شهیدان پیر و جوان بود که یادآور رشادت هاي آنان بود و من چندان عمیق به آنچه می  در

.اکثر دوستانم مانند خودم در آن گیر و دار به فکر خوب خوردن و خوب گشتن بودند.کردم دیدم فکر نمی
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من در میان دریا به طوفان .امروز جز خجالت و تاسف نیست که از قافله اي به آن عظمت عبور کردم و در پی آن نرفتم احساس

مثل قصه .و آنان را بر روي سطح آبی خود نگه می داشت اگر دریا دهان باز می کرد،مرا می بلعید.رسیدم و آنان به آرامش دریا

دریغ که من نیز در قافله .و چقدر دوستش داشتیم و به آن افتخار می کردیم بودیمحضرت موسی که در کتاب ها خوانده 

...فرعونیان بودم که در پی انکار انسانیت خود بودند و بس

قرار بود روز بعد از راه ترکیه به یکی از کشورهاي .و سر از پا نمی شناخت او خیلی به خودش رسیده بود.ازدواج مهناز بود جشن

آن روزها خیلی از دختران و زنان براي رسیدن به آن طرف خود را .اروپایی برود و زندگی جدیدي را در کنار همسرش آغاز کند

مهناز ازدواج با نادر .ی را داشت ازدواج کنندبا پیرمرد هفتاد ساله اي که ویزاي سراب خیال دندبه آتش می زدند و حتی حاضر بو

را ایده خوبی براي آینده اش می دید و با فخر و مباهات دست در دست نادر تقریبا پا به سن گذاشته دور سالن را می گشت و 

ه پریوش چندان سرحال نبود شاید دچار حسادت شد.شد یبه مهمان ها خوش آمد می گفت و تبریک و تهنیت برایش رسال م

بعد از صرف شام هدایا را دادیم و با هزاران آرزوي خوب آنجا را ترك .لیال هم از دوستان قدیم ما بود که همراهمان بود.بود

.کردیم

ماموران امنیتی در .ها در آن ساعت شب تقریبا خالی بود و کمتر چراغی را در خانه ها به خاطر بمباران روشن می گذاشتند خیابان

در وسط چهارراهی منتهی به خیابان خودمان عده اي ماموران بسیج دستور ایست .ان به چشم می خوردندگوشه و کنار خیاب

اما بی فایده بود و آن مرد با تاسف .روسري ام را جلو کشیدم.سر و وضع خودم و پریوش زنمی دانم چرا ترسیدم،بیشتر ا.دادند

کجا تشریف می برید؟:نگاهی به ما انداخت و گفت

.خونه مون:ن گفتممن کنا من

.کارت ماشین و گواهینامه تون رو لطف کنین.محترم درست نیست این وقت شب اون هم زمان بمباران تو خیابون باشین خانم

وقتی .لحظه اي یادم آمد که با تعویض کیفم مدارکم را در خانه جا گذاشته ام.را باز کردم و با عجله شروع به جستجو کردم کیفم

.صندوق عقب رو باز کنین:تتعلل مرا دید گف

.ما بچه همین محله ایم.مگه دزد گرفتین:گفت پریوش
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.بذار کارش رو بکنه.پریوش ساکت باش:گفتم آهسته

شما رعایت حجابتون رو :سپس گفت.با چراغ قوه داخل صندوق عقب را جستجو کرد.شدم و در صندوق عقب را باز کردم پیاده

.خیابون اومدیننکردین و با سر و وضع نامناسبی به 

.اما ما مجلس عروسی دعوت داشتیم.حق با شماست:دستپاچگی گفتم با

سید چیزي شده؟:همان لحظه موتور سواري در کنارمان ایستاد و گفت در

.کارت شناسایی ندارن.کمی مشکوك بودن.حاجی نه

.ین محل هستن بذار برنخانم ها بچه هم:مرد جوان از روي موتور پایین آمد و در کنار ما ایستاد و گفت آن

مرد جوان .تاریکی خیابان در جستجوي چهره اي بودم که صداي گیرا و مردانه اي داشت و در آن لحظه او را ناجی خود دیدم در

قد بلند و اندام نسبتا ورزیده اش با چشمانی سیاه و نافذ و ریشی مرتب و موهاي خوش حالت .حدود بیست و هشت سال داشت

...بی هیچ بهانه اي.خاص او هر بیننده اي را براي لحظاتی غرق در خود می کرد پتی.دو چندان بخشیده بودبه او جذابیتی 

.خیلی ممنون:صندوق عقب را بستم و گفتم در

.باید ببخشید ما وظایفی داریم که باید انجام بدیم:گفت سید

.هستم کوتاهی از طرف ما بود متوجه

.بهتره بعد از این بیشتر مراقب رفت و آمدتون باشین:رد جوان در کنارم ایستاد و گفتبه سمت اتومبیل دیگري رفت و م او

عرض کردم خدمت همکارتون ما از :دانم براي توجیح کارم بود و یا احساس حقارت که با ناراحتی و یک دنیا اخم گفتم نمی

.اگه شک دارین می تونم برم خونه و کارت شناسایی بیارم.مجلس عروسی اومدیم

.به خاطر خودتون گفتم می تونین تشریف ببرین.نیازي به این کار نیست:کرد و گفت تبسمی

از اینکه آن مرد جوان می خواست منتی .خداحافظی و یا حتی تشکري سوار اتومبیلم شدم تا هرچه زودتر از آنجا دور شوم بدون

.بر من بگذارد رنجیده بودم

.خدا رو شکر به خیر گذشت:گفت پریوش



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٩

.مرد چهل ساله رو انداخته دنبالش پزم می ده.مرده شور مهناز رو ببرم با اون مجلس مسخره ش:عصبانیت گفتم با

.گذبه دستش به گوشت نمی رسه می گه پیف پیف بو می ده:لیال گفت.و ریوش خندیدند لیال

آخه تو بگو .عقده ندارم.کنم برممن اگه اراده کنم می تونم به هرجا که هوس .گوشت اون بهتره گربه از گشنگی بمیره اگه

پریوش به این بی آبرویی می ارزید؟

.فقط جلو ما رو نگرفتن.اینا کارشون همینه...چیزي نشده:خونسردي گفت با

نمی دونی با چه قیافه .بدتر از همه این پسره بود که ما رو می شناخت.مثل این که خیلی تابلو بودیم.جلو همه رو نمی گیرن اتفاقا

.نگاه کرداي منو 

بچه .دو کوچه باالتر،خونه شونه.آره منم پسره رو می شناختم:سیگاري روشن کرد و دود آن را بیرون فرستاد و گفت پریوش

.بازم دمش گرم خودش رو به نشناختن نزد.خوبیه

چرا صدات در نیومد؟ پس

.کار کنم؟حتما منو می شناخت و هردو باید آب می شدیم چی

دنی باشی؟نظر نمیاد تو آب ش به

.خوش ندارم بی خودي تابلو بشم.باالخره هرچی باشه چندین ساله تو این محل می پلکم:قهقهه اي سرداد و گفت پریوش

.منو از کجا می شناخت؟حتی یک بارم ندیده بودمش:اي فکر کردم و گفتم لحظه

.و دوباره خندید.اون قدر بدبختی که کسی رو نمی بینی تو

همون یه بار که رفتم منکرات براي هفت .حوصله جواب دادن به برادر خل و چلم رو ندارم.به خیر گذشتخدا رو شکر :گفت لیال

.پشتم بس بود

مادر خواب بود و سعید در اتاقش فیلم .در سکوت و تاریکی وارد خانه شدم.و لیال را رساندم و به سرعت به خانه رفتم پریوش

شبیه .به چهره خودم در آینه خندیدم.آرایشم را با کرم از صورتم پاك کردم.رفتملیوانی آب خوردم و به اتاقم .تماشا می کرد

.شکلکی براي آن مرد درمی آوردم بالفاصله از ترسش راه را برایم باز می کرد افهاگر با همین قی.دلقک ها شده بودم
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ده زود پاشدي؟چی ش:با دیدن من گفت.مادر در آشپزخانه بود.زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم صبح

.سرم خیلی درد می کنه.نخوابیدم خوب

دیشب خوش گذشت؟:با دقت نگاهم کرد و گفت مادر

.کاش شما هم اومده بودین.شما خالی جاي

.ایشاهللا خوشبخت بشه.حال و حوصله این مجالس رو ندارم دیگه

.خدا کنه تا آخر همین طور بمونه.خیلی سرحال بود مهناز

خوب بود؟ داماد

.اما خدا می دونه.که خوب بود ظاهرا

.گاهی فکر می کنم چرا سرنوشت شما سه تا یه خرده شبیه هم بود:استکانی چاي ریخت و روبه رویم نشست و گفت مادر

اینه که همه بدبخت شدیم؟ منظورتون

.نکنه بدبخت باشین خدا

.اما حساب من و پریوش فرق داره.که فقط یه بار نامزد کرد و به هم زد مهناز

.یکی دو تا نوه داشتم و سرم گرم می شد.زندگی آروم و بی سرو صدایی داشتی خیال منم راحت بود اگه

خیلی تالش کردم حداقل یکی از زندگی هام رو .می دونم مامان من اونی نشدم که شما می خواستین:تلخی زدم و گفتم لبخند

.اما خدا نخواست و هرکدوم رو به شکلی از دست دادم.نجات بدم

.براي تو که بد نشد:خنده گفت با

.نیست خداش هست علی رو می خواستم اما کامبیز خدابیامرز هیچ وقت برام شوهر نشد خودش

.تا سه نشه بازي نشه.رحمتش کنه خدا

صبحی شوخیتون گرفته؟ سر

چرا که نه؟.تو هم جوونی هم خوشگل.ازدواج امر خیره!شوخی چرا
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.خجالت آوره.اج حتی فکر کنموقت نمی خوام راجع به ازدو هیچ

.اونی باید بکشه که حروم می کنه خجالت

.که این چیزا رو نمی دونن فقط حرف می زنن مردم

.حرف مردم بخواي زندگی کنی کالهت پس معرکه س به

خبري شده که حرف رو به اینجا کشوندین؟ نکنه

.مثل روز برام روشنه که بخت خوبی برات پیدا می شه.شه می

.شانسه که من ندارم جازدوا

تو چی از مهناز کم داري؟.اون حرفا زدي از

نکنه فکر می کنین من به مهناز حسادت می کنم؟.فهمیدم آه

اگه از علی جدا شدي یکی بهترش تو رو گرفت درسته که عمرش به دنیا .من می دونم تو به هیچ کس حسادت نمی کنی.جونم نه

.منم آرزو دارم خوشبختی تو رو ببینم.رفتنبود در عوض تو رو بی نیاز گذاشت و 

.مگه خوشبختی تو ازدواج خالصه شده؟من هرچی که باید داشته باشم دارم.االن هم خوشبختم من

.همه چی داري و هیچی نداري تو

.مامان خوبم لطف دارین مرسی

.به دور و برت نگاه کن شاید بفهمی چی می گم.نشو دلخور

.می کنم سرفرصت حتما این کارو باشه

کجا؟:گفت.شدم بلند

.آگهی دادم تا مدیر داخلی استخدام کنم.بعد هم یه سر به جواهر فروشی بزنم.رم سر ساختمون می

.باش آدم حسابی باشه مراقب

.دیگه حوصله اونجا رو ندارم.یکی ر معرفی کرده،ببینم خوبه می دم دستش بهرام
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.به سالمت برو

سال ها .فرد مورد نظر بهرام را پسندیدم.ار قول داده بود تا دو ماه آینده آن را تحویل دهدمعم.ساختمان خوب پیش می رفت کار

.مردي حدودا شصت ساله که ورشکست شده بود و به دنبال کار می گشت.در بازار مغازه داشته و مورد تایید کسبه بازار بود

مادر با سالم .ی بعد دوستانش به دنبالش آمدندساعت.کلی به سرو وضعش رسید.از ظهر سعید به مهمانی دعوت داشت بعد

.وصلوات او را راهی کرد

دوست دارید بریم سینما؟:از رفتن سعید گفتم بعد

.نگران سعیدم.مادر،کی حوصله داره نه

.چی؟اون که کار همیشگیشه براي

.می ترسم آخر سر تو این مهمونی ها کار دست خودش بده.یه بار می افته اتفاق

.دادین برهنمی  اجازه

.این از تو اینم از سعید.کی به حرف من گوش می ده...بابا اي

کی به حرفاتون گوش نکردم؟ من

.و حوثله جرو بحث ندارم حال

.تا برگردیم سعید هم اومده.که حوصله ندارین بریم شام بیرون حاال

بیرون چه خبره؟.هی می گی بریم بیرون.هم ددري شدي تو

.هم بریم هم برمی دارم با پریوش

.آبروي آدمو می بره.از گارسون گرفته تا آدمایی که می بینه.از بس می خنده آدم رو حرص می ده.تو رو خدا نه

.بلند شین تا خیابونا شلوغ نشده.شما هم چه ایرادهایی می گیرین.که آدم بخنده خوبه

آنقدر مادر دلشوره داشت که به من نیز .د شدیمساعت نه برگشتیم و منتظر آمدن سعی.بود مادر را راضی به رفتن کردم هرطور

لحظه اي چرتم .ساعت از نیمه شب هم گذشت و خبري از سعید نشد.هردو به تیک تاك ساعت گوش می کردیم.سرایت کرد
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.برد که با صداي گریه مادر از جا پریدم

با این اوضاع و احوال جنگ تا این وقت شب کجا مونده؟.پسر بی فکریه عجب

.حتما بالیی سرش اومده.سعید بچه بی فکري نیست:ناله گفتبا  مادر

می خواي به خونه بابک زنگ بزنم؟.حتما خونه دوستش مونده.نباش نگران

بعد از عذر خواهی از پدر بابک توضیح مختصري .به سمت تلفن رفتم و شماره را گرفتم.سرش را به عالمت تایید تکان داد مادر

.رد و هنوز به خانه برنگشتهگفت اطالعی از بابک ندا.دادم

.و مادر بابک چندان در قید و بند مسائل اخالقی نبودند و چنین پاسخی از طرف آنان چندان دور از انتظار نبود پدر

آدرس مهمونی رو ندارین؟:گفتم.عقلم به جایی قد نمی داد.یکریز اشک می ریخت مادر

.بقیه اش رو نشنیدم.شنیدم جایی حوالی میدون ونک بودوقتی داشت با تلفن حرف می زد :فکري کرد و گفت مادر

.اي نداریم باید تا صبح صبر کنیم چاره

.می دونم بالیی سر بچه ام اومده از سر شب دلم شور می زد:با صداي بلند شیون سر داد و گفت مادر

.حتما سرش جایی گرم شده...جوونه...بد نزنین نفوس

.کاش الل می شدم و نمی ذاشتم بره...خودمه تقصیر:بی توجه به حرف من گفت مادر

حاال می فهمیدم نبود یک مرد در زندگی چه قدر دشوار است و مادر بیچاره ام همیشه یکه و تنها .نگرانی من هم به گریه افتادم از

ود و همواره حتی زمانی که آقا رحمت زنده بود نیز چندان تفاوتی نمی کرد و فقط نامش در خانه ب.به جنگ مشکالت می رفت

بیشتر براي بی .سعید با داشتن خواهر و مادري تنهاتر از خودش تکیه گاه ناامنی داشت.مادر به تنهایی روزگار را سپري می کرد

تنها عمویداهللا بود که خودش گرفتار .هیچ کس را نداشتیم تا غصه هایمان را با او درمیان بگذاریم.کسی خودمان گریه می کردم

.نمی شد توقع چندانی داشتفرزندانش بود و 

با .هیچ کدام جرات برداشتن گوشی تلفن را نداشتیم.با تردید به یکدیگر نگاه کردیم.با صداي زنگ تلفن از جا پریدیم صبح

در ذهنم به دنبال صدایی بودم که خبر ناگواري در رابطه .با دستانی لرزان گوشی را برداشتم.اشاره مادر این کار به من محول شد
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کجایی؟حالت خوبه؟چرا ما رو بی خبر گذاشتی؟:هول شدم و با خوشحالی گفتم.را شنیدم عیداما صداي آشناي س.عید بدهدبا س

من االن منکرات هستم اگه .صبا نمی تونم زیاد حرف بزنم:سعید هراسان گفت.به کنارم آمد و اصرار داشت گوشی را بگیرد مادر

.می تونی یه سر بزن

صبا سعید چی گفت؟کجا بود؟:مادر گفت.واج ماندمقطع مکالمه هاج و  با

.سعید رو گرفتن.حاضر بشین بریم زود

.خاك بر سرم شد...واي خدا:محکم به صورتش زد و گفت مادر

شناسنامه و سند .نگران نباشین.اتفاقی نیفتاده:حالی که چندان اطمینانی به حرف هاي خودم نداشتم براي آرامش مادر گفتم در

.بردارین شاید الزم بشهخونه یادتون 

اکثرا پدر و مادرانی بودند که به دنبال فرزندان .رسیدن به محل مورد نظر از دیدن جمعیتی که در آنجا بودند جا خوردم با

ماموري به مردم حاضر اطالع داد متفرق .ساعتی در آنجا ایستادیم بدون اینکه جواب درستی بشنویم.خوشگذرانشان می گشتند

.عد مراجعه کنندشوند و روز ب

مادر بابک می گفت مهمانی دختر و پسر بوده و مشروبات الکلی نیز مصرف کردند که این کار را .و مادر بابک نیز بودند پدر

.براي آنان دشوار می کرد

.بهتره بریم و فردا بیایم.این جا موندن بی فایده س:بابک گفت پدر

.نمی خورمتا خبري از سعید نگیرم از جام تکون :گفت مادر

.این طوري کسی جواب ما رو نمی ده.باید دنبال آشنایی بگردیم.اینجا نشستن دردي رو دوا نمی کنه.لج نکن مامان

من بی کس تر کسی هست؟کی دلش به حال من و بچه بی پدرم می سوزه؟ از

.حتما کسی پیدا می شه که کمکمون کنه.می رم دنبال آشنا خودم

در طول راه مادر از بی کسی خود شکوه .مردم پراکنده شدند و هرکس به سویی می رفت.رفتن کردمزحمت مادر را راضی به  به

صبا بریم :مادر گفت.اتومبیل را سر کوچه پارك کردم.اما بی نتیجه بود.هرچه به ذهنم می رسید گفتم تا شاید آرام شود.می کرد
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خونه خانم برومند؟

دیگه کیه؟ اون

شاید پسرش بتونه کاري .خانم مومن و به درد بخوري بود.و ندیده بودي این آخري ها زیاد میومدت.از مشتریان خوبم بود یکی

.ضرر نداره یه سر بزنیم.بکنه

.غریبه که دلش به حال ما نمی سوزه که بخواد قدمی برداره.فایده س بی

.از کجا می دونی؟امتحانش ضرري نداره تو

شون کجاست؟ خونه

.تو سر کنی بهترهفقط چادر.کوچه باالتر دو

.وسط کوچه خانه اي دو طبقه و شمالی قرار داشت مادر زنگ را فشرد.را از کیف بیرون آوردم و روي سرم انداختم چادرم

مطمئنین همین خونه س؟:گفتم

.یه دفعه روضه اومدم خونه شون آره

.زنی شنیده شد صداي

.سالم حاج خانم من هما هستم:گفت مادر

.ایینبفرم.هما خانم سالم

خانم برومند با چادر .فضاي کوچک آنجا با باغچه اي پرگل زینت بخش بود.کالمش در باز شد و ما وارد حیاط شدیم متعاقب

خانم برومند با خوشرویی از دیدار با .مادر مرا معرفی کرد.سفید گلداري به استقبال ما آمد و با مادر و سپس با من روبوسی کرد

هرچه خانم برومند .اتاق ها مفروش شده و بی نهایت تمیز و مرتب بود.اش وارد خانه شدیم یاهنمایبا ر.من اظهار خوشوقتی کرد

.اصرار کرد به اتاق پذیرایی برویم قبول نکردیم و در گوشه هال نشستیم

حتما راه گم کردین؟!عجب از این طرف ها؟ چه

.دارین منزل امید ماست اختیار
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واهللا حاج خانم شما که غریبه :مادر کمی حاشیه رفت و سپس گفت.دو لیوان شربت برگشت برومند به آشپزخانه رفت و با خانم

غرض از مزاحمت اینه که پسرم سعید که خاطرتون هست؟.نیستین

.زنده باشه جوون خوبیه.که یادم هست البته

.حاال هم تو بد مخمصه اي افتاده.بگم جوونی کرده نادونی کرده چی

.چرا نمی گی چی شده؟دل تو دلم نیستهما خانم .ایشاهللا خیره

چه کاري از دست من :بعد از پایان صحبت هاي مادر گفت.خانم برومند با دقت گوش می داد.مختصري از قضایا را شرح داد مادر

برمیاد؟

سعید  پدر.از خدا پنهون نیست از شما چه پنهون من کسی رو ندارم.نیازي به تعریف من نیست.شما زبانزد خاص و عامه خوبی

اگه امشب سعید خونه نیاد دق می .وصف آقازاده رو شنیده بودم گفتم شاید بتونن خبري از سعید بگیرن.عمرشو داده به شما

.و گریه سر داد.کنم

.مامان خودتون رو کنترل کنین:آرامی گفتم به

.ناامیدي شیطونه!چرا ناامیدي.همه ما خداست کس

.عقلش نمی رسه،نادونی کرده سعید

.اگه کاري از دستش بربیاد دریغ نمی کنه.االنه که پیداش بشه.بذار رسول بیاد.وونی می کننج همه

.ما وقت بدي مزاحمتون شدیم اجازه بدین بعد از ظهر خدمت برسیم:نگاهی به ساعت که وقت ناهار را نشان می داد گفتم با

.چه حرفیه تا جوابی از رسول نگیرم نمی ذارم برین این

حتی اگر کاري براي سعید .ومند به قدر کافی گوشنواز بود و من و مادر در کنارش احساس خوشایندي داشتیمخانم بر صداي

با صداي زنگ در خانم برومند .انجام ندهند مهم نبود چون روي باز خانم برومند نشانگر محبتش بود و همین براي ما کافی بود

.دیدي گفتم،اومد:کرد و گفت نبا لبخند نگاهما.براي باز کردن آن رفت

نگاه کردم و وا .صداي یاهللا آمد.و مادر چادرهایمان را روي سر مرتب کردیم و براي ورود پسر خانم برومند آماده ایستادیم من
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بی اختیار .رسول پسر خانم برومند کسی نبود جز آن مرد جوانی که آن شب ناجی من شد و من بی ادبانه از کنارش گذشتم.رفتم

حرکت بچه ایندر پنهان کردم و خودم را پشت ما

احساس کردم یخ زده و بی .هردو نشستیم.با مادر سالم و احوالپرسی کرد و خواهش کرد تا بنشینیم.ام از دید او پنهان نماند گانه

ین و ا.حتما فکر می کنه ما خانوادگی مورد داریم:با خود گفتم.مانند عروسکی بی جان و بی تحرك پر از شرم و حرص بودم.رنگم

.می کرد معذبممسئله بشتر آزارم می داد و 

.حاج آقا با شماست:به پهلویم زد و گفت مادر

.ببخشین حواسم جاي دیگه اي بود:من کنان گفتم من

.عرضی نبود فقط حالتون رو پرسیدم:آقا با تبسمی که آشکارا رگ تمسخري در آن به چشم می خورد گفت حاج

.و رویم را برگرداندم.مت شمابه مرح:غیظ نگاهش کردم و گفتم با

.از کله سحر تو خیابونا اسیریم.دخترم اعصابش به هم ریخته:با حیرت نگاهم کرد و رو به حاج رسول گفت مادر

.کامال پیداست بله

.خون خونم را می خورد.از این گویاتر نمی شد متلک

.کرد برومند پیش دستی کرد و قضایا را به طور خالصه براي پسرش بازگو خانم

.چون سعید اولین باره که دستگیر شده احتماال کارش آسونتره.هرکاري از دستم بربیاد انجام می دم.چشم:رسول گفت حاج

قول می دم دیگه نذارم سرخود جایی .اشتباه کرده.به خدا قسم سعید پسر خوبیه:که نورامیدي در دلش پیدا شده بود گفت مادر

.بره

.صرفا به خاطر خودتون بیشتر مراقب بچه ها باشین.ن شما رو می شناسمم.نیست به من قول بدید نیازي

علنا قضایاي آن شب را به رخ .بچه اي که باید مراقبم باشند تا دست از پا خطا نکنم.به من می گفت بچه.جسارت نگاهش کردم با

.ا به خانه حاج رسول نمی گذاشتمحاضر بودم ماه ها سعید در آن جا می ماند اما من پ.که باعث شد عصبی تر شوم.می کشید

من هم از خانم برومند تشکر کردم و با یک .برخاست و با کلی پوزش و تشکر و دعا به جان آنان خداحافظی کرد مادر
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.خداحافظی کوتاه که اگر نمی کردم سنگین تر بودم بیرون آمدم

چت شده بود؟تو :محض رسیدن به سر کوچه مادر با خشم و ناراحتی نگاهم کرد و گفت به

.بودم هیچی،خوب

.طوري رفتار کردي که انگار وظیفه شونه به ما کمک کنن.بودي؟فکر من و که نمی کنی آبرو دارم خوب

.من از این پسره اصال خوشم نمیاد.نیست چه فکري می کنن مهم

.خوش به سعادت مادرش.کنه پسر به این خوبی،از ادب و متانتش آدم حظ می.تو اونو می شناسی که خوشت بیاد یا نیاد مگه

.خدا به مادرش ببخشه.ماشاهللا آره

از اولم اون رفت تو جلدت که این طور .همش تقصیر این پریوش دربه در ذلیل مرده س.بی تربیت شدي:با دلخوري گفت مادر

.بی پروا بار اومدي

.از پسره خوشم نیومده چه ربطی به پریوش داره من

چه دلیلی داره که راجع به بچه مردم این طور .ر ندیده می گذرونی عادت هاي اونم می گیريشب و روزت رو با اون خی وقتی

حرف بزنی و قضاوت کنی؟

.فکر می کنه ما آدم هاي بی سرو پایی هستیم و خودش اون باال باالها جا داره.افاده داره خیلی

این پسر متواضع تر کسی رو دیدي که پشت سرش ناروا حرف می زنی؟ از

.به دل شما نشسته باشه اما من ازش خوشم نمیاد یدشا

دلیل؟حتی به خاطر سعید؟ بدون

.اگه می دونستم خونه این آدم قراره برین محال بود همراهتون بیام.به خاطر سعید حتی

از اولشم کله شق بودي هیچ فکر کردي خودت کی هستی که مدام از این و اون ایراد می گیري؟.جهنم به

معذرت می خوام اگه فکر می کنی این پسره کار شما رو راه می ندازه :با مالیمت گفتم.تم و مادر را از خودم رنجاندمتند رف زیاد

.می شینم و تماشا می کنم.حرفی ندارم
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.احترامم رو داشت و برام دلسوزي کرد.اگه هیچ کاري هم نکنه بازم ازش ممنونم که منو از در خونه ش ناامید نفرستاد حتی

واقعا حاج .از این که حس حقارتم را با حرف هاي بی سر و ته می پوشاندم عذاب وجدان گرفتم.با حالت قهر به خانه رفت مادر

رسول چه بدي در حق من کرده بود که این طور بی محابا او را منفور می کردم و تالش می کردم در چشم مادر سیاهش 

...چیزي را که سال ها خود گم کرده بودم و در او می ددیم و شاید شاید.کنم؟شاید به متانت و ایمانش غبطه می خوردم

از همه بدتر چادرم بود که بی شک می .تلنگري بود به شخصیتی که مال خودم نبود و یدك می کشیدم.دانم حس بدي بود نمی

.پنداشت براي ریا آن را سر کرده ام

.من که معذرت خواستم:تش رفتم و بوسیدمشبه سم.با ترشرویی نگاهم کرد.در حال تهیه ناهار بود مادر

چه طور این قدر عوض شدي؟.صباي من نیستی تو

.خسته بودم خستگیمو سر اون بنده خدا خالی کردم.خدا منظوري نداشتم به

.کنه همین باشه که می گی خدا

.نیمبرم دوش بگیرم حالم خوب می شه و می تونیم بیشتر با هم حرف بز.دیگه اي نداره همینه،دلیل

ناهار مختصري خوردیم و چشم انتظار به ساعت چشم .به حمام رفتم و دوش گرفتم.مادر نشان از بخشایش می دد لبخند

من که منتظر چنین اتفاقی بودم با .نزدیک غروب از نبود سعید دلم گرفت.مادر با تسبیحش مدام صلوات می فرستاد.دوختیم

.به حرف من رسیدي؟این جور آدما براي ما تره هم خرد نمی کنن حاال...اندیدي مام:ناامیدي به مادر نگاه کردم و گفتم

ما چه جوري هستیم؟چرا به خودت شک داري؟نکنه شاخ داریم؟ مگه

.نداریم اما این آقا خودش رو تافته جدا بافته می دونه شاخ

تی؟کجا رفت سادگیت؟به چه قیمتی فروخ.اعتماد به نفست رو از دست دادي.بدبین شدي خیلی

.ارزون نفروختم...بازي روزگار به

.حتی اگه به قیمت از دست دادن خیلی چیزها باشه.اگه اراده کنی می تونی به دستش بیاري تو

به کنار پنجره رفتم و پرده را به .مادر دست پاچه چادرش را برداشت و از پله ها سرازیر شد.صداي در هردو سکوت کردیم با
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حواسم به سعید بود که با نگاه حاج رسول رو به رو .مادر او را در آغوش کشید.کرد و سعید پدیدار شدمادر در را باز .کناري زدم

مادر یکریز قربان صدقه اش می رفت .سعید با شور و هیجان آمد و مرا در آغوش کشید.نداختمپرده را ا.نگاهش را دزدید.شدم

خدایا شکرت .چه بوي گندي گرفته بودم:ارمان نشست و گفتبعد از استحمام در کن.و مهلت حرف زدن را از سعید می گرفت

.خونه رو دیدم

.معلومه خیلی بهت سخت گذشته...بمیرم برات:با بغض گفت مادر

راستی حاج رسول آشناي کی بود؟.حاج رسول نبود که حاال حاالها باید می موندم اگه

.با مادرش آشنا بودم.بچه محل خودمونه:با غرور گفت مادر

.دیدن من دراومدم التماس می کردن به آشنام اونا رو هم معرفی کنم و بسپارم.هنوز بچه ها گیر بودن.وندهرس خدا

دیدي صبا؟دیدي حرفات درست نبود؟خدا به حاج رسول عمر با :سپس رو به من گفت.دستش را باال برد و خدا را شکر کرد مادر

.ه از صد تا کس و کار برام با ارزش تر بودکسی رو سر راهم قرار داد ک.خدا یار بی کسونه.عزت بده

مگه صبا چی گفته؟:گفت سعید

.فکر نمی کرد حاج رسول بتونه کاري براي تو بکنه:گفت مادر

.دهنم باز مونده بود.چه احترامی براش گذاشتن ندیدي

.فکر کنم باید تجدید نظري در حرف ها و رفتارم داشته باشم:گفتم آهسته

سعید قول داد .در غیاب مادر مفصل با سعید صحبت کردم.ه اي شیرینی براي تشکر نزد خانم برومند رفتبعد مادر با جعب روز

چنان در رفتار و منش حاج رسول غرق بود که بی وقفه از او تعریف .کمتر با دوستانش مراوده کند و بیشتر به درس هایش برسد

!شمکاش منم مثل اون با:می کرد و می گفت

مگه اون چه جوریه؟:با کالفگی گفتم.کرده بودمبدي پیدا  آلرژي

این طور .به جاي نصیحت کلی شوخی کرد و سربه سرم گذاشت.خیلی باحاله.به آدم امنیت می ده.یه طور خاصیه...شه گفت نمی

.بدم نمیاد باهاشون بگردم.آدما هم حال و هواي خودشون رو دارن
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اما بد نیست براي مدتی دور دوستات رو .دست خودتم نیست هنوز خامی.خیلی زود تحت تاثیر محیط و آدما قرار می گیري تو

.شاید این طوري الگوي مناسبی رو براي خودت انتخاب کنی.خط بکشی و با آدمایی بگردي که خالف دوستاي قبلیت هستن

.دلم می خواد خوب باشم.اون شب اون جا خیلی عذاب کشیدم و توبه کردم.می خوام نماز بخونم صبا

هرسه ما .منم نذر کردم بریم پابوس امام رضا.شاید خدا با این اتفاق می خواست تو رو امتحان کنه و به راه بیاره.خیلی پاکی تو

.احتیاج به سفر داریم اونم سفري زیارتی

کی قراره بریم؟...عالیه

.شاید هفته آینده...اولین فرصت در

باید .از مادر و از سعید و از وجدان.در از همه چیز فاصله گرفته بودمچه ق.تصمیمی که گرفته بودم احساس رضایت می کردم از

در دل کامبیز را نفرین و لعنت کردم که با ثروتی که به من هدیه کرد باعث عذاب و دوري از وجدانم .فاصله ها رو کم می کردم

و و .ام.اختن و ویالي شمال و اتومبیل بمرا چه به خانه س.یا نه که این قدر آزارم می داد دنمی دانم پولش حالل بو.شده بود

چون قسمت من این بوده و خدا .وقتی کمی آرام شدم کامبیز را دعا کردم.او رفت و مرا در دنیا اسیر اموالش کرد.جواهر فروشی

.چنین رقم زده بود و نباید ناشکر می شدم

از این که وضع مالی خوبی داشتم و قادر .می دیدم خاطره انگیزي در کنار مادر و سعید داشتم و خود را بی نهایت خوشبخت سفر

از خدا ممنون بودم که چنین نعمت بزرگی به من ارزانی داشته بود تا .بودم عزیزانم را به زیارت و سیاحت ببرم شکر گزار بودم

.کمی جبران کنم اخستگی و سال ها نگرانی مادر ر

بعد از یک .مسئولیتی شدید در قبال من و مادر می کرد و مراقب ما بود رفتارهاي مردانه اي از خود نشان می داد و احساس سعید

.هفته هرسه با روحیه اي دو چندان به تهران برگشتیم

.گویا درگیر عشق تازه اي شده بود.به دیدنم آمد،چندان حال و حوصله نداشت و در فکر بود پریوش

.پریوش تا کی می خواي عاشق بشی؟بس کن:اعتراض گفتم با

.قدر عاشق می شم تا یکی پیدا بشه به من وفا کنه اون
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.خودت رو بدبخت این و اون نکن.که دنبالشی پیدا نمی شه اونی

اون قدر .دیگه چه فرقی می کنه چه قدر؟بدبختی که اندازه نداره.من بدبختم.پریوش سرازیر شد کاري که کمتر می کرد اشک

.غرق خودش می کنه که نمی فهمی کی غرق شدي

چرا می خواي خودت رو با این حرفا گول بزنی؟.ه بدبختی نه غرق شدين تو

.آخرشم خدا بزرگه.روز اول مال من یکی نخواست درست از آب دربیاد از

تو به ایم مهربونی به این خوبی چرا همه چی رو سرسري می گیري؟.به حالت می سوزه دلم

قولی که سر خاك مادرم به .همه حرفایی که تو تنهایی زدم.می رهوقتی عاشق می شم همه چی یادم .تونم دست خودم نیست نمی

.و باز گریه سر داد.اون دادم

تو چت شده؟از این رو به اون رو شدي؟حتما این بار جدیه که تو رو به این حال گرفتار کرده؟:دلداري اش گفتم براي

چهار تا بچه .زنش مرده.یه بازاریه.ش را گرفتمثل بچه ها ذوق زده شد و به عادت گذشته سریع خندید جاي گریه ا پریوش

.خیلی آقاست باید ببینیش.داره که دو تا شون سر و سامون گرفتن

دوستش داري؟ خیلی

.می خواد عقدم کنه.میرم براش می

کی با این آقا آشنا شدي که من خبر ندارم؟ تو

دو سه هفته اي می شد که به من .مغازه اون می زنیمهربار که با فریده می رم بازار یه سرم به .وقت بود می شناختمش خیلی

.عالقه ش رو نشون داده

کی عقدت می کنه؟ حاال

.داده بعد از محرم و صفر عقدم کنه قول

.تو الیق خیلی چیزها هستی.خدا کنه سر حرفش بمونه.تو زن خوش قلبی هستی:کشیدم و گفتم آهی

راست می گی صبا؟:شوق گفت با
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چیه؟ دروغم

دوست دارم سر و سامون بگیرم و از این آوارگی .از اون دنیاي خودم می ترسم.شه فکر می کنم آدم مزخرفی هستمهمی آخه

.نجات پیدا کنم

حتی برات کار .چند بار گفتم برو تو خونه من زندگی کن،اگه نمی ري هرجا که دوست داري برات خونه بگریم.آواره نیستی تو

.اما همیشه طفره رفتی.درست می کنم تا درآمدي داشته باشی

به اندازه کافی هم گرفتاري نمی .تو زندگی خودت رو داري.اما نمی شه.خودم می دونم که از خواهر بیشتر محبت داري...ماهی تو

.خوام جور منم بکشی

.زرنگ و سرزبون داري می تونی تو هر شغلی موفق باشی تو

.به پیشنهادت فکر می کنم منصور عقدم نکرد و دیدم داره عالفم می کنه حتما اگه

چه کمکی از دست من برمیاد؟ االن

.فقط باید مجبورش کنم عقدم کنه.کم و کسري نداره...خیلی پولداره منصور

اما کاري از دستم .همیشه احساس خواهرانه اي نسبت به او داشتم و تحمل دیدن غم و اندوهش را نداشتم.شب پریوش ماند آن

.اگر آن مرد عقدش می کرد خیالم از بابت او راحت می شد.عاشق پیشه بودپریوش ساده دل و .برنمیاد

در عین .شور خاصی در همه جا برپا بود.حال و هواي کوچه ها دیدنی بود.روز بیشتر به ایام عاشوراي حسینی نمانده بود چند

ر مسن تر ها از جان و دل خدمت به خصوص جوانان که در کنا.اندوه و سوگواري آرامش و احترام در چهره همگان موج می زد

.می کردند

با چادر سیاهی که .شب هنگام پریوش آمد.بود براي دیدن هیئت هاي عزاداري شب به اتفاق مادر و پریوش بیرون برویم قرار

.بر سرش انداخته بود مرا به یاد گذشته ها برد

.عین دخترگی هامون شدي پریوش

.در حالی که هنوز خیلی جوونیم.انگار صد سال گذشته.چه روزهایی داشتیم!به خیریادش :افسوس سرش را تکان داد و گفت با
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.دو به فکر فرو رفتیم هر

صبا چرا آماده نمی شی؟:آمد و گفت مادر

عالقه خاصی به چادر داشتم و همیشه چند دست چادر مجلسی و مشکی در طرح و رنگ هاي متفاوت .کمدم رفتم سروقت

پریوش که در کنار در .از میان آنان گل هاي یاس خشکیده بیرون ریخت.چادرم را بیرون کشیدمیکی از چند قواره .داشتم

.بویید وایستاده بود نزدیک شد و گل ها را از روي زمین برداشت 

چه بوي خوبی؟هنوز عادت قدیم رو داري؟ واي

.من با این ها بزرگ شدم:را بوییدم و گفتم چادرم

در آن ساعت شب کوچه ها شلوغ و پر .هرسه بیرون رفتیم.ع کردم و در گوشه کمد ریختمشدم و ل هاي خشکیده را جم خم

.هرکسی به سویی می رفت.رفت و آمد بود

.خدا کنه امشب غذاي نذري قسمتمون بشه!دلم ضعف رفت.چه بوي غذایی اومد:گفت پریوش

سعید کجاست؟:مادر گفتم به

.دیگه خبري ندارم.می رم مسجد گفت

مادر در .پریوش بی وقفه اشک می ریخت و دعا می کرد.هیئت هاي عزاداري دسته دسته می آمدند.ارراه ایستادیماولین چه سر

.برگشتم او را دیدم.صداي سعید به گوشم خورد.از دیدن اندوه پریوش اشک هایم سرازیر شد.سکوت کناري ایستاده بود

این جا چیکار می کنی؟ صبا

فتی مسجد؟این جا چیکار می کنی؟مگه نر تو

.اومدیم یه دور بزنیم بعد بریم مسجد.من با حاج رسولم:با غرور گفت سعید

.اختیار به اطراف نگاه کردم تا شخص مورد نظر را در آن شلوغی پیدا کنم بی

.اون طرف خیابونه:به کمکم شتافت و گفت سعید

اج رسول روي موتور نشسته بود و به نقطه اي خیره ح.از دیدن او هربار دچار استرس می شدم.یکباره دلشوره به سراغم آمد به
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.بود

.موتور خطرناکه.سعید جان مراقب خودت باش:گفت مادر

.شب مسجد شام می دن خواستین بیاین.راحت باشه خیالتون

.حتما میاییم.آخ جون:گفت پریوش

کاري ندارین من برم؟:گفت سعید

.رسی کنمصبر کن بیام می خوام با حاج رسول احوالپ:گفت مادر

.و سعید به آن سمت خیابان رفتند مادر

از کی با این پسره دوست شدین؟:گفت پریوش

.بعدا برات تعریف می کنم.مفصله جریانش

.بد نیست با همی چین آدمایی دوست بشین،به درد می خورن اتفاقا

!که پاکه چه منتش به خاکه طال

ون دوشت شده؟حتما چیزي شده که سعید با ا.گفتی جریان داره خودت

.اما به من ربطی نداره.آره

.نمی دونم مامانت چی گفت که پسره برگشت و تو رو نگاه کرد صبا

.گفته دخترم اون جاست حتما

.که از اینا می ترسم من

.بس خودشون رو می گیرن از

.م می خندهخوشگل.چه چشم و ابرویی داره:به پهلویم زد و گفت!اون شبم گفتم پسر خوبیه.که بدي ندیدم من

.هرکی رو می بینی آب از لب و لوچه ت آویزون می شه.زشته

.جاي برادرم باشه:با لحنی شوخ گفت پریوش
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.حواست باشه پیش مامان از حاج رسول بد نگی که کینه به دل می گیره فقط

.خوش به سعادت مادرش!ريماشاهللا به همچین پس:بعد از لحظاتی مادر آمد و گفت.آمدن هیئت عزاداري ارتباط ما قطع شد با

.همیشه با دیدن حاج رسول این جمله ها تکرار می شه:گوش پریوش گفتم در

!باز چی داري می گی؟حتما بازم داغ دلت تازه شد:از چشم مادر دور نماند و گفت حرکتم

.داغی مامان؟موضوع دیگه اي بود چه

.چشم غره اي رفت که باعث خنده من و پریوش شد مادر

.شامم می دن.حاج رسول گفت مسجد عزادریه.جد این جا موندن بی فایده سمس بریم

.من نیت کردم اگه امشب غذاي نذري گیرم اومد حاجتم رو می گیرم...جون شام آخ

آخه پریوش جون،شام نذري چه ربطی به حاجتت داره؟:گفتم

.خالص باشه فرقی نداره که چه جوري بگیري نیت

.حتما حاجت روا می شی!یچه نیت خالص:تمسخر گفتم با

.اگه منظورت به شوهره این جور مواقع به درد نمی خوره.رو عشق است شکم

.ممکنه کسی بشنوه.پریوش این قدر پرت و پال نگو:گفت مادر

.صباست که دهن من رو باز می کنه تقصیر

بریم اون :ادر با خوشحالی گفتبه زحمت راهی باز کردیم که با اشاره خانمی م.جا براي نشستن نبود.مسجد رسیدیم به

.خانم برومند اون جاست.طرف

.مادر پریوش را معرفی کرد.من و پریوش هم روي دو زانو روبه روي آنان نشستیم.با او روبوسی کرد و در کنارش نشست مادر

این خانم کیه؟:در گوشم گفت پریوش

.صدات در نیاد،مادر همون پسره ست:گفتم آهسته

.ه فامیل شدیمچاي نخورد...به به
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.بعد از اون همه سوسول بازي رفته سمت دیگه اي.سعید ول کن نیست...بابا نه

صبا خانم حالتون خوبه؟:برومند گفت خانم

حال شما چه طوره؟با زحمت هاي ما؟.لطف شما به

دیگه قابل ندونستین تشریف بیارین؟.زحمتی چه

.دارین،محبت شما فراموش نمی شه اختیار

.امشب سعادت داشتم.دلم هواي هما خانم رو کرده بودوقت بود  چند

.تا عمر دارم مدیون محبتتون هستم.خدا می دونه چه قدر شرمنده شما آقازادتون هستم.دل به دل راه داره:گفت مادر

.ي شدهماشاهللا واسه خودش مرد.بعضی وقت ها میاد در خونه می بینمش.این چه حرفیه؟سعید مثل پسر خودم می مونه...بابا اي

.سایه حاج آقا خیالم ازش راحته زیر

پریوش کم .بعد از ساعتی غذا را پخش کردند.با شور عزاداران زنان بناي گریه گذاشتند.عزاداري در فضاي مسجد پیچید صداي

!مانده بود بشقاب را هم بخورد

سعید با دیدن خانم .گرم گفتگو بودند بیرون مسجد عده اي از جوانان ایستاده بودند و.اتفاق خانم برومند بیرون آمدیم به

به نظرم .با نزدیک شدن او باز دلشوره به سراغم آمد.پشت پریوش ایستادم تا کمتر در دید باشم.برومند،حاج رسول را خبر کرد

می دلیل اضطرابم را ن.با شنیدن صدایش بیشتر در پشت پریوش پناه گرفتم.نکرده بودم وشاثر آن شب کذایی بود که هنوز فرام

.فهمیدم

.حاج رسول با شماست:گفت مادر

.اجرتون با امام حسین:پشت سرکی کشیدم و گفتم از

.معلومه صبا خانم خیلی خجالتی هستن:برومند گفت خانم

با دیدن چهره حاج رسول که سعی می کرد میل به خنده را در .براي آنکه خودي نشان دهم صاف ایستادم.موذیانه خندید پریوش

.با حرص چادرم را جلو کشیدم و رویم را برگرداندم.ندخود سرکوب ک
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.بریم خسته شدم مامان

اما .دلم می خواست حرفی بزنم تا کمی آرام شوم.کردیم و من با نگاهی خشمگین به حاج رسول کینه ام را نشان دادم خداحافظی

کسی که یک محل به اسم او .شکنی بدهم چگونه می توانستم با پسري غریبه که هیچ ارتباط خاصی با او نداشتم جواب دندان

...قسم می خوردند

.برومند سر کوچه از ما جدا شد خانم

!چه خانم خوش رو و مومنی بود:گفت پریوش

.لباسم را عوض کردم و دست و رویم را شستم.رسیدن به خانه،مادر چاي درست کرد با

نگفتی جریان این حاج رسول چیه؟:گفت پریوش

.ماجراي سعید را بازگو کردخالصه اي از  مادر

.خداییش وصف خوبیش همه جا هست:گفت پریوش

.طفلک حاج خانم گفت هروقت پسرش می ره جبهه منتظره خبر شهادتش رو بشنوه:آهی کشید و گفت مادر

ما کجاییم و اونا کجان؟:گفت پریوش

م محل از چشمشون بدي دیدن از این پسر تما.چی بگم که هرچی بگم از خوبی این خانواده بگم کم گفتم...پریوش جون آره

.من که شب و روز دعاش می کنم.خیلی خیرخواهه.سعید که شیفته حاج رسول شده.ندیدن

ندیدي با چه ریشخندي نگاه می کرد؟.هرچی هست از من خوشش نمیاد:گفتم

!نه به اون شب نه به امشب.شاید به خاطر چادر سرکردن ما بود:گفت پریوش

.همین فکر می کردممنم به  اتفاقا

!راستی کدوم شب؟.احترام به امام حسین واجبه!چه حرفا می زنین:گفت مادر

.و پریوش هردو زدیم زیر خنده من

.صبا از اولشم با این پسره لج بود:گفت مادر
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.با نگاه به پریوش به یاد آن شب دوباره به خنده افتادیم.دادم سکوت کنم تا داغ دل مادر تازه نشود ترجیح

حاج .سرعت اتومبیل کم بود.از مقابل مسجد گذشتم که حاج رسول را با چند نفر دیدم.اولین کارم سرکشی به ساختمان بود صبح

شایدم پیش دوستاش نمی خواست اظهار .انگار جن دیده:با خود گفتم.رسول با دیدن من رویش را مانند غریبه ها برگرداند

ق با من بود چون آنان بنا به موقعیتشان با افراد مراوده داشتند و ما را در حد خود نمی ح...نه به دیشب نه به امروز.آشنایی کنه

.دیدند

.ظهر به خانه رسیدم نزدیک

مثل اینکه یک نفر .خانم برومند تلفن کرد و گفت براي عاشورا و تاسوعا به سوریه مشرف می شن:با خوشحالی گفت مادر

.هاد داد تا با اون ها همسفر بشمانصراف داده و خانم برومند به من پیشن

چی گفتین؟قبول کردین؟ شما

.از طرفی نگران تو و سعیدم.خیلی دوست دارم برم.تا ظهر خبرتون می کنم گفتم

.حاال که فرصت زیارت به این خوبی دست داده بهتره برین.که بچه نیستیم ما

.دلم طاقت نمیاره...اما

.راقب خودمون باشیممن و سعید می تونیم م.و ولی نداره اما

.سپس مدارکش را برداشت و براي ثبت نام راهی شد.بالفاصله به سمت تلفن رفت تا موافقت خود را اعالم کند مادر

دختران .سالن فرودگاه شلوغ بود و هرمسافر عده اي مشایعت کننده داشت.روز بعد مادر را براي بدرقه به فرودگاه بردیم دو

دو دختر و دو عروس خانم برومند محجبه بودند و از ظاهر .و پسران و عروسش نیز حضور داشتندخانم برومند و همسرانشان 

.حاج رسول خبري نبود از.پسرانش چنین بر می آمد که متدین هستند

چرا رسول دیر کرد؟:برومند با نگرانی گفت خانم

سعید با .داشت و باور نمی کرد به این سفر می رود مادر هیجان زیادي.اعالم شماره پرواز براي آخرین بار زوار را بوسیدیم با

.حاج رسول اومد:اشاره به درب ورود و خروج گفت



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٠

مادرش را در آغوش کشید و لحظاتی .با قد بلند و اندام ورزیده اش در میان جمعیت متمایز بود و به راحتی قابل شناسایی بود او

خانم .در حالی که هردو بغض داشتند،از یکدیگر جدا شدند.شی را کردبراي مادرش آرزوي سفر خو.چند به همان حال باقی ماند

خانواده برومند بعد از خداحافظی از من و .برومند با خیالی آسوده نگاهس به فرزندانش انداخت و به همراه مادر از ما دور شد

تو نمیاي؟:یکی از برادران حاج رسول گفت.سعید به سمت در رفتند

.امموتور هستم خودم می با

.رفتن آنان هرسه به سمت درب خروج رفتیم با

.صبا من با حاج رسول میام:گفت سعید

.بهرته با خواهرت بیاي:رسول گفت حاج

.چشم:با دلخوري گفت سعید

.اگه سعید می خواد با شما بیاد اشکالی نداره:گفتم

.با شادي از من فاصله گرفت و نزدیک حاج رسول ایستاد سعید

.ما میایمما پشت سر ش:گفت

از کارش خنده ام .در آینه موتور حاج رسول را دیدم که پشت سرم حرکت می کرد.سمت اتومبیلم رفتم و سوار شدم به

.حاال من اسکورت مخصوص داشتم.گرفت

از او خواستم به .ساعتی بعد پریوش تماس گرفت.محض رسیدن به خانه جاي خالی مادر افسرده ام کرد و بناي گریه گذاشتم به

.حاج رسول سفارش کرد اگر کاري داشتیم اونو غریبه ندونیم:شب سعید امد و گفت.زدم بیایدن

.خودم از عهده کارها برمیام.دستش درد نکنه:هایم را باال انداختم و گفتم شانه

وش سوم اما بود که پری.سه روز از رفتن مادر می گذشت.عاشورا و تاسوعاي حسینی در عزاداري مسجد شرکت کردیم روز

.می شه بریم خونه شون.حاج منصور امشب خرجی می ده:گفت

.نیست ممکنه شک کنن درست
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.می گیم همسایه هستیم.فامیلی نیست که شک کنن هیئت

.حوصله دردسر ندارم...شه نمی

.با دلخوري سکوت کرد پریوش

.خودت برو:گفتم

نصف شبی چه جوري برگردم؟.چی برم با

.دوست داري می ریم اگه

.نمی دونی چه قدر دلم براش تنگ شده.دستت درد نکنه.بلند شد و گونه هایم را بوسید پریوش

خانه اي بزرگ و ویالیی بود که حیاط آن براي آقایان و داخل ساختمان .به اتفاق پریوش به خیابانی در شرق تهران رفتیم شب

پریوش دختران حاج منصور .اد غریبه انگشت شمار بودنداکثرا اقوام و دوستان بودند و افر.براي خانم ها در نظر گرفته شده بود

یکی .با پایان مراسم مداحی شام دادند و ما بالفاصله بعد از خوردند غذا بیرون آمدیم.بودند خوبظاهرا با صالت و .را معرفی کرد

.ببخشین که به جا نباوردیم.به نظرم شما همسایه جدید هستین:از دخترانش گفت

.گفتن اینجا هیئته ما مزاحمتون شدیم.ن باالیی می شینیمما خیابو:گفت پریوش

.شما هم افتخار دادین.تو این محل همسایه ها کم لطفند.اگر پذیرایی بد بود به بزگی خودتون ببخشین.کشیدین زحمت

اه و پنج مردي پنج.حاج منصور دم در ایستاده بود.ترس لو رفتن پریوش بازویش را گرفتم و بعد از تشکر بیرون آمدیم از

!بیشتر شبیه پدر پریوش بود تا همسر آینده اش.ساله

!این که به تو نمی خوره پریوش

.نظرم این طور نیست خیلی سرحال و خوب مونده به

.حق با پریوش بود و حاج منصور سرحال و خوش اندام بود البته

از اطرافیانش فاصله گرفت و به سمت ما .ما شد تاریکی خیابان از زیر چادر انقدر چشم و ابرو آمد تا حاج منصور متوجه در

حاج منصور با کالمی محکم و گیرا که نشان از ادب و متانتش می .پریوش با هر قدم حاج منصور قربان قد و باالیش می رفت.آمد
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.مجلس تشکر کرد رداد احوالپرسی کرد و از حضور ما د

ینکه از حاجی ما خوشت نیومد؟مثل ا:پریوش گفت.اتومبیل نشستیم و به فکر فرو رفتم در

.می ترسم بري و این بنده خدا رو هم بدبخت کنی.از تو مطمئن نیستم.برعکس اتفاقا

من اینقدر بدم؟ یعنی

.تو باید از خیلی چیزها بزنی تا بتونی همسر شایسته اي براي اون باشی.بد بودن نیست بحث

.ربه دري خسته شدماز این د.تصمیمم رو گرفتم و هرطور که بخواد می شم من

.اما خوب نشونه گرفتی.شاید تفاوت سنی زیادي دارین.تبریک می گم بهت

در پشت چراغ قرمز ایستادیم که دو جوان با اتومبیلی آمریکایی و اسپرت در کنار ما توقف .از اظهار نظر من خرسند شد پریوش

خانم ساعت چنده؟:راننده سرش را بیرون آورد و گفت.کردند

.شستم رو بنده:تگف پریوش

.نزدیک دوازده س:ناراحتی نگاهش کردم و رو به مرد جوان گفتم با

خانم هاي زیبا این وقت شب کجا تشریف می برن؟می تونیم همراهی تون کنیم؟:بغل دستی اش گفت دوست

...به تو چه مربوطه بچه پررو:گفت پریوش

تو .صد دفعه گفتم درست حرف بزن.کلمه سوال چند تا گفتی واسه یک.دیدي درست بشو نیستی:گفتم.سبز شد و رد شدم چراغ

رو چه به حاج منصور؟دیدي چه قدر با شخصیت و سنگین بود؟

.معلوم بود می خواد اذیت کنه.ساعت دستش بود و می پرسید.که دیدي بی ادب بود خودت

شستم رو بنده یعنی چی؟.رو خودت نمیاوردي و مثل خانم ها جواب می دادي به

.کردم دست خودم نیست عادت

.تمرین کن تا از عادت بیفتی.نگو عادت کردم هی

.بفرما،جواب دادي دنبالمون دارن میان:آینه به پشت سرم نگاه کردم و گفتم از
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.دار خدمتشون برسم نگه

.خسته می شن می رن.نکرده الزم

.پرانی قصد مزاحمت داشتندآنها سمج تر از این حرف ها بودند و با مانور جلوي اتومبیل ما و مزه  اما

.خوشگله این شماره رو بگیر:باز در چهارراهی در کنارمان ایستادند و گفتند.سرعتم افزودم به

.دستش را از پنجره بیرون برد و شماره را گرفت و ریز ریز کرد و به طرفشان پرت کرد پریوش

.زن و بچه مردم راه می افتنشب هاي به این عزیزي دنبال .اون ها که حالیشون نیست.کن پریوش ول

صداي عزاداري فضاي آنجا را پر .خیابان شلوغ بود و مردم در رفت و آمد بودند.رسیدن به خیابان خودمان نفس راحتی کشیدم با

نذاشتی به خدمتشون برسم حاال خر و بیار و باقالی :پریوش به عقب برگشت و گفت.حرکت به کندي انجام می گرفت.کرده بود

.بار کن

با کی هستی؟:گفتم.همان لحظه پریوش با شادي دست به سوي کسی تکان داد در

چی کار کردي؟:پا روي ترمز زدم و گفتم.تو شانس آوردیم،االن به حاج رسول می گم خدمتشون برسه جون

از .ی کردپریوش احوالپرسی گرم.سعید هم خود را رساند.نزدیک شدن حاج رسول چنان حالم بد شد که احساس خفگی کردم با

.خجالتم نه تنها سالم نکردم بلکه طوري نشستم تا چهره شرم زده و عصبی ام را نبیند

.اگه ممکنه شما چیزي بگین.حاج آقا این ماشین از وقتی راه افتادیم دنبال ماست:گفت پریوش

.راه رو باز کن:رسول به سعید گفت حاج

.آن دو جوان سعی می کردند راه بگیرند و بروند که امکانش نبود.دماز آینه به پشت سرم نگاه کر.باز شد و حرکت کردم راه

.حاج رسول پیاده شون کرد.دلم خنک شد.کامال برگشته بود و داشت نگاه می کرد پریوش

.که دیگر کامال از آنان دور شدیم صاف نشست و نفس راحتی کشید زمانی

معذرت می خوام نمی :با طوالنی شدن سکوتم گفت.حرف بزنمناراحتی بیش از حد قادر نبودم حتی یک کلمه با پریوش  از

.دونستم این قدر به حاج رسول حساس شدي
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می فهمیدي درد من چیه؟ کاش

کمی خنگم بگو تا بدونم؟ من

اولش از اون .هایی که تا به حال براي من افتاده،یه جورایی فکر هرکسی رو که من و خانواده ام رو نشناسه منحرف می کنه اتفاق

تو جاي اون بودي چی فکر می کردي؟.دیگه آبرویی برام نمونده.شب شروع شد بعد قضیه سعید شد و حاال هم این برنامه

من به خاطر رفاقتی که داشتین صداش .قرار باشه راجع به ما بد فکر کنن هرکاري کنی نمی تونی فکرشون رو عوض کنی اگه

.قصد و غرضی نداشتم.کردم

.نکنیکارت رو توجیه  بهتره

!تو هم یه چیزیت می شه ها صبا

چی یه چیزیم می شه؟ یعنی

از خدات باشه کسی مثل حاج رسول حواسش .بی خودي بهونه می گیري و بداخالق شدي.زده به سرت.دونم یه طوري شدي نمی

.به شماهاست

.احتیاج به حمایت کسی هم ندارم.من از اون توقعی ندارم.اي در قبال ما نداره وظیفه

نه .برو خدا رو شکر کن حواسش به سعید هست.تو این دنیا صد تا از این آشناها داشته باشی بازم کمه.حمایت نیست عزیزم این

.تنها از این بابت ممنون نیستی بلکه اون بنده خدا باید یه چیزي هم دستی بده

.مامان و سعید از من جداست حساب

.حاال مامانت و سعید جداي از تو شدناز کی تا .خدا روزیتو جاي دیگه حواله بده برو

یه کاري کردیم که تا :با ژستی مردانه وارد شد و با قیافه اي که گرفته بود گفت.چرخش کلید نشان از آمدن سعید می داد صداي

.عمر دارن یادشون نره دنبال خواهراي ما راه افتادن

چی کارشون کردین؟:گفت پریوش

قیافه هاشون دیدنی بود،گفت گفت خجالت نمی کشین ایام عزاداري دنبال ناموس .تادنکاري کرد که به غلط کردن اف حاجی
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مردم می افتین؟

.دلم خنک شد.بود حقشون

شد یه کم زودتر بیاید خونه؟ نمی

.همینم کم بود که تو به من حرف بزنی:شدم و با اعتراض گفتم بلند

.را به عالمت حیرت باال انداخت و به اتاقش رفتسعید ابروانش .با اشاره به سعید فهماند سکوت کند پریوش

.داره چرا زدي تو ذوقش؟طفلک مثال اومد خودي نشون بده گناه

.باید ساعت به ساعت گزارش تحویل این نیم وجبی بدم دیگه

.بد اخالق چه

راستی هما خانم کی میاد؟:از لحظاتی براي آنکه موضوع پیش آمده در ذهن مرا کمرنگ کند گفت بعد

.دو روز دیگه ات

خونه رو تمیز می کنیم موافقی؟.فردا باید به کارها برسیم از

.تو به کارهاي خودت برس.کارگر بیاد و در و دیوار رو بشوره قراره

.از صبح زود به امید خدا شروع می کنیم.از این مهم تر کار

چی شده؟پریشونی؟:گفتم.بعد سعید با یک من اخم وارد خانه شد و خود را روي مبل انداخت روز

!رفت حاجی

کجا؟

.جبهه

.به سالمتی،این که ناراحتی نداره:شادي گفتم با

.با خودشه برگشتنش با خداست رفتنش

.براش دعا کن.ایشاهللا برمی گرده:را روي شانه هاي سعید گذاشتم و گفتم دستم
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ابسته حاج رسول شده حسادتی در جانم رخنه از این که برادر عزیزم تا این حد و.را روي شانه ام گذاشت و گریه کرد سرش

اگه منم ازت دور بشم تو این قدر غصه می خوري؟:گفتم.کرد

.با تو و مامان فرق می کنه برام مثل برادره.یه چیز دیگه س اون

.می خوام برم جبهه:را بلند کرد و گفت سرش

چی گفتی؟:برق از جا پریدم مثل

.می خوام برم جبهه گفتم

.اگه مامان بفهمه چه افکاري داري دیگه نمی ذاره یک قدمم با حاج رسول برداري.لت نمی رسهبچه اي عق تو

چی؟کم تر از بچه هاي دیگه ام که یه پاشون این جاست یه پاشون جبهه؟ واسه

.این فکر ها رو از سرت بیرون کن.جز ما کسی رو نداره.مامان تمام امیدش به من و توئه...سعید واي

.مامان بیاد خودم باهاش حرف می زنم من باید برم.من همینه حرف

باید می گذاشتم بعد از مدتی که .رفتن حاج رسول تاثیر زیادي روي او گذاشته بود.آن لحظه حرف زدن با سعید بی فایده بود در

.آرام شد با او صحبت می کردم

.بیرون نیامد با همان حال بدش به اتاقش رفت و در اندوه دوري از حاج رسول تا شب سعید

مهمانی مفصلی تدارك دیدم و گوسفندي .خانم برومند همراه با پسرانش به خانه رفت.استقبال از مادر به فرودگاه رفتیم براي

نفیسه باز هم .دوستان مادر و همسایه ها و تعداد انگشت شماري فامیل حضور داشتند.زن عمو از صبح آمده بود.قربانی کردم

.تعاریف زیادي می کرد شمادر از سفر.ودشب خوبی ب.باردار بود

مادر چمدان هایش را گشود و سوغاتی .کارگري که همیشه براي نظافت می آمد را خبر کردم.حسابی به هم ریخته بود خانه

براي من و سعید هم حسابی .براي پریوش چادر و پیراهن و رومیزي و مقداري خرده ریز آورده بود.هایش را بیرون ریخت

سعید بی حوصله نگاهی به سوغاتش انداخت و بی تفاوت به اتاقش .بود وامبقیه سوغاتی ها براي دوستان و اق.ه بودخرید کرد

.رفت
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سعید چش شده؟با هم حرفتون شده؟:گفت مادر

.حرف هایی می زنه که من ازش سر در نمیارم.از روزي که رفته جبهه اینم هوایی شده.براي حاج رسول تنگ شده دلش

.خدا حفظش کنه.ا اونجا بودیم که تماس گرفت و از مادرش خداحافظی کردم اتفاقا

.نمی دونم چه جوري باهاش کنار بیام.به شدت تغییر شخصیت داده سعید

.از بس حاج رسول رو قبول داره این طور شده.نگران نباش.با اون حرف می زنم خودم

.چیزخورش کرده حتما

.قط محبت می کنهحاج رسول ف.محبت خارها گل می شود از

.که کمبود محبت نداره سعید

.چون پدر یا برادري نداره با این حس و کمبود به سمت حاج رسول جذب شده.طرف ما نداره از

.فقط هر طور شده منصرفش کنین.حق با شماست شاید

.من و پریوش به کنارش رفتیم.به اتاق سعید رفت و بعد از نیم ساعت امد مادر

.رو گرفته یه بند می گه می خوام برم جبهه تصمیمش:گفت مادر

شما چی گفتین؟:وحشت گفتم با

.جوونه و حساس.نخواستم تو ذوقش بزنم.فعال دست نگه دار تا حاج رسول برگرده و با اون مشورت کنی گفتم

درسش چی می شه؟.سعید زده به سرش.کوتاه بیاي نکنه

.ار یه کم بگذره تا ببینم چی کار می تونم بکنمبذ.حاال که چیزي نشده.ممکنه صدات رو بشنوه...هیس

.حاج رسول برگشته:از دو هفته سعید با شادي فراوان آمد و و گفت بعد

در اولین فرصت به دیدن حاج رسول برو و راجع به سعید با اون :به مادر گفتم.همچنان براي سعید و عقایدش نگران بودم من

.حرف بزن

کنجکاو بودم .دل تو دلم نبود.دیدن خانم برومند و در اصل براي گفتگو با حاج رسول به آنجا رفت بعد از چند روز به بهانه مادر
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.به محض رسیدن مادر با سواالتم کالفه اش کردم.تا ببینم حاج رسول در مورد سعید چه خواهد گفت تا به باد انتقادش بگیرم

.مهلت بده برسم بعد ازم بپرس:گفت مادر

خوب حاال بگین؟:ینی آوردم و روبه رویش نشستمریختم و با شیر چاي

اما هنوز .سعید داره عاشق می شه.اما من اجازه این کارو نمی دم.رسول گفت سعید خیلی وقته حرف از جبهه و جنگ می زنه حاج

من .ازش خواستم عضو بسیج بشه و دوره آموزشی رو ببینه هم سرش گرم می شه هم کمتر بهونه می گیره.عاشق عاشق نشده

مطمئن باشین سعید بدون اجازه من دست به .جا هم می تونه مفید باشه ینقانعش کردم که جنگ فقط تو جبهه ها نیست هم

باید .خوش به سعادت کسی که زنش بشه.چه جوونی هرچی از حسن و اخالقش بگم کم گفتم:سپس از ته دل گفت.کاري نمی زنه

.فرشته باشه که به حاج رسول بخوره

.حاال بعد از مادرش نوبت دعا براي زنش رسید:تمخودم گف با

خبر داره؟ سعید

.حاج رسول خودش مراقبه.خبر نداره نه

عشق و عاشقی و رفتن به .برایم جالب بود.خواب کتابی را که می خواندم بستم و به حرف هاي مادر و حاج رسول فکر کردم زمان

جوانانی که عاشق می شوند و می روند و هرگز آرزوي برگشتن .فداکاريجمالتی در قالب ایثار و .سعید داره عاشق می شه.جبهه

...عشق یعنی این.به خانه را ندارند

دوازدهم فصل

او که به دنبال مارك لباس و کفش تمام بوتیک ها را دور می زد،حاال در کمال صرفه جویی .تمام لباس هایش را بخشید سعید

تمام پوستر هایش را پاره کرد و .تب و تمیز با رنگ هاي روشن در کمدش آویزان بودلباس هاي مر.ساده ترین آنها را می خرید

کمتر با پریوش که مثل خواهرش می دانست .هاي اصیل و انقالبی گوش می داد هنگآ.سجاده و تسبیح در اتاقش قرار گرفت

بیشتر از قبل سربه سرش می  پریوش می خندید و.شوخی می کرد و اغلب سرش پایین بود تا چشمش در چشم پریوش نباشد
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.دیدن سعید با آن مرام و اندیشه برایم جالب بود.گذاشت

.تمام رفتاراش شبیه حاج رسول شده.سعید دیگه مثل سابق نیست:مادر گفتم به

.کی بهتر از اون؟من که راضیم...رو شکر خدا

از این که سعید داره از ما فاصله می گیره ناراحت نیستین؟ شما

.خدا رو صد هزار بار شکر که راه خودش رو پیدا کرده.له می گیره در عوض به خداي خودش نزدیک تر می شهما فاص از

پس چرا به من سخت نگرفتین و این آرزوها رو نداشتین؟:حسادت گفتم با

خوشبخت بشی چطور می تونستم راهنماي تو بشم؟از خدا خواستم تو هم .راه رو به سعید نشون ندادم چون خودمم گم کردم من

.شاید سعید وسیله آمرزش ما هم بشه.هر طور که صالحته

!دونم پاك گیج شدم نمی

جوون و خوشگل و .هرکی جاي تو بود با اون شوهري که داشتی و خدا رحمتش کنه به هزار راه کشونده می شد.خوبی،نجیبی تو

خدا به هرکس یه طوري نشون می ده که .ده نشدياینا توجه خداست که به بیراهه کشون.اما نجابت کردي.همه چی تموم هستی

.چه قدر بنده ش رو دوست داره

نعمت هاي مجهولی که .خدا به من نیز توجه داشت که توانستم سالمت اخالقم را حفظ کنم و سقوط نکنم.حق با مادر بود شاید

.متوجه آن نبودیم

بلغ قابل توجهی به سعید دادم تا به جبهه کمک م.کار ساختمان هم تمام شد و به سرعت فروش رفت.صفر تمام شد ماه

پریوش سرانجام به عقد حاج منصور درآمد و در همان خانه ویالیی در کنار فرزندانش جا گرفت تا مورد قبول اطرافیان قرار .کند

حضورش را علنا به باید در انزوا زندگی می کرد در حالی که با بودن در آن خانه  داگر در خانه اي جداگانه به سر می بر.گیرد

.ثبت می رساند و مجبور می شدند پریوش را به عنوان همسر رسمی اش بپذیرند

.به قول منصور آخرش مجبورن قبول کنن.فعال قهر و آشتی زیاده:گفت پریوش

.گوشزد کردمادر کلی او را نصیحت کرد و از نظر حفظ ظاهر مسائلی را .وارد خانه اي بزرگ و خانواده اي اصیل شده بود پریوش
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.دیگه می خوام زندگی کنم.منصور از من خواسته چادر سر کنم منم قبول کردم:گفت پریوش

مادر شکر .آفرین گفت و گردنبندي به او هدیه کرد و من نیز دستبند و گوشواره هاي آن را دادم تا سرویسش کامل شود مادر

لیاقت داشته باشد همسرش را دو دستی نگه می دارد در غیر  گزار بود که پریوش سرو سامان گرفته و عقیده داشت اگر پریوش

.می شود خانهاین صورت باز هم آواره این خانه و آن 

.با وجودي که اختالف سن زیادي دارن اما پریوش اندازه زن شصت ساله حالیشه:گفتم

وقتی عاشق می شی .این طور بودیممن و آقا رحمت هم تقریبا .اما به این حرف ها نیست.دو برابر سن پریوش رو داره درست

.پاي همه چی می ایستی

.شما در این مورد شانس داشتین.رحمتش کنه خدا

عاشق شدن آسونه عاشق موندن .زرنگ بودم تونستم آقا رحمت رو عاشق خودم نگه دارم.شانس نداشتم:به شوخی گفت مادر

.سخته

علی و بچه بازي .قلبم رو زده است پوچی جاي اون رو پر می کرد هربار که می خواستم باور کنم عشق در خونه.عاشق نبودم من

.هرکدام به طریقی مرا از هر چه عشق و عاشقی بود،دلزده کردند.هایش و کامبیز و عیاشی هایش

براي من هم عادتی شده بود که در خانه از او حرف .که حاج رسول به جبهه می رفت،لب و لوچه سعید آویزان می شد زمانی

.وقتی نبود انگار حرفی هم براي گفتن وجود نداشت.و گوش کنمبزنند 

مادر با حالی دگرگون همراه سعید به خانه آنان .از ده روز سعید اشک ریزان آمد و خبر مجروح شدن حاج رسول را داد بعد

.رفت تا خبر بیشتري کسب کند

کوچه در خلوت .به کنار پنجره رفتم.که پشیمان شدم به سمت تلفن رفتن تا شماره بگیرم.باز دلشوره گرفتم.و واج ماندم هاج

مادر و سعید .آنقدر ایستادم تا زنگ در زده شد.به یاد آن روز افتادم که سعید را آزاد کرد و به خانه رساند.شبانگاهی بود

شده؟ یچ:به استقبال رفتم و پرسیدم.آمدند

.حاج خانم گفت حالش خوبه و جاي نگرانی نیست.لش کردنبه تهران انتقال دادن و عم.خدا رو شکر خطر رفع شده:گفت مادر
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خانم برومند حالش خوب بود؟...خدا رو شکر:راحتی کشیدم و گفتم نفس

.آدم سنگ بشه مادر نشه.دخترها و عروس ها دورش جمع بودن.هز شنیدن خبر هول کرده،اما االن حالش خوب بود...بگم چی

.فردا می رم بیمارستان:گفت سعید

.منم میام:گفتم بالفصله

!چه عجب:گفت مادر

.راستش دلم به حالش سوخت.شدم نگرانش

...او را روي تخت بیمارستان مجسم می کردم و یا در حال درد کشیدن.شب چهره حاج رسول مدام جلو چشمم بود آن

صبح به بیمارستان رفته  سعید از.خیلی به من می آمد و براي رانندگی راحت بود.عربی که سوغات مادر بود را سر کردم چادر

خانم :پسري از درون اتومبیلش سرك کشید و گفت.سر چهارراهی توقف کردم.بیمارستان در شمال شهر قرار داشت.بود

.ببخشین سفارت عربستان کجاست؟و با قهقهه دور شد

.جاي پریوش خالی بود تا حالش رو بگیره...مزه بی

!ثل ماه شديچادرم سر کردي فرقی نمی کنه م.بس خوشگلی از

.شما با چشماي خوشگلتون می بینین.مامان ممنونم

وارد بخش .بیمارستان دسته گلی تهیه کردم که البه الي آن پر از گل هاي مریم بود که همیشه مورد عالقه ام بودند نزدیک

.م هم اینجاست برین توحاج خان:سعید در کنار در اتاق ایستاده بود و با دیدن ما نزدیکمان شد و گفت.مجروحان جنگی شدیم

بیشتر عیادت کننده همرزمانش .اطراف تخت حاج رسول احاطه شده بود.نسبتا بزرگی بود که چهار تخت در آن قرار داشت اتاق

از گلی که خریده بودم پشیمان شدم و آن را به دست مادر دادم که با نگاه .بودند و این را می شد از طرز لباس پوشیدنشان فهمید

اینجا جاي من .نباید می آمدم.دست و پایم را گم کردم.الي افراد حاضر به من خیره شده بود هاو از الب.روبه رو شدم حاج رسول

.نبود بهتر بود در خانه می ماندم و کنجکاو دیدنش نمی شدم

ه کنارش رفتم و ب.عده اي از دوستانش بیرون رفتند تا اتاق کمی خلوت شود.به کنار تخت رفت و احوالپرسی گرمی کرد مادر
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.سالم کردم

.راضی به زحمت نبودم:خنده اي که باعث جذابیت بیشتر او می شد گفت با

.انجام وظیفه بود.نیست زحمتی

.گل هاتون ممنونم از

.ایشاهللا به زودي سالمتی خودتون رو به دست بیارین.شما رو نداره قابل

.خورد خیالم راحت می شد اگه یه کم این ورتر می:رسول با اشاره به قلبش گفت حاج

!خدا نکنه:گفت مادر

دختري سبزه رو و بانمکی به سمت حاج رسول رفت .به سمت خانم برومند رفتم و جویاي حالش شدم.گرماي اتاق کالفه شدم از

کمپوت میل دارید باز کنم؟:و گفت

از رفتارش پیدا بود .د تا خوب براندازم کندرسول تشکر کرد و دختر با لبخندي ملیح به او خیره شد و بعد نگاهی به من کر حاج

.که باید خبرایی باشد

مادر آرزوي سالمتی .نزد حاج رسول رفتیم.از دقایقی به خاطر شلوغی زیاد عیادت کننده ها از مادر خواستم تا برویم بعد

.راضی به زحمت نبودم شرمنده ام کردین:گفت.کرد

.ایشاهللا عروسیت.من شما رو مثل پسرم دوست دارم.شرمنده دشمنت

.سبزه رو من و مادر را زیر نظر داشت دختر

.از شما هم ممنونم ایشاهللا جبران کنم:رسول رو به من گفت حاج

.ما همیشه مدیون محبت هاي شما هستیم:صدایی آهسته گفتم با

.هر کاري کردیم انجام وظیفه بوده:رسول با لبخند همیشگی اش که انگار رگ تمسخري داشت گفت حاج

به راستی .با نگاه به چشمانش به یاد پریوش افتادم.ان حالش نیز سربه سرم می گذاشت و جواب خودم را به خودم پس داد با

.می توانستم حس کنم آن دختر سبزه رو قدم هاي ما را می شمارد.بیرون آمدیم.چشمان زیبایی داشت
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!فکر کنم خبراییه.ی چسبونده بوداون دختره کی بود؟خیلی خودش رو به حاج:مسیر خانه پرسیدم در

.اتفاقا گفتم چرا نمی گیریش واسه پسرت؟گفت از خدامه منتظر یه اشاره رسول هستم.زاده حاج خانم بود خواهر

.دختره داشت چشمش در میومد اگه روش می شد ما رو بیرون هم می کرد...سالمتی و میمینتی به

چی؟ واسه

.د تا مبادا کسی دست از پا خطا کنهتخت شده بود و مراقب همه بو آویزون

.خاطر هم رو می خوان که حاج خانمم اون طور می گفت حتما

.رسول خیلی مشتق به نظر نمی رسید ولی دختره خیلی بی تابی می کرد حاج

.ظاهر آدمایی مثل حاج رسول نمی شه چیزي فهمید از

.مبارکشون باشه...طوره همین

چند روز بعد از بیمارستان مرخص شد و زندگی به روال عادي خود برگشت با این تفاوت .ماند شب سعید در کنار حاج رسول آن

.که حاج رسول تا مدتی قادر نبود به جبهه برود

مادر قول داده بود سیسمونی او را .دو ماهه باردار بود هنوز عاشق حاج منصور بود و از تب عشقش چیزي کم نشده بود پریوش

مادر چندان حال و حوصله تفریح و .نمی دانستم از بیکاري چه کنم.زدواج پریوش تنهاتر از همیشه شده بودمبا ا.خودش تهیه کند

از سینما و پارك خوشش نمیامد و ترجیح می داد .او را براي خوردن شام بیرون می بردم ارگاهی شب ها به اجب.گردش را نداشت

می رفتم آخرین مدل هاي کیف و کفش و مانتو را می  از سر بیکاري به خرید.در جلسات همسایه ها شرکت کند

ساعت .دادم تا برایم بیاورند میجواهراتم را عوض می کردم و یا اگر از کلکسیون جدیدي خوشم می آمد آن را سفارش .خریدم

به استخر .دادمها در آرایشگاه به همراه شهال وقت تلف می کردم و به ناخن هاي دست و پایم و یا آرایش گیسوانم اختصاص می 

!به دنبال چیزي بودم که نمی دانستم باید کجا پیدایش کنم.اما چه سود که هیچ کدام مرا راضی نمی کرد.و کلوب می رفتم

نمی .به قول مادر همه چیز داشتم ولی هیچ دلخوشی نداشتم.و شش سال داشتم با ثروتی که هرروز به آن اضافه می شد بیست
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نم؟با خانه اي که درش را بسته بودم؟کودکی که نداشتم؟و یا همسري که مونس من باشد؟در دانستم سرم را با چه گرم ک

.حقیقت من تنها بودم

.اما دیگر کسی نبود تا دردودل کنم و از ته دل به او و کارهایش بخندم.سرو سامان گرفتن پریوش بی نهایت خوشحال بودم از

ساب و کتاب ماهیانه،سر راه به خرید رفتم و چند روسري و شال خریدم و به آن روز که بعد از سرکشی به جواهر فروشی و ح تا

مرض خریدن گرفتی؟:مادر با دیدن خریدهایم گفت.خانه برگشتم

.هرکدوم رو دوست دارین بردارین.اومد خریدم خوشم

.هایی رو که خریدي هنوز وقت نکردم سر کنم اون

.کمی به خودتون برسین.بس بی حوصله شدین از

.اما دیگه اصراف نکن.مبارکت باشه:نگاهی به شال مشکی که خریده بودم کرد و گفت درما

.بیکاري می خرم از

.ناراحتی پوالتو بریز سطل آشغال و خودت رو راحت کن خیلی

چی شده که غر می زنین؟ حاال

.ره؟اون قدر رفت و اومد کالفه ام کردنمی دونم چی کارت دا.زنگ زد به مغازه گفتن رفتی.ظهر تا حاال سعید دنبالت می گرده از

چی کار داره؟ نفهمیدین

.مدام غر زده که چرا خبر ازت ندارم.من نمی گه به

.اون چه مربوطه؟البد فضولیش گل کرده به

.حتما کار واجبی داره.نکنم گمان

!خودشه:صداي زنگ در مادر در را باز کرد و گفت با

جوابش را دادم .با لبخند نگاهم کرد و سالم داد.د که در یک چشم به هم زدن وارد خانه شدنظرم سعید پله ها را دو تا یکی آم به

سعید خبري شده که مامان رو کالفه کردي؟:و گفتم



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٥

!خبري شده خبر؟آره

!خیره

کجا بودي؟...خیره...خیر

.رفتم بعد هم کمی خرید کردم مغازه

.از وقتی هم پریوش ازدواج کرده تو تنهاتر شدي.زنه به سرت دونم از بیکاري حوصله ت سر می ره و هواي خرید می می

.پریوش بی معرفت رفت و پشت سرش رو هم نگاه نکرد.آره

.بذار کمی جا بیفته سرو کله ش پیدا می شه.آخه اولشه:گفت مادر

اصل حالت چطوره؟.خوب ولش کن:با عجله که مشخص بود می خواهد زودتر سر موضوع اصلی برود گفت سعید

تو چت شده؟می خواي حرفی بزنی؟نکنه بازم می خوي بري جبهه؟!خوبم:دقیقی به او کردم و گفتم گاهن

چه اشکالی داره؟.دارم حالت رو می پرسم:خنده گفت با

.فقط حاشیه نرو.هیچی

.و متفکرانه باقی ماند.چشم

.می خواي یک کلمه حرف بزنی آدم رو دق مرگ می کنی:گفت مادر

.امروز حاج رسول حرف هایی زد که کم مونده بود شاخ دربیارم:ید تا تمرکز پیدا کندنفس بلندي کش سعید

مامان؟ نگفتم

صبا درست فهمید؟می خواي بري جبهه؟:گفت مادر

.این حرفا نبود...نه

.پس چی بود؟جون به لبم کردي:گفت مادر

.آره گفت می خواد ازدواج کنه.بذار فکر کنم خوب

این قدر برات مهمه؟:گفتم.نفس راحتی کشیدیمراحت شد و هردو  خیالمان
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.از صبح پاشنه درو درآوردي که چی؟خوب همه زن می گیرن دیگه حاج رسول که جاي خود داره:گفت مادر

...حاج رسول از صبا خواستگاري کرد.حرفم تموم نشده:سعید دستش را گرفت و گفت.بلند شد تا به آشپزخانه برود مادر

شاید دخترخاله اش نامش صبا بوده و سعید اشتباهی .ر سکوت به دنبال معناي جلمه سعید می گشتمد.وا رفت و نشست مادر

.متوجه شده

.چه جالب دخترخاله ش هم نام منه:خنده گفتم با

.دخترخاله کیه؟صبا،اون از تو خواستگاري کرده:گفت سعید

صبا حواست با منه؟.دستش را جلو چشمانم تکان داد.بهت نگاهش کردم با

...به چه جراتی این پیشنهاد رو داده؟به چه جراتی؟:شدم و فریاد زدم بلند

چی شده بود؟چه اتفاقی .هوا بارانی و غمزده بود.آنقدر اشک ریختم که دیگر نایی نداشتم.اتاقم گریختم و در را قفل کردم به

ت می ندازه؟کوتاهتر از دیوار من پیدا نمی افتاده بود؟چرا عصبی شدم؟چرا سر سعید داد زدم؟چرا هرکی از راه می رسه منو دس

اصال مگه می شه؟حتما باز خواسته منو مسخره .بیچاره ش بفهمه حتما دق می کنه ادرشه؟من کجا و حاج رسول کجا؟اگه م

طفلک سعید خوش باور گول حرف هاي اونو خورده بود و .هرچی بود کار بد و ناشایستی بود.شاید هم سعید رو دست بندازه.کنه

مطرح کنه و خوب می دونه پیشنهادش در  ودر حالی که مثل روز برام روشن بود که حاج رسول می خواد خودش.اور کرده بودب

اما چرا با من این کار رو می کرد؟می خواست خوارم کنه و بگه تو بیوه زن بدبختی هستی که می خوام .همین حد باقی می مونه

.تمکاش قدرت داشتم و اونو می کش.دچار شدي رها کنم و باز می خواد ناجی من بشهکمکت کنم و تو رو از فالکتی که به اون 

.راحتم بذارین:در حالی که روي تخت می نشستم گفتم.صداي مداوم در ناگزیر آن را گشودم با

.دخترم چت شد؟سعید که حرف بدي نزد:به آرامی کنارم نشست و گفت مادر

.خیلی...مامان من خیلی بدبختم:گریه گفتم با

جواب تو وقتی .حاال حرکی می خواد باشه.باعث افتخاره.احساس بدبختی می کنی؟مگه چی شده؟خواستگاري که جرم نیست چرا

.منفیه دیگه غصه نداره
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از من خوشش نمیاد و همیشه با تمسخر .براي همین دلم می سوزه.اون ما رو دست انداخته:را پاك کردم و با کینه گفتم اشکم

حاال فهمیدین چرا .اون وقت بیچاره سعید رو مشحکه دست خودش کرده.ز رفتارهاش معلوم بود که منو قبول ندارها.نگام کرده

.بدبختم؟و باز زار زدم

فقط اینو می دونم که یکی از بهترین پسراي محل که همه آرزوي همنشینی با اونو دارن از دخترم خواستگاري ...فهمم نمی

.مثل تمام پیشنهادات دیگه که بهت شده و خواهد شد.ظاهر قضیه فقط همینه.دا می دونهحاال پشت پرده چی هست خ.کرده

اون می خواد با تو ازدواج .صبا حاج رسول مردي نیست که کسی رو دست بندازه یا مضحکه کنه:به کنار در آمد و گفت سعید

.دیگه داد و هوار ندارهجواب تو فقط یک کلمه ست آره یا نه؟این .خیلی هم جدي بود و اصرار داشت.کنه

.خواهش می کنم همین االن برو بگو نه ازت

خواي کمی فکر کنی؟ نمی

چی فکر کنم؟براي پسري که تا به حال ازدواج نکرده و می خواد با زن بیوه اي که دوبار شوهر کرده ازدواج کنه؟چرا  براي

درحاي که می دونه .من فداکارترین انسان روي زمینمبگه .متوجه نیستی اون می خواد دلسوزي کنه و خودش رو خوب جلوه بده

.کنه تاما خواسته مردونگیش رو ثاب.جوب من چیه

کسی که روزي شیش تا مانتو و روسري بخره معلومه که نمی تونه .خیلی کوتاه فکري:با تاسف سرش را تکان داد و گفت سعید

برات متاسفم .ی شناختی و این طور قضاوت نمی کرديکاش اونو م.تو بیوه زنی که هستی گناه که نکردي.درست فکر کنه

.متاسف.صبا

روي حاج رسول حساسه،دست خودش .ازش به دل نگیر:مادر گفت.بیرون رفت و در خانه را محکم بهم کوبید سعید

اري تا منو د.فکر و خیال نکن.خودم با حاج رسول حرف می زنم و توضیح می دم.خودش پشیمون می شه و میاد عذرخواهی.نیست

.غصه نخور

اگر به جواب رد بود که داده بودم و دیگر جاي غم و غصه .نمی دانم چه مرگم بود.شب تا صبح چشم روي هم نگذاشتم آن

به عقب برگشتم و تمام صحنه هاي زندگی ام در .برخورد باران به پنجره اتاقم نوایی بود که مرا به گذشته ها می برد.نداشت
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اگر دختر دم بدختی بودم می توانستم به خواستگارانم جواب .یدي و حس حقارت به خود پیچیدماز فرط ناام.ذهنم جان گرفت

کاش نیمی از عمرم را می .کاش زندگی ام این طور نمی شد.بیست و شش سال داشتم و زخم روزگار کشیده.قابل قبولی بدهم

سعید که در لفافه مرا زنی  هاياز حرف .اه استدادم و در عوض دختر باکره اي بودم که در انتظار بخت و اقبالش چشم به ر

باعث تمام این .برادر کوچکم با تاسف به من و رفتارهایم نگاه می کرد.سربه هوا و احمق معرفی کرد بیشتر زجر می کشیدم

یدم از بیوه از زمانی که او را د.کدورت ها کسی جز حاج رسول نبود که با نفوذ خود شخصیت سعید را تغییر داد و از ما جدا کرد

حتی زمانی که با اتومبیلم بودم .شرمسار شدم و باهر برخوردش حس کردم لباس و سر و وضعم جلف و نامناسب است دنمبو

...از وقتی که حرف او در خانه ما بود جز دلهره و ناراحتی چیزي به ارمغان نداشت.آرزو می کردم پنچر شوم و با تاکسی بروم

.اگه بی ادبی کردم منو ببخش.معذرت می خوام:من نزدیکم شد و صورتم را بوسیدروز بعد سعید با دیدن  صبح

.من هیچ وقت از تو ناراحت نمی شم:به صورتش کشیدم و گفتم دست

باشه؟.دیگه حرفشم نمی زنم.تا صبح از ناراحتی خوابم نبرد.ممنونم

.شاید من بی جنبه ام.حرف بدي نزدي تو

.نباید از هم به دل بگیرین.میاد تو هر خونه اي حرف پیش:گفت مادر

شکمش بزرگ نشده بود اما لباس گشادي به تن کرده .ظهر از سر دلتنگی و بی حوصلگی تصمیم گرفتم نزد پریوش بروم بعداز

.بود و با دیدن من دور خودش چرخید و غش غش خندید

م فکر اون بیچاره باش که جلو بچه هاش هنوز سه ماهه هستی این ادا و اصول رو می ریزي یه ک.از اولم شوهري بودي تو

.شرمنده نشه

.ناسالمتی با کسی ازدواج کردم که جاي پدرمه.عوض اینکه من قر و قمیش بیام اونا میان.می پوشم تا دق کنن مخصوصا

.خودت خواستی.زورت نکرده بود کسی

.فقط نمی خوام کسی برام سوسه بیاد.خواستم پاشم هستم خودم

یه سر به ما نمی زنی؟چرا ...دست تو از
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.فقط با خودش بیرون می رم.باور کن تو این مدت هیچ جا نرفتم.کار کنم صبا؟می خوام اعتماد منصور رو جلب کنم چی

کجا می رین؟ حاال

.کباب می زنیم تو رگ و دوتایی خوش می گذرونیم.ریم ددر می

.شه از این اصطالحاتی که به کار می بري کم کم دست برداري می

.دروغ چرا با منصورم همین طور حرف می زنم بدش نمیاد که هیچ کیف هم می کنه.رو می بینم یادم میوفته وت

راضی هستی؟.رو شکر خدا

از خداشون باشه پدرشون رو تر و .کاري به کار هم نداریم.بچه هاشم کم کم دارن عادت می کنن.با محبت و دست و دلبازه خیلی

.یمان منو ببره مکهقراره بعد از زا.خشک می کنم

از مهري و هادي چه خبر؟.به حالت خوش

نمی خوام منصور شک .وقتی فهمیدن جاي چرب و نرم افتادم مرتب سراغم رو می گیرن و یادشون افتاده خواهري هم دارن از

چه خبر از محله بروبیا؟.کنه مجبورم تحویلشون بگیرم

...چی خوبه و مثل همیشه ست و فقط همه

چی؟ فقط

!یه خواستگار پیدا کردم من

.شوهر که قحط نیست.گم کرده بودي؟خودت دوست نداري ازدواج کنی مگه

.اون وقت فرقش رو می فهمی!بدونی خواستگارم کیه تعجب می کنی اگه

.چرا معما طرح می کنی؟بگو کیه راحتم کن:در حالی که پرتقالی را پوست می کند گفت پریوش

بزن؟ حدس

.با موقعیتی که داري باید یکی از اینا باشه.دکتره یا مهندس یا بازاري

!خواستگارم حاج رسوله:سرم را جلو بردم و شمرده شمرده گفتم.اشتباهه حدست
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آن قدر خندید تا دل درد گرفت و به .من هم از خنده پریوش به خنده افتادم.لحظه اي مات ماند و سپس قهقهه سرداد پریوش

.جرعه اي نوشید تا حالش جا آمد.ردم و به دستش دادملیوانی آب برایش آو.سرفه افتاد

این قدر بخندي که غش کنی؟ مجبوري

.جون مادرت هروقت برات خواستگار اومد بیا پیش من.خیلی وقته این قدر نخندیدم.باحال بود خیلی

کجاي حاج رسول خنده داره؟.خودت بخند با این شوهر کردنت به

خیلی ببخشید بعد از دوبار ازدواج،پسر خوب خوبه ي .خوشگلی واسه تو مایه دردسر شده.تو خنده داري.خنده دار نیست اون

...خوش به حالت.محل می خواد بگیرتت

.خوب خوبه چیه؟مگه من بدم؟فقط بد آوردم پسر

اما خوب تو کجا و اون کجا؟.هرکی ندونه من می دونم تو چی بودي و چی هستی.رو به دل نگیر حرفام

.دمکه خودم ز حرفی

جوابش رو دادي؟.عجب شیطون بالیی هستی.انقدر چشمش رو گرفتی که دل و دینشم بردي یعنی

.شب اون قدر عصبانی شدم که جوابش کردم همون

.بابا دست مریزاد.پسر به اون خوشگلی رو رد کردي.آدمی هستی عجب

به رخم بکشه که بیوه هستم و داره در حقم حس کردم می خواد تحقیرم کنه یا یه جوري .خاطر موقعیتم خیلی بهم برخورد به

.لطف می کنه

تو کی .وقتی پاي عشق در میون باشه فاصله ها به صفر می رسن.حتما دوستت داره.واسه خودت می بري و می دوزي...بابا اي

وقتی .طور منصور هم همین.وقتی عاشق منصور شدم سن و سال و بچه و فامیل از یادم رفت.هستی و من چی هستم می ره کنار

.خاطر خواهی باشه این حرفا رو بریز دور

اون عاشق من شده؟ یعنی

نظرت چه دلیلی براي خواستگاري از تو داره؟ به
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.دالیل خیلی

مثال؟

...خواد بگه من جوونمردم و می

یه .کسی نمالصبا با این حرفا خودت رو گول نزن و شیره سر .حتما می خواي بگی می خواد آب توبه رو سرت بریزه.کن بس

چرا دنبال بهونه اي؟.دفعه بگو می خوامش و روم نمی شه

من می خوامش؟چه طور همچین چیزي به ذهنت رسید؟:صدایی جیغ مانند گفتم با

.یادت رفته ما با هم بزرگ شدیم تا بگی و من می گم ولی نکنه

پریده؟تپش قلبم رو می شنوي؟چی شده که  قیافه م عوض شده؟رنگ و روم.به من نگاه کن:چشمان پریوش زل زدم و گفتم به

می گی من می خوامش؟

.یادته چند ماه پیش گفتم صبا یه جوري شدي حاال رسیدیم به همون یه جور من.وقته عوض شدي و خبر نداري خیلی

توجه اما تو انقدر از خودت دور شدي که م.اگه اشتباه می کنم به عادت بچگی معذرت می خوام:سکوتم را دید گفت وقتی

تو خیلی متواضعی خیلی خوبی حتی با موقعیتی که داري هیچ وقت خودتو گم .با خودتم رودربایستی داري.احساست هم نیستی

برو جلو آیینه و از خودت بپرس از زندگی .بار شده به خودت خوب نگاه کن ااما جون من براي ی.من بهت افتخار می کنم.نکردي

چی می خواي؟

.امه زندگیم نیستازدواج تو برن مطمئنم

.صبر داشته باش.تقدیر نمی شه جنگید با

...من از اون...نمی تونم باور کنم.این نمی تونه واقعیت داشته باشه:با بغض گفتم.لبریز از اشک شد چشمانم

تو از اون چی؟:چشمانش را تنگ کرد و گفت پریوش

از وقتی که فهمیدم کامبیز هم براي من سایه سر .تمخیلی وقته همه چی رو تو خودم کش.من احساس ندارم.راست می گی تو

اما حاج رسول فرق می کنه من از اولم با .چون همه چی رو با خودش برد و یه عالم مادیات برام گذاشت.وقتی مرد منم مردم.نشد
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.اون بد بودم و چشم دیدنش رو نداشتم

تفاوت هاي زیادي می دیدي که اجازه نمی داد حتی .بود دونی چرا از اولم باهاش بد بودي؟چون از اولم ازش خوشت اومده می

.یه لحظه هم بهش فکر کنی

تو فکر می کنی اون از من خوشش میاد و شوخی نیست؟ یعنی

.چون با شرایطی که داري همه جوره قبولت کرده و پاپیش گذاشته.نمیاد،عاشقته خوشش

.رو دادم درهر حال فرقی نمی کنه چون جوابم:عمیقی کشیدم و گفتم نفس

.منتظر پیغام بعدیش باش.مردي نیست که با جواب تو پاپس بکشه اون

.قدر از خودمتشکر و مغروره که دیگه این طرف ها پیداش نمی شه اون

.اشتباه می کنی؟آدمی که اون قدر اعتماد به نفس داره و تو زندگیش موفقه محاله کوتاه بیاد دیدي

.مه سکته رو زدهاگه بفه.بیچاره مادرش:تاسف گفتم با

!خودت رو زدي به خریت؟حاج رسول مردي نیست که بدون اذن مادرش سرخود کاري انجام بده اونم ازدواج صبا

.فقط با سعید درمیون گذاشته آخه

بهترین کار رو درمیون گذاشتن با .خواسته سعید اعتمادش رو نسبت به اون از دست نده و فکراي ناجور نکنه.از سیاستشه اونم

.ید دیده و از طریق اون پاپیش گذاشتهسع

.اون قدر شیفته حاج رسوله که این حرفا اثري روش نداره سعید

.همه عکس العمل ها یکسان نیست.جوونه و نادون باالخره

.االن هزار فکر و خیال به سرش می زنه.بی خیال نشستم و فکر مامان نیستم.واي دیرم شد:ساعتم نگاه کردم و گفتم به

.رم بري باید شام پیش من بمونیذا نمی

.یه روز نهار با مامان میام.رودربایستی کنه.شوهرت از راه می رسه.نکن اصرار

در ضمن همیشه از خودم می پرسیدم چرا اون شب خودش رو نشون داد تا ما بدون اشکال .این هفته منتظرم که بیاي.دادي قول
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.جوابم رو امروز گرفتم.بریم

فکر می کردي؟به این مسئله  خیلی

.واسم معما شده بود در حالی که می تونست به روي خودش نیاره.رو بگم آره راستش

.احتماال تو رو یا لیال رو می شناخت.نمی کنم قبل از اون شب منو دیده باشه فکر

.تو تاریکی خیابون و داخل ماشین امکان دیدن ما نبوده...پیاده شدي تو

.ن اصال برام مهم نیستچو.آرزوي خوشبختی می کنم براش

.من تو رو می شناسم...دروغگو برو

.تلفن که داري حداقل تماس بگیر.خودت باش مراقب

.به هما خانم سالم برسون...حتما

خروج از خانه پریوش حالم بهتر شده بود و سبکبال تر از همیشه پشت رل نشستم و کاستی داخل ضبط گذاشتم و به سمت  با

پیاده شدم و طبق عادت هرروز از کیوسک سر خیابان روزنامه و مجله خریدم و مجددا سوار شدم تا حرکت  سر خیابان.خانه رفتم

اما .به بهانه روسریم که عقب رفته بود نگاهم را دزدیدم.کردم و حاج رسول را دیدم هنگا.موتور سواري از روبه رویم گذشت.کنم

.م کنم و نه می توانستم از نگاه مرموزش دوري کنمنه جرات داشتم سال.با نگاه تیزبینش مرا غافلگیر کرد

حدسم به یقین مبدل شد و باور کردم .نه مادر و نه سعید هیچ اشاره اي به آن نمی کردند.ماه از موضوع پیش آمده گذشت یک

هم بی خیال شده حاج رسول پیشنهادي داده که چندان عالقه اي هم به ادامه آن نداشته و می خواسته خود را مطرح کند و حاال 

.بود

در حالی که نمی خواستمش ولی به دنبال خبر و یا پیغامی از طرفش .این فکر بیشتر عصبی می شدم و خود خوري می کردم از

!مگر غیر از این بود که خودم نخواستمش آن هم بدون تعلل و بدون فکر؟.بودم

.سول در خانه ما نبوددیگر حرف حاج ر.حتی راجع به خانم برومند هم حرفی نمی زد مادر

سعید به اتاقم آمد .شب ها بعد از شام کمی به دفاتر رسیدگی می کردم.و کتاب جواهر فروشی مدتی بود به هم ریخته بود حساب
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تموم نشد؟:و گفت

.این طور پیش برم ورشکست می شم.بهم ریخته س خیلی

حسابرس نمیاري؟ چرا

.کمی کم حواسه مدیري که استخدام کردم.همین کارو بکنم باید

.کالهبردار نباشه.حواس باشه عیبی نداره کم

.آدم مثبته.اول وقتش ترك نمی شه نماز

ت رو نمی خواي اجاره بدي؟ خونه

.از این محله خسته شدم.شاید خونه مامان رو عوض کنم.همون طور بمونه بهتره.پولش احتیاج ندارم به

.انخودت می دونی و مام.که تابستون می رم خدمت من

عجله داري؟ خیلی

.چی؟راهیه که همه باید برن باالخره

می خواي زود زن بگیري؟ نکنه

.می خوام بعد از خدمت درس بخونم!نه بابا:و گفت خندید

بعد از خدمت؟ چرا

.جوري خیالم راحت تره این

ریزي؟ راستی صبا اگه حرفی بزنم دوباره عصبانی نمی شی و همه چی رو بهم نمی:از لحظاتی گفت بعد

حرفت رو بزن؟!دیوونه م مگه

...اگه دلخور نمی شی،می خواستم بگم اگه ممکنه یه بار راستش

یه بار چی؟:شدم و گفتم کالفه

.یه بار با حاج رسول حرف بزنی؟و نفس راحتی کشید:تندي گفت به
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بازم حاج رسول؟من چه حرفی می تونم با اون بزنم؟ آه

اما قبول نکرد و اصرار داره یک بار با .هش گفتیم چه نظري داري و نمی خواي ازدواج کنیراستش هم من هم مامان ب.دونم نمی

اگه اجازه بدي فردا یه سر بیاد خونه؟.خودت رودر رو حرف بزنه

.اصال کشش این حرفا رو ندارم.من حوصله و وقت ندارم:گفتم.سعید سراسر التماس بود نگاه

قبول؟.خاطر من به

این قدر برات مهمه؟:عید که گردنش را کج کرده بود خنده ام گرفتدیدن چهره مضحک س از

.رومو زمین ننداز.آبرو دارم منم

همین طوره؟.در گرو اومدن حاج رسوله آبروت

.ما هم تو این محل واسه خودمون اسم و رسمی داریم باالخره

.خاطر تو قبول می کنم،اما جوابم عوض نمی شه به

.ازت ممنونم.دونم می

چه طور .با رفتن سعید بالفاصله از قولی که داده بودم پشیمان شدم.دربزرگ ها پیشانی ام را بوسید و از اتاق بیرون رفتپ مثل

چه .من هیچ حرف تازه اي براي گفتن نداشتم.باید رودر رویش می نشستم و مانند دختران نابالغ به حرف هایش گوش می کردم

!اشتاباهی کردم؟

حتما در تدارك .مادر براي خرید بیرون رفته بود.رار امروز خاطرم آمد و با افسوس سرم را تکان دادمبا گشودن چشمانم ق صبح

بدون آنکه .چاي یخ کردي.یک ربع تمام قاشق را در استکان چرخاندم.صبحانه آماده بود چاي ریختم و نشستم.آمدن مهمان بود

.لب به چیزي بزنم میز را جمع کردم

.بسته هاي خرید را باال آوردم.پایین رفتم زنگ زد براي کمک مادر

چه خبره این همه خرید کردین؟:گفتم
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.مهمون داریم:لبخند معناداري گفت با

اون یه نفر مگه می خواد چه قدر بخوره؟.که خودم می دونم اینو

.هرچی باشه مهمون و غریبه.بگو از هولش چیزي می خوره اصال

.ماس کرد که ناچار شدم قبول کنماون قدر الت.ول کن نیست.سعیده کاراي

ما رفتیم خونه شون یه بار اون بیاد،چه اشکالی داره؟ چندبار

.از این جنبه نگاه کنین،اصال اشکالی نداره اگه

به حمام رفتم و لباس پوشیدم و آرایش .حرف هاي مادر براي آرامش من بود تا نگران نباشم و عادي رفتار کنم البته

چادرهاي خوشگل داري چرا یکی شون رو سر نمی :مادر با دیدنم گفت.براي سرکردن کنار گذاشتم روسري کوچکی را.کردم

کنی؟

.جوري راحت ترم این

آرایشت زیاد نیست؟:با دقت به صورتم نگاه کرد و گفت مادر

اثر اومدن حاج رسوله؟.شما امروز رو من حساس شدین.همیشه آرایش می کنم چیز غیرعادي نیست من

.ولی هرطور راحتی رفتار کن.احترامش واجبه:بی تفاوتی گفتبا  مادر

نه اونی که .باید همونی که هستم باشم:روبه روي آینه روسري ام را سر کردم و به خود گفتم.چندانی به آمدنش نمانده بود زمان

.دنبالشه و من نیستم

صداي احوالپرسی مادر به .ه تخت نشستماز اصطراب بیش از حدم سست شدم و بی رمق گوش.ساعت شش زنگ در زده شد راس

با دست و پایی لرزان .حاج رسول روي مبل نشسته بود و سرش پایین بود.از سوراخ کلید به سالن نگاه کردم.گوش می رسید

کاش .کاش زنگ در خراب بود و مادر صدایش را نمی شنید.کاش اتاقم دري داشت به بیرون تا فرار می کردم.روي زمین وا رفتم

...رسول در جبهه بود و من در آرامشحاج 

.صبا بیا بیرون مهمون داریم:به در اتاقم زد و گفت مادر
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با صدایی مرتعش جوابش را دادم و .حاج رسول به احترام من بلند شد و سالم کرد.همان ضعف بلند شدم و در را گشودم با

مادر عذرخواهی کرد و به آشپزخانه .فرصت بدهمسکوت کردم تا کمی به خودم .روبه رویش نشستم.خواهش کردم تا بنشیند

.هردو در یک زمان به یکدیگر نگاه کردیم.رفت

حاج خانم حالشون خوبه؟.خیلی خوش آمدین:را دزدیدم و آهسته گفتم نگاهم

.رسوندن سالم

میوه میل :چار گفتمبه نا.هرچه در ذهنم سکوت کردم کالمی براي از بین بردن این سکوت آزاردهنده نیافتم.سکوت بدي بود چه

.کنین

متاسفانه آقا سعید گفتن کسالت دارین .خیلی وقت بود تصمیم گرفته بودم خدمت برسم.بهتره برم سر اصل مطلب.ممنون

.گذاشتم سرفرصت به دیدنتون بیام

.به زحمت نبودم راضی

با اجازتون من چند تا تلفن بزنم بعدا :بعد از تعارف چاي گفت.بلند شدم تا از دستش بگیرم که نگذاشت.با چاي و شیرینی مادر

.خدمت می رسم

.ما هم دست شماست اجازه

ترجیح می دم بدون .من آدمی نیستم که بخوام حاشیه برم و بازار گرمی کنم.نمی دونم متوجه شدین یا نه:خروج مادر گفت با

.تعارفات معمول حرفم رو بزنم

اگر درك می کرد چه حالی .اسیر نیروي جاذبه اش شدم.و متانتش وا ماندماز هیبت .با نگاه عمیقش عمق وجودم را لرزاند باز

در .اما در من همه چیز سوخت و خاکستر شد.من او را به خانه ام کشاندم تا قدرت خود را نشان دهم.دارم بی شک ادامه نمی داد

فت سالگی ام دیدم که همراه مادر به معصوم شدم و براي اولین بار خود را در ه.شدم ناهمقابل پاکی نگاهش چون کودکی بی گ

من به .علی را فراموش کردم کامبیز را به خاطره ها سپردم و ثروتم را چون دود در هوا دیدم.کوچه هاي بی کسی می رفتیم

...راستی کودکی بی گناه بودم
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با من بودین؟:سرم را باال بردم و گفتم.سوالش به هم ریختم با

.بودینشما بودم ولی شما اینجا ن با

.یاد گذشته افتادم.متاسفم

می تونم دلیل مخالفتتون رو بدونم؟ پرسیدم

واقعیت آن بود که من بیوه زن بودم و او .آن بود تا حرف بزنم باید احساسات را کنار می گذاشتم و با منطق پیش می رفتم وقت

مثل رفتار .تفاوت هاي زیادي بین ما هست.ممن نمی تونم شما رو خوشبخت کن:با صراحت گفتم.پسر جوان و رشور و مطرحی بود

.من و شما دو قطب مخالف هم هستیم.چیزهاي دیگه که احتیاجی به گفتن نیست خیلیاخالق و عقایدمون و ...و طرز زندگی

مورد خوشبختی باید عرض کنم بستگی به نوع تفکرات داره و شما خوشبختی رو در چی می بینین؟در مورد تفاوت ها،باید  در

.من تفاوتی نمی بینم بگم

.من دوبار ازدواج کردم:قدرتم را جمع کردم و گفتم تمام

.دارم اطالع

تفاوت از این بیشتر؟:جوابش عصبی شدم از

.شما در زندگی تون شکست خوردین که ممکنه براي هرکسی پیش بیاد.تفاوت نیست این

فکر نمی کنین ممکنه تمام این افتخاراتو از شما بگیرن؟چرا براي افتخارات زندگیتون منو انتخاب کردین؟:کالفگی گفتم با

.مسائل حاشیه اي بیزارم،چون باعث می شه مسائل اصلی گم بشن و حتی به بیراهه کشیده شن از

.این حاشیه نیست واقعیته.اصلی منم و منم آدم مناسبی براي شما نیستم مسئله

.ایدتون رو به من تحمیل کنیناین طور فکر می کنین؟و جالبه که اصرار دارین عق چرا

.ممکن نیست تو خونه جا گذاشته باشین.شما به اینجا تشریف آوردین حتما عقایدتون هم با خودتون آوردین وقتی

.برداشت شما این طور بوده.حرفی از عقاید شخصی ام نزدم من

نمی خواین که انکار کنین؟.روي عقایدتون زندگی تون رو شکل می دین شما
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.عقاید من در درون منه و هنوز بروز ندادم.سري مسائل ظاهري رو می بینینیک  شما

.همه چی واضح و گویاست.به ابراز اون نیست احتیاجی

هیچ تناسبی با کسانی نداشتیم که می .همانند دو دشمن سنگر گرفته بودیم و با رگبار کلماتمان یکدیگر را سرکوب می کردیم ما

...عصبی و بی قرار و او سنگین و پرستیز من.خواهند یکدیگر را بفهمند

چندان هم موافق نبودم چون با توجه به خصوصیات .در هر حال بنده براي انجام رسم و رسوماتی اینجا اومدم:از لحظاتی گفت بعد

.اما اگر این کار رو نمی کردم باز برداشت دیگه اي می کردین.شما می دونستم نتیجه دلخواه رو نمی ده

بهتر بود به اینجا نمی .وقتی من در حد و اندازه شما نیستم فکر می کنم تحقیر شدم.موضوع،عملی نبودن این ازدواجهترین  مهم

.اومدین و برداشت درست و یا نادرست منو به بزرگی خودتون می بخشیدین

.که اومدن من به اینجا رو تحقیر خودتون می دونین متاسفم

چرا به اون جنبه وارونه می دین؟.خیلی خوب متوجه منظور من شدین شما

بهتر نیست کمی واقع بینانه تر رفتار کنین؟.من اینه که شما زیاده از حد بدبین هستین تصور

.شما رو فراموش نمی کنم نصیحت

.من می تونم فرصت این کارو به شما بدم.بهتره بیشتر راجع به پیشنهادم فکر کنین.یک نصیحت دیگه و

.ی زدنگاهش خنده موج م در

.جدا؟زحمت نکشین چون جوابم تغییري نمی کنه:تمسخر گفتم با

.هیچ دلیل قانع کننده اي براي این جوابتون نشنیدم من

.آخرین و تنها دلیلی که نیازي به فکر کردن نداره.به درد شما نمی خورم من

.با اجازتون:شد و گفت بلند

.رو صدا کنم اجازه بدین مادر:گفتم.مشایعتش به دنبالش رفتم براي

.در ضمن اگر برنگشتم از شما هم حاللیت می خوام.از طرف من خداحافظی کنین.مزاحمش نشین لطفا
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مگه قراره جایی برین؟:فکر پرسیدم بدون

البته اگر به حساب خیلی .این هم جزوي از زندگی منه.جاي به خصوصی نیست من همیشه در رفت و آمدم:زد و گفت لبخندي

!چیزها نذارین

.براتون آرزوي سالمتی می کنم.شدم توجهم

نمی خواین به امید دیدار بگید؟:برگشت و نگاهم کرد.را باز کرد در

.نگاهش دستپاچه شدم از

.به امید دیدار:گفتم آهسته

.خداحافظ!بقیه ش می مونه براي بعد.چون این طوري نیمی از جوابم رو گرفتم.ممنونم:اطمینان گفت با

تمام .فکرم کار نمی کرد و هرچه به مغزم فشار می آوردم از درك وقایع اطرافم عاجز بودم.و به هم ریختم رفتنش سقوط کردم با

عطر دل انگیز وجودش هنوز باقی بود در حالی که مدت زمانی می شد که از .چشمم از نگاهش پر بود و تمام گوشم از صدایش

.خانه و کوچه ما گذر کرده بود

به دیوار تکیه زدم و .ه در خلوت همیشگی اش سرمی کرد و رهگذر پیري آهسته در حال عبور بودکوچ.کنار پنجره دویدم به

کاش .کاش روح می شدم و به دنبالش می رفتم.کاش نفسش بودم.کاش بال پرواز داشتم...کجا رفت؟..روي زمین سر خوردم

...به کجا رفت؟.عمر دوباره اش بودم

گذشته را مرور می کردم تا شاید کمی خجالت .دنبال منطقی براي توجیح خودم بودم به.اتاقم گریختم و عاجزانه گریستم به

...من صبا بودم و او سلیمان.به راستی یک بار دیگر زاده شده بودم.گذشته برباد بود و من طفلی هفت ساله بودم.بکشم

رفت؟:آمدن سعید فقط یک کلمه پرسیدم با

.ردهمطمئن باش برمی گ:را تکان داد و گفت سرش

او برادر بزرگ تر بود و من طفلی .اما با چه رویی.کاش می شد به سعید بگویم ممنونم که مرا دلداري دادي...دلگرمی خوبی چه

...هفت ساله
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زدهمیس فصل

حمله وسیعی آغاز شده بود و هرلحظه خبرهاي آن مخابره می .کار من شده بود گوش دادن به اخبار جنگ.هفته گذشت دو

عده اي از مردم در هراس .دشمن چند نقطه از تهران را موشک زده بود.دلواپس بود و این بار بیشتر از همیشهسعید هم .شد

.و عده اي دیگر بی خیال ندبودند و در سرماي زمستان به پناهگاه ها می رفت

قبل از عملیات به منطقه  فکر کنم اطالعاتی باشه که.راستش رو بخواي نمی دونم:سعید گفت.کار حاج رسول در جبهه پرسیدم از

.اگه می ذاشتین برم جبهه ته توي کارش رو در میاوردم.از بچه ها شنیدم.خودش که حرفی نمی زنه.اعزام می شه

خطرناکه؟ کارش

تا اون جایی که من می دونم اطالعاتی ها کارشون اینه که مناطقی رو که باید حمله نظامی بشه شناسایی می کنن و موانع !صددرصد

.براي همین نمی تونن بگن کارشون چیه چون براشون خطرناکه.بررسی می کننرو 

قبل چه طور مجروح شد؟ بار

که می خواستن منطقه رو تو خاك دشمن شناسایی کنن،رگبار دشمن باعث می شه منطقه رو ترك کنن و حاجی تو این  شبی

.عملیات مجروح می شه

.کار حاج رسول خیلی خطرناکه!این طور که

تو چقدر عالقه مند شدي به کار حاج رسول؟:خنده گفت با

.دلم براش می سوزه.همین طوري:بی تفاوتی به خود گرفتم و گفتم چهره

توقع نداري که باور کنم؟!پس که این طور...آهان

.مزه بی

.منتظر یه اشاره حاجی هستم.یکی از آرزوهاي بزرگمه.خیلی دوست دارم جبهه رو ببینم:حسرت گفت با

.اون قدر که نوبت گرفتن.تو جبهه آدم زیاده.چی بشه؟به جاي این فکرها به درست برس که
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.درسمم می خونم.تو نوبتم منم

وقتی نبود طور .از شنیدن آمدنش گر گرفتم و باز دلشوره به سراغم آمد.سوم بود که سعید خبر آمدن حاج رسول را آورد هفته

.ش جنجالی در درونم به پا می شد که مضطربم می کرددیگه اي بودم،در آرامش و سکوت اما با آمدن

حالش خوبه؟:پرسید مادر

.سالم رسوند:با نگاهی به من گفت.به خصوص که حمله نظامی رزمنده ها با موفقیت انجام گرفته.بود عالی

.سالمت باشه:بالفاصله گفت مادر

.رم لباسم رو عوض کنم قراره بیاد دنبالم بریم جایی می

.بگو االن میام.مامان در رو باز کن:سعید فریاد زد.زنگ در زده شد.ت اتاقش رفتبه سم سعید

.تا بیاي من می رم پایین احوالپرسی.نکن عجله

مادر بعد از احوالپرسی داخل خانه آمد .نمی توانستم او را در چارچوب در ببینم.رفتن مادر طاقت نیاوردم و به کنار پنجره رفتم با

پیراهن سیاهی به تن .صورتش را آفتاب سوزانده بود.حاال به راحتی دیده می شد.و به دیوار تکیه دادو حاج رسول عقب رفت 

اشعه نگاهم چنان فروزان بود که .بود و مشخصات خود را روي آن حک می کردند مندگانداشت با زنجیري که مخصوص رز

ناگزیر با سر .نگاهمان در هم گره خورد.پنجره خیره شدشعله هاي آن به او نیز اصابت کرد و لحظه اي سرش را بلند کرد و به 

.سالم کردم و او نیز جواب داد

اگر .چقدر دلتنگ دیدارش بودم و خبر از حالم نداشتم.دردي جان سوز داشت.را انداختم و دست روي قلبم گذاشتم پرده

.پشیمان می شد و سراغی از من نمی گرفت به راستی می مردم

جز .من تنها چیزي که داشتم غرورم بود و دیگر هیچ چیز نداشتم.باید او را طالب خود می دیدم.ماندم سرد و خاموش می باید

.ارثیه اي از گذشته،که سراسر ناامیدي بود و آن را با خود یدك می کشیدم

در حالی که .تب شدمهنگام برگشت متوجه مردي سیاه چرده با لباسی نامر.روز بعد براي انجام کارهاي بانکی ام بیرون رفتم چند

دقت بیشتري کردم و .نگاهش غریبه نبود.به سوي صدا برگشتم و آن مرد را دیدم.به کوچه قدم می گذاشتم صدایی مرا فراخواند
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...!علی؟.در البه الي چهره تکیده اش آشناي گذشته را دیدم

چه زود فراموشم کردي؟:بهت مرا دید گفت وقتی

.کردم و فقط نگاهش کردم سکوت

عوض شدم؟ لیخی

نمی شه؟تو خودتی؟ باورم

.نمردم و زنده ام.خودمم:محزونی زد و گفت لبخند

کجا منو پیدا کردي؟ از

.گم نشده بودي تو

از زن جوونت که دربه درش .شش ساله که نخواستی سراغی از من بگیري.فراموش شده بودم.تو گم شده بودم براي

.حداقل بدونی تو چه حال و روزي هستم.کردي

.زندون و اعتیاد و تنهایی مهمون این سال هاي من بود.خیلی بدبختی کشیدم من

حاال؟ و

.می خوام سربه راه بشم و زندگی کنم.ترك کردم.توبه کردم.اشتباهاتم و ندونم کاري هام رو.منو ببخشی اومدم

خانم و پریسا رو چه کار کردي؟ بهجت

.دیگه نمی ذارم دخالتی تو زندگی م بکنن.می دونم خیلی به تو ظلم کردن.هم پشیمونن اونا

.من و تو عوض شدیم.این حرفا دیر شده براي

فقط سرووضعت نشون می ده شوهر خدا بیامرزت حسابی .حتی ذره اي با گذشته فرق نکردي.عوض شدم اما تو هنوز همونی من

.ریخته و رفته

از همه چی داري؟ خبر

.وباره مال من بشیشاید خدا خواسته که اون بمیره و تو د.آره
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...چه قدر از خودش مطمئن بود و چه قدر بدبخت.چه قدر حقیر بود.سرتاپایش نگاه کردم به

.اون قدر ذلت کشیدم که از ریسمان سیاه و سفید می ترسم.صباي هفده ساله نیستم من

.جبران رو از من نگیر فرصت

.هنوز معتادي تو

.من به خاطر تو ازدواج نکردم.شته باشی می تونیم دوباره با هم شروع کنیماگه تو هنوزم دوستم دا.وقته ترك کردم چند

.انگار نمی دانست کسی به او زن نمی دهد.دل به حالش افسوس خوردم در

کار می کنی؟ کجا

.طرف هاي میدون خراسون.ماشین تعمیرگاه

تمام شوق و ذوق منو از .نخواستی زندگی کنی.يباعث تموم اون ها هم تو بود.من بدبخت تر از قبل برگشتم.ظاهرم نگاه نکن به

.اما تو با من خیلی بد کردي.نمی خوام سرکوفت بزنم چون گذشته ها گذشته.جاي کتک هات هنوز رو بدنم مونده.بین بردي

.یه فرصت دوباره بده.می خورم جبران کنم قسم

هیچ وقت فکر زن گرفتن نباش که اونم بدبخت .بنده نفست به نفس اون ها.تو فقط باید با مادرت و خواهرت زندگی کنی.متاسفم

...خداحافظ.می شه

.خواهش می کنم...نرو

.کسی ما رو ببینه ممکنه

تونم فردا بیام دیدنت؟ می

چی؟ براي

.نظرت عوض بشه شاید

.اما اگه کاري جز این داشتی بیا.مورد تو هرگز در

هنوز خود را روي بام خانه می دیدم با چادري گلدار و گیسوانی .شدنمتجره زن .عشق قدیمی ام.بهانه اي براي گریه داشتم حال
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مگر می شد آن .چه قانع بودم و چه عاشق.چه پرشور بودم.در میان کبوتران سفید که نواي آزادي داشتند.پریشان در رقص باد

چه زود تمام .مابخش خانه امنفس هاي گرممان گر.پناهمان اتاق کوچک زیر بام.بام ويخنده هاي ما ر.روزها را فراموش کرد

.نفس هایمان بوي دود گرفت و جدایی آغاز شد.در عرض چند ماه پرپر شد و بام خانه خالی شد و اتاقم سرد.شد

...نگاهش مظلوم بود و آنقدر ضعیف بود که حس انتقام را در من کشت.علی به اندازه سال ها پیر شده بود حاال

.مرتب تر از دیروز آمده بود.خودش بود.روز بعد نزدیک ظهر زنگ در زده شد.نزندمادر سفارش کردم حرفی به سعید  به

!نمی تونم دعوتت کنم بیاي خونه:گفتم

.صبا دست رد به سینه ام نزن برگرد.مادرت حق داره.نیست خیالی

.بهت گفتم اگه کار دیگه اي داري بیا دیروز

.یتو اولین و آخرین عشق من.این قدر بی معرفت نبودي تو

.هرکمکی از دستم بربیاد برات انجام می دم اما مثل یک دوست نه بیشتر.کن تمومش

سعید نزدیک ما .کمی دورتر نگه داشت و با کنجکاوي نگاهم کرد.سواري وارد کوچه شد و کسی نبود جز رسول و سعید موتور

صبا این آقا کیه؟:شد و گفت

!واسه خودش مردي شده.ماشاهللا آقا سعید چه بزرگ شده:با لبخند گفت علی

جوابم .به اجبار سالم دادم.در مقابل نگاه هاي رسول می خواستم آب شوم و به زمین فرو بروم.بدشانسی خودم لعنت فرستادم به

.را داد و به سرعت راه برگشت را در پیش گرفت

.ایشون علی آقا هستن:سعید گفتم به

.نا داخل خانه رفتبا شنیدن نام او با نفرت نگاهش کرد و بی اعت سعید

.ببخشی سعید خاطره خوبی از تو نداره باید

.راستی صبا تو خوشگل تر از قبل شدي.کرده را تدبیر نیست خود

.براي همیشه برو و دیگه سراغی از من نگیر:تلخی زدم و گفتم لبخند
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شه نسبت اون آقا رو که رو موتور بود با تو بدونم؟ می

مگه؟ چطور

نکنه خبریه؟.دبد نگاه می کر خیلی

.نسبتی نداره.سعیده دوست

می تونی برام موتور بخري؟:اي فکر کرد و گفت لحظه

موتور می خواي؟ فقط

.می خوام مغازه اجاره کنم.کمم پول یه

.مغازه رو هم ببنی اگه به توافق رسیدي من پول پیش اونو می دم.رو با سعید برو بخر موتور

.دونم چه جوري از خجالتت در بیامنمی .دستت درد نکنه:کرد و گفت ذوق

.خدا کنه راه خوبی رو در پیش بگیري و خوشبخت بشی این بهترین جبرانه.به تشکر و جبران نیست احتیاجی

.براي همین هیچ وقت از فرداي خودم اطمینان ندارم.فکر می کنم خدا بدجوري تفاص تو رو از من گرفت همیشه

.منم بخشیدمت.هنوز جوونیتو .این افکار خودت رو آزار نده با

فردا چه ساعتی بیام؟.نشم مزاحمت

ساعت پنج خوبه؟.از ظهر بیا که سعید خونه باشه بعد

.به هما خانم سالم برسون.خوبه

...به من الهام شد دیگر او را نخواهم دید و دیدار ما رفت تا به قیامت.قدر ایستادم تا علی در خم کوچه گم شد آن

رفت؟:تبا دیدن من گف سعید

.ولی قرار شد فردا بعد از ظهر با اون بري و براش موتور بخري.رفت آره

چی گفتی؟:با ناراحتی گفت سعید

.چی گفتم شنیدي
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خواي باج بدي؟ می

چیه؟ منظورت

مگه این جا انجمن خیریه س؟.با چه جراتی اومده دم در...بی شعور عوضی مرتیکه

.خودش می دونه داره چیکار می کنه.اشسعید کاري به کار صبا نداشته ب:گفت مادر

حاال چه فکري می کنه؟.از خجالتم پیش حاج رسول داشتم آب می شدم.مامان شما ندیدین آخه

مگه چه کاره ماست که هی به رخ من می کشی؟.به کسی مربوط نیست مخصوصا به اون:پرخاش گفتم با

اونم مرد .کاره س؟تو که بهتر می دونی کجاي ماجراستو چجوري در عرض یک ساعت عوض شدي؟می گی حاج رسول چه  صبا

.و غرور داره

.قرار نیست پنهان کاري کنم.اون که همه چی رو می دونه.کی بود بگو

اگه دوباره بیاد و پول بخواد چی؟.گول قیافه مظلومش رو خوردي تو

.بهم قول داد.دیگه نمیاد اون

هم باور کردي؟ تو

.نیار خودم باهاش می رمنمی خواي فردا بري بهونه  اگه

.با حرص روي برگرداند و به اتاقش رفت سعید

اگه تو پول نداشتی سراغت رو می .اما حق با اونه.جلوي سعید حرفی نزدم تا جري تر بشه.حواست رو جمع کن:گفت مادر

وضع از خونه بیرون کردن گرفت؟چه طور یادش نبود تو این چند سال سراغی از تو بگیره؟نگفت زن جوون و بی پناهم و با اون 

چه سرنوشتی در انتظارت بود؟ ونیچه بالیی سرش اومده؟اگه کسی رو نداشتی می د

با اون زیر یک سقف زندگی .من بهش دینی ندارم اما در هر حال شوهرم بوده.اما چاري اي نداشتم!حرفاتون درست همه

.نمی تونم بی تفاوت باشم.کردم

سعید کنارم می .چه شب ها که تا صبح براي غریبی و اسیري تو گریه می کردم:ید و گفتداغ دلش تازه شد و آهی کش مادر
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سنی .التماس می کرد منو ببر خونه آبجی صبا.طفلک دار و ندارش تو این دنیا من و تو بودیم.نشست و به من زل می زد

اما تو وقتی .رگشت می ریم دیدنشکه آبجی صبا رفته سفر وقتی ب مبراش بهونه میاورد.نمی تونستم بگم نمی شه.نداشت

.برگشتی که دیگه مسافر نبودي

.خدایا هزاران بار شکر که همه چیز به خیر گذشت.چه روزهاي غمباري بود.یاد گذشته هردو اشک ریختیم به

و نگاه هاي خیره .مطمئن بودم می خواهد راجع به مسئله پیش آمده سوال کند.بعد حاج رسول به دنبال سعید آمد ساعتی

در حالی که در انتظار خبري .حتما از رفتارهاي من دلزده شده بود.حتی علی نیز متوجه شد.پرمعنایش به من و علی خوشایند نبود

.دیگر منتطر او می ماندم داز طرف او بودم،اما با این اتفاق نبای

چی کار داشت؟:پرسیدم.بعد سعید آمد ساعتی

.کاري نداشت:اوقات تلخی گفت با

پرسید؟ ازت چیزي

.من خودم مجبور شدم توضیح بدم.هیچ وقت چیزي نمی پرسه اون

.چرا مجبور شدي؟تو وظیفه اي در قبال اون نداري:اعتراض گفتم با

فکر می کنی تو چشمام زل می زنه و می گه چه خبر؟اون طوري رفتار می کنه که خودت .نمی خواي بفهمی اون چه جور آدمیه تو

.حرف بزنی

.چرا منتظر نشد از خودم بپرسه با اون قیافه حق به جانب راهش رو کشید و رفت.ست تو رو خوندهخوب د!جالب چه

چه طور با همچین آدمی .به خدا واسه خاطر خودت می گم.تو خوب و ساده اي.صبا یکم بیشتر مراقب خودت باش:آرامی گفت به

.شده می تونم کمکش کنمگفت اگه مزاحمتی براش ایجاد .همکالم شدي؟حاج رسولم نگران تو بود

خودم شعور دارم و می .نباید دخالت می کردي.می شه پیغام بدي این قدر فداکاري نکنه؟سعید تو هم اشتباه کردي.دلسوز چه

.فهمم

از رفتارهاي حاج رسول که می خواست برتري خود را نشان دهد از حرص پر .اتاقم رفتم و در را محکم به هم کوبیدم به
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کاش .من الیق کسی مثل اون نیستم.من زن احمقی هستم که به درد هیچ کاري نمی خورم.بود سراغی از من نگیرداصال بهتر .شدم

من نفرین شده بودم و .براي او عبور از این خط محال بود...خطی قرمز.می کشید طاین را درك می کرد و براي همیشه دور مرا خ

قادر نبودم حتی براي لحظه اي تصور کنم که امید به .ها از ته دلم نبود اما این گالیه.امیدي به شکست طلسم نفرینم نداشتم

.تکیه گاهی براي عبور.ستممن او را می خوا.تمام حرف هایم دروغی بود که به خودم می گفتم.آمدنش ندارم

شم عالقه اي به از وحشت قردا که شاید خبري برسد که توان پذیرشش را نداشته با.تاب در رختخواب به خودم می پیچیدم بی

این طور از پا در ...امروز باید چه کار کنم؟باز هم انتظار؟نه:با خودم گفتم.اما صبح شد و ناگزیر به برخاستن.طلوع آفتاب نداشتم

.لباس و پوشیدم وبا عجله صبحانه خوردم .میایم

کجا با این عجله؟:گفت مادر

.ن بیایناگه دوست دارین با م.از خونه موندن بهتره.رم بیرون می

نمی دونی کجا می ري اون وقت می خواي منم دنبالت بیام؟ خودت

.با من بیاین یه ناهار حسابی مهمون من هستین اگه

می خوام بدونم کجا می ري؟.البته به خاطر ناهار نیست.خوب صبر کن لباس بپوشم خیلی

کی فکر می کرد کامبیز خان به این زودي .دلم گرفتهراستش خیلی .اجازه اول می رم سرخاك بابا و مهین خانم و بعد کامبیز با

بارش رو ببنده و بره؟

.براي آقا رحمت تنگ شده اگه نزدیک بود خیلی خوب می شد دلم

.وقتی مرد جایی دفنش کردن که نتونم برم سراغش.اون همیشه از من دور بود.رحمتش کنه خدا

.یمخواستین با هواپیما یک روزه می ریم و برمی گرد هروقت

.ببینم کی فرصت می شه.درد نکنه دستت

مادر .بعد به سراغ مهین خانم مهربانم رفتیم.با پدر کلی درد و دل کردم و اشک ریختم.دسته گل با گالب و خرما خریدم چند

سنگ قبر کامبیز را .هروقت سرخاك مهین خانم می رفت گریه هاي سوزناکی سرمی داد و از خوبی و محبتش حرف می زد
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نمی کردم کامبیز مرده و با تمام خوبی ها و بدي هایش مرا تنها  رهنوز هم باو.مادر براي پخش کردن خرما رفت.شستم

با کامبیز حرف زدم از حاج رسول گفتم و از تصمیمم که اگر .چهره خندانش و شور و حالش همواره پیش چشمم بود.گذاشته

مادر در کنارم .قول دادم نماز و روزه هایش را بخرم.مرا ببخشد خواستم تا دعایم کند و.قسمت شود می خواهم ازدواج کنم

.نشست و با سنگ کوچکی که به قبر کامبیز می زد برایش فاتحه خواند

این :گفتم.با چهره اي محزون هدیه اي در دستم گذاشت.در خواب به سراغم آمد.شب همان طور گیج بودم و در فکر کامبیز تا

چه؟

.وقتی که من رفتم بذار.بازش نکن.توئه مال

بی حوصله اي؟ چرا

.جایی براي خوابیدن ندارم.اینجا تنهام من

.بریم خونه بیا

.هرچه صدایش کردم جوابم را نداد.و مثل سایه از من دور شد.تونم نمی

.سعید بدو آب بیار،ترسیده:مادر گفت.مادر و سعید باالي سرم بودند.تکان هایی از خواب پریدم با

چرا رفتین بهشت زهرا؟نمی بینین :چشمان وحشت زده ام باعث شد سعید معترض شود و به مادر گفت.شیدماي آب نو جرعه

اعصابش ضعیفه؟

.می دونستم این طور می شه چه

چی شده؟:گفتم

.تو خواب داد می زدي و کامبیز رو صدا می کردي:گفت سعید

اومد به خوابم و به من مژده داد تا منم به .زه اش رو بخرمسرخاك بهش قول دادم نماز و رو:را میان دستانم پنهان کردم سرم

.قولم وفا کنم

.چه سرنوشت بدي داشت.جوونمرگ شد.اون خدابیامرز دستش از دنیا کوتاهه.منم براش خیرات می دم.ایشاهللا خیره:گفت مادر



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦١

پرس و جو براي اداي نذرم از سعید خواستم اولین کارش .بلند شدم و وضو گرفتم و نمازم را خواندم.صبح بود نزدیک

.تا حالت بهتر بشه.یه کم بخواب:سعید قول داد و گفت.باشد

فخري جون با .خیلی وقت بود از او بی خبر بودم.غروب با فخري جون تماس گرفتم.آرام شدم و به خواب عمیقی فرو رفتم کمی

می خواي ازدواج کنی؟ن:از همه چیز و همه جا پرسید و عاقبت گفت.هربار شنیدن صدایم گریه می کرد

.تصمیم نگرفتم هنوز

داري بیاي پیش من و با ما زندگی کنی؟ دوست

.مامان و سعید تنها هستن و کسی رو ندارن.اینجا راحتم من

.حمیده سالم می رسونه و می گه هروقت تصمیم گرفتی بیاي کافیه تماس بگیري.می کنم درك

.منم بررسونین و تشکر کنین سالم

کامبیز :اك رفتنم و خوابی که دیده بودم براي فخري جون تعریف کردم با صداي بلندتري گریه سرداد و گفتاز سرخ وقتی

.ایشاهللا با هدیه اي که بهت داده خبراي خوبی می شنوي.خیلی دوستت داشت

.نتونم یه مدت با شما تماس بگیرم از من دلخور نشین شاید

چون .اگر ادعایی به مال پسرم نداشتم فقط به خاطر خوشبختی تو بود.حتی زندگی کنهرطور که را.من از تو توقع ندارم.دخترم نه

تو .شنیدم از عهده کارهات خوب برمیاي و الحمداله موفقی.می خواستم رو پاهاي خودت بایستی.جوون هستی و زیبا و باعرضه

.دختر با لیاقتی هستی

.ش با تمام نکات منفی که داشت مهربان و دوست داشتنی بودفخري جون هم مانند پسر.کردم و او را به خدا سپردم تشکر

چه خبر؟:گفت.آمد سعید

.مادر کامبیز زنگ زدم و حالش رو پرسیدم به

.راستی این برنامه نماز و روزه خیلی گرون تموم می شه.خوبی کردي کار

.پول خودشه و باید قسمتی از اونو به کامبیز اختصاص بدم.قدر باشه می دم هرچه



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٢

.آدمی که خودش سالم و عاقله چرا نماز نمی خونه که این طور بشه؟تازه ثواب خوندن خود آدم رو نداره ندممو

.کاش همه تا جوونن قدر خودشون رو بدونن.سعادت می خواد:گفت مادر

.بعد از ظهرم همراه با خواب هاي آشفته اي بود خواب

خوب خوبیدي؟:گفت مادر

.دیدم همش کابوس می.نمی خوابیدم کاش

.زیاد به خودت فشار میاري.اعصابته از

.دلم می خواد جایی برم که هیچ کس نباشه.م خسته

من؟ حتی

.شاید چند روزي برم ویال.غیر شما و سعید:زدم و گفتم لبخندي

چاي تازه دم کردم می خوري؟.خوبیه فکر

سعید کجاست؟.می ریزم خودم

.شکمش به قار و قور می افته یاد خونه هم می افتههروقت .یه جا بند نیست.معمول رفته بیرون طبق

خوش به !نمی دونی چه قدر هواخواه داره.وقتی حاجی میاد محل یه طور دیگه اي باصفا می شه:صرف شما سعید گفت زمان

.سعید نگاهی به من کرد تا تاثیر حرف هایش را ببیند.حالش

.ساالد را برداشتم و ریختم ظرف

رو دیدي؟خانم برومند :گفت مادر

.حاج خانم پیغام داد که فردا یه سر میاد خونه ما.شد یادم انداختین خوب

خواد بیاد اینجا؟ می

.خودش گفت آره

چت شده یه دفعه؟.آب بخور:مادر لیوانی آب ریخت و گفت.شنیدن این حرف غذا به گلویم پرید و به سرفه افتادم با
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میاد؟ نفهمیدي براي چی:مادر گفت.موذیانه خندید سعید

!چه سواالیی می کنین.من چه می دونم.می خواد حالتون رو بپرسه البد

.می خوام یه سر برم جواهرفروشی شاید تا شب نیام:بعد هنگام ناهار به مادر گفتم روز

.واسه فردا بذار

.شما هم که مهمون دارین.سرمم گرم می شه.بی کارم امروز

.ددین تو بیاد ممکنه براي.همین خاطر می گم خونه بمون به

.برومند دوست شماست خانم

.من هست،اما به نظرم این بار براي مسئله دیگه اي میاد دوست

اگه بیاد و اعتراض کنه من چه جوابی بدم؟.همین می ترسم از

چی؟ براي

.خبر از خواستگاري پسرش نداشته شاید

.ولی حاج خانم اون طور نیست،منطقی به نظر میاد...دونم نمی

در مورد پسرش منطق رو کنار بذاره؟ شاید

.در هر حال باید خونه باشی و اگر اعتراضی هم داشت گوش کنی چون حق با اوناست.منم می ترسونی داري

من پیغام داده بودم بیاد خواستگاري؟ مگه

.توئه که از جوون مردم دلبري کردي تقصیر

.خدا قسم اگه روحمم با خبر باشه من؟به

.ا خوب نمی تونی این توضیح رو به کس و کارش بديبوده ام ناخواسته

شما منو می ترسونین؟من به حاج خانم چی بگم؟ حاال

.جسارت داشته باش و از خودت دفاع کن.فقط فرار نکن.دوست داري بگو هرچی
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کردم تا باعث کدورت و  باید خودم را آماده دیدار می کردم و طوري برخورد می.با مادر بود و این اتفاق دیر یا زود می افتاد حث

.حرف نشود

پیراهن مشکی و ساده اي که به اندامم می چسبید .چشمانم درشت تر و شفاف تر به چشم می خورد.را پشت سرم بستم گیسوانم

من و مادر در .خانم برومند آمد.تنها زیورم گوشواره هاي حلقه اي بزرگی بود که مناسب با لباس و آرایشم بود.را انتخاب کردم

با ورودش منتظر بی مهري از طرف او بودم که با کمال حیرت صورتش را براي روبوسی جلو .یمنار در براي استقبال از او ایستادک

اگر براي :با خود گفتم.به آشپزخانه رفتم و چاي ریختم.مادر خوشحال از این اتفاق او را به سمت پذیرایی راهنمایی کرد.آورد

...ه؟شاید می خواسته مامان رو ببینهشکایت نیومده پس براي چی اومد

.با لبخندي رضایت بخش چشم به من دوخت که آرامش بخصوصی به من می داد.از تعارف چاي،روبه رویش نشستم بعد

جون دیگه حال ما رو نمی پرسی؟ صبا

.کمی گرفتار کارها بودم.حال هستم جویاي

.محبتش بی حسابه.زعفرانیه خالی مونده خونه ش تو.صبا به خاطر من اینجا زندگی می کنه:گفت مادر

.نیکی به پدر و مادر راه دوري نمی ره.موفق باشه ایشاهللا

.اگه چیزي الزم دارین بیارم:گفتم.برومند در گوش مادر نجوا کرد و مادر بالفاصله بلند شد و ما را تنها گذاشت خانم

خوب دختر گلم نمی خواي جواب ما رو .یش مادرت روت نشهگفتم شاید پ.فقط می خواستم تنهایی با هم حرف بزنیم.دخترم نه

بدي؟

.بدون هیچ پیش زمینه اي سوالی از من کرد که جواب آن را به درستی نمی داستم.سوالش وا رفتم از

ر مورد؟:آرامی گفتم به

دوست داري عروس من بشی؟:دستم را گرفت.کرد تا نزدیکش بنشینم اشاره

اومدم خودم ازت جواب بگیرم که .خجالت نکش:دست زیر چانه ام زد و گفت.هم را دزدیدمنگا.احساس محبتش بغض کردم از

.کار دلم حساب نداره.اما خوب دوستت داره.می دونم پسرم الیق تو نیست.یه وقت خداي نکرده فکراي ناجور نکنی



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٥

شما آرزو دارین؟...شما

!معلومه که آرزو دارم خوب

.من اونی نیستم که دنبالشه.بگیرین که به درد پسرتون بخوره اینه که شما باید دختري رو منظورم

تنها آرزوم این بود که کسی رو .من اون قدر پسرم رو قبول دارم که رو حرفش حرفی نمی زنم.رسول براي من حجته حرف

.بپسنده که بهترین رو پسندیده

از روز اول هم .خیلی سعی کردم بی تفاوت باشم من.شما باید قانعش کنین.من یک زن تنهام.بهترین هم نیستم.خوب نیستم من

به تمام مقدسات .نمی خوام فکر کنین من دامی پهن کردم و پسر شما رو به طرف خودم کشوندم.گفتم به درد هم نمی خوریم

ن م.بیشتر دلم به حال شما می سوخت.وقتی سعید گفت حاج رسول چه نیتی داره تا مدت ها پریشون بودم.عالم این طور نیست

.درکتون می کنم اگر به خاطر پسرتون اومدین تا از شما دلگیر نشه خودم توضیح می دم که این طور نبوده

تو اون قدر خوبی که رسول چشمش جاي دیگه رو .واسه خاطر همین راجع به اون این طور حرف می زنی.پسر منو نمی شناسی تو

اگه می خواي آزادش کنی و بهش آرامش بدي بسم اهللا .کرش تو شديتمام فکر و ذ.من می دونم اون اشتباه نمی کنه.نمی بینه

...!وگرنه؟

نتونستم خوشبختش کنم چی؟ اگر

.رسول منتطره خبر خوش ببرم.مثل رسول عاشق باشی و بی قرار حتما می تونی خوشبختش کنی اگه

.جازههما خانم با ا:خانم برومند بلند شد و گفت.لبخندي براي تایید حرف هایش زدم تنها

.کجا با این عجله؟تشریف داشته باشین:خود را رساند و گفت مادر

.ایشاهللا حاج آقا ساعت خوش کنه خدمت می رسیم.باید برم قراره دخترا بیان.برم هما خانم قربونت

چی شد؟حاج خانم چی گفت؟:خروج خالنم برومند مادر هاج و واج نگاهم کرد با

.مینان اومده بودنبراي اط.منو از قبل می دونستن جواب

کی پیغام دادي که من بی خبرم؟ تو
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.پیغامی ندادم من

این دفعه .درسته که حاج رسول پسر خوبیه اما خوب فکرات رو بکن.من که سردر نمیارم.االن خودت گفتی.گیجم می کنی چرا

می تونی مثل اون ها باشی؟.فرق می کنه اگه بري دیگه رفتی

اونا چه جورین؟ مگه

.اما باید بتونی.ننیست جوري

.مادر گفتی خدا راه رو به سعید نشون داده؟حاال براي من خواسته یادته

...خدا رو شکر.خوشحالم که اینو می شنوم:مهربانانه گونه هایم را بوسید مادر

.از طرف حاج رسوله:بسته اي به دستم داد و گفت.شب دومین تبریک از طرف سعید بود آن

با پالك .درون جعبه مخمل سبز رنگ مهر و تسبیح کربال قرار داشت که بوي خوش گل محمدي می داد.تنهایی آن را گشودم در

.اسم او روي قلبم بود و آرامم می کرد.تسبیح و مهر را بوسیدم و گردنبند را به گردنم آویختم.و زنجیر گردنش

چهاردهم فصل

می دانستم این دیدار .مادر قبول کرد.یارت به امامزاده صالح برویمبرومند تلفن کرد و از ما دعوت کرد تا به اتفاق براي ز خانم

چادر عربی ام را سر .ساعت پنج سعید زنگ در را فشرد تا آمدنشان را اطالع دهد.براي گفت و گوي من و رسول انجام می گیرد

.مکردم و همراه مادر پایین رفت

.فاصله نشستند و سعید براي گردش در بازار امامزاده رفت مادر و خانم برومند با کمی.از زیارت در حیاط نشستیم بعد

!خیلی به شما میاد چادر

.کمی دست و پا گیره.دوست دارم سر می کنم هروقت

.هیچ وقت به خاطر کسی این کار رو انجام ندین.وقت دوست دارین سر کنین هر

به اون روزه؟ منظورتون
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.به همیشه س منظور

کنم؟ دوست دارین من چادر سر شما

.نه ظاهرشون.آدم ها مهمه ماهیت

خاطر موقعیتتون چی؟ به

.اینو مطمئن باشین.من با رفتار شما عوض نمی شه موقعیت

.از من چی می خواین؟باید بدونم شاید نتونم انجام بدم شما

.صداقت

در ظاهر گفتن اون آسونه اگر اهل عمل نباشی چه اتفاقی می افته؟!اي کوچک و پرمعنا کلمه

.شما اهل عمل نبودین،مسلما دنبال معناي اونم نبودین راگ

.مطمئن نباشین چندان

!چرا دوست دارین دید دیگه اي رو شما پیدا کنم؟این براي من عجیبه:اي کرد و گفت خنده

.دلم می خواد خالف حرفاتون ثابت بشه.شاید یه جور لجبازي باشه:هایم را باال انداختم و گفتم شانه

ام می گیرین؟وقت انتق اون

.فقط تالفیه.در کار نیست انتقامی

.اگر به دنبال تالفی کردن هستین من حاضر به مبارزه م.و انتقام هردو یه معنی داره تالفی

.هردو بازنده هستن.بعد از ازدواج بی نتیجه س و برنده اي نداره مبارزه

.یک نفر پیروز می شه و دیگري اسیر برعکس

.به نظر شما خانم ها اسیرن یا پیروز.می خواهد سربه سرم بگذارد و لجم را در بیاورد جواب هایش پیدا بود از

درهر حال .اتفاق نظر آقایون خالف گفته شماست و اون ها خودشون رو اسیر خانم ها می دونن:باز خنده اي کرد و گفت رسول

.امتحانش ضرر نداره
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.اشتیاق خنده را در خود سرکوب کندچشمان سیاهش شیطنت بیداد می کرد و تالش می کرد  در

.خیلی جدي حرف نمی زنین برخالف ظاهرتون شما

.بحث کردن با شما جالبه،حرف هاي تازه می شنوم.من جدي جدي هستم:کرد و گفت اخم

.منم نظرم راجع به شما همین بود اتفاقا

.نتیجه ما کامال تفاهم داریم در

.وشبین هستینشما زیادي خ:لحن طنز آلودش حرصم گرفت از

.شما چه انتظاري از من دارین؟دوست دارم بدون رودربایستی حرف بزنین و مالحظه هیچ چیز رو نکنین.بار جدي هستم این

همون .می خوام خودتون باشین.هردو حالتتون رو می پسندم.فکر می کنم مثل آینه صاف و صادقید و گاهی ابري و گرفته گاهی

اگر قراره غیر از این باشین از خدا خواستم .تغییر ماهیت ندین.عوض نشین.یزي بیشتر نه کمترنه چ.طور که تا به حال بودین

شاید .نمی خوام بگم چی بودم و چی هستم.چون نمی تونم تحمل کنم.برداره اهمهرطور که صالح می دونه شما رو از سرر

زن تنهایی هستم که تا این لحظه نمی دونه از فقط ...هیچی.من در حال حاضر هیچی نیستم.احساس کنین دارم مقایسه می کنم

حاال هم فکر می کنم .در بدترین شرایط همیشه خدا راهی پیش پام گذاشته و از این بن بست نجاتم داده.زندگی چی می خواد

زمین اگه بازم .از اعتمادي که می کنم در ترس و واهمه ام.اما می ترسم اشتباه فهمیده باشم.راهی روشن پیش روم باز شده

پس شما رو قسم به همون اعتقاداتی که دارین و پایبندش هستین،اگه .در واقع قدرتش رو ندارم.بخورم دیگه قادر نیستم بلند شم

از همه مهم .اگر نباشین پراز همه چیز هستم.در کنار شما من هیچم.از این هستین به من رحم کنین و برگردین،تا دیر نشده یرغ

تحمل جدایی االن .پس اگه فکر می کنین راه برگشی دارین تنهام بذارین.با تمام دنیا عوضش نمی کنم تر مادري مهربون دارم که

.نابودي م بشه ثبرام راحته اما بعدها شاید باع

کاش در سکوت بودین و من از میون وان همه .کاش حرف نمی زدین:بعد از لحظاتی گفت.متفکر و خاموش باقی ماند رسول

من آدمی نیستم که .براي من راه برگشتی نمونده.من تمام نگرانی هاتون رو از نگاهتون می خونم.می گفتم توهم حرف دلتون رو

به من اعتماد کنین و اگر .نمی خوام قسم بخورم می خوام ثابت کنم.تا آخرش هستم میا نمی رم یا اگه بر.راهی رو نیمه کاره برم
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در مورد خودم،ممنونم که .نه با ترس و واهمه.ه با قدم هاي محکم پیش برینفکر می کنین خداوند این راهو پیش پاي شما گذاشت

وقتی جبهه بودم دوستام می گفتن تو چت شده؟چرا مثل همیشه نیستی؟می دونین .چنین نظري داشتین مختصر اما مفید بود

جوابم چی بود؟

اگه ناامیدم کنه .وجود زندگی کردن داره جواب بگیرم گفتم می خوام از یه نفر که:ادامه داد.را به عالمت ندانستن تکان دادم سرم

.اون وقته که به خودم تو شناخت آدما شک می کنم

من الیق این حرف ها :صورتم را برگرداندم و گفتم.چشمانم به اشک نشست.از شنیدن کالم خالصانه رسول گرفت قلبم

.ر من جستجو می کنینشما طوري حرف می زنین که احساس می کنم شخصیت دیگه اي رو د.نیستم

.من تنها یک شرط دارم.اگر غیر از این باشین نمی بخشمتون.شما رو این طور دیدم و همین طور پسندیدم من

می شنوم؟ بگید

رفتنم با خودمه برگشتنم با .زمان معینی هم نداره.کار من روز و شب و مدت نداره.وقت مانع رفتن من به جبهه نشید هیچ

.این تنها خواسته منه اگه زیاده بگید.ت شکایتی کنیننباید هیچ وق.خداست

دیگه؟ و

مورده؟ در

نظرم باز هم حرفی براي گفتن دارین؟ به

.این بار برعکس شد.فکر می کردم خیلی زرنگم و دست همه رو می خونم همیشه

.این قدر صادقانه حرف می زنین دستتون هم رو می شه وقتی

.منسبت به شما همین حس رو دار منم

هر چیزي رو می تونین بفهمین؟ یعنی

.بیشتر از اون که فکر کنین خیلی

.نگاهش دلم لرزید و سرم را پایین انداختم از
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.بود دستمو رو نمی کردم بهتر

شما براي من .هیچ وقت.نمی خوام حرفی از گذشته ها بشنوم:تبسمی کرد و گفت.به نفع من شد تا بیشتر مراقب خودم باشم این

.عشق باعث حسادته و فکر می کنم منم به اون مبتال شدم.براي من قبلی وجود نداره.که دیدمتون متولد شدیناز روزي 

با .من به راستی در آن روز متولد شدم.از کجا می دانست که من در روزي که او را دیدم به هفت سالگی ام قدم گذاشتم رسول

.شاید تماما به حسادت شما برنگرده.مشکوك به نظر می رسه حساسیت شما به گذشته من کمی:گفتم.تردید نگاهش کردم

.برگشت به گذشته بیهوده س.خواین که نبش قبر کنین نمی

.می تونیم بریم.من و هما خانم از هر دري حرف زدیم تا حرف هاي شما هم تموم بشه:برومند به کنارمان آمد و گفت خانم

او قاطعانه حرف می زد و احساسش را در کالمی زیبا .مسخ حرف هاي رسول بودمدر حالی که هنوز .شدم و چادرم را تکاندم بلند

.ابراز کرده بود

.حاال که همدلی پیدا کرده خسته نمی شه.صبا جان تو خونه به زور ازش حرف می کشیم:برومند گفت خانم

.کنم من پرچونگی کردم فکر

.آفرین.االن هواي یار و داري از

.معلومه که ما به پاي شما خانم ها از پرچونگی نمی رسیم.ه پرسیدن ندارهحاج خانم این ک:گفت رسول

.باز می خواست سربه سرم بگذارد رسول

.به نظرم این بار استثنا بود و شما رکورد زدین:گفتم

من همچنان غرق در صحبت هاي رسول .در همان حوالی به رستورانی رفتیم.سعید نیز به ما ملحق شد.سمت مادر رفتم به

.غذا را به زور می بلعیدم و اگر نگاه سراسر محبت رسول نبود قادر نبودم لقمه اي هضم کنم.بودم

همیشه این قدر تو فکري؟:طرفم خم شد و آهسته گفت به

.گاهی اوقات.لحن خودمانی اش جا خوردم در حالی که باید عادت می کردم از

کار کنم تا دست از فکر کردن برداري؟ چی
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.ب می شمبگذره خو کمی

.می دونی که استاد این کارم.غذات رو نخوري اون قدر سربه سرت می ذارم تا از جوابی که به من دادي پشیمون بشی اگه

.تا غذات رو بخوري من برگشتم:رسول بلند شد و گفت.سکوت نگاهش کردم و براي دلگرمی اش لبخندي زدم در

رسول کجا رفت؟:برومند گفت خانم

.هزود برمی گرد گفت

.خانم برومند و مادر نشستند.بعد آمد و همگی از رستوران بیرون آمدیم دقایقی

.بیا کارت دارم:گفت رسول

یکی این که دیگه فکر .این چند تا معنا داره:دسته گلی از گل هاي مریم را به دستم داد و گفت.صندوق عقب را باز کرد در

.وم این که می دونم گل مریم رو دوست دارينکنی،دومی به خاطر اون روز که دست خالی اومدم و س

از کجا می دونستی گل مریم رو دوست دارم؟.خیلی قشنگه.ممنونم

.روز تو بیمارستان از خرید گل هات دوست دارم اون

.سه تا موضوع مختلف رو با یه دسته گل جبران کردي:اي کردم و گفتم خنده

.مکه این طور شد می رم و بازم برات گل می خر حاال

.حتی اگر یک شاخه گل بود براي من بس بود.همین که به یاد لحظه ها هستی باري من مهمه.نده خجالتم

.بهتره بریم:گفتم.وقتی حرکتی از رسول ندیدم.گل ها را بوییدم.چشم بر من دوخته بود رسول

.تا صبحم وایسی من حرفی ندارم چون قشنگ ترین تصویر رو دارم تماشا می کنم اگه

.تیار لبم را گزیدم و دیگر منتظرش نشدماخ بی

تا سعید پایین برود لحظاتی چند در هم .روزي چند بار به بهانه سعید به در خانه میامد و من از قاب پنجره او را می دیدم رسول

.نگاهش چنان شوري داشت که با هیچ چیز قابل وصف نبود.غرق می شدیم

هم با رسول حیرت کرد و یاورش نمی شد من و او هیچ منافاتی با هم نداریم می  یداهللا از شنیدن خبر ازدواج مجددم آن عمو
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به همین علت دوست نداشتم بیرون .تمامی اهل محل از ازدواج قریب الوقوع ما باخبر بودند.خواهیم زیر یک سقف زندگی کنیم

.کردم یبروم و براي کارهایم سعید را واسطه م

نگی ما بود و رسول به خودش اجازه نمی داد در حضور مادر و سعید به خانه بیاید چرا که هنوز تنها راه عبور احساس و دلت پنجره

خواهر و برادرانش نیز .پدر پیرش چهره اي بس نورانی داشت.بعد از دو هفته خانواده رسول آمدند.به رسمیت نرسیده بودیم

رام باشم اما هیجانی کشنده مرا احاطه کرده دلم می خواست آ.صورتی سرم کردم يچادر سفید با گل ها.حضور داشتند

با هماهنگی که با عمو یداهللا .بعد از تعارفات معمول پدر رسول درخواست کرد مهریه اي در نظر بگیرم.مجلس بی ریایی بود.بود

.گل مریم به نیت چهارده معصوم خهمهریه یک جلد کالم اهللا مجید و آیینه و شمعدان و چهارده شا:کرده بودم گفت

آقا داماد اصرار دارن که مبلغی رو به عنوان مهریه :آقاي برومند گفت.با ناراحتی مطلبی را در گوش پدرش نجوا کرد رسول

.تعیین کنن

.عروس خانم اعتقادي به مهریه ندارن:جان گفت عمو

.مهریه سنت پیغمبره:برومند گفت خانم

.نچند لحظه تشریف بیاری:برخاست و با اشاره به من گفت رسول

براي چی مهریه نمی خواي؟:رسول با صدایی آهسته اما سراسر خشم گفت.اتاق سعید رفتیم به

چرا اصرار به مهریه دارین؟ شما

.می خوام تمام سنت ها رو رعایت کنم من

اگه نباشی چه کسی باید مهریه منو پرداخت کنه؟.من سالمتی تو مهریه

خوب آقا داماد به چه نتیجه اي رسیدین؟:ما پدرش گفت با ورود.متوجه کنایه من شد و بیرون رفت رسول

.ندارم نظري

.با اجازه همگی سفر به مکه رو به بقیه موارد اضافه کنید:متوجه ناراحتی رسول شد و گفت مادر

 وقتی صحبت از سفري به این بزرگی که پراز معنویت زده می شه دیگه جاي:حاج آقا گفت.صداي صلوات قائله خاتمه یافت با
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.انشاهللا مبارك باشه.بحثی باقی نمی مونه

پدر رسول صیغه محرمیت خواند تا روز عقد در معذورات .شد در مجلسی با حضور خانواده ها به عقد یکدیگر دربیاییم قرار

بعد از صحبت مهریه رسول اخم هایش باز نشد و تا آخر مجلس کالمی حرف .ساعتی بعد مهمان ها رفتند.اخالقی نباشیم

با صداي زنگ در به سمت پنجره .به سلیقه و فهمیده بودنشان احسنت گفت ودایایی که آورده بودند را زن عمو باز کرد ه.نزد

رسول با دیدنم اشاره کرد تا پایین .باد موهایم را پراکنده کرد آن را به یک سو راندم.مطمئن بودم کسی جز رسول نیست.رفتم

؟کی بود:مادر گفت.چادرم را سر کردم.بروم

.اومده با من کار داره رسول

!نرفته دلش تنگ شده:به شوخی گفت مادر

.با دیدن من که چادرم را رها کرده بودم خیره ماند رسول

.تشریف می آوردین منزل.در بده دم

.سوالی داشتم.نمی شم مزاحم

.شنوم می

در مورد مهریه اون چه حرفی بود که زدي؟:جدي گفت خیلی

محاکمه ام کنی؟ اومدي

.طور فکر کن این

.می تونی برام نگه دار اگه

نتونستم تکلیف چیه؟ اگه

.ببخشم و حاللت کنم مجبورم

دونی چرا دوست نداشتم زن بگیرم؟ می

چرا؟
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.من خودم رو فداي آرمان هام کردم.می ترسیدم سست بشم و دلم بلرزه چون

.اینو قول می دم.هیچ زمانی سد راهت نمی شم من

...شی اماسد راهم نمی  تو

.فرصتی پیش نیومد تا از هدیه ت تشکر کنم:با دست آن را نگه داشتم و گفتم.به پالك گردنم افتاد چشمش

.ببخشین که نتونستم طال بخرم:تلخی زد و گفت لبخند

.براي من ارزش گران بهاترین جواهرات دنیا رو داره:را بوسیدم و گفتم پالك

خان عموت اینجاست؟ هنوز

.مونن شام می براي

.اگه کاري نداري مرخص بشم.ما هم شلوغه خونه

تو؟ نمیاي

.هرکاري داشتی تلفن کن یا به سعید پیغام بده.وقت دیگه یه

...و.نگران نباش باشه

چی؟ و

!مهریه ام باش مراقب

الي ابرها به زمین می ترسیدم خودم را چشم بزنم و از با.آن شب روي ابرها بودم.خنده اي کرد و در تاریکی کوچه گم شد رسول

.از خوشحالی جیغ می زد و می خندید.صبح اولین کارم تماس با پریوش بود.بیفتم

.دونستم باالخره حاج رسول تو رو تو دام خودش می کشه می

.خبر نداري که من اونو تو دام خودم انداختم:شوخی گفتم به

آخر شب .کردم که هروقت اراده می کرد در کنارش بود به سعید حسادت می.ساعت و دقیقه فکر و روحم در پی رسول بود هر

از حرف ها و نگاهش می خواندم حالی خوش تر از من ندارد و از این .وقتی سعید را می رساند منتظر می شد تا به دیدنش بروم
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.اي میاورد تا بیشتر در کنارش بمانم بهانههربار هنگام خداحافظی .فاصله در رنج است

نمی دانستم چطور به .وشی تماس می گرفتند و تقاضا می کردند براي رسیدگی به کارها سري به آنجا بزنماز جواهر فر هرروز

.گفتم باید صبح جایی بروم و شاید کارم تا شب طول بکشد.تلفن بهترین وسیله بود.رسول بگویم

.خودم می برمت و موقع برگشت میام دنبالت:گفت

.می تونم برم خودم

.ین بهونه می تونم تورو هم ببینمبیکارم و به ا منم

منتظر بودم با .سالم:سوار شدم و گفتم.رسول با اتومبیل برادرش آمده بود.صبح ساعت نه سرکوچه رفتم.بی فایده بود مخالفت

.موتور منو ببري

.خیلی هیجان داره به خصوص که تو ترافیک معطل نمی شی.دوست داري یه دفعه می برمت اگه

.را دادم محل مورد نظر آدرس

چه جوري همیشه این همه راهو میاي؟:گفت

از کجا فهمیدي اونجایی که می خوام برم کجاست؟.نصف وقتم تو راه می گذره همیشه

.بماند

.دونم کار سعیده می

هرچی می شه گردن اون می ندازي؟ چرا

.از اون هیچ کس دیگخ نمی دونه غیر

.گل کرده بود خواي بگم چندبار دنبالت اومدم؟چون فضولیم می

.یکی یکی محسناتت رو می شه آفرین

حقیقت رو می گم؟دوست داري دروغ بشنوي؟ بده

دنبالم اومدي که من نفهمیدم؟ چندبار
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.یه بارم تا شب موندي فکر کنم یه بارم موقع برگشت روزنامه خریدي.بار جریمه شدي یه

.در حالی که او مراقبم بود.دمآن روز افتادم که فکر می کردم برحسب تصادف رسول را دی یاد

به من شک داري؟ تو

.نه

چرا تعقیبم می کردي؟ پس

.که براي حس کنجکاویم گفتم

.تونم باور کنم نمی

.نکن

مهم نیست که حرفت رو باور نمی کنم؟ برات

.همیشه تو ترس بودم مبادا اتفاقی برات بیفته.من تو مهم بودي که دنبالت اومدم راي

.خوشحالم که رسیدیم چون هنوز قانع نشدم:در را باز کردم و گفتم.مقصد رسیدیم به

ساعتی بیام دنبالت؟ چه

.می کنم تا ساعت شش کارم رو تموم کنم سعی

رسول و .تمام حافظه ام را از دست داده بودم.چه سود از رفتنم.رسول دقایقی ایستاد و سپس حرکت کرد.شدم و داخل رفتم پیاده

من دیگه نمی تونم به کارهاي اینجا رسیدگی :به آقاي محسنی گفتم.ناهار مختصري سفارش دادم.ردشیدایی اش نگرانم می ک

.کسی هم بهتر از شما سراغ ندارم.آشنااون هم به .کنم ترجیح می دم اجاره بدم

.مقداري دارم که ناچیزه.در حقیقت من سرمایه اي براي این کار ندارم.ممنونم

اینجا مشریان مخصوص به خود داره که خودش سرمایه بزرگی .از جان و دل.ي اجاره کار کنینبه جا.با هم شریک بشیم چطوره

.به حساب میاد

از عهده ش برنیام چی؟ اگه
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.در این مدت که مشکلی نداشتین.نباشین نگران

.شم هرلحظه فکر می کنم ورشکست می.اما تجربه بدي در گذشته داشتم که اعتماد به نفسم رو از بین برده.نخیر

براي رضایت ایشون این .در شرف ازدواج هستم و گمان نکنم همسرم چندان رضایتی به رفت و آمد من به اینجا داشته باشه من

باید از جایی .گذشته رو فراموش کنین.اما همیشه پشت شما هستم و هرکمک فکري خواستین انجام می دم.تصمیم رو گرفتم

.عتماد به نفس دوباره شروع کنینبا ا.چه جایی بهتر از اینجا.شروع کنین

.نظر شما اینه من حرفی ندارم اگه

.اگه با مفاد اون مشکلی داشتین با من درمیون بذارین.قراردادي تنظیم می کنه وکیلم

.سپاسگزارم

تم و سفارش کمی از طرح آن ایراد گرف.دقیقه مانده به وقت قرارم بیرون آمدم تا با آقاي محسنی راجع به ویترین نظر بدهم چند

همیشه به موقع سرقرارات :سوار شدم و گفتم.رسول آمد و منتظر ماند تا صحبتم با آقاي محسنی تمام شود.هاي الزم را کردم

.حاضر می شی

.احتیاجی هم نیست منو در جریان بذاري که دلشوره بگیرم.بعد خواستی خودت بیا دفعه

این حرفت می خواي قانعم کنی؟ با

.ارم اینجا بیامدیگه دوست ند.نه

خاطر چی؟ به

بحث نکنی؟ ممکنه

به نظرم رسول خودخواه بود و به نظرهایی که می داد اطمینان .بی اعنتا سکوت کردم.چشمان به اخم نشسته اش دلم گرفت از

.در کنار رستورانی ایستاد.کامل داشت

.من شام نمی خورم:گفتم

.دونم چرا اشتهات کور شد می
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.دونی نمی

.نممی دو چرا

می دونی بگو؟ اگه

.برام مهم نیست تو اون خراب شده اي که می ري چه خبره چون

.درد تو همینه.من حسادت می کنی به

نظرت راجع به من اینه؟ واقعا

به خاطر بی اعتمادي تو اونجا رو اجاره دادم تا خیالت .براي من اونجا هیچ ارزشی نداره بهت گفتم نیا قبول نکردي.همینه آره

.بشه راحت

تو چیکار کردي؟:حیرت گفت با

.دنبال بهونه بودم تا از دستش خالص بشم.به زور نگه داشته بودم.اصال دوستش ندارم.خوام پامو اونجا بذارم نمی

تو دیگه کی هستی؟چرا سرمایه زندگیت رو به این راحتی از دست دادي؟...من خداي

.داريکاش می دونستی چقدر برام ارزش .من تو هستی سرمایه

می دي داد بزنم؟ اجازه

.اما می تونی منو به یک شام خوشمزه دعوت کنی چون حسابی گشنه م شده.نه

هرکدام از پسران خانم برومند تا زمان بچه دار شدنشان در طبقه باالي همان خانه .ام را مادر به خانه رسول فرستاد جهیزیه

رسول عالقه اي به .جره هاي بلندي داشت که آفتاب گیر و دلباز بودپن.آنجا یک خوابه و نسبتا بزرگ بود.زندگی می کردند

رسول میز کار و آرشیوي از عکس و فیلم در رابطه .تهیه کردم که الزم و ضروري بود راتجمالت نداشت و حتی االمکان وسایلی 

ري لباس و لوازم ضروري نیز مقدا.دو روز مانده به ازدواجمان به خرید رفتیم و حلقه هاي ساده اي خریدیم.با جبهه داشت

آن شب بعد از خرید .اما اگر نمی خریدم رسول روترش می کرد و دلگیر می شد.در حالی که احتیاجی به آنها نداشتم.خریدیم

.بعد از رفتن رسول به خانه رفتم.دقایقی در خلوت کوچه به صحبت پرداختیم
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.صبا دیگه دل کندن از حاج رسول برات سخت شده:گفت سعید

.اون از من دل نمی کنه:خنده گفتم اب

.بنده خدا گناه داره.حداقل دم در ولش کن!می بینم دارم

.صبر کن به موقعش.روزي جواب حرفت رو می دم یه

!نمی دونم چی شد که تو رو پسندید.بیچاره حاج رسول:خندید و گفت سعید

.کنم حسودیت شده حاج رسول رو ازت گرفتم فکر

.خیل نیستیمخودت ما که ب ارزونی

مریم خانم .لباس گیپور سفید رنگم را که پارچه اش هدیه خانم برومند بود به تن کردم.رویم آینه اي تمام قد قرار داشت پیش

.سفید بخت بشی دخترم:خانم برومند چادر بختم را روي سرم انداخت و گفت.به کمکم آمد و زیپ آن را باال کشید

خدایا من چه کردم؟چرا باز هم با پاي خودم وارد این معرکه شدم؟خدایا .شرمسار باقی ماندملحظه اي .آینه به خود نگریستم در

.شاید کسی که در آینه برمن خیره مانده من نیستم؟شبیه من است که در آستانه ازدواج قرار دارد...پشیمونم نکن

آماده اي؟:مادر در گوشم پیچید صداي

.پاهایم سست شد.نظر گرفته بودند خیره شدمتک تک حاضران که با خوشنودي مرا زیر به

.عاقد اومده:خانم گفت مریم

سالم و صلوات و بوي اسپند نثارم بود و زنان پوشیده در حجاب ایستاده .به سوي پله هاي منتهی به طبقه پایین هدایت کردم مرا

...خدایا من را از رنج شرمساري رها کن.بودند تا به من تهنیت بگویند

.خدارا شکر کردم.اي جان گرفتم و آن هم با دیدن پریوش بودلحظه  تنها

دخترخاله ها و ...عمه خانم ها...خاله آقا داماد.میان توده اي از پارچه هاي رنگارنگ و عطر گل هاي محمدي احاطه شدم در

.خدایا کمکم کن...

کینه اش را با بی اعتنایی .دم اسمش مینو استتازه فهمی.در میان جمع به دختر سبزه روي آن روز بیمارستان برخورد کرد نگاهم
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...خدایا مرا از چشم خسود دور نگه دار.که کرد نشان داد

خدا را شکر مردي که در کنارم بود حقیر و کوچک نبود و با قدرت بینهایتی که داشت قبل از هرچیز .در کنارم نشست رسول

کلمات زیباي خداوند را به تندي تالوت می .آسمانی داشت صداي عاقد در گوشم نوایی.امنیت را به پیشوازم می فرستاد

صداي پچ پچ حضار .فراموش کردم.بار چندم بود که خطبه خوانده می شد.آنقدر آن را خوانده بود که بدون مکثی حفظ بود.کرد

.را می شنیدم

صبا حالت خوبه؟حواست نیست؟:کمی خم شد و گفت رسول

.و بگوخاك تو سرت بله ر:در گوشم گفت پریوش

.بله:خود آمدم و با عجله گفتم به

حلقه را در انگشتم جا داد و من نیز متقابال .رسول نفس راحتی کشید.صلوات و پاشیدن نقل بر سرمان گویاي اتمام کار بود صداي

فسی تازه کمی چادرم را شل کردم تا ن.رسول بلند شد و به قسمت آقایان رفت.دفتر در سکوت امضا شد.این کار را انجام دادم

پریوش نیشگونی از بازویم .از دیدن شادي سعید در جمع دوستانش بی اختیار لبخندي زدم.ادنگاه ناباور مینو رنجم می د.کنم

مرض داري؟:با اخم نگاهش کردم.گرفت که اگر مالحضه اقوام رسول نبود برسرش فریاد می زدم

.ریسه رفت و زیر چادر.یادگاري از من داشته باش:خندید و گفت موذیانه

دخترش بزرگ شده بود و جاي او را دختري گرفته بود که از سینه هاي مادرش مدام شیر می .با محبت نگاهم می کرد نفیسه

.مکید

بعد از صرف شام،مریم .فاطمه خانم آنان را در کیفی مخملی جا می داد و تشکر می کرد.خانم ها به من تمامی نداشت هدایاي

.ینکه رسول کارتون داره،برین باال تا بیادمثل ا:خانم در گوشم گفت

عذرخواهی کردم و به .آرامی بلند شدم تا جلب توجه نکنم اما با حرکت من سکوت برقرار شد و سرها به سمت من چرخید به

ز از خستگی رو مبل درا.در آینه دستی به گیسوانم کشیدم تا مرتب شود.چادرم را برداشتم و کناري گذاشتم.طبقه باال رفتم

نمی دانم چند دقیقه در آن حال بودم که با بوسه اي به روي چشمانم آن را .مکشیدم و چشمانم را بستم تا تمرکز پیدا کن
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حاال دیگه بله رو نمی گی تا منو جون به لب کنی؟:دستم را فشرد و گفت.با دیدن رسول خنده به لبانم نشست.گشودم

.وقته گفتم تو گوش شنوا نداشتیمن بله رو خیلی :به صورتش کشیدم و گفتم دستی

.دستم را گرم و پرحرارت بوسید.دیگه هیچ وقت منو منتظر نذار.ترسیدم خیلی

چی شد که منو صدا کردي؟ رسول

.برم باید

کجا؟:خیز شدم و گفتم نیم

.جایی که همیشه می رم:را البه الي گیسوانم فروبرد و در گوشم زمزمه کرد سرش

...من هنوز عادت به.منو تنها نذار.امشب نرو.نه:مگرفتم و نگاهش کرد فاصله

.من وقت زیادي ندارم.قرارمون که یادت نرفته:میان حرفم آمد و گفت به

.من چی؟چه جوري تو روي مهمونا نگاه کنم پس

.نداره کسی بفهمه لزومی

.نیست به محض اینکه پات رو بیرون بذاري همه می فهمن ممکن

.اگه دیر برسم برام بد می شه.اصال قرار نبود وگرنه مراسم رو به تعویق می نداختم.مدلم نمی خواست االن بر منم

یکی دو ساعت هم وقت نداري؟ حتی

.ممکن نیست:را تکان داد و گفت سرش

...به امید دیدار.مراقب خودت باش:را فشرد و بوسه اي به آن زد و گفت دستم

خدایا چرا االن؟چرا .رسول باید می ماند و مرا بیشتر از این شرمسار نمی کرد.ستنه ممکن نی...به امید دیدار...خودم باشم مراقب

چرا هرزمان که احساس خوشی می کنم بالیی برسرم میاید؟...امشب؟خدایا چقدر بدبختم

د آمد و اما به جاي او خانم برومن.منتظر بودم رسول برگردد و بگوید می ماند.را روي زانوانم گذاشتم و به در خیره شدم سرم

.کنارم نشست
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.جاي رسول هم خالی نباشه.حق داري مراسم سنگین بود و بهت سخت گذشت!خسته شدي دخترم

.براي شما هم همین طور:زدم و گفتم لبخندي

.براي تو سخته.عادت دارم من

.باید عادت کنم منم

.باید راضی بود به رضاي خداوند.کاري هم نمی شه کرد.عاشق جبهه س اون

همه .نگاه تمسخر آمیز مینو سرتاپاي مرا جستجو کرد.بلند شدم و همراه خانم برومند به پایین رفتم.ش به آرامش رسیدمکالم از

اولین مهمانی که .منصور خان به دنبال پریوش آمد.مادر و سعید با نگرانی چشم به من دوخته بودند.از رفتن رسول آگاه بودند

همدم روزها و شب هاي تنهایی ام،غمخوار و مونس همیشگی ام .خواهران رسول بودندو  سعیدرفت او بود و آخرین آن مادر و 

چرا که من مهمان خانه اي بودم که دیگر راه برگشتی نداشتم و باید می .دیگر مرا با خود به مهمانی تنهایی اش نمی برد

...د می ماندماینبار اگر شده به قیمت تمام زندگی ام،به قیمت تمام عمر و جوانی ام بای.ماندم

.بقیه کارا هم بمونه براي صبح که دخترا هم بیان.برو استراحت کن:برومند رویم را بوسید و گفت خانم

هرچند که تحمل یه پیرمرد و پیرزن .تنها نمون.دوست داشتی بیا پایین پیش ما:آقا بوسه اي پدرانه بر پیشانی ام زد و گفت حاج

.کار سختیه

.نبرد حتما میام پاییناگر خوابم .دارین اختیار

.هرچی باشه هنوز غریبی و عادت نداري.ببین خونه به دلت می شینه.امشب امتحان کن:برومند گفت خانم

دوش گرفتم تا کمی .لباسم را که به تنم چسبیده بود درآوردم و کناري گذاشتم تا سرفرصت بشویم.بخیر گفتم و باال رفتم شب

...چشم به سقف دوختم.در رختخواب نو و مرتبم دراز کشیدملباس راحتی به تن کردم و .سبک شوم

از تخت پایین .کجاست؟حتما فراموشم کرده؟چون به قدري عاشق جبهه است که دیگر چشمش جایی را نمی بیند رسول

در نگاه تک تک همرزمانش موجی از .نگاهی به عکس هایش کردم که سراسر خاطره بود.سروقت میز کار رسول رفتم.آمدم

آنقدر مغزم پربود که چیزي از .برداشتم و سرجایم برگشتم ابیکت.د و آرزو بیداد می کرد با خنده هایی از ته دل برآمدهامی
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کاش می شد به چیزي فکر نکنم و تهی .افکار آزار دهنده در مغزم دوران داشت.به کناري گذاشتم.مطالب آن نفهمیدم

چه  ردداگر برنگ.در گوشم نداي ناخوشانیدي شنیده می شد.وزن باشمهمانند انسانی در فضاي الیتناهی سبک و بی .باشم

کینه اي سخت به دل .اشتیاقش تظاهري بیش نبود.کنم؟چرا نماند و مرا در خلوت خانه اي رها کرد که برایم ناآشنا بود

تالش کردم تا خود را  هرچه.مانند بادکنکی در معرض انفجار بودم.آنقدر آن را بزرگ کردم که راه نفسم را بند آورد.گرفتم

.من او را نخواهم بخشید...عمدا...رسول مرا عمدا تنها گذاشت.متقاعد کنم بی نتیجه بود

پانزدهم فصل

خانه اي باصفا که با وجود فرزندان و نوه هایشان همیشه گرم و پرجنب و جوش .در خانه تازه ام رنگ و بویی دیگر داشت زندگی

اگر در طبقه پایین بودم که هیچ در غیر این صورت هیچ کس .در خانه به روي همه کس باز بود رفت و آمد زیادي داشتند و.بود

.ام شود مگر آنکه از قبل اطالع می دادند خصوصیبه خود اجازه نمی داد وارد حریم 

حاج آقا به نوبت در نبود رسول پسران .رسول زهرا و مریم بامحبت و خونگرم بودند و بیش از حد احترامم را داشتند خواهران

خانم برومند مادر را هردو سه روز یکبار به .هرروز سر می زدند تا اگر پدر و مادرشان امري در رابطه با آنان دارند اجرا کنند

مادر اصرار داشت چند روزي مهمانش باشم که زمانش را به .بهانه هاي مختلف دعوت می کرد تا من کمتر احساس تنهایی کنم

مراقب بود تا مبادا مشکلی برایم پیش .سعید که یک پایش اینجا بود و یک پایش در خانه مادر.کردم آمدن رسول موکول

هیچ کدام آرامم نمی کرد مگر .هایشان بودند خانهخواهران و برادران رسول نیز مرتب در حال تعارف به من براي رفتن به .بیاید

.هرشب با گریه به خواب می رفتم و هرشب خواب او را می دیدم.خانه خودم که تمام فضاي آن مرا به یاد رسول می انداخت

حاج آقا توضیح داد جایی که رسول می رود .از رسول هیچ خبر و یا پیغامی نبود.هفته در کنار خانواده رسول به خوشی گذشت دو

.نامعلوم است و اغلب تا مدت ها دسترسی به وسیله اي براي تماس ندارند

در حالی که اگر رسول پیامی هم می فرستاد اطرافیان راضی بودند و از این همه دلهره رها می .بودها شروع شده  دلواپسی

.به خصوص خانم برومند.شدند
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آن شب مهمان خانه ام براي اولین بار مادر و .هوا به شدت سرد بود و الیه هاي برف همه جا را پوشانده بود.روز گذشت بیست

سفره اي روي .چون پدر رسول خیلی دوست داشت.برایشان خورشت فسنجان تهیه کردم.ندسعید و حاج خانم و حاج آقا بود

در حال صرف شام بودیم که با صداي زنگ در به یکدیگر خیره .بخورد غذاحاج آقا دوست نداشت روي میز .زمین پهن کردم

رسول .قلبم فرو ریخت.ار پنجره رفتمچادر سر کردم و به کن.عاقبت سعید از جا پرید و براي باز کردن آن پیش قدم شد.شدیم

با سر و صداي سعید که خبر .اختمپرده را اند.وقتی از سعید جدا شد نگاهش به پنجره افتاد و مرا در دید.در آغوش سعید بود

بازار روبوسی و خوش آمد گفتن گرم بود و من در کناري به آنان .آمدن رسول را می داد خانم برومند به پیشواز پسرش رفت

حال شما صبا خانم؟:رسول به سمت من چرخید و گفت.اه می کردمنگ

.رسیدن به خیر:و بی تفاوت گفتم سرد

مادر .جمع هنوز غرق در شادي دقایق پیش بودند.بشقابی در سفره گذاشتم.دست و صورتش را شست.اش خسته بود چهره

.چشمتون روشن:گفت

.ه صبا خانم بد گذشتما دیگه عادت کردیم ب.چشم و دلتون روشن:آقا گفت حاج

سعید اخبار جنگ را می پرسید و حاج خانم دعا می خواند و .مادر برایش غذا کشید و او نیز تشکر کرد.سر سفره نشست رسول

حتی االمکان کارهایم را طوالنی می .چاي دم کردم و منتظر شدم تا دم بکشد.ظرف ها را شستم.به سمت پسرش فوت می کرد

.کردم تا زمان بگذرد

حوله و وسایلش را .رسول به حمام رفت.مابقی ظرف و ظروف را جمع کردم.بعد مهمان ها به بهانه خستگی رسول رفتند اعتیس

احوال خانم خانم ها؟:با اخم و خنده نگاهم کرد.بعد از دقایقی در حالی که موهایش را خشک می کرد آمد.آماده کردم

بعد از بیست روز این چه طرز برخورده؟من زن تو :ه دستم آمد و با خشم گفتمکه در انتظار کالمی بودم تا منفجر شوم بهان من

.هستم نه کنیزت

از بیست روز این چه جور استقبالیه؟اصال متوجه قیافه اي که به خودت گرفته بودي شدي؟ بعد

و بدي؟دوست داري همه رو تو حتی به خودت زحمت ندادي یه تما ناقابل بگیري و خبر سالمتیت...متوجه هستم اما تو چی؟تو من
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.من که به جهنم.برات مهم نیست پدر و مادرت نگرانت هستن.زجرکش کنی

.صبح دسترسی به تلفن داشتم ولی تماس بی فایده بود امروز

...کجا باور کنم؟سه هفته س خون خونم رو می خوره این قدر از دستت عصبانیم که از

بگو تمام حرف هایی که زدیم باد هوا بود و براي تو قول و .دیدنم رو نداري بگو از من متنفر شدي و چشم.راحت باش...بگو

.خوب گوش کن من از اول گفته بودم سد راهم نشو تو هم قول دادي...قرارامون اهمیتی نداره

گیرم  اگه به احساس من بی توجهی و ازت خرده می.اما توقعاتی دارم.این قدر این حرف رو به رخم نکش.سد راهت نمی شم من

.به حساب سد راه بودنم نذار

چی فکر می کنی؟به نظرت اون قدر احمقم که از روي عمد این کارو کردم؟ تو

.حاال هم احساسم رو به بازي گرفتی و مسخره می کنی.از اولم دوست داشتی منو خوار کنی تو

.ی براي گفتن باقی نمی مونهاگه این طور فکر می کنی دیگه حرف:سرش را به عالمت تاسف تکان داد و گفت رسول

چه .در حالی که مقصر کسی جز خودم نبود.از درد و رنج بی اعتنایی همسرم گریه سردادم.اتاقم رفتم و در را به هم کوبیدم به

روزها مشتاقانه در انتظار آمدنش بودم و حاال که در کنارم بود لج می کردم و نمی دانستم چه چیز را می خواهم با حرف هایم 

بودم می خواستم غرور لگد مال شده زندگی گذشته ام را جمع کنم و بر سرش  گرفتهبت کنم؟با رفتاري که در پیش ثا

جنگ را من .در حالی که محال بود با غروري که دارد قدمی براي آشتی بردارد.بکوبم؟انتظار داشتم رسول بیاید و آشتی کنیم

.ش بودآغاز کردم و او نیز ناچار به دفاع از حیثیت خود

چاي دم کردم و تلویزیون را .رسول روي کاناپه خوابیده بود.از بوي آن دلم ضعف رفت.حاج آقا نان تازه و حلیم خریده بود صبح

صبحانه را در .چشمانش را گشود و با دیدن من صبح به خیر گفت و از جایش بلند شد.روشن کردم تا از صداي آن بلند شود

.بیرون رفت رهایشبراي کاسکوت خوردیم و بدون هیچ حرفی 

در تهیه غذا به حاج خانم کمک کردم و نزدیک ظهر براي .مناسبت آمدن رسول قرار بود خواهران و برادرانش به آنجا بیایند به

پلیور .موهایم را پشت سرم بستم و گوشواره هاي حلقه ایم را که خیلی دوست داشتم به گوشم آویختم.گرفتن دوش باال رفتم
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مادر بود و .با صداي زنگ تلفن آن را برداشتم.کردم و عطر مورد عالقه ام را زدم تنال پیش خریده بودم را به سفیدي که س

در آینه به خودم نگاه دقیقی کردم و کمی رژ به لبم زدم که چشمم به رسول .اصرار داشت روزي را براي مهمانی او در نظر بگیرم

با مادر خداحافظی کردم و بدون توجه به حضورش چادرم را سر کردم و پایین .ودافتاد که در چارچوب در خیره بر من مانده ب

.رفتم

در .برادران رسول راجع به مسائل جاري مملکت بحث می کردند.رسول آمد و در کنار پدرش نشست.کنار زهرا خانم نشستم در

هرچند دقیقه یکبار با نگاهش .به آنان نیست ظاهر رسول گوش می کرد اما کامال پیدا بود حال و حوصله چندانی ندارد و حواسش

در پیش گرفتم موفقم و می توانم قدرت خود را نشان دهم واز این بابت رضایت  کهحس می کردم با روشی .مرا جستجو می کرد

.به همراه آنان رفت و تا شب بازنگشت.بعد از صرف ناهار چند تن از دوستانش به دنبالش آمدند.عمیقی داشتم

در خلوت خانه ام .می خواستم زیباتر از همیشه باشم.اس تازه اي به تن می کردم و آرایش گیسوانم را عوض می کردملب هرروز

اما رسول بی اعتنا و خاموش در حال رفت و آمد بود و گویی فراموش کرده بود .آرایش کاملی می کردم تا به چشم او بیایم

با هر برخوردش نفسم بند میامد و دلم می خواست به احساس من .او بیندازدبه  گاهیهمسري دارد و از سر اجبار هم که شده ن

اما من بدتر از هر نامحرمی شده بودم که حتی جرات نگاه .دچار شود و نزدیکم بیاید و حتی شده بوسه اي روي گیسوان بگذارد

پس می کشید و از من دوري می  آن را یعاگر بر حسب تصادف دستش به دستم برخورد می کرد سر.کردن را به خود نمی داد

رسول عمدا اوقات بیشتري را در بیرون از خانه می .شب هاي سرد و تنهایی در خانه ام النه کرده بود و خیال رفتن نداشت.کرد

 ونمن سرم را با تماشاي برنامه هاي تلویزی.شب ها پشت میز کارش می نشست و ساعت ها می نوشت.گذراند تا کمتر مرا ببیند

بارها به دنبال نگاهی آشنا در چشمان چون شب سیاهش .رسول چه غریب شده بود.ی کردم و یا کتاب و مجله می خواندمگرم م

کم کم خانم برومند متوجه سردي رفتار .در حالی که او در تفکرات خود غرق بود و آشنایی نمی دید تا حالش را جویا شود.بودم

بعد از دو .انی هایی که ترتیب می دادند با شور اطرافیان و با خاموشی ما همراه بودمهم.ما شد و با نگرانی ما را بدرقه می کرد

از این که به راحتی عشق و محبت همسرم را از دست می دادم سرخورده تر از روز قبل به .هفته از رفتارم خسته و دلزده شدم

.جنگی که بازنده اي جز خودم نداشت.جنگ بی پایانم فکر می کردم
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همیدم رسول مردي مغرور است و شخصیتی فراي دیگران دارد و مرا تنها براي وجود خودم می خواهد و نه چیز نف چطور

می خواستم نقطه ضعفی از او .چه طور با حرف هایم او را رنجاندم و فاصله اي به اندازه زمین تا آسمان بینمان قرار دادم.دیگر

چه احمقانه و .ه بود و با منش خاص خودش مرا گرفتار و بی قرار خود کردبگیرم از کسی که تاکنون هیچ کس دستش را نخواند

...!بی رحمانه قضاوت کردم؟

آیا ما همانی هستیم که حتی از پشت قاب پنجره لحظه اي را براي دیدن یکدیگر از دست .روزهاي قبل از ازدواجمان افتادم یاد

آیا باز هم .نند رویا بود و من در سرابی خیالی دست و پا می زدماشتیاق رسول و شور و شیدایی اش هم اکنون ما.نمی دادیم

اما چه .هنوز راهی باقی بود.ممکن نبود...نه.مگر می شود به این زودي باخت.یکبار دیگر و بدتر از دوبار قبل.داشتم می باختم

ت تالفی لجبازي مرا در آورد و به من رسول می خواس.هر دو غریبانه روزهایمان را می گذراندیم.راهی؟هیچ رابطه اي بین ما نبود

.بفهماند روشی که در پیش گرفته ام چه قدر احمقانه است و هرگز موفقیتی در پی نخواهد داشت

غروب آن روز در اتاقم نشسته بودم و کاري براي انجام .حاضر بودم بمیرم اما غرورم را نشکنم.به بیست روز گذشت نزدیک

برگشت و از روي میز کارش .رسول آمد و به اتاق رفت.کردم و چشم به صفخات آن دوختم تلویزیون را روشن.دادن نداشتم

معموال کاري در آنجا نداشت و گاه براي برداشتن لباس می رفتو چندان .فتمقداري مدارك برداشت و دوباره به اتاق خواب ر

ساك نسبتا .به کنار در رفتم.ن لباس هایش بودانگار در حال جمع کرد.با طوالنی شدن کارش دلم به شور افتاد.معطل نمی کرد

.بی توجه به من به کارش ادامه داد.بزرگ سفرش روي تخت بود

می خواي جایی بري؟:ناچار گفتم به

با من بودي؟:طور که سرگرم کارش بود گفت همان

.با تو بودم...بله

چیزي پرسیدي؟:خونسردي گفت با

جایی قراره بري؟ پرسیدم
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.تو مسجد می خوابیم تا صبح زود همگی از اونجا حرکت کنیمبچه ها امشب  با

چرا فکر این روز را نکرده .تمام تنم از شنیدن خبر رفتنش به لرزه افتاد.قلبم گرفت.اتاق بیرون رفت تا لباسش را عوض کند از

ور با این حال از او جدا اگر برودو بازنگردد چه کنم؟چه ط.بودم؟در حالی که رسول مسافري بود که مدام در رفت و آمد بود

دیگر غرورم هیچ بود .بکشم؟بیست روز یک ماه؟چه فرقی می کرد زمان جدایی رسیده بود اشوم؟چه قدر باید انتظار آمدنش ر

باید به جنگ پایان می دادم تا می فهمید چه قدر .این چیزي نبود که می خواستم.وقتی که نباشد همه چیز پوچ و خیالی ست

...ردباید عاشقانه از من دور می شد نه دلگیر و دلس.ون او هیچمدوستش دارم و بد

!رسول امشب نرو:تمام قدرتم را جمع کردم و گفتم.ساکش را برداشت.برگشت رسول

نه مثل روزهاي پیشین که غروب آفتابی دلگیر بود،بلکه همچون طلوع آفتاب روشن و پرمعنا .آرامی برگشت و نگاهم کرد به

ساکش را کناري انداخت و با نگاه جادویی اش برچهره برافروخته از شرمم خیره ...در نگاهش موج می زدشور و شیدایی .بود

.و صبح زود می رم مونماگه تو بخواي می :بعد از لحظاتی گفت.ماند

.لبخند غرور آمیزي کنج لبانش نشست و

ه رقص درآمد و فرشتگان گل هاي محمدي و یاس پروانه هایی رنگارنگی در اطرافم ب.خانه ام شکافت و آسمان پدیدار شد سقف

.را نثار خانه ام کردند

لطافت و نرمی عشق چون شبنم صبحگاهی ذره ذره .در آغوش او طعم زیباي زن بودن را با تمام وجودم لمس کردم.بالغ شدم من

دم که می خواست مرا با خود به خانه غرق سکوت دل انگیز بهاران بود و من آویخته در رویایی آسمانی بو.در وجودم رخنه کرد

...ابدیت ببرد به بی نهایت

خدایا چه زود رویاي .غلتی زدم و آهی از ته قلبم کشیدم.جاي خالی رسول دردي در جانم انداخت.طلوع آفتاب چشم گشودم با

هنوز عطر .شردمبالشش را برداشتم و بوییدم و در آغوشم ف.کاش به بیداري نمی رسیدم.چه خواب خوشی داشتم.من تمام شد

.شعله ور کرد رااحساس گرم و تازه اي درونم .وجودش تازه بود

از تخت پایین آمدم و تک تک .نیم خیز شدم و روي زمین را پر از گل دیدم...گل محبوبم مریم.انباشته از بوي گل بود اتاقم
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تنها جمله اي کوتاه .دست خط رسول دیدم در کنار آخرین شاخه گل کاغذي با.شاخه ها را جمع کردم تا به میز پذیرایی رسیدم

.شمنتظرم با:به روي آن به چشم می خورد

.منتظرت می مونم تا ابد:خطش را به لبانم نزدیک کردم و زمزمه کردم دست

شانزدهم فصل

نفس من زنده بودم و .دیرا در وجودم دم اتینکرد و دوباره روح ح غیخداوند رحمتش را از من در.دوباره متولد شدم من

اما .زنده هستم میکه بگو دمیکشیهدف فقط نفس م یو ب.ستمین شیزنده گان ب انیدر م يمردها دانستمیچه طور نم.دمیکشیم

 یذهن خاموشم رو به روشن.در تنم بود یو طراوت دختر نا بالغ اشتمرا د یکودک اقیاشت.را باور دارم امیاکنون هست

فراموش شده در  یو به گوش بعد برسانم زن رمیگانت تولدم را جشن بگدر جشن ستار خواهمیم!من يخدا يوا.دیشیاندیم

 ٔدر افسانه خواهمیم.من از شیپ ییبعد از من و سالها ییبه سالها.تا مژده آن را به دور دستها ببرد افتیدوباره  يروزگار تولد

...هستم که تکرار شدم در زمان يأمن افسانه...ژهیو من ژنیب.....و فرهاد نیریش...و مجنون یلیل انیدر م.رمیبگ جاي

را با خاطراتم به سر  میتمام روزها.لذت همچنان ادامه داشت شدیو دلچسب بود که اگر تمام نم نیریآنقدر ش انتظارم

ساعتها .به خدا بود دمینبودم و فقط ام زیچ چینگران ه گرید.بود انمیاطراف رتیداشتم که باعث ح یخوب هیآرامش ا روح.کردمیم

.و شکر گذار بودم دمیشیاندیم روردگارو به لطف و رحمت پ نشستمیسجاده مبر سر 

اما مطمئن  دمیپوشیلباس را م نیبهتر دارشیهر روز در انتظار د.بازگو کنم شیداشتم تا برا يارینه گفته بس يآمد حرفها ایم اگر

 دیاما سع. با شوق فراوان مژده آمدنش را بدهدمنتظر بودم تا  دیهر بار با آمدن سع.که در باورم نبود رسدیم يبودم او لحظها

.دیماه رس کیبار انتظارم به  نیا.خواهد آمد يبه زود دادیم نانیو اطم زدیفقط لبخند م

هر .میرا نگران کن يگریتا مبادا د میزدیکدام در مورد رسول حرف نم چیه.خوردم يدر کنار پدر و مادر رسول شأم مختصر شب

را روشن کردم تا برنامه مورد  ونیزیتلو.در کنارشان نشستم و وقت خواب از آنها جدا شدم یساعت.میداشت دنشیبه د دیسه ام

.شده گرم کنم يلهایکه ناچار بودم سرم را به هر وس دمیکشیم یخواب یهر شب آنقدر ب.عالقهام را تماشا کنم
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چون بعد  يشب بود که صدا مهین کیساعت نزد.دنشستنیم داریو از وقت نماز صبح ب دندیخوابیو مادر رسول معموال زود م پدر

.صبا:دیچیدر گوشم پ

برگشتم تا به اتاق بروم که .را خاموش کردم ونیزیبلند شدم و تلو.شدم یاالتیسر کردم که خ ییآنقدر در تنها.يتوهم بعد چه

بود که حضور  یتیواقع دشیا پر اماو نگاه خسته ام يبایلبخند ز.چشمانم را بستم و دوباره باز کردم.توجهم را جلب کرد يهایسا

...که منتظرش بودم يزیعز يبو.دادیخاك و باران م يبو.دمشییبا تمام قدرت به خود فشردم و بو.دمیپر کش شیبه سو.داشت

و انتظار کشنده  ییو من از تنها گفتیم شیو دلتنگ ییاو از جدا.میکردیو درد و دل م میبود داریصبح ب کیشب تا نزد آن

.دادیشب م کیهزار و  يو جوابم را مثل قصهها دیخندیرسول م.نداشت یمن شروع شده بود و تمام انیپا یب سواالت.ام

((؟يدید یراستش رو بگو منو ک))

 یآب بودم،وقت سیمنم رو موتور خ.انگار عادت هر روزت بود يتا روزنامه بخر يشود ادهیپ نیبود که از ماش یروز بارون هی_

تا اون شب که .گشتمیدنبالت م اهامیو تو رو شناختمیتو رو نم کهیدر حال!دختر آشناست نیچه قدر ا ایدابا خودم گفتم خ دمتید

سر راهم  یه خواد؟چرایاز جون من م یدختر چ نیدوباره باز با خودم گفتم ا دنتیبا د.يبود ستادهیا دیقرار کنار س یو ب یعصب

شه؟یسبز م

؟يعاشقم شود یک_

گفته من عاشقتم؟ یک_

؟يبه من عالقه ماند شود یوب کخ_

.کار دلم تموم شده دمی،فهمینیرو بب دیتا سع يکنار پنجره اومد یوقت.رو آزاد کنم دیاون روز که رفتم سع_

باشه؟ تونهیم یحس چ نیاسم ا_

!راحت شد التیخ.عاشقت شدم کنمیباشه اقرار م_

؟ياون وقت صبح گلها رو از کجا آورد.نه بازم بگو_

 یکم دیاون وقت صبح منو د یمغئزه است وقت يخونش باال.دمیگلفروش خر يروز قبل از رفتن به مسجد از اکبر اقا رو صبح اونا
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اکبر آقا هول  چارهیب.کن در مغازت رو باز کن یمردونگ ایب:؟گفتميوقت صبح اومد نیشده ا يهاج رسول خبر:و گفت دیترس

مرد زده به سرت؟هر طور بود اومد و :تعجب نگاهم کرد و گفتبا .خودم رها:شده؟گفتم دیشه ینکرده کس يخا:گفت.کرد

.دمیداشت خر میگل مر یهرچ

؟يدار یچه احساس ياز من دور یوقت_

و خواب و خوراکم رو  کنهیم وونمیکه داره د یکی.نفر منتظرم نشسته و عاشقه هی دونمیازت دورم م یوقت:گوشم زمزمه کرد در

.حاال بذار بخوابم.شمینم ریس دنشیهستم از د ششیپ یازش دورم کالفهام وقت یگرفته وقت

.یکن فیرو تعر یهمه چ دیبا.یبخواب ذارمینم_

.مونهینم يزیفردا چ ياگه امشب همه رو بگم برا_

.یحرف بزن يکه نبود يبه اندازه روزها دیبا_

خوب قهر  لهیخ:دیخودش کش و مرا به طرف دیرسول خند.را برگرداندم میبه حالت قهر رو.رمیم ذارمیم یکن تمیاگه اذ_

.کنم فیرو برات تعر یچ گهید.نکن

؟يو اومد يجواب رد دادم بازم سماجت کرد تیبه خواستگار یچرا وقت_

.جزو اسراره گهید نیا_

.گفت شهیرو که نم یآخه دختر خوب همه چ_

.پرسمینم یچیه گهید.سواله نیآخر_

 یو داشت يبود ریبا خودت درگ.کردمیم فیو مغرور ک يخوددار بود نکهیاز ا.ينسبت به من دار یچه حس خوندمیآاز نگاهت م_

من ترسناك نبودم که  ،چونيدادیرو نشون م تیکارت احساس درون نیو با ا يشدیم میقا يدیدیهر وقت منو م.يکردیمبارزه م

.رهیتا در معرض خطر قرار نگ یقلبت دفاع کن زا یخواستیحرکت ساده م نیبا ا.یاز من بترس

.یکیقدر به من نزد نیکه ا يتو روح من شد.یشناسیاز خودم منو بهتر م یتو حت...رسولاه _

 یتا فراموش کن کنمیاون قدر غرق محبتت م.من تمام وجود تو هستم:دیصورم پاش يشد و نفس گرمش را رو رهیچشمانم خ به
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....یمن تو هستم و تو من.میمن و تو دو نفر هست

رسول .امروز با ورود رسول خواهران و برادرانش به آنجا آمده بودند.شدم داریا از خواب ببچهه يظهر با سر و صدا کینزد

.رفتم نییو پا دمیبه حمام رفتم و دوش گرفتم و به سرعت لباس پوش.همچنان در خواب بود

.اومد یچشمت روشن رسول هم به سالمت:من گفت دنیبرومند با د خانم

.چشم شما هم روشن_

؟یا کردن ا نذاشتن بخواببچه ها سر و صد_

.دمیخوابیموقع نم نیتا ا چوقتیمن ه.نیکه دست تنها موند نیشما ببخش_

.ستیکه رسول ن شهیهم_

.زد يلبخند و

ساالد درست کنم؟:انداختم و گفتم نییسرم را پا شرمسار

.کننیدخترا کمک م.یزنینم یچیامروز دست به ه_

.شهیکه نم يطور نیآخه ا_

.ارنیب فیا خانم هم زنگ بزن بگو ناهار تشربه هم.شهیچرا م_

.شهیزحمت م_

.خدا اونم نگرانه ه؟بندهیحرفا چ نیا_

.زنمیچشم تلفن م_

جون و عمو جان  ییو دا رفتندیبچه ها از سر و کول رسول باال م.به جمع مهمانها اضافه شدند زیبعد مادر و رسول ن یساعت

 يخوب و آبرو مند يهایزندگ.نسبت به من داشتند اریتم و احترام و محبت بسداش یرابطه خوب میهایبا هر دو جار.کردندیم

اصال  ایرسول چه قدر در آمد دارد  دمیوقت نفهم چیه.بود يماد لیکه در خانواده رسول مطرح نبو مسا يزیدر واقع چ.داشتند

نعمت .ناداشته باشد یبرداشت نادرستتا رسول  کردمیکنم سکوت م یرابطه پرسش نیدر ا خواستمیدارد؟هر بار که م يپس انداز
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.شدیم زیو گاه لبر ختیریخانه آنان م واریاز در و د

از قبل و با افتخار به  شتریاو بود حاال ب فتهیمادر که از ابتدا ش.کردیفراموش نم قهیچند دق يرا ولو برا دیمادر و سع دارید رسول

.ستینگریدامادش م

رسول بعد از ظهر رفت و قرار شد تا ساعت هفت خود را به خانه .نهاش دعوت کردشأم به خا یمهمان يمرا برا دالهی عمو

متظر  نیاز ا شتریتا صاحب خانه را ب میحاج آقا راه افتاد شنهادیبه پ.از آمدنش نشد يگذشت و خبر زیساعت از هشت ن.برساند

بود که بر سر  امدهین شیول نبود و تا حاال پرسول بد ق.کند دایموفق نشد او را پ اهند بار به دنبالش رفت ام دیسع.مینگذار

.بودم یبرسد،کالفه و عصب رید شیقرارها

ساعت ده به ناچار .چشمم به ساعت بود.حضور داشتند زیو همسرش ن سهینف.از ما کردند یو خانوادهاش استقبال گرم دالهی عمو

اما دلشوره داشتم و نگران .مرا از نبود رسول دور کنندفکر  کردندیم یسع شانیمادر و خانم برومند با صحبتها.سفره را انداختند

.بودم

کنند دلم  یبه خود تلق یاحترام یو ب یتوجه یرسول را ب امدنیکه آنان ن نیاز ا.دمیکشیو از عمو خجالت م دالهینگاه به عمو  از

از .میبعد برخاست یساعت.ندهد یاخالق لیما نگونهیبه ا یتیتوجه باشد و اهم یو ب دیق یب نیباور نداشتم رسول چن.رمیبم خواستیم

.کردم یرسول عذر خواه بودزن عمو و عمو به خاطر ن

.نباش ره،نگرانیخ شاالیا.اومده شیپ یحتما مشکل:گفت عمو

.شده لهائمس ریحتما درگ.ممنونم کار رسول حساب و کتاب نداره_

 يشتریشدت ب هامیمحبت عمو و زحمات زن عمو گر ادیبا .افتادم هیبه گر یتخت افتادم و از ناراحت يورود به خانه رو با

؟يداریصبا ب:گفت یدر کنارم نشست و به آرام.نگاهش کنم خواستیدلم نم.بود که آمد یچه ساعت دانمینم.گرفت

.را ندادم جوابش

.گرفتار شدم،آمدنم دست خودم نبود یلیخ خوامیمعذرت م:گفت

.اصال سرم داد اذعان.کلمه با من حرف بزن کیشده  یحت.بگو يزیچ هی:باز ادامه دادا دیاز من ند یعکس العمل یوقت
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از  یکنیداره؟فکر م يدهاییچه فا_.را نشان داده باشم امیجا بلند شدم و نگاه سراسر خشمم را به او دوختم تا اوج ناراحت از

کجا بفهمه که تو  ره؟ازیقرار بگ تو یاحترام یو ب يمهر یمن مورد ب چارهیب يعمو دیبا شه؟چرایکم م يزیچ دمیکه کش یخجالت

؟يو گرفتار بود یکار داشت

.کنمیم یازشون عذر خواه رمیفردا م_

که دست و پات رو بسته؟ هیچه جور کار نی؟ايریتماس بگ ینتونست یحت_

.شماره اونجا رو هم نداشتم.بر نداشت یزنگ زدم خونه کس_

.حرکات ازش سر بزنه نیاز ا دهیمطمئنه بع از خودش نقدریکه ا یکس:زدم و گفتم يزیتمسخر آم لبخند

گفته من از خودم مطمئنم؟ یک_

؟ياصال تو کجا بود_

.میاز بچهها مجروح شده بود،دنبال کاراش بود یکی.مارستانیب میاز اونجا هم رفت.فرودگاه_

فته؟یاز تو نداشت تا دنبال کاراش ب ریغ یکس_

.دوستم بود نیاون بهتر_

.یبهتره صحبت نکن.کنهیکدوم از حرفات منو قانع نم چیکه ه میبانرسول من اون قدر عص _

.برخورد کن یمنطق یکم یکن يو خود خور یبش یعصبان نقدریا نکهیا يتو هم به جا_

؟يبشنو یخواستیرو م نیهم.با منطق بر خورد کنم تونمیمن احمقم و نم_

.عمو برام مهم بود اما مهم تر از دوستم نبود یمهمون_

.هم متوجه بودم یگفتینم.یزنیرك حرفات رو م نقدریا نکهیاز اممنون _

.ندارن یتیاصال برات اهم گرانیو د یکه فقط به فکر خودت هست یهست یتو آدم خودخواه_

دارن؟ تیتو اهم يچه قدر برا گرانید یبگ شهیم_

نداشتم  یبا کس یوقت مشکل چیو ه نمیبیکنم رو تو وجودم م یکه برم و عذر خواه نویداران که شجاعت ا تیاهم يبه اندازها_
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به خودت  گرانیندادن د تیاهم هیو همه اتفاقات رو به پا یهست تیاما تو فقط به فکر خودت و غرور لعنت.چون با همه کنار اومدم

.یکنیم یتلق

چرا؟ یاره من خودخواهم اگه منو شناخت_

؟یچرا چ_

؟يچرا با من ازدواج کرد_

بهتره دنبال  يرو از دهان من بشنو تیمونیپش يخوایاگه م.یشیموفق نم چوقتیتا بگم اشتباه کردم ه یاگه به دنبال اون هست_

.یباش يگهایبهانه د

از خواب  يصبح با سر درد بد.مرا مغلوب کرد شیباز رسول با حرفها.زدم یلبخند تلخ.رفت رونیاز اتاق ب یبا اوقات تلخ رسول

در حال .رفتم نییپا.خانم برومند مرا صدا کرد.کاناپه برداشتم يرا از رو شیمتکا ا پتو.بودآمدم ،رسول ن رونیاز اتاق ب.شدم داریب

.سر کردن چادرش بود

ن؟یمنو صدا کرد.ریصبح بخ:گفتم

.ستیخونه ن یکس یگفتم نگران نش.رمیمن دارم م.اره صبا جان_

د؟یریکجا م_

مگه رسول نگفت؟_

.اومد من خواب بودم یوقت_

 رمیبم...من سه تا برادر دارم گفتیم شهیهم.دوست رسول نیبهتر.شده دیشه يدیپسر خانم جمش...يهاد:فتو گ هیگر ریز زد

.مادرش يبرا

...با شهیکه هم يهمون آقا:نشستم نیزم يرو یحال یب با

.دیخوش به سعادتش که به آرزوش رس.بود ینیچه پسر نازن.تون ساقدوش رسول بود یهمون که روز عروس.اره مادر_

.سرش مرتب کرد يرا پاك کرد و چادرش را رو شیها.برومند اشک  نمخا
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ام؟یمنم با شما ب تونمیم_

؟ياعصابشو دار_

.دارم_

.پس زود آماده شو تا اتوبوس نرفته_

دستان همرزمانش  يرا رو يهاد.آماده بودند يایز تیجمع.چند خانه آن طرف تر بود يخانه هاد.چه طور آماده شدم دمینفهم

حضار  انیسرگردان در م.کننده روز عاشورا بود یاسپند و گالب تداع يبو.ختندیریاو م يپر پر شده و نقل رو يگلها.آوردند

.بودم

خانم .میبهشت زهرا حرکت کرد يو به سو میسوار اتوبوس شد.بود يرسول کار دشوار دنیحاضر د تیانبوه جمع انیم در

 کیتبر.نینگ تیتسل:کردیناله م.دهد يبه او دلدار خواستیهر کس م.افتاده بود یصندل يرمش رو یحال و ب یب يدیجمش

از  نیدیند.اومدن شوازشیمالئکه به پ.نبود نیجاش رو زم پسرم.آخه آرزوش بود.رهیداره به حجله م.پسرم داماد شد.نیبگ

ختن؟یریآسمون گل م

.دادیو اوج غم و اندوهشان را نشان م شدید مآنان بلن هیگر يصدا دهیمادر داغ د يطاقت خانمها کم بود و با شندن حرفها اما

.دخترم بغضت بشکن.کن هیگر.فرزانه خانم،فرزانه خانم:سرش رفت و گفت يبرومند باال خانم

.بهش قول دادم.نکنم هیقسمم داده گر:گفت یفیضع يصدا با

را  ییدایشور و ش نیا شودیدر کجا م.ودندب بندیبه آن پا بایو چه ز گذاشتندیبا خود م يعاشقانها يچه قرارها...چه سوزناك بود اه

داشتند و بر مرگ برادر صبر  مانیکه ا یو خواهران دانستیمالئکه م نیاز مرگ فرزندش که او را همنش يوصف مادر.کرد دایپ

.کردندیم

.ختمیخواهرانش و مادرش اشک ر تیدادم و آرام آرام به ن هیتک یصندل نیرا ا سرم

 يبایلباس ز يرا به رو نیوارد قبر شد و نام امام حس ییلحظه رسول به تنها نیدر آخر.گزار شدپر شکوه بر يدفن هاد مراسم

انجام  ختیریاشک م کهیو هم رزمش در حال اریوداع را با  نیرسول آخر.به پا شد ائصحنه هنگامه نیا دنیبا د.اخرتش نوشت 
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.ام دهندمراسم را انج هیبق بتوانندچند نفر او را بلند کردند تا .دادیم

 یبیشب اول غر گنیم ره؟آخهیغم غربت نگ ی؟گفتيرسول جان سالم منم رسوند:شد و گفت کیبه رسول نزد يدیجمش خانم

.بچهام غصه نخوره.داره

.طاقت از او فاصله گرفت یب رسول

غم در آغوش  يو هر سه زانو مینداشت یوضع خوب يدر غم نبود هاد زیما ن.ماند يساعت شب رسول در خانه هاد نیآخر تا

.میداشت

حواست به اون .نداره یرسول که حتما حال و روز خوش.يایکسالت در ب نیپاشو به خودت برس از ا:برومند گفت خانم

.اونو از پا بدازه يغصه هاد ترسمیم.باشه

را دوا  يدرد گریکه د کردمیم یعذر خواه شمیشب پ يبابت حرفها.دادمیم شیکردم؟دلداریم دیچه با.شدم و باال رفتم بلند

.کردینم

.دوستش آزار دهد نیقدر خودار بود که نخواست مرا با دادن خبر شهادت بهتر چه

 یمبل رها کرد و ازخستگ يآمد و خود را رو رونیب.گذشتم زیم يرو يو چا وهیم.بالفاصله به حمام رفت.دیاز راه رس رسول

.در کنارش نشستم.چشمانش را بست

...يهاد یچرا نگفت.یگفتیو دردت رو م يزدیکاش با من حرف م.است دهییاف یب دونمیم.رسول منو ببخش_

.يهنوز از من دلخور کنمیفکر م یرسول حرف نزن:گذاشتم و گفتم شیشانهها يسرم را رو.حرکت و خاموش بود یب

م خونه تا اومد.رمیگیتو آروم م شیمن فقط پ.نذار يزیبه حساب چ.خسته هستم یلیخ:را بلند کرد و دستم را گرفت سرش

.ببرم ادیدردمو از 

.بزرگه یلیتو خ ؟دردیگیآن م یدلخوش يبرا_

دمت؟یمن ند.يتو هم اومده بود گفتیحاج خانم م_

.يدیکس رو نم چیه یکه داشت یبا اون حال_
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 یلیخ.کردیاونقدر مشتاق بود که همه رو کالفه م يهاد.سخته یلیخ اوریو  اریو  قیدوست خوب رف کیاز  يرنج دور.حق با توئه_

بوده  نیامام حس يبا وفا اریهمون  يباور رسوند که هاد نیلبهاش نقش بسته بود که منو به ا يرو يلبخند.بود دهیقشنگ خواب

.بود شدهکه با چند قرن اختالف باز متولد 

...درد آور سر داد يهایدر آغوشم گرفت و گر رسول

.سفر به مشد آماده کنم يد را براکه رسول آمد و گفت خو گذشتیم يهفته از شهادت هاد دو

؟یگرفت میدفعه تصم کیچرا :گفتم يشاد با

.کنم رتیغافلگ خواستمیم.فراهم شده تشیحاال موقع.دمیکشیوقت بود نقشه رفتن به سفر رو م یلیخ_

.را مقابل چشمانم تکان داد طهایبل و

.به آن انداختم ینگاه يدستش گرفتم و با دلخور از

؟یستیخوشحال ن_

.نه_

؟یچ يبرا!نه_

.ماسیهواپ طیدو تا بل نایا نکهیا يبرا_

م؟یمگه من و تو چند نفر_

.میمن و تو و پدر و مادرت چهار نفر_

؟یچ یعنی یدونیبرم ماه عسل م خوامیم_

.میبر یینداره چهار تا یاما اشکال.دونمیاره م_

؟یگیمتو وقعا از ته دل .رنیم ییبودم دوتا دهیشن یکه نداره ول یاشکال_

.خودته لیامتحان کن م يخوایم.گذرهیبدون اونها مشهد خوش نم_

کار کنم؟ یچ طهایبل نیبا ا_
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.يریگیقطار م طیو بل يدیاونا رو پس م.راه حالش آسونه_

نکردم؟ دایاگه پ_

.یستین یخوب يتو اصال دروغ گو_

.آرمیمنکه از کارهات سر در نم.یستین ینیب شیتو هم قابل پ_

ارگشت باز با کارش  یوقت.کردیسفر برود و فقط مالحظه مرا م نیرسول قالبا دوست دارد به همراه خانوادهاش به ابودم  مطمئن

از کارش خندهام گرفت و .هم همراهمان باشند دیکرده بود تا مادر و سع هیشش تا ته طیچهار بل يچون به جا.کرد ریمرا متح

.يکرد یزود تالف یلیمن؟خ ای یستین ینیب شیحاال تو قابل پ:گفتم

.هم باشن دیاگه قراره ماه عسلم خراب بشه پس بذار مادر و سع.استثنا قائل بشم تونمینم_

طنز  یحاج آقا از خاطراتش که البته با چاشن.دیکه مسافرت کوتاه به نظر رس میطول راه آنقدر گرم گفت و گو و خنده بود در

و خودش را ناراحت  کردیاخم م کردمیبه سر گذاشتن من تا نگاهش م سر يرسول برا.کردیم فیتعر یهمراه بود مطالب جالب

.زدیم دلبخن گرانیاما به محض توجه د دادینشان م

و نماز  میکرد ارتیز.کار رفتن به حرام بود نیاول.خوب سه اتاق جداگانه رزرو کرده بود یرسول در هتل.مشهد سرد بود يهوا

.ماه عسل عشاقه نیزتریخاطره انگ نیا:گفت میتنها شد یقتو.میسپس در رستوران هتل شأم خورد میخواند

.يخوشحالن،ممنونم که دعتشون کرد یلیخ دیمادرم و سع_

.تو نداشتم دنید يبرا ينبود من بهونها دیاگه سع.زانیکه برام عز یدونیم.حرفشم نزن_

.دیبرو دعا کن به جون سع_

.یبخونهزار بار نماز شکر  يروز دیتو با یول کنمیمن دعا م_

!یاز خود راض_

.شوهر موندن یچند تا دختر ب نیدور و برت رو نگاه کن بب_

.خانم نویاز اونها هم م یکی.حق با توئه:گفتم عمدا
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.بودم دهیتو وجودش داره اما با چشم خودم ند يحسادت کشندها فیبودم جنس لط دهیشن_

؟یاز خودت و اون برام بگ شهیم.سوزهیراستش دلم به حالش م:و گفتم دمیکنارش دراز کش در

خواد؟یبازم دلت قصه م م؟نکنهیندار یمن و اون_

.اگه عاشقانه است بگو_

!ياز اون حرفا زاد:اخم نگاهم کرد و گفت با

.هم نکنم يحسود دمیقول م.شامیمن ناراحت نم_

مادر چند .نداشتم يچون عالقها ماریوقت نخواستم از تصورات اون سر در ب چیداشت که من ه یتصورات نویم دمیطور که شن نیا_

به من  نویم دینواش فهم یب يپسر عمو نکهیتا ا.بهش عالقه ماند بشم و انتخابش کنم دیبار اشاره کرد تا حواسم رو جمع کنم شا

 رو راحت کردم الشیمنم خ.آاه و ناله کرد نویکنم خودش رو به من رسوند و از عشق م يستگارتوجه داره و منتظره تا ازش خوا

.دارم يگهایخودته و من هدف د الیخ دهیزا نیو گفتم ا

؟یکنه چ نتیاگه نفر.یتفاوت باش یب ینسبت به محبت دختر جوون یچه تورر تونست یرحم یب یلیخ_

.کرد که تو دام تو افتادم نمینفر_

؟يریم يذاریو م یکشیاز من حرف م:کار را نداد نیرا گرفت و اجازه ا میبازو.شدم تا بروم بلند

.قصت جالب نبود خواستم کرد_

.یتا صبح بخواب یکه نتون گمیم گهیقصه د هی یکم صبر کن هیاگه _

.ترسمیجور قصهها م نیوحشتناك نباشه من از ا_

.ستیترسناك ن یلیخ_

ا در ر میهایکه رسول قسمت من بود تا تمام بد بخت دمیشیو به اند دمیکش یقینفس عم.فرو برد سوانمیگ هیرا اله به ال سرش

.رسمیچون گذشته زجر بکشم اما بدانم در انتها به او م گریحاضر بودم صد بار د.ببرم ادیکنارش از 

گل کرده  اشیرسول باز شوخ طبع.میشد رهیآن خ یو به گنبد طالئ میحرم نشست رونیدر ب یساعت.میبعد باز به حرم رفت روز
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.بخشمتیچون نم يا رو جا نذارمن و صب يبر یباشه ماه عسل خواست ادتی:گفت دیبه سع.بود

.گذرهیحتما،بدون شما خوش نم:که باورش شده بود گفت دیسع

؟يخندیم یبه چ:گفت دیخنده من سع از

.خندمیمطمئن باش به تو نم.جون دیسع یچیه_

که در  یو اتفاقات جالب شناختیکه م یاز کسان.زدیحرف م زیرسول از همه چ.میداشت یخوب يگفت و گوها مانیخلوت شبها در

 يراجع به زن و حجاب طور دگاهشیاز د.بود یو باور نکردن بیمن عج يکه برا یزندگ يتهایاز واقع.بود دهیرابطه با آنان د

 لیو بعد بحث را به مسا سپردمیزرنگ تمام آنها را به خاطر م يو من مثل شاگرد کردیم شیکه مرا مجذوب گفتهها زدیحرف م

به دلم  شیحرفها.شدیمرا وادار به اظهار نظر کند و سر انجام متقاعد کرده و از بحث خارج متا  دیکشیم يطور ینیو د یاجتماع

.و دوست داشتم تا آبد حرف بزند و من گوش کنم نشستیم

لحظات فراموش .میشودیم رهیروشن حرم و آسمان پر ستاره خ يو به چراغها مینشستیشب در کنار پنجره رو به حرم م هر

آن به خواب  تیو هر شب به ن يرا دار دنشید يکه آرزو یمثل خواب...یآسمان ییایمثل رو.بستیم نقش رمیدر ضم ینشدن

 یکس ریدر هر دو تصو...گنگ از گذشته و حال يریتصو...اما دور کی؟نزدچه بود میبگو توانامینم.نبود زیچ چینه،مثل ه.يرویم

.یاز خوشبخت زیلبر یزن.مثل من بود

...و من عاشق تر از قبل آمدیبه نظر م شهیرسول سر حال تر از هم.میهران برگشتاز پنج روز اقامت به ت بعد

عکس .ردیبپذ تواندیکه مرا قلبا نم دادیبا رفتار سردش نشان م نویم.ما را به خانهاش دعوت کرد نویمادر م یعنیرسول  خاله

سو تفاهمش را بر طرف  توانستمیکاش م.منداشت یبودم و گناه ریتقص یانتخاب ب نیبود اما من در ا یعیالعملش کامال طب

را  اشینه ناراحت.بود يو جد نیسنگ شهیمتوجه احساس او شود هم یکه کس کردیرفتار نم يگاه در جمع طور چیرسول ه.کنم

که کردم خواستم  یبا اخم.دمیرسول را متوجه خود د رهیفکر بودم که نگاه خ نیکه در هم يلحظها.را اشیو نه شاد دادینشان م

.زد و نگاه برگرفت يلبخند.را بکند انیاطراف تیارع

به محض .نکرد یرفت و تا زمان بدرقه ما خودش را آفتاب رونیصحنه الند شد و ب نیا دنینظر داشت،با د ریکامال مرا ز نویم
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؟يشود رهیجمع به من خ يچرا تو:به خانه گفتم دنیرس

نکنه گناهه؟.منم نگات کردم.يتو فکر بود_

.نویم_

؟یکه چخوب _

.داشته باشم يچه رفتار دونمینم.هنوز ناراحته_

.و به زنم نگاه کنم رمیخانم اجازه بگ نویباشه از م ادمیدفعه  نیا_

.ینیبیمنو م شهیدر ضمن تو هم.هستم يمن جد_

.شهیباورت نم شمینم ریاز تو س گمیم یوقت_

.ممکنه مادر بشنأه!...سیه:میخانم برومند باعث شد که بگو يصدا

.داد بزنم خوامیشد م نطوریحاال که ا_

.گهیم یمادر چ نمیبذار بب.منو نبار يآبرو.باش يجد یرسول کم_

.زنمیوگرنه داد م ایزود ب_

...کردیم تمیو اذ شدیرسول واقعا بچه م یگاه

 ید کار و زندگاو مر.بردمیهمه شور و نشاط لذت م نیا دنیاز د.از خانه بود رونیاکثر اوقات ب.داشت يادیز تیفعال رسول

و احمد آقا با  دیبردرانش آقا مج یحت کردندیبا او مشورت م يدوستانش در هر مورد.دادیاز دست نم هودهیرا ب يلحظها.بود

 یزمان چیشوهر خواهرانش هم محجوب و خانواده دوست بودند و من ه.زدندینمحرف رسول حرف  يبزرگ تر بودند رو نکهیا

.دمیاضافه از آنها نشن يکلمها

است که دارند و مدام کلمه خوش به سعادتشان را  یمحکم مانیبود که اثر ا دهیرس جهینت نیاز رفتار و منش رسول به ا مادر

 دیآن را تائ یو هرگز در زندگ آمدیبدم م ایاز ر.کردیوافر نگاهم م یمانند آنها شدهام با حظ زیمن ن دیدیم یوقت.کردیتکرار م

دوست داشتم رسول از من .انتخاب کنم،انتخاب شدم نکهیکنم و بدون ا یآنطور زندگ شتهذجبر زمانه باعث شد در گ.نکردم
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خاطر تالش  نیبه هم.کردیم دیرا تائ میو تمام کارها خواستینم يزیوقت چ چیاو ه کهیدر حال.ردیبگ يرادیا ایبخواهد  يکار

.که از وجود خودم نبود ینه کس.خواهدیباشم که او م یهمان کردمیم

رسول به .میاز کجا شروع کن میدانستیکه نم میگفتن داشت يآنقدر حرف برا.آمد دنمیاش به د يآخر بار دار يماهها وشیپر

.آورد هیشده هد يمنبت کار یبا قاب چوب یسیقرآن نف وشیپر.میرفت تا ما راحت تر باش رونیبهانه کار ب

.اونهاست يبرا هیده نیبهتر نیشوهرت چه قدر مومن و آقاست گفت ا دیمنصور فهم یوقت_

.شهیخوشحال م یلیخ نهیات رو بب هیاگه رسول هد__

!يآدم شود يباز یبعد از اون همه قرت شهیباورم نم!يخودت درست کرد يبرا یقشنگ یصبا خوش به حالت چه زندگ_

.شوهرم يهستم اما برا یمن هنوزم قرت_

؟يدوستش دار یلیخ_

.چشم بخورم ترسمینپرس که م_

!ادیمعلومه مچشم حسودا در م!شهیچه خبر م نیبب....اوه.اونم خوشگل، یتو خوشگل_

.دور و بر من همه فرشته آن_

؟يمحلتون دار يخبر از دختر.دور و برت اره_

.رنیاونها هم سر و سامون بگ کنمیدعا م:خنده گفتم با

.یدعا کن هیقب يبرا يوقت دار يکرد دایپ یخوب نیحاال که شوهر به ا:گفت اشیشگیبا طنز هم وشیپر

رو به اتفاق خانم برومند  کیو  دید هیته یمفصل یسمونیمادر س.آمد و او را با خود برد وشیاز ظهر حاج منصور به دنبال پر بعد

 وشیاما پر.خرمیم یبخواه یگفته بود خودم هر چ وشینداشت و بارها به پر یمال ازیحاج منصور ن.میدیو آن را چ میبه آنجا رفت

.با خواهرم نداره یو صبا هم فرق مونهیم مخانم مثل مادرگفته بود هما 

.بگذارم انیگرفتم با رسول در م میسرانجام تصم.مرا به خود مشغول کرده بود يبود فکر مدتها

.ادیخوشت ن ادیز ترسمیاما م.بگم خوامیکه مدتهاست م هیرسول حرف_
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.شنومیمن مهمه و م يبراباشه  مونیمربوط به زندگ یهر چ:را خاموش کرد و گفت ونیزیتلو

.هیمن در چه حد یمال تیوضع یدونیخودت م_

!خوب؟:را باال برد و گفت ابروانش

کنم؟ کاریهمه ثروت چ نیمن با ا_

؟يکردیکار م یچ شهیهم:و گفت دیخند رسول

.بهشون برسم دیدارم و با رفته که دارائئ ادمیکه با تو ازدواج کردم اصال  یاما از زمان دادیبهم آرامش م.دوستش داشتم شهیهم_

اد؟یاز دست من بر م یچه کمک_

.کن مییراهنما_

.در از مورد به خصوص اصال فکرش رو نکن که بتونم کمکت کنم_

؟يکرد دمینا ام_

 دیبا اون مشورت کن شا يمادر اگه دوست دار مونهیهم به مشارکت ندارم و م يعالقها.به پول تو ندارم یاجیمن احت...متاسفم_

.نه کمکت کنهبتو

 هیته یبلند باالئ ستیسراغ داشت که ل ازمندیآنقدر افراد ن.بود دهیسخت نبود اما به فکر خودم نرس یلیخانم برومند خ يحلها راه

خدا  زیهم به روح کامب دیرسیکارها هم ثوابش به من م نیبا ا.میکن یدگیرس گریو دهها مورد د هیزیجه ایکرد تا به دارمان و 

.امرزیب

 نیکه من چن یبه خصوص از زمان.خود را ببخشد توانستیو نم دیدیخود را شرمسار م شهیم،همیکه داشت يبه خاطر گذشتها شهال

 یدارم خوب زندگ لیرا ندارم و تما زیچ چیه قدهیمن به همه کس نشان دادم ع.کرده بودم او را بهت زده برجا گذاشتم یازدواج

.مرا از خودم دور نکرد زیثروت کامب نهخوردم و  یعل ینه فقط لطمه روح.کنم

اعتراض خودش رو به گذشتهاش  ییجورا هیکه انتخاب کرده  ينجابت دارد و با مرد يادیصبا بر خالف ظاهرش ز:گفتیم بهرام

.نشون داده
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.میبار داشت کیبود که هر چند  ییما در حد تماسها رابطه

بود که مدتها  لمیحرکتم فروش اتوموب یاول.رها سر و سامان بعدهامکا يسر کیآمد تا به  شیپ یرفتن رسول به جبهه فرصت با

 يداریخر ییرنو لیآن اتوموب يبه جا.آمدیو من جرأت سوار شدن نداشتم چون رسول از آن خوشش نم خوردیبود خاك م

که  ردیقرار بگ یجوان يزوجها اریکردم تا در اخت يداریآن دو واحد در منطقه خودمان خر يآپارتمانم را فروختم و به جا.کردم

.میاز تاره آن شگفت زده شد یبود و همگ دیسع دهیا نیالبته ا.مشکل مسکن دارند

که به او کردم  يآن و اعتماد ونیبابت خود را مد نیو از ا دادیانجام م یکارش را در جواهر فروش تیبا موفق زین یمحسن ياقا

.دانستیم

؟يهمه کار انجام داد نیمدت ا نیا يتو يچه جور:کرد و گفت رتیحکه انجام داده بودم  یآمد،از اصالحات رسول

.انجام داد یکارائ هیحاج آقا هم  یتازه طفل.دیبا کمک دو تا مامانا و سع_

.مبارکه يدیخر یخوب نیماش_

.جمع و جور و مناسبه منه_

.بهتر بود هیاون قبل_

.دروغ گو_

.مدلش حرف نداشت اما من دوست نداشتم:و گفت دیخند

.شهیبه ضرر من تموم م نیو ا يدوست ندار یو چ يدوست دار یتو چ دونمیکه م نهیمشکل من ا_

را  یواقع ياحساس خالها.دشوار بود میداشت و دل کندن از او برا یبائینوزاد ز.میرفت دنشیبه د.آورد ایبه دن يپسر وشیپر

.خونت امیبه خاطر پسرت هر روز م:گفتم وشیبه پر.داشتم

؟یمنو به بچه فروخت.دهالزم نکر_

.يخود دار يتو جا_

.شمیممنونت م ییایبارم ب کی يهفتها.برس تیبه زندگ_
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.رسول آمده بود.به سرعت باال رفتم.میدیاز حد معمول به خانه رس رترید کیوجود تراف با

؟يوقته آومد یلیخ:گفتم

.شهیم یساعت مین بایتقر_

.بود نیریش یلیخ.آورده ایبه دن یچه نوزاد خوشگل یدونینم.ودتر ب کینزد وشیکاش خونه پر.راه بندون بود_

؟يبچه دوست دار یلیخ_

.دچار احساسات شدم شتریبود ب وشیالبته چون بچه پر!عاشق نوزادم_

.یزونیاز بچه دار شدن گر کردمیفکر م شهیهم_

ه؟ینظرت در مورد بچه دار شدن چ:نشستم ا گفتم شیپا ریسمتش رفتم و ز به

.از وجود تو باشه رو دوست دارم یمن هر چ_

.البته اگه خدا بخواد.بچه از من و تو هی.خوشحالم یلیاه،رسول خ:گفتم يشاد با

زدم؟ يحرف بد:و گفتم ستادمیدر کنارش ا.شد و به کنار پنجره رفت نیغمگ رسول

...که ممکنه يبچها...بچه هی.ذهنم آشفته است_

؟یممکنه چ_

.شهیم یفردا چ دونمینم کهیدر حال.کرد ینیب شیرو پ زهایچ یلیخ شدیکاش م_

.میمن و تو با هم.کنهینم یبشه فرق خوادیم یهر چ:گفتم ینگران با

؟یاون وقت چ.یو بدون من سر کن ییبه تنها یمجبور باش یزمان دیشا_

.ياریدر ب ییاز تنها منو یتونیتو م:زدم و ادامه دادم يلبخند.یمهم االنه که در کنار من.یزنیکننده م دینا ام يحرفها_

بود که  شیدر گفتهها یو تلخ ندینکته ناخوش.رفت رونیکرد و ب میبعد رها يلحظها.در آغوشم گرفت و به خود فشرد رسول

 دهیتمام افکارم به بون بست رس.ماندم یبه سقف باق رهیخانهام خ یکیدر همان حال در تار یساعت.فتمیب هیبه گر زیباعث شد من ن

در انتظار .بدل شود يرانهایبه و امیآن داشتم تا خوشبخت میهر لحظه ب.آن دچار شده بودم بهبود که  يتنها کلمها يدیبود و نا ام
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و قابل  کردیبا رسول با تمام آنچه تا کنون داشتم تفاوت م یتجربه زندگ دیشا.شوم داریبودم تا باز از خواب خوش ب يتلنگر

بار به  نیاول يو برا کردیابراز نم چگاهیرسول که ه ینگران کردم؟بایچه کار م دیبا یبه راست دادمینبود اما اگر از دست م اسیق

.سخت گرفتار شدم یبه دلشوره و اضطراب زیحالت دچار شده بود من ن نیا

.گفتم خاموش کن.شدن اتاق چشمانم را زد روشن

!ینشست یکیتو تار_

.رونیب میبلند شو بر:گرفت و گفت میرا به سو دستش

وقت شب؟ نیا_

لباس گرم :و گفت دیدستم را کش.وشهیاز پا قدم بچه پر نمیا.میخوردن ندار يبرا ییغذا داستیتازه سر شبه و اون طور که پ_

.میریبپوش با موتور م

از ترس خودم را پشت او .تا مرا بترساند رفتیرسول با سرعت م.زده شدم و به سرعت آماده شدم جانینام موتور ه دنیشن از

 يسوار نیماش نقدریاگه ا:گفت.میدیبه دربند رس.دمیلرزیاز سرما م.هوا نسبتا سرد بود.ده بودم و چشمانم را بستمکر میگا

.شدیاالن سردت نم يکردینم

.يرو رسوند تیبد جنس تیکارت نها نیا ،بايریتند م یلیخ_

.دستت رو بعده به من تا گرمت بشه_

آنجا  يهوا.زد هیتک یرسول در کنارم نشست و به پشت.میو کباب سفارش داد يچا.مینشست يو در قهوه خانها میباال تر رفت یکم

.اندکش لذت بخش بود هیبا وجود سرما

.بخور تا گرمت بشه:و گفت ختیر يچا رسول

.کرده خیدستات .برات رمیبم:دستم را گرفت و گفت.دمیرا لجرعه سر کش يچا

موهاتو رو شونههات  نمیبیتو خونه و م امیم یوقت.یوسک پر احساس منعر.یتو مثل عروسک.:را با نفسش گرم کرد کرد دستانم

.یمتعلق به من شهیباورم نم یو قشنگ فیو اون قدر ظر یختیر
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.گذاشتم و چشمانم را بستم شیشونهها يرا رو سرم

...نیریقشنگ و تجربه ش يایرو هی،یخواب هیتو برام مثل .من با تو دلگرمم:داد ادامه

لقمه  یرسول با مهربان.تازه ضعف رفت حانیکباب و ر يدلم از بو.خدمت خودم را از رسول جدا کردم شیشدن پ کینزد با

داغ گرفت که خوردن آن  يلبو یهنگام بازگشت ظرف.کردیو با چشمان شوخش نگاهم م گذاشتیو در دهانم م کردیدرست م

.حفوظ بمانمتا از سرما م ندمموتور باز خودم را محکم به او چسبا يرو.لذت بخش بود

.میما دو نفر فهمهینم نهیبب یکه هر ک ياون قدر که خودت رو به من چسبوند:گفت رسول

.رمیمیدارم از سرما و ترس م_

.ترس نداره_

خونه؟ میرسیم یک_

.میدیرس یبه بچسب گهیکم د هی_

م؟یشاه عبدلعظ میامشب بر يدوست دار:هنگام صبحونه گفت صبح

!با موتور نه_

ومد؟یخوشت ن.رنیمال هم مبا موتور ش_

شمال؟ میریم یحاال ک.کشهیعادت کنم طول م امیتا ب!چرا_

.میریکم که هوا گرم تر بشه م هی

.الیو میبر میتونیم_

ال؟یکدوم و:با اخم گفت رسول

.بود یمنظورم به هر جا که تو بگ:و گفتم دمیکه زده بودم لبم را گز يدهایهولم و حرف نسنج از

.خوب سراغ دارم يخودم جا میبر میهر وقت خست:بلند شد و گفت زیاز پشت م رسول

به .به اتاق رفت تا لباسش را بپوشد.نبود زیچ چیچشمانش نگاه کردم تا بدانم چه قدر از حرفم ناراحت است اما در نگاهش ه به
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؟ياز حرفم ناراحت شود:دنبالش رفتم و گفتم

.دمینشن یچیمن ه:بود گفت ستادهیطور که پشت به من ا همان

اجازه هست برم؟:را گرفت و به طرف خودش برگردند میشانهها.صبحانه شدم لیآمدم ا مشغول جمع کردن وسا رونیب

.اجازه ما دست شماست_

.من همه جوره مخلص شما هستم_

.یو به کارهات برس ينشده بر ریبهتره تا د:گفتم رفتمیبه سمت آشپزخانه م کهیحال در

.دیشما دستور بد یهر چ_

 يلحظه ا.خشنود بودم ایایب شیما پ نیب یسو تفاهم دادیو اجازه نم کردینم یرسول بهانه جوئ نکهیاز ا.دمیکش یراحت نفس

.دادیمرا تا سر حد جنون آزار م یکدورت و ناراحت

از بچه هاست؟ یکیتولد کدوم :با تعجب نگاهش کردم و گفتم.دیاز راه رس ینیریبزرگ و ش یرسول با عروسک شب

.تنگ نشه وشیبچه پر يتا دلت برا.ال توئهم_

.عروسش خل شده کنهیفکر م نهیاگه مادر بب:در آغوشش گرفتم و گفتم.نرم یو اندام یطالئ يبود با موها یبائیز عروسک

.خوشش اومد یلیاتفاقا اول به مادر نشون دادم خ_

د؟یبهت نخواند_

.نیبد شیو باز نیاریبچه ب هیعروسک  يبه جا:چرا گفت_

.نظرش محترمه_

.نییپا میرو بردار بر ینیریحاال ش.ممنون:و گفتم دمیمول گذاشتم و رسول را بوس يرا رو عروسک

برات بخرم تا خوشحالت کنه؟ يدوست دار یصبا چ:زانوانش نشاند و گفت يررا گرفت و رو دستم

.یمشک لهیت ونیکام هی:فکر کردم و گفتم یکم`

خوره؟یم چه دردت ؟بهیمش لهیت ونیکام هی_
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.طاقچه و نگاهش کنم يتا بذارم رو زانهیتو به من زل م يکدومشون مثل چشما نمیبب خوامیم یستین یوقت_

.ارمیکنم و چشمام رو برات در ب يفداکار تونمیم ياگه بخوا_

منو عاشقانه نگاه کنه و من براش ناز کنم؟ یاون وقت ک_

.یبش مونیپش ترسمیم.یکنیلوس م یلیتو منو خ:گفتم شودمیبلند م کهیحال در

.اما همش ضرره.مونمیکه پش کردمیداشت اقرار م ياگه سود_

.ضرر به جونت نخوره_

گه؟یبخوره د يچه جور.گهیخورده د_

.ستین دایپ يزیظاهرا که چ_

.شهیکه قلبم صد پاره شده و روحم داره از تنم جدا م ینیبیدکتر؟اون وقت م میبر يخوایم:و گفت ستادیبه روم ا رو

.بده صیاونو تشخ تونهینم يدکتر چیدر مورد روحتم ه.در مورد قلبت متاسفم_

...چه مرگمه یدونیو م یدل من تو هست بیطب:و گفت دیگرم در آغوشم کش رسول

بود و تنها به خاطر من  دهیکه د یحرف زد از خواب میدر سکوت شب برا.رفتیرسول صبح زود م.ما بود ییشب باز آغاز جدا آن

.بودنگران 

کرده؟ شونیبوده که تو رو پر یچه خواب:گفتم

انتظار .من نسوز يبه پا.منتظرم نمون یلیبهت بگم که اگر برنگشتم به هر دل ه؟فقطیچ رشیتعب دونمینم.دمیچند بار خواب د_

فام گوش اگه به حر.یاحساست باش یو زندون ینکن یبه خاطر من زندگ خوامینم.هم باشه جهینت یساخته به خصوص که ب یلیخ

.بخشمتینم چوقتی،هینکن

که مدام  هیمگه گناه من چ.يریم يکه دار ستیبار اولت ن ؟تویزانیکننده م دیحرف نا ام يامشب؟چرا امشب که قراره بر يچر_

.کدام دغدغه منو ندران چیه یول کننیم یزن زندگ نم؟هزارانیرو مثل حباب بب میدلشوره داشته باشم و زندگ دیبا

و نگران  یعذاب بکش ستیالزم ن گهیمن نباشم د یوقت.یتحمل کن دیو با يهم ندار يچارها.يکه زن من شود نهیگناه تو ا_



سیمین شیردل -مهر من  خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١١

.یباش

.نداره ییبدون تو معنا یزندگ_

.بهم قول بده.کرد دایدر تو پ هیهر چه خوب يمعنا شهیکه م یتو اون قدر خوب_

.مجالم نداد هیگر.تونمینم_

.خوابمیم رمیگیم یکن هیاگه گر_

.يگردیبگو برم_

.هست يدیام شهیهم_

.کنمیخواهش م.قول بده_

.دونمینم یاما ک.برگردم دیشا_

.او را با خود ببرد خواستیاتاق به داخل رخنه کرد و م يتور يپردهها هیصبح ناجوانمردانه از البه ال دهیسپ

 یمن عشق.یلیخ...سخت بود یلیچه تور؟خ کنم اما انیاحساسم را ب شدیکاش م.ستمیساعتها گر ییرفت و من از درد جدا رسول

سر سخت داشتم که هرگز قادر به مبارزه با او  یبیو من رق گشتیم یقیبودم که معشوقم در کنار من به دنبال معشوق حق

...نبودام

هفدهم فصل

 اسی يلهاو هرگز چادر گلدارش را نشسته و گ کردیرفتن و رفتن تالش م يبرا یعاشق يبودم که در کوچهها يدختر من

و خشک  مانندیتور شاداب م مهمانیهمسر تو شدم گلها یاما از وقت ختیریو م دیخشکیم میگلها شهیهم.کردیتا نم ختهینر

...امیهمه زندگ...دمیهمه ام.يتو همه کس من شود.شوندینم

و  زنندیستارهها چشمک نم.ماه را به من نشان بدهد خواهدینم شهیتر از هم کیتار میو شبها ستیآسمان ابر یتو رفت یوقت از

.ندارد دنیتاب الیآفتاب خ
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کاش .دمتیدیکاش زودتر م.خود کند عاشقم کرد و رفت فتهیداشت تا همه کس را ش يزیلبخند غرور آم شهیکه هم يپسر

.را عوض کنم امیزندگ ریو قادر بودم تقد گشتمیدوباره به عقب بر م

که رسول را  ياز روز...نه.من همان زن بودم.کردمیم یزندگ یبا چه متانتمن چه قدر آرام بودم و .گذشتیماه از رفتنش م کی

.گفتیم نطوریخودش ا نکهیمگر نه ا.بودم متولد شدم دهید

رسول قول داده .میدر رابطه با رسول نداشت یجرأت پرس و جوئ زینبود و ما ن يخبر چیه.آغاز شده بود هاینگران.بهار بود اواسط

هم در انتظار آمدنش بود تا دوباره محله از وجود او با صفا  دیسع.کاشتیلبانم م يو گل خنده را رو آمدیماما  رید دیشا.دیایبود ب

.شود

رفتم  نییبالفاصله به طبقه پا.آنقدر منتظر شدم تا رفتند.حاج آقا آمدند دنیاز رفقا و هم رزمانش به د يعدها.روز جمعه بود صبح

ن؟یاز رسول در يشده؟خبر یچ:ج آقا گفتمحا هیگر يمادر و صدا ياشکها دنیو با د

.سر دادند یتر از قبل دیشد يهایگر دوباره

دارم؟ یچه حال دینیبینم.نیمادر با من حرف بزن_

.کس چیه...کس ازش خبر نداره چیه_

؟یکرده بابا کجا هست زیعز...رسولم:مظلومانه گفت ییآقا با نوا حاج

خنده .وجودم را تکان داد يتان لرزها.دمیفهمینم ایدن نیاز ا زیچ چینگ بودم و هکاش گ.شدیکار و چشمانم کور م میگوشها کاش

 انیمدتها بود که در انتظار پا.پله سقوط کردم نیاول يسر دادم و مانند شبح بلند شدم و به سمت پلهها رفتم و رو يبلند

مطلق  ایدن نیدر ا زیچ چیهستند و ه یرفتن زین هایهمانطور که بد ستین داریپا یچ خوشبختیچون اعتقاد داشتم ه.بودم میهایخوش

طاقت برزخ نداشتم و جانم به لبم  گریچون د.کردیدعوت م ایمرا به دن ییروین ایو  بردیم ایدن نیمرا از ا ییرویکاش ن.ستین

.بود دهیرس

داشت  جانیه.شتابان بود شیپا يآمد،صدا یکس.بودم رهیخ ينگاه نگران همراهانم به نقطها ریز ياتاق سرد ینور مهتاب ریز در

؟یشده؟چرا هراسون یجان چ میمر:دیمادر بود که پرس يصدا.بود دهیو شور
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...صبا بارداره...رو گرفتم شیمامان جواب آزما_

 يباریجو زیبود اشک من ن یدر حال شکوفائ زیبهاران که همه چ نیدر ا.شود زیاشکم لبر باریرا بستم و گذاشتم جو چشمانم

.باشد بدرقه خاك

از .امیلحظات زندگ نیباتریاز ز.از من و او یکودک.من باردار بودم.پا گذاشتم ایاز برزخ رها شدم و به دن.دمیبه شکمم کش دست

کد،تا  رمیخبر از همه جا باز رو دست خوردم و رسول غافلگ یپر محبتمان شکل گرفته بود و من ب يدر نوا.عاشقانه ما يشبها

...نباشد و نخواهد برگردد راگ یحت.چه قدر دوستم دارد دیبگو

رفاه و  جادیدر ا یسع انشانیپا یب يکه با محبتها انمیاطراف اقیشور و اشت انیدر م.شدیم يبه سرعت سپر میباردار يروزها

.من داشتند شیآسا

ت و آمد خود را ادشت و مدام در رف يمادر هم جا.ندیایغذا ن ینبود که خواهران رسول و همسران برادرانش با ظرف يروز

از  يکس خبر چیو ه شدیبسته م شانیاما همه درها به رو.رندیآاز او بگ يدوستان و برادران رسول در تالش بودند تا خبر.بود

 گرفتمیرا م میکه گوشها دمیشنیدر مورد مفقود االثر بودنش م ییزمزمهها یگاه.تندکه به آن دچار شده نداش یرسول و سرنوشت

.کردمیگاه دشمن جستجو م و در ذهنم او را در اسارت

و  کردیکه همه را کالفه م شیهایو از کارها و شوخ زدیاز خاطراتش با رسول حرف م.و مواظبم بود دیمراتب به من سر مز دیسع

مطمئن بود  دیسع.او را در آورند يکارها یمن آمد نوبت دوستانش بود که سر به سرش بگذارند و تالف يکه به خواستگار یزمان

.رسول خواهد آمد دیمرتبا تکرار کند و بگو دیدوست داشتم سع.دخواهد آم يه است و به زودرسول زند

در  یمن بغض کرد و هنگام روبوس دنیبا د نویم.به ازدواج من هیشب یمراسم.برگزار شد شیبا پسر عمو نویازدواج م جشن

.منو ببخش و حاللم کن:گوشم گفت

.من و رسول هم دعا کن يبار.یخوشبخت بش_

.زد و بر سر سفره عقد نشست یبائیلبخند ز.گهیشما به همد دنیآقا رسوله و رس یدعام سالمت نیاول_

کار را  نیبزرگ بود و اجازه ا ییرایپذ يفضا.فرزندم درست کردم يبرا یکردم و اتاق کوچک ریرا تعم ییرایاز پذ یقسمت
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.بودم سرگرم لشیوسا انیدر م یهر روز ساعت.شد دهیکودکم چ لیوسا.دادیم

به حضورش داشتم تا دلگرمم کند تا به  ازین کهیدر حال.تنها دردم نبود همسرم بود.شد يسپر یمشکل چیبدون ه میباردار دوران

و لمس  دمییبویرا م شیلباسها.گشودمیو عقده دل م کردمیم ازیاز او راز و ن يریساعتها با تصو.فرزندم دلخوش باشم ندهیآ

.و نگران حالم است خواهدیعاشقانه مرا م نوزاست و هتا حس کنم در کنارم  کردمیم

 ایکه مثل رو ییروزها.خبر از دلم نداشتم یکه دنبالش بودم ول ییروزها ادیبه .به دنبالش بودم يآمدن ماه محرم در هر گوشها با

.بر من گذشت

با تکرار درد به زحمت بلند شدم و .خوب شود دیتا شا دمیدراز کش.دیچیپ میدر شکم و پهلو يدرد يزییروز پا کیسحر گاه  در

 یحال و روزم ب دنیبا د.مادر نگران شده بود و خود را به طبقه باال رساند و در زد و به اتاقم آمد میپا ياز صدا.دمیلباس پوش

داد آقا نبود  دیاگر مالحظه مج.دیگنجیبود که در تحملم نم ادیدرد آنقدر ز.را خبر کند شبه طرف تلفن رفت تا پسر یمعطل

...را با خود برد میچه خوب بود چون تمام دردها یهوشیب.از آنهمه درد رها شوم یتا کم زدمیم

 يخانواده جمع بودند تا در جشن نام گذار يهمه اعضا.گفتیکرده بود و اذان م کیمحمد نزد ریآقا دهانش را به گوش ام حج

.فرزندم حضور داشته باشند

 شیمادر به آرزو.مصمم و مغرور يبا چهرها.به پدرش رفته بود یکم و کاست چیاش بدون هآ دهیپسرم و ابروان کش اهیس چشمان

.شده بود ییدا دیبود و سع دهیرس

سر انجام موفق شد به  دیسع. بودند دهیچند تا دوستان رسول به شهادت رس.جنگ ادامه داشت.گذشتیسال از نبود رسول م کی

.بود که مانع رفتنش شودهم ن یطاقتش طاق بود و کس گرید.جبهه برود

به  کردیهر زمان که وقت م وشیپر.نمونه بود ینیریو ش یبائیاز ز.نگذارم شیتا تنها گشتیبه دنبالم م.محمد پنج ماهه شد ریام

 يبارش را بست و به سفر آبد ایجون در آن سر دن يفخر.نو پا بود و مثل خود او آرام و قرار نداشت زیفرزند او ن.آمدیم دنمید

ماندانا به عالمان سفر .هم نداشتم یخوب یکه خاطرات دادیم یمیاز دوستان نه چندان قد ییخبرها ودر تماس بود  یشهال گاه .رفت

 يدر آنجا با دختر ایرفته بود و گو هیمسعود به ترک.کردیهم در قسمت بار کار م دیرقصیهم م یرانیکاباره ا کیکرده بود و در 
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اما از .گذاشته بود و به دنبال او رفته بود شیهمسرش تنها دمیکه فهم ربه هلند رفته بود و آنطو زیشهره ن.روس ازدواج کرده بود

.شهره معلوم بود يهوو ایچون ماندانا  یاتدا عاقبت زن

حدش به رسول همه در شگفت  یاز شباهت ب.داشته باشد دیبا يکه پدر کردیبود و هنوز درك نم مشیسال و ن کیمحمد  ریام

.همسرم را فراموش کنم يخداوند خسته بود تا با نظر کردن به فرزندم غم دور یبه راست.شیا و خنده هااخمه.بودند

تا  آمدندیحاج آقا م دنیو د یاحوالپرس يآنها برا کهیدر حال.دمیکشیانتظار م يخبر دیام آمدند،بهیزمان که دوستان رسول م هر

.ارادت خود را به رسول و خانواده آاش نشان دهند

.دمیدو نییخانم برومند به پا يآن روز که با صدا تا

...رسول زنده است...صبا_

 یعنی یدونیم.رسول زنده است:بازوانم را گرفت و گفت دیبهت مرا د یوقت.دادیدر دست داشت و آن را در هوا تکان م ينامها

.گمیبه خدا راست م.نامشه نیا نی؟ببیچ

...رسول زنده است:لب زمزمه کردم ریز

.فرزندم زنده بود پدر

خوبم سالم يصبا

از اسارتم،از  سمیبنو تیبرا خواهمیم.من شکل گرفت يایهمان جا که رو ایدر دور دستها  ییجا دیشا ییتو االن کجا دونمینم

.ورق کاغذ را دارم و هزاران حرف کی نیمن فقط هم.ستیاما امکانش ن دمیکه کش ییکه داشتم و رنجها یی،از دردها يدور

از اسرا به خاطر سوابقشان  يبه عدها.نفرستادم تیبرا یغامیکه پ یوفا بدان یو من را ب يقهر کرد دیشا.شد ریشنگم تعبق خواب

انجام شد از زنده بودن ما مطلع  رانیکه از ا ییهایریگیبا پ.سرخ ندادند بیاسم ما را به صل یحت.دهندینم يکار چیاجازه ه

.سال کی ای میندارد ده سال بمان یفرق گریگم است و د نجایزمان ا د،چونیماندیم يبرخ یب ربهتر بود د کنمیفکر م یگاه.شدند

 يبه رضا میبابت راض نیدر کار نباشد و از ا یبازگشت دیمن شا يکن؟برا یاحساسات نباش و زندگ یگفتم زندان دیآیم ادتی

.میبا هم قرار گذشت ،مایرا که زدم فراموش نکن یحرف خواهمیم.خدا
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به سر  نجایتا آخر عمر مجبور باشم در ا دیشا.يو بساز يمن بسوز يمن انتظار ندارم به پا.ستین ریوقت د چیع هشرو يبرا

در  ایباران که احساس لذت دن ریمثل آن روز ز.یآسوده روزگار بگذرانم و بدانم حداقل تو خوشبخت یپس بگذار با وجدان.ببرم

اما چه کنم نتوانستم .يدچار نشو یسرنوشت نیتا به چن آمدمیو دنبالت نم شدمینم اشقتکاش ع.کننده رهیخ تیباینگاهت بود و ز

 يمرد رو نیکه در کنارت بودم خودم را خوشبختتر يلحظها نیو تا آخر اورمیکنم و خواستم تا به دستت ب یاز تو چشم پوش

 نیزم يمن که رو.کردمیاحساس خود م ریرا اس تو دیکه اشتباه کردم و نبا نمیبیحاال م.است دهیرس شیکه به آرزو دمیدیم نیزم

.دارم یخوشبخت يآرزو تیبرا.کرد رمیاس نیزم يو رو دیخداوند بالم را چ.پرواز داشتم ينبودام و آرزو

رسول

 يو خبر شمیمنم گم م کنهیاگه آرومت م.یمشق گرفت ییجا هیاز .ستیتو ن يحرفها نیا.به آن کردم یرا تا کردم و نگاه نامه

تا با  مونمیدر اون لحظه فقط به انتظار تو م.اگه اون روز،روز مرگ و دفن من باشه یحت.يتا برگرد مونمیون قدر ما.رمیگیازت نم

در مورد .آن نداشت رندهیگ افتیبه در يدیهر چند که ام.نوشت یخانم برومند نامه مفصل.یخودت منو تو خاك رها کن يدستا

تاب و تحمل  گریدارد د يفرزند يدیفهمیاگر م.کند یتر دوران اسارتش را طتا راحت  سدیننو یمحمد و من قرار شد مطلب ریام

.غربت اسارت را نخواهد داشت

جدهمیه فصل

 انیاطراف يو باعث شاد آوردیرا به زبان م یکم کم کلمات.داشت یمحمد دو ساله بود و رشد خوب ریام!بود آن سال یتابستان چه

آن روز مادر مهمان داشت و نتوانست همراه ما .کند يتا باز بردمیخانم برومند به پارك م دو بار او را همراه مادر و يهفتها.شدیم

.بود زیو جست و خ يدر حال باز یمحمد با توپ ریو ام میچمنها نشست يرو.دیایب

.از شما بپرسم که جرعتش را ندارم یسوال خواهمیسالهاست م گفتم

.یکنیمهمه که هنوزم بهش فکر محتما برات .بپرس يدوست دار یهر چ.بپرس دخترم_

ن؟یکرد چه تور فکر کرد یرسول من رو به شما معرف یمورد،وقت یب يکنکاو دیشا.دونمینم_
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منتظره  یلیخ نویمرخست شد گفتم رسول م مارستانیاز ب یوقت ریبه خ ادشی.خوادیبگه تو رو م ادیدفعه ب هینبود که  يجور نیا_

؟يریبگ یمیتصم يخواینم

فرستادم چرا خودش  یغامیکردم نه پ يمن نه اشارها.خودش رو به من دلخوش کنه دینبا.رو گرفتم ممیمن تصم:گفت تیجد با

.بذاره شیپا پ خوادیم نواشیب يدر ضمن پسر عمو.توهم کرده ریرو اس

.ینکن دایمثل اون پ ترسمیاما م.اریبهونه ن يخوایرو نم نویتو اگه م_

.کردم دایرو پ نیمن بهتر_

؟یکنینم یچرا به من معرف یگیراست م ه؟اگهیگفتم،اون ک.ذارهیداره سر به سرم م کردم فکر

.کنمیفعال زوده به موقعش خبرتون م_

.بودم جز تو یمنتظر هر اسم.راستش جا خوردم.اومد و گفت تو رو در نظر داره یبعد از مدت نکهیا تا

تو با اون جوره که چشمت رو گرفته؟ هیرسول چرا صبا؟چ:گفتم

.کنمیاون احساس گناه و شرم م دنیتنها با د.ادیو نفسم بند م لرزهیاون قلبم م دنیکه فقط با د دونمیم نویفقط ا.دونمیمن_

هما خانم .ازدواج کنه خوادیداره و نم ادیخستگارم ز.ثروتمنده یلیکنه،خیم یزندگ نجایبه خاطر مادرش ا.هیصبا دختر مغرور_

!ازدواج کنم یچ يبرادارم  خوامیم یهر چ گهیصبا م گفتیم

.و نه گذشتش تشینه پولش برام مهمه نه موقع_

؟یبعده چ یاگه جواب منف_

.شناسمیاونو بهتر از خودم م.محاله_

.يدار ییایتو محل واسه خودت برو ب ینا سالمت.ممکنه برات بد بشه.خودت را سبک نکن_

اشتباه کنم؟ کیتا حاال شده به جز چند مورد کوچ_

.از همون موارده یکیهم  نیا دیشا.شهینم لیکه دل نی؟ایخوب که چ_

.امتحان از خودم و اونه هی.ستین بیکه ع يخواستگار_
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ما جور در  طیاز کجا معلوم با شرا کنهیم یزندگ يگهایتازه صبا تور د.مضحکه هیجوابش چ یدونیکه م یاز کس يخواستگار_

اد؟یب

.دیکنیو به ظواهر توجه م دینوز آدما رو نشناخته دیساده ا یلیناراحت نشو حاج خانم اما شما خ_

.يزن رو خورد کی يظاهر یبائیکه گول ز يتو هم سادها_

.تا خبرتون کنم نیمنتظر باش نیاگه از ته دل موافق.ستمین يظاهر یبائیمن به دنبال ز_

.ندارم یمنم حرف یکنیاگه اشتباه نم.که چه قدر قبولت دارم یدونیم_

 یسوال.ریهم خوشحال بود هم دلگ يجور هیبرگشت  یوقت.بار اومد خونه تون نیاول يبره جبهه و برا استخویکه م یاون شب تا

حرف  ینظر کردم اگر به سالمت برگرده ب.تا برگرده دلهره داشتم و نگران حالش بودم.ازش نکردم چون با اخالقش آشنا بودم

 يبرگشت بقلم کرد و مثل بچهها شاد یوقت.اومد در خونه تون رو بهونه کرد و دیعبرگشت بالفاصله س یوقت.در خونتون امیب

.خونه شون يبر فرستمیزود م یلیخ.مادر وقتشه:گفت.کرد

؟يمگه با صبا حرف زاد_

.خبرم یوقته جوابم رو گرفتم و من ب یلیخ دمیاومد دم پنجره فهم یوقت.میزنیما با هم حرف نم_

که اشتباه نکرده و  دمیفهم يتو عروسم شود یوقت.بودامش دهیر ندطو نیوقت ا چیه.خوشحال بود و عاشق یلیخ راسو

.رسول با بودن با تو و در کنار تست یخوشبخت

خانم .دانستندیکار را مناسب نم نیا هامیروح ينداشتم انگارن بودند و برا یتیفعال چیمدام در خانه بودم و ه نکهیاز ا انمیاطراف

 نکهیتا ا.کردینظرم را جل نم چکدامیکه ه دادندیم یشنهاداتیپ.بهتر است میوم براش يبرومند معتقد بود که اگر سرگرم کار

فروش آن داشتند و آن طور که  يبرا لیخبر داد که ملک در دست ورثه بود و تعج یبزرگ بتانس يدیاحمد آقا از فروش تول

 یشرط شیپ چیبدون ه زیآنجا شدند من ن دیپدر و مادر رسول موافق خر یوقت.بازار بود متیق ریکرده بود ز قیاحمد آقا تحق

که سالها اندوخته بودم جور  یرا از پس انداز قابل توجه یقمانده بود فروختم و ما با یرا که مدتها بود متروکه باق الیو.رفتمیپذ

.کردم و به نام پسرم آنجا را سند زدم
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را  يدیتول تیچند تراه استخدام کردم و فعال.شد دیهم مسول خر دیو کتاب آنجا را به عهده احمد آقا گذشتم و آقا مج حساب

 ریکارگاه سراز يبه سو يادیسفارشات ز میدادیکه انجام م یغاتیو با تبل کردمیروز استفاده م ياز پارچهها و رنگها.گسترش دادم

بودند به آنان  یوام دازمنیکه ن یدادم تا در صورت لیآنان تشک يبرا يصندوق قرض الحسنها.دمدا شیتعداد کارگران را افزا.شد

 يدیتول دادندیم شنهادیشگفت زده بودند و پ يدیتول شرفتیاز پ دیاحمد آقا و آقا مج.نبود یکس از کار ناراض چیه.پرداخت کنم

را انجام دهند و قول  یحرکت نیکردم خودشان چن درخواستکه موافقت نکردم اما از آنان  میکن سینام تأس نیبه هم يگرید

را بدون آنکه  شانیتمام کمبودها.کردند تیباز کردند و شروع به فعال يکوچک تار يدیآنان تول.ان باشمدادم کمک حالش

.کردمیخانم برومند حل م قیبفهمند از طر

که در  يجوان و دست و دلباز که تا هاد ریکارگران از داشتن مد.گرفتم یدو چندان هیکردم روح تیکه شروع به فعال یزمان از

 زیمادر ن.دیبخشیرا م سهایاز ل يمختلف مقدار يخانم برومند به بهانهها.داشتند تیرضا کردمیالتشان را حل متوانم بود مشک

.دیگذرانیوقتش را در کارگاه م شتریب

مورد و مرا با ثروتش تنها  زیکه آن را کشف کردم که کامب یو از زمان شومیموفق م زنمیم يدست به هر کار دانستمیم شهیهم

را فراموش  زیکامب يبرا راتیهر ماه خ.موفق بودم میکه داشتم در کارها يگدار به آب نزدم و با شم اقتصاد یبهرگز .گذاشت

رسول را مطالعه  ينوشتهها يکاریدر مواقع ب.شودیاو م بیهم نس یسهم دارمیبرم هک يریو مطمئن بودم هر قدم خ کردمینم

 یوقت.کردمیاز آن را مطالعه م يهر شب مقدار.نگارش در آماده بودبه  بایجالب و ز یلیخ.خاطرات جنگ و همرزمانش.کردمیم

آنها به  ییناهسر مراجعه کردم که با راهنما دمرتبشان کردم ا به چن.بمانند و خاك بخورند يدر گوشها امدیخندان تمام شد دلم ن

به خصوص که .ردیدر نوبت چاپ قرار بگ هیاول يرفتم که با استقبال خوب آنان قرار شد بعد از کارهها یاسالم غاتیسازمان تبل

به بازار  لدج ياز رسول در لباس رزم رو یبعد از سه ماه کتاب با عکس.افزودیآن م شتریب تیبود و بر جذاب یجنگ ریرسول اس

از .اسارتش نوشته بود نیو همچن تشیدر رابطه با رسول و فعال یدر شروع شرح حال.از آب در آماده بود یبه نظرم کار خوب.آمد

کتاب  دنیبا د.کردم ییرونما مانیدادم و کتاب را در حضور خانوادهها بیترت یمناسبت مهمان نیبه هم.بودم یکلّ کار راض

.ییانجام دادهام آن هم بدون کمک و تنها یبائیحرکت ز نیو باور نداشتند من چن دافتادن هیمهمانها به گر
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کران  یب يایکه در برابر در کردمیرسول را جبران م يکوچک از محبتها يابود و من تنها گوشه يکارها الطاف خداوند نیا تمام

.رفتیبه شمار م زینا چ يمحبتش قطرها

نوزدهم فصل

 يدر فضا ونیزیتلو ویراد ندهیگو يصدا.پر جنب و جوش ادامه داشت شیبهایبا تمام فراز و نش یگرم بود و زندگ یلیخ هوا

چه .به پا کرد يانفجار ایدر دن رانیا يقطع نامه پانصد و نود و هشت از سو بیام جنگ و تصواتم جیخبر مه.انداز بود نیخانهها طن

آنان عادت کرده بودند با جنگ .است افتهی انیو باور نداشتند بعد از هشت سال جنگ پا دندمردم بهت زده او.بود یروز مبارک

 دانستندیبود و بعد از آن نم شانیزدگ يبرا يزهایانگ ایگو.نبودند یو نا راض دندیخریرا به جان م شیهایتمام سخت.کنند یزندگ

.کنند یچگونه زندگ

 تیبه ابد ارانشانیکه  یکسان.بودند نیاندوهگ کردیو رفتن به جبهه فروکش م یتب عاشق نکهیو از ا ختندیریکه اشک م یجوانان

...و من سوختندیفراق م شیپرواز کرده و در آت

 یقطع زیچ چیچون ه میدادیبه خرج م يصبور دیهنوز هم با.بردندیبه سر م زانشانیر انتظار عزکه چون من د ینبودند کسان کم

 کیو تبر میجزو آنان بود رفت زین يبه خانه چند نفر از دوستان رسول که خانواده هاد دانیخانواده شه نیتسک يبرا.نبود

.رفتیم شیپ شدیم ینیب شید تر از آن چه پدولت عراق کن يهایاما با کم کار.صلح انجام شد هیتوافقات اول.میگفت

را که دوست  یمحمد تنها عکس ریام.دادمیاو را نشانش م يو عکسها گفتمیمحمد از جنگ و پدرش قصه م ریام يکم برا کم

.از پدرش با اسلحه بود يریداشت تصو

داشته  یمنش او را در زندگ کردیتالش مرسول شده بود که  ياو نمونها.مادر در فکر سر و سامان دادن او بود.برگشته بود دیسع

هر چه به .انتخاب کنم شیرا برا یاز من خواست دختر مناسب دیسماجت مادر را در رابطه با ازدواجش د یوقت دیسع.باشد

تا .موضوع داشتم نیبه ا يادیز تیدانه بود و من حساس کی یکیبرادرم .دمیدینم دیسع ستهیرا شا یکس کردمینگاه م انمیاطراف

 دیبود و شا رستانیسال سوم دب.تنها هفده سال داشت و خوشگل و با وقار بود.دختر احمد آقا شدم رایمتوجه سم يروز نکهیا
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نگاهم  راینام سم دنیبا شن دیسع.وصلت بود نیاخانم برومند موافق .آماده کرد شدیسال بعد که درسش تمام م ياو را برا شدیم

ه؟یدنبال کچشمم  يدیاز کجا فهم:گفت.دیکرد و خند

؟یرو اون داشت يمگه نظر ؟تویچ یعنی:اخم نگاهش کردم و گفتم با

.نظر نبودام یب_

؟يکرد میپس چرا قا!چشمم روشن_

.خودم بگم نیدیبعد اگه به اون نرس.نیدر و اون در بزن نیا یگفتم کم_

.ادیبدم م يمن از آدم موذ_

.بگم دمیکشیبه جان تو خجالت م_

!تا بناگوشت بازه شتیکه ن یکشیخجالت م.جون خودت_

.اونم از خجالتم بود_

.دمیحرف زدم بهت خبر م رایهروقت با سم.حرصم نده نقدریبس کن ا_

مادر هم از  دیبا ازدواج سع.و سر به راه بود بیسالش بود اما نج ستیگرا چه ب.بود دیبار نوبت سع نیبود و ا یتب عاشق باز

  .آمدیدر م ییتنها

 ریبعد از خواب بعد از ظهر ام.داشت به خانهام دعوت کردم رایبه سم یمحمد که عالقه خاص ریرا به بهانه ام رایروز بعد سم چند

.بمون کارت دارم:گفتم.اجازه خواست تا نزد مادر بزرگش برود رایمحمد سم

 ونیدر مرو با تو  یموضوع خواستمیم:در کنارش نشستم و گفتم.شد رهیطاقچه خ ينشست و به عکس رسول رو رایسم

؟یشناسیسعد برادرم رو که م.بذارم

.نشست ریسر به ز یانعام سع دنیشن با

ه؟یچ دینظرت راجع به سع_
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از چه نظر؟_

و ازدواج؟ ياز نظر خواستگار_

.خونمیمن درس م_

.باشه یدنبال کار مناسب دیهم با دیچون سع.بعد از اتمام درسات_

عجله؟ نیچرا با ا_

.و راحت باشه و بره دنبال کارهاشاز بابت ت الشیخ خوادیم_

؟یپدر و مادرم چ_

االن  خوادینم.بمونه نجایصورت بهتره حرف هم نیا ریدر غ.ذارمیم ونیمن خودم با اونها در م یتو اگه موافق.نگران اونها نباش_

.رو بکن بعدا به من خبر بده ،فکرهاتيجواب بد

.چشم_

.نگاهم کرد دیبرگشت و با ترد.را تا دم در بدرقه کردم او

؟یبگ يخوایم يزیچ:گفتم

.نیبذار ونیبهتره شما با پدرم در م.کنمیوقته دارم فکر م یلیمن خ_

.عالقه داشتند گریبود و هر دو به همد دیعاشق سع رایسم.لبانم نشست يرو يلبخند.دیبچه آهو به سمت پله دو کیسرعت  به

سع

 جانیاز ه دیسع.گذشته بودند گریکدیره خورد و هر دو شرمسار از کنار در راهرو نگاه آن دو در هم گ.بعد از ظهر آمد دیسع

.زدیم یرنگش به سرخ رایسم دنید

.امیجاست محال بود ب نیا رایسم دونستمیاگر م!صبا يوا_

افتاده؟ یخانم،دوماً مگه اتفاق رایاوال سم_

.باشه ادتیخوب  یلیخ_
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.مئمونه ادمی_

.جون مامان بگو و خالصم کن_

در  يمتاسفم بهتره بر.ازدواجه اونم با تو کنهیکه فکر نم يزیقصد ازدواج نداره و اصال به تنها چ رایگم؟از کجا بگم که سمب یچ_

.یرو بزن يگهایخونه کس د

.نیکنیمامان و تو ول نم.ستمین ریمن زن بگ:دستانش پنهان کرد و گفت انیسرش را م دیسع

.گل و دم باختهدختر خوش ادهیکه ز يزی؟چيچرا ناراحت شود_

.کرد یزندگ شهیکه نم یبا هر کس_

!يآوردیدل اونو به دست م دیتو اول با.ادیاز دست من بر نم يکار_

.گهیم يگهاید زینگاش چ ،آخهیستین بهیصبا تو که غر_

؟يبد حیتوض شتریب شهیم_

.ستین یگفتن_

.من شیبه حرف چند سال پ يدیرس_

.باشه به وقتش یکنیم یتالف_

هست؟ یوقتش ک_

.دیهر وقت حاج رسول ب_

اد؟یاگر ن:لب گفتم ریمبل و رفتم و ز يرو

.ادیدوستش دارم م یلیمحمد که خ ریبه جون ام.ادیم:گذاشت و گفت میشانهها يدر کنارا نشست و دست رو دیسع

.به او نانیاطم يبه من و من برا نانیاطم ياو برا.میدو لبخند زاد هر

.گردمیاگه موند منم بر م نجایا ادیبرم؟مامان شب م يدیاجازه م_

عجله؟ نیچرا با ا_
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.يهواخور یبود،برم کم يریامروز روز حال گ_

.یاخم نکن يدیرو د رایاگه سم نیبب_

.رو داشتم میتصم نیچرا اتفاقا هم_

.داره گناه

من گناه ندارم؟_

.تو رو تحمل کنه يروزم دور کی یحت تونهیدوستت داره و نم یلیآخه اون خ_

ه؟یچه وقت شوخ.اریدر ن يصبا مسخره باز-

.بعله رو گفت رایسم.نکردم یشوخ_

؟یگیم يجد_

برم به مامان .حرفات مشکوکه يجا هی دمیفهمیم دیبا.دستت درد نکنه:و گفت دیرا بوس میبرداشت و گونهها زیلبخند من خ با

  .خبر بدم

سال بعد موکول  کیقرار ازدواج آنها به .بودند یوصلت راض نیهر دو خانواده از ا.در آمدند گریکدی يبه نامزد رایو سم دیسع

.تمام شده باشد زین رایاز نظر کار به ثبات برسد و درس سم دیشد که سع

.کنمیبرگزار نم یمراسم چیه ادیندارم،تا حاج رسول ن یمن از نظر کار مشکل:آهسته گفت دیسع

.يبد رییتغ تویو برنامه زندگ یاومدن اون حساب باز کن يرو دینبا_

.ادیتا ب مونمیاون قدر منتظر م.ادیاون م_

ست؟یاون برات مهم ن ؟نظریچ رایسم_

  .اون بود شنهادیاتفاقا پ_

سال از اتمام جنگ  کیبه  کینزد.به من بود دیدادن ام يبرا هایدلخوش نیتمام ا.آن دو غرق لذت شدم تیمیو صم یسادگ از
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فردا  دیکه هر روز را به ام ییخانوادهها.تبادل اسرا انجام نشده بود يعراق برادولت  ياز سو یو هنوز حرکت مثبت گذشتیم

شتافته بودند و هرگز شاهد آمدن پاره تنشان  یباق اریکه به د ینیوالد.دست آورند به زانشانیاز عز يخبر دیتا شا گذراندندیم

 دهیکه حلقه ازدواج در انگشتشان خشک یدختران.شده بودند زینوه دار ن یکه فرزندانشان ازدواج کرده و حت یهمسران.نشدند

  .آمدنشان بود دینشسته بودند که ام یارانی يعود و هنوز به پا

محمد  ریاو هم به خاطر ام.بستیمدام با تفنگش او را به رگبار م.گفتیمحمد به حاج آقا بابا م ریام.گذشتیاز اتمام جنگ م دوسال

 یبود و از ناراحت ماری،مادر ب.دیخرینم يگرید يپسرم به جز تفنگ اسباب باز.جلوه کند یواقع شانیتا باز زدیخود را به مردن م

هر چه به .او را به سفر حج فرستادم.خود را به دست آورد يبود و خوشبختانه بهبود يبستر مارستانیبدر  یمدت.بردیرنج م هیکل

خودشان  يدر حال و هوا رایو سم دیسع.فتن بدون من نشدبه ر یخانم برومند اصرار کردم با مادرم همراه شود قبول نکرد و راض

.نداشت یبود و به ظاهر غم یراض اشیخبر نبودم ،از زندگ یهم ب وشیاز پر.گذراندندیرا م ينامزد نیریبودند و دوران ش

از .گشتندیباز م نرایاسرا به ا يسر یاول يبه زود.دیرسیاسرا به گوش م يآزاد يبرا ییدر مورد توافقات نها ییخبرها جیتدر به

  ...ایهنوز سالمت است  ایآ.بر سرش آماده ییچه بال دانستیکس نم چیه.نبود يو آثار غامیپ چیرسول ه

 ياز خانوادهها به مرزها یلیخ.شد دهیدر مردم دم يو ششم مرداد ماه بازگشت اسرا به وطن آغاز شد و جان دوبارها ستیب در

 یاز فرزندانشان در پ ییمفقود االثر با عکسها ياز خانوادهها یبعض.کنند دایخود را پ زانیتا بتوانند عز بردندیکشور هجوم م

 جهینت یهفته ب کیبه آنجا رفتند و بعد از  زیبرادران رسول به اتفاق حاج آقا ن.شدندیم کشور ياز آنان روانه مرزها يکسب خبر

.شدینم دهیول داز رس یاما نام شدیآزاد شده متشر م ياسرا یهر روز اسام.بازگستند

بر پا شد و تنها من بودم که خاموش و  اتینه یب یشور و شوق.بعد از پنج ماه همرزمان رسول مژده آمدن او را دادند نکهیا تا

  .که در باورم نخواهد بود یزمان.که او خواهد آمد دمیشیاندیم یآرام به زمان

سردار .دیچیاسپند و کندر همه جا پ يبو.رفت و آمد کند یبه راحت خانه باز شد تا هر کس يدارها.بستند نیتا سر کوچه را آذ سر
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آنقدر ذوق داشت که .کرده بود ینیریخانه را پر از نقل و ش دیسع.داشتندیم یبودند که ورود او را گرام ختهیخانه دهها پار چه آو

 دهیجمع به هر طرف کش انیدر م من مانند موج.نبود دنیشیند يبرا یفرصت انیاطراف ياهویان هیدر م.شناختیسر از پا نم

  .دمیفهمیآن را نم يمعنا یکه به درست يلبخند.زدمیآنان لبخند م يو از سرور و شاد شودمیم

محمد بنا به آنچه در ذهنم بود در خلوت خانه خود به سر  ریمن و ام.در خانه حضور داشتند يادیز تیهنگام جمع شب

که  یفرصت.بود دهیفرا رس دنیشیاند يساعت برا نیبهتر.کردمیفکر م دیبا.رفت نییحالم شد و به طبقه پا يایمادر هو.میبردیم

.رخ دهد یچه اتفاق ستبدانم با آمدن رسول بعد از چهار سال ممکن ا

با تولد  یحت.نگذاشته بود یبر چهرهام باق ياز مشکالتم رد کی چیه.ساله بودم یس یاکنون زن.ستمیبه خود نگر نهیییآ در

 ياهویدر عالم خلسه بودم و به ه.خانهام شانه زدم کیتار مهین يرا در فضا سوانمیگ.شده بودم زیر و شکوفا تر نت بایفرزندم ز

 کیبه اندازه  یزمان.بود دهیهنوز هنگام اوج خواستن و تمنا نرس.بود دهیعاشقانه فرا نرس يهاهنوز هنگام دلشوره.اعتنا یب رونیب

  .يو رستگار یپاک تیبه ن.نفس

مقدار بود و من  نیسهم من هم.کنج پنجره خانهام بود امیشگیپناه هم.مقاومت کنم توانستمینم گرید.دیاوج خود رس به صداها

...اندازه نیبودم به هم یراض

...همان لبخند،همان چشمان پر شور و همان پسر عاشق.را لمس کردم شهیبا دست ش.خودش بود...من ي،خدا اه

...و صادقانه ایر یب.شهیپاك تر از هم.اران اشکم ببارددادم تا ب هیتک واریرا به د سرم

 رهیبر من خ اهیس چشمانی.راندم ٔسو کیباز پرده را به  امیداریاثبات ب يبرا.ستمیخواب ن ایخدا.نداشتم نمیآنکه باز او را بب قدرت

چند سال به انتظار .ن به خودم قول دادمم.ندیمرا بب دینبا.پرده را انداختم.حرف ایدن کیو به اندازه  يفقط به اندازه لحظها.ماند

.آن يرو همماندم چند ساعت 

صداها فروکش کرد و  یبعد از ساعت.کر کننده بود نییپا ياهویه.شب به خواب رفته بود مهین کینزد یمحمد در ساعت ریام

وك پا خود را به پلهها آهسته و با ن.خواهران رسول یکس نماند حت چیقرار بود ه.شدند شانیخانهها یمهمانها راه نیآخر
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  .رساندم

.را شیرایصوت گ اورمیچشمانم را بستم تا خوب بشنوم و به خاطر ب.داشت يزیدل انگ يچه نوا.دمیرا شن شیصدا

هست؟ یحاج خانم طبقه باال کس_

مگه؟ چطور

.شدم یاالتیخ دیشا.پشت پنجره بود یکیانگار .دونمینم_

.دختر خالههات بودن دیشا.ننیتو رو بب بود تا بتونن ییهر کس جا یتو اون شلوغ_

صبا کجا رفته؟.و مادرش آماده بودند دیسع:گفت یتاب یبا ب ید از لحظات`ب.برقرار شد سکوت

.کردن فهیبنده خداها هم انجام وظ نیا.میخبر ندار:آقا گفت حاج

!نیبگ شهیمحتما صبا ازدواج کرده و روتون ن...ستین ن؟ممکنیچه تور خبر از عروس سابقتون ندار_

.شهیم نیآخر و عاقبتش هم یاونو نخواست یکنه؟وقتیم یتو چه فرق يبرا_

...شعور رو بگو که به خاطر اون یتموم شد؟من ب ینامه همه چ هیبا _

کنه؟یسر م يدیام چیه یب یکدوم زن.داشت یزنت جوون بود و توقعات.يخوریچرا حرص م_

.خورهیبا من نم یسرش رو تحمل کنه به درد زندگهم يکه نتونه چند سال دور یزن.بهتر که رفت_

.دمیاثر اسارته بهت حق م.يشود نهیچه قدر بد ک_

من گول .اثر گول زدن خودمه..که شب و روز با خودم داشتم هیاثر افکار...اثر توهمات غلط منه...هیریاثر اس:بلند گفت یصدائ با

  .من همون احمقم.يرو دست خورد یبده که بفهم یلیخ.خوردم

خود  يمرا به سو.شد ریبازوانم در چنگ او اس.پله ها يمحمد و فرار من به سو ریام هیگر يصدا.آمد رونیاز اتاق ب رسول

تو؟:چشمانش را تنگ کرد و گفت.چرخاند

 دمیفهمیم دیهر چه را که با کردیم یچه فرق گرید.دمیبود دو هیفرزندم که در حال گر يرا از دستش رها کردم و به سو خودم
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به .محمد نگاهش کردم ریبا آرام شدن ام.زد و چشمانش را بست واریبه د هیرسول تک.محمد در آغوشم آرام شد ریام.دمیشن

آنقدر او را .و به خود فشرد دیکش رونیکهم شد و پسرش را از آغوش من ب.شد کمانیقرار نزد یتاب و ب یو ب ستینگر میسو

دستانم را به .محمد را از پدرش گرفت و با خود برد ریم برومند آهسته آمد و امخان.که نفسش به شماره افتاد دیو بوس دییبو

.يبه خونه ات خوش اومد:گرفتم شیسو

از او فاصله گرفتم تا خوب  یطوالن یقیبعد از دقا.میسخن بگوئ یکالم میو قادر نبود میختیهر دو اشک ر.آغوشم فرو رفت در

.نگاهش کنم

 يبرا.يکه منتظرم بود يروزها براي.بود  ٔکه زدم و ظالمانه ییحرفها يبرا.منو ببخش.منده امشر یلیخ.نگام نکن نجوریصبا ا_

...عشقمونه ادگاریکه  يپسر

.يرو آورد میتنها خسته من و تنها ثروت زندگ.تمومش کن...سیه:لبانش گذاشتم يرا رو دستم

.زمیندارم تا به پات بر یچیمن ه_

.رو هامیمهر.يچرا دار_

؟یکنیقبول م.کنم یات رو قربون هیمهر خوامیحاال م:با شکوه گفت يبخندبا ل رسول

.به اندازه امروز عاشقت نبودم یزمان چیکه ه یباور کن.مهر من باور تست_

...بود مییستاره اسارتم تنها باور عشق تو همدم تنها یب يتو شبها.کنمیباورت م: دیرا با حرارت و گرم بوس دستانم

باور کنم دیشا ییایتو ب اگر

فرشتگانش انیکه خداند از م یهمان

فرستاده نیمن بر زم ياریهوش يبرا

یرسول عشق تو

دم دهیسپ يبرا یتین

...ییایتو ب اگر
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