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 فصل اول

 

 

 نفسم به شماره افتاده بود ولی به هر ترتیب از پله ها باال می رفتم.سنگینی هیکلم را روي نرده هاي چوبی کنار پلکان

 

 انداختم.انگار هزار کیلو شده بودم که پاهایم آنطور به دنبالم کشیده می شد.از همان جا به باالي پله هاي مارپیچ نگاه

 

تاریکی وهم آوري گم شده بود.صداي نفس هاي سطحی خودم را به وضوح می شنیدم.سرم  کردم.همه چیز در

 دوران داشت و

 

کف پاهایم زق زق می کرد.دلم می خواست حرفی بزنم ولی توانی در صدایم نبود.سر پیچ بعدي مردي که سراپا 

 سفید پوشیده

 

اي شلوارش فرو برده و چنان آراسته به نظر می رسید بود ایستاده و نگاهم می کرد.دستهایش را با آرامش در جیبه

 که انگار به

 

مهمانی دعوت داشت.سپس احساس بی وزنی می کردم.یکبار دیگر او را از نظر گذراندم.خودش بود!وحشت و 

 هراس تمام

 

م نزدیک وجودم را در بر گرفت.چنان آرامشی در نگاهش بود که براي لحظاتی دچار تردید شدم.چیزي گفت که قد

 تر شود که قواي من درهم شکست و سقوط کردم...وقتی چشم باز کردم،آفتاب بی رمق زمستانی کف اتاق پهن

 

شده بود.نفس راحتی کشیدم و آب دهانم را فرو دادم.پتو را کنار زدم و در جا نشستم.لباسهایم از شدت عرق به تنم 

 چسبیده

 

نار پنجره کشاندم.حیاط کوچک خانه از برف به سپیدي می زد و انعکاس بود.به زحمت از جا بلند شدم و خودم را ک

 آفتاب به

 

 روي برفها چشم را می آزرد.صداي زنگ تلفن رشته افکارم را برید و چند لحظه بعد مامان وارد اتاق شد:

 

 تو بیداري؟-

 

 دلم شور می زد.سالم نمودم و صاف نگاهش کردم.با مهربانی گفت:

 

 بینم خوابی یا بیدار؟برو تلفن رو جواب بده!شوهرته!اومدم ب-
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 انگار چیز عجیبی شنیده بودم که با تعجب نگاهش می کردم.مامان گفت:

 

 چرا معطلی؟پشت خط منتظره!-

 

پاهایم به زمین چسبیده بود.حاال مامان هم لحظه به لحظه متعجب تر می شد.مثل مرده اي متحرك به طرف تلفن 

 رفتم و بی

 

هیچ احساسی گوشی را برداشتم.سنگینی نگاه مامان را از پشت سرم حس می کردم اما کوشیدم بی اعتنا باشم.می 

 دانستم اگر

 

بخواهم نقش بازي کنم مجبورم تا اخر ادامه دهم.باالخره که چی؟دیر یا زود باید بدانند!با صدایی سرد و بی تفاوت 

 گفتم:

 

 دیم!بناباین دلیلی براي تماست نمی بینم.فکر کردم قبال حرفهامون رو ز-

 

 صدایش رنج دیده و محتاط بود.

 

 فقط می خواستم مطمئن بشم به سالمت رسیدي!-

 

 هیچ حسی جز ترحم برایش در قلبم نمبود.خیلی محکم گفتم:

 

 رو بشنوم.الزم نیست نقش مردهاي مقید و دلسوز رو واسه من بازي کنی!دیگه هرگز،هرگز نمی خوام صدات -

 

گوشی را محکم روي تلفن کوبیدم و تالش کردم همانطور که توانا گفته بود از اعماق درون آرام باشم ولی پلکم می 

 پرید.خانه

 

در سکوت آزار دهنده اي فرو رفته بود و فقط صداي شرشر آکواریوم به گوش می رسید.به عقب برگشتم.مامان 

ی مقدمه تز آن بود که فکر می کردم.باید به او حق می دادم،اما خودم را همان جا مثل مجسمه خشکش زده بود.ب

 محق تر از هر کسی می

 

 دانستم.آرام زمزمه کردم:

 

 بعدا با هم حرف می زنیم مامان!-

 

 اشک در چشمانش حلقه زد.تاب دیدن گریه اش را نداشتم.خواستم به اتاق برگردم که با صداي لرزانی گفت:

 

 نمی کردم روزي برسه که به عنوان یه مادر احساس سرشکستگی کنم. هیچ فکر-

 

 آرام گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

4  

 

 

 شما هیچی نمی دونید مامان.-

 

 با صدایی بلغض آلود گفت:

 

اگه االن با گوش هاي خودم نمی شنیدم باور نمی کردم.تو چطور تونستی با شوهرت این طور صحبت کنی؟شک -

 دارم که تو رو

 

 کرده باشم.یعنی زندگی توي غربت آن قدر تو رو عوض کرده؟خودم تربیت 

 

 گفتم:

 

مامان!خواهش می کنم!گفتم که!زندگی همه رو عوض می کنه!شما چی می دونید؟کسی چه می دونه من چی -

 کشیدم؟از من

 

 تلخ کنم. نخواین بگم.من فقط دو سه روزه که برگشتم.دلم نمی خواد به این زودي همه چی رو به خودم و شما

 

صداي خودم هم از بغض لرزید.به اتاقم برگشتم اما برخالف میلم گذشته با سرعتی سرسام آور داشت در برابرم 

 نقش می

 

 بست.انگار همین دیروز بود که مامان از بیرون صدا می زد:

 

 پریا،پریا،بیا تلفن!-

 

 فصـــل دوم

 

از جا بلند شدم و خودم را از اتاق بیرون کشاندم.مامان مشغول نظافت همان طور که حوله روي سرم بود با بی حالی 

 خانه

 

 کیه مامان؟-بود.صدایم از ته چاه بیرون می امد.پرسیدم: 

 

 مامان در حال گردگیري مبل سه نفره پذیرایی گفت:

 

 ثریاست.-

 

 همین طور که به طرف تلفن می رفتم گفتم:

 

 ش زنگ می زنم.حاال می خواد مخم رو بخوره،منم که حال ندارم.بهش می گفتین خودم بعدا به-
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 گفت:

 

 گفت کار واجب داره!-

 

 روي صندلی کنار میز تلفن نشستم و گوشی را برداشتم.قبل از هر چیز به شوخی گفتم:

 

 بازکه تویی خروس بی محل!-

 

 خندید و گفت:

 

 ه سرما خوردي؟علیک سالم!این چه صداییه؟چیزي نبود بخوري ک-

 

 عطسه اي کردم و گفتم:

 

 دیروز تا حاال هم دارم خودم رو لعنت میکنم که اومدم اونجا،هم تو رو که اون سرما خوردگی کوفتی ات رو دادي به-

 

 من!خیرت که به آدم نمی رسه!داشتم بخور می کردم بلکه یه کم صدام باز بشه!

 

 ثریا خندید و گفت:

 

ن صحیح و سالمم.بی خود گردن من ننداز!به خودت بگو که توي چله ي زمستون لباس هاي مامانی می بینی که م-

 می پوشی!هر

 

 چند که کارهات همچین بی حکمت هم نیست!باالخره هر کی قرتی بازي در میاره پاي عواقبش هم می شینه!

 

 باز پس پرده حرف زدي؟-

 

حاضر می شی هر چی درد و مرض دارم بگیري تا فقط بشنوي چه  اگه بدونی چه خبري برات دارم-آرام گفت: 

 خبره!

 

 گفتم:

 

 چیه؟زیر لفظی می خواي؟بنال بینم چه خبره!-

 

 باز داشت سر به سرم می گذاشت:

 

 آخه بیچاره!اگه همینطوري بگم که یکهو از خوشحالی پس می افتی!-

 

 بی حوصله گفتم:
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 امبول جدیده؟می گی یا برم دنبال کارم؟ب-

 

 میان خنده گفت:

 

 بامبول چیه؟خره،گاوت زاییده!اونم دو قلو!-

 

 بعد تقریبا جدي گفت:

 

 خاله اون دور و برها نیست؟-

 

 مامان توي آشپزخانه سرگرم بود.گفتم:

 

 نه!چطور مگه؟-

 

 با هیجان گفت:

 

 غلط نکنم،امروز و فردا از شرت خالص می شیم.-

 

 را باال کشیدم و گفتم: بینی ام

 

 باز چه خوابی دیدي؟هیچ معلومه چی براي خودت بلغور می کنی؟-

 

 ثریا گفت:

 

من االن زیاد نمی تونم حرف بزنم یک وقت مامانم از راه می رسه!احتماال خودش امشب یا فردا به خاله زنگ می -

 زنه اما تو ازمن نشنیده بگیر.فقط می خوام توي جریان باشی!

 

 گفتم:

 

 تو که هنوز حرفی به من نزدي!اي جونت بیاد باال!-

 

 با عجله گفت:

 

 پریروز که اینجا بودي،اون زن چاقه با دخترش یادته که می گفتی خیلی نگات می کنند؟-

 

 خب؟-

 

سرش دندانپزشک انگار خیاالتی توي سرشون دارند.امروز صبح اومده بودند خونه ما!زنه داشت به مامانم می گفت پ-

 مقیم
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 آمریکاست.می گفت خیلی وقته دارند دنبال یک دختر خوب می گردند.ظاهرا چشمشون بدجوري تو رو گرفته!

 

 تو از کجا فهمیدي؟

 

از تعریف هایی که از تو می کردند.غلط نکنم شانست گفته!باز هم بگو دختر خاله اَخه!فکر کنم حاال از خوشحالی 

 داري بال در

 

 یاري!م

 

 خب که چی؟-

 

گمشو!دیوونه!همچین حرف می زنی که انگار شوخیت می اد!بدبخت،طرف اقامت آمریکا رو داره!می دونی یعنی -

 چی؟یعنی

 

 آخر همه چی!

 

 هنوز نه به داره،نه به باره...-

 

ن شانسی سراغت اومده!اما هالو،شماره تلفن و آدرس از مامان گرفتند.خدا وکیلی نمی دونم چه کار کردي که همچی-

 یادت

 

 باشه دست راستت رو بذاري زیر سر من!

 

 دوره و زمونه بر عکس شده!قدیم ها پسرها هول می شدند،حاال...-

 

دیوونه!دست از این قد بازي بردار!همه دارند خودشون رو تیکه پاره می کنند و به هزار آب و آتش می زنند که -

ن وقت تو ناز می کنی؟من نمی دونم چرا همیشه سیب سرخ نصیب دست چالق می فقط پاشون برسه اونجا،او

 شه!بشین دعا کن یارو

 

 چشمش تو رو بگیره!دیگه چی از این بهتر؟

 

 مرگ واسه همسایه خوبه؟اگه اون قدر خوشت اومده بسم اهلل...-

 

اسه من پیش بیاد که سه سوت!فقط آخه بدبختی من اینه که اون ها چشمشون توي گنده دماغ رو گرفته!اگه و-

 باالغیرتا یه

 

 فکري واسه اون فین فینت بکن که یه وقت توي ذوقشون نخوره!این جور که فهمیدم طرف تک پسره!پزشک هم که

 

 هست!اقامتم داره!
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 از جوش و جالیی که در کالمش بود خنده ام گرفت.خیلی جدي گفت:

 

ول خودش با مامانت حرف بزنه،بعد اونها زنگ بزنند.زهر مار!چیه؟دارند قند توي مامانم بهشون گفت صبر کنند تا ا-

 دلت می

 

 سابند که قهقهه می زنی؟بمیري الهی!کوفتت بشه زندگی توي آمریکا.

 

 خنده ام شدت گرفت،آن قدر که به سرفه افتادم.ثریا پرسید:

 

 کیف کردي بهت چه خبري دادم؟حاال مژدگونی من چیه؟-

 

 فتم:گ

 

 برو بابا دلت خوشه!من توي چه فکري ام،تو کجایی!-

 

 ثریا گفت:

 

نگذار به عقلت شک کنم!می خواي اینجا بمونی که چکار کنی؟دو ساله موندیم پشت کنکور!تازه بر فرض که قبول -

 بشی،خیال

 

س ببین چی می گن!می ري کردي درست که تموم بشه دستت بند شده؟از اون هایی که قبل از ما درس خوندند بپر

 اونجا درس

 

می خونی،کار می کنی،واسه خودت سري توي سرها در می آري!مگه خر بزنه پس سرت که این فرصت رو از دست 

 بدي!ما هم

 

 پز می دیم به این و اون دختر خاله مون آمریکاست!

 

 مخم رو خوردي!خبر مهمت همین بود؟-گفتم: 

 

 بگو که واسه کی این قدر جوش می زنم! تو آدم بشو نیستی!من رو-

 

وقتی گوشی را روي تلفن گذاشتم آن قدر در فکر بودم که متوجه مامان نشدم.حتی نفهمیدم که چطور خودم را به 

 اتاقم

 

رساندم.داشتم ظرف آب جوش رو براي گرم کردن بلند می کردم که صداي مامان از پشت سر،من رو به خودم 

 آورد.
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 فتین این همه وقت؟خوبه تازه همدیگه رو دیدید!چی می گ-

 

 همان طور که با ظرف آب به آشپزخانه می رفتم گفتم:

 

 هیچی!ثریا رو که می شناسید!صبح به صبح دو تا تخم مرغ رسمی می بنده به چونه ش!-

 

 مامان با نگاهی دقیق به صورتم گفت:

 

 رم کنی!اگه می خواي دوباره بخور کنی بهتره آب رو گ-

 

نمی دانم چه چیز در صورتم بود که انعکاسش را در صورت مامان می دیدم.او در نوع خودش خیلی زیرك بود و من 

 هر وقت

 

تالش می کردم چیزي را مخفی کنم فورا لو می رفتم.با عجله از مقابلش عبور کردم و به آشپزخانه رفتم اما در دل از 

 این که تا

 

 جه قرار گرفته بودم،به خودم می بالیدم.آن اندازه مورد تو

 

بعد از شنیدن  -تالش می کردم ذهنم راروي نوشته هاي پیش رویم متمرکز کنم،ولی نمی توانستم.فکرم از دیروز

 حرفهاي

 

بدجوري مشغول شده بود.دلم می خواست بی تفاوت باشم ولی افکار رنگارنگی در مغزم زیر و رو می -ثریا

 شد.کوشیدم تصویر

 

خواستگارم را با تداعی مادر و خواهرش در ذهنم ترسیم کنم،ولی با کمال تعجب حس کردم چند و چون این موضوع 

 برایم

 

مهم نیست و آن قدر نگذشت که فهمیدم بیش از خود او ، شرایط استثنایی زندگی با اوست که برایم مهم است و این 

 موضوع

 

خودم صادق باشم.احمقانه بود!ذهنم گرفتار مردي شده بود که در حد چند  وقتی برایم روشن شد که سعی کردم با

 جمله از او

 

می دانستم و حتی هنوز او را ندیده بودم.عصبی به عقب تکیه دادم و پاهایم را کامال روي تخت دراز «: اي لعنت 

 کردم.آرام گفتم : به تو ثریا که وقتی هم نیستی مغزم رو بازي می دي !

 

دختر دوم خاله شهین بود که پدرش یکی از تاجران موفق و بزرگ نخ در تهران محسوب می شد.خواهر ثریا سه ثریا 

 سال قبل
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با جوانی از طبقه خودشان ازدواج کرد و ثریا که درست هم سن و سال من بود،مثل من در آرزوي راهیابی به دانشگاه 

 درس می

 

من هیچ وقت کمبود خواهر را حس نکردم.مادرهاي ما هم رابطه ي نزدیکی خواند.رابطه ي ما آنقدر نزدیک بود که 

 با هم

 

داشتند و به رغم تفاوت هاي زیاد مادي و اخالقی عاشق هم بودند.خاله شهین،تنها خواهر مامان،توي خانه ي مجللش 

 در جردن

 

علم پایه پنجم دبستان بود و با زندگی می کرد و سوادش به زحمت به دیپلم می رسید و مادر ما تحصیلکرده و م

 رضایت و

 

سعادت سالها قبل با پدرم که مردي تحصیلکرده و کارمند بود ازدواج کرده و و زندگی ساده و بی آالیش با حقوق 

 کارمندي را

 

 ند ارشدبه ازدواج با پول ترجیح داده بود.پدرم هم البته قدرش را می دانست و از گل نازك تر به او نمی گفت.او کارم

 

دادگستري بود و لیسانس زمان قدیم را داشت و تمام هم و غمش را مثل مادر براي من و پیمان گذاشته بود.او مردي 

 با شرافت

 

و صادق و آگاه بود و براي حفظ کانون گرم خانوادگی از هیچ تالشی فروگذار نبود.در مقابل،من و پیمان هم سعی می 

 کردیم به

 

که تحصیل به نحو احسن بود جامه ي عمل بپوشانیم.به این ترتیب من دیپلم ریاضی را با معدل بیش از خواسته ي انها 

 هفده

 

گرفتم و پیمان هم در سایه ي نظریات و دقت مامان و پشتکار خودش سال دوم دبیرستان را در رشته ي تجربی 

 پشت سر می

 

لی چون دانشگاه شهرستان بود و از آن گذشته پدر و مادر گذاشت.البته من دو سال متوالی در کنکور قبول شدم و

 تاب دوري از

 

فرزند را نداشتند ،به امید آینده ي بهتر همچنان پشت کنکور ماندم.با این وصف شکی نبود که خواستگار تازه همان 

 ابتدا در

 

وز جز چند شهر ایران را ندیده آزمون پدر و مادر رد می شد ولی خودم...احساس خاصی داشتم.براي منی که تا آن ر

 بودم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 1  

 

 

،تصور اینکه بتوانم به بهانه ي ازدواج از ایران خارج شوم ،تقریبا گیج کنند ه و دور از دسترس بود.وقتی به خودم 

 آمدم چیزي

 

غ به غروب نمانده و انوار قرمزو نارنجی خورشید به فضاي نیمه تاریک اتاق حالت قشنگی داده بود.دلم نیامد چرا

 اتاق را روشن

 

کنم.داشتم از پنجره قدي اتاق به حیاط نگاه می کردم.که در کوچه باز شدو او وارد حیاط شد.با دیدنش دوباره آتش 

 قلبم شعله

 

ور شد و صورتم گر گرفت.مثل همیشه کیفش را با آرامش در دست داشت و قدم هایش کشیده و بلند بود.صداي 

 پاهاي اورا

 

بسته هم می شناختم.درست مثل یک ریتم تکراري!یادم نیست از کی عاشقش شدم.شاید از روزي که حتی با چشمان 

براي اولین بار او را دیدم.همان روزي که با مادرش براي دیدن طبقه باال امده بودند.رفتارش یک رفتار مردانه و پر 

 جاذبه بود،آن هم

 

اشت دوران بلوغ را پشت سر می گذاشت.دلم می خواست راز براي دختر نکته سنج و احساساتی مثل من که تازه د

 این عشق

 

عجیب را با کسی شریک شوم ولی با چه کسی؟البته ثریا مورد اعتمادم بود ولی هر بار سعی می کردم در این باره 

 حرف بزنم

 

اوج می گرفت که می  زبانم بند می امد.من حتی موقع روبه رو شدن با او زبانم بند می امد و صداي قلبم آنقدر

 ترسیدم رسوا

 

شوم.حال عجیبی بود!عاشق کسی بودم که در طول آن دو سال،جز در حد سالم و احوالپرسی،حرفی میانمان رد و بدل 

 نشده بود

 

و من حتی جرت خیره شدن در صورتش را نداشتم.اغلب تنگ غروب از پشت پنجره اتاقم به انتشار امدنش می 

 نشستم و

 

جا سیر نگاهش می کردم.هر روز براي چند ثانیه در تیررس نگاهم بود و هر بار آرزو می کردم آن ثانیه ها  ازهمان

 مثل بخش

 

 هاي یک فیلم،آرام و قابل تکرار باشند.
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اسمش حامد بود و چون تنها فرزند خانواده اش بود،بعد از مرگ پدر،با مادرش زندگی می کرد.نزدیک سی سالش 

 بود،ولی

 

رفتارش بر عکس ظاهرش خیلی پخته تر و مسوول تر از سن و سالش نشان می داد.با این همه،آن قدر جذاب و 

 برازنده بود که

 

بتواند دل دختر مغرور و مشکل پسندي چون مرا ببرد.خیلی کم حرف و آرام بود.بر عکس خودش،مادر سر و زبان 

 داري

 

مدت درباره اش بدانم از طریق مادرش فهمیدم.حامد فارغ التحصیل  داشت،آن قدر که هر چه الزم بود در طول آن

 رشته

 

مدیریت بازرگانی و جزء معاونین ارشد یکی از بانک هاي معتبر تهران بود.مادرش خیلی خصوصی به مادرم گفته بود 

 به زودي

 

شود.او نهایت عشق و  به دلیل خدمات صادقانه اش ، قرار است به ریاست یکی از بانک هاي بزرگ شهر منصوب

 آرزوي

 

مادرش بود.مادرش،خانم کیانی،حاضر نبود حتی خار به دستش فرو رود.آنها جدا همسایه هاي بی ازاري بودند،آن 

 قدر که نه

 

تنها پدرم با رضا و رغبت طی آن مدت به اجاره خانه اضافه نکرد،بلکه بارها به حامد صراحتا گفت فکر رفتن و جابه 

 جایی را از

 

سر به در کند.خوب به یاد دارم رزهاي اول،یکی از مخالف هاي سرسخت اقامت انها پدر بود،چون معتقد بود من و 

 مادر با

 

حضور یک پسر جوان در خانه معذب خواهیم بود.ولی به مرور وقتی با منش و شخصیت حامد آشنا شد و فهمید او 

 صبح تا

 

خاطر چنان افکاري از خودش شرمنده شد،بلکه از آن به بعد او را براي برادرم غروب بیرون از خانه است،نه تنها به 

پیمان الگو قرار می داد و جوانمردي و تعهد او را تحسین می کرد.پدر معتقد بود در دوره اي که جوان ها فشار 

 زندگی را روي دوش

 

ثروتی بزرگ و با ارزش است.خودم بارها او خانواده ها گذاشته اند،وجود چنین جوانان متکی به نفس و مسئولی مثل 

 را به شیوه
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هاي مختلف امتحان کردم ولی رفتار حامد همیشه سنجیده و معقول بود.نمی دانم،شاید هم عاشق غرورش 

 بودم،اینکه حتی

 

نمی  تالش نمی کرد مستقیم به صورتم نگاه کند.به قول مامان رفتار او به نحوي بود که زنها به هیچ وجه معذب

 شدند.آهسته

 

می رفت و آهسته می امد.یادم می اید اولین سال اقامتشان،خانم کیانی چند روزي براي دیدن خواهرش به شیراز 

 رفت و آن

 

دوران مصادف شد با اولین سال فارغ التحصیل شدن من از دبیرستان و شروع اوقات فراغتم تا آغاز کالس هاي 

 کنکور.هیچ

 

فراموش نمی کنم.در حقیقت آن روزها و ساعتها بهترین فرصتی بود که به او بیشتر فکر کنم و در وقت آن روزها را 

 حاالت و

 

روحیاتش دقیق تر شوم.مرتب و آراسته لباس می پوشید،سر ساعت معینی از خانه خارج می شد و راس ساعت 

 معینی به خانه

 

شه!مامان چند بار به رسم ادب در غیاب خانم کیانی براي بر می گشت.گاهی با یک بغل خرید و گاهی با یک بغل پو

 صرف شام

 

دعوتش کرد ولی مودبانه دعوت ما را رد کرد.اولین برخورد ما از نزدیک هم طی همان روزها صورت گرفت.عصر 

 یک روز

 

ببرد.وقتی انها از پاییزي بود پیمان به شدت سرما خورده و مامان اصرار داشت قبل از تاریکی هوا او را پیش دکتر 

 خانه خارج

 

شدند هوس کردم در تنهایی کاست کوروش یغمایی را گوش کنم.دلم بدجوري گرفته بود.روي تخت دراز کشیده 

 بودم و در

 

حال و هواي خودم غرق بودم که با صداي زنگ از جا پریدم.صداي ضبط صوت را کم کردم و گوشی آیفون را 

 برداشتم.در

 

 شنیدن هر صدایی را غیر از صداي او داشتم.لحنش شرم زده و معذب و لرزان بود.حقیقت انتظار 

 

 ببخشید،حامدم پریا خانم.متاسفانه صبح کلیدم رو خونه جا گذاشتم.ممکنه در رو باز کنید؟-
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بگذارم  قلبم فرو ریخت و فقط با انگشتان لرزانم دکمه ي در باز کن را فشار دادم.قبل از انکه گوشی را سر جایش

 شنیدم که

 

 گفت:

 

 ممنونم.ببخشید که مزاحمتون شدم.-

 

هنوز از شوك اولی خارج نشده بودم که شوك دومی غافلگیرم کرد.همان طور هیجانزده ي شنیدن صدایش بودم که 

صداي زنگ آپارتمان مرا به خود آورد.از چشمی نگاه کردم.خودش بود.بی هیچ حرفی در را باز کردم.لبخندي 

 میمی به لب داشت وص

 

 یک سر و گردن از من بلند تر بود.در سالم کردن پیشقدم شد و بی انکه منتظر شنیدن جواب بماند درادامه گفت:

 

داشتم می امدم این پاکت نامه نظرم رو جلب کرد.انگار زیر بارون کمی خیس شده ولی امیدوارم داخلش قابل -

 رویت باشه.

 

 و گفت: بعد آنرا به طرفم گرفت

 

 بفرمایید.مال شماست.-

 

با دستی لرزان پاکت را گرفتم و به زحمت تشکر کردم.نمی دانم چطور تا آن روز متوجه تک و توك موهاي سفیدش 

 نشده

 

 بودم.دوباره با لبخندي مودبانه گفت:

 

 باز هم از اینکه مزاحمتون شدم معذرت می خوام.-

 

ه زیر و رو شوم.شاید فقط یک دیوانه مثل خودم قادر بود آن قدر منظور،به نفع باورم نمی شد با همان چند جمل

 خودش،در آن

 

چند جمله ي معمولی دست و پا کند.وقتی به خودم آمدم که توي پذیرایی نشسته بودم و نگاهم روي پاکت نامه خیره 

 بود.حتی

 

مخاطب نامه پدرم بود.یکی از همان نامه هاي متوجه نشده بودم نامه از کی و کجاست.پشت پاکت را نگاه کردم.

 معمول اداري.به

 

اتاق کار پدرم رفتم و پاکت مرطوب را روي میزش گذاشتم.گیج گیج بودم.انگار توي خواب راه می رفتم.حس می 

 کردم وزنم
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ر فهمید.مانده به سبکی یک پر شده و دارم از داخل می سوزم.حالم آنقدر دگرگون شده بود که مامان هم با یک نظ

 بودم که آیا

 

او هم متوجه ماجرا شده .آن شب به اصرار مامان که خیال می کرد از پیمان سرماخوردگی گرفته ام،یک قرص سرما 

 خوردگی

 

 خوردم و اصال نفهمیدم چطور خوابم برد.

 

خواب دیده ام.انگار آرام و صبح که از خواب بیدار شدم،آن قدر منگ بودم که خیال کردم همه ي آن اتفاقات را در 

 قرار

 

نداشتم.دلم می خواست با یکی حرف بزنم.به ساعت نگاه کردم.از ده گذشته بود.مامان و بابا و پیمان رفته بودند.به 

 آشپزخانه

 

رفتم. میز صبحانه آماده بود.سرو صورتم را آب زدم و صبحانه اي عجوالنه خوردم.آن وقت سر حوصله کنار تلفن 

 ونشستم 
 

عزمم را جزم کردم.شاید ثریاي ورپریده راه حل مناسبی براي این مشکل پیدا می کرد،ولی هنوز شماره ي چهارم را 

نگرفته،گوشی را روي تلفن گذاشتم.باید از کجا شروع می کردم؟از آن گذشته غرورم اجازه نمی داد حقیقت را آن 

 طور که بود

 

ق حامدم و خودش نمی داند؟همین مانده بود که ثریا دستم بیندازد.باورم تعریف کنم.چه باید می گفتم؟اینکه عاش

 نمی شد،منی

 

که به زمین و زمان فخر می فروختم،آن طور گرفتار و زمین خورده ي کسی شوم.خوب که فکر می کردم می دیدم 

 حق با

 

الت دهد.به نظرم،من هم در ثریاست.آدم وقتی گرفتار می شود قادر نیست منطق و عقل را در خواسته هایش دخ

 چنان

 

 جایگاهی ایستاده بودم.احساس شرمساري بدنم را داغ کرد.

 

از آن روز تمام تالشم این بود که با احساسم مبارزه کنم.هربار با او روبه رو می شدم،آتش زیر خاکستر شعله ور می 

 شد،ولی او

 

یدانم اگر نیم قدم به جانبم بر می داشت چه می کردم،شاید همچنان ساکت و آرام بود و من به نیم نگاهی دلخوش.نم

 بال در می
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آوردم!اما افسوس ما از دو دنیاي متفاوت بودیم.او مرد کامل و عاقلی بود و من دختر جوانی که هیجانات مقتضی 

 سنش به

 

و کوچک ترش می  رفتارهاي عجیب و شیطنت باري وادارش می کرد و شاید هم همین رفتارها در نظر او کوچک

 کرد که

 

 عاقبت هم به چشم نمی امد.

 

این فقط آرامش او نبود که رنجم می داد بلکه اشاره هاي گاه و بلیگاه خانم کیانی براي سر و سامان دادن پسرش هم 

 بی نهایت

 

پسرش کند.در زجرآور بود.البته او خیلی مرا دوست داشت ولی هرگز رفتاري نمی کرد که ذهنم را متوجه عالیق 

 واقع عالیق

 

حامد حتی براي مادرش هم گنگ و اسرار امیز بود.مامان بی خبر از همه جا می گفت باید با او صمیمانه صحبت کند و 

 خانم

 

کیانی با ناامیدي تعریف می کرد چند بار در این راه ناموفق بوده ومن...کسی چه خبر داشت از درونم؟مامان با بی 

 رحمی در

 

ر من به خانم کیانی گفت که شرط می بندد که خودش موردي در ذهن دارد و خانم کیانی اظهار بی اطالعی می حضو

 کرد.

 

برخورد بعدي ما هنگام انتخاب رشته بود.مامان اصرار داشت با حامد هم مشورت کنم و من هم که از خیلی قبل 

 دنبال بهانه

 

 بودم مخالفتی نکردم.

 

 فـــصل سوم

 

هواي این پریا خانم رو داشته باش مادر جون.خیلی -نم کیانی یک فنجان چاي مقابلم گذاشت و به حامد گفت: خا

 نازنینه!

 

 زیر لب تشکر کردم و لبخند زدم.حامد با محبت به مادرش نگاه کرد و گفت:

 

 چشم مادر جون.شما هم نمی فرمودین من هر کاري از دستم بر می آمد انجام می دادم.-
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 زیر چشمی نگاهش کردم.در چشمان کشیده ي قهوه اي اش یک دنیا عشق براي مادرش بود.

 

 خانم کیانی ازجا بلند شد و گفت:

 

 من می رم پایین.پریا جون راحت باش.-

 

 بعد از رفتن خانم کیانی نفسم به شماره افتاد و بدنم خیس عرق شد.حامد با نگاهی سرسري گفت:

 

 تون سر نشه! بفرمایید چاي-

 

 با صداي لرزانی گفتم:

 

 ممنونم.من چایی سرد بیشتر دوست دارم.-

 

 با لبخند گفت:

 

 چه جالب!من هم همین طور!-

 

 به خودم جرات دادم و گفتم:

 

 متاسفم!نمی خواستم مزاحم استراحت عصرتون بشم!-

 

 همان طور که فنجان چاي دستش بود گفت:

 

 دونید من بعداز ظهر ها می خوابم؟شما از کجا می -

 

 اشاره ي هوشمندانه اي بود.صورتم گر گرفت.مختصر گفتم:

 

 از مادرتون شنیدم.-

 

 عجب!-باز هم لبخند زد و گفت: 

 

 این کوتاه جواب دادنش داشت دیوانه ام می کرد.ورقه و دفترچه ي انتخاب رشته را جلو کشیدم و گفتم:

 

 ن رو نگیرم،بنابراین زودتر می رم سر اصل مطلب.بهتره خیلی وقت تو-

 

دست به سینه عقب نشست و پاهاي بلندش را فرو رفته در شلوار لی زغالی رنگش روي هم انداخت.سعی کردم 

 نگاهش
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نکنم.خیال نداشتم ژست هاي دختر کشش حواسم را پرت کند،یا باعث شود لو بروم.حاال سنگینی نگاهش را روي 

 خودم حس

 

می کردم.انگار فرار بود من حرف بزنم و از او تاییدیه بگیرم.او با حوصله دفترچه را مطالعه کرد و البته راهنمایی 

 هاي به جایی

 

هم کرد و در نهایت نظرش را به بهترین شکل ممکن عنوان کرد،به نحوي که وقتی از پله ها پایین می آمدم قلبا 

 معتقد بودم

 

 حق با اوست.

 

رد هاي بعدي ما هم به همین شکل با احساسات یکطرفه صورت گرفت.به نحوي که بعد از مدتی فکر کردم برخو

 باید بپذیرم

 

درگیر عالقه اي یک جانبه و کودکانه شده ام و نباید از او توقع گوشه چشمی داشته باشم.حاال تمام هدفم این بود که 

 دلش را

 

خودم کنم وبعد به تالفی غرور بی حد و حصرش،بی اعتنایی کنم.به هر حال  بسوزانم،یا به عبارتی نظرش را متوجه

 من هم در

 

حد خودم به عنوان یک دختر جوان زیبایی هاي قابل توجهی داشتم،ولی اعتراف می کنم تا آن روز براي به دست 

 آوردن دل

 

 هیچ کس،آن اندازه مصمم نبودم.

 

که مرا در تصمیمم مردد کرد.اواخر اردیبهشت پدرم به جهت عفونت ریه بهار سال بعد ماجراهاي جدیدي رخ داد 

 مدتی در

 

بیمارستان بستري شد و این زمینه ي امد و رفت بیشتري را با دوستان و اقوام و آشنایان از جمله خانواده کیانی به 

 وجود

 

ه زوایاي انسانی شخصیتش می شدم.او آورد.آن روزها بنا به ضرورت بیشتر او را می دیدم و بیشتر از گذشته متوج

 خالصانه هر

 

کمکی که الزم بود می کرد و آن قدر در همراهی با ما صمیمی بود که همه را تحت تاثیر قرار می داد.تقریبا هر روز 

 عصر به
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عنوان  دیدن پدر می آمد،به مامان دلداري می داد که خطري در بین نیست،با پیمان مهربان بود و حتی چند شب به

 همراه بر

 

بالین پدر ماند و با وجود خستگی و شب بیداري،فردا صبح سر کارش می رفت.او معتقد بود احساسش به پدر مثل 

حس یک برادر کوچک تر به برادر بزرگ تر است و با داشتن چنین حسی تنها دارد به وظایفش عمل می کند.یکی از 

 دفعاتی که به دیدن

 

سانسور با او رو به رو شدیم.این اولین باري بود که حس کردم غافلگیر شده.عجوالنه سالم کرد پدر امده بود جلوي آ

 و کنار

 

ایستاد تا من اول سوار آسانسور شوم.توي آسانسور کوچک،آن قدر به هم نزدیک بودیم که صداي نفس هاي 

 یکدیگر را می

 

 شقدم شد.شنیدیم.این سکوت به قدري سنگین بود که او در شکستنش پی

 

 بابا چطورند؟-

 

 خوبند.-

 

 پاسخ من هم با بدجنسی مختصر بود.کمی این پا و آن پا کرد و گفت:

 

خوب میشن.چیز مهمی نیست.نگران نباشید.حقیقتش ما آنقدر به ایشون عادت کردیم که نمی تونیم جاي خالی -

 شون رو توي

 

 خونه تحمل کنیم.

 

 را پر کرده بود.با لبخندي شیطنت بار گفتم: بود ادوکلن مردانه اش فضا

 

 شما که هر شب بابا رو نمی دیدد!-

 

 از حرفم جا خورد.مکثی کرد و گفت:

 

فرقی نمی کنه!به هر حال این حقیقت اذیتمون می کنه که ایشون به جاي خونه توي بیمارستانند!من که شبی نیست -

 به ایشون

 

ماز دعا می کنه.پریا خانم پدرتون انسان وارسته و منحصر به فردي اند.باید به فکر نکنم.مادرم هم هر شب سر ن

 خودتون
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 ببالید.

 

در آن جمله تنها کلمه اي که تار و پودم را « پریا خانوم » کم پیش می امد مرا به اسم صدا کند،یا الاقل سعی می 

 لرزاند همین بود

 

مخاطبم قرار دهد.همان طور که از آسانسور خارج می شدیم،منصفانه  کرد در شرایطی قرار نگیرد که مجبور باشد

 گفتم:

 

شما که واسه بابا سنگ تمام گذاشتید.اینجا همه کنجکاوند بدونند چه نسبتی با بابا دارید که این قدر محبت می -

 کنید.

 

 من فقط دارم به وظیفه ام عمل می کنم.-با لبخند گفت: 

 

 گفتم:

 

 یلی شرمنده ي شماست.به خصوص که چند شب با وجود خستگی پیش بابا موندین.مامان هم خ-

 

 نیم نگاهی کرد و گفت:

 

گفتم که.من دارم به وظیفه ام عمل می کنم.از اون گذشته،اینجا بخش مردانه ي بیمارستانه و باید یک مرد مراقب -

 آقاي مالکی

 

کافی داشت،صحیح نبود وسط درس و مدرسه بمونه اینجا.شما و  باشه!پیمان که طفلک خیلی جوونه و اگر هم تجربه

 مادر هم که

 

معذورات دارید،بنابراین من خوشحال می شم که بتونم کمکی کنم،چون آقاي مالکی آن قدر با محبت اند که باز هم 

 کمه!

 

 گفتم:

 

 قراره شوهر خاله ام و عموم هم بیان!-

 

 فورا گفت:

 

وءتعبیر نشه!من می دونم که ماشاهلل،هستند توي فامیل که با جون و دل میان،اما به هر حال یک موقع حرفهام س-

 همسایه از

 

 فامیل موظف تر و نزدیک تره.پس همسایگی کی به کار میاد؟
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از حضور ذهنش در جواب دادن خنده ام گرفت.او جدا عاشق پدرم بود و همین براي من کافی بود که به این بهانه او 

 را بیشتر

 

ببینم.حاال حتی نگاه تحسین آمیز فامیل هم متوجه او بود.حامد به قدري فروتن بودکه همه را متعجب کرده بود.بارها 

 با گوش

 

هاي خودم می شنیدم که پدر چطور پیش مامان از او تعریف می کند و چگونه از صمیم قلب آرزو می کند پیمان در 

 اینده شبیه

 

 او شود.

 

اتفاقات دیگري که ذهن مرا مشغول می کرد ماجراي مسمومیت غذایی من بود،آن هم درست در شرایطی که پدر از 

 براي یک

 

ماموریت اداري به اردبیل رفته بود و ما تنها بودیم.یادم می اید نیمه هاي شب با احساس تهوع شدید مجبور شدیم 

 خانه را ترك

 

نده تاکسی تلفنی زنگ خانه ي خانم کیانی را زده بود مزاحم انها شدیم.داشتیم از کنیم ولی از انجایی که اشتباها ران

 حیاط خارج می شدیم که حامد روي تراس آمد و بعد از احوالپرسی از مامان پرسید:

 

 خانم مالکی اتفاقی افتاده؟-

 

 مامان با اشاره به من که کنار باغچه خم شده بودم گفت:

 

 ا شدیم.گمونم پریا مسموم شده.ببخشید که مزاحم شم-

 

 حامد نگاه نگرانش را متوجه من کرد و عجوالنه گفت:

 

 االن میام خانوم مالکی.لطفا تشریف داشته باشید.-

 

مامان داشت تالش می کرد او را متقاعد کند نیازي به حضورش نیست اما او با عجله به خانه رفت.منتظر ایستاده 

 بودیم که خانم

 

 با صورتی خواب آلوده و نگران پایین امد و گفت: کیانی

 

 الهی قربونت برم.چی شده پریا جون؟-

 

 مامان با نگرانی گفت:
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نمی دونم.از عصر بی حال بود.گفتم شاید سرما خورده،ولی یک ساعته،گالب به روتون،فقط حالش به هم -

 خورده!دیگه هیچی

 

یانی،به خدا احتیاجی نبود آقا حامد زحمت بکشند.من ماشین توي معده اش نیست.قربونتون برم خانم ک

 گرفتم.درمانگاه

 

 نزدیکه.

 

 حامد از عقب با لحنی رنجیده گفت:

 

اختیار دارید خانوم مالکی.یعنی ما آنقدر قابل نبودیم که خبرمون کنید؟حاال فرض کنید تاکسی زنگ رو اشتباهی -

 نمی زد،یعنی

 

 ب تنها برین؟خیال داشتین این وقت ش

 

 دوباره معده ام آشوب شد.فورا به طرف باغچه خم شدم ولی چیزي در معده ام نبود.حامد گفت:

 

 نگران نباشید.در چنین مواقعی تهوع خیلی خوبه.باعث می شه معده کامال پاکسازي بشه.آقا پیمان کجاست؟-

 

 اون خوابه.بیدارش نکردم.-مامان گفت: 

 

 خانم کیانی گفت:

 

 خیالت از بابت پیمان جون راحت باشه.برو جونم.زودتر برین این بچه رنگ به رو نداره.-

 

براي چند لحظه چشمم در چشم حامد افتاد اما آن هم چند ثانیه کوتاه بود.آن وقت با تکیه به مامان سوار ماشین 

 شدم و حامد

 

ار با نگرانی به عقب برگشت و به راننده توصیه کرد جلو نشست و به راننده دستور حرکت داد.در طول راه او چند ب

 هر وقت

 

الزم بود کنار خیابان توقف کند.توي درمانگاه هم مثل پروانه این طرف و آن طرفم می دوید و نمی گذاشت آب در 

 دل مامان

 

آخر رسید پیش ما  تکان بخورد.بعد هم هر قدر مامان خواهش کرد به خانه برگردد قبول نکرد و تا وقتی سرم من به

 ماند.وقتی

 

 زیر سرم بودم مامان خیلی آرام گفت:
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 این پسره پاك ما رو شرمنده ي خودش کرده.به خدا که فرشته است.خدا به مادرش ببخشدش.-

 

 پرسیدم:

 

 حاال کجاست؟-

 

 مامان با لحنی تحسین آمیز گفت:

 

این با شخصیتی ندیدم.مامان از او تعریف می کرد ولی نمی بیرون نشسته که تو راحت باشی.توي عمرم مردي به -

 دانم چرا من

 

احساس غرور می کردم؟آن شب تشکري که شایسته او باشد نکردم و هر چند که مامان براي چند دقیقه ي متوالی 

 از او

 

بل از امدنش به بهانه ي قدردانی کرد ولی ته دلم احساس شرمندگی می کردم.از این رو فردا بعد از ظهر چند دقیقه ق

 آب دادن

 

به گلها توي حیاط ماندم و وقتی وارد حیاط شد بعد از سالم و احوالپرسی از او تشکر کردم.او هم متقابال احوام را 

 پرسید و من

 

هم خیلی مختصر جواب دادم.بعد او با اشاره به گلها حرفی زد که درست متوجه نشدم چون همان لحظه کامال 

 نگاهمتصادفی 

 

متوجه پنجره رو به حیاط طبقه باال شد.خانم کیانی داشت با اشتیاق به هر دوي ما نگاه می کرد و لبخند معنی داري می 

 زد.

 

خانم کیانی از ان به بعد حرفی نمی زد تا متوجه منظورش شوم ولی رفتارش با همیشه فرق داشت.بیشتر از گذشته به 

جکاو و شیطنت بار بود.گاهی که ناگهان به طرفش بر می گشتم از حالت سنگین من محبت می کرد و طرز نگاهش کن

 نگاهش معذب می

 

شدم.انگار با ایما و اشاره می خواست مرا متوجه چیزي کند.او حاال بیش از گذشته و به بهانه هاي مختلف به خانه مان 

 می امد

 

همین مرا گیج می کرد.از شدت اضطراب شب ها خواب ولی رفتار حامد مثل سابق خوددار و آرام بود و شاید هم 

 نداشتم و آن

 

قدر بی اشتها شده بودم که تقریبا مامان کنجکاو و نگران شده بود.زمانی هم بود که حال و حوصله ي هیچ کس و 

 هیچ چیز را
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تاقم می ماندم و مدتها نداشتم و دوست داشتم با خودم خلوت کنم.گاهی اتفاق می افتاد که ساعتها تک و تنها توي ا

 یک جا بی

 

حرکت می نشستم و به رو به رو خیره می شدم.حتی حال و حوصله ثریا را هم نداشتم.انگار به نوعی از طرف مامان 

 مامور شده

 

بود زیر زبان مرا بکشد.صبح که می شد به خانه ما می امد و غروب با خاله بر می گشت.طفلک مامان!زمانی متوجه 

 انیعمق نگر

 

اش شدم که یک روز صبح داشت خیلی آرام با پدرم راجع به من صحبت می کردوپدر تالش می کرد متعاقدش کند 

 نگرانی اش

 

 بی مورد است ولی مامان قانع نمی شد.می گفت:

 

 می ترسم احمد!می ترسم مشکلی براش پیش اومده باشه!اون فقط بیست سالشه!-

 

 پدر به نرمی گفت:

 

مهین جان،این تغییر حاالت توي سن و سال پریا کامال طبیعیه!جوونها توي این سن و سال درگیر دوران بلوغ  ببین-

 اند.پس

 

طبیعیه اگه ماجراجو باشند و اخالق شون مثل بهار و پاییز باشه!به عقیده ي من الزم نیست نگران جسمش باشی!اون 

 کامال

 

 شه!با خودشه!سالمته!هر چی هست مربوط به روح و روان

 

 مامان گفت:

 

 اون اصال حرف نمی زنه!-

 

 پدر گفت:

 

اگه الزم باشه میگه!پریا دیگه بچه نیست عزیزم!خیلی وقته که بزرگ شده ولی ما نمی خواستیم باور کنیم.بگذار -

 مدتی به حال

 

 خودش باشه!اون دختر عاقلیه!
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ن ماجرا تا کجا ادامه داشت؟لحظاتی بود که آرزو می کردم خانم بغض گلویم را می فشرد.واقعا چه مرگم بود؟ای

 کیانی و

 

پسرش ازآن خانه بروند ولی باز غروب جلوي پنجره انتظار امدنش را می کشیدم.یکی از دفعاتی که شدیدا احتیاج 

 داشتم با

 

 کسی حرف بزنم بی مقدمه از ثریا پرسیدم:

 

 د؟عشق چیه ثریا؟چطوري میشه تعریفش کر-

 

 چشمانش برقی زد و سر جایش میخکوب شد.

 

آهان!زدي به هدف!پس بگو چه مرگته!ذلیل مرده الل می شدي زودتر بگی؟من رو بگو که خیال می کردم تو به -

 سایه ات هم

 

 فخر می فروشی!حاال کی هست؟

 

 خنده ام گرفت.گفتم:

 

 ادي؟این هجویات چیه می گی؟من یک کلمه از تو پرسیدم،ببین چقدر اراجیف تحویلم د-

 

 با شیطنت گفت:

 

 بله؟بله؟من یا تو؟بدبخت نترس یا خودش میاد یا نامه اش.یه نیگا به خودت توي آینه بنداز.شدي مثل روح!-

 

 باز هم خنده ام گرفت ولی او دست بردار نبود.

 

 جون ثریا بگو موضوع چیه؟نکبت مگه من و تو این حرفها رو داریم؟-

 

 به دروغ گفتم:

 

مطمئن باش خبري نیست که بخوام از تو قایم کنم.چند روزه دارم یک رمان خارجی می خونم و این سوال براي من -

 پیش

 

 اومده که عشق چیه که آن قدر شاعر ها و نویسنده ها ازش داستان سرایی می کنند.

 

 ثریا به شوخی گفت:

 

 البد چیز بدرد بخوریه!-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

2 6  

 

 

 تو تا حاال این احساس رو تجربه کردي؟-پرسیدم: 

 

 به شوخی چشم غره اي رفت و گفت:

 

 چشم ما روشن!تو رو خدا رودربایستی نکن،سوال دیگه اي هم داري بگو!-

 

 خندیدم و گفتم:

 

 جدي باش ثریا!تا حاال شده کسی رو دوست داشته باشی یا یکی دوستت داشته باشه؟-

 

 ثریا گفت:

 

ست داشتن با عشق فرق می کنه!ثانیا کیه که همچین حسی رو تجربه نکرده باشه؟اصال مگه زندگی بدون اوال دو-

 اینها

 

 ممکنه؟باالخره قلبه دیگه!از آهن که نیست!مثل عارف ها حرف می زنی!دارم کم کم از تو می ترسم!

 

 ساکت ماندم.ثریا مکثی کرد و گفت:

 

 وندم طرف کیه که این جوري ضربه فنی ات کرده!غلط نکنم گلوت حسابی گیر کرده!م-

 

 خیلی خونسرد گفتم:

 

 داري اشتباه می کنی!مرد ها قدر عشق و محبت رو نمی دونند!-

 

 ثریا گفت:

 

 آي قربون دهنت!فقط باید سر کارشون گذاشت!-

 

 ته ي زیادي در دل دارد...با امدن خاله بحث ما نیمه کاره ماند ولی من فهمیدم قطعا ثریا هم حرفهاي ناگف

 

 خاله که مرا ساکت دید براي چندمین بار با محبت پرسید:

 

 خب چی میگی خاله؟یه چیزي بگو!-

 

 ثریا به شوخی گفت:

 

 عروس رفته گل بچینه.فقط نمی دونم چرا دلش نمی خواد برگرده!-
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 خاله شهین گفت:

 

نم چی توي دلت می گذره!شاید هم سکوت عالمت رضاست!ببین ثریا جدي باش!پریا جون تو هم حرف بزن ببی-

 عزیزم،تا تو

 

راضی نباشی همه این حرفها بیهوده است!اگه نظر من رو بپرسی بهتر از این نمیشه.مامانت هم جواب درست و 

 حسابی نداد و

 

 انداخت گردن پدرت.اون ها هم که مدام به من فشار میارن!

 

 با صداي لرزانی گفتم:

 

 نمی دونم چی بگم خاله!راستش می ترسم!-

 

 خاله شهین خندید و گفت:

 

 یعنی چی؟ترس از چی؟اگه بدونی چه آینده اي در انتظارته؟به خدا من تو رو مثل دختراي خودم دوست دارم.-

 

 حرف را انداختم توي دست انداز و گفتم:

 

 نظر بابا و مامان برام همه!-

 

 دید و گفت:خاله با سرمستی خن

 

 جوابی رو می خواستم گرفتم عزیزم!ان شااهلل هر چی قسمته همون میشه!-

 

 وقتی خاله از اتاقم بیرون رفت ثریا با شیطنت گفت:

 

 خوب یکی به میخ می زنی یکی به نعل!مامانم هم درسش رو خوب بلده!-

 

 صادقانه گفتم:

 

 !باور کن نمی دونم چرا زبونم بند اومده بود-
 

 ثریا خیارش را نمک زد و گفت:

 

 حق داري جونم.حق داري!-
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خودت -پشت در اتاقم نفس در سینه حبس کرده و سراپا گوش شده بودم.پدر بعد از سکوتی طوالنی به مامان گفت: 

ی میشه بهتر از هر کسی می دونی که تمام دار وندار ما همین دو تا بچه است مهین جون.حاال من هیچی،تو دلت راض

 از

 

 یک دونه دخترت دور باشی؟اون چی؟توي غربت چطوري تاب بیاره؟من دختر خودم رو می شناسم اون نازپرورده و

 

 حساسه،وابسته به خونه و خونواده ست و مهم تر از همه تحمل فشارهاي روانی رو نداره!

 

 مامان گفت:

 

گفته ولی عصر باز هم به من تلفن زدند و گفتند اجازه بدیم من هم همه ي اینها رو به شهین گفتم و اونم بهشون -

 بیان.

 

 مادرش می گفت فرض کنیم یک دیدار دوستانه است.شاید ما بتونیم شما رو متقاعد کنیم.

 

 پدر گفت:

 

 آخه مهین جان وقتی جوابمون منفیه،دیگه واسه چی مردم رو اذیت کنیم؟-

 

 مامان گفت:

 

می دیدي چه سماجتی به خرج دادند.حتی شهین گفته خواهرزاده ي من قصد ازدواج کاش خودت بودي و -

 نداره.ولی اون ها

 

دالیل دیگه اي آوردند.شاید هم بهتر باشه خودت باهاشون حرف بزنی،این جوري دست از سر شهین بر می 

 دارند.می گفت

 

رو نمی دم.چند بار هم مجبور شدم ثریا رو روزي نیست که به من زنگ نزنند.این آخریها از ترسم جواب تلفن 

 «وادارکنم به 
 

 دروغ بگه مامانم خونه نیست!جدا که توي عمرم خواستگارهایی به این سمجی ندیدم.« 

 

 پدر گفت:

 

 واسه من هم خیلی عجیبه!انگار توي این شهر دختر دیگه اي نیست!-

 

 مامان گفت:
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ی اد.می گفت از روزي که پریا رو دیده زیر و رو شده.می گفت حاضره قسم مادرش زن مودب و معقولی به نظر م-

 بخوره این

 

 همون دختریه که توي آسمونها دنبالش می گشته!

 

عجب!آخه چطور ممکنه با این اطمینان بگه پسرش ندیده و نشناخته پریا رو می خواد؟بدبختی،پسره بچه -پدر گفت: 

 هم نیست که بگیم

 

 بپسنده! مامانش باید

 

 مامان گفت:

 

 بر عکس!مادرش می گفت تا حاال چندین و چند دختر رو دیدند و پسرش پسند نکرده!-

 

 پدر گفت:

 

 یک از همون ازدواج هاي پستی!-

 

 مامان گفت:

 

تگاري نه!گویا پسرشون منع رفت و آمد نداره و اگه بخواد می تونه بیاد ایران!مادرش می گفت از بس رفته خواس-

 دیگه کامال

 

 می دونه سلیقه ي پسرش چیه!

 

 پدر گفت:

 

یکی نیست به اینها بگه عزیز من،مالك ازدواج زیبایی نیست،باید دید دو نفر چه دیدگاهی نسبت به ازدواج -

 دارند،آیا با هم

 

 این قضیه رو کامل می کنه!تفاهم دارند،واسه هم ساخته شدند یا اصال اشتراك نظر دارند؟خب بله،در نهایت،زیبایی 

 

 مامان گفت:

 

اتفاقا من هم سعی کردم از این در متقاعدشون کنم ولی مادرش می گفت اجازه بدین خواستگاري صورت -

 بگیره،اگر در نهایت

 

 رضایت دادین براي گفتگو پسرش هم میاد ایران.
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 پدر گفت:

 

بلرزه که عاقبت کی قراره بیاد جگر گوشه اش رو برداره بره!با پریا  نمی دونم واال!آدم دختر دار هم باید دایم تنش-

 حرف

 

 زدي؟

 

فکر کنم خودش متوجه مسائلی شده !ولی من هنوز مستقیما باهاش حرف نزدم.گفتم اول با تو -مامان آرام گفت: 

 حرف بزنم،اگر در نهایت اجازه

 

 دادي بیان،بعد با پریا صحبت کنم.

 

 پدر گفت:

 

 نظر خودت چیه؟-

 

 مامان گفت:

 

راستش من احساس عجیبی دارم،ولی به قول شهین باالخره که چی؟باید بگذاریم خواستگارها بیان،این جوري پریا -

 هم یواش

 

یواش به آینده ي زندگیش جدي تر فکر میکنه و ضمن اینکه تجربه هاي جدیدي کسب می کنه باالخره فرد ایده 

 آلش رو از

 

 ینها با بینش درست انتخاب می کنه.بین ا

 

 پدر گفت:

 

 خب بله درسته!ما که نمی تونیم دخترمون رو از مردم قایم کنیم!-

 

 مامان گفت:

 

باور کن احمد از صبح دچار دلشوره شدم.باالخره من هم یک مادرم و حتی فکر اینکه یک روز پریا از این خونه بره -

 دیوونه ام

 

 که بخواد از این مملکت بره! می کنه!چه برسه

 

 پدر با محبت گفت:
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کی می تونه اونو از ما جدا کنه؟من دختر به غربت شوهر نمیدم!ولی خب،ما باید یواش یواش با این واقعیت که بچه -

 ها یکروز

 

ماجت بیاد توي ترکمون می کنند کنار بیاییم.حس تو هم طبیعیه!به هر حال این اولین خواستگاریه که می خواد با س

 این خونه!

 

 مامان گفت:

 

 پس منظورت اینه که بیان؟-

 

کی می تونه به اینها بگه نه؟اگه قرار بود قضیه رو فراموش کنند دو هفته پیش کرده -پدر با خنده گفت: 

 بودند.گمونم باید با گوش هاي خودشون

 

.دوست دارم فکر کنه داریم به جاش تصمیمی می بشنوند تا قضیه رو فراموش کنند.فقط قبلش با پریا صحبت کن

 گیریم.

 

 حال غریبی داشتم!

 

وقتی وارد آشپزخانه شدم مامان در گفتن صبح به خیر پیشقدم شد.سالم کردم و پشت میز نشستم.سرم مثل یک 

 گوي سنگین

 

 ی رو به رویی من قرارفلزي روي تنم زیادي می کرد.مامان یک فنجاي چاي مقابلم گذاشت و خودش هم روي صندل

 

گرفت.نگاهش آنقدر دقیق بود که سرم را با نان مقابلم گرم کردم.مامان براي شکستن سکوت پیشقدم شد و با 

 اشاره به بیرون

 

 گفت:

 

 برگ ها همه زرد شدند.چشم به هم زدیم تابستون تموم شد.-

 

 براي آنکه جوابی داده باشم گفتم:

 

 رم.آدم احساس عجیبی داره!شهریور رو دوست ندا-

 

 مامان پرسید:

 

 دیشب سردتون نبود؟شاید بهتر باشه امسال از اول پاییز شوفاژها رو راه بیندازیم.-

 

 بی حوصله گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

3 2  

 

 

 موضوع چیه مامان؟چرا نمیري سر اصل مطلب؟-

 

 مامان با دهان باز نگاهم کرد.مکثی کردم و گفتم:

 

ه نفهمیدن کنم.من دیشب تصادفا همه ي حرفهاي شما و بابا رو شنیدم.نه از دیشب،خیلی دلم نمی خواد وانمود ب-

 وقته که می

 

دونم.ثریا همون دو هفته ي قبل به من گفت.چرا این جوري نگام می کنید مامان؟متنفرم از اینکه فکر کنید من هنوز 

 بچه م و

 

 باید مثل دختر بچه ها باهام رفتار کنید.

 

خب...تو در حقیقت کار من رو خیلی ساده کردي...راستش مونده بودم چه جوري -قریبا به من من افتاده بود: مامان ت

 قضیه رو باهات مطرح کنم...حقیقتش هیچ

 

 وقت فکر نمی کردم حرف زدن در این باره این قدر براي یک مادر سخت باشه!

 

 با آرامش بعیدي گفتم:

 

 شه نمی گین ما مادر و دختریم و باید با هم راحت باشیم؟چرا مامان؟مگه خودتون همی-

 

 مامان چند لحظه در سکوت نگاهم کرد و بعد بی مقدمه پرسید:

 

 خب،نظرت چیه؟-

 

 نمی دانم چرا زبانم بند امده بود،مامان با آرامش گفت:

 

رت خیلی قضیه رو جدي نگرفتیم.می اون ها اصرار دارند بیان اینجا و بیشتر با هم آشنا بشیم.راستش...من و پد-

 دونی

 

 که!پدرت اصال موافق دور شدن از شماها نیست.من هم همینطور!

 

 همان طور که پنیر را روي نان می مالیدم گفتم:

 

 ما هیچی از اون ها نمی دونیم.-

 

 مامان با تعجب چشمانش را تنگ تر کرد و پرسید:
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 واقعا خوب باشه حاضري از ما دور بشی؟منظورت چیه؟یعنی...اگه موقعیتش -

 

حالت صورت مامان خیلی دیدنی شده بود.درست مثل کسی که به شدت جا خورده و سورپریز شده باشد!مثل کسی 

 که به

 

 حاصل عمل خودش به دیده ي تردید نگاه کند!ناخوداگاه خنده ام گرفت.میان خنده گفتم:

 

 فاقی نیفتاده!خیلی خب!حق با شماست!من هم طاقت دوري شما رو ندارم.چیه مامان؟حالتون خوبه؟هنوز که ات-

 

انگار خیال مامان راحت شد که نفسش را آزاد کرد.ناگهان دستی فکرم را به جانب حامد کشاند و قلبم از جا کنده 

 شد.جدا

 

جان چاي را با بی میلی روي فایده ي این عشق یک بعدي چه بود؟اصال شاید بهتر بود فکر او را از مغزم پاك کنم.فن

 میز

 

گذاشتم.وقتی به او فکر می کردم همه چیز به کامم تلخ می شد و به شدت احساس درماندگی می کردم.دست به 

 سینه به عقب تکیه دادم و ساکت ماندم.مامان گفت:

 

در بزرگ شدي که بهتره فکرش رو نکنی.به انها به چشم یک تجربه ي جدید نگاه کن.فکر می کنم دیگه اونق-

 خودت رو در

 

 چنین موقعیتهایی محک بزنی!

 

 آهی بی صدا کشیدم و به صورت نگران مامان خیره ماندم.چقدر خوب است که افکار ادمها روي صورتشان نقش نمی

 

انه بندد!فایده ي آن ذوب شدن تدریجی چه بود؟او که هرگز نمی فهمید با دل و جان من چه کرده!خواستم از آشپزخ

 خارج

 

 شوم که مامان گفت:

 

 اگر دوباره تلفن زدند میگم شب جمعه بیان.تو که اعتراضی نداري؟-

 

 فقط گفتم:

 

 نه!هرجور صالح می دونید!-

 

داشتم خالف میلم عمل می کردم و این حقیقت را خودم بهتر از هر کسی می دانستم.نمی دانم!شاید هم داشتم چینی 

 غرورم را

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

3 4  

 

 ی زدم.بند م

 

پنجشنبه عصر خانه حال و هواي عجیبی داشت.خاله شهین هم از ظهر به آنجا آمده بود و ساعت به ساعت از موقعیت 

 استثنایی

 

خواستگار می گفت.من هم مثل ماست توي اتاقم وارفته بودم.بیچاره مامان از صبح به تنهایی تمام حیاط و خانه را زیر 

 و رو

 

عتی از ظهر گذشته بود که خانم کیانی هم براي ارضاء کنجکاوي اش پایین آمد.از توي اتاق کرده بود.یکی دو سا

 گوش تیز

 

 کردم.از مامان پرسید:

 

 به سالمتی مهمون داري مهین جون؟-

 

 مامان که خستگی در کالمش موج می زد گفت:

 

 تقریبا.قراره واسه ي پریا خواستگار بیاد!-

 

به سالمتی!صبح تا از باال دیدمت اومدي توي حیاط،به خودم -جا خورد ولی با لحن وارفته اي گفت: به نظم خانم کیانی 

 گفتم حتما خبرهاییه!

 

 مامان گفت:

 

 شرمنده!البد با سر و صدا مزاحم استراحت شما هم شدیم.-

 

 خانم کیانی گفت:

 

 این حرفها چیه؟انشاهلل به سالمتی!خوب بی سرو صدا؟-

 

 ن گفت:ماما

 

 واال به خدا قراره فقط بیان.مالکی که به هیچ وجه از شرایط شون راضی نیست!-

 

 خانم کیانی گفت:

 

 چطور؟-

 

 خاله شهین به میان حرف آمد و گفت:
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وا؟چه حرفها می زنی خواهر؟مگه بدبخت ها چه جوري اند؟به خدا شانس در خونه تون رو زده!بد میگم خانم -

 کیانی؟پسره

 

 دندانپزشک مقیم آمریکاست.خونه و زندگی و همه چیز هم داره.دیگه چی از این بهتر؟

 

 مامان گفت:

 

 چی می گی خواهر؟منم و همین یک دختر!-

 

 خاله شهین گفت:

 

مگه همه چند تا دختر دارند؟اینجا بمونه که چی ؟ما که موندیم چی شدیم؟کجاي دنیا رو گرفتیم؟به خودت نگاه -

 چی ازکن!

 

زندگی ت فهمیدي؟یک عمر غبار گچ خوردي و به آموزش و پرورش خدمت کردي.احمد آقا هم که بیچاره زیربار 

 زندگی پیر

 

 شد.الاقل به فکر آینده ي بچه ها باش.همه چی اونجاست!لگد به بخت دختره نزن!

 

 پریا باید درس بخونه!-مامان گفت: 

 

 خاله گفت:

 

ونه به درسش ادامه بده و واسه خودش کسی بشه!شاید یک روز برادرش رو هم برد پیش اونجا بهتر می ت-

 خودش،بعد هم

 

 شما...

 

 خانم کیانی گفت:

 

 اي بابا!شهین خانم،اوال،تا قسمت چی باشه،بعد هم زنگی توي غربت خیلی سخته.-

 

 خاله گفت:

 

ثریاي خودم هم بود همین رو می گفتم.آدم باید واقع بین آدم زود به هر شرایطی خو می گیره.به خدا اگه واسه -

 باشه!حاال هم

 

 که شانس پریا گفته!مادر و خواهره یک دل نه صد دل چشمشون اون رو گرفته!
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 خانم کیانی با کنجکاوي پرسید:

 

 نظر پریا چیه مهین جون؟-

 

 مامان گفت:

 

 ید و حرفهاشون سر در نمیاره!جوونهاي این دوره رو که می شناسید.آدم از عقا-

 

شرم مانعم می شد که با خانم کیانی رو به رو شوم.او مدت کوتاهی پایین بود و بعد باال رفت.چند دقیقه بعد داشتم از 

 اتاق خارج

 

می شدم که صداي باز شدن در کوچه توجهم را جلب کرد.از پنجره به بیرون سرك کشیدم.حامد بود.گرفته و با 

 خانهعجله از 

 

خارج شد و در خانه را به هم زد.می دانستم پینجشنبه ها ساعت دو بعد از ظهر به خانه می آید.پس نیامده کجا می 

 رفت؟چند

 

لحظه بعد خانم کیانی را دیدم.عجوالنه خودش را به در کوچه رساند و مدتی از الي در نیمه باز به بیرون سرك کشید 

 و بعد

 

ر رفتم.صورتش نگران و ناامید بود.با نگاهم او را تا وقتی وارد ساختمان شد دنبال کردم.دلم آرام در را بست.جلو ت

 گواهی بدي

 

 می داد.

 

طرف هاي غروب،قبل از امدن خواستگارها،سر و کله ي ثریا هم پیدا شد.دلشوره ي عجیبی داشتم و در دل خدا را 

 شکر می

 

به رو می شدم.حقیقتش تا پیش از آن هرگز فکر نمی کردم وقت عمل  کردم که فقط با خانواده ي خواستگارم رو

 آنقدر

 

دستپاچه شوم.با آمدن ثریا وضع بد تر شد.چون یا می خواست دستم بیندازد،یا آب به آسیابم بریزد.این وسط بیشتر 

 از پدر و

 

ر رفتار کنم.درست قبل از انکه مادرم،خاله شهین دست و پا می زد.شخصا نظارت میکرد چه بپوشم،چه بگویم یا چطو

 از شدت
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کالفگی منفجر شوم آنها از راه رسیدند.به محض ورود بوي عطر گرانقیمتشان فضا را پر کرد و صداها در هم 

 پیچید.ثریا که

 

 پشت در گوش ایستاده بود آرام گفت:

 

 ظاهرشون که خیلی حسابی به نظر میاد.ببینم چند مرده حالجند!-

 

 گفتم:

 

 خوب بود می امدند خواستگاري تو!-

 

 پشت چشمی نازك کرد و گفت:

 

بله!پس چی!روي هوا می قاپیدمشون!ندیدي چه دسته گلی دستشون بود؟شرط می بندم باالي پونزده،شونزده هزار -

 تومن می

 

 ارزید.

 

عارم آمد.این بود که برخالف شاید اگر توي اتاقم تنها بودم از پشت پنجره سرك می کشیدم.ولی در حضور ثریا،

 میلم سر جایم

 

نشستم و حتی جم نخوردم.حاال خانه کامال ساکت بود و فقط صداي جویدن آدامس ثریا به گوش می رسید.آهسته 

 گفتم:

 

 دهنت رو ببند ثریا!دلم ریش شد!-

 

 نخودي خندید و گفت:

 

 و از این حرفها؟چته؟قاط زدي؟کی بود که می گفت اصال براي من مهم نیست -

 

 باز شروع کردي؟-

 

میگم پریا!باالغیرتا نریزي با چایی زندگیشون رو رنگی کنی!این بدبخت ها بی تقصیرند.فکر کردند -به شوخی گفت: 

 تو آدمی!انتقام اصلی رو

 

 باید از اون بابا بگیري!

 

 خنده ام گرفت.پرسیدم:
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 چرا هیچکس چیزي نمیگه؟-

 

 ثریا گفت:

 

 تعجبم از اینه که مامانم چرا ساکت نشسته؟باالخره باید وسط قضیه رو بگیره!-

 

 همین هنگام مامان آرام در را باز کرد و وارد اتاق شد.با دیدن ما،با تعجب پرسید:

 

 چرا توي تاریکی نشسته اید؟-

 

 ثریا گفت:

 

 چه می دونم خاله!از این دیوونه بپرس!-

 

 مامان به من گفت:

 

 پاشو بیا بیرون پریا!زشته!اینها به خاطر تو اومدند!-

 

 با اینکه داشتم از کنجکاوي هالك می شدم گفتم:

 

 من رو می خواهید چیکار؟ما که قراره جوابشون کنیم!-

 

 مامان آرام گفت:

 

 ی کنیم!پاشو بیا بیرون!آدمهاي مودبی به نظر میان.حاال که اجازه دادیم بیان،نباید بی احترام-

 

 ثریا به شوخی گفت:

 

 پاشو!فقط من می دونم که دارند قند توي دلت می سابند!-

 

جلوتر بگم -یکی به شوخی زدم پس گردنش و همراه مامان از اتاق خارج شدم.قبل از انکه به پذیرایی برسیم گفتم: 

 مامان،من چاي نمیارم ها!

 

 مامان گفت:

 

ره!می ترسم با این رنگ و رویی که به هم زدي،بریزي با چایی تن و بدنشون رو من هم فکر می کنم نبري بهت-

 بسوزونی!فعال
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که شربت بردم.چایی هم خودم بعدا میارم!تو فقط مودب برو سالم کن و اگه دستشون رو دراز کردن دست بده و 

 خوشامد

 

 بگو.بعد هم بنشین کنار پدرت!

 

 وارد پذیرایی شدیم.مامان گفت:

 

 این هم پریا دختر من!-

 

 مادر و خواهر خواستگارم کامال از جا بلند شدند و خواهرش لب به تحسین باز کرد:

 

 به به پریا خانوم!خدا رو شکر که باز هم چشممون به جمالتون افتاد!-

 

مانطور که مامان بعد دستانش رو دراز کرد و من هم از روي ادب سالم کردم و با هر دوي انها دست دادم و بعد ه

 سفارش

 

 کرده بود زیر نگاه دقیق انها کنار پدر نشستم.خاله شهین به انها که ایستاده بودند گفت:

 

 بفرمایید خانوم درخشش راحت باشید.-

 

 مادر خواستگارم همانطورکه روي مبل می نشت گفت:

 

 هزار ماشاهلل!چه وقاري!چشم ما روشن!-

 

را باال نکردم.بابا که انگار متوجه اضطرابم بود آرام و صمیمی دستم را به دست گرفت و صورتم گرگرفت ولی سرم 

 بنرمی فشار

 

 داد.حضور اودر کنارم جدا مایه ي قوت قلب بود.خواهر خواستگارم که دختر جوان و زیبایی بود گفت:

 

 ن همون فرشته اي یه که دنبالش بودم.مامانم از روزي که روي ماه تو رو دیده آروم و قرار نداره!دایم میگه ای-

 

 خاله شهین به جاي من گفت:

 

 شما لطف دارین!پریا جون جدا دختر باوقار و سنگینیه!-

 

 مادر خواستگارم گفت:

 

 با وجود چنین پدر و مادري اصال نباید تعجب کرد.به عقیده ي من خانواده بیانگر اصالت و شخصیت یک فرده!-
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هشان کردم.در لباس هاي فاخر و طال و جواهر برق می زدند ولی هر دو خوش برخورد و نرم و مودب زیر چشمی نگا

 بودند به

 

نحوي که بعد از گذشت ده دقیقه به طرز عجیبی در دلم نشسته بودند و دیگر اصال احساس دستپاچگی نمی 

 کردم.وقتی مامان

 

 گفت:چاي آورد مادر خواستگارم زیپ کیفش را باز کرد و 

 

 خب!از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است!-

 

 آن وقت یک پاکت از کیفش بیرون کشید و گفت:

 

 باالخره حق مسلم شماست که با پسر من آشنا بشین!این جدیدترین عکسهاي بهرام پسرمه!-

 

 پدر گفت:

 

 زي به این کار نیست.از این که این طور با صراحت حرف می زنم معذرت می خوام اما واقعا نیا-

 

 رنگ خاله شهین پرید!مادر خواستگارم با آرامش گفت:

 

 چطور؟منظورتون رو نمی فهمم!-

 

 پدر گفت:

 

 ببینید!منم و همین یک دختر!پس طبیعیه که اون رو به یک مشت عکس شوهر نمی دم!-

 

 اه می کرد.مادر خواستگارم گفت:لبخند خاله شهین یخ زده بود و مامان هم با نگرانی به این صحنه نگ

 

البته حق با شماست!ما هم قرار نیست با چند تا عکس از دخترتون خواستگاري کنیم.من قبال خدمت خانوم هم گفتم -

 که اگه

 

توافق حاصل بشه،بهرام از امریکا می آد ایران تا با پریا جون صحبت کنند.بعدا که به توافق رسیدند می ریم سر 

 صحبت هاي

 

اصلی.من فقط می خوام شما یک ذهنیت از پسر من داشته باشید.فقط همین!چون مرسومه که داماد در مراسم 

 خواستگاري و
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اشنایی حاضر باشه و من نخواستم خودخواهی کنم.به هر حال دختر شما هم حقشه بدونه کی قراره ازش خواستگاري 

اهر نپسندید،در اون صورت منطقی ایه که قضیه رو تموم شده تلقی کنه!اومدیم و اصال پریا خانوم پسر منو به لحاظ ظ

 کنیم!

 

 خاله شهین قبل از آنکه پدر حرفی بزند پاکت عکس ها را از خانم درخشش گرفت و گفت:

 

 به عقیده ي من که کامال منطقیه!-

 

 پدر عقب ننشست و گفت:

 

ي است!خانم درخشش و دخترش کامال به پدر خیره بله،خانم درخشش لطف دارند.منتهی عرض من چیز دیگه ا-

 شدند و خاله

 

 شهین بی آنکه عکس را بیرون بیاورد بر جا میخکوب شد.پدر مکثی کرد و گفت:

 

ببینید خانوم!اگه ما االن در خدمت شماییم صرفا به دلیل اصرار شماست وگرنه من حقیقتا قضیه رو خیلی جدي -

 نگرفتم.راستش

 

ج هاي خارج از کشور موافق نیستیم.البته این به این معنا نیست که خداي ناکرده در شما یا پسرتون ما با ازدوا

 ایرادي هست.بر

 

عکس!حاال که از نزدیک زیارت تون کردم بیشتر با شخصیت وارسته ي شما و خونواده آشنا شدم.ضمن اینکه با 

 خواهر خانم

 

 ز خونوادگی تون خیلی تعریف کردند.بنده همسایه هستید و ایشون از خصایص بار

 

 خانم درخشش که زن زرنگی بود گفت:

 

اینها را خانم هم فرمودند و ما با این ذهنیت اومدیم و البته انتظار شنیدن این حرفها رو هم داشتیم.اما دیدن عکس -

 ها چه

 

اید واقعا تقدیر ما ها رو سر راه هم قرار ایرادي داره؟قبول دارید اگه تقدیر بخواد ما هیچ کاره ایم؟چه می دونید؟ش

 داده؟

 

 پدر که کامال مستاصل شده بود با لبخند گفت:
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حرفهاي شما رو تصدیق می کنم اما راستش به نظرم منطقی نمیاد،پسر شما توي آمریکا باشه و شما براش زن -

ه این قدر ساده مواجه بشه؟ خانم بگیرید!چطور کسی که اونجا زندگی کرده و درس خونده می تونه با این قضی

 درخشش خندید و گفت:

 

پس باالخره رفتیم سر اصل مطلب!من این سوال شما رو به فال نیک می گیرم آقاي مالکی!بله،درسته!راستش تا حاال -

هر جا رفتیم خواستگاري کسی این سوال رو از ما نپرسید.همه فقط هدفشون زندگی توي آمریکا بود ولیپرسش شما 

شونه ي اصالت و شخصیت خونوادگی شماست و اینکه من راه رو درست اومدم.می دونید آقاي مالکی؟من آنقدر ن

 خواستگاري رفتم که دیگه تقریبا می دونم بهرام چه جور دختري مد نظرشه!

 

 پدر گفت:

 

 چرا ایشون اصرار دارند از ایران زن بگیرند؟چیزي که اونجا فراونه دخترهاي ایرانیه!-

 

 خانم درخشش گفت:

 

اوال این برخالف میل بهرامه،در ثانی اگر هم مایل بود من نمی گذاشتم.شما خودتون بهتر می دونید اونجا چه جور -

محیطیه!من یک دختر اصیل و خانواده دار می خوام با یک تربیت ایرانی!زیر نظر یک مادر ایرانی با فرهنگ 

جلف و سبک خوشش نمی آد،این با فرهنگ خونوادگی ما هم منافات داره.اگه  ایرانی!بهرام به هیچ وجه از دخترهاي

شما یک دختر دارید و این قدر نگرانش هستین،منم همین یک پسر رو دارم!مطمئنم اگر شما هم جاي من بودید 

 همین کارو می کردید!دوره ي بدي شده آقاي مالکی!

 

 پدر گفت:

 

ی شده من رو متقاعد کنید باهاتون همراهی کنم.حقیقتش من هرگز حریف گمونم شما خیال دارید به هر طریق-

 زبون خانم ها نشدم.

 

 خانم درخشش خندید و گفت:

 

من توي زندگی ام به هر چی خواستم رسیدم آقاي مالکی.گمونم حاال دلیل پافشاري من براي دیدار حضوري به قدر -

 کافی قانع

 

 کننده باشه!

 

ر چشمی به مامان نگاه کردم.او هم با رضایت لبخند می زد.دختر خانم درخشش پاکت عکس ها رو پدر هم خندید.زی

 از خاله شهین گرفت و همان طور که به طرف من می آمد گفت:

 

 بگذارید دو کلمه هم صداي ماه پریا خانوم رو بشنویم.دلمون آب شد.-
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 ت:بعد پاکت عکس ها را به طرف من گرفت و با خوشرویی گف

 

 بگیر پریا جون.این هم داداش یکی یک دونه ي من!البته به خوشگلی خودت نیست ها ولی فکر کنم بدت نیاد.-

 

به مامان نگاه کردم و او سرش را با رضایت تکان داد.بعد با انگشتان لرزانم پاکت را گرفتم و عکس ها را بیرون 

و چهارشانه بود.ابروان مغرور و کشیده و چشمان نه آوردم.پسر خانم درخشش صورتی پر جذبه داشت.قد بلند 

چندان درشتش ترکیب جالبی به صورتش داده بود.فکش چهار گوش و قاطع و پوستش گندمی بود.آن قدر تشابه 

چهره میان او و خواهرش بود که توي همان چند عکس اول می شد فهمید خواهر و برادرند.عکس ها در فضاي خانه 

عدا خواهرش توضیح داد خانه ي برادرش در آمریکاست.نکته ي جالب توجه در عکس ها شیک گرفته شده بود که ب

پوشی و ژست هاي حساب شده ي پسر خانم درخشش بود.انگار کسی که این عکس ها را گرفته بود با هدف قبلی و 

ي عکس ها خم فقط به منظور بدست آوردن دل دخترهاي جوان عمل کرده بود.سر پدرو مادر هم با کنجکاوي رو

 شده بود.خاله شهین طاقت نیاورد و گفت:

 

 بده ببینم شاه دوماد رو خاله جون.تو که صدات در نمیاد!-

 

از درون گر گرفته بودم.وقتی سرم را بلند کردم نگاه کنجکاو خانم درخشش و د خترش را متوجه خودم 

 دیدم.سکوت جمع را خاله شهین شکست:

 

کتر هم که همه چی تمومه!خدا بهتون ببخشدش خانم درخشش.بیخود نیست که اینقدر وسواس به به!ماشاهلل آقاي د-

 به خرج میدین.

 

 چشمان خانم درخشش از برق افتخار درخشید و گفت:

 

 کوچک شماست.با وجود پریا جون کامل میشه!شما بهرام من رو یادتون نیست،نه؟-

 

 خاله شهین گفت:

 

 دم ولی یادم نیست.پونزده،شونزده سالی میشه که رفتند،درسته؟حقیقتش نه!شاید هم دی-

 

هفده ساله!درست بعد از فوت پدرش رفت.عموش کاراش رو رو به راه کرد و بردش.همه با -خانم درخشش گفت: 

 هم گفتند:

 

 خدا پدرشون رو بیامرزه.-

 

 خانم درخش از من پرسید:

 

 نظرت چیه پریا جون؟-
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 انداختم و سکوت کردم.دختر خانم درخشش گفت:من سر به زیر 

 

طبیعیه اگه بخواي فکر کنی!این تصمیم کوچکی نیست!قبال بگم برادر من توي آمریکا از خودش خونه داره و حاال -

یکی از پزشک هاي سرشناس اونجا محسوب میشه!اوضاع مالیش هم بد نیست.از خصوصیات اخالقی اش هم من 

ببینی و باهاش حرف بزنی!اما تا دلت بخواد به صفاتی که دخترهاي جوون می پسندند  چیزي نمیگم،بهتره خودت

مجهزه!دست و دلبازه،خونگرم و مهربون و مشکل پسنده!نمی دونی چقدر به ما سفارش می کنه دنبال دخترهاي 

 نجیب و با اصالت باشیم.اصالت خیلی براش مهمه!شما هم که ماشاهلل همه رو با هم داري!

 

 له شهین به شوخی گفت:خا

 

 ماشاله شما همه رو گفتی غیر از سن و سال آقاي دکتر!-

 

 خانم درخشش گفت:

 

 بهرام دقیقا بهمن امسال میره توي سی و یکسال!-

 

 مامان گفت:

 

 زنده باشن!-

 

بیشتر در سکوت لبخند  به نظرم بابا و مامان نسبت به نیم ساعت قبل صد و هشتاد درجه تغییر کرده بودند که حاال

 می زدند.در حدود یکساعت بعد خانم درخشش به ساعت گرانقیمتش نگاهی کرد و به دخترش گفت:

 

 هر چند دل کندن از همچین جمعی خیلی سخته ولی بهتره کم کم رفع زحمت کنیم دخترم.-

 

بعدا فهمیدم اسمش بهناز است،هر  با بلند شدن آنها،ما هم از جا بلند شدیم.موقع رفتن،خانم درخشش و دخترش،که

دو صورت من و مادر و خاله شهین را بوسیدند و صمیمیانه آرزو کردند دوباره همدیگر را ببینیم.جلوي در خروجی 

 خانم درخشش پاکت

 

 عکس ها را به من داد و با چشمکی دوستانه گفت:

 

ري ببینی و ما رو با جوابت خوشحال کنی.اگه جوابت اینها پیشت باشه عزیزم.شاید توي تنهایی با نگاه خریدارانه ت-

مثبت باشه فورا بهرام میاد تهران.توي این چند روزه اون قدر تلفنی از تو تعریف کردم که البد از خیلی قبل داره 

 لحظه شماري می کنه!

 

 من به لبخند کمرنگی اکتفا کردم ولی مامان گفت:

 

 به قول خودتون هر چی قسمت باشه!-
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بعد از رفتن انها ثریا و پیمان فورا از اتاق ها بیرون آمدند و براي دیدن عکس ها به طرف من هجوم آوردند.آن قدر 

عجله داشتند که حتی یادشان رفت به خاطر تحمل آن یکی دو ساعت تنهایی،گله کنند.بر خالف انتظارم مامان و بابا 

 شهین هم روغن داغ آن رازیاد کرد.پدر می گفت:خیلی از خانم درخشش و دخترش تعریف کردند و خاله 

 

 خانواده ي محترمی بودند.اگه پسرشون هم مثل خودشون باشه باید آدم متشخص و با اصالتی باشه!-

 

 خاله شهین گفت:

 

باالخره اونم توي همین خونواده بزرگ شده احمد آقا!از قدیم گفتند خونواده نشونه ي هویت ادمه!اینها قدیمی -

رین همسایه هاي کوچه ي ما هستند.بی آزار و آرومند و هیچ کس ازشون بدي ندیده.دختر و دامادش هم طبقه ي ت

باال با خودش زندگی می کنند.باباي خدابیامرز دکتر هم سرهنگ بوده.ما وقتی به این محل اومدیم یکی دو سال قبل 

 فوت کرده بود.در هر صورت آدمهاي معقول و مودبی هستند.

 ان گفت:مام

 

 با همه ي اینها من نمی تونم رضایت بدم پریا بره آمریکا شهین جون!-

 

تو همش آیه ي یاس بخون خواهر!خدا رو چه دیدي شاید هم پسره به خاطر پریا اومد ایران.اگه -خاله شهین گفت: 

 پسره هم همینجوري

 

 ي روغنه!چشمش پریا رو بگیره که مادر و خواهرش عاشقش شدند،نون پریا تو

 

 پدر گفت:

 

 آخه بحث سر اینه که پریا زوده شوهر کنه!-

 

 خاله شهین گفت:

 

 کی گفته زوده؟ماشاهلل داره میره توي بیست و دو سال!-

 

 مامان گفت:

 

 پریا باید ادامه تحصیل بده.دلم نمی خواد زندگی مشترك مانع پیشرفتش بشه!-

 

 خاله شهین گفت:

 

می خونه!بستگی به همت خودش داره!به نظر من ضرري نداره با دکتر رو به رو بشه!من مطمئنم که درسش رو هم -

 اکه اون
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 پریا رو بپسنده،به خاطرش هر کاري می کنه!نباید این فرصت رو از دست بدین!

 

 ثریا از ان طرف پذیرایی گفت:

 

 میگم بدك نیست ها!ارزش فکر کردن داره!-

 

 پیمان هم گفت:

 

 نظر من هم شرطه!باالخره من برادر عروسم!-

 

 همه خندیدند.خاله شهین گفت:

 

 الهی قربونت برم خاله!فعال بذار پریا جون حسابی فکر کنه اون وقت می آییم سر وقت تو!-

 

 همه نگاه ها متوجه من شد که ساکت نشسته بودم.خاله شهین به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 

 هستی خاله جون و من مطمئنم تصمیمی می گیري که بعدا پشیمون نشی! تو دختر عاقلی-

 

 بعد به ثریا گفت:

 

 پاشو دختر جون!حسابی دیر شده!-

 

دلم می خواست بابا و مامان حرفی می زدند،اما انگار انها هم به نوعی مردد شده بودند و ناگهان آن همه حرف ته 

ثریا،من هم به اتاقم رفتم و با لباس مهمانی روي تخت دراز کشیدم.بعد،مدتی کشیده بود .بعد از رفتن خاله شهین و 

توي تاریکی اتاق قدم زدم و دوباره لبه ي تخت نشستم و از همان جا به حیاط تاریک خیره شدم.افکار مختلفی در 

جم گرفته بود!شک مغزم مرور می شد.به حامد فکر می کردم،به خودم و به خواستگار تازه از راه رسیده!از حامد ل

داشتم اصال به من فکر کند.توي عمرم مردي آنقدر مغرور و خودخواه ندیده بودم.مقابل پنجره ایستاده بودم که در 

کوچه آرام باز شد و حامد وارد خانه شد.صورتش در تاریکی ناخوانا بود و قدم هاي محکم و بلندش مثل همیشه 

امد به پنجره ي اتاقم نگاه می کند.فورا خودم را کنار کشیدم و به دیوار نبود.دوباره قلبم لرزید.یک لحظه به نظرم 

 تکیه دادم،ولی وقتی برگشتم رفته بود.

 

 

. 

 از کالس کنکور که به خانه برگشتم،مامان نبود.داشتم با کلیدم در را باز می کردم که خانم کیانی از پشت سر گفت:

 

 چطوري پریا جون؟خسته نباشی!-

 

 ب برگشتم.توي راه پله ایستاده بود.با لبخندي گرم سالم کردم و پرسیدم:به عق
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 مامان خونه نیست؟-

 

 خانم کیانی گفت:

 

 رفته جلسه.انگار مدرسه پیمان جون از ساعت یک به بعد جلسه است.یادش نبود بهت بگه!-

 

 گفتم:

 

 پس پیمان هم با مامانه!-

 

 خانم کیانی گفت:

 

 ي باال؟من هم تنهام!چرا نمیا-

 

 گفتم:

 

 ممنون خانم کیانی.میرم خونه تا مامان بیاد.-

 

 خانم کیانی با صمیمیت گفت:

 

 تعارف می کنی؟مامانت تازه رفته،بیا باال.گفتم که!من هم تنهام.-

 

ها باال رفتم.خانم  یک کم خسته بودم ولی با این حال دعوتش را قبول کردم.کلید را از قفل بیرون کشیدم و از پله

 کیانی با خوشحالی گفت:

 

 ممنون که اومدي!راستش دیگه حسابی حوصله م سر رفته بود.جدا که حضور مامانت تو این خونه نعمتیه.-

 

 در حال درآوردن کفشم گفتم:

 

 مامانم که خیلی اوقات تا ظهر نیست.-

 

 خانم کیانی گفت:

 

 تکون می خوره ظهر میشه! اصل کار ظهر به بعده!صبح تا آدم-

 

 بعد با اشاره به دستانش گفت:

 

 داشتم سبزي پاك می کردم.تو رو خدا راحت باش.هیچکس خونه نیست.-

 

 به پشتی پشت سرم تکیه دادم و مقنعه ام را از سر دراوردم.خانم کیانی همانطور که دستانش را می شست گفت:
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 چاي تنهایی مزه نداره!-

 

 گفتم: با لبخند

 

 زحمت نکشین.من باید برم.-

 

 خانم کیانی از آشپزهانه گفت:

 

 هنوز نیومده داري ساز رفتن می زنی؟ناهار با هم هستیم.-

 

 خواستم سبزي پاك کنم که فورا گفت:

 

م. تو رو خدا واسه اون یک ذره سبزي دستت رو گلی نکن.پاشو یک آب به سر و صورتت بزن تا با هم چاي بخوری-

 مطیعانه از جا بلند شدم و به دستشویی رفتم.خانم کیانی از همان جا گفت:

 

 حامد سرما خورده،گفتم براش کمی آش درست کنم.-

 

 با شنیدن اسمش قلبم لرزید.همان طور که صورتم را آب می زدم گفتم:

 

 بال دوره!-

 

 خانم کیانی گفت:

 

 ی گرمه،گاهی سرده!پاییزه دیگه!هوا آدم رو گول میزنه!گاه-

 

از دستشویی که بیرون امدم،از جعبه دستمال کاغذي یکی دو برگ برداشتم و سر و صورتم را خشک کردم.چند 

لحظه بعد در حالیکه داشتم به عکسهاي میز گوشه پذیرایی نگاه می کردم،خانم کیانی با دو فنجان چاي پیشم 

 برگشت.به خودم اجازه دادم و گفتم:

 

 انی اند؟آقاي کی-

 

 خانم کیانی آهی کشید و گفت:

 

 اون هم از زندگیش خیري ندید!-

 

 مقابل خانم کیانی نشستم و گفتم:

 

 خدا رحمتشون کنه!-
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 یک فنجان چاي در برابرم گذاشت و گفت:

 

 خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه!مرد نازنینی بود.گاهی خیال می کنم که لیاقتش رو نداشتم.-

 

 ورا گفتم:ف

 

 این حرفها رو نزنید خانم کیانی!شما خانم مهربون و دلسوزي هستید.-

 

 لبخند مهربانی بر لب آورد و پرسید:

 

 حاال چرا روي زمین نشستی؟-

 

 گفتم:

 

 باال و پایین نداره .همین جا خوبه.-

 

 خانم کیانی در حال برداشتن در قندان گفت:

 

روي صندلی ها مچاله میشه!اونم وقتی میاد خونه ترجیح میده بنشینه روي زمین.هر دو  حامد میگه از صبح آدم-

 سکوت کردیم.مکثی کرد و گفت:

 

 بخور جونم.سرد شده!-

 

 بعد کمی این پا و آن پا کرد و پرسید:

 

 راستی از خواستگارهات چه خبر؟-

 

 گی گفتم:کمی بی مقدمه بود،بنابراین جا خوردم.ولی با آرامشی ساخت

 

 گاهی تلفن می زنند،گاهی هم میرن سراغ خاله شهین،راستش...من هنوز جوابی ندادم.-

 

 کنجکاو شد.پرسید:

 

 چطور؟دو دلی؟-

 

 گفتم:

 

 نه!می دونید...آدمهاي خوبی بودند ولی شرایطشون آسون نیست.یعنی هر کسی نمی تونه قبول کنه!-

 

 بالفاصله گفت:
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 خودت رو خالص کن.خیال می کنی زندگی توي غربت ساده است؟ خب بگو نه و-

 

 با تعجب از تقالیی که براي منصرف کردنم می کرد،نگاهش کردم.چون سکوت مرا دید پرسید:

 

می خواي من خودم با مامانت حرف بزنم؟این چیزها رودربایستی بر نمی داره ها!به خودت نگاه کن،ماشاهلل هیچی -

ر کنی همین جا موقعیت هاي بهتري میاد سراغت.فقط کافیه لب تر کنی! سر به زیر انداختم کم نداري.کمی صب

 وساکت ماندم.دستم را با صمیمیت فشار داد و گفت:

 

تو رو خدا فکرهاي بدي نکنی ها!احساس من واسه تو مثل احساسیه که درباره ي حامد دارم.باور کن تو رو مثل -

 دختر حقیقی خودم دوست دارم.

 

قلبم به هم فشرده شد.فنجان چاي را توي سینی گذاشتم و صاف نگاهش کردم.چه خوب بود که از درونم خبر 

نداشت!اگر می فهمید چه واکنشی نشان می داد؟نیمی از حرفهاي او را نشنیدم.صداي زنگ تلفن مرا از خیاالتم بیرون 

کردم با کیفم سرگرمم اما گوشم آنجا بود.چند  کشید.خانم کیانی داشت با تلفن صحبت می کرد.حامد بود.وانمود

کلمه اي با مادرش صحبت کرد و ارتباط قطع شد.وقتی خانم کیانی برگشت قصد رفتن کردم.دوباره حالم به هم 

ریخته بود.انگار مواجه شدن با این حقیقت که راه یافتن به قلب حامد کار ساده اي نیست،سبب شده بود از واقعیت 

 کیانی معترض پرسید:فرار کنم.خانم 

 

 کجا؟-

 

 براي تنها بودن هزار تا بهانه داشتم.

 

 باید برم خانم کیانی.کلی کارهاي عقب افتاده دارم.-

 

 او هم از جا بلند شد و گفت:

 

 چرا ناهار پیش من نمی مونی؟حامد هم دیر میاد.-

 

 گفتم:

 

 ر شدم میرم کمی بخوابم.نه،ممنون.من که اشتها ندارم.حقیقتش صبح زود بیدا-

 

 با محبت گفت:

 

 حق داري مادر.انشاهلل همیشه موفق باشی و تنت سالمت باشه!-

 

 داشتم کفشم را به پا می کردم که گفت:
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 خالصه رودربایستی نکنی ها!اگه دیدي نمی تونی،فقط کافیه به من اشاره کنی!-

 

 می قلب دوست داشتم.به نرمی لبخند زدم و تشکر کردم.او را از صمی

 

بعد ازگذشت دو سه هفته دوباره خانم درخشش و دخترش علی رغم تردید مامان و بابا به خانه ي ما امدند.موضع 

من هم رفته ، رفته نسبت به قبل تغییر می کرد و این تغییرات آنقدر آرام صورت می گرفت که اصال متوجه نبودم که 

می روم.آنها با رفتار معقول و مودبانه و تعریف هاي وسوسه انگیز،هر بار بیشتر از دارم به استقبال سرنوشت متفاوتی 

بار گذشته مرا در تصمیم گیري مردد می کردند.حاال انها به اضافه ي خاله شهین تا حد زیادي توانسته بودند مامان و 

ه عنوان مهره ي اصلی این بازي بابا را وادار کنند جدي تر به این موضوع فکر کنند،به خصوص که تردید من هم ب

کامال مشخص بود.انگار داشتم یک جورهایی به سرنوشتی که به جبر زمانه در برابرم قرار گرفته بود،تسلیم می 

شدم.راستش از حامد هم ناامید شده بودم.به نظرم او اصال در حال و هوایی که فکر می کردم نبود.آن روزها خاله 

ل کمتري به مامان تلفن می زد و سعی می کرد او را متقاعد فواصي ما می آمد و با  شهین بیشتر از سابق به خانه

کند که ازدواج من با خواستگار جدید به نفع خودم و بقیه است.مامان هم حال و روز خوبی نداشت،از یک طرف 

دن من از خانه و گرفتار اضطراب آشناي مادرها هنگام ازدواج دختر اولشان شده بود و از طرفی حتی فکر دور ش

خانواده به شدت آزارش می داد.او که تا آن زمان قضیه را جدي نگرفته بود،علیرغم اصرار خاله شهین،حتی حاضر 

نبود با من رو در رو و بی پرده صحبت کند و من هم ترجیح می دادم خودم را به تجاهل بزنم.البته گاهی متوجه 

ي خودم می شدم ،ولی به هر حال نمی توانستم بفهمم عقیده ي انها  گفتگوي آرام و پنهانی بابا و مامان درباره

چیست.بابا که علنا با رفتن من از ایران مخالف بود،ولی مامان که تحت تاثیر حرفهاي خاله کمی نرم شده بود،معتقد 

رم و چه بسا بود اگر با پسر خانم درخشش به تفاهم و توافق برسم می توانم این موانع را به راحتی پشت سر بگذا

بتوانم او را متقاعد کنم که در ایران زندگی کنیم و این نشان می داد که موقعیت خواستگار جدید آن قدر با ارزش 

است که مامان به خاطرش براي متقاعد کردن بابا تالش کند.اما بابا که دور اندیش تر از مامان بود،اعتقاد داشت 

تی تسلیم خواسته هاي ما نخواهد شد!در هر حال این جریانات ادامه کسی که سالها در غرب زندگی کرده به راح

 داشت تا روزي که خاله شهین براي حرف زدن با من به دیدنمان آمد.

 

گوشم متوجه حرفهاي خاله شهین بود ولی با بند لباسم بازي می کردم و چنان با دقت نگاهش می کردم که انگار بار 

 له شهین چانه ام را با دست باال گرفت و مستقیم توي چشمانم نگاه کرد و گفت:اولی است که آن را می بینم.خا

 

 به من نگاه کن جیگرم!-

 

 توي چشمانش خیره شدم و ساکت ماندم.خاله با محبت گفت:

 

 باالخره جوابت چیه؟-

 

 روي تخت جا به جا شدم و گفتم:

 

 کردین! نمی دونم چی بگم خاله جون.شما پاك من رو غافلگیر-
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 خاله با اخمی ساختگی گفت:

 

این جوابی نیست که دلم می خواد بعد از این همه مدت از دهان تو بشنوم.رودربایستی رو بگذار کنار و بگو نظرت -

چیه؟حاال ما تنهاییم!دیدي که حتی نگذاشتم ثریا هم بیاد توي اتاق!رك و پوست کنده بگو مایلی خانم درخشش زنگ 

که بیاد واسه صحبت؟تو یه ماه وقت داشتی که خوب فکر کنی!پس دیگه واسه من الکی بهانه  بزنه به پسرش

نتراش!اگه تو راضی باشی من راحت تر می تونم با مامان و بابات حرف بزنم.حاال بهانه ي اون ها توي!تو هم که بچه 

 نیستی!االن بیست و یک سالته!

 

 صادقانه گفتم:

 

 بگم خاله جون!من واقعا نمی دونم چی -

 

 خاله با حوصله گفت:

 

ببین پریا جون!زندگی مشترك شوخی نیست!صحبت سر یک عمر با هم سر کردنه!بگو از لحاظ ظاهري پسندیدي -

یا نه؟اون وقت می ریم سر شخصیت و خصوصیات فردي و اخالقی!اینها خونواده ي نامدار و با اصالتی اند!پسره هم 

الیه!مگه یک دختر واسه خوشبختی چی می خواد؟زرنگ باشی می تونی اون جا به هر چی می که از هر لحاظ ممتاز و ع

خواي برسی.خیال می کنی اینجا چه خبره؟لیسانسه ها و دکترهاش بیکارند!به خدا من اگه ثریا هم جاي تو بود همین 

کنی بعدا چی قراره از این رو بهش می گفتم!سعی کن عاقالنه تصمیمی بگیري!به خدا شانس بهت رو کرده!خیال می 

 بهتر برات پیش بیاد؟من مطمئنم اگه بعدا فکرش رو بکنی به جون من دعا می کنی که تالش کردم متقاعدت کنم.

 

 گفتم:

 

حرفهاي شما درسته خاله جون،ولی چیزي که من رو مردد کرده،فکر رفتن از ایرانه!خیال می کنید من می تونم توي -

 رم.نه زبان بلدم و نه کسی رو اون جا دارم!مملکت غریب طاقت بیا

 

 خاله چشمانش را تنگ تر کرد و گفت:

 

اینها حرف دلت نیست!انگار حرفهاي مامانت روي تو هم اثر گذاشته،آره؟پریا تو ماشاهلل دیگه بچه نیستی!یک -

جا و ما هم بتونیم میایم دختر بالغ و عاقلی!از این گذشته،مگه قراره نیاي ایران؟هر چند وقت یکبار میاي این

دیدنت!پس اونهایی که اونجا پناهنده شدند چی باید بگن؟درباره ي زبان هم نگرانی ات بی مورده!تو دختر با 

استعدادي هستی.من مطمئنم می تونی توي مدت کوتاهی زبون اونجا رو مثل بلبل حرف بزنی!در ضمن اونجا اونقدر 

نمی فهمی وقتت چطوري پر میشه!چه برسه به اینکه احساس دلتنگی کنی!پریا  وسایل تفریح و رفاه زیاده که باور کن

جون تو استحقاق این زندگی رو داري،چون می دونم توي خونواده ي اصیل و با سوادي بزرگ شدي و به اینجا 

شون رسیدي و شاید من بیش از هر کسی شاهد این بودم که خواهرم و پدرت براي تو و پیمان چطوري حتی از خود

 گذشته اند!
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 خاله مکثی کرد و گفت:

 

دو سه هفته ي دیگه تعطیالت ژانویه است.اگر نظر من رو می پرسی،بد نیست پسر خانم درخشش بیاد ایران.از اون 

 به بعد تو ضمن شناختن بیشتر اون،می تونی بیشتر هم فکر کنی!خب چی می گی؟

 

 باز هم سکوت کردم.خاله خندید و گفت:

 

 ی قربونت برم!نکنه سکوت عالمت رضاست؟اله-

 

در کوچه باز شد و حامد وارد حیاط شد.همان طور که او را از همان فاصله از پشت پنجره از نظر می گذراندم،دوباره 

قلبم بهم فشرده شد.از خودم پرسیدم فایده ي تعلق چیه؟این دلبستگی ها براي من چه فایده اي داشتند؟دلم به حال 

 .به سختی بغضم را فرو دادم و توي صورت خاله خیره شدم.خاله گونه ام را بوسید و از ته دل گفت:خودم سوخت

 

 انشاهلل عاقبت به خیر بشی عزیزم!انشاهلل همه ي جوونها خوشبخت بشن!-

که هرگز فکرش را نمی کردم پدر و مادرم به آن سرعت تغییر موضع دهند.انگار ناگهان زبانها همه بند امده بود 

البته پافشاري خاله شهین و سماجت خانم درخشش و دخترش هم براي ادامه ي روابط،بی تاثیر نبود.مامان و بابا به 

شدت تحت تاثیر شخصیت و منش خانوادگی خانم درخشش قرار گرفته بودند،ولی به هر حال نشانه هاي تردید و 

هاي اضطراب و دلهره بود.اصال حال عجیبی ترس در نگاهشان موج می زد.روزهاي آخر آذر ماه براي من روز

داشتم.خودم را به نوعی میان زمین و آسمان حس می کردم.هر چند که خانم درخشش و دخترش در طول آن مدت 

دایم سر می زدند و سعی می کردند با آوردن هدایا و زدن تلفن این فاصله را کم کند،اما باز هم احساس بیگانگی تا 

اند.دوست داشتم فکر کنم همه چیز رو به راه است،اما نیرویی بازدارنده قلبم را به آشوب می عمق وجودم را می لرز

کشید.شب ها بد خواب و مضطرب بودم و روزها هیجانزده و خاموش!جو خانه هم غیر عادي بود.انگار همه،حتی با 

کنند.یکی از آخرین « از بهن» خودشان هم رودربایستی داشتند و ترجیح می دادند احساسشان را از هم مخفی 

روزهاي پاییز،درست سه،چهارروز قبل از آمدن پسر خانم درخشش،یک شب دختر خانم درخشش به دیدنم امد و 

موقع رفتن از مامان اجازه خواست مرا هم براي استقبال از برادرش با خودشان به فرودگاه ببرند!من و مامان هر دو 

 ختر خانم درخشش که ما را در آن حال دید خندید و گفت:از شنیدن این حرف به شدت جا خوردیم!د

 واي خداي من!هیچ فکرش رو نمی کردم با دادن این پیشنهاد این قدر متعجب تون کنم!-

 مامان بی پرده گفت:

ببخشید خانوم درخشش!راستش بیشتر شوکه شدم تا متعجب!من نمی گم بافت خونواده ي ما یک بافت خیلی سنتی -

ما به هر حال اون طوري هم نیست که بخواهیم سر زبون ها بیفتیم.دختر من هنوز هیچ نسبتی با خونواده و قدیمیه،ا

ي شما نداره!از اون گذشته،حتی تا حاال پسر شما رو ندیده!ما هم ندیدیم!فراتر از همه ي اینها پدرش به هیچ وجه 

ف داشتین،ولی خب حتما تایید می کنید که این موافقت نمی کنه!درسته که شما در طول این مدت حسابی به پریا لط

 کار اصال به صالح نیست و ممکنه به شئونات خانوادگی هر دو طرف لطمه بزنه!نه نه!حتی فکرش رو هم نکنید.

 بهناز دوباره با محبت خندید و گفت:
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مالکی؟دیگه دوره ي  اي بابا!شما طوري حرف زدین که من خیال می کنم باید عذرخواهی کنم!این حرفها چیه خانم-

این حرفها گذشته!االن دختر و پسرها به تنهایی و دور از چشم خونواده ها میرن بیرون!مال ما که با نظارت هر دو 

خونواده است!اگر من چنین تقاضایی از شما کردم صرفا به خاطر اینه که برادرم زمینه ي ذهنی روشنی داشته 

ه فرد خونواده رو زودتر ببینه!باور کنید همین دیشب می خواست براش باشه،گر چه حسابی مشتاقه عروس منحصر ب

از پریا جون بیشتر صحبت کنم.باالخره اون هم حق داره!ما باید به او هم حق بدیم.شما حتی نگذاشتید عکس پریا 

ه.قراره جون رو براش پست کنیم.اگر هم بابت فامیل ما نگرانید،باید بگم هیچ کس غیر از خودمون نمیاد فرودگا

اقوام بعدا بیان خونه به دیدن بهرام!منو بگو که خیال می کردم خودتون هم از این پیشنهاد استقبال کنید!می دونید؟به 

عقیده ي من این حرفها خیلی وقته که توي ایران کهنه شده و ما فقط با مرزهاي فرسوده داریم خودمون رو اذیت می 

 می رسیم! کنیم!روزي می رسه که همه به این نتیجه

 مامان با حالتی رنجیده گفت:

این حرفها چیه بهناز خانم؟اینجا ایرانه و دختر من هم توي همین مملکت و توي چنین خونواده اي بزرگ شده!جدا -

 تعجب می کنم با چنین بینشی چطور روي یک دختر ایرانی انگشت گذاشته اید؟

 بهناز فورا گفت:

د!من فقط عقیده ي خودم رو گفتم.شکی نیست که مهمترین امتیاز پریا جون همون نه نه نه!لطفا فکرهاي بد نکنی-

 اصالت خانوادگی شه!مامانم همیشه میگه من طرز فکر یک زن ایرانی رو ندارم.شاید خیلی تند رفتم!

 بعد با لحنی دلجویانه گفت:

م بدونم!می دونم به هر حال عقیده ي لطفا اگه رنجیدید من رو ببخشید و اگه ممکنه بگذارید نظر پریا جون رو ه-

اون بسته به عقیده ي شماست اما خب...بدم نمیاد با طرز فکر زن برادر آینده م هم بیشتر آشنا بشم.بهناز آنقدر نرم 

 و شیرین حرف می زد که زبان آدم خود به خود بند می آمد.با من من گفتم:

 من؟!من چی بگم؟-

 الت کنجکاوي به خودش گرفته بود.چون مرا ساکت دید به کمکم آمد و گفت:نگاهم متوجه مامان شد.چهره اش ح

البته شنیدن عقیده ي تو هم براي من جالبه پریا!اگر واقعا دوست داشته باشی بري،می تونم رضایت پدرت رو جلب -

 کنم.ولی قبال خوب فکر کن!تو دختر بالغ و عاقلی هستی!

 ود.بهناز موهاي بلندم را نوازش کرد و گفت:جمله ي آخر بیشتر به یک هشدار شبیه ب

خب؟نظرت چیه پریا جون؟کنجکاو نیستی همسر آینده ات رو جزو اولین کسانی باشی که می بینی؟دوباره -

 اضطراب همه ي و وجودم را در بر گرفت.بی تردید لحظات هیجان انگیزي بود!بهناز از سکوتم استفاده کرد و گفت:

 رو در جلب رضایت آقاي مالکی واسه ي شب جمعه کمک کنید؟خانم مالکی ممکنه من -

خواستم حرفی بزنم ولی زبانم بند امده بود.آن شب بعد از رفتن بهناز،مامان فقط به گفتن چند جمله براي رساندن 

 منظورش اکتفا کرد:

قیده ات رو بگی پریا،سعی نکن خودت رو همین اول کار رها کنی!سکوت همیشه هم راه حل خوبی نیست!سعی کن ع

و رودربایستی نکنی!چون ممکنه آدم ضعیف النفسی به نظر بیاي!یقینا اینها چیزهایی بوده که من همیشه تالش کردم 

 یاد بگیري!
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جمالت مامان مثل سرب مذاب تا عمق مغزم را سوزاند.حق با مامان بود.شده بودم مثل آدم هایی که از خودشان 

از خودم بدم آمد و فکر کردم تا دیر نشده زنگ بزنم و از دختر خانم درخشش عقیده ي مستقلی ندارند.یک آن 

معذرت بخواهم،ولی دیدم قلبا بی میل به رفتن نیستم.بنابراین قرار شد شبی که بهرام درخشش به ایران می آید با 

 آنها همراه شوم.

.آن روز براي من روز خاصی بود.قرار از اولین دقایق صبح بیدار بودم.روي تخت دراز کشیده بودم و فکر می کردم

بود با مردي رو به رو شوم که شاید بعد مدتی شریک زندگی و شادي و غمم می شد.از شدت اضطراب وضعیت معده 

ام به هم ریخته بود.حالت تهوع داشتم و شقیقه هایم تیر می کشید.حتی حال و حوصله ي رفتن به کالس کنکور را هم 

م پشتم باد خورده بود.عجیب بود که به حامد هم به اندازه ي گذشته فکر نمی کردم،الاقل نه نداشتم.نمی دانم!شاید ه

تا وقتی که او یا مادرش را می دیدم!به نظر می رسید پاك از او قطع امید کرده ام!خانم کیانی هم کمتر از سابق پایین 

 د شروع کرد به هجویات گفتن:می امد.ساعت از ده صبح گذشته بود که ثریا تلفن زد.تا صداي مرا شنی

 بادا بادا مبارك بادا!ان شاهلل مبارك بادا!چطوري عروس فرنگی؟-

 گفتم:

 زهر مار!مثل زلزله ي نابهنگام می مونی!تو یک دقیقه آروم و قرار نداري؟-

 به شوخی گفت:

 عوض تشکرته؟بیچاره اگه من نباشم تو با کی درد دل می کنی؟-

 خنده ام گرفت.گفتم:

 من اگه نخوام درددل کنم کی رو باید ببینم؟-

 باز هم شروع کرد به گفتن هجویات:

 کی اشکاتو پاك می کنه شبها که غصه داري؟-

 دست رو موهات کی می کشه وقتی منو نداري؟

 بعد اضافه کرد:

 بینوا!بعدا می فهمی کی رو از دست دادي!-

 گفتم:

 ی؟خیلی خوب ور ور جارو!حاال چکار داشت-

یعنی چی که چه کار داشتی؟انگار پاك دیگه همه چی رو بوسیدي گذاشتی کنار!شاید هم هوایی شدي!البد امروز هم -

 می خواي نیایی کالس!

 اعتراف کردم:

 به خدا حس توي تنم نیست!دروغ بهت نمی گم،قلبم داره میاد توي حلقم!حاال باز دستم بنداز!تو که جاي من نیستی!-

 و گفت:ثریا خندید 

 پس خبر نداري اینجا چه خبره!-

 پرسیدم:

 چه خبره؟-

 ثریا گفت:
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از صبح کله سحر دارند توي حیاط و جلوي در رو می سابند.یک برو بیایی دارند که بیا و ببین.دو تا هم گوسفند -

 گرفتند.حیاط شون رو که دیدي،همه رو چراغونی کردند.

 دوباره قلبم به تپش افتاد.پرسیدم:

 به نظرت من با رفتنم براي پیشباز،کار درستی می کنم؟-

 ثریا گفت:

 واال اگه عقیده ي من رو بخواي،تو زیادي ناز می کنی.-

 گفتم:

 نخیر،اگه با تو باشه،نه چک می زنی نه چونه،عروس می بري تو خونه!-

 ثریا هم خندید و گفت:

ند.اگه من جاي مادر خواهر پسره بودم،همون روزهاي اول پس چی بدبخت بیچاره!واال اینها خیلی نازت رو می کش-

 حالت رو جا می آوردم!نوبرش رو که نیاوردي!بابا گفتند عروس ناز داره،اما نه اینقدر!

 میان خنده گفتم:

 باالخره حتما ارزشش رو دارم!-

 پرسید:

 خاله کجاست؟فردا شب میاین؟-

 گفتم:

فردا شب به من حرفی نزده!حقیقتش بعید می دونم بیان،ولی من به احتمال  مامان که سر کاره،ولی هنوز راجع به-

 زیاد میام!

 ثریا گفت:

خاله هم دیگه زیادي سخت می گیره!حاال خوبه توي این مدت یکی دوبار دعوتتون کردند.به هر حال در رفت و امد -

فرق می کنه ولی به قول مامانم،این بیچاره  خیلی وقته که باز شده!حاال درسته که به خاطر داماد،مدل مراسم تو کمی

 ها از هیچ احترامی مضایقه نکردند!

 گفتم:

این حرف رو نزن ثریا!ما هم کوتاهی نکردیم.از اون گذشته،خودت شاهدي که هر بار هم اومدیم به زور خانم -

 درخشش بوده!مامان هر کاري هم می کنه به خاطر منه!

 ثریا گفت:

 اله نمی خواد باور کنه که ممکنه تو از اینجا بري!ولی انگار هنوز خ-

 صادقانه گفتم:

 لطفا به من هم یادآوري نکن قراره چه بالیی سرم بیاد!-

 چند لحظه ساکت ماندیم.انگار هر دو به یک چیز فکر می کردیم.بعد ثریا پرسید:

 باالخره امروز میاي یا نه؟اصال می خواي من هم بیام اونجا.-

 گفتم:
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خوبه!راستش از اینکه بشینم تنهایی فکر و خیال کنم وحشت دارم.مامان که امروز دیر از سر کار میاد.جلسه ي اولیا -

 و مربیانه!

 ثریا گفت:

 قبل از ظهر اونجاهستم!-

قرار من با خانواده ي درخشش راس ساعت نه شب بود.در حالی که فقط یک ساعت تا قرارمان باقی بود،من هنوز 

یم نگرفته بودم چه بپوشم و چطور به استقبال پسر خانم درخشش بروم.ساعت از هشت گذشته بود که حتی تصم

 مامان به اتاقم آمد و وقتی مرا مستاصل دید متعجب پرسید:

 تو که هنوز نشستی!هیچ معلومه می خواي چکار کنی؟-

 گفتم:

 نمی دونم چه لباسی مناسبه!-

 مامان با لبخندي آرام بخش گفت:

 هر لباسی که تو بپسندي مناسبه!مسلما تو نمی خواي اون ها رو دم در معطل نگه داري.اگر کمکی از من برمیاد بگو!-

 با اشاره به مانتوي دودي و شلوار لی راسته ام گفتم:

 اینها چطورند مامان؟می خوام به اندازه ي کافی سنگین به نظر بیام!-

 مامان باشیطنت گفت:

 شش نیومده خوب قاپت رو دزدیده ها!این بهرام درخ-

 اعتراف کردم:

 خیلی اضطراب دارم مامان!به نظر شما چه جور آدمیه؟-

 مامان لبه ي تختم نشست و گفت:

باالخره می فهمی!می فهمی و میاي به ما هم میگی!سعی کن چشمهاي دقیقی داشته باشی!هم چشمهاي دقیق و هم -

 گوشهاي تیز!

 سراپایم را از نظر گذراند و گفت: بعد با نگاهی نگران

 بیا موهات رو شونه کنم.می دونی چند ساله که این کار رو نکردم؟-

یک دفعه از حالت نگاه و تن نگران صدایش گلویم از بغض به هم آمد.فورا پشت به مامان نشستم و شانه را میان 

 دستانش گذاشتم.همان طور که سرم را شانه می کرد گفت:

 ه خودت یک خانم حسابی شدي!دیگه واس-

 با صمیمیت پرسیدم:

 بابا از دستم دلخوره؟فکر می کنم نباید دعوت بهناز خانوم رو قبول می کردم.انگار سنت شکنی کردم!-

 مامان خندید و گفت:

 تو دیگه یک دختر بالغ و عاقلی و حق داري خودت تصمیمی بگیري!حتی اگه خیلی ها موافق نباشند!-

 گفتم:

 اما شما و بابا خیلی ها نیستید!همه چیز من هستید!-

 مامان گفت:
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من همیشه سعی کردم با تو و پیمان طوري رفتار کنم که داراي اعتماد به نفس کافی باشید ولی گاهی اوقات درباره -

البه ولی ي تو احساس نگرانی می کنم.نه اینکه تو دختر ضعیفی باشی،نه!اتفاقا خیلی از خصوصیاتت واسه ي من ج

 خب...البته سنی هم نداري و مسلما این مهارت ها رو به مرور زمان کسب می کنی.

 بعد در حالیکه لباسم را عوض می کردم گفت:

 بهتره دستی هم به سر و صورتت بکشی!خیلی رنگ پریده به نظر می رسی!-

رنگ پریده و سفید زیادي برق می  به خودم در آیینه نگاه کردم.چشمهاي کشیده و قهوه اي روشنم روي آن پوست

 زد.

با چشمانی پر غرور به نیمرخ خودم نگاه کردم.موهاي دم اسبی خرمایی رنگم تا توي کمرم می رسید.مامان از جا بلند 

 شد و گفت:

 بهتره برم کمی اسفند برات دود کنم.-

 میان خنده گفتم:

 وریت!سوسکه داشت راه می رفت،مامانش می گفت قربون پاهاي بل-

مامان هم خندید و از اتاق خارج شد.می دانست هیچ وقت از روي احترام در حضورش آرایش نمی کنم و من هم 

 همیشه میدانستم که می داند مثل همه ي دخترهاي هم سن و سالم آرایش می کنم ولی هرگز به رویم نمی آورد.

. 

. 

میان جمعیتی که آن طرف دیوار شیشه اي بودند،پیدا کنم.انگار تالش می کردم در عین اینکه آرامم،او را با نگاهم از 

همه چیز توي خواب اتفاق می افتاد.گیج و هراسان بودم و هر از گاهی چیزي مثل موجی دلهره اور در وجودم فرو می 

تم ریخت.وقتی باالخره باالي پله برقی ظاهر شد،تازه فهمیدم که چقدر با چیزي که در عکس دیده و در ذهن داش

متفاوت است.چهرشانه و بلند قد بود،بسیار آراسته و شیک پوش و پوستش مثل کسی بود که مدت درازي را در 

شهري ساحلی سپري کرده باشد و این جذابیت زمانی به اوج می رسید که هماهنگ با پوستش سراپا سفید هم 

 آرام در گوشم زمزمه کرد: پوشیده باشد.باور نمی کردم به همین آسانی ظاهرش به دلم بنشیند.بهناز

 اوناهش!بهرامه!-

 خانم درخشش که جلوتر ایستاده بود از راه دور چند تا بوسه فرستاد و اشک شوق در چشمانش حلقه زد.

 بهناز خطاب به من و شوهرش گفت:

 مامان و بهرام عاشق همدیگه اند!کیه که ندونه؟!-

رام بود که متقابال براي مادرش دست تکان می داد و با عشقی داشت مرا متوجه این موضوع می کرد!حاال این به

سرشار لبخند می زد.فرصت خوبی بود تا زمانی که مستقیما به هم معرفی نشده ایم دقیق تر نگاهش کنم.حالت 

نگاهش مغرور و مردانه بود و در راه رفتن قدمهایی شمرده و ارام داشت.وقتی به هر حال با او رو به رو شدم،قلبم 

مثل گنجشکی سرگردان می تپید،ولی او کامال آرام و خونسرد بود.به محض اینکه به ما نزدیک شد کیف دستی اش 

 را روي زمین گذاشت و مادرش را بغل کرد.نگاهش

طوري متوجه او بود که انگار کس دیگري را نمی دید.بعد نوبت خواهرش بود.بهناز تقریبا او را غرق بوسه 

رش که با صمیمیت دست برادرزنش را فشرد و خوشامد گفت.به نظر خانواده ي صمیمی کرد،درست بر عکس شوه
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و گرمی می امدند.یک لحظه میا ن انها احساس غربت کردم و براي چند ثانیه از امدنم پشیمان شدم ولی بعد سعی 

ا محبت به کردم با لبخندي نرم،آرام باشم.همین موقع خانم درخشش دستش را در گودي کمرم حلقه کرد و ب

 پسرش گفت:

 اینم پریا خانومه!-

نگاه نافذش تا عمق وجودم را لرزاند به طوري که زبانم کامال بند امد.حس کردم صورتم گر گرفته و عرق از کمرم 

 سرازیر شده.با همان خونسردي دستش را دراز کرد و در حالیکه لبخند پر معنایی به لب داشت گفت:

 روزها راجع به شما زیاد می شنوم پریا خانوم!از دیدنتون خوشوقتم!این -

 دستش را عجوالنه فشردم و مختصر گفتم:

 من هم از اشنایی تون خوشوقتم!-

 بهناز گفت:

 پریا جونم لطف کرده و امشب اومده استقبالت.-

 بهرام باز هم نگاهش را متوجه من کرد و گفت:

!حقیقتش توصیفهاي تو و مامان به شدت کنجکاوم کرده بدونم ،به امیدوارم هر چی زودتر با ایشون بیشتر آشنا بشم-

 هر حال اون کیه که تونسته دل مامان رو ببره!

درباره ي عقیده ي خودش چیزي نگفت.شاید هم مقصودش این بود که انتخاب من،انتخاب مامان است.تا تحویل 

مدت بهرام بیشتر شنونده بود و گاهی هم گرفتن ساك ها یک ساعت در کنا هم توي فرودگاه بودیم.در طول این 

جواب هاي مختصري می داد و هر وقت چشمش در چشم من می افتاد لبخند تفاهم امیزي به لب می آورد.لحظات 

 نفس گیر پر خاطره اي بود.

به همین سادگی داشت مهرش رادر دل من جا گیر می کرد.در راه برگشتن مردها جلو نشستند و ما زن ها روي 

ی عقب قرار گرفتیم.تا رسیدن به خانه حرف خاصی پیش نیامد و وقتی مرا نزدیک خانه مان پیاده کردند،بهرام صندل

 و بهناز هم پیاده شدند.بهناز ضمن تشکر گفت:

 از قول من از بابا و مامان تشکر کن و بگو فردا شب بی صبرانه منتظر دیدنشون هستیم.-

 مودبانه گفتم:

 تشکر می کنم.از طرف خانواده هم -

 بهرام گفت:

 من هم از شما ممنونم که که به خودتون زحمت دادین و آمدید فرودگاه.حقیقتش غافلگیر شدم.-

 بهناز گفت:

 بگو سورپریز شدم!-

 بهرام در سکوت خندید.صادقانه گفتم:

 از اینکه نمی تونم این ساعت به خونه دعوتتون کنم معذرت می خوام.-

 بهناز گفت:

 نون پریا جون.فرصت زیاده!ان شاهلل هر چه زودتر بیشتر با هم آشنا می شین!مم-

 بهرام قبل از من گفت:
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 با کمال میل استقبال می کنم.-

آن وقت هر دو با من دست دادند و تا وقتی در خانه را باز کردم،منتظر ماندند.وقتی وارد حیاط شدم،به ساعتم نگاه 

به قلبم که رجوع می کردم،می دیدم درگیر احساسی گنگ و بی چون و چرا شده کردم.از دوازده شب گذشته بود.

 ام.به محض اینکه وارد خانه شدم از چراغ روشن آشپزخانه فهمیدم مامان هنوز بیدار است.

 داشتم در ورودي را قفل می کردم که مامان به استقبالم آمد:

 باالخره اومدي؟-

 سالم کردم و آرام گفتم:

 ز بیدارید؟میدونید ساعت چنده؟مگه فردا صبح زود نباید برین سر کار؟شما هنو-

 اضطراب در صورتش نقش بسته بود.پرسید:

 چاي می خوري؟-

 گفتم:

 نه مامان،اونجا توي فرودگاه خوردم.-

به  به اتاقم رفتم و مامان هم پشت سرم وارد اتاق شد.عادت نداشت سوال کند.می دانست من هر وقت بخواهم شروع

حرف زدن می کنم،ولی خودم هم می دانستم این بار با هر بار فرق می کند.بی آنکه زحمت دراوردن لباسم را به 

 خودم بدهم روي صندلی پشت میزم رودرروي مامان نشستم و گفتم:

 واقعا نمی دونم چی بگم مامان!-

 مامان گفت:

 گ توي تصمیم گیري ات نقش نداشته باشه!چیزي رو بگو که دلت میگه!فقط یادت باشه زرق و برق فرن-

 گفتم:

 خونواده ي گرمی هستند!-

 مامان مستقیما گفت:

 و پسره؟-

 با تجسم بهرام گفتم:

 نمی تونم با یک جلسه مالقات بگم!-

 برق تحسین را درچشمان مامان دیدم.با صمیمیت گفت:

 ر رو فرق می کنه!درسته!اما به لحاظ ظاهري چی؟به هر حال عکس با دیدار رود-

 سکوت کردم.مامان گفت:

خوبه!جوابم رو گرفتم!امیدوارم از حاال به بعد هم همین اندازه منطقی باشی!چون هر جوونی که در مسئله ي ازدواج -

 درگیر احساساتش بشه،انتخاب خوشایندي نخواهد داشت.

 پرسیدم:

 به من کمک می کنید؟-

 مامان با صمیمیت لبخند زد و گفت:
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پس خیال کردي به حال خودت ولت می کنم؟فکر کردي واسه ي چی تا حاال بیدار ماندم؟اولین واکنشت بعد از -

دیدن اون برام مهمه.می خواهم بفهمم چقدر در دیدگاهت منطق رو دخالت میدي؟حاال هم بهتره بخوابی!می دونم که 

 روز پر اضطرابی رو پشت سر گذاشتی!

 می زد و این عاملی بود که ما بیشتر فکر کنیم.داشت از اتاقم بیرون می رفت که گفتم:مامان همیشه سر بسته حرف 

 مامان؟!گفتند دوباره بهتون یاداوري کنم که فردا حتما برین!-

 مامان گفت:

تا نیم ساعت پیش هم فکر می کردیم نریم بهتره،ولی حاال با حرفهاي تو،فکر می کنم این دیدارها در شناخت -

 ونوادهبیشتر خ

 ي درخشش می تونه مفید باشه!گمون می کنم تو هم با من موافق باشی!

 فقط لبخند زدم.مامان همان طور که از اتاق بیرون می رفت گفت:

 توکل به خدا!تا سرنوشت چی بخواد!-

میل و فرداي آن شب مهمانی نسبتا مفصلی براي آمدن تنها پسر خانواده ي درخشش ترتیب داده بودند و اکثر فا

دوستان و آشنایان در آن شرکت داشتند.ما هم مخصوصا ساعت رفتنمان را با ساعت رفتن خانواده ي خاله تنظیم 

کردیم و سر همان ساعت با یک سبد گل شیک و جمع و جور که دقیقا به انتخاب مامان بود با خانواده ي خاله همراه 

ی گذاشت.ثریا هم که با حرفهاي دو پهلو و کنایه آمیزش شدیم.هوا سرد و برفی بود و اضطراب لحظه اي آرامم نم

مزید بر علت بود.نه اینکه از مواجه شدن با فامیل درخشش ترسی داشته باشم،بیشتر دلشوره داشتم،چون به قول 

ثریا،آن شب همه کنجکاو بودند که بدانند باالخره خانم درخشش چه کسی را براي تنها پسرش کاندید کرده 

ن،مامان هم دلشوره داشت،گرچه بروزنمی داد اما پدر تالش می کرد آرامش کند.البته طی آن مدت است.غیر از م

این بار اولی نبود که به خانه ي آنها می رفتیم و یکی دو بار به اصرار و دعوت خانم درخشش از انها دیدن کرده 

ي خانواده قبل از هر مراسمی بین بودیم ولی باز هم آن شب،شب دیگري بود،به خصوص که قرار بود عروس آینده 

 فامیل جدید حاضر شود!خاله معتقد بود که ما زیادي حساسیم،چون آنها به هیچ وجه تابع چنینی رسومی

 نیستند!

وقتی وارد خانه ي درخشش شدیم چند تا مرد جوان توي حیاط بزرگ خانه آراسته و شاد با هم گپ می زدند.یکی از 

آمد و مودبانه خوشامد گفت و با پدرم،پیمان و شوهر خاله شهین دست داد.آن وقت با آنها به محض دیدنمان جلو 

 احترام فراوان به داخل دعوتمان کرد.ثریا در گوشم گفت:

 خدا شانس بده!-

 آرام پرسیدم:

 حاال این پسره کی هست؟-

 ثریا گفت:

 من چه می دونم!تو قراره باهاشون فامیل بشی از من می پرسی؟-

 :گفتم

 همسایه شما هستند،بعدا ممکنه بشن فامیل من!-

 به حاضر جوابی ام خندید و گفت:
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 خیلی خب بابا!جوش نزن!-

به محض اینکه وارد خانه شدیم خانم درخشش از میان مهمانان جلو آمد و کمی بعد بهناز هم به او ملحق 

ا جلب کرده بود.همه ي آنها در طال و جواهر و شد.احوالپرسی و خوشامد گویی گرم آنها تقریبا توجه همه ي فامیل ر

لباسهاي فاخر غلت می زدند و بعضی ها چنان عطرهاي گرانقیمتی به خود زده بودند که بوي آنها از فاصله ي چند 

متري قابل درك بود.احساس راحتی و آرامش نمی کردم.حس می کردم با انها از زمین تا آسمان تفاوت دارم.خانم 

 دور کمرم حلقه کرد و گفت: درخشش دستش را

 خوش اومدي پریا جون!-

 در جوابش لبخند زدم و تشکر کردم،اما حتی خودم هم صداي خودم را نشنیدم.ثریا آرام گفت:

 چته؟باز خر سرت رو گاز گرفته؟چرا فیگور گرفتی؟-

 د گفتم:از فرصت استفاده کردم و در حالیکه خانم درخشش و دخترش با مادرم خوش و بش می کردن

 بمیري ثریا که یک ذره آدم رو درك نمی کنی!-

 ثریا گفت:

 پس آقاي دکتر کجاست؟نمی خواد به همسر آینده ش خوشامد بگه؟-

 خجالت می کشیدم به اطرافم نگاه کنم.ترسم از این بود که دیگران خیال کنند دارم دنبال داماد می گردم.

 ثریا زیر لب گفت:

 اون کیه که داره باهاش دل میده و قلوه می گیره!اوناهاش!معلوم نیست -

 حتی سرم را بلند نکردم.ثریا گفت:

می بینم که ماشاهلل چیزي هم که توي فامیلشون زیاده دختر دم بخته!موندم با این همه دخترهاي ترگل ورگل،چرا -

 باید تو رو کاندید کنند؟!جدا که خانم درخشش بی سلیقه است!

 طرفی احساس غرور کردم.همین هنگام خانم درخشش گفت: خنده ام گرفت و از

 بفرمایید توي اون اتاق لباستون رو عوض کنید،ما در خدمتتون هستیم.-

پدر و پیمان و شوهر خاله شهین از ما جدا شدند و ما چهار نفر به اتاق مورد نظر رفتیم .توي اتاق خاله شهین در حال 

 دراوردن پالتوي پوست بلندش گفت:

 ماشاهلل چه فامیل بزرگی دارند!-

 مامان گفت:

 هنوز هم در درستی کارمون واسه اومدن شک دارم.خیال می کردم قراره به یک مهمونی کوچیک بریم!-

 خاله شهین گفت:

کوچک بزرگش چه فرقی می کنه مهین جون؟ما هم مثل بقیه چند ساعت می نشینیم و بر می گردیم.باالخره که -

نده ت رو ببینی!اصال خیال کن دوست خونوادگی خانوم درخششی!با هر حال شما توي این مدت با هم باید داماد آی

 رفت و آمد داشتین!

حرفی نزد،ولی تردید در صورتش پیدا بود.وقتی براي دومین بار به سالن پذیرایی برگشتیم،انگار نگاه ها به خصوص 

با توضیحاتش آنها را در کنجکاوي حریص تر کرده بود.از  پیرامون من دقیق تر شده بود،شاید به قول ثریا کسی
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نوك پا تا فرق سرم از اضطراب توي آن هواي سرد خیس عرق شده و بدنم می لرزید.همین موقع بهناز خودش را به 

 من رساند و با صدایی نسبتا بلند گفت:

 این هم عروس خوشگل ما!-

ده بود هدایت کرد و به زنی میانسال که درست کنار من نشسته بود بعد ما را به سمت صندلی هایی که از قبل خالی ش

 و با کنجکاوي سیگار می کشید و سراپاي مرا می پایید گفت:

 این پریا جونه عمه جون!-

 زن با لبخندي مصنوعی ضمن فشار دادن دستم گفت:

 خیلی دوست داشتم بدونم باالخره کی توي کنکور زینت نمره ي قبولی میاره!-

همیدم مقصودش مادر بهرام است،ولی گذشته از قصه ي زن برادر و خواهر شوهري،نمی فهمیدم چرا لحنش کنایه ف

آمیز است؟بهناز کمی پیش ما نشست و بعد نزد برادرش رفت و آرام در گوشش چیزي زمزمه کرد که او فورا از 

 ن می شد ثریا زیر لب گفت:پدر و شوهر خاله ام عذر خواست و به طرف ما آمد.همان طور که نزدیکما

 گند باال نیاري ها پریا!هول نشو!-

به زور لبخندم را نگه داشتم و فقط با پا به مچ پایش ضربه زدم.بهرام بعد از احوالپرسی مودبانه با مامان و خاله 

 شهین،نگاهش را متوجه ما دو نفر کرد و گفت:

 خیلی خوش اومدین!-

 ثریا به جاي من گفت:

 به وطن خوش اومدین!شما هم -

 بهرام تشکر کرد و گفت:

 راستش من این بار خیلی توي ایران غافلگیر شدم!-

 حرفش معناي دو پهلو داشت!همین موقع خانم درخشش هم نزدمان آمد و گفت:

 تو رو خدا از خودتون پذیرایی کنید.من هم خدمت می رسم.-

 به جاي سابقش برگشت.بعد از رفتنش ثریا گفت: بهرام هم چند دقیقه اي پیش ما بود و بعد دوباره

 می مردي اگه یه جمله می گفتی؟-

 به شوخی گفتم:

 تو هم اگه حرف نزنی نمیگن طرف الله!-

 ثریا گفت:

 تو اصال انگر حالیت نیست چه شانسی در خونه ت رو زده!-

 آرام گفتم:

 د خودم باشم.نقش که نمی تونم بازي کنم!یواش تر دیوونه!یک دفعه پاشو جار بزن!من به هر حال بای-

 ثریا گفت:

 خودمونیم اون هم کم نمیاره!خدا جدا در و تخته رو به هم جفت می کنه!دیشبم همین طوري بود؟-

 پرسیدم:

 چه جوري؟مثل اینکه دیشب برخورد اولمون بود ها!-
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 ثریا گفت:

یچاره بیننده هاي حاضر در سالن همه شون چشم و حاال برخورد دومتون هم همچین دلچسب و آن چنانی نبود!ب-

 گوش شدند که ببینند چه اتفاقی می افته!

 با خنده گفتم:

 بنا بود چه اتفاقی بیفته؟-

 ثریا گفت:

 شرط می بندم آن قدر گیج بودي که اگه از تو بپرسم کراواتش چه رنگی بود نمی دونی!-

 گفتم:

 راه راه سرمه اي و لیمویی بود. دیگه کور نبودم ثریا خانوم!کراواتش-

 ثریا گفت:

 نه!خوشم اومد!به این میگن حواس جمع!راستی سلیقه اش هم خوبه!هارمونی لباس رو خوب می دونه!-

 با لحنی پر غرور گفتم:

 اگه بد بود که من رو انتخاب نمی کرد!-

 ثریا به شوخی گفت:

 انش تو رو پسندیده!زیاد به خودت غره نشو!انگار یادت رفته اول مام-

 بعد با اشاره به دخترهاي جوانی که دورهم نشسته و با هم پچ پچ می کردند و گاهی با صداي بلند می خندیدند گفت:

ماشاهلل چیزي که اینجا زیاده دختر جوون،اون وقت می گن خانوم درخشش چهار گوشه ي شهر رو دنبال دختر -

ون هم خوشگل و خوش اندامند و پیداست توي خانواده هاي پولداري مورد نظرش زیر پا گذاشته!انصافا همه ش

 بزرگ شدند. باالخره نگفتی نظرت چیه؟

 پرسیدم:

 راجع به چی؟-

 ثریا با حالتی کنجکاو گفت:

 خوب بلدي خودت رو به اون راه بزنی!راجع به ازدواج!گفتی بعد از اینکه از نزدیک ببینیش نظرت رو میگی!-

 ادقانه گفتم:مکثی کردم و ص

 نمی دونم ثریا!به خدا جدي میگم!ظاهرا که همه چیز رو به راهه،ولی یه چیزي ته دلم میگه عجله نکن!-

 ثریا گفت:

 اینکه یه حالت کامال طبیعیه واسه دخترهاي دم بخت!احساس خودت رو بگو!-

کسی بود که به خاطر زیر پا گذاشتن  نمی دانم چرا یکدفعه به یاد حامد افتادم و دچار دلشوره شدم.حالم مثل حال

عرف و اخالقیات دچار عذاب وجدان شده باشد و این در حالی بود که حتی ذره اي از عواطف و احساساتش نسبت به 

 خودم با خبر نبودم.ثریا گفت:

 باز داري بازار گرمی می کنی!-

 فورا گفتم:

 نه به خدا!باید باز هم فکر کنم!-
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 مان فاصله به بهرام نگاه می کردم زیر لب گفتم:بعد در حالیکه از ه

 باید بیشتر بشناسمش!-

 ثریا گفت:

 به قول مامانم،وسواس توي همچین جریاناتی کار رو بدتر می کنه!-

شاید هم حق با خاله بود.به نیمرخ نگران مامان نگاه کردم.داشت مثل یک دوربین فیلمبرداري لحظه به لحظه ي آن 

 افظه اي ثبت می کرد.شاید فقط من متوجه نگرانی هاي او بودم.مهمانی را در ح

در طول مهمانی ان شب اتفاق خاص دیگري نیفتاد،فقط اگر گاهی چشمان در چشم هم می افتاد،لبخند کمرنگی می 

 زدیم و من در تمام آن لحظات نمی توانستم این حقیقت را نادیده بگیرم که بهرام خیلی خوددار تر از من است.او

چنان با پدر و شوهر خاله ام گرم گرفته بود که انگار سالهاست آنها را می شناسد.حاصل این شد که همان شب 

توانست درصد قابل توجهی نظر مساعد پدرم را نسبت به خودش جلب کند.برخورد اخر شبش هم همان قدر حساب 

داد مشتاق دیدارهاي بعدي است.در  شده بود.خیلی خونسرد از حضورمان تشکر کرد و در قالب چند جمله نشان

واقع او شور و هیجان پسرهاي جوان را که گاه از زبان دوستانم می شنیدم نداشت ولی کامال می دانست چطور باید 

رفتار کند که مورد توجه دخترهاي جوان باشد و من طی همان شب متوجه برق تحسین در چشمان دخترهاي جوان 

نمی کنم که با درك چنین حقیقتی دستخوش غرور شدم.وقتی آخر شب با بدرقه گرم حاضر در مهمانی شدم و انکار 

انها مهمانی را ترك کردیم،انتظار داشتم پدر و مادر توي ماشین نظریاتشان را مطرح کنند،اما آنها تا رسیدن به خانه 

رد.وقتی به خانه سکوت کردند و فقط این پیمان بود که یک بند از او،لباسش،حرفها و رفتارش صحبت می ک

رسیدم،توي اتاقم گوش تیز کردم ببینم پدر و مادر چه چیزي براي گفتن دارند.نمی دانم!شاید هم عقیده ي آنها 

 سبب قوت قلبم می شد.مامان گفت:

 به نظرت پسره چه جور مردي بود؟-

 پدر پرسید:

 نظر تو چیه؟-

 مامان گفت:

 ما رفتارش کامال خونسرد بود،حتی با پریا!من در حد چند جمله باهاش برخورد داشتم ا-

 پدر با لحنی که رضایتش درآن آشکار بود گفت:

به عقیده من،سن و سالش ایجاب نمی کنه که دیگه مثل پسر بچه هاي خجالتی رفتار کنه و اگه این حقیقت رو در -

رده نمی گیریم.می دونی نظر بگیریم که هفده ساله رفته آمریکا،بابت روابط اجتماعی قوي که داشت بهش خ

مهین؟منم و همین یک دختر!بنابراین کامال طبیعیه که بخوام داماد آینده م آن قدر تکیه گاه محکمی باشه که پریا 

 بتونه به راحتی بهش تکیه کنه!به عقیده ي من هیچ وقت نمیشه زندگی رو روي یک مشت احساسات بنا کرد.

 مامان گفت:

 ه حساسیه!ولی پریا دختر فوق العاد-

 پدر گفت:

اشتباه نکن!من با زدن این حرفها نخواستم نظر خودم رو اعمال کنم.به هر حال جواب آخر مال پریاست!من صرفا -

عقده ي خودم رو گفتم!اما اگه می خواي حقیقت رو بدونی،من به هیچ وجه از رفتن به مهمونی امشب پشیمون 
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بیشتر میشه!این حق رو براي پریا هم قائلم که تالش کنه بهرام نیستم.چون تمام این معاشرت ها باعث شناخت 

درخشش رو بیشتر بشناسه!تو هم بهتره این قدر نگران نباشی!همین قدر بدون خیلی بیشتر از اونچه که من تصورش 

 رو می کردم پسر خانم درخشش اعتماد به نفس داره!

 همیت بود.مامان گفت:حرفهاي پدر باعث آرامشم شد.عقاید او همیشه برایم با ا

 راجع به رفتنش چی؟به اون قسمت موضوع فکر کردي؟-

 چند لحظه سکوت بود و بعد پدر گفت:

حقیقتش من اصال دلم نمی خواد به این موضوع جدي فکر کنم.امیدوارم همونطور که خواهرت می گفت،پریا بتونه -

ستگی به این داره که این دو تا جوون با هم به تفاهم و متقاعدش کنه ایران بمونند،اما به هر حال تمام اینها اول ب

 توافق برسند.فقط عیبش اینه که وقت کمه!

 مامان گفت:

 من نگرانم احمد!اگه عالیقی بینشان پیش بیاد و به هر حال پریا راضی بشه بره آمریکا...-

 .پدر با محبت زمزمه کرد:حرفش رو نیمه کاره گذاشت.بغض گلوي مرا هم فشرد.طاقت دیدن رنجش را نداشتم

 نگران نباش عزیز من!پریا دختر عاقل و داناییه!اون دختر توست...-

کمتر از یک هفته بعد از آن مهمانی،یک روز عصر بهناز تماس گرفت و از مامان اجازه خواست به دلیل کمی وقت،هر 

اي در خانه حاکم شد و باز همان دلشوره ي چه زودتر به اتفاق برادرش به دیدنمان بیایند.دوباره حال و هواي تازه 

قدیمی به سراغم آمد.دلم می خواست چشم روي هم بگذارم و وقتی باز می کنم،ببینم تمام آن لحظات دلهره آور 

سپري شده است.آن روزها حتی از فکر کردن به آینده هم دچار دلشوره می شدم،اما علیرغم آنچه که فکر می کردم 

 ی کامالمالقات بعدي در فضای

 

آرام و دوستانه صورت گرفت و قرار شد از آن به بعد ما دو نفر با اطالع خانواده،در خصوص آینده با فواصل کمتري 

با هم دیدار و گفتگو کنیم که اولین مالقات دو نفره ما درست فرداي همان شب صورت گرفت و بهرام طبق قرار 

د.بعد از ظهر سرد و برفی بود و من دعا می کردم با نگرانی هاي قبلی عصر آن روز با اتومبیل خواهرش دنبالم آم

ریز و درشتی که در درونم بود رفتاري نکنم که به خاطرش خجالت بکشم.توي ماشین تا چند دقیقه پس از اینکه 

سوار شدم سکوت سنگینی حاکم بود،ولی بعد،موسیقی مالیمی سکوت میانمان را شکست.وقتی از کوچه خودمان 

 دیم بهرام بی مقدمه گفت:خارج ش

 

 نمی خواین چیزي بگین؟-

 

 کمی تعجب کردم،ولی چیزي براي گفتن به ذهنم نرسید.بهرام با لبخند گفت:

 

آخه از وقتی دیدمتون،جز در حد یکی دو جمله،چیزي از زبان شما نشنیدم.از صراحتش جا خوردم اما براي آنکه -

 چیزي گفته

 

 م و گفتم:باشم به بیرون نگاه کرد
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 هوا واقعا سرد شده!-

 

 لبخندي یک بري زد و گفت:

 

 پس زمستونهاي آمریکا رو ندیدین!به نظر من اینجا در مقایسه با زمستونهاي اونجا،اصال سرماي سختی نداره!-

 

 با شنیدن اسم آمریکا قلبم ریخت.همانطور که پشت چراغ قرمز ایستاده بودیم گفت:

 

 قدر ساکت و کم حرفید؟شما همیشه این-

 

 واقعیت را گفتم:

 

 در برابر کسانیکه واسه اولین بار برخورد می کنم،بله،که البته فکر می کنم کامال طبیعییه!-

 

 با لبخند معنی داري گفت:

 

اما با در قبول دارم که مراتب آشنایی و خواستگاري ما با توجه به آنچه که اینجا عرفه کمی غیر عادي به نظر میاد -

 نظر گرفتن

 

 شرایط من درکش ساده تر میشه!شما اینطور فکر نمی کنید؟راستی شما از من چی می دونید؟

 

 مکثی کردم و گفتم:

 

 من هر چی می دونم در همون حدیه که خانوم درخشش گفتند.-

 

 پرسید:

 

 میشه بپرسم مامان راجع به من چه اطالعاتی بهتون داده؟-

 

 نگاهش کردم.خندید و گفت: در سکوت

 

در آن صورت تکرار مکررات نمی کنم.راجع به چیزایی میگم که مامان نگفته!البته در صورتیکه شما اصرار نداشته -

 باشید اول

 

 حرف بزنید!

 

 گفتم:

 

 نه,عجله اي ندارم.-
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 در حال رانندگی گفت:

 

با روحیات دخترهاي بزرگ شده توي ایران آشنا نیستم.البته اونجا خب،من سالها از ایران دور بودم،بنابراین خیلی -

 دخترهاي

 

 ایرانی زیادند ولی مامان اصرارد اشت از اینجا زن بگیرم.

 

 پرسیدم:

 

 فقط مامانتون؟-

 

 خندید و گفت:

 

دواج با دخترهاي اونجا در حقیقت مامان با توجه به روحیاتم چنین عقیده اي داره!بنابراین خودم هم اصراري به از-

 ندارم.

 

 خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:

 

 شما راجع به من چی می دونید؟-

 

 با حالتی متفکر گفت:

 

راجع به شما؟...اینکه توي یک خانواده ي صد در صد ایرانی بزرگ شدین،دارین تالش می کنین برین -

ول و مودب رفتار می کنید و این یکی دیگه برداشت دانشگاه،نجیب و سنگین و گرم و خوش سلیقه اید،معق

خودمه،خجالتی و تو دارین!کافیه؟در حقیقت من بارها توي این مدت این توضیحات رو از زبون مادر و خواهرم 

شنیدم.شاید باورنکردنی باشه ولی اون ها اون قدر در توصیف شما دقیق بودند که وقتی واسه اولین بار توي فرودگاه 

 با تصوراتم خیلی فرق نداشتید.دیدمتون،

 

دلم می خواست بدانم مرا چگونه توصیف کرده بودند،اما او اشاره جز به جز نکرد و با نگاهی گذرا به من،درادامه 

 گفت:

 

من دوس دارم شریک زندگی ام شیک پوش و پیگیر مد باشه!دستپخت خوب ایرانی داشته باشه،چون حقیقتش در -

شت هاي کنسرو شده ي ایرانی خوردم پدرم دراومده!می خوام همسر آینده ام صبور و امین این سالها از بس خور

 باشه و در بیان عواطف و احساساتش هم خوددار نباشه!به نظرتون توقع زیادیه؟

 

 خیلی بی پرده به تمایالتش اشاره کرده بود.با این حال گفتم:

 

 نمی دونم چی بگم!-
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 با لبخندي خونسرد گفت:

 

انگار غافلگیرتون کردم!می دونید؟من از ادا اصولهاي خواستگاري خوشم نمیاد چون معلوم نیست چقدرش به -

واقعیت نزدیکه!به نظر من،آدمها باید در چنین لحظاتی کامال صادق باشند.حرفش به نظرم منطقی آمد ولی اصال 

ون در تمام آن مدت داشتم خودم را با مدل ذهنی متوجه نبودم که دارد سالیقش را به نوعی در مغزم دیکه می کند.چ

 او قیاس می کردم.بعد از ساعتی چرخیدن در برابر یک رستوران نسبتا شیک توقف کرد و گفت:

 

 رستوران هاي خوب تهران رو نمی شناسم اما بهناز می گفت غذاي این رستوران بی نظیره!-

 

 ود از ماشین پیاده شد و من هم پس از او از ماشین پیاده شدم.حق با او بود اما قبل از آنکه عقیده ي مرا بشن

 

در فاصله اي که منتظر بودیم پیشخدمت براي گرفتن سفارش نزدمان بیاید،تازه متوجه شدم سیگار هم می کشد.در 

نه اي حقیقت این بار اولی بود که از رو به رو آن هم با فاصله کم صورتش را می دیدم.چهره اش حالت جدي و مردا

داشت و فک چهار گوش و مربع شکلش بر قاطعیت صاحبش تاکید داشت.به عقب تکیه داد و دقیقا به چشمانم خیره 

 شد.در برابرش مثل دختر

 

 بچه اي دستپاچه و بی تجربه بودم.پرسید:

 

 به چی فکر می کنید؟-

 

 صادقانه گفتم:

 

 به حرفهاي شما!-

 

 آمد و بعد با کنجکاوي پرسید: ابروانش به هوا رفت و کمی جلو

 

 جدي؟حرف بدي زدم؟-

 

 فورا گفتم:

 

 نه نه!فقط داشتم فکر می کردم با توجه به حرفهاي شما،ما چه نقاط مشترکی می تونیم با هم داشته باشیم!-

 

 با لحن معنی داري گفت:

 

 سوال خوبیه!انگار تازه داریم با هم به نتایجی می رسیم.-

 

 اینکه پیشخدمت سفارش ما را نوشت و رفت گفتم:بعد از 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

7 1  

 

 راستش در رابطه با موضوعی باید باهاتون حرف بزنم اما مطمئن نیستم زمان مناسبی رو انتخاب کرده باشم.-

 

 پرسید:

 

 چه موضوعی؟خواهش می کنم راحت باشید.-

 

 مکثی کردم و گفتم:

 

 بپرسم برنامه ي شما براي آینده چیه؟ اگر با هم به توافق اخالقی برسیم،می تونم-

 

 انگار از شنیدن سوالم گیج شده بود.به عنوان توضیح گفتم:

 

 منظورم اینه که آیا هنوز هم اصرار دارید برگردید؟-

 

 با تعجب پرسید:

 

نیست من مگه قرار بوده بر نگردم؟من تازه می خواستم راجع به زندگی اونجا باهاتون حرف بزنم!تمام هست و -

 اونجاست!خیال می کردم مامان توضیح داده!

 

 گفتم:

 

بله خانوم درخشش هر چی الزم بوده گفتند،ولی من می خواستم نظر خودتون رو بدونم.چون تمام عالیق من هم -

 اینجاست.

 

 به عقب تکیه داد و گفت:

 

نه آدمها حاضرند همه چیزشون رو بدند تا فقط شما من رو غافلگیر کردید خانوم!هیچ می دونید توي این دوره و زمو-

 گرین کارت امریکا رو داشته باشند؟

 

 عقیده اش بوي خودپسندي می داد با این حال گفتم:

 

 بله میدونم که خیلی ها مایلند به هر قیمتی اون طرف زندگی کنند!-

 

 سرش را به عالمت تاسف تکان داد و گفت:

 

ا با وضع حقارت باري میان اونجا که حتی پناهنده ي سیاسی باشند.آن وقت شما انتظار متاسفانه هنوز هم خیلی ه-

دارین من موقعیت و شهرت و دار و ندار چند ساله ام رو بگذارم و برگردم اینجا؟بگذارین روراست بگم من می خوام 

گردم که براي اون مادري بچه ام توي اون محیط رشد و پیشرفت کنه!و براي این هدف دنبال همسري ایده آل می 

 الیق باشه!
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 پرسیدم:

 

 حتی خیال ندارید بعدا بهش جدي تر فکر کنید؟شاید عقیده تون عوض شد؟!-

 

 تقریبا خندید و گفت:

 

 به نظرم شما یا طبیعت شوخی دارید،یا می خواهید من رو محک بزنید.-

 

 بعد کامال جدي گفت:

 

ت شما رو درك می کنم،اما چطوره شما به رفتن جدي تر فکر کنید.شاید باور ببینید پریا خانوم،من احساسا-

نکنید،همین االن که اینجا هستم کلی از کار و زندگی ام عقب افتاده ام و هر لحظه براي من بی نهایت با 

ه چیز براي ارزشه!مطمئنم براي شما هم در آینده همین طور خواهد بود.کافیه بیاین اونجا و بدونید چه اندازه هم

 ترقی و باال رفتن تون فراهمه!

 

 گفته هایش داشت وسوسه ام می کرد.

 

بهترین اساتید در بهترین دانشگاه هاي دنیا،حقوق فردي واال،صنعت و علوم و فنون و خالصه همه و همه در خدمت -

 ست!فردند تا تا به هر جا که آرزوش رو داره برسه!اون جا تقریبا هیچ چیز غیر ممکن نی

 

البته حرفهاي -همچنان ساکت ماندم و او که مرا ساکت دید،مستقیم توي چشمانم خیره شد و تیر آخرش را رها کرد.

 من به

 

اون معنا نیست که شما رو بخوام بر خالف میلتون وادار به انجام کاري کنم.به هر حال شما مختارید هر جور می 

 ه ي من رو بدونید،باید بی پرده بگم که هیچ فکري واسه برگشتن ندارم.خواهید عمل کنید.اما اگه می خواهید عقید

 

 سکوتم بیشتر از این جایز نبود.حس می کردم غرورم جریحه دار شده بنابراین گفتم:

 

 من باید فکر کنم.-

 

 با صراحت گفت:

 

کنم مقصر مادرم باشه که قبل از فقط لطفا سریع تر.چون همونطور که می دونید من فرصت کمی دارم.البته فکر می -

 بررسی

 

 این قضایا از من خواست بیام ایران!

 

 با تعجب گفتم:
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 یعنی شما براتون مهم نبود قبل از هر اتفاقی شریک آینده تون رو ببینید؟-

 

 با لبخندي غرور آمیز گفت:

 

 ته می بینم سلیقه ي خوبی هم داره!من در این خصوص به مامان با ارائه توضیحات کافی وکالت دادم و الب-

 

صورتم از حرفش گر گرفت و سر به زیر انداختم.برایم قابل قبول نبود کسی در انتخاب همسر فقط به عقیده و 

سلیقه ي مادرش اکتفا کند.انگار فقط می خواست کسی را به همسري انتخاب کرده و با خود ببرد!آن قدر فکرم 

شامم را کامل بخورم.در طول مدتی که شام می خوردیم هر دو ساکت بودیم و این مشغول بود که حتی نتوانستم 

فرصت مناسبی بود تا او را زیر چشمی ببینم.مهرش به دلم افتاده بود!وقتی سوار ماشین شدیم،بارش برف شدیدتر 

 شده بود.قبل از آنکه حرکت کنیم از صندلی عقب ساك شیکی را جلو آورد و گفت:

 

 یادم می رفت!فقط نمی دونم می پسندید یا نه! راستی داشت-

 

 بعد با لبخندي دوستانه گفت:

 

 میگن سلیقه ام بد نیست!اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟-

 

 من هم لبخند زدم و تشکر کردم.همان طور که حرکت می کرد گفت:

 

 یق و سالیق هم بیشترحرف می زنیم.ان شاهلل توي جلسه هاي بعد،البته اگه جوابتون مثبت باشه،راجع به عال-

 

 ساك را جلوي پاهایم گذشتم و گفتم:

 

 الزم نبود زحمت بکشید!ما هنوز تعلقی به هم نداریم!-

 

 به نیمرخم نگاه کرد و گفت:

 

قرار بود دیشب بهتون بدم ولی فکر کردم وقتی تنها دیدمتون بهتره!حقیقتش من حتی سایز شما رو نمی دونستم.یه -

 چیزهایی از مادر و خواهرم پرسیدم.بنابراین اگه اندازه تون نبود سرزنشم نکنید،فقط می خواستم دست خالی نباشم!

 

 ثریا همانطور که خودش را در آیینه نگاه می کرد پرسید:

 

 به من میاد؟-

 

 مختصر گفتم:

 

 تو همه چی بهت میاد!-
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 به طرفم برگشت و با شوخی گفت:

 

 بشه!واقعا خوش سلیقه است!کوفتت -

 

 خندیدم و گفتم:

 

 اگه اینقدر خوشت اومده،مال تو!-

 

 کنارم نشست و گفت:

 

 مبارکت باشه!برازنده توست!خب حاال بگو بدونم،از دیشب چه خبر؟-

 

 گفتم:

 

 نمی دونم ثریا!به نظرم خیلی از خود متشکر میاد!-

 

 تن در می آورد گفت:همان طور که پیراهن سوغاتی مرا از 

 

بله!باید هم خود شیفته باشه!پزشک که هست!یکدونه پسره!اقمت آمریکا هم داره!اندازه خودش قیافه و بر و رو -

 هم داره!دیگه چی؟

 

 پرسیدم:

 

 یعنی تو فکر می کنی همه ي اینها واسه خود شیفتگی کافیه؟-

 

 ثریا لباسم را مرتب تا کرد و پرسید:

 

 رف دلت چیه؟حاال ح-

 

 صادقانه گفتم؟:

 

خواهرش هم امروز صبح همین رو پرسید.ولی من از بهرام وقت خواستم که فکر کنم.اون می گفت که مایل به -

 بازگشت به ایران نیست!

 

 ثریا پرسید:

 

 این رو به خاله هم گفتی؟-

 

 گفتم:
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 تقریبا!اما به نظرم میاد بابا خیلی ازش خوشش اومده!-

 

 ثریا با کنجکاوي گفت:

 

 دیگه راجع به چی حرف زدین؟-

 

 گفتم:

 

 قرار شد دفعات بعد بیشتر راجع به خودمون حرف بزنیم.این دفعه حرفها حرفهاي شخصی نبود.-

 

 ثریا گفت:

 

یش کسی مامانم می گفت پریا شانس آورده.راست میگه پریا!تو نباید این فرصت رو از دست بدي!باز اگه دلت پ-

 بود یه چیزي، ولی تو که...

 

باقی حرفهاي ثریا را متوجه نشدم.یک دفعه حواسم رفت پیش حامد!مادرش خانم کیانی این روزها بیشتر از همیشه 

به ما سر هر چی قسمت باشه می زد و به نظرم از شنیدن خبرها،خیلی خوشحال نمی شد!لبخندي سر سري می زد و 

 تاکید می کرد همونه

 

 ما آیا قسمت من همین بود؟ا

 

 هیچ وقت توي عمرم آن اندازه تردید نداشتم!

انگار تمام عوامل دست به دست هم داده بودند تا این وصلت صورت بگیرد،از یک طرف حرفهاي خاله شهین و از 

!شاید آنها هم یک طرف فشار مادر و خواهر بهرام براي گرفتن جواب!حتی مادر و پدر هم مثل سابق نبودند.نمی دانم

به نوعی وسوسه شده بودند.هیچ وقت حتی فکرش را نمی کردم در برابر این حقیقت چنین واکنش منطقی و آرامی 

داشته باشند.باورم نمی شد پدري که حاضر نبود چهار سال در شهر دیگري درس بخوانم،حاال با چنین سخاوتی،در 

و زندگی بهتر در غرب حرف می زد و تاکید می کرد همه برابر رفتنم سکوت کند.بر عکس،آن روزها ازپیشرفت 

 چیز به جوهر هر فرد بستگی دارد.یک شب هم شنیدم به مامان می گفت:

 

نگران نباش!پسره آدم قوي و زرنگیه و پریا خیلی راحت می تونه بهش تکیه کنه!اون مرد زندگیه! در واقع تک تک -

دفم نقش داشتند.ذهن من موقع فکر کردن به این موضوع مثل این اتفاقات در دادن جواب من و شکل گیري ه

کامپیوتري شده بود که روي هر دلیل قانع کننده اي حساب می کرد تا بتواند بر ترس ها و نگرانیهایش بر آینده اي 

دم که هیچ چیز از آن نمی دانست غلبه کند.دیدار بعدي من با بهرام بعد ازدادن جواب مثبت بود.در حقیقت حتی خو

هم نفهمیدم چطور موافقت کردم!شاید هم تاثیر عجله و فشارهاي خواهر و مادر بهرام بود.بعد از آن فواصل دیدار و 

گفتگو ها کمتر شد تاآنجا که گاهی هر روز با هم دیدار،یا گفتگوي تلفنی می کردیم.یکی از دفعاتی که بهرام دنبالم 

د رو به رو شدم.داشتم زیر راه پله بند کفشم را می بستم که وارد آمده و جلوي در منتظر بود،بعد ازمدتها با حام
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راهرو شد،صورتش الغر و رنگ پریده بود و صدایش لرزش نا محسوسی داشت.وقتی سالم کرد،صاف ایستادم و 

 جوابش را دادم.احوالپرسی مختصري کرد و از مقابلم رد

 

 شم خم می شدم که با صدایی گرفته گفت:شد،ولی قدمهایش کوتاه و کند بود.داشتم دوباره روي کف

 

 مبارك باشه پریا خانوم!به پاي هم پیر بشین!-

 

 لحنش تا اعماق قلبم را سوزاند،ولی فقط زیر لب تشکر کردم.همان طور که از پله ها باال می رفت گفت:

 

 جوون برازنده اي به نظر میاد!-

 

سرم را باال بردم،رفته بود.فکرکردم او همیشه در زندگی من فقط  نمی دانستم هنوز هم همانقدر دوستش دارم.وقتی

 سایه بوده و بعدا هم حتما بیش از یک خاطره نخواهد بود!

 

اوایل بهمن همان سال بهرام میان بدرقه گرم ما ایران را ترك کرد ور فت تا موجبات سفر مرا فراهم کند.تا آن روز 

آن قدر به او عادت کرده باشم.راست است که آدم به هر شرایطی خو می فکرش را نمی کردم طی همان مدت کوتاه 

گیرد.حاال تنها نشانی که از او داشتم انگشتري بود که که شب قبل طی مراسم عقدي کامال خصوصی و ساده در محضر 

 به دستم کرد.قرار شد

 

هرام عروسی کنیم.آن روزها گویی به دلیل کمی وقت از گرفتن مراسم نامزدي خودداري کرده و بعد از بازگشت ب

روي ابرها راه می رفتم.شب ها در خلوتم تالش می کردم تصور کنم قرار است به چه جور جایی بروم.البته بهرام تا 

حدودي توضیح داده بود،اما باز هم قادر به تجسم نبودم.اکنون تنها نگرانی مامان و بابا دوري از من بود.حتی پیمان 

 مشاجره با هم سعی می کرد از

 

من پرهیز کرده و از آخرین روزهاي با هم بودن لذت ببرد.مامان و بابا هم گل به رویم پر نمی کردند و فامیل دور و 

نزدیک هم زود به زود به دیدنم می امدند.بیچاره بابا!داشت خودش را به هر آب و آتشی می زد تا معادل جهیزیه اي 

ه کند و به قول اکثر خانواده هاي ایرانی!اسباب سربلندي دخترش شود.او که که مامان در ذهن داشت پول نقد تهی

مردي حسابگر و مغرور بود،حتی مخارج نامزدي را هم که طبق عرف به عهده خانواده دختر است نقدا محاسبه کرد 

دریغ نداشتند و  و روي پول جهیزیه ام گذاشت.در این بین خانواده بهرام هم از تلفن کردن و سر زدن و محبت زبانی

صریحا به پدرم می گفتند هیچ نیازي به جهیزیه یا پولش نیست،چون بهرام در آنجا صاحب همه چیز است.ولی پدرم 

 که همیشه از دل و جان براي خانواده مایه گذاشته بود،در جواب می گفت:

 

 نتی بر سر کسی نیست!منم و همین یک دختر،بنابراین هر کاري می کنم براي رضایت خاطرخودم است و م-

 

بهرام هم گاهی تلفن می زد،اما اغلب مکالماتش مختصر و کوتاه بود.همیشه تصور می کردم گفتگوهاي دوران 

نامزدي طوالنی و بی پایان است،اما درست بعد از یکی دو جلسه متوجه شدم بهرام چندان اهل گفتگو نیست و این نه 
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ردنی بود.یکبار در ارتباط با این موضوع با ثریا صحبت کردم ولی او گفت تنها برایم عجیب که تا حدودي باور نک

 کامال طبیعی است و تنها زن و

 

شوهرهایی که ازدواجهایی عاشقانه دارند تا مدتها بعد از ازدواج گفتگوهاي طوالنی دارند که آن هم پس از مدتی به 

 میزان تعادل می رسد.

 

دري و مادري به خاطرم مهمانی دادند و دعوتم کردند و دخترهاي جوان فامیل بهار آن سال اکثر فامیل نزدیک پ

پنهان و آشکار به موقعیتم غبطه خوردند.دیگر حتی حال و حوصله رفتن به کالس کنکور را هم نداشتم.اصال به قول 

روع کردم به جمع ثریا چه فایده اي داشت؟تصمیم گرفتم در آمریکا به تحصیالتم ادامه دهم.بنابراین با وسواس ش

آوري مدارك مورد نیاز تحصیلی و فراگیري زبان انگلیسی!شبها از طریق نوار،آموزش زبان را دنبال می کردم و 

روزها با جدیت در خانه تمرین می کردم،ولی متاسفانه از انجایی که عالقه ي چندانی به زبان انگلیسی 

آمدن بهرام فقط سه ماه فرصت باقی بود و البته ماه آخر عمال  نداشتم،پیشرفت کندي داشتم و این در حالی بود که تا

به مهمانی و برگزاري مراسم عروسی می گذشت.اواخر خرداد همان سال خواهر بهرام خبر داد که بهرام به کارها سر 

داشتم قبل  و سامان داده و به زودي به ایران خواهد امد.شنیدن این خبر من و بقیه را به شدت هیجان زده کرد.انتظار

از هر کس خودم این خبر را از زبان بهرام بشنوم،اما نمی دانم چرا علیرغم آن همه حساسیت،به زودي موضوع را 

فراموش کردم!شاید براي اینکه آن روزها فکرم به شدت به آینده مشغول بود و شرایط ایجاب می کرد از کنار چنین 

بود و دسته گل مریم،نیمه پژمرده در دستانم سنگینی می کرد.از  مسائلی سرسري بگذرم. ساعت از دو بامداد گذشته

وقتی اعالم کرده بودند پروازي که بهرام با آن به تهران می آمد با تاخیر وارد می شود،دلم آشوب شده بود.بقیه هم 

ثریا،مامان و  به اندازه من خسته بودند ولی ترجیح می دادند در کنارم بماند.عمو علی و زنش،خاله شهین و شوهرش و

 بابا و پیمان،خانم درخشش و دختر و دامادش و

 

حتی عمه و دختر عمه بهرام به انتظار آمدنش ایستاده بودند.بهناز که ذاتا دختر گرم و مهربانی بود آرام در گوشم 

 گفت:

 

 به نظرم حسابی کالفه اي!-

 

 با لبخندي ساختگی پرسیدم:

 

 خیلی پیداست؟-

 

 :خندید و گفت
 

 حالت رو درك می کنم.چهار پنج ماهه که شوهر داشتی اما انگار نداشتی!حاال هم که این تاخیرهاي مضحک!-

 

 اعتراف کردم:

 

 دلم شور میزنه!-
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 با مهربانی گفت:

 

 نگران نباش!چند دقیقه دیگه می نشینند.مطمئنم بهرام هم مثل تو دل توي دلش نیست!-

 

م.واقعا بود؟گاهی آرامش و سردي بهرام جدا متعجبم می کرد ولی بعد به خودم می گفتم که با تردید نگاهعش کرد

ما در از مردي که زن دارد ولی از او شرایط خاصی با هم ازدواج کردیم و یقینا بعد از ازدواج،اوضاع رو به رو خواهد 

ه بود که باالخره هواپیما به زمین شد.به قول ثریا دور است چه توقعی می توان داشت ساعت از سه بامداد گذشت

نشست.این اولین دیدار ما بعد از ماهها دوري آن هم بالفاصله بعد از عقد بود.حالت خاصی داشتم.هم خجالت می 

کشیدم و هم براي دیدنش عجله داشتم.دوباره اشک خانم درخش با دیدن بهرام سرازیر شد.از سر محبت شانه اش 

را دور کمرم حلقه کرد.بغض گلوي خودم را هم گرفته بود اما سعی می کردم خوددار را فشار دادم و او هم دستش 

باشم.بهرام با دیدن ما لبخند زد و دستش را تکان داد.من هم دست تکان دادم و گذاشتم تا خانم درخشش میان 

لرزید.این در حقیقت  اشک و لبخند صورتم راببوسد.حاال بهرام با اشاره مادرش به من،لبخند معنی داري زد که قلبم

اولین برخوردهاي محبت آمیز ما بعد از ماهها دوري بود.اولین کسی که به محض رویارویی در آغوشش کشید مادر 

شوهرم بود.آنها چند ثانیه در آغوش هم ماندند و بعد نوبت بهناز بود.دلم می خواست چند قدم جلوتر بروم ولی به 

 زمین

 

چند قدمی نگاهش می کردم.پدر و پیمان را دیدم که با او دست دادند و صورتش را  چسبیده بودم و فقط از فاصله

بوسیدند و بعد عمو دستش را فشرد.انگار داشتم فیلم می دیدم سرم از شدت بیخوابی سبک تر از یک پر شده و 

 زبانم بند امده بود.همین هنگام مادر شوهرم متوجهم شد و به بهرام گفت:

 

 دت رفت مادر!اصل کاري رو یا-

 

وقتی کامال به طرفم چرخید،تا بیخ دهانم خشک شد.آن قدر بی حال بودم که دسته گل در دستم سنگینی می کرد.با 

قدمهاي بلند و فشرده به طرفم امد و من براي چند ثانیه کوتاه چشمم را بستم و وقتی پلکهایم را باز کردم او را در 

ر سکوت دسته گل را به طرفش دراز کردم.دستم را حین گرفتنش لمس یک قدمی خودم دیدم.سالم کرد و من د

 کرد و آرام گفت:

 

 خوشحالم که دوباره می بینمت!-

 

 حس می کردم که همه ادمها چشم شده و نگاهمان می کنند.به سختی گفتم:

 

 من هم همین طور!خوش اومدي!-

 

 نم درخشش با لحنی معترض گفت:شاید توقعی بیش از این داشتم اما همه فراموشم شد.خا

 

 نمی خواي عروست رو بعد از این همه مدت ببوسی مادر؟-
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 زیر چشمی به مامان و بابا نگاه کردم و صورتم گر گرفت.هیچ کس به اندازه ي خودم معذب نبود.

 

 بهرام سرش را پایین آورد و در حال بوسیدن گونه ام گفت:

 

 دلم برات تنگ شده بود.-

 

ر چشمان براق و سیاهش خیره شدم و کوشیدم احساسم را با نگاه منتقل کنم.به قول مامان زنها چه موجودات د

فداکارو قانعی هستند!و من انگار به گوشه ي چشمی محبت آمیز قانع بودم.چیزي به طلوع خورشید نمانده بود که از 

هم دور بودیم به تنهایی با ماشین بهناز برویم و فرودگاه خارج شدیم.خانم درخشش پیشنهاد کرد چون ما ماهها از 

بقیه در ماشین هاي دیگر تقسیم شوند.از این پیشنهاد ثریا بیش از هر کسی استقبال کرد و ضمن زدن چشمکی 

 شیطنت امیز به من گفت:

 

 کی می تونه دل عاشق ها رو بشکنه؟بفرمایید بهناز خانوم ماشین ما هم جا هست.-

 

خنده ام گرفت ولی حرفی نزدم.به این ترتیب مادر بهرام سوار اتومبیل دختر عمه بهرام شد و بهناز  از حالت نگاهش

 و شوهرش توي ماشین خاله شهین قرار گرفتند.

 

انگار همه چیز را در خواب می دیدم.جاده با انوار خورشید حالتی رویایی داشت و حضور او سرشار از عشق و امنیت 

 تم را لمس کرد و پرسید:بود.حین رانندگی دس

 

 خوبی؟-

 

 مختصر گفتم:

 

 خوبم!-

 

 خندید و گفت:

 

 می دونی احساسم چیه؟-

 

 در سکوت نگاهش کردم.ادامه داد:

 

 نمی تونم توصیفش کنم ولی تو هم خیلی خودداري!-

 

 نمی دانم این تعریف بود یا انتقاد.به هر حال لبخند زدم و گفتم:

 

همین طورند!شرایط ما هم واقعا با هم فرق داره!راستش من هنوز هم با تو احساس غربی دارم.اما فکر می همه زنها -

 کنم این دوره براي هر دوي ما الزم بود.اینجوري فهمیدیم احساساتمون نسبت به هم تا چه اندازه پایداره!
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 با بدجنسی گفت:

 

 خب؟تو حاال چی فکر می کنی؟-

 

 ام و سر به زیر گفتم:مکثی کردم و ار

 

تو رو نمی دونم ولی مطمئنم که خودم دیگه نمی تونم دور از تو زندگی کنم.باور کردنی نیست اما من درست از -

روزي که عقد کردیم تا امروز احساس بالتکلیفی می کردم و حاال تازه دارم می فهمم که چرا دخترها بعد از ازدواج 

 شان دارند. احساس خاصی نسبت به خانه پدري

 

 خندید و گفت:

 

 خب طبیعیه!تو حاال اینجا مهمونی!خونه ي تو خونه ي منه!-

 

 گفتم:

 

 تازه توي این مدت مامان وبابا از هیچ محبتی دریغ نداشتند اما به قول تو،حس می کردم مهمونم!-

 

 کامال جدي گفت:

 

کردم نکنه دل کندن از خونواده و ایران اون قدر برات از شنیدن این چیزها خیلی خوشحالم چون دایم فکر می -

 سخت باشه که

 

 رفتن رو به هردومون تلخ کنی!

 

 اعتراف کردم:

 

اون که به هر حال سخته!من مطمئنم تو هم وقتی قرار بود واسه اولین بار از خونواده ت جدا بشی،رنج زیادي -

 کشیدي!

 

 در تکمیل حرفم گفت:

 

 کن تنها!تو الاقل من رو داري! بله،اما تصور-

 

خواستم «: به تو هم هنوز آن اندازه خو نگرفته ام » ولی حرفم را فرو دادم.در حقیقت لذت آن لحظه هاي بی تکرار به 

بگویم قدري شیرین بود که دلم نمی خواست با بیان احساسات ناپایدارم خرابش کنم.آن روز به خانه پدرم رفتم و 

ه پیشنهاد یا اعتراضی کند به خانه خودشان رفت. تا یکی دو روز بعد از آمدنش از او خبر نداشتم و بهرام هم بی آنک

نمی دانستم باید به حساب غرورش بگذارم یا دلخوري،در حقیقت تغییر حاالت او به قدري سریع و عجوالنه بود که 
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کی دو بار خواستم زنگ بزنم،اما غرورم به شدت گیجم می کرد و گاه حتی ذهنم را بابت دالیلش مشغول می کرد. ی

 مانع شد،بنابراین نگرانی هایم را به جان خریدم و منتظرماندم.پایان روز سوم در

 

حالیکه منتظر تماسش بودم،به دیدنم آمد.حسابی شیک کرده بود،از ادوکلن گرانقیمتش زده بود و با حالت 

خودم را کنترل کردم و در فاصله اي که مامان براي  کنجکاوي نگاهم می کرد.خونم داشت به جوش می آمد،اما

 آوردن چاي به آشپزخانه رفته

 

 بود پرسیدم:

 

 معلومه کجایی؟-

 

 انگار منتظر شنیدن همین سوال بود که با حالتی پر غرور و خونسرد گفت:

 

 نگران شدي؟خب می تونستی تلفن بزنی!-

 

 با لحنی رنجیده گفتم:

 

 نبودي؟دلت تنگ نشده بود؟! یعنی نگران من-

 

 خیلی خونسرد گفت:

 

 چرا باید نگران بشم؟در ضمن من همان اندازه واسه ي تو دلتنگ میشم که تو براي من!-

 

 حرفهایش بوي کنایه می داد.پرسیدم:

 

ون من منظورت چیه؟چرا بی پرده حرف نمی زنی؟به نظرم تو فقط می خواي حرفهایی که خودت دوست داري از زب-

 بشنوي!

 

 با آرامش گفت:

 

تو ادعا می کنی که زنی و از من مرد احساساتی تري ولی وقت عمل خیلی سرد برخورد می کنی.تو حتی شبی که بعد -

از مدتها من رو دیدي ترجیح دادي مثل یک غریبه از فرودگاه بري خونه پدرت،اون وقت انتظار داري باور کنم که 

 دت دلتنگ بودي؟واسه من در تمام این م

 

 داشتم از تعجب پس می افتادم!این مرد دیگر که بود؟آیا فقط خودش و غرورش مهم بود؟

 

 گفتم:
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اگر دوست داشتی من باهات بیام باید بهم می گفتی!در ضمن چرا فکر نمی کنی من هم ممکنه همچین توقعی از تو -

 داشته

 

 باشم؟

 

 بی حوصله گفت:

 

 اداهاي بچگانه رو بریز دور!مهم اینه که من در بیان احساساتم از تو صادق ترم! پریا لطفا این-

 

 خیلی محکم گفتم:

 

شیوه ي تو در وارونه نشون دادن مسائا تعجب آوره!تو فقط داري سعی می کنی با توجیه کردن خودت من رو متهم -

 کنی!

 

 متعجب پرسید:

 

قات من رو غافلگیر می کنی!من فقط بهت گفتم که جاده دو طرفه است.حاال حاال چرا عصبانی شدي؟تو جدا بعضی او-

 چه لزومی

 

 داره تو این بحث رو پیچیده کنی؟

 

 کوتاه نیامدم و گفتم:

 

 اما تو با کنایه هات شروع کردي و عمال جوري حرف زدي که من فکر کنم مقصرم!-

 

 خیلی ارام گفت:

 

 ودت مربوطه،اما بهتره کمی واقع بین باشی!احساس تو در باره خودت به خ-

 

سکوت کردم ولی این کامال بر خالف میلم بود.در واقع این اولین برخورد ما بعد از ازدواج محسوب می شد و من جدا 

در برابرش مثل دختر بچه هاي بی تجربه بودم.آن شب سعی کردم در برابر پدر و مادر طوري رفتار کنم که بویی 

یزي دلخورم.وقتی با خودم تنها شدم با درماندگی به حرفهاي خودمان فکر کردم،اما هر چه بیشتر فکر می نبرند از چ

 کردم کمتر به نتیجه می

 

 رسیدم.بهرام جدا در حرف زدن و توجیه کردن خودش استاد قابلی بود و من باید این حقیقت را هم می پذیرفتم.

،روزهاي پرخاطره و به یاد ماندنی بود.بهرام یکی از بهترین تاالرهاي روزهایی که در تدارك مراسم عروسی بودیم

تهران را براي جشن در نظر گرفت و با دست و دلبازي تمام سفارش غذا داد.بعد نوبت خرید عروسی بود.او انصافا 
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جاها علنا براي خرید هم سنگ تمام گذاشت.دایم چشمش دنبال بهترین لباس و طال و جواهر بود،تا انجا که بعضی 

 به من خرده می گرفت و می گفت

 

بدون مالحظه و با در نظر گرفتن آبرو و پرستیژ خانوادگی او عمل کنم.تازه در حین خرید عروسی بود که فهمیدم 

بهرام بی نهایت به تجمالت اهمیت داده و مقام و کالس هر فرد را در ثروت بیشترش می بیند.فقط یک نکته برایم 

اینکه چرا با چنین طرز تفکري براي ازدواج روي خانواده ي متوسطی مثل خانواده ي من انگشت  مبهم بود و آن

گذاشته بود؟ دومین برخورد ما موقع خرید حلقه ازدواج رخ داد،آن هم در شرایطی که بهرام سلیقه مرا زیر سوال 

 برده بود و می گفت حلقه

 

 هرفروشی بیرون آمدم،با خونسري پرسید:مناسبی انتخاب نکرده ام.وقتی با دلخوري از جوا

 

 باز چی شده پریا؟-

 

 کالفه و خسته گفتم:

 

 منظورت چی بود که جلوي فروشنده گفتی حلقه در شان من نیست؟من از اون مدل خوشم اومده بود!-

 

 با لبخند گفت:

 

 حلقه!کاش صورت خودت رو توي آینه می دیدي!این بچه بازیها چیه؟چیزي که زیاده -

 

 تکرار کردم:

 

 ولی من اونو پسندیدم!-

 

 پرسید:

 

 یعنی نظرمن برات مهم نیست؟قراره اون حلقه رو من به دستت کنم.-

 

 با دلخوري گفتم:

 

البته که نظر تو مهمه اما نمی دونم چرا احساس می کنم نظر من بی اهمیته!هیچ دقت کردي از صبح تا حاال فقط باب -

 د کردیم؟میل تو خری

 

 پرسید:

 

 از چیزهایی که خریدي خوشت نیومده؟-

 

 کالفه گفتم:
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منظورم این نیست!در واقع تو از بهترین مارکها و شیک ترین مدلهل خرید کردي اما باالخره نظر من هم -

 شرطه!بعضی اوقات احساس می کنم تو اصرار داري با من مثل نی نی کوچولوها رفتار کنی!

 

 و گفت:خندید 

 

یعنی قبول نداري که االن داري درست عین دختر کوچولو ها رفتار می کنی؟اگه پاهاتم روي زمین بکوبی کامل -

 میشه!

 

 با صراحت گفت:

 

 من کامال بالغ رفتار می کنم و سعی می کنم توهینت رو نشنیده بگیرم.-

 

 سر حوصله گفت:

 

می کنم؟اگه تمام این دردسرها سر خرید حلقه است بسیار خب،کاري رو تو چرا فکر می کنی من دارم بهت توهین -

 بکن که خودت مایلی،اما این رو بدون که این اصال روش درستی نیست!

 

باز داشت جدل را به زمین دشمن می کشاند!آن قدر خسته بودم که ناي حرف زدن نداشتم.ار سکوتم استفاده کرد و 

 گفت:

 

مغازه هاي دیگه رو نگاه کنی؟من مطمئنم توي این همه جواهر فروشی باالخره یک  خب،نظرت چیه؟نمی خواي-

 حلقه پیدا میشه که تو بپسندي!

 

 گفتم:

 

 من نه!تو!انگار قراه راجع به همه چیز تو نظر بدي!-

 

 تقریبا جدي اخم کرد و گفت:

 

تلخ کنی!من نمی فهمم تو چرا باید اینقدر دارم کم کم به این نتیجه می رسم که می خواي اوقات هر دومون رو -

 لجباز باشی!درحقیقت حلقه ي انتخابی من دو برابر حلقه اي که تو پسندیدي قیمت داشت!

 

 پرسیدم:

 

 تو فکرکردي من موقع خریدن چیزي به اتکیتش توجه می کنم؟شرط اول اینه که بپسندم!-

 

 با ظاهري حق به جانب گفت:
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می کنم!اکثر دخترها دوست دارند شوهرشون دست و دلباز و خوش سلیقه باشه،اون وقت تو از از تو جدا تعجب -

 من خرده می گیري که ازهر چیزي بهترینش رو براي تو می خوام؟!

 

باز داشتم محکوم می شدم.فقط یک هفته به عروسی باقی مانده بود و ما دو تا توي خیابان داشتیم تقال می کردیم 

یقمان به تفاهم برسیم.یکبار دیگر از پشت ویترین حلقه ي انتخابی بهرام را با نگاهی خریدارانه از نظر درباره ي سال

گذراندم.البته انتخاب او هم انتخاب چشمگیري بود ولی پس اصل احترام به عقیده ي طرف مقابل چه می شد؟کمی 

 که فکر کردم دیدم بیشتر

 

حوه ي مواجه شدنش با عقایدم دلخورم و فقط دارم تالش می کنم ابراز وجود از اینکه از انتخابش ناراضی باشم،از ن

 کنم.آرام در گوشم زمزمه کرد:

 

 چطوره هر دو را بخریم؟-

 

ناخوداگاه خنده ام گرفت.انگار به هیچ وجه نمی خواست عقب نشینی کند.آن وقت به من می گفت لجبازم!نمی دانم 

معایب خودش را به گردن من بیندازد،آن هم با چنان آرامش و مهارتی که  چرا حس می کردم دایم تالش می کند

کفرم را باال می اورد.وقتی هم عصبانی می شدم طوري با تعجب نگاهم می کرد که احساس شرم و ندامت کنم.نه 

پیش  نه!جدا قصد نداشتم آن لحظات را به هر دویمان تلخ کنم از آن گذشته،اگر قرار بود چنین رفتاري را در

 بگیرم،چطور می توانستم در غربت به

 

تنهایی با او سر کنم؟پس قاعدتا باید کمی انعطاف پذیر می شدم!وقتی دوباره به حرف آمدم،لحنم صد و هشتاد درجه 

 عوض شده بود!با اشاره به انگشتري که او انتخاب کرده بود پرسیدم:

 

 شت زیادي درشتی می کرد!می تونم یک باردیگه امتحانش کنم؟به نظرم توي انگ-

 

 با لبخندي پر مهر گفت:

 

 االن اون جا همچین انگشترهایی مده!-

 

 همان طورکه داخل مغازه می شدیم با سخاوت گفتم:

 

 فکر می کنم در خصوص مد اونجا باید حسابی از سلیقه تو کمک بگیرم.-

 

 با نگاهی پیروزمندانه به رویم لبخند زد.

 

ان آرایشگاهی بود که خودم می خواستم.شاید باید تعجب می کردم که بهرام تا آن اندازه در ارتباط با آرایشگاه هم

میکاپ زنان خودش را صاحب نظر می داند،ولی براي گریز از برخوردهاي بعدي سکوت کردم و گذاشتم توي 

 ماشین هر جور دلش می خواهد سخنرانی کند:
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!مثل ستاره می درخشند!البته من خیلی تالش کردم لباست رو چیزي انتخاب کنم باید عروس هاي آمریکا رو ببینی-

 که به مد اونجا نزدیک باشه اما امیدوارم آرایشگر بتونه میکاپ رو به سبک غربی انجام بده!

 

 با پوزخند گفتم:

 

 تو جدا دچار تهاجم فرهنگی شدي بهرام!-

 

 فورا گفت:

 

 اد مطابق معیارهاي روز برازنده و شیک باشه میشه تهاجم فرهنگی؟چی شد چی شد؟اینکه آدم بخو-

 

 گفتم:

 

 نه با الگوهاي غربی،با اندیشه ي خودش!-

 

 با لحنی تحقیر امیز گفت:

 

 با اندیشه ي اینجا؟بله دارم می بینم که جوونها چطوري خودشون رو می کشند تا از مد غربی عقب نباشند!-

 

 گفتم:

 

یگران کاري ندارم.مثال همین سالنی که من انتخاب کردم زیباترین میکاپ هاي شرقی و خلیجی رو توي من به د-

 دستور کارش قرارد اده!

 

 بالفاصله گفت:

 

 جلوتر بگم من اصال از چنین میکاپ هاي خوشم نمی اد!به نظرم زیادي زننده است!-

 

ز مخالف را می زد!وقتی مفصال راجع به این موضوع حرف آهی بی صدا کشیدم و ساکت نگاهش کردم.در هر حال سا

 زد،باالخره بحث را عوض کرد و با لحن معنی داري پرسید:

 

 راستی،دوست داري ماه عسل کجا ببرمت؟-

 

 بی آنکه نگاهش کنم گفتم:

 

 هر جا خودت مایلی!-

 

 دید و گفت:انتظار داشتم از جوابم متوجه رنجش درونم شود،اما بر خالف توقعم خن
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 به این میگن دختر خوب!من هم قول میدم حسابی سورپریزت کنم!-

 

به نیمرخش نگاه کردم.کامال جدي بود.خواستم به بی تفاوتی اش در برابر سلیقه و احساساتم اعتراض کنم اما سکوت 

به یاد ماندنی ترین روز  کردم.تجربه بارها نشان داده بود از این بحث ها نتیجه اي نمی گیرم،از آن گذشته،فردا

 زندگی ام بود و خیال نداشتم با چنین اتفاقاتی به خودم و او تلخش کنم.

 

از صبح روز عروسی دلشوره داشتم.بیچاره مامان و ثریا شب گذشته تا دیر وقت سعی کردند با شوخی و خنده فکرم 

ونم به هر حال مال خودم بود.با آنها ظاهرا می را از اضطراب آشناي دخترهاي جوان،در موقع ازدواج دور کنند،اما در

خندیدم اما فردا چه روزي خواهد بود،چگونه خواهد گذشت،چطور از وطن و خانواده دور خواهم همزمان به چند 

 موضوع فکر می کردم

 

جع به هر حال مامان هم بهتر از من نبود،ولی زیاد بروز نمی داد و می کوشید بر خودش مسلط باشد.در حقیقت ما را

 شد

 

موضوعی حرف می زدیم غیر از جدایی!مامان امیدوار بود بعد از عروسی مدت بیشتري در ایران باشیم،اما بهرام 

 اصرار داشت

 

فرداي عروسی ایران را ترك کنیم.گاهی از اینکه عرق ملی تا این اندازه در او ضعیف بود متعجب می شدم و بعد با 

 به یاد

 

ري اش،خودم را توجیه می کردم!اما حقیقت آن بود که او با مدل هاي مهاجرت کرده ي ایرانی که آوردن سالهاي دو

من دیده بودم خیلی فرق داشت.بارها ایرانیان مهاجري را می دیدم که به محض ورود به وطن اشک شوق می ریختند 

ی زد و از سر وطن پرستی و خاکش را بوسه باران می کردند و هنگام وداع اشک حسرت در چشمانشان حلقه م

 مشتی از خاکش را با خود می

 

بردند.ولی بهرام همیشه براي برگشتن عجله داشت و حتی در جمالتش آن قدر از کلمات انگلیسی استفاده می کرد 

که گاهی جیغم را در می اورد.دلم نمی خواست فکر کنم که او هویتش را انکار می کند،اما در حقیقت هویت اصلی 

و نه تنها خیلی از ایرانیان اصیل را به دیده ي تمسخر نگاه می کرد،بلکه ژست هاي حساب شده خودش هم  نداشت

 افراطی بود و حتی روز عروسی

 

برخی از رسوم متداول آنجا را در مراسم خودمان دخالت داد،بی آنکه ذره اي احساس شرمساري کند و جالب اینکه 

عضی به دیده کنجکاوي و تعجب نگاه می کردند،همه غیر از اقوام نزدیک ما خیلی ها به دیده تحسین و حسرت و ب

که اکثریت قریب به اتفاق از قشر تحصیلکرده و استخوان دار جامعه بودند و رفتار شوهر تحصیلکرده و غربزده من 

 به نظرشان بیش از اندازه افراطی می امد.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

8 7  

 

نان غریبه تر خداحافظی کردند،طبق رسوم دیرینه ایرانیها نوبت وقتی مراسم باشکوه عروسی مان پایان گرفت و مهما

به گردش عروس رسید.ازآنجایی که از سر شب نگاه حقارت آمیز و پچ پچ هاي معنی دار خیلی از مهمانان را تحمل 

 کرده بودم،به دنبال یک بهانه توي ماشین از کوره در رفتم و معترض گفتم:

 

 آقاي دکتر؟ حاال چرا اینقدر ویراژ میدي-

 

 بی توجه به توصیه من گفت:

 

 تو چرا از یکی دو ساعت قبل رفتی توي هم؟مراست به حد کافی شاهانه نبود؟-

 

 عصبی گفتم:

 

میشه بپرسم تا کی قراره سرکوفت این مراسم به اصطالح شاهانه رو به من بزنی؟انگار یادت رفته همه چیز به میل و -

 انتخاب خودت بود!

 

 صراحت گفت: با

 

 چرا روراست حرف نمی زنی؟نکنه قراره همیشه با کنایه به منظورت اشاره کنی؟-

 

 دل به دریا زدم و بی پرده گفتم:

 

من دلم نمی خواد شریک زندگی ام چنین رفتارهاي سبک و بی معنی اي از خودش بروز بده!ناسالمتی تو -

 تی؟پزشکی!اون چه بساطی بود توي تاالر راه انداخ

 

 با پوزخند گفت:

 

 دیدم که فامیل گرامی تون با دهن باز نگاه می کردند!-

 

 گفتم:

 

 اونها بیشتر از ادا اصول هاي تو جا خورده بودند!-

 

 با غروري آشکار گفت:

 

 بگو توي عمرشون ندیده بودند!-

 

 محکم گفتم:

 

 تو حق نداري به فامیل من توهین کنی!-
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 گفت:با حرارت 

 

 ولی تو حق داري به من و رفتارم توهین کنی،بله؟-

 

 گفتم:

 

 کاش بفهمی دیگه من و تو یعنی ما!بنابراین رفتار و حرکات هر کدوم از ما به هم مربوطه!-

 

 پرسید:

 

 فامیلت چی؟قراره سنگ اون ها رو هم به سینه بزنی؟براي من مهم نیست اون ها چی فکر می کنند!-

 

 :گفتم
 

 چرا هر مطلبی رو اینقدر بزرگ می کنی؟من فقط از تو خواستم که خودت باشی!تقاضاي زیادیه؟-

 

 معترض گفت:

 

 منظورت اینه که تا حاال خودم نبودم؟-

 

 درمانده گفتم:

 

 تو یا منظورمن رو نمی فهمی یا وانمود به نفهمیدن می کنی! متقابال گفت:-

 

 یی که نمی دونی چه سعادتی بهت رو کرده و می خواي با بهانه هاي بی اساس خرابش کنی!بر عکس!به نظرم این تو-

 

بند بند وجودم از احساس حقارت می لرزید.باور نمی کردم شب عروسی چنان حرفهایی از زبانش بشنوم با صداي 

 لرزانی

 

 گفتم:

 

 نگه دار!-

 

 با آرامش گفت:

 

 بفهمند من به جاي زن،یک عروسک لوس و ننر گرفتم؟ منظورت چیه؟نکنه می خواي همه-

 

 با صدایی بغض آلود گفتم:
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 دیگه نمی خوام صدات رو بشنوم!منو ببر خونه پدرم!-

 

 با تحکم گفت:

 

 بهتره مراقب رفتارت باشی تا بعد با هم صحبت کنیم!-

 

 اشکم سرازیر شد.گفتم:

 

 ن یکی به دوها حالم به هم می خوره!من حرفی با تو ندارم!دیگه داره از ای-

 

 تاکید کرد:

 

 تو االن خسته اي!طبیعیه که عقیده ي دیگران روت اثر بگذاره!-

 

 داد زدم:

 

 کسی چیزي به من نگفته که ازش تاثیر بگیرم.عیب تو اینه که خیال می کنی من فاقد عقل و شعورم!-

 

 ،با خونسردي گفت:انگار اصال برایش مهم نبود چقدر عصبانی ام

 

بهترین چیزي که بهت توصیه می کنم اینه که یک مسکن بخوري و چند ساعت راحت بخوابی!مطمئنم که فردا صبح -

 به خودت

 

 می خندي!

 

 بعد یک برگ دستمال به طرفم دراز کرد و گفت:

 

 و مراقب باش که آرایشت سرازیر نشه!-

 

وي پاهایم گذاشت.به خانه پدرم بر می گشتم که چه؟پدرو مادرم را سرافکنده و سرم را برگرداندم و او دستمال را ر

نگران کنم؟بی تردید بابت رفتنم به حد کافی مضطرب و پریشان بودند،پس دلیلی نداشت بعد از آن همه مرارت 

 ادرش رفت.رنجشان را مضاعف کنم.گمانم بهرام افکارم را در صورتم خواند که بعد از گردش،مستقیم به خانه م

 

وقتی از مهمانان خداحافظی کردیم ساعت از دو بامداد گذشته بود.حتی پدر و مادرم هم با وجود اصرار خانم 

 درخشش قصد رفتن کردند ومن تازه آنجا بود که دانستم چه به سرم آمده!

 

شنیدم،حتی صورتش را از وقتی مامان میان اشک و لبخند در آغوشم کشید،قلبم از جا کنده شد.حرفهاي او را نمی 

پشت پرده اشک به روشنی نمی دیدم.زمانی به خودم آمدم که در آغوش پدرم بودم.مانده بودم که چگونه قرار است 
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براي همیشه از آنها دور شوم!پدر بعد از بوسیدن بهرام دست هر دوي ما را در دست هم گذاشت و دعاي خیر 

 کرد،ولی اشک من بند نمی امد.مادر

 

 ر دیگر در آغوشم کشید و آرام گفت:یکبا

 

 بهترین هاي دنیا رو براتون آرزو می کنم!مراقب خودت باش!-

 

 گفتم:

 

 باید وقتی صبح چشم باز می کنم اول شما رو ببینم مامان!-

 

 مامان با لبخندي لرزان گفت:

 

اینجا هستم!چون هنوز باورم نمیشه از باید به این دوري عادت کنی عزیزم!اما مطمئن باش خودم فرد اولین نفر -

 پیشمون رفتی!

 

 وقتی خانواده ام رفتند،خانم درخشش صورت هر دوي ما را بوسید و گفت:

 

 امیدوارم خوشبخت بشید!-

 

 بهرام با تعجب گفت:

 

 شما کجا مامان؟-

 

 خانم درخشش گفت:

 

 !همین جا،باال خونه بهناز هستم.حضور من اینجا بی معنیه-
 

صورتم از لحن خانم درخشش داغ شد،ولی بهرام با آرامش صورت مادرش را بوسید و تا جلوي در بدرقه اش 

کرد.در این فاصله در سکوت اطرافم را از نظر گذراندم و پیش از انکه با بهرام مواجه شوم براي عوض کردن لباسم 

یمی داده بود ساك لباسم کنار تخت حاضر و آماده به اتاق رفتم.نور نارنجی رنگ چراغ خواب به اتاق روشنایی مال

 بود.بی انگیزه یکی از انها را

 

بیرون کشیدم و نقل هاي البه الي لباس بیرون ریخت.کار،کار ثریا بود.لباسها را با سلیقه تا کرده و ال به الي همه نقل 

عوض کردن لباسم داشتم سنجاق ها را از پاشیده بود.البد اگر بهرام بود می خندید.خودم هم خنده ام گرفت.بعد از 

موهایم جدا می کردم که بهرام وارد اتاق شد.بی آنکه تکان بخورم به او از توي آیینه نگاه کردم.در آن نور کم چیزي 

 در صورتش خوانا نبود.او
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 ید:جدا مرد خودداري بود و هنوز لباس مهمانی به تن داشت.چند ثانیه در سکوت نگاهم کرد و بعد پرس

 

 به چیزي احتیاج نداري؟-

 

با تکان سر جواب منفی دادم.نزدیک تر امد و خم شد گردنم را بوسید.شاید منتظر برخورد گرمتري بودم اما درمیان 

 تعجبم به

 

 طرف در رفت.فورا گفتم:

 

 اگه می خواي لباست رو عوض کنی،توي ساکه!-

 

 مختصر گفت:

 

 عجله اي ندارم!-

 

 را پشت سر خودش بست براي چند ثانیه ماتم برد!رفتارش جدا غیر قابل پیش بینی بود! وقتی در

 

 او مردي هزارچهره بود!

 

 .وقتی چشم باز کردم او را دیدم که لبه تخت نشسته و خیره خیره نگاهم می کرد.قبل از آنکه حرفی بزنم گفت:

 

 صبح به خیر،نمی خواي بلند شی؟-

 دور از انتظار آخر شبش کدورت دیشب را در قلبم زنده کرد به سردي پرسیدم:بحث دیشب و رفتار 

 ساعت چنده؟-

 به مالیمت گفت:

 یازده و ربع!-

باورم نمی شد آنقدر خوابیده باشم!همین قدر یادم مانده بود که تا ساعتی در رختخواب غلت زدم و سعی کردم 

رتش نگاه نکنم.به نظرم فقط با استقامت زنانه ام قادر بودم بخوابم.روي تخت نیم خیز شدم و تالش کردم به صو

 شخصیتم را حفظ کنم.بیمقدمه پرسید:

 هنوز دلخوري؟-

 با پوزخند گفتم:

انگار واقعا باورت شده که من یک دختر بچه ام با گرایش هاي کودکانه!شاید هم فکر کردي رنجشم مثل بچه ها -

 مقطعی و بی اساسه!

 ت باال گرفت و گفت:چانه ام را با دس

 توي خواب مثل سیندرال معصوم و زیبا به نظر میاي!-

 همیشه همین طور بود.درست جاهایی که انتظارش را نداشتم حرفهایی می زد که به شدت غافلگیرم می کرد.

 گفتم:
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 پس توي بیداري جور دیگه اي هستم!-

 زمزمه کرد:

 توي بیداري،قشنگتري!-

کوتاه بیایم و به این ترتیب عذر گناه نکرده را گردن بگیرم.اما مثل موم در دستانش بودم و نمی خواستم دوباره 

 اغلب قبل از انکه بفهمم چگونه و چطور،در دامش می افتادم.

 خیلی جدي گفتم:

فکر می کنم همون طور که دیشب توي ماشین گفتی،باید با هم حرف می زدیم اما تو کاري رو کردي که خودت می -

 واستی!خ

 دستی از نوازش روي موهایم کشید و گفت:

تو زیادي حساسی!به عقیده من از این اتفاقات توي روابط زن و شوهر زیاده!اگر من دیشب،به قول تو،پیگیري -

نکردم،فقط براي این بود که فکر کردم برخورد ما صرفا به خاطر خستگی بوده و بس و مطمئنا با استراحت به این 

 ی که مساله ارزش بحث کردن نداشته!نتیجه می رس

 گفتم:

من نمی دونم جرا باید به نظر تو آدمها مثل هم فکر کنند؟من دوست دارم مسائل رو سر فرصت حل کنم و اصال -

 خوشم نمیاد اون ها رو حل نکرده رها کنم.

 بهرام به من نزدیک تر شد و گفت:

 ن ها هم می رسیم...مطمئن باش که رهاشون نمی کنیم و سر فرصت به او-

 قصد داشت بار دیگر از کنار این موضوع سرسري بگذرد.سعی کردم جدي باشم ولی دوباره به دامش افتاده بودم...

عجیب بود که اکثر اوقات دلخوري ها را به سرعت فراموش می کردم،می توانست به خاطر این باشد که عاشقش 

اي آن روز بنا به میل بهرام راهی آمریکا شدیم تا زندگی جدیدي را در بودم و شاید هم اشکال کار در همین بود.فرد

کنار هم شروع کنیم.هرگز آن لحظات را فراموش نمی کنم.انگار نه انگار عروسی بدرقه می شد.همه زنان فامیل 

باشد.حتی گریه می کردند و پدرم با نگاهی دقیق جزء به جزء صورتم را از نظر می گذراند و تالش می کرد خوددار 

خانم کیانی هم به بدرقه ام آمده بود و می کوشید با جمالت تسکین دهنده مادرم را آرام کند.حال من هم بهتر از بقیه 

نبود.از یک طرف نمی دانستم قرار است به کجا بروم و اصال طاقت غربت و تنهایی را دارم یا نه و از طرف دیگر غصه 

اب دامن می زد.وقتی قرار شد از همه براي آخرین بار خداحافظی کنیم اشک دوري از خانه و خانواده بر این اضطر

 من و مامان بند نمی امد.حاال حتی بابا هم گریه می کرد.زیر لب گفتم:

 برام دعا کنید.-

وقتی نوبت به پیمان رسید از صورت سرخ و اشک آلودش قلبم فرو ریخت.من بودم و همین یک برادر!در گوشش 

 گفتم:

 مامان و بابا راداشته باش! هواي-

فقط سرش را تکان داد و حرفی نزد.با نگاهی کلی همه را در قاب ذهنم جا دادم و به بهرام که منتظرم بود 

پیوستم.انگار پاهایم به زور به دنبالم کشیده می شد.بهرام دستم را در دست گرفت و یکبار دیگر دست تکان داد.من 
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.خیال می کردم دارم همه چیز را در خواب می بینم.تمام بدنم خیس عرق بود و باد هم مثل ماشین کوکی تقلید کردم

 سرد شامگاه تمام بدنم را می لرزاند.بهرام توي اتوبوسی که ما را به سمت هواپیما می برد پرسید:

 توي چه فکري هستی؟-

 رازیر شود.بهرام گفت:سرم را تکان دادم و لبان را بر هم فشردم.ترسم از این بود که دوباره اشکم س

 به زودي عادت می کنی!-

با ناباوري نگاهش کردم!آیا ممکن بود به این درد خو بگیرم؟ذهنم را متوجه آینده مبهمی که پیش رویم بود 

» کردم.وقتی سوار هواپیما شدم حس کردم نیمی از وجودم را در سالن فرودگاه جا گذاشته ام.به یاد گفته مامان افتادم

 «وقتی رفتی کامل دل بکنی سعی کن 

هیچ وقت حتی فکرش را نمی کردم آنقدر سخت باشد.مهماندار داشت توضیحات الزم را می داد،ولی گوش من هیچ 

 چیز نمی شنید.بهرام توصیه کرد:

 کمربندت رو ببند!-

نیمرخ بهرام نگاه  کمربندم را بستم و به عقب تکیه دادم.حتی نفهمیدم مهماندار در ادامه ي حرفهایش چه گفت.به

کردم.خونسرد و ارام بود.آرزو کردم کاش جاي او بودم و فکر کردم چقدر بد است که او عواطف خیلی پررنگی 

ندارد ونمی تواند با حرف زدن آرامم کند.وقتی هواپیما از زمین کنده شد بار دیگر اشکم سرازیر شد.حس غریبی در 

 ،به آن زودي ها نخواهد بود!درونم می گفت که تجدید دیدار با نزدیکانم

فرودگاه نیویورك بزرگ و دیدنی بود و از نظر آب و هوا با تهران چندان تفاوتی نداشت.با نگاهی سریع اطرافم را از 

نظر گذراندم و از عجله و شتابی که در رفتار سایرین بود جا خوردم.انگار فیلم را کمی تند کرده بودند.هر کس 

ود و بر عکس ایران که همه به نظرت آشنا می ایند،نگاهها سرد و سطحی بود.براي لحظه سرش به کار خودش گرم ب

اي قلبم فرو ریخت و با کنجکاوي بیشتري مرد تنومند سیاهی را که از کنارم می گذشت از نظر گذراندم.همان ابتدا 

،ولی انگار به شدت احساس جا زده بودم.سعی کردم نفس عمیقی بکشم و خونسرد باشم.قرار بود به آنجا خو بگیرم

غربت می کردم.دختربچه قشنگی که دست در دست زنی جوان از مقابلم می گذشت توجهم را جلب کرد.قدم هاي 

زن عجوالنه و کوتاه بود و با کفش هاي پاشنه بلندش به نحوي در حرکت بود که دختر بچه تقریبا به دنبالش 

بچه هم لبخند کمرنگی زد و خیلی زود میان جمعیت گم شد.بهرام مدوید.ناخوداگاه لبخند زدم و دست تکان دادم.

 مختصر گفت:

 به آمریکا خوش اومدي!-

 کامال به طرفش برگشتم.سرحال تر از سر شب به نظر می رسید.آرام پرسید:

 نمی خواي اون چارقد رو از سرت باز کنی؟به نظرم حسابی داري جلب توجه می کنی!-

ه نشده بودم!در واقع خیلی از همسفران ما به محض خروج از ایران،کشف حجاب کرده متوجه حالت نگاههاي بقی

 بودند!به سردي گفتم:

 نه ممنونم تا خونه صبر می کنم!-

بهرام شانه باال انداخت و حرفی نزد،اما به نظرم دلخور شد.به هر حال خیال نداشتم اصالتم را براي خودم زیر سوال 

 رج شدیم هوا هنوز تاریک بود ولی خیابانها کامال روشن به نظر می رسید.بهرام پرسید:ببرم.وقتی از فرودگاه خا

 گرسنه نیستی؟اگر این طوره می تونیم توي این فرصت کوتاه چیزي بخوریم!اما زیاد نباید از اینجا دور شیم!-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

9 4  

 

 پرسیدم:

 کی می رسیم؟-

 به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 نه باشیم!چطور؟خسته شدي؟گمون کنم قبل از نیمه شب خو-

 اعتراف کردم:

 توي این چند ساعت آن قدر روي هوا بودم که از هر چی هواپیماست زده شدم.

 خندید و گفت:

 متاسفانه باید یک کم دیگه هم تحمل کنی!چون تا یک ساعت دیگه دوباره باید سوارهواپیما بشیم.-

 پرسیدم:

 دقیقا میریم کجا؟-

 با پوزخند گفت:

 چه عجب!باالخره پرسیدي قراره بریم کجا!کم کم داشتم فکر می کردم برات اصال مهم نیست!-

 صادقانه گفتم:

 وقتی هیچ کجاي این کشور رو نمی شناسم واقعا چه فرقی می کنه؟خیلی از اینجا دوره؟-

 با لبخند گفت:

 می بینی! خونه من در حومه لس آنجلسه!مطمئنم از جایی که هستیم خوشت میاد!حاال-

 پرسیدم:

 حقیقت داره که ایرانیهاي زیادي اونجا زندگی می کند؟-

 در تاید حرفم گفت:

 درسته!خیلی از ایرانیها توي شهر فرشتگانند!-

 با تردید پرسیدم:

 محل کارت...خیلی از خونه دوره؟-

 مکثی کرد و گفت:

 نه چندان!از خونه تا مطب حدود یک ساعت و نیم راهه!-

 جب تکرار کردم:متع

 یکساعت و نیم!؟-

 باز هم دلم به شور افتاد!بهرام گفت:

 الزم نیست از حاال به این چیزها فکر کنی!مطمئنا اینجا هر چی که باشه از جایی که قبال بودي بهتره!-

 با لحنی گالیه آمیز گفتم:

 ذره اي حس وطن پرستی در تو نیست!-

 با لحنی کنایه آمیز گفت:

 ارم تا آخرش همین قدر پر حرارت راجع به وطنت حرف بزنی!امیدو-

 تاکید کردم:
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 وطنمون!-

 

 کامال جدي گفت:

ایرانی هاي زیادي رو میشناسم که قبال آتیششون از تو تند تر بوده ولی حاال هر جا یک هموطن گیر بیارن پوستش -

 رو قلفتی

 خالصه شده دریک اسم دهن پر کن!می کند.در واقع واسه اون ها حاال وطن و هموطن فقط 

 پرسیدم:

 ازشون زخم خوردي؟-

 جوابی نداد.آرام زمزمه کرد:

 کاش همه مثل تو فکر می کردند!کاش من هم می تونستم اینقدر سطحی به مسائل نگاه کنم!-

هر موردي تعریفش از طرز فکر من تحقیرامیز بود اما حال و حوصله بحث کردن نداشتم.به نظرم حس می کرد در 

بیشتر از من می فهمد و درك می کند.خواستم بگویم تو یک ایرانی وطن پرست باش،اما ساکت ماندم.مگر نه اینکه 

 او یک غربزده دو آتشه بود؟براي خارج شدن از آن حال و هوا گفتم:

 نمی تونیم توي این فاصله دوري توي شهر بزنیم؟-

 بهرام گفت:

ه باید برگردیم.می گذاریم واسه یک وقت دیگه!پیشنهاد می کنم بریم توي تریاي داري شوخی می کنی؟هنوز نرفت-

 فرودگاه دو تا فنجون قهوه بخوریم.خستگی هر دومون رو در میاره!

یاد چاي هاي مامان افتادم اما فورا افکارم را به عقب راندم.خیال نداشتم بعد از تحمل آن همه شکنجه براي دوري و 

 دي را از اول مرور کنم.بغضم را فرو دادم و گفتم:جدایی،دوباره تراژ

 نیکی و پرسش؟-

 

همان طور که بهرام پیش بینی کرده بود از نیمه شب گذشته بود که از تاکسی مقابل خانه پیاده شدیم.همه جا در 

ا سکوت سنگینی فرو رفته بود و فقط گاهی صداي پارس سگی از همان نزدیکی سکوت را می شکست.خانه ها ب

 فواصل نه چندان

 

نزدیک به صورت ردیف با سبک هاي جالبی مقابل بلوار قرار داشتند و با بوته هاي پر پشت سبز از هم جدا می 

 شدند.روي

 

دیوار بعضی از خانه ها با گلهاي پیچ خود رو به سبزي می زد و سفال هاي رنگی روي شیروانی ها حتی در تاریکی 

 شب هم زیبا

 

سید.انگار مسخ شده بودم.صداي جریان آب مرا متوجه جوي زیر پایم کرد.آب جوي به زاللی اشک به نظر می ر

 چشم

 

 بود.دیگر نتوانستم بر احساساتم غلبه کنم.اعتراف کردم:
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 اینجا خیلی فوق العاده است!-

 

ن روز یک کلمه راجع به درخشش برق غرور را توي تاریکی در چشمان بهرام دیدم.به نظرم این بدجنسی بود که تا آ

 آنجا

 

 نگفته بود.افکارم را در نگاهم خواند و گفت:

 

 مخصوصا از اول نگفتم که ببینم به خاطر خودم باهام ازدواج می کنی؟از اون گذشته تو هیچ وقت چیزي نپرسیدي!-

 

 صادقانه گفتم:

 

 اینجا مثل بهشته!-

 

 جلوتر از من راه افتاد و گفت:

 

 ینجا رو توي روشنایی روز ببینی!باید ا-

 

 بعد به طرفم برگشت و پرسید:

 

پس چرا معطلی؟انگار صد کیلو شده بودم.همان طور که به طرف خانه می رفتم باغچه هاي چمن دار و پر گل -

با یاد طرفینم را از نظر گذراندم.باورم نمی شد باغبان چنان باغچه اي،آدم سرد و نفوذ ناپذیري مثل بهرام باشد.

آوري عکس هاي که در ایران دیده بودم،فهمیدم یکی دو تا از عکس ها توي همین محوطه گرفته شد!مقابل خانه سه 

تا پله سنگی بود.از آنها باال رفتم و دوباره به پشت سرم نگاه کردم.انگار خواب می دیدم.درست مقابل ساختمان یک 

میز با چهار صندلی فلزي به رنگ سفید به چشم می خورد.بهرام بید مجنون نسبتا تنومند قرارد اشت که زیرش یک 

 با کلید در خانه را باز کرد و پرسید:

 

 نمیاي تو؟-

 

پشت سرش وارد خانه شدم.بهرام فورا چراغ ها را روشن کرد و من براي دومین بار در طول آن دقایق سورپریز 

خوانده بودم.خیلی از اوقات در ذهنم آرزو می کردم که  شدم.درست مثل یک رویا بود،مثل چیزهایی که توي کتابها

صاحب خانه اي بزرگ و ویالیی رو به دریا باشم و حاال در عالم واقعیت رویاهایم را دنبال می کردم،با این تفاوت که 

آنجا دریا نداشت.سرم از شدت بی خوابی روي تنم سنگینی می کرد ولی می ترسیدم چشم بر هم بگذارم و وقتی 

دار شوم،ببینم این همه را در خواب دیدم.روي مبلی در همان نزدیکی نشستم و به اطرافم نگاه کردم.بهرام در حال بی

 دراوردن کت و کراواتش گفت:

 

 اتاق ها باالست.اینجا نشیمن و آشپزخونه است.می دونستم خوشت میاد.-
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 گفتم:

 

 تو جدا من رو غافلگیر کردي!-

 

 پرسید:

 

 اي باال رو ببینی؟بهتره قبل از خواب حموم کنی!مطمئنا خسته اي!نمی خو-

 

 گفتم:

 

 تو اینجا تک و تنها زندگی می کردي؟-

 

 همان طور که از پله ها باال می رفت گفت:

 

 وقتی صبح تا شب بیرون از خونه مشغول باشی،اون قدرها متوجه تنهایی نمی شی!نکنه دلت برام سوخته؟-

 

نده ام گرفت.از جا بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.حق با مادرش بود.او همه چیز داشت.در یخچال را باز از لحنش خ

کردم.پر از کنسروهاي جورواجوربود.دلم می خواست اولین چاي زندگی مشترکمان را درست کنم اما جاي هیچ چیز 

ها باال رفتم.از صداي آب فهمیدم حمام است.به هر را نمی دانستم.از همان جا بهرام را صدا زدم ولی جوابی نداد.از پله 

سه اتاق سرك کشیدم.فکر کردم بعدا در دکور خانه تغییراتی خواهم داد.به خودم در آیینه اتاق نگاه کردم.صورتم 

 از خستگی فریاد می کرد.به در حمام چند ضربه زدم و پرسیدم:

 

 رسیدیم. االن ایران ساعت چنده؟بهتره تلفن کنم بگم به سالمت-

 

 بهرام گفت:

 

 باید االن ایران ظهر باشه!سعی کن با ساعت اینجا خودت رو وفق بدي وگرنه چند هفته اول حسابی اذیت میشی!-

 

دوباره به طبقه پایین برگشتم و بعد از زحمت بسیار موفق شدم با خانه تماس بگیرم.مامان با همان زنگ اول گوشی 

م اشکش سرازیر شد.گلوي من هم از بغض می لرزید اما تالش می کردم خوددار را برداشت و از شنیدن صدای

باشم.دوست نداشتم اولین روز اقامتم را با دلتنگی شروع کنم.مامان سراغ بهرام را گرفت.به طرف پنجره رفتم و 

 همان طور که بیرون را در تاریکی نگاه می کردم گفتم:

 

 رفته دوش بگیره مامان!بابا چطوره؟-

 

 مامان با صدایی که از شدت گریه گرفته بود گفت:

 

 خوبه!انگار حال من از بقیه خرابتره!خب تو تعریف کن ببینم چه جور جایی هستی؟-
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 با هیجان گفتم:

 

واي نمیدونی مامان!اینجا مثل یک بهشت گمشده است!فیلم و عکس براتون می فرستم خودتون قضاوت کنید.من -

!از وقتی اومدم هنوز هم ناباورم!اینجا االن نیمه شبه اما خواب به چشمهام نمیاد!باید با بابا و پیمان جدا غافلگیر شدم

 توي اولین فرصت بیاین اینجا!به محض اینکه جا گیر بشم براتون دعوتنامه میدم.

 

 انگار خیال مامان راحت شده بود که گفت:

 

ا خودم فکر می کردم نکنه بري بخوره توي ذوقت!به قول پدرت خدا رو شکر دختر جون!در تمام طول این مدت ب-

 تو دختر ناز پرورده و حساسی هستی!اما باید از امروز زندگی ت رو جدي تر بگیري!

 

 روي صندلی راحتی مقابل تلویزیون نشستم و گفتم:

 

 .اینجا جدا شاعرانه است!دوستتون دارم مامان!برام دعا کنید!فکر می کنم بتونم اینجا رو دوست داشته باشم-

 

 مامان تاکید کرد:

 

 پریا درست رو فراموش نکن!تو باید ادامه تحصیل بدي!مبادا زرق و برق اونجا باعث بشه اهمال کنی!-

 

 سرم را به عقب تکیه دادم و گفتم:

 

 مطمئن باش مامان!-

 

 پاین آمد.به مامان گفتم: همین هنگام بهرام فرو رفته در حوله لباسی سفید رنگش از پله ها

 

 از قول من به همه سالم برسون مامان جان!سر فرصت بهتون تلفن می کنم.-

 

وقتی گوشی را روي تلفن گذاشتم به دقت به بهرام خیره شدم.دیگر مطمئن بودم با شخصیت تودار و غافلگیر کننده 

 اي طرفم!به آشپزخانه رفت و گفت:

 

 کنی؟ چیه؟چرا اینجوري نگام می-

 

 گفتم:

 

 بهت حق میدم که نخواي بهشت کوچکت رو با شهر شلوغی مثل تهران عوض کنی!-

 

 همان طور که دو لیوان را از نوشابه پر می کرد گفت:
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این فقط استنباط توست!من اگر بخوام می تونم خونه اي به مراتب زیباتر و بزرگ تر از این رو در ایران بگیرم،اما -

 ن در اینجا دالیل بزرگ و مهم تري دارم!براي موند

 

 به عمق حرفش فکر کردم.همان طور که با نوشابه ها به طرفم می آمد پرسید:

 

 نمی خواي دوش بگیري؟باید حسابی خسته باشی!-

 

 یک لیوان نوشابه برداشتم و گفتم:

 

 می خواستم چاي یا قهوه درست کنم ولی جاي هیچ چیز رو نمی دونستم!-

 

 مقابلم نشست و گفت:

 

 به موقع یاد می گیري!-

 

 پرسیدم:

 

 تو نمی خواي به تهران تلفن کنی؟-

 

 با لبخندي کمرنگ گفت:

 

 خونواده ي من به این دوري عادت کردند.مال تو هم عادت می کنند.-

 

 ه طبقه باال رفتم.میلی به خوردن نوشابه نداشتم.به زور چند قطره خوردم و براي عوض کردن لباسم ب

 

وقتی چشم باز کردم،نوري که مستقیم از پنجره به اتاق می تابید چشمم را آزرد.همان طور که دراز کشیده بودم 

اطرافم را در روشنایی روز ازنظر گذراندم و جزئیات آن شب افسانه اي را در ذهن مرور کردم.هواي اتاق مطبوع و 

واي تازه تنفس کنم.به طرف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم و آن را باز دلپذیر بود با این حال می خواستم ه

کردم.همه جا غرق در گل و چمن و درخت بود.درست جلوي ساختمان فواره اي گردان در محوطه چمن دور خودش 

تی بار می چرخید و همه جا را آبیاري می کرد.هوا را با لذت به ریه کشیدم و براي چند لحظه چشمانم را بستم.وق

دیگرچشم باز کردم پیرزنی را دیدم که در سکوت با سگش در امتداد بلوار قدم می زد.به عقب برگشتم.ازبهرام 

خبري نبود.به سرعت لباس عوض کردم و به طبقه پایین رفتم اما پایین هم نبود.به ساعت نگاه کردم.خیلی هم دیر 

یت خاصی داشت.دور تا دور پنجره داشت و تابش نور از وقت نبود.هشت و نیم صبح بود.خانه در روز شکوه و جذاب

هر طرف جلوه عجیبی به اسباب و اثاثیه داخل خانه می داد.بهرام حتی در ورودي را نبسته بود.در توري دار را به 

عقب هل دادم و از خانه خارج شدم.زیر درخت بید درست روي میز یک روزنامه لوله شده و یک بطري شیر 

شستم و روزنامه را باز کردم.خیلی از اصطالحات برایم نا آشنا بود.انگار تازه داشتم باور می کردم که بود.پشت میز ن

زبان در آن سرزمین بیگانه تا چه اندازه مهم است.با صداي پارس سگی در همان نزدیکی با کنجکاوي سرك 
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گ می شدند و مردي جوان و شیک کشیدم.زنی جوان با پسر کوچکش و سگی ریز جثه داشتند سوار ماشینی سفید رن

پوش هم کمکشان می کرد.او پس از بوسیدن زن جوان وپسربچه،با محبت بدرقه شان کرد و کمی بعد خودش هم با 

 اتومبیل دیگري که سیاه رنگ بود خانه را

 

بلند شدم و  ترك کرد.به نظرم آمد زندگی در انجا روال آرام و عادي خود را طی می کند.با رغبتی دو چندان از جا

قدم زنان تا نزدیک در خروجی رفتم.هوا بوي علف آب زده می داد.دو مرد جوان فرو رفته در لباس ورزشی همان 

طور که می دویدند با کنجکاوي نگاهم کردند.باز به یاد بهرام افتادم.فکر کردم شاید سر کارش رفته اما بعد فکر 

ت در جریانم می گذاشت.از آن گذشته در خانه باز بود و این نشان کردم اگر این طور بود الاقل با گذاشتن یادداش

می داد هر جا که هست همان نزدیکی هاست!داشتم دوباره به طرف خانه می رفتم که صداي ماشینی از پشت سر 

توجهم را جلب کرد.بهرام بود.اول او را نشناختم ولی وقتی از اتومبیلش پیاده شد با محبت لبخند زدم و سالم 

ردم.سر تا پا سفید پوشیده بود و ساك جمع و جوري به دست داشت.عینک آفتابی اش را از چشم برداشت و همان ک

 طور که به طرفم می آمد گفت:

 

 فکر نمی کردم این قدر زود از خواب بلند شی!-

 

 با کنجکاوي پرسیدم:

 

 کجا بودي؟!-

 

 با اشاره به ساکش گفت:

 

 ن می رم بادي بیلدینگ یا همون بدنسازي.تقریبا یک روز در میا-

 

 با لحنی تحسین برانگیز گفتم:

 

 چه اراده اي!تو پاك منو شرمنده کردي!-

 

 خندید و گفت:

 

 تو هم باید یه فکري براي خودت بکنی!-

 

 ساکش را گرفتم و گفتم:

 

 نشونم بده. تا تو میري دوش بگیري من صبحانه رو آماده می کنم.فقط جاي چیزها رو-

 

 بطري شیر را به دستم داد و گفت:

 

 بهتره خودت سرك بکشی تا جاي هر چیز رو یاد بگیري.-
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وقتی از پله هاي داخل خانه داشت به طبقه باال می رفت،فکرکردم کامال ورزیده و چابک است و از این تصور همه 

بی پرده به زبان بیاورم اما جلوي خودم را  وجودم لبریز از غرور و شیفتگی شد.دلم می خواست احساسم را

گرفتم.مدت زیادي از آشنایی و ازدواجمان نمی گذشت اما او هنوز حتی در خصوصی ترین روابطمان عشق و عالقه 

در برابر  -اش را به زبان نیاورده بود و همیشه طوري رفتار می کرد که حس می کردم چیزي مثل ترمز در وجودش 

عمل می کند و این براي من که در خانواده اي کامال عاطفی تربیت شده بودم و پدر و  -ساتش بروز عواطف و احسا

مادرم هنوز هم بعد از گذشت سال ها آشکارا به هم محبت می کردند،عجیب و هضم نشدنی بود.به خصوص که 

خوب که فکر می کردم بین بهرام سالهاي درازي را در آمریکا زندگی کرده و از خیلی جهات تابع الگوهاي غربی بود.

خودم و بهرام شکاف نامحسوسی را حسس می کردم،شکافی که باعث شده بود آن طور که باید،نتوانیم در هم ادغام 

شویم . این موضوع از جانب بهرام کامال آگاهانه بود.شاید لحظاتی پیش آمده بود که دلم می خواست به او نزدیک 

.آن قدر در فکر بودم که نفهمیدم چقدر طول کشید تا میز صبحانه را آماده تر باشم ولی او همچنان خوددار بود

کردم.تازه پشت میز نشسته بودم که بهرام آراسته و مرتب از پله ها پایین آمد.صورتش کامال اصالح شده و موهاي 

بعد از  سرش را با حوصله سشوار کشیده بود.صندلی مقابل مرا عقب کشید و روي آن قرار گرفت.بوي لوسیون

 اصالحش در هوا پیچیده بود.یک لیوان شیر مقابلش گذاشتم و گفتم:

 

 تو همیشه این قدر مرتب و شیکی؟-

 

 بی آنکه نگاهم کند پرسید:

 

 تو به این مساله اعتراضی داري؟-

 

 فورا گفتم:

 

 نه!خیلی هم دوست دارم!-

 

 زمزمه کرد:

 

 من هم همین طور!-

 

 ودش دید در ادامه گفت:چون مرا متوجه خ

 

 من هم دلم می خواد تو همیشه طوري لباس بپوشی که انگار قراره بري مهمونی!-

 

 ازاینکه عقیده اش را به زبان می اورد خوشحال بودم.پرسیدم:

 

 تو چی؟امروز نمیري سر کار؟-

 

 متعجب خندید و گفت:
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 امروز؟انگار یادت رفته امروز یکشنبه است!-

 

 با او بود.یادم رفته بود.با اشاره به بیرون پرسیدم: حق

 

 اینجا همیشه اینقدر ساکته؟باید حدس می زدم آرامشش،آرامش روز تعطیله!-

 

 بهرام به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 

 اگر یک دو ساعتی تنهات بگذارم،دلگیر نمیشی؟با یک دوست قرار مالقات دارم.-

 

اي همراهی دعوت می کرد،اما فکرکردم شاید صالح نیست.از آن گذشته،آن قدر سر دلم می خواست از من هم بر

 حال بود که

 

 دلم نیامد مخالفت کنم.با لبخندي زورکی گفتم:

 

 فقط امیدوارم خیلی تنهام نگذاري!-

 

 همان طور که به طرف پله ها می رفت گفت:

 

 ت کنی!باشه،اما تو هم یادت باشه باید به این تنهایی عاد-

 

 من هم برنامه هاي زیادي در سر داشتم،با این حال تا فرصت مناسبی براي مطرح کردن برنامه هایم،ساکت ماندم

 

بعد از گذشت یک ماه،جریان زندگی چنان برایم یکنواخت شده بود که گاهی کالفه ام می کرد.صبح ها بعد ازرفتن 

 بهرام خودم

دم و عصرها براي امدن بهرام لحظه شماري می کردم.او حوالی ساعت هشت را با باغچه یا آشپزي سرگرم می کر

 شب به خانه

می رسید و وقتی هم می آمد،آن قدر خسته بود که حوصله حرف زدن نداشت.هر چند که بهرام ذاتا آدم کم حرفی 

 بود و تا

 خونسرد در جوابم گفت: چیزي نمی پرسیدم حرفی نمی زد.یکبار در این مورد به او انتقاد کردم و او خیلی

هر کسی اخالقی داره!از اون گذشته وقتی حرفی براي گفتن ندارم چی باید بگم؟تو اگر حرفی براي گفتن داري -

 بزن،من گوش

 می کنم!

من هم تقصیري نداشتم صبح تا غروب دقیقه شماري می کردم که شب با بهرام صحبت کنم،اما او تلویزیون دیدن و 

 روزنامه
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را به مصاحبت با من ترجیح می داد.کم کم زندگی در آن بهشت کوچک داشت برایم عاري از هیجان می  خواندن

 شد.یک شب

که از فرط تنهایی و بی کسی به شدت غمگین بودم سر میز شام بی مقدمه اشکم سرازیر شد.بهرام براي چند لحظه 

 در سکوت

 نگاهم کرد و بعد با تعجب پرسید:

 خوبه؟ چت شده پریا؟حالت-

 آن قدر بغضم سنگین بود که نمی توانستم حرفی بزنم.

 پرسید:

 اتفاقی افتاده؟چیزي شده؟خب حرف بزن ببینم چت شده؟-

همین طور اشکم بی وقفه فرو می ریخت و لبانم می لرزید.کمی آب در لیوان ریخت و به دستم داد.چند قطره آب 

 خوردم و به

 سختی گفتم:

 دونم یک دفعه چم شد!معذرت می خوام،نمی -

 با خونسردي گفت:

 یعنی این همه گریه به دلیلی نامعلوم بود؟-

 خیره در چشمانش گفتم:

 خیلی تحت فشارم بهرام!می ترسم مریض شده باشم.بعضی اوقات دلم می خواد ساعتها گریه کنم.-

 دوباره صدایم از بغض لرزید،گفتم:

دم.دایم اطرافم شلوغ بود.یکی می رفت یکی می اومد،ولی حاال...انگار وقت بهرام من توي ایران واسه خودم کسی بو-

 براي من

شده دو برابر.منی که عاشق سکوت بودم،حاال از سکوت اینجا دارم دیونه میشم!فکر می کنم آدم بی مصرفی شده 

 ام!تو هم که

ال من رو در حد و اندازه هیچ وقت نیستی!وقتی هم هستی همین طور ساکت و خاموشی!گاهی فکر می کنم اص

 مصاحبت با

خودت نمی بینی و این هم چیزیه که بیش از هر چیزي رنجم میده!می دونم دوباره می خواي بگی من کم حرف و 

 آرومم ولی به

هر حال من هم آدمم و و به دلخوشی تو اینجا اومدم.آن قدر کم طاقت شدم که تا دو کلمه با خونواده ام حرف می 

 زنم می زنم

زیر گریه.من نمی دونم و نمی تونم تصور کنم تو توي این چند سال چطوري توي غربت زندگی کردي ولی انگار من 

 با تو خیلی

فرق دارم.بد خواب و بد غذا شدم و کوچک ترین موضوعی باعث رنجشم میشه!کاش بتونی درك کنی توي چه 

 شرایطی هستم!

 بهرام که انگار متاثر شده بود گفت:
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خیلی متاسفم!هیچ فکرش رو نمی کردم این قدر زود جا بزنی!عیب تو اینه که نمی تونی خودت رو سرگرم من -

 کنی!حاال یا با

 مطالعه،یا با تلویزیون،یا...

 حرفش را قطع کردم و گفتم:

به  خودت بهتر از هر کسی می دونی که هنوز کامال به زبان انگلیسی مسلط نیستم.بنابراین طبیعیه که نتونم-

 تلویزیون خو

 بگیرم.

 بهرام گفت:

 خب آره!حق با توست!شاید بهتر باشه یک تعداد فیلم برات بگیرم!-

 گفتم:

 بد نیست اگر گاهی بریم بیرون!من تقریبا اینجا حبس شدم!-

 بهرام به عقب تکیه داد و گفت:

ها و سینما هاي اینجا محیط هاي خودت بعتر از هر کسی می دونی که من چقدر گرفتارم!از اون گذشته پارك -

 مناسبی براي ما

 ایرانی ها نیستند!

از او با چنان طرز تفکري،آن هم بعد از هفده سال زندگی در غرب،تعجب کردم.آیا باید باور می کردم کسی که دایم 

 دم از

 :تمدن غرب می زند،وقت عمل،آن قدر حساس و نکته سنج باشد؟چون مرا ساکت دید در ادامه گفت

 من هم اون اوایل احساس تو رو داشتم ولی حاال اینجا بیشتر از ایران احساس تعلق می کنم.-

 آرام گفتم:

فرق ما دو نفر اینه که تو حسابی مشغولی،ولی من عاطل و باطل توي خونه نشستم.گمونم باید هر چی زودتر براي -

 ادامه

 تحصیل برنامه ریزي کنم.

 م رفت اما باالخره گفت:براي چند لحظه صورتش در ه

شاید بهتر باشه با دوستهام آشنات کنم.به هر حال معاشرت با اونها هم خیلی می تونه برات مفید باشه!بعضی از -

 اونها متاهل

هستند.شاید بهتر باشه یک مهمونی ترتیب بدیم و ازشون دعوت کنیم تا هم اونها با تو بیشتر آشنا بشن و هم تو با 

 اون ها!

 دم:پرسی

فکر خوبیه ولی اونم چیزي نیست که بتونه من رو قانع کنه!وقت من اینجا داره تلف میشه بنابراین می خوام به من -

 کمک کنی تا

 ادامه تحصیل بدم.

 سرسري و عجوالنه همان طور که از پشت میز بلند می شد گفت:
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 تکمیل کنی! سر فرصت راجع بهش حرف می زنیم.بهتره قبل از هر چیز تو زبانت رو-

 به نظرم امد حرفم را خیلی جدي نگرفته،بنابراین همانطور که با جا سیگاري به طرفش می رفتم گفتم:

 به نظر می رسه اهداف و عالیق من اصال برات مهم نیست!-

 در حالیکه سیگارش رو روشن می کرد گفت:

رو تعبیر کنی؟این حساسیت تو جدا ناراحت  باز شروع نکن پریا!تو تا کی می خواي حاالت و حرفها و حرکات من-

کننده است! شاید حق با او بود!آن روزها بیشتر از گذشته روي حرفها و رفتار او ریز می شدم که البته با توجه به 

اینکه تنها مصاحبم در آن مملکت محسوب می شد،طبیعی بود که به خاطر از دست دادنش نگران باشم.می خواستم 

ن براي او معقول و ایده آل باشم تا به این وسیله او را براي خودم داشته باشم،اما متوجه نبودم که به هر ترتیب ممک

 این خواسته به قیمت وابستگی هر چه بیشترم به او تمام خواهد شد و این چیزي نبود که قلبا بخواهم.

نه تنها به باشگاه نرفت،بلکه صبح روزمهمانی خانه حال و هواي خاصی داشت.بهرام در برابر تعجب و حیرت من 

درانجام کارهاي خانه و تهیه غذا کمکم کرد.شور و اشتیاق او به من هم متقل شده بود و و با اینکه هیچیک از دعوت 

شدگان را نمی شناختم ولی به شدت هیجانزده بودم و می خواستم همه چیز مرتب و مطابق میل بهرام و بقیه باشد.آن 

یرنی پختم و به توصیه بهرام از چند مدل نوشابه و دسر فرنگی هم استفاده کردم.دلم روز دو سه مدل غذاي ا

میخواست پیش از امدن مهمانها راجع به آنها بیشتر بدانم و به نوعی با زمینه ذهنی قبلی با آنها مواجه شوم،ولی بهرام 

مکن است درباره ام فکرهاي نا به به قدري هیجانزده و مشغول بود که فکر کردم با کنجکاوي پیرامون دوستانش م

جایی کرده و دوباره از برچسب حساسیت استفاده کند.در واقع این شور و شوقی که در او می دیدم از آن جهت 

برایم جالب بود که حتی روز ازدواجمان هم در او ندیده بودم!به قدري با رغبت به این طرف و آن طرف می رفت و 

 د عزیزترین و نزدیک ترین افراد زندگی اش به دیدنش بیایند.یک بار به شوخی گفتم:نظر می داد که انگار قرار بو

 باید دوستهاي خوب و باارزشی باشند که به خاطر دیدنشون این قدر خوشحالی!-

 منظور حرفم را فهمید و گفت:

رنه من هر وقت بخوام من این مهمونی رو به خاطر تو ترتیب دادم و خیال می کردم تو باید خوشحال تر باشی وگ-

 می تونم دوستهام رو ببینم!

بهرام هر قدر مرد مغرور و خودداري بود همان قدر هم زیرك و باهوش بود.در حقیقت با گفتن این حرف می 

خواست کنایه مرا بی جواب نگذارد و از طرفی مرا وادار به تشکر و قدردانی کند.حوالی غروب وقتی کارها به اتمام 

حمامی سرسري،لباس پوشیدم و موهاي بلندم را خیلی ساده شانه زدم.داشتم تالش می کردم قفل  رسید،بعد از

گردنبندم را بیندازم که وارد اتاق شد.در کت و شلوار دودي رنگش بی نهایت شیک و برازنده شده بود.بی آنکه به 

ادوکلن فرانسوي اصلش از عقب برگردم در آیینه نگاهش کردم.موهاي سرش هم مرتب و روغن زده بود و بوي 

 همان فاصله حس می شد.در سکوت جلو آمد و گردنبند را از دستم گرفت و همان طور که قفلش را می بست گفت:

 حسابی خسته شدي!-

 نگاهمان توي آینه در هم کره خورد و من فقط لبخند زدم.پشت سرم روي تخت نشست و گفت:

 د!از اون ها خوشت میاد!آدمهاي جالبی هستن-

 گفتم:

 باید دید اون ها هم از من خوششون میاد یا نه!اگه مثل تو،آنقدر از دیدنم هیجانزده بشن که معرکه ست.-
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 اخم کرد و گفت:

 باز که داري کنایه می زنی!چه دلیلی براي عالقه من محکم تر از حضور تو توي زندگی ام وجود داره؟-

 ویایی به خود گرفته بود.آرام گفتم:اتاق با نور قرمزو نارنجی خورشید حالتی ر

تو آدم سردي هستی!در طول مدتی که می شناسمت هیچ وقت اینطوري ندیده بودمت!گاهی فکر می کردم آدم بی -

 تفاوتی

 هستی،ولی حاال می بینم که از هر چی خوشت بیاد کامال نشون میدي!

 به طرفش برگشتم و ادمه دادم:

 .چطور بگم؟دوستم نداشته باشی!آخه...آخه من انتخاب تو نبودم!می ترسم بهرام!می ترسم که..-

 سري تکان داد و قاطعانه نگاهم کرد.چقدر در چنین حالتی خواستنی بود.عصبی گفت:

به خدا تو دیوونه اي دختر!اگه دوستت نداشتم پس واسه چی باهات ازدواج کردم؟گاهی اوقات حرفهایی می زنی -

 که آدم به

 می کنه!انگار قراره سوهان روح من باشی!سن و سالت شک 

 قصد آزردنش را نداشتم بالفاصله کنارش نشستم و گفتم:

 خواهش می کنم دلخور نشو!من...من فقط احساس خودم رو گفتم شاید دلیل چنین افکاري،غرور و سردي تو باشه!-

 کالفه گفت:

پسر بچه هاي دبیرستانی بنشینم قربونت برم و فدات نمی دونم تو از من چه انتظاري داري؟اینکه صبح تا شب مثل -

بشم؟آیا رفتار من به عنواي یک مرد بیانگر عالقه و توجهم نیست؟پریا من و تو یک زن ومرد بالغیم،لطفا درك 

کن!تعریف تو از عشق و زندگی مشترك جدا بچگانه است.تو باید بدونی با چنین رفتاري باعث به وجود آمدن 

حاال داري ازش فرار می کنی!من تا پیش از این خیال می کردم با یک دختر عاقل ازدواج کردم شرایطی میشی که 

ولی انگار فراره با یه دختر بچه بهانه گیر و حساس سر کنم و دایم بابت تمام رفتار و حرکات و حرفهام حساب پس 

 بدم!

 سرم را به شانه مردانه اش تکیه دادم و با صدایی بغض آلود گفتم:

ازت معذرت می خوام!فکر می کنم حق با تو باشه!اطفا بهم فرصت بده تا بتونم به شرایط جدید خو بگیرم.من االن -

 توي برزخی هستم که تو باید براي عبور از آن به من کمک کنی!

شد و  انتظار داشتم تسکینم دهد یا دست کم با گفتن چند جمله پر محبت آرامم کند ولی بر خالف تصورم از جا بلند

 به سردي

 گفت:

 االن دیگه اون ها از راه می رسند.پایین منتظرتم!امیدوارم با حال و هوایی غیر از این ببینمت.-

بعد از رفتن او براي چند لحظه در تاریکی اتاق بی صدا گریه کردم و بعد صورتم را شستم.درست مثل بچه ها شده 

سی خال او را حس می کردم،ولی این عادالنه نبود که بخواهم بهرام بودم.چقدر دلم مادرم را می خواست!بیش از هر ک

جاي خالی همه را برایم پر کند.بار دیگر به تصویر غمزده خودم در آینه خیره شدم.چشمانم به قرمزي می زد و رنگ 

 به صورتم نبود.آرایش
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نداشت از دستم کالفه شود؟مصمم از کمرنگی کردم و با لبخندي ساختگی به خودم در آیینه نگاه کردم.آیا بهرام حق 

 اتاق

بیرون امدم و از باالبه او که روي یکی از مبل هاي پذیرایی لمیده بود خیره شدم.طبق عادتی قدیمی پاهاي بلندش را 

 فرو رفته

در کفش روي میز وسط پذیرایی گذاشته بود و بی خیال سیگار می کشید.همان طور که از پله ها پایین می امدم با 

 حنی گرمل

 گفتم:

 عزیزم بهتره پاهات رو بگذاري زمین.این جوري میز رو آلوده می کنی!-

 سر تا پایم را با دقت از نظر گذراند و با تعجب پرسید:

 تو می خواي امشب با این لباس توي مهمونی حاضر بشی؟-

 :لحنش به قدري حیرت زده بود که خودم هم با تردید به لباسم نگاه کردم و گفتم

 آره!چطور مگه؟-

 صاف روي مبل نشست و پرسید:

 مگه لباس مناسب تري نداري؟اگه این طوره چرا چیزي نگفتی؟-

لباسم به نظر خودم کامال مناسب بود.یک کت و شلوار قهوه اي رنگ با دکمه هاي صدفی براق.کتم یقه کوتاه 

 انگلیسی داشت و

 کامال جذب بدنم بود.پرسیدم:

 ه اشکالی داره؟به نظر خودم که کامال مناسبه!مگه...لباسم چ-

 با پوزخند گفت:

مناسب؟تو به این کت و شلوار املی میگی مناسب؟جوري لباس پوشیدي که انگار نه انگار خانوم این خونه اي!رفقاي -

 ما رو

 باش!می خوان بیان خانوم دکتر درخشش رو ببینند!

 دي گفتم:از حالت تحقر آمیز نگاهش عصبی شدم.کامال ج

بهتره مراقب حرف زدنت باشی آقاي دکتر!تو با این همه ادعا هنوز نمی دونی ارزش آدمها به لباس نیست؟اگه این -

 قدر باعث

 سرافکندگی ات هستم بر می گردم باال!

 کالفه به طرف آمد و گفت:

نزدیک باهات آشنا بشن!پس قبول  باز که بی دلیل دلخور شدي!ببین عزیز من!اون ها دارن میان تو رو ببینند و از-

 کن برخورد

اول خیلی مهمه!من این رو می دونم که ارزش آدم ها به لباس نیست اما تو هم باید بدونی که اینجا آمریکاست و این 

 مهمونی

هم لباس شب می خواد.ناسالمتی ما عروس و دامادیم،انگار یادت رفته!من شوهرتم عزیزم!پس نباید از اینکه راجع 

 ه ظاهرتب



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 1 8  

 

 اظهار نظر می کنم دلخور بشی!من که غریبه نیستم!می خوام زن من نگین مجلس باشه!توقع زیادیه؟

 با حالتی رنجیده گفتم:

من فرق لباس شب و مهمونی رو می دونم بهرام،اما واقعا لزومی نمی بینم واسه مهمونی ساده اي مثل امشب،این -

 قددر تابع

 هایی که براي اولین بار می بینم!تجمالت باشم،آن هم بین آدم

 اخم کرد و گفت:

 مطمئن باش همه شون افراد معقول و سرشناسی هستند!اگر غیر از این بود باهاشون معاشرت نمی کردم!-

 انگار بر خالف میلم دوباره ناراحتش کرده بودم.نمی دانم چرا گفتگوهاي ما همیشه به بحث ختم میشد!گفتم:

ستانت نبود.من هنوز هم فکر می کنم لباسم مناسبه ولی اگه تو غیر از این فکر می کنی عوضش قصدم توهین به دو-

می کنم.فقط براي جلوگیري از بحث هاي بعدي در انتخاب لباس به کمکت احتیاج دارم.این جوري الاقل وقت هم 

خوبی نداشتم.انگاربه نحوي به تلف نمیشه! بعد بی آنکه منتظر جواب باشم،به اتاقمان رفتم و منتظر نشستم.احساس 

شعور خودم توهین کرده بودم.چند لحظه بعد او هم وارد اتاق شد و از بین لباسهایی که توي کمد بود یکی را بیرون 

 کشید و روي تخت انداخت.با

 تمسخر گفتم:

 فکر نمی کنی این لباس واسه امشب زیادي باز باشه؟-

 نیم نگاهی انداخت و گفت:

 چشم و گوششون از این چیزها پره!اینها همه -

 بعد یکی دو دست دیگر از لباسها را از کمد بیرون آورد و گفت:

 اینها هم به دردت نمی خورند.بهتره بگذاري شون کنار!-

 بعد به طرفم برگشت و با اشاره به ساعتش گفت:

 بهتره عجله کنی!چون هر لحظه ممکنه از راه برسند!-

 نظر گذراندم و تالش کردم آرام باشم.رفتنش را در سکوت از 

 

ساعت از هشت گذشته بود که آخرین مهمانان بهرام از راه رسیدند.اکثر آنها مثل خودش ایرانی و پزشک بودند که 

فقط سه نفر از آنها ازدواج کرده بودند و بقیه به همراه دوستانشان آمده بودند.همگی شاد و شوخ و گرم که البته با 

اختی که از روحیات بهرام داشتم معاشرتش با چنینی افراد سرزنده اي هم برایم عجیب بود و هم توجه به شن

جالب!بهرام هم میان آنها مبدل به آدم دیگري شده بود.پا به پاي آنها می رقصید،می خندید و شوخی می کرد.انگار 

لحظه اي احساس غربت کردم و حضور  نه انگار من هم آن روزها به شدت محتاج آن خنده ها و شوخی ها بودم.براي

خودم را در آن جمع زائد دیدم.به بهانه سرکشی به غذا به آشپزخانه رفتم ولی هیچ کس متوجه غیبتم نشد.همه کامال 

 به خنده و شوخی و گفتگو مشغول بودند.چند قطره آب خوردم و

 و از همکاران بهرام است،گفت: ازهمان جا نگاهشان کردم.یکی از پزشکانی که بعدا فهمیدم زنش هم پزشک

 دکترانگار قرار نیست امشب بهمون شام بدي!-

 بهرام خندید و گفت:
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 اصال کی گفته شام داریم؟-

 همسر دکتر وارسته گفت:

 

 خیال کردین دکتر!ما تا شام نخوریم از این در نمیریم بیرون!پس سعی نکنین سر ما رو بکوبین به طاق!-

 هم خندید.یکی دیگر از دوستانش که او هم زنی پزشک بود گفت: بقیه خندیدند.بهرام

ماشاهلل دکتر از وقتی زن گرفته،آب زیر پوستش افتاده!تو که شکم نداشتی بهرام!به نظرم تاثیر غذاهاي ایرونی -

 باشه!

 رد گفت:زن دکتر وارسته که آرایش تند و زننده اي داشت و با عشوه هاي جلف و سبکش به شدت جلب توجه می ک

 به نظر من که اصال این طور نیست!دکتر کامال برازنده است!-

 بعد رو به شوهرش که دستش را دور شانه اش حلقه کرده بود کرد و پرسید:

 این طور نیست عزیزم؟-

 با لبخندي کمرنگ گفت:-دکتر وارسته-شوهرش

 نید.واال چی بگم؟ماشاهلل شما خانومها بیشتر به این چیزها توجه می ک-

از زن وارسته توي همان برخورد اول بدم آمد.حتی زورش آمد مثل بقیه با من دست بدهد.ولی طوري با بهرام گرم 

گرفته بود که انگار نه انگار من زنش هستم.حاال کی جرات داشت به بهرام راجع به او انتقاد کند.به نیمرخ بهرام نگاه 

آمیز نیست اگر بگویم حتی نگاهش نگاهی تحسین امیز کردم.خیلی هم راضی به نظر می رسید و اغراق 

بود.ناخوداگاه متوجه گفتگوي دو تا از دوستان بهرام،که نزدیک آشپزخانه نشسته بودند،شدم.انگارراجع به زن 

 وارسته حرف می زدند.دختر جوان به مرد جوانی که

 کنارش نشسته بود گفت:

ه!موندم دکتر وارسته دلش رو به چه چیز این عفریته خوش نگاش کن!انگار داره به نعل بندش نگاه می کن-

 کرده!آخه تو بگو این لباسه این عجوزه پوشیده؟با اون هیکل بدقواره اش؟

حق با او بود.در حقیقت لباس من در برابر آنها پوشیده به نظر می رسید.زن دکتر وارسته که عمال از پشت چیزي به 

خورده بود.دامنش هم آنقدر کوتاه بود که خودش هر چند دقیقه یکبار تن نداشت،فقط بندي دور گردنش گره 

 صافش می

 کرد.شاید بهرام مرا با چنین افرادي مقایسه می کرد که لباسم به نظرش املی می امد.

انگار آن زن و مرد جوان متوجه حضورمن در آشپزخانه نشده بودند که آن طور راحت حرف می زدند.مرد جوان،که 

 بعدا

 میدم پسرعموي یکی از دوستان بهرام است،،به شوخی گفت:فه

 حناش فقط پیش دکتر درخشش رنگ داره!انگار بد هم نخ نمیده!-

منظورش را درست نفهمیدم ولی مسلما خودشان می دانستند منظورشان چیست که دختر جوان هم خندید.به بهرام 

نان با دقت به حرفهاي آنها گوش می کرد که انگار در نگاه کردم،رو به روي دکتر وارسته و زنش نشسته بود و چ

جمع نیست.براي چند لحظه لجم کرفت.سرتاسر آن روزها التماسش کرده بودم چند کالم با هم حرف بزنیم و او 

هزار عذر و بهانه آورده بود و و حاال خودش با انها گل می گفت و گل می شنید.با صداي خنده بلند و جلف زن دکتر 
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به خودم آمدم.خنده اش بیشتر شبیه جیغ بود.یکی از پزشکانی که با دوست دخترش امده بود صداي ضبط را وارسته 

 بلند تر کرد و گفت:

 ما با اجازه تون تا شام نخوردیم و سنگین نشدیم،چرخی می زنیم.-

یاس کردم.ما به هیچ بعد دست دختر جوان را گرفت و وسط کشید.براي چند لحظه رابطه خودم و بهرام را با آنها ق

یک شبیه نبودیم،حتی زوج هایی که ازدواج نکرده بودند!به یاد حرف بعد از ظهر بهرام افتادم!می گفت تعبیر من از 

عشق کامال بچه گانه است و این در حالی بود که حتی دوستان مورد عالقه خودش غیر از این بودند.برایم بی نهایت 

نوز آن طور که باید نمی شناختم.آن قدر توي فکر بودم که نفهمیدم بهرام کی به دراور بود که مرد زندگی ام را ه

 آشپزخانه آمد.آرام و معترض گفت:

 تو اینجا چه کار می کنی؟چرا نمیاي پیش مهمونها؟-

 با پوزخند گفتم:

 مگه اصال فرقی هم می کنه؟-

 کالفه گفت:

 می خواي آبروي من رو ببري؟معلومه که می کنه!دارند سراغت رو می گیرند!نکنه -

 کفرم داشت باال می آمد.به طعنه گفتم:

 راجع به کی حرف می زنی؟-

 بی حوصله گفت:

واي پریا!تو رو خدا دوباره شروع نکن!من با اینها رودر بایستی دارم.خانوم دکتر وارسته گفت نکنه همسرت از -

 حضور ما

 ناراحته!

 با قاطعیت گفتم:

از خودشون کس دیگه اي رو هم می بینند؟آه ببخشید یادم رفت که ایشون آمار آقایون رو کامال مگه ایشون غیر -

 دارند!

 یک دفعه با صورتی برافروخته زیر لب غرید:

 خفه شو!خانوم دکتر وارسته شوهر داره!هیچ می فهمی چی داري می گی؟اون یک زن اصیل و تحصیل کرده است!-

 با پوزخند گفتم:

ایی که تحصیل کرده اند باید حتما پاك و مطهر باشند؟واال به نظر من،به این زن تنها چیزي که نمیشه مگه اونه-

 نسبت داد

 اصالته!

 رگ گردنش برجسته شده بود.عصبی گفت:

دهنت رو ببند!هیچ می دونی اگه دکتر وارسته بدونه راجع به زنش چی فکر می کنی چه اتفاقی می افته؟نکنه می -

 اطرخواي به خ

 چنین افکار سبک و احمقانه اي ،من رو درگیر کنی و آبروم رو ببري؟

 داشتیم با هم بحث می کردیم که زن دکتر واسته از عقب گفت:
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خوب زن و شوهر با هم خلوت کردین!یک دقیقه هم نمی تونید از هم دل بکنید؟بابا یک کم دندون سر جگر -

 بگذارید!

 ا این حال لبخند زدم.بهرام با احترام پرسید:از شوخی زنده اش بدم آمد ولی ب

 چیزي احتیاج داشتید خانوم دکتر؟-

 به شوخی گفت:

 اومدم ببینم خانوم به کمک احتیاج ندارند؟پیداشون نیست!-

 بهرام نگاه سرزنش بارش را به من دوخت و گفت:

 اختیار دارین!داریم آماده میشم براي شام!شما بفرمایید!-

 سته که بعدا فهمیدم اسمش مژده است به من گفت:زن دکتر وار

 حسابی اسباب زحمت شدیم!-

 با لبخندي زورکی گفتم:

 اختیار دارین!من کار زیادي نکردم!-

 با ناز و اطوار گفت:

 به هر حال اگر به کمک احتیاج داشتید،رودربایستی نکنید.-

 بهرام به جاي من گفت:

 مه در گذشته ما به شما زحمت دادیم!شما بفرمایید خانوم دکتر!این ه-

 وقتی مژده از آشپزخانه خارج شد،با عصبانیت به من گفت:

 همین رو می خواستی؟-

 با آرامش پرسیدم:

 مگه چی شده؟به اسب شاه گفتند یابو؟-

 با لحنی تهدید آمیز قبل از آنگه آشپزخانه را ترك کند گفت:

 ذارم!مطمئن باش کار امشب رو بی جواب نمی گ-

 وقتی با خودم تنها شدم حس کردم بیشتر از آنکه بترسم،متعجبم...!

بعد از شام مهمانها که تعدادشان در حدود بیست نفر بود تا یکی دو ساعت دیگر به رقص و شوخی سرگرم بودند و 

دم،به بهرام هم مثل پروانه دوروبرشان می چرخید.هیچ وقت از حضور در یک مهمانی آن قدر معذب نشده بو

خصوص که مجبور بودم رفتار و حرکات بعضی از آنها را که هنوز حتی ازدواج نکرده بودند ببینم و تحمل کنم.طبیعتا 

می دانستم در اروپا و آمریکا این اتفاقات کامال تعریف شده است،اما در حقیقت من به شکلی تربیت نشده بودم که 

داشته باشم.همهان طور مثل مجسمه اي بی روح میان آنها نشسته آمادگی رویارویی و مواجهه با چنین مسائلی را 

 بودم و تکان نمی خوردم.یکی از دخترهاي جوان که در چند سانتیمتري من نشسته بود پرسید:

 شما بلند نمیشین خانوم دکتر؟-

 لفظ خانوم دکتر برایم تازگی داشت.همان طور که به بهرام نگاه می کردم گفتم:

 !من کمی خسته ام!شما بفرمایید-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 1 2  

 

نقطه مقابل من بهرام بود که تقریبا با همه انها می رقصید،با همه غیر از من که مثال زنش بودم!در حقیقت رفتار او بعد 

از شام با من به قدري سرد بود که انگار همه فهمیده بودند و این از نگاههاي کنجکاوشان که به صورت مساوي میان 

معلوم بود،اما بهرام به هیچ یک از اینها توجهی نداشت و به حساب خودش با آن قهر و بی  ما تقسیم می کردند کامال

اعتنایی بچه گانه می خواست به روي من تیغ بکشد.وقتی به هر حال آن مهمانی لعنتی به آخر رسید،حس کردم 

هرام در مرتب کردن خانه هیچوقت در تمام عمرم آنقدر تحقیر نشده ام.شاید انتظار نابجایی بود که می خواستم ب

کمکم کند.انگار زلزله آمده بود که هیچ چیز سر جاي خودش نبود.با تمام وجودم احساس خستگی می کردم و مانده 

بودم از آن مهمانی جز شستن و پختن و پذیرایی کردن و جنگ اعصاب چه چیز نصیبم شده.داشتم پیشدستیها و 

 به پایین آمد و به طرف در رفت.یکساعت از نیمه شب گذشته بود.ناخوداگاه فنجانها را جمع می کردم که بهرام از باال

 پرسیدم:

 کجا میري؟-

 عصبی گفت:

 سر قبر پدرم!-

 از رفتارش کالفه بودم.با این حال به طرفش رفتم و گفتم:

 لطفا من رو این وقت شب تنها نگذار!-

 و با پوزخند گفت:یک دفعه انگار نقطه ضعف به دستش دادم.به طرفم برگشت 

 بهتربود قبال فکرش رو می کردي!همون وقتی که من رو بین مهمون هام تنها گذاشتی!-

 دستم را بازوي چپش گذاشتم و گفتم:

 بی انصافی نکن بهرام!من که از صبح تا حاال به خاطر این مهمونی سر پا بودم!-

 دستم را پس زد و گفت:

مونی رو ترتیب دادم!تو یک دختر بچه ننر و لوسی که چیزي از زندگی اجتماعی من رو بگو که به خاطر تو این مه-

 سرش

 نمیشه!

 محکم گفتم:

 من یا تو که مثل زنها قهر می کنی؟خیال می کنی دوستانت امشب نفهمیدند تو عمدا به من بی اعتنایی می کنی؟-

 با قاطعیت گفت:

همچین آدمهایی رو نداري!باید می موندي توي همون نقطه کور تو واقعا لیاقت زندگی کردن توي این کشور بین -

جغرافیایی و یک زندگی خیلی معمولی مثل بقیه رو دنبال می کردي!من رو بگو که با اون همه وسواس تو رو ورداشتم 

 آوردم اینجا که خودم رو مضحکه خاص و عام کنم!

 کفرم باال آمد.با لحنی کامال خصمانه گفتم:

سنگ اون خاص و عام رو به سینه بزنی!البد یکیشون همون خانم دکتر جلف و سبکه!تو واقعا به همچین الزم نیست -

 آدمهایی میگی آدم حسابی؟خیلی برات متاسفم!

 با پوزخند گفت:
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آره من هم براي خودم متاسفم!تو نباید هم فرق آدم حسابی رو با بقیه بفهمی!تو آنقدر مغز کوچک و سبکی داري -

می کنی هر کس مثل خودت باشه آدمه!یک نگاه به خودت بکن!تو جدا چقدر زنی؟از همه کارهاي دنیا فقط که فکر 

آبغوره گرفتن و نق زدن رو بلدي!اي کاش به جاي اینکه از صبح تا شب ریز بشی روي من،کمی روي خودت دقیق 

 می شدي!

 تمام وجودم از عصبانیت می لرزید.پرسیدم:

 خیلی کامل و بی عیب و نقصی؟ تو خیال می کنی خودت-

 خیره در چشمانم گفت:

ببین!من جدا از اینکه بخوام بابت همه چیز به تو حساب پس بدم خسته ام!من همینم که می بینی!این آدمهایی هم -

که دیدي خیلی زودتر از اینکه تو بیاي اینجا توي زندگی من بودند.بنابراین دلیلی نمی بینم بابت شون بهت توضیح 

بدم!تو امشب عمال آبروي من رو جلوي اونها بردي!نه با کسی گرم گرفتی و نه حتی روي خوش نشون دادي،حاال از 

 من چه انتظاري داري؟ دوباره در خانه را باز کرد.ظاهرا گفتگوي ما بی فایده بود،اما با این حال گفتم:

 بمون با هم حرف بزنیم.-

 کامال به طرفم برگشت و گفت:

ن ما بی فایده است!وقتی که تو حتی نمی تونی من رو درك کنی،یا رابطه شغلی من روبا همکارام هضم حرف زد-

کنی،چی می تونیم به هم بگیم؟تو امشب مستقیم و غیر مستقیم به من توهین کردي در حالیکه نیت من از ترتیب 

ش برچسب بزنی یا جوري تعریفش دادن این مهمونی چیز دیگه اي بود!اگر تو از کسی خوشت نیومد،نمی تونی به

 کنی که بهش توهین بشه!

داشتم دستی دستی محکوم می شدم!او جدا استاد توجیه کردن بود.خواستم عقاید دیگران را راجع به زن دکتر 

 وارسته بگویم ولی ساکت ماندم.چه بسا این ،کار را سخت تر می کرد.آرام گفتم:

ما اینجا کی رو غیر از هم داریم؟بمون با هم حرف بزنیم،ممکنه حق با تو  من دنبال دعوا و بحث نیستم بهرام!مگه-

 باشه!

 با آرامش گفت:

 اتفاقا تنهایی برات بهتره!تو احتیاج داري کمی توي تنهایی با خودت فکر کنی!-

اند.تا درست مثل بچه ها با من رفتار می کرد!غرورم به غایت خرد شده بود و اضطراب سرتاسر وجودم را می لرز

 وقتی سوار

ماشینش شد و رفت،پشت پنجره ماندم.باورم نمی شد به خاطر جر و بحث،آن هم سر یک مشت غریبه،آن وقت 

 شب،توي آن

 شهر غریب،در حالیکه فقط یک ماه از ازدواجمان می گذشت،تنهایم بگذارد!

ر پنجره نشستم و در سکوت اشک گمان می کنم هنوز از خانه دور نشده بود که پشیمان شدم ولی روي صندلی کنا

ریختم.درباره خودم احساس بدي داشتم.از آن وابستگی می ترسیدم!حس می کردم آن وابستگی،تا آنجا که 

نباید،کوچکم کرده است.دلم نمی خواست گریه کنم،چون در آنصورت باورم می شد که گناهکارم.اما اشکم بی وقفه 

انستم گریه ام از سر دلتنگی است!هواي مامان را در سر داشتم!میان فرو می چکید و خودم بهتر از هر کسی می د

گریه با بی میلی ظرفها را جمع کردم و به آشپزخانه بردم.همان طور که دستکشهایم را به دست می کردم به حرفهاي 
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همکاربودند!از بهرام فکر کردم.آیا قضاوت من درباره دوستانش عجوالنه و توهین آمیز بود؟شاید حق با او بود!آنها 

آن گذشته زن دکتر وارسته بزرگ تر از بهرام به نظر می رسید!همه بدنم از داغی شرم می سوخت!سري بعدي 

ظرفها را در سینک ظرفشویی گذاشتم!آیا بهرام در طی این چند ساله فرصت عرض اندام نداشته؟آیا اگر اراده می 

زن بگیرد؟استداللم منطقی به نظر می رسید اما از اینکه  کرده با وجود چنین موقعیتی نمی توانسته از همین جا

بخواهم باور کنم از سر حسادت گرفتار چنان قضاوت هایی شده ام،گریزان بودم!همان طور که کوسن روي مبلها را 

مرتب می کردم،به یاد دوگانگی رفتار بهرام افتادم!چه مفت خوشحالی امشبش را زایل کردم.می توانست ادامه دار 

 شد.شاید حق با او بود.من احتیاج داشتم در تنهایی فکر کنم!با

درها را قفل کردم و بعد از خاموش کردن چراغ ها از پله ها باال رفتم.پاهایم از خستگی به دنبالم کشیده می 

شد.همان طور که جلوي آیینه به دستانم کرم می زدم،فکر کردم حاال کجاست؟به ساعت روي میز نگاه کردم.یک 

از سه بامداد گذشته بود.دیوان فروغ فرخزاد را از کنار آباژور برداشتم و زیر پتو خزیدم.سعی می کردم فکرم را  ربع

روي نوشته هاي کتاب متمرکز کنم،اما احساس بدي داشتم.چند بار تصمیم گرفتم به تلفن همراهش زنگ بزنم،اما 

 بلند خواندم.نتوانستم.براي پرت کردن حواسم،بخشی از اشعار را با صداي 

 رفتی و در دل من مانده به جاي/عشقی آلوده به نومیدي و درد

 نگهی گمشده در پرده اشک/حسرتی یخزده در خنده سرد

 آه اگر باز به سویم آیی/دیگر از کف ندهم آسانت

 ترسم این شعله سوزنده عشق/آخر آتش فکند بر جانت دست به اراده خودم نبود.

ه شماره او را می گرفتم.هنوز دقیقا نمی دانستم چه می خواهم بگویم.شاید می گفتم زمانی به خودم آمدم ک

برگرد،شاید هم عذرخواهی،یا توضیحی مثل آن،کافی بود!صداي بوق هاي آزاد را می شنیدم.قلبم داشت از جا کنده 

باشد.بدون شک با  می شد!منتظربودم هر آن صداي او را بشنوم که ناگهان صدایی اعالم کرد دستگاه خاموش می

دیدن شماره خانه،خودش ارتباط را قطع کرده بود.با ناامیدي گوشی را روي تلفن گذاشتم و به خودم نهیب زدم حاال 

 نه!حاال نه،احمق بی شعور!حاال وقت گریه کردن نیست!

 درست یادم نیست آن شب تا کی بیدار بودم!وقتی چشم بازکردم نزدیک ظهر بود!

 

م بهرام به خانه برنگشت!توي آن فاصله یکی دو بار با مطبش تماس گرفتم.منشی مطب توضیح فرداي آن شب ه

درستی نداد اما از کل حرفها و توضیحاتش می شد فهمید بهرام به مطب هم نرفته!دلشوره یک لحظه هم آزادم نمی 

ضعف می کنم ولی اشتها  گذاشت و هر لحظه فکر نگران کننده اي از مغزم می گذشت.می دانستم اگر چیزي نخورم

 نداشتم.مثل پاندول ساعت مسیري

را می رفتم و بر می گشتم و آن دقایق دیر گذر را به تلخی دنبال می کردم.وقتی هوا تاریک شد ترس هم به 

اضطرابم اضافه شد.حاال آن بناي مجلل و قشنگ برایم کانون ترس و وحشت شده بود،آن قدر که حتی از سایه خودم 

سیدم.دلم می خواست با کسی درددل کنم،اما جرات تلفن زدن به ایران را نداشتم.ترسم از این بود که انها هم می تر

را نگران کنم،از آن گذشته اگر سراغ بهرام را می گرفتند،چه باید می گفتم.اینکه هنوز چند هفته نگذشته به این 

 شکل شرم آور از هم بی خبریم؟
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د اتفاقی برایش افتاده باشد.چند بار تصمیم گرفتم به پلیس خبر دهم،اما نمی دانستم تمام وحشتم از این بود که نکن

 باید چطور

شروع کنم و به کجا تلفن بزنم،از آن گذشته زبانم آن قدر کامل نبود که بتوانم مقصودم را به روشنی بیان 

 کنم،بنابراین چاره اي

 نداشتم جز اینکه صبور باشم و دعا کنم!

وز سوم،هنگامی که توي اتاق براي خوابیدن آماده می شدم و به شدت ناامید بودم،بهرام به خانه در پایان ر

برگشت.اولین عالمت حضورش صداي بسته شدن در ماشینش بود.فورا خودم را به پنجره رساندم و از باال نگاهش 

خوانا بود.هم خوشحال بودم و کردم.کتش در دستش بود و گره کراواتش کامال آزاد بود،اما صورتش در تاریکی نا

هم عصبانی!می خواستم براي یک بار هم که شده منطقی برخورد کنم.نفس عمیقی کشیدم و لبه تخت نشستم اما 

قلبم آنقدر تند می زد که نبضش را از روي قفسه سینه کامال حس می کردم.حاال بهرام داشت از پله ها باال می 

اید چکار کنم.همین قدر می دانستم که باید جلوي گریه و ابراز احساساتم را امد.هنوز نمی دانستم به محض دیدنش ب

بگیرم و به او حالی کنم که قادر نیست با من مثل یک دختر بچه رفتار کند. در حقیقت در طول آن دو سه روز،به تنها 

دعا می کردم صحیح و  چیزي که فکر نکرده بودم رویارویی با او بود،چون آنقدر نگران و وحشت زده بودم که فقط

سالمت باشد.حاال او به خانه برگشته بود و من مطمئن بودم بر فرض،اشتباهم هر قدر از نظر او بزرگ و نابخشودنی 

باشد،استحقاق چنینی تنبیهی را نداشته است.انگار ناگهان تمام وحشت و اضطراب و ترس آن دقایق و ساعتها به 

.همین هنگام در اتاق باز شد و من بی ختیار به طرفش برگشتم.سر و سرعت دوباره به مغزم هجوم آورده بود

صورتش اصالح نکرده و نا مرتب بود و با کنجکاوي نگاهم می کرد.انگار منتظر بود بهانه اي به دستش بدهم. هیچ 

ا وقت او را آن طور ژولیده و به هم ریخته ندیده بودم.دو بار خواستم بپرسم در طول آن مدت کجا بوده ام

نتوانستم.فقط در سکوت نگاهش کردم.او که مرا ساکت دید کتش را روي تخت انداخت و کرواتش را از گردنش 

بیرون کشید.خونسردي و سکوتش بعد از سه روز غیبت،داشت کالفه ام می کرد،اما قبل از انکه کنترلم را از دست 

دانستم حاال زمان مناسبی براي حرف زدن بدهم براي بیرون رفتن از اتاق به طرف در رفتم.از روي تجربه می 

نیست.خواستم از کنارش بگذرم که با دست پر قدرتش نگهم داشت و قبل از انکه بتوانم مقاومت کنم چانه ام را با 

دست دیگرش باال گرفت و توي صورتم خیره شد.چشمانش در روشنایی اندك آباژور برق خاصی داشت.هر یک 

 د.این اولین برخورد ما بعد از شروعمنتظر بودیم دیگري چیزي بگوی

زندگی مشترك محسوب می شد و یقینا خالی از تجربه نبود.قبل از انکه حرفی بزنیم مرا به طرف خودش کشید.از او 

 فاصله

 گرفتم و گفتم:

 شاید کار من نادرست بوده اما کار تو چی؟-

 چانه اش را روي سرم گذاشت و زمزمه کرد:

 بودي!می خواستم به تو ثابت کنم براي من مهم نیست!من رو دیونه کرده -

انگار تمام آنچه که در ذهن داشتم ناگهان یادم رفته بود،چشمانم فقط او را می دید و گوشم فقط حرفهاي او را می 

 شنید.رفتار او

 هم پیش بینی نشده بود.آرام تکانم می داد و به نرمی حرف می زد:
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 ر می کردم وقتی بهم اعتماد نداشته باشی،هیچی فایده نداره!غرورم جریحه دار شده بود.فک-

 با لبخند گفتم:

تو هم که سنگ تمام گذاشتی!با همه گرم گرفتی غیر از من!خیال می کنی همین واسه داغون کردن یه زن کافی -

 نیست؟

 کمی مرا از خودش دور کرد و با اخم گفت:

رو بگیره؟کدوم آدم احمقی اون دخترهاي ترشیده رو می چسبه و تو فکر می کنی کسی توي قلبم می تونه جاي تو -

 رو ول می کنه؟آدم جدا باید بد سلیقه باشه!خیال می کنی اینجا دختر کم بود که اومدم ایران تو رو با خودم آوردم؟

هر حال حرارت دستانش را روي بدنم حس می کردم.شک داشتم آن حرفها را در عالم هوشیاري گفته باشد،اما به 

 هر چه که بود به منظور دلجویی و آشتی بود و همین براي من ارزش داشت...

صبح روز بعد وقتی از خواب بلند شدم،احساس عجیبی داشتم،حس می کردم هیچ وقت بهرام را آن قدر دوست 

ذي تا شده نداشته ام.به طرف چپ چرخیدم.او رفته بود.خواستم از اتاق خارج شوم که یک شاخه گل سرخ روي کاغ

 زیر آباژور توجهم را جلب کرد.همان طور که گل را می بوییدم کاغذ را باز کردم.نوشته بود:

پري جان،اگر باهام کاري داشتی مطبم.دلم نیامد بیدارت کنم.در ضمن از حضورباغبان توي محوطه نترس،اومده 

 براي

 سرکشی!یادم رفته بود قبال بگم که او ماهی یکبار میاد!

 دارم...بهرام. دوستت

 

همان طور که گل را می بوییدم از پنجره به بیرون نگاه کردم.مردي میانسال در حال کندن علف هاي هرز بود.بهرام 

جدا غیر قابل پیش بینی بود.حس کردم در عرض همان چند دقیقه برایش دلتنگ شده ام،ولی در برابر وسوسه تلفن 

دم دوباره اوضاع خراب شود.نمی دانم چطور و از چه زمان این تصور غلط زدن به مطب مقاومت کردم.انگار می ترسی

در ذهنم جا افتاده بود که ما نباید با هم وارد بحث و گفتگو شویم.شاید براي اینکه اکثر بحث ها و گفتگو هاي ما به 

زباال به پایین رفتم و مشاجره ختم می شد و این دقیقا همان چیزي بود که من از آن می ترسیدم! با انرژي مضاعفی ا

 صبحم را با موزیک مالیمی آغاز کردم.داشتم نظافت می کردم که با صداي تلفن بر جا

 میخکوب شدم.با عجله گوشی را برداشتم و با هیجان گفتم:

 بفرمایید!-

 انتظار شنیدن صداي بهرام را داشتم اما صداي ثریا غافلگیرم کرد.به شوخی گفت:

 پریا خودتی؟-

 وشحالی جیغ زدم و گفتم:از خ

 تویی ورووجک؟-

 خندید و گفت:

نه بابا!ماشاهلل صداتونم وا شده،خدا رو شکر!گفتم شاید روم به دیوار حناق گرفتید که یادي از ما نمی کنید! داشتم از -

 خوشحالی بال در می آوردم.خندیدم و گفتم:
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لم پوکید از بس صداهاي بیگانه شنیدم.داشتم ضعف بگو!هر چی دلت می خواد بگو!فقط بگذار صدات رو بشنوم!د-

 می کردم براي شنیدن صداي یک آشنا!

 با لحنی گله مند گفت:

 خب تلفن می زدي!نکنه از پولش ترسیدي؟-

 با مهربانی گفت:

 .دیگه بیشتر از این خجالتم نده ثریا!باور کن از وقتی اومدم آنقدر کار سرم ریخته که وقت جنبیدن هم نداشتم-

 به شوخی گفت:

 بله!اگه منم جاي تو بودم وقت جنبیدن نداشتم.البد هر شب گردش و سینما و کلوپ و پارك و کنسرت.-

 صادقانه گفتم:

 اتفاقا همش توي خونه بودم.چون بهرام یا سر کاره یا آن قدر گرفتار و خسته است که دلم نمیاد اذیتش کنم.-

 ثریا گفت:

کتر حسابی!اتفاقا مامانم یک دو روز پیش سراغتون رو از خانوم درخشش گرفت.انگار ده به تو میگن یک خانوم د-

 دوازده روز

قبل باهاتون حرف زده!خاله و بابات و پیمان هم اینجا هستند.می خوان باهات حرف بزنن.امشب حرف تو شد گفتم 

 از همین جا

 تلفن می کنیم.اون جا االن ساعت چنده؟

 و گفتم:به ساعت نگاه کردم 

 نه و ده دقیقه صبح!-

 ثریا با خنده گفت:

 مامانت نگران بود مبادا خواب باشی.راستی درسها رو از کی شروع می کنی؟-

 گفتم:

باید راجع بهش با بهرام حرف بزنم.اون کمک بزرگیه،اما قبال باید زبانم رو تقویت کنم.هنوز هم که هنوزه لنگ می -

 مانم که دلم داره لک می زنه واسه صداش!زنم.حاال گوشی رو بده به ما

وقتی مامان شروع کرد به حرف زدن،اشکم سرازیر شد.احساسم قابل توجیح نبود.شاید فقط کسی که در غربت و 

 دور از

 خانوده زندگی کرده باشد،عمق حرفم را درك کند.او هم با گریه حرف می زد:

 الهی قربونت برم مادر!حالت خوبه؟بهرام چطوره؟-

 زبانم بند آمده بود ولی مختصر جواب می دادم.مامان گفت:

چرا این قدر دیر به دیر تلفن می زنی مادر؟چند بار خواستم تلفن کنم،پدرت نگذاشت.میگه باید عادت کنی.حاال به -

 اون جا

 عادت کردي؟اصال یادي از ما می کنی؟

 میان گریه داشت می خندید.گفتم:

 دنیا ایران نمیشه!دلم واسه خونه و اتاقم یک ذره شده!مامان،به خدا هیچ کجاي -
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 مامان گفت:

به اتاقت دست نزدیم.هر وقت بیاي مال خودته!شوهرت چطوره؟می دونم که نباید بپرسم،از زندگی ات راضی -

 هستی؟

 مکثی کردم و گفتم:

 اون مرد خوبیه مامان!بابا چطوره؟پیمان چه کار می کنه؟-

 مامان گفت:

 وي آیفون.االن دارند صدات رو می شنوند.زدم ر-

 با صداي لرزانی گفتم:

 سالم بابا جون!از دور همه تون رو می بوسم.-

 صداي بابا را شنیدم که پرسید:

 اوضاع رو به راست؟-

 در صدایش نگرانی موج می زد.گفتم:

 فقط به دعاتون محتاجم!-

 مامان گفت:

ت یادم نیست چی دیدم،اما وقتی بیدار شدم به بابات گفتم امروز هر جوري دیشب خوابهاي پریشونی می دیدم.درس-

 شده بهت

 تلفن میکنم.

با به یاد آوردن کابوس روزهاي گذشته،ستون فقراتم لرزید.این یک ارتباط تله پاتیک میان مادر و فرزند بود.ترجیح 

 دادم

 مرورشان نکنم.با مهربانی گفتم:

 وبه.نگران نباشید مامان جان!می بینید که حالم کامال خ-

 مامان گفت:

شاید باور نکنی!گاهی خودم رو سرزنش می کنم که یکی یک دونه دخترم رو فرستادم اون ور دنیا،اما بعد فکر -

 خوشبختی و

 سالمتی و رضایتت آرومم می کنه!

ید باید این چیزها رو قبل از این می دونم که بهرام پسر خوبیه،اما اگه به مشکلی برخوردي ما رو در جریان بگذار!شا

که بري اون جا بهت می گفتم،ولی هنوز هم دیر نشده!تو هر کجاي دنیا که باشی هنوز هم همون دختر عزیز دردونه 

 مایی!

از روزي که تهران را ترك کرده بودم،آن روز یکی از بهترین روزهاي عمرم بود.اول بهرام و بعد حرفهاي مامان بود 

 ي مضاعفم شدکه باعث انرژ

 

دفعه قبل،آخرین باري نبود که با هم بحث کردیم.به نظر می رسید مشاجره و بحث هاي ما سر چیزهاي ریز و 

 درشت،به هر
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حال ادامه دارد و با چنان شرایطی،مطمئن بودم که طوالنی تر هم خواهد شد.در اکثر این بحث ها کسی که باید 

 محکوم می شد

ارت از زیر تقصیر شانه خالی می کرد بهرام بود.در حقیقت او این کار را چنان با ذکاوت و من بودم و کسی که با مه

ماهرانه انجام می داد که جاي هیچ شک و شبهه اي باقی نمی گذاشت.البته بهرام مرد خوش سلیقه و با ذوقی بود،اما 

 اولین باري که به

که سر میز شام چند شاخه رز زرد گذاشته بودم.او  طور جدي متوجه شدم سلیقه من مورد پسندش نیست وقتی بود

 به محض

 دیدن گل ها با تغیر گفت:

 اینها چیه؟-

 همان طور که برایش غذا می کشیدم گفتم:

 رز زرد!از باغچه چیدم!چطور مگه؟نباید می چیدم؟-

 کالفه گفت:

 ه!به این پیرمرد نفهم گفته بودم اون بوته آشغال زرد رو از ریشه در بیار-

 با تعجب گفتم:

 سر در نمیارم.حاال مگه چی شده؟-

 عصبی گفت:

 یعنی تو بعد از این همه مدت نفهمیدي من از رز زرد متنفرم؟-

 با لبخندي گیج گفتم:

نه!من نمی دونستم!اما تو چرا باید از رز زرد بدت بیاد؟گل ها همه شون قشنگ هستند!فکر کردم میزرو خیلی -

 شیک می کنه!

 وصله گفت:بی ح

 تو هم قطعا از خیلی چیزها بدت میاد!-

 اما تا حاال ندیدم کسی از رز زرد بدش بیاد!

 خب حاال ببین!

 تو امشب چت شده بهرام؟به نظرم از در که اومدي عصبی و کالفه بودي!

 سعی نکن سهل انگاري خودت رو بیندازي گردن من،یا ربطش بدي به وقایع دیگه!-

 ط به خاطر اینکه نمی دونستم تو از رز زرد بدت میاد؟به خاطر چند شاخه گل؟!سهل انگاري؟!فق

 رفتار تو جدا توهین آمیزه!

 من به تو توهین کردم؟

سعی نکن با سبک کردن عقاید و سالیق من کار خودت رو توجیح کنی و این توهینه!درست مثل اینکه من بی توجه 

 به عالیق تو

 م.کاري بکنم که خودم می خوا

 تو جوري حرف می زنی که احساس می کنم دنبال بهانه می گردي!بهتره بدونی من دنبال بحث جدیدي نیستم!-
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 این هم یک جور کنایه زدنه!یعنی من دنبال سوژه می گردم!-

احتیاجی نیست کنایه بزنم!تو واقعا داري همین کار رو می کنی!دایم سعی می کنی با متهم کردن من یه چیزي رو -

 ابت کنی کهث

 من نمی فهمم چیه!

 به عقب تکیه داد و ضربه آخر را زد:

 پس روش تو براي به کرسی نشوندن حرفه و عقایدت اینه!نظر من کجا به حساب میاد؟-

 کالفه گفتم:

 بس کن بهرام!از صبح تا شب که نیستی،وقتی هم میاي فقط تالش می کنی منو بسوزونی!-

 ا پوزخند گفت:انگار همین را می خواست.ب

 این هم از وضع اعصابته!واقعا که عالیه!ما تا می اییم دو کلمه حرف بزنیم می خوریم به دیوار!-

 عصبی گفتم:

تو حق نداري روي من عیب بذاري!من اصال عصبی نیستم!این تو هستی که دایم سعی می کنی من رو عصبانی کنی و -

 من نمی

 تونم دلیلش رو بفهمم!

 فت:با آرامش گ

 یک لحظه روي حرفی که زدي فکر کن!عصبانیت تو چه سودي براي من داره؟عیب تو اینه که لجبازي!-

 دقیقا حرفی را زد که من می خواستم به خودش بگویم.با آرامش ساختگی گفتم:

 بهتره ادامه ندم وگرنه ممکنه به اتهام چیزهاي دیگه اي محکوم بشم!-

 سري تکان داد و گفت:

دست از این اداهاي بچگانه برداري پریا!صد دفعه گفتم که تو یک زن بالغی!ببین چطوري از کاه کوه بهتره -

 ساختی؟باز که

 اشکت سرازیر شد!

 میان گریه گفتم:

نمیدونم چطوره که تمام کارهاي من به نظرت بچگانه میاد؟در حالی که تمام مدت دارم تالش می کنم رضایتت رو -

 جلب کنم.

 کی از حرفهاي دهان پر کنش را تحویلم داد و گفت:بازه م ی

 همین که با خودت صادق باشی کافیه!-

مقصودش را نفهمیدم!یعنی متظاهرم؟آن روزها بیشتر از تمام عمرم مشغول خودم بودم،به نحوي که به شدت روي 

 حرفها و

که خون خونم را می خورد،او با رفتارم حساس شده بودم و دایم خودم و شخصیتم را آنالیز می کردم.در حالی 

 آرامش بعیدي

 گل ها را در سطل زباله ریخت و بعد رو به روي من نشست و مشغول غذا خوردن شد.

 آنقدر سرعت ماشین زیاد بود که از ترس محکم دستگیره را در دست گرفتم.براي چندمین بار تذکر دادم:
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 بهرام خواهش می کنم آرومتر!-

در رستوران ترك کرده بودیم،مثل دیوانه ها شده بود.شاید بهتر بود سر صحبت را باز کنم،ولی  از وقتی دوستانش را

 نه تنها

شرایط مساعد نبود،بلکه ترسم از این بود که اوضاع بدتر از آنچه که هست شود.به نیمرخش نگاه کردم.چشمانش 

 مثل دو

شمی فرمان را در دست گرفته است.همه قوایم را کاسه خون شده بود و عضالت برجسته مچش نشان می داد با چه خ

 جمع و با اقتدار گفتم:

 یا آروم تر برو،یا نگه دار من پیاده بشم!-

 دست پیش گرفت و عصبی گفت:

لعنت به من اگه یک بار دیگه با تو برم جایی!تو نه تنها درك نمی کنی با اومدنت به اینجا چقدر خوش شانس -

 بودي،بلکه دایم

کنی با رفتارت من رو جلوي مردم تحقیر کنی!دلم میخواست امشب زمین دهن باز می کد و من رو فرو می سعی می 

 برد!همسر

 دکتر بهرام درخشش!

 با تمسخر ادامه داد:

اینجا رو ببین!یک عمر جلوي احدي سر خم نکردم حاال باید دایم به خاطر تو سرافکنده باشم.انگار متوجه نیستی تا -

 چه اندازه

 با خونسردي هات من رو زجرمی دي!

 گفتم:

 تو جوري حرف می زنی که هر کی ندونه خیال می کنه من مرتکب دزدي شدم.بعد با پوزخند گفتم:-

 خیال می کردم شاید تو بیشتر از من به خاطر جسارت دوستت دلگیر بشی!ناسالمتی تو یک مرد ایرانی عستی!-

 عصبی گفت:

اده ام؟در ضمن مگه اون چی گفت؟مثل یک آدم حسابی از تو دعوت کرد باهاش چرا؟مگه امل و عقب افت-

 برقصی.اون وقت تو

 چکار کردي؟با لحنی که شاید اگر فحش می دادي بهتر بود،دعوتش رو رد کردي!

 با ناباوري گفتم:

 یعنی تو جدا خیال می کنی باید قبول می کردم؟-

 خیلی عادي گفت:

 شد؟عسل که نبودي؟!مگه چیزي از تو کم می -

 عصبانی گفتم:

 خجالت بکش بهرام!من زنتم!-

 با پوزخند گفت:
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شاید اگر زنم نبودي این قدر عصبانی نمی شدم.بدبختی من اینه که تو به هر حال به من ربط داري!اونا خیلی روي -

 من حساب

 می کنند!

 خیلی جدي گفتم:

بایستی کنی؟ما ایرانی هستیم بهرام.شاید تو این حقیقت رو یادت روت حساب می کنند که درباره ناموست هم رودر-

 رفته

باشه،یا دلت بخواد انکارش کنی،ولی من بهش افتخار می کنم.منو بگو که از بابت تو می ترسیدم نکنه یک دفعه 

 عصبانی بشی!

 کالفه گفت:

 خانوم اینها آمریکایی هستند!این چیزها رو بی ادبی می دونند!-

 و گفتم:خندیدم 

عیب نداره!بگذار فکر کند من بی تربیتم!بهتر از اینه که بخوام احساس گناه کنم.اگه اونا آمریکایی هستند،من هم -

 ایرانی ام.

 بی مالحظه گفت:

تو که همچین طرز فکري داري نباید می آمدي آمریکا.هزارون دختر حاضرند به خاطر زندگی توي آمریکا از همه -

 چیزشون

 بگذرند.

 با پوزخند گفتم:

خودت بهتر ار هر کسی می دونی من همچین کسی نیستم.خیال می کردم زن مردي شدم که براي فرار از ابتذال -

 غرب اومده

 یک دختر ایرانی رو برداره با خودش ببره!

 دوباره گر گرفت.عصبانی گفت:

 ابتذاله؟منظورت چیه؟اینکه می خوام مثل آدم رفتار کنی نشونه عالقه من به -

 از رفتارش جا خوردم.متعجب گفتم:

چرا بیخود حرفهاي من رو معنی می کنی؟من کی گفتم تو به ابتذال گرایش داري؟انگار حواست نیست کی تا حاال -

 داري به من

 بد و بیراه می گی؟

 با لجاجت گفت:

 الف میلت انجام بدي لج می کنی!تو اصال از اول هم راضی به اومدن نبودي!وقتی هم قرار باشه کاري رو بر خ-

 باز داشت بیراهه می رفت.تالش کردم مانعش شوم.بنابراین به ظاهر آرام گفتم:

بهتره بدونی من براي خودم عقل و شعور دارم بهرام و اگر بخوام کاري رو بکنم یا نکنم به دستاویز احتیاجی -

 ندارم.تو شاید



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 2 3  

 

ایرانی هستی،ولی من نمی تونم.گاهی با خودم فکر می کنم اصال چطور تونسته باشی طی هفده سال،فراموش کنی که 

 من رو

 براي ازدواج انتخاب کردي!

 خیلی جدي گفت:

 تاوانش رو هم که تا امروز کم ندادم!-

 زیر لب گفتم:

 من هم همینطور!-

امید آینده بهتر،ولی از چاله به  تابستان رو به اتمام بود اما هنوز بی هدف و سردرگم بودم.مثال آمده بودم آمریکا به

 چاه افتاده

بودم.به جاي اینکه پیشرفت کنم و به اهدافم برسم،به زن خانه داري مبدل شده بود م که شوهر به اصطالح تحصیل 

 کرده اش نه

 تنها مشوقش نبود،بلکه مدام سرکوبش می کرد!در آن مدت چند بار بحث ادامه تحصیل را به میان کشیده بودم،ولی

 بهرام با

مهارت و زرنگی از زیرش شانه خالی کرده،یا جواب درستی نداده بود.انگار با اهدافی از پیش تعیین شده،زن گرفته 

 بود که

فقط خانه و زندگی اش اداره شود و خودش هم سر و سامانی بگیرد،درست مثل خیلی از مردها که از ازدواج،تشکیل 

اد دیگر آن مثل رشد و ترقی شریک زندگی را نادیده می گیرند!اوایل از زندگی و خانواده را می خواهند و ابع

 پذیرفتن و حتی فکرك

ردن به این حقیقت تلخ فرار می گردم،اما هر چه می گذشت،به صحت این موضوع بیشتر پی می بردم.اینکه بهرام نه 

 تنها

میم بگیرد و حتی فکر کند!در حقیقت حضور مرا جدي نمی گیرد،بلکه ترجیح می دهد بیشتر اوقات به جاي من تص

 طولی نکشید

که فهمیدم متاسفانه اگر حتی در خصوص امور مربوط به خودم هم به عقیده او اهمیت ندهم،ماجرا به بحث و مشاجره 

 خواهد

کشید!باورکردنی نبود،رفته رفته دانستم او در هر جریانی به دنبال ایرادي براي من می گردد تا به این ترتیب 

 حکوممم

کند،درست مثل یک معلم سرخانه سختگیر و نکته سنج!البته زمانی هم بود که وقتی به درجه انفجار می رسیدم،به 

 طرز حیرت

آوري تغییر موضع می داد.انگر در هر حال ضامن در دست خودش بود و به این ترتیب بی انکه بفهمم،مرا به هر 

 سمتی که می

 خواست،سوق می داد.

به خانه رسیدیم،تا دیر وقت بیدار ماندم و فکر کردم.احساس پوچی و سبکی می کردم.به نظرم آمد  آن شب وقتی

 شبیه بازیچه
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شده ام.از توي کشوي میز تلفن قلم و کاغذ برداشتم و در سکوت « آدم بی مصرفی شدي »! انگار به این ترتیب می 

 شبانه نوشتم

ه خودم تلنگر بزنم.زیر جمله اي که نوشته بودم خط کشیدم و درشت خواستم ب« براي همین بی اهمیت و بی احترام 

 تر نوشتم

بعد پایین این جمله « زبان،اول باید زبانت رو تقویت کنی!توي خونه نشستی که چی؟که هر وقت بهرام تصمیمی 

 شدي»! نوشتم 

رو بزنی،لباس عوض کنی ؟ گرفت بخوري،بخوابی،جا»جدا حس می کردم زندانی هستم.تا کی باید براي یک گردش 

 یا بمیري

ساده به بهرام التماس می کردم؟تا کی باید مثل آدم هاي زمین خورده و محتاج و بی دست و پا چشمم به دهان او 

 خیره می

ماند؟حس کردم از خودم به شدت عصبانی ام!در حدود سه ماه از اقامتم در امریکا می گشدت و و من هنوز بدون 

 بهرام تا آخر

بان هم نرفته بودم!گرفتن گواهینامه مورد تایید آمریکا هم هدف بعدي ام بود!چون گواهینامه ایرانی،در حالیکه خیا

 بین المللی

نشده بود،به کارم نمی امد،درس و ورزش و پیدا کردن یکی دو دوست براي معاشرت...یک دفعه به خودم آمدم و 

 دیدم یک

انرژي تازه اي در وجودم جاري شد.در واقع براي تحمل غربت،تمام آنها جز دنیا کار انجام نشده دارم.از این فکر 

 ضروریات به

 حساب می امد و من تا آن روز به هیچ یک جدي فکر نکره بودم.

سر میز صبحانه زیر چشمی به صورت عبوس بهرام خیره شدم و حرکت فکش را در حالیکه قاطعانه لقمه می جوید از 

 نظر

 سش را روي لقمه اي که در دستش بود متمرکز کرده بود.کمی این پا و آن پا کردم و گفتم:گذراندم.تمام حوا

 می دونم که هنوز بابت دیشب دلخوري،اما باید با هم حرف بزنیم.-

 حتی نگاهم نکرد.فقط به سردي گفت:

 بگو،می شنوم!-

 با تحکم گفتم:

 ی!گفتم حرف بزنیم،نگفتم من بگم و تو مثل مجسمه گوش کن-

 به نظرم از قاطعیتم جا خورد،ولی به هر حال با آرامشی ساختگی گفت:

تو جدا ضعف اعصاب داري پریا!من کم کم دارم نگران میشم!اون از دیشب که اون طوري باعث دلخوري هر -

 دومون

 شدي،این هم از امروز!

 با لحنی گالیه آمیز گفتم:

 ولی انگارتو بیشتر عصبانی هستی!-
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 ي گفت:کامال جد

 ببین!بهتره راجع به دیشب حرف نزنیم چون بی فایده است.-

 گفتم:

من هم اصراري ندارم روي مسائل آن قدر حساسیت نشون بدم.بر عکس!به نظرم این تویی که به کندي از کنار -

 اتفاقات

 زندگیمون می گذري و بابت دونه به دونه شون پدر من رو درمیاري!

 نگاهی سرد گفت:به عقب تکیه داد و با 

 متاسفم!تو اصال براي زندگی در فرنگ تربیت نشدي!-

 باز جوش آوردم.عصبی گفتم:

یکبار دیگه بهت می گم و دیگه تکرارش نمی کنم.تو اگر دنبال یک دختر فرنگی بودي،بهتر بود همین جا ازدواج -

 می

 کردي.الاقل اینجوري،اینقدر از دست من زجر نمی کشیدي!

 ی تفاوت گفت:با حالتی ب

فایده اش چیه که اینقدر ان جمله رو تکرار می کنی؟خیال میکنی با تکرار این موضوع به وجهه و شخصیت خودت -

 اضافه می

 کنی؟به هر حال آبی است که ریخته!

 از لحن تاسف بارش خونم به جوش آمد.جوري حرف می زد که انگار فقط خودش متضرر شده!

 قاطعانه گفتم:

 ی کنی از ازدواج با تو چی نصیب من شده؟خیال م-

 به سردي گفت:

بهتره بپرسی چی نصیب من شده؟!تو الاقل صاحب اقامت امریکا،عنوان خانوم دکتر،زندگی در بهترین نقطه دنیا با -

 بهترین

 امکانات ممکن و موقعیت اجتماعی غرور آمیز منحصر به فردي شدي،ولی من...گفتم که!بهتره راجع بهش بحث

 نکنیم!می

دونی؟همیشه از اینکه حس کنم دیگران برام دلسوزي می کنند متنفر بودم،ولی این روزها به کرات در چنین 

 شرایطی قرار می

 گیرم!تو اصال به فکر موقعیت و نام و پرستیژ اجتماعی شوهرت نیستی و من خیلی متاسفم!

 م:تمام وجودم از احساس حقارت می لرزید با صداي لرزانی گفت

منظورت اینه که به خاطر من احساس سرشکستگی می کنی؟بنابراین مجبور نیستی من رو با خودت این طرف و -

 اون طرف

 ببري!این قدربه خاطر سر و لباسم حرص و جوش بخوري و تازه آخر سر هم احساس حقارت کنی!

 با آرامش اعصاب خزد کنی گفت:
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فکر می کردم.اینکه مجبودت نکنم بر خالف میلت کاري بکنی!چون اتفاقا دیشب تا دیر وقت به همین موضوع -

 ظاهرا هر وقت بی میل باشی،می زنی همه چیز رو به هم می ریزي!

متعجب و با دهان باز نگاهش کردم.در گفتن آن حرفها کامال جدي بود.تمام آن مدت مثل یک عروسک هر بالیی که 

 دلش می

زباله با زبان بی زبانی کنارم می گذاشت.دلم می خواست از شدت عصبانیت  خواست به سرم آورده بود و حاال مثل

 فریاد بزنم

 ولی غرورم مانع شد.با صورتی که از شدت تحقیر و خشم سرخ شده بود،بی مقدمه گفتم:

 اتفاقا من هم تا دیشب فکرمی کردم باید یک فکري به حال خودم بکنم!شدم مثل آدم هاي عاطل و باطل!-

 ند همان طور که به طرف پله ها می رفت گفت:با پوزخ

 پروژه ي جدیده؟!-

 قبل از اینکه پله ها را تا نیمه باال برود گفتم:

 می خوام زبانم رو تکمیل کنم و ادامه تحصیل بدم!-

 تقریبا ایستاد وبه طرفم برگشت.نگاهش خیلی جدي نبود.از سکوتش استفاده کردم و گفتم:

 ت احتیاج دارم.مطمئنم که تو مخالفتی با ادامه تحصیل من نداري!براي این کار به کمک-

 با تردید گفت:

 فکر می کنی از عهده اش بر بیاي؟-

 گفتم:

 می دونم که اول باید زبانم رو تکمیل کنم.براي این کار به تعدادي جزوه احتیاج دارم.-

 بعد از مکثی کوتاه در ادامه گفتم:

 احتیاج دارم.شاید هم به این ترتیب بتونیم با هم به نقاط مشترکی برسیم.من به یک زندگی اجتماعی -

 به ساعت مچی اش نگاه کرد و بی حوصله گفت:

من دیگه دیرم شده باید برم.در ضمن اگر خیال دنبال کردن زبان انگلیسی ات رو داري،احتیاجی به این ادا و اصولها -

ن تلویزیونه!ولی اگر اصرارداشته باشی با جزوه قضایا رو دنبال نیست.بهترین چیزي که می تونه کمکت کنه همی

 کنی،برات تهیه

 می کنم.

به نظرم قضیه را شوخی گرفته بود.رفتنش را در سکوت از نظر گذراندم و خیلی مصمم ذهنم را روي برنامه هایی که 

 در ذهن

 داشتم متمرکز کردم.

تقویت می کردم.دایم حتی در حال انجام کارهاي خانه با خودم به  با شروع پاییز با پشتکار قابل توجهی زبانم را

 انگلیسی حرف

می زدم.از خودم پرسش می کردم و به خودم جواب می دادم.به نظر می رسید به لحاظ روحی هم بهتر از گذشته 

 ام،ولی رفتار
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رفت من هم کامال بی تفاوت بهرام نه تنها نسبت به گذشته فرق چندانی نکرده بود،بلکه در برابر تالش و پیش

 بود.حتی نمی

پرسید در چه مرحله اي هستم.شبها بعد از خوردن شام،روزنامه می خواند،تلویزیون نگاه می کرد ،اگر حال و حوصله 

 داشت

قبل از خواب دوش می گرفت و پس از گفتن شب بخیر سردي به بستر می رفت!نه از روزي که پشت سر گذاشته 

 بود حرفی

و نه در این باره از من چیزي می پرسید.درست مثل یک ماشین کوکی با برنامه اي مشخص!تا وقتی همه جیز می زد 

 باب میلش

بود ساکت می ماند و حتی تشکر یا تایید هم نمی کرد،ولی اگر چیزي را بر خالف میلش می دید،به شدیدترین شکل 

 ممکن

نرانی می کرد.موضع من هم که معلوم بود.یا پا به پایش می آمدم انتقاد می کرد و درباره اش بیشتر از نیم ساعت سخ

 و آخر

کار خسته و تسلیم می شدم،یا اگر بی حوصله و کم انرژي بودم،ساکت می ماندم و به عبارتی کوتاه می آمدم.در 

 حقیقت سعی

وقتی متوجه این موضوع می کردم تا جایی که امکان دارد اوضاع مساعد باشد تا زمینه مشاجره جدیدي فراهم نشود.

 شدم که

دیدم مثل یک دختر خوب،آن طور لباس می پوشم که او می خواهد،عطري می زنم که او می پسندد،جوري آرایش 

 می کنم که

او تایید می کند،غذاهایی می پزم که او دوست دارد و حتی خانه و دکور را طبق سلیقه او می چیدم!کارمان به جایی 

 رسیده بود

از طرز خندیدنم نیز ایراد می گرفت!می گفت زنانه نمی خندم!به راستی نقش من توي آن زندگی گم شده که حتی 

بود!لباس باب میل او می خریدم و حتی جوري رفتار می کرد که نمی توانستم به خودم اجازه بدهم که بپرسم با پول 

م که بپرسم،ولی عارم آمد!دایم فکر می کردم جهیزیه اي که پدرم داده بود چه کرده است؟بارها به خودم فشار اورد

 او چه خواهد گفت؟!مسلما با

جوابش تحقیرم می کرد!خنده دار بود،بیشتر از اینکه به فکر خودم و اعصابم باشم به آنچه که در مغز او می گذشت 

 اهمیت می

ینجاست که گاهی طوري حرف دادم!انگار به نوعی،باور کرده بودم که منی وجود ندارد و هر چه هست اوست!جالب ا

 می زد که

به افکار من دست پیدا کند.آن وقت تازه اول ماجرا بود.دیگر حتی اختیار افکارم را هم نداشتم!گمانم باورم شده بود 

 که او حتی

به آنچه که در مغزم هم می گذرد آگاه است.شاید هم درست به همین دلیل بود که اغلب ناشیانه عمل می کردم و 

 زپیش ا
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آنکه او زحمتی براي کشف حقیقت به خودش بدهد،خودم را لو می دادم.درست برعکس او که اجازه نمی داد از 

 کارش سر در

بیاورم!گاهی از روي بدجنسی،مخصوصا جوري مشغولم می کرد که از هدفم فاصله بگیرم.مثال ادعا می کرد شام شور 

 شده و

ال اتوي پیراهنش نامناسب است ،آشپزخانه آن طور که باید مرتب دلیلش سر به هوایی هاي اخیر من است،یا مث

 نیست و گلها

خوب رسیدگی نشده اند!از بستر هم راضی نبود!معتقد بود آن قدر انرژي خودم را صرف امور بی مصرف می کنم که 

 مثل سابق

و عصبی و افسرده ام!می نیستم،هر چند سابق بر آن هم بهانه می گرفت که زن جالب توجهی نیستم!می گفت خسته 

 گفت قدر

او و زندگی ام را نمی دانم!قدر موقعیت خودم را نمی دانم و دایم لجبازي می کنم!معتقد بود از ضعف او با گریه 

 کردن گاه و

بیگاهم سوء استفاده می کنم،در حالی که اشکم به اراده خودم نبود! وقتی تا جایی که نباید،تحقیرم می کرد،ضعف 

 بیشهایم را 

ازآنچه که بود بزرگ می کرد و به خودم و عقایدم علنا بی اعتنایی می کرد،قلبم می شکست!آن وقت بود که بر خالف 

 میلم

ساعتها گریه می کردم.از این موضوع خیلی رنج می کشیدم ولی کنترلی بر آن نداشتم.انگار بغضم هر لحظه آماده 

 شکستن

مادرم درمیان بگذارم ولی وقتی صداي دلتنگ و نگران و کنجکاو و مهربان انها بود.چند بار تصمیم گرفتم موضوع رابا 

 را می

شنیدم زبانم بند می امد.ان وقت بی انکه خودم بخواهم یک دنیا رویا و دروغ تحویلشان می دادم،به این امید که در 

 اینده بتوانم

یک جرعه محبتش بودم.گاهی که سر لطف می  به انها جامه عمل بپوشانم!شده بوددم مثل موجودات سرخورده!گداي

 امد دلم

می خواست از خوشحالی گریه کنم!البته بهرام بیرون از خانه جدا آدم بینظیري بود!مردي بود که هر زنی آرزوي 

 داشتنش را

 می کرد!جنتلمن و نجیب و خوش برخورد بود!براي زنها جذاب و دست نیافتنی و براي مردها موفق و باهوش و طرف

مشورت بود!در حقیقت توي مهمانی نبود که زنها حسرتم را نخورند و مردها طرف تبریکم قرار ندهند و همه اینها 

 روز به روز بر اقتدار

بهرام می افزود و او را دچار یک جور خودشیفتگی و خودباوري بیش از حد می کرد.در برابر انها تواضع به خرج می 

 داد و سر

فقط من بودم که برق غرور را در چشمانش حس می کردم و بعدا باید تاوانش را پس می خم می کرد،ولی شاید 

 دادم.در واقع
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من کانون هضم تجارب به اصطالح با ارزش بهرام بودم حاال چه کسی جرات داشت از کسی که عالم و ادم تحسینش 

 می کردند

 که کار من نیست! انتقاد کند؟نه!بی تردید کار من نبود!گذشت زمان ثابت کرده بود

تعطیالت ژانویه نزدیک بود.پیشنهاد من براي تعطیالت سفري چند روزه به ایران و دیدار با خانواده بود.حتی 

 سربسته قولهایی

هم به مامان داده بودم و می دانستم مامان روي همان شانس اندك هم براي دیدنمان حساب می کند،ولی جواب 

 بهرام تقریبا

و خیلی زودتر از شروع تعطیالت براي الس وگاس بلیط خریده و در هتل اتاق رزرو کرده بود.جالب شوکه ام کرد.ا

 اینجاست

که نه تنها براي این کار لزومی به مشورت با من ندیده بود،بلکه درست یکی دو روز به سفر مانده با آرامش به من 

 گفت با چند

ی شد.از هم پاشیدن رویاي رفتن به ایران و ندیدن خانواده کم تا از دوستانش همسفریم.داشت دود از سرم بلند م

 دردآور

بود،باید مصاحبت چند روزه با خانوده وارسته را هم تحمل می کردم.البته خود دکتر وارسته مرد بدي نبود،ولی مژده 

 از همان

نا مخالفت می کردم.راستش برخورد اول به شدت توي ذوقم زده بود و شاید اگر از علم شنگه بهرام نمی ترسیدم،عل

 بعد از

آخرین باري که سر او با بهرام بحث کرده بودم،به خودم قول داده بودم او را بیشتر از انچه که هست بزرگش 

 نکنم.زنیکه

جلف،حرف زدنش هم با ادا و اطوار بود.روي بعضی از حروف مخصوصا مکث می کرد تا کشش بیشتري داشته باشد 

 و بعضی

ي تلفظ می کرد که لب و دهانش بجنبد!در حقیقت بیننده را بیشتر از اینکه جذب کند کنجکاو می کرد و دیگر را طور

 بعضی از

مردهاي بدبخت وقتی می فهمیدند که دیگر گیر کرده بودند.گمانم مژده هم متوجه احساس من نسبت به خودش 

 شده بود که

کامال ساختگی بود.تعجبم از -چنانچه مجبور می شد -منکمتر مخاطبم قرار می داد و حتی لبخندهاي جلفش براي 

 این بود که

شوهرش چطور بر عکس بهرام که به هر حرکت من انتقاد می کرد،شکایتی نداشت؟!دکتر وارسته مرد بسیار با وقار 

 و با

حتی کلمات سوادي بود و رفتارش نسبت به مژده همیشه توام با احترام و محبت بود.نقطه مقابل او مژده بود که 

محبت آمیزش هم سرد و عاري از عشق بود.بیچاره دکتر وارسته دایم نازش را می کشید،مثل پروانه دورش می 

 چرخید و وقتی حرف می



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 3 1  

 

زد،همه وجودش چشم و گوش می شد.ولی به اعتقاد من مژده بیشتر در پی شکار نگاه مردهاي دیگر بود تا جلب 

 توجه

 در که شدم عصبی قدر بود،آن کرده هوایی را بهرام-هتل کلوپ توي–س وگاس شوهرش!یکی از شبهایی که در ال

 برابر

 تعجب سایرین با لحن سرزنش باري به بهرام گفتم:

 بهتره بریم.حال من اصال خوش نیست!البد بقیه هم من رو می بخشند.-

 بهرام که ازلحن دستوري حرفم جا خورده بود با آرامش گفت:

 ست که تو نمی تونی حتی توي چنین شرایطی عادت زود خوابیدنت رو ترك کنی!عزیزم،این درست نی-

 از جا بلند شدم و خیره در چشمانش گفتم:

 به هر حال من خیال دارم برم باال.گفتم شاید ترجیح بدي باهام بیاي!-

 دکتر وارسته گفت:

 به نظرم حال شما خوش نیست خانوم دکتر!-

 خترش همسفر ما بود خندید و گفت:آقاي انتظاري که با دوست د

 پاشو دکتر،پاشو،احضار شدي جانم!-

 مژده که در لباس بیش از حد بازش جلف تر از همیشه به نظر می رسید گفت:

 نکنه زیاده روي کردي پریا خانوم؟-

 بی مالحظه گفتم:

 ی کردم.من لب به مشروب نمی زنم خانوم!اگر هم می خوردم حتما حد و حدودش را رعایت م-

انگار کنایه هاي من به مذاقش خوش نیامد،ولی برق تحسین را در چشمان شوهرش دیدم.درست بر عکس بهرام که 

 صورتش

 از خشم و عصبانیت باد کرده بود.مژده با پوزخند گفت:

ش می ماشاهلل شما هم خوب بلدین حرف بزنین خانوم دکتر!نمی گین نمی گین وقتی هم می گین طرف رو نقره داغ-

 کنین!

 گفتم:

 این طبیعیه که همه بلدند حرف بزنند،اما اون هایی هم که حرف نمی زنند ،دلیلی بر نفهمیدنشون نیست!-

 مژده رو به هبهرام گفت:

 پاشو دکتر جون!پاشو انگار بی خوابی بد جوري به خانومت فشار آورده!-

 دلم خنک شد.بهرام همان طور که از جا بلند می شد گفت:

 من از طرف خانومم معذرت می خوام!زیاد اهل کلوپ و معاشرت هاي این چنینی نیست!-

متعجب نگاهش کردم.اجازه نداشت به جاي من حرفی بزند،ولی ساکت ماندم و قبل از انکه ذهنم را براي گفتن 

 چیزي آماده

تم که طوفان تندي در انتظار کنم،دستش را با خشونت دور کمرم حلقه کرد و به طرف بیرون هدایتم کرد.می دانس

 است اما
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آرامشم را حفظ کردم تا وقتی که داخل اتاقمان شدیم.وقتی به طرفم برگشت از حالت نگاهش ترسیدم.خواستم 

 حرفی بزنم که

با یک حرکت روي تخت هولم داد.بعد در حالیکه با یک دست گره کرواتش را با خشونت شل می کرد،انگشت 

 دست دیگرش

 ري براي فرزندش به نشانه تهدید تکان داد و گفت:را مثل پد

 بهت گفته بودم که اگه باعث آبروریزي جلوي دوستانم بشی،واست بد میشه،نگفته بودم؟-

 از برق چشمان و لحن خشمگینش به شدت ترسیده بودم.همان طور که او جلو می امد عقب رفتم و گفتم:

 بهتره مواظب حرف زدنت باشی!-

 نگ تر کرد و جلوتر امد.نفسش بوي الکل می داد . با صدایی لرزان گفتم:چشمانش را ت

 بهتره بعدا با هم حرف بزنیم.تو االن حال طبیعی نداري!-

 

. 

انگار هر حرفی می زدم عصبانی ترش می کرد.چشمانش مثل دو کاسه خون شده و نفس هایش کامال شتاب زده و 

ن نداشتم مقابلم ایستاد و گردنم را میان دستانش گرفت و با صدایی خفه عصبی بود.وقتی دیگر جایی براي عقب رفت

 گفت:

 بعضی اوقات دلم می خواد خفه ات کنم!تا حاال بهت نگفتم؟-

 سعی کردم محکم باشم،اما وقتی دهانم را باز کردم کلمه به کلمه حرفهایم بوي ترس می داد:-

 تهدید وادار به ترس و اطاعتم کنی!دستت رو بکش بهرام!من بچه نیستم که بخواي با -

 کمی گردنم را فشار داد و گفت:

توي کثافت عقب مونده خیال کردي کی هستی که هر وقت هوس می کنی دهنت رو باز می کنی و هر چرت و پرتی -

دلت می خواد میگی؟توي خوابهاي شبت هم همچین جاهایی رو نمی دیدي،حاال دور برداشتی که چی؟که بگی من هم 

 آدمم؟

 باز داشت شخصیتم را تضعیف می کرد.به زور دستش را پس زدم و گفتم:

 تو خیال کردي کی هستی؟هر چند،حتی دیگه خودت هم نمی دونی کی هستی!-

دلم نمی خواست عصبانی ترش کنم اما کردم.براي اولین بار سیلی محکمی توي صورتم زد که لبم زخمی شد و برق 

ا ناباوري نگاهش کردم و بعد مثل کسی که به خودش امده باشد به طرف کمد لباسها از چشمم پرید.چند لحظه ب

رفتم.تاآن روز هیچکس ،حتی پدر و مادرم هم به رویم دست بلند نکرده بودند.احساس حقارت بند بند وجودم را می 

دیگر هرگز براي خودم لرزاند و اشک ها پشت هم می چکیدند.نمی دانستم به کجا،فقط می دانستم باید بروم وگرنه 

وجود نخواهم داشت!هر چه به دستم می رسید توي ساکم می گذاشتم ،عجوالنه و بی برنامه!حتی یک لحظه هم به 

عقب برنگشتم!تا آن روز هرگز نفرت را درباره کسی تجزبه نکرده بودم!شاید داشت چیزي می گفت ولی نمی 

 کردم.فقط عجله داشتم!تقریبا جدي پرسید:شنیدم.یک قطره خون از لبم روي لباسم چکید.توجه ن

 این وقت شب کجا می خواي بري؟-

 جوابی ندادم.کیف دستی ام را برداشتم و با ساك به طرف در رفتم.اشکم هنوز می امد.مقابلم ایستاد و دوباره پرسید:
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 پرسیدم کجا داري میري؟نکنه دیوونه شدي؟!-

 بی مالحظه با صداي بلند گفتم:

 نه شدم!دیگه از دست تو واین زندگی احمقانه اي که براي من درست کردي دیوونه شدم!آره دیوو-

 خواستم از کنارش عبور کنم اما باز هم مانعم شد.تهدید کردم:

 اگر بخواي مانعم بشی با داد و بیداد همه رو خبر می کنم!ار سرراهم برو کنار!-

 شانه هایم را به دست گرفت و سعی کرد آرامم کند.

 آروم باش!ما هر دو سخت عصبانی بودیم!-

 دیگر از توضیحاتش حالم به م می خورد.داد زدم:

 از سرراهم برو کنار!من باید برم!-

 پرسید:

 کجا بري؟تو که جایی رو نمیشناسی؟پریا لطفا کار رو از اونچه که هست خرابتر نکن!-

 با پوزخند گفتم:

 نم!قراره خرابتر از این بشه؟فکر نمی ک-

 اعتراف کرد:

 نباید این اتفاق می افتاد!متاسفم!-

 محکم گفتم:

 از سر راهم برو کنار!در حال حاضر هیچ چیز،به اندازه ترك این اتاق،آرومم نمی کنه!-

 تقریبا بغلم کرد و گفت:

 تو بمون،من می رم!-

 با لحنی کنایه امیز گفتم:

 آره!بهتره بري!پایین منتظرتند!-

 :کالفه گفت

اصال با هم میریم بیرون!کمی که هوا بخوري آروم میشی!خواهش می کنم پریا!خواهش می کنم توي عصبانیت -

 تصمیم نگیر!

 داد زدم:

بهتره این حرفها را به خودت بزنی!من الاقل توي عصبانیت به خودم بد می کنم.تو چی؟ترجیح میدي وقتی عصبانی -

 هم هستی منو مثل یک حیوون...

 ه حرفم را قطع کرد و گفت:قاطعان

 خواهش می کنم پریا!بگذار بعدا با هم حرف بزنیم!-

به یاد شبی افتادم که تقریبا التماسش می کردم بماند تا با هم حرف بزنیم ولی او بی توجه به من و احساساتم خانه را 

ایی وحشتناك آن خانه،رنج ترك کرد و رفت.شاید باید به روش خودش عمل می کردم.چقدر طی آن ساعتها،توي تنه

 کشیدم!
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نگاهم در نگاهش گره خورد!آیا او هم آن شب حال مرا در ك کرده بود؟باورم نمی شد با حالی که داشتم بتوانم 

 عقب نشینی کنم.دستمالی از جیبش بیرون اورده و لبم را پاك کرد.گمانم خودش هم متاثر شده بود.زیر لب گفت:

 قی افتاد...نمی دونم یک دفعه چه اتفا-

 با لحنی کنایه امیز گفتم:

گناه من این است که براي اولین بار طی این مدت،خواستم مثل آدم حرف بزنم.طبیعیه که تو چنین انتظاري -

 نداشتی!

 بغلم کرد و گفت:

 این حرف رو نزن!بگذار به حساب اینکه کمی سرم گرم بود،نفهمیدم!-

ا نمی خواستم.با اکراه فاصله گرفتم و به طرف پنجره رفتم.احساس بی نفسش بوي الکل می داد.دیگر آغوشش ر

 تفاوتی می کردم.چند قالب یخ از یخچال بیرون اورد و دروي یک تکه پارچه پیچید و گفت:

 اینها رو بگذار روي لبت،وگرنه متورم میشه!-

ودش نزدیک تر امد و یخ ها را روي البد باز نگران آبرو و نام نیکش بود.براي گرفتن یخ ها هیچ حرکتی نکردم.خ

لبم گذاشت.عجب تعطیالتی!می دانستم توي صورتم خیره شده،ولی نگاهش نکردم.دیگر آن صورت جذاب و مردانه 

برایم جذابیت نداشت.آن قدر رنجیده خاطر بودم که حتی باورم نمی شد قبل از آن هم دوستش داشته ام.راست 

یک تر است!گمانم او هم حال مرا می فهمید که حرفی نمی زد!آن قدر سکوت است که فاصله عشق و نفرت از مو بار

 میانمان سنگین بود که صداي تیک تاك ساعت مچی او را می شنیدم.آرام پرسید:

 بهتري؟!-

جوابی ندادم.فکر کردم:اگر من اشتباه کرده بودم،رفتار او هم مثل خودم مودبانه بود؟آن وقت شب توي الس وگاس 

انستم بکنم؟اصال کجا باید می رفتم؟به شدت احساس درماندگی می کردم.بی توجه به او به طرف تخت چه می تو

 رفتم و با لباس شب دراز کشیدم.پرسید:

 نمی خواي لباست رو عوض کنی؟-

 حال و حوصله نداشتم.چراغ ها را خاموش کرد و گفت:

 خودم کمکت میکنم!-

می کردم.احساس چندش آوري بود.ولی همان طور بی حرکت باقی  حرکت دستش را روي بدنم توي تاریکی حس

ماندم.مثل یک مجسمه فاقد روح و احساس بودم.آن قدر دندانهایم را روي هم فشار دادم که فکم درد گرفت.باورم 

 نمی شد که بعد ازآن اتفاق،به خودش اجازه دهد خیاالت دیگري داشته باشد.اما باز هم مقاومتی نکردم!...

 

 

 

صبح وقتی چشم باز کردم خیال کردم تمام اتفاقات شب گذشته رادر خواب دیده ام،اگر درد خفیف روي لبم 

نبود،شاید چیزي به یاد نمی آوردم.سرم به سبکی یک کاه بود و بدنم آن قدر کوفته و بی رمق بود که انگار از یک 

خیدم.خبري از بهرام نبود.از صداي شر شر آب ساختمان خیلی بلند سقوط کرده بودم!به زحمت روي شانه راستم چر

فهمیدم توي حمام است.دوباره چشمانم را بستم.از ضعف هاي خودم در برابر این مرد می ترسیدم!ساعدم را روي 
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پیشانی ام گذاشتم و تالش کردم از محاصره این افکار فرار کنم،ولی در حقیقت می خواستم از خودم فرار کنم.نمی 

 خودم کلنجار رفتم،وقتی به خودم آمدم که صداي بهرام را شنیدم:دانم چه مدت با 

 

 صبح به خیر!بیداري؟پاشو ببین چه هواییه!-

 

نه جوابش را دادم و نه چشمانم را باز کردم.حس کردم کنارم روي تخت نشسته.چشم باز کردم و او را در حوله 

ش کنجکاوي و دقت موج می زد.دستی میان موهایم لباسی سفیدش دیدم.موهاي مشکی براقش در هم بود و در نگاه

 کشید و با اخمی ساختگی گفت:

 

 تو رو خدا ببین چکار کرده!دستش بشکنه!-

 

 منظورش به خودش بود!از لحنش خنده ام گرفت ولی فقط لبخند زدم.پرسید:

 

 هنوز هم قهري؟-

 

 حرفی نزدم.دستی میان موهایش کشید و گفت:

 

 از صبحانه دوش بگیري؟حالت رو سر جاش میاره!نمی خواي قبل -

 

در حالت عادي هیچوقت اینطور نبود.وقتی هم حق با خودش بود،آسمان و زمین را بهم می دوخت.کاري کرده بود 

که حس می کردم قهر و دلخوري به آشتی و محبت بعد از آن می ارزد.انگار خودش هم این موضوع را فهمیده بود 

شه چشمی نشانم می داد.در واقع این لحظات،همان لحظاتی بود که دلم می خواست هرگز به اخر که هر از گاهی گو

 نرسد.پرسید:

 

 توي چه فکري هستی؟-

 

 بی مقدمه گفتم:

 

 دیشب!-

 

 ابروهایش به هوا رفت وبا شیطنت پرسید:

 

 خب؟!-

 

 ناخوداگاه لبخند زدم!خندید و گفت:

 

 ي یادم نمیاد!داشتی می گفتی!منکه چیز-

 

 کامال جدي گفتم:
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 تو باید قول بدي که دیگه به روي من دست بلند نکنی!-

 

 با بدجنسی گفت:

 

 گفتم که!چیزي یادم نمیاد!من؟-

 

 چون مرا جدي دید مکثی کرد و گفت:

 

 حاضرم هر جوري بخواي تالفی کنم.باور کن من همچین آدمی نیستم!-

 

 بود که باالخره به زبان اوردم:حرفی توي دلم مانده 

 

 می دونم!اما این بار اولی نیست که به خاطر مژده این جوري با من تا می کنی!-

 

 صورتش براي چند لحظه در هم رفت اما با ارامش گفت:

 

 باور کن داري درباره اش اشتباه می کنی!-

 

 پرسیدم:

 

 تو چرا باید از کوره در بري؟-

 

 فت:منکر شد و گ

 

 من بیشتر از حرفهاي تو از کوره در رفتم!-

 

 با لبخندي تلخ گفتم:

 

 پس اگه این جوري باشه،من تا حاال باید به خاطر حرفهاي تو روزي ده دفعه از کوره در رفته باشم!-

 

 پرسید:

 

 داري کنایه می زنی؟مگه تا حاال همچین اتفاقی بین ما افتاده؟-

 

 و ساکت نگاهش کردم.با لحنی پر محبت گفت:آهی بی صدا کشیدم 

 

ببین پریا!من دلیل حساسیت تو رو نسبت به مژده،نه می دونم و نه می خوام بدونم.ولی بهتره باور کنی اون زن بدي -

 نیست!اتفاقا خیلی هم تو رو دوست داره،اما قبول کن تو دیشب اصال باهاش خوب حرف نزدي!
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 گفتم:

 

 بیشتر از من روي اون حساسی!به نظر میاد تو -

 

 با رنجشی آشکار گفت:

 

خودت ببین پس براي چی ما هیچ وقت نمی تونیم دو کلمه حرف منطقی با هم رد و بدل کنیم.من حساسیت هاي -

 زنانه تو رو درك می کنم عزیزم،ولی این دلیل موجهی نیست که تو هر چی دلت می خواد بگی!

 

 ش می کردم.گفتم:حق با او بود نباید خراب

 

من هیچ حساسیتی روي مژده ندارم.رفتار اون هم به خودش مربوطه،ولی درباره تو که می تونم انتقاد کنم!حس می -

 کنم بعضی جاها تو عمال من رو خرد می کنی!

 

 با لبخند گفت:

 

ن حرف می زنند؟واسه اینم فقط ناشی از یه حس اشتباهه!نمی بینی دیگران چقدر از وسواس و مشکل پسندي م-

همین هم روي تو و شخصیت تو،به عنوان زن من خیلی کنجکاو دقیق هستند!می خوان بدونند بعد از اون همه 

حساسیت دست روي کی گذاشتم.بنابراین طبیعیه که من هم بخوام زنم توي جمع منحصر به فرد باشه!درباره مژده 

!تواضع مژده رو می تونی در انتخاب وارسته به عنوان شوهرش هم به خدا اشتباه می کنی.اون از خونواده بزرگیه

 ببینی!

 

 صادقانه گفتم:

 

 اما به نظر من دکتر وارسته مرد بسیار با شخصیت و با اصالتیه!-

 

 می خواستم در ادامه بگویم حتی بیشتر از مژده،ولی جلوي زبانم را گرفتم.بهرام با بی میلی گفت:

 

 اره و تو داري می بینی از مژده داره!این رو خودش هم می دونه!آره!اما هر چی که د-

 

که این طور!پس خانوم دکتر تا اندازه اي خود شیفته بودند!البد دکتر وارسته هم به این دلیل انتخاب کرده که دلیلی 

من چنین حسی بر تواضعش باشد و بتواند غرورش را ارضا کند.براي چند لحظه فکر کردم نکند بهرام هم راجع به 

 داشته باشد؟فورا این فکر را از ذهنم به عقب راند م و باز هم روي عقایدم پافشاري کردم:

 

 به نظر من،دکتر وارسته خیلی هم با اصالته!-

 

 بهرام گفت:
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اي مژده بعد از همه اینها،همکار نزدیک من هم هست و این خیلی توهین امیزه اگه بخواي راجع به اون،جور دیگه -

فکر کنی!شاید اگر بیشتر باهاش معاشرت می کردي،نظرت عوض می شد!این تصورات همه اش ناشی از خیاالت 

نادرست خودته!از طرفی من با مژده منافع مشترکی دارم و یک زن خوب هم در جهت منافع و مصالح شغلی 

 شوهرش عمل می کنه!

 

را با هم شریکند و از لحاظ تخصصی همدیگر را کامل می بعد خیلی مختصر برایم توضیح داد که مطب دندانپزشکی 

 کنند.

 

 از دانستن این موضوع چندان خوشحال نشدم،اما الاقل از جهاتی به بهرام حق دادم.منصفانه گفتم:

 

 تو باید این چیزها رو زود تر به من می کفتی!-

 

 خندید و گفت:

 

توي یک فرصت مناسب بهت بگم بهتره!از اینها گذشته،مطلب هنوز نگفته،این قدر حساس شده بودي!فکر کردم -

 خیلی مهمی نبود که بدونی!حاال بلند میشی دستی به سر و صورتت بکشی؟باید بریم پایین صبحانه بخوریم!

 

همان طور که حاضر می شدم،فکر کردم با وجود دانستن ماجرا باز همان حس سابق را نسبت به مژده دارم.برداشت 

زنی جلف و سبک و عقده اي بود.بهرام هم طوري نسبت به دکتر وارسته حرف می زد که انگار مژده دختر  من از او

شاهی،کسی بوده و با او ازدواج کرده!در حقیقت حاال به بعد مواجه شدن با مژده برایم سخت تر از گذشته بود.وقتی 

قاي انتظاري به بهرام که داشت از من پذیرایی می موقع صرف صبحانه او را دیدم به زور لبخند زدم و دو جمله گفتم.آ

 کرد اشاره کرد و گفت:

 

 خانوم دکتر.قدر این دکتر ما رو بدون!شاید فقط من می دونم در گذشته چقدر کشته مرده داشته!-

 

 به زور لبخند زدم و چیزي نگفتم.بهرام برایم آب پرتقال ریخت و گفت:

 

 !حاال که من کشته مرده یک نفرم-
 

 دکتر وارسته گفت:

 

 انصافا خانوم دکتر هم انتخاب شایسته اي بوده.باید به دکتر درخشش هم تبریک گفت.-

 

چشمم به مژده افتاد.تقریبا داشت پشت چشم نازك می کرد و لبخند تمسخرامیزي بر لب داشت.سعی کردم به جمع 

رفتار تحسین برانگیز بهرام،شب گذشته چه وقایعی  لبخند بزنم اما لبم درد گرفت.چه کسی باور می کرد علی رغم

 رخ داده است؟!
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بعد از اتفاقی که در تعطیالت ژانویه افتاد،رفتار بهرام تا مدت کوتاهی نسبتا خوب و مهربان بود. ولی آن هم براي 

هن سفید بهرام زمان کوتاهی و پس از آن دوباره شروع شد!یک روز بر اثر سهل انگاري و بی دقتی بی سابقه اي پیرا

را میان لباسهاي رنگی در ماشین انداختم و طبیعتا پیراهنش خراب شد.فکر نمی کرم این اتفاق آن قدر ها حائز 

اهمیت باشد بنابراین خیلی سرسري از کنارش گذشتم.چند روز بعد وقتی بهرام سراغش را گرفت با خونسردي 

 گفتم:

 

 م بیندازمش دور!متاسفانه پیرهنت خراب شد،من هم مجبور شد-

 

 آن قدر عصبانی شد که تقریبه جا خوردم!داد زد:

 

 یعنی چی که خراب شد؟!مگه پیراهن هم خود به خود خراب میشه؟!-

 

 با لبخند گفتم:

 

 فداي سرت!تو که پیرهن زیاد داري!همه شون هم اتو کرده و مرتبه!پیش میاد عزیزم!خیلی متاسفم!-

 

 عصبی گفت:

 

 قط متاسفی؟!این هم شد جواب؟همین؟ف-

 

 تازه فهمیدم قضیه کامال جدي است!متعجب گفتم:

 

خب؟باید چکار کنم؟کاري است که شده!وقتی لباسها رو از لباسشویی کشیدم بیرون،تازه متوجه وجود پیرهنت بین -

 اون ها شدم!

 

 با پوزخندي عصبی گفت:

 

یدي!بدبختی اینجاست که هر کاري رو سرسري می کنی!اون وقت می دونی؟عیب تو اینه که دل به زندگی ات نم-

 وقتی کفر آدم باال میاد،میگی چرا!؟

 

 با ناباوري گفتم:

 

 یعنی االن تو فقط به خاطر یک متر پارچه کفرت باال اومده؟-

 

 با تحکم گفت:
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ت!مثال اسم خودت رو گذاشتی شیوه تو براي بی اهمیت کردن مسائل و توجیه کردن سهل انگاري هات مسخره اس-

کدبانو!معلوم نیست صبح تا غروب حواست کجاست!من باید مثل اسب برم کار کنم و تو با قدر نشناسی با اعصابم 

 بازي کنی!این هم که از جواب دادنته!به نظرم پاك زدي به سیم اخر!

 

حق با او بود!آن پیراهن یکی از در یک چشم بر هم زدن پنج شش تا عیب ریز و درشت روي دوشم گذاشت.البته 

محبوب ترین پیراهن هاي بهرام محسوب می شد،اما ارزش آن همه قیل و قال را نداشت.به طرفش رفتم و با محبت 

 گفتم:

 

این قدر اوقات خودت رو سر صبح تلخ نکن!یکی دیگه از اون بهتر می خریم.تو هم که هر چی بپوشی بهت برازنده -

 است!

 

 زد و گفت:دستم را پس 

 

خیال می کنی داري با بچه حرف می زنی؟حرف من سر پیراهن یا گنده تر از اون نیست،حرف من سر بی تفاوت -

 بودن توست!تو چرا باید این قدر نسبت به زندگی سرد و بی تفاوت باشی؟

 

عصبانیت باال می رفت زیر لب آن قدر قاطعانه می گفت که زبانم بند امده بود!آیا واقعا بودم؟بهرام همان طور که با 

 غرید:

 

انگار دیگه هیچی برات مهم نیست!حس می کنم امروز رو می گذرونی تا فردا!شدي یک آدم بی انگیزه!برو بگرد -

 دلیلش رو پیدا کن!

 

به  شاید از جهاتی حق با او بود!گاهی آن قدر بی حوصله بودم که حتی ناي دنبال کردن تمریناتم را نداشتم،ولی این

آن شدتی که بهرام می گفت نبود.آن روز او بدون خداحافظی خانه را ترك کرد و رفت و بر عکس روزهاي دیگر تا 

 شب حتی یکبار هم تلفن نزد!

 

 

 صداي مامان گرفته و خسته به نظر می رسید با نگرانی پرسیدم:

 

 حال همه خوبه مامان؟بابا؟پیمان؟-

 

 مامان با صداي لرزانی گفت:

 

 خدا رو شکر!همه خوبند!تو چی؟بهرام چطوره؟-

 

 گفتم:
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خدا رو شکر!ولی من مطمئنم شما دارید مطلبی رو از من قایم می کنید.تو رو خدا اگه طوري شده به من هم -

 بگین!وگرنه اینجا توي غربت از دلشوره تلف میشم!

 

 مامان بالفاصله گفت:

 

این که مطمئن بشی گوشی رو میدم با پدر و برادرت هم صحبت کنی!پس بی گفتم که دخترم!ما همه خوبیم.واسه -

 دلیل دلت شور نزنه!

 

 گفتم:

 

 دیروز هم تلفن زدم نبودي.نمی دونم چرا دلم شور افتاد!-

 

 مامان گفت:

 

 نکنه خبرهایی هست که نمی خواي بگی؟-

 

 گفتم:

 

ارم.دارم زبانم رو تقویت می کنم.می خوام ادامه تحصیل بدم!انشاهلل به نه مامان!خدا نکنه!االن اصال آمادگی اش رو ند-

 زودي شما هم بیاین پیش ما!مامان پرسید:

 

 تو چرا نمیاي دیدنمون؟-

 

 سري تکان دادم و گفتم:

 

 مگه گرفتاریهاي بهرام مهلت میده؟به خدا،من از خدا می خوام!-

 

 مامان با لحنی گله مند گفت:

 

 تهایی تلفن نمی زنی که بهرام هم باشه؟مدتهاست صداش رو نشنیدیم.چرا وق-

 

 قلبم به هم فشرده شد.می خواستم بگویم خودم هم به زور صداي او را می شنوم،ولی به دروغ گفتم:

 

 می دونید که ساعتهامون با هم فرق داره.وقتی که اون میاد خونه،شما خوابین.-

 

 مامان گفت:

 

 ل چی؟!البته من توقعی ندارم،اما اون حاال با تو براي ما فرقی نداره!روزهاي تعطی-

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 4 1  

 

چه باید می گفتم؟اینکه نیمی از این مدت با هم مشاجره می کردیم؟اینکه او خودم را چندان جدي نمی گیرد چه 

 برسد به فامیلم!؟این همه درد کوچکی نبود!براي عوض کردن حال و هوا گفتم:

 

 و پیمان هم حرف بزنم؟ می تونم با بابا-

 

وقتی صداي بابا در گوشی پیچید تازه احساس امنیت کردم و نمی دانم چرا اشکم سرازیر شد.دلم براي تکیه کردن 

به شانه هاي گرمش تنگ شده بود.یک دنیا حرف ناگفته داشتم،ولی فقط در سکوت گوش دادم.حرفهایش همه امید 

شنی در پیش دارم!اینکه عاشق بهرام باشم و مثل همیشه صبر و حوصله پیشه و محبت و مهربانی بود.اینکه آینده رو

 کنم!

 

صداي عجول و کنجکاو پیمان را می شنیدم.آن یک برادر!براي شنیدن صداي او هم بی تاب بودم!وقتی شروع به 

شد!این حرف زدن کرد،حس کردم چقدر بزرگ شده!صدایش آنقدر تغییر کرده و کلفت شده بود که باورم نمی 

همه تغییر رخ داده بود و من شاهد هیچ یک نبودم!تاسف تاعمق وجودم را سوزاند!از آن ازدواج افسانه اي که همه 

حسرتش را می خوردند چه نصیبم شده بود؟دوري و حسرت و تنهایی!باورم نمی شد روزي توي خانه رویاهایم آن 

 قدر احساس تنهایی و اسارت کنم.پیمان به شوخی گفت:

 

 چند وقته خواهر بدي شدي و از کادوهات خبري نیست!-

 

 آن طرف پدر و مادر داشتند سرزنشش می کردند.خندیدیم و گفتم:

 

 به زودي به دستت می رسه!خدا رو چه دیدي؟شاید هم خودم برات اوردم!با درسها چطوري؟-

 

 با بی خیالی گفت:

 

 ده خونه کمی شلوغ...واال بد نیست.اما از روزي که این اتفاق افتا-

 

 یک دفعه صداي سرزنش بار مامان از آن طرف حرفش را قطع کرد.قلبم ریخت.پرسیدم:

 

 کدوم اتفاق؟!-

 

 به مِن مِن افتاد و گفت:

 

 هیچی!من...می دونی...-

 

 صداي مامان را شنیدم که می گفت:

 

 سکته اش دادي!نمی تونستی جلوي دهنت رو بگیري؟-
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 که کالفه شده بود با لحنی معترض گوشی را از خودش دور کرد و گفت:پیمان 

 

 اي بابا!خب من چه کار کنم؟از دهنم در رفت!چه می دونستم که نمی دونه!-

 

 اتاق داشت دور سرم می چرخید و دهانم خشک شده بود.دوباره مامان گوشی را گرفت و با محبت گفت:

 

 چیزي نیست مادر جون!هول نکن!-

 

 به سختی پرسیدم:

 

 چی شده مامان؟چی رو دارید از من مخفی می کنید؟فکر نمی کنید اینجوري بیشتر زجر می کشم؟-

 

 مامان با لحنی مهربان گفت:

 

نگران نشو مادر!می خواستم چند روز پیش بهت بگم ولی نگفتم.چون از ما دور بودي و غصه می خوردي!حدود -

 بنده خدا به رحمت خدا رفته!چهل روزه که خانوم کیانی،

 

باورم نمی شد!خانم کیانی؟!گوشم سوت می کشید و بقیه حرفهاي مامان را نمی شنیدم.قلبم آنقدر تند می زد که می 

 ترسیدم از قفسه سینه ام بیرون بزند.به زحمت گفتم:

 

 چطور؟!کی این اتفاق افتاد؟-

 

زش را در صدایش حس کرده بودم،ولی آنقدر ذهنم مشغول بود که صداي مامان کامال می لرزید.بار قبل هم این لر

 نپرسیدم.مامان گفت:

 

بنده خدا سکته کرد!خدا بیامرزدش یک ذره زجر نکشید.از بس زن شریف و مهربونی بود.طفلک حامد!از غصه -

 رفتن.مادرش پوست و استخون شده!قبل از این که تلفن کنی پایین بود.اومده بود اجازه بگیره براي 

 

یاد حامد گرماي آشنایی رادر وجودم ریخت.همان طور که مامان حرف می زد تالش کردم چهره اش را در ذهنم 

 تصور کنم.انگار از آن روزها سالها می گذشت.پرسیدم:

 

 حاال چرا می خواد از اون جا بره؟-

 

 مامان گفت:

 

نه!چقدر این پسر با شخصیت و با وقاره!بیچاره خانوم کیانی میگه نمی تونم جاي خالی مامانم رو ببینم.خدا حفظش ک-

نماند تا به آرزوش برسه!انگار این آخري ها بهش الهام شده بود که خودش رو به هر آب و آتیشی می زد تا وادارش 

حیفش این پسر آن قدر نجیب و با اصالته که آدم »کنه زن بگیره ولی نمی دونم چرا زیر بار نمی رفت!به قول پدرت:
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یادت میاد روزهاي که پدرت توي بیمارستان بود چقدر به ما محبت کرد؟بابات میگه حاال ما باید «.میاد بگذاره که بره!

 دور پسر خانوم کیانی رو پر کنیم و نگذاریم احساس تنهایی کنه!

 

 هنوز از شنیدن خبر فوت خانم کیانی گیج و شوکه بودم.گفتم:

 

 اخر کسالت داشت مامان؟مگه خانوم کیانی این او-

 

 مامان گفت:

 

نه!بنده خدا صحیح و سالم بود!مرگه دیگه!خبر که نمیکنه!یک جوري میاد و میره که آدم غافلگیر میشه!راستش ما -

هنوز هم باورمون نمیشه!هر وقت از توي راه پله رد میشم یادش می کنم ولی حتی توي ذهنم نمی گرده که بگم خدا 

ود تو هم تلفن می زدي و به حامد تسلیت می گفتی مادر!خانوم کیانی دور از حاال تورو خیلی دوست بیامرزدش!بد نب

 داشت و توي تمام این مدت که من از تو دور بودم مثل یک مونس کنارم بود.

 

 گفتم:

 

 فکر نمی کنید حاال دیر وقت باشه؟-

 

 مامان گفت:

 

 .می دونم که شبها هم تا دیر وقت بیداره!نه!حامد که تا نیم ساعت پیش پایین بود-

 

وقتی با مامان و بقیه خداحافظی کردم تمام بدنم توي آن هواي خنک خیس عرق شده بود.کمی در پذیرایی قدم زدم 

و تالش کردم به خودم مسلط باشم و بعد دوباره کنار تلفن نشستم ولی حتی جرات گرفتن شماره را نداشتم.دوبار 

م و دوباره روي تلفن گذاشتم.بار سوم عزمم را جزم کردم و مصمم شماره گرفتم.صداي چند بوق گوشی را برداشت

 آزاد و بعد ارتباطمان بر قرار شد.صدایش خسته و لرزان و گرفته بود.

 

 بفرمایید!-

 

 مکثی کردم و سالم کردم.گمانم مرا نشناخت که با تعجب پرسید:

 

 شما؟!-

 

 گفتم:

 

 ز امریکا زنگ می زنم آقا حامد.شناختید؟پریا هستم.ا-

 

 چند لحظه ساکت بود و بعد کامال دستپاچه!
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 حال شما چطوره پریا خانوم؟آقاي دکتر چطورند؟همیشه جویاي احوالتون هستم!-

 

 دلم نمی خواست آن طور بی مقدمه بگویم اما گفتم:

 

 یگم!واقعا متاسف شدم!ما رو در غم خودتون شریک بدونید!من تازه امروز شنیدم چه اتفاقی افتاده!بهتون تسلیت م-

 

 مودبانه تشکر کرد و گفت:

 

 از اینکه از راه دور زحمت کشیدید هم ممنونم و هم شرمنده!-

 

 صادقانه گفتم:

 

یر این چه حرفیه؟من خانوم کیانی رو مثل مادرم دوست داشتم و مطمئن باشید اگر زودتر فهمیده بودم این قدر د-

 تلفن نمی زدم!گر چه همین االن هم به حد کافی شوکه ام!

 

 حامد گفت:

 

 مادرم شما رو خیلی دوست داشت!-

 

 بغض گلویم را فشرد ولی سکوت کردم.حامد در ادامه گفت:

 

 به هر حال براتون آرزوي سعادت و خوشبختی می کنم.-

 

 با صداي لرزانی گفتم:

 

رکتون می کنم.دوري،دوریه!االن توي غربتی هستم که هیچ چیز نمی تونه دلتنگی ام رو فکر می کنم یه جورایی د-

 رفع کنه!مادرتون...یک فرشته بود!

 

 گمانم صداي او هم از بغض می لرزید.

 

 ممنونم پریا خانوم!به خاطر همه چیز!نمی دونم بهتون گفتند یا نه،من قصد دارم از اینجا برم.نه اینکه مشکلی داشته-

باشم.برعکس همه اینجا خوب و مهربونند و خونواده تون توي این مدت بینهایت شرمنده ام کردند،ولی خوب...من 

هم دالیل قانع کننده اي دارم.وجب به وجب این خونه برام پر از خاطره است.خاطرات کسی که دیگه نیست!گفتم 

 حاال که تماس گرفتید از شما هم خداحافظی کنم.

 

 گفتم:
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ین حرفها چیه آقاي کیانی!پدر و مادرم به شما مثل یکی از اعضاي خانوده نگاه می کنند.به نظر من اصال صحیح ا-

نیست توي چنین شرایطی دور خودتون رو خلوت کنید.بهتره همه ما رو در غم خودتون شریک بدونید و الاقل تا 

 وقتی این بحران رو پشت سر بگذارید اون جا بمونید.

 

 و گفت: مکثی کرد

 

روي حرفهاتون فکر می کنم!از همه ممنونم که به فکر من هستید!من خودم رو جدا مدیون محبت هاي خانواده شما -

 می دونم.

 

دوباره آتش زیر خاکستر زنده شده بود.آن روز تا غروب آنقدر فکرم مشغول بود که نتوانستم به تمریناتم ادامه 

ل من فکر می کرد،سرنوشتم چیزي غیر از این بود.احساس گناه قلبم را دهم.شاید اگر در گذشته حامد هم مث

 لرزاند.درد بزرگ من این بود که هنوز نمی دانستم کجاي زندگی ام ایستاده ام!؟

گذاشته بود،ولی قادر به تمرکز و دقت «جورج کلونی»یکی از شبکه هاي آمریکایی فیلمی از هنر پیشه مورد عالقه ام 

بودم.ساعت از دوازده گذشته بود و خبري از بهرام نبود.آن روزها رفتارش به شدت تغییر کرده بود کافی روي فیلم ن

و به هیچ وجه رعایت حالم را نمی کرد.ساعت آمد و رفتش به خانه بی حساب و کتاب شده و بابتش هیچ توضیحی 

تهایی به غذا نداشتم،خوابم به هم نمی داد.خودم هم حال و روز مناسبی نداشتم.وزنم به سرعت رو به کاهش بود،اش

ریخته بود و اگر هم می خوابیدم کابوس هاي وحشتناکی می دیدم.در حقیقت آن روزها کمتر از قبل به خودم در 

آیینه نگاه می کردم.هنوز یک سال نشده زندگی ام به بن بست رسیده بود و بهرام هم هیچ اعتراضی نداشتت.به 

رد و شاید هم برایش مهم نبود.او آدم عجیبی بود.مردي تودار و بسیار سرد!کسی که نظرم مرا اصال به حساب نمی آو

در زندگی اجتماعی اش بسیار موفق و مطرح بود و در زندگی زناشویی هزار رمز و راز داشت.گاهی فکر می کردم با 

و از آن گذشته او همیشه او صحبت کنم،اما بعد،خیلی زود پشیمان می شدم.در واقع انرژي زیادي برایم نمانده بود 

 در بحث ها طوري صحبت می کرد که به هر طریق ممکن محکومم کند.

 

براي چندمین بار با نگرانی به بیرون نگاه کردم.از شدت اضطراب معده ام آشوب شده بود و دل پیچه داشتم.مدتها 

پشت گوش می انداختم.دوباره سر  بود که می خواستم به خاطر وضعیت مزاجی ام به دکتر مراجعه کنم ولی بی دلیل

جاي اولم برگشتم.توانی در پاهایم نبود و سرم گیج می رفت.فقط دو هفته به عید ایرانی مانده بود،ولی هیچ حال و 

هوایی نداشتم.به یاد ایران افتادم.از یک ماه مانده به عید خانه غرق در شور و شوق بود.همه خانه تکانی می 

می خریدند و به خرید لباس و کفش می رفتند!ستون فقراتم از سردي خانه در چنان  کردند،اسباب و لوازم نو

روزهایی لرزید!چند بار تصمیم گرفتم به رسم ایرانیان خانه تکانی کنم،ولی توانی در تنم نبود.آن روزها وقتی از 

وسواس فکري و  خواب بلند می شدم به شدت احساس خستگی و ناتوانی می کردم،حافظه ام ضعیف شده و دچار

عملی شده بودم.گاهی در درستی یک کار ده دفعه شک می کردم.آیا در یخچال را بستم؟بارها سر می زدم تا مطمئن 

شوم.دایم تصور می کردم کاري نیمه تمام دارم که یادم رفته چیست!آن قدر بی انگیزه شده بودم که آموزش زبان را 

در جمع را نداشتم،به زور حمام می کردم و حتی از روابط زناشویی هم پیگیري نمی کردم،حوصله مهمانی و حضور 
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گریزان بودم.در حقیقت اگر به خاطر بهرام نبود شاید ترجیح می دادم اتاقی جدا داشته باشم!می دانستم این حالت 

 طبیعی نیست ولی بی حوصله تر از آن بودم که پیگیر دالیلش شوم.

 

م را جلب کرد دوباره خودم را مقابل پنجره کشاندم و از توقف اتومبیل بهرام صداي گفتگوي آرامی از بیرون توجه

مقابل خانه کنجکاو شدم.خوب دقت کردم.بهرام پیاده شده بود و داشت با راننده صحبت می کرد.صورت راننده در 

اشتند خوش و تاریکی معلوم نبود ولی از موهاي بلندش می شد فهمید یک زن است.صداي خنده بهرام را شناختم.د

بش می کردند.صورتم از عصبانیت گر گرفت.آن روزها خیلی زودتر از سابق عصبانی می شدم.تمام ترشرویی و 

اخمش مال من بود،آن وقت بیرون از خانه آدم دیگري بود.چند لحظه بعد راننده با ماشین بهرام راه افتاد و بهرام 

رفته است!بی آنکه سالم یا حتی نگاهم کند از پله ها باال وارد خانه شد.طرز بستن در نشان می داد دست پیش گ

 رفت.محکم گفتم:

 

 کجا بودي؟-

 

 جوابی نداد.دنبالش باال رفتم.سوالم را تکرار کردم.بی تفاوت در حالیکه دکمه هاي سردستش را باز می کرد پرسید:

 

 کاري داشتی؟-

 

 صدایم به شدت می لرزید.گفتم:قفسه سینه ام مثل پمپ باد باال و پایین می رفت و 

 

 نمی خواي توضیح بدي کجا بودي؟درك نمی کنی ممکنه دلواپس بشم؟-

 

 نگاهی سرسري انداخت و گفت:

 

 دلواپس خودت باش!من بچه نیستم!تو هم اینجا نیستی که من رو چک کنی!-

 

 عصبی گفتم:

 

 ی برات اهمیتی نداره!حتی تعهدات خانوادگی!تو انگار درست نمی تونی صحبت کنی!گاهی فکر می کنم هیچ-

 

 با پوزخند گفت:

 

 تعهدات خونوادگی؟!چقدر این کلمه به نظرم احمقانه میاد!-

 

 محکم گفتم:

 

 منظورت چیه؟فکر می کنم بعد از این همه مدت هنوز باور نکردي که من شریک زندگی ات هستم!-

 

 با قاطعیت پرسید:
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زندگی؟تو حتی به ساده ترین تعهدات خودت عمل نمی کنی.از من چه توقعی داري؟خیال می کدوم شریک؟کدوم -

کنی شعار دادن خیلی کار سختیه؟فکر می کنی چون حرفی نمی زنم بی تقصیري؟تو مریضی پریا!بهتره به یک 

 تراپیست مراجعه کنی!

 

 برخالف میلم از کوره در رفتم.داد زدم:

 

 اون زن کی بود؟-

 

 آرامش گفت:با 

 

پس ناراحتی ات از اینه!فکر کردم دلواپسم شدي!بهتر بود از همون اول می پرسیدي و این قدر اعصاب هر دومون -

 رو خرد نمی کردي!

 

 بلند گفتم:

 

 االن می پرسم!-

 

 با ارامش گفت:

 

 یکی از همکارهام بود.-

 

 دور بود،اما گفتم: دلم نمی خواست با سوءظن حرف بزنم.این از شخصیتم به

 

 یک همکار زن؟!این وقت شب؟دیدم با ماشینت رفت!-

 

 پیراهنش را از تن دراورد و گفت:

 

دلیلی نمی بینم براي قرض دادن ماشینم به یک همکار،اونم این وقت شب،الزم باشه به تو توضیح بدم!یادم نمیاد تو -

 اشی!راجع به تک تک کارهات تا حاال به من توضیح داده ب

 

 داشتم از عصبانیت منفجر می شدم.کالفه گفتم:

 

 بهت اجازه نمیدم به من توهین کنی!گاهی حس می کنم تو عمدا زمینه جر و بحث را فراهم می کنی!-

 

 توهین و تمسخر در صورتش پیدا بود،با این حال خیلی آرم گفت:

 

به دو می گردي!اگر غیر از اینه،لطفا تمومش کن!چون  ببین!انگار این تو هستی که دنبال سوژه جدیدي براي یکی-

 من هم اصال حال و حوصله ندارم.بهتره هر دو با رعایت حرمت همدیگه سکوت کنیم.
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 عصبی گفتم:

 

مگه تو حرمتی هم باقی گذاشتی؟تا این وقت شب بیرون از خونه می مونی،الاقل تلفنی خبر نمیدي،با یک زن غریبه -

 ی از من نمی پرسی شام خوردم یا نه؟بر می گردي و حت

 

 پرسید:

 

مگه برات اهمیتی هم داره؟قبول کن پریا!قبول کن که ما خیلی وقته داریم خودمون رو گول می زنیم.یه نگاه به -

خودت توي آیینه بینداز!بهتره بیشتر حواست به خودت باشه!نمی خواد مثل یک قیم واسه من رفتار کنی!من خیلی 

اینکه تو بیاي اینجا،تنها بودم.تلفن هم نمی زنم،چون نه حال و حوصله بحث کردن دارم و نه لزومی به این پیشتر از 

 کار می بینم.

 

 بغض گلویم را فشرد.با چشمانی اشکبار گفتم:

 

نمی دونم تو از اینکه همچین رفتاري در پیش گرفتی چه قصدي داري،ولی داري من رو به تدریج از پا -

 شاید حق با تو باشه!شاید من بیمار شدم،ولی براي تو چه اهمیتی داره؟آیا اصال برات مهمه؟درمیاري.

 

 صاف توي صورتم نگاه کرد و گفت:

 

 واسه خودت چقدر اهمیت داره؟نه!نه پریا!تو با خودت مشکل داري!وگرنه این زندگی اي نبود که من دنبالش بودم!-

 

ک خیره شدم.حتی نگاهش هم سرد و مالمت بار بود.نه!من این مرد بیگانه را به عضالت تنومندش از پشت پرده اش

نمی شناختم!آن لحن و آن نگاه حقارت امیز را نمی شناختم.انگار با جمله آخرش می خواست بگوید به خاطر داشتن 

ور بود!او مثل زنی مثل من احساس حقارت می کند.نمی فهمم چه چیز ما را به آن مرحله رسانده بود!همیشه همین ط

یک والد زرنگ مرا محکوم می کرد!بی توجه به من و حالی که داشتم به حمام رفت.نمی دانم براي حفظ چه چیز 

مقاومت می کردم،یا می خواستم چه چیز را ثابت کنم؟حس می کردم تسلیم یا فرار،عین قبول تقصیر و شکست 

 ن بخشی از بدبختی هاي من بود!است،از آن گذشته من این مرد مرموز را دوست داشتم و ای

 

عید آن سال خیلی سرد بود ولی سرد تر از آن بوسه تبریک بهرام بر پیشانی ام بود.حس می کردم روز به روز حالم 

بدتر می شود و دارم به نوعی به بهرام تحمیل می شوم.گاهی سعی می کردم از آنچه که به رفتار و کردارم نسبت می 

د که فکر می کردم،به او حق می دادم.حاال او ساعات بیشتري را در خارج از خانه می گذراند و دهد فرار کنم،ولی بع

من حتی حال و حوصله تماس با ایران را هم نداشتم.باور کردنی نبود،ولی به انزوا و تنهایی عادت کرده بودم،به 

ه همین خاطر نه تنها در اکثر طوري که اگر گاهی در جمع قرار می گرفتم به شدت دستپاچه و معذب می شدم.ب

مواقع تمایلی به مهمانی رفتن نداشتم،بلکه از تنها رفتن او به مهمانی ها استقبال می کردم و تا مجبور نبودم از خانه 

تکان نمی خوردم.راستش توي جمع حس می کردم همه با نگاهی تاسف بار و حقارت امیز راجع به من حرف می 

زیبا و مغروري که از ایران امده بود نبودم و راجع به بهرام وقتی که با آن همه جذابیت  زنند.دیگر آن دختر شاداب و
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با زنها گرم می گرفت،احساس ناامنی می کردم.انگار اعتماد به نفسم را از دست داده بودم.البته رفتار او هنوز هم در 

یگران حس می کردم ترحم و تاسف براي او جمع نسبت به من توام با احترام و محبت بود،اما چیزي که من در نگاه د

 بود و حقارت و تمسخر براي خودم.گاهی حتی باورم نمی شد که روزي عشق و عالقه اي میان ما بوده است.

 

وقتی وارد دومین تابستان اقامتم در امریکا شدم،کامال منزوي شده بودم و تقریبا دیگر میزبان هیچ مهمانی 

حرف می زدم،اما آن گفتگو ها هم پر از دروغ و تظاهر بود.بیچاره پدر و مادرم که خیال  نبودم.گاهی با ایران تلفنی

میکردند تنها دخترشان در امریکا زندگی آرام و پر تفاهمی را دنبال می کند!البته زمانی از سردي بهرام و نیامدن او 

ابشان کنم.گاهی روزها و ساعتها به بهرام به ایران گله می کردند،اما همیشه آن قدر بهانه قانع کننده داشتم که مج

التماس می کردم براي حفظ ظاهر هم که شده چند کلمه با پدر و مادرم صحبت کند.اما هیچ وقت دلیل این همه 

سردي را نفهمیدم.او حتی به خانوده خودش هم تلفن نمی کرد و اگر هم مجبور می شد با آنها صحبت کند،از چند 

ته رفته رفتارش با من سرد و سرد تر می شد و سرزنش و تحقیر و سرکوب ،جاي احترام و جمله تجاوز نمی کرد.رف

محبت را می گرفت.حاال روزي نبود که لیاقت مرا زیر سوال نبرد!کاري کرده بود که خودم را فرد بی لیاقت و بی 

 اصالت و مریضی ببینم که بر اثر قضا و قدر و شانس بلند سر از انجا دراورده است!

 

گاهی شب ها تا دیر وقت آن قدر گریه می کردم که بالشم مرطوب می شد و گاهی خودم را به قدري سرزنش می 

کردم که تا مرز دیوانگی پیش می رفتم.کارم به جایی رسیده بود که بدون آرام بخش خوابم نمی برد و حتی بعضی 

کند.می دانستم بعضی از ساعات نیمه شب بعد از  اوقات با خواهش و تمنا از بهرام می خواستم به بدنم مسکن تزریق

اینکه به بستر می روم مکالمات مشکوك تلفنی دارد،ولی بنا به دالیلی که یکی از آنها ضعف خودم بود به رویش نمی 

 آوردم.یکی از شب ها با گوش هاي خودم شنیدم که داشت به مخاطبش می گفت:

 

تراپیست احتیاج داره!زن سرسختیه!...نه!عمال کاري به کار هم نه بابا خوابه!...چه می دونم!گمونم به -

 نداریم...آره!منتظر فرصتم!...

 

الاقل آن شب بعد از مدتها احساس سربلندي کردم که هنوز هم بعد از ان شرایط خفت بار به نظرش زن سرسختی 

جه زن دکتر وارسته هستم.!خیلی وقت ها دلم می خوست بفهمم مرا به چه کسی فروخته،گر چه شکم متو

بود،اما هنوز چیزي به چشمم ندیده بودم.مژده در مهمانی ها نه تنها علنا بی احترامم می کرد بلکه خیلی اوقات «مژده»

تالش می کرد مرا نادیده بگیرد.جسارتش به حدي رسیده بود که جلوي خودم با بهرام گرم می گرفت و حتی بعضی 

کمرم سرازیر می شد.انگار بهرام هم بدش نمی امد که روي خوش نشان می  اوقات شوخی هایی می کرد که عرق از

 داد.رفتارشان به قدري زننده بود که یکی از دفعات دکتر بهنیا با دیدن حال روحی من به شوخی بهرام گفت:

 

تو داري راست گفتند که آدم هاي خوش مشرب خیلی هم شانس دارند.انگار خدا دقیقا می دونسته با روحیاتی که -

 کی رو باید توي زندگی ات قرار بده!خانومت جدا فرشته است دکتر!

 

نمی دانم چرا حرفهایش بوي تاسف و ترحم می داد!شاید هم در قلبش مرا آدم احمقی می دید و این هم اشاره اي به 

 حماقتم بود!
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چشمانم را پوشانده بودم.ناخوداگاه به یاد  با نارضایتی به تصویر خودم در آیینه نگاه کردم.با کلی پودر هالل سیاه زیر

مژده افتادم!همیشه او را به خاطر آرایشهاي تند و زننده اش در دل مالمت می کردم و حاال خودم بر خالف میلم به 

آن آشغالها رو کرده بودم،تا حقیقت ظاهرم را انکار کنم.فکر کردم وقتی تا این اندازه از چشم خودم افتاده ام،چه 

ي به بهرام می توانم بگیرم؟دلم می خواست از زیر رفتن به این مهمانی هم شانه خالی کنم،ولی بهرام نمی خرده ا

گذاشت.از دو روز قبل هر چه تالش کرده بودم به بهادنه اي سر باز بزنم،قبول نمی کرد.عروسی یکی از همکارانش 

م را ضروري می دانست،از آن گذشته وجود من بود و چون با بعضی ها خیلی رودربایستی داشت،حضورمان در کنار ه

به عنوان برگ برنده،کمک می کردد هر غلطی دلش می خواهد بکند،درست مثل مژده که با برچسب شوهر،در 

 دهان مردم را می بست!

 

روي صندلی جلوي آیینه نشسته بودم که بهرام آراسته وارد اتاق شد و بوي ادوکلنش در فضا پیچید.به سردي 

 :پرسید
 

 حاضري؟-

 

 صادقانه گفتم:

 

 باز هم میگم که ضرورتی به حضور من نیست!مطمئن باش اگر تنها بري دلخور نمیشم!-

 

 با پوزخند گفت:

 

ناراحت نمیشی چون دلیلی براي ناراحتی ات وجود نداره!پریا تو جدا مریضی،نشستی توي خونه در رو روي خودت -

 دم چی پشت سرت پچ پچ می کنند؟بستی که چی؟انگار نمی دونی مر

 

 گفتم:

 

 حرف مردم برام مهم نیست!-

 

 محکم گفت:

 

 اما براي من هست!چون دوست ندارم کسی دور و بر زندگی خصوصی ام وراجی کنه!-

 

 گفتم:

 

 جاهاي دیگه برات مهم نبود که تنها می رفتی،نه؟-

 

 عصبی گفت:
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انزوا رو انتخاب کردي قید همه رو می زنم؟ضمنا بهت بگم پریا!توي این مهمونی  تو خیال می کنی به خاطر اینکه-

کسانی هستند که من به شدت باهاشون رودربایستی دارم.پس سعی نکن با اعمال و رفتار ابلهانه هر دومون رو 

 شرمنده کنی!

 

 گفتم:

 

 من کسی رو توي اون مهمونی نمی شناسم!-

 

 :با لحنی کنایه آمیز گفت
 

بهتره بگی با کسی توي اون مهمونی کاري ندارم!اینکه تو بعد از این همه مدت هنوز نتونستی با یکی گرم -

 بگیري،مشکل خودته!تو حتی با من هم که شریک زندگی ات هستم،مشکل داري!

 

 بی حوصله گفتم:

 

 هاشون قاطی بشم؟من با دوستهاي تو فرق دارم.این رو خودت هم می دونی!پس چطور می تونم با-

 

 با لحن معنی داري گفت:

 

 مگه فکر کردي کی هستی؟تمام کسانی که من باهاشون معاشرت می کنم از آدمهاي تحصیل کرده اینجا هستند.-

 

 گفتم:

 

متاسفانه تو هنوز نمی دونی انتخاب دوست یه چیز تحمیلی نیست!اگر می بینی من تا حاال نتونستم یه دوست مناسب -

 دا کنم،به خاطر اینه که پایبند این خونه ام!پی

 

 با پوزخند گفت:

 

 بهتره بگی پایبند خودتی!-

 

 عصبی گفتم:

 

اگر زندگی مون مشکل داره،واسه اینه که تو سهم خودت رو قبول نمی کنی!به نظرم اصال برات مهم نیست داریم به -

 کجا کشیده می شیم!

 

 د.اخم کرد و بی حوصله گفت:دوباره اشک در چشمانم حلقه ز

 

باز شروع شد!محض رضاي خدا دم رفتن اوقات خودت و من رو تلخ نکن!نگاه کن!آرایشت داره می ریزه!درست -

 شدي عین بچه ها!اگر زندگی مون به اینجا کشیده واسه اینکه تو نمیخواي قبول کنی که دیگه دختر بچه نیستی!
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 با لجاجت گفتم:

 

 نها بري!من با این اوضاع و شرایط نمی تونم مجلس عروسی رو تحمل کنم.بهتره خودت ت-

 

 جلو آمد و در دو قدمی من ایستاد.شرار خشم در نگاهش زبانه می کشید.محکم و شمرده گفت:

 

بهتره دست از این لجاجت احمقانه برداري و راه بیفتی وگرنه حتی بهت توصیه نمی کنم نتایجش رو بپرسی!خیال -

 من مضحکه تو هستم!نکن 

 

 لحنش آنقدر جدي بود که کامم خشک شد.شنل روي لباسم را توي بغلم پرت کرد و دستور داد:

 

بهتره آرایشت رو تمدید کنی و به اعصابت مسلط باشی!رژگونه هم زیاد بزن!دلم نمی خواد زن دکتر درخشش رو -

 ین می بینمت!این جوري پریده رنگ و نزار ببینند!تا ده دقیقه دیگه پای

 

وقتی از اتاق خارج شد حس کردم نه تنها مرا جدي نمی گیرد،بلکه با من مثل دختر بچه هاي بی دفاع رفتار می 

کند.در اصل این من بودم که در دستان بهرام مثل عروسک بودم،اما جرت مقاومت در برابر او را نداشتم.شاید براي 

 ه منطقی نداشت و من به کلی اعتماد به نفسم را از دست داده بودم.اینکه حرفها و گفتگوهاي ما هیچ وقت نتیج

 

عروسی دوست بهرام توي غربت به نسبت مهمانی هایی که تا آن روز دیده بودم خیلی مجلل بود.همان طور که در 

م.براي مژده کنار بهرام نشسته بودم،مژده و دکتر وارسته را دیدم که وارد سالن شدند.زیر چشمی به بهرام نگاه کرد

و شوهرش از همان فاصله سر تکان داد و تقریبا لبخند زد.به مژده با دقت بیشتري نگاه کردم.بازوي شوهرش را در 

اختیار داشت،اما حواس و نگاهش متوجه هر کسی غیر از او بود.نمی دانم بهرام از چه چیز او خوشش می امد و البته 

آنها حساس شده باشم.یکی از مهماندارهاي سالن براي تعارف چاي  طبیعی بود که من از خیلی قبل روي هر دوي

جلویم خم شد.میلی به چاي نداشتم ولی برداشتم.آن روزها بی اشتهایی و کم خوابی ام به اوج رسیده بود.بهرام در 

ربی سکوت سیگارش را روشن کرد و به عقب تکیه داد.انگار دو تا غریبه بودیم.چشمش متوجه سن بود و به رقص ع

رقصنده جوان که دختري زیبا و خوش اندام بود نگاه می کرد.به زن و شوهرهاي دیگر نگاه کردم.همه شاد و خندان 

بودند.نمی دانم بهرام از ازدواج با من چه اهدافی را دنبال می کرد.من با هدف موفقیت و پیشرفت بیشتر،دوري از 

م،ولی نه تنها به آرزوهایم نرسیده بودم،بلکه دیگر آدم سابق خانواده و کشورم را به جان خریده و همراهش شده بود

هم نبودم.من که از غرور روزي سر به آسمان می ساییدم حاال به زنی افسرده و ناتوان مبدل شده بودم که با ترس 

 هاي عجیبش سر می کرد و توي تنهایی و سکوت آن خانه،در را به امید و آینده و زندگی بسته بود!

 

ا که پوست کنده بودم جلوي بهرام گذاشتم.در طول آن مدت چیزهایی به سرم آمده بود که یک عمر از انها سیبی ر

فرار کرده بودم.همیشه از اینکه زنی محدود به خانه وشوهر باشم متنفر بودم،حاال مبدل به زنی شده بودم که فکر و 

بگیرد!احساس خفت و خواري می ذکري جز شوهرش نداشت و از صبح تا شب کشیک می کشید مچ او را 

کردم!گمانم بهرام هم متوجه این مشغولیت و وابستگی شده بود که زجرم می داد.می دانستم همین موضوع باعث 
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شده که دیگر مثل گذشته برایش جذاب و قابل احترام نباشم،اما درست مثل معتادي شده بودم که اراده 

ربت بود که از صبح تا شب فکر می کردم چطور رضایتش را بیشتر نداشت.شاید هم به خاطر ترس از تنهایی توي غ

 از قبل جلب کنم و خودم و خواسته هایم را از یاد ببرم.

 

 

بعد از رقص عربی،یکی از مشهورترین خوانندگان لس آنجلس روي سن رفت و به محض اینکه شروع به خواندن 

 کرد خیلی ها بلند شدند.

 

 همانی ها همراه دکتر بهنیا بود هنگام عبور از کنار میز ما به بهرام گفت:دختر جوانی که در اکثر م

 

 عجیبه که تو نشستی بهرام!-

 

 بهرام گفت:

 

 آخه تازه اومدم.شماها برین!-

 

دختر جوان به بقیه که روي سن در حال رقصیدن بودند پیوست.به مژده که با شوهرش سر میزي دور تر از ما 

اه کردم.داشت لپ هاي سرخش را با اسفنج می مالید.تقریبا خوشحال بودم که سر میز ما نیستند ولی نشسته بودند نگ

 با این حال گفتم:

 

 عجیبه که نرفتی با دکتر وارسته و مژده سالم و احوالپرسی کنی!-

 

 بهرام لحنم را نادیده گرفت و با پررویی گفت:

 

 م.اتفاقا داشتم به همین مسئله فکر می کرد-

 

 بعد از جا بلند شد و پرسید:

 

 تو نمیاي؟-

 

 تیر حسادت بر قلبم نشست.با آرامشی ساختگی گفتم:

 

 نه!سالم برسون!-

 

تمام بدنم داشت می لرزید.حتی دور شدنش را نگاه نکردم.وانمود کردم دارم روي سن را نگاه می کنم.به خودم 

 گفتم:

 

 گیر احمق!حق نداري فین فین کنی!حاال باز زر بزن!جلوي خودت رو ب-
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اما اشک در چشمانم جمع شد.نفس عمیقی کشیدم و جدا تالش کردم خودم را کنترل کنم.آن روزها با کوچکترین 

بهانه اي بعضم می ترکید.سرم بی اراده به چپ چرخید.از دور هم برازنده بود.حسرت و تاسف همه وجودم را پر 

د.گمانم دکتر وارسته بهرام را روي یکی از صندلی ها تعارف کرد که کرد.مژده هم بی بهانه می خندی

نشست.پذیرفتن این حقیقت که او در کنار هر کسی،غیر از من شادمان است،خارج از ظرفیتم بود.دوباره چشم به 

دواج سن دوختم.همه با حرارت می رقصیدند و شادمانی می کردند.نگاهم روي عروس و داماد ثابت ماند.انگار از از

خودمان مدت زیادي می گذشت!چشمم داشت به این طرف و آن طرف پرسه می زد که یک دفعه روي مردي که 

مستقیم و عمیق نگاهم می کرد ثابت ماند.نگاهش به قدري کنجکاو و دقیق بود که قلبم ریخت.به سرعت به سمت 

من تنها نشسته و دست به سینه و فرو  دیگري نگاه کردم،اما سنگینی نگاهش را کامال روي خودم حس می کردم.مثل

رفته در کت و شلوار خاکستري رنگش شبیه پلیس ها به نظر می رسید.وقتی یکبار دیگر اتفاقی چشمم به او افتاد باز 

هم نگاهش را متوجه خودم دیدم.راستش تا آن روز پیش نیامده بود به مردي غیر از بهرام توجه کنم،ضمن اینکه 

م متوجه خودم ندیده بودم،شاید هم بود و من نفهمیده بودم!آن قدر دستپاچه شدم که کیفم نگاه هیچ مردي را ه

روي زمین افتاد.خم شدم و آن را برداشتم.اگر بهرام متوجه می شد چه فکري می کرد؟شک داشتم آن مرد ما را با 

سر میزمان برگشت اما نگاه او هم دیده باشد و گرنه با چنان جسارتی مرا زیر نظر نمی گرفت.چند لحظه بعد بهرام 

باز هم با دقت متوجه من بود!خودم را به بهرام نزدیک تر کردم و زاویه نشستنم را طوري تنظیم کردم که او را 

نبینم،با این حال باز هم استرس داشتم.حتی جرات نداشتم جایم را تغییر دهم.تمام ترسم از این بود که بهرام الم 

 یدم:شنگه به پا کند.آرام پرس

 

 کی میریم؟-

 

 بهرام با تعجب گفت:

 

 ما که تازه اومدیم!از اون گذشته،هنوز شام نخوردیم!باز شروع کردي؟!-

 

 گفتم:

 

 حالم اصال خوش نیست!-

 

 با لحنی کنایه آمیز گفت:

 

 تو هیچ وقت حالت خوب نیست!اینکه اتفاق جدیدي نیست!-

 

 بعد اضافه کرد:

 

 سر رفته می تونی بري سر میز بقیه! اگه حوصله ات-

 

 فورا گفتم:
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 نه!همین جا راحتم!-

 

 بهرام بی تفاوت شانه باال انداخت و گفت:

 

 هر جور میلته!-

 

باز هم چشمم توي چشم آن مرد افتاد.خوشبختانه بهرام پشت به او نشسته بود.در واقع آنقدر راحت نگاه می کرد که 

جایی دیدم ولی بعد فهمیدم اصال او را نمی شناسم.مردي بود حدودا چهل ساله،بلند قد،الغر اندام فکر کردم قبال او را 

با موهاي جو گندمی و صورتی نسبتا کشیده!سعی کردم کمی جدي تر باشم تا اگر خیاالت نا بجایی در سر دارد،به 

نمی دانم چرا از او احساس ترس نمی خودش بیاید،اما او با همان آرامش لبخند زد و در سکوت به عقب تکیه داد.

کردم!در حقیقت بیشتر از واکنش احتمالی بهرام می ترسیدم تا خیاالت آن مرد!وقتی بهرام به اصرار دوستانش براي 

رقصیدن با آنها همراه شد براي دومین بار قلبم از تنهایی فرو ریخت.سعی کردم با آنها همراه شوم اما جانی در بدنم 

 نبود.

 

 م قبل از رفتن آرام پرسید:بهرا

 

 طوري شده؟!-

 

 گمانم رنگم حسابی پرسده بود.به زحمت گفتم:

 

 نه!چطورمگه؟-

 

 پرسید:

 

 پس چرا نمیاي؟-

 

 گفتم:

 

 تو برو عزیزم!من ترجیح میدم بنشینم!-

 

 یکی از دوستانش به شوخی گفت:

 

 طبق معمول دیگه خانوم دکتر!-

 

 باره دلخور شد.گمانم بهرام دو

 

به زور لبخند زدم و تالش کردم نگاهم را روي انها متمرکز کنم اما باز هم چشمم توي چشم آن ناشناس افتاد.داشت 

با داماد که شخصا سر میزش آمده بود خوش و بش می کرد.دلم پیچ می زد.براي رفتن به توالت میز را ترك 
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فقط بهانه اي بود که براي چند لحظه از انجا دور شوم،به این امید که  کردم.می دانستم به خاطر دلشوره است،اما این

بتوانم بیشتر به خودم مسلط شوم.توي توالت مخصوصا کمی معطل کردم و وقتی بیرون امدم از تصویر خودم در آیینه 

به صورتم  جا خوردم!کرم سغید کننده روي صورتم بر اثر عرق ماسیده بود و رنگ پریده تر نشانم می داد.دستی

کشیدم و از آنجا خارج شدم.پایکوبی به اوج رسیده بود.از همان جا بهرام رادر حلقه دوستانش دیدم.براي لحظه اي 

احساس حقارت کردم.با شنیدن صدایی از سمت راستم چنان جا خوردم که کیف کوچک از زیر بغلم افتاد.خودش 

د و فورا آن را از زمین برداشت.تمام بدنم داشت می بود.خواستم براي برداشتن کیفم خم شوم که پیشدستی کر

 لرزید،ولی او خیلی آرام کیف را به طرفم گرفت و با لحنی که می کوشید اعتمادم را جلب کند گفت:

 

 اصال قصد نداشتم شما را بترسانم!-

 

 همان طور که کیفم را می گرفتم ناخوداگاه گفتم:

 

 چی گفتید؟!-

 

 ت!مستقیم توي چشمانم خیره شد و آرام ولی قاطعانه گفت:حتی نفهمیدم چه گف

 

 شما به کمک احتیاج دارین خانوم!-

 

 ستون فقراتم تیر کشید!نگاهی مضطرب به اطرافم کردم و توي صورت او ثابت نگه داشتم.

 

 من از شما درخواست کمک کردم؟-

 

 ش گفت:لحنم بیش از حد گزنده و خصمانه بود،ولی او با همان آرام

 

 من می تونم بهتون کمک کنم!-

 

قفسه سینه ام از ترس و خشم به شدت باال و پایین می رفت ولی جمله مناسبی به ذهنم نمی رسید.مقصودش را 

نفهمیدم اما با همه وجود احساس می کردم همه چشم شده و ما را نگاه می کنند.پس او چگونه همان طور ارام 

انش را در جیب هی شلوارش فرو برده بود که نفسم بند امد.حس کردم دنیا دور سرم بود؟چنان با خونسردي دست

می چرخد و نفسم به سختی باال می آید.به دیواري که در بیست سانتیمتري پشت سرم قرار داشت تکیه دادم و تالش 

 کردم ارام باشم.

 

 با نگاهی نگران پرسید:

 

 حالتون خوبه؟-

 

 هم،داوطلبانه به سمت نزدیکترین صندلی هدایتم کرد و دوباره خیلی آرام تکرار کرد:قبل از انکه جوابی بد
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 شما شدیدا به کمک احتیاج دارید خانوم!-

 

یکی دو نفري که در نزدیکی ام بودند متعجب نگاهم می کردند.هنوز سرم گیج می رفت ولی نگران بهرام 

داد.یکی دو جرعه خوردم و به زحمت به نقطه اي که بهرام بود  بودم.ناشناس یک لیوان آب برایم ریخت و به دستم

 نگاه کردم.حس می کردم فاصله خیلی زیادي با هم داریم.به سختی گفتم:

 

 باید برم خونه!-

 

 ناشنس در تایید حرفم گفت:

 

 بهتره استراحت کنید.-

 

 مختصر گفتم:

 

 شوهرم!-

 

 کید کنم که شوهر دارم.اما او با همان آرامش گفت:انگار اصرار داشتم در چنان شرایطی تا

 

 االن صداشون می کنم!بهتره شما از جاتون تکون نخورین!به نظر میاد فشارتون به شدت افتاده!-

 

شما »صداهاي مبهمی را در ذهنم می شنیدم!نمی توانستم تشخیص بدهم کدامیک حقیقی است و کدام یک مجازي!

 «ید خانوم!شدیدا به کمک احتیاج دار
 

 چشه؟-

 

 البد اندازه ازدستش در رفته.-

 

 صداي خنده هاي ریز،صداي سوت در گوش چپ:

 

 شاید حامله است!-

 

 حالتون خوبه خانوم!؟-

 

 خانم؟!-

 

 بگیرش،داره می افته!-

 

 تقریبا همه جا سیاه بود و سرم انگار هزار کیلوشده بود!
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ول صورت بهرام را که انگار دو سه برابر بزرگ تر شده بود دیدم و بقیه به تدریج در وقتی به زحمت چشم باز کردم ا

میدان دیدم قرار گرفتند،ولی موجودات ریز سیاه رنگی در برابر چشمانم رژه می رفتند و تصاویر هم مات و کدر و 

و نگرانی به شدت در  تار بودند.حس کردم کسی مچم را به دست گرفته،به زحمت نگاهش کردم.دکتر وارسته بود

 صورتش موج می زد.شنیدم که به بهرام گفت:

 

 باید ببریش بهرام جون!قند خونش افتاده!گمونم باید چند ساعتی زیر سرم باشه!-

 

 حالت صورت بهرام برایم قابل تشخیص نبود،ولی صدایش کامال می لرزید:

 

 یک دفعه چت شد پریا؟!-

 

مانم کسی بندهاي لباس زیرم را آزاد کرده بود.با نگاهی گذرا بقیه ر از نظر فکم ناي تکان خوردن نداشت.گ

گذراندم.حالت نگاه بعضی کنجکاو و حالت نگاه بعضی ترحم آمیز بود.در بین آنها نگاهم متوجه نا شناس شد.او بهتر 

دش نشده بودم.به از هر کسی می دانست ماجرا از کجا شروع شده،اما آرام نگاهم می کرد.هنوز هم متوجه مقصو

 صورت بهرام خیره شدم.دستم رابه دست داشت،ولی کنجکاوي در نگاهش موج می زد.

 

 آرام پرسیدم:

 

 کجاییم؟-

 

 بهرام گفت:

 

 هنوز توي سالنیم،اما باید بریم دکتر!-

 

 پرسیدم:

 

 چه اتفاقی افتاده؟-

 

 بهرام با لحن به خصوصی گفت:

 

 بپرسم.چند دقیقه اي بیهوش بودي! این رو من باید از تو-

 

چند دقیقه؟!انگار به نظرم ساعات زیادي گذشته بود که آن قدر خسته و کوبیده بودم.عجب افتضاحی!شب عروسی 

کسی که بهرام آنقدر رودربایستی داشت و آن همه سفارش کرده بود،درست وسط مهمانی،من از حال رفته بودم!در 

 اري را کامال حس می کردم.خواستم حرکت کنم که دکتر وارسته مانعم شد و گفت:ته نگاه بهرام سرزنش و شرمس

 

 بهتره چند دقیقه تحمل کنید تا تعادلتون رو به دست بیارید!-
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فشار دستش خیلی آرام بود ولی من مثل یک تکه گوشت لخت به عقب تکیه دادم.تمام بدنم از شدت عرق خیس 

.حاال داماد داشت با بهرام صحبت می کرد،ولی من فقط صداي لبریز از شرمساري شده و لباسم به تنم چسبیده بود

 بهرام را شنیدم:

 

 واقعا شرمنده شدم!مهمونی شما عمال به هم ریخت!نمی دونم چی باید بگم!-

 

 مژده که درست میان بقیه ایستاده بود گفت:

 

 اي بابا!خدا رو شکر که به خیر گذشت!-

 

 ک شد و دستی میان موهاي خیس از عرقم کشید و گفت:بعد به من نزدی

 

 حاال چطوري خانوم خانوما؟-

 

تقریبا لبخند زدم ولی چیزي نگفتم.مرد ناشناس با آرامش جلوتر امد و همان طور که به من نگاه می کرد به بهرام 

 گفت:

 

 خانوم شما شدیدا به کمک احتیاج دارند!-

 

 شوخ گفت:داماد با لحنی محترمانه و 

 

 امشبم دست بر نمی داري دکتر؟-

 

 لبخندي میانشان رد و بدل شد که معناي آن را نفهمیدم.داماد خطاب به بهرام گفت:

 

 ایشون یکی از بهترین روانشناس هاي ایرانی مقیم آمریکا هستند!-

 

 به نظرم بهرام کمی جا خورد،اما با آرامش،ضمن فشردن دست مرد ناشناس گفت:

 

 از آشناییتون خوشوقتم اما تصور نمی کنم مشکل همسر من ربطی به این مسئله داشته باشه!-

 

 کمی خیالم آسوده شد.ناشناس با همان خونسردي گفت:

 

بر عکس!به عقیده من بررسی ایشون از این به بعد ضروري تر به نظر می رسه!چند وقته که همسرتون اینجا -

 هستند؟

 

 ریبی گفت:بهرام به طور تق

 

 در حدود یک سال!می خواین بگین به خاطر....-
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 فورا گفت:

 

 من هنوز چیزي نگفتم آقاي؟-

 

 بهرام گفت:

 

 درخشش!دکتر درخشش!-

 

 ناشناس با لبخندي جاه طلبانه گفت:

 

 من هم توانا هستم!بهداد توانا!-

 

دستش را فشرد و چند جمله رد و بدل کرد،ولی بهرام  دکتر وارسته به محض شناختنش به طرفش رفت و با احترام

 عجوالنه گفت:

 

ببینید دکتر از توجهتون سپاسگذارم،اما مشکل همسر من فقط یک ضعف ساده است.به هر حال من خودم هم یک -

 پزشکم!

 

 دکتر توانا شانه باال انداخت و با لبخند گفت:

 

 م!قصدم رنجوندن شما نبود!در هر صورت این وظیفه من بود که بهتون بگ-

 

جمعیت از دور و برم متفرق شده بودند،ولی سنگینی نگاهاي آنها را هنوز حس می کردم.دکتر توانا دوباره براي چند 

 لحظه در چشمانم خیره شد،ولی حرفی نزد.بعد از رفتنش بهرام با ناراحتی گفت:

 

 ه آدم برچسب می زنند!جدا که خیلی عالیه!فقط به خاطر به هم خوردن تعادل ب-

 

 بعد هم نگاه سرزنش بارش را متوجه من کرد.دکتر وارسته با قاطعیت گفت:

 

 بهتره جدي بگیریش بهرام!اون توي کار خودش بی همتاست!آدم مورد اعتمادیه!-

 

 مژده گفت:

 

د!حاال چون به عزیزم چرا داري سعی می کنی بهرام و خانومش رو بترسونی؟این فقط یک اتفاق ساده بو-

 تلویزیونهاي اینجا پول میدن تا سري توي سرها در بیارن باید این قدر بزرگشون کنی؟

 

 وارسته آرام ولی محکم گفت:
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خیال می کنی من بچه ام که فقط به خاطر پر گویی هاي یک تلویزیون لس انجلسی تحت تاثیر قرار بگیرم؟توانا -

 کامال مشخصه! آدم با سواد و آگاهیه مژده جون!این

 

 کار داشت باال می گرفت.با صدایی ضعیف گفتم:

 

 متاسفم!اینها همه اش تقصیر منه!نمی دونم چطور این اتفاق افتاد!-

 

 بهرام حرفی نزد،اما اگر می زد بهتر بود.دکتر وارسته با محبت گفت:

 

یه؟شاید هم هواي سالن گرفته است!به هر جوري حرف می زنید امگار عمدي در کار بوده خانوم دکتر!تقصیر شما چ-

 حال بهتره هر چی زودتر اینجا رو ترك کنید و در اولین فرصت هم چکاپ کامل کنید.

 

 هیچ وقت توي آن مدت بهرام را آن اندازه عصبانی ندیده بودم.وحشیانه رانندگی می کرد و فریاد می زد:

 

فته بودم؟گفته بودم حق نداري وقتی قراره برخالف میلت عمل گفته بودم من با این بابا رودربایستی دارم!نگ-

کنی،بزنی همه چیز رو بریزي به هم!نگفته بودم؟گفته بودم،خودت و عقاید مریضت اصال برام مهم نیست،اما با آبرو و 

 اسم و رسمم بازي نکن،گفته بودم یا نه؟

 

 از رگ برجسته گردنش می ترسیدم.با صداي لرزانی گفتم:

 

 رام خواهش می کنم!توي خونه راجع بهش حرف می زنیم!االن خطرناکه!به-

 

 با پوزخندي ابلهانه گفت:

 

 حرف بزنیم؟درباره چی؟راجع به چی حرف می زنی؟می خواستی به هدفت برسی که رسیدي!-

 

 گفتم:

 

 م چطور شد!این حرف رو نزن!خیال می کردم نگرانی!من واقعا متاسفم!شاید تو حق داري،امانفهمید-

 

دلم نمی خواست ان طور عاجز و ضعیف به نظر بیایم،اما وقتی به خودم امدم که مثل یک دختر بچه خطاکار درباره 

 خودم و رفتارم توضیح می دادم:

 

باور کن بهرام،هنوز هم توي تنم داره می لرزه!تو خودت پزشکی!البد می فهمی چی می گم!به خاطر امشب هم هزار -

فم و نمی دونم چی بگم!خیال می کنی تحمل اون لحظات زیر اون نگاه هاي کنجکاو واسه ي خودم ساده بار متاس

 بود؟تورو خدا انصاف داشته باش!

 

 فریاد زد:
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خفه شو!گند زدي به مهمونی اون بدبخت!خیال می کنی نمی دونم چرا این کارها رو می کنی؟تو مرضی پریا!حسادت -

ود کم بینی داري!احساس حقارت و حسادت می کنی و به همین خاطر با چنین نمایشاتی یک جور مرضه!تو عقده خ

 می خواي توجه من و دیگران رو به خودت جلب کنی!

 

 با ناباوري به نیمرخش نگاه کردم.در زدن ان حرفها کامال جدي بود.به سختی پرسیدم:

 

 حسادت؟به کی بهرام؟-

 

 بند بند تنم می لرزید اما با صدایی لرزان گفتم:«ه هم همین فکر را می کنند؟آیا بقی»جوابم را نداد!فکر کردم

 

 پس تو معتقدي من به خاطر حسادت یا هر چیز دیگه،مثال مثل امشب،تظاهر می کنم!-

 

 بی رحمانه گفت:

 

 کنه! فقط یادت باشه که من بچه نیستم و هیچ زنی هم نتونسته این جوري و با این روش شوهرش رو حفظ-

 

دلم به شدت سوخته بود.شاید هم به قول او احساس حقارت می کردم که ناگهان اشکم سرازیر می شد.بی حوصله 

 گفت:

 

 این هم رفتارت بعد از هر ماجرا!درست عین دختربچه هاي کوچولو!-

 

بلند گریه کنم و فریاد بزنم  لبم را انقدر میان دندانهایم فشار دادم که خون امد.دلم می خواست می توانستم با صداي

 اما ساکت ماندم و گذاشتم او به خرد کردن شخصیتم ادامه دهد.

 

من امشب آن قدر خجالت کشیدم که حتی قادر نبودم سرم را بلند کنم!اون هم از اون دکتر بی شعور که با تئوري -

شت.همین مونده بود که روي زن احمقانه اش ما رو انگشت نماي خاص و عام کرد.وارسته هم که سنگ تموم گذا

 دکتر درخشش عیب و ننگ بگذارند و داستانسرایی کنند.

 

 از دهانم پرید و گفتم:

 

 ولی خودت هم همیشه می گی من مریضم و به روانشناس احتیاج دارم!-

 

 با حالتی دور از انتظار نگاهم کرد و با پوزخند گفت:

 

به خاطر می سپردي!دارم کم کم به این نتیجه می رسم که تو بعضی اتفاقات  کاش تمام حرفهاي من رو اینقدر دقیق-

 تظاهر می کنی!

 

 اشک در چشمانم حلقه زد،ولی ساکت ماندم.انگار سکوتم او را جري تر کرد که عصبی پرسید:
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 چیه؟چرا زبونت بند اومده؟موندي که من چطوري این قدر راحت دستت رو می خونم،نه؟-

 

 لرزان گفتم: با صدایی

 

بهتره ساکت باشم تا گزك به دستت ندم ،براي تحقیر بیشتر!خیلی برام سخته که قبول کنم اگر هم واست اهمیت -

دارم،صرفا به خاطر اینه که زنت محسوب میشم!فقط چیزي که فکر میکنی چون به خودت تعلق داره،باید روش 

همه و نه عقایدش!فقط مردم اهمیت دارند!من باید از لحاظ حساس باشی!نه؟دیگه نه احساسات و عقاید طرف برات م

 تو و دیگران ایده آل باشم تا تو زیر سوال نري،این طور نیست؟

 

 با نگاهی سرزنش بار به صورتم خیره ماند،ولی من چشم از صورتش برداشتم و به بیرون خیره شدم.

 

ت مزاجی رو به راهی نداشتم ولی دلم نمی خواست آن باز هم حالم دگرگون شده بود و دلم پیچ می زد.اصال وضعی

مشکل را هم به عنوان مشکلی دیگر،قبول کنم.آن روزها تمام وجودم پر از امراض گوناگون بود.در واقع روزهایی که 

در غربت گذرانده بودم آن قدر تلخ و پر مسئله بود که عضو سالمی برایم باقی نگذاشته بود،اما چه کسی باور می 

زن جوانی چون من تا آن اندازه آسیب دیده باشد؟سرم را به عقب تکیه دادم و آهی بی صدا کشیدم.با تمام کرد 

 وجودم احساس درماندگی می کردم!

با بی میلی به میز دست نخورده شام خیره شدم و تاسف سرتاسر وجودم را پر کرد.نمی دانم چه اصراري داشتم با 

ی که در جشن عروسی دوستش حالم به هم خورده بود،نه تنها دیر به خانه می داروي محبت او را نرم کنم.از شب

آمد،بلکه یک کلمه هم حرف نمی زد.با نگرانی به ساعت نگاه کردم.نیم ساعت از نیمه شب گذشته بود.به طرف میز 

دم تا در دومین رفتم و شمع ها را فوت کردم.از صبح با هزار شورو ذوق برنامه ریزي و نظافت و پخت و پز کرده بو

سالگرد ازدواجمان او را غافلگیر کنم و به این بهانه کدورت میانمان را برطرف کنم،ولی با چنان اوضاع و 

شرایطی،بعید به نظر می رسید!حتی شک داشتم،که او چنین شبی را به خاطر سپرده باشد!باورم نمی شد از آن شب 

سال بود،انگار غربت و تنهایی و فشار همه چیز را به هم ریخته  پر خاطره فقط دوسال گذشته باشد،بیشتر شبیه بیست

بود.حتی نظم هفته ها،روزهاو ساعت ها را!با چه شوقی با او همراه شده بودم!بقیه چه حسرتی می خوردند!حاال سهم 

!چقدر من چه بود؟آن دختر نازپرورده به یک خدمتکار بی جیره مواجب تبدیل شده بود!چقدر از خودم عصبانی بودم

خودم را سرزنش می کردم!چقدر به خودم بدهکار بودم!دلم نمی خواست براي گذشته حسرت بخورم!صورتم را با 

دستمال خشک کردم و براي آب زدن صورتم به آشپزخانه رفتم.شیر آب را باز کردم که صداي در ورودي توجهم را 

ه شد و یکراست باال رفت.قلبم از درد بهم فشرده جلب کرد.با همه وجودم به او خیره شدم.مثل آدم آهنی وارد خان

 شد.دنبالش باال رفتم و در تعقیبش وارد اتاق شدم.با دیدنم به سردي پرسید:

 

 هنوز نخوابیدي؟-

 

 گفتم:

 

 منتظر تو بودم!-
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 جمله ام زیادي صادقانه بود!همانطور که گره کرواتش راباز می کرد گفت:

 

 نیست شبها منتظر من باشی! بهت که گفته بودم.الزم-

 

 دلم نمی خواست آغاز کننده مشاجره باشم.با آرامشی مصنوعی گفتم:

 

 حتی نباید بدونم تو کجایی؟یا کی میاي؟-

 

 بی حوصله گفت:

 

 گاهی فکر می کنم که تو خیال می کنی باید من رو مثل یک بچه کنترل کنی!-

 

 با ناباوري گفتم:

 

 ات هستم بهرام!حق دارم که بدونم چه کار می کنی،کجا میري یا حتی دلواپست باشم!من شریک زندگی -

 

 عصبی گفت:

 

نه!حق نداري!مگه چی کم و کسر داري؟اینجا زن و مرد جون می کنند تا نصف رفاه و زندگی تو را داشته باشند،اون -

نداز!داري مثل شاهزاده ها زندگی می کنی!می وقت تو از سر سیري دنبال بهانه می گردي!؟یه نگاه به دور و برت بی

 دونی خیلی ها حسرت این زندگی رو می خورند و تو قدر اون رو نمی دونی؟

 

 درمانده گفتم:

 

 ولی من تو رو می خوام بهرام!بدون تو این زندگی هیچ ارزشی برام نداره!-

 

 با پوزخند گفت:

 

 چیه؟!جدیدا شاعر شدي؟!-

 

 کرد و گفت: سکوت کردم.مکثی

 

 ببین!من آنقدر خسته ام که حتی ناي حرف زدن ندارم چه برسه به بحث کردن!لطفا تنهام بگذار!-

 

 بی فایده بود.به طرف در رفتم،انگار پاهایم به دنبالم کشیده می شد.بی آنکه به طرفش برگردم پرسیدم:

 

 شام خوردي؟-

 

 گفت:روي تخت دراز کشید و المپ را خاموش کرد و 
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 مگه تو نخوردي؟-

 

 دلم نمی خواست آنطور بی مقدمه بگویم اما گفتم:

 

 منتظر تو بودم!فکر کردم یادته که امشب سالگرد ازدواجمونه!-

 

 براي چند ثانیه ساکت ماند.داشتم از اتاق بیرون می رفتم که با صداي ضعیفی گفت:

 

 ی آمدم.فراموش کرده بودم!شاید اگه یادم بود زودتر م-

 

 به طرفش برگشتم.توي تاریکی اشک در چشمانم حلقه زده بود ولی حرفی نزدم.روي تخت نیم خیز شد و گفت:

 

قبول کن توي این خونه چیزي نیست که بتونه پایبندم کنه!حقیقت اینه که تو پریاي دو سال قبل نیستی!منم آدم -

 سابق نیستم!در حقیقت من با تغییرات تو عوض شدم!

 

بی آنکه جوابی بدهم با قلبی ماالمال از غصه از اتاق خارج شدم.از جهاتی به او حق می دادم،اما دلم براي خودم هم می 

 سوخت.باز بهرام بیرون از خانه عالیقی داشت که دلخوشش کند،ولی من چی؟حتی نفهمیدم چطور پایین مدم!

 

شدم.سرم انقدر درد می کرد که دلم می خواست فریاد  مشتی آب سرد به صورتم پاشیدم و در آینه به خودم خیره

بزنم.از صبح دو قرص مسکن قوي خورده بودم،اما کوچک ترین تغییري نکرده بود.حتی جرات نداشتم به بهرام 

تلفن کنم،چون حس می کردم کمترین ارزشی برایش ندارم.آن روزها به قدري تلخ و بی مهر شده بود که با من 

هم می زد،بوي کنایه و متلک می داد.می گفت مثل پیرزن هاي پا به سن همیشه مریضم و این حرف نمی زد و اگر 

چیزي نبود که بخواهم تظاهر کنم.شاید حق با او بود!به شدت الغر و بی اشتها و رنگ پریده بودم،خوب نمی 

دم،گاهی از اسهال!این همه خوابیدم،با هر بهانه اي مثل دختر کوچولوها گریه می کردم و گاهی از یبوست رنج می بر

کم بود که انگار این سردرد مرموز هم اضافه شده بود.از آن گذشته خیال نداشتم او را از راه دور ناراحت و نگران 

کنم!بهرام از صبح روز گذشته براي شرکت در یک سمینار پزشکی به میامی رفته بود،ولی حتی با تلفنی کوتاه هم 

دقت بیشتري به چشمان خسته و به گود نشسته ام در آیینه خیره شدم و فکرکردم  رسیدنش را خبر نداده بود.با

شاید سردردم یه سبب بیخوابی و اضطراب و نگرانی براي بهرام باشد،ولی حتی خودم هم مطمئن بودم این جز دلیلی 

همیشه پشیمان شوم  براي توجیه خودم نیست.از دستشویی خارج شدم و با تردید کنار تلفن نشستم.قبل از انکه مثل

شماره تلفن دکتر وارسته را از توي دفتر تلفن گرفتم و با تردید منتظر ماندم.بعد از چند بوق آزاد صداي منشی دکتر 

 وارسته که یک دختر جوان ایرانی بود در گوشی پیچید:

 

 الو؟!-

 

 بالفاصله گفتم:

 

 سالم خانوم!می تونم با دکتر وارسته صحبت کنم؟-
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 ید:پرس

 

 عذر می خوام،امرتون چیه؟می تونم کمکتون کنم؟-

 

 گفتم:

 

اگه لطف کنید مایلم با خودشون صحبت کنم.من،خانوم یکی از همکارانشون هستم بفرمایید درخشش.خودشون -

 بنده رو می شناسند.

 

 منشی گفت:

 

می بینند.می تونم خواهش کنم بیست خیلی عذر می خوام خانوم درخشش!دکتر االن خیلی گرفتارند.دارند مریض -

 دقیقه دیگه تماس بگیرید؟

 

 سرم خیلی درد می کرد با این حال گفتم:

 

 بله!ممنونم!-

 

به محض اینکه گوشی را روي تلفن گذاشتم از تماسم پشیمان شدم.در حقیقت دکتر وارسته تنها پزشک مورد 

ماري مراجعه می کردم اما پیش نیامده بود که تلفنی اعتمادي بود که در طول آن مدت می شناختم و براي بی

مزاحمش شوم.با خودم درگیر بود م که صداي زنگ تلفن از خیاالت بیرونم کشید.گوشی را برداشتم و با صداي دکتر 

 وارسته غافلگیر شدم:

 

 سالم خانوم دکتر!من وارسته هستم!-

 

 دستپاچه گفتم:

 

 نوم دکتر خوبند؟سالم آقاي دکتر!حالتون چطوره؟خا-

 

 با لحنی سرشار از ادب و احترام گفت:

 

ممنونم.شما چطورید؟دکتر چطورند؟جدا از شما معذرت می خوام که چند دقیقه قبل نشد با هم حرف -

بزنیم.راستش به محض اینکه منشی گفت شما بودید بالفاصله خودم تماس گرفتم تا هم معذرت بخوام و هم ببینم 

 در خدمت باشم! اگه امري دارید

 

 گفتم:

 

 اختیار دارید آقاي دکتر!بر عکس!این منم که باید به خاطر مزاحمت پوزش بخوام!-
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 خندید و گفت:

 

 شماو مزاحمت؟!نمی دونم آفتاب از کدوم طرف زده که یادي از فقرا کردین خانوم دکتر!-

 

 با اینکه سرم به شدت درد می کرد با آرامشی ساختگی گفتم:

 

من همیشه جویاي احوالتون از بهرام جون هستم.االنم کارم آنقدر واجب نبود که شما از کارتون وا بمونید!می -

تونستم بعدا دوباره مزاحم بشم!راستش اگه بهرام بود شاید دلیلی براي مزاحمت نبود اما همان طور که می دونید من 

 ما کمک بگیرم!زیاد از خونه خارج نمیشم!این بود که فکر کردم از ش

 

 در حالیکه به شدت جا خورده بود با لحنی کنجکاو گفت:

 

 دکتر نیستند؟-

 

 گفتم:

 

 ازدیروز صبح رفته میامی تا توي یک سمینار پزشکی شرکت کنه!-

 

 متفکرو آرام زمزمه کرد:

 

 عجب!از صبح دیروز!-

 

 پرسیدم:

 

 چطور مگه؟اتفاقی افتاده؟-

 

 بالفاصله گفت:

 

نه نه!می دونید؟!راستش من خودم می خواستم به دکتر تلفن کنم و وقتی شما تماس گرفتید فکر کردم شاید بتونم -

 ازایشون کمک بگیرم اما حاال می بینم که ایشون هم نیستند!

 

 دلم گواهی بدي می داد و حسی در اعماق ذهنم جان می گرفت گفتم:

 

 تر؟طوري شده؟میشه واضح تر صحبت کنید آقاي دک-

 

نگران نباشید!چیز مهمی نیست!راستش پریشب با مژده بحثم شد و اون دیروز صبح بی اونکه به من بگه،خونه رو به -

قهر ترك کرد و رفت.فکر کردم ممکنه تا امروز برگرده اما ازش خبري نیست.گفتم از دکتر درخشش بپرسم ببینم 

 ایشون خبري از مژده ندارند؟
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از کجا معلوم که بهرام به سمینار رفته »حظه سردرد فراموشم شد و حدس هاي نامربوطی به ذهنم امد:براي چند ل

حال دکتر وارسته هم بهتر «باشد؟اصال از کجا معلوم به میامی رفته باشد؟از کجا معلوم با مژده نباشد؟از کجا معلوم...

 از من نبود،اما خوددار تر از من به نظر می رسید:

 

 شما معذرت می خوام،انگار شما رو هم نگران کردم! جدا از-

 

 با آرامشی ساختگی گفتم:

 

این چه حرفیه آقاي دکتر؟این مسائل توي همه زندگی ها هست.شما هم بهتره نگران نباشید،ممکنه رفته باشند -

 خونه یک دوست یا یکی از اقوام نزدیکشون!به مطب تلفن زدین؟

 

 آرام گفت:

 

 ی که تصور می کردم تلفن زدم .حتی موبایلش هم خاموشه!به هر جای-

 

 حالم لحظه به لحظه بدتر می شد،اما خودم را از تا نینداختم و گفت:

 

 نگران نباشید!خانم دکتر که بچه نیستند!من مطمئنم هر جا که باشند کامال سالمتند!-

 

 ارسته با پوزخند گفت:انگار به نوعی هر دو می فهمیدیم که به هم دروغ می گوییم!و

 

انکار نمی کنم که خیلی نگرانم!اینجا آمریکاست!با این اتفاقات جو واجوري که آدم می شنوه و می بینه،حتما تصدیق -

می کنید که براش دلواپس باشم.شاید درست نباشه خاطر شما رو با گفتن این مطالب آزرده کنم،اما خدا شاهده که 

رزش بود که حتی فکرش را هم نمی کردم مژده بخواد این طور غیر منطقی برخورد مبناي بحثمون اون قدر بی ا

 کنه!گاهی خیال می کنم فقط دنبال بهانه می گرده که...

 

این جمله همان چیزي بود که من اغلب درمورد بهرام فکر می کردم،نمی دانم چرا حس می کردم «دقیقا مثل بهرام!»

رام با هم بی ارتباط نیستند!آیا امکان داشت مژده با برنامه قبلی به پر و پاي دکتر قهر کردن مژده و سفر ناگهانی به

وارسته پیچیده باشد؟حتی مغزم از تصورش سوت می کشید!آیا دکتر وارسته هم به همان چیزي فکر میکرد که من 

 فکر می کردم؟

 

 در حال سبک و سنگین کردن افکارم بودم که دکتر وارسته گفت:

 

 درپر حرفی کردم که نگذاشتم شما حرف بزنید!چه خدمتی از من ساخته است؟لطفا رودربایستی نکنید.آن ق-

 

 حالم به هیچ وجه خوش نبود.انگار بعد از شنیدن این مطلب بد تر هم شده بودم،اما با آرامشی مصنوعی گفتم:
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 کنم. راستش شما تنها دکتر ایرانی هستید که من می تونم اینجا بهش اعتماد-

 

 پرسید:

 

 اتفاقی افتاده؟-

 

 مکثی کردم و گفتم:

 

از صبح با سردرد وحشتناکی درگیرم که هیچ مسکنی نتونسته آرومش کنه!گفتم از شما بپرسم آیا داروي خاصی رو -

 توصیه می کنید؟چون مجبورم تا آمدن بهرام تحمل کنم.می دونید که!اون دوست نداره بدون خودش زیاد از خونه

 بیرون برم!

 

 با لحنی سرشار از تحسین گفت:

 

بله!جدا خیلی از اوقات به دکتر درخشش حسودیم میشه!به خدا بارها به مژده گفتم!دکتر باید قدر فرشته اي رو که -

 نصیبش شده بیشتر بدونه!

 

 صورتم از خجالت گر گرفت.آرام گفتم:

 

رو دوست دارید!مژده جون هم زن زیبا و مهربونیه.اون بی نهایت  اختیار دارید!کیه که ندونه شما چقدر همسرتون-

 شما رو دوست داره!االنم حتما روي دنده غرور زنانه اش افتاده!

 

 این حرفها حرف دلم نبود.دکتر آهی کشید و گفت:

 

 نه!اون خیلی با شما فرق داره!مژده رو با خودتون مقایسه نکنید!-

 

 ما دیدم خودم بدبخت ترم.دکتر بعد از مکثی کوتاه گفت:براي چند لحظه دلم سوخت،ا

 

 گفتید سر دردتون از کی شروع شده؟-

 

 گفتم:

 

 از صبح!در حقیقت با سر درد از خواب بلند شدم.-

 

 

 بعد اسم مسکن هایی که خورده بودم را پرسید و من هم نام بردم.با محبت گفت:

 

 پ کردین و آزمایشهاتون سالمت جسمانی شما رو تصدیق می کنند اما...نگران نباشید!خدا رو شکر تازه چکا-
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 حرفش را با مکث پرمعنایی نیمه کاره گذاشت.پرسیدم:

 

 اما چی؟لطفا راحت باشید دکتر!حدس خاصی می زنید؟-

 

 خندید و گفت:

 

 گفتم که!نگران نباشید!این فقط می تونه یک فرضیه باشه!-

 

 :با حالتی گیج گفتم
 

 کدوم فرضیه؟میشه واضح تر صحبت کنید؟-

 

 با مالحظه گفت:

 

آخه از واکنش شما مطمئن نیستم!می ترسم مثل شوهرتون دلخور بشین.راستش بعد از اون شب،همون شبی که -

ا توي عروسی حالتون بهم خورد،یکی دو بار دیگه به دکتر پیشنهاد دادم با یک روانشناس درباره شما مشورت کنه،ام

آن قدر دلخور شد که از پیشنهادم پشیمون شدم.در حقیقت وقتی آزمایشهاتون رو دیدم و به نکته مهمی 

برنخوردم،این فکر توي ذهنم قوت گرفت.آخه اکثر کسانی که از اون طرف میان اینجا گرفتار بحران هاي روحی می 

جدي تري براشون به بار بیاره.شما هم که از شن که البته کامال طبیعیه،اما اگه پیگیري جدي نکنند،ممکنه مشکالت 

صبح تا شب توي خونه هستید و متاسفانه از خونه وو طن و خونواده دور افتادید.بنابراین این احتمال وجود داره 

که...به یک تراپیست احتیاج داشته باشید.البته به خاطر سردردتون هم پیشنهاد اسکن می کنم،اما جلوتر بگم که توي 

یش هم هیچ چیز نگران کننده اي مثل سایر آزمایشات وجود نداره و این صرفا به خاطر طی کردن مراحل این آزما

 درمانه!

 

 گیج شده بودم اما صادقانه گفتم:

 

 مقصودتون اینه که ممکنه من افسرده شده باشم؟-

 

 انگار بی مقدمه به هدف زده بودم که با مهربانی گفت:

 

مه رو این قدر با وحشت به زبون نیارید!افسردگی هم مثل سرماخوردگی مراحل و مراتب خواهش می کنم این کل-

 داره!ممکنه من هم مبتال بشم!یا حتی یک بچه!یا شاید باور نکنید حتی یک نوزاد هم مکنه افسرده بشه!

 

 گفتم:

 

تلقین کنم!می دونید؟اون معتقده ولی بهرام بعد از اینکه آزمایش دادم و فهمید مشکلی ندارم گفت نباید به خودم -

 که مشکالت من ناشی از یک مشت القائات ذهنی خودمه!
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 دکتر وارسته گفت:

 

متوجه نمیشم!یعنی شما به خودتون القا یا تلقین می کگنید که سردرد دارید؟یا مثال معده درد دارید؟یا مثال کابوس -

کنم!تازه اگر هم این طور باشه،بازه م باید به یک می بینید؟از دکتر درخشش که خودش یک دکتره تعجب می 

تراپیست مراجعه کنید!چون آزمایشات شما به لحاظ پزشکی کامال طبیعیه!اما قطعا یه جاي کارباید ایراد داشته 

باشه!این هم در تخصص ما نیست!خواهش می کنم این قضیه رو جدي بگیرید خانوم دکتر!اگه بخواین می تونم 

انا براتون وقت بگیرم!اون یکی از روانشناسهاي موفق ایرانی در امریکاست!خودتون که اون شب شحصا از دکتر تو

شاهد بودید!در حقیقت ایشون از همون شب ذهن من رو متوجه این مسئله کردند!من تا اون شب فکر می کردم 

 ر درخشش را نمی فهمم!شاید کم خون باشید،ولی آزمایش ها نشون داد حدس من درسته!االن هم دلیل مقاومت دکت

 

 سردردم شدت گرفته بود!با صداي لرزانی گفت:

 

 پس شما معتقدید باید حتما به یک روانشناس مراجعه کنم!-

 

 دکتر وارسته گفت:

 

قطعا!این موضوع هیچ ضرري نداره!در واقع تصور ما ایرانی ها در رابطه با این موضوع کامال غلطه!در حالی که نیمی -

م اروپا و آمریکا دایم تحت نظر روانشناس هستند و از این قضیه نه تنها احساس ناراحتی نمی کنند،بلکه از مرد

 ضروري هم می دونند!

 

 گفتم:

 

 ولی فکر نمی کنم بهرام از این موضوع استقبال کنه!-

 

 دکتر وارسته گفت:

 

شید!گمان نمی کنم همسرتون هم با این موضوع اما شما هم نباید در برابر سالمت روح و روانتون بی تفاوت با-

مخالفتی داشته باشه!از اون گذشته اگه شما بخواین می تونیم این قضیه رو تا هر وقت شما صالح بدونید بین خودمون 

 نگه داریم!

 

 این اولین باري بود که خودم باید به تنهایی تصمیم می گرفتم.مکثی کردم و گفتم:

 

 توانا رو داشته باشم؟ می تونم تلفن دکتر-

 

 دکتر وارسته گفت:

 

خودم ترتیب همه چیز رو می دم و همین امشب ساعت و روز مالقات با دکتر توانا رو بهتون اطالع می دم،ولی فقط -

 می خوام مطمئن بشم که خیلی جدي موضوع رو دنبال می کنید!قول میدین؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 7 2  

 

 

 گفتم:

 

 هم من از شما بپرسم؟ بله!قول میدم!فقط می تونم یک سوال-

 

 دکتر وارسته گفت:

 

 حتما!-

 

سکوت کردم!هنوز آنقدر با او احساس صمیمیت نمی کردم که درباره حدس ها و افکارش راجع به بهرام و مژده 

بپرسم!از آن گذشته چطور می توانستم بپرسم؟انگار یکدفعه پرده حیا میانمان قرار گرفته بود.چون سکوتم طوالنی 

 فت:شد گ

 

 چی شد؟چی می خواستید بپرسید؟-

 

 صادقانه گفتم:

 

 فراموشش کنید!به نظرم سوال بی معنایی بود!از شما معذرت می خوام!-

 

 او هم سکوت معنی داري کرد!براي خارج شدن از آن حال و هوا گفتم:

 

 ی کنم!پس من منتظر تماستون می مونم و قبال به خاطر قبول زحمت از شما قدردانی م-

 

وقتی گوشی را روي تلفن گذاشتم به شدت احساس حقارت و ضعف می کردم.چرا قدرت و جسارت مطرح کردن 

افکارم را با بهرام نداشتم؟با تردید گوشی را برداشتم و شماره موبایلش را گرفتم.شک و تردید مثل خوره به جانم 

 د از سه بوق روي پیغام گیر رفت:افتاده بود!انگار یک دنیا طول کشید تا بوق آزاد بزند!بع

 

 لطفا بعد از شنیدن بوق پیغام بگذارید!-

 

گوشی را با دستی خیس از عرق روي تلفن کوبیدم.آیا دکتر وارسته می خواست مرا در جریان مسائل دور و برم 

تم با این کار،چنان بگذارد؟دوباره سرم تیر کشید!با کف دستانم شقیقه هایم را به شدت فشار دادم.انگار می خواس

 افکاري را از مغزم بیرون بریزم!

بهرام یکی دو روز بعد به خانه برگشت ولی هیچ وقت نفهمیدم مژده کی و در چه شرایطی به خانه برگشته،از بهرام 

هم نپرسیدم،چون اوال دلم نمی خواست بداند بویی از ماجرا برده ام و به صداقتش شک دارم و در ثانی،صالح نمی 

دم بیش از این رویمان به روي هم باز شود.اما اعتراف می کنم آنقدر قلبا از دستش ناراحت بودم که حتی رغبت دی

نکردم هدیه اي را که برایم سوغات آورده بو.د ،باز کنم!در حقیقت آنقدر حق به جانب عمل می کرد که حتی نپرسید 

ري بود.اما وقتی رفتار مرا دید از سفر خودش هم آن سه چهار روز چه کرده ام!شاید هم منتظر استقبال گرم ت

صحبتی نکرد.من هم سوالی نکردم و احتماال همین کنجکاوش کرده بود.بارها خواستم بپرسم چرا به تلفن همراهش 
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جواب نمی داده،یا به خانه تلفن نمی زده،اما خودم را کنترل کردم.البته این به آن معنا نبود که بترسم،بلکه نمی 

فضاي خانه را بیشتر از آن متشنج کنم.آن روزها افکارم متوجه مسائل تازه تري بود.دکتر وارسته براي خواستم 

چهارشنبه همان هفته از دکتر توانا وقت گرفته بود و این موضوع به شدت ذهنم رامشغول کرده بود.راستش از این 

قت خاصی داشت و کالمش ناخوداگاه که یکبار دیگر با این مرد مواجه شوم اضطراب داشتم.چشمانش برق و د

مخاطب را تحت تاثیر قرار می داد.از آن گذشته راجع به خودم نگران بودم و نمی توانستم بفهمم چند درصد ممکن 

است حدس ها و فرضیات دکتر وارسته به حقیقت نزدیک باشد.آن قدر هیجانزده بودم که توي ان فاصله یکی دوبار 

 م،ولی باالخره روز چهارشنبه،پنهان از بهرام به دیدن دکتر توانا رفتم!از رفتن و پیگیري منصرف شد

 

مقابل ساختمان بلندي که پیش رویم بود ایستادم و یکبار دیگر با تردید آدرسی را که دکتر وارسته داده بود توي 

م!تا امدن بهرام کاغذي که در دست داشتم مرور کردم.درست بود!به ساعتم نگاه کردم.فقط دو دقیقه تاخیر داشت

فرصت زیادي باقی نبود،باید قبل از امدن او خودم را به خانه می رساندم.وارد ساختمان شدم و قبل از انکه پشیمان 

شوم سوار آسانسور شدم.غیر از من یک زن موبور غربی هم توي آسانسور بود که مقصدش طبق سوم بود.وقتی او 

دم و منتظر ماندم.طولی نکشید که آسانسور در طبقه پنجم متوقف شد.هنوز پیاده شد فورا دکمه طبقه پنجم را فشار دا

هم تردید داشتم،ولی از آسانسور خارج شدم.تابلوي دکتر توانا درست مقابل چشمانم بود.نفس عمیق کشدم و وارد 

شسته بود مطبش شدم.یکی دو نفر در آرامش نشسته بودند و مطالعه می کردند!منشی جوان و زیبایی هم پشت میز ن

که به محض دیدنم لبخند پر محبتی بر لب اورد و به معنی سالم سرش را تکان داد.آرام در را پشت سرم بستم و به 

 طرف میزش رفتم.قبل از انکه چیزي بپرسد گفتم:

 

 می بخشید،من درخشش هستم.هفته گذشته وقت گرفتم.-

 

دو نفر که مشغول مطالعه بودند روي صندلی نشستم و به  لیستبیماران را کنترل کرد و گفت منتظر باشم.در برابر

دقت اطافم را از نظر گذراندم.مطب نسبتا لوکسی بود و روي میز وسط سالن پر از مجله ها مقاله هاي مختلف درباره 

کار  بیماریهاي روحی و روانی به زبان انگلیسی بود.بی هدف یکی از انها را برداشتم و ورق زدم!حاال حاال ها زبانم

داشت!چقدر در ان مدت کوتاهی کرده بودم!این بی انگیزگی رنجم می داد و چقدر هم تظاهر کردن به چیزي که 

حقیقت ندارد کار سخت و زجرآوري است!اما من هر بار که به ایران تلفن می زدم،یا خانواده ام تماس می 

ن مهارتی تکرار می کردم که انگار حقیقت جز این گرفتند،این کار طاقت فرسا را انجام می دادم و این کار را با چنا

نیست!بیچاره مادر ساده زود باورم!به خیالش تنها دخترش توي غربت در خوشبختی مضاعف غلت می زد!شاید باید 

در گفتن حقایق صادق می بودم،ولی فایده اش چه بود؟بدون شک پدر و مادرم با فهمیدن حقیقت از غصه دق می 

ی توانستم رویاهایشان ر انابود کنم؟مادرم می گفت پدرم همه جا با غرور از ما یاد می کند!این کردند!اصال چطور م

مرد چه روهاي شیرینی براي ما در سر داشت!وقتی به یاد رنج ها و سختی هایش براي رفاه و آسایش خودمان می 

بود که اصال خودم را نمی دیدم!با  افتادم،ناخوداگاه خودم و خواسته هایم بی معنا میشد!این هم بدبختی بزرگ من

صداي باز شدن در اتاق رشته افکارم بریده شد.خودش بود!براي بدرقه بیمارش از اتاق بیرون امده بود.به محض 

دیدنش مجراي بینی ام با احساس تنفس هوایی سرد تا مغز سرم تیر کشید و قلبم ریخت.مجله را روي صندلی کنارم 

د باشم!انگار جمله اي که توي مهمانی گفته بود لحظه به لحظه توي ذهنم تکرار می گذاشتم و تالش کردم خونسر
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در واقع بیشتر کنجکاو بودم بدانم چگونه به نظرش امده ام!حاال داشت با خونسردي «شما به کمک احتیاج دارید!»شد:

زن امریکایی پر چانه بود به بیمارش لبخند می زد و با صمیمیت دستش را فشار می داد.خوشبختانه مخاطبش یک پیر

که به من فرصت می داد بیشتر به خودم مسلط شوم!به هر حال،وقتی پیرزن ترکش کرد،تازه متوجه من شد!ابتدا 

نگاهش از روي دو بیماري که رو به روي من بودند گذشت و بعد روي من ثابت ماند.انگار خاطره اي نه چندان دور 

و روي پاهایم ایستادم ولی زانوهایم به شدت می لرزید،بنابراین فورا  کنجکاوش کرده بود.به زحمت لبخند زدم

 نشستم!به لبخندم با آرامش پاسخ داد و جلوتر امد.هنوز نگاهش کنجکاو بود.باالخره گفت:

 

 شما...شما خیلی به نظر م آشنا میاین....ما قبال همدیگه رو ندیدیم؟-

 

 را دراز کرد و گفت:دوباره از جا بلند شدم و سالم کردم.دستش 

 

 آه بله!درسته!ما همدیگه رو توي مهمونی اون شب دیدیم!-

 

 گفتم:

 

 بله درسته!من خانوم دکتر درخشش هستم!-

 

 دستم را با صمیمیت فشرد و گفت:

 

 انتظار دیدنتون رو نداشتم!-

 

 هاي شلوارش کرد و با لبخند گفت:کنایه اش متوجه بهرام و رفتار آن شبش بود.سکوت کردم.دستانش را در جیب 

 

 البته با اومدنتون به من ثابت شد در شناخت شخصیتتون اشتباه نکردم خانوم دکتر!-

 

ژست هایش ان قدر با حرف زدنش هماهنگ بود که آدم یاد هنر پیشه هاي هالیوود می افتاد،به خصوص توي آن 

 نقش بسته بود که در ادامه گفت:کت و شلوار شیک و خوش رنگش!انگار سوالم توي صورتم 

 

می دونید؟اصوال من ادمی نیستم که همین جوري بی مقدمه توي یک مهمونی برم جلو و به یه نفر بگم راجع بهش -

چی فکر می کنم،اما شما به نظرم زن مصمم،آگاه و با سوادي اومدین.این بود که با در نظر گرفتن ظرفیتتون به خودم 

 ی رو مرتکب بشم!از من که دلخور نیستید؟اجازه دادم چنین عمل

 

 ناخوداگاه لبخند زدم.حرفهایش فورا به دلم نشست!به بیمارانی که منتظرش بودند نگاه کرد و آرام و صمیمی گفت:

 

 امیدوارم من رو بخشید که مجبورم براي چند دقیقه معطلتون کنم!-

 

 صادقانه گفتم:
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 نم و منتظر می نشینم.اصال این طور نیست!من درك می ک-

 

لبخند تفاهم برانگیزي به لب آورد و با بیمارانش به اتاق برگشت.بعد از رفتنش نفس عمیقی کشیدم و حس کردم به 

 اندازه چند دقیقه قبل مضطرب نیستم.در حقیقت برخورد اولمان ساده تر آن بود که فکر می کردم!

 

ردیگر با بیمارانش از اتاق خارج شد و انها را تا جلوي در،با صمیمیت نزدیک نیم ساعت منتظر بودم،تا اینکه او با

 ،همراهی کرد.وقتی در را بست کامال به طرف منشی جوانش برگشت و گفت:

 

لطفا تا وقتی نگفتم هیچ تلفنی رو وصل نکنید و براي من و مهمونم دو تا قهوه بیارین.بعد رو به من ،با اشاره به -

 اتاقش گفت:

 

 در خدمتم!من -

 

 

پاهایم جان نداشت و کف دستانم از عرق سرد و مرطوب شده بود.او جلوي در اتاق کنار ایستاد تا اول من وارد 

شوم،آنگاه خودش وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست.روي اولین مبلی که روبه روي میزش بود نشستم و نفسم 

ی که صندلی چرمی چرخ دارش اجازه می داد به عقب تکیه را رها کردم.او هم پشت میزش قرار گرفت و تا جای

داد.براي گریز از نگاه دقیقش اطرافم را از نظر گذراندم.اتاق نسبتا بزرگی بود که با سلیقه دکور شده بود و چشم 

انداز پنجره بلندش پارك سبز و با صفایی بود.دوباره به طرفش برگشتم.نگاه کنجکاوش در سکوت،سنگینی پرسشی 

 وز را به دوش می کشید.هر دو به هم لبخند زدیم.بی مقدمه گفتم:مرم

 

 من یک عذرخواهی بهتون بدهکارم!برخورد اون شبم واقعا حقارت بار بود!-

 

 با لبخندي صادقانه گفت:

 

گمونم با زدن اون حرف،اون جور بی مقدمه،حسابی غافلگیرتون کردم!اما واقعا قصدم این نبود که شما را -

 ونم!بعد هم فرصتی پیش نیومد تا توضیح بدم!بترس

 

گرماي شرم زیر پوست صورتم دوید.گمانم به نظرش مثل دختربچه هاي عصبی آمده بودم!با امدن منشی هر دو 

ساکت شدیم.دختر جوان جلوي هر یک از ما یک فنجان قهموه گذاشت و از اتاق خارج شد.دکتر توانا،بعد از رفتن 

داشت و روي مبل رو به روي من قرار گرفت.بعد همان طور که قهوه اش را با قاشق هم می او،فنجان خودش را بر

 زد،بی انکه به صورتم نگاه کند گفت:

 

 من در خدمتتونم!چه کمکی از من ساخته است؟-
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ه بودم از فرصت استفاده کردم و جزئیات صورتش را از نظر گذراندم.آدم مصمم و متکی به نفسی به نظر می امد.ماند

از کجا شروع کنم!به نظرم این نهایت بی انصافی بود که آغاز کالم را به من سپرده بود.کمی روي مبل جا به جا شدم و 

 من من کردم.

 

 خب...من،من فکر کردم شاید الزم باشه بیام دیدنتون!دکتر وارسته هم معتقد بودند این کار الزمه!در واقع...-

 

ی کرد و در ارامش قهوه می خورد.این اولین باري بود که یک روانشناس را از نزدیک می باز داشت به دقت نگاهم م

دیدم.بنابراین به شدت دستپاچه بودم.دو بار رشته کالم از دستم در رفت ولی باز ادامه دادم.صدایم کامال می لرزید و 

مثل عروسکی کوکی که کوکش به  قلبم به شدت می تپید!باالخره وسط یکی از جمله ها بی مقدمه ساکت شدم.درست

اخر رسیده باشد!اما او بر عکس من،همان طور آرام بود و حتی بابت رفتارم تعجب هم نکرد!فنجان خالی قهوه اش را 

 روي میز گذاشت و دست به سینه به عقب تکیه کرد و با لبخند گفت:

 

 قهوه تون سرد شد!می خواین بگم عوضش کنند؟-

 

 دیدن حالت بهت زده صورتم گفت:مثل یخ وا رفتم!با 

 

 بهتره به هم اعتماد کنیم خانم درخشش!این جوري بهتر نیست؟-

 

 همچنان ساکت نگاهش کردم.آرام گفت:

 

یک پزشک محرم اسرار بیمارانشه!بنابراین براي تسریع کار با من صادق و راحت باشید.تنها در این صورت می -

ی اش رو ندارید،می تونیم به جلسه بعد موکول کنیم.می تونید تا اون موقع اونچه تونم بهتون کمک کنم!اگر هم امادگ

رو که در ذهنتون می گذره روي کاغذ بیارین!اصال عجله نکنید!من پیش از هر چیز احتیاج دارم که شما به من اعتماد 

 کنید.

 

 فورا گفتم:

 

 من به شما اعتمادد ارم آقاي دکتر!-

 

 ي گفت:با لبخند معنی دار

 

 اکر هم نداشته باشید عجیب نیست!کامال طبیعیه!-

 

 آرام گفتم:

 

 شما با حرفهاتون آدم رو گیج و غافلگیر می کنید!-

 

 خندید و گفت:
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 انکار نمی کنم!چون اولین کسی نیستید که این رو میگین!-

 

 گفتم:

 

 من اگر آمادگی نداشتم به دیدنتون نمی اومدم!-

 

 یت سرش را تکان داد و گفت:با رضا

 

 خوبه!-

 

 کلی به خودم فشار اوردم تا اینکه گفتم:

 

می بخشید اقاي دکتر،از شبی که شما رو دیدم یک سوال خیلی بزرگ برام پیش اومده که...که به شدت ناراحتم می -

 کنه و تصور می کنم هیچ کس جز خودتون نتونه بهش جواب قانع کننده اي بده!

 

 د و گفت:خدی

 

تا سوال چی باشه و از کی پرسیده بشه!ببینم،نکنه واسه دونستن جواب سوالتون باشه که رنج مالقات با من رو به -

 خودتون هموار کردین؟

 

 گفتم:

 

 خواهش می کنم اقاي دکتر!من کامال جدي هستم!-

 

 خیلی جدي به صورتم در سکوت خیره ماند.مکثی کردم و گفتم:

 

 عث شد اون شب چنین چیزي به من بگین؟مگه من...من به نظرتون چطوري اومدم؟چی با-

 

انگار بی مقدمه تر از ان بود که فکر میکرد!دستی میان موهاي سرش کشید و به عقب تکیه داد.به نظرم دنبال جمله 

 مناسبی می گشت.پرسید:

 

 باید همین حاال بگم؟-

 

 بالفاصله گفتم:

 

 شما اعتماد کنم!گفتید باید به -

 

 چشمانش از برق تحسین درخشید و به رویم که سراپا گوش بودم لبخند زد:
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شما زن باهوشی هستید!شاید همین وجه تمایزتون با آدمهاي عادي باعث شد حس کنم در درونتون مشکل بزرگی -

ژگی آدمهاي باهوش اینه که نمی دارید و از چیزي رنج می برید.اون شب از خیلی قبل شما رو زیر نظر داشتم.از وی

تونند تظاهر به چیزي کنند که جور دیگه راجع به اون فکر می کنند.حس کردم اونجا نیستید ولی به شدت مضطرب 

هستید!من رو ببخشید،حتی عالقه تون به همسرتون هم به نظرم ساختگی اومد.چیزي...چیزي مثل یک دلخوري 

و!شاید هم هیچکدوم!من یک روانشناسم خانم درخشش!و یک پزشک بزرگ!راجع به خودتون،همسرتون،یا هر د

هیچوقت راجع به بیمارش اشتباه نمی کنه!خیلی از ادم ها تسلیم رنج ها و فشارهاي زندگی میشن و به عبارتی با اون 

ف هر کس ها کنار میان،اما خیلی ها هم مثل شما باهاش مبارزه می کنن و حاضر نیستند کوتاه بیان!بستگی داره تعری

 از زندگی و خوشبختی چی باشه!

 

 زیر لب گفتم:

 

 اما من هیچوقت سعی نکردم مبارزه کنم!-

 

 خندید و گفت:

 

 در آن صورت االن اینجا نبودید!شما واسه اینکه به خودتون ثابت کنید وجود دارید،به اینجا آمده اید!-

 

 با تردید پرسیدم:

 

 شما این جور فکر می کنید؟-

 

 با مهارت گفت:

 

 شما غیر از این فکر می کنید؟-

 

 ساکت نگاهش کردم.حضور ذهن خوبی داشت.مضطرب به ساعتم نگاه کردم.باید بر می گشتم.پرسید:

 

 منتظر کسی هستید؟-

 

 گفتم:

 

 نه!کسی منتظر منه!باید برگردم!-

 

 مکثی کرد وبا ذکاوت پرسید:

 

 من اومدین؟شوهرتون می دونند به دیدن -

 

 درست زد به هدف!گفتم:
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 نه!اما چنانچه مجبور بشم می گم!-

 

 یکی از ابروهایش به عالمت تعجب باال رفت:

 

اگه مجبور بشین؟یعنی در غیر این صورت به همسرتون نمیگید؟چه اشکالی داره که همسرتون بدونند شما به یک -

 وضعیت روحی شما نیستند؟تراپیست مراجعه می کنید؟مگه ایشون در جریان 

 

 گفتم:

 

اتفاقا یک از دالیلی که من رو در مراجعه به روانپزشک مصمم کرد عقیده همسرمه!اون معتقده من تعادل روحی -

 خودم رو از دست دادم!ولی...خب،چندان عالقه نداره از خونه خارج بشم!

 

 دکتر توانا با حیرتی دوچندان گفت:

 

 نمیشم!مگه شما زندونی شوهرتون هستید؟ عالقه نداره؟متوجه-

 

 صادقانه گفتم:

 

 خب...من هم هیچوقت به این موضوع اعتراضی نکردم!-

 

 با حالتی گیج گفت:

 

ببخشید،نمی فهمم!شما می خواین بگین اینجا،توي آمریکا،ارتباطات اجتماعی زیادي ندارید؟میشه بپرسم چند وقته -

 از ایران به اینجا اومدین؟

 

 در حدود دو ساله!-

 

 و توي این مدت به میل شوهرتون توي خونه بودید؟-

 

 بله!همین طوره!-

 

 دکتر که لحظه به لحظه به تعجبش افزوده میشد پرسید:

 

 توي خونه چکار می کردید؟منظورم اینه که با کسی ارتباط و معاشرت نداشتید؟-

 

 گفتم:

 

ه تعدادي از اون ها رو دیده اید معاشرت داشتیم،اما به مرور شوهرم به این نتیجه اوایل با بعضی دوستان شوهرم ک-

 رسید که من باعث سرافکندگی اونم،بنابراین حاال به تنهایی با اون ها معاشرت می کنه.
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 خودتون چی؟آیا تونستید توي این مدت دوستی پیدا کنید؟-

 

ته فرصتی هم پیش نیومده!آخه تمام آدمهایی که من توي این نه!در حقیقت هیچ وقت جدي بهش فکر نکردم.الب-

 مدت دیدم از دوستان شوهرم بودند که با من و خصوصیات من از زمین تا آسمان تفاوت دارند!

 

 آیا از اقوام تون کسی اینجا نبوده که باهاش معاشرت کنید؟-

 

 ی تلفنی با اونا در تهران صحبت می کنیم!متاسفانه خیر!نه از اقوام من،نه از اقوام شوهرم!ما فقط گاه-

 

 کار و فعالیت اجتماعی چی؟-

 

 بی تفاوت گفتم:

 

 مدتی بازبان سرگرم بودم!خیال داشتم ادامه تحصیل بدم،اما چند وقت بعد بی انگیزه شدم!-

 

لی ناگهانی از ساکت و متحیر نگاهم کرد.زیر نگاهش به شدت احساس حماقت و حقارت می کردم.تاب نیاوردم.خی

 جا بلند شدم.او هم بلند شد.گمانم به احساسم پی برده بود که با لحنی ارام و دلجویانه گفت:

 

 نمی دونم چقدر به من حق میدین که که متعجب بشم!اما اگر با سواالتم باعث رنجشتون شدم معذرت می خوام!-

 

 و با صداي لرزانی گفتم:بغض گلویم را فشرد.بند کیفم را روي دوشم جا به جا کردم 

 

شما چی؟چقدر به من حق میدین؟به دختر جوانی که با هزار امید و آرزو اومد اینجا و تمام تالشش شد اینکه زن -

 زندگی یک مرد باشه!مردي که شاید هر دختري آرزوي همسري اش رو داشته؟!

 

 فورا گفت:

 

 نا در شکل گیري چنین تفکري شوهرتون بی تقصیر نبوده!چی باعث شده اینقدر خودتون رو دست کم بگیرید؟یقی-

 

 

 سر به زیر انداختم و گفتم:

 

 اون اون قدر نجیبه که هنوز هم من رو تحمل می کنه!-

 

 با پوزخند گفت:

 

 شما چی؟آیا این رنجتون نمیده که به شوهرتون تحمیل شدین؟-

 

 با دیدن خشم در صورتم گفت:
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ارم فرضیه شما رو از ابعاد مختلف بررسی می کنم!فقط برام قابل درك نیست که چنین همسر من رو ببخشید،د-

 فداکار و از خود گذشته اي چطور تونسته بگذاره کار همسرش به اینجا کشیده بشه؟

 

 با نگرانی پرسیدم:

 

 منظورتون چیه؟-

 

 شانه باال انداخت و گفت:

 

 ها با هم حرف بزنیم!نمی تونم با قطعیت بگم!باید ساعت-

 

 گفتم:

 

 تصور می کنم اخرین برخوردي که با شهرم داشتید باعث شده درباره اش این طور بی مهر قضاوت کنید!-

 

 آرام گفت:

 

من قضاوتی درباره ایشون نکردم!اما تصورم اینه که مردي که تا این اندازه همسرش رو از زندگی اجتماعی دور نگه -

روحی همسرش تا این اندازه بی توجه بوده و تازه حاال هم شما جرات ندارید راجع به پیگیریتون  داشته،به روند

 حرفی بزنید،نمی تونه آدم نرمالی باشه!به نظر من ایشون هم کمتر از شما به تراپیست احتیاج ندارند!

 

 برآشفته گفتم:

 

 مسلما شوهرم از عقاید شما بی اندازه ناراحت خواهد شد!-

 

 با آرامش گفت:

 

من براي خوشایند کسی حرفی نمی زنم خانوم!پس لطفا حرفهایم رو جدي بگیرید!شوهر شما بیماره و شدیدا به -

 یک تراپیست احتیاج داره!

 

 گفتم:

 

 انگار یادتون رفته بیمار منم!-

 

 دست به سینه نگاهم کرد و گفت:

 

چون همزیستی با چنین فردي آدم سالم رو بیمار می کنه،چه برسه به دقیقا به خاطر سیر درمانشماست که نگرانم!-

شما که جدا به کمک احتیاج دارید!البته این به اون معنا نیست که دست روي دست بگذارید!اما لطفا حتی اگه قراره 
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اعتماد به  بعد از این به هر دلیلی پیش من نیاین این قضیه رو رها نکنید!مصمم پیگیري کنید!چونخودتون به کلی

 نفستون رو از دست دادین و تبدیل شدین به موجودي که از خودش فکر و عقیده اي نداره!

 

 کامال جدي گفتم:

 

 کی گفته من همچین آدمی شدم؟-

 

 با رضایت لبخند زد و گفت:

 

 خوبه!اعتراض عالمت خوبیه!نشونه اینه که هنوز امید زیادي هست!-

 

 عجیبی در ایجاد هیجان درونی داشت!با صمیمیت گفت: متحیر نگاهش کردم.مهارت

 

خیلی بهتره که به حق و حقوق خودتون توي مملکتی که دارید زندگی می کنید،به عنوان یک زن،آگاه باشید خانوم -

 دکتر!

 

دیگر به  به طرف در رفتم.قبل ازاینکه دستگیره را بگیرم،در راباز کرد و کنار ایستاد.حال عجیبی داشتم.وقتی بار

 طرفش برگشتم پرسید:

 

 باز هم همدیگه رو می بینیم؟-

 

 با تردید گفتم:

 

 نمی دونم!-

 

 مستقیم توي صورتم خیره شد و گفت:

 

بهتره خیلی صریح و بی پرده راجع به پیگیري درمان بیماري تون با دکتر صحبت کنید.وگرنه،نه تنها احساس گناه -

مل نادرستی رو مرتکب شدید.این اولین تمرین شماست!باید این حس رو از خودتون می کنید،بلکه فکر میکنید ع

دور کنید!حتی اگه اگه به قیمت دلخوري همسرتون تموم بشه!اون باید به حقوق شما احترام بگذاره و دست از این 

 کنترل بی معنی برداره!

 

 گفتم:

 

 همیشه حرف زدن خیلی ساده تر از عمل کردنه!-

 

 رد گفت:خونس
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پس راه دیگه اي جز این خودکشی تدریجی وجود نداره!مادامی که شما آلت دست شوهرتون هستید،اوضاع نه تنها -

بهتر نمیشه،بلکه روز به روز هم بدتر میشه!باید یاد بگیرید که مخالفت کردن هم بخشی از دوست داشتنه!من 

ایل نیست!من درك می کنم که اون تنها خویشاوند شما مطمئنم االن شوهرتون هیچ احترامی واسه زنی چون شما ق

توي غربت محسوب میشه،ولی این دلیل موجهی واسه چنین وابستگی بیمارگونه اي نیست!اصال وابستگی عالمت 

بیماریه!حاال به هر چیزي!حتی وابستگی به فرزند!حضور یک نفر نباید توي زندگی ما آن قدر پر رنگ باشه که حس 

 ی تونیم حتی به زندگی ادامه بدیم!باید ترس ها رو از خودمون دور کنیم!کنیم بی او نم

 

تیره پشتم لرزید!بهرام براي من چنین جایگاهی داشت!حق با دکتر توانا بود.بهرام تا بود زجرم می داد،وقتی هم نبود 

ه تنها به این موضوع از نبودنش زجر می کشیدم.همیشه می ترسیدم.همیشه مضطرب بودم و جالب اینکه بهرام هم ن

اعتراضی نداشت،بلکه به نظرم احساس غرور می کرد!حالت چندش آوري داشتم.طوري خون به سر و صورتم دویده 

 بود که گر گرفته بودم.به یاد نداشتم تا آن لحظه آن قدر احساس حقارت کرده باشم.زیر لب گفتم:

 

 ممنونم آقاي دکتر!-

 

 خاص خودش گفت: دستش را دراز کرد و با صمیمیت

 

 جلسه بعد خیلی دور نیست!مطمئنم!-

 

 زمزمه کردم:

 

 امیدوارم!به حرفهاتون احتیاج داشتم!-

 

 کارتش رابه طرفم دراز کرد و گفت:

 

 موبایلم همیشه روشنه!هر وقت احساس کردید باید با هم حرف بزنیم کامال آماده ام!زمانش مهم نیست!-

 

 م:کارت را گرفتم و گفت

 

 اوضاعم خیلی بده!این طور نیست!-

 

 با اطمینان گفت:

 

اصال الزم نیست بهش فکر کنید.مهم اینه که به ضعف هاي خودتون آگاهید.این خیلی مهمه!خیلی ها باید کلی وقت -

در چنین صرف کنند تا تازه بفهمند چشونه!فقط،مراقب باشید در چنین شرایطی به هیچ وجه باردار نشین!چون نه تنها 

وضعیتی واسه خودتون خوب نیست،بلکه ممکنه از جلسات بعد داروي افسردگی بخورید و این ابدا براي جنین 

 مناسب نیست!ضمن اینکه روحیات مادر در دوره بارداري روي جنین اثر مستقیم می گذاره!

 

 از صراحتش خجالت کشیدم و ارام گفتم:
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 اومدن بچه موافق نیستیم!خوشبختانه فعال هیچ کدوم از ما با -

 

 سرش رابا رضایت تکان داد و گفت:

 

 خوبه!شما فعال تا مدتها باید به خودتون برسید.-

 

 دوباره به ساعتم نگاه کردم و گفتم:

 

 تالش می کنم شوهرم رو هم متقاعد کنم بیاد دیدنتون!-

 

 با خوشحالی گفت:

 

 ساده میشه!به هر حال از قول من به دکتر درخشش سالم برسونید!در اون صورت عالیه!کار من فوق العاده -

آن قدر با حرفهاي دکتر در ذهنم مشغول بودم که نفهمیدم مسیر مطب تا خانه را چقدر در راه بوده ام!وقتی به خودم 

را درباره  امدم که داشتم در ورودي را باز می کردم.برنامه هاي زیادي در سر داشتم.دلم نمی خواست حرفهاي دکتر

خودم و بهرام جدي بگیرم ولی ناخوداگاه وجودم لحظه به لحظه مرا به طرف حقایق تلخ زندگی سوق می داد.مستقیم 

به آشپزخانه رفتم و یک لیوان آب را الجرعه خوردم.خانه در سکوت وهم آوري فرو رفته بود.مثل کسی که براي 

م نگاه کردم!چقدر سرکوفت ان خوشبختی کاذب را شنیده اولین بار به آن مکان امده باشد با دقت به اطراف

بودم!واقعا به دنبال چه چیز با بهرام همراه شده بودم؟من انجا چه می کردم؟لیوان به دست مثل ماتم زده ها روي 

اولین مبل نزدیک به اشپزخانه نشستم.همه چیز دور سرم می چرخید!باور نداشتم خودم باشم.چه بهاي گزافی براي 

ها و رویاهایم پرداخته بودم و چقدر براي فکر کردن به دالیلم براي انتخاب بهرام دیر شده بود!انگار صد سال ارزو

 پر از رنج راپشت سر گذاشته بودم!زیر لب با پوزخند تکرار کردم:

 

 ببین کارت به کجا کشیده!-

 

حقارت می لرزید.همیشه از اینکه به کسی  آن قدر این جمله را تکرارکردم تا اشکم سرزیر شد.تمام بدنم از احساس

تحمیل شوم متنفر بودم و حاال...با شنیدن حرفهاي دکتر به شدت احساس درماندگی می کردم!لیوان آب راروي میز 

مقابلم گذاشتم.هوا رو به تاریکی بود اما هنوز مثل مجسمه روي مبل نشسته بودم.حتی تالش نمی کردم اشک هایم را 

اشک را روي لبانم حس می کردم و به خودم فشار می اوردم افکار اشفته ام را منظم کنم.نمی  پاك کنم.طعم شور

دانم چه مدت به آن حال بودم،زمانی به خودم امدم که در ورودي باز شد.هیکل بهرام را در تاریکی شناختم ولی باز 

 وشن کرد.با دیدنم متعجب پرسید:هم تکان نخوردم.به نظرم کمی جا خورده بودم،ولی طولی نکشید که چراغ را ر

 

 چرا توي تاریکی نشستی؟-

 

بی هیچ حرفی در سکوت نگاهش کردم.او هم براي چند لحظه کوتاه توي صورتم خیره شد.برق کنجکاوي را در 

 چشمانش حس کردم.به سردي پرسید:
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 حالت خوبه؟!-

 

ز خودم عصبانی بودم.مثل آدم آهنی از جایم بلند حتی رغبت نمی کردم جوابش را بدهم.به نظرم بیش از هر چیز ا

شدم و در برابر چشمان حیرتزده او به طبقه باالرفتم.توي اتاق مشغول عوض کردن لباسم بودم که بی مقدمه وارد 

 اتاق شد.صورتش در آیینه ناخوانا بود.با تحکم پرسید:

 

 اتفاقی افتاده؟-

 

 تم:بی آنکه به طرفش برگردم به سردي خودش گف

 

 نه!-

 

 رفتارم برایش دور از انتظار بود.انگار بی آنکه بخواهم عصبی اش کرده بودم.خیلی جدي گفت:

 

 بیرون بودي؟-

 

خونم به جوش امد.طوري حرف می زد و امر و نهی می کرد که انگار برده بودم.رو به روي آیینه شروع کردم به 

 او دست بردار نبود.تقریبا داد زد:برس زدن سرم و تالش کردم خونسرد باشم اما 

 

 مگه از تو سوال نمی کنم؟!-

 

 بی اختیار مثل خودش داد زدم:

 

 فکر نمی کنم الزم باشه مثل بچه ها بهت حساب پس بدم!-

 

 مثل یخ وا رفت و من با تمام وجودم حظ کردم.خودش را جمع و جور کرد و گفت:

 

 نه بابا!انگار راه افتادي!-

 

 مت تا حدي به وجودم برگشته بود.با قاطعیت گفتم:شها

 

 لطفا تنهام بذار!حالم اصال خوش نیست!-

 

 محکم گفت:

 

 هنوز به سوالم جواب ندادي!کجا بودي؟-

 

 روي تخت دراز کشیدم و گفتم:
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 مگه برات اهمیتی هم داره؟-

 

 عصبی و کالفه گفت:

 

 انداختی بهتره بدونی اصال حال و حوصله ندارم! من خسته ام پریا!اگه نمایش تازه راه-

 

 سر جایم نشستم و با جدیت گفتم:

 

 منم وظیفه اي ندارم بابت کارهام به تو حساب پس بدم!-

 

 دوباره از موضع قدرت شروع کرد:

 

م کجا ببینم دختر جون،اینجا آمریکاست!خونه خاله نیست که هر وقت هوس کردي بزنی بیرون!من باید بدون-

 میري،کی میري و کی میاي!نمی تونم اگه به خاطر سر به هوایی ات اتفاقی برات افتاد جواب فک و فامیلت رو بدم!

 

 خونم به جوش آمد.با عصبانیت گفتم:

 

 الزم نیست نگران من باشی!می تونی با خیال راحت به کارهات برسی!من احتیاجی به قیم ندارم.-

 

 آن بود که فکر می کردم.عصبی گفت: لحنم کنایه امیزتر از

 

 بهتره بدونی با لجبازي نمی تونی پیش ببري!-

 

 متقابال گفتم:

 

تو هم بهتره بدونی با من نمی تونی مثل بچه ها رفتار کنی!چون من از این به بعد خیال دارم هر وقت دلم خواست از -

 ه کردن خودم دیوونه بشم!این زندان لعنتی بزنم بیرون!چون تصمیم ندارم با قرنطین

 

 لحظه به لحظه به تعجبش افزوده می شد.از فرصت استفاده کردم و قبل از اینکه حرفی بزند در ادامه گفتم:

 

ظاهرا تو به این مسئله اهمیتی نمی دي و برنامه خودت رو دنبال می کنی،اما خوبه بدونی که من هم آدمم و حق -

 زندگی دارم!

 

 دیت گفت:اخم کرد و با ج

 

حرفهاي تازه می زنی!تو اینجا چی کم و کسر داري؟داري توي کشوري که همه از صبح تا شب واسه یک لقمه نون -

 به هزار آب و آتش می زنند راحت و آسوده زندگی می کنی!

 

 با پوزخند گفتم:
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م دیوونه میشم از بس از صبح تا شب شاید به قول تو دارم زندگی می کنم اما راحت و آسوده نیستم!این رو بفهم!دار-

به در و دیوار این خونه زل زدم!من توي ایران زندگی اجتماعی خوبی داشتم ولی از روزي که به اینجا اومدم به یک 

 آدم بی مصرف مبدل شدم!انگیزه و اعتماد به نفسم را از دست دادم و روز به روز دارم بدتر میشم!

 

 با بدجنسی گفت:

 

فهات سر در نمیارم!گمونم خوشی زده زیر دلت!فقط باید بدونی من کامال باید در جریان رفت و آمدت من از حر-

 باشم!

 

 حس کردم در نظرش شبیه یک مرغ بی شعورم!از کوره در رفتم و گفتم:

 

 مگه تو بابت تمام کارهات به من توضیح میدي که من بدم؟-

 

 ودم!مکثی کرد و گفت:مات و مبهوت نگاهم کرد!خودم هم متعجب ب

 

 که این طور!پس قراره لجبازي کنی!اما بهتره بدونی این کار عاقبت خوبی نداره!-

 

 روي تخت دراز کشیدم و آرام گفتم:

 

 یعنی قراره از این اوضاعی که دارم بدتر بشه؟-

 

 بعد بی آنکه نگاهش کنم زمزمه کردم:

 

 لطفا تنهام بگذار!-

 

چنان برخوردي را نداشت ،چند لحظه ساکت بر جا ماند،بعد از اتاق خارج شد و با عصبانیت در را به  بهرام که انتظار

 هم کوبید.

 

 

 

بعد از این اتفاق تا یکی دو روز بهرام به خانه بر نگشت اما دیگر مثل اوایل دلم شور نمی زد.عادتش بود!تا بحثی 

خانه را ترك کند.من هم به آن تنهایی هاي بلند مدت و زود به زود عادت میانمان رخ می داد،انگار منتظر بهانه بود تا 

 کرده بودم.

 

 غروب روز دومی که از او خبر نداشتم به خانه برگشت.واقعا قصد بحث و مشاجره نداشتم.
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خالف تصورم  بنابراین وقتی وارد خانه شد عمیقا خوددار بودم.فکر کردم به عادت همیشه به طبقه باال می رود،اما بر

به آشپزخانه آمد.همان طور که ژامبون ها را در روغن سرخ می کردم آرام و سرد سالم کردم.به جاي جواب سالمم 

 بی مقدمه گفت:

 

 حاضر شو میریم بیرون!-

 

 نتوانستم تعجبم را پنهان کنم.از آخرین باري که با هم از خانه خارج شده بودیم مدت درازي می گذشت.زیر ژامبون

 ها را خاموش کرد و گفت:

 

 شام هم بیرون می خوریم!الزم نیست سرخشون کنی!چرا معطلی؟-

 

دو روز غیبش زده بود و حاال به خیال خودش محبت می کرد.البد من هم باید بال در می اوردم.غرورم به شدت 

 بودم به سردي گفتم:جریحه دار شده بود،ضمن آنکه از رفتار دور از انتظار او هم کامال غافلگیر شده 

 

 من اصال امادگی ندارم!بهتره باشه واسه یه وقت دیگه!-

 

از اینکه دست رد به سینه اش زده بودم شوکه بود،از دید من این کار بهرام،محبت نبود،یک جور ترحم بود.شاید هم 

باره زیر ژامبون ها رار یک جور آتش بس موقت،براي جلوگیري از بیشتر باز شدن رویمان به هم بود.سعی کردم دو

 روشن کنم اما مانعم شد.از تماس دستش با دستم دچار احساس خاصی شدم،انگار برایم بیگانه بود،آرم گفت:

 

 پایین منتظرتم!برو باال حاضر شو!-

 

م یا خیلی حرفها سر زبانم بود ولی لبانم براي گفتن باز نشد.نمی توانستم بفهمم هنوز هم به حد گذشته دوستش دار

 نه!زیر لب گفت:

 

 باید با هم حرف بزنیم!-

 

حرف دل مرا زده بود!تصمیم داشتم با صراحت و بی پرده راجع به خودم و وضعیتم و رفتنم پیش دکتر توانا صحبت 

کنم.چه فرصتی از آن شب بهتر؟ساکت به طبقه باال رفتم و با عجله لباس پوشیدم.وقتی براي یبرانداز کردن خودم 

آیینه اتاق خواب ایستادم،براي چند لحظه از حالت صورتم جا خوردم.آن روزها علنا از آینه فرار می مقابل 

کردم.پوستم از شدت بی خوابی و خستگی به تیرگی می زد و هالل کبود زیر چشمم بیش از همیشه توي ذوق می 

به کرم پودر را جلوي آیینه زد،طوري که مجبور بودم براي پوشاندنش از پودرهاي روشن کننده کمک بگیرم.جع

گذاشتم و پایین رفتم.بهرام توي پذیرایی نشسته بود و سیگار می کشید.با دیدنم سیگارش را نیمه کاره در جا 

سیگاري خاموش کرد و به طرفم امد.رفتارش مستاصل و با همیشه متفاوت بود.حتی نپرسیدم قرار است کجا 

شم به رو به رو دوختم.حس می کردم بازیچه شده ام.درست مثل برویم.در سکوت کنارش توي ماشین نشستم و چ

 یک عروسک کوکی.به یاد بخشی از شعر معروف فروغ فرخ زاد افتادم.
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 می توان همچون عروسکهاي کوکی بود»

 

 با دو چشم شیشه اي دنیاي خود را دید

 

 می توان در جعبه اي ماهوت

 

 با تنی انباشته از کاه

 

 به الي تور و پولک خفت سالها در ال

 

 می توان با هر فشار هرزه دستی

 

 بی سبب فریاد کرد و گفت:

 

 «آه من بسیار خوشبختم-
 

 بهرام در حال رانندگی پرسید:

 

 ساکتی؟!-

 

 گفتم:

 

 چی بگم؟-

 

 بی مقدمه گفت:

 

 به خاطر این یکی دو روزه دلخوري؟-

 

 با تمسخر گفتم:

 

 باید باشم؟-

 

 پرسید:

 

 نمی پرسی کجا بودم؟-

 

 زیر لب گفتم:

 

 یه موقعی برام مهم بود!-

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 9 1  

 

 پرسید:

 

 یعنی حاال نیست؟-

 

 به نیمرخش نگاه کردم و صادقانه گفتم:

 

ظاهرا قبال هم نباید می پرسیدم.چون عادت نداري به هیچ سوالی جواب بدي!تو فقط سوال می کنی،جواب می -

 خواي.

 

 ید.خنده اش بوي پیروزي می داد،اما قصدم ارضا غرورش نبود.به شوخی گفت:خند

 

 حاال شدي دخترخوب!-

 

حال و حوصله حرف زدن نداشتم،اما او ظاهرا سر حال بود.سعی کردم چهره اش را بعد از شنیدن ماجراي رفتنم 

 پیش دکتر توانا تجسم کنم.کامال جدي گفت:

 

 زدي. اون شب خیلی بد با من حرف-

 

 با پوزخند گفتم:

 

این کاریه که تو همیشه با من می کنی!البته من آدم نیستم که مثل تو اعتراض کنم یا مثال براي چهل و هشت ساعت -

 غیبم بزنه!

 

 با پررویی گفت:

 

 سعی نکن شبمون رو با گوشه کنایه هات خراب کنی!-

 

 با بدجنسی گفتم:

 

 ار تو بود که بیایم بیرون!انگار یادت رفته این اصر-

 

 اخم کرد و گفت:

 

 فکر کردم دوست داري بري گردش!-

 

 آهی کشیدم و گفتم:

 

 من دیگه عادت کردم بهرام.-

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 9 1  

 

 مصمم گفت:

 

 تو جدا از لحاظ روحی مریضی!-

 

 از فرصت استفاده کردم و گفتم:

 

 واسه همین هم فکر میکنم باید برم دکتر!-

 

 نگاه کرد.باور نداشت جدي باشم.در ادامه گفتم: به صورتم

 

 یادمه تو هم همین رو می خواستی!-

 

 با لحنی منت بار گفت:

 

 الزم نیست خودت رو اینقدر سخت تنبیه کنی!-

 

 با پوزخند گفتم:

 

 بر عکس!می خوام به خودم کمک کنم.-

 

 با لبخند معنی داري گفت:

 

 از گذشت این همه مدت چیز زیادي از هم نمی دونیم؟ هیچ دقت کردي که ما بعد-

 

 آرام گفتم:

 

فایده اش چی بود که بدونیم؟ما عمال توي این مدت از هم دور بودیم.گاهی اوقات از خودم می پرسم اصال چرا با -

 من از دواج کردي!

 

 با زرنگی گفت:

 

 آیا این خودش دلیلی بر عالقه من نیست؟-

 

 ید نگاهش کردم.اعتمادم به کلی سلب شده بود.حتی ثبات همان لحظه را هم باور نداشتم.با شک و ترد

 

 به نرمی گفت:

 

تو چه می دونی من توي دیار غربت چی کشیدم؟تمام اون فشارها به من یاد دادند خیلی نباید تابع عواطف و -

ت.اینکه چی بپوشم،چی بخورم،کی بخوابم و با احساساتم باشم.تا وقتی بچه بودم همیشه پدرم به جام تصمیم می کرف
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کی بگردم!خدا رحمتش کنه!آدمی منضبط و مقرراتی بود.بیچاره مادرم که یک عمر باهاش سر کرد و دم نزد!بعد هم 

عموم بود.دیگه عادت کرده بودم مثل یک ماشین با برنامه تعیین شده عمل کنم.عموم تصمیم گرفت من درس 

این هدف به آمریکا اومدم.فقط خدا می دونه که براي مهیا کردن این زندگی چی کشیدم و بخونم و پزشک بشم و با 

چه فشارهایی رو تحمل کردم.از زمین و زمان حرف شنیدم و از صبح تا شب جون کندم.نمی دانم چرا آن چیزها را 

ودم بیشتر از او رنج براي من می گفت.شاید احساسات زمختش را توجیه می کرد.براي چند لحظه دلم سوخت ولی خ

 دیده بودم.

 

 بی مالحظه گفتم:

 

 می تونستی با ازدواج با یکی از دخترهاي اینجا خوشبختی ات رو کامل کنی!-

 

 با نگاهی سرسري گفت:

 

 تو انتخاب مامانم بودي!آن قدر دوستش دارم که انتخابش را ندید،تایید کردم.-

 

 گفتم:

 

جیب و شرقی با تربیت شرقی می خواي،ولی بعدا بر عکس اون به من ثابت شد!مطمئنا مامانت می گفت یک دختر ن-

 اگه از اول می دونستم عیر از اینه آنقدر باعث عذاب تو و خودم نمی شدم!

 

 خیلی جدي گفت:

 

 عیب تو اینه که دوست داري من اداي عاشق هاي سینه چاك رو برات در بیارم!-

 

 گفتم:

 

 دگی مشترك نداشتم،ولی مطمئنا این شکلی نیست!راستش از اینکه بهت تحمیل بشم متنفرم!من تجربه زن-

 

 با تردید پرسید:

 

 معنی این حرفها چیه؟-

 

 مکث بلندي کردم و گفتم:

 

 من...من رفتم پیش دکتر!-

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

1 9 3  

 

آغشته به بوي نمک و ماسه  کنار بلوار توقف کرد و کامال به طرفم برگشت!نسیم خنکی به داخل ماشین می وزید که

بود.جایی نزدیک ساحل لس آنجلس ایستاده بودیم و صداي خفیف موجها را می شنیدیم.زیر نگاهش معذب بودم،اما 

 همان طور سر به زیر گفتم:

 

نمی دونم چمه!فقط می دونم مثل گذشته نیستم.نه ارامش دارم نه خوراك و خواب درست و حسابی!دایم دلم -

 یه جیزي راه گلوم رو بسته! آشوب میشه و

 

 مختصر گفت:

 

 ممکنه وضعیت دستگاه گوارشت بهم خورده باشه!-

 

 گفتم:

 

 با دکتر وارسته هم درباره این موضوع حرف زدم.اونم معتقده باید برم پیش یک روانشناس!-

 

 کردم و حرف آخر را زدم:همچنان ساکت بود و نگاهم می کرد.گمانم از قاطعیتم در تعجب بود.عزمم را جزم 

 

فکر کردم باید قضیه رو جدي تر بگیرم واسه همین رفتم پیش دکتر!قراره یک سري آزمایش انجام بدم و بعد -

 تحت درمان قرار بگیرم.دکتر می گفت با اوضاعی که دارم حتی ممکنه مجبور باشم تا مدتی دارو بخورم.

 

 معترض گفت:

 

باید با خودم در میون می گذاشتی تا دکتر خوبی رو بهت معرفی کنم!حاال پیش کی تو اگه قصد پیگیري داشتی -

 رفتی؟

 

 گفتم:

 

 دکتر توانا!دکتر وارسته برام وقت گرفت وگرنه نمی تونستم به این زودي ببینمش!-

 

 با پوزخند گفت:

 

 مرتیکه شیاد!اون دو تا شاخ بز رو هم نمی تونه از هم جدا کنه!-

 

 شمنی اش را با دکتر توانا نمی فهمیدم.با این حال گفتم:دلیل د

 

 اون دکتر خوبیه!می گفت خیلی بهتره با هم بریم پیشش!-

 

 اوقاتش تلخ شده بود!پرسیدم:
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 حاال چرا اینقدر عصبانی شدي؟مگه خودت نمی گفتی به تراپیست احتیاج دارم؟-

 

 کالفه گفت:

 

 خودت تلقین می کنی! من هنوز هم معتقدم تو داري به-

 

 گفتم:

 

خودم هم اوایل همین طور فکر میکردم،اما به مرور زمان فهمیدم موضوع جدي تر از اونه که فکر می -

 کنم.خوب،نظرت چیه؟با من میاي؟

 

 عصبی گفت:

 

رو فرو می کنه تو که میري کافیه!پیاده شو همین جا شام می خوریم!از دکتر وارسته تعجب می کنم که دایم دماغش -

 توي زندگی مردم!

 

 فورا گفتم:

 

 من ازش خواستم.-

 

 اخم کرد و گفت:

 

 تا وقتی که من هستم تو چرا بایداز یک مرد غریبه کمک بخواي؟-

 

 سر به زیر انداختم و گفتم:

 

 نم به دکتر وارسته!تو نبودي!رفته بودي میامی!حالم اصال خوش نبود و بهت دسترسی نداشتم.مجبور شدم تلفن بز-

 

دوباره خاطرات ان روزها به تلخی در برابرم نقش بست.به یاد حرف ها ي دکتر وارسته افتادم.گمانم براي بهرام هم 

تداعی کردن ان سمینار کذایی خالی از خاطره نبود که صورتش گل انداخت.عجوالنه از ماشین پیاده شد و به من هم 

له نداشتم.با این وجود پیاده شدم.حاال الاقل خیالم آسوده بود که دیگر چیزي براي گفت پیاده شوم.اصال حال و حوص

 مخفی کردن ندارم

با اینکه تصمیم بیراي پیگیري درمانم جدي بود،اما هنوز هم مردد بودم.جلوي ساختمانی که مطب دکتر توانا در آن 

پله باال رفتم تا به آسانسور برسم.می دانستم همان قرار داشت براي چند لحظه مکث کردم و بعد با همه توانم از چند 

یک جلسه هم در روحیاتم بی تاثیر نبوده،ولی بی هیچ دلیل موجهی دلم شور می زد،شاید چون هنوز هم در قبول این 

حقیقت که بیمارم شک داشتم.وقتی از آسانسور خارج شدم،قبل از اینکه زنگ مطب را فشار دهم،در مطب باز شد و 

انا با عجله بیرون امد.نمی دانم چرا با دیدنش قلبم ریخت.به نظرم او هم از دیدنم غافلگیر شد.چون با لبخند دکتر تو

 معنی داري گفت:
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 خانوم درخشش!چقدر از دیدنتون غافلگیر شدم!-

 

رد و با محبت با لبخندي لرزان به زحمت سالم کردم و دستش را که دراز مانده بود فشار دادم.او در را کامال باز ک

 گفت:

 

 بفرمایید خواهش می کنم!-

 

 مردد گفتم:

 

 ولی...ظاهرا شما دارید تشریف می برید!می تونم...می تونم یه وقت دیگه مزاحمتون بشم!-

 

 با تفاهم لبخند زد و گفت:

 

 بفرمایید خانوم درخشش.من االن بر می گردم.چیزي رو فراموش کردم از توي ماشینم بیارم.-

 

با قدمهایی لرزان وارد مطب شدم و پشت سرم در بسته شد.منشی جوان به محض دیدنم با مهربانی سالم کر د و به 

 نشستن دعوتم کرد.روي اولین صندلی نزدیک میزش نشستم و آرام گفتم:

 

 وقت داشتم.من درخشش هستم.-

 

 منشی جوان به دفترش نگاه کرد و با صمیمیت گفت:

 

 درخشش!ساعت مناسبی وقت گرفتید.معموال مطب این ساعت خلوته!بله خانوم -

 

حق با او بود.کسی جز من به انتظار دکتر ننشسته یود.چند دقیقه بعد دکتر توانا به مطب برگشت و من به احترامش 

 اتاقش گفت:کامال بلند شدم.اساسا انسانی خوش برخورد بود و از لحاظ شخصیتی متعادل به نظر می رسید.با اشاره به 

 

 من در خدمتم خانوم درخشش!بفرمایید!-

 

باز هم کنار ایستاده بود تا من وارد اتاق شوم.زیر نگاه کنجکاو و دقیقش که الزمه شغلش بود،معذب بودم.بی آنکه 

توي صورتش نگاه کنم زود تر از او وارد اتاقش شدم و منتظر ایستادم تا صحبتش با منشی تمام شود.وقتی در ر 

 پشت سرش بست به نشستن دعوتم کرد و به شوخی گفت:ا

 

 گاهی فکر میکنم هیچ جاي دنیا به اندازه ایران تعارف متداول نیست!راحت باشید لطفا!-

 

 به خودم فشار آوردم و گفتم:

 

 البته شما هم به رغم سالها دوري از وطن هنوز هم تربیت و منش ایرانی دارید.-
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 با خنده گفت: مقابلم قرار گرفت و

 

ما هر چه داریم از دامان مادر داریم و این همون اصالته!اصالت هرگز نمی میره خانوم !مگر اینکه اساسا اصالت و -

 هویتی وجود نداشته باشه!متاسفانه این روزها بی هویتی بیماري شایعی شده!

 

رام افتادم!حرفش حرف حساب بود!الاقل توي به عمق حرفش فرو رفتم.نمی دانم چرا یاد مژده و بعضی از دوستان به

 آمریکا،ایرانی هاي غربزده بی هویت کم نبوند!توانا به عقب تکیه داد و با لحن آرام و پر معنایی گفت:

 

 فاصله جلساتمون زیاد شد!به خودم گفتم البد از پیگیري منصرف شدید!-

 

 صادقانه گفتم:

 

 انکار نمی کنم که خیلی تردید داشتم.-

 

 حرفم را کامل کرد:

 

 و هنوز هم تردید دارید.-

 

 جریان خنکی را توي حفره هاي بینی ام حس می کردم.دستپاچه گفتم:

 

خیلی مضطربم دکتر!دلیلیش را هم نمی فهمم!اما این رو می دونم و مطمئنم که طی همون یک جلسه که با شما -

 ام باز کردم. مالقات داشتم،درهاي زیادي به روي خودم و زندگی

 

 با صمیمیت لبخند زد و گفت:

 

خوشحالم!این رو از صمیم قلب میگم!راجع به اضطرابتون هم باید بگم با شرایط روحی که توش به سر می -

 برید،کامال طبیعیه!

 

 نگاهش نگاهی دقیق و موشکافانه بود.سر به زیر انداختم و گفتم:

 

یی با شما رو باید به حساب لطف خداوند بگذارم.حرف هاي شما براي من راستش بعضی اوقات فکر می کنم آشنا-

 تلنگر جدي و محکمی بود.می دونید؟من...اساسا آدم محتاط و سازش پذیري هستم!

 

 با حالتی متفکر و کنجکاو گفت:

 

یست.ضمن اینکه البته احتیاط و سازش پذیري صفات خوبیه،اما هر خصوصیتی اگر از دایره تعادل خارج بشه،خوب ن-

 باید دید از کجا سرچشمه می گیره!شما فرزند چندم خانواده اید؟
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 گفتم:

 

 فرزند اول.-

 

 سرش را با تایید تکان داد و گفت:

 

پس حدسم درسته!معموال توي خانواده ها علی الخصوص خونواده هاي ایرونی بچه هاي اول و آخر کمی وابسته تر -

ن!دلیل بزرگش اینه که مرکز توجه هستند.به ویژه در بچه هاي اول،که والدین حساسیت از سایر بچه ها بار میا

خاصی روي تربیت و شخصیت بچه دارند،نواقص قابل توجهی دیده میشه!جالب اینه که خیلی ها این وابستگی رو 

تنها سعی در از بین دلیل سربه راه بودن،صبوري و سالمت روان بچه می دونند.خیلی از والدین رو میشناسم که نه 

بردن این وابستگی ها نمی کنند،بلکه جلوي هر استقاللی رو هم سد می کنند تا به این ترتیب براي همیشه بچه ها رو 

 براي خودشون داشته باشند،غافل از اینکه آینده تاریکی رو براي اون ها رقم می زنند.

 

 پرسیدم:

 

 به نظرتون من جزو کدوم دسته ام؟-

 

 رامش گفت:با ا

 

 من هنوز چیزي راجع به شما نمی دونم.اینا صرفا تعدادي تئوري بود.-

 

 نمی دانم چرا در مقام دفاع از خودم بر امدم:

 

می دونید؟شوهرم تنها کسیه که اینجا توي غربت دارم.ما ممکنه زن و شوهر نمونه اي نباشیم ولی در کنارش -

 خاطر به او وابسته هستم! احساس امنیت می کنم!شاید هم به همین

 

 با زیرکی پرسید:

 

 حاال واقعا در کنارش به امنیت رسیده اید یا هنوز دنبالش می گردید؟-

 

سکوت کردم.چندان مطمئن نبودم.به نظر می رسید نه تنها احساس امنیت نمی کنم،بلکه روز به روز وابسته تر شده 

 ده گفتم:ام.حس حقارت قلبم را سوزاند.با حالتی رنجی

 

 فکر میکردم می خواین به من کمک کنین!نمی دونستم قراره تحقیر بشم!-

 

 

 

 توانا با خونسردي و صمیمیت گفت:
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من رو ببخشید خانوم درخشش،من نه قصد توهین دارم و نه می خوام سرزنشتون کنم.لطفا به من اعتماد کنید.گاهی -

از فرار کردنه!دفعه پیش هم گفتم!شما اعتماد به نفستون رو از دست شنیدن حقایق گزنده است اما رنجیدن بهتر 

داده اید.معموال یک شریک خوب،سعی می کنه در چنین مواقعی به همسرش کمک کنه،نمی تونم درك کنم چرا با 

همه توجهی که شما به دکتر درخشش دارید،ایشون در برابر شرایط روحی شما واکنشی نشان ندادند و تا حاال 

 ت اختیار کردند؟!سکو

 

 صاف نگاهش کردم و چیزي نگفتم.سرش را جلوتر اورد و ارام گفت:

 

مگه اینکه شما هنوز به من اعتماد نداشته باشید و ترجیح بدید حقایق رو پنهان کنید.در این صورت باید -

 بگم،متاسفانه اگر ما نتونیم به هم اعتماد کنیم،مشکل به قوت خودش باقی می مونه!

 

انگار ناگهان تمام رنج هاي غربت در وجودم زنده شدند و زخم هاي کهنه سرباز کردند که اشک در چشمانم جمع 

شد.دلم نمی خواست در حضور کسی که هنوز نمی شناسم آن قدر ساده بشکنم،ولی بغضی بزرگ راه گلویم را بسته 

ه دستمال کاغذي را در برابرم گرفت و همچنان بود.چند بار لب باز کردم حرفی بزنم اما نتوانستم.دکتر توانا جعب

 ساکت ماند.همین طور که دستمال برمی داشتم گفتم:

 

 خیلی از شما معذرت می خوام!درست شدم مثل بچه ها!-

 

 با صمیمیت گفت:

 

بابت چی معذرت می خواین؟به خاطر بیرون ریختن احساستون؟ما همه آدمیم خانوم درخشش.تصور کنید که قلب -

ندازه یه مشته!آیا گنجایش این همه موضوع و مسئله رو داره؟اي کاش همه می تونستیم در بیان احساساتمون،مثل ا

 بچه ها،بی ریا باشیم.شاید در اون صورت این همه بیماري هاي عجیب و غریب و یک دنیا صفات ناپسند هم نبود.

 

 با صداي لرزان و صورتی اشکبار گفتم:

 

 رو ساده می گیرید!شما خیلی زندگی -

 

 با آرامش گفت:

 

 واسه اینکه واقعا ساده است!ما خودمون بغرنجش می کنیم!-

 

 با نا امیدي گفتم:

 

 اصال حتی تصورش را هم نمی تونم بکنم که یکروز به آخر خط برسم!-

 

 به شوخی گفت:
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 تا به نظر شما آخر خط چی باشه!-

 

 اد کنم.به زور لبخند زدم و گفتم:حس کردم می توانم به او اعتم

 

من توي یک خونواده سنتی و اصیل تربیت شدم و پدر و مادرم با هزار امید و آرزو راهی غربتم کردند.شاید نتونید -

تصور کنید با چه مشقتی من و برادرم رو به سرانجام رسوندند.اون ها از خودشون مایه گذاشتند تا من وبرادرم در 

 آسایش باشیم.

 

 دوباره بغض گلویم را فشرد اما به زحمت ادامه دادم:

 

بدبختانه پدر و مادرم فکر می کنند من در تمام این مدت توي خوشبختی غرق هستم!چطور می تونم با گفتن -

حقیقت زندگی ام،رویاهاشون رو خراب کنم و باعث سرافکندگی شون توي فامیل بشم؟شاید تمام این فاکتورها 

 محافظه کار تر و محتاط تر از همیشه باشم و به نوعی روي کاستی ها سرپوش بگذارم. باعث شدند من

 

 با حالتی سرزنش امیز گفت:

 

فقط به خاطر دیگران؟می خواین بگین حقیقت زندگیتون اون قدر دردناکه که نمی تونید با همسرتون سر کنید و -

خشید خانوم،اما آیا از تحمل این اوضاع احساس عذاب نمی فقط به خاطر دیگران موندید و تحمل می کنید؟من رو بب

 کنید؟حتی تصورش هم براي من غیر ممکنه!

 

 با لحنی تمسخر امیز گفتم:

 

 البد باید خیلی ساده واسه زندگی ام تصمیمی جدي می گرفتم و بعد هم به خونواده ام می گفتم!-

 

 با قاطعیت گفت:

 

می دونم اوضاع از چه قراره!اما فرض رو بر این می گذارم که خیلی خرابه.مگه روزانه بله،به همین سادگی!من هنوز ن-

صدها نفر با دالیلی منطقی از زندگی همدیگه نمیرن بیرون؟قطعا سوختن وساختن چاره کار نیست.شما خونواده 

غیر از این بود و آدم تنها  دارید،کسانی رو در ایران دارید که همیشه چشم انتظار و پشتیبان شما هستند،تازه اگر هم

و بی پناهی بودید،باز هم دلیل موجهی واسه سوختن و ساختن نبود.من یقین دارم حتی خونواده تون هم راضی نیستند 

چنین رنجی رو متحمل بشین،حتی اگر به قول شما به نام نیک خانوادگی شون بیش از شما اهمیت بدن!خانوم درخش 

تند زن باید با لباس سفید بره خونه بخت و با کفن بیاد بیرون!خوشبختانه شما و دیگه گذشت اون زمون که می گف

همسرتون هر دو آدم هاي روشن و با سوادي هستید.مسلما قصد من این نیست که به جدایی تشویقتون کنم.این 

و این رو بدونید که تصمیم بزرگ مال خودتونه.اما قبل از اون باید عزت نفستون رو تقویت کنید و آدم مستقلی باشید 

 «مادامی که به خاطر دیگران فکر می کنید زندگی روي خوش به شما نشون نخواهد داد.»
 

 صورتم را با دستمال پاك کردم و صادقانه گفتم:
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درد بزرگ من اینه که نمی دونم کجاي این زندگی ایستاده ام.حتی مطمئن نیستم اومدنم درست بوده یا نه.به نظرم -

شوهرم روال عادي زندگی اش رو دنبال می کنه و حضور من فقط دست و پا گیرش کرده.ممکنه خنده دار به می رسه 

نظر برسه اما من اصال جاي خالی خودم رو توي اون خونه حس نمی کنم و حتی گاهی فکر می کنم حضور زایدي 

 دارم.

 

مثل کسی که سالها دنبال مستمع صبوري  دکتر توانا در سکوت سرش را با تایید و همدردي تکان می داد و من

 بوده،لحظه به لحظه از احساساتم خالی می شدم!شتابزده،ناآرام و بی وقفه!

 

شرم اوره اما در تمام طول این مدت با هم مثل دو تا غریبه بودیم.اون حتی من رو طرف صحبت خودش هم نمی -

ره!فقط زمانی تصمیم می گیره محبت کنه که خودش می بینه!دایم از کاه کوه می سازه!سر زده میاد و بی خبر می

خواد.دارم توي تنهایی هام گند می زنم دکتر!به شدت احساس پوچی می کنم و از خودم به اندازه همه دنیا 

دلخورم.می دونم حماقت امیزه اما چند باربه سرم زده خودم رو خالص کنم اما بعد با این انگیزه جنگیدم.حاال تمام 

 که اون رو از دست بدم. ترسم اینه

 

 توانا پرسید:

 

 شوهرتون چی؟اونم به همین اندازه نگران از دست دادن شماست؟-

 

 با لبخندي تلخ گفتم:

 

حتی به عالقه اش نسبت به خودم تردید دارم.یه جاهایی حتی حس می کنم از من فرار می کنه،اما باز هم می خوام -

ن بداخالق و تلخه!باهام حرف نمی زنه و اغلب دنبال بهانه است اما باز هم دوستش باشه!فقط توي زندگی ام باشه!او

 دارم!با اینکه هیچوقت هم دلیل قانع کننده اي واسه رفتارش نسبت به خودم نتونستم پیدا کنم!

 

 توانا با حالتی تاسف بار زمزمه کرد:

 

صور کنم به عنوان یک زن چه رنجی رو متحمل شده متاسفم!واقعیت زندگی شما جدا تلخ و گزنده است!می تونم ت-

 اید!

 

 دوباره دلم به حال خودم سوخت و اشکم سرازیر شد.توانا با صمیمیت در ادامه گفت:

 

اما توصیه ام به شما اینه که اون رو به حال خودش بگذارید!شوهرتون با خودش خرده حساب داره!یک خرده -

شما رو هم به خاطرش رنج میده!در حقیقت شما واسه گناه نکرده عقوبت پس  حساب قدیمی که به عمد یا غیر عمد

میدین!ولی به هر حال صحیح ترین راه ممکن،اینه که همسرتون رو رها کنید و فعال به خودتون برسید.االن می تونم 

تاسفانه خیلی ها با قاطعیت بگم اون از شما تنهاتره!چون درد اون رو کمتر کسی غیر از خودش می تونه درك کنه!م

که فشارهاي اینجا رو پشت سر گذاشتند و در جریان زندگی تحقیر شدند و آسیب دیدند،چون می دونند نمی تونند 
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با دختري که اینجا با حقوق خودش به عنواي یک فرد آشناست زندگی کنند،به بهونه گرفتن زن نجیب و ایرونی 

عد شروع می کنند به شکل دادن اون موجود نگون بخت،اون طور که میرن در ایران ازدواج می کنند و بر می گردند.ب

می خوان ،اگر هم با مقاومتش رو به رو شدند ،شروع می کنند به تخریبش تا حدي که ضعیف و سرخورده اش کنند 

 و بعد از شکست اعتماد به نفسش،واسش خدا و همه زندگی اش بشوند!درد غربت آدم رو از پا در میاره خانوم!خیلی

ها زودتر از شما تسلیم میشن،خیلی ها هم دوام نمیارند!اما در هر دو حالتش زن ایرونی اینجا نمونه یک زن صبور و 

 از خود گذشته است.

 

 درمانده گفتم:

 

 اما من خیلی توي این مدت گذشت کردم.فقط خدا می دونه که چقدر براي جلب رضایتش دویدم!-

 

 داد و گفت: با لبخندي کمرنگ سرش را تکان

 

مشکل اصلی همینجاست!چون شما به این ترتیب ناخواسته اون رو جري تر می کنید.گفتم که!درد اون براي خودش -

بزرگه!در واقع شما با تسلیم شدن،نه تنها کمکش نمی کنید،بلکه لحظه به لحظه ازش فاصله می گیرید.براي زندگی 

بود.این هم انرژي مضاعفی می خواد که متاسفانه شما در چنین  در کنار چنین کسانی باید بیش از اندازه جسور

شرایطی نیستید.بخش اصلی قواي شما در هم شکسته و باید تا مدتها براي جبرانش تالش کنید.حتی الزمه که دارو 

 مصرف کنید.

 

 داشت دارو می نوشت که پرسیدم:

 

 وضعم خیلی بده دکتر؟-

 

 ن نسخه گفت:بی آنکه نگاهم کند در حال نوشت

 

 نه بدتر از شوهرتون!-

 

هضم بخش زیادي از حرفهایش برایم سخت بود.اما تصمیم داشتم براي یکبار هم که شده عرصه را بر خودم تنگ 

 نکنم.وقتی کارش تمام شد نسخه را به طرفم گرفت و گفت:

 

رید.در ضمن خیلی بهتره که فواصل اگر حین مصرف این داروها به مشکلی برخوردید،لطفا من رو در جریان بگذا-

 مالقاتهایمان کوتاه تر باشه!

 

 همان طور که نسخه را در کیفم می گذاشتم گفتم:

 

 اما شوهرم اساسا ادم بدي نیست!-

 

 با لبخندي زورکی به عقب تکیه داد و گفت:
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و بی پرده بهتون میگم که خانوم درخشش،کار من جدا کردن آدمهاي خوب و بد نیست.من پزشکم و خیلی صریح -

خوب و بد بودن ادمها ربطی به بیماریشون نداره!بنابراین حتی یک آدم خوب هم می تونه بیمار باشه!هر چند که 

مالك خوب و بد بودن ادمها هم از نظر من متفاوته!من درك می کنم شما با شنیدن حرفها و استدالالت من یک کم 

 ار کرد!شوکه شدین اما حقیقت رو نمیشه انک

 

 از جا بلند شد م و پرسیدم:

 

 سیر درمان من چقدر ممکنه طول بکشه؟-

 

 مقابلم ایستاد و با حالتی متفکر گفت:

 

 به خیلی عوامل بستگی داره!اما بین شش تا هشت ماه!شاید هم بیشتر!-

 

 به سادگی گفتم:

 

 به نظر شما چه بالیی سر زندگیم میاد؟-

 

 در جیب هاي شلوارش فرو برد و گفت: توانا دستانش را

 

االن در شرایطی نیستید که بتونید تصمیمی درست و منطقی بگیرید.بهتره اول خودتون رو پیدا کنید و کنترل اوضاع -

 رو دوباره به دست بگیرید.مطمئن باشید بعد از اون بهتر با اتفاقات مواجه میشین!

 

 با یاد آوري بهرام گفتم:

 

 می خوام زندگی کنم آقاي دکتر!من...من -

 

 با لبخند معنی داري گفت:

 

بله!زندگش حق مسلم هر آدمه!اما حتی فکرش رو هم نکنید که اسم این مدتی رو گذروندید بگذارید زندگی!من -

چیزي از شخصیت سابق شما نمی دونم اما احساس می کنم توي این مدت شدت فشارها به حدي بوده که حتی ذره 

تماد به نفس براتون نمونده!شدید مثل بچه اي که می خواد به هر طریقی که شده به خواسته اش برسه و به اي اع

 خودش ثابت کنه وجود داره!بیدار بشین خانوم!با رویا نمیشه زندگی کرد!

 

جوالنه تا عمق وجودم احساس حقارت کردم.توانا بیش از اونچه که باید رك و بی پرده بود.خداحافظی سرسري و ع

 اي کردم و از مطب خارج شدم.تمام بدنم به خاطر شنیدن آن حرفها خیس عرق شده بود.

با ناامیدي پرده را مرتب کردم و لبه تخت نشستم.باز هم بهرام دیر کرده بود.قرص قبل از خوابم را با یک لیوان آب 

از کشیدم و به سقف اتاق چشم خوردم و نایلون داروها را در کشوي کنار تخت گذاشتم.طاقباز روي تخت در
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دوختم.تا عمق وجودم احساس تحقیر و وحشت می کردم.از آخرین دیدارم با دکتر تونا کمتر از یک هفته می 

گذشت ولی هنوز هم وقتی به یاد حرفهاي او می افتادم اضطراب ناشناخته اي سرتاسر وجودم را پر می کرد.فرار 

بود که دکتر می گفت!وقتی خوب فکر می کردم حتی عشقی هم میانمان فایده اي نداشت!تراژدي زندگی من همان 

نمی دیدم!در حقیقت چیزي که در تمام آن مدت به نام عشق می شناختم یک جور تحمیل و عادت بود!درداور بود که 

بطه ما دو تا آدم بالغ تا این اندازه توي آن مدت به هم تحمیل شده بودیم و دردآورتر اصرار من براي حفظ را

 بود!دلم نمی خواست قبول کنم در تمام آن مدت سر خودم کاله گذاشته ام و به خودم دروغ گفته ام!

 

 روي شانه چپم غلتیدم و صداي دکتر توانا براي هزارمین بار توي سرم پیچید:

 

 اون رو به حال خودش بگذار!دردش براي خودش بزرگه!-

 

رور کوهی از دردهاي ناشناخته باشد!چطور تا آن اندازه او را براي خودم نفوذ باورم نمی شد بهرام با آنهمه ادعا و غ

ناپذیر و پیچیده کرده بودم؟به یاد حرفهاي هفته پیشش،کنار ساحل،افتادم.برایم قابل قبول نبود بپذیرم براي بهرام 

کتر همین نبود؟چقدر طی صرفا یک اسباب بازي بوده ام،وسیله اي که عقده هاي دیرینه اش ارضا شود!آیا منظور د

این دو سال تحقیرم کرده و باعث شده بود احساس حقارت کنم!چقدر تخریبم کرده بود!چقدر مضکه خاص و عامم 

 کرده بود و باعث شده بود شرمنده و منزوي باشم!

 

ده صاف روي تخت نشستم و صورتم را میان دستان لرزانم پنهان کردم.سیل اشکم از میان انگشتانم جاري ش

بود.ولی این گریه با گریه هاي سابق فرق داشت.به یاد نگاههاي ترحم بار دیگران که می افتادم بیشتر می سوختم.به 

اندازه همه عمرم از خودم و بهرام عصبانی بودم.انگار یواش یواش داشتم از خواب بیدار می شدم!چرا هیچ وقت از 

تر به همسري انتخاب کرده؟چرا هیچ وقت از خودش خودم نپرسیدم چرا من؟چرا مرا از میان این همه دخ

نپرسیدم؟چه چیز سبب شد فکر کنم براي زندگی در کنار مردي مثل بهرام الیق تر از سایرینم؟از عجله و حماقتم در 

گذشته،براي ازدواج با موجودي مثل بهرام احساس چندش اوري داشتم.!مثل آدمهاي معتاد شده بودم.معتاد به بهرام 

رفتارهاي دور از عدل و انصافش!حق با دکتر توانا بود.کدام دختر ایرانی بزرگ شده در فرنگ قادر به تحمل  با تمام

چنان شرایط حقارت باري بود؟یاد رفتارش با مژده افتادم و از قیاس خودم با زن سبک مغز و احمقی مثل او احساس 

ا می سوزاند.ناخوداگاه به یاد حامد افتادم.از او هم تهوع کردم.حسرت روزها و آرزوهاي از دست رفته تا عمق قلبم ر

عصبانی بودم.شاید اگر پا پیش می گذاشت حاال اینجا نبودم.احمقانه بود ولی از زمین و زمان گله داشتم.یک دفعه 

ا دلم هواي خانه را کرد.به ساعت نگاه کردم چیزي به دو صبح نمانده بود.ایران ظهر بود اما اگر نصفه شب هم بود ب

حالی که داشتم فرقی نمی کرد.صورتم را از اشک خشک کردم و گوشی تلفن را برداشتم.بعد از چند بوق پیمان 

 گوشی را برداشت.چقدر صدایش به نظرم مردانه شده بود.با شنیدن صداي من به شوخی گفت:

 

 به به!خانوم خارجی!حال شما چطوره؟چه عجب!یادي از فقیر فقرا کردي!-

 

ض گلویم را فشرد اما به خودم نهیب زدم.برادرم چه حال و هوایی داشت!چقدر شوکه می شدند اگر می دوباره بغ

 فهمیدند توي چه برزخی سر می کنم.پیمان در جواب سوالم که حال بقیه را می پرسیدم گفت:
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 به حال شما که نمی رسه!خواهر تو رو خدا دست ما رو هم بگیر!-

 

 از ته دل گفتم:

 

 ق نشو!می خواي بیاي اینجا چه کار؟خیال می کنی حلوا خیر می کنند؟احم-

 

 پیمان با صراحت گفت:

 

بله!جات حرف نداره!باید هم اینجوري حرف بزنی!من بدبخت اگه کنکور رد بشم،باید برم خدمت!می دونی این -

 یعنی چی؟

 

 با تغیر گفتم:

 

خونواده رو بدونی!خیال می کنی همه اونایی که اومدن اینجا دارند از  تو هنوز خیلی بچه تر از اونی که معنی خونه و-

 خوشبختی خفه می شن؟

 

 پیمان گفت:

 

من به همه کاري ندارم.در ضمن مزاحم شما هم نمیشم!نمی دونم این دیگه چه صیغه ایه که هر کی خودش رفته -

 اون طرف،واسه بقیه که این طرف هستند،سم پاشی می کنه؟!

 

 کردن با او توي دوران بلوغ بی فایده بود.به نرمی گفتم: بحث

 

 واسه اینکه فقط اونهایی که اینجا هستند می دونند غربت یعنی چی!-

 

صداي مامان را از ان طرف می شنیدم.داشت به پیمان غرغر می کرد.روزي من هم مثل پیمان پر انرژي بودم ولی 

 ان هنوز هم دست بردار نبود.به شوخی گفت:حاال در برابرش احساس ضعف می کردم.پیم

 

 معلومه به تو یکی چقدر سخت می گذره!آن قدر سخت می گذره که حتی دلت نمی خواد یک سر بیاي ایران!-

 

 آهی کشیدم و زمزمه کردم:

 

 کسی چه می دونه توي قلب اون یکی چی می گذره!-

 

 صداي مامان توي گوشم پیچید:

 

 الهی فدات بشم!پریا جون،مادر،-
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 باز هم بغض در گلویم لرزید،اما به خودم نهیب زدم:حاال نه!با صداي لرزانی گفتم:

 

 سالم مامان!-

 

 صداي مامان هم از بغض می لرزید:

 

 سالم مادر!حالت خوبه!؟بهرام چطوره؟سالمتین؟-

 

 به سختی گفتم:

 

 شما چطورید مامان؟بابا چطوره؟-

 

 ه یک مادر بود.با کنجکاوي گفت:غریزه اش غریز

 

 االن باید اونجا نصفه شب باشه!اتفاقی افتاده؟-

 

 بالفاصله گفتم:

 

 نه!همه چی رو به راهه!فقط دلم تنگ شده بود!-

 

 با نگرانی پرسید:

 

 چرا صدات می لرزه؟گریه می کنی؟-

 

 صورتم را پاك کردم و به دروغ گفتم:

 

 ده بودم.بلند شدم تلفن بزنم.نه مامان!خواب بد دی-

 

 مامان دوباره رسید:

 

 بهرام کجاست؟-

 

 سعی کردم لحنم عادي باشد.گفتم:

 

خوابیده مامان!االن اینجا ساعت دو صبحه!گفتم که!نگران نباشید!همه چیز رو به راهه!فقط یک کم نگران بودم.اونجا -

 همه خوبند؟

 

 فت:انگار خیالش کمی راحت شد.با محبت گ

 

 همه خوبند مادر!تو الزم نیست نگران باشی!بابات برات بیتابی می کنه!حاال چه خوابی دیده بودي؟-
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 اصال حضور ذهن نداشتم،از طرفی دروغگوي خوبی هم نبودم!زورکی خندیدم و گفتم:

 

 اید گفت!می خواي تعبیرش کنی مامان؟همین که خیالم راحت شد کافیه!همیشه می گفتی خواب بد رو نب-

 

 مامان هم خندید و گفت:

 

 خودم هم چند شب پیش خواب هاي پریشون می دیدم.از قدیم گفتند خواب زن برعکسه!واست خبر خوبی دارم!-

 

 با کنجکاوي گفتم:

 

 چه خبري؟-

 

 مامان گفت:

 

 واسه ثریا خبرهاییه!به من گفته بهت نگم تا خودش تلفن کنه!-

 

 پر شر و شور بود.پرسیدم: هنوز هم مثل سابق

 

 حاال کی هست؟-

 

 مامان گفت:

 

 غریبه است.از اقوام دور داماد خاله ات میشه!-

 

 آهی از سر حسرت کشیدم و گفتم:

 

 باید حواسش رو جمع کنه!بهش بگین عجله نکنه!-

 

 ممان گفت:

 

 ثریا دختر زرنگ و با هوشیه!تو نگران خودت باش!-

 

 پرسیدم:

 

 حاال کی شیرینی می خوریم؟-

 

 مامان گفت:
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واال راست و دروغش رو نمی دونم!ولی ثریا می گفت باید پریا بیاد ایران!راستی مادر تو نمی خواي بعد از این همه -

 مدت یک سر بیاي ایران؟دلمون یک ذره شده!ازدواج ثریا هم بهانه خوبیه!

 

 به دروغ گفتم:

 

مان!قبال که گفتم!ممکنه به این زودي ها نتونم بیام.باید گرین کارتم رو بگیرم.به خدا خودم من تازه مقیم شدم ما-

 هم دلم یک ذره شده!

 

 مامان پرسید:

 

 به خواب و خوراکت می رسی؟یادمه تحمل بی خوابی رو نداشتی!-

 

ر دردانه اش را در چنان وضعی به تصویر خودم در آیینه خیره شدم و قلبم به هم فشرده شد!کجا بود مادر که دخت

 ببیند؟گفتم:

 

 خیالتون راحت باشه مامان!من که بچه نیستم!-

 

 مامان با مِن مِن گفت:

 

 خاله ات می گفت....می گفت خبري نیست؟-

 

 وسط آن همه بدبختی فقط جاي یک بچه خالی بود.با پوزخند گفتم:

 

 ري باشه اول به شما میگم!بچه می خوام چکار مامان؟مطمئن باشید اگر خب-

 

 مامان غرق در باورهاي خودش گفت:

 

آره مادر!بگذار توي شرایطی که من بتونم در کنارت باشم!حاال هم برو بخواب!از قول ما به بهرام هم سالم -

 برسون!بابات هم خونه نیست وگرنه گوشی رو می دادم باهات صحبت کنه!

 

 با محبت گفتم:

 

 ی زنم مامان.از قول من به همه سالم برسون.باز هم زنگ م-

 

 وقتی گوشی را روي تلفن گذاشتم حس کردم نه تنها آرام تر نشده ام بلکه بی تاب تر از همیشه هستم!

 

رویاي دو سالگی ام را می دیدم.من بودم و مامان!مامان تازه به خانه برگشته بود.بوي تنش بویی آشنا بود و کالمش 

ثانیه اي از او دور نمی شدم!از آغوشش جم نمی خوردم!انگار می ترسیدم دوباره او را از دست دلنشین و گرم!
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بدهم.سرم خیس عرق بود و دستان گرم مامان موهاي نرمم را نوازش می کرد.زمزمه هاي مبهمی را می شنیدم.انگار 

 نش آشنا بود:کسی با مامان حرف می زد!دستی دستم را گرفت.صورتش در هاله اي مه بود ولی لح

 

 پریا!پریا!-

 

محکم تر به مادر چسبیدم.کسی دستم را می کشید.خودم را جمع کردم.داشتند از آغوش مامان دورم می کردند و 

 من با وحشت گریه می کردم.کسی که دستم را گرفته بود تهدید می کرد:

 

 مامان دوباره میره ها!دختر خوبی باش!پریا!پریا!-

 

واستم ولی ترس از دست دادنش جدي تر از آن بود که تهدید را شوخی بگیرم!بر خالف میلم از مادر مامان رامی خ

 دورم کردند.هنوز هم گریه میکردم و فریاد می زدم:

 

 مامان!مامان!-

 

 سرم گیج می رفت!انگار گر گرفته بودم.کسی زمزمه کرد:

 

ت رو باز کن.با شاره یک نفس عمیق بکش!با شماره دو پریا!پریا!چشمات رو باز کن!آروم با شمارش من چشما-

 خودت رو احساس کن!

 

خودم را حس می کردم.چقدر صدا به نظرم آشنا بود.پلکم نبض می زد و موهاي سرم از عرق به هم چسبیده بود.آن 

 صدا را می شناختم!انگار هزار کیلو شده بودم!دوباره شنیدم:

 

 نید خانوم درخشش!با شماره سه چشماتون رو باز ک-

 

دکتر توانا بود.تازه به یاد آوردم در مطب دکتر توانا هستم.با تحیر به اطرافم نگاه کردم و از دیدن خودم روي تخت 

گوشه اتاق حیرت کردم.گیج گیج بودم،چیز زیادي به یاد نمی آوردم.نگاهم روي دکتر توانا ثابت ماند.تالش کردم از 

 نی پرسید:جا بلند شوم.دکتر با مهربا

 

 حالتون خوبه؟-

 

 انگار ده ساعت خوابیده بودم.به سختی گفتم:

 

 خیلی سنگینم!-

 

 کمکم کرد از جا بلند شوم.پرسیدم:

 

 چه بالیی به سرم اومده؟-
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دکتر توانا مرا تا نزدیک مبلی که کیفم روي آن قرار داشت همراهی کرد و وقتی مطمئن شد نشستم،رو به رویم قرار 

 گرفت.سرم خیلی سنگین بود ولی دکتر توانا با آرامش نگاهم کرد.پرسیدم:

 

 می تونم خواهش کنم یک لیوان آب به من بدین؟-

 

از جا بلند شد و از روي میز آنسوي اتاق یک لیوان آب آورد و به دستم داد،اما حتی توان نگه داشتن لیوان را هم 

 ا روي میز مقابلم گذاشتم.دکتر توانا با خونسردي گفت:نداشتم.چند جرعه از آب خوردم و لیوان ر

 

 حالتتون طبیعیه خانوم درخشش!خاطرتون نیست؟با توافق خودتون هیپنوتیزم کردم.-

 

 چیز زیادي یادم نمی آمد.دکتر توصیه کرد:

 

ا کمک زیادي به الزم نیست به خودتون فشار بیارین!من به اطالعات بیشتري براي شناخت شما احتیاج داشتم.شم-

 من کردید خانوم!خودتون یادتون نیست چی دیدین؟

 

 با شگفتی گفتم:

 

 چیزي یادم نمیاد!-

 

 دکتر توانا گفت:

 

 شما سفر کردین به دو سالگیتون!-

 

 کالفه گفتم:

 

 عجیبه که هیچی یادم نیست!من چه مدت توي خواب بودم؟-

 

 دکتر گفت:

 

 بیشتر از بیست دقیقه!-

 

 زیر لب گفتم:

 

 انگار چند ساعت خوابیدم که این قدر سنگینم!-

 

 دکتر با خونسردي گفت:

 

 کامال طبیعیه!-
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 همانطور که گیجگاهم را ماساژ می دادم پرسیدم:

 

 حاال به نتیجه اي هم رسیدید؟-

 

 پاهاي بلندش را روي هم انداخت و به حالت دست به سینه گفت:

 

خانوم درخشش سازش پذیري بیش از حد شما و اینکه حاضرید به قیمت آزار خودتون،فشارها رو تحمل می دونید -

کنید،خیلی من رو به فکر فرو برد.خیلی ها در اصطالح عامیانه اسم این کار رو صبوري می گذارند اما در حقیقت از 

ی تونه بر مبناي یک ترس قدیمی لحاظ روانشناسی خیلی از خویشتنداري هایی که منجر به آزار شخص میشه م

باشه!مسلما راجع به شما هم نمیشه اسمش رو صبر و حصله گذاشت.چون از لحاظ روحی به این حال و روز افتاده 

اید.بنابراین فرض رو بر این گذاشتم که شما هنوز گرفتار یک سري ترس هاي قدیمی باشید.اگه یادتون باشه قبل از 

هش از شما سوال کردم،اما جواب روشنی به من ندادید.حاال یا یادتون نمی اومد،یا تمایلی اینکه هیپنوتیزم کنم راجع ب

 به گفتنش نداشتید.

 

 پرسیدم:

 

 چه جور ترسی؟منظورتون رو نمی فهمم!-

 

 مکثی کرد و گفت:

 

اون ترسیده باشید بگذارید به زبون ساده تر بگم.مثال خاطره تلخ در کودکی یا یک مشکل خونوادگی که به واسطه -

 و به خاطر ترس هاتون فکر کنید باید همیشه به نفع دیگران کوتاه بیاین!

 

 کمی فکر کردم و گفتم:

 

 واقعا یادم نیست!تا جایی که یادمه ما همیشه خونواده خوشبختی بودیم.-

 

 دکتر توانا با احتیاط گفت:

 

سبتا درازي از مادر دور بودید!باید دید دلیل این دوري چی بوده اما در رویاتون چیز دیگه اي می گفتید!گویا مدت ن-

 و چه رابطه اي با ترس هاي شما داره؟نمی خواین از مادرتون سوال کنید؟شاید مربوط به سالها قبل باشه!

 

 با تردید گفتم:

 

م تاثیر می گذاره؟باور ممکنه!حتما با مادرم صحبت می کنم!یعنی واقعا خردسالی تا این اندازه روي خصوصیات آد-

 کردنی نیست!

 

 توانا با لبخند گفت:
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تاثیرش اونقدر چشمگیره که شاید نتونید فکرش رو بکنید.آیا می دونید ساختار اعتماد به نفس هر فرد بین یک تا -

این اندازه سه سالگی کامل میشه؟در حقیقت هر کاري براي اعتماد به نفس ما کردند توي اون دوره مهمه بقیه اش تا 

 اهمیت نداره!

 

 با ناباوري نگاهش کردم.جدا ما آدمها درباره خودمان چه می دانیم؟توانا در ادامه گفت:

 

اعتماد به نفس که شکل نگیره خیلی از آدمها دو شخصیتی میشن،یا شخصیت کاذب دارند.یعنی وانمود به چیزي می -

 رد بی درمان بشره!کنند که نیستند و به عبارتی نقاب می زنند!این د

 

 گفتم:

 

 آدم با شنیدن حرفهاي شما می ترسه دکتر!-

 

 خندید و گفت:

 

 نه،نترسید!هر کدوم از ما به نوعی گرفتار این مشکل هستیم!-

 

 در سکوت به حرفهایش فکر کردم.با این اوصاف چقدر تربیت کردن بچه کار مشکلی به نظر می رسید!

 

 ید:با لحنی خودمانی پرس

 

 راستی،اوضاع چطوره؟دکتر درخشش هنوز هم حاضر نیست شما رو همراهی کنه؟!-

 

 عجیب بود که دیگر از گفتن حقیقت زندگی ام خجالت نمی کشیدم.صادقانه گفتم:

 

خیلی همدیگه رو نمی بینیم.اون حتی نمی دونه من داروي افسردگی و اضطراب می خورم!اما می دونه که به شما -

 می کنم!راستش دلیل مقاومتش رو براي اومدن پیش شما نمی فهمم! مراجعه

 

 توانا گفت:

 

مشکل شوهرتون من نیستم.اونم براي خودش ترس هایی داره که با اون ها زندگی می کنه!شاید یکی از ترس هاي -

 بزرگش فاش شدن ضعف هاي شخصیتیشه!

 

 با لبخندي تلخ گفتم:

 

 نمی رسه!من اون رو همیشه در موضع قدرت دیدم! اما اصال این طور به نظر-

 

 توانا سرش را با تایید تکان داد و گفت:
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این دقیقا دلیل موجهی براي ترس هاشه!اون همیشه سعی می کنه جدي و نفوذناپذیر و سرد باشه تا دیگران به -

در هر قالبی تغییر می کنند.ولی حقیقت وجودش پی نبرند!آدمهاي نرمال بسیار انعطاف پذیرند.مثل آب سیالند و 

کسانی که ترسی در وجودشون دارند به هر چیزي بدبین هستند.حتی به سایه خودشون هم شک دارند.تلخ و بهانه 

جواند و دایم دیگران رو تخریب می کنند.به خصوص کسانی رو که با خودشون متفاوتند بیش از همه رنج 

چقدر »اگه تعارف نکنی،میگن:«نکنه نقشه اي تو سرشه؟»ن میگن:میدن!بهشون چیزي تعارف می کنید،به خودشو

زندگی با چنین افرادي کار خیلی سختیه!مگه اینکه بتونی نسبت بهشون بی اعتنا باشی!صفت بارز «طرف بی تربیته!

اونها خودخواهیه!خودشون رو گل بی عیب می دونند،ولی دایم در دیگران دنبال عیب جدیدي می گردند.خدا نکنه 

 هانه به دستشون بیفته.ب

 

 با مالحظه گفتم:

 

 شوهر من فقط خیلی خودداره!شاید هم همین کار هارو سخت کرده!-

 

 تونا گفت:

 

 من رو ببخشید خانوم.قصد من جریحه دار کردن احساسات شما،یا توهین به شخص خاصی نبود.-

 

 با لبخندي تلخ گفتم:

 

دکتر.من فکر نمی کنم هیچوقت بتونم به عمق قلب شوهرم برسم.اون آدم نفوذ  کار ما از این چیزها گذشته آقاي-

ناپذیر و سردیه!اصال من روبه حساب نمیاره!گاهی از خودم می پرسم واقعا چرا من رو براي ازدواج انتخاب 

هش فرار کرده؟سابق بر این براي این سوال جواب هاي غرور آمیزي داشتم،ول حاال مدتیه که حتی از فکر کردن ب

 می کنم،چون متنفرم از اینکه حس کنم آلت دست بودم.این جوري احساس حماقت می کنم.

 

 توانا گفت:

 

این عالمت خوبیه!نشون میده دوباره دارید سالمت روحی تون رو به دست میارین.همین جا باید به خاطر اینکه -

م معذرت بخوام.راستش باید هر چه زودتر به جلسات اول کمی در تلگر زدن به روح و روانتون زیاده روي کرد

خودتون می اومدین.وقتی براي اولین بار دیدمتون،حس کردم دارید براي همه چیز زندگی می کنید اال خودتون!هوز 

 هم خیلی باید روي خودتون کار کنید.

 

جلوتر از من به طرف در به ساعتم نگاه کردم و از جا بلند شدم.توانا هم از جا بلند شد و براي باز کردن در 

 رفت.صادقانه گفتم:

 

 از اینکه تحت نظرتون دارم به خودم کمک می کنم خوشحالم.راستش با شما خیلی احساس راحتی می کنم.-
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 با لبخندي صمیمی که خاص خودش بود گفت:

 

پزشک نکاه نکنید.اگه فرض  این همون چیزي یه که من از بیمارانم می خوام.از حاال به بعد لطفا به من به چشم یک-

کنید من یه دوست نزدیکم،به من و خودتون کمک بیشتري کردید.پریا!می تونم اسمتون رو صدا بزنم؟من با اغلب 

 مراجعین خودم همین طورم!

 

 با سخاوت گفتم:

 

 می تونید هر جوري که راحتید صدام بزنید آقاي دکتر!-

 

 ضمن دست دادن گفت:

 

 هم اینطوري بیشتر احساس راحتی می کنیدبهداد!خودتون -

کابوس بدي بود!خیس عرق از جا بلند شدم و لبه تخت نشستم.کمی الي پنجره را باز گذاشتم و در تاریکی به بیرون 

خیره شدم.باد خنک شبانه برگهاي پاییز زده را به نرمی تکان می داد.به ساعت نگاه کردم.چیزي به چهار صبح نمانده 

بهرام خالی بود.دیگر علنی عمل می کرد.یک دفعه سردم شد.پنجره را بستم و یقه لباسم را کیپ تر  بود ولی جاي

مردم.از وقتی داروهاي افسردگی را به تجویز توانا مصرف می کردم،سرم به بالش نرسیده خوابم می برد.آباژور کنار 

که از پله ها پایین می رفتم،به یاد کابوسی  تخت را روشن کردم و در پناه نور کمرنگش از اتاق خارج شدم.همان طور

که در خواب دیده بودم افتادم.باید از مامان می پرسیدم!باید زودتر از اینها می پرسیدم!از روزي که توانا هیپنوتیزمم 

کرده بود به دفعات این خواب را می دیدم...مستقیم به آشپزخانه رفتم.هوس یک چایی داغ کرده بودم.با چاي 

فوري درست کردم و کنار تلفن نشستم.اوایل حرفهاي توانا را درباره خاطره اي در دوردست جدي نمی  ساز،چاي

گرفتم ولی با تکرار کابوسها عزمم را جزم کرده بودم.مدتی پشت خط منتظر ماندم تا اینکه مامان گوشی را 

 یرداشت.بعد از احوالپرسی با نگرانی پرسید:

 

 میشی به من تلفن می زنی؟نکنه حالت خوش نیست؟ تو چرا چند وقته نصف شب پا-

 

 با مهربانی گفتم:

 

 اگه ناراحتید تلفن نزنم!-

 

 مامان گفت:

 

 حالت خوبه؟بهرام چطوره؟-

 

 به دروغ گفتم:

 

 خوابه!یک دفعه دلم هواتون رو کرد.اینجا یک کم هوا سرد شده اونجا چطوره؟-
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 مامان با کنجکاوي گفت:

 

 شب پا شدي همین رو بگی؟ نصفه-

 

 مکثی کردم و سعی کردم صادق باشم.کمی فنجاي چاي را در دستم جا به جا کردم و گفتم:

 

 خیلی وقته می خوام از شما یه چیزي بپرسم مامان!اما راستش نمی دونم چطوري مطرحش کنم!-

 

 مامان با نگرانی گفت:

 

 اتفاقی افتاده؟-

 

 فورا گفتم:

 

 یز رو به راهه مامان!لطفا بی جهت نگران نباشید!همه چ-

 

 مامان گفت:

 

 چرا واضح تر حرف نمی زنی؟چی می خواي بگی؟-

 

 بی مقدمه گفتم:

 

مدتیه کابوس می بینم!مثل یه جور خاطره قدیمی می مونه!یه خاطره،شاید از دوران بچگی خودم!اوایل زیاد اون رو -

شد...حس کردم نمی تونه بی اساس باشه!گفتم راجع بهش با شما حرف بزنم و  جدي نمی گرفتم ولی وقتی تکرار

 چند تا سوال بپرسم!

 

 مامان پرسید:

 

 مگه چه جور خوابیه که این اندازه نگرانت کرده؟نباید این قدر روش حساس باشی!-

 

 جرعه اي از چایم را سرکشیدم و گفتم:

 

 !شاید هم همین باعث شده ذهنم مشغول بشه!نمی تونه یه خواب معمولی باشه مامان-

 

بعد آنچه را که در مطب توانا و طی آن چندشب دیده بودم مو به مو براي مامان تعریف کردم و او هم در سکوت 

 گوش می داد،وقتی حرفم به آخر رسید با صدایی که از مرور گذشته می لرزید گفت:

 

 ا!تو هر شب یه رویاي صادقانه می بینی!حق با توست این یک خواب معمولی نیست پری-

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

2 1 5  

 

 متعجب پرسیدم:

 

 چی می خواین بگین مامان؟-

 

 مامان با لحنی تاسف بار گفت:-

 

این قضیه بر می گرده به بیست و دو سال قبل.اون موقع برادرت هنوز به دنیا نیومده بود و تو فقط یکی دو سالت -

و مثل خیلی از زن و شوهرهاي جوون دیگه شناختمون رو روي هم کامل بود.من و پدرت جوون و بی تجربه بودیم 

می کردیم که طبیعتا این کار خالی از بحث و مشاجره نبود.طی یکی از بحث هامون از سر غرور و لجاجت رفتم خونه 

الل پدر بزرگت.خداییش پدرت خیلی سعی کرد از این کار منصرفم کنه!اون معتقد بود ما باید با منطق و استد

مشکالتمون رو حل کنیم و اون ها رو به خارج از خونه نبریم.ولی....خدا من رو ببخشه!آن قدر سماجت و پا فشاري 

کردم تا باالخره با قهر از خونه رفتم.هنوز هم باورم نمیشه!طوري سر لج افتاده بودم که حتی تو رو هم با خودم 

ر می کردم می تونم حرف خودم رو توي اون خونه سر نبردم.نمی دونم چه هدفی رو دنبال می کردم.شاید فک

کنم!رفتار من براي همه پیش بینی نشده بود!مادر بابات،خدا بیامرز،چند بار از من خواست برگردم،ولی قبول 

نکردم.شاید هم منتظر پدرت بودم.اما وقتی یک ماه از قهر کردنم گذشت،فهمیدم بیخود منتظرم!اون پیغام داده بود 

برگردم باید همون طور که خودم رفتم،خودم هم برگردم.یک ماه از تو دور بودم و تو هم به شدت بی تابی  اگه مایلم

می کردي!حتی می گفتند مریض شدي ولی پدرت کوتاه نمی اومد.نمی دونم!شاید هم کار خوبی کرد!چون بعد از اون 

 با هم مشکالتمون رو حل کنیم! هر بار به مشکل برخوردیم،دیگه حتی فکر رفتن رو هم نکردم!موندم تا

 

 با نا باوري گفتم:

 

 هیچ وقت راجع بهش حرف نزده بودید!-

 

 مامان با صداقت گفت:

 

گفتم که مال خیلی سال قبله!از اون گذشته از یاد اوري اش احساس شرم می کنم!ما اون زمون خیلی جوون و بی -

 تجربه بودیم!...

 

حواس من به دکتر توانا بود و تاثیر گذشته بر شخصیت خودم!در واقع هنوز هم باورم مامان داشت حرف می زد اما 

نمی شد چنین اتفاقی زمینه ساز ضعف هاي نهان شخصیتی من باشد!اما اگر دکتر توانا می گفت،البد بود!حتی نفهمیدم 

م.از پنجره به بیرون نگاه چطور از مامان خداحافظی کردم و به اتاقم برگشتم.حاال احساس آرامش بیشتري می کرد

 کردم هوا تقریبا روشن شده بود.آباژور کنار تخت را خاموش کردم و زیر پتو خزیدم.

 

توانا منتظر ماند تا حرفهایم به آخر برسد و من هم مو به مو حرفهاي مامان را بازگو کردم.شاید انتظار داشتم تعجب 

 کند اما او فقط با خونسردي گفت:

 

 ست بود!پس حدسم در-
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 اعتراف کردم:

 

 ولی من هنوز هم باورم نمیشه که این اتفاق با وضع فعلی من مرتبط باشه!-

 

 او در جوابم فقط لبخند زد و گفت:

 

ولی واقعیت داره پریا!همین قضیه اي که نمی خواي خیلی جدي بگیریش باعث شده بیش از اندازه سازشکار و -

خودت رو زجر بدي تا اوضاع خوب بمونه!در حقیقت پشت هر ماجرایی تو به نقش  انعطاف پذیر باشی!اون قدر که

خودت فکر می کنی و اینکه تا چه اندازه با رفتارت می تونی وضعیت رو تغییر بدي!به تو اینجوري انتقال داده بوند که 

دم که مامان رفته.باید خوب من بچه بدي بو»اگه بچه خوبی باشی مامان بر می گرده و ذهن تو تجزیه و تحلیلی کرده:

اگه »باشم تا مامان برگرده.این رفته توي مموري باکست!روانشناسهاي بزرگ معتقدند که حتی گفت این جمله که 

می تونه لطمات جبران ناپذیري به ساختار اعتماد به نفس یک فرد بزنه!بچه هایی که «فالن کاررو بکنی بچه خوب منی

هستند،کم کم به جایی می رسند که اصال فراموش می کنند خودشون هم خواسته ها  دایم دنبال جلب رضایت والدین

و عقایدي دارند.اون ها خوب بودن رو در جلب رضایت دیگران می بینند و نهایتا به خرد شدن خودشون کمک می 

 کنند!

 

 فقط گفتم:

 

 خداي من!-

 

کنم که تا حدودي چنین شخصیتی دارم،ولی خیلی طول در رفتار و خصوصیات خودم دقیق تر شدم!نمی خواستم باور 

نکشید که خودم را در موضع ضعف دیدم.تمام آن سالها درس می خوندم تا رضایت مامان وبابا را فراهم کنم.با 

چیزي مخالفت نمی کردم تا دختر سر به راه و حرف شنویی باشم.براي دانشگاه تالش می کردم،چون مامان می 

هرام می سوختم و می ساختم تا آبرو و نام نیک خونوادگی رو حفظ کنم.تا پدر و مادرم آن طرف خواست و حاال با ب

 دنیا بی خبر از رنج هایی که می خریدم احساس غرور و سرافرازي کنند.یک دفعه حالم بد شد.به تونا گفتم:

 

 میشه کمی الي پنجره رو باز کنید؟-

 

 و از همان جا با لحن دوستانه اي گفت: به خواسته من،پنجره را نیمه باز گذاشت

 

 تو نباید اینقدرخودت رو سرزنش کنی،این هیچ کمکی به تو نمی کنه!-

 

 زیر لب گفتم:

 

 کاش همه آدم ها به حقیقت وجود خودشون پی می بردند!-

 

 مقابلم نشست و گفت:
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ن به روانکاو و مشاور مراجعه می کنند؟چون پس خیال می کنی چرا مردم اروپا و آمریکا بابت کوچکترین مشکلشو-

 دلشون نمی خواد نامتعادل به نظر بیان!

 

 در تکمیل حرفش گفتم:

 

اون وقت توي ایران روانشناس ها بیکارند!بد تر از همه اینکه خیلی ها مراجعه به مشاور و روانشناس رو بد می -

لی از مسائل ناتمام زندگی،در گذشته یا حاال،کمک کنه!می دونند!در حالیکه مراجعه به روانشناس می تونه به حل خی

دونید؟حاال که خوب فکر می کنم،می بینم من همیشه در اعماق وجودم یه اضطراب قدیمی داشتم!شاید قبال این قدر 

نه آزار دهنده نبود ولی با ازدواج با بهرام و اومدن به امریکا تشدید شد.شاید چون بهرام یه شخصیت وسواسی و بها

 جو داشت و من هم دایم تالش می کردم رضایتش رو جلب کنم!

 

 توانا با لبخندي رضایتبخش گفت:

 

 تو زن باهوشی هستی!قطعا چنین درك باالیی به حل مشکلتون خیلی کمک می کنه!-

 

 صادقانه گفتم:

 

م این مدت با ارضا کردن غرور مطمئن باشید اگر زودتر می فهمیدم،کارم به اینجا نمی کشید.درحقیقت من در تما-

 بهرام در حق خودم و خودش بد کردم!

 

 توانا اضافه کرد:

 

 حاال هم باید درباره احساست باهاش حرف بزنی!حتی اگه خوشش نیاد!-

 

 گفتم:

 

 آخه اون اغلب آن قدر تلخه که نمیشه دو کلمه باهاش حرف زد!-

 

 توانا با قاطعیت گفت:

 

باید باهاش حرف بزنی!اول به خاطر خودت و بعد به خاطر شوهرت!بر فرض حتی اگه خیال ادامه  ولی به هر حال-

 زندگی هم نداشته باشی باید حرفهات رو بزنی!اون باید بدونه تو چه احساسی داري!

 

 با تردید گفتم:

 

 چندان مطمئن نیستم که بتونم!ولی تالشم رو می کنم-
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شده بود و این حقیقت را خودم بهتر از هر کسی حس می کردم.البته دیدارهاي پشت حالم نسبت به قبل خیلی بهتر 

سر هم با تونا بی تاثیر نبود.در واقع او اعتماد به نفس از دست رفته را در وجودم زنده می کرد و در انجام این کار 

ی تبدیل شدیم.حاال او چنان صمیمیت و پشتکاري از خودش نشان می داد که در زمان کوتاهی به دوستان نزدیک

هسته اصلی تحول درونی من بود و من ترجیح می دادم در اکثر مسائل با او مشورت کنم.در حقیقت بعد از این همه 

 مدت،تونا تنها دوست من در دیار غربت محسوب می شد.

 

سه -گاه می شد که دوبهرام نه تنها از این قضیه خوشحال نبود،مخالفت خودش را هم به اشکال مختلف نشان می داد.

روز از او بی خبر بودم،اما دیگر مثل گذشته زجر نمی کشیدم و خودم رادر چهار دیواري خانه حبس نمی کردم.خرید 

می کردم،به پیاده روي می رفتم،به فروشگاه هاي نزدیک خانه سرك می کشیدم و همان طور که توانا گفته بود فکر 

ن به خودم و گذشته،باعث آزارم نمی شد،بلکه به طرف اهداف جدي تري می کردم و عجیب بود که دیگر فکر کرد

 هدایتم می کرد.

 

اکنون احساس گناه نمی کردم،بلکه خودم را مستقل تر ازهمیشه می دیدم.در این بین چند بار سعی کردم درباره 

که به قول توانا،از آن همه  زندگی مان با بهرام صحبت کنم،ولی شرایطش فراهم نمی شد.شاید هم واقعا اماده نبودم

 تخیر و بهانه استقبال می کردم!

 

به محض اینکه وارد خانه شدم،از ماشین بهرام فهمیدم به خانه برگشته!پاکت خریدها را در دستانم جا به جا کردم و 

ر تالش کردم آرام باشم.دلم نمی خواست لذت گردش عصرانه ام را با تلخی حرام کنم.با خونسردي ظاهري د

ورودي را باز کردم و وارد ساختمان شدم.صداي تلویزیون از آن طرف سالن به گوش می رسید و بوي سیگار همه جا 

را پر کرده بود.مستقیم به طرف آشپزخانه رفتم و در یخچال را براي جا به جا کردن کنسرو ها باز کردم.حتی به 

کنم،اما حقیقتا مهم نبود.داشتم در یخچال را می بستم پشت سرم نگاه نکردم.می دانستم با این کار عصبانی اش می 

 که از پشت سر گفت:

 

 کجا بودي؟-

 

به طرفش برگشتم!لحنش دستوري و تلخ بود و پوست صورتش به تیرگی می زد!انگار مدتی را در جایی کنار دریا 

ودم یک فنجان چاي ریختم و گذرانده بود.مستقیم توي صورتش نگاه کردم و حتی سالم هم نکردم.با آرامش براي خ

 پشت میز آشپزخانه نشستم.از اینکه با بی اعتنایی رنجش می دادم،لذت می بردم.

 

 عصبی تر از قبل تکرار کرد:

 

 پرسیدم کجا بودي؟گوشهات رو جا گذاشتی؟-

 

تکیه دادم و به چنان با دقت توي فنجان چایم خیره شده بودم که انگار تمام حواسم روي ان متمرکز بود.به عقب 

 سردي گفتم:
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 واسه تو چه فرقی می کنه؟-

 

 جوابم خارج از انتظارش بود.کالفه پرسید:

 

 این چه طرز جواب دادنه؟نکنه فکر کردي داري با کارگرت حرف می زنی؟-

 

 با خونسردي گفتم:

 

 نا نیست؟من جور دیگه اي بلد نیستم حرف بزنم!در ضمن،این لحن و طرز برخورد واست آش-

 

ناخوداگاه داشتم از مهارتها و اصولی که توانا براي تقویت اعتماد به نفسم به کار می برد،تبعیت می کردم.بهرام داد 

 زد:

 

 هیچ معلومه چه مرگته؟چر مثل آدم حرف نمی زنی؟-

 

 چنان با سرزنش نگاهش کردم که وا رفت و با تعجب نگاهم کرد.خیلی محکم گفتم:

 

 مراقب حرف زدنت باشی!بهتره -

 

 دوباره از موضع قدرت شروع کرد:

 

 از تو یک سوال پرسیدم،یه جواب هم می خوام!-

 

 با قاطعیت فنجان را روي میز گذاشتم و گفتمک

 

من هم بهت گفتم که اگه حرمتت برات مهمه،بهتره درست صحبت کنی!چی باعث شده فکر کنی من باید بابت -

 ترین کارهام،به تو حساب پس بدم؟کوچکترین تا بزرگ 

 

 با پوزخند گفت:

 

 انگار خیلی باورت شده که واسه خودت کسی هستی؟ببینم،اینها رو هم اون مرتیکه یادت داده؟-

 

 با جدیت گفتم:

 

 اون مرتیکه اسم داره!در ضمن من از اول هم واسه خودم آدم بودم.تو جلوتر از نوك دماغت رو نمی دیدي!-

 

 حالتی تحقیر آمیز گفت: با
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موندم به چی می نازي؟پاشدي با اون فامیل هزار تیکه اومدي این سر دنیا واسه خودت داري خانومی می کنی،یک -

 متر هم زبون داري؟

 

 در درون می لرزیدم ولی با آرامشی ظاهري گفتم:

 

ب کردي!در ضمن شاید هم لیاقتش رو نداشتم مثل اینکه یادت رفته تو من رو به قول خودت از بین اون همه انتخا-

 توي وطنم باشم که سر از اینجا در اوردم!

 

 عصبی گفت:

 

حق نداري با من یکی به دو کنی!انگار پاك سر به هوا شدي!بهتره بدونی این طویله قانون داره!بنابراین نبینم دیگه -

 تا این ساعت بیرون باشی!

 

 امر و نهی می کرد.چون مرا ساکت دید در ادامه گفت: درست مثل بچه ها با من صحبت و

 

 جدا که شرم اوره!تو به عنواي یک زن چقدر احساس مسئولیت می کنی؟-

 

 طاقت نیاوردم و گفتم:

 

ببین کی داره از احساس مسئولیت حرف می زنه؟!کسی که زن و زندگی اش رو می گذاره و براي چند روز غیبش -

 تو چطور به خودت اجازه می دي راجع به احساس مسئولیت سخنرانی کنی؟می زنه!واقعا بهرام 

 

 باورش نمی شد!عصبی داد زد:

 

 اینها همش تاثیر معاشرت با اون مرتیکه است!دیگه حق نداري بري دیدنش!شنیدي چی گفتم؟-

 

 چشم در چشمش گفتم:

 

 تره خودت رو خسته نکنی!من هر کاري که دلم بخواد و صالح بدونم می کنم!بنابراین به-

 

 محکم گفت:

 

 حاال کارت به جایی رسیده که روي حرف من حرف می زنی؟-

 

 با خونسردي گفتم:

 

حاال مگه چی شده؟به اسب شاه گفتند یابو؟یادمه خودت هم همیشه همین رو می خواستی!هیچ تا حاال به فکرت -

کی میري و کی بر می گردي؟خیال می کنی از کارهات بی  رسیده ممکنه براي من هم مهم باشه تو کجا میري،با

 خبرم؟فکر می کنی نمی دونم سرت کجاها گرمه؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

2 2 1  

 

 

 عصبانی گفت:

 

 نکنه فکر کردي من از تو می ترسم؟-

 

 با لبخندي تاسف بار گفتم:

 

 نه!تو نمی ترسی!اما بهتره بدونی من هم دیگه از تو نمی ترسم!-

 

شدم و بی آنکه به پشت سرم نگاه کنم از پله ها باال رفتم.عصبانی دنبالم کرد و با خشونت بعد،از آشپزخانه خارج 

بازوي چپم را گرفت و مرا به طرف خودش برگرداند.هیچ وقت او را آنقدر عصبانی ندیده بودم.خواستم به راهم 

 ادامه دهم که محکم نگهم داشت و گفت:

 

 ري!مطمئن باش از لجبازي با من سودي نمی ب-

 

 با پوزخند گفتم:

 

برات واقعا متاسفم که فکر میکنی من لجبازي می کنم،یا از تو می ترسم!به نظر من بهتره به عوض اینکه وسه من -

خط و نشون بکشی خودت رو به روانپزشک نشون بدي!چون من تازه دارم می فهمم که مشکل تو واسه خودت خیلی 

 اینه که می ترسی ضعف هات بر مال بشه! بزرگه و رفتار سرد و عجیبت هم واسه

 

 لرزش دستانش را از سر عصبانیت حس می کردم.با صداي لرزانی گفت:

 

 تو خودت سر تا پات پر ضعفه!دلت براي خودت بسوزه!-

 

 با شهامت گفتم:

 

ومن از این بابت خیلی ممکنه حق با تو باشه اما این رو می دونم که در برابر تو خیلی رو سفیدم!تو مریضی بهرام!-

متاسفم!تا کی می خواي نقاب بزنی و همه رو گول بزنی؟تو حتی به خاطر ترسهات من رو هم به بازي گرفتی و باعث 

شدي توي یک مقطع،تو بشی همه چیزم!اون قدر که اعتماد به نفسم رو از دست دادم و شدم اونی که تو می 

عد شروع کردي به تخریب من!دیگه تا کجا می خواي ادامه بدي؟انگار خواستی.ولی حتی این هم تو رو ارضا نکرد و ب

 حتی دیدن نابودي من هم آرومت نمیکنه!

 

 با ناباوري گفت:

 

 حرفهاي تازه و گنده تر از دهنت می زنی!-

 

 دستش را پس زدم و با صداقت گفتم:
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 به اون ها فکر میکنم!این حرفها شاید واسه تو جدید باشند،اما من خیلی وقته که دارم -

 

 با پوزخند گفت:

 

 و البد به نتیجه اي هم رسیدي!-

 

 مکثی کردم و گفتم:

 

 راستش خیلی وقت بود که می خواستم راجع به خودمون باهات حرف بزنم ولی شرایطش فراهم نمیشد!-

 

 هنوز با حقارت نگاهم می کرد!بی مقدمه گفتم:

 

 عه به دکتر خودت رو معلجه می کنی،یا من به ایران بر می گردم!یا تالش می کنی و با مراج-

 

صداي خنده اش موجی از اضطراب به وجودم پاشید،ولی خودم را نباختم.با دستانش دو طرف سرم را به دست گرفت 

 و با لحنی حقارت بار گفت:

 

نمی دیدند که یکی مثل من بیاد نه!انگار جدا هوا ورت داشته!تو فکرکردي کی هستی؟کس و کارت به خواب هم -

 بینشون!ندیدي چقدر هول بوند که فرستادندت فرودگاه،استقبال من؟نکنه به این زودي یادت رفته؟

 

از لحنش احساس چندش اوري داشتم!به یاد مامان افتادم!چقدر کوشید از رفتن به فرودگاه منصرفم کند!خواستم 

توي چشمانش کامال می درخشید و صدایش هر لحظه بلند تر می  حرفی بزنم ولی حالش خوش نبود!برق عصبانیت

 شد:

 

باید هم یادت بره از کجا به کجا اومدي!ولی این رو هیچ وقت یادت نره که بهشتی رو که توش هستی مدیون -

 منی!من واسه تو یک ناجی افسانه اي بودم!پس بی جهت واسه من خط و نشون نکش!

 

 یت گفتم:دستانش را پس زدم و با جد

 

تو هم بهتره بدونی من تهدیدت نکردم،بلکه کامال جدي گفتم!چون با اجازه خیال دارم چنانچه بخواي به همین وضع -

ادامه بدي،بهشتت رو واسه ي همیشه به خودت واگذار کنم!جدا براي هر دومون متاسفم که خیال می کردیم داریم 

داقل من یکی خیلی وقته که فهمیدم هیچ وقت به معنی واقعی کلمه روي عشق و عالقه زندگی مون رو بنا می کنیم!ح

 عاشق تو نبودم!ظاهرا تو هم دالیل خودت رو براي انتخاب من داشتی.دالیلی که من حتی شرم دارم بهش فکر کنم!

 

 کامال جدي پرسید:

 

 حرف آخرته؟-
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 هیچ وقت او را اینقدر عصبانی ندیده بودم.گفتم:

 

قدر توي عمرم جدي نبودم!به نظر من ادامه زندگی توي این چنین شرایطی واقعا مسخره است!هر هیچ وقت آن-

کدوم از ما براي تصمیم گیري واسه اون یکی باید به تعادل الزم برسه که متاسفانه هیچ کدوم فعال واجد شرایط 

 نیستیم!

 

 داشتم باال می رفتم که دوباره دستم را گرفت و داد زد:

 

 طور جرات می کنی بگی من نامتعادلم...تو چ-

 

 یک دفعه از پله قبلی لیز خوردم و به پایین پرت شدم....

سقوطم از پله ها منجر به ایجاد شکستگی از دو ناحیه در پاي راستم شد،ولی کم ترین حسنش این بود که حرفم را 

بهرام هم غیر قابل پیش بینی بود!او که خودش  زده بودم و براي یک بار هم که شده جلوي بهرام ایستاده بودم!رفتار

را در این اتفاق مقصر می دید،نه تنها بالفاصله مرا به دکتر رساند،بلکه تا مدتها با من مهربان شده بود و حتی براي 

انجام کارهاي منزل یک زن جوان ایرانی را در ساعاتی که در خانه نبود به خدمت گرفت.البته با من زیاد صحبت نمی 

کرد،ولی رفتارش هم مثل گذشته سرد نبود.الاقل براي چند هفته مردي بود که همیشه در رویاهایم به دنبالش می 

گشتم.سرساعت می امد و راس ساعت خانه را تر ك می کرد،خرید خانه را خودش انجام می داد و صبح ها انقدر 

که حرف گذشته را پیش نمی کشید،ولی این همه  منتظر می ماند تا پرستارم از راه برسد.حتی آنقدر مالحظه می کرد

دلیلی براي فراموش کردن من نبود!در حقیقت حرفهاي آخرش مثل خنجري زهر الود به قلبم فرو رفته بود و حتی 

اگر او ترجیح می داد همه چیز را فراموش کند،باز هم دردش را حس می کردم واین بی تاثیر در شدت سردي رفتار 

 و گفتارم نبود.

 

بعد از گذشت یک هفته،توانا که از غیبتم در جلسات نگران و کنجکاو شده بود با خانه تماس گرفت و از شنیدن 

ماجرا به قدري متعجب شد که براي چند لحظه پشت تلفن ساکت ماند و این به من که حال و روز نامساعدي داشتم 

 م و حرف می زدم:فرصت داد تا خودم را سبک کنم.همین طور بی وقفه گریه می کرد

 

نمی دونم به خاطر کدوم گناه ناکرده دارم عقوبت پس می دم!گاهی اوقات با خودم فکر می کنم بگذارم برم،ولی -

بعد به ضعف خودم می خندم!می دونید؟من ذاتا آدم قوي و ماجراجویی نیستم،ولی اخیرا حس می کنم همون یک 

تی در من تشدید میشه که تصور می کنم تمام این مدت بازیچه ذره قدرتم را هم از دست داده ام.این حالت وق

 بودم!درست مثل یک موجود بی مصرف و تو خالی!

 

 با آرامش گفت:

 

 ولی تو توي این مدت خیلی پیشرفت کردي!-

 

 میان گریه گفتم:
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خواسته نه شریک چه پیشرفتی که توي کار خودم موندم؟اغلب باور این حقیقت که اون فقط یک خدمتکار می -

 زندگی،اون قدر زجرم میده که نسبت به بقیه مسائل بی توجه میشم!

 

 پرسید:

 

 چرا راجع به احساست با شوهرت صحبت نمی کنی؟-

 

 با ناامیدي گفتم:

 

 گفتنش چه فایده اي داره؟-

 

 توانا گفت:

 

 کمترین فایده اش اینه که دیگه به خودت بدهکار نیستی!-

 

 اوقات بعضی از حرفهایش مثل جرقه اي ناگهانی بود.چون مرا ساکت دید در ادامه گفت:گاهی 

 

قبال هم بهت گفتم!اینکه می خواي باشوهرت به زندگی مشترك ادامه بدي یا نه به خودت مربوطه،ولی با حرف زدن -

ایاي نیمه تمام آدم رو راجع به اون باید قضیه رو واسه خودت یک طرفه کنی و کتابش رو ببندي،چون همین قض

 مستعد اضطراب و افسردگی می کنه.

 

 با پوزخند گفتم:

 

 حاصل صحبت کردن دفعه قبل این شد که تا مدتها خونه نشین شدم.البد این دفعه جونم رو از دست میدم!-

 

 توانا خندید و گفت:

 

ی که فکر می کردي،به خودت افتخار در عوض،من مطمئنم در اعماق وجودت به خاطر حرف زدن راجع به چیزهای-

میکنی!در ضمن این قدر خودت رو سرزنش نکن.این احساس گناه اصال برات مفید نیست!یقینا هر کدوم از ما در 

گذشته اشتباه کوچکی کردیم،ولی این دلیل موجهی واسه کوبیدن خودمون نیست.تو باید با خودت صادق باشی و به 

 خودت اعتماد کنی پریا!

 

 درماندگی گفتم:با 

 

 حتی نمی دونم از کجا باید شروع کنم!-

 

 با مالیمت گفت:
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اول از همه خوب راجع به احساست نسبت به شوهرت فکر کن!بدون غرض و کینه!اون وقت باهاش حرف بزن و -

 تصمیم بگیر که می خواي با زندگی ات چه کار کنی!

 

 زیاد مطمئن نبودم ولی گفتم:

 

 ز هم جدا بشیم!به نظرم این تنها راه عاقالنه است!ما باید ا-

 

 توانا پرسید:

 

 تصمیمت جدیه؟-

 

 مکثی کردم و گفتم:

 

 بستگی داره که بهرام چه اندازه حرفهام رو جدي بگیره!-

 

 خندید و به شوخی گفت:

 

 پس هوز امیدي هست!-

 

د.وانمود کردم مشغول مطالعه هستم.کمی این پا آن پا کرد و داشتم مطالعه می کردم که بهرام در زد و وارد اتاقم ش

 مودبانه پرسید:

 

 مزاحمت نیستم؟-

 

زبانم بند آمد.متعجب نگاهش کردم!این رفتار از او بعید بود!بی انکه منتظر جوابم بماند،لبه تخت نشست.کتاب را 

دازه معذب بودم!بعد از سکوتی نسبتا بستم و روي عسلی کنار تحت گذاشتم.خنده دار بود که در کنارش آن ان

 طوالنی گفت:

 

 داشتی مطالعه می کردي؟-

 

 به انگشتان کشیده اش که در هم قالب کرده بود خیره شدم.چقدر از چشمم افتاده بود.به سردي پرسیدم:

 

 کاري داشتی؟-

 

 لحنم زیادي سرد و تکان دهنده بود.توي صورتم خیره شد و پرسید:

 

 برات کتاب بخونم؟ می خواي-

 

 نمی توانستم بپذیرم ناگهان مهربان شده.با تمسخر گفتم:
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 فکر نمی کنم اومده باشی که این رو بپرسی؟-

 

 صراحتم خارج از انتظارش بود.اعتراف کرد:

 

 این روزها خیلی بار فتارت غافلگیرم می کنی!پس پریاي سابق کجاست؟-

 

 با پوزخند گفتم:

 

 که یادمه با پریاي سابق میانه خوبی نداشتی!چی شده که سراغش رو می گیري؟تا جایی -

 

 با آرامش گفت:

 

 این قدر بی انصاف نباش!باالخره هر آدمی مرتکب اشتباه میشه!-

 

 به مسخره گفتم:

 

 شجاعتت رو تحسین می کنم،اما بهتره بدونی پریایی که می شناختی مرده!-

 

 گفت:با ژستی حق به جانب 

 

ما می تونیم مسئله مون رو بین خودمون حل کنیم.این موضوع اون قدرها سخت نیست که نشه کاري کرد!به نظر -

 من تو داري زیادي بزرگش می کنی!

 

 با قاطعیت گفتم:

 

ثل متاسفم!بهتره فراموشش کنی!شاید اگه تو کمی منطقی بودي و ایراداتت رو قبول می کردي و می گذاشتی دکتر م-

 من بهت کمک کنه،امیدي بود!

 

 فورا گفت:

 

 حرفش روهم نزن!روانپزشک هاي اینجا از کاه کوه می سازند!از نظر اون ها همه مریض هستند!-

 

 با صراحت گفتم:

 

شنیدن این حرف از زبون تو که خودت پزشکی جدا حیرت انگیزه،اما بهتره بدونی من به هیچ وجه خیال ندارم در -

 ت کوتاه بیام.حقیقت اینه که بعد از مدتها احساس سرزندگی می کنم.این مد

 

 با حرارت گفت:
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 اینها همه اش تلقینه!-

 

 با تحکم گفتم:

 

 بهتره دیگه بس کنی!من بچه نیستم که تو بخواي راه و چاه رو نشونم بدي!-

 

شتر از همه عمرم جدي و مصمم بودم.با در کمال تعجب ساکت شد.دلیل محافظه کاري اش را نمی فهمیدم اما بی

 ناامیدي گفت:

 

 ظاهرا حرف زدن ما بی فایده است!-

 

 حرفی نزدم.از جا بلند شد و به طرف در رفت.انگار خیال نداشت کوتاه بیاید چون گفت:

 

 اما یه روز به حرف من می رسی!اون روز دیر نیست!-

 

 م خبر داد دکتر وارسته به دیدنم آمده!هفته دوم نقاهتم را می گذراندم که پرستار

 

خودم را اماده کردم مژده را با او ببینم،ولی وقتی ان ساعت روز او را تنها دیدم،به شدت جا خوردم.وقتی پرستارم 

 چاي آورد و رفت با لحنی صمیمی گفت:

 

ریض بیان،ولی این ر وهم حالتون چطوره خانوم درخشش؟راستش می دونم که ادب حکم می کنه با گل به عیادت م-

می دونم که مالقات با یک خانوم متاهل با شخصیت اون قدر سوال برانگیز هست که نخوام با آوردن گل جنجالی 

 ترش کنم!

 

 صورتم گر گرفت!با این حال گفتم:

 

 می گفتم بمونه! اختیار دارید دکتر!شما بیش از اینها به ما نزدیک هستید!اگر خبر داشتم تشریف میارین به بهرام-

 

 صادقانه گفت:

 

 ولی براي دیدن شما اومدم و اگه جسارت نباشه مخصوصا چنین ساعتی اومدم که با ایشون مواجه نشم!-

 

 کمی جا خوردم!براي شکستن سکوت میانمان،همان طور که او چاي می خورد پرسیدم:

 

 خانوم چطورند؟-

 

 چند ثانیه با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 

 انگار خبر ندارید!-
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 حاال من از او متعجب تر بودم!با تردید پرسیدم:

 

 ببخشید!از چی خبر ندارم؟-

 

 دکتر وارسته با لبخند تاسف باري گفت:

 

 ما مدتهاست که از هم جدا شدیم!-

 

 مثل مجسمه بر جا میخکوب شدم و زبانم بند امد.فقط پرسیدم:

 

 چطور؟-

 

 امیز گفت:با لحنی کنایه 

 

 البته،اصال تعجب نمی کنم که دکتر درخشش چیزي نگفتند!واکنش ایشون کامال طبیعیه!-

 

 پرسیدم:

 

 راجع به چی؟میشه واضح تر صحبت کنید؟-

 

 سري به عالمت تاسف تکان داد و گفت:

 

 نمی دونم چی بگم!شاید هم بهتر باشه چیزي ندونید!-

 

 با تردید گفتم:

 

که من باید بدونم؟دلم نمی خواد فکر کنید دارم کنجکاوي می کنم اما راستش من االن به حد کافی شوکه چیزیه -

 شدم،پس لطفا با من راحت باشید.

 

 به کتابی که در کنارم بود اشاره کرد و گفت:

 

 دیوان فرخ زاده؟-

 

 بعد بخشی از شعرش را زمزمه کرد:

 

 «ي مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم!اگر به خانه من امدي،براي من ا»-
 

 تحملم تمام شده بود،ولی همچنان ساکت ماندم.دکتر وارسته مکثی کرد و گفت:
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ما هیچ وقت خوشبخت نبودیم!شاید هم مقصر من بودم که روي حقایق سر پوش می گذاشتم!اما واقعا چه کار دیگه -

 ته بود؟اي از من ساخ

 

 از حالت درمانده صورتش متاسف شدم و از صمیم قلب گفتم:

 

 از شنیدنش خیلی متاسفم آقاي دکتر!-

 

 با لبخندي تلخ گفت:

 

 می دونم که هیچوقت دل خوشی از او نداشتید،ولی اون قدر با شخصیت هستید که هرگز به رو نمیارید!-

 

 گفتم:

 

 ت ایشون رو نسبت به خودم نفهمیدم!من هیچ وقت دلیل خصومت بی عل-

 

 دکتر سرش را با تاید تکان داد و گفت:

 

اما من می فهمیدم!اون همه چیز بود و هیچ چیز نبود!یک زن زیباي تو خالی و بی مغز بود.موجودي که خودم رو به -

 خاطر تحمل کردن و تاییدش هرگز نخواهم بخشید!

 

 با مالحظه گفتم:

 

 شون یه وقتی شریک زندگی تون بوده!به هر حال،ای-

 

 دکتر صادقانه گفت:

 

 و همین متاسف ترم می کنه!-

 

 رودربایستی را کنار گذاشتم و گفتم:

 

 من از شنیدن این وقایع خیلی ناراحت شدم ولی...چه کمکی از من ساخته است؟-

 

 دکتر خودش را جمع و جور کرد و گفت:

 

تی دالیلم به خاطر اومدن به اینجا تردید دارم،ولی وقتی به شما فکر می کنم،میبینم راستش هنوز هم بابت درس-

حیف تر از اونید که بگذارم با پوشیده موندن حقایق با جانور کثافتی مثل درخشش سر کنید و تجربیات تلخ من رو 

 یک عمر تکرار کنید.
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تم بین خودم و آن حرفها ارتباطی منطقی حس کنم انگار حرفهایش را در خواب می شنیدم.دلم میخواست می توانس

 ولی مغزم هنگ کرده بود.وارسته با مالحظه گفت:

 

عذر می خوام.گمونم خیلی بی مقدمه بود ولی به هر حال باید می گفتم.من می دونم که شما از خونواده اصیل و -

عرضتون برسونم مادامی که در کنار این مردك نامداري هستید و با هزار امید و آرزو به اینجا اومدین،ولی بهتره به 

 رذل هستید به هیچ کدوم از اون ها نمی رسید!

 

 درباره بهرام شک و تردید هاي زیادي داشتم ولی از روي ادب با لحنی کامال جدي گفتم:

 

 هیچ متوجهید راجع به شوهر من چی دارین میگین آقاي دکتر؟-

 

 دکتر با آرامش گفت:

 

اکنش شما در وهله اول به عنوان یک بانوي متشخص کامال طبیعیه،ولی اطمینان دارم به محض دانستن حقایق البته و-

 به شدت غافلگیر میشین!

 

 پرسیدم:

 

 شما چی می خواین راجع به بهرام به من بگین که نمی دونم؟اگه اشتباه نکنم واسه همین به اینجا اومدین!-

 

 زیر انداخت و من باز هم اصرار کردم: دکتر وارسته در سکوت سر به

 

 خواهش می کنم بگین دکتر!من...من طاقت شنیدنش رو دارم!-

 

 صورتش گل انداخت و همان طور سر به زیر گفت:

 

 من...من اونا رو با هم دیدم!-

 

ه به تایید برسم و از حتی پلک هم نمی زدم!در حقیقت خودم هم از خیلی قبل حدس هایی درباره آنها می زدم،اما اینک

زبان شاهد عینی بشنوم غیر قابل باور بود!شاید هم از حقیقت فرار می کردم!دکتر وارسته یک لیوان آب به دستم داد 

 و آرام گفت:

 

 حالتون خوبه خانوم درخشش؟خانوم درخشش؟-

 

 انگار صدایم از ته چاه بلند می شد!با اهنگ ضعیفی گفتم:

 

 کی میشه؟ این قضیه مربوط به-

 

 دکتر وارسته مختصر گفت:
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 یکی دو ماه قبل!دلم نمی خواست این جوري و در چنین شرایطی به شما بگم!-

 

 فورا گفتم:

 

 ولی به هر حال باید می دونستم!-

 

 دکتر زمزمه کرد:

 

 بله!این حق شماست که بدونید!فکر کردم با کتمان حقیقت به شما ظلم می کنم!-

 

 تی گفتم:به سخ

 

 از حسن نیت شما ممنونم!فقط امیدوارم حرفهاتون ناشی از نفرتتون از مژده نباشه!-

 

 دکتر با قاطعیت گفت:

 

حاضرم حرفهام رو با دلیل و مدرك اثبات کنم.می خوام باور کنید که این تنها دلیل من براي جدایی از مژده -

چ وقت دلیل قانع کننده اي واسه عقایدم راجع به اون نداشتم،تا اینکه نبوده!اون اساسا زن سرد و هوسبازي بود،اما هی

 باالخره گزك به دستم داد...

 

 تمام بدم می لرزید و به شدت احساس حقارت می کردم اما کماکان سکوت کردم.دکتر وارسته در ادامه گفت:

 

د که صبر کردم ببینم عاقبت ماجرا چی می دونستم طبیعت هوسباز اون حتی به درخشش هم بسنده نمی کنه!این بو-

 میشه!تا اینکه هفته قبل باخبر شدم لس آنجلس رو ترك کرده!

 

که این طور!پس آن همه مهر مسیحایی در بهرام بی سبب نبود!آن مار خوش خط و حال که به خاطرش بهترین 

کس دیگري بود!دیگر به اندازه  روزهاي عمرش را خراب کرده بود،تو خالی از آب در آمده بود!پس او هم بازیچه

 گذشته و حتی نیم ساعت قبل احساس حقارت نمی کردم.صورتم را بادست پوشاندم.دکتر وارسته پرسید:

 

 حالتون خوبه؟-

 

 آرام و مختصر گفتم:

 

 هیچ وقت به این خوبی نبودم!-

 

شنیدم،زمانی به خودم امدم که دکتر  نمی دانم در صورتم چه بود که باور کرد.بعد از ان نفهمیدم چه گفت و چه

وارسته اماده رفتن بود.گمانم به حساب خودش فتیله را روشن کرده بود ولی من هم آدم پیشین نبودم.صادقانه 

 گفتم:
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 از محبت تون ممونم دکتر!من در شایستگی و شعور باالي شما هرگز شک نداشتم!-

 

 دکتر وارسته گفت:

 

موفقیت می کنم و دلم می خواد باور کنید که کمتر زنی رو به وقار و شخصیت شما در  من هم براي شما آرزوي-

اینجا دیدم.قدر خودتون رو بدونید!شما چیزي دارید که خیلی از زنها حتی نمی دونند اون چیه و به همین خاطر هم 

 احساس خوشبختی نمی کنند و اون هم اصالته!اصالت!

شت مات و مسخ شده،بر جا ماندم!منتظر او نبودم ولی براي دیدنش بی اشتیاق هم تا زمانی که بهرام به خانه برگ

نبودم.حرف هاي زیادي براي گفتن توي سرم داشتم،اما نمی دانستم باید از کجا شروع کنم.وقنتی وارد اتاق شد با 

ودش هم کنجکاو دقت بی سابقه اي نگاهش کردم،درست مثل اینکه براي اولین بار او را می بینم!حالت نگاه خ

 بود،ولی من حتی احساسم براي خودم هم بیگانه بود.مختصر پرسید:

 

 امروز چطور بودي؟-

 

جوابی ندادم.شاید باید عصبانی می بودم،ولی نبودم!دایم از خودم می پرسیدم روزي عاشق چه چیز این مرد بوده 

 اي او،بلکه براي خودم!پرسید:ام؟یک دفعه حالتی شبیه تاسف سرتاسر وجودم را پر کرد اما نه بر

 

 چیزي می خوري؟-

 

 باز هم حرفی نزدم.داشت ازاتاق بیرون می رفت که بی مقدمه گفتم:

 

 امروز دکتر وارسته اینجا بود!-

 

کامال به طرفم برگشت،ولی حرفی نزد.من هم براي دیدن عکس العملش ساکت ماندم.داشت دوباره از اتاق بیرون 

 :می رفت که گفتم
 

 چرا به من نگفته بودي که اون ها از هم جدا شدند؟-

 

 فورا گفت:

 

 زندگی اون ها به ما مربوط نیست!-

 

 تمسخر تمام صورتم را پرکرد.با پوزخند گفتم:

 

 به ما؟یا به تو؟-

 

 شمرده و ارام گفت:
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 هم نیست! شاید اگه آن قدر تلخ نبودي با هم حرف می زدیم!گر چه اتفاق چنان مهمی-

 

 با پوزخند گفتم:

 

چطور مهم نیست؟گمونم الاقل باید واسه تو مهم باشه!با اون همه شعارهایی که راجع به اصالت و نجابت و پرستیژ -

 مژده می دادي!

 

 با چهره اي حق به جانب گفت:

 

 من نمی دونم اون مرتیکه چی بهت گفته ولی تو...-

 

 محکم گفتم:

 

 ؟اونی که داري راجع بهش حرف می زنی شوهرش بوده!منظورت کیه-

 

 فورا گفت:

 

 دقیقا به همین خاطره که میگم به ما مربوط نیست!-

 

 با شهامت گفتم:

 

 اتفاقا به هر دوي ما مربوط میشه و من خیال دارم راجع به این موضوع حرف بزنم!-

 

 با پررویی گفت:

 

 چون ما حرفهاي همدیگه رو نمی فهمیم. من حال و حوصله بحث کردن ندارم-

 

 صادقانه گفتم:

 

 اگه یه حرف درست تا حاال زده باشی همین یک جمله است!-

 

 آرام گفت:

 

 تو هیچ وقت صداي من رو نشنیدي!-

 

 متقابال گفتم:
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داد.ولی حاال می تو هم هیچوقت من رو ندیدي!اي کاش می فهمیدم دنبال چی هستی،این موضوع خیلی رنجم می  -

بینم حتی خودت هم نمی دونستی دنبال جی هستی!برات متاسفم!واسه خودم متاسفم که تو رو این همه در ذهنم 

 بزرگ کرده بودم،در حالی که تو یک موجود حقیر و درمانده اي!واقعا این همه مدت تو دنبال چی بودي بهرام؟

 

 ساکت نگاهم کرد.عصبی گفتم:علی رغم تصورم روي مبل رو به روي تخت نشست و 

 

 نمی خواي حرفی بزنی؟-

 

 با قیافه اي حق به جانب گفت:

 

 فایده اش چیه؟من که هر چی بگم باور نمی کنی!-

 

 متعجب گفتم:

 

 باز هم می خواي انکار کنی؟-

 

 با آرامش گفت:

 

 تو نباید حرفهاي وارسته رو باور می کردي!-

 

 با پوزخند گفتم:

 

من عادت ندارم حقیقت رو انکار کنم!عیب تو اینه که فکر میکنی من بچه ام!من همه چی رو از مدتها قبل راجع به تو -

 و مژده می دونم!

 

 با بدجنسی گفت:

 

 فقط براي من جالبه که بدونم چرا تا حاال سکوت کردي؟-

 

 زمزمه کردم:

 

اقت شدیم.من با انتخاب تو و سرپوش گذاشتن روي خطاهات و شاید از روي حماقت!ما هر دو به نحوي مرتکب حم-

تو هم با رفتن دنبال سرخوردگی ها و عقده هاي درونی ات!فقط علت ازدواجت با خودم رو نمی فهمم.شاید هم می 

 فهمم و نمی خوام باور کنم.

 

 چشم در چشمم گفت:

 

 من هنوز هم از انتخابم راضی ام!-
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 ایه گفتم:با لحنی آمیخته به کن

 

 یادمه می گفتی از ازدواج با من احساس حقارت می کنی!-

 

 با پررویی گفت:

 

 تو هم توي عصبانیت چیزهایی می گفتی که شاید نباید می گفتی!-

 

 با پوزخند گفتم:

 

الگوي به  مثال چی؟راجع به تو و مژده؟خیلی دلم می خواد بدونم حاال درباره اش چی فکر می کنی؟یادمه اون یک-

 تمام معناي زن بود!خیلی دوست دارم بدونم اگه من جاي اون بودم و تو به جاي دکتر وارسته،چه کار می کردي؟

 

 در دفاع از خودش گفت:

 

 من هم وقتی شنیدم به اندازه تو شوکه شدم!-

 

 با صراحت گفتم:

 

 بهتره بگی سرخورده تر از قبل شدي!-

 

 با تحکم گفت:

 

 سعی می کنم به خاطر شرایط جسمی ات توهین هات رو راجع به خودم نشنیده بگیرم! دارم-

 

 با خنده اي تمسخر امیز گفتم:

 

بهتره بگی داري سعی می کنی با ماست مالی کردن موضوع،باز هم من رو خر کنی!بس کن بهرام!تو چطور نمی -

 خواي باور کنی من آدم سابق نیستم؟

 

 با آرامش گفت:

 

 قبول دارم که من گذشته نسبت به تو کوتاهی کردم،ولی دارم براي جبرانش تالش م کنم.-

 

 داد زدم:

 

تو کی هستی که خیال می کنی هر وقت دلت خواست می تونی کوتاهی کنی و بعد هم به قول خودت جبرانش -

 کنی؟انگار هنوز هم فکر می کنی اون باال باالهایی!
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 گفت:با لحن مسالمت امیزي 

 

 من همیشه و تحت هر شرایطی به تو وفادار بودم!-

 

 با قاطعیت گفتم:

 

 دیگه کافیه بهرام!نکنه خیال می کنی من بچه ام؟فکر می کنی نمی دونم راجع به من چی فکر می کنی؟-

 

 از جا بلند شد و گفت:

 

 تا وقتی وجودت پر از شک و تردیده،حرف زدن ما بی فایده است!-

 

 ست جایی که انتظارش را نداشت ضربه آخر را زدم:در

 

 من دارم بر می گردم ایران!-

 

 در جا خشکش زد!از سکوتش استفاده کردم و در ادامه گفتم:

 

 به محض اینکه برسم اونجا درخواست طالق میدم!-

 

 آرام گفت:

 

 تو دیوونه شدي!به آرامش خودش گفتم:-

 

وونه اون وقتی بودم که به معیارهاي تو براي انتخابم با دقت بیشتري فکر نکردم!درد آوره اتفاقا تازه عاقل شدم!دی-

ولی تو با من درست مثل یک وسیله براي رسیدن به اهدافت رفتار کردي!از اینجا هم زن نگرفتی چون هر کسی 

زندگی!اون وقت تو با من مدتی رو اینجا باشه به حق و حقوق خودش آشناست،همه غیر از من که اومده بودم براي 

 چه کار کردي؟آن قدر تخریبم کردي که بتونی از من سوءاستفاده کنی!

 

 عصبی گفت:

 

 تو دچار توهم شدي!-

 

 با قاطعیت گفتم:

 

 خودت می دونی که دارم حقیقت رو میگم!-

 

 باز از در صلح وارد شد و گفت:
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 طالق هیچ گره اي رو باز نمی کنه!-

 

 فتم:مصمم گ

 

مال تو رو شاید،چون هیچ احمقی حاضر نیست توي زندونی که واسش درست می کنی سر کنه،ولی گره هاي زیادي -

 از زندگی من باز میشه!گناه و صوابش هم به خودم مربوطه!

 

 شمرده و محتاط گفت:

 

 تو االن عصبانی هستی پریا!-

 

 گفتم:

 

براي صحبت کردن بودم!صادقانه بگم!تا چند وقت پیش فکر می کردم که بهت  اتفاقا خیلی وقته که دنبال بهانه اي-

 کمک کنم،اما حاال حس می کنم فقط باید خودم رو هر چه زودتر از این لجنزار بیرون بکشم!

 

 صاف و بی گره نگاهم کرد!سر به زیر انداختم و گفتم:

 

ر کنی که خیلی مریضی!تو هواي زندگی من رو هم حساب تو رو هم به خودت واگذار می کنم.فقط می خوام باو-

 مسموم کردي!دوست دارم بدونی که هرگز نمی بخشمت!حاال هم لطفا تنهام بگذار!

 

 حتی توي صورتش نگاه هم نکردم و و آن قدر به گلهاي رو تختی چشم دوختم تا ترکم کرد.

 

تمام بدنم خیس عرق شده بود و نفسم باال نمی به هر جان کندنی بود با عصا خودم رابه پایین پله ها رساندم.

امد.پایین پله ها از شدت خستگی روي زمین نشستم تا نفسی تازه کنم.هیچ وقت خودم را آن اندازه در موضع قدرت 

ندیده بودم و از این موضوع کامال راضی بودم.چند لحظه بعد بهرام که از سر و صداي من بیدار شده بود خودش را به 

 ه ها رساند.حتی توي صورتش نگاه هم نکردم.آزرده گفت:پایین پل

 

 اگر می خواستی بیاي پایین باید صدام می کردي!کار خطرناکی کردي!-

 

 به سردي گفتم:

 

 احتیاجی به کمک کسی نیست!-

 

 پرسید:

 

 پایین کاري داشتی؟-

 

 با خونسردي گفتم:
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 می بینی که!حاضر شدم برم بیرون!-

 

 جب گفت:با تع

 

 کجا؟راه رفتن اون هم توي این شرایط براي تو خوب نیست!-

 

 دلم نمی خواست آنقدر تهاجمی حرف بزنم،اما گفتم:

 

 صالح کارم رو خودم بهتر می دونم!الزم نیست مثل بچه ها من رو چک کنی.-

 

 با آرامش بعیدي پرسید:

 

 الاقل بگو کجا می خواي بري؟-

 

 با تحکم گفتم:

 

 دارم میرم گچ پام رو باز کنم!-

 

 با ناباوري گفت:

 

 چی؟اما هنوز وقتش نیست!-

 

 گفتم:

 

 من هم وقت زیادي ندارم!-

 

 رو به رویم نشست و گفت:

 

این کار عاقالنه اي نیست پریا!لطفا منطقی باش!تو نمی تونی تصور کنی با این کار چه ضربات جبران ناپذیري به -

 نی!با خودت لج نکن!خودت می ز

 

 به سردي نگاهش کردم و گفتم:

 

 مطمئن باش نمی تونی جلوي من رو بگیري!-

 

 با لحن مسالمت امیزي گفت:

 

 خیلی خُب،خودم می برمت.-
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 گفتم:

 

احتیاجی نیست زحمت بکشی تا چند دقیقه دیگه تاکسی تلفنی می رسه!خواست در بلند شدن کمکم کند که دستش -

 پس زدم و گفتم:را 

 

 به من دست نزن!-

 

آن قدر با تحکم گفتم که بر جا میخکوب شد.دیگر واقعا دوستش نداشتم.حاال فقط عجله داشتم که به برنامه هایی 

که در سرم بود لباس عمل بپوشانم.وقتی تاکسی تلفنی رسید در برابر چشمان حیرتزده او از خانه خارج شدم و حنی 

 اه نکردم.به پشت سرم هم نگ

 توانا فنجان چاي را به دستم داد و با صمیمت پرسید:

 

 خوبی؟-

 

 فنجاي را از دستش گرفتم و از صمیم قلب گفتم:

 

 هیچ وقت به این خوبی و آرومی نبودم!-

 

 توانا گفت:

 

 هنوز هم معتقدم نباید زودتر از زمان الزم،گچ پات رو باز می کردي!-

 

 شیدم و گفتم:جرعه اي از چاي نو

 

 واسه برگشتن به ایران،اون قدر عجله دارم که هر ساعتش برام یک هفته است!-

 

 توانا به عقب تکیه داد و با احتیاط پرسید:

 

 اون چطوره؟-

 

 شانه باالا نداختم و گفتم:

 

 رو ریخته!اصال مهم نیست!به نظرم هنوز باورش نشده!گاهی حس می کنم عین یک کوه شیشه اي یکهو ف-

 

 توانا زمزمه کرد:

 

 کوه شیشه اي!-

 

 به منظره برفی بیرون از دفترش خیره شدم و گفتم:
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 فقط درباره اش احساس ترحم می کنم!-

 

 تونا گفت:

 

 حس نفرت انگیزیته!-

 

 سرم را با تاید تکان دادم و باز هم چایم را سر کشیدم.توانا مکثی کرد و پرسید:

 

 رباره رفتن جدي فکر می کنی؟حاال د-

 

 با لبخند گفتم:

 

 جدي فکر می کنم؟امشب ساکم رو می بندم!-

 

 پرسید:

 

 با خانواده ات حرف زدي؟-

 

 چشم در چشمش گفتم:

 

 صالح ندیدم از راه دور ناراحتشون کنم!فکر کردم وقتی برگشتم باهاشون مفصل حرف بزنم!-

 

 حسین گفت:توانا با نگاهی سرشار از ت

 

 تو واقعا عوض شدي پریا!بهت تبریک میگم!-

 

 صادقانه گفتم:

 

 اینها رو از تو دارم!هیچ وقت محبت هات رو فراموش نمی کنم!-

 

 توانا گفت:

 

 اینها رو از پشتکار خودت داري!تو زن الیق و توانایی هستی!-

 

 با لبخندي تلخ گفتم:

 

 ی شدم االن کجا بودم؟نمی دونم اگر باهات آشنا نم-

 

 دوستانه پرسید:
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 براي آینده برنامه مشخصی داري؟-

 

 با حالتی متفکر گفتم:

 

شاید ایران موندم.شاید هم برگشتم امریکا و به درسم ادامه دادم!در هر حال ارتباطم رو باهات حفظ می کنم.ما -

 دوستان خوبی میشیم!

 

 د و با لحنی معنی دار گفت:دستی میان موهاي سفید و سیاهش کشی

 

 شاید هم نزدیک تر از دو تا دوست!البته بستگی به این داره که درباره جدایی ات چقدر جدي باشی!-

 

صورتم گر گرفت،ولی حرفی نزدم.آن اواخر خودم هم متوجه مسائلی شده بودم و حدس هایی میزدم.با خونسردي 

 گفت:

 

 بگم! هیچ وقت فرصتی دست نداد از خودم-

 

 آرام گفتم:

 

 شاید هم الزم نیست که بدونم!-

 

 با سماجت گفت:

 

 ولی من میگم!اون وقت تو مختاري که هر تصمیمی خواستی بگیري!-

 

همیشه همین طور بود!یک جور قاطعیت دوست داشتنی در کالم و رفتارش بود.فنجان را روي میز گذاشتم و به عقب 

 تکیه دادم.به شوخی گفت:

 

 اگه بعد از اون همه وقتی که برات گذاشتم،بخواي توي شنیدن بدجنسی به خرج بدي،جدا بی انصافی!-

 

 خنده ام گرفت.آدم قابل اعتمادي بود.صادقانه گفتم:

 

تو ادم منطقی و با شعوري هستی!مطمئنم نمی خواي صد در صد از من جواب مثبت بشنوي!چون خودت بهتر از هر -

 لحاظ روحی توي چه شرایطی هستم! کسی می دونی به

 

 سرش را به عالمت تایید تکان داد و بعد آرام و شمرده شروع کرد:
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با هم توي دانشکده آشنا شدیم.دختر جوون و زیبا و پر نشاطی بود.نمی دونم اغراق نمی کنم اگه بگم به تو بی -

از اونچه هم که انتظار داشتیم بچه دار شدیم.یک  نهایت شبیه بود؟عالقه ما خیلی زود به ازدواج منجر شد و زودتر

 دختر خوشگل و دوست داشتنی!

 

 به اینجا که رسید مکث کرد.صورتش به معنی واقعی کلمه،غمناك بود ولی به هر حال ادامه داد:

 

ما خیلی خوشبخت بودیم ولی افسوس که این خوشبختی بی دوام باید طعمه یک سرقت مسلحانه توي بانک می -

 شد.احمقانه است!یک شبه زندگی من زیر و رو شد و من هر دوشون رو از دست دادم.به همین سادگی!

 

 با تاثر گفتم:

 

 پس دخالت پلیس چی؟-

 

 با صداي لرزانی گفت:

 

 هیچی!انگار تقدیر این طور می خواست که آشیانه ما ویران بشه!-

 

 زمزمه کردم:

 

 بدون شک رنج زیادي کشیدي!واقعا متاسفم!خیلی دردناکه!-

 

 قاب عکس روي میزي را به طرفم برگرداند و با اشاره به عکس همسر و دخترش گفت:

 

 این ملینا است!این هم دخترم ملیکا!همش دو سالش بود!-

 

 گفتم:

 

 از خدا برات صبر میخوام!-

 

 با لبخندي تلخ،همان طور که روي عکسشان دست می کشید گفت:

 

خودش شاهده که در طول این سه سال تا به امروز جز به تو به هیچ زنی توجه و عالقه نشون ندادم.قصدم این  خدا-

 بود که خودم رو با یاد و خاطره اون ها دلخوش کنم.تا اینکه تو وارد زندگی ام شدي!

 

 پرسیدم:

 

 حاال چرا من؟-

 

 صادقانه گفت:
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ده است!چون زمان درازي از آشنایی مون نمی گذره!مثل یک جور کششش راستش رو بخواي واسه خودم هم پیچی-

 درونیه!از همون شب اول!

 

 گفتم:

 

 شاید به خاطر تشابه چهره است که گفتی!-

 

 با تعجب پرسید:

 

 یعنی تو این قدر من رو کوته فکر شناختی؟-

 

 خندیدم.خودش هم خندید و سرش را تکان داد.مکثی کردم و گفتم:

 

 تو حتی هنوز هم تردید داري!-

 

 کمی حرفم را باال و پایین کرد و با تحسین نگاهم کرد.در ادامه گفتم:

 

 به قول خودت درچنین تصمیم گیري هایی احساسات رو باید کمتر دخالت داد،مخصوصا با سن و سال ما!-

 

 به شوخی گفت:

 

 حرفهاي خودم رو به خودم تحویل میدي؟-

 

 خنده ام گرفت.گفتم: از لحنش

 

 باید حاال حاال ها روش فکر کنیم این حق هر دومونه!-

 

 پا به پاي من تا جلوي در امد و پرسید:

 

 تو که از من دلخور نیستی؟-

 

 لبخندي از سر تفاهم زدم و گفتم:

 

 ه سوال خودت می خندي!اگه در نظر بگیري که هیچ کدوم از ما بچه نیستیم و آدم هاي عاقل و بالغی هستیم ب-

 

 کمی این ا آن پا کرد و گفت:

 

 نمی خوام فکر کنی واسه گرفتن جواب توي تنگنا گذاشتمت،اما می تونم امیدوار باشم به زودي بهم جواب بدي؟-
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 گفتم:

 

 اگر هم جوابم مثبت باشه،باید اول با خونواده ام صحبت کنم!-

 

هرام وارد اتاق شد.از وقتی به خانه برگشته بود،مثل مرغ سرکنده گیج و سردرگم داشتم در چمدانم را می بستم که ب

 بود.با دیدن چمدانم گفت:

 

 پس تصمیمت جدیه!-

 

 بی احساس و بانگاهی سرسري گفتم:

 

 نکنه فکر کردي شوخی می کنم؟-

 

 بعد بلیتم را نشانش دادم و گفتم:

 

 ساعت یازده پرواز دارم!-

 

 ضع قدرت شروع کرد:باز از مو

 

 ول من مطمئنم که بر می گردي!-

 

 با بدجنسی گفتم:

 

ممکنه حق با تو باشه!اما نه براي زندگی با تو!به قول خودت اینجا آمریکاست!بنابراین هیچ کس رو نمیشه به زور -

 وادار به زندگی با دیگري کرد!

 

 با پررویی گفت:

 

 !ولی ما هنوز به هم عالقه داریم!بین ما سوءتفاهم فاصله انداخته-

 

 با پوزخند گفتم:

 

تو ر ونمی دونم ولی الاقل درباره خودم مطمئنم که هیچ وقت عاشقت نبودم!حتی اون موقع که فکر می کردم -

 دوستت دارم!متاسفانه ما یه جورایی به هم عادت کرده بودیم بهرام!یه جور تحمیل مودبانه!

 

 م که رنگش پرید،اما با این حال گفت:آن قدر با قاطعیت گفت

 

 من منتظرت می مونم!اینجا خونه توست!-
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 با حالتی تحقیر آمیز نگاهش کردم و به طرف تلفن رفتم.وقتی به تاکسی تلفنی زنگ زدم گفت:

 

 لزومی نداشت تاکسی خبر کنی!من تا فرودگاه میام!-

 

 م:با جدیتی که جاي هیچ حرفی باقی نمی گذاشت گفت

 

 سعی نکن اداي کسانی رو در بیاري که هیچ اتفاقی بینشون نیفتاده!بین ما همه چیز تموم شده!-

 

وقتی تاکسی تلفنی رسید،برف شدیدي می بارید.چمدانم را تا جلوي در آورد و همان جا ایستاد.مثل اسیري بودم که 

ه تاکسی را پرداخت کرد و براي آخرین بار آزاد شده بود.خداحافظی عجوالنه اي کردم و سوار تاکسی شدم.کرای

 نگاهم کرد.هیچ وقت آن اندازه درمانده ندیده بودمش!

 

 03فصل 

 

توي تاریکی اتاق نشسته بودم که بابا در زد و وارد اتاق شد.وقتی چراغ را روشن کرد نور چشمم را آزرد.با محبت 

 پرسید:

 

 ز ظهر نیومدي بیرون.چرا توي تاریکی نشستی دخترم؟مادرت می گفت ا-

 

 به دروغ گفتم:

 

 کمی پکر بودم.-

 

 لبه تختم نشست و با آرامش گفت:

 

 از وقتی به ایران اومدي حس می کنم مثل غریبه ها رفتار می کنی!-

 

 گفتم:

 

 مامان چیزي گفته؟-

 

 با لبخندي مهربان گفت:

 

 وعی رو از ما قایم می کنی!مگه خودم نمی بینم؟چته بابا؟حس می کنم داري موض-

 

 گفتم:

 

 دارید اشتباه می کنید.-
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 با نگاهی دقیق گفت:

 

 خودت هم می دونی که واقعیت داره!اما اگر خیال نداري بگی،سرزنشت نمی کنم.-

 

 ساکت ماندم.انگار لبانم به هم چسبیده بود.مطمئن نبودم کار درستی می کنم.آرام و سر به زیر گفتم:

 

 نمی دونم ظرفیت شنیدنش رو دارید یا نه!-

 

 ساکت نگاهم کرد.چقدر نسبت به چند سال قبل پیر شده بود.آهسته پرسید:

 

صبح با شوهرت صحبت کردي؟اتفاقی بینتون افتاده؟مادرت می گفت که تو اصال از پشت تلفن رفتار مناسبی -

نیست مادرت بدونه،می تونیم با هم تنها صحبت نداشتی.قصد من دخالت کردن نیست،ولی اگر حس می کنی صالح 

 کنیم.

 

 با لبخندي زورکی گفتم:

 

 نه بابا جون.به هر حال اون هم باید یک روز بدونه!کار از این حرفها گذشته!-

 

 بابا عینکش رو از چشم برداشت و به گل هاي قالی خیره ماند.آرام گفتم:

 

 ما داریم از هم جدا میشیم!-

 

 ب به دندان گرفت و زمزمه کرد:بابا ل

 

 چطور؟چی شد که به اینجا رسید؟شما خوشبخت بو.دین.خودت همیشه می گفتی!-

 

 اشک توي چشمهام حلقه زد.با صدایی بغض آلود گفتم:

 

 بهتره مامان رو هم صدا کنید.چون دوست ندارم آن خاطرات زجر آور رو دوبار تعریف کنم.-

 

اتاق خارج شود،مامان در را باز کرد و وارد اتاق شد.صورتش سرخ و خیس از اشک بود.با دیدنش قبل از آنکه بابا از 

 اشک خودم هم سرازیر شد.بی هیچ حرفی کنار بابا نشست و من به سختی شروع کردم.

 

م را در وقتی حرفهایم به پایان رسید صورت مامان و بابا غرق اشک بود.حال خودم هم بهتر از انها نبود.مامان سر

 آغوش کشید و زمزمه کرد:

 

 عزیز مادر!چه زجري کشیدي!-

 

 بابا در حالیکه سعی می کرد خشمش را کنترل کند خیلی ارام گفت:
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 باید وقتی دیدمش فکش رو بشکنم!-

 

 با لبخندي تلخ گفتم:

 

 حالش می سوزه!اون مریضه بابا!من هم تا چند وقت پیش احساس شما رو داشتم!حاال بیشتر دلم به -

 

 بابا با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 

 تو جدا فرق کردي پریا!-

 

 مامان پرسید:

 

 یعنی چی؟من که دیگه نمی گذارم با این پسره روانی زندگی کنی!تا حاال هم صبر ایوب داشتی!-

 

 با محبت صورتش را بوسیدم و گفتم:

 

اسه مقاوت!می دونید؟هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم از زندگی من هم نه خیالش رو دارم و نه انرژي الزم و-

 اش و خودش احساس رضایت نکنه!

 

 بابا با لبخندي تحسین برانگیز گفت:

 

 حاال تصمیم داري چه کار کنی دخترم؟تو هنوز قانونا همسر بهرامی!-

 

 صادقانه گفتم:

 

م!واسه این کار روي کمک و راهنمایی شما هم حساب می کنم من مفصال با بهرام صحبت کردم.ما از هم جدا میشی-

 بابا!

 

 بابا پرسید:

 

 بهرام چی؟او هم راضیه؟-

 

 قاطعانه گفتم:

 

 واقعا برام مهم نیست!من همین جا از طریق یک وکیل حقوقی دادخواست طالق میدم!-

 

 بابا گفت:

 

 رم؟پس تصمیمت رو گرفتی!نمی خواي بیشتر فکر کنی دخت-
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 بالفاصله گفتم:

 

 دیگه نه!مدت هاست که دارم فکر می کنم و حاال کوچک ترین تردیدي ندارم.-

 

 بابا با مهربانی گفت:

 

 خودم ترتیب وکیل و بقیه کارها رو میدم.الزم نیست نگران باشی!-

 

 مامان صورتش را با دستمال خشک کرد و گفت:

 

حال نگران شماها باشم.این از تو و زندگیت،اون هم از اون بچه که واسه سربازي  این هم شانس منه که باید در هر-

 افتاده اون سر دنیا!

 

 بابا گفت:

 

بیخود حرص و جوش نخور خانوم!پیمان به این دوره اجباري احتیاج داشت!وقتشه که مرد بشه!بهتره به جاي این -

 ذرونده!همه بی تابی،به پریا روحیه بدي!اون دوره بدي رو گ

 

 به شوخی گفتم:

 

 حق با باباست،مامان جون!اگه یکی رفته،یکی برگشته!-

 

داشتم از پنجره قدي اتاقم به حیاط نگاه می کردم که در کوچه باز شد و او وارد حیاط شد.خودش بود!حامد!موهاي 

.صداي پاهاي او را هنوز هم سیاهش روي شقیقه ها کمی به سفیدي می زد ولی قدمهایش هنوز هم بلند و کشیده بود

به یاد داشتم و حتی با چشمان بسته هم می شناختم.عین یک ریتم تکراري!داشت از پله ها باال می امد که چشم توي 

چشم هم دوختیم.یک جور ناباوري در نگاهش بود.قدمهایش سست شد و دستش را به نرده ها گرفت.ناخوداگاه 

متقابال جواب گرفتم.روزي او اولین عشق زندگی ام بود!انگار سالها از آن  سرم را کمی به عالمت سالم خم کردم و

روزها می گذشت!ناگهان تلخی گذشته کامم را زهر کرد!حاال من کجاو او کجا؟شاید هم به زودي احساسش را با 

ستم!فقط اگر کسی شریک می شد!در حالی که او هوز روي پله ها ایستاده بود،از پنجره فاصله گرفتم و روي تختم نش

او پا پیش گذاشته بو....نمی دانم!شاید حاال سرنوشتم این نبود.سرم را به عقب تکیه داد و براي چند ثانیه چشمانم را 

بستم.جدا که سرنوشت چه بازیهایی با آدمها می کند!نمی دانم دقیقا به چه چیز فکر می کردم که مامان در زد و وارد 

 ند که گفتم:اتاقم شد.خواست چراغ را روشن ک

 

 لطفا روشنن نکنید مامان!-

 

 مامان با مهري مادرانه گفت:
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 آخرش خودت رو دیوونه می کنی!حاال چرا خودت رو زندونی کردي؟-

 

 گفتم:

 

 دلم میخواد توي تنهایی،ساعتها و روزها فکر کنم!-

 

 مامان گفت:

 

 ستی به سر و صورتت بکش!مهمون داري!این کار رو بعدا هم می تونی انجام بدي.فعال پاشو د-

 

 پرسیدم:

 

 کیه؟!-

 

 مامان گفت:

 

 خواهر شوهرت بهناز!هر چی گفتم حالت خوش نیست،باز هم اصرار کرد تو رو ببینه!-

 

 گفتم:

 

 اصال حال و حوصله ندارم مامان!من خونه نمی مونم!-

 

 مامان اخم کرد و گفت:

 

ه نیستی!می خواي همه فکر کنند فرار می کنی؟بهتره روراست هر حرفی توي دلت داري این چه حرکتیه؟تو که بچ-

 بزنی!

 

حق با مامان بود.از آن گذشته،بهناز چه تقصیري داشت؟اون واقعا دختر خوبی بود و چه بسا به اصرار بهرام می 

 آمد!بی حوصله از جا بلند شدم و گفتم:

 

 حق با شماست مامان!پاك گیج شدم!-

 

 مامان در تاید حرفهاي خودش گفت:

 

آره مادر!برادر رو که به جاي برادر گردن نمی زنند!شاید تو هم از طریق خونواده اش بهتر بتونی عقایدت رو منتقل -

 کنی!

 

 بی رودربایستی گفتم:
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 فقط دلم نمی خواد توي معذورات قرارم بدین!-

 

 مامان گفت:

 

 مطمئنا هیچ کس به اندازه خودت دلش نمی سوزه!این زندگی مال خودته!پس -

 

 بعد از اینکه حرفهایم به اخر رسید،بهناز دستم را با صمیمیت فشار داد و گفت:

 

من بهت حق میدم پریا جون!در واقع هر کسی یک ذره انصاف داشته باشه،حق رو میده به تو!اما اون هنوز هم تو رو -

احساسش رو بهت نشون بده،ولی فقط خدا می دونه که چقدر دوستت داره و دوست داره،شاید هیچ وقت نتونسته 

 پشیمونه!

 

 با لبخندي تاسف بار گفتم:

 

 این پشیمونی که میگی چه سودي داره؟-

 

 بهناز گفت:

 

 من می دونم که تو روح بزرگی داري،واسه همین هم از تو می خوام بهش فرصت بدي و کمکش کنی!-

 

 م:با آرامش گفت

 

نمی تونم بهناز جون!ما هر دومون فرصت هاي زیادي رو از دست دادیم!بهرام به دنیاي خودش تعلق داره!اصال -

 معیارهاي ما از زمین تا آسمون با هم فرق دارند!

 

 بهناز گفت:

 

 می گفت قضیه مژده ناشی از یک سري سوء تفاهمه که دیگران بهش دامن زدند.-

 

 ان دادو گفتم:سرم را با تاسف تک

 

اصال مشکل ما این چیزها نیست،گرچه این هم جز اون هاست ولی ما درباره کلیات با هم مشکل داریم.حاال یک -

سري اتفاقاتی هم باعث شده بهرام بفهمه مژده نه تنها الگوي یک زن با اصالت نیست،بلکه مثل توپ تو خالیه که این 

 م!را هم من خیلی زودتر فهمیدم و بهش گفت

 

 بهناز با چشمانی اشکبار گفت:

 

پریا جون!نخواه که غرور یک مادر بشکنه!حرفهاي من حرفهاي مامانم هست.امروز هم می خواست بیاد من -

 نگذاشتم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شیشه ایکوه 

2 5 1  

 

 

 با مهربانی گفتم:

 

بیشتر فکر  باید من رو ببخشی بهناز جون،ولی واقعا نمی تونم!چون ادامه دان این راه دیوانگیه!متاسفانه من هر چی-

می کنم،بهتر به دالیل بهرام واسه ازدواج با خودم پی می برم و این برام خیلی دردناکه که بپذیرم در تمام این مدت 

 من فقط یک بازیچه بودم،یک فرستاده با قید و بند شرقی تا بهرام هر جور که دلش می خواد بتازونه!

 

 بهناز میان گریه با سماجت گفت:

 

 ه ت چیه؟من باید با مامانت صحبت کنم!نظر خونواد-

 

 با قاطعیت گفتم:

 

 لطفا این کار رو نکن!چون بی فایده است!دیدي که مامانم ما رو تنها گذاشت!-

 

 با ناباوري گفت:

 

 آخه به همین آسونی؟-

 

 زمزمه کردم:

 

 از این هم آسونتر!-

 

 بهناز صورتم را میان دستانش گرفت و گفت:

 

 م می خواد باور کنی ما همگی دوستت داریم.عزیزم باز هم فکر کن.من دوباره بهت سر می زنم.دل-

 

 حرفی نزدم ولی فقط خدا می دانست چقدر مصمم و جدي بودم!

 

 مراتب اداري و قانونی طالقم دو ماه طول کشید ولی باالخره اواخر اسفند ماه بی حضور بهرام طالق غیابی گرفتم!

 

سال در وطن و کنار خانواده،برایم حال و هواي دیگري داشت و همه با من مهربانتر از همیشه بودند،حتی عید آن 

پیمان که می گفتند بی تفاوت و سرد است.همه دوست داشتند بدانند براي آینده چه برنامه اي دارم،ولی حتی خودم 

م هدف دار باشم!آن روزها بیشتر از هر زمان هم به درستی فکرش را نکرده بودم،همین قدر می دانستم که می خواه

دیگري فکر می کردم.روزها،ساعتها پیاده روي می کردم و شبها تا دیر وقت به سقف اتاقم چشم می دوختم.یک روز 

که از پیاده روي به خانه برمی گشتم،صداي چند بوق پشت هم توجهم را جلب کرد.وقتی به پشت سرم نگاه کردم 

 را دیدم که حامد سوارش بود.همان طور که سالم می کرد از ماشی پیاده شد و مودبانه گفت: یک پراید نوك مدادي

 

 بفرمایید پریا خانوم!تشریف می برید خونه؟-
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 گفتم:

 

 بله،اما مزاحم شما نمیشم!-

 

 با لبخند گفت:

 

 این چه حرفیه؟انگار از وقتی تشریف بردین با ما غریبه شدین!-

 

 ش شدم و راه افتادیم.همان طور که رانندگی می کرد پرسید:سوار ماشین

 

 آقاي دکتر چطورن؟گویا تشریف نیاوردن!-

 

 به نیمرخش خیره شدم.انگار حقیقتا خبر نداشت.سرد و بی مقدمه و کوتاه گفتم:

 

 ما مدتیه از هم جدا شدیم!-

 

 خم خیره شد و فقط گفت:عکس العملش برایم مهم نبود ولی تقریبا با دهان باز به نیمر

 

 ببخشید!من...متاسفانه نمی دونستم!-

 

 گفتم:

 

 الزم نیست خودتون رو معذب کنید،من ناراحت نمیشم!-

 

دانه هاي درشت عرق روي پیشانی بلندش می درخشید و بهت و ناباوري در چشمانش موج می زد.تا خانه حرف 

 از هم جدا شدیم. دیگري نزدیم و توي حیاط با خداحافظی مختصري
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هنوز داخل کوچه نشده بودم که صداي حامد بر جا میخکوبم کرد.نمی دانم چه جاذبه اي در صدا و رفتارش بود که 

 همه وجودم را می لرزاند.به ظاهر خونسرد گفتم:

 

 صبح به خیر آقا حامد!البد اینبار هم اتفاقی با هم مواجه شدیم.-

 

 یده گرفت و گفت:کنایه ام را ناد

 

 از پیاده روي بر می گردید؟-

 

 جواب مثبت دادم.مکثی کرد و چون مرا منتظر دید گفت:
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 می تونیم چند لحظه با هم حرف بزنیم؟-

 

 بی مقدمه تر از آن بود که فکر می کردم.پرسیدم:

 

 چطور؟-

 

 سر به زیر انداخت و گفت:

 

 قهوه هاش بدك نیست!این اطراف یه تریا می شناسم که -

 

بی هیچ حرفی مثل بچه خوب سوار ماشینش شدم و او با ارامش راه افتاد.به نظر دستپاچه بود.من هم مضطرب 

بودم.آیا این لحظه همان لحظه بود که سالها قبل آرزویش را داشتم؟گر چه،هیجان آن روزها را نداشتم.تا وقتی قهوه 

 ت نفس عمیقی کشید و گفت:آوردند،حرفی نزد.بعد از رفتن پیشخدم

 

 امیدوارم پام رو از گلیمم دراز تر نکرده باشم!-

 

 با بدجنسی گفتم:

 

 منظورتون ر ونمی فهمم!-

 

 باز هم دستپاچه شده بود.آرام پرسیدم:

 

 می تونم کمکتون کنم؟-

 

 دست به سینه به عقب تکیه داد و گفت:

 

نوم جوون به تنهیی برخورد نداشتم براي همین هم یک کم بی دست و پا به می دونید من...من هیچ وقت با یک خا-

 نظر میام!

 

 گفتم:

 

 من که اصال این طور فکر نمی کنم!-

 

 متعجب نگاهم کرد و پرسید:

 

 واقعا؟!-

 

 ساکت نگاهش کردم.مکثی کرد و گفت:
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 خونواده نشم!گفتم اول با خودتون صحبت کنم که اگر جوابم منفی بود مزاحم -

 

 قلبم داشت از کار می افتاد اما گفتم:

 

 راجع بی چی حرف می زنید؟-

 

 صاف نگاهم کرد و گفت:

 

من...من توي تهران قوم و خویش نزدیکی ندارم که برام برن خواستگاري!بنابراین امیدوارم از اینکه دارم خودم -

 مطرح می کنم به من خرده نگیرید.

 

 گذشته در وجودم جوشید.حاال با همه وجودم می لرزیدم.با صداي لرزانی گفتم: دوباره خاطرات

 

 راجع به چی حرف می زنید؟-

 

 آرام و شمرده گفت:

 

 با من ازدواج می کنید پریا خانوم؟-

 

!باز هم براي چند ثانیه چشمانم را بستم.انگار آن جمله را در خواب شنیده بودم.آخ که اگر چند سال قبل می شنیدم

 داشت حرف می زد:

 

متاسفانه عمر مادرم قد نداد تا این روزها رو بینه!خودم هم مقصرم!قبل از اینکه ازدواج کنید بارها خواستم مطرح کنم 

ولی شهامتش رو نداشتم.پیش خودم می گفتم کسی مثل من چی داره واسه خوشبخت کردن دختري مثل پریا 

 کنم ،ولی ترسیدم...ترسیدم باز هم کار از کار بگذره! خانوم...شاید االنم دارم عجله می

 

 اشک در چشمانم حلقه زد.پرسید:

 

 طوري شد؟شما حالتون خوبه؟-

 

 میان گریه گفتم:

 

 حاال اینها رو میگین؟-

 

ی بعد از متعجب نگاهم می کرد.عجوالنه کیفم را برداشتم و و از تریا بیرون زدم.باد بهاري به صورتم سیلی می زد.کم

 پشت سر صدایم زد و تکرار کرد:

 

 چه اتفاقی افتاده؟-
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 چند قدم از من جلوتر رو به رویم ایستاد و با نگرانی گفت:

 

 چی شده پریا خانوم؟چرا چیزي نمیگین؟

 

 بی مالحظه گفتم:

 

 شما زندگی من رو تباه کردین و حاال می پرسین چی شده؟-

 

 ي نگاهم کرد.چند عابر هم موقع عبور با تعجب نگاهمان کردند.میان گریه محکم گفتم:باز هم با تعجب و ناباور

 

هیچ می دونی من چی کشیدم؟اصالا حساسات من چقدر برات اهمیت داشت؟حاال هم بی اونکه بدونی چی به سرم -

 اومده و چرا جدا شدم،اومدي جلو تا غرورم رو بند بزنی؟

 

 دستپاچه گفت:

 

فیه؟من چی گفتم که اینقدر شما رو عصبانی کرده؟من شما رو از هر حیث می شناسم و اصال هم نمی این چه حر-

 خوام بدونم چرا جدا شدید.

 

 اشکم همین طور می امد.آرام تر گفت:

 

 اینجا زشته!بیاین بریم توي ماشین!-

 

 یدم.دیوانه همین نجابت و حیا و متانتش بودم.براي چند لحظه ازخودم خجالت کش

 

 مختصر گفتم:

 

 لطفا تنهام بگذارید.-

 

 بالفاصله گفت:

 

 امکان نداره با این حال و روز تنهاتون بگذارم.از اون گذشته حرفهام هنوز تموم نشده!-

 

 گفتم:

 

 چه حرفی؟-

 

 بی پرده گفت:

 

 اینکه منظورتون چی بود؟-
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باید می گفتم من هم آن زمان عاشقت بودم!باران بهاري شروع  صورتم از خجالت گر گرفت.چه باید می گفتم؟البد

 به باریدن کرده بود،اما ما دو نفر هنوز هم بر جا مانده بودیم.آرام و سر به زیر گفتم:

 

 تاوان تعلل و تردید تو رو من دادم،این کافی نیست که می خواي غرورم رو هم خرد کنی؟-

 

 شمرده گفت:

 

 ندارید نگین.گرچه حاضرم به خاطر شنیدنش هر کاري بکنم! بسیار خب اگه دوست-

 

 موهاي سرش کامال خیس شده بود.خیلی جدي گفتم:

 

 جواب من منفیه آقا حامد!-

 

 آشفته گفت:

 

 چرا؟!-

 

 چشم در چشمش گفتم:

 

 روشنه!چون شما شاید آدم سابق باشید،اما من پریاي سابق نیستم!-

 

 بمانم یا توجهی کنم سوار اولین تاکسی شدم و به خانه برگشتم.بعد بی انکه منتظر 

 

تا مدتها بعد از دیدار با حامد حال و روز خوبی نداشتم و شبها مدام کابوس می دیدم.آن قدر بد خواب شده بودم که 

چاره مامان زیر چشمانم گود افتاده بود.انگار دوباره عالیم اضطراب و افسردگی در جسم و روحم بیدار می شد.بی

چقدر حرص و جوش می خورد.یکی از همان روزها ثریا به دیدنم امد.بر عکس من آب زیر پوستش افتاده بود و 

 طبق معمول از ته دل می خندید.وقتی مرا در آن حال و روز دید گفت:

 

 چه خبرته بابا؟شدي عین مرتاض هاي هندي!-

 

 بی حوصله گفتم:

 

 ه نامزدي بهت ساخته!شاید هم واسه همینه که دیر به دیر یادي از من میکنی!درست بر عکس تو!انگار دور-

 

 به شوخی گفت:

 

گم شد،کم متلک بارم کن!هیچ معلومه چه مرگته؟اگر بهرام ده نفر قاصد نفرستاده بود،می گفتم البد جوش اون رو -

 می زنی!
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 گفتم:

 

 درد من این نیست!-

 

 پرسید:

 

 ابا تو هنوز جوونی!پس دردت چیه؟ب-

 

 خیلی سر بسته گفتم:

 

هیچ تا حاال شده یه راهی رو بري که تازه اخرش بفهمی عوضی رفتی و باید از سمت دیگه می رفتی؟بدتر از همه -

 اینکه تابلوها رو هم توي جاده دستکاري کرده باشند!

 

 ثریا گفت:

 

یش بیاد می گذارم به حساب تقدیر!شاید مقدر این بوده که که چی؟واسه هر کسی ممکنه پیش بیاد.اگه واسه من پ-

توي جاده دیگه اي قرار بگیرم و خودم رو محک بزنم.بابا تو رو خدا بس کن!عذاب وجدان داره مامان من رو می 

 کشه!

 

 با تعجب گفتم:

 

 مامان تو؟واسه چی؟-

 

 ثریا صادقانه گفت:

 

 معرف نمی شدم.دایم گریه می کنه و میگه زندگی طفل معصوم تباه شد! صبح تا شب میگه کاش زبونم الل میشد و-

 

 گفتم:

 

اي بابا!تقدیر همین بود.از قول من به خاله بگو هیچ کس مقصر نیست.من باید چشمهام رو باز می کردم.زرق و برق -

 بهرام کورم کرده بود.

 

 ثریا گفت:

 

 شه!حاال پاشو با هم بریم دوري بزنیم دلت باز -

 

 گفتم:

 

 مزاحمت نمیشم!-
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 ثریا اخم کرد و گفت:

 

 بلند شو واسه من لفظ قلم حرف نزن.تا کمن با خاله گپ می زنم حاضر شو بریم.-

 

وقتی از خانه خارج شدیم با حامد رو به رو شدیم.با دیدنش صورتم گر گرفت و قلبم ریخت.صورتش خیلی در هم 

کردن پیشقدم شد.در واقع این اولین برخورد ما بعد از آن گفتگوي داغ محسوب می بود،اما با این حال در سالم 

شد.قصد رفتن کردیم که از پشت سر صدایم زد.با ثریا هر دو به طرفش برگشتیم.قلبم آن قدر تند می زد که 

 ترسیدم ثریا بشنود.آرام وشمرده گفت:

 

 خوبی یا بدي از من دیدید،حالل کنید. من دارم رفع زحمت می کنم.می خواستم از شما بخوام،هر-

 

 زبانم بند امده بود.ثریا به جاي من گفت:

 

 این طور بی مقدمه؟-

 

 بعد به من گفت:

 

 چیزي نگفته بودي پریا؟!-

 

 حامد به جاي من گفت:

 

 من هنوز مطرح نکردم.حق دارند.-

 

 به زحمت گفتم:

 

 حاال چرا با این عجله؟!-

 

 ي زورکی گفت:با لبخند

 

 باالخره باید برم.شاید هم باید زودتر از این می رفتم.-

 

 ثریا نگاهی به هر دوي ما انداخت و گفت:

 

 حرفهاتون بوي دلخوري میده؟!-

 حامد با لحنی کنایه آمیز گفت:

 

 بتونه پابندم کنه! در واقع حضور من تا امروز به حرمت حرف یک عزیز بود،اما حاال دیگه بهانه اي نمونده تا-
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 داشت مستقیم به من نگاه می کرد.ثریا با کنجکاوي به من نگاه کرد و لبخند معنی داري زد.به سردي گفتم:

 

 رفتن شما هیچ دلیلی جز فرار ازخودتون نداره.بنابراین حق ندارید به گردن دیگري بیندازید.-

 

 ثریا با شیطنت گفت:

 

 اي واسه هم دارید.بهتر نیست یک سر بریم پارك؟ انگار شما حرفهاي ناگفته-

 

 حامد فورا گفت:

 

 می دونم که پریا خانوم نمی پذیرند!-

 

 با لجاجت گفتم:

 

 من از چیزي واهمه ندارم!-

 

 حامد گفت:

 

 مگر اینکه مقصر باشید!-

 

را زیرسوال برده بود و حاال هم با شاید همین حرفها باعث شد به آن گفتگو تن در دهم.در حقیقت حامد شهامت م

رفتنش می خواست بار یک عذاب وجدان را روي دوشهایم بگذارد.من هم آدمی نبودم که به خودم بدهکار باشم 

 بنابراین با او و ثریا راهی پارکی در همان نزدیکی شدم.

 

 حد کافی دور شد گفتم:وقتی به پارك رسیدیم ثریا به بهانه گردش در پارك ما را تنها گذاشت.وقتی به 

 

 اینکه شما می خواین برین به خودتون مربوطه.اما میشه بگین منظورتون از زدن آن حرفها چی بود؟-

 

 شمرده و مودبانه گفت:

 

پریا خانوم،من االن سه شبه که با حرفهاي شما خواب و خوراك ندارم.میگین اشتباه کردم،با اینکه نمی فهمم چرا،اما -

 روي چشمهام می گذارم.شاید باور نکنید ولی شیوه من همیشه طوري بوده که باعث رنجش کسی نشم. حرفتون رو

 

 فورا گفتم:

 

 ولی شدید!شما زندگی من رو تباه کردید!-

 

 بعد با صدایی بغض آلود ادامه دادم:
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نبود؟شما چه می دونید من توي هیچ می دونید اگر پا پیش گذاشته بودید ،شاید االن اوضاع من این قدر درد آور -

 دیار غربت چی کشیدم؟

 

 با صراحت گفت:

 

 من از کجا باید می دونستم جواب شما مثبته؟-

 

 میان گریه گفتم:

 

 پس غرورتون رو به من ترجیح دادین!از ترس اینکه با جواب منفی خرد بشین،سکوت کردید.-

 

 صادقانه گفت:

 

شته باشید.گمونم قراره سهم اشتباهات شما ر وهم من به گردن بگیرم.شما جوري تو رو خدا یک کم انصاف دا-

 حرف زدید که حس کردم بهترین راه ممکن اینه که از جلوي چشمهاتون دور بشم.

 

 از جا بلند شدم و گفتم:

 

 همون فرار از خود!شما هنوز هم مغرورید!-

 

 ه براي ثریا دست تکان دادم و گفتم:آهی کشید و سرش را به زیر انداخت.از همان فاصل

 

 به هر حال هر جا که باشید براتون آرزوي موفقیت می کنم.-

 

دیگر بیشتر از این نمی توانستم بمانم.قبل از اینکه ثریا برسد خداحافظی سرسري کردم و به راه افتادم ولی اشکم 

 ب پرسید:مثل باران بهاري می امد.ثریا که تقریبا دنبالم می دوید از عق

 

 پریا چت شده؟مگه دیوونه شدي؟-

 

 گفتم:

 

 تو هیچی نمی دونی ثریا!-

 

 ثریا گفت:

 

 آخه بدبخت این پسر یه تیکه جواهره!تو دیوونه اي!-

 

 داد زدم:
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 بس کن ثریا!نبینم راجع به این موصوع به کسی چیزي بگی!؟-

 

 ثریا با جدیت گفت:

 

 خودت نزن!چته پریا؟!لگد به بخت -

 

 میان گریه گفتم:

 

 ما به درد هم نمی خوریم.الزم نیست بگی اون کیه،من کاري رو کردم که به صالحشه!-

 

 ثریا گفت:

 

 من که از حرفهات سر در نمیارم فقط تو ر وخدا منطقی باش!-

 

 تن پول پیش هم عجله اي ندارد.خبر ناگهانی رفتن حامد همه را شوکه کرده بود.او حتی به پدر گفته بود براي گرف

 

 یک روز مامان به اتاقم امد و گفت:

 

 مهمون داري مادر!-

 

قبل از آنکه سوالی بپرسم حامد با یک سبد گل بزرگ وارد اتاقم شد و مامان هم تنهایمان گذاشت.بعد از رفتن مامان 

 سالم کرد و بی انکه منتظر تعارف بماند روي صندلی کنار تختم نشست.

 

 ظرف سوپ را کنارم گذاشتم.به شوخی گفت:

 

 انگار بد موقع مزاحم شدم.-

 

 باز هم حرفی نزدم.انگار تمام بدنم را کوبیده بودند.بی مقدمه گفت:

 

 من با مادرتون صحبت کردم و قرار شده ایشون با پدرتون صحبت کنند.-

 

 به سردي گفتم:

 

 القات امروز رو هم می گذارم به حساب عیادت از یک بیمار!اما من قبال جوابم رو بهتون دادم.م-

 

 با صراحت گفت:

 

من روي حرفهاتون خیلی فکر کردم.حق با شماست.شاید تردید من هم در این قضیه نقش داشته،اما حاال حاضرم -

 واسه جبرانش هر کاري بکنم!هر جوري که شما بخواین!هر جوري که شما بگین!
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 ن همه خوبی از سینه ام بیرون می زد.میان گریه گفتم:قلبم داشت از ا

 

 لطفا برین دنبال زندگی تون و من رو فراموش کنید!-

 

 آرام و شوریده گفت:

 

این یکی رو شرمنده ام!یکبار تعلل کردم نتیجه اش شد این،دیگه حاضر نیستم حتی یک ذره هم وقت رو تلف -

 م!هیچ عذر و بهانه اي هم قبول نمی کنم!کنم!امروز هم اومدم قول و قرار بگذار

 

 گفتم:

 

 ببینید آقا حامد!من...االن در شرایطی نیستم که بتونم تصمیمی بگیرم!-

 

 با بدجنسی گفت:

 

 متاسفانه من هم کمبود وقت دارم بنابراین اگه فرصت می خواین معذورم!-

 

 ا گوشی تلفن وارد اتاقم شد و گفت:خنده ام گرفت.کارها برعکس شده بود.همین موقع مامان ب

 

 از امریکاست مامان جان!-

 

 با احتیاط گفتم:

 

 بهرام؟!-

 

 مامان گفت:

 

 نه!نشناختمشون!-

 

 گوشی را از مامان گرفتم و با تردید گفتم:

 

 بله،بفرمایید!-

 

 صداي توانا توي گوشم پیچید:

 

 آشنا!سالم،حال شما چطوره؟پارسال دوست،امسال -

 

 از صمیم قلب از شنیدن صدایش خوشحال شدم.گفتم:

 

 سالم،حال شما چطوره دکتر؟-
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 توانا خندید و گفت:

 

 حال شما که باید خیلی خوب باشه!دیگه یادي از دوستان نمی کنید!؟-

 

 لحنش معنی دار بود.در حضور حامد معذب بودم با این حال گفتم:

 

 می دونید به شدت درگیر بودم! اختیار دارید!خودتون که-

 

 توانا گفت:

 

 حس می کنم این مدت دوري ما رو با هم غریبه کرده!-

 

 گفتم:

 

 نه!ما هنوز هم دوستان خوبی هستیم!-

 

 مکثی کرد و گفت:

 

 ببین!من تلفن زدم جواب بگیرم!پس سعی نکن طفره بري!الو...الو...-

 

 گفتم:

 

 بله.دارم می شنوم!-

 

 پرسید:

 

 پس چرا حرفی نمی زنی؟راجع به این موضوع با خونواده ات حرف زدي؟-

 

 گفتم:

 

 نه!-

 

 متعجب گفت:

 

 چطور؟!-

 

 به حامد نگاه کردم و گفتم:

 

 تو آدم منطقی و با شعوري هستی،بنابراین مطمئنم از اینکه باب دلم حرکت می کنم سرزنشم نمی کنی!-
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 نی شد.چند لحظه بعد با لحنی دوستانه گفت:مکثش خیلی طوال

 

 انگار چیزهایی بوده که من نمی دونم!-

 

 گفتم:

 

 ما می تونیم دوستان خوبی باقی بمونیم!تا نظر تو چی باشه!؟-

 

 به شوخی میان خنده گفت:

 

ی خوام مواظب خودت یعنی نخود سیاه دیگه!برو خانوم!دلت رفته گرو!برات آرزوي خوشبختی می کنم و از تو م-

 باشی!

 

 وقتی تماسمان قطع شد،مستقیم به حامد نگاه کردم و گفتم:

 

 راجع به این موضوع هم باید حرف بزنیم!-

 

 با تردید گفت:

 

 الزمه!؟-

 

 مصمم گفتم:

 

 درباره این موضوع تردید ندارم که باید بگم!-

 

 رفم گرفت و با نگاهی پر محبت گفت:یک شاخه گل مریم از سبد گل بیرون کشید و به ط

 

 من در کنارتم!براي همیشه!-

 

 

 

 

 پـــــــایــان 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


