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 فصل اول

 اصرار اقاو خانم سليمي باعث شد تا پدر تن به خواسته ي انها بدهد و ما فردا براي انجام ازمايش راهي

 شويم.

 با اميد به زندگي جديد كنار اشكان ، درس و كنكور از چشممم افتاد. نمي دانم چرا يكباره احساس

 كردم اشكان تنها اميد زيستنم است.

 م طبق قرار قبلي منتظر اشكان و خانواده اش بوديم . شب شده بود ولي انهادو روز گذشت و روز سو

 دير كرده وبدند . پدر و مادر هر دو نگران و من سردرگم بودم . چرا كه مي دانستم غير ممكن است

 اشكان من را منتظر بگذراد . اگر هم مشكلي پيش مي امد با خودش يا مهرنوش خبر مي دادند.

 «.بهتر است به اوتلفن كني و خبر بگيري» پدر گفت: ساعتي گذشت .

 دلم نمي خواست تلفن بزنم. اگر چه خودم هم نگرا نبودم ولي غرورم اجازه نمي داد من تماس بگيرم . 

 » ولي چاره ايي نبود . بلند شدم . همين كه كنار تلفن نشستم صداي زنگ در بلند شد . پدر گفت:

 «.از كنخودشان امدند .برو در را ب

 با خوشحالي به حياط رفتم .در را باز كردم چشمم به اشكان افتاد كه با قيافه ايي گرفته و خسته روبرويم

 ايستاده بود. ولي كسي همراهش نبود!

 «.سالم» -

 «سالم ............چي شده اشكان؟!» -
 

 «يلدا تو كه از ازدواج با من پشيمان نشدي ، شدي؟!»جاي جوابم گفت:

 «اين چه حرفيست اشكان ! معلوم هست چه مي گويي؟:» با تعجب گفتم 

 «جوابم را ندادي!» دستي به موهاي نامرتبش كشيد و گفت

 «.نمي فهمم تو چه مي گويي . حاال چرا نمي ايي تو؟ سرما مي خوري» -

 ان ، مشكلي پيشچي شده اشكان ج» متفكرانه همراهم امد . پدر بعد از حال و احوال با نگراني پرسيد:

 «امده؟

 «.از نظر من هيچ مشكلي پيش نيامده. ولي نظر شما را نمي دانم » سرش را با تاسف تكان داد و گفت:

 و بعد او را تعارف به نشستن كرد . به اشپزخانه رفتم . « يلدا ، برو براي اقا اشكان چاي بياور» مادرگفت:

 ا به اتاق برگشتم رنگ از صورت همه پريده بود .حرفهاي انها نمي شنيدم . وتي با استكان چ

 «به من بگوييد چي شده؟:» نگراني به جانم افتاد . نشستم و گفتم 

 ......«چيزي نيست . فقط » مادر نگاه نگرانش را به پدر دوخت و پدر با صورتي درهم و گرفته گفت:

 «فقط چي؟» گفتم:

 «.تر است اشكان بگويدچي بگويم بابا ، به» پدر اهي كشيد و گفت: 

 «مي شود بگويي موضوع چيست؟» با خستگي به اشكان گفتم:
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 مي داني يلدا ، موضوع مهمي نيست:» اشكان اين دست و ان دست مي كرد 

 يعني براي من كه مهم نيست . اخر به عقيده من اين مسئله فرعيات زندگي است ولي خوب

...................« 

 «.حاشيه نرو اصل مطلب را بگو و راحتم كن  لطفا» عصبي گفتم:

 

 «خوب من و تو ........يعني ما........ نمي تونيم .......... نه اينكه نتونيم ، مي تونيم . ولي نبايد.........» 

 «مي گويي يا نه ؟» بلند شدم و گفتم:

 «.اشكان جان لطفا بهش بگو» پدرگفت:

 «.دانيد كه گفتنش خيلي سخت است چه طور بگويم اقاي احمدي؟! مي»  -

 «.اصال نمي خواهم چيزي بشنوم . مي فهمي ؟ نمي خواهم:» با بغض گفتم 

 «ما نمي توانيم بچه دار بشويم» به سمت پله ها به راه افتادم كه اشكان گفت:

 «چي گفتي؟!:» روي اولين پله ماندم . به سمتش برگشتم و زمزمه كردم 

 از نظر من مهم نيست . باور كن» ش را مرتبا به هم مي ماليد . به سمتم امد و گفت:ايستاده بود . دستهاي

 «.يلدا ، من بچه نمي خواهم . من تو را مي خواهم . مي فهمي؟ براي من مهم نيست

 «منظورت چيه؟:»تكرار كردم 

 بچه دار بشويم . اخرببين يلدا امروز رفتم جواب ازمايشمان را گرفتم ما.... ما نبايد » با خستگي گفت:

 ......................«من و تو از نظر خوني 

 بقيه حرفهايش را مي فهميدم با نمي فهميدم نمي دانم . احساس سرگيجه كردم . دستم را به كنار پله ها

 «غير ممكنه!»گرفتم و نشستم و گفتم:

 !«دار نشويم  يلدا يعني برايت مهم است كه بچه» اشكان هم روبرويم نشست و گفت:

 «براي همين پدر و مادرت نيامدند؟» نگاهش كردم به هم ريخته بود . گفتم:

 «خب انها عقايد خاص خودشان را دارند. اصال تو به انها چه كار داري؟» سر به زير انداخت و گفت:
 

 يعني براي تو صبر كن يلدا جوابم را ندادي.» بلند شدم تا به اتاقم بروم كه اشكان صدايم زد و گفت:

 «بچه مهم است ؟ اره ، اين را مي خواهي بگويي؟!

 «.من بايد فكر كنم » بي انكه نگاهش كنم ، گفتم:

 و پله ها را سريع طي كردم و به اتاقم پناه بردم برايم باور كردني نبود اين مشكل پيش بيايد.

 كار خوبي نكردي» م نشست و گفت:بعد از ساعتي ، مادر با دزن چند ضربه به در به اتاقم امد كنار

 دخترم . بايد بتواني مشكالتت را حل كني . با قهر و اخم كه چيزي درست نمي شود عزيزم بايد صبر

 «.داشت 

 اگه اين مسئله براي پدر و مادر اشكان مهم نيست پس چرا نيامدند ؟ چرا امشب با» با بغض گفتم:

 «اشكان نيامدند؟

 لي بايد به انها هم حق داد مسئله ساده اي كه نيست بايد رويش فكر و تاملنمي دانم دخترم. و» -
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 «.بيشتري كرد

 «حاال من بايد چه كار كنم؟» -

 «.بهتر است با اشكان بيشتر حرف بزني . زود و احساسي تصميم نگير» -

 «.من اصال نمي دانم چه كار كنم »  -

 سعي كن به چيزي هم فكر نكني . فردا كه اشكان بيايد با بلند شو بيا شامت را بخور . بعد ه مبخواب .

 «.ارمش و فكر بازتر مي تواني تصميم بگيري . حاال بلند شو برويم پايين شامت سرد شد 

 «اشكان رفت؟»  -

 «اره رفت . بلند شو ديگر»  -

 «نمي توانم . اشتها ندارم »  -
 

 «مي خواهي برايت بياورم باال؟»  -

 «.امان ، ممنونم . گفتم كه اشتها ندارم نه م»  -

 «.پس بگير بخواب . اين قدر هم فكر و خيال نكن خدا بزرگ است » -

 به شب بخير مادر جواب دادم و او با كشيدن اهي از سينه از اتاقم خارج شد

 بوديم كنار همفكرم اشفته تر از قبل بود . حاال كه همه چيز بر .فق مراد بود . حاال كه ما تصميم گرفته 

 زندگي جديدي را اغاز كنيم اين مشكل به وجود امده بود نمي توانستم بفهمم اقا و خانم سليمي تا چه

 حد با اين ازدواج مخالفنمد . شايد پدر و مادر خمدم هم همين احساس را داشتند ولي به زبان نمي

 اوردند .

 خانواده ي خودم هم رضايت بدهند خانواده ي او ديگر ازدواج با اشكان را تمام شده مي دانستم . اگر

 رضايت نخواهند داد.

 صبح كه بيدار شدم بي حوصله بودم . دمق بودم . حال و حوصله درست و حسابي نداشتم . وقتي سر ميز

 «ديشب تونستي بخوابي ؟» حاضر شدم مادر نگاهي به صورت خواب الودم كرد و گفت:

 «.نه ، نتوانستم » -

 ببين يلدا جان درست است كه اشكان» انه را برايم روي ميز چيد و خودش هم نشست و گفت:صبح -

 پسر خوبي است درست است كه تو را مي خواهد ولي شما نبايد با هم ازدواج كنيد بايد فكر اينده تان

 «.هم باشيد نمي توانيد هميشه تنها زندگي كنيد بچه نمك زندگي است 

 و مادر با هم حرف زدند . كلي مشورت كردند . اين حرف مادر به من اطمينانمي دانستم ديشب پدر 

 داد كه انها هم با اين ازدواج مخالفند . نمي خواستم خودم را به اشكان و خانواده اش تحميل كنم . همين

 طور كه دوست نداشتم خانواده ي او چيزي را به من تحميل كنند . به همين خاطر تصميم گرفتم اگر

 

 اشكان به ازدواح با من اصرار ورزيد بپذيرم . وقتي براي او بچه مهم نيست براي من چرا مهم باشد . ما

 مي توانستيم بدون بچه هم خوشبخت باشيم .

 بس است ديگر يلدا ، پنج دقيقه است مدام داري اين چايي را هم مي» مادر دستم را گرفت و گفت:
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 «.زني

 «اشكان كي مي ايد؟»گذاشتم و گفتم:به خودم امدم، قاشق را 

 «غروب . شايد تنها . شايد با خانواده اش»  -

 مي دانستم كه تنها خواهد امد . ظهر شد . حواسم به درس نبود . اصال نمي فهميدم چه مي خوانم . اين

 بود كه كتاب را بستم .

 شايد حدس مي زدم كه از من حرف ميبا نگاهي به ساعت دريافتم كه پدر امده . اهسته به پايين رفتم . 

 سليمي وقتي اينها را گفت حال مناسبي نداشت . مي» زنند . صداي اهسته پدر را شنيدم كه به مادر گفت:

 گفت يلدا خيلي برايش عزيز است . ولي وقتي با هم بچه دار نمي شوند بهتر است همديگر را فراموش

 «كنند

 «.پس انها هم مخالفند» مادر گفت:

 سليمي خواست با يلدا حرف بزنيم و او را متقاعد كنيم كه به اصرار اشكان به ازدواج جواب رد بدهد» -

 «.و از اين بيشتر اشكان را منتظر نگذارد

 «.سالم» ديگر تامل نكردم و به اتاق رفتم و گفتم:

 «.سالم بابا ، بيا بنشين »  -

 «مي كنند؟چرا اقاي سليمي خودشان اشكان را مجاب ن»  -
 

 نتونستند اشكان را متقاعد كنند . از تو خواستند به جواب رد»پدر و مادر نگاهي به هم كردند . پدر گفت:

 «.خودت ، اينده ي خودت و او را نجات بدهي

 «جالب است ، خيلي جالب است ! همه ي اينها را اقاي سليمي گفتند يا شما هم كمكشان كرديد؟!»  -

 «بهتر است عاقالنه تصميم بگيري. اخر مگر زندگي بدون بچه هم مي شود؟! ببين يلدا ،» -

 «.چرا نمي شود ؟ اين همه ادم دارند بدون بچه با هم زندگي مي كنند»  -

 «درسته . ولي انها كه از اول نمي دانستند . اما شما مي دانيد و مي خواهيد ريسك كنيد» -

 «من به اين نمي گويم ريسك » -

 «را گوش نمي كني يلدا از دواج با اشكان اصال اخر و عاقبت خوبي ندارد اين را بفهم چ»  -

 در صورتي از ازدواج با او صرف نظر مي كنم كه خودش بخواهد براي من هم بچه مهم نيست البته» -

 «.بود ولي ديگر مهم نيست . فداكاري اشكان و چشم پوشي او از بچه من را به خودم اورد 

 قضيه تو با او فرق مي كند تو يك زني . ولي اشكان مرد است . فردا از حرفش ، از كرده اش» گفت:مادر 

 پشيمان مي شود . امروز اين حرفهاي عاشقانه را تحويلت مي دهد ولي چند سالي كه از ازدواجتان

 زود ازدواجگذشت ديگر نمي گويد بچه برايش مهم نيست . به اينده ات فكر كنم يلدا اشكان دير يا 

 «.مجدد مي كند تا صاحب بچه بشود

 «.او اين كار را نمي كند مامان خودتان هم مي دانيد»-

 «اگر كرد چي؟! ان وقت چه مي كني؟» -

 «ان وقت از او جدا مي شوم :» فكر كردم . خودم را در چنان موقعيتي قرار دادم و بي اراده به زبان اوردم 
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 ض و احتمال و شايد و اگر زندگي و اينده ي خودش را خراب نمي كند تا ازادم عاقل با فر» پدر گفت:

 «چيزي مطمئن نشود ان كار را نمي كند 
 

 روي حرفايتان فكر مي كنم بابا . ولي توقع نداشته باشيد ان طور يكه شما دوست داريد رفتار كنم . »  -

 «موش نكنيدمن يك ادم بالغ و عاقلم . بچه نيستم . لطفا اين را فرا

 من چنين توقعي ندارم . فقط اميدوارم وتي فكر مي كني تمام جوانب را در نظر» پدر لبخندي زد و گفت:

 «.بگيري 

 «.مطمئن باشيد» سرم را به عالمت درك حرفش فرو اوردم و گفتم:

 ستم وليچه دنياي پوچ و بيهوده اي داريم . تا ديروز خودم را خوشبخت ترين فرد روي زمين مي دان

 حاال با گرفتن جواب ازمايش احساس خوبي ندارم .

 عصر بود كه امد . تنه ابود . ديدنش در هر زمان و حالتي برايم خوشايند بود و لي حاال با ديدنش غم

 عالم به دلم نشست . او ه مبا صورتي گرفته و در هم امده بود . خوب مي توانستم بفهمم قبل از امدن به

 اسبي را نگذرانده . حتي مهرنوش هم كه اغلب با من تماس مي گرفت به من زنگ نزده بوداينجا جو من

 و اين را به خوبي ثابت مي كرد اقا و خانم سليمي او را هم مجاب كردند.

 «يلدا حواست كجاست ؟ اقا اشكان با تو بودند ؟» -

 «چيزي گفتي ؟» -

 «گويا حالت خوب نيست؟» -

 «ت . اقا و خانم سليمي چطورند؟نه ، چيزيم نيس»  -

 خوبند . عذرخواهي كردند كه نتوانستند بيايند مهرنوش كمي ناخوش»سرش را به زير انداخت و گفت:

 «.بود نتوانستند بيايند

 مي دانستم دروغ مي گويد . مي دانستم بيماري مهرنوش بهانه اي بيش نيست.

 «يلدا ، ناراحتي؟!» و تنها شدنمان اشكان گفت: مشكل چيز ديگري بود . با بلند شدن پدر و مادر
 

 «نه . اتفاقا خيلي هم خوشحالم . اين همه اتفاق هاي خوب ، ديگر چه مي خواهم؟!» با پوزخند گفتم:

 به خدا يلدا ، براي من مهم نيست . من هيچ عالقه ايي به بچه دار» بلند شد . نزديكتر نشست و گفت:

 «.ت بين تو و بچه يكي را انتخاب كنم حتما تو را انتخاب مي كنم شدن ندارم . اگر قرار اس

 يه چيزي بگو يلدا» سرم را پايين انداختم و به گلهاي رنگارنگ دامنم چشم دوختم . صدايم كرد و گفت:

«. 

 «چه بگويم ؟»  -

 مي مانم . فقط تو رااالن همه چيز بسته به تصميم تو دارد . اگر بگويي برو مي روم . اگر بگويي بمان »  -

 «به خدا تصميمت را بگير

 «راستش مي ترسم اشكان . ما نبايد عجله كنيم . نبايد زود تصميم بگيريم »  -

 «يعني براي تو بچه مهم است ؟!» با ناباوري گفت:
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 «نه ، منظورم اين نبود . از نظر من بچه مه منيست ولي............»  -

 «يلدا تلفن تو را مي خواهد» م گذاشت و گفت:صداي مادر حرفم را ناتما

 «كيه؟»بلند شدم و كنار مادر كه بيرون اتاق منتظرم بود رفتم و گفتم:

 «مهرنوش » -

 « .سالم» گوشي را گرفتم و گفتم:

 «سالم يلد اجان ، خوبي؟» -

 «ممنونم ، خوبم . تو چطوري ، بهتر شدي؟»  -

 «من ؟! من كه چيزيم نبود»  -
 

 «ولي اشكان مي گفت بيماري »  -

 «اره ، اره . يك كم سرم درد مي كرد . ولي حاال بهترم . اشكان انجاست ؟»  -

 «بله اينجاست . شما چرا نيامديد؟» -

 «متاسفم يلدا . مامان مي خواهد با تو حرف بزند . خداحافظ » -

 بعد از چند لحظه صداي خانم سليمي در گوشي پيچيد .

 «دخترم سالم » -

 «سالم خانم سليمي . حالتان چطوره ؟ اقاي سليمي چطورند؟»  -

 «ممنون عزيزم . خوبيم . همه خوبيم . يلدا جان اشكان كه نفهميد من تماس گرفتم»  -

 «.نه خانم ، ايشان توي اتاق هستند »  -

 تحسين كردم . مي دانماين طوري بهتر شد . مي داني دخترم ، من هميشه منطق وفهم و شعور تو را »  -

 كه االن هم حرفهايم را مي فهمي . باور كن يلدا جان ، تا قبل از گرفتن جواب ازمايش همه ي ما

 ارزويمان بود تو عروس ما باشي . ولي خب مثل اينكه خواست خدا غير اين است . ببين يلدا جان ، هيچ

 ت را مي خواهد . پس به خاطر او هم كهكس نداند خودت بهتر از هر كسي مي داني اشكان خيلي خاطر

 شده به خاطر خوشبختي او هم كه شده خودت به او جواب رد بده . چون اگر تو موافقت كني او برخالف

 ميل پدرش با تو ازدواج مي كند و اين به صالح هيچ كدامتان نيست خواهش مي كنم دخترم اين

 «. . دلسرد كن . چشم و اميدم فقط تو هستي خواهش من را براورده كن . خودت او را جواب كن 

 «اگر اين كار را بكنم اشكان مجاب مي شود؟!» بغضم را فرو دادم و گفتم:

 «.تو اين كار را بكن ، بقيه اش را خودم رديف مي كنم »  -

 .«باشد . من اين كار را مي كنم . هر چند برخالف ميل خودم هست . به اقاي سليمي سالم برسانيد » -
 

 «.ممنون عزيزم ، در ضمن يلدا جان اشكان چيزي از موضوع نفهمد»  -

 «.حتما خانم سليمي ، خدا نگهدار » -

 وقتي گوشي را گذاشتم اشكارا دستم مي لرزيد . احساس خفت مي كردم . مشكل از من نبود . از ما بود . 

 كه من را مقصر جلوه مي داد.ما با هم بودنمان مشكل ساز مي شد . ولي قضايا طوري پيش رفت 
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 «با كي صحبت مي كردي ؟» به اتاق برگشتم . اشكان سخت در فكر بود . وقتي نشستم پرسيد:

 «.ترانه » بدون اينكه نگاهش گفتم:

 «خب يلدا ، نظرت را بگو ؟»  -

 «.بهتر است اين ازدواج سر نگيرد . من و تو خوشبخت نمي شويم »  -

 ماتش برد .

 ، مي گفتم . ولي وقتي خوب فكر مي كنم مي بينم صالح هر دوي ما در اين است كه از اين ازدواج بله»  -

 «.صرف نظر كنيم 

 «واقعا نظرت همين است؟!» با تعجب گفت:

 بله . اين حرف اخر من است . ببين اشكان ، دلم نمي خواد سر مسئله به اين جزئي هر روزم را به»  -

 رانم . چيزي به امتحان كنكور نمانده . بايد فكر درسم باشم . لطفا اين قدر پيلهاسترس و ناراحتي بگذ

 «نكن . براي تو موقعيتهاي بهتر از من پيدا خواهد شد . همين طور كه براي من هم همين خواهد بود 

 «اين حرف تو نيست يلدا . مطمئنم اين حرفها را كسي به تو ديكته كرده» -

 من خيلي از درس هايم عقب افتادم . خواهش مي كنم با رفت و امدهاي بيهوده ات »بلند شدم و گفتم: 

 وقت من و پدر ومادرم را نگير . اگر هم هنوز شك داري كه من به تو جواب رد داده ام بار ديگر تكرار

 «مي كنم . من زندگيم را با اگر و شايد و فرض اغاز نمي كنم . من از اينده مي ترسم مي فهمي؟
 

 «ار چي مي ترسي ؟ از من ، ازه ، از من ؟!»  -

 بلند شد و روبرويم ايستاد .

 بله از تو ، از اينكه فردا تنهايك بگذاري و سراغ زن ديگري بروي . ان» رويم را از برگرداندم و گفتم:

 «. هم به خاطر بچه 

 «در مورد من فكر مي كني ؟!يعني تو اين طور » دوباره روبرويم قرار گرفت و خيره به چشمانم گفت:

 مگر تو با مردهاي ديگر چه فرقي داري . االن مي گويي بچه نمي خواهي ، ولي فردا و فرداها اين»  -

 «نظرت نخواهد بود 

 يلدا ، با اينكه باور ندارم تو اين حرف را گفته باشي مي روم . ولي مطمئن باش به تو ثابت خواهد شد» -

 «.ارم من فقط تو را دوست د

 بعد هم با دلخوري به سمت كيفش رفت . ان را برداشت و به سمت در رفت .

 يلدا من» دستگيره را گرفت. ولي بي حركت ماند . بدون اينكه دستگيره را رها كند نگاهم كرد و گفت:

 تا سحر منتظرت مي مانم تا تلفن كني و جواب اخرت را بدهي . سكوتت ، تلفن نكردنت را به حساب

 «.تمام شدن تمام ارزوهايم مي گذارم 

 «چي شد يلدا؟» با رفتنش زانوهايم سسن شد . به روي صندلي نشستم . مادر به اتاق امد و گفت:

 «.همان چيزهايي كه خانم سليمي گفته بود گفتم من اشكان را دلسرد كردم» سر به زير و غمگين گفتم:

 بيچاره اشكان ، ان قدر ناراحت بود كه نفهميد كتش را»نگين كه پشت سر مادر به اتاق امده بود گفت:

 «.جا گذشاته . هر چه صدايش زدم نفهميد و رفت 
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 فردا به خانم سليمي تماس بگيريد و بگوييد كت اشكان» چشمان اشكبارم را به مادر دوختم و گفتم:

 «م ببينمشاينجا مانده . هر كي مي ايد بيايد فقط اشكان را نفرستند . ديگر نمي خواه
 

 «بلند شو مادر جان ، يك ابي به دست و صورتت بزن » مادر با لبخند دلنشيني دستم را فشرد و گفت:

 «اشكان سرما نخورد مامان هوا خيلي سرد است :» بي اراده زمزمه كردم 

 «نگرا ننباش . او كه پياده نيست . ماشين دارد » پدر كه تازه به جمع اضافه شده بود ، گفت:

 ان شب پدر و مادر و نگين سعي داشتند با وعده و وعيد به روزهاي خوش اينده روحيه ي از دست رفته

 ام را به من برگردانند. ولي اين امكان به زودي ميسر نمي شد شب اشفته به خواب رفتم . نگران اشكان

 مي كند يا اينكه با لجاجت وبودم . با اين حرفم او را نااميد كرده بودم نمي دانستم بعد از من ازدواح 

 خودخوري روزگار را بر من و خودش سخت خواهد كرد . فردا پدر كت اشكان را به شركت برد تا به

 اقاي سليمي تحويل دهد و پاي اشكان براي هميشه از زندگيم دور شد . مي دانستم تا سحر منتظر تماس

 يايم و دوباره با او به استقبال خوشيها روم وليمن بوده . شايد به خودش اميد مي داده كه من كوتاه ب

 سكوتم همه چيز را به اتش كشيد . با رفتن اشكان دوستي من و مهرنوش هم به هم خورد . ديگر هيچ

 خبري از انها نداشتم . حتي پدر هم در خانه هيچ اسمي از انها نمي برد . نمي دانستم چگونه با اين

 قابل قبول بود كه بهترين كار را كردم . ازدواج با اشكان فقط به اصرار موضوع كنار امدم . ولي برايم

 خودش بود و اين خوشايند من نبود .

 زمستان به پايان رسيد . با امدن موسم بهاري برفها كم كم اب مي شدند . ولي هنوز بخاريها به پا بود . 

 ا تا مغز استخوان نفوذ مي كرد . امدن عيد بااگر چه بهار از راه رسيده بود ولي هوا هنوز سرد بود . سرم

 ديد و بازديد همراه بود . هر روز به ديد و بازديد مي گذشت و من به كل ماجراي اشكان را به فراموشي

 سپرده بودم . اخرين روز تعطيل بود . همه به باغ دوست پدر رفته بوديم . دوستي كه تازه با پدر پيمان

 رزند داشت مه هر دو هم سن بودند . به عبارتي دوقلو بودند يك دختر ، يكدوستي بسته بود . دو ف

 پسر كه هر دو از من يك سال كوچكتر بودند . همراه خانواده ي ما خانواده ي دو دايي ام هم امده

 وبدند . همه صبح زود حركت كرده بوديم . من كنار نگين نشسته بودم و به بيرون زل زده بودم . سه

 كنار ما در حركت بود كه هر كدام عزيزاني را در خود حمل مي كرد . گاهي هم رديف ماشينماشين 

 

 دايي احمد و گاهي هم رديف ماشين دايي علي رضا و گاهي كنار ماشين اقاي كرامت بوديم . شهرام كنار

 م و پدرام باپدرام نشسته بود و شبنم كنار شيشه بود و از اين فاصله ه مبه خوبي مشخص بود كه شهرا

 هم درگير هستند . بعد از طي مسافتي ماشين اقاي كرامت كه كوزه ي سبزي روي ماشين او خودنمايي

 مي كرد جلوي در باغ نگه داشت بعد از چند بوق پي در پي در باز شد و ماشين ها پشت سر هم به باغ

 برداشت و تورنگ و پدرام و پسر وارد شدند شهرام به محض ورود به باغ از ماشين پياده شد . توپش را

 اقاي كرامت ، مسعود را ه مصدا كرد . با رفتن پسرها به بازي ، ما با خيال راحت به گشت و گذار و

 تفريح پرداختيم . من و ترانه و نگين و شبنم و دختر اقاي كرامت منيژه كنار هم روي پارچه اي كه روي

 ديم نشستيم و گرم صحبت شدي . من كه تقريبا از بقيه كميچمنهاي سبز و تازه روييده ، پهن كرده بو
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 نگين جان بلن دشو برو يك سيني» بزرگتر بودم و به جساب حرفم خريدار داشت رو به نگين گفتم:

 «چاي بريز و بياور 

 «من مي روم » منيژه گفت:

 «تو چرا؟ نگين اين كار را مي كند» دستش را گرفتم و نگذاشتم برود و گفتم:

 «چقدر خوشحالم امسال شما با ما هستيد» نگين با عجله بلند شد و رفت . منيژه گفت:

 «شما هم مثل يلدا براي دانشگاه مي خوانيد» ترانه گفت:

 «بله»  -

 «مگر تو چند سال داري؟» گفتم:

 متحانمن از شما يك سال كوچكترم . ولي زودتر ديپلم گرفتم . اخر يك سال متفرقه ا» خنديد و گفت:

 «دادم

 «حيف كه ترانه نتوانست ادامه بدهد»شبنم گفت:

 «اين شتري است كه دير يا زود در خانه هر دختري مي نشيند»  -
 

 «اگر شهرام بفهمد پشت سرش چي گفتي........»ترانه با خنده گفت:

 «ترانه به خدا منظورم شهرام نبود . من منظورم ازدواج و تشكيل خانواده بود »  -

 ولي ترانه بي وقفه مي خنديد . در اين هنگام نگين با سيني چاي به ما نزديك شد ولي شوت عجيب و پر

 قدرت شهرام به جاي اينكه دروازه را نشانه برود سيني او را نشان هرفت و تمام سيني واژگون شد كه

 با صداي جيغ نگين همراه بود .

 «كي اين كار را كرد؟ »همه از جا پريديم . نگين با عصبانيت گفت:

 گمانم همان شتري است كه يلدا گفت:» همه ساكت بودند . ترانه كه مي خنديد گفت:

 «منظورت چيه ترانه؟!» همه به خنده افتادند . شهرام با دلخوري به ما نزديك شد و رو به ترانه گفت:

 به من مي گويي:» ند و گفت ترانه با خنده من را نشان داد . شهرام با عصبانيت خودش را به من رسا

 «شتر؟!

 «دروغ كه نگفته . مثل ادم كه باز ينمي كني . مثل شتر مي ماني » پدرام گفت:

 «تو يكي خفه » شهرام گفت:

 «.به خدا شهرام ، منظوري نداشتم . منظورم عروسي كردن بود » گفتم:

 اال چرا ناراحت مي شوي شهرام . ح» تورنگ توپ را از روي زمين برداشت و دست به دست كرد و گفت:

 «.اتفاقا اين لقب خيلي هم به تو مي ايد . شهرام شتر

 ناراحت نشو شهرام خان ، منظور يلدا» مسعود با خنده دستش را روي شانه ي شهرام گذاشت و گفت:

 «خانم چيز ديگري بود

 «. اره به خدا ، من چنين جسارتي نكردم »گفتم:

 

 «جاي اينكه از من دفاع كني مي خندي ؟!» و به ترانه گفت:شهرام با پوزخند ر
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 «خب چه كار كنم؟» -

 «بخند تا دنيا به رويت بخندد» شهرام كه خيلي ترانه را دوست داشن خودش هم به خنده افتاد و گفت:

 ها پس كي اين خرده شيشه» بعد هم با بچه ها راهي بازي شد . نگين با فرياد شهرام را صدا زد و گفت:

 «را جمع مي كند؟

 همان خانمي كه لقب شتر را براي بنده انتخاب كردند زحمتش را» شهرام در حالي كه مي دويد گفت:

 «مي كشند

 «.ببين چه دسته گلي به اب دادي ؟ شهرام از من دلخور شد » به ترانه گفتم:

 «نه بابا شهرام اهل دلخور شدن نيست . من روم كمك نگين » 

 ژه و شبنم تنها شديم . جمع كردن و نظافت خرده شيشه ها كمي طول كشيد نگين و ترانهمن و مني

 رفتند تا با سيني چاي برگردند ولي برگشتن انها طول كشيد.

 در اين هنگام پسرها كه از بازي خسته شده بودند به جمع ما اضافه شدند. 

 درختي تكيه زد.  شهرام و پدرام كه نشستند تورنگ هم نشست . ولي مسعود به

 تورنگ با ارنج به پهلوي شهرام زد و با اشاره چشم و ابرو مسعود را نشان داد . او هم بي معطلي با

 .........«اگر ديدي جواني بر درختي تكيه كرده » صداي سوزناك و خنده دار گفت:

 «خب جان بكن بگو ديگر» تورنگ گفت:

 «رده . بلند شو پدرام . بلند شود دستش را بگير و بياورنه بابا ، نمي بيني بچه چه رنگي ك»  -

 «نه ، ممنونم . جايتان تنگ مي شود» مسعود خنديد و گفت:
 

 راست مي گفت. جا نبود . همه خيلي دوستانه نشسته بوديم .

 ع تربعد ه مرو به پدرام اشاره كرد تا كمي جم« بيا بشين بابا . مگر تو چقدر جا مي گيري » شهرام گفت:

 بنشيند . همه باز مهربانتر نشستيم . مسعود كه كنار تورنگ نشست روبروي من قرار گرفت . شهرام

 «عجب بازي جالبي بود حيف كه گل خورديم » گفت:

 «از بس بي عرضه اي . دروازبان به اين شلي نوبره » پدرام گفت:

 «ه مي افتد شل مي شوم . اين طوريچه كار كنم . دست خودم نيست وقتي چشمم به تران» شهرام گفت:

 و خودش را رها كرد روي پدرام .

 پدرام هم او را به سمتي هل داد . در اين هنگام ترانه با سيني چاي به جمع برگشت . شهرام سيني را از

 «دستت درد نكند ترانه جان بيا بنشين كنار خودم »او گرفت گفت:

 «جا نيست كجا بنشينم ؟ » ترانه نگاه كرد و گفت:

 اره . راست مي گويي . بهتر است من بيايم پيش تو . اين طوري اين همه مزاحم هم» شهرام گفت:

 «نداريم 

 «برويم عزيزم » دو تا استكان چاي برداشت و بلند شد و گفت:

 ازهر دو به انتهاي باغ رفتند . نگين به جاي شهرام نشست و همه دور هم به گفتگو پرداختيم . ناگهان 

 انتهاي باغ صداي شهرام به گوشمان رسيد كه پدرام را صدا
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 مي كرد . 

 پدرام اولش اهميت نداد . بيچاره شهرام چندين بار تورنگ و پدرام را صدا زد . ولي هيچ كدام اهميت

 «تورنگ ، گناه دارد ببينيد چه كار دارد » ندادند . گفتم:

 «ت مي شود ولش كنيد ، خسته مي شود ساك» تورنگ گفت:
 

 ولي او خسته نشد . مدام يا تو رنگ را صدا مي زد يا پدرام را ، سماجت او همه را به خنده انداخته بود .

 بچه ها دارد مي ايد خيلي هم عصباني است بچه ها ........... » من تقريبا انها را مي ديدم . به بقيه گفتم:

 «دستش يك چوب است 

 كردند و بعد همه با عجله كفشهايشان را برداشتند و پا به فرار گذاشتند .  بچه ها برگشتند و نگاهش

 فقط مسعود نشسته بود و مي خنديد .

 «چرا يكي از شماها جوابم را نداد؟» وقتي به ما رسيد با عصبانيت گفت:

 «مگر شما چيزي گفتيد ؟!» مسعود با خنده گفت:

 «ك ! حيف من كه جايم را به خاطر تو تنگ كردم اي مارمول» شهرام چپ چپ نگاهش كرد و گفت:

 «خجالت بكش شهرام . فراموش كردي ما امروز مزاحم ايشان شديم ؟» شبنم گفت:

 «نه شبنم خانم . اين چه حرفيست . شما امروز به ما افتخار داديد» مسعود با خنده گفت:

 «خوشم امد . جوان فهميده و عاقلي هستي » شهرام گفت:

 «اختيار داريد »فت:مسعود گ

 پدرام جان چيه داداش ؟ كاه و يونجه ات كم» پدرام از دور به شهرام مي خنديد . شهرا مرو به او گفت:

 «شده اين طوري رم كردي 

 «حاال چه كار داشتي شهرام ؟:» من پرسيدم 

 «قند» خم شد و چند تا قند برداشت و گفت:

 «.ورديم خب مي گفتي برايت مي ا» با خنده گفتم:

 «باشد يلدا خانم ، امروز به ما گير بده . من هم به وقتش تالفي مي كنم » -
 

 «بچه ها نهار اماده است » موقع نهار رسيد . همه حسابي گرسنه بوديم . مسعود همه را صدا زد و گفت:

 از داغ و نعنا داغهمه به سالن برگشتيم . دور تا دور سفره نشستيم و با اش داغي كه رويش پر بود از پي

 روبرو شديم اش رشته اشتهاي همه را به شدت تحريك كرده بود .

 مردها مشغول صحبت بودند . مادر با كمك خانم كرامت براي حاضرين اش مي كشيدند و شهرام با

 شروع كرده بود

 «بچه ها اگه گفتيد توي اين قوطي كبريت چي دارم ؟»  -

 «ست كبريت است خب معلوم ا» پدرام سريع گفت:

 «خاك بر سرت كنند كه اين قدر كم عقلي . يعني بقيه نفهميدند!» -

 «باز چه كلكي سوار كردي ؟» تورنگ گفت: -
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 «به جان تو كلك نيست »  -

 «چرا جان من ؟!» -

 «خيلي خوب جان پدرام » -

 «خب چرا جان من را مي خوري؟» -

 «ارزش ديگري هم هست ؟ خب نادان ، غير از جان تو مگر جان كم»-

 «شهرام بگذار بعد از نهار » من گفتم:

 «نمي شود يلدا . من بايد به پسرها اين را نشان بدهم » -

 «پس ما چي ؟»شبنم گفت:
 

 «.اصرار نكن اين كار مردانه است . نمي شود خانم ها را وارد اين بحث كرد »  -

 . نمي دانم به انها چي گفت كه همه ي انها سريعپسرها سريع بلند شدند و كنار شهرام نشستند 

 دستهايشان را دراز كدند و شهرام خيلي سريع در دست انها از داخل قوطي كبريت چيزي گذاشت كه با

 » صداي فرياد و جست و خيز انها همراه بود . همه با تعجب انها را نگاه مي كرديم كه شهرام گفت:

 «يتان را بخوريداخيش دلم خنك شد حاال لطفا غذا

 «چه بر سرشان اوردي ؟» پسرها اتاق را ترك كردند . گفتم:

 هيچي به خدا . فقط تو دست انها چند تا از اين سوسك هاي باغ اقاي كرامت گذشاتم . » خنديد و گفت:

 «البته جسدشان را 

 «اه شهرام :»اسم سوسك اشتهاي همه را كور كرد و همه يك صدا گفتيم 

 مي خنديد . و او فقط

 فصل دوم:

 با تمام تالشي كه كرده بودم توي امتحان كنكور زد شدم . ولي اصال برايم مهم نبود . چرا كه نمي

 توانستم بيش از اين از خودم متوقع باشم . من به خاطر شكست عشق اشكان افكار متالشي و درهمي

 نمي كرد اين اندازه به هم نمي ريختم . داشتم . شايد اگر اصرار و التماس هاي اشكان من را وابسته

 توي زندگي چنين شكستي را تجربه نكرده بودم . ولي هر چه كه بود تمام شده بود . بايد يك طوري

 خودم را مشغول مي كردم تا فكرم به اشكان كشيده نشود . به پيشنهاد دوست صميمي ام كه با يك

 وبد ازدواج كرده وبد مدتي براي فرار از بيكاري جوان خوب و تحصيلكرده كه مدير عامل يك شركت

 به شركت او پناه بردم .

 روز اول كه با شوهر تارا ، شريف صحبت مي كردم ان قدر بي ريا و صميمي بود كه خيلي زود به محيط

 شركت انس گرفتم و از فدا كارم را به عنوان كارمند اغاز كردم .

 

 م معمولي و بي حادثه مي گذشت و من كم كم اشكان را فراموش مياوايل خيلي خوب بود . روزها براي

 كردم تا اينكه سر وكله امير پيدا شد . او يكي از دوستان صميمي شريف بود كه براي فرار از بيكاري در

 شركت كار مي كرد . اوايل فكر مي كردم از ان دسته افرادي است كه براي تهيه مخارج و هزينه
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 روي مي اوردند ولي اين طور نبود . چون وضع مالي خانواده او عالي بود . دانشگاه به كار 

 ادم خشك و كم حرفي بود . بسيار اراسته و منظم هم بود . نمي دانم چرا از همان برخورد اول مهر او را

 به دل گرفتم . ساعتهايي كه او در شركت بود برايم زود مي گذشت . اوايل ارام و ساكت كنار هم كار

 مي كرديم . در يك اتاق روبروي هم ، هر كدام سرگرم كارش . ولي يكباره من پيله او شدم . مرتب

 سعي مي كردم جلب توجه كنم . دلم مي خواست به من توجه مي كرد ، حرف مي زد ، ولي وقتي توي

 ورد سالم واتاق بود اصال وجودش احساس نمي شد . تنها كلمه اي كه توي ان همه ساعت به زبان مي ا

 خداحافظي بود . من هم اگر چه از سكوت دلچسب اتاق ناراضي نبودم ولي به خاطر بي احساسي او به

 فكر ازارش افتادم و در مدت زمان كوتاهي اين مسئله برايم تبديل به عادت شد . 

 ود مي رسيد بهاو را ازار مي دادم . اشكارا به او توهين مي كردم . وقتي بي توجهي او به حد اعالي خ

 شريف پناه مي بردم . شكايت او را به شريف مي كردم و به اصرار مي خواستم اتاق ما را از هم جدا كند

 ولي خيلي زود پشيمان مي شدم و از شريف و تارا مي خواستم به اميز چيزي نگويند.

 «باز با پرتوي دعوا كردي ؟!» -

 ارم ديوانه مي شوم تارا ، نمي دانم چه كارش كردم . همه اشد» با عصبانيت نفسم را خالي كرده ، گفتم:

 «.مي خواهد عذابم بدهد . خسته شدم به خدا 

 «حاال كجاست؟»كنارم نشست و گفت:

 «چه مي دانم . شوهرت صدايت كرد » -

 «يلدا يه چيزي بگويم نمي خندي ؟» -
 

 «.از دست پرتوي حال خنديدن هم ندارم . حرفت را بزن » -

 ............«به نظر من پرتوي به تو عالقه دارد »  -

 چي؟! عالقه دارد ؟ ان هم به من ! نه جانم ، اشتباه مي كني عالقه كه سهله اگر يك كم برايم ارزش»  -

 «.قايل بود اين قدر حرصم را در نمي اورد 

 «سبوي من چرا بشكست ليلي از من گفتن . مگر نشنيدي كه مي گويند اگر با ديگرانش بود ميلي ، »  -

 در اين هنگام امير به اتاق برگشت . با ديدنش سريع رويم را سمت ديگر كردم . با تارا احوالپرسي كرد

 «خانم شريف بيشتر به ما سر بزنيد . اينجا با امدن شما گرماي خاصي پيدا مي كند :» و گفت 

 «. ست شما دنبال يك جاي گرم بگرديد بهتر ا» مي دانستم منظورش من هستم . با كنايه گفتم:

 !«يلدا »تارا با اعتراض گفت:

 «ولي منظور من شما نبوديد » پرتوي با چشمان خيره و نافذش به من زل زده بود . بعد از لحظه اي گفت:

 «خودتان خيلي خوب مي دانيد كه منظورتان من بودم » با نگاه عاقل اندر سفيهي گفتم:

 «.راستي يلدا ، بعد از شركت بمان كارت دارم » امد و گفت:تارا ميان حرفمان 

 ........«خانم شريف » امير صدايش زد و گفت:

 «.بله » تارا كه داشت مي رفت ايستاد و گفت:

 «مي توانم چند لحظه وقتتان را بگيرم »  -
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 «بله خواهش مي كنم »  -

 «ا تنها بگذاريد ناراحت مي شويد ؟اگر از شما خواهش كنم چند لحظه ما ر» رو به من گفت:
 

 خيلي وقت است كه ديگر از شما و كارهايتان ناراحت نمي شوم . » با عصبانيت بلند شدم و همزمان گفتم:

 «شما اصال ادم بانزاكت و اداب داني نيستيد 

 اشت ميشروع نكنيد خانم محترم . از اول صبح تا حاال من هر چي مي گويم شما يك چيز ديگر برد» -

 «. كنيد 

 تارا لطفا به شريف بگو اگر مي خواهد من توي شركت:» دستگيره در را فشردم و همزمان به تارا گفتم 

 «بمانم اتاقم را عوض كند . ديگر نمي توانم ادامه بدهم 

 وسريع اتاقرا ترك كردم . خونم به جوش امده بود . براي خودم خيلي عجيب بوئ هر چه بيشتر با ه

 حث مي كرديم بيشتر مهرش را به دل مي گرفتم . ولي مي دانستم او از من خوشش نمي ايد . رفتارمب

 مودبانه و برازنده اش را با بقيه ي كارمندان ديده بودم . ولي با من رفتار مناسبي نداشت . دليلش واضع

 دانستم چرا به او پيلهبود . چرا كه من احترامش را نگه نمي داشتم . خردش مي كردم . خودم هم نمي 

 شده بودم . شايد هنوز شكست عشق اولم را باور نكرده بودم و اينگونه مي خواستم عقده ي دل را خالي

 كنم . دقايقي گذشت . تصميم گرفتم خودم به شريف بگويم اتاقم را عوض كند با اين تصميم به اتاقش

 حالم را پرسيد و منر ا دعوت به نشستن كرد رفتم . با زدن ضربه اي به در وارد شدم . با خوشرويي

 «در خدمتتان هستم » با نشستن من خودش هم نشست و گفت:

 راستش نمي دانم چطور يبگويم حتما ودتان در جريان هستيد تاراجان بهتر مي دانند خيلي وقت است» -

 م ر ا عوض كنيد ديگر نميمي خواهم از شما تقاضايي بكنم . مي خواستم اگر برايتان اشكالي ندارد اتاق

 «توانم توي ان اتاق به كارم ادامه بدهم 

 «چرا مشكلي پيش امده ؟»  -

 «نه .......... هيچ مشكلي پيش نيامده ...... فقط........ فقط من نمي توانم اب دوستتان كنار بيايم»  -

 «.مثل هميشه امير شما را رنجانده » با خنده بلندي گفت:

 

 «.اين طورها هم نيست. فقط با هم تفاهم نداريم نه ، »  -

 «االن نمي توانم هيچ قولي بدهم . ولي بررسي مي كنم . اگه امكانش بود چشم حتما »  -

 حيف است كه شما با هم اينقدر مشكل» و بعد هم بلند شدم كه گفت:« ممنونم ، خيلي لطف داريد »  -

 «ن شركت هستيد داريد اخر شما و امير از بهترين كارمندا

 «ممنون . شايد ايراد از من باشد . ولي به هر حال بهتر است از اين بيشتر سوهان روح هم نشويم »  -

 «بسيار خوب هر طور كه شما بخواهيد . ببينم چه كار مي توانم بكنم »  -

 يش شريف چهمعلوم هست كجايي؟ رفتي پ» همين كه از اتاق خارج شدم تارا را ديدم . با ديدنم گفت:

 «كار كني ؟! رفتي جايت را عوض كني ؟

 «.اره ، مي خواهم اتاقم را عوض كنم »  -
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 بچه نشو يلدا . امير ادم خوب و مطمئني است . او بهترين كارمند اينجاست . همه مثل او نيستند تو»  -

 «وقتي نتواني با او كنار بيايي با بقيه هم نمي تواني 

 «مشكل از من است و راحتم كنيد يكبار بفرماييد »  -

 من كي چنين حرفي زدم دختر ! فقط مي گويم امير خيلي برايت ارزش قايل است . يلدا ،»  -

 «امير............

 «نمي خواهم چيزي بشنوم . تو دوست مني يا او ؟!»  -

 «معلومه ديوانه . دوست توام . ولي امير هم دوست شريف است »  -

 «؟! به من چه»  -

 «ا ! خب شريف هم هواي دوستش را داره ديگه »  -
 

 ..........«به من چه »  -

 «چرا نمي گذاري حرفم را بزنم . امير..............»  -

 «به خدا تارا ، اگر يك بار ديگر اسم او را بياوري باهات حرف نمي زنم . به خدا راست مي گويم »  -

 «رت زده . فردا با هم حرف مي زنيم برو گمشو . تو امروز به س»  -

 .«باشد . حرف مي زنيم . ولي نه در مرود او »  -

 «اگر مي دانستي ان بنده ي خدا......» -

 !«باز كه داري حرف اونو مي زني »  -

 «مگر نگفتي اسمش را نبر . خب من كه اسمش را نگفتم »  -

 !«تارا » با اعتراضي همراه خشم گفتم:

 خوب بچه ننه . الزم نكرده بروي سر كارت . امروز را برو خانه استراحت كن . شايد ارومتر كه خيلي»  -

 «شدي عقلت هم برگردد سرجايش 

 «من احتياج به مرخصي ندارم »  -

 اين قدر لجبازي نكن يلدا . خودم برايت مرخصي رد مي كنم . وسايلت را» دستم را گرفت و گفت:

 «. اگر اين طور يبه اتاق بروي امير بيچاره حسابي حالش گرفته مي شود  خودم از اتاق مي اورم

 «به من چه »  -

 «از دست تو يلدا ! همين جا باش تا بيايم »  -

 «رفتي كيفم را بياوري يا كيف بسازي :» بعد از دقايقي برگشت . با كنايه گفتم 
 

 «دارد باورم مي شود كرم از توست نه امير »  -

 ادت نرود سفارشم را به شوهرت بكني . اميدوارم فردا كه امدم اتاقم را عوض كرده باشي . ي»  -

 «خداحافظ 

 «چرا اين قدر زود برگشتي ؟» به خانه كه برگشتم مادر با تعجب گفت:

 «چيزي نيست . يك كم خسته بودم . همين »  -
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 دان و صورتش از خوشحالي بيداد ميمادر زياد سوال پيچم نكرد . شب بود كه پدر برگشت . لبش خن

 «خوش خبر باشيد بابا چيه ؟ خيلي خوشحاليد ؟» كرد . سالمي كرد و گفتم:

 اگر بداني امروز عصر كي به ديدنم امد تو هم» كتش را به دستم داد و بعد از جواب سالمم گفت:

 «خوشحال مي شوي 

 «يگر خب بگوييد د» كتش را به جالباسي اويزان كردم و گفتم:

 «مادرت كو؟» -

 «دارند نماز مي خوانند بگوييد ديگر » -

 «خيلي خوب دختر بگذار بنشينم خستگي در كنم بعد » -

 «من بگويم ؟» نگين به اتاق امد و گفت:

 «مگر تو مي داني ؟» -

 «حدس مي زنم شما امروز يك سفارش خوب قبول كرديد درست است ؟!»  -

 «اشتباه مي كني  افرين دختر زبلم ولي» -
 

 پدر نشست . من به اشپزخانه رفتم . بعد از لحظاتي با يك سيني چاي به اتاق برگشتم . مادر نمازش را

 تمام كرده بود و با چادر نماز روبروي پدر نشسته بود .

 «حب ، اين هم مامان . حاال بگوييد ديگر » چايي را گذاشتم و گفتم:

 «وشن يلدا چشمت ر» نگين اب خنده گفت:

 «مگر چي شده ؟!»  -

 «هيچي ديگه اقا ماني برمي گردد » -

 وا رفتم اه از نهادم برامد . ماتم برده بود .

 امروز اقاي فراست امده بود سراغم . همان حرفهاي هميشگي كه الوعده وفا و چه مي دانم»پدر گفت: 

 فته اينده برمي گردد ايران البته براي خاطر تومي خواهيم بيايم كار را تمام كنيم . خالصه اينكه ماني ه

 مي ايد و بعد مي رود . اگر موافق باشي اين يك سال اخر درس ماني همراهش مي روي . هم ماه عسلت

 «.حساب مي شود هم او تنها نمي ماند

 دهمن فكر نمي كردم جدي گفته باشند. ماني پسر بدي نيست . خانوا» مادر در تاييد حرف پدر گفت:

 «.اش هم بد نيستند

 شايد حق با پدر و مادر بود ولي من اينگونه فكر نمي كردم . من هيچ تعلق خاطري به او حس نمي كردم

 . دوستش نداشتم . جوان بي كار و بي مسوليتي كه تمام دلخوشيش درس خواندن بود و تنها سرگرمي

 ولي من به يك نفر:» دم . بي اختيار گفتم اش خرج كردن پولهاي باد اورده پدرش . راه فراري نمي دي

 «ديگر قول ازدواج داده ام 

 «چي؟ به يك نفر ديگر قول دادي ؟!» پدر با ناباوري گفت:

 «از همكارهايم است . تارا را واسطه كرده تا اگر اجازه بدهيد بيايد» -
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 «.پس ماني چه مي شود ؟ او به خاطر تو برمي گردد»  -

 «ولي من دوستش ندارم بابا» انداختم و گفتم:سرم را پايين 

 حاال اين كه بهش قول ازدواج»پدر كه ادم منطقي بود در حالي كه كمي ناراحت به نظر مي رسيد گفت:

 «دادي كي هست؟

 بين همكارها دنبال كسي مي گشتم كه از ماني سر باشد . ولي هر چه گشتم هيچ كس را نمي يافتم . هيچ

 اقاي امير پرتوي . اوچند روز پيش توسط تارا از من خواستگاري» . بي اراده گفتم: كس غير از امير

 «كرده كه منم گفتم اگر شما موافق باشيد قبول كنم

 «بايد ببينمش » پدر كه ديگر از خوشحالي اول امدنش خبري نبود گفت:

 «جواب فراست را چي مي دهي ؟» مادر گفت:

 «ا راضي نيست توقع داري وادارش كنم؟چي بايد بگويم ؟ وقتي يلد» -

 ان شب بخير گذشت و خيالم كمي از بابت ماني راحت شد . ولي فكر امير به جانم افتاده بود . حاال چه

 كار مي توانستم بكنم . اگر او فهمد از بين اين همه او را به عنوان خواستگار معرفي كردم چه قدر دستم

 مي اندازد.

 . فكرم به درستي كار نمي كرد . شايد اگر اين قدر با امير برخورد تندي نمي كردم او تا صبح بيدار بودم

 راضي مي شد يك خواستگاري ظاهري راه بيندازد .

 صبح خسته به شركت رفتم . وقتي پشت ميزم نشستم امير هنوز نيامده وبد . هواي مرداد ماه بود و

 نستم تحمل . كنار پنجره رفتم تا هواي دمدار اتاقگرمايش بي طاقتم مي كرد به طوري كه نمي توا

 عوض بشود . دقايقي كنار پنجره ايستاده بودم و به فضاي سبز بيرون نگاه مي كردم . مانده بودم چه

 بكنم تا جبران اين دروغي كه گفته بودم بشود . خسته پشت ميزم نشستم . هنوز سيستم را روشن

 شد . اين اولين بار بود كه از ديدنش هل مي شدم رنگ و رويم را باخته نكرده بودم كه در باز شد و وارد

 

 بودم . مثل يك مجرم اهسته سالم كرم و همانطور جواب گرفتم . بدون حرفي پشت ميزش رفت . كتش

 را روي صندلي انداخت . بدون هيچ توجهي پشت ميزش قرار گرفت و سيستمش را روشن كرد . دستم

 ذاشته بودم و فكر مي كردم اگر او بفهمد من چه دروغي گفتم و اصال او را به عنوانرا زر چانه ام گ

 خواستگار به پدر معرفي كردم چه فكري مي كند .

 «در قيافه من مشكلي مي بينيد ؟!» -

 «.نه نه ، ببخشيد . حواسم نبود »  -

 «معلوم است . چرا سيستمتان را روشن نمي كنيد؟» -

 «اقاي رئيس شما را احضار كردند» ر باز شد و سرايدار شركت اقا عماد وارد شد و گفت:در اين هنگام د

 «بازم شكايتم را كردين؟!» امير بالفاصله نگاه معني داري به من كرد و گفت:

 .............«نه . چرا هر وقت اقاي شريف شما را مي خواهند شما به من »  -

 «راضي شركت فقط شماييد چون تنها دختر لوس و از خود »  -

 و بعد بلند شد و اتاق را ترك كرد . باز از اول صبح شروع كرده بود . عقلم مي گفت كوتاه بيا . خب
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 راست مي گويد ديگر . هر وقت كوچكترين اتفاقي مي افتد سريع مي روي سراغ تارا .

 شغال بود . دوباره گرفتم . دلم نميبا عجله گوشي را برداشتم و شماره دفتر رئيس را گرفتم . متاسفانه ا

 خواست امروز اين مسئله مطرح بشود

 «تارا امير انجاست؟» با خوشحالي به سالم تارا پاسخ دادم و گفتم:

 «نه چطور مگر ؟!»  -

 «اخيش خيالم راحت شد »  -
 

 شكست كهدر اين هنگام از گوشي تلفن صداي سالم امير را شنيدم كه در سكوت مطلق دفتر تارا 

 «پرسيد : شريف با من كار دارد ؟

 «.تارا تو را به خدا زود گوشي را به شريف بده . ت ورا به خدا تارا زود باش »  -

 «چي شده ؟ اتفاقي افتاده ؟»  -

 «نه . ولي اگر به اين سوال كردنهايت ادامه بدهي حتما اتفاق مي افتد »  -

 «خيلي خوب » -

 سالم اقاي شريف خواهش مي كنم اسم من را به زبان» رقرار شد . اهسته گفتم:بعد از لحظاتي تماس ب

 «نياوريد 

 «بسيار خوب . چيزي شده ؟» -

 «اقاي پرتوي انجا هستند . درسته ؟» -

 «بله » -

 «به خاطر حرف من ايشان را خواستيد ؟» -

 «البته مگر همين را نمي خواستيد؟» -

 «وري حرف نزنيد متوجه بشوند من پشيمان شدم تقصير خودم بود نه خواهش مي كنم يك ط»  -

 «مطمئنيد » -

 «بله . مطمئنم » -

 «بسيار خوب» -
 

 «پس قول دادين در مورد من و تماسم چيزي بهش نگوييد »  -

 «متوجه ام . خدانگهدار » -

 ي رساند . در اين هنگام دربعد از قطع تماس نفس راحتي كشيدم . مي دانستم تارا خودش را ه اتاقم م

 باز شد و با عجله وارد شد . سريع كنارم نشست و با نگاهي پر از هزاران سوال به من زل زد . موهاي

 پرپشتش از زير روسري پيدا بود .

 «اخر تو چرا اين قدر فضولي ؟!» با خنده گفتم:

 «ويم بيرونت كندهادرست حرف بزن يلدا . فراموش نكن من كي هستم . به شريف مي گ» -

 «خوب راست مي گويم ديگر . امدي فضولي » -
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 «تا امير نيامده بگو ببينم قضيه چيه ؟»-

 «كدام قضيه ؟ از چي حرف مي زني ؟»-

 «خودت را به ان راه نزن . زود باش تا نيامده بگو »-

 «ان شدم ، همين هيچي بابا . پنجشنبه از شوهرت خواستم تا جايم را عوض كند كه امروز پشيم»-

 «وحتما براي اين پشيماني دليلي هم داري » -

 «اره دليل دارم ولي به توربط پيدا نمي كند » -

 به جان خودم يلدا اگر نگويي مي روم به امير مي گويم مثل اين بچه ننه ها هر روز مي روي مي اي» -

 «سراغ شريف و شكايتش را مي كني 

 «نيا اين يك مسئله خصوصيه . از تو هم هيچ كاري برنمي ايد پس چرا بگويم ؟اوال بچه ننه خودتي . ثا»-

 «حاال تو بگو »-
 

 «هيچي . ماني برگشته ايران »-

 «ماني ؟! ماني ديگر كيه ؟»-

 پسر دوست صميمي بابا يك حرفهايي زدند براي خودشان بريدند و دوختند مي خواهند عروسم كنند» -

 «ندارم من هم ماني را دوست 

 «خب ؟!»-

 ديشب يك غلطي كردم براي اينكه از شر ماني خالص بشوم به دروغ اسم يك خواستگار ديگر را»-

 «اوردم حاال هم تو شرش ماندم 

 «كي؟»-

 «ولش كن بابا »-

 ......................«به جان خودم يلدا »-

 «امديد ؟ شريف چه كارتان داشت ؟ ا ! شما» در باز شد و امير وارد شد . تارا با خنده گفت:

 چيزي نگفت . گويا فقط دلش برايم تنگ» باز دوباره همان پوزخند را زد . نگاهي به من كرد و گفت:

 «شده بود 

 دوباره سرجايش نشست . تارا با لگدي به پايم زد و با اشاره ي چشم و ابرو امير را نشان داد .

 اهسته سرم را فرو اوردم

 .............«.واي »ر با ذوقي كودكانه فرياد كشيد: بي اختيا

 «چيزي شده ؟!»سريع جلوي دهانش راگرفت امير سرش را بلند كرد وبا خنده گفت:

 «نه نه . من بايد بروم . ببخشيد » -
 

 شما بوديد به شريف زنگ زديد ،:» با عجله من را ترك كرد و رفت . امير به صندليش تكيه زد و گفت 

 «؟ نه

 «نه . چرا بايد اين كار را مي كردم ؟» -
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 از:» بلند شد . كنار ميزم امد . گوشي را برداشت و از حافظه تلفن شماره اتاق شريف را دراورد و گفت 

 «شما بعيد نبود 

 «خب من زنگ زدم . ولي به شما ربطي پيدا نمي كرد » -

 من كه نتوانستم» به زير انداخته بودم . گفت: گوشي را گذاشت كمي به روي ميزم خم شد . من سرم را

 «شما را بشناسم 

 «ببينيد اقاي پرتوي من .......... من نمي دانم از چي...............»-

 «بسيارخوب باشد حرفي نيست مثل هميشه من نمي توانم چيزي رابه شما ثابت كنم »-

 م عجيب بود با هر بي توجهي او با هروقتي پشت ميزش برگشت اهسته از چشم نگاهش كردم . براي

 توبيخش بيشتر از پيش شيفته اش مي شدم ساعتي در سكوت كار كرديم خسته شده بودم بلند شدم و

 اتاق را ترك كردم احتياج به هواي تازه داشتم اگر چه هوا سرد بود ولي من احساس خفگي مي كردم . 

 «خدا خفه ات كند يلدا پس كوتاه امدي » شحالي گفت:به سراغ تارا رفتم . با ديدن من با ذوق و خو

 «چي داري مي گويي بي اختيار از زبانم پريد و گفتم امير كه اي كاش نمي گفتم»-

 «خوب حاال مي خواهي چه كار كني ؟»-

 «چه كار مي توانم بكنم مي روم راستش را مي گويم »-

 «كنند با ماني عروسي كني اين كار را نكني ها اگر بگويي انها مجبورت مي » -
 

 نه بابا اين طورها هم نيست پدر ادم منطقي است اي كاش راستش را مي گفتم و پاي امير را وسط نمي» -

 «كشيدم 

 «با خودش حرف بزن شايد راضي بشود يك خواستگاري راه بيندازد » -

 «ديگر چي ؟! همينم مانده بروم از او عشق گدايي كنم » با وجشت گفتم:

 «اين حرفها چيه ؟ اصال مي خواهي من با او حرف بزنم ؟»-

 «نه نه اين كار را نكني ها فعال مغزم كار نمي كند بعدا يك فكري مي كنم »-

 تو كه هميشه مغزت كار نمي كند تعطيل است اگر عقل داشتي اين قدر با امير درگير نمي شدي اين» -

 «لجبازيها اخر كار دستت مي دهد 

 «ال چطور مي خواهد بشود ؟مث»-

 «همين روزهاست كه امير بشود رئيس اين بخش . ان وت اولين نفري را كه بيرون مي كند تويي » -

 «چي ؟ امير رئيس بشود ؟»-

 اره حرفش كه هست شريف و معاونينش به اين نتيجه رسيدند كه امير بهترين كسي است كه مي»-

 «بيايد  تواند از اين مسوليت سربلند بيرون

 «خدا به خير كند . مطمئنا من ان روز استعفا مي دهم »-

 «پس زودتر اين كار را بكن و گرنه مي گويند از حسادتش نتوانست قبول كند »-

 !«تو ديوانه ايي تارا . من فكر چي هستم تو فكر چي »-

 «غصه نخور درست مي شود »-
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 «وهرت اعتراض كند بروم سركارم االن است كه ش» بلند شدم و گفتم:
 

 «هي يلدا روي پيشنهادم فكر كن ضرر نمي كني »صدايم كرد و گفت:

 «حرفش را هم نزن »-

 «مي شود يك چاي به من بدهيد » در راهرو عماد را ديدم گفتم:

 «بله بابا چرا نمي شود »-

 «ممنونم »-

 وارد شدم نگاهي كوتاه و تند به من به اتاقم برگشتم امير با جديت كارش را انجام مي داد . وقتي من

 كرد و زود ديدش را از من گرفت .

 و چاي را روي ميز گذشات . تشكر كردم و« خسته نباشيد » عمو عماد با سيني چاي به اتاق امد و گفت:

 «ممنونم :» گفتم 

 ي روند ولي خباتفاقا ايشان خيلي خسته شدند مرتب از اين اتاق به ان اتاق م» امير با پوزخند گفت:

 «خستگي شان رفع نمي شود 

 سرم را كه بلن دكردم حالت تمسخر را در نگاهش ديدم دلم مي خواست جوابش را بدهم ولي چه فايده

 اينها همه خواسته هاي دلم بود كه از من برنمي امد عماد چاي را گذاشت و رفت سكوتم را كه ديد با

 دهيد ! نكند............؟ اهان حتما مي خواهيد برويد به عجيب است كه جوابم را نمي» تعجب گفت:

 «شريف شكايت كنيد خب چرا معطليد بفرماييد ايشان براي شما هميشه وقت دارند 

 ـ اصال مي توانيد از«احساس سرگيجه كردم سرم را پايين انداختم كه با لحن مسخره كننده اي ادامه داد 

 «خواهيد ن از اتاق بروم بيرون تا شما راحت حرفتان را بزنيد ؟همين جا به شريف تماس بگيريد مي 

 «خواهش مي كنم تمامش كنيد » -

 «تمامش كنم؟!»-
 

 نگاهش كردم چقدر اين چشمان اين جبروت اين اخم را دوست داشتم اگر او مي دانست تا چه حد به او

 غم اشكان را فراموش كرده ام اينگونهدلبسته ام اينگونه رنجم نمي داد اگر او مي دانست با وجود او 

 رنجم نمي داد.

 «ظاهر من مشكلي دارد كه ماتتان برده ؟!»-

 «نه فقط داشتم فكر مي كردم چرا اين قدر عصباني هستيد ؟»-

 نبايد باشم ؟ شما ابروي من را بين همه برديد من را مضحكه ي خاص و عام كرديد هر روز شكايتم را»-

 ان بنده خدا را هم كالفه كرديد اصال من نمي فهمم حرف حساب شما چيه ؟ اگر به شريف مي كنيد

 «واقعا مي خواهيد از شرك راحت بشويد رك و راست بگوييد اين همه ادا و بچه بازي الزم نيست 

 «معذرت مي خوام حق با شماست »-

 يده بودم تكرار كردمسكوت كرد چهره متعجبش خنده دار بود هيچ وقت او را تا اين حد متعجب ند

 «معذرت مي خوام مي توانيد من را ببخضيد يا نه ؟!:»
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 ........«متاسفانه فكر مي كنم يا خواب مي بينم يا اين هم در پسش » -

 نه اصال اين طور نيست راستش خسته شدم از بس به شما پيله شدم هم شما را به ستوه اوردم هم»-

 «واگذار مي كنم برنده شديد خوشحال نيستيد ؟!خودم را من اين بازي را به شما 

 «احمقانه است يعني شما تمام اين مدت با ان رفتار عجيبتان داشتيد بازي كمي كرديد؟!»-

 ...................«خب اين هم » -

 متاسفم من فكر مي كردم اخالقتان اين طوري است كه نمي خواهيد با كسي كنار بياييد ولي انگار شما»-

 «يلي اهل مزاح و شوخي هاي بي مزه هستيد خ
 

 مزاحم كه» در باز شد و تارا وارد شد وقتي ما را در حال صحبت ديد نگاهي به چهره ما كرد و گفت:

 «نيستم ؟

 نه خير اين چه فرمايشي است بهتر است در اولين فرصت پاي صحبت دوستتان بنشينيد اعترافات» -

 «قشنگي د ارند 

 «بازم دعوا كرديد ؟»استانه در ايستاده بود با ناراحتي گفت: تارا كه در

 سرم را پايين انداختم امير خودكارش را روي ميز انداخت و اتاق را ترك كرد با رفتنش تارا كنارم

 «باز چه دسته گلي به اب دادي؟!» نشست و گفت:

 «هيچي او دنبال بهانه است ا با هم بحث كنيم و من اتش بس كردم »-

 «تو ديوانه اي يعني هر دويتان ديوانه ايد همه را هم مسخره خودتان كرديد » -

 «بس كن تارا من كه ديگر بهش كاري بهش ندارم »-

 «يعني از امروز امير مي ايد شكايت مي كند شريف بنده خدا را كچل كرديد به خدا »-

 «حاال كجا مي روي »-

 «جهنم از دست تو كجا مي توانم بروم ؟»-

 ...........«صبر كن تارا »-

 «برمي گردم »-

 با رفتنش سرم را روي ميز گذاشتم داشتم به حرف هاي پرتوي فكر مي كردم خودم بهتر از هر كسي

 مي دانستم اگر اينجا ماندم اگر برخالف ميلم حاضر شدم در اينجا كار كنم فقط و فقط به خاطر امير بود

 

 م بود پرتوي هم ديگر نيامد يكباره دچار دلشوره شدم نكند واقعا جايشنيم ساعتي گذشت سرم به كار

 را عوض كند با صداي زنگ تلفن از جا پريدم خط پرتوي بود كه زنگ مي خورد . لحظاتي ماندم . ولي

 چاره اي نبود . بلند شدم و گوشي را برداشتم .

 «الو امير جان...........»

 «ايشان تشريف ندارند خانم »

 «شما؟!»

 «من ........ من همكارشان هستم »
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 «حالت چطوره دخترم خوبي ؟»

 «ممنونم خانم »

 «من مادر امير پرتوي هستم »

 ...........«مي بخشيد كه نشناختم ايشان چند دقيقه ي پيش اتاق را ترك كردند اگر پيغامي داريد »

 م وارد اتاق شد وقتي من را كنار ميز كارش ديد بادر اين هنگام در باز شد و امير با چهره ايي كامال ارا

 تعجب دست به سينه به تماشاي من ايستاد

 «ببخشيد خانم اقاي پرتوي تشريف اوردند گوشي خدمتتان»

 «ممنونم عزيزم »

 «خواهش مي كنم »

 «مادرتان پشت خط هستند » گوشي را روي ميز گذاشتم و گفتم:

 «د زحمت كشيدي» لبخندي زد و گفت:
 

 سرحايم برگشتم گوشي را برداشت و در حالي كه رويش را به پنجره مي كرد شروع به صحبت كرد

 مابين حرفهايش متوجه بودم كه مادرش به او اصرار به كاري دارد و او قبول نمي كند اولش زياد توجه

 «دوست ندارم اخر مادر من او را » نكردم يعني به من مربوط نمي شد ولي وقتي كه اهسته گفت:

 نگاهم به او دخته شد رويش را برگرداند و به من نگاه كرد كه سريع سرم را به زير انداختم وخودم را

 ببين مادراين دختر اصال هيچ نقطه ي»سرگرم كارم نشان دادم . دوباره رويش را به پنجره كرد و گفت:

 د . ان خانم اصال مورد پسند من نيست ......... تفاهمي با من ندارد .......... اخر عشق كه يك طرفه نمي شو

 «نگرا ننباشيد به وقتش من هم ازدواج مي كنم .........شب مي بينمتان . خدانگهدار 

 «به نظر شما من بايد چه كار كنم ؟» گوشي را كه گذاشت نفس عميقي كشيد و نشست و رو به من گفت:

 «در چه موردي ؟»

 «ف هاي من را نشنيديد؟!يعني حر» با پوزخند گفت:

 باز هم دستم را خوانده بود خوب مي دانست به حرفهايش گوش مي دادم و از اينكه خانواده اش او را

 در تنگا گذاشته اند رنج مي بردم .

 «من ........... من نمي دانم چه مي گوييد »

 م و من ماندم چه كار كنم بهبسيار خوب مادرم از من مي خواهد دختري را كه دوست ندارم انتخاب كن»

 «نظر شما كار درست چيه ؟

 «من نمي دانم »

 «درست است شما نمي دانيد اگر مي دانستيد اول مشكل خودتان را حل مي كرديد »

 با تعجب نگاهم به او دوخته شد پس تارا همه چيز را به او گفته !

 

 ا فعال به هم نياز داريم البته فعال پس بهتر است بالطفا به دروغ متوسل نشويد يلدا خانم م» با خنده گفت:

 هم روراست باشيم اول از همه خوشحالم به عنوان خواستگار به شما كمك كنم البته يك خواستگار
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 دروغي دوم اينكه اين مدت فرصت خوبي است كه هر دوي ما خانواده هايمان را وادار كنيم يا بهتر است

 «ت ما احترام بگذارند شما موافقيد ؟بگويم متقاعد كنيم به خواس

 «خب.............. راستش من نمي دانم چي بگويم تارا به شما چي گفته؟!» 

 چيزي نگفتند فقط گفتند شما دروغي گفتيد و از دروغتان پشيمان هستيد و البته اسم يك خواستگار را» 

 «به زبان اورديد كه ان خواستگار خوشبخت من هستم 

 حتي به دروغ او خواستگارم باشد لذت مي بردم ولي حيف كه او روي خواستگار دروغي تاكيداراينكه 

 مي كرد پس از من خوشش نمي ايد قبول كرده تا اين طوري هر دو خانواده را گول بزند همين .

 «خب نظرتان چيه ؟»

 تش را مي گويمدوست ندارم شما را به زحمت بندازم به پدرم راس» سرم را بلند كردم و گفتم:

 «و....................

 «مي گوييد براي اينكه از شر ماني راحت بشويد به او دروغ گفتيد ؟»

 «انگا رتارا خيلي چيزها به شما گفته »

 اين اصال مهم نيست شما مي خواهيد براي جبران دروغي كه گفتيد باز هم دروغ بگوييد نگوييد نه كه»

 ش را به پدرتان نمي گوييد من و شما هر دو مجبوريم اين نقش را براي مدتيباور نمي كنم مطئنم راست

 بازي كنيم اين طوري هر دو خانواده براي مدتي هر چند كوتاه دست از سرما برمي دارند و طي اين

 .....«مدت مي توانيم ما هم 

 «؟!ما هم همسر مرود نظرمان را انتخاب كنيم درست است» حرفش را برديم و گفتم:
 

 » ماتش برد چهرا ش كه تا لحظه ايي پيش متبسم و شاد بود برگشت لبخندش محو شد متفكرانه گفت:

 «اين را نمي خواستم بگويم شايد حق با شما باشد 

 وقتي به كارش مشغول شد ديگر حرفي نزد باز شد پرتوي عبوس و گرفته و اخمو زير چشمي نگاهش

 چرا نمي خواهيد باهاش» اوي راحتم نمي گذاشت با خجالت گفتم:كردم سرش به كارش گرم بود كنجك

 «ازدواج كنيد ؟

 پرسيدن اين سوال خيلي برايم سخت بود حتي تجسم اينكه او با دختر ديگري عروسي كند رنجم مي

 داد.

 «شما چرا نمي خواهيد با ماني ازدواج كنيد ؟» به صورتم زل زد و گفت:

 «ش اينكه دوستش ندارم دليل هاي زيادي دارد يكي»

 «يكي نه مهمترينش است »

 «بسيار خوب من دوستش ندارم شما چي ؟!»

 «من هم دوستش ندارم »

 «خب چرا سعي نمي كنيد مادرتان را مجاب كنيد ؟»

 من مثل شما متوسل دروغ نشدم ديديد كه خيلي صريح گفتم ان دختر را دوست ندارم ولي شما»

 انتخاب كرديد اگر را ستش را مي گفتيد مطمئنا انها روي خوشبختي شما قمار برعكس من راه دروغ را
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 نمي كردند ولي شما با اين دروغ افكار انها را به سمت ديگري سوق داديد من هم اگر سعي دارم مادرم

 «را به نحوري مجاب كنم تا ناراحت نشود دليلش احترامي است كه براي او قائلم 

 ا را زياد نمي فهمم ولي بايد بگويم باز هم با اينكه شما را داخل اين بازي مي كنمبا اينكه حرفهايت» 

 «راضي نيستم 
 

 «فكر من را مي كنيد با از اينكه من خواستگارتان مي شوم دلخوريد ؟»

 ..........«نه منظورم اين نبود فقط »

 «مشكل چيه ؟»

 خگوي خانواده شما باشم انها بالخره روزي مي فهمندفراموش كنيد اقاي پرتوي من نمي توانم فردا پاس»

 «من باعث به هم خوردن ازدواحتان شدم

 نمي خواهد نگران اين موضوع باشيد اوال به هم خوردن ازدواج من ربطي به شما ندارد بعد هم من نمي»

 را برايتانگذارم انها چيزي بفهمند من يك مدت نقش خواستگار و يا بهتر بگويم يك عاشق دلسوخته 

 بازي مي كنم تا خانواده من را به عنوان داماد بپذيرند و بعد شما من را با جواب ردتان نااميد مي كنيد و

 «هر كدام به سمت سرنوشت خودمان مي رويم 

 «نقشه خوبي است ولي يك ايراد بزرگ دارد »

 «گمان نمي كنم »با تعجب گفت:

 «استگاري كرديد من هم پذيرفتم چرا چون من قبال گفتم شما از من خو»

 «جدي مي گوييد ؟!»با خنده گفت:

 «بله » سر به زير گفتم:

 «اگر واقعا چنين اتفاقي مي افتاد و من جدا از شما خواستگاري مي كردم شما قبول مي كرديد؟»

 ز مندر تنگنا مانده بودم چه مي توانستم بگويم دلم مي خواست مي گفتم ارزويم اين است كه تو ا

 بخواهي همسرت بشوم ولي قيافه مغرورت نمي گذارد

 «قبول مي كرديد؟» نگاه منتظرش را به صورتم دوخت و گفت:
 

 «ان شب من فقط مي خواستم اسم يك نفر را ببرم كه از ماني كم نياورد »

 «و من را گفتيد » 

 «بله »

 «پس دليلش اين است » با پوزخند گفت:

 ري برايتان درست كنم اگر مايليد به من كمك كنيد بايد در ادامه نقشه تان يكمن نمي خواهم دردس»

 «كار ديگر هم بكنيد 

 «امر بفرماييد »

 » با لحن سرد و گزنده اش اب سردي بر سر من ريختند لحظاتي متفكرانه او را نگاه كردم و بعد گفتم:

 «هيچي فراموش كنيد 
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 «عصابم را به هم مي ريزيد لطفا حرفتان را بزنيد اين طوري ا»

 در اين هنگام زنگ تلفن بلند شد گوشي را برداشتم صداي مادر من را به خود اورد عجيب بود امروز

 مادرمن و او با تماسهايشان بيشتر از هميشه ما را كالفه مي كردند.

 «بله »

 «وقتي برگشتي يك كم خريد كن »

 «چي ! من خيد كنم مگر پدر كجايند؟»

 «و گرفتار است موقع برگشتن يك جبه شيريني بخر ا»

 مي شود بگوييد چه خبر است ؟»

 «ماني امشب با پدر و مادرش مي ايد خانه ما »
 

 «مگر قرار نبود شما............» چشمانم گرد شد . اب دهانم را فرو دادم و گفتم:

 ريني بخر بعد خدا بزرگ است راستي انچرا . ولي پدرت هنوز به انها چيزي نگفته حاال تو ميوه و شي»

 «همكارت كي مي ايد ؟

 نگاهي به امير كردم . روبرويم به صندلي لم داده بود و من را نگاه مي كرد . تحمل نيشخند و پوزخندش

 را نداشتم . دلم نمي خواست فكر كند به او محتاجم . اگر او مغرور و كله شق بود من هم بودم .

 «فراموش كنيد در حد يك پيشنهاد بود زياد جدي نگيريد  نه مامان او را»

 «هر چه خدا بخواهد همان مي شود شب زودتر بيا خانه »

 «چشم خداحافظ »

 گوشي را كه گذاشتم نوبت او بود كنجكاوي كند مي دانستم او به حرفهايم گوش داده

 «مادرتان بودند ؟»

 «بله »

 «خبريه ؟!»

 «نه چه خبري ؟»

 «زياد خوشحال نيستيد ؟اخر »

 «تجسس توي كار ديگران كار خوبي نيست »

 «جدا ! ولي عين همين عمل را خود شما چند دقيقه ي پيش كرديد فراموش كرديد يلدا خانم ؟»

 «نظرتان راجع به نقشه چي بود ؟:»حوصله نداشتم با اوبحث كنم جوابش را ندادم تكرار كرد 
 

 «چه شوخي چه جدي پيشنهاد شما را رد كردم نقشه اي در كار نيست من » 

 «جالبه ولي من هنوز از شما خواستگاري نكردم »

 چرا راحتم نمي گذاريد» بغض راه گلويم را گرفت چشمان اشك الودم را به صورتش دوختم و گفتم:

 واستگاراقاي پرتوي ؟ چرا اين قدر زخم زبان مي زنيد اره من يك غلطي كردم اسم شما را به عنوان خ

 بردم يك غلط بزرگتر هم كردم كه ان مطلب را به تارا گفتم ولي ديگر اشتباه نمي كنم همين حاال به
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 «مادرم گفتم خواستگاري از طرف شما تمام شده است مي فهميد ؟ من به كمك شما نيازي ندرام 

 «نمي خواستم ناراحتتان كنم » جدي نشست و گفت:

 شما هميشه نمي خواهيد ناراحتم كنيد ولي تنها كسي هميشه عذابم مي دهد »اشكم را پاك كردم و گفتم:

 شماييد فقط شما اشتباه كردم اسم شما را به عنوان خواستگار اوردم من حتي توي خيالم هم چنين

 «حماقتي نمي كنم 

 افتادم . سعيبلند شدم و كيفم را برداشتم و بدون اينكه روي ميزم را مرتب كنم به سمت در اتا به راه 

 مي كردم به نگاه و توهينهاي او فكر نكنم ولي مگر مي شد . يك راست به سمت اتاق تارا رفتم . همين

 به عروس خانم مي بينم كه از خوشحالي اشك شوق مي ريزي» كه در را باز كردم با خوشحالي گفت:

 «بدبخت نگفتم پرتوي....

 «مثل بلند گو پخشش نكني سالم و زهر مار شد يك حرف به تو بگويم »

 «چيه باز؟ چه مرگته؟»

 به تو چه ؟! اصال مي د اني هر چه مي كشم از دست تو مي كشم چرا رفتي به ان عبوس بداخالق گفتي» 

 «من چه غلطي كردم كه هر روز بنشيند من را مسخره كند؟

 چنين ادمي نيست قصد كمك من نمي دانم با تو چه كار كنم به خدا هم هرا كچل كردي ان بنده خدا» 

 «دارد بي انصاف 
 

 «كمك بخورد توي سرش »

 «درست حرف بزن يلدا باز قاطي كردي ؟»

 «اره قاطي ام سر به سرم بگذاري بدتر هم مي شوم »

 «مثل بچه ادم مي گويي چي شده يا نه ؟!»

 «د بروم خانه نه نمي گويم هر چي بهت اعتماد كردم بس است برايم يك مرخصي رد كن باي»

 خوب است خيلي خوب است اصال بفرمائيد شما اينجا مدير عامليد و ما كارمند شما هر» با خنده گفت:

 وقت دلتان مي خواهد مي اييد هر وقت مي خواهيد قهر مي كنيد شريف بدبخت را هم كه ديوانه كرديد

 نه همان چهار تا شبيد مه تازه تا اسم تو و امير را مي شنود موهاي سرش سيخ مي شود البته مو كه

 «روييده 

 «خدا لعنتت كند تارا مرخصي رد كن مامان خانمم احضارم فرمودند » خنده ام گرفت . گفتم:

 ا ! جدي مي گويي ؟! خيلي خوب بايد به حرف مامان خانمتان گوش كنيد ايشان رئيس شما هستند اگر»

 «دن است ؟به شريف نگفتم اخراجت كند اين چه مدل كار كر

 راستي به اقاي شريف بگو تا ديوانه نشدم يك فكري» در حاليكه به سمت انتهاي سالن مي رفتم گفتم:

 «براي اتاقم بكند 

 به خدا تو و امير براي هم ساخته شديد» چشمان عصبي و گرد تارا خنده ام مي انداخت با پوزخند گفت:

 «كنار نمي اييد نمي دانم  هر دو ديوونه كله خراب مغرور حاال چرا با هم

 دستي برايش تكان دادم و از شركت خارج شدم سر راهم يك جعبه ي شيريني و چند پاكت ميوه
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 خريدم و به خان هرفتم بين راه فكرم به همه جا سرك مي كشيد امير را كه پرانده بودم به قول خودش

 سر فرصت فكر بهتري بكنيم ولي حاالاگر يك مدت نقش بازي مي كرديم بد نبود هر دو مي توانستيم 

 

 همه پيز تمام شده بايد به ماني فكر كنم و اينكه چي بگويم و او را از خودم برانم اين طور يهم غرورم

 پيش امير حفظ مي شود هم از شر ماني راحت مي شوم اي كاش از اول همين كار را مي كردم بيخودي

 ي نه بهتر شد بگذار بداند من خيلي خاطر خواه دارم تا اين قدرجلوي اين امير عجز و ناله نمي كردم ول

 ناز نياورد ولي خيلي زود خودم جواب خودم را دادم خب او هم طرفدار دارد يكيش خودم اگر ماني را

 نمي خواستم يكي از مهمترين دليلهايش عالقه به امير بود مگر اين دروغ است ؟

 بود خسته جعبه شيريني را به همراه ميوه به اشپزخانه بردم و روي وقتي به خانه رسيدم همه چيز اماده

 «سالم چه زود برگشتي ؟» ميز گذاشتم . نگين كه سرگرم شستن ظرفها بود با خستگي گفت:

 «سالم حوصله ندارم چه خبر؟»

 مادر ماني صبح تماس گرفت يك ساعت داشت حرف» نگاهي به در اشپزخانه كرد و بعد اهسته گفت:

 مي زد هر چه مامان بهانه اورد فايده نداشت ان قدر اصرار

 كرد كه مامان هم تسليم شد قرار است امشب ماني را هم بياورند به نظر من كه كار تمام است . راستي

 ............«همكارت چي شد؟ تو كه مي گفتي 

 من يك كم سرم درد مي فراموش كن لطفا خودت ترتيب اينها را بده:» حرفش را قطع كردم و گفتم 

 «كند 

 «كي امدي ؟:» مادر به اشپزخانه امد و گفت 

 «سالم مامان تازه امدم » برگشتم و گفتم:

 يلدا من خيلي سعي كردم به انها جواب رد بدهم ولي» همين كه مي خواستم به اتاقم بروم مادرگفت:

 «نشد امشب پدرت انها را به نحوي كه نرنجند دلسرد مي كند 

 «ولي من مي ترسم همين طور كه داريم بي ميل پيش مي رويم به ازدواج هم برسيم » 
 

 «غصه نخور خدا بزرگ است »

 «مي روم يك كم بخوابم خيلي خست هام »

 به اتاقم رفتم برايم باور نكردني نبود طي اين مدت ان قدر رفت و امد خانواده ي ماني زياد شده بود كه

 انها قصد و غرضي دارند ولي متاسفانه چيزي را كه هيچ كس نمي دانست عالقه ام بههمه فهميده بودند 

 امير بود عالقه ي زياد به امير اجازه نمي داد به مرد ديگري فكر كنم

 فصل چهارم: 

 با تكان دست نگين بيدار شدم . خواب الود به اتاق تاريك و اطرافم نگاه كردم خميازه اي كشيدم و

 «ت چنده ؟ساع» گفتم:

 «هفت بهتر است بلند شوي پدر هم امده »

 «تو برو االن مي ايم » 
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 وقتي اتاقرا ترك كردم پدر نشسته بود و مثل هميشه سرگرم حل كردن جدول بود تنها سرگرمي

 «سالم » دوست داشتني پدر . با خنده گفتم:

 «سالم . ساعت خواب بابا»

 «.ممنونم »

 «و كه هنوز حاضر نشدي ! برو لباست را عوض كن ت:» مادر با ديدنم گفت 

 «چي بپوشم ؟همين خوب است » نگاهي به سرو وضعم كردم و گفتم:
 

 برو چادر سفيدت را سرت كن روسري ات راعوض كن . اين لباس هاي تيره و تاريك را هم دربياور»

 «يك رنگ شاد بپوش 

 «باشد» بي ميل گفتم:

 ا گشودم و لباسهايم را برداشتم وقتي خودم را اماده كردم لحظاتي روبرويبه اتاقم برگشتم در كمد ر

 اينه نشستم و به فكر رفتم كه با صداي زنگ در از جا پريدم و با وحشت گوشهايم را تيز كردم صداي

 «احمد كجايي ؟ در را باز كن گمانم امدند :» مادر را شنيدم كه بابا را صدا مي زد 

 برداشتم و اتاق را ترك كردم نگين با ارمش نشسته بود و درس مي خواند كنارشسراسيمه چادرم را 

 «خوش به حالت نگين » نشستم و گفتم:

 !«چرا؟ چون دارم درس مي خوانم » سرش را از روي كتاب بلند كرد و گفت:

 «نه بابا چون دلهره امشب را نداري » 

 «نگران نباش به ماني فكر كن »

 به هم مي رسيم حاال چرا نمي روي اتاقت درس بخواني اينجا جاي» خنديدم و گفتم:به نگاه شيطانش 

 «درس خواندن است ؟!

 «اينجا ماندم اگر هل شدي كمكت كنم يك سيني چاي ابرومند ببري»

 «ممنون كه به فكرم هستي » با لبخند گفتم:

 پذيرايي رسيدند. صداي احوالپرسي ها نزديك شد و اين نشان مي داد كه انها به سالن

 «چرا رنگ و رويت را باختي ؟ مگر امدند بخورنت!» نگين با خنده گفت:

 «حوصله ندارم نگين »
 

 «يلدا مي شود يك سوال ازت بپرسم ؟»

 «چي شده؟»

 چرا به همكارت جواب رد دادي ؟ اخر چند شب پيش خودت گفتي او را مي خواهي و بهش قول ازدواج»

 «دادي 

 «يك اختالف كوچك همه چيز را به هم زد » و مستاصل نگاهش كردم و گفتم:درمانده 

 مادر من را صدا كرد به نگين نگاه كردم داشت با خونسردي فنجان هاي چاي را پر مي كرد هميشه به

 «برو عروس خانم » اين خونسردي او حسوديم مي شود سيني اماده را به دستم داد و گفت:
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 «ني را دوست ندارم نمي دانم چطور مي شود برايم دعا كن من ما»

 «حاال برو خدا بزرگ است »

 سيني به دست به سالن رفتم چشمم به ماني افتاد كنار پدر نشسته بود و سر به زير انداخته بود به نظرم

 خجالتي بودنش هم مسخره مي امد

 پدرش شروع به احوالپرسي كردند با صداي سالمم نگاه ماني از زمين كنده شد و به من نگاه كرد مادر و

 كه خيلي خالصه پاسخ دادم سيني چاي را به همه تعارف كردم وقتي مي خواستم اتاق را ترك كنم مادر

 «به خدا ماني مثل پسر نداشته امان مي ماند ولي.....................» مي گفت:

 هر چي شرط و شروط هم داشته ولي ندارد خانم احمدي يلدا جان نور چشم ماست» مادر ماني گفت:

 «باشيد روي چشممان قبول مي كنيم اخر يك همچين عروسي ناز كشيدن هم دارد 

 «كجا يلدا جان؟ بيا بنشين مادر » بعد من را صدا كرد و گفت:

 با ناراحتي نشستم به مادر حق مي دادم نتواند حرفش را روراست بگويد پدر هم اين دست و ان دست

 «بلند شو يلدا جان برو ببين كيه ؟» داي زنگ در پدر به من نگاهي كرد و گفت:مي كرد با ص
 

 بلند شدم و براي باز كردن در رفتم خوب مي دانستم پدر با فرستادن من براي باز كردن در مي

 خواست من را از ان جو دور كند خوشحال از تدبير پدر به سمت در مي رفتم در را كه باز كردم از ديدن

 و ماتم برد با يك دسته گل زيبا و بزرگ روبرويم ايستاده بود نگاهي به خودش و دسته گلش انداختما

 «شما؟!» و گفتم:

 «سالم اجازه مي فرماييد؟»

 «اخر.......................»

 «لطفا به پدرتان بفرماييد تشريف بياورند دم در »

 «خواهش مي كنم بفرماييد داخل »

 «چه عجب؟»

 رد كه شد در را بستم اهسته به راه افتادم نمي دانستم براي خواستگاري امده يا نه ولي حتما امده چراوا

 كه كار ديگري نمي توانست داشته باشد جلوتر از او به سالن وارد شدم و پدر را صدا كردم امير ايستاده

 «بفرماييد داخل » بود رو به او گفتم:

 «چشم اول از پدرتان اجازه بگيرم »

 امير پرتوي هستم همكار» پدر با ديدن امير يكه خورد امير بالفاصله مراسم ادب را به جا اوردو گفت:

 «دخترتان 

 به به ! چشم ما به جمال شما روشن شد خيلي» گل از گل پدر شكفت او را با اغوش باز پذيرفت و گفت:

 ...«خوش امديد بفرماييد پس والدين محترم .................

 «نشد خدمت برسند حاال فرصت هست مزاحمتان مي شوند »
 

 با تعارف پدر او به سالن رفت با عجله خودم را به نگين رساندم او هم مثل من با هيجان ايستاده بود
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 «كي بود ؟ همكارت ؟ اره ؟!» همين كه به او رسيدم گفت:

 «حالم خدا را شكر اره خودش است واي نگين چقدر خوش» با خنده و ذوق گفتم:

 «گفتم خدا بزرگ است حاال چرا ايستادي ؟ برايش چاي ببر»

 با خوشحالي يك استكان چاي اماده كردم و با اشتياق به سمت سالن به راه افتادم او كنار پدر نشسته بود

 فته بود .و مشغول پاسخ دادن به سواالت پدر بود . نگاهم به ماني افتاد اخم كرده بود و در خودش فرو ر

 «بفرماييد »سيني به دست جلوي امير خم شدم و با لبخند گفتم:

 «زحمت كشيديد »

 كجا يلدا» بدو ناينكه منتظر حرفي باشم سر به زير قصد داشتم سالن را ترك كنم كه مادر ماني گفت:

 «جان ؟ بيا بنشين امشب بايد نظرت را بگويي 

 خب خانم احمدي بهتر است» ن طرفتر امير . مادر ماني گفت:اهسته نشستم روبرويم ماني بود و كمي ا

 «با ما روراست باشيد امشب امديم تكليف عروسمان را روشن كنيم 

 «چي بگويم ؟» مادر درمانده گفت:

 «ماني براي ما عزيز است ولي گويا دخترم قبال به اين اقا جواب مثبت داده » پدر نفسي كشيد و گفت:

 خون به صورتم دويد ماني با تعجب به من خيره شد سرم را پايين انداختم يارايبا گفتن اين حرف 

 حرف زدن نداشتم اصال نمي دانستم چه كار بكنم

 من چند ماه پيش از يلدا» امير نگاهي به من كرد و درماندگي را در نگاهم خواند رو به پدر كرد و گفت:

 كنند راستش هر بار هم كه صحبت را پيش مي خانم خواستگاري كردم كه ايشان گفتند بايد فكر

 كشيدم ايشان نه جواب رد مي دادند نه اجزازه خواستگاري به هيمن خاطر من امشب جسارت كردم و

 

 بدون برنامه قبلي مزاحم شدم البته خيلي متاسفم كه چنين شبي مزاحم شدم باور كنيد اگر مي دانستم

 «مهمان داريد مزاحم نمي شدم

 خواهش مي كنم اين چه حرفيست بله داشتم عرض مي كردم من اختيار را به دخترم دادم» ت:پدر گف

 حرف اخر را او مي زند و اين طور كه من متوجه شدم خودش هم به اين جوان بي ميل نيست به هر حال

 «من واقعا شرمنده ام 

 نمي خواهم به اين اقا توهينما مدتهاست با هم دوست هستيم خوب هم را مي شناسيم » پدر ماني گفت:

 «كنم ولي ايشان را كه نمي شناسي نمي داني كه ليلقت دخترت را دارد يا نه 

 بله حق با ايشان است با حرف شما موافقم» امير كه به سختي خودش ار كنترل مي كرد با لبخند گفت:

 «ه ها نيستند ايشان من را نمي شناسند ولي هميشه شناخته شده ها بهتر از ناشناخته شد

 اشكارا به هم توهين مي كردند . ديگر نمي توانستم تحمل كنم قادر نبودم به انها جواب رد بدهم اين

 اشتباه بزرگي كرديد» بود كه بلند شدم تا اتاق را ترك كنم كه مادر ماني هم بلند شد و با ناراحتي گفت:

 «اين جوان از ظاهرش پيداست كه فردا عقب مي كشد 

 بگويم به خدا دست من نيست : چي»

 چه حرفها مي زنيد خانم ! دختر شماست مگر مي تواند روي حرف شما حرف بزند اگر راضي باشيد او» 
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 هم راضي مي شود اين را به يلدا خانمتان بگوييد دل پسرم را شكست خدا هم دلش را مي شكند فكر

 ام شاهزاده اي مي ايد سراغش مگر دخترنكنيد خوشبخت مي شود ان قدر نگهش داريد تا ببينم كد

 «قحطه 

 با قهر منزل ما را ترك كردند پدر و مادر به دنبال انها سالن را ترك كردند پدر نمي خواست اين مسئله

 باعث به هم خوردن دوستي پندين و چند ساله شان بشود امير راحت به صندليش لم داده بود و توي

 «فكر نمي كردم بياييد » م:فكر بود روبرويش نشستم و گفت
 

 «نمي خواستم بيايم ولي دست من نبود :» متوجه من كه شد مودبانه نشست 

 «باز تارا وادارتان كرد؟»

 «نه ! ايشان اصال خبر ندارند من اينجا هستم نگاه شما وادارم كرد » 

 «به هر حال ممنونم زحمت كشيديد واقعا امشب نجاتم داديد »

 هري مي خواست نصيبتان شود خدا واقعا به جوانيتان رحم كرد اين پسره هم كه اصالعجب مادر شو»

 «زبان نداشت حرف بزند اگر من بودم يقه ي خواستگار را مي گرفتم و مي انداختم بيرون

 «جدا اين كار را مي كرديد ؟»

 «ادم اگر عاشق باشد به خاطر عشقش هر كاري مي كند »

 «خيره شده بود ماني بد طوري به شما »

 جدا ! خدا به دادم برسد بايد مراقب خودم باشم راستش تا حاال دل هيچ ادمي را نشكاندم اميدوارم من»

 «را ببخشد 

 در اين هنگام نگين با گفتن سالم به جمع ما اضافه شد همين كه امير نگاهش به نگين افتاد ماتش برد

 من را» ولي خيلي زود به خودش مسلط شد و گفت:براي من كه او را خوب مي شناختم عجيب امد 

 «ببخشيد حالتان چطور است؟

 «ممنون خيلي خوش امديد »

 «تشكر مي كنم »

 «ايشان خواهرتان هستند » رو به من گفت:

 «بله »
 

 «مامان و بابا كو؟» نگين گفت:

 «رفتند بدرقه مهمان ها »

 براي من ديگر» برداشت كه امير به خودش امد و گفت:نگين طرف امير رفت استكان خالي جلوي او را 

 «.نريزيد 

 «چرا؟»

 «همان يكي كافي بود خيلي ممنونم» 

 «پس برايتان ميوه مي اورم »



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

3 4  

 

 با گذاشتن پيش دستي جلوي امير به پذيرايي از او مشغول شد

 ن نگاهي مي كند و بعدبه خوبي مي ديدم كه امير ديگر امير چند دقيقه پيش نيست هر از گاهي به نگي

 سرش را به زير مي اندازد نمي دانم چرا ولي از حسادت داشتم مي مردم دوست نداشتم امير به هيچ

 دختري نگاه كند ولي گويا حسابم غلط از اب درامد امير اين بار بدون هيچ ابايي به نگين نگاه مي كرد و

 اينكه نگين اين همه جلوي امير رفت و امد مينگين از همه جا بي خبر مشغول جمع اوري ميز بود از 

 نگين نمي خواهد زحمت بكشي برو به درسهايت برس خودم» كرد حرصم درامده بود رو به او گفتم:

 «جمع مي كنم 

 «نه خواهش مي كنم شما چرا؟ شما و امير خان حرفهاي زيادي براي گفتن داريد »

 «محصليد؟ شما» امير با نگاهي به او لبخند زد و گفت:

 «بله درس مي خوانم » نگين در حالي كه به روي ميز خم شده بود و ان را جمع و جور مي كرد گفت:

 «دانشجوييد؟»

 «نه من در دوره ي دبيرستان درس مي خوانم» نگين با خنده گفت:
 

 «اشتباه من را ببخشيد ظاهرتان بيشتر نشان مي دهد»

 «فقط دو سال با هم تفاوت سني داريم ولي من از او درشترم همه همين را مي گويند من و يلدا »

 داشتم خودم را مي خوردم اصال وجود من ناديده شده بود امير با نگين حرف مي زد و جواب مي شنيد و

 من نشسته بودم و حرص مي خوردم كه پدر و مادر برگشتند .

 «هم مي زنم اصال مزاحمتان نمي شدم جدا متاسفم اگر مي دانستم مهماني امشب را به » امير گفت:

 مهم نيست پسرم به هر حال خواستگاري از طرف تو يا هر كس ديگري اين مهماني را به هم مي زد»

 «خب از خودت بگو چطور با يلدا اشنا شدي ؟ چي شد ك هبه فكر ازدواج افتادي ؟

 م درس مي خوانم يلدا خانم هم ازبراي فرار از بيكاري روزها در شركت دوستم كار مي كنم و شبها ه» 

 خوش شانسي بنده هم اتاقي من هستند و من تحت ضخصيت واالي ايشان و همين طور خصوصيات

 اخالقي ديگر ايشان را براي ازدواج در نظر گرفتم من و ايشان از نقطه نظرهاي زيادي با هم تفاهم

 «داريم 

 نه حرف نمي زند و تنها حرفي هم كه در مورد شما زدهولي يلدا اصال كارش توي خا» پدر با لبخند گفت:

 «همان خواستگاري كردنتان است 

 ايشان كال زياد حرف نمي زنند راستش توي اتاق هم كه مشغول كار هستند زياد صحبت نمي كنند به»

 طوري كه من گاهي متوجه حضور ايشان نمي شوم بهتان تبريك مي گويم شما دختر خوب ، مودب و

 «قاري داريد باو

 «شما هم جوان شايسته و خوش برخوردي هستيد راستي پدر و مادرتان چرا تشريف نياوردند ؟»

 عرض كردم مشكلي پيش امد نتوانستند مزاحم بشوند در وقت معيني كه شما معلوم كنيد مزاحم مي»

 «شوند
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 «خواهش مي كنم »

 ين بي دليل نيست گرچه نگين دختر زبر وزرنگيبي اختيار دلم گرفت احساس كردم امير نگاهش به نگ

 بود گرجه زيبا بود ولي من و او با هم خواهر بوديم و توجه امير به او من را نسبت به خواهرم بدبين

 كرده بود پدر مشغول سوال و جواب از امير بود بلند شدم و بدون حرفي به اتاقم رفتم دلم گرفته بود

 يلدا به جان خودم حرف ندارد يك پارچه اقاست» ين به اتاقم امد و گفت:حوصله نداشتم دقايقي بعد نگ

 !«ماني بيچاره را حسابي از ميدان به در كرد يلدا.......... يلدا با توام چرا ماتت برده 

 «چي گفتي ؟»

 «هيچي بابا چشمت به امير افتاده هوش و حواست رفته بلند شو برويم امير اقا مي خواهد برود »

 «را اين قدر زود؟!چ»

 «اخه قرار است يك شب ديگر بيايد ان هم با خانواده اش »

 «چي ؟ جدي مي گويي؟!»

 «چيه ؟ مگر حرف عجيبي زدم ؟»

 «بايد ببينم چه خبر شده » بلند شدم چادرم را مرتب كردو گفتم:

 نمي شد همين كه به سالنبا هم از اتاق خارج شديم دلم نمي خواست نگين با من بيايد ولي او از من جدا 

 رسيدم امير ايستاده بود و با پدر و مادر كه انها هم ايستاده بودند حرف مي زد با ديدن من با لبخند

 «خب يلدا خانم اجازه مرخصي مي فرماييد» گفت:

 «خواهش مي كنم »

 «اشيد از اشنايي با شما بسيار خوشبختم اميدوارم در درسهايتان موفق ب» رو به نگين گفت:

 «ممنونم شما لطف داريد »
 

 پدر و مادر به اصرار ، امير را تا انتهاي سالن بدرقه كردند ولي من تا حياط با او رفتم وقتي مطمئن شد

 «خب حاال بايد چه كار كنيم ؟» انها ديگر پشت سرمان نيستند گفت:

 بعد هم البته اول به انها موضوع را هيچي حاال اگر زحمتي نيست پدر و مادرتان را بياورد خواستگاري و»

 «بگوييد بگوييد مادرتان از من ايراد بگيرند و اين طوري خواستگاري به هم مي خورد 

 «و اگر مادرم شما را پسنديد ؟»

 نه نبايد بپسندند اين طوري ديگر هيچ راه فراري نداريم من و شما كه قبال موافقت خودمان را اعالم» 

 «ادر و پدرتان كرديم مي ماند م

 «گرچه مادرم زن بسيار سخت گيري است ولي شك دارم با ديدن شما كوتاه بيايد »

 «شما مي توانيد ايشان را متقاعد كنيد همان طور كه با پيش ايشان را مجاب كرديد »

 ببخشيد يلدا خانم اگر مادرم شما را پسنديد كه مطمئنم همين طور مي شود ان وقت چه كار كنم ؟»

 بهش بگويم دختري را كه من انتخاب كردم شما بايد رد كنيد خب اين طوري نمي گويد من ديوانه

 «شدم

 نگاهش كردم دلم مي خواست بگويم اگر تو هم موافق باشي كمن از خدا مي خواهم با تو ازدواج كنم
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 ولي چطور مي توانستم بگويم مي ترسيدم بگويم و او باز با جواب سردي دلسردم كند

 «ان ديگر مشكل شماست خودتان هم بايد حلش كنيد » 

 «ممنون از محبتتان ولي مثل اينكه اين مشكل براي خاطر شما دارد به وجود مي ايد »

 من كه ظهر بهتان گفتم خودتان را درگير اين ماجرا نكنيد خودتان اصرار كرديد و بدون مشورت با من»

 «امديد
 

 انواده اش با دلخوري از اينجا رفتند اين حرف را نمي زديد خوشحالنيم ساعت پيش كه ماني و خ» 

 ............«بوديد ولي حاال كه 

 و بعد به سردي خداحافظي كوتاهي كرد و رفت اگر يك كم عاقل بودم يك كم فكر مي كردم متوجه

 سئله مهم زندگيمحرفها و كنايه هاي كوتاه او مي شدم ولي من فقط به فكر راه حل بودم گويا تنها م

 همين بود يك راه حل مطمئن و و عقالني ، همين امير خوب بود فهميده و كامل بود ولي من ............. 

 لوس و از خودراضي بودم خودم خوب مي دانستم تحملم براي خيلي ها سخت است هميشه براي خودم

 نگين نيست؟ چرا من تحمل نه هم سوال بود چرا من اين قدر لوس و از خودراضي هستم چرا؟ چرا

 شنيدن تحمل حرف حق تحمل نيشخندهاي امير را ندارم ؟ ان شب هم گذشت و امير رفت . وقتي به

 بيا يلدا» اتاق برگشتم مادر و پدر راضي و خشنود از امير گرم صحبت بودند مادر صدايم كرد و گفت:

 «دسته گل امير را بگذار توي گلدان تازه بماند

 و دسته گل را برداشتم چه سليقه ايي داشت بدون حرفي با دسته گل امير به اشپزخانه رفتم خم شدم

 براي:» دسته گل را درون ليوان ابي گذاشتم كنار دسته گل كارتي توجهم را جلب كرد رويش نوشته بود 

 «. تو كه بهتريني 

 نگفتي» بردم كه مادر با لبخند گفت:كارت را با احتياط از دسته گل جدا كردم و همراه خودم به اتاق  

 «همكار به اين اقايي داري ؟ از سرو شكلش پيداست خانواده ي محترم و سرشناسي دارد

 «من كه خيلي خوشم امد يلدا از انتخابت خوشم امد خوشحالم دخترم » پدر گفت:

 «ممنونم بابا من يك كم سرم درد مي كند مي روم استراحت كنم »

 «بيا شام بخور بعد برو » بلند شدن گفت:مادر در حال 

 نگين به كمك مادر رفت . من هم ناچار به كمكشان . تمام مدت سر ميز شام صحبت امير بود . همه از او

 رضايت كامل داشتند . مخصوصا نگين . هر چه او تعريف مي كرد من بيشتر حرص مي خوردم حس مي

 

 چيه» زديك مي شود مادر با گذاشتن دستش به روي دستم گفت:كردم با تعاريف او امير بيشتر به او ن

 «؟! ديگر چرا تو فكري؟

 «چيزي نيست فقط يك كم سرم درد مي كند»

 شايد به خاطر رد كردن ماني دچار سردرد شدي به قول مادرش تو دل او را شكستي» پدر با خنده گفت:

« 

 «نگين......... مي شود تو به مامان كمك كني ؟ نه پدر از ظهر سرم درد مي كند من مي روم بخوابم»
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 «برو من هستم »

 «ممنون شب همگي بخير»

 خودم را به اتاقم رساندم كارت امير را دوباره برداشتم و نگاه كردم احساس كردم اين حرف از اعماق

 نه وجودش گفته شده يك حس زيبا و قشنگ به من دست داد اينكه امير عاشق دلسوخته ي من است

 يك عاشق دروغي . ولي نتوانستم تشخيص بدهم او كدامين است با شناختي كه از او و روحياتش داشتم

 حدسم بيشتر سمت دروغ بودنش مي رفت كارت ار بوسيدم و كنار كتابم گذاشتم ان شب خيلي خوب

 يه نگين مثلخوابيدم از تجسم مهم بودن و عزيز بودن براي امير حس زيبايي به م ندست داد ولي سا

 رقيب همه جا دنبالم بود حتي در روياهايم .

 صبح وقتي به سركار رفتم امير هنوز نيامده بود همين كه نشستم صداي زنگ تلفن بلند شد گوشي را كه

 برداشتم صداي تارا را شنيدم

 «سالم چه عجب خانم تشريف اوردند »

 «سالم چيه باز اول صبحي ؟»

 «يشب امير امد خانه تان يا نه ؟زنگ زدم خبر بگيرم د»
 

 «واي از دست تو تارا تو از كجا مي داني ؟»

 «چه خيال كردي ادرست را من بهش دادم»

 «و حتما كلي سوال كردي تا از همه چيز سر در بياوري » 

 «پس چي ؟ ما اينيم ديگر»

 االن امير مي ايد:» 

 «هنوز كه نيامده بگو ببينم چي شد؟»

 «به خير گذشت  چيزي نشد»

 «جدي مي گويي؟! واي باورم نمي شود تبريك مي گويم »

 «واسه چي؟!»

 «ا ! خوب واسه اين كه بالخره عاقل شدي و جواب بله را دادي » 

 يك چيزيت مي شود تارا به كي جواب بله دادم :»

 «به امير ديگر مگر او ديشب نيامد خانه تان خواستگاري» 

 «تگاري او و جواب بله من همه دروغي است چرا امد ولي خواس» 

 «خدا را چه ديدي ؟ شايد شوخي شوخي جدي شد و ما همه اين وسط يك عروسي افتاديم »

 ......«نه جانم اين خبرها نيست من و او سايه هم رابا تير مي زنيم چه برسد به اينكه » 

 «ني يا واقعيت را مي گويي ؟جان من راستش را بگو با اين حرفها داري من را سياه مي ك» 
 

 خنده دار بود به همه دروغ مي گفتم به تارا به شريف به امير و بدتر از همه به خودم . مهر امير بر ذره

 ذره وجودم نشسته بود و قادر نبودم او را از دست بدهم ولي رفتار سرد او لحن خشكش من را به به
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 «رفتاري مشابه وادار مي كرد 

 «يت راگفتم من هيچ تعلق خاطري به او ندارم نه واقع» 

 «باور نمي كنم داري دروغ مي گويي » 

 «حاال چرا اين قدر پيله من شدي ؟ تارا خسته ام حوصله ندارم »

 «تو كي حوصله داشتي ؟ خيلي خوب خداحافظ » 

 تم با خودم ميبي رمق گوشي را گذاشتم نمي دانستم بايد چه كار كنم از رويارويي با او وحشت داش

 جنگيدم كه در باز شد و امير اراسته تر از شب گذشته وارد شد با نگاه كوتاهي سالم كردم با لبخند

 «حالتان چطور است؟» جوابم را داد . كتش را به جالباسي اويزان كرد و گفت:

 «ممنون خوبم »

 «چه خبر ؟!» 

 «خبري نيست» 

 «هنوز از من دلخوريد ؟» 

 «لخور باشم شما به من لطف بزرگي كرديد نه چرا د» 

 «نظر پدر و مادرتان راجع به من چي بود؟» 

 «خيلي از شما راضي اند » 

 «شما چطور؟!» 
 

 «من ؟!.................. منظورتان چيه ؟» 

 «ولي شما راضي به نظر نمي رسيد» با لبخند گفت:

 «ضي ام بعد هم اينجا رضايت قلبي من مهم نيست اشتباه مي كنيد همه چيز روبراه است من هم را» 

 «پس چي مهمه ؟»

 «مهم اين است كه در نهايت رضايت شمارا جلب مي كند درست نمي گويم ؟» 

 «شما بگوييد به والدينتان چي گفتيد ؟» 

 ن ميمن ............راستش ديشب ان قدر خسته و عصبي بودم كه .......... حاال فرصت زياد است بهشا» 

 «گويم 

 دوباره به كارش گرم شد ولي من دست و دلم به كار نمي رفت دلم مي خوسات ساعت ها مي نشستم و

 از بابت ديشب معذرت مي خواهم نبايد محبت و لطف شما را ناديده» نگاهش مي كردم بي اراده گفتم:

 «مي گرفتم

 اده وبد كه زيبايي چهره ي مردانه ي اوسرش را بلند كرد چند تار از موهاي سرش روي پيشاني اش افت

 را كم نمي كرد لبخند به چهره ي هميشه اخمويش نشست تمام دلم را زير و رو كرد واكنش لبخند او

 لبخند خسته اي بود كه بر لب من نشست خسته از تظاهر خست هاز خط بطالن كشيدن بر عشق خست

 هاز اين غرور.

 ح و صفا كار كرديم بدون هيچ مشاجره اي تارا مثل هميشه در فرصتيان روز اولين روزي بود كه در صل
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 كه دست داد به سراغم امد.

 هر دو ساكت مشغول كار بوديم كه تارا به اتاق امد بعد از سالم و احوالپرسي با امير كنارم نشست و

 «خوب سر به راه شدي ديگر سراغ شريف نمي اي » گفت:
 

 » يش لگد زدم كه با گفتن اخ او همراه بود امير لبخند كوتاهي كرد و گفت:با چشم غره اي محكم به پا

 «اگر خدا بخواهد براي مدتي از دست ما راحت است ما اتش بس كرديم 

 چرا براي مدتي ؟! خب يكباره زمانش را تعيين كنيد بگوييد براي هميشه ديگر» تارا با خوشحالي گفت:

« 

 من مات و مبهوت به او نگاه مي كردم تارا با شيطنت نگاهي به او كرد و امير سرش را به زير انداخت و

 «سكوت عالمت رضاست ديگر ، نه ؟» گفت:

 امير به من نگاه كرد شايد مي خواست ببيند من چه واكنشي نشان مي دهم تارا كه ديد من حرف نمي

 «تراف اقا داماد عروس خانم راضي شدي يا نه ؟ اين همه اع» زنم دستم را گرفت و گفت:

 توي نگاهش دنبال يك ذره عطوفت يك ذره ماليمت گرمي هر چي كه بشود بهش تكيه كرد گشتم ولي

 او فقط به من زل زده بود .

 تا پايان اين نمايش شريف راحت است البته اميدوارم زمانش» زبان در اراده من نبود بي اراده گفتم:

 «براي هميشه باشد 

 من هم سعي مي كنم زمان اين اتش» ه اي پيش به من چشم دوخته بود رو به تارا گفت:امير كه تا لحظ

 ..................«بس را طوالني تر كنم ولي ديگر اين القاب را استفاده نكنيد دلم نمي خواهد بين بچه ها 

 سرخورده تر ازباز همه چيز به هم ريخته بود باز با يك كلمه اش من را به هم ريخته بود و باز من 

 هميشه با خودم كلنجار رفتم.

 «حق با ايشان است لطفا اين حرف را جايي نزن » 

 شما يك دفعه چتون شد ؟ چرا اين قدر سرد» تارا با تعجب نگاهي به من و بعد به امير كرد و گفت:

 .............«شديد ؟ من فكر مي كردم 

 

 «شما اشتباه فكر مي كرديد متاسفانه » امير ميان حرفش پريد و گفت:

 «اگر شماها را نمي شناختم مي گفتم ديوانه ايد ولي...» تارا با قيافه اي متعجب گفت:

 «من را ببخشيد االن برمي گردم » امير بلند شد و هم زمان گفت:

 زديخاك بر سرت كنند چرا ان حرفها را » همين كه اتاق را ترك كرد تارا محكم به شانه ام زد و گفت:

 «؟

 «مودب باش تارا يك چيزي بهت مي گويم »

 «من مودب باشم يا تو ؟ تو كه ان بيچاره را با ان نگاه سردت با ان كالم بي مهرت سرخورده كردي » 

 «من و او نمي توانيم با هم كنار بياييم تو چرا اين قدر اصرار داري من و او را به هم برساني ؟!»

 نوبرش را اوردي ؟ صد تا دختر توي هيمن شركت خودمان ارزو دارند امير اصال به جهنم فكر كردي» 
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 ...............«يك نگاه بهشون بكند ان وقت تو 

 «پس لطف كن يكي از همان صد تا را به امير برسان » 

 ...............«واقعا كه ! تو دختر يزيدي يا » 

 «ايمان تو هي پيله ي ما شو باشد؟بلند شو به كارت برس حاال كه ارام نشستيم سرج»

 «اي كاش مي فهميدم توي سرت چي مي گذرد» اهي كشيد و گفت:

 «نگران نباش ان را هم به زودي مي فهمي حاال تا سراغ شريف نرفتم برو »

 ...........«بايد به ان شريف بي عرضه بگويم عذر تو يكي را بخواهد تو توي اين شركت شدي يك فتنه » 

 «روي يا خودم بيرونت كنم ؟مي » 
 

 «خيلي پررويي يلدا من را از شركت شوهرم بيرون مي كني ؟» بلند شد و گفت:

 بغض بزرگي راه گلويم را گرفته بود نمي دانم تقصير من بود يا او اصال چرا اين طوري شد؟ يك نگاه

 يك كالم من با يك متلك اوگرم او يك عذرخواهي من مارا به هم خيلي نزديك كرد ه بود ولي باز با 

 فرسنگها از هم دور شديم اشكم به روي گونه ام ريخت ارام زمزمه كردم : چرا اين طوري مي شود امير

 ؟ چرا نمي توانيم كنار هم به ارامش برسيم .

 سرم را روي دستانم گذاشتم دلم مي خواست با صداي بلند گريه كنم دلي زشت بود امير متوجه راز دلم

 شد دلم نمي خواست عشق را از او گدايي كنم دلم مي خواست او هم مثل تمام مردهاي ديگر با بروزمي 

 عشقش به من با محبت به من دل من را به دست مي اورد ولي او درست برخالف انتظار من بود .

 ردم اميربعد از دقايقي امير به اتاق برگشت سريع سرم ار از روي دستانم برداشتم و اشكم را پاك ك

 سرجايش نشست نگاهش كردم اخم كرده بود دوباره برگشته بوديم سرجاي اول امير سكوت را

 ديشب پدرتان از من زمان خواستگاري را پرسيدند من هم با اجازه تان گفتم اخر:» شكست و گفت 

 «هفته مزاحم مي شويم 

 «جبران كنم اميدوارم بتوانم :» با بغضي كه به سختي مهارش مي كردم گفتم 

 احتياجي به جبران نيست . شب جمعه منتظر نباشيد من قبال طبق گفته ي خودتان برنامه را به هم مي»

 «زنم 

 چيزي نگفتم اصال نمي توانستم حرف بزنم

 «اجازه بدهيد شمارا برسانم » ان روز غروب براي اولين بار گفت:

 «ممنونم مزاحم نمي شوم »

 «نگهدار هر طور راحتيد خدا » 
 

 كيفم را برداشتم و دقايقي بعد از او از اتاق خارج شدم وقتي به خانه رسيدم باز هم صحبت امير بود طي

 يك ساعت ان چنان دل خانواده ام را به دست اورده بود كه باورم نمي شد برايم قابل لمس نبود نگين

 فت و من در دل دعا مي كردم ايهم مرتب از او تعريف مي كرد و پدر به انتخاب من تبريك مي گ

 كاش اين رويا به حقيقت بپيوندد اي كاش امير از من خواستگاري مي كرد ان وقت ............
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 «يلدا امير خواهر و برادر دارد يا نه ؟» 

 «پر ااين سوال را مي پرسي؟» به نگين نگاه كردم و گفتم:

 «همين طوري » 

 نه او تنهاست تنها فرزند خانواده است خانواده» در به جاي من گفت:رويم نمي شد بگويم نمي دانم . پ

 ثر وتمندي هم دارد اين را بين حرفهايش فهميدم ولي خودش جوان افتاده و متواضع و در عين حال

 « فهميده و با كماالتي است خودش مي گفت پدرش روي ازدواجش خيلي حساسيت دارد 

 فصل پنجم 

 ي ميكردم. نه براي نيامدن امير كه براي پشيماني اش.تا آخر هفته روزشمار

 آرزو ميكردم يك نحوي امير مجبور به آمدن بشود. دوستش داشتم و قادر نبودم او را فراموش كنم . 

 شايد به خاطر عالقه به امير بود كه اشكان را به فراموشي سپردم.

 نها هفته اي بود كه ساكت و آرامآخر هفته بود ولي امير هيچ حرفي نزده بود . اين هفته ت

 با هم كار مي كرديم و جر و بحثي هم نداشتيم .

 آن روز امير خيلي خونسرد و آرام به كارهايش رسيدگي ميكرد من هم اگر چه ته دلم آرزو ميكردم

 سر صحبت باز شود ولي غرورم نمي گذاشت من اين سكوت را بشكنم.

 

 از جانب من از خانواده عذر خواهي كنيد و بگوييد مشكلي»ن گفت:تا اينكه موقع خداحافظي رو به م

 «.پيش امده و نمي توانم امشب مزاحم بشوم

 با درماندگي نگاهش كردم . دلم نمي خواست اين حرف را بزند. ولي او گفته بود. 

 «.به خاطر همه چيز هم ممنونم هم متاسفم:»آهسته زمزمه كردم 

 «ي شده ؟براي چه تاسف؟!مگر طور»-

 «نه . فقط شما را اين مدت خيلي رنجاندم »-

 عيبي ندارد. هر چي كه بود تمام شد و رفت . در ضمن به پدرتان بفرماييد اگر توانستم نظر موافق»-

 «.خانواده ام را جلب كنم حتما مزاحم مي شوم

 بي اختيار برق خوشحالي در نگاهم درخشيد.

 رش از روي ميز بود و متوجه من نشده بود همانطور كه سرش روياو كه مشغول جمع اوري وسايل كا

 ميز خم بود ادامه داد:

 البته هركي نداند شما كه بهتر مي دانيد اين دروغ هم مصلحتي است .

 بله مي دانم .اميدوارم ديگر مجبور نباشيد به اين دروغهاي مصلحتي متوسل بشويد .-

 ست من مرخص بشوممن هم اميدوارم . خب اگر امري ني -

 عرضي نيست خدانگهدار .-

 كتش را روي دست انداخت . كيفش را به دست گرفت و با خداحافظي به سمت در به راه افتاد . همين

 كه دستگيره ي

 در را گرفت ، لحظه اي متفكرانه ماند و بعد رويش را به سمت من كرد و گفت :
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 ي ايند تا اخرين اخبار داغ رابشنوند بهتر است منتظرشان باشيدراستي، تارا خانم تا چند دقيقي ديگر م -

. 

 داشتم از خشم منفجر ميشدم . امروز روزي بود كه برد با او بود. مثل هميشه من بازنده بودم . 

 توي عشق اشكان هم من بازنده بودم . حق با او بود . با رفتن امير تارا خودش را به من رساند و بي

 مقدمه گفت :

 خب چي شد؟ -

 چي ، چي شد ؟! -

 واي كه چقدر خنگي . امير را مي گويم امشب مي ايد يا نه ؟!-

 مگر قرار بود بيايد ؟! -

 ديوانه شدي يلدا ؟ اين چرت و پرت ها چيست مي گويي ؟-

 مثل هميشه با يك دروغ مصلحتي عذرخواهي كرد و رفت . اگر توانست خانواده اش را متقاعد كند بر-

 مي گردد. همين . البته يك دروغ مصلحتي .

 تارا كه متوجه كنايه من نشده بود گفت :البته راضي كردن خانواده اش كار خيلي سختي است . آخر

 ميداني ، امير خانواده ي متمولي دارد. خيلي سرمايه دارند نگاه نكن مي ايد توي اين شركت .او مرد خود

 ثروت پدرش چشم داشته باشد . شريف مي گويد خانه و زندگي ساخته اي است دلش نمي خواهد به

 امير اين شركت را مي خرد و ازاد مي كند .

 توي دلم از اينكه امير بچه پولدار بود ناراحت بودم. اي كاش او هم طبقه ي ما بود انوقت مسلما با او

 راحتتر بوديم .

 كجايي دختر؟-

 

 د شو برويم .به خودم امدم و گفتم : هيچي . بلن

 يلدا جان من راستش رابگو امير را دوست داري يا نه ؟-

 خسته ام كردي تارا . چند بار بهت بگويم اورا به عنوان يك همكار، يك دوست ،يك رفيق دوست دارم

 همين .

 با نگاهيي چپ چپ گفت : اره جان خودت . تو گفتي من هم باور كردم .

 باور نكن . تو نمي روي خانه ؟مي خواهي باور كن مي خواهي  -

 چرا . شريف بدبخت را دم درنگه داشتم تا از توي كله خراب اطالعات بگيرم آن هم چه اطالعاتي-

 تارا چرا اين قدر دوست داري از همه چيز سردربياوري ؟-

 مگر نمي داني ؟ -

 چي را ؟-

 . اي بابا . همه مي دانند كه من از نوادگان خانم مارپل هستم -

 با خنده گفتم : تو درست بشو نيستي . من اگر جاي اقاي شريف بودم طالقت مي دادم .
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 مراقب حرف زدنت باش يلدا ! نيست كه خيلي خودت خانمي ! ان بنده ي خدا را از عشقت ديوانه-

 كردي تازه طلبكار هم هستي !

 چرا دوست داري امير را عاشق دلسوخته ي من نشان بدهي ؟ -

 واقعا عاشق و دلسوخته ات است احمق چون -

 اشتباه مي كني تارا ، او هيچ عالقه اي به من ندارد من يك سرگرمي براي اوقات خوشي اقا هستم -

 همين. 

 

 اي كاش يكي پيدا ميشد اين مخ معيوب تو را درست كند بابا به خداامير دوستت دارد. -

 ا حرف نمي زند ؟ چرا چيزي نمي گويد ؟ چرا همهفرض كنيم حرف تو درست باشد كه نيست . پس چر

 اش سعي دارد

 به من بفهماند اين ها همه بازي است چرا ازارم مي دهد ؟

 اين هم به خودت بر ميگردد.از بس مغروري نمي گذاري حرفش را بزند.  -

 ندان رو جگرتمامش كن تارا . ميدانم جر و بحث هاي ما، تو و شريف را خسته كرده ولي اگر يكم د -

 بگذاري

 من چند ماه ديگر مي روم و تو هم از شر من و اين دعوا و مشاجره ها خالص ميشوي. 

 كجا به سالمتي ؟ -

 نتيجه ي كنكورم كه بيايد مي روم پي درس . فقط اگر خيلي مشتاقي كه از شرم زودتر خالص بشوي -

 دعا كن توي كنكور قبول بشوم .

 ردم و تو هم قبول شدي بعد تا رفتن به دانشگاه كجا تشريف مي بريد ؟خب فرض كن من دعا ك -

 چه قدر خنگي تارا من تا موقع دانشگاه رفتن در خدمت شما هستم . -

 نفسي كشيد و گفت :گفتم به اين زودي ها خالص بشو نيستيم . ببين يلدا اين حرفها را ولش كن . به

 زن عقلت را به كار بگيري و بفهمي دو رو برت چه خبر استنظر من بهتر است يكم به اندازه ي سر سو

 . 

 اتفاقا من خوب مي دانم چه خبر است -

 خب چه خبر است ؟ -

 

 خبري نيست فقط يك ادم فضول و ماجراجو صبح تا شب دنبال اين است كه دوتا جوان كله خراب را كه

 از هم دلخوشي ندارند به هم

 برساند .

 شد و گفت : اگر يك روز پشيمان نشدي و اشك ندامت نريختي اسمم را عوض مي كنم با عصبانيت بلند

 اصال مي داني چيه ؟ خودم يك دختر قشنگ و ناز و خانواده دار برايش پيدا مي كنم تا دلت بسوزد

 قربانت تارا جان كه اينقدر محبت داري . خب زودتر اين كار را بكن تا هنوز نرفتم يك عروسي هم -

 فتيم .بي
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 لبهايش را به هم فشرد و گفت : تو ديوانه اي يلدا ، ديوانه . حيف از امير .

 بعد با دلخوري اتاقم را ترك كرد و رفت .

 يك هفته به امتحان كنكور مانده بود . پدر و مادر اصرار داشتند از شريف مرخصي بگيرم و توي خانه

 م . حاضر بودم قبول نشوم ولي امير را ببينم .درس بخوانم . ولي من طاقت دوري از امير نداشت

 يك سال از اشنايي من با امير نگذشته بود كه امتحان كنكور را با اضطراب و دلهره دادم . زياد برايم

 مهم نبود قبول بشوم چرا كه اگر قبول ميشدم ديگر بهانه اي براي كار كردن در شركت شريف پيدا نمي

 كردم .

 كه امير تلفني خواستگاريش را پس گرفت چند ماه ديگر هم گذشت و من و او ديگراز ان روز ،روزي 

 هيچ مشاجره اي با هم نكرديم . هر دو ساكت و در خود فرو رفته بوديم . اگرچه قبال هم اين من بودم

 سر كه با بچه بازي ارامش خودم و اورا به هم مي زدم كه من هم اين اواخر به خاطر بي اعتنايي هاي او

 خورده شده بودم و ديگر كاري به كارش نداشتم .

 وقتي جواب كنكور امد به جاي اينكه خوشحال باشم غمگين بودم . ديگر همه چيز تمام شده بود . اين

 دومين عشق زنگي ام بود كه باز هم به شكست منجر شده بود . بر خالف من همه خوشحال بودند . 

 

 فتر شريف رفتم را هرگز فراموش نمي كنم . او و تارا هر دو منتظرمروزي كه براي خداحافظي به د

 بودند .

 دقايقي در كنار انها بودم و صحبت مي كرديم . از اينكه اين يك سال شريف را با شكايت خودم ازار

 داده بودم عذر خواهي كردم .تارا در جواب عذر خواهي من گفت : از امير هم عذر خواهي كن . اين

 اورا بيشتر از همه رنجانديمدت 

 سربه زير گفتم : او هم من را كم عذاب نداده

 عجب پرويي يلدا ! خوب است كه من شاهد بودم كرم از كي بود -

 با خنده اي تلخ گفتم : خيلي خوب باشه از او هم معذرت خواهي مي كنم . حاال لطفا شروع نكن .

 خالي ميشود . براي من كه انقد سخت است براي اميراهي كشيد و گفت : جايت توي اين شركت خيلي 

 چقدر سخت است .

 اشتباه مي كني او چشمش كه به صندلي خالي ام بيفتد با خودش مي گويد اخيش از دستش راحت -

 شدم .

 هي من به اين شريف مي گويم تو عقلت كم است اين قبول نمي كند .بفرما حاال بهت ثابت شد ؟ -

 همسرش شوخ طبعش كرد و با خنده گفت : بس كن تارا ، يلدا خانم را غريب گير شريف نگاهي به

 اوردي هرچي دلت مي خواهد مي گويي .

 عيبي ندارد اقاي شريف بگذرايد بگويد . من عادت دارم -

 اميدوارم يك شوهر بي احساس و بد اخالق نصيبت بشود تا بفهمي امير چه شوهري برايت ميشد . -

 كيفم را برداشتم و گفتم : بهتر است من بروم . مي ترسم نفرين تو اخر كار دستم بدهبلند شدم 
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 هر دوي انها بلند شدند . شريف با لبخند گفت : اميدوارم توي درسهايتان موفق باشيد. از ما فراموش

 نكنيد . 

 گاهگاهي به ما سر بزنيد . خوشحال ميشويم .

 و گفت : نه بابا ، چي چي را سر بزند .انوقت باز با اين امير طفلك تارا ادامه ي حرف شوهرش را گرفت

 در مي افتد .ببين يلدا ، حرف اخر شزيف را نشنيده بگير هر وقت خواستي بياي فقط مي ايي خانه مان . 

 ديگر توي شركت تو را نبينم

 اصال نمي ايم . خيالت راحت شد؟ -

 ناراحت شدي ؟ -

 پر شد از حرفهاي بي سر و ته تو نه اين يك سال گوشم -

 تا امد حرفي بزند صورتش را بوسيدم و گفتم : اميدوارم زندگيتان روز به روز شيرين تر از قبل بشود .

 صبر كن يلدا....... -

 نه خواهش مي كنم دنبالم نيا مي خواهم يك سر به اتاقم بزنم -

 اي ناقال به اتاقت يا به هم اتاقي ات ؟-

 وب به هم اتاقي ام ، باالخره او يك محبت بزرگ در حقم كرده كه بايد تشكر كنم . ايراديخيلي خ -

 ميبيني ؟

 نه فقط اميدوارم نفوذ نگاه امير تو را اب كند . -

 با خنده دستي تكان دادم و با خداحافظي از دفتر انها خارج شدم.وقتي پشت در اتاقم رسيدم قلبم به

 تپش ان را حتي از روي مانتو هم حس ميكردم.وقتي چند ضربه به در زدم شدت مي تپيد.به طوري كه

 صداي امير بلند شد كه گفت:بفرماييد خواهش ميكنم.

 

 در را باز كردم. پشت ميزش مشغول بود با ورود من بلند شد ايستاد سالمي كردم و گفتم:اجازه هست؟

 خواهش ميكنم-

 شينم مثل غريبه ها با من رفتار ميكرد نشستم و كيفم را روي پايموارد شدم و در را بستم.تعارفم كرد بن

 گذاشتم او هم سر جايش نشست.مانده بودم چه بگويم.نگاهم كرد و گفت:مسلما براي خداحافظي

 نيامديد.

 با تعجب گفتم:البته كه براي خداحافظي امدم چرا فكر مي كنيد........

 خداحافظي كنيد.من و شما معموال خاطرات خوب مشتركياخر هيچ وقت فكر نمي كردم از من هم -

 نداريم.

 بله درست است ولي شما باالخره همكارم بوديد.نبوديد؟!-

 چرا.بگذريم.پس باالخره رفتيد سمت درس و علم-

 البته اين براي شما بد نشد-

 ران درس ميبا پوزخند گفت:مثل هميشه هر طور كه دلتان ميخواهد فكر مي كنيد .راستي توي ته

 خوانيد يا ...
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 نه به اصفهان ميروم . -

 جدا! چه خوب پس مي رويد كنار خانواده ي من .

 مگر خانواده ي شما انجايند ؟! -

 بله . مي خواهيد ادرس بدهم با مادرم اشنا شويد؟ -

 

 ردم . اميدوارمنه ممنون مزاحم ايشان نمي شوم من توي اين مدت خواسته يا ناخواسته شما را اذيت ك -

 هر وقت يادم مي كنيد ياد بچه بازي هايم نيفتيد . 

 ببخشيد كه اين را مي گويم ولي غير از ان چيزي از شما به خاطر ندارم .  -

 مثل كسي كه اب خنكي بر فرق سرش ريخته باشند يخ كردم.

 يد اين كنايه ي اخر من بدونسكوتم و چشمان عصبا ني ام او را به خنده انداخت و گفت : لطفا اجازه بده

 جواب بماند . اين همه مدت شما كنايه زديد من تحمل كردم حاال بگذاريد براي تالفي همه ي انها اين

 كنايه من بدون جواب بماند

 اين راضي تان مي كند ؟ -

 با پوزخند گفت : بله ، كمي .

 نيم . برايتان ارزوي خوشبختي مي كنم . باشد دلم نمي خواهد اين روز اخري باز هم با هم مشاجره ك -

 براي كمك بزرگي هم كه به من كرديد ممنونم . 

 خواهش مي كنم كاري نكردم . هر وقت به كمكي احتياج داشتيد من هميشه اماده ام .  -

 با لبخندي تلخ گفتم : ممنون . شما به حد كافي كمك كرديد .... خب ديگر اجازه مي فرماييد مرخص

 ؟ بشوم

 بلند كه شدم او هم بلند شد و گفت : كي راهي ميشويد ؟

 فردا . لطفا تما بچه بازي هاي مرا به بزرگي خودتان ببخشيد خداحافظ. -

 جواب خداحافظي ام ان قدر سرد و كوتاه بود كه بر سرعت گامهايم افزود . همين كه از اتاق خارج شدم

 كردم و گفتم :بله ؟ صدايم كرد هنوز در را نبسته بودم . نگاهش

 

 لحظاتي مردد ماند و بعد گفت : هروقت يادتان كردم مسلما ياد ان شبي مي افتم كه توي خانه ي با

 صفايتان كنار خانواده ي گرم و صميمي تان شب خوبي را سپردي كردم .

 با خنده گفتم : ممنون خداحافظ . 

 اين بار در رابستم و شركت را ترك كردم

 شنگي را توي ان اتاق ، توي شركت كنار امير سپري كرده بودم . به وجودش عادت كردهروزهاي ق

 بودم . دلم نمي خواست شركت را ترك كنم ولي دست من نبود . زمانه من را سمت ديگري مي برد . 

 سمتي كه از امير هيچ نشانه اي نداشت . 

 ن به دست همراه پدر و مادر اماده ي سفركارها خيلي سريع انجام شد و من اواخر شهريور ماه چمدا

 شدم . با پاهاي لرزان مي رفتم . اگر چه مطمئن نبودم كه درست است . پشت سر روزهاي خوبي را را به
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 يادگار گذاشته بودم و با شك و دو دلي به استقبال روزهاي سخت مي رفتم .

 ك هاي خيس اشكم به جمع بدرقه كننده امروزهايي كه در غربت انتظارم را مي كشيدند. ارام از بين پل

 نگاه مي كردم . دايي ها و زن دايي ها ، پدارم و شهرام و شبنم و ترانه و تورنگ و همينطور خانواده ي

 اقاي كرامت و نگين و همه براي بدرقه ام جمع شده بودند . 

 خت باشد . تا وقتي كنار همنگين را در اغوش كشيدم و گريه كردم . فكر نمي كردم تا اين حد برايم س

 بوديم

 با هم دعوا مي كرديم ولي حاال قدر هم را مي دانستيم . 

 وقتي ماشين پدر به حركت درامد دلم كنده شد . نگين پشت سرم اب پاشيد و من با تكان دست براي

 اخرين بار با انها خداحافظي كردم . 

 رد . مي دانستم براي مادر سخت است . همين طوربين راه مادر مرتبا سفارش مي كرد . نصيحت مي ك

 كه براي من سخت بود . اما بايد براي رسيدن به خوشبختي به استقبال سختيها رفت . مادر يك لحظه

 

 ارام نمي گرفت . مدام مي گفت : يلدا مراقب خودت باشي مادر . غذاي فاسد نخوري . مراقب درس و

 ركالست هم باش . زود هم تماس بگي

 و من فقط مي گفتم : چشم

 وقتي خوب فكر مي كردم دلم مي گرفت . در اين شهر احساس غريبي پيدا كرده بودم . حتي در كنار

 پدر و مادر احساس غربت مي كرم

 از اينده مي ترسيدم اينده اي كه خودم براي خودم رقم زده بودم . دلشوره ام لحظه به لحظه بيشتر مي

 فظ ظاهر مي كردم تا كه مادر بيشتر ناراحت نشود . شد و من به سختي ح

 به خوابگاه رسيديم . پدر و مادر تا اتاقم امدند. هنوز هم اتاقي هايم نيامده بودند . غير از تخت من چند

 تخت ديگر هم بود . وسايلم را كنار تخت گذاشتم . مادر كه لحظاتي ساكت شده بود باز دوباره شروع

 كرد به سفارش . 

 برعكس مادر ، پدر مثل هميشه ارام و استوار بود . موقع خداحافظي رسيده بود . 

 چشمان مادر خيس اشك بود . او را در اغوش گرفتم و صورت خسته و ناراحتش را بوسيدم . اولين بار

 بود كه تجربه ي تلخ دوري و جدايي از خانواده را مي چشيدم . مادر با صدايي گريان گفت : يلدا ،

 مطمئني به چيزي نياز نداري ؟

 خواهش مي كنم مادر . گريه نكن اگر خيلي ناراحتي همين حاال با شما بر مي گردم خانه . -

 پدر گفت : بس كن ليال . بگذار با خاطره ي خوش برگرديم . تو با اين گريه و زاري دل اين دختر را

 خون كردي . 

 نيست . طاقت دوري اش را ندارم .  مادر اشكش را پاك كرد و گفت : دست خودم

 

 اين چه حرفيست كه مي زني ؟ مگر فاصله ي اينجا تا تهران چقدر است ؟ هر وقت دلت تنگ شد -

 خودم مي اورمت . 
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 بغض سنگيني راه گلويم را گرفت . اگر گريه مي كردم مادر ديگر نمي رفت . 

 اخالقش دستم بود . به سختي خودم را كنترل كردم . 

 بعد از رفتن انها به اتاقم برگشتم . به پيرامونم نگاه كردم . همه جا ساكت بود . تخت ها خالي و من با

 چشماني گريان نظاره گر زندگي ساكت جديدم بودم . 

 دقايقي گذشت . در و ديوار اتاق وجودم را مي خورد. بلند شدم و پنجره راباز كردم و نفسي كشيدم . اي

 اتاقي هايم مي امدند. تحمل اين سكوت و تنهايي را نداشتم . هوا هم كمي خنك بود . كاش زودتر هم 

 احساس لرزكردم . پنجره را بستم و سرجايم برگشتم . پدر شماره خوابگاه را گرفته بود . قرار بود به

 محض رسيدن به من تلفن بزنند و من نگاهم به ساعت بود . 

 كردن وسائلم شدم . بعد هم كمي مطالعه كردم . ان قدر سرگرم شده براي فرار از بيكاري سرگرم باز

 بودم كه گذشت زمان را نفهميدم . با صداي ضربه اي به در از جا پريدم . سريع در را باز كردم . 

 روبرويم پيرمردي ايستاده بود گفتم : بله ؟

 اگر يلدا احمدي هستي تلفن داري .  -

 تاقم را ترك كردم . ولي به كجا بايد ميرفتم ؟خوشحال تشكر كردم و سريع ا

 من كه جايي را بلد نبودم . دوباره سمت پيرمرد برگشتم و گفتم ببخشيد كجا بايد بروم؟

 انتهاي سالن سمت چپ-

 

 دوباره تشكر كردم و سريع به سمت انتهاي سالن دويدم . همين كه خواستم به سمت چپ بروم با مردي

 دستش چند كارتن بود . برخورد با من باعث كه دوتا از كارتنهايش به روي زمينبرخورد كردم . در 

 بيفتد. 

 او به سختي از افتادن بقيه كارتن ها جلوگيري كرد . شرمگين خم شدم و دو كارتن را از روي زمين

 برداشتم و روي بقيه كارتن هايش گذاشتم و با عذرخواهي رد شدم . 

 گاهش افتاد. مردي ميانسال باعينكي ظريف و زيبا. ماتش برده بود . من انفقط يك لحظه نگاهم به ن

 قدر عجله داشتم كه منتظر عكس العمل او نماندم وسريع به دفتر رفتم . خانمي پشت ميز نشسته بود و

 مشغول بررسي پرونده هاي روي ميز بود . سالم كردم و گفتم : تلفن من را ....

 انم داد. بقيه حرفم را نگفتم و با تشكر به سمت تلفن رفتم و گوشي راتلفن ان سمت ميزش را نش

 برداشتم . 

 الو سالم يلدا جان -

 سالم بابا -

 چي شده دخترم ؟ چرا اين قدر نفس نفس ميزني ؟

 نفس عميقي كشيدم . اب دهانم را قورت دادم و گفتم : اخر تمام راه را دويدم

 ه فرار نمي كردم .خب ارام مي امدي بابا. من ك -

 خنديدم و گفتم : از كجا معلوم شايد به همين زودي فراموشم كنيد و ديگر به من زنگ نزنيد. 

 بس كن دختر جان اين حرفها چيه ميزني ؟ -
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 دلخور نشويد شوخي كردم مامان كجاست ؟ -

 چيز گذشتهاينجا نشسته گريه مي كند . نه از شام خبري است نه از زندگي . از خير همه  -

 

 دلم گرفت و گفتم : لطفا گوشي را به مامان بدهيد

 با من كاري نداري بابا؟ -

 نه بابا. فقط تورا به خدا مراقب مامان باشيد . -

 تو هم مراقب خودت باش خداحافظ -

 بعد از لحظاتي صداي مادر در گوشي پيچيد

 سالم مامان چرا گريه مي كنيد ؟ -

 يست جايت توي خانه خالي بود . دلم گرفت .بابغض گفت : چيزي ن

 الهي من فدايتان بشوم تورا به خدا اين قدر خودتان را ناراحت نكنيد . -

 نگران نباش ديگر گريه نمي كنم . االن هم مي خواهم بروم شام درست كنم . نميبيني پدرت چقدر -

 شكمو شده .

 قول داديد ديگرگريه نكنيد . -

 م قول بده هر وقت دلت تنگ شد تلفن كني . قول دادم تو ه -

 حتما مامان، حتما -

 كمي ديگر با مادر صحبت كردم . وقتي تماس قطع شد به سمت خانمي كه پشت ميز نسشته بود برگشتم

 تا تشكر كنم كه چشمم به ان مرد افتاد . همان كه با او برخورده بودم . ايستاده بود و متفكرانه به من

 ود . خيره شده ب

 نمي دانستم از دستم دلخور است يا دليل ديگري دارد. مانده بودم چه بگويم و چيكار كنم . دوباره

 عذرخواهي كنم يا بي تفاوت رد بشوم؟

 

 به روي صندلي نشسته بود و نگاهش را از من برنمي داشت . شرمگين دوباره عذرخواهي كردم به رويم

 .لبخند زد و گفت : اصال مهم نيست 

 از طرز حرف زدنش از راحت نشستنش در دفتر حدس زدم بايد استاد باشد . دفتر را ترك كردم و به

 اتاقم برگشتم . 

 فصل ششم

 چقدر غربت سخت است . نه تحمل شلوغي را دارم نه تحمل تنهايي را . دلم جايي را مي خواهد مثل اتاق

 خودم . 

 اسوده . چه روزهايي بودند . وقتي خسته از هياهوي جمع به مثل خانه ي پدرم . ميان همه ولي راحت و

 اتاقم

 برمي گشتم نفس راحتي مي كشيدم .ولي اينجا تنها نشسته ام . فردا هم اتاقي هايم بيايند ديگر تنها

 نخواهم
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 بود . ولي اگر از دست انها خسته شدم ودلم جاي دنج و راحتي را خواست كجا بروم.سردرگم بودم . 

 اهي به ساعتم كردم . غروب بود . سكوت غم انگيزي بر سالن خوابگاه حاكم بود . دلم گرفت . نگ

 مانتويم را پوشيدم . چادرم را برداشتم و اتاقم را ترك كردم . 

 از پشت درهاي بسته مي گذشتم . در پشت يكي از درها صداي بگو بخند چند دختر راشنيدم كه براي

 كردند. بي هدف از انجا هم گذشتم .  هم از تعطيالت صحبت مي

 به بيرون خوابگاه رفتم . همه جا ساكت و ارام بود . پيرمردي كه قبال ديده بودم در اتاقكي ان طرف

 خوابگاه كنار در وروردي زندگي مي كرد . از پشت شيشه ي اتاقش او را مي ديدم كه راديو در دست

 دارد و گوشش را به راديو چسبانده . 

 

 بي اختيار لبخندي به لب اوردم و لحظاتي به او نگاه كردم . چه ارام و بي خيال به راديو گوش ميداد. 

 دقايقي به انچه گذشته بود فكر كردم و بعد به اتاقم برگشتم .

 در سكوت و خلوت اتاقم ، حس غربت خانه كرده بود . اي كاش زودتر هم اتاقي هايم مي امدند و من از

 ي نجات مي يافتم .اين تنهاي

 شب سختي بود . اولين شب دوري از خانه ، از پدر و مادر ، حتي از نگين . خيلي سخت بود . صبح كه

 بيدار شدم لحظاتي بي هدف به روي تختم نشستم و به اطرافم چشم دوختم.

 باتاق بوي غم ميداد. دلم گرفت . از تخت پايين امدم . سرم كمي درد مي كرد شب گذشته خو

 نخوابيده بودم و در اولين شب اقامتم در خوابگاه سرما هم خورده بودم . كسل و بي حوصله بودم . با

 بيحالي بلند شدم و موهايم را شانه زدم . لباس پشمي مناسبي پوشيدم و اتاق را ترك كردم . بعد از

 نگهبان را ديدم . با شستن دست و صورت وقتي كه به اتاقم برمي گشتم عمو وحيد پيرمرد سرايدار و

 لبخند به او سالم كردم و صبح بخير گفتم.با مهرباني پاسخم را دادو گفت : اهل كجايي بابا ؟

 تهران -

 دوباره پرسيد : سال اولي هستي ؟

 بله . سال اولي هستم .  -

 هم اتاقي هايت امدند ؟ -

 انه مي شوم . پس كي ميايند ؟سري تكان دادم و گفتم : نه متاسفانه . از تنهايي دارم ديو

 هنوز دوروز به شروع كالسها مانده . بچه هاي شهرستاني زودتر مي ايند . بعد هم خنديد و گفت :  -

 نگران نباش بابا . امروز حتما مي ايند صبحانه خوردي ؟

 نه . هنوز نخوردم .

 

 پس بيا با من صبحانه بخور -

 ونم . مي خواهم توي شهر گشتي بزنم . با لبخند تشكر كرده گفتم : نه ممن

 جا روي بلند دسته دارش را زير بغل گرفت و گفت : به هر حال اينجا احساس غريبي نكن . اگر هم با

 من كاري داشتي اتاق من را كه بلدي . انجاست . 
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 د . به انگشتش كه اتاق را نشان مي داد نگريستم و گفتم : ممنونم عمو وحيد شما خيلي مهرباني

 از حرف من خنده اش گرفت و با صداي پير و خسته اش خنديد و سري تكان داد و رفت . به اتاقم

 برگشتم . چادر و كيفم را برداشتم و زدم بيرون . همه در حال رفت و امد بودند . هيچ كجا را بلد نبودم . 

 به همين دليل در حوالي

 احساس ضعف مي كردم . گرسنه بودم . در حين قدم خوابگاه كمي قدم زدم . مي ترسيدم گم بشوم .

 زدن چشمم به مغازه اي افتاد وارد شدم و چند عدد كيك و يك پاكت شير گرفتم و دوباره به خوابگاه

 برگشتم . 

 چادر را همراه مانتو روي تخت گذاشتم و روي تخت نشستم و پاكت شير را باز كردم . هنوز شير را

 ودم كه ضربه اي به در خورد و بعد هم دختري چمدان به دست وارد شد. دختريدرون ليوان نريخته ب

 با قد متوسط اندامي نسبتا چاق . در هر دو دستش چمدان بود . مانتوي كوتاهي به تن داشتد . با لبخند

 سالم كرد. پاكت شير را روي ميز گذاشتم و بلند شدم . او هم چمدان ها را روي ميز گذاشت و در

 ست و به سمتم امد. سالمش را پاسخ دادم . با لبخند دستش را دراز كرد و گفت : من مهناز هستم . راب

 دستش را به گرمي فشردم و گفتم : من هم يلدا هستم . يلدا احمدي . خوشحالم كه اينجاييد . 

 با نگاهي دلنشين گفت : تنهاييد ؟

 متاسفانه بله .  -

 

 پل بود . او را به نشستن دعوت كردم . با خوشرويي پذيرفت و نشست . ليوانياز او خوشم امد . زيبا و ت

 ديگر اوردم و به روي ميز گذاشتم و نشستم . برايش شير ريختم و يك بسته كيك هم به او تعارف

 كردم كه رد كردو گفت : ممنونم من صبحانه خوردم . 

 ورم . راستش تنهايي غذا خوردن را دوست ندارم . به اصرار گفتم : با من هم غذا شويد تا من بتوانم بخ

 ليوان شير را برداشت و گفت : شما كي امديد ؟

 ديروز عصر -

 جرعه اي نوشيد و گفت : تهراني هستي ؟

 بله شما چطور ؟ -

 من اهل شمالم -

 چه رشته اي مي خوانيد ؟ -

 پرستاري-

 قيه ي بچه ها هم باشيم . و به تختهاي خالي اشارهنگاهي به اطرافش كرد و گفت : گويا بايد منتظر ب

 كرد. با فرو اوردن سر حرفش را تاييد كردم . 

 چرا چمدان هايتان را باز نكرديد؟ -

 به چمدان هاي روي تختم نگاه كردم و گفتم : يكي را باز كردم ولي حوصله ي اين يكي را نداشتم . 

 بود كه دلم گرفت و نتوانستم .  راستش ديروز كه امدم اين قدر اينجا ساكت

 نگاه دوستانه اي به من كرد و گفت : ولي ديگر تنها نيستي . من تا وقتي كه در اين دانشگاه هستم و
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 حتي بعد از ان مايلم دوستي مان ادامه يابد.البته اگر تو هم مايل باشي . 

 

 البته كه مايلم .  -

 فت : اين هم شير . خوردم تا ثابت كنم من ادم تعارفي نيستم . با خوشحالي شيرش را تا انتها نوشيد و گ

 تو هم بايد با من راحت باشي . خب حاال بلند شو چمدانهايمان را باز كنيم . 

 من به تبعيت از او بقيه شير را يك نفس سر كشيدم و بلند شدم و همراه او وسائلم را مرتب كردم .

 جردي ان هم ميان يك گروه هم سن و سال را تجربه مي كردم واولين بار بود كه يك چنين زندگي م

 لذت ميبردم . تنها مشكلم غم دوري بود . همين . 

 عصر همان روز سه دانشجوي ديگر هم امدند. يكي دختري به نام راحله كه نامزد داشت و حلقه ي

 و كشيده با موهاي بلوندزيبايي در انگشتش خود نمايي ميكرد. ديگري منيژه نام داشت دختري باريك 

 و چشم و ابرويي كشيده و ديگري دختري به نام هانيه كه كمي مغرور به نظرم رسيد و برخورد زياد

 گرمي با بچه ها نداشت . جمع پنج نفري ما كامل شد . همه خوب و خونگرم به نظر مي رسيدند. و فقط

 ع حاضر نمي شد و ما معموال بدون او دورهانيه بود كه كمي دير جوش به نظرم رسيد . اغلب ميان جم

 هم گرد مي امديم .

 اولين شبي كه همه دور هم جمع شديم شب خاطره انگيزي بود . چرا كه غذاي خوابگاه را هيچ كس

 دوست نداشت . چون ابگوشت بود . 

 راحله با خده گفت : بهتر است بخوريم . نمي شود كه با شكم گرسنه خوابيد . 

 ا كباب در نظر گرفتيم و با فكر كباب لقمه ها رو فرو مي داديم و مي خنديديم. هر كردامابگوشت ر

 حرفها داشتيم كه بزنيم و ولي هنوز زود بود . هنوز همديگر را به طور كامل نمي شناختيم و بايد منتظر

 زمان و گذشت ان مي مانديم تا او ما را به هم نزديك كند . 

 

 روز تعطيلي بود . اتاقها پذيراي دانشجويان شهرستاني بودند و من با بچه ها در فرداي ان روز اخرين

 محوطه ي بيرون خوابگاه روي چمنها نشسته بوديم و حرف مي زديم و از اخرين لحظات باقيمانده

 حداكثر استفاده را مي كرديم . 

 ا حس مي كردم . پشت سرراحله خاطره اي تعريف كرد كه همه به خنده افتاديم .سنگيني نگاهي ر

 راحله كه روبروي من نشسته بود در فاصله اي نه چندان دور مردي به من خيره شده بود . كمي كه دقت

 كردم او را شناختم . همان مرد روز اولي بود كه در راهرو ديده بودم . خنده ام فراموشم شد و منيژه كه

 ير ديد من را دنبال كرد . مرد كه متوجه نگاه منمتوجه شد به پشت سر او نگاه مي كنم برگشت و مس

 شد اهسته دور شد و رفت. راحله رو به من پرسيد : كي بود ؟

 شانه باال انداختم و گفتم : نمي دانم . 

 بي تفاوت دنباله ي خاطره اش را گرفت و من هنوز در حال تجزيه ي رفتار او بودم . هر چه فكر مي

 . اگر جوان بود فكر ديگري مي كردم ولي او سن پدرم را داشت . چرا وقتيكردم به جايي نمي رسيدم 

 نگاهش را ميبينم مي ترسم . 
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 مهناز دستم را گرفت و گفت : كجايي دختر ؟

 به خودم امدم و گفتم : همين جا .

 كالس دوباره به جمع برگشتم و مرد و رفتار مرموزش را به فراموشي سپردم . روز اول روز خوبي بود .

 كه كامل شد چهل نفر شديم .

 من كنار منيژه نشسته بودم و ارام حرف مي زديم. در باز شد و استاد وارد شد

 همه به احترامش ايستاديم.وقتي كه او اجازه ي نشستن داد بر جا خشكم زد.خودش بود!با ترس

 نشستم.

 

 شت عينك ظريفش به من خيره شد.سرمنگاهي گذرا به همه كرد.وقتي نگاهش به من افتاد دوباره از پ

 را پايين انداختم.خودش را معرفي كرد و گفت:من فرامرز پرتوي هستم........

 اگر چه حرف مي زد ولي هر از گاهي ساكت ميشد و نگاهي مي كرد.زير نگاههاي او معذب بودم.به

 تنگ امده بودم.منيژه كه متوجه ما شده بود اهسته گفت : با او اشنايي؟

 نه اصال .-

 نگاهي مشكوك به من و بعد به او كرد و ساكت شد . سر كالس او هيچ چيز نفهميدم . همين كه نگاهم

 با نگاهش در مي اميخت ترس وجودم را پر مي كرد.باالخره كالس تمام شد . كيفش را برداشت و رفت. 

 با رفتنش نفس راحتي كشيدم . منيژه گفت : عجب ادم چشم چراني بود .

 چيزي نگفتم . خنديد و گفت : از دو حال خارج نيست. يا هنوز مجرد است و تو چشمش را گرفتي و يا

 پسري دارد كه تو را براي او درنظر گرفته.

 به هر علت كه باشد مهم نيست . مهم چيز ديگري است . -

 منظورت چيه ؟ -

 ق نگاه نمي تواندنمي دانم ولي به نظر من او طي دور روز ان هم فقط از طري -

 من را انتخاب كرده باشد .موضوع چيز ديگري است .

 خب به نظر تو علت چيست ؟ -

 نمي دانم . ولي اي كاش مي دانستم . -

 من كه نمي فهمم توي سر تو چي مي گذرد . ولي مطمئنم او خياالتي دارد. -

 

 اقدام كند . معلوم است تو حسابي چشمش را گرفتي كه به اين زودي مي خواهد

 خنده ام گرفته بود . منيژه هر طور كه دلش مي خواست موضوع را تفسير مي كرد .

 هر طورمي خواست نتيجه مي گرفت و اخر سر خرسند بود .

 يك هفته از شروع كالس مي گذشت و من طي اين يك هفته دو بار ديگر اقاي پرتوي را ديدم . طبق

 ا اقاي پرتوي كالس داشتيم .برنامه كالسها در هفته سه روز ب

 جلسه ي دوم هم همانطور نگاهم مي كرد .اگر جرات داشتم از او مي پرسيدم چرا اين قدر به من زل مي

 زند ولي نمي توانستم . مي ترسيدم دلخور شود يا برنجد كه در هر دوحال من ديگر در كالس او جايي
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 نداشتم .

 حاتش مسئله اي را روي تخته نتوشت و گفت : ده دقيقه فرصتجلسه ي سوم بود كه بعد از پايان توضي

 داريد فكر كنيد و پاسخ دهيد .

 خودش هم شروع به قدم زدن كرد . من هم مثل بقيه ي بچه ها سرم روي كتابم بود و فكر مي كردم . 

 . قلبم به اهسته به انتهاي كالس امد من كنار پنجره نشسته بودم . حضور او را دركنارم حس مي كردم

 شدت مي تپيد . ان قدر هل شده بودم كه دستم اشكارا مي لرزيد .

 بدون حرفي كنارم ايستاده بود و من قادر به هيچ كاري نبودم .لحظاتي گذشت و اهسته سرش را كمي

 پايين اورد و زمزمه وار گفت : چرا پاسخ نمي دهيد ؟

 ادبدون اينكه نگاهش كنم گفتم : سوال سختي است است

 با لحن مهرباني گفت : ولي نه براي تو دخترم.

 

 بي اختيار نگاهش كردم . نگاهش غمگين بود . چيزي در نگاهش بود كه من را وادار مي كرد به او ، به

 نگاهش احترام بگذارم .نمي دانم چه حسي بود . يك حس عجيب و غريب . لبخندي تلخ به رويم زد و

 . اهسته از صندلي ام دور شد 

 وقتي زمان فكر كردن و پاسخ دادن به سوال تمام شد پرسيد: چه كسي پاسخ را نوشته ؟

 يكي از بچه ها دستش را بلند كرد .استاد اورا به باالي سكو فراخواند و من نه از پاسخ او چيزي فهميدم و

 نه از نشستنش .

 بيايد و پاسخ را توضيح بدهيد .وقتي اسمم سكوت كالس را شكست ، بلند شدم. گفت : چرا معطليد ؟ 

 با پاهايي لرزان مسافت كالس را طي كردم . تا ان روز جلوي چنين جمعي جواب پس نداده بودم . 

 مخصوصا استاد پرتوي با ان نگاه نافذش .

 سوال يادم شد . پاسخ از يادم رفت . همه چيز را مطلقا فراموش كردم . هر چه به مغزم فشار مي اوردم

 توانستم جواب را به ياد بياورم .نمي 

 احساس خفگي مي كردم . پس چرا چيزي به يادم نمي ايد. نگاهم به منيژه افتاد كه با اشاره و با حركت

 لب چيزي به من مي گفت و من حرفهاي واضح او را هم نمي فهميدم . استاد پرتوي پشت ميزش نشسته

 ه صندلي داده بود و نگاهم مي كردم .بود . دستها را به سينه زده و تكيه اش را ب

 حالتان خوب نيست ؟ -

 متاسفم من نميتوانم پاسخ بدهم .  -

 برخالف تصورم با خوشرويي گقت : بفرماييد بنشينيد . 

 سرجايم برگشتم . منيژه اهسته گفت : چرا اين طوري شدي يلدا ؟!

 

 نمي دانم .  -

 تو كه سوال را پاسخ داده بودي ! -

 گفتم كه نمي دانتم چي شد .  -
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 پرتوي منيژه را صدا كرد . او وقتي در جايگاه قرار گرفت خيلي سريع پاسخ را داد و من عصباني از

 فراموشي كه پيدا كرده بودم اهي كشيدم و سرم را به زير انداختم . 

 لطفا با من بيايد با كالس تمام شد . پرتوي كيفش را برداشت و به انتهاي كالس امد و رو به من گفت :

 شما كاردارم

 همه ي بچه ها كنجكاوانه نگاهم مي كردند . كالسورم را برداشتم و پشت سرش زودتر از بچه ها كالس

 را ترك كردم . منتظر سرزنشش بودم . سوالي كه هر چند سخت ولي همه جواب داده بودن و من مثل

 مجسمه ايستاده بودم و جواب نمي دادم .

 در اتاقش ايستاد. از جيبش كليدي دراورد و در راباز كرد. كنار در ايستاد و با لبخند گفت : كنار 

 بفرماييد

 به ارامي وارد شدم و گوشه اي ايستادم . خودش هم بعد از من وارد شد . به سمت ميزش رفت.كتش را

 . متوجه ام شد و گفت : دراورد و ان را پشت صندلي اش انداخت. من ايستاده بودم و نگاهش مي كردم 

 چرا نمي شينيد ؟

 نشستم . او هم پشت ميزش نشست و گفت : حالتان بهتر شد ؟

 بله خوبم استاد.  -

 هيچ وقت اولين روزي را كه با شما برخوردم را فراموش نمي كنم منظورم روزي است كه باعث شديد -

 كارتنهاي كتابها روي زمين بيفتد.

 

 روز خيلي عجله داشتم . اميدوارم من را بخشيده باشد . جدا متاسفم ان  -

 چرا عجله داشتيد ؟ -

 پدرم تماس گرفته بودند. -

 دلتان براي خانواده تنگ شده ؟ -

 از سوالهاي بي موردش به تنگ امده بودم . چرا اين طوري كنجكاوي مي كند ؟ خيلي خوالصه و كوتاه

 گفتم:

 بله

 صي از شما بپرسم ؟مي توانم يك سوال خصو -

 خون به صورتم دويد.حدس زدم در چه موردي مي خواهد بپرسد . اهسته گفتم: و بعد اجازه ميدهيد

 بروم ؟

 با خنده گفت : بله

 سكوتم را ديد و گفت : ازدواج كرديد ؟

 نه -

 . بلند شدم و لبش با خنده باز شد . اين را از تمام زواياي صورتش فهميدم . ديگر نتوانستم تحمل كنم

 گفتم : اجازه مي دهيد مرخص بشوم ؟

 متفكرانه و با صورتي خوشحال گفت : بفرماييد . 
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 خيلي سريع اتاقش را ترك كردم . وقتي به خوابگاه برگشتم قلبم به شدت مي تپيد . از حرفهاي او

 مشمئز شده بودم . 

 

 د . لحظاتي به همان حال ماندم . سپسجاي پدرم بود ان وقت از من درمورد ازدواجم سوال مي كر

 اهسته به اتاق وارد شدم . منيژه و راحله مشغول صحبت بودند . خسته روي تختم نشستم . منيژه كنارم

 امد و گفت : استاد چه كارت داشت ؟

 در مورد خانواده ام سوال مي كرد. -

 به خانواده ات چكاردارد؟ -

 ا گفتن : من مي روم بيرون هوايي بخورم اتاق را ترك كردم . كنارگويا با پدرم اشناست . و سپس ب -

 گلهاي خوابگاه به روي چمنها نشستم و به فكر رفتم . اينجا از گذشته ام هم فراموش كرده بودم . از پدر

 و مادر از نگين از اشكان و از همه مهمتر از امير . 

 اش ادامه بدهد از اينجا هم ميروم . حتي اگر بهاگر قرار باشد پرتوي به اين رفتارهاي عاشق پيشه 

 قيمت ترك تحصيلم

 تمام بشود . چرا اين قدر پيله ام مي شود ؟

 بايد به او بي اعتنايي كنم . بايد به او بفهمانم من جاي دختر او هستم . 

 صداي هانيه من را به خود اورد . 

 سالم يلدا -

 انيه چطوري ؟كنارم نشست . بالبخند گفتم : سالم ه

 من كه خوبم ولي تو خوب به نظر نمي رسي . -

 چيزيم نيست .  -

 اهي كشيدو گفت : شما هيچ كدام من را محرم خودتان نميدانيد البته حق هم داريد من قابل تحمل

 نيستم . خودم ميدانم . 

 

 دستش را گرفتم و گفتم : اصال اين طور نيست . چرا اين فكر را مي كني ؟

 بخند غمگيني به لب اورد و گفت : چون هيچ كدام با من صحبت نمي كنيدل

 ما فقط نمي خواهيم مزاحم تو باشيم . باور كن . -

 ولي من ناراحت نمي شوم البته مي دانم رفتارم خوب نبوده ، ولي باور كن يلدا دست خودم نبود . من -

 دختر مغروري نيستم ولي اين مدت فكرم مشغول بود .

 چرا مشكل داري ؟ -

 زندگي من مرتبا در تغيير و تحول بود.بچه بودم كه مادرم مرد. پدرم خيلي سريع ازدواج كرد. او حتي -

 تا سال مادرهم هم صبر نكرد و بازني كه او هم يك پسر داشت ازدواج كرد . 

 ام ازار و اذيتهاي انها راپدر اغلب در سفر و ماموريت به سر ميبرد و من با همسر و پسر او تنها بودم .تم

 تحمل مي كردم . به اميد بازگشت پدر ، بي مهري انها را تحمل مي كردم . 
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 ولي در اخرين سفرش تصادف كردو ديگر برنگشت .

 سكوت هانيه حكايت از درد دلش داشت . صدايش بغض الود بود . مي لرزيد . دستش را گرفتم و گفتم

 . : متاسفم هانيه ، ما را ببخش

 با گريه ادامه داد: بعد از مرگ پدرم نتوانستم وجود انها را تحمل كنم . من در خانه ي خودم در خانه ي

 پدرم تنها مانده بودم . به همين دليل در منزل مادر بزرگم زندگي كردم و بعد هم كه به اينجا امدم . 

 غض ادامه داد: به خدا من مغرورچشمانش خيس اشك بود . من هم تحت تاثير قرار گرفته بودم . با ب

 نيستم چيزي براي غرور ندارم . توي اين دنيا به اين بزرگي تنها ي تنها هستم بدون هيچ پشت و پناهي

 . 
 

 متاسفم هانيه من در مورد برداشتم از تو اشتباه كردم . ولي ديگر تنها نمي ماني . از همين حاال من مثل -

 . خواهرت هستم . براي هميشه 

 از اينكه مي ديدم هانيه از الك تنهايي خودش بيرون امده خوشحال بودم . او ديگر مثل سابق منزوي و

 گوشه گير نبود . اغلب در جمع حضور پيدا مي كرد. رابطه ي من و او به سرعت صميمانه شد و من در

 كنار او دوري از خانواده را به خوبي تحمل مي كردم . 

 مثل هميشه خوب بود . خوب و با محبت رفتار مي كردو من بودم كه به او بي توجهيرفتار اقاي پرتوي 

 مي كردم .

 يك روز سر كالس اقاي پرتوي حاضر نشدم . علت بخصوصي نداشت . فقط مي خواستم كمي اورا از

 خودم

 رق ميشدم . متنفر كنم . سر كالس دل به درس او نمي دادم و اغلب سرم پايين بود و در روياي خودم غ

 اگر چه غير از پرتوي هر استاد ديگري بود فورا از كالس اخراجم مي كرد ولي او فقط با لبخند به من

 گوشزد مي كرد كه حواسم را جمع كنم . 

 روز بعد وقتي به كالس مي رفتم صداي پرتوي من را به خود اورد . ايستادم . او كه كمي با من فاصله

 و گفت: بعد از پايان كالستان منتظرتان هستم . لطفا به دفتر من بيايد .داشت به من نزديك شد 

 چشم استاد . -

 منيژه كه همراهم بود گفت:من فكر مي كنم به اين اقاي پرتوي روراست بگويي كه از او خوشت نمي ايد

 بهتر است . 

 بس كن منيژه . او جاي پدرم است چرا يان فكر را مي كني؟ -

 ن ، بقيه هم همين فكر را ميكنند. نه تنها م -

 

 با عصبانيت گفتم : خوشم نمي ايد اين شايعه را دامن بزنيد بايد از خودتان خجالت بكشيد . 

 ارام باش دختر ديوانه شدي! خب توجه خاص استاد اين فكر را به سر همه انداخته . -

 ميدانم چه كار كنم .  -

 به من تعارف كرد بنشينم . با اخم گفتم : ممنون بفرماييد وقتي به دفتر استاد رفتم با لبخند
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 ماتش برد. عينكش را از چشم برداشت و گفت : شايد صحبتم طوالني شود . لطفا بنشين . 

 من راحتم بفرماييد .  -

 بسيار خب بگوييد ببينم مشكلي پيش امده ؟ -

 نه اصال -

 پس چرا سر كالس حاضر نمي شويد ؟ -

 شتم كه بدهم . جوابي ندا

 نگرانت شدم .  -

 سعي كردم به صورتش نگاه نكنم . اصال چه دليلي داشت او براي من نگران باشد . مگر من اولين

 شاگردي بودم

 كه غيبت داشت . يعني او براي همه دل نگران بود يا فقط من . 

 چرا سرت را بلند نمي كني ؟ -

 گاهش مي كردم قدرت اراده ام را زائل مي كرد . اما كالم گرمشباز هم جوابي نداشتم كه بدهم . اگر ن

 نگاه چشمانم را مي طلبيد. براي دلسوزيش ، نگرانيش و كنجكاويش ملتي نمي يافتم . گويي كه نگاهش

 ارامم ميكرد .

 

 ارام و رام . عصبانيتم را فراموش كردم . 

 شماره ي پدرت را مي خواهم -

 شماره ي پدرم را ؟! -

 يكي از همكارها سراغ يك فروشنده ي پارچه را مي خواست و كسي كه در اين رشته تبحر داشته -

 باشد كه من

 ياد پدر شما افتادم . حاال اگر اجازه دهي شماره ي پدرت را به او بدهم تا با هم صحبتي داشته باشند . 

 نفس اسوده اي كشيدم و گفتم : چشم . االن برايتان مي اورم . 

 ممنونم دخترم .  -

 شماره را برايش نوشتم و با اجازه ي او دفتر را ترك كردم و پيش بچه ها برگشتم . همان روز عصر به

 مادر تلفن كردم . كنجكاوي راحتم نمي گذاشت . وقتي صداي مادر در گوشي پيچيد دوباره خوشبخت

 با شما تماس نگرفت ؟ ترين دختر دنيا شدم . بعد ازحال و احوال هميشگي گفتم : كسي

 با صدايي كه احساس مي كردم كمي غمگين است گفت : نه مگر قرار است كسي زنگ بزند ؟

 استاد من شماره ي پدر را گرفت . در مورد كار پدر سواالتي داشت -

 هنوز كسي تماس نگرفته -

 دلم برايتان تنگ شده مامان . ميخواهم بيايم ببينمتان .  -

 ن . يك كم ديگر صبر كن . نه يلدا جا -

 چرا؟ مگر مشكلي پيش امده ؟ -

 نه مامان چه مشكلي ؟ فقط خانه را به هم ريختم . دارم نظافت مي كنم . بياي وقت استراحت نداري .  -
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 مهم نيست من دلم مي خواهد كمكتان كنم .  -

 توي اين گير و دار و شلوغي تو بيايگفتم كه بگذار همه جا را مرتب كنم بعد بيا . من دلم نمي خواهد  -

 . حرفم را گوش كن . 

 چشم فقط خودتان را خسته نكنيد . اگر هم كمك خواستيد فقط تماس بگيريد .  -

 خودت را درگيركارهاي ما نكن . نگين هست . تو به درسهايت برس.  -

 راستي نگين و پدر چطورند ؟ شهرام ترانه و بقيه چطورند؟-

 د . از خودت بگو جايت خوب است ؟همه خوبن -

 بله مامان همه چيز روبراه است دوستهاي خوبي هم دارم . مخصوصا هانيه . خيلي دلم ميخواهد با او -

 اشنا بشويد . 

 حتما دخترم . حتما . به زودي قرار است يك مهماني ترتيب بدهيم . مي تواني ان موقع دوستت را هم -

 دعوت كني.

 چه مناسبت ؟مهماني ! به 

 قرار بود نگويم . ولي خوب ميداني كه نميتوانم از تو چيزي را پنهان كنم . قرار است يك گمشده به -

 خانواده اش برگردد يعني پيش ما . 

 نمي فهمم مامان . از كي حرف مي زنيد ؟! -

 از دايي ات . دايي كه تو هرگز نديدي. -

 گر من چندتا دايي دارم ؟دارم از كنجكاوي مي ميرم مامان . م -

 سه تا . يكي از انها توي بچگي گم شد .  -

 

 يعني چي ؟! باور كردني نيست مامان .  -

 ميدانم يلدا جان . حرف براي گفتن زياد است دخترم . حاال مي اي و همه را ميبيني .  -

 صبر كن مامان مگر قرار است چه كسي را ببينم ؟ -

 را . دايي ات و خانواده اش

 چرا تا حاال به من چيزي نگفته بوديد ؟ چرا نگفته بوديد من يك دايي گمشده هم دارم . اصال دايي من -

 چطور گم شد؟ چطوري پيدايش كرديد ؟ من گيج شدم مامان. تو را به خدا يك چيزي بگوييد . 

 . به هر حال حاال كه پيدااخر فكر نمي كردم ديگر او را پيدايش كنم . خيلي سال است او را گم كردم  -

 شده به مناسبت برگشتن او قرار است يك مهماني ترتيب بدهيم . 

 مامان دايي ام را ديديد؟ -

 هنوز نه . قرار است تا يك ساعت ديگر بيايد . اي كاش تو هم اينجا بودي . نمي داني چه استرسي -

 گريبان را گرفته و هيجان دارد من را مي كشد . 

 دتان مسلط باشد . بهتان تبريك مي گويم از قول من به دايي جان سالم برسانيد و بگوييد بيبه خو -

 صبرانه منتظر ان روز هستم كه اورا ببينم .
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 باشد مي گويم . مراقب خودت باش يلدا . يك وقت از بيرون غذا نگيري بخوري . اگر غذاي خوابگاه -

 ن . را دوست نداشتي نروي سر وقت غذاهاي بيرو

 چشم مامان . ديگر مزاحمتان نمي شوم . يرويد به كارهايتان برسيد . من دوباره تماس ميگيرم .  -

 باشد دخترم . -

 از خوشحالي داشتم پر در مي اوردم . برايم باور كردنش سخت بود . چطور چنين چيزي ممكن بود . 

 

 كجايي دختر ؟! باز كه رفتي توي الك خودت ؟ -

 ا برويم كه يك خبر داغ برايت دارم . هانيه بي

 چي شده ؟ صبر كن ببينم . -

 دستش را گرفتم و كشيدم و گفتم : بيا حرف نزن . 

 وقتي برايش گفتم و خنديد و گفت : خوش به حالت دختر . تو از زمين و زمان قوم و خويش برايت مي

 رسد ان وقت من اس و پاس و تنهايم . 

 يه . اصال يادم شد از مامانم بپرسم دايي ام مجرد است يا زن دارد . اگر مجردحرف بيخودي نزن هان-

 باشد قول مي دهم تو را براي او بگيرم . ان وقت تو هم فك و فاميل پيدا مي كني . 

 خاك بر سرت با ان فكر كردنت . -

 كنم و بدهم به تو . ! خب چكار كنم ديگر . غير از اين است كه دايي دست گلم را مي خواهم حرام ا-

 حتما هم اين دايي جان شما يك صدو بيست سال از خدا عمر گرفتند-

 خنده ام گرفت. در حاليكه به سختي حرفها را ادا مي كرم گفتم : چه بهتر . كلي نوه و نويره و نتيجه و

 نديده هم پيدا مي كني . مگر بد است ؟!

 . حتما هم اخرين نديده اش از من بزرگتر است .  شكلكي در اورد و گفت : نه خيلي هم خوب است

 چه مي دانم بابا . حاال تو هم گير دادي به دايي بيچاره من .خيلي هم دلت بخواهد . -

 ببينم يلدا ، مادرت نگفت دايي ات قشنگ است يا زشت . اصال نگفت پير است يا جوان ؟-

 من نپرسيدم . -

 

 پرت پرسيدي اين دوتا سوال به اين مهمي را نپرسيدي؟ خب از بس خنگي . اين همه چرت و-

 چه ميدانستم اين قدر برايت حياتيه .-

 حاال من به درك . بگو ببينم پس اين دو ساعت از چي حرف مي زدي ؟-

 اوال دوساعت نبود چند دقيقه بود . بعد هم تا شنيدم .....-

 اسمان برايت رسيده هل شدي و از حال رفتي . بعد هم هيچي ديگر . تا شنيدي يك دايي ديگر هم از -

 بس كن ديگر هانيه . چرا اين قدر عجله داري به اين سرعت همه چيز را بفهمي ؟-

 اصال ولش كن بابا . من قصد ازدواج ندارم . ولم كن . -

 و را عاشقخنديدم و گفتم : نه تو رو خدا . دايي من از عشق تو ديوانه شده . اور را تنها نگذار. چرا ا

 خودت كردي . 
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 بلند شو برو ببينم . يك چيزي هم بدهكار شدم . تو اصال گورت كجا بود كه كفن داشته باشي . -

 بگذرا دايي جانم راببيني ان وقت اگر مدهوشش نشدي اسمم را عوض مي كنم-

 حرفها مي زني يلدا . مگر تو دايي ات را ديدي؟-

 .  نه نديدم ولي ميدانم قشنگ است-

 اگر نبود ؟-

 بيا شرط ببنديم . اگر تو درست گفتي و دايي من زشت بود جزوه ي نيمه تمام تو را من تمام مي كنم . -

 ولي اگر من درست گفتم تو بايد اين كار را بكني . 

 قبول چون اصال حوصله ندارم جزوه را تمام كنم .  -

 

 ؟ خوش اشتها حاال از كجا مي داني تو برنده شدي-

 از انجايي كه دايي تو مسلما شبيه تو است پس زشت است . -

 چپ چپ نگاهش كردم . خنديد و گفت: خيله خب بابا. دايي شما هم قشنگ و هم برازنده . راضي

 شدي ؟

 از بين لباسها ي پاييزي يكي را برداشتم و گفتم : مطمئنم همين دايي زشتم عقل و هوشت را مي برد. ان

 ماسم هم بكني حتي اگر خودش هم عاشقت بشود نمي گذارم تو را بگيرد . وقت اگر الت

 خنديدو گفت : حاال كجا راه افتادي ؟

 مي خواهم بروم بيرون-

 خب چرا لباس پاييزي برداشتي ؟-

 سردم است . باز هم سوالي هست ؟-

 ي . ان وقت اگر برفنخير . فقط بهتر است شال گردن و كاله و چكمه هاي زمستاني ات را هم بپوش-

 امد تو در اماني . 

 چند بار بايد بگويم من سرمايي هستم با كوچك ترين سرما مريض مي شوم . -

 شما هم كه خانوادگي دردمنديد. خدا كند دايي ات به تو نرفته باشد . -

 در را كه باز كردم گفت : راستي اسم دايي ات را نگفتي ؟

 توي خماريش بماني . با خنده گفتم : نمي گويم تا

 باشد به هم مي رسيم . -

 

 در رابستم و غرق افكار از خوابگاه بيرون امدم . هنوز از محوطه خارج نشده بودم كه چشمم به اقاي

 پرتوي افتاد كه سوار ماشينش شد و به سرعت از محوطه دور شد . مانده بودم اينجا چه كار داشت ؟

 دا نكردم . ولي جوابي براي اين سوالم پي

 به مغازه ها سرك كشيدم تا ببينم چه چيز مناسبي براي پدر و مادر و نگين پيدا مي كنم . باالخره بعد از

 كلي جست و جو يك روسري براي مادر، يك شال براي نگين و يك كيف دستي براي پدر خريدم . 

 م نشستند و حرف ميزنند. دايي عليرضادلم پيش مادر بود . حتما تا حاال دايي ام را ديده . حتما هم با ه
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 و

 دايي احمد هم هستند . شهرام هم مثل هميشه دارد سر به سر اين و ان مي گذارد . اي كاش من هم انجا

 بودم . 

 فكرم به دايي جديد كشيده شد اصال نپرسيدم دايي ام پير است يا جوان . ولي مطمئنم جوان است . يك

 ثل دو تا دايي ديگرم . اقاي به تمام معناست . م

 وقتي به خوابگاه برگشتم هانيه داشت با بچه ها حرف مي زد. خوشحال بودم كه از الك تنهايي خودش

 بيرون امده . من را كه ديد گفت : مي داني يلدا ، توي اين يك ساعت خيلي فكر كردم . از اين به بعد

 ديگر حق نداري به من بگويي هانيه فهميدي يا نه ؟

 خسته لباسم را عوض كردم و گفتم :چي بايد بگويم سركار خانم ؟

 چشم و ابرويي نازك كرد و گفت : مي گويي زندايي . 

 خنديدم و گفتم : غلط كردي . نه به باره نه به داره اسمش عمو يادگاره . 

 

 بايد بزنيخودت غلط كردي چرا زير حرفت مي زني .دو ساعت التماسم كردي تا قبول كردم حاال ن-

 زيرش . 

 كنارش نشستم و گفتم : اگر دايي من پير بود ، اگر زشت بود ان وقت چي ؟!

 باشد . كاچي به از هيچي . -

 منيژه پرسيد : اين دايي تو پولداره ؟

 نمي دانم . -

 رو به هانيه ادامه دادم : ولي فكر نمي كنم پولدار باشد . 

 هانيه گفت : يعني گداست !

 حرف بزن هانيه خوشم نمي ايد به دايي ام توهين كني .  درست-

 اي بابا ! عجب حكايتي است!انگاري ما اختيار همسر اينده ي خودمان را هم نداريم . -

 خنديدم و گفتم : به خدا هانيه ، اگر پيش دايي ام رسوايت نكردم اسمم را عوض مي كنم. 

 اگر بخواهي از همين حاال اداي فاميل شوهر را در بياورياخمهايش را درهم كشيد و گفت : ببين يلدا ، 

 نه من نه تو . 

 راحله گفت : به خاطر خدا يك كاري بكن دايي ات اين را بگيرد. گناه دارد

 منيژه گفت : راست مي گويد به مادرت بگو يك جادويي ، دعايي چيزي بخواند تا دايي ات عقلش بپرد

 ا هم راحت كند. و بيايد اين را بگيرد و ما ر

 

 هانيه كه ساكت نسشته بود نگاهي به تك تك ما كردو گفت : خدا به دادم برسد . خدا كند دايي ات از

 ان

 پيرهاي پر حرف و غرغرو نباشد كه اصال نمي توانم تحمل كنم . 

 را صدا ميدر اين هنگام صداي بلنگوي خوابگاه در فضاي شلوغ و پرازدحام پيچيد كه نام و فاميلي من 
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 كرد. 

 هانيه گفت : بلند شو برو ببين دايي ات است يا نه؟!اگر فهميدي جوان است سريع من را صدا كن بيايم

 منيژه با خنده گفت :چه پررو ! چه زود صميمي شد . 

 چه ادم بدبختي ام من. اقا من دلم مي خواهد از همين شروع زندگي با هم راحت باشيم . ايرادي دارد-

 ؟!

 تا امدم جوابش را بدهم منيژه گفت : برو يلدا حريف زبان اين نمي شوي . به مادرت هم سالم ما را

 برسان . 

 با عجله اتاق را ترك كردم . مادر بود . با عجله گفتم : چه خبر ؟ دايي امد؟ اورا ديديد؟چه شكلي است

 ن با شما هستم ؟؟ ازدواج كرده يا نه ؟ مامان ... پس چرا حرف نمي زنيد ؟ ماما

 يواشتر . يكي يكي بپرس تا جواب بدهم .-

 خيله خب . اول بگوييد دايي را ديديد؟-

 اره مادر، ديديم . -

 راست مي گوييد؟ االن انجاست ؟-

 

 اره اينجاست . همه هستند . دايي احمد و عليرضا هم هستند . حسابي جايت خالي است . -

 نگفتيد چه شكلي است . -

 فها مي زني يلدا . خب شكل خودمان است ديگر . حر-

 مجرد است ؟-

 نه . براي چي مي پرسي ؟-

 اخر برايش چند تا از دوستانم را در نظر گرفته بودم . -

 عيبي ندارد . كانديداها را براي پسرش در نظر بگير. اخر يك پسر دايي جوان و قشنگ داري . مي-

 خواي باهاش حرف بزني ؟

 دايي ام ؟ با پسر-

 خنديد: نه مادر . با دايي ات . 

 نه خجالت مي كشم . راستي مامان نگفتيد چند سالش است ؟-

 همسن پدرت است . يلدا زنگ زدم بگويم فردا يك مهماني مختصر داريم . تو هم بيا خانه . خانواده ي-

 دن مراقب خودت باش. دايي ات هم هستند . هر كي را هم كه دلت خواست دعوت كن . فقط موقع ام

 چرا فردا شب ؟-

 چون اخر هفته است و همه وقت كافي دارند. بعالوه تو هم فرصت داري تا جمعه را با دايي ات باشي-

 ممنونم مامان . راستي مامان از من هم صحبت كرديد؟-

 يند . البته همه يادت كردند . مخصوصا دايي فرامرزت خيلي مشتاق است تورا هر چه زودتر بب-

 

 سالم برسانيد و بگوييد من هم خيلي دلم مي خواهد فردا زودتر برسد . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

6 4  

 

 خب اگر كاري نداري بروم پيش انها .-

 نه مامان خداحافظ تا فردا . -

 بعد از خداحافظي با خوشحالي به سمت اتاقمان دويدم . در را كه با شدت باز كردم به نفس نفس افتادم

 با لحن خنده داري گفت : اينطور كه تو با عجله در را باز كردي دايي ات پير و.هانيه با ديدين من 

 زهوار در رفته است . با عجله امدي تا من را ازدست ندهي . 

 ساكت باش ببينم . بچه ها همه فردا شب به مهماني دعوت شديد. -

 بچه ها همه يك صدا گفتند : هورا

 هانيه گفت: صبر كن ببينم ، چي شد؟

 مامانم گفت به مناسبت پيدا شدن دايي جانم . فردا شب يك مهماني ترتيب دادند و شما هم دعوت-

 شديد. 

 هانيه گفت : به مامانت نگفتي دوستانم اهل مهماني نيستند. 

 منيژه با تغير گفت : اصال اين طور نيست . ما همه با خوشحالي دعوت يلدا جان را مي پذيريم . 

 د و گفت : كه اين طور ميدانستم رقابت سختتر مي شود. خدا به دادم برسد . هانيه اهي كشي

 فصل هفتم

 ان شب تا دير وقت همه بيدار بوديم و در مورد فردا شب با هم حرف مي زديم . 

 

 هانيه مرتب سعي داشت بقيه را از امدن به مهماني منصرف كند. منيژه خنديد و گفت :

 م ؟!چرا مي خواهي ما نياي -

 مي ترسم . از شانس كج و كوله ام كه اين پسردايي يلدا خانم عاشق يكي از شماها بشود و ما هم -

 سرمان بي كاله بماند. 

 خنديدم و گفتم : نترس هانيه جان ، پسر دايي من خيلي سخت پسند است . 

 خوشحال خنديد و گفت : مطمئن شدم كه من را مي پسندد.

 ان كالس هانيه گفت : راستي اين پرتوي چرا نيامد ؟صبح شد . بعد از پاي

 چه فرقي مي كند . كالس كه داير شد . حاال چه فرقي مي كند كي اين كالس را اداره كند .  -

 نمي فهمي ديگر بابا . اين پرتوي خيلي رمانتيك است . هر وقت از كنارت رد مي شود يك نگاه -

 مئنم به زودي زود شاهد ازدواج تو خواهيم بود . عاشقانه مي كند و مي رود . من كه مط

 خفه شو هانيه . تو معلوم هست چه مرگته ؟

 خاك بر سرت كنند كه اين قدر خنگي .  -

 ببين هانيه ، تو را خدا انجا رفتيم ابروريزي نكني . من خيلي از تو تعريف كردم .  -

 كي ؟خوشحال و ذوق زده گفت : جان من راست مي گويي ؟! پيش 

 دوست داري پيش كي تعريف كرده باشم ؟پيش پسر دايي ام ديگر . -

 خاك بر سر، باز خالي بستي . تو كه هنوز اين ماه پنهان را نديدي . -

 خب از راه دور تعريف كردم . مگر ايرادي دارد ؟ -
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 ايد زنش بشوم . ولمول كن بابا . از بس اسم اين پسر دايي ات را شنيدم كم كم دارد باورم مي شود ب-

 كن . 

 خيلي هم دلت بخواهد . اصال پسر دايي من شايد تو را نخواهد. شايد منيژه را بخواهد .  -

 چشمانش را گرد كرد و گفت : بار اخرت باشد اين حرف را زدي . شوخي با همسر اينده ي من اصال

 برايم قابل تحمل نيست . 

 فت را با خودت روشن كن تا ما هم تكليفمان را بدانيم . تو پسر داييديوانه ام كردي هانيه . اول تكلي -

 من را مي خواهي يا نه ؟

 بايد ببينم بعد .  -

 نه ، نشد. ناديد بگو . -

 بايد فكر كنم .  -

 برو بابا. اصال پسر دايي من زن دارد . بهتر است دنبال يك بدبخت ديگر بگردي . -

 كرد. ايستاد و گفت : صبر كن ببينم يعني چي كه زن دادر. بايد طالقش بده وا رفت . اخمهايش را در هم

 . من اين حرفها سرم نمي شود همين كه گفتم . 

 صدايش را بلند كرده بود . خندان دستش را گرفتم و گفتم : ساكت باش ديوانه همه دارند نگاهمان مي

 كنند. معلوم هست چه مرگته . شوخي كردم ، تمامش كن .

 خنديد و گفت : يلدا ، بيا برويم براي پسر دايي ات يك هديه بخريم . دلم مي خواهد برايش سورپريز

 باشد . 

 منيژه كه تا به حال ساكت بود گفت : تو به تنهايي خودت برايش سورپريزي . ديگر به هديه نياز نيست. 

 خاك بر سر، بار اخرت باشد مسخره ام كردي .  -

 

 م : تو را به خدا هانيه اين قدر نگو خاك بر سر . به زبانت مي ماند يك وقت بر مي گرديخنديدم و گفت

 به پسر دايي جانم مي گويي پاك ابرويم مي رود . 

 نه بابا ، اين قدرها هم هالو نيستم ديگر .  -

 . مهناز وتمام بعداز ظهر همراه بچه ها مشغول تهيه يك هديه مناسب براي دايي و خانواده اش بودم 

 راحله گرچه دلشان مي خواست بيايند ولي نمي توانستند چرا كه براي اخر هفته با خانواده هايشان قرار

 داشتند و فقط هانيه و منيژه با من راهي شدند. 

 عصر شده بود . هديه ي دايي را در كيفم قرار دادم و همراه منيژه و هانيه راهي شدم . تمام طول راه

 ه سر منيژه مي گذاشت و و من مي خنديدم . مرتب مي گفت : خدا را شكر مهناز نيامد و گرنههانيه سر ب

 رقابت سختتر مي شد. 

 خنديدم و گفتم : خدا خفه ات كند هانيه . رقابت چيه . اين حرفهاي مسخره را از كجا ياد گرفتي؟

  رقابت يعني اينكه منيژه خانم بخواهد پايش را در كفش من بكند . -

 منيژه با خنده گفت : برگ برنده دست تو است . مي تواني از همين حاال براي خودت رويا هايت را
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 تحقق يافته بداني . 

 سوار اتوبوس شديم . من با هانيه در يك صندلي نشستيم و منيژه در صندلي

 هانيه ، ساكت باش ديگر . تمام طول راه را هانيه حرف زد . به طوريكه خسته شدم و گفتم : تو را خدا

 سرم رفت . 

 عصباني شد و گفت : خاك بر سر ، دارم باهات حرف مي زنم . اين اداها چيه در مي اوري ؟

 نمي خواهم حرف بزني . چه جوري حاليت كنم اقا . من نمي خواهم حرفهايت را گوش كنم بس كن -

 ديگر . 

 

 منيژه عوض كن . بلندشو تا كفري ام نكردي . باشد حرفي نيست . پس سريع بلند شو جايت را با  -

 واي از دست تو ! ان بيچاره را چكار داري . يك دقيقه ارام بنشين سرجايت ديگر .  -

 نمي فهمي ديگر . دست خودت نيست . البته حق داري تاحاال توي چنين شرايطي نماندي . 

 خنده ام گرفته بود . 

 اري مي گويي؟!كدام حالت ؟ كدام موقعيت ؟ چي د -

 از بس خنگي ديگر . بيچاره ان بدبختي كه مي خواهد گير تو بيفتد . بلندشو برو كه حسابي حالم را -

 گرفتي . 

 با خنده به منيژه كه پشت سرمان نشسته بود گفتم : جايت را با من عوض مي كني ؟

 تم ، مگر از جانم سير شدم . او كه شاهد مشاجره ي اهسته ي ما شده بود گفت : جايم خوب است . راح

 هانيه رو به او گفت : بلندشو بيا كارت دارم . 

 ببين هانيه جان ، تا يك ساعت ديگر مي رسيم . يكم دندان روي ان جگرت بگذار االن مي رسيم .  -

 با كشيدن اهي از سينه گفتم : اي كاش مثل همان روز هاي اول خجالتي مي بودي . چه ادم خوري شدي

 و !ت

 رو به منيژه گفتم : تا از اين بيشتر ابروريزي نكرده بلندشو بيا . 

 خانم كناري منيژه كه از شوخي هاي هانيه خنده اش گرفته بود گفت : چقدر تو بانمكي دخترم . خدا

 براي پدر و مادرت حفظت كند . 

 م : چه كار كنم هانيه خانمهاله ي اندوه روي صورت هانيه نشست و از شوخي دست كشيد . رو به او گفت

 ؟
 

 الزم نكرده . بنشين سر جايت .  -

 باالخره بعد از مدت زمان معيني اتوبوس به مقصد رسيد و همه پياده شديم . يك تاكسي گرفتيم و به

 خانه رفتيم . پشت در خانه متوجه هانيه شدم كه دارد به سر و وضع خودش مي رسد . با عجله روسري

 مي كرد.  اش را درست

 چرا اين طوري مي كني ؟ زشت است .  -

 ببخشيد ها مثل اينكه قرار است با نامزدم اشنا بشوم . هميشه اولين ديدارخيلي مهم است . توي -
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 خاطرش مي ماند. 

 منيژه گفت : بگذار همين اول كار بفهمد با كي مي خواهد نامزد بشود . 

 مي شود تو يكي خفه شوي .  -

 مي كنم هانيه . اين طوري حرف نزن .  خواهش -

 يلدا خوب نگاهم كن . ببين سر و وضعم مرتب است .  -

 اي كاش قبال مي رفتي جراحي پالستيك .  -

 هانيه امادهي پاسخ گويي به منيژه بود كه در باز شد و اقاي پرتوي از در خارج شد . نگاهم را دوباره با

 او از خانه ي ما خارج شده باشد . منيژه هم مثل من ماتش برده بود . دقت به او دوختم . باورم نمي شد 

 هانيه اهسته و خندان گفت : فكر كنم برادر دوقلوي اقاي پرتوي است . 

 منيزه اهسته گفت : ديوانه ، اين خود اقاي پرتوي است. 

 من با تعجب گفتم : شماييد اقاي پرتوي !

 سالم دخترم . حالت چطور است ؟ -

 

 بي ادبي من را ببخشيد. سالم .

 منيژه و هانيه هم سالم كردند . دوباره به داخل منزل برگشت و گفت : چرا نمي اييد تو ، همه منتظرند . 

 اول هانيه وارد شد . بعد من و منيژه . نمي دانستم اينكه مي بينم باور كنم يا نه . او اينجا چه مي كرد. 

 م كرد و گفت : خسته ايد ؟پرتوي نگاهي به صورت حيران

 نه ولي راستش ...... -

 عجله نكن . همه چيز را مي فهمي .  -

 استاد جلوتر وارد شد. هانيه دستم را گرفت و نگذاشت بروم و گفت : به جان تو يلدا ، اگر بخواهد اينجا

 هم درس بدهد من يكي كه نيستم . 

 ! منيژه گفت : خاك بر سر . مگر اينجا دانشگاهه

 هانيه مات و مبهوت نگاهش كرد و گفت : بار اخرت بود تكه كالم من را برداشتي خاك برسر . 

 دوباره استاد رويش را سمت ما كرد و گفت : چرا نمي اييد ؟!

 وارد كه شديم متوجه شدم كه همه هستند . دايي ها و اقاي پرتوي و همسرش .

 ديگر . 

 توبوس به مقصد رسيد و همه پياده شديم . يك تاكسي گرفتيم و بهباالخره بعد از مدت زمان معيني ا

 خانه رفتيم . پشت در خانه متوجه هانيه شدم كه دارد به سر و وضع خودش مي رسد . با عجله روسري

 اش را درست مي كرد. 

 چرا اين طوري مي كني ؟ زشت است .  -

 

 شوم . هميشه اولين ديدارخيلي مهم است . تويببخشيد ها مثل اينكه قرار است با نامزدم اشنا ب -

 خاطرش مي ماند. 
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 منيژه گفت : بگذار همين اول كار بفهمد با كي مي خواهد نامزد بشود . 

 مي شود تو يكي خفه شوي .  -

 خواهش مي كنم هانيه . اين طوري حرف نزن .  -

 يلدا خوب نگاهم كن . ببين سر و وضعم مرتب است .  -

 ش قبال مي رفتي جراحي پالستيك . اي كا -

 هانيه اماده ي پاسخ گويي به منيژه بود كه در باز شد و اقاي پرتوي از در خارج شد . نگاهم را دوباره با

 دقت به او دوختم . باورم نمي شد او از خانه ي ما خارج شده باشد . منيژه هم مثل من ماتش برده بود . 

 كر كنم برادر دوقلوي اقاي پرتوي است . هانيه اهسته و خندان گفت : ف

 منيزه اهسته گفت : ديوانه ، اين خود اقاي پرتوي است. 

 من با تعجب گفتم : شماييد اقاي پرتوي !

 سالم دخترم . حالت چطور است ؟ -

 بي ادبي من را ببخشيد. سالم . 

 : چرا نمي اييد تو ، همه منتظرند . منيژه و هانيه هم سالم كردند . دوباره به داخل منزل برگشت و گفت 

 اول هانيه وارد شد . بعد من و منيژه . نمي دانستم اينكه مي بينم باور كنم يا نه . او اينجا چه مي كرد. 

 پرتوي نگاهي به صورت حيرانم كرد و گفت : خسته ايد ؟

 نه ولي راستش ...... -

 

 عجله نكن . همه چيز را مي فهمي .  -

 لوتر وارد شد. هانيه دستم را گرفت و نگذاشت بروم و گفت : به جان تو يلدا ، اگر بخواهد اينجااستاد ج

 هم درس بدهد من يكي كه نيستم . 

 منيژه گفت : خاك بر سر . مگر اينجا دانشگاهه !

 هانيه مات و مبهوت نگاهش كرد و گفت : بار اخرت بود تكه كالم من را برداشتي خاك برسر . 

 اره استاد رويش را سمت ما كرد و گفت : چرا نمي اييد ؟!دوب

 وارد كه شديم متوجه شدم كه همه هستند . دايي ها و اقاي پرتوي و همسرش . 

 بچه ها را به مادر معرفي كردم . هر دو با استقبال گرمي روبرو شدند . بعد مادر دستم را گرفت و گفت

 : بيا يلدا . 

 تاد من اينجا چه مي كند ؟اهسته گفتم : مامان اس

 ايستادم . مادر گفت : تعجب كردي نه ؟

 باورم نمي شود .  -

 بيابرويم . بايد با خانم پرتوي اشنا بشوي . واقعا خانم ماهيه .  -

 وقتي به انها رسيدم چشمم به خانمي همسن مادرم افتاد. با صورتي زيبا و خواستني . وقتي مادر من را به

 د با محبت من را در اغوش كشيد و بوسيد و گفت : خيلي خوشحالم تو را مي بينم . نمياو معرفي كر

 داني وقتي فرامرز گفت ليال را پيدا كرده چه حالي شدم . 
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 صداي هانيه كه كمي ان طرف تر ايستاده بود من را به خود اورد . وقتي كنارشان رفتم گفت : اينها اينجا

 چه كار مي كنند ؟

 

 بزنيد .  حدس -

 منيژه گفت : نكند خبرهايي شده و تو به ما نمي گويي. 

 نه بابا . فقط دايي من همين اقاي پرتوي است .  -

 هانيه با تعجب گفت : جدي مي گويي يلدا !

 اره به خدا . همين الن مامانم گفت .  -

 پس كو پسرش ؟ -

 ر هل بود . منيژه گفت : عجله نكن دختر ، زشت است . مي گويند چقد

 رو به مادر گفتم : پس پسر دايي ام كو ؟

 مادر با اشگفتي كه علتش را نمي يافتم گفت : االن همين جا بود . نمي دانم كجا رفت . 

 نگين مشغول پذيرايي بود . شبنم و ترانه هم گرم صحبت بودند. تورنگ و شهرام و پدارم هم باز با هم

 زه نظاره گر اين جمع خندان بودند . هانيه ارام زمزمه كرد : تا دقايقيدرگير شده بودند و هانيه و مني

 ديگر با يك جوان زشت و بي قواره اشنا خواهيم شد. ان وقت خواهيد ديد .... 

 در اين هنگام شهرام با صداي بلند گفت : كجا بودي امير جان ، طاقت نداشتي دختر عمه ام راببيني . 

 تي كه صدا امد چرخيد . دو مرد همراه هم از در خروجي وارد شدند. يكينگاه من و بچه ها به سم

 ميانسال و ديگري!

 مانده بودم خوابم يا بيدار . لحظه اي سرم را پايين انداختم . حواسم را متمركز كردم و بعد دوباره به او

 ؟نگاه كردم . بله ، خودش بود امير ! او اينجا ؟! يعني پسر دايي من امير است 

 هنوز گيج و مستاصل بودم كه هانيه كنار گوشم گفت : يادت باشد جزوه ي نيمه تمامم را تمام كني .

 

 نمي توانستم باور كنم پسر دايي من امير باشد. در حاليكه به امير نگاه مي كردم رو به مادر كه كنارم

 امده بود گفتم : 

 چرا نگفتيد پسر دايي من ايشان است ؟ -

 ستم بگويم ولي امير اجازه نداد. مي خوا -

 هنوز مانده بودم چه بگوم كه امير گفت : سالم .

 منيژه به پهلويم زد و گفت : با تو بودند . 

 باورم نمي شود اين چيزها كه مي بينم توي واقعيت باشد.  -

 همين حال رابا لبخند سرش را به زير انداخت و گفت : وقتي شنيدم با شما نسبت نزديكي پيدا كردم 

 داشتم . از اين به بعد از تخفيفي ويژه در درسهايتان برخورداريد. پارتي بسيار خوبي پيدا كرديد .

 با خنده گفتم : اميدوارم نمراتم ان قدر خراب نباشد كه احتياج به پارتي بازي داشته باشم . 

 من هم اميدوارم .  -
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 ازويم نيشگوني گرفت و گفت : يلدا يك دقيقه بيا . منيژه كه كمي عقبتر از من ايستاده بود از ب

 با يك عذر خواهي كوتاه كنار انها رفتم . منيژه گفت : اين دارد خودكشي مي كند . بهتر است زودتر با

 پسر دايي ات اشنايش كني . 

 خيلي برازندهبا خنده اي پيروزمندانه به هانيه گفتم : ببينم هانيه خانم ، حاال باورتان شد پسردايي من 

 است . 

 اره بابا ، حاال وقت اين حرفها نيست . بهتر است زودتر من را به پسر دايي ات معرفي كني .  -

 چشم قربان . بفرماييد .  -

 

 همراه انها كنار امير رفتم و گفتم : اقاي پرتوي اين خانمهاي محترم از دوستان نزديك من هستند. 

 انيه . ايشان منيژه و ايشان هم ه

 امير با رويي گشاده ، رو به هانيه و منيژه سالم و احوالپرسي كرد و از انها سواالتي در مورد رشته ي

 تحصيلي و درسهايشان كرد. تمام مدت منيژه با اعتماد كامل پاسخ مي داد ولي هانيه دست و پا شكسته

 جواب مي داد. مي فهميدم هل شده . سواالت امير تمام شد گفتم : 

 مي دانيد اقاي پرتوي ، هانيه با من شرط بسته بود كه اگر شما ...

 هانيه با ارنجش محكم به پهلويم زد كه صداي ناله ام بلند شد. امير با تعجب پرسيد : اگر من چي ؟

 شرط بسته بوديم اگر شما جوان باشيد من يك كاري براي يلدا جان بكنم و گرنه برعكس .  -

 بستيد ؟چرا چنين شرطي  -

 همين طوري . دليل بخصوصي نداشت .  -

 خب كدام يك شرط را برديد ؟ -

 معلوم است ، من .  -

 ولي گويا هانيه خانم از اينكه شرط را باختند زياد خوشحال نيستند . اگر مي دانستم حتما چند سالي -

 ديرتر پيدا مي شدم تا شما بازنده باشيد . 

 خوشحالم كه شرط را باختم . نخير . اختيار داريد .  -

 امير رو به من گفت : با پدر و مادرم اشنا شديد ؟

 نگاهي به خانم پرتوي كه به من زل زده بود كردم و گفتم : با پدرتان كه قبال اشنا بودم . فقط نمي

 دانستم ايشان پدر شما هستند . برايم خيلي جالب است كه استاد من پدر شما و دايي من باشد. 

 

 خوشحالم كه امدن شما به اصفهان باعث شد پدرم به خانواده ش برسد. بعد ازاين همه سال دوري -

 پدرم به خانواده اش رسيد و ما هم دوباره همديگر را نه توي شركت ، بلكه توي كانون خانواده هايمان

 ديديم . 

 من هم خوشحالم .  -

 ده ديگر حالي از عزيز كرده ي من نمي پرسي ؟!شهرام رو به من گفت : چشمت به امير خان افتا

 بابا شما ها ديگر پير شديد . دست از اين ليلي و مجنون بازي برداريد . االن يك سال است عقد شديد -
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 . 

 امير گفت : برايم جالب است ترانه خواستگاري شهرام را پذيرفته . اخر هر چي دقت مي كنم هيچ نقطه

 ي اشتراكي نمي بينم . 

 ترانه با خوشحالي گفت : شايد اگر شما را زودتر پيدا مي كردم و نظرتان را مي دانستم االن همسر

 شهرام نبودم . 

 شهرام كه جو را مناسب خود نمي ديد ، گفت : ترانه باز شورع كردي ! ما همين ديشب با اشتي كرديم . 

 ت كشي . ترانه با اعتراض گفت : تقصير خوت بود . خودت هم امدي من

 امير گفت : شهرام جان بهتر است ادامه ندهي . اين طور كه معلوم است حرف اخر را ترانه مي زند . 

 تمام مدت امير و شهرام و ترانه صحبت مي كردند . هانيه هم به او خيره شده بود . در نگاهش تحسين

 را مي خواندم و دنبال فرصتي مي گشتم تا كه حسابش رابرسم . 

 به ما ملحق شد و گفت : چرا از دوستانت پذيرايي نمي كني مادر .  مادر

 هانيه با خنده گفت : خدا خيرتان بدهد خانم . اين يلدا اصال فكر ما نيست

 مادر با لبخندي گفت : نگين ، چرا از دوستان يلدا پذيرايي نكردي ؟

 

 م سراغ نگشن كه هانيه دستم را گرفت ومنيژه و هانيه را كنار ترانه و شبنم نشاندم . مي خواستم برو

 كنار گوشم زمزمه كرد : خاك بر سر ، چرا نپرسيدي كه مجرد است يا زن دارد ؟

 خنديدم و گفتم : واي تو چقدر هلي . 

 منيژه محكم به پهلويش زد و با خنده اي تظاهري گفت : خفه شو هانيه . ابرويمان را بردي . 

 زل زد و اهسته گفت : به تو چه ! دختر عمه ي همسر اينده ام است . تو چكارهانيه با اخم و تشر به او 

 داري ؟

 ترانه كه متوجه بگومگوي ما شده بود گفت : مشكلي پيش امده يلدا ؟

 نه ، هيچ مشكلي نيست . من االن مي ايم .  -

 و كنار او و خانم پرتوي وبه خط و نشان هايي كه هانيه برايم مي كشيد اعتنايي نكردم و پيش مادر رفتم 

 اقاي پرتوي نشستم . راستش خودم هم دنبال اين سوال بودم كه امير زن گرفته يا نه . توي روياهايم

 دنبال امير بودم كه به حقيقت پيوست ان هم چه حقيقتي . امير بت زندگيم حاال يكي از بستگانم شده

 بود و او را بيشتر مي ديدم . 

 معتر نشست و گفت : بيا بنشين كنار خودم يلدا جان . خانم پرتوي كمي ج

 بلند شدم وكنارش نشستم . به من خيره شد و گفت : خدا حفظت كند عزيزم . چه خانمي شدي.

 با تعجب گفتم : مگر شما قبال من را ديديد؟!

  به جاي جواب سوالم به مادر نگاه كرد. فهميدم كه نمي داند چه جوابي بدهد. مادر گفت :

 قبل از امدن تو عكسهايت را نشانشان دادم . -

 دستم را گرفت و گفت : با رفتن امير خيلي تنها شدم . ولي خب خوشحالم تو پيش ما مي ايي.
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 با تعجب گفتم : من ؟!

 مادر حرفم را قطع كرد و گفت : اگر دوست داشته باشي مي تواني از خوابگاه نقل مكان كني و به دايي و

 ات زحمت بدهي .  زندايي

 اين چه حرفيه ليال. من ارزويم است كه يلدا جان بيايد كنارمان .  -

 نمي دانم چرا بي مقدمه پرسيدم : چطوري شد كه شما از خانواده ما دور شديد ؟

 سوالم بي مورد نبود . ولي همه ساكت شدند. مادر به پدر نگاه كرد . پدر نگاهش به اقاي پرتوي بود .

 فت : جواب اين سوالت را بعدا مي دهم بلند شو برو پيش دوستانت . گمان كنم بين هانيه و منيزهمادر گ

 مشكلي پيش امده . 

 به هانيه نگاه كردم . حق با مادر بود . كنار انها رفتم منيژه كالفه و عصبي سعي داشت هانيه را ارام كند . 

 د و گفت : گمان كنم دوستانتان دچار مشكل شدند. وقتي از جلوي امير رد شدم لبخندي گرم به رويم ز

 با خنده گفتم : متاسفانه هانيه يك كم زيادي صحبت مي كند . براي همين هم با منيژه مشكل پيدا مي

 كند . 

 شهرام گفت : اصال خوب نيست ادم زياد حرف بزند اين طوري هيچ كس دلش نمي خواهد كنارش

 بنشيند. 

 هلوي پدارم زد و گفت : درست مثل تو كه هيچ كي دلش نمي خواهد بيايد كنارت . تورنگ با ارنج به پ

 كنار هانيه نشستم و گفتم : باز چي شده ؟ چرا اين قدر عصبي هستي ؟

 منيژه خنديد و گفت : يلدا جان من ، تو بگو من حرف بدي زدم ؟

 هانيه گفت : بله كه حرف بدي مي زني خاك برسر . 

 

 ز لحن حرف زدن هانيه ناراحت شده بود گفت : ساكت باش . بعدا صحبت مي كنيم . منيژه كه ا

 دست هانيه را گرفتم و گفتم : بلندشو بيا . 

 او را به اشپزخانه بردم و گفتم : معلوم هست چه مرگت شده ؟! اين مسخره بازيها چيه در مي اوري ؟

 د !من يا او كه هر چي دلش مي خواهد به زبان مي اور -

 حاال مگر چي گفته كه اين قدر داغ كردي ؟ -

 منيژه به اشپزخانه امد و گفت : من فقط واقعيت را گفتم . چرا اين قدر بچه شدي ؟ من يك كالم گفتم

 دوست دايي ات بيشتر از پسردايي ات به هانيه مي ايد. تو بگو بد گفتم ؟

 ي خنده اش را گرفته بود به من اشاره كرد ساكتبي اختيار خنده ام گرفت . منيژه هم كه به سختي جلو

 باشم . گفتم : خب البته زياد هم بيراه نگفته . اتفاقا خيلي هم تو را زير نظر گرفته . 

 منيژه گفت : افرين دختر خوب . من هم همين را گفتم . باور كن يلدا از اول كه امديم همين طور هانيه

 را زير نظر گرفته . 

 كوره در رفته بود گفت : اخر يك چيزي مي گويم . داريد دهانم را باز مي كنيد ها !ان كه هانيه كه از

 سن پدرم را دارد . 

 منيژه گفت : خب داشته باشد . ولي در عوض پولدار است . 
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 هانيه با غضب به او چشم دوخت . گفتم : حاال تو به اين چه كار داري ؟ بگذار با هر كي مي خواهد

 كند . ازدواج 

 هانيه گفت : راستي امير چي مي خواند ؟

 حدس بزن .  -

 

 خودت بگو ديگر .  -

 دانشجوي رشته مهندسي . حاال بهتر است رفتارت را درست كني . دلت كه نمي خواهد وقتي رفتيم -

 پشت سرمان حرف بزنند. 

 نشان بدهم كه همه ماتشان ببرد. هانيه گفت : به جانِ تو يلدا االن چنان رفتار موقرانه اي از خودم 

 دلم مي خواست مي گفتم اين پسردايي كه سنگش را به سينه مي زني عشق من است . عشقي كه يك

 سال تمام كنار هم بوديم ولي الم تا كام حرفي نزد . 

 فصل هشتم

 ميران شب ، شب خاطره انگيزي بود. وقتي همه دور يك سفره نشستيم پسردايي جديدم ، يعني ا

 پرتوي گفت : يلدا خانم ، االن كجا زندگي مي كنيد ؟

 خوابگاه -

 رو به مادر گفت : پس اجازه دهيد ايشان پيش پدر و مادرم بمانند. 

 مادر با سردرگمي كه از نگاهش مي باريد گفت : نمي دانم چه بگويم . 

 رو به انها گفتم : حتما به ديدنتان مي ايم ولي مزاحمتان نمي شوم.

 اين چه حرفيه دخترم . من دوست دارم تو كنار ما باشي . خانه ي غريبه كه نمي خواهي بروي .  -

 خواهش ما را رد نكن . 

 درمانده شدم . دلم نمي خواست انجا بروم . امير به دادم رسيد و گفت : 

 هر جا كه دوست داشتي برو . همه از اينكه تو كنارشان باشي خوشحال مي شوند.  -

 

 ممنونم .  -

 شهرام مثل هميشه با كنجكاوي خود ، بحث جديدي راه انداخت. رو كرد به امير و گفت : امير جان تو

 شبيه كي شدي ؟ من هر چه دقت مي كنم مي بينم خيلي شبيه دايي جان فرامرز نيستي . 

 تورنگ گفت : مگر تو دقت هم داري ؟

 لطفا خفه -

 فت : نمي دانم بايد از بزرگترها پرسيد . امير شانه باال انداخت و گ

 مادر گفت : چه سوالها مي پرسي شهرام . غذايت را بخور عمه جان . 

 اقاي مجيدي كه از اول مجلس غير از احوالپرسي مختصر صحبت ديگري با ما نداشت رو به من گفت : از

 دوستانتان پذيرايي كنيد . 

 ام گرفت : خودم را به سختي كنترل مي كردم رو به انها گفتم : هانيه ، به ياد هانيه و منيژه افتادم . خنده
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 منيژه چرا غذا نمي كشيد ؟

 منيزه با نگاه خنده داري به هانيه نگاه مي كرد و هانيه با خشم و غضب به او نهيب مي زد كه حسابش را

 اد و من از سن و سال او بعيدمي رسد . حق با منيژه بود . اقاي مجيدي خيلي به هانيه توجه نشان مي د

 مي دانستم . 

 ان شب همه تا دير وقت كنار ما بودند . ساعت از نيمه شب گذشته بود كه دايي احمد و دايي عليرضا

 خداحافظي كردند و رفتند . هانيه و منيزه به اتاق نگين رفتند و اتاق من در اختيار امير قرار گرفت . 

 تاق دختر ها رفتم . هانيه بغ كرده بود و منيژه سر به سرش مي گذاشت وبعد از كمك به مادر ، به ا

 نگين هم مي خنديد . كنارشان نشستم و با خنده گفت : باز چي شده هانيه ؟!

 نگين گفت : گمان كنم از اقاي مجيدي دلخور باشند . 

 

 منيژه گفت : خيلي هم دلش بخواهد . از سرش هم زياديه . 

 من كه گفتم براي چي ناراحتم . چرا حرف خودت را مي زني ؟ خاك بر سر . -

 خيله خب ، خودت بگو هانيه جان چه ات شده ؟ چرا ناراحتي ؟-

 زانوهايش را بغل كرد. با اينكه ساده بود ولي خواستني بود . صورت معصومش نشان نمي داد دختر

 شوخ و بذله گويي باشد ولي به واقع اين طور بود . 

 رو به من گفت : هي به تو گفتم به اين وعده و وعيد نده حاال بيا درست كن ، طلبكار هم شده . منيژه 

 با خنده و تعجب گفتم : اره هانيه ، راست مي گويد ؟

 پس چي ! كلي به خودم اميدوار شده بودم . گفته باشم يلدا ، اگر بخواهي نامردي كني نه من نه تو .  -

 حاال تو را برايش عقد مي كنم ولي دست من نيست . خودش بايد بخواهد .  اگر به من باشد همين -

 نگين با تعجب گفت : تو مي خواهي هانيه خانم را براي امير ....

 لطفا ساكت باش نگين . -

 اما ...........-

 خواهش مي كنم .  -

 مرد خوب و فهميده اي است نگاه پر از ترديدم ساكتش كرد . با ماليمت گفتم : ولي اقاي مجيدي خيلي

 . 

 مي شود بس كني يلدا . اصال من از خير عروسي گذشتم .  -

 رو به نگين گفتم : اين اقاي مجيدي دوست پدر است ؟

 

 نه دوست دايي است. با هم امدند.  -

 ازدواج كرده ؟ -

 اشتن پسر بزرگ . وا!چه معني ميدهد مرد بعد از مرگ همسرش دوباره ازدواج كند. ان هم با د -

 منيژه گفت : چي گفتي ؟او پسر بزرگ دارد ؟

 اره . مگه چي شده ؟ -
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 هانيه نگاهش به نگين ماند و گفت : تو مگر پسرش را ديدي؟

 نه ولي سر شب قبل از امدن شما اقاي مجيدي خيلي از پسرش تعريف مي كرد. مي گفت جايش -

 م دارد پسرش را داماد كند . امشب اينجا خيلي خالي است . مي گفت تصمي

 منيژه محكم به شانه ي هانيه زد و گفت : بفرما خانم . گفتم به اين بنده ي خدا نمي ايد اهل اين برنامه

 ها باشد. هي تو گوش نكردي . 

 هانيه خنديد و گفت : خدا را شكر. اگر يك كم ديگر موضوع پيش مي رفت از غصه مي مردم كه اين اقا

 خواستگار من باشد . با اين سن

 ره به نگين گفتم : مي شود يك پارچ اب بياوري باال .

 باشد.  -

 وقتي نگين رفت هانيه گفت : از شوخي گذشته پسردايي ات خيلي برازنده و اقاست . خدا حفظش كند . 

 انمن هيچ نظر خاصي به ايشان ندارم . گفتم كه يك وقت شوخي هاي من را به حساب عالقه به ايش

 نگذاريد ؟

 منيژه با تمسخر گفت : چي شد ؟ خواستگار بهتري پيدا شد ؟

 

 نخير خانم . فقط من مي خواهم اين شوخي را تمامش كنم. اصال مگر من و امير خان به هم مي اييم كه -

 من تصور كنم او مي ايد من را مي گيرد. بهتر است دست از اين مسخره بازي ها برداريد. دلم نمي

 واهد از اين بيشتر مسخره ي شماها باشم . خ

 با ناراحتي گفتم : ولي هانيه جان ، من مسخره ات نكردم . واقعا اگر امير بخواهد از من سراغ دختر

 خوبي بگيرد من اولين دخترهايي كه معرفي مي كنم تو و منيژه هستيد. 

 : بهتر است واقع بين باشيد . بين من وهانيه روي تخت دراز كشيد . پتو را تا زير گلوشي كشيد و گفت 

 ايشان هيچ وجه اشتراكي نيست . حتي اگر بر فرض محال ازدواجي هم صورت بگيرد ما خوشبخت نمي

 شويم . مگر نشنيديد از قديم گفتند كبوتر با كبوتر باز با باز ، كند همجنس با همجنس پرواز . 

 مه ساكت شدند. در اين هنگام نگين به اتاق برگشت و بچه ها ه

 تا ساعتي خوابم نمي برد . در سكوت و تنهايي و تاريكي اتاق به سقف خيره شده بودم و به امير فكر مي

 كردم . چطور شد اين همه سال دوري بين انها اتفاق افتاد . وقتي ثورت امير جلويم نمايان مي شد ارامش

 غريبي سراغم مي امد .

 ز نظر ظاهر بين تمام پسرها تك بود . زيباتر از همه بود . نمي دانستمصورتش مملو از ارامش بود . ا

 حاال كه با هم نسبت فاميلي پيدا كرديم رفتارش با من بهتر مي شود يا نه . 

 صبح با صدايي بيدار شدم كه مي گفت : لنگ ظهره . نمي خواهي بيدار شوي ؟

 . با حالتي خواب الود گفتم : ساعت چند است ؟در رختخواب غلت زدم . موهايم به دورم رها شده بود 

 ده . اگر يك كم ديگر بخوابي به صرفه تر است . اخر نهار و صبحانه ات يكي مي شود .  -

 بلند شدم . دنبال گيره ي سرم مي گشتم تا موهايم را جمع كنم كه هانيه گفت : دنبال چي مي گردي ؟

 گيره ي سرم . همين جا بود .  -
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 ر است دنبالش نگردي . بهت -

 خواهش مي كنم هانيه . سر به سرم نگذار .  -

 ببخش يلدا . صبح كه بيدار شدم ناغافل پايم رفت روي گيره ي سرت . -

 شكست ؟! -

 با لحني پوزش خواهانه گفت : گفتم كه متاسفم . ببخشيد . 

 ني ؟اخر چرا اين قدر سربه هوايي . تو نبايد جلوي پايت را نگاه ك -

 حالت صورتش عوض شد. تا دقايقي پيش با شرمندگي نگاهم مي كرد ولي حاال كامال حالت طلبكارانه

 داشت . 

 اصال به من چه ؟ چرا خودت مراقب نبودي ؟ چرا گيره ي سرت را مي گذاري سر راه ؟ حاال خوب -

 است پايم طوري نشد وگرنه ولت نمي كردم . 

 ار شديم . مثل اينكه يك چيزي هم بدهك

 پس چي -

 اعصابم خرد شده بود . با عصبانيت بلند شدم و گفتم : يكي طلبت . 

 خيله خب بابا . گريه نكن ، بيا اين هم گيره ي سرت .  -

 خدا بگويم چه كارت كند دختر .  -

 تاق رابه سمت در رفت و گفت : زود باش ديگر . منيژه چيزي براي ما نمي گذارد بماند . پشت سر او ا

 ترك كردم .

 همه سر ميز صبحانه بودند. 

 

 بعد از شستن دست و صورتم سر ميز حاضر شدم و گفتم : ببخشيد كه دير بيدار شدم . 

 زن دايي كنار مادر نشسته بود و با محبت نگاهم مي كرد. دايي گفت : اصال مهم نيست . بيا بنشين

 دخترم . 

 از ما بيدار شده بود . وقتي من را ديد به اتاق اقاي مجيدي اشاره كرد و كنار هانيه نشستم . منيژه زودتر

 او را نشان داد . 

 لبم را به دندان گرفتم و با اشاره خواستم اشوب به پا نكند سر ميز پدر گفت : 

 اگر موافق باشيد امروز همه برويم خانه ي احمد . خيلي وقت است بهش قول دادم برويم خانه اش .  -

 خب نظرتان چيست ؟

 من با اشتياق گفتم : فكر خوبيه . من كه موافقم . 

 اقاي پرتوي رو به دوست خود اقاي مجيدي گفت : شما كه مخالف نيستيد ؟

 من بعد از صرف صبحانه از خدمتتان مرخص مي شوم . راستش بايد سعيد را ببينم .  -

 د . هانيه سنگيني نگاه مجيدي را حس كرد و سرش رااسم سعيد را كه اورد نگاه من و منيژه به هم افتا

 بلند نكرد . 
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 به سختي جلوي خنده ام را گرفته بودم . خالصه اينكه اقاي مجيدي بعد از صبحانه از ما جدا شد و رفت . 

 منيژه هم عذرخواهي كرد كه نمي تواند بيشتر بماند . مي خواست به ديدن خانواده اش برود . او هم بعد

 صبحانه خداحافظي كرد و رفت و من ماندم و هانيه . از

 بعد از صرف صبحانه من و هانيه و نگين سوار ماشين پدر شديم و اقاي پرتوي و همسرش و امير هم با

 ماشين خودشان امدند. همين كه مسافتي را طي كرديم مادر گفت : پس تصميم گرفتي بروي پيش دايي

 ات .

 

 م بروم انجا ؟!من كي گفتم مي خواه -

 نگفتي . ولي دايي و زندايي ات اصرار دارند تو بروي يلدا ، هر چه اصرار كردند قبول نمي كني .  -

 نمي فهمم مامان . اخر چرا ؟!در ضمن اين خود شما بوديد كه از پيشنهاد دايي استقبال كرديد.  -

 من ؟!..........خب من براي حفظ ادب ان حرف را زدم . -

 گفت : چه ايرادي دارد ليال . خب بگذار پيش انها باشد . پدر 

 نگاه مادر كه تا لحظاتي پيش به روبرو خيره شده بود به سمت پدر چرخيد و گفت : يعني تو مي گويي

 من بگذارم ......

 من نگفتم چه كار كني . فقط گفتم منصفانه نيست اين طور برخورد كني .  -

 ود گفت : خب چه ايرادي دارد . يلدا كه االن توي خوابگاه است . اگر پيشنگين كه كنار من نشسته ب

 دايي باشد كه بهتر است . 

 هانيه براي اولين بار سكوت كرده بود . 

 من اهسته گفتم : براي من فرقي نمي كند كجا باشم . ولي اگر براي شما مهم است كه توي خوابگاه

 بمانم ، باشد مي مانم . 

 كرانه به صندلي تكيه داده بود .به جلو متمايل شدم و به نيم رخش نگاه كردم و گفتم : راضيمادر متف

 شديد ؟

 لبخندي خسته زد و گفت : اگر دوست داري بروي برو . 

 ولي اين حرف دلتان نيست و من نمي فهمم چرا . -

 

 .زندايي ات سالهاي سختي را گفتم كه ، اگر دلت مي خواهي بروي برو . فقط قول بده كنجكاوي نكني -

 گذرانده . مبادا با سوالهاي بي موردت او را ازرده خاطر كني . او در گذشته خاطرات خوبي نداشته . 

 قول مي دهم . حاال اخمهايتان را باز كنيد . اين طوري دلم مي گيرد .  -

 هانيه با خنده گفت : پس باز هم من تنها ماندم . 

 رفتم و گفتم : خب با هم مي رويم . با خنده دستش را گ

 خيلي ممنون از لطفتان . ولي من دوست ندارم مثل كنه به تو بچسبم . فقط .....فقط يادت نرود مادرت -

 گفت فوضولي موقوف .

 مادر و پدر هر دو خنديدند . نگين گفت : چقدر بانمك هستيد شما .ادم خيل زود با شما انس مي گيرد . 
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 ن جان . ولي اين خواهرت كه قدر من را نمي داند . ممنون نگي -

 نگوييد هانيه خانم .يلدا خيلي به شما عالقه دارد .  -

 در اين هنگام ماشين اقاي پرتوي كنار ماشين ما پشت چراغ قرمز ايستاد.نگاهم با نگاه امير در اميخت . 

 ارزو داشتم به يك نحوي با او باشم و هنوز هم باور نمي كردم امير پسردايي من باشد. اميري كه روزي

 حاال اين ارزويم براورده شده بود . هانيه محكم به پهلويم زد و گفت : هي چشمهايت را درويش كن

 دختر . چشم چراني موقوف . 

 سرم را پايين انداختم . فكرم مشغول بود . برايم جالب بود كه حاال من و امير با هم نسبت فاميلي پيدا

 . چه احمق بودم كه او را به هانيه پاس مي دادم . من حتي توي خيالم هم نمي توانم تجسم كنم كرديم

 كه امير روزي با دختر ديگري عروسي كند . 

 نگين با خدنه گفت : چي شد يلدا ؟ چرا ساكت شدي ؟

 چيزي نيست . ياد گذشته ها افتادم .  -

 

 تش وقتي من فهميدم كه همكار تو كه اتفاقا خواستگارتنگين در تاييد حرف من به هانيه گفت : راس

 هم بود پسر دايي ما باشد برايم باورنكردني بود . 

 هانيه با چشماني متعجب به من زل زد : چي ؟! نفهميدم . مي شود دوباره از اول بگويي .

 با خنده گفتم : خواهش مي كنم هانيه . چيز مهمي نبود . 

 جدي ؟!! -

 : مگر به هانيه نگفتي ؟نگين گفت 

 جاي من هانيه گفت : نه ، ايشان كه من را محرم خودشان نمي دانند. 

 بس كن هانيه . چيزي نبود . من و امير يك مدت همكار بوديم و .... -

 و دلباخته ي هم شديد ، نه ؟! -

 امد ولي وقتي پاينگين به جاي من گفت :چرا . به هم عالقه مند بودند . امير هم به خواستگاريش 

 خانواده اش امد وسط عقب كشيد . چرا كه دايي و زن دايي ناديد مخالفت كردند . 

 پس حاال كه فاميل شديد ديگر همه چي حل است و ما هم يك عروسي افتاديم .  -

 مادر گفت : امير جوان اليقي است يلدا هم قبال گفته بود كه خواستگاريش را پذيرفته .

 گفتم : ولي ان مال قبال بود نه حاال .سر به زير 

 نگين گفت : مگر چه فرقي كرده ؟خب حاال هم مثل گذشته . ناز نكن ديگر . 

 در حاليكه از ادامه ي اين بحث راضي نبودم مجبور بودم خودم را بي تفاوت نشان دهم . با بي تفاوتي

 يك برداشت متفاوت دارد . عالقه به اميرگفتم : ادم توي هر مقطع و زماني كه به سر مي برد از زندگي 

 مال سال پيش بود ولي االن ....

 

 هانيه گفت : عجب! پس بفرماييد شما هر سال عاشق يك نفر مي شويد . 

 نه هاني خانم . منظورم اين نبود . فقط حاال كه يك سال گذشته و تجربه ام بيشتر شده ديدگاه من هم -
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 عوض شده .

 ال ساكت بود گفت : ولي طي اين يك سال ديدگاه امير فرقي نكرده . وقتي چشمش به توپدر كه تا به ح

 افتاد محبت توي نگاهش موج مي زد . 

 حرف پدر گرماي مطبوعي را در من بوجود اورد . دلم مي خواست اين حرف پدر را خود امير هم مي

 ادر هم تاييد كرد . شنيد . دلم مي خواست عكس العملش را مي ديدم . حرف پدر را م

 هانيه با پوزخند گفت : نگفتم رقابت سختتر خواهد شد. بفرما . در ضمن يلدا خانم بار اخرت باشد از من

 اين چيزها را مخفي مي كني . فهميدي ؟

 خيله خب باشد . حاال اگر مي شود تمامش كن .  -

 اين را به خوبي نمايان مي كرد. وليمادر برگشت و نگاهم كرد . خواست چيزي بگويد . تمام حاالتش 

 نگفت و دوباره رويش را سمت جلو برگرداند . صدايش كرده گفتم :چيزي مي خواستيد بگوييد مامان ؟

 نه

 چرا يك چيزي مي خواستيد بگوييد . 

 چيزي نيست فقط نمي دانم رفتن تو ....

 انم . يلدا دختر عاقل و فهميده ايسكوت كرد . پدر با لحن دلداري دهنده اي گفت : نگران نباش خ

 است . مطمئن باش دايي و زندايي اش را با سوالهاي بي مورد خسته نمي كند . درست است يلدا جان ؟

 

 باز به فكر رفتم . چرا اين قدر اين جمله را تكرا مي كنند ؟ سوالهاي بي مورد ، كنجكاوي زياد ، اخر مگر

 ن به دنبالش باشم؟غير از امير ... نكند .... اره . حتما همين طور استچه چيز مهمي پيش امده كه بايد م

 مادر و پدر نگران امير و طرز فكرش هستند . دلشان نمي خواد من ....

 باز كجايي خانم مار پل ؟

 هان چي گفتي ؟!

 پدر با لبخند گفت : كجايي بابا ؟ حواست به حرفهايم بود يا نه ؟

 الم رفت يك جايي. حرفهايتان را فهميدم . چشم قول مي دهم كنجكاوي نكنم . ببخشيد بابا . مرغ خي

 اصال هنوز معلوم نيست من بخواهم بروم يا نه . شايد هم دايي نخواهد من بروم . يك حرفي زده شد . 

 همين . اين قدر جدي نگيريد . 

 رنج مي برد. مرغ خيالش بهمادر سكوت كرده بود . سكوتش دلچسب نبود . خوب مي فهميدم از چيزي 

 جايي سير كرده بود كه من نمي دانستم . 

 ان روز تمام مدت كه در ماشين پدر بوديم مادر همچنان ساكت بود . پدر هم كمابيش متفكرانه رانندگي

 مي كرد و فقط من و هاني و نگين بوديم كه از حرف زدن سير نمي شديم . 

 مد رسيد . پشت سر ما ماشين دايي جديدم اقاي پرتوي هم رسيد . باالخره ماشين به خانه ي دايي اح

 همين كه از ماشين پياده شديم چشمم به ترانه افتاد كه با لبخند به استقبالمان مي امد . به همه خوشامد

 گفت . اين روزها همه توجه شان به دايي و خانواده اش جلب شده بود و بيشتر از همه به امير . مي ديدم

 امير خوب خودش را بين دخترها محبوب كرده بود شبنم و نگين هر دو دخترهاي شوخ و بانشاطي كه
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 بودند كه خيلي هم مورد محبت امير بودند و من رنج مي بردم . 

 حاال حرف هاني را مي فهميدم كه رقابت سختتر شده . من هم نگين و شبنم و شايد هانيه را براي خودم

 اينكه امير به انها توجه كند رنج مي بردم ولي خب چاره اي نبود . به هر حال اين منرقيبي تراشيدم و از 

 

 بودم كه با رفتار بچه گانه در شركت شريف ، امير را به ستوه اورده بودم و شايد به خاطر همين برخورد

 احمقانه ام ديدگاه او نسبت به من فرق كرده بود . 

 فته بود . چرا كه سابقه نداشت او را بدون شهرام جايي ببينم . ترانه همهوقتي ترانه را ديدم خنده ام گر

 را مثل هميشه با خوشرويي به داخل دعوت كرد . 

 وقتي كه وارد شديم با استقبال گرم دايي احمد و همسرش روبرو شديم . امير كنار اقاي پرتوي و پدر

 يي به او كمك مي كرد . دلم نمي خواست او كمكنشسته بود . نگين به كمك ترانه رفته بود و در پذيرا

 كند. ولي او با اشتياق مشغول پذيرايي بود و به همه چاي تعارف مي كرد .وقتي جلوي امير چاي گرفت

 من شش دانگ حواسم به او بود . امير هنگام برداشتن چاي با خنده چيزي گفت كه باعث خنده نگين

 شتم از شدت حسادت مي مردم . ناخنم را مي جويدم كه هانيههم شد . خون خونم را مي خورد . دا

 گفت : تمام شد .ولش كن ديگر . 

 چي ؟!

 ناخنت تمام شد .ببين ديگر ناخن نداري . 

 حوصله ي شوخي هاي هانيه را نداشتم . به همين خاطر گفتم : هانيه ناراحت نمي شوي يك كم تنهايت

 م . بگذارم . مي خواهم به ترانه كمك كن

 ترانه نيازي به كمك تو ندارد . نگين هست . 

 نگين ترانه را از پذيرايي معاف كرده بود و خودش مشغول بود . ترانه كنار ما نشست و گفت : باورت

 مي شود يلدا دايي جديد داشته باشيم . 

 ان هم چه دايي ماهي . 

 همين طور پسر دايي ماهي . 

 

 ي رخسارم شد . به طوري كه هانيه با تمسخر گفت : خجالت نكش دختر . حرف كنايه دار او باعث سرخ

 همه مي دانند توي دلت چه مي گذرد . 

 توي دل من چيزي نمي گذرد . تو هم اين قدر اين حرفهاي مزخرف را تكرار نكن مي شود ؟!

 نه كه نمي شود . وقتي همه مي گويند . من هم مي گويم . 

 م . ترانه گفت : چرا ناراحت شدي ؟ هانيه جان كه چيزي نگفت . با افسوس سر تكان داد

 فراموش كنيد . پس شهرام كو ؟

 رفته دنبال عمو جان .

 مگر قرار است بيايند ؟

 اره و ولي متاسفانه ماشين عمو جان بين راه خراب شده بود . اين بود كه شهرام رفت دنبالشان . 
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 امد و شروع به پذيرايي كرد . در دستش يك ظرف شيريني بود .  در اين هنگام دوباره نگين به اتاق

 مادر و پدر كنار اقا و خانم پرتوي و دايي احمد و همسرش نشسته بودند و امير كنار تورنگ بود . وقتي

 نگين جلوي ما شيريني گرفت بدون علت با دلخوري گفتم : نمي خواهم . 

 ا لبخند دوباره بگويم : ممنون نگين جان االن نمي خواهم . نگاه متعجب هانيه و ترانه وادارم كرد ب

 وقتي نگين از ما فاصله گرفت هانيه اهسته كنار گوشم زمزمه كرد : خاك بر سر چرا نمي تواني مثل بچه

 ي ادم رفتا ر كني . اگر اين قدر حسودي كه نمي تواني محبت خواهرت را به بقيه و يا برعكس تحمل

 د برگردي اصفهان .كني بهتر است زو

 با عصبانيت گفتم : به تو هيچ ربطي ندارد چه طوري رفتار كنم . توي كارهايم هم دخالت نمي كني

 فهميدي ؟

 اگر فكر مي كني با اين اخمت از ترس ساكت مي شوم تا هر رفتاري داشته باشي اشتباه مي كني . 

 

 خالق باشي . تو را به اينجا نياوردم تا ...هاني ! يكبار ديگر مي گويم . دلم نمي خواهد معلم ا

 رنگ چهره اش برگشت . لحظاتي نگاهم كرد بعد گفت : پس براي چي من را همراهت اوردي ؟ واسه

 چي ؟

 ولش كن . با بغضي كه داشت مي تركيد گفت : تقصير خودم بود . نبايد خودم را اين قدر سبك مي

 جا . تو چي خيال كردي ؟كردم دنبالت راه مي افتادم بيايم اين

 . بعد بلند شد و به حياط رفت. ترانه و نگين سخت گرم صحبت بودند. بلند شدم و دنبال هانيه به حياط

 رفتم. داشت به سمت در خروجي ميرفت كه خودم را با با عجله به او رساندم و دستش را گرفتم و گفتم

 : صبر كن هانيه، كجا داري مي روي ديوونه !

 را از دستم بيرون كشيد و با دلخوري گفت : چه كار داري؟!مي خواهم برگردم اصفهان دستش

 حاال ؟! خواهش مي كنم هانيه صبر كن امشب با هم برمي گرديم . 

 خيلي ممنون. ديگر بيشتر از اين مزاحم نمي شوم .

 اخر ...

 من همين امروز برمي گردم اصفهان . تو هم از دستم راحت مي شوي . 

 خواهش مي كنم هاني . من را ببخش .به خدا منظوري نداشتم خب يك كم بي حوصله ام .بايد دركم

 كني . 

 چرا ؟ مگر چي شده كه بايد دركت كنم ؟

 چيزي نشده . فقط من يك كم عصبي هستم . همين . 

 في مي كني ؟دليلش چيه ؟ ببين من كه تمام رازهاي نهفته ي زندگيم را برايت گفتم . چرا از من مخ

 

 چرا اعتراف نمي كني امير را مي خواهي ؟

 با وحشت گفتم : يواشتر ! چرا داد مي زني ؟ مي خواهي همه بفهمند . 

 من كه مي دانم امير را مي خواهي . نه من همه اين را فهميدند. چرا كتمانش مي كني ؟
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 اين موضوع حساسيت نشان بدهند . من چيزي را مخفي نمي كنم .فقط دلم نمي خواهد همه اينقدر به 

 اخر بي عقل خودت كه بيشتر حساسيت نشان مي دهي . چشم نداري ببيني خواهرت با امير گرم بگيرد

 ان وقت....

 خيله خب بس كن ديگر . بيا برويم تو . االن شهرام و بقيه از راه مي رسند به خدا اگر به گوش شهرام

 برسد از كاه كوه مي سازد . 

 يك شرط حاضرم برگردم كه همه چيز را بگويي .  به

 باشد مي گويم.

 در اين هنگام امير به حياط امد . چشمم كه به امير افتاد به هانيه گفتم : تو را خدا هانيه دست گل به اب

 ندهي .

 نترس . واردم چكار كنم . 

 امير كه به ما رسيد گفت : كجا غيبت زد يلدا خانم ؟

 ي . امديم هواخور

 هانيه شروع كرد به نطق كه : خيلي تعريف شما را شنيده بودم و بايد اعتراف كنم همان طور كه شنيدم

 هستيد . 

 امير ابرويي باال برد و گفت : مي شود بگوييد كي تعريف من را كرده ؟

 

 هانيه گفت : ايشان . و من را نشان داد. 

 با تعجب و ناراحتي گفتم : هانيه !

 با پوزخند گفت : پس غير از مسخره كردن و دست انداختن چيز ديگري برايتان تعريف نكرده . امير 

 يعني من ادم مسخره اي به نظر مي ايم ؟

 نه . من كي چنين جسارتي كردم ؟!

 شما گفتيد دختر عمه ي من از من براي شما تعريف كرده . توقع نداريد باور كنم يلدا خانم خوبيهاي من

 يتان گفته باشد . را برا

 هانيه كه از ماجراي من و امير چيزي نمي دانست با ناباوري گفت : ولي يلدا فقط از شما تعريف كرد . 

 نگاهي به من كرد و گفت : باور كنم ؟

 دلم مي خواست من هم خردش مي كردم . دلم مي خواست جواب توهينهاي اشكار او را مي دادم . 

 ه پرسيد : حرف دوستتان را باور كنم يا نگاه تحقير اميز شما را ؟سكوتم را كه ديد دوبار

 برايم فرقي نمي كند . هر كدام را كه دوست داريد باور كنيد چون هيچ كدام حقيقت ندارد . 

 اين را كه از همان اول مي دانستم . 

 شود ولي گويا اشتباه ميفكر مي كردم با نسبت فاميلي كه پيدا كرديم از نيش و كنايه هايتان شايد كم ب

 كردم . 

 ريشه ي كنايه هاي من در نگاه شماست . در نگاه و زبان تند شما . 

 باز بحثمان شده بود . بحثي كه كمابيش به دعوا كشيده بود . هانيه ميان ما قرار گرفت و گفت : خواهش
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 مي كنم تمامش كنيد . بس كنيد ديگر . 

 

 بودم تا ..... اصال فراموش كنيد .  امير گفت : من .... من امده

 با رفتنش هانيه گفت : خاك توي ان سرت كنند. چرا اين طوري كردي ؟

 همه اش تقصير تو بود . چرا ان چرت و پرتها را گفتي ؟ من كي از او برايت تعريف كردم ؟

 من مي خواستم يك حرفي زده باشم كه شما را بيشتر به هم نزديك كند .

 از اين به بعد حرفهايت را بفهمي بعد بگويي. اين طوري كمتر مشكل ساز مي شود.بهتر است 

 صبر كن ببينم چه دست گلي به اب داده بودي كه اين بنده ي خدا اين قدر به تو بدبين است ؟

 برايت مي گويم . ولي اينجا نه . وقتي برگشتيم اصفهان . توقع نداري كه جلوي همه برايت تعريف كنم. 

 زم از سينه بيرون رفته بود و همه مي دانستند با اين لج و لجبازي ها قصد دارم امير را به زانو دررا

 بياورم .ولي زبانم حاضر نبود ان را اعتراف كند و اين مسئله باعث مي شد رفتار دوگانه اي را در پيش

 بگيرم . 

 غيبت او كنار ترانه رفتم و نشستم . هانيه وقتي همراه هانيه به جمع برگشتم امير را نديدم . بي توجه به

 هم نشست . خانم پرتوي يا بهتر است بگويم زن دايي صدايم كرد . سرم را به سمت او كردم و گفتم : 

 بله زن دايي جان كاري داشتيد ؟

 اشاره كرد كه كنارش بروم . بلند شدم و با لبخند كنارش رفتم و نشستم . 

 يم نگرفتي با ما بيايي . مادرت مي گويد هنوز تصم

 درمانده ومستاصل گفتم : نه اينكه ترديد داشته باشم بيايم ولي ...

 بهانه نياور دختر گلم . من نمي گذارم به تو بد بگذرد. 

 

 بدم نمي امد زن دايي اصرار كند . خوب مي دانستم امير تا چه حد به مادرش دلبستگي دارد و محبت

 او را رام و ارام سازد . مادر گفت : هر طور كه دلت مي خواهد عمل كن . مامادرش به من شايد كه 

 دلمان نمي خواهد تو دايي و زن دايي ات را اذيت كني ولي حاال كه خودشان اصرار دارند مي تواني بروي

 . 

 ته دلم از خدا مي خواستم كه بروم .اين طوري هم امير را بيشتر مي ديدم هم ....

 ا نه ؟خب مي اي ي

 سر به زير گفتم : دلم مي خواهد كه بيايم ولي ....

 ولي ندارد همين امشب برمي گرديم اصفهان . تو هم وسائلت را از خوابگاه برمي داري و با ما مياي . 

 صداي امير را شنيدم كه گفت : كجا به سالمتي ؟!

 مي كرد . مادرم با لبخند تلخي برگشتم . امير بود كه پشت سرم ايستاده بود و رو به مادرش صحبت

 گفت : امير جان ، مادرت اصرار دارند يلدا مزاحمشان بشود . 

 بدون اينكه نگاهم كند گفت : اين چه حرفيه . مادر خيلي تنهاست و مطمئنا با بودن يلدا خانم از تنهايي

 تند. در مي ايد. مخصوصا كه يلدا خانم دختر خوب و خونگرم و پر جنب و جوشي هم هس
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 نمي دانم كنايه بود يا نه . ولي حتما كنايه بود . من و او با هم معموال رك و راست حرف مي زديم . 

 عجيب بود كه او جلوي مادرش و مادرم از من تعريف مي كرد . تعريف او به كنايه بود يا نه برايم

 دلچسب بود . چرا كه مادرهايمان متوجه اختالفمان نمي شدند. 

 ي ندارم . اگر شما اين طور مي خواهيد مزاحمتان مي شوم. من حرف

 بهت قول مي دهم نگذارم دلتنگ بشوي . تو مثل دخترم مي ماني . 

 لبخندي زدم و گفتم :ممنونم . 

 

 امير گفت : پس حاال كه يلدا خانم زحمت مي كشند و تا برگشتن من كنار مادر و پدرم مي مانند من هم

 و تا نبود ايشان سعي مي كنم جاي خالي ايشان را برايتان پر كنم .  مزاحم شما مي شوم

 گويي كه اب سردي بر فرق سرم ريختند. اين جاي كار را نخوانده بودم. امير تهران مي ماند . پس او

 مي ماند و من بدون او مي روم . امير هنوز اينجا درس مي خواند و مسلما نمي تواند به اين زودي

 برگردد. 

 ذوق و شوقي كه در عوض چند لحظه به سراغم امده بود دوباره از وجودم رخت بربست و كسل و بي

 حوصله شدم . او اينجا پيش نگين مي ماند . نگين كه اين روزها خوب مي ديدم محور توجه امير است . 

 نه تنها نگين كه شبنم هم همين طور . 

 و من .... انها از توجه و محبت امير برخوردار بودند

 حواست كجاست يلدا ! امير جان با تو هستند. 

 نگاهي به امير كردم و گفتم : مي بخشيد . چيزي گفتيد ؟

 اگر زحمتي نيست يك استكان چاي مي خواستم . 

 خواهش مي كنم . االن برايتان مي اورم . 

 براي او چاي بياورم . حسابي امير با تشكر كنار مادر و خانم پرتوي نشست و من به اشپزخانه رفتم تا

 دمغ شده بودم . اين مدت به نديدن امير عادت كرده بودم ولي حاال كه دوباره او را ديدم دلم نمي

 خواهد از او دور باشم . مخصوصا اينكه او در خانه ي من زندگي كند و كنار خواهرم و من با اين افكار

 حضور او زندگي كنم . براي پشيماني دير بود . من قبول مريض كه راحتم نمي گذارد در خانه ي او بدون

 كرده بودم . پس بايد تا اخر اين راه را مي رفتم .

 فصل نهم

 

 با سيني به سالن رفتم .شهرام را ديدم كه با بقيه وارد سالن مي شد. سرو صداي زيادي به راه افتاده بود . 

 .  شهرام هنوز از راه نيامده باز شروع كرده بود

 دوباره به اشپزخانه برگشتم و چند استكان ديگر هم چاي ريختم . ترانه با ديدن شهرام از پذيرايي

 فراموش كرده بود . به او حق مي دادم . چرا كه من هم وقتي چشمم به امير مي افتاد از همه چيز

 ي هم قرار گرفتيمفراموش مي كردم . وقتي مي خواستم اشپزخانه را ترك كنم امير وارد شد .روبرو

 .نگاهي به چهره ام كرد و گفت : اين همه چاي كه براي من نيست . درست است ؟
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 با دلخوري كه هنوز از حرفها و كنايه هاي او داشتم گفتم : البته كه نيست !

 نگاهش را دقيق به صورتم دوخت و گفت : ناراحتي ؟!

 ود سرم را به زير انداختم و گفتم : بايد ناراحتبدون توجه به لحن گرم او كه براي خودم هم عجيب ب

 باشم ؟

 نمي دانم . قيافه ات نشان مي دهد ناراحتي .  -

 چقدر خودماني شده بود و من چقدر از اينكه مورد توجه او قرار گرفته ام لذت مي بردم . 

 حتي؟جواب سوالش را ندادم . دوباره تكرار كرد : يلدا ....با توام . مي گويم نارا

 اين اولين بار بود كه من را يلدا صدا مي كرد. با تعجب و ناباوري به چشمانش كه مملو از غصه بودند

 نگاه كردم و بي اختيار گفتم : شما چي ناراحت نيستيد ؟

 نه چرا بايد باشم ؟! -

 ولي چشمهايتان يك طوري هستند.  -

 زنند كه غمگينند.  پس به چشمهاي خودت نگاه نكردي . دارند فرياد مي -

 بايد علت اندوه چشمانتم را بدانيد .  -

 

 حتما از حرفهاي من ناراحت شدي . درست است ؟ -

 هميشه همين طور بوده . اين برايم تازگي ندارد.  -

 دلم مي خواهد تو را همان طوري كه هستي باور كنم نه اين طوري كه نشان مي دهي . چرا سغي داري -

 ر از اني كه هستي نشان بدهي ؟خودت را غي

 نمي فهمم چه مي گويييد . اگر ممكن است چايتان را برداريد . خسته شدم از بس به اي ن سوالهاي بي

 سر و ته جواب دادم . 

 با پوزخند گفت : سوالهاي من بي سرو ته هستند!

 بله . بي سر و ته و ...

 وچي ؟ خجالت نكش ، بگو ... حتما احمقانه .

 كوت كردم . بگذار فكر كند همين را مي خواستم بگويم . با افسوس سرش را تكان داد و از سر راهمس

 كنار رفت و گفت : بفرماييد . 

 با تعجب گفتم : چايتان ؟

 ميل ندارم .  -

 باز قهر كرده بود . باز با يك حرف من با يك اخم او فرسنگها از هم دور شده بوديم و اين عادت

 ام بود . همديگر را مي رنجاديم و بعد پشيمان مي شديم .سيني به دست اهسته از كنارش هميشگي

 گذشتم و به سالن برگشتم . صداي امير را از پشت سرم شنيدم كه نگين را صدا مي كرد. چه راحت و

 من را خودماني او را صدا مي كرد. دلم مي خواست زودتر از اينجا مي رفتم تحمل نداشتم امير اينگونه

 شكنجه كند . نگين به اشپزخانه رفت. 

 با سالم من شهرام با ذوق و شوق فراوان گفت : سالم يلدا خانم . خوبيد دختر عمه ؟
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 ممنونم شهرام تو هنوز نيامده باز شروع كردي! -

 اي بابا ، من كه تا حاال بچه ي خوبي بودم . دعا كن تا اخرش خوب بمانم . -

 خدا كند . -

 لويش چاي گرفتم . با برداشتن چاي گفت : پس امير كو ؟ج

 نمي دانم .-

 نگاهي به دو رو برش كرد و گفت : نامرئي شده يا چشمهايم ضعيف شده .

 وقتي جلوي زندايي چاي مي گرفتم با كنجكاوي گفت : ببينم يلدا ، با اقا و خانم پرتوي ... با دايي و

 زندايي ات راحتي ؟

 قرار نبود كه بحث جاري و باجناق و اين جور چيزها باشد. من همه ي شما را دوست دارم زندايي جان -

 و با همه تان هم راحتم . 

 ولي چشمهايت مي گويند با انها راحتت تري . - -

 دايي احمد نگاهيي به همسرش كرد و گفت : بس كن خانم . اين حرفها را تمام كن يلدا هر جا كه باشد

 عزيز است .  براي همه ما

 تازه متوجه شدم چرا اين حرف را زد. حق هم داشت . چرا كه مادر هيچ وقت دلش نمي خواست من

 منزل يكي از دايي هايم بمانم . هميشه اصرار داشت من به هيچ كس زحمت ندهم . اين اخالق مادر بود

 ار دايي جديدم باشم براي همهو همه اين را مي دانستند و اينكه حاال مادر راضي شده بود من مدتي كن

 سوال شده بود .

 جمع دخترها از بقيه جدا شده بود و اين شهرام بود كه هر از گاهي به جمع دخترها اضافه مي شد ان هم

 به خاطر ترانه . به طوري كه صداي اعتراض همه را در اورد و او را ازجمع طرد كردند. امير در خود

 

 بقيه نشسته بود و با ارامش ميوه اش را پوست مي كند ولي اخمهايش در همفرورفته بود .گرچه كنار 

 بود و اين چهره ي دلرباي اورا برايم شيرين تر مي كرد . نگين كنارم نشست و گفت : يلدا تو امروز چه

 ات شده ؟

 با بي اعتنايي گفتم : در مورد چي حرف مي زني ؟

 يه تند صحبت مي كني ؟ اين رفتار زشت است . خودت خوب مي داني . چرا با امير و هان-

 چپ چپ نگاهش كردم و گفتم : به تو ربطي ندارد چطور رفتار مي كنم .

 وا رفت . توقع نداشت اينگونه حرف بزنم : تو نبايد با امير لج كني . چرا او را ازار مي دهي ؟

 ؟!چه دل نازك ! ببينم براي تو دردودل كرده ؟ تو شدي محرم رازش -

 ايرادي دارد ؟-

 نه چه ايرادي . وقتي اين قدر به هم نزديك شديد چرا تو را جاي من انتخاب نمي كند ؟-

 تو ديوانه اي يلدا . امير براي من مثل برادرم مي ماند. ولي براي تو نه . اين را خودت هم مي داني .  -

 ي كارهاي من دخالت كني . امير خودشبلند شو برو حوصله ندارم . از اين به بعد هم حق نداري تو -
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 زبان دارد وكيل مدافع هم نمي خواهد . 

 مادر خيلي از دستت دلخوره . چرا اين قدر امير را اذيت مي كني ؟ -

 مادر بايد طرف من را بگيرد نه برادر زاده اش را .  -

 و با كشيدن اهي از سينهلحظاتي نگاهم كرد . دهان باز كرد چيزي بگويد ولي نگفت . سري تكان داد 

 گفت : بيچاره امير و بلند شد و رفت . 

 

 هانيه هنوز هم دلخور بود . اين را از نگاهش مي فهميدم . كنار شبنم نشسته بود و با او حرف مي زد و

 من باز تنها بودم . بي اختيار نگاهم در جستجوي امير چرخيد . ولي هر بار او را بي توجه به خودم مي

 دم و سر خورده مي شدم . برايم عجيب بود زن دايي با اينكه مي ديد من با امير برخورد مناسبيدي

 ندارم ولي از من دلگير نمي شد و برعكس كادر كه با نگاهش به من مي گفت رفتارم نادرست است . 

 ته بود م . بعد ازشام را هم منزل دايي مانده بوديم . روز خسته كننده و به ياد ماندني را پشت سر گذاش

 شام موقع خداحافظي مادر صدايم كرد. كنارش رفتم و گفتم : بله

 باالخره تصميم گرفتي؟مي خواهي بروي يا نه ؟-

 اگر شما نخواهيد نمي روم .  -

 نه . من براي خودت مي گويم . براي من كه فرقي نمي كند . فقط يك مطلب مي ماند .  -

 ديگر چي ؟ -

 انجا نيست و مي ايد اينجا . ولي اگر امد انجا دلم نمي خواهد ازارش بدهي . من ، تورا گرچه امير -

 طوري تربيت نكردم كه دايي ات و زن دايي ات و مخصوصا امير را برنجاني . 

 سر به زير گفتم : من قصد ندارم كسي را ازار بدهم . فقط ....

 تو عالقه دارد . بهتر است يك كم مراعتش را بكني .فقط ندارد مادر . پسر خوبي است . خيلي هم به -

 چشم مامان . قول مي دهم .  -

 درضمن هانيه هم خيلي توي خودش است . از او هم فراموش نكن.  -

 چشم ديگر چي ؟ -

 ديگر هيچي . فقط قول دادي كنجكاوي نكني . باشد ؟ -

 

 ز هم حرفي هست ؟اين را هم قبال گفته بوديد و من هم گفتم چشم . با -

 نه ديگر برو . دايي ات ترتيب همه ي كارها را مي دهد . تو هم سعي كن قدر انها را بداني . زن دايي -

 ات زن سختي كشيده اي است . شايد توقعاتي از تو داشته باشد كه بايد به انها عمل كني . فهميدي ؟

 بله . فهميدم .

 خودت هم باش .  دست محبتي بر سرم كشيد و گفت : مراقب

 مراقبم مامان . اين قدر نگران نباشيد . -

 خسته اهي كشيد و گفت : نگران كه هستم ولي مهم نيست . مهم تويي . اگر يك سوال بپرسم راستش

 را مي گويي ؟
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 چي ؟-

 تو هم امير را دوست داري نه ؟ -

 از من نپرسيده بود . دست برد زير چانه سرم را پايين انداختم . تا حاال مادر اين چنين با صراحت چيزي

 ام .سرم را باال گرفت و گفت : بگو عزيزم خجالت نكش . امير را دوست داري يا نه ؟

 چه فرقي مي كند . بين من و امير هر چه كه بود تمام شد. -

 منه اين طور نيست . امير شش دانگ حواسش به تو است . ولي نمي دانم چي پيش امده كه با ه -

 غريبي مي كنيد . حاال بگو دوستش داري يا نه ؟

 اره دوستش دارم ولي ... -

 چهره اش به لبخند شادي باز شد و گفت : ولي ندارد مادر . تو دختر خوشبختي هستي . امير هم خيلي

 خوشبخته كه دختري مثل تو او را مي خواهد. 

 

 ولي اخر حاال همه چيز فرق كرده . -

 چه فرقي ؟! -

 خواستم بگويم من بارها شاهد بودم امير به بقيه ي دخترهاي فاميل محبت مي كند ، بي هيچ خصومتي

 حرف مي زند ولي با من دقيقا برعكس رفتار مي كند . اما نتوانستم بگويم و خيلي مختصر گفتم : گذشته

 ها گذشته مامان . 

 ي نداند خيال مي كند ده سال پيش بود. اين حرفها چيه مي زني ؟ همچين مي گويي گذشته كه هر ك-

 يك سال هم نمي شود . 

 شما چي فكر مي كنيد ؟-

 در مورد امير ؟-

 خب اره . -

 امير دوستت دارد . خيلي زياد و به زودي هم مي ايد به خواستگاريت . -

 با خنده گفتم : شما از كجا ميدانيد ؟

 بدان امير به اتفاق پدر و مادرش همين روزها مي ايند ديگر به اين چيزها كاري نداشته باش . فقط-

 خواستگاريت . پس خيال كردي براي چي زن دايي ات اين قدر اصرار دارد تو بروي پيش انها . فقط از

 من فراموش نكن. 

 اين چه حرفيه مامان ؟ من فراموشتان كنم ؟! محال است . مگر مي شود ؟-

 ر چه طوري حواسش به ماست . خيله خب .حاال برو . ببين امي-

 نگاهي به امير كردم كه كنار پدر و مادرش ايستاده بود و با انها حرف مي زد و هر از گاهي به ما نگاه مي

 كرد . سر به زير گفتم : اي كاش واقعا همين طور بود . 

 

 چرا باور نمي كني امير دوستت دارد؟-

 با كشيدن اهي از سينه ادامه دادم : اگر كاري نداريد من بروم . اين قدر با اطمينان نگوييد مامان و بعد-
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 نه دخترم . برو خدا به همراهت. -

 هانيه صدايم كرد. او كنار نگين ايستاده بود . وقتي كنارشان رفتم گفت : مگر مي خواهي بروي سفر

 قندهار بچه ننه . 

 به امير بود كه باعث شد او محكم به پشتحواسم به او نبود . حرفش را فهميدم ولي ان قدر حواسم 

 گردنم بزند و با پوزخند بگويد : بابا چشمهايت درامدند اين قدر نگاهش نكن. پر مردم از رو رفت .

 اين قدر حرف مفت نزن هاني . من دارم به دايي و زن دايي نگاه مي كنم .ببين چه قدر خودماني با-

 مادرم حرف مي زنند . 

 ل اينكه خواهرشان است . با نمك ! مث-

 هست ولي...-

 واي بس كن يلدا . چقدر تو فوضولي دختر . اصال مي داني چيه ، تو درست بشو نيستي . -

 نگين گفت : يلدا وسائلت را برداشتي؟

 اي واي نه . خوب شد يادم انداختي . كيفم كجاست؟-

 گذاشتم توي اتاق ترانه . بروم بياورم ؟-

 م مي روم . و رو به هانيه گفتم : االن مي ايم . ممنونم . خود-

 

 به سمت اتاق ترانه راه افتادم . وقتي در را گشودم چشمم در جستجوي كيفم به دور و اطراف اتاق

 چرخيد . كيفم كنار تخت بود . ان را برداشتم و داخلش را نگاه كردم تا چيزي را فراموش نكنم . داشتم

 كه در باز شد و امير وارد شد و در را بست . گفت : داري مي روي ؟كيفم را بررسي مي كردم 

 با اجازه تان . -

 نمي دانم چي بايد بگويم ...... مي داني يلدا من .....-

 مطلبي را بايد برايت روشن كنم كه شايد االن وقتش نباشد .البته بايد خيلي وقت پيش برايت مي گفتم و

 اال بگيرد كه متاسفانه اشتباه كردم . نمي گذاشتم اين سوتفاهمها ب

 در چه موردي ؟-

 با زدن چند ضربه به در نگين وارد شد و گفت : مزاحم كه نيستم . 

 از شدت عصبانيت دلم مي خواست فرياد مي زدم چرا مزاحمي ، خيلي مزاحم .داشتم از كنجكاوي مي

 شفته نشان مي داد .سردرگم بود و يا شايدمردم . يعني چه مطلبي مي خواهد برايم روشن كند . امير ا

 من اين طور احساس مي كردم . سري تكان داد و گفت : نه اين طور نيست . كاري داشتي ؟

 دايي جان صدايتان مي كند . مي خواهند بروند . -

 االن مي ايم . -

 تصميمي هم داشت . اين را با رفتن نگين به او نگاه كردم . منتظر بودم تا ادامه ي حرفش را بزند . چنين

 از تمام حاالت صورتش مي خواندم ولي نمي دانم چرا منصرف شد . سكوت كرد و بعد گفت : االن نمي

 شود صحبت كرد . بعدا در موردش صحبت مي كنيم . اميدوارم كنار پدر و مادرم احساس ارامش كنيد . 

 ممنونم . -
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 تاق را ترك كردم . همه منتظر ما ايستاده بودند از همه خداحافظيدر را باز كرد و ايستاد .من با عجله ا

 كردم و همراه هانيه و خانم پرتوي سوار ماشين دايي شديم . نگاهم فقط در جستجوي امير بود . او در

 كنار مادر و نگين ايستاده بود و با چهر ه اي گرفته نگاهمان مي كرد. و مادر ، او هم دست كمي از امير

 ت . برايشان دست تكان دادم و خداحافظي كردم . من و هانيه عقب نشسته بوديم و زن دايي جلو . نداش

 دلم عجيب گرفته بود . احساس مي كردم چون كاهي سبك شده ام و به هر سويي مي روم . احساس مي

 اش با اميركردم پشيمان شده ام كه دعوت دايي را پذيرفته ام . اي كاش قبول نمي كردم . اصال اي ك

 نسبت فاميلي پيدا نمي كردم .

 هانيه دستم را گرفت و گفت : باز كجايي ؟

 سر بلند كردم و گفتم : اين دو روز ان قدر وقايع غير قابل پيشبيني برايم اتفاق افتاده كه هنوز در حال

 بررسي انها هستم . 

 كني . الزم نكرده تو بررسي كني . بهتر است يك كم رفتارت را درست -

 باز شروع كردي ؟!-

 فراموش نكن تو قول دادي برايم همه چيز را بگويي . -

 با اشاره ي چشم به او فهماندم كه ساكت باشد و چشم غره اي به او رفتم كه اعتنايي نكرد. زن دايي به

 سمت ما برگشت و گفت : خسته كه نيستي ؟

 نه كاري نكردم كه خسته باشم . -

 خب يلدا جان ، كجا برويم بابا؟دايي پرسيد : 

 نمي دانم . مگر قرار است كجا برويم ؟-

 

 هانيه با تمسخر گفت : خرگوش خانم ، منظور اقاي پرتوي اين است كه روي سر ما خراب مي شوي يا

 مزاحم ايشان مي شوي ؟

 دايي بلند خنديد و گفت : يلدا روي چشمهاي ما جا دارد. 

 ازه بدهيد امشب توي خوابگاه باشم و وسائلم را مرتب كنم . فردا مزاحمتان ميممنونم دايي . اگر اج-

 شوم . 

 هر طور ميل توست . -

 زن دايي گفت : پس من هم توي اين فرصت اتاقت را برايت اماده مي كنم . 

 واقعا ممنونم . ببخشيد كه به زحمت مي افتيد . -

 سر ما خرابي . هانيه گفت : پس با اين حساب امشب هم روي 

 خيلي هم دلت بخواهد . -

 تمام ان ساعتي كه در ماشين اقاي پرتوي بوديم خانم پرتوي رويش به ما بود و با من حرف مي زد و

 هانيه گاهي شنونده بود گاهي گوينده برايم عجيب بود كه مادر مي گفت زن دايي بي حوصله است . ان

 ال كرده بود كه من جاي او خسته شده بودم .وقتي پاسخ ميقدر در مورد من و زندگيم و عاليقم سو
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 دادم با چنان نگاه مهرباني به من زل مي زد كه شرمنده مي شدم . 

 ان شب دايي ما را به خوابگاه رساند و دفت . همراه هانيه اهسته به اتاقمان رفتيم . بچه ها همه خواب

 از تعويض لباس هر كدام اهسته و بي سر و صدا در بودند . اهسته وسائلمان را كنار گذاشتيم و بعد

 تخت خوابيديم . هانيه خيلي زود به خواب رفت ولي من به امير فكر مي كردم . يعني چه مطلبي را مي

 خواست بگويد. حتما مي خواست بگويد عاشق نگين شده . شايد مي خواست بگويد از همان اول هم

 . همه چيز صحنه ي زيباي يك رويا بود . همين و بس . هيچ عشق و عالقه اي به من نداشته 

 

 صبح كه بيدار شدم بچه ها هر كدام رفته بودند . هانيه باالي سرم ايستاده بود و دست به كمر به من زل

 زده بود . 

 بلند شو ، خسته شدم از بس صدايت كردم . چرا تكان نمي خوري ؟-

 روي صورتم كنار زدم و گفتم : چيه اول صبحي ؟ چي مي گويي؟ با خستگي نيم خيز شدم . موهايم را از

 مگر نمي خواهي برويم كالس. يادت شده امروزبا اقاي پرتوي ... ببخشيد با دايي جان كالس داريم . -

 با نگاهي به اطرافم گفتم : ساعت چند است ؟

 هفت هم گذشته . بلند مي شوي يا نه ؟-

 ل كالس نداشتم . اين بود كه با ارامش مشغول جمع اوري وسائلم شدم . با خستگي بلند شدم . ساعت او

 نگاهم به هانيه افتاد كه با اندوه به من زل زده بود . نگاهش به من بود ولي حواسش نبود. كنارش

 نشستم و گفتم : كجا سير مي كني هاني خانم ؟

 كجايي ؟ جوابي نداد. اصال نفهميد چي گفتم . دستش را گرفتم و گفتم :

 هان ؟!-

 ناراحتي ؟از اينكه من مي خواهم بروم؟ -

 همچين تحفه اي هم نيستي .-

 ولي تو ناراحتي . نگو نه كه مي دانم هستي . -

 اره ناراحتم . -

 ؟ بروم خواهم مي اينكه براي–
 

 خودم هم دلمبلند شد و به حاضر كردن خودش مشغول شد . همان طور كه نشسته بودم رو به او گفتم : 

 نمي خواهد بروم . راستش اول فكر مي كردم امير هم انجاست . حاال هيچ ميلي به رفتن ندارم . 

 برگشت و نگاهم كرد و گفت : من باالخره نفهميدم قصه ي تو و امير جانت چيست . حاال وقت خوبي

 است كه برايم بگويي. 

 به خاطر به هم خوردن ازدواجم با اشكان بهچيز زيادي براي گفتن ندارم . راستش سال گذشته -

 شركت دوستم پناه بردم .... حاال حتما مي خواهي بداني اشكان كيه ، نه ؟

 نگاه متعجب و خنده دارش را به حساب دلقك بودنش گذاشتم و ادامه دادم : اشكان پسر شريك بابا

 و اشكان عالقه اي به وجود امد كه بود . چند سالي مي شد كه با هم شريك بودند. ناخوداگاه بين من
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 منجر به خواستگاري او از من شد . همه چيز خوب پيش مي رفت تا اينكه جواب ازمايش ، همه چيز را

 به هم ريخت . ما مشكل ژنتيكي داشتيم . اين بود كه برخالف ميلم و به خاطر خواهش مادر اشكان كه

 راندم و او هم رفت . ان سال امتحان كنكور هم داشتم .  مي خواست ان ازدواج سر نگيرد او را از خودم

 روي اين حساب و به خاطر اينكه يك كم حال و هوايم عوض بشود توي شركت شريف مشغول به كار

 شدم . هنوز دو ماه نگذشته بود كه سر و كله ي امير پيدا شد . شد همكار و هم اتاقي من . از همان نگاه

 ديدم كه در مدت كوتاهي اشكان را به فراموشي سپردم و عشق امير جاي اواول توي چشمهايش چيزي 

 نشست .ولي امير پسر مغرور و كم حرفي بود . تمام مدتي كه با هم بوديم غير از سالم و خداحافظي بين

 ما حرفي رد و بدل نمي شد . اصال به من توجهي نمي كرد . اين بود كه من يك بازه مسخره را شروع

 . اذيتش مي كردم . جلوي همه به او بي احترامي مي كردم و شخصيتش را به بازي مي گرفتم . ميكردم 

 خواستم اين طوري جلب توجه كنم . ولي بدبختانه برعكس شد . شريف با امير خيلي صميمي بود . من

 گرفت . بههم با تارا دوست بودم و روزي نبود كه شكايت امير را به شريف نكنم . كم كم كار باال 

 طوريكه ديگر نمي توانستيم همديگر را تحمل كنيم . تا اينكه پاي خواستگاري ديگر به خانه ي ما باز

 شد . خواستگاري كه از اشنايان پدر بود . ماني پسري كه سالها در خارج تحصيل كرده بود و خانواده

 داشتم . اين بود كه وقتي شنيدم قراراش من را براي او در نظر گرفته بودند . هيچ تعلق خاطري به او ن

 

 است براي صحبت بيايند به فكر چاره افتادم و به دروغ به پدرم گفتم من به خواستگاري يكي از

 همكارانم جواب دادم . 

 باورت مي شود هاني ، من اسم امير را به زبان اوردم . چون اين روياي من بود كه دلم مي خواست تحقق

 ا موضوع را به امير گفته بود و او يك خواستگاري دروغي راه انداخت و خواستگاري مانيپيدا كند . تار

 به هم ريخت . بعد هم چون مخفيانه از مادرش امده بود، خواستگاري با يك دروغ ديگر منتفي شد . تارا

 سالخيلي سعي مي كرد من و امير را به هم نزديك كند ولي نتوانست . اين بود تمام قصه ي يك 

 همكاري . 

 سكوت هانيه تعجبم را برانگيخت . نگاهش كردم . در فكر رفته بود . گفتم : شنيدي چي گفتم ؟

 اره شنيدم . همه چيز را شنيدم . تو ديوانه اي يلدا . خوشي زير دلت زده كه اين بچه بازيها را در مي-

 ز اين بچه بازيهايت برمي داشتي . اوري . اگر جاي من بودي كه يك جاي ارام و راحت نداشتي دست ا

 حاال هم كه همه چيز تمام شده امير كينه ي ان روزها را فراموش نكرده . -

 ديگر كي از ماجراي تو و امير خبر دارد ؟-

 فقط تو ، تارا و شريف . -

 نگين هم مي داند ؟-

 نه . -

  پس با اين حساب تو فكر مي كني امير از نگين خوشش مي ايد . -

 بدبختانه اين فكري است كه خيلي وقت است توي سرم افتاده.همان شبي كه امير با يك دسته گل به-

 خانه ي ما امد تا چشمش به نگين افتاد ماتش برد . 
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 حال و هوايش عوض شد.

 

 حاال فرض كن حدس تو درست باشد . اگر امير واقعا نگين را بخواهد تو چه كار مي كني ؟-

 ي نگاهش كردم و گفتم : يعني تو فكر مي كني امير واقعا نگين را از من بيشتر مي خواهد !با درماندگ

 من گفتم اگر . -

 گيج و مستاصل گفتم : فكرش هم ازارم مي دهد . 

 ولي بهتر است با اين فكر كنار بيايي. چون با اين دسته گلهايي كه تو اب دادي هيچ ادم احمقي فكر-

 از روي عشق بوده . امير فكر مي كند تو از او متنفري . مگر اين كه بروي واقعيت را نمي كند اين كارها

 بگويي . 

 چي ؟! بروم چي كار كنم ؟-

 بروي مثل بچه ي ادم واقعيت را بگويي . بگويي كه دوستش داشتي . بگويي كه ان كارهاي بچه گانه را-

 حبت كردن و عشق ورزيدن را بلد نبودي . فقط به خاطر عالقه ات كردي. بگويي كه راه و روش م

 ديوانه شدي هاني! بروم ازش بخواهم كه دوستم داشته باشد . -

 پس بنشين و از غصه بمير . چون دير يا زود شاهد ازدواج او خواهي بود !-

 به تو هم مي گويند دوست !اين جاي دلداري دادنت است ؟!-

 چيزها نيستم . بهتر است واقعا بين باشي . زندگي كه با كسيببين من اهل رمانتيك بازي و اين جور -

 شوخي ندارد . 

 از دل و دماغ افتاده بودم . هانيه با حرف اخرش بدجوري اوضاعم را به هم ريخته بود . وقتي ديد

 مغموم و متفكر نشسته ام ، كنارم نشست و گفت : چرا بلند نمي شوي ؟ حتما خاطرت جمع است كه

 ت سرزنشت نمي كند . ولي من بيچاره چي ؟دايي جان

 

 به تو هم مي گويند رفيق ؟-

 با خنده گفت : پس ماتم گرفتي . چون فكر مي كني امير ، نگين را مي خواهد . 

 با صدايي ناراحت گفتم : بس مي كني يا نه ؟

 م دارم . مي تواني ايناز كنارش بلند شدم و در همان حال ادامه دادم : من امير را دوست داشتم هنوز ه

 را بفهمي ؟ من عاشق او هستم . چطور تحمل كنم او با خواهرم ازدواج كند . و بعد با درماندگي با خودم

 زمزمه كردم : من بدون امير مي ميرم هاني .

 نمي خواستم ناراحتت كنم . فقط واقعيت را گفتم . اگر تو واقعا امير را دوست داري كه مي دانم داري-

 پس رفتارت را درست كن . مثل بقيه باش . به او محبت كن اين طوري توجه او را به خودت جلب مي

 كني . اين تنها راهي است كه به نظرم مي رسد . 

 تو فكر مي كني امير گذشته و بازيهاي مسخره من را فراموش مي كند ؟

 اري هم از اين مسائل پيش مي ايد . اره ، چرا نكند . خب شما يك مدت همكار بوديد . تو عالم همك -

 اين قدر حرص نخور . 
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 ممنونم . كمي ارام شدم . -

 با خنده گفت : اي بچه ننه .طاقت نداري حرف راست را بشنوي .حاال اخمهاتو باز كن . دلم نمي خواهد

 روز اخري با دلخوري از هم جدا بشويم . 

 درس نفهميدم . فكرم مشغول بود . يك چيزي ازارم ميان روز تا ظهر سر كالس اقاي پرتوي چيزي از 

 داد و خودم نمي دانستم چيست . ظهر وقتي به خوابگاه برگشتم بچه ها همه با ديدنم با سر و صدا

 زيادي دورم حلقه زدند و از اقاي پرتوي و نسبت فاميلي كه پيدا كرده بوديم مي پرسيدند. نگاهي به

 

 ي صندلي نشسته بود و با خونسردي بچه ها را نگاه مي كرد . گفتم : نتوانستيهانيه كردم كه با خنده رو

 جلوي زبانت را بگيري راديو ؟

 شانه باال انداخت و گفت : دست خودم نيست يلدا . نمي توانم بيشتر از چند ساعت رازدار باشم . 

 با پوزخند گفتم : عجب ظرفيت بااليي داري !

 ينم چطور شد با هم فاميل شديد؟مهناز گفت : تعريف كن بب

 اگر بگذاريد بنشينم برايتان مي گويم . -

 همه سريع نشستند من را هم كنار خودشان نشاندند و چشم به دهان من دوختند . من هم شروع كردم

 به تعريف . بچه ها با هيجان به حرفهايم گوش مي دادند . همين كه حرفهايم تمام شد مهتاب گفت : 

 ان، سفارش ما را به دايي ات بكن . بگو با ما راه بيايد . يلدا ج

 در اين هنگام منيژه با عجله به اتاق امد و گفت : يلدا .... بلند شو اقاي پرتوي سراغت را مي گيرد . 

 بلند شدم و به بچه ها گفتم : خب ديگر ، اگر باري گران بوديم و رفتيم . فقط بچه ها خواهش مي كنم

 ع خودمان كسي متوجه ماجرا نشود . باشد ؟غير از جم

 هانيه با خنده گفت : مطمئن باش نمي گذارم كسي بفهمد . 

 با پوزخند گفتم : از بابت تو خاطرم جمع است . 

 از بچه ها خداحافظي كردم و چمدانم را برداشتم . هانيه تا پايين همراهم امد . دايي منتظرم ايستاده بود

 ن به دست ديد از ماشين پياده شد و چمدان را از من گرفت و در عقب ماشين جاي. وقتي من را چمدا

 داد . رو به هانيه گفتم : از اينكه تنهايت مي گذارم واقعا ناراحتم ، اي كاش .....

 حرفم را قطع كرد و گفت : برو ديگر . بچه بازي در نياور . فردا مي بينمت . 

 

 ي از او سوار ماشين شدم . اقاي پرتوي هم سوار شد و با گفتن برويمصورتش را بوسيدم و با خداحافظ

 ماشين را روشن كرد و به راه افتاد و من با تكان دادن دست با هانيه خداحافظي كردم . مثل يك

 مهاجري بودم كه مدام از اين سو به ان سو مي رفت . كم كم برايم عادت شده بود كه هيچ كجا ارام و

 باشم . دايي شروع كرد به صحبت و اينكه همسرش از صبح بيدار شده تا اتاق من را امادهقرار نداشته 

 كند . 

 بعد از زمان كوتاهي رسيديم . ماشين جلوي يك منزل زيبا و بزرگ نگه داشت . اقاي پرتوي از ماشين

 ار ماشين شد و ماشين راپياده شد . در را با كليد باز كرد و بعد لنگه ي ديگر در را هم باز كرد و بعد سو
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 تا ساختمان هدايت كرد وقتي مجددا پياده شد تا درها را ببندد من در حالي كه نگاهم به خانه ي بزرگ

 و مجلل دايي بود از ماشين پياده شدم . 

 دايي در را كه بست به من ملحق شد و وسائلم را از ماشين برداشت و گفت : چرا ايستادي يلدا جان ،

 دخترم . برو تو 

 با لبخند گفتم : با هم مي رويم . 

 با هم به سمت ساختمان به راه افتاديم . من داشتم فكر مي كردم امير از چه زندگي مرفهي برخوردار

 است . باورم نمي شد اين خانه ي مجلل متعلق به دايي من باشد . وقتي به پشت در رسيديم دايي در را

 ارد شوم . همه جا مرتب بود و خانه در سكوت مطلق فرورفته بود . نگاهيباز كرد و به من اشاره كرد و

 به دور و برم كردم .چشمم به زن دايي افتاد كه با ظاهري اراسته و مرتب از پله ها پايين مي امد سالم

 كردم . با لبخند گرمي گفت : سالم عزيزم .خوش امدي مادر . 

 ه تو اينجايي . صورتم را بوسيد و گفت: چقدر خوشحالم ك

 اقاي پرتوي گفت : اين هم امانتي ات . صحيح و سالم . حاال راضي شدي ؟

 

 با محبت دستم را گرفت و گفت : البته . حاال راضي راضي ام . يلدا جان ، مي دانم خسته اي عزيزم . بيا

 برويم اتاقت را نشانت بدهم . 

 بود از قاب عكس هاي زيبا و گران قيمت . وقتي در اتاقي را دنبالش به طبقه ي باال رفتم . بين راه پله پر

 گشود باورم نمي شد اين اتاق براي من اماده شده باشد .همه چيز عالي بود . اتاقي بزرگ كه هيچ

 شباهتي به اتاق خودم نداشت . روي ديوار ائينه اي با شكل و شمايل بسيار اشرافي خودنمايي مي كرد . 

 از كرد و پرده ها با وزش باد به حركت درامدند . زن دايي گفت : در را ببند فريبرز . دايي پنجره را ب

 هوا سرد است .

 چشم . و دوباره در را بست و رو به من گفت: از اتاقت راضي هستي ؟-

 بله . خيلي زحمتتان دادم . اصال فكرش را هم نمي كردم چنين اتاقي برايم در نظر گرفته باشيد . واقعا-

 من را شرمنده كرديدد . 

 تو عزيز همه ي ما هستي .اينجا متعلق به خودت است . بايد راحت باشي . -

 ممنونم . خيلي ممنونم . -

 خب ديگر ، تا يك كم استراحت كني نهار اماده مي شود . اگر دوست داشتي بيا پيش ما . البته بعد از-

 رفع خستگي . 

 چشم . -

 سمت در مي رفت گفت : توي اتاقت گوشي تلفن هم هست تا هر وقت دلت دايي در حالي كه به

 خواست با تهران تماس داشته باشي . 

 واقعا ممنونم . -

 

 با گفتن اين حرف هر دو من را ترك كردند و رفتند . مات و مبهوت مانده بودم باورم نمي شد . اگر
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 دگي كجا و زندگي خودمان كجا ؟ اگر چه من درنگين مي ديد حتما انگشت به دهان مي ماند . اين زن

 كنار پدر و مادر هم از تمام امكانات بهره مند بودم و هيچ كمبودي نداشتم ولي قابل مقايسه با زندگي

 امير نبود . اينها همه متعلق به امير بود . حاال مي فهميدم چرا امير مي ترسيد مادرش من را بپسندد. ما

 داشتيم .  اختالف طبقاتي شديدي

 مانتو و مقعنه ام را در اوردم . جلوي اينه رفتم . دستي به موهاي خوابيده ام كشيدم . كيفم را روي تخت

 گذاشتم . در كمد را باز كردم . باور كردني نبود . چند دست لباس و چند مانتو درون ان خودنمايي مي

 كرد . يعني اينها مال من بود ؟!

 ي دايي روسري از سر بردارم . هنوز او را استاد خود مي دانستم و با او نامانوسهنوز رويم نمي شد جلو

 بودم . روسري را روي سر انداختم و از اتاق خارج شدم . 

 وقتي پايين رفتم دايي مشغول مطالعه بود و زن دايي در اشپزخانه مشغول پخت و پز بود . كنار زن دايي

 رفتم و گفتم : كمك نمي خواهيد ؟

 نه عزيزم . كاري ندارم . چاي مي خوري برايت بريزم ؟-

 ممنونم . ميل ندارم . ببخشيد زن دايي ، لباسهايي كه توي كمد من گذاشتيد مال كيه ؟-

 براي تو خريدم . -

 براي من ؟! اين همه لباس ! كي خريديد؟-

 دي مهم نيست . دوباره با همامروز صبح رفتم خريد و به سليقه ي خودم برايت خريدم . اگر نمي پسن-

 مي رويم خريد . 

 نه نه، اصال منظورم اين نبود . لباسها همه شان قشنگ هستند . واقعا ممنونم ولي من اين همه لباس الزم-

 نداشتم . 

 

 چرا . الزم مي شود . تا وقتي اينجايي دلم مي خواهد هر روز خوشحال و راحت باشي . هر وقت چيزي-

 ي به خودم بگو . نياز داشت

 چشم . من واقعا شرمنده محبت شما هستم . -

 اين چه حرفيه مادر ! تو هم مثل امير مي ماني . با من غريبي مي كني . -

 اصال اين طور نيست . -

 امير را دوست داري ؟-

 ن نميماتم برد. اين دومين بار بود كه اين سوال از من پرسيده مي شد . ان هم با اين صراحت و م

 دانستم چه جوابي بدهم . 

 امير كه خيلي خاطرت را مي خواهد . -

 مي دانيد زن دايي ، من و امير خان يك مدت همكار بوديم . طي ان متوجه شدم كه اميرخان....-

 نگاه به ان اخم و تخمش نكن . اخالقش اين طور است . اين بچه به خاطر ان سالهاي سختي كه پشت-

 ي عبوس و بداخالق است . ولي باور كن هيچ چي توي دلش نيست . بارها و بارها بهشسر گذاشته كم

 گفتم پسر جان اين اخمهاي تو كار دستت مي دهد. ولي مي خندد و مي گويد من دوست ندارم وقتي
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 حرف مي زنم يا شنونده ام نيشم تا بنا گوشم باز باشد . من همين طوري راحت هستم . امان از دست

 دخترها . فقط كافيه يكي بهشان بخندد ان وقت ديگر حسابش پاك است . اين 

 حق با شماست . امير اقا پسر تو دار و مغروري است . -

 بدبختي همين جاست . با اين اخمهايش فكر مي كند هيچ دختري دلش به او بند نمي شود . ولي-

 زش را مي كشند . باور نمي كني يلدا ،كارهاي اين دختر ها برعكس شده .هرچي امير ناز مي اورد نا

 توي همين در و همسايه كسي نيست كه ارزو نداشته باشد يك طوري امير به دخترشان اهميت بدهد . 

 

 ولي اين پسره اصال محلشان نمي گذارد . مخصوصا همه عاشق همين جبروتش شدند. شايد اگر به قول

 رخواه نداشت . خودش نيشش تا بناگوشش باز بود اين همه خاط

 به فكر رفتم . حق با زن دايي بود . من هم عاشق همين جبروتش شدم . 

 حاال تو مادر ، تو همان ستاره ي اقبال اميري . مي داني كه دوستت دارد . كار خدا بوده كه ما همديگر-

 را پيدا كنيم . 

 م . صداي دايي باعث شد زن دايي حرفش را قطع كند : يلدا جان بيا دختر

 به سالن رفتم . عينكش را از چشم برداشت و گفت : برنامه ي درسي ات كه مشكلي ندارد . 

 نه اصال دايي . -

 اگر يك وقت به كمك من نياز داشتي حتما بگو . -

 چشم . -

 غلبما اخرهاي هفته با امير هستيم . او پنجشنبه ها و جمعه ها مي ايد اينجا . غير از ان دو روز هم ما ا-

 با او در تماس هستيم . تو هم اگر دلت خواست مي تواني با او ، با پدر و مادرت ، با دوستهايت تماس

 بگيري . دلم نمي خواهد با ما تعارف داشته باشي . همين كه قبول كردي همدم من و همسرم باشي ما را

 خوشحال كردي.

 ممنون دايي . براي همه چيز ممنونم . -

 قت احساس دلتنگي كردي بگو تا تو را به تهران ببرم . در ضمن هر و-

 در جواب اين همه محبت شما چيزي ندارم كه بگويم . جز اينكه ممنونم . -

 

 فصل دهم

 ان روز اولين روزي بود كه كنار دايي و همسرش نهار را صرف مي كردم . هر سه راضي و خشنود بوديم

 دايي كردم و بعد براي استراحت به اتاقم برگشتم . خوابم نمي . بعد از نهار در شستن ظرفها كمك زن

 برد نگاهي به ساعت كردم . نزديك سه بود . خسته روي تخت دراز كشيدم .حتما االن امير كنار نگين

 گل مي گويد و گل مي شنود . مطمئنا ذره اي هم فكر من نيست . اي كاش مي توانستم از انجا با خبر

 ودم كه تلفن اتاقم به صدا در امد . به اين اميد كه از پايين گوشي را برمي دارند گوشيباشم . در فكر ب

 را برنداشتم ولي كسي جواب نداد . 

 نيم خيز شدم و گوشي را برداشتم و گفتم : بله ؟
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 سالم . -

 تياق وامير بود . خدا مي داند چقدر خوشحال شدم .شنيدن صدايش تمام غمهاي دلم را مي زدود با اش

 خوشحالي كه نمي توانستم كتمانش كنم جواب دادم . 

 سالم . -

 حالت چطور است خوبي؟-

 ممنونم . شما چطوريد ؟-

 بد نيستم . -

 مادر و پدر چطورند ، خوبند ؟-

 مادرت ، پدرت و خواهرت همه خوبند . نگران نباش . -

 بهتان خوش مي گذرد ؟-

 گذرد . نه به اندازه اي كه به تو مي-

 

 زنگ زديد كنايه بگوييد !

 نه . زنگ زدم ببينم همه چيز رديف است ، راحتيد ؟

 بله . همه چيز خوب است . من هم راحتم .-

 مادر و پدرم چطورند ؟-

 خوبند . با محبتهايش واقعا من را شرمنده كردند . -

 در مورد يك سري مسائل با هم حرف بزنيم . يلدا ...... ببين ...... مي خواستم ..... چطور بگويم ما بايد 

 دلم نمي خواهد اين سوتفاهمها همين طور ادامه پيدا كند . 

 خب بگوييد . گوش مي كنم . 

 مي داني من سال گذشته بنا به درخواست شما يك خواستگاري دروغي راه انداختم كه البته ....-

 دم و صداي مادر را كه گفت :با كي حرف مي زني اميرادامه نداد .چون صداي باز و بسته شدن در را شني

 جان ؟

 با يلدا خانم و رو به من گفت : اگر كاري نداريد خداحافظي كنم . -

 صبر كنيد حرفتان را تمام كنيد . -

 باشد سر فرصت . چيز مهمي نبود .خدانگهدار .-

 خداحافظ . -

 و بعد هم تماس قطع شد . به روي تخت رها شدم . چهگوشي را به مادر داد و با او حال و احوال كردم 

 مطلبي اين طور امير را به ستوه اورده كه مي خواهد بگويد ولي فرصت نمي شود . فكر اين مطلب

 نگذاشت بخوابم .به همين خاطر بلند شدم و. به مطالعه پرداختم . 

 

 ه مي رفتم و ظهر هم برمي گشتم .غيراز ان روز يك هفته گذشت . صبحها همراه اقاي پرتوي به دانشگا

 از ساعات دانشگاه كه با بچه ها بودم انها را نمي ديدم . اخر هفته رسيد . پنجشنبه بود . بعد از نهار
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 خسته به سمت اتاقم مي رفتم كه دايي گفت: ما امشب مي خواهيم برويم ديدن يك دوست قديمي اگر

 دوست داري تو هم بيا . 

 مي شويد ترجيح مي دهم توي خانه بمانم . اگر ناراحت ن-

 من اصرار نمي كنم .فقط گفتم روحيه ات عوض بشود . -

 من توي خانه راحت ترم . بع عالوه مگر شما كي برمي گرديد ؟-

 تا شب برمي گرديم . -

 ي كنم . بسيار خب ، من منتظرتان مي مانم تا شام را با هم بخوريم . در ضمن امشب شام را من اماده م-

 نه يلدا جان ، خودم شام را اماده مي كنم. تو برو يه درسهايت برس . 

 خواهش مي كنم زن دايي اجازه بدهبد كمكتان كنم.باور كنيد اشپزي ام خيلي هم بد نيست . -

 اين چه حرفيه دخترم ..... خيله خب ...... يك شب شام مهمان اشپزي تو مي شويم ، ولي امشب نه . -

 ؟ باشد

 باشد ، هر چي شما بگوييد . -

 وقتي به اتاقم رفتم براي اولين بار طي اين يك هفته با ارامش به خواب رفتم و تا غروب خوابيدم . به

 طوري كه متوجه نشدم كه دايي و زن دايي كي رفتند . 

 يمه تاريك بود . با صداي ممتد زنگ در از جا پريدم . اشفته نگاهي به اطرافم كردم . تقريبا همه جه ن

 هنوز گيج و منگ بودم كه دوباره صداي زنگ در بلند شد . سراسيمه بلند شدم و با برداشتن روسري ام

 ف رساندم و گفتم : كيه ؟!ف ااتاق را ترك كردم . خودم را به ا

 

 ديگر داشتم مي رفتم . معلوم هست كجايي ؟!-

 شمائيد ؟!-

 را باز كني . بله ، خودم هستم . مي شود در 

 ببخشيد ، بفرمائيد تو . و همزمان زنگ در را زدم . بعد هم با عجله جلوي اينه رفتم و روسري ام را-

 مرتب كردم . قلبم به شدت مي تپيد . دلم براي ديدنش پر مي كشيد . وقتي وارد شد سالم كردم كه با

 مي دهي بنشينم ؟ لبخند جوابم را داد . مانده بودم چه بگويم كه گفت : اجازه

 اين چه حرفيه ؟اينجا خانه ي شماست ، از من اجازه مي گيريد !-

 فعال كه شما صاحبخانه اي .پدر و مادر كجايند ؟-

 رفتند ديدن يكي از دوستهايشان . -

 شما چرا نرفتي ؟-

 حوصله نداشتم . -

 فكر كردم به خاطر من نرفتي . -

 امروز مي ايييد.من اصال فراموش كرده بودم شما -

 اين قدر مسئله ي بي اهميتي بود كه فراموشت شد ؟!-

 نه منظورم اين نبود . اصال بگذريم ، چاي مي خوريد ؟-
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 اگر ممكن است . -

 به اشپزخانه رفتم و به اماده كردن چاي پرداختم كه به اشپزخانه امد و گفت : خوش مي گذرد؟

 

 برگشتم و گفتم : اي ، مي گذرد . 

 راضي به نظر نمي رسي . نكند محبتهاي زياد مادرم شما را مشمئز كرده . -

 نه . دلم هواي گذشته را كرده . همين . -

 روي صندلي نشت و با لحن گرفته اي گفت : مي شود گذشته را تكرار كرد . البته اگر بخواهي . 

 رش غير ممكن است . ولي بعضي گذشته ها توي زمان خاصي اتفاق مي افتد كه ديگر تكرا-

 شايد حق با شما باشد . -

 چاي را جلويش گذاشتم و گفتم : بفرماييد . 

 پس براي خودت !-

 ميل ندارم . -

 حداقل به خاطر همراهي با من براي خودت مي ريختي . -

 باشد ، به خاطر شما و براي خودم هم ريختم و روي ميز گذاشتم و نشستم نگاهم كرد و گفت : چه-

 خبر ؟

 من كه خبري ندارم . ولي شماييد بگوييد از تهران چه خبر ؟-

 همه خوبند و سالم رساندند . -

 همين . -

 مگر بايد خبر ديگري هم باشد ؟!-

 از شركت چه خبر ؟تارا و شريف چه كار مي كنند ؟-

 

 تارا خانم كه هر روز يادت مي كند . -

 جدا!-

 بله-

 شكايت شما را نمي كند؟ چرا ؟ چون ديگر كسي-

 چون ديگر از اتاق ما به جز صداي خنده صدايي بيرون نمي رود . -

 ناگهان مثل برق گرفته ها ماتم برد . جمله ي اخرش كنجكاوي ام را برانگيخت پرسيدم : كسي جاي من

 را گرفته ؟

 يه گفت : البته هيچ كس قادراين حرف را بي اراده گفتم . نمي دانم چه برداشتي از حرفم كرد كه با كنا

 نيست جاي شما را پر كند . ايشان زمين تا اسمان با شما فرق دارند .برعكس شما جوان ساكت و صلح

 طلبي هستند. 

 مرتب براي من رقيب تراشيده مي شد .نگين اولي، اين هم دومي . 

 چي شد ؟ ساكت شدي ؟!-
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 چيزي نيست . ياد گذشته ها افتادم . -

 ذشته بيرون بيا . مي خواهم به شام دعوتت كنم . قبول مي كني ؟از گ-

 كجا ؟-

 توي يك رستوران دنج و مناسب . -

 اول بگوييد چرا دعوتم مي كنيد ؟-

 دليل بخصوصي ندارد . فقط قول دادم نگذارم روحيه ات كسل بشود . -

 

 بگوييد كي از شما قول گرفته مراقب ممنونم .من روحيه ام خوبه و اصال احساس كسالت نمي كنم .حاال-

 روحيه ي من باشيد ؟

 من به مادرت قول دادم مراقبت باشم . حاال لطفا دعوت من را رد كن . -

 اخر دايي و زن دايي نگران مي شوند . -

 برايشان يادداشت مي گذاريم . حاال بهانه نياور . بلند شو حاضر شو . -

 ضر مي شوم . تا چايتان را ميل كنيد من حا-

 پس چائيت؟-

 گفته بودم كه ميل ندارم . -

 با لبخند سرش را تكان داد و من خوشحال به اتاقم برگشتم . مانتويم را پوشيدم و چادرم را برداشتم . 

 مي خواستم اتاق را ترك كنم كه صداي امير من را به خود اورد . از پايين صدايم مي كرد. سرم را از

 دم و گفتم : بله ؟اتاق بيرون بر

 لطفا يك بلوز از كمدم بياور . -

 با شك و ترديد به اتاق كناري كه تا به حال به ان وارد نشده بودم سرك كشيدم . به خوبي مشخص بود

 كه اتاق امير است . چرا كه عكسي از او به ديوار نصب شده بود .وارد شدم و اهسته از كمد او لباس

 سمت اتاق خودم رفتم . يكباره هوس كردم امير را شگفت زده كنم . به همينبرداشتم و با عجله به 

 خاطر جلوي اينه رفتم و يكي از ان روسري هاي خوشرنگي كه زندايي برايم خريده بود را روي سرم

 مرتب كردم .مانتوي همرنگ ان را هم پوشيدم و با لبخند به پايين برگشتم . امير بيرون منتظرم ايستاده

 . پشتش به من بود و مشغول تماشاي درختها بود . اهسته گفتم : من اماده ام .  بود

 

 برگشت . همين كه چشمش به من افتاد لبخند روي لبش ماسيد . وا رفت . با قيافه اي ناراحت و عصبي و

 !با ان نگاه نافذش كه تمام وجودم را به اسارت گرفته بود گفت : من گفتم اين مانتو را بپوشي 

 نگاهي به خودم كردم و گفتم : مگر چه ايرادي دارد ؟!

 تكرار كرد : ايراد ! مي داني ايرادش چيه ؟! ايرادش اين است كه قبال تو را با اين پوشش زننده نديده

 بودم . عادت نكرده بودم . ايرادش اين است . 

 خب حاال عادت مي كني . -

 از اين مسخره بازيها خوشم مي ايد . برو مانتوي خودت را بپوش . نه ، نمي توانم . نمي توانم تظاهر كنم 
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 ولي اين مانتو را مادر خودتان برايم گرفتند . -

 برايم مهم نيست كي اين را برايت گرفته . با من بحث نكن يلدا برو مانتوي خودت را بپوش . -

 يرون بيايم ترجيح مي دهم به دلخواهولي من مي خواهم اين مانتو را بپوشم . اگر قرار است با شما ب -

 خودم لباس بپوشم . 

 با پوزخند گفت : دلخواه تو يعني اين ؟! و با دست به سرتاپاي من اشاره كرد. 

 جوابش را ندادم . لباسش روي دستم مانده بود . نمي دانستم چه كار بايد بكنم . جلوتر امد و لباسش را

 م بخواهم حاضر نيستي مانتويت را عوض كني ؟از من گرفت و گفت : حتي اگر من ه

 لحن گرم و گيرايش كه با تمام صالبت و خستگي و عصبانيت نشاني از مهر و محبت داشت وادارم كرد

 نگاهش كنم . دوباره گفت : اين كار را مي كني ؟

 بات بغض سرم را فرو اوردم و گفتم : اگر بخواهي اره . 

 ظرت مي مانم تا مانتوي خودت را بپوشي . با لبخند خسته اي گفت : منت

 

 دوباره راه رفته را برگشتم . احساس مي كردم شخصيتم خرد شده . چرا گذاشتم ظاهرم او را وادار به

 سرزنش بكند . چرا سعي كردم با ظاهري گول زنك ، خودم را برايش عزيزتر كنم .

 وشيدم و چادرم را روي سر انداختم و دوباره اتاقعجب كار احمقانه اي بود . مانتو و روسري سابقم را پ

 را ترك كردم . 

 درچهار چوب در منتظرم ايستاده بود . با لبخند گفت : افرين . حاال شدي يلداي مغرور و متين هميشگي

 .از من كه ناراحت نشدي ؟

 زمزمه كردم : نه . 

 . دلم مي خواهد مثل هميشه وقار و متانتت همه را اسير كند -

 و بعد اشاره كرد كه خارج بشوم . با هم به خيابان پا گذاشتيم .چشمم كه به حياط كنازي افتاد ماتم برد. 

 دختري هم سن و سال خودم شايد هم كمي بزرگ تر داشت سعي مي كرد درب حياط را با كليدش باز

 ر در را بست بي توجه بهكند . ولي موفق نمي شد . ان دختر اصال پوشش مناسبي نداشت . همين كه امي

 دور و برش به سمت ماشينش رفت كه دختر او را صدا زد و گفت : اقاي پرتوي . 

 امير به او نگاه كرد .اين در حالي بود كه دست او دستگيره ي ماشين را در برگرفته بود و كمرش

 !متمايل بود . من هم امير را زير نظر داشتم . امير صاف ايستاد و گفت : بله 

 جلوتر امد و رو به امير گفت : سالم . شبتان بخير . كي برگشتيد ؟

 سالم خانم . ساعتي نيست كه برگشتم .امري بود ؟-

 رسيدن بخير .ببخشيد هر كار مي كنم در باز نمي شود .يعني زورم نمي رسد .كليد گير كرده و در نمي-

 ايد . 

 كه روشن است . خب در بزنيد . امير نگاهي به خانه شان كرد و گفت : چراغها 

 

 اخر .....اخر مي دانيد امشب تولد مامان است .نمي خواهم متوجه وروردم بشود . -
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 امير با پوزخند گفت : عجب! و بعد به سمت حياط انها رفت و با اولين فشاري كه به كليد اورد توانست

 وفق مي شد .ولي نمي خواست .به خوبيان را باز كند . كار سختي نبود . شايد اگر تالش مي كرد م

 مشخص بود كه مي خواهد امير را به حرف بكشاند .وقتي در را باز كرد گفت : خيلي محبت كرديد . 

 ممنونم . 

 خواهش مي كنم .خب ديگر اگر امري نيست مرخص بشوم.-

 خواهش مي كنم بفرماييد تو در خدمت باشيم .-

 ممنون بايد بروم . 

 مير خان ، خانم با شما نسبتي دارند ؟ببخشيد ا-

 امير نگاهي به من كه زياد با انها فاصله نداشتم كرد و گفت : ايشان ..... ايشان دختر عمه ي من هستند . 

 از كم سعادتي ما بوده كه تا به حال با ايشان اشنا نشديم . -

 امير رو به من گفت : يلدا جان لطفا بيا اينجا .

 . دختر كه ظاهري بسيار نامناسب داشت با حقارت به سرتاپاي من نگاهي كرد و گفت : كنارشان رفتم 

 اگر با شما نمي ديدمشان باورم نمي شد كه دختر عمه ي شما باشند . 

 درست مي فرماييد .ايشان دختر خوب و خونگرمي هستند . درست بر خالف من . و رو به من گفت : -

 البته مادرم خيلي به ايشان عالقه دارند .  اين خانم هم دختر همسايه كه

 دستش را جلو اورد و گفت : من روشنك هستم . 

 با ترس دستش را در دست فشردم و گفتم : يلدا هستم . 

 

 به سردي گفت : خوشبختم . 

 امير گفت : روشنك خانم مي شود يك خواهشي از شما بكنم ؟

 بفرماييد . -

 هاي هفته را كنار خانواده ام هستم . مي خواستم در نبود من يلدا جان را تنهاهمان طور كه مطلعيد اخر-

 نگذاريد .اخر ايشان اينجا احساس غريبي مي كنند . 

 با خصومتي كه علتش به خوبي مشخص بود گفت : اگر فرصت دست داد به روي چشم .ايشان قرار است

 اينجا بمانند ؟

 بيات هستند و اينجا درس مي خوانند . بله ، يلدا جان دانشجوي رشته اد-

 كه اينطور . به هر حال از اينكه امشب شما را ديدم خوشحال شدم . -

 ممنون و خدانگهدار . -

 با خداحافظي كوتاهي به سمت ماشين امير رفتم .او در جلو را باز كرد و منتظر ماند تا سوار شوم و بعد

 ه ماشين راه افتاد با خنده گفت : نمي دانم اين دختره ازدر را بست و خودش هم سوار شد . همين ك

 كجا مي فهمد من كي به خانه مي رسم هر هفته ساعت امدنم را عوض مي كنم ولي فايده اي ندارد . هر

 وقت مي ايم او را مي بينم . 

 به فكر رفتم . پس اين هم رقيب سوم . 
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 كجايي دختر عمه ؟-

 امير من را با اين لقب صدا نكرده بود . خودش هم خنيدي . گفتم : مي دانيدخنده ام گرفت . تا به حال 

 من هيچوقت فكر نمي كردم هم صحبتي دخترها براي شما اين قدر سخت و كسل كننده باشد . 

 نه هر دختري . -

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم : پس هميشه كسل و بي حوصله نيستيد . من نمي دانستم اوقات

 وشي هم داريد . سرخ

 مگر من ادم نيستم . -

 نه ، منظورم اين نبود . چطور بگويم . هميشه با خودم فكر مي ركدم توي اين دنيا دختري پيدا مي شود-

 كه به شما دلبسته باشد . 

 دروغ مي گفتم . به چشم خودم مي ديدم حقيقت تلخي را كه امير بين دختر ها خيلي خواهان دارد . 

 م يكي از انها بودم .ولي غرورم نمي گذاشت اعتراف كنم . خودم ه

 عجب ! يعني من تا اين حد غير قابل تحمل هستم ؟-

 باز خنديدم : نه ، منظورم اين نبود .چطور بگويم . 

 بهتر است اصال نگوييد . چون ادامه ي اين بحث به دعوا كشيده مي شود . در ضمن اگر جرات داريد-

 لوي روشنك بزنيد .اين حرفها را ج

 خيلي بهش اهميت مي دهيد ؟!-

 معلوم است . -

 برايتان مهم است ناراحت بشود ؟!-

 البته-

 با تعجب و كمي عصبانيت كه قادر نبودم كتمانش كنم گفتم:مهم است ؟!

 خب البته . اگر از من دلخور بشود موقع نبودنم مادرم را تنها مي گذارد. -

 مادرتان است .  پس همدم خوبي براي-

 

 نمي شود گفت همدم . ولي به هر حال هم صحبت نسبتا بدي هم نيست . ولي خوشبختانه با امدن شما-

 ديگر به وجود او نيازي نيست . 

 با اين حال باز هم برايتان مهم است كه ناراحت بشود ؟-

 م گفتم . نه اصال . هيچ عالقه اي به اين دختر ندارم . اين را بارها به مادر-

 پس زندايي دوست دارند شما با روشنك ازدواج كنيد .-

 نگاهم كرد و گفت : ببينم اين سوالها را براي ارضاي كنجكاويت مي پرسي يا ..... يا برايت مهم است ؟

 دستم را خوانده بود .سريع گفتم : مي پرسم چون كنجكاو شدم . همين . 

 به من دوخته شده بود ، گفت : هنوز هم دروغ مي گويي. هنوزدر حالي كه لحظه اي با ترديد نگاهش 

 هم نتوانستي ان عادت زشت را كنار بگذاري . 
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 من دروغ نگفتم . واقعيت را گفتم . در ضمن اگر مي خواهيد امشب به من خوش بگذرد بهتر است-

 كاري نكنيد كه كارمان به دعوا بكشد . 

 ا من قهر مي كنيد و شكايتم را به پدر و مادرم مي كنيد؟خب اگر كشيده شود چطور مي شود ؟ ب-

 نه اين كار را نمي كنم .ولي ديگر هيچ وقت دعوتتان را نمي پذيرم .-

 كه اين طور . بسيار خب پس فعال مصالحه . خب بفرماييد دوستتان چه كار مي كند ؟-

 كدام دوستم . -

 هانيه خانم-

 خوب است . -

 د . قدرش را بدانيد . دوست مهرباني داري-

 

 بله همين طور است . مي توانم يك سوال خصوصي بپرسم ؟-

 البته . -

 زمزمه كردم : واقعا زن دايي دوست دارند شما با روشنك ازدواج كنيد ؟

 مادرم زن حساسي است . وقتي عشق و عالقه ي اين دختر را مي بيند دلش مي سوزد و به من پيله مي-

 ازدواج كنم . من طي تمام عمرم نتوانستم با دخترها كنار بيايم . مخصوصا دخترها ي جلف شود كه با او

 و سبك مثل روشنك . هر چي من بي اعتنايي مي كنم اين خانم شيفته تر مي شود . انگاري كه كارهاي

 دنيا برعكس شده . 

 و بقيه بگوييد . اهي كشيدم و گفتم : همه اش حرف عروسي شما بود . يك كم هم از مادرم 

 خيلي مادرت را دوست داري ؟-

 همه ي دخترها مادرهايشان را دوست دارند . -

 يعني پدرت را ....-

 حرفش را قطع كردم و گفتم : پدرم را مي پرستم . ولي مادر يك چيز ديگر است . به عشق او زنده ام . 

 نگين به اندازه ي شما وابسته نيست . چرا ؟-

 . ادامه داد: خب توي اين مدت كوتاه فهميدم نگين برخالف شما زياد دختر متكي و نگاهش كردم

 وابسته اي نيست . شما خيلي به خانواده تان تكيه مي كنيد و اين اصال خوب نيست . 

 حرف بدي نزده بود . ولي من احساس كردم دارد از من ايراد مي گيرد . دارد نگين را بر سر من مي

 ي حرفش را گرفت و گفت : شما بدون مادرتان احساس تنهايي مي كنيد ولي من با بودنكوبد . ادامه

 مادر و پدر باز هم احساس تنهايي مي كنم . خال بزرگي توي زندگيم رخنه كرده كه سالهاست نتوانستم

 پرش كنم . 

 

 توي صدايش چيزي بود كه حس دلسوزي را تحريك مي كرد. 

 داد : راستي بعد از پايان تحصيلت برمي گردي تهران يا همين جا مي ماني ؟سكوتم را كه ديد ادامه 

 معلوم است ، برمي گردم . -
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 حتي اگر پدر و مادرم بخواهند كه بماني ؟-

 حتي اگر بخواهند كه بمانم.-

 چه خوش خيالند كه فكر مي كنند مي توانند تو را نگه دارند . -

 م زندگي كنم . برايم سخت است . اين روزهاي دوري را هم به اميدمن نمي توانم دور از خانواده ا-

 برگشتن كنار انها سر مي كنم . 

 كه اينطور . -

 چند دقيقه ي بعد او كنار يك رستوران نگه داشت . همراه او ماشين را ترك كردم و به رستوران وارد

 و گفت : تا تو بشيني من هم دستان را شدم . نگاهي به دور و اطراف كرد و گوشه ي دنجي را نشانم داد

 مي شويم و مي ايم . 

 به جايي رفتم كه او گفته بود .دقايقي گذشت و امدن امير طول كشيد . به اطراف سرك كشيدم ولي

 پيدايش نبود . در حاليكه دستم زير چانه ام بود و ارنجم روي ميز بود با انگشت ديگرم به ميز ضربه

 م كه صداي امير من را به خود اورد كه گفت : يلدا اين اقا دوست من .....هاي يكنواخت مي زد

 سر بلند كردم . گرچه امير همين طور داشت حرف مي زد و او را معرفي ميكرد ولي من ديگر چيزي

 نمي فهميدم . محو تماشاي او بودم به طوري كه فراموش كردم سالم كنم و يا به احترامش بايستم . امير

 الت من را ديد به دوستش نگاه كرد . او هم خيلي بهتر از من نبود . وقايع گذشته جلويم جانكه ح

 گرفت . شب رفتنش ، شب خواستگاري ، شبي كه گفت اگر بگويم برود مي رود .

 

 فصل يازدهم

 به سختي بلند شدم و گفتم : تو ؟!

 پس دخترعمه ي امير تويي؟-

 ر است!به من هم بگوييد اينجا چه خب-

 در حالي كه اب دهانم خشك شده بود گفتم : ايشان پسر دوست بابا ،بهتر است بگويم شريك بابا بودند

 كه .....

 اشكان حرفم را قطع كرد و گفت : كه امدم خواستگاري ات. 

 نگاهي به امير كردم .رنگ به رو نداشت . نگاهي به هر دوي ما كرد و گفت : خواستگاري ؟!

 هر سه با هم بوديم . برعكس اشكان كه با اشتها مي خورد من و امير بي اشتها بوديم . امير ان شب شام

 مرتب سوال مي كرد و جواب مي شنيد و من متفكرانه به او نگاه مي كردم.جاي ما با هم عوض شده بود . 

 اين بار امير بود كه كنجكاوي مي كرد و اشكان خوشحال جواب مي داد. 

 اشكان فهميدم كه هنوز ازدواج نكرده . به اصفهان امده و در يك شركت كار مي كند .  بين صحبتهاي

 تصميمي براي زندگيش نگرفته . هر چه سعي مي كردم بفهمم امير را مي خواهم يا اشكان را ،نمي

 از توانستم . تا قبل از امدن اشكان اين امير بود كه سلطان قلبم شده بود ولي حاال قادر نبودم چشم

 اشكان بردارم به طوري كه امير را به ستوه اوردم كه بگويد :اگر شامت را تمام كردي برگرديم . مادر

 نگرانمان مي شود . 
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 زمزمه كردم : بله مي توانيم برويم . 

 

 امير گارسون را صدا كرد و لحظاتي با او حساب مي كرد. توي اين مدت اشكان رو به من گفت : چقدر

 تو را مي بينم . باور كن يلدا ، من و تو قسمت هم هستيم . من داشتم از تو فرار مي كردم تاخوشحالم 

 فراموشت كنم كه اينجا ديدمت . من اين را به فال نيك مي گيرم . 

 مهرنوش چطور است ؟ازدواج كرده ؟-

 بله چند ماهي مي شود . -

 چقدر بي معرفت است . براي عروسيش دعوتم نكرد . -

 مي خواست دعوت كند ولي بهش اجازه داده نشد . او مقصر نيست . -

 امير بلند شد و گفت : برويم ديگر . 

 بلند شدم .اشكان رو به امير گفت : پس يلدا با شما زندگي مي كند نه ؟!

 بله همينطور است . -

 ببينم شماره ي تلفنتان كه عوض نشده ؟-

 ض نشده ،خب ديگر خيلي خوشحال شدم امشب ديدمت . امير با چهره اي گرفته گفت : نه عو

 به خانواده سالم زياد برسان . دلم براي اقاي پرتوي خيلي تنگ شده . حتما مي ايم ديدنتان .-

 خوشحال مي شويم . -

 از اشكان خداحافظي كردم و همراه امير رستوران را ترك كردم . برخالف راه رفت كه امير مرتب

 ن بار من بودم كه گاهگاهي حرف مي زدم . تنها حرفي كه از زبان امير شنيده شد اينحرف مي زد ، اي

 بود كه چرا به اشكان جواب رد دادم . برايش سوال شده بود دليلش عالقه نداشتن به اشكان بوده يا

 دليل ديگري داشته . 

 

 ولي ما از لحاظ خوني مشكل گفتم : من از او متنفر نبودم .حتي كارها تا مرحله ازمايش هم پيشرفت

 داشتيم و مادر اشكان از من خواست به اشكان جواب رد بدهم . 

 بدون اينكه نگاهم كند گفت : يعني خودت راضي بودي ؟

 بله راضي بودم . من اشكان را دوست داشتم . به خاطر فراموشي او بود كه به شركت شريف پناه اوردم-

 . 

 د : كه اين طوربا تكان دادن سر زمزمه كر

 نمي دانم چرا براي او واقعيت را گفتم . شايدا ديگر برايم مهم نبود كه بفهمد دوستش دارم . شايد هم

 با ديدن دوباره اشكان ان شيدايي به سراغم امده بود . هر چه كه بود ديگر رايم مهم نبود امير چه

 فكري بكند . اصال مهم نبود . 

 ي و همسرش امده بودند . امير ديگر خوشحال و شاد نبود . با پدر و مادرشوقتي به خانه رسيديم داي

 سالم و احوالپرسي كرد و بعد رفت به حمام تا دوش بگيرد . 

 من هم به اتاقم رفتم تا لباسم را عوض كنم . زن دايي به دنبالم امد و گفت : يلدا جان كجا رفته بوديد
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 عزيزم ؟

 يم رستوران . البته من ترجيح مي دادم شما هم با ما باشيد . امير خان اصرار كردند برو-

 با خنده گفت : نه دختر گلم ، فرصت زياد است كه با هم برويم . شما بايد زياد با هم اين طرف و ان

 طرف برويد . شما جوانيد . تا فرصت داريد از زندگيتان لذت ببريد. 

 له را به امير دادم يا او از من خواستگاري كرده . خبرزن دايي طوري حرف مي زد كه گويي من جواب ب

 نداشت بين من و او هيچ حرفي گفته نشده . ان شب وقتي امير از حمام بيرون امد بلند شدم تا به اتاقم

 بروم . دلم نمي خواست چشمم به چهره ي عبوس و گرفته اش بيفتد . اين بود كه با امدن او از حمام ،

 گفتم و به اتاقم رفتم . دلم مي خواست تنها باشم . براي خودم هم عجيب بود بعد ازمن هم شب بخيري 

 

 اين همه مدت باز هم دوستش داشته باشم . هميشه فكر مي كردم عشق امير جاي اشكان را گرفته ولي

 دمحاال مي فهميدم هنوز هم اشكان سلطان قلبم است .روي تخت دراز كشيدم و به ظاهر كتابي مي خوان

 ولي چشمم جايي را نمي ديد. حواسم به اشكان بود . هيچ فرقي نكرده بود . همانطور زيبا و فريبنده مثل

 امير . تنها وجه امتيازي كه اشكان نسبت به امير داشت اين بود كه او مثل امير با غرور و اخم با من رفتار

 شقانه بود . در فكر بودم كه امير از پاييننمي كرد. هرچه از او ديده بودم توجه و عالقه و حرف هاي عا

 صدايم كرد و گفت : تلفن با شما كار دارد . 

 باز من شده بودم شما . برايم عجيب بود . تمام اين مدت اغلب من را خيلي خودماني و نزديك ، يلدا

 صدا مي كرد . حاال باز من شده بودم شما !

 د . زن دايي لبخند زد و گفت : فكر كردم خوابيدي .وقتي با عجله پايين رفتم همه نشسته بودن

 نه ، بيدار بودم . شستم و گوشي را برداشتم و گفتم : الو-

 سالم يلدا، حالت چطور است ؟-

 تويي اشكان ؟!-

 اره . به همين زودي دلم برايت تنگ شد. هنوز باور ندارم تو را ديدم . يلدا بگو كه خواب نيستم . -

 بر خانه سايه انداخته بود و فقط صداي ارام تلويزيون بود كه اين سكوت را ميسكوت سنگيني 

 شكست.همه گرچه ظاهرا به تماشاي تلويزيون نشسته بودند ولي حواسشان به من بود . ارام گفتم :چرا

 تماس گرفتي ؟ و بعد با كشيدن نفس عميقي گفتم : نمي دانم بايد بگويم از ديدنت خوشحالم يا

 .ناراحت

 ميدانم كه خوشحالي . -

 از دل من هم كه با خبري !-

 

 طفره نرو يلدا . مي خواهم دوباره بيايم خواستگاريت. -

 چي ؟!-

 شنيدي چي گفتم پس الزم نيست دوباره تكرار كنم . يلدا من دوستت دارم به خدا دوستت دارم . -

  برايم هم اصال مهم نيست بقيه چه مي گويند . مهم تويي .
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 االن وقت اين حرفها نيست . ديروقت است . من هم اصال فكرم كارنمي كند. بعدا صحبت مي كنيم . -

 كي ؟-

 من فردا مي روم تهران بايد با بقيه هم صحبت كنم .اشكان بايد به من فرصت بدهي تا بتوانم خوب-

 سبك و سنگين كنم . 

 . پس من فردا تماس مي گيرم . نگو نه قبول نمي كنم-

 باشد هر كار دلت مي خواهد بكن فقط امشب راحتم بگذار . سرم درد مي كند بايد استراحت كنم . -

 هر چي تو بخواهي ، امشب بهترين شب زندگيم است . شب بخير . خوابهاي خوب ببيني . -

 ممنون و خداحافظ . -

 كرد و رفت. مي خواستم من همين كه گوشي را گذاشتم امير بلند شد و با گفتن شب بخير ما را ترك

 هم بلند شوم كه زن دايي صدايم كرد و گفت : يلدا مي شود چند لحظه بماني . 

 چيزي شده ؟-

 اين اقا كه باهاش صحبت كردي كي بود ؟-

 اشكان . حدود دو سال پيش به خواستگاريم امد ولي بعد بنا به داليلي ازدواج ما به هم خورد . تا اينكه-

 ره او را ديدم . امشب دوبا

 

 دوباره هم به تو پيشنهاد داد ؟-

 بله . -

 مي خواهي قبول كني ؟-

 نمي دانم . -

 ولي شما از نظر خوني مشكل داريد . -

 فهميدم امير همه چيز را گته . زمزمه وار گفتم : براي من مهم نبود . براي او هم همين طور . خانواده

 هايمان مخالف بودند . 

 ي االن موافقند ؟يعن-

 نمي دانم . اشكان در اين مورد چيزي نگفت . ولي تا مادرش موافقت نكند محال است من جواب بدهم-

 . 

 حتي اگر او هم وافقت كند مطمئن باش اجباري رضايت مي دهد . -

 م . من نمي خواهم به اجبار عروس انها بشوم . ببخشيد زن دايي ، اگر اجازه بدهيد بروم به اتاق-

 دايي گفت : برو يلدا جان ، راستي فردا صبح مي رويم تهران . كارهايت را تمام كن تا با خيال راحت

 بروي . 

 چشم ، شب بخير . -

 وقتي به طبقهي باال رفتم در اتاق امير نيمه باز بود . نورش به داخل راهرو افتاده بود و فضاي تاريك انجا

 اتاقم مي رفتم كه صدايم كرد و خواست به اتاقش بروم . وقتي به اتاقشرا روشن كرده بود . اهسته به 

 رفتم ديدم نشسته و لباسش را اتو مي كند گفتم : كاري داشتيد ؟
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 بيا تو در را هم ببند . -

 در را كه بستم گفت : بايد مطلبي را برايت بگويم.البته امشب قصد داشتم موضوع ديگري را برايت

 امدن اشكان ديگر نيازي به اين كار نمي بينم . اما ان مطلب مهم ، تو تا چه حد اشكان رابگويم ولي با 

 مي شناسي ؟

 خيلي زياد . -

 خيلي زياد يعني چقدر ؟-

 ما چند سال رفت و امد خانوادگي داشتيم . -

 چقدر به حرفهايش اطمينان داري ؟ ان قدر كه به زندگيت اتش بزني ؟!-

 صميمي نگرفتم . اصال چرا به دايي و زن دايي گفتيد ؟! من دلم نمي خواست انها چيزيمن هنوز هيچ ت-

 بدانند. 

 برايم مهم نيست چي دلت مي خواهد . فقط بگو چقدر به او اطمينان داري ؟-

 از اينكه اينطوري با من حرف مي زد رنج مي بردم . گرچه اشكان دوباره با همان عالقه و عشق به

 ه بود ولي دلم نمي خواست امير با من تندي كند اين بود كه از سر لج گفتم : خيلي خيلي زيادسراغم امد

. 

 ولي من بهت مي گويم داري اشتباه مي كني . بهاي سنگيني را براي اين اعتماد مي پردازي .-

 شما چرا اين قدر با اطمينان حرف مي زنيد ؟-

 كه تو نمي داني . چون من چيزهاي زيادي از اشكان مي دانم -

 خب بگوييد تا من هم بدانم .-

 

 تا جايي كه من ميدانم و خبر دارم تو سومين دختر مورد عالقه اشكان عزيزت هستي .سومين عشقي-

 كه حاضر است به خاطر او هر كاري بكند . 

 تو حسودي داري دروغ مي گويي . از قصد اين حرفها را مي زني تا او را پيش چشم من خراب كني .-

 خيلي حسود . 

 مودب باش يلدا خانم . من هيچ خصومتي با اين شازده ندارم . برايم هم اصال مهم نيست چه غلطي مي-

 خواهي بكني . فقط خواستم بگويم او غير از تو دو دختر مورد عالقه ي ديگر هم داشته كه خيلي راحت

 ه هيچ وقت نفهميدم چرا تا به حال نتوانسته با يكي ازاز انها دست كشيده . البته اين را هم اضافه كنم ك

 ان عشقهاي نازنينش ازدواج كند . ولي فقط بهت مي گويم او مرد زندگيت نمي شود ، حاال برو خوب

 فكر كن . با يك مشت حرفهاي عاشقانه نبايد خام بشوي . 

 سرم داغ شده بود . احساس حقارت ميبدون اعتنا به او از اتاقش بيرون امدم و با عصبانيت در را بستم .

 كردم . خوار شده بودم . نمي دانستم حرفهاي امير را باور كنم يا نه . از يك طرف باور مي كردم و از

 طرفي نه . درمانده و مستاصل شده بودم . اگر كمي عاقل بودم شايد به جاي تالفي رفتار امير كمي فكر

 گر نمي كردم ولي من به اين چيزها فكر نمي كردم . فقط به اينمي كردم و خودم را وارد يك بازي دي
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 مي انديشيدم كه هر طور شده جواب توهين امير را بدهم .صبح كه بيدار شدم امير هنوز خواب بود . 

 دايي و زن دايي صبحانه شان را تمام كرده بودند . وقتي سالم كردم با لبخند گفت : سالم دخترم ، بيا

 ا بخور كه دارد ديرت مي شود . صبحانه ات ر

 دايي كه صبحانه اش را تمام كرده بود ، بلند شد و گفت : من مي روم ماشين را اماده كنم . 

 بعد از رفتن دايي ، زن دايي فنجان چاي را مقابلم روي ميز گذاشت و گفت : ديشب توانستي خوب

 بخوابي ؟

 نه ، بد خواب شده بودم . -

 

 ن موقعيتها توي زندگي هر دختري مهمند . حق داري . اي-

 حق با شماست . -

 زياد اشتها نداشتم . به همين خاطر به يك فنجان چاي داغ و چند لقمه نان و پنير اكتفا كردم و از سر ميز

 بلند شدم تا حاضر شوم كه زن دايي گفت : چرا صبحانه ات را تمام نكردي ؟

 م كمكش كنم كه دستم را گرفت و گفت :برو حاضر شو ، خودم مرتبممنونم ، اشتها ندارم .مي خواست-

 مي كنم . 

 اخر ....-

 تعارف نكن مادر ، كاري ندارم . -

 وقتي به اتاقم برگشتم دقايقي بي حركت روي صندلي نشستم . ديشب فهميدم كه امير دوست ندارد با

 باشم . ولي با ديدن دوباره اشكان ، ديگرمانتو باشم . تصميم گرفته بودم هميشه چادر بر سر داشته 

 عاليق امير برايم مهم نبود . مانتو و روسري ام را برداشتم و جلوي اينه رفتم و خودم را اماده كردم . 

 كيفم را هم برداشتم و اتاق را ترك كردم .وقتي پايين رفتم چشمم به امير افتاد . مشخص بود كه تازه

 ريخته بود . سالم كردم ، وقتي نگاهش به من افتاد چشمانش از ناراحتي بيدار شده . موهايش به هم

 بيداد مي كرد . به سردي جواب سالمم را داد و ديگر اعتنايي نكرد . زن دايي گفت : يلدا جان مراقب

 خودت باش عزيزم . يك كم ترشي براي ليال گذاشتم ببري . مي دانم خيلي دوست دارد . در ضمن

 تلفن كن فرامرز بيايد دنبالت . موقع برگشتن

 ممنون زن دايي . پدر من را برمي گرداند . -

 وقتي خداحافظي كردم امير نگاهي پر از سوال و ناباوري به سرتاپاي من انداخت و بدون اينكه جوابم را

 روبدهد به اشپزخانه رفت . زندايي درصدد دلجويي برامد و گفت : يك كم خسته است . به دل نگير ب

 جانم برو كه ديرت نشود . 

 

 صورت زن دايي را بوسيدم و با خداحافظي از او سوار ماشين دايي شدم.بين راه ، دايي سعي داشت با

 نصيحت و پند و اندرز من را از اشتباهي كه فكر مي كرد دارم مرتكب مي شوم دور كند : نمي خواهم

 او جوان است احساسي عمل مي كند ، ولي من واقع بينم توفكر كني به خاطر امير اين حرفها را مي زنم . 

 مختاري با هر كي دوست داري ازدواج كني . ولي خوب فكر كن . زندگي شوخي نيست . با كسي هم
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 شوخي ندارد امير يا اشكان مهم نيست . مهم اين است كه تو خوشبخت بشوي . 

 . من هنوز جوابي به اشكان ندادم . هنوز ترديد دارم -

 قبل از هر جوابي خوب جوانب كار را در نظر بگير . خوب فكر كن من فقط به خوشبختي تو فكر مي-

 كنم . 

 جوابي ندادم . همه طوري از امير حرف مي زدند كه انگار او خواستگاري كرده و من هم جواب رد داده

 نده بودم . دايي من را به خانهام . در صورتي كه امير هيچ حرفي به من نزده بود و من سر دو راهي ما

 پدر رساند . هر چه مادر و پدر اصرار كردند كه بماند قبول نكرد بيايد تو و برگشت . ان روز تا ظهر ان

 قدر حرف براي گفتن داشتم كه از اشكان فراموشم شد . نه اينكه فراموش كنم مي خواستم يك

 موقعيت مناسب دست دهد تا مسئله را عنوان كنم . 

 قبل از ظهر پدر و مادر اماده شدند تا براي ديدن يكي از دوستان قديمي به منزل انها بروند و من و نگين

 تنها شديم . ديگر به نگين حسادت نمي كردم . ديگر مهم نبود چقدر به امير محبت مي كند . روبروي

 ا بردارد ولي او در اشپزخانهتلويزيون نشسته بودم كه تلفن زنگ زد . كمي منتظر شدم تا نگين گوشي ر

 بود . بلند شدم و گوشي را برداشتم . 

 سالم ، منم اشكان.-

 با خنده گفتم : سالم . تو ردياب گذشتي هر جا مي روم پيدايم كني !

 من خيال ندارم دوباره تو را از دست بدهم . -

 

 سال پيش رفتي دنبال زندگيت .  هنوز برايم جا نيفتاده چرا تو دوباره وارد زندگيم شدي . تو دو-

 اره رفتم ، ولي نتوانستم . لعنت به من يلدا . نتوانستم فراموشت كنم . چند ماه سعي كردم ، يعني سعي-

 كردند تو را فراموش كنم ولي نتوانستند . حاال دوباره تقاضايم را عنوان مي كنم . مي دانم كه به خواسته

 ي خودت به من جواب رد ندادي . 

 خب اگر اين را مي داني چرا دوباره اصرار نمي كني ؟ خودت خب خوب مي داني تا پدر و مادرت-

 نخواهند من به تو جواب بله نمي دهم . كما اينكه خانواده ي خودم هم بايد رضايت بدهند . 

 و تو را با مادرم اين بار راضي است . مي تواني با خودش هم حرف بزني . او راه ديگري ندارد . يا من-

 هم مي پذيرد و يا قيد من را براي هميشه مي زند . از طرف من كه مشكلي نيست . 

 مكالمه طوالني شده بود . به روي صندلي نشستم . نگين كه از اشپزخانه خارج شده بود با تعجب به

 ر مانده ، دوبارهتماشاي من ايستاده بود . نگاهم به او بود ولي حواسم به اشكان بود . اتش زير خاكست

 شعله ور شده بود . 

 هنوز ترديد داري ؟ يعني به من شك داري يا به خاطر مادرم .....-

 بحث اين حرفها نيست . از ان ماجرا خيلي وقت است مي گذرد . نمي دانم چي بايد بگويم . -

 كردي . بگو مشكلنگو فراموشم كردي كه ميدانم نكردي . اگر اين طور بود االن با من صحبت نمي -

 چيست . مادرم يا بچه ؟

 واقعا نمي دانستم كدام مشكل است . مادرش يا بچه . خوب مي دانستم اگر مادرش موافقت كرده حتما
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 تحت شرايطي بوده . خودم هم طي اين مدت به اين نتيجه رسيده بودم كه زندگي با بچه امكان پذير

 ستم از بچه چشم پوشي كنم . ولي حاال با علم به اينكه مياست و يا حداقل تحت شرايط خاصي مي توان

 دانم با اشكان صاحب بچه نمي شوم اگر اين كار را بكنم برايم سخت است . از تحقق يافتن پيش بيني

 پدر و مادر مي ترسيدم . 

 

 خودت صداي اشكان دوباره من را به خود اورد كه : سكوتت خيلي تلخ و كشنده است يلدا . نمي دانم

 مي داني يا نه ، ولي هر بار كه در برابر تقاضايم سكوت مي كني نمي داني چه زجري مي كشم . من چه

 تعهدي بايد بدهم كه باور كني هرگزاسم بچه را نمي اورم . من دوستت دارم . اين مهم است . من و تو با

  هم خوشبخت مي شويم . من حاضرم هر كاري براي جلب رضايت تو بكنم .

 من بايد فكر كنم . نمي توانم االن جوابت را بدهم . بايد با پدر و مادرم حرف بزنم . -

 هر تصميمي مي گيري بگير ولي خودت بگير . نگذار از همين حاال برايمان تصميم بگيرند . من نمي-

 خواهم زير سلطه ي بزرگترها برويم . 

 ولي انها هم حق دارند . -

 . مثل بار قبل فقط و فقط با جواب رد تو عقب مي كشم نه بقيه .  نه به اندازه ي ما-

 باشد اشكان . فكر مي كني و خبرش را مي دهم . -

 خودم دوباره تماس مي گيرم و اگر جوابت مثيت بود كه مي دانم هست با خانواده ام دوباره مزاحمتان

 مي شوم . 

 جوابم مثبت است ؟! با خنده گفتم : چه از خود راضي ! از كجا مطمئني

 مي دانم كه هست . يك ساعت ديگر تماس مي گيرم . -

 چرا اين قدر عجله داري ؟!-

 يعني تو نمي داني ؟-

 خيله خب باشد . شب خبرش را مي دهم . راضي شدي ؟-

 با خوشحالي كه نمي توانست كتمانش كند ، گفت : ممنونم يلدا ،بهت قول مي دهم خوشبخت ترين زن

 بشوي . روي قول من حساب كن . من حاضرم هر تعهدي را كتبا بدهم .  دنيا

 

 اگر پدر و مدرم راضي بشوند من حرفي ندارم . -

 جدي مي گويي يلدا ؟ خب..... خب اگر تو راضي باشي كه ديگر كار تمام است . اصل كار تو هستي . -

 گفتم كه ، بايد پدر و مادرم رضايت بدهند . -

 م اصل كار تو هستي . همين طور كه من مادر و پدرم را راضي مي كنم تو هم مي تواني اينمن هم گفت-

 كار را بكني . مطمئنم . 

 بس كن اشكان . اين طور كه تو داري پيش مي روي من تا بله را نگويم قطع نمي كني . -

 درست حدس زدي . من يك ساعت ديگر از پدرت بله را مي گيرم . -

 ن ، مادر و پدرم رفتند بيرون . معلوم هم نيست كي برمي گردند . گفتم كه ، شب تماسببين اشكا-
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 بگير تا من اول با انها حرف بزنم . 

 من هم گفتم كه نمي توانم . ظهر تماس مي گيرم . فعال خداحافظ . -

 با گذاشتن گوشي نگاهم با نگاه كنجكاو نگين در اميخت : به چي نگاه مي كني؟!

 ن بود ؟!اشكا-

 اره ، اشكان بود . -

 دوباره سر و كله اش پيدا شد ؟! نكند دوباره بهت پيشنهاد داد؟-

 تو كه تمام مدت اينجا بودي . ديگر چرا مي پرسي ؟!-

 مي خواهي قبول كني ؟!-

 راستش را بخواهي هنوز ترديد دارم . ولي ....-

 

 من مي پرسي به حرف پدر و مادر گوش كن . انها خيردست به سينه كنار در تكيه كرد و گفت : اگر از 

 و صالح تو را مي خواهند . او دير يا زود از كرده اش پشيمان مي شود . براي او به اندازه ي تو سخت

 نخواهد بود . 

 اهي كشيدم و براي اينكه حرف را عوض كنم گفتم : ميز را جمع كردي ؟

 د ؟بله جمع كردم . تكليف امير چي مي شو-

 اين ماجرا چه ربطي به امير دارد ؟-

 تو چه ات شده يلدا ؟ امير خواستگارت بود . نبود ؟!-

 بود ولي ديگر نيست . اين را تو بهتر از همه بايد بداني . -

 من كه نمي فهمم تو چه ات شده . ولي كارت درست نيست . اول تكليف امير را روشن كن بعد به فكر-

 اش . مردم را مسخره كردي !ازدواج با اشكان ب

 تو الزم نيست نگران اين موضوع باشي . امير به اندازه ي اشكان دوستم ندارد . اين به من ثابت شده . -

 حاال برو مي خواهم تنها باشم . بايد فكر كنم . 

 كان درستدر حالي كه از پله ها باال مي رفت تا به اتاقش برود گفت : عاقل باش يلدا ، بين امير و اش

 انتخاب كن . 

 به صندلي تكيه دادم و به فكر رفتم . با خودم زمزمه كردم : ميدانم كه اشكان هميشه دوستم دارد . 

 عشق او هوس نيست . هميشگي است . حتي بدون بچه هم ما خوشبخت مي شويم . 

 من نگاهم به عقربهدر اشپزخانه مشغول اماده كردن غذا بودم .نگين هم به درسهايش مي رسيد . و 

 هاي ساعت بود . در تعجب بودم كه چرا عقربه ها اين قدر اهسته پيش مي روند . با خاموش شدن

 

 ماشين پدر به سمت پنجره رفتم و پدر را ديدم كه دارد ماشين را داخل حياط پارك مي كند . نفس

 راحتي كشيدم و از كنار پنجره دور شدم . اول مادر وارد شد . 

 الم . س-

 سالم مادر ، نهار كه خورديد ؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

1 1 5  

 

 نه ، منتظرتان بوديم .-

 مادر روسري و چادرش را در اورد و بعد انگشتش را بين موهاي خوابيده اش فرو برد و به انها دوباره

 حالتي داد و بعد كنارم نشست و گفت : خب شما نهارتان را مي خورديد. 

 هم از دست بدهم . ديگر چي ؟ همين يك روز در هفته را -

 پدر هم وارد شد . كتش را روي دست انداخته بود . با ديدن من با خستگي گفت : عجب ترافيكي ؟

 بابا بايد با شما حرف بزنم . -

 كتش را كنار مانتو مادر اويخت و گفت : نمي شود بگذاري براي بعد ؟

 . نمي شود بابا . اخر به يك نفر قول دادم با شما حرف بزنم -

 با تعجب روبرويم نشست و گفت : چي شده ؟

 اشكان را ديدم . -

 چشمان پدر و مادر از تعجب گشاد شد . نگاهي بين انها رد و بدل شد . پرسيد : كدام اشكان ؟!

 مگر ما چند تا اشكان مي شناسيم ؟-

 پدر گفت : كجا ديديش؟

 

 اصفهان-

 خب ؟-

 دوباره حرفهاي سابقش را مي زد . -

 منظورت خواستگاري است ؟-

 بله . -

 پدر با ناراحتي گفت : مثل اينكه اين پسره عقلش را از دست داده . بابا به چه زباني بايد گفت اين

 ازدواج به صالح هيچ كدامتان نيست . 

 ولي پدر و مادر اشكان موافقت كردند من هم كه ...-

 تو چي ؟!-

 لحن خشن و خشكي پرسيد كه نتوانستم ادامه بدهم .  اين را پدر پرسيد . ولي ان قدر با

 پدر با عصبانيت بلند شد و در حالي كه صورتش از عصبانيت قرمز شده بود ، گفت : ببين يلدا ، من قبال

 نظرم را گفتم . احتياجي نيست دوباره بحث و مشاجره كنيم . فقط اين ماجرا را تمامش كن . فهميدي ؟

 ولي بابا ....-

 ي ندارد . چرا حرف گوش نمي كني ؟! چرا وقتي احتمال نادرست بودن كاري را مي دهي باز همول-

 اصرار داري ان را انجام بدهي ؟!

 ولي براي من و اشكان داشتن بچه مهم نيست . -

 

 پدر به سمت من خم شد . به طوري كه نمي توانستم به صورتش نگاه كنم . با عصبانيت گفت : دختره ي

 ان ، االن اين را مي گويي . ولي بعد همين اقا اشكان كه از شرافتش دفاع مي كني دمار از روزگارتناد
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 در مي اورد . اين را بفهم . 

 مادر كه جو را نامناسب مي ديد با لحن ماليمي گفت : ارام باش بهداد. اتفاقي كه نيفتاده . داريم صحبت

 رو استراحت كن . من با يلدا حرف مي زنم . مي كنيم تا به يك نتيجه اي برسيم . تو ب

 پدر كمر راست كرد . نمي خواستم نگاهش كنم . ان قدر از دسشت عصباني بودم كه دلم نمي خواست

 سرم را بلند كنم . او هم با دلخوري از كنارم گذشت و رفت . 

 دا اين ازدواج اخر و عاقبتمادر گفت : از پدرت به دل نگير . او نگران توست . من هم نگرانم . اخر يل

 ندارد . چرا لج مي كني ؟ مگر براي تو خواستگار كم است ؟ چرا بين اين همه ، اشكان را انتاخب كردي

 ؟ اخر چه نقطه مثبتي نسبت به بقيه دارد ؟ شما با هم به سعادت نمي رسيد . كمي عاقل باش . من بهتر

 ت اين وعده وعيدها را مي دهد ولي فردا كه از عشق واز تو مردها را مي شناسم . االن كه عاشق اس

 عاشقي افتاد فيلش ياد هندوستان مي كند و مي رود سراغ يك زن ديگر كه بتواند ازش بچه دار بشود . 

 ان وقت تو ضرر مي كني . 

 در اين هنگام صداي زنگ تلفن بلند شد . خوب مي دانستم اشكان است . 

 ن كرد و گفت : نكند اشكان است ؟!مادر با تعجب نگاهي به م

 بله خودش است . -

 به اين سرعت جواب مي خواهد !-

 سرم را به عالمت اري فرو اوردم و در حالي كه از صداي مكرر زنگ تلفن اعصابم به هم ريخته بود گفتم

 : مي شود جواب بدهيد ؟

 

 او حرف بزني و بگويي كه از اين نه ، من نمي توانم از طرف تو صحبت كنم . بهتر است خودت با-

 ازدواج پشيمان شدي . بلند شو گوشي را بردار. 

 ولي من قبال ...-

 بس كن ديگر يلدا . داري حوصله ام را سر مي بري . تو كه بچه نيستي . يك بار گفتم باز هم مي گويم-

 تي از كنارم بلند شد . گوشي رامن و پدرت با اين وصلت صد در صد مخالفيم . حاال خود داني . و با ناراح

 برداشتم و گفتم : الو

 كجا بودي ؟ كم كم داشتم نا اميد مي شدم . -

 داشتم نهار مي خوردم . هنوز مادر و پدر نيامدند . شب تماس بگير . 

 مطمئني هنوز پدرت برنگشته . شايد با ...

 نه گفتم كه ، هنوز نيامدند. شب تماس بگير . 

 ببخش كه مزاحمت شدم فعال خداحافظ . باشد . پس -

 وقتي گوشي را گذاشتم صداي مادر من را به خود اورد : چرا نفتي ؟!

 برگشتم . كنار در اشپزخانه ايستاده بود و با ناراحتي نگاهم مي كرد . 

 چه طور بگويم . نمي توانم . -

 پس خودت هم موافقي نه ؟!-
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 ست . اصال مي دانيد چيه ، من اشكان را دوست دارم . خيلي زياد هممن كه قبال گفتم بچه برايم مهم ني-

 دوستش دارم . ان قدر كه حاضرم به خاطر او از بچه بگذرم . او تنها مردي است كه هدفش از ازدواج

 صاحب بچه شدن نيست . او من را دوست دارد و قدر من را مي داند . چون به خاطر من از بچه مي گذرد

 . 
 

 وزخند گفت : مگر تو به خاطر او از بچه نمي گذري ؟با پ

 چرا ، من هم به خاطر او از همه چيز و همه كس مي گذرم . -

 حتما قيد ما را هم مي زني . درست است ؟!-

 سرم را پايين انداختم . مادر كه درمانده و مستاصل شده بود گفت : از همين حاال روزي را مي بينم كه با

 اشك به اين اشتباهي كه خودت هم مي داني صد در صد اشتباه است اعتراف مي كني .  چشماني پر از

 روزي كه خيلي چيزها را از دست دادي. برو خوب فكرهايت را بكن . من نمي توانم هر روز با تو جر و

 . وليبحث داشته باشم . اگر وقعا به اين باور رسيدي كه اشكان تنها مرد زندگيت است من حرفي ندارم 

 راضي كردن پدرت با خودت . 

 حرفهاي مادر كه تمام شد به اشپزخانه برگشت . ديگر حرفي نمانده بود . خودم بهتر از هر كسي مي

 دانستم راضي كردن پدر غير ممكن است . مادر هم به همين علت او را پيش كشيده بود . 

 و رضايت مي دهد يا قيد من را براي هميشهباشد ، خودم با پدر حرف مي زنم . پدر يا قبول مي كند -

 مي زند . 

 و پله ها را دو تا يكي كردم و با عجله به اتاقم رفتم . مي دانستم پدر رضايت نمي دهد . اي كاش منطقي

 تر بود . اي كاش همه چيز را از زاويه ي ديد منفي خود نگاه نمي كرد . اي كاش به اشكان و تعهداتش

 ي فايده نداشت . من و پدر دو خط موازي بوديم . دو خط موازي كه براي رسيدن بهخوشبين بود . ول

 يك نقطه ي تالقي يكي بايد مي شكست و مطمئنا ان من نبودم .

 فصل دوازدهم

 غروب شده بود .بايد حاضر مي شدم و برمي گشتم . دايي تماس گرفته بود و گفته بود مي ايد دنبالم . 

 رد كه من را برمي گرداند دايي قبول نكرده بود . بعد از قطع تلفن روبروي پدرهر چه پدر اصرار ك

 نشستم . مادر بلند شد و به اشپزخانه رفت . اي كاش ما را تنها نمي گذاشت . من با پدر رودربايستي

 

 يمتداشتم و نمي توانستم با او مثل مادر حرف بزنم .سكوتم را كه ديدگفت : خب .... فكر كردي ،تصم

 را گرفتي؟

 سكوت كردم . 

 با توام يلدا . موافقي يا مخالف ؟-

 سرم را بلند كردم و گفتم : اگر بخواهم زندگيم را سياه كنم ، خودم را بدبخت كنم باز هم حرفي داريد؟

 با صدايي به شدت ناراحت گفت : يعني بنشينم و بدبختي تو را نگاه كنم ؟

 ن ازدواج كنم بهتر است با موافقت خودم باشد . چون اگر اين طور نباشدببين بابا ، اگر مي خواهي م-
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 هرگز ازدواج نمي كنم . حاال موافقيد يا مخالف ؟

 با عصبانيت و كمي فرياد گفت : مخالفم ، مخالف . مي فهمي يا نه ؟ من اگر تا اخر عمر هم تو را توي

 ديگر هم دوست ندارم راجع به اين مسئلهخانه نگهدارم بهت اجازه نمي دهم زن اين پسره بشوي 

 چيزي بشنوم . 

 همين كه بلند شد برود گفتم : من زير بار حرف زور نمي روم بابا . 

 بهتر است به جاي جر و بحث با من به اين پسره ي احمق حالي كني اين ازدواج به صالحتان نيست .-

 انده بود . با رفتن پدر، مادر كنارم امد و گفت : بعد با عصبانيت به حياط رفت . چيزي به امدن دايي نم

 پس امير چي ميشود ؟ به او فكر كردي ؟

 اره ،خيلي . تمام اين مدت فكر مي كردم امير من را مي خواهد ولي او دوستم ندارد. امير نگين را مي-

 رد . خيلي توجه ميخواهد . باور كنيد راست مي گويم . من خيلي دقت كردم . او خيلي به نگين محبت دا

 كند . درست همان رفتاري كه اشكان با من مي كند . 

 چشمان متعجب و گرد مادر به من دوخته شد و گفت : كي اين حرف را زده ؟

 

 گفتم كه خودم فهميدم . -

 اشتباه مي كني دختر ، اين چرنديات چيست كه مي گويي؟!-

 چرند نيست مامان، واقعيت است .-

 باه مي كني . امير خودش به من گفت تو را دوست دارد . بعالوه همين يك سال پيش بود كهداري اشت-

 امد خواستگاريت ،فراموش كردي ؟!

 با گفتن اين حرفها نه من متقاعد مي شوم امير من را مي خواهد ، نه شما حرف من را قبول مي كنيد . -

 ز پشت پنجره هيبت دايي را ديدم . مادر با نگاهيصداي زنگ در بلند شد . نگين در را باز كرد و من ا

 به حياط گفت : بلند شو اماده شو ، اين قدر هم به اين موضوع فكر نكن تاببينم چه كار مي توانم بكنم . 

 بلند شدم و به اتاقم برگشتم . دايي و پدر و مادر هم گرم صحبت شده بودند .وقتي به پايين برگشتم

 د . مي دانستم موضوع بحثشان من هستم . نگاهي به چهره ي عبوس و گرفته يصحبتشان را قطع كردن

 پدرم كردم و گفتم : كاري نداريد بابا؟

 لبخند خسته اي زد و گفت : نه بابا . به سالمت . مراقب خودت باش . در مورد اشكان هم تحقيق مي كنم

 م نمي خواهد دردسري درست كنياگر مشكلي نداشت من هم رضايت مي دهم . فقط توي اين مدت دل

 . به اين پسره هم بگو انجا تماس نگيرد درست نيست . 

 زمزمه كردم : چشم و بعد از همه خداحافظي كردم و همراه دايي به اصفهان برگشتم . بين راه دايي

 گفت:

 حاال اخمهاتو باز كن دايي . -

 چرا شما زحمت كشيديد . خب با بابا مي امدم. -

 خترم ، هيچ زحمتي نيست . بعالوه اين طرفها كار داشتم . خب بگذريم خوش گذشت؟نه د-
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 با كشيدن اهي از سينه گفتم : تا باباي من اين اخالق منحصر به فردش را كنار نگذارد خوش نمي گذرد .

 منظورت اشكان است ؟-

 مي كند . اره خيلي صحبت كردم ولي قبول نمي كند . حاال هم به دروغ گفت تحقيق-

 نمي خواهم توي زندگيت دخالت كنم ولي گمان كنم تا حدودي خانواده ي اشكان هم راضي نيستند . -

 راضي كردن انها مشكل من نيست . مشكل اشكان است . -

 راضي كردن پدر و مادرت چي ؟!

 خب من انها را راضي مي كنم . -

 چه هم بگذري !يعني اين قدر اشكان را دوست داري كه حاضري از ب-

 شما هم كه حرف بابايم را مي زنيد . چرا هيچ كس به چشم پوشي اشكان از بچه اعتنايي نمي كند . -

 چون او االن اين كار را مي كند.ولي چند سال كه گذشت منتظر نمي ماند تا تو با اوردن يك بچه از-

 ق طبيعي اوست كه پدر بشود .پرورشگاه به زندگيت سر وسامان بدهي . او ازدواج مي كند چون ح

 حق من چي ! حق من نيست ؟!خب وقتي من فداكاري مي كنم او هم مسلما اين كار را مي كند . -

 بيشتر فكر كن يلدا . ببين همه مخالفند . هيچ كس غير از خودت به حرفهاي اشكان اعتماد ندارد . -

 د اشكان را بزني . او مرد زندگيت نمي شود . حتي خانواده ي او هم مخالف هستند . تو هم بهتر است قي

 اي كاش همه از يك زاويه ي ديگر نگاه مي كردند . -

 تو فكر مي كني من با اشكان خصومت شخصي دارم يا به خاطر امير اين حرفها را مي زنم . اره اين فكر-

 را مي كني ؟

 جوابي ندادم . 

 

 اقل و فهميده ايد . من هم وظيفه دارم به هر دوي شما راهنمايياشتباه مي كني دايي. تو و امير هر دو ع-

 كنم . نمي گويم امير از اشكان بهتر است . ولي مي توانم به قاطعيت بگويم او خيلي بيشتر تو را مي

 خواهد . اين كافي نيست ؟

 ويد . با خنده گفتم : عجيب است دايي . همه مي گويند امير من را مي خواهد ولي خودش نمي گ

 كم لطفي نكن يلدا جان . او قبال يك بار بدون مشورت با ما خواستگاريت امد.-

 چه مي توانستم بگويم . حق داشت فكر كند من ادم بي اراده و بولهوسي هستم ولي اين را نمي دانست

 ي كه ديدكه اگر به منزل ما امده فقط به خاطر خواهش من بوده . هيچ تعلق خاطري در بين نبوده . داي

 ساكتم ادامه داد: من بارها و بارها شاهد بودم اشكان رفتار مناسبي نداشته . البته اين را نمي خواستم

 بگويم .ولي به خاطر شناخت بهتر به تو مي گويم .ما در همسايگي مان دختر جوان و زيبايي داريم كه

 دارد ولي عاشق و دلداده ي امير استنامش روشنك است . اين دختر خانم با اينكه خواستگاران زيادي 

 و تا به حال به هر عنواني به امير محبت خودش را ثابت كرده . اشكان تا چند وقت پيش به بهانه ي

 همين روشنك خانم به خانه ي ما رفت و امد مي كرد . تا اينكه باالخره طاقت نياورد و از امير سواالتي در

 واستگاري كرد كه روشنك قبول نكرد . چون امير را مي خواست . مورد او كرد . بعد هم از روشنك خ

 برايم باور كردني نبود . نمي دانستم دايي راست مي گويد يا نه . 
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 ادامه داد : او ادم ضعيف و سست اراده اي است . قبل از ديدن تو اصرار داشت نظر روشنك را نسبت به

 فيلش ياد هندوستان كرده. تقاضايش را عنوان كرده . اگراو مساعد كنيم ولي حاال كه تو را ديده باز 

 واقعا عاشقت بود حاضر نميشد به هيچ عنوان تركت كند يا به دختر ديگري دل ببندد. ولي خب مي بيني

 كه بعد از چند روز عاشق دختر ديگري شد و مسلما بعد از زندگي مشتركتان هم به خاطر بچه دار

  نشدن تجديد فراش مي كند .

 احساس مي كردم دارم خفه مي شوم . برايم دردناك بود كه اين طوري مضحكه بشوم . شيشه ي ماشين

 را پايين كشيدم و در همان حال گفتم : ببخشيد دايي مي شود ديگر ادامه ندهيد . 

 

 نمي مي دانم ناراحت شدي دخترم . ولي من وظيفه داشتم اينها را بهت بگويم . بسيار خب ديگر ادامه-

 دهم . حاال پنجره را باال بكش سرما مي خوري . 

 بقيه راه دايي سعي داشت با زدن حرفهاي قشنگ من را ازن حال و هوا خارج كند . به همين دليل سوال

 كرد : حاال مي رويم خانه . اين طور كه فهميدم تو فردا فقط ساعت اخر كالس داري . درست است ؟

 بله ، همين طور است . -

 بسيار خب .پس فردا فرصت داري تا يك كم استراحت كني . -

 وقتي به خانه رسيدم در كمال ناباوري چشمم به اشكان افتاد كه بيرون در كنار امير ايستاده بود و با او

 حرف مي زد . همين كه ما را ديد لبخند روي لب اشكان نشست . پياده شدم . دايي هم با كمي تاخير

 ير و اشكان هر دو كنار هم ايستاده بودند . سالمي كردم كه امير به سردي جواب داد وليپياده شد . ام

 اشكان با اشتياق شروع به احوالپرسي كرد . بعد هم از خانواده پرسيد . دايي هم با اشكان حال و احوال

 كرد و بعد رو به من گفت : برو يلدا جان هوا سرد است . 

 و من رو به اشكان گفتم : با اجازه .  امير از سر راهم كنار رفت

 با نگاه نافذش تا مغز استخوانم نفوذ ميكردو من احساس بي اراده بودن مي كردم . برخالف او امير با

 اخم به زمين چشم دوخته بود . من از برابر انها گذشتم و به خانه وارد شدم . زن دايي با ديدنم با محبت

 چه زود رسيديد . خسته نباشي .جواب سالمم را داد و گفت : 

 ممنون شما هم خسته نباشي . -

 برايت چاي بياورم ؟-

 نه زن دايي ، ممنونم . مادرم سالم زياد رساندند. -

 هاله ي اندوه روي چهره اش نشست و با كشيدن اهي از سينه گفت : سالمت باشند . 

 

 دم كه به اشپزخانه برگشت . من هم بلندنفهميدم چرا ناراحت شد . مي خواستم بپرسم حرف بدي ز

 شدم و از پنجره به حياط نگاه كردم . امير و اشكان هنوز با هم حرف مي زدند . دايي هم داشت

 ماشينش را داخل حياط پارك مي كرد . امير گاهي با جوابي اشكان را ساكت مي كرد ولي باز دوباره

 رفتم . وقتي لباسم را عوض كردم به پايين برگشتم كهشروع مي كرد . پرده را انداختم و به اتاقم 

 صداي بحث دايي و همسرش را شنيدم . اين اولين بار بود كه طي اين مدت بحث انها را مي ديدم . 
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 كنجكاو شده بودم . زن دايي در حالي كه سعي داشت صدايش را پايين بياورد گفت : وقتي مي گويد

 ي ؟ به زور وادارش كني با امير عروسي كند ؟دوستش دارد مي خواهي چي كار كن

 اين حرفها چيه خانم ! او جوان است ، بعالوه تو رويت مي شود تو چشمهاي امير نگاه كني . رويت مي-

 شود ؟

 اخر مگر من گفتم زن اشكان بشود . من كه از خدايم است يلدا و امير با هم عروسي كنند تا من عقده-

 اشتن را از دلم بردارم . براي يك بار هم كه شده او را مثل پسرم ببوسم . وليي اين همه سال پسر ند

 دست من نيست . 

 دست مانيست ولي مي توانيم به يلدا حالي كنيم اشكان چه ماهيتي دارد . -

 باور نمي كند . فكر مي كند به خاطر امير داريم مي گوييم . -

 يت چيه و ما مجبور نبوديم اين قدر پنهان كاري بكنيم .عجب حكايتي شده . اي كاش مي دانست واقع-

 خيلي دلم مي خواست به او بگويم كه من ....-

 با صداي امير حرف زن دايي نيمه تمام ماند كه صدا مي كرد : اقاجون ، عزيز كجاييد ؟!

 دايي گفت : بيا اينجا بابا ، ما توي اتاق هستيم . 

 رنمي دارد . چپ مي رود راست مي رود مي گويد يلدا . عجب گيري كردم . دست از سرم ب-

 

 امير تو نمي خواهي كاري بكني ؟-

 چي كار كنم ؟-

 حرف دلت را به يلدا بزن. -

 ديگر دير شده اقا جون . يلدا دلش پيش اشكان است . حرف من برايش مهم نيست.-

 رد . بهتر است تو هم مثل اشكان واردولي من مي گويم يلدا هنوز نتوانسته تصميم بگيرد .ترديد دا-

 ميدان بشوي و از خودت و احساست بگويي . از گذشته ، از چيزهايي كه تا به حال به خاطر او از دست

 دادي

 صداي اندوهگين امير را شنيدم كه گفت : از همه چيز مي توانم بگويم ولي از چيزهايي كه به خاطر او از

 دست دادم نمي توانم . 

 دايي گفت : بلند شو امير جان ، برو باهاش حرف بزن . االن بهترين موقعيت است من نمي توانمزن 

 يلدا را به زور وادار كنم به تو بله بگويد ولي دوست دارم تو از اين غرور و تكبر بگذري و بهش بگويي

 چه احساسي داري . اگر تو را انتخاب كرد همه ي مشكالت حل مي شود . 

 عزيز ، مي ترسم بگويد نه . مي ترسم-

 تو قوي تر از اين حرفها هستي كه با جواب نه يلدا نا اميد بشوي . -

 جواب نه يلدا را نمي توانم تحمل كنم . باور كنيد نمي توانم . -

 بهتر است تا نيامده پايين بروي سراغش .االن وقتش است امير جان ، بلند شو پسرم . -

 اقم رساندم و روي صندلي نشستم . مي دانستم هر لحظه امكانش هست به اتاقمبا عجله خودم را به ات

 بيايد . سريع از كيفم كتابي دراوردم و جلويم باز گذاشتم كه يعني دارم مطالعه مي كنم .ته دلم از اينكه
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 امير مي خواهد اعتراف كند راضي بودم. دوستش داشتم . شايد بهتر بود كه به حرفهاي او اعتماد

 

 بيشتري مي كردم . من نبايد با سطحي نگري اينده ام را به بازي مي گرفتم . مي توانستم با زندگي كنار

 امير به ارامش كامل برسم . ولي يك مسئله فكرم را مشغول كرده بود . چرا زندايي گفت مثل

 حل كنم كه صدايپسرم!امير مگر پسر انها نيست ؟ ماجرا چيست ؟ داشتم سعي مي كردم اين معما را 

 در اتاق بلند شد.

 بفرماييد .-

 امير وارد اتاقم شد و پرسيد : مي توانم چند لحظه وقتت را بگيرم . 

 با صدايي مرتعش و لرزان گفتم : بله البته . 

 در را بست . قدم زنان تا نزديك صندليم امد . بعد صندلي روبرويم را اشغال كرد و نشست . تقريبا

 شسته بود .گفت : اشكان دست بردار نيست .مرتب مي پرسد جوابت چيه ؟روبرويم ن

 نگاهش كردم . چقدر راحت در مورد اشكان حرف مي زند. انگار نه انگار كه براي چي به اتاقم

 امده.سكوت كردم . ادامه داد: به نظر من بهتراست بيشتر فكر كني . هيچ وقت ادمها را از روي

 ظاهرشان محك نزن . 

 پرسيدم : به نظر تو كار درست چيه ؟

 سرش را به زير انداخت و گفت : كار درست اين است كه به حرف دلت گوش كني ببيني چي مي گويد . 

 بعد بروي سراغ منطق و عقل و از او كمك بگيري اگر او هم تاييد كرد ديگر مانعي نمي ماند . 

 تو از اشكان متنفري ؟-

 كني ؟نه چرا اين فكر را مي -

 امدي اين مطلب را بگويي؟!-

 

 نه . امده بودم يك مطلب ديگر را بگويم .مطلبي كه شايد يك سالي مي شود مي خواهم بگويم ولي نمي-

 شود .

 خب گوش مي كنم ،بگوييد. -

 نگاه در نگاهم دوخت و گفت : هميشه از اين عشق و عاشقي ها متنفر بودم . راستش را بخواهي به نظرم

 خره مي امد كه يك نفر عاشق بشود . هر وقت مي شنيدم يك نفر عاشق شده حنده ام مي گرفت . مس

 مي گفتم عشق يعني چي ؟ عاشقي چند من است . اين چرت و پرتها فقط مال توي كتابهاست . ولي بعد

 باخودم به اين موضوع رسيدم .عاشق يك دختر لوس و از خودراضي و حاضر جواب شدم . دختري كه 

 بازيهاي كودكانه اش شركت شريف را برايم تبديل كرد به بهشت كوچك .دختري كه خواب و خوراك

 را از من مي گرفت و بدبختانه فكر مي كرد من از او متنفرم . نمي دانست هر شبم به اميد او صبح مي

 وقتي برايم نقشهشود . نمي دانست وقتي سر به سرم مي گذارد ، وقتي شكايتم را به شريف مي كند ، 

 مي كشد كه برايش نقش يك عاشق دلسوخته را بازي كنم چه حالي مي شوم . اين چيزها را نمي داند . 

 فكر مي كند من نسبت به او بي اعتنايم .ولي اشتباه مي كند . من دوستش داشتم و دارم . حاضرم به
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 ل فداي خوشبختي او بودم باز هم خواهمخاطر راحتي و ارامش او هر كاري بكنم . همان طور كه تا به حا

 بود . ولي او خيلي بي معرفت است . خيلي زياد . ان همه ازارم داد ، اذيتم كرد ، عاشقم كرد بعد هم

 رهايم كرد و رفت . تو بگو يلدا من با اين عشق چه كار كنم ؟ هر كار مي كنم دست از سرم برنمي دارد

 جات بدهم ؟ نگو فراموش كنم كه نمي توانم . .بگو چطوري خودم را ازاين برزخ ن

 وا رفته بودم . منظورش من بودم . اره من بودم . يعني من را معشوق خودش معرفي كرد . اب دهانم

 خشك شده بود . وقتي ديد ماتم برده با لبخند خسته اي گفت : ببخش نمي توانم مودبانه تر صحبت كنم

 درست صحبت كنم . هميشه از انها فرار مي كردم چون نمي خواستم. هيچ وقت ياد نگرفتم با خانمها 

 گولشان را بخورم . ولي از دست تو نتوانستم ..... تو مختاري كه .... كه تصميم بگيري .يا من يا اشكان يا

 هر مرد ديگري كه مي خواهي . ولي نگذار اين همه سال زندگيت مفت از چنگت برود. خوب فكر كن

 م كه ديدي . اهل چاپلوسي و تملق گويي نيستم ظاهر و باطنم يكي است . توي دنيا يكمن همين هست

 

 عشق برايم وجود دارد ان هم تويي. يا قبولم مي كني يا نمي كني . ولي مطمئن باش در هر حالت ارزويم

 ولي خوشبختي توست . خيلي وقت بود مي خواستم بهت بگويم دوستت دارم .تارا و شريف مي دانستند

 حرفها و رفتارهاي تو همه را وادار به سكوت مي كرد . البته مي خواستم قيد تو را براي هميشه بزنم

 چون گمان مي كردم براي هم ساخته نشديم ولي تو باز دوباره سر راهم ظاهر شدي . ديگر نمي توانم

 فراموشت كنم . حتي اگر تو هم دوستم نداشته باشي من دوستت دارم ....

 يگر نمي دانم چي بايد بگويم . در ضمن من نگين را دوست دارم ولي تنها دختري كه هيچ وقت نميد

 توانم به چشم خواهري دوستش داشته باشم تويي. 

 سر به زير گفتم : چرا زودتر نگفتي ؟

 اينكه دوستت دارم . !-

 با فرو اوردن سر گفتم : بله . 

 ويم با يك حرف سردت من را وادار كردي ادامه ندهم . خب تو نگذاشتي . هر بار خواستم بگ-

 اي كاش زودتر مي گفتي .اي كاش ....-

 منظورت چيه ؟!-

 نگاهش كردم و گفتم : من به اشكان قول دادم خانواده ام را راضي بكنم . نبايد زير قولم بزنم . 

 و پلك نزد . بعد گويي بهماتش برد . بي حركت به من چشم دوخته بود . چند ثانيه اي گذشت و ا

 خودش امده باشد بلند شد ايستاد و بعد از لختي سكوت گفت : برايت ارزوي خوشبختي مي كنم . 

 امير صبر كن .....-

 نماند تا اخر جمله ام را بگويم . بگويم كه اگر تو واقعا دوستم داري بايد خودت اشكان را از سر راهم

 يج و درمانده به در نگاه مي كردم . كنار بزني . ولي او رفت و من گ

 

 حرفهاي امير ، اعتراف بي شيله پيله اش ان چنان وجودم را گرم كرده بود كه دلم مي خواست ساعتها

 مي نشستم و به حرفهاي او فكر مي كردم . از اينكه وا را براي هميشه از زندگيم رانده بودم بغضي خفه
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 گريه كنم ولي غرورم نمي گذاشت .  به جانم نشسته بود . دلم مي خواست

 تا موقع شام پايين نرفتم . كسي هم صدايم نكرد . مي دانستم امير همه چيز را براي دايي و همسرش

 گفته . رويم نمي شد پايين بروم . ساعن نه بود كه زندايي صدايم كرد . با ترديد از برخورد زندايي

 يادي به ذهنم هجوم اورده بود كه جوابي براي هيچ كدامپايين رفتم . هنوز منگ بودم . سوالهاي ز

 نداشتم . 

 امير پيدايش نبود . جرات نداشتم بپرسم امير كجاست . دايي و زن دايي هم گرفته به نظر مي رسيدند

 ولي رفتارشان با من بهتر از هميشه بود . به خودم جسارت دادم و گفتم : اي كاش امير زودتر اين حرفها

 زد من نمي دانستم دوستم دارد . وقتي پيش پدر و مادرم بودم تلفني به اشكان جواب مثبت دادم را مي

 و قول دادم پدر و مادرم را راضي كنم . 

 زندايي با اندوه گفت : عيبي ندارد مادر . قسمت نبود . شامت را بخور . 

 پس ... پس امير كجاست ؟-

 مي ريخت گفت : اينجا ماندنش ديگر ضرورتي نداشت . براي دايي در حالي كه براي خودش ليواني اب

 هميشه رفت و برايت ارزوي خوشبختي كرد . 

 چيزي به تيزي يك خنجر به قلبم فرورفت . احساس كردم اب خنكي بر فرق سرم ريختند . يخ كردم . 

 نگاهي به زندايي كردم و گفتم : واقعا رفت ؟!

 ي كند ديگر سر راهت ظاهر نشود .مگر اينكه به كمكش نياز داشتهزن دايي گفت : رفت و گفت سعي م

 باشي . گفت كه مي خواهد عشق تو را توي قلبش حفظ كند. رفت تا از اين بيشتر سوهان روح تو نباشد. 

 عذرخواهي كرد كه توي مجلس عروسي ات نمي تواند شركت كند . 

 

 تم خودم را متقاعد كنم كه با اشكان ، با شرايط استثنايي اواما من ..... من .... چطور بگويم هنوز نتوانس-

 كنار بيايم . امير حتي فرصت نداد جمله ام را تمام كنم . مي خواستم بهش بگويم كمي صبر كند . بهم

 مهلت بدهد تا فكر كنم . من نمي توانم به اين زودي تصميم بگيرم . 

 گفت : بهتر است امير را فراموش كني . من او را بهتر دايي دست از شامش كشيد به صندلي تكيه كرد و

 از تو مي شناسم . سالهاست كه با او زندگي مي كنم . ديگر برنمي گردد براي هميشه رفت تهران پيش

 ليال . تو هم اگر واقعا اشكان را اليق مي داني بله را بگو وگرنه تمامش كن .

 فشار اوردم و گفتم : من بايد بروم استراحت كنم . ببخشيد كهسرم گيج شد . با انگشتانم به شقيقه هايم 

 نمي توانم كمكتان كنم . شب بخير . 

 نگران چيزي نباش . همه چيز درست مي شود . -

 با عجله ميز را ترك كردم و به طبقه ي باال رفتم . باالي پله ها نفسم به شمارش افتاده بود . لختي صبر

 كه صداي دايي را شنيدم . فكر مي كرد من به اتاقم رفتم رو به زندايي گفت :  كردم تا نفسم جا بيافتد

 بهتر نيست به جاي اين برخورد گرم يك كم باهاش جدي حرف بزني .

 توقع داري چطور رفتار كنم ؟ بعد از سالها كه به مراد دلم رسيدم او را برنجانم ؟! چون به پسر خوانده-

 كردي مي توانم ؟! به خدا نمي توانم فرامرز. دارم ديوانه مي شوم يك عمر به ام جواب رد داده ! تو فكر
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 اين اميد سر كردم ، روزها را گذراندم ، به خودم وعده و وعيد دادم دامادش مي كنم . زنش مي شود

 دخترم ، بچه اش مي شود نوه ام ولي او انگشت روي يلدا گذاشت . هنوز باورم نمي شود او يلدا را مي

 خواهد . مي دانم تو هم مثل من ارزويت است كه اينها با هم عروسي كنند ولي من نمي توانم او را وادار

 كنم . يلدا عزيز دلم است . چطور توقع داري با او درشتي كنم . نمي توانم . به خدا نمي توانم فرامرز . 

 چيزي را به اجبار از يلدا بخواهم ازاين قدر توقعهاي سخت از من نداشته باش . همينطور كه نمي توانم 

 امير هم نمي توانم بخواهم . هردويشان برايم عزيزند . اين را بفهم . 

 

 خيله خب ارام باش . صدايمان باال مي رود . -

 اخر تو طوري حرف مي زني انگار من با ديدن يلدا، امير را فراموش كردم ولي به خدا اينطور نيست . -

 ام است . سالها زحمتش را كشيدم . بزرگش كردم . برايش مادري كردم . ولي االنامير جگرگوشه 

 كاري از دست من بر نمي ايد . 

 هرچه مي گذشت حالم بدتر مي شد. همه چيز اين خانه مشكوك شده بود . امير ، دايي ، زندايي ،

 مي اورم . با عجله پله ها را پايينسكوت اين خانه ، حرفها و كنايه هاي انها . احساس مي كردم دارم باال 

 امدم و خودم را به دستشويي رساندم . دايي كه متوجه من شد با عجله به دنبالم امد و گفت : چه ات

 شده يلدا ؟

 هر دو نگرانم شده بودند . وقتي از دستشويي بيرون امدم كنار در تكيه دادم و زدم زير گريه . زندايي

 . مرتب نوازشم مي كرد و سعي مي كرد ارامم كند . با من همدردي مي كرد .  هم با من به گريه افتاد

 دايي با عجله ليواني اب اورد و وادارم كرد جرعه اي بنوشم . 

 زندايي گفت : چه ات شده مادر ؟ مي خواهي برويم دكتر؟

 با گريه گفتم : نه حالم خوب است . 

 اخر چه ات شده ؟!-

 نمي دانم . -

 اهي برويم بيرون گشتي بزنيم ؟مي خو-

 با التماس گفتم : اره من را ببريد بيرون . اين خانه دارد من را مي خورد . دارم خفه مي شوم دايي . 

 باشد عزيزم. بلند شو همين حاال مي رويم . -

 

 شت چادر بهزندايي مانتو را به تنم كرد . روسري را روي سرم انداخت . ياد امير افتادم . چقدر دوست دا

 سر داشته باشم . چادرم را هم سرم كردم و بعد هر سه خانه را ترك كرديم . بهمن ماه بود و هوا به

 شدت سرد شده بود . 

 همين كه ماشين به راه افتاد زندايي به سمت من برگشت و گفت : خودم ، پدر و مادرت را راضي مي

 يگر غصه نخور . اشكان هم پسر خوبي است . خانواده داركنم كه با ازدواج تو و اشكان موافقت كنند . د

 است ، اصل و نصب دارد، از همه مهمتر تو را خيلي دوست دارد تو غصه ي چيزي را نخور عزيزم . همه

 را راضي مي كنم . 
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 اشكم روي صورتم روان شد . اهسته با پشت دست اشكم را پاك كردم و گفتم: دلم شور مي زند . 

 نگرانم .

 از اعصابت است . به خاطر صحبتهايي كه با امير داشتيد خودت را باختي . مقاوم باش دخترم . ما با تو-

 هستيم . از چي مي ترسي ؟

 احساس خالء مي كنم دايي . -

 درست مي شود . فعال به چيزي فكر نكن . به اين فكر كن كه فردا با من كالس داري و من مطمئنا از-

 درس مي پرسم تو هستي . اخر از وقتي فهميدي بنده دربست غالمتان هستم ديگر درس اولين نفري كه

 نمي خوانيد . شديد يك شاگرد تنبل و ضعيف . بايد با پدرتان صحبت كنم . 

 ميان خنده و گريه گفتم : داشتيم دايي . من كي درس بلد نبودم . 

 جريمه ات مي كنم . فردا معلوم مي شود . يادت باشد اگر درس بلد نباشي -

 خواهيم ديد . -

 

 زن دايي گفت : يلدا جان دختر باهوشي است . بيخودي تهمت نزن . انكه تنبل است خودتي كه به هزار

 بدبختي درس جواب مي دادي . حتما شنيدي يلدا جان ، من و دايي ات با هم همكالس بوديم . باور نمي

 حال كه زرنگترين هم بود . كني تنبلترين شاگرد كالس بود در عين 

 دايي گفت : خب اين را هم بگو كه كي باعث شد از درس بيفتم . شما سركار خانم . 

 به من چه مي خواستي هوش و حواست را جمع كني و خاطرخواه نشوي . -

 دمدر اين هنگام دايي كنار يك مغازه نگه داشت و گفت : االن برمي گردم و از ماشين خارج شد . مي دي

 كه دارد تلفن مي زند . زندايي گفت : بهتر شدي ؟

 ممنون . بهترم . ببخشيد كه شما را هم اذيت كردم . -

 اين حرفها چيه دخترم . تو نور چشم مايي . نگران نباش . هر چي تو بخواهي همان مي شود . بهت قول

 مي دهم كمكت كنم تا به هر كس كه دوست داري برسي . مطمئن باش. 

 بخند رضايتي زدم و گفتم : مي دانم و ممنونم . شما خيلي مهربانيد زندايي . ل

 باز هاله ي اندوه بر چهره اش نشست و صورتش مكدر شد . دايي به ماشين برگشت و گفت : خب ديگر

 ، اگر يلدا جان حالش بهتر شده برگرديم خانه

 زندايي گفت : تازه امديم بيرون . كجا برگرديم ؟!

 نظر من هيچ چيز به اندازه ي استراحت حال يلدا جان را بهتر نمي كند برمي گرديم . به -

 اما....-

 خواهش مي كنم . -

 عيبي ندارد زندايي .حق با دايي است . من خيلي خسته ام . االن هم حالم بهتر است . -

 

 چي بگويم ؟-

 دايي تصميم گرفت ما را به خانه برگرداند . دايي دوباره به سمت خانه برگشت . برايم عجيب بود . چرا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

1 2 7  

 

 هنوز ده دقيقه نيست كه ما امديم بيرون . اين سوال هم به سوالهاي بي جواب قبلي اضافه شده بود .

 وقتي به خانه رسيديم در كمال ناباوري ديدم كه امير در سالن نشسته و تلويزيون تماشا مي كند . 

 ند گفت : امير تو بيداري مادر ؟!ماتم برده بود . زن دايي با لبخ

 با لبخند خسته اي گفت : حاال بدون من مي رويد هوا خوري !

 نه مادر . هواخوري كجا بود . يلدا جان يك كم دلش گرفته بود رفتيم يك دور زديم و برگشتيم . دايي-

 ر را نگاه مي كردم . از كنارم گذشت و به اشپزخانه رفت و زن دايي را صدا كرد . من مات و مبهوت امي

 مگر او نرفته بود تهران پس اينجا چه مي كرد !

 نمي خواهي بنشيني ؟-

 به خودم امدم و گفتم : فكر كردم رفتي تهران .

 صبح مي روم . بنشين . -

 اهسته نشستم . گفت : خب !

 خب چي ؟!-

 من منتظرم بقيه ي حرفت را بگو-

 شد . امير گوشي را برداشت و بعد از احوالپرسي مختصر گوشي را در اين هنگام صداي زنگ تلفن بلند

 به سمت من گرفت و گفت : اشكان است . 

 با ترديد گوشي را گرفتم و گفتم : الو . 

 

 سالم يلدا خانم ، حالت چطور است ؟!-

 خوبي . چي شده ؟ چرا تماس گرفتي ؟-

 تان . تو چي ؟ توانستي انها را راضي كني يا نه ؟زنگ زدم بگويم پدر و مادر قرار شد بيايند خانه -

 نه اشكان . پدر و مادر موافقت نكردند . متاسفم . من تمام تالشم را كردم . -

 چي داري مي گويي ؟! اصال باورم نمي شود يلدا . تو قول دادي ، قول دادي انها را راضي كني . -

 من سعي خودم را كردم . نشد . باور كن . -

 ر واقعا اين طور است پس بدون اجازه ي انها ازدواج مي كنيم . من كه با تو هستم . اگ-

 بس كن اشكان . چطور توقع داري انها را از خودم برانم ؟ انها كه غريبه نيستند . پدر و مادرم هستند . -

 حرف بزن .  خيله خب . پس باز هم تالشت را بكن . من هر تعهدي كه بخواهي ميدهم دوباره با انها-

 بي فايده است . من تمام اين مدت را با انها حرف زدم ولي بابا به هيچ عنوان رضايت نمي دهد . حتي به-

 خاطر تو انها را از خودم رنجاندم . لطفا من را فراموش كن و دنبال سرنوشت خودت برو . فراموش كن

 كه ان شب توي ان رستوران من را ديدي. 

 داني كه نمي توانم . من ....نمي توانم . مي -

 لطفا ادامه نده . گفتم كه حرف انها حرف من است . خودم نيمي از قضيه بودم و نيمي ديگر انها هستند-

 . نمي توانم به خودم ، به تو ، به همه دروغ بگويم . اشكان برايت ارزوي خوشبختي مي كنم . خواهش مي

 ي كه بود تمام شد . كنم ديگر تماس نگير . بين من و تو هر چ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

1 2 8  

 

 الو ... يلدا .... قطع نكن يلدا ، خواهش مي كنم . -

 

 نفس عميقي كشيدم و گفتم : من زندگيم را با شايد واما و اگر اغاز نمي كنم برايت ارزوي خوشبختي مي

 كنم .ازدواج من و تو به صالح هيچ كداممان نيست براي هميشه خداحافظ. و گوشي را سريع گذاشتم

 .امير با تعجب من را نگاه مي كرد .سرم را به زير انداختم . اما دوباره صداي زنگ تلفن ! با التماس به

 امير گفتم : خواهش مي كنم بگو دست از سرم بردارد . 

 امير گوشي را برداشت و گفت : بله .... سالم .... متاسفم اشكان يلدا نمي خواهد صحبت كند ..... گفتم كه

 د حرف بزند . منطقي باش دوست من .... بسيار خب ، مي گويم ولي جوابش را مي دانم . نمي خواه

 بسيار خب .........باشد ...... چشم خدانگهدار . 

 گوشي را گذاشت و گفت : حاال نوبت من است . تكليف من را هم روشن كن . -

 تكليفت روشن است . خيلي وقت است كه روشن است . -

 پرسم چرا ؟مي توانم ب-

 چي چرا ؟!-

 من را چرا رد كردي ؟چه مشكلي داشتم ؟-

 هيچ مشكلي نداشتي . تنها مشكلت اين است كه يك سال است عاشقم كردي .از همان اول بهت عالقه-

 مند شدم . تكليفت روشن است امير . 

 ت كه تو به من بله گفتينگاه متعجب و شاد او خنده ام انداخت . او هم خنديد و گفت : باور كردني نيس

!! 

 ولي من گفتم تو هم شنيدي . -

 دايي به سالن امد و گفت :تبريك مي گويم عزيزم . واقعا خوشحالم . عجب شب خوشي شد امشب . 

 بايد به تهران خبر بدهم . و به سمت گوشي رفت .زن دايي با خنده به سمتم امد و من را بغل كرد و

 

 . او داشت گريه مي كرد . صورتش خيس اشك شده بود . امير هم به من چشمبوسيد .باورم نمي شد 

 دوخته بودو با خوشحالي نگاهم مي كرد و من هنوز جواب اين سوالم را نگرفته بودم كه امير با اين

 خانواده چه نسبتي دارد . چرا زن دايي او را نمي بوسد ؟چرا هميشه جلوي امير روسري به سر دارد ؟

 ير هيچ وقت به او نزديك نمي شود ؟ و هزاران چراي ديگر كه به ذهنم هجوم اورده بود . چرا ام

 فصل سيزدهم

 خيلي سريع و ساده در يك محضر عقد كرديم . جشن عقد هم ماند براي عيد نوروز . وقتي امير حلقه ي

 قدمان همه با همنامزدي را توي انگشتم كرد از خوشحالي توي پوست خودم نمي گنجيدم . بعد از ع

 رفتند و من با امير ماندم . وقتي در ماشين كنار او نشستم رويم را به پنجره كرده بودم . خجالت مي

 كشيدم نگاهش كنم . حاال زن او بودم و اين براي خودم هنوز نامانوس بود . در خودم بودم كه گرماي

 تم را هم گرفته بود . لبخندي زد ودستش را حس كردم . نگاهش كردم . همان طور كه مي راند دس

 گفت : خيلي دوست دارم. 
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 حرف گرم او وجود همچون يخبندانم را گرماي خاصي بخشيد و من در زير اين فشار محبت لبخندي به

 لب اوردم . با نگاه كوتاه و پرمحبتي به من گفت : امروز قشنگ ترين روز زندگيم است . ممنونم . 

 گي است . مخصوصا االن كه كنارت نشستم و تو اين طور با محبت دستم رابراي من هم روز قشن-

 گرفتي . 

 خنديد و گفت : پس ان دختر مغرور و لجباز حرفهاي عاشقانه هم بلد است و ما خبر نداشتيم . 

 پس چي خيال كردي . بلدم خوب هم بلدم . همين طور كه تو پشت اين چهره ي عبوس و هميشه-

 ح لطيف و عاشق داري . اخمويت يك رو

 خنديد و گفت : كم كه نمي اوري . ببينم دوست داري كجا ببرمت ؟

 هرجا دوست داري . -

 

 اگر به من باشد دلم مي خواهد تو را ببرم كالردشت تا ان بهشت كوچك را ببيني .-

 كي ؟!-

 هر وقت تو بخواهي .-

 داريم . پس بگذار براي تعطيالت نوروز .االن زياد فرصت ن-

 چشم . هرچي شما بفرماييد . كي برمي گردي ؟-

 حاال ديگر طاقت دوريت را ندارم . اي كاش تو هم با من مي امدي . -

 چيزي به پايان درسم نمانده .ان وقت مي ايم پيشت و براي هميشه كنار هم هستيم . -

 اميدوارم ان روز زودتر برسد . -

 . دايي هاي ديگرم ، دايي فرامرز و پدر و مادر . همه جمع بودند . با وقتي به خانه رسيديم همه بودند

 ورود ما همه با هلهله و شادي مهماني ساده ي ما را تبديل به يك جشن بزرگ كردند . شهرام دست امير

 را فشرد و گفت : تبريك مي گويم امير جان ،انتخاب بسيار خوبي كردي . يلدا همتا ندارد . 

 رانه . تو هم انتخاب به سزايي كردي . همين طور ت-

 امير حرف بدي نزده بود ولي من دمغ شدم .تعريف او از ترانه هر چند نامزد شهرام بود دلم را چركين

 كرد . او نبايد از ترانه تعريف مي كرد . نشستم . امير هم كنارم نشست . نگين جلوي ما خم شد و ظرف

 ريني برداشتم . امير هنگام برداشتن شيريني با لبخند گفت : شيريني را تعارفمان كرد من يك شي

 انشاا... عروسي تو . نگين خنديد و گفت : با حضور گرم شما . 

 باز هم حرف بدي زده نشد ولي من لحظه به لحظه منقلبتر مي شدم . امير دستم را گرفت و گفت : بدون

 من جايي نروي كه دلخور مي شوم . 

 فتم، كنارت هستم . من كه جايي نر-

 

 نه ديگر ، االن داشتي كجا سير مي كردي ؟-

 همين جا . -

 در اين هنگام زن دايي كنارمان امد. ما هر دو جلوي پايش بلند شديم . اول من را بغل كرد و بوسيد . 
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 را در اغوش امير كنارم سر به زير ايستاده بود . بعد به سمت امير رفت و او را بغل كرد . چنان محكم او

 گرفته بود گويي كه سالهاست او را نبوسيده امير هم گريه مي كرد . شهرام گفت : امير جان چه زود

 كارت به گريه كشيد . 

 امير اشكش را پاك كرد . زن دايي دست نوازشي بر سر امير كشيد و گفت : تبريك مي گويم عزيزم . 

 د گردبند گرانبهايي را به گردنم اويخت و دوباره منسالهاست ارزوي چنين لحظه اي را داشتم . بع

 رابوسيد و برايمان ارزوي خوشبختي كرد . 

 غروب شده بود و بايد به اصفهان برمي گشتيم . حق با امير بود . خداحافظي برايم سخت تر شده بود و

 بروم . امير كنار بقيه اين وابستگي را به امير مي رساند . بي حوصله و كسل شده بودم . دلم نمي خواست

 ايستاده بود . مادر با زن دايي و پدر با دايي خداحافظي مي كردند.ولي باز حرفهايشان گل كرده بود . من

 هم مثل تمام دختراني كه عقد مي كنند دلم مي خواست امير كنارم مي بود ولي اين اولين جدايي ما بعد

 ت بود . از عقدمان بود .اولين جدايي كه خيلي هم سخ

 رو به امير گفتم : اگر بگويم با من بيا چكار مي كني ؟

 مي داني كه از خدايم است ولي نمي توانم . پس جدايي مان را سخت تر نكن . -

 و بعد اهسته به طوري كه كسي نفهمد گفت : هر شب بهت زنگ مي زنم . لبخندي به لب اوردم و گفتم : 

 . من هم هر شب منتظر تماست هستم 

 

 حاال همه چيز فرق كرده بود . همه چيز . حتي ديدگاه من به زندگي ، به اينده ، به اطرافيانم . گرچه

 تحمل محبتهاي امير را به هيچ دختري نداشتم ولي با اين همه دلم قرص شده بود كه من تنها زن زندگي

 او هستم . تنها عشق او .

 زن دايي با خرسندي كه از چند روز پيش پيدا كرده بود گفتبه اصفهان برگشتيم . ان شب بعد از شام 

 : خب يلدا جان ، مي دانم كه خيلي خسته اي . درسهايت هم مانده . خودم ميز را جمع مي كنم . تو برو به

 كارهايت برس . برو دخترم . 

 نه زن دايي . كاري نكردم كه خسته بشوم . -

 ود كه ناراحت شده .با لبخند غمگيني گفت :مي توانم يكچهره اش در هم رفت . به خوبي مشخص ب

 خواهشي ازت بكنم .

 البته . -

 ديگر به من نگو زن دايي . راستش مي ميرم و زنده مي شوم اين حرف را از تو مي شنوم . -

 من قصد نداشتم ناراحتتان كنم . ولي من چي بايد صدايتان مي كردم ؟-

 و مادر . هر چي مادر خودت را صدا مي كني من را هم صدا كن . حاال كه عروسم هستي بهم بگ-

 برايم سخت بود به او بگويم مادر . ولي حاال كه عروس انها شده بودم پس بايد مي گفتم . مادر امير مثل

 مادر خودم شده بود . با لبخند گفتم : چشم مادر . 

 دختري مثل تو مي داشتم . حاال كه چشمانش در هاله ي اشك مي درخشيد : هميشه دلم مي خواست

 خدا من را به ارزويم رسانده خيلي خوشحالم . اي كاش زمان توي اين لحظه متوقف مي شد و قادر بودم
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 تمام حاالت ان را برايت تشريح كنم . تا مي فهميدي با مادر گفتنت چه حالي مي شوم . 

 . شبتان بخير .  صورتش را بوسيدم و گفتم : براي همه چيز ممنونم مادر

 

 دايي نشسته بود و با محبت نگاهمان مي كرد. به او هم شب بخيري گفتم و راهي اتاقم شدم . لباسم را

 عوض كردم و روي تخت دراز كشيدم و در تاريكي اتاق به روز خوشي كه سپري كرده بودم فكر مي

 ي مراسم ما بودند . انها بيشتر از هركردم . حاال ديگر امير مال من است .اي كاش تارا و شريف هم تو

 كسي نگران سرنوشت ما بودند . ولي به دليل ناخوش بودن حال پدر شريف انها فقط تلفني تبريك گفته

 بودند و نتوانستند در مراسم ساده ي ما شركت كنند . ياد امير افتادم . حتما خوابيده و فراموش كرده به

 شب تماس بگيرد . اخر ما همين چند ساعت پيش از هم جداشديم . من تلفن كند . شايد هم از فردا 

 ساعت نزديك يازده بود كه تلفن به صدا در امد . هيجان زده با اولين زنگ گوشي را برداشتم . بله

 خودش بود امير بود. 

 سالم بانوي هوشيار خودم . هنوز كه بيداري . -

 موش كردي ؟خودت گفتي بيدار بمانم . به اين زودي فرا-

 مگر مي توانم فراموش كنم ؟اي كاش االن كنارم بودي . ميداني يلدا ديگر تحمل دوريت را ندارم . -

 خيلي دلم مي خواست.امشب كنار هم بوديم .... راستي يلدا امشب توي اين خانه خيلي خبرهاي ديگر

 هم شد كه تو بي خبري . 

 چي شده امير به من هم بگو . 

 م نمي خواهد منتظرت بگذارم .و گرنه به اين راحتيها نمي گفتم . حيف كه دل-

 بگو ديگر امير . -

 براي نگين خواستگار امده . -

 چي ؟ براي نگين خواستگار امده ! شوخي مي كني؟-

 نه به جان يلدا . حاال حدس بزن كي .-

 

 من هنوز گيجم . اخر چطور به همين يكي دو ساعت خواستگار امد . -

 از خانه شان . حدس بزن ديگر . 

 نمي دانم خودت بگو . -

 تورنگ . -

 با خنده اي اميخته به هيجان گفتم : جدي مي گويي ؟!

 اره به خدا. همين كه شما رفتيد عليرضا موضوع عالقه ي تورنگ به نگين را عنوان كرد و خواست تا-

 مي كند يا نه . پدر و مادرت او را قبول كنند . نمي دانم نگين قبول 

 نگين دختر پرشور و شوقي است مثل تورنگ . در ضمن تو و تورنگ هم باجناق مي شويد . راستي امير-

 نشنيده بودم به دايي جان اينقدر خودماني بگويي عليرضا

 من گفتم ؟! نه ، اشتباه مي كني . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

1 3 2  

 

 نخير اشتباه نمي كنم .-

 ين فكر كن كه به زودي شاهد عروسي نگين و تورنگ همحاال چرا به اين موضوع پيله شدي . به ا

 خواهيم بود

 بابا چي ؟موافق است ؟-

 البته .امشب صحبتهاي اوليه را هم كردند ولي جواب نهايي نگين مانده . اگر نگين قبول كند مراسم-

 جشن انها مي ماند بعد از جشن ما . 

 فته باشد . نگين خيلي بچه است . اصال باورم نمي شود به اين سرعت كارها صورت گر-

 اتفاقا نگين خانم شده . فقط حيف كه تورنگ كمي شرارت داده و من از اين بابت نگرانم . -

 

 باز خوره به جانم نشست . يعني چه ؟ چرا اين طوري شدم ؟ چرا اين قدر نسبت به نگين حساس شدم ؟

 ..چرا اين قدر امير از او جانبداري مي كند؟ نكند ..

 ولي ما كه با هم نامزد شديم . چطور ممكن است او هنوز به نگين فكر كند ؟

 باز كه داري سير مي كني خانمم . چرا جواب نمي دهي ؟-

 چيزي نيست . داشتم به تورنگ فكر مي كردم . هيچ وقت فكرش را نمي كردم اين دو به هم عالقه-

 مند باشند . 

 ش را نداده . البته نگين هنوز جواب نهايي ا-

 همه اش حرف نگين و تورنگ بود . حرف ديگري نداري بزني ؟!-

 انگار از شنيدن اين خبر خوشحال نشدي . -

 معلوم است كه خوشحال شدم ولي هنوز كه خبري نيست . -

 خب ان طرف چه خبر ؟ با پدر و مادر من چه مي كني ؟-

 زن دايي از من خواستند بهشان بگويم مادر . -

 حق دارد . تمام اين سالها ارزوي داشتن چنين لحظه اي را داشته . مخصوصا حاال كه خدا ارزويش را-

 براورده كرده و يك عروس ناز و دوست داشتني به پسرش داده . 

 چه عجب حرفهاي خوب زدي . -

  من كه هميشه تعريفت را كردم . حاال بگو ببينم مي توانم يك خواهش ازت بكنم يا نه .-

 شما امير بفرماييد . -

 

 مي دانم كه تو دختر با اراده اي هستي . اين را هم مي دانم كه اهل تجمالت نيستي . فقط مي خواستم-

 مطمئن بشوم . 

 حرفت را بزن . -

 دوست ندارم تحت تاثير رفتار محبت اميز پدر و مادرم قرار بگيري. انها تو را خيلي دوست دارند و-

 ت خرده نمي گيرند . ولي دلم مي خواهد همان طور كه بودي بماني . همان طور نجيب وهيچ وقت به

 خانم ، سنگين و با وقار . مي داني كه اين خصوصيتت خيلي برايم مهم است. رفتار روشنك و دخترهاي
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 سك كهان منطقه نبايد روي تو اثر منفي بگذارد . تو يك كاال براي ويترين پشت مغازه نيستي . يك عرو

 هر كي نظري بيندازد و رد بشود نيستي . تو همسر مني . زن عزيز من كه دلم مي خواهد چه من كنارت

 باشم چه نباشم خيالم از بابت تو راحت باشد . من به بقيه كار ندارم . خيلي ها مي گويند من عقايد كهنه

 ينها را كار ندارم . هر كسي براياي دارم . خيلي ها هم مي گويند من مال عهد عقب مانده ها هستم ا

 خودش نظر و عقيده اي دارد . يكي دلش مي خواهد زنش بشود يك وسيله ي تجدد و رو كم كني . يكي

 ديگر مي خواهد او را به همه نشان بدهد . ولي من مي خواهم تو مال خودم باشي . تنها مال خودم . دلم

 ن طوري كه مي خواهي زندگي كني اولين حرفت اين نباشدمي خواهد اگر يك روز بهت اختيار دادم تا ا

 كه ازادي مي خواهي . دلم مي خواهد ازادي را درست معنا كني . بدان كه تو تا وقتي ارزش داري كه اول

 ارزش خودت را خودت نگه داري . وقتي تو خودت ان را زير پا له كني از بقيه نبايد توقع داشته باشي

 شوند . سعي كن مردم و اطرافيان براي خودت اهميت بگذارند نه براي مدل لباسيبرايت ارزش قائل ب

 كه پوشيدي . يا طال و جواهري كه به گردن مي اويزي و يا براي ارايش صورتت . هميشه بخواه بدون

 اين چيزها مهم باشي. اين با اهميت است . سعي كن با متانت ذاتي ات . با غرور قشنگت كه بين كمتر

 ختري ديده مي شود خودت را عزيز و مطرح كني ..... كجايي يلدا ...... حرفهايم تمام شد نمي خواهيد

 چيزي بگويي ؟

 داشتم با دل و جان گوش مي دادم . چقدر عقايدت قشنگ است امير . -

 

 تو قبولشان داري ؟-

 ي باشم كه تو مي خواهي . همه را قبول دارم و بهت افتخار مي كني . قول مي دهم هميشه همان طور-

 ممنونم يلدا . فكر نمي كردم به اين زودي حرفهايم را درك كني . -

 ولي تو هم بايد يك قولي به من بدهي . -

 تو جان بخواه . -

 بگو هيچ وقت به هيچ دختري نظر نكني. بگو اين حرفها و عقايدت فقط براي من نيست . خودت هم-

 به انها پايبندي . 

 لوم است كه هستم . من به هيچ دختري تعلق خاطري نداشته و ندارم . مطمئن باش . مع-

 اين تمام حرفها و مكالمات ما توي ان شب رويايي بود . شب قشنگي كه باعث شد تا ساعتها نتوانم

 بخوابم . ان شب تا اخر هفته هر شب با امير صحبت مي كردم هر شب برايم حرف مي زد و من با صداي

 لنواز او مي خوابيدم . همه چيز خوب پيش مي رفت تا اينكه پنجشنبه من كالس نداشتم . طبق قرارماند

 جمعه راه مي افتاديم سمت تهران تا كنار بقيه باشيم . ولي من نتوانستم صبر كنم و به اصرار دايي و

 مير را مي ديدم . ازهمسرش را راضي كردم تا خودم زودتر به اصفهان بروم . دلم مي خواست زودتر ا

 خودم دلگير بودم . حاال ان قدر كه دلم براي امير تنگ مي شود براي بقيه تنگ نمي شود و اين خودم را

 ناراحت مي كند . وقتي به تهران رسيدم ساعت نزديك ده بود . يه يك مغازه رفتم و با دقت و وسواس

 به سمت خانه به راه افتادم مي دانسم اين ساعت زياد براي امير يك عطر خوشبو خريدم و بعد با اشتياق

 روز نه امير خانه است و نه نگين و نه پدر . فقط مادر خانه است مي خواستم او را ذوق زده كنم . 
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 وقتي به سر چهارراه رسيدم به راننده گفتم نگه دارد . كرايه اش را دادم و از ماشين پياده شدم . چشمم

 توانستم روي پا بند بشوم و در حالي كه سرم به شدت گيج مي رفت خودم را كناربه صحنه اي افتاد كه ن

 ستون كشيدم و در پناه ان به صحنه اي كه ميخكوبم كرده بود مي نگريستم . 

 

 امير بازوي نگين را گرفته بود و كمكش مي كرد تا از ماشين پياده شود . وقتي پياده شد ديدم كه پاي

 گچ است . نگين با كمك امير به خانه رفت. وقتي در را بستند تازه احساس كردمنگين تا زانو توي 

 چقدر گلويم خشك شده . گيج شده بودم . قدرت دركم زائل شده بود و من نمي دانستم چيزهايي كه

  ديدم باور كنم يا نه . مردد بودم . به سمت خانه به راه افتادم . اهسته و سالنه به در كليد انداختم .

 مي خواستم مچ گيري كنم . مي خواستم سر از كار امير و نگين در اورم . هيچ وقت باور نمي كردم

 خواهر خودم به من خيانت كرده باشد . وقتي با كليد در را باز كردم اهسته و پاورچين وارد شدم ، همه

 جا ساكت بود .سوت و كور . 

 تو و روسري روي مبلي دراز كشيده بود . روسري اشجلوتر كه رفتم چشمم به نگين افتاد كه با مان

 عقب رفته بود به طوري كه خواسته يا ناخواسته قسمتي از موهايش كمابيش بيرون بود . امير پيدايش

 نبود . چشمان نگين هم بسته بود . خواب نبود . مثل كسي كه خسته باشد و بخواهد با بستن چشمانش

 . امير با ليواني شربت با عجله از اشپزخانه بيرون امد . همين كه كمي از خستگي را التيام بخشيد

 چشمش به من افتاد ماتش برد و گفت : يلدا ! تو كي امدي ؟!

 با اين حرف ، نگين نيم خيز شد . وقتي من را ديد يك كم روسري اش را جلوتر كشيد و با خستگي

 گفت : سالم يلدا جان . چه بي خبر امدي . 

 ستم جوابي بدهم . امير ليوان شربت را به نگين داد و كنارم امد و گفت : خوش امدي . زنگ مينمي توان

 زدي مي امدم دنبالت . 

 چشمهايم در هاله ي اشك موج مي زد . اشكم را پاك كردم و گفتم : چه شعارهاي قشنگي مي دادي . 

 ناختمت . چه حرفهايي مي زدي . و بعد با عصبانيت گفتم : بهتر كه زود ش

 نگين گفت : اشتباه مي كني يلدا . من ....

 

 تو حرف نزن . من كه مي دانم براي چي به تورنگ جواب نمي دهي . چون دلت پيش امير است . باشد-

 . حرفي نيست . امير مال تو . من ديگر نمي خواهمش . ارزاني تو . 

 كمكش كنم . مگر نمي بيني پايش شكسته . بس كن يلدا، به خدا منظوري نداشتم . فقط مي خواستم -

 احتياج به كمك دارد . كسي غير از من نيست كه كمكش كند . 

 پس بابا كو ؟ مادر كجاست ؟-

 صبر داشته باش يلدا . انها رفتند ديدن تورنگ . -

 يف من راديگر برايم مهم نيست . هيچ چيز نمي تواند اين عمل تو را توجيه كند . بهتر است زودتر تكل-

 روشن كني . 

 و بعد با عجله به سمت در رفتم . 
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 صبر كن يلدا . به خدا برايت توضيح مي دهم . باور كن من چاره اي نداشتم . كسي نبود كمكش كند . -

 اخر من كه منظور بدي نداشتم . نگين مثل خواهرم مي ماند . چرا گوش نمي كني ؟ با توام يلدا . 

 از در بيرون رفتم . با عجله جلوي راهم را گرفت . شانه هايم را محكم چسبيد و گفت : در را باز كردم و 

 نمي گذارم بروي . بايد به حرفهايم گوش كني . 

 با بغضي كه در حال تركيدن بود گفتم : برو كنار . 

 اخر من ......-

 كردم سراسيمه بودم . جايينمي بخشمت امير . هيچ وقت نمي بخشمت . و به زور خودم را از او جدا -

 نداشتم كه بروم . توي خيابان اهسته و گريان راه مي رفتم و برايم مهم نبود عابران چطور با تعجب

 نگاهم مي كنند . همان طور كه داشتم مي رفتم امير هم دنبالم مي امد و سعي داشت توضيح بدهد . من

 

 ر اعمالم دست خودم نبود . با صدايي شبيه فريادنمي خواستم گوش كنم ان قدر عصباني بودم كه ديگ

 گفتم : ولم كن امير ، خسته ام كردي . چرا راحتم نمي گذاري؟

 تو داري لج مي كني . داري زود قضاوت مي كني . چرا صبر نمي كني ؟-

 كيدر اين هنگام دو تا جوان غول پيكر سر راهمان سبز شدند . هر دو به امير چپ چپ نگاه كردند . ي

 دست به يقه ي امير شد و با پرخاش گفت : هي عوضي مگر خودت خواهر و مادر نداري ؟ چرا جلوي

 اين خانم را گرفتي؟

 دستت را بكش اقا . اين خانم همسرم است . به تو چه ربطي دارد !-

 دلم؟! من فكر كردم خواهرت است . و دست به يقه ي امير شد . مي خواستم امير كتك بخورد تا ا-

 خنك بشود . ولي وقتي اولين مشت او به بني امير اصابت كرد و باعث شد خون از بيني اش سرازير

 بشود نتوانستم تحمل كنم و با عجله خودم را ميان انها انداختم و گفتم : ولش كنيد . شوهرم است . به

 شما چه . 

 سهايشان را تكان دادند و با غرغرجوان ماتش برد . با عصبانيت گفت : خب زودتر مي گفتي . و لبا

 راهشان را گرفتند و رفتند . نگاهي به امير كردم . موهايش به هم ريخته بود و از بيني اش به شدت

 خون مي امد . از جيب مانتويم دستمالي در اوردم و به دستش دادم و گفتم : دنبالم نيا امير. خواهش مي

 كنم نيا . 

 ابان رفتم و جلوي اولين ماشين را گرفتم و سوار شدم و ادرس خانه ي داييو بعد با عجله به سمت خي

 احم را دادم . وقتي ماشين حركت كرد به پشت سرم نگاه كردم . امير متحير مانده بود و نمي دانست

 بايد چه كار كند . 

 ه اغوشش انداختم وبه خانه دايي احمد رسيدم . همين كه در ياز شد مادر را ديدم . با گريه خودم را ب

 گفتم : ديديد نور چشمي تان با من چه كار كرد . 

 

 ولي مادر سكوت كرده بود چيزي نمي گفت . گويا امير با او تماس گرفته بود و همه چيز را توضيح داده

 بود . ولي نمي دانستم اين را هم گفته كه با نگين چقدر صميمي راحت بوده يا نه . 
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 ي داد كه از ماجرا با خبر است . به هيچ وجه ارام نمي شدم . پدر صدايم كرد و گفتسكوت مادر نشان م

 : يلدا جان .....

 سرم را از روي شانه مادر برداشتم و گفتم : سالم بابا . 

 جلو امد و گفت : چرا گريه مي كني عزيزم ؟

 سكوت كرده بودند . هيچ كسدوباره بغضم تركيد . چيزي نگذشت كه همه از ماجرا باخبر شدند . همه 

 امير را مقصر نمي دانست . هيچ كس نمي گفت طفلك يلدا ،همه به حال امير تاسف مي خوردند . 

 چشمم به تورنگ افتاد كه او هم با سري شكسته روي تخت دراز كشيده بود . وا رفتم . گفتم ك تو چه

 ات شده تورنگ ؟ چرا به اين روز افتادي؟!

 چيزي نيست . چرا بي خبر امدي؟نشست و گفت : 

 چه مي دانم . اصال چرا امدم اينجا . امدنم ضرورتي نداشت . -

 منظورت امير و نگين هستند . -

 بدن اينكه جواب سوالش را بدهم گفتم : بهت جواب رد اد ؟

 تار ما . ياما داشتيم مي رفتيم براي انجام ازمايشات كه تصادف كرديم . امير اين دو سه روز شده پرس-

 به من مي رسد يا به نگين . فكر نمي كنم با حس انسان دوستانه اي كه امير دارد نزديك شدنش به

 نگين مشكلي داشته باشد . 

 بس كن تورنگ . تو چه مي داني من چه حالي دارم . نگين به امير محرم نبود . بود ؟!-

 خب نه ، ولي ....-

 

 چشم چران است . سبك سر است . باز هم بگويم . ولي ندارد . او مقصر است . -

 مادر دستم را رگفت و گفت : اشتباه مي كني مادر جان، امير قصد بدي نداشته ،نگين هم بي تقصير است

 . حاال اگر تو خيلي ناراحتي با امير حرف مي زنم . مطمئن باش امير ديگر به هيچ دختري نزديك نمي

 حرف بزن . و به تلفن اشاره كرد . شود . اصال بيا خودت با او 

 نه ، من ديگر با او حرف نمي زنم . هيچ توجيهي من را راضي نمي كند . اعتراف مي كنم كه هيچ وقت-

 فكر نمي كردم امير چنين ادمي باشد . من در مورد او اشتباه كردم . 

 بوديم . از امير خواستيم نگين راببين يلدا ، موضوع انقدر پيچيده نيست . ما همه اينجا گرفتار تورنگ -

 براي گچ پايش به دكتر نشان بدهد . اين قدر بدبين نباش . 

 اين حرف پدر بود . ولي خودش هم به ان اعتقاد نداشت . اين را به خوبي مي دانستم . زن دايي عليرضا

 ببخشم .  و دايي هم سعي داشتند من را متقاعد كنند ولي فايده نداشت . نمي توانسم او را

 ان روز ظهر پدر و مادر برگشتند و من در برابر اصرار انها مبني برشگتن به خانه، مقاومت كردم و در

 منزل دايي عليرضا ماندم . 

 عصر بود كه كنار شبنم توي اتاق نشسته بودم و حرف مي زديم . او هم سعي داشت كار امير را توجيه

 اگر خودت جاي من بودي راضي مي شدي ؟ كند . خسته شدم و گفتم : ببين شبنم

 نه ، ولي به امير فرصت مي دادم از خودش دفاع كند . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

1 3 7  

 

 حرفهاي همه ي شما حرفهاي او هم هست . من نمي پذيرم . او از نظر من لياقت زندگي مشترك را-

 خواهم . خواهش ميندارد . اين را حتما به امير بگو . بعد هم به پدر و مادرم بگو من ديگر امير را نمي 

 كنم به ازدواج ما اصرار نكنيد . 

 در با خوردن چند ضربه باز شد و زن دايي به داخل اتاق سرك كشيد و گفت : يلدا جان ..... تلفن

 

 با عجله بلند شدم و گفتم : كيه ؟

 با لبخند گفت : نترس امير نيست . مادرت است . 

 ستم و گفتم : سالمگوشي را گرفته و دوباره كنار شبنم نش

 سالم مادر ، حالت چطور است ؟بهتر شدي ؟-

 خوبم . چي شده مامان ؟ چرا زنگ زديد ؟-

 نمي خواهي بيايي پيش خودمان ؟-

 نه مادر . ديگر نمي ايم . تا امير انجاست نمي ايم . -

 بيايد تهران .  دايي ات تماس گرفت . نگران حالت بود . گفت يك كاري برايش پيش امده نمي تواند-

 حرف مادر را قطع كردم و گفتم : ديگر پيش دايي هم نمي روم . برمي گردم خوابگاه . انجا راحت ترم . 

 بس كن يلدا . اين كارها زشت است دخترم . ادم با يك مسئله كه اين طور رفتار نمي كند . بايد به امير-

 فرصت جران بدهي . 

 رد او حرف نزنيد . نمي خواهم ناراحتتان كنم ولي اگر بخواهيد بهمي شود خواهش كنم ديگر در مو-

 نصيحت و موعظه تان ادامه بدهيد برمي گردم خوابگاه . همين امروز هم برمي گردم . به خدا راست مي

 گويم .

 خيله خب . ديگر حرفش را نمي زنم . زنگ زدم بگويم پدربزرگ امير ناخوش است از كالردشت پيغام-

 دند كه ان بنده ي خدا مي خواهد تازه عروسش را ببيند . به همبن خاطر دايي ات مي ايد دنبالتفرستا

 برويد كالردشت . 

 با ناباوري گفتم : شما كه از طرف من قول نداديد !

 

 از طرف تو نه ، از طرف خودمان قول دادم . -

 منظورتان چيه ؟-

 ا، من ، تو و پدرت است . ما با هم مي رويم كالردشت . منظورم از م-

 اگر امير بيايد من نمي ايم . -

 نه ، او نمي خواهد با ما بيايد . خاطرت جمع باشد حاال چه كار مي كني؟-

 چه كار مي توانم بكنم ؟باشد مي ايم . ولي توطئه نباشد . -

 پس اماده باش ما تا يكي دو ساعت ديگر مي اييم دنبالت . -

 مي ايند؟ دايي وزن دايي هم-

 انها خودشان مي روند .البته با امير . من بهشان گفتم دنبال تو نيايند . -
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 باشد فعال خداحافظ .-

 گوشي را كه گذاشتم شبنم گفت : چي شده ؟

 چه مي دانم پدربزرگ امير ناخوش است . مي خواهند بروند ديدنش . دايي گفته من هم بروم . مي-

 خواهد من را ببيند . 

 جا،كالردشت ؟ك-

 اره . -

 خوش به حالت يلدا مي روي انجا را مي بيني . -

 بهت قول مي دهم يك سفر با هم برويم . چطور است ؟-

 

 البته با تورنگ و نگين و امير . -

 با اخم گفتم : يا من يا انها . 

 كله خراب،خيله خب حاال كو تا ان موقع . بلندشو خودت را اماده كن . -

 اعت نشده بود كه به دنبالم امدند همراه پدر و مادر در جاده ي شمال ساكت و ارام نشسته بودم . دو س

 پدر اين سكوت را شكست و گفت : يلدا جان، شايد وقتش شده باشد كه تو يك سري مسائل را بداني . 

 مادر با هراس گفت : نه ...... نه بهداد . االن وقتش نيست . 

 عيت است . چرا نمي گويي و همه را راحت نمي كني ؟االن بهترين موق-

 گفتم كه االن نمي شود . خواهش مي كنم . من امادگيش را ندارم . -

 چي شده مامان ؟-

 برگشت . هيچ وقت چهره ي نگران مادر را تا اين حد مظطرب نديده بودم . توي نگاهش ترس موج مي

 زد.سرش را تكان داد و گفت : چيزي نيست . 

 پدر دوباره گفت : باالخره تا چند ساعت ديگر او را مي بيند. تو هم مي بيني پس چرا ....

 شايد اين اولين بار بود كه صداي تقريبا فرياد گونه ي مادر را مي شنيدم كه گفت : بس كن ديگر . 

 سخت است . اينو بعد با گريه گفت : خواهش مي كنم بس كن . من نمي توانم . االن نمي توانم . برايم 

 را بفهم . 

 پدر ديگر حرفي نزد . من هم جرات نداشتم چيزي بگويم . ولي فكرم حسابي مشغول بود .مادر بعد از

 دقايقي اين سكوت ازار دهنده را شكست و گفت : من توي كالردشت خاطرات خوبي ندارم . به همين

 ميشه از انجا وحشت داشتم . نمي خواستم هيچخاطر هيچ وقت شما نتوانستيد انجا را ببينيد . چون من ه

 

 وقت به انجا برگردم ولي حاال به خاطر تو دارم برمي گردم و مجبورم خاطرات بيست سال گذشته را يك

 بار ديگر مرور كنم . ولي خواهش مي كنم تا رسيدن به انجا طاقت بياور و من را راحت بگذار . 

 من كه چيزي نگفتم مامان . -

 دانم عزيزم . مي -

 بقيه راه تقريبا با حرفهاي معمولي سپري شد. در مورد تورنگ و نگين و ازدواجشان و مسايل ديگر . 
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 وقتي به كالردشت رسيديم چشمم به طبيعت زيبايي افتاد كه نظيرش را كمتر ديده بودم . واقعا طبيعت

 هي به اطرافك كردم . توي يك جادهبه اين زيبايي كمتر از بهشت نبود . وقتي ماشين متوقف شد نگا

 خاكي جلوي يك درب اهني بزرگ كه رويش عالمت ضربدر بود ايستاده بوديم . من و پدر از ماشين

 پياده شديم . ولي مادر نشسته بود . سرم را از شيشه نزديكش بردم و گفتم : مامان !

 وم نبود . روي پيشاني اش دانهسخت در خودش فرو رفته بود . زير لب چيزي زمزمه مي كرد كه مفه

 هاي درشت عرق نشسته بود . دست سرد مادر را گرفتم و گفتم : حالتان خوب نيست ؟

 به خودش امد . با هراس نگاهم كرد. گويا من را نشناخت . ولي بعد از چند ثانيه نفس راحتي كشيد و

 شد . پدر كه متوجه حال زار مادر شد زيرگفت : خوبم مادر . و با بي حالي در ماشين را باز كرد و پياده 

 بازوي او را گرفت و گفت : من كه گفتم تو نيا . چرا گوش نكردي . 

 مي خواهم تمامش كنم . بايد اين كابوس را تمام بشود . -

 در باز شد و دايي فرامرز با استقبالمان امد . چهره اش نگران مي نمود . همه را به داخل تعارف كرد. من

 پدر دو طرف مادر بوديم . گرچه احتياجي به كمك ما نداشت ولي مي ترسيدم از حال برود . چهره اشو 

 شديدا به هم ريخته بود . او در گذشته خاطرات ناهنجاري را مدفون كرده بود كه نمي خواست برگردد . 

 حاال مجبور شده بود . چه چيزي او را مجبور كرده بود نمي دانستم . 

 

 ه باغ گذاشتم . باغي كه تا چشم كار مي كرد دار و درخت داشت . درختهايش سر به فلك ميقدم ب

 كشيد و سايه اي زيبا و خنك در روي سنگفرش باغ ايجاد كرده بودند . سر تا سر باغ با المپهاي اذين

 اند و خوشامدتزئين شده بود و عده اي در رفت و امد بودند . زني با تركيب روستاني خودش را به ما رس

 گفت . 

 مادر با دقت به او نگاه كرد و گفت : خودتي ننه ربابه !

 زن كه نه از نظر سني و نه از نظر ظاهر پير شده بود با چشمان كم سويش به مادر زل زد و گفت : شما

 من را از كجا مي شناسيد ؟

 منم ليال . پرستار نوه ي اقا بزرگ . يادت نمي ايد ؟-

 سويش را ريز كرد. انگار كه داشت خاطرات گذشته را زير و رو مي كرد . يكباره برقچشمان كم 

 خوشحالي توي نگاهش درخشيد و با ذوق گفت : اره،خودتي خوش امدي ننه . چقدر خوشحالم تو را مي

 بينم . چقدر فرق كردي مادر . 

 كشيدي . ديگر داد نمي زني؟تو هم خيلي شكسته شدي ننه ربابه . يادت هست چقدر سرم فرياد مي -

 پيرزن اغوشش را باز كرد و مادر را بغل كرد . اشكي كه از چشمان مادر سرازير شده بود گويي كه

 تمامي نداشت . بعد از اينكه دقايقي با هم خوش و بش كردند ربابه رو به مادر گفت : نكند اين خانم

 جوان....

 ري فرو اورد و گفت : خودش است . ميناست . مادر حرفش را بريد و سرش را به عالمت ا

 ماتم برد . مادر اسمم را اشتباه گفت . نگاه ربابه روي من چرخيد . نمي دانم شاخ در اورده بودم يا دم كه

 با چشماني از حدقه در امده به من زل زده بود . نگاهي به خودم كردم و بعد با خنده گفتم : چي شده ؟
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 .خب به من هم بگوييد 
 

 ربابه نگاهي به سرتاپاي من كرد و با اشتياق گفت : شده عين جواني هاي خانم كوچيك . به خدا مو نمي

 زند . 

 ماتم برده بود . توقع داشتم بگويد شكل مادرم شدم ولي او اسم خانم كوچيك را اورد . نگاهي متعجب

 به مادر كردم و گفتم : اينجا چه خبر است مامان ؟

 را نداد. پدر و دايي جلوتر از ما به داخل رفته بودند و من همراه مادر پي انها مي رفتم . زن ولي جوابم

 دايي هم بود . ولي امير به چشمم نمي خورد . زن دايي مثل هميشه با اشتياق و محبت صورتم را بوسيد و

 چاي بياور . خوشامد گفت. بعد هم با صداي بلند گفت : ننه ربابه ، كجايي ؟ براي مهمانها 

 گلناز،دختر جواني كه او هم هيبت روستايي داشت با يك سيني بزرگ چاي و تنقالت به داخل امد و از

 همه پذيرايي كرد . تمام حواس من به اجناس خانه بود . 

 همه ي وسائل انجا قديمي و گران قيمت بود . فرشهاي گرانبها ، لوسترهاي گران قيمت حكايت از

 احب اين خانه داشت . در فكر بودم كه در باز شد و مردي ميانسال از اتاق خارج شد . زندگي مفه ص

 نگاهي به جمع كرد و بعد از سالم و عليك رو به دايي گفت : اقا بزرگ منتظرتان هستند . 

 دايي با عجله بلند شد و من را صدا كرد و گفت : يلدا جان بيا . 

 مادر اهسته گفتم : اينجا چرا اين قدر مرموز است ؟دايي به اتاق رفت و من كنار گوش 

 نگران نباش . مرموزيش به خاطر كتمان حقيقتي است كه .....-

 تا امدم بپرسم چه حقيقتي دايي دوباره من را صدا زد و گفت : بيا يلدا . 

 والني شده بود . با ترديد دنبال دايي رفتم . مادر و زن دايي و پدر هرسه ساكت بودند . را كوتاه ولي ط

 وقتي كنار دايي قرار گرفتم او در را پشت سرم بست. يك اتاق بزرگ با پرده هاي حرير شيك و زيبا . 

 كنار پنجره يك تخت بزرگ بود . روي ان پيرمردي دراز كشيده بود . رويش رو اندازي بود و زير

 دستش را مرتب مي كرد .  سرش با چند بالش بلند شده بود . پرستاري كنار تختش بود و سرم

 

 وقتي كارش تمام شد اتاق را ترك كرد . صداي پير و كم زور پيرمرد سكوت اتاق را در هم شكست كه

 گفت :فرامرز

 دايي كنارش رفت و گفت :بله اقاجون

 اورديش ؟-

 دايي به من نگاه كرد و گفت :بله ، اينجاست . 

 د . من مثل مجسمه ايستاده بودم و اصال نمي دانستم چه بايدو بعد كمك كرد تا پيرمرد كمي نيم خيز ش

 بكنم . پيرمرد لحظاتي مات و مبهوت نگاهم كرد. دايي اشاره كرد كه نزديك بشوم . اهسته كنار تختش

 رفتم و گفتم : سالم اقا بزرگ .

 چشمان بيمار گونه اش را به من دوخت و گفت :واقعا تو مينايي ؟!

 دم . سرش را فرو اورد . زمزمه كردم :بله .به دايي نگاه كر
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 بيا جلوتر . -

 كمي جلوتر رفتم . با دست اشاره كرد كنار تختش بنشينم . اهسته نشستم . دستي به سرم كشيد و گفت

 : چقدر شبيه مادرت شدي . همان طور تيز بين و برنده نگاه مي كني . 

 نتوانست ادامه بدهد . دايي كمكش كرد تا چند جرعه اببا گفتن همين چند كلمه به سرفه افتاد و ديگر 

 بنوشد . دوباره با خستگي گفت : دخترك زيبا و تو دل برو چه خانمي شده . ببينم مادرت كجاست ؟مي

 خواهم ببينمش .

 دايي فرامرز بالش پشت سرش را مرتب كرد و براي صدا زدن مادرم اتاق را ترك كرد . اقا بزرگ گفت

 همسر امير شدي . : شنيدم 

 با لبخند سر فرو اوردم . حاال وقتش نبود كه دق و دليم را سر اين پيرمرد خالي كنم . 

 

 خوشحالم . اين كمترين كاري بود كه مي توانستي براي ليال بكني . -

 دناز حرفهايش سر در نمي اوردم . گيج شده بودم . حتما هذيان مي گويد . در باز شد و من به اميد دي

 مادر سرم را به سمت در كردم كه چشمم به زن دايي افتاد با تعجب به اقا بزرگ نگاه كردم . حتما

 دوباره سراغ مادر را مي گيرد . ولي او نگاهش را به زن دايي دوخته بود . زن دايي كنارم ايستاد . خم

 شد و پيشاني اقا بزرگ را بوسيد و گفت : حالتان چطور است ؟

 در حالي كه از گوشه ي چشمش اشكهايش سر مي خورد گفت : اين هم دخترت . حاال من رااقا بزرگ 

 مي بخشي ؟

 زن دايي هم گريه مي كرد . دلم به هم ريخته بود . زن دايي گفت : اره اقا جان بخشيدمت . خيلي وقت

 است كه بخشيدمت . اين قدر خودت را اذيت نكن . 

 برويد . پدر بايد استراحت كنند .  دايي رو به ما گفت : بهتر است

 اقا بزرگ در حين گريه گفت : بگذاريد مينا بماند . من هنوز نتوانستم او را خوب ببينم . 

 ولي پدر ....-

 برو فرامرز. برو همسرت را هم ببر . مي خواهم با مينا تنها باشم . -

 رگ . گفت : بيا بنشين اين طرف دخترم . زن دايي پشت سر دايي اتاق را ترك كرد و من ماندم و اقا بز

 سمت ديگرش نشستم . با دستاني لرزان دستم را در دست گرفت . دست گرم من بين دستان سرد او

 قرار گرفته بود و من به شدت مشمئز شده بودم . با لبخند نگاهم كرد و گفت : اين همه سال كنار ليال

 بودي . درست است ؟

 يست . سرم را به عالمت تاييد فرو اوردم . داشت كم كم باورم مي شد كه ايننمي دانستم منظورش چ

 پيرمرد در حالت هذيان گويي كامل قرار دارد . 

 

 دوباره پرسيد : ليال را دوست داري؟

 بله ، خيلي زياد او مادرم است . -

 ا از اغوش او دور كردم . مادرت ؟! نه دختر جان ، مادرت زن بدبختي است كه من تمام اين سالها تو ر-
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 من خيلي به او بد كردم. 

 اقا بزرگ شما حالتان خوب نيست . اجازه دهيد من مرخص بشوم . -

 مادرت از من چيزي بهت گفته ؟-

 من اولين بار است كه شما را مي بينم . -

 ليال را صدا كن . مي خواهم او را ببينم . -

 چشم . -

 كه گفت : خودت هم برگرد .  اهسته به سمت در مي رفتم

 مادر را صدا زدم و بعد دوباره به همراه مادر به اتاق برگشتم . مادر رنگ به چهره نداشت . وقتي سالم

 كرد اقا بزرگ چشمان پير و كم سويش را به مادر دوخت و با دقت به او نگريست . مادر نزديك تر امد

 و گفت : حالتان چطور است ؟

 يروز بود كه امدي و گفتي مرخصت كنم . دل نگران برادرت بودي . اوايل باور نمي كردمانگار همين د-

 تو مينا را برده باشي ..... اه .... چه روزهايي بودند .......... ياد گذشته به قلبم خنجر مي زند ...... فرنگيش

 من به تو هم خيلي بد كردممن را بخشيد . از گناه من گذشت . تو هم من را ببخش . از من راضي باش . 

 . تو را سالها از برادرت دور كردم . مي دانم كه تمام اين بدبختيها به خاطر غرور بيجاي من گريبانت را

 گرفت . تو هم سالهاي سختي را گذراندي . همه ي اينها را مي دانم دخترم . ولي مي خواهم من را

 ببخشي . 

 

 وت از چيزهايي كه مي شنيدم و درك نمي كردم خرسند نبودم . مادر اشك مي ريخت و من مات و مبه

 مادر گفت : گذشته ها گذشته . فراموش كنيد . 

 اين همه سال نوه ي دلبند من ، نور چشم من را پيش خودت نگه داشتي . برايش مادري كردي . اينها-

 پيش من گم نمي شوند . 

 اقا فرامرز بوده . انها هم برايش كم نگذاشتند .  وظيفه ام بوده اقا بزرگ . برادر من هم پيش-

 اره . امير ..... راستي امير كجاست ؟ دلم برايش تنگ شده .-

 همين جاست . مي ايد خدمتتان . -

 تمام اين سالها اين بچه مرتب به من سر زد . به من محبت كرد . من كه خيلي دوستش دارم . او مثل-

 مينا برايم عزيز است . 

 اشتم از كنجكاوي فريادم در مي امد . دلم مي خواست زودتر از اين اتاق بيرون مي رفتم تا از زباند

 مادر و بقيه جواب سوالهايي كه به ذهنم هجوم اورده بشنوم. 

 مي داني ليال ، شايد نتوانم هيچ وقت محبت تو را جبران كنم . تو به گردن من حق بزرگي داري . هر-

 نمي كنم .  چي بخواهي دريغ

 نه اقا بزرگ ، چيزي نمي خواهم . فقط سالمتي تان ، همين . -

 خنده اي بي رمق كرد و گفت : من در حق همه خيلي بدي كردم . سالهايي كه مي شد با خوشي كنار هم

  بگذرانيم را حرام كردم . اما قول مي دهم جبران كنم . قول مي دهم حمايتم را از امير دريغ نكنم .....
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 حاال راضي هستي ؟

 

 من ناراضي نبودم اقا بزرگ . اين همه سال ، اين همه اتفاقات همه اش تقدير بود . اين را نبايد از چشم-

 كسي ديد . شما هم اين قدر خودتان را اذيت نكنيد . گذشته ها گذشته ، ديگر نبايد به پشت سر نگاه

 كرد . 

 د . وقتي ديد نگاهش مي كنم نگاهش را از من دزديد و باچشمان متعجب من به مادر دوخته شده بو

 عجله اتاق را ترك كرد .

 مانده بودم چه كار كنم كه در باز شد و امير وارد شد. از ديدنش ماتم برده بود . چيزي نمانده بود از

 . اقابزرگ حال بروم . رويم را از او برگرداندم . توي اين موقعيت بيشتر از همه حوصله او را نداشتم

 انچنان با او رفتار گرمي داشت كه حاال برايم باور كردنش سخت بود . امير كه نوه ي او نيست . اين

 پيرمرد مرتب من را نوه ي خودش صدا مي كند . 

 امير كمك اقا بزرگ كرد تا او توانست به بالش تكيه كند . بعد هم كنارش نشست و گفت: امروز

 چطوري اقا جون ؟

 م پسرم،خوبم . ازدواجت مبارك باشد . هنوز باورم نمي شود تو با مينا موچولوي من عروسي كردهخوب-

 باشي. 

 لبخند لب امير را زينت داد و به من نگاه كرد . ولي من با دلخوري رويم را از او برگرداندم . اقا بزرگ

 نم با هم كدورت داشته باشيد . نگاهي به چهره ي اخموي من كرد و بعد با خنده اي بي حال گفت : نبي

 شما هر دويتان عزيز من هستيد . 

 اقا بزرگ اگر اجازه بدهيد ....-

 برو بابا ، حوصله ات را سر بردم . برو خستگي در كن . بعد هم با امير برويد توي كالردشت بگرديد . -

 تو بايد زادگاهت را بهتر بشناسي . 

 چشم . -

 

 م .پدر و مادر و زن دايي و دايي فرامرز توي اتاق كناري بودند . هنوز به اتاق واردبه سرعت اتاق را كرد

 نشده بودم كه شنيدم مادر گفت : از من نخواهيد اقا فرامرز. من نمي توانم توي چشمهايش نگاه كنم و

 بگويم من مادرت نيستم . 

 فته باشند . پدر گفت : اين قدر سخت نگير ليال .شايد اصال چيزي به يلدا نگ

 نه،همه چيز را گفتند . گفتند كه يلدا نوه ي شان است . گفتند كه امير برادر من است . شما خودتان-

 بايد واقعيت را براي يلدا بگوييد . از من ساخته نيست . 

 كنار در نشستم .قدرت پاهايم زايل شده بود . سرم گيج مي خورد.حال مناسبي نداشتم . دستم به در

 د و همه متوجه حضورم شدند و سراسيمه سراغم امدند . خور

 حاال همه كنارم جمع شده بودند . حتي امير . نگاهي به تك تك انها كردم و گفتم : واقعيت چيه ؟چرا به

 من چيزي نمي گوييد ؟
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 مادايي كه نمي دانستم واقعا دايي ام است يا پدرم گفت : فقط مي توانم بگويم اين همه سال همه ي 

 دنبال هم مي گشتيم تا توسط تو و امير، به هم رسيديم .تو دختر مني . دختر ما و امير پسر خوانده ي

 ماست و مهمتر از همه اينكه برادر ليال كه تو او را مادر خودت مي دانستي . همين . 

 نوبت شماست .  چشمان اشكبارم را به مادر دوختم و با صدايي مرتعش گفتم : شما ادامه بدهيد مامان .

 من را از كدام شيرخوارگاه به فرزندي قبول كرديد ؟

 بس كن يلدا جان. اين حرفها چيه مادر . چرا اين قدر خودت را دست كم مي گيري . تو تنها نوه ي-

 پرتوي ها هستي . تنها نوه ي اقا بزرگ . تنها مالك اين همه ملك . 

 نگوييد . برايم از اين همه سال بگوييد . بگوييد توي اينخواهش مي كنم از ثروت و موقعيت برايم -

 همه سال چي گذشته . چرا جاي من و امير عوض شده ؟ چطوري ما سردر گم شديم ؟

 

 مادر سر به ير انداخته بود :باشد مي گويم . ولي بايد قول بدهي همه ي حرفهايم را بشنوي و بعد خوب

 صر بداني حتي اقا بزرگ را . فكر كني . دلم نمي خواهد كسي را مق

 بگوييد مامان . تو را به خدا بگوييد . -

 امير با نگراني به من چشم دوخته بود و بقيه هر كدام حالي متفاوت داشتند .زن دايي كه حاال كمابيش

 مي دانستم مادرم است ارام گريه مي كرد . مادر اغاز كرد .اغاز چيزي كه من هنوز اميدوار بودم خواب

 باشد . هيچ وقت فكر نمي كردم توي چنين شرايطي قرار بگيرم . هميشه توي كتابها و فيلمها اين چيزها

 را لمس مي كردم . ولي حاال خودم شده بودم يك قصه، برايم باور كردني نبود . حاال هويت جديد پيدا

 اين سالها بدست اورده كرده بودم . هويت جديد،خانواده ي جديد . نمي خواستم تمام چيزهايي كه طي

 بودم را از دست بدهم . نمي خواستم مينا باشم . ولي دست من نبود . اينجا همه من را مينا صدا مي

 كردند . مي دانستم كه ديگر به هويت هميشگي ام برنمي گردم . امير كه فكر مي كردم پسر دايي من

 است در اصل برادر مادرم است . يعني دايي خوانده من!

 فصل چهاردهم

 در يك روستا از استان مازندران به دنيا امدم . روستايي كه كالردشت نام داشت بهشت كوچك من بود . 

 روستايي كه بين كوه ها بود . انگار همين ديروز بود كه صبحها كه از خواب بيدار مي شدم خواب الود با

 بيدار بود و پدر هم با او بيدار مي شد چشماني پف كرده سر سفره مي نشستيم . مادرم از خروس خوان

 و تا ساعتي قران مي خواند . 

 خانه ي ما كمي بلند تر از خانه هاي ديگر بود . ان موقع رودخانه ها روي كوه ساخته مي شد . طبيعت به

 ميمرور زمان تغيير شكل داده بود و پستي و بلنديش به شكل پله در امده بود . شايد اگر پله ها نبود ن

 توانستيم شيب به ان بلندي را باال برويم . كالردشت مثل يك جنگل سرسبز بين انبوه درختان محاصره

 شده بود . يك راه باريك به صورت مارپيچ بين تخته نگها درست شده بود كه براي عبور و مررو ماشين

 وسيله ي ما يك وانت بود كه هر از ها بود . البته ان زمان مثل حاال نبود كه همه وسيله داشته باشند . تنها

 

 گاهي به روستا مي امد .وقتي از پايين كوه به باال نگاه مي كرديم خانه ها حقير و كوچك ديده مي شد . 
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 زني كه باالي پشت بام لباس پهن مي كرد تعجب من را برانگيخت . زني با دامن دورچين گل گلي و

 پشت سر گرده زده بود وبا ارامش لباسهاي بزرگ و كوچك راروسري بلند ي كه بر سر داشت و ان را 

 كنار هم روي طناب پهن مي كرد و ما انگشت به دهان كه چطور ان باال رفته . اما وقتي از خانه ي

 خودمان به ان زن نگاه مي كرديم با ما بيشتر از چند خانه فاصله نداشت .

 نگيز به وجود مي اورد تمام خانه از تيرها و تيركهايوقتي باران مي باريد صحنه اي رويايي و خيال ا

 چوبي و نيمه اصالح شده ساخته شده بود و شكافهاي حدفاصل تيرهاي چوبي با كاهگل انباشته شده بود . 

 وقتي تيرهاي چوبي روي هم قرار مي گرفتند ديوار ساخته مي شد و روي ديوارهاي كاهگلي با خاك

 مي شد . سفيد زمينهاي اطراف سفيد 

 تخته هاي سقف ايوان به خاطر مصرف چوب براي سوخت حرارتي خانه دائم سياه بود . بيرون خانه

 ايوان بود كه شاخه هاي نارنج رويش سايه اي زيبا ايجاد كرده بود . خانه هاي اعيان و مالكان از ساير

 و يخچالهاي طبيعي از يك سو و خانه ها فاصله ي زيادي داشت . توده ي تخت سليمان با برفهاي انباشته

 جنگلهاي انبوه و جريان پرپيچ و خم سرداب رود اين رودخانه ي وحشي و پرشتاب كه در سراسر بستر

 رود جريان داشت تمام توريستها را به انجا مي طلبيد . 

 د . سقفديوارهاي خانه گهگاهي از ساقه هاي كلفت ني و برنج ساخته مي شد . نماي خانه شبيه قارچ بو

 از سفال بود وقتي باران مي باريد ما كنار ديوار مي ايستاديم و نگاه مي كرديم . بدون اينكه خيس شويم

 . انجا تنها جايي بود كه زير باران بوديم ولي خيس نمي شديم . بارش باران طراوت و شادابي را به

 بود برمي گرداند . وقتي براي خوردندرختان پرتغال و نارنج كه دور تا دور خانه ها را احاطه كرده 

 صبحانه در ايوان مي نشستيم پرتغالهاي سنگين به سرمان مي خورد و ما با اخم به اقا جان مي گفتيم : تو

 را به خدا اين شاخه ها را ببريد . 

 ولي او مي خنديد و مي گفت : تمام صفاي اين خانه به همين شاخه هاست . 

 

 تمام صفاي ان خانه ، ان ايوان ، ان روستا به همان درختان نارنج بود . اقاجان اهل واقعا راست مي گفت .

 كرمانشاه بود و مادر اهل كالردشت . نمي دانم چطوري با هم اشنا شدند كه اقاجان به خاطر مادر همان

 جا ماندگار شد . توي ان روستا ما فقط يك خاله داشتيم كه زياد با ما نمي جوشيد . 

 ر يكي يكدانه بودم و تنها سرگرمي ام رفتن به كوه و جنگل بود . از همان بچگي عاشقش بودم . دخت

 عاشق بوي درختان ،سايه و افتابهايش ،عاشق همه چيزش.

 همه مي دانستند وقتي با من كار دارند كجا بايد دنبال من باشند . جنگل،باالي كوه تنها مامن من بود .

 شر و شور بودند.عليرضا كه از من يك سالي بزرگ تر بود و عصاي دستسه برادرم پسرهاي پر 

 اقاجان حساب مي شد عالقه اي به درس و مكتب نداشت و به همين دليل سر زمين كار مي كرد . احمد

 كه يك سال از من كوچك تر بود و بچه ي باهوش و زرنگي بود و به همين دليل اجازه يافته بود به

 ه مدرسه كه نه،يك خانه ي محقر و كوچك كه مال باشي ،زني نسبتا با سواد معلمش بودمدرسه برود البت

 . من هم دوست داشتم بروم درس بخوانم ولي اين اجازه به من داده نشد . چون دختر بودم و بايد خانه

 داري مي كردم . 
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 اضي به درس خواندنمپيش اقاجان عزيز كرده بودم . هرچه مي خواستم گوش مي كرد ولي چون مادر ر

 نبود اقاجان برخالف ميلش مخالفت مي كرد و من موفق نشدم درس بخوانم . احمد پسر خوبي بود . من

 توانستم با خريد يك قلم او را راضي كنم كه به من هم درس بدهد و او دور از چشم مادر به من درس

 مي كرد و مي گفت به مادر مي گويم . ياد مي داد وقتي هم كه دعوايمان مي شد او چشمهايش را گرد 

 خوب مي دانست از اقاجان نمي ترسم . به همين دليل مي گفت به مادر مي گويم و من براي ساكت نگه

 داشتن او جريمه هايش را مي نوشتم . 

 دختر مغروري بودم .به خاطر زيبايي خداداديم زياد طرفدار داشتم . نازپرورده بودم . از زندگي و

 يهايش چيزي نمي دانستم . نور چشمي اقاجان بودم . سه برادرم يك طرف من هم يك طرف. باز

 

 بهار از راه رسيد . به مناسبت سال نو اقاجان براي هر كدام هديه اي خريد . براي مادر يك شال براي

 د و برايسه برادرم يك دوچرخه كه هر سه سر اينكه كدام يك اول بنشينند هميشه با هم دعوا داشتن

 من يك اسب خريد . وقتي از پدر خواستم برايم اسب بخرد مادر با تعجب گفت : اسب را مي خواهي چه

 كار! اسب مال مردهاست براي تو خوب نيست . 

 راحتش بگذار زن . اسب را براي چي مي خواهي ليال جان ؟-

 روم كوه . با خوشحالي گفتم : مي خواهم اسب سواري كنم . مي خواهم با اسب ب

 اقاجان خنده اي كرد و گفت:خيله خب باشد . 

 ان شب وقتي به ظاهر خوابيده بودم صداي ارام مادر را شنيدم كه گفت :اقا نصرت ، جدي جدي مي

 خواهيد براي ليال اسب بخريد ؟

 برايش مي گيرم.-

 خت اين طرف و ان طرفولي اقا نصرت ،ليال يك دختر است .درست نيست از فردا سوار بر اسب به تا-

 برود . مردم پشت سرمان حرف مي زنند . 

 مردم هر چي دلشان مي خواهد بگويند . بعد از عمري مي خواهم براي دخترم يك اسب بخرم بايد از-

 مردم اجازه بگيرم!

 يغامنه اقا،اين چه حرفيه . من مي گويم ليال ديگر بچه نيست . بزرگ شده . همين حاال هم چند نفري پ-

 دادند بيايند براي صحبت . 

 اقا جان با خوشحالي گفت :براي ليال ي ما خواستگار امده؟مگر ليال چند سالش است؟

 سيزده سالش شده ديگر . صورتش هم كه شكر خدا مثل ماه مي ماند . همه حسرتش را مي خورند . -

 

 يست كه به اين پسرهاي روستا شوهراه ،راست مي گويي . ليالي ما واقعا قشنگ است . حيف از او ن-

 كند .بايد با كسي شوهر كند كه اكابر رفته باشد شهري هم باشد لياقت دختر من اينها هستند . 

 چه حرفها مي زنيد شماهم .پسرهاي شهري كه نمي ايند دختر ما را بگيرند مخصوصا پسرهاي اين-

 بچه هاي خودمان براي ليال مناسب است . مثال هميندوره زمانه . نه اقا نصرت . به نظر من يكي از همين 

 قربانعلي پسر ميرزا قلندر چه ايرادي دارد . قشنگ نيست كه هست . كار ندارد كه دارد . تازه بابايش
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 كلي ملك و زمين دارد كه همه بعد از صد و بيست سال به بچه هايش مي رسد . 

 زه زن دومش را چه مي گويي . از او هم چندتايي دارد . انان بنده ي خدا كه تا توانسته بچه اورده . تا-

 وقت ليال بشود دايه ي بچه هايش! تازه بعد از مرگ بابايش هم با اين همه بچه ليال بايد يك چيزي هم

 كمك كند . از اينها گذشته اين قربانعلي چموش است . زير دست اين ميرزا قلندر تربيت شده . از كجا

 بابايش تجديد فراش نكند .  معلوم فردا مثل

 حاال اين يكي هيچ،مظفر پسر ارسالن چي؟از او چه ايرادي مي گيريد؟-

 نه ،او خوب نيست . -

 شما هم كه مرتب از اين و ان ايراد بگيريد . ايراد اين بنده ي خدا ديگر چيست ؟-

 مظفر از همه نظر خوب است ولي .....-

 ولي چي ؟-

 ي زشت و بي ريخت است . راستش اين پسره خيل-

 خدا شما را ببخشد . چرا غيبت مي كنيد اقا نصرت . درست است زياد برو رو ندارد ولي جوان خوبي-

 است . 

 نه،حرفش را نزن . اين چه لقمه اي است كه براي دخترت مي گيري . حيفت نمي ايد .

 

 خب از پسر خواهرم چي ؟ايراد او چيه ؟-

 از حسن؟-

 حسن،پسر زينت . او چه عيبي دارد ؟ بله ،از-

 راستش چطوري بگويم زن .....-

 نه اقا نصرت راحت باش . حرف دلت را بزن . -

 خب اين پسره از همه نظر خوب است مخصوصا كه فاميل هم هست ولي او بيكار است . همين طوري-

 ول مي گردد.

 معلوم است كه دل به كار نمي دهد . ولي پسر خب اقا،ان طفلكي االن دست و دلش براي ليال مي لرزد .-

 خوبي است . 

 چي بگويم ؟-

 نظرت را بگو . باباي ليال تويي . تو بايد برايش تصميم بگيري . -

 اگر به من باشد مي گويم نه . -

 اقا نصرت،اين قدر ليلي به الالي اين دختر نگذاريد . حاال خواستگارهايش به كنار . اين قدر لوسش-

 نكنيد . ليال ديگر بزرگ شده . بهتر است به جاي سواركاري خانه داري ياد بگيرد . فردا كه شوهر كرد

 گور به گورمان مي كنند . 

 به گور پدرشان خنديدند گور به گورمان كنند . دختر دسته گلم را دودستي تحويلشان بدهم حرف-

 زيادي هم بزنند . عجيب است به خدا . 
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 كه ليال شكر خدا بر و رو دارد ولي اينها مال يكي دوماه اول زندگي است . وقتي نتوانددرست است -

 براي شوهرش يك غذاي ساده درست كند وقتي نتواند لباسهاي كثيف توي طشت را چنگ بزند ديگر

 نازش را نمي خرند . 

 . كي گفته ياد ندارد . خيلي خوب هم ياد دارد . اصال به وقتش ياد مي گيرد -

 اي بابا ، هر چي من مي گويم شما يك چيزي جواب مي دهيد . بابا من كه بدش را نمي خواهم . او-

 دختر من هم هست.من نگران اينده اش هستم . اين قدر لوسش نكنيد تا من بتوانم يك كم كار يادش

 بدهم . به خدا دخترهاي هم سن و سال او يك زندگي را راه مي برند . 

 اسب خريدن به كجا رسيديدم .  ببين ازيك-

 اسب هم برايش نخريد . اين همه خرد و درشت الزم دارد اسب به چه كارش مي ايد . -

 همه ي حرفهايت را قبول دارم اال اين يكي را . اسب را برايش مي خرم نمي خواهم برايش عقده بشود-

 . 

 خدا شانس بده . يك كم هم مادر دختر را تحويل بگيريد.-

 تو كه خانم خانه اي و حرفت حرف من است . خودت هم خوب مي داني . -

 مادر با همين تعاريف ناچيزخوشحال و راضي مي شد . 

 صبح كه بيدار شدم افتاب باال امده بود . مادر مشغول شستن لباسها بود و برادرهايم هر كدام به سويي

 رفته بودند . كنار مادر رفتم و گفتم :سالم .

 خم چشم و ابرويي در هم كشيد و گفت : چه سالمي ، چه عليكي ! چه معني مي دهد دختر تا لنگبا ا

 ظهر بخوابد ؟

 

 زود متوجه شدم مادر قصد دارد از همين امروز از من يك خانه دار خوب بسازد چشمانم را ماليدم و

 گفتم : خب بيدارم مي كرديد . 

 روي سرت بنشيند و صدايت كند تا بيدار بشوي . حاال خوب به سمتم چرخيد و گفت : حتما بايد كسي

 است شبها زود مي خوابي اگر دير بخوابي چي مي شود . 

 با اخم و لحني لوس كه فقط اقاجان دوست داشت گفتم : تقصير من كه نيست . مگر شماها مي گذاريد

 ادم بخوابد . از بس حرف مي زنيد ادم .....

 ي حمله ي مادرم يادم انداخت كه باز خراب كردم . دستم را جلوي دهانم گرفتم . نگاه عصباني و اماده 

 مادر با صدايي بي نهايت عصباني گفت : ذليل شده حاال شبها كشيك ما را مي كشي؟!

 بلند شد تا حسابم را برسد كه پا به فرار گذاشتم . به صندوقخانه تنها جايي كه داشتم رفتم . همانجا

 تم . صداي مادر را از حياط شنيدم كه گفت :مگر اقا جانت نيايد . امروز تكليفت را روشنپشت در نشس

 مي كنم . دختره ي چشم سفيد بي حيا از ان قد درازت خجالت بكش . 

 دقايقي غرغر كرد و من تا ظهر در صندوقخانه زنداني بودم . براي مادر قابل تحمل نبود من اين حرفها

 انها بيدارم . برادرهايم از صبح تا شب مشغول بودند وقتي هم كه سر بر بالش مي را گفته باشم و با

 گذاشتند مثل مرده به خواب مي رفتند . اما من خوابم نمي برد . 
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 ظهر شد و اقا جان امد . وقتي سراغ بچه ها را گرفت مادر گفت : پسرها كه هنوز نيامدند ولي اين دختره

 ؟چي بگويم ؟ ..... چي بگويم اقا نصرت

 چي شده ؟-

 نگفتم اقا ،نگفتم اين دختره وقت عروسيش شده . -

 مي گويي چي شده يا نه ؟چرا اين قدر عصباني هستي ؟-

 

 چرا نباشم ؟چرا نباشم ؟بايد از دست اين دختر سر بگذارم به بيابان . -

 خسته ام كردي زن ، بابا مگر چي شده ؟-

 سياه ما را چوب مي زنند .  هيچي،خانم شبها تا صبح زاغ-

 اقاجان با صداي بلند به خنده افتاد و در حين خنده گفت : همين !براي همين اين قدر حرص مي خوري

 ؟خب اينكه عيب ندارد . من مطمئنم اين كار را از روي عمد نمي كند . 

 با سري به زير انداخته گفتم : و بعد من را صدا كرد . اهسته از صندوقخانه بيرون امدم و كنار انها رفتم و 

 سالم اقا جان . 

 عليك سالم بابا ، بنشين ببينم . -

 نشستم و به گلهاي زرد دامنم نگاه كردم كه دوباره گفت : چرا ناراحتي بابا ؟

 اقا جان مادر از صبح به من گير داده . نمي گذارد توي حال خودم باشم . -

 گرفتي؟گير داده و تو حال خودم باشم ديگر چيه ؟بعد هم تو ديگر اوال اين كلمه ها را از كجا ياد-

 بزرگ شدي . بايد به حرف مادرت گوش كني . در ضمن دزدكي گوش كردن به حرفهاي ديگران كار

 خوبي نيست. 

 خب چه كار كنم اقا جان ،دست خودم نيست . خوابم نمي برد . -

 گوش نمي كنم . اگر به حرف مادرت گوش نكني من هم به حرفت -

 قبول اقا جان، حاال بگوييد برايم اسب خريديد ؟-

 اره خريدم . بيرون است . ولي اول از مادرت عذرخواهي كن . -

 كنار مادر رفتم و گفتم : ببخشيد ديگر. قول مي دهم زودتر از همه بخوابم . 

 

 مان از اين زبان چرب تو كه به اقاصورت مادر از هم باز شد . با صدايي نيمه خندان و عصباني گفت : ا

 جانت رفته . 

 خيلي ممنون ،دست شما درد نكند . حاال زبان ما چرب شده !-

 من نماندم تا بقيه حرفهاي انها را گوش كنم و با عجله رفتم تا اسبم را ببينم . با ديدن اسب سفيد و

 تم : اسمت را مي گذارم سفيدك . قشنگم به سمتش دويدم و گردنش را نوازش كردم و با خوشحالي گف

 بهت مي ايد .

 يك ماهي بود كه اسب داشتم . صبح تا غروب با اسبم توي جنگل و كوه بودم و اعتراضهاي مادر راه به

 جايي نداشت . ان روز هم سوار اسب بودم و مثل بقيه ي روزها روانه ي جنگل شده بودم . اين بار به
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 فتم . نسيم ماليمي مي وزيد . هوا هم تبدارمي نمود . هوايي كه در پسشتاخت نمي رفتم . اهسته مي ر

 باران داشت . با خوشحالي افسار اسب را گرفته بودم و مي رفتم كه ناگهان صداي رعد و برق بلند شد . 

 رعد و برق دوم كه بلند شد سفيدك رم كرد و به تاخت به سمت كوه دويد وحشت كردم . افسارش را

 يالهايش را نوازش كردم تا ارام شود ولي بي فايده بود . هوا به شدت خراب شده بود . ديگر از كشيدم .

 نسيم روح انگيز خبري نبود . هنوز سعي داشتم او را نگه دارم كه از باالي اسب به پايين افتادم و در

 دامنه ي كوه چند غلت زدم. سرم به سنگ خورد و از حال رفتم .

 باريد صحنه اي رويايي و خيال انگيز به وجود مي اورد تمام خانه از تيرها و تيركهايوقتي باران مي 

 چوبي و نيمه اصالح شده ساخته شده بود و شكافهاي حدفاصل تيرهاي چوبي با كاهگل انباشته شده بود . 

 خاكوقتي تيرهاي چوبي روي هم قرار مي گرفتند ديوار ساخته مي شد و روي ديوارهاي كاهگلي با 

 سفيد زمينهاي اطراف سفيد مي شد . 

 تخته هاي سقف ايوان به خاطر مصرف چوب براي سوخت حرارتي خانه دائم سياه بود . بيرون خانه

 ايوان بود كه شاخه هاي نارنج رويش سايه اي زيبا ايجاد كرده بود . خانه هاي اعيان و مالكان از ساير

 تخت سليمان با برفهاي انباشته و يخچالهاي طبيعي از يك سو و خانه ها فاصله ي زيادي داشت . توده ي

 

 جنگلهاي انبوه و جريان پرپيچ و خم سرداب رود اين رودخانه ي وحشي و پرشتاب كه در سراسر بستر

 رود جريان داشت تمام توريستها را به انجا مي طلبيد . 

 مي شد . نماي خانه شبيه قارچ بود . سقف ديوارهاي خانه گهگاهي از ساقه هاي كلفت ني و برنج ساخته

 از سفال بود وقتي باران مي باريد ما كنار ديوار مي ايستاديم و نگاه مي كرديم . بدون اينكه خيس شويم

 . انجا تنها جايي بود كه زير باران بوديم ولي خيس نمي شديم . بارش باران طراوت و شادابي را به

 ر تا دور خانه ها را احاطه كرده بود برمي گرداند . وقتي براي خوردندرختان پرتغال و نارنج كه دو

 صبحانه در ايوان مي نشستيم پرتغالهاي سنگين به سرمان مي خورد و ما با اخم به اقا جان مي گفتيم : تو

 را به خدا اين شاخه ها را ببريد . 

 هاست .  ولي او مي خنديد و مي گفت : تمام صفاي اين خانه به همين شاخه

 واقعا راست مي گفت . تمام صفاي ان خانه ، ان ايوان ، ان روستا به همان درختان نارنج بود . اقاجان اهل

 كرمانشاه بود و مادر اهل كالردشت . نمي دانم چطوري با هم اشنا شدند كه اقاجان به خاطر مادر همان

 زياد با ما نمي جوشيد .  جا ماندگار شد . توي ان روستا ما فقط يك خاله داشتيم كه

 دختر يكي يكدانه بودم و تنها سرگرمي ام رفتن به كوه و جنگل بود . از همان بچگي عاشقش بودم . 

 عاشق بوي درختان ،سايه و افتابهايش ،عاشق همه چيزش.

 ن بود .همه مي دانستند وقتي با من كار دارند كجا بايد دنبال من باشند . جنگل،باالي كوه تنها مامن م

 سه برادرم پسرهاي پر شر و شور بودند.عليرضا كه از من يك سالي بزرگ تر بود و عصاي دست

 اقاجان حساب مي شد عالقه اي به درس و مكتب نداشت و به همين دليل سر زمين كار مي كرد . احمد

 يافته بود بهكه يك سال از من كوچك تر بود و بچه ي باهوش و زرنگي بود و به همين دليل اجازه 

 مدرسه برود البته مدرسه كه نه،يك خانه ي محقر و كوچك كه مال باشي ،زني نسبتا با سواد معلمش بود
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 . من هم دوست داشتم بروم درس بخوانم ولي اين اجازه به من داده نشد . چون دختر بودم و بايد خانه

 داري مي كردم . 

 

 واستم گوش مي كرد ولي چون مادر راضي به درس خواندنمپيش اقاجان عزيز كرده بودم . هرچه مي خ

 نبود اقاجان برخالف ميلش مخالفت مي كرد و من موفق نشدم درس بخوانم . احمد پسر خوبي بود . من

 توانستم با خريد يك قلم او را راضي كنم كه به من هم درس بدهد و او دور از چشم مادر به من درس

 وايمان مي شد او چشمهايش را گرد مي كرد و مي گفت به مادر مي گويم . ياد مي داد وقتي هم كه دع

 خوب مي دانست از اقاجان نمي ترسم . به همين دليل مي گفت به مادر مي گويم و من براي ساكت نگه

 داشتن او جريمه هايش را مي نوشتم . 

 ازپرورده بودم . از زندگي ودختر مغروري بودم .به خاطر زيبايي خداداديم زياد طرفدار داشتم . ن

 بازيهايش چيزي نمي دانستم . نور چشمي اقاجان بودم . سه برادرم يك طرف من هم يك طرف. 

 بهار از راه رسيد . به مناسبت سال نو اقاجان براي هر كدام هديه اي خريد . براي مادر يك شال براي

 نشينند هميشه با هم دعوا داشتند و برايسه برادرم يك دوچرخه كه هر سه سر اينكه كدام يك اول ب

 من يك اسب خريد . وقتي از پدر خواستم برايم اسب بخرد مادر با تعجب گفت : اسب را مي خواهي چه

 كار! اسب مال مردهاست براي تو خوب نيست . 

 راحتش بگذار زن . اسب را براي چي مي خواهي ليال جان ؟-

 سواري كنم . مي خواهم با اسب بروم كوه . با خوشحالي گفتم : مي خواهم اسب 

 اقاجان خنده اي كرد و گفت:خيله خب باشد . 

 ان شب وقتي به ظاهر خوابيده بودم صداي ارام مادر را شنيدم كه گفت :اقا نصرت ، جدي جدي مي

 خواهيد براي ليال اسب بخريد ؟

 برايش مي گيرم.-

 يست از فردا سوار بر اسب به تاخت اين طرف و ان طرفولي اقا نصرت ،ليال يك دختر است .درست ن-

 برود . مردم پشت سرمان حرف مي زنند . 

 

 مردم هر چي دلشان مي خواهد بگويند . بعد از عمري مي خواهم براي دخترم يك اسب بخرم بايد از-

 مردم اجازه بگيرم!

 گ شده . همين حاال هم چند نفري پيغامنه اقا،اين چه حرفيه . من مي گويم ليال ديگر بچه نيست . بزر-

 دادند بيايند براي صحبت . 

 اقا جان با خوشحالي گفت :براي ليال ي ما خواستگار امده؟مگر ليال چند سالش است؟

 سيزده سالش شده ديگر . صورتش هم كه شكر خدا مثل ماه مي ماند . همه حسرتش را مي خورند . -

 واقعا قشنگ است . حيف از او نيست كه به اين پسرهاي روستا شوهر اه ،راست مي گويي . ليالي ما-

 كند .بايد با كسي شوهر كند كه اكابر رفته باشد شهري هم باشد لياقت دختر من اينها هستند .

 چه حرفها مي زنيد شماهم .پسرهاي شهري كه نمي ايند دختر ما را بگيرند مخصوصا پسرهاي اين-
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 صرت . به نظر من يكي از همين بچه هاي خودمان براي ليال مناسب است . مثال هميندوره زمانه . نه اقا ن

 قربانعلي پسر ميرزا قلندر چه ايرادي دارد . قشنگ نيست كه هست . كار ندارد كه دارد . تازه بابايش

 كلي ملك و زمين دارد كه همه بعد از صد و بيست سال به بچه هايش مي رسد . 

 كه تا توانسته بچه اورده . تازه زن دومش را چه مي گويي . از او هم چندتايي دارد . انان بنده ي خدا -

 وقت ليال بشود دايه ي بچه هايش! تازه بعد از مرگ بابايش هم با اين همه بچه ليال بايد يك چيزي هم

 شده . از كجاكمك كند . از اينها گذشته اين قربانعلي چموش است . زير دست اين ميرزا قلندر تربيت 

 معلوم فردا مثل بابايش تجديد فراش نكند . 

 حاال اين يكي هيچ،مظفر پسر ارسالن چي؟از او چه ايرادي مي گيريد؟-

 نه ،او خوب نيست . -

 شما هم كه مرتب از اين و ان ايراد بگيريد . ايراد اين بنده ي خدا ديگر چيست ؟-

 

 مظفر از همه نظر خوب است ولي .....-

 ولي چي ؟-

 راستش اين پسره خيلي زشت و بي ريخت است . -

 خدا شما را ببخشد . چرا غيبت مي كنيد اقا نصرت . درست است زياد برو رو ندارد ولي جوان خوبي-

 است . 

 نه،حرفش را نزن . اين چه لقمه اي است كه براي دخترت مي گيري . حيفت نمي ايد .

 او چيه ؟خب از پسر خواهرم چي ؟ايراد -

 از حسن؟-

 بله ،از حسن،پسر زينت . او چه عيبي دارد ؟-

 راستش چطوري بگويم زن .....-

 نه اقا نصرت راحت باش . حرف دلت را بزن . -

 خب اين پسره از همه نظر خوب است مخصوصا كه فاميل هم هست ولي او بيكار است . همين طوري-

 ول مي گردد.

 ست و دلش براي ليال مي لرزد . معلوم است كه دل به كار نمي دهد . ولي پسرخب اقا،ان طفلكي االن د-

 خوبي است . 

 چي بگويم ؟-

 نظرت را بگو . باباي ليال تويي . تو بايد برايش تصميم بگيري . -

 اگر به من باشد مي گويم نه . -

 

 رهايش به كنار . اين قدر لوسشاقا نصرت،اين قدر ليلي به الالي اين دختر نگذاريد . حاال خواستگا-

 نكنيد . ليال ديگر بزرگ شده . بهتر است به جاي سواركاري خانه داري ياد بگيرد . فردا كه شوهر كرد

 گور به گورمان مي كنند . 
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 به گور پدرشان خنديدند گور به گورمان كنند . دختر دسته گلم را دودستي تحويلشان بدهم حرف-

 يب است به خدا . زيادي هم بزنند . عج

 درست است كه ليال شكر خدا بر و رو دارد ولي اينها مال يكي دوماه اول زندگي است . وقتي نتواند-

 براي شوهرش يك غذاي ساده درست كند وقتي نتواند لباسهاي كثيف توي طشت را چنگ بزند ديگر

 نازش را نمي خرند . 

 . اصال به وقتش ياد مي گيرد .  كي گفته ياد ندارد . خيلي خوب هم ياد دارد-

 اي بابا ، هر چي من مي گويم شما يك چيزي جواب مي دهيد . بابا من كه بدش را نمي خواهم . او-

 دختر من هم هست.من نگران اينده اش هستم . اين قدر لوسش نكنيد تا من بتوانم يك كم كار يادش

 ا راه مي برند . بدهم . به خدا دخترهاي هم سن و سال او يك زندگي ر

 ببين ازيك اسب خريدن به كجا رسيديدم . -

 اسب هم برايش نخريد . اين همه خرد و درشت الزم دارد اسب به چه كارش مي ايد . -

 همه ي حرفهايت را قبول دارم اال اين يكي را . اسب را برايش مي خرم نمي خواهم برايش عقده بشود-

 . 

 مادر دختر را تحويل بگيريد.خدا شانس بده . يك كم هم -

 تو كه خانم خانه اي و حرفت حرف من است . خودت هم خوب مي داني . -

 مادر با همين تعاريف ناچيزخوشحال و راضي مي شد . 

 

 صبح كه بيدار شدم افتاب باال امده بود . مادر مشغول شستن لباسها بود و برادرهايم هر كدام به سويي

 مادر رفتم و گفتم :سالم .رفته بودند . كنار 

 با اخم چشم و ابرويي در هم كشيد و گفت : چه سالمي ، چه عليكي ! چه معني مي دهد دختر تا لنگ

 ظهر بخوابد ؟

 زود متوجه شدم مادر قصد دارد از همين امروز از من يك خانه دار خوب بسازد چشمانم را ماليدم و

 گفتم : خب بيدارم مي كرديد . 

 چرخيد و گفت : حتما بايد كسي روي سرت بنشيند و صدايت كند تا بيدار بشوي . حاال خوب به سمتم

 است شبها زود مي خوابي اگر دير بخوابي چي مي شود . 

 با اخم و لحني لوس كه فقط اقاجان دوست داشت گفتم : تقصير من كه نيست . مگر شماها مي گذاريد

 ..... ادم بخوابد . از بس حرف مي زنيد ادم

 نگاه عصباني و اماده ي حمله ي مادرم يادم انداخت كه باز خراب كردم . دستم را جلوي دهانم گرفتم . 

 مادر با صدايي بي نهايت عصباني گفت : ذليل شده حاال شبها كشيك ما را مي كشي؟!

 تم رفتم . همانجابلند شد تا حسابم را برسد كه پا به فرار گذاشتم . به صندوقخانه تنها جايي كه داش

 پشت در نشستم . صداي مادر را از حياط شنيدم كه گفت :مگر اقا جانت نيايد . امروز تكليفت را روشن

 مي كنم . دختره ي چشم سفيد بي حيا از ان قد درازت خجالت بكش . 

 اين حرفهادقايقي غرغر كرد و من تا ظهر در صندوقخانه زنداني بودم . براي مادر قابل تحمل نبود من 
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 را گفته باشم و با انها بيدارم . برادرهايم از صبح تا شب مشغول بودند وقتي هم كه سر بر بالش مي

 گذاشتند مثل مرده به خواب مي رفتند . اما من خوابم نمي برد . 

 ترهظهر شد و اقا جان امد . وقتي سراغ بچه ها را گرفت مادر گفت : پسرها كه هنوز نيامدند ولي اين دخ

 ..... چي بگويم اقا نصرت ؟چي بگويم ؟

 

 چي شده ؟-

 نگفتم اقا ،نگفتم اين دختره وقت عروسيش شده . -

 مي گويي چي شده يا نه ؟چرا اين قدر عصباني هستي ؟-

 چرا نباشم ؟چرا نباشم ؟بايد از دست اين دختر سر بگذارم به بيابان . -

 خسته ام كردي زن ، بابا مگر چي شده ؟-

 هيچي،خانم شبها تا صبح زاغ سياه ما را چوب مي زنند . -

 اقاجان با صداي بلند به خنده افتاد و در حين خنده گفت : همين !براي همين اين قدر حرص مي خوري

 ؟خب اينكه عيب ندارد . من مطمئنم اين كار را از روي عمد نمي كند . 

 رون امدم و كنار انها رفتم و با سري به زير انداخته گفتم : و بعد من را صدا كرد . اهسته از صندوقخانه بي

 سالم اقا جان . 

 عليك سالم بابا ، بنشين ببينم . -

 نشستم و به گلهاي زرد دامنم نگاه كردم كه دوباره گفت : چرا ناراحتي بابا ؟

 اقا جان مادر از صبح به من گير داده . نمي گذارد توي حال خودم باشم . -

 ال اين كلمه ها را از كجا ياد گرفتي؟گير داده و تو حال خودم باشم ديگر چيه ؟بعد هم تو ديگراو-

 بزرگ شدي . بايد به حرف مادرت گوش كني . در ضمن دزدكي گوش كردن به حرفهاي ديگران كار

 خوبي نيست. 

 خب چه كار كنم اقا جان ،دست خودم نيست . خوابم نمي برد . -

 ادرت گوش نكني من هم به حرفت گوش نمي كنم . اگر به حرف م-

 

 قبول اقا جان، حاال بگوييد برايم اسب خريديد ؟-

 اره خريدم . بيرون است . ولي اول از مادرت عذرخواهي كن . -

 كنار مادر رفتم و گفتم : ببخشيد ديگر. قول مي دهم زودتر از همه بخوابم . 

 نيمه خندان و عصباني گفت : امان از اين زبان چرب تو كه به اقا صورت مادر از هم باز شد . با صدايي

 جانت رفته . 

 خيلي ممنون ،دست شما درد نكند . حاال زبان ما چرب شده !-

 من نماندم تا بقيه حرفهاي انها را گوش كنم و با عجله رفتم تا اسبم را ببينم . با ديدن اسب سفيد و

 ا نوازش كردم و با خوشحالي گفتم : اسمت را مي گذارم سفيدك . قشنگم به سمتش دويدم و گردنش ر

 بهت مي ايد .
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 يك ماهي بود كه اسب داشتم . صبح تا غروب با اسبم توي جنگل و كوه بودم و اعتراضهاي مادر راه به

 جايي نداشت . ان روز هم سوار اسب بودم و مثل بقيه ي روزها روانه ي جنگل شده بودم . اين بار به

 تاخت نمي رفتم . اهسته مي رفتم . نسيم ماليمي مي وزيد . هوا هم تبدارمي نمود . هوايي كه در پسش

 باران داشت . با خوشحالي افسار اسب را گرفته بودم و مي رفتم كه ناگهان صداي رعد و برق بلند شد . 

 شت كردم . افسارش رارعد و برق دوم كه بلند شد سفيدك رم كرد و به تاخت به سمت كوه دويد وح

 كشيدم . يالهايش را نوازش كردم تا ارام شود ولي بي فايده بود . هوا به شدت خراب شده بود . ديگر از

 نسيم روح انگيز خبري نبود . هنوز سعي داشتم او را نگه دارم كه از باالي اسب به پايين افتادم و در

 ز حال رفتم .دامنه ي كوه چند غلت زدم. سرم به سنگ خورد و ا

 بلند كه شدم سرم به شدت درد مي كرد . دستم را روي سرم گذاشته بودم . به اطرافم نگاه كردم . 

 ظاهر كلبه و اسباب و اثاثيه اي كه در ان بود به چشمم زيبا و قشنگ امد. به سختي بلند شدم و به دنبال

 

 يدم كه افسارش به درختي گره خوردهسفيدك كلبه را ترك كردم . او را گوشه اي كنار يك درخت د

 بود . گردنش را نوازش كردم و گفتم :معلوم هست كجايي ؟

 با صدايي كه مي گفت : حالت خوب است ؟ به عق برگشتم. مرد جواني پشت سرم ايستاده بود و نگاهم

 با ترس يكمي كرد . لباس مرتبي به تن داشت . ظاهرش به اهالي ابادي نمي ماند . جلوتر امد و من 

 قدم به عقب گذاشتم . متوجه شد و ايستاد و گفت : از من مي ترسي ؟

 اب دهانم را فرو دادم و چيزي نگفتم . 

 نبايد بترسي . من مي خواهم كمكت كنم . -

 حالم خوب است . مي خواهم بروم خانه مان . -

 مطمئني كه سرت درد نمي كند ؟ تو تمام ديشب را ناله مي كردي .-

 تازه متوجه شدم صبح شده . با وحشت گفتم : بايد بروم . 

 با ترس و دلهره نگاهي به اطرافم كردم . او ايستاده بود و نگاهم مي كرد . با عجله سوار اسب شدم و به

 تاخت از انجا دور شدم . ساعتي طول كشيد تا توانستم از كوه، از ان كلبه ي متروكه خالص بشوم . وقتي

 يدم اقاجان و مادر و دو برادرم نبودند .فقط امير بود . تا من را ديد با لحن كودكانه يبه خانه رس

 شيرينش گفت : كجا بودي ليال ؟ اقا جان و مادر نگرانت شدند . 

 اسب را كنار حياط بستم و گفتم : كجا رفتند . 

 ؟از ديشب تا حاال دارند دنبالت مي گردند . سرت چه كار شده ، خوني شده -

 اره ، خوني شده . -

 

 ساعتي نگذشته بود كه انها از راه رسيدند . مادر با ديدنم با عصبانيت خودش را به من رساند . گوشم را

 از روي روسري گرفت و كشيد . غريد كه : تا حاال كجا بودي ذليل مرده ، الهي مي مردم و تو يكي را به

 دنيا نمي اوردم . چرا حرف نمي زني ؟

 ناله گفتم : اخ مادر، گوشم ...... گوشم كنده شد . با 
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 اقاجان مداخله كرد . دست مادر را از گوشم جدا كرد و گفت : ولش كن . خودم باهاش حرف مي زنم . 

 روبرويم ايستاد و گفت : تا حاال كجا بودي ؟

 .  با وحشت از نگاه خصمانه ي اقا جان كمي عقب رفتم و گفتم : جايي نبودم به خدا

 چرا سرت را بستي . -

 فكر كنم شكسته . -

 فكر كني شكسته ! مگر خودت سرت را نبستي ؟-

 نه . از اسب افتادم پايين . بيدار شدم سرم بسته بود . -

 كي سرت را بست ؟ بگو ليال جان كاريت ندارم بابا . فقط راستش را بگو . -

 .با گريه گفتم : به خدا راستش را گفتم اقا جان 

 گريه نكن، حرف بزن . بگو كي سرت را بسته ؟-

 همان اقايي كه توي ان كلبه بود . -

 كدام كلبه ؟ كدام اقا ؟-

 همان اقايي كه بيرون كلبه ايستاده بود . -

 فقط سرت را بست . -

 

 اره به خدا . -

 ادرسش را مي داني يا نه ؟-

 و سر از انجا دراورد. نه ، نمي دانم . هوا كه بد شد سفيدك رم كرد -

 مگر نگفته بودم فقط توي ابادي خودمان سواري كني . گفته بودم يا نه ؟-

 چرا گفته بوديد . ببخشيد اقا جان ، ديگر نمي روم . -

 ان اقا ، جوان بود يا پير ؟-

 گفتم كه جوان بود . -

 توي ان كلبه تنها بوديد ؟-

 ار شدم خود ان اقا گفت تمام شب را ناله مي ركدم . من چيزي يادم نمي ايد . وقتي كه بيد-

 خب بعد .....-

 بعد چي ...... تو را به خدا اقا جان ولم كنيد . گفتم كه ديگر نمي روم . -

 نمي دانستم اقاجان و مادر چرا مثل مرغ سركنده بال بال مي زنند . اقاجان با سيلي محكمي كه به گويم

 از اينجا دراوردي . ولت كردم كه شب را بيرون از خانه صبح كردي . زد،گفت : ولت كردم كه سر 

 اشكم سرازير شد . اقاجان هم با صورتي برافروخته به من زل زده بود . با صدايي خسته گفت : توي ان

 كلبه خراب شده چه غلطي مي كردي ؟

 كه االن دارد هر دويمان را ميدوباره با خشم شانه هايم را چسبيد و تكان داد و گفت : به همان خدايي 

 بيند خونت حالل شده . بگو ان نامرد توي ان كلبه ي خراب شده ......
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 اما نتوانست ادامه بدهد . مادر ما بين ما قرار گرفت و گفت : اقا نصرت، امانش بده . بگذار حرف بزند . 

 اين طوري كه چيزي درست نمي شود . 

 روي سينه اش گذاشت و گفت : تو بپرس . بپرس تا ديوانه نشدم . مادر با اقا جان بيمار گونه دستش را

 لحني گرم كه در پسش طوفان بود گفت : ليال جان تو چه طور سر از ان كلبه در اوردي ؟

 هوا بد شد . سفيدك رم كرد . من را برد ان باال . بعد هم كه از انجا پرت شدم اخر چند بار مي پرسيد-

 ؟

 ا حالي زار و خسته گفت : خاك بر سرت نصرت با دختر تربيت كردنت . بي ابرو شدي . خدايااقا جان ب

 كمكم كن . 

 خودم را پشت سر مادر مخفي كردم و گفتم : مگر من چه كار بدي كردم ؟

 اقا جان با عصبانيت كفهايش را پوشيد كه برود . مادر جلويش ايستاد و گفت : حاال كجا داريد مي رويد

 يك كم صبر كنيد .  ؟

 نمي توانم ارام بنشينم . بايد بروم . بايد بفهمم چه بدبختي نصيبم شده .-

 و من باز نفهميدم چه بدبختي به سرمان امده كه انها اين طوري به هم ريخته شده بودند . مادر كنارم

 نشست . دستي بر سر زخمي ام كشيد و گفت : ليال جان چقدر پيش ان اقا بودي؟

 وقتي بيدار شدم اورا ديدم . -

 چقدر خواب بودي ؟-

 همين دوساعت پيش از خواب بيدار شدم . -

 سرم را بغل كرد و گفت : مي داني با خودت چي كار كردي مادر جان ؟

 

 اخر من كه كاري نكردم . به خدا ديگر نمي روم . به اقا جان بگو با من اشتي كند . قول مي دهم ديگر-

 وم . هيچجا نر

 الهي قربان ان چشم و ابروي قشنگت بشوم . تو خودت هم نمي داني چه بر سرت امده چه برسد به-

 مردم . 

 هر دو گريه مي كرديم. من به خاطر بي مهري اقا جان و مادر به داليلي كه خودش مي گفت و من غافل

 از اينكه چه بر سرم امده در اغوش مادر گريه مي ركدم . 

 ر ناراحتيد ديگر ادامه ندهيد ؟مادر اگ-

 نم اشك را انگشت گرفت و با افسوس سرش را چند بار تكان داد : اين شروعي بود براي شعله ور

 شدن بيچارگي مان . همه اش تقصير من بود . 

 امير با ليواني اب پيش مادر برگشت . ليوان را به دست لرزانش داد . بي تسلط چند جرعه نوشيد . 

 رنگ پريده بود گويي هم اكنون منتظر تنبيه اقا جان است . مي ترسيد . از تكرا و مرور چيزيصورتش 

 كه مي خواست بگويد مي ترسيد و من با نگراني به او چشم دوخته بودم . كمي كه ارام شد ادامه داد : 

 ز همه ابم را فروخت . زندگيمان از اين رو به ان رو شد . اسبم فروخته شد . اقاجان براي تنبيه من اول ا

 او كه تنها دلخوشي ام بود . بعد هم در خانه زنداني شدم و من باز نفهميدم اين همه براي چيست . 
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 اقا جان كمتر بيرون مي رفت . مي گفت مردم يك طوري نگاهش مي كنند . مادرم رنگ پريده بود . او

 شاجره گذشت . ان روز عليرضا با سر و وضعيهم ديگر بيرون افتابي نمي شد . سه روز از ان دعوا و م

 به هم ريخته به خانه برگشت . من كنار حياط نشسته بودم و دكمه هاي لباس احمد را مي دوختم و مادر

 با بي حالي لباسهاي درون طشت را چنگ مي زد و با خودش حرف مي زد :چقدر گفتم اقا نصرت، افسار

 بزرگ شده شوهرش بدهيد برود . اين قدر ليلي به الاليش اين دختره را ول نكنيد . چقدر گفتم

 نگذاريد . كو گوش شنوا . حاال كي سراغ اين گيس بريده مي ايد . حتي همان مظفر هم برايش ناز مي

 كند . حاال چه كار كنم . دردم را به كي بگويم . كي باور مي كند اين دختره پاك و بي گناه باشد . و بعد

 

 مشتهايش را روي لباسها مي كوبيد و اين گونه عقده ي دل را خالي مي كرد . در همين خسته و عصبي

 گير و دار كه مادر عصباني بود و من بي صدا كارم را مي كردم عليرضا با سر و وضعي به هم ريخته به

 ريختي شدي ؟خانه امد . مادر با ديدن او با وحشت بلند شد ايستاد و گفت : خدا مرگم بده ، تو چرا اين 

 و سريع دستانش را با كي از لباسهاي كثيف بيرون طشت كه هنوز نوبت به او نرسيده بود خشك كرد و

 خودش را به عليرضا رساند . من مات و مبهوت ايستاده بودم و نگاهشان مي كردم كه مادر بر من توپيد

 : چرا ايستادي و ما را نگاه مي كني ؟ برو يك دستمال بياور . 

 به سرعت برق رفتم و با يك دستمال تميز برگشتم . ماد ردستمال را گرفت و با ان خون سرو صورت

 عليرضا را اهسته پاك كرد و گفت : بگذاريد اول دسته گل ليال خانم را حل و فصل كنيم . بعد يكي

 ديگرتان شورع كنيد . 

 را دعوا كردي؟ با كي دعوا كردي ؟ توعليرضا نگاهي به من كرد و چيزي نگفت . مادر دوباره گفت : چ

 كه اهل اين كارها نبودي ؟ ببين لباسهايت به چه روزي افتاده انگار كه با شير در افتادي . بگذار اقاجانت

 بيايد تكليف همه تان را معلوم مي كنم . 

 ارمان مي كنند راعليرضا كه تا به حال ساكت ايستاده بود گفت : توقه داري بنشينم و هر چي بد و بيراه ب

 گوش كنم ؟

 كي بد و بيراه گفته ؟-

 ول كن مادر، نمي شود كه با همه در افتاد . اين روزها همه يك حرفهايي مي زنند . -

 مثال چه مي گويند ؟-

 چه مي دانم . -

 بهت مي گويم چي مي گويند ؟-

 

 زمين انداخت و گفت : ولم كن ديگرعليرضا با عصبانيت دستمال را از روي پيشاني اش برداشت و روي 

 مادر و به اتاق رفت . دلم هري ريخت . مادر با دهاني باز مات و ناراحت مانده بود . رنگش به شدت

 پريده بود . پريده تر از قبل .

 اهسته دنبال عليرضا به اتاق رفتم . گوشه اي چمباتمه زده بود و به زمين چشم دوخته بود . كنارش

 فتم : حرفهاي مردم به من مربوط مي شود ،نه؟نشستم و گ
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 فقط اهي كشيد و سرش را به افسوس تكان داد . 

 مي شود نه ؟-

 خب اره . -

 چي مي گويند ؟-

 چرت و پرت . چي دارند كه بگويند . ادمهاي حسود و كوتاه فكر چي دارند كه بگويند . -

 با صدايي بغض الود گفتم : بگو چي مي گويند ؟

 و ديگر ول كن ليال . هركي،هر چي مي خواهد بگويد بگويد . اصال هم غم به دلت راه نده . دادشت كهت-

 نمرده . خودم هوايت را دارم . 

 تو را به جان اقا جان قسم مي دهم بگو چي مي گويند . -

 چرا قسم مي دهي . گفتن ندارد . اين قدر پيله نشو . -

 مه شدم . بايد بفهمم چرا انگشت نماي ه-

 خب مي گويند گم نشده بودي . فرار كرده بودي . چه مي دانم از اين حرفهاي بي سر و ته ديگر . -

 بعد؟-

 

 همين . -

 مي دانم بيشتر از اينهاست . تو را به خدا بگو . -

 سته اشكمعليرضا از كوره در رفت . بلند شد ايستاد . باالي سرم بود و من سر به زير انداخته بودم . اه

 را پاك كردم . گفت : مي گويند تو با ان مرد توريست فرار كرده بودي . چون خاطرش را مي خواستي . 

 به همين خاطر هر روز با اسبت به كوه مي رفتي . مي گويند تو را گول زده و بعد هم ولت كرده . باز هم

 بگويم ؟

 او خيره شدم . بي اختيار سرم را تكان دادم وسرم را بين دستانم گرفتم و با چشماني وحشت زده به 

 گفتم : من ...... من فرار كردم ؟!....... چطور مي توانند اين حرفها را پشت سرم بگويند ؟

 عليرضا دوباره نشست و گفت : به اين حرفها توجه نكن . بگذار هر چي دلشان مي خواهد بگويند . انها

 به تو حسودي مي كنند . 

 ي سرمان حاضر شد و گفت : بلند شو عليرضا، برو ببين احمد و امير كجا ماندند ؟مادر باال

 عليرضا بدون هيچ حرفي رفت . مادر نشست . دستانش را با دامن گلدارش خشك كرد و گفت:براي چه

 گريه مي كني ؟ مگر اسمان به زمين افتاده!بگذار وقتي من مردم بنشين و گريه كن . 

 يل به هق هق شد. سرم را روي زانويم گذاشتم كه مادر دلش سوخت و گفت : غصه يگريه ي ارامم تبد

 حرف مردم را نخور . بگذار هر چي دلشان مي خواهد تهمت بزنند . مگر پشت سر دختر اسد خان

 حرف نزدند ؟مگر نگفتند با پسر خاله اش رفته شهر ؟ خب چي شد ؟ خدا عالم است راست بود يا دروغ

 ش چطور شد ؟ بعد از يك مدت عروسي كرد و زندگيش هم خوب است . . ولي اخر

 زينب زندگي اش خوب است ؟! او كه با يك پيرمرد معتاد ازدواج كرده ؟ او كه همسن پدربزرگش-

 است !
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 حاال تو چرا خودت را با او مقايسه مي كني ؟مگر قرار است تو را هم به اين جور ادمها بدهيم كه غش و-

 ردي ؟ضعف ك

 ديگر كسي سراغمان نمي ايد مادر .-

 خيلي ها ان قدر خاطرت را مي خواهند كه به اين حرفها كاري ندارند . بعد هم تو به اين كارها چه كار-

 داري. به اقاجانت مي گويم بگذارد بروي درس بخواني . براي خودت كسي بشوي . شوهر هم نكن . اگر

 ا بشود همان بهتر كه نشود . اين قدر هم ابغوره نگير . غصه ي هيچ چيزادم قرار باشد زن اين جور ادمه

 را نخور . تكيه ات به اقاجان و داداشهايت باشد . اينها مثل كوه پشتت هستند . ادم وقتي اين همه تكيه

 دازهگاه دارد كه ماتم نمي گيرد . بلند شو برو دست و صورتت را بشوي . االن اقاجانت مي ايد . او به ان

 ي كافي بيرون از خانه عذاب مي كشد تو ديگر بدترش نكن. بلند شو دختر گلم ، قربان ان قد و بااليت

 بشوم . ادم بايد يك كم صبر داشته باشد . خدا خودش مي داند تو بي گناهي . 

 ي ارامحرفهاي مادر اميد از دست رفته ام را به من برگرداند . اگر چه خوب مي دانستم اينها را برا

 كردن من مي گويد ،خودش صبح تا شب فكر و خيال من را دارد دختري كه عفتش زير سوال رفته بود

 دختر او بود، دختر يكي يك دانه اش كه از نظر زيبايي توي ان ابادي تك بود . ان موقع اگر دختر يك

 ود . اگر چه االن همشب بيرون از خانه شب را صبح مي كرد از نظر مردم كالردشت دختر مناسبي نب

 بيشتر مردم ما به اين مسئله حساسيت خاصي دارند . غيرت مردها نمي گذارد به اين جور مسائل بي

 توجه باشند و من هم با تمام وجاهتي كه داشتم به دسته ي اين دختران پيوسته بودم . ديگر كسي به

 ردهايي كه سر پيري عشقشان گل كردهسراغم نمي امد . مي دانستم از اين به بعد بايد منتظر پيرم

 باشم . ولي من نمي توانستم با يك همچين ادمهاي پير و هوسبازي زندگي كنم . پس تصميم گرفتم اگر

 اقاجان به چنين ادمهايي رضا داد خودم را بكشم . 

 

 ي ما رازيرحدسم درست از اب درامد و بعد از زمان كوتاهي انواع خواستگارهاي پير و معتاد به خانه 

 شدند . كساني كه در خواب هم نمي ديدم روزي اقاجان انها را به خانه را بدهد حاال مهمان اقاجانم مي

 شدند . 

 فصل پانزدهم

 دوماهي مي شد كه در خانه زنداني بودم و غير از بهارخواب خانه جايي را نمي ديم . مني كه با كوه،با-

 ن قفس دل مرده و غمگين شده بودم .از همه بدتر بي مهري اقاجانجنگل زنده بودم حاال مثل مرغ درو

 بود كه ديگر تحويلم نمي گرفت و فقط به زور جواب سالمم را مي داد . ترجيح مي دادم كتكم بزند . ان

 قدر كه بميرم اما اينگونه من را نديده نپندارد . دلم قرص بود كه مادر،اقاجان را راضي مي كند درس

 ما اقجان رضا نداد .او غرور از دست رفته اش را مي خواست . ابروي ريخته اش را و من قادربخوانم ا

 نبودم ان را به او برگردانم . برخالف تصورم ، اقاجان كه روزي تمام خواستگارانم را رد مي كرد حاال به

 ادمهايي كه در خواب نمي ديدم رضايت مي داد . 

 كردم كه به اخر خط رسيده ام . چه روزهاي قشنگي را مفت از دست منگ شده بودم . داشتم باور مي
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 داه بودم . در فكر بودم كه مادر گفت : كجايي ليال جان بيا مادر

 مثل كسي كه حكم اعدامش را صادر كرده باشند ضعف كرده بودم . اهسته با يك سيني چاي به خانه

 اتاق كنار اقاجان نشسته بود . پيرمردي كه به مراتب وارد شدم . پاهايم لرزش خفيفي گرفته بود . باالي

 از اقاجان هم چند سالي يزرگتر بود . مادرم هم پايين اتاق،دم در نشسته بود . ماتم زده زانوي غم گرفته

 بود. تا چشمم به نگاه مشتاق پيرمرد چرتي افتاد سرم گيج خورد و بدون اينكه بفهمم يا بخواهم ضعف

 ادم . كردم و زمين افت

 ؟ كند نمي درد جاييت ؟ جان ليال خوبي–

 به اطرافم نگاه كردم . در همان اتاق بودم . اقاجان هنوز كنار پيرمرد چرتي نشسته بود و من در اغوش

 مادر بودم . از اينكه جلوي اين پيرمرد چرتي و چشم چران دراز در بغل مادر افتاده بودم معذب بودم . 

 

 ي حالي نشستم . اقاجان با صدايي كه انگار از اعماق چاه در مي امد گفت : بفرماييد اقابه همين دليل با ب

 عماد ،انگور بفرماييد . 

 پيرمرد بغ كرده بود . مثل طلبكارها نشسته بود و با اخم و حقارت به من نگاه مي كرد . مادر با نگراني

 گفت : چرا اين طور شدي مادر؟ تو كه حالت خوب بود!

 اهي به سيني واژگون روي زمين كردم و گفتم : نمي دانم چرا سرم گيج خورد . ببخشيد . نگ

 مادر با لبخند به اقاجان و مهمانش گفت : ضعيف است . نگاه به قد قامتش نكنيد . كمي ضعيف شده . 

 يك وقت خدايي نكرده فكر نكنيد بيمار است دخترم تا به اين رسيده هنوز پيش حكيم نرفته . 

 برايم خنده دار بود . ولي حال خنده نداشتم . مادر براي من بازار گرمي مي كرد . براي من پيش اين

 مردك مردني . پيش او كه شايد اگر خيلي زياد زنده مي ماند تا اخر سال بود . با ان چشمان برامده كه

 ،براي او با ان گوشهاي بزرگ من را ياد قورباغه مي انداخت . با ان بيني بزرگ و لبهاي درشت و بدرنگ

 و سنگين كه حالم را بهم مي زد . من را براي اين ادم سراپا زشت و چروكيده عزيز مي كرد تا شايد من

 را بخواهد . مني كه روزي همه حسرتم را مي خوردند . 

 رم رم را بينهمه ي اينها باعث شد تا دوباره سرم گيج بخورد و براي اينكه دوباره مشكلي به وجود نياو

 دستانم گرفتم . گويي كه يكي من را ميان هوا معلق نگه داشته بود و من قادر نبودم خودم را كنترل كنم

 تا حداقل از اين بيشتر اقاجان را ناراحت نكنم . 

 مادر متوجه ضعف دوباره ام نشد .دستم را رگفت و گفت :ليال ،چرا اين طوري مي كني مادر . زشت است

 شو برو يك سيني چاي بياور .  . بلند

 سعي كردم بلند شوم كه صداي مرد طلبكار من را سرجايم نشاند . 

 چاي نمي خورم . -

 خدا مرگم بده اقا عماد . شما كه ميوه تان را هم نخورديد . اقا نصرت تعارف كنيد . -

 

 ه داشته بود . نگاهي بهاقاجان كه گويي او هم مثل من ضعف كرده بود چشمانش را به سختي باز نگ

 پيرمرد كرد و گفت : بفرماييد . 
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 نه اقا نصرت رك و پوستكنده بگويم . من نه جوانم كه خامتان بشوم و با ديدن جمال دخترتان به چاه-

 بيفتم نه عقلم پريده كه ....

 اين حرفها چيه اقا عماد؟ مگر دخترم چه ايرادي دارد ؟-

 هر كي نداند خودتان كه بهتر مي دانيد دخترتان روي دستتان مانده دخترت هيچ ايرادي ندارد .-

 وگرنه راضي نمي شديد اين دختر خوش اب و رنگ را به من پيرمرد بدهيد . 

 گوش كن اقا عماد، اگر راضي شدم دختر به تو بدهم دليلش حرف و حديث مردم بود كه دخترم را-

 انگشت نما كردند كه خدا ازشان نگذرد . 

 عماد با پوزخندي گفت : ما را سياه نكن اقا نصرت . اخر مگر مي شود دختر ادم سالم باشد ،قشنگ و

 جوان باشد ان وقت زن ادمي مثل من بشود !

 مادر با ناله اي جگر سوز گفت : دست روي دلمان نگذاريد كه خون است . اقا نصرت گفتند كه . خدا

 ت كرده . خير نده كسي كه براي دخترم شايعه درس

 خيله خب باشد قبول. ولي بايد مطمئن بشوم . -

 از چي؟-

 عماد اين دست و ان دست مي كرد . تمام وجودم مي لرزيد . بعد از كلي اين دست و ان دست كردن

 گفت : بايد مطمئن بشوم دخترت تو راهي ندارد .

 و بيدادي كه عماد و اقاجان و چشمانم سياهي رفت . اين بار واقعا ضعف كردم و بين مشاجره و داد

 مادرم راه انداخته بودند مي ديدم اين اقا جان است كه بيشتر از پيش در معرض نابود شدن است . 

 

 تمام كالردشت پر شده بود از حرف و حديث من . دلم براي كوه تنگ شده بود براي جنگل بي قرار

 اقاجان شرر به جانم مي زد . با رفتن عماد از خانهبودم . از همه بيشتر ديدن قيافه ي رنجور و غمگين 

 مان حرف و حديث مردم بيشتر شد . 

 پيرمرد ابله ضعف من را براي همه باز گو كرده بود و همه ان را به همان شب بيرون ماندنم ربط داده

 بودند . 

 اشت محصول رسيده بود. تابتان هم از راه رسيد و من از امدن بهار و رفتنش چيزي نفهميدم . موقع برد

 طبق سنتي كه ان زمانها در كالردشت مرسوم بود بيشتر مردم هنگام برداشت محصول به كمك هم مي

 رفتند . روز برداشت محصول ميرزا حسن خان ريد. همه از كوچك و بزرگ به ياريش مي رفتند . 

 ي شدم ولي حاال ترجيح مي دادم كهسالهاي گذشته من هم با غرور و تكبر همراه بقيه ي خانواده راهي م

 در خانه باشم . 

 سه ماهي ميشد كه مردم خانه نشينم كرده بودند . مادر اهسته با اقاجان گفت : اقا نصرت، پس ليال چي ؟

 مگر قرار نيست با ما بيايد ؟

 نه بگذار بماند . -

 براي چي ؟ اين طوري كه بدتر است . -

 مي خواهد بكن من كه ديگر فكرم كار نمي كند .  نمي دانم زن ، هر كار دلت-
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 مادر به صندوقخانه امد . خودم را سرگرم تا كردن لباسها نشان دادم . اين مدت خانه داري را خوب ياد

 گرفته بودم . از خودم متنفر شده بودم . حتما بايد اين اتفاق مي افتاد تا من كار ياد بگيرم . 

 ويم . ليال با توام حاضر شو بر-

 نه مادر، من نمي ايم خودتان برويد . -

 

 يعني چي كه نمي ايم ؟ مگر مي شود ؟ مي خواهي تنها بماني كه چي بشود ؟-

 حوصله ندارم مادر . تو را به خدا ولم كنيد . -

 اين اداها را بگذار كنار . حاضر شو برويم . -

 ولي اخر .....-

 اخر ندارد . همين كه گفتم . -

 مانده شده بودم . دلم نمي خواست بروم . نمي توانستم نگاه تحقير اميز مردم را تحمل كنم . اگر نميدر

 رفتم مادر رهايم نمي كرد . با بي ميلي روسري ام را عوض كردم . ان را پشت سرم گره زدم و همرا

 . اقاجان نگهاي به من كرد واقاجان و مادر و سه برادرم براي اولين بار بعد از سه ماه از خانه خارج شدم 

 با كشيدن اهي بلند جلوتر از ما به راه افتاد . دلم براي نگاهش تنگ شده بود . چه زود نگاهش را از من

 گرفت !

 از جلوي هر خانه اي كه مي گذشتم چشمم به نگاه مردم مي افتاد كه با ان نگاه توهين اميزشان با اشاره

 دادند . اقاجان و مادر متوجه مي شدند ولي به روي خود نمي اوردند و مني چشم و ابرو من را نشان مي 

 جرات نگاه كردن به انها را نداشتم . سر زمين رسيديم . عده اي مشغول بودند و عده اي مثل ما تازه

 رسيده بودند . مرد و زن، پير و جوان، دختر و پسر همه حضور داشتند .

 لرز مي كردم . دستانم به شدت مي لرزيد . براي اينكه رسوا نشوم بهترس به جانم نشسته بود .احساس 

 كسي نگاه نمي كردم . هر كسي نقطه اي را اشغال كرده بود . عليرضا كنارم ماند و نرفت . مي دانستم

 اين كار را به خاطر من مي كند . او هم به خاطر من از دوستانش دوري مي كرد . از اينكه كنارم بود

 امنيت بيشتري مي كردم . مشغول كار بودم . در خودم غرق شده بودم كه صداي بگو و بخنداحساس 

 دخترها من را به خود اورد . در دلم خون گريه مي كردم . عليرضا هم مثل من سكوت كرده بود . من و

 عليرضا شباهت زيادي به هم داشتيم . مي دانستم دخترهاي زيادي ارزو دارند كه عليرضا به

 

 خواستگاري انها برود . درخودم بودم كه دستم به خاري گرفت و با اخ و ناله من همراه شد . از شدت

 سوزش انگشتم،دست از كار كشيدم . 

 عليرضا پرسيد: چي شده ليال ؟

 انگشتم خار رفت . -

 را جلوي بگذار من درش بياورم . و با اين حرف دستان خاكي اش را به شلوارش كشيد و بعد انگشتم-

 صورتش گرفت و به ان دقيق شد . صداي دخترانه اي ما را مخاطب قرار داد كه : علي اقا چرا از كنار ليال

 تكان نمي خوريد ؟
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 چيه حسوديت ميشه ؟ تو هم بگو داداشت بيايد كنارت . -

 از حاضر جوابي اش خنده ام گرفت . اما خودم را به سختي كنترل كردم .

 م در امد با ترشرويي گفت : مگر ليال حسودي هم دارد ؟خار كه از دست

 خودت خوب مي داني كه دارد . وقت كردي يك كم به خودت برس . شايد بشود به صورت افتاب-

 سوخته ات نگاه كرد . مي داني عفت خانم من هر وقت تو را مي بينم دلم براي ان بدبختي كه مي خواهد

 . توي ايكبيري را بگيرد مي سوزد 

 من مرتب به طوري كه بقيه متوجه نشوند لباس عليرضا را مي كشيدم تا ادامه ندهد ولي او دست بردار

 نبود . عفته كه توقع چنين رفتاري را از عليرضا ان هم جلوي اين همه دختر را نداشت با صداي جغ

 با فرياد جگرجغويش گفت : به من مي گويي ايكبيري! و بعد صداي نكره اش را سرش انداخت و 

 خراشي داداشهاي قلچماقش را صدا زد و گفت : خاك بر سر بي غيرتتان بكنند . توي روز روشن جلوي

 چشم همه به خواهرتان متلك مي گويند مثل ماست نگاه مي كنيد !

 

 به يك چشم بر هم زدن داداشهاي عفت از راه رسيدند و براي عليرضا شاخ و شانه كشيدند . من بازوي

 ليرضا را گرفته بودم و با التماس و گريه گفتم : تو را به خدا علي جان ولشان كن ، تو را به خدا بيا كنارع

 ..... علي ، اقاجان دارد مي ايد بس كن ديگر . 

 اقاجان هم به ما رسيد . مردم اطرافمان حلقه زده بودند . مادرم سعي داشت عليرضا را ارام كند و اقا

 فت را با نصيحت ارام مي كرد . اما پند و نصيحت كارساز نشد و برادرهاي عفت شروعجان برادرهاي ع

 به ناسزا گفتن كردند . سرم دوباره گيج رفت . از همان بچگي از دعوا و مشاجره وحشت داشتم . با

 كوچك ترين دعوايي رنگ و رويم را مي باختم . روي زمين نشستم . عفت تنها كسي بود كه متوجه

 م شد . رو به جمع شلوغ و متشنج گفت : عالم و ادم مي دانند خواهرشان چه دسته گلي اب داده . ضعف

 ان وقت اينها افتخار هم مي كنند . 

 زمزمه ها بلند شد . سرم را پايين انداخته بودم و به توهينهاي عفت،دفاع كردن مادرم و جواب دادنهاي

 نبود .  اقاجانم گوش مي كردم ولي عفت دست بردار

 بلندشدم . تلو تلو مي خوردم . خودم را به عفت رساندم . افتاب مستقيم مي تابيد چشمانم مرتب سياهي

 مي رفت . عرق روي پيشاني ام نشسته بود . عرق پيشاني ام را با پشت دست پاك كردم و گفتم : خفه

 مي شوي يا خودم خفه ات كنم ؟

 گفت : ديگر به چي مي نازي ليال خانم ؟ من اگر جاي تو بودم بدون توجه به اعصاب به هم ريخته ام

 ديگر رويم نمي شد از خانه بيرون بيايم چه برسد به اينكه بلبل زباني هم بكنم . 

 نفهميدم چه مي كنم . از شدت عصبانيت بدنم مي لرزيد . با دو دست موهايش را از روي روسري در

 شدت خشم دندانهايم را به هم مي فشردم گفتم : دختره ي مشت گرفتم و كشيدم و در حالي كه از

 احمق بدتركيب، از خدا بترس . 

 مادر از قدرتي كه پيدا كرده بودم تعجب كرده بود . عفت سعي داشت دستانم را از موهايش جدا كند

 ي كرد . ولي موفق نمي شد و مادر سعي داشت من را از او جدا كند . به خانه برگشتيم . مادر غرغر م
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 اقاجان سگرمه هايش در هم بود . عليرضا هنوز عصباني بود و من ماتمزده گوشه اي نشسته بودم و

 گريه مي كردم . مادر ره به اقاجان گفت : نمي دانم كدام چشم حسرت كشي بود كه دخترم را چشم

 كرد . 

 ه سياه شده .اين بود استداللبله،مي گفت چشم بوده . مي گفت بختم با يك شب بيرون ماندن از خان

 مادرم . اين بود طرز فكر انها . 

 سور برداشت ميرزا حسن خان را در خانه اوردند . اخر هر كي كه محصولش را برداشت مي كرد به

 بركت ان، همه را سور مي داد . چه سوري . برنج اعالي شمالي كه بوي عطرش تا پايين كالردشت مي

 ا با كشمش پلويي و گوشت تازه ي گوسفند كه قبال سرخ شده ، با كلي روغن زردرفت . البالي برنج ر

 اماده مي كردند و چه عطري راه مي افتاد . همه دور يك سفره نشسته بوديم و خستگي را از تن در مي

 كرديم . اما ان سال همه چيز فرق كرده بود . ميرزا حسن خان تنها كسي بود كه به حرف مردم اعتنايي

 نكرد و توسط پسرش احم برايمان ته چين فرستاد . درست زماني كه اقاجان و مادرم با عليرضا بحث

 مي كردند كه عليرضا نبايد به خاطر من با مردم در بيفتد صداي كلون در بلند شد . ولي به گوش هيچ

 گرفت . دستم را كس نرسيد بلند شدم و به حياط رفتم . در را كه باز كردم احمد ظرف غذا را جلويم

 پيش بردم و ظرف را گرفتم و گفتم : دستت درد نكند . 

 سر بلند كرد . نگاهم كرد . بيشتر غمگين شدم . اهسته گفت : به بابايم گفتم مي خواهم .....

 دست بابايت درد نكند . زحمت كشيديد . -

 خواستم بگويم ...... راستش ميصورتش سرخ شده بود . با كلماتي مقطع و بريده گفت : نه ...... مي 

 خواستم بگويم من به مردم كاري ندارم . ليال ....... من تو را دوست دارم . مي خواهم زنم بشوي . تو را

 به خدا ليال مقاومت كن ،زن اين ادمهاي از ان دنيا برگشته نشو . 

 

 ا خنديدم . انقدر كه اشك بهبعد از مدتها بي دليل از حرف او خنده ام گرفت . نمي دانم چرا ؟ ام

 چشمانم امد . صداي مشاجره ي اقاجان و بقيه بلند شده بود شايد به همين دليل بود كه احمد شجاعت به

 خرج داده بود . 

 كار از اين حرفها گذشته احمد اقا برو . -

 م بيايددر را به رويش بتم كه پايش را بين در گذاشت و گفت : خيلي وقت پيش به بابايم گفت

 خواستگاريت ولي اين قدر دست دست كرد كه كار .....

 ولي حاال رضايت نمي دهند .-

 تو به اين كارها چه كار داري . من گفتم يا ليال يا هيچ كس . -

 مادر صدايم كرد و گفت : ليال كجايي؟

 . با وحشت گفتم : برو احمد، برو االن مي ايند . اگر تو را ببينند بدتر مي شود 

 فعال خداحافظ. -

 توي ان گير و دار كه همه ماتم گرفته بودند حرفهاي احمد بارقه ي اميدي بود و من به او اميد بستم . 
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 شايد كه او بتواند خانواده اش را راضي كند كه اگر او اين كار را مي كرد حرف و حديث مردم تمام مي

 ان نجار . تا به حال به او فكر نكرده بودم . اخر اوشد . احمد پسر خوبي بود . پسر بزرگ ميرزا حسن خ

 جوان ساده اي بود و من مثل اقاجان به بهتر از اينها مي انديشيدم . 

 چند روز گذشت . موقع برداشت محصول خودمان رسيد و هيچ كس از اهالي كالردشت به كمكمان

 بته بدون پسرهايشان . احمد هم نيامد . مينيامد . تنها چند تن از دوستان اقاجان به ياري مان امدند ال

 توانستم بفهمم چرا همه از رودررويي با من وحشت داشتند . نيامدن احمد هم نشان مي داد حرف او

 خريداري نداشته . اما من اميدم را از دست ندادم و منتظر شدم.

 

 اه رسيد . درختها طراوت ويك ماه ديگر هم گذشت و با پايان يافتن برداشت محصول ،پاييز هم از ر

 سرسبزيشان را از دست مي دادند . هوا گرمايش را به سوز پاييزي مي داد . ماه اول پاييز بود كه خبدار

 شدم در كالردشت عروسي است . اقاجان هم به عروسي دعوت شده بود ولي نرفته بود . اين اواخر

 م عروسي كيت . فقط مي دانستم عروسي عفتاقاجان هم كم حوصله و بداخالق شده بود . نمي دانست

 است . ولي با كي ؟! عليرضا و احمد نشسته بودند و با هم حرف مي زدند . مادر لباسهاي زمستاني و گرم

 را در اورده بود و هر كدام را كه بدون دكمه بود مي دوخت و اقاجان نشسته بود و قليان مي كشيد و

 رستاد . دودش را با اندوه به اسمان مي ف

 عليرضا سكوت وحشتناك اتاق را شكست و گفت : اين دختره را هم باالخره به اين احمد بدبخت بندش

 كردند . بيچاره احمد با ان قد و قامت در برابر اين عفت مثل جوجه مي ماند . 

 ميرزا حسن ماتم برد . دنيا بر سرم خراب شد . تنها حامي ام هم ميدان را خالي كرده بود . مي دانستم

 خان و همسرش نمي گذارند احمد من را بگيرد ولي عفت يعني او با ان زبان درازش ،با ان ريخت

 بدتركيبش از من بهتر بود ؟! واي كه چقدر بدبختم . 

 مادر صدايم كرد و گفت : ليال چيه مادر؟ چرا رنگت پريده ؟

 يزي نيست ،سرم درد مي كند . نگاه كنجكاو بقيه به من دوخته شد . سر به زير گفتم : چ

 با ازدواج احمد، تنها حامي ام را از دست دادم و گوشه گيرتر از قبل و بدحالتر از گذشته شدم . حال زار

 و خرابم ، رنگ پريده و اب شدن تدريجي ام همه را متوجه يك واقعيت تلخ ديگر كه خودم از ان بي

 گفتند ليال از روي قبرستان پريده و جني شده . خبر بودم كرد و ان جني شدنم بود . همه مي 

 ان زمان مثل حاال نبود كه توي هر منطقه اي دكتر باشد . توي كل كالردشت يك حكيم بود كه تنها در

 شكستگي تبحر داشت و با اطالعات اندك خود بيماران را معالجه مي كرد و جايي كه از او كاري بر نمي

 كند پاي جنهاي بيچاره را وسط مي كشيد و متوسل مي شد به دعا . من همامد و نمي دانست چه بايد ب

 دچار بيماري روحي شده بودم ولي كسي به اين حرفها اعتقادي نداشت . ساده ترين را همان جني شدن

 

 بود كه عنوان كردند . گر چه خودم به اين حرفها اعتقاد نداشتم اما كم كم باور كردم يك طورهايي جني

 . امم بيشتر در كالردشت پيچيد . امان از بدبختي كه وقتي مي ايد پشت سر هم مي ايد . ان از شدم

 بدنامي ام ، ان از بي خواستگار شدنم ، اين هم از جني شدنم . به قوا معروف هر دم از اين باغ بري مي
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 رسد تازه تر از تازه تري مي رسد . 

 رسيم كرده بودم سقوط كردم همه چيز را همراه ان از دستوقتي از كلبه ي خوشبختي كه براي خودم ت

 دادم . حتي گرماي كانون خانواده ، گرماي اغوش مادر، نگاه پر مهر اقاجان . همه را همان شب از دست

 دادم و جاي ان مادر عصبي ،اقاجاني كم حرف و برادراني جنگجو نصيبم شد . 

 ر و خيال پدر و مادر هم از يك طرف ديگر . مني كهدرد درونم از يك طرف سوهان روحم بود و فك

 روزي دختري پرجنب و جوش بودم حاال يك دختر بيمارگونه بودم با چشماني به گودي نشسته . تمام

 زندگيم مثل يك بازي بود . مثل نمايشي كه من نقش اولش بودم و مسبب تمام بدبختيها . 

 م و خودم را سرگرم مي كزدم . كمي بي خيال شده بودم و ياصبح تا غروب پا به پاي مادر قالي مي بافت

 شادي بي حوصله شده بودم . مثل سابق نگران نبودم . به ان چه پيش امده بود عادت كرده بودم و يا

 شايد هم عادت نكرده بودم اما ان را قبول كرده بودم . 

 خبر عروسي هر كدام از دخترهاي برخالف من ، مادر و اقاجان تحمل زخم زبان مردم را نداشتند .

 كالردشت كه به گوششان مي رسيد انها را از اين رو به ان رو مي كرد . مي فهميدم چقدر دوست داشتند

 عروسي من بود اما با تقدير كه نمي شد جنگيد . اين سرنوشتي بود كه براي من رقم خورده بود . 

 اد بگيرم . ديگر حرص و جوش نمي خورد كه اينمادر ديگر به من سخت نمي گرفت كه خانه داري ي

 دختره گيس بريده از خانه داري هيچ نمي داند . كاري به كارم نداشت . ازاد شده بودم . بند اسارتي كه

 ماهها يه پايم بود باز شده بود و من اجازه يافتم دوباره به كوه و جنگل بروم . وقتي اقاجان بعد از ماهها

 م انچنان خوشحال شدم كه چشمانم پر از اشك شد . لبخند غمگيني روي لبانش نقشگفت مي توانم برو

 بست و گفت : هر جا كه دوست داري برو ولي مراقب خودت باش بابا. 

 

 اب از سرم گذشته بود . نگران چيزي نبودم . چون تنها چيزي كه برايم ارزش داشت را از دست داده

 بودم . 

 خارج شدم .ولي اينبار بدون سفيدك تنها و غمگين باالي كوه رفتم . به همان جايي بعد از ماهها از خانه

 كه سفيدك رفت . به ان كلبه ي جنگلي . حاال همانجا بودم همان جايي كه تمام ارزوهايم را به باد داده

 سر كرده بودم . به روي تخته سنگي نشستم و به كلبه خيره شدم . چه روزهايي را در اين كوه با خوشي

 بودم . ولي حاال چرا نمي توانم ارام بنشينم ؟ خدايا بابت كدام گناهم اين گونه مهر بدنامي را روي

 پيشاني ام زدي ؟

 يك سالي گذشت و حرف و حديث مردم كم كم رنگ باخت و من از سر زبانها افتادم . اما ديگر كسي

 ال ازاد و رها به هر جا كه مي خواستم مي رفتم . كسيسراغم نيامد . بهاي ازادي ام را پرداخته بودم و حا

 هم نگرانم نبود . اب از سرم گذشته بود و مردم ساده لوح و بي غل و غش ابادي من را نه به عنوان يك

 دختر عفيفه بلكه يه چشم يك دختر ناپاك مي نگريستند و اين برايم تازگي نداشت . هر چه بزرگ تر

 غمگين تر مي شدند . ديگر مادر به فكر جهيزيه و خرت و پرتهاي من نبود . مي شدم مادر و اقاجان 

 فكر اينده ي من نبود . ديگر نمي گفت اين دختره كار بلد نيست . اقا جان ديگر نمي گفت اين قدر نور

 چشمي ام را اذيت نكن . هر دو غمگين در خود فرورفته بودند . 
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 ي به سرعت برق امد و ظرف يك ماه مادرم را از من گرفت . مگرتا اينكه مادر بيمار شد . يك بيمار

 مادر بدترين اتفاق ممكن بود و اين براي پدر كه مادر را خيلي دوست مي داشت ضربه اي هولناك بود . 

 مرگ مادر اغاز چيزي بود كه از ان مي ترسيدم . 

 ي ديدم با خودم مي گفتم براي مادرپدر به كشيدن مواد رو اورد .اوايل وقتي صورت پف كرده اش را م

 گريه كرده ولي وقتي او را در صندوقخانه پاي بساط منقل ديدم ضعف كردم . از مادر شنيده بودم اين

 بساط خانمان همه را به باد مي دهد . حاال ديگر رغبت نمي كردم به چهره ي زرد و ژوليده اش نگاه كنم

 

 ه كنار بساط خواب رفته بود نگاه كردم كه عليرضا خودش را به من. همان طر مات و متحير به اقاجان ك

 رساند و گفت : چي شده ليال ؟

 ولي وقتي چشمش به اقاجان افتاد ماتش برد . وقتي به خودم امدم كه هر چاهر تا كنار هم ، روي سر

 اقاجان ايستاده بوديم و ماتم زده به او نگاه مي كرديم . 

 يخت و احمد و عليرضا مامور تهيه ي موادش شدند . يك ماهي گذشت . روز بهكم كم حياي اقاجان ر

 روز وضع ما بدتر مي شد به طوري كه به ستوه امدم و رو به اقاجان گفتم : تا كي مي خواهيد هر چه

 داريم پاي اين ترياك لعنتي به باد دهيد ؟ چرا داريد همه ي ما را فدا مي كنيد ؟

 رف و حديثمان نقل مجلس اين و ان شده بود . ولي كو گوش شنوا . ح

 همه وقتي به هم مي رسيدند از بدبختي ما مي گفتند و عليرضا خبرها را مي اورد . 

 يكي مي گفت : بيچاره ها روزگار خوبي ندارند . پدرشان معتاد است بچه ها هم پاي بساط مي نشينند . 

 رويي كه راه انداخت هم مادرش را دق داد و هم پدرش راديگري مي گفت : مقصر ليال است . او با بي اب

 معتاد كرد . 

 از حرفهايشان خنده ام مي گرفت . احمد و عليرضا عصباني مي شدند ولي من مي خنديدم و مي گفتم : 

 باز هم بگوييد ديگر چه مي گفتند . 

 ن وقت تو مي خندي !عليرضا مي گفت : ديوانه شدي ليال ! انها دارند از ما بد مي گويند ا

 و من با خنده مي گفتم :خب بگويند ،مگر دروغ است . راست مي گويند ديگر. و بعد از شدت خنده

 اشك به ديده مي اوردم و يك شكم سير هم گريه مي كردم . 

 توي حياط نشسته بودم و گريه مي كردم . اقاجان پاي بساط بود . ديگر جلوي ما هم رعايت نمي كرد . 

 عالم خودم بودم كه صداي در بلند شد . حدس مي زدم عليرضا باشد . بلند شدم و در را باز كردم .  در

 چشمم به دو مرد افتاد كه خيلي شبيه اقاجان بودند . چند بار ديگر هم انها را ديده بودم . سراغ اقاجان

 

 ا از دوستهايتان امدند با شما كاررفتم و چند بار صدايش كردم تا باالخره جواب داد.گفتم : اقاجان دو ت

 دارند . 

 مي دانستم لياقت مردهاي پشت در ،اقا نيت . لياقت پدر خودم هم اقاجان نبود ولي قادر نبودم بد

 صحبت كنم . قادر نبودم به دوستهايش توهين كنم . بدون حرفي پتو را كناري زد و به سمت در رفت و

 عوت كرد . اعتياد او را بدطوري بي غيرت كرده بود . وقتي انها به اتاقبعد از لحظاتي انها را به داخل د
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 امدند اتاق را ترك كردم و به حياط رفتم . 

 مدتها بود كه فكرم مشغول شده بود .بايد دنبال كاري مي گشتم تا جلوي اين نابساماني را بگيرم . تنها

 دتها خاله به ديدنم امد بوي مادر را با خودشكسي كه مي توانست كمكم كند خاله بود . وقتي بعد از م

 اورد . نگاهش به چهره ي رنگ پريده ام بود . با دلسوزي گفت : دردت به جانم خاله چرا ناراحتي ؟

 اقاجانت اذيتت مي كند ؟

 به صورت پير و خسته اش نگاه كردم و گفتم : نمي دانم چه كار كنم خاله . اقاجان اصال به فكر ما نيست

 . 

 بهتر است به فكر خودت باشي مادر . اين اقاجاني كه من مي بينم سرنوشت تو اصال برايش مهم نيستد-

 . اينجا ماندنت به صالح نيست . بيا برويم پيش خودم . تو يادگار خواهرم هستي . نمي خواهم تن ان خدا

 بيامرز توي گور بلرزد . مردم هزار تا حرف مي زنند . 

 م : نه اينكه تا حاال پشت سرمان حرف نزدند . همين مردم مادرم را دق دادند . با پوزخند گفت

 خاله گره روسري اش را محكمتر كرد و گفت : براي خودت مي گويم ليال . بدت نيايد خاله ولي ادم

 معتاد عقل و هوش درست و حسابي ندارد و خيلي از معتادها سر دخترهايشان قمار كردند . 

 چه كار كنم ؟ بچه ها را رها كنم بيفتم دنبال شما !مي گوييد -

 اي بابا، چرا نمي فهمي دختر . انها پسرند ،حساب تو سواست . -

 

 نمي توانم خاله . يعني دلم نمي ايد . بعد هم مي خواهيد مردم بگويند ليال رفته سراغ پسرخاله اش . -

 نيست .  بيچاره بچه ام براي خاطر تو رفته شهر او كه اينجا-

 واسه ي هميشه كه نرفته . خب برمي گردد .-

 نمي دانم واال از ما گفتن بود . بهتر است تا بدبختي ديگري سرمان نيامده به حرفم گوش كني . -

 اگر برايم كار پيدا كني ممنونت مي شوم خاله . -

 كار! يعني بابايت بنشيند پاي منقل تو بروي برايش كار كني !-

 له . بچه ها كه نمي توانند به پاي اقاجان بسوزند . اگر كاري برايم سراغ داريد بگوييد . بس كن خا-

 چي بگويم خاله ؟ كار كه سراغ دارم . -

 كجا؟!-

 خانه ي اقاي پرتوي . براي نوه اش دنبال يك دختر زبر و زرنگ مي گردد. -

 مگر نوه دارد ؟-

 ؟ اره ،تازگيها خدا به عروسش يك دخترداده-

 با تعجب گفتم : كدام عروسش ؟

 عروس دومي . -

 مي شود شما با انها حرف بزنيد شايد راضي بشوند من را بپذيرند . -

 با ننه ربابه حرف مي زنم ببينم كسي را گرفتند يا نه . خبرش را مي دهم . و بعد از كلي پند و نصيحت-

 اندرز رفت .
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 امالك داشت . او با خانواده اش به اينجا امده بود و هواي پاكقاي پرتوي در اين ابادي كلي ملك و 

 كالردشت او را اسير كرده بود . من هيچ كدام از انها را نديده بودم ولي حرفشان همه جا بود . ربابه

 كارگر و سراشپز خانه اخبار را از خانه ي انها بيرون مي اورد و دهان به دهان مي چرخيد و همه خبردار

 ند . مي دانستم كه فقط يك پسر دارد و پسرش در شهر درس خوانده . گويا براي عروسيمي شد

 پسرش به خواستگاري دختر يكي از اعيان مي رود ولي پسرش قبال عاشق همكالسي اش شده . ان موقع

 كمتر كسي تحصيالت ابتدايي داشت چه برسد به اينكه تحصيالت دانشگاهي داشته باشد . اقاي پرتوي

 زرگ با ازدواج پسرش و ان دختر همكالسي مخالف كرده بود و بعد هم به اجبار يگانه پسرش را وادارب

 كرده بود دختر يكي از دوستانش را بگيرد و اقا فرامرز برخالف ميلش اين كار را كرد . ولي از قضا

 دوستش نبود و چناندختره مشكل داشت و باردار نمي شد اقا بزرگ مانده بود چه كار كند . اگر دختر 

 مهريه ي سنگيني نداشت حتما عذرش را مي خواست ولي حاال نمي توانست . اين بود كه رضايت داد اقا

 فرامرز دختر همكالسي اش را بگيرد به اين شرط كه بعد از تولد فرزند او را طالق بدهد و بچه را افسانه

 همسر دوم او يك دختر داده بود . اقا سر از پا نمي بزرگ كند . اقا فرامرز قبول كرده بود و حاال خدا به

 شناخت و حاال دنبال يك پرستار براي نوه اش بود . 

 روز بعد مثل هميشه در حياط نشسته بودم و به اتاق حقيرانه و خالي از عشق و محبت نگاه مي كردم . 

 ستهايش توي اتاق مشغول بودند . اقاجان با پشتي خميده و موهايي ژوليده و درهم به اتفاق دو تا از دو

 وقتي صداي عليرضا از پشت در شنيدم با عجله بلند شدم و در را باز كردم . عليرضا من را كه ديد با

 خنده گفت : پشت در بودي !

 صبر كن عليرضا كارت دارم . -

 چيه ،چي شده ؟ خب بيا برويم تو از سرما بدنم بي حس شده . -

 . چند لحظه صبر كن.  اقاجان مهمان دارد-

 مهمان ؟! مهمانش ديگر كيست ؟!-

 

 با پوزخند گفتم : همانهاي هميشگي

 با عصبانيت گفت : براي چي امدند ؟ چي مي خواهند؟پاي بساط نشستند نه !

 جوابي نداشتم كه بدهم . با عجله به سمت اتاق دويد .صدايش كردم و گفتم : تو را به خدا عليرضا صبر

 لشان كن االن خودشان مي روند . كن . و

 نماند . صداي فحش و ناسزاهايش را كه نثار انها مي كرد مي شنيدم . بعد از چند لحظه دوستهايش با

 وضعي اسفناك به سمت در رفتند و با عجله از حياط خارج شدند . احمد و امير ماتشان برده بود . به اتاق

 قاجان ايستاده بود و با صدايي فرياد گونه مي گفت : غيرتت كجارفتم . عليرضا با عصبانيت باالي سر ا

 رفته ؟ به فكر خودت نيستي به فكر دخترت باش . ان دو تا عملي بدتر از خودت را اوردي كه

 چي؟يعني اين قدر بدبخت و بي غيرت شدي ؟ چرا ساكتي لعنتي يك چيزي بگو . 

 را به خدا ارام باش .  دستش را گرفتم و گفتم : ارام باش عليرضا، تو
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 با خشونت دستش را از دستم بيرون كشيد و گفت : ولم كن ببينم . و شانه هاي خرد شده ي اقاجان را

 محكم چسبيد و او را بلند كرد و گفت : بلند شو ببينم . اقاجان نعشه بود و نمي فهميد . عليرضا با

 طي است سرمان اوردي ؟ چرا نمي ميري وعصبانيت گفت : چه از جانمان مي خواهي ؟ اين چه بسا

 راحتمان نمي كني ؟ چقدر بايد بكشم؟ از تو بكشم يا از مردم؟

 ولي تنها حرفي كه از اقاجان شنيده شد اين بود كه : ولم كن

 عليرضا خسته او را رها كرد و اقاجان دوباره خرخرش به هوا رفت . او هم خسته كنار در نشست . 

 حمد و امير غمگين كنار هم ايستاده بودند . با ماليمت گفتم : ناراحت نشو عليرضا . كنارش نشستم . ا

 من حواسم هست . 

 سرش را بين دستانش گرفت و گفت : اگر تو نبودي اينجا نمي ماندم . با احمد مي رفتيم شهر از دست

 اين اقاجان هم راحت مي شدم . دلم مي خواهد جايي بروم كه او را نبينم . 

 

 من مانعت نمي شوم . برو . -

 چطوري تو را با اين تنها بگذارم و بروم !-

 غصه ي من را نخور . اينجا نمي مانم . مي خواهم بروم خانه ي اقاي پرتوي براي پرستاري نوه اش . 

 كجا بروي ؟!-

 گفتم كه خانه ي اقاي پرتوي . -

 من و احمد كار مي كنيم . تو ديگه چرا ؟-

 ما راهي نداريم . مي بيني كه بعد از مرگ مادر زندگيمان سياه شده ما بايد همه تالش كنيم تاولي -

 دوباره كنار هم جمع بشويم . 

 وجدانم نمي گذارد تو را بي پناه رها كنم بروم . -

 تنها كه نمي مانم . اقاجان هم هست . خاله هم هست . تو برو عليرضا ، اگر ديدم اينجا برايم سخت-

 است مي روم خانه ي خاله . 

 خيلي زودتر از وقتي كه فكرش را مي كردم عليرضا و احمد رفتند و من و امير هم راهي خانه خاله شديم

 . مي خواستم امير را كه كودكي شش ساله بود به خاله بسپارم و خودم به خانه ي اقاي پرتوي بروم . 

 التماس من را نگه دارد .با گريه گفتم : نمي توانماقاجان مانع رفتنم شده بود . سعي داشت با 

 اقاجان،نمي توانم نابود شدنتان را ببينم . بگذاريد بروم . منتظرتان مي مانم تا دنبالم بياييد . منتظر ان

 اقاجاني كه سالم و قدرتمند بود . منتظر اقاجاني مي مانم كه روزي با عصبانيت به گوشم سيلي زد،نه اين

 نه اين مرديكه لحظه به لحظه از من دورتر مي شود . مي روم ولي به اميد ديدنتان مي مانم . اين اقاجان .

 مدت فرصت داريد خودتان را درست كنيد . ترك كنيد تا همه دور هم جمع بشويم ....... خب ديگر

 اقاجان مراقب خودتان باشيد ....امير بيا برويم داداش. 

 

 دست به گردن او انداخت و گفت : ابجي مي گويد بروم شما اجازه مي دهيد امير كنار اقاجان رفت .

 بروم ؟
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 اقاجان صورت او را بوسيد و گفت : هر چي ابجي ات مي گويد گوش كن بابا. 

 لبخند تلخي زدم و با گفتن :خداحافظ دست امير را گرفتم و از خانه خارج شدم . صداي اقاجان را از

 ت : تا يك ماه ديگر مي ايم دنبالت . خاطرت جمع باشد بابا. پشت سرم شنيدم كه گف

 ته دلم هيچ اميدي به حرفهاي او نداشتم . ولي باز هم به ان دلخوش كردم . من طي يك سال اقاجان را

 صدسال پيرتر كرده بودم . مادر را كشته بودم و برادرهايم را اواره كرده بودم . خودم هم اواره تر شده

 اد گذشته افتادم . روزهايي كه مادر در حياط مي نشست و لباسهاي درون طشت را چنگ مي زد . بودم . ي

 به روزهايي كه به اقاجان مي گفت من را لوس نكند . به روزهايي كه از خواستگارانم تعريف مي كرد . 

 براي خودم نگه دارم . دست امير در دستم بود . تنها كسي كه برايم مانده بود او بود . مي خواستم او را 

 ولي يكي به من ديكته مي كرد كه او را هم از دست خواهم داد . دستش را محكم در دست گرفته بودم

 او هم بي خيال دنبالم مي امد . گفتم : امير جان تو از اين به بعد بايد بيشتر مراقب رفتارت باشي . 

 . پير و خسته است . هرچي گفت گوش كن .  شيطنت نكني . خاله مثل مادرمان نيست كم حوصله است

 مگر تو با من نمي اي ؟!-

 نه من بايد بروم يك جايي كار دارم . ولي خيلي زود برمي گردم . -

 دستش را از دستم بيرون كشيد و گفت : نمي روم . بدون تو هيچ جا نمي روم . 

 . امير بيا برويم خاله منتظر است . تو را به خدا اذيتم نكن -

 كمر راست كرد . خيره توي چشمانم گفت : نمي ايم . 

 عصباني شدم و با ناراحتي گفتم : بايد بروي. يا انجا يا خانه ي خودمان پيش اقاجان . 

 

 با گريه گفت : ابجي ...... ديگر اذيتت نمي كنم . بچه ي خوبي مي شوم . تو هم با من بيا . 

 امير،ما مجبوريم براي يك مدت كوتاه از هم جدا بشويم . چارهجلوي پايش نشستم و گفتم : گوش كن 

 اي نداريم .زندگي اين طور سرناسازگاري با ما گذاشته . احمد و عليرضا رفتند من هم بايد بروم . بايد

 همه كمك كنيم تا اقاجان مثل روزهاي اولش بشود . ان موقع همه دور هم جمع مي شويم . 

 از همه بود . بچه بود . بي پناه و بي كس بود . دلم داشت اتش مي گرفت راضي كردن امير سخت تر

 ولي چاره اي نداشتم . با هزار خواهش و التماس و وعده و وعيد او را به خاله سپردم و راهي شدم . توي

 مراه اشكهايم بي وقفه مي ريخت . فاصله ي خانه ي خاله تا خانه ي اقاي پرتوي زياد نبود . بعد از ني

 ساعتي رسيدم . در باز بود و چند زن و مرد مرتب در حال اين طرف و ان طرف رفتن بودند . اهسته قدم

 به داخل گذاشتم . زني بلند قامت و نسبتا جوان با هيكلي درشت جلو امد و گفت : با كي كار داري ؟

 من براي پرستاري نوه ي اقاي پرتوي امدم . -

 زينتي ؟ هان...... تو خواهرزاده ي-

 بله خانم . -

 با اين سر و وضع مي خواهي بروي پيش خانم ؟!-

 نگاهي به سرتاپاي خودم كردم و گفتم : من لباس بهتري نداشتم . 

 با افسوس سري تكان داد و گفت : عيبي ندارد . حاال برو اگر قبولت كردند ان وقت لباسهايت هم جور
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 ق اول . ان اتاق خانم بزرگ است .مي شود . برو طبقه ي باال سمت چپ اتا

 چشم . -

 

 با عجله به سمتي اتاقي كه گفته بود به راه افتادم . دل توي دلم نبود . از همه وحشت داشتم . وقتي به

 طبقه ي باال رسيدم سكوت سنگين انجا باعث ترس بيشترم شد . چقدر نماي اين خانه با خانه ي ما فرق

 ه ساختمان بود و به اتاق اول . داشت . چه شكوهي ،چشمم ب

 پشت در اتاق مانده بودم . چند ضربه به در زدم و بعد اهسته وارد شدم . كسي نبود . يعني خانم بزرگ

 نبود ولي در عوض جواني روي صندلي لميده بود و چشمانش را بسته بود . مي خواستم برگردم كه

 درمانده ايستادم . خميازه اي كشيد و گفت : تو ديگر چشمانش را باز كرد . نگاه تندش كه به من افتاد

 كي هستي ؟

 ببخشيد ....... با خانم بزرگ كار داشتم . -

 با كشيدن خميازه اي نسبتا طوالني كنارم امد و گفت : دير امدي ،رفت . 

 اب دهانم را به زور فرو دادم و گفتم : ببخشيد كجا رفتند ؟!

 فكر مي كني كجا رفته ؟-

 اال ديگر نفسش به صورتم مي خورد . سرم را پايين انداختم . اهسته در حاليكه دستانش را از پشتشح

 به هم قفل شده بود به سمت ديگرم امد . كنار گوشم گفت : دختر باهوشي به نظر مي رسي .

 رت راجرات نداشتم سرم را بلند كنم . دستانم به شدت مي لرزيد . روبرويم ايستاد و گفت : چرا س

 پايين انداختي ؟

 در اين هنگام در باز شد و جوان ديگري وارد شد . او را زود شناختم . خودش بود . همان كه سرم را

 بست . توي ان كلبه ي جنگلي،توي ان شب باراني . هنوز سه ماه از ان شب لعنتي نگذشته بود . من را كه

 ديد گفت : تو اينجا چه كار مي كني؟

 زرگ كار دارم . با خانم ب-

 

 خانم بزرگ اينجا نيست . توي باغ هستند برو پيششان . -

 مي خواستم بروم كه رو به ان مزاحم گفت :فرخ،چند بار بايد بگويم دوست ندارم به اين اتاق بيايي. اين

 را قبال هم به تو گفته بودم . 

 .  ولي من فقط مي خواستم احوالي از عم جان پرسيده باشم ، همين-

 خب پرسيدي . من سالم تو را مي رسانم . حاال برو بيرون . -

 پسر عمو جان، اين رفتار تو كمال بي نزاكتي است . -

 برو بيرون فرخ، همين حاال . -

 من بيرون در ايستاده بودم و نمي دانستم بايد كجا بروم . فرخ از در خارج شد به من كه رسيد با خنده

 نجايي بعدا مي بينمت . گفت : خوشحالم كه اي

 بعد از رفتن فرخ مرد جوان بيرون امد . قيافه ي مهرباني داشت . رو به من گفت : اسمت چيه ؟
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 ليال . -

 اينجا چه كار داري ؟-

 براي پرستاري امدم . -

 خب چرا رفتي پيش فرخ ؟-

 من نمي دانستم ايشان توي اتاق هستند . -

 . اگر مادر اجازه دادند ايرادي ندارد . ولي يك مسئله مي ماند و ان هم تو از نظر من تاييد شده اي-

 اينكه به فرخ نزديك نمي شوي . متوجه شدي ؟

 چشم اقا . -

 

 حاال برو توي باغ،مادر انجاست . -

 چشم اقا . -

 اسمم فرامرز است اين قدر بهم نگو اقا-

 ببخشيد اقا ....... اقا فرامرز .-

 ت : مي تواني بروي ؟با لبخند گف

 نمي دانم چطوري پله ها را پايين امدم و خودم را به باغ رساندم . دست و پايم را گم كرده بودم . فكر

 مي كردم من را مي شناسد ولي او اصال من را به جا نياورد . پس او پسر اقاي پرتوي است. من براي

 پرستاري از بچه ي او به اينجا امدم . 

 خانم بزرگ خوشترين خاطره ي زندگيم است . وقتي او را بين گلها ديدم ماتم برد با پيراهنياشنايي با 

 سفيد و بلند ،با يك روسري حرير سفيد . داشت به گلها مي رسيد . 

 ان روز با خانم بزرگ اشنا شدم . از خودم و خانواده ام پرسيد كه مختصري از زندگيم را برايش گفتم . 

 رگ مادر را فهميد گفت : براي فوت مادرت متاسفم . اقاجانت هم به اميد خدا ترك ميوقتي ماجراي م

 كند . اما كاري كه تو بايد بكني من يك پسر دارم به اسم فرامرز كه دو تا زن دارد. البته قصه اش

 طوالني است . عروس بزرگم اسمش افسانه است و دومي فرنگيس است . يك نوه ي قشنگ هم دارم به

 اسم مينا كه مال فرنگيس است . كار تو فقط نگهداري از نوه ام است . البته تو خيلي بچه اي . نمي دانم

 مي تواني بچه داري كني يا نه ؟

 بله خانم ، مي توانم به خدا مي توانم . -

 چند سالت است ؟-

 سيزده سال . -

 

 قتي هم گرسنه اش شد مي بريش پيش فرنگيسبايد روزها مينا را ببري پيش افسانه تا بچه را ببيند و-

 . شب هم به فرنگيس تحويلش مي دهي تا ببينم چطور مي شود.

 چشم . -

 حاال برو به رباب بگو يك دست لباس تميز بهت بده .يك حمام هم بكن بعد برو بچه را از فرنگيس-
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 بگير . 

 چشم خانم . -

 به رباب بگو اتاقت را نشان بده . -

 اق خوشحالي ام را مضاعف كرد . اگر واقعا اتاقي از خودم داشته باشم از اقا خواهش مي كنم اميراسم ات

 را هم پيش خودم بياورم . اين طور خيالم هم راحت است . اگر واقعا بتوانم امير را پيش خودم بياورم

 ديگر هيچ نگراني ندارم . با اين اميد كارم را با خوشحالي اغاز كردم . 

 شانزدهم فصل

 با اين اميد كارم را اغاز كردم . كار اساني بود . با تمام اهالي كمابيش اشنا شده بودم . از تنها كسي كه

 متنفر بودم ،فرخ بود كه گاه و بيگاه مزاحمم مي شد ولي بقيه همه خوب بودند . حتي افسانه هم خوب

 نداشت و من بارها شاهد بودم كه سر اين بود . تنها ايرادي كه داشت اين بود كه اقاي پرتوي دوستش

 مسئله بين اقاي پرتوي و اقا بزرگ مشاجره است . اقابزرگ پسرش را مجبور به طالق فرنگيس كرده

 بود ولي اقاي پرتوي او را دوست داشت و حاضر نبود طالقش بدهد . خالصه اينكه من مثل توپ

 م . فرنگيس دختر خوبي بود . خيلي مهربان بودبسكتبال صبح تا شب ميان دو عروس رد و بدل مي شد

 و بي اندازه هم اقاي پرتوي را دوست داشت همين طور دختر قشنگش را . وقتي او را مي گرفتم اشك

 مي ريخت و تا شب كه او را تحويل مي دادم بيمار گونه پشت پنجره به انتظار مي نشست و اقاي پرتوي

 كه پدرش صادر كرده بود و از دست كسي هم كاري ساخته نبود .  ردرگم و عصبي بود . اين حكمي بود

 

 همه چيز به ضرر فرنگيس بود و من كمابيش مي دانستم به زودي اقاي پرتوي مجبور خواهد شد او را

 طالق دهد . پنج ماه گذشت و من كارم را به خوبي انجام مي دادم . اقاي پرتوي من را به خاطر نياورده

 انست من همان دخترك سر شكسته اي هستم كه نجاتم داد . نمي دانست .ان قدر گرفتاريبود . نمي د

 داشت كه فكرش ازاد نبود . ولي برعكس فرخ ادم جلف و سبكي بود كه مرتب به هر بهانه اي به پر و

 پايم مي پيچيد و سوال پيچم مي كرد . 

 براي امير تنگ شده بود . اخرين باري كه او رازمان به سرعت امد و رفت و مهلت اقاجان تمام شد . دلم 

 ديده بودم سه ماه پيش بود . زمستان بود و سوز و سرمايش تا مغز استخوان نفوذ مي كرد . غروبهايش

 دلگيرتر از دل من . وقتي از پنجره بيرون را نگاه مي كردم دلم مي گرفت . ديگر برگي روي درخت

 نمانده بود . 

 شده بود . چرا كه افسانه كمابيش مينا را تصاحب كرده بود و او حاال كمتر پيش مادرشحاال كارم كمتر 

 مي امد و من بيشتر كنار فرنگيس بودم . به هم عادت كرده بوديم . من به او و او به من . كم كم حس

 كردم به هم تعلق داريم . از يك جنس هستيم . هر دو تنها و غريب . 

 ب دلم گرفته بود . مرغ دلم از حصار درهاي اهني اين عمارت پر مي كشيد و بهچند وقتي بود كه عجي

 خانه ي خاله مي رفت . دو هفته به عيد مانده بود . وقتي از اقاي پرتوي خواستم چند ساعتي به من

 مرخصي بدهد گفت : پس فرنگيش چه ميشود ؟

 زود برمي گردم اقا . -
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 ت كرده . با رفتن تو تنها مي شود . نمي دانم . فرنگيس خيلي بهت عاد-

 ولي من ظهر اينجا هستم . فقط برادرم را مي بينم و برمي گردم . -

 دست به جيب جليقه اش كرد و چند اسكناس دراورد و گفت : اين هم حقوق عقب مانده ات . لبته يك

 است .  مقدارش را بهت مي دهم چون مي دانم الزمت مي شود بقيه اش هم دست من امانت

 

 صبح زود بيدارشدم . خودم را اماده كردم و با عجله به سمت حياط به را افتادم كه اقاي پرتوي صدايم

 كرد و گفت : بي خداحافظي !

 الم اقاي پرتوي . صبح بخير . خواستم بدخوابتان نكنم . -

 قول دادي برگردي فرنگيس بدون تو طاقت نمي اورد . -

 دادم .مي دانم اقا . قول -

 بيا اين گرمكن را بگير .فرنگيس داده . گفت خودت را خوب بپوشاني . -

 ممنوم . به خانم كوچك سالم برسانيد و بگوييد من ظهر اينجا هستم . -

 خدا به همراهت . -

 هنوز قدمي از حياط بيرون نگذاشته بودم كه فرخ جلوي راهم سبز شد . او اين وقت صبح بيرون چه مي

 اتم برد . خنده ي كريهي كرد و گفت : سركارخانم كجا تشريف مي برند ؟كرد! م

 مي روم ديدن برادرم . -

 اهان،خب بفرماييد . من شما را همراهي مي كنم . -

 نه اقا فرخ،خواهش مي كنم .تو را به خدا بگذاريد تنها بروم . -

 هم صحبت خوبي هستم . راهمان يكي است . من هم توي روستا كار دارم . بيا ناز نكن -

 درمانده گفتم : اما اقاي پرتوي گفتند زود برگردم . تو را به خدا اذيتم نكنيد . 

 من كي تو را اذيت كردم! و بعد سرش را كمي نزديكم اورد و گفت : به كسي نگويي،بهت مي گويم كه-

 خاطرت را مي خواهم . 

 د اورد :چرا نمي روي ليال؟ماتم برده بود كه صداي اقاي پرتوي من را به خو

 

 برگشتم .اقافرامرز بود . پشت سرم ايستاده بود . نگاه خشمگينش را به فرخ دوخته بود . فرخ از سر

 راهم كنار رفت و من باز هم از دست او فرار كردم . اين بار هم اقا فرامرز نجاتم داده بود . 

 دم . هواي خنك و سرد صبحگاهي را به جانبعد از چند ماه چون كبوتري سبكبالفازاد نفسي كشي

 خريدم . هوا بوي بهار مي داد. درختهايش كمابيش شكوفه داده بودند و سرماي زمستان رو به زوال مي

 رفت . گنجشكها به چه چه افتاده بودند چهره ي سبز زمين زير برف سفيد پنهان شده بود و راه براي ما

 مد و عليرضا برگشته باشند .به سمت خانه ي خودمان مي رفتم . قلبمسختتر شده بود . اميدوار بودم اح

 از هيجان مي تپيد . چشمم به زنهايي افتاد كه سال گذشته با دامن زدن به شايعات بي پايه و اساس

 زندگيم را به اتاش كشيدند . عفت را ديدم كه پا به پاي احمد در حاليكه اخرين روزهاي بارداري را مي

 به سختي راه مي رفت . بعد از طي مسافتي جلوي در خانه خودمان رسيدم . خانه اي كه روزيگذراند 
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 نارنجها از ايوان خانه پيدا بود ولي حاال ...... اهي كشيدم و چند ضربه به در زدم . دستهايم از سرما

 ير ممكن است . كرخت شده بود . دقايقي بعد در باز شد . ماتم برد . اشك توي چشمهايم حلقه زد . غ

 اين اقاجان من نيست . اين كه روبروي من ايستاده و از زور نعشگي روي پا بند نمي شود اقاجان من

 نيست . 

 موهايش در هم بود . دندانهايش زرد شده بود . پشتش خميده تر از قبل شده بود خنده اي كرد و تمام

 .... تو اينجا چه كار مي كني ؟دندانهاي زردش را به رخم كشيد و گفت : سالم بابا .

 حتي نمي توانست حرف بزند . نمي خواست به خانه راهم بدهد . دستش را پس زدم و گفتم : برو كنار

 اقاجان . 

 وارد شدم . اشكهايم صورتم را خيس كرده بود . به حياط نگاه كردم . چشمم به طشت مادر افتاد . 

 را به خود مي ديد . كنارش نشستم . برفهاي درونش را كنارمي طشتي كه در سرما و گرما دستهاي مادر

 زدم كه اقاجان گفت : بيا تو بابا سرما مي خوري . 

 

 اشكهايم روي برفها ي طشت مي ريخت و در ان ناپديد مي شد به اميد بويي از مادر ان را زير و رو

 خانه وجودم را مي خورد . ديگر نه كردم ولي ديگر بوي مادر در ان خانه جايي نداشت . در و ديوار

 صفايي بود، نه عشقي . هرچه بود بي غيرتي بود،ننگ بود ،حماقت بود.

 اقاجان مگر قرار نبود ترك كنيد ؟مگر قول نداديد بياييد دنبالم ؟-

 ولش كن بابا . از من ديگر گذشته . بگو ببينم پول همراهت داري يا نه ؟ به جان ليال خمار خمارم . -

 از شدت عصبانيت چشمانم را لحظه اي بستم . 

 بابا . ....... ليال ......... اگر داري بده . دارم از زور خماري مي ميرم . -

 عليرضا كو ؟ مگر برنگشته ؟-

 عصباني شد و گفت : هر دويشان نامردند . من را توي اين حال و روز رها كردند و رفتند . چشم و اميدم

 تويي ليال . 

 از امير چي ،خبر داري ؟ او را ديدي ؟-

 نه بابا ....... ترسيدم بروم بچه هوايي بشود و بيايد دنبالم-

 يعني اين سه ماه از امير خبر نگرفتي !-

 اي بابا، اول صبحي امدي اينجا حالم را بگيري يا حالم را بپرسي ؟بلند شو يك كاري بكن ديگر . -

 هم مي خورد . با دلخوري دست به جيبم بردم و هرچه پول داشتم جلويشحالم از هر چه اقاجان بود به 

 گذاشتم و گفتم : بيا اين هم پول . برو بيشتر خودت را بدبخت كن . 

 حرفي نزد . با التماس گفتم : تو را به خدا ترك كن اقاجان . خودم كمكت مي كنم . به خدا راحت مي

 شوي . 

 

 رم . فردا ..... قول مي دهم فردا ترك كنم .......به جان ليال نباشد به جاننه بابا،امروز حالش را ندا-

 خودم ترك مي كنم ......ولي امروز .......امروز حالم خوش نيست.مگر نمي بيني بابا ....... استخوانهايم
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 درد مي كند . برو بابا برو به كارهايت برس . 

 ، از اوضاع زندگيم از اينكه اين پول را چطور در اوردم از هيچعجب اقاجاني از كار در امده بود . از كارم

 چيزي نمي پرسيد .اين چيزها ديگر برايش مهم نبود . از خانه بيرون زدم . هواي سرد بيرون با سردي

 وجودم دراميخت . وقتي به دنبال امير رفتم باورم نمي شد او برادر كوچولوي من باشد . چقدر غمگين و

 ود و ديگر نمي توانستم تحمل كنم . همراه هم به سمت خانه ي اقاي پرتوي به راه افتاديم . الغر شده ب

 تصميمم را گرفته بودم . يا من را با امير قبول مي كنند يا از اينجا مي روم. برايم مهم نبود كجا ولي ديگر

 نشدن و بيرون كردن براز امير جدا نمي شدم . پشت در ويال به شدت مي لرزيدم . ترس از پذيرفته 

 ذره ذره ي وجودم نشسته بود . ولي چاره اي نداشتم . دل توي دلم نبود . وقتي به اقاي پرتوي گفتم

 لبخندي زد و گفت : اگر امير را قبول كنم مي ماني ديگر .

 با خوشحالي گفتم : معلوم است اقا،مطمئن باشيد . 

 ماند . بسيار خب ،اين اقا كوچولو هم مي تواند ب-

 از ان روز امير شد همبازي مينا ولي بيشتر اوقاتش را با فرنگيس مي گذراند . چرا كه فرنگيس خيلي به

 او محبت مي كرد . مينا هم كه اغلب اوقات پيش افسانه بود و من هم اغلب ميان اين دو در رفت و امد

 بودم . 

 ز سال نو بودند و من افسرده و غمگين روزها راچيزي به سال نو نمانده بود .همه در تكاپوي استقبال ا

 يكنواخت مي گذراندم . دلم مي خواست احمد و عليرضا برمي گشتند و من و امير را با خود مي بردند. 

 گرچه تمام اهالي ان خانه با من خوب رفتار مي كردند ولي فرخ راحتم نمي گذاشت و هر بار به بهانه اي

 بيشتر در الك تنهايي فرو مي رفتم . دقيق به خاطرم هست چهارشنبه سوريازارم مي داد به طوريكه 

 بود . ربابه توي اشپزخانه مشغول پختن نان قندي بود و بقيه مشغول پختن اش بودند . من هم كنار

 

 فرنگيس خانم بودم كه صداي داد و فرياد اقا بزرگ و اقا فرامرز را شنيدم . ساختمان افسانه ان سمت

 . ولي فرنگيس با اقابزرگ و خانم بزرگ زندگي مي كرد . به خوبي مشخص بود كه فرنگيس راحتبود 

 نيست . صداي داد و بي داد كه بلند شد فرنگيس زد زير گريه . سعي كردم او را ارام كنم ولي فايده

 نداشت. 

 دستش را گرفتم و گفتم : ارام باشيد فرنگيس خانم . 

 رو بچه ام را بياور . دلم برايش تنگ شده . سه روز است كه نديدمش . اين بيتو را به خدا ليال ،ب-

 انصافيه . من مادرش هستم

 مي دانم . اقا فرامرز هم براي همين موضوع رفتند پيش اقا بزرگ . -

 ازولي فرامرز نمي تواند كاري بكند . به خدا نمي تواند . خودم مي دانم اقابزرگ دارد ازارم مي دهد تا -

 فرامرز جدا بشوم . باشد جدا مي شوم . به خدا جدا مي شوم فقط بچه ام را بدهند . من بدون مينا مي

 ميرم . تو را به خدا ليال كمكم كن . 

 صبور باشد خانم . اقا فرامرز خيلي دوستتان دارند . مطمئنم مينا را برايتان مي اورند . -

 عصباني به اتاق امد . صورتش از عصبانيت سرخ شده بود . نشستدر اين هنگام در باز شد و اقا فرامرز 
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 جلوي فرنگيس و گفت : از بچه ات بگذر نگذار هر دويمان عذاب بكشيم . ما كه مي توانيم باز همه بچه

 دار بشويم . 

 و به مننه ،نه فرارمز . من يك مادرم . بچه ام را مي خواهم . چطور توقع داري او را بدهم به افسانه . ت-

 قول دادي خوشبختم كني . قول دادي كنار افسانه به من سخت نگذرد . ولي اين اوضاع چيه ؟ بچه ام را

 داديد ان از خدا بي خبر . پس من چي ؟ من اينجا هيچم . به ارواح خاك پدر و مادرم اگر بچه ام را

 نياوري هيچ وقت نمي بخشمت . 

 

 گفت : چه كار كنم خدا ، عجب گيري كردم و من اهسته فرامرز سرش را بين دستانش گرفت و

 اتاقشان را ترك كردم . 

 صداي فحش و ناسزاهاي اقا بزرگ هنوز مي امد به طوري كه خانم بزرگ هم قادر نبود او را ساكت كند

 و افسانه خوشحال و اسوده بدون اينكه از اين صداها چيزي بشنود ان سمت با مينا سرگرم بود .

 ال نو از راه رسيد . همه با لباسهاي نو و اراسته و تميز منتظر تحويل سال نو بودند . اقا بزرگشب س

 گفت : برو فرامرز را صدا كن . 

 با گفتن چشم به سمت اتاق خانم كوچك رفتم . نمي دانم چرا دلشوره داشتم از صبح نه خانم كوچك را

 سي كشيدم و در زدم . ولي كسي جواب نداد. اهسته در راديده بودم نه اقا فرامرز را . پشت در اتاق نف

 باز كردم ولي كسي نبود . حتي امير هم نبود . امير اغلب به خاطر نبودن مينا كنار فرنگيس خانم بود . 

 خانم كوچك اين طوري مي خواست كمبود مينا را جبران كند . با عجله به باغ رفتم ولي نبودند . ترس به

 خودم را به باال رساندم . مي خواستم وارد اتاق بشوم كه فرخ مثل اجل معلق سر راهمجانم نشست . 

 سبز شد . لباس مناسبي به تن داشت حسابي به سر و وضعش رسيده بود . چشمش كه به من افتاد با

 لبخند زننده اي گفت : چقدر عجله داري ؟ چي شده ؟

 اجازه بدهيد بروم پيش اقا بزرگ . -

 يد به من بگويي . اول با-

 اخر .....-

 اخر بي اخر . چه خبر شده ؟!-

 فرنگيس خانم نيستند . -

 خب نباشند . اين مطلب اين قدر مهم شده !-

 

 اخر اقا فرامرز هم نيستند . -

 جدي مي گويي ! خب چه بهتر . اين شب سال نو نيايد خانه خيلي بهتر است . ..... راستي ليال من به عمو-

 ن گفتم مي خواهم با تو عروسي كنم . جا

 چشمانم از وحشت گشاد شده بود . 

 چيه؟چرا اين طوري نگاهم مي كني ؟ اصال مي داني اگر عمو جان بخواهد مخالفت كند از اينجا مي-

 رويم . 
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 كم مانده بود از حال بروم . اين جانور هوسباز نقشه هاي شومي در سر داشت . صداي اقابزرگ كه فرخ

 را صدا مي كرد وادارش كرد دست از سرم بردارد و به اتاق برگردد. در را باز گذاشت و گفت : بيا تو

 ليال . 

 اهسته وارد شدم . همه بودند . افسانه خانم در حالي كه لباس زيبايي به تن داشت مينا روي زانويش

 نيستند .  گذاشته بود و با او بازي مي كرد ارام گفتم : ببخشيد اقا فرامرز

 فرخ برو ببين كجا مانده . -

 چشم عموجان . -

 افسانه رو به من گفت : فرامرز ديشب پيش من نيامد . نكند ناخوش است . 

 نه خانم،حالشان خوب بود . من ديروز عصر ايشان را ديدم . -

 خيله خب،برو به كارهايت برس . اگر خبري شد خبرمان كن . -

 ن طرف و ان طرف سرك مي كشيدم كه ننه ربابه صدايم كرد . گفتم : چي شده ننهبه دنبال امير به اي

 ربابه؟چه كار داري ؟

 نگران امير نباش . -

 

 با تعجب گفتم : شما ازش خبر داريد؟

 اره، امير پيش اقا فرامرز است . -

 اقا فرامرز؟.........خب االن كجا هستند ؟-

 : اقا وخانم فرار كردند . نگاهي به دور و برش كرد و گفت 

 با وحشت گفتم : چي؟! فرار كردند !

 ارامتر مادر،مي خواهي همه مان را بدبخت كني . -

 دوباره بگوييد چي گفتيد ؟-

 گفتم اقا فرامرز ديشب،نصفه شبي با خانم كوچك و امير از اينجا رفتند . -

 چرا امير؟! او را چرا بردند ؟-

 ك كاري برايشان بكني . او را بردند تا تو ي-

 چه كار كنم ؟-

 من امشب مينا را از افسانه خانم مي دزدم و مي دهم به تو . به طوري كه كسي نفهمد . البته من اين كار-

 را نمي كنم . يك بنده ي خدايي اين كار خير را مي كند بعد هم بچه را مي برم خانه ي يك از اشناها تو

 بايد ......

 ندهيد . من نمي توانم وارد اين بازي بشوم . مي ترسم . نه،ادامه -

 نترس مادر، ترس ندارد . تو امشب مي روي باال و از اقا بزرگ مي خواهي تو را براي هميشه مرخص-

 كند . مي گويي برادرت گم شده و فكر مي كني پدرت او را برده . از اينجا مي روي و بعد با مينا سر

 اضر مي شوي تا اقا شما را با خودش ببرد شهر . قرار با اقافرامرز ح
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 سرم داغ شده بود . عجب ادم بدبختي بودم . باز وارد يك بازي ديگر مي شدم . اگر اقا بزرگ مي فهميد

 راحتم نمي گذاشت . 

 شنيدي چي گفتم ؟-

 مي توانم . تا به حال ازدستش را با التماس گرفتم و گفتم : تو را به خدا يكي ديگر را انتخاب كنيد . من ن

 اين كارها نكردم . اقا جانم را چه كار كنم ؟

 مجبوري قبول كني . اخر برادرت با انهاست . اگر نروي ديگر هيچ وقت او را نمي بيني . مبادا به كسي-

 چيزي بگويي . اقا بزرگ همه مان را به سيخ داغ مي كشد . 

 شما چرا وارد اين بازي شديد ؟-

 طر اقا فرامرز و فرنگيس خانم . انها همديگر را دوست دارند ولي اقا بزرگ مي خواهد انها را ازبه خا-

 هم جدا كند . يادت نشود همين امشب از اينجا مي روي . چون فردا صبح كه همه متوجه نبودن مينا

 بشوند كار را براي همه سخت مي كنند . 

 سته بودم . از او مي خواستم كه من را براي هميشه مرخصوقتي به خودم امدم كه روبروي اقا بزرگ نش

 كند. او نگاهي به افسانه كرد و گفت : به نظر من كه هنوز ما به كمك تو نياز داريم . 

 با چشماني اشكبار گفتم : من نگران برادرم هستم . مي خواهم بروم او را پيدا كنم .اگر پيش اقاجانم

 اگر گم شده باشد نمي دانم چه جوابي به اقاجان و برادرهايم بدهم .  رفته باشد كه مشكلي نيست ولي

 اقابزرگ رو به خانم بزرگ گفت : نظرت چيه حاج خانم ؟

 مي تواند برود . افسانه جان خودش به تنهايي از پس مينا بر ميايد. -

 گفت : تو دختر اقا بزرگ بلند شد و از الي قران حقوق اين مدت من را همراه عيدي جلويم گرفت و

 خوبي بودي . من از كارت راضي بودم . اگر رضايت دادم از اينجا بروي به خاطر پيدا كردن برادرت

 

 نيست . بلكه نمي خواهم زن اين فرخ بشوي . فرخ ادم بشو نيست . بدبختت مي كند .تا او نيامده از

 مي شود . برو خدا به همراهت .  اينجا برو . به كسي هم نگو از اينجا مي روي وگرنه فرخ مانعت

 با لبخندي تشكر كردم . بيمارگونه به اتاقم برگشتم . نمي دانستم چطوري با مينا فرار كنم . تمام شب

 بيدار بودم . در فرصتي كه دست داد دوباره ننه ربابه به سراغم امد و گفت : خب چه كار كردي ؟ تسويه

 حساب كردي ؟

 با سر گفتم : بله . زبانم بند امده بود . 

 خيله خب، تو برو خانه تان . بعد هم اخر شب بيا خانه ي ما تا بقيه برنامه را برايت بگويم . -

 باز هم با سر گفتم : چشم و اهسته مشغول جمع اوري وسايلم شدم . البته چيزي نداشتم كه بردارم . هر

 گذشاتم و اهسته به اشپزخانه رفتم و از بچه هاچه به دست اورده بودم مال اين خانه بود . همه چيز را 

 خداحافظي كردم و ان عمارت را براي هميشه ترك كردم . با اينكه من مجرم نبودم ولي احساس

 گناهكارها را داشتم . مي ترسيدم كسي متوجه بوشد ان وقت چه توضيحي بدهم . به خانه مان كه رسيدم

 .شب سال نو بود و كمتر كسي در رفت و امد ديده مي شد . غروب بود و همه در خانه هايشان بودند

 پشت در خانه ايستادم و بعد از نفس عميق كشيدن چند ضربه ي محكم به در زدم . لحظاتي بعد در باز
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 شد و جواني خمار جلوي در نمايان شد . با تعجب به او نگاه كردم . با لحن خماري گفت : با كي كار

 داري ؟

 م . اقا نصرت . با اقا جان-

 بيني اش را باال كشيد و گفت : نصرت ؟ تو دختر نصرتي ؟

 توي خانه ما چه كار مي كني ؟-

 خانه ي شما كجا بود دختر جان ؟اينجا را بابايت به من فروخت و رفت . -

 

 رفت ؟!كجا رفت ؟ نه ....... غير ممكن است ،دروغ مي گويي. 

  چرا نمي اي تو ؟دروغم كجا بود دختر جان ؟ حاال-

 حالم از خودش،از ابراز دوستيش و دلسوزيش به هم مي خورد . زني كه تا به حال نديده بودم از كنارم

 مي گذشت. وقتي من را ديد ايستاد .چشمانش را با كنجكاوي به من دوخت و گفت : تو دختر نصرتي ؟

 ت كه او من را بشناسد . نگاهش كردم . تا به حال او را نديده بودم. ولي تعجبي نداش

 خدا به اقاجانت عقل بده . خانه را سر اين اعتياد به باد داد و براي پيدا كردن داداشهايت رفت شهر . -

 خنده ام گرفت . بي وقفه خنديدم . ولي نه گريه مي كردم . گريه و خنده ام قاطي شده بود . زن بيچاره

 هم مي كرد . گمان مي كرد ديوانه شدم . با نگراني نگا

 اقا جانم رفته شهر دنبال عليرضا ! واسه چي ؟! واسه اينكه برايش مواد بگيرد . و باز زدم زير خنده .-

 زن با تاسف سري تكان داد و از من دور شد . مرد جوان هم در را برويم بست . نگاهي به دور و برم

 وزهاي خوش خانه مان داغانم كند . به سرعتكردم و باز زدم زير گريه . نماندم تا بيشتر از اين ياد ر

 انجا را ترك كردم . هوا گرگ و ميش شده بود . ترس از تاريكي به سراغم امده بود . خسته به خانه ي

 ننه ربابه رفتم . هرچه در زدم كسي در را باز نكرد . مي دانستم كه تنها زندگي مي كند . بچه اي نداشت

 دست داده بود . نيم ساعتي پشت در نشستم تا كه سالنه سالنه از دور و شوهرش را چند سال پيش از

 امد . من را كه ديد گفت : چه زود امدي؟

 جايي را نداشتم كه بروم . -

 بيا تو كه امشب حسابي كار داريم . -

 پشت سرش وارد شدم . گوشه اي نشستم . چراغ را روشن كرد و گفت : امشب وقتي همه خوابيدند

 رم مي ايد تو و مينا را تا خانه شان مي برد . انها مال ده پايين هستند . كسي به انجا شك نمي كند . براد

 

 ولي فردا صبح كه همه متوجه ناپديد شدن مينا بشوند خانه ها را مي گردند . پس بهتر است شما سحر

 نشده از اينجا برويد . 

 تا كي بايد خانه ي برادرت بمانم ؟-

 ي كه اقافرامرز بيايند دنبالت . البته اقافرامرز گفتند نيمه شب با قيافه اي مبدل مي ايند سراغت تاتا وقت-

 تو را ببرند . 

 نيمه شب بود كه مينا را اوردند. مست خواب بود . با ديدنش وحشت كردم . گويي من او را دزديده ام
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 ب اين بچه را از اينجا ببر . .ننه ربابه با عجله و اضطراب گفت : زود باش ليال ، بجن

 مينا را الي پتويي مخفي كردم و بعد سوار گاري شدم و با خداحافظي از او به راه افتادم . نمي دانم

 چطوري مينا را اورده بودند . برايم عجيب بود كه كسي متوجه نشده . وقتي گاري به راه افتاد ننه ربابه

 ش مي كردم . او به فكر دور كردن خطر از خانه اش بود و منبرايم دستي تكان داد ولي من فقط نگاه

 به فكر هيچ چيز نبودم . تمام زندگيم در خطر بود . اين هم باالي بقيه . 

 ساعتي بعد گاري نگه داشت . در ظلمت و تاريكي از گاري پايين امدم و همراه پيرمرد به خانه اش رفتم

 ت : سر و صدا نكنيد دختر جان ،بچه ها خوابند . نبايد كسي. زن ميانسالي بچه را از من گرفت و گف

 بفهمد تو اينجايي . توي انباري جايت امن است . تا فردا صبح بايد صبر كني . از انباري هم بيرون نيايي. 

 اين بچه را هم ارام نگه دار. صبح كه بچه ها رفتند سر زمين برايت صبحانه مي اوردم . 

 يم . همه فكر مينا بودند . دختر سرمايه دار و پولداري كه همه ي مشكالتش من راچيزي نداشتم كه بگو

 گرفته بود . روي كاههاي انباري نشستم . با خودم حرف مي زدم . نمي دانم ديوانه شده بودم يا نه . هر

 چه كه بود عقلم را كمابيش از دست مي دادم . 

 ا را ساكت نگه داشتم تا سر و صدايمان بيرون نرود . قلبمفردا صبح تا شب با هزار مكافات و مشقت مين

 داشت از حركت مي ايستاد . صبح شد ولي اقا نيامد . يك روز تبديل به دو روز و سه روز شد . ولي اقا

 نيامد . روز سوم بود كه زن برادر ربابه سراغم امد و گفت : خدا به دادمان برد . اقا بزرگ مثل يك پلنگ

 باال و پايين مي رود . تمام ابادي باال را گشتند . حتي براي پيدا كردن مينا مژدگاني گذاشتند .  تير خورده

 ببين دختر جان تو بايد از اينجا بروي . اينجا ماندنت به صالح نيست . 

 كجا بروم ؟ شما مي داني اقا كجاست ؟-

 . نه،ولي اينجا خطرناك است . بايد بروي شهر . برو پيدايش كن -

 شوخي مي كنيد ! من تا حاال شهر نرفتم . جايي را بلد نيستم . كسي را ندارم . كجا دنبالشان بگردم ؟به-

 اين چيزها فكر كرديد ؟

 نمي دانم دخترجان . من يك غلطي كردم تو را اينجا پذيرفتم . بقيه اش به من مربوط نمي شود .-

 ولي مگر من از شما خواستم مينا را بدزديد ؟-

 با ناراحتي گفت : اصال به من چه ربطي دارد . اگر خيلي ناراحتي بلند شو برو من هم اين بچه را مي

 گذارم توي ابادي تا بيايند پيدايش كنند . اين وسط فقط تو برادرت را پيدا نمي كني . 

 اين ابادي خارجناراحت نشويد . من هم نمي دانم بايد چي كار كنم . باشد ، شما ترتيبي بدهيد من از -

 بشوم ،بروم . 

 من يك اشنا دارم كه سفارش مي كنم با وانت تو را تا شهر برساند . حاال هم بخواب . صبح زود راهي-

 مي شوي .

 فردا صبح زود من بين كلي كاه و يونجه نشسته بودم و روي سرم هم مقدار زيادي كاه بود . من و مينا

 و يونجه توي دهانمان نرود . با خودم حرف مي زدم . از زندگي خودمزير يك پتو رفته بوديم تا كاه 

 خنده ام گرفته بود . سر از كجاها كه در نياورده بودم . ولي با تمام مصيبتهايم به تنها چيزي كه فكر مي

 كردم پيدا كردن امير بود . برادر كوچكم كه حاال نمي دانستم كجاست . وقتي وانت نگه داشت صداي
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 راننده را شنيدم كه گفت : كجايي دختر ؟مرد 

 

 خودم را از زير علوفه كشيدم . او هم به كمكم امد و مينا را گرفت . زود پياده شدم . گفت : اين جاده

 مي رود به شهر. از اين بيشتر نمي توانم ببرمت . اگر همين جا منتظر باشي ماشين مي ايد . 

 كند عمو . خدا به همراهت . مينا را گرفتم و گفتم : دستت درد ن

 دوباره سوار شد و راه رفته را بازگشت . هيچ كس فكرش را نمي كرد اين زني كه كنار جاده ايستاده و

 بچه اي را بغل كرده يك دختر جوان باشد . چرا كه من با هيبت يك زن ميانسال و با روبند از خانه

 بيرون زده بودم . 

 فصل هفدهم

 ننده به خودم امدم كه گفت :كجا پياده مي شويد ؟با صداي مرد را

 زمزمه كردم : جايي را ندارم كه بروم . 

 پس مي برمتان هتلي ،مسافر خانه اي . -

 ممنونم . هر چه كرايه تان باشد مي دهم . -

 من مسافر كشي نمي كنم . پول هم نمي خواهم . شما را رساندم چون دير وقت بود ....... پس گفتيد-

 جايي را نداريد . 

 نگاهي به مينا كه توي بغلم بود كردم و گفتم : كنار يك پارك نگه داريد . 

 بعد از گذشتن زماني جلوي يك پارك نگه داشت . مينا را بغل كردم و با گفتن :ممنونم . پياده شدم . 

 ي پتوي پيچانده بودم تاتوي پارك جمعيت زيادي در هم مي لوليدند . هوا به شدت سرد بود . مينا را ال

 سرما نخورد . 

 روي يك صندلي نشستم . با خودم گفتم : تا يكي دو ساعت ديگر همه مي روند و ان وقت من مي مانم و

 اين تنهايي . 

 

 هر كسي من را مي ديد با كنجكاوي نگاهم مي كرد . حق هم داشتند . بين ان همه با اين ظاهر عجيب

 مي كردم . مي دانستم كه فردايم بهتر از امروز نخواهد بود . توي خودم بودم كهخيلي سريع جلب توجه 

 صدايي من را به خود اورد : بلند شويد . اينجا براي دختر جواني مثل شما خوب نيست . 

 نگاهش كردم . خودش بود . ولي او كه رفته بود . گفتم : شماييد ؟!

 ه خانه مي برم . انجا براي شما از همه جا بهتر است . و منتظرمينا را از بغلم گرفت و گفت : شما را ب

 جواب من نشد و به راه افتاد. خوشحال به دنبالش روان شدم . برايم مهم نبود دارم چه كار مي كنم . 

 فقط مي خواستم شب توي پارك نباشم . وقتي دوباره سوار ماشين شدم مينا را به من داد و خودش

 و گفت : گفتي غريبي؟پشت فرمان نشست 

 بله . -

 بچه ي خودت است ؟-

 نه . -
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 ديگر چيزي نپرسيد . گفتم : مي بخشيد ، اگر برايم كاري سراغ داريد ممنون مي شوم . من كارهاي

 خانه را خيلي خوب بلدم . 

 نس مادرنگاهي از اينه به من كرد و گفت : من ادم گرفتار و پرمشغله اي هستم . مي تواني همدم و مو

 باشي ؟اگر به من اعتماد داري و از پس كاري كه از تو خواستم بر مي ايي تو را به خانه ببرم . 

 بله اقا،مي توانم . مطمئن باشيد . -

 جوان بود و خوش تيپ . كت و شلوار خوش رنگي به تن داشت . مثل اقا فرامرز بود . بعد از نيم ساعتي

 پياده شد . در را باز كرد . لنگه ي ديگر در را هم تا اخر باز كرد .  جلوي يك خانه نگه داشت . خودش

 بعد دوباره سوار شد و ماشين را تا كنار حياط برد. وقتي ماشين را خاموش كرد خودش پياده شد . در

 سمت من را باز كرد و گفت : مي تواني پياده بشوي ؟

 

 بود . نكند قصد بدي داشته باشد . ان وقت چه كار به سختي پياده شدم . ترس تمام وجودم را پر كرده

 كنم ؟ چگونه فرار كنم ؟ در سالن را باز كرد و كنار رفت و گفت : بفرماييد . 

 با پاهايي لرزان وارد شدم . مينا هنوز بغلم بود . اهسته از پله ها باال رفت . فقط سه پله . در ديگري را با

 به من اشاره كرد وارد شوم . اب از سرم گذشته بود . بايد مي رفتم .  كليد باز كرد و اهسته وارد شد و

 بايد به دنبالش مي رفتم چون چاره اي نداشتم . همين كه وارد شدم در را بست و به اتاقي رفت . سكوت

 سنگيني توي خانه حاكم بود . يك خانه ي بزرگ و شيك . 

 . داشتم دستم را مالش مي دادم كه او برگشت و گفت :  مينا را گوشه اي گذاشتم . دستم خواب رفته بود

 مادرم خوابيده . بهتر است تا مادرم بيدار بشوند ما شام بخوريم . 

 نگاهش به مينا افتاد و گفت : چرا او را روي زمين خواباندي ؟

 راستش اقا .....-

 باند و گفت : خب بيا برويم كه ازنگذاشت حرفم را تمام كنم . او را بغل كرد و با احتياط روي مبل خوا

 گرسنگي ضعف كردم . 

 با ترديد به دنبالش رفتم . وقتي به اشپزخانه رسيد به من اشاره كرد بنشينم . روي صندلي نشستم . او

 مشغول چيدن ميز بود . خيلي خونسرد و ارام كارهايش را انجام مي داد و من ساكت نشسته بودم و نگاه

 انگار نه انگار كه من را تازه ديده . ظرف غذا را جلويم گذاشت و گفت : اشپزي منمي كردم . اصال 

 خيلي هم بد نيست . 

 گرسنه بودم . ولي چيزي از گلويم پايين نمي رفت . وقتي ترديدم را ديد گفت : پس چرا نمي خوري

 ؟راحت باش . 

 كرد ولي گونه اي كه مانع خوردنم نشود . به اصرار او چند قاشقي خوردم . هر از گاهي نگاهي به من مي 

 به فكر رفتم . نكند من با او در اين خانه تنها باشم . نكند به من دروغ گفته باشد . ان وقت من .....

 

 نگفتي اسمت چيه ؟-

 نگاهش كردم . به من خيره شده بود . ارام گفتم : ليال . 
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 يه . اسم من هم بهداد است .با مادرم زندگي مي كنم . اهلزمزمه كرد : ليال و بعد ادامه داد : اسم قشنگ

 كجايي ؟

 كالردشت . -

 قادر نبودم واقعيت زندگيم را يكبار ديگر بازگو كنم . ان هم براي اين مرد غريبه . دوباره پرسيد : 

 چطور امدي اينجا؟ اقوامت اينجا هستند ؟

 بيايم ولي گمشان كردم . امدم شهر دنبال برادرهايم . پيغام داده بودند -

 سري تكان داد و گفت : تا تو غذايت را تمام مي كني يك سري به مادرم مي زنم . 

 با رفتنش ميز را جمع كردم .تمام مدت حواسم به اين بود كه ظرفهاي گران قيمتش را نشكنم . صدايش

 من را به خود اورد كه گفت : تو چرا زحمت كشيدي خودم جمع مي كردم . 

 اختيار داريد اقا،اين وظيفه ي من است . -

 اين حرفها را نزن. تو را اينجا نياوردم تا خدمتكار باشي. تو از اين به بعد مثل دختر عزيزي . حاال بيا،-

 مي خواهم با عزيز اشنايت كنم . 

 اش لباسهاينمي خواستم مادرش من را با اين سرو وضع ببيند . لباسهاي ربابه برايم گشاد بود . اي ك

 خودم را مي پوشيدم . زني ميانسال روي تختي دراز كشيده بود . پيراهن راحتي به تن داشت و عينكي

 هم به چشم . وقتي من سالم كردم با كمك پسرش نشست و گفت : عليك سالم دختر جان، بيا جلوتر

 ببينم . 

 راحت كن . جلوتر رفتم . رو به بهداد گفت : خب مادر،راحتم . تو برو است

 

 من مي روم به اتاقم . اگر كاري داشتيد صدايم كنيد . -

 باشد پسرم ، برو . -

 با رفتن بهداد عزيز با لبخند گفت : اسمت چيه ؟

 ليال ، خانم . -

 بهداد من را عزيز صدا مي كند . تو هم همين را بگو . -

 چشم . -

 شنيدم غريبي-

 .بله خانم ....... ببخشيد عزيز-

 با لبخند گفت: يك وقت فكر نكني من نمي توانم را بروم . راستش چند وقتي است ناخوشم . بهداد هم

 تا مي شنود من يك كم حال ندارم نگرانم مي شود . حاال تو را اورده اينجا اذيت بشوي . 

 نه خانم ، از خدايم بود .اخر ...... من كه جايي را نداشتم . -

 انس گرفتم . از هردويشان خوشم مي امد . بهداد و مادرش زندگي ارام و بيخيلي سريع با عزيز 

 دردسري داشتند و من انجا احساس ارامش و امنيت مي كردم . بعد از ظهرها عزيز برايم از گذشته

 تعريف مي كرد و من با اشتياق پاي صحبتهايش مي نشستم . يك ماهي مي شد كه به اينجا امده بودم كه

 ي همسر اقا بهداد توي خانه پيدا شد . فكرش را نمي كردم او زن داشته باشد .ولي زن داشت سرو كله
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 كه به خاطر قهر با اقا بهداد به خانه ي پدرش رفته بود . ولي حاال برگشته بود و از همان روز اول چشم

 ديدن من را نداشت .

 

 ساكت شد . با ناراحتي به جرو بحث انها گوشكنار عزيز بودم كه صداي مشاجره ي انها بلند شد . عزيز 

 داد و با افسوس سري تكان داد . بعد از دقيقه اي بهداد دوان دوان خودش را به پايين رساند و رو به

 عزيز گفت : تو يك چيزي بگو عزيز ،دارم ديوانه مي شوم . 

 از اول هم ديوانه بودي . اگرهمسر بهداد در حاليكه غرغر مي كرد ميان راه پله حاضر شد و گفت : تو 

 به خاطر اين بچه نبود پايم را به اين خانه نمي گذاشتم . 

 من نه خودت را مي خواهم نه بچه ات را . از دستت خسته شدم . از اين ادا و مسخره بازيهايت خسته-

 روي پيش يكشدم . ديگر نمي توانم ادامه بدهم . چقدر تحملت كنم ؟ اخر چقدر؟! تو مريضي . بايد ب

 روانپزشك . 

 خنده اي عصبي كرد و گفت : اره ، تو راست مي گويي ،من مريضم . ولي تو مريضم كردي،تو . 

 صدايت را بياور پايين . خيال كردي از جيغ و دادت مي ترسم . -

 گفت : عزيز بلند شد . به سختي سالنه سالنه چند قدمي برداشت . بلند شدم و كمكش كردم . رو به انها 

 ارام باش بهداد،باز چي شده مادر ؟

 بهداد كه صورتش از شدت عصبانيت بر افروخته شده بود با عصبانيت گفت : باور كن عزيز ديوانه ام

 كرده . به همه شك دارد . به لباس پوشيدنم ،به نگاه كردنم ، به حرف زدنم . تو را به خدا كمكم كن . 

 شت كرده بود به گريه افتاده بود . او را بغل كردم و نوازش كردم تا كهمينا كه از سر و صداي انها وح

 ارام بگيرد . هما با عصبانيت گفت : نخير جانم ، الزم نيست دروغ بگويي . من به چيزي كه مي شنوم . 

 مي بينم شك ندارم . مطمئنم زير سرت بلند شده . 

 كرد . عزيز گفت : بيا عروسم ، بيا بنشين . بهبهداد روي مبلي نشست و نگاه غضب الودي به همسرش 

 خودت مسلط باش . با داد و فرياد چيزي درست نمي شود . 

 من راحتم خانم جان ، بنشين پاس صحبت قند عسلت ببين چه مرگشه . -

 

 بهداد خواست چيزي بگويد ولي عزيز نگذاشت و گفت : بهداد مي گويي چي شده يا نه ؟

 چي مي گويم راست است . ولي اين باور نمي كند . به خدا عزيز هر -

 هما عصباني شد و گفت : بگو چه حرفهايي زدي . بگو دردت چيه . چرا نمي گويي عاشق شدي . به عزيز

 جانت بگو . اين دفعه لقمه ي اماده اي گيرت افتاده . شايد من را احمق گير اوردي و تا حاال عقدش

 كردي . 

 رفهايشان چندشم شد . احساس كردم پاي من هم به زودي وسط كشيده مي شود ونمي دانم چرا از ح

 باز هم حدسم درست بود . عزيز پرسيد : اره بهداد ،هما راست مي گويد ؟

 بهداد با نگاه گذرايي به من گفت : اره راست مي گويد . ولي از لجم گفتم . مي خواستم حرصش بدهم . 

 . مي دانستم نقطه ي ضعفش چيه 
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 خب بگو ديگر . بقيه اش را هم بگو . بگو كه فكر و ذكرت شده ليال . -

 از جا پريدم . نه، امكان ندارد . باز سراغاز اوارگي ،سراغاز بدبختي ،سراغاز تهمت دوباره شروع شد.

 اره عاشق شدم . چشمت كور،حاال چي مي گويي؟اصال عقدش كردم . قبل از برگشتن تو عقدش كردم . -

 م است . دوستش دارم . حاال چي مي گويي؟زن

 گريه اش باال گرفته بود . با گريه گفت : پس واسه چي من را برگرداندي؟

 اشتباه كردم ، غلط كردم . پايش هم هستم . -

 ولي او نماند و با عجله به باال برگشت . بهداد هم دوباره روي مبل رها شد و گفت : لعنت به من اگر

  طالقت ندهم .

 عزيز به من اشاره كرد كه به اتاقم بروم . با مينا كه توي بغلم بود به اتاقم رفتم . او با ديدن عروسكش

 به سمتش رفت و سرگرم بازي شد و من پشت در به حرفهاي انها گوش مي دادم . 

 

 راست مي گويد بهداد عاشق ليال شدي ؟-

 ن صبوري ليال ،سكوت دلچسبش ،مهربانيش تماماگر اسمش عاشقي است ،اره عزيز عاشقش شدم . اي-

 چيزهايي كه دارد و هما ندارد من را شيفته كرده . 

 ولي تو زن داري،بچه ات توي راه است . تو كه اهل اين حرفها نبودي . حاال هم دير نشده . بلند شو برو-

 ؟ اين خودش يك جوراز دلش در بياور . نبايد به زني غير از شريك زندگيت فكر كني . مي فهمي 

 خيانت است . 

 ولي عزيز،هما مريضه . او حتي به عالقه ي من نسبت به شما حسادت مي كند اين غير قابل تحمل است-

 . 

 عيب ندارد مادر . زنها اينطوري اند ديگر . من هم خودم چنين حالي داشتم . هما دوستت دارد . بلند-

 . نبايد عصبي اش كني . براي بچه ات خوب نيست . تو خودت اوشو برو از دلش در بياور . ارامش كن 

 را انتخاب كردي . پس در حقش نامردي نكن . او همان هماي دو سال پيش است كه با انتخاب خودت

 او را گرفتي . 

 به خدا هنوز دوستش دارم ولي عذابم مي دهد . اگر با ليال حرف بزنم مي گويد چرا حرف زدي . اگر-

 را ببرم كه ديگر خون به پا مي كند . اسمش 

 چرا به حساسيتش دامن مي زني ؟ خب با ليال حرف نزن . -

 فرقي نمي كند عزيز . مگر يادت نيست بار قبل كه اختالفمان باال گرفت سر چي بود . خانم به-

 شخصيت وااليشان برخورده بود كه چرا من با ان خريدار خانم صحبت كردم . 

 د پسرم . درست مي شود بلندشو نگذار گريه كند . بلند شو مادر. عيبي ندار-

 عجب سرنوشتي داشتم . دست پر قدرت تقدير من را از كالردشت با ان صفاي بي همتايش به اينجا،به

 غربت ،به بي كسي كشانده بود و تازه ........

 

 . حاال با خودش چه فكري مي عزيز صدايم كرد . از پشت در بلند شدم . از عزيز خجالت مي كشيدم
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 كند وقتي جلويش قرار گرفتم بهداد رفته بود . به سختي گفتم : متاسفم عزيز ، تقصير من بود . 

 تو چه گناهي كردي !من تمام اين مدت يك خطاي كوچك هم از تو نديدم ايراد از هماست . اما چه-

 كنم عروسم است . 

 . اگر اجازه بدهيد از اينجا مي روم -

 اين قدر خودت را ناراحت نكن دختر جان . فقط از اين به بعد جلوي بهداد حاضر نشو . باال هم نمي-

 خواهد بروي . به بهداد بي توجهي كن . نبايد حساسيت هما بيشتر بشود . 

 چشم عزيز . -

 خيله خب،حاال اخمهاتو باز كن و دو تا چاي خوش رنگ بريز تا با هم بخوريم .-

 همه چيز ختم به خير شد . ولي من هميشه نگران بودم . اين نگراني حاال به سراغم نيامده بود . از ظاهرا

 همان شب كه توي كوه گم شدم بدبختيهايم اغاز شد و من هميشه منتظر مشكل بعدي بودم . اين برايم

 تازگي نداشت . 

 وابط محدودي با ما داشت و اغلب او بود كهمينا نه ماه داشت كه دختر بهداد به دنيا امد . هما كمابيش ر

 گاهگاهي به ما سر مي زد و من از رفتن به باال منع شده بودم . هما به خاطر اصرار عزيز و بهداد

 گاهگاهي به مينا شير مي داد . و من خوشحال بودم كه كسي هست نگران مينا باشد . 

 قتي دختر بهداد هفت ماهه شد به علت بي احتياطيروزگار نسبتا اراممان زياد دوام نداشت . چرا كه و

 هما قرصهاي او را استفاده كرد و از دنيا رفت . 

 با مرگ دختر بهداد اوضاع بدتر شد . خيلي بد . بهداد كه خيلي دخترش را دوست داشت بعد از مرگ

 را به ندرت ميدخترش هما را طالق داد و خودش در طبقه ي باال گوشه ي عزلت گرفت و ما ديگر او 

 

 ديديم . عزيز هم هر چه تالش كرد نتوانست او را به حال قبلش برگرداند و ناگزير او را به حال خودش

 رها كرد . 

 چهل روز بعد توي يك روز زيباي بهاري كه من با مينا توي حياط سرگرم بازي بودم و عزيز قران مي

 فته اش دلم را لرزاند . كنار حياط نشست . مينا كه اينخواند بهداد به حياط امد . چهره ي غمگين و گر

 مدت از اغوش او دور بود دوان دوان خودش را به او رساند و در اغوش او جاي گرفت . من نگاهي به او

 و لباس سياه تنش كردم . سر و صورتش اصالح نشده بود و چهره او را پيرتر نشان مي داد.چقدر براي

 دخترش احترام قايل بودم . نگاهي به من كرد كه سرم زير انداختم . از موقعاين محبت پاك او به 

 اختالف انها كه سر من بود من حتي االمكان جلوي او افتابي نمي شدم . اهسته گفتم : سالم

 با لبخند خسته اي سرش را فرو اورد و گفت : سالم

 عزيز قران را بوسيد و گفت : چيه پسرم ؟ چيزي الزم داري؟

 خسته ام عزيز ، خيلي خسته . دارم از تنهايي مي پوسم .مي خواهم كمكم كني خودم را نجات بدهم . -

 بايد برايم يك كاري بكني . 

 چي مادر بگو . -

 مينا را بوسيد و گفت : از اين تنهايي خسته شدم . مي خواهم برايم از يك نفرخواستگاري كني . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

1 9 0  

 

 ر . من كه خيلي وقت است مي گويم بيا و به اين زندگيت سر و سامانالهي شكرت . الهي پير شوي ماد-

 بده . حاال ان دختر نازنين كيه من بروم در خانه شان را بزنم . 

 راه دوري نيست عزيز. همين جاست . كنارت است . -

 صورتم از خجالت سرخ شد. گونه هايم اتش گرفت . باورم نمي شد . راستش مدتي بود كه سخت به

 بهداد عالقه مندشده بودم . ولي اخر بين ما خيلي فاصله بود . من كجا،بهداد كجا . اين بود كه هميشه به

 خودم دلگرمي مي دادم محبت بي رياي او به من و مينا ،ما را به او وابسته كرده و اين اسمش عشق

 نيست . 

 عزيز با تعجب گفت : ليال ؟!

 لوي خودش مي گويم تا همه چيز را بداند . من دوستش دارم . خودشاره، من ليال را دوست دارم . ج-

 مي داند كه هما خيلي رنجم داد . دخترم را از من گرفت . حاال تنهايم . يك مرد تنها . با اختالف سني ده

 سال . ازش بپرسيد زنم مي شود يا نه .به خدا خوشبختش مي كنم . مينا را خودم بزرگ مي كنم . دختر

 مي شود . من دنبال يك ارامش غريبم . ارامشي كه ليال مي تواند به من بدهد . عزيز ........ ازش خودم

 بپرسيد نظرش چيه ؟

 عزيز با خوشحالي گفت : اگر ليال قبول كند مطمئنم خوشبخت مي شوي . 

 و بعد روبه من گفت : ميشود براي داماد و مادرش چاي بياوري .

 شدم و به اشپزخانه رفتم . موقعيت را فراموش كرده بودم . احساس مي كردم اهسته از جلوي انها رد

 واقعا امدند خانه ي ما خواستگاريم . وقتي با سيني چاي به حياط رفتم عزيز با برداشتن چاي گفت : كار

 ه را كممن سخت تر شده . حاال هم مادر ليال هستم و هم مادر تو . بهداد جان ....... توقع نداري كه مهري

 بگيرم . 

 وقتي جلوي بهداد خم شدم با لبخند چاي را برداشت و گفت : مهريه ي ليال دو تا چشم عاشقند و يك

 قلب خاطرخواه . مهريه اش يك عمر صداقت است و عشق . 

 غير از اين هر چي هم كه باشد مي پذيرم . 

 يده بودم . ان روز چيزي نداشتم كهلبخند روي لبهايم نشست . اين قشنگ ترين جمله اي بود كه شن

 بگويم . هنوز توي روياهايم سير مي كردم . ولي روز بعد وقتي نمازم تمام شد بهداد جلويم نشست و

 گفت : قبول باشد . 

 

 با خجالت گفتم : قبول حق باشد .

 را كردي ؟ هنوز اصالح نكرده بود . لباس سياه به تن داشت . به هم ريخته بود . گفت : فكرهايت

 من خودم را اليق اين همه محبت شما نمي دانم . من فكر مي كنم شما .....-

 فقط بگو دوستم داري يا نه . من با وجود تو خوشبختم . نگران نباش . -

 مينا را هم قبول مي كنيد ؟-

 مينا دخترم است. دوستش دارم . باوركن . -

 اگر هما خانم بخواهند برگردند ....-
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 و ديگر هيچ وقت بر نمي گردد . مطمئن باش . تمام پلهاي پشت سرش خراب است . خيلي خراب . ا-

 حاال بگو زنم مي شوي ليال ؟

 سكوت كردم . 

 اين سكوت يعني اره ؟-

 من تمام تالشم را مي كنم تا شما راضي باشيد . -

 مطمئنم همين طور است . -

 بخت بوديم . او همان پدري بود كه مي توانست جاي اقا يازدواج كرديم . من و بهداد واقعا خوش

 پرتوي را براي مينا پر كند . اسمت را گذاشتيم يلدا . چون بهداد اين اسم را خيلي دوست داشت . به

 اسم خودمان برايت شناسنامه گرفتيم . من هم تمام تالشم را كردم تا جاي فرنگيش باشم . حداقل تا

 ا كنيم . همين طور هم شد . سالها گذشت تا وقتي تو هفت ساله شدي . خيلي اتفاقيوقتي كه انها را پيد

 احمد و عليرضا را پيدا كرديم . ولي امير و اقاي پرتوي را نه . به اين دل خوش بودم كه امير فرنگيس را

 سال براي دارد و ازش مراقبت مي كند . اميدوار بودم او هم مثل من براي امير مادري كند . وقتي ان

 

 اولين بارپاي امير به خانه ي ما باز شد دلم هري فرو ريخت . او خيلي شبيه من بود . يك حسم مي گفت

 امير را پيدا كرديم ولي بعدا وقتي گفت تنها پسر خانواده است با خودم گفتم اين فقط يك تشابه اتفاقي

 باشد . اميدم تبديل به ياس شد . تا اينكهاست . اخر هيچ وقت فكر نمي كردم امير فاميلش پرتوي شده 

 اقاي پرتوي كه استاد تو بودند از طريق شبهات زياد تو به مادرت و همين طور اسم من توانستند به اين

 جدايي خاتمه بدهند . اره دخترم ......من مادرت نيستم . من فقط بزرگت كردم . مثل بچه ي خودم . به

 خيلي زياد . تو دختر فرنگيس خانم و اقا فرامرزي . تو عزيز دردانه ي اقاخاطر تو خيلي سختي كشيدم ، 

 بزرگي كه من اين همه سال مثل تخم چشمهايم ازت مراقبت كردم . حاال فهميدي امير به تو خيانت

 نكرده . نگين و بقيه ي دخترها به امير محرم هستند غير از تو كه پيش ما امانت بودي . 

 يعني پدرم را شنيدم كه گفت : توي ان جدايي من هم مقصر نبودم . شبي كه قرار صداي اقاي پرتوي

 بود بيايم دنبال ليال تصادف كردم و تا يك هفته توي بيمارستان بستري بودم . وقتي هم كه امدم

 سراغتان گفتند رفتيد . 

 تمام مدت سرم روي زانويم بود و اشك مي ريختم . 

 فيلم سينمايي غم انگيز جلوي چشمم رژه مي رفت . گرماي دستي را روي سرمتمام اين وقايع مثل يك 

 حس كردم . وقتي سرم را بلند كردم مادرم بود با چشماني قرمز و صورتي خيس اشك . خودم را به

 اغوشش انداختم و گريه كرم . 

 نشسته بودم و به قصه يتمام روز خودم را توي اتاق حبس كردم . احتياج به تنهايي داشتم . تك و تنها 

 مادر فكر مي كردم . هنوز هم باور نمي كردم اين حرفها را شنيده باشم . سرم را روي زانويم گذاشتم تا

 شادي سنگيني سرم روي پايم باشد .

 با گذاشتن دستي روي شانه ام سرم را بلند كردم .امير بود . با محبت به من نگاه مي كرد. چشمانم را

 گرفت . با بغض گفتم : امير و بغضم تركيد .  هاله ي اشك
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 جان امير . -

 

 چرا من ؟-

 يك حادثه باعث اين همه سال جدايي شد .اين را نبايد به پاي كسي نوشت-

 تو نمي فهمي امير . نمي فهمي من االن متولد نشدم كه هر چي به من بگويند قبول كنم . بيست سال-

 و پدرم بهداد . اينها را چه كار كنم ؟يلدا بودم . مادرم ليال بود 

 چطور يك شبه هويتم را عوض كنم؟

 چرا فكر مي كني بين تو و گذشته فاصله افتاده . تو هنوز يلدايي . هنوز با ليال و بهداد نسبت داري. -

 هنوز جگر گوشه ي انها يي. هنوز خواهر نگيني . 

 ي فاصله انداخته . حالم خوش نيست امير . مياحساس مي كنم بين من و گذشته يك ديوار شيشه ا-

 خواهم تنها باشم . 

 نمي توانم تنهايت بگذارم يلدا . اخر بي انصافي اين تنهايي و غربت،اين همه سال جدايي،اين هويت-

 جديد همه اي اينها را من هم داشتم . من هم مثل تو اين همه سال از خانواده ام دور افتادم . مي داني

 ي كي ؟ به خاطر تو . به خاطر يك دختر ناز و دردانه كه اين همه سال مثل يك گنج توي دامن ليالواسه 

 بزرگ شد . يلدا ،خواهرم برايت مادري كرد . نمي تواني كتمان كني . همين طور كه من نمي توانم

 اين حوادث دست محبت پدر و مادر تو را انكار كنم . ما هر دو زخم خورديم . زخم اين زمانه . همه ي

 به دست هم داد تا من و تو به هم برسيم و با به هم رسيدن ما بقيه كه از هم دور افتادند به هم رسيدند . 

 من پسر ساده ي اهل كالردشت با تو يك دختر ناز و نورچشمي از يك خانواده ي محترم و سرشناس . 

 گرفت و سرم را به سمت خودش برگرداند و سرم را برگرداندم تا او شاهد اشكم نباشد . چانه ام را

 ادامه داد : هر وقت رويت را از من برمي گرداني غمگين مي شوم . حالم بد مي شود . بخند يلدا ، بخند . 

 امروز روز خنده ي ماست نه گريه . 

 

 عدسعي كردم بخندم ولي با صورت خيس اشك نمي توانستم . با انگشتانش اشكهايم را پاك كرد و ب

 پيشاني ام را بوسيد و گفت : اگر دختر خوبي باشي و اخمهايت را باز كني مي خواهم يك خبر خوش

 ديگر بهت بدهم . 

 با لبخندي كه به سختي ان را روي لب نگه داشته بودم گفتم : بگو . 

 است بهحال اقا بزرگ خيلي بهتر است . از وقتي تو را ديده روحيه اش تقويت شده . دكترش معتقد -

 زودي كامال خوب مي شود . بعد هم اينكه عليرضا و احمد هم امدند اينجا عيادت اقا بزرگ . نمي خواهي

 برويم پيش انها ؟

 امير ...... حاال من چه كار كنم ؟!-

 حاال دستت را مي دهي به من و با هم مي رويم پيش بقيه . -

 جا زندگي كنم ؟لوس نشو امير ، از اين به بعد چي كار كنم ؟ ك-

 از اين به بعد توي يك خانه كه پر از عشق و محبت است ،كنار يك مرد عاشق ،يك مرد خسته كه اين
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 همه مدت او را با عشق خودت عذاب دادي زندگي مي كني . هروقت هم اراده كني مي تواني به ديدن

 قتي تو درست تمام شدهر دو پدر و مادرت بروي . در ضمن يك خبر خوش ديگر هم بهت بدهم . و

 همه با هم برمي گرديم تهران . اقا بزرگ يك خانه به ما هديه دادند . يك خانه كه خيلي با صفا و بزرگ

 است . فقط وجود تو را كم دارد . 

 مي خواهم من را يك جايي ببري. -

 كجا ؟-

 ن كلبه كه مادرم شب را تويبرويم سر خاك پدر و مادرت . بعد هم مي خواهم ان كلبه را ببينم . هما-

 ان گذراند .من را مي بري ؟

 

 البته . همين حاال مي برمت . بلند شو برويم . -

 امير-

 جان دلم ديگر چيه؟-

 هيچ وقت تنهايم نگذار . من بدون تو خيلي تنهايم . دوستت دارم امير . -

 ت هم مي داني كه هيچ وقت تنهايتمن را به اغوش كشيد و گفت : من خيلي بيشتر دوستت دارم . خود

 نمي گذارم . و بعد من را از خودش دور كرد و گفت : اصال نمي توانم تنهايت بگذارم . مگر مي توانم . 

 اخر تو برخالف همه ي عروس ها جاي يك مادر دو تا مادر داري . خدا به دادم برسد . 

 من دو تا مادر و دوتا پدر داشتم و جالبتر خنديدم . از استداللش خنده ام گرفت . راست مي گفت .

 اينكه مادرم خواهر شوهرم هم بود . من تنها عروسي بودم كه مادرش خواهر همسرش هم بود و اين

 براي خودم خيلي جالب بود . وقتي به جمع ملحق شديم توي سالن همه بودند . اقا بزرگ روي صندلي

 د. دايي عليرضا و دايي احمد و بچه ها هم بودند . هر دو پدرمنشسته بود و با لبخند همه را نگاه مي كر

 كنار هم و هر دو مادرم كنار هم نشسته بودند . هر دو با محبت ما را نگاه مي كردند . نمي توانستم

 قضاوت كنم كداميك بيشتر دوستم دارند . نگاهم به نگين افتاد كه با پاي شكسته كنار تورج نشسته بود

 رفتم و گفتكم : من را ببخش نگين ، من با تو رفتار خوبي نداشتم . . كنارشان 

 با محبت دستم را گرفت و گفت : اين چه حرفيه يلدا جان ؟ تو خواهرم هستي هر چي بگويي ناراحت

 نمي شوم . 

 متاسفم . نبايد زود قضاوت مي كردم . -

 كر نكنم به اين زوديها خوب بشود . مهم نيست . فراموش كن و بعد به پايش اشاره كرد و گفت: ف-

 تورنگ گفت : نگران نباش خوب مي شوي . 

 

 شهرام گفت : خاك بر سرت كنند بي عرضه .ببين يك روز دختر عمه ي دسته گلم را دستت سپرديم به

 اين روز انداختيش واي به اينكه يك عمر دستت سپرده بشود . 

 طره ي قشنگت را تعريف كن تا اقا بزرگ هم بشنوند . پدرام گفت : به جاي اين چرنديات ان خا

 چشم . جشن تولد پدربزرگ يكي از دوستهايم بود . بچه پولدار بود . هم كالسي هايم را براي جشن-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –رسواییکلبه 

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

 

1 9 4  

 

 تولد دعوت كرد . بچه ها هر كدام بهانه اي اوردند و نرفتند . من با تعجب گفتم : چرا قبول نمي كنيد

 تان به جشن تولد يك ادم پولدار رفتيد ؟ ولي بچه ها اعتنايي نكردند و فقط منبدبختها . اصال تو عمر

 رفتم . 

 ان روز كلي به خودم رسيدم . لباس شيكي پوشيدم و با يك هديه ي مناسب راهي خانه دوستم شدم. 

 . نگاهيلحظاتي پشت در منتظر شدم . در همين هنگام پيرزني هم از راه رسيد . به من كه رسيد ايستاد 

 به در،بعد به كاغذ دستش كرد و رو به من گفت : ننه خانه ي اقاي مختاري است ؟

 گفتم : بله خانم همين جاست . در اين هنگام در باز شد . من هم به رسم ادب و احترام به ان پيرزن

 خفه ام كرد . مثلتعارف كردم اول وارد بشود . او هم با خوشحالي به راه افتاد . باورنمي كنيد اقا بزرگ 

 مورچه راه مي رفت . تازه كلي هن هن هم مي كرد . مسافتي را كه شايد توي يك دقيقه طي مي كردم

 توي نيم ساعت رفتم . خانه ي دوستم طبقه ي چهارم بود . دو تا پله مي رفت مي ايستاد نفسي تازه مي

 ست من داده بود . داشت گريه ام ميكرد و دوباره دو تا پله ديگر . تازه كيف و ساكش را هم به د

 گرفت . خالصه بعد نيم ساعت به اپارتمان رسيديم . عرق از سر و رويم مي ريخت . اصال باورم نمي شد

 اين خانه مال دوستم باشد . وقتي وارد شدم دوستم به من خوش امد گفت و من را به پدربزرگش

 ك چشم برهم زدن دور و برم پر شد از جوانهايمعرفي كرد . عجب پيرمردي ! خالصه نشستم . به ي

 باالي شصت سال . از دست خودم عصباني بودم . من احمقترين شاگرد كالس بودم . نشسته بودم كه

 پيرزني به پهلويم زد و گفت : ساعت چند است ننه ؟

 نگاهي به ساعتم كردم و گفتم : نه

 مايل كرد و سرش را سمت من خم كرد . دستش را پشت گوشش گرفت و ان را كمي به سمت جلو 

 دوباره بلند گفتم : نُه . فهميد . درون كيفش به جستجو پرداخت با خودم گفتم دنبال چي مي گردد ؟

 سرك كشيدم . باور نمي كنيد اقا بزرگ توي كيفش يك داروخانه ي سيار بود . رو به من با لحن شيرين

 ي . ببين كدام قرصم را بايد بخورم؟بي دندانش گفت : بيا مادر،الهي پير شو

 اولش بدم نيامد . خب از بيكاري كه بهتر بود . مخصوصا كه تمام اطرافيانم حرفهايشان خالصه ميشد به

 شكايت از پا درد وكمر درد و رماتيسم . انگار حرف ديگري نداشتند . شروع به پيدا كردن قرصهايش

 كردند . چشمانم همه جا قرص مي ديد . قرص معده ، قرص كردم . وقتي كارم تمام شد كه اعالم شام

 روده ،قرص استخوان درد . 

 بلند شدم سر ميز رفتم . به اين اميد كه با يك شام مفصل جبران اين كسالت و بي حوصلگي را بكنم . 

 وقتي روي ميز با سوپ اب زيپوي بي رنگ و رو همين طور برنج خشك و مرغ بدون روغن پر شد

 بي حالم گرفته شد . همه ي غذاها مخصوص انها بود . بي نمك ، بي ادويه ،بي چربي ،بي روغن ..... حسا

 هنوز چند قاشق بيشتر نخورده بودم كه يكباره متوجه صداهاي ناهنجار و گوش خراشي از دور و اطرافم

 ده شده بود . گويا كهشدم . باور كنيد تمام اطرافيانم با چنان وضع فجيعي غذا مي خوردند كه حالم ب

 ماهي درون اب باال و پايين مي پرد . عده اي كه دندان داشتند و عده اي كه از نعمت دندان مصنوعي

 بهره مند بودند ولي گويا خوب تركيب دهانشان نبود . چون وقت خوردن انگار كه داشتند شكلك در

 هانم را گرفته بودم مي خنديدم كه ناگهانمي اوردند . بي اختيار زدم زير خنده و در حالي كه جلوي د
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 همه به من خيره شدند . ان هم چه نگاهي . اتشفشان خشم . سعي كردم توضيح بدهم ولي كار از كار

 گذشته بود . وقتي به خودم امدم كه با مشايعت جمع كثيري از خانمها و اقايان به سمت در خروجي

 را در هوا مي چرخاندند و به نشانه ي تهديد به من نشانش رفتم. ان هم چه مشايعتي !عده اي عصايشان

 مي دادند و عده اي ان را بر زمين مي كوبيدند و خانمها كه با كيفهاي حامل قرصهايشان به سر و صورتم

 مي زدند . بعد هم با شكم گرسنه ان مجلس را ترك كردم .

 ه اين خاطره تعريف مي كرد . اقاچهره ي همه خندان شده بود . هر كسي داشت نظرش را راجع ب

 بزرگ هم حسابي سرحال بود . نگاهش كردم . با اينكه به پدر و مادر خودم خيلي ظلم كرده بود ولي

 دوستش داشتم و بخشيده بودمش . امير دستم را گرفت و گفت : خب برويم خانمي ؟

 برويم . -

 با اجازه ي همگي . رو به پدرم گفت : ما مي رويم بيرون يك گشتي بزنيم . 

 سر خاك پدر و مادر امير فاتحه خوانديم . سكوت سنگيني بر قبرستان سايه انداخته بود . امير گفت : 

 مادر، اقاجان ....... اين عروس شماست . عروس قشنگي كه امده براي هميشه كنارم بماند . اي كاش

 . براي خوشبختي من و يلدا هم دعا كنيد .  زنده بوديد و مي ديديد كه لياليتان هم عاقبت به خير شد

 با محبت نگاهي به امير كردم و گفتم : نمي دانستم كالردشت اين قدر قشنگ است. چرا تا حاال اينجا را

 نديده بودم ؟

 امير بلند شد ايستاد . دستم را گرفت و در حاليكه مي رفتيم گفت : اخر ليال از اقا بزرگ مي ترسيد. همه

 ا رفت و امد مي كردند ولي ليال مي ترسيد . به اينج

 نفسي كشيدم و گفتم : دارد تاريك مي شود . 

 از تاريكي كه نمي ترسي . -

 وقتي كنار تو هستم از هيچ چيز نمي ترسم . -

 كمكم كرد تا از تپه ها باال بروم . با كمك امير مسافت سخت و طاقت فرسايي را كه به كلبه ختم مي شد

 ردم . به طوريكه به نفس نفس افتاده بودم . خنديد و گفت : خسته شدي ؟سپري ك

 اره،دارم هالك مي شوم . يك كم استراحت كنيم . -

 بيا ببينم،دستت را بده به من ،چيزي نمانده . -

 عيبه كلبه رسيديم . از پايين جاده اصال پيدا نبود . ميان انبوهي از درختان مخفي شده بود . كلبه اي واق

 و جنگلي . مثل توي قصه ها . در را باز كرد و گفت : بفرماييد خواهش مي كنم . 

 با ترس وارد شدم . تاريك بود . از الي شكاف بين چوبها نور از بيرون به درون تابيده بود . كنار اتاق

 خت چوبيروي يك ميز چوبي يك فانوس بود . ان را روشن كرد. حاال بهتر مي توانستم ببينم . يك ت

 بود . يك ميز و يك صندلي با چند تا ظرف و ظروف قديمي . روي تخت نشستم و گفتم : عجب كلبه ي

 نامانوسي . 

 اين كلبه توي نوع خودش بي نظيره . كلبه اي كه توانست اين همه مدت زير اين اسمان ابي ، روي اين-

 سوايي. پدرت ان شب به خواهرم كمك كردتپه ي بلند همان طور سر بلند بماند كلبه ي عشق است نه ر

 تا از خونريزي سرش جلوگير كند . ولي كمك ان به قيمت رسوايي ليال تمام شد . گناهي مرتكب نشده
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 بودند . گناه از اقبال بد خواهرم بود كه او را توي ان شب باراني به اين كلبه كشانده بود . 

 برق پرصدايي با روشنايي وحشتناك خود باعث ترسم شد بهدر اين هنگام پايه به صدا در امد . رعد و 

 طوري كه با ترس به امير پناه بردم و گفتم : امير من را از اينجا ببر،مي ترسم . 

 توي اغوشش مخفي شده بودم . دستانش دور شانه هايم حلقه شده بود . خنديد و گفت : از چي مي

 ترسي ؟ من كه كنارتم . 

 ير،االن اين كلبه اتش مي گيرد . خواهش مي كنم ام-

 اين حرفها چيه يلدا !بيا برويم كنار پنجره ،منظره ي بيرون را نگاه كنيم بعد ببينم باز مي گويي-

 وحشتناك است يا نه . 

 حق با امير بود . وقتي چشمم به جنگل سر سبز و خرم افتاد كه باران ماليمي در حال باريدن بود محو

 م را به لبش نزديك كرد و بوسيد و گفت : اوردمت توي اين كلبه تا يك چيزي راتماشا شدم . دست

 همين جا برايت قسم بخورم . 

 با اشتياق گفتم :چي ؟

 دستم را كشيد سمت در . در را باز كرد و خارج شد . من را زير باران برد و هردو زير باران بوديم . 

 گفت : يلدا ......... يلدا دوستت دارم ....... اين جنگل،اين دستانش را دو طرف دهانش گرفت و با فرياد

 كوه ، اين كلبه همه شاهدند كه تو تنها عشق مني . 

 اشكهايم با باران مخلوط شده بود . كسي نمي فهميد اين اشك است يا ردپاي باران كه روي صورتم

 روان شده بود . با خوشحالي زمزمه كردم : امير .......

 سمتم . من را در اغوش كشيد و كنار گوشم زمزمه كرد : تو عروسك بچگي مني . تو عزيز دلمبرگشت 

 هستي يلدا . 

 پايان
 

 

 پايان
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