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1-1 آر ياد مرا   

وقتي با زنيبل خريد از در خانه وارد شدم، مادرم با نگاهي اجمالي به اندامم ناگهان مانند برق گرفته ها بر خود لرزيد 

  :و سيلي بر صورت زد و با آوايي بلند پرسيد

  پس کفشهايت کو؟ -

شتن کفش خشمگين شده بود دست به مانند گنهکاران سر بزير انداختم و هيچ نگفتم. او که از سکوتم بيش از ندا

  : آسمان بلند کرد و گفت

  !خدايا يا مرگ مرا برسون يا به اين دختر عقل بده -

  :بعد دوباره به سر تا پايم دقيقتر نگاه کرد و بار ديگر پرسيد

  کفشهايت را چه کردي؟ -

ن را بخارانم که حس کردم در اثر کف پايم به خارش افتاده بود که از روي پاي ديگر استفاده کردم و خواستم آ

پياده روي کف جورابم سوراخ شده و اگر مادر بفهمد به يقين اين بار تنبيهي فراتر از فرياد خواهم داشت. پس 

خارش پا را فراموش کردم و به عمه ام که ايستاده بود و بر وبر مرا نگاه مي کرد نگريستم و از او ياري خواستم . 

و به سويم حرکت کرد و زنبيل را با خشونت از دستم بيرون کشيد و با اين حرکت فهماند که معني نگاهم را فهميد 

  . در جبهه مادر است و مرا گناهکار دانست

 مادر بزرگ در حاليکه پوست باقالي هاي گرفته شده را در گوني مي ريخت بدون آنکه نگاهم کند رو به مادر گفت
:  

. اين از بچگي کم عقل بود . يادت مي آيد وقتي شيرت خشک شد و تو از ولش کن! خون خودت را کثيف نکن  -

بتول ديوانه خواستي به جاي بچه مرده اش ، بچه تو را شير بدهد من مخالفت کردم و گفتم اين کار رانکن . ولي تو 

  .گوش نکردي و حاال عواقبش را مي بيني

  :مادر رنجيده خاطر پرسيد

ذاشتم بچه ام از گرسنگي بميرد؟بايد چکار مي کردم ؟ مي گ -   

  : مادر بزرگ سر تکان داد و پريد

مگر بچه من مرد؟ من با شير خشک و نشاسته بزرگش کردم تو هم مي توانستي اين کار را بکني اما تنبلي  -

درست کردن نشاسته و شير باعث شد جگر گوشه ات را به دست بتول بدهي تا شيرش بدهد . پس حاال هم دست به 

مان بلند کردن و ناله و نفرين کردن نداردآس  .  

من آرام ، آرام خود را به آشپز خانه کنار در حياط رسانده بودم و حرفهاي آنها را از آشپزخانه مي شنيدم . عمه ام 

  : آهسته پرسيد

  کفشهايت کو؟ -

  : و من هم آرام جواب دادم

  . بخشيدم به گدايي که کفش به پا نداشت -

بر پيشاني آورد و با تمسخر پرسيد عمه ام اخم  :  
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  مگر خودت جز آن کفش ، کفش ديگري داري ؟ -

و او گفت "نه"سر تکان دادم به نشانه   :  

  . پس خودت حاال شدي گداهه. اگر گمان داري که من کفشم را به تو مي دهم اشتباه مي کني -

هر از آشپزخانه خارج شدم و به طرف اتاق مي رفتم که با بي قيدي شانه باال انداختم و گفتم نده و از سر رنجش و ق

  : بار ديگر صداي خشمگين مادر را شنيدم که مي پرسيد

کجا ؟ مي خواهي با جورابهاي کثيف وارد اتاق شوي ؟ آنها را در بياور و بشور و پاهايت را هم زير شير آب تميز  -

  . کن

افتاد و زود آن را شستم و روي بند انداختم . مشغول شستن  داشتم جورابم را مي شستم که چشمم به پارگي جوراب

 : پاهايم بودم که عمه از آشپزخانه خارج شد و رو به مادرم گفت

گفتم که به اميد اين نباشد که من کفشم را به او بدهم "الهام "زن داداش من به  - .  

بي گفتمادر که نمي دانست طرف او را بگيرد يا به حال من دل بسوزاند زير ل  :  

  . باشه خودم فکري به حالش مي کنم-

از لحن مغموم مادر دلم گرفت و هنگاميکه در گوشه اتاق چمبک زدم و نشستم براي آني از کرده خود پشيمان شدم 

  : و از خود پرسيدم

يوانگي نام چرا اينکار را کردي ؟ تو که مي داني وضع مالي خانواده اجازه بذل و بخشش نمي دهد . اين کار جز د -

  ديگري دارد ؟

اين اولين بار نبود که دست به چنين کارهايي مي زدم ؟ از کودکي تاب ديدن ناراحتي ديگران را نداشتم و در مدرسه 

و خيابان با بخشيدن قلم و مداد و ژاکت تنم به ديگران باعث خشم مادر و اهالي خانه شده بودم و در اين ميان تنها 

را تاييد و نه تقبيح کرده بود . شايد سکوت او موجب شده بود که چنين گمان کنم که راضي پدرم بود که نه کارم 

است و کارم را تاييد مي کند . وقتي صداي پاي مادر را از روي پله ها شنيدم خود را در گوشه اتاق جمع کردم تا وقتي 

ک نشسته دلش به حالم بسوزد و از مرا مي بيند با گمان اينکه به جاي دختر بيست و دو ساله اش دخترکي کوچ

  :شماتت بيشتر دست بردارد اما اين کارم ديگ خشم مادر را بيشتر به جوش آورد و گفت

خودت را به موش مردگي مي زني که گناهت را ببخشم ؟ آخه تو کي مي خواهي بزرگ شوي ؟ آدم عاقل کفش  -

ر کرده اي که چرا کسي به خواستگاريت نمي آيد؟ تو پايش را مي بخشد و با پاي بدون کفش راه مي ر.ود ؟ هيچ فک

و عمه ات هم سن وسال هستيد . او يک سال است که نامزد شده ولي کسي براي تو قدم پيش نگذاشته توي کوچه و 

محله همه مي دانند که تو عقلت پاره سنگ بر مي دارد و کسي عروس ديوانه نمي خواهد . حق با خانم بزرگ است 

تم با قنداق و نشاسته بزرگ شوي تا اينطور آبرويم را پيش در و همسايه ها نبري . حاال بگو بدون بايد مي گذاش

کفش چطور مي خواهي از خانه خارج شوي؟ عمه ات هم که کفشهايش به جانش بسته است و حاضر نيست به تو 

  .کمک کند

  : گفتم

  ... مهم نيست . پولهايم را جمع مي کنم تا بتوانم -

رفم را قطع کرد و با پرسيدن چند ماه مي تواني از خانه خارج نشوي ؟ دهانم را بست . بالفاصله در مغزم مادر ح

شروع به شمارش کردم و به خود گفتم روزي سي تومن در ماه مي شود نهصد تومن و سه ماه ، سه تا نهصد تومن مي 
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ن بلند شو در کتري آب بريز االن است که پدرت شود دو هزار و هفتصد تومن و چهار ماه مي شود... که مادر با گفت

از راه برسد ، رشته افکارم را از هم پاره کرد، پول ها را در راه حساب کردن جاگذاشتم و بلند شدم . مادر در 

  : صندو.ق خانه مشغول بود و داشت چيزهايي را زير و رو مي کرد . وقتي عرق ريزان از آنجا خارج شد گفت

ازه پايت هست يا نه؟بپوش ببين اند -   

آن را گرفتم و پوشيدم . کفش تنگ بود و به زحمت پايم را در ان جا دادم . وقتي مادر گفت چند قدم راه برو ، از 

  : فشار انگشتان پايم صداي آخم بلند شد . مادر گفت

ر هم نشد چاره اي خيلي سال است استفاده نشده و خودش را جمع کرده ، وقتي چند بار بپوشي باز ميشود ، اگ -

  . نيست و بايد تحمل کني تا عيد برسد و بتواني کفش نو بپوشي

باز هم شمارش کردم . اولين ماه تابستان و دو ماه نا پاييز و سه ماه هم زمستان روي هم هشت ماه . آن قدر وحشت 

نگران پرسيد کردم که کفش را از پا در آوردم و به سرعت از اتاق خارج شدم مادر که شتابم را ديد  :  

  کجا مي روي؟ -

  : و من فرياد زدم

  .مي روم تااگر گداهه هنوز نرفته کفشم را از او پس بگيرم -
* * *  

 سرم را زير شمد کرده و خود را به خواب زده بودم و در همان حال گوش به حرفهاي پدر و مادر داشتم. پدرم گفت
:  

دست خودش که نيست . مال شيري است که خورده . من و تو ولش کن چرا اينقدر به جانش نق مي زني . -

  ! مقصريم نه او

  :مادر گفت

مي دا نم و به همين خاطر خود را سرزنش مي کنم و دلم به حالش مي سورد . اي کاش موقع به دنيا آوردنش  -

  سر زا رفته بودم و اين روزها را نمي ديدم

  : پدر با صدايي آرامتر گفت -

ده و چاره اي جز تحمل نيست . خدا را شکر کن که بي آزار است و به کسي کاري ندارد و اگر چيزي حاال که ش -

به کسي مي بخشد از خودش مي بخشد . اواخر عمر بتول خانم را به خاطر بياور که چه حالي پيدا کرده بود و 

  .هيچکس جرات نزديک شدن به او را نداشت . دعا کن که دخترمان آنطوري نشود

ادر گفتم :  

  .در اوج ديوانگي وقتي چشمش به الهام مي افتاد آرام مي شد و او را مي شناخت و مي خنديد -

  :پدر گفت -

  .خدا رحمتش کند وقتي هم که مي خواست جان بدهد تا دست الهام را به دست نگرفت جان به ملک الموت نداد -

  :مادر گفت

. من هم کفش عروسيم را دادم تا بپوشد که برايش کوچک است و  خواهرت لج کرده و به الهام کفش نمي دهد -

  . انگشتانش را مي چالند

  :پدرم گفت
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چند روز صبر کن تا برايش فکري بکنم . اما خودمانيم زن ،الهام باهمه ديوانگي اش توانست ديپلم بگيرد .  -

رهايش کرد شاهکار کرد . او کاري را انجام داد که خواهرم نتوانست و در نيمه راه .  

  :مادر گفت

نمي فهمد که  ##خدا همه در ها را به روي بنده اش نمي بندد . اگر اين خل بازي ها را از خود در نياورد هيچ  -

  . رگي از ديوانگي دارد

حرفهاي آنها را شنيدم و فکرم رفت دنبال گداهه و با خود فکر کردم حتمي کفشهايم را گذاشته باالي سرش تا دزد 

را نبرد . بوي عطر گل شب بو را به جان کشيدم و با احساس سبکي و آرامش چشم بر هم گذاشته ، خوابيدم آنها .  

* * *  

  : عمه سراسيمه وارد اتاق شد و کنارم نشست و با هيجان گفت

  . نامه اميد آمده -

  :گفتم

  چشمت روشن . حالش خوب است ؟ -

  :عمه به جاي جواب دستم را گرفت و گفت

  .زود باش جوابش را بنويس تا همين امروز پستش کنم -

  :متعجب نگاهش کردم و گفتم

  !چرا من بنويسم ؟ آن يکي دو بار هم که نوشتم اشتباه کردم -

  : عمه اول نا باور نگاهم کرد و بعد که ديد حرفم جدي است قيافه اي مظلو مانه به خود گرفت و گفت

بنويس خودت را لوس نکن . خواهش مي کنم - .  

  : با بي قيدي شانه باال انداختم و کفتم

به من مربوط نيست او نامزد توست و خودت مي بايد جواب نامه اش را بدهي.اگر مادر بفهمد که من به جاي تو  -

  جواب نامه اميد را مي دهم مي داني چه باليي سر من در مي آورد؟

لحني التماس آميز گفتعمه با هر دو دستش دستهايم را گرفت و اين بار با  :  

  الهام خواهش مي کنم تو که نمي خواهي آبرويم پيش اميد برود ، مي خواهي؟ -

  :نگاهش کردم و پرسيدم

  .چرا بايد آبرويت برود؟ تو خودت سواد داري و مي تواني نامه بنويسي. اين کار را از من نخواه -

حت است، گفتعمه سر به زير انداخت و گويي که از افشاي رازي نارا :  

آخه مي دوني اميد فکر مي کند من اين نامه ها را خودم مي نويسم و آن قدر تعريف و تمجيد کرده که نگو و  -

نپرس. حاال اگر من خودم بنويسم مي فهمد و پاک آبرويم مي رود. خواهش مي کنم الهام اصال بيا معامله اي بکنيم ، 

ز کفشهايم را به تو مي دهم. قبول است؟تو جواب نامه اميد را بده و من هم يکي ا   

من که دلم بخاطر التماس هايش نرم شده بود و اگر پيشنهاد کفش را هم نمي کرد براي نامزدش نامه مي نوشتم  -

  : ، اما از اين پيشنهاد هم بدم نيامد و گفتم

  .قبول اما بايد آن کفش ورني بند باريکت را به من بدهي -
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واست اعتراض کند اما هيچ نگفت و لحظه اي بعد با گفتن باشه قبول بنويس . دفتر و قلمي عمه اول اخم کرد و خ

  .مقابلم گذاشت

  :گفتم

  .اول نامه را بده بخوانم -

  :عمه اين بار عصباني شد و گفت

  نه خير نمي دهم تو به نامه من چکار داري ؟ -

  :خنديدم و گفتم

جوابش را بدهم يا نه ؟آخه خره من بايد بدانم چي نوشته تا  -   

عمه که مجاب شده بود از الي همان دفتر نامه اي بيرون کشيد و به دستم داد و من ديدم که سرتاسر نامه از عشق و 

وفاداري و لعنت بر هجر و جدايي نوشته و نامزد پر احساسش را نه يکبار بلکه چندين بار ستوده ، در دل به عمه حق 

د از خواندن گفتمدادم که نگران شود ، و بع :  

  . نامه را بگذار باشد تا پس از درست کردن غذا آن را برايت بنويسم -

  :عمه هراسان شد و گفت

  .نه همين حاال بنويس -

  : گفتم

  .پس جواب همه را تو بايد بدهي-

  :او بلند شد و گفت

از اول کارم اشتباه بود و نمي بايست از من غذا را آماده مي کنم.ببين براي چند خط نامه چقدر بايد پاسخ بدهم.  -

  .تو مي خواستم جواب نامه را بدهي

  :خو.نسرد گفتم

  ... حاال هم دير نشده و هر چه زودتر بفهمد بهتر است . اين نامه نگاري يکسال و اندي ديگر ادامه دارد و -

ن مي رفت که لحظه اي پا سست کرد و عمه بي حوصله شد و با گفتن خودم بهتر از تو مي دانم ، داشت از اتاق بيرو

  : پرسيد

  غذا چي درست کنم ؟ -

  :گفتم

  .همه چي روي کابينت آشپزخانه است -

عمه ديگر معطل نکرد و پله ها را شتابان طي کرد و پايين رفت . نامه اميد را بار ديگر خواندم و اين بار با حسي ديگر 

قلم روي کاغذ گذاشتمگويي براستي براي نامزد خود نامه مي نويسم  .  

اميد من بي تو سرگردان همچون بادبادکي درآسمان اليتناهي رها شده و احساسم اين است که سر نخ اين  -

بادبادک به دست توست و تو آرام ، آرام نخ را به دور قرقره مي پيچي و مرا به خود نزديکتر مي کني . مي دانم که 

انتظاري نامه ايست که بوي تو را برايم ارمغان مي آورد . باور کن  درد انتظار سخت ، و سخت تر از آن چشم

روزهايم همچون شبهاي بي مهتاب تاريک و وحشت زاست و با تمام تالشي که به خرج مي دهم تا چراغ اميد را شعله 

ه کور سو ور نگهدارم و تنها به روزهاي خوش آينده اي که با هم شروع خواهيم کرد فکر کنم. اما ياس شعله را ب
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مدل مي کند و قلبم را مي لرزاند . شبها وقتي همه به خواب مي روند حلقه نامزدي را که تو به انگشتانم کردي 

روبرويم مي گذارم و با آن حرف مي زنم . به من نخند و مپندار که ديوانه اي را به همسري گزيده اي ، اما شايد زياد 

ه درازا بکشد وقتي که برگردي با مجنوني روبرو شوي. تو نوشته اي که با هم ره به خطا نرفته اي و اگر اين دوري ب

شوق روز را آغاز مي کني و شب را به اميد فردا سحر مي کني . خوشحالم که يکي از ما به روزهاي تقويم مي خندد و 

مدن پستچي که نامه روي آن خط مي کشد . چون تو از من خواسته اي که آفتاب و روشني روز را باور کنم و تا باز آ

  . تو را به من برساند چشم انتظار مي مانم

در پايين نامه بي اختيار نوشتم الهام و بعد آن را امضا کردم.خوشبختانه در مرور نامه بود که فهميدم چه اشتباهي 

کفش ورني را کنارم  کرده ام و الهام را به الناز تغيير دادم . وقتي عمه مجدد به اتاق آمد ، نامه تمام شده بود. عمه

  : گذاشت و با افسوس گفت

  . فقط دو ، سه بار بيشتر نپوشيده بودمش -

  :کفش را برداشتم و به آن نگاه کردم و ضمن پوشيدن گفتم

  . چندان هم نو نيست.اما نامه من نو و دسته اول است -

برقي که از سر رضايت از چشمش جهيد اسم نامه موجب شد عمه کفش را فراموش کند و نامه را بردارد و بخواند . 

  : را ديدم و گفتم

  چطور است خوب نوشته ام؟ -

  :لبخند زد و گفت

  .اي بد نيست . اما اي کاش جمله هاي قشنگتري مي نوشتي -

  : با کفشها در اتاق شروع به راه رفتن کردم و گفتم -

نفر فقط نامرد هستيد و نه زن و شوهر؟ همين ها را هم نبايد مي نوشتم . فراموش کرده اي که شما دو -   

  : عمه اخم بر پيشاني و ابرو انداخت و گفت

اصال اينطور نيست و همه مي دانند که ما بزودي عروسي خواهيم کرد. صداي برهم خوردن در حياط که آمد عمه  -

فتبا عجله نامه ها را در وسط دفتر گذاشت و بلند شد و از پنجره به حياط سرک کشيد و گ  :  

  . آمدند -

  : پرسيدم

  در مورد کفش به مادر بزرگ چي مي گي؟ -

  : خنديد و گفت

  . خودش ديشب به من گفت که کفشم را به تو بدهم -

  : عصباني شدم و پرسيدم

  ...و تو دلت نيامد آن را همينطوري به من بدهي و در مقابلش -

  : عمه با صدا خنديد و گفت -

ندارد! دارد؟ لنگه کفش را به طرفش پرت کردم و او با دادن جا خالي از اتاق بيرون  پاداش بي زحمت لذت -

  .رفت، در حاليکه صداي بلند خنده اش از راه پله هم به گوش مي رسيد
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شب در زير شمد بدون آن که از عمه رنجيده باشم خاطرات خوش دوران کودکيمان به يادم آمد و اين که هر دو 

ديم که به يک نسبت از محبت خانواده برخوردار بوديم. من و عمه فقط بيست و چهار ساعت با مثل دو قلوهايي بو

هم اختالف داشتيم و او زدوتر به دنيا آمده بود. حاملگي مادر بزرگ آنطور که از زبان مادر شنيدم ، ناخواسته و باعث 

ا به هم اين باور را به ديگراني که ما را شرمندگي شده بود که با عروس نوجوان خود برابري کرده باشد . شباهت م

نمي شناختند مي داد که ما هر دو خواهر و دوقلو هستيم. در دوران تحصيل نيز بارها و بارها به اين پرسش که آيا 

شما دوقلو هستيد جواب نه داده و شرح داده بوديم که عمه و برادرزاده هستيم. الناز را دوست داشتم و هنوز هم 

ن که به گمانم کمي حسود است و همه چيزهاي خوب را فقط براي خود مي خواهد اما باطنا خوش قلب است دارم با اي

. بو مي کشم و بگمانم مي رسد که بوي گل شب بو با عطر خاک باران خورده ممزوج شده و ياد جنگلها و سبزه زاران 

مراه مرغان وحشي به سوي صخره اي بلند دويدم شمال را زنده مي کند . بي اختيار خود را مسافر بيشه زار کردم و ه

تا از فراز آن به امواج کف آلود دريا که آغاز طوفاني را با کوبيدن امواج خود به صخره اعالن مي کرد را ببينم و 

 آسمان نيلي را که ابرهاي سياه، زيبايي اش را پنهان مي کرد شاهد باشم . در اثر وزش تند باد بود يا دستي که مرا به

سوي پرتگاه هل داد جيغ کشيدم و بر جاي نشستم . پدر و مادر هنوز بيدار بودند و جيغ نا بهنگامم آنها را مشوش 

  :کرده بود و در حاليکه نگاه معني داري به يکديگر مي کردند مادر پرسيد

  چي شده الهام؟ خواب ديدي؟ -

ن فقط سر فرود آوردم و مادر ليواني آب به دستم داد خواستم بگويم بيدار بودم و از صخره پرت شدم . اما به جاي آ

  : و گفت

  .آسمان غريد و تو را بيدار کرد . چيزي نيست راحت بخواب -

وقتي بار ديگر دراز کشيدم چشمهايم را زير شمد نبستم و فقط به صداي باران گوش کردم و به مالقات الناز و اميد 

  :در زير باران فکر کردم و از خود پرسيدم

  آيا قدم زدن در زير باران لذت بخش تر است يا در زير نور مهتاب؟ -

  :وقتي چشمهايم بار ديگر بسته شد به خود گفتم

  . مهم نيست . مي شود هر دو را لذت بخش دانست -

صبح نفوذ نگاه پدر به صورتم موجب رنگ پريدگي چهره ام شد و مادر آن را به حساب بيماري سرماخوردگي 

پرسيد گذاشت و :  

  رنگت پريده سرما خورده اي؟ -

به نشانه نه سر تکان دادم و با اين حرکت قيافه هر دو را غم زده کردم . اما وقتي خنديدم و گفتم نگران نباشيد حاال، 

  :حاالها مانده تا ديوانگي ام بروز کند ، لبخند محزون بر لبهاي آنها نشاندم و مادر آه کشيد و پدر گفت

فات را باور نکناين مزخر - . 

مدتها شايد هم سالها بود که اين جمله ديوانه را شنيده و به آن خو گرفته بودم . گويي اگر مرا عاقل مي خواندند مي 

بايست تعجب کنم . در باورم اين نقش بسته بود که ديوانگي مثل جوش کوچکي است که با نوشيدن شير از سينه 

از وجودم خانه کرده که کم کم و با گذشت ايام بزرگ شده و روزي خود را بتول خانم وارد بدنم شده و در جايي 

نشانم خواهد داد و سالهاي تحصيل و درک معناي ديوانگي هم نتوانسته بود اين ذهنيت دوران کودکي را از بين 

  .ببرد
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وم برآمدگي و صبحها وقتي سر از خواب بر مي داشتم پنهان از چشم ديگران بدنم را لمس مي کردم تا مطمئن ش

آماس در وجودم پيدا نشده و هنگاميکه اطمينان پيدا مي کردم با گفتن امروز هم به خير گذشت روز را با خوشي 

آغاز مي کردم باورم اين بود که شبها در حال خواب اين جوش که حاال ديگر بايد غده اي شده باشد از غفلتم استفاده 

ي آيد وقتي دخترکي دبستاني بودم و مداد و تراشم را به همشاگردي ام که از کرده و خود را بروز خواهد داد . يادم م

ظاهرش فهميده بودم بضاعت مالي خوبي ندارند بخشيده و دل او را خوش کرده بودم از مادر کتک مفصلي خورده و 

زاري هستم که به فرداي آن روز با هم راهي مدرسه شده بوديم تا مادر به مدير دبستانم بگويد که من ديوانه بي آ

کارهايي که مي کنم آگاهي ندارم و از آنها بخواهد که نگذارند من لوازم تحريرم را بذل و بخشش کنم . از آن روز 

نگاه معلم کالسم وقتي به من مي افتاد حس مي کردم که نگران است و زماني که جايم از پشت نيمکت به تک صندلي 

مرا ديوانه مي پندارد . گرچه نمرات کالسم از همه شاگردان بهتر بود ، اما  گوشه کالس تغيير کرد فهميدم که او هم

هرگز مبصر نشدم و مسئوليت نگهداري کالس به من محول نشد . کم کم به زندگي درزير ذره بين عادت کردم و 

ا آنها اگر به خوشحالي ام وقتي بود که مي شنيدم که مي گفتند ما که حرکت غيرعادي از اين دختر نمي بينيم . ام

محله مي آمدند و پرس و جو مي کردند يقينا نظرشان تغيير مي کرد . چرا که من در زمستان و در زير بارش برف 

ژاکت خود را از تن درآورده و به تن دخترکي فقيرکرده و تا رسيدن به خانه از سرما لرزيده بودم . کتک مادر و ناله 

ترک کمتر بود و همان شب وقتي تب کردم ، حرارت بدنم با آرامشي ژرف و نفرين او اثرش از تبسم و دلخوشي دخ

و عميق همراه بود. نمي دانم جز اين چند نمونه ديگر چه عمل غير عادي انجام داده بودم که حتي پدرم يقين کرده 

کرده بود اما بود که نرمال نيستم و با مادر هم فکر و هم زبان شده بود . گرچه هيچوقت خودش مرا ديوانه خطاب ن

نگاهش و با ايماو اشاره کردن به مادر مي فهميدم که او نيز مرا سالم و تندرست نمي داند . وقتي امتحان نهايي دادم و 

گمان نمي کرد که موفق شده باشم . من  ##بدون تجديد توانستم مدرک بگيرم ، چشمهاي همه ديدني بود و هيچ 

مادگي درس خواندن ندارم ، آن را رها کرده بودقبول شده بودم و عمه الناز به بهانه آ  .  

  : به مادر مي گفتم

  . مي خواهم معلم شوم -

  :رنجيده خاطر گفت

همينطوريش هم ناراحتي داري واي به وقتي که بخواهي بچه هاي مردم را درس بدهي . بهتر است در خانه بماني  -

اس مي دوزدو خياطي ياد بگيري مثل عمه النازت . ببين چه خوب لب  .  

خوشبختانه به کمک الگوي يک ژورنال براي خود دامني دوختم و مادر متقاعد شد که خياطخانه نرفته خياط هستم و 

  .مرا از رفتن معاف کرد

خانه نشيني ام موجب شد چند خواستکار در خانه را بکوبند و داخل شوند . اما چند روز بعد له لبهانه هاي مختلف 

پس بگيرند . همه ميدانستيم که آنها در تحقيقات محلي که انجام داده اند به اين حقيقت پي برده درخواست خود را 

اند که عقل عروس پاره سنگ بر مي دارد و عادي نيست . سال گذشته هم وقتي خانواده اميد به خواستگاري آمدند ، 

. چه فرق مي کرد الهام يا الناز . هر دو شکل به نام من قدم به خانه گذاشتند و پس از آن حلقه به دست الناز کردند 

هم اما با يک تفاوت فاحش يکي عاقل و ديگري اي کمکي خل و چل. خوشبختم که آنها مرا انتخاب نکردند چرا که 

من يک هزارم جهيزيه الناز رانمي توانستم به خانه اميد ببرم . گويا مادر از خيلي سال پيش فهميده بود که من بيخ 

دگارم و تهيه جهيزيه نديده بود . خدا بيامرز پدر بزرگم وقتي فوت کرد هرچه پول نقد داشت براي الناز ريشش مان
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وصيت کرده بود و تنها همين خانه اش را به پدرم داده بود که اتاقهاي باال در اختيار ما باشد . خوب چندان هم بد 

و وقتمان با دوخت و دوز لباس و وسايل عروس مي  نيست و من با بودن عمه کمتر احساس دلتنگي و تنهايي مي کنم

گذرد . از وقتي هم که اميد به سفر يکساله رفته تا در قشم تجارت کند و اجناس خارجي به فروشگاه لوازم خانگي 

پدرش روانه کند ، من شده ام کاتب الناز . دو ماه پيش و شايدم کمي بيشتر وقتي اميد به ديدن الناز آمد دو مرغ 

ه در قفس سفيد زيبايي بود براي او هديه آورد و شنيدم که موقع رفتن به الناز گفتعشق ک :  

  . مواظب الهام و مرغها باش -

خواستم بگويم که خودت ديوانه اي ، اما وقتي عمه خنديد و گفت : او تا بحال آزارش به يک مورچه هم نرسيده ، 

جش و کدورت شوم و به ناچار سکوت کردم اما براي خوشحال شدم و به خود گفتم خوب نيست که من باعث رن

اثبات به او از پدر مصرانه خواستم که براي من هم قناري بخرد تا از صداي آوازش همه لذت ببرند و به گمانم پدر 

دلش به حالم سوخت و فرداي آن شب با قناري به خانه آمد که گرچه قفسش به زيبايي قفس مرغهاي عشق نيست ، 

درون قفس هنرش بيشتر از دو مرغي است که فقط نوک بر هم مي سايند و يکديگر را ناز و نوازش مي اما پرنده 

کنند . از سر حرص و بغض است که پرنده هاي زيبا را با زاغ و کالغ برابر مي کنم و لطف عشق را با خدنگ خشم 

آرام پايين مي کشد و مادر بزرگ دو  تبديل به نفرت مي کنم . اما بعد از ظهرها وقتي آفتاب از روي ديوار آرام

قاليچه قمي اش را در حياط پهن مي کند و براي بابا پشتي ابري مي گذارد و صدا مي کند الهام بيا پايين پيش ما ، قلبم 

مي لرزد و قند توي دلم آب مي شود . مي دوم پايين و جاي بابام مي نشينم تا او بيايد . آن وقت الناز گوبلن مي دوزد 

نهم پس دوزي مي کنم . مادر شام تهيه مي کند و مادر بزرگ کنار سماور مي نشيند و آن قدر صبر مي کند تا و م

آفتاب کامال از خانه بيرون برود و بعد از آن چاي دم مي کند تا وقتي که پدرم مي آيد چاي تازه دم بنوشد . من 

و در وسط گل قالي مي گذارد به جاي خوردن  دوست دارم بعد از خوردن شام وقتي مادر بزرگ شب چره مي آورد

چشم برهم بگذارم و فکر کنم . و بعد نفسم را از بو پرکنم و از خود مي پرسم چرا شاه پسند بويش به خوش بويي 

ياس نيست و در ذهنم آن دو را به عقد يکديگر در مي آورم و هر دو را بر يک مسند مي نشانم . اما پدر به گمان 

رفته مي گويد بلند شو برو باال بخواب و عيشم را منقص مي کند . آن وقت من مي مانم و بيداري در اينکه خوابم گ

زير شمد و فکر اين که آيا خاله به قولش وفا مي کند و به دنبالم مي ايد تا مرا يک هفته اي مهمان خانه اش کند يا نه. 

غرور و تکبر او و نگاههاي استفهام آميزش که بين عمو  با اينکه دل خوشي نسبت به پسر خاله گنده دماغم ندارد و از

و خاله رد و بدل مي کند خوشم نمي آيد ، اما چون به کارم کاري ندارد و زياد با من صحبت نمي کند از او گريزان 

نيستم . چه برخالف او ، خاله زني پرنشاط و بذله گوست و شوهرش آنقدر مهربان که گاهي افسوس مي خورم که 

او پدر اين پسر ازخود را ضي است و پدر من نيست . چه روحيه ي پسر خاله ام و کم حرفي او به پدر من شباهت چرا 

دارد و آن دو با هم راحت زندگي مي کردند . خاله نازنينم در هفته اي که مهمانش مي شدم ، به من نهايت لطف را 

ره اي خوش به خانه برگردم . سينما و پارک جزء مي کرد و سعي مي کرد مرا به گردش و تفريح ببرد تا با خاط

برنامه تغييرناپذير خاله بود و غالبا پسرخاله ما را دم در پارک مي گذاشت و خودش مي رفت و در ساعت تعيين شده 

مقابل پارک اتومبيل پارک مي کرد تا من و خاله را به خانه برساند. او نه سينما را دوست داشت و نه قدم زدن در 

را. به همين خاطر من و خاله هميشه دوتايي بوديم و شوهرش ترجيح مي داد پاي برنامه تلويزيون بشيند و با  پارک

خواندن روزنامه و کتاب خود را مشغول کند . وضع مالي خاله بهتر از ما بود . گهگاهي خاله پنهان از چشم پدرم به 

ما کمکهاي خاله هم نمي دانم چرا تغييري در روند زندگي مادر کمک مالي مي کرد تا غرور پدرم جريحه دار نشود . ا
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ما حاصل نمي کرد و آب از آب تکان نمي خورد . هر چه من در انتظار آمدن خاله روزشماري مي کردم ، برعکس 

مادرم اصال در اين فکر نبود که چرا خواهرش قول و قرار هر ساله را فراموش کرده و براي بردنم نيامده است . 

با عمه بقچه هاي دوخته شده اش را اتو مي کردم که او براي تشکر گفتداشتم   :  

  . اگر بخاطر خياطي من نبود تو حاال با خاله ات خوش مي کذراندي -

  :وقتي ديد نگاهش مي کنم لبخند زد و ادامه داد

به گمانم فردا يا پس فردا  زن داداش به او تلفن کرد و خواست تا دنبالت نيايد تا وقتي که کار خياطي تمام شود . -

  پيدايش شود . راستي الهام تو اگر بروي و نامه اميد برسد من چه خاکي بايد بر سرم بريزم ؟

  : آن قدر از شنيدن اين که مادر تفريح مرا بخاطر جهيزيه الناز فدا کرده خشمگين و عصبي بودم که گفتم

استخاک با کود باشد بهتر است و به حال موهايت بهتر  - .  

  : جوابم را شوخي تلقي کرد و با کشيدن موهايم گفت

  . خفه ! اما راستي نگفتي من چکار بايد بکنم -

  : گفتم

  .تلفن کن تلفني جواب نامه را مي دهم و توهم بنويس -

رم گويا نظاين بار راستي، راستي قصد شوخي داشتم اما حرفم الناز را به فکر فرو برد و بعد با گفتن فکر بدي نيست ، 

  . را پسنديد و ديگر در اين مورد صحبت نکرد

پيش بيني الناز درست از آب درآمد و فرداي آن روز خاله مهمان خانه مان شد و دلم را از خوشي لرزاند . مادر 

ي يک بزرگ آنچه را که براي الناز آماده کرده بود نشان خاله داد تا نظر او را بداند و خاله هم با دقت و وسواس خاص

به يک نگاه کرد و با گفتن دستتان درد نکند گويي آنها را براي او تدارک ديده بودند تشکر کرد و در آخر چند 

  : اظهار نظر کرد که مادر بزرگ خوشحال رو به من گفت

  .زياد مزاحم خاله نشو و زود برگرد تا فرمايشات خاله خانم را انجام دهيم -

ختم و او که متوجه رنجشم شده بود خنديد و گفتنگاه رنجيده ام را به خاله دو  :  

  . خانم بزرگ حاال حاالها فرصت داريد و نبايد عجله کنيد -

  : مادر بزرگ از حرف خاله خوشش نيامد و گفت

  !باشه بماند خود الهام انجام مي دهد . مگر تا بحال چه کسي کمکش کرده ؟ -

تمادر از حرف مادر بزرگ آزرده خاطر شد و گف  :  

خانم بزرگ حق کشي نکنيد . خودتان خوب مي دانيد که الهام هم پا به پاي الناز زحمت کشيد و از زير بار  -

  .مسئوليت شانه خالي نکرد

مادر بزرگ که توقع دفاع از من را نداشت با حالتي عصبي بلند شد و آنچه را که در مقابل خاله گشوده بود جمع کرد 

ه که اوضاع را کمي ناآرام ديد از جا بلند شد و با بوسيدن صورت مادر بزرگ گفتو کنار اتاق گذاشت . خال  :  

  . چشم خانم بزرگ زياد نگهش نمي دارم و زود برش مي گردانم . خيالتان آسوده باشد -

  : هنگام عصر وقتي پسرخاله براي بردن ما آمد بيشتر از نوشيدن يک ليوان شربت صبر نکرد و رو به خاله پرسيد

  برويم ؟ -

  : خاله هم رو به من کرد و پرسيد
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  آماده اي ؟ -

  : من بلند شدم و پيش خود گفتم

  .خاله نمي داند که من از صبح آماده رفتن هستم -

  : وقتي سوار اتومبيل شديم و پسرخاله حرکت کرد ََ، خاله از او پرسيد

  پدرت کجاست ؟ -

. مستقيم به خانه بروم؟ من که مي آمدم مشغول آبياري باغچه ها بود   

  : خاله گفت

آره امروز به قدر کافي حرص خورده ام و تحمل کرده ام . نمي دانم خواهرم چگونه اين همه سال اين زن را  -

تحمل کرده و صدايش در نيامده . اي کاش صبح آنجا بودي و خودت مي ديدي که چقدر کار خياطي انجام شده و او 

ازه دو قورت و نيمش باال بود و در آخر اين همه زحمت را به دختر خودش نسبت دادبه جاي تشکر از الهام ت .  

احساس مي کردم که پسر خاله اصال حواسش متوجه حرفهاي مادرش نبود و در عوالم خود سير مي کرد . دلم مي 

  : خواست کم رويي و خجالت را کنار مي گذاشتم و رو به او مي گفتم

او دارد از من تعريف مي کند و از زحمتي که براي الناز کشيده ام حرف مي زند . اما به  شنيدي مادرت چه گفت؟ -

  :جاي آن به خيابان نگاه کردم و به خود گفتم

  .او با جرز ديوار تفاوت ندارد -

باز وقتي مقابل در خانه اتومبيل توقف کرد، هنوز از خاک بوي نم و رطوبت استشمام مي شد . پسرخاله در خانه را 

  . کرد و ما داخل شديم اما خودش به درون نيامد و در را پشت سر ما بست و رفت

قاسمي؟ اما کسي جواب نداد . خاله چراغها را روشن « قاسمي»وقتي قدم به درون هال گذاشتيم خاله چند بار صدا زد 

  :کرد و گفت

و با بازنشسته هايي چون خودش يکي حتمي رفته پارک نزديک خانه . چند هفته ايست که عصر مي رود پارک  -

  . دو ساعتي وقت مي گذراند . تا تو لباست را عوض کني من هم شام درست مي کنم

ساکم را برداشتم و به طرف اتاقي که هرسال به مدت يک هفته به من تعلق پيدا مي کرد به راه افتادم و در ضمن نگاه 

در اثاث خانه داده است . هيچ چيز تغيير نکرده بود . اما وقتي وارد  کردم ببينم از عيد تا تابستان خاله چه تغييراتي

اتاق شدم لحظه اي متحير ايستادم و تماشا کردم . آن اتاق هر ساله نبود و يک تختخواب يک نفره و ميز توالت با 

وقتي کشو را  چند کشوي بزرگ ديده مي شد . فرش همان فرش قديمي و پرده ها هم همان هايي بودند که قبال بود .

بيرون کشيدم ، از ديدن چند بلوز و دامن نخي و شلوار خانه به گمان اين که کشوي لباسهاي خاله را بيرون کشيده ام 

فورا کشو را بستم و از ساکم لباس خانه در آوردم و پوشيدم و به دنبال يافتن خاله راهي آشپزخانه شدم . خاله وقتي 

 : مرا ديد خنديد و پرسيد

بود خوشت آمد ؟ منظورش را فهميدم و گفتم اتاق زيبايي شده چطور -  .  

  : خاله گفت

  .تو ديگر دختر بزرگي هستي و بايد مثل خانمها تحويلت گرفت -

وقتي به قاسمي گفتم که الهام وقتش رسيده که مهمانمان شود ، گفت بهتر است پيش از آوردن او اسباب راحتي اش 

م تخت و دراور خريديم . راستي چند تا بلوز و دامن هم برايت خريده ام . آنها را ديدي؟را فراهم کنيم و با هم رفتي   
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  :گفتم

  .بله. زيبا بودند اما فکر نکردم که مال من است -

  :خاله خنديد و گفت

ه گل به دو تا از بلوزها نو و بقيه مال من بود که حاال ديگر اندازه من نيست. الهام از مادرت شنيدم که باز دست -

  آب دادي و کفشهايت را حاتم بخشي کرده اي درست است؟

  :گفتم

  . او از من کفش خواست و من هم دريغ نکردم -

  : خاله خنديد و پرسيد

  آن وقت خودت بدون کفش توخيابان حرکت کردي؟ -

  :گفتم

  . خيابان نبود . چند تا کوچه را پا برهنه طي کردم -

  : خاله پرسيد

شدي وقتي مردم تو را بدون کفش ديدند؟ناراحت ن -   

  : شانه باال انداختم

نه ! مهم نبود ! گمان مي کنم آن وقتي بايد ناراحت مي شدم که خودم کفش به پا داشتم و ديگري پا برهنه راه  -

  . مي رفت

  :خاله گفت

دهند فقير و تهيدست نيستند . اما اغلب اين گداها عوام فريبي مي کنند و به راستي آن طورکه خود را نشان مي  -

کار خير خوب است اما نه اينطور که تو عمل مي کني ، با تو شرط مي بندم که اگر فردا هم او را ببيني بدون کفش مي 

بيني . اين حرفه آنهاست تا با جريحه دار کردن احساس مردم آنها را تلکه کنند . من اگر جاي خواهرم بودم ، فرداي 

خود مي بردم يکي دو چهارراه ديگر و به طور حتم همان گدا را پيدا مي کردم و نشانت مي دادم تا با آن روز تو را با 

چشم خودت ببيني و باور کني . خوب بگذريم . حاال از خودت بگو . امروز تمام وقت ما شد نگاه کردن جهيزيه . 

؟راستي از اينهمه بقچه و مالفه و روبالشتي ، چيزي هم نصيب تو مي شود   

  !خنديدم و گفتم : نه

  پرسيد : چرا؟

  :و من بدون لحظه اي درنگ گفتم

چون مادر مي داند کسي سراغم نمي آيد و من پير دختر باقي خواهم ماند . پس چه لزومي دارد خود را گرفتار  -

  .قرض و دردسر جهيزيه درست کردن بکند

  :خاله اخم کرد پرسيد

تو و خواهرم خوانده ؟چه کسي اين مزخرفات را به گوش  -   

  :بار ديگر شانه باال انداختم و گفتم

. جون واقعيت است همه قبول کرده ايم ##هيچ  - .  

  : خاله دستم را گرفت و چون از آشپزخانه بيرون آمديم مرا روي مبل نشاند و گفت
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از خيلي از آدمها هم با هوشتر و من به تو مي گويم که همه در اشتباه هستيد و تو نه تنها خل و چل نيستي، بلکه  -

و داناتري . به من بگو آيا آدم ديوانه مي تواند تحمل کند و بدون دردسر مدرک بگيرد؟ آيا آدم خل و چل مي تواند 

به آن خوبي و تميزي خياطي کند ؟ آيا آدم عقل باخته مي تواند مثل تو اينطور منظم و مرتب باشد و از تميزي مثل 

ي گويم آنهايي که به انگ ديوانگي مي زنند خودشان ديوانه اند نه توآفتاب بدرخشد؟ من م .  

  : خنديدم و گفتم

  .اما من سالهاست اين را پذيرفته ام و ديگر برايم تازگي ندارد -

  :خاله نگاه خشمگينش را به من دوخت و گفت

ن گمانم اين است که مادر بزرگت چرا بايد برايت عادي شود ؟ تو نبايد اجازه بدهي کسي ديوانه خطابت کند. م -

به عمد تو را پيش همه ديوانه جلوه داده تا دختر خودش در خانه نماند و ... واي خداي من مرا ببخش ! بي جهت به 

اين پيرزن تهمت زدم . اما از سويي ديگر دلم مي سوزد که مي شنوم اين تهمت ها بر تو وارد مي شود و خواهرم با 

ي کند . چند شب پيش وقتي من و قاسمي داشتيم در مورد تو صحبت مي کرديم هر دو، هر سکوتش آن را تاييد م

چه گشتيم تا نمونه اي براي رفتار غير عادي ات پيدا کنيم ، پيدا نکرديم و هر دو به اين نتيجه رسيديم که تو از همه 

  ! عاقلتري . حرفم را باور کن

اله بلند شد وگفت : قاسمي از پارک برگشت ! و همينطور هم بود . با شنيده شدن صداي بر هم خوردن در حياط ، خ

آقاي قاسمي که من او را از بچگي به علت نداشتن عمو ، عمو خطاب کرده بودم وقتي چشمش برمن افتاد لبخند بر 

  .لبش نقش بست و با بوسيدن پيشاني ام به من خوشامد گفت و جوياي حالم شد

داشت از ماجرايي که شنيده بود برايمان نقل قول مي کرد که بار ديگر صداي در  روبروي هم نشسته بوديم و عمو

  :خانه شنيده شد و اين بار هم خاله گفت : کيان آمد . عمو بدون آنکه سخن خود را قطع کند گفت

جنون ادواري در يک لحظه دست به گريبان مردک مي شود و با چند ضربه چاقو زن و سه فرزندش را به قتل  -

  .مي رساند

  : کيان که آخر صحبت عمو را شنيده بود با لحني معترض گفت

  باز شما شايعه را باور کرديد ؟ اين چه قتلي است که شرحش را در هيچ روزنامه اي ننوشته اند؟ -

  :عمو به تمسخر گفت

  نيست که همه وقايع مملکت را بي کم و کاست دنبال مي کني ؟ -

افتاد و ديدم که او با چشمان فراخ شده به همسرش نگاه مي کند . کامال مشخص بود که او را  بي اختيار نگاهم به خاله

از ادامه اين بحث برحذر مي کرد و او به خاله ننگريسته بود و يا از نگاه او معنا را درک نکرده بود . وقتي کيان از 

  : خاله پرسيد شام حاضر است يا دوش بگيرم ؟ خاله بلند شد و گفت

  ! تا وسايل شام را آماده کنم تو هم مي تواني دوش بگيري -

  :به دنبال خاله روان بودم که عمو گفت

  . ... خود را عاقلتر از همه مي داند ولي -

  :خاله با گفتن هيش ، ناراضي بودن خود را نشان داد و در آشپزخانه گفت

  . هيچ وقت آب اين پدر و پسر به يک جوي نرفت -
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شام سکوت حاکم بود و به گمانم رسيد که وجود يکديگر را به اجبار تحمل مي کنند . وقتي صداي زنگ  بر سر سفره

  :تلفن برخاست کيان آن را برداشت و با لحني خشک گفت

  .بله بفرماييد -

  :سالمش هم کوتاه بود و بعد از اندکي تامل رو به من کرد و گفت

  .با شما کار دارند . الناز خانم است -

  :با شرمندگي بلند شدم و گوشي را از او گرفتم و گفتم

  ! بله عمه جان -

  :عمه سالم کرد و با شتاب گفت

نامه اميد بعد از رفتن تو رسيد و من صبر کردم تا مادر باال برود تا بتوانم با تو تماس بگيرم . حاال مي گي چکار  -

  کنم؟

  .گفتم: نمي دانم

  :عمه گفت

فنيمگر نگفتي که تل -  ...  

  : حرفش را قطع کردم و گفتم

  .آخه اينطور که نمي شود . من بايد اول نامه را بخوانم و بعد جواب بدهم -

  :عمه گفت

  . باشد . چند لحظه صبر کن تا برايت بخوانم -

  : خواستم بگويم فردا که صداي خش، خش کاغذ بگوشم رسيد و پس از آن صداي عمه که گفت

سي را ديگر نمي خوانمسالم و احوالپر -  !  

بعد شروع به خواندن نامه کرد و من سراپا گوش شدم . از سکوتم ميزبانان نگران شدند و نگاهي به يکديگر 

انداختند و زماني که مجبور شدم بگويم آهسته تر بخوان ، ديدم که نگراني آنها از ميان رفت . نامه که تمام شد عمه 

  :پرسيد

م يا اين که مي نويسي و بعد برايم مي خواني ؟مي گويي تا من بنويس -   

  :گفتم

به گمانم مجبورم خودم پست کنم چرا که نامه هاي قبلي هم با دست خط من است . پس مي نويسم و بعد برايت  -

  مي خوانم و اگر پسنديدي از همين جا برايش پست مي کنم. آيا چيزي هست که بخواهي به آن اضافه کني ؟

  : عمه گفت

آره . برايش بنويس که پدرت ، يعني داداشم اجازه نمي دهد من و مادرم به قشم برويم و بهتر است که او به  -

تهران بيايد . بعد هم بگو که مرغهاي عشق حالشان خوب است و دلشان براي او تنگ شده . واي الهام . اميد از من 

  عکس خواسته . عکس را چکار کنيم؟

  : گفتم

داداشم اجازه نداد مي نويسم که -  .  

  : جمله من موجب خنده ميزبانان شد و خودم هم خنديدم و گفتم
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  . در آخر اضافه مي کنم که شايد در نامه بعدي برايت بفرستم که دلش نشکند -

  :الناز که خيالش کمي آسوده شده بود گفت

. نامه اين دفعه اش فقط شده بود  فقط دقت کن که زياد خشک و رسمي ننويسي و زياد هم از نا اميدي ننويس -

  . پند و اندرز

  : گفتم

  چشم اطاعت مي کنم . ديگر چي؟ -

  : الناز کمي فکر کرد و گفت

وقتي نوشتي برايم بخوان تا بگويم که ديگر چي به آن اضافه کني . الهام ! خواهش مي کنم همين حاال بنويس .  -

ر و آرام نخواهم داشتچون مي داني تا اين نامه نوشته نشود من قرا  .  

  :باز گفتم

  چشم اطاعت مي کنم ديگر کاري نداري ؟ -

  :که الناز با لحني مايوس گفت

  . نه -

  : دلم به حالش سوخت و گفتم

 .همين حاال مي نويسم و به تو زنگ مي زنم ، پس بيدار باش -

  :وقتي گوشي را قطع کردم خاله پرسيد

  اتفاقي افتاده ؟ -

در حضور آنها بگويم که کاتب الناز شده ام و به جاي او براي نامزدش نامه مي نويسم . از اين حرفم  مجبور شدم

هرسه با صداي بلند خنديدند و قلبا خوشحال شدم که ديدم جو کسالت آور به پايان رسيده و بر لب همه گل خنده 

را بشورم که خاله مخالفت کرد و گفت نشسته . من و خاله و کيان سفره را جمع کرديم و من مي خواستم ظرفها :  

  . برو نامه ات را بنويس تا عمه ات ديوانه نشده -

شايد اولين بار بود که مي شنيدم کسي در مورد الناز از جمله ديوانه استفاده کرد و به جاي تمام غمهاي ساليانم از ته 

نه نه قلم داشتم و نه کاغذ . وقتي از خاله درخواست دل خنديدم و به اتاقم رفتم تا نامه اميد را بنويسم . اما متاسفا

  :کردم گفت

  .برو از کيان بگير -

از اين کار آنقدر معذب شدم که تصميم گرفتم از نوشتن نامه منصرف شوم اما از پسرخاله تقاضاي کاغذ و قلم نکنم. 

اقش صبر کردم و بعد با پشيماني وارد اتاقهايمان روبروي هم و تنها دو گام از هم فاصله داشت . لحظه اي پشت در ات

اتاقم شدم و در را بستم . روي تخت نشستم و فکر کردم که چکار بايد بکنم .تصميم گرفتم که نامه ننوشته را براي 

الناز بخوانم و وانمود کنم که دارم از روي نوشته مي خوانم . با اين فکر پاي تلفن نشستم و شماره گرفتم . وقتي 

ا شنيدم او متعجب پرسيدصداي الناز ر :  

  به همين زودي نوشتي ؟ -

  : گفتم

  . آره ، پس زودتر يادداشت کن -
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  : الناز گفت

  . صبرکن کاغذ و مداد بياورم -

سنجاق سرم را برداشته بودم تا موهايم رها شوند و هوا بخورند . پس سنجاق را مثل قلم در دست گرفتم و روي ميز 

ت نوشتمبا تصور اين که کاغذ اس .  

سالم اي سفر کرده مهربان ، اي کسي که جادوي نگاهت ، چنان سحرم مي کند که قادر نيستم کلمات را گرد هم  -

  ...جمع کنم و راز دلم را اقرار کنم

  :صداي الناز را شنيدم که گفت

  .کمي يواشتر بخوان تا بتوانم بنويسم . از جادوي نگاهت بگو -

  : گفتم

بقيه اش را بگويم تو بخوان تا من -  .  

  : متعجب پرسيد

  مگر از روي نوشته نمي خواني ؟ -

  :خنديدم و گفتم

  . برق هم قادر نبود به اين سرعت نامه بنويسد . نه ! دارم از خودم مي گويم تا تو بنويسي و خيالت راحت شود -

گفتمنفس بلندي کشيد و شروع به خواندن کرد . من هم جمله ام را تغيير دادم و   :  

  ... جادوي نگاهت چنان سحرم مي کند که خود را در بهشت و -

  : الناز سخنم را قطع کرد و گفت

  . نه . اولي قشنگ تر بود . اسم بهشت آدم را به ياد مردن و زندگي پس از مرگ مي اندازد -

  : گفتم

  . باشه خط بزن . حاال از اول سطر برايم بخوان -

  :الناز خواند

اي سفرکرده مهربان . اي کسي که جادوي نگاهتسالم  -  ...  

  :گفتم

بنويس چنان سحرم مي کند که قادر نيستم کلمات را گرد هم جمع کنم و از خود بگويم . ساعتي مي شود که  -

  ... نامه ات را دريافت کرده ام و

  :بار ديگر صداي الناز بلند شد که گفت

دممي نويسم نامه پر مهرت را دريافت کر -  .  

  :عصبي شدم و گفتم

  . حرفم را قطع نکن و بعدا هرچه خواستي تغييرش بده -

  :الناز گفت

  . باشه ، باشه. ديگه هيچي نمي گم -

  : گفتم

  . نامه را پيش از خواندن بوييدم و بر ديده نهادم -
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  : الناز پرسيد

  داري با من حرف مي زني يا نامه مي نويسي ؟ -

  :فرياد زدم

دختر خل مگر من نامه دريافت کردم ؟ معلوم است که دارم از زبان تو مي نويسم آخه - .  

  :الناز با لحني بغض آلود گفت

  . عصباني نشو . من که تو را نمي بينم تا متوجه حرکاتت شوم -

  :گفتم

يسي . لطفا صحبت بله حق با توست . اما عمه جان از همين حاال وقتي مي گويم بنويس بدان که داري نامه مي نو -

  .نکن با بتوانم حواسم را جمع کنم

  :الناز گفت

  . باشه . هر وقت بگي مي نويسم -

  :گفتم

  بنويس . نامه تو را ساعتي پيش دريافت کردم و قبل از خواندن بوييدم و بر چشم گذاشتم . مي داني چرا؟ -

  صداي الناز را شنيدم که پرسيد : چرا؟

ه بودم و با خشم فرياد کشيدمبراستي از کوره در رفت :  

محض ارا. اينطور نمي شه! مگر قرار نيست من نامه بنويسم پس مي نويسم و آن را پست مي کنم . اما قبل از  -

  .پست کردن برايت مي خوانم . پس تا فردا شب بخير

م تا ليواني آب بنوشم . وقتي گوشي را با خشم قطع کردم ، از حماقت او آن قدر عصباني بودم که از اتاق خارج شد

اعضا خانواده هر يک به اتاق خود رفته و هال و آشپزخانه خاموش و بي صدا بود . چراغ روشن کردم و قدم به 

  :آشپزخانه گذاشتم و ليوان آب را الجرعه سرکشيدم و در همان حال دلم براي الناز سوخت و به خود گفتم

  .درخواست مي کنم -

تاق کيان ايستادم و تقه اي به در زدم . وقتي در را گشود چنان خجالت کشيدم که زبانم بند با اين تصميم پشت در ا

  : آمد و به سختي توانستم بگويم

  .کاغذ و قلم مي خواهم -

  :او لبخند بر لب داشت و همين لبخند موجب قوت قلبم شد . وقتي قلم و کاغذ را بسويم گرفت ، پرسيد

آنکه يادداشت کني يک نامه کامل بگويي؟براستي مي توانستي بدون  -   

  : گفتم

  . با اين که اين کار را تا بحال نکرده ام اما مي توانستم -

  :کيان گفت

  .حافظه خوبي داري . بدون آن که بخواهم صدايت رامي شنيدم -

  : گفتم

  . متاسفم که باعث آزار شدم -

  : سر تکان داد و گفت
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دم که ببينم بدون قلم و کاغذ چگونه نامه مي نويسيد . اما گويا عمه الناز شما با در نه برعکس . کنجکاو شده بو -

  . دست داشتن قلم و کاغذ نتوانست مکنوناتت شما را مکتوب کند

  :گفتم

  . بله نتوانست. شايد مقصر من هستم که به جاي او مي نويسم و او فقط پس مي کند -

  :پرسيد

ين سوالم جواب دهيد . آيا تا بحال پيش آمده که از زبان يک مرد براي خانمي نامه پيش از اين که برويد به ا -

  بنويسيد؟

از اين سوال بي اختيار خنديدم و پيشاني او را پر از چين و چروک کردم و فهميدم که خنده ام نابجا بود . شرمنده سر 

  : به زير انداختم و گفتم

  . نه پيش نيامده -

ار نايستادم و با گفتن از قلم و کاغذ ممنونم ، شب بخير، به اتاق رفتم و در را پشت سرم بستم . و بعد ديگر به انتظ

بعد با حالتي عصبي پشت ميز نشستم و جواب نامه اميد را دادم . اين نامه ديگر نامه قبلي نبود و از جمالت سرد و 

د جواب نامه هايش را بدهد به بستر رفتم و کليشه اي استفاده کرده بودم و با اين نيت که زين پس عمه بايد خو

ديده برهم گذاشتم . اما به جاي خواب فکرم رفت به دنبال سوال کيان و از خود پرسيدم يعني او هم به درد عمه 

مبتالست و نمي تواند مکنونات قبلي اش را به صورت جمله بنويسد ؟ اگر چنين است چرا از تماس تلفني بهره نمي 

خود جواب دادم شايد نامزد او هم مسافر است و از هزينه تلفن نگران است . اما او که فقير نيست و از گيرد ؟ بعد به 

در آمد خوبي برخوردار است. شايد حق باخاله است که مي گويد پسرش نم پس نمي دهد و بيشتر درآمدش را پس 

مرد خسيس بسازد . از کاغذ و قلم دادنش انداز مي کند . اگر اينطور باشد بيچاره نامزدش که مجبور است عمري با 

معلوم است که حق با خاله است . فقط يک برگ کاغذ . هيچ فکر نکرد که ممکن است نامه خط خوردگي پيدا کند و 

کاغذ ديگري براي پاکنويس الزم باشد . آه که چقدر از مرد خسيس و ناخن خشک بدم مي آيد. اما از اين که مرا 

ن قرار داد و با سوالش به من رساند که در زندگي اش دختري نقش دارد مي بايست از او تشکر مورد اعتماد و اطمينا

مي کردم . آه اگر خنده نابجا نکرده بودم شايد بيشتر از خودش و نامزدش اطالعات کسب کرده بودم . اما همين 

در رفتار و حرکاتم بيشتر دقت داشته خنده موجب شد او به ياد ديوانگي ام بيفتد و از گفتن پشيمان شود . مي بايست 

 باشم و مراقب باشم تا اعتماد سلب شده را مجددا به دست آورم . با اين تصميم ديده برهم گذاشتم و به خواب رفتم
.  

 

  فصل دوم

  : صبح به هنگام صرف صبحانه وقتي پسرخاله با عجله و شتاب صبحانه مي خورد خاله معترض پرسيد

له ؟چرا اينقدر با عج -   

  : او در حاليکه بلند مي شد گفت

  . ديشب خوب نخوابيدم و قرار مالقاتم دير شد -

  : پسرخاله هنوز از در خارج نشده بود که خاله پرسيد

  نهار برمي گردي ؟ -
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  :پسر خاله گفت

  گمان نکنم چطور مگر؟ -

ا مي خوريمخاله گفت : مي خواهم الهام را ببرم سينما و بعد هم دوتايي بيرون پيتز .  

  . کيان با گفتن خوش بگذرد ، کيفش را برداشت و با شتاب از خانه خارج شد

  : عمو هم که از برنامه با خبر شد ، بلند شد و گفت

  . من هم به ديدن خواهرم مي روم و هنگام غروب برمي گردم -

  : خاله با پايين آوردن سرش موافقتش را اعالم کرد و بعد رو به من گفت

ر عجله کني به سانس اول مي رسيماگ  .  

دور نبودن سينما از خانه خاله که تنها چهارراهي فاصله بود ، خاله ترجيح مي داد از همان سينما استفاده کند و تنها 

فيلمهايي را که همان سينما اکران مي کرد، ببيند . وقتي مقابل گيشه ايستاديم خاله با پرسيدن چه فيلمي است ؟ بدون 

به پوسترهاي پشت ويترين ، خانم فروشنده بليط را وادار نمود تا بگويد فيلم رزمي است و با اين اطالع خاله توجه 

  :اخم بر پيشاني آورد و رو به من پرسيد

  فيلم رزمي دوست داري ؟ -

  :وقتي سر تکان دادم به نشانه نه خاله بازويم را گرفت و هر دو از مقابل سينما دور شديم و خاله گفت

 مي رويم پاساژ و در آنجا گردش مي کنيم . پاساژي تازه افتتاح شده که مي دانم تو از ديدن آن خوشت مي آيد -
.  

پاساژ در چهار طبقه و با تعداد مغازه هاي نسبتا زياد که تنوع اجناس آنها همانطور که خاله گفته بود سرگرم کننده 

ايستاد و با دقت به طالهاي درون ويترين نگاه کرد . پرسيدمبود . خاله وقتي پشت ويترين يک جواهر فروشي   :  

  مي خواهيد طال بخريد؟ -

  : به رويم لبخند زد و با گفتن با کدام پول ؟ جوابم را داد و بعد اضافه کرد

د طال دلم مي خواهد به عروس آينده ام طاليي زيبا هديه کنم . اما گران نباشد . اما متاسفانه هر روز که مي گذر -

  .گران مي شود که ارزان نمي شود

  :با خود فکر کردم که خاله هم از وجود عروس خود آگاه است و بي اختيار پرسيدم

  خوشگل است؟ -

  خاله پرسيد : کي ؟

  ! گفتم : عروس

  . خاله با صدا خنديد و گفت : چه مي دانم

  : من هم خنديدم و گفتم

راحسابي اسير کرده اما من مي دانم زيباست و آقا کيان -  !  

  : خاله مثل برق گرفته ها تکان سختي خورد و پرسيد

  چي گفتي يکبار ديگه بگو؟ -

  : و من هم چون حرفي براي گفتن نداشتم ماجراي شب گذشته را تعريف کردم و در آخر گفتم

  .خاله اگر من بي موقع نخنديده بودم حتمي آقا کيان از او برايم تعريف مي کرد -
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له با نظرم موافق نبود و به اخالق پسرش بهتر از من آگاه بود سر تکان داد و گفت: نه او هيچوقت اين کار را نمي خا

  . کرد چون مي داند تو آدم راز نگهداري نيستي و به همه خواهي گفت

  : از تعبير و عقيده خاله در مورد خودم آنجنان افسرده شدم که زير لب پرسيدم

دهن لقي را کرده ام کهخاله من کدام  -  ...  

  : خاله حرفم را قطع کرد و گفت

همين که ماجراي ديشب را برايم تعريف کردي . البته من خوشحال شدم که به من گفتي اما تو نمي بايست  -

  . حرف کيان را برايم نقل قول مي کردي . اين رفتار با سن و سال تو مغاير است

  . گفتم : اشتباه کردم متاسفم

اله به رويم لبخند زد و گفتخ  :  

من کارت را در مورد خودم تاييد مي کنم اما اگر آنچه از کيان شنيدي را براي مادرت و الناز تعريف کني آن  -

  ... وقت

  : شتابزده گفتم

از دهان من حرفي نخواهد شنيد ##من اينکار را نمي کنم و هيچ  -  .  

طالفروشي گذشتيم . وقتي تمام مغازه ها را يک به يک ديديم و پايين خاله دستم را گرفت و ما از پشت ويترين 

آمديم خاله نگاهي به ساعت دستش کرد و گفت مي رويم پيتزا بخوريم . جاي خوبيست و به خانه نزديک است . 

الي وارد پيتزا فروشي که شديم بيشتر صندلي ها اشغال شده بود و خاله ترجيح داد به جاي انتظار کشيدن براي خ

شدن صندلي غذاي خود را گرفته و به خانه ببريم . وقتي با دستي پر وارد خانه شديم خاله نفس بلند و آسوده اي 

  : کشيد و گفت

  ! هيچ کجا خانه نمي شود . امروز بخت با ما سازگار نبود . نه سينما ، نه پيتزا فروشي -

  . خنديدم و گفتم : خانه بهتر است

و گفت : زودتر بخوريم تا سرد نشدهبار ديگر تاييد کرد   .  

با عجله تغيير لباس داديم و هر کدام جعبه خود را پيش رو گذاشتيم که مشغول خوردن شويم که صداي بر هم 

  . خوردن در آمد و خاله گفت: قاسمي بر گشت

هي کشيد و پرسيد : تويي؟ اما او اشتباه مي کرد چون کسي که از در وارد شد پسرخاله بود و خاله با ديدن او آه کوتا

  ! توکه گفتي ناهار برنمي گردي

  پسرخاله قيافه اي حق به جانب به خود گرفت و پرسيد : اگر ناراحتي برگردم ؟

خاله از جا بلند شد و با گفتن خودت را لوس نکن بگو ببينم غذا خورده اي يا نه؟ بشقابي روي ميز گذاشت و اضافه 

شو تا سرد نشدهکرد : اگر نخورده اي مشغول  .  

  . پسرخاله به طرف اتاقش که مي رفت با رنجيدگي گفت: شماها بفرماييد . من حاال گرسنه نيستم

خاله با بي قيدي شانه باال انداخت و رو به من گفت مشغول شو و خودش رو برويم نشست و من و خاله با هم يک 

پسرخاله کنار گذاشتيم . وقتي او براي خوردن آب وارد  جعبه پيتزا را بين خود تقسيم کرديم و جعبه ديگر را براي

شد از صورتش به خوبي هويدا بود که از هر دوي ما رنجيده است و اين رنجيدگي با ابن پرسش خاله که بگذارم گرم 

  . بماند؟ بروز داده شد و پسرخاله با نوشيدن تنها يک ليوان آب گفت : من گرسنه نيستم
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هم بست . چهره خاله در هم رفت و گويي با خود حرف مي زند گفت: زن نمي گيرد و پي به اتاقش برگشت و در را

  . زندگي اش نمي رود تا من هم تکليف خودم را بدانم . سي سال ترو خشکش کردم ديگر کافي است

  . خواستم بگويم سي و دو سال اما لب فرو بستم و هيچ نگفتم

رفتيم صداي زنگ تلفن هم بلند شد و نه خاله خيال برداشتن گوشي را وقتي هر دو براي استراحت به اتاقهايمان 

داشت و نه پسرخاله . وقتي باالخره صداي زنگ قطع شد فهميدم که يکي از آن دو کوتاه آمده و گوشي را برداشته 

  !است . لحظاتي بعد صداي بلند پسرخاله را خطاب به خودم شنيدم که گفت : الهام گوشي را بردار

انم رسيد که لحنش با اينکه مرا تنها الهام خطاب کرده بود و از گفتن خانم به دنبال اسمم چشم پوشي کرده به گم

بود اما دوستانه نيست و اهانت آميز است . گوشي را برداشتم و از شنيدن صداي عمه خشم خود را بر سر او فرود 

  آوردم و پرسيدم : ديگه چه خبره باز هم نامه رسيده ؟

اصال انتظار چنين برخوردي را نداشت او هم با لحني خشمگين گفت : چه طرز برخورده ؟ تماس گرفتم تا  عمه که

  . بپرسم آيا پست کردي يا نه

  .ديدم که اشتباه از من است خنديدم و گفتم : ببخشيد عمه جان . آن رگم گل کرده بود ، دست خودم نبود

ت : عيب نداره حاال بگو با نامه چه کردي ؟عمه که گويا قانع شده بود با لحن آرامي گف   

  . گفتم : خيالت راحت باشد صبح اول وقت آن را پست کردم

  عمه نفس بلندي کشيد و پرسيد : اگر از تو بخواهم که متن نامه را برايم بخواني عصباني مي شوي ؟

يادم مانده بود که در نامه چه  کمي در دادن جواب درنگ کردم چون نه پيش نويس نامه اي داشتم و نه کامال به

  ...نوشته ام . خنديدم و گفتم : باور کن فقط از اميد و فرداهاي روشن و کمي از خستگي تهيه جهيزيه نوشته ام و

  . عمه سخنم را قطع کرد و پرسيد : پس چه نوشتي بخوان تا الاقل بدانم

ي خوانم چند لحظه گوشي دستت باشدگفتم : باشه عمه جان شما خودت را ناراحت نکن. االن برايت م  .  

گوشي را در دستم مي فشردم و خدا، خدا مي گفتم که چه بايد بکنم . نامه اي که در راه بود اصال محبت آميز نبود و 

  . بيشتر به نامه اي شباهت داشت که مادري براي فرزند سفر کرده خود مي نويسد

ا روي گوشم بگذارم و بگويم گوش کن عمه تا برايت بخوانم . اما الو گفتن الناز موجب شد تا گوشي ر -صداي الو

حتم دارم که نه تنها خودم بلکه عمه هم از جمالتي که سرهم کرده و به او تحويل دادم چيزي نفهميد و در آخر وقتي 

قدر از لغات با آخرين نفس برآمده توانستم بگويم نامزد چشم انتظار تو الناز . صداي عمه آمد که گفت: الهام آن 

  . قلمبه سلمبه استفاده کردي که من چيزي نفهميدم

براي آنکه مجبور به توضيحات بيشتر نشوم گفتم : عمه چرا تماس نمي گيري تا پيش از رسيدن نامه ات خودت با او 

  صحبت کرده باشي ؟

حق صحبت کردن نداريمعمه با لحني ناراضي گفت : اين يکي دو روزه چه باليي سرت آمده که فراموش کردي ما  .  

  . گفتم : بله مي دانم اما يکبار که قانون شکني نيست

  . عمه پرسيد : اگر فهميدند

گفتم : نخواهند فهميد . آصال بنداز گردن ديوانگي من و بگو که الهام شماره گرفت و من مجبور شدم صحبت کنم . 

  . اسم من که در ميان باشد کسي با تو کاري نخواهد داشت

ه ظاهر قانع شد و گفت : اين کار را مي کنم . اما الهام فراموش نکني تو بودي که مرا به اين کار تشويق کرديب  .  
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دلم مي خواست گريه کنم و بگويم باشه عمه . کتک از مادر خوردن بهتر از تحقير شدن است . اما به جاي آن گفتم 

م که وقتي از گرماي هوا کاسته شد ، از خاله بخواهم که باشه و خداحافظي کردم. وقتي گوشي راگذاشتم مصمم بود

مرا به خانه برگرداند . احساس شکست و ناتواني مي کردم . و قادر نبودم از جا حرکت کنم . وقتي صداي تقه اي به 

  . در اتاقم خورد با گمان اينکه خاله است از جا بلند نشدم و فقط گفتم بفرماييد

م پسرخاله را ديدم دهانم از تعجب باز مانده بود . پسرخاله گفت : چون مي دانستم بيداريد در اتاق که باز شد و اندا

  . آمدم تا خواهشي از شما بکنم

  . به زور توانستم بگويم خواهش مي کنم

  پسرخاله نگاهي به پشت سر خود انداخت و سپس گفت: مي خواهم برايم نامه اي بنويسيد . اين کار را مي کنيد ؟

ختيار سر فرود آوردم و او لبخند رضايت بر لب آورد و گفت: متشکرم . جاي اسم را خالي بگذاريد خودم اسم را بي ا

  . مي نويسم

بعد دستي را که پشت خود پنهان کرده بود روبرويم گرفت و من دفتري ديدم . پسرخاله گفت : چون مي دانستم 

تمام شد با تک سرفه اي آگاهم کت تا بيايم بگيرم . فقط  قبول مي کني دفتر و قلم آوردم .لطفا بنويس بعد که

  . فراموش نکن که داري از سوي يک مرد نامه مي نويسي

پسرخاله با گفتن اين حرف دفتر را روي پايم گذاشت و با شتاب از اتاق خارج شد. دقايقي بعد وقتي بر خود مسلط 

گي مرتکب شدم و بار ديگر خدا ، خدايم از سر گرفته شد شدم تازه فهميدم که با پذيرفتن درخواست او چه خبط بزر

. چه براستي نمي دانستم چه بايد بنويسم و چگونه او را توصيف کنم. آيا زيباست ؟ آيا رنگ چشمانش آبي و به رنگ 

وم درياست يا سياه و چون شب مي ماند ؟ آخ خدايا چگونه زني را که تا کنون نديده ام توصيف کنم ؟ خواستم بلند ش

و بروم بگويم که قادر به انجام اين کار نيستم . اما کم رويي و حجب مانع از بلند شدنم شد و به خود گفتم:او هرگز از 

  .تو درخواستي نداشته و اين اولين بار است ، پس چطور مي خواهي زير قولي بزني که داده اي

ي بردم که احساسات زنانه ام را بروز داده و نامه ام نامه مايوس و نااميد دفتر را گشودم و نوشتم . اما در اواسط نامه پ

هجو و هذيان آميز است . پس آن را پاره کردم و نامه ديگري را آغاز کردم . دومين و سومين نامه نيز تفاوت 

م ، بلند چنداني با اولي نداشت و به ناچار شکست را پذيرفته و اين بار با دليل اين که قادر به انجام درخواست او نيست

شدم تا انصرافم را اعالن کنم اما لبخند او و اين که پسرخاله باور داشت که مي توانم بنويسم ، مرا بر جاي نشاند و بار 

  . ديگر قلم به دست گرفتم و نوشتم

ي از خانه که بيرون مي روم ، اميد ديدن تو گامهايم را استوار مي کند و بر سرعت قدمهايم مي افزايد و فراموش م

کنم که سالهاست دوران شباب را پشت سر نهاده ام . در مرور خاطراتم هيچ روزنه نوري نمي يابم که مرا اينسان که 

اينک قلبم ماالمال از نور اميدست به خاطر آورد و اين را مديون تو هستم . تويي که به زندگيم معنا داده و خودم را 

بس دور ديده بودم تا جواني را آسان از کف نداده و به تنهايي اين راه  به خودم شناسانده اي . اي کاش تو را سالهايي

را نپيموده بودم. مي داني چند سال چشم به راه تو روز را به شب وشب را وصل آفتاب ، فصول را تجربه کرده ام . 

مک چشمم باور کرده وقتي تو را ديدم تازه دريافتم که خوابهايي طاليي بدون رويت ، رويت حضور تو را در خانه مرد

و با نقش صورتت آشنا بوده اند . پس تو اي تصوير جان گرفته ، بدان که پيش از آن که قدم به خانه ام بگذاري در 

قلبم جاي داشته و ساکن و مالک آن خانه بوده اي . دستت را با اطمينان از اين که راه بلدي تو را هدايت خواهد کرد 

و روشنايي راهبرباشم و به سر انگشت چادويي طبيعت ، خوشه ، خوشه ستاره چيده ،  به من بده تا تو را بسوي نور
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مهمان خانه ات کنم . آيا اين دل دردمند را به نوازش لبخندي مي نوازي؟ و اجازه مي دهي با حضور آنهايي که مرا در 

ي نازنين آن گونه که در شان و دامن پر مهر و عطوفت خود پرورانده اند قدم در آستان خانه ات گذاشته و تو را ا

شايسته فرشتگان است خواستگاري نمايم ؟ که اگر مکنونات قلب تو با دل ناباور من همسو و هم آواز باشد ، چه 

  .خوشبخت وشادکام خواهم بود . در انتظار تبسمي از تو . کيان

موجب شد تا پسرخاله گمان برد که او را پيش از آن که نامه را بخوانم از خشکي گلو و سينه به سرفه افتادم و همين 

  مي خوانم و به آني در اتاق گشوده شد و او به درون آمد و پرسيد: تمام شد؟

  . سر فرود آوردم و به سختي گفتم : بله اما هنوز نخوانده و اصالح نکرده ام

  .دفتر را برداشت و گفت : خودم اصالحش مي کنم . ممنون

ت در وجودم جوشيد و خود را بدبخت و سياه روز ديدم و به خود گفتم: چه مي شد اگر بعد از رفتن کيان حس حساد

من هم مهم بودم و کسي به من توجه نشان مي داد . من و عمه من و اين دخترک . چرا بايد بين ما تفاوت وجود 

  داشته باشد؟

  صداي خاله آمد که از پشت در اتاق مي پرسيد : الهام خوابي ؟

کردم و گفتم : نه خاله جاندر را باز   .  

خاله به درون آمد و روي لبه تخت نشست و گفت : بيا عصرانه بخور و بعد با هم برويم خريد . بگو شام چه دوست 

داري برايت درست کنم . مي دانم که در خانه شما برنامه تغذيه درست نيست و به قدر کافي مواد پروتئيني به برنت 

  . نمي رسد

اض کنم که خاله بلند شد و گفت : زود لباس بپوش تا من هم آماده شومخواستم اعتر  .  

با رفتن خاله لباس پوشيدم و قصد داشتم از اتاق خارج شوم که صداي کيان را شنيدم که از پشت سرم گفت: اين چه 

تنها اوست  الطائالتي است که پشت سر هم رديف کرده اي . من کي گفتم بنويس که قصد خواستگاري رفتن دارم و

  که بايد اجازه بدهد ؟

شرمنده سر به زير انداختم وگفتم : متاسفم منظور من اين است که عشقهاي پاک به سرانجامي خوش ختم مي شود و 

  . دوستي هاي صادقانه بدون آلودگي و پليدي هستند . از اين که شما را مايوس کرده ام شرمنده ام

د و با لحني بم و دو رگه گفت: تو مقصر نيستي من مي بايست مي فهميدم که اين نگاهم کرد که تا عمق جانم را لرزان

  . کار از عهده تو ساخته نيست

  . از خود پرسيدم : آيا به ديوانگي ام اشاره دارد يا به بي تجربگي ام

بلکه خود را به وقتي رفت حس کردم که دلم مي خواهد گريه کنم و خودم را سبک کنم . در کنار خاله راه نمي رفتم 

دنبال او مي کشيدم تا گمان نبرد که در وجودم چه غوغايي ست . خاله از سوپر به قول خودش مواد پروتئيني خريد و 

هنگام بازگشت اجناس خريداري شده آن تتمه قوايم را نيز به خود اختصاص داد و کمرم را خم کرد به طوري که 

  : خاله متوجه شد و پرسيد

ست ؟خيلي سنگين ا -   

سر تکان دادم به نشانه نه و سعي کردم با او همگام شوم . وقتي خاله پشت مغازه کلوپ فيلم توقف کرد و داخل شد 

  :من بسته ها را برزمين گذاشتم و نفس تازه کردم دقايقي بعد خاله با دو حلقه فيلم بيرون آمد و گفت

مفيلم را در خانه مي بينيم ودر صف فروش بليط نمي ايستي -  .  
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وارد خانه که شديم مستقيما به آشپزخانه رفتيم و خاله بسته ها را اسکان داد و با گذاشتن بسته اي ماهي در آب 

  : گفت

  . تا يخ ماهي ها آب شود يکي از فيلمها را مي توانيم ببينيم -

شت و خودش در کنارم هردو به هال برگشتيم و من روبروي تلويزيون نشستم و خاله يکي از آنها را در ويدئو گذا

نشست . فيلم پس از چند دقيقه نمايش حوصله مان را سر برد و خاله به بهانه ماهي و شام بلند شد و به آشپزخانه 

  . رفت و من هم که از صداي فيلم کالفه شده بودم در ذهن سناريو را به پايان بردم و به دنبال خاله روان شدم

ا مطرح کرد و عمو قاسمي با خنده گفتبر سر سفره شام خاله موضوع فيلم ر :  

  . خوب صامت نگاه مي کرديد مثل قديم -

  ! من گفتم : کلوپ مقصر است که فيلم بدون کيفيت را به مشتريها مي دهد

پسرخاله سرفرود آورد و لبخند زد و نشان داد که رنجشش نسبت به من پايان گرفته . بعد از شام همه نشستند تا 

اه کنند و عمو قاسمي وقتي فهميد فيلم هندي است بلند شد و گفت : خودتان ببينيدفيلم دوم را نگ  .  

و به اتاقش رفت . کيان هم با گفتن خواندن کتاب بهتر از ديدن فيلم است ، نظرش را ابراز کرد و بلند شد و به 

از او بپرسم آيا آب ميل دارد يا نه اتاقش رفت . تنها من و خاله نشسته بوديم و در اوايل فيلم وقتي رو برگرداندم تا 

ديدم چشم بر هم گذاشته و به خواب رفته . فهميدم که حضور من موجب شده که او تنهايم نگذارد و خود را معذب 

  !کند . پس دستم را روي دستش گذاشتم و همين عمل باعث شد چشم باز کند و بگويد : هان ! مثل اينکه خوابم برد

م خوابم گرفته و خواستم بگويم بلد نيستم ويدئو را خاموش کنمگفتم : خاله جان من ه  .  

خاله خوشحال و راضي بلند شد و ويدئو را خاموش کرد و با گفتن شب بخير به اتاقش رفت . برخالف آنها خوابم نمي 

تاره نگاه آمد و بدون هيچ صدايي آرام و پاورچين خود را به تراس رساندم و روي پله نشستم وبه شب و آسمان پرس

کردم و بعد با اجازه خودم باغچه ها را آبياري کردم و فوران آب را تا نوک درختان باال بردم تا آنها نيز برگ خود را 

شسته و از خنکاي آب لذت ببرند . پورکهاي آب به سويم بازمي گشت و چون شبنمي بر سر و رويم مي باريد . بوي 

لتنگي کردم و به خود گفتمخاک و گياه مرا برد به خانه و احساس د  :  

مادر يکبار هم تماس نگرفت تا جوياي حالم شود . شايد مي ترسيد که خاله به عنوان درد دل از من عيب جويي  -

کند و او را متهم کند که در تربيتم سهل انگاري کرده و مرا آنطور که شايسته است تربيت ننموده و ايرادهايي در 

اهد در اين چند روز اعصاب تهييج شده اش را آرام و براي رويارويي با من و رفتار اين رديف . شايد هم مي خو

ناهنجارم خود را آماده سازد و خيلي ضعيف و خوش باورانه اين که ، دلش به حالم سوخته و پيش خود فکر کرده 

مرا به خانه فرا بخواند . بعد از کار سنگين خياطي بهتر است استراحت کنم و نمي خواهد به مادربزرگ امکان دهد که 

هرچه که هست باشد ! اما من دلم براي تشرها و نيش زبانش تنگ شده و چهره پدر را با آن سگرمه هاي در همش 

 . دوست دارم

من تصميم نداشتم که بيش از دو روز مهمان خاله باشم ولي گويا خاله مي خواهد طبق سنت هر ساله مرا يک هفته 

کاش اين کار را نمي کرد و مرا به خانه باز مي گرداند. موضوعي که خاله و مادر فراموش نزد خود نگهدارد . اي 

کرده اند اين است که من ديگر يک دختر بچه کوچک نيستم و خيلي چيزها را مي فهمم و درک مي کنم .خوب مي 

و قاسمي هم به وقت خواب فهمم که خاله کيفش را با خود به اتاقش مي برد وکشوي ميز توالتش را قفل مي کند و عم

کت و شلوارش را به اتاق خواب مي برد . شايد گمان دارند که من پولهايشان را برداشته و نه براي خود بلکه بين 
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فقرا تقسيم مي کنم . حال عالج واقعه قبل از وقوع کرده ، مقابل هر اتفاق غير منتظره اي را گرفته اند . تنها پسرخاله 

سرارآميزتر از گذشته شده ولي با اين وجود ساعت گرانبهايش را که روي تلويزيون مي است که رفتارش کمي ا

گذاشت برنداشته و با خود همراه نکرده است . هواي گرم را نسيم ، جان بخش ساخته و از دورها بوي باران مي آيد 

  . که گمانم از اثرات آشتي آب و خاک است

ت کند و اگر صحبت کرده چه حرفهايي ميانشان رد و بدل شده ، فقط اميدوارم نمي دانم آيا الناز توانست با اميد صحب

که صادقانه به او حقيقت را گفته و مرا از عذاب اليم نجات داده باشد . اميد چه زيبا مرا دخترکم ، خوشگلکم خطاب 

ه مصاحب خوبي مي کند و صحبتهايم را گوش مي کند و پراکنده گويي هايم را راحت مي پذيرد. حس مي کنم ک

  . است و زود از کوره در نمي رود و نمي رنجد

به يقين او قابل تحمل تر از پسرخاله است که با وقاحت نوشته ام را الطائل خواند ودلم را شکست . او حتي با نگاهش 

  . تحقيرم کرد و مرا ديوانه خواند

ه ام . چه او در واقع جواب هذيان هاي مرا مي حس مي کنم که به نامه هايي که از اميد مي رسد وابستگي پيدا کرد

دهد و نه تنها تحقيرم نمي کند بلکه با گفتن تو دخترکم ، خوشگلکم چه پر احساس و عاطفي هستي مرا به لطف مي 

نوازد . اما آيا الناز زيباست . يا آن که به چشم اميد دخترخوشگلي آمده ؟ گرچه مردم پشت سرمان هم گفته اند که 

هاي زيبايي هستيم اما عبارات اميد آکنده از باور قلبي اوست و الناز چه زن خوشبختي خواهد بود . غمي که ما دختر

  : بر قلبم فشار آورد با آهي بلند از سينه ام بيرون شد و به خودم گفتم

دام گرفتار بس کن .حسادت صفت اهريمن است و آينه دلت را تار و کدر مي کند . بلند شو و تا بيش از اين در  -

  . نشده اي خود را خالص کن

با اين نيت بلند شدم و به ماهيها که خوابشان را آشفته کرده بودم شب بخير گفتم و بار ديگر پاورچين ، پاورچين به 

  . اتاقم برگشتم و به اميد ديدن خواب طاليي ديده بر هم گذاشتم

نگران در بستر نشستم . شنيدم که خاله مي گفت : حواست صبح از صداي بلند و فرياد گونه کيان ديده ام باز شد و 

  . را جمع کن ببين کجا گذاشته اي

  .و پسرخاله عصباني غريد من حواسم جمع است و آلزايمر نگرفته ام

  . خاله گفت : شايد افتاده زير تخت يکبار ديگر خوب نگاه کن

انجام دهم . که خاله با ديدنم قبل از اينکه جواب  بلند شدم و در اتاق را گشودم تا اگر از من کمکي ساخته است

  : سالمم را بدهد پرسيد

  تو ساعت کيان را نديدي؟ -

  وقتي گفتم چرا هر دو از اتاق بسويم نگاه گرداندند و خاله پرسيد : کجاست ؟

  . گفتم : ديشب روي تلويزيون بود

ست . ديرم شده و بايد زودتر برومکيان کالفه و عصبي گفت : اين را خودم مي دانم اما حاال ني  .  

خاله درمانده گفت : همه جا را گشته ايم اما نيست . مثل اينکه يک قطره آب شده و به زمين فرو رفته مي شود تو هم 

  . اتاقت را بگردي . تنها اينجاست که نگشته ايم

خاطرش کيف و ساکم را هم روي تخت منظور خاله را فهميدم و خودم را کنار کشيدم تا داخل شود و براي اطمينان 

  :ريختم تا مطمئن شود چيزي را پنهان نکرده ام . خاله پس از حصول اطمينان با اخمي زودگذر به من گفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یاد آرمرا 

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

 

2 7  

 

  چرا کيف و ساکت را خالي کردي؟ -

  . به طعنه گفتم : شايد موش ساک را در کيف و يا ساک من پنهان کرده بود

به انتظار پيدا شدن ساعتش بود و هر لحظه به ساعت ديواري هال نگاه مي کرد و پسرخاله لباس پوشيده بود و فقط 

  زير لب مي غريد : ديرم شده پس اين ساعت کجاست ؟

صداي برهم خوردن در حياط شنيده شد و دقيقه اي بعد عمو قاسمي با در دست داشتن دو نان وارد هال شد و 

و پرسيد: چيزي شده ؟ هنگامي که هرسه ما را پريشان ديد ، متوحش شد   

 کيان گفت : امروز قرار مهمي داشتم و مي بايست زودتر از هميشه مي رفتم اما ساعتم گم شده و پيدايش نمي کنم
.  

عمو قاسمي خنديد و از جيب شلوارش ساعت را بيرون آورد و مقابل صورت گرفت و با خنده پرسيد : دنبال اين مي 

  گشتي ؟

افتاد با دو گام بلند خود را به پدر رساند و آن را از دست پدر قاپيد و ناراضي گفت :  کيان وقتي چشمش به ساعت

  پيش شما چه مي کند ؟

او به انتظار توضيح پدر نايستاد و با عجله رفت و خاله هم به سوي آشپزخانه رفت . من به اتاقم برگشتم تا لوازم کيف 

تحقير شده ام که ديگر جايي براي گذشت و چشم فروبستن  و ساکم را سر جايشان بگذارم که حس کردم آن قدر

باقي نمانده . به سرعت تغييرلباس دادم و ساک و کيفم را برداشتم و براي خداحافظي به آشپزخانه رفتم . خاله با 

  : بهت نگاهم کرد و گفت

  چرا لباس پوشيده اي ؟ -

و بعد از ديدن او هم پرسيد : کجا ؟ و عمو قاسمي روي صندلي کج نشست تا بتواند بهتر مرا ببيند   

  . به سختي توانستم بگويم : بر مي گردم خانه و بيشتر از اين زحمت نمي دهم

خاله به سويم آمد و شانه ام را گرفت و گفت : مگر مي گذارم که بروي . آن هم ناشتايي نخورده ! من به مادرت گفته 

نباشام که يک هفته تو را نگه مي دارم . پس نگران   .  

  . گفتم : نگران نيستم اما بايد برگردم

  عمو قاسمي پرسيد : آيا چيزي شده که تو را ناراحت کرده ؟

  خاله پرسيد : نکنه از حرف من دلخور شده اي که خواستم تو هم اتاقت را بگردي هان؟

ه ام فرو مي ريزد . خاله دستم را سر تکان دادم . چه مي دانستم اگر دهان باز کنم با هر واژه ، قطره اشکي هم از ديد

  : کشيد و مرا روي صندلي نشاند و با آواي پشيماني گفت

باور کن الهام من از حرف خود منظوري نداشتم و فقط مي خواستم کيان کوتاه بيايد و آن قدر غر نزند . باور کن  -

به تو شک نمي کرد . من معذرت مي خوام ##اگر ساعت پيدا هم نمي شد هيچ  !  

  ... گفتم : من هرگز مال ديگران را بذل و بخشش نمي کنم و اگر رفتارم موجب سلب اعتماد شده بايد بگويم که

  :اشک مجال صحبت بيشتر نداد و خاله هم متاثر شد و گفت

توبايد مرا ببخشي . باور کن که نفهميده ام از توچه خواسته ام . همه اش تقصير قاسمي است که بدون اجازه  -

ت کيان را برداشته و با خود برده بودساع  .  
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عمو قاسمي که توجيهي براي کار خود نداشت سر به زير انداخته بود و نان را ريز، ريز مي کرد . با اصرار خاله 

  :صبحانه خوردم اما بر رفتن اصرار کردم و به ناچار خاله پذيرفت و هنگام خداحافظي عمو قاسمي گفت

فراموش کني و به مادر و پدرت چيزي نگويي . نمي خواهم روابطمان تيره و تار شود اميدوارم اين ماجرا را -  .  

  . سر فرود آوردم و گفتم: مطمئن باشيد به خاطر پذيرايي تان ممنونم

و از در خانه خارج شدم . در طول راه هر دو ساکت بوديم و من اطمينان داشتم که ديگر هرگز مهمان خاله نخواهم 

ه مان کمي پا سست کردم و ايستادم . نگاهي سرشار از عشق تا ته کوچه کردم و نفس عميق کشيدم و شد . سر کوچ

  : به خاله گفتم

  . اين کوچه و آدم هايش را دوست دارم . چون اين آدم ها مرا هرگز به دزدي متهم نکرده اند -

  . خاله گفت : خواهش مي کنم الهام من که از تو عذرخواهي کردم

بله . اما دلم به قدري شکسته که گمان نکنم ترميم شود گفتم :  .  

* * * * *  

حياط را شسته و تميز ديدم و به گمانم رسيد که انتظار مهمان يا مهمانهايي را دارند . مادر از پنجره اتاق باال شاهد 

ن خواهرش مرا در آغوش ورود ما شد اول کمي جا خورد و سپس شاد و خندان از پله ها به زير آمد و پيش از بوسيد

  : کشيد و صورتم را بوسيد و بعد آغوش به روي خواهر گشود و پرسيد

  . شما کجا بوديد . هيچ انتظار آمدنتان را نداشتم -

خاله در صورتي که به صورتم زل زده بود تا تاثير کالم خود را در چهره ام بخواند گفت: از دخترت بپرس که دلش 

گذاشت حتي سفره صبحانه را جمع کنم و مرا راهي کردهواي خانه را کرده و ن .  

  از مادرم پرسيدم : مهمان داريم ؟ الناز و مادر بزرگ خانه نيستند ؟

  : مادر در حاليکه خواهرش را براي باال رفتن از پله ها همراهي مي کرد گفت

بازار خريد کنندگويا قرار است آقا اميد امروز از بندرعباس بيايد مادر و دختر رفته اند  -  .  

  با خوشحالي پرسيدم : راست مي گي مامان ؟ کي وارد مي شود ؟

  . مادر خاله را در باالي اتاق جا داد و با تعجب پرسيد : تو چرا خوشحالي مي کني مگر نامزد تو قرار است وارد شود

خوشحالم که بعد از چند ماه اميد را مي  به ظاهر رنجيدم و گفتم : مي دانم که نامزد من وارد نمي شود . به خاطر الناز

  .بيند

مادر رو به خاله گفت: ديروز از قرار معلوم تماس گرفته و نمي دانيم به آن بنده خدا چه گفته که او را دلواپس کرده 

و نگران دارد مي آيد . هرچه من و خانم بزرگ پرسيديم به ما چيزي نگفت اما معلوم است حرفهايي زده که نمي 

مي زده بايد  .  

  خاله پرسيد : مگر بينشان شکراب است؟

  مادر به عالمت ندانستن شانه باال انداخت و خاله رو به من پرسيد : نکند تو چيزي نوشته اي که نگرانش کرده ؟

سوال خاله آهم را در آورد و نگاه خيره مادر بر من ثابت شد و پرسيد : چي شنيدم. نامه ؟ مگر تو براي اميد نامه 

وشته اي ؟ن   

خاله که نمي دانست رازي را برمال کرده و پرسش مادر او را آگاه کرده بود که کار را خراب کرده است درصدد 

  :اصالح برآمد و گفت
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  .نه خواهر منظورم اين است که حتمي الناز به الهام گفته که چه نوشته است -

ا به من نمي گويدمن هم به دنبال صحبت خاله گفتم: الناز حرفهاي خصوصي اش ر .  

مادر که قانع نشده بود رو به من گفت : نکند ديوانگي کرده و براي اميد نامه نوشته باشي که اگر چنين کرده باشي ، 

  . خونت پاي خودت است و پدرت سر از گردنت جدا مي کند

يم خشک شدهخاله دلش به حالم سوخت و با گفتن اين به جاي اين حرفها يک ليوان آب خنک بده که گلو  .  

  :مادر ديگر دنبال حرف را نگرفت و براي آوردن آب رفت . با خروج او خاله دلسوزانه نگاهم کرد و گفت

من از صبح دارم روح و روانت را آزار مي دهم بدون آنکه دلم راضي به اين کار باشد . من نمي دانستم خواهرم  -

نويسي وگرنه هرگز دهانم باز نمي شد . اگر مي داني کار خرابتر از نمي داند که تو به جاي الناز براي اميد نامه مي 

  ! اين مي شود با خودم برگرد و اينجا نمان

گفتم : مادر غلو مي کند و پدر تا بحال دست به رويم دراز نکرده . من از خود او بيشتر از پدر مي ترسم . اما فکر مي 

کاري زده باشم وگرنه محال بود تا کوتاه بيايدکنم که خودش هم باور ندارد که من دست به چنين   .  

مادر با تنگ آب يخ وارد شد و ليواني از کمد درآورد و مقابل خواهرش گذاشت و کنار او نشست و پرسيد : آيزنه 

  حالش چطوراست ؟

او با  خاله ليوان آّب را سرکشيد و با گفتن هر دو خوبند . خودت چطوري ؟ به مادر فرصت و مجال صحبت داد و

  : کشيدن نفسي عميق گفت

  ما هم خوبيم و سالمتيم . الهام که باعث خجالتمان نشد ؟ شد ؟ -

خاله سر تکان داد و گفت : او از هميشه خانم تر و موقرتر بود و به قول قاسمي که گفت اگر همه عقل باختگان مثل 

زيه تمام شد ؟الهام باشند ديگر عاقلي در جهان وجود ندارد. راستي کار خريد جهي   

مادر با لحني ناخشنود گفت : اگر وسواس مادر و دختر بگذارد بله تمام شده ولي گمان من اين است که تا لحظه آخر 

هم خانم بزرگ نگران است . بيچاره اميد ، دلم برايش مي سوزد که کجا اينهمه اثاث را جاي خواهد داد . من خانه 

و هالي کوچکتر از اينجا دارد . آشپزخانه اش هم کوچک است و به سختي گاز  پدري آنها را ديده ام . فقط دو اتاق

جاي مي گيرد . حال ماشين رختشويي و يخچال فريزر را کجا مي خواهند جا بدهند خدا مي داند . بگذريم از ساير 

وقتي اين همه اثاث را اثاث ها که به راحتي چهار اتاق را کامل مي کنند . مادر بزرگ عقيده دارد که خانواده داماد 

ببينند مجبورمي شوند که جايي بزرگتر براي آنها در نظر بگيرند که من اين کار را بعيد ببينم . کيان خيال ازدواج 

  کردن ندارد ؟

خاله آه کشيد و با گفتن من شانس ندارم که مادر شوهر شوم . نگاهش را بر من دوخت تا ببيند من حرفي خواهم زد 

فقط شنونده باشم . از شنيدن صداي در بلند شدم و از پنجره نگاه کردم و با ديدن عمه و مادربزرگ  که ترجيح دادم

  : گفتم

  .سالم من آمدم -

نگاه هر دو به پنجره دوخته شد و الناز خوشحال به هوا پريد و مادربزرگ با گفتن چه عجب ! دلخوري اش را نشان 

حياط چشم پوشيدم و براي استقبال از الناز رفتم . او از پله ها باال آمد و در  داد . عمه به سوي پله ها دويد و منهم از

آغوشم کشيد و با گفتن فهميدي که اميد دارد مي آيد ، مرا از گرماي محبت انداخت و فهميدم که شعف او نه به 

تم در دستش بود مرا به خاطرمن بلکه براي آمدن اميد است . او با خاله احوالپرسي عجوالنه کرد و همانطور که دس
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سوي پله ها کشيد و رو به مادر و خاله با اجازه مرا بدنبال خود کشاند . وقتي صورت مادربزرگ را بوسيدم کدورتش 

فراموش شد و رو به الناز گفت : چيزهايي که توي اين چند روز خريده ايم نشان الهام بده اما عجله کن تا اميد 

اشينرسيده همه شان را جمع کرده ب  .  

الناز دستم را گرفت و پره صندوقخانه را عقب زد و بدون بيرون آوردن اجناس تنها با اشاره به جعبه ها يک به يک 

بشين مي خواهم تا اميد نيامده با تو حرف بزنم -از آنها نام برد و بعد پرده را انداخت و گفت:  .  

به اميد زنگ زدم و با او صحبت کردم . نمي دوني وقتي ديد سراپا گوش هستم گفت: همانطور که تو يادم دادي 

چقدر خوشحال شد و به من گفت : الناز خوشحالم که همسري با احساس نصيبم شده . باور کن به جاي يکبار چند بار 

نامه ات را مي خوانم و هر بار برايم يکنوع تازگي دارد . راستي از اين که نوشته بودي من همه جا با تو همچون سايه 

ي همراهم ، نمي داني چقد رخوشم آمد و واقعا احساس مي کنم که تو با من و در کنار منيا  .  

آره الهام جان چرک نويس هاي نامه ها را بده تا بخوانم و آنها را از برکنم نمي دانم اگر اميد به سطر ديگري اشاره 

ميد رفت به تو برمي گردانم خواهش مي کنم کند چه بايد بگويم . اصال دفترت را چند روز به من امانت بده وقتي ا

  الهام آيا اين کار را مي کني ؟

  . به صورت عمه زل زدم و گفتم : اما آن دفتر تنها اميد و دلخوشي من است

عمه دستم را گرفت و گفت : مي دانم اما من که نمي خواهم آن را براي خود بردارم . فقط مي خواهم چند روزي به 

شد . لطفا مخالفت نکن . ببين حاضرم به خاطر اين کار بلوز آبي ام را به تو بدهم قبول مي کني ؟امانت پيش من با   

  .نگاهش کردم و گفتم : بلوز نمي خواهم فقط صحيح و سالم به من برگردان

  : عمه از خوشحالي صورتم را غرق بوسه کرد و با گفتن باشه ، باشه قول مي دم . به من اطمينان بخشيد . گفتم

  . بايد تا رفتن خاله صبر کني -

الناز سر فرود آورد و گفت: باشه صبرمي کنم . آخ الهام نمي دوني چه حالي دارم. هم مي ترسم و هم از اينکه اميد 

  . ستايشم مي کند عرش را سيرمي کنم

  . گفتم : اما من اگر جاي تو بودم حقيقت را مي گفتم و ترس را براي خود نمي خريدم

گاهم کرد و پرسيد : يعني مي گفتم که تو به جاي من اين چند نامه را نوشته اي و حرفها ، حرفهاي من نيست ؟ عمه ن

  آن وقت اگر مي پرسيد پس چه کسي اين نامه ها را نوشته چي مي گفتم ؟

هاي پر سوز گفتم: مي گفتي از دوستي کمک گرفته اي و اسمي هم از من نمي بردي. آن وقت اميد ديگر انتظار نامه 

  ...و گداز را نداشت و

عمه با گفتن نه امکان ندارد ! حرفم را قطع کرد و گفت : آن وقت تمام تصورات اميد را به باد مي دادم . مي داني 

وقتي ما عروسي کنيم ديگر به نامه نوشتن نيازي نداريم و اگر هم از هم دور شويم مي توانيم به هم کمک کنيم . اگر 

نابجا نگذاشته بود ، حاال هر سه ما گرفتار نشده بوديم داداش شرطهاي .  

عمه رنجيدگي خواهرش را با بلند شدن و فاصله گرفتن از من نشان داد و دقيقه اي بعد با درک اين که هنوز به من 

  :نياز دارد به رويم لبخند زد و با گفتن کاري است که شده بار ديگر کنارم نشست و پرسيد

دت بگو َ، خونه خاله کجاها رفتي ؟ آيا سينما رفتي ؟حاال تو از خو -   
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سرتکان دادم و گفتم : فيلمي که ما دوست داشتيم صف اش خيلي طوالني بود و سينماي نزديک خانه خاله هم فيلمي 

رزمي بود که دوست نداشتيم . دو حلقه فيلم از کلوپ گرفتيم که يکي هندي بود و ديگري بقدري بد صدا گذاري 

د که حوصله مان را سر بردشده بو  .  

  پرسيد : پارک چي ؟ پارک هم نرفتي ؟

گفتم : به جاي پارک به پاساژي که نزديک خانه خاله دائر شده رفتيم . پاساژ چند طبقه اي است و از همه شغلي و 

  !اجناسي در آن پيدا مي شود اين بود که رفتيم آنجا

م به هم مي خورد و ديگر چشم ديدن هيچ فروشگاهي را ندارم . عمه گفت: من که ديگر از هرچه مغازه است حال

خوشحالم که ديگر جهيزيه ام کامل شده . از صبح تا غروب تو اين مغازه و اين مغازه . مخصوصا در اين دو سه روز 

  . که من و مادر واقعا خسته شديم

  . صداي مادر از وسط پله ها آمد که گفت: الهام خاله دارد مي رود

دو بلند شديم و براي بدرقه خاله رفتيم . مادربزرگ هم از آشپزخانه بيرون آمد و سالم و خداحافظي با هم انجام هر 

گرفت . مقابل در وقتي خاله صورتم را بوسيد در گوشم گفت : اگر به تو بد گذشت ببخش و بدان که خيلي دوستت 

  . دارم

ينکه به زحمتتان انداختم همگي تان بايد مرا ببخشيدبوسيدمش و گفتم : من هم شما را دوست دارم و از ا  .  

با رفتن خاله حس کردم که به راستي دوستش دارم . از او و از خانواده اش کينه اي به دل ندارم . در فرصتي که به 

 دست آوردم دفترم را برداشتم و به دست عمه دادم و باز هم سفارش کردم که مراقب آن باشد و اين بار عمه اخم

  : کرد و گفت

  خوب است که يک دفتر بيش تر نيست و تو اينقدر نگراني . اگر طال و جواهر بود چه مي کردي ؟ -

گفتم: آنها را راحتتر مي بخشيدم ونگران نبودم . اما اين دفتر تمام احساسهايم را در خود مکتوب دارد و دلم نمي 

انم؟خواهد کسي به کنه آن پي ببرد . حاال فهميدي چرا نگر   

  عمه گفت : و من هم صد بار قول دادم که مراقبت خواهم کرد . حاال خيالت راحت شد؟

به ظاهر سر فرود آوردم اما قلبا هنوز نگران بودم و مي ترسيدم باليي سر آن دفتر بيايد . دفترم را به قدر جانم 

را يادداشت کرده و هر ساله چندين  دوست داشتم و از دوران دبيرستان ، هر وقت قطعه اي به ذهنم رسيده بود آن

ورق به آن اضافه کرده بودم . هرکس اگر آن را مي خواند الهام را از روي نوشته هايش مي شناخت . من فرصت 

  .نکردم تا بعضي از صفحات را از دفتر خارج کنم و همانطور که بود به دست الناز دادم

بزرگ و عمه چشم به راه مهمان باقي ماندند . بابا نگاهي به ساعت آن شب ما شام را باال در اتاقمان خورديم و مادر

  : روي ديوار انداخت و با لحني ناراضي گفت

  چه وقت مهماني دادن و مهمان آمدن است !؟ -

  .مادر به من نگريست و در جواب پدر گفت : ما زود شام خورديم وگرنه سرشب است

اشت و با گفتن اگر خوابم برده بود بيدارم نکنيد و خودتان پايين پدر بالش را از پشتش برداشت و زير سرش گذ

برويد تکليف ما را با مهمان روشن کرد . هم من و هم مادر از اين پيشنهاد استقبال کرديم چه هر دو مي دانستيم که 

آرام نجوا کردبا حضور پدراميد و الناز فرصت پيدا نخواهند کرد با هم گفتگو کنند . وقتي پدر خوابش برد مادر   :  
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تو هم پايين نيا و من فقط چند دقيقه اي مي روم و زود برمي گردم . حاال که فرصتي به دست آمده گناه دارد که  -

  . آن دو نتوانند با هم صحبت کنند

  . گفتم : خوب است مادربزرگ را هم بياوريد باال

ا براي آنها خلوت کنم؟حرفم موجب ترشرويي مادر شد و به طعنه گفت: مي خواهي خانه ر   

صداي تک زنگ که آمد شتابزده بلند شدم و از پشت پرده پنجره به حياط نگاه کردم . مادربزرگ چادر سفيد 

گلدارش را که در مهماني ها به سر مي کرد ، سر کرده بود و هنگامي که در را باز کرد و با لحن شادي سالم و رسيدم 

رد داخل شود ديدم که آقا اميد آراسته با چند شاخه گل و جعبه کيکي وارد شد . به خير گفت و آقا اميد را تعارف ک

  . موهايش در زير نور چراغ مي درخشيد گويا تازه از حمام بيرون آمده بود

  آقا اميد پرسيد : آقاي خليلي تشريف ندارند ؟

شما بفرماييد تا خدمت برسندمادربزرگ بي اختيار به باال و به سوي پنجره نگاه کرد و گفت: چرا هستند .   .  

  . از خود پرسيدم : پس عمه کجاست و کجا سنگر گرفته ؟ چرا براي استقبال بيرون نمي آيد

  . که صداي سالم کردن عمه را شنيدم و خيالم آسوده شد

  . مادر گفت: از پنجره بيا کنار خوبيت ندارد تو را ببيند

نبود . وقتي به طرف مادر چرخيدم او را هم آراسته و با چادري که فقط در آنها به اتاق رفته بودند و کسي در حياط 

  مراسم روضه خواني به سر مي کرد ، ديدم و پرسيدم: حاال مي رويد ؟

مادر گفت : نه صبرمي کنم تا مادر بزرگت صدايمان کند آن وقت مي روم . يک وقت ديوانگي نکني پايين بيايي . من 

و پدري خواب هستيد فهميدي چه گفتم؟به آنها مي گويم که تو    

سر فرود آوردم و بهتر ديدم که حاال که حق پايين رفتن ندارم ، بخوابم . داشتم رختخواب پهن مي کردم که صداي 

مادربزرگ را شنيدم و مادر از ترس اين که نکند پدر بيدار شود زود بلند شد و از پله ها پايين رفت . هوا گرم بود و 

اتاق را خنک نکرده بود . به ياد اتاق خنک خانه خاله که با وجود کولر خنک و دلپذير بود چشم برهم  باد پنکه هم

گذاشتم . اما خوابم نبرد . فکر اينکه آن دو مجبورند دزدانه به يکديگر نگاه کنند و رسمي و مؤدبانه چند تعارف به 

کاش اميد الناز را عقد کرده بود و به يکديگر  يکديگر تحويل بدهند . دلم به حالشان سوخت و به خود گفتم اي

محرم بودند . به يقين اميد براي ديدن مادر و مادربزرگ اينهمه راه را نيامده و با اين دلخوشي آمده که بتواند يکي ، 

د دو ساعتي تنها با نامزدش گفتگو کند که اجازه ندارد . در بستر غلت زدم و ديدم که مادر آرام چون شبحي وارد ش

و هنگاميکه ديد بيدارم لبخند زد و چادر را از سر برداشت و کنارم دراز کشيد و گفت: حسابي شيک و پيک کرده و 

با گل و کيک آمده . بسته اي هم جلوي پاي الناز بود که نفهميدم النگو بود يا انگشتر . از حق نگذريم خيلي از عمه 

  . ات سر است و الناز حق دارد که نگران فردا باشد

  پرسيدم : چرا نگران؟

 مادر گفت : براي اينکه هستند دختراني که فکر هم جنسان خود را نمي کنند و شوهر ديگران را مال خود مي کنند
.  

  . گفتم : اگر مردي تا اين حد هوسباز است همين بهتر که از اول مال آدم نباشد

کن که خوابم مي آيدمادر که حوصله بحث نداشت گفت : بلند شو چراغها را خاموش   .  
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بلند شدم چراغ اتاق را خاموش کردم و نگاهم به حياط افتاد که ديدم مادربزرگ پاورچين ، پاورچين به طرف 

آشپزخانه رفت و بدون آنکه چراغ روشن کند داخل شد و در را هم پشت سر خود بست . از کار او خنده ام گرفت و 

مادربزرگ مخالفت کند که من و نامزدم در خلوت باهم صحبت کنيم پيش خود فکرکردم اگر روزي نامزد شوم و 

چنين شبي را به خاطرش خواهم آورد که گمان نکند توانسته ما را گول بزند . به مادر چيزي نگفتم و به رختخواب 

  .رفتم و اين بار بدون دلسوزي براي نامزدهاي جوان به خواب رفتم
* * * * *  

: باالخره مردک آمد يا نه ؟ سر سفره صبحانه پدر پرسيد   

  ! مادر معترض گفت : صدايت را پايين بياور مردک اسم دارد و اسمش اميد است

  پدر گفت : من هر طور که دلم بخواهد او را صدا مي کنم به سؤالم جواب ندادي امد يا نه ؟

  . مادر سر فرود آورد و گفت : بله آمد

  پدر پرسيد : کي رفت ؟

اد ننشست و چون دير وقت بود و خودش هم خسته بود زود رفتمادر گفت : زي  .  

پدر به من نگاه کرد و گفت : خدا را شکر که تو بيخ گيس خودمان ماندگاري . وگرنه من تحمل داماد و اين جنگولک 

  . بازي ها را ندارم

کنند و حاال که نوبت به مادر باز هم معترض گفت : اما خودت هم داماد بودي چطور همه مي بايست تو را تحمل 

  !خودت رسيده ديگر تحمل نداري ؟

پدر گفت : تمام برنامه من از شروع خواستگاري تا عقد و عروسي چهار روز بيشتر طول نکشيد . اما اينها يکسال 

  . نامزد ، يکسال عقد و سال بعد عروسي

  . مادر گفت : ناراضي بودي نمي بايست از اول قبول مي کردي

د و گفت : و خواهرم هم مثل دخترم در خانه مي ماند و مي ترشيد . اين کار را اگر مي کردم تو بيش از همه پدر خندي

  خوشحال مي شدي مگر نه ؟

مادر اين بار خشمگين شد و پرسيد: من چه پدر کشتگي با خواهرت دارم که از ترشيده شدنش خوشحال شوم . 

رگ کردم ؟فراموش کردي که من او و الهام را با هم بز   

  . پدر به عنوان تسليم دست باال برد و گفت: بسه،بسه حق با توست ولم کن

وقتي پدر بلند شد و لباس پوشيد تا از خانه خارج شود . مادر استکان و نعلبکي او را در سيني کوبيد و گفت: مرد شده 

  اينقدر بي چشم و رو باشد؟

ي گيرد و هردو چرا عقده هايشان را بر سر يکديگر خالي مي مي دانستم که خشم هردوي آنها از کجا سرچشمه م

کنند . مسبب من بودم و اينکه هيچکدام اميدي به آينده من و اينکه روزي سرانجام بگيرم نداشتند . رفتن پدر از 

د . خانه به تاخير انجاميد و هر دو مي دانستيم که در اتاق مادربزرگ است و دارد به شرح وقايع ديشب گوش مي کن

وقتي باالخره صداي برهم خوردن در را شنيديم مادر نفس آسوده اي کشيد و زير لب گفت : خداي دختر من هم 

 . بزرگ است

  فصل سوم
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با آمدن اميد ، خانواده او شبي همه ما را به خانه شان دعوت کردند که در توافقي ميان پدر و مادر اسم من از ليست 

بايست بار ديگر راهي خانه خاله شوم . هرچه به مادر اصرار کردم که مي توانم تنها  مهمانها خط خورد و به ناچار مي

در خانه بمانم تا آنها برگردند هيچ کدام قبول نکردند . قرار بود خاله خود به دنبالم بيايد و ساعت پنج بعد از ظهر در 

ناز کنار من روي پله نشست و گفتخانه ما باشد . لباس پوشيده و چشم به راه او در حياط نشسته بودم . ال :  

  . اي کاش تو هم مي آمدي -

  . گفتم : چرا به من مي گي ، به برادرت بگو

نگاه عاقل اندر سفيهي به من انداخت و از گفته خود پشيمان شد و با گفتن بزرگترها چيزهايي مي دانند که ما نمي 

ي زنگ در آمد مادر آن را گشود و الناز شتابان گفتدانيم. غيرمستقيم کار برادرش را تاييد کرد . وقتي صدا  :  

  . همه چيز را برايت تعريف خواهم کرد

صداي سالم و احوالپرسي مادر رنگ و لعاب تازه گرفت و با گفتن خاله به فدايت بيا تو و ليواني شربت بخور ، تمام 

: مادر سرما خورده و من آمدم دنبال الهام وجودم را لرزاند و بي اختيار سرپا شدم . صداي کيان راشنيدن که گفت 

  خانم . راستش خاله قرار هم دارم که نبايد دير برسم دخترخاله آماده است؟

  . مادر به طرف من چرخيد و گفت : الهام بدو کيان منتظر توست

  .وقتي بيرون مي رفتم مادر گفت: طور خدا مواظب رفتارت باش

ا برمي گردي ؟صداي عمه را شنيدم که پرسيد : فرد   

  . که به جاي من مادر گفت: خواهرم مريض است و الهام مي ماند تا حال او خوب شود

و با اين حرف در را پشت سر من بست . پسرخاله تند رفته بود و در کوچه کسي نبود . وقتي دوان ، دوان خود را به 

د . سالم کردم و پدر کوتاه جواب داد و از سر کوچه رساندم ، ديدم که پدر و کيان دارند با هم روبوسي مي کنن

  احوالپرسي کردن کيان فهميد که ما تازه يکديگر را ديده ايم و متعجب پرسيد : خانه نرفتي ؟

کيان گفت : قرار بود مادر به دنبال دخترخاله بيايد که متاسفانه سرما خورده و در رختخواب خوابيده . اين بود که من 

ارم ديگر مزاحم نشدمآمدم و چون کار مهمي د .  

پدر دست کيان را گرفت و گفت : به زحمت افتادي. با آمدن دامادمان از سفر ، برنامه همه ما بهم ريخته ، برويد که 

  :کار شما دير نشود . از قول من سالم برسانيد. بعد رو به من گفت

  .مي ماني تا حال خاله ات خوب شود و بعد برمي گردي -

ها خوشحالم نکرد بلکه موجب شد تا دلم بگيرد و پيش خود فکرکنم که از ماجراي الناز و اميد بي اين اجازه نه تن

خبرمي مانم و وقايع خوش را از دست مي دهم. سوار اتومبيل که شدم ، ديدم که پدر آرام و آهسته به سوي خانه 

  : پيش مي رود . پسرخاله پرسيد

ا به تهران کشاندپس نامه شما کار خود را کرد و داماد ر - !  

  ! گفتم : مال نامه نبود عمه تلفن کرده بود

هان بلندي گفت و پرسيد : شما براي ديدن آقا اميد بود که آنطور با عجله از خانه ما رفتيد يا اينکه حرف مادر 

 درست است که شما از همه ما رنجيده خاطر شده و ترکمان کرده ايد ؟

براي خانه تنگ شده بود که از خاله خواستم مرا برگرداند بدون درنگ گفتم : هيچکدام . دلم  .  
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خنديد و گفت : اما يادم مانده که شما هر سال به وقت بازگشتن به خانه مغموم و افسرده برمي گشتيد و از اين که 

  . يک هفته چه زود گذشته گله و شکايت مي کرديد . ما همان آدمهاي سال گذشته هستيم

ر آن آدم سال گذشته نيستم و توقعم از رفتار آدمها تغيير کردهگفتم : اما من ديگ  .  

نگاه گذرا به چهره ام انداخت و گفت : پس مادر درست حدس زده و شما از همه ما رنجيده ايد . من حق خود مي 

  . دانم که بپرسم چه خطايي مرتکب شده ام که شما را آزرده خاطر کرده ام

ه خنده گفت : واي مثل اينکه من بيش از مادر و پدر شما را آزار داده ام . لطفا بگوييد تا بي اختيار آه کشيدم و کيان ب

  .ببينم اگر حق با شماست عذرخواهي کنم

  . گفتم : مهم نيست

قانع نشد و گفت : اما براي من مهم است يا مي گوييد يا اينکه قرارم را بر هم مي زنم و همينجا توقف مي کنم تا 

اقرار کنيد . حال تصميم با شماست راضي شويد و .  

گفتم : آخه موضوع مهمي نبود . فقط انتظار نداشتم شما به نوشته ام بگوييد الطائل . هرچند که مي دانم نتوانستم 

خواسته شما را برآورده کنم اما توقع شنيدن اهانت را هم نداشتم . من که ادعا نکرده بودم نويسنده و شاعرم کرده 

  بودم ؟

ن گفت : نه اما شما صبر نکرديد تا من برايتان بگويم که با کمي دست کاري در نوشته تان به هدف رسيدم و از کيا

شما تشکر کنم . همان روز وقتي براي ظهر به خانه آمدم و پدر گفت که شما به خانه برگشته ايد سخت تعجب کردم 

ان کرده ايد ، ديگر فرصت تشکرکردن از دست رفته و با آمدن مادر به خانه و شنيدن اينکه شما با دلخوري ترکم

بود . خوب حاال هم يک عذرخواهي به شما بدهکارم و هم يک تشکر. اين از من. حاال بگوييد چرا از پدر رنجيده ايد 

  ؟

گفتم : عمو را از کودکي دوست داشته ام و او هميشه نسبت به من مهربان بوده و هست ، اما الفاظ هرقدرهم که 

آميز باشند و دلنشين وقتي در رفتار ثابت نشوند تحقير مي شوند. عمو هميشه به من مي گويد تو از همه ما  محبت

عاقلتري . اما در عمل مي بينم که چنين نيست . کت وشلوار به اتاق خواب برده مي شود . ساعت از روي تلويزيون 

بعد با زبان بي زباني گم شدن ساعت را به گردن من  برداشته مي شود . خاله در کشوي ميز توالتش را قفل مي کند و

  . مي اندازند و تا خيالشان از محتويات کيف و ساکم آسوده نشود ، خيال آسوده نمي کنند

شبي که ساعت گم شد ، من بي خواب شده بودم و ساعتي رفتم به حياط و هنگام رفتن ديدم که چراغ دستشويي 

و او فهميد که من بيدارم و در حياط نشسته ام ، خواست که خانه اش را از  روشن است . گويا عمو دستشويي بود

دستبرد دزد در امان کند و در آن حال تنها شيء گرانبها که مي توانست آسان سرقت شود ساعت شما بود که روي 

ش کرد که ساعت تلويزيون بود . پس عمو آن را برداشته و با خود به اتاق برد و صبح هم به وقت گرفتن نان فرامو

را به روي تلويزيون برگرداند و شما و خاله را دچار دردسر کرد . پنهانکاري و مخفي کردن باور و يقيني که مرا هم 

چون ديگران به پاره سنگي عقل باور دارند ، بيشتر آزار دهنده است تا آن که با صراحت اعالن کنند که ما تو را عاقل 

  . نمي دانيم

يد و گفت : ديوانه اي ؟کيان با صدا خند   

  ! نگاهش کردم و ديدم که قصد تحقير ندارد . پس به نجوا گفتم : مي دانم

  ! چند بار سر تکان داد و اين بار با لحني خشمگين گفت : از اين خفت باالتر نمي شود
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  سکوت کرد و من پرسيدم : کدام خفت ؟

ان را آسان ابراز کنند . مگر اين کهآرام گفت : اين که اجازه بدهي ديگران عقيده ناثوابش  ...  

  . باز هم ساکت شد و خودم گفتم : مگر اين که واقعا ديوانه باشم

  گفت : چرا اجازه مي دهي عاقلي را ديوانه بخوانند ؟ مي داني اين صفت بعدها چه پيامد ناگواري خواهد داشت؟

  . گفتم : از تمام حقوق اجتماعي محروم خواهم شد

د و پرسيد : اين را مي خواهي ؟نگاهم کر   

چون سکوت کردم ، او هم ديگر هيچ نگفت و مرا مقابل در خانه پياده کرد و به من گفت: به مادر بگو براي شام 

  ! برمي گردم

  زنگ خانه را که فشردم و صداي عمو را از آيفون شنيدم که پرسيد : کيه ؟

  . گفتم : عمو منم الهام

تمام دلخوري ام از او که در اتومبيل و به هنگام نقل ماجرا بار ديگر در وجودم برانگيخته شده « عمو» گويا با گفتن 

بود ، فراموشم شد و هنگاميکه براي استقبال در هال را باز کرد و به رويم خنديد با شادي گفتم : مزاحم نمي خواهيد 

  ؟

رحمتي ولي باور نداريعمو دست به سويم دراز کرد و گفت : خوش آمدي خودت مي داني که   .  

خاله را سرما خورده ولي نه بستري ديدم و او در حالي که روي کاناپه نشسته و پاهايش را دراز کرده بود با گفتن 

  . خوش آمدي ، پذيرايم شد . خواستم به او نزديک شوم که امتناع کرد و گفت : جلو نيا ، تا مبتال نشوي

ته اي و من و کيان گور پدرمانعمو به خنده گفت : تو تار جدا باف  !  

حرفهاي عمو با خنده و شوخي توام بود و نه مرا رنجاند و نه خاله را . خاله رو به او گفت : براي الهام ليواني شربت 

  . درست کن تا گلويش خنک شود

  .گفتم : نه ممنون . اگر تشنه شوم ، بلدم و راه آشپزخانه را مي دانم

ه اتاق رفت و دقايقي لباس پوشيده بيرون آمد و رو به من گفت : مي روم داروخانه داروهاي عمو به جاي آشپزخانه ب

خاله ات را بگيرم . تو چيزي الزم نداري ؟ تشکر کردم وهنگاميکه او از هال خارج شد خاله رو به من گفت : به قدر 

  .کافي هر دو را تنبيه کرده ام . خوشحالم که با ما آشتي کردي

فتم : مگر قهر کرده بودم؟به خنده گ   

  خاله گفت : وقتي آنطور ترکمان کردي . معلوم بود که از همه ما دلخوري . خوب حاال بگو حالت چطور و چه خبر ؟

من هم شرح وقايع دادم و با گفتن مادر صالح ندانست من در مهماني اميد باشم . خاله با صداخنديد و گفت : خواهرم 

و مي ترسد اميد با ديدن تو دل از الناز بگيرد و به تودل ببندد . تو اول کانديد بوده اي و  عقايد خاص خودش را دارد

  . بعد رايش عوض شد

گفتم : او هم عمه من است عيبي ندارد . گويا اميد فقط زن سفيد و بور مي خواست که هر دو بوديم و برايش فرق 

  . نمي کرد چه من باشم و چه الناز

د و همين خنده موجب سرفه اش شد و بعد از چند بار سرفه کردن گفت : او چشم بصيرت ندارد و خاله با صدا خندي

  گرنه تو را آسان کنار نمي گذاشت . مي دوني ديشب چي شد ؟
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خاله وقتي ديد کنجکاو نگاهش مي کنم گفت: ديشب داشتيم تلويزيون نگاه مي کرديم که تلفن زنگ خورد . من که 

شي را برداشتم و با شنيدن صداي يک زن اول گمان کردم که تو يا خواهرمي . اما وقتي گفت : نزديک تلفن بودم گو

ببخشيد مي تونم با آقا کيان صحبت کنم ؟ دهانم از تعجب باز مانده بود . به کيان اشاره کردم که با تو کار دارند و او 

و گفت : مامان کسي که تلفن کرد اسمش هم به اتاقش رفت و با دختره صحبت کرد . آخر شب کيان منو صدا زد 

خانم سبحاني است و همکارمه . گفتم : سبحاني که فاميلشه . اسمش چيه ؟ گفت : گيتي . گيتي سبحاني . پرسيدم : 

شوهر داره ؟ که کيان عصبي شد و گفت : نخير شوهر نداره . پرسيدم : خوب با تو چيکار داشت ؟ که کيان جوابمو 

ت . من فهميده بودم که کيان خياالتي داره و وقتي هم که تو گفتي برايش نامه نوشته اي ديگر نداد و به اتاقش رف

يقينم کامل شد و حاال ، خدا ، خدا مي کنم که اون دختري خوب و پاکدامن مثل تو باشه و بتونند با هم خوشبخت 

  . زندگي کنند

نشدم . نه اينکه به کيان مهري داشتم وشنيدن اين  من هم با گفتن آمين، نمي دونم چرا يکهو دلم گرفت و خوشحال

خبرناراحتم کرده بود . شايد چون ديدم دختر ديگر دارد بخت اش بازمي شود و الي گيس مادرش نمي ماند، دلم 

گرفت . نمي دانم خاله از چهره ام چه خواند که گفت : من ازدواج هاي فاميلي را ترجيح مي دهم اما متاسفانه مي داني 

در طايفه قاسمي چيزي که ناياب است دختر است . من يک پسر ، آن يکي دوتا ، آن يکي سه تا و عمه اش هم که که 

رکورد پسر را شکسته و پنج تا دارد . به جز دوتا بقيه مجرد و پولدار . آه اگر اين شايعه ها دنبال تو نبود مي دونم که 

يبه. اما بدبختانه آنها هم گوش دارند و شايعه ها را مي شنوندآنها هم ترجيح مي دادند با خودي وصلت کنند تا غر .  

  بعدا ناگهاني پرسيد : الهام تو چرا ادامه تحصيل نمي دهي و وارد دانشگاه نمي شوي ؟

از صداي خنده من خاله اخم کرد و گفت : شوخي نمي کنم و سوالم جدي است . مي داني اگر در کنکور قبول شوي 

به همه مي زني . اگر توقبول شوي قسم مي خورم که خودم يکي از همين جوانهاي فاميل کيان را چه تو دهني محکمي 

  . بفرستم خواستگاريت که دهان همه از تعجب باز بماند

  . گفتم : خاله من بيست ودوسالمه و چند سال است کتاب و مدرسه را کنار گذاشته ام

ر توتصميم بگيري منهم پدرت و خواهرم را راضي مي کنم. خرج خاله خونسرد گفت: سي سالت باشد مهم نيست . اگ

  . و مخارج کالس هم با من. تو فقط تصميم بگير درس بخوان

  . فکر خاله را غيرممکن مي ديدم و آن را تعارفي پنداشتم و گفتم : خيلي ممنون

  : اما خاله مصر بود و آسان از ايده اش نمي گذشت . پس گفت

لهام . آيا حاضري درس بخواني ؟به من نگاه کن ا -   

همه عقده هايم گويي يکباره جمع شده و اشکم را درآوردند . خاله بلند شد و بدون مالحظه از مسري بودن بيماري 

  :اش کنارم نشست و دستم را گرفت و گفت

د . اصال مي گريه نکن . به جاي گريه تصميم بگيرکه به همه نشان بدهي درموردت فکر غلط و نابجا کرده ان -

خواي کار ديگري مي کنيم . من اسم تو را در کالس نزديک خانه مان مي نويسم و تو به مادر و پدرت چيزي نگو . 

وقتي که کنکور دادي و موفق شدي آن وقت عيان مي کنيم و اگر خداي نکرده ناخواسته قبول نشدي اين راز بين من 

نخواهد داشت و تو مي ماند و سرزنش و سرکوفتي هم به دنبال  .  

گفتم : آخه چطوري ؟ مگر مي شود يکسال آنها را گول بزنم ؟ براي آمدن به خانه شما و کالس چه بهانه اي بياوريم 

  ؟
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خاله دستم را گرفت و گفت: آن با من ، مي دانم چه کنم که پدر و مادرت راضي شوند تو با ما زندگي کني . منتهي 

ي درس را شروع کني يا نه ؟مي ماند تصميم خودت که آيا حاضر   

گفتم:اين خواسته قلبي من است . وقتي ديپلم گرفتم هرچه به پدر و مادر اصرار کردم که کنکور بدهم قبول نکردند . 

  ! شما که مي دانيد نظر پدر در مورد دختر دانشگاه رفته چيست

من از سر راهت برمي دارم . راستش خاله فشاري به دستم وارد کرد و گفت : مي دانم اما همه اين مشکالت را 

تحريک شده ام که تو را به جايي برسانم و توي دهن همه از جمله خودم بزنم . فرداصبح با هم مي رويم کالس با 

ثبت نام کني و فردا شب هم من و قاسمي مي رويم خانه تان تا نقشه ام را اجرا کنم . مثل اينکه سوپ سوخت بوي 

  ! سوختگي مي آيد

ن هشدار هر دو به طرف آشپزخانه دويديم و باليي سرسوپ آورديم که در موقع خوردن شام به تنها چيزي که با اي

شباهت نداشت سوپ بود . فکر خاله حسي موذي در وجودم انداخته بود و کنجکاوي ام را از محک زدن خود 

ديرآمدن او به خانه نشدم . شب را  برانگيخته بود. آن شب آنقدر در فکر نقشه خاله بودم که متوجه غيبت کيان و

خوب نخوابيدم و نزديکيهاي صبح بود که چشمم بر هم رفت. وقتي از صداي خاله بيدار شدم هنوز چشمانم خستگي 

خواب را با خود داشت اما لحن قاطع خاله که گفت:پاشو زوتر صبحانه بخور بايد برويم . مجبورم کرد برخيزم و به 

نه که بيرون رفتيم ، گفتمدنبالش حرکت کنم. از خا  :  

خاله من مي دانم که پدرم روي حرف شما و عمو حرفي نمي زند ، اما بهتر نيست اول از آنها مطمئن شويم و بعد  -

  ثبت نام کنيم ؟

خاله گفت : قاسمي هم نظرش همين بود. باشه مي رويم کتاب و جزوه مي گيريم و برمي گرديم . تا شب برسد تو 

هي به کتابها بيندازي . هر دو سوار شديم و مقابل دانشگاه پياده شديم. خاله از نرده ها به صحن وسيع مي تواني نگا

دانشگاه نگاه کرد و آه کشيد : يعني مي شود زنده باشم و ببينم که تو وارد دانشگاه مي شوي . آه اگر خدا به من 

ددختر داده بود نمي گذاشتم که يک روز زندگي اش بيهوده هدر رو  .  

خاله با مشاوره از چند کتاب فروش ، هر چه مي توانست جزوه و کتاب خريد و هنگام بازگشت به خانه خودش 

  :گفت

  . دلم به حالت مي سوزد که مجبوري همه اينها را مطالعه کني -

  عموباديدن بغلهاي پرازکتاب ما با صداخنديدوپرسيد: کتابخانه بارکرده آورده ايد؟

ض گفت:به جاي حرف کمکمان کنخاله خانم معتر  .  

عمو بسته هاي دست خاله راگرفت و هنگاميکه آنها را روي ميز اتاقم مي گذاشت گفت : باز هم چاه نکنده رفت منار 

  . دزديد . گفتم صبرکن اول ببينيم پدرش راضي مي شود بعد اين کارها را بکن

ذاري خودم صحبت کنم . من قلق شوهر خواهرم را مي خاله مصمم گفت : راضي کردن آنها با من به شرط اينکه بگ

  !دانم

عمو سر فرود آورد و گفت : باشه قبول من الم تا کام حرف نمي زنم . خوب شد ! راستي الناز خانم تماس گرفت و با 

  . تو کار داشت

  !همزمان خاله و من پرسيديم : بامن

  . که عمو گفت : الهام
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ده است؟خاله پرسيد : از کي شما، تو ش   

عموبار ديگر خنديد و گفت : اگر قرار است يکسال دخترم شود بهتر است لفظ شما را کنار بگذاريم . هر چند پيشتر 

  ... هم ما بود اما

خاله گفت : خيلي خوب ، خيلي خوب . خودت را تو دل الهام جا نکن . اگر واقعا دوستش داري تحقيق کن ببين کدام 

نام کند کالس بهتراست همانجا ثبت  .  

عمو رو به من گفت : خاله ات حسود است و نمي تواند ببيند که جز خودش آدم ديگري دوستت داشته باشد . اما من 

  . براي ابراز عالقه ام همين امروز عصر با پرونده اي کامل از تحقيق و بررسي برمي گردم

ين حاال بگويم که تحقيقت بدرد خودت مي خاله گفت : مي دانم کجا و از چه کساني مي خواهي تحقيق کني . هم

  . خورد

عموبحث را با روشن کردن تلويزيون پايان داد و من هم به باز کردن لفاف کتابها مشغول شدم . ديدن دوباره 

کتابهاي مدرسه شوقي عظيم در دلم جوشاند و بي اختيار نشستم و به آنها نگاه کردم . وقتي خاله براي خوردن غذا 

ا خنده گفت : خوشحالم که فرصت را از دست نمي دهي و مشغول خواندن شده ايصدايم زد ب .  

  . گفتم : باور نمي کنم که همه چي در حافظه ام مانده و پاک نشده . گويي يکي دو روزي از آنها غافل بوده ام

  .عمو گفت : اين نشانه خوبي است و باعث مي شود زياد در فشار قرار نگيري

ناهار هم نيامد و گويا آن دو منتظر آمدنش نبودند . چه هيچ يک به اين موضوه اشاره نکرد . وقتي  پسرخاله به وقت

بار ديگر به اتاقم برگشتم و شروع به مرور کتابها کردم تازه متوجه شدم که بعضي از کتابها تغيير کرده و مباحث 

از اتاق خارج شدم هر دوي آنها را آماده بيرون جامع تر شده . نزديک عصر بود که خاله بار ديگر صدايم زد و وقتي 

  .رفتن ديدم

خاله گفت : ما داريم مي رويم و کارمان که تمام شد زود برمي گرديم . اگرکيان تماس گرفت به او بگو که ما خانه 

  . شماييم و اگر کار نداشت بيايد دنبالمان

  شتابزده پرسيدم : من نيايم؟

نفري برويم و غافلگيرشان کنيم . با رفتن آنها ناگهان احساس ترس و وحشت کردم .  عمو گفت : نه بهتر است ما دو

من آنجا تنها بودم و در تمام اتاقها هم باز بود و خاله آنها را قفل نکرده بود . از فکري که ناگهاني به مغزم خطور کرد 

کنند تا خيالشان آسوده شود که مي بيش از آمدن پسرخاله به خانه وحشت کردم و آن اين که دارند امتحانم مي 

توانند به من اعتماد کنند يا نه. احتياج مبرمي به دستشويي پيدا کردم و هنگامي که بيرون مي آمدم در مقابل آينه 

دستشويي حلقه و انگشترخاله را ديدم که به وقت وضو از انگشت درآورده و بعد فراموش کرده به انگشت کند 

ز توالتش بگذارم که پشيمان شدم و فکر کردم که ممکن است اين هم جزيي از نقشه آنها خواستم بردارم و روي مي

باشد ، پش بيرون آمدم و به طرف آشپزخانه رفتم تا ليواني آب بنوشم . اما از دست زدن به در يخچال هم پشيمان 

شده و اعمال و رفتارم را  شدم و با نوشيدن آب شير عطشم را برطرف کردم . حس مي کردم که تمام اشيا خانه چشم

زيرنظر گرفته اند . براي اثبات بي گناهي خود به آنها ، با قدمهايي استوار به اتاقم رفتم و بعد با شتاب در را پشت 

سرخود بسته ، قفل کردم تا مبادا داخل شوند و مرا بپايند . وقتي براثر تاريکي اتاق چشمم ديگر حروف را نمي ديد 

ا روشن کردم و بار ديگر مشغول مطالعه شدم . هيچ صدايي جز صداي بادي که از کانال کولر به بلند شدم و چراغ ر

گوش مي رسيد شنيده نمي شد و در حيرتم که چگونه صداي باز و بسته شدن در حياط را نشنيده بودم ، وقتي خاله با 
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کردم و بيرون رفتم . خاله با ديدنم نفس بانگي بلند صدا زد کسي خونه نيست ؟ الهام ؟ کيان ؟ قفل در اتاق را باز 

  آسوده اي کشيد و گفت: نگرانم کردي دختر . چرا چراغها را روشن نکردي ؟

  . گفتم : تازه بيرون آمدم و متوجه نبودم

  خاله متعجب پرسيد : يعني از وقتي ما رفتيم تو توي اتاقت ماندي و بيرون نيامدي؟

ي از کتابها تغيير پيدا کردهگفتم : داشتم مطالعه مي کردم . بعض  .  

  خاله به سويم پيش آمد و با خوشحالي دو دستم راگرفت و گفت : بپرس که چي شد ؟

از شادي صورتش پي به موفقيتش بردم اما هيچ نگفتم و به جاي من عمو رو به خاله گفت: اينطور که تو احساسات 

  ! نشان مي دهي ، معلوم است که چه کرده اي

دادن جواب روبه من گفت : هردو نقش مان را خوب بازي کرديم و چيزي نمانده بود که اشک پدرت خاله بدون 

  . دربيايد

  . عموگفت:بلند شو رختخواب بينداز که خاله ات ظرف چند روز آينده غزل خداحافظي را خواهد خواند

له او بود نشدم . با گمان اينکه ازجمله عموتنها بلند شو رختخواب بيندازش را فهميدم و متوجه طنزي که در جم

بيماري خاله شدت پيدا کرده بلند شدم تا دستور او را اجرا کنم . که هردو با صدا خنديدند و خاله گفت: بنشين و به 

حرفهايش توجه نکن . ما براي اينکه دل پدر و مادرت را نرم کنيم مجبور شديم که بگوييم که حال من بد است و 

اند که بايد در خانه يا بيمارستان بستري شوم. نبودي که ببيني خواهرم چطوري رنگ از دکترها تشخيص داده 

صورتش پريد و پدرت با گفتن الاله اله اهلل ناراحتي اش را بروز داد . من به آنها دروغ نگفتم چون هم بيمار هستم و 

در بيمارستان استراحت کنم . اما هم  هم دکترم به من گفت که اگر کسي نيست تا در خانه مراقبم باشد ، بنويسد تا

مادرت و هم پدرت بگونه اي ديگر برداشت کردند و هنگامي که قاسمي گفت اگر ايرادي ندارد مي خواهيم چند 

ماهي الهام را از شما قرض بگيريم پدرت گفت : چه ايرادي دارد آن قدر بماند تا خاله کامال بهبود پيدا کند . بعد رو 

گفت : بلند شو وسايل الهام را جمع کن تا با خود ببرند . من هم وقتي خواهرم را مشغول جمع به خواهرم کرد و 

آوري ديدم گفتم اسباب کتابهايش را هم بده ببرم شايد حوصله اش سر رفت و خواست آنها را بخواند . اين است که 

  . هر دو با دستهاي پر آمده ايم

بخاطرخودم شما را مريض ببينم صدايم به بغض نشست و گفتم: من نمي خواهم .  

خاله وعمو بار ديگر خنديدند و عموگفت: الهام من و خاله ات حاال، حاالها ،خيال مردن نداريم . پس خودت را 

  . ناراحت نکن

قلبم با اينکه از اين جمله قوت گرفت اما رو به خاله گفتم: مي دانم که حرف شما حاال چه غوغايي در خانه برپا مي 

مادر تا صبح گريه خواهد کرد . اي کاش نقشه ديگري مطرح کرده بوديد . باور کنيد پدرم هم آنقدر شما را  کند .

  . دوست دارد که مي دانم او هم تا صبح فقط سيگار دود مي کند و نمي خوابد

  . عموگفت: من بي تقصيرم واين نقشه را خاله ات کشيد و خودش هم اجرا کرد

وگفت : خودم درستش مي کنم . چند روز ديگر که بگذرد زنگ مي زنم و مي گويم آزمايشات خاله ناراضي بلند شد 

درست بود و فقط بايد استراحت کنم تا حالم خوب ، خوب شود . بعدا ، کم کم به آنها حقيقت را مي گويم . حاال به 

  . جاي اين حرفها بگين شام چه بخوريم که هيچي بر روي گاز نداريم
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طفا شما استراحت کنيد و تکان نخوريد که حالتان وخيم نشود من مي روم از بيرون غذا مي گيرم و مي عمو گفت : ل

  . آورم

لحن شوخ عمو چنان بود که خاله از خدا خواسته و با پذيرفتن بيماري خيالي روي کاناپه نشست و پاهايش را هم دراز 

  .کرد و گفت : ممنونم که فکر من هستي

ميان آن دو خوشم مي آمد و شايد يکي از داليلي که دوست داشتم با آنها و در کنار آنها زندگي  از روابط دوستانه

کنم همي صميميت آنها بود . عمو مردي انعطاف پذير بود و اصال با پدرم که فقط حرف ، حرف خودش بود زمين تا 

  .آسمان فرقشان بود

صورت عادي چه او غالبا صبحانه اش را ايستاده مي خورد و با من پسرخاله را تنها به وقت صبحانه مي ديدم آنهم به 

شتاب از خانه خارج مي شد و شبها هم در اتاقم درس مي خواندم که او مي آمد و سه نفري در آشپزخانه با هم گفتگو 

  .مي کردند که گرچه صدايشان مي شنيدم اما از محتواي صحبتشان چيزي نمي فهميدم

شب به روزي دوبار تماس منجر شد يکي صبح و يکي هم غروب و خوشبختانه لحن شاد  تلفن هاي مادر پس از آن

خاله و اطمينان دادنش به اينکه حالش بهتر است و جاي نگراني نيست مادر را از آمدن منصرف مي کرد . مي دانستم 

ا الناز رفت وآمد داشته باشد و که اميد به بندر برگشته و در نبود من خواهر او اجازه پيدا کرده به خانمان بيايد و ب

گاهي هم به خانه آنها برود . مادر بعد از ظهرها با من هم حرف مي زد و اخبار خانه را مو به مو برايم شرح مي داد و 

در يکي از همين تماسها بود که گفت : گمان مي کنم بودن تو در خانه پدرت را سخت گير کرده بود و از روزي که 

اد شده و با خواهرشوهرش دائم در حال بيرون رفتن است . گويا آنها تصميم دارند جايي بزرگتر تو رفتي الناز آز

براي عروس کرايه کنند تا تمام اثاث جاي بگيرد و مادربزرگت با دمش گردو مي شکند و خوشحال است که الناز 

ت قسم مي دهم که به من راستش خانه اي مستقل خواهد داشت و با مادرشوهر همنشين نمي شود . الهام به جان پدر

  را بگي . حال خواهرم همانطور که خودش مي گويد خوب است يا اينکه مي خواهد دلخوشم کند ؟

و من هم چند بار قسم مي خوردم که خوب است و ضعف عمومي اش بخاطر استراحت دارد برطرف مي شود. حقيقت 

در تماس بگيرم و حقيقت را بگويم اما پشيمان شدم . چرا که از را بگويم چند بار خواستم که پنهان از چشم خاله با ما

روزي که در کالس ثبت نام کرده و در آن حاضر شده بودم ، بوي کتاب و دفتر و تخته سياه و صندليها چنان مرا از 

کسب علم  خود بيخود کرده بودند که فاصله ميان اين سالها را گويي با قلم مويي محو و خود را دانش آموزي در حال

ديده بودم و دلم نمي خواست اين شانس را از دست بدهم اگرچه در کنکور شانس برد نداشته باشم . شرکت 

کنندگان به جز يکي دو نفر همه از من جوانتر بودند اما بار علمي شان بيشتر ازمن بود . در خلوت خود و در ميزان 

اينکه شانس موفقيتم صفر است باز هم به خواندن رغبت نشان برد و باخت کفه باختم سنگين تر بود اما با پذيرفتن 

مي دادم و خاله مرا همراهي مي کرد و در پارک مقابل کالس مي نشست تا ساعتهاي کالسم تمام شود و بعد هر دو به 

ر پدر و خانه برمي گشتيم . پاييز آمد و گذشت و با شروع زمستان ، خاله به راستي بيمار و در بستر خوابيد . اين با

مادر به عيادت آمدند و باورشان براين بود که بيماري دارد خود را نشان مي دهد و از من خواستند تا سهل انگاري را 

کنار بگذارم و از خاله بيشتر مراقبت کنم . تصميم گرفته بودم که تا خوب شدن خاله کالس را رها کنم و واقعا به 

ت کردند و مرا واداشتند تا کار خود را انجام دهمپرستاري مشغول شوم که خاله و عمو مخالف  .  
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پسرخاله تا خوب شدن خاله وظيفه بردن من را به کالس برشانه کشيد و بازگشت به خودم محول شد که چندان هم 

نه سخت بود و نه آسان . با اتوبوس مي رفتم و با اتوبوس هم برمي گشتم . روزهاي اول يکي دو ايستگاه را اشتباه 

ه بودم که در دفعات بعد تکرار نشدگرفت  .  

به جز خاله و عمو مشوق ديگري هم پيدا کرده بودم که پسرخاله بود و او هرروز وقتي مرا مي رساند ، با جمالتي 

نظير اينکه مي دانم تو موفق مي شوي . يا تو بايد موفق شوي چون استحقاقش را داري . تشويقم مي کرد و عزمم را 

. او بعد از آن نامه کذايي ديگر درخواستي مطرح نکرده بود و گرچه اقرار کرده بود که همان نامه راسخ تر مي کرد 

  . کارساز بوده است اما چون مدتي گذشت ، فهميدم که هرگز آن نامه به دست گيتي نرسيده است

در يازدهم نوامبر  پسرخاله داشت مرا به طرف کالس مي برد و باز هم تشويقم مي کرد بي اختيار پرسيدم : جنگ

تمام شد يا هفده ؟ 1111سال    

  پسرخاله خنديد و پرسيد: خودت چه نظري داري؟

  . گفتم : به گمانم يازده درست باشد

  سرفرود آورد و گفت : درست است . آيا ساعتش را هم مي داني ؟

  . سرتکان دادم واو گفت : درساعت يازده صبح

ن دليل به خاطرم مانده که هردو يازده هستند يازده صبح و يازدهم نوامبر . تو هم بعد بار ديگر خنديد و گفت : به اي

  .سعي کن موضوعات اينچنيني را به رمزي در حافظه ات جاي دهي که فراموشت نشود

ايده پسرخاله را پذيرفتم و مالکي براي تاريخها قرار دادم و از آن سود گرفتم . بيماري يک هفته اي خاله وقتي خوب 

شد بار ديگر همپاي هم شديم و بار ديگر مادر خوشحال از بهبودي خواهرش به ديدارمان آمد و اين بار با گفتن 

جهيزيه عروس را به خانه اش بردند ، دلم را داغدار کرد و با ناباوري پرسيدم : يعني همه را بردند ؟ پس چرا خبرم 

  نکرديد ؟

ن گزيد که يعني خاموشمادر نگاهي خيره برمن انداخت و لب به دندا  !  

خاله که پي به هيجانم برده بود ، گفت : الهام راست مي گويد چرا خبرش نکرديد. قاسمي مي توانست يک روز جاي 

  ... الهام را بگيرد تا او

 مادر حرف خواهرش را با گفتن همه را ديده و چيز تازه اي نبود که بخواهد ببيند، قطع کرد و بار ديگر نگاهم کرد و

من گفتم : حق با مادر است . يک لحظه فکر کردم که چيدن آنها مي تواند سرگرم کننده باشد ولي چون به اخالق 

را جز خودش قبول ندارد ##الناز آگاهم مي دانم چيدن هيچ   .  

  خاله پرسيد : به سالمتي عروسي چه زمان است ؟

ت صبرکردن ندارد . گويا اواخر خرداد عقد مي کنند و که مادر گفت: گويا برنامه ها تغيير کرده و اميد ديگر طاق

  . اواخر شهريورهم عروسي مي گيرند

بي اختيار آه کشيدم که مادر گمان برد به خاطر جداشدن از الناز آه کشيده ام اما خود مي دانستم بدترين زمان را 

ارشان سال ديگر بودآنها براي مراسم خود انتخاب کرده اند . وقتي مادر رفت به خاله گفتم : قر  .  

  . خاله خنديد و گفت: خب سال ديگر هم هست . مگر نشنيدي خرداد سال ديگر . ما هنوز در زمستانيم

  ... گفتم : مي دانم اما مي ترسم برگزاري امتحان با عقد و عروسي آنها يکي شود و نتوانم

بايد به خاطر عقد و عروسي خراب کنيخاله گفت :فکر آن موقع را همان موقع مي کنيم . يکسال زحمت را ن  .  
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حق با خاله بود اما ته دلم به خدا التماس کردم که با هم قرين نشوند ومن بتوانم در مراسم الناز شرکت کنم . هرچه 

به سال نو نزديکتر مي شديم دلشوره و دلهره من هم بيشتر مي شد و خود را آماده نبرد با حريف نمي ديدم . با آن 

ستان رغبتي نداشتم اما دوست نداشتم که تمام شود و دلم مي خواست بهار همچنان در انتظار باقي بماندکه به زم  . 

ک شب وقتي در اتاقم راه مي رفتم و تاريخ ادبيات دوره مي کردم ، پسرخاله صدايم زد و چون از اتاق بيرون رفتم ي

کند که گفت: رفت ديدم که غمگين و گرفته است . ايستادم تا خود لب به سخن باز  .  

  منظورش را نفهميدم و پرسيدم کي ؟

  . نگاه افسرده اش را به چشمم دوخت و گفت : گيتي

  پرسيدم : کجا رفت ؟

  . زير لب گفت: قبرس

  . نمي دانم که قبرس را چه شنيدم که بي اختيار گفتم : اينکه غصه ندارد همين بغل است

پس از مدتها از نگاهش خواندم که مرا ديوانه مي داند . او ديگر هيچ نگفت  آن چنان نگاهم کرد که برخود لرزيدم و

و به اتاقش رفت و در را هم پشت سرش بست تازه متوجه خبط و خطاي خود شدم و هنگاميکه به اتاقم برگشتم از 

دف و مشابه خود پرسيدم تو چه کلمه اي به گوشت خورد که گفتي همين بغل است . اما هرچه فکر کردم اسمي مترا

اسم قبرس به ذهنم نرسيد و به خود گفتم که حق داشت آنطور نگاهم کند . مي بايست راهي براي جبران خطاي 

خود پيدا مي کردم اما او آن شب به بهانه سير بودن سرسفره حاضرنشد و خاله با ايماء و اشاره به من حالي کرد که 

ردمگيتي رفته و من هم به نشانه دانستن سر فرود آو  .  

براي شروع سال نو و هنگام تحويل سال ، با خاله سفره هفت سين زيبايي تدارک ديديم و خانه را زيبا آراستيم . 

پسرخاله ترجيح داد در تنهايي اتاقش شاهد ورود بهار باشد و من و عمو و خاله سه نفري در کنار سفره نشسته بوديم 

ال را بلندبلند مي خواند تا من هم تکرار کنم. وقتي سال تحويل شد . عمو قرآن قرائت مي کرد وخاله دعاي تحويل س

، عمو به ما تبريک گفت و از گالب پاش در کف دستهايمان گالب ريخت و سپس نقل بيدمشکي تعارفمان کرد . من 

گفتم صورت خاله را بوسيدم و به عمو هم تبريک گفتم و هنگاميکه هر يک براي انجام کار خود بلند شديم در دلم 

  . آنهمه انتظار و تالش فقط براي ساعتي بود

در ديد و بازديدهاي فاميل خوشبختانه شرکت نداشتم و تنها زماني که پدر و مادر به ديدن خاله و عمو آمدند حضورم 

  . ملموس شد

  مادر پرسيد : در اتاق چه مي کني که خاله ات مجبور است پذيرايي کند ؟

مسئوليت برشانه الهام است و ما از او ممنونيمبه جاي من عمو گفت : تمام   .  

تشکر عمو موجب شد تا پدر بگويد کاري نکرده آنچه انجام داده وظيفه بوده . صحبتهاي مردانه وقتي شروع شد مادر 

رد هم باتفاق خاله راهي آشپزخانه شد و من بار ديگر به اتاقم پناه برده بردم . در اتاق پسرخاله باز بود و هنگام وا

شدن به اتاق او را ديدم که کتاب دستش بود و داشت مطالعه مي کرد . از اين که بيش از چند دقيقه اي در کنار مادر 

و پدرم ننشسته و به عنوان کار عذرخواهي کرده و به اتاقش رفته بود ، دلم گرفت و به خود گفتم : همان بهتر که 

است با اين مرد مغرور و خشک زندگي کند ؟ گيتي ترکش کرد و پي کار خود رفت . چه کسي حاضر   
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به عمد در اتاقم را محکم بستم تا صدا رشته افکارش را از هم پاره نکند و دلم خنک شود . احساس کردم بر سر 

سفره غذا هم به اجبار حاضر شد و سکوتش حوصله سربر شده بود بطوريکه پدرم پرسيد: چيه آقا کيان بي حوصله 

  اي ؟

گاه کرد و لبخند زد اما هيچ نگفت و به جاي او عمو گفت : تعطيالت بدون برنامه ريزي کسالت آور است . او به پدر ن

  ... هرسال اين چند روز را مي رفتيم يک گوشه و کناري . اما امسال

  .کيان ناآگاه گفت : غصه نخوريد خستگي تان را الهام با قبولي اش برطرف مي کند

راي چند لحظه سکوتي عميق حاکم شد و پدر بود که با پرسيدن قبولي ؟ قبولي چي؟ خاله آه کوتاهي کشيد و ب

  . سکوت را شکست

  ... عمو که پدرم را منتظر جواب ديد خنديد وگفت : ما داريم ...يعني ما تصميم گرفته ايم که

رده اندمن خود به ياري عمو رفتم و گفتم : راستش پدر اين خانواده روي استعداد من شرط بندي ک .  

  مادر پرسيد: استعداد؟ براي چي؟

گفتم: براي قبول شدن در دانشگاه . پسرخاله مي گويد قبول مي شوم و روي اين باور با همه شرط بسته قرار است 

  . اگر قبول شوم پول کتابهاي ترم را بپردازد

کيان موافقم اما الهام و قاسمي زياد  خاله که ديد پدر عکس العملي از خود نشان نمي دهد ، خنديد و گفت : من هم با

  خوشبين نيستند مگر نه قاسمي ؟

بنده ي خدا عمو که مجبور شد بازي را ادامه بدهد و بگويد نه صد در صد . من وقتي مي بينم که خيلي ها براي رفتن 

اب و جزوه بسنده به دانشگاه خودکشي مي کنند و يکسره سرشان توي کتاب است بايد به الهام که فقط به چندتا کت

کرده شک کنم . من قبول دارم که الهام باهوش و با استعداد است اما اينها براي وارد شدن به دانشگاه کافي نيست ، 

  هست دوست عزيز؟

  . عمواز پدر جواب خواست و پدر گفت : چي بگم واهلل . اعتقاد من اين است که خواستن ، توانستن است

ه گفته ام با کمي اراده و پشتکار مي تواني قبول شوي و حاال هم همين نظر را دارم نظر کيان گفت : من به دختر خال

  شما چيست آيا شما هم حاضريد شرط ببنديد؟

  . پدر سرتکان داد و گفت : براي من چه قبول شود و يا نشود يکي است

  خاله معترض پرسيد : يعني خوشحال نمي شوديد اگر الهام قبول شود؟

خودش مي داند که اگر قبول هم شود نمي تواند ادامه بدهد پسپدرگفت :  ...  

پسرخاله عصبي شد و پرسيد : چرا نتواند ادامه بدهد . آيا شما اين شانس را از اودريغ مي کنيد و اجازه مي دهيد 

  استعدادش هدر رود ؟

يستادهپدر خنديد و گفت : طوري صحبت مي کني انگاري که قبول شده و پشت در دانشگاه ا  .  

  : کيان شرمنده شد و سر بزير انداخت و گفت

 متاسفم . جسارت کردم ببخشيد . اما من چون به قبولي الهام ايمان دارم ، گستاخي کردم و در امور شما دخالت کردم
.  

پايم پدر دست روي دست او گذاشت و گفت : حاال که تو اينقدر مطمئني باشه . اگر الهام قبول شد حاضرم فرش زير 

 راهم بفروشم و مخارج دانشگاه او را بدهم حاال راضي شدي ؟
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عموگفت : الهام از اين طايفه تنها دختري است که پايش به دانشگاه مي رسد وهمه براي سربلندي خودمان حاضريم 

  . کمکش کنيم

  ! بعد رو به من چشمک زد و گفت : تو فقط درس بخوان و رو سفيدمان کن . بقيه اش باما

در آه کشيد و رو به خاله گفت : من که هيچ اميدي ندارم . آخه الهامما ...  

به گرد  ##پسرخاله به مادرم نگاهم کرد و جمله نا تمام او را با اين جمله که الهام از همه با استعدادتر است و هيچ 

  . پايش نمي رسد تکميل کرد

و توبايد ساکت باشيمپدر رو به مادر کرد و گفت : وقتي کيان تصديق مي کند من  .  

خاله گفت : برفرض هم قبول نشد ، خوب نشد که نشد . سال ديگر و باز هم سالهاي ديگر . مهم اين است که براي 

  . رسيدن به هدف تالش کند

 مادر با لحني سرد و نااميد گفت : فرصت که زياد دارد و کار ديگري هم ندارد که انجام دهد ، بيشيند و کتاب بخواند
.  

پسرخاله که حوصله اش از حرفهاي مايوس کننده مادر سر رفته بود بلند شد و گفت : خاله شما هم به جاي اميدوار 

کردن آيه ياس مي خوانيد . باور کنيد من هم اگر به جاي الهام بودم و چنين روحيه هاي نااميد در کنارم بودند 

  .مهندسي که هيچ، حتي قادر به گرفتن ديپلم هم نبودم

در پرسيد : حاال بگوييد کي زمان دادن کنکور استپ  .  

  . که عموگفت : دو ، سه ماه ديگر

  . پدر خنديد و گفت: تا آن وقت خيلي مانده و نبايد از حاال فکرمان را خراب کنيم

.  پسرخاله نگاهي عميق به ديده ام انداخت و حس کردم که گفت حق داري ديوانه شوي . و بعد به اتاقش پناه برد

عمو براي استراحت پدرم را به اتاق برد و خاله و مادر هم براي شستن ظروف به آشپزخانه رفتند . وارد اتاقم مي 

  : شدم که پسرخاله اسمم را صدا زد و چون نزديک اتاقش ايستادم . گفت

الفم واين کار را دختر خاله من خودم جزء افرادي هستم که با در منگنه گذاشتن فرزند براي قبولي دانشگاه مخ -

غيراصولي و حتي غيرانساني مي دانم . اما ساعتي پيش با حرفهايي که زدم حس کردم که شما راد در تنگنا قرار دادم 

و از شما چيزي وراي توانتان خواسته ام . اين است که حاال مي گويم زياد به حرفهايي که زدم توجه نکنيد و به 

قبوالنيد که اين فقط يک تست است و ديگر هيچ . اين درست نيست که ما از شما اعصابتان فشار نياوريد و به خود ب

بخواهيم که بيشتر از توانتان تالش کنيد . منظورم اين است که مهم نيست قبول بشويد يا نشويد . گفتم مي فهمم و 

  .بخاطر دلسوزيتان ممنونم

بگيرم از مقابل در اتاق که رد شدم شنيدم که عمو وقتي برگشتم تا اول ليواني آب بنوشم و بعد مطالعه را از سر

داشت مي گفت : باورکن که دخترت هيچ اشکال روحي رواني ندارد و اگر کفش و لباس بخشيده فقط و فقط به خاطر 

  . رقت قلبش بوده و نه چيز ديگر

ر و مادر به حساب گمان کردم که عمو دارد ذهن پدرم را براي بعدها شستشو مي دهد تا اگر موفق هم نشدم پد

  . ديوانگي ام نگذارند

آن شب وقتي به خواب رفتم ، به جاي خواب کابوس ديدم . ديدم که در حال امتحان دادن هستم و نوک مدادم تا مي 

آيم عالمت بگذارم مي شکند و هر لحظه از طول مدادم کم و کمتر مي شود بطوريکه ديگر نمي توانم حتي الي دو 
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ديدم که همه تند و تند مشغول نوشتن هستند و هنوزبرگه من خالي است . بي اختيار فرياد  انگشت نگهش دارم .

کشيدم يکي به من مداد بدهد که از صداي خودم از خواب پريدم و حتي بعد از بيداري هم هنوز ناباور بودم که 

بار ديگر وقتي دراز کشيدم از  از صدايم بيدار نشده بود و ##بيدارم و به دنبال مداد مي گشتم . خوشبختانه هيچ 

  .ترس اينکه نکند باز هم همان خواب به سراغم بيايد ساعتي بيدار ماندم و چه زمان خوابم برد را نمي دانم

در آموزشگاه فهميدم که ديگران هم چون من دچار نگراني و تشويش هستند و آنها هم به جاي خواب کابوس مي 

ا براي من نيست و ديگران هم به آن دچارند کمي خيالم آسوده شد و جوش بينند . وقتي دانستم اين مشکل تنه

  . ديوانگي را فراموش کردم

شبي که فردايش کنکور برگزار مي شد ، پسرخاله من و خاله را به پارک برد و مجبورم کرد سوار بلند ترين تاب 

و تا وقت مقرر که دستگاه ايستاد من از  شوم و کشتي نوح را هم امتحان کنم . جيغ و فريادهايم دلش را نرم نکرد

  :ترس بر خود لرزيدم . وقتي باالخره هيجانم فروکش کرد ، پسرخاله گفت

ديدي ترس نداشت . تو چيزي را تجربه کردي که خيلي آدمها بيش از تو آن را تجربه کردند و شايد براي اولين  -

دوم و سوم ديگر ترس اوليه را نداشتند . حاال به من بگو  بار هم همان کاري را کردند که تو کردي . اما براي بار

  ترس از افتادن و نابود شدن سخت تر است يا کنکور فردا که خطر جاني هم ندارد؟

  . خنديدم و گفتم: آن باال واقعا مرگ را به چشم ديدم و هر لحظه فکر مي کردم به زمين پرت خواهم شد

. بيا برويم بستني بخوريم که به جاي گلوي تو گلوي بي فرياد من خشک و  کيان گفت : پس ديگر فکر فردا را نکن

  . خراشيده شده

پس از سالها پسرخاله کيان را آدم ديگري ديدم . مردي مهربان و خوشرفتار و بذله گو ، باورم نمي شد کسي که ته 

اله زير درختهاي کاج قدم مي زد و ليوان آبش را به صورتم پاشيد کيان باشد . باور نمي کردم مردي که با من و خ

همپاي ما راه مي آمد کيان باشد . او در سکوت و خموشي شب ما را از پارکي به پارک ديگر مي برد و احساس 

  خستگي نمي کرد . وقتي خاله پرسيد: ساعت چند است ؟

  . او به من نگريست و پرسيد : اگر خسته شديد برگرديم

شتيم و کيان تازه به ياد آبپاشي حياط و باغچه افتاد و رو به خاله گفت : شب خوبي عمو خواب بود که به خانه برگ

  . است بياييد بنشينيم و لذت ببريم . خاله گفت:من خوابم مي آيد و مي روم بخوابم

  کيان پرسيد : شما هم خوابتان مي آيد ؟

  . گفتم : چند دقيقه اي مي نشينم

اغچه را که آبياري کرد گفتم: پس درختها چي ؟خوشحال شد و شيرآب را باز کرد . ب   

شيلنگ را به سوي درختها نشانه گرفت و تا جايي که خود خيس نشود آنها را خيس کرد. گفتم : عارل باشيد . بقيه 

 . برگها هم همانقدر زيبا هستند که شما آنها را طراوت آب بخشيديد

  . گفت : خيس مي شوم

ان در عوض راحت مي شودگفتم: عيب ندارد . اما وجدانت  .  

کيان به حرفم گوش کرد و با باز کردن بيشتر شير آب را به نوک درختان رساند و خودش سر تا پا خيس شد . وقتي 

شير آب را بست قيافه اش خنده دار شده بود . اما به او نخنديدم و هنگامي که در کنارم روي پله نشست گفت:ببينيد 

آورد عدالت شما چه به روز لباسم .  
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گفتم: احساس آرامش نمي کنيد ؟ خوب به برگها نگاه کنيد . حس نمي کنيد که مساوات را رعايت کرده ايد و برگي 

  !به برگ ديگر فخر نمي تواند بفروشد و همه يکسانند؟

  ! نگاهم کرد و گفت : اين هم ديدگاهي است شاعرانه

ه مرا باور دارد و بدون عينک نگاهم مي کند . شايد همين گفتم :خيلي وقت است که خواسته ام تشکر کنم از کسي ک

ساده ديدن و صادقانه باور قلب را بر زبان آوردن بود که وادارم ساخت باورهاي ديرينه ام را تغيير بدهم و نگاهي 

ه اگر تازه پيدا کنم . نگاهي به اين که چه هستم ؟ که هستم ؟ و از هست خود چه مي خواهم . حاال ديگر مي دانم ک

روزي موفق شوم ، بعضي از کارهاي خوب گذشته را دنبال خواهم کرد و به خشم مادر خواهم خنديد . من حاصل 

تالش پدر و مادر را به باد نخواهم داد . چه از اين پس با حاصل دست رنج خود دلهايي را شاد و لبخند بر لبهايي مي 

براي بچه ها بخرم که مجبور نباشند زير نيمکت ها و داخل  نشانم . دلم مي خواهد آنقدر مداد و پاک کن و تراش

جاميزي را بگردند تا مگر مداد و پاک کني پيدا کنند و تکليف شبشان را بنويسند . همشاگردي من وقتي مچش را 

د هنگام گشتن زير ميزها گرفتم ، دستم را گرفت و گفت : من مداد ندارم تا مشق شبم را بنويسم . از همان موقع بو

که ديوانه شدم و مداد و پاک کن و تراشم را به او بخشيدم و گفتم مال خودت باشد . اشک شادي بود يا خجالت نمي 

دانم . اما لبخندش روحم را از کالس بيرون برد و هنگامي که برگشت من ديگر الهام گذشته نبودم . وقتي مادر مرا 

بر پوستم نشست و من احساس درد نکردم . با همه بچگي  به باد کتک گرفت حس کردم پوستي شايد اليه اي ديگر

مي دانستم کسي هست که دوستم دارد و محافظتم مي کند . پس شادي او را بر همه چيز ترجيح دادم و به کارم ادامه 

دادم . قسمت گنجشکها ، نان ريزشده و به گربه نحيف سهم گوشت کوبيده ام را بخشيدم و سيب و پرتقال به همان 

اگردي و ژاکت تنم نصيب دخترک کولي دوره گرد شد و کفش هايم روزي به پاي کودکي و روزي به پاي زني همش

که کودکي شيرخوار در بغل داشت . وقتي کتک و سرزنش سودي نبخشيد ، ديوانه لقب گرفتم چرا که دايه ام به 

ته بود . با اين واژه کم کم خو علت فوت کودک شيرخواره اش زني شد ديوانه و هم او سينه بر دهان من گذاش

گرفتم و به آن عادت کردم . نه آن که فکر کني از درجه تنبيهم کاسته شد نه ! اما به گمانم مي رسيد که ديگر من 

  . مقصر نيستم و ناله و استغاثه ها رو به آسمان بلند شد

و خواهرش زد فهميدم که انتخاب شده ام . وقتي اميد در خانه مان را کوبيد و وارد شد ، از لبخندي که به روي مادر 

رفتند تا برگردند براي مراسم مهربران اما به گوش آنها رسانده بودند که در آن خانه دو دختر شبيه به هم زندگي 

مي کنند که يکي عمه و ديگري برادرزاده، عمه عاقل و برادرزاده ديوانه . آنها به قول خود وفا کردند و برگشتند اما 

باال رفتن از پله در اتاق پايين نشستند و مهر بريدند . تازه فهميدم که خوشحالي ام از يدک کشيدن اين واژه  به جاي

کاذب بود و به يکباره حس کردم جوشني سخت برتن دارم که قادر به درآوردن آن نيستم . لباسهاي حرير و اطلسي 

نصيب من که اگر  ######ري و لباس چيت و ، لباسهاي تور و پولک دوزي نصيب عمه شد و رخت و لباس کُد

  . بخشيدم آه و فغان کمتري از سينه مادر برخيزد

بعد خاله اومد و منو پشت چرخ خياطي ديد . خياطخانه نرفته از روي مدل براي عروس پنج دست کت و دامن و پنج 

و رومتکايي . خاله دلش سوخت  دست پيراهن شب و پنج تا بلوز حرير و ژرژت دوخته بودم و کلي هم مالفه و بقچه

  و پرسيد : پس تو چي ؟

  .گفتم : براي دختري که تا عمرداره بيخ گيس مادرش مونده که تدارک نمي بينن
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فکر مي کنم خاله دلش سوخت وتصميم گرفت هر طور شده اين جوشن را از تنم خارج کنه . عمو هم اومد کمکش و 

اخم و عبوس هم دلش سوخته بود و مي خواست کمکم کنه . حاال من يک وقت ديدم سه نفر شدند . پسرخاله بد 

اينجام و دارم پرچونگي مي کنم تا پسرخاله بدونه من مي فهمم و اگه اين جوشن هم از تنم درنياد به خاطر زحمتي 

 .که کشيدين ممنونم
 

 

4فصل    

سرخاله گفته بودم و او به من گفته بود وقت دادن امتحان هيچ دلشوره و اضطرابي نداشتم . همه حرفهاي دلم را به پ

چه با جوشن و چه بدون جوشن تو برايمان عزيز و مهمي و قبولت داريم . همان ديشب آسوده شدم و باور کردم که 

آنها الهام را با همين محسنات خوب و بد قبول دارند شايد بابا هم با سکوت طوالني اش مي خواست همين رو بگه اما 

ژه استفاده کنهبلد نبود از وا  .  

وقتي اوراق جمع شد و بيرون اومدم به خاطر عرقي که روي پيشوني خاله جمع شده بود و توي نگاهش ترس و دلهره 

نشسته بود دلم سوخت و به خدا گفتم: به خاطر خاله ، به خاطر عمو و پسرخاله که کارش رو رها کرده و خودش رو 

  ! رسونده به اونها رحم کن و دلشونو نشکون

  خاله بغلم کرد و پرسيد : چطور بود؟

  . گفتم: سخت نبود ، آسون بود

  !با اين حرفم اشک تو چشم خاله جمع شد و گفت : بقيه اش با خدا ! خسته نباشي

  پسرخاله نوشابه خنک تعارفم کرد و گفت : بنوش ، تگري تگريه . خب چطور بود سخت بود ؟

  . گفتم : نه زياد سخت نبود

يگه فکرش را نکن . هرچي بود تموم شد . اما راستشو بگو دلم خيلي شور مي زد و نتونستم طاقت بيارم و گفت : د

  اومدم . خب حاال کجا بريم؟

  . بي اختيار گفتم : خونه ! اما نه ، خونه شما . مي دونم که عمو نگران نشسته و منتظر ماست

ربونيخاله صورتم را بوسيد و گفت : قربون تو که انقده مه  .  

  ! وارد خونه که شديم خاله گفت: مثل اينکه مهمون داريم

  !کفش مادر و بابامو بيرون در هال ديدم و با شادي بچه گانه اي گفتم: مامان و بابام

نگاه بابام به چهره ام افتاد ديدم دستخوش احساس شد و براي اين که اشکشو نبينم سرش را پايين انداخت . مادر را 

و صورتش را بوسيدم و بعد کمرويي را گذاشتم کنار و رفتم تو بغل بابام . بابام سرم را تو سينه اش گرفت بغل کردم 

  . و با صداي بمش گفت : خسته نباشي

از بغل بابا رفتم تو بغل عمو . اون هم پيشونيم رو بوسيد و گفت: آخيش راحت شدم . مردم از بس شنيدم کَتَبَ ، 

خ فيصله جنگ جهاني و قرارداد ترکمن چاي و... به خانم گفتم خوب بود من هم شرکت مي کردم . کَتبا، کَتَبتُ. و تاري

  . چه هرچه الهام خوانده من هم از بر شده ام

  . گفتم: متاسفم عمو. نمي دانستم صدايم آن قدر بلند است که شما را آزار مي دهد
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نم که اين شنيدن هاي اجباري براي من هم بد نشد و عمو خنديد و گفت: شوخي کردم دختر جان . اما اقرار مي ک

ديروز در پارک کلي به دوستانم فضل فروشي کردم و از اقدامات ارزشمندي که ميرزا تقي خان اميرکبير به عنوان 

ه . ق اميرکبير  1611صدر اعظم ناصرالدين شاه به عمل آورد برايشان يک به يک اسم بردم و گفتم در سال 

نفر بيمار را معالجه مي کرد . و وقتي گفتم  4444سيس کرد که چهل و هشت تخت داشت که در سال بيمارستاني تا

سي هزار تومان بود چشم همه گشاد شده بود و  1045تومان و در سال  5574بودجه دارالفنون در سال اول تاسيس 

ه تنها بد نبود خيلي هم خوب بود و ناباور به حرفهايم گوش مي کردند . پس ديدي دختر جان ، بلند بلند خواندنت ن

  .اطالعاتم را افزايش داد

  بعد بلند شد و پرسيد : چه کسي شربت خنک مي خواهد؟

  . عمو به انتظار جواب نايستاد و براي آوردن شربت رفت

ه داماد باشيم پدر پرسيد : اگر ديگر امتحان نداري برگرد خانه تا مراسم عقد الناز را برگزار کنيم . بايد قدردان طايف

  .که حاضر شدند مراسم را به خاطر تو عقب بياندازند

 خاله گفت : دخترمان را به شما قرض مي دهيم تا پس از مراسم . اما بعد مجدد پس مي گيريم . چون هنوز کار دارد
.  

  پدر متحير نگاهش کرد و پرسيد : باز هم امتحان دارد ؟

بايد کنکور بدهد . در ثاني من هنوز خوب ، خوب نشده ام و به کمک الهام احتياج خاله خنديد و گفت : حاال ، حاالها ، 

  . دارم

رنگ خاله که در اثر خستگي و زير آفتاب ماندن پريده به نظر مي رسيد ، پدر را قانع کرد و گفت : بيست و چهار 

  . ساعت کافي است . شما هم که تشريف داريد و الهام مواظبتان است

: مي دانم و ممنونم که برايم دلسوزي مي کنيد ، اگر در دنيا يک شوهر خواهر با عاطفه و مهربان باشد آن  خاله گفت

  . را خدا نصيب من کرده و من از اين بابت خدا را شاکرم

مادر معترض گفت : حرفت را پس بگير خواهر. چرا از شوهرخواهر من نمي گويي که اگر از آصفي باالتر نباشد 

نيستکمتر هم   .  

عمو با تنگي از شربت و چند ليوان بيرون آمد و گفت : به اين مي گويند خواهر زن قدر شناس . بي خود نيست که 

  . قديمي ها مي گفتند نان زير کباب بهتر از خود کباب است

  . کيان بلند شد و گفت : تا شما تعارفتان تمام شود من مي روم و برمي گردم

رسيد : کجا؟در جواب سوال پدر که پ   

  ! خاله گفت : سرکار . کيان نگران کنکور بوده و نتوانسته طاقت بياورد و آمد دنبال ما

با رفتن کيان احساس کردم که جايش يکباره خاليست و دلم گرفت . ناهار را بدون آمدن او خورديم و هنگام عصر 

ود . به خاله گفتموقتي من به اتفاق پدر و مادرم به خانه مي رفتم او هنوز نيامده ب  :  

  . از پسرخاله هم تشکرکنيد و هم خداحافظي . بگوييد به خاطر همه چيز ممنونم

  ! خاله صورتم را بوسيد و گفت : وقتي برگشتي خودت حرفهايت را بگو
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ه هنگام برگشت به خانه هرسه ساکت بوديم و قدمهايمان را به آرامي برمي داشتيم. پدر اتومبيل نداشت و هنگاميک

 سر خيابان رسيديم به گمان اينکه بايد سوار اتوبوس شويم به سوي ايستگاه مي رفتم که پدر صدايم کرد ، بايست
.  

ديدم که پدر قصد دارد با تاکسي ما را به خانه برساند و در دل خوشحال شدم . وقتي پدر به اولين اتومبيلي که توقف 

رسيدم : چرا نارمک ؟کرد گفت : دربست نارمک ! به مادر نگريستم و پ   

  . مادر گفت : مي رويم لباس بخريم

  دومين اتومبيل سوارمان کرد و پدر در جلو نشست و من و مادر در عقب . از مادر پرسيدم: چرا پدر سر کار نرفت؟

ال نگاهم کرد و گفت : دلشوره تو را داشت . ديشب هم من و هم پدرت برايت نماز خوانديم تا خدا به تو آرامش خي

  . بدهد و بتواني بنويسي

حرفهاي مادر آن قدر به دلم خوش نشست که بي اختيار دستش را گرفتم و در دستم فشردم . با رسيدن به مقصد و 

ايستادن پشت ويترين چند مغازه ، پدر گفت : انتخاب کن و تازه فهميدم که براي من مي خواهند خريد کنند . از 

  مادر پرسيدم : پس شما چي ؟

ت : من لباس دارم و قرار است يک دست هم از خاله ات به امانت بگيرم . يکشب که هزار شب نمي شودگف  .  

آنها برايم خريد کردند و پدر هيچ خست از خود نشان نداد . کيف ، کفش، لباس ، مانتو و روسري . وقتي بار ديگر با 

تاب رنگ باخته و حضور شب و نسيم گهگاه چون دستهاي پر سوار اتومبيل دربست شديم ، احساس خوبي داشتم . آف

قرص مسکني جانم را آرامش بخشيده بود و به خودم گفتم هرگز امروز را فراموش نمي کنم و تا يادم نرفته بايد در 

دفترم بنويسم . ياد دفتر ، به يادم آورد که هنوز پيش عمه است و از او تحويل نگرفته ام . با خود گفتم به محض 

خانه دفتر را مي گيرم تا گمش نکرده . وقتي پدر کليد انداخت و داخل شديم مادر به سرعت باال رفت و به ورود به 

من هم اشاره کرد به دنبالش بروم . خانه ساکت بود و گويا کسي در خانه نبود . بي اختيار گفتم: مادر بزرگ ، الناز 

  .من آمدم

نيستند اما برمي گردندهيچ جواب و حرکتي نشنيدم و نديدم . پدر گفت:   .  

  . از پله ها که باال رفتم گفتم: چقدر دلم براي خانه تنگ شده بود

  . پدر گفت : با رفتن تو و الناز شايد اين خانه آرامش بگيرد

به طرف پدر چرخيدم تا با نگاه به صورتش بفهمم که جدي مي گويد يا شوخي مي کند . وقتي لبخند کمرنگي بر لبش 

شدم و گفتم : خدا از دلتان بشنود ديدم جسور !  

  اين بار لبخند پدر به خنده اي صدادار تبديل شد و پرسيد : مگر غير از اين است ؟

  : جواب ندادم چه هنوز وجودم از گرماي سينه اش که مرا به خود فشره بود آکنده بود . مادر گفت

زود آنها را نشان نده تا از ريخت و قيافه بيفتدلباسها را آويزان کن تا چروک نشده . هرکس هم که باال آمد  .  

  ! پدر به طعنه گفت : منظور مادرت الناز است

مادر با لحني عصبي گفت: البته منظورم اوست . بهت که گفتم : آنقدر لباس با خود برد که به سختي در کمد جاي 

ويد اين لباس يادگاري از من به الهام . اما گرفتند و دلش نيامد يک دست از آنها را براي الهام کنار بگذارد و بگ

  . دخترت تا چشمش به او مي افتد هرچه دارد رو مي کند و حاتم بخشي مي کند

  . به خنده گفتم: لباس هاي من هيچوقت به تن الناز ديده نشده . مادر لطفا اين روز و شب خوب را خراب نکن
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شام را بگذار سر سفرهمادر سکوت کرد و سفره انداخت و گفت : از يخچال   .  

آنچه مادر به عنوان شام از آن اسم برده بود ، مواد اوليه ساالد بود که درون سفره گذاشتم و پدر به پوست کندن 

خيار مشغول شد . وقتي مادر هم نشست احساس کردم که چيزي در ظاهر او کم است و به هنگام جمع کردن سفره 

را از مقابل پدر جمع کند بي اختيار پرسيدم: مادر زنجيرت کو ؟وقتي مادر خم شد تا خرده هاي نان    

  . مادر دست به طرف گلو برد و گفت : زنجير پاره شده بود دادم جوشش بدهند

اما نگاه غمگينش حقيقت ديگري را بازگو مي کردند . وقتي مادر چاي ريخت و مقابلمان گذاشت ، گفتم : چه خانه 

ي آيند ؟سوت و کور شده . پس چرا نم   

  . مادر گفت : کار هر شبشان است و حسابي با آنها گرم گرفته اند

  پدر خشمگين شد و رو به مادر گفت : به جاي اين حرفها از دخترت بپرس که چه باليي سر خواهرت آمده؟

دائم بايد مادر گفت :خودم مي دانم . همين امروز وقتي قسم اش دادم گفت که مبتال به افت فشار خون شده و يکي 

  . مراقبش باشد

پدر به من نگاه کرد و من در تاييد حرف مادر سر فرود آوردم . مادر به صحبتش ادامه داد و گفت : امروز وقتي 

خواهرم قسم خورد که الهام نه تنها کم عقل و ديوانه نيست بلکه از خيلي از آدمها عاقلتر و با هوش تر است ، بر سرم 

ردم که چرا گذاشتم ديگران دخترمان را ديوانه بخوانند و بختش را سياه کنند و خواستگار کوبيدم و خود را لعنت ک

  . او را قر بزنند و دختر خودشان را غالب کنند

ديدم که پدر دارد از کوره درمي رود ، گفتم: مادر بس کن . من چند ماهي است که حالم خوب شده و مادربزرگ و 

د دوباره ديوانه شوم؟ديگران بي تقصيرند . نمي خواهي   

مادر متحير نگاهم کرد و من ادامه دادم : دکتر خاله معالجه ام کرد و گفت اگر مي خواهي خوب شوي بايد درس 

  . بخواني و سعي کني گذشته را فراموش کني ، اما شما با تکرار اين حرفها داريد مرا برمي گردانيد به جاي اولم

ي گفتم؟ باشه ، باشه ؟ اصال حرف گذشته را نمي زنممادر پريشان شد و گفت : مگه من چ  .  

  . پدر به صورتم خيره شد و لبخند به لب آورد و گويا گفت دستت درد نکند که به غائله پايان دادي

صداي در حياط که بلند شد ، از جا جستم و از پنجره نگاه کردم که مادر بزرگ و عمه وارد شدند . سرم را بيرون 

: سالم عروس خانمبردم و گفتم   !  

از صدايم هر دو به باال نگريستند و الناز با گفتن واي خدا الهام آمد ، چادر از سر برداشت و به طرف پله ها دويد . من 

هم به سوي او دويدم و هنگاميکه همديگر را در آغوش کشيديم ، گفتم : با وجود دفتر ديگر خيالت راحت شد و 

  الهام ، بي الهام هان؟

مويم چنگ زد و گفت : کدام دفتر؟ دفترکه پيش من نيستبه   !  

حرفش آب سردي بود که بر وجودم ريخت . مي خواستم بپرسم پس کجاست ؟ اما او غافل از حال من با خوشحالي 

پرسيد : کي آمدي ؟ حال خاله چطور است ؟ خيلي متاسفم شدم که شنيدم بيمار است و دکترها قطع اميد کرده اند . 

حالش چطور است ؟حاال    

  .گفتم: آنقدر پشت سر هم سوال مي کني که نمي دانم بايد به کدامش جواب دهم

مادربزرگ پيش آمد و صورت يکديگر را بوسيديم و مادربزرگ گفت : دست خوش نيست گويا دارد تو آسمان 

  . پرواز مي کند
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تا کردن چادرها ، پرسيد : خاله ات چطور است هرسه خنديديم و من به دنبال آنها وارد اتاق شدم و مادربزرگ ضمن 

  . باالخره دکترها مرضش را تشخيص دادن؟

گفتم: شکرخدا حالش خيلي بهتر است . خاله فشارش پايين مي آمد و ضعف مي کرد . اما من با مراقبت و دارو ، 

  . بحمداهلل حاال خيلي بهتر است

که بايد عقد و عروسي را چند ماهي عقب بيندازيم تا تکليف مادربزرگ الهي شکر گفت و افزود : وقتي پدرت گفت 

حال خاله مشخص شود ، بنده خداها قبول کردن و گفتن هروقت شما بفرماييد . حاال که ميگي خطر رفع شده پس 

  . ديگر جاي صبرکردن نيست

  . گفتم : به گمانم پدر هم براي همين خاطر مرا به خانه آورده تا زودتر مراسم انجام شود

مادربزرگ گفت : حاال از خودت بگو . توي اين چند ماه که نبودي مي بينم شکر خدا رنگ و رويت جا آمده و آب 

  زير پوستت رفته . گويا پرستاري به تو مي سازه

  !عمه خنديد و گفت: مرغ و ماهي به نام مريض و به کام الهام

پرسيدم : منظورت از اينکه ميگي دفتر دست من نيست چيه  همه خنديديم و مادر بزرگ که از اتاق خارج شد از الناز

  ؟

الناز گفت : وقتي داشتند جهيزيه مي بردند ، ترسيدم که نکند دفترت گم شود اين بود که آن را دادم دست زن 

  . داداش و گفتم امانت نگهش داريد و او هم گرفت و قايم کرد

  پرسيدم : نگفتي که مال من است ؟

نه خاطرت جمع باشد . مادرت خيال مي کند مال من است خنديد و گفت :  .  

  . گفتم: فردا صبح آن را از مادر پس بگير

  . سرفرود آورد و گفت : باشه

  خيالم کمي آسوده شد و بعد پرسيدم : خريد کرده ايد ؟

ت امکانش نيست و سر فرود آورد و گفت : آره خيلي دلم مي خواست تو هم موقع خريد با من بودي . اما داداش گف

من هم با عطيه رفتم . سه نفري رفتيم . من و عطيه و اميد . اما زن داداش از آن روز با ما قهر کرده و تحويلمان نمي 

  . گيرد

  .گفتم : عيب نداره خودش آشتي مي کند

ان و گوشه و کنايه گفت : نمي دوني چقدر تنهام و خدا ، خدا مي کنم که اين مراسم زودتر تمام شود و من از زخم زب

  . راحت شوم

  . گفتم: فکرش را نکن چند روز ديگر همه چي تمام مي شود

  پرسيد : تو در آنجا چه کار مي کردي ؟ با پسرخاله عنق ات چگونه کنار آمدي ؟

ر گفتم : به کار هم کاري نداشتيم و خوشبختانه مشکلي پيش نيامد . تازه من آنجا فرصت کردم درس بخوانم و کنکو

  . بدهم

  عمه اسم کنکور را که شنيد متحير پرسيد : کنکور؟ تو کنکور دانشگاه دادي ؟

گفتم : آره اما خوش بين نيستم که قبول شوم . نمي دوني چندهزار نفر شرکت کرده بودند و شانس قبولي ام زير 

  . صفراست
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. داداشم مي داند؟ عمه که يقين داشت قبول نخواهم شد ، گفت : باز هم از بيکاري بهتر است   

  . گفتم : آره

  پرسيد : مخالفت نکرد ؟

  . گفتم : نه ! چون او هم مي داند که قبول نخواهم شد

  ! عمه گفت : اما تو شانس داري . يکوقت هم ديدي الکي ، الکي قبول شدي . مثل مدرک ديپلم گرفتنت

بزرگ داد و نگاه او را هم متحير کرد و او ناباور خنديدم و با ورود مادربزرگ ، عمه خوشحال اين خبر را به مادر

  پرسيد: پدرت مي داند؟

که مجبور شدم حرفهايي که به عمه زدم براي او هم تکرار کنم . مادربزرگ با رنجيدگي گفت : حاال اگر من مي 

  .خواستم الناز را بفرستم دانشگاه پدر و مادرت قشقرقي راه مي انداختند که نگو و نپرس

پدرم قبول کرد چون مي دانست موفق نخواهم شد ! حاال خريدها را بدهيد ببينمگفتم:   .  

الناز گفت : همه خانه اميد است و قرار است روز پيش از عقد با طبق بياورند . مادر اميد مي خواهد به رسم قديم 

  . رفتار کند

  . از ته دل خنديدم و گفتم : چه بامزه ! بد نيست که گذشته تکرار شود

  . الناز گفت : چه فايده مي آورند و بعد برميگردانند تاالر . چون عقد در آنجا برگزار مي شود

  پرسيدم : پس خونه ؟

  . الناز گفت : جا نداريم و بهتر ديديم که در تاالر عقد و جشن عقد يکجا برگزار شود

  . گفتم : فکر خوبي کردين

است و مي تواني ببينيالناز بلند شد و گفت : اما حلقه ها پيش من   .  

 الناز رفت پشت پرده و مادربزرگ زير گوشم گفت : مادرت با ما قهر کرده و حتي جواب سالم الناز را هم نمي دهد
.  

دستش را گرفتم و گفتم : مادر تقصير ندارد ، نگران حال خاله است . شما که مي دانيد مادرم فقط همين يک خواهر 

ان نگيردرا دارد پس از رفتارش دلت  .  

 مادربزرگ گفت : به کي به کي قسم که سر نماز برايش دعا کردم تا حالش خوب شود و چراغ خانه اش روشن بماند
.  

گفتم : شما زني با خدا و متدين هستيد و حتمي خدا صدايتان را شنيد و دعايتان را مستجاب کرد که بحمداهلل حال 

  . خاله خوب شد

دستم داد مادربزرگ رو به او گفت : سرويس طاليت را هم نشان بدهوقتي الناز جعبه مخمل به   .  

الناز يک بار ديگر پشت پرده رفت ومن در جعبه ها را باز کردم و با ديدن دو حلقه شبيه هم گفتم : چه خوب کرديد 

  . ست هم گرفتيد . جديدا مد شده که حلقه عروس داماد شکل هم باشد

و عمه با جعبه مخملي بزرگتر از پشت پرده بيرون آمد و گفت : طال را سنگين مادربزرگ حرفم را تصديق کرد 

  . گرفتيم چون پشتوانه آينده است و اگر روزي خواستيم خانه بخريم، چيزي دستمان را بگيرد

  . رو به مادربزرگ گفتم : هنوز ازدواج نکرده دارد اقتصادي فکر مي کند
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زها و ريخت و پاش هاش مال مادر و پدر است . به شوهر که مي رسند قانع و مادربزرگ سر تکان داد و گفت : همه نا

صرفه جو مي شوند . نه اين که فکر کني تنها الناز اينطور است ؟ نه ! همه دختر ها همينطورند . تو هم مثل الناز بيشتر 

  . به جيب شوهرت فکر مي کني تا جيب پدرت

واهم کرد که يک قران پدر خرجم نکندگفتم : شما دعا کنيد من قبول شوم کاري خ .  

  . مادربزرگ حرفم را به حساب کم عقلي ام گذاشت و فقط خنديد

کارت دعوتها سريع ميان دو طايفه پخش شد و همانطور که خواسته مادر اميد بود وسايل عقد در چندين طبق در 

اجتماع کردند . من درحياط ديدم که مادرم  ميان دود اسپند به خانه آورده شد و همسايه ها براي ديدن درحياط خانه

از گوشه پرده به حياط و خنچه ها نگاه مي کند و از آمدن به پايين امتناع مي کند . آرام باال رفتم و پشت پرده 

  غافلگيرش کردم و پرسيدم : چرا پايين نمي آييد ؟

اما به وقت خريد يک تعارف خشک خالي  مادر گفت : من کاري ندارم . وقتي به وجودم نياز داشتند عروسشان بودم

  . هم نکردن

گفتم : مادر ترا به خدا بس کن امروزه ديگه کسي به دنبال عروس و داماد راه نمي افته . نمي خواهيد همسايه ها فکر 

  . کنند که شما داريد حسودي مي کنيد

  مادر پرخاشجو پرسيد : حسودي ؟ به چي حسودي کنم ؟

مانده ام اما عمه ام دارد عروس مي شود . همسايه ها که نمي دانند شما از چه بابت رنجيده ايد .  گفتم : به اين که من

لطفا براي حفظ آبروي من هم که شده پايين بياييد . بهتر است چند تا تنگ شربت درست کنيد و به همسايه ها 

م مامان ، به خاطر من، به خاطر تعارف کنيد که گمان کنند شما داشتيد شربت درست مي کرديد . خواهش مي کن

  . الناز که مي دانم مثل من دوستش داريد

گويا مادرم را توانسته بودم مجاب کنم چون به سمت يخچال رفت و ضمن برداشتن شربت به ليمو گفت : من اگر 

اده او بدهم و عروس بدي بودم وقتي عمه ات دفتر عشق و عاشقي اش را به دستم داد ، مي توانستم نشان اميد و خانو

بگويم دختري که انتخاب کرده ايد اهل و صالح نيست . اما به جاي اينکار يواشکي آن را سوزاندم تا مادربزرگت هم 

  . نفهمد چه دختري بزرگ کرده

  هاج و واج چشم به دهان مادر دوختم و پرسيدم : با دفتر چه کرديد ؟

ترش را هم ريختم توي توالت تا کسي نفهمدکه مادر جمالت را تکرار کرد و در آخر گفت : خاکس  .  

حس کردم اتاق پيش چشمم سياه و تاريک شد و همان جا کنار يخچال از پا درآمدم . وقتي چشم باز کردم الناز سرم 

  را در دامنش گرفته بود و مادربزرگ ازکاسه به صورتم شتک آب مي زد . عمه پرسيد : چت شد ؟

  . گفتم : سرم گيج رفت

زرگ گفت : خسته اي . چند ماه بدون استراحت پرستاري کردي معلوم است که قوايت تحليل مي رودمادرب  .  

مادر که گمان مي کرد در حرف مادربزرگ کنايه اي نهفته درصدد دفاع برآمد و گفت : شکر خدا خواهرم هم شوهر 

خواندن پيدا نمي کرددلسوز دارد و هم پسر دلسوز . اگر الهام فقط پرستاري کرده بود فرصت درس   .  

  . بلند شدم و با بغضي که در گلويم نشسته بود با صدايي فريادگونه گفتم : بس کنيد. چه غلطي کردم برگشتم

مادر کوتاه آمد و مادربزرگ با گفتن بروم در حياط را ببندم پايين رفت . عمه از خلوتي اتاق استفاده کرد و گفت : تو 

از حال رفتي ؟که حالت خوب بود چه شد که    
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  ! گفتم : دفترم

  عمه نگران پرسيد : دفترت چي شده ؟

گفتم : مادرم به گمان اينکه دفتر مال توست و نوشته ها عاشقانه است آنها را سوزانده تا به دست اميد و خانواده او 

  . نيفتد

  ... عمه سيلي به صورت زد و گفت : خدا مرگم بده الهام ، من ... من

ه افتاد و من دستش راگرفتم و گفتم : گريه نکن کاري است که شدهعمه به گري  .  

عمه گفت : تقصير من است . اگر دفتر را نداده بودم زن داداش آن را نمي سوزاند. واي الهام اگه بدوني چقدر اميد از 

وش بنويسن و مثل نوشته هاي تو خوشش آمده بود و به من مي گفت الناز بعضي از اين قطعات را بايد بدم با خط خ

  . تابلو تو اتاقمون بزنيم . حاال من هم نمي دونم به اميد چي بايد بگم

هر دو سکوت کرده بوديم و در غم از دست رفتن دفتر به سوک نشسته بوديم . وقتي مادربزرگ الناز را صدا زد ، او 

خودم فکر کردم ناراحتي عمه بيشتر به گويي منتظر چنين فرصتي بود با شتاب بلند شد و از پله ها پايين رفت . با 

حال خودش بود تا از دست رفتن دفتر من . وقتي با مادر غذا مي خوردم پرسيدم : مامان راستي راستي دفتر را 

  سوزاندي ؟

  مادر پرسيد : مگه دفتر مال تو بود ؟

بارها و بارها اين دفتر را دست خبطي که مرتکب شده بودم را نمي دانستم چگونه اصالح کنم و به ناچار گفتم : شما 

  من ديده بوديد که داشتم مي نوشتم . چطور متوجه نشديد که دفتر مال من است و مال عمه نيست ؟

  مادر پرسيد : اگر مال تو بود دست عمه ات چه مي کرد ؟

ل از زبان من جمله اي گفتم : داده بودم تا وقتي خانه و پيش او نيستم بخواند و حوصله اش سر نرود . آيا شما تابحا

 عاشقانه شنيده ايد که مي گوييد آن دفتر عاشقانه بود و سوزانديد ؟

  ... مادر گفت : جمالتش عاشقانه بود و من گمان کردم که عمه ات

گفتم : قبول کنيد که امانتدار خوبي نيستيد و نتوانستيد چيزي که به شما سپرده شده بود را حفظ کنيد . اون دفتر 

د سال زحمت من بود و در واقع تنها دلگرمي ام که به آتش کشيديدحاصل چن .  

مادر گفت : چون تو را مي شناسم و مي دانم که اهل و سربراهي دفتر را بهت پس مي دهم فقط به يک شرط و آن 

  . اين که ديگر به دست عمه ات ندهي . چون او حتما براي اميد خواهد خواند و به حساب خودش خواهد گذاشت

  . به دهان بازمانده و نگاه متعجبم خنديد و گفت : دفترت صحيح و سالم است و آن را نسوزانده ام

آن چنان از جا پريدم و از سفره گذشتم تا در آغوشش بگيرم که پايم به کاسه آبدوغ اصابت کرد و آن را وسط 

نداد که خشم مادر برانگيخته شود و هردو  سفره ريخت . اما مهم نبود و بوسه هاي پياپي ام بر سر و چشم مادر اجازه

با قاشق آبدوغ را از سر سفره به کاسه برگردانديم و با لذت هم خورديم . وقتي مادر دفترم را به دستم داد آن را 

بوسيدم و بر سينه فشردم و نگاهي اجمالي به صفحات کردم تا مطمئن شوم صحيح و برگي پاره نشده است . مادر 

ا لحني دلسوز پرسيدکنارم نشست و ب  :  

  از کيان برايم بگو . در اين مدت حرفي ، حرکتي نکرد که برساند به تو عالقه مند شده؟ -

  . با صدا خنديدم و پرسيدم : کيان ؟ نه بابا! اون دلش جاي ديگري بند است و انگاري من در آن خانه وجود ندارم
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رج و ديگر برنمي گردد . وقتي آن روز آنطور از تو دفاع مي کرد مادر گفت : مي دانم . اما شنيدم که دختره رفته خا

  .پيش خودم فکر کردم که شايد نظري به تو پيدا کرده باشد

 سرتکان دادم و به شوخي گفتم : پسرخاله آنقدر بداخم و عبوس است که هيچ دختري تاب نمي آورد و فرار مي کند
.  

م زنده است او براي خود کاري بکند که حسرت به دل مادرش نگذاردمادر آه کشيد و گفت : اما اي کاش تا خواهر  

.  

  با تعجب پرسيدم : مگر خاله مردني است ؟

  . مادر با بغض گفت : عمر دست خداست اما اينطور که معلوم است حالش هيچ خوب نيست

جاي نگراني نيست ، يعني گفتم : اتفاقا برعکس . حال خاله روزبروز دارد بهتر مي شود و وقتي دکترش گفته که 

  . نيست

مادر گفت : خيلي از دکترها بيماري را از مريض پنهان مي کنند تا روحيه اش خراب نشود . نمي بيني شوهرش 

  چگونه مثل پروانه دورش مي چرخد و هواي او را دارد ؟

وم ديده ام که عمو پا به پاي گفتم : عمو هميشه رفتارش همينطور بود و تازگي ندارد . هرسال که من مهمانشان مي ش

خاله زحمت مي کشد . چه در آن موقع که سر کار بود و چه در اين دو ، سه ساله که عمو بازنشسته و خانه نشين شده 

  . است . باور کنيد مادر بيماري خاله اصال مهم نيست ، جاي نگراني وجود ندارد

شه ، پرسيد اگه نتيجه اعالن شد و تو قبول شده بودي مي مادر ناباور با گفتن خدا کنه همينطور که تو مي گي با

  خواهي چيکار کني ؟

گفتم : مي روم درس بخوانم تا به همه آنهايي که مرا ديوانه خواندند دهن کجي کرده باشم . مي خوام فکر ازدواج و 

در فاميل شما و نه در فاميل  از اين حرفها را از سرم بيرون کنم و تنها به گرفتن مدرک فکر کنم . مي دوني مامان نه

بابام هنوز هيچ دختري پاش به دانشگاه نرسيده و اگه پاي من برسه ، مي دوني چقدر براي شما و بابام کسب آبرو مي 

شه . همه به هم مي گن ببين اين دختر آقا و خانم آصفي خليليه که ليسانس حقوق گرفته و وکيل شده . اونوقت کار 

و بزرگ مثل مال خاله براتون مي خرم و يه اتومبيل هم براي بابا که انقده تو صف اتوبوس  مي کنم و يک خونه شيک

  . اين پا اون پا نکنه و شما بشيني بغل دستش و بياي دادگستري دنبالم

  مادر نگران پرسيد : براي چي دادگستري ؟

يک دفتر شيک و پيک دائر کنم و روي گفتم : خوب وقتي وکيل بشم بايد اون جا کار کنم تا بعد کم کم براي خودم 

الهام آصفي خليلي وکيل پايه يک دادگستري» تابلوش مي دم بنويسند   » .  

مادر که پا به پاي من با روياهام جلو آمده بود آن قدر اين رويا را باور کرد که گفت: طبقه اول بگير . چون پاهام نمي 

اش پله هاي دادگستري خيلي زيادهتونه پله هاي زياد رو تحمل کنه . خودتم مواظب ب  .  

  . خنديدم و گفتم : باشه مامان مواظبم فقط شما برام دعا کن قبول بشم

  مادر که گويي از خواب بيدار شده باشه تکان خورد و پرسيد : بابات ؟ با بابات چيکار کنيم ؟

اميدوارندگفتم : عمو قول داده که موافقت بابا رو بگيره . خاله و عمو و کيان خيلي   !  

  ... مادر گفت : آره هم من ديدم و هم پدرت . اما از مادربزرگت مي ترسم . مي ترسم بيخ کوش بابات بخونه و
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گفتم : نه مامان . مادربزرگ اين کارو نمي کنه . چون مي خوام از مادربزرگ خواهش کنم که با بابا صحبت کنه و 

  . راضيش کنه

ر تکان داد و گفت : من که چشمم آب نمي خورهمادر از سر ناباوري چند بار س  .  

اگر در بيشتر اوقات حق را به مادربزرگ داده و جانب او را گرفته بودم در اين مورد مي دانستم که حق با مادر است 

و نخواهد گذاشت قدم به دانشگاه بگذارم . پس مي بايست او را به هر طريق ممکن رام و به جبهه خود بياورم . 

آن روز وقتي به دنبال عمه آمدند تا او را براي اصالح به آرايشگاه ببرند ، مادر اجازه نداد با الناز همراه شوم و  فرداي

مادربزرگ را رنجاند . کنار مادربزرگ نشستم و گفتم : مادر هيچوقت مرا دوست نداشت و هميشه فقط توي سرم 

الناز مي رفتم ؟ به من مي گه تو مي ري آرايشگاه و  زده و مرا کوچک و خوار کرده . چه مي شد اگر من همراه

آبروي عمه ات رو مي بري . آخه اين شد حرف ؟ من چکار مي کنم که مادر خيال مي کنه که آبروي الناز را پيش 

  طايفه شوهرش مي برم ؟

ت : عيب نداره کالم من اخم مادربزرگ را از هم باز کرد و با گمان اينکه مادر آبروداري کرده لبخند زد و گف

  . انشاءاهلل عروسي خودت

گفتم : اي بابا مادر بزرگ شما هم که فقط بلديد دلم را خوش کنيد . چه کسي حاضر است به خواستگاريم بيايد ؟ من 

نه زيبايي عمه را دارم و نه عقل و معاش او را . مي ترسم وارد دانشگاه هم شوم و بعد از چند مدت بگويند خانم شما 

اينجا جاي شما نيست . برگردم بيخ گيس مادرم . خاله مي گه اگه قبول شدي امتحان کن . اما بابا و مادرم  اخراجيد

  . مي گن آبروريزي مي شه و نبايد امتحان کني

  مادربزرگ پرسيد : يعني چي اخراج مي کنن ؟

ديگه نمي تونه درس  گفتم : خوب اگه ببينن يک دانشجو خل وضعه و رفتارش طبيعي نيست اخراجش مي کنن و

  . بخونه

  . مادربزرگ گفت : آدم که سرخود نمي تونه بگه تو خل وضعي و نبايد درس بخوني . اين رو اون ها بايد بگن

  . گفتم : من هم همينو مي گم . اما کو گوش شنوا

اهار بياد پايين مادربزرگ گفت : غصه نخور خودم با بابات حرف مي زنم و راضيش مي کنم . بگو به مادرت بگو ن

  . پيش من

  !وقتي صورت مادربزرگ رو بوسيدم آه کشيد و گفت : چي مي شد اگه تو هم مثل الناز بودي ؟

  . به مادر جريان را گفتم و او از خنده ريسه رفت و گفت : حق با خواهرم بود که گفت تو هم زيرکي و هم باهوش

نمي بينم تا وقتي که وارد دانشگاه شوم ، آن وقت خودبخود همه گفتم : يکي دو ماهي اگر باز هم ديوان باشم ضرر 

  . مي فهمند که اشتباه کرده اند

  . مادرگفت : باشه هرچي تو بگي

مادر از خوب شدنم آنقدر خوشحال و ذوق زده بود که گويي خداوند تازه اوالدي سالم و عاقل به او عطا کرده و مي 

يل شود و دلش مي خواست حتي موقتا احساس خود را حفظ و از آن لذت ترسيد خوشحالي اش به سوک و ماتم تبد

  ببرد . وقتي پايين مي رفت پرسيد : تو خوبي ؟

  . گفتم : خوب ، خوب

  . و مادر با گفتن الهي شکر پايين رفت
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ا ديد ، پرسيد : شما با هم به هنگام عقد عمه ، مادر اجازه داد به آرايشگاه بروم و خانم آرايشگر وقتي من و الناز ر

  دوقلو هستيد ؟

  . گفتم : نه

  . و عمه بال فاصله گفت : من عمه الهام هستم

  خانم آرايشگر به رويم خنديد و عطيه پرسيد : شنيده ام که کنکور دادي درست است ؟

  . گفتم : بله ، اما به قبولي ام زياد اميدوار نيستم

د و گفت : رضاي من هم کنکور داد و از سخت بودن سواالت شکايت مي کرد . خانم آرايشگر رو به همکار خود کر

  شما چي شما هم قبول داريد که سواالت سخت بود ؟

  . گفتم : بستگي به رشته دارد

  . او گفت : پسرم رشته اش رياضي فيزيک است

  . خنديدم و گفتم : پس حق با پسر شماست

و صداي آخ او را درآورد . وقتي زير سشوار نشست ، صداي باد گرم  سيخ بيگودي به پوست سر عمه اصابت کرد

گوشهايش را پر کرد و با آوايي بلند به گمان اينکه دارد آرام صحبت مي کند رو به من پرسيد : از قطعه هايت چيزي 

  ! به يادت نمانده . تو رو خدا فکر کن

آورد و گفت : الهام جان تا خانه خاله ات نرفتي فکري  دست بر بيني گذاشتم که هيس . اما او کمي صدايش را پايين

  . برايم بکن

نگاه عطيه آنچنان بهت آور بود که خنده ام گرفت . بلند شدم و اين بار خانم آرايشگر را مبهوت کردم . رفتم به 

  . طرف سشوار و گوشي را از گوشش برداشتم و گفتم : خفه شو ، حرف نزن . صدايت تا خيابان رفت

ه بيچاره تازه فهميد و با نگاهي به چهره عطيه فهميد که کار را خراب کرده است و از آينه به او نگريستم و ديدم عم

که چيزي نمانده گريه کند . وقتي من وعطيه هم زير سشوار نشستيم به اين فکر کردم که چگونه مي توانم شک 

شد و خانم آرايشگر او را به اتاق ديگري برد تا صورتش عطيه را برطرف کنم . عمه زودتر از ما از زير سشوار خارج 

  . را آرايش کند و ما تا اتمام کار او حق ديدن عروس را نداشتيم

وقتي من وعطيه موهايمان خشک شد ، دو دستيار خانم آرايشگر به آرايش موهايمان مشغول شدند . صندليهايمان 

و به شکل گل آرايش شود و من ترجيح دادم فقط شانه شود .  نزديک به هم بود و عطيه مايل بود موهايش در باال

وقتي از روي صندلي بلند شدم کنار عطيه ايستادم تا زيبا شدنش را نگاه کنم . او پرسيد : موضوع قطعه چيست . آيا 

  دفتري که الناز قطعه هايش را برايم خواند مال تو بود ؟

من اگه مي توانستم به خوبي الناز بنويسم ديگر غصه اي نداشتمخود را متعجب نشان دادم و پرسيدم : مال من ؟   .  

  . پرسيد : پس چرا التماس کرد تا خانه خاله تان نرفتي ، برايش فکري بکني

گفتم : هان ، حاال متوجه شدم . من براي خودم... اما نه ! اينجا نه وقتي داشتيم برمي گشتيم برايت توضيح مي دهم . 

ن از الناز قرض گرفتم فقط هميناما اين را بدان م  !  

عطيه که از منظورم چيزي نفهميده بود به گمانم پراکنده گويي ام مجابش کرد که من دارم چيزي را از خانواده ام 

پنهان مي کنم . با تمام شدن کار عروس وآمدن داماد ما فرصت نکرديم با هم گفتگو کنيم و در سالن عقد در فرصتي 
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اميد مي گويي که دفترت را به امانت به من داده بودي و مادرم اشتباها آنها را سوزانده و خود را  به الناز گفتم: به

راحت کن . به عطيه هم بگو که من عاشق از برکردن قطعات تو بوده ام از من خواسته اي چند تا را که از بردارم 

  . بگويم تا دست کم دو، سه تا، از يادگارهايش را داشته باشد

ز به رويم خنديد و من با سنگيني بار دروغ کناري ايستادم و شاهد عقد آنها شدم . آخر شب وقتي به اتفاق خانواده النا

خاله به سوي خانه شان حرکت مي کردم آن قدر خسته بودم که چشم برهم گذاشتم تا بعضي از وقايع از جمله نگاه 

د وقتي که خاله از کيان پرسيد : خواهر اميد را ديدي ؟ به خريدارانه عمه اميد را فراموش کنم اما گوشهايم مي شني

  نظر دختر بدي نمي آمد وديدي چه چشمهاي قشنگي داشت ؟

  . زيرلب گفتم : رنگ چشمش سبز نيست لنز گذاشته بود

  کيان با صداي بلند خنديد و گفت : گلدسته اي که روي سرش گذاشته بود چي آنهم مصنوعي بود ؟

بود گفتم : نه طبيعي  .  

  . خاله ناراضي گفت : خدا کند اخالق آدم ها خوب باشد و اهل زندگي کردن باشند . زيبايي مالک نيست

  عمو گفت : پس چرا اول به حسن جمالش اشاره کردي ؟

  .خاله گفت : چون به خوبي او را مي شناسم اين بود که به زيبايي اش اشاره کردم

در مورد او اين است وگرنه من هم شناختي ندارم گفتم : دختر خوبي است و نظر الناز  .  

  . کيان با لحني خونسرد و بي تفاوت گفت : خدا به پدر و مادرش ببخشد

و سکوت کرد . هنوز لباسهايمان را تغيير نداده بوديم که تلفن زنگ زد و خاله گوشي را برداشت . چند دقيقه اي به 

مادر است اما با تعجب که چرا چنين زود تماس گرفته و چه اتفاقي  تعارف مشغول بود که فهميدم تماس از جانب

ممکن است روي داده باشد وادارم کرد بنشينم و به اتاقم نروم . وقتي خاله با خوشحالي پرسيد : راست مي گي آبجي 

  ؟

ه تمام شد و قين کردم که اتفاقي رخ داده آن هم از نوع شادش و کمي آرامش پيدا کردم . منتظر شدم تا مکالمي

  پرسيدم : چي شده خاله ؟

خاله نگاه شوخش را به رويم انداخت و گفت : هنوز پا به دانشگاه نگذاشته خواستگاران رديف شده اند . الهام گويا 

دارد برگ تو هم برنده مي شود و اگر مي خواهي کامل ، کامل راي همه تغيير کند بايد در جواب خواستگاران بگويي 

شگاه را ترجيح مي دهي و آمادگي ازدواج را نداري . مي داني اين حرف باعث مي شود که همه اين که درس و دان

فکر را که تو از ذوق بال درآورده اي را فراموش کنند و کمي انديشه کنند نه به اين که تو بي عقلي بلکه برعکس به 

داشته انددانايي ات فکر کنند و بدانند که در مورد تو چه انديشه اي نادرستي   .  

  ! خنديم و گفتم : خاله خوشحالم که نظر من و شما يکي است . چون به راستي هم آمادگي ندارم

خاله چيني بر پيشاني انداخت و گفت : بيخود ! ما مي خواهيم اينطور وانمود کنيم تا يک وقت گمان نکنند از هول 

د و بروند . تا آن وقت هم نتيجه کنکور مشخص شده و اگر حليم افتاده ايم توي ديگ حليم ! آنها بايد چند بار بياين

موافق نبودي ، خواهرم بايد عنوان کند که توانسته است تو را قانع کند و بعد بساط خواستگاري را راه بيندازد . در آن 

  . صورت وجهه تو چند برابر مي شود

من مي دانم که چه بايد بکنم . داماد خوب را  به نگاه متحيرم خنديد و گفت : بسپار به من و خودت را آسوده کن .

  . نبايد از دست داد . مادرت مي گفت که داماد وارد کننده قطعات کامپيوتر است و کلي درآمد دارد
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  پرسيدم : مادر از کجا مي داند ؟

  ! خاله گفت : از مادر داماد شنيده

  پرسيدم : چرا به خواستگاري عطيه نرفته اند ؟

داخت به نشانه ندانستن و بعد فکر و نظر خود را با گفتن شايد از ازدواج فاميلي مي ترسند، بيان کرد . شانه باال ان

وقتي به اتاقم رفتم به خود گفتم : خاله هيچ وقت مرا براي کيان خواستگاري نخواهد کرد چه اگر عاقل بودنم را 

حتمالم را سد کردپذيرفته باشد از ژن فاميلي مي ترسد و با اين حرفش مقابل هر ا  .  

  از خود پرسيدم : غمگيني ؟

  ! به خود پاسخ دادم : نه

اما نمي دانم چرا تا نزديک سحر خواب به چشمانم نيامد . بي هيچ بهانه اي دلم گرفته بود و بي حوصله دوست داشتم 

دست رفتن خاطراتم  گريه کنم . گاهي از ياد مي بردم که دفترم به دست شعله هاي آتش نسوخته و دلم براي از

چنان مي سوخت که مي خواستم هاي هاي گريه کنم و با يادآوري گذشت مادر قلبم چنان ماالمال از اميد مي شد که 

  . چون کودکان با اسباب بازي خود ، دفتر را بر سينه مي فشردم و باز هم آه مي کشيدم

  خاله پرسيد : الهام بي حوصله اي ؟

ردم . خنديد و گفت : مي دونم به چي فکر مي کني . حضور خواستگار فکر هر دختري را به سر فرود آوردم و تاييد ک

  هم مي ريزد و پريشان مي کند . تو اونو ديديدي؟

  پرسيدم : کي و ؟

  لبخندش معني دار شد و پرسيد : آقاي دامادو ؟

  ! گفتم : نه

  پرسيد : يعني هيچ وقت ؟

  !نگاهش کردم و گفتم: هيچ وقت

سر افسوس سر تکان داد و با گفتن حيف شد ، اگر ديده بودي مي تونستيم الاقل در مورد ظاهرش با هم حرف از 

  . بزنيم

  ! بي حوصله تر گفتم : خاله لطفا

گفت : باشه ، باشه هيچي نمي گم . ديشب نصف شب بود اومدم بيرون برم آّ ب بخورم ديدم چراغ اتاقت روشنه . 

ني ؟داري باز هم درس مي خو   

  . گفتم : نه اما خوابم نمي برد و مجبور شدم چراغ روشن کنم

خاله خنديد و گفت : برايم جالب شد چون ديدم چراغ اتاق کيان هم روشن شد . اما هيچ حرکت و جنبشي شنيده 

نکه باز هم نشد . با خودم گفتم دو جوان در بن بست . به گمانم کيان داشت با خود کلنجار مي رفت که قبول کند يا اي

صبرکند شايد گيتي برگردد . اگر از من بپرسد مي گم صبر نکن و هر چه زودتر ازدواج کن . صبر کردن و چشم به 

راه کسي ماندن که احتمال بازآمدنش صفر است ، عاقالنه نيست و روزهاي جواني از دست دادن است . در اين مدت 

نشست نه نامه اي ، نه تلفني ! به انتظار مجهول نبايد  .  

  . بي اختيار گفتم : اگر عاشق کيان باشد برمي گردد

  . خاله معترض گفت : اگر عاشق بود مي ماند و مقاومت مي کرد
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  . خاله بناگه دو مشت خود را جلويم گرفت و گفت : گل يا پوچ

  . به يکي از مشتها اشاره کردم و خاله وقتي انگشتانش را باز کرد خنديد و گفت : تو قبولي

  . ميان دو انگشت خاله هسته گيالسي بود

نبايد بگذارم که روزهايم را صفحات تقويم معين کند و بنويسد امروز هم به انتظار گذشت . من » توي دفترم نوشتم : 

روزهايم را پربار خواهم کرد تا هر صفحه جاي براي نوشتن کم بياورم . مي جوشم ، مي خروشم و جريان مي يابم تا 

داب را به خود نگيرم و راه را بر آههاي اندوهبار خواهم بستکسالت مر  .  

به پسرخاله گفتم : تاثير آفتاب سوزان است يا به انتظار نشستن که بيقرارم کرده و راستي ، راستي تا ديوانگي گامي 

  . فاصله ندارم . مي خواهم کاري کنم اما نمي دانم چه کاري

  . به تمسخر گفت : خياطي

خياطي ؟پرسيدم :    

گفت : پنج دست کت و دامن ، پنج تا لباس شب و پنج تا بلوز حرير و ژرژت . بعد هم بقچه و مالفه و رو متکايي . مي 

  داني همه اينها چقدر وقت گير است ؟

  ! به نگاه متحيرم خنديد و گفت : شايد باور نداري که داري عروس مي شوي ؟ داماد مرد زيبايي ست

يدمشزير لب گفتم : ند  !  

محکم و قاطع گفت : اما من ديدمش و اگر تو هم ببيني بي درنگ جواب مثبت مي دهي . جالب است که اسمهايتان 

  . هم به هم مي آيد . ابراهيم و الهام . از حق هم نگذريم بهتر از اميد است و شنيده ام پولدارتر

  . گفتم : آمادگي ندارم

قبول کرده اي و مي خواهي دل داماد را بلرزاني ؟ به صدا خنديد و گفت : حرفهاي مادر را   

  . گفتم : حرف خودم هم همين است

  . با چهره اي ناباور چند بار سر باال و پايين کرد و گفت : هان بله ، بله . تو گفتي و من هم باور کردم

  . گفتم : مهم نيست . خودم باور دارم

: چرا ؟اين بار نگاهش را به ديده ام زل زد و پرسيد    

  . گفتم : دانشگاه

  پرسيد : فقط دانشگاه ؟

  ! سر به زير انداختم و گفتم : فقط دانشگاه

  پرسيد : اگر قبول کرد ؟

  . گفتم : نخواهد کرد

  گفت : حاال اگر قبول کرد ؟

  . گفتم : نمي دونم

شروع کناز روي مبل بلند شد و همان طور که مي رفت گفت : پس تا فرصت داري يک لباس را   !  

شب وقتي به خانه برگشت با شادي رو به خاله گفت : پارچه خريده ام براي عروس خانم . نه با سليقه خودم با سليقه 

  . بزاز

  خاله شگفت زده پرسيد : براي الهام ؟
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نيپسرخاله گفت : نبايد از الناز کم بياورد . باز هم خواهم خريد البته حاال تابستاني و بعد پارچه زمستا  .  

خاله که هنوز در بهت بود ، يک نگاه به من داشت و يک نگاه به کيان . کيان پرسيد : چيه اشتباه کردم و نمي بايست 

  خريد مي کردم ؟

خاله هيجان خود را مهار کرد و با گفتن چرا ، چرا خوب کاري کردي ، بسته ها را يک به يک باز کرد . پنج پارچه ، 

: خيلي زيباستحرير و ژرژت . خاله گفت   .  

  . کيان گفت : براي لباس شب نقش اژدها مثل بوردا مي خواستم اما نداشت

  خاله پرسيد : چرا اژدها ؟

  . کيان گفت : بدون منظور ! فقط به خاطر زيبايي

  . خاله همه را با دست متر کرد و گفت : چطور من به فکرم نرسيد حاال که فرصت داريم جهيزيه تهيه کنيم

گفت : با شروع دانشگاه ديگر هيچ فرصتي نيست . پس وقت را تلف نکنيد کيان  .  

  خواستم بگويم متشکرم که به جايش گفتم من نمي دوزم . خاله باز هم حيرت کرد و پرسيد : چرا ؟

  . و کيان به جاي من گفت : شايد قشنگ نيست

  ... گفتم : خيلي هم زيباست اما

خالفت مي کني . نگران نباش من با مادرت حرف مي زنمخاله گفت : من نمي دونم چرا م  .  

  .به کيان نگاه کردم اما اون زود نگاهش را دزديد و گفت : پس از فردا شروع کنيد

  . اين را گفت و به اتاقش رفت . خاله آرام در کنار گوشم گفت : من نمي دانستم کيان به اين مسائل هم توجه دارد

لباس دوختم ، براي خودم از شروع کار تا پايان بغض در گلو داشتم و اگر به خاطر حضور اگر براي عمه از سر شوق 

خاله در کنارم نبود اشک مي ريختم . از کار کيان سر درنياورده و دائم از خود مي پرسيدم : معني اين کار يعني چه ؟ 

اهيم را پسنديده و او را تاييد کرده ؟ يا من که گفتم : آمادگي ازدواج ندارم . پس چرا وادارم مي کند ؟ آيا او ابر

  . اينکه پيش خود فکر کرده حاال که يک نفر در تور افتاده نبايد شانس را از دست داد و آزادش کرد

  .خاله آخرين لباس را به تنم پرو کرد و گفت : اندازه است و بي نقص . فقط اتو الزم دارد

ابعد به خنده گفت : تو هم خوش اندام هستي ه  !  

به نگاه غم زده ام نگاه کرد و پرسيد : چيه الهام يک هفته اي است که دائم در فکري و با خودت کلنجار مي روي . 

  .بگو چه شده تا کمکت کنم

  . به لباسي که خاله کاور رويش مي کشيد نگاه کردم و پرسيدم : نمي دونم پسرخاله چرا اين کار را کرده

رد و گفت : خودش که گفت منظورش چه بود . نمي خواهد تو از عمه ات کمتر باشيخاله آن را در کمد آويزان ک  .  

گفتم :فقط اين نيست . فکر مي کنم که پسرخاله از ابراهيم خوشش آمده و با اين کار خواست بگويد که خواستگار را 

  . تاييد کرده

  خاله پرسيد : اسمش ابراهيم است ؟

  . گفتم : کيان اسمش را مي دانست

  خاله خوشحال به صورتم چشم دوخت و از من پرسيد : به کيان اعتماد داري ؟

  ! گفتم : بله



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یاد آرمرا 

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

 

6 3  

 

خاله گفت : پس قبول کن که او بدون در نظر گرفتن جوانب کسي را تاييد نمي کند. حتمي در عروسي از او چيزي 

م مهم است که او را تاييد کنند . ديده که موجب شده تاييدش کند . اما از کيان گذشته نظر پدرت و همينطور خواهر

 ! بايد بيايد و خودت او را ببيني بعد

خريد پارچه ادامه پيدا کرد و اين بار پارچه هاي ضخيم زمستاني جايگزين حرير و ژرژت شد . پاييز از راه مي رسيد 

گامي که وارد شد که يک روز صبح نزديک ظهر در خانه باز شد و کيان به درون آمد . با شتاب راه مي رفت و هن

سعي مي کرد بر هيجان خود غالب شود و رفتارش را کنترل کند . خاله با ديدن او پرسيد : زود آمدي ؟ و بايد 

  . صبرکني برنج دم بکشد

  .کيان رو به مادر گفت : يک ليوان آب خنک لطفا

لوم مي شود ؟خاله براي آوردن آب به آشپزخانه رفت و کيان از من پرسيد : نتيجه کنکور کي مع   

  . گفتم : بايد همين روزها اعالم شود ، دقيق نمي دانم

  . گفت: اگر شوهرداريت هم به اين بي تفاوتي باشد جاي تاسف است

نگاهش کردم و او در کيفش را باز کرد و صفحه روزنامه اي بيرون کشيد و روي ميز گذاشت و گفت : چند روز است 

  . که اعالم شده خانم خوش حواس

اين خبر چنان وجودم را لرزاند که بي اختيار روي مبل افتادم . برگه روزنامه پيش رويم بود اما قادر به برداشتن و 

نگاه کردن نبودم . به کيان نگريستم تا مگر از حالت صورتش جوابم را پيدا کنم . اما او سر درون کيف داشت و 

اد ، او پرسيد : عروس خانم حواسش پرت است شما چرا هنگامي که خاله با ليوان آب برگشت و به دست کيان د

  فراموش کرده ايد ؟

  خاله پرسيد : چي رو ؟

  کيان به روزنامه اشاره کرد و خاله با ديدن روزنامه هيجان زده پرسيد : اعالم شد ؟

راديو گوش  کيان گفت : چند روز است . امروز بر حسب تصادف يکي از دوستانم در کيفش بود که من گرفتم . شما

  نمي کنيد و تلويزيون نمي بينيد؟

خاله گفت : اگر پدرت سفر نبود حتمي مي فهميدديم . ما در اين مدت فقط خياطي کرديم . خب آيا اسم الهام هست 

  ؟

کيان شانه باال انداخت و گفت : نمي دونم ، چون فقط روزنامه را گرفتم و توي کيفم گذاشتم و آمدم . خودتان نگاه 

  . کنيد

  . خاله روزنامه را روي ميز پهن کرد و به من گفت : نگاه کن من عينک به چشمم نيست و ممکن است خطا کنم

دستم آشکارا مي لرزيد و چشمهايم فقط خطوط ريز سياه را مي ديد . آصفي . آصفي . تکرار نام فاميل که خاله تکرار 

. دور نام و فاميلي خط قرمز کشيده شده بود و خاله از آن  مي کرد برضربان قلبم مي افزود و راه نفسم را مي گرفت

گذشت و من هم به دنبال انگشتانش که نام ديگري را مي گشت پايين آمدم . وقتي اسمها تمام شد ، قطرات اشک از 

  . ديده ام فروريخت و گفتم : تمام شد

ن اشکم روزنامه را به سوي خود کشيد و با پسرخاله که در تمام مدت ساکت نشسته بود و به ما نگاه مي کرد با ديد

  لحني عصبي گفت : خوب نگاه کرديد ؟

  . خاله گفت : آره
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کيان گفت : من پيشنهاد مي کنم هر دو برويد پيش چشم پزشک شما نمره عينکتان را بيشتر کنيد و الهام هم عينک 

  بگيرد . پس اين اسم چه کسي است ؟

ه خط قرمز نگاه کرديم و خوانديم: الهام آصفي خليلي . نام پدر و شماره کارتم را من و خاله بي اختيار خم شديم و ب

  . ديگر نديدم و فرياد زدم : من قبول شدم

از هيجان نفهميدم چه مي کنم دست کيان را گرفتم و بر گونه ام گذاشتم و با بستن چشمهايم خدا را مد نظر قرار 

  ! دادم و گفتم : ممنونم . ممنونم

يي که فرو ريختند اشک شادي و پايان دادن به همه انتظارات جانکاهم بود. وقتي چشم باز کردم پسرخاله با اشکها

  . دست ديگرش دستم را گرفت و دست خود را آزاد کرد و گفت : تبريک مي گم

هد . مشغول گرفتن خاله صورتم را بوسيد و او هم به اشک اجازه باريدن داد و بعد بلند شد تا اين خبر را به مادرم بد

  . شماره بود که کيان گفت : مادر صبر کن خود الهام اين خبر را بدهد

  . گفتم: نه خاله شما بگوييد

  . بعد به کيان نگاه کردم و گفتم :مي شود يکبار ديگر نگاه کني . شايد اشتباه خوانده اي

را قيچي کن و در اول آلبوم عکست بچسبان کيان گفت : لذت را از تو نمي گيرم . خودت نگاه کن و بعد اين قسمت  

!  

بارها و بارها خواندم تا يقين کنم اشتباه نخوانده ام . وقتي خاله گوشي را به طرفم گرفت تا با مادر صحبت کنم ، با 

  .پاهايي هنوز لرزان به سمت تلفن رفتم و گوشي را گرفتم . گفتم : سالم مامان

از آن آوايي که گفت : سالم دخترم ، تبريک مي گم . تو بايد ... تو بايد من  سکوت بود و صداي هق، هقي آمد و پس

  ... و

مي دانستم مادر چه مي خواهد بگويد . گفتم : مامان من دختر خوشبختي هستم که مادر و پدري چون شما و فاميل 

آه مامان آنقدر خوشحالم مهرباني چون خاله و عمو و ستوني سخت و محکم چون پسرخاله دارم که حمايتم کردند . 

که فکر مي کنم انوار خورشيد فقط به سوي من مي تابد و از منفذ پوستم عبور کرده وجودم را مي سوزاند. من شادم و 

شکرگزار و يقين دارم دعاي شکسته دالن را خدا شنيد و آرزويم را برآورده کرد . بهت قول مي دم مامان اگه يکروز 

بضاعت مالي ندارن حق الوکاله نگيرموکيل شدم از اون هايي که   .  

مادر گفت : مي دونم که همينطور رفتار مي کني . وقتي بابات اومد دوتايي ميايم اون جا . الهام ! من خيلي خوشحالم و 

  ! خودت مي دوني چرا

فکر کردم تازه وقتي مکالمه تمام شد ، خاله و پسرخاله توي هال نبودن . نشستم و فکر کردم حاال چه بايد بکنم ؟ 

مشکالت شروع مي شود . خرج دانشگاه ، کتاب و لوازم و از همه مشکلتر وجود خواستگار . از خود پرسيدم : ممکنه 

بابا به حرفم گوش کنه و اون و جواب کنه ؟ اگر قبول نکرد چه ؟ اگه گفت دانشگاه را حذف کن و بچسب به زندگي 

چي ؟ اگه ، اگه ، اگه . واي خدا کمکم کن زناشويي چي ؟ اگه وسا طت عمو کارساز نبود  .  

خاله صدا زد الهام بيا غذا بخوريم . وقتي وارد آشپزخانه شدم ، خاله غذا را کشيده بود . پسرخاله کفگير برنج را پر 

کرد و در بشقابم ريخت و با افزودن کفگيري ديگر گفت : امروز بيشتر از هر روز . ضمن خوردن به ما بگو که چه 

د بکنيمباي  .  
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خاله فهميد که منظور کيان را درک نکرده ام ، گفت : منظورش اين است که مي خواهي چه کني ؟ دانشگاه يا ازدواج 

  ؟

  . خنديدم و گفتم : مطرح کردن کنکور گويا اشتباه بود

ا بماند حاال دچار کيان متعجب نگاهم کرد اماسوالي نپرسيد و من ادامه دادم : اگر مي گذاشتيم نسبت ديوانگي پابرج

  . اين مخمصه نبودم

  . خاله گفت : حاال هم مخمصه اي نيست . انتخاب با توست

گفتم : يه انتخاب با من نيست . با مادربزرگ و پدر است و من از همين حاال يقين دارم که هردو به اين فکر مي کنند 

موافق نيستندکه مرا روانه خانه شوهر کنند . آنها با رفتن دختر به دانشگاه   .  

  . کيان گفت : شايد داماد بپذيرد و مشکل حل شود

  . بازهم خنديدم و گفتم : آن وقت من بيشتر گرفتار مي شوم

  . خاله گفت : شايد داماد صبر کند تا تو تحصيلت تمام شود

را نمي داني ؟ سر تکان دادم و کيان پرسيد: از کجا مي داني قبول نمي کند تو که هنوز او را نديده و نظرش   

  . گفتم :قلبم و احساسم به من مي گويد که موافقت نخواهد کرد

  . کيان ادامه داد : با اين حال نبايد پيش داوري کرد

خاله گفت : وقت غروب وقتي پدر آمد من با او صحبت مي کنم و مي گويم که تو تصميم به ازدواج نداري و مي 

مخالفت نخواهد کردخواهي درس بخواني . مطمئنم که پدرت   .  

با پايان گرفتن گفتگو و تمام شدن غذا وقتي کيان براي خود چاي ريخت تا از آشپزخانه خارج شود ، به شوخي گفت 

  . : راه ديگري هم وجود دارد . دامادي صوري بتراشيم و خيال همه را راحت کنيم

م . من که گفتم وقتي آمدند قانعشان مي کنمخاله گفت: اصال فکر خوبي نيست ! نبايد جوان مردم را فريب بدهي  .  

داشتم در اتاقم کتاب مي خواندم که خاله در را گشود و گفت : من مي روم خريد و زود برمي گردم حواست به اجاق 

  . گاز باشد

و نشين با توقتي او رفت دقايقي بعد ضربه اي به در اتاقم خورد و چون باز کردم پسرخاله گفت : تا مادر برنگشته بيا ب

  ...حرف دارم . هر دو به هال رفتيم و روبروي هم نشستيم و پسرخاله گفت : من حاضرم داماد صوري شوم . من

آن چنان آه بلندي کشيدم و دست به دهان فشردم که پسرخاله متعجب نگاهم کرد و پرسيد : نمي خواهي به قول 

  خودت از اين مخمصه نجات پيدا کني ؟

نه به قيمت آينده شماگفتم : چرا اما   .  

گفت : فکر مرا نکن . من تصميم دارم تا بازگشت گيتي صبر کنم و مي دانم انتظارم دو سه سالي طول مي کشد و تا 

  . آنوقت هم تو تحصيلت تمام شده و هر کدام به راه خود مي رويم

  پرسيدم : اگر زودتر آمد ؟

ببرد و قدر مسلم اين است که يکي دو سالي طول خواهد کشيدگفت : گيتي وقتي مي آيد که بتواند مرا با خود   .  

  گفتم : جواب اطرافيان ؟

خنديد و گفت : موقعش که رسيد خواهم گفت که چه بايد بکنيم فقط اميدوارم رازدار باشي و قضيه من وگيتي را حتي 

  به مادرم نگويي . قبول ؟
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  . گفتم : نمي دانم راستش مي ترسم

ترس ندارد . من آزادي تو را به مدت دو يا سه سال تضمين مي کنم و تو هم آسوده فقط درس مي پسرخاله گفت : 

خواني ، وقتي هم که گيتي آمد چنين وانمود کن که نمي توني مرا تحمل کني و من همسر خوبي برايت نخواهم شد و 

  . من هم همين بهانه را مي گيرم و کار تمام مي شود

ا نمي ترسي گيتي بفهمد دختري با نامزد کرده اي قهر کند و برودگفتم : من به درک ! ام  .  

  پسرخاله گفت : قانع کردن او با من . اما تو چي ؟

  ... گفتم : من مي دانم که

پسرخاله نگذاشت حرفم را تمام کنم و خودش گفت : اگر از مردي خوشت آمد و او را براي زندگي مناسب ديدي 

ا اجرا کنيم . من کنار مي روم و او وارد گود مي شودخبرم کن تا زودتر نقشه ر  .  

خنديدم و گفتم : آنقدر ساده با اين موضوع برخورد مي کني که سادگي اش هول انگيز مي شود . من هنوز هم مي 

  . ترسم

  . ناراضي بلند شد و گفت : پس برو با همه دست و پنجه نرم کن

م اما به خاله و عموترسيدم و گفتم : صبر کن ! من قبول مي کن  ...  

حرفم را قطع کرد و گفت : من با آنها صحبت مي کنم . خواهم گفت يا الهام يا هيچکس . راضي کردن آنها با من . 

  . فقط ترس من از اين است که تو نتواني رازداري کني و به الناز يا مادرت بگويي و همه چي خراب شود

اري که مي دانم تا چه حد از خودگذشتگي الزم دارد ، رازدار باقي خواهم گفتم : به خاطر حفظ شخصيت شما و فداک

  . ماند و تا شما نگوييد و از من نخواهيد نقش نامزد را بازي خواهم کرد

  کيان به چشمانم نگاه کرد و پرسيد : پس حل ؟

  . سر فرود آوردم و گفتم حل

دبه طرف اتاقش که مي رفت ، گفت : به غذا سر بزنيد نسوز  !  

  هنگام غروب مادر آمد اما تنها بود و پدر او را همراهي نکرده بود . وقتي پرسيدم : پدر کو ؟

مادر به سوي آشپزخانه نگاه کرد تا مطمئن شود خاله صدايش را نمي شنود و آرام گفت : مخصوصا نيامد ، چون نمي 

که خوشحال شد ولي نظرش اين است که تو خواست تحت تاثير حرفهاي آيزنه و خواهرم قرار بگيرد . او با اين 

  ازدواج کني بهتر است . پدرت مي گويد با استعدادي که داري

در خانه شوهر هم مي تواني موفق شوي و چون همسرت موافق است ديگر حرف و نقل و گوشه و کنايه هم وجود 

خت و به پدرت چه ها که نگفت . نخواهد داشت . نبودي تا ببين مادربزرگت وقتي فهميد چه قشقرقي به راه اندا

کاري کرد که پدرت براي اولين بار در مقابل او ايستاد و گفت : عمري شنيدم و توي گوشم خوانديد که دخترم 

ديوانه است و عقلش پاره سنگ برمي دارد . شنيدم و لب فروبستم عمري ديدم که براي خواهرم چه مي کنيد و 

هم ديدم و چشم فرو بستم . حاال که او به همه ما ثابت کرد در موردش اشتباه دخترم را به حساب نمي آوريد . باز 

فکر کرده ايم نمي گذارم فکرم را خراب کنيد . خواهرم مي توانست ادامه تحصيل بدهد ، اما خودش نخواست و شما 

ا نکرديد که چه هم قبول کرديد . اما الهام پيش رفت ومدرک گرفت . شما اميد را جواب نکرديد و فکر دختر مر

ضربه اي به او وارد مي کنيد . ما ديديم و چشم خود را بستيم . اما مادر ديگر تمام شد و از اين به بعد ديگر خودم در 

مورد دخترم تصميم مي گيرم و اجازه دخالت به هيچکس نمي دهم . براي همين هم بود که نيامد و مرا تنها فرستاد . 
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ه ام که بهتر است ازدواج کني و در خانه او به دانشگاه بروي . خودت که مي داني الهام من هم با پدرت هم عقيد

  . درآمدمان کفاف خورد و خوراکمان را نمي دهد و نمي توانيم بار ديگري را تحمل کنيم

من خواستم بگويم حق با شماست و ازدواج مي کنم که به ياد قرارم با کيان افتادم و سکوت کردم ، مادرم گفت : با 

  . برگرد خانه ، چند روزي بمان شايد خودت توانستي نظر پدرت را تغيير دهي

باز هم سکوت کردم و خاله وقتي فهميد مادر آمده تا مرا به خانه برگرداند نگران شد و پرسيد : آبجي راستش را 

  بگو نظر شوهرت چيست ؟

قل کردو مادر بدون کم وکاست آن چه را که به من گفته بود براي خاله ن  .  

  ... خاله پرسيد : شايد داماد قبول کند و

  . مادر حرف او را قطع کرد و گفت : بعيد است . چون او پسرعمه اميد است و الناز راي او را خواهد زد

خاله گفت : از کجا مي داني ؟ پيکي بفرست تا قبل از اين که براي خواستگاري بيايند با نظر الهام روبرو شوند و بعد 

يم بگيرند . اگر آمدند که چه بهتر و در غير اينصورت يکي ديگهتصم  .  

  مادر خنديد و گفت : آصفي خودش موافق نيست با او چه کنم ؟

  . کيان به هال آمد و گفت : مادر درست مي گويد . وقتي داماد موافق بود ديگر مخالفت آقاي آصفي الزومي ندازد

اط عروسي راه بيندازيم تا مخارج دانشگاه به عهده داماد شود . براي اينکار مادر گفت : آن وقت مجبوريم که زود بس

هم آمادگي نداريم . من گمان مي کردم که مثل الناز يکسال مهلت مي گرفتم و در اين مدت خرده جهيزي همراه 

  ... الهام مي کردم ولي اگر قرار باشد عروسي بگيرند

ام که منظورش از اين کار چيست باقي گذاشتپسرخاله لب به دندان گزيد و مرا در ابه  .  

کيان گفت : امشب پدرم وارد مي شود و من با او گفتگو مي کنم و شايد راه حل مناسبي پيدا کنيم . فکرتان را مشغول 

  . نکنيد

نم در و در همان حال به رويم لبخند زد . خودم داشتم فکر مي کردم که اگر بتوانم دو ترم مرخصي بگيرم شايد بتوا

اين مدت پدر را قانع کنم که مي توانم کار کنم و هزينه دانشگاه را پرداخت کنم که فکرم از دهان خاله خارج شد و 

  . مادر پس از شنيدن گفت : مشکل ما اين است که او با اصل اين موضوع مخالف است

مرا حمايت کندگفتم : خود پدر گفته بود که اگر موفق شوم حاضر است فرش خانه را بفروشد و  .  

مادر بي حوصله گفت : او اين حرف را زد چون يقين داشت تو موفق نمي شوي . حاال لباس بپوش برويم تا بعد ببينيم 

  . خدا چه مي خواهد

  . از خانه خاله که بيرون مي آمديم کيان گفت : فردا غروب ما آنجا خواهيم بود

بوم اما به پيروزيمان اميد نداشتم . در مسير راه هر دو ساکت  مي دانستم مخاطبش من هستم و منظورش را فهميده

بوديم و هنگاميکه سر کوچه رسيديم مادر دستم را گرفت و مرا از رفتن باز ايستاند و گفت : با پدرت بحث و 

ا آنها مشاجره نکن تا خودم راه حلي پيدا کنم . شايد به قول کيان داماد موافقت کرد و مسئله حل شد . بايد خودم ب

  .موضوع را مطرح کنم و نظرشان را بپرسم

وقتي داخل خانه شدم دلم به يکباره گرفت . برگهاي زرد درخت همسايه در حياط ريخته بود و حياط خشک و باغچه 

هاي تشنه فضايي غم افزا بوجود آورده بودند. شير آب را باز کردم و به باغچه وشاخه هاي درخت آب پاشيدم و بون 
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ن حياط برگي را با سيل آب به سوي پاشنه در حياط که برگها آسان از آن عبور مي کردند راندم و با بستن تميز کرد

  شير آب به سوي پله ها رفتم و در همان حال به خود گفتم : الناز چه مي کند ؟ آيا از اميد راضي است ؟

صميم گرفته اند بروند بندر، چون عمه ات نمي گويا فکرم را با آوا گفته بودم که مادر گفت : خوب است و به گمانم ت

  ! خواهد دور از شوهرش باشد

  . گفتم : فکر عاقالنه ايست

  . مادر گفت : اما نظر مادربزرگ و پدرت اين نيست و هر دو مخالفند

  ! به تغير گفتم : باشند مهم نيست ! اختيار الناز ديگربه دست آنها نيست و تصميم با خود آنهاست

فت : خوب است هنوز دانشگاه نرفته اي و نظر پدر و ديگران را قبول نداري . وقتي وارد شدي چه مي کني ؟مادر گ   

  .گفتم : قدرمسلم اين است که نمي گذارم در امور زندگي ام دخالت کنند و نظرشان را به من بقبوالنند

کر کردم که هيچ روزنه اميدي نمي مادر براي درست کردن شام رفت و من هم غمگين و غصه دار به آينده اي ف

ديدم . پدر وقتي وارد شد به دستش هيچ نبود و بيهوده انديشيده بودم که برايم شيريني قبولي ام را خواهد خريد . 

وقتي سالم کردم ، زيرلبي پاسخ گفت : و حتي حالم را نپرسيد . فهميدم اوضاع خرابتر از آن است که مادر تعريف 

به بهانه آماده کردن سفره از اتاق خارح شدم . مادر به دنبالم آمد و نجوا کرد : ديدي حق با من کرده . بلند شدم و 

  ! بود

شام در سکوت خورده شد و بعد از شام وقتي نوبت به چاي رسيد ، پدر زبان باز کرد و گفت : بايد مردم را از بال 

گذاري . بگو شلوغش هم نکنند . خود پسره با يک تکليفي درآورد . فردا زنگ مي زني و براي آخر هفته قرار مي 

  ! بزرگتر بيايد کافي ست

  بعد رو به من پرسيد : قاسمي آمده ؟

  ! گفتم : امشب مي رسند

  !پدر رو به مادر کرد و ادامه داد : به خواهرت و شوهرش هم بگو بيايند . والسالم

ابراز کنم مبادا که پدر خشمگين شود و کار خراب  ديدم که مادر اشاره به فردا شب نکرد و من هم جرات نکردم

شود . موقع خواب پدر رو به من کرد و گفت : گمان نکن که از قبولي ات خوشحال نشدم . اين پتکي بود به دهان 

ياوه گويان. اما خرج زندگي کمرشکن است و من ديگر قدرت ندارم . کلي قرض روي شانه ام مانده که بايد پرداخت 

را از زير دين مردم نجات بدهم کنم و خود  .  

مادر ناخشنود گفت : وقتي به تو مي گفتم مادرت دارد افراط مي کند و تو را تا خرخره زير بار قرض مي برد قبول 

  . نکردي . حاال رسيدي به حرفم که مي بيني نمي توانيم آفتابه لگني همراه دختر خودمان کنيم

را فرو خورد و من گفتم : جهيزيه نمي خواهم ! فقط اجازه بدين درس بخوانم . من  پدر با گفتن الاله االاهلل خشم خود

 مي توانم کار کنم ، شاگرد خصوصي بگيرم و تدريس کنم و خرج دانشگاه را بپردازم . حتي مي توانم وام بگيرم و
...  

  . پدر خشمش را با گفتن دانشگاه بي دانشگاه بر سرم خالي کرد و دهانم را بست

ند شدم و از اتاق بيرون آمدم و رفتم به حياط و چشم دوختم به آسمان . آسماني که مثل دلم گرفته و ابري بود . به بل

خود گفتم : اي کاش فردا شب ، همين امشب بود و مسير زندگي ام روشن شده بود ، حس مي کردم بحراني ترين 

عميق مي ديدم . مثل همان دره اي که در خواب ديده لحظات زندگي را پيش رو دارم و خود را لبه پرتگاهي ژرف و 
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بودم . با اين تفاوت که مفتون سرسبزي و زيبايي دره نشده و بوي هيچ گياه و ريحاني مرا به خلسه نبرده بود . باد 

ر . دنسبتا تندي وزيد و در اتاق مادربزرگ با صداي خشکي باز شد . بلند شدم تا آن را ببندم که چشمم به تلفن افتاد 

يک لحظه بدون فکر و انديشه پاي تلفن نشستم و شماره خانه خاله را گرفتم . وقتي صداي کيان را شنيدم ، گفتم : 

  . پسرخاله منم الهام

  از صدايم پي برد که ناراحتم . پرسيد : اوضاع خراب است ؟

  . گفتم : چه جور هم

  . گفت : اينجا هم جو قاراش ميش است

  پرسيدم : چرا ؟

فت : سر شام بود که پيشنهادم را مطرح کردم و هر دو را شوکه کردم . اول فکر کردند که دارم شوخي مي کنم اما گ

وقتي ديدند عصبي هستم ، فهميدند که موضوع جدي است و بايد کاري بکنند . مادر پرسيد کيان تو از ما مي خواهي 

ورد او همه شک و شبهه ها برطرف شده نمي خواهم او را از به خواستگاري الهام برويم ؟ گفتم : بله ! حاال که در م

دست بدهم . پدرم گفت : اما او خيال ازدواج کردن ندارد . مادرت مي گه که دانشگاه ... من گفتم : همه را قبول دارم 

آنها از . نامزدش مي کنم تا خيال هر دوي ما راحت شود و بعد او درس مي خواند و من هم صبر مي کنم . به گمانم 

انتخاب تو به عنوان عروس ناراضي نيستند . بلکه از تصميم عجوالنه من شوکه شده و ناباورند . من هم براي اينکه 

مقابل هر سوال ديگري را بگيرم به آنها گفتم يا با الهام و يا تا آخر عمر مجرد . هنوز هم آن دو توي اتاقند و دارند با 

  . هم بحث مي کنند

در حتي اجازه نداد من حرف بزنم و از مادر خواست فردا صبح تماس بگيرد و قرار براي آخر هفته گفتم: اينجا پ

  بگذارد . کيان تو راستي ، راستي فکر مي کني موفق مي شويم ؟

  . کيان خنديد و گفت : آن قدر که فردا غروب نتيجه اش را مي بيني . اصال نگران نباش

کردم و گفتم : خدايا کمکم کن وقتي گوشي را گذاشتم رو به آسمان  !  

صبح آن شب از شدت دلشوره نتوانستم لب به صبحانه بزنم و نگاه خشمگين پدر را بر خود خريدم . وقتي او از در 

خارج شد ، مادر گفت : من اميدم نااميد نشده و هنوز ته قلبم روشن است که خاله و قاسمي کاري خواهند کرد . تا تو 

من مي روم ديدن مادر ابراهيم و زود برمي گردمخانه را مرتب کني   .  

  . آشفته مقابل مادر ايستادم و گفتم: اينکار را نکنيد

  مادر چشمان زل زده اش را به صورتم دوخت و پرسيد : چرا ؟

بر گفتم : امروز را صبرکنيد و فردا برويد . شايد خاله توانست پدر را متقاعد کند . خواهش مي کنم امروز را هم ص

  . کنيد

  . مادر گفت : باشه صبر مي کنم اما از همين حاال بدان که تو خودت فرصت ها را به باد دادي

سر فرود آوردم و خوشبختانه مادربزرگ هم از راه رسيد و من براي ديدن او پايين رفتم . مادربزرگ وقتي گفت : 

شد تا بگويم : چشم حسودان کور شد مادربزرگمبارکه ، لحنش تمسخرآميز بود و اصال به دلم ننشست بلکه موجب   

.  

  مادربزرگ به سويم چرخيد و گفت : منظورت چشم من و الناز است ؟
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بغلش کردم و پرسيدم : مگر شماها نمي خواستيد قبول شوم ؟ منظور من آنهايي هستند که فکر مي کردند من عرضه 

  . ندارم . بحمداهلل شما هميشه خير و خوبي مرا خواسته ايد

  . مادربزرگ گفت : آخه پدرت ديروز هرچه از دهانش درآمد نثار من کرد و مرا دشمن تو قلمداد کرد

  . گفتم : پدر زير بار قرض پس دادن خم شده و چون نمي تواند مرا به دانشگاه بفرستد خشمگين است

به او بگو خودم مي پردازم تا خيالش مادربزرگ گفت : اگر منظورتان مقدار قرضي است که از بابت الناز متقبل شده ، 

  . آسوده شود . اما اين را هم بگويم که خوب نيست آدم براي يکي خير بخواهد و براي ديگري شر

گفتم : فعال که شرش دامن گير من شده و من دارم غرامتش را مي پردازم . اما مي شد که اينطور نشود . شما به من 

کنيد و رضايتش را بگيريد ، پس چه شدقول داده بوديد که با پدرم صحبت   .  

  . مادربزرگ گفت : او آنقدر لجباز است که به حرف کسي گوش نمي کند

  پرسيدم : شما اصال تالش کرديد ؟

  ! نگاهم کرد و گفت : مي خواستي بيشتر از اين لنتراني بارم کند ؟ من که مي دانم قبول نمي کند

! باشه مادربزرگ ، فقط يادتون باشه که فقط من بودم که هرچه شما و الناز  گفتم : پس هيچ کاري براي من نکرديد

  . مي خواستيد توسط من به پدرم ديکته مي کرديد و فحش و ناسزا را شما براي من خريديد

  . سکوت مادربزرگ موجب شد اتاقش را ترک کنم و باال بروم

  وقتي مادر پرسيد : چي شد ؟

ستم و لب فروبستم . ساعتها به کندي مي گذشت و خواندن قناري و وزش نسيم روح با گفتن هيچي کنج اتاق نش

مشوشم را شاد نکرد و غمزده و دژمناک به آينده تيره و تارم چشم دوختم و فکر کردم که چه مي شد اگرپدرم تا 

در ناهار را به تنهايي خورد اين حد به عقايد کهنه خود پاي بند نبود و ديدگاهش را با پيشرفت زمانه تغيير مي داد . ما

و من با گفتم سيرم از خوردن امساک کردم . مادر دلسوزانه گفت : صبح هم ناشتايي نخوردي . مي خواهي مريض 

  شوي و به حال اولت برگردي ؟

گفتم : باور کن مادر آن وقت راحت تر بودم تا اين که شما فهميديد که خوب شده ام . اگر بدانم گرسنگي کشيدن 

ا برمي گرداند به حال اولم اين کار را خواهم کردمر .  

  ! مادر عصباني سفره را جمع کرد و گفت : تو و پدرت تا جان مرا نگيريد راحت نمي شويد

دلم مي خواست موجود نامرئي بودم و به خانه خاله مي رفتم و مي فهميدم در آن جا چه خبر است و چه حرفهايي 

يقين ميان خود موضوع رفتار و کردار سابقم به ميان آمده بود و در مورد آن صحبت  بينشان رد و بدل مي شود . به

کرده اند . دوست داشتم بشنوم که آيا عمو و خاله باز هم در مورد اين که آدمي سالم و از تندرستي عقل برخوردارم 

هند گذاشت . آيا تهديد کيان مؤثر با قاطعيت ابراز عقيده خواهند کرد يا يکي از داليل مخالفت را بر همين پايه خوا

خواهد افتاد يا اينکه عمو و خاله خواهند گفت : ما دخالت نمي کنيم و خودت هر کاري که مي داني درست است انجام 

بده . اگر کيان نيايد و اگر به تنهايي بيايد ، پدر درخواستش را نخواهد پذيرفت . چه بيشتر به عمو و خاله اهميت مي 

کياندهد تا خود   . 

آفتاب روي ديوار آشپزخانه کمرنگ و کمرنگ تر مي شد و به همراه او اميد من هم ضعيف و ضعيفتر مي شد . مادر 

بزرگ حياط را آب و جارو کرده بود اما ديگر از قاليچه انداختن خبري نبود . مادر بدون جلب توجه مادربزرگ 

کند . گرچه هر دو درس خود را روان بوديم و مي دانستيم که بيرون رفته و ميوه خريده بود که از مهمانها پذيرايي 
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بايد به پدر بگويم آنها سرزده و بي خبر آمده اند اما مسلما پدر با ديدن ميوه ها حرفمان را باور نمي کرد . آفتاب 

ه به اتاق غروب کرده و شب از راه رسيده بود و با وارد شدن پدر و طول دادنش در پايين من و مادر متوجه شديم ک

مادربزرگ رفته . شايد براي عذرخواهي . شايدم مادربزرگ صدايش کرده تا به او چيزي بگويد . باالخره پدر با 

 تاخيري يکساعته باال آمد . وقتي کت خود را آويخت به سويم پيش آمد و به ناگه دوسيلي بر صورتم نواخت و گفت
:  

ت کنيتا تو باشي که بفهمي با مادربزرگت چطوري صحب  .  

از سوزش سيلي بود يا از اينکه پدر دست بسويم دراز و تنبيهم کرده بود که اشکم روي گونه جاري شد و فرياد مادر 

به هوا برخاست که : چيکار کردي مرد . تو الهام را کتک زدي ؟ خدا نبخشد کسي را که تو را آنتريک کرد و به 

  . جانمان انداخت

ن تو هم اگر دهنت را نبندي بد مي بيني ، اشک مادر را درآورد و هر دو کنج آشپزخانه پدر هنوز عصبي بود و با گفت

  . کز کرديم . پدر که ديد پذيرايي هر شب قطع شده به حالت قهر پايين رفت و تنهايمان گذاشت

کن تا دقايقي نگذشته بود که صداي زنگ در حياط شنيده شد و مادر متوحش بلند شد و گفت : اشکهايت را پاک 

  خاله ات چيزي نفهمد . نکند به او بگويي که از پدرت کتک خورده اي ؟

به طرف پنجره دويدم و با ديدن اينکه پدر در را به روي مهمانان باز کرده و دست عمو در دستش بود رو به مادر 

  . گفتم : همه آمده اند

د گريه کرده ايمادر با همان شتاب گفت : بدو برو صورتت را آب بزن تا معلوم نشو  .  

با باال آمدن خاله و پشت سر او عمو و پدر و کيان قلبم فروريخت . کيان خود را آراسته بود و دسته گلي به دست 

  داشت که مادر را متحير کرد و پرسيد : گل ؟

  ! گفتم : براي قبولي

ق کرده و رسمي شده است . به استقبالمان چون هميشه بود اما بوسه خاله و در آغوش کشيدنش به گمانم رسيد فر

کيان نگريستم و لبخند پيروزي بر لبش ديدم . خاله گل را از کيان گرفت و به دستم داد و بعد رو به مادرم گفت : 

  . خواهر ما عجله داريم و بايد برويم پس بيا بنشين وقت براي پذيرايي بسيار است

ا سيني چاي وارد شدم ، خاله لبخند معني داري به رويم زد و مادر نشست و من کار او را انجام دادم و هنگامي که ب

  . گفت : چايي که عروس بياورد خوردن دارد

اين کالم خاله موجب شد پدر لبخند بر لب آورد و با اطمينان از اين که حرفش به کرسي نشسته و بحث و گفتگويي 

  در ميان نخواهد بود رو به عمو پرسيد : خوش گذشت ؟

با دو سه تا از همکاران قديم چند روزي رفته بوديم اصفهان و اي بد نبود . خوش گذشت البته اگر خانم و عمو گفت : 

  . آقازاده بگذارند و از دماغم درنياورند

  .پدر گفت : روزي که آب خوش از گلو پايين رود براي من يکي که وجود نداشته ديگر تو را نمي دانم

نکنيد که شرمنده مان مي کنيد . بعد رو به مادر کرد و ادامه داد : ما شنيده ايم که به خاله گفت : آنقدر از ما تعريف 

سالمتي خيال داريد الهام جان را به خانه بخت بفرستيد . براي همين منظور بي خبر آمديم که اگر اين خبر صحت 

  . دارد ، پيش از اقدام ما هم حرفمان را گفته باشيم
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ر پيش از آن که صحبت کند سينه صاف کرد و گفت : دختر بايد برود پي بخت و اقبالشمادر به پدر نگريست و پد  

!  

عمو گفت : درست است و ما هم به همين خاطر آمده ايم که اگر اجازه بدهي الهام را براي خودمان نگهداريم و به 

  . دست غريبه ندهيم

عمو نگريستند و بعد به خاله و در آخر مادر پرسيد  چشم مادر و پدر ديدني بود . هر دو شگفت زده و متعجب اول به

  : يعني شما آمده ايد خواستگاري الهام . براي کي ؟

  خاله خنديد و پرسيد : مگر من چند پسر دارم ؟

پدر پا به پا شد و عمو دست روي پاي او گذاشت و گفت : خودت کيان را بزرگ کرده اي و به خصوصيات اخالقي 

کوتاه مي کنم و مي پرسم کيان را به دامادي قبول مي کني ؟ اش واقفي پس حرف را   

  . لبخند پدر پررنگ تر شد و رو به عمو گفت : الهام دختر شما هم هست من چي بگم

  . خاله دست زد و گفت : پس مبارک است

رون آورد و در نظر مرا نپرسيد حتي مادر . وقتي خاله در کيفش را باز کرد و بسته اي گز بي ##در آن ميان هيچ 

  . جعبه را گشود رو به پدرم تعارف کرد و گفت : پس دهنمان را شيرين مي کنيم

  . عمو رو به کيان گفت : تو هم حرفي بزن

کيان سر به زير انداخت و گفت : ممنونم که مرا قبول کرديد . اما اجازه بدهيد من نظراتم را بگويم تا شما هم 

وديد همين امشب برطرف کنيم . اگر اجازه بدهيد من يکسال الهام خانم را نامزد مي بشنويد و اگر موافق يا مخالف ب

کنم و پس از يکسال عقد و در سال سوم با گرفتن جشني برنامه را تمام کنم . گمان دارم که الهام خانم هم فرصت 

  . پيدا مي کند با خيالي آسوده به دانشگاه و درس برسد

. در مورد نامزدي و عقد و مهلتي که خواستي من حرفي ندارم اما در مورد رفتن الهام پدر گفت : دست نگهدار کيان 

 به دانشگاه بايد بگويم تا در خانه من و زير فرمان من است اين کار عملي نخواهد شد . اما بعد در خانه خودت ديگر
...  

تواند ليسانس بگيرد وعمو گفت : حيف نيست که دو سال عمر الهام خانم تلف شود در صورتي که مي   ...  

  . پدر حرف او را قطع کرد و گفت : با همه احترامي که برايتان قائلم ، اما نمي توانم

  . خاله پرسيد : اگر براي مخارج دانشگاه است ما تقبل مي کنيم

ن حرفم اين پدر خنديد و گفت : پس چرا سه سال صبر مي کنيد . حاال عقد کنيد و سه سال بعد عروس را ببريد . م

است که الهام تا دختر و در خانه من است حق ندارد به دانشگاه برود . اما اگر همين فردا عقد شود ديگر مسئوليتش 

با من نيست و مي تواند به جاي دو سال ، چهار سال يا حتي ده سال برود . من به خواهرم اجازه ندادم و به دخترم هم 

  . اجازه نمي دهم

فقط سر خطبه عقد است ؟ بسيار خوب فردا صبح مي رويم محضر و مي گوييم خطبه عقد را  عمو پرسيد : مشکل

  : بخواند و بعد قرارمان همان بود که گفتيم

  . پدر گفت : قبول است

من به کيان نگريستم که رنگ چهره اش همرنگ مهتابي اتاق پريده بود و با دهاني باز نگاه مي کرد . دلم به حالش 

: ازدواج فاميلي ممکن است پيامدهاي خوبي نداشته باشد سوخت و گفتم  .  
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  خاله گفت : منظورت از لحاظ ژنتيکي ست ؟

  ! وقتي سر فرود آوردم ، عمو گفت : اول آزمايش بعد محضر

نگاه حق شناس کيان و نفس آسوده اي که کشيد موجب دلگيريم شد اما سکوت کردم و ديگر برايم مهم نبود که 

قرار مي گذارند چه خوب مي دانستم ديگر عقدي در کار نخواهد بود . نه کيان گز خورده بود و نه من  چه ميزان مهر

. وقتي با اصرار پدر آنها شام ماندگار شدند و من و مادر براي انداختن سفره به آشپزخانه رفتيم مادر بغلم کرد و 

  ! گفت : ديدي الهام . خدا خودش چاره ساز است

کنم و بگويم که داريد اشتباه مي کنيد اما با وارد شدن خاله لب فروبستم و خاله گفت : از ديشب  مي خواستم گريه

که فهميد براي الهام خواستگار آمده ، مثل اسپند روي آتش باال و پايين مي پريد و مي گفت : عجله کني تا رندان او 

ون من و پدرت خواستگاري را برگزار مي کند که را نبرده اند . هرچه مي گفتم آرام بگير پسر جان مگر خواهرم بد

قانع نمي شد و مي گفت : اگر برگزار کردند چي . اگر فهميديد که بله بران هم کرده اند چي ؟ گفتم باشه هرچي تو 

  . بگي . اما باور کن خواهر اصال نمي دونستم که کيان تا اين حد به الهام عالقه داره و خاطرشو مي خواد

ما من از جوش و خروشي که براي راضي کردن آصفي به خرج داد چيزهايي فهميدم اما گذاشتم به مادر گفت: ا

حساب دلسوزي . خب خدا را شکر که الهام و کيان هم عاقبت بخير شدند . خواهر به من قول بده که تا پايان تحصيل 

  . الهام و بعد از اون هم الهام رو از خودت جدا نکني و حمايتش کني

خنديد و گفت : من که از خدا مي خوام بچه ها با ما باشن ولي بايد ببينيم نظر خودشون چيهخاله   .  

  گفتم : خاله مي شه تا جواب آزمايش به دستمون نرسيده اين موضوع بين خودمون بمونه و جايي افشا نشه ؟

  . خاله گفت : از جانب من خيالت راحت باشه

گم مادر گفت : من هم به کسي چيزي نمي  .  

سر شام بود ، من و کيان هر دو بي اشتها با غذايمان فقط بازي مي کرديم و نگاه و لبخند معني دار همه را به خود 

خريديم . ماندن آنها در خانه مان بيش از مواقع ديگر طوالني شد و آنها نمي دانستند با آن کارشان چه فشار روحي و 

خره وقتي که عزم رفتن کردند قرار صبح گذاشته شد و نگاه مستاصل من و رواني بر من وکيان وارد مي کنند . باال

  . کيان به هم دوخته شد که از يکديگر پرسيديم حاال چه بايد بکنيم

آن شب تا هنگاميکه سپيده صبح دميد من مژه بر هم نگذاشته و فقط به آسمان که برايم گريه مي کرد نگاه کرده 

بود و احساس گنگي و منگي مي کردم . مادر به زور نان آغشته به عسل را به  بودم . صبح سرم چون کوه سنگين

  کامم روانه کرد و گفت : از گرسنگي ضعف مي کني ديگه چي مي خواي و چه غصه اي داري ؟

نگاهش کردم اما هيچ نگفتم . مادر با گمان اينکه از کيان خوشم نمي آيد گفت : باور کن کيان پسر خوبي است و تو 

هم خيلي دوست دارد . يادت بيار که چطور جلز و ولز مي کرد تا بتوني درس بخوني . يادت بيار که چقدر جزوه و  را

کتاب از اين و اون مي گرفت تا تو مطالعه کني . اگه قيافه اش سرد و خشکه ، اما باطنش خونگرم و مهربونه . خودت 

خوشت نمي آد ؟که بهتر از من بايد اونو شناخته باشي . از چي کيان    

  ! گفتم : موضوع کيان نيست

مادر نفس آسوده اي کشيد و پرسيد : اگر به خاطر جهيزيه ناراحتي ، فکرش رو نکن . من که از مادربزرگت بي 

دست و پاتر نيستم . نمي گذارم آبرويت برود . تا سه سال ديگه کي مي دونه شايد آنقدر وضعمون خوب شد که 

. جان مادر لبخند بزن و حسرت به دلم نکنبرات خونه هم خريديم   !  
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به رويش لبخند زدم چه مادر خود را رودرروي خوشبختي مي ديد و گمان داشت که دخترش همسري به مراتب بهتر 

و شايسته تر از اميد نصيبش شده و قدم به خانه اي مي گذارد زيبا و آبرومند که مي تواند به همه از جمله مادربزرگ 

. وقتي کيان و خاله از راه رسيدند ، خاله گفت : تحقيق کرده ام اول بايد برويد محضر فرم بگيريد و  فخر بفروشد

  . آزمايشگاهي بايد برويد که آنها تاييدشان مي کنند

من و کيان از خانه بيرون رفتيم و خاله در کنار مادر باقي ماند . خوشبختانه مادربزرگ در خانه نبود وگرنه همين کار 

ب حرف و سخن مي شد . سوار اتومبيل که شديم به کيان گفتم : فکر اينجا را نکرده بوديمموج  .  

  . آه کشيد و گفت : من که ديشب تا صبح از شدت فکر و خيال نخوابيدم

  . گفتم : من هم همينطور . کيان هر دو مجبوريم راه ديگري انتخاب کنيم

  پرسيد : مثال چي ؟

زمايش بگوييم ازدواج ما ممکن نيست چون بچه هاي نارس و عقب افتاده خواهيم داشتگفتم : اين که بعد از آ  .  

  پرسيد : خب بعد ؟

  . گفتم : مشکل تو حل مي شود

  . خنديد و گفت : من از اول مشکلي نداشتم

  . گفتم : منظورم مشکلي است که من برايت بوجود آوردم

  پرسيد : به همين راحتي تسليم شدي ؟

چاره چيست ؟ الاقل زندگي تو دستخوش طوفان نمي شود و شناسنامه ات پاک مي ماند گفتم :  .  

  . گفت : من اهميتي نمي دهم

  پرسيدم : يعني از اين که مجبور شوي عقدم کني و در شناسنامه ات ثبت شود نگران نمي شوي ؟

بدهيم . سه سال خود مدت زيادي است و نگاهم کرد و گفت : فکر مي کنم حاال که شروع کرده ايم بهتر است ادامه 

تو هم تا آن وقت به قانون وارد شده اي و راه حلي پيدا مي کني که هر دو از مخمصه رها شويم . اما نمي توانيم در 

  . مورد اين مردک ريسک کنيم

  . گفتم : باز هم بايد فکر کنيم شايد راه حل ديگري پيدا کرديم

م سرنوشت کرده ام . تو هم همين کار را بکن تا ببينيم بعد چه مي شودخنديد و گفت : من خود را تسلي  .  

مرد محضردار به ما تبريک گفت . هنگاميکه به سوي آزمايشگاه مي رفتيم کيان با صدا خنديد و هنگاميکه ديد 

استي ، نگاهش مي کنم ، گفت : ديشب براي اولين بار خجالت کشيدم به صورت خاله و پدرت نگاه کنم . گويا ر

  . راستي آمده بودم خواستگاري

گفتم : من هم احساس مي کردم قادر به نفس کشيدن نيستم مخصوصا وقتي که تو را با دسته گل ديدم چيزي نمانده 

  . بود غالب تهي کنم

کيان گفت : خوشبختانه همين رفتارمان موجب شد تا شک کسي برانگيخته نشود. تو حس نکردي که نگاه پدرت 

تر از هميشه بود ؟مهربان   

گفتم : من حس کردم که پدرم خود را سبکبال مي بيند و به همين خاطر پاهايش را مدام عوض مي کرد که يقين کند 

روي زمين است و در حال پرواز نيست . من اگر روزي ازدواج کنم هرگز دلم نمي خواهد مادر شوم و طفل بيگناهي 

  . را به سرانجامي نامعلوم هدايت کنم
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کيان گفت : من برعکس ، دلم مي خواهد پدر شوم تا آن چه را که حس مي کنم براي خوشبختي او الزم است در 

اختيارش قرار دهم و خودم از خوشبختي او لذت ببرم . نمي دوني پدرم موقع برگشتن چقدر خوشحال بود و از ته دل 

ترجيح مي دهند فرزندشان پسر باشد نه دختر مي خنديد . پيش خودم فکر کردم شايد به همين دليل است که مردم  

.  

از آزمايشگاه که برمي گشتيم کيان نزديک يک اغذيه فروشي نگه داشت و گفت :سانديچ مي خوريم با نوشابه و بعد 

  . برمي گرديم

راي هر دو پياده شديم و وارد اغذيه فروشي شديم . در فرصتي که ساندويچ هايمان آماده شود کيان پرسيد : کي ب

  انتخاب حلقه برويم ؟

از اين حرف خنده ام گرفت و نوشابه به گلويم پريد و سرفه ام انداخت و کيان مجبور شد چندبار به پشتم سقلمه 

  . بزند تا بتوانم تنفس کنم . وقتي آرام شدم با لحني جدي گفت : الهام تو مرا مي ترساني

  متعجب پرسيدم : چرا ؟

باور نداري که مي بايست طبيعي و نرمال مثل همه زوج ها رفتار کني گفت : به خاطر اينکه هنوز  .  

  . گفتم : آخه اينجا که کسي نيست

  . گفت : فرق نمي کند . تو بايد به خود بقبوالني که داري ازدواج مي کني

  . گفتم : اگر باور نکنيم زودتر هم فراموش مي کنيم

ير ذره بين است اين را فراموش نکن . مخصوصا مادرانمان که بيش از با مخالفت سر تکان داد و گفت : رفتارمان ز

  . پيش به حرکات و سکناتمان دقيق خواهند شد

  ... گفتم : بايد خنده ام را مهار کنم و

  . حرفم را قطع کرد و گفت : باور کن . وقتي باور کني رفتارت طبيعي مي شود

  . گفتم : سعي مي کنم

قع براي خريد برويم ؟پرسيد : خب حاال چه مو   

  ! باز هم بي اختيار خنده ام گرفت اما آن را مهار کردم و گفتم : هر موقع که تو وقت داري

 غذايمان آماده شد و هنگامي که بيرون آمديم گفت : وقت را از دست نمي دهيم و تا فرصت داريم ، مي رويم تماشا
.  

ببينيگفتم زياد گران انتخاب نمي کنيم تا ضرر کمتري   .  

خنديد و گفت : نمي خواهي خاله عصباني شود و بگويد حلقه الناز گرانتر و زيباتر از مال توست . من ارزان انتخاب 

  . مي کنم اما تو آن چه را که مادرت سليقه کرد انتخاب کن

  . گفتم : دلم براي گيتي مي سوزد

  پرسيد : چرا ؟

کنم . به خدا دلم راضي به اين کار نيستگفتم: حس مي کنم که دارم حق او را غصب مي   .  

  . گفت : به او مي گويم که تو چه احساسي داري و مطمئنم که حالت را مي فهمد و احساست را درک مي کند

پشت ويترين چند جواهرفروشي توقف کرديم و نگاه کرديم . به کيان گفتم : مد شده که حلقه هاي ست انتخاب مي 

  . کنند
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ما هم همان کار را مي کنيم خنديد و گفت :  .  

بعد هر دو براي دقايقي موقعيت خود را فراموش کرديم و به دنبال حلقه هاي زيبا مي گشتيم و جالب آنکه وقتي هر 

دو به يک حلقه اشاره کرديم خودمان هم تعجب کرديم و هم خنديدم . کيان داخل مغازه شد و قيمت گرفت و زماني 

مناسبي است خوب است هنگام عصر مادر و خاله را هم بياوريم تا ببينند که بيرون آمد گفت : قيمت  .  

  . گفتم : نبايد زياد اميدوارشان کنيم . صبر مي کنيم تا نتيجه آزمايش معلوم شود

احساس کردم که گفته ام به کيان خوش نيامد و با گفتن اين کار را مي کنيم ، به سوي اتومبيل حرکت کرد در طول 

و ساکت بوديم و من براي آن که او را به نشاط ساعت قبل برگردانم ، پرسيدم : خريد لباس کي برويم ؟راه هر د   

  . کيان خونسرد گفت : بعد از جواب آزمايش

  . زير لبي گفتم : بله حق با توست

. خاله پرسيد :  وقتي به خانه برگشتيم از چهره دو خواهر خوانديم که ساعتهاي دلپذيري را با يکديگر گذرانده اند

  چي شد؟

  کيان گزارش داد و بعد با گفتن نمي رويم ؟ تعجب مادر را برانگيخت و مادر پرسيد : کجا ؟

کيان گفت : مگر قرار نيست تا روشن شدن جواب آزمايش اين خبر کتمان بماند ؟ بودن بي هنگام ما شک برانگيز 

  . خواهد شد

ا نبايد بي جهت برايشان دردسر درست کنيمخاله بلند شد و گفت : حق با بچه هاست م  .  

وقتي از خانه خارج مي شدند کيان ايستاد و گفت : پس فردا صبح دنبالت خواهم آمد . اما قبلش تماس مي گيرم که 

  . سر کوچه منتظر باشي

  . گفتم : بهتر است من به تنهايي بيايم آزمايشگاه و شما هم از خانه تان بياييد

س تماس مي گيرم که دارم حرکت مي کنمگفت : قبول . پ  .  

وقتي رفتند مادر گفت : چقدر دورانديش است و به مصالح تو اهميت مي دهد بيا تا برايت بگويم که خاله ات مي 

  . خواهد برايتان چه کند

برايت  مادر شرح مبسوطي از اقدامات آنده خاله براي من و کيان داد و هنگامي که گفت خاله ات خودش خيال دارد

جهيزيه تدارک ببيند ، گريه ام گرفت . مادر گفت :ناراحت نشو من قبول نکردم و گفتم خودم درست مي کنم و 

  .اينکار را خواهم کرد

دلم مي خواست فرياد بکشم و بگويم مادر باورنکن ودلخوش نباش که دخترت خوشبخت شده . هر چه مي بيني فقط 

ل شده و تکه ، تکه عرضه مي شود . اما باز هم سکوت کردم و خود را به يک نمايش است با اين تفاوت که سريا

  . دست سرنوشت سپردم

آن شب مادر و پدر تا ديروقت بيدار بودند و آرام آرام با هم صحبت مي کردند . مادر بيشتر گوينده بود و پدر 

نم تا بتوانم حرفهايشان را تميز دهم . شنونده . کلمات پدر کوتاه ادا مي شد و دلم مي خواست سر از زير پتو خارج ک

  صبح هم آن قدر در بستر بيدار ماندم تا پدر خانه را ترک کرد . وقتي بلند شدم مادر پرسيد : با پدرت قهري ؟

  . گفتم : احساس مي کنم جاي سيلي اش روي گونه ام مي سوزد
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که ديدي مادربزرگت او را آنتريک کرد مادر با انگشت گونه ام را نوازش کرد و گفت : دست خودش نبود . تو 

وگرنه پدرت حتي در دوران بيماري دلش نيامد به تو تلنگر بزند . من زدم که او نزد . حاال فراموش کن و کينه به دل 

  . نگير ! فرزندان آدم زماني خوشبخت مي شوند که دعاي خير پدر و مادر بدرقه راهشان باشد

بود که دلم از کار پدر شکسته ، بلکه به حال خودم گريستم و در دل به مادر گفتم : وقتي گريه کردم نه به خاطر اين 

  .پس برايم دعا کنيد تا من هم خوشبخت شوم

مادر بعد از اتمام کار خانه صندوق قديمي را از پستو بيرون کشيد و گفت : بيا نگاه کن ببين چي بدرد بخور است و 

  . نيست

کار برحذر کنم پس گفتم : حاال زود است به سراغ صندوق برويم . کو تا سه سال ديگردلم مي خواست او را از اين   

.  

  . اما مادر بدون توجه به حرفم گفت : اتفاقا بايد از حاال شروع کنيم

بعد در صندوق را باز کرد و چندين بقچه سفيد را بيرون گذاشت . بوي نفتالين شامه ام را آزرد اما هيچ نگفتم . مادر 

بقچه اي را باز کرد و چند قواره پارچه بيرون آورد و گفت : اينها همه سوغاتي است که براي چنين روزي  سر

  . گذاشتم . مي تواني لباس بدوزي . نگاهشان کن

پارچه ها را برداشتم و ياد خريد کيان افتادم و چون مي دانستم خاله حتما به گوش مادر رسانده گفتم : لباس به قدر 

م و خاله برايم آماده کردهکافي دار  .  

  ! مادر گفت : مي دانم . اما من هم اينها را براي تو کنار گذاشته ام پس مي دوزي و با خود مي بري

مادر اختيار انتخاب را از من سلب و با لحن قاطع اش وادارم کرد قبول کنم . در بقچه ديگر شش روبالشتي آماده و 

و ساده نشانم داد و گفت : ارث من به تو شش مالفه و تعدادي هم بقچه مخمل  !  

  . گفتم : قبول نمي کنم

  . خنديد و گفت : بخواهي يا نخواهي به تو مي رسد . خاله ات هم مي خواهد عين همين بقچه ها را به تو ببخشد

ه آني در در بقچه ديگر حوله وسوزني و کيسه قند و جا اسپند ي منجوق دوزي شده و بعضي لوازم ديگر بود که ب

  محاصره آنها قرار گرفتم و پرسيدم : با اينها چکار کنم ؟

مادر گفت : تو هم نگه مي داري تا برسد به دخترت . اين ترمه ها خيلي با ارزشند و بايد قدرشان را بداني . نظير 

  . همين ترمه ها را خاله ات هم دارد و مي خواهد بدهد به تو

د بوي قرون و اعصار مي داد و تازه متوجه شدم که بعضي از آنها مخصوصا ترمه آن چه مادر از صندوق خارج مي کر

ها از مادربزرگ به دختر و از دختر به من رسيده و من حاال نگهبان ارث گذشتگان شده ام . به مادر گفتم : نمي شود 

  . پيش شما باشد . من مي ترسم نتوانم اينها را حفظ کنم و يادگاريها از بين برود

در خنديد و گفت : هر چه من حفظ کردم کافي ست و حاال خودت بايد نگهشان داري . خوشحالم که زنده ماندم تا ما

  . امانت را به تو تحويل بدهم

کالم مادر موجب شد تا احساس کنم که باري سنگين بر شانه ام گذاشته شده که مطمئن نبودم بتوانم به سالمت آنها 

ه خود در راهي قدم گذاشته بودم که مقصدش نامشخص و نا معلوم بود . مادر گفت : را به مقصد برسانم . چرا ک

عقيده خواهرم اين است که ديگر خود را به زحمت خياطي کردن نيندازيم و هر چه خواستيم آماده تهيه کنيم . زير 

  : لب گفتم
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  . صبر کنيد تا موقعش برسد

انه را وقتي گرفتم مستقيما مي برم خانه خاله ات که همان جا باشد . مادر گفت : همين کار را مي کنم . وسايل آشپزخ

  . اتاق خواب هم قرارشد با خاله ات سليقه کنم که زيبا و شيک باشد

بلند شدم و گفتم : مادر خواهش مي کنم عجله نکنيد . هيچ معلوم نيست جواب آزمايش چه باشد . اگر گفتند ما حق 

چون بچه هايمان ناقص به دنيا مي آيند ، آن وقت راضي مي شويد من و کيان با هم ازدواج با يکديگر را نداريم 

  عروسي کنيم؟

مادر گفت : خواهرم فکر اينجايش را هم کرده و قرار است که اگر چنين گفتند به هنگام حاملگي خون جنين را 

فت کرده که اين مشکل را هم حل عوض کنند . تازه تا سه سال ديگر که تو بخواهي عروسي کني ، علم آن قدر پيشر

  . کرده باشد

به مادر نگاه کردم و خاله را ديدم چرا که حرفهايي که مادر بر زبان آورد مال خودش نبود و از سوي خاله نقل قول 

 . مي کرد

داشت چشمانم از خواب سنگين مي شد که نوازش دستي را بر موهايم احساس کردم و فهميدم که پدر به گمان 

ودنم دارد نوازشم مي کند . صداي مادر را شنيدم که گفت : به قدري از تو رنجيده که هر کاري مي کنم خواب ب

  . فراموش نمي کند و فقط گريه مي کند

پدر با صداي بم و دورگه اش گفت : وقتي صحبت از بخشيدن مال به ديگران بود، قابل گذشت بود اما وقتي صحبت 

ت به بزرگترها است جاي عفو و گذشت نمي ماند . او بايد ياد بگيرد که احترام به از بي احترامي و بي حرمتي نسب

  ! بزرگتر گذاشتن وظيفه است نه اختيار

مادرگفت : خودت دخترت را مي شناسي آيا او را دختري بي ادب و توهين کن ديده اي ؟ او حتي با الناز دعوايش 

تو شکايت نمي آورد . مي آورد ؟مي شد و مادرت گوشت تنش را سياه مي کرد ، پيش    

پدر گفت : چون آن وقت کوچک بود و مي فهميد که حق ندارد شکايت کند اما حاال به جاي آن که بيشتر احترام 

نگهدارد . به گمان اينکه بزرگ شده حق خود مي داند که جسارت کند . به او سيلي زدم تا بفهمد در چشم من هنوز 

اش کنم . اين سيلي را هميشه به ياد خواهد داشت و در آينده مي فهمد که نبايد  کوچک است و مي توانم تنبيه

  . حرمت بزرگتر را زايل کند . از من رنجيده ، برنجد ! بهتر است تا اين که ديگران او را گستاخ و پررو قلمداد کنند

مادر . صبح باز هم در بستر پنهان بقيه صحبت ها را نشنيدم و خواب مرا در ربود و نفهميدم که در آخر پدر برد يا 

  : بودم که پدر از خانه بيرون رفت و مادر که مي دانست بيدارم گفت

  . بلند شو ، پدرت رفت

  . وقتي در بستر نشستم مادر گفت : صبحانه بخور تا اگر کيان تماس گرفت زودتر حرکت کني

ا برداشت و از لحن مادرانه اش و قربان صدقه هنوز بسترم را جمع نکرده بودم که تلفن زنگ زد و مادر گوشي ر

  . رفتنش فهميدم که کيان است . مادر گفت : دارد آماده مي شود که حرکت کند

  . وقتي گوشي قطع شد مادر گفت : عجله کن کيان داشت حرکت مي کرد

جله کنبا شتاب لباس پوشيدم و مادر لقمه اي نان و پنير به دستم داد و گفت : تو کوچه بخور ، ع  !  

هيجان نتيجه آزمايش ، نگذاشت تا از هواي گرفته ابري لذت ببرم . قطرات پراکنده باران بر سرعت قدمهايم افزود 

و تا به ايستگاه رسيدم شانزده دانه را بر صورتم شمارش کرده بودم . ايستگاه شلوغ بود و دومين اتوبوس به من 
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تر از من رسيده بود و در مقابل در آزمايشگاه رژه مي رفت . سالم رسيد و سوار شدم و هنگاميکه رسيدم کيان زود

  کردم و پرسيدم : گرفتي ؟

  . گفت : نه ترسيدم . گذاشتم تا تو هم بيايي و با هم برويم

از پله هاي آزمايشگاه که باال مي رفتيم گويي نتيجه کنکوري ديگر را مي گرفتيم . کيان قبض را به خانم مسئول داد و 

ميان پاکتهاي تايپ شده پاکتي را بيرون کشيد و خود ورقه آزمايش ر درآورد و به آن نگاه کرد و گفت : مبارک  او از

  . است هيچ مانعي وجود ندارد

  : کيان ذوق زده تشکر کرد و بعد رو به من گفت

زين مي شود . پس امروز آخرين روز ثبت نام است و اگر اقدامي نکني حق ات از ميان مي رود و يکنفرديگر جايگ

  . اول مي رويم دانشگاه

  گفتم : اما پدر ؟

  . کيان پاکت آزمايش را در هوا تکان داد و گفت : با اين همه مسائل حل است

نمي دانستم چه بايد بکنم و کجا بايد بروم . وقتي ديدم کيان همه کارها را يک به يک انجام داد و تا هنگام ظهر پله 

و پايين رفت دلم به حالش سوخت و به خودم گفتمهاي دانشگاه را باال   :  

  . چه مي شد اگر راستي ، راستي همه چي حقيقي بود

  از در انشگاه که بيرون آمديم لبخند زد و پرسيد : حالتان چطور است خانم دانشجو ؟

  خنديدم و گفتم : حالم خوب است شما چطوريد آقاي مهندس ؟

تر نمي شودبا صدا خنديد و گفت : از اين به  .  

  پرسيدم : اگر جواب آزمايش خوب نبود چه بايد مي کرديم ؟

گفت : همين کاري که حاال کرديم . دخترخاله عزيز خوشحالم که باورت شده و داري رفتاري طبيعي از خود بروز مي 

  . دهي

  ... گفتم : شادي ات به هنگام فهميدن جواب آزمايش موجب شد تا فراموش کنم که

رفم را قطع کرد و گفت : اينطور بهتر است ! مي رويم غذا بخوريم اما اول تماس مي گيريم تا مادر و خاله را از کيان ح

  . نگراني درآوريم

خاله پس از شنيدن خبر به هردوي ما تبريک گفت و مادرم با فرياد اين که اين همه ساعت را کجا گذراندي ، دلم را 

چه کرده ام . مادر گفت : زودتر به خانه برگرد . مادربزرگت خانه است و من شکست و مجبور شدم توضيح بدهم که 

  . به او گفته ام رفته اي خريد

  . گفتم : خاله به هر دوي ما تبريک گفت

خواستم به مادر بفهمانم که بهتر است او هم به کيان تبريک بگويد و مادر فقط با گفتن بدون کيان برگرد ، گوشي را 

از چهره ام فهميده بود گفتگوي خوشايندي نداشته ام ، پرسيد : خاله حالت را گرفت ؟ گذاشت . کيان   

گفتم : مادربزرگ در اتاق بود و مادر نتوانست درست صحبت کند . وگرنه مي گفت گوشي را بده به کيان و به تو 

  . تبريک مي گفت

امروز عصرکيان گفت : فردا پنهانکاري تمام مي شود . اما چرا فردا ؟ همين   .  

  پرسيدم : مي خواهي چکار کني ؟
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  . گفت : مي آيم تا برويم خريد

  . گفتم : امکان ندارد مادر بدون اجازه پدر براي خريد بيايد

اجازه نمي دهم مانع راهم شود . اول غذا ، بعد تلفن و کسب اجازه  ##گفت : وقتي من تصميم به کاري بگيرم به هيچ 

ه و بعد رفتن به خانه ما وسوار کردن مادر و بعد هم برگشتن و سوار کردن خاله و در آخر ، بعد يک تلفن به خال

  . پيش به سوي خريد

کيان همانطور که برنامه ريزي کرد ، عمل نمود با اين فرق که به جاي خودش خاله با پدر تماس گرفت و اجازه براي 

حبت کرد و خواهش کرد نزديک ايستگاه اتوبوس خريد گرفت و بعد به خانه مان زنگ زد و خودش با مادر ص

  . منتظر باشد تا ما رسيده او را سوار کنيم

وقتي عمو کيان را به اتاقش فراخواند ، کيان رفت و هنگاميکه بيرون آمد چند بسته اسکناس به دست داشت که ميان 

  خود و خاله تقسيم کرد و پرسيد : برويم ؟

ريد حلقه و طال آيا جاي خاصي را در نظر داريد؟در اتومبيل خاله پرسيد : براي خ   

کيان گفت : بله قبال ديده و انتخاب کرده ايم از اين بابت وقتمان هدر نمي رود . فقط لباس و بقيه قضاياست که وقت 

  . گير است

ايي که بتوانيد خاله گفت : من پيشنهاد مي کنم که لباس را بگذاريد به عهده من و خواهرم . ما شما را مي بريم به ج

  . زود انتخاب کنيد

  . کيان به من نگريست و سکوتم موجب شد تا بگويد : باشه قبول

همان روز بود که فهميدم با برنامه ريزي صحيح مي شود کارها را زودتر انجام داد و دردسر هم نکشيد . وقتي از 

ي ما انجام گرفته بود . خريد همه به خريد فارغ شديم هيچکدام احساس خستگي نمي کرديم و خريد براي هر دو

خانه خاله منتقل شد و من و مادر با دست خالي روانه شديم . پدر هنوز برنگشته بود و مادر با عجله مشغول فراهم 

 . کردن شام شد

وقتي پدر وارد شد در دستش دو جعبه شيريني بود . مادر رو به من گفت : حاال سفره نينداز پدرت مي رود سير تا 

ياز را براي مادرش تعريف کندپ  .  

وقتي غيبت پدر طوالني شد مادر با گفتن خدا به خير کند ، بلند شد تا غذاي سرد شده را دوباره گرم کند . صداي 

سرفه پدر با خبرمان کرد که گفتگو تمام شده و او دارد مي آيد . مادر اشاره کرد سفره بيندازم و هنگامي که پدر 

يدن دو جعبه شيريني فهميديم که گفتگوي خوشايندي نداشته است . شام در سکوت صرف شد وارد شد هر دو از د

و من هنگام شستن ظروف صداي مادر را شنيدم که داشت ماجراي خريد را مو به مو نقل مي کرد و از مالحظه کاري 

ت کرد . پدر پرسيد : چند کيان براي خريد کت و شلوار دامادي و اينکه نگذاشته پول حلقه را مادر حساب کند صحب

  نفر محضر مي آيند ؟

  . مادر گفت : به گمانم خودمان باشيم و مادرت

  ! پدر گفت : او نمي آيد

وقتي مادر پرسيد چرا ؟ پدر گفت : گويا دو سه روز ديگر الناز راهي مي شود و حال مادر به خاطر رفتن او گرفته 

بايد آنجا باشيم ؟ است . شما هم سر به سرش نگذاريد ! ساعت چند   

  . مادر گفت : ده صبح عاقد وقت داده
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  پدر بازهم پرسيد : مگر رسم نيست که دختر قبل از عقد اصالح شود ؟

  . اين کالم پدر مادر را از جا پراند و گفت : چه خوب شد يادمان انداختي اصال به فکر اصالح نبودم

ت : الو آبجي منم مي خواستم بپرسم صالح مي داني قبل از صداي چرخش شماره گير آمد و بعد صداي مادر که گف

  عقد الهام اصالح شود يا اينکه بگذاريم بعد؟

  . نمي دانم خاله چه گفت که مادر گفت : باشه همين کار را مي کنيم

حضروقتي تلفن قطع شد مادر گفت : صبح مي آيد اينجا تا الهام را براي اصالح ببرد و بعد از آن جا مي آييم م  .  

پدر ناراضي گفت : حواست را جمع کن که کاري سرسري گرفته نشود که بعدها حسرتش به دلت بماند . مائيم و 

  ! همين يک دختر

مي بايست از حرف پدر خوشحال شوم اما همان جا کنار شير آب گريه کردم و گفتم : حسرتتان را در کنيد حتي اگر 

  . من سياه بخت شوم

ه مادر مي گفت : دلم مي خواهد مادرت هم در موقع عقد حاضر باشد . من که مادر ندارم که به موقع خواب شنيدم ک

  . او دلخوش باشم . اي کاش نازش را مي کشيدي تا راضي شود

پدر گفت : اگر نوه برايش عزيز باشد خودش بايد جلوتر از همه ما حرکت کند . من همه حرفهايم را زده ام و ديگر 

  . او خود داند

صبح هنوز در رختخواب بودم که صداي زنگ درخانه بلند شد و مادربزرگ آن را باز کرد . گفتگوي آنها کوتاه بود و 

هنگاميکه خاله نفس زنان باال آمد و سالم کرد، پدر نگران شد و پرسيد : اين همه عجله براي چيست ؟ بشين و نفس 

  . تازه کن

سيمخاله گفت : مي ترسم به موقع به محضر نر  .  

پدر با همان لحن گفت : نرسيديم که نرسيديم . امروز نشد ، فردا . نمي خواهي مريض شوي و در رختخواب بخوابي 

  !؟

دلسوزي پدر خاله را شاد کرد و به مادر گفت : آرايشگاه ساعت هشت باز است و تا ساعت نه کارمان آنجا تمام مي 

برد محضرشود و بعد کيان مي آيد دنبالمان و ما را مي   .  

  . پدر گفت : من خودم مي آيم . منتظر من نباشيد

  . بعد رو به خاله گفت : گويا مادرم دلگير است و خيال ندارد به محضر بيايد خوب است شما او را راضي کنيد

  .خاله گفت : اين کار را مي کنم و به خاطر شما حتي شده بغلش مي کنم و مي آورم

اضي به اين کار نيستم . فقط تعرف کنيد کافي ستپدرم خنديد و گفت : نه ر  .  

با رفتن پدر خاله هم پايين رفت تا دل مادربزرگ را نرم کند و مادر بلوز و دامني سفيد که تابحال نديده بودم پيش 

  . رويم گذاشت و گفت : بپوش و زودتر با خاله ات برو

نگامي که از پله ها پايين رفتم ، مادربزرگ داشت مي گفت لباس اندازه ام بود و حدس مي زدم که مال خاله باشد و ه

  . : باشد شما برويد و برگرديد بعد با هم مي رويم

وقتي از خانه خارج شديم خاله گفت : چه آدم نروايست . هرچه من گفتم او بهانه اي ديگر آورد . تا باالخره مجبور 

مرا زود بخاطر آورد و حال الناز را پرسيد و به خاله  شدم مرگ خودم را قسم بدهم تا راضي شد . خانم آرايشگر

  . گفت : دستم سبک بود و الهام خانم هم بختش گشوده شد
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خاله هيچ نگفت و مرا زير دست او نشاند و خودش به تماشا نشست . از شدت درد دندان برهم مي سائيدم و اشکم 

شد و در آينه به خود نگريستم ، الهام جديد را زيبا ديدم . بي اختيار از چشمم فرو مي چکيد . وقتي باالخره کار تمام 

خاله دستور داد تا آرايشي ماليم صورتم را درست کند و با نگاه گاه و بيگاهش به ساعت اضطرابش را نشان مي داد . 

را ستودوقتي کار به اتمام رسي ، خاله دچار احساس شد و با گفتن قربون عروس خوشگلم برم ، صورتم را بوسيد و م  

.  

صورتم را کامال در چادر پوشانده بودم تا نظر همسايه اي را جلب نکنم . هنگامي که وارد شدم مادر در ميان دود 

اسپند به استقبالم آمد . دلم مي خواست خود را نشان مادربزرگ بدهم ، اما مادر با گفتن اون که نيست ، مايوسم کرد 

  . خاله پرسيد : کجا رفت ؟

: خدا مي داند . فقط به من گفت منتظرم نباشيدمادر گفت   .  

  .خاله از سر خشم گفت : به درک . لياقت نداشت تا نوه اش را عروس کند

بعد رو به مادر گفت : شيريني فروشي تعطيل بود و به آرايشگر پول دادم و عذرخواهي کردم تا بعدا برايتان صفحه 

  . نگذارد

و جعبه شيريني را مقابل خاله گرفت و گفت : دهانت را شيرين کن . من به اين ادا  اسم شيريني که آمد مادر بلند شد

  . و اصول عادت دارم

  . خاله نگاهم کرد و رو به مادر گفت : ببين الهام چقدر ناز شده حتي از عمه اش هم زيباتر شده

  . مادر خنديد و گفت : به چشم خاله اش زيبا مي آيد

رد و پرسيد: يعني به چشم تو زيبا نيست ؟خاله از حرف مادر اخم ک   

مادر گفت : تعريف من لوسش مي کند . اگر از من بپرسند داماد خوشگل تر است يا عروس ؟ بالفاصله مي گويم 

  ! داماد

  . صداي زنگ که آمد خاله بلند شد و گفت : کيان آمد

تا وقتي من بگويممادر براي باز کردن در رفت و خاله گفت : صورتت را نشان نمي دهي   .  

  کيان وقتي مرا پوشيده در چادر ديد خنديد و پرسيد : اينطوري برويم محضر ؟

  . خاله گفت : تو دخالت نکن و حرکت کن

کيان فهميد که نبايد بيش از اين کنجکاوي کند و در تمام طول مسير ساکت بود . مقابل در محضر خانه که رسيديم ، 

و همگي وارد شديم. پيرمردي در اتاقي را باز کرد و ما چشممان به سفره عقد گسترده  عمو و پدر را منتظر ديديم

شده اي افتاد و دو مبل دسته کوتاه که روي آن نشستيم . عاقد و دستيارش وارد شدند و پس از گفتن تبريک و 

کرد چيزي نمانده بود که گرفتن شناسنامه هايمان کار دفتر نويسي آغاز شد و هنگامي که شروع به قرائت خطبه عقد 

مراسم را بر هم بريزم و بگويم دست نگهداريد . داماد بيگناه است و دارد به خاطر من بدنام مي شود . آن قدر 

آشفته حال و نگران بودم که نفهميدم سه بار خطبه خوانده شده وقتي مادر به پهلويم زد ، شنيدم که عاقد گفت : 

  عروس خانم وکيلم ؟

از نکرده بودم که خاله به عنوان زير لفظي دستبندي روي پايم گذاشت و مادر گفت : جواب بدههنوز دهان ب  .  

  ! و من گفتم: با اجازه پدر و مادرم بله
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خطبه براي کيان هم خوانده شد و اين بار او بود که بدون درنگ پاسخ داد و ما به عقد يکديگر درآمديم . خاله 

ادر عسل به کاممان شيرين کرد . عاقد و دستيارش از اتاق خارج شدند و به دنبال آنها شيريني تازه تعارفمان کرد و م

  . عمو و پدر هم از اتاق بيرون رفتند . خاله گفت : الهام تا رونما نگرفته اي چادر از سر برنمي داري

  کيان گفت : زودتر مي گفتيد که چرا خود را اينطور پنهان کرده . من چه بايد بکنم؟

ه خنديد و گفت : يا طال يا اسکناس بايد بدهي تا الهام صورتش را به تو نشان بدهدخال  .  

  . کيان گفت : باشد با اينکه اين صورت را هزاران بار ديده ام اما قبول

  . بعد با گذاشتن بسته اي اسکناس روي پايم خاله گفت : حاال اجازه داري چادرش را برداري

مي که چادر از سرم برداشت با ديدن صورتم دهانش از تعجب باز ماند و رنگ چهره اش کيان با صدا خنديد و هنگا

  . گلگون شد . مادر و خاله با ديدن چهره کيان به هم خنديدند و از اتاق بيرون رفتند

  . کيان بريده ، بريده گفت : خي ... لي ... خيلي ... تغ... ي...ر کردي

تم وکيان گفت : حلقه ؟ حلقه هامان ؟از شدت شرم روي سر بلند کردن نداش   

مي دانستم که به دنبال راهي ست که از اتاق فرار کند . وقتي بيرون رفت با مادر و خاله برگشت و خاله گفت : دو تا 

  . ناشي به هم افتاده ايم و دست و پايمان را گم کرده ايم

لقه ها را به دست يکديگر کرديم هر دو با هم هلهله بعد حلقه هايمان را از کيفش درآورد و به دستمان داد . وقتي ح

کشيدند و باعث شدند پدر وارد شود تا بگويد هيس آرام باشيد . آمدن او و ديدن چهره من او را لحظه اي برجا 

  ميخکوب کرد و خاله او را به سويم هل داد و گفت : نمي خواهي دخترت را ببوسي ؟

کيان را بوسيد و با عجله تبريک گفت و خارج شد . وقتي عمو داخل شد تا  پدر پيشاني ام را بوسيد و بعد صورت

بگويد بياييد امضا کنيد ، نگاه خريدارانه اي به چهره ام انداخت و او هم پيشاني ام را که مثل کوره داغ شده بود ، 

  . بوسيد و به هر دوي ما تبريک گفت

کردن دفتر از اتاق خارج کرد. از دفتر که بيرون آمديم، عمو  خاله شالي بلند وسفيد بر سرم کرد و مرا براي امضا

  . گفت : مي رويم خانه ما که همه چيز براي پذيرايي آماده کرده ام

و به راستي هم که عمو نشان داد مرد خوش سليقه ايست . ميوه و شيريني را با سليقه چيده بود و هال را با گلهاي 

تزيين کرده بود . خاله پس از پذيرايي رو به من و کيان گفت : خدا کند  متعدد در گلدانهاي بلور و کريستال

  . عکسهايي که گرفتم خوب شود

  . عموگفت : خوب خواهد شد . اما براي محکم کاري چند عکس را هم من مي گيرم تا خيالمان آسوده شود

و پدر و مادر به تنهايي عازم خانه عکس به گرفتن فيلم ختم شد و بعد از صرف ناهار من اجازه پيدا کردم بمانم 

شدند . با رفتن مادر و پدر چون گذشته به سوي اتاقم رفتم و مي خواستم تغيير لباس بدهم و از لباسهايي اهدايي 

خاله استفاده کنم که در آينه چشمم به کيان افتاد که ايستاده بود و مرا نگاه مي کرد . خشمگين شدم و خواستم دليل 

شدنش را برايم توضيح دهد که به آني يادم افتاد که او همسر من و به قول مادر صاحب اختيار من  بي اجازه وارد

است . وقتي ديد بروبر نگاهش مي کنم با انگشت به بيرون اشاره کرد و به من فهماند که مواظب باشم و بعد خودش 

  : با صدايي نسبتا بلند گفت

مردي در دنيا نيست . دلم مي خواهد اينو هميشه به ياد داشته باشي که الهام احساس مي کنم که خوشبخت تر از من 

کيان دوستت داشت ، دوستت دارد و دوستت خواهد داشت تا زماني که حيات دارم به تو وفادار باقي خواهم ماند . 
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ور و روشني هدايت پس دستت را با اطمينان از اين که راه بلدي تو را هدايت خواهد کرد به من بده تا تو را به سوي ن

کنم و با سرانگشت جادويي طبيعت خوشه،خوشه ستاره چيده مهمان خانه ات کنم . آيا اين دل دردمند را به نوازش 

  لبخندي مي نوازي ؟

خنده ام گرفته بود و براي آن که خاله صداي خنده ام را نشنود ، محکم مقابل دهانم را بستم و به نجواي کيان که 

ي بگو ، گفتم : باد با خود قدرشناسي ام را به اتاقت خواهد آورد و با تحسين به پايت هديه خواهد گفت : تو هم چيز

کرد و احساسم را هم چون نجواي عاشقانه در گوشت زمزمه خواهد کرد . سکوت کن تا بشنوي و نفس عميق بکش 

خواهي شنيد که من نيز به تو وفادار تا بوي باران ممزوج شده با گل را حس کني . تو از صداي باران اين جمله را 

  . خواهم ماند با روزي که مرگ ما را از هم جدا کند

بار ديگر خنده ام را مهار کردم و اين بار کيان با چهره واقعي خود اتاقم را ترک و به اتاقش پناه برد . تغيير لباس 

، بيرون آمدم تا در کنارش بنشينم . اما دادم و با شنيدن صداي تلويزيون به گمان اين که خاله مشغول تماشاست 

تعجب کردم وقتي کيان را به جاي او ديدم و او هم وقتي مرا ديد اشاره کرد کنارش بنشينم . وقتي نشستم آهسته 

  پرسيدم : تو هم نتوانستي بخوابي ؟

ن زندگي کني ؟نگاه کرد و گفت : حس مي کنم که دارم کم کم مي ترسم . تو چطور توانستي سالها زير ذره بي   

گفتم :عادت کردم و اگر روزي برحسب اتفاق از زير نگاه ديگران در امان مي ماندم ، مي ترسيدم و به خود مي گفتم 

چي شده . چرا به من بي توجه شده اند ؟ تعقيب و مراقبت . گرچه مي دانستم علتش به دست آوردن علت يا بهانه 

راندم که کارشان فقط از روي خيرخواهي و خيرانديشي ست تا از گزند اي براي سرکوفت زدن است اما به خود باو

رساندن بر خود و بر ديگران برحذرم کنند . تلقين و استمرار موجب شد کارها و رفتار ناهنجار ، هنجار شود و بتوانم 

  . زندگي کنم و زندگي را دوست داشته باشم

ست ديگرش دستم را گرفت و گفت : خيلي مشکل مي بايد باشد کيان بي اختيار يک دست دور شانه ام انداخت و با د

  . . من ظرف همين چند ساعت احساس خفگي مي کنم و فکر مي کنم که نتوانم تا آخر ادامه دهم

خنديدم و گفتم : به قول خودت يا نمي بايست شروع مي کرديم حاال که شروع کرده ايم بايد تا آخر ادامه بدهيم . 

ا دچار چنين احساسي شده اي . چون هر دو تالش داريم واقعيت را براي خود وارونه جلوه دهيم . من مي دونم که چر

رفتار اطرافيانمان عادي است حرفهايشان هم حرفهاي هميشگي است . اما من و تو مجبوريم براي آن که رسوا 

ندهيم نشويم دائم مراقب رفتار و کردارمان باشيم تا سرنخي هر چند کوتاه به دست آنها  .  

تو گفتي باورکردن واقعيت کار را آسان مي کند و من دارم واقعيت را مي پذيرم و قول و قرارمان را در گوشه اي 

کوچک از ذهنم مخفي مي کنم تا سه سال ديگر که از صندوق ذهن خارج و برتنم کنم ، تو هم سعي کن خودت باشي 

شود، خواهي دي که رفتارت نرمال و خفگي ات برطرف مي   .  

  نگاهم کرد و پرسيد : تو نمي رنجي ؟

  پرسيدم از چي ؟ از اينکه کيان عبوس و مغرور را ببينم نه کيان شاعرپيشه رمانتيک را ؟

سر فرود آورد . خنديدم و گفتم : من به کيان قبل از عقد بيشتر معتقدم پس تا پيش از اينکه رفتارت خنده دار و 

شکميک نشده دست بردار و خودت با  !  

کيان بي توجه حلقه ام را در حول انگشتم مي چرخاند و هربار مي گفتم خودت باش ، فشاري ناخواسته بر انگشتم 

وارد مي کرد که نمي فهميدم مي خواهد به خود بقبوالند يا از آن بگريزد . وقتي خاله وارد هال شد و ما را مشغول 
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مي خورين ، به طرف آشپزخانه ره راه افتاد ، کيان دستم را رها تماشاي تلويزيون ديد با پرسش اين که بچه ها چاي 

  ! کرد و خود را در مبل جابجا کرد و پيش از آن که به مادر بگويد بله ، لطفا ! رو به من گفت : متشکرم

  خاله وقتي فنجان چاي را درمقابلم مي گذاشت پرسيد : کالسها کي شروع مي شود؟

  ! گفتم : پس فردا

ونيفورم و کالسور و بقيه چيزهايت مهياست ؟پرسيد : ا   

  . گفتم : سه رنگ اونيفورم مجاز است که من سورمه ايش را دارم

  . خاله به کيان نگريست و ادامه داد : بهتر است لوازم شخصي ات را بياوري همين جا . مخصوصا لباسهاي گرمت را

بپرسد : به چي مي خندي ؟ نمي دانم چرا بي اختيار خنديدم . خنده ام موجب شد خاله   

  . و من شرمنده بگويم : هيچي همين جوري

  کيان گفت : چرا نمي گويي به جوکي که برايت تعريف کردم خنديدي ؟

  . خاله که کنجکاو شده بود پرسيد : جوک ؟ خوب براي من هم بگو

  . کيان بلند شد و رو به من گفت : لباي بپوش مي رويم هوا خوري

ادر پرسيد شما هم آماده شويد . که مخالفت کرد و گفت : من قرار است با پدرت بيرون بروم . شما بعد رو به م

  . برنامه خود را دنبال کنيد

  ! وقتي بلند شدم تا آماده رفتن شوم خاله رو به من گفت : يادت باشد جوک را برايم تعريف کني

جيهي پيدا کرديدر اتومبيل به کيان گفتم : ممنونم که براي خنده ام تو  .  

نگاهم کرد و گفت : گاهي مادر چنان صحبت مي کند که گويي يکديگر را نمي شناسيد و نسبت به هم غريبه هستيد . 

  . لحني که مادر براي به کار بردن لوازم شخصي به کار برد مرا هم به خنده انداخت

ال ژاکت و بلوز يقه اسکي ام کهگفتم : اما خنده من به اين علت نبود . چون يکدفعه فکرم رفت دنب  ...  

  ! کيان حرفم را قطع کرد و گفت : که حاتم بخشي کردي

خنديدم و گفتم : آره . مادر از موضوع ژاکت باخبر است ، چون هرساله مجبور است ژاکتي نو برايم ببافد و مي داند 

  . که امسال بي ژاکت هستم . اما از موضوع بلوز يقه اسکي بي خبر است

يان پرسيد : آن را هم به گدا بخشيدي ؟ک   

گفتم : نه آن را عمه پوشيد وديگر به من پس نداد چرا که اميد از رنگ نخودي آن خوشش آمده بود . اگر مادر 

بداند حتمي پيغام مي دهد که الناز بلوزم را به من برگرداند . شايد هم خودش اين را بکند چون در بندرعباس 

اسکي نخواهد داشت احتياجي به بلوز يقه  .  

کيان گفت : من عادت بدي دارم و دوست دارم وقتي براي مادر يا پدر کادو مي گيرم در همان لحظه بپوشند ودرخانه 

  . راه بروند ودوست ندارم در کمد آويزان شود براي وقت مهماني

  ! بي اختيار گفتم : خوش به حال گيتي

قايقي هر دو سکوت کرديم . وقتي اتومبيل ايستاد ، ديدم که او قصد پياده نگاه سرد کيان از گفته پشيمانم کرد و د

شدن دارد . نگاه کردم و جز فروشگاه و پاساژ پارکي نديدم . پياده شدم و در کنارش به راه افتادم . وقتي پرسيد چه 

فروشگاه مانتوفروشي را  رنگهايي مجاز است به جاي پاسخ گفتم من اونيفورم دارم . به حرفم توجه نکرد و در اولين
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باز کرد و داخل شد . خود به تماشاي مانتوها مشغول شد و هنگامي که آقاي فروشنده نزديک شد رو به او گفت : 

  . اونيفورم براي دانشگاه مي خواهم

نتويي به مرد اشاره کرد و با گفتن از اينطرف ، من و کيان را به دنبال خود کشيد و در ميان مانتوهاي آويخته شده ما

  ! رنگ مشکي بيرون آورد که کيان گفت : نه ! مشکي نه

  بعد بار ديگر پرسيد : چه رنگي ؟

  . و من بناچار گفتم : سرمه اي يا قهوه اي

  . کيان به فروشنده گفت : لطفا رنگ قهوه اي

ريداري کرده بوديمچند مانتو را پرو کردم و هنگامي که بيرون آمديم ، ست کامل مانتو و شلوار و مقنعه را خ  .  

در اتومبيل گفتم : من از اينکه مي خواهي نونوار به دانشگاه بروم ممنونم . اما لطفا کاري نکن که به آن عادت کنم 

  . .من بايد نوع زندگي قديمم را حفظ کنم تا کمتر لطمه ببينم

خودت خريد کنيگفت : لطمه اي نمي بيني . بعدها خودت صاحب درآمد مي شوي و مي تواني براي   .  

  . گفتم : با اين حال نمي خواهم از اين دوران يادگاري فراوان داشته باشم

  متعجب پرسيد : يعني مي خواهي سه سال با يک اونيفورم به دانشگاه بروي ؟

  ... گفتم : مي دانم االن در ذهنت چه مي گذرد . من نه گدا هستم و نه

فکري نکردم . اما حرفهاي تو مرا به اين فکر مي اندازد که خيلي زودتر از کيان حرفم را بريد و گفت : من چنين 

  موعد قرارمان آن را فسخ مي کني همينطور است ؟

گفتم : من از خودم مطمئنم که هيچ مردي به سوي زن متاهل نگاه نمي کند . اما ديدگاهم به آينده اين که گيتي خيلي 

يگر برگردد و من ناگزير به اجراي وعده باشم . اين است که نمي خواهم زود شايد هم تا هفته ديگر و يا ماهي د

  . خوش باور باشم و چشم به دو ، سه سال آينده بدوزم

گمان داشتم که کيان از ديدگاهم خوشحال مي شود و آرزو مي کند که چنين شود ، اما وقتي او را گرفته و در خود 

ي گفتم : متاسفمفرورفته ديدم به اشتباهم پي بردم و زيرلب  .  

هيچ نگفت و هنگامي که نزديک فروشگاه کيف و کفش زنانه نگه داشت چون بنده اي مطيع به دنبالش حرکت کردم 

و گذاشتم به سليقه خود کفش قهوه اي و کيفي بزرگ که جوابگوي کتابها و دفترهايم باشد برايم انتخاب کند . از 

نه برمي گشتيم پالتو و ژاکت و چند بلوز و دامن ، شال گردن و چتر و آنجا حرکت کرديم و در آخر شب وقتي به خا

چيزهايي ديگر برايم خريد کرده بود که به جاي آن که خوشحال شوم ، نگراني از جانب خاله داشتم که با ديدن اين 

 . همه خريد گمان برد که من هنوز نيامده پسرش را مفلس کرده ام
__________________ 

راي تعويض لباس به اتاقش رفت با صدايي آرام به خاله گفتم : من بي تقصيرم و هرچه به کيان التماس وقتي کيان ب

  . کردم گوش نکرد

خاله خنديد و گفت : مي بايست مي گرفت . مگر فراموش کرده اي وقتي مهر مي بريديم ، وقتي پرسيديم چند دست 

تعهدش عمل مي کنهلباس ؟ پدرت گفت : به وسع کيان . حاال او داره به   .  

خواستم بگويم که تعهدي وجود ندارد اما سکوت کردم و خاله با گمان اين که هنوز از خريد ناراضي هستم ، دستم را 

  . گرفت و گفت : کيان مي داند چه مي کند . مطمئن باش او پسر ولخرج و بي فکري نيست
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که کمکم کرد تا در کمد آنها را بياويزم گفت : وقتي  اطمينان دادن خاله کمي از بار شرمندگي ام کاست و هنگامي

شما نبوديد قاسمي از من پرسيد آيا بچه ها با ما مي مانند يا اينکه ترجيح مي دهند جدا زندگي کنند . چه اگر راي با 

  ماندن باشد قاسمي مي خواند بنايي کند و ساختماني روي همين ساختمان برايتان بسازد نظر تو چيست ؟

: من ؟ خب اگر نظر من باشد من همينطوري را دوست دارم گفتم  .  

خاله خنديد و گفت : خواهرم به قدر کافي وجود مادرشوهر را تحمل کرد . تو ديگر نبايد مثل او زندگي کني . با کيان 

  . صحبت کن و هر دو با هم تصميم بگيريد و بعد به ما بگوييد تا تکليف ما هم روشن شود

ن انتخاب کردم و پوشيدم و از خاله پرسيدم : چطور است ؟ک بلوز و دامي   

  . خاله گفت : قشنگ است و به رنگ چشمهايت مي آيد

  . گفتم : کيان دوست دارد همين را بپوشم و در خانه راه بروم

  . خاله قاه قاه خنديد و گفت : پسرم خوش سليقه است و من هم با او هم عقيده ام

اب کيان از اتاق خارج شدم و نگاهش بر من افتاد با گفتن مبارک است ، نگاه خريدارانه اي بر وقتي با لباس نو و انتخ

  . من و لباس انداخت بطوريکه مجبور شدم بپرسم : خوب چطور است ؟ کيان گفت : بد نيست . قشنگ است

؟به خاله نگاه کردم و خاله معترض پرسيد : يعني چي بد نيست . مگر خودت انتخاب نکردي    

کيان به مادر نگاه کرد و گفت : جانم به لب رسيد از بس که گفت اين گران است ، اين خيلي قيمتش سنگين است . 

  . مجبور شدم خواسته دلم را فراموش کنم و چيزي را خريداري کنم که الهام مناسب ديده

يک حساب سرانگشتي مي  خاله رو به رويش نشست و گفت : اين عيب الهام نيست . چون خودش دوزنده است با

  ! فهمد که لباس گران است يا مناسب . هر لباسي که قيمتش گران شد که ارزش پوشيدن ندارد

به خاله گفتم : کيان بلوز بافتني برايم انتخاب کرده بود که آستينهايش درست يک وجب برايم بزرگ بود وخود بلوز 

سک سر جاليز شده بودم . تازه قيمتش هم گران بود که دوبرابر سايز من گشادي داشت . وقتي پوشيدم شکل متر

  . نخريدم . اما کيان آن را پسنديده بود . کيان گفت : چون همان شکلي شده بودي خوشم آمد که بخرم

نفهميدم دارد مسخره ام مي کند يا اين که شوخي مي کند . وقتي رنجيده خاطر به اتاقم برگشتم ، لباسم را تغيير دادم 

عاريه اي خاله را پوشيدم و احساس راحني کردم . وقتي در اتاقم باز شد از ديدن کيان رويم را برگرداندم و و لباس 

  ! او متوجه شد که رنجيده شده ام . پيش آمد و دستي بر موهايم کشيد و گفت : مرا ببخش ! قصد توهين نداشتم

: نگاهم کن وگرنه هيچوقت به صورتت نگاه  وقتي ديد نگاهش نمي کنم ، صورتم را به طرف خود چرخاند و گفت

  . نمي کنم

  خشمگين نگاهش کردم و گفتم : تهديدم مي کني ؟

  . با دو انگشت پلکهايم را بست و گفت : مگر مي توانم و قادرم که دريا را انکار کنم

جمله او آن قدر سنگين و وقتي کيان از اتاقم خارج شد ، دقايقي مبهوت و متحير ايستادم . حتي فکر هم نکردم . چه 

پرطنين بود که به آساني نمي توانستم درکش کنم . وقتي خود را پيدا کردم ، روي تخت نشستم و فکر کردم که 

منظور کيان از گفتن اين جمله چه بود . آيا خاله پشت در اتاق ايستاده بود تا بشنود که پسرش دارد عذرخواهي مي 

تا کيان دلش به رحم آيد و آن جمله را بگويد . يا اين که به راستي با احساس اين کند . يا اين که اندوهم موجب شد 

که من همسرش هستم و دوستم دارد احساسش را بيان کرد ؟ باور آخري گرچه خيلي ضعيف و حتي غيرممکن ، اما 

درآوردي ؟از دو احتمال ديکر قشنگ تر و روياي تر بود . وقتي خاله وارد شد ، پرسيد : چرا لباست را    
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و در حاليکه همان بلوز و دامن را به طرفم مي گرفت ، گفت : از کيان نرنج . او هنوز نمي داند که چطور بايد با يک 

  . خانم برخورد کرد

  . آه کشيدم و به خود گفتم : رل بود اما زيبا اجرا کرد

به سوي او بروم از جمله عروس + کم که به  عمو به بانگي بلند مرا با نام عروسکم کجايي ، فراخواند . پيش از آنکه

معني عروس کوچکم بود خوشحال شدم و چون به سوي او رفتم دستم را گرفت و کنار خود نشاند و پرسيد : ميانه 

  ات با جدول چطور است ؟

  . گفتم : اي بد نيست

فتم : هاتف اصفهانيپرسيد : شاعر دوره افشاريان و زنديه که بود ؟ اولش )ه( در آمده و آخرش )ي(. گ  .  

وقتي عمو خانه هاي جدول را شمرد و نوشت با صداي بلند گفت : آفرين . اين را هم بگو ديکتاتور قرن هفدهم 

  . انگلستان

  . گفتم : کرامول

بازهم عمو خانه ها را شمرد وبا گفتن حقا که مي بايست قبول مي شدي رو به کيان که براي خود چاي ريخته بود و 

به طرف اتاقش مي رفت کرد و پرسيد : اين يکي را تو بگو . معني غيث با عين ، غين يعني چي ؟ پنج حرف داشت 

  . هم است و اولش )ب( درآمده

  . کيان گفت : شايد بشود بادپا

  . عمو مي خواست بنويسد که گفتم : اشتباه است مي شود باران . جمع آن غيوث است و اغياث است

ه گفت : باران بادپا ، آره کيان منظور تو همين بودعمو نوشت و به خند  .  

کيان چنان نگاهم کرد که سر بزير انداختم و گفتم : چون تازه امتحان داده ام معني بعضي به يادم مانده تا پيش از 

  . اين معني فابريک را نمي دانستم

  . عمو گفت : معنايش نو و کارنکرده است

ديگرش اين باشد ، اما به معني کارخانه است وخنديدم و گفتم : شايد معناي   ...  

عمو با صدا خنديد و گفت : مرا بگو که عمري فکر مي کردم اگر سايز و قد نباشد حتمي نو و دست اول معني مي 

  دهد . اين اصطالح کجايي است ؟

  . گفتم : فرانسوي

  . کيان گفت : شرط مي بندم انگليسي است

  گفتم : اگر باختي ؟

جاي او عمو گفت : فردا شب شام رستورانبه   .  

  کيان پرسيد : و اگر تو باختي ؟

  . گفتم : شام به صرف املت مهمان من

همه خنديدن و کيان به اتاقش رفت و دقايقي بعد با لغت نامه بيرون آمد و شروع به گشتن کرد وقتي آن را يافت 

  . خواند و بعد خشمگين آن را برهم کوبيد و گفت : باختم

  . عمو گفت : من مطمئن بودم که مي بازي و به همين خاطر پيشنهاد شام دادم

  .خاله گفت : پيش از شام فردا يادت باشد براي صبحانه پنير بگيري
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عمو سر فرود آورد و همان طور که جدول حل مي کرد گفت : راستي کيان عصري خانم سبحاني تماس گرفت و 

  . گفت باز هم تلفن خواهدکرد

ليوان چاي در دست کيان تکان خورد و چاي بر روي لباسش ريخت . نگاه من و خاله به کيان دوخته شد و او را 

متوحش کرد . وقتي او به اتاقش رفت خاله روزنامه را از دست شوهرش بيرون کشيد و خشمگين گفت : نمي 

  . توانستي اول اين موضوع را به من بگويي

وع را ؟عمو متعجب پرسيد : کدام موض   

  . خاله گفت : تلفن کردن اين دخترک را

  ! عمو به من نگرست و پرسيد : من چه مي دانستم سبحاني کيست ؟ گمان مي کردم همکار شرکت باشد

خاله گفت : اگر بار ديگر تماس گرفت تلفن را بده به من تا آب پاکي را روي دستش بريزم و بگويم که کيان ازدواج 

ن کردن نداردکرده و ديگر حق تلف  .  

حرفهاي آنها را مي شنيدم اما در وجودم حسي نمانده بود که واکنشي از خود نشان دهم . خاله کنارم نشست و گفت : 

کيان گذشته را فراموش کرده و فقط به تو عالقمند است . او مردي نيست که به نوعروس خود خيانت کند . حاال هم 

اهد گفتاگر بروي به اتاقش همين را به تو خو  .  

به سختي بلند شدم و به طرف اتاق کيان رفتم . در اتاقش باز بود و روي لبه تخت نشسته بود و سرش را ميان دو 

دست گرفته بود . آرام و بيصدا مثل شبحي روي صندلي نشستم . بگونه اي که متوجه حضورم نشد و هنگامي که سر 

بر من افتاد . شرمنده نگاه از ساعت گرفت و به چشمانم زل زد و  بلند کرد تا به ساعت روي ديوار نگاه کند ، چشمش

  آهسته پرسيد : چه کنم ؟

به جاي جواب فقط نگاهش کردم چه قادر به گفتن هيچ حرفي نبودم . سکوتم آزارش داد و بلند شد و در اتاق را 

تماس گرفت ، ايران يا قبرس بست و گفت : احساست به تو دروغ نگفته بود . اي کاش پدر فهميده بود که از کجا  

.  

  جمله کيان کمي دلم را روشن کرد و به سختي پرسيدم اگر ايران باشد ؟

  . کيان گفت : گمان نکنم که به اين زودي برگشته باشد

  پرسيدم : و اگر بود ؟

  . خشمگين شد و بلند شد و در اتاق شروع به راه رفتن کرد و گفت : نمي دانم

وديم و اين من بودم که گفتم : تا او لطمه نديده ، بهتر است تمامش کنيمهر دو سکوت کرده ب  .  

  . خيره نگاهم کرد و پرسيد : به همين سادگي ؟ تو هنوز ته توالت عقدت به چهره ات باقي ست

انه کندگفتم : فکر مرا نکن . او اگر آمده باشد با خيال ازدواج با تو برگشته و نبايد بگذاري خاله او را مايوس رو  .  

  . گفت : مغزم چفت کرده و کار نمي کند

آن شب تا پاسي از شب گذشته چراغ اتاق هر دويمان مي سوخت . تصميم گرفته بوديم هردو فکر کنيم و راه حل 

مناسبي پيدا کنيم . صبح هر دو بدون خوردن صبحانه از خانه خارج شديم و هنگامي که در اتومبيل کيان نشستم او به 

ه کرد و پرسيد : حلقه ات کو ؟من نگا   

  .گفتم : فراموش کردم دستم کنم
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پياده شد و در خانه را باز کرد و داخل خانه شد . دقايقي طول کشيد تا برگشت و حلقه را به دستم داد و گفت : 

  ! دستت کن ! از روز اول همه بايد بفهمند که تو همسر داري

له لطفا نگهدار پياده شوموقتي از خانه فاصله گرفتيم گفتم : پسرخا  .  

  پرسيد : چرا ؟

  . گفتم : قرار نيست که وقتي دو نفري هم بوديم براي هم نقش بازي کنيم . نگهدار من با اتوبوس مي روم

نگه نداشت و گفت : طوري رفتار نکن که انگاري من مردي هستم بي وجدان و بي عاطفه . هر دو آگاهانه اين سناريو 

بايد با هم براي عواقب اين ماجرا خود را آماده کنيم . سرميز صبحانه چنان قيافه ات رنگ پريده و را پذيرفتيم و 

  مفلوک بود که چيزي نمانده بود اشک مادرم سرازير شود . الهام تو قول دادي يادت مياد؟

  ! گفتم : ارادي نبود

ه ديدنش مي رويم و حقيقت را مي گوييم . عصبي گفت : خودت را کنترل کن ! اگر گيتي ايران باشد ، به اتفاق ب

حضور تو موجب مي شود که حرفم را باور کند . بعد تقاضاي شناسنامه جديد مي کنم و وقتي گرفتم او را عقد مي 

کنم و بعد ما مي رويم و تو هم راحت در خانه ما درست را مي خواني . به همه خواهيم گفت که من براي ماموريتي 

مي روم . يکسال همه تو را راحت خواهند گذاشت و من هم در هفته يکي ، دوبار تماس مي گيرم تا يکساله از ايران 

شک کسي برانگيخته نشود . بعد از يکسال هم کم کم کشش مي دهم تا بشود دو سال . آن وقت تو بايد شروع به 

ادرم نخواهد گذاشت که تو به خانه بهانه گيري کني و زمينه را براي پذيرفتن جدايي آماده کني . من مي دانم که م

خودتان برگردي و تو هم اول امتناع مي کني و بعد بخاطر حال خاله قبول مي کني و ماندگار مي شوي . ديگر عقلم 

  درست کار نمي کند . اين سناريوي من بود تو چه تدبيري انديشيدي ؟

. اما به اين فکر نبودم که شما قصد خروج داريد . با  گفتم : تا گرفتن شناسنامه و عقد کردن گيتي من هم با تو موافقم

  . خودم فکر کردم که تو با گيتي زندگي کن و من هم پيش خاله بمانم

  کيان گفت : از اين بچگانه تر ، تدبير نديده ام . هيچ فکر نکردي غيبت هاي شبانه ام را چگونه بايد توجيح کنم ؟

خواهيم کرد که تو مي گوييگفتم : حق با توست . پس همان کاري را   .  

  . وقتي مقابل دانشگاه پياده ام کرد با گفتن موفق باشي بدرقه ام کرد

شايد اولين دانشجويي باشم که مقهور دانشگاه و محيط آموزشي آن نشدم . حضور دانشجويان دختر و پسر در يک 

ساسم نبود . وقتي براي صرف غذا به راه کالس و وجود اساتيد مرد براي تدريس هيچکدام جاذب و برانگيزاننده اح

افتادم ، به جاي سالن غذاخوري ، به سوي در خروجي حرکت کردم و از دانشگاه خارج شدم . دلم مي خواست سوار 

اتومبيلي شوم و در جاده اي بي انتها حرکت کنم . جاده اي که مرا برساند به هيچ و تنها خودم باشم و خودم . گرسنه 

که براي درآوردن کيف پولم ، در کيف بزرگم را باز کردم از ديدن ساندويچي که خاله در کيفم  بودم و هنگامي

گذاشته بود خوشحال شدم و روي نيمکت ايستگاه اتوبوس نشستم و ساندويچم را سق زدم . وقتي مجدد به دانشگاه 

ق شوي پس شروع کنبرگشتم به خود گفتم همه اين مصيبت ها براي اين است که تو درس بخواني و موف  !  

وقتي پس از پايان کالسها از دانشگاه خارج شدم به سوي ايستگاه مي رفتم که صداي بوق اتومبيل توجهم را جلب 

کرد و کيان را ديدم که به دنبالم آمده است . خوشحال شدم و با شادي کودکانه اي سوار شدم و سالم کردم . از 

ر گذاشته ام . پرسيد : چطوربود ؟روحيه ام فهميد که روز خوبي را پشت س   

  ! گفتم : عالي
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خوشحال شد و گفت : جاي شکر دارد که تو الاقل استفاده بردي من که نزديک بود از حواس پرتي از طبقه آخر به 

  زمين سقوط آزاد کنم . خب در پيگيري قضيه صبح به اين نتيجه رسيديم که چي ؟

قد کني و بعد با هم برويد و من هم امروز و فردا کنم تا چهارسال تمام شودگفتم : تو او را با شناسنامه المثني ع  !  

  کيان پرسيد : دلت براي من تنگ نمي شود ؟

  . نگاهش کردم و گفتم : چرا ؟ چون در خانه شما جز تو کسي عبوس و خودگرفته نيست

  با صداي بلند خنديد و پرسيد : از چهره ام معلوم نيست که خوشحالم ؟

اهش کردم و پرسيدم : خوشحالي ؟نگ   

  ! سر فرود آورد و گفت : خبرهاي خوبي دارم خانم

به نگاهم لبخند زد و ادامه داد : با گيتي تماس داشتم و فهميدم که او ايران نيست و حاال ، حاالها هم نمي تواند وارد 

  . کشور شود و دو سال کامل محرز است

: به او گفتي که ازدواج کرده اي ؟نفس بلند آسوده اي کشيدم و پرسيدم    

نگاهم کرد و گفت : لزومي نداشت حاال عنوان کنم . الهام نمي دوني وقتي صدايش را شنيدم چقدر خوشحال شدم . به 

گمونم رسيد که مقابلم ايستاده و داره با اون چشم ژرف و عميقش نگام مي کنه و بروم لبخند مي زنه . اگه قبول 

نر ه ، حاال هردو تا خوشبخت بوديم و اين دردسرها را نداشتيمکرده بود بمونه و   .  

حس کردم دارد با خود حرف مي زند و اصال متوجه نيست که مخاطب کالمش من هستم . غرور جريحه دار شده ام 

  . را با نگريستن به خيابان و آدمها آرام کردم و به خود گفتم تو از اول هم در زندگي او نقشي نداشتي

ن گفت : من امروز ناهار نخوردم تو خوردي ؟کيا   

  . گفتم : خاله در کيفم ساندويچ گذاشته بود ، همان را خوردم

گفت : حيف است وقتمان را در خانه بگذرانيم . مي رويم خيابان گردي . اما نه ، مي رويم يک جاي دنج پيدا مي کنيم 

  ... و غذا مي خوريم و

  گفتم : خاله ؟

نکن تماس مي گيريم که نگران نشوند . آنها بايد کم کم به ديرآمدنمان عادت کنند گفت : فکرش را  .  

ديدم که کيان واقعا سرحال است و نمي خواهد اين حال خوب را از دست بدهد . پي تصميم گرفتم سکوت کنم مبادا 

کت کرد . بعد نواري در ضبط که با کالمم او را آزرده کنم . کيان پيتزا و نوشابه گرفت و به اتومبيل آورد و حر

گذاشت و در خود فرو رفت . حس کردم که دارد به گيتي فکر مي کند و از خود مي پرسد چه مي شد اگر به جاي 

  . اين دختر پردردسر گيتي کنارم نشسته بود و هر دو با هم به اين نوار گوش مي کرديم

و دفتري را که از صبح با دروس مختلف چند صفحه اش را من براي فرار از فکرهاي آزاردهنده در کيفم را باز کردم 

سياه کرده بودم ، بيرون کشيدم و به خواندن مشغول شدم . او اصال به من توجه نداشت و همين موجب شد با 

صفحات را مرور و بعد در کيفم قرار دهم . کيان نزديک يک کيوسک تلفن خلوت نگهداشت و پياده شد وبعد از 

ر شد ، گفت : خاله خانه ماست . اما من به مادر گفتم که ما دير برمي گرديمگرفتن تماس سوا  .  

خواستم لب به اعتراض بازکنم که نتوانستم و او بار ديگر حرکت کرد . نمي دانم کجا مي رفتيم اما وقتي توقف کرد 

نوشابه ها را برداشت و به  خود را در قسمتي از پارک خلوت ديدم که روز به استقبال شب رفته بود . کيان پيتزا و

سمت نيمکت خالي حرکت کرد . وقتي هردو نشستيم روبرويمان خورشيد رنگ باخته اي بود که داشت در افق پنهان 
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مي شد . کيان در جعبه را بازکرد و بدون تعارف مشغول خوردن شد . از بي تفاوتي او نسبت به خودم بود يا از اين 

يا ديدم که موجب دلتنگي و آزردگي ام شد و دست به سوي پيتزا که بويش که او را آن طور مستغرق در رو

اشتهابرانگيز بود دراز ننمودم و فقط به پايين و پايين تر رفتن خورشيد نگاه کردم . وقتي ديگر خودش را نديدم به 

يي از آسمان که دنبال انوارش که کمرنگ و کمرنگتر مي شد نشستم و هنگامي که تاريکي حاکم شد ، باز هم به جا

اميد مي دادم هنوز خورشيد را باور دارد نگاه مي کردم . پسرخاله هم چشم به تاريکي دوخته بود و گاه گاهي آن 

بلند مي کشيد . ساعتي در سکوت و خاموشي گذشت و گربه اي از بوي پيتزا به ما نزديک شد و ميو کرد . پسرخاله 

اشت خالي ست وقتي ديد که من هنوز نخورده ام پرسيدبه خود آمد و با نگاه به جعبه که گمان د  :  

خ کرد چرا نخوردي ؟ي   

  . گفتم : ميل نداشتم

پسرخاله جعبه را مقابل گربه گذاشت و بار ديگر در خود فرورفت . احساس کردم از آن وضع به تنگ آمده و خسته 

ن وارد محوطه پارک شديم از ديدن دو شده ام . بلند شدم و آرام آرام حرکت کردم . بدنبالم حرکت کرد و چو

زوجي که دست زير بازوي يکديگر انداخته بودند ، گويي درس آموخته باشد دست زير بازويم انداخت تا به ديگران 

بگويد که او هم رسم همسرداري را مي داند . ناراحت بودم و معذب . نه از راه که دوست داشتم حرکت کنم و به 

ام و تحرک دارم و نه از راه رفتن با او که آرام و شمرده گامهايش را با من هماهنگ کرده بود . خود بقبوالنم که زنده 

از خودم و از سکوتي که نمي دانستم تا کي ادامه پيدا خواهد کرد و چه زمان خيال بازگشتن دارد . دلم براي مادر و 

سيدم و اين که چرا با من قهر کرده و حتي به ديدن نگاهش تنگ شده بود . دوست داشتم از او در مورد الناز مي پر

تلفني کوتاه بهم تبريک نگفته بود . باد سردي شروع به وزيدن کرد و بي اختيار خود را جمع کردم . فهميد يخ کرده 

ام . ايستاد و ژاکتش را درآورد و روي شانه ام انداخت و اين بار به جاي گرفتن زير بازو ، دستم را در دستش گرفت 

راه افتادو ب  .  

محوطه پارک را دور زده بوديم و بار ديگر به جايي رسيديم که روي نيمکت نشسته بوديم . پسرخاله نشست تا 

  . خستگي برطرف کند و من هم از او تبعيت کردم . آرام و شمرده شروع به صحبت کرد

ي بخشم ولي خود غافلم کاين دل مي روم ، اما نمي پرسم ز خويش ره کجا ، منزل کجا ؟ مقصود چيست ؟ بوسه م -

  . ديوانه را معبود کيست

کيان بلند شد و به راه افتاد و من هم به دنبالش . وقتي سوار اتومبيل شديم تو حرکت کرديم ، پرسيد : آيا هيچ وقت 

  سيماي مردي را به عنوان همسر آينده ات پيش خود مجسم کرده اي ؟

وقت نشده ؟سر تکان دادم و او پرسيد : يعني هيچ    

  باز هم سر تکان دادم و گفت : پس قطعات را به شوق چه کسي مي نويسي ؟

  . ## گفتم : هيچ

گفت : باور نمي کنم . براي بروز احساس بايد معبودي وجود داشته باشد هر چند خيالي . شايد نقش پسرهمسايه اي 

  ... يا رهگذري يا دوست و ... چه مي دونم نقشي که الهام بخش باشد و

  . گفتم : نبوده

  ! باز هم گفت : باور نمي کنم
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پرسيد : وقتي مي نويسي مخاطبت کيست ؟ و در پندارت چه تصويري را مي بيني ؟ شايد چهره اميد همان نقش پندار 

  . تو باشد

  ! گفتم : نيست

  پرسيد : حتي چهره پدرت ؟

  ! گفتم : نه

  ! گفت : مي ترسي

  ! گفتم : نه

مي ترسي و نمي خواهي رازت برمال شودگفت : چرا   .  

  . گفتم : رازي ندارم

  . خنديد و سکوت کرد . با خنده اش خواست حالي ام کند که دروغ مي گويم و او حرفهايم را باور نکرده

  پرسيد : شب و سکوت را دوست داري ؟

  سر فرود آوردم و گفت : اينها نشانه آدم عاشق است ؟

نيستمگفتم : شايد اما من   !  

پرسيد : هيچ احساسي به اميد نداشتي ؟ حتي زماني که به خواستگاريت آمد او را نپسنديدي ؟ جوان خوش قيافه 

  ! ايست

  گفتم : آره

خوشحال شد که توانسته مچ گيري کند پس بار ديگر خنديد و گفت : پس باالخره يکي بود که تو به او فکر کرده 

لناز براي اميد نامه مي نوشتي هرگز الناز مدنظرت نبود و احساس خودت را بيان مي باشي. يقين دارم وقتي به جاي ا

  . کردي

  تيره پشتم لرزيد و به او فقط نگاه کردم . متوجه نگاهم شد و پرسيد : درست نمي گم ؟

  . گفتم : فکرت بچگانه است . او همسر عمه من است

  . گفت : مي توانست همسر تو باشد نه عمه ات

يدم : پشت اين بازجويي چيه ؟ مي خواي با اقرار گرفتن از من وجدانت را آسوده کني و به خود بگويي اگر من پرس

وقتي در کنار همسرم راه مي روم و به زن ديگري فکر مي کنم ، مي دانم که او هم به مرد ديگري فکر مي کند پس 

  اين به آن در ؟

  . گفت : داري نقش زن حسود را بازي مي کني

گفتم : حسود نيستم و با چشم باز و آگاهي کامل قبول کردم . اما در مورد خودم به تو اجازه نمي دم که خياالت باطل 

دل به ديوانه اي نمي بندد اينطور قضاوت داري پس با گيتي که هم عاقل  ##کني . وقتي در مورد من که مي داني هيچ 

ال و کردارش را زير نظر داشته باشي چه خواهي کرد و به او چه است و هم زيبا و دور از توست و نمي تواني اعم

  . نسبتهايي خواهي بست

  دستم را گرفت و پرسيد : چرا سرد است ؟

  . گفتم : چون عصبي هستم

  . گفت : چرا راحت نمي گي از اين که در کنار من نشسته اي و با من همکالمي وجودت سرد است
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سرخاله بگمانم آن قدر غرق در رويا بودي که هنوز هم گمان داري من گيتي متعجب نگاهش کردم و پرسيدم : پ

  . هستم . لطفا شيشه را پايين بکش تا هواي خنک مشاعرت را بيدار کند

او اينکار را نکرد و به جاي کيان من شيشه ام را پايين کشيدم و هواي سرد را به جان خريدم . هر دو سکوت کرده 

ن گفت : حق با توست معذرت مي خوامبوديم و هنگامي که کيا  . 

 ! فقط گفتم : تمامش کن

وارد خانه که شديم چراغها خاموش بود و من به گمان اين که آنها در آشپزخانه جمعند در هال را بازکردم و با 

  . صداي بلند گفتم : ما آمديم . خاله ، مامان ، عمو

ردم و با تاريکي روبرو شدم ، بي اختيار ترسيدم و از خود هيچ صدايي نيامد و هنگامي که در آشپزخانه را باز ک

  . پرسيدم : پس کدام گوري رفته اند

  کيان وارد شد و پرسيد : نيستند ؟

  ! گفتم : نه

  . به طرف آشپزخانه رفت و گفت : مادر بايد يادداشت گذاشته باشد

سبيده شده به در يخچال اشاره کرد و گفت : ترسيدم به دنبالش حرکت کنم و همان جا ايستادم . کيان به نوشته چ

  . رفته اند خاله را برسانند . نگران نباش

کيان اجاق گاز را روشن کرد و کتري را پر از آب نمود و روي شعله گذاشت و بعد در يخچال را باز کرد و ظرف 

  ميوه را با خود بيرون آورد و پرسيد : نمي خواهي مانتوات را دربياوري ؟

م ترس را فراموش کنم و خود را نترس و شجاع جلوه دهم . پس گفتم : چرا ، چراسعي کرد !  

وقتي وارد اتاقم شدم در را پشت سرم بستم و سنگيني بدنم را به در دادم تا اگر بخواهد وارد شود آن را بالفاصله 

د بگذارم . وقتي با عجله تغيير قفل کنم . مانتو را درآوردم و با نوک پا صندلي را به سوي خود کشيدم تا به جاي خو

لباس دادم و به هال برگشتم ، از روشن بودن چراغ حمام فهميدم که دارد دوش مي گيرد . خواستم به حياط بروم و 

خود را با آبياري باغچه سرگرم کنم که هنگام وارد شدن ديده بودم که باغچه قبال آبياري شده از خود پرسيدم چه 

يون روشن کنم و ... بعد ديگر کاري نبود که انجام دهم . صداي برهم خوردن در کتري کنم ؟ بهتر ديدم تلويز

وادارم کرد براي آماده کردن چاي وارد آشپزخانه شوم . بي اختيار کارد آشپزخانه را پنهان کردم و هنگامي که کيان 

  از حمام خارج شد و مشغول خشک کردن موهايش بود ، پرسيد : چاي دم کردي ؟

زده گفتم: آره ، آره تا تو موهايت را خشک کني مي آورمشتاب  .  

کيان به طرف اتاقش رفت و من هم نفس آسوده اي کشيدم . وقتي نشستم از خود پرسيدم : تا کي مي خواهي بترسي 

 از . قبول کن که رفتارت غيرعادي ست . مگر الناز از اميد فرار مي کند ؟ مگر مادر از پدر فرار مي کرد که تو حاال

  . همسرت مي ترسي و از او فرار مي کني ؟ الهام نکند جوش عود کرده و متوجه نبوده اي

به بدنم دست کشيدم و با اطمينان از سالم بودنم ، چاي ريختم و بيرون بردم . کيان مويش را سشوار کشيده بود و 

ستم که بتوانم بر حرکاتش تسلط بوي ادکلنش شامه را نوازش مي داد . وقتي روبرويش نشستم ، با اين هدف نش

داشته باشم . کيان کانال عوض کرد و سپس چايش را نوشيد و به من هم اشاره کرد که چايم را بنوشم و بعد پرسيد : 

  . ناراحت نمي شوي اگر تنهايت بگذارم . نقشه ايست که بايد تمامش کنم

مبا خوشحالي گفتم : اصال من هم بايد درسهاي امروز را مرور کن  .  
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  . کيان وقتي به اتاقش مي رفت گفت : از بابت چاي ممنون

  . خنديدم وگفتم : نوش جان

در اتاقم را مخصوصا باز گذاشتم تا اگر بخواهد وارد شود او را ببينم . درسها را در اتومبيل خوانده بودم و به جاي 

دم آمد و از خود پرسيدم : آيا براستي اميد مرور درس ، دفترم را گشودم تا چيزي بنويسم ، اما حرفهاي کيان به يا

  برايم مهم بود و من به خاطر دل خودم نه به خاطر عمه برايش نامه مي نوشتم ؟

خود را عريان پيش روي گذاشتم و ديدم که اميد را در همان شب خواستگاري مقبول يافته و سيمايش را در حافظه 

نار گذاشت و عمه را انتخاب کرد ، اول از او متنفر و در آخر هم برايم جاي داده ام اما وقتي ديدم که او مرا آسان ک

  . بي تفاوت شد

در جستجوي چهره رويايي زواياي مغزم را گشتم و هيچ نيافتم . جز نقش کمرنگي از چهره خود کيان که با همه 

که او نقش پندارم است عبوسي و غرورش در نقش خيالم جاي گرفته بود . به خود گفتم : هرگز باور نخواهد کرد  

.  

دفتر را بستم و با انديشه تلفن به خانه بلند شدم و به هال رفتم و کنار تلفن نشستم . وقتي شماره را گرفتم صداي 

  مادر در گوشي پيچيد . سالم کردم و گفتم : صبر نکرديد ما برگرديم و رفتيد ؟

  . مادر گفت : شب شده بود و پدرت بي غذا بود

حالش چطور است ؟پرسيدم :    

  . مادر جمع بست و گفت : همه خوبيم

  پرسيدم : از الناز چه خبر ؟

مادر گفت : اسم اين دختر بي صفت را پيش من نبر ! بدون خداحافظي گذاشت و رفت . حتي از پدرت خداحافظي 

قدر در حقش خدمت  نکرد . شنيدم که قبل از حرکت مهماني داده بود و همه را دعوت کرده بود جز ما را که آن

  . کرده بوديم . حيف از زحمتي که براي بزرگ کردنش کشيدم

گفتم : عيب ندارد . مهم اين است که همسرش را دوست داشته باشد و با او خوشبخت شود . آيا خاله و عموهنوز 

  آنجا هستند ؟

از او راضي هستي ؟ مادر گفت : نه ربع ساعتي است که حرکت کرده اند . از خودت بگو . از کيان آيا   

  . براي آنکه دلش را خوش کنم ، گفتم: چه جور هم راضي

  مادر با گفتن خدا را شکر ، گفت : از خاله ات شنيده ام که امروز دانشگاه رفتي . چطور بود ؟

  . خواستم بگويم مجذوب نشدم . اما گفتم : عالي ست و اصال نفهميدم چه زمان ، ساعت گذشت

م کالس داري ؟پرسيد : فردا ه   

  . گفتم : فعال بله

  . مادر گفت : مي خواستم کمي خريد کنم و با خود فکر کردم که نکن نپسندي . اين بود که دست نگهداشتم

  . گفتم : مگر قرار نبود حاال دست نگهداريد . از حاال تا دو ، سه سال ديگر

گري مي گفت . گويا تصميم دارند شش ، هفت ماه مادر با تعجب پرسيد : دو سه سال . اما امشب خواهرم چيز دي

  ديگر بساط عروسي راه بيندازند و عجله هم داشتند . چيزي به شما نگفتند ؟

  . گفتم : چرا اما فکر نمي کردم جدي گفته باشند
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است  مادر گفت : من هم با خواهرم هم عقيده ام حاال که قراراست آنجا بماني و از آن جا دانشگاه بروي پس بهتر

  . رسما زندگي تان را هم شروع کنيد . هم خيال من آسوده مي شود و هم خاله از نگراني خالص مي شود

مي دانستم نگراني خاله از کجا سرچشمه گرفته و تعجيلشان بخاطر چيست . مادر ادامه داد : قرار است امشب با 

تا جهيزيه ات درست شود . جشن مي گيريم و پدرت صحبت کنم و نظرش را بدانم . اگر موافق بود صبر نمي کنيم 

  . بعد من کم کم جهيزيه ات را مي فرستم

  . چون سکوت کردم مادر گفت : اين تصميم به نفع هر دوي شماست

مي خواستم نظر کيان را تا پيش از آمدن خاله و عمو بدانم و به همين خاطر با گفتن مادر بايد به غذا سر بزنم به پدر 

به مکالمه پايان دادم . دوان ، دوان خود را به اتاق کيان رساندم و ديدم سرش روي نقشه است . گفتم :  سالم برسان .

  . پسرخاله بيچاره شديم

  از سخنم آن قدر ترسيد که اِتُد از دستش افتاد و رنگ از چهره اش پريد و پرسيد: چي شده ؟

ر آخر با گفتن حاال چکار کنيم ؟ به نفس شماره افتاده ام آن چه از مادر شنيده بودم تند و پرشتاب تعريف کردم و د

  : مجال دادم آرام بگيرد . پسرخاله پرسيد

  مطمئني ؟

  . من گفتم : بله ! شتاب آنها بخاطر تماس گيتي ست و آنها ترسيده اند تو اغوا شوي و به او روي کني

روي شانه ام گذاشت و گفت : بايد به آنها به جاي پسرخاله از پشت ميز بيرون آمد و مقابلم ايستاد و دو دستش را 

  . ترس ، شهامت بدهيم

  پرسيدم : چطوري ؟

گفت : بايد باور کنند که گيتي ديگر در زندگي ام وجود ندارد و تنها تو برايم مهمي . الهام بخاطر نجات هر دويمان 

  ! کاري را که مي گويم انجام بده

ا بايد انجام دهم ؟پرسيدم : وقتي نمي دانم چه کاري ر   

  پرسيد : تو همسر من هستي يا نيستي ؟

  ... گفتم : هستم اما

گفت : اما ندارد . تو همسر مني و من حق دارم دستت را بگيرم . مويت را نوازش کنم و با جمالت عاشقانه خطابت 

است و تو مي داني که من  کنم . حتي قدم به اتاقت بگذارم که چنين تصور کنند روابط ما خيلي صميمي و عاشقانه

دست به سويت دراز نمي کنم پس به من اعتماد کن . وگرنه مجبور مي شويم پيش برويم و در آن صورت تو با نام 

  بيوه از من جدا مي شوي . اين را مي خواهي ؟

له . باور کن الهام آه بلندم موجب شد تا کيان بگويد : پس رفتارت را تغيير بده . مثل همسر با من رفتار کن نه پسرخا

  . چاره ديگري نداريم

صداي در حياط به گوشمان رسيد و کيان در اتاقش را بست و گفت : شروع مي کنيم . بنشين تا برايت جوک تعريف 

  . کنم و تو هم با صداي بلند بخند . يعني هر دو با صداي بلند مي خنديم

کي شنيده باشم با صدا خنديدم و کيان هم از من تبعيت وقتي صداي در هال به گوشمان رسيد ، من بدون آنکه جو

کرد و هنگامي که مطمئن شد صداي خنده مان به گوش آنها رسيده َ، با صداي بلند گفت : اگر روزي عشقم را به خود 

کوچک بشماري ، يقين بدان که خود را خواهم کشت . الهام مي داني که محبت من به گيتي عشق نبود و او هرگز 
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ست در قلبم جايي براي خود بازکند . وقتي به او گفتم که من همسرم را عاشقانه دوست دارم و ما هرگز به هم نتوان

  . خيانت نمي کنيم قبول کرد و يقين دارم که ديگر تماس نخواهد گرفت . به من بگو که تو هم دوستم داري

ه هيچ زني همچون من همسرش را دوست کيان اشاره کرد که حرف بزنم و من هم گفتم : دوستت دارم آن قدر ک

  ! نداشته است

  ! هر دو سکوت کرديم و شنيديم که خاله گفت : بچه ها ما آمديم

به عمد کمي صبر کرديم و بعد هردو دست در دست هم از اتاق بيرون آمديم و کيان خندان رو به خاله پرسيد : شما 

  کي آمديد که ما نفهميديم ؟

هر دويمان را بوسيد و گفت : تازه وارد شديمخاله با خوشحالي صورت   .  

  عمو پرسيد : لباس دربياورم يا مي رويم ؟

  کيان پرسيد : کجا ؟

  عمو خنديد و گفت : باختت يادت رفت ؟ مگر قرار نيست امشب شام مهمانمان کني ؟

  . کيان گفت : چرا ، چرا . اگر کمي صبر کنيد آماده مي شويم

ومرا هم به دنبال خود دواند . وقتي لباس مي پوشيدم او آماده وارد اتاقم شد و با صداي بلند او به سوي اتاق دويد 

  . گفت : پشتت را بکن تا زيپ لباست را ببندم . از عطري که ديروز برايت خريدم استفاده کن

  بعد سر از اتاق بيرون کرد و پرسيد : مادر شما روسري که آبي باشد ، داريد ؟

بايد ببينمخاله گفت :   .  

  . و دقايقي بعد خاله با تمام روسري هايش که روي دستش بود وارد شد و گفت : انتخاب کن

کيان آنها را زير و رو کرد و با انتخاب يکي ، آن را روي سرم انداختم و بعد به چهره ام نگاه کرد و از مادر پرسيد : 

  . اين بهتر است يا آن يکي

کرد . خاله همان را پسنديد و با گفتن به چهره اش مي آيد مهر تاييد بر انتخاب کيان  بعد به روسري ديگري اشاره

  . زد و ما از اتاق بيرون آمديم . عمو گفت : مي رويم رستوران

  ! خاله گفت : پيتزا فروشي

  !کيان گفت : امشب چلوکباب و فردا شب پيتزا

مام وقت مراقب من بود و سعي داشت پذيرايي شاهانه اي مادر راضي شد و همه حرکت کرديم . در رستوران کيان ت

داشته باشد . بعد از شام عمو گفت : من و مادرت تصميم گرفته ايم که بساط عروسي را زودتر برپا کنيم تا شما 

  . جوانها خيالتان راحت شود

خالف استهر دو نشان داده ايم که تعجب کرده ايم . کيان گفت : اين آرزوي من است اما الهام م  .  

  خاله پرسيد : چرا ؟

ديدم که همه نگاهها به سوي من است . گفتم : چون مي ترسم به تکاليفي که بر شانه ام گذاشته مي شود ، نتوانم 

  . عمل کنم . اگر امکان دارد طبق قرار عمل کنيم

همه وظايف تو را انجام دهم و خاله دستم را گرفت و گفت : اصال نترس . به تو قول مي دهم تا اتمام تحصيلت خودم 

  . مسئوليتي بر روي شانه ات نباشد
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به کيان نگاه کردم و او گفت : بخاطر الهام يک سال صبر کنيد . من نمي خواهم همسرم با استرس زندگي اش را 

  . شروع کند

بگيريم خاله گفت : موضوع امشب مطرح مي شود و اگر پدرت موافقت کند ديگر نمي توانيم حرفمان را پس  .  

  . گفتم : من با آنها صحبت مي کنم . خواهش مي کنم عجله نکنيد

عمومتحير گفت : چرا اينقدر نگراني ؟ باشه هرطور که خودت بخواهي . ما گمان داشتيم که آن طور اگر عمل کنيم 

  . شما راحتتر خواهيد بود

تمام مسئوليتم بر شانه شما و خاله افتاده ، اما لطفا گفتم : با همه محبتي که به من داريد و مي دانم بر شما تحميل و 

  . تحملم کنيد

عمو گفت : اين چه حرفي ست تو عروس مايي و نبايد فکر کني که به ما تحميل شده اي . خوشبختي کيان و تو 

يچ اگر آرزوي ماست و هر آنچه که در توان داريم براي بهتر زيستن شما انجام مي دهيم . عروسکم ، چهارسال که ه

  . بگويي دهسال صبر کنيد ، صبر خواهيم کرد

  . کيان دستم را گرفت و گفت : خيالت را ناراحت نکن . اگر الزم باشد خودم با پدرت صحبت مي کنم

صبح آن شب از خانه اين خبر رسيد که پدر گفته يکسال مهلت بدهيد و بعد بساط عروسي برقرار کنيد . خيال همه 

گمان اين که درخواستش پذيرفته شده ، شب جمعه بعد ما را مهمان خانه اش کرد . از همان آسوده شد و پدر با 

صبح آمد و رفت کيان به اتاقم بدون آگاه کردن و تنها با بردن اسمم شروع شد . وقتي از دانشگاه بيرون آمدم 

ا گيتي تماس گرفتم که ديگر با اميدوار بودم که کيان را خواهم ديد و به سوي اتومبيل حرکت کردم . کيان گفت : ب

  . خانه تماس نگيرد و پذيرفت . اما به گمانم او را رنجاندم

  .گفتم : اگر کسي بدون مقدمه چيني چنين حرفي را به من هم زده بود ، مي رنجيدم

  ... کيان گفت : و من رنجش شما را به جان مي خريدم و

ا چهره هنر پيشه ات روبرو هستم . اقال وقتي دو نفري هستيم گفتم : طور خدا بس کن کيان ! من به قدر کافي ب

  ! خودت باش

  به خانه که رسيديم خاله تا مرا ديد گفت : حدس بزن چه کسي تلفن کرد ؟

  گفتم : مادر ؟

  سر تکان داد و پرسيدم : پدر ؟

  باز هم سر تکان داد و خواستم بپرسم مادربزرگ که به جايش پرسيدم : الناز ؟

سر فرود آورد و گفت : از بندرعباس زنگ زد و خيلي متاسف بود که تو خونه نبودي . شماره اش را داد تا تو به  خاله

  . او زنگ بزني

  خوشحال صورت خاله را بوسيدم و پرسيدم : حالش خوب بود ؟

تعطيالت نوروز  خاله گفت : هر دو حالشان خوب بود و من با اميد هم صحبت کردم .او از همه ما دعوت کرد براي

برويم پيش آنها . جوان مهربان و مهمان نوازي به نظرم آمد . شب عروسي عمه ات اصال فرصت نشد با او صحبت 

  . کنم

  ! کيان گفت : قبول مي کنيم

  ! من گفتم : نه
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  . چون مي دانستم کيان چه منظوري دارد گفتم : آنها از پدر و مادر خداحافظي نکردند و روابط تيره است

  . گفت : زنگ بزن تو آنها را وعده بگير . تا همه را با هم آشتي دهيم

  ! گفتم : اين کار هم عملي نيست چون بنايي داريم

  متعجب پرسيد : بنايي ؟

  خاله هم از من پرسيد : مگه بهش نگفتِي ؟

  کيان پرسيد : چي و؟

و موافقيد بنايي مي کنيم نظرتان چيست ؟خاله شروع کرد به توضيح دادن و در آخر اضافه کرد : اگر هر د   

  . کيان گفت : چرا از من مي پرسيد ، نظر داده شده

  . خاله خوشحال پرسيد : پس موافقيد

خواستم بگم نه ! اما وقتي چشمم به لبخند روي لب کيان افتاد با گمان اين که کارم را تصديق مي کند ، چيزي نگفتم . 

کار دارم. شما هم قصد بيرون رفتن کرديد فقط يادداشت بگذاريدخاله گفت : من مي روم بيرون   .  

  خاله که از خانه خارج شد ، کيان پرسيد : چه خيالي در سر داري ؟

  متعجب پرسيدم : خيال ؟

  گفت : آره ! چرا پيشنهاد تنايي را قبول کردي ؟ مگر قرار نيست من راهي شوم و تو هم دنبال کار خود بروي ؟

گفتم : چراسرافکنده   .  

پرسيد : پس چرا هم من و هم خودت را زير ذره بين باقي گذاشتي در صورتي که مي توانست اينطور نباشد . اگر 

  . دور از آنها باصطالح زندگي مان را شروع مي کرديم ديگر مجبور نبوديم آنقدر نقش بازي کنيم

ه عروسي را به تعويق انداختم بنايي را هم عقب بيندازم . گفتم : حق با توست . من اشتباه کردم . مي توانم همانطور ک

  . امشب خودم مطرح مي کنم . حاال خواهش مي کنم انقدر دور خودت نچرخ سرگيجه گرفتم

خود را روي مبل رها کرد و گفت : تو دختري نيستي که بدون فکر و تعمق حرفي را بپذيري يا رد کني . به من بگو 

قبول کردي ؟ شايد اگر نظرت را بگويي من آن را شدني تر و عاقالنه تر ديدم و مخالفت  چرا پيشنهاد ساختمان را

  . نکردم

گفتم : درست نمي دانم . فکر مي کنم تحت تاثير محبت هاي عمو و خاله و اين که قلبا دلم نمي خواهد از آنها دور 

ر نبودم که من همسر حقيقي تو نيستم و مي شوم پيشنهاد ساخت و ساز را قبول کردم و در آن لحظه اصال به اين فک

بايست طبق قرار از تو جدا شوم . شايد هم فکر کرده بودم که نزديکي مان به همه شک و ترديدها پايان مي دهد و 

ديگر کسي در حول زندگيمان کنجکاوي نمي کند تا از آن سردرآورد . حضور خاله و عمو در اينجا و ما در باال به 

وي ها پايان مي دهد که شايد اگر از هم جدا زندگي کنيم چنين نباشد . مادرم مي آيد تا کمکم کند َ، خيلي از کنجکا

خاله خود را ملزم مي بيند به ما سر بزند . فاميل تو ، فاميل من ، دوستانمان و باالخره خيلي از مراوده ها با حضور و 

دارم مي گويم و در آن لحظه فکر نکرده بودم بودن بزرگتر در کنارمان محدود مي شود . اين ها را حاال  .  

  . کيان گفت : بيا بنشين و آنقدر هم لبت را گاز نگير خون مي آيد

وقتي نشستم با بغضي که در گلو داشتم ، گفتم : وقتي تو بروي من هم مي روم يک جاي دور که کسي پيدايم نکند و 

  . همه گمان کنند که ما با هم رفته ايم
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ت و دست روي مويم کشيد و گفت : خودت را ناراحت نکن . هيچ کدام نمي دانيم فردا چه مي شود . اگر کنارم نشس

توانستي پدر و مادر را متقاعد کني که فعال ، يعني تا دو ، سه سال ديگر دست نگهدارند که موفق شده ايم و نقشه 

مين کار را مي کنيم . اما الهام اين نقشه آخر هم بد خود را پياده مي کنيم و اگر هم نتوانستي راهکار تو بهتر است و ه

  !نيست ها

وقتي نگاهش کردم ، گفت : هر سه با هم عازم مي شويم و تو در آن جا راحت کار مي کني من و گيتي هم حمايتت 

وقتي  مي کنيم . اين بهتر از ماندن و سرکوفت شنيدن و سين ، جين پس دادن است . همان جا هم ازدواج کن و بعدها

  . قضيه برمال شد ديگر مهم نيست

  . رنجيده خاطر گفتم : بس کن

و او سکوت کرد . اما وقتي تنها شدم فکر کردم که اگر من هم همراه آنها بروم هر باليي سرم بيايد تنها هستم و 

  . توبيخ و سرزنش نمي شوم

و پرسيدم : با گيتي مطرح مي کني ؟گويي تصميم نهايي را گرفته بودم . بلند شدم و وارد اتاق کيان شدم    

  از روي نقشه سر بلند کرد و پرسيد : چي رو ؟

  . بي حوصله گفتم : همين نقشه آخر و که من هم با شما بيايم

  پرسيد : راستي ، راستي تصميم گرفته اي يا اين که بعد پشيمان مي شوي ؟

کنم اما فکر مي کنم که اگر تو نباشي يک نفري نمي توانم  گفتم : با اينکه تو ستون لرزاني هستي و نبايد به تو تکيه

  ! تحمل کنم . پس کمکم کن . مثل تا حاال که پشتيبانم بودي و خود را به دردسر انداختي

آمد مقابلم ايستاد و صورتم را باال گرفت و گفت : همين قدر که حق شناسي برايم کافي ست و کمکت مي کنم . حتي 

کند اگر گيتي هم مخالفت  .  

سر تکان دادم و گفتم : نه ! نظر او برايم مهم است . نمي خواهم مثل سايه تعقيبتان کنم و او را با حضورم برنجانم . 

  . هرچه باشد ما زن هستيم و نسبت به همسرمان حسوديم . او مرا به چشم هووي خود نگاه مي کند و حق هم دارد

ه تو مي گويي ؟ يعني در وجود همه زنها اين حسادت نهفته ؟کيان پرسيد : راستي ، راستي اينطور است ک   

  . گفتم : آره ، حتي آنهايي که عاشق يکديگر هم نيستند از اين قانون مستثني نيستند

  پرسيد : توهم ؟

گفتم : با اين که از روي نقشه ازدواج کرديم و نه عشق وعالقه ، اما گمان مي کنم که اگر تو به گيتي محبت کني 

وديم شود وحس  ...  

خنده بلند کيان مرا از ادامه حرف بازداشت و گفت : خيلي جالب شد ! خوب شد گفتي تا تکليفم را بدانم . اينطوري 

  . که کار خيلي سخت مي شود و من دائم مجبورم مواظب باشم تا تو نرنجي و حسادتت تحريک نشود

شدگفتم : من مهم نيستم . مهم گيتي ست که از تو راضي با  .  

گفت : و تو هم دائم اين جمله منحوس را که من به درک و من مهم نيستم به خود بگويي و خود را آزار دهي ! نه 

دختر خاله عزيز اين را به خود تفهيم کن که اگر مهم نبودي ، من به قول خودت ، خودم را به دردسر نمي انداختم . 

ه گونه اي با هم سازش کنيم و از مرز و حد خود پا فراتر پس مهمي و خيلي هم عزيزي . منتهي هر سه بايد ب

  . نگذاريم
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گفتم : من معايب زياد دارم و شايد تنها حسني که دارم اين است که حق شناسم و محبت را فراموش نمي کنم . وقتي 

ند که تا پايان خواستي با گيتي صحبت کني به او از طرف من بگو الهام مي گويد : حمايت امروز شما مرا مکلف مي ک

  . عمر مرهون محبتتان باشم

وقتي به سوي اتاقم ديدم احساس مي کرده که به قدر تمام ابرهاي آسمان اشک براي باريدن دارم . انقدر گريستم و 

صدايم را در بالش فرياد زدم که به هق ، هق افتادم و بگمانم خوابم برد . وقتي حرکتي را روي پوست صورتم 

ان اينکه مگس است پراندم . مشاعر به خواب رفته ام بار ديگر با همان حرکت نيمه هوشيار شد و احساس کردم بگم

بار ديگر مگس را پراندم و بار سوم وقتي چشم باز کردم کيان را ديدم که کنارم نشسته و دارد موهاي خيس از اشکم 

ق رهايم نکرده بود و با لحني بغض آلود را که به صورتم چسبيده بود بلند مي کند و روي سرم مي گذارد . هق ، ه

  . گفتم : ولم کن

  . گفت :برايت آب آورده ام کمي بنوش

وقتي ليوان را به دستم داد گفت : مثل سگ پشيمان که چرا با تو چنين کردم . من مرد خودخواهي هستم که اصال به 

چه من مي گويم انجام دهي . الهام پيش از تو و اين که چقدر توان مقاومت داري فکر نکردم و از تو خواستم که هر

آن که با مشکل تو آشنا شوم ، فکر مي کردم که تنها من هستم که با استبداد مادر و پدرم در مورد مخالفتشان با 

گيتي روبرو هستم و نمي توانم متقاعدشان کنم که ما يکديگر را انتخاب کرده و با هم احساس خوشبختي مي کنيم 

را فهميدم به خود گفتم هر دوي ما مي توانيم با اتحاد هم به خانواده هايمان ثابت کنيم که ما  بعد که مشکل تو

توانسته ايم علي رغم ميل و خواسته آنها عمل کنيم و موفق هم شده ايم . من به تنها چيزي که براي تو مهم است 

نم اين بود که مشکل تو آسان شد و تو رفتن به دانشگاه و ادامه تحصيل است . حتي وقتي قرار شد عقد شويم گما

ديگر تحت فشار نيستي و مي تواني راحت درس بخواني . در نقشه من همه چيز حساب شده بود . رفتن گيتي و 

بازگشتن بعد از سه سال ، ماموريت يکساله من که تا بازگشتم چهارسال تحصيل تو تمام مي شد و در آخر جدايي ما . 

واني به دست بگيري .من هم زندگي ام را با کسي که دوستش دارم شروع مي کنم . اما تو که تو سرنوشت خود را بت

  ! صدمه ديدي و من خود را نمي بخشم

نشستم و تتمه آب را نوشيدم و گفتم : به احساس من توجه نکن . شايد محبتهاي بي شائبه تو و عمو و خاله اين باور 

ن زندگي براي خود قائل شوم که نبايد بشوم . همه چيز آنقدر طبيعي است را به من داده که راستي راستي حقي از اي

نيست . احساس زنانه و روند نرمال زندگي  ##که گاهي فراموش مي کنم واين تقصير تو نيست يعني تقصير هيچ 

م بدطوري است . من هر چه ديده ام طبيعي بوده چه بد يا خوب پذيرفته ام چون ملموس بوده و قابل فهم . به گمان

در نقش فرو رفته ام که يقينم شده همسر دارم ، خانه دارم ، پدرشوهر و مادرشوهري مهربان دارم و چيزهايي ديگر 

. وقتي از من خواستي طبيعي تر بازي کنم و اجازه بدهم نوازشم کني و در مقابل ديگران با جمالت عاشقانه خطابم 

سهم من از اين زندگي است و بايد چنين باشد وگرنه تو هنوز  کني ، چرا پذيرفتم ؟ چون گمان داشتم که اين

پسرخاله بودي و نه کيان . حاال هم آنقدر خودخواه نيستم که فقط به خودم فکر کنم . ما همين راه را ادامه مي دهيم 

ت و تا تو هم به خواسته ات دلت برسي . براي بدست آوردن کمال مطلوب بايد پا روي احساس هاي زودگذر گذاش

به آن توجه نکرد . حاال که حقيقت را فهميدي ديگر احساس گناه نمي کنم که چرا با زندگي تو بازي کردم و تو را به 

دردسر انداختم . حاال مي دانم که تو هم از اين بازي سهم خود را داري و تنها صرف فداکاري و از خودگذشتگي 
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ر اندوه و غصه نمي گيرد . اي کاش همان روزهاي اول حقيقت نيست . حس مي کنم راحت شده ام و نفسم ديگر از با

  . را گفته بودي و بار عذاب را روي شانه ام نگذاشته بودي

  ! کيان گفت : گفتم ، اما تو آن قدر در تب و تاب دانشگاه و درس خواندن بودي که نفهميدي

و از حال زمينيان بي خبر بودم . حق با توستبلند شدم و گفتم : اقرار مي کنم که آن زمان در آسمان سير مي کردم   

!  

 . کيان هم بلند شد و گفت : برو صورتت را بشور و لباس بپوش مي رويم بيرون تا هر دو تمدد اعصاب کنيم

کيان پيتزا گرفت و به همان پارک خموش رفتيم و بر روي همان نيمکت نشستيم و من اين بار بدون آنکه منتظر 

را باز کردم و بيش از او خوردم . احساس خوبي داشتم و براستي کيان برايم دوست شد نه  تعارف او باشم جعبه

همسر اجباري ، بعد از خوردن با هم قدم زديم و اين بار من دست زير بازويش انداختم و پارک را دور زديم . از همه 

مده و مي خواهم او را الگوي تحصيالت دري سخن گفتيم و من از استاد فلسفه و منطقم گفتم که به نظرم مرد جالبي آ

  . خود قرار دهم و شايد روزي قطعه اي در وصف کماالتش بنويسم

  کيان پرسيد : زيباست ؟

  . گفتم : او همسن پدر است . اما آن قدر مهربان و فهيم است که دوست دارم در کالسش حضور داشته باشم

خانم آصفي مي توانم سوال کنم اين حلقه حقيقي يا براي گمراه بعد درباره دانشجويي گفتم که از من پرسيده بود 

  . کردن دانشجوياني چون من است ؟ که به او گفتم : باور کنيد حقيقي است و او عذرخواهي کرد و رفت

  . کيان گفت : همان يک نفر کافي ست که ديگران را هوشيار کند و کسي مزاحمت نشود

ان شروع به بارش کرد و هنگام سوار شدن رو به کيان گفتم : شب خوبي بود وقتي از پارک بيرون مي آمديم آسم

  . دوست من

  ! کيان با صدا خنديد و گفت : تو ديوانه اي

آن شب خاله و عمو تحت تاثير چشمهاي پف کرده ام قرار گرفتند و تا خواهش کردم بنايي را هم به بعد موکول 

م ، بالفاصله قبول کردند و ماجرا به پايان رسيدکنند ، با گمان اين که من باز هم مي ترس  .  

من دوست داشتم ! دوستي مهربان وصميمي که مي دانستم هرچه مي کند و هرچه مي گويد فقط براي پيشبرد 

هدفمان است . شوخي مي کرد و شوخي مي کردم . مي خنديديم و گاه سربسر يکديگر مي گذاشتيم . اگر هديه 

برايش مي خريدم . در خانه آنقدر از لفظ دوست استفاده کرده بودم که خاله جدي يا به برايم مي خريد ، هديه 

  ! شوخي به ديگران مي گفت : الهام و کيان دو دوست صميمي هستند نه زن و شوهر

حضور دوست را با دل و جان پذيرا شدم و ساعتهاي دانشگاه را به شوق ديدن او مي گذارندم و چون به او مي رسيدم 

ستگي درس را فراموش مي کردم . )پارک خموش( نامي که من روي آن گذاشته بودم و آن نيمکت پرت و خ

دورافتاده به تملک ما درآمد و کم کم فالسک چاي هم همراهمان شد . من گوينده بودم و کيان شنونده . او دوست 

. به نام آنها را مي شناخت و به توصيفاتي  داشت از وقايع دانشگاه باخبر شود و بدون اينکه همکالسانم را ديده باشد

که من از اخالق و روحيه آنها داده بودم ، به خلق و خوي آنها آگاهي داشت . کم کم پي برد که نه از همکالسانم بلکه 

به دانشجويي سال آخري توجه دارم و از اين که او به نوشيدن چاي مهمانم مي کند خوشحالم . گاه مي خنديد و گاه 

مي کرد و روي ترش مي کرد و مي گفت : فراموش نکن تو هنوز حلقه من را به انگشت داري و من مشت بر اخم 

  . شانه اش مي کوبيدم و مي گفتم بي خودي غيرتي نشو من گيتي نيستم و او را آرام مي کردم
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دم . خوشحال بودم و اين پاييز را به دست زمستان سپرديم و ترم را با نمراتي خوب و قابل توجه به ترم ديگر کشان

خوشحالي را با تمام خانواده تقسيم کردم . وقتي گفتم از همه بچه ها بيشتر نمره آورده و اسمم در اول ليست شاخص 

بود ، خاله صورتم را بوسيد و عمو تبريک گفت و کيان که ساعتي از خانه غيبت کرده بود و اولين نفري بود که از اين 

سته اي در مقابلم گذاشت و گفت : جايزه خانم شاگرد اولماجرا باخبر شده بود ب  .  

  . خاله با هيجان گفت : بازش کن

  . و چون باز کردم قطعه طاليي ديدم که رويش نوشته بود دوستت دارم . خاله گفت : بنداز به گردنت

  . و در همان وقت چنين کردم و به کيان گفتم : متشکرم

  عمو به شوخي گفت : فقط همين ؟

  ! به اجبار گونه اش را بوسيدم ومن هم به عمو گفتم : عمو لطفا دوست را بر عليه دوست نشورانيد

  ! خاله دست روي دست عمو گذاشت به اين مفهوم که بحث نکن

  . با کيان دوتايي ظرفها را مي شستيم که آرام گفتم : نگهش مي دارم براي گيتي

  . اخم کرد و گفت : مال خود توست

دم و گفتم : پس براستي ممنونمخندي  .  

ترم جديد درسها کمي مشکلتر بود و فرصت بيشتري براي مطالعه مي طلبيد . وقتي کيان گفت : برويم پارک خموش 

  ؟

  . گفتم : درس دارم

  . گويا از حرفم رنجيد و گفت : پس من به تنهايي مي روم

پس کيان کو ؟او رفت و من هم درسم را خواندم . وقتي خاله پرسيد :    

  . گفتم : رفت پارک

  پرسيد : پس تو چرا نرفتي ؟

  . به کتابها اشاره کردم و گفتم : درس داشتم

به گمانم خاله را از خود رنجاندم و او ديگر سوالي نپرسيد و به آشپزخانه رفت. شام آماده بود و از ساعت هميشگي 

رسيدند . اما من داشتم کتابم را مرور مي کردم . خاله نگران خوردنمان گذشته بود . خاله و عمو نگران به نظر مي 

  . پرسيد : ديرکرد

  . و من خونسرد گفتم : االن برمي گردد

ساعتي ديگر هم گذشت و چون نيامد عمو بلند شد و گفت : من مي روم ببينم چه اتفاقي رخ داده او عادت نداشت تا 

  . ديروقت به تنهايي بيرون بماند

نتو پوشيد و از من پرسيد : به کدام پارک رفته ؟خاله هم ما   

  . بي اختيار گفتم : پارک خموش

  . عمو متعجب پرسيد : اين ديگر کدام پارک است تابحال اسمش را نشنيده ام

  . گفتم : اسمش را من گذاشته ام خموش

  عمو بي حوصله گفت : دخترجان حاال وقت شوخي نيست . اسم پارک چيست ؟

خدا نمي دانم . به همين خاطر خودم اسم رويش گذاشتم گفتم : به  .  
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  . پرسيد : خوب قبول . اقال بگو کدام خيابان

  . گفتم : اين را هم نمي دانم

  . خاله بي حوصله پرسيد : اگر با ما بيايي شايد بتواني مسير را به ما بگويي

بيرون مي رفتيم اتومبيل کيان را ديديم و خاله بلند شدم و مانتو پوشيدم و سه نفري حرکت کرديم . از کوچه که 

  ! فرياد کشيد : خودشه . اومد

  کيان هم که اتومبيل ما را ديد نگهداشت و رو به پدر پرسيد : کجا ؟

  ! عمو عصباني گفت : دنبال شما

  . کيان خنديد و گفت : پس برگرديد

دي ؟همه که در هال گرد آمديم خاله پرسيد : اين همه ساعت کجا بو   

  . عمو پرسيد : اين پارک خموش کجاست ؟ چون همسر جنابعالي نه اسم پارک را مي داند و نه خيابانش را

کيان با صدا خنديد و گفت : قرار نيست کسي از ميعادگاه ما باخبر باشد . من که بچه نيستم شماها اينطور نگران شده 

  ! ايد

ست روي قلبش گذاشت و رو به عمو گفت : کمي آب به من بدهخاله که براستي رنگ بر چهره اش نمانده بود د  .  

من زودتر از عمو بلند شدم و به آشپزخانه رفتم و به جاي آب ، شربت قند درست کردم و به دست خاله دادم . 

 تشکر کرد و گفت : اگر دوتايي با هم بوديد نگران نمي شديم . ولي کيان عادت ندارد تا ديروقت گرسنه در خيابان

  . پرسه بزند

  . کيان گفت : اتفاقا گرسنه نيستم و پيتزا خورده ام . بقيه اش را هم دادم به گربه

  عمو پرسيد : اينهمه ساعت در پارک آن هم در اين هوا ؟ مگر عقل از سرت پريده پسر ؟

  . کيان گفت : اگر بدانيد چه کيفي داشت و چه لذتي بردم شماتتم نمي کرديد

سهايت خيس است تا سرما نخورده اي عوضشان کنخاله گفت : لبا  .  

  . کيان که به سمت اتاقش مي رفت با صداي بلند گفت : گرماي عشق همه يخها را آب مي کند

  ! خاله با لحني محزون گفت : اي کاش دوطرفه بود

  از خودم پرسيدم : مرا شماتت کرد يا دل به حال پسرخاله سوزاند ؟

وسائل شام به آشپزخانه رفتم شنيدم که عمو گفت : کار او از عشق گذشته و به جنون وقتي براي حاضر نمودن 

  . رسيده . بدت نياد خانم ، اين دختر يک هزارم عشقي را که کيان به او دارد ، به همسرش ندارد

که همسرش  خاله هم گفت : مي دانم . ديدي چه خونسرد و بي تفاوت نشسته بود و درس مي خواند . انگار نه انگار

دير کرده و ممکن است برايش اتفاقي رخ داده باشد . نه به شوري شوهرداري کردن مادرش و نه به بي نمکي 

  . شوهرداري کردن دخترش

سر ميز شام حس کردم که دو موجود عزيز با من سرسنگين شده و از من رنجيده اند و اين رنجش زماني بيشتر شد 

زد ؟ که کيان پرسيد : دلت برايم شور   

  ! و من گفتم : نه

خاله چنان بشقابش را برداشت و از پشت ميز بلند شد که گمان بردم مي خواهد آن را بر سرم بکوبد . عمو هم بلند 

  شد و با ابروهاي گره خورده به دنبال او حرکت کرد . کيان به اشاره پرسيد : چي شده ؟
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له که هرشب پس از شام براي همه ما چاي مي ريخت ، آن شب و من تنها به شانه باال انداختني قناعت کردم . خا

  . ليواني چاي تنها به دست کيان داد و گفت : بخور تا سردي بدنت از بين برود

  . کيان که متوجه تغيير وضعيت شده بود ، ليوانش را به سمت من گرفت و پرسيد : تبرکش کن بعد من بنوشم

بيشتر از اين مغضوب نکن . اما به جاي حرف بلند شدم و به اتاقم رفتم. خواستم بگويم اين کار را نکن و مرا 

نجواهايشان به گوشم مي رسيد اما نمي فهميدم که در چه موردي دارند با هم حرف مي زنند . وقتي کيان فرياد کشيد 

  . و گفت : بس کنيد . من آن قدر دوستش دارم که حاضرم بميرم و او از روي نعش من حرکت کند

ه خود گفتم : صحبت از گيتي به ميان آمده و کيان را خشمگين کردهب  .  

بهتر دانستم در مشاجره خانوادگي آنها شرکت نکنم و به انتظار پايان طغيان بنشينم . آن شب زود همه به اتاقهاي 

ردم و او را باز هم خود رفتند و در را به روي خود بستند . وقتي مطمئن شدم ، آرام و بيصدا در اتاق کيان را باز ک

  پريشان و سر در دست گرفته ديدم . کنارش نشستم . پرسيدم : چيه کيان مي تونم کمکت کنم ؟

  سر بلند کرد و به صورتم نگاه کرد و پرسيد : تو نفهميدي ؟

ديگر گفتم : شنيدم که داشتي از گيتي دفاع مي کردي ، به همين خاطر بيرون نيامدم . مگر قرارنبود در مورد او 

  صحبت نکني تا به موقع اش ؟

خيره نگاهم کرد و فقط چند بار از سر تاسف سر تکان داد . دستش را گرفتم و گفتم : خيلي خب حاال که چيزي 

نشده به خاطر من هم که شده بخند . بيا برويم به اتاق من تا قطعه اي را که قرار بود براي استاد فلسفه ام بنويسم را 

  .برايت بخوانم

فت : حوصله ندارم باشه فرداگ  .  

  . گفتم : باشه . پس کار ديگري مي کنيم

  . گفت : خواهش مي کنم الهام بگذار تنها باشم

  . بلند شدم و گفتم : باشه هر طور که تو بخواي . اما من حاال حاالها بيدارم . اگر ديدي خوابت نمي برد ، بيا اتاق من

هم به اتاقم رفتمبا گفتن باشه شب بخير گفت : و من   .  

او خستگي اش را در پشت لبخند پنهان مي کند و کم نوري چشمانش را به کمک ذره بيني » براي استاد نوشتم : 

جبرات مي کند . اما آههايش که بوي گچ مي دهند را نمي تواند پنهان کند و تک سرفه هاي خشکش ناراحتي و 

دستهايش بوسه زنم و غبار پيرامونش را با فوت هايي بلند از او دور سوزش سينه اش را عيان مي کند . مي خواهم به 

  « . کنم و روي تخته سياه بنويسم تو خود فلسفه وجود و معناي منطقي

وقتي در اتاقم باز شد و کيان به درون آمد ، ديدم که خسته و هنوز پريشان احوال است . روي تختم نشست و گفت : 

  . سرم چون کوه سنگين است

فتم : به گمانم سرما خورده اي ، بنشين تا برايت مسکن بياورمگ  .  

به آشپزخانه رفتم و از جعبه کمکهاي اوليه قرص مسکن برداشتم و با يک ليوان به اتاق آوردم . کيان دفتر را 

  برداشته بود و داشت مي خواند . پرسيدم : چطوره ؟

و روي تختم دراز کشيد و گفت : خوب است . قطعه صدرا را  قرص را خورد و آب را نوشيد و دفتر را به دستم داد

  کي مي نويسي ؟

  . خنديدم و گفتم : هر وقت عاشق شدم
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  پرسيد : يعني کي ؟

  گفتم : شايد سه سال ديگه ؟

  چشم بر هم گذاشت و گفت : خيلي ديره . مگه نمي گي سال آخريه ؟

  . گفتم : چرا ، اما اگه راست مي گه بايد صبر کنه

  . گفت : پس با هم صحبت کردين

  . گفتم : نه ديوونه ، مي گم اگه يکروزي حرف بشه و حرف دلشو بزنه ، مي گم بهش که بايد صبر کنه

  . گفت : گمان نکنم بتونه تحمل کنه . کار سختيه

يره و صبر کنهگفتم : از تو عاشق تر که نيست ؟ تو چطوري صبر مي کني تا موقعش برسه . اونم بايد از تو ياد بگ  .  

  پرسيد : اگر قبول نکرد ؟

  ! گفتم : نکنه . من تا خيالم از تو و گيتي راحت نشه ، به دلم اجازه نمي دم عاشق بشه

  . (زير لب و خواب آلود گفت : پس بيچاره )صدرا

ود انرژي داشتم از خود دفاع مي کردم و عشق حقيقي را برايش معني مي کردم که ديدم به خواب رفته و بي خ

مصرف کرده ام . خواستم بيدارش کنم تا به اتاق خود و رختخواب خود برگردد که دلم برايش سوخت و اجازه دادم 

همان جا شب را صبح کند . رويش را کشيد م و به چهره اش نگاه کردم و زير لب گفتم : دوست بيچاره من . اي 

درايي وجود نداردکاش مي فهميدي که من هم به قدر گيتي دوستت دارم و ص  !  

به اتاق کيان رفتم و پتو و بالش او را در آوردم و روي زمين خوابيدم و در خواب حرفهاي دلم را به او گفتم . صبحها 

خاله عادت داشت اول کيان را بيدار کنه و بعد منو صدا کنه . اون روز صبح وقتي خاله براي بيدار کردن کيان رفته و 

ود اومد پشت در اتاق من و با صدايي نسبتا بلند گفت : بچه ها بيدار شين ديرتون نشه . الهام تخت اون و خالي ديده ب

  . عزيزم دانشگاه ميري بلند شو که ديرت ميشه

  کيان اول از خواب پريد و با ديدن من که روي زمين خوابيده بودم پرسيد : تو بيداري ؟

  ! گفتم آره صبح بخير

روي زمين خوابيدي ؟ چرا بيدارم نکردي ؟گفت : صبح بخير . پس چرا    

  . گفتم : انقدر راحت خوابيده بودي که دلم نيومد بيدارت کنم

  گفت : خب تو مي رفتي رو تخت من ؟

  . بلند شدم و گفتم : يکشب هزار شب نمي شه

  . کيان گفت : بهرحال معذرت مي خوام . از اتاق کردمش بيرون و گفتم برو بيرون لباس بپوشم

  . وارد هال که شدم ديدم عمو و خاله به سالمم به گرمي جواب دادند و پيش خودم گفتم : حاال شدند مثل هميشه

سر ميز صبحانه کنار پنير و کره ، خاله تخم مرغ و خرما نيمرو کرده بود و با گفتن بچه ها بخورين انرژِي داره ، هر 

و بعد به من گفت : ساندويچ برايت درست کردم روي ميز يادت  دوي ما را وادار کرد تا تمام تخم مرغها را بخوريم

  . نره با خودت ببري

از خونه که بيرون رفتيم به کيان گفتم : خوش بحالت پدر و مادر تو روشنفکرند و مي دونند که نبايد دامنه بحث و 

بشه کش بدن . من اگه جاي تو بودم اصال کاري نمي کردم که کينه شون نسبت به گيتي زياد  .  

  کيان خنديد و گفت : دختر تو کي بزرگ مي شي ؟
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  . منم خنديدم و گفتم : هر وقت تو عاقل بشي

  وقتي حرکت کرديم ، پرسيد : مثل ساعت هميشگي ؟

  . گفتم : نه امروز ظهر تعطيل مي شم

  پرسيد : يکراست مي ري خونه ؟

  گفتم : شايد رفتم خونه خودمون . چطور مگر ؟

، خواستم بگم که يک وقت راه نيفتي به هواي کتاب و دفتر تو فروشگاه ها . اگه چيزي خواستي با  گفت : هيچي

  ! خودم ميري

گفتم : فکر مي کني بچه ام و نمي دونم منظورت چيه ؟ اما اگه اينطوري فکر مي کني باشه قول مي دم که همراه صدرا 

سوالي بپرسم ناراحت نمي شي ؟جايي نروم و مستقيم برم خونه . راستي کيان اگه ازت    

  ! گفت : بپرس

  گفتم : اين گيتي خانم چه شکليه . عکسشو نشونم مي دي ؟

  گفت : ما با هم عکس نداريم ؟

  تعجب کردم و پرسيدم : تکي چي ؟

  . گفت : نه

  گفتم : وقتي مي رفت عکس شو نداد به تو که هر وقت دلتنگ مي شي نيگاش کني ؟

رومه گفت : هميشه جلوي  .  

  . گفتم : پس خودت بگو چه شکليه که اگه يکروز ديدمش شوکه نشم

گفت : قدش از تو يک هوا بلندتره . سبزه رو و چشمهاش سياه و از تو درشت تره . موهاش سياه ، سياه . لخت و تا 

  ... کمرش . يک خال سياه روي گونه چپش. بيني کوچک و سرباال ، لب و دهنش غنچه و

واي اين ها که تو ميگي بايد خيلي خوشگل باشه گفتم : اي  .  

  . خنديد و گفت : چون هنديه

  متعجب پرسيدم : هنديه ؟

  . سر فرود آورد و گفت : آره

  گفتم : خاله ديدش ؟ چطوري دلش اومد عروس به اين خوشگلي و جواب کنه ؟

  . گفت : چون هندوئه

  پرسيدم : نمي خواد از دينش برگرده ؟

ت : اينکارو مي کرد که مشکل حل بودکيان گف  .  

  گفتم : منو بگو که فکر مي کردم گيتي ... راستي اسمش واقعا گيتي يه ؟

گفت : اسم سختي داره و من بهش مي گم گيتي . اونم اين اسمو دوست داره . الهام ! مي موني تا من بيام دنبالت . اما 

  . شام نمي مونيم

واهش بکنم انجام مي دي ؟گفتم : باشه . کيان اگر يک خ   

  پرسيد : تا چه کاري باشه ؟
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گفتم : ديشب وقتي تو خوابت برد فکر کردم چرت مي زني و بعد بيمار مي شي . به همين خاطر نشستم و براي الناز 

  نامه نوشتم . تو مي توني برام پستش کني ؟

  . مقابل دانشگاه رسيده بوديم . کيان نگهداشت و گفت : باشه ، بده

  .وقتي نامه رو به دستش دادم ، گفت : يک روزي نخواي که نامه صدرا رو برات پست کنم

  خنديدم و پياده شدم و گفتم : حاال بگم ديوونه کيه ؟

از دانشگاه که بيرون اومدم با اتوبوس به طرف خونه مامان رفتم و سر کوچه ايستادم و بو کشيدم . وقتي پشت در 

خود گفتم: اگر مادربزرگ درو باز کنه و بهم محل نگذاره چيکار کنم ؟ ايستادم و زنگ زدم به   

  خوشبختانه مادر درو باز کرد و از ديدنم سخت خوشحال شد و بغلم کرد و گفت : چه عجب ياد مادرت کردي ؟

  . بوسيدمش و گفتم : از دانشگاه مستقيم اومدم اينجا

خوب نيگا کنم . توي پله ها پرسيد : کيان ، خواهرم ، آيزنه دستمو گرفت و دنبال خود کشيد و نگذاشت حياط و 

  چطورند ؟

  . گفتم : همه خوبند . خاله نمي دونه من اومدم اينجا . يکدفعه تصميم گرفتم

  پرسيد : کيان مي دونه ؟

  گفتم : آره عصري مياد دنبالم . مادربزرگ نيست ؟

  . مادر گفت : چند روزي مي شه که رفته سفر پيش دخترش

  پرسيدم : هنوز با هم قهريد ؟

داشت برايم چاي مي ريخت که گفت : به کار هم کاري نداريم . خرش که از پل گذشت ، ديگه عروس مي خواد 

چيکار ؟ من و پدرت مونديم و کوهي از قرض و قوله. اصال نمي گه تو عروس داري چيکار مي کني و چطوري مي 

بازم دست آبجيم درد نکنه که مياد و به دادم مي رسه . پريروز اومد و رفتيم  خواي دخترت و رونه خونه شوهر کني .

  . کمي خريد کرديم ، حاال نشونت مي دم . اون بهم گفت که تو داري امتحان مي دي و وقت سرخاروندن نداري

  .گفتم : آره راست مي گفت . پس بگذار بهت مژده بدم که قبول شدم و رفتم ترم بعد

: ترم چيه ؟مادر پرسيد    

  . گفتم : فرض کنين کالس باالتر

خوشحال شد و گفت : الهي شکر که اگه نون و نمکشون و مي خوري ، دلشونو خوش مي کني . به گردنبندم اشاره 

  . کردم و گفتم : اينم کيان برم خريد جايزه

کسي نشون نده . آبجيم هم  مادر نگاهش کرد و نوشته رويش را خواند و به جاي من خجالت کشيد و گفت : به هر

  اين را ديد ؟

  . گفتم : هم خاله و هم عمو

  ! مادر گفت : خدا مرگم بده . اين حرفا رو که نمي نويسن بگردن بندازن

  مي خواستم بگم و شرح بدم که تو خونه خاله چه کارها رسم است که لب فروبستم و پرسيدم : باباچطوره ؟

ده حساب و کتاب کردن و راه کشيدنگفت : خوبه و شبها فقط کارش ش  .  

گفتم : تورو خدا به بابا بگو فکر جهيزيه منو نکنه .من چيزي الزم ندارم . وقتي درسم تموم بشه خودم مي رم سرکار و 

  . هر چي الزم باشه مي خرم
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؟مادر گفت : آبجيم هم همين و مي گه و من هم همين حرفها را به اون مي زنم اما کو گوش شنوا !    

مادر خريدها را از پشت پرده بيرون کشيد و نشانم داد . يک کارتن چيني . يک جعبه مخملي که وقتي باز کردم 

  . ديدم دست کامل قاشق و چنگال است و چند سبد ريز و درشت و چند تا قابلمه کوچک و بزرگ

  . گفتم : همين ها کافي ست

غچه اجاق بزني و آشپزي کنيمادر خنديد و به شوخي گفت : حتما مي خواي تو با  !  

  . گفتم : موقعش که رسيد يه کاري مي کنم . راستي مامان خاله گفت که الناز چند وقت پيش تماس گرفته

  . مادر گفت : اين که مال چند ماه پيش

  . گفتم : چند ماه نمي شه

  پرسيد : تو هم تلفن کردي ؟

  . گفتم : نه ! چون فرصت نکردم

ت که چيزي نمي گه اما به گمونم اونجا خبرهايي شده که يکهو حرکت کرد و رفتگفت : مادربزرگ  .  

  پرسيدم : يعني چي شده ؟

  . مادر گفت : بايد مشکلي پيش اومده باشه

  . گفتم : شايد الناز حامله است و مادربزرگ رفته کمکش

هميدم . نه ! بايد خبر ديگه اي باشهگفت : اگه اينطوري بود تا حاال همه همسايه ها فهميده بودن و منم مي ف  .  

  . گفتم : نگرانم کرديد ، زنگ مي زنم خبر بگيرم

مادر گفت : تا مادربزرگت اون جاست الناز به تو چيزي نمي گه . مگه وقتي که اون برگشته باشه . راستي الهام شما 

  که عروسي نکردين ، کردين؟

ونه هام از حرارت سوختحس کردم که تمام وجودم يکباره آتش گرفت و گ  .  

  ... مادر گفت :خجالت نداره اون شوهر توئه اما

  . حرف مادر را قطع کردم و گفتم : خيالتون راحت باشه

  . مادر خوشحال شد و گفت : باريکال ! هر کاري رسم و شيوه خودش و داره

دامو شنيد ، گفت : عروس گلم کجايي ؟بلند شدم و پاي تلفن نشستم تا به خاله بگم که خونه مامان هستم و وقتي ص   

  . براش توضيح دادم و او گفت : ممنون که خبر دادي ، اگه مي شه با آبجيم حرف بزنم

  ! گوشي و دادم به مادر و گفتم خاله

بلند شدم تا ببينم مادر براي ناهار خود چي درست کرده و روي گاز غذايي نديدم . در يخچال و که باز کردم ، خالي 

د . دلم گرفت و از خود پرسيدم : پس چي مي خواست ناهار بخوره ؟بو   

بعد فکر کردم تا داره صحبت مي کنه برم از کبابي سرکوچه کباب بگيرم و برگردم. لباس پوشيدم و به اشاره به مادر 

خ گوجه حالي کردم که برمي گردم . آقا شکراهلل با ديدنم اول تبريک گفت و بعد چهار تا سيخ کباب و يک سي

گذاشت رو آتيش و به منم يک صندلي تعارف کرد ، بنشينم . همونطور که کبابها رو باد مي زد گفت : زمونه خيلي 

سخت شده بنده خدا آقاي آصفي ، که همه چي پشت سر هم برايش اومد . اما بحمداهلل همه خير بود و خوشي . اما به 

خريدن و خدا مي رسونه و باالخره دختر با تلک و پلکي جهيز  نظر مي رسه که خيلي پير شده . پول عروسي و خونه

  . راهي مي شه . اما هزينه دانشگاه و پول کتاب و دفتره که کمر آدم و تا مي کنه
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خواستم بگم اشتباه مي کنين اما هيچي نگفتم و کباب و گرفتم و برگشتم . وارد اتاق که شدم ديدم مادر چمبک زده 

شدم و پرسيدم : مامان چيزي شده ؟ گوشه اتاق نشسته نگران   

  اول سر تکون داد يعني که نه . اما وقتي گفتم جون من چي شده ؟ نگام کرد و پرسيد : تو شوهرت و دوست نداري ؟

  به دهان بازم زل زد و گفت : اينطوري نيگام نکن . دوستش داري يا نداري ؟

  . گفتم : دارم

ن اهميت نمي دي و براش دلسوزي نمي کني . تو چرا ديشب وقتي شوهرت گفت : پس چرا آبجيم مي گه تو به کيا

  دير کرده بود دلواپس نشدي ؟

  . گفتم : چون مي دانستم جايي نرفته ، رفته بود پارک هوا بخوره

مادر گفت : چه معني مي ده که زن همراه شوهرش نره . درست واجب بود يا شوهرت ؟ اگر دکتر هم بشي بايد 

اونه که بايد تروخشکش کني بعد به مريضات برسيبدوني اول   .  

  . گفتم : من دکتر نمي شم ، وکيل مي شم

عصبي گفت : چه فرقي مي کنه ؟ زن بايد در درجه اول زن باشه و بعد هر چي مي خواد باشه . من يک عمر خون دل 

وهرداري از تو ياد مي گرفت . خوردم تا تو بزرگ شدي . هيچ دلم نمي خواد آبجيم بگه اي کاش الهام يک کمي ش

هنوز هيچي نشده کاري کردي که صداي خواهرمو درآوردي . الهام ! راسته که تو يک اتاق مي خوابي و کيان هم اتاق 

  ديگه مي خوابه ؟

  . گفتم : آره

اره مرد مادر گفت : نگو آره ، که بلند مي شم هر چه دق و دلي دارم سرت خالي مي کنم . تو نمي فهمي که گناه د

بدون زنش بخوابه . تو کي ديدي که من و پدرت رختخوابمون جدا و دور از هم باشه ؟ زن وقتي که عقد مي شه يعني 

  . اينکه مال همسرشه

  ! گفتم : عجب غلطي کردم اومدم

دادم . مادر ديد که عصباني هستم ، بلند شد و سفره را آورد و گفت : تو تقصير نداري . مقصر منم که چيز يادت ن

  . الهام دخترم براي خودت بيخودي بار گناه زياد نکن

  . گفتم : چشم حاال غذا بخورين يخ کرد

  . گفت : من کوفت بخورم ولي نشنوم که تو به شوهرت کم محلي مي کني

  گفتم : ديگه نمي کنم . حاال راضي شدين ؟

ن به شوهر باعث دلسرد شدن او از زندگي مادر ضمن خوردن شروع کرد به نصيحت و از اين گفتن که کم محلي ز

مي شود و کم کم از خانه گريزان و به بيراهه کشيده مي شود . و در آخر گفت : زن است که مي تواند با خلق 

خوشش مرد را پايبند خانه کند . کيان تا حاال سابقه نداشته که تا ديروقت بيرون خانه باشد و اين مي رساند که دلش 

تبه زنش گرم نيس  .  

 . فهميدم که خاله مو به مو ماجرا را براي مادر تعريف کرده و به خود گفتم اينها در چه فکرند و ما در چه فکريم

  غروب از راه رسيد که کيان آمد و پرسيد : بريم ؟

  مادر دستش را کشيد و او را نشاند و پرسيد : کجا ؟

دهمکيان گفت : نقشه نيمه کاره دارم و بايد فردا تحويل ب  .  
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  . مادر گفت : با اين حال شام مي خوريد و بعد مي رويد . حاالست که آصفي برسد

  . بعد رو به من کرد و گفت : چند دقيقه اي ما را تنها بگذار که تا پدرت نيامده با کيان صحبت کنم

ختن چاي شدم . مي دلم فروريخت و بدون آنکه به کيان نگاه کنم از اتاق رفتم بيرون و در آشپزخانه مشغول ري

شنيدم که مادر داشت مي گفت : شما هر دو به هم عالقمنديد اين درست . اما زن بايد بداند در قبال همسرش 

  . وظايفي دارد . الهام چون با شما زندگي مي کند بايد از همين حاال ياد بگيرد که مسئوليتش چيست

لهام انجام دهد . همين که او درسش را بخواند و از ترم صداي کيان آمد که گفت : خاله جان من کاري ندارم که ا

  . نيفتد برايم کافي ست

مادر گفت : درس و دانشگاه در درجه دوم اهميت است . او اول بايد به تو برسد و اين را تو بايد از او بخواهي . الهام 

  . اگر همينطور پيش برود هرگز مسائل زناشويي را ياد نمي گيرد

ينطورها هم که شما مي گوييد نيست خاله . الهام به مادر در خانه کمک مي کند و به من هم همينطورکيان گفت : ا  

.  

  ! مادر گفت : من منظورم چيز ديگري است . گويي تو هم از او ناشي تري

پدر  صداي در که آمد مادر با گفتن الهام پدرت آمد ، به من حالي کرد که صحبتهاي خصوصي شان تمام شده . وقتي

را ديدم و در آغوشش کشيدم تازه متوجه کنايه آقا شکراهلل شدم . به راستي پدرم شکسته و خسته به نظر مي رسيد . 

بي اختيار او را با عمو مقايسه کردم و با علم به اينکه عمو چند سال بزرگتر از پدرم است ، ديدم که پدرم پيرتر به 

فتم چه عجب ، گلگي کرد . کيان گفت : من بي تقصيرم و درسهاي الهام نمي نظر مي آيد . او کيان را هم بوسيد و با گ

  . گذاشت که ما خدمت برسيم

  پدر نگاهش بصورتم افتاد اما بعد رو به مادر گفت : چاي ، شيريني ، چيزي در خانه نداشتيم ؟

  . مادر گفت : کيان تازه رسيده و مي خواستند بروند که من نگهشان داشتم

يان نگريست تا صحت و سقم کالم مادر را از او بشنود که کيان گفت : يک ماهي است که نقشه يک پروژه را پدر به ک

آورده ام خانه تا تمامش کنم و هنوز فرصت نکرده ام . ما آمديم تا خبر بدهيم که الهام خانم گل کاشته و اين ترم 

  . ممتاز شده

او تبريک نگفت . مادر رو به من گفت : سفره بنداز تا شام بياورمبرق چشم پدر را ديدم و قلبا خوشحال شدم گرچه   

.  

در سر سفره وقتي پدر بي مقدمه گفت : مرد بايد از همسرش اجراي وظيفه بخواهد ، هر سه ما به هم نگريستيم و 

ن از نگاه پدر من و مادر فهميديدم که عمو به ديدن پدر رفته و يا تلفني با او صحبت کرده . مادر از سر تاسف پنها

چند بار سر تکان داد و کيان جرات ابراز عقيده پيدا نکرد و فقط گوش کرد . حرفهاي پدر برايم تکراري بود و 

هنگامي که سفره شام را برچيديم و با مادر از اتاق بيرون رفتيم شنيديم که پدر داشت مي گفت : اگر مهار اسب را 

ا مي برد . پس خودت مهار را به دست بگير و اجازه تاخت و تاز ، ندهرها کني به هر کجا که دوست دارد سوارش ر  

!  

باالخره وقتي با کيان از خانه بيرون آمديم من خود را سرزنش کردم که چرا آمدم. در اتومبيل وقتي به سوي خانه 

کرده بود  حرکت مي کرديم هر دو ساکت بوديم و به ريزش آرام آرام برف که گويي دقايقي پيش شروع به بارش

  نگاه مي کرديم . از خانه که دور شديم کيان به حرف آمد و پرسيد : تو از حرفهاي پدر و مادرت چيزي فهميدي ؟

  . گفتم : من در اتاق نبودم
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گفت : به نظرم مي آيد اتفاقي رخ داده که آنها را مجبور کرده لب به نصيحت و پند باز کنند . خاله چيزي به تو نگفت 

  ؟

آنها نگرانند که من مبادا تنها به درس و دانشگاه فکر کنم و از تو غافل بمانم . گويا همه چيزمربوط مي شود  گفتم :

به تنهايي رفتن تو به پارک . خاله با مادرم تماس گرفته و گفته که تو سابقه نداشت شب ديروقت بيرون خانه وقت 

ندبگذراني و همه از چشم من و بي توجهي ام به تو مي ببين  /  

  . کيان خنديد و گفت : پس من خيلي مهم ام و خودم نمي دانم

  به نگاه خيره ام بار ديگر خنديد و گفت : خب بگذريم . از دانشگاه بگو . امروز چطور بود ؟

  . گفتم : خسته کننده

  . پرسيد : مگر صدرا نبود

خسته و کسل حوصله به مهماني رفتن ندارد . بار ديگر نگاهش کردم اما به روبرويش نظر داشت و ادامه داد : آدم 

  . آنهم با اتوبوس

  متعجب پرسيدم : تو از کجا مي داني من با اتوبوس رفتم ؟

  ! گفت : همين جوري چون تو آدمي نيستي که با تاکسي و آژانس تردد کني

  کيان پرسيد : باور نکردي ؟

  ! گفتم : نه

بالت تا با هم غذا بخوريم و خودم تو را به خانه خاله برسانم . اما وقتي گفت : حق داري . چون من که آمده بودم دن

رسيدم ديدم که داري سوار اتوبوس مي شوي. چندبار بوق زدم و تو متوجه نشدي . مي توانستم تا ايستگاه بعد دنبال 

  . اتوبوس بيايم . اما نيامدم و گفتم راحت باشي

  . آرام و زير لب گفتم : ممنون

خسته اي ؟ پرسيد :   

پيدايم نکند ##را بکنم و بروم به جايي که هيچ  ##گفتم : آن قدر خسته که دلم مي خواهد ترک همه چيز و همه   .  

  به شوخي پرسيد : حتي من ؟

  ! گفتم : آره حتي تو

دست مي  رنجيده خاطر گفت : خيلي ممنون . مرا بگو که دارم زمينه را براي رفتنت آماده مي کنم و اين طور مزد

  . گيرم

  بي اختيار به وجد آمدم و پرسيدم : راست مي گي ؟ قبول کرد ؟

  پرسيد : مگر تماس داشتم ؟

  .گفتم : چه مي دونم . فکر کردم که تماس داشته اي و موضوع را مطرح کرده اي

ن و تو با هم مي گفت : با يکي از دوستانم صحبت کردم و او حرف خوبي زد . گفت لزومي به آمدن گيتي نيست . م

  ... رويم و به جاي اينکه اينجا از هم جدا شويم، آنجا از هم جدا مي شويم و

  گفتم : حتي در مورد من با گيتي صحبت نمي کني ؟

گفت : نه ! وقتي رسيديم به او مي گويم که هر دوي ما به خاطر اينکه راحت از ايران خارج شويم به صورت صوري 

  . ازدواج کرديم
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م : پس درس من ؟پرسيد   

  . گفت : تا برنامه ها رديف شود همين جا درس بخوان و بقيه اش را قبرس

  . گفتم: نه من همين جا درس مي خوانم و نقشه اولمان بهتر بود

گفت : راه ديگرش اين است که گيتي نيايد و فقط دعوتنامه بفرستد و من راهي شوم و تو هم با تور بيايي و آنجا به ما 

شوي . در اين فاصله که من مي روم مي توانم گيتي را متقاعد کنم . خيلي از آدمها مجبور به ازدواج دروغي ملحق 

  . شده اند و گيتي آسان قبول مي کند

وقتي ديد سکوت کرده ام ، گفت : به من اعتماد کن . من تا تمام جوانب کاري را در نظر نگيرم اقدام به کاري نمي 

  . کنم

شديم هال را خاموش ديديم و با روشن کردن لوستر و چندبار صدا زدن خاله و عمو ، کيان گفت :  وارد خانه که

  ! نيستند

هر دو به طرف اتاقهايمان رفتيم و لحظه اي بعد هر دو با صدا مثل برق گرفته ها از اتاقمان خارج شديم و به هم زل 

ه اتاق من آورده و دو تخت را به هم چسبانده بودند و زديم . اتاقهايمان دستخوش تحول شده بود . تخت کيان را ب

دراور او نيز به اتاق من منتقل شده بود و راه باريکي از طرف هر دو تخت بيشتر باقي نمانده بود . ميز تحريرم در 

اتاق کيان به جاي تخت او و کمد لباسم نيز در کنار کمد او قرار داشت . متوحش پرسيدم : کيان ، اوضاع دارد 

  . روزبروز وخيم تر مي شود

او بيش از آن که نگران موقعيت مان باشد نگران نقشه اش بود و با نگراني روي آن خم شد تا از سالم بودن آن 

  ! اطمينان حاصل کند خونسردي اش اعصابم را خرد کرد و گفتم : به جاي نقشه فکري براي خودمان بکن

د . مگر ديشب نگذشت ؟ آيا اتفاقي رخ داد ؟ من از خود اطمينان دارم و کاپشن اش را در آورد و گفت : نگراني ندار

  . تو را ديگر نمي دانم

خونسردي اش از سويي و اهانت کردنش از سويي ديگر موجب شد با خشم از اتاق خارج شوم و در را بر هم بکوبم . 

و ميز توالتها مي افتاد . مبهوت ايستادم و وارد اتاقم که شدم مثل اين که اولين بار بود که داشت چشمم به تختخواب 

  . به خود نگاه کردم و به خود گفتم : اين نقشه مادر و خاله است که خواسته اند مثال ما را به هم مهربان تر کنند

  . براي تعويض لباس مجتور شدم بار ديگر در اتاق کيان را باز کنم و بگويم : برو بيرون مي خواهم لباس بپوشم

به جاي شلوغ کاري اگر کمي دقت کني مي بيني که وقتي من پشت ميز نشسته باشم پشتم به توست و تو گفت : 

  راحت مي تواني لباس بپوشي ؟

  ! حق با او بود و کيان تغيير لباس داده ، پشت ميز کارش نشسته بود . وقتي لباس پوشيدم ، گفت : چاي مي خوريم

يادم آمد و پرسيدم : مي خواهي مهارم را به دست بگيري ؟ حرفهاي پدرم که به او ديکته کرده بود   

بدون آن که از روي نقشه سر بلند کند گفت : نه تو اختيارت دست خودت است . اگر برايت مشکل است چاي نمي 

  . خواهم

  دلم سوخت و پرسيدم : دوست ؟

ت گرفت و خنديد و گفت : دوستنگاهم کرد و دستم راکه براي تجديد پيمان به سويش دراز کرده بودم در دس  !  
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ذوق زده به سوي آشپزخانه دويدم و زير کتري را روشن کردم و از درون يخچال دو عدد پرتقال و نارنگي برداشتم 

و به اتاق آوردم و روي ميز تحريرم گذاشتم و همان طور که ميوه برايش پوست مي گرفتم ، گفتم : آنقدر تو خوبي 

نيکه گاهي شرمنده ام مي ک  .  

  زيرلبي پرسيد : راستي ؟

گفتم : آره . باور کن . با حرفهاي که پدرم به تو ديکته کرد اگر هر مرد ديگري بود به نفع خود بهره برداري مي کرد 

  . . اما تو شريفي و تحت تاثير قرارنگرفتي . حاال به عنوان قدرداني اين ميوه را تناول کن

هم آن قدر ترسويي که بي اختيار حس دلسوزي آدم را بر مي انگيزي . چايي  ک پر نارنگي برداشت و گفت : و توي

  چي شد ؟

گفتم : حاال مي آورم . وقتي هر دو چاي نوشيديم ، من هم پشت ميز تحريرم نشستم و به تکاليفم پرداختم . با آمدن 

  ! خاله و عمو و صداي گفتگويشان کيان پرسيد : دعوا کنم يا تشکر

نگفتم : تشکر ک  !  

  ! بلند شد و گفت : پس تمام

  . گفتم : تمام

  ! صداي خاله آمد که گفت : بچه ها ما آمديم

بلند شديم و با هم از اتاق خارج شديم . گمانم رسيد که خاله در انتظار چهره گرفته و قهر کرده ام بود و هيچ انتظار 

وم . وقتي سالم کردم با خوشرويي پرسيدم : خانم نداشت در مقابل چقولي اش به مادر با او شاد و خوشحال روبرو ش

  و آقا کجا تشريف داشتن ؟

خاله لحظه اي ساکت به صورتم نگاه کرد و بعد خود را پيدا کرد و خنديد و گفت : سينما . اما قاسمي از اول تا آخر 

  . فيلم خواب بود

بعد تغيير دکود مي دادي کيان رو به مادر گفت : زحمت کشيدي . بايد مي گذاشتي ما مي آمديم و  .  

  خاله گفت : چون شما فرصت نداشتيد خودم کردم . شام خورده ايد ؟

  . کيان گفت : خونه خاله خورديم

  عمو پرسيد : حالشان چطور بود ؟

  . و کيان گفت : خوب بودند و سالم رساندند

  . بعد رو به من گفت : الهام جان ، چاي بريز که با هم بخوريم

ورش رفتار کردم و ديدم که عمو هم از الک خود بيرون آمد و همان عموي گذشته شد . خاله کنارم نشسته به دست

  بود آرام پرسيد : زيبا بود ؟ پسنديدي ؟

  . فهميدم منظورش خريد اجناس است . گفتم : بله قشنگ بود . زحمت کشيدين

بختي تان را مي خواهم و اگر حرف مي زنم و دستش را روي دستم گذاشت و گفت : خدا مي داند که من فقط خوش

  . کاري مي کنم فقط براي سعادت شماست

  . گفتم : مي دانم خاله و ممنونم . من بايد از شما درس بياموزم که مي آموزم هر چند شاگرد کودني هستم

اد بگيري که چه بايد خاله خم شد و صورتم را بوسيد و گفت : نه ، تو خيلي هم خوب و باهوشي . فقط بايد کم کم ي

  ! بکني
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  . کيان بلند شد و رو به من گفت : زنگ تفريح تمام . هم تو درست مانده و هم نقشه من

  . خاله به پشتم زد و گفت : برويد به کارتان برسيد

  ! به آنها شب بخير گفتم و به اتاق رفتيم . کيان آهسته گفت : بخير گذشت

دم . ساعتي از نواخته شدن زنگ دوازده گذشته بود و بخوبي معلوم بود که هر دو و من با فرود آوردن سر تاييد کر

در انتظاريم که ديگري اول وارد اتاق شود . خميازه هاي پياپي ام باالخره کيان را بلند کرد و پس از اجراي مراحل 

ي رفتن به اتاق خواب پشت ميز مسواک زدن قدم به اتاق گذاشت . من هم بلند شدم و کار او را تکرار کردم اما به جا

تحريرم نشستم و به خود گفتم او زود خوابش مي برد ، پس صبر مي کنم تا بخوابد . وقتي يقين کردم که خوابيده 

آرام و پاورچين وارد اتاق شدم و ديدم که او کامال خود را با ديوار برابر کرده و من هم با آرامش خوابيدم . در نيمه 

ا چشمانم باز شد و ديدم که کيان هرچه روانداز بوده به خود پيچيده و من هيچ ندارم . هاي شب از شدت سرم

خواستم بلند شوم و بروم خاله را صدا کنم و از او پتو بخواهم ، اما نرفتم و چون دزدي که آرام و بيصدا اثاث خانه را 

تختي را از او جدا کنم و قوز کرده به  جمع مي کند من هم آرام و بدون آن که کيان بيدار شود کم کم توانستم رو

خواب رفتم . صبح وقتي با صداي خاله که پرسيد بچه ها ديرتان نشود ، کيان بلند شد و با ديدن من که گلوله اي شده 

  و به خود گره خورده بودم صدايم زد و پرسيد : بيداري ؟

  . گفتم : از شدت سرما تا صبح نخوابيدم

بايد کم کم خوابيدن دوره مجردي را فراموش کنم و حقي از لحاف و پتو براي تو هم گفت : معذرت مي خوام . 

  . منظور کنم

تمام استخوانهايم درد مي کرد و عطسه هاي پياپي ام متوجه ام کرد که سرما خورده ام . سر ميز صبحانه کيان رو به 

ا خوابمان نبردپدرش گفت : بايد درجه شوفاژخانه را زياد کنيم . ديشب هر دو از سرم  .  

  . خاله گفت : مي آمدي پتو مي گرفتي

  . کيان گفت : الهام نگذاشت بيدارتان کنم

خاله بلند شد و به اتاقش رفت و با دو پتو بيرون آمد و به دستم داد و گفت : ببر به اتاقتان . اي کاش مالحظه کاري 

  . نکرده بودي و صدايم مي کردي

قرص سرماخوردگي درآورد و به دستم داد و گفت : يکي را حاال بخور و يکي را بعد از  کيان از جعبه کمکهاي اوليه

  . غذا

  خاله پرسيد : کي برمي گردي ؟

  ! گفتم : ساعت چهار

  .اضافه کرد : پس غذاي دانشگاه را اگر سرخ کرده بود نخور

هم گرم است و هم مطمئن وقتي از خانه رفتيم کيان گفت : چاره کار گرفتن دو تا لحاف سفري است که  .  

  . فکر و ايده او را با سکوتم تاييد کردم

سر تمام کالسها احساس منگي مي کردم و عطسه هاي سکوت کالس را بر هم مي زد . هنگام ناهار ترجيح دادم از 

براي خوردن منصرف شوم و تا فرصتي براي شروع کالس باقي است بخوابم . خوابيدم و متوجه نشدم و تا فرصتي 

شروع کالس باقي است بخوابم . خوابيدم و متوجه نشدم که نامم از بلندگو خوانده شده . کيان به دنبالم آمده بود تا 

مرا براي خوردن غذا با خود ببرد . که پس از پيج کردن به او گفته شده بود که من دانشگاه را ترک کرده ام . پس از 
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مان داشتم که کيان منتظرم ايستاده است و چون او را نديدم دقايقي صبر اتمام کالس وقتي از دانشگاه خارج شدم گ

کردم تا برسد . برف مي باريد و رفت و آمد اتومبيلها به کندي انجام مي گرفت و با اين انديشه که او در ترافيک گير 

از ديدن کيان که آسوده  افتاده باز هم صبرکردم . غروب از راه رسيده بود که با اتوبوس خود را به خانه رساندم و

نشسته و تلويزيون تماشا مي کرد عصبي شدم و بدون آن که سالم کنم به طرف اتاقم مي رفتم که شنيدم گفت : 

  خوش گذشت ؟

او گفتم : جاي شما خالي بود #####از سرغيض و درک سخن دو   .  

قرار ما نبودغيبت خاله و عمو به او مجال داد تا بر سرم فرياد بکشد و بگويد : اين   .  

  پرسيدم : چه قراري ؟

  ... گفت : اين که تا نام من در شناسنامه توست ، تو اجازه داشته باشي

  جمله اش را تمام نکرد . پرسيدم : تا اجازه داشته باشم چي ؟

  ! خشم خود را فرو خورد و گفت : خودت مي داني

  . گفت : از اعتمادت ممنونم دوست من

بود و بار ديگر او را خروشان کرد و گفت : کي از دانشگاه بيرون آمدي ؟سخنم تمسخرآميز    

  ! گفتم : ساعت چهار

  . گفت : حقيقت ندارد . چون من آمدم دنبالت و تو دانشگاه نبودي

  پرسيدم : چه ساعتي ؟

  . گفت : دوازده

  . گفتم : خوابيده بودم

  خنديد و با تمسخر گفت : خوابيده بودي کجا ؟

: سر کالس . براي ناهار هم تو نهارخوري حاضر نشدم گفتم  .  

کمي مکث کرد ، گويا قانع شده بود اما بيکباره به طرفم آمد ، سرشانه هايم را گرفت و به طرف خود چرخاند و گفت 

: الهام ، بگو که تنها اسم من نيست که پناهگاهي شود که بتواني پشت آن مخفي شوي و هر قدر که مي خواهي 

زاني!؟بتا   

گفتم : پسرخاله من پيش از آن که به اسم تو در شناسنامه ام اهميت بدهم به پاکدامني و عفت خود اهميت مي دهم . 

  . حاال شانه ام را ول کن درد گرفت

  . کيان از فشار انگشتانش کاست و با گفتن اعتماد بايد دو جانبه باشد روي صندلي نشست

ي ؟پرسيدم : تو به من اعتماد ندار   

نگاهم کرد و گفت : راستش را بگويم نه ! يعني داشتم اما از وقتي اين مردک ذهن تو را مشغول کرده ديگر اعتمادم 

  . بر پايه گذشته نيست . عشق چشم انسان را کور مي کند

  . گفتم : خودت مي گي عشق . اما فراموش کردي که من عاشق نيستم و قرار هم نيست عاشق شوم

ت : مگر دست توست که اختيارش را داشته باشي . آن چنان سريع و تند غافلگيرت مي کند که حتي به تمسخر گف

نمي فهمي در چه زمان مغلوبش شده اي . الهام! ما پذيرفته ايم که دوست يکديگر باشيم اما من بي غيرت و بي 
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ند و تو هم با اين فکر که با هم تعصب نيستم که اجازه بدهم مردي به همسرم نگاه کند و در دل خيال خام بپرورا

  دوستيم از موقعيت ات سوء استفاده کني . منظورم را مي فهمي ؟

  . گفتم : بسيار خوب و روشن

  . گفت : پس ديگر در موردش صحبت نمي کنيم

 قلبا خوشحال شدم که کوتاه آمد و بحث را تمام کرد . وقتي به رختخواب رفتم تا بدن تب دارم را به بستر سرد

بسپارم ، از خودم پرسيدم : چرا از او نپرسيدي که خودت با داشتن همسر در خانه فکر زن ديگري را در مخيله ات 

راه داده و براي رسيدن به او تالش کني . قبح کار هر دوي ما يکي ست با اين تفاوت که در زندگي من مرد ديگري 

  . جاي ندارد و در زندگي تو دارد

ارم پذيرا شد و دقايقي بعد وقتي از شدت لرز دندانهايم تيک و تيک صدا مي کرد هر چه بستر سرد را تن تب د

روانداز بود روي خود کشيدم تا گرم شوم . بدنم بناگه چنان داغ شد که همه را به يکسو زدم تا بتوانم تنفس کنم . 

زيدم و ديگر چيزي نفهميدم . از راه گلويم خشک و آب از بيني ام جاري بود . وقتي مجدد يخ کردم ، زير پتوها خ

صداي فرياد خاله که کيان را صدا مي زد از خواب پريدم . خاله هراسان گفت : الهام تب و لرز کرده آماده شو 

  . ببريمش دکتر

وقتي خاله پتوها را از رويم پس زد با ديدن چهره از عرق خيسم گفت : واي بر من . خدا مرگم بدهد الهام ! عزيزم 

باز کنچشمت و   .  

سعي کردم چشم باز کنم که از سوزش اشکم روان شد . خاله به کيان گفت : بدو اتومبيل را روشن کن تا من آماده 

  . اش کنم

  . عمو گفت : من کمکت مي کنم

با کمک آن دو روسري و شال به سرم انداخته و پالتو بر تنم پوشانده شد و عمو مرا بغل گرفت و راه برد . وقتي در 

ومبيل نشستم باز هم خواب به سراغم آمد و چيزي نفهميدم . از بوي الکل چشم باز کردم و کيان گفت : االن پني ات

  . سيلين تست مي کنند و بزودي حالت خوب مي شود

سوزش سوزن ها را حس کردم اما توان و قدرت حرکت نداشتم . هنگام بازگشت سرم را لحظه اي بلند کردم و بعد 

ه پدر ، آرامش پيدا کردم و خوابيدم . آن شب و آن روز را غافلگير در تب و لرز بودم و به آنچه مي با احساس سين

آشاميدم و فرو مي دادم واقف نبودم . وقتي از شدت سوزش چشمانم کاسته شد و توانستم ديده باز کنم ، کيان روي 

يه مي کردپيشاني ام حوله مي گذاشت و به گمانم خاله پايم را با آب سرد پاشو  .  

سه روز در بي خبري گذراندم و تنها سوزش آمپول را حس کردم و طعم تلخ و شيرين انواع شربتها را تحمل و چون 

التهاب جانم آرام گرفت ، ضربان قلبم نيز از هيجان و تب و تاب دست کشيد و آرام شد . عمو پرسيد : چطوري 

  عروسکم ؟

کردملبخند زدم و گفتم : عزرائيل را جواب   .  

  . دستش را روي دستم گذاشت و گفت : از اين حرفها نزن که مي رنجم

خوشحالم که تبت پايين آمد . يکي دو روز ديگر کامال سالمتيت را پيدا مي کني . زن و شوهر خوب به هم مي آييد . 

  . يکي که مريض شد ديگري هم تاب نياورد وبيمار شد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یاد آرمرا 

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

 

1 1 8  

 

م و او را هم فشرده زير لحاف ديدم . دستي که حلقه پيوندمان به انگشتش بي اختيار به سمت تخت کيان نگاه کرد

بود از زير لحاف بيرون بود، بي اختيار آن را به دست گرفتم وبا حلقه شروع به بازي کردم تا احساس کند در تب و 

  . تاب هم چون من تنها نيست

رفع خستگي برود ، گفت : وقتي نگاهشان مي  آن شب عمو وقتي براي گرفتن کشيک به اتاقمان آمد تا خاله براي

  . کنم ، دو فرشته معصوم و بي گناه را مي بينم

  خاله پرسيد : خوب مي شوند ؟

عمو خنديد و گفت : بهت قول مي دم دو ، سه روز ديگه ، باز هم همان بچه هاي شلوغ و پرتحرک بشوند . برو 

 بخواب و راحت باش

باز شد و توانستم به بدنم حرکت بدهم . عمو بيرون اتاق رو مبل بخواب رفته بود  در نيمه هاي شب بي اختيار چشمم

و پتو را تا زيرگلو باال کشيده بود . به کيان نگاه کردم که هرچه روانداز رويش بود به يکسو پرت کرده و لرزان بود . 

دودم و با نگاه به اطرافم باالي سرم خم شدم و او را پوشاندم و با دست دانه هاي درشت عرق را از روي پيشاني اش ز

پارچ آب و حوله خيس را ديدم . توانم را به کار گرفتم تا بتوانم حوله را بار ديگر مرطوب کنم و روي پيشاني کيان 

بگذارم . دستش را باال آورد تا حوله را بردارد که آن را گرفتم و آرام زمزمه کردم بگذار باشد . هذيان مي گفت و 

نام خود را از لبهاي تب آلودش شنيدم . دستم را چنان سخت گرفته بود که گمان داشت سنگي را بدست  چندين بار

دارد . وقتي رها کرد زير لب غريد : برو . مي دانستم که از شدت تب هذيان مي گويد و تا سپيده دميد ، چندين بار 

چون مرا در حال پرستاري ديد ، متوحش بلند  پيشاني اش را خنک کرده بودم . با طلوع سپيده ام عمو چشم گشود و

  شد و گفت : خيلي وقت است که خوابيدم ؟

  ! گفتم : تمام شب

  . شرمنده شد و پرسيد : تو چرا بيدارم نکردي و با اين حال خودت داري پرستاري مي کني

ن و عمو کيان بيدار شد و گفتم : حال من بهتر است و به گمانم از درجه تب کيان هم کاسته شده . از صداي حرف م

  ! گفت : تشنمه

  عمو رفت تا آّب بياورد و من زير گوشش پرسيدم : چطوري رفيق ؟

  . زير لب نجوا کرد : خوب نيستم

وقتي عمو ليوان آب را به دستم داد ، سر کيان را بلند کردم تا آب بنوشد . چشمانش بسته بود و فقط سردي ليوان را 

د و سر را ميان هوا و بالشت رها کرد که اگر دستم را حائل سرش نکرده بودم ، به باالي حس کرد . جرعه اي نوشي

تاج تخت اصابت کرده بود . به گمانم رسيد که تمام وزن بدنش شده آن قسمت از سرش که روي دستم افتاده بود . 

رده در يک دستم و سر سنگين نيست . ليوان نيم خو ##خواستم به عمو بگويم کمک کنيد ، که ديدم او رفته و هيچ 

کيان بر روي ديگر دستم ، مرا از فعاليت بازداشته بود . خدا ، خدا مي کردم که عمو يا خاله يکي وارد شود و مرا از 

صدايم را نشنيد . ليوان را به باالي سرم بردم تا روي  ##اين تنگنا نجات دهد . حتي چند بار صدا زدم خاله اما هيچ 

رم که برگشت و تمام محتوياتش ريخت . آرام دستم را از بار سنگين خالص کردم و بعد نفس بلند ميز توالت بگذا

کشيدم و به خود گفتم : عمو هيج وقت پرستار خوبي نخواهدبود . خاله وقتي بدرون آمد سخت مقابل بيني اش را 

يمگرفته بود و گفت : به گمانم من هم مبتال شدم . سرم درد مي کند و استخوانها  .  

  . گفتم : نزديک ما نشويد . من بهتر شده ام و مي توانم از کيان مراقبت کنم
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خاله به کيسه دارويي که بدستش بود اشاره کرد و گفت : مثل داروهاي توست . مطمئني که مي تواني از خودت و 

  کيان مراقبت کني ؟

  . گفتم : بله

نوشيدني هم قاسمي برايتان مي آورد . من رفتم قرص بخورم گفت : سوپ صاف کرده را مي گذارم روي مبل اتاق و 

  . و بخوابم

من و کيان قرنطينه شده بوديم و عمو فقط ظرفها را مي آورد و خالي با خود مي برد . وقتي بدن کيان از لرز افتاد 

  توانست چشم باز کند و بپرسد : الهام خوبي ؟

مانده ام و رهايي در کار نيستزير گوشش زمزمه کردم : حاال حاالها بيخ گيست  .  

  . دستم را گرفت و چون بالش زير گونه گذاشت و خوابيد

من وقتي اجازه پيدا کردم حرکت و تحرک داشته باشم ، مسئوليت کيان و خاله را عهده دار شدم و دانشگاه را 

ر شده و خود را بيش از بيماري فراموش کردم . به گمانم مي رسيد که کيان چون بچه هاي لجباز و يکدنده ، بهانه گي

اش بيمار نشان مي دهد و خيال برخاستن از بستر را ندارد . درجه ثابت مي کرد که گرماي بدنش طبيعي است و 

اشتها براي خوردن نيز بهبود يافتنش را بهانه مي کرد و بيچاره من که در کنار پرستاري ماساژور هم شده بودم و مي 

ا ماساژ بدهم . عمو سرفه مي کرد و قرص مسکن مي خورد . اما مثل کيان با صدا از درد بايست پشت و شانه هايش ر

استخوان نمي ناليد ، بي اعتنا به فريادش گفتم : من دارم مي رم آشپزخانه و کسي نيست تا کمکت کند . اگر استخوان 

  . درد داري با دوش آب گرم بهتر مي شوي

ا در مقابل در حس کردم که گفت : تو خيلي سنگدليداشتم سوپ درست مي کردم که حضورش ر  .  

  . گفتم : از تشکرت ممنونم

خود را روي صندلي انداخت و گفت : حس مي کنم که توي پايم هنوز مي لرزد و جانم دارد از بدنم خارج مي شود . 

  ... باور کن الهام که

جيغ کشيدم کيان ، کيان ! اما چشم باز نکرد . خواستم بگم خودت را لوس نکن که ديدم روي صندلي از حال رفت . 

عمو براي خريد رفته بود و من نمي دانستم چه بايد بکنم . شتابزده کاسه آب را زير شير پر کردم و دستم را خيس 

کردم و بر صورتش کشيدم تا چشم باز کند . وقتي کارم بي اثر بود ، گريه ام گرفت و آهسته بر صورتش زدم و 

خواهش مي کنم چشم تو باز کن ، من مي ترسم . کيان جان من ، به خاطر منگفتم : کيان   .  

دستش را گرفته بودم و تکان ، تکان مي دادم اما هيچ واکنشي از خود نشان نمي داد . وقتي گفتم خدايا چيکار کنم ؟ 

تو باز کن ! کيان به  ناله ضعيفي سر داد و آرام سرش را حرکت داد. خوشحال شدم و ذوق زده گفتم : کيان ، چشم

  . خدا مي ترسم . حالت بده ؟ خوب بگو بايد چيکار کنم . فقط حرف بزن

  . کيان به خود تکان ضعيفي داد و زير لب گفت : من دارم مي ميرم

آن قدر متوحش شدم که مقابل پايش زانو زدم و گفتم : نه خواهش مي کنم نمير ! کيان به خاطر گيتي هم که شده 

. کيان اصال من مي ميرم . باور کن اگه تو بميري مهم خودمو مي کشم . کيان يک لحظه نيگام کن ! فقط  تسليم نشو

  ! يک لحظه ! همين حاال دکتر خبر مي کنم ! فقط تو نمير

سرم را دستي از روي زانويش بلند کرد و گفت : براي من گريه نکن . تو بايد زنده بموني و با صدرا ازدواج کني و 

ت بشيخوشبخ  .  
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گفتم : گور پدر صدرا . باور کن اصال صدرايي وجود نداره . من مي خواستم به تو بگم که انقدرها هم زشت نيستم که 

  . توجه مردي را جلب نکنم . آه کيان باور کن راست مي گم

و ببخشزير لب گفت : ملک الموت آمده و مي خواد منو با خودش ببره ، الهام ، اگر هر بدي به توکردم من  .  

ديگه گريه نمي کردم بلکه ضجه مي زدم و با التماس خواستم که ملک الموت مرا با خود ببرد و او را رها کند . وقتي 

سرش به يک سو خم شد با گمان اينکه جان داده بلند شدم و سرش را در بغل گرفتم و بوسه هايم را با اشک چشم 

يضي مي داد . براي دل خودم بود يا از دست دادن کيان که مويه مي نثار موهاي سياهش کردم که هنوز بوي تب و مر

  . کردم

  . وقتي عمو وارد شد و مرا گريان و کيان را روي صندلي بي حال ديد پريشان شد و پرسيد : چي شده الهام

  ! گفتم : عمو کيان

  پرسيد : کيان چي ؟

  . گفتم : حرف نمي زنه . خودش گفت که داره مي ميره

نبض کيان را گرفت و چند ضربه آرام بر صورت او زد و گفت : نبضش طبيعي است . شايد خوابيدهعمو   .  

  ! گفتم : نه ! او مرده

  . عمو از کاسه مشتي آب برداشت و بر صورت کيان پاشيد که او تکان سختي خورد و چشم باز کرد

  ! عمو رو به من گفت : ديدي نمرده

و پرسيد : چي شده ؟ کيان خود را مبهوت نشان داد   

  . عمو خونسرد گفت : هيچي . اگر خوابت مي آيد برو تو رختخواب بخواب . اينجا جاي خوابيدن نيست

کيان خواست بلند شود که کنترل خود را از دست داد و از روي صندلي به زمين افتاد . من و عمو کمکش کرديم تا به 

يد و ديده اش بر هم رفت . رو به عمو گفتم : مردبستر برگردد . وقتي دراز کشيد نفس بلندي کش  !  

  . عمو عصبي شد و گفت : نه جانم . او زنده است . فقط کمي ضعف دارد که بايد خوب شود

 از فکر غذا غافل شده بودم و عمو با ديدن چهره رنگ باخته ام گفت : تو هم برو استراحت کن . من آماده مي کنم
.  

درهاي بهشت را به رويم گشوده باشند . وقتي به اتاقم رفتم . کيان خواب بود و من هم  حرف او مانند آن بود که

استراحت کردم . خواب بودم و خواب مي ديدم که کيان در لباسي بلند و سفيد به سوي آسمان مي رود و آرام آرام از 

يدم . با گمان اينکه او رفته ، به من دور مي شود . فرياد زدم نه . که از صداي خود از خواب پريدم و کيان را ند

  . سرعت بلند شدم تا دنبالش بروم و او را برگردانم . که در همان زمان در اتاق خاله باز شد و او از آن خارج شد

مات و مبهوت ايستاده و نگاهش کردم و هنوز نمي دانستم خوابم يا بيدارم . قدرت تکلم نداشتم . وقتي کيان دست 

و به سوي دستشويي رفت، به خود تکان دادم و زير بازويش را گرفتم تا بتواند حرکت کند . به بر ديوار گذاشت 

  . جاي دستشويي در حمام را باز کرد و داخل شد

  .عمو لحظاتي بعد از اتاق خاله بيرون آمد و گفت : بحمداهلل خال بيماران بهتر شده

  زير لب نجوا کردم : خاله ؟

رد و گفت : تا قاشق آخرش را خوردعمو به ظرف سوپ اشاره ک  .  
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براي اطمينان از حرف عمو در اتاق را باز کردم و ديدم خاله به چند بالش تکيه داده و مي خواهد قرص پس از 

  . غذايش را بخورد . با ديدنم گفت : الهام جان بيا تو بحمداهلل همه شفا پيدا کرديم

  . گفتم : خوشحالم

قبراق و سرحال دور هم مي نشينيم و صبحانه مي خوريم . بيچاره قاسمي چيزي نمانده خاله گفت : فردا صبح همه 

  . خودش از پا در بيايد

  . گفتم : بله خيلي زحمت کشيدن

گفت : من سالي يکبار سرماخوردگي پيدا مي کنم و دو ، سه روز در رختخواب مي خوابم ، بعد که خوب شدم ديگر 

کيان هم به خودم رفته و امسال بدبختانه همه مبتال شديم . قاسمي به مادرت گفته همه بيمار نمي شوم تا سال ديگر . 

  . ما چند روزي رفته ايم سفر تا او نگران نشود

  . گفتم : خوب کردند وگرنه مادر هم مي آمد و مبتال ني شد و کسي نبود از او مراقبت کند

  پرسيد : چند روز استراحت بنويسد ؟

  پرسيدم : کي ؟

  . متعجب گفت : خوب دکتر . براي دانشگاه الزم داري تا غيبتت موجه شود

ياد دانشگاه افتادم و دورانديشي خاله را در دل ستودم و با گفتن پنج روز ، سر فرود آورد و گفت : قاسمي مي رود 

  مي گيرد ! کيان هنوز خوابيده ؟

  . گفتم : نمي دانم

سخت تر مبتال شده نمي توانست راحت حرکت کند و ضعف عمومي داشت . ببين  خاله گفت : او مثل اينکه از من و تو

اگر بيدار است يک ليوان آب پرتقال و آب ليموشيرين را با هم مخلوط کن و بده بنوشد . عالج اين بيماري فقط 

  . نوشيدن مايعات است

م براي کيان به اتاق بردم . بيدار بود و براي خاله و کيان آب ميوه گرفتم و يک ليوان به او دادم و يک ليوان را ه

دست را زير سر گذاشته و به نقطه اي خيره شده بود . وقتي وارد شدم با پرسيدن بيداري ، نگاهش را سويم کرد و با 

  !ديدن آب ميوه گفت : خودت بنوش َ

  . گفتم : من خوبم

  . گفت : با اين حال خودت بنوش

در آشپزخانه داريم ليوان را به طرفش گرفتم و گفتم :  .  

  .گفت : اين را خودت بخور و بعد براي من يک ليوان بياور

  . گفتم : تلخ مي شود

  . سر را به سوي ديگر چرخاند و گفت : پس تا تلخ نشده بنوش

  . دو جرعه نوشيدم و گفتم : نصف ، نصف

مي کردم که مردن به اين آساني باشد . به ليوان نگريست و آن را از دستم گرفت و نوشيد و گفت : هيچ وقت فکر ن

  . راحت و سبکبال مثل پرواز پر در هوا

  . گفتم : تو ضعف کرده بودي

  . نگاهم کرد و گفت : من خود بهتر مي فهميدم که دارم مي ميرم
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  پرسيدم : راستي ، راستي تو ملک الموت را ديدي ؟

ي نيست . وقتي التماس مي کردي که نروم و خدا ، خدا گفت : نه اما حس مي کردم کسي در آشپزخانه است که مرئ

  . مي کردي ، ديگر حضور او را حس نکردم و چشمم باز شد

  ! گفتم : خوشحالم که نرفتي

  پرسيد : براي من دلت سوخته بود يا به حال خود گريه مي کردي ؟

کنم گفتم : به اين سوال جواب دادن مشکل است و دوست ندارم ديگر در موردش فکر  .  

  پرسيد : فردا مي روي دانشگاه ؟

گفتم : بله و جنابعالي بايد مرا برسانيد . پس اين ساعتهاي باقيمانده را هم خوب استراحت کنيد که فردا تنبلي بي 

 ! تنبلي

به اتاق ديگر رفتم تا کيان استراحت کند و من هم درس هاي عقب افتاده را بخوانم شايد از آنها چيزي دستگيرم 

د . وقتي عمو داخل اتاق شد و برگه دکتر را روي ميز گذاشت ، گفتم : عمو شما بي نهايت به من لطف مي کنيدشو  .  

دست روي شانه ام گذاشت و گفت : امروز به من ثابت شد که عشق تو به کيان کمتر از عشق او به تو نيست و من از 

کرد . درست را بخوان و مطمئن باش تا زنده ام اين پس حتي به قدر سر سوزني نسبت به محبت توشک نخواهم 

  . حمايت تان خواهم کرد

  . کالم عمو پرده ابهام را دريد و فروانداخت و من به خود گفتم : تو عاشق کياني و تا حاال خودت را گول مي زدي

د که گريه مي کردم مي دانستم که اگر کيان يکبار ديگر سوالش را تکرار کند با قاطعيت خواهم گفت : بخاطر تو بو

  ! چون بقدر جان خود تو را دوست دارم . عشق به همسر

مي شود محبت دوست و عشق به همسر را با هم درآميخت و ضمن عاشق بودن محبت دوست را هم باور داشت . من 

  . عاشق کيان و او محبتش دوستانه

  از خود پرسيدم : آيا حاضري او را به ديگري بسپاري ؟

نه قلبم گفت :  !  

  ! و زبانم به سختي گفت : براي اثبات عشق گذشت بايد کرد

به هنگام صرف شام وقتي وارد اتاق شدم و ديدم که بيدار است ريال پرسيدم : شام با من و عمو مي خوري يا بياورم 

  اينجا ؟

برطرف مي شود . به نشان داد که مي خواهد بلند شود . کمکش کردم و گفتم: چند قدمي که راه بروي ضعف پاهايت 

  ! من تکيه کن

او را به سر ميز بردم و هنگاميکه نشست ، عمو به شوخي گفت : امروز خوب الهام را ترساندي . وقتي رسيدم مثل بيد 

  . مجنون به خود مي لرزيد

  . کيان گفت : من معذرت خواهي کردم

  ! سوپش را هم زدم و گفتم : دهانت را باز کن

ي گفت : اينقدر لوسش نکن ! مرد که نازک نارنجي نمي شودعمو باز هم به شوخ  .  

کيان قاشق را از دستم گرفت و خود به خوردن مشغول شد . اما هم من و هم عمو ديدم که دستش مي لرزد و قادر به 

  . کنترل لرزش نيست . خنديدم و گفتم : هوس کرده ام که خودم غذا دهانت بگذارم . عمو جسارتم را ببخشيد
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مو بلند شد و دو مالقه ديگر سوپ به بشقابش اضافه کرد و گفت : اين جسارت نيست ! من مي روم تا تو از ع

  . همسرت پذيرايي کني

با رفتن عمو ، شجاعت يافتم و قاشق ، قاشق سوپ را به دهانش گذاشتم و نگاه سپاس گذار و قدردانش را به جان 

ديگر به او دادم و هنگاميکه کمکش کردم تا برخيزد تاب نياورد و بر خريدم . داروهايش را به همراه آب ميوه اي 

زمين افتاد . از صداي فريادم عمو آثار ترس و وحشت ديدم و هنگاميکه بيرون آمديم ، پرسيدم : عمو ، کيان چش 

  شده ؟

  . عمو نگاهم کرد و گفت : نمي دانم . فردا تماس مي گيرم با دکترش تا بيايد و از او ديدن کند

  خاله با شنيدن خبر ، بيماري خود را فراموش کرد و به اتاق آمد و کنار کيان نشست و پرسيد : عزيزم درد داري ؟

  . کيان گفت : نه خوبم فقط احساس ضعف عميق مي کنم

  . خاله گفت : اساعه مي رويم دکتر

تا دکتر پيش از رفتن به مطب بيايد کيان مخالفت کرد و عمو گفت : استراحت کند بهتر است ، فردا زنگ مي زنم 

  . عيادت

کيان چشم بر هم گذاشت و خاله و عمو صدايشان را آهسته کردند و گفتند : ما بيداريم اگر کاري داشتي صدايمان 

  ! کن

  با رفتن آنها ، دست کيان را گرفتم و گفتم : به من راستش را بگو آيا درد داري ؟

  ! سر تکان داد و گفت : نه

: دلم مي گيرد وقتي مي بينم ديگر سگرمه هايت در هم نيست و بي حالي گفتم  .  

  . لبخند زد و گفت : برو درست را بخوان

 گفتم : براي آگاهي جنابعالي عرض کنم که درسم را خوانده ام و مثل يک دختر خوب و منظم براي فردا آماده هستم
.  

  ! گفت : پس بگير بخواب

ه سرشبه . اگه تو خوابت مياد چراغ و خاموش کنم و برم اون اتاقگفتم : خوابم نمياد تاز  .  

 گفت : بمون اما بهم زل نزن . چون با همه تالشي که مي کني . خودتو شجاع نشون بدي ترس ا ز چشمات مي ريزه
.  

  ! چشم مامو بستم و گفتم : کوري هم زياد بد نيست چون آدم و رسوا نمي کنه

ترس تو چشات خونخ داره گفت : خيلي وقت که اين  .  

گفتم : و تو هم اون قدر آقايي که کمتر به روم آوردي . آره من زن ترسويي هستم و از ترس هاي بزرگم يکيش اينه 

که اون هايي که برام خيلي عزيزن روزي از دست بدم . دوم اين که فقير و بي پناه بشم . سوم اين که مجبور باشم به 

غ بگم . چهارم اين که رفوزه بشم . پنجم اين که موش ببينم و سوسک تو رختخوابم باشه کسي که دوستش دارم درو

  ... . ششم اين که

  نگاهم به چهره کيان افتاد و از رنگ پريده اش ترسيدم و تکانش دادم و گفتم : خوابي ؟

  . چشم باز کرد و گفت : دارم گوش مي کنم

ريف کنمگفتم : دستت و بده من تا بقيه شو برات تع  .  
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  . دست کيان و مخصوصا گرفتم تا از گرماي دستش ترس را فراموش کنم

  پرسيد : ششم ؟

  . گفتم : هان . يادم اومد ! ششم اين که دلم سنگ بشه و فقط به خودم فکر کنم

داشته باشي ؟هفتم اين که ... راستي کيان چرا من و تو تا حاال سينما نرفتيم ؟ تو که فيلم هاي هندي رو بايد دوست    

  پرسيد : هشتم ؟

گفتم : بگذار فکر کنم ! آهان يادم اوند ! اين که وقتي راست حرف مي زنم کسي حرفمو باور نکنه ! نهم اينکه مجبور 

  ! به هجرت بشم و آدماي خوب و بذارم و برم به جايي که نگاه تحقيرآميز بهم بکنند

را خواب ديدم و زير لب گفتم : دهم اين که اين حلقه از انگشت در  بار ديگه به کيان نگاه کردم و راستي راستي او

  ! بياد و حلقه ديگه اي تو انگشتت بره

دست کيان و رو گونه گذاشته بودم و داشتم براي دلم ، تو قلبم نوحه خوني مي کردم و گريه مي کردم که خاله مقابل 

  در ظاهر شد و منو ديد و آروم پرسيد : چي شده

دادم و گفتم : هيچيسر تکون   .  

ک قدم اومد جلو و گفت : چيز مهمي نيست ، اينقدر نگران نباش . هم حاال قاسمي با دکتر صحبت کرد و اون گفت ي

  . از عوارض دوران نقاهتِ اما فردا مياد و ويزيتش مي کنه . تو هم بگير بخواب فردا دانشگاه داري

. سرم و رو بالش کيان گذاشتم تا صداي نفسهاشو بشنوم و  خاله شب بخير گفت و چراغ و خاموش کرد و رفت

باورکنم که هنوز زنده است . خواب بودم و خواب مي ديدم .خوابي بدون ترس و نگراني . خواب ديدم که پدر بغلم 

م کرده و سرم رو سينه اش گذاشته و دارم به ضربان قلبش گوش مي کنم . اونم موهامو نوازش مي کنه و مي گه : الها

  . ، تو عزيز مني . توي دنيا فقط به تو دلم خوشه ومي خوام به هر چي آرزو مي کني برسي

  . گفتم : بيرون سرده و من باالپوش ندارم

  . گفت : گرمت مي کنم . حتي شده خودم از سرما يخ بزنم

مهاش گريه اي نبودتو خوابم بابا ديگه اخمو نبود . دستهاش زمخت و زبر نبود وقتي پيشونيم و مي بوسيد چش  .  

صبح وقتي بيدار شدم حس کردم که دلم براي بابام تنگ شده . پا شدم و پاش تلفن نشستم و وقتي گوشي و خودش 

  . برداشت و گفت : بله

گفتم : سالم بابا . تماس گرفتم که بهت بگم ، خيلي دوستت دارم . دلم مي خواد تا عمر دارم کنارم بموني . من از تو 

ي خوام فقط و فقط مي خوام برام بابا بمونيهيچي نم  .  

  ! وقتي گوشي و گذاشتم به خودم گفتم حتي اگر نامهربوني

  عمو پرسيد : مگه دانشگاه نمي ري ؟

  . گفتم : تا خيالم از کيان راحت نشه نه نمي رم

  . گفت : دکتر گفته قبل از ساعت نه مياد ويزيت کنه . اومد و رفت ، مي توني بري

م : بايد ببينم چي مي گهگفت  .  

  . عمو گفت : من مي رم نون بگيرم

  . گفتم : من هم چاي آماده مي کنم
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براي کيان شير گرم کردم و با طبابت خودم قاشق بزرگي از عسل توش حل کردم و به اتاق بردم . وقتي وارد شدم 

  چشم باز کردو زمزمه کرد : داري مي ري ؟

د شو تا شير يخ نکرده بخورگفتم : نه هنوز زوده . بلن  .  

حس کردم که بهتر از ديروز تونست حرکت کنه و خودش و بحال نشسته دربياره. ليوان و گرفت و پرسيد : خودت 

  چي ؟

  به دروغ گفتم : خوردم . گوش شيطون کر مثل اين که حالت از ديروز بهتره ؟

  . سر فرود آورد و گفت : آره حس مي کنم که بهتر شدم

برداشتم و موهاشو شونه کردم و گفتم : دکتر مي آد و بايد مرتب باشي شونه  .  

  گفت : مي تونم ازت يه خواهشي بکنم ؟

  . گفتم : در خدمتم بفرماييد

. بعد هم بهش بگو که  #####گفت : زود لباس بپوش و نقشه روي ميز و بردار و ببر شرکت بره بدست مهندس 

يکراست برو دانشگاه و بعد از اتمام کالس برگرد خونهحالم خوش نيست . از اون جا هم   .  

  ... گفتم : چشم ، اطاعت . اما اول دکتر بياد و بره بعد

 کيان حرفمو قطع کرد و گفت : مهندس اول وقت مياد نقشه رو تحويل بگيره . اگه بياد و بره فايده نداره . عجله کن
.  

قشه رو لوله کنم و خيلي با عجله خداحافظي کنم و راهي بشم . به موقع لحن کيان وادارم کرد شتابان لباس بپوشم و ن

به شرکت رسيدم و نقشه رو تحويل دادم و به دانشگاه رفتم . ساعت اول که تمام شد به سرعت به طرف تلفن دويدم 

  تا دانشجويي نرسيده من بتونم تماس بگيرم . عمو گوشي را برداشت . پرسيدم : عمو دکتر اومد ؟

ت : آره . اومد و معاينه کرد و همان حرفهاي ديشب و گفتگف  .  

  پرسيدم : چي گفت ؟

  . عمو گفت : ضعف دوران نقاهته و مهم نيست . قرص و شربت و ويتامين نوشت و رفت

  پرسيدم : حاال حالش چطوره؟

  . عمو گفت : خوبه و راحت خوابيده

کشيدم خيالم آسوده شد و گوشي را که قطع کردم نفس راحتي  .  

آن روز ديرتر از هميشه کالسم تعطيل شد و وقتي با اتوبوس به خونه برگشتم هوا تاريک ، تاريک شده بود . خاله 

  نگران پرسيد : دير کردي ؟

  . و منم گفتم : کالس طوالني شده و اتوبوس سومي بهم رسيد

خورد ؟ رفتم به اتاق کيان و ديدم خوابيده . از خاله پرسيدم : ناهارش و خب   

  . گفت : اشتهاي چنداني نداشت

  پرسيدم : کي خوابيده ؟

  . گفت : تا ساعت چهار بيدار بود و چشم به راه اومدن تو داشت . بگمونم يکساعتي ميشه خوابيده

رفتم جلو و موهاشو آروم نوازش کردم و بوسه ماليمي که بيدارش نکنه روي پيشونيش زدم و رفتم اون اتاق تا 

وض کنم ، يکهو از فکري که بخاطرم خطور کرد بر خود لرزيدم . چرا وقتي بوسيدمش پيشونيش گرم نبود لباسمو ع
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؟ با شتاب به اتاق کيان دويدم و رفتم باالي سرش و دستمو گذاشتم رو پيشونيش و بعد تکونش دادم و گفتم : کيان 

  ! من برگشتم

اقم دويدند فرياد زدم : بيدار نميشه . پيشونيش سرد ، سردهاصال تکون نخورد . وقتي جيغ زدم و عمو و خاله به ات  .  

عمو نبضش و گرفت و بعد به طرف تلفن دويد و خاله با صداي بلند کيان کيان گفت و جوابي نشنيد . وقتي آمبوالنس 

  . رسيد و دکتر معاينه کرد ،َ رو به عمو گفت: دير شده متاسفم

هاي لعنتي . حاال وقت شوخي نيست . اون ها کيان و بردن و من و آوردن اينجا  با صداي بلند خنديدم و گفتم : ديوونه

، آخه مي دوني اون شب توي خواب جوشه عود کرده بود و من نفهميده بودم . چون روي پوست دستم نبود بلکه 

آخه بتول خانم  اينجا توي سرم رشد کرده بود . تا حاال دوبار شوک دادن تا اين جوش خوب بشه . اما نمي شه ! خب

هم به همين جوش مبتال بود و تا آخر عمرش خوب نشد. حاال مي فهمم اون هم عاشق بود و کسي عشقشو قبول 

 . نداشت

دکتر از پشت ميز کارش بلند شد و روبروي همراه بيمار ايستاد و گفت : ببريدش و مراقب باشيد داروهايش را به 

د که کم و زياد نشود . محيط را آرام و جوي خوشايند برايش بوجود بياوريد موقع به او بدهيد و در دُز دارو دقت کني

  . . اگر مشکلي پيش آمد با من تماس بگيريد . در غير اينصورت يکماه ديگر در همين روز بياييد تا ويزيتش کنم

  همراه پرسيد : اگر خواست از خانه خارج شود چي دکتر ؟

در مکانهاي شلوغ و پر از ازدحام تردد نکند. سعي کنيد با کساني که دوستشان دکتر گفت : به همراهش برويد . اما 

  . داشت و در کنار آنها احساس امنيت و آرامش مي کرد ، بيشتر رفت و آمد کنيد

همراه گفت : او عاشق تنها خاله اش بود و در کنار او و با خانواده او خوش بود. اما به گمانم خواهرم نتواند چون 

موجب شادي اش شودگذشته   .  

دکتر گفت : اگر خودش به زبان آورد و ميل و رغبت ديدن کرد او را محروم نکنيد. او خاطراتش را به يار دارد و 

تمام سعي ما براين است که هيجاناتش را کنترل کنيم و باورهاي غلط ذهنش راکمرنگ و چشم او را به حقايق باز 

  . کنيم

ده ام چي ؟ آيا او مي تواند بيايد وهمراه پرسيد : دکتر خواهرزا  ...  

دکتر گفت : تا نگفته ام بهتر است آن دو با هم روبرو نشوند . بايد گام به گام پيش برويم تا خودش حقيقت را از 

  . دروغ تشخيص بدهد

بوي باران  وقتي مادر ، دخترش را از بيمارستان بيرون مي برد ، هواي عصرگاه آخرين روزهاي بهاري بود و در نسيم

  بند آمده با عطر برگهاي سيراب شده به مشام مي رسيد . مادر پرسيد : بريم ؟

  دختر پرسيد : کجا ؟

  ! مادر خنديد و گفت : معلومه خونه

دختر به اطرافش نگاه کرد تا اتومبيل آشنايي را ببيند و چون نديد آه کشيد و به همراه مادر سر خيابان ايستاد صداي 

شت سرش شنيد که گفت : دربستي خانم ؟آشنايي از پ   

  ! او سر برگرداند و با ديدن جواني ريشو که عينک دودي به چشم زده بود از سر خشم گفت : نخير آقا

  . مادر در کنار گوشش گفت : اگر ارزان بگيرد مي رويم

  بعد رو به راننده پرسيد : تا اميريه چند مي بري ؟
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زون مي گيرمراننده گفت : شما سوار شين ار  .  

وقتي مادر و دختر سوار شدند ، راننده آه کشيد و مادر تک سرفه کرد . دختر شيشه را پايين کشيد و هوا را بو کرد و 

  . زمزمه کرد : بارون اومده

  . مادر گفت : اومد اما زود قطع شد

  . راننده گفت : وسط هفته است و پارکها خلوت است

خشم پرسيد : منظور ؟ دختر رو به راننده کرد و با   

  . راننده گفت : هيچي . اينو گفتم که اگه خواستين تشريف ببرين پارک بدونين که خلوته

مادر بار ديگر تک سرفه اي کرد و بعد گفت : ممنونيم آقا . دخترم کمي کسالت داره و بايد بريم خونه استراحت کنه 

  . . لطفا نزديک يک داروخانه نگهدارين

ل توقف کرد مادر پياده شد و راننده از آينه به چهره رنگ پريده دختر نگريست و گفت : اين هوا دزده و وقتي اتومبي

  . آدم زود سرما مي خوره

سکوت دختر باعث شد تا روي فرمان با ضربات منظم بنوازد و آرام و زير لبي آوازي بخواند . دختر که بي توجه به 

تا داروخانه طي کرده بود نگاه مي کرد ، گوشش بي اختيار آوايي را شنيد که  راننده به خيابان و به راهي که مادر

موجب شد سر برگرداند و چهره راننده را بنگرد . از ديدن عينک آفتابي آنهم در روز ابري و هنگام عصر پيش خود 

دارد که مثل مرده فکر کرد يا چشمش چپ است يا اين که فکر مي کند با اين عينک خوش تيپ تر است . اما گمان ن

هاي از گور برخاسته است . بازگشت مادر طوالني شد و دختر تصميم گرفت به دنبال او برود وقتي دستگيره در را 

  گرفت که باز کند ، راننده پرسيد : کجا ؟

  دختر رو به او با خشم فرياد کشيد : به تو چه مربوطه ؟

  . راننده گفت : اول کرايه رو بدين بعد پياده بشين

دخترکه کيف به همراه نداشت بناچار نشست و باز هم به خيابان نگريست . راننده گفت : ناراحت نشين آبجي . خيلي 

  . از مسافرا ، سر ما راننده هارو با همين کلک ها کاله گذاشتن و رفتند

  . دختر گفت : راننده اگر راننده باشه مسافرش و خوب مي شناسه

اينطوري بود . اما باور کن آبجي حاال دوره زمونه طوري شده که اگه با زنت هم زير يک راننده گفت : يک زماني 

سقف زندگي کني نمي توني اونو بشناسي . واي به مسافر که ديگه جاي خود داره . آه که انقدر دلم پره از اين زندگي 

  . نکبتي که حد و حساب نداره

ت و شمايل مضحکت ! مادر با کيسه دارو برگشت و هنگاميکه نشست دختر تو دلش گفت : تو ديگه خفه . با اين ريخ

  ! ، گفت : دو تا از قرص ها رو بايد برم از شبانه روزي بگيرم

  راننده گفت : حاال کجا برم ؟

  ! مادر گفت : داروخانه شبانه روزي

ک بيمارستان مي گرفتين . حکمي راننده راه کج کرد و هنگاميکه دور زد گفت : بايد دارو رو از همون دوا خونه نزدي

  . مي دونن که دکترهاش چه داروهايي رو براي مريض ها مي نويسن و داروخانه نسخه رو برنمي گردونه

  ! مادر گفت : حق با شماست . اگه نداشتن بايد برگرديم بريم همون داروخانه

  ! دختر گفت : سرم درد مي کنه
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  ! مادر گفت : چشاتو ببند تا برسيم

ايقي بعد وقتي مادر پرسيد دختر خوابي و جوابي نشنيد ، نفس آسوده اي کشيد و گفت : هيچي نمونده بود رسوا دق

  بشي ؟

  ! راننده عينک را تا روي سر باال برد و گفت : داشتم کور مي شدم خاله

  . خاله لبخند زد و گفت : نبايد ميومدي ! اگه مي شناختت کار خراب مي شد

تنگ شده بود کيان گفت : دلم  .  

  . خاله گفت : مي دونم اما دست خودش که نيست

کيان گفت : مي دونم خاله . همين که ديدم هوش و حواسش بجاشه و هنوز هم مردها رو تحويل نمي گيره کلي 

ن خوشحال شدم . مي ريم داروخانه نزديک بيمارستان و از همونجا داروها رو مي گيرم .دلم مي خوادتا صبح تو خيابو

  . بگردونمش و ازش جدا نشم

خاله گفت : اما دکتر گفت که حاال ، حاالها شما دو تا نبايد با هم روبرو بشين تا اين که کم کم خود الهام دروغ و 

  . راست و بتونه از هم تفکيک کنه

الح نکردن يک کيان گفت : به خودم هم همين و تلفني گفت ولي من نتونستم طاقت بيارم . باالخره دو ، سه ماه اص

جايي به دردم خورد و الهام منو نشناخت . خاله بابام پيشنهاد داده که اگر صالح مي دونين چند هفته اي از تهرون 

  . برين بيرون تا الهام از هواي پاک استفاده کنه

تونم جواب  مادر گفت : نمي شه . خونه رو نمي تونم خالي بذارم . اسباب هاي خودم به درک مال خانم بزرگ و نمي

  . بدم . بعدش هم به دکتر نزديک باشم ، خيالم راحتتره

کيان گفت : هر جور که صالح مي دونين . اما خاله خواهش مي کنم اگر خواستيد بريد بيرون حتما با من تماس 

  . بگيرين من خودم بيام

  ... مادر گفت : اون وقت به الهام چي بگم ؟ نميگه اين راننده کيه ، که فقط

  . کيان حرفش را قطع کرد و گفت : بگين راننده آژانسه

  ...وقتي خواستيم تماس بگيرين بگين آژانس اميد . با اين قرار قبول مي کنه و

  مادر پرسيد : اين آژانس فقط يک راننده دارد ؟

  کيان گفت : من خودم مي دونم چيکار کنم که شک برانگيز نشه . شما اينکارو مي کنين ؟

کشيد و گفت : باشه . اما ريسک بزرگيه خاله آه  !  

وقتي مادر نزديک داروخانه پياده شد کيان به پشت سر نگريست و الهام را در خواب ديد . دلش مي خواست دست 

همسرش و بگيره و بر آن بوسه بزنه . دلش مي خواست موهاي همسرشو نوازش کنه و در گوشش بگه هيچ عشقي 

لش مي خواستارزش ديوانه شدن نداره . د  ...  

با تکان خوردن الهام ، کيان دست از نگاه برداشت و بي حرکت پشت فرمان نشست . الهام چشم باز کرد و با ديدن 

  راننده و خودش پرسيد : مادرم کو ؟

  . راننده گفت : رفتن داروخانه . االن برمي گردند

  . الهام گفت : شما به زحمت افتادين ، مي بخشين
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: راننده آژانس کارش همينه . اما امروز روز خوش شانسي من بود يا بخت بلند شما ، که من و شما رو  کيان گفت

سوار کردم . چون آژانس ما تو اميريه ست و مي خواستم وقتي شمارو رسوندم برم خونه استراحت کنم . از صبح کله 

و آژانس فقط من و يکنفر ديگه کار مي کنيم و صحر زدم بيرون و ديگه چيزي نمونده که از پا دربيام . مي دونين ت

 مسافر آژانس سوارشو خيلي کمه و براي اينکه دخل و خرج مون جور در بياد مجبوريم مسافر معمولي هم سوار کنيم
.  

  الهام متعجب پرسيد : فقط دو تا راننده ؟

  . راننده خنديد و گفت : اون يکي هم داره مي ره و تنها من مي مونم

پرسيد : چرا راننده استخدام نمي کنين ؟الهام    

راننده گفت : گفتم که مشتري آژآنس کمه و کسي دلش نمياد براي يک مسافت کم پول زياد خرج کنه . پايين شهر 

  . با باالي شهر خيلي فرق مي کنه

  ! وقتي مادر خوشحال در اتومبيل و باز کرد بي اختيار گفت : خوشبختانه داشتن ، حرکت کن پسرم

راننده سرفه کرد و با روشن کردن اتومبيل گفت : داشتم خدمت آبجي عرض مي کردم که نون درآوردن اين روزها 

خيلي مشکله . مسافر آژانس سوارشو خيلي در روز سوار کنم سه يا پنج دفعه و بقيه اش بايد با سوار کردن امثال شما 

خواستين برين منو خبر کنين تا خودم شما رو برسونم و پول کسري مو جبران کنم . خواستم خواهش کنم هر جا که 

  . مطمئن باشين پول تاکسي رو از شما مي گيرم نه پول آژانس

  مادر گفت : باشه . به شما زحمت مي ديم . اما نمي دونيم آژانس شما کجاست و اسمش چيه ؟

ون مي دم . اما وقتي تماس گرفتين نگين راننده گفت : آژانس باران . وقتي رسيديم شماره آژانس و مي نويسم و بهت

  . ماشين مس خواين ، بگين از اقوام هستين و با من کار دارين

  مادر پرسيد : اسم شما ؟

  . راننده گفت : کوچيک شما پاکباخته

الهام از شنيدم نام فاميل راننده بي اختيار خنديد و مادر بروش اخم کرد و پرسيد: اگر پرسيدند شما کي آقاي 

اکباخته هستين چي بگم ؟پ   

راننده گفت : بگين مادر خانمم هستين . في الفور هرجا باشم خودمو مي رسونم . مي دونين صاحب آژانس ما 

  . مادرزني داره که هم ازش مي ترسه و هم به قدر جونش دوستش داره

ه باشهمادر گفت : اين از دروغهاي شاخداره . هيچ دامادي نيست که مادرزنش و دوست داشت  .  

  . راننده خنديد و گفت : اما اين يکي استثناست و دوست داره

  الهام پرسيد : حتمي پولداره ؟

  . راننده سر تکون داد و گفت : نه بابا . ما چون خالشه خيلي دوستش داره

  . مادر گفت : خواهرزاده خيلي عزيزه

سر کوچه وقتي راننده ايستاد و آنها پياده شدند ، الهام  الهام آه کشيد و نگاه مادر و راننده به يکديگر دوخته شد .

  صبر نکرد و وارد کوچه شد . کيان پرسيد : سوتي دادم ؟

خاله خنديد و گفت : فکر نکنم که متوجه شد تو بدون پرسيدن کوچه مارو درست آوردي سر کوچه مان ، عيب نداره 

  . ! اگر کنجکاوي کرد خودم رفع و رجوعش مي کنم
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گفت : بگين وقتي خواب بوده شما آدرس و به من دادين . خاله ! الهام خيلي رنگش پريده طور خدا اگه چيزي کيان 

  ... کم و کسر دارين بگين تا

خاله خنديد و گفت : انقدر يخچال و پر کردي که درش بسته نمي شه . اما باشه بهت مي گم . زياد هم نگران نباش . 

اومدن اون اشکال ندارهفقط به آبجيم بگو دکتر گفته   .  

  . کيان خوشحال شد و با گفتن پس فردا صبح مادر پيش شماست خداحافظي کرد و رفت

الهام پشت در ايستاده بود و انتظار مادرو مي کشيد . چند بار زنگ زده بود به اميد اينکه مادربزرگ درو باز کنه . اما 

ا درو باز کنه پرسيد : چقدر طولش دادين ؟هيچ جوابي نشنيده بود . وقتي مادر کليد انداخت ت   

مادر گفت : داشتيم سر کرايه با هم چونه مي زديم . شايد اين اولين باريه که مسافر مي خواست کرايه بيشتر بده و 

  . راننده قبول نمي کرد

ونه نيست ؟الهام گفت : داره در باغ سبز نشونمون مي ده که بعدها بتونه سرمون کاله بگذاره . مادربزرگ خ   

مادر در را گشوده بود و هنگاميکه هر دو با حياط خاموش روبرو شدند ، الهام بي اختيار ايستاد و گريست . مادر زير 

  . بازويش را گرفت و گفت : دوباره شروع نکن . بيا بريم باال که تازه بايد شام درست کنيم

تاق که گذاشت پنجره رو به حياط و باز کرد و گفت : بو ميادالهام با قدمهاي نا استوار پله ها را طي کرد و پا به ا  .  

  مادر پرسيد : بوي چي ؟

  . الهام گفت : بوي بابام . مثل اين که نشسته و منتظره که سفره شامو پهن کنيم

کنممادر بغض خود را فرو داد و گفت : اون هميشه تو همين خونه ست و من با همين دلگرميه که تنهايي و تحمل مي   

.  

  ! الهام زير لب گفت : مثل من ! اما خوشبختانه من مادرشوهر مهربوني دارم که دوستم داره

مادر گفت : خودش نعمت بزرگيه که خدا نصيبت کرده . مادرشوهر منم بد آدمي نيست . اما طاقت ديدن جاي خالي 

  . پسرش و نياورد و رفت بندر پيش دخترش

کور شده الهام گفت : خيلي اينجا سوت و  .  

مادر گفت : اگه دست من بود مي فروختمش و از اينجا مي رفتيم اما مي دوني که اينجا مال من نيست و به تو و 

  . مادربزرگ و عمه ات مي رسه

  . الهام گفت : ولش کن ، بريم

  مادر پرسيد : کجا ؟

ستن ، مگه نه ؟الهام گفت : پيش کيان ، پيش بابام . من حتم دارم که اون دو تا با هم ه   

  . مادر زير لب گفت : دور از جون کيان

  الهام پرسيد : چهره راننده به نظرتون آشنا نيومد ؟

  مادر تکان خورد و رنگ از صورتش پريد و گفت : نه چطور مگر ؟

که هم  الهام گفت : نمي دونم . شايد بايد مي گفتم صداش ، صداش خيلي ، خيلي به کيان شبيه بود . مخصوصا وقتي

  ! مي خنديد و هم حرف مي زد

  . مادر گفت : متوجه نشدم
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مثل من وقتي که کيان حرف مي زد مسحور نمي شد . مي دونين دکتر به من  ##الهام گفت : حق دارين . چون هيچ 

  . مي گه تو حافظه خوبي داري و همه چيزو خوب به ياد داري . بهتر که دنباله درس تو بگيري و تمومش کني

ادر گفت : وقتي دکتر مي گه حتمي فکر خوبيهم  !  

  ... الهام گفت : اگه کيان با اون زن نمي رفت اين اتفاق براش نمي افتاد و

  . مادر گفت : بس کن الهام . سفره شام و پهن کن

اون باعث الهام ناراضي بلند شد تا سفره پهن کنه و رو به مادر گفت : شما هم مثل دکتر حرف من و قبول ندارين . 

  . شد که کيان من و فراموش کنه و با اون زنه بره

  مادر پرسيد : کجا بره ؟

  الهام گفت : قبرستون

  ! بعد با صدا خنديد و گفت : من بهش گفتم همين بغله اما از حرفم خوشش نيومد و به من گفت ديوونه

  ! مادر گفت : اين حرفارو ول کن و شامتو بخور

بود که گفت : خاله مي گه : ترس يک غريزه ست و کسي پيدا نمي شه که از چيزي نترسه .  سر شام باز هم الهام

خاله مي گه خودش از تاريکي مي ترسه . از صداي رعد و برق آسمون مي ترسه . من بهش خنديدم و گفتم خاله اينها 

کردم و گفتم چرا مي گي که ترس نداره . خاله هم بهم خنديد و گفت پس ترس تو هم ، ترس نداره . من گريه 

  ... ترس نداره ؟ بابام

قطرات اشک از چشم الهام باريدن گرفت ، مادر دستش و گرفت و گفت : منم مي گم ! اصال بيا از موضوع ديگه اي با 

  . هم حرف بزنيم . از چيزهاي خوب

  ... الهام گفت : از اين بگيم که بابام

ده بگيم . از تابستون و بهار بگيممادر حرفشو قطع کرد و گفت : نه ! از آين  .  

  !الهام گفت : اما پاييز قشنگتره

مادر گفت : اما بهارو دوست دارم . بو بکش ببين چه بوي گل خوبي مياد . دوست داري بريم تو حياط و قاليچه پهن 

  کنيم و شب توي حياط بخوابيم ؟

گور تنگ مي مونهالهام گفت : نه ! حياط بدون بابا و الناز و مادربزرگ مثل   .  

  ! مادر زير لب گفت : اون جاش راحته

مادر وقتي داروهاي الهام را به دستش داد اون گفت : مي دوني مامان من به دکتر نگفتم که ازدواج من و کيان يک 

  ... قرارداده . نخواستم آبروم بره و اون فکر کنه که من دختر ترشيده بودم و

بهت گفته تو ترشيده بوديمادر گفت : غلط کرده هر کي   .  

الهام خنديد و گفت : شما خودت چند بار بهم سرکوفت زدي که دارم ترشيده مي شم و کسي در اين خونه رو نمي 

  . زنه

  . مادر آه کشيد و گفت : آدم تو عصبانيت يه چيزهايي ميگه اما قلبابه حرفي که مي زنه اعتقاد نداره

من مي گفت تو خوبي َ، تو باهوشي ، تو خوشگلي. اما به حرفهايي که مي زد اعتماد الهام گفت : مثل کيان ! اون به 

  . نداشت
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مادر گفت : اگه اعتقاد نداشت ، نميومد خواستگاري و تورو براي خودش عقد نمي کرد ؟ يادته چه حلقه قشنگي برات 

ت تور روي صورتت رو باال بزنه يک خريد ؟ حتي از حلقه الناز هم قشنگ تر و گرونتره ؟ يادته وقتي که مي خواس

  بسته اسکناس گذاشت رو دامنت ؟

  . الهام گفت : دهنش وا مونده بود و چشاش هاج و واج به من خيره شده بود

  . مادر گفت : چون که تو راستي َ، راستي خوشگل شده بودي

  ! الهام زمزمه کرد : اگه اون دختره نبود

مي دوني که کيان فقط تو رو دوست داشت و مادر گفت : بس کن الهام خودت خوب  ...  

  ! الهام با صدا خنديد و گفت : ازدواج اجباري بود

  . مادر گفت : باشه هر چي تو مي گي درسته . حاال بگير بخواب

تو دنيا نيست که براش قيمت تعيين  ##الهام دراز کشيد اما خوابش نبرد . گفت : منم دوستش داشتم اونقده که هيچ 

ه . اما اون فقط به فکر رفتن بود و اون دختره . مي گفت الهام وقتي درست تموم بشه ، چند ماه بعدش ما از کن

همديگه جدا مي شيم . خوب شد که مرد و من پيش الناز سرشکسته نشدم . مي دونم که مي نشست پيش همه و مي 

قش مي ده . مادربزرگ هم دنباله حرف اون و گفت : من مي دونستم که الهام نمي تونه شوهر داري کنه و کيان طال

مي گرفت و مي گفت: آره بابا دختره از بچگي عقلش پاره سنگ ور مي داشت و بي خودي شوهرش دادن . اما حاال 

 . هيچکس نيست که پشت سرم لُغوز بخونه . مامان اين بوي گل نيست ، بوي سدر و کافوره

پله حياط نشستند تا از هواي صبحگاهي لذت ببرند . خواهر پرسيد :  صبح وقتي خاله از در وارد شد ، هر دو روي

  چطوره ؟

مادر گفت : بد نيست . فقط هنوز اون ترس توي تنشِ . گاهي مي گه اگه کيان با اون دختره بره من چيکار کنم. 

اما ديگه هيجان گاهي هم دور از جون کيان مي گه خوب شد که مرد و من پيش الناز و مادربزرگ سرشکسته نشدم . 

  . زده و پرتحرک نيست و آروم گرفته

خاله گفت : کم کم حالش بهتر مي شه . ديشب کيان تا صبح نخوابيد و تو اتاقش فقط راه رفت و آه کشيد . اگه بدوني 

 چقدر خودش و لعنت کرد و به خودش بد و بيراه گفت . اما من هنوزم مي گم که تقصير قاسميه . اون نبايد يکهو به

الهام مي گفت برو خونتون گويا حال بابات بده . از يک طرف آمبوالنس و بردن کيان به بيمارستان و از طرف ديگه 

  خبر فوت پدر اون هم بدون هيچ زمينه بيماري ، شوگي بود که الهام نتونست قبول کنه . حاال کجاست ؟

  . مادر گفت : دارو خورده خوابيده

از پله ها باال مي رفت گفت : دعا کن که کيان بيمار نشه ! من و قاسمي فکر مي کنيم که خاله بلند شد و همانطور که 

  . کم کم داره قاطي مي کنه

مادر با گفتن خدا نکنه ! دنبال خواهر به راه افتاد و باال رفت . خاله کنار رختخواب الهام زانو زد و با در دست گرفتن 

به چهره ندارهدست او به صورتش نگاه کرد و گفت : رنگ   .  

بعد دست محبت به سر الهام کشيد و گفت : دلم مي سوزه چرا اين دختر شانس نداره . تازه داشت به محيط درس و 

 دانشگاه عادت مي کرد . تازه داشت به شوهرش اعتماد پيدا مي کرد که يکهو همه چي به هم ريخت و از پا دراومد
.  
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ذاشت و گفت : سر خاک يادت مياد که به جاي گفتن بابا ، بابا ، کيان ، مادر براي خواهر چاي ريخت و مقابلش گ

  کيان ، مي کرد و همه رو بهت زده کرده بود ؟

خاله چايش را برداشت و از کنار رختخواب الهام بلند شد و به خواهر اشاره کرد بروند بيرون و چون به آشپزخانه 

فهامون و بشنوه ! کيان ماجراي ديشب و برام تعريف کردوارد شدند ، خواهر گفت : ممکنه بيدار بشه و حر  .  

  . مادر گفت : چيزي نمانده بود که الهام بو ببره

خاله گفت : من هم بهش هشدار دادم اما کو گوش شنوا ! مي گه مي خواد به تو بگه که شبها بياد اينجا و پيش شما 

  . باشه

لند شه و اونوببينه ديگه راستي ، راستي ديوونه مي شهمادر گفت : خيلي خطرناکه ، اگه يکهو نصف شبي ب  !  

  . خاله گفت : منم همينو بهش گفتم و به همين رانندگي راضي شده

  الهام در بستر غلت زد و زير لب گفت : ساعت چنده ؟

  . به جاي مادر خاله گفت : نه صبح

دي دانشگاهم دير شد ؟الهام با شنيدن ساعت در جايش نشست و پرسيد : خاله چرا صدام نکر  !  

  ! دو خواهر به هم نگاه کردن و خاله گفت : نه عزيزم راحت باش . امروز جمعه و دانشگاه تعطيله

الهام به اطرافش نگاه کرد و با پي بردن به اينکه توي اتاق خونه مادر خوابيده و در خونه خودش نيست ، صدايش را 

ي اومدين ؟کمي بلند کرد و گفت : سالم خاله ، شما ک   

خاله بلند شد و اومد به اتاق کنار بستر الهام نشست و صورت اون و بوسيد و گفت : ساعتي هست که اومدم اما تو 

  ! عروس گلم خواب بودي

  . الهام گفت : ديشب خوب نخوابيدم و نزديک صبح بود که خوابم برد

م بيرون و هوا خوريخاله گفت : حاال پاشو يک چيزي بخور که مي خوايم با مادرت بري  .  

  بعد رو به خواهر کرد و پرسيد : شما آژانس نزديک ندارين ؟

  . مادر گفت : چرا اتفاقا ديشب کارت اشتراک گرفتيم

خاله گفت : تا الهام آماده مي شه تو هم زنگ بزن آژانس بياد . يک باغ يا يک جاي قشنگ و خوش آب و هوا مي 

مريم اونجا و تا غروب کيف مي کني  .  

با آماده شدن الهام و رسيدن آژانس وقتي سه تايي از خونه بيرون مي رفتند الهام وقتي راننده رو ديد نزديک گوش 

  . مادر گفت : حاال مي ببنين امروز پول خون باباش و ازمون مي گيره

  راننده بي اعتنا به او با مادر سالم و احوالپرسي گرمي کرد و پرسيد : کجا حاج خانم ؟

ه جاي او خاله گفت : مي ريم بيرون شهر يک جاي خوش آب و هواب  .  

  . راننده گفت : اگه اجازه بدين من جاي مناسبي و بلدم که هم قشنگه و هم خوش آب و هوا و هم خانوادگي

  . خاله گفت : شما لطف مي کنين اما زياد شلوغ نباشه

  . همه سوار شده بودن که راننده گفت : مطمئن باشين

از آينه به الهام نگاه کرد و پيش خود گفت : هنوز رنگش جا نيومده . پس خاله داره چي کار مي کنه ؟ نکنه داره  و

  خست به خرج مي ده و به همراه دارو آب ميوه نمي ده ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یاد آرمرا 

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

 

1 3 4  

 

خيلي از  خاله جلو نشسته بود تا الهام براي استراحت جا داشته باشه . راننده گفت : اين جاده منظره بديع زياد داره .

  ! درختها اومدن با تغيير رنگ برگهاشون پاييز و نشون دادن . همه فصلهاي خدا قشنگه اما پاييز قشنگتره

  !خاله به شوخي گفت : مخصوصا وقتي که دلدار آدم نزديکش باشه و نتونه با او حرف بزنه َ

وست داره خودش يک نعمتهراننده گفت : فقط نگاه کردن کافيه .اين که بدوني باالخره يکي هست که د  .  

يک کاميون سبقت غيرمجاز گرفت و همه را ترسوند . الهام ناراضي گفت : بهتره شما به جاي حرف زدن حواستون به 

  ! رانندگي باشه

  . راننده گفت : چشم خانم هرچي شما بفرمايين اطاعت مي شه

ين ؟دقايقي به سکوت گذشت و مادر پرسيد : من ميوه آوردم ميل مي کن   

  . راننده گفت : دست شما درد نکنه

مادر نايلون ميوه را جلو داد تا خواهر براي پسرش پوست بکنه . الهام نفهميد که کيان تا الهام ميوه نخورد ، ميوه به 

لبش نرسيد . در پارکينگ يک باغ اتومبيل نگهداشت و هنگام پياده شدم همه به خود لرزيدند . پارکينگ سقف 

يواره هايش ميله اي بود و باد از همه سو در آن جريان داشت . مادر گفت : چه سردهداشت اما د  .  

  . و خاله گفت : بايد ببينيم داخل باغ چگونه است

وقتي قدم به محوطه باغ گذاشتند ، آفتاب دلچسبي پذيرايشان شد و الهام و مادرش با چند قدم فاصله پيش افتادن . 

کاش از بيمارستان ميامد پيش خودمون . به خاله نگاه کنين مثل اين که داره به زور قدم بر کيان رو به مادر گفت : اي 

  . مي داره

خاله گفت : همينکه بعد از آصفي هنوز روي پا مونده و داره از الهام هم پرستاري مي کنه خودش خيليه . غم از دست 

يگه ! اگه مي دونستم از خونمون خاطره بد دادن شوهر يک طرف و برگشتن دختر بيمار به خونه از يک طرف د

نداره ، مي بردمش . اما بدبختانه در يک زمان ، از حال رفتن تو و دست گل بابات هم از يک طرف دختر بيچاره رو از 

  پا درآورد و حاال هم خودت با اين رفتارهاي بچه گونت . هيچ متوجه هستي که داري چيکار مي کني ؟

م و مي کنم که خوب نقش بازي کنم . اما باور کنين يکدفعه زير نگاهش آب مي شمکيان گفت : همه سعي ا  .  

  . مادر پرسيد : چرا اينقدر ابروتو سياه کردي ؟ شدي عينهو يک جن

  . کيان گفت : تقصير مداد شماست که چرب و سياست

ي . بعدشم زياد به ما مادر خنديد و گفت : مواظب باش وقتي دست و صورتت و مي شوري دست به ابروت نکش

  . نزديک نشو ، دوست ندارم الهام فکر کنه خاله اش با راننده آژانس جيک و پيکش يکي شده

الهام به سوي تختي رفته بود که يک چتر آفتابي سايبون کرده بود و رو به خاله گفت : هم آفتابه و هم اگر گرممون 

  . بشه سايبون داره

ب کني براي ما خوبهخاله گفت : هر جا که تو انتخا  .  

راننده روي تخت نزديک به آنها نشست و با نگاه به ساعت دستش بلند شد و اومد کنار تخت اون ها و گفت : چيزي 

  . به ظهر نمونده بفرمايين غذا چي مي خورين

  الهام آهسته زير گوش خاله گفت : اينهم با ما مي مونه ؟

بمونه تا عصر که ما رو برگردونهخاله هم آهسته جواب داد : من بهش گفتم   .  

  خاله رو به راننده کرد و پرسيد : شما اينجا غذا خوردين ؟
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راننده گفت : با اجازتون صاحب باغ از دوستاي منه و غذاهاش هم حرف نداره . مخصوصا ديزي هاش که با گوشت 

  ... سالمه و

  ... خاله گفت : لطف کنين دستور بدين برامون

هام و خواهر پرسيد : شما چي مي خورينبعد رو به ال  .  

  . مادر گفت : ديزي خيلي وقته که از صورت غذاها خط خورده

  خاله رو به الهام پرسيد : تو دوست داري ؟

  . الهام گفت : براي من فرقي نداره

  . راننده با عجله گفت : اگر دوست ندارين کباب و شيشليک و جوجه هم داره

ن همگي ديزي مي خوريمخاله گفت : نه ممنو  .  

راننده رفت و تا دقايقي بعد مردي با سيني گردي پيش اومد که توش يک سفره بود و مقداري نان و در يک سيني 

سبزي خوردن و پياز و ماست و يک ليوان آب گوشت صاف کرده . راننده ليوان و از سيني برداشت و به دست خاله 

، براي تقويت بيمار . تا نهار بيارن بدين سر بکشن داد و گفت : خاله خانم آب گوشت خالص .  

خاله در نگاه پسر زل زد و بعد با گفتن دست شما درد نکنه ، ليوان و به دست الهام داد و گفت : بنوش تا کمي ته 

  . دلت و بگيره

خاصيت داره الهام جرعه اي نوشيد و خواست ليوان و بر زمين بگذاره که شنيد راننده گفت : تا ته بنوشين ،  .  

  . الهام خواست بگه به تو ربطي نداره . که شنيد خاله گفت : من با شما موافقم

  . بعد رو به الهام کرد و گفت : تا آخرش و سربکش . برات خوبه و ضعف و از بين مي برد

خوردن نان و وقتي باالخره ليوان خالي روي سفره گذاشته شد مادر آه کشيد و با گفتن چقدر گشنمه سرش و به 

سبزي و ماست گرم کرد . با آورده شدن غذا ، کيان سهم خود را به روي تخت ديگر برد و نشان داد که به آنها بي 

  . توجه شده و به خوردن مشغول شده

  . الهام گفت : بيچاره زنش

  خاله پرسيد : براي چي ؟

  ! گفت : نيگاش کنين مثل اين که عمريه لب به غذا نزده

ديد و گفت : غذاتو بخور تا سرد نشدهخاله خن  .  

با تمام شدن غذا نوبت داروي الهام رسيد و راننده گفت : انتهاي باغ يک باغ وحش خصوصي داره و آبشاري مصنوعي 

  . که ديدن داره . خوبه از اون جا هم ديدن کنيد

  . مادر گفت : من که حاال پام قدرت راه رفتن نداره

و گفت : مي شه از شما خواهش کنم به دختر ما اين باغ وحش و نشون بدين ؟ خاله رو به راننده کرد   

الهام خواست امتناع کند که ديد راننده کفش به پا کرد و نشون داد در خدمت حاضره . وقتي به راه افتادن خاله گفت 

  . : آبجي ببين ، انگاري الهام فهميده

ين مرد اونو ياد کيان ميندازه . گمون کنم که داره فکر مي کنه به مادر گفت : نفهميده اما ديشب داشت مي گفت : ا

  . جاي راننده داره با کيان قدم مي زنه

  ! خاله خنديد و گفت : اشتباه هم نمي کنه
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  راننده پرسيد : شما دانشجوييد ؟

  ! الهام گفت : بودم

  راننده پرسيد : درس شما تموم شده ؟

ترم دوم بودم الهام آه کشيد و گفت : نه هنوز  .  

  راننده باز پرسيد : از فعل گذشته استفاده مي کنين منظورتون اينه که ول کردين؟

  . الهام گفت : نه با خواست خودم

  . راننده گفت : مي دونم خرج و مخارج دانشگاه کمر شکنِ

  .الهام گفت : موضوع هزينه نبود . پدرم و همسرم هر دو در يک روز فوت کردند

ايستاد و زد پشت دستش و متعجب پرسيد : در يک روز ؟ راننده   

  . الهام گفت : بله

  پرسيد : باهم بودن ؟ تصادف کردن ؟

  . الهام گفت : نه . پدرم سر کارش سکته کردو همسرم از آنفوالنزا مرد

ه اي بوده کهراننده گفت : خيلي عجيبه . آنفوالنزا که ديگه خيلي ساله جون کسي و نمي گيره. شايد علت ديگ  ...  

  . الهام گفت : نه وقتي مبتال شد خيلي ضعيف و ناتوان شد . تقصير من بود که اون نموند

  راننده پرسيد : چرا شما ؟

 الهام بار ديگه آه کشيد و گفت : چون فکر مي کردم داره خودش و لوس مي کنه و نمي خواد رختخواب و رها کنه
.  

مردها عادت داريم که يک سرماخوردگي کوچيک رو بزرگ کنيم و توي رختخواب  راننده گفت : اين که هست . ما

  . استراحت کنيم

الهام گفت : اما اون اينطور نبود . يعني بعد از فوتش فهميدم که اهل اين دُز و کلک ها نبود . اون مردي بود که هر 

  . زني آرزو داره مال خودش باشه

عيب هم پيدا مي شه ؟ راننده به خنده پرسيد : مگه مرد بي   

  ! ديگه نه ، ديگه پيدا نمي شه

  . مقداري به سکوت طي شد و راننده گفت : آرزوي همسرتون و برآورده کنين

  الهام پرسيد : آرزو ؟

  . راننده قدم سست کرد و گفت : بله

  الهام پرسيد : يعني چي ؟

ارهايي با هم مي گذارن . مثال مرده مي گه من آرزوم اينه راننده گفت : زن و مرد وقتي با هم تنها مي شن يه قول و قر

که تو درس بخوني و بعد دکتر بشي . زنم ميگه من آرزوم اينه که تو مهندس بشي . چه مي دونم از اين قول و قرارها 

  ! و آرزوها

  . الهام خنديد و گفت : اون مهندس بود و دلش مي خواست من وکيل بشم

نشدين ؟ راننده پرسيد : پس چرا   

  . الهام آه کشيد و گفت : بعد از اون ديگه هيچ آرزويي ندارم
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  . راننده گفت : بخاطر اون هم که شده بايد اينکار بکنين . وگرنه مي رسونه که شما عاشق همسرتون نبودين

  الهام عصبي شد و پرسيد : من عاشق نبودم؟ يا اون که مي خواست با اون دختره بره ؟

پرسيد : دختر ؟ راننده متعجب   

الهام گفت : آره . اون عاشق يک دختر هندي بود و به من هم عالقه داشت. اما مگه مي شه در يک زمان دو تا زن را 

  دوست داشت ؟

راننده گفت : شايد مي خواسته با شما شوخي کنه . وگرنه مردي که زني به اين خانمي داره بايد خُل باشه که زن ديگه 

ه باشهاي رو دوست داشت  .  

  . الهام زير لب زمزمه کرد : اما اون عاشق اون بود و بعد من وارد شدم

نزديک به سيم خاردار رسيدند و دو تا گوزن ايستاده و به اونها زل زده بودن . راننده گفت : اين ورتر مارهاي سمي 

  . داره

يدن ويترين بزرگي که ماري چمبره زده بود و وقتي الهام به سوي جايي که راننده با دست نشون داد راه افتاد ، از د

يک خرگوش کوچيک گوشه ويترين کز کرده بود بي اختيار دست راننده رو گرفت و گفت : نجاتش بدين . االن 

  . ماره بيدار مي شه و خرگوش و ميخوره

  . راننده دست الهام و رها نکرد و گفت : باشه ، باشه مي ريم خبر مي ديم

آبشار رد شدند و هر دو دويدن تا بتونن با پيدا کردن صاحب باغ از وقوع يک حادثه جلوگيري کنند . اون ها از کنار 

وقتي به اتاق نگهباني رسيدن هر دو به نفس، نفس افتاده بودن . پيرمرد نگهبان داشت قليان مي کشيد . الهام زودتر 

و به انتظار واکنش نگهبان ايستاد . نگهبان به از راننده شروع به صحبت کرد و آنجه را که ديده بودند شرح داد 

  . رويشان خنديد و گفت : خرگوش غذاي ماره و بايد صيد مار بشه

  . الهام گريه اش گرفت و گفت : اما خرگوش زنده بود و مثل بيد به خودش مي لرزيد

  نگهبان سر تکون داد و راننده پرسيد : يعني او زنده بايد شکار مار بشه ؟

گفت : آره . وگرنه مار خرگوش مرده نمي خورهنگهبان   .  

الهام به تهوع دچار شده بود و وقتي از اتاق نگهباني خارج شد ، پشت يک درخت تهوع کرد . راننده نگران ايستاده 

بود و نمي دونست بايد چيکار کنه . برگشت به اتاق نگهباني و تند و تند شروع کرد به تعريف اين که همسرش تازه 

يمارستان مرخص شده و ناراحتي روحي داره . دست کرد به جيب و مقداري اسکناس درآورد و روي ميز نگهبان از ب

گذاشت و گفت : خواهش مي کنم براي چند دقيقه اين خرگوش و بردارين تا همسرم ببينه که اون آزاد شده . هر 

  . چقدر پول خرگوش باشه تقديم مي کنم

شت و گفت : اينکارو مي کنم فقط براي چند لحظه . خدا کنه ماره بيدار نشده باشهنگهبان بلند شد و پول و بردا  .  

نگهبان از در ديگر اتاق که به محوطه باغ وحش راه داشت بيرون رفت و در همان زمان هم راننده خودش و به الهام 

  . رسوند و گفت : بيا ببين داره آزادش مي کنه

که نگهبان آرام در فقس و باز کرد و خرگوش و بيرون آورد و در هوا باال گرفت و الهام به سوي ويترين دويد و ديد 

  به اونها گفت : حاال راضي شدين ؟

  . الهام از ته دل خنديد و گفت : خدا به شما پاداش بده

  وقتي هر دو راه آمده را برگشتند . نگهبان خرگوش و بار ديگه به ويترين برگردوند و گفت : خدايا
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پول قصد موتورم جور شدشکرت   .  

  . هر دو ساکت بودن و الهام داشت به سرنوشت خرگوش فکر مي کرد

  . راننده با خنده گفت : نجات يک خرگوش برامون بيست هزار تومن آب خورد

  الهام متعجب پرسيد : بيست هزار تومن ؟

رو نجات داديم مگه نه ؟ راننده گفت : آره . اما در عوض وجدانمون راحت شد که جون يک حيوون خدا  !  

  ! الهام گفت : فکر نکنم که خاله ام اين پول و به شما بده

  . راننده خنديد و گفت : من پول ندادم که پس بگيرم . همين که شما خوشحال شدين براي من کافيه

لهام شروع کرد با الهام با خود فکر کرد برخالف صورت نازيباش دل مهربوني داره . وقتي به تخت نزديک شدن ، ا

هيجان شرح واقعه دادن و حيرت مادر و خاله را برانگيخت و خاله گفت : آرام باش الهام . کمي بشين تا نفست کمي 

  . باال بياد وبعد برامون تعريف کن

ه خدا بعد نگاهي خشمگين به صورت راننده کرد که الهام ديد و گفت : خاله جان ، آقاي راننده تقصير نداره . تازه بند

  . هرچي پول داشت داد به پيرمرده که خرگوش و نجات بده

  . مادر دست الهام و گرفت و گفت : خيلي خوب آروم بگير و بعد تعريف کن

  . راننده گفت : اجازه بدين من تعريف کنم

  . بعد شرح ماجرا داد و در آخر گفت : ما هر دو خوشحاليم که خرگوش آزاد شد

گفت : آره ، نميدونين چطوري مي لرزيد . مثل اون وقت که کيان لرزکرده بود و مي ترسيد الهام سر فرود آورد و  

.  

  راننده بي اختيار پرسيد : شما مي ترسيدين يا همسرتون ؟

الهام سر بزير انداخت و گفت : من مي ترسيدم . اي کاش شما اون وقت اونجا بودين و پول مي دادين که مرگ کيان 

من چقدر خوابم مي آد و با خود نبره .  !  

  . مادر بالشتي کوچک گذاشت زير سايبون و گفت : بخواب وقتي بيدار شدي حرکت مي کنيم

  با خوابيدن الهام ، خاله پرسيد : الهام تو رو شناخت ؟

  . کيان سر تکون داد و گفت : نه ، اما من ديگه پيش چشمش لولو نيستم و مي تونه تحملم کنه

بينشان رد و بدل شده بود بازگو کرد و گفت : اگر بتونم راضيش کنم درسشو بخونه مطمئنم که کم بعد حرفهايي که 

  . کم مي تونه به من اعتماد کنه

وقتي الهام بيدار شد ، آفتاب رنگ باخته بود و سوز سردي مي وزيد . توي اتومبيل باز هم احساس خواب داشت و 

فت : آقاي پاکباخته متشکرمهنگامي که چشمهاشو رو هم گذاشت زير لب گ  .  

  مادر و خاله بي اختيار خنديدن و خاله آرام زمزمه کرد : نمي تونستي فاميلي بهتر از اين انتخاب کني ؟

  . کيان گفت : واقعيت زندگيم خالصه شده در همين

  . مادر گفت : خدا نکنه . من که به آبجيم گفتم به تو خبر نده و بگذاره زندگيتون و بکنين

کيان گفت : خاله دست شما درد نکنه . يعني فکر مي کنين من انقده پستم که الهام و فراموش کنم و فقط به خودم 

  فکرکنم ؟

  . خاله گفت : من اين فکرو نمي کنم اما تو هم بايد زندگي کني



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یاد آرمرا 

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

 

1 3 9  

 

مي دونين وقتي از کيان گفت: زندگي من به الهام گره خورده و ما هنوز همديگرو به قدر جونمون دوست داريم . ن

وحشت دستمو گرفت براي يک لحظه ، حس کردم که آروم گرفت . بين من و الهام حسي يه که هيچکس درک نمي 

  . کنه . تنها خودمون مي دونيم و باورش داريم

  ! نزديک خونه وقتي نگهداشت رو به خاله گفت : لطفا آروم بيدارش کنين

شود با ديدن کوچه و خونه گفت : چه زود رسيديممادر الهام را صدا زد و وقتي او چشم گ  .  

  . خاله گفت : من ديگه نميام تو و با همين ماشين برمي گردم خونه

  الهام پرسيد : فردا برمي گردين ؟

  . خاله گفت : آره . اما نه صبح زود

دينوقتي اتومبيل به راه افتاد کيان نفس بلندي کشيد و رو به مادر گفت : مي بينم خسته ش  !  

  ... مادر گفت : نمي دونم صالح هست که اينطوري ادامه بديم ؟ من حضورم اشکال نداره اما تو

  ... مي دونم چي مي خواين بگين . مي ترسين اون منو بشناسه و از ترس سکته کنه. اما من

  مادر پرسيد : تو چي ؟ نمي خواي با عنوان راننده آژانس تو دلش جا باز کني ؟

: نمي دونم . فقط مي دونم نمي تونم تحمل کنم که عشقمو از ياد ببره . حاال چه قاسمي باشم يا پاکباخته کيان گفت  

!  

  . صبح آن شب الهام با احساسي خوب از خواب بيدار شد و به مادر گفت : مي خوام برم بيرون

  مادر پرسيد : مثال کجا ؟

گردم گفت : جاي دوري نمي رم ، کمي خريد مي کنم ، برمي  .  

  . مادر گفت : صبر کن منم ميام ، با هم خريد مي کنيم و برمي گرديم

  . الهام گفت : اما خاله مياد پشت در مي مونه . جايي نمي رم زود برمي گردم

الهام صبحانه شو تند تند خورد و قرصها شو با ته چاي باقيمانده فرو داد و وقتي لباس پوشيده به چشمهاي نگران 

ديد و گفت : يک کمي پول به من مي دين ؟مادرش خن   

  مادر در کيفشو باز کرد و پرسيد : من بايد بدونم کجا مي ري ؟

  . الهام گفت : مي رم بازارچه و زود برمي گردم . امروز روز تولد خاله ست و مي خوام براش کادو بگيرم

  مادر خوشحال شد و گفت : تو چه خوب تولد خالتو به ياد داري ؟

ام خنديد و گفت : اون شوکهاي لعنتي نه تنها باعث نشد فراموش کنم بلکه فراموش شده ها را هم به ياد آوردماله  

.  

  مادر نگران شد و پرسيد : يعني چي ؟

  الهام گفت : همين . حاال مي گذارين برم يا اينکه باز هم بايد سين ، جين پس بدم؟

  ! مادر گفت : فقط تا بازارچه

از در خارج شد ، مادر رو به آسمان کرد و گفت : الهي سپردمش دست خودتوقتي الهام   .  

الهام تا به بازارچه رسيد هرچه مغازه بود نگاه کرده بود فقط به يک اميد . يافتن آژانس باران ، سه تا آژانس ديده 

ت اشتراک آدرس دقيق و بود اما هيچکدوم باران نبود به خودش گفت : نبايد کنجکاوي کنم . مي تونم از روي کار

  . پيدا کنم
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وارد بازارچه شد و پس از خريد وقتي بيرون آمد و رفت سراغ عطرفروشي ، از پسر جواني که فروشنده بود پرسيد . 

  . پسر جوان گفت : نمي دونم بايد از جديدالتاسيس ها باشه

  ! الهام گفت : بله بايد همين باشه . حاال لطفا اون عطرو بدين

وقتي از عطر فروشي خارج شد از خودش پرسيد : خب اگر پيدا مي کردي مي خواستي چي بهش بگي ؟الهام    

  ! بعد به خودش جواب داد : هيچي . فقط مي گفتم آقاي پاکباخته شما هم چون من مجنونين
* * * * *  

  ! خاله گفت : ريسک کردي گذاشتي تنها بره

: هرچند کم کم بايد خود را پيدا کنه و بتونه روي پايش بايسته بعد گويي خودش به سخنش ايمان نداشت گفت  .  

مادر به ساعت روي ديوار نگاه کرد و گفت : دير نکرده ، رفته تا بازارچه تا براي تو کادوي تولد بگيره . البته اين 

  ! حرف را از من نشنيده بگير

  خاله متعجب آه کشيد و پرسيد : تولد من ؟

د و پرسيد : مگر امروز تولد تو نيست ؟خواهر سر فرود آور   

  خاله با شگفتي گفت : چرا اما الهام چطور به يادش مونده ؟

  بعد نگاه به ديده خواهر کرد و پرسيد : نکند او همه چيز را بخاطر آورده و دارد سربسر ما مي گذارد ؟

ته دفترش خوانده ومادر سر تکان داد به نشانه نه و گفت : من گمان دارم که او از روي نوش  ...  

  .خاله که قانع نشده بود با شتاب گفت : عجله کن تا نيامده دفتر را بده من ببينم

  . مادر پشت پرده رفت و لحظه اي بعد دفتر را به دست خواهر داد و گفت : با صداي بلند بخون تا من هم بفهمم

ثل تکه سنگي راه گلومو بسته و هرچي گريه مي کنم خاله صفحه آخر را گشود و چنين خواند : غم غربت اين خونه م

خرد نمي شه . دلم مي خواد از روزي که گذروندم بنويسم . اما جاي خالي پدر ، مادربزرگ و الناز نمي گذاره که 

. حتي از خورشيد که امروز کمي لج مي کرد و پشت  ##خوشي امروز به کامم بمونه . خسته بودم از همه چيز و همه 

يم مي شد . اما با اينحال بخت امروزم با ديگر روزها فرق مي کرد و شايد به خاطر حضور مردي بود که نگاش ، ابر قا

طرز ادا و صوت صداش ، گرمي و حرارت لبخندش يا نور چشاش که مي خواست هر طور شده به من القا کنه که در 

سيب را باور کرد و آن را بو کشيد . مي شود به ويرانه بازار زندگي ، مي شود جستجو کرد و چيزي يافت . مي شود 

ستوني تکيه داد و از آوازش نترسيد . من در کنار او با همه نازيبايي سيمايش کيان را ديدم . کياني که مهر مرا باور 

 نداشت . اما خوب بود و عيسي گونه جسم مرده ام را حيات دوباره مي بخشيد . او به من گفت که بايد آرزوي کيان و

برآورده کنم که نمي دانست من ديگر قادر به ادامه اين راه نيستم وگرنه براي برآورده شدن آرزوي هر دو نفرمان 

 . اينکار را مي کردم

 ! با آمدن صداي در حياط ، خاله دفتر را با عجله بست و به دست خواهر داد و گفت: بگذار سر جاش تا نيومده

ل از گلش شکفت و پرسيد : خاله من و مادر مي بايستي مي آمديم خونه شما والهام که باال اومد با ديدن خاله گ  

... 

 ... خاله گفت : مي خوام امسال برخالف هر سال عمل کنم و

 مادر خود را بي خبر نشان داد و پرسيد : موضوع چيه ؟

ضوع چيهالهام و خاله به روي هم خنديدن و خاله گفت : منهم نمي دونم مگر اين که الهام بگه مو  . 
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 الهام دست خاله رو در دست گرفت گفت : امروز روز بزرگيه ، چون خاله مهربون من در چنين روزي به دنيا اومده
.  

مادر صورت خواهر را بوسيد و گفت : تبريک مي گم . پس با اين حساب حق با الهامه و ما مي بايد مي آمديم خونه 

 . تو

امه ريزي کردم . ناهارو با قاسمي مي خوريم و براي شب فقط خودمان سه تا خاله گفت : من براي امروز و امشب برن

  . مي رويم بيرون و بعد برمي گرديم

 . الهام بي اختيار گفت : پس زنگ بزنيم

  مادر پرسيد : به کي ؟

ران بيست الهام گفت : آقاي پاکباخته ! گناه دارد پول آژانس نصيب راننده ديگه اي بشه . من بايد هر طور شده جب

  . هزار تومن خسارتش و بکنم

 ! خاله خنديد و گفت : فکر خوبيه . بشرطي که متلک با رونش نکني

با آمدن آژانس و سوار شدن آنها الهام احساس کرد که راننده تغيير کرده و صورتش ديگه وحشتناک نيست . کمي 

باز کنه و بگه شما چقدر تغيير کردين ، اما  که دقت کرد متوجه شد که ابروهاي راننده کمرنگ تر شده و خواست لب

از ترس خاله که گمان نکنه داره به راننده متلک مي گه سکوت کرد . مقابل رستوران که پياده شدند خاله راننده را 

هم براي صرف ناهار مهمان کرد که او نپذيرفت و قرار بر آن شد که هنگام عصر در مقابل در خانه به انتظار باشد . 

م پس از رفتن راننده رو به خاله پرسيد : خاله شما هم متوجه تغيير چهره راننده شدين ؟الها   

 ! خاله نگاه متعجب خود را به الهام دوخت و گفت: نه ! متوجه نشدم

  . الهام گفت : به گمانم رسيد که ديگر صورتش مخصوصا ابروهايش به مشکي بودن دفعات پيش نيست

برايت عادي شده وگرنه او همان راننده قبلي است خاله خنديد و گفت : قيافه  .  

اما الهام ايمان داشت که راننده تغييرکرده و چهره اش قابل تحمل تر شده است . آقاي قاسمي را پشت ميزي نشسته 

  منتظر يافتند و با نزديک شدن آنها آقاي قاسمي پرسيد : پس راننده کو ؟

اما براي عصر دنبالمان ميادخاله گفت : هرچه اصرار کرديم نپذيرفت   .  

هنگام صرف غذا آقاي قاسمي گفت : شايد اين حرف درست نباشد که مي گويم اما احساسم را نمي توانم در اولين 

  . برخورد با راننده کتمان کنم . حس کردم که او را از خيلي وقت پيش مي شناسم

  . الهام هم بي تفکر گفت : مخصوصا رنگ چشمهاش و تن صداش

  . آقاي قاسمي تاييد کرد و گفت : من که احساس مي کنم کيان هرگز نرفته و هنوز در ايران است

  اين جمله الهام را چنان تکان داد که مجبور شد در صندليش راست بنشيند و بپرسد : ايران ؟

ي کند تا ببيند چقدر به او آقاي قاسمي سر فرود آورد و گفت : بله ايران و گمانم اين است که او دارد ما را امتحان م

 . وابسته و دوستش داريم

  . الهام زير لب گفت : مسخره است

 خاله پرسيد : چي ؟

 ! الهام گفت : اين که فکر کنيم برگشته

 ... قاسمي گفت : اما به نظر من مسخره نمي آيد . او از اول هم با رفتن ميانه خوبي نداشت و اگر به خاطر
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گفت : او به خاطر الهام ماموريت را نپذيرفت اما بعد خاله حرفش را قطع کرد و  ... 

قاسمي گفت : آن قدر تحت فشار بود که مجبور شد قبول کند . شايد هم به ظاهر بود که به ما گفت به ماموريت مي 

  . رود ولي در حقيقت نرفت و همين جا زير گوش خودمان دارد زندگي مي کند

ن بيشتري مي طپند و سرش را بدرد آورده اند . رو به مار گفت : داروهايم را الهام حس کرد شقيقه هايش با ضربا

  . بدهيد . سرم در مي کند

با خوردن دارو آقاي قاسمي بلند شد و با گفتن مي رويم خاله استراحت کن صورتحساب را پرداخت کرده و همگي 

رکت بودند که الهام به سختي چشم خود را باز رستوران را ترک کردن . در اتومبيل آقاي قاسمي ، به سوي خانه در ح

 . کرد و گفت : کيان بخاطر گيتي رفت . چون بايد مي رفت

 ! مادر دستش را گرفت و زمزمه کرد : فکرش را نکن

 ! اما خاله گفت : اين دختر هيچوقت براي کيان ارزش تو را نداشت . تو خودت خوب همسرت را مي شناختي

توسط مادر و خاله به بستر برده شد و او را خوابي سنگين در ربود . وقتي سه نفري در  به خانه که رسيدند الهام

 آشپزخانه دور هم نشستند ، خاله پرسيد : تند نرفتيم ؟

  . شوهرش گفت : فکر نکنم

 مادر گفت : متوجه شدين که الهام به مرگ اشاره نکرد و سفر را راحت پذيرفت؟

خوشحالم که لحن مان عادي و نرمال بود و الهام را کنجکاو نکردقاسمي گفت : که من متوجه شدم و   .  

  مادر پرسيد : وقتي از خواب بيدارشود چه بايد بکنيم ؟

  . آقاي قاسمي گفت : بعد از تلفن کيان خواهيم ديد که چه عکس العملي از خود نشان مي دهد

اص داده بود . همان تخت و کمد و ميز توالت . گويي الهام وقتي چشم گشود خود را در اتاقي ديد که خاله به او اختص

  هيچ چيز تغيير نکرده بود از خود پرسيد : پس تخت کيان ؟

به سرعت بلند شد و در اتاق کيان را باز کرد و آن را آن گونه ديد که به ياد داشت. روي ميز نقشه اي گسترده شده 

خل اتاق شد و آن را برداشت و بوييد . رايحه ادوکلني که کيان بود و لباس کيان شلخته وار روي تخت افتاده بود . دا

 هميشه مصرف مي کرد از لباس بوييده مي شد . به خود گفت : بو تازه است و کهنه نيست . معني اش چيست ؟

 ! بي اختيار صدا زد خاله ، خاله

 خاله دوان دوان خود را به او رساند و پرسيد :چي شده عزيزم ؟

به سوي او گرفت و گفت : بو کنيد خاله جانالهام لباس را   ! 

 خاله لباس را بوييد و بعد پرسيد : چه مي خواي بگي ؟

  . خاله گفت : بوي ادوکلن تازه است

خاله خنديد و گفت : هان حاال منظورت را مي فهمم .اين پيراهن قاسمي ست که ديشب آن را اينجا جا گذاشته . تو 

دوکلن استفاده مي کنندکه مي داني پدر و پسر از يک ا  . 

 الهام پرسيد : نقشه ؟

  خاله گفت: مال کيان است . ولي وقت نکرد تمامش کند

 الهام گفت : آخرين نقشه را من خودم تحويل دادم يادتان نيست ؟

 ...خاله گفت : چرا خيلي هم خوب به خاطر دارم اما بعد از آن نقشه کيان باز هم نقشه کشيد و
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راخ شده گفت : امکان ندارهالهام با چشمهاي ف  ! 

خاله دستش را گرفت و گفت : اگر تو نمي خواهي باور کني من اصراري ندارم . اما باور کن که کيان بعد از آن نقشه 

  . ، چند نقشه ديگر را هم تکميل کرد

  الهام پرسيد : چطوري ؟

  خاله روي صندلي کيان نشست و گفت : اينطوري ؟

اين نبود . منظورم اين است که الهام گفت : من منظورم  ... 

  بعد به چشمهاي خاله نگاه کرد و پرسيد : من بيمارستان بودم که او رفت ؟

خاله گفت : من و قاسمي گمان نداريم که رفته باشد . شايد دارد ما را محک مي زند که ببيند . چقدر توان دوريش را 

  . داريم

ور داشتمالهام گفت : او بدون من رفت . من خوم حض  .  

خاله بلند شد دستش را گرفت و گفت : بله تو حضور داشتي و بردن کيان را ديدي اما کيان را به بيمارستان بردند و 

  . نه جاي ديگر

  . الهام خنديد و گفت : نقشه بيرحمانه اي کشيد . او مي توانست ، يعني قرارمان اين نبود

ام نگرفته و تو هنوز همسر کيان هستيخاله گفت : الهام ! باور کن هيچ قراري انج  .  

  الهام پرسيد : پس کو ؟ کجاست ؟

  . خاله گفت : ما گمان داريم که او تصميم گرفته خود را پنهان کند تا تو او را پيدا کني

  الهام بار ديگر خنديد و گفت : من او را پيدا کنم ؟

از زنان که دنبال همسر گمشده خود مي گردند خاله گفت : آره تو بايد همسرت را پيدا کني . مثل بسياري  . 

 ! الهام گفت : مشاعرم کار نمي کند و نمي فهمم

  . خاله گفت : همراه من بيا تا عمو تو را روشن کند

خاله دست الهام را گرفت و به سوي آشپزخانه برد و هنگامي که او را روي صندلي نشاند به شوهرش روي کرد و 

ن و خواهرم گفتي براي الهام هم تکرار کنگفت : حرفهايي که به م  .  

  . عمو گفت : باشد بعد از خوردن عصرانه

وقتي دو خواهر عصرانه را روي ميز چيدند ، آقاي قاسمي رو به الهام گفت : همه فاميل مي دانند که ما دو خانواده 

واه بعد از ازدواج شما دو تا . اما وقتي هميشه مثل يک زنجير به هم متصل بوده ايم . خواه بدون ازدواج تو و کيان و خ

يک حلقه بنا بر خواست الهي از زنجير جدا شد ، جدا شدن حلقه هاي ديگر سخت نبود و نيست . حال چه اختياري 

 ##چه اجباري . در آن شرايط اسفناک همزمان دو حلقه از زنجير جدا شد که هر دو بنا بر جبر زمان بود و هيچ 

عي کرديم تا حلقه در دستت باقي بمونه اما تالش ما براي متصل کردن شما به هم فايده نداشت . دخالتي نداشت. ما س

چرا که صاحب حلقه دوست نداشت اين پيوند باقي بمونه و تا تو خوب نشي و دلت نخواد زنجير يکپارچه باقي نمي 

  . مونه

مد گم نکردم و خودش خواست که گم بشه ! الهام گفت : من خودمو گم کردم ! يعني اين که من حلقه ام رو به ع

 ... شايد هم دست خودش نبود و
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قاسمي دستش را روي دست الهام گذاشت و گفت : اگر در مغزت جستجو کني ، پيداش مي کني . باور کن عروسکم 

  . تنها تو هستي که مي تواني اين حلقه گمشده را به دستت برگردوني

 ! الهام گفت : قبرس دوره

: اما قبرس قلب نزديکه . اگر تو بخواهيعمو گفت   .  

  . الهام گفت : من قول دادم که وارد زندگيش نشم و نخواهم شد

خاله گفت : اما اگر بدوني او داره زجر مي کشه و فقط با بودن تو احساس آرامش مي کنه ، باز هم نمي خواهي 

 کمکش کني ؟

جونم را بخواد دريغ نمي کنم فقط بايد خودش بگه که مي دونم الهام به ديده خاله نگريست و گفت : او اگر از من 

  . هرگز چنين درخواستي نمي کنه

  . مادر گفت : از کجا مي دوني ؟ شايد اگر با هم روبرو بشين اين کارو بکنه و از تو بخواهد که او را ببخشي

که از من چي مي خواين ؟ فکر مي کنم که الهام اين بار بلند شد و با صدايي بلند گفـت : او را ببخشم ؟ معلوم هست 

  . همه شما قصد دارين منو برگردونين بيمارستان

 ... مادر متوحش بلند شد و بغلش کرد و گفت : نه دخترم ما قصد داريم به تو بگيم که کيان

  الهام فرياد کشيد : او مرده چرا ؟ چرا ؟ با من بازي مي کنيد ؟

ر که تو بخواي . حاال بهتره بريم هوا خوري . همگي فراموش کردين که امشب َ، شب خاله گفت : باشه ، باشه . هر طو

  . تولد منه

آقاي قاسمي با لحني اندوهبار گفت : حاال که خودت تصميم گرفته اي اين حلقه هرگز پيدا نشه ما هم ديگر اصرار 

  . نمي کنيم

خانه خارج شداو بعد از گفتن اين حرف با تکان سر به نشانه تاسف از آشپز  .  

راننده در ساعت مقرر رسيد و با فشردنن زنگ در خانه حضورش را اعالم کرد . وقتي سه نفري از در خارج مي شدند 

  . ، خاله گفت : شانس من هر سال هوا باراني است

اننده به مسافر وقتي در اتومبيل نشستند ، الهام شيشه را پايين کشيد و بدون آن که بخواهد احساس اندوه مي کرد . ر

کنار دست خود نگريست و او با لب گزيدن وي را به سکوت دعوت کرد . راننده آنها را به پارکي برد و پارکي که 

ساکت و خاموش بود و تنها ريزش باران را پذيرا شده بود . وقتي اتومبيل توقف کرد مادر پرسيد : چه جاي 

  . وحشتناکي ست

  . و خاله گفت : دنج و خلوت است

  آن دو وقتي پياده شدند ، راننده رو به الهام پرسيد : شما پياده نمي شين ؟

  . الهام به خود آمد و هنگامي که پياده شد با ديدن پارک خاموش گفت : اينجا پارک خموش است

 . راننده خنديد و گفت : به نظر ساکت مي آيد و خلوت است

  . الهام گفت : هميشه همين طور است

سيد : حتي در تابستان ؟راننده پر   

 . الهام گفـت : بله حتي در تابستان

 ... بعد رو به مادر و خاله گفت : بياييد تا به شما نشان دهم که ما
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 بعد از ادامه صحبت ايستاده و رو به آنها پرسيد : کداميک از شما پيشنهاد اين پارک را داد ؟

 ! خاله بالدرنگ گفت : من

  الهام گفت : چرا اينجا ؟

خاله گفت : چون به نظرم رسيد که هم زيباست و هم آرام . چند روز پيش بود که با قاسمي اين پارک را کشف 

 ! کرديم . اگر ناراحتي مي برگرديم

الهام به راه افتاد و روي نيمکتي که با کيان مي نشست ، نشست و زير لب گفت : من حلقه را اينجا گم کردم . شب 

 ! بود و هوا تاريک

نفس بلند عميقي کشيد و چشم بر هم گذاشت و با خود فکر کرد : آن قدر در فکر گيتي بود که مرا فراموش  بعد

  . کرده بود

  . خاله گفت : اگر احساس سرما مي کني برگرديم به ماشين

که به او الهام جواب نداد. چرا که داشت در ذهنش سر جعبه پيتزا را باز مي کرد و دلش مي خواست لقمه اي به گربه 

  ! زل زده بود تعارف کند . صداي آشنا شنيد که گفت : خانمها چاي داغ

  . وقتي چشم باز کرد به دست راننده سيني کوچکي بود و چهارتا ليوان چاي

 . خاله گفت : به زحمت افتادين

 . راننده خنديد و گفت : در اين هواي باراني چاي مي چسبه

ادامه داد : اين هوا و اين چاي داغ جاي چه چيز خاليست ؟وقتي سيني را به سوي الهام گرفت    

  . الهام بي درنگ گفت : پيتزا

 ! صداي خنده راننده ، الهام را به خود آورد و با درک گفته خود در صدد اصالح برآمد و گفت : نه حاال

مي کردم راننده گفت : حيف که مهمان خاله خانم شماييم وگرنه در چشم بر هم زدني پيتزا حاضر  .  

 ! الهام گفت : متشکرم ! من ديگر لب به پيتزا نمي زنم

  . خاله دخالت کرد و گفت : تا چايت سرد نشده بنوش

بعد رو به راننده کرد و پرسيد : شما چند دقيقه اي تحمل مي کنيد تا من و خواهرم گشتي در همين حدود بزنيم ؟ 

  . زياد دور نمي رويم

و گفت : اشکالي نداردراننده روي نيمکت نشست   .  

مادر و خاله که به راه افتادن ، الهام هيچ شوقي براي همراهي آنها نداشت و ترجيح داد بنشيند و فقط به نم نم باران و 

بوي برگها و چشم خيس فکر کند . راننده نايلون کوچک قند را به سويش گرفت و گفت : انقدر طبيعت زيباست که 

  . حساب ندارد

د را گرفت و گفت : چي حساب ندارد ؟الهام قن  

  . راننده گفت : متاسفم . نمي بايست افکار شما را پاره مي کردم

 . الهام گفت : عيب ندارد شايد انديشه کردن به گذشته اي که ديگر تکرار نمي شود ، کار درستي نباشد

گذشته باشد . روزهايمان به قدر  راننده گفت : من که سعي مي کنم به چيزهاي خوب فکر کنم حتي اگر متعلق به

  . کافي مالل آور هستند

  . الهام گفت : براي من مالل آور نيستند چون جز اين نداشته ام
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 راننده گفت : اما دوران کودکي ...؟

ده الهام چنان با صدا خنديد که راننده کالمش ناتمام ماند و بهت زده به الهام نگريست . الهام بدون توجه به نگاه رانن

 . گفت : وقتي اولين صفحه مرکبي شد به صفحات ديگر هم نفوذ مي کند

رانند شانه باال انداخت و گفت : شما را نمي دانم اما خودم را چون مي شناسم ، زود صفحات سياه شده را پاره مي کنم 

  . و دور مي ريزم تا به صفحات سفيد سرايت نکند

ت و خيلي سعي مي کرد مرا به آينده خوشبين کند . من سعي کردم و الهام گفت : همسرم هم ديدگاه شما را داش

گمان هم مي کنم که داشتم موفق مي شدم . داشتم از چشم او به دنيا و مردم و آينده نگاه مي کردم . او تشويقم کرد 

ين انداختاز نردبان باال بروم و لذت اوج را احساس کنم . اما در نيمه راه نردبان را رها کرد و مرا به زم  .  

راننده گفت : نمي خواهم توهين کنم ، اما باور حرفهايتان کمي برايم مشکل است چرا که اگر او مشوق شما بود ، نمي 

 ... تواند عامل ياس شما هم باشد و

  . الهام گفت : توافق بود

  راننده پرسيد : يعني چي ؟

رودالهام گفت : اين که مرا حمايت کند و بعد پي زندگي خود ب  .  

  راننده گفت : ناجي يا غريق نجات ؟

  . الهام گفت : هر دو ! با اين تفاوت که من حق خود مي دانستم که دوستم هم بدارد اما او نداشت

 ! راننده گفت : پس پاي خيانت در کار است

م همسر پست ترين مرد الهام سر تکان داد و زير لب زمزمه کرد : نه ! او در جايگاه دوست ، بهترين بود. اما در مقا

  دنيا . او هرگز متوجه نشد که من ... آه بهتر است بگذريم ! مامان و خاله ؟

 . راننده گفت : نگران نباشيد ، برمي گردند . خيلي عجيب است

  الهام پرسيد : چي ؟

ست و چون راننده گفت : چند روز پيش مسافري داشتم که او را آوردم همين جا . درست روي همين نيمکت ، نش

دربستي بود مرا هم دعوت کرد کنارش بنشينم . اون هم حرفهايي مي زد که اول نفهميدم منظورش چيست . اما 

وقتي شمه اي از زندگي اش را برايم تعريف کرد تازه فهميدم که علت ناراحتي و اندوهش از چيست . آن بنده خدا 

. يکي بنا بر مصلحت فاميلي و ديگري به عنوان همسر هم گويي در يک شرايط خاص دو زن وارد زندگيش مي شوند 

آينده . او مي گفت : وقتي فاميلم را به عقد خود درآوردم درست در لحظه اي که تور صورتش را باال زد و نگاهم در 

نگاهش گره خورد تازه فهميدم که اين صورت را از سالهاي دور دوست داشته و خود را گول زده ام . پس آسان 

دومي بستم و به انتظار آينده اي خوب و سعادتمند نشستم . اما بدبختانه همسرم هرگز نتوانست خود را  چشم بر

متقاعد کند که اين ازدواج ديگر مصلحتي و اجباري نيست و به راستي دوستش دارم . آن مرد مي گفت : حاضرم 

فراموش کند . او مي گفت : زندگي آن قدر جانم را براي اثبات عالقه ام به همسرم هديه کنم تا کج باوريهايش را 

مجالم نداد تا بتوانم عشقم را به او ثابت کنم و او از من گريزان شد و بعد مجبور شدم براي ادامه زندگي با دومي 

ازدواج کنم . وقتي سرگذشتش را شنيدم براستي که دلم برايش سوخت و به خودم گفتم : چه مي شد اگر آن زن 

رد و بدبيني را ره مي کرد و به شوهرش اعتماد مي کرد . شايد که با ديدن يکديگر و گفتگو عينکش راعوض مي ک

 کردن با هم صفحه سفيد به جاي صفحه مرکبي ظاهر مي شد . شما اينطور فکر نمي کنيد ؟
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تر  الهام گفت : شايد آنها هم ترسو هستند . صفت بيشتر زنان ترس از خيانت است . اما مردها جسورتر و شجاع

  . هستند

با نزديک شدن مادر و خاله گفتگوي آنها ناتمام ماند . مادر گفت : چه هواي فرحبخشي است . اي کاش شما هم مي 

  . آمديد قدم مي زديد

خاله گفت : نم نم باران را هميشه دوست داشته ام . الهام سراسيمه بلند شد و گفت : ديديد چه شد ؟ من بايد زود 

وهايم ! داروهايم را فراموش کردم بردارمبرگردم خانه ، دار  .  

 ! مادر دستش را گرفت : نگران نباش عزيزم من آورده ام

 ... راننده گفت : اگر موافق باشيد حرکت کنيم تا من هم

  . خاله حرف او را قطع کرد و گفت : بله ، بله بهتر است حرکت کنيم

راننده نزديک يک پيتزا فروشي نگهداشت ، پرسيد : داخل مي  الهام در تمام طول راه ديگر صحبتي نکرد و هنگاميکه

 شويد يا بگيرم ، بياورم ؟

  . هر دو خواهر به الهام نگريستند که غرق در اوهام خود بود و هنگاميکه مادر پرسيد : الهام خاله با توست

  به خود آمد و رو به خاله کرد و پرسيد : بله ؟

يم و در پيتزافروشي غذا بخوريم يا اينکه بگيريم و به خانه ببريم ؟خاله پرسيد : دوست داري پياده شو  

 ! الهام گفت : مي بريم

  . دو خواهر پياده شدند و راننده خونسرد گفت : جاي زيبايي بود اي کاش مي رفتيد و مي ديديد

 بعد به ساعت دستش نگريست و الهام پرسيد : شما ديرتان شد ؟

ديدن آدمهاي شاد را از دست دادم راننده به شوخي گفت : نه اما  . 

  الهام پرسيد : شاد ؟

راننده گفت : خوب آره . چون معموال توي اين هوا آدمهاي احساساتي از خانه بيرون مي زنند و سعي دارند که با 

  . شادي طبيعت همرنگ شوند

 .الهام گفت : جالب است که شما خزان را شاد و آدمها را خوشحال تصور مي کنيد

ننده گفت : باور نمي کنيد . بياييد از نزديک تماشا کنيدرا  .  

او پياده شد و در طرف الهام را هم باز کرد و او را وادار کرد که پياده شود . وقتي هر دو وارد شدند ، دو خواهر با 

که راننده  ديدن آنها به روي يکديگر لبخند زدند و پشت ميزي نشستند . مشتريها بيشتر جوان بودند و همان طور

  . گفت از سيمايشان شادي و نشاط متصاعد بود

  راننده سر پيش آورد و نزديک صورت الهام گفت : خوب تماشا کنيد آيا آدمها راغمگين و افسرده مي بينيد ؟

که خيلي الهام به نشانه نه سر تکان داد و راننده گفت : شما هم لبخند بزنيد ! از تاثير خنده غافل نباشيد . خواهيد ديد 

  . ، خيلي زيباتر از اين خواهيد شد که هستيد

الهام از کالم راننده خنده اش گرفت و او از اين خنده سود جست و گفت : باريکال ! خوشحالم که شما را توانستم 

  . بخندانم . باور کنيد که زندگي آن قدرها بد نيست که شما تصور کرده ايد

  . مادر گفت : همين طور است
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ه جرعه اي نوشابه نوشيد و گفت : گاهي الزم است که آدم آداب و رسوم قديم را کنار بگذارد و مطابق امروزي و خال

ها عمل کند . من زياد طالب پيتزا نيستم اما هر چند وقت يکدفعه براي تغيير ذائقه مي خورم و لذت هم مي برم . 

که پنجاه ساله شده ام . دوست دارم حس هفده امشب هم چون شب خاصي ست گفتم پيتزا بخورم تا فراموش کنم 

  . سالگي ام را احساس کنم و خود را جوان و پرنشاط ببينم

  راننده پرسيد : شما همسرتان را دوست داريد؟

 . خاله گفت : هنوز هم به قدر دوران اول ازدواجمان

  راننده باز هم پرسيد : پس چرا همسرتان همراه شما نيست ؟

صد داشت همراهمان بيايد اما منتظر تلفن بودخاله گفت : او ق  .  

  . راننده با خنده گفت : شما خانم شجاعي هستيد که نگران و کنجکاو نشده ايد که بدانيد اين تلفن از طرف کيست

خاله گفت : چون به قدر چشمانم به او اعتماد دارم و مي دانم که چيزي را از من پنهان نمي کند . در خانه ما اعتماد 

 ! حرف اول را مي زند

 ! راننده گفت : پس بايد به شما تبريک دوجانبه گفت

خاله گفت : بله من زن خوشبختي هستم و با داشتن همسر و پسر و خواهر ، همچنين عروس خوب خود را واقعا 

  . سعادتمند مي بينم

به خوردن دعوت کرد . همه جز الهام  گارسون ظروف پيتزا را روي ميز چيد و راننده با گفتن ميل بفرماييد . الهام را

با نگاه و لبخند معني دار با يکديگر گفتگو مي کردند و هنگاميکه شام به پايان رسيد ، راننده گفت : اجازه مي خواهم 

با پرداختن پول شام کادويي ناقابل تقديم شما کرده باشم و در ضمن تشکر کرده باشم که مرا در شاديتان شريک 

  . کرديد

ر خاله و رد درخواست راننده بي اثر بود و هنگاميکه آنجا را ترک کردند ، الهام با خود فکر کرد که او از اصرا

رانندگي آژانس به جايي نمي رسد . خاله را به خانه اش رساندند و زماني که عازم خانه خود شدند ، الهام پرسيد : 

  آژانس شما در کجاي خيابان اميريه است ؟

ورد و لحظه اي مکث کرد و پرسيد : چطور مگر ؟ مي خواهيد شکايت مرا پيش مدير آژانس بکنيد ؟راننده تکان خ   

  . الهام خنديد و گفت : نه ، از اين جهت پرسيدم که آژانسهاي قديمي آژانس شما را نمي شناختند

هند و گمان داشتند که راننده گفت : بر همکار بد لعنت . آنها انکار کردند چون نمي خواستند مشتري از دست بد

  . شما مشترک آنها خواهيد شد

الهام گفت : اما آدمهاي مغرضي به نظر نمي آمدند . راننده سر فرود آورد و گفت : بر هم خوردن آژانس ما خودش 

  . بهترين سند است

 الهام آه کشيد و پرسيد : يعني آژانس شما تعطيل شد ؟

ه من فرصت مي کنم با خانواده شما باشم و در ضمن جوياي کاري ديگرراننده گفت : بله و به همين خاطر است ک  .  

  . مادر گفت : فکرش را نکنيد . انشاءاهلل کاري بهتر با درآمدي بيشتر پيدا خواهيد کرد

راننده گفت : شايد بروم دنبال کار سابقم . چند سال پيش در يک شرکت نقشه کشي کار مي کردم و اي درآمدم بد 

ا فکر استقالل داشتن و مستقل بودن وسوسه ام کرد که براي خودم کار کنمنبود . ام  .  

 . الهام بي اختيار گفت : اگر همسرم زنده بود به طور يقين شما را مي برد پيش خودش
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 !مادر گفت : باز که شروع کردي َ

نبودو الهام سکوت کرد چه در آن هنگام خودش نيز از بر زبان آوردن آن جمله ديگر مطمئن   .  

راننده رو به مادر گفت : حاج خانم ، اينطور که من در اين چند جلسه که افتخار داشتم با شما و دخترخانمتان باشم ، 

يک چيزهايي دستگيرم شد که همين امشب نمونه اي براي دخترتان بازگو کردم و مثال زنده زدم تا باور کنند که 

قعيت خيلي روشن تر و قابل قبول تر از تصور اوهام پوچ است . با کمال خودشان تنها نيستند که از روبرو شدن با وا

 َ  !تاسف بايد بگويد که ايشان با مرده ها بهتر کنار مي آيند تا زنده ها 

 ! مادر گفت : از بخت سياه من است

 . راننده آنها را پياده کرد و با گفتن نااميد نباشيد ، شب بخير گفت و رفت

ه را گشود از ديدن چراغهاي روشن حياط و اتاق دلش فرو ريخت و پرسيد : کي آمده ؟هنگاميکه مادر در خان   

  ! الهام بدون پروا به طرف اتاق دويد و فرياد زد : مادربزرگ ، مادربزرگ

وقتي مادربزرگ در را باز کرد الهام اندام مادربزرگ را چنان در آغوش فشرد که او بي اختيار صداي آخش بلند شد . 

ين درد بعد از ماهها دوري و رسيدن وقت ديدار خوشايند مي نمود . مادربزرگ دست بر موهاي بلند نوه کشيد و اما ا

  صورتش را غرق در بوسه کرد و پرسيد : حالت چطور است ؟

  الهام گفت : خوبم ، خوبم . حاال که شما را ديدم حس مي کنم که از هميشه سالم ترم . آيا با الناز آمديد ؟

بزرگ خواست بگويد نه که پرده تکان خورد و الناز چون کودکان شيطان از پشت پرده سر برون کرد و پرسيد : مادر

  منظورت منم ؟

الهام با ديدن الناز مادربزرگ را رها کرد و به سوي او دويد . هر دو از شوق مي گريستند و مادر و مادربزرگ را نيز 

ها دور هم نشستند ، مادر پرسيد : کي آمديد ؟ پس چرا بي خبر؟متاثر کردند . وقتي هيجان فرونشست و آن   

مادربزرگ گفت : من مي خواستم تماس بگيرم اما الناز نگذاشت و گفت مي خواهد غافلگيرتان کند که تيرش به 

  . سنگ خورد و شما نبوديد

است ؟ الهام به صورت عمه زل زد و آثار رنگ پريدگي د رچهره او ديد و پرسيد : حالت خوب   

الناز خنديد و با گفتن خوبم آهي سوزناک کشيد که همه فهميدند در پس کالم او غمي نهفته بود . مادر پرسيد : 

  چيزي شده ؟

مادربزرگ گفت : چيز مهمي نيست . بعد از سقط بچه اولش ، هنوز حالش جا نيامده . مصيبت تنها دامن تو را نگرفت 

خانه بدون غالمرضا ، گورستان را مي ماند . ياد عزيز از دست رفته چشمها را گريان و همه ما را به ماتم نشاند . اين 

کرد و اين مادر بود که بود که بلند شد و با پرسيدن شام خورده ايد ، ديگران را به خود آورد . مادربزرگ گفت : 

  . شام نمي خواهيم اما اگر يک پياله چاي بدهي خوب است

به طبقه باال رفت و مادربزرگ رو به الهام پرسيد : از خودت بگو . آيا حالت بهتر شده ؟  مادر براي درست کردن چاي

  از شوهرت خبر داري ؟

  الناز هم پرسيد : آيا اين راسته که کيان با يک دختر هندي ازدواج کرده ؟

  ! الهام به آنها نگاه کرد و گفت : او مرده شما که ديديد دفنش کرديم

و در واقع هم مرده . مردي که به زنش خيانت کند همين بهتر که مرده باشد . خاله ات چه مي مادربزرگ گفت : ا

  گويد ؟
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  . الهام گفت :خاله َ، مادر ، عمو ، همه معتقدند که کيان نمرده و دارد مرا امتحان مي کند

س چند ماهه اش را رها کند الناز با صدا خنديد و پرسيد : امتحان ؟ امتحان چي ؟ چه کسي سراغ دارد که مردي عرو

و دنبال هوس برود و با او هم ازدواج کند ؟ من اگر او را مي ديدم تف به صورتش مي انداختم . او همه را گول زد . او 

  . باعث مرگ برادرم شد و رخت سياه به تن ما کرد . وگرنه داداشم که بيمار نبود ! از غصه تو دق کرد و مرد

ش تقاص خون بچه ام را از آن بي همه چيز مي گيرد . دنيا خودش دار مکافات استمادربزرگ گفت : خدا خود  !  

مادربزرگ بلند شد و کنار ساک سفري نشست و با باز کردن آن ، چند قواره پارچه بيرون آورد و رو به الهام گفت : 

  بيا ببين خوشت مياد ؟

آوردم تا يک دست لباس ساري براي خودت درست الناز پارچه اي منقوش را پيش کشيد و گفت : اين را برايت 

  . کني . ببين چقدر زيباست

بعد خودش پارچه را روي الهام گرفت و گفت : خودم هم از همين پارچه يکي دارم و داده ام لباس محلي برايم 

  . دوخته اند

مبارک است وقتي مادر با سيني چاي واردشد . از ديدن قواره هاي پارچه لبخند بر لب آوردو گفت :  !  

مادربزرگ دست به داخل ساک برد و دو قواره ديگر پارچه بيرون آورد و در مقابل عروس خود گذاشت و گفت : 

قابل تو را ندارد . بده الهام برايت بدوزد و رخت سياهت را از تن بيرون بياور . دختر مريض احوال داري خوب نيست 

  . دائم سياه ببيند

زمزمه کرد : دست شما درد نکند مادر آه کشيد و زير لب  .  

  . مادر رو به الناز گفت : حسابي رنگ عوض کرده اي و سبز شده اي

الناز گفت : آره هر قدر هم که رعايت مي کنم اما باز هم پوستم را آفتاب مي سوزاند . هر چند که اميد خوشش مي 

  . آيد اما خودم ناراحتم

  مادر پرسيد : حال آقا اميد خوب است ؟

  نگاه مادر و دختر در آني به هم گره خورد و الناز گفت : خوب است مگر حال مرد بد هم مي شود ؟

  . مادر گفت : خطا کند هميشه خوب باشد . عزت زن تا زماني است که سايه شوهر بر سرش باشد

شده . مخصوصا از وقتي که الناز بي اختيار گفت : از وقتي بچه ام سقط شده ، او کمي رفتارش عوض شده و بهانه گير 

فهميد ، نامه هايي که برايش مي نوشتم را خودم ننوشته ام به من مي گويد تو مرا گول زدي و از اين حرفها . او نمي 

  . فهمد که من هنوز داغدارم و حال و حوصله سرکله زدن ندارم

دش مي رود و به سالمتي وقتي بچه مادر گفت : مردها به بچه حساسند مخصوصا بچه اول ! فکرش را نکن کم کم يا

  . اي ديگر به دنيا بيايد به کلي آن يکي را فراموش مي کند

الناز گفت : داشت زندگيم نابود مي شد . مي گفت : خانواده ات به من کلک زدن و تو را به جاي الهام به من غالب 

دانشگاهي نمي شود . از اين سرکوفتها زياد  کردند . پس در واقع تو ديوانه بودي نه برادرزاده ات . آدم ديوانه که

  . بود اما وقتي شنيد الهام بستري شده و کيان هم فرار کرده تازه گويي که قانع شد و دست از زخم زبان برداشت

  . مادر نگاه دلسوزش را به صورت دخترش دوخت و گفت : کيان فرار نکرده . اين ها همه شايعه است

ار نکرده پس کجاست ؟ چرا سر خانه و زندگيش نيست؟ چرا دخترت پيش تو زندگي مي مادربزرگ پرسيد : اگر فر

کند و سرش کنار سر همسرش نيست ؟ تو بخاطر خواهرت و خانواده او همسرت را از دست دادي و دخترت را هم 
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آرزوي برگرداندي سر جاي اولش . تو فکر مي کني که من نمي دانم چرا غالمرضا دق کرد و مرد ؟ هر پدري 

خوشبختي دخترش را دارد . اما دامادت چه کرد ؟ نه عروسي گرفت ، نه مراسم عقد حسابي گرفت . دخترت را مثل 

 بيوه زنان به خانه اش برد و بعد بدون اينکه نگاهش کند ، بکر و باکره او را گذاشت و با آن دختر هنديه فرار کرد
.  

ا اشتباه مي کنيدمادر گفت : اصال اينطور نيست خانم بزرگ . شم  !  

مادربزرگ سيني خالي را به طرف عروسش هل داد و گفت : من اشتباه بکنم ديگران چي ، همه مي دانند که الهام 

  هنوز دختر است و شوهرش به او دست نزده . مگر غير از اين است ؟

  ! مادر گفت : نه

  مادربزرگ پرسيد : تو از خودت نپرسيدي که چرا ؟

ارمان اين بود که بعد از تمام شده تحصيل الهام آنها عروسي کنندمادر گفت : قر .  

مادربزرگ به تمسخر خنديد و گفت : وقتي گوشت را دم دست گربه گذاشته اي و مي بيني که ميلي به خوردن نداره 

ز ، مي بايست کنجکاوي مي کردي و علتش را مي فهميدي . دامادت سرش جاي ديگري گرم بود و غذاي تند و تي

هندي به مذاقش بيشتر خوش آمده بود تا غذاي بي نمک سر سفره اش . حيف که من آن موقع اينجا نبودم وگرنه 

کاري مي کردم کارسون که هم خواهرت و هم بچه اش بفهمند که نوه من پاسپورت دست پسرشان نبود که جواز 

ه اينها باعث شدند که پسرم سکته کند رفتن برايش صادر کند و خودش مچاله شود و توي سطل زباله بيفتد . هم

  . چون نتوانست اين ننگ را تحمل کند

الناز گفت : حاال که گذشته و حسرت خوردن فايده نداره . من اگر به جاي الهام بودم طالق مي گرفتم و براي خودم 

و مي تواني با خياطي  زندگي خوبي مي ساختم که نه دستم پيش مادرم و نه خاله ام دراز شود . تو خياط خوبي هستي

 کردن زندگي ات را بگرداني و محتاج کسي هم نباشي . من هم با الهام هم عقيده ام که بهتر است تصور کنيم او مرده
.  

مادر تکان خورد و با گفتن خدا نکند ، خشم مادربزرگ را برانگيخت و گفت : وقتي مي گويم خواهرزاده اي عزيز ، 

هست منکر مي شوي . پسر من که رفت اما دلت به حال دخترت بسوزد که همين  گرامي تر از دخترت و شوهرت

  !عزيز گرامي ها سياه بختش کردند

وقتي مادر رختخواب گسترد و دراز کشيد قطرات اشک از ديده اش فروريخت و با خود زمزمه کرد : خدايا خودت 

ز ترس طلبکاران و ميله هاي زندان بود که غالب تهي بهتر مي داني که غالمرضا بخاطر کيان و الهام سکته نکرد . او ا

  . کرد

او تا پاسي از شب گذشته بيدار بود و فقط مي گريست . بالشت اش از اشک خيس شده بود و گويي اين ابر را پاياني 

عمه نبود . صبح با چشمان متورم و سرخ رنگ از بستر بيدار شد تا صبحانه آماده کند . شب گذشته دخترش در کنار 

و مادربزرگش آرميده بود تاروزهاي خوش گذشته را تجديد کند . مادر هرچه فکر کرد روزهاي خوش را به خاطر 

نياورد و فقط آه کشيد . مادربزرگ براي خوردن صبحانه عروسش را به خوان خود دعوت کرد و هنگاميکه مادر از 

يرش همگي با شادي جواب دادند . مادر در دل پله ها پايين آمد صداي شاد دخترش را شنيد و به صداي صبح بخ

  . گفت : الهي شکرت

  بعد رو به دخترش پرسيد : حالت چطور است ؟
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  . الهام گفت : خيلي خوبم و ديشب راحت خوابيدم

  . الناز گفت : من هم راحت خوابيدم و خودم را هنوز دختر خانه ديدم و... راستي زن داداش زحمتي برايتان دارم

فت : زحمت نيست من که مي گويم رحمت است . چون قرار الناز را ببريم دکتر زنانالهام گ  .  

  . الناز از خجلت سر بزير انداخت و مادر گفت : وقت بايد گرفت

  . الناز گفت : بندر که بودم وقت گرفتم و به همين خاطر آمديم

ان من نباشيد. من و مادربزرگ خانه مي مانيم تا مادر به الهام نگريست و او رمز نگاه مادر را دريافت و گفت : نگر

  . شما برويد و برگرديد

  مادر پرسيد : صبح با عصر ؟

  ! الناز گفت : ده صبح

مادر به ساعت نگريست و صبحانه اش را تندتر خورد تا خود را آماده کند . الهام گفت : خوب است به آقاي پاکباخته 

  . زنگ بزنيد ت او بيايد دنبالتان

لناز متعجب پرسيد : پاکباخته ؟ او ديگه کيه ؟ا   

  . الهام گفت : راننده آژانس . البته در حال حاضر بيکاره . پول تاکسي را به او بدهيد ثواب داره

  . مادر گفت : شايد عمه ات بخواهد تا اتوبوس تردد کند

ست سوار وسيله عمومي شوم . فکر الهام الناز گفت : نه من از وقتي سوار اتومبيل اميد شده ام ديگر برايم سخت ا

  . خوب است ، تماس بگيريد با ماشين دربستي برويم

خبر کردن کيان بدون قرار از پيش تعيين شده در برنامه آنها نبود . مادر مانده بود که چه بگويد و چگونه کيان را از 

 اين برنامه با خبر کند . وقتي تماس گرفت گفت : آژانس باران ؟

ش گفت : چند لحظه گوشيمخاطب  .  

  . وقتي صداي کيان را شنيد گفت : صبح بخير آقاي پاکباخته ، آصفي هستم

  کيان گفت : سالم خاله جان اتفاقي افتاده ؟

خاله گفت : نه ، نه ، ديشب از بندر برايمان مهمان رسيده و حاال قصد داشتيم با هم به مطب دکتر برويم . دخترم 

مت بدهيمخواست که به شما زح  .  

  . تا کيان خواست صحبت کند ، مادر گفت : مي فهمم . باشد ، باشد وقت ديگري مزاحم شما مي شويم

و بعد گوشي را قطع کرد و گفت : مسافر دارد و بايد برود خارج شهر ، من مي روم لباس بپوشم ، سر خيابان تاکسي 

  . مي گيريم و مي رويم

هم بلند شد تا خود را آماده کند که سرش گيج رفت و به تهوع دچار شد . الهام مادر رفت تا آماده شود و الناز 

  کمکش کرد و او را سر حوض برد و با شستن دست و صورت عمه ، نگران پرسيد : بهتر شدي ؟

  ... الناز لبخند زد و گفت : آره بهترم . وقتي گرسنه هستم تهوع ندارم اما وقتي چيزي مي خورم

د و با شيطنت گفت : دکتر نرفته و آزمايش نداده من تشخيص خود را مي دهم و مي گويم مبارک الهام نگاهش کر

  . است عمه

 الناز نگاهش کرد را به الهام دوخت و گفت : نه . من بايستي تا چند ماه پيشگيري کنم تا بتوانم بارداري را تحمل کنم
.  
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ت را نگه داري . فکرش را نکنالهام گفت : اگر کامل استراحت کني ، مي تواني بچه ا  .  

  . با پايين آمدن مادر و ديدن رنگ چريده الناز او هم خنديد و گفت : مبارک است خانم . انشاءاهلل خوش قدم باشه

الناز سکوت کرد و هنگامي که از در خانه خارج مي شدند مادر رو به الهام کرد و گفت : فراموش نکن قرصهايت را 

  ! بخور

ها الهام به سراغ داروهايش رفت و بعد از خوردن سر روي بالش گذاشت و به عمه اش و کودکي که با خروج آن

داشت در بطن او رشد مي کرد فکر کرد و با خود گفت : اولي پسر بود که نماند . خدا کند دومي دختر باشد . يک 

  . دختر سفيد و موبور مثل عمه

بوديم شايد من هم مثل عمه باردار مي شدم و من هم دختري به دنيا بعد فکر کرد اگر من و کيان هم عروسي کرده 

  . مي آوردم . دختر من يکي يکدانه طايفه کيان مي شد و عمو و خاله را به آرزويشان مي رساند

آه الهام آن قدر عميق بود که اشکش را جاري ساخت و براي آن که رسوا نشود سر در بالشت فرو برد و در همان 

يد . خواب ديد که با کيان در جنگل انبوهي راه مي رود و کيان دستش را در دست گرفته و او را بدنبال حالت خواب

خود مي برد و به اعتراض او مي خندد و مي گويد به من اعتماد کن . تو را جايي مي برم که بهشت روي زمين است . 

و با اين تالش حلقه از انگشتش خارج شد و او سعي داشت دستش را از دست کيان بيرون بکشد و قدم آهسته کند 

ميان انبوه برگهاي خزان زده افتاد . او فرياد کشيد : کيان حلقه ام ؟ که از ترس از خواب پريد و به دستش نگريست 

  و زمزمه کرد : پس حلقه ام کو ؟

غ کمد لباس رفت و هر براي يافتن حلقه شتاب زده بلند شد و محتويات کيفش را بيرون ريخت و چون نيافت به سرا

کجا را که امکان مي داد حلقه آنجا باشد را گشت و چون نيافت مغموم گوشه اتاق نشست و از خود پرسيد : اگر 

روزي کيان برگردد و سراغ حلقه را بگيرد به او چه بايد بگويم ؟ حتمي خيال خواهد کرد که به عمد آن را گم کرده 

! نبايد بگذارم که او چنين خيال خامي در سر بپروراند . بايد هر طور شده حلقه  ام . چون فراموشش کرده ام . اما نه

  . ام را پيدا کنم

بلند شد و يکبار ديگر جستجو کرد و اين بار صندوق مادر را نيز گشت و چون نيافت گريه کرد و خود را به باد 

سها و لوازم از پشت پرده بيرون آورده شده دشنام گرفت . اتاق وضع نامرتبي به خود گرفته بود و او در ميان لبا

حيران نشسته بود و ديگر نمي دانست کجا را بايد جستجو کند . وقتي مادر و الناز از در وارد شدند مادر باال آمد و با 

  ديدن اتاق نابسامان رو به الهام پرسيد : چرا اتاق را به هم ريخته اي ؟ دنبال چه مي گشتي ؟

ان مادر داد و گفت : حلقه ام ، حلقه ام نيست . اگر کيان روزي بپرسد پس حلقه ات کو ؟ چه الهام انگشتش را نش

  . جواب بدهم ؟ او حتمي گمان مي کند فروخته ام تا قرض هاي پدرم را بدهم

مادرگفت : او چنين گماني نمي کند . چون خوب مي داند که با فروش يک حلقه دردي درمان نمي شود . حلقه ات 

اله ات امانت ست ! خيالت راحت باشدپيش خ  .  

  . الهام نفس آسوده اي کشيد و گفت : خواب بدي ديدم

و هنگامي که شرح خواب داد ، مادر گفت : خير است و تعبيرش اين است که همين روزها کيان برمي گردد و شما با 

اتاق سروسامان بدهيم . نمي داني  هم و دست در دست هم زندگي تان را شروع مي کنيد . حاال پاشو کمک کن تا به

دلم چقدر امروز براي عمه ات سوخت . خانم دکتر استراحت مطلق نوشته و اگر عمه ات مراعات نکند اين يکي را 

هم سقط مي کند . نمي داني از شنيدن خبر بارداري چقدر وحشت کرد . بگمانم او دوست ندارد بچه دار شود و دلش 
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ادربزرگت که حقيقت و نمي گه و دخترک بيچاره هم از ترس نمي تونه لب باز کنه . اي به زندگي اش گرم نيست . م

  ! کاش تو مي فهميدي که تو دل الناز چي مي گذره

الهام اتاق و مادر را رها کرد و پايين رفت تا با بودن در کنار عمه اش او را تسال داده باشد . وقتي پشت در اتاق رسيد 

ت : آن بچه ات تلف شد از بس که از تو بيگاري کشيد و نفهميد که تو طاقت و توان زنان ، شنيد که مادربزرگ گف

بندر را نداري و نمي تواني جنس از لنج خالي کني . اما اين يکي را نمي گذارم که نابودش کنيد . انقدر همين جا مي 

ند مي روم پيش پدر و مادرش و حقيقت ماني تا بچه ات به دنيا بيايد و بعد با هم راهي شويد . زياد هم پررويي ک

  . قاچاقچي بودن پسرشان را فاش مي کنم

صداي الناز درآمد که گفت : بس کن مادر چنان صحبت از قاچاق مي کني مثل اين که او مواد خريد و فروش مي کند 

و زود توي انبار پنهان . توي بندر کار بيشتر مردم همين است که لوازم برقي را دور از چشم ماموران وارد مي کنند 

  . مي کنند . اين کار تنها اميد نيست . همه اينکار را مي کنند

مادر گفت : همه بکنند . اما او حق ندارد از تو هم به جاي کارگر بهره کشي کند . مگر کارتن سنگين تلويزيون نبود 

  که موجب شد تو بچه ات را بندازي ؟

ند که من دختر عاقله هستم و اگر بمانم و برنگردم ، برمي گردد سر فکر اولش . الناز گفت : او تازه دارد باور مي ک

شما هم ديديد که صبح الهام چطوري به حلقه دستم زل زده بود و ترسيدم که نکند چنگ بزند و حلقه ام را از دستم 

  . درآورد

  . مادربزرگ گفت : من که فکر مي کنم او بدتر شده که بهتر نشده

آمده را برگشت و هنگامي که وارد اتاق شد ، مادر با نگريستن به او پرسيد : چيه الهام چرا برگشتي ؟الهام راه    

الهام گفت : اميد با گمان اينکه عمه ناقص العقل است دارد از او بيگاري مي کشد و مادربزرگ هم يقين دارد که من 

  . حالم بدتر از گذشته شده است و هيچ بهتر نشده ام

مگين شد و گفت : مرا بگو که داشتم براي عمه ات دلسوزي مي کردم . از صبح تو را گذاشته ام و دنبال کار مادر خش

او رفته ام و حاال نه غذايي نه استراحتي . اينهم دست مزدشان . از خدا نترسم و بگم به درک که هر چه بال آمد به 

  سرش حقشان است ؟

مي شنوندالهام گفت : هيس ، يواش ، صدايتان را   .  

مادر گفت : به درک ! مخصوصا بلند مي گم که بشنوند . از ديشب تا حاال هر چه لنتراني به زبانشان رسيده بارمان 

  . کرده اند و ما مالحظه کرده ايم

  ... الهام گفت : حاال هم کوتاه بياييد . عمه حالش خوب نيست و براي بچه اش

م آنها مالحظه تو را مي کردند و اينقدر نيش زبان نمي زدند . حاال سفره مادر گفت : اي کاش به قدر سر سوزني ه

  . پهن کن تا چند تا تخم مرغ نيمرو درست کنم

سر غذا الهام گفت : اگر بدانم خيال اميد از سالم بودن عقل زنش با رفتن من به بندر راحت مي شود و عمه مي تواند 

را مي کنمبچه اش را نگهدارد و بيگاري نکند اينکار   

  مادر متعجب پرسيد : چکاري؟

  . الهام گفت : با عمه چند روزي مي روم تا خود اميد حقيقت را بفهمد و دست از خيال باطل بردارد
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مادر خشمگين گفت : تو اجازه اينکار را نداري . هواي بندر گرم است و حالت را بد مي کند . بعد هم مگر تو ديوانه 

؟ اي که اميد قياستان کند   

  . الهام گفت : مي توانم کاري کنم که يقين کند همسرش عاقل و من همان ديوانه هه هستم

مادر گفت : غلط کردي که چنين تصميمي گرفته اي . مرد اگر مرد باشد با يک نظر مي فهمد . من فکر مي کنم که با 

ازدواج کرده دائم مادربزرگت بندر  بودن مادربزرگت اميد نگران شده و خياالت به سرش زده . از روزي که الناز

است و خود را سرقباله دخترش کرده . هر مرد ديگري هم به جاي اميد بود همين فکر را مي کرد که حتمي زنش 

  . ديوانه است که هميشه يکي مراقب اوست

م در وجود او رشد مادر حرف مي زد اما افکار الهام در جاي ديگري سير مي کرد . فکر الناز و بچه اي که داشت کم ک

مي کرد يک لحظه آرامش نمي گذاشت . با خود فکر کرد چه اشکال دارد که اميد حقيقت را بفهمد و به همسرش 

  .اهميت بدهد

دوستش داشته باشد و براي کودکي که بدنيا خواهد آمد ارزش قائل شود . بعد از ناهار وقتي مادر سر روي بالش 

ام از پله ها پايين رفت و در اتاق مادربزرگ را بازکرد . هر دو دراز کشيده بودند گذاشت و به خواب رفت ، الهام آر

با اين فرق که مادربزرگ خواب و عمه به طاق چشم دوخته بود . الناز با ديدن الهام بر جاي نشست و الهام آهسته 

  . گفت : عمه بيا بيرون کارت دارم

ب ديد ، نامطمئن بلند شد و از اتاق به دنبال الهام خارج شد . الهام الناز به سوي مادر نگريست و چون او را در خوا

روي پله نشست و الناز هم در کنارش . آفتاب پاييزي وجودشان را گرم کرد . الهام گفت : آمدم تا بگويم من حاضرم 

  . به خاطر نجات زندگي تو به همراهت بيايم تا اميد خود حقيقت را کشف کند

ه خود را به او دوخت و پرسيد : تو حرفهايمان را شنيدي ؟الناز نگاه بهت زد   

الهام سر فرود آورد و گفت : من مي توانم اميد را متقاعد کنم که در انتخاب همسر اشتباه نکرده و راستي ، راستي تو 

  . عاقله هستي

را تخليه مي کنند . اما من الناز دستش را گرفت و گفت : توي بندر خيلي از زنها هستند که به جاي مردها بار لنج 

  . توان آنها را ندارم

الهام گفت : نظر من اين است که اميد وقتي بفهمد تو سالمي و هيچ عيبي نداري به حالت دل مي سوزاند و مي تواني 

  . بچه ات را حفظ کني . فقط بايد او مرا ببيند تا خيالش آسوده شود

را فراموش نمي کنم . باشه وقتي حرکت کنم تو را هم همراهم مي برم الناز لبخند زد و گفت : من هيچ وقت محبتت 

  و به اميد مي گويم آمده اي بندر تا آب و هوا عوض کني . اما الهام زن داداش ؟

الهام گفت : من مي دانم چگونه راضيش کنم . فقط خدا کنه توي اين دو ، سه روزي که مهمان توام اميد حقيقت را 

  . بفهمد

ديد و گفت : اگر هم نفهمد مهم نيست ولي مي فهمدالناز خن  !  

  . تاکيد حرف آخر عمه دل الهام را بدرد آورد ، اما براي خشنودي حال او لب فروبست و سکوت کرد

مادر فرياد کشيد : امکان نداره بگذارم بري . مگه اينکه از روي نعش من رد بشي . عمه ات چطور دلش اومد قبول 

و و نمايش دادن تو به شوهرش زندگي خودش و نجات بده . پررويي و وقاحت هم حدي داره . اگر کنه که با بردن ت
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از من بپرسن مي گم خودشون ديوونن . نه تو ، ببين با مردک بيچاره چه کرده اند که اون فکر مي کنه زن و 

  . مادرزنش ديوونن که هستن وگرنه پيشنهاد تو رو قبول نمي کردن

يد : مادر بخاطر بچه ! اون که گناهي نداره ! من مي خوام کاري کنم که باباش به وجود اون عالقه پيدا الهام هم داد کش

  . کنه و نخواد اين يکي رو هم فدا کنه . باور کنين را من فقط براي بچه مي سوزه نه الناز و نه اميد

جور بکشهمادر گفت : مسئوليت بچه با تو نيست . هر کي پس انداخته خودش هم بايد   !  

الهام دست به دامن مادر زد و با التماس گفت : پس به خاطر شادي روح بابام اجازه بدين دو ، سه ، روزي برم . مي 

  . دونم اگه بابا زنده بود و زندگي خواهرشو در خطر مي ديد بهم اجازه مي داد برم

يمار برگشتي ديگه نبايد از من توقع پرستاري التماس آخر کار خود را کرد و مادر آه کشيد و گفت : برو اما اگر ب

  . داشته باشي

آن شب وقتي خاله سراسيمه از در وارد شد و به سالم و احوالپرسي کوتاهي اکتفا کرد و باال رفت ، الهام فهميد که 

نارش مادر جريان را براي او تعريف کرده و خود را براي پاسخگويي به سواالت خاله هم آماده کرد . خاله در ک

نشست و پرسيد: الهام خواهرم چي مي گه ؟ تو قصد داري بري بندر و نقش ديوونه ها را بازي کني تا مگه زندگي 

  عمه ات و نجات بدي ؟

  ! الهام گفت : بچش

  خاله گفت : باشه بچش ! اما هيچ فکر کردي که چي به سر خودت مي آد ؟

ندارم که از دست بدم . مي دونم اگه کيان و پدرم هم بودند الهام گفت : من چيزي از دست نمي دم . يعني چيزي 

  . کارمو تاييد مي کردند

خاله عصبي گفت : تو داري اين باورو به منم مي دي که راستي ، راستي ، يک چيزيت مي شه . مگه آدم عاقل مياد 

  کاري که تو قصد انجامش و داري ، انجام بده؟

تعجب آور باشه . من دلم  ##ي نداشتم و کاري هم که مي کنم نبايد براي هيچ الهام گفت : من هيچ وقت ادعاي عاقل

مي خواد که امتحان کنم . اين که ديگه رخت و لباس و پول و طال نيست که بترسين و قايم بکنين . مي مي خوام برم و 

  . اين کارو بکنم

  خاله پرسيد : اگه حتي باعث رنجش کيان بشه ؟

من مي دونم که فقط اون کارمو تاييد مي کنه . چون اون هم به قدر من بچه ها رو دوست دارهالهام خنديد و گفت :   

.  

خاله گفت : ما همه بچه ها رو دوست داريم . اما عزيزم بهتر نيست از يک راه ديگه وارد بشي ؟ مثال زنگ بزني و با 

  ! اميد صحبت کني ؟ شايد تونستي با حرف زدن قانعش کني

له نگريست و زير لب گفت : اينکارو مي کنم اما اگه قانع نشد ، راه دوم را انتخاب مي کنمالهام به خا  .  

  . خاله به عنوان قبول سر فرود آورد و بعد نفس عميق کشيد

  ! الهام پايين رفت و رو به عمه الناز گفت : شماره اميدو بگير

  الهام متعجب پرسيد : مي خواي چيکار کني ؟

ي خوام از راهي که دوست داره وارد بشم .وقتي که حرف زدم خودت منظور منو مي فهميالهام گفت : م  !  

  الناز با ترديد شماره گرفت و لحظاتي بعد گوشي را به دست الهام داد و الهام گفت: الو آقا اميد ؟
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  شنيد که گفت : بله شما ؟

  . الهام گفت : منم الهام برادرزاده الناز جون

به چه عجب شد که ياد ما کردين . بگين لطفا براي الناز اتفاقي رخ داده ؟ اميد گفت : به   

الهام خنديد و گفت : نه شکر خدا. حال مامان و ني ني کوچولو که از چند ساعت پيش اظهار وجود کرده خوبه و 

ارم با واقعيت زندگي سالمتند . من تماس گرفتم که بگم آقا اميد ، دکتر مي گه من رويايي و خيال پردازم و دوست ند

اونجوري که هست روبرو بشم . شايد حق با اونه . اما دلم مي خواد شما بدونين که من توي رويام يک باغي دارم که 

از باغ بهشت سرسبزتره و توي اين باغ منم و پرنده ها. اما اومد روزي که يک مسافر خوب خدا در باغ و کوبيد و 

بود ، به راستي با خودش اميد و روشني به باغ آورد و چهره غروب هميشگي باغ را واردشد . اون مرد که نامش اميد 

تغيير داد وقتي بعد از مدتي بار ديگه در باغ کوبيده شد و الناز وارد شد به خودم گفتم همه چيز کامل شد. باغ برين 

ين ، دخترکم ، شيطونکم چه من يک جفت عاشق داشت که شما دو تا بودين . نمي دونين وقتي براي الناز مي نوشت

حظي مي بردم و از اينکه قلمم ، زبان دل عمه را مي نوشت به خود فخر مي کردم م اينو گفتم تا بدونين يه مسافر 

ديگه هم تو راهه . مسافري که وقتي فرشته ها پرسيدن مامان و باباتو انتخاب کن ، با انگشت کوچيکش به شما دو تا 

و الناز . حاال اون کوچولو داره از خودش مي پرسه : چي شده که هنوز نيامده ، بابام اخمش اشاره کرد و گفت : اميد 

تو همه ، و مامان زانوي غم بغل گرفته و آه مي کشه ؟ من سر خودي يک اتاق آفتابي براي نوزاد شما درست کردم و 

دا خوشم مياد )اميد و الناز و اميلي( تمام اسم کوچولو رو گذاشتم )اميلي( . نمي دونم چرا )اميلي( شايد از زنگ اين ص

لباسهاش صورتيه و به هيکل تپل مپل و موهاي بور فرفريش با چشمهاي رنگ عسليش خيلي مياد . مي دونين آقا 

اميد ، من اگه يکروز خوب بشم و در باغ رويايي خيالم بسته بشه ، اگر يکروز بتونم با واقعيت تلخ و سياه اين زندگي 

، حتم دارم که وقتي به شماها نگاه کنم. عاشقهاي بهشت و خيلي زود از ديگران تشخيص مي دم و بازم به روبرو بشم 

شما فخر مي کنم . به اميد که هيچ وقت دست همسرش و رها نمي کنه و براي دخترش پادشاه باقي مي مونه فکر مي 

ينه : آقا اميد ، نبينم روزي بياد که اميدم کنم وقت غروب رسيده و در باغ کم کم داره بسته مي شه . حرف آخرم ا

  ! نااميد بشه

اميد بعد از مکث کوتاهي گفت : بهت قول مي دم سعيمو بکنم تا اميدت هيچوقت نااميد نشه . ممنوم که تماس گرفتي 

ي مي کنمو به من افتخار دادي تا توي باغ خيالت قدم بگذارم . به الناز از طرف من بگو که براي اومدنش لحظه شمار  

.  

با قطع تلفن الهام نفس بلندي کشيد و وقتي نگاهش به همه افتاد ديد که دارند آروم آروم گريه مي کنند . الناز بغلش 

  . کرد و گفت : عمه به فدات که مي فهمم چقدر سخت بود برات گفتم اين کلمات

هم طلوع کنه خاله هم موهاشو نوازش کرد و گفت : دير نيست که آفتاب واقعيت براي تو  .  

  . مادربزرگ دست به آسمان بلند کرد و گفت : اي خدا به قلب پاک اين بنده رحم کن و شفاش بده

11فصل    

  (پرده آخر)
11-1  

شب بود و همه اعضاي خانواده به خواب راحتي فرو رفته بودند . وقتي صداي زنگ تلفن برخاست ، مادر و الهام چشم 

رسيد : يعني کيه اين وقت شبباز کردند و مادر نگران پ  !  



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یاد آرمرا 

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

 

1 5 8  

 

  . گوشي را برداشت و خواب آلود گفت : بله بفرماييد

  مخاطب گفت : تماس گرفتم تا بپرسم مسواک زدي و خوابيدي ؟

  مادر که فهميد مزاحم تلفني ست با گفتن قربون سر مادرت بري ، گوشي را گذاشت . الهام پرسيد : کي بود ؟

فت : مزاحم تلفني . خدا لعنتش کند بعد از مدتها داشتم خواب راحتي مي کردممادر در حال دراز کشيدن گ  .  

  الهام در بسترغلت زد و گفت : شما مي دونين کفش ورني ام کجاست ؟

  ! مادر شيطان را لعنت کرد و گفت : کجا بايد باشه ؟ خب سرجاشه

. اما به راستي کفشش کجاست ؟ وقتي ديد ديگر الهام حرف نزد ، به خود گفت : داره خواب مي بينه   

صبح وقتي با بانگ خروس همسايه ديده شان باز شد ، الهام خوشحال بود و با گفتن صبح بخير مامان ، لبخند را بر 

لب مادر نشاند و او هم با آوايي شاد گفت : صبح تو هم بخير . بلند شو زودتر صبحانه بخوريم که بايد عمه ات را 

  .بدرقه کنيم

پرسيد : امروز مي رود ؟الهام    

  . مادر گفت : آره . بليط هواپيما دارد و زود بايد برگردد! آقاي پاکباخته مي آيد تا او را ببرد فرودگاه

الهام از شنيدن اين خبر با سرعت بلند شد و رختخوابش را جمع کرد و خود را براي رفتن آماده کرد . ساکهاي باز 

. الهام رو به مادربزرگ پرسيد : شما هم مي رويد ؟نشده بار ديگر آماده سفر شدند    

مادربزرگ گفت : آره . شرايط عمه ات خيالم را ناراحت کرده و اگر نروم از فکر و خيال ديوانه مي شوم . پس اين 

  آجانس کي مي رسد ؟

برخاست ، مادر در را  نگاه الهام و الناز در هم گره خورد و هر دو به تلفظ مادربزرگ خنديدند . وقتي صداي زنگ در

گشود و با راننده احوالپرسي رسمي کرد و بعد ساکها را بدست او داد تا در صندوق عقب بگذارد . الناز وقتي ديده 

اش به چهره راننده افتاد ، تکان خورد و از تعجب دهانش باز ماند و آرام در کنار گوش مادرش گفت : مادر اين 

  ... آقاهه چقدر شبيه

رفش را تمام نکرده بود که صداي آه کشيدن مادرش را شنيد و به دنبال آن مادر گفت : کيان ، پسر ... او هنوز ح

  . پسر

  . مادر آرام زمزمه کرد : خيلي شبيه است .به همين خاطر هم ما فقط او را خبر مي کنيم

ظير استوقتي مسافران سوار شدند و حرکت کردند الناز در گوش الهام گفت : اين شباهت کم ن  .  

  . الهام گفت : صدايش هم شبيه کيان است ، اما او نيست

  . الناز گفت : از کجا مي داني شايد دارد ايز گم مي کند

  . الهام خنديد و گفت : نه خاله هم او را ديده و همه مي دانيم که کيان نيست

  الناز گفت : همسر دارد ؟

  . الهام گفت : آره بچه هم دارد

انع نشده بود گفت : اما خيلي بهم شبيهند . نکنه خاله خانم بعلهالناز که ق  !  

الهام دست الناز را فشرد و او را به سکوت دعوت کرد و بعد خودش گفت : رسيدي تلفن کن تا خاطرم جمع شود . 

و خيلي برايم در ضمن اگر مخفي کاري نمي خواهي بکني ، به من بگو رفتار اميد تغيير کرده يا نه . فراموش نکن که ت

  . عزيزي و حاضرم براي سعادت تو هر کاري بکنم
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  ! الناز گفت : مي دانم و ممنونم

موقع خداحافظي وقتي يکديگر را در آغوش کشيدند الناز گفت : به دلم برات شده که توي همين چند روز آينده 

  . خبري از کيان مي رسد و خوشحالت مي کند

ن شد حتما به تو خبر مي دهمالهام گفت : مطمئن باش اگر چني  .  

آنها آنقدر صبر کردند تا هواپيما پرواز کرد و آن دو از در خارج شدند . راننده منتظر ايستاده بود و هنگاميکه مادر 

عذرخواهي کرد و سوار شد ، آقاي پاکباخته گفت : استقبال را دوست دارم و از بدرقه کردن تا آنجا که امکان داشته 

کنم . مسافرين شما به نظر نمي آمد که بندري باشند باشد فرار مي  .  

  . مادر گفت : اهل تهرانند اما عمه دخترم به خاطر شغل همسرش در بندر زندگي مي کند

  . راننده رو به الهام گفت : من يکبار ديگر آن آقا را ديدم

  مادر پرسيد : کدام آقا ؟

کرده بودم ، يادتان آمد ؟ راننده گفت : همان آقايي که سرگذشتش را تعريف   

  ! الهام گفت : بله

راننده ادامه داد : ديشب بود و با هم چند ساعتي گپ زديم . البته ديگر گرفته و غمگين نبود و آن طور که برايم 

شيطان پايين آمده و دست از لجبازي برداشته و حاال او مانده و دو زن و به قول  ##تعريف کرد گويا همسرش از 

يکي عشق اول و يکي هم عشق تحميلي . او آمده بود تا با پارک وداع کند چون از قرار معلوم قصد داشت با خودش 

هر دو همسرش راهي سفر شود . وقتي من گفتم که من هم خيال سفر دارم و مي خواهم بروم اصفهان پيش پدر 

ن بيايدخانمم کار کنم ، خوشحال شد و آدرس گرفت که اگر اصفهان آمده به ديدن م  .  

  . مادر اندوهگين گفت : با اينکه به شما عادت کرديم اما خوشحاليم که کار پيدا کرديد و بيکار نمي مانيد

راننده گفت : ما هم از مسافرينمان درس ياد مي گيريم و توي زندگيمان به دردمان مي خورد . من از همين آقا 

بر کني ز قوره حلوا سازيدرس صبرگرفتم و رسيدم به همان ضرب المثل که گر ص  .  

  . الهام گفت : اما او صبر نکرد و زن گرفت

 مادر گفت : مرد به همسر احتياج دارد تا چراغ خانه اش را روشن کند . صبر و شکيبايي خوب است اما به قاعده اش
.  

  . راننده گفت : حاصل صبر خوشبختي است

وشبختي نيست ، اما سکوت کردالهام مي خواست بگويد : اما هر صبري هم حاصلش خ  .  

  . راننده پرسيد : منزل تشريف مي بريد يا منزل خاله خانم

  ! سوال او نگاه مادر و دختر را به هم انداخت و به جاي مادر ، الهام گفت : خونه خاله

با من قهر نکنيد خاله با رويي باز پذيرايشان شد و عمو گونه هايش را بوسيد و حالش را پرسيد . الهام گفت : اگر 

  . حالم خوب است

  آقاي قاسمي اخم بر پيشاني انداخت و پرسيد : من با تو قهر کنم ؟

  . الهام با خنده گفت : چند روز پيش بود

آقاي قاسمي گفت : اگر اين طور استنباط کرده اي معذرت مي خوام . اما اين را فراموش نکن که من عروسم را به 

دوست دارم . حاال بياييد اينجا بنشينيم و تا خانم برايمان چاي مي آورد ، گپ بزنيم قدر پسرم شايد هم بيشتر  .  
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آقاي قاسمي هنوز آسوده ننشسته بود که تلفن زنگ زد و چون گوشي را برداشت بيشتر شنونده بود و فقط با 

سوال خاله که پرسيد کي بود ؟  پاسخهاي کوتاه ، بله ، نه ، باشه َ، جواب داد و هنگامي که گوشي را گذاشت در مقابل

  . گفت : ايرج بود و به همگي سالم رساند

آقاي قاسمي به هنگام نوشيدن چاي به ايماء و اشاره به همسرش او را به آشپزخانه روانه کرد و لحظه اي پس از او 

و خاله قصد داشتند از خودش نيز وارد آشپزخانه شد . الهام رو به مادر گفت : خوب بود نمي آمديم ، به گمانم عمو 

  . خاله بيرون بروند اما به خاطر ما منصرف شدند

  . مادر با بانگي بلند که آنها هم بشنوند گفت : ما داريم رفع زحمت مي کنيم

  ! خاله از آشپزخانه خارج شد و گفت : آبجي يک دقيقه بيا

  . مادر بلند شد و او هم وارد آشپزخانه شد و الهام را تنها گذاشت

  . صداي تلفن بار ديگر برخاست و اين بار خاله با آوايي بلند گفت : الهام عزيزم گوشي را بردار

  . وقتي الهام گوشي را برداشت و گفت : بله بفرماييد

  صداي کيان به گوشش رسيد که گفت : الهام تويي ؟

کرد تا بگويد : بله خودم هستمالهام ثانيه اي نفس اش قطع شد و کيان با گفتن خودتي الهام ؟ او را وادار   .  

  کيان شتابزده گفت : خوشحالم که صدايت را مي شنوم . الهام من به کمک تو نياز دارم . آيا حاضري کمکم کني ؟

  الهام پرسيد : کمک ؟ چه کمکي ؟

  کيان گفت : نمي توانم پاي تلفن توضيح بدهم . مي تواني بيايي پارک خموش ؟

ايي ؟الهام پرسيد : به تنه   

نبايد بدونه حتي مادرامون . چيکار مي کني مياي يا نه؟ ##کيان گفت : آره هيچ  !  

  الهام گفت : باشه ، باشه االن ميام . فقط به من بگو حالت خوبه ؟

  . کيان گفت : آره خوبم فقط عجله کن . بهتره با آژآنس بياي

بلند گفت : من مي رم بيرون و سعي مي کنم زود  وقتي تماس قطع شد ، الهام کيفش را برداشت و فقط با صداي

  . برگردم

  . صداي خاله را وقتي کفش مي پوشيد شنيد که گفت : براي نهار دير نکني و زود برگرد

با خارج شدن الهام از خانه آقاي قاسمي گفت : حاال وقت دعا کردن ماست که الهام حضور کيان و باور کنه و گذشته 

  . رو به ياد بياره

  . مادر گفت : من مي ترسم

  . خاله هم گفت : من هم مي ترسم

  . آقاي قاسمي گفت : اما من نمي ترسم و دلم روشنه که الهام کيان و باور مي کنه

الهام وقتي سر خيابون رسيد ، با گفتن دربست به انتظار توقف تاکسي ايستاد و هنگامي که سوار شد ، راننده پرسيد : 

  کجا ؟

ار گفت : پارک خموشاو بي اختي  .  

  راننده از آينه نگاهش کرد و پرسيد : کجا فرمودين ؟

  . الهام به خود آمد و گفت : شما حرکت کنين و مسير راه و نشون مي دم
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  ! راننده با زبان ناراضي گفت : اگه از شهر بيرون باشه کرايه اش فرق مي کنه

ينالهام گفت : نه خارج شهر نيست فقط لطفا عجله کن  .  

  . راننده گفت : اگر اسم پارک و درست بگين شايد بتونم مسير نزديکتري و انتخاب کنم

  . الهام گفت : راه و مسير همين است

  . وقتي الهام گفت : ديگه چيزي نمونده

 . راننده خنديد و گفت : اينجا که پارک جهان کودکِ

رسيد، لحظه اي پا سست کرد . او کيان را ديد که روي  الهام پول را پرداخت و حرکت کرد وقتي به نيمکت خودشان

نيمکت نشسته و مثل گذشته که در مواقع نگراني سرش را ميان دو دوست مي گرفت ، سر را بين دو دست گرفته 

  . بود و نگاهش به روي زمين بود . الهام آرام ، آرام نزديک شد و چون به او رسيد با صداي لرزاني گفت : سالم

بلند کرد و به صورت او زل زد و از روي نيمکت بلند شد و گفت : سالم خوبي ؟ دير کردي ؟ با خودم فکر  کيان سر

  . کردم که نکنه نياي و من بيخودي منتظر باشم

  . الهام گفت : بالفاصله حرکت کردم اما ترافيک سنگين بود

  . کيان گفت : بنشين

او شامه اش را نوازش داد و زير لب زمزمه کرد : چي شده ؟ کجا  الهام در کنار کيان نشست و رايحه بوي ادوکلن

  بودي ؟

  کيان گفت : تو اول بگو آيا هنوزم به من اعتماد داري ؟

  . الهام گفت : آره

  . کيان گفت : اين آره يعني ترديد داشتن . اگه ترديد داري حرف نزنم

دارم که خودت باشيالهام گفت : نه باور کن ترديد ندارم . اما هنوز باور ن  .  

  . کيان گفت : بگذار اول بهت بگم که چقدر خوشگل شدي و بعد بهت بگم که چه مشکلي دارم

  . الهام لبخند زد و گفت : متشکرم

کيان گفت : کمي صبر کن تا به افکارم نظم بدم و راستش وقتي تو رو ديدم همه حرفهام فراموشم شد . چنه ماهه که 

  . ما همديگر و نديديم

  . الهام گفت : هفت ، هشت ماهي مي شه

کيان گفت : به نظرم مي رسه بزرگ شدي و به همان نسبت خانمتر شدي . اما متاسف شدم وقتي شنيدم دانشگاه و 

  . رها کردي و خونه نشين شدي

  ... الهام گفت : مريض بودم و

  . کيان گفت: تو و مريضي باور نمي کنم

ره و من حتي چند ماه توي بيمارستان بودمالهام گفت : اما حقيقت دا  .  

کيان گفت : نمي دونستم و گرنه هر جوري بود خودم رو مي رسوندم . تو که مي دوني چقدر دورم شلوغ بود و 

  . گرفتار کي بودم

  الهام پرسيد : گيتي ؟

  . کيان خنديد و گفت : آره ، گيتي
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دونم تو و گيتيالهام پرسيد : مشکل چيه ؟ تا اون جاي که من مي   ...  

کيان دستش را گرفت و گفت : اين که مال خيلي وقت پيشه دختر خاله . مگه يادت نيست که اون رفته بود قبرس 

  ...و

  . الهام گفت : مي دونم اما قرار بود که برگرده و شما با هم ازدواج کنين

و گفتم او داره برمي گرده و تو گريه کردي کيان گفت : چطور بعدش يادت نيست ؟ شبي که اومديم اينجا و من به ت

و بعد از شدت اندوه حلقه ات را درآوردي و بصورتم پرتاب کردي . يادت مياد ؟ يادت مياد موقع برگشتن به خونه 

  گفتي کيان آبروم پيش فاميل ميره . تو قول داده بودي که تا تموم شدن درسم صبر کني ؟

مي آدالهام گفت : يه چيزهايي داره يادم   .  

  . کيان گفت : پس بايد اينم به خاطر بياري که از من خواستي کاري کنم که تو مقصر نباشي

  ! الهام گفت : و تو گفتي قرارمون اين نبود

  کيان گفت : آره من گفتم اما بعدش همه تقصيرها رو به گردن گرفتم . نگرفتم ؟

نديد الهام گفت : اما ديگه دير شده بود و بابام عروسي مو  .  

  ! کيان گفت : و تو منو از ذهنت پاک کردي

  ! الهام گفت : تو اون و به من ترجيح دادي

  ! کيان گفت : تو خودت برگ و به نفع اون تغيير دادي

  ! الهام گفت : تو عاشقش بودي

  . کيان خنديد و گفت : من بهت گفتم اول تو ، اما تو باور نکردي

ب گرد کرديالهام گفت : و تو هم زود عق  !  

کيان دست الهامو ميون دو دستش گرفت و گفت : از اينجاي کار تو بودي که پا پس کشيدي و منو رسوا کردي . مني 

که حاضر بودم براي يک لبخندت جون بدم . مني که فقط به حضورت توي خونه دلخوش بودم . مني که همه صورتها 

م . اما خب گفتن اي حرفها ديگه چه فايده اي داره . تو با دست را فراموش کرده بودم و فقط چهره تو رو مي ديد

خودت منو گور کردي . وقتي براي مردنم رخت سياه تن کردي . ديگه زنده بودنم براي تو حاصلي نداشت و ترس و 

اجباري ترديد تمام ذهنت و مال خود کرده بود . حاال بايد کمک کني تا شناسنامه هامونم قبول کنن که ديگه تعهد و 

  نيست . گيتي دائم به جونم نق مي زنه و کالفم مي کنه . يک طالق توافقي حاضري يا باز هم لج مي کني ؟

  الهام تکان خورد و پرسيد : راسي ، راس راسکي ؟

  . کيان گفت : آره راست راسکي . اين پرده آخر نمايشه و خوب بايد اجرا بشه

  . الهام گفت : اما من يک شرط دارم

ان عصبي پرسيد : ديگه چيه ؟کي   

  ! الهام گفت : من يک بچه مي خوام

  کيان متعجب پرسيد : مي دوني چي مي گي ؟

الهام گفت : آره منم دلم مي خواد مثل عمه النازم مادر بشم . يک پسر کاکل زري يا دختري با موهاي بلند فرفري . 

  .(اسمشم مي گذارم )اميلي

مستلزم عروسي کردنه . اون وقت تو حاضري عروس بشي ؟ کيان گفت : اما بچه دار شدن   
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  ... الهام خنديد و گفت : من مي خواهم هر طوري شده مادر بشم . بقيه اش اصال مهم نيست حتي

  . کيان گفت : اين قرارمان نبود تو داري جر مي زني

مي ريم محضر و تو خالص مي شي الهام گفت : نه ! قول بهت مي دم وقتي خانم دکتر گفت باردارم ، از همون جا  .  

  ... کيان گفت : اگه بعدش دبه دربياري و بگي بچه بابا مي خواد يا بگي بچه

  . الهام گفت : نه ! باور کن هيچي نمي خوام

  کيان گفت : قبول ؟

  ! الهام دست او را فشرد و گفت : قول ، قول

نو خوشحال نشون بديم و به همه بگيم که مي خوايم جشن از پارک که بيرون مي رفتند کيان گفت : پس بايد خودمو

  . بگيريم

  . الهام گفت : آره . اونم تو تاالر مرواريد

توي اتومبيل نشسته و به طرف خانه در حرکت بودند . کيان پيش خود فکر کرد که تاريکي داره رفته ، رفته محو و 

اره . وقتي آن دو دست در دست هم وارد خانه شدند . نابود مي شه و چهره روشن زندگي خودش و به نمايش مي گذ

مادر و خاله و عمو از خوشحالي فرياد کشيدند و دو خواهر يکديگر را سخت در آغوش کشيدند . با ورود بچه ها ، 

  . کيان شاد و خوشحال فرياد کشيد : ما مي خوايم جشن بگيريم

ر مرواريدالهام هم به تقليد از او فرياد کشيد : اون هم تو تاال  !  

خاله با گفتن باشه َ، باشه هر چي شما بگين صورت پسر و عروسش را بوسيد و مادر با بوسيدن روي دختر و دامادش 

  به آنها تبريک گفت . عمو پرسيد : حاال بگين کي دست به کار بشيم ؟

  . کيان گفت : فردا مي ريم خريد عروسي

مرواريد عمو گفت : من هم مي رم دنبال رزرو باشگاه  .  

  . خاله گفت : باشگاه بزرگ و آبرومنديه و کم و کسر نداره

  . مادر گفت : من و آبجيم هم مي شينيم ليست مهمونها رو مي نويسيم

  . کيان دست الهام رو گرفت و گفت : من و الهام هم بايد سنگ هامون و با هم وابکنيم

لهام دلم مي خواد بدوني که هيچ زني به زيبايي تو نيستوقتي او را به اتاق برد روبرويش ايستاد و گفت : ا  .  

  الهام به شيطنت پرسيد : راس راسکي ؟

  . کيان سر او را به سينه فشرد و گفت : بله راستي راس ، راسکي

  . خاله صدا زد بچه ها بياين غذا بخورين

  ! کيان خنديد و گفت : اگه مي خواي مامان بشي بايد خوب و کامل غذا بخوري

بعد از صرف غذا خاله گفت : چرا بايد تا فردا صبر بکنيم . همين امروز بريم خريد . کارت دعوت ها را هم همين 

  . امشب مي نويسيم

  . آقاي قاسمي گفت : خانم عجله نکنين . اول بايد بريم وقت بگيريم و تاريخ و توي کارت بنويسيم

کارها مي رسيم خاله بلند شد و گفت : اگر عجله بکنيم به همه  .  

  . خريد کارت و لباس عروسي وقتي تموم شد ، کيان گفت : مي ريم پيتزا فروشي
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اين بار وقتي همگي دور ميز نشستند الهام به ياد آقاي پاکباخته آه کشيد و از خودش پرسيد : آيا اون هم به آرزوش 

  رسيده ؟

ي کرد ، گفت : تو مثل عمه ات خوشگلي و من حتم شب جشن عروسي ، خانم آرايشگر وقتي صورت الهام و درست م

  ! دارم که مثل اون هم خوشبخت مي شي

توي باشگاه تنها مادربزرگ بود و الناز نيامده بود . مادربزرگ صورتش و بوسيد و گفت : ديدي تو هم سفيد بخت 

  . شدي

  الهام پرسيد : پس عمه کو؟

ر کنه . اما برات کادو فرستادهمادربزرگ گفت : تا آخر ماهش نرسه حق نداره سف .  

  الهام باز هم پرسيد : آقا اميد ؟ آقا اميد حالش خوبه ؟

  . مادربزرگ چشمک زد و گفت : از اين بهتر نمي شه

کالم مادربزرگ گويي تاثير آرام بخشي قوي به او بخشيد و احساس سبکي و راحتي کرد . به کيان گفت : چي مي شد 

ايش به خوبي و خوشي تموم مي شد ؟اگه راس ، راسکي اين نم   

  . کيان زير بازويش را گرفت و گفت : قرارمون اين نبود . حاال بخند تا مردم فکرهاي ناجور نکنن

بعد از مراسم جشن وقتي قدم به خونه گذاشتن ، خاله و عمو رفته بودن خونه مادر مهموني . کيان زود پاي تلفن 

نم کيان. تماس گرفتم تا بگم پرده آخر نمايش با موفقيت اجرا شد و حاال نشست و شماره گرفت و گفت : سالم م

  . مونده رفع خستگي

  ! وقتي صداي قهقهه توي هال پيچيد ، الهام به خودش گفت : کاش مي شد بچه ، بدون عروسي

و نگريست و با دو هفته پس از آن وقتي کيان سر کار مي رفت ، پيشاني همسر غنوده اش را بوسيد و بعد به چهره ا

  . خود گفت : من مرد خوشبختي هستم

  و بعد در حاليکه از در اتاق خارج مي شد بار ديگر به الهام نگريست و اين بار از خود پرسيد : هستم ؟

کادوي عمه الناز عالوه بر سکه طال يک گل کاغذي هشت پر بود که روي تمام برگهايش قطعه شعري کوتاه با 

شده بود و زير قطعه شعر امضا شده بود : اميد . الهام به خودش نويد مي داد در يک فرصت دستخطي زيبا نوشته 

مناسب بايد اين شعرها رو توي دفتر يادداشت کنم . چندين بار هم از کيان پرسيده بود : هديه اي به اين زيبايي 

  تابحال ديده بودي ؟

ش پيداستو هر بار کيان به او گفته بود : سليقه اميد از انتخاب  .  

الهام وقتي همسرش را مشغول کشيدن نقشه مي ديد بي اختيار دلش مي گرفت و احساس بيهودگي مي کرد و آه مي 

  . کشيد . يکروز رو به کيان گفت : بسه ديکه حوصله ام سر رفت . پاشو بريم با هم قدم بزنيم

بدم . تو چرا سرت و با کتاب خواندن گرم نمي کيان گفت : فرصت تفريح ندارم و بايد هر چه زودتر نقشه رو تحويل 

  کني ؟

الهام ياد گل کاغذي افتاد و تصميم گرفت اشعار و توي دفتر خاطراتش يادداشت کنه . اما گل کاغذي رو پيدا نکرد و 

با گمان هاي مختلف شروع به گشتن کرد و وضع اتاق را بر هم ريخت . وقتي خسته از گشتن پا به اتاق کيان گذاشت 

  با لحني خسته و اندوهگين پرسيد : کيان تو گل هشت پر منو نديدي ؟

  . کيان سر بلند کرد و گفت : از من چرا مي پرسي . اون گل کاغذي هميشه جلوي چشمات بود
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  . الهام گفت : آره . اما حاال هر چي مي گردم پيداش نمي کنم

جاکيان گفت : زير تخت و بگرد ، شايد باد انداخته باشه اون  .  

  . الهام گفت : گشتم اما نيست

  . کيان سکوت کرد و به کار خود مشغول شد

  الهام يکبار ديگه همه جا را جستجو کرد و چون پيدا نکرد ، صدا زد : خاله ، خاله ، شما گل کاغذي منو نديدين ؟

دو نفري شروع به گشتن کردند  خاله با گفتن نه نديدم اما کمکت مي کنم پيداش کني . به کمک الهام آمد و بار ديگه

  . وقتي هر دو خسته روي صندلي نشستند خاله پرسيد : يعني چه شده ؟

  . الهام گفت : شايد سوخته شده

  . خاله با صدا خنديد و گفت : شايدم دزديده شده

. الهام و ديد که  خاله دنبال کار خود رفت و الهام و تنها گذاشت . کيان وقتي براي رفع خستگي از پشت ميز بلند شد

مثل بچه ها گوشه تخت کز کرده . عصبي شد و پرسيد : چرا ماتم گرفتي ؟ يک تيکه کاغذ که ارزش نداره براش 

  . غصه بخوري

  ! الهام گفت : شعرهاش

کيان هوم بلندي کشيد و گفت : حاال فهميدم که گل کاغذي چرا اينقدر برات عزيزه. به جاي شعر و شاعري بهتره 

و درس بخوني بنشيني  .  

  . وقتي به آشپزخانه وارد شد زير لب غريد : تمام جواهراتش يک طرف و آن تيکه کاغذ لعنتي هم يک طرف

  . مادر گفت : صدايت را پايين بياور ، مي شنود

  ... کيان گفت : بشنود . مخصوصا بلند مي گويم که بداند

آشپزخانه ايستاده بود و تماشايش مي کرد . صدايش را پايين در همان زمان نگاهش به الهام افتاد که در ميان در 

  . آورد و گفت : وقتي تو را اندوهگين مي بينم ديوانه مي شوم

  الهام پرسيد : چرا حرفت را خوردي ؟

  . خاله گفت : منظور کيان اين نبود که به کاغذ حسادت مي کند

دانم که چرا بايد اين کاغذ تا اين حد مورد توجه باشد ؟کيان گفت : اتفاقا منظورم همين است و دلم مي خواهد ب   

الهام گفت : چون در آن هشت پر کاغذ اميد از خودشان ، از کودکي که تولد پيدا خواهد کرد و از آينده سروده بود . 

وقتي من مي خواندم ، زندگي الناز پيش چشمم جان مي گرفت و از احساس خوشبختي او آرامش مي يافتم . حال 

  فهميدي چرا آن گل کاغذي برايم ارزشمند است ؟

کيان ليوان چايش را روي ميز گذاشت و الهام را در آغوش کشيد و گفت : حق با توست و من بي جهت حسادت 

  . کردم

  ! خاله خنديد و گفت : عاشق هميشه حسود بوده

ق کرد . با شروع فصل زمستان ، تحولي از آن شب به بعد عشق کيان عيان تر شد و الهام را در درياي محبت خود غر

که الهام در انتظارش بود و شبها در دنياي خيالي اش با او راز و نياز مي کرد ، به وجود آمد و در کنار عشق ، او را تا 

سرحد مرگ ترساند . چه گمان داشت با عيان شدن بارداري زمان فسخ قرارداد هم مي رسد و مجبور است به قولش 

» س مصمم شد اين تحول را از ديگران پنهان کند . هر روز که مي گذشت ، دقايق و ثانيه ها را با حسرت وفا کند . پ
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به پايان مي برد و اميد فرداي دگر را با نااميدي به انتظار صبح مي کرد . حالتهاي عمه در او هم « چه زود گذشت 

او اشک به ديده آورد و با خود گفت : ديگر راز از ظاهر شده بود و هنگامي که خاله از خوشحالي دست بر هم کوبيد 

  . پرده بيرون افتاد و بايد به جدايي تن داد

آن شب خاله جشن کوچکي برپا کرد . الهام در صورت کيان شادي مخصوصي ديد و به خود گفت : صبح وصل را 

  . نزديک مي بيند

  مادر رو به پسرش پرسيد : براي پسرت چه نامي انتخاب کردي ؟

  ! کيان خنديد و گفت : پسر نه ، دختر

  . الهام گفت : مي خواهيم اسم دخترمان را اميلي بگذاريم

  . مادر و خاله با هم گفتند : آه

  . و متعجب به هم نگاه کردند . مادر آرام گفت : اما اين اسم که قبال گذاشته شده

دي وخاله با شتاب پرسيد : مگه اين اسمو هديه به الناز نکرده بو  ...  

  . کيان حرف او را قطع کرد و گفت : شايد فرزند الناز پسر باشه

  . و عمو با خوشحالي گفت : و شايد هم فرزند خودتان

  کيان در فرصتي مناسب کنار الهام نشست و پرسيد : موضوع چيه ؟ آيا تغيير عقيده دادي ؟

  . الهام گفت : نه هر وقت تو بخواي من حاضرم

بح فردا . قبول ؟کيان گفت : ص   

  . الهام سر فرود آورد و گفت : قبول

آن شب دير وقت بود که همه به بستر رفتند ولي چراغ اتاق عروس و داماد هنوز روشن بود . الهام ساک سفري روي 

تخت گذاشته بود و آرام ، آرام از داخل کمد لباس درمي آورد و درون ساک مي چيد . کيان دراز کشيده و به ظاهر 

خوابيده بود . وقتي کار جمع آوري به پايان رسيد ، الهام آه کشيد و زيپ ساک را بست و آن را کنار در اتاق گذاشت 

و بعد چراغ را خاموش کرد . وقتي او هم دراز کشيد ، به خود گفت : با وجود کودکم ديگر از هيچ چيز نمي ترسم . او 

  . هميشه با من و در کنار من است

هم گذاشت در باغ رويا دو کودک را ديد که شاد و خندان به دنبال يکديگر مي دويدند و اميد و الناز و وقتي چشم بر 

او روي نيمکت و زير سايه درخت طوبا نشسته و به بازي آنها نگاه مي کردند . روياي شيرينش را صداي خواب آلود 

  کيان بر هم زد که پرسيد : شناسنامه ات کجاست ؟

ش من نيست . حتمي هم پيش توستالهام گفت : پي  .  

کيان خواب را فراموش کرد و بار ديگر چراغ اتاق روشن شد و با لحني عصبي گفت : پيش من هم نيست . بگرد ببين 

  . کجاست

الهام بلند شد و کشوي ميز توالت را بيرون کشيد و کيان کيفهاي او را جستجو کرد و چون نيافت ، گفت : بايد مي 

و چه خيالي در سر داري که اينطور با آرامش ساک مي بنديفهميدم که ت  .  

  الهام گفت : پيدا خواهم کرد . شايد پيش مادرم باشد يا خاله . حلقه هم پيش او بود يادت نيست ؟

  . کيان لب تخت نشست و دست الهام را گرفت و گفت : بيا بنشين . پيدا مي کنيم
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در انگشت او بازي مي کرد ، پرسيد : الهام به من بگو راس ، راسي ، وقتي الهام نشست همان طور که با حلقه 

  شناسنامه پيش تو نيست ؟

  . الهام گفت : خيلي وقته که من نديدمش

  کيان پرسيد: حاال موضوع شناسنامه رو چطوري مطرح کنيم ؟

هم و با خودش همراه مي کنه . الهام گفت : کمي صبرکن . مامانم وقتي بخواد از خونه بيرون بياد چيزهاي قيمتي و م

  . همين حاال مي رم سر کيفش اگه پيش اون باشه بر مي دارم

الهام به انتظار حرف کيان نماند و آرام از اتاق خارج شد ، کيف مادر به رخت کن کنار چادر مشکي اش آويزان بود . 

سر کيف را باز کرد و محتويات کيف را الهام کيف را برداشت و با خود به اتاق آورد و هنگامي که روي تخت نشست 

  . روي تخت ريخت و چشمش به رنگ شناسنامه که افتاد ، خوشحال شد و گفت : پيداش شد

  . کيان شناسنامه را برداشت و با بازکردن آن روي تخت انداخت و گفت : مال تو نيست

با خود گفت : بميرم بابا به تو هم چشم الهام به عکس پدرش افتاد و آن را زود برداشت و روي سينه گذاشت و 

  توهين شد ؟

  ! وقتي محتويات کيف به سر جايش برگشت ، کيان گفت : کيف مادرم

او به دنبال يافتن کيف ، الهام را دنبال کرد و زير باراني آويخته شده کيف مادر را يافت و پاورچين ، پاورچين به اتاق 

ان با خشم کيف را روي تخت پرت کرد و گفت : اين جا هم نيست ، برگشت در کيف مادر هم شناسنامه نبود و کي

  پس کجاست اين لعنتي ؟

  . الهام گفت : تو ميز کارت را بگرد

  کيان بلند شد و الهام هم به دنبالش ، کشو و قفسه کتابخانه را هم گشتند و ناگهان الهام پرسيد : کيان متوجه شدي ؟

  کيان پرسيد : متوجه چي ؟

فت : شناسنامه تو هم نيستالهام گ  .  

  . کيان لحظه اي متفکر ايستاد و بعد گفت : حق با توست . پس بايد هر دو با هم باشند

  ! الهام گفت : عمو

  . کيان گفت : آره . بايد پيش پدرم باشد . خب خيالم راحت شد . بگيريم بخوابيم که صبح نزديک است

کودکش بازي کند که باز هم شنيد : الهام؟ الهام مي خواست در باغ را باز کند و با   

  الهام گفت : بله ؟

  کيان پرسيد : اگر شناسنامه پيدا نشه ؟

  ... الهام گفت : پيدا مي شه . مال من مهم نيست اما مال تو

ر اکيان عصبي پرسيد : چرا مهم نيست . مي دوني اگه پيدا نشه مي بايست بريم تقاضاي شناسنامه جديد بديم و اين ک

  چند وقت طول مي کشه ؟

  . الهام گفت : پس دعا مي کنم که زودتر پيدا بشه

  کيان به طرف او چرخيد و گفت : تو چقدر مهربوني . راسي ، راسي دلت مي خواد پيدا بشه ؟

  . الهام گفت : وقتي خوشحالت مي کنه ، آره دلم مي خواد

  کيان پرسيد : وقتي مي دوني که بعدش چي مي شه ؟
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هام گفت : تعهد فسخ مي شهال  .  

  کيان پرسيد : تو راضي هستي ؟

  . الهام آه کشيد و گفت : تو به من هرچي خواستم دادي . حاال نوبت منه

  ... کيان گفت : اما تو مي توني زيرش بزني و

  .الهام گفت : امکان نداره . من خيلي عيب دارم . اما وقتي قول بدم زيرش نمي زنم

زير سر ستون کرد و به چهره الهام نگريست و پرسيد : با بچه مي خواي چکار کني ؟ کيان دستش را   

  . الهام گفت : بزرگش مي کنم . اما نه مثل خودم . مثل تو

  کيان متعجب پرسيد : مثل من ؟ مگه من آدم خوبي هستم ؟

  . الهام گفت : انقده خوبي که همتا نداري

  کيان پرسيد : مسخرم مي کني ؟

ام آه کشيد و گفت : نه حقيقت و مي گم . تو براي کسي که دوستش داري يک ستوني و از جون مايه مي گذاري . اله

تو مهربون و فداکاري و از همه مهمتر دلسوزي . من هميشه به بچه مون مي گم که چه پدر خوبي داشته و از تو به 

يني . اون وقت بچه مون با توصيفي که من از تو خوبي ياد مي کنم . شايد ، شايد يک روزي دلت خواست اون و بب

کردم زودتر با تو اُخت مي شه . حيف که چيز زيادي از گيتي نمي دونم . وگرنه در مورد اوتم با بچه مون حرف مي 

  . زدم تا از اون متنفر نباشه

  . کيان گفت : به گيتي فکر نکن

  . الهام گفت : باشه هر چي تو بگي

ين الهام را نوازش کرد و گفت : تو انقده خوبي که حساب ندارهکيان موهاي ابريشم  .  

صبح الهام ديرتر از ديگران سر ميز صبحانه حاضر شد و با ديدن دو شناسنامه و برقي که از چشم کيان مي درخشيد 

  از خودش پرسيد : کي موفق شد ؟

بريمکيان رو به او گفت : کمي عجله کن و زودتر صبحونه بخور بايد با هم   .  

الهام بدون حرف بلند شد و به طرف اتاقش راه افتاد . مادر بانگ زد : اول صبحونه بخور . معلوم هست اين همه 

  شتاب براي چيه ؟

  . کيان گفت : مطمئن باشين نمي گذارم گرسنه بمونه . فقط کار دارم

نگران شد و گفت : رنگت مثل گچ شده تا  وقتي الهام ساک به دست از اتاق بيرون اومد ، رنگ به چهره نداشت . خاله

  .صبحونه نخوري نمي گذارم بري

  . و به زور الهام را پشت ميز نشاند

مادر چايش را شيرين کرد و به تعجيل تکه ناني را برداشت و آغشته به عسل کرد و به دست الهام داد . الهام با 

  . جرعه اي چاي لقمه را فرو داد و رو به کيان گفت : بريم

آن دو کفش مي پوشيدند که صداي زنگ تلفن برخاست و عمو گوشي را برداشت و پس از سالم و احوالپرسي 

کوتاهي آه کشيد و رنگ از صورتش پريد . وقتي گفت : متاسفم . مادر و خاله بي اختيار بلند شدند و نزديک او 

  . ايستادند . با قطع گوشي خاله پرسيد : چه خبري شده

فت : از بندر تماس گرفتند . الناز خانم در اثر خونريزي شديد فوت کردهآقاي قاسمي گ  !  
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مادر بر سرش کوبيد و زير پاي آيزنه نشست . خاله بي اختيار بر صورت سيلي زد و روح الهام در ثانيه اي از در هال 

ردونينبيرون رفت . وقتي آمبوالنس رسيد : کيان فرياد مي کشيد تو رو خدا همسرم رو به من برگ  .  

* * * * *  

توي باغ تيمارستان ، دو خواهر روي نيمکت نشسته بودند و دست همو در دست گرفته بودند . خاله گفت : من 

هنوزم مي گم تقصير قاسمي بود . مي تونست وقتي اين خبرو بده که کيان الهامو رسونده باشه بيمارستان ! که يکهو 

اي اولشاين خبرو داد و الهامو برگردوند سر ج  .  

مادر آه کشيد و گفت : چه فرق مي کرد او که اول و آخرش بايد بر مي گشت سر جاش ! ديدي که دکتر چي گفت . 

  . مرخصي يکماهه فقط براي تغيير روحيه اش بود ، همين

تفريح  خاله گفت : آره ، پاشو بريم که تا برسيم گيتي به جونمون نق مي زنه که من و بچه رو تنها گذاشتين و پي

  ! رفتين

مادر بلند شد و سر بلند کرد و از پشت شيشه به دخترش که ايستاده بود و آنها را تماشا مي کرد دست تکون داد به 

  ! نشانه خداحافظي . الهام زير لب زمزمه کرد : توي باغ بهشت مي بينمت

  دکتر صدا زد : الهام حالت خوبه ؟ چرا شکمت و چنگ مي زني ؟

دکتر دويد و گفت : مي دوني دکتر ، اگر يکروزي راس ، راسکي ازدواج کنم ، اگه بعدش حامله بشم ،  الهام به طرف

  . اگه سينه هام پر از شير بشه ، امکان نداره به بچه م شير بدم

  دکتر با صداي بلند خنديد و پرسيد : آخه چرا ؟

 . صداي الهام آهسته شد و گفت : چون نمي خوام بچه م مثل من بشه

  : اين هم متن پشت جلد
 

  مرا ياد آر در شبهاي بي مهتاب

  و بي تو اي اميد من

  به دشت خاطراتم برگ ريزان است

  هميشه در ميان باغ عشقم غنچه يادت شکوفان است

  دگر برق نگاهت را مگير از من

  نمي داني بريدم از همه زنجير الفت را

وي تو مي آيدپرنده هاي شوقم را ببين با اشتياقي آتشين س   

  دگر مگريز از پيشم مرا مگذار تنها با تن تب دار سوزانم

 مرا با دستهاي پر بهار خود عيادت کن

 پايان
 

 

 پايان
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


