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 الهام عندلیبی -آغازی دوباره  

 

 فصل اول

 

زنگ اول بود و امتحان ریاضی داشتیم.به کلی فراموش کرده بودم که امتحان داریم و خودم را اماده نکرده 

 بودم.نسیم جلوی من نشسته بود.بیشتر زمان امتحان گذشته بود و من به سواالت کمی جواب داده بودم.

با یکی از معلم های کالس بغلی صحبت می کرد.سریع از جا بلند شدم،برگه نسیم را از زیر معلم متوجه کالس نبود و 

 دستش بیرون کشیدم و برگه ی خودم را به او دادم و گفتم :جواب بده.

 نسیم زیر لب در حالی که عصبانی بود گفت:معلوم هست داری چیکار می کنی؟

 گفتم:هیس! فقط جواب بده.

از همکالسی هایمان از کجا دید،به طرف معلم رفت،در گوشش چیزی گفت و برگشت.با عجله  نمی دانم سکینه یکی

اسم نسیم را خط زدم و اسم خودم را روی برگه نوشتم.سرم را پایین انداختم و طوری وانمود کردم که چیزی خبر 

 ندارم.

 خانم معلم جلو امد و گفت:داری چی کار می کنی؟

 هیچی!سرم را بلند کردم و گفتم:

خانم معلم برگه را از زیر دستم بیرون کشید،نگاهی به ان کرد و فهمید برگه ی نسیم بوده است.هر دو از کالس 

 اخراج شدیم و مجبور شدیم بیرون از کالس،پشت در بایستیم.نسیم از دستم عصبانی شده بود،گفت:

 اخه چرا من باید حساب درس نخوندن تو رو پس بدم؟ -

 نگاهی کردم و گفتم:تا تو هستی احتیاجی نیست که من درس بخونم.با شیطنت بهش 

 با اخم گفت:اره،تا اینطوری خبر بدن و هر دومون رو خیلی مودبانه از کالس بیرون کنن.

 گفتم:تو ناراحت نباش،یه درسی به این سکینه بدم که تا عمر داره فراموش نکنه.

ر اومدن این لحظه بودیم.بعد از این که همه ی بچه ها مدرسه به روز بعد ورزش داشتیم و بعد از یک هفته منتظ

داخل کالس هایشان رفتند،معلم ورزش با همه ی وسایل ورزشی به داخل حیاط امد.یکی از توپ های بسکتبال 

ترکیده بود،ان یکی را هم سکینه برداشته بود،گذاشته بود زیر پایش و مشغول خوردن ابمیوه بود.به طرفش رفتم و 

فتم:تا تو ابمیوه می خوری،چند لحظه توپ را بده دست من و نسیم.ابمیوه را روی کفشم ریخت و گفت:دیگه ابمیوه گ

 ندارم.

با این کار همه ی بچه ها به من خندیدند.نگاهی غضب الود به چشمانش کردم و گفتم:تالفی این کار رو سرت 

 درمیارم،دختره ی خودخواه از خود راضی!

 فت:مثال میخوای چیکار کنی؟با بی خیالی گ

 گفتم:بعدا می بینی. 
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رفتم کنار شیر ابخوری تا کفشم را تمیز کنم،یک قورباغه کنار شیر ابخوری دیدم.نمی دانم از کجا امده بود اما با 

 دیدنش یک فکری به سرم زد.قورباغه را گرفتم و به نسیم گفتم:تو جلوی منو بگیر،کسی منو نبینه.

 کار کنی؟با اون قورباغه چیکار داری؟گفت:می خوای چی

 گفتم:تو کاریت نباشه،تو فقط مواظب باش کسی نیاد.

نگاهی به اطراف کردم،کسی نبود،همه مشغول بازی بودند،به طرف کیف بچه ها رفتم و قورباغه را ارام توی کیف 

 سکینه رها کردم و بعد همن کنار رفتم.نسیم گفت:نباید این کار رو می کردی.

 اخه سکینه از قورباغه می ترسه. -

 تو از کجا می دونی؟ -

 از یکی از بچه ها شنیدم،این کار رو کردم تا ادب بشه. -

 

تمام زنگ ورزش را ارام و خونسرد بودم و با بچه های دیگر مشغول بازی بسکتبال شدم.زنگ بعد سر کالس 

با صدای جیغ سکینه ارامش کالس به هم خورد و  بودیم،همه نشسته بودند و به درس گوش می دادند که یک دفعه

سکینه بی هوش شد.قورباغه از کالس بیرون رفت و باعث به هم ریختن کالس های دیگر هم شد.من از خنده روده 

بر شده بودم اما نسیم دائم در حال مواخذه کردنم بود.خانم معلم سکینه را از کالس بیرون برد.هنوز در حال 

 صدای خانم حسینی،ناظم مدرسه که همه ی بچه ها از او وحشت داشتند،خنده ام قطع شد. خندیدن بودم که با

 با صدای خشن گفت:افسانه و نسیم بیاین بیرون.

نگاهی بهم کردیم، از جا بلند شدیم و به دفتر مدرسه رفتیم.خانم حسینی سعی می کرد از زیر زبانمان بیرون بکشد 

سکینه از وحشت در حال گریه کردن بود،از سکینه بدتر نسیم بود،بریده بریده که کار کدام یک از ما بوده است.

 گفت:به خدا من قورباغه را توی کیف سکینه ننداختم.

 سکینه می گفت:دروغ میگه خانم،کار خودشونه،شاید نسیم قورباغه را تو کیفم ننداخته اما با افسانه که بوده.

گ قبل ورزش داشتیم،همه کیفاشون بیرون بوده،از کجا معلوم قورباغه فکر همه جایش را کرده بودم،گفتم:ما زن

 خودش نرفته باشه تو کیف سکینه؟کار من یکی که نبوده.

خانم حسینی با نگاهی جدی گفت:باید اسم تو رو به جای افسانه می گذاشتند زلزله،اسم نسیم رو هم می گذاشتند 

 طوفان!

 م کنترل کرده بودم.سکینه گفت:خانم باید از مدرسه اخراجشون کنید.خنده ام را با فشار دندان هایم رو لب

 خانم حسنیی گفت:خیلی خوب،تو دیگه گریه نکن،برو اب ی به دست و صورتت بزن و برگرد سر کالس.

 گفتم:خانم ما هم می تونیم بریم؟

 .این بار با جدیت گفت:نه!مکثی کرد و سپس گفت: باید یکی از والدینتون را بیارید

 با حالتی بی گناه گفتم:چرا خانم؟من که گفتم کار من یکی نبوده.

گفت:می دونم کار تو یکی نبوده،کار هر دوتون بوده.اما بیشتر به خاطر برگه های امتحانی که سر کالس با هم عوض 

 کردین میگم.

 گفتم:چشم خانم!

 .....با نسیم از دفتر مدرسه خارج می شدیم که خانم حسنینی گفت:نسیم..



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4  

 

 نسیم با ترس و لرز برگشت.رنگش حسابی پریده بود،گفت:بله خانم؟

خانم حسینی گفت:تو هم یادن نره فردا به مادرت بگو بیاد.این رو هم بدونید دلیل نمیشه چون شاگردای زرنگی 

ه طور ه تکرار بشهستید،هر کاری دلتون خواست تو مدرسه انجام بدید.این بار مادراتون رو بیارید اما دفعه ی بعد اگ

 دیگه ای برخورد می کنم.حاال هم دو نمره از انضباط هر دوتون کم می کنم.

از دفتر مدرسه به کالس رفتیم.بقیه ی زنگ نسیم یک کلمه هم با من صحبت نکرد،حتی موقعی همه که به خانه برمی 

 کردم یا نه؟گشتیم،خیلی کم کنارم می امد.گفتم:خوب باید یه طوری از سکینه حال گیری می 

 با قهر گفت:من به خاطر اون ناراحت نیستم.

 پس چرا حرف نمی زنی؟ -

 اخه من به مادرم چی بگم؟ -

 بگو تقصیر من بوده. -

هر طوری بود بین راه دل نسیم را به دست اوردم.با هم پشت ویترین مغازه ها سرک می کشیدیم و از ارزوهایمان با 

رسیدیم.خانه ی نسیم روبروی خانه ی ما بود.از او خداحافظی کردم و وارد خانه  هم صحبت می کردیم تا به خانه

شدم. بوی غذایی که عزیز دست کرده بود،تمام حیاط را پر کرده بود.علی،رضا و زهره هم از مدرسه برگشته 

د و گفت:برای بانی شبودند.تا بعد از ظهر به عزیز چیزی نگفتم.اما وقتی به او گفتم که باید به مدرسه برود،خیلی عص

 چی باید بیام؟

 شما برین خودشون بهتون میگن. -

 هر چی اصرار کرد چیزی نگفتم،اخر سر هم گفت:می رم اما به شرطی که دیگه تکرار نشه.

 گفت:نکنه بازم شیطنت کردی؟

مدرسه بود و چند خندیدم و جواب ندادم.روز بعد عزیز همراه اکرم خانم،مادر نسیم به مدرسه امدند.اواخر ساعت 

 دقیقه ای به زنگ نمانده بود.من و نسیم همراه عزیز و اکرم خانم راهی مدرسه شدیم.

 نسیم می گفت:من بیچاره به خاطر تو مجبور شدم یک هفته تمام ظرف ها را بشورم.

 با تعجب پرسیدم :چرا؟

 گفت:هیچی مادرم راضی نمی شد بیاد مدرسه،در واقع یه نوع تنبیهه.

و اکرم خانم جلو بودند و ما پشت سر بودیم. عزیز از شیطنت های من میگفت و اکرم خانم خانم می خندید.  عزیز

وقتی به خانه رسیدیم،از نسیم و مادرش خداحافظی کردیم. دایی فرهاد و رامین که دو کوچه پایین تر از ما زندگی 

ل کرد موضوع قورباغه چی بوده . میخواستم انکار کنم میکردند،به انجا آمده بودند. سر نهار بود که عزیز از من سوا

اما عزیز همه چیز را پیشاپیش برای دایی و رامین تعریف کرد. هر دو زدند زیر خنده. دایی از من سوال کرد که چرا 

 این کار را کردم. گفتم: آخه حفش بودففکر میکنه چون پدرش مهندسه از دماغ فیل افتاده.

و کالس سوم راهنمایی هستی،اگه از مدرسه اخراج بشی تا آخر عمر سوادت در همین عزیز گفت: آخه دختر،ت

 حدمیمونه.

 گفتم: خوب اخراج کنن،مثال االن داداش رامین دیپلم گرفته چی شد؟

 رامین با اعتراض گفت: این طوری فکر نکن،تو باید درس بخونی. من هم میخوام بازم درس بخونم.

 ست میگه،تازه امکان داره برای ادامه تحصیل بره خارج از کشور.دایی گفت: آره دخترم، را
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بعد از نهار روی تخت چوبی داخل حیاط نشستم و کتاب درسی را جلویم گذاشته بودم. رامین به حیاط آمد و 

 گفت:داری چیکار میکنی؟

 کتابم را نشانش دادم و گفتم: دارم درس میخونم.

 ندن پیش آمد. نمیدانم چرا همیشه به من اصرار میکرد که درس بخوانم.کنارم نشست،باز هم حرف از درس خوا

 گفت: تو باید درس بخونی و به دانشگاه بری. 

 داداش رامین،چرا شما اینقدر به درس عالقه دارین؟ -

 با اخم و اعتراض به جای اینکه جوابم را بده گفت: اینقدر به من نگو داداش.

عزیز میگه رامین مثل پسرم میمونه و هیچ فرقی با علیرضا نداره،پس شما داداشم خوب من چیکار کنم؟ همیشه  -

 هستید.

نه اینطور نیست، ببین منظور عمه اینه که من رو اندازه علیرضا دوست داره،نه این که واقعا پسرش باشم. پس از  -

 این به بعد یادت باشه به من نگی داداش.

 میگن چیزی بهشون نمیگی اما وقتی من میگم عصبانی می شی؟پس چرا وقتی زهره و علیرضا بهت  -

 لبخندی زد و گفت: بعدا می فهمی.

 همیشه همین رو میگی. -

 رامین با خنده از کنارم بلند شد و رفت.

غروب شده بود . دایی و رامین رفت هبودند و پدرم با چهره ای خسته از کارخانه ای که در آن کار میکرد برگشته 

نار حوض نشست،آبی به دست و صورتش زد و رفت روی تخت چوبی نشست. حوله را برایش بردم و گفتم: بود. ک

 سالم،خسته نباشید.

 گفت: سالم به دختر خوشگلم، درمونده نباشی!

عزیز با چای به استقبال پدر آمد.کمی دلهره داشتم که نکند عزیز ماجرای مدرسه را به پدر بگوید. رفتم روی پله ها 

ستم. عزیز همه چیز را از سیر تا پیاز برای پدرم تعریف کرد،می ترسیدم پدرم عصبانی شود اما اینطور نبود چون نش

از خنده دستش را روی شکمش گذاشته بود و خوشبختانه چیزی نگفت، فقط یک نصیحت کوچک کرد،آن هم این 

 بود که توی مدرسه شیطونی نکن.

ستم جلوی دایی فرهادت و رامین بگمف یک هفته پیش هم مقنعه یکی از هم عزیز ول کن نبود،گفت: حاال من نخوا

 کالسی هات را پاره کرده

 بودی، اون رو چی میگی؟ چقدر از معلم ها و مدیر و ناظم مدرسه خجالت کشیدم!

 مطمئن باشید من هر کاری میکنم بیخودی نیست، حتماً حقش بوده. -

گفته که تقلب نکن که حق بچه ها ضایع نشه؟ تو چرا مثل خواهرت زهره چه حقی، چه حقوقی؟ بیچاره جز این  -

 درس نمی خونی؟ فقط سه سال فرقتونه!

پدرم به عزیز اشاره کرد که با هم مقایسه نکن، بعد رو به من کرد و گفت: دخترم، عزیزت راست میگه. تو با نمره 

 دست به تقلب با رو ها نمره اون ٔ  مطمئنم همه هایی که آوردی نشون دادی که از هوش باالیی برخورداری و من

 کنی؟ می رو کارا این چرا پس نیاوردی،

 آخه حال و هوای مدرسه خیلی یکنواخته، فقط می خوام کمی تنوع داشته باشه. -
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عزیز سرش را تکان دادو گفت: بیچاره نسیم هم به آتیش کارای تو می سوزه. اگه این بار بخوای از این شلوغ بازی 

 ا در بیاری، خودم به جای مدیر مدرسه از اونجا میارمت بیرون.ه

 باشه، دیگه سعی می کنم از این کارا نکنم. -

 همیشه همین رو میگی. -

 را او که رفت عزیز و شد بلند آمنه کوچکم خواهر ٔ  عزیز باز می خواست ادامه بدهد که خوشبختانه صدای گریه

 کر کردم، وگرنه عزیز تا صبح ادامه می داد.تش آمنه از دلم توی چقدر. بدهد شیر

صبح ها با نسیم به مدرسه میرفتم و بعد از کالس هم با هم بر می گشتیم. از اول ابتدایی با هم بودیم و کنار هم می 

نشستیم. یک سال با هم در یک کالس نبودیم، آنقدر پیش عزیز گریه کردم که مجبور شد برود پیش مدیر مدرسه 

 واهد که ما را سر یک کالس بگذارند و همین طور هم شد.و از او بخ

مثل همیشه با نسیم از مدرسه برمی گشتیم، رامین را با چند نفر از دستانش دیدم که گل کوچیک بازی می کردند. به 

 نسیم گفتم: چند لحظه ای بایستیم تا ببینم رامین گل میزنه یا نه؟

 زنه.بیا بریم زشته، به ما چه که کی گل می -

 با دلخوری گفتم: تو می خوای بری برو، من می مونم.

ما که همیشه با هم از خونه می زنیم بیرون و با هم به خونه بر می گردیم، االن هم رفیق نیمه راه نیستم، می ایستم  -

 اما فقط چند لحظه!

 باشه، همون چند لحظه هم خوبه. -

. توپ جلوی پای رامین بود اما همین که ما رو دید توپ را رها کرد و هنوز مدتی از ایستادن من و نسیم نگذشته بود

 با عصبانیت به طرف ما آمد. با چشمانی برافروخته گفت: هیچ معلومه اینجا چیکار می کنی؟ برای چی وایستادی؟

 آرام گفتم: خوب می خواستم ببینم چطوری گل می زنی.

 خوب، حاال برید خونه من دیگه بازی نمی کنم.لحن خشنشاز بین رفت و با مهربانی گفت: خیلی 

 پس خداحافظ! -

 خداحافظ! -

 به راه افتادیم. نسیم توی راه گفت: به چه حقی اجازه می دی این طور سرت داد بزنه؟

 چیکار کنم، پسر داییمه، چی بهش بگم؟ -

 ین هست!نسیم با تمسخر گفت: ای بابا، مردم برادرشون هم این طوری نیست که آقا رام

 به حرف نسیم فکر می کردم، چرا رامین اینقدر بهم اهمیت می داد و هر کاری می کردم براش مهم بود؟

*** 

سال بعد که می خواستم به مدرسه بروم، عزیز گفت: امیدوارم امسال دیگه دست از شیطنت برداری، دوست دارم 

 دختر سر به راهی باشی.

 سعی می کنم اما قول نمی دم. _

 عزیز سرش را تکان داد و گفت: دستم درد نکنه با این دخترم!

چندماهی بیشتر از باز شدن مدرسه ها نمی گذشت. یکی از معلم ها از بوی ادکلن یا عطری که بچه ها استفاده می 

نفی مکردند بدش می آمد. یک روز به من به خاطر استفاده کردن از ادکلنی که عزیز برای تولدم خریده بود نمره ی 
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داد. چندروز بعد خواستم کارش را تالفی کرده باشم، یک دستمال را حسابی با حشره کش خیس کردم، توی 

پالستیک گذاشتم، به مدرسه بردم و سر زنگ همان معلم دستمال را توی سطل زباله انداختم. نسیم سرما خورده بود 

ل هایی را که برای گلویش استفاده می کرد گرفتم، و بعضی داروهایش را به مدرسه می آورد. به اصرار یکی از کپسو

روی بخاری انداختم و سریع از کالس خارج شدم. وقتی به کالس برگشتم که بوی بد تمام مدرسه را پر کرده بود. 

وقتی فهمیدند که بوی بد از کالس ماست از بچه ها خواستند هر کس بوده خودش را معرفی کند، اما هیچ کس نمی 

ه کسی بوده. وقتی کسی بلند نشد مدیر مدرسه گفت: فردا همه ی شما باید یکی از والدینتون را بیارید دانست کار چ

 مدرسه.

زنگ بعد داشتم با نسیم توی حیاط قدم می زدم که یکی از بچه ها به طرفم آمد و با عصبانیت گفت: ببین افسانه، کار 

حاال هرچیزی هم انداختی روی بخاری کالس بماند، تو درس  خوبی نکردی که آن دستمال را انداختی تو سطل زباله و

 خون هستی درست، خوشگل هم هستی درست، اما دلیل نمیشه که هرکاری دلت خواست انجام بدی.

 فکر می کردم کسی من را ندیده، گفتم: تو دیدی؟

 ر می کنی.گفت:آره، اومده بودم دفترم را از تو کیفم بردارم، از پشت در کالس دیدم داری چکا

 نسیم گفت: می خوای بری به مدیر مدرسه بگی کار نسیم بوده؟

 چشم تو چشمم دوخت و گفت: این بار چیزی نمی گم اما دفعه ی بعد حتما این کار را می کنم.

نسیم متعجب بود، با عصبانیت گفت: از اولش هم به تو شک کردم، اون روز هم فهمیدم بوی عجیب و غریب میدی. 

 را بگو با خودم گفتم افسانه چقدر بد سلیقه شده، رفته به جای ادکلون حشره کش خریده به خودش زده! من ساده

وقتی گفتم کپسولی را هم که از او گرفته بودم روی بخاری انداختم، حسابی خونش به جوش آمد اما من همیشه از 

 می گرفت. عصبانیت نسیم خنده ام می گرفت. نسیم هم از خنده های من بیشتر لجش

شب وقتی عزیز قضیه را برای پدرم و دایی تعریف می کرد، من از آشپزخانه داشتم چای می آوردم اما پشت در 

 ایستادم. عزیز می گفت:باالخره معلوم نشد کار کدوم یک از بچه ها بوده.

 اشید.یک دفع زهره وسط پرید و گفت: عزیز، من دیدم افسانه داشت روی یه دستمال حشره کش می پ

 عزیز محکم روی دستش زد و گفت: وای خدا مرگم بده!

دوست داشتم همان لحظه زهره را خفه می کردم. دایی فرهاد گفت: حاال خوبه متوجه نشدن کار افسانه س، وگرنه 

 امکان داشت اخراجش کنن.

 پدرم گفت: الاله اال اهلل، از دست این دختر، من متعجبم با این همه

 درسش اینقدر خوبه!شیطنت چه طور 

علیرضا می خواست وارد پذیرایی شود،چای ها را به دستش دادم و گفتم:ببر برای عزیز.خودم هم رفتم داخل حیاط 

و روی تخت چوبی نشستم.هوا سوز داشت اما آسمان پر ستاره بود.هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که رامین هم 

 ت:بیرون آمد.با دیدنم سرش را تکان داد و گف

تو چرا این کارها را می کنی،من نمی فهمم مگه مدرسه جای اینکاراست؟من در حیرتم چرا تا به حال از مدرسه -

 اخراج نشدی؟

 خواستم حواس رامین را از ماجرای مدرسه پرت کنم،دستم را زیر چانه ام زده بودم،گفتم:رامین

 چیه؟-
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 من خوشگلم؟-

 اش را نبینم.گفتم:چرا می خندی؟جوابم رو بده! از حرفم خنده اش گرفت،برگشت تا خنده

 دوباره به طرفم برگشت و گفت:چرا این سوال را می پرسی؟

 یکی از بچه ها گفت.-

 با لبخندی که روی لب داشت گفت:البد هستی دیگه،حاال بلند شو بریم داخل،سرما می خوری.

2 

ال می شدم. سحرها که بلند می شدیم همگی دور هم ماه رمضان فرا رسیده بود.همیشه از آمدن ماه رمضان خوشح

بودیم،دعای سحر لطف ویژه ای داشت و حس زیبایی به من دست می داد.بعد از اذان لب حوض می نشستم و با 

وجود اینکه هوا سرد بود وضو می گرفتم.وقتی از مدرسه برمی گشتم نمازم را می خواندم و تا خود افطار می 

 با نسیم و مادرش به همراه عزیز به مسجد می رفتیم. خوابیدم.بعد از افطار

از همان اول ماه رمضان به عزیز گفتم باید شبهای احیا را به مسجد برویم اما همان موقع آمنه مریض شد و باید عزیز 

 از او مراقبت می کرد،از طرفی هم نسیم به مادرش گفته بود اما اکرم خانم می گفت آقا صمد اجازه نمی دهد،پس

 کسی نبود همراه من و نسیم به مسجد بیاید.

 به عزیز گفتم:خودم تنها می رم.

 همچین اجازه ای رو بهت نمی دم که تنها بری.-

 اگه با نسیم باشم چی؟باهم می ریم باهم برمی گردیم.-

 گفت:نه،نه،نه!شبه و شما هم دو تا دختر تنها هستین،خوب نیست.

ری بروم.وقتی دیدن خواهش و التماس فایده ای ندارد،دست برداشتم و با حالت خیلی دوست داشتم به شب زنده دا

قهر رفتم کنار حوض نشستم و حرف نزدم.چند دقیقه ای نگذشته بود که رامین به خانه مان آمد.سرم را روی 

 زانوهایم گذاشته بودم و به او سالم ندادم.وقتی دید تو

 22تا  81صفحه ی 

 ی حرف نمی زنم، پرسید: افسانه،چیزی شده؟الک خودم رفتم و با کس

 با همان حالت که نشسته بودم گفتم: من چه می دونم، از عمه خانومتون بپرسید.

عزیز که آمنه را بغل کرده بود و داخل حیاط راه می رفت تا او را بخواباند گفت: رامین جان، پسرم، تو یه کم 

دو تا دختر تنها، اون هم سحر از مسجد بلند شن و به خونه بیان؟  نصیحتش کن. آخه من چطور اجازه بدم برای احیا

 تازه معلوم نیست پدر نسیم بهش این اجازه را بده یا نه؟

 سرم را بلند کردم و گفتم: مگه از مسجد تا خونه چقدر راهه؟

 ی نمی کنه.عزیز گفت: مسأله راه نیست، هرچقدر هم که راه کوتاه باشه، باز همون خطر رو داره، هیچ فرق

 رامین رو به من کرد و گفت: حاال انقدر واجبه که حتماً باید بری؟

قبل از اینکه من جواب بدم عزیز گفت: همین رو بگو، خدا گفته هرکی تونست به مسجد بره و تا صبح بیدار بمونه، 

 باز همون ثواب و می بری.هر کی هم نتونست تو خونه اش این کار و انجام بده، تازه اون هم نتونستی عیبی نداره 

گفتم: همه ی بچه های کالس می رن، خوش به حالشون اما باشه عزیز اگه شما می گید نرو، خوب من هم نمی رم، 

 این وسط منم که بی ثواب می مونم.
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عزیز از حرفم خنده اش گرفت و گفت: عزیزم، به خدا اگه می تونستم می بردمت، می بینی که خواهرت مریض 

 شده.

 رامین گفت: مگه تو به خاطر بچه های کالس می خوای بری احیا؟

 با ناراحتی گفتم: نخیر، من خودم دوست داشتم این کار رو انجام بدم.

رامین کمی فکر کرد، وقتی ناراحتی ام را دید گفت: عمه، اگه اجازه بدین، من افسانه رو به مسجد می برم و برش می 

 گردونم.

 می شه عمه!ـ این طور که زحمتت 

ـ نه عمه جان زحمتی نیست، چون خودم هم قصد داشتم برم. افسانه با من میاد، وقتی هم خواستم برگردم با خودم 

 برش می گردونم.

 ـ دستت درد نکنه، این هم فکر خوبیه.

زم قربون عزیاز جا بلند شدم، از خوشحالی رفتم آمنه را که بغل عزیز بود یک بوسه آبدار کردم و گفتم: الهی من 

 برم.

 رامین یه ضدحال زد و گفت: اما یه شرطی داره!

 با ناراحتی برگشتم و گفتم: چه شرطی؟

 ـ ناراحت نباش، شرطم زیاد سخت نیست، فقط باید چادر بپوشی.

 بدون معطلی گفتم: باشه می پوشم.

 عزیز گفت: خدا خیرت بده رامین، از صبح تا حاال من و دیوونه کرد.

 فتم و به نسیم خبر دادم اما خوشحال نشد، با ناراحتی گفت:سریع ر

 ـ پدرم اجازه نمی ده.

 ـ آخه چرا؟

 ـ نمی دونم.

 ـ ناراحت نباش من اجازه ات را از پدرت می گیرم.

 با خوشحالی گفت: چه طوری؟

 ـ بعد از افطار میام خونه تون، بعد می فهمی.

صمد مشغول نماز خواندن بود، صبر کردم تا نمازش تمام شد. رفتم کنارش بعد از افطار به منزل نسیم رفتم. آقا 

 نشستم و گفتم: قبول باشه!

 تسبیح را از روی سجاده برداشت و گفت: قبول حق!

 گفتم: صمد آقا می خواین یه کاری بکنین که یه ثواب بزرگ ببرین؟

 ؟کمی فکر کرد و گفت: باید چیکار کنم تا این ثواب بزرگ را ببرم

 به نظرم آمد می داند می خواهم چه بگویم، گفتم: اجازه بدید نسیم شبهای احیا همراه من به مسجد بیاد.

 خنده ای کرد وگفت: ای شیطون، حاال همراه کی میخواید برید؟

همه چیز را براش توضیح دادم. لحظه ای فکر کرد، دستی به صورتش کشید و قبل از اینکه چیزی بگوید، گفتم: 

 هش می کنم اجازه بدید، من تنها نباشم.خوا
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نسیم هم به کمکم آمد و هر دو اصرار پشت اصرار کردیم تا باالخره نرم شد و اجازه داد که نسیم برای احیا به 

 مسجد بیاید.

 اولین شبی که می خواستیم به مسجد برویم، چادر نپوشیده بودم، رامین گفت: شرطم رو فراموش کردی؟

 گفتم: نه.

 پس چرا بهش عمل نمی کنی؟ـ 

 ، باشه االن می پوشم.

 عزیز چادر را برایم آورد، گرفتم و پوشیدم.

 رامین نگاهی تحسین آمیز به من کرد، لبخندی روی لب آورد و گفت: حاال شد.

 پدرم از اتاق بیرون آمد و گفت: زیاد دیر نکنین.

 به طرف پدر برگشتم، همزمان با رامین گفتیم:چشم!

در حیاط که خارج شدیم، نسیم هم بیرون آمد و با هم به طرف مسجد که چند کوچه پایین تر بود حرکت کردیم. از 

 رامین جلو می رفت و من و نسیم هم پشت سرش می رفتیم.

 وقتی جلوی در مسجد رسیدیم رامین گفت: یادتون نره، ساعت چهار صبح اینجا باشین تا با هم برگردیم.

تیم. شب اول با شوق و اشتیاق تمام بیدار ماندیم اما شب دوم مقداری سخت بود و کمی داخل به داخل مسجد رف

 مسجد خوابیدیم. موقع برگشتن به خانه نسیم گفت: فکر کنم فردا شب باید رختخوابمونم بیاریم.

 .هر دو زدیم زیر خنده، رامین ایستادو با توپ و تشر گفت: چه خبرتونه؟ میخواین بخندین یواشتر

سرم را پایین انداختم و دیگر تا خانه هیچ حرفی نزدیم. عزیز با اصرار رامین را برای خوردن سحری دعوت کرد. 

بعد از خواندن نماز به رختخوابم رفتم و دراز کشیدم. همه جا در سکوت فرو رفت. شبح ساعت نه بیدار شدم و به 

 ند.مدرسه رفتم. همه ی بچه ها از شب های احیا صحبت می کرد

شب سوم شد. وقتی دنبال نسیم رفتم، رامین در تاریکی ایستاد، زنگ در را فشار دادم، نسیم در را باز کرد، هنوز 

 آماده نشده بود. گفتم: چرا آماده نشدی، مگه نمی آی؟

 ـ از سر شب تا حاال دلم درد می کنه، نمی تونم بیام.

 ـ پس ما می ریم.

 مین راهی شدم. رامین گفت:چرا دوستت نیومد؟از نسیم خداحافظی کردم و با را

 ـ گفت دلش درد می کنه، شایدم از اینکه دیشب سرش داد زدی هنوز ناراحته و به دل گرفته باشه؟

 رامین تبسمی کرد و گفت: به خاطر اون نیست.

 ردی؟کار ک آن شب آخرین شب بود و توانستم تا سحر بیدار بمانم. موقع برگشتن رامین پرسید: تو مسجد چی

 هیچ وفت عادت نداشتم چیزی را توضیح بدهم، گفتم: هر کاری شما کردیم ما هم کردیم.

وقتی جلوی در خانه رسیدیم قبل از اینکه زنگ در را فشار بدهم رامین گفت: افسانه، میخوام بدونی امسال ماه 

 رمضان برای من زیباترین بود.

 که همراهم اومدی و من و به مسجد بردی. به صورتش نگاه کردم و گفتم: ازت ممنونم

 گفت: کاری نکردم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1  

 

آنقدر جلوی در ایستاد تا عزیز در را باز کرد. من را به او سپرد و رفت. فکرش را نمی کردم این ماه رمضان هم برای 

یدم من زیباترین باشد، خاطره ی آن شب ها در ذهن من برای همیشه حک شد و در همان ماه رمضان بود که فهم

 رامین خودش را برای رفتن به خارج از کشور آماده می کند.

بهار کم کم نزدیک می شد. یک روز گرم عزیز می خواست به اصرار علیرضا و زهره، آنها را به پارک ببرد. نسیم و 

فتیم اجازه گراکرم خانم هم به جمع ما پیوستند و به پارک رفتیم. عزیز و اکرم خانم کنار هم نشسته بودند، از آن ها 

تا گشتی داخل پارک بزنیم. علیرضا با توپی که آورده بود سرگرم بود. پارک خلوت بود، کمی از عزیز و اکرم خانم 

دور شدیم و مدت کوتاهی نگذشته بود که دو تا اراذل و اوباش که از رامین بزرگتر بودند، قصد مزاحمت داشتند. 

رف ما آمده بود، داد زد: توپم رو شوت کنید بیاد. توپ را برداشتم و علیرضا توپش را محکم شوت کرده بود و به ط

 شانسی به طرف آن دو مزاحم شوت کردم، توپ محکم به سر یکی از آن ها برخورد کرد.

 نسیم با هراس گفت: وای افسانه چی کار کردی؟

 گفتم: حقشون بود.

 کسی که تو به سرش خورده بود گفت: مگه کوری؟

 و چشمش زل زدم و گفتم: خوت کوری.با عصبانیت ت

می خواست به طرفم بیاید که یک دفعه صدای رامین را شنیدم. نمی دانم چه طور وسط آمد و یقه ی پسر را گرفت. 

یکی از دوستان رامین همراهش بود، او هم با رامین شروع به کتک زدن آن دو نفر کردند. علیرضا هم با این که کم 

 ود وسط و لگد می زد. من هم دائم داد می زدم: رامین بزن تو سرش، آفرین!سن و سال بود، آمده ب

 نسیم با عصبانیت گفت: افسانه ساکت باش، عوض اینکه بگی بکشه کنار و دعوا نکنه، داری تشویقش می کنی.

شویش ر از تنسیم راست می گفت اما من نمی توانستم بروم و از هم جدایشان کنم. به چهره ی نسیم نگاه کردم که پ

 و نگرانی بود، دیگر چیزی نگفتم. زهره هم از وحشت رنگ توی صورتش نبود، گفت: من می رم به عزیز خبر بدم.

با میانجی گری چند نفر که توی پارک بودند، آن ها را از هم جدا کردند. رامین خشمگین و خشک گفت: چرا تنها 

 اومدی پارک؟

 و اکرم خانم اومدم. گفتم: به خدا تنها نیومدم، با عزیز

عزیز اینا هم رسیدند. عزیز با دیدن لباس گرد و خاکی رامین لبش که پر از خون شده بود، محکم با دست یه 

 صورتش زد و گفت: وای خدا مرگم بده چی شده؟

 رامین با پشت دست خون لبش را پاک کردو گفت: چیزی نیست، این کار الزم بود.

 که او هم سر و وضعش بهتر از رامین نبود، اشاره کرد و گفت: با این آقا دعوا کردی؟اکرم خانم به دوست رامین 

 رامین گفت: نه، ایشون آقا کامران یکی از دوستانم هستند.

 عزیز گفت: خدا روشکر به خیر گذشت، حاال برید آبی به دست و صورتتون بزنید.

سریع دستمالی از کیفم بیرون آوردم و با کمی آب  رامین کنار شیر آب خوری رفت و من هم به دنبالش رفتم.

نمناکش کردم. میخواستم دستمال را روی لبش بگذارم اما قبل از اینکه دستمال به لبش برسد، آن را از من گرفت و 

لبخندی زد، دیگر آن خشم و خشکی تو صورتش نبود. رامین به موقع رسیده بود. به هر حال هرچه بود او به خاطر 

 کرده بود، باید از او تشکر می کردم. من دعوا

 ـ ممنونم که به خاطر من دعوا کردی.
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 با مهربانی گفت: خوب آتیش بیار معرکه شده بودی ها!

 با شیطنت جواب دادم: اگه این کار و نمی کردم چیکار می کردم؟

 ـ کاری که همه ی زن ها تو این مواقع می کنند.

 ـ یعنی چی؟

 ـ جیغ می زدی.

حرف رامین خنده ام گرفت. متوجه دوست رامین شدم، یک دستمال دیگر از توی کیفم بیرون آوردم،به رامین از 

 دادم و گفتم: بده به دوستت.

 کامران وقتی دستمال را می گرفت، گفت: رامین، فکر نکنم احتیاج به دشمن داشته باشی.

 رامین گفت: چطور مگه؟

قدیم بود که وقتی دونفر دعواشون می شد، بقیه فقط می ایستادن نگاه می کردن ـ آخه این دعوا مثل دعواهای زمان 

 یا تشویق می کردن تا باالخره یکی دیگری را می کشت.

خنده ام گرفته بود و در عین حال از هر دوی آن ها خجالت می کشیدم. به رامین گفتم: شما توی پارک چی کار می 

 کردید؟

 م هوا خوری که تصادفی شما رو دیدم.ـ ما هم مثل شما اومده بودی

وقتی به خانه برگشتیم، عزیز با اصرار رامین را نگه داشت و گفت: با پدرت تماس می گیرم و بهش می گم تو اینجا 

 هستی،خودش هم بیاد.

 هنوز دوساعتی نگذشته بود که عمه رحیمه با پسرش نیما که هم سن و سال رامین بود به آن جا آمدند.

 تعارفات معمولی، عزیز از عمه پرسید: پس حسین آقا کجا هستن؟ بعد از

 عمه گفت: کار داشت، خودش میاد.

عمه تقریبا اخالق تندی داشت و باید رگ خوابش را به دست می آوردی. نیما هم پسر خوبی بود و سرش به درس و 

م می شدند و مرتب حرف می زدند اما هیچ کامپیوتر گرم بود. وقتی نیما و رامین به هم می رسیدند، حسابی با هم گر

وقت سر در نمی آوردم که درباره ی چه چیزی با هم حرف می زنند، فقط گه گاهی صدای خنده هایشان بلند می شد. 

خیلی دوست داشتم بدانم درباره ی چه با هم صحبت می کنند. به همین خاطر رفتم و کنارشان نشستم اما رامین 

 ود، به من اشاره کرد که بلند شو برو.طوری که نیما متوجه نش

هیچ وقت نشده که روی حرف رامین نه بگم. همبشه به خودم گوشزد می کردم که این دفعه به حرفش گوش نمی 

کنم اما نمی شد. بیشتر وقت ها از طرف نسیم مورد مؤاخذه قرار می گرفتم؛ به من می گفت: من نمی دونم تو چرا 

 می دی؟ انقدر به حرف این پسر گوش

 می گفتم: خودم هم نمی دونم اما شاید به خاطر این باشه که من برادر بزرگتر از خودم ندارم.

دو روز به رفتن رامین مانده بود و من از رفتار و حرکاتش حس می کردم که کالفه و سردرگم شده است. از او 

 پرسیدم: چیزی شده؟ اگه چیزی هست بگو تا من هم بدونم.

 غمگین نگاهم گردو گفت: اگه می خواستی بفهمی تا حاال فهمیده بودی.با چشمانی 

 ـ چی رو باید بفهمم؟

 کالفه گفت: هیچی بابا ولش کن!
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بعد از ظهر آن شبی که قرار بود رامین به فرانسه برود، عزیز من را فرستاد تا بروم دایی و رامین را برای شام دعوت 

مین مشغول جمع کردن وسایلش بود اما مثل اینکه دستش به کار نمی رفت. دایی کنم. وقتی به خانه ی دایی رفتم، را

هم گوشه ای کز کرده بود و به پرنده های داخل قفس خیره شده بود.حال و هوای غمگین و گرفته ای بر خانه 

 حکمفرما بود. به رامین گفتم: میخوای تو جمع کردن وسایلت کمکت کنم؟

 گفت: نه،ممنونم!

 مع کردن وسایلش به دیوار تکیه داد و با صدایی محزون این شعر را زمزمه کرد:بعد از ج

 غم دل با که بگویم که مرا یاری نیست

 جز تو ای روح روان هیچ ممد کاری نیست

 غم عشق تو به جان است و نگویم به کسی

 که در این بادیه ی غم زده غمخواری نیست

 راز دل را نتوانم به کسی بگشایم

 در این دیر مغان راز نگه داری نیست که

 ساغی از ساغر لبریز می بربندد

 که در این میکده ی می زده هوشیاری نیست

 درد من عشق تو و بستر من بستر مرگ

 جز تو ام هیچ طبیب و پرستاری نیست

 لطف کن، لطف و گذر کن بر بالینم

 که به بیماری من، جان تو بیماری نیست

 ورق دفتر خویش قلم سرخ کشم بر

 که در عشق من و حُسن تو گفتاری نیست

 غروب بود که می خواستم برگردم اما رامین گفت: صبر کن همگی با هم می ریم.

 گفتم: نه من باید برم، عزیز نگران میشه.

 دایی فرهاد در تایید حرف من گفت: آره دخترم، تو برو.

رامین هم آمدند. عزیز مشغول درست کردن غذا بود، رامین هم با من تنها برگشتم و موقع اذان بود که دایی و 

 علیرضا مشغول بازی کردن شد. من هم جلو رفتم و گفتم: بدید من هم کمی فوتبال بازی کنم.

 علیرضا گفت: من با دخترها بازی نمی کنم، دخترا لوسند.

 گوشش را گرفتم و گفتم: این دختری که تو می گی خواهر بزرگ توست.

 علیرضا داد زد: آی گوشم.

 رامین گفت: گوشش را ول کن االن می کشیش.

 ـ باشه اما باید بذارید کمی بازی کنم.

 ـ این بازی برای تو مناسب نیست.

 ـ حاال یه بار که اشکال نداره.

 ـ باشه اما فقط دو دقیقه.
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 با ناراحتی گفتم: خیلی خوب.

برای تالفی اینکه گوشش را کشیده بودم، توپ را مستقیم توی شکمم زد، من هنوز چند ثانیه نگذشته بود که علیرضا 

جیغی زدم و روی زمین افتادم. عزیز سریع خودش را رساند و کمی آب به خوردم داد و گفت: آخه دختر رو چه به 

 این کارها!

ی تو مناسب نیست، حاال رامین باالی سرم زانو زده بود، با نگاهی مهربان گفت: من که بهت گفتم این بازی برا

 چیزیت که نشد؟

 با آه و ناله گفتم: نه، فقط نمی دونم چرا دوست دارم علیرضا رو بکشم؟!

 علیرضا گفت: تو با یه توپ پهن شدی روی زمین، چه طوری

 میخوای منو بکش؟

 از جا بلند شدم،دنبال علیرضا دویدم و گفتم: پوست از سرت میکنم. 

ه با عزیز برخورد کردم و باعث شدم عزیز با پشت توی حوض آب بیفتد. نمیدانستم بخندم یا در حال دویدن بودم ک

 بترسم.

عزیز با کمک رامین از توی حوض درآمد و گفت: شانس آوردی رامین مسافره وگرنه باید یه تنبیه مفصل می شدی. 

 و با عصبانیت رفت.

ت شیطنت های تو. امیدوارم موقعی که بر میگردم کمی اروم رامین که دستش را به کمرش زده بود،گفت: امان از دس

 شده باشی.

هیچ وقت روی حرفها و مهربانی ها و رفتارهای رامین نبست به خودم فکر نمی کردم و خیلی بی اهمیت از کنارشان 

 عبور میکردم.

ی به صورتم خیره شده بود. رامین موقع رفتن خیلی ناراحت بود. اما به روی خودش نمی آورد. موقع خداحافظی حساب

 اما صدای دایی که گفت: رامین حواست کجاست،بدو تا بریم،رامین را به خودش آورد.

دایی و پدرم رامین را به فرودگاه رسانده بودند. پدرم برای اینکه دایی ناراحت و تنها نباشد،او را به خانه خودمان 

 شده بود. معلوم بود از رفتن رامین خیلی ناراحت بود. آورده بود. دایی روی تخت نشسته بودو به زمین خیره

 کنارش نشستم و گفتم: شما که اینقدر به رامین عالقه دارید،برای چی فرستادیش بره؟

دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت: برای اینکه درس بخونه و برای خودش شخصیتی بشه و بتونه به مملکتش 

 خدمت کنه.

ین دورش کنم،گفتم: حاال ناراحت نباشید،هر موقع دلتنگ شدید بیاید پیش ما،منم میام بهتون برا اینکه از فکر رام

 سر میزنم.

 زنده باشی دخترم. -

 

 3فصل 

اواخر بهار بود. بعد از به پایان رسیدن امتحانات با نسیم تصمیم گرفته بودیم برای گذراندن اوقات بیکاری به کالس 

 ان،خانم ادیب میگفت نقاشی با طبع سرکش تو سازگار نیست.نقاشی برویم. استادنقاشی م
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راست میگفت چون بیشتر وقتم را تو کالس سر به سر بچه ها میگذاشتم و بیشتر لباسهای نسیم را نقاشی میکردم اما 

 وجود خانم ادیب که خیلی او را دوست داشتم باعث شد که تا آخر تابستان به این کار ادامه بدهم.

ر ها به خانه نسیم می رفتم و با هم نقاشی می کردیم،آخر سر هم با کلی رنگ که توی صورت نسیم می بعد از ظه

پاشیدم به خونهخودمون بر میگشتم.اکرم خانم به ما میگفت: شما که نقاشی نمی کشید،همدیگر رو رنگ آمیزی 

یم، ل سرخ پوست ها رنگ می کردمیکنید. راست میگفت همیشه به جای اینکه روی بوم نقاشی بکشیم،خودمان را مث

 دنبال هم تو حیاط می دویدیم و کلی همدیگر را خیس می کردیم.

 اکرم خانم به عزیز میگفت: نسیم هم مثل افسانه بال شده،دیگه ساده و آروم نیست.

 عزیز گفت: اینها همه ش در اثر هم نشینی با افسانه ست.

در کوچکتر از خودش به نام فریدون داشت که یک سال از زهره نسیم مثل من بچه بزرگ خانواده بود ویک بردا

 بزرگتر ب.د.چیزی به باز شدن مدارس نمانده بود.یک روز بعد از ظهر بودو مثل....

همیشه مشغول اذیت کردن همدیگر بودیم . اکرم خانم هندوانه آورد و گفت : بیاید ، بیاید هندونه بخورید ، هالک 

 د . شدید از بس نقاشی کشیدی

تکه ای هندوانه را برداشتم و حسابی با دست به صورت نسیم فشارش دادم ، تمام سر و صورتش پر از هندوانه شده 

بود . نسیم می خواست کاری را که کردم تالفی کند ، دنبالم آمد اما من از دستش فرار کردم . همان طور که دنبالم 

 بری به پا داشت ، سر خورد و محکم له زمین خورد . می کرد ، چون زمین خیس بود و نسیم هم دمپایی ا

 دائم ناله می کرد : پام ، پام را نمی توانم تکون بدم .

وقتی نسیم را به بیمارستان بردند ، من هم خیلی نگران بودم ، همراهشون رفتم . پای نسیم شکسته بود . دکتر گفت : 

 باید دو ماه پاش توی گچ بمونه . 

د ، هنوز پای نسیم خوب نشده بود واصالً نمی توانست آن را تکان بدهد . من هم خودم را در مدرسه ها باز ش

شکستن پای نسیم مقصر می دانستم و این باعث ناراحتیم می شد . نسیم نمی توانست به مدرسه بیاید ، برای همین 

 هر روز هر درسی را که توی کالس می خواندیم برای نسیم توضیح می دادم . 

 یم می گفت : چه خوبه بمونی خونه ، معلم هم بیاد پیشت و درس بخونی . نس

مطمئن بودم این حرف را برای دلخوشی من می زد ، چون همیشه به او می گفتم که در شکستن پای تو من مقصرم . 

و بر می گشتیم  مخوشبختانه مدتی بعد نسیم توانست با پای گچ گرفته و عصا به مدرسه بیاید . هر روز با هم می رفتی

. راه ده دقیقه ای را توی یک ساعت طی می کردیم .اکرم خانم هم خیالش راحت بود چون گفته بودم : به شما 

 احتیاجی نیست ، خیالتون راحت باشه ، برای بردن و آوردن نسیم از مدرسه ، خودم این کار رو انجام می دم . 

روز بیش از پیش به هم وابسته می شدیم . در همان زمان ها  با شکستن پای نسیم دوستی ما محکم تر شد و هر

 بودکه نسیم گفت : بهم یه قول می دی ؟ 

 ـ چه قولی ؟ 

 ـ بیا به هم قول بدیم با هم درس بخونیم و هر دومون تو یه رشته قبول بشیم و بریم دانشگاه . 

 ـ منظورت اینه که همیشه با هم باشیم ؟ 

 ل نکنی تا اگه دوست داشته باشی می تونی روش فکر کنی . ـ آره اما می تونی قبو

 ـ احتیاج به فکر کردن نیست . 
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 انگشت کوچکم را به دور انگشت کوچکش حلقه زدم و گفتم : قول می دم .

 ـ یه قول دیگه هم بده ، قول بده که بعضی شیطنت ها رو کنار بذاری . 

اما دومی دست خودم نیست . بعضی از اتفاقات ، به قول تو همون ـ اولیش رو بهت قول دادم و پاش هم وامیستم 

 شیطنت ها ، بدون اینکه خودم دوست داشته باشم اتفاق میفتن . 

 ـ آه خیلی خوب ، همون اولیش کافیه . 

 اهمان طور که به هم قول داده بودیم ، همیشه با هم بودیم ؛ توی مدرسه ، توی خیابان ، همه جا ، حتی بعضی وقته

شبها کنار هم زیر پشه بند ، توی حیاط می خوابیدیم و تا صبح با هم حرف می زدیم ، در حالیکه به آسمان خیره می 

شدیم و به ستاره ها نگاه می کردیم . بعضی وقتها عزیز سراغمان می آمد و می گفت : شما دیگه تصمیم ندارید 

 بخوابید ؟ داره صبح می شه ! چقدر حرف می زنید .

قت بود که به هم نگاه می کردیم و می زدیم زیر خنده . خانواده من و نسیم حسابی با هم خوب بودند و با هم آن و

 گرم گرفته بودند . 

سال دوم دبیرستان بودیم و از همان زمان می خواستیم خودمان را برای کنکور آماده کنیم البته این پیشنهاد نسیم 

ی کنکور می رفتیم . اکثر کسانی که آنجا تدریس می کردند مرد بودند . یکی از بود . برای همین به یکی از کالس ها

آنها آقای صابری بود که از همه خیلی جوانتر و شیک پوش تر بود . همیشه سر کالس به نوعی به من توجه می کرد ، 

دم ولی دوست داشتم به طوری که همه بچه های کالس به این موضوع پی برده بودند اما خودم زیاد اهمیت نمی دا

 یک طوری از دستش خالص شوم . 

یک روز نسیم به خاطر سردرد توی این کالس شرکت نکرد و من تنها رفتم ، رفتار آقای صابری مثل همیشه بود . 

موقع برگشتن به خانه باران می بارید ، همیشه از راه رفتن زیر باران لذت می بردم . خیابان خلوت بود ، می خواستم 

عرض خیابان عبور کنم که یکدفعه ماشینی با سرعت از جلویم رد شد و نزدیک بود به من برخورد کند . همزمان از 

با این اتفاق رعد و برق شدیدی هم به وجود آمد و باعث شد جیغ بلندی بکشم . ماشین رد شد و رفت اما صدای 

 زیر چتری سیاه رنگ ایستاده بود . گفت :  خنده ای از پشت سرم شنیدم . وقتی برگشتم آقای صابری را دیدم که

 ترسیدید ؟ 

طوری به او نگاه کردم که یعنی از این کارش خوشم نیامده ، گفتم : فکر نمی کنم حالت کسی که یه حادثه وحشتناک 

 از بغل دستش عبور کرده باشد خنده دار باشه ! 

 ام گرفت .  به طرفم آمد و گفت : معذرت می خوام ، از جیغی که زدی خنده

 چترش را روی سرم گرفت و گفت : دارید خیس می شید . 

 از زیر چتر کنار رفتم و گفتم : نه متشکرم ، من عاشق اینم که زیر بارون راه برم . 

 چتر را بست و گفت : پس منم زیر بارون راه می رم. 

 م . ـ هر طور که راحت هستید ، حاال اگه اجازه بدید من دیرم شده باید بر

 ـ خواهش می کنم چند لحظه صبر کنید ، با شما کار دارم . 

قدم زنان راه می رفتم و به حرفهای آقای صابری گوش می دادم . آقای صابری بعد از مقدمه چینی کردن به من 

 پیشنهاد ازدواج داد اما من به جای اینکه جواب درست و حسابی بدهم ، خندیدم . 

 ـ چرا می خندید ؟ 
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 اخم گفتم : فکر نمی کنم دلیل خنده ام رو باید به شما توضیح بدم ! با 

 از جدیتم خنده اش گرفته بود ، گفت : باشه توضیح ندید اما من را بدون جواب نذارید . 

 صدایم را صاف کردم و گفتم: ازدواج برای من زوده ، من و شما هم فاصله سنی زیادی داریم ! 

 الً مهم نیست . ـ ببینید ، فاصله سنی اص

 ـ شاید برای شما مهم نباشه اما برای من مهمه . 

 ـ پس تو جوابت منفیه ! 

 ـ بله . 

 گرفته و ناامید گفت : حتی نمی خواید روی پیشنهادم فکر کنید؟ 

ـ نه ، چون من هدفم رو در زندگیم مشخص کردم و ازدواج باعث می شه من به هدفم نرسم . بعدش هم اون همه 

 تر بزرگتر از من سر کالس هست شما می تونید به یکی از اونها این پیشنهاد را بدید . دخ

 ـ اما من به شما این پیشنهاد را دادم . 

 ـ خیلی متأسفم ! 

سپس خیلی با احترام از او خداحافظی کردم و به راهم ادامه دادم . وقتی به خانه رسیدم ، حسابی خیس شده بودم ، 

وض کردم و رفتم تا سری به نسیم بزنم . من و نسیم هیچ چیزمان از هم پوشیده نبود . وقتی جریان لباسهایم را ع

 آقای صابری را برای نسیم تعریف کردم ،از خنده روده بر شده بود ، علت خنده هایش را نمی فهمیدم . 

 گفتم : کجای این ماجرا خنده داره ؟ 

 ـ اگه بهت بگم قول می دی ناراحت نشی ؟ 

 دستهایم را روی سینه قفل کردم و گفتم : نه ، قول نمی دم . 

 ـ پس من هم چیزی نمی گم . 

 هر چه خواهش و التماس کردم چیزی نمی گفت . آخر هم مجبور شدم به او قول بدهم که ناراحت نشوم . 

 با خنده گفت : آقای صابری دایی منه .

 بروم اما نسیم گفت : یادت نره چه قولی دادی ؟  با حرف نسیم روی زمین میخکوب شدم . خواستم

 ـ این همه مدت این موضوع رو از من مخفی کردی ؟ فکر میکردم ما مثل دو تا خواهریم .

جلو آمد ، صورتم را بوسید و گفت : آخه داییم ازم قول گرفته بود به کسی چیزی نگم . اصالً پیشنهاد اون بود که من 

نم می گفت اگه کسی ندونه که ما با هم فامیل هستیم بهتره . چند باری هم درباره تو با توی این کالس ها شرکت ک

 من صحبت کرد اما من بهش گفتم تو قبول نمی کنی . 

 ـ چطور من تا به حال این دایی جونت را ندیدم ؟ 

 ـ آخه تازه از شهرستان به اینجا اومده . 

 ا ادب می کنم که دفعه دیگه من رو سر کار نذاره ! ـ یادت نره خودتون خواستید ، دایی جونت ر

نسیم جلوی من ایستاد و مضطرب گفت : افسانه ، خواهش میکنم اینکار رو نکن ، وقتی تو می گی بالیی می خوای سر 

 کسی بیاری ، طرف رو تا دم مرگ می بری و بر می گردونی . 

دفعه دیگه خانم متشخصی مثل من رو سر کار نذاره . تازه ـ نترس ، به خاطر تو نمی کشمش ، فقط ادبش می کنم که 

 ، تو هم شانس آوردی که بهترین دوستمی و مثل خواهرم دوستت دارم وگرنه پوست از سرت می کندم . 
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 ـ فکر کنم تو هنوز اون موضوع رو فراموش نکردی . 

 ـ ناراحت نباش ، فراموش می کنم . 

 گشتیم ، نسیم گفت : یادت نره امروز باید به کالس تقویتی بریم . چند روز بعد وقتی از مدرسه بر می 

 ـ اصالً حال و حوصله ندارم ، تو خودت تنها برو . 

 ـ نکنه هنوز از دست دایی من ناراحتی ؟ 

 ـ بعداً می بینمت ، خداحافظ ! 

ه منتظر آمدن نسیم شدم . همه بچبعد از ظهر برخالف چیزی که به نسیم گفته بودم ، زودتر از همه به کالس رفتم و 

 ها یواش یواش سر و کله شان پیدا شد . 

 وقتی نسیم من را دید با تعجب گفت : تو که حوصله نداشتی و گفتی نمیام ، حاال چی شد زودتر اومدی ؟ 

 ـ هیچی ، پشیمون شدم . حیفه پولی که برای این کالس می دم بیخودی هدر بره ، این شد که اومدم . 

 پس چرا نیومدی سراغ من ؟  ـ

 ـ فکر کردم که قبالً اومدی . 

وقتی آقای صابری وارد کالس شد به من نگاه کرد ، لبخندی زد و رفت روی صندلی بنشیند که یکدفعه صندلی 

شکست و آقای صابری روی زمین افتاد . نسیم و همه بچه ها باالی سر آقای صابری رفتند اما من از سر جایم تکان 

 وردم ، خنده ام گرفته بود و با خودم می گفتم : حقت بود . نخ

 سر آقای صابری به دیوار خورد و شکست . همراه نسیم به بیمارستان رفت و آن روز کالس تعطیل شد . 

 یک هفته بعد به نسیم گفتم : باید یه چیزی بهت بگم . 

 گفت : در چه موردی ؟ 

 می دی ناراحت نشی ؟  مثل خودش برخورد کردم ، گفتم : قول

سرش را تکان داد و گفت : من که می دونم می خوای از دست گل هایی که به آب دادی بگی اما باشه قول می دم ، 

 هر چند می دونم در چه موردی می خوای صحبت کنی . 

 ـ می دونی ؟ 

 ـ البته . 

 ـ از کجا می دونی درباره چی می خوام صحبت کنم ؟ 

 ا چند ساله که با هم دوست هستیم ، تو بگو الف من تا آخرش رو می خونم . ـ ناسالمتی م

ـ خیلی متاسفم ! من اون روز زودتر از بقیه رفتم و پایه های صندلی رو دستکاری کردم اما اصالً دلم نمی خواست 

 سرش بشکنه . 

ز این سر داییم می اومد چه اتفاقی می نسیم خندید و گفت : عیبی نداره اما به این هم فکر کن که اگه بالیی غیر ا

 افتاد . 

 با حالتی حق به جانب گفتم : خودم می دونم چطور کسی رو اذیت کنم که کشته نشه . 

 با تاسف گفت : دایی بیچاره م عاشق چه جونوری شده و خودش خبر نداره . 

 ـ خیلی هم دلش بخواد ، تمام دنیاست و یه افسانه . 

 خنده اش گرفت . از حرفی که زدم 
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 وقتی وارد خانه شدم طبق معمول زهره از من زودتر آمده بود و ناغافل یک بسته کادو شده را جلوی صورتم گرفت . 

 گفتم : این چیه ؟ 

 گفت : مال توست . 

 خواستم ازش بگیرم اما سریع دستش را عقب کشید و گفت : باید دنبالم کنی و خودت ازم بگیریش . 

م اگر این کار را نکنم خودش خسته می شود و آن را می آورد . بی حوصله و خسته گفتم : فعالً حال ندارم ، می دانست

 بعداً می بینمش . 

فکرم درست از آب در آمد ؛ زهره بسته را آورد و تحویلم داد . وقتی بسته را نگاه کردم فهمیدم که رامین فرستاده 

ود چند وقت یک بار برای من و بقیه کادو می فرستاد اما همیشه کادویی را که است . از زمانی که به فرانسه رفته ب

برای من می فرستاد به نوعی با کادوهای بقیه فرق می کرد .با صدای دایی فرهاد که روی پله ها ایستاده بود ، چشمم 

 را از روی بسته برداشتم ، جلو رفتم و گفتم : سالم دایی . 

 به روی ماه دختر گلم ، بسته به دستت رسید ؟ با مهربانی گفت : سالم 

 بسته را بلند کردم و گفتم : بله ، ایناهاش .

کادو را باز کردم ، یک بلوز صورتی رنگ بود که خیلی زیبا بود و شبیه آن را جایی ندیده بودم . از خوشحالی جیغی 

 زدم و گفتم : وای چقدر قشنگه ! 

هم بهم می آمد ، مثل اینکه موقع خرید خودم آنجا بودم . به دایی فرهاد گفتم : از وقتی پوشیدم هم اندازه ام بود و 

 طرف من از رامین تشکر کنید . 

 دایی با مهربانی خاصی گفت : کاری نکرده ، وظیفه اش بوده . 

 گفتم : رامین به ایران بر نمی گرده ؟ 

 عالً درس داره و نمی تونه برگرده . دایی از دوری رامین آه عمیقی کشید و گفت : نه دخترم ، ف

دلم برای دایی فرهاد سوخت . بیشتر وقتها تنها بود و برای جبران تنهایی اش دائم در مغازه فرش فروشی ای که 

داشت کار می کرد . بعضی وقتها هم به خانه ما می آمد ، من هم گاهی اوقات اگر فرصت می کردم به دیدنش می 

 ظهر عزیز من را برای دعوت کردن دایی فرهاد به آنجا فرستاد .رفتم . یک روز بعد از 

 دایی مثل همیشه تنها بود ، گفت : وقتی تو رو می بینم یاد رامین می افتم . 

این حرفش خیلی برایم عجیب بود ، با خودم فکر کردم : حتماً به خاطر این که بهش سر می زنم این حرف رو می 

 ناراحت بود و به نوعی با من درد دل میکرد . گفتم : دایی ، مگه رامین تلفن نمی زنه ؟ زنه . دایی از دوری رامین 

 با خنده گفت : چرا ، اتفاقاً حال تو رو هم می پرسه . از حرفاش فهمیدم که دلش برای تو خیلی تنگ شده . 

لفن می زنه دائم حال تو رو می از حرف دایی جا خوردم . هنوز در فکر حرف دایی بودم که باز هم گفت : هر موقع ت

 پرسه ، دوست داره بدونه چیکار می کنی . 

 متعجب گفتم : دلش برای من تنگ شده ؟ 

 دایی نگاه پر معنایی به صورتم کرد و گفت : آره ، مگه عیبی داره ؟ 

کشیدم . سریع از نگاه دایی و حرفهایی که زده بود حس کردم تمام خون بدنم توی صورتم جمع شده ، خجالت می 

 کیفم را برداشتم و گفتم : من باید برم . 
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دایی هر چه صدایم زد که برگردم گفتم : فراموش کردم با نسیم قرار داشتم . از او خداحافظی کردم و از خانه خارج 

 شدم . 

و  . حس غریبتازه فهمیدم دلیل آن همه توجه و محبت رامین نسبت به من چه بوده و به چه علت کادو می فرستاده 

در عین حال قشنگی به من دست داده بود . در دل احساس خوشحالی می کردم ، انگار روی هوا راه می رفتم یعنی 

 رامین دوستم داره ؟ مدام این جمله توی ذهنم می چرخید . 

ن اط و شکست و ماصالً نفهمیدم کی به خانه رسیدم . جلوی پایم را ندیدم ، پایم خورد به یکی از گلدانهای داخل حی

تازه از دردی که از اصابت گلدان به پایم ایجاد شده بود به خودم آمدم اما اعتنایی نکردم . وارد اتاقم شدم و به 

 حرفهای دایی فکر کردم . 

 با خودم گفتم : نکنه خواب می بینم ؟ 

 یک نیشگون محکم از خودم گرفتم ، چقدر درد کرد پس خواب نبودم .

ته بود که نسیم وارد اتاقم شد . روی تختم دراز کشیده بودم ، عصبانی بود ، می گفت : جلوی در هر یک ربعی نگذش

 چی صدات زدم محل ندادی ! 

 ـ حتماً حواسم نبوده ، ببخشید . 

 ـ هیچ موقع این طوری ندیدمت ، چرا دراز کشیدی ؟ 

 ـ حالم خوب نیست . 

 با خنده گفت : مگه عاشقی ؟ 

 ریع بلند شدم و گفتم : چه طور مگه ؟ ترسیدم ، س

ـ جلوی در که صدای من رو نمی شنوی ، حالتم که خوب نیست ، اون هم از گلدونی که زدی شکستی ، اونوقت 

 مادرت باید جمعش کنه ، اینها همه عالئم عاشق شدنه . 

چیزی نمی داند . برای اینکه از  ترسیده بودم ، فکر کردم که از درونم خبر دارد اما خیالم راحت شد و مطمئن شدم

 آن حرفها دورش کنم گفتم : حاال چیکارم داشتی ؟ 

 ـ هیچی بابا ، سوال درسی بود ، خواستم با هم جوابش را پیدا کنیم . 

از آن روز به بعد هر وقت حرف از رامین می آمد قلبم از جا کنده می شد . دوست داشتم هر چه زودتر او را می 

ن باز هم کادوهایی که می فرستاد ادامه داشت و من با حجب و حیا آنها را از دایی می گرفتم . سر دیدم . همچنا

کالس بیشتر حواسم به رامین بود و از کالس دور می شدم . اصالً دوست نداشتم توی کالس بمانم ، به درسی که معلم 

 کر کنم . می داد گوش نمی دادم . دوست داشتم یک جا بنشینم و فقط به رامین ف

وقتی به خودم آمدم حسابی درسهایم ضعیف شده بود و کلی از نسیم و از بچه های کالس عقب افتاده بودم و با 

مواخذه دبیرانم رو به رو شدم . در ازای این عقب افتادن از درس ها ، از خواب آخر شب خودم و نسیم می زدم اما 

واسم به طرف رامین پرت می شد ، آن وقت بود که نسیم قهر می اون زمان هم وقتی نسیم درسی را توضیح می داد ح

 کرد . وقتی با خواهش و تمنا قهرش را در می آوردم ، باز هم از دستم عصبانی بود . 

یک شب که فردای آن امتحان داشتم و چیزی هم یاد نگرفته بودم نسیم می خواست به من کمک کند . همه خواب 

سوزس با من کار می کرد اما من دستم را زیر چانه ام زده و به بیرون خیره شده بودم ، بودند و نسیم مثل معلمی دل
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مثل اینکه نسیم برای خودش توضیح می داد . با دلخوری کتاب را بست و گفت : تا نگی چی شده ، چیزی یادت نمی 

 دم . 

  التماس کردم : تو رو به خدا این درس رو می افتم بیا کارت رو ادامه بده .

 دراز کشید و گفت : نه ، نه ، من هر چی توضیح می دم تو گوش نمی دی . اصالً بی فایده است تو که حواست نیست . 

نسیم به التماس های من بی اعتنا بود و می گفت : باید بگی چه اتفاقی افتاده که شاگرد زرنگ کالس اینطور ضعیف 

 شده ! 

 ل بده به کسی چیزی نگی بعد هم به کارمون ادامه بدیم . ـ مثل اینکه چاره دیگه ای ندارم اما قو

 گفت : قول ... قول ... قول ... 

 هنوز لب باز نکرده بودم که گفت : بذار خودم حدس بزنم ، عاشق شدی ؟ 

خنده ام گرفت . می خواست برای سر به سر گذاشتنم جیغ بزند که سریع دستم را جلوی دهانش گذاشتم . دستم را 

 ی دهانش برداشت و گفت : خفه شدم . از رو

 ـ دیوونه اگه جیغ می زدی همه بیدار می شدن ، اون وقت فکر می کردن چی شده . 

 با شیطنت گفت : حاال کی هست ؟ 

 ـ رامین . 

 ـ رامین کیه ؟ 

 ـ حاال خنگ شدی ؟ پسر داییم دیگه ! 

 ـ اما اون که رفته خارج ! 

رهاد چه گفته ، گفت : پس اون هم کادویی که می اومد بی جهت نبوده . و با غضب گفت : وقتی به او گفتم که دایی ف

 نکنه قبالً می دونستی و به من نگفتی ؟ 

 ـ نه به خدا ، خودم هم چند ماهی بیشتر نیست که فهمیدم . 

ر کسی اینقدر که به تو کتاب را برداشت و آرام یکی زد توی سرم و گفت : ای دیوونه ! اون رامین بیچاره اگه به ه

 محبت کرد، محبتش را نثار می کرد فهمیده بود . 

 ـ آره راست می گی اما من اونقدر غرق بازی گوشی بودم که از رامین و عالقه اش نسبت به خودم غافل شدم . 

 !  لی به هم دادیمـ اما نباید این موضوع روی زندگیت اثر بد بذاره و از درس و زندگی عقب بیفتی ، یادت نره چه قو

 ـ چه قولی ؟ 

 ـ به همین زودی یادت رفت ؟ مگه به هم قول نداده بودیم با هم تو یه رشته و یه دانشگاه قبول بشیم . 

 ـ من سر قولم هستم . 

 ـ باید با درس خوندن ثابت کنی . 

لسه امتحان حاضر شدیم . بعد بعد هم کتاب را باز کرد و با هم مشغول درس خواندن شدیم . فردای آن روز سر ج

 از امتحان نسیم از من پرسید : چطور بود ؟ 

 ـ بد نبود ! 

 با درماندگی گفت : من بیچاره باید زجر عاشق شدن تو رو هم بکشم ؟ 
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ـ پس دوست به چه دردی می خورده ؟ برای همین وقتهاست دیگه ! قدم زنان می رفتیم و برای تابستان برنامه ریزی 

م تا به خانه رسیدیم . از نسیم خداحافظی کردم و وارد خانه شدم . آمنه تازه راه رفتن یاد گرفته بود و داخل می کردی

حیاط ، با آب خودش را خیس کرده بود . وقتی من را دید آرام آرام به طرفم آمد . می دانستم چه می خواهد ، دست 

دادم ، بغلش کردم و بوسیدمش . با مهربانی گفتم :  کردم توی کیفم و کیکی را که برایش خریده بودم به دستش

 چیکار کردی عزیزم ، هم خودت را خیس کرد هم من خیس شدم . 

نگاه بانمکی به من کرد و خندید و از صورتم بوسه ای گرفت . این کارش باعث شد بیشتر دوستش داشته باشم . 

زهره گوشه باغچه بود و من او را ندیده بودم ،  محکم به خودم فشردمش و بوسیدمش و لباسهایش را عوض کردم .

گفت : افسانه ، من باز هم زودتر از تو رسیدم . کنار حوض رفتم ، همزمان با زهره حرف می زدم تا حواسش را پرت 

 کنم . خم شدم و دستم را تو حوض آب کردم و به زهره پاشیدم و گفتم : این هم جایزه ات . 

لنگ آب را به طرفم گرفت . به طرفش رفتم ، نامردی نکردم و زهره را داخل حوض آب زهره برای تالفی کردن ، ش

انداختم . زهره جیغ می کشید و من می خندیدم . زهره از حوض بیرون آمد ، سر تا پایش خیس آب شده بود و از 

 دستهای کوچکش دست میلباسهایش آب می چکید . در همان حال دنبالم افتاد . آمنه کنار باغچه ایستاده بود و با 

 زد ، علیرضا هم به جمع ما اضافه شد و صدای خنده ما بیشتر شد . 

در همین لحظه عزیز از داخل آشپزخانه بیرون آمد و با صدای بلند گفت : چه خبرتونه ؟ خونه را گذاشتین رو 

 سرتون ! یه کمی یواش تر ، صداتون تا هفت تا خونه اون طرف تر می ره . 

دای عزیز سرجایمان ایستادیم و زیر چشمی به هم نگاه کردیم و خندیدیم . غروب شد . گل های داخل همه با ص

حیاط را آب دادم ، بوی خاک و گل های یاس همه جا پیچیده بود و صدای سماور که داخل حیاط در حال جوش بود 

:  با دیدن پدرم بلند شدم و گفتمبه گوش می رسید . پدرم هم از سر کار برگشت . روی تخت چوبی نشسته بودم ، 

 سالم ، خسته نباشید . 

 مثل همیشه جوابم را داد و گفت : سالم دختر خوشگلم ، درمونده نباشی . 

بعد هم پای شیر نشست و صورتش را شست . به چهره خسته اش نگاه می کردم ، بیشتر دوستش داشتم . با آمدن 

صمیمیت و محبت در خانه ما موج می زد و کسی قادر به بر هم زدن آن پدرم بود که همگی دور هم جمع می شدیم و 

 نبود . پدرم گفت : امتحاناتتون کی موم می شه ؟ 

 زهره گفت : دو هفته دیگه امتحانات آخر سال تموم می شه . 

 پدرم در حالیکه استکان چای را تو دست داشت گفت : به درساتون برسید تا ان شاءاهلل قبول بشید . 

 علیرضا گفت : من که قبول می شم . 

خواستم کمی با علیرضا شوخی کرده باشم ، گفتم : اگه هفت هشت تا تجدیدی بیاری عیبی نداره . نیست که درسات 

 خیلی سنگینه و مشکله تا ده تا جا داری . 

می کرد . عزیز در حالیکه  همه زدند زیر خنده . علیرضا از حرفم سر در نیاورد ، هاج و واج مانده بود و فقط نگاه

 قوری را روی سماور می گذاشت گفت : افسانه ، سر به سر بچه ام نذار . 

بعد از به پایان رسیدن امتحانات من و نسیم تصمیم گرفتیم به کالس کامپیوتر برویم ، برای همین دنبالش رفتم . 

 د . جلو رفتم و گفتم : سالم .اکرم خانم زیر درخت نشسته بودو با بادبزن دستی خودش را باد می ز

 ـ سالم دختر ، بیا بشین چای برات بریزم . 
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 ـ ممنونم ، همین االن صبحانه خوردم . اومدم دنبال نسیم تا بریم و ثبت نام کنیم .

 نسیم سرش را از پنجره بیرون کرد و گفت : سالم افسانه ، چند دقیقه صبر کن االن میام . 

 د کردم و منتظر ایستادم . اکرم خانم گفت : دستم را برای نسیم بلن

 افسانه جان بشین ، آماده شدن نسیم حاال حاالها طول می کشه . 

کنار اکرم خانم نشستم . یک استکان چای به دستم داد و گفت : تو که غریبه نیستی افسانه جون ، تو برای نسیم مثل 

یانات زندگی همدیگر رو می دونید . دیشب خاله نسیم با خواهر می مونی و از همه راز و رمز هم باخبرید و جر

 پسرش و شوهرش به خواستگاری نسیم اومدند اما نسیم پاش کرده تو یه کفش و می گه من ازدواج نمی کنم . 

 با بهت و حیرت گفتم : خواستگاری برای نسیم ؟ پس چرا چیزی به من نگفت ؟! 

فتم اما کمی خواستم با نسیم صحبت کنی و قانعش کنی چون پسر نازنینیه و از ـ عیبی نداره مادر ، االن که من به تو گ

 دست می ره . 

 ـ اکرم خانم ، نسیم دختر عاقلیه و تصمیمی که گرفته حتماً به جا بوده . 

از دست نسیم عصبانی بودم ، چای را که خوردم ، نسیم هم آمد ، از اکرم خانم خداحافظی کردم و هر دو به طرف 

س آموزشی کامپیوتر حرکت کردیم . بین راه با نسیم حرف نمی زدم و با توپ و تشر نگاهش می کردم . متوجه کال

 عصبانیتم شده بود ، گفت : افسانه چی شده ؟ 

 ـ من با کسی که بی معرفت باشه ، حرف نمی زنم . 

 ـ یعنی من بی معرفتم ؟ 

 تی ؟ دوست داشتم قبالً من رو در جریان قرار می دادی . ـ آره ، چرا موضوع خواستگاری دیشب را به من نگف

 ـ ای وای باز یادم انداختی ، پاهام بی حس شد . 

 ـ چرا ؟ 

ـ باید چی بهت می گفتم ؟ جز این بوده که یه پسر خجالتی الغر اندام که نمی تونه غذاش رو بدون اجازه خاله 

 تم ؟ بخورده اومده خواستگاریم ؟ باید اینها رو می گف

 از حرفهای نسیم خنده ام گرفت ، با دلخوری گفت : بایدم بخندی ، به خواستگاری تو که نیومدند .

 ـ ببخشید دست خودم نبود ، یاد حرف مادرت افتادم که می گفت پسر خوبیه . 

 ـ من نمی گم بده اما از خوشم نمیاد . با اون عینکی که می زنه قیافش وحشتناک می شه . 

 برای این عیب ها قبولش نمی کنی ؟  ـ حاال

 ـ هم برای اینا و هم برای اینکه فعالً نمی خوام ازدواج کنم . 

 ـ خوب می تونی ... 

 حرفم را قطع کرد ، خیلی عصبی بود ، گفت : افسانه خواهش میکنم ، اصالً نمی خوام درباره اش صحبت کنم . 

  ، نکنه پای کس دیگه ای در میون باشه ؟ خواستم کمی اذیتش کرده باشم ، گفتم : ای بال

نگاه غضب آلودی به صورتم انداخت ، می خواست برگردد و به خانه برود اما دستش را گرفتم و گفتم : به خدا 

 منظوری نداشتم ، فقط خواستم کمی شوخی کرده باشم تا از این حال و هوا بیرون بیای . 

 قانع شد و به راهمان ادامه دادیم . 
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اواسط تابستان بود و مثل همیشه بعد از ظهرها همه اهل خانه خوابیده بودند و خانه و محله در سکوتی فرو رفته بود 

که به راحتی صدای پرنده ها را شنیده می شد . چشمهایم را روی هم گذاشته بودم و خوابی می خواستم چشمهایم جا 

شمهایم را از روی هم بردارم . عزیز در را باز کرد، از صدا بگیرد که ناگهان زنگ در به صدا در آمد و باعث شد چ

فهمیدم باید فاطمه خانم باشد ؛ دو کوچه پائین تر از ما می نشستند . بعد از احوالپرسی های معمولی ، با عزیز روی 

: همین  فتتخت چوبی نشست . عزیز به فاطمه خانم اصرار کرد که به پذیرایی بروند اما فاطمه خانم قبول نکرد و گ

 جا خوبه . 

دیگر خواب از سرم پریده بود ، بلند شدم و نشستم . نمی خواستم به حرفهایشان گوش بدهم اما حرف زدنشان 

 طوری بود که آدم کنجکاو می شد . خوب گوشهایم را تیز کردم . 

 زه بدید یه وقتی را تعیینفاطمه خانم گفت : مثل اینکه پسرم توی خیابان دیدتش ، حاال من هم مزاحم شدم اگه اجا

 کنیم تا برای این امر خیر مزاحمتون بشیم . 

 عزیز گفت : واهلل چی بگم ؟ 

فاطمه خانم گفت : ماشااهلل افسانه جون روز به روز خانم تر و خوشگل تر می شه ، باالخره هر دختری آخرش باید 

 بره سر خونه و زندگیش . 

ع مهمی باشد و موضوع حرفهایشان هم من بودم .از جا بلند شدم و آرام پنجره با این حرف او فهمیدم که باید موضو

 اتاقم را باز کردم و یواشکی گوش دادم . 

 عزیز گفت : افسانه هنوز بچه س ، چیزی از زندگی نمی دونه . 

دیگه  ؟ افسانه سال فاطمه خانم گفت : زکیه خانم مثل اینکه یادتون رفته که ما دوازده ، سیزده سالگی ازدواج کردیم

 دیپلمش را می گیره ، پس دیگه بچه نیست . 

 عزیز کمی فکر کرد و گفت : یه فرصت کوتاه به من بدید تا با پدرش صحبت کنم بعد به شما اطالع می دم . 

ده شاز کنار پنجره خودم را کنار کشیدم و جلوی آینه رفتم؛ یعنی آنقدر بزرگ شده بودم که برایم خواستگار پیدا 

بود ؟ خودم را توی آینه دیدم ؛ چشمهایم درشت و خاکستری رنگ ، مژه هایم مشکی و بر گشته بود . به بینی ام 

دست کشیدم ، زیاد بزرگ نبود ، لبهایم هم که مثل انار سرخ بود و پوستم سفید و صاف بود . قدم بلند بود ، چاق هم 

 ودم که اصالً متوجه نشدم فاطمه خانم کی رفته بود ! که نبودم . آنقدر غرق تماشای خودم تو آینه شده ب

موقعی که پدرم از سر کار برگشت ، همه اش منتظر بودم عزیز به پدر بگوید اما چیزی نگفت . آخر شب بود ، 

احساس تشنگی شدیدی بهم دست داده بود ، به آشپزخانه رفتم تا آب بخورم . عزیز و پدر هم آنجا بودند ، با هم 

کردند و من متوجه نگاه های تحسین آمیز پدر نسبت به خودم شدم . آب که خوردم خواستم بروم و  صحبت می

 دوباره بخوابم اما پدرم گفت . صبر کن افسانه جان ، عزیزت باهات کار داره . بعد هم خودش بلند شد و رفت . 

ه از جایی خبر ندارم .هر چیزی که می دانستم که درباره چه چیزی می خواهد صحبت کند اما طوری وانمودکردم ک

فاطمه خانم به عزیز گفته بود او هم به من گفت ، البته همه آن صحبت ها را خودم پشت پنجره شنیده بودم . اصالً 

فکرش را نمی کردم که اینقدر از عزیز خجالت بکشم . سرم را پائین انداختم و فقط گوش می دادم . با خودم گفتم 

 ت وگرنه از خجالت آب می شدم و می رفتم تو زمین . خدا را شکر پدرم رف

 ـ پدرت گفته هر چی افسانه بگه . 

 یاد رامین بودم ، گفتم : نه عزیز ، من فعالً ازدواج نمی کنم .
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 ـ نیازی نیست اینقدر عجله کنی . 

 حرفم یکی بود، گفتم : نه عزیز ، عجله نمی کنم ، من می خوام درس بخونم . 

 ن جواب رد بدم ؟ ـ پس بهشو

 از جا بلند شدم و گفتم : بله عزیز ، شب بخیر . 

 ـ افسانه ...

 ـ چی عزیز ؟ 

 ـ نه من و نه پدرت راضی به ازدواجت نبودیم فقط می خواستیم نظرت رو بدونیم . 

می کردم بزرگ چند روز بعد عمه و شوهرش و نیما به منزل ما آمدند . با خواستگاری که برایم پیدا شده بود حس 

شدم ، دیگر بچه نیستم و باید مواظب رفتارم باشم . برای اولین بار بود که به نیما به چشم نامحرم نگاه می کردم ، 

خیلی کم با او حرف می زدم و سعی می کردم کمتر تو چشم باشم ، به طوری که عمه گفت : افسانه جون چرا اینقدر 

 از ما دوری می کنی ؟ 

 نه را بهانه کردم و گفتم : نه عمه جان دوری نمی کنم فقط کمی کار داشتم . کار در آشپزخا

 با خنده گفت : بیا بشین پیش من . 

 می خواستم تعارفش را رد کنم اما چه کسی می توانست روی حرفش حرف بزند ! رفتم و کنار عمه نشستم . 

 گفت : شنیدم می ری کالس کامپیوتر ؟ 

  ـ با اجازه تون بله .

 ـ اگه کمک خواستی یه دفعه تعارف نکنی ، نیما می تونه کمکت کنه . 

 به نیما نگاه کردم و گفتم : چشم اگه مشکلی پیدا کردم حتماً از ایشون کمک می گیرم .

نیما پسر خوبی بود و کمتر پیش آمده بود که با من و زهره صحبت کند و خیلی کم با اخالق و روحیاتش آشنا بودم . 

ظرم آمد که نیما هم به نوعی سر به زیر و محجوب شده ، به طوری که فقط با پدر و مادر خودش و عزیز و پدرم به ن

صحبت می کرد . وقتی سراغ رامین را از عزیز گرفت و حالش را پرسید آنقدر دلم برای رامین تنگ شد طوری که 

 با هزار زحمت خودم را خواباندم .  آن شب تا نزدیکی های سحر فکر رامین لحظه ای از یادم نمی رفا و

صبح وقتی بیدار شدم حس کردم چیزی را گم کردم و دلم گرفته است . بعد از خوردن صبحانه به دیدن نسیم رفتم . 

همیشه با نسیم بودن باعث می شد تا از هر درد و غمی به دور باشم چون آنقدر می گفتیم و می خندیدیم که اکرم 

 ی آمد و می گفت : با شما که هستم حس می کنم جوون شدم . خانم هم به جمع ما م

همیشه عصرهای تابستان یا توی حیاط ما و یا حیاط خانه نسیم بساط عصرانه به پا بود ، همگی دور هم جمع می شدیم 

 هو چقدر لذت بخش بود . خیلی زودتر از آنچه که تصور می کردم تابستان در حال رفتن بود و روزهای خوش مدرس

هم از راه می رسید . با نسیم قرار گذاشته بودیم برویم و کتابهایمان را تهیه کنیم ، برای همین یک روز را تعیین 

کردیم و به کتابفروشی رفتیم اما کتابهای درسی هنوز نرسیده بودند . فروشنده گفت : چهارشنبه سری بزنید . بعد از 

روم تا به کتابفروشی برویم . آمنه جلوی در بود و با توپ آبی رنگی ظهر چهارشنبه بود که می خواستم دنبال نسیم ب

که عزیز برایش خریده بود بازی می کرد و دائم تو کوچه می رفت . آمنه تازه زبان باز کرده بود و دست و پا شکسته 

قتی می حرف می زد . وقتی من را دید نگاهی بچه گانه و در عین حال شیرین و دوست داشتنی کرد ، همیشه و

 خواستم بیرون بروم دوست داشت همراهم بیاید . این بار هم مثل همیشه گفت : منم میام . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6  

 

خم شدم ، دستی به سرش کشیدم ، صورتش را بوسیدم و گفتم : نه عزیزم نمی شه ، من کار دارم و نمی تونم تو رو 

 همراه خودم ببرم . 

 دوباره گفت : منم میام . 

 واهم او را ببرم کم کم می خواست بزند زیر گریه . وقتی فهمید که نمی خ

 عزیز را صدا کردم و گفتم : بیا آمنه را ببر ، می خواد همراه من بیاد . 

عزیز بیرون آمد و با ناز و نوازش آمنه را به داخل خانه برد . دنبال نسیم رفتم و به سمت کتابفروشی راه افتادیم . 

م و کتابهای زهره به طرف خانه راه افتادیم ، تا خانه راه زیادی نبود . نزدیکی های بعد از خریدن کتابهای درسی خود

محله بودیم که متوجه شلوغی خیابان شدیم ، کنجکاو شدم که بروم و ببینم چه خبر شده . به نسیم گفتم : بیا بریم 

 ببینیم چه اتفاقی افتاده ؟ 

 جا می خوای بری ! اما نسیم مخالفت کرد و گفت : با این همه کتاب ک

 گفتم : چقدر غر می زنی فقط می خوام برم ببینم چی شده . 

چند قدم جلوتر رفتیم ، از یک خانم که شاهد صحنه بود ماجرا را پرسیدم . با تاسف گفت : یه بچه که معلوم نیست 

 پدر و مادرش کی هستند با ماشین تصادف کرده . 

 ا بریم ، من زیر این بار سنگین دارم له می شم . نسیم گفت : حاال فهمیدی چی شده ؟ بی

بی اعتنا به حرف های نسیم که دائم غر می زد جلو رفتم ، نسیم هم به دنبالم می آمد . وقتی جمعیت راکنار زدم و 

جلو رفتم ، چشمم به بچه ای که جلوی ماشین افتاده بود خورد ، پاهایم بی حس شد ، دیگر قدرت نگه داشتن کتابها 

ا نداشتم ، از دستم رها شدند و روی زمین افتادند ، دنیا جلوی چشمهایم تیره و تار شد . فریاد زدم و به طرفش ر

رفتم ، او را به بغل گرفتم . این آمنه بود که غرق در خون شده بود و ساکت و آرام روی زمین افتاده بود ، در حالیکه 

. نمی دانم چرا وقتی می خواستم از روی زمین بلند شوم  توپ آبی رنگش در دستان کوچک و قشنگش قرار داشت

پاهایم قدرت نداشتند . صداها گنگ و نامفهموم به گوشم می خورد اما فقط صدای راننده را می فهمیدم که می گفت : 

 چه خاکی به سرم شد ، خدایا خودت رحم کن !

فقط می خواستم هر چه سریع تر آمنه را به  از روی زمین بلند شدم و سوار ماشینی که به آمنه زده بود شدم .

 بیمارستان برسانم . راننده هم سریع سوار ماشین شد ، دائم می گفتم : تو رو به خدا سریع تر ، خواهرم داره

می میره.بعد نگاهم را به امنه دوختم.وقتی دیدم نفس میکشد خیالم راحت شد نوازشش کردم و بوسیدمش .با گوشه 

ی صورتش را پاک کردم اشک ریختم و گفتم :تو خوب میشی من مطمئنم نباید برای تو هیچ روسریم خنهای رو

 اتفاقی بیفته .تو عزیز دلمی.

به موهای طالیی رنگش دست کشیدم و صورتش را بوسیدم ،حال خودم را نمی فهمیدم انگار برای اولین بار بود که 

دوست داشتنی بود. او را محکم به خودم چسباندم و با گریه و امنه را میدیدم ،تازه فهمیدم که چقدر برایم عزیز و 

صدای بلند به راننده گفتم: مگه نمی بینی خواهرم داره از دستم میره ؟ سرسع تر بروهرچند راننده تمام تالشش را 

صال امی کرد که سریع تر به بیمارستان برسیم اما خیابان شلوغ و پر از ماشین بود.وقتی به بیمارستان رسیدیم 

نفهمیدم چه طور از پله ها باال رفتم و امنه را روی برانکارد گذاشتم .نه پاهایم از خودم بود و نه دستانم ، هر کاری 

میکردم غیر ارادی بود خیلی زود امنه را به اتاق عمل بردند. روی صندلی نشسته بودم اشکهایم سیل وار روی گونه 

نمی دانستم چه مدت امنه را به اتاق عمل برده بودند.لحظه ای چشم از در  هایم می ریخت و برای امنه دعا می کردم .
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اتاق برنمی داشتم.وقتی برای یک لحظه به ته سالن نگاه کردم عزیز را دیدم چنان میدوید که چادرش زیر پایش 

ه ه افسانه ؟ چمانده بود و نزدیک بود با صورت به زمین بخورد. وقتی عزیز من را دید به طرفم امد و گفت: چی شد

 خاکی به سرم شده؟

به صورتش نگاه کردم رنگ به صورت نداشت مثل یک روح شده بود .نمیتوانستم جواب عزیز را بدهم هق هق گریه 

هایم اجازه نمی داد حرفی بزنم.یک پرستار که وضعیت ما را از نزدیک میدید جلو امد و گفت : خانم بچه شما را به 

 اتاق عمل بردند.

 غضش به گریه تبدیل شد و ارام کنارم نشست .عزیز ب

 پرستار گفت: برای دخترتون فقط دعا کنید .

عزیز وقتی این حرف را شنید مثل اینکه مرد و زنده شد . راننده تاکسی گوشه ای ایستاده بود و چیزی نمی گفت اما 

 مثل مار زخم خورده به خودش میپیچید.

 ین بال را به زندگی ما انداخته ؟کی به امنه زده؟عزیز از من پرسید : بگو ببینم کی ا

با سر به طرف راننده اشاره کردم .عزیز سریع از جا بلند شد و به طرفش رفت یقه اش را گرفت و گفت : مردک 

 مگه کور بودی که بچه قشنگم را زیر گرفتی ؟

 اشین راننده که سرو صورتش پر از عرق شده بود گفت : نفهمیدم چطور پرید جلوی م

هر کاری میکردم عزیز یقه راننده را ول نمیکرد اخر سر هم پرستار جلو امد او را کنار کشید و گفت : خانم اینجا 

 بیمارستانه اروم باشید به جای این کارها برای بچه تون دعا کنید.

 عزیز رو به پرستار گفت : شما را به خدا به من بگید بدونم حال دخترم خوب میشه یا نه ؟

 پرستار در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت : به خدا توکل کنید حتما خوب میشه .

مدتی نگذشته بود که نسیم و اکرم خانم هم به بیمارستان امدند.اکرم خانم گفت : من خونه نبودم نسیم بهم گفت چه 

ج میزد . اکرم خانم سعی میکرد عزیز اتفاقی افتاده . رنگ و روی نسیم زرد شده بود و هنوز وحشت در چهره اش مو

را دلداری بدهد و امیدوارش کند اما عزیز بی تابی میکرد و میگفت: دخترم تازه سه سالش تموم شده اگه یه وقت 

 اتفاقی براش بیفته من باید چکار کنم؟

 شده زکیه ؟ شب شد و هنوز از سالمتی امنه خبر نداشتیم .پدرم هم به بیمارستان امد و به عزیز گفت :چی 

عزیز که مثل مرغ سر کنده شده بود گفت: دیدی چه خاکی بر سرم شد ؟دختر نازنینم دختر قشنگم .میترسم حسن 

 میترسم از دستم بره .

 پدر که بیقرار شده بود گفت: تورو به خدا بگو ببینم چی شده که اینطور گریه میکنی؟

 نیست حسن اقا امنه تصادف کرده و بردنش اتاق عمل. عزیز جوابی نداد.اکرم خانم جلو رفت و گفت :چیزی

 عزیز با سر به طرف راننده اشاره کرد و گفت:اون اقا راننده بود.

 پدرم نزدیک راننده رفت یقه اش را گرفت وبا عصبانیت گفت :سرت به کدوم....و بقیه حرفش را ادامه نداد.

جدا کرد.راننده با ناراحتی میگفت :به خدا تقصیر من نبود اون ماموری که کنار راننده ایستاده بود پدرم را از او 

 خودش یکدفعه پرید جلوی ماشین.

به در اتاق عمل تکیه زده بودم و از خدا میخواستم که امنه را به ما برگرداند. پدرم دستش را به کمر زده بودو طول 

غم هم به ان اضافه شده بود نگاه میکردم اما  سالن بیمارستان را قدم میزد.به چهره خسته و شکسته اش که موجی از
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طاقت دیدن ان چهره خسته و مظلوم را نداشتم. عزیز هم دائم به امام رضا متوسل میشد و میگفت: بچه ام را از تو می 

 خواهم.

د ینیم ساعت بعد اقای دکتر از اتاق عمل بیرون امد همگی با عجله به طرفش رفتیم.عزیز ملتمسانه گفت: به من بگ

 بچه ام چی شد حالش خوب میشه؟ 

 دکتر گفت : عجله نکنید خانم بعد رو به پدرم کرد و گفت : شما پدر امنه هستید؟

 پدرم گفت : بله خودم هستم

دکتر پدرم را به گوشه ای برد نمی دانم به پدر چه گفت اما عزیز که ارام ارام نزدیک انها شده بود با صدای بلند 

 روغه بچه من صبح صحیح و سالم بود.فریاد زد:نه این د

عزیز گریه نمی کرد زار میزد و با تمام وجود عزیزترین عزیزش را صدا می زد اما کاری از دستش بر نمی امد.عزیز 

انقدر به سرو صورت خودش زد تا بی هوش شد .پدرم سرجایش خشک شده بود و از روی گونه های پهنش قطره 

ی رفتندو شانه های مردانه اش از غم از دست دادن فرزندش می لرزید .باور نمی های اشک می غلطیدندو پایین م

کردم امنه مرده باشد اخر تا چند ساعت پیش روی زانوهایم بود و نفس میکشید هنوز خونش روی لباس هایم و 

پابه پای  امد ودستانم بود .وقتی به دستهایم نگاه میکردم ضجه میزدم .از پشت پرده اشک دیدم که نسیم به طرفم 

من گریه می کرد .سرم را روی شانه هایش گذاشتم و تا می توانستم گریه کردم.بین راه هیچ کس حرف نمی زد 

بدن عزیز سرد سرد شده بود و هق هق گریه های من سکوت را می شکست .وقتی به خانه رسیدیم دایی فرهاد را 

ام . اخر تازه از سر کار برگشته بود . زهره کنار حوض نشسته جلوی در دیدیم گفت: می خواستم االن به بیمارستان بی

بود و بیقراری می کرد . علیرضا هم که همیشه با توپش سرگرم بود . بی حرکت گوشه ای کز کرده بودو زانوهایش 

 را بغل گرفته بود .وقتی زهره ما را دید و امنه را ندید سریع پرسید :پس امنه ؟ چرا تنها امدید؟

 هاد که همه چیز را فهمیده بود گفت: دخترم خواهرت را خدا دوست داشت و بردش.دایی فر

زهره ارام و بیصدا شروع به گریه کردعزیز با گریه های اغشته به فریاد میخواست غم از دست دادن امنه را تسکین 

 دهد.

ب تن امنه را به خاک ان شب کسی چشم روی هم نگذاشت و خانه در سکوتی غمبار فرو رفته بود .فردای ان ش

سپردند و جسم کوچکش زیر خروارها خاک مدفون شد و من همچنان زار میزدم .لحظه ای یاد شیرین زبانی های 

 امنه از ذهنم بیرون نمی رفت و چهره خندان و زیبایش را پیش روی خودم میدیدم.

ل اینکه سالها کسی در انجا زندگی نمی او رفت و شادی را هم از ان خانه با خود برد و همه جا سوت و کور بود مث

کرد . هر کس به گوشه ای میخزید و حوصله هیچ کاری را نداشت .تا چند روز همه می امدتد و به عزیز تسلیت می 

گفتند.عزیز تا مدت ها عکس امنه را جلویش می گذاشت و در خیال خودش او را نوازش می کرد . من شب ها 

ه تو خواب می زدم بیدار میشدم.به هر جا که نگاه میکردم امنه را میدیدم که در حال کابوس می دیدم و با فریادی ک

خندیدن بود اما همین که صورتم را بر می گرداندم امنه نبود . هر چه تالش میکردم صحنه تصادف امنه از ذهنم 

حرکت  یم نداشت به جلوبیرون نمی رفت و همین بیشتر باعث عذابم میشد. مثل اینکه زمان متوقف شده بود و تصم

کند . بیشتر وقتها به گوشه ای میخزیدم و دوست داشتم به نقطه ای خیره شوم . به مدرسه نمی رفتم اگر هم میرفتم 

اصال حواسم جمع نبود . بیشتر شبیه مرده ای متحرک شده بودم با رنگ و رویی زرد .دیگر ان شادابی و سرحالی 

 میکرد من را از این حالت بیرون بیاورد اما فایده نداشت.گذشته را نداشتم . نسیم خیلی سعی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 9  

 

بعد از مدتی همه به حالت عادی خودشان برگشتند اما کابوس های وحشتناک من ادامه داشت. به خاظر فریادها و بی 

 خوابیهایم پدرم مرا به یک پزشک روان شناس برد و بعد از چند جلسه کمی حالم بهتر شده بود .دکتر می گفت به

صحنه تصادف زیاد فکر نکنم اما نمی شد .عزیز هم سعی داشت یک طوری مرا از ان حال بیرون بیاورد برای همین 

 به پیشنهاد یکی از همسایه ها یک خواستگار را بدون مشورت با من قبول کرده بود.

 یک روز عزیز بدون مقدمه به پدرم گفت :حسن اقا برای افسانه خواستگار پیدا شده .

 ی این خبر را شنیدم جا خوردم .پدرم با تعجب گفت:خواستگار؟وقت

 بله خواستگار. -

 حاال این خواستگار کی هست؟ -

نمی شناسید اقوام یکی از همسایه هاست. امروز اومد و اجازه گرفت که برای خواستگاری بیان یا نه؟ منم قرارش  -

 رو گذاشتم.

 ا قبول کردی؟مگه نمی بینی حال افسانه خوب نیست ؟چر -

 شاید اگه ازدواج کنه حالش بهتر بشه . -

 با ازدواج؟ -

 عزیز به من نگاه کرد زد زیر گریه و گفت : اون یکی که از دستم رفت نمی خوام این یکی رو هم از دست بدم. 

 درد شدیدیروزی که خواستگارم امد اصال دلم نمی خواست به پذیرایی پا بگذارم دست و پایم می لرزید دچار سر

شده بودم و نمی دانستم باید چکار کنم .عزیز به دنبالم امد و همراه عزیز با سینی چای وارد پذیرایی شدم .مات و 

مبهوت مانده بودم که با صدای عزیز به خودم امدم. یکی از خانم ها که همراه انها امده بود اسمش بهاره بود .وقتی 

نمی کردم از تعجب دهانم باز مانده بود. پدرم به جوانی که کنارش نشسته بود داماد را به من معرفی کرد اصال باور 

 اشاره کردو گفت : من فکر می کردم این اقا داماد هستند.

 بهاره گفت: نخیر ایشون که کنار بنده نشستند داماد هستند یه وقت سوء تفاهم نشه .

انداختم و فکر کردم یعنی انقدر بد بخت شدم که باید با  بعد هم شروع به تعریف و تمجید از من کرد . سرم را پایین

این ادم این شکلی با این قد کوتاه و کله بی مو ازدواج کنم . دیگر حال خودم نبودم از عصبانیت حس می کردم دارد 

 از صورتم بخار بلند می شود.

 پدرم پرسید: شغل این اقا چیه ؟

ز اول شغل درست و حسابی ندارند. پسر من هم فعال سرکار نمی ره ولی بهاره وسط پرید و گفت : ای اقا همه که رو

 اگه خدا بخواد شغل مناسبی برای خودش دست و پا می کنه.

 پدرم پرسید:پسر شما حتما خونه ای یا زمینی دارند درسته؟

م بخواد خونه یا زمینی بهاره دوباره جواب داد : با این اجاره های باال مگه کسی می تونه پولی پس انداز کنه که اد

 بخره ؟ تازه ما خودمون هم مستاجریم.

 از شدت ناراحتی لبم را زیر دندانم فشار میدادم. وقتی پدرم دید حالم زیاد خوب نیست اشاره کرد :بلند شو برو.

 یقهبلند شدم معذرت خواهی کردم و به اشپزخانه رفتم . سرم را روی میز گذاشتم و چشمانم را بستم . چند دق

 نگذشته بود که صدای بهاره را شنیدم که گفت : برید بابا با اون دختر دیونه تون.

 پدرم با عصبانیت گفت : خانم مواظب حرف زدنتون باشید.
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سرم را از روی میز بلند کردم خنده ام گرفت به خاطر چندتا کابوس دیوانه هم شدم. انها بدون خداحافظی بلند 

 ن چند دقیقه چه شده بود و چه اتفاقی افتاده بود اما به هر حال برایم مهم نبود .شدند و رفتند.نمی دانم ا

 پدرم و عزیز به اشپزخانه امدند . پدرم گفت: حالت خوبه دخترم؟

 بله خوبم.-

عزیز میدانست که پدرم عصبانی است و هر لحظه امکان دارد از کوره در برود پس چیزی نگفت.امدن خواستگار نه 

ثر نبود بلکه ان هم به کابوسهایم اضافه شد و من برای فرار از کابوس ها تمام کارهای خانه را انجام میدادم تا تنها مو

اخر شب به راحتی بخوابم . تا به حال دست به سیاه و سفید نزده بودم اما برای گریز از کابوسهای وحشتناک مرگ 

م میکرد مثل سابق درس بخوانم اما هیچ اشتیاقی برای این کار از امنه به ان احتیاج داشتم . بارها و بارها پدرم تشویق

خودم نشان نمی دادم . وقتی که بیکار بودم یک جا مینشستم وبه یک نقطه خیره می شدم . درسم به کلی ضعیف شده 

ه ها می ا و هفتبود .با دیدن کتابهایم یاد تصادف امنه می افتادم برای همین تمام انها را توی سطل زباله ریختم. روزه

گذشتند و همه اعضای خانواده به نوعی سعی می کردند من را از ان حال و هوا بیرون بیاورند نسیم هم دائم به من 

سر میزد . خوشبختانه با گذشت چند ماه حالم بهتر شد و تالش خانواده ام به ثمر رسید. طی این مدت به مدرسه 

دیگر کالس استفاده میکردم . یک روز پدرم با یک پالستیک سیاه وارد خانه میرفتم اما از کتابهای نسیم یا بچه های 

 شد صدایم زد و گفت : این پالستیک مال توست .

 با تعجب گفتم : این چیه ؟ 

 بازش کن میبینی.-

 سریع پالستیک را باز کردم کتابهای درسی داخلش بود گفتم : اینا رو از کجا اوردید؟

م هم سن و سال تو بود چند ماه بعد از باز شدن مدرسه ها ازدواج کرد دیگه به اینا احتیاج دختر یکی از همکاران-

 نداشت من هم گرفتمشون برای تو اما خواهش میکنم اینا رو ننداز توی سطل زباله.

 خندیدم و گفتم : چشم

 باید بهم قول بدی عقب افتادگی درس ات را جبران کنی.-

 چشم پدر قول میدم.-

 نسیم هم سپردم کمکت کنه .به -

 دستتون درد نکنه.-

نسیم حسابی کمکم کرد . ان سال با معدل پایین قبول شدم اما تابستان همه درس ها را دوباره خواندم و سال بعد در 

 کنکور شرکت کردم . حال و هوای غریبی بود بعد از خارج شدن از جلسه کنکور نسیم گفت: چطور امتحان دادی؟

 یلی خوب بود.گفتم : خ

 با خنده گفت : من هم راضی ام. 

از ان روز به بعد هر روز لحظه شماری میکردم که نتیجه تالشم را ببینم . نسیم فرم انتخاب رشته هر دومان را مثل 

هم پر کرد . وقتی نسیم خبر اورد که هر دو در رشته پزشکی قبول شدیم همه از خوشحالی سر از پا نمی شناختند اما 

 خوشحال نبودم. از زمانی که امنه را روی تخت بیمارستان دیده بودم از دکتر بیمارستان و از همه چیز بدم می امد. من

 می گفتم : من دانشگاه نمی رم.

 پدرم گفت: میل خودته نمی ری نرو.
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حال همه خوش اما مطمئن بودم که از ته دل نمی گوید چون پدرم وقتی شنید در رشته پزشکی قبول شدم بیشتر از

 شد. برعکس پدرم عزیز می گفت : باید بری مگه میل خودته؟

دایی فرهاد میگفت : حیف نیست نری ؟ همه ارزوشونه به جای تو باشند . رامین هم تو فرانسه داره درس پزشکی 

 میخونه چه عیبی داره ما دوتا پزشک داشته باشیم ؟

ت . نسیم گفت : به این فکر کن که اگه پزشک بشی می تونی از همه بیشتر حرف های نسیم روی من تاثیر گذاش

 امنه های زیادی را نجات بدی .

روی حرف نسیم خیلی فکر کردم . وقتی به پدرم گفتم که میخواهم برای ثبت نام به دانشگاه بروم پیشانی ام را 

 بوسید و گفت : می دونستم دختر عاقلی هستی.

ودم حال و هوای غریبی داشت اما میز و نیمکت و گچ و تخته برایم اشنا بود و روزهای اول که به دانشگاه رفته ب

خوشبختانه خیلی زود توانستم با فضای کالس و دانشگاه اشنا شوم و با همکالسی هایم روابط دوستانه ای پیدا کنم. 

ود . خاطره کم حرف من و نسیم مثل دوران مدرسه با هم بودیم اما با دوستی جدید اشنا شدیم که اسمش خاطره ب

 میزد و کم هم میخندید همیشه فکر میکردم از چیزی ناراحت است و از موضوعی رنج میبرد.

4 

 

باد تندی می وزید جلوی در دانشگاه منتظر نسیم ایستاده بودم تا با هم برگردیم. برگه های جزوه ام از دستم افتاد و 

د که مردی از راه رسید و به من کمک کرد تا برگه ها را جمع کنم . از هر کدام را باد را به طرفی برد . همین موقع بو

او تشکر کردم و رفت و دوباره منتطر ایستادم . نسیم از دور لبخندی میزد و می امد با شیطنت گفت : اون اقا کی بود 

 ؟

 نمی دونم کمکم کرد تا برگه هام را که باد برده بود جمع کنم .-

 یعنی باور کنم ؟-

 حوصله گفتم : برو بابا دلت خوشه . بی

 و بعد راهی خانه شدیم. نسیم گفت : چرا اینقدر زود به دل گرفتی ؟ شوخی کردم.

روز بعد با نسیم در محوطه دانشگاه قدم میزدیم تا کالس شروع شود. صدایی از پشت سرم شنیدم که گفت : خانم 

 اذین چند لحظه صبر کنید.

 ه دیروز کمکم کرده بود.برگشتم همان اقایی بود ک

 بله بفرمایید.-

 من را به یاد دارید؟ -

 بله . -

 من چندتا از برگه های شما را که باد به جاهای دیگه برده بود بعد از اینکه رفتید پیدا کردم. -

 برگه ها را به طرفم گرفت انها را گرفتم و گفتم : شما فامیلی منو از کجا میدونید؟

 و جواب دهد نسیم با طعنه گفت : اقا زرنگ تشریف دارند.قبل از اینکه ا

 ان اقا چیزی نگفت فقط نگاه پر معنایی به نسیم کرد و گفت : ببخشید دیروز اتفاقی روی یکی از برگه ها دیدم.

 گفتم : شما فقط به خاطر این برگه ها به اینجا اومدید؟
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 شما را تصادفی دیدم . خندید و گفت : نه یه کار شخصی اینجا داشتم االن هم

او خدا حافظی کرد و رفت . از دور دیدم که در حال حرف زدن با خاطره بود . به نسیم گفتم : نسیم اونجا را ببین فکر 

 کنم از اقوام خاطره بود باهاش بد حرف زدی .

 نسیم گفت : بی خیال.

ره رفتیم خیلی ناراحت بود گفتم : چیزی شده بعد از چند دقیقه صحبت کردن از دانشگاه خارج شد . ما به طرف خاط

 ؟

 گفت : نه.

 گفتم : پس اون اقا چی گفت که اینقدر به هم ریختی ؟

 هر چه اصرار کردیم که بگوید چه اتفاقی افتاده چیزی نگفت .

 برای فرار از جواب دادن به ساعت روی دستش اشاره کرد و گفت : عجله کنید کالس شروع شده.

ی مان با خاطره محکم تر شد و بیشتر وقتها هر سه با هم بودیم . به پیشنهاد خاطره تصمیم گرفتیم صبح کم کم دوست

های جمعه به یکی از پارک های داخل شهر برویم و انجا ورزش کنیم . دوباره خاطره را با همان اقا دیدیم که در حال 

 حرف زدن بودند. از ظاهرشان معلوم بود که هر دو

.نسیم میخواست برود و ببیند چه اتفاقی افتاده اما دستش را گرفتم و گفتم:احتیاج به این کار نیست اگه عصبی هستند

 خاطره به ما اطمینان و اعتماد داشته باشه حتما بهمون میگه.

 اجمعه هفته بعد وقتی به جایی که قرار گذاشته بودیم رسیدیم خاطره از قبل رسیده بود و در حال نرمش کردن بود ب

دیدن ما لبخندی روی لب آورد و گفت:یکدفعه می ذاشتید ظهر می اومدید!خاطره گفت:من یکساعته که اینجا 

 منتظتون ایستادم.

 گفتم:تازه شانس آوردی امروز زرنگ بودیم و زود بیدار شدیم.

 خاطره سرش را تکان داد و گفت:ای تنبال!زود باشید خودتون رو گرم کنید تا بدویم.

دن خاطره از من و نسیم سریع تر می دوید.من نفس نفس می زدم.ایستادم و گفتم:تورو به خدا خاطره صبر موقع دوی

 کن دارم از حال می رم.

 حال نسیم هم بهتر از من نبود.خاطره گفت:نتیجه خوردن و خوابیدن همینه دیگه.

 نسیم گفت:ببینم خاطره تو قبال هم ورزش میکردی؟

م اینجا و ورزش میکنم اما چون تنها بودم زیاد بهم نمی چسبید برای همین به شما پیشنهاد گفت:آره بعضی وقتا میا

 دادم بیاید که با هم ورزش کنیم.

 گفتم:جای خوبیه.هم بزرگ و باصفاست هم خلوته.اما چطور اینجا را پیدا کردی؟

 گفت:آخه بچه که بودم با پدرم هر جمعه می اومدیم اینجا ورزش میکردیم.

 سم تازه شده بود.نسیم هم روی نیمکتی نشسته بود.خاطره گفت:نف

 بلند شید چقدر راحت نشستید.

 نسیم بی حال از روی نیمکت بلند شد و گفت:چه اشتباهی کردم.کاشکی توی خونه مونده بودم.

 ی.خاطره گفت:اولشه اما یواش یواش عادت میکنی و از این کار خوشت میاد و میتونی راحت و سریع بدو
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به شوخی گفتم:راست میگه بعدش هم میتونی تو مسابقات دو شرکت کنی.با حرفم نسیم و خاطره خندیدند و دوباره 

ادامه دادیم.دوساعتی این کار ادامه داشت و ما حسابی خسته شده بودیم.بعد از کلی دویدن خاطره گفت:فکر کنم 

کنم گفتم:خاطره.عزیزم دعوتت کرده بیای خونه مون برای امروز کافی باشه.وقتی میخواستم از خاطره خداحافظی 

چی می گی؟با خوشحالی گفت:جدی می گی؟گفتم:آرهگفت:ببینم عزیزت منو از کجا میشناسه؟من و نسیم به هم 

نگاهی کردیم و زدیم زیر خنده.نسیم گفت:کار من و افسانه اینه که تو خونه از بچه های کالس حرف بزنیم اگه االن 

بچه های کالس را برای مادرامون اسم ببریم انگار همه شون رو میشناسند.خاطره گفت:حاال عزیزت منو دونه به دونه 

برای کی دعوت کرده؟گفتم:هر موقع دوست داشتی.گفت:خیلی خوبه.منم خیلی دوست دارم عزیزت رو ببینم.به 

 خانه رسیدم حس می کردم عزیزت بگو دعوتش رو قبول کردم حتما میام.بعد هم خداحافظی کرد و رفت.وقتی به

حسابی خسته ام، پاهایم بی حس و بدنم کوفت و خرد شده بود. به حمام رفتم و بعد هم صبحانه خوردم. یکی دو 

ساعت نگذشته بود که باز هم احساس کردم روی شانه هایم بارهای سنگینی قرار دادند. رفتم و توی رختخواب دراز 

 فسانه جان دراز کشیدی؟ مگه تازه از خواب بیدار نشدی؟کشیدم. عزیز به اتاقم آمد و گفت: ا

 اوه عزیز، اون ساعت شش، هفت بود االن ساعت یازده و نیمه.  -

 فکر کنم این دوستتون حسابی عرقتون رو درآورده. -

ه س این حرف را زد، از اتاق خارج شد و رفت. آنقدر خسته بودم که یادم رفت بپرسم چکار داشت. وقتی بیدار شدم

بعدازظهر بود. به آشپزخانه رفتم، اکرم خانم کنار عزیز نشسته بود. با دیدنم زد زیر خنده و گفت: نسیم هم هنوز 

 خوابه.

 در حالیکه کش قوس می کردم گفتم: دخترتون خیلی تنبل شده.

 اکرم خانم خندید و فقط سرش را تکان داد.

 خورم؟رو به عزیز گفتم: عزیز من گرسنمه، چیزی داریم ب

 آره عزیزم، برو تو یخچال غذا هست بردار بخور. -

بعد از خوردن غذا رفتم مشغول درس خواندن شدم و اصالً نفهمیدم کی شب شد. چند روز بعد وقتی با نسیم به 

دانشگاه رفتم خاطره که همیشه توی خودش بود و کمتر لبخند روی لبهایش می نشست، برعکس همیشه خوشحال 

 آمد و گفت: افسانه می تونم چند کلمه خصوصی باهات صحبت کنم؟  بود. به طرفم

 نگاهی به نسیم کردم و گفتم: اما من هیچ چیزم از نسیم پنهان نمونده و نمی مونه حرفت رو بزن.

 نسیم نگاهی به من و خاطره انداخت و گفت: من جلوی شیر آبخوری منتظرتون می مونم.

 فتم: حاال این چه حرفیه که نسیم به خاطرش باید ناراحت بشه.نسیم رفت اما با تشر به خاطره گ

 لبخندی روی صورتش نشست و گفت: آقای صدری رو می شناسی؟ 

 بله یه چند باری به من ونسیم اصرار کرد تا جایی برسونتمون اما قبول نکردیم. -

 به شوخی گفت: ببین مردم برای ابراز عالقشون چه کارا که نمی کنند!

 فهمیدم که می خواهد چه بگوید. گفتم: نکنه چیزی گفته؟! سریع

 دیروز به من گفته بهت بگم اگه اجازه می دی بیاد خواستگاری. -

 من و آقای صدری! ما هیچ وجه تشابهی با هم نداریم. -
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اش بعد از ب مطمئن دارند؟ مشترک ٔ  افسانه خانم ببخشید، مگه همه که ازدواج می کنند، از همون روز اول نقطه -

 آشناییه که به قول خودت وجه تشابه پیدا می کنند. حاال بگو ببینم جواب آقای صدری رو چی بدم؟

 .بودم عقد ٔ  آقای صدری کسی رو عجول تر از تو پیدا نکرده؟ فکر کنم اگه دست تو بود من االن پای سفره -

 با خنده گفت: نمی دونم.

 ب منفی دادند.برو به آقای صدری بگو خانم آذین جوا -

 خاطره نگاه عاقل اندر سفیه کرد و گفت: ای دیوونه، الاقل کمی فکر کن.

 تو برو پیغامم رو برسون، اگه هم خیلی دلت به حالش می سوزه چرا خودت زنش نمی شی؟ -

 اون به تو عالقه پیدا کرده نه به من، اصالً ولش کن بهتره به کار قاصد بودنم برسم.  -

من هم به سوی نسیم رفتم. دوست داشتم نسیم بپرسد خاطره چه گفت اما چیزی نپرسید. فکر می خاطره رفت، 

 کردم ناراحت شده اما نشده

 بود. خودم همه چیز را برایش تعریف کردم وقتی شنید ایستاد و گفت: قبول نکردی؟

 نه -

 برای چی؟ -

 خب معلومه من منتظر رامین هستم. -

امین بهت عالقه داره؟چرا به خاطر چیزی که بهش اطمینان نداری می خوای آینده ات رو از کجا می دونی که ر-

 خراب کنی؟ 

نسیم از دستم عصبانی بود که چرا نپذیرفتم و نگران آینده من بود . نگاهی مالیم به نسیم کردم و گفتم: اما من 

 مطمئنم قلبم بهم دروغ نمی گه 

 بهت می گه امیدوارم همون چیزی باشه که قلبت -

روزهای بعد آقای صدری می خواست با من حرف بزند دیگر از دستش کالفه شده بودم . نسیم هم تشویقم می کرد 

 که با او صحبت کنم می گفت: خیلی از دخترها آرزوشونه با آقای صدری ازدواج کنند. 

وم یک روز به آقای صدری گفتم : من اما من برای اینکه خیال نسیم و آقای صدری را راحت کنم و از شر او خالص ش

 نامزد دارم و االن هم خارج از کشور مشغول درس خودندنه . 

آقای صدری سرجایش خشک شد اما بعد از چند لحظه به خودش آمد و گفت: معذرت می خوام اگه می دونستم 

 همچین درخواستی نمی کردم. 

 خترچرا دروغ گفتی؟ بعد از رفتن آقای صدری نسیم متحیر مانده بود گفت: د

 خوب چکار می کردم باید یه طوری از دستش راحت می شدم یا نه ؟ انی بهترین راه بود . -

 نسیم با اخم گفت: خیلی خوب اصال به من چه خودت می دونی اما امیدوارم بعدا پشیمون نشی. 

 نه پشیمون نمی شم اگه تو هم جای من بودی همین کاررو می کردی. -

رشنبه بود که خاطره به خانه مان آمد وقتی برای اولین بار عزیز را دید سخت بغلش کرد مثل اینکه مادر روز چها

خودش را بغل کرده بود. من و نسیم متعجب شده بودیم . خاطره لحظه ای نگاهش را از عزیز بر نمی داشت دوست 

طره را اینطور خوشحال و سرحال ندیده بودم. من و نسیم بود اما دائم با عزیز می گفت و می خندید . تا به حال خا

 وقتی می خواست برود گونه عزیز را بوسید و گفت: قدر عزیزت رو بدون. 
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از این حرف فهمیدم امکان دارد که مادر نداشته باشد عزیز هم همین را می گفت همیشه دلم می خواست از 

م وارد جریانزندگی اش بشوم. روز جمعه وقتی به درونیش باخبر شوم اما دوست داشتم خودش بگوید نه اینکه خود

پارک رفته بودیم عزمم را جزم کرده بودم تا از خاطره درباره خانواده اش سوال کنم اما اصال موقعیتش جور نمی شد 

اگر هم می شد مثل اینکه زبانم بند می آمد. پارک خلوت بود و فقط چند پیرمرد آرام در حال دویدن بودند. بعد از 

دویدن حسابی عرقمان درآمده بود و خسته روی یکی از نیمکت های پارک نشستیم. نسیم از اتفاقی که برایشان  کلی

 افتاده بود می گفت و خاطره با حسرت گوش می داد. 

نسیم می گفت : پدرم خسته از سرکار برگشته بود و پشت سر هم می گفت: خانم زود باش غذا را بیار روده کوچیکه 

ه را خورد مادرم هم از غروب تا سرشام تو آشپزخانه بود و داشت خوروش فسنجان درست می کرد اما روده بزرگ

 همچین که اومد غذا رو بذاره روی میز ظرف غذا از دستش روی زمین افتاد. 

در حال خندیدن بودیم که خاطره باناراحتی گفت: خوش به حالتون که تو همچین خانواده ای زندگی می کنید که 

 ینقدر با هم خوب و صمیمی هستند. ا

 اشک از چشمانس سرازیر شد رفتم طرفش گفتم: چی شده ؟ چرا گریه می کنی؟ 

گفت: دلم به حال خودم می سوزه که مادرم اون سر دنیاست و پدرم هم آنقدر سرگرم حساب و کتاب کارخونشه که 

 ماهی یک بار هم سر یه میز با هم غذا نمی خوریم. 

بار بود که خاطره از خانواده اش حرف می زد ما حتی شغل پدرش را نمی دانستیم تازه فهمیدیم که شغل  این اولین

 پدرش پیست فکر کردم که نیاز به درددل دارد گفتم: ما رو مثل خواهرت بدون. 

  گفت: ممنونم خیلی وقت بود که می خواستم رازدلم رو بهتون بگم اما نمی دونم چرا خودداری می کردم.

 نسیم گفت: چرا پدر و مادرت از هم جدا زندگی می کنند؟ 

 خاطره سرش را پایین انداخت و گفت: از هم جدا شدند مادرم از پدرم طالق گرفت. 

من و نسیم به هم نگاهی کردیم در آن لحظه هیچ جمله ای یا کلمه ای به ذهنم نمی رسید که به خاطره بگویم فقط 

  می توانستم بگویم متاسفم.

خاطره ادامه داد: هرچی بهشون التماس کردم این کارو نکنند فایده نداشت مادرم می خواست منو با خودش به 

آمریکا ببره اما پدرم با وکالی کله گنده موفق شده منو پیش خودش نگه داره . سه سال بعدش پدرم دوباره ازدواج 

محبت کنه اما جای مادرم رو نمی تونه بگیره. مادرم  کرد و من رفتم زیر سایه نامادری هرچند سعی می کنه به من

 دائم باهام تماس می گیره و از حالم خبر دار می شه و از م می خواد برم اونجا و باهاش زندگی کنم. 

 گفتم: چرا نمی ری؟ 

 گفت: نمی تونم. 

 نسیم گفت: چرا؟ 

باهام صحبت کرد اسمش بهمنه یکی از مهندس های خاطره گفت: اگه یادتون باشه یه آقایی چند بار اومد دانشگاه و 

کارخونه پدرم بود یه روز با پدرم کار داشتم و باید می دیدمش اونجا بود که برای اولین بار بهمن رو دیدم در نگاه 

اول ازش خوشم اومد موقع برگشتن بود که شماره تلفنش رو دور از چشم چدرم بهم دارد چند روز طول کشید تا 

انع کردم و باهاش تماس گرفتم . بعدش هم با هم قرار گذاشتیم و چند باری همدیگر رو دیدیم. بهمن می خودم را ق

 گفت برا ی اولین بار که دیدمت دلم لرزید و ازت خوشم اومد. 
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یک سالی ما بدون اطالع کسی همدیگر رو می دیدم تا اینکه بهمن منو از پدرم خواستگاری کرد اما پدرم به جای 

منطقی برخورد کنه و ببینه نظر من چیه خودش جواب رد داده بود. بهمن چند بار دیگه هم به خواستگاری ام  اینکه

اومد اما پدرم چند نفرو ریخت سرش و حسابی کتکش زدند و من هرچی التماس می کردم فایده نداشت . بهمن از 

ما هر دفعه بدتر از دفعه قبل می شد ولی دوست کارخونه اخراج شد اما چندبار دیگه هم دوباره به خواستگاری اومد ا

داشتن ما ادامه داشت و همدیگرو می دیدیم وقتی پدرم از مالقاتهای ما باخبر شد بهمن رو تهدید کرد که اگه این 

مالقاتها ادامه داشته باشند می ده بالیی سرش بیارن که اون سرش ناپیدا باشه و همین طور اگه به زور هم که شده 

می فرسته خارج اما بهمن آخرین تالش خودش رو هم کرد و برای آخرین بار منو از پدرم خواستگاری کرد من رو 

برعکس همیشه این بار پدرم خیلی نرم و دوستانه برخورد کرد و این برای همه تعجب آور بود اما می دونستم کاسه 

بود اگه می خواد با من ازدواج کنه باید یه  ای زیر نیم کاسه هست همین طور هم بورد پدرم برای بهمن شرط گذاشته

چک سفید امضا به پدرم بده . پدرم می گفت شاید پس فردا نتونستی دخترم رو خوشبخت کنی و این چک فقط برای 

اطمینان و تضمیمن خوشبختی خاطره است . بهمن زیر بار این کار نمی رفت و نمی خواست قبول کنه اما من 

ین کار تن داد.من خیلی خوشحال بودم که پدرم با این چک راضی شده اما یه روز مونده به مجبورش کردم و اون به ا

عقد بود که در حال تزئین اتاق عقد بودم و از خوشحالی سر از پا نمی شناختم . بهمن بهم خبر داد پدرم گفته اگه 

توش می نویسم و به اجرا می  دست از سر خاطره برنداری اون چک سفید امضا رو هر مبلغی که دوست داشته باشم

ذارم .وقتی این خبر رو شنیدم می خواستم سکته کنم سریع رفتم پیش پدرم تا ازش بپرسم این واقعیت داره یا نه اما 

پدرم گفت: چی فکر کردی دختر؟نکنه می خوای دختری رو که سالها براش زحمت کشیدم دودستی تقدیم یه جوون 

 الابالی و بی پول کنم. 

بهش التماس کردم این کارو نکنه فایده نداشت می گفت باید با کسیکه من تعیین می کنم ازدواج کنی اما من هرچی 

زیر بار این حرف زور نمی رفتم. مجبور شدم هرچی مهمون دعوت کرده بودم همه را بهم بزنم برای اینکه دل پدرم 

وردم اما فایده نداشت چند بار خواستم برم در گاو نرم بشه چند روز خودم رو توی اتاق زندانی کردم و آب و غذا نخ

صندوق رو بازکنم و چک بهمن رو بردام اما هربار پدرم مچم رو می گرفت. حاال من موندم و چکی رو که بهمن به 

 خاطر من و به اصرار من کشیده چطور از پدرم پس بگیرم. 

 گفتم: با بهمن برید آمریکا پیش مادرت 

 پیر داره که می گه به من احتیاج داره به خاطر اون نمی تونه . گفت: بهمن یه مادر 

چقدر دلم به حال خاطره سوخت هیچ کمکی هم جز دلداری و امیدوار کردن او از دستم بر نمی آمد. حاال می فهمیدم 

ا و خودم ر چرا کم می خندید و کم حرف می زد تا مدتها نمی توانستم از فکر خاطره بیرون بیام فکرش آزارم می داد

 در مقایسه با او چقدر خوشبخت می دیدم. 

زمستان شد روزهای سرد و برفی را در کنار خانواده ام بودم و خدرا برای داشتن این نعمت بزرگ شکر میکردم. 

 کنار بخاری در حال خوردن چای بودم که عزیز صدایم کرد و گفت: تلفن! 

 گفتم : کیه؟ 

 گفت: خاطره س 

 وشی را برداشتم خاطره گفت: فردا کالس نداریم اگه حالش رو داری سه نفری بریم توچال اسکی بلند شدم و گ
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اصال دوست نداشتم بروم برای همین درس را بهانه کردم و قبول نکردم. روزها مثل باد سپری می شدند و منتظر 

شبهای امتحان را با نسیم تا صبح در  کسی نمی ماندند . خیلی زود بهار هم آمد و رفت و فصل امتحانات از راه رسید.

 کنار هم بودیم و می نشستیم و درس می خواندیم. 

تابستان بود من و نسیم به جشن تولد خاطره دعوت شده بودیم. بعد از یک سال دوستی با خاطره برای اولین بار بود 

ست همراه من بیاید . وقتی به خانه که به خانه خاطره دعوت شده بودیم اما اکرم خانم مریض شده بود و نسیم نتوان

خاطره رسیدم وارد یک حیاط بزرگ و پر از درخت شدم که یک استخر بزرگ هم داخلش بود . پشت آن یک 

ساختمان بزرگ و سفید رنگ قرار داشت . فکرش را می کردم که چنین خانه ای داشته باشند. خانه ما بزرگ اما 

 ساده و صمیمی بود. 

دم خاطره به استقبالم آمد و من را به طرف پدرش برد و به او معرفی کرد. پدر خاطره مردی قد وقتی وارد خانه ش

بلند و چاق بود با کت و شلواری هم که پوشیده بود هیکلش دوبرابر نشان می داد با سبیل هایی که گذاشته بود چهره 

 برای راه رفتن از آن استفاده می کرد. اش خشن شده بود و در عین حال عصایی هم به دست داشت اما فکر نمی کنم 

 پدرش با دیدن من لبخندی روی لب آورد و گفت: به به شما دوست خاطره هستید؟ تعریفتون رو زیاد شنیدم. 

 بعد هم نگاهی تحسین آمیز به من کرد و گفت: به به واقعا زدید روی دست ماه 

 گفتم: ممنونم شما لطف دارید 

مهمونت رو ببر و ازش پذیرائی کن که احساس غریبی نکنه من هم می خوام یه سری به  روبه خاطره گفت: دخترم

 کارخونه بزنم خیلی زود برمی گردم. 

پدر خاطره خداحافظی کرد و رفت. خاطره چند نفری رابیشتر دعوت نکرده بود . مشغول نگاه کردن به زرق و برق 

میمی و خاکی بود. همان طور که به اطراف نگاه می کردم متوجه خانه بودم و به این فکر می کردم که خاطره چقدر ص

شدم یک خانم به طرفم می آید . وقتی خودش را معرفی کرد فهمیدم نامادری خاطره است . آن خانم چهره ای 

مهربان و در عین حال دوست داشتنی داشت و اصال فکرش را هم نمی کردم که نامادری خاطره باشد چون دوساعتی 

 آنجا بودم خیلی سعی می کرد به خاطره توجه کند اما خاطره بی اعتنا به مهربانی اش از کنارش عبور می کرد. که من 

آن خانه پر از تجمل برای من حکم زندان را داشت برای همین زودتر از همه بلند شدم و کادویی را که برایش 

 ن رسیدم مثل اینکه پا به بهشت گذاشته بودم. خریده بودم به او دادم و خد احافظی کردم وقتی به خانه خودما

تابستان همان سال بود که نسیم در روضه یکی از همسایه ها شرکت کرده بود و یکی از هم محلی ای ها نسیم را 

 برای پسرش خواستگاری کرد و بعد از مدتی فهمیدم نامزد نسیم یکی از دوستان رامین بوده است . 

نی که توی پارک همراه رامین با اراذل و اوباش دعوا کرده بودند . نسیم خیلی خوشحال اسمش کامران بود همان جوا

 بود اما من دوست صمیمی ام را از دست می دادم و این باعث ناراحتی ام می شد. 

چند روزی از نامزدی نسیم و کامران نگذشته بود که نسیم گفت تصمیم دارند که خانه شان را عوض کنند. نسیم 

هم مثل من ناراحت بود گفت: پدرم به خاطر شغلش و محل کارش که عوض شده مجبور شده این کار را خودش 

 بکنه . 

چقدر ناراحت بودم که دوست دوران بچگی و هم کالسی خوبم از کنارم می رفت. چند وقت بعد نسیم و خانواده اش 

قت چشمم به خانه آنها می افتاد تمام خاطرات از آن محل رفتند و من تا مدتها جای خالی آنهارا حس می کردم هر و
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گذشته توی ذهنم می آمد . دوست داشتم هرچه زودتر تابستان تمام شود و من بتوانم هرروز نسیم را در دانشگاه 

 ببینم. 

5 

سال سوم داشنگاه بودم که دایی فرهاد به خوشحالی خبر بازگشت رامین را آورد. وقتی این خبر را شنیدم از 

لی نفسم توی سینه ام حبس شده بود و دوباره بذر امید و عشق در دلم جوانه زد. حس می کردم با آمدن خوشحا

رامین راهی نو در زندگی ام باز خواهد شد . یک هفته به آمدن رامین باقی مانده بود . دوست داشتم هرچه زودتر 

ان تک سوار رویاها و عشق من بود هرچه بود رامین را می دیم تا ببینم چقدر تغییر کرده است در خیالم رامین هم

برای من بی نظیر بود این یک هفته برای من به اندازه چند سال گذشت دایی فرهاد از همه خوشحال تر بود بعضی 

 موقع ها مثل بچه ها خوشحالی می کرد و می گفت اگه رامین بیاد این کارو می کنم اگه رامین بیاد اون کارو می کنم.

 فت داداش باید دست رامین را به زن و زندگی بند کنی تا یدفعه به سرش نزنه و دوباره بخواد بره. عزیز می گ

 دایی هم به من نگاه می کرد و می گفت: ان شااهلل هرچی خدا بخواد . 

رس آن وقت بود که من هم خودم را به بیراهه می زدم و از در دیگری وارد می شدم و می گفتم : دایی االن دیگه د

 آقا رامین تموم شده ؟ 

می گفت: آره دخترم االن رامین برای خودش آقای دکتر شده می خواد برگرده ایران من هم دستش را بذارم تو 

 حنا... 

و این می شد که باز برمی گشتیم سر خانه اول بعداز ظهر پنج شنبه بود که باید همراه عزیز و دایی برای استقبال از 

می رفتم. حجب و حیا حکم می کرد که توی خانه بمانم. می خواستم نروم اما عزیز گفت: رامین رامین به فرودگاه 

بعد از چندسال به وطن برمی گرده دلش می خواد به استقبالش بریم و چند تا آشنا ببینه بعدش هم کسی جز من و 

ز پرسیدم : عزیز چی شد که مادر داییت نیست که این کارو انجام بده اگه تو هم بیای خیلی بهتر می شه .گاز عزی

 رامین از دنیا رفت؟ 

عزیز گفت: بنده خدا چه زن خوبی بود حیف که عمرش به دنیا نبود. حدودا سی سی و خورده ای سال پیش بود که 

فرهاد عاشق یه دختر فقیر که اسمش معصومه بود شد معصومه دختری ساده و بی آالیش اما در عین حال خیلی 

و با نمک بود برای همین هم فرهاد خیلی دوستش داشت اما پدرم با ازدواج آنها مخالف بود و به دوست داشتنی 

فرهاد گفت اگه با اون دختر ازدواج کنی از ارث محرومت می کنم اما فرهاد به این چیزها اهمیت نمی داد . فرهاد و 

زی که فکرش را کنی شیرین بود پر از معصومه رفتند سرخونه و زندگی شون زندگی اون دو نفر بیشتر از اون چی

عشق و محبت بود . یک سال گذشت و معصومه سر رامین باردار شد و با وجود اینکه بچه اونها به دنیا اومد پدرم 

هنوز راضی نبود فرهاد و زن و بچه اش را ببینه و همچنان از ارث محروم بود اما خوشبختانه فرهاد یه مغازه کوچک 

سال ها قبل پدر برایش خریده بود و بعد از ازدواج با معصومه ازش نگرفته بود چندسال بعد  فرش فروشی داشت که

پدرم فوت کرد اما بر خالف اون چیزی که حرف زده بود تمام ارث و میراثش بین من و برادرم به طور قانونی تقسیم 

 عد تموم کرده بود . کرد . چند وقت بعد خبر دادن که معصومه از پله ها افتاده و یکی دو ساعت ب

 دایی فرهاد گفت: خوب داری پته مارو می اندازی بیرون 

 عزیز گفت: چیکار کنم خودش می گه تعریف کن . 
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دایی فرهاد گفت: خیلی خوب خواهر حاال بلند شید بریم می ترسم یه وقت هواپیماشون بشینه و کسی برای استقبال 

 رامین نرفته باشه . 

زیز به طرف فرودگاه راهی شدم عزیز دسته گلی را که خریه بود به دست من داد و گفت: تو من همراه دایی و ع

 بدی بهتره 

بعد از یک ساعت انتظار در فرودگاه باالخره فهمیدیم هواپیمایی که رامین داخلش بود به زمین نشست از روی 

رق کرده بود با خودم فکر می کردم در صندلی بلند شدم نفسم تند تند می زد بدنم داغ شده بود و کف دستهایم ع

اولین دیدارم با رامین بعد از چند سال باید چطور برخورد کنم؟ از درون به خودم تشر زدم و گفتم چه مرگت شده ؟ 

 چرا اینطوری شدی؟ آروم و متین باش مگه برای اولین باره که رامین رو می بینی. 

خشکت زده مگه جن دیدی؟ بیا بریم کنار داییت االن رامین  یکدفعه دست عزیز را لمس کردم گفت: دختر چرا

 میاد. 

 گفتم باشه عزیز االن میام. 

سرووضعم را مرتب کردم و رفتم کنار دایی فرهاد ایستادم چند لحظه ای نگذشته بود که دایی فرهاد با شوق دستش 

 را دراز کرد و گفت: اوناهاش خودشه خودشه 

ردان به روبه رو نگاه می کردم افراد زیادی را می دیدم اما هرچه نگاه می کردم کسی و بعد هم به طرفش رفت سرگ

 برایم آشنا نبود اما متوجه دایی شدم که رامین را در آغوش کشیده بود از دور خیلی شبیه دایی بود . 

ر بلندتر و چهارشانه توقتی به ما رسیدند عزیز صورت رامین را غرق در بوسه کرد. به رامین خیره مانده بودم قدش 

شده بود. مقداری از موهای مجعد سیاهش را روی پیشانیش اش ریخته بود و با چشمان سیاه و پوست سفیدی که 

داشت تودل بروتر و جذاب تر شده بود به نظرم آمد این رامین با رامینی که چند سال پیش رفته بود کلی فرق 

 ی به رامین گفت: این خانم همون افسانه شیطون و بالی خودمونه داشت. در همان حالت که خیره مانده بودم دای

رامین چند قدم به طرفم آمد در حالیکه لبخند روی لب داشت و چشمانش برق می زد نفسم باز هم به شماره افتاده 

 بود. 

 رامین گفت: سالم اما من فقط نگاه می کردم. 

 رامین پرسید: چیزی شده ؟ 

 و گفتم: به طن خوش آمدید!  یکباره به خودم آمدم

 گل را از دستم گرفت و گفت : ممنونم. 

 لحظه ای نگاه در نگاهم دوخت و گفت : فکرش رو می کردم که اینقدر زیبا و خانم شده باشی. 

توان و تحمل نگاه کردن در چشمان سیاه و پرجذبه اش را در خودم نمی دیدم. سرم را پایین انداختم و لبخندی زدم 

خودم گفتم : خاک بر سرت افسانه نتوانستی جواب سالمش را بدی حتما االن می گه این دیگه چه دکتریه که حتی با 

 یه برخورد ساده رو هم بلد نیست. 

بین راه ساکت بودم مثل اینکه همه چیز از ذهنم پاک شده بود هیچ حرفی برای گفتن نداشتم تا اینکه دایی فرهاد 

 یزی نمی گی؟ از بلبل زبونی افتادی! گفت: افسانه چی شده ؟ چ

 گفتم:دایی جون مگه نشنیدی می گن کم گوی و گزیده گوی باش؟ 

 دایی گفت: ای پدر صلواتی همیشه یه چیزی برای جواب دادن داری. 
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 رامین در حال نگاه کردن به بیرون بود گفت: این خیابونها هیچ تغییری نکردن اال اینکه شلوغ تر شدن 

 ت: خیابونا رو ول کن از خودت بگو پسرم عزیز گف

بیشتر از اینکه حواسم به حرفهای رامین باشد به حرکاتش بود که گهگداری به عقب بر می گشت و به بهانه حرف 

 زدن با عزیز به من نگاه می کرد. خیلی دوست داشتم بدانم که آیا مثل سابق روی من حساس هست یا نه ؟ 

 ز غذای مورد عالقه رامین را درست کرد. وقتی به خانه رسیدیم عزی

شب همگی در کنار هم بودیم و هرلحظه که می گذشت حس می کردم بیشتر دوستش دارم . سر سفره شام بودیم 

 که رامین از من پرسید: افسانه خانه هنوز هم شیطنت می کنید؟ 

 گفتم: نه بیشترشون رو کنار گذاشتم. 

 شگاه از دستت در امانن. گفت: خوبه پس دیگه بچه های دان

همه زدند زیر خنده اما من از حرف رامین لجم گرفته بود آخر شب وقتی دایی و رامین می خواستند به خانه شان 

برگردند دوست نداشتم رامین برود می خواستم دائم جلوی چشمم باشد تا او را ببینم اما رامین رفت و آن شب تا 

 هرچه زودتر صبح می شد اما صبح بر خالف میلم باید به داشنگاه می رفتم. دیروقت خوابم نبرد. دوست داشتم 

 صبح بناچار به دانشگاه رفتم. وقتی به نسیم گفتم که رامین برگشته به شوخی گفت: ببینم خوشگله چندتا داره؟ 

 چی رو می گی؟ 

 خوب معلومه دیگه زن و بچه اش رو می گم 

 ال گفته بودم زن نداره حاال تو احوال بچه اش رو می پرسی ؟ خندیدم و گفتم : دیوونه من که قب

 نسیم دستش را به کمرش زد و گفت: پس حاال کی شیرینی بخوریم؟ 

 خودم را به بیراه زدم و گفتم: مگه تو بچه بودی مادرت برات شیرینی نخریده که حاال من باید برات بخرم. 

 تو فکر کن نخریده 

 مادرت رو بکشم. به من چه که باید جور 

 با دلخوری گفت: ای گدا یک کلمه بگو شیرینی نمی دم مارو خالص کن . 

 آخه نه به داره نه بباره من چه شیرینی دارم به تو بدم اما باشه بدون مناسبت یه شیرینی دعوتت می کنم. -

 زیرچشمی نگاهی کرد و گفت: چرا بدون مناسبت ؟ مگه آقا رامین نیومده ؟ 

 طی داره؟ چه رب-

 خوب من می خوام پیشاپیش شیرینی نامزدی تورو بخورم -

حوصله ام از دست نسیم سر رفته بود گفتم: نسیم امروز چقدر اعصاب خرد کن شدی من هرچی می گم تو از یه در 

 دیگه وارد می شی وقتی می گم هیچ خبری نیست یعنی نیست. 

 چیزهایی شنیده بود گفت: چه خبری نیست ؟  خاطره که تازه از راه رسیده بود و از دور یک

قبل از اینکه من جواب بدم نسیم از اول تا آخرهمه چیز را برای خاطره تعریف کرد. خاطره گفت: به به الزم شد ما 

 این اقا رامین رو ببینیم که تونسته دل افسانه مارو ببره. 

 بهش اضافه شد .  گفتم: وای ! خدا به دادم برسه دردسرم کم بود یکی دیگه هم

 نسیم گفت: من کارندارم من امروز هوس شیرینی کردم. 
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گفتم: خیلی خوب بیاین بریم آنقدر برای نسیم شیرینی خریدم و دادم خورد که آخرش گفت: دیگه بسه نمی خورم 

 اگه یه ذره دیگه بخورم حالم به هم می خوره. 

خورده بود اشاره کرد و گفت: باید اینها رو بخوری چون خاطره به دو بشقاب شیرینی ای که جلوی نسیم دست ن

 دیگه از این شیرینی نصیبت نمی شه بعدش هم اینها مجانی اند چون افسانه خریده 

 نسیم که به زور نفس می کشید گفت: هرچقدر هم که مجانی باشه دیگه نمی خورم. 

ا هرچه زودتر دوباره رامین را ببینم اما برخالف وقتی از نسیم و خاطره جداشدم سریع خودم را به خانه رساندم ت

چیزی که تصورمی کردم رامین به آنجا نیامده بود . خجالت می کشیدم از عزیز چیزی بپرسم زهره و علیرضا هم که 

خانه نبودند بنابراین با دلخوری رفتم وسرم را با درس مشغول کردم اما بعداز ظهر بود که سروکله رامین هم پیدا 

قدر آرام و متین بود و چقدر منطقی برخورد می کرد. بعضی موقع ها طوری رفتار می کرد که من خودم را در شد .چ

برابرش یک بچه می دیدم و برای همین کمتر با او صحبت می کردم هیچ فرقی از لحاظ اخالقی نکرده بود هنوز 

 همان رامین سابق بود . 

 یم خاطره گفت: یادتون نره فردا باید برای ورزش به پارک بریم. پنج شنبه بود موقع جدا شدن از خاطره و نس

 گفتم چطوره به جای پارک بریم کوه ؟ 

 نسیم به خنده گفت: اون فرهاد بود که به کوه زد نه شیرین مگه نشنیدی می گن فرهاد کوه کن نه شیرین کوه کن. 

یفم به پشتش زدم و گفتم: من نمی دونم این آقا خاطره از حرف نسیم خنده اش گرفت. من هم به تالفی محکم با ک

 کامران چی به خورد نسیم داده که اینقدر بلبل زبون شده . 

خاطره گفت: من برای کوه رفتن حرفی ندارم نسیم توچی می گی؟ نسیم گفت: هرچی بگید قبول دارم کوه یا پارک 

 فرقی نداره. 

 نره بیل و کلنگ هم بیار  موقع جدا شدن از هم نسیم گفت: خاطره فردا یادت

با خنده از هم جدا شدیم به خانه رفتم کسی نبود مقنعه و مانتویم را در آوردم در حال مرتب کردن موهایم بودم که 

صدایی از پشت سر سالم داد برگشتم و رامین را دیدم که کنار دیوار بود . جیغ بلندی کشیدم و سریع به اتاق رفتم و 

 از پشت در گفت: چی شد افسانه خانم؟  چادری سر کردم رامین

 از اتاق بیرون رفتم و گفتم: چیزی نشده فقط انتظار دیدن شما رو نداشتم. 

 با خنده گفت: آخه یه طوری جیغ کشیدی هر کی ندونه فکر می کنه چه اتفاقی افتاده 

 ببخشید دست خودم نبود این یک عکس العمل طبیعی بود . -

 واهی کنم نباید سرزده از پذیرائی بیرون می اومدم. نه من باید معذرت خ-

 عیب نداره حاال عزیز کجاست؟ -

 عمه رفت سر خیابون میوه بگیره االن برمی گرده . -

 دوباره به پذیرائی رفت و گفت: نمی آین بشینین؟ 

 هنوز تپش قلبم آرام نشده بود نفس بلندی کشیدم و گفتم: االن میام 

کردم و رفتم روبه روی رامین نشستم بامن حرف می زد و از درس و دانشگاهم سوال می کرد. از  کمی خودم را آرام

من خواست اگر مشکلی داشتم از او کمک بگیرم . خیلی وقت بود که می خواستم از او بپرسم آیا ایران می ماند یا نه 

 سیدم: چند وقت ایران می مونین؟ اما هیچ وقت فرصتش پیش نیامده بود خیلی خودم را جمع و جور کردم تا پر
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 گفت: معلوم نیست دوسه ماهی می مونم شایدم بیشتر اما دوباره باید برگردم. 

باشنیدن این حرف دلم گرفت. فکر این که رامین دوباره بخواهد برود عذابم می داد با حرص گفتم:حاال که می 

 خواید برید پس چرا برگشتید؟ 

 لبخند گفت: اومدم تا شما و پدرم رو ببینم. فهمیده بود ناراحت شدم با 

خواستم بپرسم بعد از رفتن باز هم به ایران برمی گردد که عزیز از راه رسید و منصرف شدم عزیز گفت:افسانه مادر 

 اومدی؟ 

 گفتم:آره عزیز تازه اومدم. 

 بح جمعه را می خواستند کوهصبح روز بعد به کوه رفتیم وقتی به پای کوه رسیدیم جمعیت زیادی را دیدم که ص

نوردی کنند ما هم به آنها اضافه شدیم . اولین بار بود که به کوه رفته بودم برای همین از اوایل راه نفسم بریده بود. 

چون خودم پیشنهاد کوه رفتن را داده بودم نمی توانستم چیزی بگویم. صدای نسیم در آمده بود گفت: من که دیگه 

 نم یتونم بیام. 

 اطره که جلوتر از ما بود گفت: نسیم غر نزن بیا باال خ

 نسیم گفت: مگه می خوایم قله اورست رو فتح کنیم؟ بیایید برگردیم من زیر زانوهام سست شده . 

حال خودم بهتر از نسیم نبود اما برای اینکه کم نیاورم گفتم: چقدر حرف می زنی راهت رو ادامه بده اگه به جای این 

 دن رفته بودی االن باالی کوه بودیم. همه حرف ز

 نسیم گفت: خیلی خوب بابا یه چیزی هم بدهکار شدیم. 

وقتی به باالی کوه رسیدیم هوا خیلی خنک بود و حس قشنگی به آدم دست می داد اما خستگی امانم نداد و روی 

ای کتانی یم هم نشسته بود و کفش هتخته سنگی نشستم. خاطره رفته بود لبه کوه و به دوردستها خیره شده بود . نس

 اش را در می آورد گفت: افسانه موقع برگشتن مجبوری منو کول بگیری 

 زرنگی ؟....به کسی کولی مجانی نمی دم -

 یعنی اگه پول بدم این کار رو می کنی؟ -

 خاطره تو رو به خدا نگاه کن ببین چطوری ماروگذاشته سرکارو دست می اندازه. -

 ت: شما باز شوخی هاتون گل کرد؟ خاطره گف

 نسیم گفت:تو هم بیا و مثل ما باش. 

 خاطره از جایش بلند شد و گفت: آخه چه طوری؟ شوخی کردن و مثل شما بودن دل خوش می خواد که من ندارم. 

 فهمیدم حرفش به خاطر بهمن و پدرش است گفتم: راستی کارت با پدرت به کجا کشید؟ 

 من دست پدرمه . هیچی هنوز چک به-

 نسیم گفت: پس بهمن رو نمی بینی؟ 

 چرا بعضی موقع ها به دور از چشم پدرم می بینمش -

 گفتم: خودت رو ناراحت نکن درست می شه 

 از جا بلند شدم و گفتم: بیایید برگردیم من لرز کردم. 

 نسیم به سختی از جایش بلند شد و گفت: بریم من هم داره سردم می شه 
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گی به طرف پایین حرکت کردیم. وقتی به پایین رسیدیم نشستیم و صبحانه خوردیم و تقریبا نزدیکی های ظهر هم

بود که به خانه برگشتم بدنم حسابی کوفته و خرد شده بود با بی حوصلگی کوله پشتی را می چرخاندم که یکدفعه از 

 کرد. دستم رها شد و به زهره که آماده شده بود بیرون برود برخورد 

 زهره با عصبانیت گفت: چی کار می کنی افسانه ؟ 

 سریع به طرفش رفتم و با هراس گفتم: چیزیت شد؟ 

 گفت: نه بعد هم از درخارج شد و رفت. 

 یک لحظه ناخودآگاه نگاهم به پشت پنجره افتاد و رامین را دیدم که حسابی می خندید. 

به رامین سالم دادم با مهربانی گفت: سالم افسانه خانم کوه نورد هم که  از کار خودم خنده ام گرفت. داخل خانه رفتم

 شدی! 

 بله دیگه -

 یادم باشه یه دفعه من هم باهاتون بیام چون کوه نوردی رو خیلی دوست دارم. -

اه ر دوست داشتم مدام بنشینم و با رامین حرف بزنم. بدون اینکه کسی مزاحم شود اما نمی شد چون دائم عزیز از

می رسید و به بهانه چای یا میوه کنارمان می نشست چای یا میوه را روی میز می گذاشت و به بهانه ای من را از 

 پذیرائی بیرون می کرد. 

 این بار هم گفت: افسانه نمیخوای بری حموم و عرقت رو آب بدی 

 گفتم: چرا عزیز االن میرم. 

ه بود . حسابی خسته بودم رفتم و توی تختم دراز کشیدم و به خوابی عمیق به حمام رفتم وقتی بیرون آمدم رامین رفت

 فرو رفتم. غروب با صدای زهره از خواب بیدار شدم در اتاق را باز کرد و گفت: بلند شو تا کی می خوای بخوابی 

 با کسلی گفتم: شما چه کار به من دارید مگه ساعت چنده ؟ 

 ت نداریم این رامینه که دائم سراغ تورو می گیره. زهره گفت: شب شده بعدش هم ما کار

 از جا بلند شدم و گفتم: مگه اومده ؟ 

 زهره با خنده گفت: آره بابا هم خودش اومده هم دایی از اون موقعی هم که اومده همش سراغت رو می گیره. 

 گفتم: شما چی گفتید؟ 

 گفت:هیچی ما گفتیم افسانه خانم تشریف بردن خواب ناز 

زهره این حرف را زد و رفت. رفتم آبی به صورتم زدم وقتی خودم را توی آینه دیدم خنده ام گرفت چشمهایم 

 حسابی ورم کرده بود. گفتم: االن هرکی من رو می بینه چی می گه؟ 

 به پذیرائی رفتم رامین باز هم با نگاه گیرایی که داشت دلم را می لرزاند. 

خنده گفت: اون زمان که ما می رفتیم کوه به این خاطر بود که انرژی می گرفتیم و بهتر کنار پدرم نشستم پدرم با 

می تونستیم فعالیت کنیم اما مثل اینکه دوره و زمونه عوض شده به جای اینکه کوه رفتن به جوونا انرژی بده 

 انرژیشون رو می گیره. 

 از حرفهای پدرم هم خجالت کشیدم و هم خنده ام گرفت. 

 ز میانه را گرفت و گفت: آخه شما مرد بودید و باید حتما سرکار می رفتید اما افسانه که کار نداره می خوابه. عزی
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چند هفته بعد نسیم من را به جشن عقدشان دعوت کرد وقتی به آنجا رفتم هنوز یک ساعتی نگذشته بود و من در 

ن منم رسید سرم را برگرداندم و با کمال تعجب حال صحبت کردن با نسیم بودم که کامران به نسیم گفت: مهمو

 رامین را دیدم دست نسیم را گرفتم و محکم فشار دادم و گفتم: اینو دیگه برای چی دعوت کردید؟ 

 نسیم با خنده گفت: من دعوت نکردم کامران دعوت کرده. 

 با نگاهی شیطنت بار گفت: تو که نباید بدت بیاد. 

 ا بحال با رامین این جورجاها نبودم. گفتم: نه بدم نمیاد اما ت

 خاطره گفت: چی شد به من هم بگید. 

 نسیم به طرف رامین اشاره کرد و گفت: اون آقا رو می بینی ؟ رامینه 

 خاطره گفت: به به به سلیقه ات تبریک می گم به هم می خورید. 

م احوالپرسی کرد و بعد رفت و روی صندلی دچاره دلشوره شده بودم رامین جلو آمد به نسیم تبریک گفت با من ه

 ای روبه روی من نشست. 

در آن جشن پسرعموی کامران که اسمش سیامک بود دائم به بهانه ای به طرفم می آمد ودوست داشتم با من 

صحبت کند. سعی می کردم از صحبت کردن با او فرار کنم اما نمی شد. ظاهرش بد نبود اما رفتار و نگاهش دلنشین 

بود شبیه آدمهای جلف بود احساس می کردم که دارم زیر نگاه های رامین له می شوم دچار اضطراب شده بودم ن

 یعنی االن رامین درباره من چه فکر می کند؟ 

 نسیم گفت: افسانه چرا رنگت پریده؟ 

آقا کامران رو ردش  در حالی که سعی می کردم نگاهم را از رامین بدزدم گفتم: اگه می شه یه طوری این پسرعموی

 کن بره. 

نسیم آرام گفت: بیچاره خبر نداری از کامران خواسته ازت سوال کنه ببینه ازدواج می کنی یا نه بعدش هم جنابعالی 

 جواب بدی و بیاد خواستگاری. 

 با ناراحتی گفتم: نه شوخی می کنی؟ 

 گفت:نه به خدا شوخی نمی کنم خیلی هم جدی می گم. 

 بگو من قصد ازدواج ندارم تا دست از سرم برداره. گفتم: بهش 

نسیم خندید و گفت: می گم یه کاری کنیم چطوره رامین و سیامک بیان وسط این سالن و با هم رقابت کنن هرکدوم 

 برنده شد تو مال اون. 

 ه. یش رامین نرفتبا هول و هراس گفتم: تورو به خدا االن چه وقت شوخیه؟ یه فکری کن تا بیشتر از این آبروم پ

 نسیم کمی فکر کرد بعد هم کامران را صدا کرد در گوشی با او صحبت کرد و کامران رفت. 

 نسیم گفت: دیگه خیالت راحت باشه سروکله سیامک این طرفا پیدا نمی شه. 

 ذوق زده گفتم: راست می گی؟ آخه چطوری؟ 

 ک تو نیاد چون نامزد داری. گفت:هیچی به کامران گفتم بره به سیامک بگه زیاد نزدی

 کامران را دیدم که در حال حرف زدن با سیامک بود نسیم گفت: ببین بنده خدا سیامک چقدر پکر شد. 
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آخر شب بود و بیشتر مهمانها رفته بودند. نسیم با اصرار من را نگه داشت و گفت: باید حتما با من عکس بندازی از 

ه بود و از او خواهش کرده بود که با هم عکس بیندازند. یک عکس که نسیم و طرفی کامران هم رامین را نگه داشت

 کامران وسط بودند و من کنار نسیم و رامین کنار کامران ایستاده بود انداختیم. 

 بعد از انداختن عکس به طرف نسیم رفتم و گفتم: می خوام برم. 

 ه دیر وقته بخوای بری نسیم دستم را گرفت و گفت: امشب همین جا بخواب االن دیگ

 گفتم: نه باید برم کارهای عقب افتاده زیادی دارم که برای فردا انجام بدم. 

نسیم وقتی من را برای رفتن مصمم دید دیگر اصراری برای ماندن نکرد. دوباره به نسیم و کامران تبریک گفتم و از 

 آنها خداحافظی کردم. 

 بایست االن میام.  رامین گفت: افسانه چند لحظه تو حیاط

 به حیاط رفتم رامین بعد از چند دقیقه آمد و گفت: بریم. 

 گفتم: ممنونم من خودم می رم مزاحم شما نمی شم. 

 نمی دانم چرا یکدفعه این حرف از دهنم پرید. رامین با غرش گفت: 

 االن دیروقته خوب نیست یه دختر جوون این موقع شب تنها بیرون بره. 

ال رامین این طور با من رفتار نکرده بود . از یک طرف از دستش ناراحت بودم و از طرف دیگر خوشحال تا به ح

 بودم چون وجودم برایش اهمیت داشت رامین با ماشین دایی آمده بود در جلو را برایم باز کرد و گفت: سوار شو 

ینکه از چیزی ناراحت بود فقط گهگداری چنگی بین راه رامین هیچ حرفی نمی زد و فقط به روبرو نگاه می کرد مثل ا

به موهایش می زد و نفس بلندی می کشید فضای داخل ماشین برایم سنگین شده بود دلم نمی خواست سکوت 

 رامین را تحمل کنم چون فکر می کردم حتما از دست من ناراحت است به خاطر رفتارهای سیامک... 

 نمی خواست به خانه برسیم. رامین آرام رانندگی می کرد انگار دلش 

دستش را طرف نوار برد و یک نوار را داخل ضبط صوت قرار داد آهنگی مالیم داشت و بیشتر باعث می شد به 

 سکوت برویم بعد از چند دقیقه ای که گذشت با کنایه و لحنی نیشدار از من پرسید: امشب خوش گذشت؟ 

زدن سیامک با من ناراحت بود گفتم: اگه به شما خوش گذشته منظور حرف و لحنش را می فهمیدم به خاطر حرف 

 باشه بله به من هم خوش گذشته . 

رامین همین یک جمله را گفت و دوباره بقیه راه در سکوت گذشت. وقتی جلوی در خانه رسیدیم به رامین تعارف 

 کردم که داخل بیاید گفت: ممنونم دیروقته بعد هم خداحافظی کرد و رفت. 

لیدی که داشتم در حیاط را باز کردم پدرم نگران توی حیاط کنار حوض قدم می زد با دیدن من گفت: دختر تو با ک

 که مارو از نگرانی کشتی؟ 

 گفتم: ببخشید که دیر شد. 

 پدرم گفت: حاال عیب نداره بگو ببینم خوش گذشت؟ 

 گفتم: جای شما خالی بود با کسلی به اتاقم رفتم و خوابیدم. 

ستان بود و با بودن رامین گذر زمان را حس نمی کردم اما وقتی به یاد می آوردم که دوباره برای ادامه تحصیل می زم

 خواهد برگردد غصه ام می گرفت. 
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غروب بود تازه از خانه نسیم برگشته بودم که متوجه شدم مهمان داریم عمه رحیمه و خانواده اش دایی و رامین هم 

الپرسی کردم و کنار عزیز نشستم باز هم رامین و نیما مثل دوران گذشته با هم گرم گرفته بودند. بودند . با همه احو

مدتی بود حس می کردم عمه به چشم دیگری به من نگاه می کند و توجه می کرد اما دلیلش را نمی فهمیدم . از نگاه 

 بلند شدم و گفتم: با اجازه من درس دارم. های پرمعنای عمه در امان نبودم و از این حالت رضایت چندانی نداشتم 

 عمه گفت: درس هیچ وقت دیر نمی شه بعد از مدتها اومدیم دور هم باشیم وهمدیگر رو ببینیم. 

 با حرف عمه دوباره سر جایم نشستم عمه با خنده گفت: از درس و دانشگاه چه خبر افسانه جان ؟ 

 وجه من است و منتظر جواب من هستند. وقتی سرم را بلند کردم دیدم همه نگاه ها مت

 گفتم : هیچ خبری جز سالمتی نیست. 

 عمه با مهربانی گفت: سالمت باشی دخترم. 

 از عمه لجم گرفته بود با خودم گفتم: همچین می گه چه خبر مثل اینکه می خواد سر از چی دربیاره. 

جان بلند شو برو به زهره کمک کن داره شام عزیز متوجه شده بود من معذب هستم برای همین گفت: افسانه 

 درست می کنه دست تنهاست. 

 من که دنبال فرصتی برای فرار بودم گفتم: چشم عزیز 

 بعد هم سریع از جا بلند شدم عمه گفت: هزار ماشااهلل افسانه جان روز به روز داره خانم تر و خوشگل ترمی شه. 

همه نگاه ها متوجه من است وقتی از کنار رامین رد می شدم زیرچشمی وقتی از پذیرائی خارج شدم حس می کردم 

 نگاهش کردم از حرف عمه لبخندی بر لب آورده بود. 

هرچه زمان می گذشت حس می کردم به رامین عالقه بیشتری پیدا کردم اما نمی دانم چرا کوچکترین حرفی درباره 

 بودم و دوست داشتم رامین قدم جلو بگذارد.  این مساله بین من و رامین زده نمی شد. من یک دختر

 یک روز نسیم از من پرسید: چرا رامین نمیاد خواستگاریت؟ 

 گفتم:نمی دانم. 

 با خنده گفت: خوب تو ازش خواستگاری کن! 

 نیشگون محکمی از بازوی نسیم گرفتم و گفتم: اگه خودت بودی این کارو می کردی؟ 

 و بازویش رامالش می داد گفت: البته که من این کارو می کردم.  نسیم که ناله اش درآمده بود

 با تمسخر گفتم: آره جون خودت این کارو می کردی! 

 ببینم مطمئنی بهت عالقه داره؟ -

 من از نگاهش رفتارش می فهمم که بهم عالقه داره اما چیزی از زبونش نشنیدم. -

 داره اما چیزی از زبونش نشنیدم. من از نگاهش رفتارش می فهمم که بهم عالقه -

 می خوای من با کامران صبحت کنم با رامین حرف بزنه ؟ -

 سریع گفتم: اصال این کارو نکنی ها 

 خیلی خوب باید بریم حاال کالس داره دیر می شه. -

6 

م و آن شمال بروی وارد فصل قشنگ بهار شدیم . به پیشهناد دایی فرهاد بود که تصمیم گرفتیم به مدت ده روز به

روزها یکی از قشنگترین روزهای زندگی ام بود که هرگز به فراموشی نخواهند رفت. شبی که قرار بود فردای آن به 
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مسافرت برویم همه در تالش و تکاپو بودیم و وسایلی که باید می بردیم را حاضر می کردیم چه شب قشنگ و به یاد 

لحظه شماری می کردم تا صبح شود در خلوت و تنهایی خودم چقدر رامین را  ماندنی بود . من تا صبح خوابم نبرد و

دوست داشتم. صبح در حال خوردن صبحانه بودم که صدای زنگ در بلند شد دایی فرهاد و رامین بودند پدرم به 

مه شیدم . ههمراه رامین سریع وسایلمان را داخل ماشین گذاشتند . از سر میز صبحانه بلند شدم و لباسهایم را پو

منتظر بودند اما عزیز همچنان در حال برداشتن وسایل صبحانه از روی میز بود به کمکش رفتم تا زودتر کارش تمام 

شود بعد هم درها را بستیم و از منزل خارج شدیم. می خواستم سوار ماشین خودمان شوم اما دایی فرهاد گفت: 

 ن بیشتره و هم زهره و علیرضا راحت تر باشند.افسانه جان تو بیا تو ماشین ما هم چون وسایلتو

نگاهم به رامین افتاد که دستش را روی سقف ماشین به چانه اش زده بود و به من نگاه می کرد نگاهم را به پدرم 

 دوختم پدرم گفت: راست می گی بابا؟ 

 گفتم: نه دایی ممنونم تو این ماشین راحتترم. 

 دایی گفت: تعارف می کنی دخترم؟ 

 گفتم: نه اما ... 

 گفت: اما نداره باید بیای 

 عزیز گفت: برو افسانه جان داییت ناراحت نشه 

کیفم را برداشتم و سوار ماشین دایی شدم از شهر خودمان خارج شدیم با اینکه بیشتر جاها مثل بیابان بود اما به 

رفت چون دایی و رامین آنقدر با هم شوخی  چشم من قشنگ و دوست داشتنی بود . بین راه اصال حوصله ام سر نمی

می کردند که من فراموش می کردم پدر و پسر هستند . رفتارشان بیشتر شبیه دوتا دوست بود تا پدر و پسر بین راه 

توقف کردیم خوردیم و دوباره حرکت کردیم توی ماشین احساس کردم نمی توانم چشمهایم را باز نگه دارم چون 

ودم و آرام آرام خواب به چشمانم وارد شد . سرم را به صندلی ماشین تکیه دادم و آخرین چیزی شب قبل نخوابیده ب

را که دیدم چشمان رامین بود که از داخل آینه ماشین به من نگاه می کرد. وقتی بعد از یکی دوساعت بیدار شدم 

 پلک هایم را از روی هم برنداشتم. 

 ت کنیم؟ دایی گفت: چه اشکال داره باهاشون صحب

 رامین گفت: فعال عجله ای ندارم باید درسش تموم بشه. 

نفهمیدم در موردچه چیزی صحبت می کنند و زیاد هم برایم اهمیت نداشت چشمانم را باز کردم از شیشه ماشین به 

اس سبیرون نگاه کردم همه جا سرسبز و زیبا بود . شیشه ماشین را پایین کشیدم نسیم خنکی به صورتم خورد اح

 خوبی داشتم و نفس عمیقی کشیدم . دایی متوجه شد بیدار شدم گفت: خوب خوابیدی؟ 

 گفتم : بله 

 رامین از داخل آینه نگاهم کرد و گفت: شیشه رو بده باال عرق داری سرما می خوری 

 شیشه ماشین را باال کشیدم هرچه جلوتر می رفتیم هوا شرجی تر و زمین سرسبز تر می شد. 

به ویالیی که اجاره کرده بودند رسیدیم. با دیدن ساختمان به آن بزرگی تعجب کردم وسایلی را که داشتیم وقتی 

وارد ساختمان کردیم. حیاط بزرگ و پر از درخت و گل بود چند تا میز داخلش بود با یک تاب به در ورودی 

به آنجا باز می شد تمام سرویس هم ساختمان اصلی که رسیدیم یک پذیرائی بزرگ بود که در یک اتاق خواب هم 

طبقه پایین بود . از پله ها که باال رفتم وارد یک پذیرائی کوچک شدم که چهار در به آن باز می شد همه اتاق خواب 
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بودند. هر کسی یک اتاق برای خودش برداشت و من و زهره به ناچار یک اتاق مشترک داشتیم. رامین هم اتاق 

بود برای خودش برداشته بود به نظرم اتاق من و زهره از همه اتاقها قشنگتر و بزرگتر بود  خوابی را که طبقه پایین

 چون پنجره ای رو به دریا داشت و این برای من خیلی جذاب بود . 

رامین کنار دریا رفته بود و آتش روشن کرده بود عزیز هم طبق معمول مشغول درست کردن غذا بود دایی و پدر 

ا می کردند زهره دراز کشیده بود و علیرضا هم بیکار نشسته بود . به کنار دریا رفتم آرام آرام به تلویزیون تماش

رامین نزدیک می شدم و گرمای آتش را حس می کردم. غروب بود و رنگ خورشید خیلی قشنگ بود. رفتم روی 

داخل آتش انداخت و آمد کنارم کنده درختی نشستم و به خورشید نگاه کردم .رامین چوبی را که در دست داشت به 

 نشست و گفت: یه سوال شخصی ازتون بپرسم ناراحت نمی شید؟ 

 نه بپرسید. -

 شما برای آینده تون چه برنامه ای دارید؟ -

 فعال که هیچ برنامه ای جز درس خوندن ندارم هدفم اینه که درسم روتموم کنم. -

 یعنی هیچ هدفی بعد از اتمام درستون ندارید؟ -

 چرا می خوام بعد از پایان درسم برم سرکار -

 بعدش؟ -

 بعدش ازدواج می کنم. -

 با حرفم خندید و گفت: خیلی قشنگه 

 چی قشنگه ؟ -

 غروب خورشید رو می گم. -

 خیلی پرحرارته -

 االن که خورشید حرارتی نداره -

 منظورم آتیشیه که درست کردید. -

 گفت: اما حرارتش از حرارت عشق بیشتر نیست. نگاهش را به چشمانم دوخت و 

حرف از عشق پیش آمد می خواستم به هر طریقی شده از زبانش بشنوم که عاشق شده یانه که علیرضا از راه رسید و 

 گفت: عزیز می گه بیا کمکم کن. 

 از روی کنده درخت بلند شدم و گفتم: با اجازه 

 گفت: خواهش می کنم بفرمایید. 

ر روزی بود که به شمال رفته بودیم یک روز هوا تقریبا گرم بود از این فرصت استفاده کردیم به جنگل سه چها

رفتیم و می خواستیم نهار را همانجا درست کنیم عزیز گوشه ای نشسته بود و نگاه می کرددایی و پدرم و رامین 

 مشغول درست کردن نهار بودند . 

 ن زکیه ست پدرم گفت: امروز نوبت استراحت کرد

 عزیز گفت: آره واهلل من نمی دونم این خانمای بیچاره تا کی می خوان بپزن و بشورن 

کنار عزیز نشسته بودم دستم را روی زانویم به چانه ام زده بودم و نگاه می کردم گفتم: خوب این کارو نکن من اگه 

 جای شما باشم می گم از بیرون غذا بیارن. 
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پس فردا که ازدواج کردی و رفتی سرخونه و زندگی خودت می خوای دائم غذای رستوران ها  عزیز گفت: البد فردا

 رو بدی به خورد جوون مردم؟ 

اصال انتظار چنین حرفی را نداشتم از شرم تا بناگوش سرخ شدم. رامین نگاهی کرد خندید و گفت: جوون مردم 

 بایدخودش رو به این جور زندگی کردن عادت بده . 

از نهار بود هیچ کاری نداشتم و بیکار نشسته بودم احساس کردم حوصله ام سررفته پدر و دایی دراز کشیده بعد 

بودند رامین هم گوشه ای توی الک خودش رفته بود و علیرضا هم با توپش سرگرم بود . به عزیز گفتم: من و زهره 

 می ریم اطراف گشتی می زنیم و بر می گردیم. 

 اما زیاد دور نشید مواظب خودتون هم باشید. عزیز گفت : برید 

 پدرم گفت: مواظب باشید راه رو گم نکنید. 

 به شوخی گفتم: اگه گم شدیم خیالتون راحت باشه من با زهره هستم 

 دایی فرهاد بی جوابم نگذاشت و گفت: تو مواظب خودت باش نمی خواد از زهره مواظبت کنی. 

یی فرهاد طوری بود که آدم هیچ وقت از دستش نمی رنجید. زهره هم که اوضاع و خنده ام گرفت . همیشه لحن دا

 احوال به نفعش بود گفت: حرف حساب همینه و همیشه بی جواب می مونه . 

 به زهره گفتم: حاال نمی خواد تو یکی از آب گل آلود ماهی بگیری بیا بریم. 

 رامین گفت: می خواید همراهتون بیام؟ 

 که من جواب بدم زهره گفت: نه ممنون خودمون می ریم. قبل از این

با زهره به راه افتادیم به اطراف نگاه می کردم و از آن همه سرسبزی و زیبایی در حیرت بودم کمی از جایی که بقیه 

  بودند دور شده بودیم زهره با حالتی که دلهره داشت گفت: تورو به خدا بیا برگردیم خیلی از بقیه دور شدیم.

 گفتم: چیه می ترسی؟ 

 زهره کمی مکث کرد و گفت: خودت نمی ترسی؟ 

 با قاطعیت گفتم: نه از چی بترسم؟ 

 زهره این بار با جدیت ایستاد و گفت: خیلی خوب بسه دیگه بیا برگردیم. 

 و. بر اعصابم از دست زهره خرد شده بود گفتم: چیه هی می گی برگردیم؟ اگه خیلی دوست داری برگردی خودت

زهره خیلی سعی می کرد من را متقاعد کند تا برگردم اما نتوانست و باالخره خودش تنها برگشت و رفت و من توی 

جنگل تنها ماندم. صدای قشنگی به گوشم رسید صدای یک پرنده بود سرم را باال گرفته بودم و به پرنده نگاه می 

 گودال آب و سرتاپا خیس شدم. کردم که یکدفعه زیر پایم خالی شد افتادم توی یک 

کم کم داشت سردم می شد خواستم برگردم اما نمی دانستم باید از کجا بروم. ترس و وحشت تمام وجودم را پر 

کرده بود . به هر طرف که نگاه می کردم درخت بود و درخت یک ساعت تمام به این طرف و آن طرف می دویدم 

ده بودم همه جامثل هم بود . حس کردم جنگل دارد تاریک می شود و دوباره به اما فایده نداشت . بدتر راه را گم کر

وحشتم اضافه شد . رعد و برق هم به مشکالتم افزوده شد با اولین رعد و برق چنان جیغی زدم که تمام جنگل پرشد 

 و انعکاس پیدا کرد در این لحظه بود که صدایی به گوشم رسید افسانه ...افسانه 

رایم آشنا بود بله صدای رامین بود شوقی ناخواسته تمام وجودم را فراگرفت و خدا را شکر کردم. با صدای این صدا ب

 بلند رامین را صدا زدم صدای رامین رساتر از قبل شد می گفت: کجایی؟ 
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سرجایم خشک شده بودم باران تمام سرو صورتم را خیس کرده بود و نفس توی سینه ام حبس شده بود دوباره 

 صدای رامین را شنیدم که می گفت : کجایی افسانه ؟ 

 بی اختیار گفتم : من اینجام 

چند دقیقه بعد رامین به طرفم آمد به جای اینکه خوشحال باشم که پیدایم کرده مجذوب چهره اش شده بودم چقدر 

ز سرو صورتش راه زیر باران دوست داشتنی شده بود موهایش جلوی صورتش روی پیشانی اش ریخته بود و آب ا

افتاده بود .محو تماشای رامین شده بودم که با تشر گفت: هیچ معلوم هست تو کجایی ؟ همه نگرانت شدند. چرا با 

 زهره برنگشتی؟ 

من که تازه از وحشت و ترس بیرون آمده بودم و حسابی سردم شده بود از طرفی هم انتظار چنین برخوردی را از 

اشک از چشمانم جاری شد. انگار رامین هم از کارخودش پشیمان شده بود چند ثانیه به من رامین نداشتم بی اختیار 

خیره شد از سرخ شدن چشمهایم فهمید که گریه کردم . سرم را پایین انداختم .رامین با لحنی گرم و مهربان گفت: 

 خیلی خوب چرا گریه می کنی ؟ بیا بریم تا سرما نخوردی.

تا از جنگل خارج بشیم،اما هردویمان خیس خیس شده بودیم.تمام بدنم مثل یخ سرد شده  نمیدانم چقدر طول کشید

بودو می لرزیدم،دندان هایم بهم می خوردند و دستهایم را محکم بهم قفل کردی بود و به قفسه ی سینه ام چسبانده 

 بودم.رامین که دید خیلی میلرزم،کاپشنش را در آورد و رو ی شانه ایم انداخت. 

 فتم:خودتون سرما میخورید.گ

 گفت نه نمیخورم.

بین راه دائم مواظب بودم زمین نخورموقتی به جایی که قبال پدر و مادرم بودندرسیدیم هیچ کدام را آنجا ندیدیم.به 

 ویال برگشته بودند اما ماشینئ دایی فرهاد آنجا بود. رامین سریع در ماشین را باز کرد و گفت:

 سوار شو.

ز ماسین شدم.توی ماشین آنقدر می لرطزیدم که صدای برخورد دندانهایم کامال به گوش میرسید.رامین سریع سوا

 نگاهم کرد و گفت:

 سردته؟

 سرم را تکان دادم و گفتم:آره،و به راه خیره شدم.

 رامین بخاری ماشین را روشن کرد و با مالیمت گفت:کمی تحمل کن االن می رسیم.

همه منتظر ما بودند.عزیز با دیدنم جلو آمد و گفت:شما که خیس شدید.بعد هم من را به طرف  وقتی به ویال رسیدیم

 حمام برد و گفت:برو تا کمی بدنت گرم بشه.

 پدرم از رامین پرسید:کجا بود؟

 رامین گفت:تو جنگل راه رو گم کرده بود.

 عزیز به رامین گفت:دستت درد نکنه مادر،افتادی تو زحمت.

بد من آب حمام سرد بود و به جای اینکه بدنم گرم شود،دوباره زیر آب سرد رفتم و درآمدم.اصال حالم از شانس 

خوب نبود.حس می کردم سرم گیج می رودو گلویم می سوزد.با موهای خیس توی رخت خواب رفتمو دراز 

ز الی سرم بودند،دست عزیکشیدم.اصال نفهمیدم چه وقت خوابم برد،وقتی بیدار شدم نیمه شب بود،زهره و عزیز با

 روی پیشانی ام بود و می گفت:داره تو تب می سوزه.
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 بعد هم رو به زهره گفتتو مواظب خواهرت باش من االن برمیگردم.

 عزیز همراه رامین به اتاق بازگشت و گفت:داره تو تب می شوزه،رامین جان یه کاری بکن.

 رامین گفت از کی اینطوری شده؟

فت:از ساعت دوازده به بعد که با صدای ناله هاش بیدار شدم.اولش اهمیت ندادم گفتم شاید قطع زهره سراسیمه گ

 بشه اما هی بیشتر شد.

رامین خم شد دستش را روی پیشانی ام گذاشت،با دست دهانم را باز کردو به داخل آن نگاه کردو گفت:چیزی 

وهایی که داریم یه کاری می کنیم اما اگه تبش پایین نیست،فقط یه سرما خوردگیه که شدید شده،فعال با همین دار

 نیومد می بریمش بیمارستان.

 بدنم از سرما می لرزید ،گفتم:سردمه.

 عزیز پتوی زهره را روی من انداخت اما فایده نداشت.رامین گفت:

ه م کوچیکه هم رو باین اتالق هم بزرگه و هم رویه دریاست به این آسونی ها گرم نمیشه،ببریمش پایین اتاق من،ه

 دریا نیست.

 عزیز گفت پس خودت کجا می خوابی؟

 گفت : شما نگران من نباشید،من رو پذیرایی روی کاناپه می خوابم.

با کمک عزیز از پله ها پایین رفتم،داخل اتاق رامین شدم،روی تختخوابش دراز کشیدم و خوابی سنگین چشمانم 

تم نشسته بود و در همان حالت خوابش برده بود.صبح شده بود و آفتاب رابست.وقتی بیدار ضشدم عزیز کنار تخ

 تازه طلوع کرده بود.دستم را گرفت و گفت:شکر خدا مثل اینکه دیگه تب نداری.

 آرام گفتم:شما برید و استراحت کنید خیلی خسته شدید.

 گفت:نه می خوام کنارت باشم.

ستادم تا برود استراحت کند.حس میکردم راه گلویم را چیزی اما دیدم چهره اش خیلی خسته است.به اصرار فر

بسته،خواستم بخوابم اما خوابم نمیبرد،کمی بلند شدم.یکی کتاب شعر جلوی چراغ خواب بود،آن را برداشتم.هنوز 

 د.گفتم:بفرمایید!«چند صفحه ای بیشتر نخوانده بودم که در به صدا درا

 :حالت بهتر شد؟در باز شد،رامین بود،سالم داد و پرسید

 در حالی که کتاب را می بستم،گفتم:خیلی ممنون،به لطف شما بله.

اصال حواسم نبود که توی اتاق رامین هستم.وقتی با یاد اوردم خودم را جمع و جور کردم و گفتم:ببخشید به خاطر من 

 مجبور شدید روی کاناپه بخوابید.

 نیست،راحت باشید.روی صندلی که کنارم بود نشست و گفت:اصال مهم 

 نگاهی به کتابی که روی دستم بود کرد و لبخندی زد.

 گفتم:معذرت می خوام بدون اجازه دست زدم.

 هنوز لبخند روی لبش بود،گفت:عیبی نداره شما می تونید از همه ی وسایل تو این اتاق استفاده کنید.

 چند لحظه سکوت کرد و گفت:یه عذز خواهی به شما بدهکارم.

 تم:برای چی؟گف

 گفتم:به خاطر اینکه دیروز سرتون داد زدم.
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نمیتونستم مستقیم توی چشم هاش نگاه کنم ،نگاهم را به جلد کتاب دوختم و گفتم:حقم بود باید به حرف زهره 

 گوش میدادم و همراهش برمیگشتم.

 گفت :خودتون را ناراحت نکنید،هرچی بود گذشت دیگه استراحت کنید.

ایش بلند شد و رفت.جلوی در بود هنوز دستش به دستگیره ی در بود که برگشت نگاهی امیخته به بعد هم از ج

لبخند به صورتم انداخت که تا اعماق وجود مرا شیفته ی خودش میکرد،بعد هم در را باز کرد و رفت.همه برای 

شتها نداشتم.عزیز با آب و تاب صبحانه خوردن پایین آمدند.عزیز صبحانه ی من را به اتاق رامین آورداما اصال ا

جریان دیشب رابرای پدرم و دایی فرهاد تعریف می کرد.دایی فرهاد به اتالقم امد،به شوخی و خنده گفت:پس اونی 

 که می خواست مواظب زهره باشه چرا تونست از خودش مواظبت کنه؟

 جوابی برای حرف دایی نداشتم فقط خندیدم.

دند و به زور من را توی تختخواب نگه داشتند.چون روز قشنگ بود و به یاد آن روز همه به من توجه می کر

ماندنیبود،من قدر تمام آن لحظات را می دانستم اما این روزگار بود که سرنوشت را طور دیگر رقم زد.همان شب به 

 می ها توی ویالاتاق خو.دم برگشتم و مجبور شدم سه روز تمام توی تختخواب بخوابم.همه بیرون می رفتند من تن

ماندم و حو.صله ام سرمیرفت.دوست داشتم بیرون بروم اما می گفتند:باید بمونی و استراحت کنی.گهگداری توی 

 حیاط می رفتم،روی تاب می نشستم و آرام آن را تکان می دادم.

گاه روب خورشید نغروب بود و همه از از بعد ظهر بیرون رفته بودند.دلم گرفته بود،رفتم روی تاب نشستم و به غ

 می کردم.آرام تاب را تکان می دادم و این ضعر را زمزمه می کردم:

 سرم سودای عشقت دارد ای دوست

 ز چشمم درد و غم می بارد ای دوست

 میان دشت دل هر لحظه صد بار

 نگاهت بذر غم می کارد ای دوست

 که یکدفعه صدای رامین را شنیدم که می گفت:چه شعر قشنگی!

 ع برگشتم و نگاهش کردم،ایستاده بود و به درختی تیکه داده بود.سری

 گفتم:وای شمایید،ترسیدم!

 لبخندی زد و گفت:ببخشبد،نمی خواستم بترسونمتون.

 جلو آمد و روی صندلی که همان جا بود نشست.پرسیدم:پس پردم اینا کجا هستند؟

 پاهایش را روی هم انداخت گفت:دارن میان. 1درحالی که

 با شیطنت گفتم:بیرون خوش گذشت؟

 نگاهم کرد و گفت:اگه بگم آره دروغ گفتم.

من خندیدم و چیزی نگفتم.دوباره به روبرو خیره شدم و طوری وانمود کردم که به او توجهی ندارم اما اینطور نبود 

 چند لحظه گذشت،پرسید به چی فکر میکنی؟

 ول شدم.گفتم:به آینده.و دوباره به تکان دادن تاب مشغ

 حس کردم می خواهد چیز بگوید اما خودداری می کن.باالخره گفت:افسانه،یه قولی به من میدی؟

 گفتم چه قولی؟
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گفت به من قول بده...که یکدفعه صدای ماشین پدرم را شنیدم .رامین حرفش را قطع کرد و از جایش بلند شد و 

 گفت:اصال ولش کن!

م زنان به داخل ویال رفت.خیلی دوست داشتم بدانم باید چه قولی به رامین می دستش را به داخل موهایش برد و قد

دادم.می خواستم بروم و بپرسم اما هرچه با خودم کلنجار رفتم نتوانستم.آن شب دایی فرهاد بیشتر از همه سر به سر 

 من می گذاشت و فضای ویال از خنده های من پر شده بود.

اندیم و من هرچه سعی می کردم نمی توانستم به رامین نزدیکئ بشم،مثل اینکه ما دو روز دیگر هم توی شمال م

نیروی نامرئی من را برخالف رامین سوق می داد.دیگر کم کم داشتم خسته می شدم.رامین هیچ حرفی از عالقه اش 

 ت کنم.به من نمیزد،فقط نگاه های پر احساس می کرد و رد می شد.من هم تصمیم گرفتم مثل خود رامین سکو

روزی که خواستیم به تهران برگردیم،دایی فرهاد خیلی اصرار کرد که من با ماشین آنها برگردم اما قبول 

تنکردم.رامین کنار ماشین ایستاده بود و گهگداری نگاهی می کرد و دوباره سرش را پایین می انداخت،باالخره من با 

چرا حرفی نمیزند.طی راه حتی برای استراحت کردن هم از پدر و مادرم همراه شدم.با رامیتن لج کرده بودم که 

ماشین پیاده نشدن،فقط دوست داشتم هرچه زودتر به خانه می رسیدیم،تصمیم گرفتم همه ی راه را بخوابم تا طوالنی 

بودن آن را حس نکنم و همین طور هم شد،اصال متوجه نشدم کی به مقصد رسیدیم.با تکان دست زهره بیدار شدم 

 گفت:افسانه بیدار شو،چقدر می خوابی! که می

وقتی چشمانم را باز کردم جلوی در خانه بودیم.نگاهی به این اطراف و آن اطراف کردم،خبری از دایی و رامین نبود 

 چیزی نگفتم،از ماشین پیاده شدم و داخل حیاط رفتم، از علیرضا پرسیدم دای اینا رفتند؟

به،خانوم دکتر مارو باش اگه دنیارو آب ببره تورو خواب می بره.اونقدر غرق علیرضا دستش را تکان داد و گفت:به 

 خواب بودی که متوجه نشدی دایی فرهاد اینا کی رفتند!

 اصال حوصله نداشتم،بی اعتنا به حرف های علیرضا به اتاق رفتم.

 خوای برگردی؟ یک شب که دور هم نشسته بودیم ،رامین حرف از رفتم زد.عزیز گفت:چرا انقدر زود می

 رامین گفت درس دارم عمه باید برکردم.

وقتی رامین از رفتم حرف می زد من می مردم و زنده میشدم.دوست داشتم سرشان داد بزنم که از رفتن حرف نزنید 

 اما نمیشد.

مانم چشنفس هایم تند تند شده بود قلبم به شدت می زد.لحظه ای نگاهم را به رامین دوختم،ناخواسته اشک توی 

جمع شد.با هزار زحمت و بدبختی جلوی اشک هایم را گرفتم.رامین آرام و خونسرد نشسته بود.لحظه ای نگاهم کرد 

 یره شد.زهره به دادم رسید و گفت:0و به زمین خ

 پشت خط تلفن نسیک باهات کار داره.

یم تشکر کردم که به موقع زنگ از خدا خواسته سریع بلند شدم،معذرت خواهی کردم و رفتم.توی دلم چقدر از نس

زده بود.وقتی جواب تلفن را دادم،رفتم آبی به صورتم زدم و برگشتم دوباره یر جایم نشستم.عزیز پرسید افسانه 

 جان،نسیم چیکارت داشت؟

 گفتم هیچی،می خواست ببینه جمعه می ریم کوه یا نه،گفتم حوصله ندارم نمیام.

 به دوستت زنگ بزن و بگو میام کوه منتهی تنها نه،با دایی فرهاد میام.دایی گفت:یعنی چی؟بلند شوبلند شو 
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متعجب شده بودم،دایی فرهاد و کو!هاج و واج مانده بودم که دوباره ادایی فرهاد گفت:بلند شو دیگه؛مگه با تو 

 نیستم؟

 بلند شدم وگفتم :چشم دایی جان!و دوباره به نسیم زنگ زدم و قرار کوه را گذاشتم.

 شنبه بود و اصال دوست نداشتم فردا به کوه بروم اما دایی دائم می گفت:یادت نره فردا می خوایم بریم کوه. پنج

صبح جمعه بود و باید خودم را به محلی که با نسیم و خاطره قرار گذاشته بودم می رساندم.فکر میکردم که دای تنها 

حل قرار رسیدیم.خاطره تنها آمده بود اما نسیم با کامران می آید اما رامین هم همراهش بود. با ماشین دایی به م

بود.اصال دوست نداشتم حرف بزنم،دلم می خواست یک جای آرام پیدا کنم و در خلوت خود تنها باشم اما دایی دائم 

 سربسم می گذاشت.دایی که دید زیاد حوصله ندارم با کامران گرم گرفت.

 ردی،والغا دایی دائم با من حرف می زند.گفتم:خدا خیرت بده نسیم نامزدت رو آو

 نسیم گفت:خدارو شکر باالخره کامران یه جایی به درد تو خورد.

وقتی از کوه باال می رفتیم،برخالف تصور که من فکر می کردم دایی در باال آمدن از کو می ماند،پا به پای ما می 

گوشه ای نشستیم و مشغول حرف زدن شدیم .آنجا بود امد.تقریبا به باالی کوه رسیدیم و حسابی خشته شده بودیم.

که نسیم و کامران فهمیدند که قرار است رامین به فرانسه برگردد.کامران از رامین پرسید برای همیشه می ری یا 

 برمیگردی؟

 رامین خیلی خونسرد بود،برعکس من،گفت:معلوم نیست شاد برگشنم،شایدم...

 ده گفت:شایدم اونجا ازدواج کردی و موندی.کامران حرفش را قطع کرد و با خن

منتظر بودم رامین قاطعانه بگوید نه،اما خندید و چیزی نگفت.من با همه ی جنبشی که داشتم سر جایم خشک شدم و 

با نگاهی حسرتبار به رامین نگاه کردم.بعد از نیم ساعت استراحت کردن به خواسته ی دایی فرهاد تصمیم گرفتیم به 

دیموخاطه و نسیم و کامران هرسه از دایی خوششان آمده بود،برای همین همراه هم می آمدند و با هم پایین برگر

حرف می زدند.آنها عقبتر از ما بودند،و آرام حرکت می کردند.من و رامین جلو بودیم اما هیچ حرفی با هم 

د آوری چند روز بیشتر ایران نیست نمیزدیم،مثل اینکه به لبهای هردوی ما قفل خاموشی زده بودند.با دیدنش و یا

طوفانی از اندوه و غم در جانم چنگ می انداخت.همه ی اینها دست خودم نبود اما با سکوت ، تحمل و پنهانش 

 کردم.هر لحظه منتظر بودم رامین چیزی بگوید اما نمی گفت:نسیم کنارم امد و گفت:افسانه چته؟خیلی تو خودتی!

نه ی اینکه چیزی نیست تکان دادم .نسیم ول کن نبود و دائم می پرسید:باید بهم بگی چیزی نگفتم و سرم را به نشا

 چی شده؟

 با عصبانیت گفتم:می شه دست از سرم برداری؟

رامین که چند قدم جلوتر از من بود برگشت و نگاهی کرداما دوباره به راه خودش ادامه داد.نسیم که دید حال و 

 اد.بقیه خیلی عقب بودند،به نسیم گفتم:من می رم جلو منتظرتون می مونم.حوصله ندارم،منتظر بقیه ایست

 نسیم که از عصبانیت من دلخور شده بود سرش را برگرداند وگفت:هرکاری که دوست داری بکن دخت بداخالق.

اب تن انتخلبخندب روی لب آوردم و به راه رفتن ادامه دادم.از رامین جلو زدم،یک سراشیبی تند را برای پایین رف

کردم.حس کردم مثل پر سبک شدم،رفتم روی تخته سنگی و گریدم.همان موقع رامین فریاد زد:این کارو نکن 

 خطرناکه!
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حواسم به رامین پرت شد و نفهمیدم می خواهم چکار کنم و چون سراشیبی راه زیاد بود با سرعت زیاد 

ن خوردم.رامین با سرعت خودش را به من رساند.با پایینرفتم.متوجه نشدم پایم به چه گیر کرد و محکم به زمی

 زحمت زیاد بلند شدم و نشستم.رامین کنارم نشست و گفت:چیزیت که نشد؟

 گفتم :نه

اما مچ پایم شدیدا درد می کرد و کمی هم خراش برداشته بود.دستم راروی پایم گذاشتم و ماساژدادم.رامین 

 گفت:بذار یه نگاهی بهش بکنم.

 ه گفتم:احتیاجی بهش نیست.اما همین که خواستم بلند شوم دوباره روی زمین افتادم.با آه و نال

 رامین با اصرار گفت مذار مچ پات رو معاینه کنم اما باز هم مخالفت کردم.

کنار تخته سنگی نشستم و کفشم را در آوردم.رامین آمد کنارم ایستاد و با جدیت گفت:میشه به من به چشم پزشک 

 نه پسر داییت!نگاه کنی 

 من که از شدت درد نمی دانستم چکار کنم،گفتم:خیلی خوب هرکاری الزمه انجام بده.

 رامین مچ پایم را معاینه کرد بعد هم گفت:چیزی نیست فقط کمی خراش برداشته،و نباید زیاد بهش فشار بیاری.

 بعد هم پایم را با یک پارچه بست ،کنارم نشست و با شرم و حیا گفت:

 حساس می کنم امروز خیلی ناراحتید،چرا؟ا

 با صدایی غمگین و رنجور گفتم چیزی نیست.

با خود فکر می کردم:یعنی تو نمیدونی من چمه؟یعنی نمیدونی با رفتنت منو تا مرز جنون می بری!این تو بودی که 

 عشق رو توی دلم جا دادی حاال می خوای بزاری بری!

خواست چه قولی از من بگیره اما لج کردم،چون فکر می کردم خودش باید حرف می خواستم بپرسم توی شمال می 

بزند نه اینکه به زور از دهنش بکشم،پس دوباره خاموش شدم.بعد از چند دقیقه نسیم و بقیه رسیدندوهمگی با 

 دیدنم هول شدند.دایی پرسید:چی شده؟

 گفتم چیی نیست فقط زمین خوردم.

شوخ طبعی گفت:دختر تو چرا مواظب خودت نیستی،تو نمیگی شاید وجودت برای یکی دایی فرهاد با مهربانی و 

 عزیز باشه.

با حرفش جان تازه ای گرفتم،فقط لبخند زدم.رامین دستش را به کمرش زده بود،نگاه در نگاهم دوخت و لبخندی 

 و عزیزه؟ زد.نسیم که حسابی با دایی جور شده بود گفت:بگو ببینم وجود افسانه برای کی مهمه

دایی چیی نگفت اما نسیم درست بردار نیود.آخر سر هم دایی از دست نسیم کالفه شده ود گفت:حاال ماچیزی 

 گفتیم.

 نسم گفت:ای بابا کلی خوشحال شدم،گفتم دیگه از دستش راحت می شم.

 من هم گفتک:مگه تو خیر سرت که شوهر کردی من از دستت راحت شدم.

 بقیه زدند زیر خنده.نسیم چیزی نگفت اما 

 خاطره گفت من بیچاره از دست این دو نفر چی میکشمفتو دانشگاه هم کارشون همینه.

با کمک نسیم از کوه پایین آمدم،یک جای با صفا نشستیم و صبحانه خوردیم.باز هم حرف از رفتن رامین شد اصال 

نم آن احساسی که من نسبت به رفتن رامین دلم نمیخواست به آن حرفها گوش بدهم ولی چاره ای نداشتم.نمی دا
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داشتم او هم همان احساس زا نسبت به جدا شدن از من داشت یا نه،اما هرچه بود خیلی خونسرد و آرام بود و این 

باعث می شد ک من بیشتر عصبانی شوم.بعد از اتمام صبحانه از نسیم و کامران و خاطره خداحافظی کردیم و من هم 

 ین به طرف خانه حرکت کردیم.چون پایم درد می کرد مرا تا در خوانه رساندند.همراه دایی و رام

وقتی عزیز در را باز کرد،با اصرار و خواهش آنها را به خانه دعوت کرد ،والش با دیدن پایم وحشت کرد،فکر کرد 

سر  رفتن یه بالیی چه اتفاقی افتاده اما وفتی فهمید چیزی نشده غر می زدو و می گفت:ببینم آخرش با این کوه

 خودت میاری یا نه؟

چون روز جمعه بود پدرمم خانه بود.رامین و دایی تا عصر خانه ی ما ماندند.آن روزو وقتی با اتقم رفتم ،حتی موقع 

ناهار بیرون نیامدم.زمانی که رامین و دایی خداحافظی می کردند،از جام بلند شدم تا مثل همیشه آنها را گرم و 

کنم اما همین که بلند شدم دوباره پشیمان شدم و نشستم.غروری کاذب تمام وجودم را گرفته بود،از صمیمی بدرقه 

سکوت رامین بدم می امد،دیگر خسته شده بودم،همش با نگاه و رفتار بود که می خواست به من بفهماند دوستم دارد 

 .اما نمیدانم چرا هیچ وقت سعی نکرد با زبان این موضوع را به من بگوید

موقعی که از اتاق بیرون آمدم،خانه در سکوت فرو رفته بود.زهره متاب می خواند،علیرضا تلوزیون تماشا می 

کرد،پدرم هم صفحه ی بزرگی از روزنامه را جلوی صورتش باز کرده بود و فقط دستانش پیدا بود،عزیز هم توی 

 ک کردی.آشپزخانه مشغول بود.با دیدنم گفت:چه عجب اون قصر بلورین را تر

با نیش و کنایه می گفت،منظورش اتاقم بود.می دانستم از دستم دلخور است چون همیشه می گفت دوست دارم این 

 چند وقت که رامین

ایران است به او احترام بگذاریم اما من یک ساعت هم پیش انها ننشسته بودم و حتی آنها را بدرقه نکردم اما جواب 

 ز حال و هوای رامین بیرون بیایم.با خنده گفتم:اگه کاری دارید بدید انجام بدم. عزیز را ندادم.دوست داشتم ا

عزیز از سرتاپایم را نگاه کرد.معنای نگاهش را نفهمیدم،بعد هم اشاره ای به خیار و گوجه کرد و گفت:برو ساالد 

 م منتظر بودم،با صدای زنگدرست کن.خودم را با آنها سرگرم کردم.یک روز بیشتر به رفتن رامین نمانده بود،دائ

تافن که بلند می شد یا صدای در که به گوش می رسید سریع خودم را می رساندم با خودم می گفتم:شاید رامین باشه 

و بخواد بهم بگه برمی گردم منتظرم بمون،اما خبری نبود.فشار های عصبی زیادی به من وارد می شد.داشتم دیوانه 

ده بودم دیگر خسته شدم رفتم کتابی را باز کردم و شروع به مطالعه می شدم دچار سد درد شدیدی ش

کردم.بعدازظهر بود که صدای زنگ در بلند شد و عزیز در را باز کرد.گوشهایم را تیز کردم،صدای خودش 

 نبود.سریع از جایم بلند شدم،گوشه ی پرده ی اتاقم را کنار زدم،نگاه کردم تا مطمئن شوم،بله درست بود،خود رامی

بود.سریع به طرف در رفتم اما هنوز در را باز نکرده بودم که غرورم اجازه نداد و دوباره سرجایم نشستم.غرق در 

 افکار خودم بودم که صدای عزیز بلند شد:افسانه،بیا آقا رامین کارت داره.

 سریع گفتم:االن میام.

پیدن کرد.سرو وضعم را مرتب کردم در چنان خوشحال شدم که نفسم توی سینه حبس شده بود،قلبم شروع به ت

اتاق را باز کردم و آرام مثل اینکه اصال منتظر نبودم رفتم سالم دادم و بعد از احوالپرسی نشستم.روبه عزیز 

گفتم:چکارم داشتید؟عزیز گفت:من کاری باهات نداشتم مثل اینکه آقا رامین می خواد چیزی بهت بده بعد هم بلند 

 دارم االن برمی گردم.شد و گفت:من کمی کار 

 رو به رامین کردم و گفتم:حاال اون چی هست؟
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رامین کیفش را باز کرد،کتابی پرحجم را روی میز گذاشت و گفت:این کتاب بعدا خیلی به دردت می خوره،مطمئنا 

به  شبعدها برای پیدا کردن و خریدنش دچار مشکل می شید.من دیگه به این کتاب احتیاج ندارم می خواستم بدم

شما.یک لحظه روی آتش شوق و اشتیاقم آبی سرد ریخته شد من که توی فکرم چیز دیگری بودم و اصال فکرش را 

نمی کردم بخواهد به من کتاب بدهد.آرام و در عین حال سرد کتاب را برداشتم وتشکر کردم.می خواستم به اتاقم 

از جایم تکان بخورم چون می دانستم اگر این کار را برگردم اما عزیز با سینی چای وارد شد و من دیگر نتوانستم 

بکنم عزیز به ناراحتی ام پی می برد.احساس کردم رامین هم حوصله ندارد چون از عزیز برای سر دردش قرص 

گرفت و سعی می کرد بلند شود و برود اما با خواهش های عزیز برای ماندن روبه رو می شد.آخر سر هم عزیز 

برای شام نگه دارد.بعد از یکی دو ساعت نشستن رامین به عزیز گفت:اگه اجازه بدین چون موفق شد رامین را 

امشب پرواز دارم نمی رسم هم اینجا بیام و هم وسایلم رو از خونه بردارم می رم و همراه پدرم ووسایلم بر می گردم 

ه برو همین کار رو کن.رامین بلند شد و تا از اینجا برم فرودگاه.عزیز از این کار استقبال کرد و گفت:آره خیلی خوب

رفت من هم بدون اینکه به کتاب نگاه کنم آن را توی قفسه ی کتابهایم گذاشتم.خودم را با شما درست کردن 

سرگرم کردم.زمانیکه رامین به همراه دایی به خانه مان آمدند،همه ی وسایل را آورده بود دایی گفت:به خدا دیگه 

 دیم،همه اش داریم مزاحم شما می شیم.راضی به زحمت شما نبو

 عزیز با مهربانی گفت:این حرفها چیه می زنی داداش؟

 عزیز خیلی زود شما را آورد و گفت:دوست دارم همه با هم دور یه سفره باشیم.

 مسر سفره همه ساکت بودند،بیشتر از همه دایی ناراحت بود و من از درون به هم ریخته بودم و خیلی سعی می کرد

حفظ ظاهر کنم و همین کار را هم می کردم اما مثل گلی پژمردم،وقتی دوباره صدایش را می شنیدم آن گل پژمرده 

دوباره شاداب می شد.رامین کم کم حودش را برای رفتن آماده می کرد،عزیز را بوسید و از او خداحافظی کرد.دلم 

.رامین بعد از خداحافظی کردن با همه رو برویم می خواست فریاد بزنم نرو اما نمی شد دلم پر و بال می زد

ایستاد،نگاهش را از روی زمین برداشت.نگاهم به نگاهش د.خته شد،اصال باور نمی کردم که داشت می رفت و من 

همان طور بی حرکت ایستاده بودم.نمی دانم در پس آن چشم های سیاه چه جذبه و قدرتی بود که مرا محو و 

 ت:با اجازه افسانه خانوم،خدانگهدار!مجذوب خودش می کرد.گف

 با هر زحمت دهانم را باز کردم و گفتم:خداحافظ!

خم شدو کیفش را برداشت.عزیز رامین را از زیر قرآن رد کرد.مثل دفعخ ی قبل پدرم همراه دایی رامین را به 

ه ی می کردم.رامین از پشت شیشفرودگاه بردند.وقتی رامین سوار ماشین پدرم شد کنار در ایستاده بودم و فقط نگاه 

ماشین برگشت و دست بلند کرد.بی اختیار اشک در چشمانم جاری شد،روی گونه هایم ریخت و لبخند خشکی را 

روی لب آوردم.وقتی حسابی دورشدند ما هم به داخل خانه برگشتیم.سریع اشکهایم را پاک کردم تا عزیز و بقیه 

بوی عطر مخصوصش کخ همیشه استفاده می کرد پر بود.خیلی سخت جلوی چیزی متوجه نشوند.هنوز فضای خانه از 

اشکهایم را گرفته بودم نمی خواستم جلوی عزیز گریه کنم.زهره هنوز توی آشپزخانه مشغول تمیز کردن آنجا 

د.تا نبود.خستگی را بهانه کردم و رفتم توی اتاقم و دراز کشیدم.احساس می کردم در و دیوار به من فشار وارد می کن

وقتی پدرم از فرودگاه برنگشته بود،آرام آرام اشکهایم سرازیر می شد.وقتی پدرم برگشت،عزیز پرسید:رفت یا 

نه؟وپدرم گفت:ایستادم تا هواپیما رفت.دیگر باور کردم که رامین رفته است و من تنها ماندم.دیگر اشکهایم آرام 

رد.فکر می کردم گریه هایم صخره های دردم را هم ذوب می آرام نمی آمد بلکه مثل باران گونه هایم را خیس می ک
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کند اما این طور نبود بلکه بیشتر طوفان اندوه و غم به جانم چنگ می انداخت.آن شب بدترین شب زندگیم 

بود.خلوت خاموشک پر از خاطراتی بود که با رامین داشتم.هق هق گریه هایم را خفه می کردم تا کسی از راز دلم با 

ود.فکر می کردم رامین با احساساتم بازی کرده و رفته اما بازهم دوست داشتم در کنارم می بود.انقدر گریه خبر نش

کردم که متوجه شدم دیگر اشکهایم نمی آید.همین موقع بود که صدای اذان صبح به گوشم رسید،آرام در را باز 

سمان صاف و قشنگ و پر از ستاره بود.به کنار کردم تا کسی بیدار نشود،داخل حیاط رفتم و به آسمان نگاه کردم؛آ

حوض رفتم،وضو گرفتم و دورکعت نماز خواندم.حس می کردم سبک شدم،طوری که وقتی رفتم توی رختخواب 

نفهمیدم کی خوابم برد.وقتی بیدار شدم ساعت یازده ظهر بود.عزیز و زهره با دیدنم زدند زیر خنده.گفتم مگه چی 

 شده؟

گاه تو آینه بکن از بس خوابیدی چشمات ورم کرده.جلوی آینه رفتم زهره داست می گفت زهره گفت:برو یه ن

چشمانم حسابی ورم کرده بود اما از خواب زیاد نبود از گریه هایی بود که کرده بودم.وقتی یاد رامین می افتادم دل و 

 رفته اول باور نمی کردو می گفت:من دماغ انجام هیچ کاری را نداشتم.روز بعد نسیم به دیدنم آمد وقتی گفتم رامین

 فکر می کردم اون روز توی کوه شوخی می کنه.

 نه شوخی نمی کرد. -

 دیگه برنمی گرده؟ -

 محزون گفتم:نمی دونم. -

 من فکر می کردم الاقل ازت خواستگاری می کنه. -

 با بی حوصلگی گفتم:چرا این فکر رو کردی؟

 سش به تو بود و به تو نگاه می کرد.خودتم که می گفتی دوستم داره!آخه اون روز توی کوه دائم حوا -

خوب اشتباه فکر می کردم بعدش هم مگه می شه کسی رو از نگاه شناخت؟باید به دلش رجوع کرد و ببینی  -

 درونش چه خبره؟

 حب آره اینم درسته. -

هم وقتی دید اصال حواسم به حرفهایش  آن روز نسیم دائم یا از رامین حرف می زد یا از درس و دانشگاه،آخر

 نیست،گفت:ما رو باش برای کی داریم حرف می زنیم!

ببخشید نسیم جان،نمی دونم چرا اصال حالم خوب نیست،سرم گیج می ره.سریع جلو آمد دست روی پیشانی ام  -

دادنش گذاشت و گفت:دختر تو چقدر تب داری!احساس می کردم بدنم مثل کوه یخ شده و توان حرکت 

رانداشتم.همه فکر می کردند سرما خوردم اما به نظر خودم همه اش به خاطر رفتن رامین بود.از بس که آن دوشب 

بیدار نشسته بودم و گریه کرده بودم این طور شده بودم.پنج روز تمام توی رختخواب ماندم تا کمی حالم بهتر 

و دیگر از درس خواندن خوشم نمی آمد.دوست داشتم شد.چند روزی به دانشگاه نرفتم،از همه چسز بیزار بودم 

دائم توی اتاقم بنشینم و به رامین فکر کنم.تا اینکه نسیم به سراغم آمد،وقتی به او گفتم دیگر به دانشگاه نمی 

 روم،آنقدر عصبانی شد که تا آن روز او را این طور ندیده بودم.

در بدبخت و زحمت کشت هم باش که با هزار رنج و مشقت گفت: مگه دست خودته که بخوای بری یا نری؟به فکر پ

تورو به دانشگاه فرستاد.حاال چقدر راحت برمی گرده و می گه دوست ندارم برم دانشگاه.فکر نکن من هالو ام و 

 چیزی سرم نمی شه من که می دونم تو چه مرگت شده فکر می کنی نمی دونم چرا مریض شدی؟
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 سریع پرسیدم: چرا؟

 ی بدونی؟می خوا -

 آره.-

 همه اش به خاطر رامینه که این کار هارو می کنی. -

 نه اینطور نیست. -

با آرامش خاصی گفت:تو می خوای منو گول بزنی یا خودت رو؟از آرامش و خونسردی که داشت لجم گرفت به 

اور ر چرا نمی خوای بتندی گفتم:بو تو مربوط نیست. توی چشمانم خیره شد و گفت:خیلی هم بهم مربوطه آخه دخت

کنی که رامین رفهت و اون طرف دنیا داره زندگی می کنه و این تویی که به خاطر رامین می خوای آینده ی خودت 

رو بسوزونی.اون باید پا پیش می ذاشت اما حاال که نذاشته تو نباید آینه ی خودت رو خراب کنی.نسیم برایم مثل 

وی شانه اش گذاشتم و شروع به گریه کردم.نسیم برای دلداری دادن به من خواهری مهربان و دلسوز بود.سرم را ر

گفت:غصه نخور هم خیلی خوشگلی،هم یه دکتری،خیلی ها هستند که آرزوشونه با تو ازدواج کنند.از آن روز به بعد 

 نسیم به خاطر من هر روز دنبالم می آمد و با هم به دانشگاه می رفتیم،مثل دوران سابق.

دانشجوهای پزشکی دنبال کتابی می گشتند که به سختی پیدا می شد،من هم جزو آنها بودم و توی این فکر  سال بعد

بودم که چطور آن کتاب را گیر بیاورم.یک روز نسیم به خانه مان آمده بود تا با هم درس بخوانیم.نسیم رفت کنار 

 افسانه،این کتاب رو از کجا گیرآوردی؟ قفسه ی کتابهایم که یکدفعه با صدای بلند و با خوشحالی گفت:وای

من که هاج و واج مانده بودم و اصال نمی دانستم درباره ی چه صحبت می کند،گفتم:چی می گی؟چته مگه دیوونه 

 شدی؟کتابی که رامین موقع رفتنش به من داده بود را برداشت و گفت:این کتاب رو از کجا گیر آوردی؟

 چه کتابیه؟گفتم:رامین بهم داد،حاال مگه 

با خوشحالی کتاب را نگاه می کرد و ورق می زد گفت:این همون کتابیه که همه دربه در دنبالش می گردند.همان طو 

رکه کتاب را ورق می زد پاکتی از داخل کتاب روی زمین افتاد.نسیم سریع تر از من خم شد و آن را برداشت.پاکت 

 را باز کرد و گفت:وای خدایا!

 م سر در نمی آوردم گفتم:چی شده؟چرا رنگت پریده؟از رفتار نسی

نسیم همان طور که به آن خیره شده بود و فقط نگاه می کرد.سریع از دستش گرفتم و نگاهش کردم.اصال باور نمی 

کردم عکس رامین بود که کنار یک زنی ایستاده و دستش دور کمرش بود.بدنم سرد و بی حس شد احساس کردم 

ب شدهقلبم تیر کشید.تازه از کابوس رفتن رامین بیرون آمده بودم که این شوک به من وارد دنیا روی سرم خرا

 شد.با خودم گفتم:برای کی اشک ریختم و تا دم مرگ رفتم و برگشتم.

به عکس نگاه می کردم و اشک می ریخیتم.اشکهایم روی عکس می ریخت و من قدرت کنترلش را نداشتم نسیم که 

نیست سریع عکس را از دستم گرفت،مچاله کرد و به طرفی انداخت.حاال می فهمیدم چرا رامین  دید حالم زیاد خوب

 هیچ وقت به من نگفت که دوستم دارد اما چرا با نگاه و رفتارش این را به من فهماند؟

 .نسیم گفت:خدا رو شکر که زودتر متوجه شدی واال معلوم نبود چه سرنوشتی داری،لزومی مداره ناراحت بشی

نمی دانستم خوشحال باشم یا ناراحت فقط آرام گریه می کردم.نسیم خیلی با من صحبت کرد،سعی کرد من را از آن 

وضع بیرون بیاورد اما فایده نداشت دائم آن عکس جلوی چشمانم ظاهر می شد و مثل تیری به قلبم اصابت می 

م یک ماه تمام ذهنم مشغول و مغشوش این کرد.اصال صدای صحبت ها و نصیحت های نسیم را نمی شنیدم.باز ه
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موضوع بود.سر کالس اصال توجهی به درس نداشتم،از درس عقب افتاده بودم اما باز هم مثل همیشه نسیم در کنارم 

بود و بعد از مدتی توانستم خودم را به بقیه ی هم کالسی ها برسانم.بعد از شش ماه بود که توانستم به زندگی عادی 

برگردم.دیگر منتظر کسی نبودم،دلم آرام بود و فکر می کردم شاید اشتباه کرده ام و رامین هیچ عالقه و همیشگی ام 

ای به من نداشته و من پیش خودم این طور فکر می کردم.طی این مدت چندتایی از هم کالسی هایم از من 

را نمی دادم.توی کالس کمتر  خواستگاری کردند اما عشق پیش من رنگ باخته بود و به خودم اجازه ی عاشق شدن

می گفتم و می خندیدم و سعی م یکردم بیشتر حواسم را به درس جمع کنم.اولین کسی که به کالس وارد می شد من 

بودم.بیشتر اوقاتم را با نسیم و خاطره بودم.یکی از دوستان کامران که همراه او دیده بودم از کامران خواسته بود تا 

زدواج دارم یا نه؟کامران موضوع را به نسیم گفته بود.یک روز که همراه کامران و نسیم از من بپرسد آیا قصد ا

 بودم،کامران سر حرف را باز کرد و گفت:افسانه خانم اگه یه خواستگار خوب برات پیدا بشه ازدواج می کنی؟

 خندیدم و چیزی نگفتم.نسیم گفت:چرا می خندی؟

 من چیه.گفتم:خوب چی بگم تو که می دونی جواب 

 با شیطنت گفت:حتی اگه بدونی خواستگار کیه بازم جواب رد می دی؟

 گفتم:بله.

 کامران کالفه به نسیم گفت:چرا اینقدر طفره می ری؟خوب رک و پوست

 کنده بهش بگو.

 نسیم گفت:اصال به من چه،دوست جنابعالی می خواد زن بگیره نه من.

یادت رفته دوست بنده میخواد دوست سرکار خانم رو بگیره!بعدش هم تو کامران به شوخی و خنده گفت:مثل اینکه 

 زبون افسانه خانم رو بهتر می دونی. من که از بگومگوی آن دو خسته شده بودم گفتم:بسه دیگه،سرم رفت.

 نسیم خیلی خالصه و جمع و جور گفت:یک کالم ختم کالم،آقا حامد از شما خواستگاری کرده.

 ره که همیشه به آقا کامران وصله؟گفتم:همون آقا پس

 نسیم گفت:آفرین،همونه.

در حالی که از آنها خداحافظی می کردم گفتم:از قول من به آقا حامد سالم برسونید و بگید گفته فعال قصد ازدواج 

 ندارم.نسیم به دنبالم آمد و گفت:دختر خل کمی صبر کن الاقل کمی فکر کن پسر خوبیه از دستش می دی.

 حالی که سوار اشین می شدم،سرم را به عالمت نه تکان دادم.در 

  2فصل 

فصل بهار بود و یک سال از رفتن رامین می گذشت.زندگی من هم آرام شده بود اما د رهمین بهار بود که زندگی ام 

الت تعطی به کلی دگرگون شد و من وارد مرحله ی جدیدی از زندگی ام شدم که سراسر مشکل و گرفتاری بود.اواخر

عید بود تازه از بیرون برگشته بودم که متوجه شدم خانواده ی عمه به خانمان آمدند.وقتی وارد پذیرایی شدم عمه ام 

جلو آمد و با خوشحالی تمام صورتم را بوسید.خواستم بروم لباسم را عوض کنم اما عمه با اصرار من را نشاند و 

ه سبد گلی که بسیار بزرگ هم بود افتاد.فوری فهمیدم برای چه گفت:بشین عمه کار مهمی باهات دارم.نگاهم ب

 آمدند.کنار عمه نشستم رو به روی زهره بودم با سر به زهره اشاره کردم: چیکار داره؟

 زهره هم شانه هایش را به عالمت ندانستن باال انداخت.رو به عمه کردم و گفتم:عمه جان با من کاری داشتید؟
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ت کمی مقدمه چینی کرد و گفت:دیگه ماشاءاهلل بزرگ شدی،برای خودت خانم دکتری دستم را در دستش گرف

 شدی و باید هرچه زودتر بری سر خونه و زندگیت یعنی یواش یواش باید ازدواج کنی.

 اما من فکر می کنم برای ازدواجم زود باشه. -

 ده سالم بو که یه بچه هم داشتم.عمه خندید و گفت:همچین می گه زوده انگار دوازده سالشه!من خودم چهار

 آخه اون زمان،زمان قدیم بود نه االن عمه جان. -

من کاری به قدیم و جدید ندارم،صبر کن تا درست و حسابی و بدون پرده حرفم رو بزنم ما اومدیم خواستگاری تو  -

د کردم که انگار جا خوردم و برای نیما. اصال جا نخوردم چون همه چیز را از قبل حدس زده بودم اما طوری برخور

 برایم عجیب و غیر منتظره بود.با تعجب پرسیدم:نیما؟

حسین آقا شوهر عمه خندید و گفت:یه طوری می گی نیما انگار نیما شاخ داره.نیما کنار پدرش نشسته بود،مثل 

 همیشه آرام و مظلو بود و در عین حال سر به زیر داشت. گفتم چرا اینقدر بی خبر؟

 فت:ما فکر می کردیم اینطوری بهتره.حاال تو هم فکرهات رو بکن و جواب بده.عمه گ

نمی دانستم در آن لحظه باید چه جوابی بدهم،خوشبختانه پدرم به موقع به دادم رسید و گفت: حاال که برای جواب 

 دادن زوده بذارید چند روز دیگه جوابتون رو می ده.

نیما فکر کردم نیما دو سال دیگر درسش در رشته ی مدیریت بازرگانی به  آن شب برای اولین بار به طور جدی به

پایان می رسید و در شرکت پدرش مشغول به کار می شد.وضع مالی خوبی داشتند اما برای من وضعیت مالی زیاد 

و  وشناهمیت نداشت یا اگر هم داشت در درجه های پایین قرار داشت.نیما قد بلندی داشت با چشمهایی تقریبا ر

 موهایی مشکی که به چهره اش زیبایی می داد.

وقتی موضوع را با نسیم در میان گذاشتم،از او خواستم در تصمیم گیری کمکم کند چ.ن می خواستم از تجربه اش 

 استفاده کنم و

 نسیم گفت: 

می دونم اخالق و این خودتی که اول و آخرش باید تصمیم بگیری,چون من با اونها هیچ رفت و آمدی نداشتم و ن

رفتارشون چه طوریه.نمی تونم زیاد کمکت کنم فقط همین رو می تونم بهت بگم که اگه پسر سالمیه و با دوستای نا 

باب نمی گرده و از همه مهمتر خانواده دار هم که هست میتونی قبول کنی و این چیزهایی رو که االن من بهت گفتم 

ی عمه ات تو ذهنت هست بریز روی هم و درباره اش فکر کن,ببین اصال به با اون چیزهایی که درباره ی خانواده 

دردت می خورده و می تونی باهاش زندگی کنی یا نه و اینم یادت باشه که شوهر خوب و سر به زیر تو این دوره 

 زمونه کم گیر میاد.

 من که به تمام حرفهای نسیم خوب گوش می دادم,گفتم :

 چقدر قشنگ حرف می زنی.

 با غرور گفت:

 ما اینیم دیگه.

 گفتم:خوب حق داری,مادربززرگ,

 نسیم ابروهایش را در هم کشید و گفت:

 منو باش که تجربه هام رو مفت و مجانی در اختیار کی می ذارم!
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 نسیم گفت:

 خیلی خوب ولم کن االن هر کی ببینه فکر می کنه دیوونه شدی,خیر سرمون اینجا محیط دانشگاهه.

شب ها زمان خیلی خوب برای فکر کردن و خلوت کردن بود,چون خانه در سکوت و آرامش بود و می شد در  آخر

تنهایی و سکوت غرق شد.فکر می کردم اگر رامین دوستم داشت پس چرا رفت و حتی پشت سرش را هم نگاه 

ین نتیجه رسیدم که به نیما نکرد و به ازدواج با نیما فکر می کردم.به حرفهای نسیم فکر می کردم و آخرش به ا

 جواب مثبت بدهم.

یک هفته گدشته بود ,وقتی از دانشگاه برگشتم عزیز گفت:افسانه,من به عمه ات چی جواب بدم؟دادئم تلفن زنگ 

 می زنه و منتظر جوابند.

 به عزیزز نگاه کردم و گفتم:

 بگو بیان.

 انگار عزیز منتظر این جواب نبود با بهت جلو آمد و گفت:

 خوب فکرات رو کردی؟

 گفتم:

 بله

 عزیز دوباره پرسید؟

 مطمئنی؟

 سرم را در حالی که لبخندی روی لب داشتم به نشانه ی اطمینان تکان دادم.

 عزیز در آغوشم کشید و گفت:

 امیدوارم سپید بخت بشی.

با من صحبت کرد.روی تخت  وقتی پدرم از سر کار برگشت و عزیز گفت افسانه جواب مثبت داده,به اتاقم آمد و

خوابم نشست و گفت:ببین دخترم,حرف یه عمر زندگیه,یه دفعه با عجله تصمیم نگیری.هیچ اجباری در کار 

نیست,فکر نکنی چون نمیا خواهر زاده ی منه حتماً باید جوابت مثبت باشه,نه اینطور نیست,سرنوشت تو برای من 

ردا مشکلی تو زندگی به وجود اومد می تونی حلش کنی و از پسش خیلی مهمتر از نیماست فکر کن و ببین اگه ف

بربیایی یا نه,یا اصالً نیما مرد زندگی هست و می تونه خوشبختت کنه؟بعداً هم می تونی جواب بدی چون هنوز 

 عزیزت به عمه ات جواب نداده.

هم صحبت نکرده بودیم.از خجالت و من که تا به حال پدرم را اینطور ندیده بودم و هیچ وقت درباره ی ازدواج با 

شرم تمام بدنم داغ شده بود و احساس می کردم عرق از روی پیشانی ام جاری شده است.سرم را پایین انداختم و 

 گفتم:من خیلی فکر کردم و این تصمیم رو گرفتم و حاال می خوام نظر شما رو درباره ی نیما بدونم.

و گفت:خیلی خوشحالم که با فکر این تصمیم رو گرفتی و اگر نظرم رو پدرم لبخندی از رضایت روی لبب نشاند 

درباره ی نیما بخوای,باید بگم نیما پسر مهربون و محجوبیه و از همه مهمتر اینکه شما همدیگر رو می شناسید و از 

ظاهری هم اصل و نسب هم با خبرید.خانواده اش هم که خانواده ی خوبیه و دستشون به دهنشون می رسه,از لحاظ 

که خودت دیدیش.اگه تو نیما رو پسند کرده باشی و قبولش داشته باشی,من هم می پسندمش و قبولش دارم,دیگه 
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فکر نکنم احتیاجی باشه من چیزی بگم,این حرفهای من بود,حاال اگه قوبل داری من به عزیزت بگم به عمه ات و 

 خانواده اش خبر بده.

 بود و با انگشتانم بازی می کردم گفتم:بگید خبرشون کنه. آرام در حالی که هنوز سرم پایین

 پدرم بلند شد و گفت:انشاءاهلل خوشبخت بشی! و بعد هم از اتاق خارج شد و رفت.

دو روز بعد عمه و خانواده اش به منزل ما آمدند,البته با یک دسته گل بزرگتر و قشنگ تر از قبلی.وقتی جلوی نیما 

را بلند کرد,به چشمانم نگاه کرد و لبخندی زد.بعد از تقسیم چای کنار عزیز نشستم و به چای گرفتم,باالخره سرش 

 صحبت هایشان گوش می کردم.

 حسین آقا می گفت:شما هر چی بگید ما همون رو قبول داریم و انجام می دیم.

 پدرم گفت:خواهش می کنم, شما بزرگترید و صاحب اختیار هم پسر و هم دختر هستید.

از کلی حرف زدن باالخره عمه گفت:تا ما صحبت می کنیم بهتره نیما و افسانه هم با هم صحبت کنند و رو به بعد 

 پدرم گفت:شما که اجازه می دهید؟

 پدرم گفت:خواهش می کنم,این حرفها چیه.

میز و بود اما وسایلی ت عزیز ما را به اتاقی برد که متعلق به هیچ کدام از اعضای خانواده نبود,در واقع یکک اتاق اضافی

مرتب در آن چیده شده بود من جلوتر رفتم و نیما پشت سرم بود,وقتی وارد اتاق شدیم عزیز رفت و در را هم بست 

.به نیما تعارف زدم که بنشیند,روبروی هم نشستیم.این برای اولین بار بود که با نیما تنها بودم و می خواستم با او 

رف یا درباره ی درس با او صحبت کرده بودم.هردویمان سکوت کرده بودیم,دوست صحبت کنم,همیشه در حد تعا

داشتم هر چه زودتر از اتاق بیرون برویم چون احساس می کردم فضای اتاق برایم خیلی سنگین است.بعد از چند 

 دقیقه ای که گذشت نیما سکوت را شکست و گفت:اول شما صحبت می کنید یا من شروع کنم؟

 ه به گل های فرش خیره شده بودم گفتم:شما بفرمایید!در حالی ک

نیما گفت:من شرایط زیادی ندارم,تنها شرطی که دارم اینه که می خواهم با پدر و مادرم در یک ساختمان زندگی 

کنم,شما که می دونید خونه ی پدرم دو طبقه س و قراره من و شما هم اگه خدا خواست طبقه ی دوم زندگی کنیم 

ون می دونید به این آسونی نمی شه خونه دار شد.اینم ببگم که هر زمانی هم که بتونم,از اونجا خارج می چون خودت

 شم و خونه ای مستقل برای خودمون دست و پا می کنم.

 سرم را بلند کردم تا او را ببینم,او هم مثل من به زمین خیره شده بود.

 گفتم:من حرفی ندارم.

کرد و لبخند شیرینی روی لب آورد.وقتی صحبت می کردم,گهگداری به نیما نگاه می  در این لحظه سرش را بلند

کردم,آرام و صبور به حرفهایم گوش می داد و همه ی شرایطی را که می گفتم می پذیرفت.دو جلسه ی دیگر هم 

رای فی بصحبت کردیم,هر دو ببه تفاهم رشیده بودیمدفعه ی آخر که با هم صحبت کردیم.آخر سر که دیگر حر

 گفتن نداشتم.هر دو ساکت بودیم,نه من چیزی می گفتم نه نیما,گفتم:با اجزتون اگه با من کاری ندارید من برم.

 دستپاچه گفت:چند لحظه صبر کنید!

 کاری دارید؟-

 نه فقط می خواستم تاریخ عقد رو مشخص کنیم-

 حاال چه عجله ای دارید؟-
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 ه.هر چه زودتر به هم محرم بشیم بهتر-

 باشه هر طور که صالح می دونید همان طور عمل کنید-

 هر دو از جا بلند شدیم,جلوی در بود می خواست در را باز کند اما برگشت و گفت:ممنونم!

 قابلش استاده بودم گفتم:برای چی؟

ز کردم و بیرون گفت:به خاطر این که من رو به عنوان همسر آینده ات انتخاب کردی,خنده ای کردم و خودم در را با

رفتیم.آن شب مهریه و زمان عقد را هم تعیین کردند و نظر من را هم پرسیدند اما من گفتم هر چه پدرم بگوید قبول 

 دارم.

همه تحسینم کردند و عمه به پدر گفت:احسن با این دختر تربیت کردنت بعد هم گفت:حسین آقا اگه اجازه بدی می 

 نم.خوام انگشتر رو به دست افسانه ک

 اینبار پدرم خندید و گفت:من که همه چیز رو سپردم دست خودتون.

 عمه انگشتری را که پر از برلیان بود به دستم کرد,من را بوسید و گفت:الهی که به پای هم پیر بشید.

ه ب نا خواسته نگاهم به چشمهای نیما افتاد,آنقدر خوشحال بود که برق شادی بوضوح در چشمانش پیدا بود اما من

اندازه ی نیما خوشحال نبودم,دلم می خواست خوشحال باشم اما نمی شد.با جاوب دادن به نیما حرص دلم از دست 

رامین نشسته بود,حس می کردم سبک شدم,فکر می کردم ازدواج کردن زیاد اهمیت ندارد و یک امر طبیعی در 

آمده بودم و فهمیدم وقتی زنی به عقد مردی در آمد نظرم بود اما اهمیت آن را زمانی متوجه شدم که به عقد نیما در 

باید پایبند او باشد و وظایفی را بپذیرد که شاید تا به حال به کوچک ترین آنها توی خانه ی پدرش برخورد نکرده 

 باشد.

ودند بدو روز بعد ما برای آزمایش خون رفتیم و خیلی زود جوابش را هم گرفتیم.زمان عقد را میالد پیامبر گذاشته 

که در اردیبهشت قرار داشت,ما در ماه فروردین بودیم یعنی یک ماه بیشتر به عقدمان نمانده بود.عزیز با تاریخ عقد 

 زیاد موافق نبود چون می گفت:داداش فرهادم نیست و افسانه اولین دختر منه که شوهر می دم باید داداشم باشه.

سه رفته بود و معلوم نبود کی بر می گردد.از طرفی پدرم به عزیز می دایی دو ماه بود که برای دیدن رامین به فران

گفت:من استخاره کردم خوب در اومده حاال تو نمی خواد نه بیاری.بعدش هم این یه عقد ساده ست,جشن ازدواج 

 نیست.

 عزیز گفت:خیلی خوب اما من می دونم داداشم ناراحت می شه.

 اراحت نمی شه.پدرم گفت:اون با من تو نگران نباش,ن

 وقتی به نسیم گفتم نامزد کردم,از خوشحالی توی دانشگاه جیغ بلندی کشید و نگاه همه متوجه ما شد.

نسیم گفت:خیلی خووشحالم بهت تبریک می گم.بعد هم زود از من جدا شد.نسیم کار خودش را کرد,یکی دو ساعت 

ند و تبریک می گفتند.فهمیدم این کار نسیم بوده که بعد همه ی دانشگاهی ها از موضوع نامزد کردن من خبردارشد

 همه جا را پر کرده است.

وقتی او را دیدم,دستم را زیر مقنعه اش بردم,موهایش را محکم گرفتم و گفتم:آخه دختر,تو نمی تونی دو دقیقه 

 زبونت رو نگه داری؟

یارم جا تا دفعه ی دیگه مواظب زبونت موهایش توی دستم بود و خواهش می کرد که ول کنم.گفتم:باید حالت رو ب

 باشی.
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 در این لحظه بود که کامران به داد نسیم رسید و گفت:چیه داری ادبش می کنی؟

 به شوخی گفتم:آره دیگه,شما که نتونستید ادبش کنید من به جای شما این کارو می کنم.

 بعد هم موهای نسیم را رها کردم و گفتم:تحویل شما.

یع موضوع نامزد کردن من را به کامران خبر داد.کامران گفت:بهتون تبریک می گم حاال این مرد نسیم تند و سر

 خوشبخت کیه؟

 سرم را پایین انداختم و گفتم:ممنونم,بعداً باهاش آشنا می شید اما من باید به شما تبریک بگم.

 کامران گفت: برای چی؟

 ی ان ان که هر دوش رو با هم دارید.گفتم:به خاطر داشتن شبکه های خبری بی بی سی و س

 نسیم از دستم عصبانی شد و گفت:افسانه منظورت منم؟

 من و کامران زدیم زیر خنده,گفتم:آخه حق دارم این لقب ها رو بهت بدم یا نه؟

 آن روز حسابی سر به سر هم گذاشتیم و گفتیم و خندیدیم.

یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و باالخره روزی را که برای  خیلی زود زمان سپری می شد و مثل برق و باد روزها

عقدمان تعیین کرده بودیم از راه رشید.صبح نیما مرا به آرایشگاه برد و بعدازظهر به دنبالم آمد.به آینه نگاه کردم,با 

سالن  نیما وارد آن همه آرایش خیلی تغییر کرده بودم,زیبا شده بودم اما چهره ی خودم را بیشتر دوست داشتم.وقتی

آرایشگاه شد,روی صندلی نشسته بودم و منتظر.با دیدن نیا از جا بلند شدم,لبخند لحظه ای از روی لبهایش محو نمی 

شد,جلو آمد.با کت و شلوار و کرواتی که زده بود,خیلی خوش تیپ شده بود.به چهره اش نگاه کردم,تاب نگاه کردن 

اختم و ترجیح دادم به زمین نگاه کنم.نیما دستش را زیر چانه ام برد,سرم را به صورتش را نداشتم,سرم را پایین اند

 بلند کرد و گفت:خیلی ماه شدی اما این ماه قشنگ نمی خواد به من نگاه کنه؟

همان طور که به نیما نگاه می کردم,نمی دانم چرا یک لحظه چهره ی رامین جلوی چشمم ظاهر شد,دلم ریخت,با 

این بار چهره ی نیما را دیدم که پر خنده بود.چند لحظه نگاهش کردم اما چشمانم مثل اینکه  دقت نگاه کردم اما

دلشان نمی خواست به چشمانش خیره شوند.نیما دسته گلی را که برایم آورده بود به دستم داد,شنل را به سرم 

شگاه نیما مواظبم بود که زمین انداخت و گفت:بریم که همه منتظر دیدن روی ماه تو هستند.توی راه پله های آرای

 نخورم.

 توی راه نیما آنقدر ماشین را تند می برد که وحشت کرده بودم,با هرس گفتم:تو رو به خدا یواشتر.

 نیما به من نگاه کرد و گفت:می خوام زودتر بریم سر سفره ی عقد تا هر چی زودتر تو رو مال خودم کنم.

ر رانندگی کند اما حرف خودش را می زد.وقتی به خانه رسیدیم اصالً باور نمی دوباره از او خواهش کردم که یواش ت

کردم,تمام حیاط پر از المپهای رنگی بسته بودند و حیاط از میز و صندلی پر شده بود.بوی اسپند همه جا را پر کرده 

فتم.چنان احساس ترس می بود و مهمانان کف زنان به استقبالم می آمدند ومن آرام آرام به طرف سفره ی عقد می ر

کردم که می خواستم از باال بیفتم.بعد از آن همه فکر کردن با خودم گفتم:نکنه انتخاب نیما اشتباه بوده!در این فکر 

بودم که صدای صلوات به نشانه ی ورود عاقد بلند شد.نسیم کنارم ایستاده بود,خم شد و قرآن را به دستم 

دم,خوب آمد.خوشحال شدم و چند آیه از قرآن را خواندم.با خوندن قرآن داد.چشمانم را بستم و استخاره کر

 آرامشی غیر قابل وصف وجودم را فرا گرفت,با تکیه بر قران از خدا خواستم تا در زندگی با نیما موفق باشم

 در این فکر بودم که متوجه شدم نسیم بازویم را فشار می هد و آرام گفت:بگو بله!
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 مدم,دیدم همه سکوت کردند و همه ی نگاه ها به سوی من است.نسیم گفت:بگو بله دیگه.یک لحظه به خودم آ

 آرام گفتم:بذار سه بار تموم بشه,االن می گن عروس هول شده.

نسیم در گوشم گفت:نی دونم حواست کجا بوده اما این دفعه ی سومه که ازت سوال می کنه یااهلل بله رو بگو همه 

 منتظرن.

 ه گوشم رسید که می گفت:عروس خانم زیر لفظی می خواد.صدای عاقد ب

خنده ام گرفت,من اصالً حواسم به زیر لفظی نبود بلکه حواسم پرت شده بود.عمه جلو آمد,جعبه ی کوچکی به نیما 

 داد و او هم آن را به من داد و گفت:اینم زیر لفظی,حاال بله رو بگو.

 از او گرفتن.دوباره عاقد گفت:آیا بنده وکیلم؟ به نیما نگاه کردم,لبخندی زدم و جعبه را

 دوباره همه سکوت کردند,با صدای بلند گفتم:با جازه ی پدرم,بله.

همه شروع به کف زدن کردند و همه جا پر از هلهل شد.نیما انگشتری را که برای عقد با هم خریده بودیم برداشت و 

و با دست دیگر انگشتر را به انگشتش کردم,دستش پر از  به انگشتم کرد.من هم با یک دست مچ دستش را گرفتم

حرارت و گرم بود.زمانی که دستم به مچش بود متوجه ضربان نبضش شدم که به شدت می زد و با گرمای بدنش 

مثل اینکه تمام بدنم را پر کرد.به صورت نیما نگاه کردم,به جای اینکه حواسش به دستش باشد به من بود و به من 

بود.به صورتش لبخندی زدم و سرم را پایین انداختم.همه ی اقوام نیما سر تا پایم را پر از طال کردند.بعد  خیره شده

 از گرفتن کادوها تازه یاد خاطره افتاده.از نسیم پرسیدم:پس خاطره کجاست؟

 نسیم گفت:واقعا که,یه دفعه می ذاشتی فردا سراغش رو می گرفتی.

 را قبالً ازت بگیرم.گفتم:اصالً حواسم نبود سراش 

 نسیم گفت:من بهش گفتم که دعوتش کردی,نمی دونم بیاد یا نه.

نیم ساعت بعد سر و کله ی خاطره پیدا شد,به من تبریک گفت و رفت نشست.از ظاهرش معلوم بود که خیلی 

و من و نیما تنها ناراحت است اما آن موقع زمان مناسبی نبود که چیزی از او بپرسم.همه از اتاق عقد خارج شدند 

ماندیم,کنار سفره ی عقد عکس های زیادی گرفتیم که بعدها برایم هم شیرین و هم تلخ بود.دو روز بعد از عقدم به 

دانشگاه رفتم.از نسیم شنیدم که خاطره سر چک بهمن با پدرش دعوا کرده و پدرش هم گفته اگه می خوای چک 

د بهمن رو بزنی.اصال باور نمی کردم تا اینکه خاطره را دیدم و همه چک رو به بهمن برگردونم باید برای همیشه قی

 چیز را از زبان خودش شنیدم.

 حاال می خوای چکار کنی؟-

 هیچ کاری از دستم ساخته نیست,جر اینکه...-

 جز اینکه چی؟-

 جز اینکه تا ابد قید بهمن رو بزنم.-

 نه این کارو نکن.-

 و به بهمن بر می گردونه که من تو فرودگاه در حال سوار شدن به هواپیما باشم.مجبورم,پدرم گفته زمانی چک ر-

 آخه می خوای کجا بری؟-

 پدرم می خواد من رو به ترکیه بفرسته و از اونجا به کانادا پیش عموم برم.-

 تو هم قبول کردی؟-
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 اشک از چشمانش سرازیر شد و گفت:آره قبول کردم,فقط به خاطر بهمن.

 انصراف می دم.-رست چی می شه؟پس د-

خیلی دلم به حال خاطره می سوخت.نمی دانستم آیا می توانم کاری برایش انجام بدهم یا نه.گفتم:کاری از دست من 

 ساخته است؟

 می شه یه خواهشی از تو و نسیم بکنم؟-

 البته.-

 یک هفته دیگه من باید برم,می شه شما ها بیاید فرودگاه؟-

 کار رو می کنیم.حتما ً این -

یک هفته بعد من و نسیم برای بدرقه ی خاطره به فرودگاه رفتیم.آنقدر خاطره گریه کرده بود که چشمانش حسابی 

ورم کرده بود.پدرش هم همراهش بود,یک لحظه از پدرش بدم آمد و دوست داشتم همانجا خفه اش کنم.چند دقیقه 

ه گفت:نرو خاطره,هر چی باشه تحمل می کنم,عیبی نداره,هر چند ای نگذشت که بهمن هم به فرودگاه آمد.به خاطر

 ندارم اما بذار پدرت هر مبلغی رو که دوست داره توی اون بنویسه.

خاطره فقط با چشمانی پر از اشک به بهمن نگاه می کرد و هیچ حرفی نمی زد.بهمن به خاطره التماس می کرد نرود 

 اما خاطره توجهی نداشت.

 راننده ی مخصوصش که همیشه همراهش بود دستور داد که بهمن و خاطره را از کنار هم دور کند. پدر خاطره به

 گفتم:چرا به حرف بهمن گوش نمی دی؟

 گفت:به خاطر اینکه دوستش دارم,نمی خوام تا آخر عمر بره زندان.

 نسیم پرسید:حاال واقعاً می خوای بری کانادا؟

 برم کانادا اما تصمیم دارم برم امریکا پیش مادرم.خاطره گفت:نه,به پدرم قول دادم 

 خاطره با گریه از ما خداحافظی کرد,بعد به طرف پدرش رفت و گفت:

 حاال چک بهمن رو بدید.

 پدرش گفت:نمی شه,وقتی سوار هواپیما شدی,این کار رو می کنم

 خاطره گفت:از کجا مطمئن باشم چک رو به بهمن بر می گردونید؟

عصبانیت گفت:دختر بی فکر,چی فکر کردی,نکنه خیال کردی من محتاج یه قرون,دوزار این آقا هستم.بعد پدرش با 

 کمی آرام شد و گفت:

 می تونی از توی هواپیما با موبایلم تماس بگیری و از افسانه خانم بپرسی.

 خاطره تو چشمهای پدرش خیره شد و گفت:مطمئن باشید این کار رو می کنم.

خواست برود,با چشمانی پر ازز اشک به بهمن نگاه کرد و رفت.بهمن خاطره را صدا زد,خاطره  خاطره می

 برگشت.بهمن گفت:تو رو به خدا نرو,این کار رو نکن.

 اشک تمام صورت خاطره را پر کرده بود,با بغض به بهمن گفت:تا ابد دوستت دارم.بعد هم سریع رفت.

ندیده بودم مردی برای عشقش گریه کند.بهد از چند دقیقه ای که گذشت و  بهمن هم شروع به گریه کرد.تا به حال

پدر مطمئن شد که خاطره رفته,چک بهمن را به او برگرداند.بهمن هم چک را گرفت و ریزریزش کرد و روی زمین 
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 کریخت.خاطره با موبایل پدرش تماس گرفت,پدرش گوشی را به من داد و گفت:خاطره می خواد مطمئن بشه که چ

 رو به بهمن دادم یا نه.

گوشی موبایل را با عصبانیت از پدر خاطره گرفتم.خاطره هنوز در حال گریه کردن بود,از من سوال کرد:پدرم این 

 کار رو کرد یا نه؟

 گفتم:آره خیالت راحت باشه.

 می خواستم بگویم برگرد که یکدفعه بدون خداحافظی قطع کرد.

یر شد و پدر خاطره را نفرین کردم.این اولین بار بود که کسی را نفرین می کردم.با نا خواسته اشکهای من هم سراز

نسیم از فرودگاه خارج شدیم و مطمئن شدیم که خاطره رفته است.من تا خانه گریه کردم,به طوری که عزیز با دیدن 

یلی افسوس خورد و گریه هایم فکر کرد با نیما دعوا کردم.وقتی جریان را برایش تعریف کردم,عزیزم هم خ

 گفت:ناراحت نباش دخترم,حتماً حکمتی در این کار بوده که فقط خدا خودش می دونه.

تا مدتها نمی توانستم از فکر خاطره و بهمن بیرون بیایم,به طوری که نیما هم به ناراحتی ام پی برده بود و فکر می 

 عریف کردم,او هم افسوس خورد.کرد نکند از دست او ناراحت شده باشم.وقتی جریان را برایش ت

1 

سه ماه از عقدم با نیما گذشته بود و امتحاناتمان هم تمام شده بود؛در واقع وارد فصل تابستان شده بودیم.من و نیما 

بیشتر اوقاتمان را با هم می گذراندیم حتی کوهنوردی هم با نیما می رفتم.نسیم و کامران هم با هم می آمدند نیما و 

ابی با هم جور شده بودند و گاهی اوقات دست به یکی می کردند و سر به سر من و نسیم می گذاشتند.با کامران حس

اخالق و روحیات نیما آشنا شده بودم.نیما پسری مهربان بود و به خاطر همین مهربانی اش خیلی زود به او عالقه پیدا 

ی خواستم آنطور که دوست دارم سرنوشتم را پیش کردم.من نیما را بخاطر لج بازی با رامین انتخاب کرده بودم.م

ببرم اما سرنوشت بیشتر از آن چیزی که فکرش را می کردم سرکش و نامهربان بود و من را مثل پری در طوفان به 

 هر طرف که دوست داشت می برد.

مشامم می بعدازظهریک روز تابستانی بود.توی اتاق خودم خوابم برده بود,وقتی بیدار شدم بوی خاصی به 

خورد,برایم آشنا نبود برای همین اهمیت ندادم و بلند شدم بروم آشپزخانه تا پیزی بخورم چون احساس ضعف می 

کردم.نمی دانم عزیز از کجا متوجه شد که بیدار شدم,صدا زد :افسان,مادر,بیا مهمون داریم جوابی ندادم, کمی سر و 

نجا کسی را دیدم که هرگز انتظار دیدنش را نداشتم.سر جایم وضعم را مرتب کردم و آرام وارد پذیرایی شدم.آ

خشک شده بودم.رامین را می دیدم که در برابر م ایستاده بود.با دیدنم از جابیش بلند شد و با همان صدای گرم و پر 

احساس همیشگی سالم داد نمی دانستم چکار کنمعفقط نگاهش می کردم.طی یک سالی که رفته بود هیچ تغییری 

 کرده بودعبا خنده گفت:یعنی اینقدر وحشتناک شدم که ماتت برده.ن

یک لحظه حلقه ای را که نیما به دستم کرده به یاد آوردم و فهمیدم حاال من متعلق به نیما هستم.نگاهم را از نگاهش 

ده رهاد را ندیبرداشتم و با وقار و سنگین با رامین احوالپرسی کردم.آنقدر حواسم به رامین رفته بود که دایی ف

 بودم.با خنده به طرفم آمد,صورتم را بوسید و گفت:حال دختر من چطوره؟

 ممنونم!-

 چقدر قیافه ات تغییر کرده!-

 یعنی زشت شدم؟-
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 نه ماشاءاهلل خوشگل تر شدی.-

د که ری بوبه زور خنده ای کردم و گفتم:ممنونم! و آرام نستم.رامین روبرویم نشسته بود.حاال فهمیدم این بوی عط

 رامین همیشه استفاده می کرد.هیچ حرفی نمی زدم.

 عزیز گفت:افسانه,می دونی داییت و رامین کی اومدند؟

 نه,نمی دونم.-

 امروز صبح اومدند.-

 پس چرا اینقدر بی خبر؟-

 دایی گفت:نخواستیم مزاحم کسی بشیم.

می خواستم تالفی کنم.اصالً برای چه برگشته فکر می کردم یک سال پیش رامین با احساساتم بازی کرد و رفت.

بود,آمده بود باز همان کار را تکرار کند و برود یکدفعه فکری به ذهنم رسید,دستم را که حلقه ی عقدم به آن بود 

طوری زیر چانه ام زدم که رامین حلقه را ببیند.نقشه ام گرفته بود,کمی آرام شدم,فهمیدم رامین کنجکاوانه به دستم 

می کند.رامین از درس و دانشگاهم سوال می کرد اما از حلقه ای که به دست داشتم سوالی نمی کرد.مطمئن نگاه 

شده بودم رامین حلقه را به دستم دیده,بنابراین دستم را از زیر چانه ام برداشتم .دیگر رامین حرفی نزد.من هم که 

 ف می زد.از قبل ساکت بودم.این عزیز بود که دائم با دایی و رامین حر

دوست داشتم یک جور دیگر هم حال رامین را بگیرم چون هنوز چشمانش پر از محبت بود و با همان چشمهای پر از 

محبت به من نگاه می کرد اما نمی دانستم چطور این کار را کنم, خوشبختانه بعد از یک ساعت که گذشت صدای در 

 نیدم با خوشحالی از جا بلند شدم وو با شوق گفتم:نیماست.بلند شد,متوجه شدم نیما آمده است.وقتی صدایش را ش

بعد هم به استقبالش رفتم و دوباره همراه نیما به پذیرایی برگشتم.دایی و رامین به چشم دیگری به من نگاه 

 کردند,آخر خیلی نیما را تحویل گرفتم و خودم را به او چسبانده بودم.

 دایی از عززیز پرسید:جریان چیه؟

 گفت:آقا نیما همسر آینده ی افسانه س. عزیز

 دایی با بهت و حیرت از جایش بلند شد و گفت:مگه افسانه رو شوهر دادید؟!

 حواسم به رامین بود,در کمال ناباوری به من و نیما نگاه می کرد.

 عزیز به لکنت زبان افتاده بود,نمی دانست جواب دایی را چه بدهد.

 اج کردم,خواهش می کنم بفرمایید بنشینید.گفتم:بله دایی جان,من ازدو

 دایی آرام سرجایش نشست و گفت:چرا انقدر بی خبر؟

 گفتم:آخه ما نمی دونستیم شما کی بر می گردید,از طرفی هم نمی تونستیم صبر کنیم.

 دایی فرهاد می خواست چیزی بگوید اما رامین وسط حرفش پرید و گفت:پدر خواهش می کنم!

دای رامین خیلی سرد و محزون بود اما اصالً ناراحت نشدم بلکه بر عکس کلی هم خوشحال احساس کردم ص

شدم.کنار نیما نشسته بودم,من که تا آن لحظه صم بکم نشسته بودم,شروع به حرف زدن و خندیدن کردم.توی 

دادم که رامین الیق  حرف زدن سعی می کردم مخاطبم نیما باشد,انگار نه نگار که رامین آنجا بود.با رفتارم نشان

حرف زدن نیست و او را الیق صحبت کردن با خودم نمی دانستم اما نیما سعی می کرد بعضی مواقع با رامین حرف 

 بزند و وارد سکوتی شود که رامین به آن خزیده بود اما زیاد موفق نمی شد و او هم به ناچار با من صحبت می کرد.
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ز جایش بلند شد و وقتی دایی دید رامین بلند شده,او هم از جایش بلند شد و بعد از نیم ساعتی که گذشت,رامین ا

 گفت:اصالً انتظار نداشتم اینقدر بی سر و صدا دخترت رو شوهر بدی,این یه نوع بی احترامی به من بود.

عزیز خوودش هم ناراحت بود عگفت:خان داداش مگه دست من بوده,حسین آقا خودش برید و خودش هم 

 ن هم دوست نداشتم تنها فامیلم که شما هستید تو عقد دخترم باشید ولی چه می کردم.دوخت.م

رامین و دایی می خواستند بروند اما با خواهش و اصرار عزیز ماندند.آن شب نیما هم به اصرار من ماند و باز هم با 

تی باقی بماند.بعد از خوردن شام رفتارم باعث شدم که رامین تحقیر شود.پدرم از دل دایی در آورد و نگذاشت کدور

رامین خیلی زود بلند شد,خستگی را بهانه کرد و رفت اما دایی چند ساعت بعد رفت,انگار می خواست رامین تناه 

 باشد.

وقتی به آن شب فکر می کردم از رفتارم پشیمان می شدم,چقدر رفتارم بچه گانه و مسخره بود.رفتاری که من کردم 

ی تحصیل کرده نبود.می خواستم رامین را خرد کنم اما خودم خرد شدم.دیگر دایی مثل سابق با اصالً شایسته دختر

من شوخی نمی کرد و خیلی کم به خانه مان می آمد.هنوز از فکر آن شب بیرون نیامده بودم که سه روز بعد دوباره 

 بود.رامین به خانه مان آمد اما این بار با یک دسته گل بزرگ و یک کادو همراهش 

 عزیز گفت:گل برای چی آوردی,خودت گل بودی.

 گفت:خیلی ممنون اما من این گل را به مناسبت ازدواج افسانه خانم آوردم.

من توی اتاقم بودم اصالً دلم نمی خواست بیرون بیایم و دوباره رامین را ببینم.عزیز ول کن نبود,دائم پشت در اتاقم 

ند شدم,داخل پذیرایی رفتم و با رامین احوالپرسی کردم.دیگر حتی سرش را بلند می آمد و صدایم می زد.به ناچار بل

نکرد تا من را نگاه کند,هر حرفی هم که می زد سرش پایین بود و به خودش اجازه نداد به من نگاه کند.رامین 

ی بیام م اگه دست خالدوباره تبریک گفت,از جایش بلند شد و کادویی را که اورده بود به من داد و گفت:با خودم گفت

 شاید زشت باشه,حاال هم اگه اجازه بدید زحمت رو کم می کنم.

 کادو را از او گرفتم و تشکر کردم

 عزیز گفت:نهار بمون,کجا می خوای بری؟

 رامین گفت:نه باید برم آماده بشم چون امشب پرواز دارم.از عزیز و من خداحافظی کرد و رفت.

دم تا جلوی در بدرقه اش کنم و آداب مهمانداری را به جا نیاوردم.کادویی را که آورده من حتی به خودم زحمت ندا

بود به اتاقم بردم و باز کردم,یک تابلو بود,در عین حال که خیلی قشنگ بود خیلی هم غم انگیز بود,یک درخت بود 

می رفتند و کنار درخت این شعر با یک خورشید در حال غروب باالی تابلو دوتا پرنده بودند که هر کدام به طرفی 

 نوشته شده بود:

 می روم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه ی خویش

 به خدا می برم از شهر شما دل شوریده و دیوانه ی خویش

 می برم که در آن نقطه ی دور شستشویش دهم از رنگ گناه

 شستشویش دهم از لکه ی عشق زین همه خواهش بیجا و تباه

 برم تا زتو دورش سازم زتو ای جلوه ی امید محال می

 می برم زنده به گورش سازم تا از این پس نکند یاد وصال

 ناله می لرزد,می رقصد اشک آه,بگذار که بگریززم من



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 1  

 

 از تو ای چشمه ی جوشان گناه شاید آن به که بپرهیزم من

 به خدا غنجه ی شادی بودم دست عشق امد و از شاخم چید

 ه ی آه شدم,صد افسوس که لبم باز به آن لب نرسیدشعل

 عاقبت بند سفر پایم بست می روم خنده به لب,خونین دل

 می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل

وقتی شعر را خواندم بی اختیار اشک توی چشمانم جمع شد,همان حالی را پیدا کردم که یک سال پیش,به خاطر 

 کرده بودم.رفتن رامین پیدا 

شعر را بارها خواندم,به تک تک کلماتش توجه کردم و با خود گفتم:یعنی اشتباه کردم,رامین بهم عالقه داره و با 

احساساتم بازی نکرده.ای کاش یک سال دیگر هم صبر می کردم و از روی لج بازی و به غرور کاذب نیما رو به 

 همسری انتخاب نمی کردم.

ابلو را بیشتر از صد بار خواندم.هر بار که می خواندم تمام وجودم بیشتر از قبل آتش می آن روز شاید من شعر ت

 گرفت و غمی جانگداز مررا در بر می گرفت.گفتم:خدایا چه گناهی کردم که مستحق چنین غم و ناراحتی هستم؟

نیاید چون اصالً حوصله هیچ کس آن روز از اتاقم بیرون نرفتم و فقط گریه کردم.خدا خدا می کردم نیما به خانه مان 

و هیچ چیز را نداشتم,خوشختانه همان طور هم شد.آنقدر گریه کرده بودم که احساس می کردم چشمانم می 

 سوزد.عزیز پشت در اتاقم آمد و گفت:بیا نهار خور.

 با عصبانیت گفتم:اشتها ندار شما بخورید,دیگر هم سراغم نیاید

 عزیز گفت:چی شده؟

 نشده.گفتم:هیچی 

عزیز دیگر اصرار کرد و رفت.چشمانم را روی هم گذاشتم تا کمی سوزش بنشیند اما اصالً متوجه نشدم کی خوابم 

برد.بعدازظهر که بیدار شدم هیچ چیز یادم نبود اما با دیدن تابلو همه چیز را یاد اوردم.گفتم:ای کاش هیچ وقت بیدار 

 نمی شدم.رفتم کنار حوض و لبه ی آن نشستم .

عزیز روی تخت چوبی داخل حیاط نشسته بود,وقتی من را دید گفت:می شه اون کادویی را که رامین برات آورده 

 بیاری ببینم.

زهره از راه رسید و با خوشحالی خبر قبولی اش در دانشگاه را داد و همه خوشحال شدند اما من اصالً نمی توانستم از 

 خودم شادی نشان بدهم.

 و اتاقم یه تابلو روی تختخوابمه,برش دار بیار.به زهره گفتم:بر

زهره رفت و تابلو را آورد روی پله ها ایستاده بود و از زیبایی تابلو تعریف می کرد و به عزیز نشانش می داد که 

یکدفعه تابلو از دستش رها شد,روی زمین افتاد و شکست.زهره خیلی ناراحت شد و نزدیک بود بزند زیر گریه اما 

الً ناراحت نشدم.بلند شدم و کنار شیشه خورده های تابلو رفتم ونگاهشان می کردم.نشستم و گفتم:عیبی من اص

نداره.بعد هم پوسترش را برداشتم,نگاهی به آن انداختم و دوباره روی زمین رهایش کردم.به اصرار زهر ه عزیز می 

گذاشتم این کار را کند چون با دیدن آن تابلو خواست پوستر را ببرد و دوباره قابش کند اما من مخالفت کردم و ن

 مثل اینکه تمام غم عالم یک جا به دلم چنگ می انداخت و من تاب تحمل آن را نداشتم.
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چند روزی از رفتن رامین گذشته بود اما من خیلی بد اخالق شده بودم حتی جواب تلفن های نیما را هم نمی دادم.با 

روز را در اتاقم سپری می کردم,در واقع خودم را توی اتاق حبس کرده کسی حرف نمی زدم و بیشتر اوقات 

بودم.وقتی نیما دید جواب تلفن هایش را نمی دهم تصمیم گرفته بود به دیدنم بیاید اما به زهره گفتم:به نیما بگو من 

اه می ره اش نگنیستمچون با دیدن نیما تمام بدنم بی حس می شد و نا خواسته می خواستم گریه کنم.وقتی به چه

کردم نمی دانم چرا از او متنفر می شدم و از اینکه به عنوان همسر آینده ام انتخابش کردم پشیمان می شدم اما هیچ 

 راه گریزی نداشتم.نیما بعد از یک ساعت نشستن و انتظار کشیدن بلند شد و رفت.

 کار رو کردی؟عزیز به اتاقم آمد و با عصبانیت گفت:معنای این کارا چیه؟چرا این 

من جوابی نداشتم در برابر سواالت عزیز بدهم,چه می گفتم باید می گفتم به خاطر رامین این کارها را می 

کنم؟سکوت کرده بودم و چیزی برای گفتن نداشتم.به اشعار آن تابلو فکر می کردم و به خودم لعنت می فرستادم 

ر این خصوصیات را نداشتم,سرنوشتم طور دیگری می شد.عزیز که چرا زود تصمیم گرفتم و چرا لج باز و مغرورم.اگ

 که دید جوابی نمی دهم با عصبانیت رفت و محکم در را به هم کوبید.

یک هفته به همین ترتیب گذشت و من تصمیم نداشتم از تارهای پشیمانی که دور خودم تنیده بودم بیرون بیایم.یک 

 عزیز صدا زد:افسانه برو در رو باز کن.روز عزیز دستش بند بود,در به صدا در آمد.

 مگه علیرضا نیست.-

 نه ,رفته نون بگیره.-

 من کار ندارم,زهره بره باز کنه.-

 عزیز دلم اینقدر با من یکی به دو نکن,برو در رو باز کن,اگه زهره خونه بود که به تو نمی گفتم.-

ر بود,یک دسته گل رز با خودش آورده بود.با دیدنم با غر غر کنان بلند شدم و رفتم در را باز کردم.نیما پشت د

 خنده گفت:سالم,چه عجب باالخره خانم خانما رو دیدم.

حس می کردم حتی از صدایش بدم می آید,چه برسد به قیافه اش!به داخل حیاط آمد جواب سالمش را به سردی 

 دادم و گقتم:مگه من کجا بودم,همین جا بودم.

مقصر هستم.او بارها زنگ زده بود تا با من صحبت کند اما من جوابش را نداده بودم.به سردی با اینکه می دانستم 

 گفتم:اگه من برات اهمیت داشتم,یک هفته تمام از احوالم بی خبر نمی شدی.

ها رنیما که بعد از یک هفته انتظار چنین بر خوردی از من را نداشت,باز هم با مهربانی گفت:خودتم می دونی که من با

با تو تماس گرفتم اما هر دفعه یا می گفتن خوابه یا حمامه یا بیرونه.حاال من مقصرم؟من حتی برای دیدنتم اومدم اما 

 باز نبودی.

من از عصبانی کردن نیما لذت می بردم و می خواستم به هر نحوی که شده از خودم دورش کنم.صورت را از نیما 

 برگرداندم و گفتم:دروغگو!

ی جا خورد,آمد روبرویم ایستاد اما دوباره صورتم را به طرفی چرخاندم.همین طور که سر جایش ایستاده بود نیما خیل

با دست صورتم را به طرف خودش چرخاند و به چشمانم خیره شد.در حالی که سعی می کرد عصبانیتش را پنهان 

ی حال به کسی هم دروغ نگفتم اگه می بینکند گفت:تا به حال توی زندگی کسی چنین حرفی رو به من نزده و تا به 

چیزی بهت نمی گم چون خیلی دوستت دارد,مطمئن باش اگر کسی غیر از تو این حرف رو به من می زد یک سیلی 

 جانانه نثارش می کردم.
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ه باز نیما جدا شدم و رفتم روی تخت چوبی نشستم و به نیما بی اعتنا شدم.نیما آرام آرام به طرفم آمد و سرش را 

نشانه ی تأسف تکان می داد.کنارم نشست و گفت:ما رو باش بعد از یک هفته اومدیم نامزدمون را ببینیم تا دلمون 

 باز بشه,اگه می دونستم اینطوره اصالً نمی اومدم.

می دانستم جمله ی آخرش را به شوخی می گوید اما با عصبانیت و غرور در حالی که از جا بلند می شدم گفتم:می 

 ی بری,دعوتنامه که برات نفرستاده بودم.تون

نیما مثل فنر از جایش بلند شد,گل را روی تخت چوبی حیاط گذاشت و آمد روبرویم ایستاد.می خواست چیزی بگوید 

و من باط هم تصمیم داشتم ا زیر نگاه های نیما فرار کنم اما این بار دو دستش بازوهایم را گرفت,به چشمانم خیره 

 شه به من بگی چته؟شد و گفت:می 

 تو که اینطوری نبودی.من اصالً معنای رفتارهای تو رو نمی فهمم.

اما من جزء سکوت در برابر حرف نیما چیزی نداشتم بگویم.وقتی نیما دید که چیزی نمی گویم,در همان حالت که به 

بازوهایم را آرام رها کرد و  چشمانم خیره شده بود گفت:همه ی این کارات برای من شیرین و دوست داشتنیه و بعد

 بدون خداحافظی رفت.

 یک احظه از کاری که کردم پشیمان شدم اما دوباره با خودم گفتم:خوب کاری کردم.

دسته گل را برداشتم,محکم به داخل حوض پرت کردم و به اتاقم رفتم.عزیز به اتاقم آمد و گفت:می خوام باهات 

 حرف بزنم.

 برای بعد. گفتم:حاال کار دارم,باشه

 با جدیت گفت:نه نمی شه,می خوام همین االن باهات حرف بزنم.

 از جدیت عزیز تعجب کرده بودم.نشستم و گفتم:حاال چرا اینقدر عصبانی هستی؟

 این چه کاری بود با نیما کردی؟-

 کدوم کار؟-

 خودت رو به اون راه نزن,من همه چیز را از پشت چنجره دیدم.-

 مادرم چیزی نتوانستم بگویم.دیگر در مقابل 

عزیز گفت:تو بچه ای,نمی فهمی چیکار می کنی.اون بیچاره بعد از یک هفته تماس گرفتن و اومدن و رفتن تونست 

تو رو ببینه,حاال هم که تو رو دیده باید اینطور باهاش برخورد کنی؟تقصیر اون بیچاره چیه که تو فکر می کنی تصمیم 

 دونم دلیل این همه کج خلقی ها و یک جا نشستن های تو چیه!اشتباه گرفتی,من که می 

دلم ریخت,یعنی از دل من خبر داشت.نه این امکان نداشت,می خواستم مطمئن شوم که علت رفتارم را می داند یا 

 نه.سریع پرسیدم:چیه؟

 قاطع و محکم گفت:رامینه.

نگاه می کردم,تمام بدنم سرد شده بود,زدم زیر  یک لحظه احساس کردم قلبم کار نمی کند,مات و مبهوت به عزیز

گریه,عزیز جلو آمد و سرم را روی سینه اش چسباند و گفت:هر چی تو دلته بریز بیرون,نذار غم و غصه هات روی 

 هم تلنبار بشن,اگه غصه تو دلت بمونه از درون داغونت می کنه,با من حرف بزن.

ای عزیز تعریف کردم,عزیز هم با صبوری تمام به حرفهایم گوش می اشکهایم مثل سیل جاری می شد.همه چیز را بر

داد و در عین حال دلداری ام می داد.وقتی حرفهایم تمام شد,عزیز گفت:من از اون اول هم می دونستم به رامین 
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عالقه داری,زمانی که هم گفتی به عمه ات بگم برای خواستگاری بیان تعجب کردم.وقتی ازت پرسیدم خوب 

یت رو کردی,تو چنان با قاطعیت گفتی حسابی فکرهایم رو کردم که با خودم گفتم افسانه عاقله و هم بالغ پس فکرها

دلیلی نداره من تو تصمیمی که گرفته دخالت کنم چون اگه بغدها خدا نخواسته بد بشه,هرگز نمی تونم خودم رو 

نم اما با رفتاری که کردی فهمیدم از سر لج ببخشم,بعدش هم من هیچ عیبی در نیما نمی دیدم که بخوام دخالت ک

بازی با رامین نیما رو انتخاب کردی.حاال هم که رامین از زندگیت بیرون رفته,سعی کن به همسرت بچسبی چون اون 

هیچ گناهی نداره و من فکر می کنم خیلی هم از رامین بیشتر دوستت داره.درسته که رامین برادرزادمه اما حتی 

ک کلمه بهت بگه دوستت دارم اما نیما جلو امد و بهت ابراز عالقه کرد اما تو چی؟به جای اینکه شهامت نداشت ی

جواب محبت رو با محبت بدی سکوت کردی و گذاشتی بره.افسانه بدون که اگه االن تونستی پایه های زندگیت رو 

 هر چی با نیما سرد باشی,اون دهکه همون عشق و صفا و میمیت با همسرته محکم کنی دیگه هیچ وقت نمی تونی.تو 

برابر سرد می شه.من یه مادرم و همه چیز رو می فهمم,هر موقع تو رو با چشمهای ورم کرده و قرمز دیدم فهمیدم 

برای چی گریه کردی اما این اشکها رو نباید اینطور هدر داد,تو زندگیت با نیما بهشمون احتیاج داری,هر موقع 

 اید اشک بریزی.بخوای برای نیما نازکنی ب

از حرف عزیز خنده ام گرفت.عزیز گفت:حاال پاشو اشکهات رو پاک کن و صورتت رو بشور.بعد هم به نیما زنگ 

 بزن و از دلش در بیار.سعی کن دیگه به رامین فکر نکنی.

تم شسرم را از روی سینه ی عزیز برداشتم و صورتش را بوسیدم.احساس می کردم سبک شدم چون دیگر رازی ندا

که بخواهم مخفی اش کنم.با خودم گفتم:چنین گنجی تو خونه بوده و می تونستی باهاش درد دل کنی اما مخفی 

 کردی و تو خودت ریختی.

 می خواستم بروم صورتم را بشویم,برگشتم و گفتم:یعنی عزیز,رامین زن داشته و دایی به ما چیزی نگفته؟

ا کاری به کار کسی نداریم,برو خداروشکر کن که نیما رو سر راهت قرار عزیز گفت:من نمی دونم,خدا می دونه اما م

 داده.

 بعدازظهر همان روز کلی حالم بهتر شده بود,با نیما تماس گرفتم و گفتم:می خوام ببینمت.

ا بلند جطفلک نیما مثل برق خودش را رساند .توی اتاقم بودم و با کامپیوتر کار می کردم که نیما در زد و وارد شد.از 

شدم و تعارفش کردم که بنشیند.از رفتاری که صبح کرده بودم خجالت می کشیدم.لبه ی تخت نشستم,حرفی نمی 

 زدم.

 نیما گفت:مثل اینکه می خواستی منو ببینی و باهام حرف بزنی,نه اینکه سکوت کنی.

و گفتم:می خواستم از رفتاری که  از لحن صحبت کردن او فهمیدم هنوز از دستم ناراحت است.سرم را پایین انداختم

 صبح باهات کردم معذرت خواهی کنم.

 نیما خندید و گفت:خواهش می کنم!

 با خوشحالی گفتم:یعنی من رو بخشیدی؟

 به شوخی گفت:البته چون هنوزز بچه ای و بزرگ نشدی.

می شه :ای بابا,مثل اینکه ناز این حرفش لجم گرفت و به او پشت کردم.از روی صندلی بلند شد.کنارم نشست و گفت

 ما با همسر آینده مون دو کلمه حرف بزنیم یا شوخی کنیم,سریع قهر,آره؟

 گفتم:چیزی که عوض داره گله نداره,تو صبح از دست من قهر کردی من هم االن تالفی صبح قهر کردم.
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 در حالی که مرا در آغوش می گرفت گفت:ای بدجنس!

د چون اولش قهر بود و آخرش آشتی و من اولین تجربه ی همسرداری ام را به دست آن روز خیلی به نظرم زیبا آم

 آوردم و تصمیم گرفتم به کسی جز نیما فکر نکنم.

9 

فصل قشنگ پاییز هم از راه رسید و دوباره سرم با درس و دانشگاه مشغول شد.بیشتر وقتم را در کنار نیما در طبقه 

بعداً خانه ی مان شود می گذراندم.با هم درس می خواندیم و به آینده فکر می  ی باالی خانه ی پدرش که قرار بود

کردیم.در این مدت که با نیما بودم چنان به من مهربانی می کرد که خود بخ ود مجذوبش شده بودم.وقتی با چشمان 

گرفت.روزهای سرد  مظلوم و پر از مهرش به من نگاه می کرد قلبم فرو می ریخت و ابر کبود غم از وجودم پر می

 زمستان را هم در کنار هم بودیم.

یک روز کنار پنجره بودم و به دانه های برف که در حال ریزش بود خیره شده بودم.نیما پشت سرم آمد و 

 گفت:همسر خوشگل من به چی فکر می کنه؟

 به دونه های برف.-

 نیشخندی زد و گفت:فکر کردم به من فکر می کنی.

 ه اش نگاه کردم و گفتم:تو در کنارمی,احتیاجی نیست بهت فکر کنم چون توی قلبم جا داری.برگشتم به چهر

 بشین می خواهم باهات حرف بزنم.-

روی صندلی که کنار بخاری بود نشستم.نیما هم پشت میز مطالعه اش نشست و کمی مکث کرد.فهمیدم باید موضوع 

 مهمی باشد.با خنده گفتم:چیه می ترسی بگی؟

 اما نمی دونم چطوری بهت بگم. نه-

 کاری نداره چشمات رو ببند و هر چی می خوای بگی بگو.-

 در حالی که کتابش را باز می کرد گفت:اصالً ولش کن,یه وقت دیگه درباره اش صحبت می کنیم.

ول کرد که ذهنم مشغول شد,از او خواستمحرفش را بزند اما قبول نکرد.باالخره با خوهاش ها و اصرارهای من قب

 بگوید.گفت:نمی دونم قبول کنی یا نه اما من خیلی فکر کرده و به این نتیجه رسیدم که هر چه زودتر ازدواج کنیم.

از جا بلند شدمعبه طرفش رفتم و گفتم:اما ما قبالً درباره ی این موضوع صحبت کرده بودیم,تو هم قبول کردی که 

 بعد از تموم شدن درسم ازدواج کنیم.

 پشت دستش را روی گ.نه ام گذاشت و با خنده گفت:حاال چرا اینقدر عصبانی شدی و داغ کردی؟ نیما

 داغ نکردم,کنار بخاری نشستم صورتم گرم شده,حتماً گونه هام هم سرخ شده.-

 آره مثل انار شده.-

 یک لحظه خنده ام گرفت چون لحن نیما طوری بود که سعی داشت دلم را نرم گند.

 ندی؟چرا می خ-

 هیچی بابا,برو سر همون بحث ازدواج!-

اگه ازدواج کنیم من دیگه خیالم راخت می شه,توی دانشگاه همه اش حواسم به اینه که تو االن کجایی,چیکار می -

کنی.اصالً نمی تونم روی درس تمرکز داشته باشم,اما وقتی تو در کنارمی خیلی آسوده ام.حاال چه فرقی می کنه چه 

 اج کنیم چه چند سال دیگه.امسال ازدو
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 خیلی خوب,من االن باید چیکار کنم؟-

 با خوشحالی از جایش بلند شد و گفت:یعنی موافقت کردی؟

 موافقت که نه,اگه هم موافق باشم کمی نگرانم,چون به نظرم زوده.-

 می شه,درسنه؟شاید نگرانیت به خاطر درست باشه چون فکر می کنی اگه ازدواج کنی مانع از درس خوندنت -

 خب آره.-

اصال نباید نگران باشی چون اگه خودت بخوای در کنار درس می تونی ازدواج کنی و موفق هم باشی.فکر نکنم -

 ازدواجمون لطمه ای به درس تو بزنه.

 چون تو خودت امسال درست تموم می شه,خیالت راحته و این حرف رو می زنی.-

 خیالم راحت می شه که تو در کنارم باشی. جدی گفت:نه اینطور نیست,من زمانی

 دوباره پشت میز مطالعه رفت و گفت:به حرفهایم فکر کن,من منتظر جوابت می مونم.

بعد سرش را توی کتاب کرد و غرق مطالعه شد.به فکر فرو رفتم و کمی روی حرفهای نیما تأمل کردم.غروب 

را باز نرکده بودم,رو به نیما گفتم:در ورد حرفایی که در مورد شد,نیما مرا تا جلوی در خانه رساند هنوز در ماشین 

 ازدواجمون زدی فکر کردم,من حرفی ندارم.

 با چشمانی که از خوشحالی برق می زد,به من نگاه کرد و گفت:می دونستم خانم خوشگلم خیلی با منطق و با شعوره.

 با خنده گفتم:ای خودشیرین!

 به نیما گفتم:بیا بریم خونه.بعد هم از ماشین پیاده شدم و 

 درس دارم,نمی تونم.-

 ما که با هم درسهامون رو خوندیم.-

 وقتی با تو درس می خونم,هیچی از درسهایی که خوندم متوجه نمی شم,باید برم دوباره همه رو از اول بخونم.-

 خندیدم و گفتم:پس دیگه نمیام پیشت درس بخونم.

 .سریع گفت:نه این کار رو نکنی

 به خاطر خودت می گم که مجبور نشی هر درسی را که خوندی از نو بخونی.-

 عوضش به کنار تو بودن می ارزه.-

 خیلی خوب,کاری نداری؟-

 نه,برو به سالمت,فقط یادت باشه فردا بازم میام سراغت تا ببرمت.-

 باشه,خداحافظ!-

ن گفتیم که تصمیم داریم به همین زودی ها ازدواج کنیم.خانواده تقریباً اواسط بهار بود که من و نیما به خانواده هایما

های هر دو طرف از این موضوع استقبال کردند,خوشحال هم شدند و در مهمانی که عزیز ترتیب داده بود و خانواده 

 نیما رادعوت کرده بود,تاریخ ازدواجمان را تعیین کردیم.

م بود که اصالً متوجه گذر زمان نمی شدم,وقتی چشم باز کردم,صبح آنقدر سرم با تهیه ی جهیزیه و خرید عروسی گر

روزی بود که قرار بود ازدواج کنیم.اضطراب و دلشوره سراسر وجودم را فرا گرفته بود.از صبح که بلند شده 

بالم نبودم,دائم توی حیاط قدم می زدم,آخر همه خسته دوباره رفتم به اتاقم و روی تختخوابم دراز کشیدم.نیما به د

آمد تا مرا به آرایشگاه ببرد.صدایش را می شنیدم که از عزیز سراغم را می گرفت.عزیز گفت:رفته تو اتاقش.نیما در 
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زد و وارد اتاقم شد.بلند شدم و لبه ی تختخوابم نشستم.با دیدن نیما اضطراب و استرسم چند برابر شده بود,احساس 

 م دادم.کردم بدنم سرد و بی رمق شده,بلند شدم و سال

 نیما جواب سالمم را با تعجب داد,به صورتم نگاه کرد و گفت:چرا انقدر رنگت پریده و بی قراری؟

یک لحظه سرم گیج رفت,می خواستم بیفتم که نیما سریع دستش را زیر کمرم گذاشت,من را گرفت و آرام برد روی 

 تختخواب نشاند.گفت:امروز چت شده؟

 م و گفتم:نمی دانم چرا اضطراب دارم.صدایم را به سختی بیرون آورد

 نیما سریع متوجه شد که چرا اضطراب دارم.با لبخندی که روی لب داشت گفت:پس بی حالین به خاطر همینه.

سرم را به نشانه ی تایید تکان دادم و به صورتش نگاه کردم.هنوز روی لبش لبخند بود و چهره اش آرام آرام 

وی صورتش نبود.سرم را روی سینه ای گذاشتم,صدای قلبش را می شنیدم؛ آرام می بود.هیچ تشویش و نگرانی ای ت

 زد و همین باعث آرامشم شد.به صورتم نگاه کرد و آرام گفت:چرا بیخودی به خودت استرس می دی؟

 گفتم:دست خودم نیست.

 شه ها!در این لحظه بود که صدای عزیز بلند شد و گفت:مگه نمی خوای بری آرایشگاه ؟دیر می 

 نیما گفت:بلند شو لباست رو بپوش تا بریم.

 همراه نیما به آرایشگاا رفتم.وقتی عصر به دنبالم آمد گفت:خیلی زیباتر از دفعه ی قبل شدی.

باالخره آن روز هم با آن همه دلهره و نگرانی سپری شد و من وارد مرحله ی جدیدی از زندگی شدم که در کنار نیما 

اب بود.فکر می کردم زندگی همیشه روی یک پاشنه می چرخد,چنان به آینده دلخوش بودم که برایم شیرین و جذ

اصالً نمی توانستم لحظه ای به بعد آن فکر کنم,دیگر هیچ چیز از خدا نمی خواستم,همسری مهربان و خود داشتم و 

شکلی نداشتیم پس دنیا به کامم پدری و مادری که حاضر بودم جان را به پایشان فدا کنم.از نظر مادی هم که هیچ م

 بود و خودم را خوشبخت ترین زن دنیا می دیدم.

ده روز از ازدواجمان گذشته بود که تصمیم گرفتیم برای ماه عسل به شمال به ویالی یکی از دوستان پدر نیما برویم 

م این بود که در کنار هم البته همه اش فکر نیما بود و برای من فرقی نداشت چه در تهران باشیم چه در شمال,مه

 بودیم.

روزی که می خواستیم به شمال برویم,عمه ما را با کلی سفارش که موظب خودتون باشید بدرقه کرد.بععد از اینکه از 

تهران خارج شدیم احساس کردم که نیما برایم قشنگ و قشنگ تر می شود.نیما از آینده می گفت و من گوش می 

قانع بودم ولی نیما خیلی بلند پروازی می کرد.تقریباً ظهر بود که یک جای خوش آب و  کردم,من به آنچه که داشتم

هوا نگه داشت و نهار خوردیم.بعد از کمی استراحت دوباره به راهمان ادامه دادیم و با سرعت از جاده ها می 

 گذشتیم.

ا ه به گذشته پرتاب شدم,به زمانی که ببه فکر فرو رفتم,به روبرو نگاه می کردم,همه جا برایم آشنا بود و ناخواست

رامین و دایی به شمال رفته بودیم و من سوار ماشین آنها شده بودم.از گذشته بدم آمد و اصالً دوست نداشتم به آن 

 فکر کنم.توی این فکرها بودم که با صدای نیما که می گفت:افسانه حالت خوبه؟به خودم آمدم.

 گفتم:آره خوبم.

 نندگی می کرد,به من نگاه کرد و گفت:چرا ناراحتی و تو خودتی؟همان طور که را

 گفتم:چیزی نیست فقط کمی خسته ام.
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اما اصالً خسته نبودم,فقط دلم نمی خواست به چاده نگاه کنم.سرم را به صندلی ماشین تکیه دادم و آرام چشمهایم را 

زم,بلند شو,تا کی می خوای بخوابی؟بیدار روی هم گذاشتم و خوابم برد.با صدای نیما که گفت:افسانه ی عزی

 شدم.چشم باز کردم و به نیما نگاه کردم.حس کردم خسته است,گفتم:چقد زود رسیدیم.

از ماشین پیاده شدم و وارد ویال شدم.آنقدر بزرگ بود که حس می کردم وارد قصر شدم.مطمئن بودم اگر تنها بودم 

شتر وقتمان را بیرون از ویال کنار دریا می گذراندیم اما من از ساحل و دریا حتماً می ترسیدم اما نیما در کنارم بود.بی

بدم می آمد چون من را به یاد خاطراتی می انداخت که اصالً دوست نداشتم به آنها فکر کنم.یک روز به اصرار نیما به 

 ن.گردم,تو هم همین جا بشیساحل رفتیم,نیما گفت:کنار دریا چای میچسبه,من می رم فالسک را پر از چای کنم و بر

نیما رفت.روی ماسه ها و شن ها نشستم,زانوهایم را بغل کردم و به دریا خیره شدم.هر کاری می کردم به گذشته ها 

فکر نکنم نمی شد,دست خودم نبود,بی اختیار به گذشته ها رفتم و متوجه آمدن نیما نشدم.نیم با دست صورتم را به 

 سانه,حواست کجاست؟طرف خودش چرخاند و گفت:اف

 نگاهش کردم و گفتم:همین جا!

 با اخم گفت:اگه حواست اینجاست پس چرا چند بار صدات کردم جواب ندادی؟

 به موج های دریا خیره شده بودم و صدای امواج باعث شد صدات رو نشنوم.-

 خیلی غمگینی حتی کم حرف کنار نشست و یک استکان چای به دستم داد و گفت:از اون زمانی که به شمال اومدیم

هم شدی.بعضی موقع ها به یک جا خیره می مونی و چنان غرق خودت می شی که متوجه حضور من نمی 

 شی.ببینم,نکنه چیزی باعث ناراحتی ات شده که من نمی دونم اگه اینطوره به من بگو!

 سریع گفتم:نه,هیچ موضوعی نیست فقط کمی ناراحتم.

 برای چی؟-

و مادرم افتادم.آخه می دونی یک سال و نیم پیش من و خانواده ام به شمال اومدیم,جات خالی خیلی  به یاد پدر-

 خوش گذشت اما حاال که در کنارم نیستند کمی ناراحتم می کنه,همین.

 با صمیمیت تمام گفت:باالخره هر بچه ای باید یه روزی از پدر و مادرش جدا بشه و تشکیل زندگی بده.

 توست. آره,حق با-

تا آن زمان فکر می کردم که مردها اصالً شاید حواسشان به این چیزها نباشد و از روی همه چیز سرسری و بی خیال 

عبور کنند و شاید به جزئیات زندگی و حاالت روحی همسرشان اهمیت ندهند اما از زمانی که با نیما ازدواج کردم و 

خالف آنچه که تصور می کردم به من ثابت شد.نیما به کوچک ترین حتی می توانم بگویم از زمانی که عقد کردیم 

مساله روحی و جسمی من اهمیت می داد و همیشه سعی در حال مشکل من داشت.از خندیدنم شا د می شد و از 

ناراحت شدنم غمگین و همین چیزها باعث شده بود که دوستش داشته باشم بعد از خوردن چای گفت:بلند شو بریم 

 یم.قدم بزن

من هم قبول کردم و در حالی که محکم دستم را توی دستش گرفته بود مشغول قدم زدن شدیم.با خنده گفتم:چرا 

 اینقدر دستم رو محکم گرفتی؟یه کم آروم تر.

 نمی شه,می ترسم فرار کنی و از دستم بری.-

لحظه ایستاد,با تعجب نگاهم کرد و در این موقع بود که صدای که از رعد و برق ایجاد شد جیغ بلندی زدم.نیما یک 

 زد زیر خنده و گفت:از رعد و برق می ترسی؟
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 این خنده داره؟-

 با شوخی گفت:آخه داشت کم کم باورم می شد زنم پهلوونه.

 با تعجب پرسیدم:چطور این فکر رو کردی؟

 آخه کمتر دیدم از چیزی بترسی.-

 تم:خوب دیگه,ما اینیم.با غرور و در حالی که صدایم را صاف می کردم گف

مثل اینکهمی خواست اذیتم کند و سر به سرم بگذارد,گفت:حاال ما یه چیزی گفتیم که ناراحت نشی,چقدر زود به 

 خودت گرفتی.

از حرفی که زد لجم گرفت,می خواستم تا ویال دنبالش کنم که باران شروع به باریدن کرد,نیما استاد تا من رسیدم و 

به ویال برگشتیم.فردای آن روز به قابق سواری رفتیم,یک لحظه فکری به ذهنم رسید تا بفهمم نیما هر دو دوان دوان 

چقدر دوستم دارد.به بهانه ی دست زدن به آب خودم را از قایق توی دریا انداختم و شروع به جیغ زدن کردمنیما با 

 صدای بلند فریاد زد:افسانه!

جاتم دهد,وقتی توی آب به من رسید با صدای بلند زدم یر خنده.نیما و بعد هم خودش را انداخت توی آب تا ن

 وحشت کرده بود و از طرفی هم از خنده های من گیج شده بود.متعجب پرسید:چی شده؟

 من شنا بلدم,فقط خواستم کمی بترسونمت.-

ین کار رو کردی؟از با عصبانیت کمکم کرد تا سوار قایق شوم و خودش هم سوار قایق شد سرم داد زد گفت:چرا ا

 ترس قلبم وایستاد.

 خوب می خواستم بدونم چقدر دوستم داری.-

 با صدایی بلند تر از قبل گفت:آخه اینطوری!

از لحن حرف زدن نیما اشک توی چشمانم جمع شد و روی گونه هایم ریخت.فکر می کردم این کار برای نیما هم 

وش کرد و به طرفم آمد.روبرویم نشست و دستانم را در دستش گرفت جالب باشد اما اینطور نشد.موتور قایق را خام

و گفت:فکر نکری اگه اتفاقی برایت بیفته من باید جواب پدر و مادرت رو چی بدم؟ماه نوز یک ماه هم نیست که 

 ازدواج کردیم نمی خوام از دستت بدم.

 به خدا گریه نکن,نمی خوام با این حال ببینمت. اما اشکهایم خود به خود می آمدند.پیشانی ام را بوسید و گفت:تو رو

مقصر من بودم اما وقتی به ساحل رسیدیم,نیما آنقدر با من مهربانی کرد تا از دلم در آورد.ده روز توی شمال 

ماندیم,وقتی می خواستیم برگردیم خوب به همه جا نگاه می کردم,با وجود اینکه عکس های زیادی هم گرفته بودیم 

 جا به نگاه می کردم تا از ذهنم محو نشود.اما به آن

 نیما گفت:احتیاجی نیست اینقدر به اینجا خیره بشی,بهت قول می دم هر وقت تونستم بیارمت اینجا.

اما یک چیزی توی دلم می گفت که دیگر اینجا را نمی بینی.خاطرات شیرینم را در آنجا جا می گذاشتم و می خواستم 

حسابی برای آشیانه ی قشنگی که درست کرده بودیم تنگ شده بود و از طرفی می به تهران برسم چون دلم 

 خواستم پدر و مادرم را هم ببینم.

به تهران که رسیدیم,تقریباً شب شده بود و حسابی هم خسته شده بودیم,وقتی وارد خانه شدم حس می کردم وارد 

کردم که هیچ جای دنیا پیدا نمی کردم.عمه از بهشت شده ام.توی آن خانه چنان احساس آرامش و طمانینه می 

دیدنمان خیلی خوشحال شد و ما را به طبقه ی پایین برد و نگذاشت دست به سیاه و سفید بزنم.از فردای آن شب بود 
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که به مدت یک هفته ی تمام از این مهمانی به آن مهمانی به آن مهمونی می رفتیم,حسابی از مهمانی رفتن خسته شدم 

انی ها باعث شدنتد که زمان زود برایم سپری شود و آمدن پاییز را متوجه نشوم.نیما خیلی زود در شرکت اما مهم

پدرش مشغول به کار شد و من هم دوباره با درس و دانشگها مشغول شدم و رفته رفته با اخالق و روحیات خانواده ی 

به کار کسی نداشت و کمتر در کار کسی دخالت می نیما آشنا شدم؛حسین آقا مثل خود نیما با من مهربان بود و کار 

کرد,بعضی موقع ها هم که سر حال بود با من حرف می زد و شوخی می کرد اما عمه کمی بد اخالق بود و زود عصبای 

می شد ولی زود عصبانیتش فرو کش می کرد.مریم خواهر نیما هم که ازدواج کرده بود,در شهرستان زندگی می 

ک بار سری می زد و می رفت.با اخالق نیما از همه بیشتر آشنا بودم,نیما خوش قلب و مهربان بود کرد,هر چند وقت ی

و همیشه به موقع خانه بود.موقعی که امتحان داشتم توی کارهای خونه واقعاً کمکم می کرد حتی گاهی وقتها پابه پایم 

 ی شرکت پدرش را توی خانه انجام می داد.می نشست و من درس می خواندم اما خودش یا مطالعه می کرد یا کارها

هر موقع فرصت می کردم به خانواده ام سر می زدم اما با این وجود از دستم دلخور بودند و می گفتند:چرا به ما کم 

سر می زنی؟من هم می گفتم:به خدا درسهایم زیادند و بهم فشار وارد می کنند و اال کیه که از دیدن پدر مادرش سیر 

 بشه؟

 ه مادرم حق می دادم که از من دلخور باشند.من غرق زندگی خودم شده بودم و خیلی کم آنها را می دیدم.ب

 پدرم به شوخی به نیما می گفت:حاال که دخترمون رو بردی خیالت راحت شده و دیگه دیر به دیر به ما سر می زنی.

ودیم تا اینکه شش ماه بعد از ازدواجمان یک نیما هم میخندید و چیزی نمی گفت.م و نیما همیشه در کنار هم ب

ماموریت کاری برای نیما پیش آمد که مجبور بود به مدت دو هفته به آلمان برود.این موضوع برایم خیلی سخت 

بود,این اولین دوری و جدایی من و نیما از هم بود.روزی که قرار بود برود,تمام وسایل شخصی اش را توی ساک می 

ی کردم,نیما هم در جمع آوری وسایلش کمک می کرد.وقتی گریه هایم را دید خندید و اشکهایم گذاشتم و گریه م

را پاک کرد.بی حوصله رفتم روی مبل نشستم.امد کنارم نشست,با من صحبت می کرد و دلداری ام می داد اما من 

را یده ندارد,کالفه گفت:چگریه هایم بیشتر می شد و گونه هایم خیس می کرد.نیما که دید صحبت کردن با من فا

 اینقدر گریه می کنی؟

 هنوز گریه می کردم,گفتم :تو می خوایمن رو تنها بذاری و بری,نمی گی من باید در نبود تو چیکار کنم؟

نیما گفت:عزیز من من این ماموریت کاریه,من که نمی خوام برم تفریح و گردش.تو فکر می کنی من خیلی 

تنها بذارم و برم,نه به خدا این طورنیست,بعدشم تو که تنها نیستی اگه دوست داشتی  خوشحالم که می خوام تو رو

 می تونی بری خونه ی پدرت.می شه حاال گریه نکنی؟

 با بغض گفتم:نه نمی شه.و سرم را پایین انداختم,اشکهایم همچنان سیل وار روی گونه هام می ریخت.

ره شد و گفت:ببین افسانه جان,این اولین ماموریت کاری منه و باز هم از نیما با دست سرم را بلند کرد,به چشمانم خی

این ماموریت ها در پیش خواهم داشت,اگر قرار باشه هر دفعه که می خواهم برم اینطور رفتار کنی,من که نمی تونم 

 با خیال راحت و آسوده به سفر برم.به من قول بده دیگه گریه نمی کنی.

 رسید:به من قول می دی؟جوابی ندادم.دوباره پ

 کمی مکث کردم و گفتم:آره قول می دم.

 دستش را برداشتم و گفت:خوب حاال شد.
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بعد هم پیشانی ام را بوسید و گفت:تا چشم به هم بزنی این چهارده روز تموم می شه .طی این مدت می تونی با 

 درسهات سرگرم بشی.

ن شد.می خواستم همراهش تا فرودگاه بروم اما اجازه نداد.سر بعد هم بلند شد,لباسش را پوشید و آماده ی رفت

 راهش به عمه گفت:مادر,افسانه رو به شما می سپارم,مواطبش باشید.

 عمه گفت:برو پسرم خیالت راحت باشه.

بعد هم نیما را با آب و قرآن بدرقه کردم.وقتی از زیر قرآن رد می شد,دوباره اشک تو چشمهایم جمع شد.نیما 

 د,به چشمانم خیره شد و گفت:به من چه قولی دادی؟استا

 اشکهایم را پاک کردم و گفتم:خیلی خوب!

بعد سوار ماشین شد و رفت.انقدر ایستادم تا ماشین از چشمم غیب شد.وقتی به داخل خانه برگشتم,احساس کردم 

 م حلقه زد,روی صندلیخانه در سکوتی غریب جای گرفته که تحملش برایم خت بود.دلم گرفت,اشک توی چشمان

نشستم,سرم را توی دستانم قرار دادم و به نقطه ای خیره شدم.بعد از چند دقیقه عمه باال آمد.روبرویم ایستاد و به 

 صورتم نگاه کردعسعی کردم نفهمد گریه کردم اما نشد.

 افسانه ,چرا گریه می کنی؟-

 چیزی نیست,فقط از رفتن نیما دلم گرفته.-

 لند شو بریم پایین.خندید و گفت:ب

 خیلی ممنون,اینجا راحتم.-

چرا تعارف می کنی؟خوب نیست تنها بمونی,بیخودی فکر می کنی,بعدش هم خودت که دیدی موقعی که نیما می -

 خواست بره تو رو به من سپرد و رفت.

دم هم دستم را گرفت,بلنبه شوخی ادامه داد:دوست ندارم اتفاقی برات بیفته چون نمی تونم جواب نیما رو بدم.بعد 

 کرد و به طبقه ی پایین رفتیم.

طی این چند روز که نیما نبود,فرصت خوبی بود تا با گذشته ی عمه و شوهرش آشنا شوم.بعضی موقع ها عمه خودش 

سر در دل را باز می کرد و می گفت:خیلی زود شوهر کردم,حسین آقا رو تا سر سفره ی عقد ندیدم چون این 

دند که برای من همسر آینده ام رو انتخاب کردند و با وجود اینکه ده سال اختالف سنی داشتیم,از همون بزرگترها بو

نگاه اول مهرش به دلم افتاد و تونستیم زندگی خوبی را تشکیل بدیم.دو سال اول زندگیمون خیلی خوب بود.حسین 

م.یه روز همراه حسین آقا رفته بودیم تا به آقا کوچک ترین بچه ی خانواده بود ما با خانواده اش زندگی می کردی

پدر و مادرم یعنی پدربززرگ و مادر بزرگت سر بزنیم وقتی برگشتیم متوجه شدیم مادر حسین آقا مرده بود,پدر 

حسین آقا هم که سالها پیش فوت کرده بود.حسین آقا تمام عمرش هر چی کرده بود توی اون خونه ریخته بود اما 

در حسین آقا اومدند و همه چیز رو که از پدرشون برای مادرشون به ارث رسیده بود و هر چیزی دو تا خواهر و برا

که سالها حسین آقا تهیه کرده بود,به اسم ارث پدر و مادرشون بین خودشون تقسیم کردند و برداشتند بردند و هر 

ا پولی جای شکرش باقی بود چون تونستیم بکدوم به طرفی رفتند.اصالً به فکر ما نبودند که چیزی نداشتیم اما باز هم 

که به حسین آقا به ارث برده بود,یه خونه اجاره کنیم.چیز زیادی نداشتیم.حسین آقا خیلی ناراحت بود و بعضی شبها 

خوابش نمی برد اما من با اینکه سن و سال زیادی نداشتم دلداریش می دادم که غصه نخوره.با به دنیا اومدن 

رد زندگیمون شد.خوشبختانه مریمقدم خوبی داشت,حسین آقا یکی دو سال بعد از به دنییا اومدن مریم؛شادی هم وا
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مریم با تالش و همتش تونست خودش را باال بکشه.از همون موقع ها بود که دوباره خواهر و برادرش سراغی ازش 

یم و بعد بود که تونستیم خونه بخرگرفتن اما انسان موقع سختی و بدبختیه که به همنوعانش احتیاج داره.چهار سال 

 شکر خدا یواش یواش وضع زندگیمو خوب شد.بعد هم که نیما به دنیا اومد.

 عمه م این طور که می گفت زندگی سختی داشته ولی حاال خوشبختانه از لحاظ مالی هیچ مشکلی نداشتند.

یما به باال رفتم و گوشی را برداشتم,نیک هفته ای بود که نیما رفته بود.صدای زنگ تلفن به گوشم رسید,سریع 

 بود.خیلی خوشحال شدم,پرسیدم:کی بر می گردی؟

خندید و گفت:تو که میدونی تا دو هفته تموم نشه نمی تونم برگردم چون هنوز کارم تموم نشده.وقتی از نیما 

 خداحافظی کردم,دوباره پیش عمه ام رفتم اما باز هم حوصله ام سر می رفت.

روز به خانه ی پدرم رفتم و سه روز هم انجا ماندم.از همانجا به دانشگاه می رفتم و بیشتر وقتم را با نسیم  بعد از چند

می گذراندم.وقتی با نسیم بودم و با او صحبت می کردم,احساس می کردم هیچ غمی ندارم و اصالً حوصله ام سر نمی 

ها توی اتاقی که قبال متعلق به خودم بود می رفت اما از نسیم جدا می شدم همان آش بود و همان کاسه.شب

خوابیدم.عزیز به هیچ کدام از وسایلش دست نزده بود و هنوز تمیز و مرتب بود,مثل همان روزهایی بود که خودم 

آنجا می خوابیدم.همان موقع ها بود که عکس رامین و همسرش را زیر تخت پیدا کردم.هنوز هم مچاله شده 

یر زمین خانه ی پدرم رفتم.در آنجا صندوقچه ای داشتم که بیشتر وسایلی که برایم ارزشی بود,درستش کردم و به ز

داشت در آن قرار می دادم البته همه ی آنها مال سال قبل بود و آنها را فقط به عنوان خاطره نگه داشته بودم.آن 

دانم چرا آن را توی صندوقچه عکس را هم بردم ودر صندوقچه گذاشتم.آن عکس هیچ ارزشی برایم نداشت اما نمی 

 ی خاطراتم گذاشتم شاید به این خاطر این کار را کردم که دست کسی نیفتد.

بعد از سه روز که خانه ی پدرم ماندم,دوباره به خانه ی خودمان برگشتم و به هر نحوی بود سر خودم را گرم می 

که بودند به نظر می رسید اما هر چه بود دو هفته کردم.زمان برایم والنی شده بود و شب و روز طوالنی تر از آنچه 

تمام شد و یک روز بیشتر به آمدن نیما نمانده بود از دانشگها که برگشتم خسته بودم حال نداشتم.در حیاط را که باز 

کردم,آرام وارد شدم.کمی تعجب کردم چون عمه هر روز داخل حیاط بود و از من استقبال می کرد و مرا پیش 

برد.با خودم گفتم:ولش کن,اول وسایلم رو می ذارم باال بعد می رم پایین.آرام از پله ها باال رفتم,در حال خودش می 

در آوردن کفش های بودم و به زمین خیره شده بودم.سرم را که بلند کردم یکدفعه چشمم به نیما افتاد که به در 

و به من گاه می کرد.دلم از خوشحالی ریخت,از اتاق تکیه داده بود,دست هایش را روی سینه اش قفل کرده بود 

 خوشحالی جیغی کشیدم,کیفم را روی زمین انداختم و به طرفش رفتم.در آغوشم گرفت.

 گفتم:از دیدنت خیلی خوشحالم,کی برگشتی؟

 نیم ساعت میشه.-

 تمام سر و صورتش را پر از بوسه کردم وگفتم:ای کلک!قرار بود فردا برگردی.

 افلگیرت کنم.می خواستم غ-

نیما برایم تازگی پیدا کرده بود,از دیدنش سیر نمی شدم,آنقدر نگاهش کردم که آخر گفت:ببینم,نکنه شاخ در 

 آوردم و خودم خبر ندارم.

 با شیطنت گفتم:مگه عیبی داره آدم به شوهرش نگاه کنه؟

 ین سفر می رفتم.خندید و گفت:اگه م دونستم اینقدر عزیز می شم,خیلی زودتر از اینها به ا
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 همین یک بار هم از سرت زیاد بود.-

 آن روز برایم خیلی قشنگ و زیبا بود و هرگز فراموشش نکردم.

 یک روز که به دانشگاه رفته بودم نسیم گفت:یه چیزی می خوام بهت بگم.

 با بی حوصلگی گفتم:خوب بگو.

 انقدر بی خوصله ای که آدم رغبت نمی کنه باهات حرف بزنه.-

 خوب نزن.-

 راجع به موضوع مهمیه ها!-

 خوب بگو حوصله دارم.-

 فریدون به زهره عالقه داره.-

 سریع با تعجب پرسیدم:چی؟

 درست شنیدی.-

 از کجا می دونی؟-

از اونجا که فریدون با من صحبت کرد و منم به پدر و مادرم گفتم,حاال قراره که مادرم قرار خواستگاری رو با -

 ذاره.عزیزت ب

 کی؟-

 نمی دونم,شاید االن مادرم این کار رو کرده باشه.-

 معلومه این دو نفر خیلی آب زیر کاهند که تا االن چیزی لو ندادن.-

آره,این طور که فریدون خودش می گفت از همون دوران بچگی که با هم همسایه یودیم زهره رو برای خودش -

 زیر نظر داشته.

 ر رو می شناسن.خیلی خوبه چون همدیگ-

دو روز بعد عزیز به من خبر داد:اکرم خانم می خواد برای خواستگاری زهره بیاد تو هم بیا.با نیما به مراسم 

خواستگاری زهره رفتم و همه چیز به خوشی تمام شد.همان شب اول زهره و فریدون حرفهایشان را زدند,تاریخ عقد 

بعد از ازدواج به تحصیل ادامه دهد.سه ماه بعد زهره و فریدون جشن هم تعیین کردند و قرار شد زهره هم مثل من 

 عقد و ازدواجشان را یکی کردند و به سر خانه و زندگی شان رفتند.

بعد از ازدواج زهره سعی کردم بیشتر به پدرم و عزیز سر بزنم چون خیلی از رفتن زهره ناراحت بودند و عزیز دائم 

 در حال گریه کردن بود.

 خی به عیز گفتم:عزیز,برای رفتن من هم اینقدر آبغوره گرفتی؟به شو

گفت:تو و زهر هیچ فرقی برای من ندارید.مگه زهره االن می بینه که من برای رفتنش گریه می کنم.اون موقع هم 

 مگه تو بودی که گریه هام رو ببینی؟

80 

حال بودم.طولی نکشید که در یکی از بیمارستان دو سال آخر دانشگاهم به پایان رسید و من از این موضع خیلی خوش

های تهران مشغول به کار شدم.از کارم,از زندگی ام و از همسرم خیلی راضی بودم.هر روز سر کار دائم به ساعت 
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نگاه می کردم تا ببینم ه وقت موقع رفتن به خانه می رسد چون فوق العاده برای دیدن نیما بی تاب می شدم.بودن 

 ارستانی که در آن کار می کردم از بی تابی ام کاهش می داد اما همچنان قلبم برای نیما می تپید.نسیم در بیم

 یک روز به نسیم گفتم:مثل اینکه تو نمی خوای دست از سر من برداری,همه جا دنبالمی.

 گفت:ببینم مگه بده دوستی به این ماهی و گلی داری که همیشه کنارته!

وبی بود,همیشه در غم و شادی من شریک بود و من اصالً به چشم دوست به او نگاه نمی نسیم که واقعاً دوست خ

کردم بلکه او را مثل خواهرم می دانستم ولی نمی خواست از دست من برنجد.یک نیشگون از گونه اش گرفتم و 

قد باش که چند ساله عگفتم:نه عزیزم اصالً بد نیست تو در کنارم باشی اما به کم هم به فکر اون کامران بیچاره 

 موندید.

 نفس عمیقی کشید و گفت:آره راست می گی به خدا,خودم هم دیگه از این وضع خسته شدم باید فکری کنیم.

سه هفته بعد بود که برای اولین بار یکی از بیماران زیر دستم از دینا رفت.این موضوع توی روحیه ی من خیلی تأثیر 

جلوی چشمانم کنار نمی رفت.هر وقت به او فکر می کردم اشک توی چشمانم جمع گذاشته بود,لحظه ای تصورش از 

می شد.نیما به ناراحتی ام پی برده بود,وقتی جریان را برایش تعریف کردم گفت:تو یه دکتری و وظیفه ات کمک 

ر در براب کردن به بیمارانه اما هر تقدیری که خداوند براشون تعیین کرده باشه,تو هیچ کاری جز تسلیم شدن

 خواست خدا نمی تونی انجام بدی پس بیخودی ناراحت نباش.

 درسته,اما من یه زنم نمی تونم به راحتی از کنارش عبور کنم.-

 می دونم عزیزم,به خاطر همین روح لطیفت هم هست که انطور ناراحت شدی.-

در یک روز چند تا مرده ببینی,اگه قرار  حرف زدن با نیما کمکم می کرد.نیما می گفتکامکان داره توی هفته یا اصالً

 باشه اینطور تو روحیه ات تأثیر بذاره که نمی شه.شغل تو اینه و باید یه جوری باهاش کنار بیای.

 باشه سعی می کنم.-

اصالً فکرش را هم نمی کردم که یک هفته بعد از این موضوع را فراموش کنم,فکر می کردم تا ماه ها نتوانم آن را از 

اد ببرم ولی اینطور نبود,چون گفته ی نیما درست از آب در آمده بود؛ من توی یک روز سه مرده با هم دیدم و کم ی

 کم خودم را با این موضوع وقف دادم.

 یک روز نسیم کارتی را توی ستم گذاشت و گفت:بفرما این هم دعوتنامه.

 این چیه؟-

 خوبه حاال بهت گفتم.-

و کارت عروسی را ر آن دیدم.روی کارت اسم نسم و کامران نوشته شده بود.خیلی  سریع کارت را باز کردم

خوشحال شم و صورتش را بوسیدم و به او تبریک گفتم.نسیم خیلی هیجان اشت و دائم حرف می زد و می گفت:تو و 

 آقا نیما حتماً باید بیاید عروسی من,بدون تو هیچ صفایی نداره.

 آرام باش.خیلی خوب می آیم اما کمی -

 دست خودم نیست,وست دارم دائم درباره ی عروسی,لباسم,مهمونها و مهه ی آنها حرف بزنم.-

من و نیما به جشن ازدواج کامران و نسیم رفتیم.بیش از آنچه که تصور می کردم شلوغ بو..آخر شب بود که نیما 

 صدایم کرد تا به خانه برگریم.
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خوشبختی کردم,بعد هم از او خداحافظی کردم و جلوی در تاالر رفتم و  صورت نسیم را بوسیدم و برایش آرزوی

منتظر نیما که در حال حرف زدن با کامران بود ایستادم.اجا بود که سیاوش پسر عموی کامران را دیدم,هیچ تغییری 

حال خداحافظی نکرده بود,نه از لحاظ ظاهری نه از لحاظ رفتاری,همان طور مثل سابق به آدم خیره می شد.نیما در 

کردن با کامران بود که متوجه شدم سیاوش دارد به طرفم می آید.خیلی تند و سریع به بهانه ی تبریک گفتن به 

کامران خودم را به نیما رساندم و دستش را گرفتم,بعد هم به کامران تبریک گفتم و خداحافظی کردیم و سوار 

 اد که در حال تماشا کردن من و نیما بود.ماشین شدیم.یک لحظه نا خواسته چشمم به سیاوش افت

مسافرت های نیما به خارج از کشور که از طرف شرکت برایش پیش می آمد کالفه ام کرده بود و اصالً از این وضع 

خوشم نمی آمد,دوری نیما خیلی برایم سخت بود.بنابراین تصمی گرفتم برای تنها نماندن من بچه دار شویم,از طرفی 

 به ما می گفت تا زنده هستیم می خواهم بچه های نیما را ببینم.هم عمه دائم 

چند ماه گذشته بود و من هیچ عالئمی از باردار بودن را در خودم نمی دیدم، از همه بدتر این که هر وقت عمه را می 

 دیدم می گفت: افسانه چه خبر؟

 می دید. هیچ جوابی نداشتم بدهم، می خندیدم و می گفتم: عمه، آدم رو خجالت

 آخر سر به نیما گفتم: می خوام به یه پزشک متخصص زنان و زایمان مراجعه کنم.

نیما از کارم استقبال کرد. هر دو با هم به آنجا رفتیم. بعد از انجام چند سری آزمایش بود که به ما گفتند توان 

وضوع را به ما گفتند اصال نا امید نشدم بارداری را در من نمی بینند و مشکل احساسی و جدی در من بود. وقتی این م

چون جوان بودم و فرصت برای بچه دار شدن را داشتم. اما نیما رنگش مثل گچ سفید شده بود و هاج و واج نگاهم می 

کرد. این موضوع در روحیه ی نیما تاثیر گذاشته بود و گاهی اوقات با چشمانی نگران و مضطرب نگاهم می کرد و می 

 دار نشیم چی؟ گفت: اگه بچه

 بری اینکه نیما را ناامید نکنم، گفتم اوه... حاال یه چیزی گفتند تو چرا اینقدرجدی گرفتی؟

اما مدتی که گذشت خودم به حرفی که زده بودم زیاد دلم محکم نبود چون از اصطالحات پزشکی سر در می آوردم و 

جم پیشنهاد داد برای باردار شدن استفاده کردیم خوب می دانستم چه می شود. از چند روش پزشکی که پزشک معال

اما هیچ کدام میسر نبودند. دیگر از خوردن قرص هم خسته شده بودم، روزی ده بیست تا قرص می خوردم، دیگر 

داشتم دچار زخم معده می شدم. تصمیم گرفتم به طور جدی با پزشک معالجم صحبت کنم و جواب قطعی بگیرم که 

یا نه؟ او آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت: متاسفم هیچ کاری از دست من ساخته نیست. باز ایا باردار می شوم 

هم به پیشنهاد نیما به چند متخصص دیگر مراجعه کردم. اما همگی یک جواب می دادند. کم کم عمه به ما مشکوک 

 شده بود و می گفت: اینقدر دو نفری مرموزانه کجا می رید؟

ردارنشدن من چیزی به کسی نگفته بودیم. چون نیما می گفت نمی خوام چیزی نشده رو زبونا ماهنوز درباره ی با

 بیفتی.

آرام آرام ته مانده ی امیدی را هم که داشتم از دست دادم. یک سال گذشت و نیما می خواست دوباره به آلمان برود 

نمی کردم اما وقتی خوب فکر کردم دیدم و به من پیشنهاد داد برای حل این مشکل به آلمان برویم. اولش قبول 

چاره ای ندارم و مجبورم بروم. یک ماه از بیمارستانی که در آن کار می کردم مرخصی گرفتم. وقتی می خواستیم 

 برویم به همه گفتیم برای تفریح این کار را می کنیم و همه از این موضوع خوشحال شدند و از آن استقبال کردند.
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رفتم اما چه فایده. همه همان جوابی را می دادند که در ایران از پزشکانم شنیده بودم. مستاصل و  با نیما به آلمان

درمانده بعد از یک ماه به ایران برگشتیم. هر چه می گذشت من ناامیدتر و نیما کم حرف و بی حوصله تر می شد. و 

م. دوست داشتم دل پرم را یک طوری خالی من به این موضوع که نمی توانم مادر شوم بیشتر اعتقاد پیدا می کرد

کنم. بنابراین به گریه پناه می بردم و سکوت شب را باهق هق گریه هایم می شکستم. اولش نیما پیشم می آمد، با 

من حرف می زد و دلداری ام می داد ولی دیگر آنقدر این کار را تکرار کردم که نیما هم بی اهمیت شده بود و بدون 

کارم داشته باشد آرام به خواب می رفت و من می ماندم و خلوتی سرد. وقتی تو خیابان زنی را می  اینکه کاری به

دیدم که دست بچه اش را گرفته وآرام آرام او را جلو می برد، نگاهم پر از حسرت و سینه ام پر زا درد می شد. با 

 زندگیم را باهاش پر کنم. خودم می گفتم: خدایا نمیشه یه بچه مثل این به من بدی تا تنها خالء

از رازی که روی سینه ام سنگینی می کرد خسته شده بودم. دوست داشتم از نگاه ها و حرف های کنجکاوانه ی همه 

که مرا زیر فشار قرار می دادند و می خواستند بدانند ما کی بچه دار می شویم رهایی پیدا کنم. اما نیما می گفت فعال 

بگویی ولی دیگر پنهان کاری تا کی؟ باالخره تصمیم خودم را گرفتم. یک روز که عمه به  نمی خواهد به کسی چیزی

 طبقه ی باال آمده بود، از من سوال کرد: کی می خواید بچه دار بشید؟ من از انتظار مردم.

ته بود، جا نشسنشستم و همه چیز را به عمع توضیح دادم. اصال باور نمی کرد، مثل اینکه به او شوک وارد کردند. یک 

خشکش زده بود و رنگ به صورت نداشت. با خودم گفتم :االن که قلبش بگیره. رفتم و سریع یک لیوان آب برایش 

 آوردم. آب را به او خوراندم و بعد از چند دقیقه از حالت شوک بیرون آمد و گفت: برید دکتر.

 گفتم: عمه جان رفتیم اما فایده نداره.

 ال برای مداوا برید خارج.بریده بریده گفت: اص

به صورتش نگاه نمی کردم، گفتم: اون یک ماهی که رفتیم آلمان برای تفریح و گردش نبود، برای همین کار رفتیم 

اما از اونجا هم ناامید شدیم. سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. یک لحظه دلم به حالش سوخت؛ چشمانش پر از 

فت.بدون اینکه چیزی بگوید. احساس سبکی می کردم،دیگر مجبور نبودم اشک شده بود. مایوس بلند شد و ر

سنگینی این راز را تحمل کنم. غروب بود که نیما از سر کار برگشت. با خوشحالی به استقبالش رفتم تا کیفش را 

 بگیرم، با عصبانیت بدون اینکه جواب سالمم را بدهد گفت: هیچ معلوم هست چیکار کردی؟

 باره ی چه حرف می زند، گفتم: چی میگی؟نمی دانستم در

 مادرم توی راه پله ها ازم سوال کرده که حرفهای تو درباره ی بچه دارشدنمون حقیقت داره یا نه؟

 ــ خوب تو چی گفتی؟

 راستش امتناع کردم اما دیدم همه چیز رو از سیر تا پیاز می دونه، مجبور شدم حرفات رو تایید کنم.

آلود بود، گفت: چرا این کار رو کردی؟ چرا به مادرم گفتی؟ مگه نگفتم کسی نباید از این موضوع چشمان نیما غضب 

 بویی ببره؟

 با صدایی حزین و گرفته گفتم: حاال چه فرقی می کنه، چه حاال می فهمید چه چند وقت دیگه!

نشدن من را روی سرم خالی کند. اما نیما سرم فریاد می کشید و من حس می کردم می خواهد عصبانیتش از بچه دار 

همان طور نگاهش می کردم و چیزی نمی گفتم. گذاشتم حسابس عصبانی شد. اصال نفهمیده چطور اشکهایم سرازیر 

می شد و از صورتن حرارت بیرون می زد. اما بدنم سرد سرد شده بود. نیما دستش را روی کمرش زده بود و قدم 

وی اتاق رفت و در را بست. من تنها ماندم و باور کردم که برگهای درخت می زد. وقتی دید چیزی نمی گویم، ت
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آرزویم زرد شده و مثل برگ پاییزی روی زمین ریخت. فکر نمی کردم زندگی شیرینم که خودم را خوشبخت ترین 

 .زن دنیا می دیدم با یک اتفاق ساده و پیش بینی نشده تلخ شود و نتوانم برای آن زندگی شیرین کاری کنم

تا سحر روی مبل نشستم و گریه کردم، دیگر چشمانم می سوخت. خوابیدم، وقتی که بیدار شدم خورشید تازه در 

آمده بود و از پنجره ی آشپزخانه به داخل پذیرایی زده بود. صدای سماور را می شنیدم که قل قل می کرد و نیما در 

ه بود. یاد کاری که دیشب کرده بود افتادم، خواستم حال درست کردن صبحانه بود. نیما یک پتو روی من انداخت

 خودم را به خواب بزنم تا وقتی سر کار رفت، آن وقت بلند شوم اما نمی دانم از کجا فهمید بیدارم.

 صبحانه را روی میزی که جلویم بود آورد، چید و گفت: خانم دکتر، بلند شو!

دوباره خودم را به خواب زدم. نیما روبرویم نشسته بود، گفت: می خواستم تالفی کرده باشم. به اومحل نگذاشتم و 

می دونم بیداری و حرفام را می شنوی، باید قبول کنی که مقصر خودتی. من یه کاری ازت خواسته بودم که تو بر 

خالفش عمل کردی. من به خاطر خودت گفتم چون از امروز هر کسی بشنوه دیگه ولت نمی کنه، همه با بهت ترحم 

کنند یا بهت طعنه می زنند. حاال هم ببخش، دیشب عصبانی بودم سرت داد زدم. معذرت می خوام، بلند نمی شی،  می

 برات صبحانه درست کردم تا با هم آشتی کنیم.

هیچ عکس العملی از خودم نشان نمی دادم. وقتی دید که حرف زدن با من فایده ای ندارد، بلند شد رفت لباسهایش 

 ش را به دست گرفت وگفت: من دیگه رفتم، حاال با خیال می تونی بلند شی.را پوشید، کیف

با خودم گفتم: هر کسی یه موقعی عصبانی میشه و کنترلش رو از دست می ده ،نیما یک مرده و بلند شده برای من 

 صبحانه درست کرده، غرورش رو کنار گذاشته و ازم معذرت خواهی می کنه.

 گفتم نیما، مگه صبحانه نمی خوری؟ پتو را کنار زدم و ارام

 با خنده به طرفم برگشت و گفت: اگه تو بخوری، من هم می خورم.

 گفتم: بیا بشین تا چایی ها رو عوض کنم و برگردم.

یک بار در دوران نامزدی با نیما قهر کرده بودم اما این اولین قهر و آشتی من و نیما بعد از چهار سال زندگی 

سقف بود. بعضی صحنه ها و خاطرات هستند که هرگز از ذهن پاک نمی شوند،آن روز هم هیچ مشترک زیر یک 

 وقت از یادم بیرون نمی رود.

همان طور که نیما گفته بود چیزی طول نکشید مه همه از راز زندگی ما مطلع شدند و هر کسی عکس العملی داشت. 

ثرا به من احساس ترحم می کردند. آخرین کسی که از بعضی افسوس می خوردند و بعضی هم بی تفاوت بودندو اک

این موضوع مطلع شد نسیم بود. نسیمطوری گریه می کرد مثل اینکه خودش مشکل این مشکل را دارد. بعد هم به 

 من نگاه کرد، وقتی دید من هیچ کاری جز نگاه کردن به او نمی کنم گفت: چرا اینقدر بی خیالی؟

 دم رو بکشم بچه دار می شم، من به قدر کافی اشک ریختم.گفتم: چی کار کنم، اگه خو

وقتی هم به خانه ی پدرم می رفتم دلداری ام می دادند، عزیز هم به دعا و نذر متوصل می شد. اما افاقه نداشت. شش 

ماه بعد بود که مادر شوهربازی های عمه شروع شد. عمه ای که حاضر نبود خار توی پای من برود و من در این 

چهارسال چیزی جز محبت از او ندیده بودم حاال تمام سعی و تالشش را می کرد تا من را از نیما جدا کند و زندگی 

 من را از هم متالشی سازد.

ساز مخالف عمه با من از زمانی شروع شد که از بیمارستان برگشته بودم و خسته و کوفته حوصله ی انجام هیچ کاری 

باال آمد و شروع به ایراد گرفتن از گوشه به گوشه ی خانه کرد. فرش ها را کنار می زد و  را نداشتم. عمه به طبقه ی
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می گفت: این چه وضعیه؟ زیر تمام فرشها پر زا آشغال شده. یا دست می کشید روی شیشه ها و می گفت: رو 

 وسایلت ده من گرد و خاک گرفته.

هانه ی کارهایش چیست دخالتهای عمه به جایی رسید که توی کارهای عمه برایم غیر قابل فهم نبود و می دانستم ب

غذا درست کردن من هم دخالت می کرد. با اینکه خانه و زندگی ام جدا از آنها بود اما به خودش این اجازه را می داد 

بقه ه به طکه در هر کاری مداخله کند. یک روز که غذا درست کرده بودم و منتظر نیما بودم تا از سر کار برگردد، عم

ی بال آمد. همیشه در می زد و وارد می شد اما مدتی بود که سرش را پایین می انداخت و همان طور وارد خانه می 

شد. گشتی به همه جای خانه زد و به آشپزخانه رفت. من جلوی تلویزیون نشسته بودم و اهمیت ندادم، بعد از چند 

 ه عمه جان؟دقیقه صدایم کرد. به آشپزخانه رفتم، گفتم: بل

 با پرخاش گفت: این چیه؟

 با تعجب پرسیدمک چی رو می گید؟

 یک قاشق از خورش را برداشت و گفت: این رو بخور، ببین چقدر شوره، مگه می خوای نیما رو بکشی؟!

قاشق خورش را از دستش گرفتم و خوردم، شور شور بود. خیلی تعجب کردم چون قبل از اینکه عمه بیاید از خورش 

خورده بودم اصال شور نبود. به نمکدان نگاه کردم، خالی بود، فهمیدم عمه خودش غذا را شور کرده است. من هم 

 نامردی نکردم، یک پارچ آب برداشتم، روی خورش ریختم و گفتم: دیگه شور نیست.

 را روی میز بدون اینکه چیزی بگوید، دو دستش را پشت کمرش زد و رفت.وقتی نیما از سر کار برگشت و غذا

 چیدم، گفت:چرا خورش اینطوریه؟

همه چیز را برایش تعریف کردم، کلی خندید. گفتم: بایدم بخندی، مدتیه من و مادرت کمدی بازی می کنیم. 

 تماشاچی نداشتیم که اون هم پیدا شد.

 گفت: حاال تو ناراحت نشو، بلند شو زنگ بزن از بیرون غذا بیارن.

مه به اینجا ختم می شد؛ تازگی ها شیفت های شبانه ای را که مجبور بودم توی بیمارستان اما ای کاش رفتارهای ع

 بمانم بهانه کرده بود و می گفت: نیما شبها تنهاست، زن باید شبها کنارشوهرش باشه، نه تو بیمارستان.

 می خواد به من سری بزنه اما من زیاد به این حرفها اهمیت نمی دادم. یک هفته بعد بود که پدرم تلفن زد و گفت:

اصرار کردم همراه علیرضا و مادر بیایند، پدرم هم قبول کرد. وقتی شب روز بعد خانواده ام آمدند، از عمه و 

شوهرش هم دعوت کردم تا همگی پیش هم باشیم. هنوز نه نیما از سر کار برگشته بود و نه پدرش، عمه هم به طبقه 

ذیرایی کردن از پدر و مادرم بودم.پدرم توی فکر رفته بود و سخت مضطرب بود. ی باال نیامده بود و من مشغول پ

 توی آشپزخانه کاری داشتم، می خواستم بروم که پدرم گفت: بشین باهات کار دارم.

متعجب بودم، توی آن چند لحظه هزار فکر برایم به وجود آمد، با خودم گفتم: حتما موضوع مهمیه که پدرم رو دچار 

ت کرده. روبرویش نشستم و پرسان توی چشمهایش نگاه کردم. پدرم با مقدمه چینی شروع کرد، گفت: این حال

 ببینم دخترم، شما از نظر مالی مشکلی داری؟

 سریع گفتم: نه!

 پدرم به چشمانم نگاه کرد و گفت: پس چه لزومی داره که می ری سر کار؟

یدم چرا پدرم این حرفها را می زند، دانستم که به خواسته ی یک لحظه حسابی جا خوردم. اما وقتی فکر کردم فهم

 عمه این حرفها را می زند.
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 عزیز گفت: منظورت اینه که افسانه از کارش دست بکشه، آره حسن آقا؟

 پدرم گفت: آره درسته.

تا به عزیز گفت: این حرفها چیه می زنی؟ معلوم هست چت شده؟ هیچ می دونی افسانه چند سال زحمت کشیده 

 اینجا رسیده؟

 به عزیز نگاه می کردم که به طرفداری از من بلند شده بود. پدرم گفتک چرا جوابم رو نمی دی افسانه جان؟

نگاهم را از عزیز برداشتم، به پدرم نگاه کردم و گفتم: من که می دونم این حرفهای خودتون نیست اما باشه جوابتون 

و به خاطر درآمد این کار رو انجام نمی دم. من فکر می کنم که من به این شغل  رو می دم.ببینید پدر، من یه پزشکم

احتیاج دارم. برای سالمتی ام، برای روحیه ام و از همه مهمتر خیلی ها هستند که به من احتیاج دارند. شما بهتر از هر 

کان طر اینکه به اینجا برسم پس امکسی می دونید که چه شبهایی تا صبح بیدار موندم و نخوابیدم، اون هم فقط به خا

 نداره دست از کارم بکشم چون جزئی از وجودمه.

پدرم حسابی به حرفهایم گوش گرفته بود. وقتی که ساکت شدم گفت: من همه ی اینها رو می دونم اما میشه بگی اگه 

 این حرفها حرفهای من نیست پس حرف کیه؟

 به چهره ی پدرم لبخندی زدم و گفتمک عمه.

 پدرم گفت: از کجا فهمیدی؟

 گفتم: کار سختی نبود، ما تقریبا هر روز لین بحث ها رو داریم.

 عزیز گفتک الهی برات بمیرم.

 گفتم خدا نکنه عزیز!

پدرم سرش را تکان داد، نفس عمیقی کشید و گفت: من می دونم چقدر برای درس خوندن زحمت کشیدی، من هم 

ون به عمه ات قول داده بودم این حرفها رو بهت گفتم. چون خیلی اصرار داشت حتما این حرفها رو از ته دل نزدم چ

 درباره ی این موضوع با تو صحبت کنم.

 به پدرم گفتم: عیبی نداره حاال بهش بگید با من صحبت کردید و من قانع نشدم از کارم دست بکشم.

نی حسین آقا بعضی موقع ها با من صحبت می آن شب هم گذشت و عمه به مقصود خویش نرسید. شوهر عمه ام یع

 کرد و می گفت: از دست رحیمه ناراحت نشو و کارهاش و به دل نگیر.

 اما من تصمیم گرفته بودم تا نیما خودش نخواهد از زندگیش بیرون نروم.

 88فصل 

دم، تنهایی ام را در آنجا بعد از یک سال، یکی از اتاقها را پر از عروسک کرده بودم و گاهی اوقات که دلگیر می ش

سپری می کردم. وقتی وارد آن اتاق می شدم آرامش می گرفتم و نمام غم های داشته و نداشته ام از یادم می رفت. 

 حس می کردم سبک شدم و اصال توی دنیا نیستم.

 یکی از عروسک ها را برداشتم و روی شکمش را فشار دادم، چند بار گفت: ماما...ماما...

ودم نبود، زدم زیر گریه و عروسک را محکم بغل کردم و آرام برایش الالیی خواندم. اشکهایم روی گونه دست خ

های عروسک می ریخت، مثل اینکه عروسک هم با من گریه می کرد و می خواست با گریه هایش توی بدبختی من 

دش آرامش و سکوتم را برهم می شریک شود. همین موقع بود که در به صدا در آمد، فهمیدم عمه است که با ورو

 زد. چند بار صدایم زد. جوابی ندادم تا اینکه آخر وارد اتاق عروسک هایم شد.
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گشتی توی اتاق زد، نگاهی به عروسک ها انداخت. روی صندلی نشست، به صورتم نگاه کرد و با کنایه گفت: برای 

 اقی می افته و خدا نخواسته بچه دار می شی؟چی گریه می کنی؟ نکنه فکر می کنی اگه بشینی و گریه کنی اتف

جوابش را ندادم. در همان حالت که نشسته بودمع با موهای عروسک بازی می کردم. عمه کمی مکث کرد، این بار 

لحن صدایش مهربان شد و گفت: تو که بچه دار نمی شی یا باید از زندگی نیما بری بیرون یا به نیما اجازه بدی زن 

 بگیره.

رف عمه جا خوردم. برای اولین بار بود که این حرف را می شنیدم مثل اینکه جان از بدنم بیرون رفت و دنیا از ح

جلوی چشمانم تیره و تار گشت، بدنم سرد شده بود و توان حرکت دادن حس لبهایم را نداشتم تا جواب عمه را 

 بدهم.

نیست. مشکل اساسی از توست، من به تو قول می دم  عمه می گفت: یه خورده انصاف داشته باش، این که مشکل نیما

اگه نیما رو راضی کنی که زن بگیره تو اصال اون زن رو نبینی. باالخره نیما هم بچه می خواد و به بچه عالقه ی زیادی 

ز داره. این چند وقت که ما فهمیدیم بچه دار نمی شی، همه ناراحتیم اما این که گناه ما نیست و کاری هم برات ا

دستمون بر نمیاد. تا جونی و بر و رو داری باید یه فکری کنی چون نیما همینطور بدون بچه که نمی تونه بمونه. امسال 

نه، سال دیگه باالخره بهونه می گیره، هر چی باشه من چند تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم و اخالق مردا را بیشتر از 

کنه به جونی ات و زیبایی ات اما فردا پس فردا که چند تا چین و چروک  تو می شناسم. نیما االن دلش رو خوش می

 روی صورتت افتاد و تنهایی محاصره تون کرد به حرف من می رسید، گفته باشم.

بعد هم از جایش بلند شد و بدون اینکه منتظر باشد من حرفی بزنم رفت. کنترل اشکهایم را از دست داده بودم. با 

نیما واقعا اینطور آدمی باشه که عمه میگه؟ اصال شاید این حرفا رو نیما به مادرش زده باشه و خودم گفتمک نکنه 

 خودش روش نشده باشه با من حرف بزنه.

من که همیشه آرام و بی صدا گریه می کردم، صدای ناله هایم بلند شد. به هر کدام از عروسک ها که نگاه می کردم، 

ند و این فکر به جانم افتاد که باید بچه ی من با این عروسک ها بازی میکرد نه مثل اینکه به من لبخندی می زد

خودم! دیگر گریه هایم به هق هق تبدیل شده بود، نمی دانم چقدر گریه کردم اما زمانی که به خودم آمدم، نیما را 

کرد،  کی که توی بغلم بودبالی سرم دیدم. اصال متوجه ورودش به خانه نشده بودم. روبرویم نشست، نگاهی به عروس

 بعد به چشمانم خیره شد و گفت: چی شده؟

 در جوابش گریه کردم. دوباره پرسید: چی شده افسانه؟

 دوباره جوابی ندانم.

بلند شد و رفت اما با یک لیوان آب برگشت، آن را به من داد و گفت: بخور تا کمی آروم بشی. بعد هم همه چیز رو 

 بهم بگو.

ا از دست نیما گرفتم و خوردم. به صورت نیما نگاه کردم، به نظر خسته می آمد. اما باز با همان خستگی لیوان اب ر

سعی می کرد بفهمد که چرا ناراحتم و گریه کردم. نیما لیوان را از دستم گرفت و گفت: حاال خانم خوبم بگه چی 

 شده.

 8اش صحبت کنم گفتم: چیز مهمی نیستاصال دوست نداشتم دوباره به آن موضوع فکر کنم یا درباره 

 ــ اگه چیز مهمی نیست، چرا به خاطرش اینطور گریه می کردی؟

 ــ به خاطر همون مشکل همیشگیه. 
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 ــ یعنی باور کنم به خاطر بچه است؟

 ــ یعنی تو حرف من رئ باور نمی کنی؟

 ــ چرا باور می کنم.

وقت دوست ندارم به خاطر بچه گریه کنی و چشمهای قشنگت را پر  بعد هم پیشانی ام را بوسید و گفت: دیگه هیچ

 از اشک کنی، من بون بچه هم با تو خیلی خوشبختم.

 سرم را روی سینه اش گذاشتم و گفتم: پس اگه اینطوره چرا نمی ریم از پرورشگاه یه بچه بیاریم؟

 ن بقیه رو هم برای این مساله آماده کنم.نیما آرام و خسته گفت: بذار کمی درباره ی این موضوع فکر کنم و ذه

این طور حرف زدن نیما به من دلگرمی می داد و باعث می شد حرفهای مادرش را فراموش کنم. یک هفته بعد 

خواهر نیما یعنی مریم از شهرستان به تهران امد. مریم یک بچه ی یک ساله که خیلی هم ناز ودوست داشتنی بود 

را با بچه ی مریم که اسمش پری ناز بود سپری می کرد و دائم مشغول بازی با او بود.  داشت . نیما بیشتر وقتش

مریم بر خالف همه هیچ حرفی از بچه دار نشدن من نمی زد. یک شب که همه جمع بودیم، نیما طبق معمول با پری 

 ناز سرگرم بود، پیمان همسر مریم گفت:

 کنی. انشااهلل یه روز اینطور با بچه ی خودت بازی

نیما خندید و چیزی نگفت. اما عمه گفت: ای بابا آقا پیمان، شما هم یه حرفی می زنید ،درخت نیما بی ثمره و باید 

 درخت بی ثمر رو از ریشه کند.

می دانستم منظورش به من است چون بالفاصله همه ی نگاهها متوجه من شد. مریم گفت: مادر این چه حرفیه می 

 زنید؟

 گفت: مگه دروغ می گم؟ اگه دروغه خوب بگو.عمه با تشر 

من که از خجالت آب شدم، از طرفی هم حس می کردم دارد به من توهین می شود، بعد از چند لحظه از جا بلند شدم 

 و گفتم ک ببخشید سرم درد می کنه، باید برم استراحت کنم.

 پیمان گفت: افسانه خانم کجا؟ تازه مجلسمون داشت گرم می شد.

 فتم ببخشید، نمی تونم بشینم چون سرم خیلی شدید درد می کنه.گ

آخرین نگاهم به نیما بود که متعجب نگاهم می کرد. از دستش عصبانی بودم چون انتظار داشتم جواب مادرش را 

شانی ام یبدهد، شاید هم انتظاربیهوده ای از نیما داشتم وقتی به طبقه ی باال رفتم، دراز کشیدم، آرنج دستم را روی پ

گذاشتم و به نقطه ای خیره شدم، اصال دوست نداشتم به چیزی فکر کنم، می خواستم در همان لحظه ای که هستم 

باشم نه به گذشته فکر کنم و نه به آینده. چشمهایم را روی هم گذاشته بودم که در به صدا در آمد. سریع بلند شدم، 

 8نشستم و گفتم: بفرمایید

 اخل شد و گفت: اجازه هست/مریم بود با خنده د

 ــ خواهش می کنم!

 مریم آمد، کنارم نشست و گفت: من از طرف مادرم ازت معذزت می خوام.

 ــ عیبی نداره، من به این حرفها عادت کردم.

ــ نباید حرفهای مادرم رو به دل بگیری چون باید بهش حق بدی، آخه اون هم مثل هر مادر دیگه ای آرزو داره بچه 

 پسرش رو ببینه.ی 
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 مریم از جا بلند شد و گفت: من می رم تا استراحت کنی.

 وقتب می خواست برود، گفت: اصال ناراحت نباش، اگه خدا بخواد حتما بچه دار می شید.

مریم رفت. من دوباره دراز کشیدم و چشمهایم را روی هم گذاشتم. این افکار دائم توی ذعنم می چرخید: یک زن 

ه چه مشکالتی رو باید تحمل کنه، تازه اگر در وضعیت من باشه مشکالتش میشه این، وای به حال لینکه از بچه دار نش

لحاظ مالی مشکلی داشته باشه، از هر طرف سعی می کنن به طوری بزنند توی سرش اما اگه مشکل از طرف مرد 

ینکه دچار مشکالت مالی خواهد شد، یه باشه، زن باید تا آخر عمر تحمل کنه چون اگه همسزش جدا بشه عالوه بر ا

زن بیوه محسوب میشه که نگاه اکثر افراد جامعه نسبت به اون عوض خواهد شد و همه اعمال و رفتارش رو زیر ذره 

 بین می ذارن.

در این افکار بودم که یکدفعه دستی روی پیشانی ام آمد. سریع چشمانم را باز کردم نیما را بالی سرم دیدم که به 

 رتم لبخند می زد و گفت: می خواستم ببینم سرت داغ هست یا نه، سرت خوب شد؟صو

 ــ اصال سرم درد نمی کرد که بخواد داغ باشه یا نباشه.

 ــ مگه نگفتی سرت درد میکنه؟

 ــ من اینطوری گفتم چون تحمل حرفای سنگین مادرت رو نداشتم و می خواستم به طوری از اونجا بیرون بیام.

کنارم دراز کشید، یک دستش را زیر سرش گذاشت و با دست دیگرش موهای سرم را نوازش می کرد و گفت: نیما 

ازت خواهش می کنم حرفهای مادرم رو به دل نگیر، از این به بعد هر چی بهت گفت از این گوش که می شنوی از 

 اون گوش بیرون کن.

 ــ باشه سعی می کنم اما قول نمی دم.

ه هم از نیما درباره ی بچه دار نشدن نشنیده بودم و حتی کوچک ترین گوشه و کنایه ای هم به من من حتی یه کلم

 نزده بود. با خودم گفتم: حال به فرض هم من این کاری رو که تو می خوای کردم پس عذاب وجدانم رو چه کنم؟

 و رو به خدا یه کاری کن افسانه.یک شب مریم سراسیمه وارد پذیرایی شد و گفت: بچه ام داره از دست می ره، ت

 پرسیم : چی شده؟

 رنگش پریده بود، گفت: پریناز داره تو تب می سوزه، می ترسن تشنج کنه.

سریع خودم را به طبقه ی پایین رسانم. پریناز تب داشت و مثل آهن گداخته تنش داغ بود. همه کنار پریناز ایستاده 

 به طبقه ی پایین آمده بود. گفتم: نیما، پریناز رو ببر طبقه باال اونجا خلوت تره.و مضطرب بودند. نیما هم به دنبال من 

پریناز باید احساس آرامش می کرد، چون مریم دچار استرس و اضطراب شده بود و این برای پریناز مثل سم بود. 

نبود و این باعث نشدید تب پریناز به چهره ی مریم نگاه می کرد و دنبال آرامش و خونسردی بود اما مریم اینطور 

پریناز می شد و هر لحظه امکان داشت تشنج کند. اول از همه مریم را آرام کردم، همیشه یخچال پر از داروهای 

رنگارنگ بود، به قول نیما یخچال شده بود داروخانه ی خانگی. چند تا قرص تب بر به پریناز دادم و پاشویه اش 

پریناز پر می زد و دائم دستش را روی بدن پریناز می گذاشت. تقریبا نصف شب  کردم. مریم مثل پروانه باالی سر

بود که تب پریناز کمی پایین آمده بود، مریم تب آن موقع بیدار مانده بود. عکه هم چند باری آمده بود و از حال 

 پریناز جویا شده بود.

 گفتم: مریم، برو استراحت کن، من اینجام.

 راحت کن، من اینجام و باالسرش می مونم.گفت: نه، تو برو است
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با اصرار مریم را فرستادم تا برود، بخوابد و به او اطمینان دادم خودم باال سرش می مانم. مریم قبول کرد و رفت. 

کنار پریناز نشستم و به او خیره شدم. موهایش روی پیشانی اش ریخته بود و عرق هم کرده بود. خم شدم و او را 

  تصورش را هم نمی کردم که یک روز یک بچه وارد اتاقی بشود که من پر از عروسکش کرده بودم.بوسیدم اصال

 گفتم: خدایا چی می شد که من هم یک بچه مثل این داشتم؟

دستی روی سر پریناز کشیدم و موهایش را از روی صورتش باال زدم. آرام خوابیده بود و دیگر تب نداشت. نیما 

 رد اتاق شد و گفت: تبش قطع شده؟بیدار شده بود، وا

 ــ آره.

 ــ پس دیگه چه لزومی داره بالی سرش بمونی بیا برو بخواب، خیلی خسته شدی.

 ــ نه: به مریم قول دادم بالی سرش بمونم، می ترسم دوباره تب کنه.

 وابوندیش.ــ خیالت راحت باشه، دیگه تب نمی کنه، بعد هم اگه خیلی نگرانی توی اتاق خودمون می خ

 ــ خیلی خوب.

 نیما پریناز را بغل کرد و روی تختخواب خودمان برد.

پریناز وسط من و نیما خوابید.نیما معلوم بود خیلی خوشحال است اما به خاطر من چیزی از خوشحالی بروز نمی داد. 

د. تا حال پریناز را بپرس دست پریناز را توی دستم گرفتم و اصال متوجه نشدم کی خوابم برد. صبح زود مریم آمد

 نیما مریم را به اتاق آورد، مریم با دیدن پریناز در کانر من لبخند شیرینی روی لب آورد و گفت: سالمع صبح بخیر!

 من که هنوز توی رختخواب بودم بلند شدن نشستم و گفتم: صبح بخیر.

تب نداره، بعد هم به من نگاه کرد و  مریم جلو آمد، دسش را روی پیشانی پریناز گذاشت و گفت: خدا رو شکر

 گفت: ازت ممنونم افسانه جان، اگه نبودی نمی دونستم باید چی کار کنم.

نیما گوشه ای ایستاده بود و به من لبخند می زد. به مریم گفتم: این حرفها چیه می زنی؟ هر کاری کردم وظیفه ام 

 بوده.

 بیام ببرمش.مریم گفت: من میرم، هر وقت بیدار شد خبرم کن 

 گفتم: باشه حتما!

مریم رفت و من از تخت پایین آمدم، پتو را روی پریناز که مثل برگ گل بود کشیدم و صورتش را بوسیدم. اصال 

 متوجه حضور نیما نبودم. سرم را که بلند کردم نیما لبخندی مرموز روی لب داشت.

 گفتمک چرا می خندی؟

 ناز نگاه می کرد، گفت: داشتم به این فکر می کردم که چقدر مادر شدن بهت میاد.کمی جلو آمد و در حالی که به پری

 خنده ام گرفت اما یک لحظه یاد خودم افتادم که من نمی توانم مادر شوم.

خنده روی لبهایم خشک شد و از اتاق خواب بیرون آمدم.نیما فهمید که ناراحت شدم، سریع دنبالم آمد، روبرویم 

 به خدا اصال منظوری نداشتم، نمی خواستم ناراحتت کنم. ایستاد و گفت:

 با حالت عصبی گفتمک می دونم، می دونم.

در این لحظه بود که صدای گریه ی پریناز بلند شد، نیما به اتاق خواب رفت، پریناز را بغل کرد به طبقه ی پایین برد 

 و سریع برگشت.
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د آن خونه طی آن چند روز با وجود پریناز پر از شوق و شادی چند روز بعد مریم و همسرش به شهرستان برگشتن

بوداما با رفتن او مثل قبرستان خاموش شده بود. عمه هم دائم در حال گریه کردن بود و می گفت اگر نیما یک بچه 

ر می کا داشت این حال و روز من نبود. آن روز نیما تا دیر وقت شرکت مانده بود، من هم تا دیر وقت توی بیمارستان

کردم. آخر شب که برگشتم، نیما هنوز نیامده بود تقریبا یک ساعت بعد نیما هم برگشت اما اصال حال و حوصله 

نداشت. آبی به صورتش زد و بدون اینکه چیزی بگوید، چشمهایش را روی هم گذاشت و از خستگی خوابس برد. 

 من باز هم تا صبح اشک ریختم.

ود که باز هم ناسازگاری های عمه با من شروع شد. با ابروهای به هم گره خورده به چند روز بعد از رفتن مریم ب

طبقه باال آمد. با روی باز و گشاده از اواستقبال کردم و یک لیوان شربت برایش آوردم. دستانش را روی هم به 

 زانویش زده بود، صورتش را از من برگرداند و به تندی گفت: شربت می خوام چکار کنم.

 شربت را روی میز گذاشتم و نشستم اما صال حوصله ی بد خلقی های

 عمه را نداشتم با خونسردی گفتم:دیگه چی شده عمه جان؟

 صورتش را به طرفم برگرداند و گفت:من ارزو دارم نوه هام رو ببینم اما تو نمی ذاری.

 م؟نگاهش کردم لبخند تلخی را روی لب آوردم و گفتم:خب من باید چیکار کن

 تا این حرف را زدم با خوشحالی گفت:هر چی بگم قبول میکنی؟

جوابی ندادم و سرم را پایین انداختم.عمه آمد کنارم نشست دستش را روی شانه ام زد و گفت:اجازه بده نیما یه زن 

 دیگه بگیره.

گفتم:آخه کدوم زنیه که بخواد از جا بلند شدم و بدون اینکه جواب عمه را بدهم.به اتاق رفتم و در را بستم.با خودم 

 خودش برای خودش هوو بیاره؟

بعد از یک ساعت وقتی از اتاق خارج شدم عمه رفته بود.خیلی فکر کردم زندگی ام در حال پاشیدن از هم بود و از 

گاه شطرفی هم راضی نبودم نیما را از داشتن فرزند و مهر پدری محروم کنم.بهترین راه این بود که یک بچه از پرور

بیاوریم و بزرگ کنیم.شب که نیما خانه امد خیلی سعی کردم به او بگویم برویم یک بچه از پرورشگاه بیاوریم اما هر 

چه خودم را جمع و جور کردم نتوانستم.آخر شب بود.نیما پشت میز کارش نشسته بود یک لیوان شربت برایش 

 تم:نیما...بردم و رو برویش نشستم.یک لحظه دهنم را باز کردم و گف

 با مهربانی و خونسردی همیشگی در حالی که سرش به کار مشغول بود گفت:بله؟

 از حرفی که میخواستم بزنم پشیمان شدم و گفتم:هیچی ولش کن!

 سرش را بلند کرد و گفت:میخواستی چیزی بگی؟

 گفتم:نه.

_____________________________________ 

 

 م گفت:بگو گوش می دم.اصرار کرد که حرفم رو بزن

 از جا بلند شدم و گفتم:االن موقع اش نیست.بعدا می گم.

 نیما باز سرش را پایین انداخت و گفت:هرطور راحتی!
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آن شب تا صبح بیدار بودم و خیلی کلنجار رفتم که این موضوع را به نیما بگویم.اگر می گفتم به نظرم خودخواهی می 

از هم فرو می پاشید.به ناچار راه اول را انتخاب کردم.وقتی میخواستم سرکار بروم  آمد و اگر نمی گفتم زندگی ام

نیما مرا تا جلوی بیمارستان رساند.دل دل می کردم توی راه به او بگویم اما باز نتوانستم.توی بیمارستان باز هم به این 

شده بود هر چه به ساعت نگاه می موضوع فکر کردم و آخر تصمیم جدی خودم را گرفتم.روز برایم خیلی طوالنی 

 کردم اصال تکان نمی خورد.

 نسیم میگفت:چرا اینقدر بی قراری؟

وقتی به او گفتم که میخواهم چه کار کنم او هم از این کار استقبال کرد و تشویقم کرد که حتما به نیما بگویم.آن روز 

 نسیم یک خبر خوش هم به من داد.گفت:داره مادر میشه.

 این موضوع خوشحال شدم گفتم:از طرف من به آقا کامران هم تبریک بگو.چقدر از 

باالخره ساعت کاری ام به پایان سید و به خانه برگشتم.خوشبختانه نیما زودتر از روزهای قبل به خانه آمده بود و 

 م!انتظارم به پایان رسید.وقتی نیما را دیدم که جلوی تلویزیون نشسته بود لبخند به لب گفتم:سال

 سالم خانوم دکتر خوشگل من.خسته نباشی!-

 ممنون!-

بوی غذا تمام ساختمان را برداشته بود.نگاهی به آشپزخانه رو به اجاق گاز کردم.قابلمه غذا را دیدم گفتم:نیما تو غذا 

 درست کردی؟

__________________________________ 

 و هم داره دیگه.آره چیکار کنم.زن آدم دکتر باشه این دردسرها ر-

 وای ازت ممنونم نمی دونی تو راه چقدر ناراحت بودم که باید خسته و کوفته می اومدم و غذا درست می کردم.-

 من هم چون می دونستم زیاد از آشپزی خوشت نمیاد این کار رو کردم.-

 مردم چه شانسی دارند از سرکارلباسهایم را درآوردم.هنوز ننشسته بودم که عمه وارد پذیرایی شد گفت:خوبه واهلل.

 برنگشته غذاشون رو شوهراشون آماده می کنند.

 به نیما نگاه کردم.نیما به سکوت دعوتم کرد و رو به مادرش گفت:

مادر من خودم این کارو کردم چرا به افسانه سرکوفت میزنی؟بعد هم این کارا زن و مرد نداره.افسانه هم کار میکنه 

 مروز من زودتر برگشتم گفتم غذا رو آماده کنم.و مثل من خسته ست.ا

عمه که دید نیما از من طرفداری میکند گذاشت و رفت اما اصال ناراحت نشدم چون نیما جواب مادرش را داده بود.با 

 کمک هم غذا را روی میز چیدیم و نشستیم.

 گفتم:نیما میخوام درباره یه موضوع مهم باهات حرف بزنم.

 می خورد گفت:بگو گوش میدم. همانطور که غذا

 من خیلی فکر کردم و این تصمیم رو گرفتم.اگه راضی باشی یه بچه از پرورشگاه بیاریم.-

 نیما لیوان آب توی دستش بود.همان طور ایستاد.لحظه ای تو فکر رفت و گفت:مطمئنی که همه فکرات رو کردی؟

 مطمئن مطمئنم.-

تا با هم برای دیدن بچه های پرورشگاهی به آنجا برویم.آخر هفته بعداز ظهر همان شب نیما یک روز را تعیین کرد 

 پنج شنبه بود که به پرورشگاه رفتیم.
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بچه هایی را دیم که پدر یا مادرشان از سر فقر و ناچاری آنها را آنجا گذاشته بودند یا تصادف کرده بوند و از دنیا 

ه نگهداری انها نبودند.وقتی آنها را می دیدم جگرم آتش می گرفت و رفته بودند و هیچ کدام از اقوامشان راضی ب

حسرت در چشمانم موج می زد.بین آنها می گشتم و نگاهشان می کردم.من و نیما با دیدن آن همه بچه به وجد آمده 

ا د تبودیم.بچه های پاک و معصومی که در حسرت داشتن یک خانواده ی گرم و صمیمی و داشتن پدر و مادری بودن

دست محبت به سرشان بکشند.به بچه ها نگاه می کردم و به وضعیت خودم فکر می کردم.دلم میخواست بنشینم و 

های های گریه کنم.اشک از چشمانم سرازیر شد.نیما با بچه ها سرگرم شده بود و مشغول پخش کردن اسباب بازی 

 هایی بود که برایشان آورده بودیم.

 ت:چیه چرا گریه می کنی؟با دیدن من جلو آمد و گف

تو کار خدا موندم.این همه بچه اینجاست که پدر و مادر ندارند اونوقت ما در حسرت یکی از این بچه هاییم.این -

 انصاف نیست.چی می شد اگه یکی از این بچه ها از گوشت و پوست ما بودند.

از اون بی خبریم.حاال بریم اسباب بازی ها رو  نیما دلداری ام داد و گفت:حتما حکمتی تو کار خدا بوده که من و تو

 بین بچه ها تقسیم کنیم.

 تو خودت برو این کار رو کن.-

 باشه اما گریه نکن.-

 با خنده گفتم:باشه تو برو.

نیما رفت.هنوز اشکهایم از گونه هایم سرازیر بود که یکدفعه احساس کردم پایین مانتویم کشیده می شود.به پایین 

م دیدم یکی از بچه های پرورشگاه است.پلک زدم و اشک از چشمانم کنار زده شد.یک دختر بود.همان بچه نگاه کرد

ای که توی راهرو پرورشگاه دیده بودم.خم شدم و بغلش کردم.احساس کردم خیلی بچه شیرین و دوست داشتنی 

 ای هست.

بود و مثل اینکه تازه راه افتاده بود چون  موهایی بور و بلند و چشمانی عسلی و پوست سفید داشت.حدود یک سالش

وقتی راه می رفت بعد از چند قدم به زمین می خورد و دوباره بلند می شد.او را بوسیدم.دستم را پشت سرش 

 گذاشتم و به سرم چسباندم.

 نیما کارش تمام شده بود.با خنده به طرفم آمد و گفت:چی پیدا کردی؟

 رخاندم.نیما با دیدنش گفت:وای خدا چقدر خوشگله!صورت آن دختر را به طرف نیما چ

به همراه آن دختر از اتاق خارج شدیم و به دفتر مدیر پرورشگاه که خانم قدیری بود رفتیم.وقتی اسم ان دختر را 

 پرسیدم.خانم قدیری که خانم خوشرویی بود گفت:اسمش صدفه.

 نیما پرسید:پدر و مادرش کجا هستند؟

را از چشمتنش دراورد و گفت:متاسفانه ما هم نمی دونیم پدر و مادرش چه کسانی هستن د و خانم قدیری عینکش 

کجا اند چون اونو پشت در پرورشگاه گذاشته بودند البته یه نامه هم همراهش بود که نوشته بودند به خاطر فقر و 

 تنگدستی مجبور شدند این کار رو کنند.

 ادرش پیدا بشن و بچه رو بخوان پس بگیرن چی؟با اضطراب پرسیدم:اگه یه وقت پدر و م

 خانم قدیری گفت:ای خانم اگه می خواستند این کار رو کنند چرا می آوردنش و پشت در پرورشگاه می ذاشتن؟
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 گفتم:حاال اومدیم و پشیمون شدند و بچه شون رو خواستند.

 خانم قدیری گفت:اون وقت باید بچه رو برگردونید.

 ؟مضطرب گفتم:نیما

 نیما گفت: نگران نباش، االن اصال معلوم نیست پدر و مادر این بچه کجا هستند.

خانم قدیری گفت: بله درسته،زمانی که این دختر را به اینجا آوردند، شش ماهه بود، االن یک سال و چهار ماه دارد، 

 تا حاال می اومدند دنبالش.یعنی ده ماهه که پدر و مادرش این بچه را رها کردند و رفتند، اگر می خواستنش 

 نیما به خانم قدیری گفت: می خوایم صدف را به فرزندی قبول کنیم.

خانم قدیری گفت: ببخشید، فضولیه اما مجبورم بپرسم که شما برای چی می خواید یه بچه از پرورشگاه به فرزندی 

 قبول کنید؟

 ار گفتم: متاسفانه من نمی تونم بچه دار بشم.نیما نگاهی به من کرد و چیزی نگفت، بنابراین خودم به ناچ

خانم قدیری گفت: حدس می زدم، آخه بیشتر کسانی که به اینجا مراجعه می کنند مشکل شما رو دارند و با بردن 

 یکی از همین بچه ها به زندگیشون در کنار هم ادامه می دن.

 گفتم: شما که می دونید، چرا پرسیدید؟

بعضی از خانواده ها هم هستند که برای رضای خدا و به خاطر آخرتشون دوست دارند یه خانم قدیری گفت: چون 

 بچه ی یتیم رو بزرگ کنند، با خودم گفتم شاید شما از دسته ی دوم باشید.

 گفتم: برای بردن اون باید چیکار کنیم؟

کردیم. صدف را بوسیدم و به یکی از خانم قدیری مو به مو مراحل قانونی اش را توضیح داد. از او تشکر و خداحافظی 

کارکنان پرورشگاه دادم به خانه برگشتیم. یکی دو ساعت بیشتر با صدف نبودم اما اصال نمی توانستم از فکرش 

 بیرون بیایم، تمام وجودم را مجذوب خودش کرده بود. هر دو خیلی خوشحال بودیم.

 اون وقت من دیگه هیچ غمی ندارم. به نیما گفتم: اگر صدف وارد زندگی مون بشه چی می شه،

 یه مشکلی برای آوردن صدف داریم. _

 نگران پرسیدم: چه مشکلی؟

 نمی شه بدون اطالع یه دفعه صدف را برداریم و بیاریم، باید به پدر و مادرم خبر بدم. _

 یعنی فکر می کنی مخالفت کنن؟ _

 پدرم که نه اما امکان داره مادرم مخالفت کنه. _

 ین رو بدون که این من نیستم که باید به پدر و مادرت بگم، خودت باید راضیشون کنی.ا _

 خیلی خوب نگو، خودم می گم. _

 دو روز بعد نیما گفت: من می خوام برم پایین درباره ی آوردن صدف با پدر و مادرم صحبت کنم، تو هم میای؟

 .خیلی نگران بودم، گفتم: نه نمیام، تنهایی بری بهتره

 نیما گفت: باشه من رفتم.

تا نیم ساعت هیچ خبری نبود. روی پله ها نشسته بودم که یکدفعه صدای عمه بلند شد، با صدای بلند گفت: حق 

 نداری این کار رو کنی، اگه این کار رو کنی شیرم را حاللت نمی کنم.

 زندگی من به اون بچه وابسته ست.صدای نیما را می شنیدم که ملتمسانه گفت: شما رو به خدا رضایت بدید، 
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 عمه دوباره عصبانی تر از قبل گفت: نه، همونی که گفتم!

 حسین آقا گفت: آخه زن این کارا چیه می کنی؟ از خدا بترس، باعث نشو زندگی این دو نفر از هم بپاشه.

 عمه گفت: من کی گفتم زندگی شون از هم بپاشه، من فقط گفتم نیما

ا بزرگ کنه ، نه اینکه بره بچه ای رو بیاره که اصال معلوم نیست پدر و مادرش کی هستند و چی باید بچه خودش ر

 کاره اند . 

 حسین آقا گفت : افسانه که بچه دار نمی شه پس چطور بچه خودشون رو بزرگ کنند . 

 من همه اینها رو می دونم .  -

 نیما گفت : پس دیگه چی می گید ؟ 

، تو می دونی که افسانه هیچ وقت بچه دار نمی شه پس باید یه زن دیگه بگیری که بچه دار  این شد حرف حساب -

 بشه . 

 نیما با عصبانیت گفت : اگه منظورتون اینه که افسانه رو طالق بدم ، هیچ وقت این کار رو نمی کنم . 

 عمه با خونسردی گفت : طالقش نده ، یه زن دیگه هم بگیر . 

 می زنید مادر من ؟ من می خوام یه بچه از پرورشگاه بیارم که کارم به اینجا نکشه .  این چه حرفیه -

خوب گوشهات رو باز کن ببین چی می گم . به خدا اگه این کار رو نکنی شیرم رو حاللت نمی کنم و از فرزندی  -

 آقت می کنم ، این آخرین حرف من به توست . 

ا می شنیدم . حالم خیلی بد شده بود . هیچ وقت به نیما نگفته بودم که مادرش از روی پله ها بودم و همه این حرفها ر

من در خواست می کند که قانعش کنم زن دیگری بگیرد اما حاال عمه خودش این موضوع را به نیما گفته بود . صدای 

ی سرش چنگی زد ، به من نگاه در به گوشم رسید که محم بسته شد . نیما در حال باال آمدن از پله ها بود ، به مو ها

 کرد و آرام گفت : فکر کنم احتیاجی نیست که توضیح بدم چون همه چیز رو خودت شنیدی . 

 حاال می خوای چیکار کنی ؟  -

 هیچی ، باید از فکر صدف بیای بیرون .  -

 از پله ها باال رفت و وارد خانه شد . 

 دنبالش رفتم و گفتم : به همین راحتی ؟ 

 لی نارحت و عصبی گفت : می گی چیکار کنم ؟ نشنیدی مادرم چی گفت ؟ خی

زدم زیر گریه و گفتم : اصال زندگی شخصی ما چه ربطی به مادرت داره ، یعنی ما نمی تونیم یه تصمیم برای 

 زندگیمون بگیریم ؟ اصال من نمی فهمم چرا باید اینجا زندگی کنیم . 

ی کرد با من صحبت کند ؛ گفت : خانم خوبم ، عزیزم ، تو که می دونی پدر و مادرم نیما باز هم با بردباری تمام سع

پیرند و به من احتیاج دارند که در کنارشون باشم ، برای همینه که اینجا زندگی می کنیم . در جواب سوال اولت هم 

 .  فکر می کنی غیر از اینه بگو باید بگم ما تا حاال هر تصمیمی تو زندگی مون گرفتیم به اراده خودمون بوده ، اگه

من که همیشه در برابر صحبت های نیما قانع می شدم ، سکوت کردم و چیزی نگفتم . از این اخالقم خیلی بدم می 

 آمد ، در این جور مواقع هیچ وقت نتوانسته بودم برای حرفهای نیما جوابی آماده کنم . 

 ون ؟ یعنی باید برای همیشه از فکر صدف بیام بیر -

 نیما سرش را به دیوار تکیه داد ، چشمانش را بست و گفت : بله متاسفانه ! 
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 یعنی هیچ طوری نمی تونی مادرت رو راضی کنی ؟  -

با همان حالت گفت : تو که مادرم رو می شناسی ، هر حرفی بزنه حرفش همونه ، اصال عوض بشو نیست . من دوست 

 شه نه نفرینش ، اصال دوست ندارم از خودم برنجونمش . دارم همیشه دعای مادرم پشت سرم با

از حرفهای نیما عصبانی شدم و با عصبانیت گفتم : پس خودت به خانم تقدیری تلفن کن و بگو که بچه رو نمی خوایم 

 . 

احساس می کردم سرم مثل کوهی سنگین شده و بدنم می لرزید . از عصبانیت رفتم از یخچال چند تا قرص اعصاب 

برداشتم ، خوردم و با حالت قهر رفتم خوابیدم . طی شب حتی یک بار هم بیدار نشده بودم . وقتی بیدار شدم به 

ساعت نگاه کردم ، نزدیکی های ظهر بود و نیما رفته بود . بلند شدم ، یک لحظه فکری به ذهنم رسید ، سریع رفتم 

نم که عمه را راضی کند که با آوردن بچه از پرورشگاه به صورتم آبی زدم . می خواستم بروم با پدر نیما صحبت ک

 موافقت کند . می دانستم عمه هر روز همین موقع ها برای خرید بیرون می رود . 

سریع به طبقه پایین رفتم . پدر نیما آن روز را به شرکت نرفته بود . در زدم و وارد پذیرایی شدم . او مشغول مطالعه 

 دادم ، نمی دانستم چطور حرفم را بزنم و همه اش در حال دست و پا کردن بودم .  کردن روزنامه بود ، سالم

 حسین آقا گفت : ببینم دخترم ، چیزی شده ؟ 

 راستش رو بخواید اومدم باهاتون صحبت کنم .  -

 در چه مورد ؟  -

 اومدم یه خواهشی ازتون بکنم .  -

 بفرما دخترم !  -

 مه صحبت کنید موافقت کنه ما یه بچه از پرورشگاه بیاریم . ازتون خواهش می کنم با ع -

 واهلل دخترم ، من دیشب خیلی باهاش صحبت کردم اما دو پاش رو کرده تو یه کفش می گه نه .  -

 دوباره گفتم : خواهش می کنم دوباره باهاش صحبت کنید . 

 ی خودم رو می کنم . پدر نیما نگاهی ترحم آمیز به من کرد و گفت : باشه دخترم ، سع

از او تشکر کردم و خوشحال به طبقه باال برگشتم . دو روز بعد وقتی از حسین آقا سوال کردم : نتیجه چی شد ؟ 

سرش را پایین انداخت و گفت : من خیلی باهاش صحبت کردم اما دائم می گه اگه نیما بخواد این کار رو بکنه شیرم 

 . . چه می دونم از این حرفها دیگه . رو حاللش نمی کنم و از فرزندی . 

مایوس شدم ، با صدایی گرفته از او خداحافظی کردم و به بیمارستان رفتم . از درون چیزی داشت داغونم می کرد ، 

احساس می کردم هیچ چیز آرامم نمی کند . یکدفعه به یاد صدف افتادم ، تصمیم گرفتم بروم و او را ببینم ، همین 

م . از خانم قدیری اجازه گرفتم که او را ببینم . وقتی صدف را در آغوش می گرفتم ، احساس آرامش کار را هم کرد

می کردم ، صدف هم به من عالقه نشان می داد . بعد از یکی دو ساعت که با صدف بودم ، خواستم به سر کارم 

 برگردم اما همین که پایم را از پرورشگاه بیرون گذاشتم نیما را دیدم . 

 نیما متعجب شده بود گفت : اینجا چیکار می کنی ؟ 

 اومده بودم به صدف سری بزنم .  -

 تو اینجا چیکار می کردی ؟  -

 من هم اومده بودم از خانم قدیری معذرت خواهی کنم و بگم بچه رو نمی خوایم .  -
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 سوار ماشین شدم و گفتم : تا جلوی بیمارستان من رو برسون . 

 بریم خونه ؟ مگه نمیای  -

 نه ، امشب شیفت منه باید تو بیمارستان بمونم .  -

نیما توی راه حواسش جای دیگری بود ، به جلو خیره شده بود و عمیقا به فکر فرو رفته بود . خواستم حواسش را 

 جمع کند ، سوال کردم : چیزی شده ؟ 

 ما چته ؟ جوابی نداد ، فهمیدم که صدایم را نشنیده ، دوباره گفتم : نی

 همان طور که به جلو نگاه می کرد ، با بی حوصلگی گفت : چی می گی ؟ 

 هیچی ، حواست رو به رانندگی جمع کن .  -

 خیلی خوب .  -

من ناراحت بودم چون نمی توانستم صدف را به فرزندی قبول کنم اما علت سکوت نیما را نمی فهمیدم . جلوی در 

گفت : افسانه ، سعی کن دیگه به صدف فکر نکنی و دیگه نمی خواد بری بهش سر بزنی  بیمارستان که رسیدیم ، نیما

 چون هم تو به اون عادت می کنی و هم اون به تو وابسته می شه . 

 به نیما خیره شدم و بدون اینکه جوابی بدهم گفتم : خداحافظ ! 

را از داشتن فرزند محروم کرده بودم . نمی هر چه زمان می گذشت بیشتر احساس عذاب وجدان می کردم چون نیما 

دانم چطور این فکر احمقانه به ذهنم رسید ؛ یک شب که نیما در حال مطالعه کردن روزنامه بود ، به او گفتم : خیلی 

 دوست داری یه بچه داشته باشی ، نه ؟ 

 نیما فقط نگاهم کرد و چیزی نگفت . 

 داره ، همیشه هم می گن سکوت عالمت رضاست . با خودم گفتم : این که دیگه سوال کردن ن

 نمی دانم چرا عصبانی شدم ، سر نیما داد زدم و گفتم : چرا جوابم رو نمی دی ؟ 

 نیما ازرفتارم متحیر شده بود . روزنامه را کنار گذاشت و با خونسردی گفت : چرا اینقدر عصبانی هستی ؟ 

م . همیشه همین طور بود ، با خونسردی و آرامش و صبور بودنش حرصم لبهایم را زیر دندان گرفته بودم و می جوید

 را در می آورد . گفتم : چرا جوابم رو نمی دی ؟ 

 نیما لبخندی مصنوعی را روی لب آورد و گفت : وای ، چقدر خانم من عصبانی شده . 

ا صدای بلند تر و عصبانی تر از قبل از لحنش فهمیدم مسخره ام می کند ، شاید هم اشتباه فکر می کردم . این بار ب

 گفتم : لطفا خودت رو مسخره کن ، یا اهلل جوابم رو بده . 

نیما تند و سریع گفت : باشه ، بدون که خودت خواستی جوابت رو بدم اگه بگم نه ، دروغ گفتم اگه بگم آره ، باز هم 

 فرقی به حالم نداره ، در هر دو حالت یکیه . 

 بانیت گفت : همین جواب رو می خواستی ؟ مکثی کرد و با عص

بی اراده روبروی نیما روی صندلی نشستم . نیما آب پاکی را روی دستانم ریخت . همیشه به خودم می قبوالندم که 

نیما به خاطر من به بچه عالقه ای ندارد اما حاال می فهمیدم که اینطور نیست . به نیما نگاه کردم ، روزنامه را برداشته 

 د و طوری آن را گرفته بود که چیزی جز دستانش را نمی دیدم . بو

 یکدفعه دهانم باز شد و گفتم : خوب چرا زن دیگه ای نمی گیری ؟ 

 نیما روزنامه از دستش افتاد ، مثل اینکه شوک به او وارد شده بود . بعد از چند لحظه گفت : شوخی می کنی ؟ 
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 با تو شوخی کنم ؟ مگه من با تو در این وضعیت شوخی دارم ؟ خیلی جدی گفتم ، حال من طوریه که  -

 سریع از جایش بلند شد و با صدای بلند گفت : تو هیچ معلوم هست چت شده ، نکنه سرت جایی خورده . 

 بعد هم بیرون رفت و در را محکم بست . 

ی گفت دیوانه شدی . هر روز از لحاظ هر روز به نیما می گفتم برود زن بگیرد اما نیما یا مسخره ام می کرد یا م

روحی داغون تر از روز قبل می شدم . یک روز بعد از ظهر بود ، توی خانه تنها بودم که عمه به سراغم آمد . تازگی 

ها دچار تنگی نفس می شد ، نفس نفس می زد . روی مبل نشست ، یک لیوان آب برایش آوردم و خورد . بعد هم 

 گریه ، علت گریه هاش را نمی فهمیدم ، پرسیدم : چی شده ؟ بدون هیچ حرفی زد زیر 

 گوشه روسری اش را جلوی چشمانش گرفت و گفت : یعنی تو نمی دونی چی شده ؟ 

 در حالی که تعجب کرده بودم گفتم : نه نمی دونم . 

 عمه گفت : من دارم می میرم اما نمی تونم بچه نیما رو ببینم . 

. من مات و مبهوت نگاهش می کردم ، یکدفعه به پایم افتاد و گفت : تو رو به چون هر کسی  گریه و التماس می کرد

 که دوست داری از زندگی نیما برو بیرون . 

اصال انتظار چنین کاری را از عمه نداشتم ، بازو هایش را گرفتم ، بلندش کردم و به چشمانش خیره شدم و گفتم : 

دگی پسرت پام رو می کشم کنار ، چه باشم چه نباشم می تونی برای نیما به عمه ، مطمئن باش به زودی از زن

 خواستگاری بری. 

بیشتر از اینکه دلم برای خودم بسوزد ، دلم برای عمه می سوخت . صورتم را از عمه برگرداندم تا اشکهایم را نبیند . 

مع کردم و داخل یک ساک گذاشتم . می به اتاقم رفتم ، لباسهایم را پوشیدم ، بعضی از وسایل شخصی ام را ج

خواستم به خانه پدرم بروم . روی پله ها عمه را دیدم که نشسته بود ، وقتی من را دید هیچ عکس العملی از خودش 

 نشان نداد ، فقط به ساک کوچکی که دستم بود نگاهی کرد . 

 ر گلی که می خواید به سرش بزنید و . . . گفتم : دارم می رم خونه پدرم ، این شما و این هم نیما ، می تونید ه

بعد با گریه از آنجا بیرون آمدم . هر کاری می کردم نمی توانستم جلوی اشکهایم را بگیرم . یک ماشین گرفتم ، 

 وقتی سوار ماشین شدم ، راننده ماشین با دیدن گریه هایم گفت : ببخشید خانم ، از دست من کاری ساخته هست ؟ 

ادم ، فقط گریه می کردم . وقتی به سر کوچه خانه پدرم رسیدم ، تردید داشتم که بروم یا نه ؟ ایستادم و جوابش را ند

به یک درخت تکیه دادم . آخر می رفتم چه می گفتم ، اگر از من می پرسیدند برای چه قهر کردی ، باید می گفتم 

یوونه . توی این فکر ها بودم که صدای ترمز ماشین نیما زن نمی گیره و برای من هوو نمیاره . آن وقت نمی گفتند د

باعث شد به عقب برگردم ، وقتی برگشتم نیما را دیدم که از ماشین پیاده شد . خیلی عصبانی بود ، بدون هیچ حرفی 

 محکم ساک را از دستم بیرون کشید و مرا به طرف ماشین هل داد . در ماشین را باز کرد و با خشم گفت : بشین ! 

به حال نیما را اینقدر عصبانی ندیده بودم . آنقدر تند رانندگی می کرد که وحشت کرده بودم . گفتم : تو رو به خدا  تا

 کمی یواش تر ، من می ترسم . 

چیزی نگفت ، فقط با عصبانیت به جلو نگاه می کرد و سرعت ماشین را هم بیشتر کرد . من را به کوهی برد که دوران 

م به آنجا می رفتیم و بعد از نامزدی با نیما به آنجا می رفتم اما سال ها بود که دیگر پایم را آنجا دانشجویی با نسی

نگذاشته بودم . از ماشین پیاده شدم و به اطراف نگاه کردم ، کسی آنجا نبود . به نیما نگاه کردم ، سرش را روی 

 ده شو ! فرمان گذاشته بود . رفتم در ماشین را باز کردم و گفتم : پیا
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از ماشین پیاده شد ، دستش را به کمرش زده بود و کالفه به اطراف چرخ می زد . گفت : آخه تو چته ؟ من علت 

رفتار های تو رو نمی فهمم ، چرا اینقدر من رو عذاب می دی ؟ از سر کار خسته و کوفته با چه شوقی برای دیدن تو 

ه خانم دیگه دلش نمی خواد با من زندگی کنه ، مگه من به تو چیزی به خونه برمی گردم اما باید از مادرم بشنوم ک

 گفتم . با صدای بلندی گفت : آخه چرا ؟ به من توضیح بده ! 

در جواب نیما سکوت کردم ، چون آنقدر عصبانی بود که می ترسیدم چیزی بگویم . نیما خودش سوال کرده بود ، 

می خوام زن دیگه ای غیر از تو توی زندگی ام باشه ، برای اینکه از خودش هم جواب می داد . گفت : برای اینکه ن

 اعماق وجودم دوستت دارم ، می خوای این کار رو کنی ، اگه به خاطر بچه ست ، من اون بچه رو بدون تو نمی خوام . 

ه طاقت نگاه گبعد از چند دقیقه کمی آرام شد ، رفت روی تخته سنگی نشست . رفتم کنارش نشستم و گفتم : من دی

های سنگین مردم با طعنه های نفرت انگیزشون رو ندارم . دیگه نمی تونم تو صورت پدر و مادرت نگاه کنم چون 

حس می کنم من رو مانع رسیدن به آرزوشون می دونند . من بیشتر از این ناراحتم که وجود من مانع از پدر شدن تو 

ن خودم . ببین نیما ، زندگی ما خال داره و تو می تونی این خال رو از بین می شه و این بیشتر عذابم می ده تا مادر نشد

 ببری . 

 نیما با عصبانیت گفت : آخه چطوری ؟ 

 از کنارش بلند شدم ، به نیما پشت کردم ، سرم را پایین انداختم و گفتم : 

 تو می تونی با ازدواج دوباره این کار رو انجام بدی . 

رفم آمد ، روبرویم ایستاد ، بازو هایم را محکم گرفت و تکانی داد و گفت : دیگه این حرف رو نزن نیما مثل برق به ط

 باشه ، بهم قول بده دیگه این حرف رو تکرار نمی کنی . 

 سرم را پایین انداخته بودم ، گفتم : نمی تونم بهت قول بدم ، اگه این کار رو نکنی ازت جدا می شم . 

دم ، نیما آرام بازو هایم را رها کرد ، به طرف درخت رفت و سرش را به آن تکیه داد . مشت وقتی این حرف را ز

 محکمی به درخت کوبید و گفت : هیچ وقت فکر نمی کردم چنین تقاضایی رو ازم کنی . 

ه دچشمانم پر از اشک شد و به خورشید که در حال غروب کردن بود نگاه کردم . وقتی به خانه رسیدیم که شب ش

 بود . هر دو ناراحت و غمزده بدون اینکه یک کلمه با هم حرف بزنیم خوابیدیم . 

صبح زود اصال اشتهایی برای صبحانه خوردن نداشتم اما با این حال بلند شدم و برای نیما صبحانه درست کردم . نیما 

 هم لب به صبحانه نزد و گفت : می رم ماشین رو روشن کنم تا بیای . 

 ها عمه را دیدم ، گفت : حاال که برگشتی سر حرفت هستی ؟ روی پله 

سرم را به نشانه تائید تکان دادم و رفتم . چند روز بعد بود که عمه عکس های متعددی از دختر های فامیل را به نیما 

 . . نشان می داد تا یکی از آنها را انتخاب کند . یک روز نیما با عصبانیت صدایم کرد و گفت : افسانه . 

 از اتاق خواب بیرون آمدم و گفتم : چیه ؟ چرا داد می زنی ؟ 

 به آشپزخانه رفتم ، گفت : ببین چه کار هایی می کنی ؟ 

 با تعجب پرسیدم : مگه چی شده ؟ 

 بیا برو پایین به مادرم بگو این کار ها رو نکنه .  -

 چه کار هایی ؟  -
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افتاده و داره عکس های فک و فامیل و تمام دختر های محله رو جمع می  نیما جوش آورده بود ، گفت : مادرم دوره

 کنه ، هر دقیقه هم یکی شون رو به من نشون می ده ، هر وقت هم اعتراض می کنم می گه افسانه گفته . 

 مشغول پاک کردن برنج شده بودم ، بدون اینکه سرم را بلند کنم گفتم : راست گفته . 

 گفت : انگار توی این خونه همه عقلشون رو ازنیما با صدای بلند 

 دست دادند. 

 اگه می خوای عقالمون را به دست بیاریم باید دوباره زن بگیری. _

 دیگه با این حرف شکم از این که عقلت رو از دست دادی از بین رفت، دیگه یقین پیدا کردم که دیوونه شدی. _

 ر هم مثل همیشه گفتم: اگه زن نگیری، ازت جدا می شم.باز همان جر و بحث همیشگی شروع شد آخر س

نیما از خشم زد زیر خنده و گفت: داری کاری می کنی که راضی به کاری بشم که اصال دوست ندارم، با رفتارت داری 

 مجبورم می کنی.

ستاد و تنم لرزید. نمی نیما که این حرف را زد، مثل این که تازه از خواب بیدار شدم، همان طور دستم روی برنج ها ای

توانستم حضور یک زن دیگری را در زندگی ام تحمل کنم اما از طرفی هم یما تا یک زمانی می توانست زندگی بدون 

بچه را تحمل کند. از آن روز به بعد دیگر به نیما برای زن گرفتن اصرار نکردم. همان موقع ها بود که از عزیز شنیدم 

روخته و می خواهد به فرانسه برود و با رامین زندگی کند. چند ماه بعد خبر رفتن دایی به دایی خانه و مغازه اش را ف

 فرانسه را شنیدم. بچه ی نسیم هم به دنیا آمد و من و نیما برای گفتن تبریک به آنها به منزلشان رفتیم.

نشوم، اصال حرفی از بچه دار  کامران و نسیم خیلی خوشحال بودند و خیلی در رفتارشان مواظب بودند تا من ناراحت

شدن نمی زدند. من که همیشه با کامران و نسیم خوشحال بودم،آن شب اصال دوست نداشتم آنجا باشم. آنها صاحب 

یک دختر تپل مپل شده بودند. وقتی کامران دخترش را بغل گرفت و پیش نیما برد، موجی از حسرت را در چشمان 

م و بچه را از کامران گرفتم. نیما و کامران داخل بالکن رفتند و با هم مشغول صحبت نیما دیدم. بعد از چند دقیقه رقت

کردن شدند. موقع شام شد، رفتم نیما و کامران را برای شام صدا بزنم که صحبتهایشان توجهم را جلب کرد. نمی 

 شنیدم. دانم قبل از این درباره ی چه چیزی صحبت می کردند اما گوشه ای از صحبتهای آن دو را

 کامران به نیما گفت: خوب چه عیبی داره یه بچه از پرورشگاه بیارید؟

 نیما گفت: نمی شه چون من می خوام بچه ای رو بزرگ کنم که از رگ و ریشه ی خودم باشه.

 نوقتی نیما این حرف را زد فهمیدم که به ازدواج مجدد فکر می کند. خیلی خونسرد جلو رفتم و آنها را برای خورد

 شام دعوت کردم. آخر شب بود که از خانه ی آنها برگشتیم.

 توی راه نیما گفت: چقدر بچه ی دوست داشتنی بود، اصال فکرش رو نمی کردم بچه شون اینقدر ناز باشه.

نیما هرچقدر می گفت، من بیشتر له می شدم. ظاهرم آرام بود اما درونم غوغا بود. نیما با من حرف می زد اما دیگر 

دایش را نمی شنیدم. سرم را به شیشه ی ماشین تکیه دادم و به بیرون خیره شدم و اصال متوجه نشدم کی رسیدیم. ص

بعد از آن شب و روز بیشتر به الک خودم فرو می رفتم و از نیما غافل می شدم اما نیما سعی می کرد من را از آن 

من حرف می زد اما فایده ای نداشت. وقتی نیما دید موفق وضعیت بیرون بیاورد. با من شوخی می کرد، می خندید، با 

نمی شود به حال خودم رهایم کرد اما در این میان عمه یک جا ننشسته بود و در تالش بود که نیما دوباره ازدواج 

 کند. بعضی مواقع نیما به طبقه ی پایین می رفت و تا دیروقت باال نمی آمد. یک روز عمه پیشم آمد خیلی خوشحال

 بود. از خوشحال بودن او تعجب کردم چون عمه خیلی کم پیش من می خندید و ابراز شادی می کرد.
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 با خنده گفت: حال عروس خوبم چطوره؟ خوبی مادر؟

 گفتم: به لطف شما بد نیستم.

 ربدون این که من از خوشحال بودنش چیزی بپرسم، شروع به صحبت کرد و گفت: شاید پیش خودت بگی چرا اینقد

 عمه شاده؟ مطمئنم اگه تو هم بشنوی شاد می شی.

 از حرفهای عمه سر در نمی آوردم. پرسیدم: از چی شاد بشم؟

 عمه با همان لبخندی که بر لب داشت پرسید: راستش رو بخوای باالخره تونستم نیما رو راضی کنم.

ن عمه خیره شدم و با ناباوری پرسیدم: شما مثل اینکه روح از بدنم جدا شد و لحظه ای قلبم از کار ایستاد. به دها

 مطمئنید که نیما خودش راضی شده؟

عمه گفت: اولش که راضی نبود اما یواش یواش راضی شد. آخه من خیلی وقته دارم باهاش صحبت می کنم تا 

 موافقت کنه.

فت اما بعد از چند دقیقه عمه طوری صحبت می کرد مثل اینکه انتظار گرفتن مدال را از من داشت. او بلند شد و ر

دوباره برگشت. همراهش چند تا عکس بود. آنها را روی میز گذاشت و گفت: این عکس دخترهاییه که برای نیما در 

نظر گرفتم. پسرم ماشاا... آنقدر با شرم و حیاست که حتی حاضر نشد به این عکس ها نگاه کنه. فقط گفت: هرکدوم 

 رم.رو که افسانه بپسنده من قبول دا

این کار خیلی سخت بود. چه کسی تا حاال این کار را کرده بود که من باید می کردم؟ توی دلم از خدا کمک خواستم 

 و گفتم: خدایا خودت بهم قدرت بده.

 عمه عکس ها را یکی یکی نشانم می داد و به هرکدام هم که می رسید می گفت: این خوبه؟

ری می انداخت و می گفت: ای بابا! اما عکس بعدی را جلوی صورتم می گرفت جواب که نمی دادم، عکس ها را به کنا

 و می گفت: این چطوره؟

هیچ جایی را نمی دیدم، عکس ها را که جلوی صورتم می آمد مثل اینکه کابوس می دیدم، بدنم یخ زده بود، همه جا 

 در حال چرخیدن بود، چشمم سیاهی رفت و دیگر چیزی متوجه نشدم.

ی آب خنکی روی صورتم پاشیده می شد، وقتی چشمانم را باز کردم عمه را دیدم که می گفت: چی شد مادر؟ قطه ها

 چرا یکدفعه از حال رفتی؟

 می خواست لیوان آب قند را در دهانم بگذارد، دستش را کنار زدم و گفتم: چیزی نیست حالم خوبه.

 گه.عکس ها را سریع جمع کرد و گفت: باشه برای یه روز دی

 نه عکس ها رو نبرید، بذارید بمونه، به نیما هم نگید که از حال رفتم. _

 با لحن مهربانی گفت: باشه عمه جون، نمی گم.

بعد هم رفت. عکس ها را برداشتم و داخل کمد گذاشتم. وقتی نیما از شرکت برگشت با دیدنم گفت: چرا اینقدر 

 رنگت پریده؟ چیزی شده؟

 نه هیچی نشده. _

 گاه نامفهومی به صورتم کرد و گفت: خیلی خوب، من می رم حموم.ن

 برو. _
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نیما حمام بود. سر کمد رفتم و عکس ها را نگاه کردم. هیچ کدام به دلم نمی نشستند، یکی از عکس ها توجهم را 

دمی. پوستی گنجلب کرد؛ دختری ساده با چهره ای پر از محبت و معصومیت و با چشمانی سیاه و ابروهایی کشیده و 

تقریبا زیبا بود. یک لحظه از او خوشم آمد، همان را برداشتم و روی میز گذاشتم. وقتی نیما از حمام بیرون آمد، روی 

مبل نشست. حوله را از روی سرش کنار زد، چشمش به عکس افتاد و در همان حالت خشکش زد. احساس کردم 

 وید، گفتم: من این دختر رو انتخاب کردم.خجالت می کشد به من نگاه کند. نگذاشتم چیزی بگ

 نیما چشم از عکس برداشت، سرش را بلند کرد و گفت: اگه تو نخوای من این کار رو نمی کنم.

از جا بلند شدم، به نیما پشت کردم و گفتم: اگه راضی نبودم، خودم این دختر رو برات انتخاب نمی کردم حاال هم 

 ادرت تا خودش بقیه ی کارها رو انجام بده.بلند شو این عکس رو ببر برای م

چشمانم پر از اشک شده بود، به طرف آشپزخانه رفتم و شروع کردم به پوست کندن پیاز. نیما به دنبالم آمد، وقتی 

 چشمان پر از اشکم را دید گفت: داری گریه می کنی؟

 ت می کنم.خنده ی زورکی بر لب نشاندم و گفتم: نه، مگه نمی بینی دارم پیاز پوس

 می خواست چیزی بگوید اما حرفش را قطع کردم و گفتم: برو تا پشیمون نشدم.

 نیما گفت: خیلی خوب، االن می رم.

به بهانه ی پوس کندن پیازها آنقدر گریه کردم که چشمانم قرمز شده بود و ورم کرده بود. نمی دانستم عمه به نیما 

ه طی چند روز این خبر به گوش آشنا و غریبه و دوست و دشمن رسید. چه گفته که راضی شده بود. طولی نکشید ک

عمه همه جا گفته بود که افسانه نیما را راضی کرده تا دوباره ازدواج کند. مدتی بود که پدرم بازنشسته شده بود. 

ندگی خودت زوقتی این خبر را شنید فوری با عزیز پیشم آمدند. پدرم خیلی عصبانی بود و عزیز می گفت: آتیش به 

 انداختی تا دیر نشده نذار این کار رو انجام بده.

پدرم دائم راه می رفت و به من تشر می زد و با خشم می گفت: فردا پس فردا که نیما با اون دختر ازدواج کرد ، 

تر  تدیگه هیچ راه چاره ای نداری. زندگی شوخی بردار نیست که تو اینطور باهاش بازی می کنی، زندگی خیلی سخ

 از اونیه که تو فکر می کنی.

سرم را پایین انداخته بودم و اصال توان جواب دادن به پدرم و عزیز را نداشتم. پدرم در مقابل سکوتم با غضب گفت: 

 الاقل بگو برای چی می خوای این کار رو بکنی؟

یک جمله گفتم: من دیگه تحمل پدرم آنقدر عصبانی بود که وحشت کرده بودم، تمام قدرتم را به کار بردم و فقط 

 طعنه های مردم با نگاه ترحمانه شون رو ندارم.

در این لحظه بود که نیما وارد خانه شد، پدرم حتی جواب سالم نیما را نداد فقط قدم می زد و گاهی با چشم غره به 

 نیما نگاه می کرد.

 عزیز گفت: سالم پسرم!

 تو واقعا می خوای سر دختر من هوو بیاری؟پدرم رفت رو به روی نیما ایستاد و گفت: 

نیما هم توان نگاه کردن در چشمهای پدرم را نداشت. سرش را پایین انداخته بود، گفت: من اصال قصد چنین کاری 

رو نداشتم این مادر و افسانه بودند که به زور من رو به این کار واداشتند. هنوز هم اگه افسانه بخواد من می کشم 

 کنار.
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رم گفت: دست خواهرم درد نکنه که با دختر ساده ی من دست به یکی کرده که برات زن بگیره آخه نمی گید پد

 مردم چی می گن؟

 نیما گفت: کافیه افسانه با این کار مخالفت کنه.

 نیما گفت: من به جای افسانه با این کار مخالفت می کنم و می گم بکش کنار.

 لند شدم و گفتم: نیما این کار رو نمی کنه، نیما باید زن بگیره.نمی دانم چرا اما بی اختیار ب

 پدرم مثل شیری خشمگین به طرفم آمد، سیلی محکمی به صورتم زد و گفت: می رسه روزی که پشیمونیت رو ببینم.

 پدرم رو به عزیز کرد و گفت: بلند شود بریم خانم، دیگه اینجا جای ما نیست.

 حسن آقا، چیکار کردی؟عزیز گفت: خدا مرگم بده 

بعد هم به طرفم آمد. دستم را به صورتم گرفته بودم، اشکهایم بی اختیار سرازیر شد. این برای اولین بار بود که از 

پدرم سیلی می خوردم. عزیز دستم را از روی صورتم برداشت، جای سیلی را بوسید و گفت: کاشکی می مردم و این 

 روزها رو نمی دیدم.

 عصبانیت رو به عزیز گفت: مگه با شما نیستم؟ بیا بریم.پدرم با 

پدرم و عزیز رفتند. نیما روی مبل نشست و دو دستش را به دور سرش حلقه زد. نفس بلندی کشید و گفت: ببین از 

 االن دچار چه مشکالتی شدیم، تازه این اولشه. به مادرم بگو نمی خواد قرار خواستگاری بذاره.

برداشتم، اشکهایم را پاک کردم و گفتم: دیگه دیر شده چون مادرت صبح به من گفت قرار نشستم، دستمالی 

 خواستگاری رو گذاشته، بعدشم مردم که مسخره ی ما نیستند.

 

 82فصل 

عصر پنجشنبه بود که نیما و عمه می خواستند به خواستگاری بروند. حسین آقا گفت: من همراه شما نمیام چون 

نیستم. خودم نیما را آماده کردم، کتش را تنش کردم، عطری خوشبو به لباسهایش زدم و موهایش را موافق این کار 

مرتب کردم. نیما شرم داشت به صورتم نگاه کند. طی این مدت لحظه ای چشم در چشمم ندوخت. هر دو سکوت 

ی ریخت اما نمی گذاشتم کرده بودیم و چیزی نمی گفتیم اما دائم اشک تو چشمانم جمع می شد و روی دستهای م

نیما اشکهایم را ببیند. نیما وقتی می خواست برود فقط یک خداحافظی کوتاه کرد و رفت. رفتم جلوی پنجره ایستادم، 

زمانی که نیما می خواست سوار ماشین بشود، سرش را بلند گرد و به پنجره نگاهی کرد. می دانست من پشن پنجره 

شاد نبود. با دیدن نیما اشکهایم سیل وار روی گونه هایم می ریخت. از جلوی پنجره ایستاده ام. چهره ی نیما زیاد 

کنار رفتم چون نیما سوار ماشین نمی شد و همان طور به من خیره شده بود. بعد از چند دقیقه صدای ماشین به گوشم 

 رسید که خبر از رفتن نیما و مادرش می داد.

اب نشستم، زانوهایم را بغل کردم و یاد روز خواستگاری ام افتادم. اشکهایم دلم ویرانه ی غم شده بود. روی تختخو

می خروشیدند و می آمدند. صدای در بلند شد، پدر نیما بود، وقتی جواب ندادم خودش وارد خانه شد. همه جا دنبالم 

 گشت، آخر هم توی اتاق خواب مرا دید.

 را نمی دیدم.همان طور سر جایم نشسسته بودم انگار که اصال او 

لبه ی تخت نشست و گفت: آخه دخترم، این چه کاری بود کردی؟ نیما بدون بچه هم تو رو خیلی دوست داشت، اون 

 بچه نمی خواست.
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 با صدایی حزین و چشمانی اشکبار گفتم: عمه که می خواست.

 بمونی غصه داغونت می کنه.گفت: الاله االا...، بگم ای زن خدا چیکارت کنه؟ بلند شو بریم پایین اگه تنها 

 حال و حوصله ی درستی نداشتم، گفتم: شما برید، من اینجا راحتم.

 از جا بلند شد و گفت: باشه دخترم.

تقریبا شب شده بود که نیما و عمه برگشتند، خیلی سعی کردم جلوی نیما نشان بدهم که خوشحالم. نیما هیچ حرفی 

ال می کردم و نیما هم دست و پا شکسته جواب می داد. این طور که فهمیدم از خواستگاری نمی زد اما من دائم سو

اسمش اعظم بود و تا دیپلم بیشتر درس نخوانده بود. از خانواده ای فقیر بودند که به قولی با سیلی صورتشان را 

ن واب نداده بودند. آسرخ نگه داشته بودند. این خانواده توسط یکی از همسایه ها به عمه معرفی شده بود، فعال هم ج

 دختر می دانست که نیما زن داره و برای چه می خواهد دوباره ازدواج کند.

دو روز بعد بود که نسیم پیشم آمد، گفت: وقتی عزیزت بهم تلفن کرد و گفت داری چه بالیی سر خودت میاری، 

 نتونستم تا صبح تحمل کنم و سر کار ببینمت، سریع خودم رو رسوندم.

 اتتم می کرد و می گفت: من مطمئنم تو رو چیز خورت کردند واال تو که اینطوری نبودی.نسیم شم

 تو رو به خدا نسیم، تو دیگه نمی خواد نصیحتم کنی چون به قدر کافی نصایح دیگران رو شنیدم. _

ینم که ونم ببازم انتظار نداشته باش همین طور ساکت بمونم، خیر سرم دوست نزدیک و صمیمی تو هستم و نمی ت _

 با دستای خودت زندگیت رو نابود کنی.

 عیب نداره، عرضش خیلی ها به آرزوشون می رسند. _

 نسیم دستش را جلوی دهنش گذاشت و گفت: اِ... اِ... دختره پاک عقلش رو از دست داده.

 در همین موقع گریه ی دخترش بلند شد، سریع رفت و بغلش کرد.

ط یه لحظه خودت رو بذار جای من و تصور کن این دختر به این خوشگلی تو بغلت نبود، گفتم: نسیم، یه لحظه، فق

 اون وقت چی کار می کردی؟

 نسیم لحظه ای به دخترش نگاه کرد، سرش را بلند کرد و آرام گفت: نمی دونم.

 باشی. تو حتی نمی تونی تصورش رو بکنی که خودت رو بذاری جای من، وای به حال اینکه به جای من _

 اما من به عنوان یه دوست ازت خواهش می کنم این کار رو نکن. _

صحبت های نسیم با من فایده ای نداشت چون من از قبل همه ی فکرهایم را کرده بودم. بعد از رفتن نسیم نوبت 

 د اما موفقزهره بود که سراغم بیاید اما دیگر حوصله نداشتم. زهره هم سعی داشت از کاری که کردم منصرفم کن

 نشد. شانس آورده بودم که علیرضا سر خدمت سربازی بود واال او هم به آنها اضافه می شد.

چند روز بعد اعظم جواب مثبت داد. زمانی که می خواستند دست اعظم انگشتر کنند، عمه ام به من گفت: تو هم اگه 

 دوست داشته باشی می تونی بیای.

 ه بمونم.گفتم: نه، ترجیح می دم توی خون

 نیما خداحافظی مرد و بدون هیچ حرفی رفت.

یک هفته بعد از انگشتر کردن به دست اعظم پدرش گفته بود: دخترم که بیوه نیست، آرزو داره. باید براش جشن 

 ازدواج بگیریم.
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باس به آنها حق می دادم چون پدر اعظم راست گفته بود. باالخره هر دختری توی زندگی اش دلش می خواهد ل

سپید عروسی را بپوشد. نیما از اینکه مجبور بود جشن ازدواج بگیرد ناراحت بود. نه اینکه از لحاظ مادی مشکلی 

داشته باشد، بلکه می گفت من یک بار جشن گرفتم و دیگر نیازی نیست دوباره این کار را کنم. با نیما صحبت کردم 

عقد محضری کرد، بعد از عقد خیلی کم به دیدنش می رفت و و متقاعدش کردم که باید جشن بگیرد. نیما اعظم را 

 عمه من را مقصر می دانست در صورتی که من اصال کاری به نیما نداشتم که برود به اعظم سر بزند یا نزند.

 یک روز به نیما گفتم: تا حاال اعظم رو بردی بیرون برای چیزی بخری؟

 چ جا نبردم، هیچ چیزی هم براش نخریدم.سرش را باال آورد، نگاهم کرد و گفت: نه، هی

 اشتباه کردی. _

 متعجب نگاهم کرد و گفت: برای چی اشتباه کردم؟

این گناه اون بیچاره نیست که من بچه دار نمی شم و تو مجبور شدی بری اونو بگیری. اون اولین ازدواجیه که می  _

یرون و هرچیزی که خواست براش بخر، اون همسر آینده کنه و از همسر آینده اش انتظار داره. فردا برو و ببرش ب

 ی توست.

روزقبلش به طالفروشی رفته بودم، یک دستبند طال برای اعظم خریده بودم و کادو کرده بودم. آن را به نیما دادم و 

 گفتم: این رو از طرف من بهش بده.

 این چیه؟ _

 تو کار نداشته باش، بعدا می فهمی. _

 با مهربانی به چشمانم نگاه کرد و گفت: تو مثل یه فرشته ای، ازت ممنونم. از دستم گرفت،

 احتیاجی نیست ازم تشکر کنی چون همه ی اینها حق مسلم توسن. _

دیگر نیما به سفارش من و عمه بیشتر وقتش را با اعظم می گذراند و آن احساس عذاب وجدانی هم که قبال داشت از 

باد سپری شد و وقتی چشم باز کردم دیدم نیما و عمه در تدارک عروسی هستند. طی این  بین رفته بود. سه ماه مثل

مدت پدر و عزیز اصال به خانه ی ما نیامدند فقط گاهی من سری به آنها می زدم. پدرم حتی به عمه ام هم سر نمی زد. 

ی درددل کردن با نسیم را هم فقط در این میان من بودم که مثل شمع می سوختم و لب باز نمی کردم حتی حوصله 

نداشتم. نسیم هم که وقتش را نداشت چون گرفتار کار و بچه و همسرش بود و من هم نمی خواستم مشکل خودم را 

 به مشکالتش اضافه کنم.

نیما از شرکتی که کار می کرد ده روز مرخصی گرفته بود تا خرید عروسی را انجام دهد و آنقدر سرش شلوغ بود که 

فراموش کرده بود. گاهی اوقات که به این موضوع فکر می کردم، حسادت زنانه ام گل می کرد اما خودم را من را 

دلداری می دادم و اجازه نمی دادم حسادت از درون نابودم کند. تمام این مدت همه ی نیرویم را برای کار در 

ح نگ توی رختخوابم می افتادم و تا صببیمارستان مصرف می کردم به طوری که وقتی به خانه بر می گشتم مثل س

روز بعد چیزی متوجه نمی شدم. نیما هیچ حرفی از کارهایی که برای اعظم و عروسیشان انجام می داد نمی زد اما عمه 

همه چیز را با خوشحالی و آب و تاب تعریف می کرد. از روزی که به خواستگاری اعظم رفته بودند عمه از این رو به 

د، مثل سال اول ازدواجم با من مهربان شده بود و به من توجه می کرد و از روال کارهای اعظم و نیما آن رو شده بو

 مطلعم می کرد.
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بنا به گفته عمه یک هفته به تاریخ عروسی نیما مانده بود. اصالً خوشحال نبودم، دلم آرام و قرار نداشت و چیزی به 

بح که رفته بود هنوز برنگشته بود. می دانستم که با اعظم بیرون رفته دلم چنگ می انداخت. آخر شب بود و نیما از ص

 چون عمه ام گفته بود: قراره نیما امروز اعظم رو ببره بیرون و خریدای آخرشون رو انجام بدن.

ره جکنار پنجره ایستادم، همه جا در سکوت و آرامش بود اما دل من پر از غوغا و نگرانی بود. بعد از یک ربع کنار پن

ایستادن تازه چراغهای ماشین نیما از ته کوچه پیدا شد. وقتی نیما وارد خانه شد و مرا کنار پنجره دید، گفت: هنوز 

 نخوابیدی؟

 برگشتم و به نیما نگاه کردم، چهره اش خیلی بشاش و سرحال بود، گفتم: نه، منتظرت بودم.

 نیما در حال درآوردن جورابهایش بود گفت: برای چی؟

 تم روی مبل نشستم و گفتم: نگفته بودی، یعنی اینقدر غریبه ام؟رف

 نیما آمد روبرویم نشست و گفت: چی رو نگفته بودم؟

 گفتم: اینکه تاریخ عروسی رو مشخص کردی.

نیما لبخندی زد و گفت: ای بابا، فکر کردم چی رو بهت نگفتم. اگه می بینی بی خبرت گذاشتم چون نخواستم باعث 

 باشم.رنجش تو 

 با خونسردی گفتم: نه، باعث رنجش من نمی شد، عیب نداشت اگه می گفتی، اصالً مهم نیست.

اما دروغ می گفتم چون تمام آن روزها از شدت ناراحتی گلو درد و سردرد گرفته بودم و فقط با خوردن قرص های 

 ز عروسی فرا رسید.آرام بخش قوی خودم را آرام می کردم. خیلی زود آن یک هفته هم گذشت و رو

دو روز بود که نیما را ندیده بودم. عمه خیلی خوشحال بود حتی رفته بود لباسهای مجلسی گران قیمتی هم تهیه کرده 

بود و صبح زود هم رفته بود خانۀ اعظم. به خواستۀ نیما و پدرش عروسی را اصالً وارد آن خانه نکردند تا من ناراحت 

 نشوم.

وسی، دنیا روی سرم خراب بود. لباسهایم را پوشیدم و کیفم را برداشتم. خیلی ناراحت بودم، زمستان بود و شب عر

توی خیابان رفتم و با بی حوصلگی قدم می زدم. رفتم توی پارک نشستم. یک فالگیر آمد و کنارم نشست. به زور 

 ی داری.دستم را گرفت و به کف دستم خیره شد و گفت: وای خانم جان، چه بخت و اقبال خوب

تا این حرف را زد بعد از ماه ها خنده ام گرفت اما به بخت بد خودم می خندیدم، چون با بخت من اقبال خوب 

فرسنگ ها فاصله داشت. دستم را از دست فالگیر بیرون کشیدم و بلند شدم. فالگیر گفت: کجا؟ وایسا تا بقیه اش رو 

خودم می دونم. بعد هم به راهم ادامه دادم، آنقدر پیاده خیابان ها بگم. برگشتم و گفتم: احتیاجی نیست، بقیه اش را 

 را قدم زدم که حس کردم حسابی خسته شدم. پیاده به خانه برگشتم، وقتی به ساعت نگاه کردم ساعت ده شب بود.

ت روز از داخل کمد، آلبوم عکس عروسی مان را برداشتم، به تک تک عکس ها با دقت تمام نگاه می کردم و خاطرا

عروسی مان را مرور می کردم. به هر عکسی که نگاه می کردم نیما کنارم ایستاده بود. لحظه ای به آن روز برگشتم و 

به کلی همه چیز را فراموش کردم اما وقتی به یاد نیما افتادم االن کجاست، غمی جان افزا تمام وجودم را در برگرفت. 

آلبوم عکس را محکم بستم و کنار گذاشتم . یاد فیلم عروسی مان افتادم، دیگر دوست نداشتم به عکس ها نگاه کنم، 

آن را داخل ویدیو گذاشتم. یاد آن روزها از طرفی برایم آرامش می آورد از طرفی هم برایم دردآور بود. حسابی 

 د می کرد و بعدسرم درد می کرد و معده ام ضعف می رفت اما گرسنه ام نبود. تمام بدنم می لرزید، پشت شانه ام در
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هم دردی طاقت فرسا به دست چپم می زد، فهمیدم از اعصابم است. رفتم در یخچال را باز کردم و دوتا آرامبخش 

 خوردم.

می خواستم بروم اتاق خواب که صدای زیاد بوق ماشین ها توجهم را جلب کرد. با خودم گفتم: یعنی این صدای بوق 

لش نشستن و بقیه دارن به این خاطر شادی می کنند! دوباره خودم را دلداری دادم ماشینیه که نیما با یه زن دیگه داخ

و گفتم: نه این طور نیست، مگه امشب فقط عروسی نیما و اعظمه. با عصبانیت رفتم فیلم عروسی مان را از ویدیو 

وحشت کردم؛ زیر  درآوردم و محکم به زمین کوبیدم، حسابی خرد شد. جلوی آینه رفتم، از دیدن خودم در آینه

چشمانم حسابی سیاه شده بود و به قول عزیز یک بند انگشت هم به داخل آن فرورفته بود. رنگم پریده بود، نیما 

همیشه می گفت رنگ لبهات مثل اناره اما حاال حسابی سفید شده بودند. چشمانم مثل چشمه ای خشکیده شده بودند، 

م: خدایا کمک کن، آخه مگه یه زن چقدر تحمل داره؟ تصور اینکه نیما دیگر اشکی نداشتم که بریزم. با خودم گفت

االن چکار می کند، توان حرکت را از پاهایم می گرفت. با زحمت خودم را به تختخواب رساندم و دراز کشیدم. آرزو 

 کردم ای کاش هرگز از خواب بیدار نشوم. طولی نکشید که خوابم برد و دیگر چیزی متوجه نشدم.

ربه های آرامی که به در زده می شد بیدار شدم، ساعت دوازده ظهر بود. وقتی یاد شب گذشته افتادم گفتم ای با ض

کاش هرگز بیدار نمی شدم. با بی حوصلگی بلند شدم و در را باز کردم. عمه بود، شاداب و سرحال گفت: برای چی 

 اتفاقی افتاده.در رو بستی؟ حسابی نگرانت شدیم، گفتیم شاید خدای نکرده برات 

 با تمسخر گفتم: اِ... شما نگران من هم می شید؟

 عمه متوجه شد که حوصله ندارم، گفت: اگه کاری نداری من باید برم.

جوابی ندادم و عمه رفت. می دانستم کجا می رود، می خواست به خانه ای که نیما برای اعظم در همان نزدیکی ها 

تم تنها توی خانه بمانم. به بیمارستان رفتم و خودم را با بیماران سرگرم کردم. خریده بود برود. دیگر نمی توانس

وقتی با آنها بودم، بدبختی خودم را فراموش می کردم. تا می توانستم سعی می کردم کسی از ناراحتی ام بویی نبرد. 

 او گفتم: نسیم، اصالً دوست نسیم که از تمام جزئیات زندگی ام باخبر بود سعی می کرد با من همدردی کند اما به

 ندارم دربارۀ اون موضوع باهام صحبت کنی.

 نسیم گفت: باشه، هر طور تو می خوای.

ولی خیلی زود پشیمان شدم، دوست داشتم با او درد دل کنم اما غرورم مانع می شد. باز همان دردهای شب قبل به 

اد صدف افتادم. چند ساعت مرخصی گرفتم و به همان سراغم آمد، نمی دانستم باید چکار کنم اما یک لحظه به ی

پرورشگاه رفتم. از خانم قدیری خواهش کردم اجازه بدهد صدف را ببینم اما اجازه نمی داد. مجبور شدم وضعیتم را 

برایش توضیح بدهم. خانم قدیری از روی دلسوزی یا هر چیز دیگری که بود این اجازه را به من داد. وقتی صدف را 

او را محکم به بغل گرفتم و تمام سر و صورتش را غرق بوسه کردم. کاپشن دخترانۀ قشنگی برایش خریده  دیدم،

بودم، تنش کردم و او را داخل حیاط پرورشگاه بردم و حسابی با او بازی کردم. با صدف بودن باعث می شد فکر کنم 

اد طول نکشی چون باید می رفتم. صدف را بوسیدم و از تمام غم و دردهای دنیا فارغ هستم اما فارغ بودنم از آنها زی

به اتاقش بردم. مثل اینکه او هم به من عالقه پیدا کرده بود چون وقتی می خواستم از او جدا شوم شروع به گریه 

کردن کرد. به سختی آرامش کردم و بعد هم او را خواباندم. وقتی خوابید، روی تخت بردم و دوباره به بیمارستان 

 م. شب هم با وجود اینکه شیفت کاری ام نبود توی بیمارستان ماندم و دو روز تمام به خانه نرفتم.برگشت
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چهار روز بعد باالخره نیما یادش افتاد که افسانه ای هم وجود دارد. تازه از سر کار برگشته بودم و مشغول تماشای 

داشت. سالم داد، گشتی به همه جای خانه زد، آمد  تلویزیون بودم که نیما بی خبر وارد شد. نیما کلید همۀ درها را

 روبرویم نشست و گفت: چکار می کنی؟ حالت خوبه؟ 

 به تمسخر گفتم: از احوالپرسی های شما بد نیستم!

 گفت: زودتر از اینها می خواستم بیام اما مادرم می گفت نباید عروس تازه رو تنها گذاشت.

توان نگاه کردن به چشمانم را نداشت یا شاید از من خجالت می کشید. با کت و  به چشمانش نگاه کردم اما مثل اینکه

 شلوار آمده بود، از سر تا پا وراندازش کردم و گفتم: کت و شلوار عروسیته؟

 گفت: آره.

این  ه تویاصالً از نیما ناراحت نبودم و هیچ کینه ای از او به دل نداشتم چون خودم و عمه این کار را کرده بودیم، البت

کار بیشتر از من عمه مقصر بود. به نیما حق می دادم چون او مرد بود و هر مردی هم که با اصرار چنین کاری را 

بخواهند به سرش بیاورند بی چون و چرا قبول می کند. تازه این نیما بود که اولش مقاومت می کرد واال هر مرد 

 دیگری بود همان روزهای اول قبول می کرد.

ا چند ساعت بیشتر پیشم نماند چون عمه سراغش آمد و گفت باید بره پیش اعظم. نیما از من خداحافظی کرد و نیم

 گفت: سعی می کنم زودتر از اینها بهت سر بزنم.

حرصم درآمده بود، بعد از چهار روز فقط یک مدت کوتاه ماند. از روی لجبازی گفتم: احتیاجی نیست، برو به اعظم 

 خانمت برس.

 نیما نگاه در نگاهم دوخت، چیزی نگفت و رفت.

نیما اول ازدواجش با اعظم زود به زود یه سر من می زد اما از ماه دوم به بعد هفته ای یک بار یا ده روز یک بار به 

دیدنم می آمد.وقتی به پدر و عزیز سر می زردم پدرم می گفت:آخه اینم شد زندگی،شبها تک و تنها می مونی تو اون 

 نه که چی؟بیا وطالقت را بگیر! خو

ولی من قبول نمی کردم.نیما هم از این فرصتها استفاده می کرد و یکی دوروزی را که به خانه ی پدرم میرفتم،اعظم 

 را به خانه ی پدرش میبرد.

یما فصل بهار از راه رسید.توی همه ی مهمانی ها و گشت گ گذارها اعظم بود و همه جا اعظم شانه به شانه ی ن

بود.عمع و شوهرش می خواستند به مسافرت نوروزی بروند،نیما گفت:ما هم می رویم.خوشحال شدم چون فکر می 

 کردم برای مدت کوتاهی اسم اعظم را نمی شنوم،گفتم:چه عجب،یه جا نشد که اعظم را بخوای ببری.

 منظورم این بود که هر سه با هم می ریم. -

 عظم را بذاری خونه ی پدرش.نه،اگه می خوای بیام باید ا -

 مکثی کرد و گفت:اون رو هم می بریم.

 عصبانی شدم و گفتم:اصال من نمیام،اعظم خانوم جونت رو ببر.

 نمیشه،هردوتون باید باشید باالخره باید یه روزی همدیگرو ببینید. -

 فکر نمیکنم تا موقع مرگ احتیاج باشه همدیگرو ببینیم. -

 سافرت اینه که شما با هم آشنا بشید.من هدفم از این م -

 اما من نمیخوام ببینمش. -
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آخه اگه تورو تنها ببرم حواسم پیش اعظمه،اگه اعظم رو هم ببرم و تو رو نبرم حواسم پیش توست،تو رو چیکار  -

 کنم؟

 حسود نبودم اما لج بازی کردم،گفتم:همونی که گفتم،اعظم رو بذار پیش پدر و مادرش.

 شد کمی راه رفت و گفت:آخه اینطور که نمیشه. نیما بلند

 ایستاد به نقسطه ای خیره شد و ادامه داد:اعظم رو هم می بریم اما با پدر و مادرم باشه.

 حرفم یکی کلمه بود،با صدای بلند گفتم:نه،نه،نه،.

 خانواده اش بگذارد.نیما خیلی سعی کرد قانعم کند اما موفق نشدو آخر سر هم قبول کرد که اعظم راببرد پیش 

یکی دوروز مانده بود که به مسافرت برویم،نیما گفت:به اعظم گفتم به پدر و مادرش بگه مجبور شدم برای 

 ماموریت،این طوری حرفی پیش نمیاد و کسی ناراحت نمیشه.

 از نیما پرسیدم:به اعظم گفتی می خوایم بریم برای سفر؟

 نیمابا بی حوصلگی گفت:اره.

 رسیدم:چطور قبول کرد و با این موضوع کنار اومد؟دوباره پ

 ننیما گفت:اعظم زن قانعیه و با همه چیز منطقی رفتار می کنه.

از حرفش عصبانی شدم و حسادت زنانه نسبت به اعظم به من دست داد.کنترفلم را از دست دادم و داد زدم:یعنی من 

 خودخواهم؟

 ی زندی؟نیما با تعجب نگاهم کرد و گفت:چرا داد م

 باعصانیت گفتم:خودت باعث میشی من داد و فریاد بزنم.حاال زود بگو ببینم منظورت از این حرفی که زدی چی بود؟

نیما گفت اصال منظورم این نبودمن اصال فکر نمیکردم هک تو خودخواهی،برعکس تو خیلی مهربونی.اگر خودخواه 

ج کنم.فقط من میخوام بگم اعظم آدمیه که تو زندگی مشکالت بودی هیچ وقت پا پیش نمیذاشتی که ن دوباره ازدوا

زیادی رو تحمل کرده و ابدا این چیزها براش مهم نیست.این طور که نیما می گفت اعظم زن صبوری باریم جلوه می 

 کرد اما باحال باز هم غرور و لج بازی اجازه نداد بگویم که اعظم با با خودمان ببریم.

ردای ان به طرف اصفهان حرکت کنیم،تمتم وسایل مورد نیاز خودم و نیما را توی ساک شبی که می خواستیم ف

گذاشتم چون صبح زود کجبور بودیم حرکت کنیم.نمیدانم چرا هیچ احساسی نداشتم همیشه برای سفرذوق وشوق 

 ه بین نیما واعظم یکداشتم اماحاال این طورنبوداصال دلم نمی خواست بایم را ازتهران بیرون بگذارم اما برای اینک

فاصله چندروزه ایجاد کنم به این سفر رفتم.صبح زود نیما همه ی وسایل راداخل ماشین گذاشت.ماباماشین خودمان 

 میرفتیم وعمه وشوهرش هم با ماشین خودشان و به طرف اصفهان حرکت کردیم. 

د می کرد.جاده شلوغ بود و بیشتر همیشه از نشستن داخل ماشین و سفرهای طوالنی بدم می آیدواعصابم را خور

باعث می شد حوصله ام سر برود.شیشه ی ماشین را پاین کشیدم؛سرم را به صندلی ماشین تکیه دادم و چشم هایم را 

روی هم گذاشتم.نسیم خنکی به صورتم می خورد. حرارت صورتم را از بین می برد واین باعث می شدکمی آرامش 

 بدست بیاورم.

که اعظم وارد زندگی من و مینا شده بود فکر می کردم.درست است که اعظم را هیچ وقت مستقیم به این سه ماه 

ندیده بودم اما نمیتوانستم حضورش را در زندگی ام نادیده بگیرم.تازه داشتم به حرف پدرم می رسیدم که می 
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دگ من همین بود،اگر به گفت:این چه زندگیه ای که همش تنهایی و تا صبح نخوابیدن و غصه و حسرت خوردن.زن

 بیمارستان نمیرفتم و کار نمیکردم و از این طریق خودم را سرگرم نمیکردم مطمئنا تا به حال از بین رفته بودم.

 نیما گفت:چیه تو فکری؟

 گفتم چیزی نیست فقط از طوالنی بودن راه خسته شدم.

 نیما گفت:تا چشم بهم بزنی رسیدیم.

اصفهان رسیدیم.تصمیم داشتیم یک هفته در اصفهان بمانیم،بنابراین به هتل رفتیم.اصفهان  باالخره بعد از ساعتها به

جاهای دیدنی زیادی داشت و دیدن انها باعث می شد که به من خوش بگذرد ولی یاد اعظم این خوشی را از بین می 

 ال را سرخودم نمی آوردم.برد.با خودم گفتم خود کرده راتدبیری نیست!کاش به حرف پدرم گوش میکردم و این ب

هر کجا که می رفتی و هر چیزی که می خریدیم عمع دائم از اعظم یاد می کرد حتی نیما هم به تقلید از عمع همین 

کار را می کرد.دیگر داشتم کالفه می شدم از اینکه جبور بودم توی اصفهان بمانم.خون خونم را می خورد،القل خوبی 

کسی از اعظم حرفی نمی زد چون بیشتر اوقات توی اتاق تنها بودم.بعد از پنج روز در تهران به این بود که دیگر 

 اصفهان ماندن به اصرار من به تهران برگشتیم.

 توی راه نیما گفت:ببین االن اعظم داره چیکار می کنه.

 با صدای بلند گفتم:چیه دائم می گید اعظم اعظم؟چیه چه خبره؟

م حسودی می کنی ها!عصبی تر از قبل گفتم:اره ،اره من حسودم،لعنت به من که اینکارو افسانه،کم کم داری به اعظ-

 کردم.

 متاسفم،دیگه نمیتونم هیچ کاری کنم. -

از حرف زدن با نیما خسته شده بودم،می خواستم عصبانیتم را خالی کنم.پنجره ی ماشین را باز کردم و از اعماق 

 دارم دیوونه می شم.وجودم داد زدم و گفتم:ای خدا،دیگه 

 نیما ماشین را نگه داشت و گفت:افسانه،چت شده؟

 زدم زیر گریه و گفتم:خفه شو خفه شو با من حرف نزن.

همه ی اینها ناشی از فشارهای عصبی بود نیما بدون اینکه چیزی به من بوید فقط نگاهم می کرد.بعد از چند دقیقه که 

 د و تا تهران یک کلمه هم بین من و نیما رد و بدل نشد.کمی آرام شدم،دوباره به راه ادامه دا

وقتی به تهران رسیدیم نیما بعد از نصف روز استراحت کردن گفت می خواد بره به اعظم سر بزنه و از خونه ی 

پدرش ببرتش خونه ی خودش.نیما خودش را مرتب و خوش تیپ می کرد.حرصم درآمده بود،نمی دانم چرا 

گر نیما حتی شانه ای به موهایش میزد به حساب این می گذاشتم که می خواهد خودش را برای اینطوری شده بودم،ا

 اعظم خوش تیپ کند.

 با حرص گفتم حاال چرا انقدر به خودت می رسی؟

 نیما همان طور که جلوی آینه بود گفت:چیکار کنم،موهام رو هم شونه نزنم؟

 گفتم موهات هیچ،چرا کت و شلوار پوشیدی؟

یعنی چی؟مگه می شه با شلوار تو خونه برم بیرون،بعد هم کت پوشیدم چون امروز هوا "طرفم برگشت و گفتبه 

 کمی سرد شده واال خودت می دونی که من زیاد از کت و شلوار خوشم نمیاد.
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کرد  ظیهیچ موقع از جروبحث خوشم نمی آمد،دیگر با نیما جروبحث نکردم و رفتم به دیوار تکیه دادم.نیما خداحاف

و رفت اما جواب خداحافظی اش را ندادم.در را بستم و به در تکیه دادم.صدای عمع را شنیدم که از نیما می پرسید 

:کجا می ری؟وقتی فهمید نیما می رود پیش اعظم.گفت:تو برو اعظم را بردار بیار خونه ات،من هم یک ساعت و نیم 

 دیگه میام.

م بود،رفتم کمی استراحت کردم بعد هم بلند شدم.به پدرم و عزیز تلفن کردم بعد از ظهرر بود.هنوز خستگی راه تن

 و از حالشان جویا شدم.وقتی گوشی را گذاشتم عمه یک دفعه وارد پذیرایی شد و با

 "باالخره به ارزویم رسیدم خدایا شکرت. "خوشحالی فریاد زد :

 عمه اتفاقی "ل بچه ها باال و پایین می پرید گفتم:مات و مبهوت به عمه ام نگاه می کردم که از شادی و شعف مث

 "افتاده؟

 "مژده بده افسانه مژده بده! "گفت:

 "اعظم باردار شده باالخره نیما پدر شد. "جلو امد صورتم را بوسید و گفت:

ده وحتما خواست خدا ب "باشنیدن این خبر دست وپام بی حس شد لحظه به اعظم حسودی ام شد اما با خودم گفتم:

 که اینطور شده:

 مادر اعظم میبینه حالش بد میشه می بردش دکتر اونجا متوجه می شن بارداره. "عمه گفت:

 "بهتون تبریک می گم. "خیلی خشک گفتم :

به خدا خیلی بزرگواری که اجازه دادی نیما زن بگیره و از داشتن بچه محرومش  "عمه دستم را گرفت وگفت:

 "نکردی.

شحال که نشدم هیچ ناراحت هم شدم چون تا اخر این ماجرا را توی ذهنم خوانده بودم. عمه ار توی از این خبر خو

پذیرایی رها کردم و به اتاق خواب رفتم و دررا هم بستم همان روز اولی که از اصفها ن برگشتیم نیما را دیدم اما 

اش را ببرد. خیلی خوشحال بود انقدر که حتی  دیگر تا شش روز بعد او را ندیدم ان هم امده بود یکی از اسناد کاری

 حالم را نپرسید.

 "افسانه من پدر شدم پدر. "نیما گفت:

 "می دونم بهت تبریک می گم. "با خونسردی گفتم:

 "چرا به من تبریک می گی؟ باید به خودت تبریک بگی چون اون بچه ی تو هم هست. "نیما گفت:

 تاخر یک بچه با دو مادر مگر می شود؟یک لحظه از روی تمسخر خنده ام گرف

 نیما همانطور که با عجله امده بود با عجله هم رفت. باز من ماندم و تنهایی.

تابستان شد. طی این مدت که انها فهمیده بودند اعظم باردار شده من فقط نیما را سه بار دیدم هر وقت به او می گفتم 

 "هایی می ترسه این برای بچه خوب نیست.اعظم از تن "به من بیشتر سر بزند می گفت:

هر روز تنها تر از روز قبل می شدم. چند بار به بهانه ی کمک به پرورشگاه به صدف سر زدم. تنها با او بود که 

احساس ارامش و راحتی می کردم یک روز اصال از لحاظ روحی حالم خوب نبود می خواستم ا زبیمارستان تا خانه 

د را پیاده بروم. سرم را پایین انداخته بودم و توی خیابانها راه می رفتم جلوی یک رستوران یک هرچند راه زیادی بو

 "خانم یه بسته ادامس بخر یه ادامس. "بچه جلویم امد التماس می کرد و می گفت:
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اه ه او نگخیلی سماجت می کرد یه بسته ادامس از او خریدم پول را از من گرفت و داخل رستوران رفت همانطور که ب

می کردم یکدفعه نیما را دیدم که رو بهروی یک زنی نشسته بود .کمی دقت کردم دیدم اعظمه که همرا هنیماست. 

سریع خودم را کنار کشیدم تا مرا نبینند. یک لحظه فکری به ذهنم رسید طوری وارد رستوران شدم تا متوجه حضور 

را به انها کردم صدای اعظم و خنده های نیما به گوشم می رسید. من نشوند رفتم جایی نشستم تا مرا نبینند و پشتم 

اهنگ خوشی را توی صدای اعظم حس کردم که انسان را مجذوب خودش می کرد طولی نکشیدکه بلند شدند و 

رفتند من ماندم و کوله باری از حسرت اما دیگر غصه خوردن فایده نداشت باید یک فکر اساسی می کردم چون 

یش می رفت غم وغصه مرا از بین می برد یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که تصمیم گرفتم سری به اینطور که پ

 خانواده ام بزنم.

 "کجا می ری؟ "وقتی می خواستم برم عمه را دیدم. پرسید :

 "چند وقتیه پدر و عزیزم را ندیدم می خوام برم ببینمشون. "

 "شب می مونی؟ "

 "ونم.به احتمال زیاد می م "

 این را گفتم از عمه خداحافظی کردم و رفتم.

 "پدرم وقتی مرا می دید فقط غصه می خورد اما دیگر چیزی نمیگفت تا باعث ازارم نشود اما عزیز دائم می گفت:

چند بار گفتمیم اینکار رو نکن به گوشت نرفت که نرفت افسانه ای که ما فرستادیم خونه نیما این بود؟ شدی یه 

 "یه استخون. پوست و

از اینکه عزیز دائم سرکوفت گذشته ها را به من می زد اعصابم خورد شده بود غروببود و دیگر هوا خنک شده بود 

درم و از پ "نه باید برم کار دارم. "تصمیم گرفتم دیگر به خانه ی خودم برگردمپدرم هرچه اصرار کرد بمان گفتم:

نه رسیدم تقریبا شب شده بود مثا اینکه خانه حال و هوای دیگری پیدا عزیز خداحافظی کردم و برگشتم وقتی به خا

کرده بود. بوی اسپندتو تمام ساختمان پیچیده بود جلوی در ورودی یک جفت کفش زنانه دیدم که اصال برام اشنا 

 م و نیما را دیدم.نبود ولی اهمیت ندادم و بی صدا از پله ها باال رفتم دیدم در واحدم باز است سرم را داخل برئم اعظ

 "وای خدا اینجا چقدر قشنگه چقدر لوازم خونه رو با سلیقه چیدن. "اعظم میگفت:

 "همش کار افسانه است. "نیما گفت:

 "چقدر خوشگله! "اعظن به طرف عکسم که به دیوار زده بودم رفت، نگاهی به عکس انداخت و گفت:

 "بسه دیگه اعظم جان بیا بریم. "نیما گفت:

خودم حرف نیما را تکرار کردم:اعظم جان! چقدر سفت و سخت هم میگه اعظم جان اما اعظم دست بردار نبود با 

 "صبر کن چی رو بریم هنوز همه جا رو ندیدم  "گفت:

 "اعظم... اعظم.. "نیما یکدفعه چشمش به من افتاد و با صدایی خفه گفت:

 "ن.اِ..... چیه؟ االن می ریم صبر ک "اعظم کالفه گفت:

ت رو بکش دست "بعد هم به طرف اتاقی که پر از عروسک کرده بودم دوست نداشتم کسی انجا را ببیند سریع گفتم:

 "عقب.

و  "الم! سـ .... س"اعظم هنوز دستش به دستگیره ی در بود سریع برگشت. انگار یه لحظه ترسید نگاهم کرد و گفت:

ان موقع اصال مغزم کار نمی کرد با  "م اینجا رو ببینم همین!من فقط می خواست "رفت کنارنیما ایستاد و گفت:
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رو همه جا رو دیدی حاال ب "عصبانیت و در حالیکه نزدیک بود از فشار عصبانیت چشمان از حدقه بیرون بزند گفتم:

 "پایین.

 "تو برو پایین من االم میام. "اعظم نگاهی به نیما کرد و نیما گفت:

خروجی می رفت و به من و نیما نگاه می کرد وقتی به در روجی رسید سریع از پله ها اعظم عقب عقب به طرف در 

رای چی ب "پایین رفت از دست نیما خشمم گرفته بود به طوری که به وضوح صدای نفسهایم شنیده می شدگفتم:

 "اوردیش اینجا؟ برای اینکه عذابم بدی؟ برای اینکه زجرم بدی؟

 "به من دست نزن. "طرفم امد عقب رفتم و با صدای بلند گفتم: اشکهایم سرازیر شد. نیما به

اصال راضی نبودم اعظم را بیارم اینجا امت خیلی اصرار کرد، مادرم گفت عیبی نداره ببرش باال رو ببینه من نمی  "

 "دونستم انقدر زود برمی گردی.

نیما می خواست مثل همیشه با من حرف " دوماهه که به من سر نزدی،حاال هم که اومدی اینه ی دق اوردی برام "

 "برو از جلوی چشمام دور شو تا از این بیشتر عصبانی نشدم "یزند و ارامم کند اما به او مهلت ندادم و گفتم:

 "باشه، باشه فقط اروم باش االن می رم. "

ستاد به سراغم امد کنارم ای نیما رفت و من پشت در اتاق پر عروشک نشستم و گریه کردم بعد از چند دقیقه پدر نیما

 "دخترم بیا بریم پایین می دونم درخواست نابجاییه اما از تنهایی خیلی بهتره. "و گفت:

 "لطفا شما برید می خوام تنها باشم."

افسانه به خدا قسم من تورو از مریم دخترم بیشتر دوست دارم برای همین هم  "گدر نیما اه بلندی کشید و گفت:

 "ازت می خوام که طالقت رو بگیری و خودت رو از این زندان ازاد کنی. بهت می گم و

چیزی جوابش را ندادم فقط اشک می ریختم بلندشد و رفت بعد از مدتی صدای خنده ی اعظم بلند شد و خنده 

رد ک هایش مثل پتکی بود ند که به سر من می خورد و توی سرم صدا میکرد سر دردم زیاد شده بودشانه هام درد می

و به دستم اصابت می کرد درد همان فشارهای عصبی همیشگی شروع شده بود و تنها درمانش همان قرص های ارام 

بخش بود مثل کسی شده بودم که قرنها مریض بود در را قفل کردم و خوابیدم و تا صبح چیزی متوجه نشدم صبح 

زیر سرم قرار داشت و کنارم خوابیده بود بلند  زود وقتی با صدای زنگ ساعت بیدار شدم متوجه شدم که دست نیما

 "برای چی نرفتی پیش اعظم جان؟ "شدم و توی تخت خواب نشستم نیما هم بیدار شد. با تمسخر گفتم:

 "احتیاجی نبود چون دیشب پدر و مادرم رو همراهش فرستادم. "نیما گفت:

 "ری؟مگه صبحانه نمی خو "بیمارستان برم نیما گفت: از تخت خواب پایین امدم ابی به صورتم زدم و اماده شدم تا به

 "نه "شام هم نخورده بودم ولی اصال ذره ای اشتها نداشتم گفتم :

ببین افسانه، این نونیه که تو ومادرم تو دامنم  "داشتم کفشهام رو می پوشیدم که نیما سریع امد جلوم و گفت:

 "گذاشتید حاال هم باید باهاش کناار بیای.

حاال مگه من اعتراض کردم؟ و بدون اینکه منتظر جواب باشم از پله ها پایین امدم و به بیمارستان "خره گفتم:باال

 "نرفتی؟ "رفتم وقتی که برگشتم نیما را دیدم که مشغول درست کردن شام بود گفتم:

 "نه، می خوام چند روزی پیش تو بمونم"

 "برای من فرقی نداره چه بمونی و چه بری. "
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بی اعتنا به نیما لباسهایم را عوض کردم و رفتم روبه روی تلویزیون نشستم نیما دو روز کنارم ماند و توی ان دوروز  و

 انقدر به من محبت کرد که انگار می خواست روزهای گذشته را که در کنارم نبود جبران کند .

داد ه بود که هفته ای دوبار به من سر بزند اما یک بعد از ان دوروز او رفت و دوباره من ماندم و در و دیوار نیما قول 

هفته گذشت و هیچ خبری از نیما نشد خیلی فکر کردم و اخرین تصمیم خودم را گرفتم دیگر ان نیما نیمای سابق 

نبود خیلی عوض شده بود هرچه منتظرش ماندم نیامد وسایلم را جمع کردم و برای همیشه از ان خانه و زندگی خارج 

 ه ای برای نیما نوشتم و روی اینه گذاشتم که پراز معنا بود:شدم نام

 رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت

 راهی بجز گریز برایـــــــم نمانده بود

 این عشق اتشین پر از درد امیــــــد

 در وادی گناه و جـــنونم کشانده بود

 رفتم که داغ بوسهی پر حسرت تو را

 ستشو دهمبا اشکهای دیده زلب ش

 رفتم که نا تمام بمانم در این ســـرود

 رفتم که با ناگفته به خود ابرو دهــــم

 رفتم مگو که چرا رفت ننــــــــگ بـــود

 عشق منو نیاز تو و سوز و ساز مـــــا

 از پرده ی خموشی وظلمت چو نور صبح

 بیرون فتاده بود به یکباره راز مـــــــــا

 چو یکی قطره اشک گرمرفتم که گم شوم 

 در البه الی دامن شبرنگ زندگی

 رفتم که در سیاهی یک گور بی نشان

 فارغ شوم زکشنکش و جنگ زندگی

 من از دو چشم روشن و گریان گریختم

 از خنده ی وحشی طوفان گریختم

 از بستر وصال به اغوش سرد هجر

 ازرده از مالمت وجدان گریختم

 ن خود بسوزای سینه در حرارت سوزا

 دیگر سراغ شعله ی اتش زمن مگیر

 می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم

 مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر

 روحی مشوشم کهشبی بی خبر زخویش

 در دامن سکوت به تتلخی گریستم

 ناالن زکرده ها و پشیمان زگفته ها
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 دیدم که الیق تو و عشق تو نیستم 

 )فروغ فرخ زاد(

ی به جلوی خانه ی پدرم رسیدم تردید داشتم. حتی دستم را روی زنگ در هم گذاشتم ولی دوباره برداشتم. وقت

استرس و اضطراب رهایم نمی کرد با خودم فکرمی کردم: یعنی پدرم و عزیز چه عکس العملی نشون میدن؟ حتما 

مه بدتر شماتت های عزیزه که می گه پدرم میگه دیدی بهت گفتم می رسه روزی که پشیمونیت رو ببینم. وای از ه

 چند بار گفتم با دستای خودت اتیش به زندگیت نینداز حاال بخور.

این افکار دست از سرم بر نمی داشت اما تحمل این حرفها برایم راحت تر از تنهایی زندگی کردن و تحمل هوو بود 

فشار دادم. طولی نکشید که پدرم در را باز کرد به دیگر به هیچ چیز فکر نکردم چشمانم را بستم و زنگ در را دو بار 

 "سالم! "ساکی که همراهم بود نگاه کرد و به صورتم خیره شد. سرم ر ا پایین انداختم و گفتم:

 "سالم! "پدرم با مهربانی گفت:

 "بیا تو ، خوب نیست جلوی در وایسی. "همانطور ایستاده بودم گفت:

فتم و روی تخت چوبی که هنوز انجا بود نشستم به همه جای خانه نگاه می کردم پدرم داخل خانه رفت داخل حیاط ر

مثل گذشته بود اما ظاهرش کمی پیرتر شده بود.ان روزهای خوش کخ سروصدای من و زهره و علیرضا عزیز را به 

رتاب واکنش وا می داشت گذشت. چه زود دوران خوش کودکی ام گذشت و مرا به دره ی پر پیچ و خم زندگی پ

کرد یاد ان روزهایی که با کوچکترین نامالیمات زندگی سرم را روی سینه ی عزیز می گذاشتم و در اغوش گرم و پر 

از مهر و محبتش ارام می گرفتم افتادم دوران قشنگ گذشته رفته بودم که صدای عزیز به گوشم رسید،که می 

 "الهی بررات بمیرم مادر! "گفت:

شدم عزیز به طرفم امد و در اغوشم گرفت.چقدر دوست داشتم سرم را روی شانه های  با دیدن عزیز از جا بلند

عزیز بگذارم و گریه کنم اما باز هم غرورلعنتی این اجازه را به من نداد که جلوی چشم پدرم اشک بریزم. بغض تو 

م برای اینکه اشکهای گلویم گیر کرده بود به طوریکه حتی نتوانستم به عزیز سالم دهم یا کلمه ای حرف بزنم.

 سرازیر نشود سریع خودم را از اغوش عزیز بیرون کشیدم .

 "بیا بریم مادر باید خیلی وقت پیش از این این کار رو می کردی. "عزیز ساکم را برداشت وگفت:

ت به اتاق همیشگی خودم رفتم عزیز هنور اتاق من و زهره را با وجود اینکه سالها از ازدواجمان میگذشت دس

نخورده باقی گذاشته بود. در ان اتاق خیلی احساس ارامش می کردم برخالف انچه تصور می کردم هیچ شماتت و 

سرکوفتی در کار نبود عزیز سعی می کرد دلداری ام بدهد اما پدرم فقط سکوت می کرد؛ سکوتی با معنا، این سکوت 

 اما سکوت نکند.بیشتر از هر چیز ازارم می داد. دوست داشتم پدرم کتکم بزند 

همانطور که فکر می کردم نیما یک هفه بعد از بیرون امدن من از ان خانه یعنی بعد از اینکه دو هفته از دیدار من و 

نیما گذشته بود برای دیدنم به خانه ی گدرم امد پدرم از دست نیما خیلی عصبانی بود ولی با این حال چیزی نم گفت 

 "بهش بگو بره من هیچ حرفی باهاش ندارم. "ت امده در اتاقم را قفل کردم و گفتم:وقتی عزیز گفت نیما برای دیدن

عزیز رفت اما نیما پشت در اتاقم امد و دست بردار نبود سعی می کرد متقاعدم کند که با او حرف بزنم اما در را باز 

برگردم. رفتم روی تخت خوابم  نکردم چون می ترسیدم دوباره نگاهم در نگاه نیما گره بخورد و مجبور شوم با او

دراز کشیدم و با دست محکم گوشهایم را گرفتم تا صدای نیما را نشنوم بعد از نیم ساعت که دستهایم را برداشتم 

 "در رو باز کن نیما رفته اما گفت باز برمی گردم. "دیگر صدای نیما را نشنیدم عزیز ارام به در اتاقم زد و گفت:
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سرش امدند تا راضی ام کنند برگردم ولی ابدا از اتاقم بیرون نیامدم و از پشت در به چند روز بعد عمه و هم

نیما خیلی ناراحته از اون روز که متوجه  "حرفهایشان گوش می دادم. حسین اقا هیچ حرفی نمی زد اما عمه می گفت:

ه بیشتر اوقات سرکار نمیره و شده افسانه اومده اینجا اصال به اعظم سر نزده.اونقدر کم حرف و بی حوصله شده ک

 "دائم تو خونست. یه برگه رو جلوی صورتش می گیره و دائم درحال خوندن اونه

 گفتیم بیایم سراغ افسانه شاید "فهمیدم منظور عمه از اون برگه نامه ایست که برایش گذاشته بودم.عمه ادامه داد:

 "نیما از اون وضع بیرون بیاد. 

یاجی نیست نیما این کارها رو کنه، من که دخترم رو از سر راه نیاوردم که هر بالیی که دلتون احت "پدرم بی ریا گفت:

می خواد سرش بیارید. هم نیما و هم افسانه هر دوشون عاقل و بالغند و می تونن برای زندگی شون تصمیم بگیرن 

 "احتیاجی به وکیل وصی هم ندارند.

 "مگه چه بالیی سرش اوردیم؟ "عمه گفت:

دیگه می خواستید چه بالیی سرش بیارید ؟بال بدتر از این نمی دونم چی بهش گفتید و راضی اش  "پدرم گفت:

کردید که برای خودش هوو بیاره شبها تنها نبوده که بوده خود تو باهاش بدرفتاری نکردی که کردی دیگه اسکلت 

 "افسانه بهمون رسیده، دست از سرش بردارید.

 "شما یه چیزی بگید. "ه همسرش گفت:عمه با توپ وتشر ب

حسن اقا کمی ارامش خودتون ور حفظ کنید ما که نیومدیم دعوا اومدیم افسانه رو برگردونیم سر  "حسین اقا گفت:

 "خونه و زندگیش.

حسن اقا شما فعال عصبانی هستید بهتره چیزی نگید که خدایی نکرده  "پدرم می خواسن حرفی بزنه که عزیز گفت:

 "باعث پشیمونی بشه.بعدا 

 "ما با افسانه صحبت می کنیم هر چی خودش گفت ما حرفی نداریم. "عزیز به عمه و همسرش گفت:

عمه و همسرش قبول کردند ور فتند شب همان روز باید به بیمارستان می رفتم داشتم اماده می شدم که در اتاقم به 

 "بفرمایید "صدا درامد گفتم :

 "اگه وقت داری اومدم باهات صحبت کنم. "فت:درباز شد پدرم بود گ

 "بله هنوز وقت دارم."

 "ببین دخترم بدون مقدمه می گم تا وقتت گرفته نشه اومدم درباره ی اینده ات باهات حرف بزنم."

چه حاال چه هر وقت دیگه تا وقتی من زندها م تو روی چشمای من جا داری  "لبه ی تخت خوابم نشستم پدرم گفت:

اگه می تونی با نیما زندگی گنی برگرد سرخونه و زندگیت نه اینکه فکر کنی توان نگهداریت رو ندارم نه این  ببین

 "طور نیست فقط نمی خوام بیخودی زندگیت رو از هم بپاشی ایا واقعا تصمیم گرفتی از نیما جداشی؟

 "بله "تم:توان نگاه کردن در چهره ی پیر و شکسته ی پدرم را نداشتم سر به زیر گف

 "خوب فکرات رو کردی؟ "پدرم گفت:

 "بله "گفتم :

 "خدایا خودت ختم به خیرش کن. "پدرم از جاش بلند شد و در حالی که می رفت گفت:

 

  83فصل 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 0  

 

یک هفته ی بعد به دادگاه رفتم و در خواست طالق دادم.طی این مدت کم حرف و بی حوصله تر از قبل شده بودم و 

از ترس اینکه یکدفعه کنترلم را از دست ندهم و تو روی پدر و عزیز نایستم توی اتاقم می گذراندم.  بیشتر وقتم را

بعد از اینکه احضاریه بدست نیما رسید دوباره می خواست من را ببیند اما من نمی خواستم نیما را ببینم ولی او یا تلفن 

 می زد یا دائم به خانه ی پدرم می امد.

بسه دیگه، از این همه رفت و امد خسته نشدی؟ مگه زوره افسانه نمی خواد تو رو  "به نیما گفت:اخرین بار پدرم 

 "ببینه.

 "اما افسانه هنوز زن منه و من می خوام ببینمش. "

 "اگه تو افسان هرو می خواستی سرش هوو نمی اوردی. "

 "د من اصال راضی به این کار نبودم.اما افسانه خودش خواست، اگه حرفم را قبول ندارید از خودش بپرسی "

بعد از کمی جر و بحث بین پدرم و نیما اخر هم نیما کنار امد و گذاشت رفت من به پشت در اتاقم تکیه داده بودم و 

 برای سرنوشت بد خودم اشک می ریختم.

دم را مده بود. یکی دو بار خونیما دست بردار نبود وقتی دیده بود گه توی خونه نمی تواند من را ببیند به محل کارم ا

 "پنهان کردم اما یک روز که داشتم از سرکار برمی گشتم و نسیم هم همراهم بود نیما برای دیدنمامده بود گفت :

 "خواهش می کنم می خوام باهات حرف بزنم.

 به او محل ندادم و 

 "خوب ببین چی می گه. "بی اعتنا از کنارش عبور کردم. نسیم گفت:

 اما نیما به زور دستم را گرفت."اخه حرف زدن فایده ای نداره. "گفتم:

 "نیما، چرا ابروریزی می کنی؟ "گفتم:

 "من ابروریزی می کنم یا تو؟ "گفت:

در ماشین را باز کرد و مجبورم کرد بنشینم چون محل کارم بود هیچ عکس العملی از خودم نشان ندادم نیما به نسیم 

 "ببخشید. "گفت:

ات و مبهوت ما را نگاه می کرد نیما با سرعت از جلوی در بیمارستان دور شد و ماشین را یک جای خلوت نگه نسیم م

 "داشت و سرش رار وی فرمان اتومبیل گذاشت او همیشه ارام و صبور بورد اما حاال عصبی و خشن شده بود گفتم:

 "م چون دیر شده.مثل اینکه می خواستی با من حرف بزنی اگه حرفی نداری من باید بر

سر ش را از روی رمان اتومبیل برداشتو نگاه در نگاهم دوخت. هیچ وقت چشمان مهربان نیما را اینطور غضب الود 

 ندیده بودم خنده از روی لبهایش محو شده بود و زیر چشمانش گود افتاده بود.

 بود؟ من رفتم زن گرفتم تا تو رو درمگه تو نگفتی اگه زن نگیری ازت جدا می شم؟ مگه خواسته ی خودت ن "گفت:

 "کنارم نگه دارم مگه قرار ما این نبود. 

چرا  "دنبال فرصتی میگشتم تا همه ی دق و دلی هایم را که از نیما به دل داشتم سرش خالی کنم با صدای بلند گفتم:

ه به اندازه ی پنج قرن به من قرارمون این بود اما کمی فکرکن االن پنج ماهه که با اعظم ازدواج کردی این پنج ما

گذشت .خودت انصاف اشته باش، ببین طی این مدت چقدر کنارم بودی تویی که همیشه پناه هق هق گریه های 

 "شبانه ام بودی؛ ماه به ماه سرغم می اومدی؟ طی این مدت گریه های بی صدای شبانه ام فقط یارم بود.
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تو کجا بودی؟ خوب معلومه در کنار اعظم بودی. من در این مدت اخه  "حلقه ی اشک از چشمان سرازیر شد گفتم:

 "همش از قرص های ارام بخش استفاده می کردم.

قبول دارم که اشتباه کردم اما این خودت بودی که اصرار می کردی برو و در کنار  "نیما پریشا نگاهم می کرد، گفت:

 "اعظم باش.

 "ی لج این حرفها رو می زدم؟ اخه کدوم زنیه که از ته دل راضی باشه...یعنی تو نمی فهمی که من یه زنم و از رو "

 گریه های مجال صحبت کردن به من نمی دادند اشکهایم روی گونه هایم می غلطید.

اگه می بینی به ازدواج با اعظم راضی شدم چون با خودم فکر می کردم دوستش ندارم و بعد از اینکه یه  "نیما گفت:

اورد بچه رو ازش می گیرم و طالقش می دم. نمی خواستم با زنی ازدواج کنم که دوستش داشته باشم و بچه به دنیا 

این باعث بشه که از تو دور بیفتم اما وقتی ازدواج کردم فهمیدم اشتباه کردم اعظم خیلی با محبت بود و تونست من 

 "رو جذب خودش کنه و من نتونستم این بال رو سرش بیارم.

اما با این وجود تو برگرد حاضرم اعظم رو به خاطر تو  "هش را از نگاهم برداشت به جلو خیره شد و گفت:نیما نگا

 "طالق بدم.

از حرفی که نیما زد حالم بهم خورد اعظم از خانواده ای فقیر بود و به همین خاطر نمی خواستم از فقرش سوء 

خجالت بکش مگه اعظم شده ماشین جوجه کشی تو که وقتی  "استفاده کنم . با چچشمانی برافروخته به نیما گفتم:

بچه ی تورو به دنیا اورد از خونه پرتش کنی بیروون؟انقدر عصبانی شدم که حس می رکردم از صورتم بخار داغ بلند 

 "خوب تو بگو من چیکار کنم؟ "می شود. نیما درمانده گفت:

 "من ککه قبال گفتم طالقم بده. "

م نیما دوباره نگاهم کرد و به چشمانم خیره شد انقدر نگاهش عمیق و پر معنا بود که مثل تیری وقتی این حرف را زد

به قلبم اصابت کرداما یا باید حرف دلم را گوش می کردم یا حرف عقلم را و راه عاقالنه ان بود که حرف دل را کنار 

دادم به بیرون چشم بدوزم در همان حال  بگذارم دیگر نمی توانستم مستقیم یبه چشمهای نیما نگاه کنم و ترجیح

 "اگه این کا رو بکنی در حق من لطف بزرگی کردی و ازت ممنون می شم. "گفتم:

اگه در حق تو لطف کنم در حق خودم، خودم ظلم کردم چون برام خیلی سخته کسی رو که از ته قلب دوستش  "

 "داشتم و دارم از خودم جداش کنم.

یلی زجر اوره که بخوام یه زن رو در زندگیم تحمل کنم اگه می خوای بهم ثابت بشه که واقعا ببین نیما برای من خ "

 "دوستم داری تن به این کاری که می گم بده.

 "خواهش میکنم تو داری از روی احساسات تصمیم می گیری. "

ا صبر کردم تا رفتار تو رو ب نه اینطور نیست از لححظه ای که عکس اعظم رو بهت دادم این تصمیم رو گرفته بودم "

 "خودم و اعظم امتحان کنم و پدر شدنت رو ببینم در واقع این همه صبر من یه امتحان از تو بود.

 "حتما تو امتحان شکست خوردم.؟ "

 متاسفانه بله، تو بین من و اعظم رعایت عدل نکردی فقط نمی دونم چرا حاال اینقدر به من اظهار عالقه می کنی و لی "

 "ماه به ماه بهم سر نمی زدی.

 خوب معلومه دیگه نو که اومد "نیما چشمانش را بست سرش را به صندلی تکیه داد اما جوابن را نداد. با خودم گفتم:

 "به بازار کهنه می شه دل ازار .
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یم ی خواستم مستقدر ماشین را باز کردم می خواستم پیاده شوم اما با جوابش برای ازدواج دوباره قانع نشده بودم م

از خودش بشنوم که به چبه عالقه دارد و داشته و من اشتباه فکر نکردم و مطمئن شوم کاری که می کنم درست و به 

 "نیما خیلی دوست دارم بدونم که مادرت چی بهت گفت که راضی شدی دوباره ازدواج کنی؟ "جاست. گفتم:

تو خودت این فکر رو  "داشت به رو به رو خیره شد و کفت:نیما چشمهایش را باز کرد سرش را از روی صندلی بر

توی ذهنم انداختی و گفتی اگه زن نگیری من ازت جدا می شم اون شبی که رفتیم خونه ی نسیم و کامران دیدن 

پریناز دختر مریم باعث شد من به ازدواج دوباره فکر کنم چون من هم خیلی دوست داشتم بتونم پدر باشن مادرم 

 "واج کن وقتی بچه دار شدی طالقش بده.گفت ازد

نیما واقعا برات متاسفم با این طرز فکرت، خدا به فریادت برسه، واقعا تو اینطور ادمی بودی؟ مگه دختر مردم  "

 "مسخره ی توست که هر وقت بچه دار شدی بچه رو ازش بگیری و طالقشس بدی؟

 "طور فکر می کردم ولی بعدش پشیمون شدم.اولش این "از حرفی که به او زدم خجالت کشید و گفت:

 "برای چی پشیمون شدی؟ "

اعظم تو یه خانواده ی پر جمعیت بدنیا امده و پدرش یک کارگر ساده ی شهرداریه. اون  "اه سردی کشیدوگفت:

دومین بچه ی خانواده است و به گفته ی خودش تازه داره طعم خوش زندگی رو حس می کنه دلم نمی اد با این 

 "روش ازش سو استفاده کنم.

 "تا دو دقیقه ی پیش می گفتی طالقش می دی حاال چی شد دلت نیم یاد؟ "با تمسخر گفتم:

 "تو در قلب من خیلی بیشتر از اعظم جا داری من به خاطر تو حاضرم این کار رو بکنم. "

 "احتیاجی نیست این کار رو کنی چون من از تصمیم خودم منصرف نمی شم. "

 

از ماشین پیاده شدم،بدون اینکه به نیما نگاه کنم و یا از او خداحافظی کنم هنوز چند قدمی نرفته بودم که نیما با 

 "بیا سوارشو می رسونمت. "ماشین جلویم ایستاد وگفت:

 "نه خودم می رم ی خوام کمی قدم بزنم. "گفتم:

 "می خوای قدم زنان به خانه بروی؟ مگه نگفتی دیم شده؟ حاال "خنده ی تلخی روی لب اورد و گفت:

نگاهی به ساعتم کردم راست می گفت االن حتما پدر و مادرم نگران می شدند در ماشین را باز کردم و سوار شدم 

طی راه هیچ کدام حرفی نمی زدیم نیما به فکر فرو رفته بود و فقط به جلو نگاه می کرد به سر کوچه رسیدیم تقریبا 

فسانه ا "نیما نگه داشت هنوز از ماشین پیاده نشده بودم نگاهش در نگاهم دوخته شد ارام گفت: هوا تاریک شده بود

 "یعنی واقعا می خوای از من جدابشی؟

 "اره. "سرم را پایین انداختم و گفتم:

صدای دلنشین اذان مسجد به گوش می رسید. نیما می خواست چیزی بگوید دستم را روی لبهایش گذاشتم بغضم به 

خواهش می کنم چیزی نگو که از تصمیمم برگردم عاقالنه ترین کار همینه. ازت انتظار  "گریه تبدیل شد و گفتم:

 "دارم که همکاری الزم رو باهام انجام بده.

سریع در ماشین را باز کردم پیاده شدم و از انجا دور شدم نمی دانستم نیما چه حالی دارد ولی هر چه بود حال او هم 

هتر نبود چون انقدر با سرعت رفت که صدای بلندی از رفتنش ایجاد شد. هرکاری می کردم نمی توانستم از من ب

جلوی اشکهایم را بگیرم اگر پدرم می پرسید برای چه گریه می کنی باید چه میگفتم؟ نمی شد توی کوچه هم بایستم 
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 ه مسجد رفته بودند وتا برگشتنشان می توانستمدر را باز کردم و وارد خونه شدم خوشبختانه پدرم وعزیز برای نماز ب

 اشکم را مهار کنم ورام شوم .

تنها می روم این طوری  "روزی که قرار بود به دادگاه بروم پدرم می خواست همراهم بیایید اما اجازه ندادم و گفتم:

 "بهتره.

بود که تمام وسایلم را حاضر کرده  خیلی اضطراب و دلهره داشتم اصال نمی دانستم می خواهم چکار کنم این مادرم

 "افسانه شناسنامه ا ت رو برداشتی ؟ "بود وقتی می خواستم از در حیاط بیرون بروم گفت:

 "نه داخل کیفم نیست. "به کیفم نگاه کردم و گفتم:

 "مطمئنی نمی خوای کسی همراهت بیاد؟ "عزیز سریع رفت و شناسنامه ام را برداشت اورد و گفت:

 "بله. "گفتم:

چشمم به پدرم افتاد که با بی حوصلگی تمام دستش را به کمرش زده بود و دائم در حیاط قدم می زد از انها 

خداحافظی کردم و رفتم پاهایم حرکت نمی کردند به جلوی در دادگاه که رسیدم نیما هم بعد از پنج دقیقه رسید و 

راهروهای دادگاه پر از افرادی بود که که همه به نوعی بدون اینکه حرفی بزنیم وارد سالن دادگاه شدیم. داخل 

یعنی همه ی این افراد می  "مشکل داشتند. متعجب به اطرافم نگاه می کردم از ان محیط بدم می امد با خودم گفتم:

 "خوان یا طالق بدن یا طالق بگیرن؟

که چند بار به دادگاه رفتیم از این همه متاسفانه همین طور که فکر می کردم همان دفعه ی اول کار ما یکسره نشد بل

رفت وامد خسته شده بودم و دیگر مغزم برای هیچ چیز کار نمی کرد. نیما طی این مدت باز هم تالش کرد که من را 

 برگرداند اما جوابم همان جواب قبلی بود.

به ی طالق جاری شد نیما اواخر پاییز بود که اخرین جلسه ی دادگاه برگزار شد همان جا مهرم را بخشیدم و خط

اما قبول نکردم و از دادگاه بیرون رفتم.جلوی در دادگاه حلقهع  "اگه دوست داشته باشی مهرت رو می دم  "گفت:

من هیچ چیز از خونه ی تو با  "یعقد رو از دستم بیرون اوردم به زمین خیره شده بودم حلقه را به نیما دادم وگفتم:

کیه که اون هم از کارکرد خودم پس انداز کردم فقط اون دفترچه رو با خودم می خودم نبردم فقط یه حساب بان

 "برم.

 "بدون که از ته قلب راضی نبودم که طالقت بدم چون خودت خواستی این کار رو کردم. "

 "اینطوری خیلی بهتره حاال هر کدوم از ما می ره سراغ سرنوشت خودش تو هم از سردرگمی در میای. "

 "ن چطوری بدون تو برم تو اون خونه؟اخه م "

اون اشیانه رو که با عشق با هم بنا کردیم میدم به اعظم و اون اتاق پر از عروسک هم هدیه ای باشه از طرف من به  "

 "بچه ات.

کیفم را باز کردم عکس های عروسی را که با نیما انداخته بودم و با قیچی شب قیل از هم جدا کرده بودم و داخل 

 "این چیه؟ "کت گذاشته بودم به او دادم گفت:پا

 "بازش کن می بینی. "حس کردم صدای نیما بغض دارد گفتم:

 "احتیاجی نبود این کار رو بکنی. "نیما پاکت را از دستم گرفت نگاهی به انها انداخت و گفت:

 "مادیگه نسبت به هم نامحرمیم احتیاجی نیست عکس همدیگر رو نگه داریم."

 "اما این عکسها یاد اور خاطره ای شیرین بودند. "با صدایی حزین گفت:نیما 
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 "بله اینها خاطره بودند اما یه خاطره ی تلخ که فقط اولش شیرین بود. "

تا این جمله رو گفتم برای اولین ابر دیدم که اشکهایش سرازیر شد نگاهم در نگاه نیما خشک شد حلقه های اشک از 

 "برای همیشه خداحافظ! "روی گونه هایم غلطید و گفتم:چشمانم سرازیر شد و 

نیما نتوانست جواب خداحافظی ام را بدهد اصال دلم نمی خواست به خانه بروم پیاده و قدم زنان خیابانها را طی می 

ینکه اکردم.فصل پاییز بود و همه جا به نظرم غمزده می امد هوا حسابی ابری بود و باران شروع به باریدن کرد، مثل 

اسمان هم دلش به حالم می سوخت و برای من گریه می کرد. وقتی به خانه رسیدم حسابی خیس شده بودم تا در 

 "چی شد؟ "حیاط را باز کردم پدرم و عزیز منتظرم بودند به استقبالم امدند و دائم سوال می کردند:

 "همه چی تموم شد. "با گریه گفتم:

هی می رفت به طوریکه یک لحظه می خواستم زمین بخورم عزیز دستم را گرفت و اصال حالم خوب نبود چشمانم سیا

 "چرا انقدر بدنت سرده برو لباست رو عوض کن تا سرما نخوری. "گفت:

اصال سرما را حس نمی کردم از درون اتش گرفته بودم و سرم مثل کوهی سنگین شده بود رفتم لباسهایم را عوض 

ش تمام بدنم داغ شد و تب کردم. اصال متوجه نشدم کی خوابم برد. وقتی بیدار شدم کردم و دراز کشیدم یواش یوا

دیدم دست نسیم روی پیشونی ام است و با دست دیگرش دستم را گرفته بود وقتی فهمید بیدار شدم با صدایی غم 

 "اخرش کار خودتو کردی. "الود گفت :

 ده ها دوباره به ..... .هیچ چیز یادم نبود اما با حرف نسیم همه ی فراموش ش

 ذهنم برگشتند.گفتم:باید این کا رو می کردم.

 دوست نداشتم از گذشته حرف بزنم،نمی خواستم نسیم هر چیزی بگوید.پرسیدم:پس دخترت کجاست؟

 خنده ریزی بر لبش نشاند و گفت:پیش پدرش.

 عزیز وارد اتاقم شد و با خوشحالی گفت:افسانه جون حالت بهتره؟

 زیز لبخندی زدم و گفتم :بله به ع

 رو به نسیم کردم و گفتم:راستی تو اینجا چی کار می کنی؟

 عزیز بهم زنگ زد وگفت تو حالت خیلی بده و کاری از دستشون ساخته نبود.-

 مگه چی شده؟-

 آخه چند ساعت بود که تو تب می سوختی و دائم هذیون می گفتی.-

 حاال چی می گفتم؟-

 ما رو می آوردی و از گذشته چیزهایی می گفتی.دائم اسم نی-

سرم را برگرداندم و شروع به گریه کردم.نسیم هم با دیدن گریه های من سرش را روی پیشانی ام گذاشت و گریه 

کرد.او از همه زندگی من مطلع بود و همیشه در ناراحتی های من شریک بود.عزیز خیلی سعی می کرد ناراحتی اش 

 کند اما این بار با دیدن گریه ی من و نسیم او هم شروع به گریه کرد. را از من پنهان

به اصرار پدرم و عزیز یک هفته از بیمارستان مرخصی گرفتم تا وضعیت روحی ام بهتر شود. خودم به این کار راضی 

م . بعضی ها هنبودم چون با کار کردن حالم بهتر می شد. خیلی زود خبر طالق گرفتن من همه جاپیچید و صدا کرد

که باور نمی کردند می آمدند و از عزیزسوال می کردند تا مطمئن شوند،این بیشتر از هر چیزی عذابم می داد.شبها تا 

دم صبح می نشستم وگریه می کردم واین عزیزبودکه سرم را روی زانو هایش می گذاشت،نوازشم می کردو من 
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از تختخواب بلندشوم اما هنوزسرگیجه داشتم و احساس می کردم آرام به خواب می رفتم. بعد از دو روز توانستم 

 تمام استخوانهای بدنم خرد شده است؛دنیای من محدود به اتاقم شده بود.

وقتی به گذشته فکرمی کردم تا مغز سرم سوت می کشید،می گفتم:اگه این مشکل لعنتی برام پیدا نمی شد االن یک 

 دغدغه ای داشتم .زندگی عادی و به دور از هر مشکل و 

روزهای اول طالقم بود.پدرم و عزیز تمام توجهشان را به من معطوف کرده بودند و نسیم هم دائم به دیدنم می 

آمد.هرسه آنها تمام تالششان این بود که من را به زندگی برگردانند.خدا را شکر می کردم که مرااز داشتن چنین 

برخوردار کرده بود. واقعا اگرپدرو مادرم نبودند نمی دانستم باید چی پدر و مادر مهربان و دوست به این خوبی 

کارکنم وآینده ام چه می شد.گاهی وقت ها زهره هم با پسرش که تازه به دنیا آمده بود به آنجا می آمدند و سعی 

وست ود.همیشه دمی کردند جو خانه را شاد کنند.پدرم سعی می کرد با من شوخی کند تا کمی بخندم اما زیاد موثر نب

داشتم در خلوت سردم خاموش باشم و در تاریکی غمهای خودم فرو بروم.نوبهار زندگی ام به خزان تبدیل شد و این 

خیلی برایم زجرآور بود.مثل کسانی شده بودم که ماهها در بستر بیماری خوابیده بودند؛رنجور و ضعیف با استخوان 

دنی نحیف.کافی بود یک مشکل دیگر برایم پیش بیاید تا زندگی ام به باد های گونه بیرون زده و رنگ و روی زرد و ب

 فنا برود.

یک هفته مرخصی ام به پایان رسید،وقتی به بیمارستان رفتم همه ی همکارانم از دیدنم تعجب کردند؛ قیافه ام عوض 

الخورده شدی،کمی به شده بود،حوصله ی حرف زدن با هیچکدام از آنها را نداشتم.نسیم می گفت:مثل افراد س

 خودت بیا مگر چند سال داری؟اما من اصال توجهی نداشتم وسر کار هم دائم تو فکر بودم.

دو هفته ای بود که از زمان طالقم می گذشت.یکی از دوستان مشترک من و نسیم خبر داد که نسیم می خواهد از این 

به من واردشد.اصال باور نمی کردم ،یعنی بهترین بیمارستان برود،وقتی این خبر راشنیدم یک ضربه روحی دیگر 

 دوست سالهای زندگی ام می خواهدمن را رها کند و برود،آخه کجا،برای چی؟

سریع خودم را به نسیم که در بخش اورژانس بود رساندم .رنگم پریده بود،ربروی نسیم ایستادم و گفتم:نسیم 

 راست می گن؟بگو دروغه!

 من نمی فهمم چی می گی،بیشتر توضیح بده که درباره چی حرف می زنی.نسیم حیرت کرده بود گفت:

 اشک در چشمانم حلقه زده بود گفتم:یعنی تو می خوای در بدترین وضعیت زندگیم رهام کنی و بری.

نسیم تازه متوجه شد که درباره چه چیزی حرف می زنم،با صدایی غم آلود گفت:نه اصال دوست ندارم تنهات بذارم و 

اما دیگه چاره ای ندارم.من و کامران یک ساله که روی این موضوع فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم،قبل  برم

 ازاینکه تو طالق بگیری این تصمیم رو گرفتیم.

حلقه اشک از چشمانم باز شدو روی گونه هام غلتید.خیلی سعی کردم بپرسم کجا و کی می رید اما مثل اینکه قفل 

زده بودند.دیدن نسیم همیشه به من روحیه می داد و باعث می شد آرام شوم اما حاال با دیدنش محکمی به دهانم 

مضطرب می شدم؛مضطرب از اینکه او را از دست خواهم داد،کسی که در زندگی من باارزش ترین بود.سریع از او 

ل سوزش بود.طولی نکشید جدا شدم و به یک جای خلوت رفتم و اشک ریختم. آنقدر گریه کردم که چشمانم در حا

که نسیم به سراغم آمد،چشمان او هم قرمز بود.فهمیدم که او هم حال مرا دارد،گفت:برای من خیلی سخته که از 

 اینجا بروم و از تو پدر و مادرم جدا بشم.

 با چشمانی اشکبار پرسیدم:کجا می رید؟
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 ه برمی گردیم.گفت که می خوایم به انگلیس برای ادامه تحصیل بریم اما دوبار

 باصدایی لرزان گفتم:کی می خوای بری؟

 نسیم با صدای بغض دارگفت:دوماه دیگه.

اصال باور نمی کردم،آخه چرا اینقدر زود و سریع و بدون مقدمه.هیچ چیز آرامم نمی کردم،نسیم را در اغوش گرفتم 

م آن همه اشک از کجا می آمد. نسیم و سرم را روی شانه هایش گذاشتم.دوباره اشک هایمان سرازیر شد،نمی دان

 گفت:باید برام نامه بدی و بهم تلفن بزنی.

محکم نسیم را در آغوش می فشردم و نمی توانستم جوابش را بدهم.آن روز هرکدام از همکارانمان مادو نفررا می 

 دیدند تعجب می کردند و می پرسیدند:اتفاقی افتاده که اینقدر گریه می کنید؟

تیم به خاطر اینکه می خواهیم از هم جدا شویم،متعجب می شدند.توی بیمارستان دوستی من ونسیم وقتی می گف

زبانزد همکارانمان بود.وقتی به پدرم و عزیز گفتم نسیم از ایران می رود،آنها هم خیلی ناراحت شدند و من بازهم 

ا کوچکترین مسئله مثل بچه ها می زدم نتوانستم جلوی اشکهایم رابگیرم . آن روزها خیلی دل نازک شده بودم و ب

 زیر گریه.

وقتی پدرم دید که خیلی بی تابم گفت که زندگی پستی و بلندی داره وتو باید از اونها عبور کنی. هیچ انسانی نمی 

تونه اون طور که دلش می خواد زندگی کنه و همه رو در کنار خودش نگه داره،تا بوده همین بوده و ما هم نمی تونیم 

 ون رو تغییر بدیم اما می تونیم بهش عادت کنیم.ا

پاییز بود که طالق گرفتم و پاییز بود که خبر رفتن بهترین دوستم را شنیدم.پاییز چقدر برایم نحس شده بودهمیشه 

دلم گرفته بود یااشکهایم سرازیر بود. شبهای طوالنی را با هزار زحمت سپری می کردم. هرروز که می گذشت با 

گفتم یک روز به رفتن نسیم نزدیک تر شدم.بعضی مواقع انقدر غم توی دلم النه می کرد که احساس می  خودم می

 کردم دیگر نمی توانم نفس بکشم،سریع خودم را به حیاط رساندم و در هوای آزاد قرار گرفتم.

روز  را در کنارش باشم ودر بیمارستان بیشتر وقتم را با نسیم سپری می کردم و سعی می کردم روزهای باقی مانده 

های بیادماندنی برای نسیم به وجود بیاورم.نسیم می گفت:من نباید این دو ماه را کارمی کردم اما به خاطر تو و برای 

 اینکه باتو باشم میام سرکار.

 آن وقت من هم صورتش را می بوسیدم و از او تشکر می کردم.

84 

ان آمده بودم،لباس هایم را عوض کردم،به همه ی اتاق ها سرکشی کردم و وارد زمستان شده بودیم تازه به بیمارست

از همه ی بیمارانم مطلع شدم.توی راهروی بیمارستان راه می رفتم که صدایی مضطرب و نگران از پشت سر شنیدم 

 که می گفت:افسانه....

م تشخیص دهم که آن صدا صدا برایم خیلی آشنا بود ولی آنقدر آن روزها مشغله فکری داشتم که نتوانست

راببینم،اصال باور نمی کردم،عمه ام بود تا اورا دیدم می خواستم برگردم.نمی دانستم چه عکس العملی باید از خودم 

نشان بدهم ،جوابش رابدهم یا نه بی اعتنا از کنارش عبور کنم؟برگشتم،می خواستم بروم و نسبت به او بی اعتنا باشم 

و گفت:تو رو به خدا افسانه،الهی فدات بشم،اعظم رو بردند اتاق عمل برای زایمان،اما هیچ اما سریع دستم را گرفت 

 خبری ازش ندارم.
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آدم کینه ای نبودم که بتوانم کینه کسی را به دل بگیرم و همیشه با دیدن ناراحتی مردم ناراحت و با دیدن شادی آنها 

که به آنجا می آمدند با عمه برخورد کنم اما عمه خیلی شاد می شدم،بنابراین تصمیم گرفتم مثل همه ی کسانی 

نگران بود والتماس می کرد تا از اتاق عمل خبری برایش بگیرم.قبول کردم و وقتی فهمیدم حال اعظم خوب است 

 سریع به عمه اطالع دادم.

 ور شدی؟ عمه با دیدین قیافه من که حسابی داغون شده بود گفت:چی شده مادر؟چرا اینقدر الغر و رنج

 با خودم گفتم عجب سوال مسخره ای،تازه می پرسه چی شده،یعنی واقعآ نمیدونه؟ 

 اما طوری برخورد کردم که اصال اتفاقی نیفتاده،گفتم: چیزی نیست،فقط چند وقت پیش مریض شدم. 

 و دیگه منتظر جواب نشدم،سریع سراغ نسیم رفتم و گفتم: لوازم آرایش داری؟ 

 چی میخوای؟  آره،اما برای -

 توکارنداشته باش، فقط بده .  -

نسیم سریع کیفش را آورد و آنها را به من داد.جلوی آینه رفتم و کمی آرایش کردم تا سفیدی لبها و زردی صورتم 

 مشخص نباشد. 

 تو که اهل این کارها نبودی،چرا اینطوری می کنی؟  -

 ن،نمی خوام بفهمه واسه طالق ازنیما حال و روزم این طور شده. آخه عمه عروسش رو آورده بیمارستان برای زایما -

 نسیم از جایش بلند شد و باتعجب پرسید:جدی می گی؟ 

 آره  -

 عجب رویی داره،می دونه تو اینجا کار می کنی باز برداشته عروسش رو آورده اینجا.  -

ان به ی من؟بعدشم اینجا نزدیکترین بیمارستیک لحظه خنده ای بر لبم نشست و گفتم مگه اینجا بیمارستان خصوص

 خونه عمه ایناست و طبیعیه مریض بد حال را به نزدیکترین مرکز درمانی میبرند. 

هنوز مشغول آرایش کردن بودم،نسیم با خنده گفت:ببینم،اونوقت عمه ات نمی گه یکدفعه افسانه چقدر تغییر کرد و 

 مثل روزهای اولش شد! 

 انداختم و گفتم:مهم نیست.  شانه هایم را باال

 نسیم داشت از اتاق بیرون می رفت،گفت : ببخش کار دارم و باید به یکی از بیمارانم سری بزنم. 

 نسیم رفت اما بعد از چند لحظه دوباره برگشت. پرسیدم: پس چرا برگشتی؟ 

 ره. کمی دستپاچه شده بود،گفت: هیچی منصرف شدم،می خوام پیش تو باشم،اینطوری بهت

 لوازم آرایشش را دادم و گفتم:حاال تو ببخش،االن این منم که کار دارم و باید برم. 

 نسیم سعی داشت جلویم را بگیرد،گفت:من اومدم با تو حرف بزنم،اونوقت تو می خوای بذاری بری. 

 دستش را که جلوی در گذاشته بود برداشتم،کنار زدم و گفتم:باشه یه وقت دیگه. 

هم سعی خودش را کرد تا من را از رفتن منصرف کند اما موفق نشد.هنوز چند قدمی از راهروهای سالن  نسیم باز

بیمارستان راطی نکرده بودم چشمم به نیما که جلوی در اتاق عمل ایستاده بود افتاد.سر جایم خشکم زد،میخواستم تا 

شنش را که از تنش درآورده بود از دستش نیما مرا ندیده برگردم اما دیر شده بود.نیما هم با دیدن من کاپ

فکر نمیکردم یک بار دیگر نیما را ببینم،او هم حال و روزش بهتر از من نبود.به چشمانم خیره شده  "افتاد.اصال

بود،نگاهش مثل تیری زهرآگین بود که تا ته قلبم فرو می رفت.همیشه وقتی پدرم حالم را می پرسید می گفتم:حالم 
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ه چشمانم نگاه می کرد می گفت:چرا دروغ می گی رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون.نیما هم خوبه،اما وقتی ب

اینطوری بود رنگی به رخ نداشت شاید هم من اشتباه می کردم.پاهایم یاریم نمی کردند که جلو بروم یا به عقب 

رگرداند.هرچه نسیم با من صحبت برگردم.نسیم در این لحظه باز هم به دادم رسید،دستم را گرفت و مرا به اتاق ب

می کرد،هیچ کدام از حرفهایش را متوجه نمی شدم و از حال رفتم.نسیم کمی آب به صورتم پاشید و باعث شد به 

 حال خود برگردم. 

 نسیم گفت:من سعی کردم نگهت دارم تا با نیما برخورد نکنی اما تو نایستادی. 

ه بود.به صورت نسیم نگاه کردم و آرام پلک زدم.اشک های گرم روی تازه فهمیدم اصرار نسیم برای نرفتن من چ

 صورتم می ریخت، بدون اینکه متوجه باشم. 

نسیم گفت:رنگ صورتت که پریده،دستات هم سرد شدن،اگه بازم غصه بخوری و ناراحت بشی حالت بد می شه 

 ها،گفته باشم. 

دهد.نسیم مثل پروانه باالی سرم پر می زد.دستم را به سرم  حس می کردم چیزی راه گلویم را گرفته و آنرا فشار می

 گرفتم.نسیم با دیدن اشک هایم عصبانی شد و گفت:بفرماید ببینم من تا کی باید حرص تو را بخورم؟ 

تا به حال نسیم را اینقدر عصبانی ندیده بودم.با خنده گفتم:پس دوست به چه درد می خوره؟من دوست رو برای 

 ی خوام. روزهای تنگ م

 نسیم گفت:خیلی پررویی به خدا. 

نسیم اخم کرد و رفت کنار در ایستاد.نگاهش کردم و گفتم:تو هرچه قدر هم که به من اخم کنب و عصبانی بشی،من 

 هیچ موقع از دست خواهر خوبم ناراحت نمی شم. 

سالمتی ات خیلی نگرانم.به شوخی جلو آمد،صورتم را بوسید و گفت: اگر می بینی این کارها را می کنم چون برای 

 گفت اگه این دفعه از حال بری اینقدر بهت نمی رسم تا بمیری. 

از حرف نسیم در حال خندیدن بودم که در به صدا در آمد.یکی از پرستارها جلوی در رفت و به نسیم گفت:با شما 

 کار دارن. 

 گشت. نسیم رفت،پشت سرش هم در را بست و طولی نکشید که دوباره بر

 گفتم:کی بود؟ 

 بهت نمی گم چون باز هم از حال می ری.  -

 خواهش می کنم بگو.  -

 باشه بهت میگم،نیما بود.  -

 خیلی تعجب کردم،گفتم:چیکار داشت؟ 

 فهمیده حالت بده نگران شده بود،حاال هم اومده بود تا تو رو ببینه.چند بار دیگه هم اومد اما اجازه ندادم ببینت.  -

 نیما چطور فهمیده حالم بد شده؟  -

وقتی از حال رفتی یکی از پرستارها رو صدا زدم تا بیاد کمکم تو رو روی تخت بذاریم،نیما هم اومد تا ببینه چه  -

 اتفاقی افتاده،اینطوری متوجه شد. 

 مهم نیست اما نمی خوام ببینمش.  -

 م و بچه اش چطوره؟ یاد اعظم و بچه اش افتادم،از نسیم پرسیدم: حال اعظ
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 حال هردو شون خوبه خدا به نیما یه دختر داده.  -

خیلی خوشحال شدم،لبخندی روی لب آوردم و به پنجره خیره شدم.نسیم رفت و من تنها شدم.سرمی که به من زده 

چه اش و ب بودن تمام شد و بعد از یک ساعت حالم کمی بهتر شد.بلند شدم و باالی سر اعظم رفتم.هنوز بیهوش بود

 کنارش بود.به بچه خیره شدم،شباهت زیادی به نیما داشت.انقدر محو تماشای بچه بودم که متوجه ورود نیما نشدم. 

 گفت:اینم اون چیزی که به خاطرش من و تو از هم جدا شدیم. 

و تردید به  که شکبدون اینکه به نیما نگاه کنم،گفتم:به این بچه نگاه کن،ارزشش رو داشت،بیا و ببینش اونوقته 

 خودت راه نمی دی. 

از اتاق بیرون آمدم.نیما به دنبالم آمد وصدایم زد،برگشتم.گفت:هنوز هم دیر نشده ما می تونیم باز هم در کنار هم 

 باشیم. 

به چشم های نیما نگاه کردم و گفتم:نه،تازه دارم از بحران روحی که برام به وجود اومده میام بیرون،عقلم ناقص 

 ست که خودم رو بندازم تو چاهی که تازه ازش در اومدم بیرون. نی

این حرف را زدم و رفتم و برای رفتن به خانه آماده شدم .وقتی به خانه رسیدم بی حوصله به اتاقم رفتم.خیلی خسته 

اصال  هبودم،روی تخت دراز کشیدم که عزیز به سراغم آمد و گفت:اونقدر سرت تو الک خودته که هر اتفاقی بیفت

 متوجه نمی شی. 

 کسل پرسیدم:مگه چی شده حاال؟ 

 یه دقیقه بیا بیرون.  -

 حوصله ندارم ،هر کاری داری بگو.  "عزیز اصال -

 صدای علیرضا بلند شد و گفت:حال خانم دکتر ما چطوره؟ 

 یدن او خیلی خوشحالبا شنیدن صدای علیرضا مثل فنر از جام بلند شدم،رفتم و علیرضا رو در آغوش کشیدم. از د

شدم.یکسال بود که از خدمت سربازیش می گذشت.بعد از به پایان رسیدن تحصیالتش در کنکور شرکت کرد اما 

 قبول نشد و تصمیم گرفت به خدمت سربازی برود و بعد دوباره به تحصیل ادامه دهد. 

ه ن از بیمارستان برگردم عزیز همه چیز را بخبر نداشت اما خوشبختانه قبل از اینکه م "علیرضا از طالق گرفتنم اصال

گفته بود و کارم را آسان کرده بود.علیرضا به مرخصی آمده بود و چند روزی را درکنار ما می ماند.او خیلی شوخ طبع 

و مهربان شده بود و آن علیرضایی که من همیشه به عنوان برادر کوچکترم به او نگاه می کردم و سربه سرش می 

  بزرگ شده بود و برای خودش مردی بود. گذاشتم حاال

بعد از جدا شدن من از نیما،پدرم و عزیز مثل خودم روحیه خوبی نداشتن اما با آمدن علیرضا حال آنه بهتر شده بود و 

من خیلی از این جهت خوشحال بودم و این خوشحالی زمانی کامل شد که زهره هم همراه فرزند و همسرش به جمع 

.علیرضا طی آن چند روزی که به مرخصی آمده بود،هیچ وقت درباره جدا شدنم از نیما سوالی نکرد تا ما پیوسته اند

که موجب رنجش و آزارم نشود.شبها تا دیروقت کنار هم می نشستیم و صحبت می کردیم.او از خاطراتش میگفت و 

ره به کرمان بر می گشت و این باز ماهم گوش می کردیم اما متاسفانه مرخصی علیرضا زیاد نبود و می بایست دوبا

هم موجب دلتنگی من می شد.وقتی علیرضا رفت تصمیم گرفتم بروم و دوباره صدف را ببینم.وقتی به بهانه کمک به 

پرورشگاه رفتم صدف را در اتاق همیشگی که در آن قرار داشت ندیدم.از خانم قدیری سراغ صدف را گرفتم،او 

 م مثل شما مشکل داشتند صدف رو به عنوان فرزند انتخاب کردند و بردند. گفت:یه زن و شوهری که اونها ه
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باور نمی کردم،می خواستم آدرسشان را بگیرم اما وقتی خوب فکر کردم دیدیم اگر  "وقتی این حرف را شنیدم اصال

 داشت به خودم این کار را نکنم هم به نفع خودم هست و هم به نفع آن بچه.دوست نداشتم حاال که صدف پدرو مادر

وابسته اش کنم.این بی انصافی بود که فقط در دلتنگی هایم از صدف یاد کنم.به خانه برگشتم وسعی کردم دیگر او را 

فراموش کنم.در زندگی هیچ هدفی نداشتم و جاده ای بی انتها و نامشخص را طی می کردم.زندگی خیلی برایم 

 یماران تخت بیمارستان بودن که می آمدند و می رفتند. تکراری شده بود،تنها چیزی که تغییر می کرد ب

اواخر بهمن بود و زمان رفتن نسیم هم فرا رسیده بود.انگار دیروز بود که خبر رفتن اورا از پروانه شنیدم.یک هفته 

 ابود که دیگر نسیم به بیمارستان نمی آمد،چقدر جای خالیش را حس می کردم. به هر طرف که نگاه می کردم او ر

می دیدم. هیچ کس نمی توانست جای نسیم را برایم پر کند.آخرین روزی که او در تهران بود آمد از همه 

همکارانمان خداحافطی کرد و رفت.بعد از ظهر همان روز به خانه ما آمد و از پدر و عزیز خداحافظی کرد.با هم 

ه کردیم.به مدرسه ای رفتیم که دوران گشتی توی محله ی قدیمی زدیم و خاطرات خوش دوران بچگی مان را زند

ابتدایی را در آنجا درس خوانده بودیم.یادآوری گذشته برایم دردناک بود چون دیگر نمی توانستم به آن دوران 

 برگردم.گفتم:نسیم، من داره حالم بد می شه، دیگه بسه. 

دای آن روز برای بدرقه نسیم از نسیم که می دانست از یادآوری گذشته خوشم نمی آید،خداحافظی کرد و رفت.فر

بیمارستان مرخصی گرفتم و به فرودگاه رفتم.پدر و مادرش هم به فرودگاه آمده بودند.اکرم خانم دائم در حال اشک 

ریختن بود.نسیم خیلی سعی می کرد گریه نکند اما وقتی نگاهش به چشمان پر از اشک من افتاد،آمد و در آغوشم 

.وقتی فکر می کردم یار همیشه همراهم از پیشم می رود، به شدت گریه هایم افزوده گرفت وبه شدت زد زیر گریه

می شد.کامران برعکس من و نسیم خنده بر لب داشت و خیلی بشاش بود،به شوخی می گفت:مثل اینکه انگلیس 

 همین بغله ها،هر وقت خواستید می تونید همدیگر رو ببینید. 

ام گرفته بود. یک طوری می گفت انگلیس همین بغله که انگار دو کوچه پایین از حرف کامران در حین گریه خنده 

 تر است. 

 کامران با دیدن خنده ام گفت:آهان،حاال شد! 

 نسیم خود را از آغوشم بیرون کشید،اشکهایش را پاک کرد و گفت: 

 کامران،آالن چه وقته شوخیه؟ 

مرد بودم تا بهتر می تونستم در مقابل مشکالت زندگی سرم رو به کامران حسودیم میشد.به خود می گفتم: ای کاش 

باال بگیرم و با آنه مبارزه کنم. گفتم:خدایا کمکم کن تا بتونم با سختی ها و مشکالت زندگی که مثل ریگ به سرم 

هنم ذ فرود می اومدند مبارزه کنم. نسیم می رفت ومن رفتنش را نگاه می کردم و خاطرات گدشته که با او بودم در

مرور می شد.نسیم هر از گاهی بر می گشت،پشت سرش را نگاه می کرد،اشک هایش را پاک می کرد و دست تکان 

می داد.آنقدر توی فرودگاه ماندم تا هواپیمایی که انها در آن قرار داشتند به پرواز در آمد.نسیم تمام عصاره جانم را 

شه پناهگاه غم ها وغصه هایم بود اما با رفتنش دیگر نمی دانستم باخود برد.بارفتن او تنها تر از قبل شدم.نسی همی

 باید به کجا و به کی پناه ببرم. 

با حال زار به خانه برگشتم.رفتن نسیم خیلی برایم سخت بود و زخمی که از رفتنش در دلم ایجاد شده بود به این 

و اوقاتم را در تنهایی و سکوت بگذرانم.زیاد با راحتی ها خوب نمی شد.همیشه ترجیح می دادم تنها توی اتاقم بمانم 

کسی صحبت نمی کردم.توی بیمارستان هم فقط با بیمارانم بودم.گاهی اوقات که حوصله نداشتم به بیمارستان هم 
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نمی رفتم.فضای انجا برایم ناراحت کننده بود چون نسیم نبود.بعد از جداشدن از نیما به عشق دیدن نسیم سرکار می 

 حاال برای دیدن چه کسی باید به بیمارستان می آمدم.  رفتم اما

 توی خانه پرخاش می کردم وبا عصبانیت با دیگران برخورد می کردم. 

عزیز می گفت:اون افسانه مهربون و شوخ طبع چراباید اینطوری بشه که وقتی دو کلمه باهاش حرف می زنی جوش 

 بیاره و با پرخاشگری جوابت رو بده. 

ت می گفت اما دست خودن نبود و این پرخاشگری ها زمانی افزایش پیدا کرد که اولین خواستگارم بعد از عزیز راس

طالق پیدا شد.تازه از سر کار برگشته بودم و خسته کنار بخاری دراز کشیدم.چشمانم یواش یواش داشت برای خواب 

اما بی قرار بود.اهمیت ندادم و چشمانم را روی گرم میشد.پدرم را دیدم که گوشه ای نشسته بود و شاهنامه می خواند 

 هم گذاشتم.عزیز آمد کنارم نشست و گفت:افسانه،خوابی یا بیدار؟ 

 با چشمان بسته گفتم: می بینید که خوابم. 

 اگه خوابی پس چرا حرف می زنی؟  -

 چوابش را ندادم،گفت:بلند شو باهات کار دارم. 

 . "بذارید بعدا -

بود و ول کن نبود.بلند شدم و گفتم:این چه کاریه که نمی زارید من استراحت کنم؟حاال نمی شد عزیز گیر داده 

 بگید؟  "بعدا

عزیز خیلی خوشحال بود،با مقدمه چی شروع به صحبت کرد و گفت: باید به فکر دو روز دیگرت باشی که من و 

 پدرت دیگه نیستیم. 

 خدا نکنه عزیز ،این حرف ها چیه می زنی؟  -

دروغ که نمی گم چه امروز چه فردا،بالخره باید بریم اما این وسط من و پدرت برای تو بیشتر از همه نگرانیم.نمی  -

 شه که زندگیت رو بی کس و تنها بگذرونی باید یه همدمی داشته باشی. 

ط برای نکنم شما فقهمیشه از مقدمه چینی بدم می آمد،به عزیز گفتم: عزیز می شه بی پرده حرفتون رو بزنید،فکر 

 زدن این حرف های دلسوزانه اومده باشید. 

 عزیز مکثی کرد و گفت:آره راست می گی،بذار بریم سر اصل مطلب،راستش رو بخوای برات یه خواستگار پیدا شده. 

یک لحظه خشکم زد،اصال دوست نداشتم به این موضوع فکر کنم.وقتی کلمه خواستگار را می شنیدم دنیا جلوی 

 مم تیره و تار می شد.با صدای عزیز که می گفت:افسانه،جوابت چیه؟به خودم آمدم. چش

 بلند شدم به اتاقم بروم،گفتم: نه عزیز. 

 آخه چرا؟  -

 من که از ازدواج اولم خیری ندیدم ،دیگه از هیچی نمی بینم.  -

 کن. عزیز ملتمسانه گفت:به خدا داری اشتباه می کنی،الاقل کمی در موردش فکر 

 این بار با صدای بلند گفتم:نه،نه،نه 

توی بیمارستان که کار میکردم،با خودم فکر میکردم:یعنی من بازهم می تونم با کسی دوست بشم که مثل نسیم 

نمی شه.بعضی مواقع با پروانه بودم و گاهی وقتها با من شوخی می کرد.بعد از رفتن نسیم رفت و  "باشه،نه مطمئنا
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ه بیشتر شده بود.او مثل خودم یک پزشک بود و کم و بیش از زندگیم خبر داشت.یک روز گفت:اگر آمدم با پروان

 یک نفر باشه که شرایط تو رو قبول کنه و بخواد باهات ازدواج کنه این کار رو می کنی؟ 

 حرفش به نظرم خنده دار آمد.گفتم: یعنی خودم رو بخواد؟ 

 شد گفت: خوب آره. پروانه مثل اینکه حرفش خیلی منطقی با

تو هنوز هیچ تجربه ایی نداری،من هم تجربه زیادی ندارم ما هرچه باشه از تو بیشتره.باید به عرض سرکار خانم  -

برسونم که هیچ مردی نیست که یه زن بیوه رو اون هم کسی که نمی تونه بچه دار بشه به عنوان همسرش بپذیره 

 مگر اینکه مجنون باشه. 

 منفیه؟  یعنی جوابت -

 آره.  -

نمی دانستم این همه کنجکاوی او برای چیست اما هرچه بود می خواست نظرم را درباره دوباره ازدواج کردن بداند. 

از پروانه جدا شدم و باالی سر بیمارانم رفتم.خیلی سعی می کردم به گذشته و روزهایی که با نسیم بودم فکر نکنم اما 

یمارستان با بیماران سپری می کردم و خدا را شکر می کرد که می توانم به مردم خدمت نمی شد.بیشتر وقتم را توی ب

کنم و از این طریق خودم را از مشکالت زندگی رها کنم،به طوری که وقتی به خانه بر می گشتم همان لحظه که 

 چشمهایم راروی هم می گذاشتم به خوابی عمیق فرو می رفتم. 

یل بودم.عزیز این بار برعکس دفعه پیش بدون مقدمه چینی گفت:افسانه می خواد برات روز جمعه بود و من هم تعط

 یه خواستگار بیاد، چی بگم؟ 

 به چشم های عزیز نگاه کردم و با بی شرمی تمام گفتم:اگه از دستم خسته شدید بگید از این خونه می رم. 

د و سیلی محکمی به من زد.برق از سرم پرید،دستم عزیز انتظار چنین برخوردی را از من نداشت،دستش را بلند کر

را جای سیلی گذاشتم.عزیز شروع به گریه کرد و گفت:اگه می گم دوباره باید ازدواج کنی برای اینه که نمی خوام 

وقتی سرم رو روی زمین گذاشتم تو هنوز همین وضعیت رو داشته باشی.می خوام سر و سامون بگیری،حاال خجالت 

 ی گردی تو صورت من و این حرف رو می زنی؟ نمی کشی بر م

تحمل دیدن گریه عزیز را نداشتم،دستی را که با آن به من سیلی زده بود بلند کردم و بوسیدم.اشکهای خودم هم 

سرازیر شد،قطره های اشک روی دست عزیز می ریخت،گفتم: اگه با ازدواج کردن مخالفم چون اون پنج سالی رو 

دم نه خوبیهاشو نه بدیهاشو نمی تونم فراموش کنم.تازه مگه من چند ماه طالق گرفتم فقط که با نیما زندگی کر

 چهارماه،اما باشه عیبی نداره به خواستگار بگید بیاد من حرفی ندارم. 

بعد هم از جایم بلند شدم، به اتاق رفتم و در راهم بستم.به خود تشر می زدم که چرا همچین حرف نسنجیده ایی را 

ن هم به کسانی که تمام سعی و تالششان در زندگی فقط خوشبخت کردن من و خواهر و برادرم بوده،از طرفی زدم،آ

برای خودم هم ناراحت بودم و برای سرنوشتی که داشتم گریه می کردم.شب هما روز بود که عزیز می خواست با 

اید نه،زنگ زدم به کسی که قرار بود بیرفتارش سیلی که به من زده جبران کند،انگار پشیمان شده بود، گفت:افسا

 خواستگاری،گفتم :نمی خواد بیاید دخترم شوهر نمی کنه. 

 سر سفره شام بودیم،با غذا بازی می کردم ولب به آن نزده بودم،پدرم به عزیز اشاره کرد: چی شده؟ 

م می م:بهشون بگید بیان واال قسعزیز سرش را به معنای اینکه چیزی نشده تکان داد.باز هم روز لج افتاده بودم گفت

 خورم توی عمرم دیگه هیچ خواستگاری رو قبول نکنم. 
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 عزیز گفت:گناه داره،قسم نخور. 

 گفتم:خودتون می دونید که حرفم یکیه.بلند شید و بهشون زنگ بزنید و قرار خواستگاری رو بذارید. 

  عزیز با مهربانی گفت: تو فعال اعصابت خورده،غذات رو بخور.

 از کنار سفره بلند شدم و گفتم:اشتها ندارم. 

 دو روز بعد که از سرکار بر میگشتم،عزیز گفت: دوباره قراره خواستگاری رو گذاشتم.

 خوب کاری کردید.

 میخواستم به اتاقم بروم عزیز گفت:نمیپرسی کی میان؟

 برام مهم نیست.-

 خودت رو برای آخر همین هفته آماده کن.-

هفته بودیم و خیلی فرصت داشتیم.طی این یک هفته مستقیم از اتاقم میرفتم سرکار و دوباره به همان اتاق  تازه اول

برمیگشتم و تنها برای خوردن اب و غذا و گرفتن وضو از اتاقم بیرون می آمدم.پدرم خیلی سعی میکرد با من شوخی 

ند روز از عزیز حتی سوال نکردم این خواستگار کند بخندد حرف بزند تا باعث شادی من شود اما نمیشد.در این چ

کی هست و چه کسی معرفی اش کرده چون برایم مهم نبود.اب از سرم گذشته بود حاال چه یک وجب چه صد 

وجب.زیاد ناراحت نبودم فقط میخواستم بدانم چه کسی به خواستگاری یک زن مطلفه می آید.خیلی زودتر از آنچه 

 ه سپری شد و به روز موعود رسیدم.که فکر میکردم روزهای هفت

بعدازظهر بود عزیز همه چیز را برای ورود خواستگار آماده کرده بود.همه جا را تمیز و گردگیری کرده بود و میوه 

ها را خیلی با سلیقه داخل ظرف چیده و روی میز گذاشته بود من را هم به زور حمام فرستاد.موقعی که از حمام در 

دا در آمد.عزیز من را سریع توی اتاقم فرستاد و گفت:خودت رو مرتب کن هر موقع مهمونها آمدم زنگ در به ص

 نشستند و من صدات کردم بیا.

روی صندلی نشستم هنوز موهایم را خشک نکرده بودم که عزیز صدایم کرد.از قصد کمی طولش دادم.عزیز چندبار 

احوالپرسی نشستم.سه نفر بودند دو خانم بودند همراه یک  صدایم کرد.آرام وارد پذیرایی شدم.سالم دادم و بعد از

 اقا.یکی از آن خانمها که محجبه بود گفت:به به خان داداش ببین چه عروسی نصیبت شده.

 آن یکی هم زیر چشمی نگاه میکرد اما چیزی نمیگفت.

 عزیز گفت:شما میدونید که دختر ما نمیتونه...

 م.خوشبختانه اقا داداشم خودش بچه داره و دیگه احتیاجی به بچه نداره.یکی از خانمها گفت:بله ما میدونی

 تازه بفهمیدم برای چه کسی به خواستگاری ام آمده اند.پدرم گفت:خوب آقای باقری شما چند سالتونه؟

 سالمه. 41آقای باقری خودش را جمع و جور کرد و گفت:

ساله به خودش اجازه داده بود به  28اصله سنی اش با من از تعجب میخواستم شاخ در بیاورم چطور یک مرد که ف

سالم بود.معلوم بود که پدرم هم تعجب کرده بود اما ظاهرش جوانتر از سنش  22خواستگاری ام بیاید من تازه 

نشان میداد.موهایی خاکستری داشت و چون روی مبل نشسته بود نمیدانستم قدش چقدر است اما میشد فهمید قدی 

د.گهگداری نگاهی به من میکرد و لبخندی میزد اصال از این کارش خوشم نمی آمد چون باعث میشد متوسط دار

 بنظرم جلف جلوه کند.

 اینبار نوبت عزیز بود که پرسید:ببخشید همسر سابق آقای باقری کجا هستند؟
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ن ز ایران زندگی کنیم اما مآقای باقری گفت:اجازه بدید خودم توضیح میدم خانم سابق بنده اصرار داشتند که خارج ا

نپذیرفتم و ایشون از من جدا شدند و رفتند خارج از کشور.دو تا بچه هم دارم یکیش پسره و دیگری هم دختره 

 پسرم خودش خواست با مادرش بره اما دخترم با من زندگی میکنه.

 خواستم حرفی زده باشم گفتم:ببخشید شغل شما چیه؟

 شمانم زل زده بود گفت:من رئیس یک آژانس مسافرتی هستم.آقای باقری در حالی که به چ

با اصرا ر یکی از خواهرهای آقای باقری،پدرم اجازه داد که تاو با من صحبت کند.من راضی به این کارنبودم،در واقع 

 خودم رو به دست سرنوشت سپرده بودم که در هر جایی که دلش می خواهد مرا ببرد.با هم داخل حیاط رفتیم،هوا

کمی سوز داشت اما قابل تحمل بود.بعد از ده دقیقه صحبت کردن با آقایباقری پیش بقیه برگشتیم.یکی از 

 خواهرهایش گفت:خب چی شد؟

 متاسفانه به تفاهم نرسیدیم. -

 عزیز با تعجب پرسید :برای چی؟

 نقطه ی مشترکی نداشتیم. -

 یم.اقای باقری گفت با اجازتون ما دیگه زحمت را کم می کن

پدرم و عزیز تا جلوی در همراهشان رفتند .عزیز وقتی برگشت غر می زدو می گفت:معلوم نیست چی بهش گفته که 

 بدون یک کلمه حرف زدن گذاشتن رفتند.

 گفتم:عزیز،من چیزی بهش نگفتم فقط شخصیت واقعی اش را بهش نشون دادم.

 بهتر که رفتن.پدرم گفت:نمیدونم چرا زیاد از این آقا خوشم نمی اومد،

 عزیز گفت:حاال چی بهش گفتی؟

گفتم:اون آقا فکر می کرد که زن یه برده ست که میخوادبه خونه ببره چون می گفت زن باید اینطور لباس 

 بپوشه،فالن جور بگرده،با هر کی که من گفتم معاشرت کنه و لزومی نداره زن بره سر کار.

 پدرم گفت :خب تو چی گفتی؟

 ی بهش گفتم که تا آخر عمر تو گوشش می مونه.گفتم:یه چیز

 عزیز گفت:معلوم بود سر بنده خدا چه بالیی آوردی.

 پدرم گفت:ولش کن خانوم،بزار بقیه اش رو بگه.

 ادامه دادم:بهش گفتم حاال فهمیدی چرا همسر اولتون از شما طالق گرفته،شما یه برده می خواید نه یه همسر.

ی تاسف تکان داد و به عزیز گفت:زکی دیگه خواهشا از این خواستگارها وارد این خونه پدرم سرش را به نشانه 

 نکن.

چند روز بعد وقتی از سر کار بر میگشتم چند تا از خانم های همشایه را دیدم که تو بقالی مشغول خرید بودند.با 

گقت:آره خودشه،معلوم نیست  دیدن من در گوشی صحبت کردنهای آنها شروع شد.به گوشم رسید که یکی از آنها

چکار میکنه،این برخورد برایم خیلی زننده بود.آنها به من وشخصیتم توهین کردند اما چیزی نگفتم چون فرق من و 

آنها در همین بود،آنها کاری جز همین حرفها نداشتند.خودم را کنترل کردم و بی تفاوت از کنار این موضوع رد شدم 

شته بود.می خواستم به این موضوع فکر نکنم اما ناخوداگاه ذهنم به ان ختم میشد.توی اما توی روحیه ام اثر گذا

اتاقمو راه می رفتم و به این موضوع فکر می کردم :مگه یه زن مطلقه چه گناهی رو انجام داده که بعد از تالقش هر 
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میشه به چشم یه مجرم نگاه  توهینی رو از اطرافیان بپذیره؟چرا باید تو جامعه ی ما که یک زن از همسرش جدا

کنند؟اون زن بچاره هم مثل هر فرد دیگه ای در جامعه حق داره زندگی کنه و از زندگی اش لذت ببره اما متاسفانه 

بعضی از اطرافیان مانع این کار میشن.کسی که طالق میگیره می خواد زندگی جدیدی و شروع کنه که عاری از هر 

 ی خبر از اینکه چنین چیی تحقق پیدا نمیکنه.مشکل باشه که قبال داشت اما ب

85 

اوایل بهار بود و دیگر از خواستگاریهایی که در و همسایه به عزیز برای من پیشنمهاد می کردند خسته شده 

بودم.زندگی برای من مثل اب مرداب بی حرکت شده بود،تنها دلخوشی ام در زندگی پدرم و عزیز بودند.دیگر 

رکار بروم و توی آن بیمارستان کار کنم،چون به هر گوشه ای که نگاه می کردم بوی نسیم به دوست نداشتم حتی س

مشامم می رسید.دنبال بهانه ای میگشتم تا از انجا بیمارستان بیرون بیایم.یک روز از پروانه شنیدم که یکی از 

خدمات پزشکی برساند.همه ی پزشکان بیکارستان باید داوطلبانه به یکی از روستاهای کشور برود و به مردم 

پزشکهای همکار به بهانه ای می گفتند نمیتوانند این وظیفه را قبول کنند.پروانه می گفت:یکی از دوستام که از اقوام 

 دورمونه،داوطلبانه به یکی از روستاهای محروم رفته و اونجا مشغول خدمت رسانی شده و خیلی هم از این کار راضیه.

وانه جرقه ای به ذهنم زد تا سینه ی ماالمال از دردم را آرام کنم.دوست داشتم من به جای با شیدن حرفهای پر

دوست پروانه بودم اما وقتی خوب فکر می کردم می دیدم که نمیتوانم این کار را بکنم؛از یه طرف پدرم و عزیز به 

ین کار فرار از مشکالت محسوب من احتیاج داشتند و نمی توانستم تنهایشان بگذارم و از طرفی فکر می کردم ا

میشه.تصمیم گرفتم عجوالنه عمل نکنم و خوب درباره ی این موضوع فکر کنم و همه ی جوانبش را بسنجم تا بعد ها 

 دچار پشیمانی و مشکل نشوم. 

سه هفته سرگردان و کالفه بودمو فکر می کردم.کم کم پدرم و عزیز داشتند نگران می شدند و گمان می کردند 

فاقی یا مشکلی برای من پیش آمده است.یک روز همان طور که داخل حیاط راه می رفتم و به این موضوع فکر می ات

 کردم پدرم از من سوال کرد:افسانه؟چیزی شده؟اگه اتفاقی افتاده به منهم بگو.

 بگی،پس بگو وخواستم چیزی نگویم،جواب دادم:نه چیزی نشده.اما یک لحظه با خودم گفتم:اول و اخرش که باید 

 خودت رو خالص کن.به من من افتاده بودم،نمی دانستم موضوع را چطور با پدرم در میالن بگذارم.

 پدرم گفت:حتما موضوع مهمیه که اینطور به لکنت افتادی!بیا کنارم بنشین و برام تعریف کن.

 ه ی کلمات در ذهنم ردیف شدند:وقتی به چهره ی مهربان پدرم که لبخند دلنشینی هم بر لب داشت نگاه کردم هم

 خیلی وقته دارم روی یک موضوع فکر می کنم و به نتیجه ای هم رسیدم. -

 بیشتر توضیح بده!چه موضوعی؟چه نتیجه ای؟ -

 عجله نکنید پدر،االن می گم؛من می خوام اگه شما اجازه بدین یه مدت از اینجا دور باشم. -

 ت گفته؟یا اینجا راحت نیستی؟دلیلت برای رفتن چیه؟کسی چیزی به -

نه پدر،کسی چیزی بهم نگفته و هیچ جای دنیا من به اندازه ی خونه ی شما احساس راحتی نمیکنم،فقط می خوام از  -

 این شهر که برام مثل زندانه فرار کنم،این برای من به نیاز روحیه.می خوام نظر شمارو هم در این باره بدونم.

 یدش کشید و لحظه ای به نقطه ای خیره شد و گفت:صبر کن با عزیزت هم مشورت کنم.پدرم دستی به محاسن سف

روز بعد فهمیدم پدرم با عزیز صحبت کرده اما عزیز مخالفت کرد و گفت:نمیتونم اجازه بدم یه دختر تنها،اون هم 

 دم چی می گن؟کسی که یک بار ازدواج کرده بره و تک و تنها تو یه والیت غریب زندگی کنه،اون وقت مر
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 از حرف عزیز عصبانی و ناراحت شدم،با غضب گفتم:مگه شما به من اعتماد نداری؟

عزیز فهمید از حرفش ناراحت شدم،با مهربانی گفت:نه دختر گلم،نه عزیزم،ما به تو اعتماد کامل داریم،اگه می بینی 

 مخالفت می کنم به خطر اینه که می ترسم مردم پشت سرت حرف بزنند.

 چیکار به حرف مردم داری،بیخودی پای مردم را وسط نکشید،رک و پوست کنده بگید بهم اعتماد ندارید. -

 ال اله اال اهلل،من هرچی میگم تو یه چیزی داری میگی،حاال به فرض هم که رفتی چیزی عوض میشه؟ -

 آره،روحیه ام که عوض میشه. -

زیز نگاه می کرد و گاهی لبخندی روی لب می آورد،نمی دانم پدرم گوشه ای ایستاده بود و به جرو بحث من و ع

 لبخندش برای چه بود.رفتم روبروی پدرم ایستادم و گفتم:اصال هرچی پدرم بگه.شما چی میگید؟

 پدرم نگاهی به عزیز کرد،صورتش را به طرفم چرخاند و گفت:من حرفی ندارم.

می آمد و می گفت:اِ...اِ...مرد هیچ معلوم هست چی عزیز دستش را جلوی دهانش گذاشته بود ،به طرف پدرم 

میگی؟کمی عاقالنه فکر کن!با التماس گفتم:عزیز،خواهش میکنم مخالفت نکنید. من میخوام برم میون یه عده آدم 

 ساده و مهربون.

 اما عزیز پایش را توی یک کفش کرده بود و پشت سر هم می گفت:نه،من اجازه نمیدم.

قدر مخالفت می کند با عصبانیت از خانه بیرون آمدم.می دانستم دارم چیکار میکنم چون دل عزیز وقتی دیدم عزیز ان

 نرم تر از این حرف ها بود.

 وقتی بعد از دوساعت گشتن توی خیابانهای تهران به خانه برگشتم،پدرم گفت:عزیزت موافقت کرد.

 با خوشحالی گفتم:آخه چطوری؟

 ری به اینش نداشته باش.پدرم با خنده گفت:تو دیگه کا

 رفتم صورت پدرم را بوسیدم و گفتم:می دونستم باالخره راضیش می کنید.

نمی دونم پدرم به عزیز چی گفته بود که راضی شده بود.وقتی عزیز را دیدم گفتم:الهی قربونتون برم که انقدر 

 مهربونید.

 بری؟خوبه،خوبه،انقدر زبون نریز.حاال بگو ببینم کجا می خوای  -

 فعال معلوم نیست. -

 متعجب گفت :یعنی چی؟

 اول می خواستم شمارو راضی کنم بعد برم دنبال انتقالی. -

 عزیز به شوخی گفت:خدا خفه ات نکنه!هنوز نه به باره نه به داره تو انقدر جنجال به پاکردی.

 خب چیکار باید میکردم. -

ی دادم که پدر و مادرم متعجب شده بودند،به طوری که پدرم آن روز آنقدر خوشحال بودم شادی ام را بروز م

 گفت:چه عجب!ما بعد از شش ماه خنده رو روی لبهات دیدیم.

 عزیز هم میگفت:تو این شش ماه که از طالقت می گذره این برای

 اولین باره که اینقدر خوشحالم می بینمت.
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تم به یاد گذشته باشم وبا سرنوشت وروزگار سر جنگ راست می گفتند واز شادی من شاد بودند.تا کی می توانس

داشته باشم؟صبح روز بعد در خواستم را به رئیس بیمارستان دادم.او از کارم استقبال کرد وگفت:کمتر کسی حاضر 

 می شه بره تو روستا کار کنه.

و قبول کردم این کار روقتی به پروانه گفتم که داوطلب شدم به روستا بروم اصال تعجب نکرد وگفت:فکرش رو می 

 کنی.

 ـ از کجا می دونستی؟

 ـ آخه همه تو این بیمارستان به نوعی گرفتاری دارند اما تو نه.

 خندیدم وگفتم:تو از کجا می دونی من مشکلی ندارم؟

ـ من رو ببخش که این طور راحت حرفم رو می زنم آخه تو نه شوهر داری ونه بچه وخیالت از هر طرف راحته 

 ی وخودت.خودت

ـ شاید همه اینها از نظر تو راحتی داشته باشه اما به نظر من اینها مشکالت بزرگی هستند که راه حلش هم همین 

 راهیه که انتخاب کردم.

 ـ امیدوارم موفق باشی!

دم ووقتی به عزیز گفتم که با درخواست انتقالی ام موافقت کردند اصال خوشحال نشد وپدرم هم به سکوت رفت اما خ

خوشحال بودم.دیگر روزها برایم سخت وطوالنی نبود هر وقت از خواب بیدار می شدم خوشحال وسرحال بودم 

وانگار تازه متولد شده بودم.می خواستم گذشته را به با دفراموشی بسپرم.سعی می کردم اصال به گذشته فکر نکنم 

 وزندگی جدیدی را از صفر شروع کنم.

تقالی ام را دریافت کردم از همه همکارانم خداحافظی کردم از آن بیمارستان خارج یک هفته بعد کتبا حکم ان

شدم.می بایست به یکی از روستاهای شمال می رفتم.اصال نمی دانستم آن روستا کجاست برای همین به پیشنهاد 

جمع می پدرم یک موبایل خریدم.یک روز به رفتنم مانده بود آخر شب بود وکم کم می بایست وسایلم را 

 کردم.مشغول جمع اوری شدم که پدرم وارد اتاقم شد وگفت:می بینم که بار سفر رو می بندی؟

 به چهره اش نگاه کردم موجی از غم را توی صورتش حس کردم.گفتم:آره دیگه یواش یواش باید برم.

و کنی جازه دادم این کار رپدرم لبه تختخواب نشست وهمان طور که به وسایلم نگاه می کرد گفت:اگر می بینی بهت ا

فقط به خاطر خودت بود وفکر می کنم اونقدر عاقل هستی که بتونی راه زندگیت رو از بیراهه تشخیص بدی وکاری 

انجام بدی که به صالحت باشه.همیشه باید با مشکالت زندگی بجنگی دوست دارم اونجا هم که رفتی هر مشکلی 

 ه که اینجا خانواده ای داری.داشتی باهاش مبارزه کنی.اینم یادت باش

در حال برداشتن بعضی از کتابهایم بودم رهایشان کردم ورفتم کنار پدرم نشستم وگفتم:پدر جون این چه حرفیه که 

می زنید؟من هر جای دنیا که باشم به فکر شما هستم.توی این دنیا شما وهزیز گرانبهاترین گوهرهای زندگی من 

 هستید.

ور جدی ندیده بودم اما از ناراحتی لرزشی توی صدایش ایجاد شده بود.پدرم بلند شد ودر حال او را هیچ وقت اینط

 رفتن گفت:مواظب خودت باش!

وقتی به چشمانش نگاه کردم پر از اشک بود با دیدن آن صحنه ناخواسته حلقه های اشک از چشمانم سرازیر 

بخوابم اما خوابم نمی برد کمی استرس به من وارد  شد.پدرم رفت وکارم تقریبا تمام می شد.خیلی سعی می کردم
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شده بود شاید به خاطر این بود که می خواستم به یک محیط جدید بروم.همه جا در آرامش شب فرو رفته بود اما دل 

من آرام وقرار نداشت.با صدای اذان بلند شدم ووضو گرفتم ونمازم را خواندم.چقدر این نماز باعث تسکین روحم شد 

 یش ونگرانی را از دلم زدود.چند ضربه به در اتاقم زده شد گفتم:بفرمایید!وتشو

 عزیز وارد اتاقم شد وگفت:دیدم المپ اتاقت روشنه با خودم گفتم این بهترین فرصت برای حرف زدنه.

د ربه چشمان عزیز که نگاه کردم متوجه شدم چشمانش روم کرده فهمیدم که گریه کرده است.عزیز تازگی ها از د

 پا شکایت می کرد یک صندلی برایش گذاشتم وگفتم:بشینید پاهاتون اذیتتون نکنه.

 نشست نگاهی به اطراف کرد وگفت:دختر تو که اصال نخوابیدی هر موقع به اتاقت نگاه می کردم المپش روشن بود.

 ـ نمی دونم چرا خوابم نمی برد.

افری. لحظهای مکث کرد ودوباره گفت:یادت باشه که عزیز دستی روی زانوهایش کشید وگفت:حق داری آخه مس

 اینجا خانواده ای داری.

یک لحظه خنده ام گرفت چون حرف پدرم را می زد.عزیز نگاه معنی داری به من کرد وگفت:وا...کجاش خنده 

 داشت؟

 ـ فدات شدم آخه کی خانواده اش رو از یاد می بره که من ببرم؟

 ا ما رو فراموش نکنی.ـ حاال گفتم بگم یه وقت اونج

دوباره نگاهی به وسایلم کرد وگفت:لباس گرم هم با خودت ببر اونجا همه اش بارندگیه.باید لباس گرم بپوشی تا 

 سرما نخوری.هر وقت هم دلت تنگ شد بیا وسربزن اگه هم نتونستی وضو بگیر ونماز بخون اینطوری سبک می شی.

در آن ظاهر شده بود.غرق تماشای صورت مهربانش بودم که گفت:به  به چهره عزیز نگاه کردم که چین وچروک

 هیچ کس اعتماد نکن هر وقت هم رسیدی با ما یه تماس بگیر وما رو از نگرانی در بیار.

 وقتی نصیحت های عزیز تموم شد گفتم:چشم!

النی در پیش داری اگه عزیز از جایش بلند شد وگفت:اگه نمازت را خوندی کمی بخواب واستراحت کن فردا راه طو

 چیزی احتیاج نداری من هم برم نمازم رو بخونم.

 ـ نه شما برید من هم االن می خوابم.

عزیز رفت من هم دراز کشیدم وکم کم خوابی مثل خواب دورام کودکی ام چشمانم را پر کرد.صبح با صدای عزیز 

ای بری؟دیرت می شه ها...بلند شدم.نگاهی به که پشت در اتاق آمده بود ومی گفت:افسانه بلند شو مگه نمی خو

ساعت کردم ده صبح بود.سریع از جا بلند شدم ورفتم دست وصورتم را شستم.وقتی پای میز صبحانه نشستم دیدم 

عزیز سعی می کند صورتش را از من پنهان کند.وقتی چای را روی میز جلویم گذاشت یک لحظه به چشمانش نگاه 

 د.عزیز باز هم صورتش را برگرداند.کردم قرمز وورم کرده بو

 بلند شدم روبرویش رفتم وگفتم:عزیز شما گریه کردید؟

 ـ نه.

 ـ پس چرا چشماتون این طوریه؟

 ـ مگه چشمای من چطوریه؟

 ـ مثل چشمای کسانیکه گریه کردند.
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ذاشتم روی شانه ام گ یکدفعه بغض عزیز ترکید ودیگر اشکهایش نگذاشتنند حرفی بزند.عزیز را بغل کردم سرم را

 وگفتم:تو رو به خدا گریه نکنید شما با اشکاتون رفتنم رو سخت می کنید.

عزیز بعد از چند لحظه از من جدا شد رفت کنار شیر آب به من پشت کرد وگفت:داری می ری والیت غریب واز ما 

 رقم زد! دور می شی می خوای گریه نکنم.لعنت به این روزگارکه این سرنوشت رو برای تو

 با گریه های عزیز یک لحظه دلم گرفت اشکهایم سرازیر شد وبا خودم گفتم:نکنه دارم اشتباه می کنم!

 به عزیز گفتم:اگه شما اینقدر بی تابی می کنید من نمی رم.

پدرم از در وارد شد وگفت:نه دخترم تو برو مادرت به این وضع یواش یواش عادت می کنه.یه چند روز زهره 

 رش رو میاریم اینجا تا برای مادرت دوری تو راحت تر باشه.وپس

به صورت پدرم نگاه کردم گریه نکرده بود اما موجی از غم تمام چهره مهربانش را پر کرده بود.گفت:از موقعی که 

رت یتصمیم گرفتی بری روستا واونجا کار کنی به نظرم روحیه ات خیلی بهتر شده حاال هم صبحانه ات رو بخور تا د

 نشده باید بری.

 بعد رو به عزیز کرد وگفت:اینقدر گریه نکن تو روحیه افسانه هم اثر می ذاره.

 عزیز در حالی که اشکاش را با پشت دست پایک می کرد گفت:باشه دیگه گریه نمی کنم.

کم را زمین صبحانه انم را خوردم وبرای رفتن اماده شدم.عزیز با یک کاسه آب وقرآن جلوی در حیاط آمد .سا

گذاشتم واو را بوسیدم.عزیز لبش را زیر دندانهایش گذاشته بود تا بغضش نترکد واشکهایش سرازیر نشود.پدرم به 

اصرار تا ترمینال همراهم آمد.وقتی به سر کوچه رسیدیم برگشتم وپشت سرم را نگاه کردم عزیز کاسه آب را خالی 

 کرده بود وسرش را به دیوار تکیه داده بود.

ا پدرم به ترمینال رفتیم.نیم ساعت تا حرکت اتوبوس مانده بود.پدرم قدم می زد وچیزی نمی گفت.گفتم:شما برید ب

 خسته می شید.

 خندید وگفت:چیه؟نکنه فکر می کنی پیر شدم وصبر وتحمل ندارم؟می مونم تا عکسش رو ثابت کنم.

 ظاهرتون پیر شده.با خنده گفتم:در اینکه شما هنوز جوونید شکی نیست فقط کمی 

نیم ساعت به نظرم خیلی طوالنی شده بود.پدرم همیده بود کالفه شدم گفت:حیف که ماشینم خرابه وگذاشتمش 

 تعمیرگاه واال خودم می بردمت البته خودت هم مفصری چند بار بهت گفتم برو ماشین بخر گوش که ندادی.

 ـ آخه من که رانندگی بلد نیستم.

 زشگاه.ـ خوب می رفتی آمو

 بی حوصله گفتم:اعصابم نمی کشید چند جلسه برم آموزشگاه.

 ـ پس چطور االن اعصابت می کشه منتظر بمونی.

 ـ آره راست می گید حرف حساب که جواب نداره.اشتباه کردم باید یواش یواش به فکرش باشم.

ر توی عمرم بود که این طور پدرم را در باالخره موقع حرکت رید خودم را در آغوش پدرم انداختم.این برای اولین با

آغوش می کشیدم واز او خداحافظی می کردم.هنوزاز پدرم جدا نشده بودم اما احساس می کردم دلم برایش تنگ 

شده است.به صورتش نگاه می کردم اشک توی چشمهایش جمع شده بود.با دیدن چشمان اشک آلود پدرم اشکهای 

 من هم سرازیر شد.
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ام را بوسید وگفت:برو سوار شو االن ماشین حرکت می کنه.سرش را خم کرد صورتش را بوسیدم پدرم پیشانی 

وبدون اینکه به چشمهایش نگاه کنم سوار ماشین شدم.بعداز چند دقیقه ماشین حرکت کرد ومن از شیشه ماشین 

چشم برنمی داشتم تا پدرم را می دیدم که مضطرب ونگران به من وحرکت ماشین نگاه می کند.لحظه ای از پدرم 

اینکه باالخره اتوبوس از تریمنال خارج شد ومن دیگر او را ندیدم.هر چه سعی می کردم نمی توانستم جلوی 

 اشکهایم را بگیرم اما خودبه خود نیمه های راه قطع شدند.

 ی ها برایم گذاشتهگرسنه ام شده بود ومعده ام ضعف می رفت.کیفم را باز کردم ودیدم عزیز از انواع واقسام خوراک

است.کم کم از تهران دور می شدیم ومن خودم را در جاده ای می دیدم که آغازی دوباره در زندگی ام بود.وارد 

جاده های پرپیچ وخم سرسبز شمال شدیم.همه اینها برایم آشنا بودند ویادآور خاطرات گذشته اما اصال دوست 

ی ام که پیرزن خوب ومهربانی به نظر می آمد ومشغول صحبت نداشتم به آنها فکر کنم بنابراین با بغل دست

 شدم.حرفهای شیرین وجذابی می زد واز تجربیاتش می گفت به طوری که اصال متوجه نشدم کی رسیدیم.

طبق آدرسی که داشتم باید در جاده اصلی پیاده می شدم وبه یک جاده فرعی می رفتم.از ان پیرزن خداحافظی کردم 

ده شدم.توی جاده فرعی جلو می رفتم همه جا سرسبز وپر از درخت بود.من تنها مسافری بودم که از واز ماشین پیا

اتوبوس پیاده شدم وتنها بودم.کمی وحشت کرده بودم کسی توی جاده نبود ومن تنها بودم فقط صدای پرنده ها به 

ه بود اما هرچه بود باید خودم را زودتر گوشم می رسید.خداخدا می کردم کسی را توی جاده ببینم.ساعتم از کار افتاد

به روستا می رساندم.قدمهایم را تند کردم وبه شالیزارها رسیدم اما هیچ کس جز مترسک ها توی شالیزار نبود.کم 

 کم خورشید در حال غروب بود ومن بیشتر می ترسیدم.

خوشحال شدم چون کشاندن آن  بعد از چند دقیقه صدایی به گوشم خورد خوب گوش کردم صدای ماشین بود.خیلی

ساک بزرگ هم یکی از مشکالتم بود.ایستادم تا ماشین نزدیک شد نگه داشت دو تا مرد بودند.بغل دستی راننده 

 پیاده شد ووسایلم را توی صندوق عقب ماشین گذاشت سوار شدم وماشین حرکت کرد.

ینکه خدا شما رو رسوند ببخشید بهتون زحمت ـ نمی دونم اگه شما نمی رسیدین باید چکار می کردم واقعا مثل ا

 دادم.

 ـ اختیار دارید آبجی این حرفها چیه می زنید؟

بعد از اینکه کمی جاده را طی کردیم فهمیدم آدمهای نرمالی نیستند.از دو سیگار می خواستم خفه شوم چون هر دو 

نها به لهجه شمالی حرف می زدند وخنده های در حال سیگار کشیدن بودند اما چاره ای نداشتم باید تحمل می کردم.آ

بلند سر می دادند.سعی کردم بی تفاوت باشم اما ناخواسته ترس تمامی وجودم را گرفت چون من یک زن بودم وآنها 

دو تا مرد سرم را که بلند کردم راننده به من زل زده است.بدتر از همه فضولیشان بود که واقعا کالفه ام کرده 

دند بفهمند از کجا آمده ام چکاره ام وبه کجا می روم.آرامشم را با این سواالتی که می کردند ازدست بود.سعی می کر

داده بودم.از ترس بدنم یخ زده بود ودیگر جرات نداشتم سرم را بلند کنم.دوست داشتم به بهانه ای از ماشین پیاده 

 م:ببخشید همین جا نگه دارید.شوم ودنبال یک راه حل بودم.از دور یک درخت بزرگ پیدا بود گفت

بغل دستی راننده گفت:برای چی آبجی اتفاقی افتاده؟شما که گفتید خدا ما رو رسونده حاال برای چی می خواید پیاده 

 بشید؟

پشت لحنی خونسرد اضطراب وترسم را پنهان کردم وگفتم:بله شما درست می گید اما من کنار این درخت با عموم 

 تا اینجا اون هم با این وسایل برام سخت بود برای همین مزاحم شما شدم. قرار گذاشتم اومدن
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 راننده گفت:اما کسی که اینجا نیست.

 ـ االن دیگه پیداش می شه.

 راننده ماشین را نگه داشت وگفت:هر چی شما بگید.

 بریم.بعد هم پیاده شد ووسایلم را پایین گذاشت وگفت:می خواید بایستم تا عموتون بیاد بعد 

 سریع وا لبخندی ظاهری گفتن:نه نه من قصد ندارم مزاحم شما بشم شما برید.

 ـ آخه االن هوا کامال تاریم می شه خطرناکه.

 ـ نه خطری نیست من با اینجا آشنا هستم.

 ـ باشه پس ما می ریم.

رگ رس بر من غلبه کرد وصدای گاز آنها تشکر کردم ورفتند.هنوز چند دقیقه ای از رفتن آنها نگذشته بود که باز ت

 هم به آن فضای پر از وحشت اضافه شد.گفتم:االنه که روح از بدنم جدا بشه.

شروع کردم به خواندن قران وصلوات چشمهایم را بستم وبه راهم ادامه دادم.کشیدن آن ساک بزرگ آن هم توی 

وخودم بروم که باز صدای ماشین به گوشم جاده خاکی خیلی برایم سخت بود.می خواستم ساک را توی جاده ول کنم 

خورد برگشتم وبه عقب نگاه کردم قلبم تند می زد ونفسهایم هم تند شده بود.دوباره به راهم ادامه دادم چون 

 ترجیح می دادم این جاده تاریک را پیاده طی کنم تا سوار ماشین یک غریبه بشوم.

 گیر آدمیزاد. با خودم گفتم:گیر حیوانات درنده بیفتم بهتره تا

ماشین نزدیک ونزدیکتر می شد.پاهایم حس حرکت کردن نداشتند.راننده چند تا بوق زد اما اهمیت ندادم وبه خودم 

لعنت فرستادم که چرا صبح زود حرکت نکردم که به شب برخورد نکنم.ماشین جلویم ایستاد با بی توجهی از کنارش 

ورد که می گفت:خانم راه طوالنیه وشب شده خطرناکه این طور دارید رد شدم.نفسم بند آمده بود.صدایی به گوشم خ

 می رید.

صدا صدای یک زن بود ایستادم.طپش قلبم آرام شد ونفسم که توی سینه ام حبس شده بود آزاد شد.گفتم خدایا 

مد وبا کم آشکرت!جلو رفتم یک زن محجبه وچادری بود گفتم:اجازه بدید وسایلم رو بیارم وبذارم تو ماشین.به کم

 هم وسایلم ار داخل صندوق عقب ماشین گذاشتیم وحرکت کردیم.

 گفتم:چه خوب شد شما رو دیدم وگرنه نمی دونستم این موقع شب چیکار کنم.

 ـ آره اینجا شبها خطرناکه ببینم شما اهل اینجایید؟

 ـ نه من از تهران اومدم وقراره پزشک یه روستا بشم.

 م گفت:پس مقصدمون یکیه.وقتی اسم روستا رو گفت

 با خوشحالی گفتم:پس هردومون می خوایم برمی تو یه روستا؟

 ـ بله درسته اما شما هنوز خودتون رو به من معرفی نکردید.

 ـ من افسانه آذین هستم.

 ـ خوشبختم من هم شیرین هستم.

 ـ خیلی برام جالبه شما این موقع شب توی این جاده چیکار می کنید؟

 وقتیه که پزشک روستا رفته پسرم مریض شده بود مجبور شدم ببرمش شهر وبه دکتر نشونش بدم. ـ چند

 ـ پس االن پسرتون کجاست؟
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 ـ روی صندلی عقب خوابیده.

برگشت وبه صندلی عقب ماشین نگاه کردم یک بچه شش،هفت ساله را دیدم که خوابیده بود.همه جا تاریک بود 

روستا رسیدیم شیرین در یک خونه را باز کرد ومن وسایلم را توی خانه بردم.شیرین هم  وجایی را نمی دیدم.وقتی به

 پسرش را بغل کرد وآورد.وقتی وارد خانه

شدم،به همه جا نگاه کردم؛خانۀ تمیز و قشنگی بود و تمام وسایلش مثل وسایلی بود که مردم شهری استفاده می 

ذاشت گفت:مطمئناً وسایل خونه نظرت رو جلب کرده،این طور کردند.شیرین در حالی که پسرش را زمین می گ

 نیست؟ 

 با خنده گفتم:از کجا فهمیدی؟ 

ــ این اولین چیزیه که هر کسی که به خونۀ من میاد نظرش رو جلب می کنه.چون من معلمم و باید کارای خونه رو 

 انجام بدم و به مرتضی هم برسم نمی تونم مثل مردم روستا زندگی کنم. 

خنده ای کرد و دوباره گفت:راستش رو بخوای چون بزرگ شده شهر هستم،کارهایی رو که روستائیان انجام میدن 

 ازم بر نمیاد. 

 ــ شما معلم هستید؟ 

 ــ چیه بهم نمیاد؟ 

 ــ نه بر عکس،خیلی هم برازندتونه. 

دانم همسرش کجاست.یک لحظه شیرین به آشپزخانه رفت و مشغول آماده کردن غذا شد.خیلی دوست داشتم ب

چشمم به یک عکس که روی دیوار بود افتاد،یک مرد بود با لباسهای نظامی.به عکس خیره شده بودم.شیرین در حال 

 پهن کردن سفره بود،گفت:شوهرمه. 

 برگشتم و گفتم:هنوز از سر کار برنگشته؟ 

 ــ دیگه هیچ وقت بر نمی گرده. 

 فتم:مگه میشه بر نگرده؟ معنای حرف شیرین را نفهمیدم،گ

 ــ آره،چون شهید شده. 

با حرف شیرین تنم لرزید و پاهایم بی حس شد.نمی دانستم چه باید بگویم،تنها جمله ای که توانستم بگم این بود 

 که:خدا رحمتش کنه! 

ای آن شب با آخر شب بود.توی رختخواب دراز کشیده بودم و از پنجره به ستاره های آسمان خیره شده بودم.فرد

شیرین به ساختمانی که به عنوان محلی برای درمان بیماران در نظر گرفته بودند رفتیم.شیرین گفت:چند لحظه صبر 

کن من االن میام.رفت و بعد از چند دقیقه همراه یک پیرمرد خوش اخالق با موها و ریش های سفید که اسمش مش 

 نم:خانم افسانه آذین،پزشک جدید روستا هستند. حیدر بود برگشت.شیرین گفت:مش حیدر،معرفی می ک

مش حیدر با خوش رویی تمام از من استقبال کرد و گفت:می دونستم قراره پزشک جدید بیاد اما فکر نمی کردم به 

 این زودی ها بیاد. 

 ــ خوب من طبق روزی که برام تعیین کرده بودند آمدم. 

اهلل هر موقع به ما می گفتن پزشک براتون فرستادیم،تازه بعد از مش حیدر گفت:رحمت به اون شیری که خوردی،و

 چند هفته سر و کله اش پیدا می شد. 
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 به افسانه خانم نشون بدیم. fشیرین گفت:مش حیدر،با اجازه تون اینجا رو باید 

 مش حیدر گفت:اول شما اجازه بدید من ورود خانم دکتر رو به این روستا خوشامد بگم. 

 ون! گفتم:ممن

 مش حیدر گفت:حاال بفرمایید تا شما رو با اینجا آشنا کنیم. 

وارد یک حیاط شدیم که تقریباً بزرگ بود و پر از گل،و چند درخت کنار هم بودند.بعد وارد یک راهرو شدیم،از 

ار هم نراهرو که خارج شدیم به یک فضای مربعی شکل رسیدیم که چند تا صندلی د اخلش گذاشته بودند.دو اتاق ک

بودند،داخل یکی از اتاق ها داروها رو نگهداری می کردند و دیگری هم اتاق کارم بود که یک پنجره رو به حیاط 

 داشت. 

 مش حیدر گفت:به قول همشهریهامون اینجا بیمارستان ماست. 

 به شیرین گفتم:من باید کجا زندگی کنم؟ 

 شیرین گفت:پیش مش حیدر و خانواده اش. 

 گفت:خانم دکتر عجله نکنید به اونجا هم می رسیم. مش حیدر 

 شیرین با خنده گفت:نه مش حیدر اول خونۀ خانم دکترمون رو بهش نشون بدیم که دلگرم بشه،یه وقت نذاره بره. 

 مش حیدر گفت:ای به چشم!شما بفرمایید تا بیام خدمتتون. 

گر شدیم که کنار درمانگاه بود.حیاط بزرگی داشت و مثل بعد از اینکه از درمانگاه خارج شدیم وارد یک ساختمان دی

حیاط درمانگاه سرسبز بود.داخل حیاط یک اتاقک بود که صدای اسب از آن بیرون می آمد.از چند تا پله باال رفتم و 

داخل یک اتاق نسبتا بزرگ شدم که عقبش یک آشپزخانه بود و داخل آشپزخانه هم حمام قرار داشت.دستشویی هم 

ن از خانه بود.کنار خانه ای که برای من در نظر گرفته بودند خانه خود مش حیدر قرارداشت که با یک ایوان می بیرو

 شد به آن رفت و آمد کرد. 

 گفتم:چقدر جالب!من فکر می کردم برای حموم رفتن باید برم حموم عمومی روستا. 

به گفته خود اهالی تا چند سال پیش هم حموم عمومی شیرین خندید و گفت:اینجا تو خونه هاشون حموم دارند،البته 

 اینجا بوده اما دیگه چون کسی ازش استفاده نمی کرده،خرابش کردند. 

 ــآخه من که تا حاال اینجور جاها نبودم. 

 ــ عیب نداره،بهت حق می دم. 

 ــ راستش رو بخوای کمی هم شوکه شدم. 

 ــ برای چی؟ 

 نه ای با تمام وسایلش در اختیارم بذارن. ــ فکر نمی کردم همچین خو

 ــ خوب تو یه سری وظیفه در برابر اونها داری و اونها هم باید بعضی از خدمات رو در برابر وظیفه ات به تو برسونند. 

م لبا شیرین رفتیم و وسایلم را به خانۀ خودم آوردیم.بعد از ظهر بود،تازه از خانۀ شیرین برگشته بودم و هنوز وسای

 را جابجا نکرده بودم که در به صدا در آمد.جلوی در رفتم،یک دختر را دیدم،گفت:سالم! 

 ــ سالم،تو دختر مش حیدری؟ 

 ــ آره. 

 ــ اسمت چیه؟ 
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 ــ صنوبر 

صنوبر قدی متوسط داشت،با چشمانی عسلی و پوستی سفید.در نگاه اول از او خوشم آمد.گفت:پدرم من رو فرستاد 

 مریض ها منتظرتون هستند. بهتون بگم 

 ــ خیلی خوب؛تو برو،من هم االن میام.. 

سریع وسایل پزشکی ام را برداشتم و به درمانگاه رفتم.اصالً باور نمی کردم،حدود بیست نفر یا شاید هم بیشتر منتظر 

 ایستاده بودند.به مش حیدر گفتم: این همه آدم یه روزه چطور متوجه شدن که من اومدم؟ 

 حیدر با مهربانی خاصی گفت:اینجا روستاست و خبر ها زود پخش می شه. مش 

وقتی از کنارشان رد می شدم،بعضی ها طور خاصی به من نگاه می کردند که احساس می کردم میانشان یک غریبه ام 

را جزء آنها  اما همه اینطور نبودند،بعضی های دیگر هم در همان برخورد اول با من طوری رفتار می کردند که خودم

 حس می کردم. 

 غروب بود که کارم تمام شده بود،حسابی خسته شده بودم چون هم باید بیمارانم را معاینه می کردم 

 و هم دارو هایشان را می دادم.از خستگی سرم را به صندلی تکیه داده بودم که شیرین در زد و وارد 

 

 شد. 

  ــ خسته نباشی،اولین روز کاری چطور بود؟

 ــ اوه،سرم خیلی شلوغ بود به طوری که حتی وقت سر خاروندن هم نداشتم. 

 

 ــ حتماً وسایلت هم جابه جا نشده؟ 

 

 ــ آره دیگه،موند برای فردا. 

 

 ــ بلند شو با هم بریم و این کار رو انجام بدیم. 

 میام.  ــ راضی به زحمتت نیستم،تو هم مدرسه بودی و خسته شدی،خودم از پسش بر

 ــ لوس نشو دیگه،قرار نیست با هم این حرف ها رو داشته باشیم. 

 ــ خیلی خوب،بریم. 

با کمک شیرین وسایلم را جا به جا کردم.شیرین خیلی اصرار کرد شب به خانه اش بروم اما قبول نکردم.گفت:باشه 

 من می رم اما دوباره بهت سر می زنم. 

آنقدر پرمشغله بود که فراموش کرده بودم در یک جای غریب هستم،حتی فرصت  شب شده بود.اولین روز کاری ام

دلتنگی هم نکرده بودم.صدای شکمم بلند شد اما یادم افتاد هیچ مواد غذایی توی خانه ندارم.یاد خوراکی هایی افتادم 

ابل استفاده نبودند.صدای در که عزیز برای توی راهم گذاشته بود اما آنها هم بعد از دو روز بیرون ماندن از یخچال ق

 بلند شد.جلوی در رفتم،یک خانم میانسال بود،چقدر من را یاد عزیز می انداخت.گفتم:ببخشید کاری داشتید؟ 

 خنده روی لبهایش بود و مهربانی از صورتش موج می زد.با لهجۀ قشنگی گفت:من زن مش حیدرم. 

 ــ حال شما خوبه؟ 

 امشب که اولین شب اقامتتان در اینجاست،بیایید و مهمون ما باشید.  ــ خیلی ممنون.می خواستم بگم
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 ــ چشم مادر جون،حتماً میام. 

می خواست برود اما برگشت و گفت:اسم من روشنکه اما میتونی صدام بزنی خانم جان،چون همه در اینجا اینطور 

 صدام می زنن. 

 ــ چشم مادر! 

 خندید و رفت. 

اد عزیز افتادم،چقدر سفارش کرده بود هر موقع به مقصد رسیدم حتماً یک تماس بگیرم.سریع با دیدن خانم جان ی

موبایلم را برداشتم و شمارۀ خانۀ پدرم را گرفتم.عزیز خیلی زود گوشی را برداشت.گله کرد و گفت:آخه دختر،بعد 

ۀ موبایلت رو می گرفتیم دائم از دو روز رفتن تازه باید به فکر ما باشی؟دلمون هزار راه رفت.هر چی هم شمار

 خاموشه. 

وضعیتم را توضیح دادم و گفتم:اصالً وقت نداشتم.با پدرم هم که صحبت کردم،اون هم از دستم ناراحت بود اما هر 

چه بود از دلشان درآوردم،خداحافظی کردم و به خونۀ مش حیدر رفتم.خانه شان خیلی ساده بود اما با صفا.سفره ای 

ساده تر از خانه شان بود اما صفا و صمیمیت آنها باعث شد همان غذای ساده از هر غذایی بیشتر به که پهن کردند 

 من بچسبد. 

آخر شب بود.رفته بودم توی ایوان و به آسمان خیره شده بودم که صنوبر هم آمد کنارم ایستاد.صنوبر سعی می کرد 

می زد باعث می شد من به او به مثل یک آدم بزرگ نگاه با من دوست باشد.او از من کوچکتر بود اما حرف هایی که 

 کنم چون عقل و شعورش بیشتر از سن و سالش بود.از او پرسیدم:درس می خونی؟ 

 ــ نه،دیپلمم رو گرفتم و دیگه ادامه ندادم. 

 با تعجب پرسیدم:آخه چرا؟ 

د.با وجود اینکه درسم خیلی خوب ــ پدرم یک مزرعه کوچیک داره،هر دوشون پیر شدن و احتباج به کمک دارن

بود،مجبور شدم که درس رو رها کنم و تو مزرعه کمک حالشون باشم.این خونه ای هم که می بینی توش زندگی می 

 کنیم مال خودمون نیست چون از اینجا نگهداری می کنیم می تونیم تو این خونه زندگی کنیم. 

 و مدرسه صحبت می کرد که خیلی دوست داشتم کمکش کنم. خیلی دلم به حال صنوبر سوخت ،یک طوری از درس 

صبح زود بود.صنوبر توی یک سینی وسایل صبحانه را آورده بود.در حال خوردن صبحانه بودم.تصمیمی را که شب 

قبل گرفته بودم با صنوبر در میان گذاشتم.به او پیشنهاد دادم که اگر دوست داشته باشد می تواند برای مدتی منشی 

باشد و حقوفش را از درآمد ماهیانۀ خودم بپردازم تا کمک خرج تحصیلش باشد و بتواند به درسش ادامه دهد.او ام 

 از این پیشنها خیلی خوشحال شد و به این کار تمایل نشان می داد اما گفت:باید با پدر و مادرم در میون بذارم. 

 :اینجا چطوری می تونم مواد غذایی تهیه کنم؟  توی درمانگاه بودم که شیرین به دیدنم آمد.از او پرسیدم

 ــ اینجا یک مغازه هست که می تونی خریدت رو از اونجا انجام بدی،نونوایی هم وسط روستاست. 

 ــ من که به اینجا آشنایی ندارم. 

 ــ نگران نباش،خودم باهات میام. 

 نگاه می کردند که زیاد راحت نبودم.  با شیرین توی روستا رفتم تا کمی خرید کنم،بعضی از مردم طوری

 به شیرین گفتم:چرا اینجا اینطوریه؟ 

 با خنده گفت:ناراحت نباش،اینجا هر کسی که تازه وارد روستا می شه، اولش اینطوریه اما کم کم عادت می کنن.
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 در حال رفتن بودیم که متوجه شدم دوباره از البالی پنجره ها به ما خیره شدند.

 ....شیرین چرا این جوری نگاه می کنند؟گفتم:اِ

 به شوخی گفت:آخه میخوان ببینن که خانم دکترشون خوشگله یا نه،ماشااهلل تو هم که مثل قرص ماه می مونی.

 با خنده گفتم:پس برای همینه که از پشت پنجره کنار نمیرن.

 به عهدۀ خودم گذاشتن. بعد از ظهر بود که صنوبر پیشم آمد و گفت:پدر و مادرم تصمیم گیری رو

 ــ خوب،خودت چی می گی؟

 ــ من از جون و دل می پذیرم.

 ــ پس از فردا آمادۀ کار شو.

 با خوشحالی گفت:چشم خانم دکتر.

تقریباً یک هفته از ورودم به روستا می گذشت.باران نم نم می بارید.شیرین دنبالم آمد و گفت:بریم و گشتی اطراف 

 شنا بشی.بزنیم تا با محل آ

با شیرین بیرون رفتیم.بیشتر از آن چیزی که فکرش را می کردم روستا قشنگ بود و از اینکه از تهران دور شده 

 بودم خیلی خوشحال بودم.محو تماشای اطراف بودم که شیرین گفت:افسانه،می تونم یک سوالی ازت بپرسم؟

 ــ البته.

 ــ سوالم یکم شخصیه،عیبی نداره.

 ــ نه،بپرس

 ــ تو ازدواج کردی؟

 ــ هم آره .هم نه.

 با تعجب پرسید:یعنی چی؟

 ــ یعنی اینکه طالق گرفتم.

 ــ متأسفم،می خوام یه چیزی بهت بگم اما می ترسم ناراحت بشی.

 ــ بگو ناراحت نمی شم.

 ــ تا به حال به کسی گفتی که طالق گرفتی؟

 گفتم:نه،چطور مگه؟به جلو خیره شده بودم.سرم را تکان دادم و و

ــ راستش رو بخوای، اینجا با شهر فرق می کنه،همه همدیگه رو می شناسن و یه جورایی می خوان سر از کار هم در 

بیارن.طالق بین این مردم یک کلمۀ بیگانه ست. وقتی این کلمه رو می شنون وحشت می کنن حتی یه طور دیگه بهت 

 نگاه می کنن.

این مشکالت برای من وجود نداشت،اصالً من برای چی از شهر خودم به اینجا پناه ــ فکر می کنی تو شهر 

 آوردم،بیشترش به خاطر همین مشکالت بود.

ــ اگه می خوای مشکالتی رو که ازش فرار کردی،دوباره گریبان گیرت نشه،باید دربارۀ این موضوع به کسی چیزی 

 نگی.

 سفرۀ دلم رو برای هر کسی باز نمی کنم.ــ من فقط به تو گفتم طالق گرفتم وگرنه 

 ــ آفرین! همین کار درسته.
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 ــ پس تو خودت چطور بین این مردم زندگی می کنی؟

ــ نمی خوام فکر کنی که خیلی خودخواهم اما این مردم به من به چشم یک زن شهید نگاه می کنند و خیلی هم برام 

 احترام و ارزش قائلند.

ز رفتیم مدرسه ای بود که شیرین در آنجا تدریس میکرد.مدرسۀ خوب و بزرگی بود ودختر آخرین جایی که آن رو

های روستا تا سوم راهنمایی میتوانستند تحصیل کنند اما برای رفتن به دبیرستان باید با ماشین به روستای باال می 

ن به دور از هر دغدغه و نگرانی رفتند.زندگی کردن در روستا صفحۀ جدیدی از زندگی ام بود که آغاز شده بود و م

 بودم،به طوری که گذر زمان را احساس نمی کردم.

بهار و تابستان سپری شدند و وارد پاییز شدیم.فکر می کردم پاییز امسال هم مثل سالهای گذشته است اما اشتباه می 

گاه کنم،حتی اخالق و کردم چون زیبایی های آن روستا و مردمش باعث شده بود تا من طور دیگری به زندگی ن

 روحیاتم عوض شده بود،مثل افسانۀ سابق شده بودم.

خیلی زود توانستم خودم را بین مردم جا کنم و خاطرات تلخ گذشته را به فراموشی بسپارم،گویی تازه متولد شده 

 وانست تویبودم.با آمدن پاییز،صنوبر هم توانست دوباره به درسش ادامه دهد و با وجود درسهایش دیگر نمی ت

درمانگاه کار کند.تصمیم داشتم برای دیدن پدر و مادرم به تهران بروم اما می ترسیدم دوباره مثل قبل برایم مشکل 

 پیش بیاید.با اینکه سر شیرین حسابی شلوغ شده بود،از او خواستم به من رانندگی یاد دهد.

 شیرین گفت:نکنه می خوای ماشین بخری و ما خبر نداریم؟

هنوز نه رانندگی بلدم و نه گواهینامه دارم.می خوام برم دیدن پدر و عزیزم اما دوست دارم با ماشین خودم  ــ من

 برم.

 خندید و گفت:می دونم ،شوخی کردم.

 ــ حاال کی وقت داری کارمون رو شروع کنیم؟

 کمی فکر کرد و گفت:هر وقت که تو تعیین کنی.

 اون موقع هم تو از مدرسه برگشتی و هم من بیمار ندارم. ــ بعد از ظهرها نزدیک غروب چطوره؟

خوبه اما چون تو پاییزیم هوا زود تاریک می شه و فرصت زیادی نداریم.بهتره جمعه ها و روزهایی که مدرسه نمی رم 

 این کار رو انجام بدیم. 

 ــ باشه بد فکری نیست. 

ستا به من آموزش رانندگی می داد.بعضی مواقع هم مرتضی از آن روز به بعد،چند هفته ای توی جاده های خاکی رو

 همراهمان می آمد.یک روز کنار جاده ایستاده بودیم و استراحت می کردیم.گفتم:پس چرا مرتضی رو نیاوردی؟ 

 ــ قهر کرده بود،موند تو خونه. 

 ــ چرا قهر کرده بود؟ 

 سال تحصیلی اما قبول نمی کنه.  ــ از من دوچرخه میخواد،من هم می گم بذار بعد از پایان

 ــ خوب چه اشکال داره ،براش بخر. 

 ــ چون امسال تازه وارد مدرسه شده،نمی خوام همون سال اول حواسش رو بده به دوچرخه. 

داشتم از دلتنگی ام برای پدر و عزیز می گفتم که یکدفعه از دهنم پرید و گفتم:من چند وقته اینجام اما ندیدم از 

 اده ات حرفی بزنی،چرا به دیدنشون نمی ری؟ خانو
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شیرین زیر درخت نارنج نشسته بود و با یک برگ خشک بازی می کرد،وقتی این حرف را زدم،به صورتم نگاه می 

 کرد و گفت:من هیچ خانواده ای ندارم. 

ه را باور کردم.ب یک لحظه باورم نشد اما با شناختی که از شیرین داشتم می دانستم که اهل دروغ نیست،حرفش

خودم لعنت فرستادم که چرا این سؤال را از او پرسیدم،چون حس کردم ناراحت شده است.باالی سرش رفتم به 

درخت تکیه دادم و گفتم:خیلی متاسفم.ودیگر چیزی نگفتم. خودش سر حرف را باز کرد و شروع کرد به تعریف 

بمباران موند،اون موقع من دو سال داشتم و به خواست کردن،گفت:زمان جنگ پدرم شهید شد،مادرم هم زیر آوار 

 خدا زنده موندم.یه عمو داشتم که اون از دو سالگی بزرگم کرد و سه سال پیش هم فوت کرد. 

 ــ چطور با احمد،همسرت آشنا شدی؟ 

م بیایم ــ احمد پسر همسایمون بود.یه روز مادرش اومد خونۀ عموم و به عموم گفت:اگه اجازه بدین می خوای

خواستگاری،عموم هم این موضوع رو با من درمیون گذاشت.من هم که احمد رو دیده بودم و ازش بدم نمی 

اومد،قبول کردم بیان خواستگاری تا با هم صحبت کنیم و ببینیم به درد هم می خوریم یا نه. اون موقع احمد تازه وارد 

صحبت کردیم ،هم خودش و هم حرفهاش خیلی به دلم  دانشکدۀ افسری شده بود.وقتی اومد خواستگاری و با هم

نشست،بنابراین قبولش کردم و طولی نکشید که به عقد هم در اومدیم و ازدواج کردیم و بعد از سه سال خدا مرتضی 

رو بهمون داد.زندگیمون خیلی خوب و قشنگ بود و احمد تنها تکیه گاهم در زندگی بود اما یه روز برام خبر آوردند 

ن تکیه گاه شهید شده،احمد رفته بود به مأموریت تو جنوب که با قاچاقچی ها درگیر می شه و با ضرب یک که ای

گلوله در قلبش شهیدش می کنند.نمی دونی لحظه ای که خبر شهادتش رو برام آوردند چقدر سخت و دردناک 

باید تنها دار و ندارم رو ازم  بود،همه اش با خودم می گفتم:چرا من؟منی که توی دنیا هیچ کس رو ندارم حاال

بگیرند.یکی دو ماه اول،شهادتش رو باور نداشتم اما با گذشت زمان باورم شد که احمد رفته اما یه گل ازش به جا 

مونده بود که تنها دلخوشی ام شده بود،تصمیم گرفتم تمام تالشم رو برای بزرگ کردن مرتضی به کار ببرم.من که 

ین شده بودم،برایم جالب بود که بدونم چطور با این روستا آشنا شده حسابی مجذوب سرگذشت شیر

 است.پرسیدم:چطور به این روستا آمدی؟ 

ــ اون زمان که تازه ازدواج کرده بودیم پدر احمد تابستان هر سال می اومد اینجا و کشاورزی می کرد،ما هم یه چند 

برای من پر از خاطرست.یکی از آرزوهای احمد این بود که  روزی رو برای گذراندن ماه عسل به اینجا اومدیم،اینجا

 بتونه یه خدمتی به مردم روستا بکنه،من هم دیدم شرایط من با اینجا می خونه،اومدم اینجا و مشغول کار شدم. 

 ــ احمد آقا هیچ خواهر و یا برادری نداشت؟ 

 ــ احمد تنها فرزند خوانواده اش بود. 

 ر شوهرت چی؟ ــ پس پدر شوهر و ماد

 ــ مادرش یک سال بعد از شهادت احمد از دنیا رفت،پدرش هم چند سال پیش فوت کرد. 

حاال می فهمیدم که چرا شیرین کم می خندید و بیشتر اوقات توی فکر بود.شیرین توی زندگی زیاد رنگ خوشبختی 

.من خوشحال بودم که خداوند چنین را ندیده بود و چشم و دلی پاک و صادق داشت که تمایلی به مادیات نداشت

دوستی را سر راه من قرار داده است.وقتی صحبتهاش تمام شد جلو رفتم و گفتم:دیگه داره دیر می شه،بلند شو 

 بریم.وقتی چشمم به چشمش افتاد،فهمیدم گریه کرده، 

 آنقدر آرام و بی صدا گریه کرده بود که اصالً متوجه نشده بودم.
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م در یکی از شهر های شمال گواهینامه ام را بگیرم و این همه اش بخاطر زحماتی بود که شیرین دو ماه بعد توانست

برایم کشیده بود.عزیز و پدرم دائم با من در تماس بودند و می گفتند:پس چرا نمیای تهران و سری بزنی؟باالخره 

ی دلم نبود.دوست داشتم هر چه زودتر بعد از مدت ها برای دیدن خانواده ام راهی تهران شدم و از خوشحالی دل تو

به خانه برسم،چون نه ماه بود که خانواده ام را ندیده بودم.وقتی به در خانه رسیدم،سریع زنگ در را فشار دادم.عزیز 

از پشت آیفون در را باز کرد و من وارد خانه شدم.جلوی در ایستاده بودم و به تمام خانه نگاه میکردم،هیچ تغییری 

فقط رنگ و بوی پاییز را به خودش گرفته بود وحوض هم پر از برگ های پاییزی شده بود.همانطور که  نکرده بود

 همه جا را برانداز می کردم، عزیز بیرون آمد و گفت:به خونه خوش اومدی دخترم!

غوش ز مرا در آعزیز با دستانی باز و آغوشی گرم به استقبالم آمد.با دیدن او نمی دانم چرا اشکهایم سرازیر شد.عزی

کشید و من سرم را روی شانه هایش گذاشتم.چقدر این شانه های نحیف برایم آشنا بود،عطر تنش را حس می کردم 

 و اصالً دلم نمی خواست از او جدا شوم.

 گفتم:چقدر دلم براتون تنگ شده بود.

 عزیز با مهربانی گفت:چرا اینقدر دیر آمدی؟

یاط آمد و با خنده گفت:به به،چه عجب ما افسانه خانوم رو دیدیم،نیومده نیومده همان موقع علیرضا هم به داخل ح

 حاال هم که اومده گریه هاش رو برامون آورده.

 از حرف علیزضا خنده ام گرفت،از عزیز جدا شدم،صورت علیرضا را بوسیدم و گفتم:تو کی آمدی؟

کردم،االن هم مشغول درس خواندن برای کنکور  با اجازتون من یک ماهی هست که از دوران سربازی خداحافظی

 هستم.

 ــ بهت تبریک می گم.

 ــ پدرم خانه نبود و جای خالی اش را حس می کردم،گفتم:پس پدر کجاست؟

 عزیز گفت:توی خونه حوصله اش سر رفته بود، فرستادمش کمی خرید کنه.

یرتر از قبل شده است.وقتی دور هم جمع بعد از کمی استراحت کردن،پدرم هم برگشت.با دیدنش حس کردم پ

بودیم،همه اش دوست داشتم حرف بزنم،مثل کسی بودم که سالها از خانواده اش دور بوده است.عزیز به شوخی 

گفت:دختره پاک زبونش بند رفته بود اما ببین حاال چقدر بلبل زبون شده،اگه اون روستا خوبه ما هم بیایم و اونجا 

 زندگی کنیم.

 عزیز حتماً باید بیایید؛خیلی جای با صفاییه.ــ آره 

 پدرم گفت:حتماً می آیم،با تعریفایی که تو از اونجا میکنی باید جای دیدنی ای باشه.

 آنقدر از شیرین تعریف کرده بودم که همه خانواده مایل بودند او را ببینند.

 ــ عزیز،نمی دونی شیرین چقدر من رو یاد نسیم می اندازه.

 م نسیم رو که آوردی،یادم اومد که یه امانتی ازش پیش من داری،چند لحظه صبر کن. ــ اس

 عزیز بلند شد رفت و بعد از مدتی با چند پاکت نامه برگشت و گفت:

 ــ این نامه ها رو نسیم فرستاده،یکی دو بار هم تماس گرفته.
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ر خواندم.توی همۀ نامه هایش از موفقیتش نوشته بود نامه ها را از عزیز گرفتم.آخر شب توی اتاقم هر نامه را چند با

و برایم آرزوی خوشبختی کرده بود.جواب همۀ نامه هایش را با یک نامه دادم.از خودم،از روحیه ام و از روستا 

 برایش نوشتم و وبه انگلیس پست کردم.

ین اشینم را انتخاب کند،بنابراروزهای آخری که در تهران بودم تصمیم گرفتم که ماشین بخرم.دوست داشتم پدرم م

با سلیقۀ او یک ماشین خریدم.برای مرتضی هم یک دوچرخه گرفتم و صندوق عقب ماشین گذاشتم.وقتی به روستا 

برگشتم،دلتنگی ام خیلی بیشتر از قبل شده بود.با اینکه تازه پدرم و عزیز را دیده بودم اما دلم هوایشان را کرده 

گفتم صحیح و سالم رسیدم.فکر می کردم صحبت کردن با آنها ارامم می کند اما بیشتر بود.با آنها تماس گرفتم و 

 باعث شد دلم بگیرد.

غروب بود و هوا سوز داشت،دیگر دیروقت بود که درمانگاه را باز کنم.رفتم کنار درختی که جلوی درمانگاه بود 

ام بود که اشکهایم سرازیر شد یا از سوز سرما  ایستادم و به منظرۀ قشنگ غروب نگاه می کردم.نمی دانم از دلتنگی

 گونه هایم یخ زده بود که اشکهای گرمم روی آن می ریخت.

 صنوبر و مش حیدر با خانم جان با یک منقل زغال و اسپند آمدند.

 صنوبر گفت:نمی دونی چقدر جاتون خالی بود.

 بهش احتیاج داشتی،مبارکت باشه.خانم جان هم گفت:به به،چه کار خوبی کردی این ماشین رو خریدی،

 گفتم:ممنون، قابل شما رو نداره.

 مش حیدر با خنده گفت :فکر می کنم خودت بیشتر بهش احتیاج داشته باشی.

 از صنوبر پرسیدم:با درسهایت چکار می کنی؟

 ــ خوبه،فقط توی بعضی از درس ها مشکل دارم.

 ــ اگه خواستی می تونم کمکت کنم.

 شم،حتماً این کار رو می کنم.ــ باشه چ

صبح روز بعد با صدای شیرین که به در هم می کوبید بیدار شدم.در را باز کردم.شیرین خیلی سرحال 

 بود،گفت:سالم،صبحت بخیر؛خوش گذشت؟

 من که هنوز چشم هایم پر از خواب بود و کش و قوس می کردم،گفتم:جای شما خالی!

 به به خانم دکتر،تو که هنوز خوابی،مریضات پشت در صف کشیدن.شیرین دستش را تکانی داد و گفت:

 ــ دیروز همش توی راه بودم،هنوز خستگی تو تنمه.

 ــ با خودم فکر کردم بهتره قبل از اینکه برم سر کالس اول،سری به تو بزنم بعد برم.

 ــ خوب کاری کردی،دیگه وقت خواب نبود.

 تضی حالش چطوره؟دست و صورتم را شستم و گفتم:آقا مر

 ــ بد نیست سالم می رسونه،نمی دونی این یه هفته ای که نبودی چقدر سراغت رو می گرفت.

 ــ خوب می آوردیش تا ببینمش،چون من هم خیلی دلم براش تنگ شده.

 ــ سر راهم بردمش مدرسه.

 ــ بعد از ظهر بیارش باهاش کار دارم.

 ضات پشت در یخ نبستن.ــ باشه،اما حاال تو عجله کن تا مری
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 ــ مگه مش حیدر در رو باز نکرده؟

 ــ چرا اما همون جا هم سرده.

 ــ حاال اینا چرا اینقدر صبح به این زودی اومدن؟

 ــ مردم اینجا همه سحرخیزن و از ترس اینکه مبادا نوبت گیرشون نیاد زود اومدند.

مثل دفعۀ اول خیلی زیاد است.گفتم:این همه مریض از کجا  با شیرین جلوی درمانگاه رفتم.دیدم تعداد بیمارانم

 اومدند،من فقط چند روز اینجا نبودم.

شیزین خندید و گفت:اگر دقت کرده باشی،اکثر بیمارانت پیرند،االن هم هوا سرده و سالمندان هم بیشتر از بقیه 

 مریض می شن.تازه بعضی هاشون هم از روستاهای اطراف اومدند.

باید به مدرسه می رفت،خداحافظی کرد و رفت.من هم به درمانگاه رفتم و به بیمارانم رسیدگی  شیرین چون

کردم.کارم تا نزدیکی های ظهر طول کشید.حسابی خسته شده بودم و معده ام هم ضعف می رفت.به بیرون 

 رفتم.باران می بارید و از این که زیر باران بودم لذت می بردم.

 نم دکتر،کارتون تموم شد؟مش حیدر آمد و گفت:خا

 ــ بله.

 ــ خسته نباشید!نمی دونی این چند روز که اینجا نبودی،مردم چقدر سراغتون رو ازم می گرفتند.

 ــ بله،معلوم بود.

 ــ برو تو دخترم تا سرما نخوردی.

 ــ چشم میرم.

رتضی دادم،از خوشحالی می خواست بال بعد از ظهر بود که شیرین و مرتضی به خانه ام آمدند.وقتی دوچرخه را به م

 در بیاورد.من هم خوشحال شدم که توانستم دلی را شاد کنم.

 شیرین گفت:این کار رو نمی کردی بهتر بود.

 ــ من به عنوان کادو براش خریدم.

 ــ از اون لحاظ نمی گم که،من می ترسم فقط با دوچرخه سرگرم بشه و از درسش غافل بمونه.

ون،اینقدر به این بچه سخت گیری نکن.این بچه در کنار درس به تفریح هم احتیاج داره،بعدش هم ــ شیرین ج

 مرتضی قول می ده که از درسش عقب نیوفته.

 رو به مرتضی کردم و گفتم:مگه نه خاله؟

 مرتضی رو به شیرین کرد و گفت:قول مردونه می دم.

 ه تشکر نکردی.شیرین خندید و گفت:مبارکت باشه پسرم،اما از خال

 گفتم:احتیاجی به تشکر نیست.

 مرتضی صورتم را بوسید و رفت با دوچرخه مشغول بازی کردن شد.

زمستان شده بود و برف می بارید.شیرین آمد و با اصرار دعوتم کرد به خانه اش بروم.ظهر شده بود،لباس گرم 

ا همه جا سفید شده بود.در حیاط خانۀ شیرین را که پوشیدم و پیاده به خانۀ شیرین رفتم.بارش برف قطع شده بود ام

زدم مرتضی آمد در را باز کرد و سریع به خانه برگشت.در ورودی را که باز کردم،روی سرم پر از کاغذهای رنگی 

 شد.شیرین و مرتضی با هم یکصدا گفتند:تولدت مبارک!
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 ولد رو برای من گرفتید؟برایم خیلی عجیب و غیره منتظره بود،گفتم:وای خدای من!این جشن ت

 مرتضی گفت:آخه خاله،مگه غیر از شما کس دیگه ای هم اینجا هست؟

خندیدم،دستی به سرش کشیدم و گفتم:آره راست می گی،اصالً حواسم نیست اما شما از کجا می دونستید که امروز 

 تولد منه؟

با هم رفتیم مازندران،تاریخ تولدت رو  شیرین گفت:راستش رو بخوای، موقعی که می خواستی گواهینامه بگیری و

 روی یکی از کپی های برگۀ اول شناسنامه ات که جلوی ماشین گذاشته بودی دیدم.

 ــ خیلی خوشحال شدم اما دوست نداشتم به زحمت بیفتید.

 تو ــ این پیشنهاد مرتضی بود،می خواست یه جوری تالفی دوچرخه رو در بیاره،برای خود ما هم سرگرمی شد تا

 زمستان سرد و طوالنی یه تنوع داشته باشیم.

 مرتضی گفت:حاال خاله می شه حرفاتون رو بذارید واسۀ بعد؟شمع ها رو فوت کنید،من میخوام از این کیک بخورم.

 صورتش را بوسیدم و گفتم:چشم آقا مرتضی،شما امر بفرمایید!

 اول کادوها.شمع ها را فوت کردم و کیک را بریدم.شیرین به مرتضی گفت:

 مرتضی رفت و با دو بسته برگشت،یکی از بسته ها را داد و گفت:این کادوی منه و این یکی هم از طرف مادرمه.

 اول کادوی مرتضی را باز کردم،کتاب شعر حافظ بود.گفتم:آقا مرتضی دستت درد نکنه.

 م خاله.مرتضی مشغول خوردن کیک بود و با دهان پر گفت:با پول خودم براتون خرید

 ــ ممنونم پسر گلم.

بعد کادوی شیرین را باز کردم،یک چادر مشکی بود.همان طور به چادر خیره شده بودم که شیرین گفت:نمی خوای 

 سرت کنی یا خوشت نیومده؟

 سریع گفتم:چرا چرا عالیه.

 چادر را سرم کردم. شیرین گفت: مبارکه خیلی بهت میاد.

باوقارتر و محجوب تر شدم. از ان روز به بعد دیگر چادر را کنار نگذاشتم و همیشه با پوشیدن چادر احساس کردم 

 به سرم می کردم.

شبهای بلند و خسته کننده زمستان را با صنوبر می گذراندم و توی درسهایش کمکش می کردم. برف ها و یخ ها کم 

مستنان و امدن بهار بود. بهار از راه رسید و در کم اب می شدند و درختان جوانه میزدند و این عالئم، حاکی از رفتن ز

 تدارک رفتن به تهران بودم که پدرم تماس گرفت و گفت برای تعطیالت نوروزی به روستا میان.

من هم به مازندران رفتم و وسایلی را که بای چند نفر احتیاج داشتم خریدم. چند ساعتی به سال تحویل مانده بود که 

پدرم و عزیز را با خانواده مش حیدر اشنا کردم و همگی سال تحویل را کنار هم بودیم اما صنوبر خانواده ام رسیدند. 

به امامزاده ای که باالی روستا بود رفته بود و به همین خاطر کمی دیر امد. توی خانه مشغول حرف زدن با عزیز بودم 

وتش کردم که پیش بقیه بیاید تا همه کنار هم که صدای صنوبر که خانم جان را صدا می زد از داخل حیاط شنیدم. دع

باشیم. وقتی صنوبر وارد شد به عزیز و پدر معرفی اش کردم. صنوبر هم سال نو را به پدر و عزیز تبریک گفت و به 

انها خوشامد گفت.در این میان متوجه علیزضا شدم که به صنوبر خیره شده بود و چیزی نمی گفت. هیچ وقت چیزی 

پنهان نمی ماند، در همان نگاه اول علیرضا به صنوبر فهمیدم به او عالقه پیدا کرده اما نمی دانستم از چشمان من 

 صنوبر چه احساسی دارد، چون نجیب و سربه زیر بود و این کار را مشکل کرده بود.
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ن شیرین خانم اووقتی شیرین برای عید دیدنی به خانه ام امد، به خانواده ام معرفی ش کردم. عزیز گفت: الحق که 

همه تعریف هم داشت. شیرین گفت: نمی دونم افسانه راجع به من چی بهتون گفته اما اینورهام که شما فکر می کنید 

 نیست.

 پدرم گفت: شکسته نفسی نکنید.

هوای بهار خیلی لطیف و دوست داشتنی بود. به خواست عزیز و پدرم بیرون رفتیم و همه جای روستا را نشانشان 

م. پدرم خیلی خوشش امده بود و می گفت: پس بگو چرا افسانه اینقدر دیر به دیر به ما سر می زنه. خوب طبیعیه، داد

 منم بودم همچین جای باصفایی رو ول نمی کردم بیام تو دود و دم تهرون.

احسن  کارم رو به نحو گفتم: نه اصال به خاطر این چیزا نیست که دیر به دیر میام پیشتون. من اینجا کار دارم و باید

 انجام بدم.

 عزیز میانه را گرفت و گفت: افسانه جان، پدرت شوخی می کنه.

مش حیدر یک اسب سفید داشت و چون بهار شده بود، صنوبر با ان روی کوهها می رفت و سواری می کرد تا 

ر که در حال اماده شدن پاهایش نرم شود. خیلی دوست داشتم برای یک بار هم که شده سوار ان می شدم. صنوب

 برای رفتن به بیرون بود گفتم: میشه منم باهات بیام.

 گفت:البته ، خواهش می کنم.

 علیرضا که داخل حیاط بود، گفت: اگه اشکال نداره منم باهاتون میام.

 گفتم: من حرفی ندارم، صنوبر جان تو چی می گی؟

 پایین انداخت و گفت: چون شما باهامون هستید اشکال نداره. صنوبر که افسار اسب را به دست گرفته بود، سرش را

 پیاده تا پای کوه رفتیم. انجا بود که علیرضا به صنوبر گفت: بده من سوار بشم.

 صنوبر گفت: مگه شما سواری بلدید؟

 عیرضا گفت:اره، یکی از دوستام سوارکاره. کمی بهم یاد داده.

کردم االن است که از روی اسب بیفتد اما برعکس طوری سواری می کرد که علیرضا سوار اسب شد و رفت. فکر می 

انگار سال ها سوارکار بوده است. بعد از چند دقیقه که با صنوبر پیاده روی کردیم، علیرضا برگشت و از اسب پیاده 

 شد. صنوبر افسار اسب را گرفت و گفت: چطور بود؟

 علیرضا با خنده گفت: فوق العاده بود!

 بر گفت: خانم دکتر می خواید سوار بشید؟ صنو

 گفتم: نه سوارکاری بلد نیستم.

 صنوبر گفت: کاری نداره. یاد می گیرید.

 به شوخی گفتم: من هنوز جونم رو دوست دارم و می خوام زندگی کنم.

 صنوبر با خنده گفت: باشه پس من میرم این اطراف گشتی بزنم.

 گفتم: خیلی خب.

االک سوار اسب شد و مثل طوفان با اسب می تاخت و می رفت. علیرضا هم حسابی به رفتن صنوبر صنوبر فرز و چ

خیره شده بود و چشم از او برنمی داشت تا که حسابی از انجا دور شد. ب علیرضا پیاده روی می کردم و درباره ی 

 ه یه موضوع مهم باهات صحبت کنم.روستا و کارهایم برایش تعریف می کردم تا اینکه گفت: افسانه می خوام دربار
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 بگو، گوشم با توست.-

 انگار خجالت می کشید، یک گل به دست داشت و با ان بازی می کرد. گفت: نمی دونم چطوری بگم.

 خب هر طور راحتی بگو.-

 با هزار زحمت گفت: می شه نظرت رو درباره صنوبر بگی؟

رم. گفتم: دختر خوبیه و از خونواده فقیر و ابرومندی هم هستند، اصال به روی خودم نیاوردم که از موضوع خبر دا

 چیزی شده؟

 می شه ازت بخوام باهاش ... -

همین موقع بود که صنوبر از راه رسید و حرف علیرضا قطع شد اما صنوبر زیاد نایستاد و گفت: من می رم کنار 

 رودخونه، اگه دوست داشتید می تونید بیایید اونجا.

ت و علیرضا باز هم به او خیره شده بود. خواستم نگاهش را از صنوبر بردارد، دستم را جلوی صورتش صنوبر رف

 تکان دادم و گفتم: علیرضا حواست کجاست؟ بیا بریم کنار رودخونه، صنوبر رفت.

 نگاهش را از صنوبر برداشت و گفت: من اصال حوصله ندارم، می خوام برگردم خونه.

 باشه برو.-

 فظ!خداحا-

 خداحافظ، مواظب خودت باش!-

با صنوبر یک ساعتی کنار رودخانه ماندیم و به خانه برگشتیم. علیرضا دراز کشیده و به سقف خیره شدهب ود. گفتم: 

 حالت خوب نیست؟

 همانطور که به سقف خیره شده بود گفت: خوبم.

توانسته بودند با مردم روستا صمیمی شوند، یک هفته از حضور پدر و مادرم در روستا می گذشت و خوشبختانه خوب 

به طوری که وقتی خانه ی شیرین می رفتیم، هر کسی را توی راه می دیدیم، عزیز با او احوالپرسی می کرد. وقتی اونو 

 می پرسیدم اونو می شناسید، می گفت فالن وقت و فالن جا باهاش اشنا شدم.

دم با مردم روستا خو گرفته بودند اما علیرضا این طور نبود، فقط یک برایم جالب بود که عزیز و پدرم بیشتر از خو

 گوشه می نشست و به فکر فرو می رفت، حتی خانه ی شیرین هم که شده بود، گفت: حوصله ندارم و نمیام.

 این وضع باعث شده بود که عزیز نگران علیرضا شود و دائم می پرسید: چت شده؟

 اد.علیرضا هم جواب سر باال می د

یک روز که عزیز باالی سر علیرضا نشسته بود، گفت: افسانه دخترم، بیا باردرت رو معاینه کن، فکر کنم مریض 

 شده.

 من که می دانستم علیرضا مریض نیست، گفتم: عزیز حالش خوبه، احتیاجی به این کارا نیست.

 به اصرار گفت: باید بیای و معاینه اش کنی.

رد علیرضا را معاینه کنم. علیرضا هم غرغر می کرد و گفت: ولم کنید حوصله ندارم، افسانه باالخره عزیز مجبورم ک

 این روزا مثل اینکه مریض نداره، من رو گیر اورده.

 بعد هم بلند شد و کالفه رفت. عزیز نگران بود و گفت: خدایا بچه ام چش شده؟
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را نداشتم، با خنده گفتم: عزیز، عزیز، فکر کنم اینا نشونه من که نگرانی عزیز را می دیدم و اصال تحمل ناراحتی اش 

 عاشق شدن باشه!

 عزیز متعجب گفت: علیرضا عاشق شده، ببینم می شناسیش؟

 اره، هم من می شناسم هم شما.-

 عزیز هم کنجکاو شده بود و هم خوشحال، گفت: حاال کی هست؟

 کمی فکر کن، شاید فهمیدی.-

 ش نمی رسه.به خدا هیچ کس به ذهن-

 یه کم دیگه فکر کنی متوجه میشی.-

 به خدا هیچ کس به ذهنم نمی رسه، زود باش بگو!-

 به یه شرط می گم.-

 هر چی باشه قبول می کنم، حاال بگو!-

 به این شرط که تا زمانی که علیرضا چیزی نگفته، شما نباید اصال به روش بیاری یا چیزی ازش سوال کنی.-

 ل، حاال بگو دلم اب شد.خیلی خوب قبو-

 صنوبر.-

 عزیز مات و مبهوت ماند و با حیرت گفت: صنوبر؟ یه دختر روستایی؟

 از حرف عزیز ناراحت شدم و گفتم: مگه چشه؟

 چیزیش نیست ولی فردا فک و فامیل نمی گن رفته یه دختر روستایی رو برای پسرش گرفته؟!-

، گفتم: به فک و فامیل و این و اون چه ربطی داره؟ بعدشم، صنوبر چیزی خواستم عزیز را از اشتباهش بیرون بیاورم

 از دخترای شهری کم نداره هیچ،از اونا هم باالتره و از نظر زیبایی هم هرجایی رو بگردی لنگه اش رو پیدا نمی کنی.

 عزیز مثل اینکه قانع شده بود، گفت: چی بگم واهلل؟

 ی دونید که حرفهای من عین واقعیته.احتیاج نیست چیزی بگید، شما خوب م-

 علیرضا خودش بهت گفت که صنوبر رو می خواد؟-

 نه.-

 پس تو از کجا فهمیدی که صنوبر رو می خواد.-

از حرکاتش که همش یه جا کز می کنه، حرفی نمی زنه و همش به یه نقطه خیره می شه. ندیدید که چجوری به -

 صنوبر نگاه می کنه؟

 ا صنوبر هم دختر بدی به نظر نمیاد.دقت نکردم ام-

از کنار عزیز بلند شدم و به ایوان رفتم. علیرضا و صنوبر را توی حیاط دیدم. صنوبر مثل همیشه ارام بود، با دستش 

گردن اسب را نوازش می داد و به هرجایی غیر از صورت علیرضا نگاه می کرد. علیرضا کالفه و سردرگم بود و از 

همیدم که نمی تواند حرفش را بی رودرواسی بزند. صنوبر سرش را بلند کرد، وقتی من را دید حالتی که داشت ف

افسار اسب را گرفت و رفت. دیگر از هر جهت مطمئن شدم علیرضا به صنوبر عالقه دارد. اگر یک ذره شک هم 

 فت.داشتم برطرف شد اما دوست داشتم علیرضا خودش درباره صنوبر صحبت کند ولی چیزی نمی گ
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بعد از سیزده به در که خانواده ام می خواستند به تهران برگردند خداحافظی خیلی سختی بوداما باید می رفتند. پدرم 

 گفت: خیلی بهم خوش گذشت اگر عمری باقی بود باز هم اینجا میام.

 مش حیدر گفت: اینجا خونه ی خودتونه هر وقت خواستید تشریف بیارید.

 رو نگه داره. پدرم گفت: خدا صاحبش

 عزیز هم به شیرین گفت: هر موقع افسانه اومد تهران سربزنه، شما هم باهاش بیاید. تو هم عین دخترم می مونی.

 شیرین گفت: ممنونم، چشم حتما میام.

 علیرضا ارام به صنوبر گفت: خداحافظ!

 و گفت: به امید دیدار!برای اولین بار دیدم صنوبر سرش را بلند کرد و به صورت علیرضا نگاه کرد 

علیرضا لبخند شیرینی را روی لب اورد و سوار ماشین شد. شیرین که بغل دستم ایستاده بود، با شانه اش به شانه ام 

 زد و گفت: دیدی؟

 با خنده گفتم: اره.

م. دوست خانواده ام رفتند و من دوباره تنها شدم. وقتی به خانه برگشتم، عجیب جای خالی انها را حس می کرد

داشتم یک جا بنشینم و گریه کنم اما دیگر سنم برای این جور گریه ها قد نمی داد. خوشبختانه شیرین و مرتضی در 

 کنارم بودند. شب پیش خودم ان ها را نگه داشتم و گفتم: امروز دلم گرفته، دوست دارم بمونید.

بیدار کند و ببرد اما نذاشتم و گفتم: همین جا  بعد ار شام مرتضی خیلی زود خوابش برد. شیرین می خواست او را

 بمونید.

شیرین قبول کرد و ماندند. اخر شب بود، خوابم نمی برد، بلند شدم و کنار پنجره ایستادم. شیرین هم خوابش نمی 

 برد، بلند شد و توی رختخوابش نشست.

 گفتم : چیه تو هم خوابت نمی بره؟

 اره-

 چای می خوری درست کنم؟-

 گه باشه، البته.ا-

چای را درست کردم و اوردم. شیرین لیوان چای را به دست داشت و گفت: افسانه یه سوال ازت بپرسم ناراحت نمی 

 شی؟

 نه.-

 چرا از همسرت جدا شدی؟-

 خنده ی تلخی را روی لب اوردم. گفت: اگه دوست نداری جواب نده.

 نه مهم نیست می گم-

ردم. شیرین متاثر شده بود. به شوخی گفت: اگه این اتفاقا برای تو پیش نمی اومد که سرگذشتم را برایش تعریف ک

 ما االن با هم اشنا نمی شدیم.

 با خنده گفتم : اره.

حس می کردم با شیرین همان قدر نزدیک هستم که با نسیم نزدیک بودم. با شیرین که بودم همیشه احساس راحتی 

م کم خواب به چشمانم راه پیدا کرد اما با ضربه های محکمی که به در زده شد می کردم. نیمه های شب بود که ک
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بیدار شدم. سریع بلند شدم و به ایوان رفتم که ببینم کیست، اما مش حیدر زودتر در را باز کرده بود. به او گفتم: چه 

 خبره؟

 داره و بچه اش داره به دنیا میاد.مش حیدر جلو امد و گفت: از اهالی روستاست، مثل اینکه دخترش با عروسش بار

 جلوی در رفتم. ان خانم با نگرانی و اضطراب گفت: خانم دکتر، دستم به دامنت، عروسم داره از دست میره.

 االن عروستون کجاست؟-

 جلوی درمونگاهه.-

 به مش حیدر گفتم: شما برید سریع در درمونگاه رو باز کنید تا بیام.

 تم: شما هم عروستون رو ببرید داخل درمونگاه، من هم االن میام.بعد رو به ان خانم گف

سریع اماده شدم و به درمونگاه رفتم. تنها بودم و یکی باید کمکم می کرد. خوشبختانه شیرین بعد از چند دقیقه به 

 درمانگاه امد و گفت: چی شده؟

 خیلی به موقع اومدی بچه ش داره به دنیا میاد.-

 دستم بر نمیاد. باز اون خانم که همراهش اومده بهتر می تونه کمک کنه. من که کگاری از-

 وقت نداریم، بحث نکن. نگران هم نباش فقط هر کاری که گفتم انجام بده.-

 باشه.-

بعد هم امد و دست به کار شد. نزدیکی های صبح بود که بچه به دنیا امد. وقتی خبرش رو به مادرشوهرش دادم 

. همسرش هم تازه از راه رسیده بود و با شنیدن این خبر موجی از شور و شعف در چهره اش پیدا خیلی خوشحال شد

 شد. گفت:

 ازتون ممنونم . اگه شما نبودید واقعا نمی دونستم چیکار کنم.-

 خواهش می کنم وظیفه م بود.-

 می تونم ببینمش؟-

 بله، اون االن منتظر شماست.-

 رد نکنه، خسته نباشید.مادر شوهرش گفت: دست شما د

 خواهش می کنم، من کاری نکردم.-

 شما لطف دارید که این حرف رو می زنید.-

 بعد هم به دیدن عروسش رفت.

 شیرین گفت: به دنیا اوردن یه بچه چه کار لذت بخشی بود، کار تو هم خیلی جالبه.

 اره، راستی تو چطور متوجه شدی و اومدی؟-

 یادهایی که این خانم میزد فکر کنم کل روستا فهمیدند.اون جیغ ها و اون فر-

 یک لحظه یاد مرتضی افتادم و گفتم: یه دفعه مرتضی بیدار نشه و بترسه.

 خوب شد یادم انداختی، به کل مرتضی رو فراموش کرده بودم، اگه با من کاری نداری من می رم.-

 کردی. نه کاری ندارم، فقط می خواستم ازت تشکر کنم که کمکم-

 احتیاجی به تشکر نیست.-
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این یکی از جذاب ترین کارهایی بود که در زندگیم انجام دادم. شیرین رفت و من کنار بیمارم رفتم. همسرش گفت: 

می خوام ببرمش. اما گفتم: صبر کنید تا صبح اینجا زیر نظر من باشه، بعد فردا صبح می تونید ببریدش. فقط یک نفر 

 باید کنارش بمونه.

 همسرش خداحافظی کرد و رفت و مادرشوهرش کنارش ماند.

 رو به بیمارم گفتم:بهتون تبریک می گم.خدا بهتون یه دختر تپل و خوشگل داده.

 خندید و گفت:این اولین بچه ی منه،دوست دارم شما اسمش و بذارید.

 دخترتون تو سپیده دم به دنیا اومده،اسمش رو بذارید سپیده.

 ر شدی چه احساسی داری؟از اینکه ماد

نگاهی به سپیده کرد و گفت:وقتی فکر میکنی که تونستی یه موجود رو در درون خودت پرورش بدی که می تونه 

نفس بکشه،گریه کنه یا بخنده،احساس غرور می کنی اما مادر شدن خیلی بیشتر از این چیزهاست که با کلمات نمی 

 شه وصفشون کرد.

 بله درسته.

ازدواج نکردید،ان شااهلل وقتی ازدواج کردید و مادر شدید می فهمید من چی می گم و حس مادر شدن رو  شنیدیم که

 تجربه می کنید.

از وقتی که به این روستا آمد،خیلی سعی کردم که فراموش کنم نمی توانم مادر شوم اما با حرفهای او گذشته را به یاد 

 آوردم و غمی بزرگ به دلم نشست.

بیرون رفتم.خورشید در حال طلوع کردن بود.یاد نمازم افتادم که قضا شده بود.به خورشید نگاه کردم،چقدر سریع به 

قشنگ بود تا به حال چنین منظره ی را ندیده بودم.نسیم خنکی به صورتم می خورد که احساس سبکی می کردم و 

 دیدن آن منظره ی زیبا باعث شد به گذشته فکر نکنم.

  82فصل 
 

اواخر بهار صنوبر خودش را برای شرکت در کنکور آماده می کرد و از من خواسته بود که در درسهایش کمکش از 

کنم. هر موقع فرصتی پیش می آمد به او کمک می کردم و خیلی خوشحال بودم که باعث شدم صنوبر به درسش 

ان بود. کمی با او صحبت کردم و آرام ادامه بدهد.تابستان بود که می خواست برود امتحان بدهد. آن روز خیلی نگر

شد.خوشبختانه همیشه حرفهایم رویش اثر می کرد و توانسته بودم استرسش را از بین ببرم.از من خواسته بود که تا 

حوزه ی امتحانش که در مازندران بود همراهی اش کنم. خانم جان با آب و قرآن و مش حیدر با دعای خیرش ما را 

ه حوزه ی امتحانی اش رسیدیم،صنوبر سر جلسه رفت و من منتظر ایستادم.همیشه از انتظار بدم بدرقه کردند.وقتی ب

می آمد و هیچ وقت میانه ی خوبی با آن نداشتم.بعد از چند ساعت که چشمهایم به در خیره مانده بود،صنوبر بیرون 

 آمد.

 ه؟چهره اش خندان بود،گفتم:خوب،چیکار کردی خانم؟حتما قبول می شی،درست

 نمی دونم اما به لطف شما تونستم خوب جواب بدم.

 نه،خودت زحمت کشیدی و حتما نتیجه ی زحمتت رو هم می بینی .

 خدا کنه،اما من نمی دونم برای چی این کنکور رو گذاشتن؟حاال می شه بدون کنکور وارد دانشگاه شد.
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هر کی زحمت بیشتری کشیده باشه قبول می شه و کنکور هم یه امتحانه که بعضی ها ازش رد می شن بعضی ها قبول.

 این کنکور تفاوت بین کسانی که زحمت کشند رو نشان می ده.

 بله درسته.

حرکت کردیم و به طرف روستا رفتیم.وقتی به خانه رسیدیم،ظهر شده بود و خانم جان و مش حیدر منتظرمان 

 ل می شه یا نه؟بودند.با دیدن صنوبر دائم سوال می کردند:چیکار کرده،قبو

به مش حیدر گفته بودم هر مریضی آمد بگویید بعد از ظهر بیاید اما رفتم به درمانگاه سری بزنم که چشمم به یک 

وانت افتاد که با سرعت تمام به طرف درمانگاه می آمد.فهمیدم که حتما مریض دارد که این طور به طرف درمانگاه 

 می آیند.

 گفتم:در درمونگاه رو باز کن!سریع مش جیدر را صدا زدم و 

 وقتی وانت جلوی پایم ایستاد،یک نفر به سرعت از آن پیاده شد و گفت:خواهش می کنم کمک کنید.

جلو رفتم و دیدم یک نفر بیهوش توی ماشین افتاده است.گفتم:خیلی خوب،فقط شما سریع ببریدش داخل و 

 بذاریدش رو تخت.

 رش رفتم.در حال معاینه کردن بودم که گفت:خواهش می کنم نجاتش بدین.مریض را به داخل برد و من باالی س

 باید بدونم چی شده تا کمکش کنم یا نه؟

 فکر کنم مار زدتش.

 نبضش را گرفتم،خیلی خیلی کند می زد.کارهای الزم را انجام دادم.پرسیدم :چه ماری بوده؟

 م که گفت مار،بعد هم از حال رفت.ندیدم،آخه اون جدا از من بود،فقط صدای فریادش رو شنید

 کجا اینطوری شد؟

رفته بودیم کوه،شکار پرنده که موقع برگشتن این اتفاق افتاد.من سعی کردم با دهان سم رو بکشم بیرون اما فایده 

 نداشت.

م هتالشم برای نجاتش بی فایده بود،سم وارد تمام خونش شده بود.دیگر نفس نمی کشید ،صدای ضربان قلبش را 

نمی شنیدم.مثل کسانی شده بودم که روح در بدن نداشتند.از اتاق بیرون رفتم ،همراهش دنبالم آمد و حالش را 

پرسید.باید چه می گفتم،اصال چطور به او می گفتم که نتوانستم کاری برایش انجام بدهم.زبانم یارم نبود،فقط تونستم 

ایم را دید،سریع باالی سرش برگشت و فریاد زد:نه،تو نباید سرم را تکان بدهم و اشکهایم سرازیر شود.وقتی اشکه

 بمیری.خدایا من جواب پدر و مادرم رو چی بدم؟

 مش حیدر هم که مضطرب ایستاده بود گفت:یعنی نمی شد هیچ کاری براش کرد؟

 گفتم:نه.

و و به من کرد و گفت:پس تبرادرش از اتاق بیرون آمد.تا به حال ندیده بودم مردی اینطور گریه کند.پرخاش کنان ر

 برای چی اومدی اینجا؟چرا نتوانستی زندگی برادرم رو نجات بدی؟بهتره اسباب اثاثیه ات رو جمع کنی بری.

چون می دانستم از مرگ برادرش ناراحت است،چیزی نکفتم اما مش حیدر به آرامش دعوتش می کرد.او خودش 

ی کرده بود سم را با دهان از بدنش بیرون بکشد،سریع تر او را توی مرگ برادرش مقصر بود.اگر به جای اینکه سع

آورده بود،االن زنده بود اما با این حال چیزی از این موضوع به او نگفتم،چون اگر می فهمید یک عمر دچار عذای 

وجدان می شد.دیگر حرفهایش داشت به توهین کشیده می شد.من هم از مرگ آن جوان ناراحت بودم.سرش داد 
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و گفتم:مرگ که دست من نیست.من فقط یه وسیله برای شما هستم .زندگی برادرتون تموم شده بود،من تمام  زدم

 تالشم رو برای زنده موندنش کردم اما خدا نخواست.

با حرفهایی که زدم دیگر ساکت شد و فقط گریه کرد.این اولین اتفاق بدی بود که در مدت حضورم در روستا اتفاق 

چون یکی از اهالی روستا بود،حسابی توی روحیه ام تاثیر گذاشت.به طوری که تا چند روز اصال در افتاده بود و 

 درمانگاه را باز نکردم و از خانه هم بیرون نرفتمتا اینکه چهار روز بعد شیرین به سراغم آمد و گفت:چی شده؟

ین توپش پر است اما مثل بچه هایی که اشکهایم سرازیر شد و روی گونه هایم ریخت.با وجود اینکه می دانستم شیر

از چیزی ناراحت می شوند و به مادرشان پناه می برند،خودم رو تو بغلش انداختم و با گریه گفتم:اون خیلی جوون 

بود و هنوز برای زندگی کردن فرصت داشت من نتونستم هیچ کاری براش انجام بدم.تمام تالش خودم را کردم اما 

 رنده نموند.

 رم را از روی شانه اش برداشت و گفت:مگه نمی گی سعی خودت رو کردی پس دیگه چته؟شیرین س

آخه من برای اینکه جلوی این اتفاقات رو بگیرم به این روستا اومدم دوست دارم جونشون رو نجات بدم نه اینکه 

 جسدهاشون رو تحویل خانواده هاشون بدم.

باید بدونی که خداوند این سرنوشت رو برای اون جوون مقدر کرده  با این روحیه ی لطیفت بهت حسودیم می شه اما

بود و هیچ کاری هم از دست من و تو هم ساخته نبود.یه پزشک باید استوار باشه و با مریضاش همدردی کنه،نه اینکه 

و می کنند تمرگ یه نفر بخواد اینطور از پا درش بیاره.اگه بخوای به همین رفتار مسخره ات ادامه بدی مردم فکر 

اون رو کشتی چون رفتاری که تو می کنی رفتار آدمای خطاکاره.یه ضرب المثل مشهور هست که می گه می شه در 

 دروازه رو بست اما دهان مردم رو نه.

 اگه فقط دو دقیقه،فقط دو دقیقه زودتر به درمونگاه می رسید االن می تونست زندگی کنه.

به درمونگاه رسوندند،من نمی دونم تو چرا خودت رو مقصر می دونی؟حاال هم اونها خودشون اون مرحوم رو دیر 

 دوست دارم به این رفتارهای مسخره ات خاتمه بدی و برای اینکه از این حال و هوا بیای بیرون بیا بریم گشتی بزنیم.

ین و آن هوای پاک و زمحرفهای شیرین منطقی و معقول بود و روی من تاثیر گذاشت.آن روز با شیرین بیرون رفتیم 

سبز و آسمان آبی باعث شد تا هر غم و غصه ی را فراموش کنم و از ذهنم پاک کنم و فارغ از آنها باشم.ده روز بعد 

نزدیکی های ظهر بود،هیچ بیماری هم نداشتم و بیرون را تماشا می کردم که چند ضربه به در خورد برگشتم و نگاهم 

رادرش پرخاش می کرد و حرفهای توهین آمیز می زد .سرش را پایین انداخته بود به جوانی افتاد که موقع مرگ ب

 ،گفت:سالم

 سالم،بفرمایید بشینید.

یه زمین خیره شده بود،گفت:راستش رو بخواین من بیمار نیستم و برای درمان هم نیومدم فقط اومدم از رفتار اون 

 د ،خدا نصیب هیچ کی نکنه.مرگ برادر سخته.روزم ازتون معذرت خواهی کنم.باور کنید دست خودم نبو

من حال شمارو درک می کردم و می کنم،خیلی هم از مرگ برادرتون متاسفم و متاثر شدم،بهتون حق می دم و اصال 

 از شما ناراحت نیستم.

 با اجازتون من مرخص می شم.

 خواهش می کنم،خدانگهدار!
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بودم و تصمیم داشتم به دیدنشان بروم.وقتی با آنها تماس گرفتم ،قبل از اواخر تابستان بود ،برای خانواده ام دل تنگ 

 اینکه من حرفی از رفتن به تهران بزنم ،عزیز گفت که می خواهند به روستا بیایند.

 خیلی تعجب کردم و نگران شدم ،گفتم:اتفاقی افتاده؟

 دیدن دخترمون بیایم اونجا؟ عزیز خیلی خوشحال بود،گفت:ببینم مگه باید اتفاقی بیفته که ما برای

 نه،اما این اومدن غیره منتظره یه کم عجیبه.

 االن تابستونه،ما هم برای تفریح می خوایم بیایم اونجا .اگه این کار از نظر تو ایراد داره ،منصرف بشیم.

 سریع گفتم:نه نه ،من منتظرتون هستم.

لیرضا به روستا آمدند.ابتدا فکر می کردم به گفته ی عزیز روز بعد نزدیکی های غروب که عزیز و پدرم به همراه ع

 برای تفریح و گردش به آمدند اما عزیز گفت برای خواستگاری صنوبر آمدند.

 با شیطنت به علیرضا نگاه کردم که حسابی سر و وضعش را مرتب کرده بود.گفتم:ا تو هم،کلک نگفته بودی.

 .گفتم:داماد که نباید اینقدر خجالتی باشه.علیرضا لبخندی زد و سرش را پایین انداخت

 عزیز گفت:افسانه جان،سر به سرش نذار خجالت می کشه.

 علیرضا بلند شد و داخل حیاط رفت،در حالیکه نگاههای تحسین آمیز عزیز به دنبالش بود.

 از عزیز پرسیدم:خودش خواست بیاید خواستگاری صنوبر؟

اصال به درسش برای کنکور اهمیت نمی داد.بیشتر اوقاتش رو روی تختش دراز  گفت:بهار که از اینجا رفتیم علیرضا

می کشید و به نقطه ی خیره می شد.ترسیدم اگه اینطوره پیش بره تو درسش اثر بذاره.یه روز به پدرت گفتم برو 

 ببین این پسره چش شده؟پدرت رفت و خواست باهاش صبحت کنه اما چیزی بهش نگفته بود پدرت می گفت

 سرش رو انداخته پایین و اصال تو صورتم نگاه نکرده.

اما آخرش خودم دست به کار شدم و رفتم به اتاقش، با منم هیچ حرفی نزد،باد حرفت افتادم که گفتی به صنوبر 

عالقه داره.وقتی اسم صنوبر رو آوردم رنگ از صورتش پرید و طولی نکشید که خودش به حرف اومد.منم بهش قول 

پدر صحبت کنم تا بیایم خواستگاری اما به شرط اینکه به درسش برسه و تو کنکور قبول بشه ،اون هم شرطم دادم با 

 رو قبول کرد.

 وضعیت امتحانی اش چطور بود؟

 خودش که می گفت خوب دادم،نمی دونم.

 اتفاقی افتاده؟به پدرم که دراز کشیده بود و استراحت می کرد نگاه کردم و به عزیز گفتم:عزیز ،برای پدرم 

 نه،چطور مگه؟

 آخه هر وقت بعد از مدتها پدرم رو می بینم شکسته تر و بی حالی تر از قبل می شه.

 ای بابا،پیری و هزار درد و مرض.

 مگه پدرم چند سالشه؟هنوز اینقدرم که شما می گید پیر نشده که بخواد بیمار بشه و خدا نخواسته از پا درش بیاره.

با این چیزها مشغول نکن،چیزی نیست ،فقط کمی خسته ست.حاال ولش کن از این حرفها بیایم  فکر خودت رو

 بیرون.تو با صنوبر صحبت کن ببین چی می گه،منم با مادرش صحبت می کنم.

 باشه.

 ؟روز بعد غروب بود و هیچ بیماری هم نداشتم.صنوبر هم بیکار بود،گفتم:صنوبر ،دوست داری با هم کمی قدم بزنیم
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 آره،حوصله ام سر رفته.

قدم زنان می رفتیم و من فقط درباره ی درس از او سوال می کردم.به نزدیکی های امامزاده که رسیدیم ،کم کم 

 حرف از ازدواج را پیش کشیدم و گفتم:هر کسی توی یه روز عاشق می شه،تو تا به حال عاشق شدی؟

 لبخندی روب لب آورد و گفت:نمی دونم.

 دونی شاید کسی باشه که دلش پیش تو جا مونده باشه؟ یعنی نمی

 نگاهی به صورتم کرد و گفت:نه.

 واقعا نمی دونی یا از روی نجابت با من اینطور صحبت می کنی؟

 جوابم را نداد و به سکوت رفت.گفتم:این سکونت می گه که از همه چیز خبر داری.

یزی رو از شما پنهون کرد.بله من همه چیز رو نمی دونم اما شما لبخند شیطنت باری زد و گفت:مثل اینکه نمی شه چ

 فکر نمی کنید این عشق بی حاصل باشه؟

 برای چی این فکرو می کنی؟

 اول اینکه هم من و هم برادر شما هر دو درس داریم،بعدش هم به نظر من ،ما و شما اختالف طبقاتی داریم.

ال معلوم نیست که تو و علیرضا تو کنکور قبول بشید،دوما هم باید بگم که اوال که هنوز نتیجه ی کنکور نیومده و اص

 هیچ فاصله ی طبقاتی بین خانواده ی من و خانواده ی تو وجود نداره.

 چرا،این اختالف وجود داره.

 .خودتدرسته که خانواده ی من تو تهران زندگی می کنند اما خیلی ساده و به دور از تجمل هستند ،مثل خانواده ی 

 اومدیم و جواب مثبت دادم و هردومون تو دانشگاه قبول شدیم،اونوقت چی؟

 خیلی ها هستند که ازدواج کردند،درس هم می خونند ،موفق هم هستند.

 من کاری به کسی ندارم،تا نتیجه ی کنکور نیاد هیچ جوابی ندارم.

 زیارت که کردیم،پرسیدم:جوابت همونه؟

 بله.

بود که به خانه رسیدیم.عزیز توی آشپزخانه مشغول درست کردن غذا بود.پیش او  خورسید غروب کرده

 رفتم،پرسید:چیکار کردی؟

 باهاش صحبت کردی؟

 آره ،شما چی؟

 من که با پدر و مادرش صحبت کردم حرفی نداشتند.

 اما صنوبر قبول نکرد.

 عزیز با تعجب گفت:وا،برای چی؟خیلی هم دلش بخواد.

 ی گه اختالف طبقاتی داریم،هنوز هم تکلیف درسمون مشخص نیست.چه می دونم،م

 خوب بهش می گفتی می تونه درس هم بخونه.

 من همه ی اینها رو بهش توضیح دادم اما باز قبول نکرد.

 پس خودت یه طوری به علیرضا بگو.
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اما  صنوبر جواب بله را بشنود وقتی می خواستم با علیرضا صحبت کنم،از نگاهش متوجه شدم که انتظار دارد از طرف

وقتی گفتم صنوبر چه گفته،رنگ صورتش سفید شد و خنده از روی لبهاش بلند شد.برای اینکه دلداری اش داده 

 باشم گفتم:فکر کنم خودت باهاش صحبت کنی،شاید قبول کنه.

 کنیم. فردا این کارو می همان لحظه می خواست برود و با صنوبر صحبت کند.جلویش را گرفتم و گفتم:صبر کن،بذار

قبول نمی کرد و می گفت:باید همین االن باهاش حرف بزنم،اینها دالیل قانع کننده ای نیستند،من صنوبر رو همین 

 طور قبولش دارم.

باالخره بعد از کلی کلنجار رفتن با علیرضا ،راضی شد که فردا صنوبر را ببیند.نیمه های شب هر وقت بیدار شدم 

دیدم که کنار پنجره نشسته بود و به آسمان نگاه می کرد.به نظرم آن شب طوالنی ترین شب زندگی او علیرضا را 

 بود.

فردای آن روز دو سه تا بیشتر بیمار نداشتم.بعد از دیدن و معاینه کردن آنها دیگر کاری نداشتم و می خواستم پیش 

بودند،بروم.چون تابستان بود صنوبر هم بیکار بود و  پدرم و عزیز که با مش حیدر و خانم جان از صبح سرزمین رفته

 از صبح توی درمانگاه کمکم می کرد.علیرضا وارد درمانگاه شد و سالم داد.

 صنوبر آرام جواب سالمش را داد و گفت:اگه با افسانه خانم کار دارید داخل اتاق کارشه.

 می کنم.علیرضا گفت:نه با افسانه کار ندارم،می خواستم با شما صحبت 

 صنوبر گقت:در چه مورد؟

 علیرضا با تمسخر گفت:واقعا یعنی شما نمی دونید؟

من روبروی صنوبر داخل اتاق کارم بودم.صنوبر نگاهی به من کرد اما چیزی نگفت و سرش را پایین انداخت.با حضور 

ن تو خونه کمی کار دارم باید من هر دوی آنها معذب بودند،از جا بلند شدم و رفتم کنار صنوبر ایستادم و گفتم:م

برم.بعد از درمانگاه بیرون آمدم و رفتم کنار درخت جلوی درمانگاه ایستادیم تا صحبتهای علیرضا و صنوبر تمام 

 شود.

 بعد از نیم ساعت علیرضا بیرون آمد،پرسیدم:چی شد؟

 با خوشحالی گفت:قبول کرد بریم خواستگاری.

 گفتم:بهت تبریک می گم.

 ا نپرسیدم به صنوبر چه گفت که راضی شده چون اگر می خواست خودش می گفت.از علیرض

شب بود که به خواستگاری صنوبر رفتیم.عزیز و پدرم خیلی خوشحال بودند و من هم از خوشحالی آنها شاد 

ج ابودم.تصمیم بر آن شد که علیرضا و صنوبر بعد از رسیدن نتایج کنکور عقد کنند و هر وقت توانستند ازدو

کنند.عزیز انگشتری را که از تهران خریده بود به دست صنوبر کرد و علیرضا و صنوبر نامزد شدند.در آن لحظه بود 

که خانم جان زد زیر گریه،تمام آن صحنه ها من را یاد گذشته می انداخت اما با دیدن چهره ی مصمم و خندان 

ی کردند اصرار داشت هر چه سریع تر زمان عقدشان صنوبر حالم بهتر می شد .علیرضا هم که قند توی دلش آب م

 را تعیین کنند.عزیز صنوبر را بوسید و گفت:امیدوارم خوشبخت بشی.و لحظه ی خنده از لبان پدرم محو نمی شد.

 دو روز بعد از نامزد کردن صنوبر آنها به تهران برگشتند.

  81فصل 
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لیرضا در رشته ی مهندسی کامپیوتر قبول شد و صنوبر برای پاییز از راه رسید.صنوبر در رشته ی پرستاری و ع

تحصیالت دانشگاهی به تهران رفت.پاییز سرد و غمگین توی روستا خیلی قشنگ بود و دوری از خانواده کمی آزارم 

 نمی داد.دوست داشتم بیشتر در کنارشان باشم اما توی روستا هم بعضی از وابستگی ها مانع از این کار می شد و بود

علیرضا در کنار عزیز و پدرم باعث می شد خیالم راحت باشد.در یکی از روزهای پاییزی که باران نم نم می بارید 

دبم خیلی گرفته بود.دوست داشتم یک طوری تنهایی ام را پر کنم. چند روزی بود که شیرین را ندیده بودم.می 

چای درست کردم.چقدر خوردن چای توی آن هوا  خواستم به دیدنش بروم اما شیرین پیش دستی کرد و آمد رفتم

 می چسبید.

 پس مرتضی کجاست؟

 رفته مدرسه.

 چه عجب اومدی اینجا ،اون هم بعد از چند روز.

 راستش رو بخوای،اومدم باهات مشورت کنم.

 چه مشورتی؟

کده ای های احمد که باید زودتر از اینها بهت می گفتم.راستش رو بخوای بعد از شهادت احمد یکی از هم دانش

اسمش سلمانه ،با خواهرش فاطمه که باهاش دوست بودم،به خواستگاری من اومد اما به دالیلی بهش جواب رد 

دادم.توی این مدت فاطمه گهگداری بهم سر می زد و از احوالم با خبر می شد.وقتی فهمید می خوام بیام به این روستا 

و من اومدم.دیگه ازشون خبر نداشتم تا اینکه چهار روز پیش فاطمه و  خیلی سعی کرد منصرفم کنه اما موفق نشد

 همسرش به دیدنم اومدند.در واقع برای خواستگاری اومده بودند اما من نمی دونم چی بهشون جواب بدم.

 پس خواستگارت خودش نیومده بود؟

 نه اون ماموریت داشته و نتونسته بیاد.

 تو هیچ جوابی بهشون ندادی؟

 ون خواستم یه هفته بهم فرصت بدن تا فکر کنم ،برای همین هم اومدم تا ازت کمک بگیرم.ازش

 هم متعجب شده بودم و هم خوشحال گفتم:سلمان چطور آدمیه؟

 کمی مکث کرد و با خنده گفت:به نظرم آدم خوبی میاد،یه جورایی خاطره ی احمد رو برام زنده می کنه.

 نکرده؟ ببینم،سلمان تا به حال ازدواج

نمی دونم ،اما فکر نکنم ازدواج کرده باشه،البته این رو از حرفهای خواهرش فهمیدم.چون می گفت پنج شش ساله 

 که دادشم به پات نشسته.

 آدمی که این همه سال به پای کسی بشینه ،مطمئنا خیلی طرفش رو دوست داره و می تونه خوشبختش کنه.

ره رفت و گفت:آخه مرتضی رو چیکار کنم؟دوست ندارم از االن سایه ی شیرین از جایش بلند شد ،جلوی پنج

 ناپدری باالی سرش باشه.

 مگه سلمان نمی دونه که تو پسر داری؟

 چرا می دونه.

 خوب حتما فکر همه جاش رو کرده و تصمیم گرفته که خانواده اش رو به خواستگاری فرستاده،مگه غیر از اینه؟
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کنم کمکم کن یه تصمیم درست بگیرم.نمی خوام یه عمر نگران این باشم که هر لحظه برگشت و گفت:خواهش می 

 امکان داره خبر شهادتش رو برام بیارن.

 پس دوستش داری.

شیرین نگاهی کرد و دوباره به طرف پبجره برگشت.گفتم:این حرفهایی که تو می زنی یعنی نگرانش هستی ،کسی 

 هم بی جهت نگران کسی نمی شه.

 ه ی خنده ی کوتاهی کرد و در همان حالت گفت:دوست ندارم بهت دروغ بگم،آره دوستش دارم.لحظ

 رفتم کنارش ایستادم و گفتم:پس دیگه چی می گی ؟بله رو بگو.

 من که گفتم،مشکل من مرتضاست.

رود ی ومرتضی بچه ست،بچه ها هم خیلی زود وابسته می شن.می تونی باهاش صحبت کنی و ذهنش و خودش رو برا

سلمان آماده کنی.به فکر آینده ی خودت هم باید باشی یا نه؟چند سال دیگه مرتضی بزرگ می شه و می ره دنبال 

زندگی خودش ،اون وقت این تویی که باید با تنهایی خودت سر کنی.نمی شه که تو جوونیت تنها باشی ،وقتی هم که 

 باشم بهش جواب مثبت می دم.پیر شدی باز همین وضع رو داشته باشی.اگه من جای تو 

 برگشت به صورتم نگاه کرد و گفت:راست می گی؟

آره،تا کی می خوای تو این روستا تنها زندگی کنی؟حاال فکر کن یه سال دیگه ،دو سال یا چه می دونم پنج شش سال 

ی و در کنار سلمان دیگه هم اینجا زندگی کردی ،آخرش چی؟اما اگه االن دوباره ازدواج کنی،می تونی بچه دار بش

 زندگی خوب و شیرینی رو داشته باشی.

 من نمی دونم تو که الالیی بلدی چرا خودت خوابت نمی بره؟

 آره بلندی از اعماق وجودم کشیدم و گفتم:شرایط من با تو فرق می کنه ،تو که مشکل من رو می دونی.

 صد نداشتم ناراحتت کنم.دستش را به روی دستم گذاشت و گفت:ببخشید افسانه جان،اصال ق

 اصال ناراحت نشدم ،فقط خواستم بدونی که این مشکل باعث شده من نتونم با کسی ازدواج مجدد داشته باشم.

 ازت ممنونم،با حرفهایی که زدی کمی آرامش گرفتم،حاال فکر کنم که بتونم تصمیم درستی بگیرم .

 امیدوارم همین طور باشه.

 ست دارم پنج شنبه ی هفته ی آینده تو هم در کنارم باشی.شیرین موقع رفتن گفت:دو

 با کمال میل.حتما میام.

خیلی زود پنج شنبه از راه رسید.نزدیک ظهر بود که به خانه ی شیرین رفتم مهمانهایش تازه از راه رسیده بودند 

کنار شیرین نشستم .سه نفر  .وقتی از در وارد شدم شیرین من را به آنها معرفی کرد و بعد از آشنا شدن با آنها

بودند.یک خانم که مرتضی خاله فاطمه معرفیش کرد و دو مرد که یکی از آنها همسر فاطمه ودیگری هم سلمان 

بود.سلمان قدی بلند و هیکلی چهار شانه داشت با پوستی سبزه و ریش و سبیلی مردانه که به چهره اش زیبا یی 

توجه شدم که سلمان خیلی کم به صورت مخاطبش نگاه می کند و حرف خاص می بخشید.در همان لحظه های اول م

می زند.شیرین بلند شد ،معذرت خواهی کرد و برای آوردن چای به آشپزخانه رفت.من هم بلند شدم و گفتم:با اجازه 

 من االن برمی گردم.

ی ضطرب ندیده بودم .اشک تووقتی توی آشپزخانه رفتم ،شیرین تنش مثل بید می لرزید.تا به حال او را اینطور م

 چشمهایش جمع شده بود گفت:ای کاش پدر و مادرم زنده بودند.
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در ان لحظه چقدر دوست داشتم به شیرین کمکی کرده باشم.شیرین را در اغوش کشیدم و گفتم:تو مثل خواهرم می 

 مونی ،تو هم من رو مثل خواهر خودت بدون.

 ممنونم،حضورت باعث آرامش و دلگرمی منه.

 سینی چای را برداشتم و گفتم:تو آبی به صورتت بزن و بیا.

 بر خالف تصور شیرین ،مرتضی و سلمان حسابی با هم جور شده بودند و مرتضی حاضر نبود لحضه ی از او جدا شود.

م تا یبعد از ظهر بود.به اصرار فاطمه ،سلمان و شیرین می خواستند با هم صحبت کنند.به پیشنهاد سلمان بیرون رفت

در هوای آزاد با هم صحبت کنیم .شیرین هم از این پیشنهاد استقبال کرد و همگی قدم زنان به کنار چشمه رفتیم .ما 

زیر درخت نشسته بودیم و آن دو هم کنار چشمه نشسته بودند.شیرین یک طرف چشمه و سلمان هم طرف دیگر 

فاهم برسند.چون شیرین را از ته قلب دوست داشتم چشمه روبروی هم نشسته بودند.خیلی دوست داشتم با هم به ت

و سعادت و خوشبختی اش برایم خیلی مهم بود.بعد از یک ساعت نشستن زیر درخت ها سلمان و شیرین هم به 

 جمع ما پیوستند.فاطمه مقداری نقل از کیفش بیرون آورد و با خنده گفت:شیرین جون اجازه می دی؟

،به طرف فاطمه برگشت لبخندی زد و گفت:خواهش می کنم،اجازه ی ما دست شیرین نگاهش در نگاه سلمان بود

 شماست.

فاطمه نقل ها را روی سر سلمان و شیرین می ریخت و کل می زد.من هم بلند شدم،شیرین را بوسیدم و به آنها 

 م.تبریک گفتم.فاطمه چقدر شوخ طبع و سرحال بود ،چنان از ته دل می خندید که به او حسودی می کرد

بعضی مواقع به او خیره می شدم و خندیدنش را نگاه می کردم.چقدر دوست داشتم مثل فاطمه باشم.انگار هیچ درد و 

غمی نداشت.برای همین هم بود که جوانتر از همسرش به نظر می رسید.بعد از دو ساعتی که نشستیم همسر فاطمه 

 گفت:بلند شید باید بریم تا شب نشده.

 یرین گفت:شب بمونید.همگی بلند شدیم.ش

 سلمان در حالی که بلند می شد سریع گفت:نه نمی تونیم،فردا صبح زود باید سرکار حاضر باشیم.

فاطمه از سر شوخی سلمان را بی جواب نگذاشت و گفت:سلمان جان شیرین خانم تعارف زدند.شما چرا اینقدر جدی 

 گرفتید؟

ف نزدم،اگه دوست داشته باشین خوشحال می شم در خدمت سلمان خندید و چیزی نگفت.شیرین گفت:نه تعار

 باشم.

اینبار همسر فاطمه جواب داد:نه شیرین خانم ،ما دیگه زحمت رو کم می کنیم.نمی تونیم بمونیم چون بجه هارو 

 سپردم دست خاله شون و اومدیم.

 شیرین گفت:پس دیگه اصرار نمی کنم.هر طور مایلید.

روی شیرین ایستاده بود و گفت:مواظب خودتون باشید ،اگر هم مشکلی پیدا کردی موقع خداحافظی سلمان روب

 سریع با من تماس بگیر.

 شیرین لبخندب روی لب نشاند و گفت:چشم!

مهمانان شیرین رفتند ،من هم تصمیم داشتم به خانه برگردم اما شیرین نگذاشت و گفت:االن می خوای بری خونه 

 من ،الاقل اینطوری تنها نیستیم.تنهایی چیکار کنی؟بیا پیش 
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قبول کردم و با شیرین به خانه اش رفتم .به او کمک کردم تا ظرفهای ظهر که هنوز نشسته توی اشپزخانه بودند را 

 شست.مشغول خشک کردن ظرفها شدم،از شیرین پرسیدم:قرار عقد و عروسی رو هم گذاشتین؟

 جده سالمه.با خنده گفت:همچشن می گی عروسی ،انگار هفده ه

 خوب باشه،مگه فرقی می کنه که چند سال داری؟بعد هم مگه نمی خوای جشن بگیری؟

 اینبار شیرین خنده هایش بلندتر از قبل شد.گفتم:چرا می خندی؟

 آخه کسی که یه بار ازدواج کرده ،یه بجه هم داره جشن عروسی خنده دار نیست؟

 دم و جوابی برای شیرین نداشتم،بنابراین گفتم:نمی دونم.تا آن روز اصال به این موضوع فکر نکرده بو

سرم را پایین انداختم و مشغول خشک کردن ظرفها شدم و دیگر چیزی درباره ی این موضوع از شیرین 

نپرسیدم،چون از کنجکاوی توی زندگی دیگران خوشم نمی آمد.شیرین خودش شروع به صحبت کرد و گفت:سلمان 

زودتر عقد کنیم اما من قبول نکردم و گفتم:بذار یک سال دیگه تا هم من بتونم برای خیلی دوست داشت هر چی 

 تدریس از اینجا به یه مدرسه شهری برم و هم مرتضی رو برای ورود سلمان به زندگی مون آماده کنم.

 قبول کرد؟

 آره،اون که این همه سال صبر کرده ،این یک سال هم روش.

 ن همه جدایی رو تحمل می کنه.پس خیلی دوستت داره که ای

 قرار نیست که بره و تا یک سال پیداش نشه،ماه آینده دوباره برای دیدنمون میاد.

 مرتضی کنار ما مشغول بازی کردن با ماشینش بود گفت:مامان ،عمو سلمان کی میاد؟

 میاد پسرم،خیلی زود.

مان آماده اش کنم.هنوز هیچی نشده سراغش رو می بیا،اون وقت هی بگو مرتضی آمادگی نداره،باید برای ورود سل

 گیره.

 راستش اصال خودم هم فکرش رو نمی کردم که اینقدر زود بهش خو بگیره.

به تمام حاالت و حرکات شیرین دقت کردم ؛وقتی اسم سلمان را می شنید چشمانش از خوشحالی برق می زد و 

شیرین گفت:یه پیشنهاد از طرف مدرسه برات دارم،از بس  لبخندی روی لب می آورد.مشغول خوردن شام بودیم که

سرم شلوغ بود فراموش کردم زودتر بهت بگم مدیر مدرسه تصمیم گرفته برای اطالع رسانی به دانش آموزان 

 دختر،هفته ی یک بار به مدرسه اطالع رسانی کنیم.نظرت درباره ی این موضوع چیه؟

 رسانی کنم؟ مثال در چه مورد باید به بچه ها اطالع

بچه های اینجا مثل بچه های شهر امکانات و لوازم کافی درباره ی بهداشت شخصی خودشون ندارند،تو باید درباره ی 

 بیماریهای واگیردار ،بهداشت و سالمتشون صحبت کنی.

 خیلی خوبه،چون کارم از یکنواختی در میاد،هم فاله هم تماشا،حاال کی باید کارم رو شروع کنم؟

 موقع که دوست داشتی و فرصت کردی یه سری به مدیر مدرسه بزن.هر 

 کمی فکر کردم و گقتم:دوشنبه خوبه؟

 عالیه،چون من دوشنبه کالس دارم.

 از شیرین پرسیدم:حاال این پیشنهاد کی بود؟

 خنده ی کرد و گفت :من
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 فکرت حرف نداره.

 ممنون.

علیرضا در رشته ی مهندسی کامپیوترقبول شد و صنوبر برای  پاییز از راه رسید .صنوبر دررشته ی پرستازی و

تحصیالت دانشگاهی به تهران رفت .پاییز سرد و غمگین توی روستا خیلی قشنگ بود و دوری ازخانواده کمی آزارم 

میداد.دوست داشتم بیشتر کنارشان باشم اما توی روستا هم بعضی ازوابستگی ها مانع ازاین کار میشد.و بودن 

ضا درکنار عزیز و پدرم باعث می شد خیالم راحت باشد دریکی ازروزها ی پاییزی باران نم نم می بارید دلم علیر

خیلی گرفته بود دوست داشتن یک طوری تنهاییم راپرکنم .چندروزی بودکه شیرین راندیده بودم .میخواستم به 

قدر خوردن چای توی آن هوا میچسشبید دیدنش بروم اما شیرین پیش دستی کرد و آمد.رفتم چایی درست کردم ،چ

. 

 پس مرتضی کجاست؟-

 رفته مدرسه-

 چه عجب الومدی اینجا،اون هم بهدازچندروز.-

 راستش رو بخوای اومدم باهات مشورت کنم-

 چه مشورتی؟-

 شباید زودترازاین ها بهت میگفتم.راستش رو بخوای بعد شهادت احمدیکی ازهم دانشکده ای های احمدکه اسم-

سلمانه،با خواهرش فاطمه که باهاش دوست بودم،به خواستگاری من اومد اما به دالیلی بهش جواب رد دادم. توی 

ایبم مدت فاطمه گهگداری ظر می زد و ازاحوالبم باخبر میش د. وقتی فهمید میخوام بیام به این روستا خیلی سعی 

نداشتم تا این که چهارروز پیش فاطمه و همسرش به  کرد منصرفم کنه اما موفق نشد و من اومدم.دیگه ازشون خبر

 دیدنم اومدند.در واقع برای خواستگاری اومده بودند اما من نمیدونم چی جوابشونو بدم.

 پس خواستگارت خودش نیومده بود ؟-

 نه،اون ماکوریت داشته نتونسته بیاد.-

 توهیچ جوابی بهشون ندادی؟-

 بدن تافکراموکنم،برای همین هم اومدم تاازت کمک بگیرم .ازشون خواستم یه هفته بهم فرصت -

 هم متعجب شده بودم هم خوشحال گفتم:سلمان چطورآدمیه؟

 کمی مکث کرد و باخنده گفت:به نظرم آدم خوبی میاد،یه جورالیی خاطره ی احمدو برام زنده می کنه.

 ببینم ،سلمان تاحاال ازدواج نکرده؟-

اج کرده باشه،البته اینو ازحرفهتی خواهرش فهمیدم ،چون میگفت پنج شش ساله داداشم نمیدونم،اما فکرکنم ازدو-

 به پات نشسته.

 آدمی که این همه به پای کسی بشینه،مطمئنا خیلی طرفش رو دوست داره و میتونه خوشبخشتش کنه.-

ری ازاآلن سایه ی ناپدشیرین ازجایش بلند شد جلوی پنجره رفت و. گفت:آخه مرتضی رو چیکارکنم؟دوست ندارم 

 باالی سرش باشه.

 مگه سلمان نمیدونه که تو یه پسر داری؟-

 چرامیدونه-
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 خوب حتما فکرهمه جاشو کرده و تصمیم گرفته که خوانواده اش.رو به خواستگاری فرستاده،مگه غیر ازاینه؟-

ه ان این مساله باشم کبرگشت و گفت:خواهش میکنم کمکم کن یه تصمیم درست بگیرم،نمیخوالم یه عمرنگر

 هرلحظه امکان داره خبرشهادتش رو برام بیارن.

 پس دوسش داری؟-

شیرین نگاهی کرد و دوباره به طرف پنجره برگشت.گفتم:این حرفهایی که تومیزنی یعنی نگرانش هستی،کسی هم 

 بی جهت نگران کسی نمیشه.

 بهت دروغ بگم،آره دوستش دارم. لحظه ای خنده ی کوتاهی کرد و درهمان حالت گفت:دوست ندارم

 رفتم کنارش ایستادم و گفتم:پس دیگه چی میگی؟بله رو بگو!

 من که گفتم،مشکل من مرتضی است.-

مرتضی بچه است و بچه ها هم خیلی زود وابسته میشن.میتونی باهاش صحبت کنی و خودش و ذهنشو برای -

اشی یانه؟:چند سال دیگه مرتضی بزرگ میشه و میره دنبال ورودسلمان آماده کنی.به فکرآینده ی خودت هم باید ب

زندگی خودش،این وقت این تویی که باید باتنهایی خودت سرکنی.نمیشه تو جوونیت تنهاباشی،وقتی هم که پیرشدی 

 همین وضع روداشته باشی.

 اگه هم من جای توباشم بهش جواب مثبت میدم.

 ی؟برگشت به صورتم نگاهخ کرد و گفت:راست میگ

آره،تاکی میخوای تو این روستا تنها زندگی کنی؟،حاال فکرشو کن یه سال دیگه،دوستال دیگه یاچه میدونم پنج -

 شش سال دیگه هم اینجا زندگی مکردی،آخرش چی ؟

 اما اگه االن دوباره ازدواج کنی میتونی بچه داربشی و درکنار سلمان زندگی خوب و شیرینی رو داشته باشی.

 ونم تو که الالییبلدی چراخودت خوابت نمیبره.من نمید -

 آه بلندی ازاعماق وجودم کشیدم و گفتم:شرایط من باتو فرق میکنه تو که مشکل منو میدونی. -

 دستش رو روی دستم و گکذاشت و گفت:ببخشید افسانه جان اصال قصد نداشتم ناراحتت کنم. -

 الت باعث شده من نتونم باکسی ازدواج مجدد داشته باشم.اصال ناراحت نشدم فقط خواستم بدونی این مشک- -

 ازت ممنونم باحرفهایی که زدی کمی آرامش گرفتم ،حاال فکرمیکنم که میتونم تصمیم درستی گبیرم.- -

 امیدوارم همین طور باشه- -

 شیرین موقع رفتن گفت:دوست دارم پنج شنبه ی آیندذه توهم درکنارم باشی. -

 حتمامیام.باکمال میل،- -

خیلی زود پنج شنبه ازراه رسید نزدیک ظهربود که به خونه ی شیرین رفتم.مهمانهایش تازه ازراه رسیده  -

بودند.وقتی ازدر وارد شدم شیرین من رابه انها معرفی کرد و بعد ازآشناشدن باآنها کنار شیرین نشستم.سه نفر 

ومرد که یکی ازآنها همسر فاطمه و دیگری هم سلمان بودند:یک خانم که مرتضی خاله فاطمه معرفی اش کردو د

بود.سلمان قدی بلند و هیکلی چهارشانه داشت با پوستی سبزه و ریش سبیل مردانه که به چهره اش زیبایی خاصی 

 میبخشید.

 درهمان لحظه ی اول متوجه شدم که سلمان خیلی کم به صورت مخاطبش نگاه میکند وحرف میزند. -
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،معذرت خواهی کرد و برای آوردن چای به آشپزخانه رفتا.من هم بلند شدم و گفتم:بااجازه من اآلن شیرین بلندشد -

 برمیگردم.

وقتی توی آشپزخانه رفتم شیرین تنش مثل بید میلرزید.تابه حال اورا اینطور مظطرب ندیده بودم.اشک توی  -

 چشمهایش جمع شده بود و میگفت ایکاش پدر و مادرم زنده بودند.

در ان لحظه چقد دوست داشتم به شیرین کمکی کرده باشم شیرین را درآغوش کشیدم و گفتم :تو مثل خواهرم  -

 میمونی تو هم منو مثل خواهرت بدون.

 ممنونم حضورت باعث آرامش و دلگرمی منه.- -

 سینی چای رابرداشتم و گفتم:تو یه آبی به صورتت بزن و بیا. -

 ی و سلمان حسابی باهم جو.ر شده بودند و مرتضی حاظر نبود لحظه ای ازاو جداشو.د.برخالف تصور شیرین مرتض -

بعدازظهر بود به اصرار فاطمه سلمان و شیرین میخواستند باهم صحبت کنند. به پیشنهاد سلمان بیرون رفتیم تا  -

زیر به کنار چشمه رفتیم.ما درهوای آزاد باهم صحبت کنند.شیرین هم ازاین پیشنهاد استقبال کرد و همگی قدم زنان

درخت نشسته بودیم و آن دوهم کنار چشمه نشسته بودند.شیرین یک طرف چشمه و سلمان هم طرف دیگر و 

روبروی هم نشسته بودند.خیلی دوست داشتم به تفاهم برسند چون شیرین را ازته قلبم دوست داشتم.و سعادت و 

نشستم زیر درخت ها سلمان و شیرین هم به جمع ما خوشبختی اش برایم خیلی مهم بود.بعد ازیک ساعت 

 پیوشتند.فاطمه مقداری نقل ازکیفش درآورد و باخنده گفت:شیرین جون اجازه میدی؟

شیرین نگاهش درنگاه سلمان بود و به طرف فاطمه برگشت و لبخندی زد و گفت:خواهش میکنم اجازره ی ما هم - -

 دست شماست.

 مان و شیرین میپاشید و کل می زد.فاطمه نقل هارو روی سر سل -

من هم بلند شدم و شیرین را بوسیدم و به آنها تبریک گفتم.فاطمه چقدر شوخ طبع و سرحال بود،چنان ازته دل می  -

خنهدید که به او حسودی می کردم.بصضی مو.اقع به او خیره میشدم خندیدنش را نگاه میکردم .چقدر دوست داشتم 

هیچ درد درد و غمی نداشته باشد برای همین هم بود که جو.انتر ازهمسرش به نظر می مثل فاطمه باشم انگار 

 رسید.بعد ازدو ساعتی که نشستم عمسر فاطمه گفت:بلند شید باید بریم تا شب نشده.

 همگی بلند شدیم شیرین گفت:شب بمونید. -

 باید سرکارحاظر باشیم.سلمان درحالی که بلند می شد سریع گفت: نه نمی تونیم فردا صبح زود  -

فاطمه ازسر شوخی سلمان را بی ج.اب نذاشت و گفت:سلمان جان شیرین خانوم تعارف زدند شما چرا جدی  -

 گرفتید؟

سلمان خندید و چیزی نگفت و شیرین گفت نه تعارف نزدم اگه دوست داشته باشین خوشحال میشم درخدمت - -

 باشم.

شیرین خانوم مادیگه زحمت را کم میکنیم. نمیتونیم بمونیم چون بچ هارو سپردیم اینبار همسر فاطمه جواب داد:نه  -

 دست خالشون و اومدیم.

 شیرین گفت:پس دیگه اصرار نمیکنم هرطور مایلید. -

موقع خداحافظی سلمان روبروی شیرین وایساد و گفت:مواظب خودتون باشید اگرهم مشکلی =یدا کردید سریع  -

 بامن تماس بگیر.
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 شیرین لبخندی روی لبنشاندو گفت:چشم. -

مهمانان شیرین و رفتند و من هم تصمیم داشتم به خانه برگردم شیرین نگذاشت وگفت:االن میخوای بری خونه  -

 تنهخا چیکارکنی؟بیا پیش من الاقل اینطوری تنها نیستیم.

هنوزنشسه توی آشپزخانه بودند  قبول کردم و باشیرین به خانه اش رفتیم به او کمک کردم تاظرفهای ظهررکه

 راشست . مشغول خشک کردن ظرفها شدم ازشیرین پرسیدم:قرار عقد و عروسی رو هم گذاشتید؟

 باخنده گفت:همچین میگی عروسی انگارهفده هیجده سالمه.

 خوب باشه مگه فرقی داره که چند سالت باشه؟بعد هم مگه نیمخوای جشن بگیری؟-

 بلند ترازقبل شد گفتم:چرامیخندی؟اینبارشیرین خنده هایش 

 آخه کسی که یه بارازدواج کرده و بچه هم داره جشن عروسی خنده دارنیست؟-

 تا آن روز به این موضوع اصال فکر نکرده بودم و و جوابی برای شیرین نداشتم و بنابراین گفتم:نمی دونم.

چیزی دراین موردازشیرین نپرسیدم.،چون سرو راپایین انداختم و مشغول خشک کردمن ظرفها و شدم و دیگر

ازکنجکاوی توی زندگی دیگران خوشم نمی آمد. شیرین خودش شروع به صحبت کرد و گفت:سلمان خیلی دوست 

داشت زود ترعقد کنیم امامن نذاشتم و گفتم:بذار یه سال دیگه تا هم من بتونم برای تدریس از اینجا به یه مدرسه ی 

 رابرای ورود سلمان به زندگیمون آماده کنمشهری برم و هم هم مرتضی 

 قبول کرد؟-

 آره اون که این همه سال صبرکرده یه سال دیگه هم روش.-

 پس خیل دوستت داره که این همه جدایی رو تحمل میکنعهو.-

 قرار نیست بره و تایک سال دیگه پیداش نشه.ناه اینده دوباره برای دیدنمون میاد.-

 باز یکردن باماشینش بود گفت:ماکمان عموسلمان کی میاد؟ مرتضی کنار مامشغول

 میاد پسرم خحیلی زود میاد.-

بیا،اون وقت هی بگو مرتضی آمادگی نداره برایی ورود سلمان آماده اش کنم هنوزهیچ چی نشده سراغش رو -

 میگیره.

 راستش اصالخودم هم فکرش رو نیمکردم اینقدر زود بهش خو بگیره.-

الت و حرکات شیرین توجه کردم وقتی اسم سلمان رو میشنید چشمهایش برق میزد.و لیخندی روی لب به تمام حا

میآورد.مشغول خوردن شام بودیم که شیرین گفت یه پیشنهاد ازطرف مدیر مدرسه برایت دارم.ازبس سرزم شلوغ 

 ن دختر .هفته ای یه بار بهبود یادم رفت زودتربهت بگم مدیر تصمیم گرفته برای اطالتع رسانی به دانش اموزا

 مدرسه اطلتاع رسانی کنیم نظرت چی؟

 مثال درچه مورد بایذد به یچه ها اطالع رسانی کنیم؟-

بچه های اینجا مثل بچه های شهر امکانات و لوازم کافی برای بهداشت شخصی خودشون ندارند ،توباید درمورد -

 بیماری های واگیردار،بهداشت و سالمتشون صحبت کنی.

 خیلی خوبه چون کارم ازیکنواختی درمیاد.هم فاله هم تماشا،حاال کی باید کارم روشروع کنم؟-

 هرموقع که فرصت داشتی و حالش روداشتی یه سری به مدیر مدرسه بزن-

 کمی فکرکردم و گفتم:دوشنبه خوبه؟-
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 عالیه چون من هم دوشنبه کالس دارم-

 ؟ازشیرین پرسیدم:حاالاین پیشنهادکی بود

 خنده ای کرد و گفت:من

 فکرت حرفنداره.-

 ممنون.-

 بعد ازشام بود که به خانه ی خودم برگشتم.آنقدرخسته بودم که وقتی پایم راتوی رختخواب گذاشتم خوابم برد.

 صبح بود آفتاب ازگوشه ی پنجره وارد اتاق شده بود.و صدای گنجشکها به شدت به گوش میرسید.

ه ایوان رفتم و نفس عمیقی کشیدم و درهمان حال کمش حیدر ازدرحیاط وارد شد و بعد ازخوردن صبحانه ب

 گفت:خانوم دکتر دردرمونگاه روبازکنم؟

 دستتون دردنکنه اآلن میرم.-

به درماتنگاه رفتم و مضغول مرتب کردن قفس ی داروها شدم که دوتاخالنوم وارد درمونگاه شدند.یکی ازانها که یک 

 بود.همراهش گفت:ختانوم دکترکادرم حالش خیلیبده.پیرزن بود بدحال 

 گفتم چی شده؟-

سرش راتکان داد وگفت هیچی خانوم دکتر نصف شب مادرم تشنه اش میشه اونه باید به کمک یکی دیگه راه بره 

 دلش نیومذ یکی ازرماهاروبیدارکنه برای رفعتشنگیش تمام شیشه ی شربت سرماتخوردگیش رو سر میکشه

ندانهایم روی لبهایم جلوی خنده ام رانگاه داشتم و گفاتم:مادرتون روببرید بخوابونید روی تخت نگران هم بافشار د

نباشید چون حالش خوب میشه اما شما که میبینید مادرتون این وضع روداره شبها شب ها همیشه یه پارچ آب بذارید 

 باالی سرش کهاین مشکل پیشنیاد.

 دم همیشه همین کاررو کنم ولی شما حال مادرم روخوب کنید.گفت:چشم خانوم دکتر قول می-

دوشنبه بودو باید به مدرسه می رفتم وقتی به انجا پا گذاشتم تمام خاطرات دوران مدرسه ام برایم زنده 

 شد.کنجکتاوانه به همه جا نگاه میکردم .زن

و شناخته بودند وبه ان ها کعه ندیده بودند و  تفریح بود و ازمن کنکاوتربچه ها بودند.بی شنر ان هامن را دیده بودند

نشناخته بودند معرفی کردند.وقتی وارد دفتر مدرسه شدم شیرین به استقبالم آمد.به بقیه ی معلم ها معرفی الم کرد 

و مرابه سمکت یک خانوم چاق و خوش برخورد برد و گفت:افسانه جون ایشون خانوم فاضلی مدیر مدئرسه هستند 

 فاضلی گفتم:خوشبختم. رو به خانوم

خانوم فاضلی گفت:من هم خوشبختم و این باعث افتخارماست شما دراین مدرسه و به دانش اموزان ما دربا ره ی 

 بعضی مسائل اطالع رسانی کنید و دراین رابطه باماهمکاریکنید.

 گفتم:خواهش میکنم.

ت سرانها همه ی معلم ها بلند شدند و به زنگ تفریح تمام شد و همه ی داشن آموزان به کالسشان رفتند .پش

کالسشان رفتند .افسانه جان من هم باید برم چون کال سدارم و بچه هامنتظر هستند خانوم فاضای شما راراهنمایی 

 میکند.

 گفتم:باشه بعدا میبینمت.
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ه خانوم فاضلی بعد ازچند دقیقه کلمدرسه آرام شد و دیگر صدای بچه ها به گوش نمیرسید بعد ازخوردن چای ب

 گفتم :اگه میشه من گارم رو شروع کگنم.

 خانوم فاضلیگفت:خواهش میکنم بفرمایید.

باهم به سک کالس رفتیم که ظاهرا معلم نداشت و حسابی سرو صدامیکردند.ازخانوم فاضلی پرشسیدم من چه 

 روزهاییباید به این مدرسه بیام؟

اره که من برنامه یا برای شما تهیه کردم که بعدا خدمتتون تقدیم درهرهفته یه کالس یه روز دریک زنگ بیکارید-

میکنم.شما براسا این برنامه به مدرسه می آیید.امروز هم تو این ساعت این کالس بیکاره.شمامیتونتید کارتوتن 

 رواینجال شرذوعکنید میدونید که باید درباره ی چی صحبت کنید؟

 بله شیرین چون گفتن.-

 خیلیخوب شد.-

 بعد روبه یچه هاکرد وگفت:امیوارم به صحبت های خانوم آذین خوب گوش کنیدو ایشون رواذیت نکنید.

بالبخندی به طرفم برگشت و گفت:حاال اگه اجازه بدیمن من شماروب ابچه ها تنها میذارم چون باید برم و به کارهای 

 دیگرم برسم.

 .خواهش میکتپتنم شماو بفرمایید خیالتون راحت باشه-

خانوم فاضلیرفتو من هم پشت سرش دررابستم.همه ی بچه ها ساکتو آرام نشسته بودندو بیت و پنج جفت چشم به 

 من خیره شده بود.باخنده گفتم:چیه قیافه ی من خنده داره یاترسناک؟

وست نگاه همه زندند زیر خنده و بعد ازتمام شدن خنده هایشان گفتم:اول ازهمه دوست دارم به من به عنوان یه د

کنید و هرمشکلیکه داشتید ازطریق نامه یا رودررو با من مطرحکنید.من حتما شما رو راهنکاییخواهم کرد.همه ی شما 

میدونید من چرابه اینجا اومدم.دوست دارم به همه ی حرفهاتییکه میزنم خوب گوش کنید تمامخرفهای من درباره ی 

ردوست دارید باشید میتونیم دربارهی بهداشت پوست مو و نظافت و بهداشت شما دردوران قاعدگیاست ولیاگ

هرچیزی که شما دوست داشته باشین صحبتکنیم.البته همه ی این ها تو یه جلسه امکان پذیر نیست.اگرهم باشه باید 

 خیلی خالصه و مختصربگم.

ین توضیح دادم ا رفتم روی میزنشستم و برای دانش لموزان صحبت کزردم چیزهایی راکه باید میگفتم براشون

کارتقریبا یک ساعت و اندی طول کشید و دیگر چیزی به خوردن زنگ نمانده بود بلند شدم و قدم زمان توی کالس 

 راه رفتم و گفتم:حاال اگه سوالی درباره ی صحبتهام پیش اومده بپرسید و من جواب میدم.

 التونه و چطور یک پزشک شدید؟یکی ازدانش اموزان دستش رابال برد وبلند شد و گفت:ببخشید چندس

 گفتم من بیست و نه سالمه و ازطریق تحصیالت دانشگاهی پزشک شدم.-

پش سرش دانش اموزان سواالت متعددی درباره ی خودم شغلم و زندگیام پرسیدند که بعضی هاراپاسخ دادم و بقیه 

یک  ام:مثل اینکه صحبت مادرباره یرابدون پاسخ گذاشتم درگیر ازسواالت خصوصی که میکردند کالفه شدم و گفت

چیزدیگه بودها نه زندگی خصوصی من اگه سوالی دربارهی صحبت هایی که دارم بپرسید و گرنه من کارم تموم شده 

 و باید برم.
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دیگربچعئها هیچ سوال خصوصی نکردن و بیشتر سوال هاشان به طرف صحبتهایم کشیده شد. درحال پاسخ دادن به 

بوذدم که زنگخورد.همه ی بچه ها اصرار داشتند که بازهم به کالسشان بروم من هم بهانها قول سوال یکیازبچه ها

 دادم هروقت بتوانم این کارامیکنم.

 وقتی به دفتر مدرسه رفتم خانوم فاضلیگفت:خسته نباشید بچه ها استقبال کردند.

 ممنون.بله بدنبود.-

 ازراه رسیو پرسید:افسانه جان بریم؟ درحال گفت و گوبایکی ازمعلم ها بودم که شیرین

 گفتماره بریم.

شیرین داشت چادرش رابه سرش میکرد که حانم فاضلی یک برنامهازروزهایی که باید به مدرسه می رفتم به من داد 

 وگفت:خانوم آذین یادتون منره و حتمتا تشریف بیارید

 گفتم:چشم جحتما من هم خوشحال میشم برای ب

 باشم. خ ها کاری کرده

 ازخانوم فاضلی خداحافظی کردیم و رفتیم تنو راه شیرین پرسید خوب بود یانه؟

 آره خوب بود یه تنوع بود.-

 بچه ها که اذیت نکردن؟-

 نه فقطخیلی دوست داشتن اززندگی شخصیم بدونن.-

باران راه می رفتم شیرین خندید و سرش را تکان داد نک نم باران شروع شد.ازشیرین خداحافظی کردم وقتی زیر

احساس میکرئم جسمم و روحم ازهزچیزی پاک میشوند وخودم رامثل یک بچه تصورمیکردم.وقتی به خانه رسیدک 

چادرم حسابی خیس شده بود تنم سرد حس کردم االن یک چای داغ میچسبد. تو این فکربودم که خانوم جان اومد 

 دم باهم بخوریم.دنبالم و گفت:خانوم دکتذر بیاکادر من چای درست کر

 گفتم چشم اآلن میام فقط اجازه بدی لباسهام روعوض کنم-

پس ازعوض کردم لباسهایم پیش خانوم جام رفتمبوی چای و بوی باران درهم پیچیده بودگفتم:خانوم جان به زحمت 

 افتادین.

 ان اتنگارتصمیم نداره بهای مادر چه زحمتی ازصبح تاشب من و مش حیدر تنهاییم این دختر هم ازوقتی رفته تهر-

 ماسربزنه؟

 صنوبرکهتازه رفته-

 برایمن این چند وقت به اندازه ی چند قرن گذشته می ترسم اتفاقیبراش افتاده باشه.-

اصال نگران نباشید خانواده ی من اونجان هستند اگرمشکلی داشته باشه میتوننن کمکش کنن.من هم شما ره -

 گه کاری داشت بامکن تماسبگیره.موبایلم را بهش دادم و گفتم ا

 دستت درنکنه پیرشی الهی.-

خانوم جان بعد ازرفم صنوبر به تهران خیلی دلتنگی میکردم مثل بچه هابود که عروسکشان رامیگرفتند.مش حیدر 

 عهم بیشتر وقتش را بااسب و یک دانه گاوض سرمیکرد.

اه رسید.زمستان راخیلی دوست داشتم همیشه ازریختن دانه خیلی زود پاییز کوتاه و پرباران سپری شد و زمستان ازر

های برفی که آرام آرام روی شاخه های *** و عریان درختان میریخت لذت میبردم همه جا سفید و پرازبرف شده 
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بود بهطوریکه مجبوربودم برای بعضیاز بسیکارانم که پیر بومدند و نمیتوانستمد به درمانگاه بیایند به خانه شان 

رفنتم . درآن زمستان سرد و پرازبرف تنها دلگرمیم خانه ی شیرین بود .گاهی هم به خانه ی خانم جان و مش می

حیدر سر میزدم و تنها تنوعم و تحول زندگیم همان رفتن به مدرسه بود که البته ان هم بعضی موقع ها به دلیل بارش 

اعث رنجم و بیشتر خاطرات تلخ رابه یادئ بیاورم و ببرف سنگین تعطیل میشد. بیکاریباعث میشد به گذشته فکرکنم 

شود.اواسط زمستان بود که مش حیدر سخت مریض شد خانوم جان میگفت باید به صنوبر خبر بدمی.اما مش حیدر 

اجازه نمیداد و میگفت:به نیمخواد بچه رو ازدرسش بلند کنی من که چیزیم نیست فقط یه سرماخوردگیه که زود 

 یک ماه طول کشید تا مش حیدر توانسا ازبستر بیماریبلند شود. خوب میشه.تقریبا

دیگرتقریبا نزدیکی های بهار بود که صنوبر برای تعطیالت نوروزی به روستا برگشت ظاهرا ازهمه چیزراضی بود و 

 میگغت:درسم خوبپیش میره

بت به صنوبر میدیدم احساس خانوم جان با آمدن صنوبرجانی تازه گرفغته بود وقتی مهرومحبت خانوم جان رانس

 کردم دوست دارم هرچه زود ترعزیز راببینم و اورادر آغوش بکشمبنابراین تصمیم گرفتم

 پس خیل دوستت داره که این همه جدایی رو تحمل میکنعهو.-

 قرار نیست بره و تایک سال دیگه پیداش نشه.ناه اینده دوباره برای دیدنمون میاد.-

 از یکردن باماشینش بود گفت:ماکمان عموسلمان کی میاد؟مرتضی کنار مامشغول ب

 میاد پسرم خحیلی زود میاد.-

بیا،اون وقت هی بگو مرتضی آمادگی نداره برایی ورود سلمان آماده اش کنم هنوزهیچ چی نشده سراغش رو -

 میگیره.

 راستش اصالخودم هم فکرش رو نیمکردم اینقدر زود بهش خو بگیره.-

ت و حرکات شیرین توجه کردم وقتی اسم سلمان رو میشنید چشمهایش برق میزد.و لیخندی روی لب به تمام حاال

میآورد.مشغول خوردن شام بودیم که شیرین گفت یه پیشنهاد ازطرف مدیر مدرسه برایت دارم.ازبس سرزم شلوغ 

ه دختر .هفته ای یه بار ببود یادم رفت زودتربهت بگم مدیر تصمیم گرفته برای اطالتع رسانی به دانش اموزان 

 مدرسه اطلتاع رسانی کنیم نظرت چی؟

 مثال درچه مورد بایذد به یچه ها اطالع رسانی کنیم؟-

بچه های اینجا مثل بچه های شهر امکانات و لوازم کافی برای بهداشت شخصی خودشون ندارند ،توباید درمورد -

 بیماری های واگیردار،بهداشت و سالمتشون صحبت کنی.

 خیلی خوبه چون کارم ازیکنواختی درمیاد.هم فاله هم تماشا،حاال کی باید کارم روشروع کنم؟-

 هرموقع که فرصت داشتی و حالش روداشتی یه سری به مدیر مدرسه بزن-

 کمی فکرکردم و گفتم:دوشنبه خوبه؟-

 عالیه چون من هم دوشنبه کالس دارم-

 ازشیرین پرسیدم:حاالاین پیشنهادکی بود؟

 خنده ای کرد و گفت:من

 فکرت حرفنداره.-

 ممنون.-
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 بعد ازشام بود که به خانه ی خودم برگشتم.آنقدرخسته بودم که وقتی پایم راتوی رختخواب گذاشتم خوابم برد.

 صبح بود آفتاب ازگوشه ی پنجره وارد اتاق شده بود.و صدای گنجشکها به شدت به گوش میرسید.

ایوان رفتم و نفس عمیقی کشیدم و درهمان حال کمش حیدر ازدرحیاط وارد شد و بعد ازخوردن صبحانه به 

 گفت:خانوم دکتر دردرمونگاه روبازکنم؟

 دستتون دردنکنه اآلن میرم.-

به درماتنگاه رفتم و مضغول مرتب کردن قفس ی داروها شدم که دوتاخالنوم وارد درمونگاه شدند.یکی ازانها که یک 

 د.همراهش گفت:ختانوم دکترکادرم حالش خیلیبده.پیرزن بود بدحال بو

 گفتم چی شده؟-

سرش راتکان داد وگفت هیچی خانوم دکتر نصف شب مادرم تشنه اش میشه اونه باید به کمک یکی دیگه راه بره 

 دلش نیومذ یکی ازرماهاروبیدارکنه برای رفعتشنگیش تمام شیشه ی شربت سرماتخوردگیش رو سر میکشه

انهایم روی لبهایم جلوی خنده ام رانگاه داشتم و گفاتم:مادرتون روببرید بخوابونید روی تخت نگران هم بافشار دند

نباشید چون حالش خوب میشه اما شما که میبینید مادرتون این وضع روداره شبها شب ها همیشه یه پارچ آب بذارید 

 باالی سرش کهاین مشکل پیشنیاد.

 همیشه همین کاررو کنم ولی شما حال مادرم روخوب کنید. گفت:چشم خانوم دکتر قول میدم-

دوشنبه بودو باید به مدرسه می رفتم وقتی به انجا پا گذاشتم تمام خاطرات دوران مدرسه ام برایم زنده 

 شد.کنجکتاوانه به همه جا نگاه میکردم .زن

 شناخته بودند وبه ان ها کعه ندیده بودند و تفریح بود و ازمن کنکاوتربچه ها بودند.بی شنر ان هامن را دیده بودند و

نشناخته بودند معرفی کردند.وقتی وارد دفتر مدرسه شدم شیرین به استقبالم آمد.به بقیه ی معلم ها معرفی الم کرد 

و مرابه سمکت یک خانوم چاق و خوش برخورد برد و گفت:افسانه جون ایشون خانوم فاضلی مدیر مدئرسه هستند 

 اضلی گفتم:خوشبختم.رو به خانوم ف

خانوم فاضلی گفت:من هم خوشبختم و این باعث افتخارماست شما دراین مدرسه و به دانش اموزان ما دربا ره ی 

 بعضی مسائل اطالع رسانی کنید و دراین رابطه باماهمکاریکنید.

 گفتم:خواهش میکنم.

سرانها همه ی معلم ها بلند شدند و به زنگ تفریح تمام شد و همه ی داشن آموزان به کالسشان رفتند .پشت 

کالسشان رفتند .افسانه جان من هم باید برم چون کال سدارم و بچه هامنتظر هستند خانوم فاضای شما راراهنمایی 

 میکند.

 گفتم:باشه بعدا میبینمت.

خانوم فاضلی بعد ازچند دقیقه کلمدرسه آرام شد و دیگر صدای بچه ها به گوش نمیرسید بعد ازخوردن چای به 

 گفتم :اگه میشه من گارم رو شروع کگنم.

 خانوم فاضلیگفت:خواهش میکنم بفرمایید.

باهم به سک کالس رفتیم که ظاهرا معلم نداشت و حسابی سرو صدامیکردند.ازخانوم فاضلی پرشسیدم من چه 

 روزهاییباید به این مدرسه بیام؟
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ه که من برنامه یا برای شما تهیه کردم که بعدا خدمتتون تقدیم درهرهفته یه کالس یه روز دریک زنگ بیکاریدار-

میکنم.شما براسا این برنامه به مدرسه می آیید.امروز هم تو این ساعت این کالس بیکاره.شمامیتونتید کارتوتن 

 رواینجال شرذوعکنید میدونید که باید درباره ی چی صحبت کنید؟

 بله شیرین چون گفتن.-

 خیلیخوب شد.-

 عد روبه یچه هاکرد وگفت:امیوارم به صحبت های خانوم آذین خوب گوش کنیدو ایشون رواذیت نکنید.ب

بالبخندی به طرفم برگشت و گفت:حاال اگه اجازه بدیمن من شماروب ابچه ها تنها میذارم چون باید برم و به کارهای 

 دیگرم برسم.

 خواهش میکتپتنم شماو بفرمایید خیالتون راحت باشه.-

 

خانوم فاضلیرفتو من هم پشت سرش دررابستم.همه ی بچه ها ساکتو آرام نشسته بودندو بیت و پنج جفت چشم به 

 من خیره شده بود.باخنده گفتم:چیه قیافه ی من خنده داره یاترسناک؟

وست نگاه همه زندند زیر خنده و بعد ازتمام شدن خنده هایشان گفتم:اول ازهمه دوست دارم به من به عنوان یه د

کنید و هرمشکلیکه داشتید ازطریق نامه یا رودررو با من مطرحکنید.من حتما شما رو راهنکاییخواهم کرد.همه ی شما 

میدونید من چرابه اینجا اومدم.دوست دارم به همه ی حرفهاتییکه میزنم خوب گوش کنید تمامخرفهای من درباره ی 

ردوست دارید باشید میتونیم دربارهی بهداشت پوست مو و نظافت و بهداشت شما دردوران قاعدگیاست ولیاگ

هرچیزی که شما دوست داشته باشین صحبتکنیم.البته همه ی این ها تو یه جلسه امکان پذیر نیست.اگرهم باشه باید 

 خیلی خالصه و مختصربگم.

ین توضیح دادم ا رفتم روی میزنشستم و برای دانش لموزان صحبت کزردم چیزهایی راکه باید میگفتم براشون

کارتقریبا یک ساعت و اندی طول کشید و دیگر چیزی به خوردن زنگ نمانده بود بلند شدم و قدم زمان توی کالس 

 راه رفتم و گفتم:حاال اگه سوالی درباره ی صحبتهام پیش اومده بپرسید و من جواب میدم.

 التونه و چطور یک پزشک شدید؟یکی ازدانش اموزان دستش رابال برد وبلند شد و گفت:ببخشید چندس

 گفتم من بیست و نه سالمه و ازطریق تحصیالت دانشگاهی پزشک شدم.-

پش سرش دانش اموزان سواالت متعددی درباره ی خودم شغلم و زندگیام پرسیدند که بعضی هاراپاسخ دادم و بقیه 

یک  ام:مثل اینکه صحبت مادرباره یرابدون پاسخ گذاشتم درگیر ازسواالت خصوصی که میکردند کالفه شدم و گفت

چیزدیگه بودها نه زندگی خصوصی من اگه سوالی دربارهی صحبت هایی که دارم بپرسید و گرنه من کارم تموم شده 

 و باید برم.

دیگربچعئها هیچ سوال خصوصی نکردن و بیشتر سوال هاشان به طرف صحبتهایم کشیده شد. درحال پاسخ دادن به 

بوذدم که زنگخورد.همه ی بچه ها اصرار داشتند که بازهم به کالسشان بروم من هم بهانها قول سوال یکیازبچه ها

 دادم هروقت بتوانم این کارامیکنم.

 وقتی به دفتر مدرسه رفتم خانوم فاضلیگفت:خسته نباشید بچه ها استقبال کردند.

 ممنون.بله بدنبود.-

 ازراه رسیو پرسید:افسانه جان بریم؟ درحال گفت و گوبایکی ازمعلم ها بودم که شیرین
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 گفتماره بریم.

شیرین داشت چادرش رابه سرش میکرد که حانم فاضلی یک برنامهازروزهایی که باید به مدرسه می رفتم به من داد 

 وگفت:خانوم آذین یادتون منره و حتمتا تشریف بیارید

 گفتم:چشم جحتما من هم خوشحال میشم برای ب

 باشم. خ ها کاری کرده

 ازخانوم فاضلی خداحافظی کردیم و رفتیم تنو راه شیرین پرسید خوب بود یانه؟

 آره خوب بود یه تنوع بود.-

 بچه ها که اذیت نکردن؟-

 نه فقطخیلی دوست داشتن اززندگی شخصیم بدونن.-

باران راه می رفتم شیرین خندید و سرش را تکان داد نک نم باران شروع شد.ازشیرین خداحافظی کردم وقتی زیر

احساس میکرئم جسمم و روحم ازهزچیزی پاک میشوند وخودم رامثل یک بچه تصورمیکردم.وقتی به خانه رسیدک 

چادرم حسابی خیس شده بود تنم سرد حس کردم االن یک چای داغ میچسبد. تو این فکربودم که خانوم جان اومد 

 دم باهم بخوریم.دنبالم و گفت:خانوم دکتذر بیاکادر من چای درست کر

 گفتم چشم اآلن میام فقط اجازه بدی لباسهام روعوض کنم-

پس ازعوض کردم لباسهایم پیش خانوم جام رفتمبوی چای و بوی باران درهم پیچیده بودگفتم:خانوم جان به زحمت 

 افتادین.

 ان اتنگارتصمیم نداره بهای مادر چه زحمتی ازصبح تاشب من و مش حیدر تنهاییم این دختر هم ازوقتی رفته تهر-

 ماسربزنه؟

 صنوبرکهتازه رفته-

 برایمن این چند وقت به اندازه ی چند قرن گذشته می ترسم اتفاقیبراش افتاده باشه.-

اصال نگران نباشید خانواده ی من اونجان هستند اگرمشکلی داشته باشه میتوننن کمکش کنن.من هم شما ره -

 گه کاری داشت بامکن تماسبگیره.موبایلم را بهش دادم و گفتم ا

 دستت درنکنه پیرشی الهی.-

خانوم جان بعد ازرفم صنوبر به تهران خیلی دلتنگی میکردم مثل بچه هابود که عروسکشان رامیگرفتند.مش حیدر 

 عهم بیشتر وقتش را بااسب و یک دانه گاوض سرمیکرد.

اه رسید.زمستان راخیلی دوست داشتم همیشه ازریختن دانه خیلی زود پاییز کوتاه و پرباران سپری شد و زمستان ازر

های برفی که آرام آرام روی شاخه های *** و عریان درختان میریخت لذت میبردم همه جا سفید و پرازبرف شده 

بود بهطوریکه مجبوربودم برای بعضیاز بسیکارانم که پیر بومدند و نمیتوانستمد به درمانگاه بیایند به خانه شان 

رفنتم . درآن زمستان سرد و پرازبرف تنها دلگرمیم خانه ی شیرین بود .گاهی هم به خانه ی خانم جان و مش می

حیدر سر میزدم و تنها تنوعم و تحول زندگیم همان رفتن به مدرسه بود که البته ان هم بعضی موقع ها به دلیل بارش 

اعث رنجم و بیشتر خاطرات تلخ رابه یادئ بیاورم و ببرف سنگین تعطیل میشد. بیکاریباعث میشد به گذشته فکرکنم 

شود.اواسط زمستان بود که مش حیدر سخت مریض شد خانوم جان میگفت باید به صنوبر خبر بدمی.اما مش حیدر 
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اجازه نمیداد و میگفت:به نیمخواد بچه رو ازدرسش بلند کنی من که چیزیم نیست فقط یه سرماخوردگیه که زود 

 یک ماه طول کشید تا مش حیدر توانسا ازبستر بیماریبلند شود. خوب میشه.تقریبا

دیگرتقریبا نزدیکی های بهار بود که صنوبر برای تعطیالت نوروزی به روستا برگشت ظاهرا ازهمه چیزراضی بود و 

 میگغت:درسم خوبپیش میره

بت به صنوبر میدیدم احساس خانوم جان با آمدن صنوبرجانی تازه گرفغته بود وقتی مهرومحبت خانوم جان رانس

کردم دوست دارم هرچه زود ترعزیز راببینم و اورادر آغوش بکشمبنابراین تصمیم گرفتم من هم برای دیدن 

خانواده ام به تهران بروم.درتعطیالت نوروزی نفرات روستا دوبرابرشد و. این کمی باعث نگرانی ام شد چون 

ه ودم بنابراین ازتصمیم که گرفتم منصرفشدم.یک روز بیشتر به عید نمانداگرکسی به م احتیاج پیدا میکرد من انجا نب

 بود پدرم دائم تماس میگرفت و میخواست بداند کی به تهران بروم.

 صنوبرپرسید:پس کی میخوای به دیدن خانواده ایت بری؟

 وقتی برایشتوضیح دادم کهچرانمیروم گفت:خوبه همه چیزروبه من بسپاری و بری

ه،تو یه سال بیشتزر نیست به دانشگاه پرستاری میری فکرنکنم دانش الزم روحتی برای پرستاری به دست نه نمیش-

 آورده باشی.

 به خدا میتونم.-

 بااین کارم جون افراد ر.و به خطر می اندازم.-

سال فتم امصنوبرخیلی سماجت کرد و گفت اون روزهایی که من باشما تو درمانگاه کارکردم خیلی چیزها رو یادگر

 هم ازدانشگاه ااطالعاتی رابه دست آوردم و میتونم بیتر داروها رو هم میدونم برایچه بیمارهاییبه کارمیبرند.تازه ا

 ه هم مشکلی پیش اومد بهتون خبرمیدم.

روی حرفهای صنو.برفکرکردم و دیدم هفت ماهه که خانواده ام راندیدم ،بنابراین قبول کردم و درمانگاه رابه 

وبردادم و گفتم:یادت باشه برای بیمارهایی که نمیدونی چی هستنذد به هیچ وجه عنوان هیچ کاری نیکنی و هیچ صن

 ئارویی نمیدی.

 صنوبرباخوشحالی گفت:باشهئ

 شح بهتون قول میدم میتونید باخیال راحت برید.

ه طرف تهران راه افتادم. جادهها سریع وسایلم راجمع کردم و ازخانواده ی مش حیدر و شیرین خداحافظی کردم و. ب

خیلیشلوغ بودند و اکثرماشین ها به طرف شمال ها میرفتند اما من درحال برگشت به تهران بودم.روی تپه ها 

هنوزبرف دیده میشد وهنوزگردوغباری اززمستان مانده بود درختان تازه جوانه زده بودند وقتی ازجاده ی شمال 

شدم به وضوح متوجه شدم که وارد هوای آلوده و پرازسم شده ام .  خارج میشدم و واردجاده ی تهران

ماههادورازتهران بودم ووقتی واردآن شدم احساس کردم نفس کشیدن درآنجا سنگین و سخته اما شوقدیدارپدرم 

 وعزیز باعث میشدهرچیزی راتحمل کنم.

 شنیده میشد .نفسعمیقی کشیدم وگفتموقتی به جلوب درخانه رسدم دیگرهواتاریک شده بود و صوای اذان ازمسجد 

محله ی دوران کودک باالخخره اومدم .سریع ازماشین پیاده شدمازخوشحالی داشتم پردرمیاوردم .زنگدررافشاردادم 

 مثل اینکه عزیزمنتظرم بود .سریع دررابازکرد و گفت :افسانه عزیزم اومدی؟
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اندن نماز بود رئبرئیشایستادم و مشغول تماشایش بودم بادیدنش مثل اینکه دوباره متولدشده بودم پدرم درحال خو

تمام ریشها و موهای سرش مثل برف سفیدشده بود و می درخشیدند.صورتشپرازچین و چروک شده بود که هرچین 

 و چروکی حاکی ازهزاران تجربه بود.انقدرمحوتماشای پدربودم که متوجه نشدم کی نمازشتموم شده گفتم:قبول باشه.

 ی گفت: قبول حق، دخترم!با مهربان

رفتم و صورتش را غرق بوسه کردم. هنوز همان عطر مخصوصی را سر نماز استفاده می کرد، چه بوی خوشی داشت. 

علیرضا هم از راه رسید، هنوز همان شوخ طبعی ها و بذله گویی ها را داشت. اولین سؤالی که پرسید، گفت: پس چرا 

 تنها اومدی؟

 قرار بود با کسی بیام. با تعجب پرسیدم: مگه

 گفت: نه، فقط خواستم چیزی گفته باشم.

خواستم کمی اذیتش کرده باشم، گفتم: آهان،اگه منظورت صنوبره بهت سالم رسوند، فعال هم جای بنده ایستاده تا 

 من برگردم. 

 علیرضا با کنجکاوی پرسید: یعنی چی جای تو وایساده؟

 گفتم: بعنی شده خانم دکتر روستا.

 عزیز گفت: علیرضا بسه دیگه، خواهرت خسته ست، با این حرفهات خسته ترش می کنی.

 گفتم: نه عزیز عیب نداره خسته نیستم.

 علیرضا با شوخ طبعی گفت: بله دیگه، وقتی افسانه خانم هست می شه سوگلی و کی دیگه جرأت می کنه حرف بزنه.

رد و غبار روی وسایلم نبود، می دانستم که عزیز تمیزش کرده. همان به اتاقم رفتم،تمیز و مرتب بود، حتی ذرهای گ

 طور که به همه جا نگاه می کردم، عزیز آمد و گفت: افسانه جان، چیزی نمی خوای؟

 نه عزیز، دستتون درد نکنه، فقط می ذاشتید خودم می اومدم و اتاقم رو تمیز می کردم. _

ند روز بمونی و بری، نخواستم تو این چند روز دست به چیزی بزنی. بعدش نه عزیزم، تو بعد از چند ماه اومدی چ _

 هم دیگه نمی رسیدی برای عید تمیزش کنی، این شد که با کمک علیرضا همه جا رو تمیز و گردگیری کردیم.

 الهی من قربون مادر خوبم برم که اینقدر مهربونه._

دیگه، منه بیچاره همه جا رو تمیز کردم، اون وقت قربون  از آن طرف علیرضا هم آمد و با لحنی شوخ گفت: آره

 صدقه اش باید به یکی دیگه داده بشه.

 عزیز گفت: خوبه خوبه، حاال انگار چیکار کردی.

 علیرضا گفت: ببین، عوض دستت درد نکنه است دیگه.

 با خنده گفتم: حاال من می گم دستت درد نکنه داداش کوچولوی من.

 همان لحن گفت: افسانه دیگه این حرف رو جلوی کسی نزنی ها، مخصوصا جلوی صنوبر.علیرضا باز با 

پدرم که از دور نظاره گر همه چیز بود، با خوشحالی گفت: خدایا شکرت! آخر عمری شاهد شادی و خنده توی این 

 خونه هستم.

 آرام از علیرضا پرسیدم: چیزی شده که پدر اینطور حرف می زنه؟

 گه؟نه، چطور م_

 نمی دونم، پدر یه جوری شده، فقط نمی دونم چطوری بگم._
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 علیرضا می خواست چیزی بگوید که عزیز وسط حرفش پرید و گفت:

 علیرضا، مگه تو گرسنه ات نبود، بیا بریم تو آشپزخانه غذا رو بکشیم. _

ساعت یازده ظهر بود. به آخر شب شد و من با آرامش خاطر خوابیدم و تا صبح بیدار نشدم. وقتی بیدار شدم 

 آشپزخانه رفتم، علیرضا هم آنجا بود. باز هم مثل اینکه تصمیم داشت سر به سرم بگذارد، گفت: 

 خیر سرمون امروز عیده، مردم همه از خروس خون بیدار شدن، اونوقت خونه ما تازه از خوابگاهی دراومده. _

 ونیم می خوابیم، ما که مثل بعضی ها مشغله فکری نداریم.حوله به دستم بود، یکی محکم بهش زدم و گفتم: می ت

 علیرضا در حالیکه از آشپزخانه بیرون می رفت،با خنده گفت: دست بزن هم که پیدا کردی.

 با خنده گفتم: تو رو نزنم کی رو بزنم؟

بود، یک چای ریختم، علیرضا با خنده سرش را تکان داد و از آشپزخانه خارج شد. همه چیز روی میز صبحانه آماده 

صبحانه خوردم و از آشپزخانه خارج شدم. همه داخل پذیرایی بودند، علیرضا و پدرم مشغول تماشا کردن تلویزیون 

 بودند. عزیز هم داشت سفره هفت سین را پهن می کرد. به کمک عزیز رفتم.

 عزیز گفت: خوب خوابیدی؟

، عزیز چه سؤالی می کنیدها، اگه خوب نخوابیده بود که تا لنگ قبل از اینکه من جواب دهم، علیرضا گفت: ای بابا

 ظهر نمی خوابید.

 از حرف های علیرضا بیشتر خنده ام گرفت تا دلگیر شوم، چون می دانستم همه را از شوخی می گوبد.

 گفتم: زهره نمیاد؟

 عزیز گفت: نه، امشب رو منزل آقا صمد پدر فریدون می مونند، فردا میان.

سال تحویل که شد، همه گرد سفره هفت سین نشستیم. چه لحظه زیبا و دوست داشتنی بود، فقط جای خالی  موقع

زهره حس می شد. پدرم قرآن را برداشت و مشغول خواندن شد. علیرضا هم مشغول خوردن بود، من هم نشسته 

ر سفره هفت سین بود دیدم. با خودم بودم و همه را تماشا می کردم. وقتی سال تحویل شد، خودم را در آینه ای که د

گفتم: عجب این قافله عمر می گذرد، یک سال دیگر هم گذشت. توی این فکر بودم که علیرضا گفت: افسانه، چقدر 

 به خودت نگاه می کنی؟ خوشگلی بابا، هیچ پیر نشدی.

اینکه سایه پدر و مادرم را  خندیدم و چیزی نگفتم. عزیز سال نو را به همه تبریک گفت و من خداوند را به خاطر

 روی سرم حفظ کرده بود شکر کردم. عزیز گفت: افسانه، بذار حاال که سال تحویل شده یه خبر خوش بهت بدم.

 خوشحال شدم و گفتم: چه خبری؟

 به پدرم که نگاه کردم، لبخندی روی لب داشت. عزیز رو به پدرم کرد و گفت: خودت بگو!

 قیه اش رو هم بگو.پدرم گفت: تو که گفتی، ب

 عزیز گفت: باشه خودم می گم، پدرت تابستون می خواد بره مکه.

 از خوشحالی جیغی زدم و گفتم: راست می گین؟

 پدرم گفت: باالخره بعد از دو سال اسمم دراومد.

 گفتم: بهتون تبریک می گم پدر، خیلی خبر خوبی بود.

جا آمدند.دومین بچه زهره در راه بود و زهره و فریدون از این فردای آن روز زهره همراه همسرش و پسرش به آن

بابت خیلی خوشحال بودند. تعطیالت نوروزی خیلی زود سپری می شد و ما هم در تفریح و گردش بودیم. بیشترین 
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جایی که از آن لذا روحی و جسمی بردیم، جمکران بود. به پیشنهاد پدرم بعد از ظهر سه شنبه به طرف جمکران 

کت کردیم. وقتی به آنجا رسیدیم، آنقدر شلوغ بود که به سختی جایی برای نشستن پیدا کردیم. این دومین بار حر

بود که به آنجا رفتم. دفعه اول، سال سوم راهنمایی با بچه ها از طرف مدرسه آمده بودم. در آنجا همه بچه ها توی 

اشناخته بود، به آدم های اطرافم نگاه می کردم، بعضی ذهنم بودند. یک حس غریب به من دست داده بود که برایم ن

هایشان چنان گریه می کردند که اشک هایشان سیل وار روی گونه هایشان می ریخت. از طرف دیگر گروه های 

دیگری هم دسته دسته وارد می شدند. بعد از خواندن نماز و دعا احساس کردم سبک شدم اما یک غم تمام وجودم 

 ی که از جدایی ایجاد می شد.را فراگرفت، غم

نصفه شب بود که به خانه رسیدیم. همه جا در سکوت و آرامش بود. پنجره اتاقم را باز گذاشتم، نسیمی بهاری 

 صورتم را نوازش می داد و مرا به خوابی کودکانه برد. صبح روز بعد با صدای عزیز بیدار شدم که می گفت: 

 تلفن باهات کار داره. _

رفتم و گوشی را برداشتم، نسیم پشت خط بود. از موقعی که رفته بود، با من در تماس بود. این بار از من با کسلی 

دلخورشده بود، البته حق داشت چون هیچ وقت به خودم زحمت نداده بودم گوشی تلفن را بردارم و با او تماس 

 بگیرم.

روستا بر می گشتم. روز چهادرهم فروردین بود،  در یک چشم به هم زدن تعطیالت به پایان رسید و می بایست به

دیگر باید کم کم حرکت می کردم. قبل از حرکتم پدرم گفت: می خوام باهات درباره یه موضوعی صحبت کنم، البته 

 اگه وقت داشته باشی.

 نگاهی به ساعتم کردم و گفتم: هنوز وقت دارم، بفرمایید.

ون روستا کافی باشه. االن دو ساله که رفتی اونجا و دور از ما تک و تنها پدرم گفت: فکر می کنم دیگه موندن توی ا

 زندگی می کنی.

 خودم هم درباره اش فکر کرده بودم، فقط برای دل کندن از اونجا احتیاج به کمی زمان دارم. _

 خیلی خوب حاال برو و عجله کن تا به تاریکی نخوردی. _

شه بدرقه ام کرد،پدرم هم کنارش ایستاده بود. علیرضا خانه نبود و به عزیز با یک کاسه آب و قرآن مثل همی

 استقبال صنوبر به ترمینال رفته بود. عزیز گفت: مواظب خودت باش، جاده ها شلوغه.

 گفتم: چشم حتما!

از  یبعد هم سوار ماشین شدم و به روستا برگشتم. توی روستا همه جا زیباتر از قبل شده بود، مثل اینکه قطعه ا

بهشت روی زمین جا مانده بود. با خودم گفتم: آخه من چطوری از اینجا دل بکنم؟ به خانه که رسیدم، کم کم ستاره 

 ها توی آسمان ظاهر می شدند و یک روز دیگر در حال به پایان رسیدن بود.

به درمانگاه زدم. چند نفری روز بعد باران در حال باریدن بود، داخل حیاط رفتم، کمی زیر باران ایستادم و سری هم 

بیشتر داخل درمانگاه نبودند. به هر حال مثل همیشه که می رفتم تهران و برمی گشتم شلوغ نبود. با خودم گفتم: نه 

 بابا، مثل اینکه صنوبر کارش رو خوب انجام داده.

رد کمر و پا شکایت می کردند، اکثر بیمارانی که در فصل بهار به من مراجعه می کردند خانم ها بودند و معموال از د

چون بیشتر ساعات روز را داخل شالیزار که پر از آب بود سپری می کردند و پاهایشان دائم در معرض رطوبت قرار 

 داشت.
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بعد از ظهر بود و بیکار بودم. باالی روستا به امامزاده رفتم تا زیارت کنم. زیارت کردم و نمازم را خواندم. ماندن توی 

به من آرامش می داد، بنابراین تصمیم گرفتم کمی بیشتر بمانم. چند دقیقه ای نگذشته بود که صدای دو نفر  زیارتگاه

به گوشم خورد اما فقط یک دختر وارد زیارتگاه شد، بعد از زیارت کردن کنارم نشست و با لهجه شمالی گفت: فکر 

 می کنم شما خانم دکتر باشید، درسته؟

 بله درسته. _

 ن نازگله، توی همین روستا زندگی می کنم و یک از دوستان صنوبرم.اسم م _

 خوشبختم، من هم افسانه هستم._

 من با نامزدم اومدم اما وقتی فهمیدم یکی تو امامزاده ست گفتم من نمیام._

 من داشتم کم کم می رفتم._

 خواهش می کنم بنشینید، اون تنها باشه راحت تره. _

 اومدم. آخه خیلی وقته که _

 از جا بلند شدم، نازگل هم بلند شد و گفت: من می تونم هر وقت خواستم شما را ببینم؟

 البته خوشحال می شم، شما که درمونگاه رو بلدی._

 آره می دونم، مثل اینکه خودم از اهالی روستا هستم ها._

 هر موقع دوست داشتید می تونید بیاید و من رو ببینید._

اده خارج شدم، نامزدش را دیدم که در حال کشیدن سیگار بود. تا صدای خداحافظی کردن من با نازگل وقتی از امامز

را شنید، سیگار را روی زمین پرت کرد و پا روی سیگار گذاشت، کمی هم دستپاچه شده بود. وقتی به صورتش دقت 

دم حالت افراد معتاد را دارد اما کردم، رنگ و روی زردی داشت و استخوانهای گونه اش بیرون زده بود. حس کر

 اطمینان کامل نداشتم.

وقتی به خانه رسیدم، ال به الی کتابهایم را گشتم و یک کتاب درباره اعتیاد پیدا کردم که حاالت افراد معتاد، وضعیت 

م جسمی شان و اینکه چطور می شود تشخیص داد فردی اعتیاد دارد را توضیح داده بود. وقتی کتاب را خواند

چیزهایی دست گیرم شد اما باز اطمینان کامل نداشتم. شب وقتی می خواستم بخوابم، چهره نازگل و نامزدش دائم 

جلوی چشمم ظاهر می شد. هرچه سعی می کردم، نمی توانستم نسبت به این مسأله بی تفاوت باشم، چون زندگی 

د. طبق قولی که به خانم فاضلی داده بودم باید به یک دختر بی گناه در خطر بود. به هر نحوی بود باالخره خوابم بر

مدرسه می رفتم. وقتی به مدرسه رفتم، باز همه حواسم پیش نازگل بود. ساعت آخر وقتی با شیرین برمی گشتم، 

جریان را برایش تعریف کردم. او هم دوست داشت حتما نازگل و نامزدش را ببیند. همان طور که با شیرین صحبت 

 ه می رفتم، یکدفعه چشمم به نامزد نازگل افتاد، سریع گفتم: شیرین نگاه کن، خودشه.می کردم و را

 چی خودشه؟ _

 هیس آرومتر، نامزد نازگل رو می گم، داره از روبرو میاد. _

 همون آقا که داره سیگار می کشه؟ _

 آره خودشه. _

 بعد از اینکه از کنارمان گذشت، گفتم: حاال چی می گی؟
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ه ندیدمش اما قبال یکی از همکارانم همسرش اعتیاد داشت، چند باری دیده بودمش، اون قیافه اش نسبت به زیاد ک_

 قیافه این آقا خیلی ناجورتر بود.

 خوب شاید تازه شروع کرده باشه. _

 اصال ببینم مگه تو دکتر نیستی؟ نمی تونی تشخیص بدی معتاده یا نه؟ _

با چشم تشخیص بدم کی معتاده و کی معتاد نیست. این کار پزشکای خاص  من پزشک افراد معتاد نیستم که_

خودش رو داره، من اصال تجربه ای توی این کار ندارم، فقط با آزمایش می شه فهمید. منم که نمی تونم همین طوری 

 بگم آقا شما بیا و آزمایش اعتیاد بده.

 حاال چطوری می خوای دختره رو پیدا کنی؟ _

 ه میاد پیشم.خودش گفت _

 مثال کی؟_

 نمی دونم، زمان خاصی رو مشخص نکرد.-

 تا مطمئن نشدی که این آقا اعتیاد داره، به نازگل چیزی نگو. _

چند روز بعد نازگل به دیدنم آمد، وقتی چهره معصومش را می دیدم دلم می سوخت. نمی دانم چرا سرنوشتش 

دام اعتیاد نامزدش اسیر شود. دائم دل دل می کردم بهش بگویم اما  برایم اهمیت پیدا کرده بود. دوست نداشتم در

 می ترسیدم حدسم اشتباه باشد. بعد از اولین دیدار با نازگل چندین بار دیگر هم به دیدنم آمد اما چیزی به او نگفتم.

 

 89فصل 

 

 

 دو ماه از بهار گذشته بود. سلمان همسر آینده شیرین به دیدنش آمد. 

هم با مرتضی و سلمان به دیدن من آمدند. بعدازظهر بود و سلمان قصد داشت برگردد.جلوی در درمانگاه  شیرین

کنار درخت ایستاده بودیم و از او خداحافظی می کردیم که نازگل و نامزدش به دیدنم آمدند. نازگل خیلی خوشحال 

 ن کنم.بود ، وقتی علت خوش اش را پرسیدم ، گفت : اومدم به عروسی دعوتتو

 گفتم : عروسی کی؟

 گفت : عروسی خودم.

 بعد کارتی در آورد و به دستم داد و گفت : این هم کارت عروسی من .

وقتی به تاریخش نگاه کردم ، متوجه شدم یک هفته بیشتر به عروسی اش باقی نمانده است. نازگل گفت، حتما بیایید. 

فظی کردند و رفتند.فرصت خیلی خوبی بود چون می دانستم سلمان من متظرم. به هر دوی آنها تبریک گفتم و خداحا

 قطعا در شناخت افراد معتاد شناخت و تجربه دارد.

 گفتم : ببخشید آقا سلمان : یه سوال از شما داشتم.

 کفت : بفرمایید ، من در خدمتم .

بپرسی که من میخواستم االن شیرین با چشمانی مرموز به من نگاه کرد و گفت : حتما می خوای اون سوالی رو 

 بپرسم؟

 گفتم : من میخواستم درباره نامزد نازگل بپرسم.
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 با خنده گفت : منم همینطور.

 سلمان که هاج و واج میان ما گیر کرده بود ، گفت : به ما هم بگویید تا بدونیم موضوع از چه قراره.

 اد داشت ؟گفتم : به نظر شما این آقاهه که همراه این خانم بود اعتی

 مکثی کرد ، سرش را به نشانه تأسف تکان داد گفت : متأسفانه بله.

 شیرین گفت : شما مطمئنید؟

سلمان با قاطعیت گفت : من هر روز با چندین نفر مثل تو و این آقا برخورد می کنم ، شناخت اینجور آدما کار زیاد 

 اره ؟سختی نیست، حاال این موضوع چه ارتباطی با شما دو نفر د

گفتم : ما تازه با ایندختر خانم آشنا شدیم و قراره با این آقا که همراهش بود ازدواج کنه . ما تصمیم داشتیم بهش 

 بگیم که نامزدش اعتیاد داره اما مطمئن نبودیم.

ی چ سلمان گفت : خوب شاید این خانم خودش خبر داشته باشه، اگه بهش گفتید و بهتون گفت به شما چه ربطی داره

 ؟

 شیرین گفت : هیچی ، سرنوشت خودشه ، ما فقط از عذاب وجدان رها میشیم، همین.

 سلمان گفت : خیلی خوب. حاال اگه اجازه بدید من دیگه باید برم.

 خم شد و مرتضی را بوسید.گفتم : من هم کمی کار دارم، باید برم درمونگاه ، خداحافظ شما !

 شستم ، بعد از ده دقیقه شیرین هم آمد.گفتم : رفت ؟به درمانگاه رفتم و روی صندلی ن

 با صدایی حزین گفت : آره رفت.

 شیرین به نظرت باید چیکار کنم ؟ -

 منظورت نازگله ؟ -

 آره -

 یه جوری بکشش اینجا ، یه طوری بهش میگیم. -

 االن نزدیکی های عروسی شه، فکر نکنم دیگه پیداش بشه. -

 اگه نیومد می ریم خونشون. چند روزی صبر کن ، -

 آره ، به نظرم بد فکری نیست. -

تو هیس و بیس این بودم که چکار کنم که صنوبر از تهران برای دیدن مش حیدر و خانم جان به روستا آمد. دلم 

برای نازگل می سوخت، مجبور شدم همه چیز را برای صنوبر تعریف کنم و از اون بخواهم برود و نازگل را پیشم 

 بیاورد.

صنوبر دنبال نازگل رفت و او را آورد. هیچ کس داخل درمانگاه نبود، فقط ما سه نفر بودیم.از صنوبر خواستم داخل 

 سالن انتظار برود و منتظر بماند.خواستم بدانم که نازگل از اعتیاد نامزدش مطلع هست یا نه ، گفتم:

اق از او تعریف می کرد که اگر صالح آینده اش نبود هیچ نازگ نامزدت چطور آدمیه ؟ چنان با وجد و شور و اشتی

 وقت چیزی درباره اعتیادش به او نمی گفتم از اون پرسیدم نامزدت سیگاریه ؟

 گفت : نه خانم دکتر، این چه حرفیه می زنید ؟

 تلخ رو چند سوال دیگر از او کردم و متوجه شدم که از همه چیز بی خبر است. گفتم : تحمل شنیدن یه حقیقت

 داری؟
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 از جایش بلند شد و پرسید : چه حقیقتی ؟

 نازگل خیلی مضطرب بود و دادن این خبر برای من خیلی سخت بود.

 نخواستم موقع گفتن این خبر چهره نازگل را ببینم ، رو به پنجره ایستادم.

 با عصبانیت گفت : چه حقیقتی ؟

گفتم : خیلی متأسفم ، اما کسی که میخواد یه عمر با تو زندگی  مثل اینکه خودش حدس زده بود میخوام چه بگویم.

 کنه اعتیاد داره.

لحظه ای بعد صدای افتادن نازگل به روی زمین را شنیدم.سریع برگشتم، او را روی تخت خواباندم و سعی کردم به 

 ا فایده نداشت.هوشش بیاورم.چند دقیقه بعد نازگل به هوش آمد. صنوبر سعی می کرد دلداری اش بدهد.ام

 نازگل گفت : شما دروغ میگید ، شما هدفتون اینه که عروسی من رو بهم بزنید.

از روی تخت پایین آمد اما دوباره روی زمین افتاد، او را روی صندلی نشاندم و گفتم : سعی کن احساساتی برخورد 

 نکنی.

 دوباره گفت : برید کنار ، شما میخوایید عروسی من بهم بخوره.

گفتم : آره ما میخواییم عروسی تو بهم بخوره، چون به صالح خودت و آیندته، اما اصال دروغ نمیگیم.اگه سرنوشتت 

برام اهمیت نداشت هیچ وقت بهت نمیگفتم.من نه تنها خوشبختی تو ، بلکه همه دخترها رو میخوام. این یه بالی 

 خانمان سوزه ، نذار احساساتت بر عقلت غلبه کنه.

 با گریه گفت : نمیخوام به حرفات گوش بگیرم .بذار برم. نازگل

صنوبر او را روی صندلی نگه داشت و گفت : تورو بخدا نازگل، منطقی برخورد کن و به حرفهای افسانه خانم گوش 

رو  اکن، بهش اعتماد کن ، اون که تا به حال تو رو نمیشناخته که بگی از روی نیتی غیر از خیر خواهی داره این حرفه

 میزنه.

 نازگل باز هم قانع نشده بود، گفت : شما اصال از کجا میدونید که کریم اعتیاد داره ، من حتی ندیدم سیگار بکشه.

 گفتم : اما من دیدم.

 گفت : اما سیگار کشیدن که دلیل اعتیاد نمیشه.

 برگزار بشه. از جا بلند شد و گفت : من دوستش دارم، نمیخوام از دستش بدم، عروسی من باید

با عصبانیت گفتم : برو هر کاری که دلت میخواد انجام بده اما طولی نمیکشه که باید یه بچه برگردی خونه 

پدرت.حاال که میگی دوستش داری، ترکش بده بعد ازدواج کن، اگه این کار رو نکنی اونوقت معلوم میشه که واقعا 

 دوستش داری.

 لی نشست، اشک ریخت و گفت : خوب ، شما به من بگید چیکار کنم.درمانده و مستأصل دوباره روی صند

یک لیوان آب به او دادم و گفتم : اول از همه آرامشت رو حفظ کن، تو اگه االن بری و مستقیم بهش بگی تو معتادی ، 

 قبول نداره و میزنه زیرش ، باید یه جوری مچش رو بگیری.

 آخه چه جوری ؟-

 د بفهمه که زیر نظرش داری، یادت باشه که، چهار روز هم بیشتر فرصت نداری. مواظبش باش اما نبای -

 اگه موفق نشدم چی ؟-

 اونوقت با پدر و مادرت در میون بذار، مطمئنا ا نها هم دوسن ندارن آینده دخترشون در خطر باشه.-
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ونم عروسی رو بهم بزنم، آخه همه حاال به فرض من این کار رو کردم و همه چیز رو با چشمای خودم دیدم اا نمیت-

 مهمونامون رو دعوت کردیم و خبر عروسیمون همه جا پخش شده.

 اینها اصال در مقابل آینده تو مهم نیست.

 مهم نیست ؟ پس ح مردم رو چه کنم ؟-

 با خونسردی گفتم : حرف مردم برات مهمه یا سرنوشتت ؟

 تم.مضطرب بود و با چشمانی پر از اشک گفت : سرنوش

 پس اگه واقعا اینطوره ، حرف مردم رو فراموش کن. -

نازگل غم زده شد و رفت. امیدوار بودم که کاری را که گفته بودم انجام بده و احساساتش باعث نشود تا چشمانش را 

 روی حقیقت ببندد.

شسته بودم که نازگل سه روز گذشت و من منتظر خبری از نازگل بودم.بعد از ظهر بود و هوا ابری ، زیر درخت ن

 سراسیمه به طرفم آمد.به طرفش رفتم، نفش زنان گفت : دیدمش ، خودم دیدم که مواد استفاده می کرد.

 نازگل را آرام کردم و به خانه بردم. کمی آب به او دادم و گفتم : حاال همه چیز رو برام تعریف کن.

ر نظر گرفته بودمش. همه اش سعی میکرد یه جوری از از روزی که از پیش شما رفتم، دائم مراقبش بودم و زی -

دستم فرار کنه. صبحی رفتم خونشون، بعد از یکی دو ساعتی که موندم بهش گفتم باید برم ، به مادرم قول دادم زیاد 

نمی مونم، کریم هم گفت : آره بهتره بری، مادرت مگرانت میشه. خداحافظی کردم و رفتم. وسط راه بود که کنجکاو 

م چرا کریم اصرار داشت زودتر به خانه مان برگردم. این شد که دوباره برگشتم اما آرام وارد شدم تا کسی مرا شد

 نبیند اما مادرش مرا دید و گفت : مگه نرفتی ؟

دستپاچه شدم گفتم : اما یه کاری با کریم داشتم که باید ببینمش، حاال کجاست ؟ مادرش گفت : رفته اتاق باالیی 

 صداش کنم ؟ گفتم : نه .میخوای 

خودم میرم پیش کریم.خیلی آروم قدم بر میداشتم تا صدای پام رو نشنوه.بی صدا در رو باز کردم اما صحنه ای رو 

دیدم که هیچوقت انتظار دیدنش رو نداشتم. نمیدونی چه حالی داشتمریال دنیا روی سرم خراب بود. پاهام نا نداشت 

موقع کریم به خودش اومد و متوجه حضور من شد.مثل اینکه برق گرفته بودش اما با  ، روی زمین افتادم. تازه اون

این حال اومد باالی سرم. تحمل دیدن اون صحنه و کریم رو نداشتم. با هزار زحمت بلند شدم. میخواست یه طوری 

نی و ناراحتم و حاضر کارش رو بپوشونه اما به حرفاش کوش نکردم و از اونجا خارج شدم.مادرش که دید خیلی عصبا

 نیستم به حرفای کریم که دنبالم اومده بود گوش کنم گفت : صبر کن ببینم چی شده ؟ ایستادم و با عصبانیت گفتم :

بهتره عروسی رو بهم بزنید چون دیگه حاضر نیستم زن اون پسر معتاد شما بشم. مادر بیچاره اش از همه جا بی خبر 

فتاده ؟ گفتم : اگه خیلی دوست دارید بدونید جی شده ، برید و یه نگاهی به اتاق باال هاج و اج پرسید :مگه اتفاقی ا

بندازید.وقتی به خونه رسیدم همه چیز رو برای پدر و مادرم توضیح دادم اونها بیشتر از من شوکه شده بودند. پدرم 

 ونستم خودم رو به اینجا رسوندم.به خونواده کریم پیغام داد که عروسی بهم میخوره.من هم در اولین فرصتی که ت

نازگل پریشان بود، نگران وضعیت روحی اش بودم. بیشتر از همه نازگل نگران ای بود که عقد شده کریم بود،می 

 گفت : با حرفهای مردم چیکار کنم.
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مد یدنم آخیلی سعی کردم دلداری اش بدهم اما فایده نداشت و غمزده و ناراحت از پیشم رفت.روز بعد شیرین به د

و گفت : همه جا حرف نازگل و نامزدشه، همه حرفها بیشتر متوجه نازگل بیچارست.کاشکی میشد یه طوری بهش 

 کمک کرد.

 گفت : ما کمک خودمون رو کردیم، این بهترین کاری بود که میتونستیم براش انجام بدیم.

سابی تب کرده بود و می سوخت و دائم از روز بعد باران شدیدی می بارید که نازگل را به درمانگاه آوردند.ح

عروسی ای که انجام نشده بود حرف میزد. مادرش گریه می کرد و می گفت : چرا این اتفاق باید برای دختر من 

 بیفته ؟ خاک بر سر من که حواسم رو جمع نکردم تا بفهمم دخترم رو به کی میدم. 

 گفتم : نازگل از کی اینطوری شده ؟

 بحاز دیروز ص -

 از دیروز صبح اینطور شده ، حاال آوردیش ؟ -

 ما چه میدونستیم به این وضع میفته ، فکر میکردیم حالش بهتر میشه. -

یکی دو ساعتی نگذشته بود که کریم به درمانگاه آمد. مادر نازگل به کریم گفت : ببین چه بالیی سر دخترم آوردی ، 

 همین رو میخواستی دیگه آره.

خیس شده بود و بغضی هم توی صدایش بود، گفت : به خدا من نازگل رو دوست دارم و حاضرم خار به  کریم حسابی

 چشمای خودم بره اما به پای نازگل نره، اون خودش همه چیز رو بهم زد.

 گفتم : شما باید واقعیت رو قبل از عقد به نازگل میگفتید.

 و می دونید ؟چشم به چشمم دوخت و گفت : شما معنی دوست داشتن ر

نگاهم را از چشمانش برداشتم، بدون اینکه جوابش را بدهم ، به کنار نازگل رفتم، چون من هم معنای دوست داشتن 

 را درک می کردم اما هیچ وقت به خودم اجازه ندادم کسی به خاطر دوست داشتن من زندگی اش نابود شود.

 و گفتم : میدونی کی اومده ؟تب نازگل پایین آمده بود دستش را به دستم گرفتم 

به نقطه ای خیره شده بود و فقط سرش را تکان داد. گفتم : کسی که به خاطرش به این روز در اومدی حاال اومده به 

 دیدنت.

 اشکهایش سرازیر شد و گفت : یهش بگیذ بره، اصال دلم نمیخواد ببینمش.

ب خطا و اشتباه میشه. خدا با اون بزرگی و جاللش هر انسان گفتم حق داری اما اون هم یه انسانه و هر انسانی مرتک

 خطا کاری رو که طلب بخشش کنه میبخشه، تو هم ببخش و بهش یه فرصت بده تا ترک کنه.

 مضطرب پرسید : اگه ترک نکرد چی ؟ 

ه ازش کنبه چشمان پریشان و نگرانش نگاه کردم و گفتم : برای همین عروسی رو بهم زدی که اگه نتونست ترک 

 طالق بگیری.

 نازگل وقتی کلمه طالق را می شنید وحشت به وضوح تو چهره اش نمایان میشد.

 در اتاق به صدا در آمد، سرم را که برگرداندم کریم را دیدم. گقت : اجازه هست ؟

 گفتم : بفرمایید!

یس کرده بودند، با صدای کریم وارد اتاق شد اما نازگل صورتش را برگرداند. اشک های حسابی صورتش را خ

 مهربان گفت : حالت چطوره ؟
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 نازگل جوابی نداد.کریم با همان لحن گفت : ببین چیکار کردی ، بیخودی و بی جهت عروسی رو بهم زدی.

 نازگل سریع سرش را به طرف کریم برگرداند و نگاه تند و تیزی به او کرد و گفت : بیخود و بی جهت ؟

 باشه، اصال مقصر من اما بهت قول میدم این لعنتی رو بذارم کنار و جبران کنم.کریم گفت : خیلی خوب 

 نازگل به هق هق گریه می کرد. گفت : آخه چطوری ؟ میگن هر کی بره طرف این کار ، دیگه راه برگشتی نداره.

 ستگی داره.کریم گفت : خانم دکتر ، شما یه چیزی بگید، بگید که این کار شدنیه و فقط به اراده آدم ب

گفتم : آره نازگل ، آقا کریم راست میگه : مراکزی هستند که این کار رو انجام می دهند و باعث جلوگیری از 

 پاشیدن خیلی خانواده ها میشن.

کریم رفت کنار پنجره ایستاد.به نازگل گفتم : فقط االنه که این آقا به حمایت و پشتیبانی تو نیاز داره و در بدترین 

 زندگیش قرار داره، اگه رهاش کنی و کمکش نکنی معلوم نیست آینده اش چی میشه.مرحله 

 از جا بلند شدم و رو به کریم گفتم : اگه خواستید من میتوم آدرس این مراکز رو به شما بدم.

 کریم گفت : خیلی ممنون، بعدا ازتون میگیرم.

 از اتاق خارج شدم.و نازگل و کریم را تنها گذاشتم. 

 

 صل بیست ف

 

تابستان بود و شالیزار ها هم سرسبز و زیبا. عطر برنج همه جا را پر کرده بود. همان طور که توی شالیزارها راه می 

رفتم و آرام روی خوشه های برنج دست می کشیدم، عزیز تماس گرفت : و گفت پدرم در حال رفتن به مکه 

ز گفت : نه پدرت گفته احتیاج نیست. چون تابستان بود و است.خواستم برای بدرقه اش به تهران بروم اما عزی

شیرین هم بیکار بود، بنابراین بیشتر اوقات را با هم بودیم. چقدر دوست داشتم که زمان همان جا متوقف میشد، 

 گذشته را به فراموشی می سپردم و هیچ وقت آینده ای در پیش رویم قرار نداشت. 

شیرین و سلمان عقد کردند و شیرین گفت تصمیم دارد برای همیشه از روستا برود.  مدتی از تابستان نگذشته بود که

 اصال باور نمیکردم روزی برسد که از هم جدا شویم ، حسابی بهم عادت کرد بودیم. شیرین گفت :

 با سلمان قرار گذاشتیم در تهران زندگی کنیم.

برای همیشه برود. روزی اسباب و اثاثیه هایش را جمع  یک هفته بعد از عقدشان بود که شیرین با سلمان میخواست

 می کرد، کناری ایستاده بودم . بغض گلویم را فضار می داد اما دیگر به من نمیخورد که مثل بچه ها زار زار 

گریه کنم. موقع رفتنشان حالم خیلی بد بود اما شیرین از من بدتر شده بود. یاد روزی افتادم که نیسم میخواسن 

د.بیشتر شاگردهای شیرین برای خداحافظی به آنجا آمده بودند.بعضی هایشان آنقدر گریه می کردند که انگار برو

یکی از عزیزانشان داشت می رفت، همه شان دور شیرین حلقه زده بودند و اصال دوست نداشتند از او جدا شوند. 

م آمد و مرا در آغوش کشید. دیگر نتوانستم شیرین پیشانی شاگردانش را بوسید و آنها خداحافظی کرد.او به طرف

جلوی اشکهایم را بگیرم، شیرین گریه کرد و من هم گریه کردم. همیشه از جدایی بدم می آید. یا خودم گقتم : ای 

 کاش هیچوقت باهات آشنا می شدم.

 شیرین گفت : اومدی تهران حتما بهمون سر بزن، خوشحال میشیم.

 با بغض گفتم : باشه حتما.
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 سلمان گفت : افسانه خانم ناراحت نباشید، شیرین به دیدنتون میاد چه اینجا چه تهران.

 شیرین گفت : چند وقت دیگه که پدرت از مکه برگشت اومدی تهران حتما به دیدنم بیا.

نان به زشیرین سوار ماشین شد و رفت. من آنقدر ایستادم و به آنها نگاه کردم که دیگر هیچ چیزی پیدا نبود. قدم 

 خانه برگشتم اما احساس می کردم بین در و دیوار گیر افتادم و هر لحظه فشار بیشتری به من وارد میشود.

لحظه ها کند سپری میشد. اصال دوست نداشتم یک جا بشینم. یاد تنها جایی افتادم که مرا سرشار از آرامش 

رام بخش بود. قبل از رفتن به مش حیدر سپردم اگر میکرد؛بلند شدم و به امام زاده رفتم که همیشه برایم مثل آ

 بیماری آمد بگوید فردا بیاید. او هم گفت : چشم دخترم، رو خیالت راحت باشه.

بعد از زیارت چند تا خانم به امامزاده آمدند ، بعضی هایشان قبال به درمانگاه آمده بودند و آنها را می شناختم ولی 

 بعضی ها را ندیده بودم.

هشان یک کتری و یک سینی پر از استکان بود.با گرمی و مهربانی با من برخورد کردند، طوری که اصال بینشان همرا

 احساس غریبی نمی کردم. 

 یکی از آنها استکان را پر از شیر کرد و به من تعارف زد.

 گفتم : نه ممنونم ، میل ندارم.

مال ما نیست، نذریه بخور تا حالت به جا بیاد، معلومه خیلی  با لهجه شیرین و قشنگ شمالی گفت : بگیر تعارف نکن،

 بی حوصله ای.

استکان شیر را گرفتم و خوردم. تا به حال چنین شیری نخورده بودم، با همه شیرهایی که خورده بودم فرق داشت؛ 

 یم ریخت.خوش طعم و خوش عطر بود.نمیدانم از کجا فهمید که از شیر خوشم آمده یک اشتکان دیگر هم برا

 اولش گفتم : نه خیلی ممنون، همون یک استکان کافی بود.

 گفت : ای بابا ، شما شهری ها چقدر تعارفی هستید، بگیر دیگه.

 استکان شیر را گرفتم و خوردم. گفت : معلومه از رفتن خانم معلم خیلی ناراحتی.

 با لبحند گفتم : شما از کجا می دونید ؟

ان بزرگیه اما یه روستاست و خبرا زود به همه میرسه، غیر از شهره. بعدش همه میدونن که گفت : درسته اینجا مک

 شما دو نفر چقدر با هم دوست بودید.

 گفتم : بله درسته.

بعد از یک ساعت که کنارشان نشستم ، از جا بلند شدم و گفتم : من دیگه باید برم، اگه اجازه بدید مرخص 

 و با گرمی خاصی جواب خداحافظی ام را دادند. میشم.همه از جا بلند شدند

 به جلوی در خانه که رسیدم ، صدای صنوبر را شنیدم که گفت : سالم ، برگشتی ؟

 به این طرف و آن طرف نگاه کردم ، صدایش را می شنیدم اما خودش را نمیدیدم.

 گفتم : کجایی صنوبر ؟

 خودت باید پیدام کنی/ -

 ا رو ندارم ، اگه خودت رو نشون ندی می رم.حال و حوصله این کار -

 خندید و گفت : باالی درخت رو نگاه کن.
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سرم را بلند کردم و به باالی درخت نگاه کردم ، صنوبر باالی درخت رفته بود.گفتم : تو چطوری رفتی اونجا ؟ 

 خطرناکه ، بیا پایین !

 لی خوبه.چیزی نیست ، نترسید نمی افتم. شما هم بیاید، اینجا خی -

 من نمیتونم، خیلی وقته این کار رو نکردم. -

 نترس، بیا باال یاد میگیری. -

 نه نمیام، تو اون باال چیکار میکنی ؟ -

 یک توت بزرگ جلوی پایم انداخت و گفت : دارم از اینا میخورم.

 حاال نمیشه از همین پایین با چوبی یا چیزی توتها رو بکنی و بخوری ؟

توت میخورد، گفت : به به آخه نمیدونی کندن توت از باالی درخت و خوردنش همین جا چقدر کیف داره،  در حالیکه

 چقدر خوشمزه است، اگه بخوای لذتش رو حس کنی باید از درخت بیای باال .

 آنقدر گفت و گفت تا باالخره متقاعدم کرد که از درخت باال بروم.

 و نزدیک درخت رفتم. چادرم را در آوردم و گوشه ای گذاشتم

 

 

 حاال چیکار کنم ؟  -

 با کمک شاخه ها خودت رو بکش باال .  -

چند بار امتحان کردم اما موفق نشدم تا باالخره دفعه چهارم صنوبر کمی پایین آمد و پاهایم را روی شاخه ها می  -

از درخت. تا به حال هیچ منظره ای به این گذاشت و باال میرفتم. از آن باال همه جا مشخص بود، همه جا سرسبز و پر 

زیبایی را از باالی درخت ندیده بودم، حتی امامزاده را هم میشد از آن باال دید. همانطور که به دور دست ها نگاه 

 میکردم ، صنوبر گفت : اومدی توت بخوری یا به روستا نگاه کنی ؟ 

 با خنده گفتم : هر دوش. 

درخت میرفت اما من محکم به یک شاخه بزرگ چسبیده بودم و تکان نمی خوردم. این صنوبر خیلی راحت همه جای 

برای اولین بار بود که در عمرم غروب خورشید نگاه کردم تا که باالخره خورشید پشت کوه ها ناپدید شد. صدای 

 مش حیدر را شنیدم که صنوبر را صدا می زد. 

 صنوبر گفت : چیکارم داری ؟ 

 خواستم بدونم کجایی ، راستی ، افسانه خان هنوز از امامزاده برگشته ؟ هوا داره تاریک میشه. هیچی ، فقط می

 صنوبر با صدای بلند می خنددید و من هم دائم می گفتم : هیس ! نگو من اینجام . 

 صنوبر، اصال معلوم هست تو کجایی ؟  -

 من اینجام باالی درختم.  -

 گفت : آهان دیدمت ، اما اون کیه همراهت ؟  مش حیدر نگاهی به درخت کرد و

 دیگه نمیشد کاری کرد ، آرام گفتم : منم مش حیدر. 

 با خنده گفت : شما هم که رفتید باالی درخت . 

 بله دیگه، از کارای صنوبر خانمه، نمیشه کاریش کرد.  -
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 بیایید پایین دیگه، هوا داره تاریک میشه.  -

 برید ما هم االن میایم.  چشم مش حیدر ، شما هم -

 خیلی خوب ، باشه.  -

بعد هم به خانه رفت. صنوبر زودتر از من پایین رفت، منتظرم ایستادو از پایین راهنمایی ام کرد که چطور پایین 

 بروم. موقع پریدن از تنه درخت شاخه توی دستم شکست و من روی زمین پر تاب شدم. 

مین بلند شدم . کف دستم خراش برداشته بود و آرنجم دستم هم خراش صنوبر سریع کمکم کرد و از روی ز

 شدیدی برداشت که پانسمان کردنش خیلی زود خوب میشد. 

اواخر تابستان بود که پردم میخواست از مکه برگردد. برای استقبالش به تهران رفتم در این سفر خانواده مش حیدر 

مقصد رسیدیم.جلوی در خانه پاپالکاردهایی بود که از طرف دوستان و هم همراهم بودند و اصال متوجه نشدم کی به 

اقوام بسته شده بود. همه برای رفتن به فرودگاه حاضر شده بودند و حیاط پر از المپ های رنگی بود.در حال 

خیره شده  ماحوالپرسی با خانواده ام بودم که یکدفعه نگاهم به عمم افتاد، با دیدنش به یاد گذشته افتادم. به صورت

بود. چقدر پیرتر از سن و سالش شده بود. عصایی هم که دستش گرفته بود ، نشان پادردی بود که داشت، چون آن 

 زمان خیلی از درد پا شکایت می کرد. به نظرم ریسد که میخواهد چیزی بگوید اما مثل یک غریبه از کنارش رد شدم. 

 ه ؟ عزیز به طرف آمد.گفتم : این رو کی دعوت کرد

 عزیز با مالیمت گفت : پدرت خواسته که دعوتش کنیم. 

 پدرم گفته ، شما برای چپی دعوتش کردید ؟  -

 اون وقت جواب پدرت رو چی می دادم ؟  -

 می گفتید فراموش کردید.  -

 نکنه میخوای حرف رو حرف پدرت بزنی ؟  -

 د نمیتونم دیگه بیرونش کنم. دیگه حرفم بزنم که فایده ای نداره، شما که دعوتش کردی -

 عزیز با مهربانی گفت : الهی قربونت برم، بخاطر پدرت تحمل کن. 

 فقط دو روزه سعی کن احترامش رو نگه داری ، حاال بریم فرودگاه. 

  .به همراه عزیز ، علیرضا، زهره، صنوبر و خانواده اش به فرودگاه رفتیم. وسط راه ایستادم و دسته گلی زیبا خریدم

 عزیز گفت : ما که گرفته بودیم ، تو دیگه چرا گرفتی ؟ 

 یه دست گل که سهله ، اگه می تونستم تمام گل های دنیا رو برای پدرم می خریدم.  -

 فدات بشم که تو اینقدر خوبی.  -

زائرمان رفته  تقبالبه فرودگاه که رسیدیم یک ربع بیشتر تا رسیدن پدرم نمانده بود. ظاهرا ما تنها نبودیم به که اس

بودیم. خیلی های دیگر هم برای دیدن و استقبال کردن از زائرشان به فرودگاه آمده بودند، انجا ه مملو از جمعیت 

 بود و همگی با دستانی پر از گل به انتظار ایستاده بودند. 

همه جا  م.با چشمانی منتظر بهوقی اعالم کردند که هواپیما به زمین نشست، همگی بی صبرانه منتظر دیدن پدرم بودی

نگاه میکردم. اولین کسی که پدرم را دید علیرضا بود که با دست به طرف پدرم اشاره می کرد و با خوشحالی می 

گفت : اوناهاش ، اون پدره. اما من عقب ایستاده بودم و از دور نگاه می کردم. عزیز یک دسته گل به پدرم داد و 

 زیارت قبول ! گفت : خوش آمدی حاج حسن ! 
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 اولین بارکه به کلمه حاجی فکر کردم ، گفتم : چقدر جالب ! حاال پدرم حاجی شده، چقدر بهش میاد حاج حسن . 

حاال نوبت من بود که به پدرم بگویم زیارت قبول. جلو رفتم. با دیدنش دسته گل از دستم افتاد و سریا خودم را در 

سرازیر شد ، خیلی سعی کردم جلوی آن را بگیرم اما نشد. بی اراده  آغوشش انداختم . نمیدانم چرا اشکهایم

اشکهایم روی گونه هام می ریخت و در خودم قدرت کنترلشان را نمیدیدم. سرم را روی شانه پدرم گذاشتم و مثل 

دند. یبچه ها یی شده بودم که وقتی پدرشان از سفر برمیگشت، خودشان را ساعتها از آغوش گرم اون بیرون نمی کش

پدرم دست روی سرم می کشید و با هر نوازش از طرف او اشکهایم بیشتر میشد. نمیدانم چقدر سرم را روی شانه 

پدرم گذاشته بودم ، چون با اعتراض علیرضا و عزیز روبرو شدم. عزیز گفت : افسانه چرا گریه میکنی؟ پدرت خسته 

 شد. پدرم گفت : عیبی نداره ، بذار گریه کنه. 

 ا گفت : بسه دیگه افسانه، همه دارن نگاهت میکنن. علیرض

وقتی سرم را از روی شانه پدرم برداشتم ، روش شانه اش حسابی با اشکهایم خیس شده بود.به چشمهای پدرم نگاه 

کردم. انگار برای اولین بار بود که آن چشم های مهربان را می دیدم. بوی تن پدرم خوش بود، با رفتن به مکه 

م شده بود. دسته گلی را که از دستم افتاده بود، پسر زهره برداشت و گفت : این هم از طرف خاله افسانه خوشتر ه

 ست. 

پدرم دسته گل را از او گرفت و صورتش را بوسید و همگی راهی خانه شدیم.به جلوی در خانه که رسیدیم ، همه 

پایش سر برید. همه جا پر از بوی اسپند و نوای  همسایه ها منتظر پدرم بودند و قصاب محله هم گوسفند را جلوی

خوش صلوات شده بود.لحظه ای از پدرم چشم بر نمیداشتمو وقتی پدرم وارد حیاط شد ، عمه هم اونجا بود، آرام آرام 

جلو آمد و پدرم هم به طرفش رفت. عمه طوری رفتار می کرد که انگار از روی پدرم خجالت می کشد. پدرم با روی 

 عمه برخورد کرد. باز با 

 عمه گفت : به خدا داداش ، از روت خجالت میکشم. 

 پدرم با مهربانی گفت : نه خواهر عیب نداره ریال گذشته ها هر چی بوده گذشته ، دیگه بهش فکر نکن. 

ن در نبود ما همسر عمه هم به آنجا آمده بود. برعکس عمه هیچ تغییری نکرده بود هنوز هم مثل گذشته ها با م

برخوردی صمیمانه و نگاهی مهربان داشت، من هم با احترام برخورد کردم. تمام آن روز ، خانه شلوغ و پر از مهمانی 

بود که به دیدن پدرم می آمدند، فقط آخر شب بود که سر پدرم خلوت شد و سوغاتی هایی را که از مکه آورده بود 

مهری که روی آن نام مبارک پنج تن حک شده بود و  بین همه تقسیم کرد. برای من یک سجاده ی سبز رنگ با

تسبیح شیشه ای سبز رنگ با یک قرآن با جلد سبز آورده بود. ته ساک سوغاتی ها یک بسته بود که پدرم به دست 

عزیز سپرد و گفت : خوش ازش مراقیت کن. عزیز به بسته نگاهی کرد و چشمانش پر از اشک شد. کنجکاو شدم که 

سته چیست که اینطور عزیز را مشوش کرد، اما با خودم گفتم : شاید پدرم دوست نداشته باشه توی بدانم توی آن ب

 جمع ازش سوال کنم ، بناراین گذاشتم سر به فرصت مناسب. 

آخر شب بود. مش حیدر توی اتاق علیرضا خوابیده بود و زهره و خانم جان هم توی اتاق سابق زهره خواببده بودند. 

توی آشپزخانه مشغول حرف زدن بودند و من این اجازه را به خودم دادم که توی خلوتشان وارد شوم پدرم و عزیز 

 .کمی نشستم و با خنده گفتم : عزیز ، اوم بسته چی بود که پدرم بهت داد ؟ 

 چیز مهمی نبود.  -

 اگه چیزی مهمی نبود پس چرا پدرم گفت خوب ازش مراقبت کن ؟  -
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 وصله بحث ندارئ ، گفت : خیلی دوست داری بدونی چی بود ؟ معلوم بود حال و ح -

 آره  -

 عزیز شروع به گریه کرد. از گریه های عزیز هاج و واج مانده بودم که پدرم به جای عزیز گفت : کفن بود. 

 بدنم لرزید ، مضطرب شدم و گفتم : کفن برای کی ؟ 

 خرند من هم یخ دونه خریدم.  نگران نباش ، برای کسی نیست، دیدم اونجا همه می -

 پس جرا عزیز اینطور گریه میکنه ؟  -

 ناراحته ، میگه چرا این کار رو کردم.  -

 حق داره پدر ، نباید این کار رو می کردید.  -

دخترم، این شتریه که در خونه هر کسی میخوابه. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. برو بخواب که فردا  -

 کار داریم. همه کارها افتاده روی دوش تو و علیرضا ، زهره هم که بچه شیرخوار داره و نمیتونه کمک کنه. خیلی 

 صبر کنید عزیز رو آروم کنم بعد می رم.  -

 نه دخترم، تو برو خودم آرومش میکنم.  -

 باشه ، شب بخیر.  -

 شب بخیر دخترم.  -

 

ان و آشنایان را دعوت کردیم. عمه و همسرش هم جزء این مهمانان فردای آن شب را جشن گرفتیم و همه دوست

بودند، هر لحظه سعی می کردم از زیر نگاهای عمه فرار کنم . شیرین و سلمان را هم رسما خودم دعوت کرده بودم. 

یکی  ظاهرا شیرین از سلمان و زندگی اش خیلی راضی بود و در عین حال از اوضاع روستا هم از من سوال می کرد.

 ساعتی بعد از شام بود که شیرین و سلمان قصد رفتن داشتند. 

 سلمان گقت : مرتضی داره خوابش میبره ، دیگه دیر وقته باید بریم. 

 گفتم : این طور که نشد ، دیر اومدید زود هم می خواید برید. 

 سلمان گفت : ناراحت نباشید باز هم می آییم. 

 خوش حال میشم. گفتم : اگه این کار رو کنید 

 جلوی در حیاط که رفتیم، شیرین گفت : بی خبر نری ، حتما به ما یه سری بزن. 

 گفتم : چشم ، اگه وقت شد حتما میام خونتون. 

 هنوز از در حیاط بیرون نرفته بودیم که یکدفعه چشمم به نیما افتاد. 

ظی شان را دادم. فقط سعی می کردم نیما من را اصال نفهمیدم سلمان و شیرین چطور رفتند و چطوری جواب خداحاف

نبیند. بعد از رفتن شیرین و سلمان سریع از جلوی در به داخل حیاط برگشتم اما از پشت در لحظه ای سرم را بیرون 

بردم و دوباره به نیما نگاه کردم. یک دختر تقریبا سه چهار ساله همراهش بود که معلوم بود دختر خودش است، 

حواسش به آن دختر بود و اصال متوجه حضور من نشد. نیما هیچ تغییری نکرده بود ،اگر هم کرده بود من چون تمام 

متوجه نشدم، چون هم فاصله زیادی داشتیم و هم اینکه شب بود. از پشت در به وسط حیاط رفتم، بعد از چند دقیقه 

 عمه و همسرش هم به حیاط آمدند، عزیز هم با آنها آمد. 

 ر حوض ایستادم، صدای عزیز را شنیدم که گفت : چرا اینقدر عجله دارید ؟ حاال که همه نشستند. رفتم کنا
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شوهر عمه گفت : انشااهلل یه وقت دیگه ، االن شما خسته اید ، از طرفی هم قرار بود نیما بیاد دنبالمون ، االن فکر 

 میکنم جلوی در باشه. 

 . عمه به همسرش گفت : تو رو من االن میام

عزیز همراه شوهر عمه جلوی در حیاط رفت. عمه کنارم آمد ، میخواستم بروم که عمه گفت : افسانه ، صبر کن 

 میخوام چند کلمه باهات حرف بزنم. 

 ایستادم . و گفتم : مگه حرفی هم برای گفتن باقی مونده ؟ 

 همین موقع بود که شوهر عمه صدایش زد و گفت : بیا بریم. 

 چند لحظه صبر کن ، جلوی در بمون بیام. عمه گفت : 

بعد رو به من کرد و گفت : می دونم زیاد دوست نداری باهام صحبت کنی اما دلم میخواد بهم یه فرصت بدی حرفم 

 رو بزنم. تو آنقدر سریع از نیما جدا شدی که من نتونستم هیچ کاری کنم.با لحنی سرد گفتم : مثال چه کاری ؟ 

 می کردم تا برگردی سر خونه و زندگیت .  گفت : باید کاری

خیلی خشک با عمه صحبت می کردم، گفتم : اما شما خودتون زندگی من رو از هم پاشیدید، مگر شما بار ها و بارها 

 از من نخواسته بودید که یا با زن گرفتن نیما موافقت کنم یا با طالق ؟ خوب من با هر دوش موافقت کردم. 

ن این حرفها رو زدم اما خدا شاهده اصال راضی به از هم پاشیدن زندگی تو نبودم. هنوز هم هر وقت گفت : درسته ، م

 از تو توی خونه صحبت میشه نیما میریزه به هم . شبها خواب راحت ندارم، دچار عذاب وجدانم شدم. 

 حت خوابتون میبره. با تمسخر گفتم : به بچه نیما نگاه کنید ، دیگه عذاب وجدان ندارید و خیلی هم را

نگاهی مظلوم و با خواهش به صورتم کرد و گفت : نخواستم باهات صحبت کنم که مسخره کنی ، خواستم ازت 

 حاللیت بطلبم. 

 سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم.پرسید : می بخشی ؟ 

ه اتفاقی افتاده که اینطور باعث سرم را بلند کردم ، به چشمانش نگاه کردم که پر از اشک بود. با خودم گفتم : چ

 متحول شدن عمه شده. حتی دیگر آن خشکی و جدیت توی صورتش نبود. 

 گفت : جوابم رو ندادی. 

دوباره سرم را پایین انداختم ، به آب حوض نگاه کردم و گفتم : خدا ببخشه ، من چیکاره ام و کی هستم که بخوام 

 ه دل ندشتم و ندارم. نبخشم، بعد هم من هیچ کینه ای از شما ب

 عمه صورتم را بوسید . گفت : کی دونستم بزرگواری و دلت مثل دریا میمونه. 

بعد آرام آرام و عصازنان از حیاط خارج شد. رفتم روی تخت نشستم، خیلی احساس خستگی می کردم، از صبح تا 

نه آخر شب شد و تمام مهمانان رفتند. االن سر پا بودم، همه اش از دنبال خرید کردن و بردن و آوردن. خوشبختا

همه خانواده ام داخل پذیرایی جمع شده بودند و جلسه گذاشته بودند تا درباره عقد علیرضا و صنوبر صحبت 

کنند.وقتی وارد پذیرایی شدم پدرم گفت : اگه مش حیدر رضایت بده مراسم عقد رو در تهران همین جا برگزار 

 کنیم. 

 مش حیدر ؟ عزیز گفت : چی میگید 

 مش حیدر دستی به ریش هاش کشید و گفت : تا بوده عقد رو تو خونه دختر برگزار می کردند، نه خونه پسر. 

 عزی باخنده گفت: ای بابا مش حیدر ، رسم رو ولش کنید ، حاال چه فرقی میکنه مراسم عقد اینجا باشه یا روستا ؟ 
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 اما صنوبر هم باید راضی باشه. مش حیدر کمی فکر کرد و گفت : من حرفی ندارم 

 علیرضا پرید وسط و گفت : اون با من. 

 همه با حرف علیرضا که توی دلش قند آب می کردند زدند زیر خنده. 

صنوبر سرش را پایین انداخته بود و گاهی زیر چشمی به اطرافش نگاه می کرد. علیرضا با خنده بقیه مثل اینکه 

 انداخت. اینجا بود که حس کردم دلش میخواهد یکی کمکش کند. خجالت کشید و سرش را پایین 

 نشستم و گفتم : صنوبر چی میگی ؟ برات فرقی میکنه که عقدت اینجا باشه یا روستا ؟ 

 صنوبر آروم گفت : هر چی پدرو بگه همونه ، من رو حرفش حرف نمی زنم. 

یرضا هم نگاهی تشمر آمیز به من کرد و لبخندی روی با حرفی که زد، تحسین عزیز و پدرم از صنوبر شروع شد و عل

 لب آورد. 

صبح روز بعد همگی برای خرید عقد بیرون رفتند اما من حوصله بیرون رفتن را نداشتم و توی خانه ماندم.تقریبا دو 

 روز تمام برای خرید عقد وقت صرف کردند،حتی برای خوردن ناهار هم به خانه نمی آمدند. 

فتند و غروب که دیگر کم کم هوا تاریک میشد بر میگشتند. چند روز بعد از مراسم عقد برگزار شد، صبح زود می ر

حیاط پر از میز و صندلی شده بود و یا همان المپ های رنگارنگ. زهره آرایشگاه رفته بود و آرایشی غلیظ کرده بود. 

 کلتره . با خنده گفتم : زهره چرا اینطوری کردی ؟ قیافه خودت که خیلی خوش

 

 

گفت : دوست ندارم فردا برن پشت سرمون حرف بزنند ، نا سالمتی ما خواهرای داماد هستیم، تو هم بهتره بری اون 

 لباس ساده رو از تنت بیرون بیاری و یه چیز شیک تر بپوشی. 

 گفتم : نه من اینطوری راحت ترم، حاال بیا بریم از مهمانان پذیرایی کنیم. 

 غول رسیدن به سر و وضع خودش بود، گفت : باشه تو برو ، من هم االن میام. زهره باز مش

بعد از اینکه همه مهمانا ن آمدند، علیرضا رفت و صنوبر را از آرایشگاه آورد. همه به استقبال صنوبر و علیرضا به 

میان مهمانان بود. فکر  داخل حیاط آمدند، منم یکی از آنها بودم. همان جا متوجه نگاهای مرد جوانی شدم که در

کردم نگاهی ناخواسته اما هر بار که نگاه می کردم به من چشم دوخته بود. به ناچار زودتر از بقیه به داخل خانه 

 رفتم.صنوبر به اتاق سفره عقد آمد.بیشتر از آن چیزی که فکرش را می کردم زیبا شده بود. 

دش افتاد که شناسنامه اش توی ماشین پدرش جا مانده است. از من علیرضا سر سفره عقد بود و با ورود عاقد تازه یا

خواست که بروم و شناسنامه را برایش بیاورم.چادرم را سر کردم و رفتم ، باز هم با نگاهای آن مر جوان برخورد 

ه اتاق باره بکردم که این بار با لبخندی هم همراه بود سرم را پایین انداختم و خیلی متین از کنارش عبور کردم و دو

عقد برگشتم. توی اتاق عقد هم یک خانم بود که دائم مراقب رفتار ها و حرکاتم بود. به جلوی آینه رفتم و آن 

 آرایش مالیمی را هم که کرده بودم با یک دستمال پاک کردم و به اتاق عقد برگشتم. آن خانم جلو امد و گفت : 

 ببخشید شما دخترآقای آذین هستید؟  -

 ، شما ؟  بله -

 من دختر یکی از دوستان پدرتون هستم که تعریفتون رو شنیدم، مایل بودم باهاتون آشنا بشم.  -

 خوشبختم !  -
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 اسم من پریساست.  -

 من هم افسانه هستم.  -

ته شده فبعد از عقد بود و اکثر مهمانان رفته بودند. خیلی خسته بودم.، به اتاقم رفتم و دراز کشیدم. آنقدر بدنم کو

بود که خیلی زود خوبم برد.بعد از یکی دو ساعت عزیز آمد ، بیدارم کرد و گفت : بلند شو بیاد پذیرایی ، چندتا از 

 مهمونها هنوز نرفتند. 

 بی حوصله گفتم : حاال نمیشه من نباشم ؟ 

 نه عزیزم مهمونی که بدون تو صفا نداره.  -

 نبال عزیز به اتاق پذیرایی رفتم. بلند شدم، لباس هایم را عوض کردم و د -

وقتی بلند شدم کمی جا خوردم ، چون همان مرد جوان و پریسا آنجا بودند ، البته یک پیرمرد هم همراهشون بود که 

میشد فهمید پدر آنهاست.بعد از خوش آمدگویی رفتم و کنار عزیز نشستم.مش حیدر و خانم جان هم بودند ، زهره 

 ه بودند. از زهره پرسیدم : پس صنوبر و علیرضا کجا هستند ؟ و فریده هم هنوز نرفت

 زهره گفت : هنوز کنار سفره عقدند. 

چشمم به آن مرد جوان افتاد، لبخندی روی لب داشت که معلوم بود به خاطر سوال من از زهره این لبخند را روی 

 ومتون معرفی کنی ؟ لب آورده بود.دوست پدرم گفت : حاج حسن، نمیخوای ما رو به دختر خان

 با خودم گفتم : آخه به من چه که شما کی هستید . 

 پدرم گفت : البته ، ببخشید فراموش کرده بودم. 

بعد با دست به طرف آن پیرمرد اشاره کرد و گفت : ایشون آقای فتاحی هستند، یکی از دوستان بسیار خوب من و 

 دخترشون پریسا خانم و پسرشون اقا رامین . 

 ک لحظه قلبم به طپش در آمد و نگاهم به نگاه رامین خورد.رامین به من خیره شده بود، گفت : خوشبختم ! ی

احساس کردم زبانم بند آمده ، مجبور شدم با سر جوابش را بدهم.یاد گذشته افتاده بودم، آقاس رامین فتاحی جای 

دن اسم رامین این حالت به من دست داد.او زن پسر دایی ام نشسته بود. به خودم لعنت فرستادم که چرا با شنی

 داشت. شاید االن بچه هم داشت ، احساس کردم دیگر تحمل نشستن ندارم، بلند شدم... 

 پریسا گفت : افسانه خانم کجا ؟ چرا رنگتون پریده ؟ 

م را شستم بود صورتگفتم : چیزی نیست، ببخشید االن برمی گردم. به آشپزخانه رفتم ، با پارچ آب یخی که رو میز 

و کمی رو روی صندلی نشستم. وقتی کمی حالم بهتر شد دوباره به اتاق پذیرایی برگشتم. مثل اینکه رامین منتظر 

برگشتن من بود، چون وقتی در ورودی پذیرایی رسیدم، با چشمانی منتظر به در خیره شده بود، رفتم سر جای قبلی 

 بدل میشد. با خودم می گفتم : مثل اینکه تصمیم ندارن برن.  ام نشستم. بین همه گفتگوهای عادی رد و

 چند دقیقه ای دیگرهم گذشت تا اینکه آقای فتاحی گفت : ببخشید ، نمیخواید موضوع رو به افسانه خانم بگید ؟ 

 متعجب پرسیدم : چه موضوعی ؟؟ 

 کردند.  عزیز گفت: افسانه جان ، آقای فتاحی شما رو برای آقای رامین خواستگاری

گیج شده بودم و پرسان به همه نگاه می کردم، گفتم : آخه چطوری ؟ ما برای اولین باره که همدیگر رو میبینیم در 

 ثانی... 
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می خواستم بگویم قصد ازدواج ندارم که پریسا وسط حرفم پرید و گفت : برای اولین بار نیست افسانه خانم ، دومین 

 باره. 

 گفتم : ولی من اولین باره که ایشون رو میبینم .  به پریسا نگاه کردم و

پریسا گفت : ما شااهلل ببین چقدر سر به زیر بوده که رامین را ندیده. چند شب پیش که مهمونی گرفته بودید . 

 پدرتون از مک برگشته بود رامین شما رو دیده. 

 شدم. گفتم : راستش رو بخواید من اونقدر سرم شلوغ بود که اصال متوجه ن

من بعد از جدا شدن از نیما اصال به ازدواج مجدد به طور جدی فکر نکرده بودم و به رامین هم مقل بقیه نگاه می 

کردم.به نظرم می آمد تا به حال ازدواج نکرده ، در عین حال هم خوش تیپ و خوش هیکل بود. شاید نمی دانست 

 . چه مشکلی دارم واال هیچوقت این پیشنهاد را نمی داد

نمیدانم این دیگر چه خواتسگاری ای بود که این قدر بی مقدمه و بدون اطالع قبلی آمدند. مطمئن بودم بدون در نظر 

 گرفتن از من اقدام به کاری نمی کرد. 

 آقای فتاحی از پدرم پرسید : نظر شما چیه ؟ 

 ، رضایت افسانه رضایت منه. پدرم با خنده گفت : واهلل نظر من مهم نیست، باید ببینم نظر دخترم چیه 

پریسا تو حرف زدن خیلی زرنگ بود تا به خودم آمدم گفت : تا رامین و افسانه خانم با هم صحبت نکنند که ما 

 نمیدونیم نظرش چیه . 

دم رتو مخمصه گیر کرده بودم ، نه میتوانستم بگویم بله و نه میتوانستم کلمه ای را بر زبان بیاورم. به عزیز نگاه می ک

که کمکم کند. اما اصال نگاهم نمیکرد. وقتی سرم را چرخاندم متوجه شدم پریسا رامین را بلند کرده تا برویم صحبت 

 کنیم. 

 

 پریسا گفت : افسانه جان چرا بلند نمیشوی ؟ 

ن د شدم، منگاهی به پدرم کردم تا از نگاهش متوجه شدم که چه می گوید . پدرم با سر اشاره کرد که رو. از جا بلن

جلو می رفتم و رامین به دنبالم.وقتی از پذیرایی خارج شدیم ، با خودم فکر کردم شاید بد باشه که او را به حیاط 

ببرم، برگشتم و گفتم : اگه دوست دارید می تونیم بریم تو اتاق صحبت کنیم. هر چند فقط تعارف زدم و خداخدا می 

خت و پاش بود. خوشبختانه همان چیزی را که دوست داشتم شد و گفت : کردم قبول نکند، چون اتاقم حسابی بهم ری

 نه توی حیاط بهتره. 

هنوز میز و صندلی ها داخل حیاط بودند و حیاط با المپ ها روشن روشن شده بود. رامین یکی از صندلی ها را عقب 

 کشید و گفت : بفرمایید بشینید ! 

را به هم قفل کرده بود و روی میز گذاشته بوذ ، گفت : من حاضرم نشستم ، خودش هم روبرویم نشست ، دستانش 

 بشنوم. 

 چی رو حاضر هسنید بشنوید ؟  -

 شرط و شروطتون رو.  -

 نه ، من همیشه ترجیح میدم گوش بدم، اول شما بفرمایید !  -

 باشه قبول !  -
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من یه بار ازدواج کرردم و همسرم رو طالق صدایش را صاف کرد و گفت : دوست ندارم چیزی رو ازتون پنهان کنم ، 

 دادم. 

 برای چی طالقش دادی ؟  -

از زمانی که مادرم از دنیا رفت ، عالقه خاصی به پدرم پیدا کردم. به طوری که همیشه با هم بودیم. بعد از ازدواجم  -

 و یه کفش و می گقت باید پدرتهم پدرم با ما تو یه ساختمون رندگی میکرد اما همسر سابقم دو پاش را کرده بود ت

 را جدا کنی و بریم اصفهان پیش خانواده ام زندگی کنیم. اما من قبول نکردم و مدتی محبور شدیم از هم جدا شیم. 

 چون درخواست همسرتون رو قبول نکردید ؟  -

 ینها رو رها کنم و برم. به خاطر اینکه خانواده ام ، شغلم ، زندگی ام و همه چیزم اینجا بود، نمیتونستم همه ا -

 کدومتون درخواست طالق دادید ؟  -

 اون .  -

 به چشمانش نگاه کردم و گفتم : دوستش داشتید ؟  -

 از سوالم تعجب کرد و گفت : باید به این سوال جواب بدم ؟  -

اون خانم  جواب بدید ، شما از با بی تفاوتی گفتم : نه ، اگه مایل نیستید میتونید جواب ندید اما به این سوالم باید -

 بچه هم دارید ؟ 

 بله. اما با خودش بردش.  -

 چرا خودتون عهده دار بزرگ کردن بچتون نشدید ؟  -

اون موقع تازه به دنیا اومده بود و بیشتر از پدر به مادر احتیاج داشت، در حالی که پاهایش را روی هم می انداخت  -

 ره خودتون بگید تا بیشتر با هم آشنا بشیم. گفت : حاال شما یه جیزی دربا

 از جا بلند شدم و کمی راه رفتم.صورتم را از رامین برگرداندم و گفتم : 

 شما می دونید برای چی طالق گرفتم ؟ 

 بله ، اما برام مهم نیست و اصال دوست ندارم درباره ش با شما صحبت کنم.  -

 اومدید خواستگاریم ؟  برگشتم و گفتم : پس اگه میدونید ، چرا

با نیشخندی طرفم امد و روبروم ایستاد و گفت : هیچ چیز رو بیشتر از عالقه برای من مهم نیست، من به شما عالقه 

 پیدا کردم. 

 آخه کی رو دیدی که با دو بار دیدن به کسی عالقه مند بشه ؟  -

 اشت ؟ مگه باید برای دوست داشتن کسی سالهای زیادی رو پشت سر گذ -

 با لبخند گفتم : نه ، اما آدم عاقل دو بار از یه سوراخ گزیده نمیشه.  -

 منظورتون چیه ؟  -

 شما بچه دارید پس نمیتوانید با من ازدواج کنید، دقیقا به خاطر همین موضوع من از همسر سابقم جدا شدم.  -

 . اگه فقط به خاطر بچه است من هنوزم می تونم بچه رو پس بگیرم -

من اصال راضی نیستم شما به خاطر من یه بچه رو از مادرش جدا کنید. حاال اگه من به شما جواب رد بدم شما  -

 ناراحت میشید ؟ 

 من به نظر شما هرچی که باشه احترام میزارم و برای شما ارزش زیادی قائل هستم.  -
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 دواج ندارم. امیدوارم از دستم ناراحت نشید اما باید بهتون بگم که قصد از

پوز خندی زد و گفت: برام خیلی جالبه ، شما که مس خواستید این جواب رو به من بدید پس چرا اومدید باهم 

 صحبت کنیم. 

دوست نداشتم مثل دخترای شونزده هفده ساله بلند شم و بگم نه من ازدواج نمیکنم، بعدشم نخواستم با این کارم  -

 شم. یه دلیل دیگه هم بعد از صحبت کردن شما با من برام بوجود آمد. باعث شرمندگی پدرم از پدرتون ب

 پرسان نگاهم کرد و گفت : سراپا گوشم تا بدونم ، خودتون می دونید.  -

 نه نمی دونم اما خیلی دوست دارم بدونم .  -

 باشه بهتون میگم، شما هنوز نتونستید همسر سابقتون رو فراموش کنید.  -

 احساسی این حرف رو می زنید؟ شما روی چه  -

شما وقتی از ارزش صحبت می کردید راحت می شد از چشماتون پی برد که فراموش نکردید ، عالقه ای هم که  -

گفتید نسبت به من پیدا کردید سطحی و زودگذر می دونم. بهتون پیشنهاد میکنم برید دنبال همسرتون و فرزندتون 

 ئن باشید االن همسرتون سرش به سنگ خورده. ، سعی کنید برشون گردونید و مطم

 با این حرف رامین به فکر فرو رفت و من هم به پذیرایی برگشتم. 

 

 چند روز بعد به روستا برگشتیم. مش حیدر و خانم جان برگشتند اما صنوبر پیش علیرضا ماند. 

م خلوت شد و تنها شدم ، حس کردم طبق معمول که چند روزی توی روستا نبودم، حسابی سرم شلوغ بود.وقتی سر

 چقدر دوری از روستا و مردمانش من را دچار دلتنگی می کند. 

ده روز بعد در حال مداوای یک پسر ده ساله بودم که دچار حساسیت شده بود. نازگل به دیدنم آمد ، خیلی خوش 

 حال بود، اصال از شادی آرام و قرار نداشت. 

 گفتم چیه ؟ چه خبر شده ؟ 

 به طرفم آمد، گونه ام را بوسید و گفت : همه به لطف شما درست شد. 

 چی میگی ؟ من که سر در نمیارم.  -

 باالخره کریم اعتیادش رو کنار گذاشت.  -

 من هم مثل نازگل از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم و گفتم : 

 جدی میگی ؟ 

فی کرده بودید بستری شد، بعدش هم تحت مراقبت های پزشکی آره ، مدتی تو یه مرکز ترک اعتیاد که شما معر -

 بود و دارو استفاده می کرد. 

 حاال مطمئنی که ترک کرده.  -

 مطمئن نیستم.  -

 یه برگه دستش بود ، به طرفم دراز کرد و گفت : اینم سند اطمینانم.  -

 برگه را گرفتم و گفتم این چیه ؟ 

 کریم از مواد مخدر پاک شده. برگه آزمایشی که نشون میده  -

 وقتی برگه آزمایش را نگاه کردم دیدم نازگل راست می گوید. 
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 گفتم : نازگل جان بهت تبریک میگم. 

با صدای بلند گفت : خدایای شکرت ! بعد رو به من گفت : ازت ممنونم، اگه تشخیص به موقع شما نبود چی به سرم 

 می اومد. 

 م که حرفم رو گوش دادی ، من مطمئنم که خودت در این راه زحمت زیادی کشیدی. من باید از تو تشکر کن -

نازگل با حالتی خسته گفت : کاشکی فقط زحمتش بود، چه رنجهایی که من نکشیدم ، و چه حرفهای سوزاننده و تلخی 

 . مردم و اطرافیانم به خاطر بهم زدن عروسی تحمل کردم. چند ماه تمام یه خواب راحت نداشتم

در عوض ارزشش رو داشت اما یادت نره از این به بعد باید زحمت بیشتری بکشی ، باید زندگی ای را که به این  -

سختی بدست آوردی به آسونی از دست ندی و مراقب باش که این لعنتی دوباره به جون زندگیت نیفته، باالخره هر 

 انسانی فریب شیطان رو می خوره. 

 ن راحت باشه. از این جهت خیالتو -

 امیدوارم !  -

کارت عروسی اش را در آورد و گفت : دیروز این کارت ها رو تهیه کردم، خواستم اولین کسی رو که به عروسیم 

 دعوت می کنم شما باشید. 

 کارت را گرفتم و گفتم : بهت تبریک میگم ، امیدوارم که خوشبخت باشی. 

اب ترین و با صفاترین عروسی بود که تا به حال دیده بودم. بیشتر مردم چند روز بعد به عروسی نازگل رفتم . جذ

روستا در آن شرکت داشتند و یک شب قبل از عروسی دوستان عروس وسایل شخصی او را که داماد تهیه کرده بود 

می بود که یبا تپق هایی زیبا به منزلش برده بودند. به نظرم جالبترین برنامه ای که انجام شد یک رسم سنتی و قد

جوانان روستا با اسب مسابقه می دادند و کسی که برنده میشد میتوانست هر کدام از دوستان عروس را به عنوان 

همسر انتخاب کند. البته این طور که شنیدم هیچ اجباری در این کار نبود ، یعنی اگر دختر یا پسر همدیگر را نمی 

 دو به این ازدواج مایل باشند. پسندیدند مشکلی پیش نمی آمد و می بایست هر 

 خواستگار ی کرده اما هر دو طرف خانوادهاشون مخالف بودند اما مسابقه عروسی بهشون کمک کرد تا به هم برسن. 

توی حیاط چند تا اجاق بود که روی هر کدامشا دیگ های بزرگی از غذا بود. همه شاد و خوشحال بودند و به نوعی 

درست برگزار شود. این عروسی خیلی ساده و بی آالیش بود. وقتی مهمانان آنها را  سعی می کردند جشن عروسی

می دیدم، به زندگی عالقه پیدا می کردم. با خود فر می کردم ای کاش همه مردم دنیا ، در این روستا طعم شیرین 

ین آخرین مدل از اقوام زندگی را حس و تجربه می کردند. هیچ تجملی از تجمالت شهر در آن نبود ، فقط چند ما ش

عروس با داماد که از شهر آمده بودند، به چشم می خورد. سر و وضع صاحب آن ماشین ها با بقیه مردم روستا فرق 

می کرد. تا به آنجا که میشد سعی کردم مثل خودمردم روستا باشم اما مثل اینکه زیاد موفق نشده بودم،چون یک روز 

آقای جوان که شاید پنج سالی از خودم بزرگتر بود به درمانگاه آمد. اول فکر بعد عروسی نزدیک ظهر بد که یک 

 کردم شاید بیمار باشد اما وقتی سوال کردم چه مشکلی دارید گفت: برای مداوا به اینجا نیومدم. 

 پس برای چی اومدید.  -

گرفتم بیام و از شما درخواست من شما رو تو عروسی دیدم و بعد از اینکه بهمیدم شما ازدواج نکردید تصمیم  -

 ازدواج کنم. 
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وقتی این موضوع را گفت : انگار به من شوک وارد کرده کردند، لحظه ای خشکم زد و نگاهم در چهره اش خشک 

شد. انتظار هر چیزی را داشتم اال در خواست ازدواج. بعد از چند دقیقه به خودم آمدم و گفتم شما همیشه اینقدر رک 

 حرفتون رو می زنید و تصمیم می گیرید . و پوست کنده 

لبخندی رو لب نشاند و کفت : همیشه که نه ، اما وقتی شما رو تو اون عروسی دیدم مثل نگینی رو انگشتر می 

 درخشیدید. همونجا بود که فهمیدم شما مال این روستا نیستید. و مثل خودمون از شهر اومدید. 

 شک هستید و از شهر اومدید. دربارتون که سوال کردم گفتن که پز

 خیلی متین و خونسرد گفتم : اما من تا اونجایی که تونستم سعی کردم نگین درخشان نباشم و ندرخشم. 

بله میدونم، از رفتار وظاهرتون مشخص بود ، اما به چشم من چیز دیگری اومدید و همیشه یادتون باشه آدمی که  -

 از شهر میاد همه چیزش فرق میکنه. 

اما به نظر من خالف عقیده شماست، آدمای شهر هیچ فرقی با مردم روستا ندارند، جز اینکه اخالق مردم شهر خیلی  -

 بده و خودشون رو برتر و باالتر از بقیه می دونند. 

فهمید که منظورم نسبت به خودش است و اصال انتظار شنیدن این حرف رو نداشت. نگاه سردی به من کرد و گفت  -

من برای شنیدن دفاع شما از مردم روستا اینجا نیومدم، من اومدم از شما خواستگاری کنم و فقط یه جواب از شما : 

میخوام ، البته االن نه ، می تونید روش فکر کنید.پشت ان ظاهر شیک و مؤدب چهره دیگری به نظرم آمد که به این 

فتم : به نظر میا شما زیاد از روستا خوشتون نمیاد ، پس راحتی آن را تشخیص داد و بهمید چه جور شخصیتی دارد. گ

 چطور به این عروسی اومدید ؟ 

به اصرار مادرم بود که به اینجا آمدم تازه از خارج برگشتم البته یه سفر کاری بود و چون خسته بودم به اینجا  - -

 اومدم، هر جند زیاد تمایل نداشتم بیام. 

ن از مال و امولش که فالن خانه را فالن جا دارم و فالن زمین را کجا دارم.دیگر بعد شروع کرد به تعریف کرد -

داشت حوصله ام سر میرفت، برای اینکه او را از بحث دارایی بیرون بکشم گفتم : ببخشید ، میشه بگید شما من رو 

 کجا دیدید ؟ 

ظه به من نگاه کردید، از همون موقع من از اگه یادتون باشه من تازه داشتم از ماشین پیاده میشدم که شما یه لح -

 شما خوشم اومد. 

 من که چیزی یادم نمیاد.  -

 موقع مسابقه ابس سواری بود ، عجب مسابقه مسخره ای !  -

آهان. بله درسته، تازه یادم اومد، تازه مسابقه شروع شده بود که شما اومدید اما من ناخواسته چشمم به شما افتاد و  -

 و غرضی نداشتم هیچ قصد 

 با همان لبخندی مسخره گفت : بله میدونم و دقیقا به این خاطر من از شما این درخواست رو میکنم. 

 نگاهی به ساعتش کرد ، بلند شد گفت : ببخشید ، من باید برم اما فردا برای گفتن جواب دوباره میام. 

، من هنوز خودم رو معرفی نکردم، من اقشین پناهی  میخواست از در خارج شود اما برگشت و گفت : اوه...ببخشید

 هستم. 

 بله خوشبختم!  -

 میخواست برود که گفتم: اما آقای پناهی ، احتیاجی نیست به خودتون زحمت بدید و برای جواب تشریف بیارید.  -
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 برای چی ؟  -

 از جا بلند شدم و گفتم : من قصد ازدواج ندارم.  -

ا دارید شوخی میکنید. شما دارید زود تصمیم می گیرید، بهتره کمی فکر کنید بعدا جواب بدید، اوه خدای من ، حتم -

 من اصال عجله ای ندارم. 

 اماآقای...  -

 اصال نگذاشت حرف را بزنم ، سریع خداحافظی کرد و رفت.

تشر زدم و گفتم: اون از آقای  در را بستم ، نفسم را محکم بیرون دادم و از تاسف سرم را تکان دادم. به خودم توپ و

رامین فتاحی و این هم از اقای افشین پناهی که هر دوشون توی عروسی برات پیدا شدن و خود احمقت متوجه 

نشدی. بیشتر از اینکه از آقای پناهی ناراحت باشم ، از دست خودم ناراحت بودم ، خودم را مثل دخترهای نادام می 

رفتم. خانم جان داشت نان می پخت زیر آالچیقی کوچک نشسته بود ، خمیر هم دیدم. با اعصاب خراب به خانه 

اطرافش بود. و حیاط پر از بوی خوش نان شده بود. رفتم کنار خانم جان نشستم و گفتم: چرا از نونوایی نون تهیه 

ه ن تنور روشن باشنمی کنید؟ گفت: ای مادر ، من تا روزی که زنده ام دوست دارم خودم نون بپزم وهمیشه آتیش ای

 تا بوده همین بوده من به این کار عادت دارم.

نشستن کنار خانم جان با آن حال و هوا به من آرامش می داد و باعث می شد همه چیز را فراموش کنم. صبح روز 

اب همان جوبعد که هیچ بیماری هم نداشتم ، اقای پناهی باز به درمانگاه آمد. انتظار شنیدن بله را داشت اما وقتی 

قبلی را به او دادم در کمال بی شرمی نگاهم کرد و گفت: حیف شد اما عیبی نداره چون خیلی از دخترها آرزوشونه که 

 با من ازدواج کنن. مکثی کرد و ادامه داد: حتما شایسته من نبودید.

نش ردم و استخوانهای گردآنقدر از این حرفش عصبانی شدم که اگر قدرتش را داشتم حتما با دستهایم خفه اش میک

را خورد میکردم. خیلی عصبانی بودم اما می دانستم وقتی طرف مقابل قصد دارد عصبانی ات کند باید خونسرد عمل 

کنی تا عصبانی نشوی. خیلی خونسرد گفتم: من از خانواده ای هستم که بهم یاد دادند ه کسی لیاقت نداره باهاش 

ته افراد هستید و فکر می کنم شما به نوع اختالالت روانی دارید حاالم گم شید دهن به دهن بشم ، شما جزء این دس

 بیرون و با آن دخترهایی که آرزوشونه با شماازدواج کنند ازدواج کنید.

با شنیدن این حرف سریع از اتاق خارج شد و در را محکم بست. نشستم ، دستم را روی پیشانی ام گذاشتم و اشک 

به خاطر اینکه اگر خداوند به من فرزندی می داد االن سر خانه و زندگی ام بودم و هر کسی که  ریختم . اشک ریختم

از راه می رسید اینطور به من توهین نمی کرد. اگر می شد چشمانم را می بستم و راه می افتادم تا دیگر چشمم توی 

 اید این اتفاقات برام پیش بیاد؟چشم کسی نیفتد. محکم با دست روی میز کوبیدم و گفتم: آخه چرا ؟ چرا ب

با صدای بلند فریاد زدم: خدایا ، چرا کمکم نمی کنی؟ می دونم که داری من رو می بینی صدام رو میشنوی، دارم له 

 میشم دیگه از این زندگی نکبت بار خسته شدم.

 دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ در به صدا در امد ، جوابی ندادم و در باز شد. فهمیدم خانم جان آمده، گفت: چی شده

سرم را بلند کردم و فقط با چشمانی اشکبار نگاهش کردم. جلو آمد سرم را بغل گرفت و گفت : هر موقع دلتنگ 

 میشی به جای این کار بلند شو وضو بگیر و نماز بخون ، مطمئن باش سبک میشی.

سر رشته ی زندگیم از دستم در رفته . از همه  سرم روی سینه اش بود. با گریه گفتم : نمی دونم باید چیکار کنم ،

 چیز و همه کس فرار کردم و اومدم به این روستا اما اینجا آسوده نیستم.
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خانم جان روی سرم دست کشید و گفت : نمی دونم از چی اینطور ناراحت شدی. تو برای من مثل صنوبر می مونی ، 

دا توکل کنی ، حتما کمکت میکنه. بیخودی غصه نخور وقتی نمی تونم ناراحتیت رو ببینم. مطمئن باش اگه به خ

 ناراحتی چهره ات قشنگ در هم میشه.

با من حرف میزد و امیدوارم میکرد. با حرفهای خانم جان ارامشی می گرفتم. سرم را بلند کردم و به صورتش نگاه 

روز به بعد کمتر میان غریبه ها می  کردم. لبخندی روی لب داشت و مهربانی و صداقت از چشمانش موج میزد. از آن

خندیدم و گاهی اوقات برای خلوت کردن یا کنار چشمه میرفتم و یا به امامزاده . بعضی مواقع آرزو میکردم ای کاش 

نسیم در کنارم بود. نامه هایی را که قبال برایم فرستاده بود بارها و بارها می خواندنم و در حسرت دیدنش بودم. 

را از هم دور انداخته بود. یاد روزهای شیرین گذشته به من آرامش می داد. در گذشته هر کسی  دست روزگار ما

روزهای تلخی وجود دارد که گریز از ان امکان پذیر نیست من هم قسمتی از گذشته ام تلخ بود ، به طوری که وقتی 

د انسان هر چیزی را که دوست به آن فکر میکردم تلخی اش رتا مغز استخوان هایم فرو میرفت. ای کاش می ش

ندارد به یاد فراموشی بسپرد و آنها را هرگز به یاد نیاورد. اما این امکان پذیر نبود چون گذشته جزئی از وجودم بود 

و هیچ راهی برای پاک کردن آن نیست. جز اینکه نسبت به حوادث ناگوار گذشته بی تفاوت باشم. همیشه تلخی 

 شادی و شیرینی.بیشتر به یاد می ماند تا 

 هنوز تلخی یاد گذشته از ذهنم پاک نشده بود که باز هم یکی از تلخ ترین تلخی های زندگی ام را چشیدم.

 

 28فصل 

غروب یک روز پاییزی بود . زیر درخت توت کنار خانم جان نشسته بودم. هوا سوز داشت و خبر از آمدن زمستان 

االی درخت روی سرم رها می شد. خانم جان تحمل نشستن توی آن هوای می داد و گاهی برگی زرد و خشکیده از ب

سوزناک را نداشت به همین خاطر به خانه رفتیم. خانم جان پای دار قالی نشست ، دستی روی قالی کشیدم و گفتم: به 

 نظرتون من هم می تونم ببافم؟

 امااول به دست من نگاه کن بعد توهم بباف. چاقو را با کمی خامه به دستم داد و گفت : امتحان کن ، شاید بتونی

همان اول کار آمدم خامه را ببرم که زدم روی دست خودم دستم برید. و خو ن زیادی از آن می رفت. با کمک خانم 

 جان دستم را بستم گفتم: خانم جان ، مش حیدر کجاست؟

لفن زده و باهاش کار داره. اون همرفت نمی دونم واهلل . یکی از اهالی روستا اومد دنبالش گفت یکی براش ت-

 مخابرات ببینه کیه؟

خانم جان از دور بودن صنوبر گله و شکایت میکردو از گذشته هایش برایم تعریف میکرد. می گفت : چهارده سالم 

بود که نشستم سر سفره عقد و تا سر سفره عقد مش حیدر رو ندیدم. فکر میکردم اگه ببینمش و ازش خوشم نیاد 

ید چیکار کنم ، حتما باید تا آخر عمر تحملش کنم چون نمی تونستم کاری کنم. اون زمان کسی جرات نمی کرد رو با

حرف بزرگترش حرف بزنه. و یا مخالفتتی بکنه. اون موقع مش حیدر بیست و دو سال بیشتر نداشت. وقتی از در 

ه بودم اما وقتی بهش نگاه کردم نگاهی به من وارد شد بهم گفتند این آقا شوهرته . اولش می ترسیدم و وحشت زد

کرد و لبخندی روی لبش بود که باعث شد دیگه از چیزی نترسم. ازش خوشم اومده بود ، وقتی یا خنده روی لبش 

می افتادم دوست داشتم باز هم نگاهش کنم و خدا رو شکر میکردم که محبتش رو توی دلم انداخته بود. بعد از اینکه 

ه و زندگیمون مدتی بعد بچه اولمون به دنیااومد. خیلی خوشحال بودیم ، یه پسر تپل و دوست داشتنی رفتیم سر خون
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بود. من روزها تو خونه بودم البته پیش پدر شوهر و مادرشوهرم زندگی میکردم و از بچه و خونه نگهداری میکردم. 

ر میگشت. چقدر احساس خوشبختی مش حیدر هم میرفت سر زمین و کار میکرد وغروبها هم خسته به خونه ب

میکردیم اما چند وقتی نگذشته بود که بچه قشنگمون بر اثر وبا جانش رو از دست داد. اونقدر غصه می خوردم که 

مثل دیوونه ها شده بودم اما تنها من نبودم که بچه ام رو از دست داده بودم خیلی ها مثل من بودند. پدر شوهر و مادر 

ا از بین رفتند. وبا همه جا رو گرفته بود و مجبور شدیم از اونجا بریم شهر. مدتی توی شهر شوهرم هم بر اثر وب

موندیم اما نه من و نه مش رحیم هیچ کدوم مال شهر نبودیم و نمی تونستیم به اونجا خو بگیریم. بعد از چند وقت که 

ازیم. یم دوباره زندگیمون رو از نو بسمطمئن شدیم وبا از روستا ریشه کن شده برگشتیم و خیلی جدی تصمیم گرفت

دو سال بعد دوباره خدا به ما یه بچه داد امااون هم یک ماه بیشتر کنارم نبود. نمی دانم چش شد فقط گریه میکرد ، 

منم کاری از دستم بر نمی اومد. محکم بغلش میکرده بودم که یه دفعه صدای گریه هایش قطع شد. اولش خوشحال 

ش بهتر شده اما وقتی دیدم نفس نمیکشه فریاد زدم و مش حیدر رو صدا زدم. مش حیدر آروم شدم فکر کردم حال

از بغلم کشیدش بیرون می دونست بچه مرده اما چیزی نمی گفت و من مثل مرغ پرکنده خودم رو به در و دیوار می 

 کوبیدم.

 از خانم جان پرسیدم : مگه دکتر نبود ، چرا نبردینش دکتر؟

ان . فکر میکنی اون زمان مثل حاال بود . مثل االن که این همه وسایل حمل و تقل نبود دکتر هم در کار ای دختر ج-

 نبود. اگه حرفی یا دردی هم داشتی باید با هزار زحمت میرفتی شهر.

 خوب بعدش چی شد؟-

تی میم گرفتیم تا مددیگه از بچه دار شدن می ترسیدم. چون فکر میکردم باز هم از دستش می دهم بنابراین تص-

بچه دار نشیم تا هم وضعمون بهتر بشه و هم من اون دو تا بچه رو فراموش کنم. ده دوازده سالی گذشت و شکر خدا 

وضعمون بهتر شد. اون موقع بود که خدا باز هم به ما بچه داد یه پسر و دختر دو قلو. اسم دخترم رو گذاشتم صنوبر 

ماهه شدند ، یه روز بعد اظهر زمستان بود که بچه ا خواب بودند و من برای  اسم پسرم رو هم صابر. بچه ها شش

انجام کاری به خونه یکی از همسایه ها رفتم و بچه ها را با خودم نبردم. صحبت کردنم با خانم همسایه گل انداخت و 

ون. سریع از خونه رفتم بیراز بچه ها غافل شدم. یکی دو ساعتی نگذشته بود که متوجه شدم صدای داد و فریاد میاد. 

همه در حال دویدن بودند. بهم گفتند که خونه ات آتیش گرفته. اصال نفهمیدم خودم رو چطوربه خونه رسوندم. همه 

مردم جلوی خونه جمع شده بودند و کسی جرات نمی کرد بره داخل. نمی دونم چی باعث آتیش سوزی شده بود. می 

و می گفتن دیگه دیر شده اما من فریاد میزدم بچه هام ، بچه هام دارن می  خواستم برم تو اما مردم نمی ذاشتن

سوزن. اون موقع قدرتی عجیب پیدا کرده بودم باالخره هر طوری بود از زیر دستای مردم اومدم بیرون و رفتم تو 

ه ها رو آوردم خونه . صدای گریه بچه ها رو می شنیدم ، رفتم به طرفشون و بغلشون کردم و به هر نحوی بود بچ

بیرون. صنوبر به سختی نفس می کشید اما صابر آرام بود و به خوابی عمیق فرو رفته بود. یکی از همسایه ها جلو اومد 

و صاب رو ازم گرفت. صابر مرده بود اون خفه شده بود. صنوبر رو محکم گرفته بودم و گریه میکردم و اشکمی 

ن از روستا رفته بود شب برگشت. من خونه یکی از همسایه ها بودم. ریختم. مش حیدر که برای انجام کاری بیرو

خوشبختانه یکی از اهالی ماجرا رو بهش گفته بود و کار من رو آسون کرده بود اما بااینحال وقتی دیدمش نمی 

دونستم چی بهش بگم. .وقتی گریه میکردم منتظر هر جور مواخذه ای از طرف مش حیدر بودم اما بر عکس اون 

یزی که فکر میردم شد. مش حیدر دلداری ام داد و گفت حتما خواست خدا بوده اما هنوز صنوبر رو داریم. اما من چ
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باز هم بی تابی می کردم. اون هم مثل من ناراحت بود اما ناراحتی اش رو بروز نمی داد تا موجب آزار من نشه. باز هم 

 غ خونه ما صنوبر بوده.ما زندگیمون رو از نو ساختیم و تاامروز چشم و چرا

چقدر خانم جان توی زندگی رنج کشیده بود اما در کنار این رنج ها و مشقت ها همسری مهربان ودلسوز مثل مش 

حیدر را داشت که همیشه پشتیبانش بوده و این ارزشمندتر از هر چیزی بود. مش حیدر از مخابرات روستا برگشت 

ی کشاند و بعداز ده دقیقه دوباره کنار من نشست. چهره ی انها ناراحت و اما مضطرب بود. خانم جان را به گوشه ا

 غم زده بود لحظه ای ترس برم داشت گفتم: چیزی شده؟

 خانم جان مشوش و دست پاچه شده بود گفت : نه ، فقط یه مشکلی پیش اومده.

 سریع پرسیدم : چه مشکلی؟

 مش حیدر گفت : االن که رفتم مخابرات صنوبر بود.

 خوب اینکه نگرانی نداره ، چرا اینقدر ناراحت هستید؟-

 راستش رو بخوای یه اتفاقی افتاده.-

 طرز حرف زدنش نگرانم میکرد ، گفتم : تو رو خدا بگید چی شده؟

 اصال جای نگرانی نیست ، فقط پدرت کمی حالش بد شده و حاال تو بیمارستانه.-

ی به سرم زدند. گفتم: شما دروغ میگید. حتمااتفاق دیگه ای افتاده. رفتم وقتی این حرف را شنیدم انگار ضربه محکم

 دستهای خانم جان را گرفتم و گفتم : قسمت می دم به جون صنوبر ، اگه اتفاقی افتاده به من بگو.

 خانم جان جوابی نداد فقط سعی کرد آرامش رابه من برگرداند اما فایده نداشت ، گفتم : من باید برم.

و وسایلم را برداشتم. مش حیدر گفت : االن دیگه شب میشه ، خطرناکه یه زن تنها بیفته توی جاده ها. امکان  رفتم

 داره هزار اتفاق برات پیش بیاد.

 درمانده گفتم : پس چیکار کنم؟ نمی تونم تا صبح صبر کنم حتما تا صبح می میرم.

ین حیوونهای زبون بسته رو به یکی از همسایه ها بسپارم مش حیدر کمی فکر کرد و گفت : کمی صبر کن ، من برم ا

 تا من و خانم جان همراهت بیایم.

در این فاصله هر چه با تهران تماس گرفتم کسی گوشی را بر نمی داشت. مش حیدر آمد و همگی سوار ماشین 

ار نمی دانستم باید چک شدیم اما هر کاری کردم ماشین روشن نشد که نشد. سر رشته ای هم از مکانیکی نداشتم و

 کنم. به مش حیدر گفتم : برید یه مکانیک از هرجا شده پیدا کنید و بیارید.

 باید بریم شهر و مکانیک بیاریم االن هم که شبه و کسی نمیاد.-

 دست خودم نبود با عصبانیت گفتم : پس این همه وسایل کشاورزی رو کی تعمیر میکنه.

 اینکارو میکنه. یکی از جوونای روستای باال-

 خواهش میکنم برید و بیاریدش.-

باشه من حرفی ندارم اما اون فقط بلده تراکتور و موتور و وانت و از این جور چیزها رو تعمیر کنه ، نه ماشین -

 آخرین مدل رو ، میزنه و خرابش میکنه.

 عیبی نداره ، تو رو خدا مش حیدر برید.-

 گفت : باشه ، من میرم ببینم چیکار می تونم بکنم.مش حیدر وقتی حال خرابم را دید 
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یک ساعت گذشت و من همچنان نگاهم به ساعت بود. دو ساعت گذشت ، سه ساعت گذشت اما هیچ خبری از مش 

 حیدر نشد. خانم جان کمی غذا آورد و گفت : بیا بخور دخترم ، ضعف میکنی.

 گفتم : خانم جان اصال اشتهاا ندارم.

فتم جلوی در. راه می رفتم و به جاده نگاه میکردم. نزدیک دوازده شب بود که مش حیدر با یک جوون بلند شدم و ر

موتور سوار از راه رسیدند. آن جوان وقتی ماشین را دید می خواست برگردد گفت : من ممی تونم ؛ می زنم و از این 

 خرابترش میکنم . تا به حال همیچین ماشینی رو تعمیر نکردم.

 فتم و نگذاشتم برود گفتم : تو رو خدا سعی خودتون رو بکنید من مطمئنم که شما می تونید.جلو ر

 اگه خراب بشه نمی تونم خسارتش رو بدم.-

 اصال عیبی نداره فدای سرتون. فقط یه کاری کنید من رو تا تهران برسونه.-

 : چند ساعتی وقت میبره.قبول کرد. وقتی کاپوت ماشین را باال زد و نگاهی به داخلش کرد گفت 

 نمیشه زودتر درستش کنی؟-

 چون اولین باره که من روی همچین ماشینی کار میکنم و زیاد باهاش آشنایی ندارم بنابراین کمی بیشتر وقت میبره.-

 پس زود بجنبید ، عجله کنید! -

ی ر باالی سر تعمیر کار میرفتم و مدلم شور میزد. طوری که اصال نمی توانستم یک جا بند شوم. هر نیم ساعت یک با

 گفتم : درست نشد ؟ و در جوابم هر بار می گفت : نه.

آنقدر قدم زدم که احساس کردم کمر درد گرفتم. به ساعت نگاه کردم سه نصفه شب بود. رفتم روی پله ها نشستم 

ب دیدم که از کابوس هم برایم و سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمانم را روی هم گذاشتم که خوابم برد. یک خوا

بدتر بود . خواب دیدم در و دیوار خانه مان را پارچه های سیاه زدند و همه لباس های سیاه پوشیده ند. و دور تا دور 

حیاط پر از فانوس شده بود. پدرم را دیدم که کنار حوض ایستاده و لباس سفید به تن داشت و در عین حال جوان هم 

من گفت : افسانه دخترم ، من باید برم داره دیر میشه. خداحافظ! بعد بع طرف در رفت و از در شده بود. با دیدن 

 خارج شد. فریاد زدم : نه..نرو..نرو... که یکدفعه از خواب پریدم و خانم جان را با یک لیوان آب کنارم دیدم.

 بیا این لیوان آب رو بخور آروم میشی.تمام صورتم عرق کرده بود و بدنم می لرزید. گفت : حتما خواب بد دیدی . 

لیوان آب را خودم و بلند شدم. ساعت پنج و نیم صبح بود. رفتم کنار ماشین ، خوشبختانه تعمیر شده بود. گفتم : 

 خیلی ازتون ممنونم ، نمی دونید چه کمک بزرگی بهم کردید.

 وظیفه ام بود آبجی.-

 ببخشید چقدر باید تقدیم کنم؟-

 دستانش را پاک میکرد گفت : خواهش میکنم نفرمایید شما بیشتر از این ها به گردن من حق دارید.ر حالی که 

 خواهش میکنم تعاریف نکنید ، من عجله دارم و باید برم.-

هر چه اصرار کردم فایده نداشت. آخر سر مقداری پول به مش حیدر دادم و گفتم :حتما با من رو در بایسی داره شما 

 بدید بهش.

بعد هم سوار ماشین شدیم و با مش حیدر و خانم جان به طرف تهران حرکت کردیم. توی جاده به خوابی که دیده 

بودم فکر میکردم یادش به وحشتم می انداخت. و موهی بدنم سیخ میشد. می ترسیدم که نکند اتفاقی افتاده باشد. از 

که چند بار نزدیک بود تصادف کنم و این خانم جان و  جاده های پر پیچ و خم با حداکثر سرعت می گذشتم به طوری
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مش حیدر بودند که به آرامش دعوتم می کردند. خوابم از کنار چشمانم کنار نمی رفت. دستانم روی فرمان اتومبیل 

می لرزید. هر چه خانم جان با من صحبت میکرد هیچ کدام از حرفهایش را نمی شنیدم. به نظرم راه دو برابر شده 

هرچه می رفتم نمی رسیدم. خورشید طلوع کرد و ما همچنان در جاده بودیم. و به شوق دیدن پدر خستگی و بود 

طوالنی بودن راه برایم آسان می شد. خانم جان و مش حید رخوابیده بودند و جاده در آرامش کامل بود فقط گاهی 

 نیدم که باعث مغشوش شدن افکارم مشد.وقتها صدای ماشین هایی را که از کنارم با سرعت عبور میکردند می ش

باالخره ساعت نه صبح بود که به تهران رسیدیم. وقتی به سر کوچه رسیدیم متوجه شدم کوچه شلوغ است و همه 

نگاه ها به من بود. پارچه های سیاهی را دیدم و ناباورانه به آنها نگاه میکردم. جلوتر رفتم و از ماشین پیاده شدم. دلم 

روی پارچه ها را بخوانم اما چاره ای نداشتم. سرم را بلند کردم وروی یکی از آنها را خواندم نوشته بود : نمی خواست 

 درگذشت پدر گرامی تان را...

بقیه اش را نتوانستم بخوانم. پرده ای از اشک جلوی چشمانم را گرفته بود و فقط کلمه پدر را می دیدم. دستانم ، 

لرزید. با خودم گفتم : نه این یه خوابه و واقعیت نداره ، آره. ختما خوابم باید از این پاهایم و همه جای بدنم می 

خواب لعنتی بیدار بشم. اما صدای یک بچه را شنیدم که به طرف در خانه می رفت و می گفت : افسانه خانم...افسانه 

 خانم اومد.

تم حرکت کنم پاهایم رمق حرکت کردن نداشت. آن موقع فهمیدم خواب نیستم و همه اش واقعیت دارد. نمی توانس

خانم جان به کمکم آمد ، دستم را گرفت و مراجلوی در حیاط برد. صدای شیون و زاری همه جا ی خانه را پر کرده 

بود. صدای گریه زهره و عزیز بود. همه در حال رفت و آمد بودند اما با دیدن من ایستادند و منتظر عکس العملم 

انتظار دیدن چهره ای آشنا بودم. علیرضا را دیدم که سرش را روی دیوار گذاشته بود و های های  بودند و من در

گریه میکرد. مات و مبهوت مثل دیوانه ها همه جا را نگاه میکردم. عزیز از خانه بیرون آمده بود مثل مجسمه ای 

هیچ چیز را باور نمی کردم. شیرین هم  ایستاده بودم و فقط نگاه میکردم. هنوز هم با دیدن لباس های سیاه عزیز

آنجا بود فهمیده بود که توان ایستادن روی پاهایم را ندارم. سریع به طرفم آمد و کمکم کرد تا وارد حیاط شدم. همه 

چیز جلوی چشمانم تیره و تار می شد سرم گیج میرفت و هیچ چیزی را نمی دیدم. و هیچ صدایی را نمی شنیدم. 

 وقتی به هوش آمدم روی تختخوابم بودم. سرم را چرخاندم و شیرین را باالی سرم دیدم.بیهوش شده بودم. 

 زیر لب گفتم: کی من رو آورد اینجا؟

 شیرن گفت : علیرضا بلندت کرد و آوردت.

 همه چیزبه یادم آمده بود.بلند شدم ونوشستم.اشکهایم سرازیر شد وروبه شیرین گفتم:دارم کابوس میبینم مگه نه ؟

 چشمهای شیرین پر از اشک بود.سرش را پایین انداخت و گفت نه،متاسفانه همه چیز واقعیت داره.

سرم هنوز گیج میرفت به شدت درد میکردوبدنم مثل کوهی سنگین شده بود.ازتختخوابم پایین رفتم و از اتاق خارج 

 شدم اما کسی را ندیدم حیاط هم خلوت بود.گفتم پس بقیه کجا رفتن؟

 کاری کردیم به هوش نیومدی به ناچار همه برای برگزاری مراسم خاکسپاری به بهشت زهرا رفتند. گفت هر

 فریاد زدم :بدون من؟یعنی من نباید از عزیزترینم خداحافطظی کنم؟

 دوان دوان از در خارج شدم ،شیرین هم به دنبالم آمد و گفت :صبر کن فکر کنم دیگه دیر شده

 نگفتم.شیرین گفت :بروکنارحالت خوب نیست من رانندگی میکنم . سوار ماشین شدم و چیزی
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شیرین جای من نشست و به بهشت زهرا رفتیم خدا خدا میکردم که دیر نشده باشد.شیرین باسرعت باالیی حرکت 

 ممیکرد به طوری که بخاطر سرعت باال جریمه هم شدیم اما این چیزها نباید باعث می شد که من پدرم را نبینم حال

اصال خوب نبود.دائم به شیرین میگفتم :تندتر،برو تندتر.وقتی به بهشت زهرا رسیدیم خوشبختانه خیلی زود 

پیدایشان کردیم میخواستند جسم پاک و بی جان پدرم را در خانه ابدی ش قرار دهند.جمعیت را کنار زدم و فریاد 

 زدم:صبرکنید،شما نباید این کار روکنید.

من شد.جلورفتم،زهره و عزیزکنار جسم بی حرکت پدرم نشسته بودند.هردومثل روح شده  همهء نگاه ها متوجه

 بودند.صدایی به گوشم خورد که میگفت:صبرکنید دختر بزرگش صورتش رو ندیده.

من هم کنارعزیزوزهره نشسستیم باورنمی کردم کسی که تنها پشتیبانم در زندگی بود حاال آرام و بی صدا شده و 

نمی کرد.احساس می کردم پشتم در زندگی خالی شده و هر لحظه امکان دارد سقوط کنم دستم قدرت هیچ حرکتی 

نداشت پارچه سفید را کناربزندتا چهره ی زیبای پدرم را ببینم دستم را جلو میبردم اما نمیتوانستم این کار را کنم 

یم نمی آمد بدنم میلرزید.از بین جمعیت ناگریز مثل دیوانه ها دستم را به عقب میکشیدم.هرکاری می کردم اشکها

دست یک مرد جلو آمد وپارچهء سفید را کنار زد و چهره ی مظلوم و پیر پدرم هویدا شد.لبخندیروی لب داشت که 

 فکر می کنم حاکی از رضایتش بود .به چشمانش نگاه کردم یعنی این پدرمن بود؟

من باو نمی کنم نه پدر من نمرده ،اینها همه اش یه کابوسه بلند نمی توانستم خودم را قانع کنم از ته دل فریاد زدم:

شو اما فایده ای نداشت .صورت شکسته پدرمنتظر بوسه من بود مثل اینکه عجله داشت هر چه زودتر برود.صورتم را 

ه سفید چبه صورتش نزدیککردم و گونه ها و پیشانی اش رابوسیدم نمی دانم کی بودبز همان دستها جلو آمد وباز پار

راروی صورت پدرم کشیدم من برای همیشه باید چهره اش را به فراموشی میسپردم خودم راروی سینه اش انداختم 

وفریاد زدم اما نه فریاد نمی زدم ضجه میزدم . وازپدرم میخواستم بلند شوداما همه تالشم بی ثمر بود.چنتا خانم جلو 

 آمدند تا مرا بلند کنند

عقب برگشتند.قدرتی عجیب مرا جذب پدرم می کرد و کسی نمی توانست من راازاو جداکند.من  اما نتوانستند و به

همچنان روی سینهء پدرم بودم و فریاد میزدم که یکدفعه متوجه شدم دستانی قوی و قدرتمند مرا به طرف باال 

رضا که انش نگه داشته بود.علیکشید؛یعنی این دستان قوی مال کی بود،مطمئنماًزن نبود که اینطوربازوهایم را دردست

 روبه رویم ایستاده بودباخودم گفتم این مرد کیه که به خودش اجازه داده به من دست بزنه ؟

همانطور که فریاد میزدم،برگشتم و دایی فرهاد رادیدم.تقال می کردم خودم را از زیر دستانش بیرون بکشم اما نمی 

نگه داشته بود.کم کم صداها گنگ و نامفهوم می شدند،تصاویرجلوی  توانستم فریاد میزدم اما همچنان مرا محکم

چشمانم تیره و تار می شدوازجلوی چشمانم می گذشت.سرم را روی سینه دایی فرهاد گذاشتم و دیگر چیزی متوجه 

نشدم .وقتی به هوش آمدم خودم را روی تخت بیمارستان دیدم و یک پرستار سرمم را تنظیم می کرد.با دیدن 

 های بازم سریع دنبال دکتر رفت و او را به اتاقم آورد.چشم

 دکتر گفت:سالم،مثل اینکه شکر خدا حالتون بهتر شده.

گریه می کردم و نمی توانستم جواب دکتر را بدهم.به نشانه تشکر سرم را تکان دادم .راه گلویم بسته شده بود 

ی میکردوهیچ کاری نمی توانستم انجام ،انگارکسی بادستانش گلویم را فشار می داد.سینه ام سنگین

 بدهمودکترگفت:گربه کنید سبک می شیدوبه بهبودحالتون کمک می کنه.

 عزیز از در وارد شد و با دیدنم زدزیرگریه و گفت:افسانه جان،حالت خوبه؟
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را پاک  شبا دیدن عزیز اشکهایم بیشتر شد و به پهنای صورت اشک می ریختم.عزیز وقتی حال بدم را دید اشکهای

کرد و گفت:بسه دیگه دخترم خودت را از بین میبری.مطمئنناً خودت و از بین میبری.مطمئننا پدرت راضی نیست تو 

 اینطوربیتابی کنی.

 با هزار زحمت راه گلویم را باز کردم وگفتم:شما چرا اینجا هستید؟برید خونه مردم میان و میرن.

فتم:شما چرا اینجا هستید؟برید خونه مردم میان و میرن.عزیز نگاهی با هزار زحمت راه گلویم را باز کردم وگ

 متعجب به دکتر کرد،بعد به طرفم برگشت و گفت :شما چهار روز تو کما بودید.

اصالباور نمی کردم .ماندن توی بیمارستان خیلی خسته کننده بوددلم نمی خواست توی رختخواب دراز بکشم.به 

 دکتر گفتم:من رو مرخص کنید

 اما شما حالتوون خوب نیست و باید چند روزی رو اینجا بمونید. -

 خواهش می کنم کاری رو که ازتون میخام انجام بدید،حالم خوبه میخام تو خونه باشم. -

 عزیز هم گفت راست می گه خانم دکتر ،من خودم مواظبشم 

ی دونن که باید مواظب سالمتشیون دکتر نگاهی به عزیز کرد و گفت چون ایشون خودشون یه پزشک هستندو م

 باشن مرخصش می کنم .

بعد از امضا برگه ترخیص،علیرضا به دنبالمان آمد.توی راه سرم را روز شیشهء پنجرهء ماشین تکیه داده بودم .لحطه 

 ای نمی توانستم از یاد پدرم غافل باشم ،حتی نمی دانستم مرگش در اثر چه بوده است .با صدایی رنجور و نحیف

 پرسیدم:عزیز پدرم چیزیش شده بود؟

 عزیز برگشت و نگاهی مهربان به صورتم کرد و گفت:حاال بزار بعدا سر فرصت همه چیز رو بهت می گم

 وقتی به خانه رسیدیم دایی فرهاد هم آنجا بود،به استقبالم آمد و گفت:دختر تو که مارو کشتی.

چند سال خوشحال باشم و شادی کنم اما غم فراق پدر مانع از این دلم میخواست با دیدن دایی فرهاد آن هم بعد از 

 کار می شد.لبخندی اشک آلود زدم ووارد خانه شدم .بیقرار به همه جای خانه سرسرک ....

کشیدم. چقدر آنجا بدون پدرم سرد و بی روح بود. جای خالی اش را احساس می کردم. تشنگی و ضعف شدید بهم 

زخانه رفتم و یخچال را باز کردم تا کمی آب بخورم که نگاهم به یک جعبه قرص افتاد. بی دست داده بود، به آشپ

اختیار برداشتم و به آن نگاه کردم. قرص های سرطان بود. لیوان آب از دستم رها شد. فریاد زدم: خدایا چی دارم 

 می بینم؟

 با فریادم همه به آشپزخانه آمدند. عزیز پرسید: چی شده؟

ا به طرفشان گرفتم و با صدایی بغض کرده گفتم: شما همه تون می دونستید و هیچی به من نگفتید. هیچ قرص ها ر

 کدومتون رو نمی بخشم.

عزیز جلو آمد قرص ها را از دستم گرفت و گفت: ما به خواست پدرت چیزی بهت نگفتیم. چون فکر می کرد تو به 

 ن خاطر نخواست تو چیزی از بیماریش بدونی.اندازه کافی تو زندگی درد و رنج کشیدی، به همی

روی میز نشستم. چشمهایم مثل چشمه می جوشید و اشکهایم می آمد. با صدای حزین و پر از بغض گفتم: پدر قسم 

می خورم، قسم می خورم به روح پاکت که طبابت رو کنار بذارم . دکتری که نتونه درد عزیزترین عزیزش رو 

 ار نمی خوره و نمی تونه درد مردم عادی رو درمان کنه.تشخیص بده به درد این ک

 عزیز گفت: نه عزیزم این حرف رو نزن. اصال خودت رو مقصر ندون.
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با همان لحن گفتم: خیر سرم یه دکتر بودم اما آنقدر احمق بودم که دلیل رنگ پریدگی پدرم و اینکه هر روز الغر و 

 وضوح مشخص بود اما من متوجه نشدم. الغرتر می شه رو نفهمیدم. عالئم سرطان به

عزیز با گریه به طرفم آمد. دستانم را گرفت و گفت: نه دختر قشنگم، تو فهمیدی و تشخیص دادی اما دقت نکردی. 

 یادته عید سال پیش از علیرضا پرسیدی پدرم چیزیش شده؟ اما من زدم تو حرف علیرضا و نذاشتم جوابت رو بده.

اینه که تو فهمیدی و پی بردی به اینکه پدرت داره عوض می شه و یه اتفاقی در حال رخ دایی فرهاد گفت: مهم 

 دادنه. حاال احتیاجی نیست این قسم رو بخوری.

گریه هایم شدیدتر شده بود. با ناله گفتم: دلم می سوزه از اینکه نتونستم کارش براش انجام بدم. پدرم تو همه ی 

من بلند شدم و رفتم تو اون روستا و به دور از همه زندگی کردم و غافل از دردی سختی های زندگی کنارم بود اما 

بودم که هر لحظه پدرم رو به سوی مرگ می کشوند. هیچ وقت نمی تونم خودم را ببخشم، من نتونستم هیچ کاری 

 برای سالمتی پدرم انجام بدم.

بهت این اجازه رو داده بود. حاال چه فرقی می  عزیز با چشمانی اشکبار گفت: پدرت راضی بود بری روستا. خودش

کنه تو دکتر پدرت بوده باشی یا کسان دیگه. من به هر جایی که بگی پدرت رو بردم اما قسمتش این طور بود و همه 

 ی اینها خواست خدا بوده.

کاری  ونستیدایی گفت: بله مادرت درست می گه. وقتی از دست پزشکان دیگه کاری برنیومده پس تو هم نمی ت

 براش انجام بدی.

از پشت پرده ی اشک به بقیه نگاه کردم و گفتم: من بیشتر از همه از این ناراحتم که چرا باالی سرش نبودم و 

 پرستاری اش رو نکردم.

 از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم. وقتی خودم را در آینه دیدم رنگم زرد و گونه هایم بیرون زده بود و زیر چشمهانم

 سیاه شده بود. با آرنج زدم و آینه را خرد کردم. دستم غرق خون شده بود صنوبر آمد و دستم را بست.

عکس پدرم را برداشتم، محکم به قلبم چسباندم و روی قاب عکس اشک می ریختم. عزیز برایم غذا آورد و گفت: 

 دستت درد نمی کنه؟

 ل درد نبودن پدرم هیچه.نگاهی به عکس پدرم کردم و گفتم: این درد در مقاب

عزیز سرش را تکانی داد و رفت. کاری به کارم نداشت. به غذا نگاه کردم اصال گرسنه نبودم. روی تختخواب دراز 

کشیدم. قاب عکس پدرم را روی سینه ام گذاشتم. چشمانم را روی هم گذاشتم و به خواب رفتم.پدرم را در خواب 

وابم. به طرفش رفتم اما از من دوری می کرد. وقتی علتش را پرسیدم گفت: دیدم اما اصال احساس نمی کردم که خ

 چرا قسم خوردی کارت رو رها کنی؟

 می خواست برود با التماس گفتم: باشه هر چی شما بگشد فقط نرید، آخه من هنوز بهتون احتیاج دارم.

 گفت: نه تو دیگه به من احتیاج نداری.

ی زدم ، التماس می کردم نرود که از خواب پریدم. با فریادم عزیز به اتاق آمده بود. و بعد یکدفعه غیب شد. فریاد م

یک لیوان آب به من داد اما با پشت دست کنار زدم. تنم می لرزید و تمام بدنم عرق کرده بود. سردم شده بود، 

جان  گر برگشت و گفت: افسانهعزیز پتو را روی بدنم کشید و غذایی را که برایم آورده بود برد اما با یک سینی دی

 این غذا رو باید به زورم که شده بخوری واال خدا نکرده زخم معده می گیری چون چند وقته چیزی نخوردی.

 با بی حوصلگی گفتم: تو رو به خدا ولم کن عزیز، می خوام تنها باشم.
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ه تو سخته برای همه ی ما هم سخت عزیز کنارم نشست و گفت: تو فکر می کنی فقط خودت ناراحتی؟اینقدر که برای

 اما چاره چیه! باالخره هر انسانی یه روزی باید بره، امروز نوبت پدرت بود ، فردا هم نوبت من می رسه.

سریع از جا خیز برداشتم، عزیز را بغل کردم و با گریه گفتم: تو رو به خدا این حرف رو نزنید، اگه شما هم برید من 

 . من هم می میرم.به چه امیدی زندگی کنم

 اشکهایم را پاک کرد و با بغض گفت: پس با این کارهات موجب آزارم نشو، من تحمل ناراحتی تو رو ندارم.

 جلوی اشکهایم را گرفتم و گفتم: باشه عزیز، بگید چیکار کنم؟

 بشقاب غذا را جلویم گذاشت و گفت: غذات رو بخور.

می زد. دلم نیامد دلش را بشکنم . چند قاشق با بی اشتهایی خوردم و چهره خسته و غمزده ی عزیز به جانم چنگ 

 گفتم: دیگه نمی تونم چیزی بخورم، ببریدش.

 عزیز لبخندی روی چهره غمزدهاش زد و گفت:باز همین یه ذره ام خوبه.

 وقت از خوابصبح که از خواب بیدار شدم یاد اینکه دیگر پدرم بین ما نیست برایم زجر آورد بود. ای کاش هیچ 

بیدار نمی شدم اما چه کنم که بیدار شده بودم. بلند شدم و داحل آشپزخانه رفتم، عزیز هم آنجا بود. با دیدنم با 

 گوشه ی روسری اشکهایش را پاک کرد. چیزی به روی خودم نیاوردم و گفتم: عزیز، کسی خونه نیست؟

 من تنهام. نه، تو که خواب بودی ، علیرضا و صنوبر رفتن دانشگاه.-

بلند شد و یک لیوان آب میوه ای را که گرفته بود برایم آورد و مجبورم کرد نصفش را خوردم. رفتم لباسهایم را 

 پوشیدم. عزیز گفت: کجا می ری؟

 می خوام برم بهشت زهرا.-

 می خوای همراهت بیام.-

 نه می خوام تنها برم.-

نگاه می کردم عده ای جمع شده بودند و در سوگ از دست دادن وقتی به بهشت زهرا رفتم، به هر گوشه اش که 

 عزیزانشان عزاداری

می کردند. چند شاخه گل روی خاک گذاشتم و نشستم. با گریه از پدرم معذرت خواهی کردم که موقع رفتنش باالی 

وی ه انگار که سال ها تسرش نبودم. یک ساعتی گذشت. به اطرافم نگاه کردم، همه چقدر آرام خوابیده بودند، انگار ن

این دنیا زندگی کرده اند، مثل اینکه هیچ وقت متولد نشده بودند. سرم پایین بود و اشک هایم روی خاک ها می 

ریخت و این جمله ی معروف که همه از خاکیم و به خاک باز می گردیم را زیر لب زمزمه می کردم که پاهای یک 

لند کردم، یک مرد قد بلند را دیدم که لباس هایی سیاه پوشیده بود و یک مرد را روبه رویم دیدم. وقتی سرم را ب

عینک دودی هم به چشم زده بود. خم شد و دسته گلی را روی خاک گذاشت. سرم را پایین انداختم و با خودم گفتم: 

ویم دم که روبه رحتماً پدرم برای این آقا هم عزیز بوده که لباس سیاه پوشیده و دسته گل آورده. توی این فکر بو

نشست. عینکش را برداشته بود. وقتی نگاهش کردم دیدم نیماست، خیلی تعجب کردم. اشکهایش روی گونه هایش 

 ریخته بود. گفت: بهت تسلیت می گم!

 با بغض گفتم: نیما، اصالً باور نمی کنم پدرم اینجا باشه، تو باور می کنی؟

! من ماموریت بودم نتونستم زودتر بیام، االن هم تصادفی همدیگر رو نیما سرش را تکان داد و گفت: خیلی متاسفم

 دیدیم.
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 او پیشاپیش به سواالتی که توی ذهنم بود جواب داد. گفتم: ممنونم که اومدی.

 با صدایی بغض دار گفت: من به خاطر دل خودم اومدم.

 .نیما بعد از نیم ساعت بلند شد و گفت: اگه دوست داری بیا با هم بریم

 گفتم: شما برید، من فعالً اینجا می مونم.

نیما رفت و من تنها شدم. نزدیک های ظهر بود که به خانه برگشتم. دیدن عزیز به من نیرو می داد و به زندگی 

 امیدوارم می کرد.

می  علیرضا با دانشگاه مشغول بود و زهره هم سرگرم بچه داری و همسر داری بود و از طرف دیگر هم به سرکار

رفت، عزیز هم که با کارهای خانه و آشپزی سرگرم می شد. در این میان فقط من بودم که بیکار بودم و همین باعث 

می شد که به پدرم فکرکنم. شبها کابوس می دیدم و وحشت تمام وجودم را پر می کرد، وحشت از اینکه نکند عزیز 

ز اصرار می کرد و می گفت: بیا برو بیرون کمی هوا بخور، را از دست بدهم، این فکر از درون ویرانم می کرد. عزی

حتماً حالت بهتر میشه. اما من حوصله ی بیرون رفتن را نداشتم. روزها ساعت ها می نشستم و به سجاده ای که پدرم 

دتر بروی آن نماز می خواند خیره می شدم. چه زمستانی بود، هرچه بود بدترین بود. هوای گرفته ی زمستان حالم را 

می کرد. پدرم روح و حانم را با خودش برده بود و من جسمی متحرک شده بودم. شب ها تا دیر وقت گریه می 

کردم، وقتی هم که خوابم می برد با خواب های آشفته بیدار می شدم. هرشب همین وضع بود، طوری که عزیز مجبور 

می گذاشتم آرام بودم و با بودنش احساس دلتنگی شد پایین تختخواب من بخوابد. فقط وقتی سرم را روی سینه اش 

نمی کردم. اگر عزیز نبود معلوم نبود کارم به کجا می کشید. وقتی مهربونی ها و صبوری های او را مقابل خودم می 

دیدم وجودش برایم باارزش تر می شد. چند باری با علیرضا و صنوبر به مکان های تفریحی رفتم، خوب بود اما زیاد 

موثر نبود. دایی فرهاد شخصاً به خانه اش دعوتم کرد اما نرفتم. عزیز خیلی پافشاری کرد که مرا همراه  برایم

خودش ببرد اما موفق نشد و خودش همراه علیرضا و صنوبر رفت. دایی فرهاد گاهی اوقات به دیدنمان می آمد، 

می کردم می پرسید اما بعضی وقت ها  سعی می کرد زیاد با من شوخی نکند و بیشتر از کارهایی که توی روستا

جوابش را نمی دادم یا به حرف هایش اصالً توجهی نداشتم. گذشت زمان همه چیز را درست می کرد، اصالً فکر نمی 

کردم بعد از مرگ پدرم بتوانم زندگی کنم اما اینطور نبود. با گذشت زمان کم کم خنده های محو شده از روی لبم 

نمی ریختم اما پدرم را فراموش نکرده بودم. یک روز دایی فرهاد به دیدن عزیز امده بود. تا برگشتند و دیگر اشک 

به حال اصالً به ذهنم خوطر نکرده بود که از او بپرسم کی از فرانسه برگشته. وقتی این سوال را از او پرسیدم، با 

 خنده گفت: می ذاشتی یه سال دیگه می پرسیدی.

 بود تا ازتون بپرسم.گفتم: فرصت پیش نیومده 

 گفت:شوخی کردم دخترم، سه ماه ونیمه که اومدم.

از بودن دایی فرهاد در کنار خانواده ام شاد بودم، چون یه جورایی به پدرم شباهت داشت و من را یاد او می انداخت. 

 شب بود و توی اتاقم دراز کشیدم. صنوبر در زد و گفت: اجازه هست؟

 ـ بیا تو.

 و گفت، با پدرم تماس گرفتم، میخواست بدونه کی بر می گردی روستا. صنوبر نشست

 بی حوصله گفتم: فعالً معلوم نیست، شاید دیگه برنگردم، شایدم فردا رفتم.

 ـ خواهش می کنم افسانه خانم برگردید، مردم روستا بهتون احتیاج دارن.
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 ـ روش فکر می کنم.

 صنوبر بلند شد و گفت: خیلی خوب.

ر رفت و من دوباره تنها شدم. چقدر دوست داشتم تازه متولد می شدم اما نه، خیلی از مشکالت و بدبختی های صنوب

زندگی ام را پشت سر گذاشته بودم و مطمئناً نمی خواستم همه ی آن ها دوباره تکرار شوند. از این جهت دلم می 

ار می داد. البته این هم یک رویا بود و دست خواست تازه متولد می شدم که خداوند سرنوشتم را طور دیگری قر

 یافتن به آن محال بود.

اواخر زمستان بود. دو ماه تمام در تهران مانده بودم و دیگه از بیکار بودن توی خونه خسته شده بودم. دلم برای 

ی به کنند. وقتروستا و مردمش تنگ شده بود، نمی دانستم االن در چه وضعیتی قرار دارند و بدون پزشک چکار می 

 عزیز گفتم که میخواهم به روستا برگردم، کلی تشویقم کرد، به طوری که احساس کردم از خودم خوشحال تر است.

 گفت: از بس تو خونه موندی پوسیدی، دیگه کم کم وقتش شده بود بری.

 گفتم: یعنی عزیز انقدر از دست من خسته شدید؟

عزیزم، آخه کیه که از بچه اش خسته بشه، من به خاطر سالمتی خودت می  نگاهی مهربان به صورتم کرد و گفت: نه

 گم.

یک روز به رفتنم مانده بود. صبح شده بود، ساعت هشت بود که با صدای زنگ تلفن بیدار شدم. معلوم بود علیرضا و 

 فرمایید!فتم: الو...بصنوبر به دانشگاه رفتند و عزیز هم خانه نیست. خواب آلود رفتم گوشی تلفن را برداشتم و گ

 صدای یک مرد بود که گفت: منزل آقای آذین؟

 ـ بله کاری داشتید؟

 با صدای گرفته گفت: افسانه خانم، شما هستید؟

 ـ بله، خودمم، شما؟

 ـ سریع خودتون رو به بیمارستان برسونید، یکی میخواد شما رو ببینه.

. یک لحظه حواسم به طرف عزیز و علیرضا رفت. فکر کردم دیگه خواب از سرم پرید و وحشت و هراس برم داشت

 اتفاقی برایشان افتاده، ملتمسانه گفتم: خواهش می کنم اگه چیزی شده بگید.

 لحنش سرد بود، گفت: سوال نکنید، فقط زود خودتون رو به بیمارستان برسونید! و بعد گوشی را قطع کرد.

 هرچه گفتم: الو...الو...صدایی نمی آمد.

سریع گوشی را گذاشتم، لباس هایم را پوشیدم و به بیمارستان رفتم. پشت ترافیک مانده بودم، اعصابم خرد شده بود 

 و دستانم می لرزید. محکم با دست روی فرمان کوبیدم و گفتم: لعنت به این شهر!

 افتاده بودم. باالخره بعد از می خواستم ماشین را رها کنم و پیاده بروم اما نمی شد، چون بین ماشین های دیگر گیر

بیست دقیقه راه باز شد و توانستم به بیمارستان برسم. به اطالعات رفتم و خودم را معرفی کردم. یکی از پرستارها به 

یک اتاق راهنمایی ام کرد. وقتی وارد اتاق شدم با کمال تعجب نیما را دیدم، باالی سرش رفتم. تمام سر و صورتش 

 پرستار گفتم: چی شده؟ چه اتفاقی براش افتاده؟خونی بود. رو به 

 گفت: فکر کنم در حال برگشتن از جاده های شمال بودند که تصادف می کنند، فقط این آقا و یه بچه زنده می مونند.
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نیما از من خواست کمی جلو بروم. به سختی حرف می زد، گفت: به اینجا کشوندمت که ازت بخوام من و ببخشی، 

وقت یه زن دیگه می گرفتم. این کار و کردم اما هیچ وقت از ته دلم به این کار راضی نبودم. تو باید من رو  نباید هیچ

 ببخشی اگه یه وقت آزردمت.

 گفتم: من خودم با این کار موافقت کردم، احتیاجی به بخشش نیست و هیچ آزاری هم از تو ندیدم.

 م، امیدوارم جواب رد ندی.لحظه ای حرف نزد، سپس گفت: یه خواهش ازت دار

 سرم را تکان دادم و گریه می کردم، گفتم: هرچی باشه قبول میکنم.

نفسی تازه کرد و گفت: یه دختر شش ماهه دارم که دلم نمی خواد بدون پدر و مادر بزرگ بشه، دوست دارم 

 بزرگش کنی، قبول می کنی؟

 کردم. گفت: وقتی نمونده، جوابم رو بده. نمی دانستم باید چه جوابی بدم، فقط به نیما نگاه می

 گفتم: باشه قبول می کنم.

 نیما نفس راحتی کشید و گفت: دیگه خیالم راحت شد.

از کنار نیما به جلوی در رفتم. هنوز از در خارج نشده بودم، لحظه ای برگشتم و دیدم نیما تمام کرده. بغض گلویم 

سوزناک تبدیل شد. به احترام سال هایی که با هم زندگی کرده بودیم و ترکید و گریه های بی صدایم به گریه های 

اینکه نیما خیلی جوان بود و هنوز خیلی فرصت برای زندگی کردن داشت اشک می ریختم. روی صندلی تو راهرو 

ی منشستم. مدت کمی نگذشته بود که عمه و شوهرش از راه رسیدند. من توان و جرأت گفتن این خبر را در خودم ن

دیدم، ترجیح دادم همان طور روی صندلی بنشینم و گریه کنم. اما متأسفانه عمه کنارم آمد و آرام پرسید: افسانه چی 

 شده؟

هرچه سوال می پرسید فقط گریه تحویلش می دادم تا این که تصمیم گرفت خودش دست به کار شود. وقتی وارد 

ی رویش را کنار زد. منتظر بودم فریاد بزند تا سوز دلش بنشیند  اتاق شد دنبالش رفتم. باالی سر نیما رفت و پارچه

اما برعکس تصورم نگاهی مادرانه به صورت نیما کرد، خم شد پیشانی اش را بوسید و یکدفعه روی زمین افتاد. یک 

گر یدکتر توی اتاق بود، سریع بر بالین عمه رفت و پرستار را صدا زد. عمه سکته ی قلبی کرده بود، از طرف د

شوهرش هم غش کرده بود. در آن لحظه از خودم بدم آمد، برای هیچ کدامشان نم توانستم کاری کنم. خودم را یک 

انسان مفلوک و درمانده تصور می کردم که هیچ فایده ای نداشت. دلم می خواست زنده نباشم اما نمی شد. نفسم بند 

ختم که صدای پرستار را شنیدم. سرم را بلند کردم، یک بچه آمده بود، سرم را بین دو دستم قرار دادم و اشک می ری

 بغلش دیدم. گفت: شما افسانه خانم هستید؟

فقط سرم را تکان دادم. گفت: امروز صبح با مرگ این آقا و خانواده اش همه ما افسرده شدیم، چقدر جوون بودند. 

ون سالم به در برده به من سپرد و گفت بدمش به اون آقا این بچه رو که فکر می کنم تنها کسیه که از این حادثه ج

 شما. تا موقعی که به بیمارستان آوردنش حتی یه لحظه هم بچه رو از خودش جدا نکرده بود.

 بچه را داد بغلم و گفت: خیلی متاسفم!

رفته ل من جا گبه بچه نگاه کردم، هنوز خواب بود و از دنیا بی خبر. دوست داشتم به جای آن بچه باشم. آرام توی بغ

بود و اشکهایم روی صورتش می ریخت.بلند شدم و از بیمارستان بیرون آمدم، بچه را روی صندلی گذاشتم و به 

طرف خانه حرکت کردم. به جلوی در خانه که رسیدم، سرم را روی فرمان اتومبیل گذاشتم اما با ضربه هایی که به 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 6  

 

د که دل نگران شده بود گفت: با خودم فکر کردم حتماً رفتی شیشه پنجره می خورد سرم را بلند کردم. عزیز بو

 روستا.

 وقتی حال خرابم را دید گفت: چیزی شده؟

 جوابی ندادم. به بچه اشاره کردو گفت: این بچه مال کیه؟

 بچه را بدون هیچ حرفی بغل کردم و به خانه بردم. عزیز گفت: با توام این بچه مال کیه؟

 گفتم: مال نیماست.

 محکم روی دستش کوبید و گفت: خدا مرگم بده، پس اینجا چکار می کنه؟ برای چی آوردیش؟

 لبم لرزید و دوباره اشکهام سرازیر شد. گفتم: نیما با خانواده اش تصادف کرده وفقط این بچه زنده مونده.

کارهایی که نمی اشک روی چین و چروک صورت عزیز می غلتید، افسوس می خورد و می گفت: این روزگار چه 

 کنه، حاال چه جور تصادف کردن؟

 با بی حوصله گی تمام گفتم: تو رو به خدا عزیز سوال نکن، من هم چیزی نمی دونم.

بچه را به اتاق خودم بردم و خواباندم. یک پالک و زنجیر از گردنش آویزان شده بود که رویش نوشته بود افسون. 

بود: اگه خدا بهم یه دختر بده اسمش و می ذارم افسون که مترادف با افسانه باشه و  یاد حرف نیما افتادم که قبالً گفته

 اسماتون به هم بخوره.

 عزیز جلوی در اتاق ایستاده بود، گفت: حاال چرا این بچه رو تو آوردی؟

 ـ نیما لحظه های آخر به من سپردش.

 ـ مگه عمه ات و شوهرش این اجازه رو بهت می دن؟

 م...هیچی نمی دونم.ـ نمی دون

هرچه گریه می کردم واشک می ریختم فشار بغضی که به گلویم وارد می شد رهایم نمی کرد. عزیز جلو آمدو مثل 

 همیشه دست محبتش را روی سرم کشید. سرم روی سینه ی عزیز بود، گفت: گریه کن دخترم، حتماً آروم می شی.

رو راحت کنه. میترسم عزیز، می ترسم از اینکه شما رو هم از دست ـ نه عزیز، بعضی وقت ها گریه نمی تونه ادم 

 بدم.

 عزیز سرم را بوسید و گفت: من همیشه در کنارت هستم، نگران نباش.

صبح روز بعد افسون را به صنوبر سپردم و به همراه عزیز و علیرضا به بهشت زهرا رفتیم. چقدر شلوغ بود، سیل 

یاه به دور جسم بی جان نیما حلقه زده بودند. وقتی جلو رفتم، هرچه به اطراف نگاه عظیمی از جمعیت با لباس های س

می کردم عمه را ندیدم، مطمئناً تو بیمارستان بود. سه قبر کنار هم بودند، یکی برای نیما، یکی برای اعظم و دیگری 

کرد که دل هر غریبه و خودی  هم برای دخترشون. مریم خواهر نیما چنان روی جسم نیما اشک می ریخت و ناله می

را به درد می آورد. با ناله هایی که مریم سر می داد اشکهای من هم سرازیر شده بود. شوهر عمه را دیدم که سر نیما 

را به دامن گرفته بود و می بوسید و مریم هم روی سینه ی نیما افتاده بود. خواهرها و مادر اعظم به دورش حلقه زده 

از دست دادن دختر چهار ساله ی نیما کمتر از رفتن نیما و اعظم بود، آن قدری که اسم نیما و اعظم  بودند. انگار غم

شنیده می شد، اسمی از آن دختر نبود. به هرکس که نگاه می کردم اشک می ریخت. همه ی کسانی که با نیما کار می 

یان چهره هایی که به چشم می خورد اکثراً آشنا کردند و من از قبل آن ها را می شناختم به آن جا آمده بودند. در م
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بودند. وقتی مریم از هوش رفت، پدرش را آرام بلند کردند و نیما را برای همیشه به خانه ای سرد و تاریک گذاشتند 

 و خروارها خاک روی جسم بی جانش ریختند.

می ریخت. تمام سر و صورت و لباس بیشتر از مریم دلم برای پدر نیما می سوخت، مظلومانه نگاه می کرد و اشک 

هایش پر از خاک شده بود. وقتی می خواستند اعظم را توی قبرش بگذارند، سه تا خواهر و مادرش اجازه نمی دادند. 

دیگر طاقت دیدن آن صحنه ها را نداشتم. از بین جمعیت با زحمت خودم را بیرون کشیدم و رفتم گوشه ای ایستادم. 

ک سپاری تمام شد و مردم کم کم پراکنده شدند. از توی ماشین دست گل را برداشتم و یک ساعت بعد مراسم خا

آرام آرام به قبر نیما نزدیک شدم و آن را روی قبرش گذاشتم. لحظه ای روی خانه ی ابدی نیما درنگ کردم، برای 

و عزیز خیلی ناراحت آرامش روحش دعا کردم و برگشتم و برای همیشه نیما به فراموشی رفت. توی راه علیرضا 

بودند، بیشتر عزیز افسوس می خورد و می گفت: درسته بعد از جدایی تو از نیما ما زیاد ازش خوشمون نمی اومد اما 

 به مرگش راضی نبودیم.

هیچ کدام حوصله ی حرف زدن نداشتیم و حرفهای عزیز به سکوتی آرام ختم شد. وظیفه ی خودم دانستم که در 

ما شرکت کنم، بنابراین سه نفری به خانه ی عمه رفتیم. جلوی در صدای قرآن به گوش می رسید. مراسم عزاداری نی

تمام در و دیوار را پارچه ی سیاه زده بودند و عکس بزرگی از نیما را هم جلوی در گذاشته بودند. وقتی وارد خانه 

روبه رو شدم. اکثراً من را می شناختند،  شدم از همان اول با نگاه های پر از سوال خانم هایی که توی مجلس بودند

برای همین هم این طور به من نگاه می کردند. بدون توجه به آن ها رفتم گوشه ای کنار عزیز نشستم. اصالً پایم را 

به طبقه ی باال نگذاشتم چون دیدن آن خانه مرا به یاد گذشته می انداخت، به یاد روزهایی که با نیما بودم، به یاد 

چقدر زندگی شیرینی را قبل از پی بردن به ناباروری ام داشتم. اما هنوز با وجود این با نیما خوشبخت بودم اگر  اینکه

دخالت های عمه نبود. عمه دلش می خواست آن خانه با صدای بچه های نیما پر شود اما نمی دانست که صدای نیما 

خودش را برای نیما می کشت و فریاد می زد و درد و دل هم از آن خانه پاک می شود. به مریم نگاه کردم که چطور 

هایی که در خیال خودش با نیما می کرد همه را در شیون و زاری می انداخت. اشکهای من هم با دیدن مریم سرازیر 

شد. حس می کردم آن خانه در تاریکی فرو رفته، حالت غمناکی داشت که اصالً دوست نداشتم تحملش کنم، به 

گاه هایی که اطرافیان به من می کردند و بعد در گوشی با هم صحبت می کردند. انتظار نداشتند که در خصوص با ن

آن مراسم شرکت کنم اما من شرکت کرده بودم و اصالً این موضوع که در آن مراسم بودم را بد نمی دانستم اما آن 

 میشه، خودتون با علیرضا برگردید.نگاه ها عذابم می داد. آرام به عزیز گفتم: عزیز من داره حالم بد 

 عزیز گفت: باشه عزیزم، تو برو.

رفتم روبه روی مریم نشستم و به او تسلیت گفتم. مریم با دیدنم گفت: وقتی می بینمت یاد نیما می افتم، حال افسون 

 چطوره؟ تو رو به خدا بیار ببینمش.

 لحظه ای نگاه کردم، دیدم همه به من خیره شدند.

 مریم جان ببخشید، من باید برم.گفتم: 

بلند شدم و از در خارج شدم. نفس عمیقی کشیدم، فکر می کردم از یک جای سرد و تاریک بیرون آمدم. تحمل آن 

همه سر و صدا و شلوغی را نداشتم. موقع برگشتن به خانه، سر راه یک مغازه ی لباس فروشی بچگانه را دیدم، چند 

. این برای اولین بار در زندگی ام بود که حس واقعی مادر شدن به من دست می داد. دست لباس برای افسون خریدم

 بعد از خرید لباس ها به خانه برگشتم. از صنوبر پرسیدم: افسون چطوره؟
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 گفت: غذاش رو بهش دادم و خوابوندمش تو اتاقتون.

فرو رفته بود، انگار نه انگار که امروز چه از او تشکر کردم و رفتم سری به افسون زدم. در خوابی شیرین و کودکانه 

اتفاقی افتاده. روی لبه ی تختم نشستم و به او خیره شدم. خواب بود اما چشمانش نیمه باز بود و بعضی موقع ها 

انگشتانش را تکان می داد. خم شدم و او را بوسیدم، با بوسه ی من بیدار شد. بلندش کردم، لباسهایش را درآوردم و 

دم. بدنش مثل ماهی لیز بود، می ترسیدم هر لحظه از دستم رها شود. وقتی از حمام بیرون آمدیم، حمامش کر

لباسهایش را پوشاندم، مثل عروسک شده بود. دوست داشتم با او بازی کنم. خانه با صدای خنده های افسون پر شده 

سون سرگرم کردم گفت: میخوای با این بود که عزیز و علیرضا هم برگشتند. وقتی عزیز دید خودم را حسابی با اف

 بچه چی کار کنی؟

 افسون را پرتاب کردم باال و می گرفتم. گفتم: نمی دونم.

 گفت: این طوری که نمیشه، باید یه فکر درست و حسابی بکنی.

 بی اعتنا به حرف عزیز بودم، گفتم: باشه عزیز به وقتش.

هم خو گرفته بودیم و آنقدر غرق افسون شده بودم که متوجه گذر  روز و شبم را با افسون می گذراندم، هر دو به

زمان نمی شدم. ده روز از مرگ نیما و خانواده اش گذشته بود، رفته بودم به شیرین سر بزنم، وقتی برگشتم افسون 

سون م: افرا توی اتاقم خوابیده بود ندیدم. همه جا را دنبالش گشتم اما نبود. سراسیمه به طرف عزیز رفتم و گفت

 نیست.

 عزیز خونسرد بود و روی مبل نشسته بود، گفت: بشین، افسون حالش خوبه و جاش هم مطمئن و امن.

 با شنیدن این حرف کمی آرام شدم و گفتم: کجاست، همه جا را گشتم نبود.

 عزیز گفت: یک ساعت پیش حسین آقا و مریم همراه عمه ات اومدند و بردنش.

 برق گرفته باشد، سریع از جا بلند شدم و گفتم: برای چی؟ اصال شما چرا گذاشتید ببرنش؟مثل اینکه بدنش را 

 عزیز سعی می کرد آرامم کند، گفت: آرومتر دخترم، بچه ی خودشونه اختیارش رو دارند.

ین م: تو ااحساس می کردم تکه ای از وجودم را بردند، چقدر به او عالقه پیدا کرده بودم. اشکهام سرازیر شد و گفت

 ده روز من خیلی بهش عادت کرده بودم، اون رو مثل دختر خودم می دونستم.

گفت: من سعی کردم افسون رو نگه دارم اما تو هم اگه مثل من حال و روز عمه ات و می دیدی همین کار رو می 

، نگار خود نیما رو دیدهکردی، بیچاره چقدر الغر و شکسته شده بود. نمی دونی با دیدن افسون چقدر خوشحال شد، ا

 اصالً دوباره جون گرفت.

 با بغض و لب هاب برچیده گفتم: پس من چی؟

 گفت: تو هم مثل سابق به زندگیت ادامه می دی.

به اتاقم رفتم، هنوز بعضی وسایل افسون آن جا بود. افسون روحم را با خودش برده بود. نشستم و پیراهن صورتی 

ه بودم برداشتم، چقدر این لباس به او می آمد. لباس را به صورتم چسباندم و بو کردم. در ای را که تازه برایش خرید

و دبوار پر از صدای خنده ها و گریه های افسون شده بود. چند روز بیشتر در کنارم نبود اما چنان خودش را در روح 

ن این که به عزیز چیزی بگویم از خانه و جانم جا کرده بود که جدایی از او برایم غیر ممکن بود. بلند شدم و بدو

بیرون رفتم تا به خانه ی عمه بروم. وقتی به جلوی در خانه شان رسیدم، تردید داشتم که زنگ در را فشار بدهم یا نه 

اما تصمیمم را گرفتم و دوبار زنگ را فشار دادم. مریم در را باز کرد و وارد خانه شدم. حال هیچ کدامشان خوب 
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ن که آمده بودم پشیمان شدم اما راه برگشتی نداشتم و باید حرفم را می زدم. از عمه خواستم اجازه بدهد نبود، از ای

افسون را ببرم. عمه افسون را بغل گرفته بود، تگاهی به او کرد و با چشمانی پر از اشک گفت: تنها امیدم برای زنده 

 ی؟موندن این بچه است حاال تو میخوای این امید رو ازم بگیر

گفتم: عمه، این بچه فردا پس فردا بزرگ می شه و به مادر احتیاج داره، نیما این بچه رو به من سپرد تا ازش نگه 

 داری کنم.

 عمه گفت: خودم براش مادری می کنم و بزرگش می کنم.

خت. نیما اشک می ری به شوهر عمه نگاه کردم تا بگویم عمه را راضی کند که افسون را ببرم اما او مثل ابر بهار برای

 مریم گفت: افسانه جان، ببین حالشون چقدر خرابه، پدر و مادرم بیشتر از تو به افسون احتیاج دارند.

نگاهی به دور و برم کردم، همه جا را سکوت و غم گرفته بود و فقط اشک بود و گریه و ناله. از تصمیمی که گرفته 

و از آن ها خداحافظی کردم. از آن جا خارج شدم و با ناراحتی به  بودم منصرف شدم. بلند شدم افسون را بوسیدم

خانه برگشتم. رفتم وسایلم را جمع کردم، می خواستم به روستا برگردم تا از آن حال و هوا دور باشم. جلوی در 

 آشپزخانه رفتم و گفتم: عزیز کاری نداری، من دارم می رم.

 طرفم آمد و گفت: انشاءاهلل کجا؟

 .ـ روستا

 ـ تو که حاال حاالها قصد نداشتی بری، چطور یه دفعه این تصمیم رو گرفتی؟

 ـ یه دفعه نیست، آخرش که باید برم.

 ـ صبر کن چند روز دیگه بیشتر به سال نو نمونده، این چند روز رو هم بمون.

 ـ نه عزیز نمی شه، خیلی وقته اومدم.

 دم و گفتم: خداحافظ!عزیز مات و مبهوت مانده بود، صورتش را بوسی

 از در که خارج می شدم، عزیز دنبالم آمد و گفت: الاقل فردا برو.

کفشهایم را پوشیدم، بلند شدم و گفتم: یه روز دیگه دردی از من دوا نمی کنه، منم اونجا کار دارم، خدا می دونه که 

 چه کسانی االن اونجا به من احتیاج دارن.

 ، خدا پشت و پناهت.به ناچار گفت: خیلی خوب برو

به روستا برگشتم. همه از آمدن من خوشحال بودند و دوست داشتند بدانند کی درمانگاه را باز می کنم. باید از آن ها 

ممنون می شدم که به خاطر چند ماه دور شدن از روستا از من شکایت نکرده بودند. طبق معمول همه مریضی 

تا برگردم، چند روز بعد که درمانگاه را باز کردم، از صبح تا زمانی که هوا هایشان را نگه داشته بودند تا به روس

تاریک شد نتوانستم از درمانگاه بیرون بیایم. چند روزی درمانگاه مرتب پر از بیمار می شد و این باعث می شد 

ی روی من تاثیر مفراموش کنم که چه اتفاقاتی افتاده است. فضای روستا با آب و هوایش و مردمان پاک و صادقش 

گذاشت و هرچه بیشتر به من آرامش می داد، به طوری که احساس می کردم پیله هایی را که دور خودم پیچیده بودم 

 از بین می برد.

خیلی زود بهار از راه رسید و صنوبر برای گذراندن تعطیالت نوروزی به روستا آمد. من هم لحظه ی سال تحویل کنار 

ودم. به یاد سال گذشته افتادم که پدرم سر سفره ی هفت سین خبر رفتن خودش به مکه را خانواده ی مش حیدر ب

داد. یاد اینکه دیگر پدرم در کنارم نیست عذابم می داد و از طرفی هم خوشحال بودم که در تهران نمانده و به روستا 
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و بودند. دوست داشتم تعطیالت برگشته بودم. با آمدن نوروز روستا خیلی شلوغ می شد و همه به نوعی در تکاپ

نوروزی هرچه زودتر تمام می شد و زندگی روال عادی خودش را طی می کرد و روستا به آرامش قبل بر می گشت. 

در همین تعطیالت نوروزی بود که بعد از سال ها استاد نقاشی دوران دبیرستانم را که همراه نسیم به ما آموزش می 

یستاده بود، وقتی او را دیدم تمام خاطرات گذشته که با نسیم بودم برایم زنده شد. خودم داد را دیدم. کنار رودخانه ا

را که معرفی کردم، گفت: تو همون دختر شلوغ و شیطان نبودی که به جای نقاشی کردن دوستت را نقاشی می 

 کردی؟ 

 با خنده گفتم: بله خودمم.

 اون شیطنت ها تو صورتت نمی بینم، چقدر آرام و باوقار شدی. نگاهی به صورتم کرد و گفت: من دیگه هیچ آثاری از

 ـ ممنونم.

 ـ هنوز هم نقاشی می کنی؟

 ـ دروغ نگفته باشم شاید سالی یک بار، اون هم اگه وقت داشته باشم.

یاد ـ تا اونجایی که من یادمه خیلی شاگرد زرنگ بودی و هر چیزی رو که آموزش می دادم زودتر از بچه های دیگه 

 می گرفتی، حاال بگو ببینم اینجا چکار می کنی؟

 ـ شدم پزشک روستا.

با نگاهی تحسین آمیز گفت: احسن! لیاقتش و داشتی که یه پزشک بشی، بهتر از اون اینکه اومدی اینجا و خودت رو 

 وقف مردم کردی.

 ـ شما اینجا مسافرید؟

یم این روستا محل خوبی برای استراحته، این شد که ابنجا توقف ـ بله، همراه بچه ها اومدیم، توی راه خسته شدن گفت

 کردیم. من هم اومدم اینجا و فکر کردم حیفه که از این طبیعت زیبا استفاده نکنم.

 ـ بله، واقعاً هم حیفه.

 در حال گفتگو با هم بودیم که صنوبر به دنبالم آمد و از دور صدایم کرد. گفتم: من اینجام کنار رودخونه.

 صنوبر با شتاب به طرفم آمد، معلوم بود که اتفاقی افتاده است. پرسیدم: چی شده؟

 نفس زنان گفت: به یه پدر و پسر گرگ حمله کرده، حالشون خیلی بده، االن تو درمانگاه هستن.

از آن ها سریع از استادم خداحافظی کردم و خودم را به درمانگاه رساندم. چند نفری توی درمانگاه بودند، یکی 

طوری شیون و زاری می کرد که یک لحظه تصور کردم حتماً برایشان اتفاق ناگواری افتاده است. ملتمسانه از من می 

خواست تا اتفاقی نیفتاده کاری کنم. اولِ همه از مش حیدر خواستم یا ساکتشان کند و یا همه را از درمانگاه بیرون 

د بود و تمام سر و صورت و بدنش پر از خون شده بود اما پسرش فقط ببرد. باالی سرشان رفتم، حال پدر خیلی ب

چند تا خراش برداشته بود و ناله می کرد. مشغول مداوای پدر که بیهوش روی تخت افتاده بود شدم که صنوبر هم 

 آمد و گفت: اگه کمکی از دستم برمیاد بگید انجام بدم.

 می کشه. گفتم: تو برو به اون بچه برس، حتماً خیلی درد

چقدر این اتفاق غم انگیز و دردناک بود، تا به حال چنین چیزی توی عمرم ندیده بودم. روی تمام بازوهایش، 

شکمش، پاهایش و حتی صورتش، جراحت های عمیقی از پنجه های گرگ بود که هرکدومشان چندین بخیه 

نم و از خون ریزی شدیدش جلوگیری کنم. خوردند. بعد از سه چهار ساعت تالش توانستم پدر را کمی روبه راه ک
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بعد از اتمام کارم وقتی به خانواده اش گفتم که حالشان خوب است، همسرش از خوشحالی گریه می کرد و از من 

تشکر می کرد. همیشه از کمک کردن به مردم خوشحال می شدم، این بار هم همین طور بود. خدا را شکر کردم که 

 و به همنوعانم کمک کنم. کمکم کرد بتوانم پزشک شوم

 22فصل

روزها یکی پس از دیگری می گذشتند و فصل تابستان از راه رسید. عزیز دائم تماس می گرفت و ابراز دل تنگی می 

کرد و می خواست به دیدنش بروم. من هم کار را بهانه می کردم و میگفتم: نمی تونم بیام. اما بیشتر روزها تنها و بی 

در و خانم جان بیشتر روزها به سر زمین کوچکی که داشتند می رفتند و تا دم غروب برنمی کار بودم. مش حی

گشتند. صنوبر هم بعضی وقت ها به کمکشان می رفت و بعضی روزها هم توی خانه می ماند. یک روز که هیچ بیماری 

 در و مادرت سری بزنیم.نداشتم و از بیکاری حوصله ام سر رفته بود، به صنوبر گفتم: بریم سر زمین و به پ

صنوبر قبول کرد و با هم به سر زمین رفتیم. توی راه از جاهایی عبور می کردیم که شاخه های درختان از سنگینی 

میوه هایشان به طرف زمین خم شده بود و صاحبان آن ها مشغول چیدن میوه ها بودند. وقتی به مش حیدر و خانم 

وشه ی برنج بود. آتیشی هم کنار زمین روشن کرده بودند و رویش چای جان رسیدیم، مش حیدر مشغول چیدن خ

درست کرده بودند و خانم جان کنار بساط چای نشسته بود. به خانم جان خسته نباشید گفتیم و کنارش نشستیم. 

 مش حیدر هم برای استراخت کردن به ما ملحق شد. گفتم: سالم مش حیدر، خسته نباشید!

 تو هم خسته نباشی! گفت: سالم دخترجان،

بعد آمد نشست و چای خورد. خانم جان توی استکان چای ریخت و به دستم داد. همان طور که مشغول خوردن بودم 

با خانم جان هم صحبت می کردم که حرف از عروسی علیرضا و صنوبر افتاد. مش حیدر گفت: مثل اینکه عزیزت 

 ار کنه.تصمیم داره بهار سال آینده جشن عروسی رو برگز

 گفتم: خیلی خوب میشه، باالخره اونا هم می رن سر خونه زندگیشون.

به صنوبر نگاه کردم، دیدم به نقطه ای خیره شده است، مطمئناً در فکر عروسی بود. یکی از باغداران که موقع آمدن 

مشغول صحبت کردن شد. ما را دیده بود، یک ظرف پر از میوه کرد و برایمان آورد. کنارمان نشست و با مش حیدر 

 با شوخ طبعی گفت: من بعضی موقع ها به مش حیدر حسودی ام میشه.

 گفتم: برای چی؟

گفت: از اینکه خانم دکتری مثل شما همسایه شه. پیریه و هزار درد، هر موقع گرفتار یکی اش بشه سریع میاد پیش 

 شما.

م: نه، اینطورهام نیست، به نظر من هرکسی می تونه از این حرف همه زدن زیر خنده. وقتی خنده ها قطع شد گفت

 دکتر خودش باشه، منتهی با رعایت بعضی اصول و موارد.

خانم جان چای دوم را به من تعارف می زد که یک دفعه یک دختر بچه سراسیمه آمد و گفت: خانم دکتر، خانم 

 دکتر،برادرم...

 گفتم: چی شده؟

 نفس نفس می زد و گفت: برادرم...

 مش حیدر گفت: زبون به دهان بگیر ببینم چی شده دختر؟
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خانم جان کمی آب به او داد، کمی آرام شد و گفت: داداش رضام از درخت افتاده و اصالً حرف نمی زنه، مثل اینکه 

 مرده.

 گفتم: خیلی خوب بریم ببینیم چی شده؟

خودش بچه بود و سرش روی دامن مادرش. بر همگی سراسیمه به دنبالش رفتیم. به برادرش رسیدیم، او هم مثل 

اثر ضربه ای که له سرش خورده بود از هوش رفته بود. مادرش بی قراری می کرد و دائم اشک می ریخت، فکر می 

 کرد بچه اش مرده اما به او اطمینان دادم چیزی نیست و بچه اش سالم است.

خم شد، بچه را بغل کرد و به درمانگاه برد. خواهرش از مش حیدر خواستم بچه را به درمانگاه ببرد. مش حیدر 

اشک می ریخت و نگران برادرش بود و هرچند دقیقه یک بار می آمد حالش را از من می پرسید. طولی نکشید که 

رضا به هوش آمد و فهمیدم دستش شکسته است. وقتی این خبر را به مادرش دادم، با خنده و اشک آمیخته بهم 

 ! چه فکرایی کردم، اگه اتفاقی براش می افتاد نمی دونستم جواب پدرش رو چی بدم.گفت: خدایا شکرت

 ـ من اینجا وسایل الزم رو برای بستن دست شکسته ی پسرتون ندارم.

 نگران پرسید: پس باید چکار کنم؟

 ـ فقط می تونم دستش رو آتل بندی کنم تا ببریدش شهر، تو بیمارستان این کار رو انجام می دن.

 بعد از آتل بندی گفتم: ببریدش خونه و اگه احیاناً حالش بد شد، سریع بیاریدش درمانگاه.

 ـ چشم خانم دکتر، حتماً!

 ـ یادتون نره باید ببریدش شهر تا دستش رو گچ بگیرند.

 ـ چشم، نگران نباشید!

یشان را از درختان چیدند. فصل کشاورزان روستا محصول برنج را از روی زمین برداشتند و باغداران هم میوه ها

 سرسبز تابستان در حال رفتن بود و جای خودش را به فصل دل مرده ی پاییز می داد. شش ماه بود که به

خانواده ام سر نزده بودم، چقدر دلم برای عزیز تنگ شده بود. یک هفته ای بود که هیچ بیماری نداشتم، فقط بعضی 

ش پیش می آمد. بیکاری عذابم می داد، بنابراین تصمیم گرفتم به دیدن عزیز بروم. وقتها نازگل به خاطر باردار بودن

به شوق دیدار عزیز جاده های پر پیچ و خم را پشت سر می گذاشتم و به طرف تهران می رفتم، اما یاد اینکه دیگر 

ر اشتیاق بوییدن و بوسیدن پدرم در خانه نیست قلبم را می فشرد، ولی یادآوری چهره عزیز به من روحیه می داد و د

عزیز بودم، وقتی چشمهایم را باز کردم خودم را جلوی در خانه دیدم. در حیاط نیمه باز بود اما با این حال زنگ در را 

فشار دادم و وارد حیاط شدم. جلوی در ایستادم و به گوشه گوشه خانه نگاه کردم. چقدر جای خالی پدرم را جس می 

ه کردم که پدرم همیشه انجا وضو می گرفت. در حال و هوای پدرم بودم که صدای عزیز کردم، به لبه حوض نگا

باعث شد به خودم بیایم. سریع جلو رفتم، عزیز را بغل کردم و خستگی و گرد و غبار رنج از تنم زدوده شد. همان 

ده کنار زده شده بود. فکر طور که عزیز را بغل کرده بودم، لحظه ای چشمم به گوشۀ پنجره افتاد که تکه ای از پر

کردم صنوبر یا علیرضاست، بنابراین اهمیت ندادم و وارد خانه شدم. هنوز در اتاقم را باز نکرده بودم که صدایی از 

 پشت سرم شنیدم که گفت: سالم!

و کیفم  دبرگشتم اما قلبم از جا کنده شد، پاهایم به زمین چسبیدند و نگاهم به رامین دوخته شد. دستهایم بی حس ش

از دستم افتاد. چه نگاه مهربان و گیرایی داشت، هنوز هم مثل سابق آرام و متین بود و هر کسی را شیفتۀ خودش می 

کرد. اگر عزیز آنجا نبود حتماً نقش زمین می شدم. برای لحظه ای فراموش کردم که رامین خارج از کشور ازدواج 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 2 3  

 

مت خودم را جمع و جور کنم و با او احوالپرسی کنم. رامین خم شد، کرده، یادآوری این موضوع باعث شد با هزار زح

کیفم را برداشت و به دستم داد. کیف را گرفتم، معذرت خواهی کردم و به اتاقم رفتم. دوست داشتم بعد از سالها 

راین ناببروم پیشش بنشینم اما از طرفی هم دلم نمی خواست او را ببینم، چون زن داشت ولی مجبور بودم بروم، ب

لباسم را عوض کردم و به پذیرایی رفتم. گوشه ای نشستم تا در دید مستقیم رامین نباشم. رامین گفت: خیلی متأسفم 

 که پدرتون رو از دست دادید.

 گفتم: ممنونم!

ه تعزیز توی آشپزخونه بود و من و رامین هم تنها بودیم. هیچ حرفی برای زدن نداشتم و نگاهم را فقط به زمین دوخ

بودم، ولی تمام حرکات او را زیر نظر داشتم. رامین خم شد تا استکان چای بردارد و من لحظه ای فرصت کردم تا او 

را ببینم؛ ظاهرش زیاد تغییر نکرده بود، فقط چهار شانه تر شده بود و کمی هم موهای روی شقیقه هایش سفید شده 

 اکت نشستید؟بود. عزیز با ظرف پر از میوه وارد شد، گفت: چرا س

 انگار ذهنم بسته شده بود و فقط یک سؤال به ذهنم آمد، پرسیدم: پس دایی فرهاد کجاست؟

 رامین گفت: سارا کار داشت، رفت بیرون خرید کنه، پدرم موند پیش رامبد.

م و کمی ربا شنیدن اسم سارا قلبم ریخت. بی اختیار از جا بلند شدم و گفتم: من رو ببخشید خیلی خسته ام باید ب

 استراحت کنم. 

 عزیز گفت: آره قربونت برم، تو بهتره بری و استراحت کنی.

چند دقیقه بیشتر نبود که به اتاقم رفته بودم که صدای خداحافظی رامین را از عزیز شنیدم. از پنجرۀ اتاق به داخل 

دن در را هم دیدم. آرام و بی رمق توی حیاط نگاه کردم و رفتن او را می دیدم. آنقدر جلوی پنجره ایستادم تا بسته ش

رختخواب خزیدم. تصور اینکه سارا به جای من در قلب رامین جا کرده بود داغانم می کرد و از طرف دیگر این فکر 

 که من به مردی

می اندیشم که همسر و فرزند داشت عذابم داد.با خودم گفتم: ای کاش هیچ وقت از روستا برنمی گشتم،خدایا این 

 درد و غمی بود که دوباره به جونم افتاد؟چه 

دستم که به بالش زیر سرم خورد،حسابی خیس شده بود،اصال نفهمیدم اشکهایم کی آمده بودند.از بعدازظهر که 

آمدم همه اش توی اتاقم بودم تا شب که علیرضا به خانه برگشت. فردای آن روز دایی فرهاد به دیدنم آمد،رامبد 

ش بود و لحظه ای از دایی جدا نمی شد.رامبد یک سال و نیم داشت،خیلی هم شیرین و دوست پسر رامین هم همراه

داشتنی بود.خیلی سعی کردم به او ابراز عالقه و محبت کنم اما وقتی نگاهش می کردم یاد مادرش می افتادم و نمی 

حتی می کردم.دایی پرسید: توانستم.دایی هنوز هم شوخ طبع و مهربان بود،همیشه از بودن در کنارش احساس را

 افسانه جان، باز هم می خوای برگردی روستا؟

 بله، چطور مگه؟ _

 بسه دیگه،چقدر می خوای تو اون روستا بمونی؟ _

 با خنده گفتم: معلوم نیست.

 حاال کی می خوای برگردی؟ _

 شاید یه هفته ای اینجا موندم. _

 چرا می خوای اینقدر زود برگردی؟ _
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 هم اونجا کار و زندگی دارم و مردم بهم احتیاج دارند. خوب من_

 آره درست می گی._

 آقا رامین برای همیشه به ایران برگشتن؟_

البته دخترم، هیچ جای دنیا وطن آدم نمی شه، خوشبختانه رامین هم به این موضوع پی برده و االن هم تو یکی از  _

 دانشگاه تدریس می کنه. بیمارستان های تهران مشغول به کاره و هم تو

 خیلی خوبه. _

 دایی فرهاد تا غروب پیش ما ماند و موقع رفتن گفت: فردا نهار دعوتتون کردم، البته اگه افتخار می دید.

 این حرفها چیه می زنید؟ _

بیای و  نبا خنده گفت: آخه دفعه ی پیش چند بار دعوتت کردم نیومدی، دوست دارم این بار قبول کنی و به خونه مو

 با سارا آشنا بشی.

 تو رودربایسی گیر کرده بودم، به ناچار مجبور شده دعوت دایی را قبول کنم اما اصال دلم نمی خواست سارا را ببینم.

تمام شب، سارا ذهنم را به خودش مشغول کرده بود و لحظه ای نتوانستم چشم هایم را روی هم بگذارم، باید یک 

نه ی دایی نروم. صبح شد اما از اتاقم بیرون نیامدم تا اینکه عزیز آمد و گفت: بلند شو، مگه فکری می کردم تا به خا

 نمی خوایم بریم خونه ی داییت؟

با آه و ناله گفتم: عزیز هم دلم درد می کنه هم سرم، من نمی تونم بیام. سریع آمد، دست روی سرم گذاشت و گفت: 

 داغ که نیستی.

 ح این طوری شدم.نمی دونم چمه؟ از صب _

 رفت چند نوع دارو برایم آورد و گفت: اینا رو بخور حالت خوب می شه، حتما سرما بهت زده.

 داروها را گرفتم و گفتم: شما برید، االن اونها منتظرند.

 من تک و تنها کجا برم؟ تو که حالت خوب نیست، علیرضا هم می گه من کالس دارم. _

 ما برید.اصال عیبی نداره، خوب ش _

 تو حالت بده اونوقت من بذارم و برم مهمونی. _

 شما خیالتون راحت باشه، من قول می دم از خودم مراقبت کنم تا شما برگردید. _

 نه نمی تونم تنهات بذارم. _

 با اصرار و خواهش بالخره موفق شدم عزی را به خانه ی دایی فرهاد بفرستم.

فت تا به کالسش برسد.از تختخواب پایین آمدم و به آشپزخانه رفتم. ساعت عزیز رفت، علیرضا هم پشت سرش ر

دوازده ظهر بود، به جای صبحانه نهار خوردم و بعد خودم را با تلویزیون مشغول کردم. تقریبا ساعت سه بعدازظهر 

ده بود. سریع به بود که صدای بهم خوردن در را شنیدم. سریع از پنجره نگاه کردم، عزیز بود که همراه رامین آم

 اتاقم رفتم و توی تختخواب دراز کشیدم. بعد از چند دقیقه در اتاقم به صدا درآمد، گفتم: بفرمایید داخل!

در باز شد، عزیز و رامین بودند. عزیز حالم را پرسید و رفت لباس هایش را عوض کند اما رامین آمد تو اتاقم و 

 هم آوردمش و هم گفتم تا اینجا اومدم حال شما رو هم بپرسم. گفت: عمع گفت حالتون خوب نیست، این شد که

 گفتم: ممنونم، زحمت کشیدید!

 با لبخند گفت: خواهش می کنم!
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سرم را پایین انداختم، جرئا نگاه کردن به چشم هایش را نداشتم. همین موقع بود که صدای گوشی همراه رامین بلند 

 م سارا جان، چی شده؟شد. رامین جلوی من جواب داد و گفت: سال

 مکثی کرد و گفت: باشه اآلن میام ببریمش پارک.

 بعد هم خداحافظی کرد.رو به من گفت: ببخشید سارا بود میگه رامبد بهانه ی من رو می گیره، مجبورم برم.

 خواهش می کنم، بفرمایید! _

ز اینکه همه سارا سارا می کردند. با رامین از جا بلند شد، خداحافظی کرد و رفت. دیگر داشتم کالفه می شدم ا

عصبانیت پتو را روی سرم کشیدم و خوابیدم. دو روز بعد یک نامه از طرف نسیم به دستم رسید که برایم یک 

دعوتنامه فرستاده بود تا به انگلیس بروم. جرقه ای تازه به ذهنم خورد تا از آن حالت در بیایم. تصمیم گرفتم دعوت 

و به انگلیس بروم. وقتی این موضوع را با عزیز در میان گذاشتم ناراحت شد و گفت: من این نسیم را اجابت کنم 

 اجازه رو بهت نمی دم، اصال تو برای چی می خوای بری اونجا؟

 می رم اونجا رو هم می بینم، اگه خوشم اومد برای ادامه ی تحصیل اونجا می مونم._

 هر کاری که دلت خواست می تونی بکنی. عزیز عصبانی شد و گفت: هر وقت من مردم تو

 خدا نکنه عزیز، این چه حرفیه می زنی؟ من دارم باهاتون مشورت می کنم. _

 خیلی خوب حاال که مشورت کردی و من هم گفتم نه پس دیگه اصراری نباشه. _

 آخه عزیز، من که اونجا تنها نیستم، نسیم و کامران همراهم هستن._

 و شوهرن اما تو اونجا تک و تنها می مونی. نسیم و کامران زن _

 اِ... عزیز، من که گفتم نسیم و شوهرش با من هستن. _

 اما اونها دو سه سال دیگه درسشون تموم می شه و برمی گردن اما تو چی؟ تو تازه می خوای بری و شروع کنی. _

 اما... _

 .. نه! همونی که گفتم نمی تونم این اجازه رو بهت بدم.محکم توی حرفم زد و با صدای بلند و جدی گفت: نه... نه.

یعنی همان یک پا را دارد. به اتاقم رفتم ومحکم در را بستم و تا « مرغ یه پا داره» می دانستم وقتی عزیز بگوید

ای غروب که دایی و رامین به خونه مان آمدند بیرون نیامدم.اگر اصرارها و خواهش های خود عزیز نبود حتی لحظه 

بیرون نمی آمدم، چون باید می آمدم و به حرف هایی که راجع به سارا می زدند گوش می کردم.گوشه ای نشسته 

 بوددم و کلمه ای حرف نمی زدم تا اینکه دایی پرسید: افسانه چی شده؟ امروز تو خودتی؟

 قبل از اینکه من جواب بدهم، عزیز گفت: خانم به سرش زده بره انگلیس.

 جب پرسید: انگلیس برای چی؟رامین متع

عزیز گفت: نسیم دوستش با شوهرش رفته اونجا برای ادامه ی تحصیل، حاال یه دعوتنامه هم برای افسانه فرستاده، 

 افسانه هم به ذهنش رسیده بره اونجا و درسش رو ادامه بده.

 اونجا.رامین گفت: اما اینجا هم می شه ادامه تحصیل داد، لزومی نداره بخواید برید 

از حرف رامین عصبانی شدم، با خودم گفتم: یکی باید به خودت بگه، اگه راست می گی چرا خودت چندین سال 

 خارج از ایران موندی.

دایی هم حرف رامین را تایید کرد.عزیز گفت: رامین پسرم، شما یه کم باهاش صحبت کن و قانعش کن که کارش 

 اشتباهه.
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گفت: سارا هم چندین سال خارج از ایران زندگی کرده اما االن پشیمونه که چرا  رامین شروع به نصیحت کرد و

 برنگشته ایران و این همه سال اونجا مونده.

من اعصاب درست و حسابی نداشتم، اسم سارا را هم باید تحمل می کردم.دوست داشتم سر رامین داد بزنم اما نمی 

عصبانیت گفتم: باشه منصرف شدم، دیگه به انگلیس نمی رم، فردا هم  شد. تنها کاری که کردم از جا بلند شدم و با

 برمی گردم روستا و دیگه پام رو تو این شهر خراب شده نمی ذارم.

دلم از یک جای دیگه پر بود، می خواستم سر رامین خالی اش کنم با نگاه های متعجب بقیه از پذیرایی خارج شدم و 

صورتم را به بالش چسباندم تا صدای گریه هایم بیرون نرود. از عصبانیت به پتو رفتم روی تختخوابم دراز کشیدم. 

چنگ زدم که چند ضربه به در اتاقم زده شد.جوابی ندادم چون فکر می کردم عزیز پشت در ایستاده است. وقتی 

 جواب ندادم،خودش در را باز کرد، وارد شد و گفت: می خوای کمی با هم صحبت کنیم؟

توجه شدم رامین آمده پیشم، بلند شدم و لبه ی تختخوایم نشستم. دو دستم را روی صورتم گذاشتم تا از صدایش م

 رامین اشک هایم را نبیند.

رامین کنار پنجره ایستاد، دست هایش را روی سینه اش قفل کرد و گفت: نمی دونم از چی اینقدر ناراحت 

 کشور دیگه مخالفت می کنن، درسته؟ شدی،شاید به خاطر این باشه که همه با رفتنت به یه

 نمی دونم. _

اگه می بینی بقیه با رفتنت مخالفند به خاطر اینه که صالحت رو می خوان. مکثی کرد و دوباره ادامه داد: همه ی ما  _

دوستت داریم و دلمون نمی خواد بری اونجا و سختی بکشی، من خودم چندین سال این سختی رو کشیدم و می دونم 

مشکالتی برات به وجود میاد.تو یه زنی، نمی تونی تنهایی بلند بشی بری اونجا اما می تونی ازدواج کنی بعد با چه 

 همسرت بری.

 با خودم گفتم:آخه با کی ازدواج کنم؟ وقتی تو در مقابلمی چطور می تونم به یکی دیگه فکر کنم؟

 به رامین نگاه کردم و گفتم: این حرف ها واقعا مال توست؟

 خنده ای روی لبش انداخت و گفت: راستش جمله ی آخرم حرف عمه بود که گفته بود بهت بگم.

 ــ نمی دونم چرا تا می خوام کاری انجام بدم عزیز پای ازدواج رو وسط می کشه و مخالفت می کنه.

ا در عین حال خیلی هم رامین از کنار پنجره آمد روبرویم ایستاد و گفت: عمه برات نگرانه و روی تو حساس شده ام

دوستت داره و نمی خواد ازش دوربشی. تو باید بهش حق بدی، چون بعد از فوت پدرت عمه خیلی تنها شده و احتیاج 

به یکی داره که در کنارش باشه.علیرضا که با درس و نامزدش سزگرمه، زهره هم با زندگیش، فقط تو براش می 

 از ایران بری؟مونی حاال بگ. ببینم واقعا تصمیم داری 

نگاهم را از رامین برداشتم، به نقطه ای خیره شدم و جوابش را ندادم. چون تصمیم آنچنان جدی نبود که بخواهم 

 روی آن پافشاری کنم.

 رامین خودش جواب سوالش را داد . گفت: پس تصمیمی که گرفتی زیاد جدی نیست، مگه نه؟

 ــ از کجا می دونی؟

وقت چیزی رو می خواستی به دست بیاری همیشه تمام تالش خودت رو می کردی و تا موفق ــ آخه یادم میاد هر 

 نمی شدی دست بردار نبودی.

 ــ آره راست می گی.
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آمد کنارم لبه ی تختخواب نشست، به چشمانم خیره شد و گفت: پس چرا برای چیزی که هنوز خودت هم از قطعی 

دلیل گریه هات رو نمی فهمم و فکر نمی کنم به خاطر این موضوع  بودنش خبر نداری اینطور گریه می کنی؟من

 گریه کنی. می شه دلیلش رو به من بگی؟

باز هم جوابی برای رامین نداشتم. می دانستم که ناراحتی ام بخاطر وجود سارا بود اما نمی توانستن به او چیزی بگویم 

 و برسم و یک بار دیگر برای همیشه از دستت دادم.که گریه هایم به خاطر این است که دیگر نمی توانم به ت

رامین وقتی دید جوابی نمی دهم گفت:عیبی نداره، اگه دوست نداری می تونی جواب ندی اما عمه می خواد مطمئن 

 بشه که تو نمی ری انگلیس، من چی بهش بگم؟

 ــ به عزیز بگید منصرف شدم.

 تی.ــ خوشحالم از این تصمیم عاقالنه ای که گرف

 رامین بلند شد، می خواست از اتاق بیرون برود که گفتم: اقا رامین... بذگشت و گفت : بله.

 ــ ممنونم، حرفاتون بهم آرامش داد.

 لبخندی زد و از اتاق خارج شد و من دوباره تنها شدم.

بح بود و برای رفتن روز بعد می خواستم به روستا برگردم، دیگر تحمل ماندن در تهران را نداشتم. ساعت ده ص

 آماده می شدم. سر راه بودم که عزیز پرسید: افسانه، هنوز از دستم دلخوری؟

 ــ نه.

 ــ پس چرا اینقدر زود می خوای برگردی؟ اگه راست می گی که از دستم دلخور نیستی یه لبخند بزن تا باورن بشه.

و صورتش را بوسیدم. هنوز در حیاط را باز نکرده  به زور لبخند خشکی را برای راضی کردن دل عزیز به لب آوردم

 بودم که رامین از راه رسید. می دانست می خواهم به روستا برگردم اما از عزیز پرسید: عمه می خوای جایی بری؟

 ــ نه پسرم، من جایی نمی رم، افسانه می خواد برگرده روستا.

 رم که رامین گفت: من باز می کنم.می خواستم در حیاط را باز کنم تا ماشین را بیرون بب

 مشغول باز کردن در حیاط بود که پرسید: حاال دوباره کی بر می گردی؟

 می خواستم سوار ماشین شوم که گفتم: معلوم نیست، شاید شش ماه دیگه شایدم یک سال دیگه.

 چرا اینقدر دیر؟ مثل اینکه از حرفم خشکش زده باشد، دستش به در ماند. به چشمهایم خیره شد و گفت:

 نگاهی به دور تا دور خانه انداختم و گفتم: به چه امیدی اینجا بمونم. من چیزی در اینجا برای موندن نمی بینم.

 ــ پس عمه چی؟

 ــ فقط عزیز برام مونده که اون هم قول داده بیا و بهم سر بزنه، مگه نه عزیز؟

 نت.عزیز با مهربانی گفت: آره عزیزم، میام به دید

سوار ماشین شدم و از عزیز و رامین خداحافظی کردم. از آینه ی ماشین دیدم که عزیز آب را پشت سرم ریخت و با 

پشت دست اشکش را پاک کرد. رامین هم کنار دستش ایستاده بود و رفتنم را تماشا می کرد. کم کم وارد جاده ها 

م برایم لذت بخش بود. هوا گرفته و ابری بود و هر چه سعی شدم، به عبور از جاده ها عادت کرده بودم و به نوعی ه

می کردم نمی توانستم از فکر گذشته بیرون بیایم. برای اینکه به گذشته فکر نکنم صدای ضبط صوت را زیاد کردم و 

 دبا سرعت باال حرکت می کردم. باران هم شروع به باریدن کرد. کمی جلوتر تو جاده دو ماشین به شدت بهم برخور
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کرده بودند و چند مامور گشتی هم آنجا بودند. نگه داشتم، از ماشین پیاده شدم و خودم را معرفی کردم و گفتم: یه 

 پزشک هستم.

من را باالی سر کسانی که تصادف کرده بودند بردند. سه نفر آنها کشته شده بودند و دو نفر هم به شدت زخمی 

و از آن ها مراقبتهای پزشکی کردم تا آمبوالنس از راه رسید، با آمدن بودند. آنقدر باالی سر مجروحان ایستادم 

آمبوالنس دیگر آنجا کاری نداشتم. حسابی زیر باران خیس شده بودم. وقتی می خواستم سوار ماشین شوم یکی از 

یلی خماموران از من تشکر کرد و گفت: خواهش می کنم با سرعت پایین رانندگی کنید،موقع رانندگی سرعت شما 

 زیاد بود. این حادثه بر اثر سرعت باال و لغزندگی جاده به وجود اومده.

 گفتم: چشم حتما!

به راهم ادامه دادم. وقتی به روستا رسیدم، غروب شده بود. احساس می کردم از نظر روحی و جسمی خیلی خسته 

ی عمیق و رختخواب گذاشتم به خواب هستم، دیدن صحنه ی تصادف هم بیشتر رویم تاثیر گذاشته بود.شب وقتی پا به

 سنگین فرو رفتم.

صبح چشمانم را که باز کردم نور خورشید از پنجره روی پتو افتاده بود. به سرعت نگاه کردمع نه صبح بود. اصال دلم 

نمی خواست از رختخواب بلند شوم. آنقدر بدنم سنگین شده بود که فکر می کردم به رختخواب چسبیدم. گلویم 

داشت و بدنم حسابی داغ شده بود. چشمانم را روی هم گذاشتم و خیلی راحت دوباره خوابن برد. وقتی بیدار سوزش 

شدم تمام صورتم پر از عرق شده بود. سدم را که بلند کردم خانم جان را دیدم، با خنده گفت: هر چی در زدم دیدم 

تاده. وقتی دیدم خوابی گفتم شاید حالت خوب نبوده جواب نمی دی اومدم تو با خودم فکر کردم حتما اتفاقی برات اف

 که تا این موقع خوابیدی.

 ــ چیزی نیست، یه سرما خوردگیه.

خانم جان پارچه ای را داخل کاسه ای آب فرو برد، آبش را گرفت و پیشانی و صورتم را پاک کرد. گفتم: ببخشید، 

 یچ فرقی با صنوبرم نداری، تو برای من مثل صنوبری.شما هم افتادید تو زحمت. با مهربانی همیشگی گفت: تو ه

 ــ ممنونم از این همه مهربونیتون.

 ــ اصال فکرش رو نمی کردم یه روز من دکتر شما بشم.

از حرف خانم جان خنده ام گرفت. با خنده ای تب الود که روی لبهایم نشسته بود، چشمهایم را روی هم گذاشتم که 

م آمد. سریع چشمانم را باز کردم اما کسی جز خانم جان آنجا نبود. یک عطش برای چهره ی رامین جلوی چشم

دیدن رامین در خودم می دیدم. اما رامین در تهران بود و من در روستا، هر روز که می گذشت اشتیاقی فراوان برای 

در من خشک می شد و می  دیدن رامین در من هجوم می آورد اما وقتی یادم می افتاد که همسر دارد اشتیاق دیدنش

 مرد.

چند روزی طول کشید که توانستم از بستر بیماری بلند شوم.آن موقع بود که تازه یادم افتاد با عزیز تماس نگرفتم تا 

بگویم به سالمت به روستا رسیدم. طی این چند روز موبایلم را هم خاموش کرده بودم.و آنها هم نتوانسته بودند با من 

واستم از هوای پاییز استفاده کرده باشم، رفتم لبه ی ایوان تا با تهران تماس بگیرم. روی نرده های تماس بگیرند. خ

ایوان نشسنم که یکدفعه موبایل از دستم پایین افتاد. رفتم که آن را بردارم اما اسب مش حیدر پا رویش گذاشته 

تش را برداشتم و بقیه اش را بیرون پرت بود. اگر چیزی هم ازش باقی مانده بود آن هم از بین رفت. سیم کار
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کردم.مطمئن بودم که االن عزیز نگران و منتظر تماس من است. به مخابرات روستا رفتم اما گفتند یم هفته است که 

 خطهای آنجا هم دچار مشکل شدند، بنابراین دیگر بی خیال شدم و به خانه برگشتم.

ه های سیاه کشیده بودند و شبهای محرم تا آخر وقت صدای عزا داری ماه محرم از راه رسید. روستا را سراسر پارچ

به گوش می رسید. طی سه سالی که تو روستا بوده ام هیچ وقت برای عزا داری به مسجد نرفته بودم و همیشه از دور 

به طرف  شاهد این عزاداری ها بودم، برای همین وقتی شب دوم محرم با خانم جان وارد مسجد شدم، همه ی نگاهها

من برگشت، انگار انتظار ورودم را نداشتند و بین خودشان جایی برایم باز کردند. شبهایی ام پر از درد و رنج بود و 

غمی غریب قلبم را فشار می داد.تا به حال تو عمرم محرم و عزاداریهایی که انجام می شد چنین به جان و دلم اثر 

رفتم، روزها هم هر زمان که وقت می کردم به مجلس عزاداری که خانم نکرده بود. تمام شبهای محرم به مسجد می 

 های روستا تو امامزاده برگزار می کردن می رفتم. 

روز عاشورا از همه ی روزهای دیگر جالب تر و غم انگیزتر بود. دسته های هیاتی که از روستاهای اطراف پای پیاده 

ی پیوستند و خیمه هایی را که بوجود آورده بودند بعداز ظهر عاشورا به و زنجیر زنان می آمدند، تو امامزاده به هم م

آتش می کشیدند و اسبها را در آن بین رها کرده بودند و میان خیمه های آتش زده به هر طرف می رفتند. شب هم 

 به دورشکه شب شام غریبان بود همه با شمع هایی روشنی که در دست داشتند از مسجد به امامزاده می رفتند، 

حلقه می زدند و نوحه می خواندند. در آن جا بی اختیار حلقه های اشک از چشمان کوچک و بزرگ پیر و جوان 

سرلزیر می شد. همه چیز تو روستا با شهر فرق می کرد. این صحنه ها و عزاداریها برای همیشه در ذهن من حک 

چقدر حسرت می خوردم از اینکه چرا طی این سه شد و مطمئن بودم هیچ وقت تز یاد و خاطرم پاک نخواهد شد. 

سالس که توی روستا بودم خودم را از این عزاداریها محروم کرده بودم. رفتن به این جور جاها باعث می شد ذهنم را 

از همه چیز پاک کنم و بفهمم چه غمها و رنجهای وصف نشدنی در تاریخ رخ داده است، آن وقت غم و رنج خودم را 

 آنها هیچ می دیدم. در مقابل 

این چند روزی که گذشت فرصت خیلی خوبی بود تا به کلی رامین را از ذهن و قلبم پاک کنم. خوشبختانه موفق هم 

شدم اما مثل اینکه سرنوشت نمی خواست من این کار را کنم. یک روز تازه از امامزاده برگشته بودم، احساس 

کوچک زدم و برای لحظه ای چشمهایم را باز کردم، رامین را دیدم خستگی می کردم، رفتم دراز کشیدم، یک چرت 

که گفت: سالم! فکر کردم خواب می بینم، لبخندی زدم و دوباره چشمهایم را روی هم گذاشتم اما صدای عزیز به 

و  مگوشم خورد که گفت: افسانه، بلند شو! سریع چشمهایم را باز کردم، عزیز و رامین را دیدم. با عجله بلند شد

 گفتم: وای عزیز، شما اینجا چکار می کنید؟ عزیز به جای احوالپرسی گفت: حقته بزنم تو گوشت.

 به رامین نگاه کردم که کنار دیوار ایساده بود و می خندید. گفتم: برای چی عزیز؟

 ــ االن چند وقته اینجایی؟

 ــ پونزده روز.

 خبرمون می کردی؟ــ نباید با ما یه تماس می گرفتی و از حالت با 

 ــ خوب نشد دیگه،آخه موبایلم افتاد و شکست.

 ــ خوب از مخابرات تلفن می زدی.

با دلخوری گفتم:اونجا هم تقریبا نزدیک یک ماهه که خرابه،تازه امروز می خواستن وصلش کنن. عزیز خیلی زود 

م من می گرفتی،آخه دختر خوشگل عصبانیتش فروکش کرد و گفت:تو که ماشین زیر پات بود،می رفتی شهر تماس



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دوباره آغازی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 3 0  

 

تو این چند روز هزار بار مردم و زنده شدم،چه فکرایی که از سرم نمی گذشت.همه اش فکرمی کردم یه اتفاقی برات 

 افتاده.

 ــ نترسید ، بادمجون بم آفت نداره.

 ــ دخترم این حرف رو نزن، وجود تو خیلی برای من ارزش داره.

باشد بحث بین من و عزیز را تمتم کند گفت:ببخشید افسانه خانم، تعارف نمی زنید  رامین برای اینکه خواسته

 بشینیم؟

 خندیدم و گفتم:ببخشید حواسم نبود، بفرمایید!

یکی دو ساعتی که گذشت عزیز سر حال و مثل همیشه مهربان شد.سوال کردم:چطور شد با آقا رامین اومدید؟ چرا 

 علیرضا نیاوردتون؟

 امتحان داشت، از طرفی هم نمی تونه صنوبر رو تنها بذاره، این شد که زحمتش افتاد گردن رامین. گفت: علیرضا

 رامین گفت: خواهش می کنم ،چه زحمتی؟ وظیفه ام بود.

 بعد از نهار بود که عزیز گفت: رامین یه استراحت کوتاه کن تا برگردیم.

 پرسیدم: مگه یکی دو روزی نمی مونید؟

 ، رامین کار داره باید بره سر کارش.عزیز گفت: نه

 گفتم: حاال یه روز دیگه که بمونید هیچ اتفاقی نمی افته.

 رامین گفت: خیلی دوست دارم اما نمی تونم باید برگردم.

 گفتم: باشه، هر طور راحتی.

ردم  فکرش را نمی کبعد از ظهر بود. به درمانگاه رفتم، کسی نیامده بود و جاب مناسبی برای خلوت کردن بود. اصال

یک روز رامین را اینجا ببینم. چند ساعتی بیشتر نبود که آمده بود اما باز هم در روح و جانم رسوخ کرده بود و 

تصویر اینکه یک ساعت دیگر می خواهد برگردد اشک توی چشمانم حلقه می زد و ارام روی گونه هایم می غلطید. 

 ین زن داره، چرا بیخودی ذهن خودت رو باهاش مشغول می کنی؟دائم با خودم گفتم: چرا نمی فهمی، رام

رفتم پنجره را باز کزدم تا هوای سرد پاییزی گونه های پر حرارتم را خنک کند اما دیدن رنگ و بوی پاییز که داخل 

. لبم را دحیاط درمانگاه نشسته بود باعث شد بیشتر دلم بگیرد. لحظه ای چشمهایم را بستم تا حلقه های اشک باز شو

زیر دندان گرفتم و نفس عمیقی کشیدم که یک دفعه در به صدا در آمد. سریع اشکهایم را پاک کردم و برگشتم، 

رامین بود. طوری نگاهم کرد که حس کردم فهمیده گریه می کنم. نگاهش آنقدر عمیق و گیرا بود که تاب و تحمل 

 ر از نگاهش به زمین چشم دوختم و گفتم: کاری داشتید؟نگاه کردن به چشمهایش را نداشتم. به ناچار برای فرا

 نه ،خوابم نمی برد اومدم اینجا رو ببینم.

 ــ چطوره؟

 ــ فوق العاده ست، مخصوصا اینکه حال و هوای پاییزی رو هم به خودش گرفته.

واب داد. با صمیمیت رامین در حال تعریف کردن از روستا بود که موبایلش به صدا در آمد. از جیبش در آورد و ج

 تمام گفت: سالم سارا جان. حالت خوبه؟ رامبد چطوره؟

مات و مبهوت به رامین نگاه می کردم که وقتی با سارا صحبت می کرد لحظه ای هم به من نگاه نمی کرد و در حال 

افظی . بعد هک خداحگفتگو و خندیدن با سارا بود.آخر حرفش با سارا این بود که: باشه باشه من امشب حتما خونه ام
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کرد. دوست داشتم همانجا جلوی رامین بزنم زیر گریه اما غرورم مانع شد و بغضم را در گلو خفه کردم. بدون اینکه 

 چیزی از رامین بپرسم، خودش گفت:سارا بود، بهت سالم رسوند.

 ــ مگه من رو می شناسه؟

 که شما رو ببینه.ــ البته، من از شما خیلی براش تعریف کردم، خیلی مایله 

 با خودم گفتم: می خوام صد سال سیاه نبینه.

ــ من دیگه باید برم چون به سارا قول دادم شب خودم رو به خونه برسونم، آخه رامبد کمی اذیتش می کنه، رامبد با 

 خودم خیلی راحت تره.

 ــ شما برید، من هم االن میام.

کیه دادم. بغضم را شکستم و با صدای بلند گریه کردم. آخر تا کی رامین رفت، پشت سرش در را بستم و به در ت

باید این رنج را تحمل می کردم؟ با یادآوری اسم سارا و اینکه برای همیشه رامین را از دست دادم، اشکهایم سیل وار 

می دید حتما می  روی گونه هایم می ریخت. لحظه ای یاد عزیز افتادم که در خانه بود. اگر مرا با این چشمهای قرمز

پرسید: برای چی گریه کردی؟ آن وقت نمی دانستم باید چه بگویم با سختی جلوی اشکهایم را گرفتم و جلوی 

پنجره رفتم. بعد از چند دقیقه رامین تازه از در درمانگاه خارج شد. بیست دقیقه پیش از اتاقم بیرون رفته بود اما 

عنی صدای گریه هایم را شنیده بود؟ اما چرا نیامد دلیلش را بپرسد؟ اصال االن از در حیاط درمانگاه خارج می شد، ی

چرا ایستاده بود؟ به هر حال مهم این بود که فهمیده بود گریه کردم و دیگر نمی شد کاری کرد. بعد از اینکه سرخی 

م: ائم با خودم می گفتچشمهایم از بین رفت، به خانه برگشتم. عزیز و رامین در حال آماده شدن برای رفتن بودند.د

االنه که رامین ازم بپرسه برای چی گریه می کردی؟ اما بدون اینکه سوالی بپرسد رفت و من مستاصل و درمانده 

ایستاده بودم و رفتنش را نگاه می کردم. آنقدر نگاه کردم تا از چشم پنهان شدند. به خانه برگشتم، بوی عطر رامین 

که بیمار هستند گوشه ای نشستم، زانوهایم را بغل گرفتم و اشک می ریختم اما مثل  فضا را پر کرده بود. مثل کسانی

اینکه اشک ریختن هم فایده نداشت، چون اشکهایم نمی توانستند برای قلب پر از دردم اثری داشته باشد. یاد حرف 

رکعت نماز بخون حتما پدرم افتادم که می گفت: هر موقع خودت رو درمانده و غمگین دیدی رو به خدا کن و دو 

سبک می شی. بلند شدم، وضو گرفتم و سجاده نماز را پهن کردم. آتش قلبم که به آسمان شعله می کشید با نماز 

 فرو نشست.

بعضی وقتها روزهای گرفته ی پاییز بر من غلبه می کرد و باعث می شد دچار یاس و ناامیدی شوم. فکر می کردم در 

قصدی ندارد و تا ابد باید این مسیر را بی همسفر طی کنم. روزهای کوتاه و سرد پاییز و مسیری قرار دارم که هیچ م

زمستان به نظرم طوالنی می آمدند و به سختی و کندی می گذشتند و من روحی بیمار داشتم. بعضی وقتها لباس گرم 

از روستاییان که من را می  می پوشیدم و به کوهی که نزدیک امامزاده بود می رفتم و کوهنوردی می کردم. بعضی

دیدند با تعجب نگاهم می کردند اما زیاد اهمیت نمی دادم و به کارم ادامه می دادم. با این وجود باز هم بیشتر روزها 

کالفه و سردرگم بودم و اصال نمی دانستم باید چکار کنم. فکر می کردم زمین و زمان دست به دست هم دادند تا 

 دیوانه ام کنند.

وقت اینقدر احساس غربت و تنهایی نکرده بودم. چشم انتظار بودم، فکر می کردم االن است که یکی از اعضای هیچ 

خانواده ام از در وارد شود اما نیامدند، فقط من . خانم جان با هم بودیم و زمان را با هم سپری می کردیم. گاهی وقتها 

م کنار خانم جان و به قالی بافتنش نکاه می کردم. خوشبختانه بیکاری بهم فشار می آورد و برای گذران زمان می رفت
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هر چه بود روزهای سرد و دلمرده ی زمستان رو به اتمام بود. اواخر زمستان بود. از بس پشت پنجره آمدن برف را 

تم.هوا فتماشا کردم خسته شده بودم. زمین پر از برف و یک دست سفید بود. از خانه بیرون زدم و به کنار رودخانه ر

سرد بود و نور خورشید هم اثری بر سرما نداشت. لبه ی رودخانه یخ زده بود اما آب در حرکت بود. کنار رودخانه 

درختی بود که یک گل بنفش زیرش از البالی برفها خودش را نشان می داد؛ این نشانه ای از آمدن بهار بود. رفتم 

تا مغز استخوان دست اثر کرده بود، دستهایم را جلوی ذهانم گرفتم  کنار گل نشستم و آرام برفها را کنار زدم. سرما

 و با نفسم گرم کردم و به گل خیره شدم. چند لحظه بعد صدایی را شنیدم که گفتک گله قشنگه، نه/

سرم را که بلند کردم یک مرد را دیدم که یک دوربین عکاسی به دستش بود. از کنار گل بلند شدم و گفتم: بله جای 

فت هم داره که این گل چطور در این سرما که ما داریم می لرزیم رشد کرده. یه عکس از این تصویر بگیرید، شگ

 خیلی قشنگه.

 ــ معذرت می خوام، قبال این کار رو کردم، یعنی یه عکس از شما کنار گل گرفتم.

 با عصبانیت گفتم: برای چی این کار رو کردید؟

 به خودتون. ــ عصبانی نشید، عکس رو میدم

 شما رو تا به حال تو این روستا ندیدم، فکر نمی کنم اهل اینجا باشید. -ـ

 ــ من فکر می کنم شما خانم دکتر اینجا باشید، درسته؟

 ــ بله درسته.

 ــ من آفای بری دایی نازگل هستم، تعریف شما رو از نازگل شنیدم.

 ل دیدم.ــ بله، تازه یادم اومد، شما رو تو عروسی نازگ

 ــ حافظه ی قوی ای دارید.

 ــ ممنون اما شما نباید از هر کسی که خودتون دلتون می خواد عکس بگیرید.

 ــ من که گفتم عکس رو بر می گردونم به خودتون.

 ــ کی می دید؟

 م.ــ اینجا که نمی تونم بهتون بدم. باید ببرم شهر و تو عکاسی خودم ظاهرش کنم بعد تقدیمتون می کن

 ــ شما عکاس هستید؟

ــ بله، من سالی دو بار به اینجا میام چون اینجا واقعا تصائیری زیبا و جذاب داره که هیچ جای دنیا نمی شه پیداش 

 کرد. باید یه طوری اینجا رو به مردم سایر شهرها هم از این طریق معرفی کرد.

 ــ حق با شماست! حیفه که اینجا ناشناس بمونه.

 اگه اجازه بدین من باید برم و از جاهای دیگه هم عکس بگیرم. ببخشید-

 خواهش می کنم بفرمائید!-

 موقع رفتن کارتش را به من داد و گفت: این رو داشته باشید شاید یه وقت خواستید عکس بگیرید.

 رگشتم.کارت را گرفتم نگاهی به آن کردم و بعد از اینکه او رفت انداختم توی رودخانه و به خانه ب

23 

چندروزی به آمدن بهار مانده بود. عزیز دائم تماس می گرفت و می گفت: زودتر بیا چون عروسی علیرضاست و 

 خیلی کار داریم.
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دوست نداشتم بروم اما علیرضا تنها برادرم بود و به عنوان خواهر بزرگترش باید حتما آنجا می بودم. این شده که ده 

م. علیرضا از اینکه باالخره عقد شده اش را به خانه می برد خیلی خوشحال بود. از او روز به عید راهی تهران شد

خوشحالتر عزیز بود عزیز تمام جهیزیه صنوبر را تهیه کرده بود چون می دانست خانواده مش حیدر وضعیت مالی 

ه می خواد بره خونه مناسبی ندارند . می گفت: چه فرقی می کنه من بخرم یا خانم جان هر کدوم بخریم باالخر

 علیرضا.

 شب سوم آمدن بود که عزیز گفت: فردا نهار دایی فرهادت دعوتمون کرده.

 این دایی فرهاد مگه بیکاره اینقدر مارو دعوت می کنه من که نمیام.-

خجالت بکش دختر عوض دستش درد نکنه ست االن این سومین باره که داییت داره دعوت می کنه اما تو هر بار -

 دعوتش را رد می کنی.

 اصال دایی فرهاد از کجا می دونه من اومدم؟-

 دیروز زنگ زد من هم بهش گفتم که تو اومدی.-

 خودتون خراب کردید خودتون هم درستش می کنید چون من نمیام.-

 عزیز از دستم دلخور شد و گفت: اگه نیای من رو کوچیک کردی.

 دا؟ شاید نظرم عوض شد.خیلی خوب حاال دلخور نشید کو تا فر-

به عزیز اینطوری گفتم اما دائم خدا خدا می کردم یک اتفاقی بیفتد و من به آن مهمانی نروم. صبح زود عزیز دائم در 

 اتاقم می آمد و می گفت: بلند شو امروز می خوایم بریم خونه داییت.

ن نبود. با حالتی ژولیده روی تختخوابم دوبار جوابش را ندادم دفعه سوم مجبور شدم بلند شوم چون عزیز ول ک

 نشستم و گفتم: عزیز نمی شه من نیام؟

 با جدیت گفت: نه دفعه پیش هم دعوتت کردند تو خودت رو زدی به مریضی و نیومدی .

 مات و مبهوت به عزیز نگاه کردم و گفتم: وای شما فهمیدید؟

الخره می برمت چون این مهمونی به خاطر توست میای بله اما این دفعه کور خوندی چون به زور هم که شده با-

 اونجا و با سارا خانم هم آشنا می شی .

وقتی اسم سارا را می آورد بدنم بی حس می شد از دنیا از خودم و از همه چیز بیزار می شدم. با حالتی غمبرک زده 

 گفتم: حاال که ساعت نه و نیمه چه عجله ای داری؟

 کنی و بریم اونجا ساعت یازده شده باید ساعت ده بریم. تا تو خودت رو آماده-

 با خنده گفتم: عزیز دایی مارو نهار دعوت کرده نه صبحونه 

 خوبه خوبه تو تا لنگ ظهر خوابیدی و فکر می کنی صبح زوده -

د. می به بهانه حمام رفتن او را تا ساعت دوازده ظهر نگه داشتم اما آخرش دیگر کم کم داشت عصبانی می ش

خواستم یک کم دیگر هم به بهانه آمدن علیرضا معطل کنم که گفت: علیرضا رفته خوابگاه به صنوبر سر بزنه بهش 

 سپردم خودش بیاد.

به ناچار به طرف خانه دایی حرکت کردم توی راه همه اش دودل بودم که بروم یا نه ؟ اما چاره ای نبود دیگر حریف 

خانه رسیدیم هنوز تردید داشتم اما عزیز با فشار دادن زنگ در خانه تردیدم را از  عزیز نمی شدم وقتی به جلوی در

بین برد. صدای یک زن از پشت آیفون به گوش می رسید مطمئن بودم صدای ساراست. در را باز کرد و وارد حیاط 
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ک اختمان دو طبقه شیشدیم حیاط خیلی بزرگ بود با استخر و چند درخت که نشانه هایی از بهار را داشتند. یک س

هم عقب حیاط بود که با خانه قبلی دایی فرهاد کامال فرق می کرد. در حال نگاه کردن به همه جا بودم که نگاهم به 

رامین که پشت پنجره بود افتاد. نگاهم را از او برداشتم و دنیال عزیز رفتم طولی نکشید که رامین به استقبالمان آمد 

از عطر مخصوصش استفاده کرده بود . وارد پذیرائی شدیم دایی از دیدنم خیلی مثل همیشه شیک و مرتب و 

 خوشحال شد و گفت: به به چه عجب باالخره ما روی مبارک افسانه خانم رو تو این خونه دیدیم.

با یک لبخند جواب دایی فرهاد را دادم و یک گوشه نشستم بیشتر به صحبتهای بقیه گوش می دادم و این فرصت 

ی بود تا همه جارا وارسی کنم. آخر سالن پذیرائی یه شومینه بود که حرارتش گرما بخش خانه بود و روبه روی خوب

شومینه دو اتاق خواب بود. دولوستر بزرگ هم از سقف آویزان شده بود که برقی خیره کننده داشتند. معلوم بود 

بودند . پایین سالن هم آشپزخانه بود که با وسایلی همه وسایل خانه تازه خریداری شدند و باسلیقه تمام چیده شده 

مجهز تزیین شده بود کنار آشپزخانه هم سرویس های بهداشتی قرار داشت . روبروی خودم هم دو تا پنجره بود که 

با پرده های زیبا جلوی نور خورشید گرفته می شد. وقتی به خودم آمدم رامین سینی چای را جلویم گرفته بود 

 را برداشتم و بی اختیار نگاهم به دستش خورد هیچ حلقه ای را به دستش ندیدم. استکان چای

بدون اینکه سرم را بلند کنم از او تشکر کردم این فکر به ذهنم رسید که شاید فراموش کرده حلقه اش رو به 

 انگشتش بیندازه.

اید حضورش را تحمل کنم دیوانه ام می کرد عزیز سراغ سارا را از رامین می گرفت. تصور اینکه االن سارا می آید و ب

با خودم لحظه ای فکر کردم خوبه بلد بشم و فرار کنم اما چه جوری؟ با خود فکر می کردم االن یه زنه بلوند قد بلند 

با پوستی سفید وارد پذیرائی می شه دلم می خواست فریاد بزنم اما بیشتر از اینکه دهانم برای فریاد زدن باز شود 

قفل محکمی به آن زده بودند . دستم می لرزید استکان توی دستم هم دچار لرزش شده بود و کمی چای از آن  انگار

 بیرون ریخته بود . سریع استکان را روی میز گذاشتم تا کسی متوجه نشود.

 دایی فرهاد با صدای بلند گفت: سارا خانم کجایی؟ پس چرا نمیای پیش ما؟

 یام چند لحظه صبر کنید ظرف میوه رو آماده کنم.سارا با لهجه گفت: االن م

توی این چند لحظه که سارا از آشپزخانه بیرون آمد مثل هزارسال برای من گذشت . سارا از آشپزخانه خارج شد و 

نگاهم را به خودش متوجه کرد. نمی دانستم باید چکار کنم ضربان قلبم غیرعادی شده بود. فکر کردم بهترین کار 

 که باز هم سکوت و حرف نزدن را ادامه دهم.این است 

 سارا جلو آمد و گفت: شما افسانه خانم هستید درسته ؟

 نگاه متحیرم را از سارا برداشتم و دستپاچه گفتم: بله

 دستش را جلو آورد و گفت: خوشبختم من هم سارا هستم.

 به آرامی دستش را فشردم و گفتم: من هم همین طور

م و سرجایم نشستم خیالم آسوده شد دیگر مطمئن شدم سارا همسر رامین نیست چون سارا زنی نفس را حتی کشید

میانسال و چاق بود که چین و چروک هم روی صورتش نشسته بود اما لحظه ای دوباره ترسیدم که نکنه یک نفر 

د کند و چیزی بگوی دیگر هم باشد. اگر سارا همسر رامین نبود چس همسرش کجا بود ؟ منتظر بودم کسی لب باز

که خوشبختانه دایی فرهاد متوجه نگاههای پرسشگرانه من شد و گفت: سارا خانم پرستار رامبد هستن از زمانی که 

 این بچه به دنیا اومد و همسر رامین ازش طالق گرفت زحمت رامبد افتاده گردن سارا خانم.
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ال شدم و هم ناراحت . خوشحال از اینکه رامین ضربان قلبم به حالت عادی برگشت از شنیدن این خبر هم خوشح

همسری نداشت اما علت ناراحتی ام را نمی فهمیدم . شاید ناراحتی ام از این بود که زنی مطلقه شده بود وزندگی ای 

از هم پاشیده شده بود. متعجب به همه نگاه می کردم اما از خودم بروز ندادم که چرا چیزی به من نگفته بود اما 

 هم مقصر بودم چون هیچ وقت در این مورد سوالی از او نکرده بودم.خودم 

به رامین که نگاه کردم دیدم متعجب نگاهم می کند . زیاد با من حرف نمی زد اما چشمانش چیزهایی برای گفتن 

داشت. لجم را در می آورد چون سکوتش را نمی شکست مثل ده سال پیش توی شمال شده بود. شاید فکر می کرد 

با سکوت همه چیز درست می شد اما اشتباه می کرد. عزیز با سارا مشغول حرف زدن بود و دایی و رامین هم با هم. 

این وسط فقط من تنها بودم بدون حرف نشسته بودم و بقیه را نگا همی کردم . این افکار که رامین برای چه همسرش 

وضوع به من نگفته بود دائم توی ذهنم می چرخید اما را طالق داده االن کجاست و چرا کسی چیزی درباره این م

جوابی برایشان نداشتم برای همین حسابی کالفه شده بودم. تمام بدنم داغ شده بود و مثل مار به خودم می پیچیدم . 

احساس می کردم وزنم صد کیلو شده و نمی توانم خودم را از روی صندلی بلند کنم. دچار سردرد شدید شده بودم 

 حظه عزیز نگاهم کرد و گفت: افسانه چرا رنگت پریده ؟ حالت خوب نیست؟یک ل

 نه چیزی نیست فقط کمی سرم درد می کنه اگه می شه می خوام یه آب به صورتم بزنم.-

سارا بلند شد و به طرف دستشویی راهنمایی ام کرد. شیر آب را باز کردم صورتم را زیر آب گرفتم و نگاهی به آینه 

م پریده بود و اشکهایی سرد توی چشمهایم بود. آرام پلکهایم را روی هم گذاشتم. اشکهایم روی گونه کردم. رنگ

هایم غلطید مشتی آب به صورتم زدم و اشکهایم میان آب ناپدید شد . حالم کمی بهتر شده بود. پیش بقیه برگشتم 

فت: افسانه دخترم برو تو اتاق رامبد کمی و دیدم علیرضا تازه از راه رسیده دایی سرش را به طرفم برگرداند و گ

 بخواب سردردت خوب می شه.

 گفتم: احتیاجی نیست

 رامین گفت: اگه یه استراحت کوتاه کنی بد نیست.

دایی رو به رامین گفت: پس چرا معطلی ؟ بلند شو ببرش اتاق رامبد تا به خودم آمدم رامین سریع بلند شد و به اتاق 

د. تا جلوی در اتاق آمد در را بست و رفت. رامبد هنوز خواب بود از کنار تختخوابش عقب رفتم رامبد راهنمایی ام کر

تا بیدارش نکنم . روی تختخواب سارا که کنار تخت رامبد بود دراز کشیدم و به سقف خیره شدم . باالخره یک جای 

چقدر خودم را عذاب دادم خنده دار خلوت را گیر آورده بودم. شش ماه تمام فکر می کردم سارا همسر رامین است 

بود اما خیلی خوب بود که فکر اشتباه از آب در آمده بود چون رامین را از ته قلب دوست داشتم و دیگر حتی لحظه 

ای نمی توانستم تصور کنم که رامین با کس دیگری ازدواج کند . خیلی دوست داشتم بدانم که به من عالقه دارد یا نه 

زی نمی فهمیدم خودش هم حرفی نمی زد هنوز مثل گذشته ها خوددار بود و این بیشتر از از رفتارش که چی

هرچیزی عذابم می داد. با خمیازه ای که رامبد کشید متوجه شدم که بیدار شده است . روی تختش نشسته بود بلند 

انی ی *** که روی پیششدم و روبرویش نشستم . بچه قشنگی بود رنگ چشمهانش مثل چشمهای رامین بود با موهای

اشت ریخته بود و با دهان کوچکش وقتی خمیازه می کشید با نمک و دوست داشتنی می شد. همان طور که به رامبد 

 خیره شده بودم سارا وارد اتاق شد آمده بود که اگر رامبد بیدار شده او را ببرد.

  گفت: فکر کردم اگه رامبد بیدار بشه امکان داره شما رو اذیت کنه

 اصال اذیت نکرده معلومه که بچه آرومیه-
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 بله در عین حال که آرومه زیبا هم هست.-

 آره به پدرش شبیهه هردوشون خوب بلدن دل ببرن.-

از پشت سر صدای خنده رامین را شنیدم وقتی سرم را به طرف در چرخاندم رامین را دیدم که به در تکیه داده بود. 

د وبرای اینکه خنده اش را نشان ندهد انگشتانش را به لبش می کشید .تازه فهمیده از حرف من خنده اش گرفته بو

بودم چه حرفی زدم داشتم از خجالت آب می شدم اما از حرف خودم خنده ام گرفت و لبم را زیر دندان گرفتم و 

 فشار دادم در این فکر بودم که رامین کی آمده بود. 

 واستم به این اتاق بیام اما غذا رو از بیرون آوردن اگه دیر بشه سرد می شه.رامین جلو آمد و گفت: ببخشید نمی خ

 باشه االن میام-

 می خواست برود برگشت و گفت: سردردتون بهتر شد؟

 از روی تختخواب بلند شدم و گفتم: ممنونم بهترم.

من نمی دونم چرا اینقدر طولش می  سارا رامبد را بغل کرده بود و می خواست برود اما روبروی رامین ایستاد و گفت:

 دی و خودت را عذاب می دی حرفت رو بزن و خودت رو خالص کن.

رامین نگاهی به من کرد دستی به موهایش کشید و برای اینکه سارا را رد کند گفت: خیلی خوب حاال شما برید رامبد 

 گرسه شه بعدا خودم یه فکری می کنم.

 اسارا گفت: حیفه از دست می ره ه

 رامین دوباره با خنده گفت: چشم سارا جان چشم حاال شما بفرمائید.

سارا رفت و من را همراه رامین در حالی که هاج و واج مانده بودم تنها گذاشت. روبه رامین گفتم: آقا رامین سارا 

 خانم چی می گه ؟

 گفت: هیچی شما بفرمایید سر نهار!

 د. چند قدمی نرفته بودم که رامین گفت: افسانه ....از اتاق خارج شدم و رامین پشت سرم بو

 برگشتم و گفتم: بله

 گفت: می شه خواهش کنم بهم نگی آقا رامین حس می کنم با هم خیلی غریبه هستیم.

سرم را بلند کردم نگاهم در نگاهش گره خورد و نتوانستم روی خواسته اش چیزی بگویم لب باز کردم و گفتم: باشه 

 خواید.هرچی شما ب

 لبخندی روی لبش نشست و گفت: ممنون

با رامین سر میز نهار رفتیم سارا با لهجه قشنگی گفت: من نمی تونم غذای ایرانی درست کنم برای همین بیشتر 

 وقتها غذا از بیرون تهیه می کنیم.

 رون تهیه نمی کنیم مندایی فرهاد گفت: البته سارا خانم فراموش کردن بگن که اون بعضی موقع ها که غذا از بی

 آشپزی می کنم.

 سارا خندید و گفت: فقط بعضی موقع ها که ایشون غذا نمی پزند ما از بیرون غذا تهیه می کنیم.

سارا وقتی با صورت تپل می خندید خیلی بامزه می شد . از رفتارش معلوم بود زن مهربانی است به هر حال من از او 

 مگه شما چند سال خارج از ایران بودید که نمی تونید غذای ایرانی درست کنید؟ خوشم آمده بود گفتم: ساراخانم
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گفت: دوازده ساله بودم که با پدر و مادرم رفتم خارج از ایران و تا یک سال پیش اونجا زندگی می کردم برای همین 

 هم خیلی چیزها از یادم رفت.

م در حین چای ریختن بودم که رامبد به آشپزخانه آمد نگاهم بعد از نهار بود که برای ریختن چای به آشپزخانه رفت

 می کرد و می خندید.

حواسم به رامبد رفت و آب جوش ریخت روی دستم و باعث شد جیغ بلندی بکشم. سریع دستم را کشیدم و همه با 

 صدای جیغی که کشیده بودم به آشپزخانه آمدند.

 گفتم : چیزی نیست فقط یه سوختگی سطحیه

 ز گفت: چرا مواظب خودت نیستی همیشه باید برای شما تنم به لرز باشه؟عزی

 دایی فرهاد به خنده گفت: عیبی نداره خواهر بچه با این چیزها بزرگ می شه

 گفتم دایی من بچه نیستم سی سالمه

ی شد اما برای گفت: هرچقدر هم سنت بره باال هنوز برای مادرت یه بچه ای االن درسته که رامین برای خودش مرد

 من هنوز یه بچه ست. 

 رامین گفت: دستش داره می سوزه اونوقت شما درباره چی حرف می زنید؟

 رفت یک پماد از یخچال بیرون آورد و گفت: این پماد رو بزن به دستت سوزشش رو از بین می بره.

ت و ئی برگشتیم . دستم حسابی می سوخپماد را گرفتم و به دستم زدم بعد از اینکه همه خیالشان راحت شد به پذیرا

از همه بدتر باید آه و ناله ام را پنهان می کردم . فکر می کردم تمام سروصورتم پر از عرق شده و از آن بخار بلند 

می شود. دنبال راهی بودم تا بلند شوم و به خانه مان برگردم آنقدر اعصابم خرد بود که هرکس حرف می زد دوست 

 بزنم و ساکتش کنم. دستم را به طرف کیفم بردم بلند شدم و گفتم : اگه اجازه بدین من برم.داشتم سرش داد 

 دایی گفت: بشن حاال زوده بری

 عزیز گفت: کجا می خوای بری؟

 خانه شیرین را بهانه کردم و گفتم: به شیرین قول دادم برم دیدنش 

 گردید .سوئیچ ماشین را به علیرضا دادم و گفتم: شما خودتون بر

 رامین گفت: من عمه و علیرضا رو می رسونم شما با ماشین خودتون برید.

 گفتم:نه می خوام از هوای آزاد استفاده کنم.

 طرف چوب لباسی رفتم چادرم را برداشتم و به سرکردم عزیز گفت: افسانه جان زیاد دیر نکنی من نگران بشم.

 گفتم: چشم عزیز

کردم. سارا مشغول حرف زدن با عزیز بود دایی فرهاد هم می خواست تا جلوی در از دایی و سارا خداحافظی 

 همراهی ام کند اما نگذاشتم ولی رامین تا جلوی در حیاط بدرقه ام کرد. رامین پرسید: دستتون چطوره؟

 گفتم:بهترم کم کم خوب می شه

 منونم باعث زحمت شدیم.جلوی در حیاط ایستادم و چشم به زمین دوختم و گفتم: از مهمونیتون م

 گفت: اصال زحمتی نبود من همیشه از این مهمونی ها خوشحال می شم.

نمی دانستم صورت و چشمانش چه حالتی دارد چون دائم به زمین نگاه می کردم با همان حالت از او خداحافظی 

 کردم هنوز نرفته بودم که گفت: افسانه ...
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 گفتم: بله  به چشمان ناآرام رامین نگاه کردم و

 لحظه ای مکث کرد و گفت: هیچی اصال ولش کن

 نخواستم سماجت کنم گفتم: پس خداحافظ

کوچه خلوت بود حس می کردم رامین هنوز جلوی در ایستاده و رفتنم را نگاه می کند چون صدای بسته شدن در را 

نگاه کردم هوا ابری بود و نم نم باران نشنیدم. به خودم اجازه ندادم برگردم و پشت سرم را نگاه کنم. به آسمان 

روی گونه هایم می ریخت. باد مالیمی هم می وزید که باعث می شد داغ بودن بدنم را حس نکنم . از آن محل دور 

شدم حوصله هیچ کاری را نداشتم و می خواستم قدم زنان به خانه برگردم . به گذشته و آینده فکر می کردم و به 

ر کنم. حس می کردم باز زندگی ام به یک تحول نیاز دارد و باید تکانی تکانی به آن بدهم این اینکه می خواهم چکا

تحولی که باید در زندگی ام رخ می داد به همکاری رامین احتیاج بود اما هنوز مطمئن نبودم که رامین دوستم دارد یا 

ت مادرش بزرگ می شد بهتر بود یا زیر نه اصال شاید همسر سابقش به بهانه رامبد بر می گشت . رامبد زیر دس

دست نامادری من حتی نمی دانستم رامین برای چه همسرش را طالق داده است . مسافت زیادی را پیاده طی کردم و 

 راه رفتم. وقتی به خانه رسیدم باران شروع به باریدن کرد و صدای اذان از مسجد بلند شد.

تادند لحظه ای دلم لرزیدو متوجه خدا شدم اشک از چشمانم سرازیر شد کسی توی کوچه نبود پاهایم بی اراده ایس

رو به آسمان کردم و گفتم: خدایا می گن موقع اذان هرچی ازت بخوایم و هر دعایی کنیم اجابتش می کنی همیشه 

و  دراضی بودم و هستم به رضای تو از ته قلب ازت می خوام کمکم کنی تا سرنوشتم از اینی که هست بیرون بیا

 زندگیم تغییر کنه.

 در حیاط خانه مان باز شد . صدای عزیز بود که می گفت: افسانه چرا زیر باران ایستادی و با خودت حرف می زنی؟

عزیز جلوی در بود به کنارش رفتم نگران و مضطرب و از دستم هم عصبانی بود گفت: چرا اینقدر دیر اومدی؟ 

 فت.نگفتی نگران می شیم؟ دلم هزار راه ر

 با حالتی لوس و بچه گانه گفتم: معذرت می خوام ببخش؟

عزیز مثل همیشه دلش مثل دریا صاف و آبی و در عین حال بی کرن بود. چند لحظه پیش از دستم عصبانی بود اما 

دم همه رحاال با مهربانی گفت: به خدا از بعد از ظهر تا حاال که از خونه داییت برگشتم و دیدم نیستی هزار جور فکر ک

 اش تو این فکر بودم که نکنه بالیی سرت آمده باشه .

 نترسید هیچ بالیی سرمن نمیاد-

 چکار کنم من یه مادرم نمی تونم نگرانت نباشم.-

 دست عزیز را گرفتم و بوسیدم گفت: راستی دستت چطوره؟ خوب شد؟

 ستم نبودم و سوزشش رو حس نکردم.نگاهی به دستم کردم و گفتم: اونقدر تو خودم بودم که اصال به فکر د

 علیرضا روی پله آمده بود گفت: حاال واجبه تو این هوا اون هم زیر باران درد و دل کنید؟بیایید تو سرما می خورید.

به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده آنقدر صحبت کردن با عزیز برایم شیرین بود که فراموش کرده بودم زیر باران 

ه داخل خانه رفتیم. زهره همسرش و بچه هاش آمده بودند بعد از احوالپرسی با آنها علیرضا پرسید: هستیم. سریع ب

 کجا بودی که اینقدر دیر آمدی؟

 هیچ جا توی خیابونا قدم می زدم.-

 با شوخ طبعی گفت: حاال چند متر بود ؟
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 چی چندمتر بود ؟-

 خیابونا رو می گم-

 برده بودم.راستش رو بخوای با خودم متر ن-

 همه زدند زیر خنده نگاهی به اطراف کردم و دیدم بعضی از وسایل را توی کارتون گذاشتند.

 گفتم: اینا چی هستن؟

 علیرضا گفت:وسایل خونه 

 گفتم : تو کارتون چکار می کنن

 زهره گفت: خوب معلومه وسایل خونه رو برای چی تو کارتون می ذارن؟

 ا ما که اسباب کشی نداریم.گفتم: برای اسباب کشی ام

 عزیز جلو آمد و به سختی گفت: خونه رو فروختیم.

 با خودم فکر کردم اشتباه شنیدم پرسیدم: چیکار کردید؟

 این بار علیرضا گفت: خونه رو فروختیم.

 متحیر پرسیدم: برای چی؟ اینجا پر از خاطره ست وجب به وجب این خونه برای ما بوی پدر رو می ده .

 زیز با حسرت گفت: می دونم عزیزم می دونم.ع

 اگه می دونستید پس چرا این کارو کردید؟-

چاره ای نبود دیدم علیرضا داره ازدواج می کنه و می ره سرخونه زندگیش زهره هم آیا وقت کنه که هرچند وقت -

ر به من می زنی من می مونم و یه بار سری بزنه یانزنه توهم که می ری به اون روستا و هرشش ماه به شش ماه یه س

 خونه به این بزرگی که از صبح تا غروب باید تک و تنها اینجا بمونم .

 خیلی ناراحت و عصبانی بودم گفتم: باید خونه رو پس بگیریم.

 علیرضا گفت: نمی تونیم چون یک ماهه اینجا رو فروختیم و یه خونه جدید هم خریدیم.

 فتید؟گفتم: پس چرا چیزی به منم نگ

 عزیز گفت: می دونستیم اگه بهت بگیم حتما مخالفت می کنی برای همین هم گذاشتیم خودت متوجه بشی .

 گفتم: حاال که متوجه شدم می گم باید خونه رو پس بگیریم.

عزیز شروع به گریه کرد و گفت: تازه دارم نبود پدرتون رو حس می کنم. روزها وقتی که تنهام یه لحظه هم نمی 

 نم از فکرش دربیام وقتی تو این خونه ام انگار یکی قلبم رو فشار می ده اصال دوست ندارم تو این خونه باشم .تو

اصال فکر نمی کردم که عزیز از بودن توی این خانه اینقدر ناراحت باشد و این خودخواهی و بی انصافی بود که من 

و گفتم: الهی قربونت برم. خوب زودتر می گفتید من اصال فقط به فکر خودم باشم رفتم و عزیز را در آغوش کشیدم 

 اینا رو نمی دونستم.

24 

چهار روز به عید مانده بود و من تا روز اسباب کشی نرفته بودم خانه جدید را ببینم. روز اسباب کشی بود و من 

یم اما باز هم دایی فرهاد و ابروهایم به هم گره خورده بود و با کسی حرف نمی زم بااینکه دوتا کارگر گرفته بود

رامین برای کمک به ما آمدند با دیدن رامین به وجد آمدم و نزدیک بود از خوشحالی فریاد بزنم اما حفظ ظاهر کردم 
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و طوری وانمود کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفاتاده اما باز هم از اینکه خانه را فروخته بودند ناراحت بودم به طوری که 

 برای چی اینقدر تو خودتی و اخم کردی؟ رامین پرسید:

دست از کار کشیدم به همه جای خانه نگاه کردم و گفتم: دل کندن از اینجا از این خونه که هر خشتش یادآور پدرمه 

برام سخته این محله برای من مثل گنج می مونه اینجا من رو به روزهایی می بره که با نسیم تو این خونه و محله مثل 

 اهر بودیم.دوتا خو

 در حال حرف زدن با رامین بودم که عزیز صدایم کرد و گفت: چند لحظه بیا داخل حیاط 

از رامین عذرخواهی کردم و رفتم داخل حیاط علیرضا و دایی صندوقچه ای را از زیر زمین بیرون آورده بودند که 

دور اما گفتم اول به خودت بگم بعد بندازم همه وسایلش متعلق به من بود. عزیز گفت: می خواستم اینها رو بندازم 

 بیرون.

در صندوقچه را باز کردم همه کادوهایی بود که رامین برایم فرستاده بود و بعضی از وسایل قدیمی خودم را داخلش 

 دیدم به کلی فراموش کرده بودم که این وسایل را دارم.

 عزیز گفت: می خوای بندازی دور؟

 ت منه خیلی دوستشون دارم.نه اینها جزئی از خاطرا

 اینها که دیگه به دردت نمی خوره

 به هر حال من می خوامشون

 الاقل بذارشون داخل یه چیز جمع و جورتر که مجبور نشیم این صندوقچه رو با خودمون ببریم.

 رامین هم بیرون آمده بود گفت: عمه برید خونه علیرضا کارتون داره 

 و گفت: این چیه ؟رامین کنار صندوقچه نشست 

 بهشون نگاه کن ببین برات آشنا هستن یا نه ؟

 رامین به داخل صندوقچه نگاه کرد و گفت: آره می شناسمشون چطور تا به حال نگهشون داشتی؟

هر چیزی برام ارزش داشت و هرکسی کادویی بهم می داد بعد از مدتی که استفاده شون می کردم بعد مستقیم وارد 

 می شدند. این صندوقچه

 یک روسری آبی با گلهای سفید توی صندوقچه بود برداشتم و گفتم:این روسری رو یادته کی بهم دادی؟-

 نه -

یه بار بدون روسری داخل همین حیاط می گشتم در حیاط هم باز بود تو از راه رسیدی یادمه خیلی عصبانی شدی -

و گفتی دیگه هیچ وقت بدون روسری نباش اون هم تو  حتی سرم داد کشیدی بعد از این روسری رو برام خریدی

 حیاط .

 همان طور که رامین به وسایل نگاه می کرد لبخندی زد سرش را بلند کرد به چشمانم نگاه کرد و گفت: خوب یادمه 

 نمی دونم چرا همیشه وسایل جزئی تو ذهنم لونه می کنند.-

 ین مسائل جزئی یادت مونده ؟رامین با همان لبخند همیشگی گفت: دیگه چی از ا

با شیطنت گفتم: یادمه هر وقت بهت می گفتم داداش بدت می اومد و با غضب می گفتی دیگه به من نگو داداش 

 وقتی دلیلش رو ازت می پرسیدم می گفتی بعدا می فهمی
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گفت:دلیلش رو رامین سرش را خم کرد چنگی به موهایش زد دوباره سرش را بلند کرد و به چشمام خیره شد و 

 فهمیدی؟

 این بار به نشانه فهمیدن سرم را تکان دادم و چیزی نگفتم رامین گفت: از کی فهمیدی؟

 نمی دونم فکر کنم دوران دبیرستان بود-

 اگه از اون موقع فهمیدی پس چرا با نیما ازدواج کردی؟-

که سالها پیش داخل صندوقچه  یک لحظه چشمم به عکسی که متعلق به رامین و همسرش بود خورد. عکس را

گذاشته بودم برداشتم و ازکنار صندوقچه بلند شدم رفتم زیر درخت ایستادم و به عکس خیره شدم رامین آمد پشت 

 سرم ایستاد عکس را نشانش دادم و گفتم : به خاطر این !

 عکس را از دستم گرفت و گفت: وای خدای من !

 حاال دلیل ازدواجم رو فهمیدی؟-

 ه کمی به این عکس دقت می کردی می فهمیدی که این عکس مال من نیست .اگ-

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: منظورتون چیه ؟

سه سال بعد از اینکه به فرانسه رفتم از طریق یکی از دوستانم با مردی آشنا شدم که فوق العاده به من شباهت 

گ چشمهایمان بود . او ازدواج کرده بود اما من هنوز مجرد داشت و تنها تفاوتی که از نظر ظاهری باهم داشتیم رن

بودم . یک بار که با هم به یه سفر تفریحی رفتیم من یه عکس از خودش و همسرش گرفتم . گذاشته بودم الی یک 

 کتاب تا بعدا بهشون بدم اما به کلی فراموش کرده بودم اگه اشتباه نکنم از طریق همون کتاب این عکس افتاده بود

 زیر دست شما.

با حرفهای رامین از درون تکان سختی خوردم نمی دانستم بایدچه بگویم. دستانم را جلوی صورتم گذاشتم و گفتم: 

 وای خدایا چه اشتباهی کردم با این اشتباه زندگیم نابود شد.

 ناراحت نباشید یه ضرب المثل هست که می گه هر وقت ماهی رو از آب بگیری تازه است .-

 عنی چی ؟ مگه می شه سالهای از دست رفته رو برگردوند؟ی-

خیلی وقته می خوام یه چیزی بهت بگم اما فرصتش پیش نمی اومد حاال فکر می کنم بهترین فرصته و نباید از -

 دستش بدم اما تا دستات رو از جلوی صورتت برنداری چیزی نمی گم.

هره جذاب و گیرای رامین را دیدم .روبرویم ایستاده بود. نگاه یواش یواش دستانم را از جلوی صورتم برداشتم و چ

 در نگاهم دوخت و گفت: با من ازدواج می کنی؟

اصال فکرش را نمی کردم که رامین به من پیشنهاد ازدواج بدهد این فکر را فقط در خیاالت خودم می دیدم اما حاال به 

بیفتم روی زمین که رامین مرا گرفت. فکر می کردم این  حقیقت پیوسته بود. یک لظحه سرم گیج رفت ومی خواستم

یک رویا بیش نیست اما با قطره های آبی که به صورتم پاشید فهمیدم که بیدارم. رامین کمکم کرده بود تا لبه حوض 

 بنشینم . به او نگاه کردم مضطرب و نگران بود گفت: چی شد حالت خوب نیست؟

 ام اون هم به خاطر اسباب کشیه.نه چیز مهمی نیست فقط کمی خسته -

رامین روبه رویم نشسته بود لبخندی زد که حس کردم فهمیده برای چه حالم بد شده است . بعد از چند دقیقه که 

 حالم بهتر شد پرسید: جوابم رو چی می دی؟

 ود ؟قع سرگیجه ببا خودم گفتم: گندزدی افسانه خانم نمی تونستی دو دقیقه روی پاهات بایستی؟ آخه االن چه مو
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حتما رامین با خودش فکر می کرد به خاطر درخواستش سرم گیج رفته اما برای اینکه اینطور فکر نکند گفتم: 

راستش رو بخواین شما خیلی بی مقدمه گفتید اجازه بدید بعد از اسباب کشی و عروسی علیرضا و صنوبر بهتون 

 جواب می دم.

یه ها طول کشید دیگر موقع رفتن و دل کندن از خانه قدیمی بود . به همه جا نگاه تا بعداز ظهر جمع کردن اسباب اثاث

کردم و تمام گذشته از ذهنم گذشت چه شیطنت ها و شلوغ بازیهایی که در نیاورده بودیم و چه روزهای خوشی را با 

نه بزرگ شدم ازدواج نسیم اینجا داشتم. دوران خوش بچگی من و زهره و علیرضا اینجا گذشته بود. توی این خا

کردم و زندگی کردم اما حاال باید رهایش می کردم با آن خانه و خاطرات گذشته خداحافظی می کردم و برای همیشه 

از آنجا خارج شدم. وقتی به منزل جدید رفتیم همه جا را وارسی کردم. مثل خانه قبلی بزرگ نبود یک ساختمان دو 

اشت با یک پذیرائی نسبتا بزرگ با سرویس کامل یک حیاط متوسط هم با یک طبقه بود و هر طبقه دو اتاق خواب د

 درخت و یک باغچه کوچک داشت . قرار بود طبقه اول من و عزیز و طبقه دوم علیرضا و صنوبر زندگی کنند.

ی ا میک هفته بعد از عید بود که ما تازه درست و حسابی جا افتاده بودیم و حاال باید در تدارک عروسی علیرض

بودیم. پدر و مادر صنوبر هم از روستا به تهران آمده بودند. تقریبا بیست فروردین بود که همه کارها برای عروسی 

علیرضا مهیا شده بود. جشن عروسی در یک باغ بزرگ برگزار شد . کسانی که صنوبر را ندیده بودند به عزیز و 

 . وقتی علیرضا و صنوبر برای گرفتن عکس به اتاق مخصوصعلیرضا برای انتخاب این عروس زیبا تبریک می گفتند 

عکس رفتند عزیز سراغم آمد و گفت: علیرضا منتظرته تا بری باهاش عکس بندازی پیش علیرضا و صنوبر که رفتم 

رامین هم به آنجا اومده بود. غروب که عروس را از آرایشگاه آورده بودند او را دیدم اما احساس می کردم که یک 

است او را ندیده ام زیرچشمی نگاهش می کردم که چقدر با کت وشلوار چهارشانه تر و دو چندان زیباتر شده سال 

 بود. رامین آمد کنارم ایستاد و با صدایی پر احساس اما آرام گفت: چقدر بهم میان.

 گفتم: آره خیلی 

کاس که یک خانم جوان بود جلو آمد و بعد از چند دقیقه علیرضا وصنوبر از ما برای گرفتن عکس دعوت کردند. ع

 گفت: شما خواهر داما هستی.

 گفتم بله 

به رامین اشاره کرد و گفت: با همسرتون کنار عروس و داماد بایستید. نگاهم د رنگاه رامین گره خورد و متوجه ی 

شتم طرف عکاس برگلبخندی که روی لبش بود شدم مطمئن بودم صورتم از شرم چیزی کمتر از سرخی لبو ندارد به 

 و به نرمی گفتم: ایشون همسر من نیستند.

 عکاس گفت: معذرت می خوام اما عیب نداره هردو برید کنار عروس و داماد بایستید.

من کنار صنوبر ایستادم و رامین هم کنار علیرضا این صحنه من را به یاد مهمانی نامزدی نسیم و کامران انداخت 

ر کنار نسیم و کامران انداخته بودیم و همیشه دونفر بین من و رامین بود. از کار سرنوشت دقیقا چنین عکسی را هم د

خنده ام گرفت و با همان خنده عکس گرفته شد. آخر شب بود و مهمانان می خواستند عروس و داماد را تا خانه 

رود . رامین از من خواست همراهی کنند. ماشین من دست علیرضا بود عزیز هم می خواست با ماشین دایی فرهاد ب

که توی ماشینش بنشینم من هم قبول کردم. در راه احساس کردم که رامین از چیزی ناراحت شده چون حرفی نمی 

 زد. پرسیدم: چیزی شده ؟

 نه -
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 پس چرا تو خودتی و حرفی نمی زنی؟-

 چرا به خانم عکاس گفتی من شوهرت نیستم.-

 مگه هستی؟-

 آره-

ن هنوز جوابت رو ندادم هیچ خطبه محرمیتی هم بین ما خونده نشده چطور یه دفعه زن و شوهر متعجب گفتم: م

 شدیم؟

 ناراحت بود گفت: من یک ماهه که به تو درخواست ازدواج دادم اما تو هیچ جوابی به من ندادی.

 چه عجله ای داری دیر که نشده 

منم باش سرکار تو خونه همه جا نمی تونم یه لحظه به تو چرا جوابم رو نمی دی؟ خواهش می کنم افسانه به فکر -

 فکر نکنم.

خوشحال بودم از اینکه هرچه در قلب من می گذشت در قلب رامین هم می گذشت . برای اینکه از ناراحتی اش کم 

 کرده باشم گفتم: منتظر بودم دوباره تو ازم بپرسی.

 ت می پرسم بامن ازدواج می کنی؟ا....پس عروس خانم ناز می کنه ؟ باشه دوباره از-

خنده ام گرفت و چیزی نگفتم. گفت: آهان مثل اینکه تا سه بار نشه جواب بله رو نمی دی دوباره پرسید: با من 

 ازدواج می کنی؟

 سرم را بلند کردم به رامین نگاه کردم که منتظر جوابم بود و گفتم: بله 

 ک ماشین بزند.از خوشحالی حواسش پرت شد و نزدیک بود به ی

 داد زدم رامین مواظب باش!

 با خنده گفت: نترس مواظبم.

 رامین آنقدر آرام می رفت که ما آخر همه به خانه رسیدیم. رامین گفت: می ری باال؟

 نه از سروصدا و شلوغی دچار سردرد شدم می رم توی اتاقم و کمی استراحت کنم.-

 منم اینجا می ایستم.-

فتم و رامین هم توی حیاط ایستاد. چند نفری بیشتر طبقه پایین نبودند به اتاقم رفتم و دراز کشیدم . به طبقه پایین ر

یک ساعت بعد همه مهمانها به خانه هایشان برگشتند و کم کم همه جا خلوت شد . توی خواب و بیدار بودم که در 

 اتاقم به صدا در آمد گفتم: بفرمایید تو!

ست فکر نمی کردم که او باشد. می خواستم بلند شوم اما نگذاشت . گفت: بخواب و راحت در باز شد دیدم رامین ا

 باش فقط اومدم بدونم سردردت بهتر شده؟

 جلوی رامین خجالت می کشیدم دراز شده باشم بلند شدم نشستم.

 حبت کنه ؟رامین لبه تخت نشست و گفت: موضوع ازدواجمون رو به عمه می گی با من به پدرم بگم باهاش ص

 تو به دایی بگو من خودم به عزیز می گم.-

 پدرم از قبل همه چیز رو می دونه -

 خیلی خوب حاال که دایی می دونه فقط عزیز می مونه که اونم خودم بهش می گم.-

 رامین بلند شد و گفت: من دیگه باید برم االن حتما رامبد نخوابیده تا من برگردم.
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 تا جلوی در حیاط بدرقه اش کردم.از تخت پایین آمدم و 

بعد از عروسی علیرضا حال عزیز بر اثر خستگی زیاد خوب نبود. از طرفی هم قند خونش باال رفته بود و مجبور 

شدیم چندروزی او را در بیمارستانی که رامین آنجا مشغول به کار بود بستری کنیم. طی این مدت با وجود اینکه 

م از عزیز مراقبت می کرد. آن روزها فرصت خوبی بود تا همه چیز را به عزیز بگویم. خودم آنجا بودم رامین دائ

 وقتی موضوع را به او گفتم گفت: خدایا شکرت دیگه خیالم از طرف همه بچه هام راحت شد.

 زآنقدر با اسباب کشی و عروسی علیرضا درگیر شده بودم که فراموش کرده بودم دلیل جدایی رامین و همسرش را ا

 عزیز بپرسم گفتم: عزیز شما نمی دونید چرا رامین زنش رو طالق داده ؟

 مگه خودت از رامین نپرسیدی؟-

 نه-

نمی دونم واهلل !داییت که می گفت زن رامین وقتی فهمیده بارداره می خواسته بره و بچه رو سقط کنه اما داییت و -

 اومدن بچه رفته و دادخواست طالق داده .رامین این اجازه رو بهش ندادن اونم بعد از به دنیا 

 یعنی فقط به خاطر اینکه بچه دوست نداشته از رامین طالق گرفته ؟-

 آره-

 عزیز می رم بیرون یه کم هوا بخورم بر می گردم.-

 باشه دخترم برو -

عزیز در  ه اتاقی کهبرای هواخوری به محوطه بیمارستان رفتم. نیم ساعتی توی بیمارستان گشت زدم و می خواستم ب

آن بستری بود برگردم که رامین را همراه یک خانم دکتر دیدم. چندبار دیگر هم این خانم دکتر را همراه رامین 

دیده بودم و به حساب اینکه همکار هستند می گذاشتم اما این بار فرق می کردچون حس می کردم خیلی با هم 

ادت زنانه این طور فکر می کردم اما خنده های آن خانم آنقدر بلند صمیمی هستند. نمی دانم شاید هم به خاطر حس

بود که تمام بیمارستان را پر کرده بود رامین هم می خندیدی اما نه مثل او حسابی جا خورده بودم تنها کاری که 

 ی کرد.توانستم بکنم این بود که خودم را نشان رامین ندهم. هر لحظه خنده های آن خانم شدت بیتشری پیدا م

حرصم در آمده بود دلم می خواست رامین از او دور باشد این شد که از پشت دیواری که خودم را پنهان کردم 

بیرون آمدم و خودم را نشان رامین دادم و چنان نگاه تند و تیزی به او کردم که خنده روی لبهایش ماسید. خیلی 

ی اعتنا از کنارش رد شدم. می خواستم به اتاق عزیز برگردم که ناراحت بودم اما برای اینکه به ناراحتی ام پی نبرد ب

توی راهروی بیمارستان از یک پرستار درباره خانم دکتر و رامین سوال کردم. پرستار چون می دانست که من یکی 

ر زیاد تاز اقوام رامین هستم گفت: خانم دکتر بیشتر وقتها همراه آقای دکتر هستند اما این طور که معلومه آقای دک

 ازش خوشش نمیاد.

 گفتم: چطور مگه ؟

گفت: آخه وقتی یه آدم به شخصی عالقه داشت باشه از رفتارش مشخصه که طرف رو دوست داره یا نه اما من تا به 

حال هیچ رفتاری از آقای دکتر ندیدم که بتونم بگم به اون خانم عالقه دارن اما خود خانم دکتر می گه می خوایم با 

 اج کنیم.هم ازدو
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قلبم از جا کنده شد فکر می کردم همه اینها یک کابوس بیشتر نیست اما اشتباه می کردم کابوس نبود و هیچ کاری 

هم از دست من بر نمی آمد. سریع دنیال ترخیص عزیز رفتم چون دیگر حالش خوب شده بود. می خواستم هرچه 

 زودتر از آن بیمارستان بیرون بروم.

 ان مرخص شد حال عزیز بهترشده بود اما من چی ؟عزیز از بیمارست

حالم از همیشه بدتر بود حاال من باید جای عزیز می خوابیدم. نمی توانستم لحظه ای آن خانم دکتر را که همراه 

رامین بود فراموش کنم. حس می کردم قلبم شکسته اگر رامین به کس دیگری عالقه داشت چرا به من پیشنهاد 

را طوری رفتار کرد که من حس کنم به من عالقه دارد و در قلبم راهش بدهم؟ یعنی اشتباه کردم که ازادواج داد؟ چ

یک بار دیگر عاشق شدم. تا جلوی در بیمارستان رامین همراه ما آمد آنجا از او یک تشکر خشک کردم و بدون 

ه بود اما هاج و واج فقط نگاه اینکه نگاهش کنم سوار ماشین شدم. رامین متوجه بی مهری من نسبت به خودش شد

می کرد. وقتی به خانه رسیدیم حال و حوصله هیچ کاری را نداشتم . به اتاقم رفتم و دراز کشیدم حتی برای شام 

خوردن هم بیرون نرفتم. عزیز که متوجه ناراحتی ام شده بود به اتاقم آمد و دائم می پرسید: چی شده؟ برای اینکه 

 یست فقط خسته ام و نیاز به استراحت دارم.تنها باشم گفتم: چیزی ن

الهی بمیرم راست می گویی مادر این چند روز همه زحمتهای من رو دوش تو بوده . زهره که هیچ وقت نمی تونه به -

 من برسه علیرضا هم که نمی تونه نوعروس رو تنها بذاره

 ت دیگه .عیب نداره عزیز پس بچه به چه درد می خوره؟ بچه برای همین روزاس-

 خم شد صورتم را بوسید و گفت: الهی سفید بخت بشی!

بعد هم رفت و در اتاق را بست. به کلمه سفید بخت فکر می کردم که هر وقت کاری برای کسی می کردم سریع این 

دم می اکلمه را نثارم می کرد اما در زندگی ام هیچ وقت سفید بختی را ندیده بودم. به یاد صحنه توی بیمارستان افت

خواستم گریه کنم اما با خودم عهد بستم که دیگر برای هیچ عشقی اشک نریزم. از بس در زندگی ام برای تنهایی ها 

و بیچارگی هایم گریه کرده بودم چشمانم خشک شده بود . آرام چشمانم را روی هم گذاشتم و به خوابی عمیق و 

ی رختخواب دراز کشیده بودم تمام بدنم به خصوص کمرم سنگین فرو رفتم. وقتی بیدار شدم صبح بود. از بس تو

درد می کرد. بلند شدم رفتم و آبی به صورتم زدم و به آشپزخانه رفتم مثل همیشه صبحانه از قبل حاضر بود. می 

خواستم جلوی عزیز خودم را سرحال نشان بدهم پنجره را باز کردم و نفس عمیقی کشیدم نسیم بهاری به صورتم 

 به من آرامش می داد.  می خورد و

چندلحظه جلوی پنجره ایستادم و بعد رفتم با عزیز مشغول خوردن صبحانه شدم. حالش را پرسیدم گفت: به لطف 

 خدا خیلی خوبم.

 حاال که حالتون بهتره من دیگه باید برم.-

 می خوای برگردی روستا؟-

 آره-

لرزه بهت عادت کردم من نمی دونم تو کی می خوای دست از عزیز با ناراحتی گفت: اسم رفتن رو که میاری دلم می 

 سر اون روستا برداری.

 یاد دیروز افتادم آه بلندی کشیدم و گفتم: نمی دونم عزیز نمی دونم 
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بعداز خوردن صبحانه بلند شدم و خودم را برای رفتن آماده کردم. سری هم به علیرضا و صنوبر زدم و سفارش 

 . عزیز را بوسیدم و گفتم: مواظب خودت باش یکدفعه صدای زنگ در بلند شد.عزیز را به آنها کردم

 عزیز گوشی آیفون را برداشت و خیلی گرم و صمیمی جواب داد گفتم : کی بود؟

 با خنده گفت: رامینه

 خودم را گم کرده بودم سریع رفتم توی اتاق و در را بستم عزیز دنبالم آمد و گفت: این چه کاریه می کنی؟

 گفتم: شما برید به مهمونتون برسید وقتی مهمونتون رفت من هم میرم.

عزیز فقط سرش را تکان داد و رفت در را هم بست ده دقیقه ای بود که توی اتاقم بودم رفتم جلوی پنجره ایستادم و 

 به بیرون نگاه کردم. چند ضربه به در اتاقم زده شد گفتم: بیا تو

 که رو به پنجره بودم گفتم: مهمنتون چقدر زود رفت عزیز در باز شد و با همان حالت

 گفت: یعنی اینقدر از من تنفر داری که ترجیح می دی خودت رو تو اتاق زندانی کنی؟

سریع برگشتم و رامین را دیدم فکر کرده بودم عزیز است اما اشتباه کرده بودم. گفتم: نه من نفرتی از کسی به دل 

 رم ادمای دم دمی مزاج رو ببینم.نمی گیرم اما دوست ندا

عصبانی شد خیلی سعی می کرد صدایش را بلند نکند چشمانش برافروخته بود . گفت: اگه منظورتون به ماجرای 

 دیروزه که باید بدونید که من هیچ عالقه ای به اون خانم ندارم.

 اما خودم شنیدم که قرار با هم ازدواج کنید.-

 ان شنیدی آره؟حتما از یکی تو بیمارست-

 بله از یه پرستار شنیدم.-

 به خدا اون خانم خودش به من درخواست ازدواج داد خودش هم همه جا رو پر کرده که قراره با هم ازدواج کنیم.-

چشمهایم پر از اشک شد . گفتم: با شناختی که از قبل ازت دارم حرفت رو باور می کنم اما از این به بعد دیگه عاشق 

 ی نمی شم.هیچ مرد

اما از ته دل این حرف را نزدم فقط می خواستم دق و دلی دیروز را یه طوری سرش خالی کرده باشم. خواستم در 

اتاق را باز کنم و خارج شوم که رامین جلوی من ایستاد و مستقیم به چشمانم خیره شد و گفت: تو حق نداری با من 

 د تو قد کشیدم و رشد کردم.این کار رو کنی من از نوجونی با عشق تو با یا

فقط با چشمانی پر از اشک به رامین نگاه می کردم. دفتری را از داخل کیفش بیرون آورد و گفت: این دفتر خاطرات 

 منه اون رو بخون تا حرفام برات ثابت بشه من باز هم منتظر جوابت می مونم.

 صدایی حزین و پر از احساس گفت: به امید دیداردفتر را روی تخت گذاشت و دوباره نگاه در نگاهم دوخت و با 

روی تختخواب نشستم دوست داشتم زار زار بگریم اما نمی دانم چرا از عزیز خجالت می کشیدم قبل از اینکه عزیز 

 بیاید سریع اشکهایم را پاک کردم و دفترم را برداشت . عزیز به اتاقم آمد و گفت: رامین چکارت داشت ؟

 کم شخصی بود .گفتم: هیچی یه 

 گفت: پس چرا وقتی می رفت اینقدر ناراحت بود ؟

در حالیکه دفتر را توی کیفم می گذاشتم با بی حوصلگی گفتم: چه می دونم من که تو دل همه نیستم که بدونم چه 

 دردی دارن

 کنی؟ عزیز پی به بی حوصله بودمن من برده بود گفت: تو با این اعصاب خرابت چطور میخوای رانندگی
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 از روی تختخواب بلند شدم و گفتم: خداحافظ عزیز

 گفت: به امان خدا مواظب خودت باش.

از وقتی سوار ماشین شدم لحظه این نتوانستم از یاد و فکر رامین بیرون بیایم. خیلی دوست داشتم بدانم که در دفتر 

قبل است بعضی از صفحه های آن هم پاره خاطراتش چه نوشته است . از ظاهر دفتر می شد فهمید متعلق به سالها 

شده بود اما دوباره به هم وصل شده بودند. وقتی به روستا رسیدم بعد از ظهر بود خوشبختانه آن موقع کسی به 

درمانگاه نمی آمد. به فکر هیچ چیز نبودم فقط دوست داشتم بدانم که در آن دفتر چه نوشته شده است حتی احساس 

به زیر درخت رفتم و سریع دفتر را باز کردم. همه صفحه های آن تاریخ داشتند و رامین از  گرسنگی هم نمی کردم.

اولین روزی که پایش را به کشور بیگانه گذاشته بود از دلتنگی هایش نسبت به من نوشته بود . یه یکی از صفحه ها 

ن روز یکی از بدترین و تلخ ترین برخورد کردم که تاریخش با تاریخ ازدواجم با نیما یکی بود نوشته بود که آ

 روزهای زندگی ام بوده است .

وقتی دفتر را خواندم غروب شده بود و دلم برای رامین بی تاب و بیقرار از خودم بدم آمد که چرا بی خود و بی جهت 

ش پی نبردم. رامین را از خودم رنجاندم و باز از خودم بدم آمد که چرا از همان ابتدا که او دوستم داشته به عشق

بعضی روزها آنقدر دلم برای رامین تنگ می شد که حس می کردم قلبم درد می کند و چشمانم پر از اشک می شد. 

وقتی به دفتر خاطرات رامین نگاه می کردم. دلم پر از آشوبی توام با اطمینان می شد. دلم پر از آشوب می شد چون 

ن بود که مطمئن شده بودم و می دانستم که او از ته قلب دوستم دارد. از رامین دور بودم و آرامش و اطمینانم از ای

شبهای بهاری را با یاد رامین سر می کردم و صبح ها با یادش بیدار می شدم. روزها وساعتهای طوالنی بهار برایم 

ظه دلم برای تکراری نبودند چون روزنه ای روشن در زندگی ام به وجود آمده بود که برایم نوید بخش بود. هر لح

رامین پر می کشید . صبح ها که برای نماز بیدار می شدم سجده شکر به جا می آوردم که خداوند لطفش را از من 

دریغ نکرده و باز هم به من فرصت عاشق شدن را داده بود. عاشقی دردو انتظار داشت اما درد عاشق شدن شیرین و 

 این اتفاق می افتاد همه دنیا به نظرم زیبا می آمد. زیبا بود که تمام جانم را فرا می گرفت و وقتی

زشت ترین چیزها در عالم هستی زیباترین بودند و هیچ زشتی به چشم نمی آمد. روزها رنگ دیگری پیدا می کردند 

 و شبها هم سیاه نبودند. نمی دانستم باید منتظر تماس رامین بمانم یا خودم با او تماس بگیرم.

ف گوشی همراهم رفته بود و می خواستم تماس بگیرم اما هر بار این غرور لعنتی به سراغم می بارها دستم به طر

آمد و اجازه نمی داد. نمی دانم چرا احساس می کردم رامین باید به سراغم بیاید ندایی از درون قلبم به من می گفت: 

یا فردا او به روستا می آید اما هیچ خبری رامین میاد منتظر باش و من انتظار کشیدم .همه اش فکر می کردم امروز 

نبود. دیگر داشتم از دست رامین کالفه می شدم نه آن همه عجله ای که شب عروسی علیرضا می گفت دارد و نه از 

 این همه صبوری که االن داشت .

25 

ن را رزدن به عزیز رامیتابستان بود. چقدر از آمدنش خوشحال بودم چون می توانستم به تهران برگردم و به بهانه س

هم ببینم. می توانستم هرلحظه که دوست داشتم به تهران برگردم اکثر اوقات شش ماهی یک بار به تهران می رفتم 

اما این بار اگر زودتر می رفتم شاید بقیه طور دیگری فکر می کردند و از طرفی هم دوست نداشتم رامین فکر کند 

خاطر این موضوع زودتر به تهران برگشتم. بعضی وقتها که خوب فکر می کردم برای جواب دادن عجله داشتم و به 

میدیدم این بی انصافی و خودخواهی است که فقط منتظر بنشینم و انتظار رامین را بکشم تا دنبالم بیاید. دوست 
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د. من بروز بده داشتن باید دوطرفه می بود من همه چیز را یک طرفه کرده بودم و فقط منتظر بودم او عشقش را به

بایدخودم هم برای به دست آوردن کسی که دوستش داشتم تالش می کردم بنابراین تصمیم گرفتم خیلی زود در 

 اولین فرصت به تهران برگردم اما نمی دانم چرا دائم امروز و فردا می کردم.

امامزاده رفتم اما خیلی کم ماندم بعداز ظهر یک روز تابستانی بود و باز هم برای دیدن رامین دلتنگ شده بودم. به 

انگار یکی مرا به طرف خانه هلم می داد . وقتی به خانه برگشتم ماشین رامین را دیدم رامین هم کنارش ایستاده بود 

و از دور به من نگاه می کرد. لحظه ای سرجایم ایستادم چون پاهایم بی حس شده بود و نزدیک بود قلبم از سینه ام 

سهایم تند شده بود. نفس بلندی کشیدم و کمی خودم را آرام کردم و به طرف رامین رفتم. وقتی به بیرون بزند. نف

رامین رسیدم خیلی کوتاه سالم دادم چون اگر صحبت می کردم حرفهایم به خاطر نفسهای تندم بریده بریده می شد 

 با خنده گرم گفت: سالم افسانه جان حالت خوبه ؟

 سی های شما بد نیستیم.گفتم: ممنون از احوالپر

وقتی به صورتم نگاه می کرد می خواستم روی زمین بیفتم اما خودم را کنترل کردم و سرم را پایین انداختم رامین با 

 شوخ طبعی گفت: خیلی خوبه به جز عصبانی شدن و گریه کردن خجالت هم بلدی بکشی ؟

 خندیدم و پرسیدم: تنها اومدید؟

 نه همراه پدرم اومدم.-

 پس االن کجاست؟-

 با مش حیدر رفتن داخل خونه تا استراحت کنه -

 خوب شما هم می رفتید و خستگی تون رو رفع می کردید.-

 خسته نبودم خواستم منتظرت بمونم تا برگردی-

 خیلی وقته اومدید؟-

 نه نیم ساعتی می شه.-

از داخل حیاط بیرون آمد و گفت: به به افسانه در حال حرف زدن با رامین بودم که دایی فرهاد همراه مش حیدر 

 خانم خوب جایی رو برای خودت انتخاب کردی 

 با خوشحالی گفتم: چه عجب شما به این طرفها اومدید.

با لحنی شوخ گفت: من اگه می دونستم اینجا اینقدر قشنگه خیلی وقت پیش اومده بودم حداقل ماهی یکبار می اومدم 

 و بهت سر می زدم.

 واستم چیزی گفته باشم گفتم: از این به بعد ببینیم و تعریف کنیم.خ

رامین متعجب نگاهم کرد دای فرهاد هم گفت: نه نشد مگه قرار نیست شما همسفر پسر من باشید؟ پس دیگه 

 موندن اینجا فایده نداره.

اختم . رامین برای اینکه من را از از حرف دایی فرهاد خجالت کشیدم با شرم به رامین نگاه کردم و سرم را پایین اند

آن حالت بیرون بکشد و ذهن بقیه را به جای دیگری منحرف کند گفت: شما از سر پا ایستادن خسته نشدید؟ بهتر 

 نیست بریم خونه ؟

با حرف رامین روانه خانه شدیم. هیچ وقت فکر نمی کردم خواسته درونی ام از رامین عملی شود و بلند شود و به 

 بیاید. کمی شوکه شده بودم اگه خانم جان و مش حیدر نبودند اصال نمی دانستم بایدچکار کنم. روستا
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آن شب مش حیدر به خانه من رفت و من هم کنار خانم جان خوابیدم اما لحظه ای چشمهایم روی هم نرفت و دائم از 

است . هیجان آینده را داشتم  این دست روی دست دیگری می خوابیدم. مطمئن بودم رامین هم مثل من بی خواب

وقتی دیدم خوابم نمی برد بلند شدم و توی ایوان رفتم و جلوی نرده ها ایستادم. آسمان صاف و پر از زیبایی بود و 

نسیم خنکی می وزید . دوست داشتم رامین در کنارم بود. به آسمان نگاه کردم که یکدفعه صدای ضربه های محکمی 

شد از جا کنده شوم . وقتی در را باز کردم همسر نازگل را دیدم که خیلی نگران و  که به در زده می شد باعث

 مضطرب بود صدای رامین را شنیدم که می پرسید: افسانه با کی حرف می زنی؟

 گفتم: هیچ کس یکی از اهای روستاست 

 روبه کریم کردم و گفتم: چی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟

 نازگل خانم دکتر نازگل....-

 چه اتفاقی براش افتاده ؟-

قبل از اینکه کریم جواب بدهد صدای گریه ها و ناله های نازگل را شنیدم . سرام را از درحیاط بیرون بردم و او را 

 همراه مادر کریم دیدم کریم گفت: بچه داره به دنیا میاد.

 نگاه رو باز کنید.به مش حیدر که کنار رامین ایستاده بود گفتم: مش حیدر برید سریع در درما

 چشم خانم دکتر همین االن-

به کمک نازگل رفتم. چند دقیقه بعد مش حیدر در درمانگاه را باز کرد و نازگل را به داخل بردیم صدای ناله ها و 

جیغ های نازگل سکوت شب را می شکست . از عالئمی که به وجود آمده بود پی بردم که برای به دنیا آمدن بچه نیاز 

مل دارم اما باز هم شک داشتم تنها فکری که به ذهنم رسید کمک گرفتن از رامین بود . از مش حیدر خواستم به ع

که دنبال رامین برود. مش حیدر رفت و چند دقیقه بعد رامین خیلی زود خودش را رساند اما وقتی می خواست وارد 

نمی دم یه دکتر مرد بره باال سر زنم و بچه رو به  اتاقی که نازگل در آن بود بشود کریم مخالفت کرد و گفت: اجازه

 دنیا بیاره.

باید یه طوری کریم را قانع می کردم گفتم: خواهش می کنم آقا کریم مخالفت نکنید ایشون هم پزشک هستند در 

ه دنیا ب واقع ایشون استاد منه شما دوست دارید نازگل رو از دست بدید اما اجازه ندید که یه پزشک مرد بچه تون رو

 بیاره.

 کمی فکر کرد و گفت: شما می گید دکتره حتما دکتره دیگه 

 گفتم: مطمئن باش با وجود ایشون هم بچه و هم مادر صحیح وسالم می مونند.

 گفت: خیلی خوب هرچه شما بگید خانم دکتر

از معاینه نازگل گفت: احتیاج به رامین پشت در ایستاد و من رفتم نازگل را آماده کردم . رامین وارد اتاق شد و بعد 

 عمل جراحی داره.

 حدسم درست از آب درآمده بود گفتم: اما وسایل الزم رو برای این کار نداریم وسایلمون خیلی ناچیزه.

 عیب نداره با همون ها یه کاری می کنیم.-

 نمی شه ببریمش شهر؟-

 قی برای هردوشون بیفته .نگاهی به نازگل کرد و آهسته گفت: نه امکان داره یه اتفا

 کی باید کریم رو راضی کنه مطمئنا با این کار مخالفت می کنه .-
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 از رامین خواستم برود و به کریم توضیح دهد و رضایتش را جلت کند.

 گفت : فکر نمی کنم قبول کنه.

 امتحانش که ضرری نداره-

 باشه می رم.-

 ممنون-

هم کنار نازگل ایستاده بودم و دستش را گرفته بودم و به او امیدواری می دادم  رامین رفت تا با کریم صحبت کند من

اما مثل اینکه زیاد فایده نداشت او دائم جیغ می زد و التماس می کرد که یک کاری برایش انجام دهیم چند دقیقه ای 

م گه اجازه نمی دم شک طول کشید که رامین برگشت ولی گفت : من باهاش صحبت کردم و بهش توضیح دادم اما می

 نازگل رو پاره کنید فکر می کنم این بار هم خودت باید باهاش صحبت کنی .

سرم را از تاسف تکانی دادم و رفتم با کریم صحبت کنم. رامین هم همراهم آمد با عصبانیت به طرف کریم رفتم و 

رو نمی شنوی ؟ اگه االن اجازه ندی  گفتم: چرا رضایت نمی دی تا نازگل رو عمل کنیم . مگه صدای درد کشیدنش

 برای یک عمر پشیمون می شی

 به من هم حق بدید نمی تونم به این کار رضایت بدم.-

 چه حقی بهت بدم تا خودت باعث مرگز نازگل بشی-

 وقتی جدیتم را در کار دید گفت: خودتون می خواید این کار رو کنید. 

 نه -

 ین آقا اطمینان کنم اگه خدا نکرده زیر دستش برای نازگل اتفاقی بیفته چی؟من که همین طوری نمی تونم به ا-

 نترس هیچ اتفاقی نمی افته مگه دوست داری نازگل زجر بکشه؟-

 چند لحظه صبر کنید تا با مادرم مشورت کنم.-

 خیلی خوب فقط زیاد طولش نده-

 دل بود گفت: باشه رضایت می دم. اما...کریم بعد از چند دقیقه گفتگو با مادرش برگشت اما باز هم دو

 لحظه ای مکث کرد و ادامه داد: مواظبش باشید

 ممنونم که بهمون اعتماد کردی مطمئن باش این بهترین کاری بود که براش انجام دادی-

 با رامین باالی سر نازگل رفتیم رامین گفت: چقدر راحت تونستی رضایتش رو بگیری

 کردم و اخالقشون رو به دست گرفتم. من با این مردم زندگی-

همراه رامین مشغول به دنیا آوردن بچه شدیم طی عمل جراحی من فقط مثل یک دستیار بودم و همه کارها را رامین 

انجام می داد. هوا گرگ و میش بود که بچه نازگل به دنیا آمد هردوسالم بودند. بچه را به یک ملحفه پیجیدم و کنار 

 نازگل گذاشتم.

 روبه رامین گفتم: خسته نباشی ازت ممنونم کمک بزرگی بهم کردی 

 عرق صورتش را پاک می کرد گفت: من کاری نکردم مطمئن باش من هم نبودم خودت از پسش برمی اومدی.

لبخندی بر لب آوردم. رامین رفت تا استراحت کند و من سالم بودن مادر و بچه را به کریم و مادرش اطالع دادم 

 از خوشحالی مثل بچه ها باال و پایین می پرید. گفت: می تونم برم ببینمشون؟ کریم

 گفتم : البته اما نازگل فعال بیهوشه و خیلی زود به هوش میاد یکی از شما می تونید تا صبح کنارش بمونید.
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سر فت: این پکریم از خوشحالی نمی دانست چکار کند رفت تا همسر و فرزندش را ببیند مادرش تشکر کرد و گ

 اونقدر ذوق زده شده که حتی نپرسید بچه چیه؟

 گفتم: یه دختره که خیلی هم خوشگله

 دو دستش را باال برد و گفت: خدایا شکرت

از درمانگاه خارج شدم و رفتم توی رختخواب دراز کشیدم صبح با صدای خانم جان ا زخواب بیدارشدم نگاه مهربانی 

 با دیشب شاهکار کردی االن تو روستا همه دارن از کاری که کردی حرف می زنند.به صورتم انداخت و گفت: مرح

 من که کاری نکردم همه کارها را آقا رامین کرد.-

 با لهجه قشنگ شمالی گفت: دست هردوتون درد نکنه 

 نه نازگل سرزدی؟-

 آره داشت به بچه اش شیر می داد حال هردوشون خوب خوب بود.-

بلند شدم و به ایوان رفتم . خانم جان سفره صبحانه را توی ایوان پهن کرده بود گفتم: سالم صبح به خیالم راحت شد 

 خیر

 دایی فرهاد گفت: سالم به روی ماهت چرا اینقدر زود بیدار شدی دخترم؟ تو که دیشب تا صبح نخوابیدی

 گفتم: آخه باید سری به نازگل بزنم.

 بیایید صبحونه تون رو بخورید بعد برید.رامین گفت: مطمئن باش حالش خوبه 

حرف رامین را رد نکردم و رفتم از شیر داخل حیاط آبی به صورتم زدم . صبح خنکی بود به طوری که وقتی آب به 

صورتم زدم تمام خستگی شب قبل از تنم بیرون رفت و حالتی شاداب پیدا کردم. سر سفره صبحانه بود که دایی به 

 دختر مارو پابند خودتون کردید.مش حیدر گفت: خوب 

 مش حیدر با خنده گفت: تقصیر ما نیست خاک اینجا دامن گیره.

 رامین گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم اینجا اینقدر به شما احتیاج داشته باشند.

 به رامین نگاه کردم و لبخندی زدم بعد از خوردن صبحانه گفتم: باید برم سری به نازگل بزنم.

 خوردن صبحانه اش تمام شده بود و عقب کشیده بود گفت: منم میام . رامین که

 گفتم : پس بلند شید بریم.

با هم به درمانگاه رفتیم بچه نازگل خواب بود و نازگل آرام با انگشت روی گونه بچه می کشید کریم هم کنار تختش 

 بود با تبسم گفتم: سالم

 سرش را بلند کرد و گفت: سالم

 ن تبریک می گم دخترتون واقعا زیباستگفتم: بهتو

 گفت: ممنونم باید از شما تشکر کنم اگه شما نبودید واقعا نمی دونم چه بالیی سرم می اومد

 گفتم: خواهش می کنم وظیفه ام بود.

 نازگل رو به رامین گفت: از شما هم ممنونم.

 اری نکردم.رامین در حالیکه دست به سینه ایستاده بود گفت: خواهش می کنم ک

نازگل گفت: نمی دونید چقدر خدا خدا می کردم موقع به دنیا آمدن بچه شما اینجا باشید همه اش می ترسیدم نباشید 

 و من بیفتم زیر دست خاله زنکهای روستا 
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 با خنده گفتم: پس شانس بزرگی آوردی چون با وضعی که داشتی فقط خدا می دونه چی پیش می اومد.

 دونم می خوام اسمش رو چی بذارم؟ نازگل گفت: می

 گفتم:نه اما مطمئنم اسم قشنگی رو انتخاب کردید.

 گفت: آره خیلی دوست دارم وقتی دخترم بزرگ می شه مثل شما باشه برای همین می خوام اسمش رو افسانه بذارم.

 .به رامین نگاه کردم لبخند روی لبهایش نقش بسته بود گفتم: این اسم حتما بهش میاد

 کریم گفت: کی می تونم نازگل رو ببرم؟

 گفتم: اگه نازگل مشکلی نداشته باشه همین االن می تونید ببریدش 

 نازگل گفت: من حالم خوبه هیچ مشکلی ندارم.

 گفتم: خیلی خوب پس همین االن می تونی بری اما اگر احیانا مساله ای پیش اومد دوباره به درمانگاه بر گردید.

خص کردن نازگل هیچ بیماری نداشتم رامین هم به خانه رفته بود بعد از مرتب کردن درمانگاه بیرون بعد از مر

رفتم. با جیک جیک گنجشک ها متوجه شدم که یک جوجه گنجشک از النه اش پایین افتاده و نمی تواند باالی 

م و سرجاش گذاشتم لحظه ای درخت برگردد. توی جیبم گذاشتم و رفتم باالی درخت و آرام از تو جیب در آورد

محو تماشای روستا شدم به این فکر می کردم که بارها برای رامین دچار دلتنگی شده بودم و برای فرار از دلتنگی به 

 باالی این درخت پناه آورده بودم اما حاال رامین صدایم می کرد و در چند قدمی من بود گفتم: من اینجام.

 فت: اون باال چه کار می کنی دختر؟ نگفتی می افتی؟نگاهی به باالی درخت کرد و گ

 در حال پایین آمدن از شاخه ها بودم گفتم: یه جوجه گنجشک رو بردم خونه اش

 چه کارایی که نمی کنی خوب می ذاشتی خودش می رفت.-

 آخه نمی تونست پرو بال درست و حسابی نداشت.-

 کنم؟به پایین درخت رسیده بودم گفت: می خوای کمکت 

 نه ممنون خودم می تونم.-

از درخت پایین رفته بودم و داشتم خاک روی لباسم را تمیز می کردم رامین گفت: یادم میاد وقتی یه دختر بچه 

بودی می رفتی باالی دخرت انجیر داخل خیاط خونه تون اون موقع هیچ کدوم از بچه ها نمی تونستن این کار رو کنن 

مشغول خوردن انجیر می شدی . زهره و علیرضا و نسیم هم پایین درخت التماس می کردند  جز تو اون وقت اون باال

که یه دونه براشون بندازی اما این کارو نمی کردی و اگر هم می کردی یه گاز از هر انجیر می زدی و براشون پرت 

 می کردی پایین.

ری که رامین هاج و واج نگاهم می کرد. وقتی از حرفهای رامین حسابی خنده ام گرفت و از ته دل خندیدم به طو

 خنده هایم قطع شد گفتم: خودم اصال این خاطره ها رو یادم نیست شما چطور یادتونه ؟

 چون دوستت داشتم به حرکاتت دقت می کردم و چون برام شیرین بودند به خاطر می سپردمشون.-

معذرت خواهی کرد و رفت کنار درخت ایستاده بودم که دایی فرهاد جلوی در خانه بود رامین را صدا زد . رامین 

 صدای یک مرد به گوشم خورد که گفت: سالم

 برگشتم یک مرد جوان بود گفتم: سالم

 من رو که به یاد دارید؟-

 نه متاسفانه !-
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 من آقای بدری دایی نازگل هستم .-

 بله بله به یاد آوردم حاال با من کاری داشتید؟-

 یبش و گفت: این هم عکستون که بهتون قول دادم برگردونم.دست کرد توی ج

 عکس را از او گرفتم نگاهش کردم و گفتم: وای چقدر قشنگ انداختید.

 من قشنگ ننداختم صاحب عکس قشنگ بوده و به طبیعت زیبایی داده .-

توجه حضور رامین شدم از حرفش خنده ام گرفت و آقای بدری هم با خنده من شروع به خندیدن کرد . یک لحظه م

که متعجب از دور نگاهم می کرد. خنده هایم را از روی لب برداشتم از آقای بدری خداحافظی و تشکر کردم . آقای 

بدری رفت و رامین آرام آرام نزدیک من شد . کمی جلو رفتم و به رامین رسیدم . چیزی از آقای بدری نپرسید من 

 هاد کجا رفت؟هم چیزی نگفتم فقط پرسیدم: دایی فر

 با مش حیدر رفتند صحرا-

 خوب شما هم می رفتید-

 من موندم تا با تو صحبت کنم.-

 در چه مورد؟-

 واقعا نمی دونی یا می خوای اذیتم کنی؟-

 آخ معذرت می خوام به کلی فراموش کرده بودم ما درباره ازدواج هنوز با هم صحبت نکردیم.-

 پس چرا معطلی ؟-

 دم بزنیم و هم از طبیعت استفاده کنیم صحبتهامون رو هم می کنیم.بیایید هم ق-

 باشه فکر خوبیه-

قدم زنان راه می رفتیم وقتی از وسط روستا می گذشتیم رامین گفت: نمی شه بریم یه جای خلوت اینجا خیلی بدجور 

 نگاه می کنن

 اینجا یه آدم غریبه رو که ببینن همین طوره-

 مخصوصا که اون غریبه یه مرد جوون باشه همراه خانم دکترشونرامین به شوخی گفت: 

 مهم نیست در عوضش االن می ریم یه جایی که هم خیلی خلوته و هم خیلی زیباست.-

آفتاب تیز بود و فضا از صدای پرنده ها پر شده بود و من در کنار رامین خیالی آسوده داشتم . به کنار چشمه 

 خت بود و زمینهای اطرافش سرسبز بود.رسیدیم که اطرافش چندین در

 اینجا همون جاست که می گفتم.-

 نگاهی به اطراف کرد و گفت: بله واقعا زیباست!

رامین روی تخته سنگی نشست و به دوردستها خیره شد من هم کنار چشمه نشستم قدرت نداشتم مستقیم تو 

ز دل زمین می جوشید و بیرون می آمد و زیر آفتاب چشمهایش نگاه کنم چون بند دلم پاره می شد پس به آبی که ا

 درخشش بی نظیری داشت خیره شدم. سکوت به وجود آمده را رامین شکست و گفت: دفترم رو خوندی؟

با همان حالتی که به آب خیره شده بودم گفتم: آره اما دوست دارم بیشتر از اون چیزهایی که روی کاغذ اوردی 

 بدونم.

 براتون بگم؟از کی و از کجا -
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 چشم از آب برداشتم و به رامین نگاه کردم و گفتم: از چه زمانی به من عالقه پیدا کردی؟

رامین با همان چشمان گیرا و گفتار نرم گفت: خودم هم نمی دونم از چه زمانی عشقت رو تودلم جا دادم اما می دونم 

دم بین راه مدرسه تا خونه از دور مراقبت بودم. از زمانی که بچه بودی دوستت داشتم . هروقتم که فرصت می کر

خیلی با خودم کلنجار می رفتم و به خودم می گفتم عاشق شدن برای من زوده اما هر بار که شیطنت ها و جنب 

 وجوش هات رو می دیدم یا می شنیدم بیشتر از قبل بهت عالقه پیدا می کردم.

 چرا چیزی به خودم نمی گفتی؟-

بفهمی که دوستت دارم از طرفی هم دوست نداشتم با فهمیدن این موضوع از دست و مدرسه  می خواستم خودت-

بازبمونی چون فکر می کردم حتما بهت لطمه می خوره و برای زندگی آینده ات خوب نیست برای همین هم وقتی 

ز ایران که می خواستم ا پدرم گفت برای ادامه تحصیل باید بری به یه کشور بیگانه قبول کردم اما نمی دونی موقعی

خارج بشم چه حالی داشتم دائم چهره ات جلوی چشمم بود و نمی تونستم لحظه ای از یادت غافل بشم . اونجا شبها 

تا صبح فکرت نمی ذاشت بخوابم با خودم می گفتم چه طوری باید دوری افسانه رو تحمل کنم. روزها و ماهها می 

شکلی شدی و چکار می کنی اوایل فکر می کردم دور بودن ازت باعث می  گذشت همه اش تو این فکر بودم که چه

 شه از فکرت بیام بیرون اما اشتباه فکر می کردم.

 پس چطور اون همه سال موندی و تحمل کردی؟-

به عشق دیدن تو موندم و تحمل کردم هر نفسی که می کشیدم به عشق تو بود وقتی هم بعد از چند سال به ایران -

م خیلی خوشحال بودم بیشتر از همه مایل به دیدن تو بودم. زمانی که برای اولین بار دیدمت دلم از قبل بیشتر برگشت

لرزید اصال فکرش رو نمی کردم اون افسانه شیطون و پرجنب و جوش اینقدر زیبا و خانم شده باشه برای همین هم 

 رده بودم.به خودم تبریک گفتم که تورو برای زندگی اینده ام انتخاب ک

طی اون مدت که ایران بودم فهمیدم که شما هم به من عالقه دارید و از این موضوع خیلی خوشحال بودم اما متاسفانه 

وقتی برای دومین بار به خارج از کشور رفتم و برگشتم شما ازدواج کرده بودید . وقتی این موضوع رو فهمیدم دنیا 

سیر شدم. دوست داشتم سر به کوه و بیابون بذارم اما حضور پدرم برای روی سرم خراب شد و از زنده بودن خودم 

من نعمت بزرگی بود. پدرم از همون دوران نوجوونی من می دونست به شما عالقه دارم قبل از ازدواجتون چندین بار 

گرفتم  و تصمیمبا من صحبت کرد که پا پیش بذاره اما من مانع شدم تا اینکه یکدفعه مطلع شدم شما ازدواج کردید 

 برای همیشه از ایران برم.

شما طی مدتی که ایران بودید همیشه با حرکات و رفتارتون و یا نگاهتون با من حرف می زدید حسرت این به دلم -

موند که االاقل یکدفعه هم شده با زبون بهم بگید دوستم دارید چون حجب و حیای من مانع از این می شد که خودم 

م همیشه منتظر می موندم اما هیچ خبری نبود تا اینکه یکدفعه بی خبر گذاشتید و رفتید بدون اینکه به این کار رو کن

من بگید بر می گردید یا نه بعد از رفتنتون حالم خیلی بد بود همه اش به خودم دلداری می دادم که شما حتما برمی 

م داخل یک کتاب دیدم و باعث شد نظرم به کلی گردید منتظرتون بودم تا اینکه اون عکس رو که بهتون نشون داد

 درباره شما عوض بشه و یه غرور مسخره و لج بازی نابه جا با شما باعث شدن که من به نیما پاسخ مثبت بدم.

 رامین از روی تخته سنگ بلند شد و آمد روبرویم نشست.

 ی؟گفتم: میشه خواهش کنم در مورد ازدواجت حرف بزنی البته اگه دوست دار
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عیب نداره می گم بعد از ازدواج تو حسابی خودم رو با درس مشغول کرده بودم و حتی لحظه ای به هیچ زن دیگه -

ای فکر نمی کردم به کلی سعی داشتم تورو از ذهن و قلبم بیرون کنم و برای همیشه فراموشت کنم چهار سال بعد 

ی های مقیم فرانسه آشنا شد و دختر یکی شون رو برای من پدرم هم اومد فرانسه و با من زندگی کرد کم کم با ایران

خواستگاری کرد که اسمش ماریا بود اون از یک سالگی تو فرانسه زندگی کرده بود و بزرگ شده بود و به چندین 

کشور خارجی دیگه هم سفر کرده بود. به اصرار پدرم با ماریا ازدواج کردم یک سال بعد ماریا باردار شد وقتی این 

وضوع رو فهمید می خواست بچه رو سقط کنه چون با داشتن بچه مخالف بود اما این اجازه رو بهش نمی دادم . تا به م

دنیا اومدن رامبد توی خونه همه اش جر و بحث بود وقتی رامبد به دنیا اومد با خواهش و تمنا ماریا رو چندروزی 

نه بود تا طالق بگیره بهانه خوبی هم دستش افتاد یه روز رفته بردم خونه اما اصال نزدیک رامبد نمی رفت و دنبال بهو

بود تو اتاق کارم و اون دفتر خاطراتم رو که دستته پیدا کرده بود خوانده بودش . همون روز وسایلش رو جمع کرد و 

اشه ب رفت درخواست طالق داد .ماریا بیشتر اهل تفریح و سفر بود تا خونه و زندگی همه اش دوست داشت تو سفر

 این شد که من هم طالقش دادم تا به آرزوش برسه

 خیلی متاسفم!-

 دیگه مهم نیست هرچی بود تموم شده هیچ وقت با ماریا احساس خوشبختی نکردم.-

 پاهایم خسته شده بود از کنار چشمه بلند شدم رامین پرسید: شما برای چی اینقدر تو این روستا موندید؟

 شغلم که به مردم خدمت کنم اینجا موندم. خوب معلومه من به خاطر-

 بدون رودروایسی گفت: اما من فکر می کنم به خاطر چیز دیگه ای مونده باشید.

 محکم گفتم: منظورتون چیه؟

 گفت: منظورم واضحه یعنی می خوام بگم هیچ مرد دیگه ای تو زندگی شما نیست؟

جلوی درمونگاه با من دیدید باید بهتون بگم که سخت در با عصبانیت گفتم: اگه منظورتون به اون آقاییه که 

 اشتباهید و اگه اینطور فکر می کنید از همین االن خدانگهدار هرکس بره دنبال سرنوشت خودش.

سریع از کنار چشمه دور شدم رامین دنبالم آمد و چند بار صدایم زد از دستش عصبانی بودم و دوست نداشتم 

 واب نمی دهم و نمی ایستم دستم را گرفت و گفت: مگه با تو نیستم؟جوابش را بدم وقتی دید ج

نگاه خشنی به دستش که دستم را گرفته بود کردم دستم را آرام رها کرد و گفت: ببخشید مجبور بودم برای نگه 

 داشتنت این کارو کنم.

به یاد آوردن گذشته و اینکه از چه  نگاه در نگاهم دوخته بود صورتم را از نگاهش برگرداندم و به او پشت کردم . با

زمانی یک زن مطلقه شده بودم اشک توی چشمهایم جمع شد و قطره های گرم اشک روی گونه هایم غلطید گفتم: 

زمانی که بهترین دوران زندگیم بود و باید در کنار همسرم خوش می بودم مهر مطلقه بودن خورد رو پیشونیم و باید 

حتی گفتارم می بودم. همیشه مواظب بودم تا از نگاه چشم های ناپاک در امان باشم بعدشم مواظب رفتارم و حرکاتم و

به این روستا اومدم و به اینجا پناه آوردم اینجا هم نتونستم بگم طالق گرفتم ولی با این حال دیگه از قید و بند مطلقه 

کنن و به خودشون اجازه نمی دن با من  بودن نجات پیدا کرده بودم. همه به من به چشم یه پزشک مجرد نگاه می

درباره ازدواج صحبت کنن من هم با متانت و وقار تو روستا رفتار می کردم و بهت اجازه نمی دم با این حرفت به 

 خودم و شخصیتم توهین کنی.
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نمی  تمرامین که پشت سرم ایستاده بود و به تمام حرفهایم گوش می داد روبرویم آمد و گفت: منظور خاصی نداش

دونستم اینقدر ناراحت می شی باور کن عمه به پدرم گفته بود به چه دلیل طالق گرفتی درسته که من از ازدواجت 

 ناراضی و ناراحت بودم اما با طالقت که زندگیت از هم می پاشید راضی و خوشنود نبودم.

دیگه هیچ بچه ای بجز رامبد نمی تونی دلم می خواد بعدها دچار مشکل نشیم می خوام بدونم به این فکر کردی که -

 داشته باشی.

 نگاه در نگاهم دوخت با لبخندی که روی لب داشت گفت: اگه فکر نکرده بودم االن اینجا نبودم.

 بدون هیچ حرفی می خواستم به خانه برگردم هنوز چند قدمی نرفته بودم که رامین صدایم کرد و گفت: صبر کن.

کوچک از جیبش بیرون آورد و یک حلقه را که رویش پر از برلیان و نگین بود از آن در برگشتم و دیدم یک جعبه 

آورد و بین دو انگشتش قرارداد و گفت: دلم می خواد همین جا نظر نهاییت رو بدی و من رو از بالتکلیفی در بیاری 

 حاال جوابت چیه؟

شانی اش ریخته بود و هرلحظه به هر طرف می نگاهی به چشمان پر جذبه رامین کردم . نسیم موهایش را روی پی

برد. چهره اش چقدر به نظرم جذاب و دلربا آمد. رامین نزدیکم آمد آگاه و هوشیار لبخندی زدم و دستم را به طرف 

حلقه که بین انگشتان رامین بود بردم و انگشتم را به داخل حلقه کردم. یک بار دیگر از خوشحالی اشکهایم سرازیر 

 ن گفت: دیگه همه جدایی ها تموم شد من نمی خوام هیچوقت این چشمهای قشنگ رو غمگین ببینم.شد . رامی

 گفتم: تاابد دوستت دارم.

و خدا را شکر می کردم به خاطر فرصت بودم  چقدر خوشحال بودم که مثل بیشتر زنان مطلقه تا آخر عمر تنها نمانده

 بود.دوباره ای که برای زندگی مشترک نصیب من کرده 

چهارسال بعد در یک صبح روز خنک بهاری وقتی به همراه رامین می خواستم به بیمارستان سرکار بروم عمه رحیمه 

را پشت در ورودی حیاط دیدم که همراهش یک دختر ناز و قشنگ با موهای مشکی و بلند و با لباس صورتی بود. به 

ه بود. هاج و واج مانده بودیم که عمه رحیمه برای چه آمده چهره عمه نگاه کردم خیلی پیرتر و شکسته تر از قبل شد

است که یکدفعه با بغض گفت: افسون سراغ پدر و مادرش را می گیره دلم نمیاد واقعیت رو بهش بگم آخه هنوز 

 خیلی بچه ست من شما رو پدر و مادرش معرفی کردم.

شد صورت افسون را بوسید و گفت: این خانم  افسون کنار عمه ایستاده بود و دستش توی دست عمه بود. عمه خم

 وآقا پدر و مادرت هستن .

افسون با چشمانی گریان به طرفم آمد دلم طاقت نیاورد او را بغل گرفتم و سروصورتش را پر از بوسه کردم. افسون 

 بودم؟ با گریه گفت: من خیلی دلم براتون تنگ شده بود آخه چرا من رو تنها گذاشتید ؟ مگه من دختر بدی

 هیچ جوابی برای او نداشتم فقط گفتم: ببخش عزیزم ما دلمون نمی خواست تنهات بذاریم تورو از ما جدا کردن.

 به رامین نگاه کردم و گفتم: چی می گی؟ موافقی نگهش داریم؟

 رامین با خنده نگاهی به افسون کرد و گفت: بدم نمیاد پدر دختری به این خوشگلی باشم.

وی در حیاط نگاه کردم عمه رفته بود. دنبالش رفتم و به سرو ته کوچه نگاه کردم اما عمه رفته بود و گلی وقتی به جل

 از گلهای زندگی را برای من و رامین گذاشته بود.

 پایان
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


