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سر و صدایی که از طبقه ی پایین می امد مرا از خواب ناز صبح جمعه بیرون کشید.زیر لبی ناسزایی نثار رضا و 

 همسرش فرشته کردم. 

همیشه صبح های جمعه با کله پاچه یا حلیم سرو کله شان پیدا می شد و با سر و صدا که جزء جدایی نا پذیر وجود 

واب صبح جمعه را به همه حرام می کردند!بابا هم که از این عادت رضا و فرشته خوشش می آمد هر دویشان بود خ

 کلید ورودی ساختمان را بهشان داده بود که راحتتر بتوانند ما را زابه راه کنند و از خواب ناز بیدارمان کنند!

 سحر خیز باش تا"ز قدیم گفته اند بیدار کردنشان هیچی خودم را قانع کرده بودم سحر خیزی خوب است چرا که ا

 حاال چه اشکال داشت فرشته و رضا باعث کامروایی ما شوند؟! "کامروا شوی!

چند ماه که گذشت کوه نوردی هم به برنامه ی صبح جمعه اضافه شد!!و هر دو هم اصرار شدید برای همراه بردن من 

 داشتند!!!

بم ببرد و آن دو تا دست از سرم بردارند و به تنهایی به کوه با حرص پتو را روی سرم کشیدم شاید دوباره خوا

بروند!!!تازه داشت دوباره چشمانم گرم می شد که در اتاق با صدای بلندی که نشان از شتاب زدگی فرد پشت در 

 تداشت باز شد و فرشته داخل اتاق شد و در را از داخل قفل کرد.صدای داد و بیداد رضا هم بلند شده بود و ضربا

 پیاپی به در می کوبید و از پشت در هی تهدید می کرد.

 دیگر تالش برای خوابیدن دوباره هم فایده نداشت بلند شدم و روی تخت نشستم.

 سالم فرشته جون خوش اومدی احتیاج نبود اجازه بگیری راحت باش اتاق منو تو نداره.-

 فرشته مثل همیشه با صدای بلند خندید و گفت:

 زم تو که هنوز خوابی زود باش بلند شو می خوایم بریم دیر می شه.سالم عزی-

 صدای رضا هم از پشت در بلند شد:

 رخساره ترو جون هر کی دوست داری درو باز کن بذار من اینو آدم کنم.-

 خنده ام گرفت این دو تا کی می خواستند بزرگ شوند؟

 چی شده رضا مگه فرشته چی کار کرده؟-

نکرده بهش گفتم یه لیوان آب بهم بده با همون لبخند موذیانه همیشگیش گفت چشم عزیزم شستم  بگو چی کار-

خبر دار شد کاسه ای زیر نیم کاسشه گفتم نهایتش آب رو می ریزه روم حواسم رو جمع کردم رفت آب رو آورد و 

آب هم نگاه کردم ببینم چیزی خودشو مظلوم کرد و لیوان رو داد دستم خیالم راحت شد که روم نمی ریزه به رنگ 

توش نریخته باشه رنگ آب هم طبیعی بود با خودم گفتم نه تو فکر بد می کنی فرشته دیگه بزرگ شده رفته خونه 
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ی شوهر آدم شده با خیال راحت لیوان رو یه نفس سر کشیدم که یه دفعه ته گلوم سوخت لیوان کامال از نمک اشباع 

 ب رو که به تلخی می زد.شده بود انقدر شور کرده بود آ

 فرشته با خنده گفت:

 خوب خودت می رفتی برای خودت آب می ریختی مگه نوکر گرفتی؟ نه اشتباه می کنی آقا شما تاج سر گرفتی.-

 با خنده گفتم:

 فرشته جان گناه داره اذیتش نکن.-

یر عزیزم دیروز صبح داشتم میرفتم سر ااااا تو چرا ساده بازی در میاری یعنی باورت شد اول من شروع کردم؟نه خ-

کار دیدم بدو بدو اومده دم در یه لیوان چایی و یه لقمه نون پنیر گرفته سمت من می گه نمی زارم بدون صبحانه بری 

مگه این که از روی جسد من رد شی منم دیرم شده بود برای این که دست از سرم برداره لقمه و چایی رو از دستش 

 ز چایی خوردم گلوم آتیش گرفت لیوان پر از فلفل بود.گرفتم تا یکم ا

 صدای اعتراض رضا بلند شد:

من کار ترو تالفی کردم که پریروز توی غذام قرص کار کن انداخته بودی و باعث شدی تا صبح توی دستشویی -

 بخوابم.

 بدهد سریع گفتم: خنده ام گرفت این دو تا هنوز بچه بودند.قبل از آنکه فرشته بتواند جواب رضا را

باشه حاال تقصیر هر کی بوده حاال دیگه تمومش کنید اگه به شما باشه تا فردا ادامه می دید یکی تو می گی یکی اون -

 انقدر ادامه می دید تا به شب عروسی یا شایدم خواستگاریتون می رسید زود باشید کوه دیر می شه!

 ه کوه رفتن رضایت بدهم.برای ان که از دستشان راحت شوم مجبور شدم ب

توی ماشین تا رسیدن به مقصد روی صندلی عقب دراز کشیم و راحت خوابیدم .وقتی هم از ماشین پیاده شدم هوای 

 پاک و تمیز صبحگاهی خواب را از سرم کامل پراند و سر حالم کرد.

بود که به  33:11.ساعت حدود ایستگاه که باال رفتیم برای خوردن چایی و رفع خستگی در استراحتگاه نشستیم 4

 سمت پایین حرکت کردیم.در تمام طول راه فرشته و رضا شوخی می کردند و مرا می خنداندند.

مثل هر هفته به این نتیجه رسیدم که کار خوبی کردم که باهاشان آمدم و بازهم با خود عهد کردم که جمعه ی بعد 

 کنم و همان لحظه می دانستم که هفته ی بعد هم می آیم! در خانه بمانم و درسهای عقب افتاده ام را مرور

خواهر دارد که جز محمد و عمه مرجان همگی خارج از ایران زندگی می کنند.وابستگی من به عمو  1برادر و  2پدرم 

سال  5محمد خیلی زیاد است چون فاصله ی سنی کمی داریم و دوران کودکی خوشی را با هم گذراندیم.محمد فقط 

ن بزرگتراست و همیشه مرا درک می کند برخالف رضا که هیچ وقت کاری به من و احساسم نداشته است و از م

 حریم بین من و خودش رو حفظ کرده است.

 از در که وارد شدم با دیدن کفشهای جلوی در حالم گرفته شد زیر لبی گفتم:

 وای دوباره مهمون!!!-

ذوق کردم و با تمام احساسم هر دو را بوسیدم و از دیدنشان ابراز  ولی وقتی وارد شدم سارا و محمد را دیدم

 خوشحالی کردم.

 رضا با خنده گفت:
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محمد این جوری نگاش نکن جلوی در همچین آه عمیقی کشید و گفت وای مهمون که جیگر ما کباب شد و تصمیم -

غل کرده انگار در حسرت دیدارتون داشته گرفتیم هر کی اومده خونمون رو بیرون کنیم و حاال چنان شما دو تا رو ب

 می سوخته باور نکنی ها این تیاترشه وگرنه از دیدنت اصال خوشحال نیست حاال لطفا زحمت رو کم کن برو خونتون!!!

 با حرص نیشگونی از بازوی رضا گرفتم و گفتم:

بیرون نمی ذاشتم که یک لحظه  لطفا حرف بی خود نزن من اگر می دونستم قراره محمد و سارا بیان پامو از در-

 همنشینی باهاشون رو از دست ندم.

 فت:رضا لب برچید و گ "حالتو خوب گرفت"محمد مرا بوسید و با خنده برای رضا شکلکی در آورد به نشانه ی اینکه 

 می خوای منو و فرشته بریم؟-

 توکه برو نیستی پس بی خود حرف نزن.-

 همه خندیدن و محمد گفت:

 ن رضا ادامه نده وگرنه جای ما ترو بیرون می کنه.ول ک-

محمد جان من نمی دونم تو چیکار برای این چش سفید کردی که من نکردم....یه عمر در حقش برادری کردم آخر -

 سر هم منو به توی غریبه به یه ماچ فروخت...بشکنه این دست که نمک نداره.

 ته گفت:در حالی که به سمت اتاقش می رفت رو به فرش

 فرشته وسایلتو جمع کن که اینجا جای ما نیست!-

 همه خندیدیم جز مادر که لب گزید و گفت:

 رخساره این چه طرز حرف زدن با برادر بزرگترته؟-

 مامان ما شوخی کردیم جدی نگیر این برو نیست.-

 ا با یکی از بیژامه های قدیمیکنار محمد نشسته بودم و داشتم کارای صبح رضا را برایش تعریف می کردم که رض

آقاجون که مادر توی چمدون باالی کمد گذاشته بود برگشت.بیژامه را تا سینه اش باال کشیده بود و با حالت خنده 

 داری راه می رفت.

 در حالی که سعی می کردم خنده ام را کنترل کنم با لحنی افسوس وار گفتم:

 هم آورده بود که اگه فامیل شدن شب بمونه.مامان دیدی این برو نیست تازه بیژامه -

 رضا با خنده گفت:

اونی که رفتنیه شمایی خانم خانما از قدیم گفتن گندم گل گندم ای خدا دختر مال مردم ای خدا.من از اول فامیل -

 بودم شما یه فکری به حال خودت بکن که شوهر کنی باید جل و پالستو جمع کنی و بری.

 تکان دادم و گفتم:خندیدم و سرم را 

 آقا رضا اشتباه نکن برادر من اون مال گذشته بود حاال باید بخونی گندم گل گندم ای خدا پسر مال مردم ای خدا.-

 رضا سری تکون داد با لحنی غمگین و بغض دار گفت:

ا د بیام خونه ی شمای خواهر جان نگو که دلم خونه.عروس نگرفتید که شمر گرفتید امروز هم با کتک بهم اجازه دا-

وگرنه بازم منو می خواست ببره خونه ی مامانش اینا آخه مگه من چه گناهی کرده بودم که منو به دام این شمر 

 انداختید مگه من چقدر تو این خونه جا می گرفتم یا غذا می خوردم؟....ای خدا.......
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ناخت فکر می کرد هر روز رضا را فلک می کند این جمالت را با چنان لحنی می گفت که اگر کسی فرشته را نمی ش

 هر چند که کار این دوتا از فلک گذشته است.

خانواده ی فرشته بعد از ازدواج فرشته و رضا به شمال نقل مکان کرده بودند.آقای زمانی پدر فرشته مشکل تنفسی 

و انها هم حدود یکسال می داشت و پزشکش تشخیص داده بود اگر خارج از تهران زندگی کند برایش بهتر است 

 شد که به شمال رفته بودند و انجا زندگی می کردند.

 سارا با حالتی خنده دار گفت:

 رضا فکر شبت هم باشا وقتی رفتی خونه و فرشته راهت نداد اونوقت که مثل چی از حرفات پشیمون می شی.-

 رضا دوباره با همون صدای بغض دار گفت:

شه ها من حرف نزدم سیاه و کبودم می کنه همش از خونه پرتم می کنه بیرون حاال حداقل ای زن عمو جان دلت خو-

 بزار یه چیزی بگم که با دلیل کتکم بزنه و بیرونم کنه که دلم نسوزه.

جمع خانوادگیمان همیشه برایم دلپذیر است چرا که با حضور رضا و فرشته و محمد و سارا خانه همیشه رنگ و بوی 

 رد لحظاتی که به اینجا می آیند آنقدر خوش می گذرد که دلم می خواد همیشه پیشمان بمانند.شادی می گی

دلم برای روزایی که با محمد و رضا آتیش می سوزاندیم و هنوز سارا و فرشته ای نبودند تنگ شده است.چه شبهایی 

 که تا صبح توی حیاط می نشستیم و بازی می کردیم و حرف می زدیم.

وبی که گذشتند مثل روزهای خوبی که در گذرند.دلم نمی خواهد کاری کنم که فردا هم افسوس امروز را روزهای خ

 بخورم.دوست دارم از تمام لحظاتم نهایت استفاده را ببرم.

از زمانی که رضا و محمد ازدواج کردند با اینکه دورتر شدند ولی در عوض دو نفر جدید به جمعمان اضافه شدند که 

رنگشان در خانه برای همه باعث خوشحالیست.فکر نمی کنم عروس و خواهر شوهری در دنیا به خوبی من  حضور پر

و فرشته باشند یا زن عمو و برادرزاده ای به خوبی من و سارا.سارا و فرشته را به اندازه ی خانواده ام دوست دارم. به 

البته این "دیم فرشته و سارا هر دو ماه و خانومن.از هر چی شانس نیاوردیم به جاش از عروس شانس آور "قول مادر

 ضرب المثل است و یادم نمیاید تا به حال مشکلی برایمان پیش امده باشد که نتوانیم حلش کنیم.

شبمان با خبر فوق العاده خوب سارا هیجان انگیزتر شد...من به زودی صاحب یک دختر عمو یا پسر عموی جدید می 

 شدم!

 فصل دوم

 

 

 

صبح بی حال و کسل از خواب بیدار شدم سخت ترین کار دنیا برای من صبح زود بیدار شدنه.با اینکه تمام دوازده 

بیدار شدم ولی هنوز عادت نکردم و به سختی و هزار  7سال دوران تحصیلم و سه سال دانشگاه رو هر روز ساعت 

ساعت کوک می کنم تا ساعت  6ج شم از ساعت از خانه خار 7مکافات از خواب بیدار میشم.وقتی می خوام ساعت 

دقیقه بعد تنظیمش می کنم.این برنامه تا  5دقیقه یک بار ساعت بینوا زنگ می زنه و دوباره من برای  5هفت هر 

هفت ادامه دارد و راس ساعت هفت که می خوام دوباره برا ی پنج دقیقه دیگه ساعت رو بزارم با دیدن عقربه های 

ام و مثل جت حاضر می شم و تموم مسیر را تا سر خیابون می دوم.البته از وقتی می رم دانشگاه ساعت به خودم می
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فقط تا جلوی در خانه می دوم در نتیجه من چندین ساله که جز روزای تعطیل صبحانه نخوردم.این کار برام عادت 

 حس نمی کنم. 7تا  6شده و گاهی حتی گذر زمان رو از ساعت 

بیدار شدم و به شیوه ی  7شروع به زنگ زدن کرد و در نهایت من ساعت  6یشه ساعت بینوا از امروز هم مثل هم

همیشگی حاضر شدم و به سمت راه پله ها دویدم.پدر و مادر سر میز صبحانه نشسته بودند و صحبت می کردند.مادر 

 با دیدن من که مشغول پوشیدن کتونیم جلوی در ورودی ساختمون بودم با حرص گفت:

 سالمت کو دختر؟چی می شه اگر دو دقیقه زودتر از خواب بیدار شی؟قرآن خدا غلط می شه؟-

 با خنده گفتم:

ببخشید سالمم یادم رفت سالم مامان سالم بابا.نه قرآن خدا غلط نمی شه ولی من عادت کردم و از قدیم گفتن ترک -

 عادت موجب مرض است.

 و بابا دستی تکان دادم و به سمت در حیاط دویدم.با بستن دومین بند کتونیم برای مامان 

 در حیاط رو که باز کردم مهسان رو دیدم که توی ماشینش نشسته بود و سرش رو به پشتی صندلیش تکیه داده بود.

 در جلو رو باز کردم و با لبخندی ملیح و عذر خواهانه گفتم:

 ام که تو هم معطل نشی.سالم دوستم ببخشید دیر کردم قول می دم فردا زودتر بی-

 مهسان با خنده سری تکون داد و گفت:

علیک سالم خانم خانما.من می تونم از تو خواهش کنم قول ندی؟این جمله رو سه ساله که هر روز صبح برام تکرار -

 می کنی.

 سعی کردم خودم رو شرمنده نشون بدم ولی مهسان فوری گفت:

نیار هم من می دونم هم تو که اصال پشیمون نیستی و خواب رو به قول و قرارت ترو خدا از این اداهای تکراری در -

 ترجیح می دی منم دیگه عادت کردم و زود نمیام و زیاد معطل نمی شم.

سال  1خندم گرفت دستم کامال براش رو بود.من و مهسان سال اول دانشگاه با هم دوست شدیم و سن دوستیمون 

بیشتر از این چیزا بود و مهسان برای من مثل خواهر نداشته ام بود شاید حتی  بود ولی عمق دوستیمون خیلی

عزیزتر.می دونم که حتی اگر یک خواهر هم داشتم نمی تونستم به اندازه ی مهسان دوستش داشته باشم.مهسان 

 بهترین دوست دنیا بود.

خوردیم و توی شهر گشتی زدیم نه من  مثل همیشه سر کالس خمار و خواب آلود بودم.بعد از کالس با مهسان نهار

 حوصله داشتم برم خونه نه مهسان پس ترجیح دادم توی شهر دوری بزنیم و بعد بریم خونه.

وقتی وارد خانه شدم از بی حوصلگی چند ساعت قبل خبری نبود و کامال شاد و سرحال بودم.بوی خاک باران خورده 

 م می خورد جسمم را.روحم را تازه کرده بود و قطراتش که به صورت

 با صدای بلند شروع کردم به شعر خوندن.

 بارون رو دوست دارم هنوز 

 چون تو رو یادم میاره

 حس می کن پیش منی

 وقتی که بارون می باره

.... 
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 مامان کنار در ورودی ایستاده بود و چرخیدن من را زیر باران نگاه می کرد چند ثانیه بعد خودش هم کنار نرده ها

ایستاد و من رو تو خوندن شعر همراهی کرد.ولی خوندن من کجا و خوندن مامان کجا.مامان انگار با اعماق وجودش 

 این شعر رو می خوند.

 شیطنتم گل کرد و با لبخندی مرموز گفتم:

 سالم مامان خانم.واسه کی با این همه احساس شعر می خونی؟-

 ان شد.لبخند قشنگی زینت بخش چهره ی مهربون مام

سالم دخترم.هر وقت باران می اومد بابات این شعر رو برام می خوند ولی تازگی ها انقدر سرش شلوغ شده که شما -

 ها رو یادش رفته چه برسه به من.

 لحن مامان دیگر شاد نبود انگار غمی داشت.

می دونم که غم همسایه ی دیوار  با این که به عشق ایمان دارم و مطمئنم که زندگی بدون عشق هیچ لذتی نداره ولی

 به دیوار عشقه همینم باعث شده تا حاال از عشق و عالقه به جنس مخالف دوری کنم.

 یه بار که نظرم رو به مامان گفتم با حالت خاصی نگاهم کرد و گفت:"

 عشق قشنگه به غمش.-

 با تعجب به مامان نگاه کردم و او گفت:

 "این جوری نگاه نمی کردی.یه روز منظور امروز منو می فهمی. تو هنوز عاشق نشدی وگرنه منو-

 سال سن دارم هنوز هم نمی دونم که عشق چرا به غمش قشنگه. 23ولی امروز که 

 توی همه ی رمانا عشق رو با غم به تصویر کشیدن یا توی قصه ی لیلی و مجنون شیرین و فرهاد و......

 صدای مامان منو به خودم آورد:

 ر چرا وسط حیاط خشکت زد؟دوباره من یه چیزی گفتم تو رفتی تو رویا؟دخت-

 بدو بیا تو االن که هر دوتامون سرما بخوریم.

 دستم را گرفت و من را همراه خودش به داخل اتاق برد ولی ذهن من هنوز درگیر عشق و غمش بود.

***** 

ردن پا برجا بود فقط یه چیزی فرق می کرد.این بار امروز هم مثل هر روز برنامه ی بیدار شدن از خواب و دیر ک

 مهسان عصبانی بود و اگر ثانیه ای دیرتر رسیده بودم برای اولین بار مجبور می شدم تنها برم دانشگاه.

 در ماشین رو که باز کردم و سوار شدم صدای داد و بیدادش بلند شد:

 لوی در خونه ی شما انتظار کشیدم.می میری یه کم زودتر از خواب بیدار شی؟مردم از بس ج-

 صداش بغض داشت.با تعجب نگاهش کردم باید حرفی می زدم آروم گفتم:

 سالم مهسان چی شده؟-

 دوباره با همون صدای بغض دار داد زد:

 زهر مارو سالم.-

 با تعجب بیشتری بهش نگاه کردم.اونم به سمت من برگشت و نگاهم کرد.یه دفعه اشکاش جاری شد.

سرش را در آغوش گرفتم چند دقیقه ای گریه کرد و بعد که کمی آروم شد خودش رو از آغوشم بیرون کشید و 

 نجوا گونه گفت:
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 ببخشید نباید سرت داد می کشیدم.-

بدون هیچ حرف دیگری ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.از خونه تا دانشگاه سه بار نزدیک بود تصادف کنیم و دو 

رو اشتباهی رفت توی حال خودش نبود .جلوی در دانشگاه که رسیدیم با تذکر من ایستاد.برگشت و بار هم مسیر 

بهم نگاه کرد غمی توی نگاه پریشونش موج می زد احساس کردم که نیاز داره باهام صحبت کنه.از ماشین پیاده 

 شدم و در سمت راننده رو باز کردم و به مهسان گفتم:

 برو اون ور بشین.-

 بار اون با تعجب نگاهم کرد.باید حرفی می زدم یا دلیلی می آوردم: این

حوصله ی دانشگاه رو ندارم.پشت فرمون نشستن تو هم به صالح نیست بهتره امروز نریم دانشگاه به جاش می ریم -

 یه جای خوش آب و هوا و کمی با هم صحبت می کنیم.

د.بدون این که از ماشین پیاده شود روی صندلی کناری حالت نگاهش تغییر کرد چشمای زیباش پر از تشکر ش

خزید.با این که تمام حواسم پیش درس استاد و دانشگاه بود ولی چاره ای نداشتم و نمی تونستم مهسان رو تنها 

بذارم.خندم گرفت هر روز لحظه شماری می کردم که کالسا زودتر تموم شه ولی امروز که مهسان به من احتیاج 

 وای درس و دانشگاه کرده بود.حق با رضا بود من یه کم غیر طبیعی بودم.داشت دلم ه

*********** 

 تنها جایی که به ذهنم رسید پاتوق همیشگیمون بود.

هر وقت دلمون می گرفت دو تایی می رفتیم پارک نزدیک خونه ی مادربزرگ مهسان.جای دنج و خلوتی بود و اکثر 

سوس به صندلی همیشگیمون نگاه کردم.دو تا از این کبوترای عاشق که امروز اوقات خلوت بود.با ناراحتی و اف

 عاشقن فردا فارق صندلی مارو اشغال کرده بودند.ته دلم چند تا فحش نثارشون کردم.

 به ناچار به سمت صندلی کنار حوض رفتم و مهسان رو که هنوز چشماش خیس از اشک بود دنبال خودم کشیدم.

شستیم چند دقیقه سکوت کردم احتیاج داشتم فکر کنم.شرایط روحی مهسان طوری نبود که وقتی روی صندلی ن

بخوام وادار به حرف زدنش بکنم.اون احتیاج به آرامش داشت و در عین حال نیاز داشت خودش رو خالی کند بعد از 

 باز کنم. سه سال روانشناسی خوندن دیگه این قدر شعورم می رسید که نمی شه یه دفعه سر صحبت رو

قطرات آب که از فواره ی حوض روی سر ما می ریخت به من آرامش عجیبی داد.احساس کردم آروم شدم.قطرات 

باران مانند آب اضطرابم رو از بین برد.داشتم به آرامش عجیبی که بهم دست داده بود فکر می کردم که صدای 

 مهسان من رو از عالم خودم بیرون کشید:

من اینجوریه؟چرا انقدر بد شانسم؟بعد از سالها تازه داشتم به کسی دل می بستم چرا باید یک آخه چرا سرنوشت -

 دفعه این جوری بشه؟من خسته شدم رخساره خسته شدم می فهمی؟!

 با این که نمی فهمیدم ولی سرم را به نشانه ی تایید تکون دادم.

می کردم.نباید بهش دل می بستم.اون یه رذل پست بود می دونی رخساره شاید تقصیر خودم بود نباید بهش اعتماد -

 که فقط جسم منو می خواست.

 هق هق گریه باعث شد چند ثانیه مکث کند.

چشمام گرد شده بود احساس کردم هر لحظه ممکنه از سرم پرت شه بیرون.نمی فهمیدم مهسان در مورد کی حرف 

 نبود ولی حاال حرفای جدید می شنیدم.می زنه.تا جایی که می دونستم کسی توی زندگی مهسان 
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 در مورد کی صحبت می کنی مهسان؟-

 صدای گریه اش بلند تر شد و در بین هق هق گریه اش شنیدم که گفت:

در مورد اون عوضی ظاهر نما.......احسان کثافت.....حق داری تعجب کنی رخساره....آخه من احمق به تو هم نگفته -

 بود که با هاش دوست شده بودم........ بودم.....من تازه دو ماه

چشمام سیاهی رفت فکر کنم آخر سر از توی کاسه ی سرم پرت شدن بیرون چند ثانیه که گذشت دوباره دیدم 

 طبیعی شد.نه مثل اینکه خداروشکر سر جاشون بودند.

 نمی دونستم باید چی بگم.

 خودش رو کنترل کرد و دوباره شروع به حرف زدن کرد:

ساره همه ی حرفاش دروغ بود.نه مامان باباش خارج از ایران بودند نه پولدارن نه تحصیالت داره نه هیچ چیز رخ-

دیگه ای.دیروز بهم گفت که باهاش برم مهمونی تولد یکی از دوستاش.....منم حماقت کردم و رفتم.....رخساره به 

یه کم لباساشون عجیب غریب بود ولی بعدش درای  خدا جهنم بود مهمونی نبود.......اولش همه چیز عادی بود فقط

ساختمون رو قفل کردن و پرده کشیدن و شروع کردن قرص خوردن و عجیب غریب تکون خوردن.این چیزا رو 

فقط توی تلویزیون دیده بودم.تقصیر خود خاک برسرم بود.احسان هم کلی مشروب خورده بود دیگه نذاشتم قرص 

از این جا ببر خندید گفت درا قفله بیا بریم توی یکی از اتاقا تا مراسمشون تموم  بخوره.بهش گفتم ترو خدا منو

شد.من احمقم انقدر ازاون آدمای عجیب غریب ترسیده بودم که ترسم از تنهایی با احسان از بین رفت و باهاش 

 جوری خندید و گفت رفتم.همین که رفتیم توی اتاق در را قفل کرد بهش گفتم چرا در رو قفل کردی دوباره همون

اینا توی حال خودشون نیستن ممکنه یهو بیان توی اتاق.........فکر نمی کردم انقدر عوضی باشه......رخساره بد بخت 

شدم بدبخت...........هر چی جیغ زدم هیچ کس نیومد کمکم......آخه آدمی اونجا نبود که بیاد کمکم فقط یک مشت 

 حیوون اونجا بودن........

گریه نمی گذاشت دیگه حرف بزنه نیازی هم نبود که چیزی بگه فهمیدم که چی شده.سعی کردم آرومش  هق هق

 کنم.

سرش را در آغوش گرفتم و پا به پاش گریه کردم حال منم بهتر از مهسان نبود یک دفعه احساس کردم دستم 

ده بودم نمی دونستم باید چی کار خیلی سنگین شده.دیگه صدای گریه ی مهسان نمی اومد.از هوش رفته بود.هول ش

کنم.خوابوندمش روی صندلی پارک و از حوض کنار نیمکت آب پاشیدم روی صورتش ولی به هوش نیومد.به سمت 

نیمکت همیشگی دویدم و با گریه از اون خانم و آقا خواهش کردم که کمکمون کنند با کمک اون آقا مهسان رو بلند 

 عت رفتم بیمارستان.دچار افت فشار شدید شده بود.کردیم و داخل ماشین بردیم.با سر

 صدای دکتر مدام توی گوشم می پیچید:

 اگر دیرتر رسونده بودیش کاری از دست ما بر نمی اومد ولی خدا رو شکر االن حالش کمی بهتره.-

ار نگاه همون طور که به حرفهای دکتر گوش می کردم حس کردم تنم داره از ضعف می لرزه به ساعت روی دیو

شب بود و من از دیشب بعد از شام دیگر چیزی نخورده بودم.با تموم شدن حرفای دکتر کنار دیوار  7کردم ساعت 

 از هوش رفتم.

مامان روی صندلی کنار تخت نشسته بود و منتظر بود تا سرم من تموم شه.فکرم هنوز درگیر اتفاقی بود که برای 

ن اتفاق افتاده باشه.مهسان دختر عاقلی بود ولی باید باور می کردم هر کسی مهسان افتاده بود.باورم نمی شد که ای
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ممکنه اشتباه کنه.توی این سه سال مهسان انقدر عاقالنه رفتار کرده بود که در باورم نمی گنجید بتونه اشتباه هم 

 داشته باشه.

هش داشتم.دلم می خواست می من هرگز احسان رو ندیده بودم ولی ته دلم حس نفرت و انزجار عجیبی نسبت ب

 تونستم این کارش رو تالفی کنم افسوس که من دختر بودم و توان تالفی نداشتم....

 سرم را به سمت مامان که داشت کتاب می خوند چرخوندم.

 مامان می شه یه سر بری پیش مهسان؟نگرانشم.-

 ی زنم.قبل از اینکه تو بهوش بیای پیشش بودم.ولی باشه دوباره بهش سر م-

 مامان نزدیک در اتاق بود که دوباره صداش کردم:

 مامان؟-

 جانم؟-

 به مامان و باباش که خبر ندادید؟-

مگه می شه خبر نداده باشم ولی باباش گفت کار دارم نمی تونم امشب بیام مامانشم گفت سعی می کنه بیاد ولی -

 هنوز نیومده.

 سری با تاسف تکون داد و زیر لب گفت:

 این چه سرنوشتیه که این بچه داره؟-

 می دونستم منتظر جواب نیست پس سکوت کردم.مامان که رفت توی فکر و خیال غرق شدم.

دلم گرفته بود.از بی معرفتی ها و پستی ها از ش%وت رانی ها و هوس بازی ها.کاش می شد کاری کرد کاش می شد 

 جلوی این فجایع رو گرفت ولی..........

 ان هم مقصر بود که به یه تازه از راه رسیده اعتماد کرده بود.شاید مهس

******** 

من بعد از تموم شدن سرم با کلی تذکر از جانب دکتر که مدام تذکر می داد هواسم باشه و دیگه روی برنامه غذا 

ا سان باید تبخورم و همیشه شکالت توی کیفم داشته باشم و در همچنین شرایطی بخورم و....مرخص شدم ولی مه

 صبح توی بیمارستان می موند مامان هر چی اصرار کرد پیشش بمونه دکترش قبول نکرد و گفت نیازی نیست.

 توی راه بابا با تاسف سری تکون داد و گفت:

 خانم مادر مهسان آخر سر نیومد بیمارستان؟-

 مامان با صدایی بغض دار گفت:

 بود بهشون بگه شما که نمی تونید بچه نگه دارید خوب چرا بچه دار می شید...نه......خدا ازشون نمی گذره ....یکی ن-

 بابا هم با لحنی پر افسوس گفت:

دلم خیلی براش می سوزه توی این سه سال که با رخساره دوست یک بار هم نشده این دختر رو ببینم و دلم -

 ....نسوزه.همیشه در ته خنده هاش غمی هست کاش می شد کاری براش کرد

واقعا حق با بابا بود.مهسان خیلی تنها بود.وضعیت زندگیش دل هر کسی رو براش آب می کرد واقعا کاش می شد 

 بهش کمک کرد.
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ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند.مادرش وقتی سه ماه از طالقش گذشت با همکارش ازدواج  37مهسان 

ده بود و دلیل اصلی طالقشون هم همین بود.گویا منشی آقای بهرامی کرد و پدرش هم که سه سالی بود که ازدواج کر

یه بیوه زن جوون بوده که آقای بهرامی از روی خیر خواهی باهاش ازدواج می کنه و از سر خیر خواهی هم یک 

ه خواهر برای مهسان میاره.مادر مهسان هم وقتی جریان رو می فهمه بعد از کلی جنگ و دعوا تقاضای طالق می کن

بلکه شوهرش به خودش بیاد و اون زن رو طالق بده ولی آقای بهرامی سو استفاده می کنه و ازش جدا می شه رها 

خانم هم که نمی خواسته کم بیاره سریع با همکارش ازدواج می کنه تا به شوهر سابقش نشون بده که برای اون هم 

چ کدومشون به مهسان فکر نمی کنن و آینده ی شوهر کم نیست ولی توی این کش مکش ها و لج و لجبازی ها هی

 مهسان رو در نظر نمی گیرن.

سه ماه اول که رها خانم هنوز ازدواج نکرده بود مهسان با او زندگی می کرد ولی وقتی ازدواج می کنه تازه عروس 

 ی به پا می کنه ودوماد مهسان رو می فرستن خونه ی باباش زن باباهه هم لطف می کنه بعد از یک ماه جنجال بزرگ

مهسان رو می فرسته خونه ی مادرش.بعد از نشست پدر و مادرش با هم قرار می شه مهسان یک هفته خونه ی 

مادرش باشه و یک هفته خونه ی پدرش.بماند که چقدرتوی این راه در بدری کشید و از نامادری و ناپدریش کنایه 

ه برای کنکور.واقعا دختر مقاومی بود که تونست کنکور شنید.توی این شرایط روحی خراب مهسان درس می خوند

قبول بشه.روزی که توی دانشگاه ثبت نام کرد به پدرش گفت که دیگه حاضر نیست این خفت رو قبول کنه و در به 

در خونه ی زن باباش و نا پدریش باشه پدرشم به راحتی قبول می کنه و براش خونه می خره بدون این که در نظر 

 مکنه چه اتفاقاتی برای این دختر بیفته....بگیره م

بعضی از پدر و مادرا فکر می کنن اگر بچه هاشون پول داشته باشن دیگه هیچ نیازی ندارن.پدر مهسان هم از همین 

دسته بود و مهسان رو غرق در پول کرد تا کمبود پدر و مادرش رو حس نکنه دریغ که مهسان بیشتر از همیشه نبود 

 می کنه و برای آروم کردن خودش به مردان خیابونی پناه می بره....اونا رو حس 

کاش پدر و مادرش قبل از اینکه از هم جدا شن چند دقیقه فقط چند دقیقه به سرنوشت مهسان فکر می کردند شاید 

 ها دراگر چند دقیقه برای مهسان وقت می گذاشتن هر گز این اتفاق نمی افتاد اما دریغ و صد افسوس که لحظه 

 گذرند و گذر زمان اشتباه آدمها را به رخ می کشه و ما زمانی به خودمان می آییم که خیلی دیره خیلی....

صبح با عجله از خواب بیدار شدم و حاضر شدم.مهسان امروز مرخص می شد و من باید می رفتم بیمارستان برای 

 ه.ترخیص شدنش.دلم نمی خواست احساس کنه تنهاست و کسی رو ندار

 داشتم کفش می پوشیدم که سر و صدای مامان بلند شد:

رخساره تو خجالت نمی کشی دختر؟باز می خوای بدون صبحانه بری؟می خوای دوباره مثل دیروز کارت به -

 بیمارستان بکشه؟من از دست تو چی کار کنم دختر؟

دادن به من بهانه داشت و دیگه دست  توی دلم غری زدم و کمی هم حرص خوردم از این به بعد مامان برای صبحونه

 از سرم بر نمی داشت.

مامان چرا بی خود حرص می خوری؟حاال یک بار من ضعف کردم این جوری نگو می گن دختره غشیه کسی نمیاد -

 خواستگاریا از من گفتن بود.

 مامان با چشمای گرد شده به من خیره شد.خندم گرفت:

 مامان جونم جن دیدی؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

1 2  

 

 اخم گفت:  مامان با

 دختر تو چرا انقدر پررو شدی؟ما قدیما اسم خواستگار می اومد هفتاد رنگ می شدیم!-

 مامان جان قصه نخور منم حرف خواستگار بیاد با لوازم آرایش هفتاد رنگ می شم.-

 با شیطنت به مامان نگاه کردم.

 برو دختر حیا کن.-

 چشم.-

 اط دویدم.سریع کیفم را برداشتم و به سمت در حی

 کجا می ری وایسا صبحانه تو بخور رخساره.-

 مامان دارم می رم حیا کنم دیگه.-

 خودم از حرفم خندم گرفت و با صدای بلند خندیدم.

 مامان به دنبال من اومد و گفت:

 اول این لقمه رو بخور بعد برو حیا کن.-

 لقمه رو گرفتم و با خنده خوردم.

 ید؟سرورم رخصت مرخصی می د-

 برو بچه جون زبون نریز.-

گونه ی مامان رو بوسیدم و به سمت ماشین رضا که دیشب با کلی التماس ازش قرض کرده بودم رفتم.کلید رو که به 

 در ماشین انداختم یادم افتاد به مامان نگفتم امشب خونه نمیام سریع از ماشین پیاده شدم و زنگ در را زدم

 کیه؟-

 بگم شب نمیام خونه ی مهسان می مونم.مامان منم خواستم -

 اگر مهسان رو بیاری اینجا بهتر نیست؟؟-

 نه مامان مهسان قبول نمی کنه.-

 حاال تو بهش بگو اون مریضه الزمه کسی ازش مراقبت کنه.-

 فهمیدم هر چی بگم فایده ندارد و مرغ مامان یک پا داره بهتر دیدم الکی قبول کنم.

 چی می شه.باشه مامان ببینم -

 خداحافظی کردم و سریع سوار ماشین شدم و حرکت کردم.به ساعتم نگاه کردم حدود ده صبح بود.

وارد بیمارستان که شدم جلوی در خروجی بیمارستان مهسان رو دیدم که داشت با مامانش می رفت ترجیح دادم 

انش باشه شاید بتونه با مشکلش کنار خودم رو نشون ندم ممکن بود مهسان پشیمون بشه دلم می خواست کنار مام

 بیاد.

برگشتم و سوار ماشین رضا شدم و از محوطه ی بیمارستان خارج شدم.داشتم فکر می کردم تا تصمیم بگیرم کجا 

برم.حوصله نداشتم برم خونه ی خودمون فرشته هم که االن سر کار بود.مهسان هم که احتماال می رفت خونه ی 

 رفتن نداشتم ترجیح دادم کمی توی خیابونا بچرخم و بعد بروم خونه. مامانش اینا.جایی برای

 از در خونه که وارد شدم صدای مامان رو شنیدم که داشت تلفنی با کسی حرف می زد: 

 وای راست می گید؟کی میاید؟-
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 نمی دونم مخاطبش چی گفت که مامان از خوشحالی جیغی کشید و گفت:

 چه ها هم میان؟بی صبرانه منتظرتون هستم ب-

 دوباره مخاطبش چیزی گفت و مامان سریع گفت:

 خدا رو شکر مسعود خیلی خوشحال می شه.-

-......... 

 خیلی خوشحال شدم منتظرتونیم.-

-......... 

 به بقیه هم سالم برسونید خداحافظ.-

 ی گوش دادن وجود نداشت!حرف مامان که تموم شد کفشم رو در آوردم و وارد سالن شدم آخه دیگه چیزی برا

مامان روی صندلی میز تلفن نشسته بود و حواسش به من نبود لبخند عمیقی هم روی لباش خود نمایی میکرد.مجبور 

 شدم اعالم حضور کنم تا متوجه ام بشه.

 سالم مامان خوشگ.....-

 نتونستم جمله ام رو تموم کنم چون با اولین کلمه ترسید و از جا پرید.

 یده چرا مثل آدم نمیایی تو خونه؟مگه قرار نبود پیش مهسان باشی هان؟نمی گی من می ترسم؟ورپر-

 در حین گفتن این کلمات دستش روی سینه اش بود و مشخص بود خیلی ترسیده.

 مامان جون چه جواب سالم طوالنی ای بهم دادید!-

 مامان سعی کرد لبخدش رو پنهان کنه.

 از جرمت کم نمی کنه. علیک سالم ولی این حرفا-

 خندیدم.

قبول ببخشید که با کلی سر و صدا اومدم تو خونه ولی شما حواست نبود و متوجه اومدن من نشدی راستی با کی -

 حرف می زدید؟

 با این جمله همه ی قرقراش و ترسش رو فراموش کرد و با هیجان گفت:

 ن برای همیشه بمونن.عمو مصطفی و بچه هاش دارن بر می گردن ایران می خوا-

اسم عمو مصطفی منو به گذشته کشوند به روزای خوب بچگی.وقتایی که برای تولد و عید و قبولی توی سال تحصیلی 

 کلی هیجان زده می شدیم و منتظر هدیه ی عمو می ماندیم هدایایی که همیشه غافلگیرمون می کرد.

سال عمرم عمو  23نکرده بود.من فقط یک بار تو تمام این  عمو مصطفی با این که ازمون دور بود ولی فراموشمون

مصطفی رو دیده بودم ولی دوسش داشتم.هر کس دیگه ای هم جای من بود این عموی دور ولی پر محبت رو دوست 

داشت.عمویی که همیشه به فکر ما بچه ها بود و هوامون رو از راه دور داشت.ولی در این بین قشنگ ترین هدایا 

 ای من بود.منی که همه از بچگی عروس عمو مصطفی حسابم می کردند.....همیشه بر

یک دفعه حس عجیبی بهم دست داد.حسی که براش تعریفی نداشتم حسی از شادی و غم از عشق و نفرت و....تمام 

 حسای خوب مال عمو و زن عمو بود و همه ی حسای بد برای رهام.
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ریزه و تمام زندگیم تحت الشعاع قرار می گیره.حس بدی داشتم نمی حس می کردم با اومدنشون زندگیم بهم می 

دونستم خوشحال باشم یا ناراحت.شب بدی رو گذروندم و همه ی شادیم مثل حباب بر آب از بین رفت.دیگه حتی 

 برای آمدن زن عمو و عمو خوشحال نبودم.

وقتی ساعت هفت در حیاط رو باز کردم صبح بدون دردسر سریع بیدار شدم دلم می خواست از مهسان کمک بگیرم.

و بیرون رفتم مهسان هنوز نیامده بود.چند دقیقه که بی تاب منتظر ایستادم مهسان رسید و با چشمایی که از تعجب 

گرد شده بود به من نگاه کرد از حالت نگاهش خندم گرفت مهسان چشمای درشت و زیبایی داشت وقتی چشماش 

مثل دو تا تیله ی براق و مشکی رنگ می شد و دل من براش ضعف می رفت دیگه رو گرد می کرد چشمای مشکیش 

 وای به حال مردا.

خندان سوار ماشین شدم.حالت نگاه مهسان باعث شده بود تمام اضطراب و نگرانیم رو از یاد ببرم و خنده رو روی 

 نگاهم کرد و به شوخی گفت: لبام برای چند دقیقه مهمون کرد.مهسان چشماش رو با دست مالید و خیره خیره

 جون مهسان یکی بزن تو گوشم ببینم خوابم یا بیدار.-

 از ته دل خندیدم و گفت:

 علیک سالم عزیزم صبحت بخیر.-

خودشم خندش گرفت ولی جواب من رو نداد و از ماشین پیاده شد و دستش رو گرفت دو طرف چشماش و به 

 گاه کرد سرش رو خم کرد و از شیشه ی ماشین گفت:آسمون خیره شد.چند دقیقه که به آسمون ن

 رخساره جون من بگو خورشید از کدوم طرف در اومده؟-

 با خنده گفتم:

 بچه سوار شو کارت دارم.-

 خندید و سوار شد و گفت:

گار تپس بگو کارم داری که زود بیدار شدی اومدی بیرون حاال بگو چی شده حتما اتفاق بی سابقه ای افتاده.خواس-

 برات اومده هول کردی صبح زود بیدار شدی و می خوای به من پزش رو بدی؟

 خنده از روی لبام محو شد.حرفش یه جورایی درست بود.وقتی سکوتم را دید به طرفم برگشت و گفت:

 وا چرا یهو این جوری شدی؟-

 وقتی دوباره با سکوت من روبرو شد ادامه داد:

 س بزنم.بیست سوالیه دیگه.خوب قضیه در مورد ازدواجه؟خوب مثل این که مجبورم حد-

 بازم سکوت کردم نمی دونستم چه جوری بهش بگم.چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:

 حاال که زبونتو موش خورده ال اقل با سرت آره یا نه بگو خوب؟-

 خندم گرفت و سرم را تکون دادم.

د و این جور مواقع بی نهایت بی تاب می شد و تا موضوع را مشخص بود حرصش در اومده.مهسان خیلی کنجکاو بو

 کشف نمی کرد ساکت نمی شد.

 خوب سرت رو در مورد سوال اول تکون بده دیگه می گم در مورد ازدواجه؟-

 سرم را به نشونه ی مثبت تکون دادم.

 خواستگار برات اومده؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

1 5  

 

 سرم را به نشانه ی منفی تکون دادم.

 د بیاد؟خواستگار می خوا-

 شونه ام رو به نشونه ی تردید و ندانستن باال انداختم.

 با حرص گفت:

 شونه نداشتیم فقط سر قبوله دوباره می پرسم قراره خواستگار بیاد؟-

 خوشم می اومد حرصش رو در بیارم.دوباره شونه ام رو باال انداختم.

 با حرص زد تو سرم و گفت:

 به درک.....-

 رد بلکه من طاقتم تموم شود حرف بزنم ولی من حرفی نزدم.چند ثانیه مکث ک

 چند دقیقه بیشتر طاقت نیاورد:

 خوب جون بکن بگو چه خبر شده دیگه.-

 وقتی دید چیزی نمی گم عصبانی شد و ماشین رو کنار خیابون پارک کرد.

 حرف می زنی یا نه؟-

 سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم.

 یه ولی خودش رو کنترل کرد:مشخص بود خیلی عصب

 باشه به همون روش قبلی ادامه می دیم.کسی که قراره بیاد رو دوست داری؟-

 سرم را به نشونه ی منفی تکون دادم.

 اون تو رو دوست داره؟-

 به نشونه ی ندانستن شونه باال انداختم.

 بکن و حرف بزن دیگه. خاک بر سرت که هیچی نمی دونی........داری عصبانیم می کنی خوب جون-

 واقعا داشت عصبانی می شد.نگاهش کردم.دستش رو به نشونه ی تهدید بلند کرد و گفت:

 حرف می زنی یا یه جوری بزنم که صدای اون حیوونه رو بدی؟-

خندم گرفت تو اوج عصبانیت هم شوخی می کرد.دیگه سکوت جایز نبود هر لحظه ممکن بود از شدت عصبانیت 

 .منفجر بشه

 خیلی ناراحتم مهسان.....-

 با خوشحالی نگاهم کرد سریع گفت:

 چرا؟-

 من می گم ناراحتم تو خوشحال می شی؟-

 نه دیوونه من برای چیزه دیگه خوشحالم حاال بگو چرا ناراحتی؟-

تودلم گفتم می دونم برای ارضای حس فضولیته که انقدر خوشحالی فضول خانم ولی جرات نکردم به زبون 

 یارم.دوست داشتم کمی اذیتش کنم پس فقط گفتم:ب

 من نمی خوام با رهام ازدواج کنم آخه من اصال اونو نمی شناسم....-

 رهام کیه؟چرا از من مخفیش کردی؟-
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 دیوونه می گم منم تا حاال ندیدمش.-

 آهان خوب حاال کیه؟-

 پسر عموم.-

 با تعجب نگاهم کرد.

 تو ازدواج کنه داره؟چرند می گیا رخساره حالت خوب نیست.محمد مگه پسری که بتونه با -

 نه بابا پسر عمو مصطفی رو می گم.-

 آهان خوب خوب مگه اون اومده ایران؟-

 نه.-

 زنگ زده ازت خواستگاری کرده؟-

 نه.-

 عموت حرفی زده؟-

 نه.-

 با یک حالت خاصی بهم نگاه کرد و گفت:

 ات ازدواج کنه؟پس چرا فکر می کنی می خواد باه-

 حق داشت من از این قضیه که اسم ما دو تا روی همه تا حاال بهش چیزی نگفته بودم.

 بابا بزرگم قبل از مرگش مارو برای هم در نظر گرفته بوده.-

 با شادی دستش رو به هم کوبید و گفت:

ی داماد عکس می زارن سر سفره ی آخ جون یه ماجرای باحال یعنی می خوان ترو به زور شوهر بدن؟از اینا که جا-

 عقد؟

 نه بابا می گم هنوز کسی حرفی نزده ولی....-

 ولیو کوفت ولیو درد خوب جوون مرگ شدم بگو چه خبره دیگه.-

 دستم رو به نشونه ی تسلیم بلند کردم و گفتم:

 باشه باشه االن می گم.دیروز عمو مصطفی زنگ زد و گفت دارن میان.-

 خوب؟-

 یان حتما حرف گذشته رو پیش می کشن دیگه.وقتی ب-

 خوب؟-

 اون وقت ما مجبور می شیم با هم ازدواج کنیم.-

 خوب؟-

 خوب و درد چی چیو خوب؟-

 آهان یعنی می گم پدرت می خواد ترو به زور بده به اون پسره .... اسمش چی بود؟-

 رهام.-

 آهان می خواد به زور ترو بده به رهام؟-

 زده ولی به هر حال بعدا می گن دیگه.نه حرفی ن-
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 آهان یعنی تو از االن نگران اون موقعی؟-

 آره -

 پسره زشته؟-

 نه اتفاقا چهره ی جذابی داره.-

 تحصیالت نداره؟-

 چرا فوق لیسانس معماریه.-

 از اوناست که جنبه نداشته رفته خارج خراب شده؟-

 نه عمو خیلی ازش تعریف می کنه.-

 اد وخراب و بد اخالق و اینا نیست؟پس معت-

 نه البته مطمئن نیستم ولی عمو خیلی ازش تعریف می کنه.-

 وضع مالیش بده؟-

 نه مثل اینکه اونجا برای خودش خونه و زندگی داره.-

 با همون حالت مخصوص به خودش نگاهم کرد و گفت:

 مطمئنی اون میاد ترو بگیره؟-

 گفتم:با خوشحالی بهش نگاه کردم و 

 وای راست می گیا شاید اون منو نخواد.-

 یعنی االن خوشحالی؟-

 آره خوب اگر اون منو نخواد خیلی خوب می شه.راحت می شم.اصال باید یک کاری کنم که اون منو نخواد.-

 مهسان نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و گفت:

 فقط می تونم بهت بگم خاک بر سرت.-

 دم.با تعجب نگاهش کر

 آخه چرا؟-

به خاطر اینکه پسر به این خوبی رو نمی خوای تازه خودت هم پیش پیش مطمئنی که اون ترو می خواد در ضمن -

 اصال هم برای دیدن عموت خوشحال نیستی تازه می خوای خودت رو خل و چل نشون بدی در ضمن.....

ن از اون خوشم نیاد ولی اون منو بپسنده چی اگه ااااااااا بسه دیگه چقدر دلیل میاری خوب من می ترسم.اگر م-

 مجبورم کنن باهاش ازدواج کنم چی؟

 چرا بر عکسش رو در نظر نمی گیری؟-

 خندان گفتم:

 عمرا من فقط نگرانم که اون بد بخت دل به من نبازه.-

 مهسان بهم نگاه عجیبی کرد و گفت:

 دی.بعید نیست همین االن هم عاشق باشی که این جوری ش-

 نه.-
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صدای نه بلند من هم خودم رو ترسوند و هم مهسان رو.مهسان ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد و دیگه تا 

 دانشگاه حرفی نزد.

تموم روز رو در افکار خودم غرق بودم و اصال متوجه درسا و حرفای استادا هم نشدم.ذهنم درگیر اومدن عمو و 

 خانواده اش بود.

ودتر بیان و این اضطراب و استرس تموم شود هم از اومدنشون می ترسیدم حتی خودمم هم هم دلم می خواست ز

 نمی دونستم چی می خوام فقط اضطراب کشنده ای داشتم.

 انقدر در خودم غرق بودم که حتی مشکل مهسان و ناراحتی دیروزش رو فراموش کرده بودم.

و چیزی نمی گفت.توی راه برگشت بودیم داشتم به مهسان هم که حال خراب مرا دیده بود سکوت کرده بود 

اتفاقات دیروز فکر می کردم که یاد حادثه ای که برای مهسان رخ داده بود افتادم.یک دفعه به سمتش برگشتم و 

 گفتم:

 مهسان راستی دیروز اومدم بیمارستان دنبالت ولی دیدم با مامانتی دیگه نیومدم جلو.-

 نی من تعجب کرده بود لبخند زد و گفت:مهسان که از حرف زدن ناگها

 خاک بر سرت چرا یک دفعه مثل جن زده ها می شی؟-

 چند لحظه مکث کرد و بعد پوزخند به لب ادامه داد:

 چه عجب یادت افتاد مهسان بدبخت چه بالیی سرش اومده. -

 فادت باشم.بغض رو توی صداش حس می کردم از خودم بدم امد حق نداشتم انقدر نسبت بهش بی ت

ترو خدا ببخشید من فکرم خیلی مشغول بود ولی این دلیل نمی شه ترو فراموش کنم من دیروز اومدم بیمارستان -

 ولی فکر کردم اگر با مادرت باشی برات خیلی بهتره.

 نیشخندی بهم زد و گفت:

 مادرم؟گاهی فکر می کنم اینا منو از سر راه پیدا کردن.-

 با تعجب نگاهش کردم.

اونجوری نگاهم نکن رخساره تو نمی دونی من دیروز چه حالی بودم و چقدر به حضورت کنارم احتیاج داشتم کاش -

 منو با مادرم تنها نمی گذاشتی....ولی بهتر شد ال اقل تکلیفم مشخص شد.

 چی شده مهسان؟دیروز دوباره بحثتون شده؟-

بودم تا تو بیای و با هم بریم خونه که دیدم مامانم از در  بحث؟نه عزیزم حرف آخر رو اول زد.دیروز همش منتظر-

اتاق اومد تو و گفت اومده دنبالم تا با هم بریم خونه نمی دونی چقدر خوشحال بودم تازه داشتم باور می کردم منم 

وبی ال خخانواده دارم.تمام مدتی که داشتم لباسای بیمارستان رو عوض می کردم و از بیمارستان بیرون می اومدم ح

داشتم با خودم می گفت تو دیوونه یی مادر به این خوبی داری االن هم می رید با هم صحبت می کنید تمام مشکالتت 

رو بهش می گی و خودت رو سبک می کنی و از مادرت کمک می خوای.از بیمارستان که بیرون اومدیم و سوار 

ه ی من گفتم اشکال ندارد می ریم اونجا دوتایی مگه ماشین شدیم و راه افتادیم جای خونه ی خودش رفت سمت خون

من از مادرم به اندازه ی یک شب سهم ندارم مامان رو پیش خودم نگه می دارم.رخساره باورت نمی شه حتی از 

 ماشین هم پیاده نشد و من رو جلوی در از ماشین پیاده کرد و گفت:
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رست کنم االن رسولی)شوهرش(میاد دوست ندارم بفهمه مهسان جان برو خونه استراحت کن منم برم خونه غذا د"

 "تو بیمارستان بودی و من هم صبح پیش تو بودم می فهمی که؟

رخساره نمی دونی چه حسی داشتم حالم از خودم از اون و از زندگیم بهم می خورد یعنی تمام سهم من از مادرم 

 همین بود؟

خت کاش می تونستنم بهش کمک کنم و روح زخمیش رو آروم نمی دونستم چی بگم دلم خیلی برای مهسان می سو

 کنم ولی می دونستم که کاری ازم بر نمیاد.

خیلی متاسفم مهسان کاش ولت نمی کردم و نمی رفتم و خودم می بردمت خونه یا حداقل می اومدم پیشت می -

 موندم.

گامو با خودم وا کندم من دیگه هیچ توقعی نه رخساره جان اتفاقا خوب شد توی تنهاییم با خودم خلوت کردم و سن-

از هیچ کس ندارم من تازه فهمیدم چقدر تنها هستم تنها کسایی که من توی این دنیا دارم تو و خانواده ات هستید 

دیگه هیچ وقت هیچ انتظاری از اون دو تا نخواهم داشت.هر بالیی هم سرم اومد حقم بود از حماقت خودم بودم اگر 

آینده ام رو بر باد دادم به خاطر این بود که فکر می کردم می تونم تنهاییم رو یک جوری پر کنم ولی بدبخت شدم و 

 اشتباه می کردم حق من تنهاییه.دیگه نه با هیچ مردی کار دارم نه با پدر و مادرم.

 بغضش رو قورت داد و بعد از چند لحظه مکث ادامه داد:

 کالت خودت رو داری عزیزم.از تو هم هیچ توقعی ندارم تو هم مش-

 اشکام رو از روی گونه ام پاک کردم گفتم:

تو بی خود می کنی تا آخر دنیا حق داری از من توقع داشته باشی هر کاری از دستم بر بیاد برات می کنم مگه من -

 چند تا خواهر دارم؟یه دونه که بیشتر نیستی عزیزم.

ود بهم نگاه کرد و بعد گوشه ی خیابون پارک کرد و یک دفعه بغلم مهسان با چشمای زیباش که لبریز از اشک ب

کرد و با صدای بلند گریه کرد.بی اختیار اشک از صورت من هم جاری شد.چند دقیقه که گریه کرد از بغلم بیرون 

 اومد و اشکاش رو پاک کرد یه نگاه به من کرد و با حالتی که انگار خیلی تعجب کرده گفت:

 ا داری گریه می کنی؟اتفاقی افتاده؟کسی اذیتت کرده؟بگو خودم حسابشو برسم.وا رخساره چر-

انقدر جدی حرف می زد که چند لحظه با تعجب نگاهش کردم انگار اون نبود که تا همین االن داشت گریه می 

دم دوم آکرد.یک دفعه هر دو با صدای بلند شروع به خنده کردیم.توی دلم با خودم گفتم دیوونه شدیم وگرنه ک

عاقلی اینجوری رفتار می کنه؟از فکرم خندم گرفت و چیزایی رو که توی ذهنم می گذشت رو به مهسان گفتم کمی 

 فکر کرد و گفت:

تو که از اول دیوونه بودی........ولی من.....نه منم حتما دیوونه ام آخه خیلی از تو خوشم میاد از قدیم هم که گفتن -

 وشش آید!دیوانه چو دیوانه ببیند خ

انتظار داشت که به شوخی ادامه بدم و جوابش رو بدم ولی من فقط تونستم تمام محبتی که توی دلم هست رو توی 

 نگاهم بریزم و با عشقی خواهرانه نگاهش کنم.

عالقه ی من به مهسان عالقه ی عجیبی بود و خیلی زیاد دوسش داشتم وابستگیم خیلی عمیق بود شاید حتی از محمد 

بیشتر دوسش داشتم هر چی باشه مهسان برام مثل خواهر نداشتم بود و هم جنسم بود و من رو بهتر از محمد هم 

 درک می کرد.
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******** 

با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم.دستم رو به سمت میز کنار تختم دراز کردم و گوشی رو برداشتم و جواب 

 دادم:

 بله بفرمایید.-

-.............. 

 الو-

-.............. 

 الو-

 کسی که پشت خط بود بعد از این همه سکوت به خودش زحمت داد و فوت کرد تو گوشی.

 مردم آزار آخه کی اول صبحی مزاحم می شود؟-

 دوباره فوت کرد.

 خیلی خوب باشه پس من گوشی رو می زارم کنار تلفن شما هم هر چقدر خواستی فوت کن تو گوشی.-

 ستم گوشی را از روی گوشم بردارم صدایی از پشت خط گفت:تا خوا

 تو دهات شما االن اول صبحه؟اگر به ساعت نگاه کنی بد نیستا خوبه رو بروی تخته خوشگل خانم.-

 صدای فرشته رو شناختم.خندم گرفت واقعا برازنده ی رضا بود هر دو مردم آزار و خروس بی محل بودن.

 صبحی مزاحم می شی؟ تویی فرشته؟مرض داری سر-

سالمت کو بی ادب؟خودت مرض داری چون االن سر صبح نیست در ضمن وقتی بهت زنگ زدم و هزینه ی سر سام -

 آور تلفن رو متحمل شدم یعنی کارت دارم بی فرهنگ....

 اگر هیچی نمی گفتم تا شب به حرف زدن ادامه می داد.

 سالم خانم خانما امرتو بگو.-

 اعت خواب خوبی؟مامان خوبه؟بابا خوبه؟همه خوبن؟سالم عزیزم س-

 خندم گرفت دیوونه ای بود که دومی نداشت.

 حرفتو بزن فرشته دوباره چی می خوای؟-

 صدای خندش بلند شد.

 از کجا فهمیدی من چیزی می خوام؟-

 آخه تو فقط وقتی کارت گیره یاد من می افتی!-

 صدای داد و بیدادش بلند شد.

ویی به خدا من که هر روز به تو زنگ می زنم.واقعا که راست گفتن همه ی خواهر شوهرا بدجنس و تیکه خیلی پر-

 بندازن.

 مراقب حرف زدنت باش عروس خانما!-

 نباشم چی کار می کنی خواهر شوهر گرامی؟-

 هیچی چی کار می تونم بکنم؟نه از پس خودت بر میام نه از پس شوهرت.-

 پیچید.صدای خندش تو گوشی 
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 راست می گی هیچ کس از پس رضا بر نمیاد.-

 خندم گرفت هر چی رو که دوست داشت می شنید و تکرار می کرد و بقیه رو نشنیده می گرفت.

 پس خودت چی؟کی از پس تو برمیاد؟-

 دوباره خندید و گفت: 

 زندگی کنم!رضا از پسم برمیاد ولی خدایی اگر انقدر پررو نبودم که نمی تونستم با رضا -

خودمم خندم گرفت راست می گفت خدا در و تخته رو خوب به هم جور کرده بود.صدای یکی از همکاراش اومد که 

 صداش می کرد.

 رخساره جان من دیگه برم مثل اینکه دارن صدام می کنن.-

 باشه عزیزم مرسی که زنگ زدی خداحافظ.-

 خداحفظ رخساره جون.-

ی به حرفاش خندیدم.انقدر حرف زده بود که یادش رفت کارش رو بگه.به ساعت نگاه تلفن رو که قطع کردم کل

بود حق با فرشته بود دیگه صبح نبود نزدیکای ظهر بود.دوباره تلفن زنگ خورد این بار مطمئن  33کردم نزدیک 

 بودم که فرشته است.

 اول کارت رو بگو بعد چرت و پرتاتو.-

 زنی که کارم یادم می ره.بعد از ظهر میای بریم خرید؟ تقصیر توئه دیگه انقدرحرف می-

 چی می خوای بخری؟کجا؟-

آخر هفته عروسیه یکی از همکارامه حوصلم نمیاد تنها برم خرید رضا هم کار داره ولی جاش مهم نیست فقط بریم -

 یه جا که بشه توش یک دست لباس خرید من که خیلی سخت پسند نیستم!

کل پسند ترین آدمی بود که می شناختم تا همه ی مغازه ها رو نمی گشت چیزی نمی خرید خندم گرفت فرشته مش

 ولی انصافا خوش سلیقه و خوش پوش بود.

 باشه فرشته جون ساعت چند بریم؟-

 خونه باشیم. 6یا  5بریم که تا  1 -

 در حالی که می خندیدم گفتم:

 باشه عزیزم پس منتظرتم.-

 ده؟به چی می خندی ور پری-

 ما کی می رسیم خونه. 6هیچی داشتم به این فکر می کردم وقتی تو می گی -

 برو گمشو اصال نخواستم بیای...-

 حاال قهر نکن.من که کاری ندارم مهم نیست کی برگردیم.-

 آخ جون پس منتظر باش با ماشین رضا میام دنبالت.-

 خیلی خوب باشه خداحافظ.-

 خداحافظ.-
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شب برگشتیم خونه دیگه توان راه رفتن نداشتم کل تهران رو  31ود که راه افتادیم حدودای ب 1ساعت نزدیک 

برای یک دست لباس گشته بودیم نقطه ی ناراحت کنندش هم اینجا بود که چیزی نخریده بودیم و فرشته تصمیم 

 گرفته بود یکی از لباسای قبلیش رو بپوشه!!!!

 بلند شد و با دو تا لیوان شربت اومد جلوی در. از در که اومدیم تو صدای خنده ی رضا

 سالم خانما خسته نباشید.-

 فرشته با اخم نگاهش کرد و گفت:

 برو اونور باهات قهرم وقتی می گم بیا بریم خرید کار داری ولی زودتر از ما میای خونه ی مامان اینا.-

 رضا با صدای بلند خندید و مامانم رو صدا زد و گفت:

 بیا که عروست داره برات عروس گیری در میاره. مامان-

 بعد رو به فرشته ادامه داد:

 من زود نیومدم عزیزم شما دیر اومدید به رخساره نگاه کن که داره از حال می ره حساب کار دستت میاد.-

 سعی کردم به زور بخندم و خودم رو شاد نشون بدم نمی خواستم فرشته ناراحت بشه.

 به من کرد و گفت:فرشته نگاهی 

 وا رخساره که حالش خوبه مگه ساعت چنده؟-

 وخودش به ساعت مچیش نگاه کرد:

 شبه چه زود گذشت! 31وای راست می گی ها ساعت-

 رضا با حالت خنده داری به فرشته نگاه کرد و گفت:

 برای تو زود گذشت نه این بد بخت که رنگ به روش نمونده!-

یکی از لیوانارو برداشتم و رضا با دست کنار زدم و به بابا و مامان که با لبخند به ما نگاه می در حالی که می خندیدم 

کردند سالم کردم و روی یکی از مبال نشستم.واقعا داشتم از حال می رفتم.فرشته هم بعد از روبوسی با بابا و مامان 

دای رضا که حاال پشت صندلی بابا کنارم نشست و شربتش رو یک نفس خورد و لیوان رو گذاشت روی میز.ص

 ایستاده بود بلند شد:

 حاال چی خریدید بعد از این همه خیابون گردی-

با خنده به فرشته نگاه کردم که چپ چپ به رضا نگاه می کرد و چیزی نگفتم.رضا با نگاهی مملو از تعجب به ما بدون 

 نه گفت:اینکه به روی خودش بیاره که فرشته داره چپ چپ نگاهش می ک

 امیدوارم که من اشتباه فهمیده باشم.من نایلونی دست شما ندیدم یعنی چیزی نخریدید؟-

 بازم حرفی نزدم که رضا با نگاهی تاسف بار به من نگاه کرد و گفت:

 چیزی نخردید؟رخساره من واقعا برات متاسفم تو برای چی با این می ری خرید؟وقتت اضافه کرده؟-

 رد و دستش رو جلوی دهنش گرفت مثال می خواست فرشته صداش رو نشنوه ادامه داد:صداش رو پایین آو

 خواهر جان از من یاد بگیر مگه من کجا کار داشتم؟هیچ جا ولی دیوونه نیستم که با این برم خرید.-

مونده بود  شفرشته با شنیدن این جمله از روی مبل بلند شد و در حین بلند شدن سریع لیوان شربتش رو که کمی ته

برداشت و دنبال رضا کرد.رضا که داشت می خندید دور اتاق می دوید سرش رو بر گردوند که به فرشته چیزی بگه 
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که پاش گیر کرد به لبه ی فرش و با سر خورد زمین ولی فرشته ولش نکرد و ته مونده ی لیوان شربتش رو روی 

 رضا خالی کرد.

خندم گرفت و از ته دل به حرکاتشون خندیدم. آنقدر خسته شده بودم که بدون با تمام خستگیم از شیطنت اون دوتا 

خوردن شام شب بخیر گفتم و به اتاقم رفتم.بعد از تعویض لباس روی تختم دراز کشیدم.تازه یادم افتاد که امروز 

بال می گرفتند که اصال به عمو و خانواده اش مخصوصا رهام و اومدنشون فکر نکرده ام.افکارم تازه داشتند پر و 

 خوابی عمیق مرا ربود و اجازه ی بال و پر گرفتن به افکارم نداد.

 فصل پنجم

 

 

 

نور خورشید که از پنجره به صورتم می تابید خواب رو از سرم پروند.چشمهام رو باز کردم و به سقف اتاق خیره 

 شدم.

 ند شنبه است وقتی به نتیجه نرسیدم از جام بلند شدم و بهتوی ذهنم با خودم کلنجار می رفتم که به یاد بیارم امروز چ

 بود و خونه در سکوت عمیقی فرو رفته بود. 33ساعت نگاه کردم ساعت نزدیک 

 صدای زنگ تلفن سکوت خونه رو شکست.بعد از چند بوق صدای خواب آلود مامان رو شنیدم که گفت:

 بله بفرمایید.-

-........... 

 س چرا نیومدید؟تویی فرشته جان؟پ-

-.......... 

 آره مادر جان ما هم تا االن خواب بودیم.-

-.......... 

 صدای خنده ی مامان بلند شد.

 آره مادر جون دیگه عادت کردیم جمعه ها با صدای شما بلند شویم.امروز که نیومدید ما هم تا االن خوابیدیم.-

-........... 

 باشه مادر جون منتظرتونیم.-

-........... 

 فکر خوبیه برید دنبالشون با هم ....-

 صدای زنگ در باعث شد مامان حرفش رو تموم نکنه و به جاش بگه:

 صبر کن مادر یکی داره زنگ می زنه شاید خودشون باشن.-

 گوشی رو کنار تلفن گذاشت و به سمت آیفون رفت.از پنجره به حیاط نگاه کردم محمد و سارا بودند.

 مامان رو شنیدم که می گفت:صدای 

 حالل زاده اند فرشته جون همین االن اومدند.-

-........... 

 باشه مادر زود بیاید.خداحافظ.-
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 با خودم فکر کردم پس امروز جمعه است پس چرا رضا و فرشته هنوز نیومده بودند؟

دم و موهام رو شونه کردم و صورتم همون طور که توی ذهنم دنبال علت نیومدن آنها می گشتم تختم رو مرتب کر

رو شستم.تازه یادم افتاد که دیشب عروسی بودند و احتماال تا دیر وقت طول کشیده و اونا خواب موندند.از پله ها 

 پایین می رفتم که صدای محمد رو شنیدم.

ی ا صدای بلند آه و ناله کنبه به خوشگل عمو.....ساعت خواب خانم خانما!مگه تو االن نباید روی قله ی کوه باشی و ب-

 که زود بیدارت کردند.

 مامان و بابا و سارا با صدای بلند خندیدند.

 نگاهم به سمت مبلی که محمد روش نشسته بود چرخید.لبخند روی لبم نشست.

 .مسالم عموی سحر خیز سالم زن عموی مهربان....امروز از شر رضا و فرشته راحت بودم تونستم کمی بیشتر بخواب-

 سارا با لبخند جوابم رو داد:

 سالم خانم خانما.-

 محمد گفت:

 پس حسابی کیف کردی هان؟-

آره عمو نمی دونی چه لذتی داره برای اولین بار نه ساعتی زنگ زد و نه صدای مزاحمی خواب رو از سرم پروند نمی -

 دونید چه لذتی بردم.

 مامان لب گزید ولی بقیه خندیدند.

 شپزخانه تا برای خودم چایی بریزم که صدای مامان رو شنیدم.رفتم توی آ

 رخساره جون چایی نیست مادر زحمت بکش خودت دم کن.-

آهی از سر ناراحتی کشیدم و زیر کتری رو روشن کردم.حداقل حسن رضا و فرشته این بود که جمعه ها صبحونه ی 

 صد در صد از صبحانه هم خبری نبود. حسابی به راه می کردند که خوب وقتی امروز نیومده بودند

روی صندلی آشپزخانه نشستم و منتظر حاضر شدن چایی موندم.چایی برای من مایه ی حیات بود اکثر مواقع لیوان 

لیوان چایی می خوردم.اگر توی روز چایی نمی خوردم سر درد عجیبی می  5چایی دستم بود.شاید در روز بیشتر از 

 معتادم هر چند بعید نیست چون چایی و قهوه مواد اعتیاد آور هم دارند.  گرفتم گاهی فکر می کردم

 صدای مامان من رو از افکارم بیرون کشید.

 رخساره جون مادر چایی چی شد؟رفتی مزرعه چایی بکاری؟-

 محمد با صدای بلند خندید و گفت:

 ر داشت.نگو مامان گناه داره رخی تا حاال کار نکرده نباید زیاد ازش انتظا-

فقط لبخند زد و جوابی به محمد ندادم.دوباره صدای صحبتشون شنیده شد مثل همیشه بابا و محمد و سارا داشتند در 

 مورد مسائل روز بحث می کردند و مامان هم شنونده بود و گاهی نظری می داد.

سال داشتم.مامان و بابا  2سالش بود و من فقط  6سالش بود که مادر بزرگ فوت کرد.اون موقع ها رضا  7محمد 

محمد رو به خونه ی خودمون آوردند تا با ما زندگی کند به همین خاطر محمد هم مثل ما بهش گفت مامان و هنوز که 

 سنی ازش گذشته بازم می گه مامان.
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ند کمحمد از بچگی منو خیلی دوست داشت و حسابی هوامو داشت و تنها کسی هم بود که اجازه داشت منو رخی صدا 

با این که دلم می خواست اسمم رو کامل صدا کنند ولی به محمد چیزی نمی گفتم رضا گاهی که حسودیش می شد یا 

می خواست منو اذیت کند رخی صدام می کرد و منم دنبالش می کردم و وقتی زورم بهش نمی رسید گریه می کردم 

می داد چون مامان بیشتر از من از اینکه اسمم رو  و مامان رو صدا می کردم مامان هم یه گوش مالی حسابی به رضا

مخفف صدا کنن بیزاره محمد هم استثنا بود که اجازه داشت منو اینجوری صدا کند االن هم که دیگه براش عادت 

شده.رضا هنوز هم وقتی که می خواد اذیتم کنه رخی صدام می کنه و وقتی من مامان رو صدا می کنم می خنده و می 

 "عادت بچگی هات روت هستا تا بهت یه چیزی می گم می ری با ولیت میایهنوز "گه 

صدای زنگ در منو از افکارم جدا کرد.چایی هم حاضر شده بود.می دونستم رضا و فرشته اومدند برای اونا هم چایی 

ه ی ه از کنار خونریختم و به سالن رفتم.رضا و فرشته مثل همیشه از بدو ورود هیاهو به راه انداخته بودند هر کس ک

ما رد می شد با خودش فکر می کرد ما چقدر مهمون داریم ولی نمی دونست که جمع مهمونای ما چهار نفرن که در 

نفر بشن.دلم برای بچه ی تو راه محمد و سارا ضعف رفت.چایی رو به همه تعارف کردم و بین محمد  5آینده قراره 

 می شستم که رضا گفت: و سارا روی مبل سه نفری نشستم.تازه داشتم

رخساره تو هنوز دست از خط فاصله بودن برنداشتی؟بابا برو روی یک مبل دیگه بشین بیچاره سارا چی می کشه از -

دست تو شاید دلش نخواد تو بری وسطشون بشینی شاید دلش بخواد یه چیزی به شوهرش بگه که نخواد تو بشنوی 

 واد بغلش کنه شاید بخواد.......شاید بخواد دست شوهرش رو بگیره شاید بخ

 محمد حرف رضا رو قطع کرد و گفت:

 رضا جان عزیزم نفس هم بکشی بد نیستا!-

همه خندیدند.سارا دست مرا گرفت و بین خودشون نشوند زبونم رو برای رضا در آوردم که یعنی خودشون هم 

 دوست دارن من پیششون بشینم.دوباره همه خندیدند.

 رفتم و آروم گفتم:دست سارا رو گ

 حال مامان کوچولو چطوره؟نی نی مون که اذیتت نمی کنه؟-

 با لبخند گفت:

 نه عزیزم بچه ی خوبیه.-

 محمد که حرفای ما رو شنیده بود آروم اضافه کرد:

 مثل باباش آرومه.-

 با صدای بلند خندیدم و گفتم:

 حاال می گفتی مثل مامانش باز با عقل جور در میومد!-

 رضا که از صدای خنده ی من نظرش به سمت ما جلب شده بود گفت:

 به چی می خندین؟کی به مامانش می رفت عاقل می شد؟-

 محمد خندید و گفت:

 مسلما اون یک نفر تو نبودی چون تو ذات خودت خرابه.-

 صدای خنده ی همه بلند شد.

 رضا گفت:
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 گلدون مامان رو..........من ذاتم خرابه؟نه عزیزم ذات اونی خرابه که -

 محمد وسط حرفش پرید و گفت:

 رضا جون غلط کردم ذات خودم خرابه.-

 همه با خنده به محمد و رضا نگاه می کردیم.مامان که فهمیده بود هر چی هست مربوط به گلدون خودشه گفت:

 قضیه چیه محمد؟کدوم گلدون؟-

 محمد سریع گفت:

 ا رو شکستم؟هیچی به خدا من کی گلدون شم-

 همه بهش نگاه کردیم خودش که متوجه اشتباهش شده بود سریع خواست رفع و رجوع کند:

یعنی می گم.....می گم اون گلدونه رو که گربه شکست....رضا می خواد بندازه گردن من....یعنی من کاری -

 نکردم........

رضا که دستش رو گذاشته بود رو دلش و داشت هول شده بود نمی دونست چی کار کنه نگاه عصبانیش رو به سمت 

 می خندید انداخت و گفت:

 ای بمیری تو نمی تونستی دهنت رو ببندی؟حاال خودت درستش کن.-

 رضا با خنده گفت:

 اگه اومدم درستش کنم زدم چشمشو کور کردم نگی چراها.-

 محمد با حرص گفت:

 تعریف می کنما! یک کلمه اضافه بگی جریان اتوبوس رو برای فرشته-

 رضا سریع گفت:

من غلط کنم اضافه حرف بزنم.می دونی چیه مامان اون گلدونه بود که توی اتاق خوابتون بود و خیلی دوسش -

 داشتید

 مامان سریع گفت:

 کدوم؟-

 همون که وقتی شکست شما یک روز تمام گریه کردید......-

 ا دستپاچه ادامه داد:مامان دوباره با نگاهی پر سوال نگاهش کرد رض

 همون که هدیه ی آقا بزرگ بود!-

 ما به پدر بزرگ مادریمون می گفتیم آقا بزرگ.

 مامان سریع گفت:

 فهمیدم خوب اون چی شد؟-

 هیچی دیگه من شکستمش.-

فته راین حرفو که زد همه با صدای بلند خندیدن و به محمد نگاه کردن.معلوم بود که محمد شکسته و رضا گردن گ

 که محمد جریان اتوبوس رو تعریف نکنه.

 محمد سرش رو انداخت پایین و گفت:

 وا چرا همه به من نگاه می کنید؟رضا که گفت خودش شکسته.-
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 همه خندیدن که محمد سری با تاسف تکان داد و گفت:

وی رفته بودم از تو کشخاک بر سرت کنن رضا این بود ماست مالی کردنت؟....ببخشید مامان تقصیر من نبود من -

 میز سند رو بردارم که گلدون افتاد و شکست واقعا متاسفم.

 مامان با صدای بلند خندید و بلند شد اومد پیشونی محمد رو بوسید و گفت:

 فدای یک تار موت مادر. -

فرشته سریع محمد هم گونه ی مادر رو بوسید و بعد زبونش رو برای رضا در آورد همه به این حرکتش خندیدیم.

 گفت:

 جریان اتوبوس چیه محمد؟-

 محمد با نگاه شیطنت آمیزی به رضا نگاه کرد و گفت:

 بگم؟-

رضا سری با تاسف تکون داد و با دست زد تو سرش خودش با صدایی ناله  "بگو"همه خندیدیم و یک صدا گفتیم 

 مانند گفت:

 ن جریان بی گناهم!فرشته من از همین االن معذرت خواهی می کنم من در ای-

 فرشته هم با لحنی سرشار از شیطنت گفت:

 االن می فهمم چی کار کردی پوستتو می کنم.-

 دوباره همه خندیدند که محمد شروع به تعریف ماجرا کرد:

راستش چند وقته پیش من و رضا رفته بودیم سمت صادقیه برای ثبت قرار داد با یک شرکت ماشین رضا تعمیر -

منم که هنوز ماشین نخریده بودم با ماشن شخصی رفتیم برگشتنی دیدم صادقیه تا تجریش اتوبوس داره ما گاه بود 

هم گفتیم چه کاریه که دیگه سوار ماشین شیم با اتوبوس بر می گردیم.سوار اتوبوس شدیم توی قسمت مردونه دوتا 

 وی صندلی پشتیه.قسمت زنونه هم پرصندلی خالی بود که پشت سر هم بود رضا روی صندلی جلویی نشست منم ر

شده بود بعضی خانوما اومده بودن این سمت ایستاده بودند.یکی از خانوما بچه داشت بغل دستی رضا هم که پسر 

جوون و با مرامی بود بلند شد تا اون خانومه بشینه اون خانومه هم اومد کنار رضا نشست.خالصه دردسرتون ندم من 

م از صدای راننده ی اتوبوس که می گفت آخره خطه بیدار شدم دیدم سر رضا روی شونه ی خوابم گرفته بود خوابید

اون خانومه است و خوابیده با تعجب به رضا و اون خانومه نگاه کردم زنه هم معذب بود سر بچش روی یک شونه 

ه رضا رو بیدار اش بود و سر رضا روی اون یکی شونه اش منم هم تعجب کرده بودم هم خندم گرفته بود خالص

کردم رضا هم وقتی شرایط رو دید صورتش مثل لبو سرخ شده بود و هی از خانومه عذر خواهی می کرد بیچاره زنه 

 هم هی می گفت اشکال نداره آقا پیش میاد شما خسته بودید و از این حرفا.

ی نادمی به خودش گرفت و  همه با صدای بلند می خندیدیم فرشته هم با صدای بلند داشت می خندید.رضا قیافه

 گفت:

 فرشته جونم دیدی تقصیر من نبود؟-

 فرشته هم با خنده محکم کوبید پشت گردنش و گفت:

 بی خود کردی روی شونه ی دختر مردم خوابیدی پرووی خیانت کار.-
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 شت خودش روانقدر خندیده بودم که دلم درد گرفته بود.قیافه ی فرشته هم که از خنده سرخ شده بود و سعی دا

 جدی نشون بده ماجرا رو خنده دار تر کرده بود.

********** 

بعد از نهار ظرفهارو منو فرشته شستیم و رضا و محمد خشک کردند سارا هم به دستور مامان نشسته بود و مراقب نی 

 نی توی راهش بود.با صدای بلند گفتم:

 ر نیست!ماهت بیشت 4یا  1سارا جون خدا شانس بده خوبه تازه -

 مامان سریع گفت:

بچم جون نداره چی کارش دارید خودش یک پاره استخونه حاال یکی دیگه هم داره از جونش تغذیه می شه پس -

 نباید زیاد کار کنه.

 رضا هم دستش رو به سوی آسمون بلند کرد و گفت:

 می شدم و کار نمی کردم؟ خدایا تو که هیچ وقت به ما شانس ندادی چی می شد منم دختر بودم و باردار-

 با لحن غمگین و ناالنی این جمله رو گفت و همه رو به خنده انداخت.

 وقتی ظرفها تموم شد و همه نشستیم محمد رو به بابا گفت:

 داداش مسعود خان داداش اینا پروازشون چه روزیه؟-

 ت:یک دفعه دلم به تاالپ تولوپ افتاد صدای بابا رو به سختی شنیدم که گف

 شب پروازشون می شینه سه روز بیشتر وقت نداریم. 33دوشنبه ساعت -

دیگر چیزی نمی شنیدم تمام فکرم مشغول اومدن عمو مصطفی اینا شد.نمی دونستم چه چیزی در انتظارمه و یا چه 

چه ها دیگه به باتفاقی قراره بیفته و این اضطراب و نگرانیم رو بیشتر می کرد.اونقدر مضطرب بودم که تا وقت رفتن 

 حال خودم نبودم و متوجه حرفاشون نمی شدم.

کاش زودتر دوشنبه می اومد همه چیز به خیر و خوشی می گذشت و خیال من راحت می شد اما لحظات هم با من سر 

 جنگ داشتند و عقربه های ساعت که تا االن مسابقه ی دو گذاشته بودند حاال الک پشت وار حرکت می کردند.

ونستم چی کار کنم یا چه طور خودم را آرام کنم.اضطراب داشت دیوونم می کرد.کاش این انتظار هر چه نمی د

زودتر تموم می شد.از جمعه تا حاال انقدر مضطرب بودم که مامان هم فهمید.دیروز روی میز نهار خوری آشپزخانه 

 نشسته بودم که مامان طاقت نیاورد و گفت:

 انقدر اضطراب داری؟چی شده؟ رخساره جان مادر برای چی-

 جوابی نداشتم که به مامان بدم پس سکوت کردم و با انگشتای دستم بازی کردم.

 مادر با لحنی محطاط گفت:

 از این که عمو اینا دارن بر می گردن ناراحتی؟-

 نمی خواستم دستم رو بشه پس سریع جواب دادم:

 نه مامان چرا باید ناراحت باشم؟-

ا یک دفعه این جوری شدی؟انقدر تو خودتی که حتی مهسان رو هم فراموش کردی.االن سه روز که پس تو چر-

 هیچ خبری از مهسان هم نگرفتی.

 با شرمندگی سرم را پایین انداختم و به بازی با انگشتام ادامه دادم.
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 رخساره با من رو راست باش تو از چی انقدر نگرانی؟-

 خودش ادامه داد:وقتی دوباره جوابش سکوت شد 

 از این که رهام داره میاد ناراحتی؟-

سرم را بلند کردم و با تعجب به مامان نگاه کردم.تاخواستم حرفی بزنم مامان دستش رو به عالمت سکوت بلند کرد 

 و ادامه داد:

 رخساره انکار نکن من یک مادرم و حرفای ترو نگفته می فهمم پس راحت باش و حرفت رو بزن.-

 لحنی عاجزانه گفتم:با 

 مامان من......-

 نتونستم جمله ام رو تموم کنم.مامان روبروم ایستاد گفت:

رخساره بزار خیالت رو راحت کنم من با پدرت صحبت کردم ما زندگی ترو به خاطر حرف و آرزوی پدر بزرگت -

نید مگر اینکه از هم خوشتون بیاد.حاال خراب نمی کنیم.دلیلی وجود ندارد که تو و رهام مجبور باشید با هم ازدواج ک

هم پاشو برو پی کارت بزار منم به کارام برسم فردا عموت اینا میان خوبیت ندارد خونه نا مرتب باشد.کمک که نمی 

 کنی حداقل بزار من خودم به کارام برسم.

 را مرتب کند. آنقدر از حرف مادر خوشحال شده بودم که بغلش کردم و بوسیدمش و کمکش کردم تا خونه

بعد از ظهر بود.پرواز عمو اینا  5امروز از صبح دوباره تموم وجودم پر از اضطراب شده بود.به ساعت نگاه کردم 

ساعت دیگه اونا خونه بودن.نمی دونم چرا ولی با اینکه مامان خیالم رو  7توی فرودگاه می نشست پس تا 33ساعت 

 ضطراب داشتم حتی بیشتر از قبل.راحت کرده بود ولی باز هم می ترسیدم و ا

 صدای مامان رشته ی افکارم رو پاره کرد:

 رخساره بیا پایین کارت دارم.-

بی حوصله بلند شدم و رفتم پایین.سارا روی صندلی آشپزخانه نشسته بود و با مامان صحبت می کرد فرشته هم سر 

نشسته بودند و صحبت می کردند.بابا به افتخار اومدن کار بود و هنوز نیامده بود.بابا و محمد و رضا هم توی سالن 

برادرش امروز کار رو تعطیل کرده بود تا همه کمک دست مامان باشند.صدای زنگ باعث شد مسیرم رو عوض کنم 

 و به سمت آیفون برم فرشته بود.

 دوباره به سمت آشپزخانه برگشتم.مامان هم هول و دستپاچه بود.

 رد نشده بودم که مامان گفت:هنوز از درآشپزخانه وا

 وا رخساره چرا اینجوری راه می ری مگه اینجا شانزلیزه است زود باش که کلی کار مونده.-

 سارا داشت ریز ریز می خندید.سعی کردم لبخندم رو پنهان کنم:

 خوب مامان جان چی کار کنم؟-

 هول و دستپاچه به اطراف نگاه کرد و گفت:

 گیری کن.برو پذیرایی رو گرد-

 با خنده گفتم:

 قبل از نهار گردگیری کردم.-

 بدون اینکه به من نگاه کند گفت:
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 خوب پذیرایی رو جارو برقی بکش.-

 ساعت پیش کل خونه رو جارو کردم. 2مامان همین 

 دوباره چرخی تو آشپزخانه زد و گفت:

 دستشویی چی اونجا رو هم شستی؟-

 ز مرتبه تنها چیزی که نا مرتبه........آره مامان جان به خدا همه چی-

 نذاشت حرفم تموم شه سریع گفت:

 چی نامرتبه؟ببین بی خودی دلشوره ندارم چی کار مونده برو همون کارو انجام بده.-

 با خنده گفتم:

 این یک کار از دست من بر نمیاد خودت باید انجامش بدی.-

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 از زیر کار در بری؟ دوباره می خوای-

 مامان جان من که تو این دو روز مثل کزت برات کار کردم.-

 خیلی خوب نمک نریز سریع بگو چی نا مرتبه؟-

 با خنده گفتم:

 شما!!!االن جاریتون بیاد به عمو می گه چرا زن داداشت این شکلیه؟شبیهه........-

با مالقه دنبالم کرد منم سریع از آشپزخانه بیرون رفتم.فرشته مامان نذاشت حرفم تموم شود در حالی که می خندید 

 و بابا و رضا و محمد کنار اپن ایستاده بودند و می خندیدند سارا هم که از شدت خنده افتاده بود روی میز.

 مادر کنار ورودی آشپزخانه ایستاد و گفت:

 می گه شبیه چیم کنیز مش باقر؟-

 گفتم:همه خندیدن و من لب گزیدم و 

 نگو مامان شما تو هر شکلی که باشی مثل دسته گل می مونی!-

 مامان لبخند ملیحی زد و گفت:

 کم زبون بریز بچه!-

 رضا هم به شوخی گفت:

 دوباره خراب کاری کردی داری ماله می کشی؟-

 شیطنتم گل کرد زل زدم به رضا و دستامو زدم به کمرم و گفتم:

 مان مثل گل نیست و زشت و شلخته است؟یعنی تو می خوای بگی ما-

 رضا هول شد سریع گفت:

 من غلط کردم اگر منظورم این بوده باشه.....چرا حرف می زاری تو دهن آدم..... -

 دستمو تکون دادم و گفتم:

 ساکت دیگه فایده ندارد بیخود ماست مالی نکن!-

 مامان با خنده گفت:
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نم برم یکم به خودم برسم تا از همین اول کاری حساب دست این جاری بزرگه ول کن بچمو اذیتش نکن..........م-

 بیاد!!!

 همه خندیدیم و رضا آروم گفت:

 حساب رو دست جاری کوچیکه داد حاال می خواد دست بزرگه هم بده.-

 مامان در حالی که داشت از پله ها باال می رفت با خنده گفت:

 رف قبلیت نبخشیدمت که دوباره داری حرف می زنی!رضا برو پی کارت هنوز به خاطر ح-

 همه از حال و هوای اومدن عمو اینا خارج شدیم و تا وقت شام با هم صحبت کردیم و خندیدیم.

بود که مامان و بابا و محمد و رضا و سارا برای استقبال به فرودگاه رفتند و من و  31بعد از خوردن شام حدود ساعت 

 یم تا وقتی اومدند اسپند دود کنیم و چایی و وسایل پذیرایی رو حاضر کنیم.فرشته هم خونه موند

دوباره اضطراب برگشت.حس می کردم دارن توی دلم رخت می شورن.فرشته هم دلشوره و اضطراب داشت و 

 همش می پرسید:

 رخساره عموت چه شکلیه؟-

 رخساره عمو مصطفی چند سالشه؟-

 رخساره تو زنش رو دیدی؟-

 نظرت رهام چه شکلیه؟ به-

 رزا به نظرت به خوشگلی عکساش هست؟-

 پس چرا نیومدند؟-

 به نظرت دیر نکردند؟-

 خودم اضطراب داشتم و حالم خوب نبود حرفای فرشته هم اضطرابم رو چند برابر می کرد.

 دقیقه بود که رسیدند. 32:11ساعت نزدیک 

و تو آغوشش انداختم و اشک ریختم.عمو مصطفی ی مهربونم حاال با دیدن عمو تمام اضطرابم تموم شد و خودم ر

دیگه یه عکس نبود یا چند تا جعبه ی کادویی یا صدایی که از پشت تلفن شنیده می شود.حاال می تونستم بغلش کنم 

حسش کنم و از محبتش سیراب شم.حس من نسبت به محمد حس برادر زاده به عموش نبود.محمد بیشتر برای من 

ست و یک برادر بود تا یک عمو.ما کنار هم بزرگ شده بودیم و خیلی کم پیش می اومد عمو صداش کنم ولی یک دو

حاال عمو مصطفی می تونست تمام نیاز منو بر طرف کند من هیچ وقت با تمام وجود محمد رو عمو صدا نکرده بودم 

ان کردم و حسرت تمام نبودنهاش رو با اشکام ولی وقتی عمو مصطفی از در اومد تو با تموم وجودم واژه ی عمو رو بی

 خالی کردم.

بعد از عمو مصطفی در آغوش زن عمو خزیدم.آغوش گرم زن عمو شهره آرامش بخش بود.از آغوش زن عمو 

بیرون اومدم و به دختر و پسری که پشت سر زن عمو ایستاده بودند نگاه کردم.اون پسره مسلما رهام بود.با دقت 

م لبخند به لب داشت منو نگاه می کرد حالت دوتا رقیبی رو داشتیم که توی رینگ ایستاده اند دارند نگاهش کردم اون

قدرت هم رو می سنجند.قد بلند و خوش استیل بود صورتش با نمک و جذاب بود اما چشماش گیرایی خاصی 

د.موژه ها ی بلند داشت.وقتی نگاهش می کردی خواه نا خواه محو چشماش می شدی.چشماش کشیده و خمار بو
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وبرگشته ی مشکیش بیسشتر شایسته دخترا بود روی هم رفته از اون تیپ پسرایی بود که دخترا خواستارشون 

 بودند.

 اول اون با خودش کنار اومد.قدمی به سمت من برداشت و دستش رو دراز کرد.دستش رو به گرمی فشردم.

 سالم خانم.فکر می کنم شما رخساره هستید درسته؟-

 لبخند رولبام نشست.با سر حرفش رو تایید کردم:

 سالم شما هم باید رهام باشید-

 با صراحتی که سوغات زندگی طوالنی خارج از ایران بود گفت:

 درسته.زیباتر از عکسات هستی.-

 می تونستم حدس بزنم صورتم از خجالت سرخ شده.

لی با نمک و دلنشین..لی تعریف رهام به دلم نشست با چهره ام قابل تعریف نبود.چهره ی خیلی معمولی داشتم و

 اینکه به نظر خودم اغراق بود.

ساله ی  31وقتی رهام دستم رو ول کرد به سمت اون دختر رفتم و براش آغوش باز کردم مطمئنا اوهم رزا دختر 

 خوش قد و هیکل بود.عمو بود.چشماش به زیبایی چشمای رهام نبود ولی در کل اونم جذاب و زیبا بود خیلی هم 

حس خاصی داشتم برای اولین بار دختر عموم رو در آغوش کشیدم و لذت بردم باالخره ما هم فامیل دار شده 

بودیم!تنها فامیل ما توی ایران جز محمد و همسرش عمه مرجان بود که با شوهرش تنها زندگی می کردند و بچه ای 

نبودند و نهایت سالی دو یا سه بار می شد دیدشون اما با اومدن عمو نداشتند و خلی هم اهل مراوده و رفت و آمد 

 مصطفی ما فامیل دار می شدیم و از تنهایی در می اومدیم.

تمام اضطرابم فرو کش کرده بود و دیگر نگران و ناراحت نبودم.همه چیز با تصورات من فرق داشت.عمو شکسته تر 

ی شد شادی رو خوند.زن عمو شاد و سرزنده بود.رزا دختر ساکت و از عکساش نشون می داد ولی از عمق چشماش م

آرامی بود و رهام......تنها کسی که نمی تونستم در موردش نظر بدم و حس می کردم برای شناختش به زمان 

 بیشتری نیاز هست آدم مرموزی بود!

تی رزا خمیازه کشید پدر هم دست همه نشستیم و عمو از این همه سال دوری و زندگی در اروپا گفت.وق 1تا ساعت 

 از سواالت پی در پیش برداشت.

مهمانان رو به اتاقایی که براشون آماده کرده بودیم بردیم تا استراحت کنند محمد و رضا هم به همراه همسرانشون 

 به خونه هاشون رفتند و قول دادن صبح زود برگردند هر چند همین االنشم صبح بود.

 روز با خیال راحت خوابیدم. 31دراز کشیدم و بعد از حدود  با خستگی روی تختم

بود.هنوز  32چشمامو که باز کردم نور خورشید تا وسط اتاق اومده بود.به ساعت روبروی تختم نگاه کردم نزدیک 

د نخسته و کسل بودم تو جام غلتی زدم و خواستم دوباره بخوابم که یادم اومد عمو اینا دیشب رسیدند.شتاب زده بل

 شدم و سر جام نشستم.از طبقه ی پایین صدایی نمی اومد.خیالم راحت شد که بقیه هم هنوز بیدار نشدند.

با حوصله تختم رو مرتب کردم و موهام رو شونه کردم بلوز و شلوار صورتی رنگی رو که تازه خریده بودم پوشیدم و 

و کردم تا از پله ها آرام پایین برم تا کسی بیدار وقتی مطمئن شدم ظاهرم مرتبه از اتاق خارج شدم.تمام تالشم ر

نشود.وارد آشپزخانه که شدم صبحانه ی چیده شده روی میز باعث تعجبم شد.بی اختیار مثل همیشه که وقتی مامان 

 خونه نبود و صبحانه یا نهار رو برام آماده می گذاشت نگاهم به سمت یخچال چرخید تا پیغام مامان رو ببینم.
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 بیده روی در یخچال رو کندم و بازش کردم:کاغذ چس

 صبح بخیر خانم خانما"

 ساعت خواب!

رخساره جان ما رفتیم خونه ی قدیمی آقاجون تا عموت اونجا رو بینه و کمی مرتبش کنیم وقتی صبحونه ات رو 

 "حتما بر می گردیم عزیزم. 2خوردی نهار درست کن.ما تا ساعت 

بود و من فقط یک ساعت و نیم فرصت  32:11و به ساعت نگاه کردم  هول هولکی به سمت سالن دویدم

داشتم.هول شدم نمی دونستم باید چیکار کنم.الکی فقط دور خودم می چرخیدم.این حرکات فایده ای نداشت باید 

ساعت و نیم زمانی  3فکری می کردم.منی که تو کل عمرم فقط چند بار آشپزی کرده بودم مسلما نمی تونستم توی 

که داشتم غذا بپزم.از بی فکری مامان لجم گرفت.باید از رستوران غذا می گرفتم.به سمت تلفن رفتم ولی پشیمون 

یاد اون باری افتادم که مامان  "فکر کن رخساره عاقالنه فکر کن"شدم.آبروم می رفت.مدام با خودم تکرار می کردم 

تونم غذای خوب و خوشمزه ای بپزم.اون بار از یک و بابا سفر بودند و من با رضا و محمد شرط بستم که می 

آشپزخانه که چند خیابون پایین تر از دانشگاه بود و مسئولش یک خانم میان سال بود غذا گرفته بودم.غذاهاش 

معرکه بود و واقعا حرف نداشت.کامال هم طعم غذای خونگی رو می داد.سریع لباس پوشیدم با ماشین مامان رفتم 

عه ی قبلی.خدارو شکر باز بود.پلو و خورشت قورمه سبزی گرفتم و برگشتم خونه.ساعت حدود آشپزخانه ی دف

بود و مامان اینا هنوز برنگشته بودند.قابلمه های غذا رو گذاشتم روی گاز و برای در قابلمه هم دمکنی  3:11

صبحانه رو هم جمع گذاشتم و همه چیزی رو طوری چیدم تا کسی شک نکند که پخت غذا کار خودم نیست میز 

بود.با خیال راحت و  1کردم و کمی خونه رو مرتب کردم داشتم تلویزین تماشا می کردم که اومدند ساعت نزدیک 

 بدون اینکه هول بشم رفتم جلوی در و با صدای بلند گفتم:

 سالم.خسته نباشید.-

 ه لب گفت:همه در حالی که روی مبال می نشستن جواب سالمم رو دادند و عمو لبخند ب

 عروسک عمو چطوره؟-

 خودم رو کمی لوس کردم و گفتم:

 خوبم عمو جون کاش من رو هم صبح بیدار می کردید و با خودتون می بردید تا کمکتون کنم.-

 رضا قبل از عمو جواب داد:

هم لوس می  ننر خانم تو دوباره لوس بازیات شروع شد؟بابا و مامان کم بودن حاال خودت رو برای عمو مصطفی-

 کنی؟

 عمو هم سریع در جوابش گفت:

چی کارش داری عروسک عمو رو!عروسکم حق داره ناز کند آخه نازش خریدار داره!اگر بلدی تو هم خودت رو -

 لوس کن البته فکر نکنم کسی جز فرشته خانم نازت رو بکشد.

 همه خندیدند.رضا دست فرشته رو گرفت و گفت:

 ا من چه جوری رفتار می کنن؟چرا از حق شوهرت دفاع نمی کنی؟می بینی فرشته اینا ب-

 فرشته پشت چشمی براش نازک کرد و گفت:

 برو بابا دلت خوشه شوهر کیلو چنده؟فعال باید هوای عمو رو داشته باشیم .........-
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 با صدای آروم تری ادامه داد:

 سوغاتیا دست عمو مصطفی نه تو!-

 یدند.عمو هم با لبخند گفت:همه به شیطونی فرشته خند

 آفرین فرشته خانم.سوغاتیت پیش من محفوظه بعد از نهار می دمش خدمتتون عمو جون.-

 فرشته مثل بچه ها با ذوق دستش رو به هم کوبید و گفت:

وای عمو جون راست می گید؟من می میرم واسه سوغاتیای شما همیشه چیزایی که برامون می فرستادید خیلی تک -

 !بود

 رضا گفت:

فرشته خجالت بکش این چه وضع حرف زدنه.همچین رفتار می کنی که انگار ازقحطی برگشتی مهم ترین سوغاتی -

 خود عمو جون و بچه ها و زن عمو هستند که باالخره برگشتند.

 بعد با حالتی فاتحانه به جمع نگاه کرد و ادامه داد:

 خوب گفتم؟-

 فرشته گفت:همه با صدای بلند خندیدیم که 

من که مثل تو نیستم تو دلم ذوق کنم و همش چشمم دو دو بزنه واسه سوغاتی و هی نگام به چمدون عمو باشه ولی -

تو ظاهر بگم وای چرا زحمت کشیدید راضی به زحمت نبودیم بعد تو دلم بگم چرا بیشتر ندادید چرا ویال ندادید 

 ب کنن.من ظاهر و باطنم یکیه آقا!کنار دریا ندادید و تازه کلی هم قند تو دلم آ

فرشته با کلی ادا و عشوه این حرفها رو می زد و در حین صحبتاش کلی برای رضا پشت چشم نازک کرد همه به قیافه 

 ی وارفته ی رضا و حرکات جالب فرشته خندیدیم.رضا با لحنه خاصی گفت:

 باشه فرشته خانم می ریم خونه که!-

 لبته بعد از نهار حاال چطورمگه؟خوب آره می ریم خونه ا-

 وقتی داشت این جمله رو می گفت دستش رو زده بود به کمرش و حالت تهاجمی به خودش گرفته بود.

 رضا ادای ترسیدن رو در آورد و با لکنت گفت:

 خاطر ....رفتار بدم! ه....هی....هیچی فرشته خ.....خانم.....م...م...من بریم خونه از شما عذر خواهی می کنم....به....به-

انقدر خندیده بودم دلم درد گرفت.یاد غذا افتادم بلند شدم و رفتم توی آشپزخانه زیر قابلمه ها رو روشن کردم تا 

 گرم بشن و سریع میز رو چیدم وقتی غذا رو هم کشیدم و گذاشتم سر میز بقیه رو صدا کردم.

 عمو از در آشپزخانه که وارد شد گفت:

یی!به به رخساره خانم چه کرده.دستت درد نکنه عمو جون دلم لک زده بود برای یک غذای ایرانی توی وای چه بو-

 خاک ایرانی با یک خانواده ی مهمون نواز ایرانی وقتی دست پخت یک دختر ناز ایرانی هم باشد دیگه چه شود.

د و تعریف می کردند و من در دل لبخندی از سر رضایت زدم و آخرین نفر نشستم.همه با لذت از غذا می خوردن

خدارو شکر کردم که این آشپزخانه رو بلد بودم و عقلم رسید تا از اونجا غذا بگیرم.وقتی همه با رضایت از غذا از سر 

 میز بلند شدند با تمام وجودم از خدا خواستم خیر دو دنیا رو به اون خانم بده که امروز آبروی من رو خرید.

********** 
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ز غذا رضا و فرشته رفتند.عمو اینا هم که خسته بودند برای استراحت به اتاقاشون برگشتند.منم که خوابم نمی بعد ا

 اومد مسئولیت مرتب کردن آشپزخانه و شستن ظرفارو به عهده گرفتم.

 کارم تازه تموم شده بود و داشتم برای خودم چایی می ریختم که با صدای کسی که گفت:

 ی من بریز.یه چایی هم برا-

ترسیدم و دستم لرزید و کمی از چایی روی دستم ریخت.آب سماور جوش بود در نتیجه پوست دستم قرمز و متورم 

شد.رهام که هول شده بود سریع دست من را کشید و من رو به سمت سینک ظرف شویی برد و دستم را زیر آب 

 ودش باقی بود.با حرص گفتم:سرد گرفت.سوزش دستم کمی بهتر شد اما عصبانیتم به قوه ی خ

 نمی تونستی اعالم وجود کنی بعد بیا توی آشپزخانه تا من نترسم و دستم رو نسوزونم!-

 با حیرت به من نگاه کرد و با پررویی تمام گفت:

 به من چه تو دست و پا چلفتی هستی!-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم.

 تقصیر تو بود که منو ترسوندی!-

کجا می دونستم شما توی رویاهاتون غرق شدی؟در ضمن من بی صدا نیومدم تو تو خودت بودی و متوجه من من از -

 نشدی.

 با عصبانیت زیر لب غریدم:

 خیلی پرویی.حیف که مهمونی وگرنه می دونستم چی بالیی سرت بیارم!-

 رهام که با اون گوشای تیزش حرف منو شنیده بود با شیطنت نگاهم کرد و گفت:

 مثال اگر مهمون نبودم چی کار می کردی؟-

 نمی دونستم چی بگم.خیلی حاضر جواب و پررو بود.

 خوب....خوب منم دست ترو می سوزوندم!-

 ننرتر و بچگانه تر از این چیزی به ذهنت نرسید؟-

د تو باهاش حرف زدم باورم نمی شد اینجوری با من حرف بزنه این دومین بر خورد ما بود بار اول لحظه ای که اومدن

 و حاال بعد از یک روز آشنایی داشت با من اینجوری صحبت می کرد.

جوابی ندادم چون هر چی می گفتم جوابی توی آستینش آماده داشت پس سکوت بهترین کار بود.چاییم رو برداشتم 

هام یزیون رو روشن کنم.رو از آشپزخانه خارج شدم.روی مبل روبروی تلویزیون نشستم و کنترل را برداشتم تا تلو

هم از آشپزخانه خارج شد و از کنار من رد شد لحظه ای کنار میز جلوی من خم شد و چیزی برداشت و روی یکی از 

مبال نشست.دلم نمی خواست نگاهش کنم در نتیجه خودم رو با کنترل و شبکه های تلویزیون سر گرم کردم ولی از 

 ر می کنه.همونطور که داشت چیزی رو توی دهنش مزه مزه می کرد گفت:فضولی داشتم می مردم که ببینم چی کا

 تو واقعا یک کدبانوی تمام عیار هستی.-

با تعجب سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.دهنم از تعجب باز مونده بود چایی منو برداشته بود و داشت می 

 دامه داد:خورد.همون طور که به چشمای گشاد شده و حیران من نگاه می کرد ا
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دست پختت عالی بود نهار خیلی خوشمزه بود باورم نمی شه که تو اون غذا رو پخته باشی فراتر از دستپخت یک -

دختر بود ولی به هر حال می شه گفت فوق العاده بود.چاییت هم خیلی خوب دم کشیده و طعم خاصی می ده چی 

 توش ریختی؟

 که دنبال جوابی برای برداشتن چایی می گشتم آروم گفتم: باورم نمی شد که انقدر پررو باشه در حالی

 دارچین.-

اوه فوق العاده است.باید به مامان بگم از این به بعد جای شیر توی چایی هاش دارچین بریزه واقعا که چایی رو -

 خوش عطر و خوش طعم می کنه!

 سعی کردم آروم باشم گفتم:

 د؟شما فکر نمی کنید اون چایی مال من بو-

چرا منم همین فکر رو می کنم ولی شما هم فکر نمی کنید من مهمونم؟پس چرا وقتی گفتم برام چایی بریز -

 نریختی؟

 چون تو دست منو سوزوندی!-

 حاال چشمای اون از حیرت گرد شده بود.

 رخساره من فقط باعث شدم تو بترسی من دست ترو نسوزوندم خودت ترسیدی چایی ریخت روی دستت!-

 ولی تو باعث شدی دست من بسوزه!-

 با شیطنت نگاهم کرد:

 این که باعث بشم با این که خودم سوزوندم خیلی فرق می کنه رخی جون!-

 با حیرت نگاهش کردم عجیب پررو بود.صدام از حالت طبیعی بلند تر شد.

 به من نگو رخی من از این شیوه ی صدا زدن متنفرم فهمیدی؟-

 ی سکوت بلند کرد و گفت: دستش رو به نشونه

 آروم باش االن بقیه رو بیدار می کنی چشم رخی دیگه بهت نمی گم رخی.-

 با عصبانیت نگاهش کردم.صدای رزا باعث شد به پشت سرم نگاه کنم.

 رهام باز تو معرکه گرفتی؟بزار چند روز بگذره ترو بشناسن بعد شروع کن.-

 ر حرف نزنم خفه می شم.نمی تونم رزا من تا چند روز دیگه اگ-

 رزا کنار رهام نشست و دستش رو انداخت دور گردنش و رو به من گفت:

 رخساره خانم شما حرفای رهام رو جدی نگیرید اون کال شوخ طبع و شیطونه.-

نه رزا جان من دلگیر نشدم نیازی هم نیست که به اسمم پسوند اضافه کنی همون بگی رخساره کافیه در ضمن من -

 ر کنم برادر شما شیطون نیست بیشتر از یکم پررو تشریف دارند.فک

 قبل از اینکه رزا حرفی بزند رهام سریع گفت:

 قابل نداشت رخی جون.....یعنی رخساره جون پررویی از خودتونه!-

می  زخیلی عجیب غریب بود نمی دانستم باید چی بگم یا چه واکنشی نشون بدم پس دوباره سکوت کردم.رزا ریز ری

خندید اما رهام فقط با نگاهی که ازش شیطنت می بارید به من نگاه می کرد.دیگه نتونستم زیر نگاهش طاقت بیارم 
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سریع بلند شدم و با عذر خواهی کوتاهی به طبقه ی باال و اتاق خودم رفتم.برای کنار اومدن با این موجود عجیب 

 ت بیشتری داشتم.باید راهی برای مقابله باهاش پیدا می کردم.غریب که نمونه اش تو تاریخ بشریت کمه نیاز به فرص

صدای زنگ ساعت باعث شد چشمامو باز کنم.خواستم دوباره ساعت رو کوک کنم و کمی دیگه هم بخوابم که سرو 

 صدایی که از طبقه ی پایین می اومد منصرفم کرد.

 حضور عمو اینا رو هم نکرده بودند.صدای فرشته و رضا مثل همه ی جمعه ها بلند بود.حتی مالحظه ی 

بهتر بود قبل از اینکه اون دو تا بیان باال و آبروم رو جلوی عمو اینا ببرن خودم حاضر و آماده می رفتم پایین.کمی 

آرایش کردم و مانتو شلوار اسپرتی از میان لباس هام برداشتم.شالم رو که سرم کردم صدای فرشته رو شنیدم که از 

 ن با صدای بلند اسمم رو صدا زد:طبقه ی پایی

 رخساره ......... رخساره-

توی آیینه نگاهی دیگری به خودم انداختم.لبخند رضایت بخشی روی صورتم نقش بست.ازپله ها که پایین می رفتم 

 درکمال تعجب دیدم همه حاضر و آماده دور میز نشسته اند و دارند صبحانه می خورند.

 صدایی که همه بشنوند گفتم:وارد آشپزخانه شدم با 

 سالم.صبح همگی بخیر.-

اول از همه عمو جوابم رو داد.دستم رو روی صندلی عمو گذاشتم و صورتش رو بوسیدم و بعد روی صندلی خالی 

 کنارش نشستم.

 کسی می تونه به من بگه این وقت صبح اینجا چه خبره؟-

 رهام سریع گفت:

 آره من می تونم بگم صفه شیره.-

 همه با صدای بلند خندیدند.چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 شما که باز توی آب نمک خوابیدید!-

 4مامان لب گزید و بهم چشم غره رفت به روی خودم نیاوردم چون واقعا از دست رهام دل پری داشتم توی این 

 .روز که از ورودشون می گذشت هر چی دلش خواست بهم گفت و کفرم من رو در آورد

 رهام لبخندی زد و گفت:

 نه رخی .... یعنی رخساره تو آب نمک نخوابیدم از هم جواری با نمک دونی مثل تو من انقدر با نمک شدم!!!-

 جوابش رو ندادم و به رضا که کنارم نشسته بود گفتم:

 رضا مگه نمی ریم کوه؟دیر نشه!-

 رضا با خنده گفت:

 ن کوه رفتنی؟چی؟؟نشنیدم دوباره بگو!!!تو نگرا-

 با اخم نگاهش کردم.

آهان پس نگران کوه رفتنی خواهر من خوب از اول می گفتی فقط یک سوال اینجا می مونه پس اونی که هرجمعه -

 به زور می بردیمش کیه؟؟؟

 دلم می خواست کلش رو بکنم با تمام عصبانیت و خشمی که می تونستم توی نگاهم جمع کنم نگاهش کردم.

 ....خوب اون.....خوب....-
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 نگاهی توی جمع انداخت و به حرفش ادامه داد:

اون خودم بودم....اه اه چه وضعشه صبح جمعه ی آدم رو خراب می کنید حسرت یک خواب به دلم موند یهو هم -

 مثل قوم تاتار می ریزید توی خونه همش تقصیر باباس که بهتون کلید داده!!!

 م هم ریز ریز می خندیدم.همه با صدای بلند خندیدند.خود

 خیلی خوب پس پاشید بریم دیگه!-

 فرشته با خنده گفت:

 نترس دیر نمی شه می ریم.امروز چند تا عضو جدید هم داریم.-

 کیا؟-

 رزا و رهام هم از این هفته با ما میان عزیزم.-

 نم می خواست بیاد!خونم به جوش اومد من می خواستم برم کوه که از شر اون خالص شوم اون وقت او

چند دقیقه حرفی نزدم ولی یک دفعه فکری توی ذهنم جرقه زد اگر مهسان می اومد دیگه تها نبودم و با خیال راحت 

 می تونستم از اینا دور شوم و رهام رو در کنار خودم تحمل نکنم.

 خوب اگر اینجوریه زنگ می زنم مهسان هم بیاد یک هفته می شه که ندیدمش.-

اینا از نظرم استقبال کردند.شماره ی خونه اش رو گرفتم دیگه داشتم نا امید می شدم که صدای خواب آلودش  مامان

 تو گوشی پیچید.

 بله؟-

 سالم خانم خانما!االن چه وقت خوابه؟-

 لعنت به تو خروس بی محل یک هفته سراغم رو نگرفتی امروز هم نمی گرفتی دیگه حاال چیکارم داری؟-

 عذر خواهانه ای گفتم:با لحن 

 ببخشید دیگه سرم خیلی شلوغ بود.-

 نمی بخشمت.-

 وای مهسان به خدا گرفتار بودم تو باید درکم کنی.-

 صداش خواب آلود و کسل بود.

 خیله خوب بابا این وقت صبح چی می خوای؟زنگ زدی همینا رو بگی؟-

 ما داریم می ریم کوه تو هم میای؟-

 ه ی جدیدی نیست نه حوصله ندارم حاال کیا هستید؟خوب این که برنام-

 من رضا و فرشته و رهام و رزا میای؟-

 انگار خواب از سرش پرید سریع گفت:

 اااااااا پس این شازده هم هست!باشه منم میام شما میاد اینجا یا من بیام اونجا؟-

 حسابی هول شده بود با خنده گفتم:

 منم قول می دم دیگه خروس بی محل نشم!اگر خوابت میاد می خوای نیا -

 با حرص گفت:

 ساکت بچه پرو گفتم شما میاید یا من بیام؟-
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 سوالش رو از رضا پرسیدم و جوابش رو برای مهسان تکرار کردم:

 نه مهسان رضا می گه تو حاضر باش ما میام دنبالت ولی بازم می گم اگر خوابت میاد.......-

 نی چی؟رخساره می دونی خف یع-

 با خنده گفتم:

 آره-

 پس تا اون روم باال نیومده برو پی کارت.-

 چشم امر دیگه ای نیست؟-

 نه برو پی کارت.-

 حاضر باش که داریم میایم دنبالت ما وقت نداریم که هدر تو بدیم!-

 اگر دستم بهت برسه می کشتمت برو دیگه بچه جون.-

 یای زنگ.......آهان باشه پس خداحافظ اگر خواستی ن-

 نذاشت حرفم تموم شود و گفت:

 خف-

 و بعد گوشی رو قطع کرد.

از ته دل خندیدم.داشتن مهسان بزرگترین نعمتی بود که نصیبم شده بود.مهسان انقدر خوب بود که جای همه رو 

 فتم.توی دلم گرفته بود.از خودم بدم اومد که یک هفته ی تمام فراموشش کرده بودم و سراغش رو نگر

********* 

تعدادمون بیشتر شده بود و درنتیجه سرعتمون کمتر بر خالف این که فکر می کردم با بودن مهسان بیشتر می تونم 

از رهام دور بشم مهسان حتی به اندازه ی قدمی از رهام فاصله نمی گرفت و همش با اون صحبت می کرد.رهام هم 

ن رو به کار گرفته بود.منم که نمی خواستم نزدیک رهام باشم مجبور مدام با مهسان حرف می زد و حسابی مخ مهسا

 می شدم جلوتر با رزا راه برم اما همه ی حواسم به اون دوتا بود تا ببینم به هم چی می گن.

 تا لحظه ای که سوار ماشین شدیم مهسان و رهام به این روند ادامه دادند و خون منو به جوش آوردند.

 ماشین کنار هم نشسته بودیم مهسان آرام زیر گوشم گفت:من و مهسان توی 

وای رخساره خوش به حالت رهام عجب آدم خاص و جالبیه چقدر حرفاش به دل می شینه چقدر آقا و با -

 شخصیته........

 نذاشتم حرفش تموم شود و با همون صدای آروم که سعی داشتیم کسی نشنوه گفتم:

یچ کدوم از این چیزایی که تو گفتی ندیدم رهام فقط خیلی خیلی پررو تشریف داره واال من تو وجود این بشر ه -

 همین!

 صدای رهام لرزه به تنم انداخت:

رخساره سعی نکن نظر دوستت رو نسبت به من برگردونی همه می دونن من چقدر آقا و با شخصیتم نیاز به تایید یا -

 تکذیب تو نیست.

 عصبانیت که توامان به وجودم چنگ انداخته بودند سرخ شدم. همه خندیدن ولی من از شرم و
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سری تکون دادم و حرفی نزدم.از پنجره به بیرون خیره شدم و دیگر به بقیه ی حرفای بچه ها که مدام شوخی می 

 کردن توجه نکردم.

********** 

 خچال بود.مامان نوشته بود:وقتی به خونه رسیدیم مامان و بابا و عمو و زن عمو نبودند.کاغذ همیشگی به ی

بچه ها ما رفتیم برای تجدید خاطرات قدیمی دنبال ما نگردید شاید شب هم برنگشتیم.نگران ما نباشید ما حالمون "

 خوبه.

 "دوستون داریم.مراقب خودتون باشید

 نامه رو با صدای بلند برای بقیه خوندم هر کس نظری می داد:

 شاید رفتن دربند.-

 ن خونه ی آقاجون.شاید رفت-

 شاید رفتن سفر نمی خواستن مزاحم داشته باشن.-

 رضا گفت:

 رفتن که رفتن وقتی ما رو نبردن دیگه چه اهمیتی داره کجا رفتن.ما هم می ریم خوش می گذرونیم.-

 سریع گفتم:

 یم بعد از ظهر تصمیموای نگو ترو خدا رضا من دارم از خستگی می میرم.ناهار بخوریم و بعدشم کمی استراحت کن-

 بگیریم.

همه موافقت کردند و بعد از خوردن نهار که مامان برامون درست کرده بود و روی گاز گذاشته بود همه برای 

استراحت به اتاقهامون رفتیم.رهام و رزا به اتاق مهمان رفتند و رضا و فرشته هم به اتاق سابق رضا منم به اتاق خودم 

 .رفتم تا کمی دراز بکشم

***** 

اول به پیشنهاد رضا به حیاط رفتیم و وسطی بازی کردیم وقتی خسته شدیم به سالن برگشتیم.فرشته برای درست 

 کردن شربت به آشپزخانه رفت من هم بلند شدم و به محمد زنگ زدم:

 بله بفرمایید.-

 به سالم عموی مهربون و ناز و خوشگل و تو دل بروی خودم!-

 ؟باز چی از جون من می خوای که اینجوری تحویلم می گیری؟ای وای رخی تویی-

 با خنده گفتم:

 مامان اینا نیستن پاشید بیاید اینجا دور هم باشیم سر راهتون هم شام بگیرید.-

دیدی گفتم سالم گرگ بی طمع نیست!باشه ما االن راه می افتیم بدون ما خونه رو بهم نریزید صبر کنید ما هم بیایم -

 هم خرابکاری کنیم. بعد با

 از حرفش خندیدم و خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم.

 وقتی به سالن برگشتم بچه ها داشتن با هم در مورد عشق بحث می کردند.

 رضا داشت می گفت:

 رهام جون فکر می کنی! اینا همش ماله قبل از ازدواجه وقتی ازدواج کردی عشق و عاشقی از سرت می پره.-
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 با اخم به رضا نگاه کرد و گفت:فرشته 

 یعنی چی؟یعنی االن عشق و عاشقی از سر جنابعالی پریده؟-

 نه عزیزم من االن عقل از سرم پریده!-

 همه خندیدیم.فرشته یک پس گردنی به رضا زد و زیر لبی گفت:

 بریم خونه عشق و عاشقی رو یادت می دم عزیزم!-

 فرشته رو به رهام کرد و ادامه داد:

حق با رضاست رهام خان اینا همش حرفه وارد زندگی بشی سختی ها بهت فشار میاره باید خیلی قوی باشی که کم -

 نیاری.

 رهام کمی مکث کرد و بعد گفت:

من می فهمم شما چی می گید ولی زندگی بدون عشق هم معنا ندارد.فرشته شما از صبح بیرون از خونه کار می کنی -

ه تمام تالشت رو می کنی تا وسایل آسایش و رفاه رضا رو آماده کنی و بعد هم با وجود بعد که می رسی خون

 خستگیت سعی می کنی آثار خستگی توی چهره ات نمایان نباشه تا رضا ناراحت نشود.غیر از اینه؟

 وقتی فرشته با سر حرفش رو تایید کرد ادامه داد:

رضا بود تو با همین عشق و عالقه این کارا رو براش انجام می  همه ی اینا برای چیه؟هر کس دیگه ای هم به جز-

 دادی؟می تونستی خستگیت رو برای شادی اون پنهان کنی؟

 وقتی فرشته بازم حرفاشو تایید کرد رهام رو به رضا گفت:

تو چی؟تو هم مگه همه ی خستگیت رو پشت در خونه نمی گذاری؟مگه تمام وقتت رو دنبال کارای شرکت نمی -

 دویی؟

 رضا هم حرفشو تایید کرد:

خوب چی می تونه دلیل شما باشه جز عشق؟شما برای هر کسی این کار رو نمی کنید چون عاشق بقیه نیستید تو -

فرشته رو دوست داری فرشته تو رو پس به خاطر هم تالش می کنید.زندگی بدون عشق معنا ندارد اصال نمی شه 

عشق رو تجربه کردید و با عشق زندگیتون رو شروع کردید و االن هم خدا  بدون عشق زندگی کرد.شما دوتا چون

 رو شکر زندگی راحتی دارید قدرش رو نمی دونید.هیچ چیز توی زندگی نمی تونه جایگزین عشق باشه.

 حرفای رهام برام جالب بود تا حاال فکر نمی کردم از این جورحرفا هم بلد باشد.رفتاراش خیلی ضد و نقیض بود و

همین نوع رفتار از اون آدم خاصی ساخته بود.خیلی راحت با دوتا استدالل حرف رضا و فرشته رو برگردوند و اون دو 

 تا رو با خودش هم عقیده کرد!

 همه ساکت بودیم و توی افکار خودمون غرق بودیم که رهام از جلد جدیش خارج شد و گفت:

حرفارو زدم که قدر همدیگه رو بیشتر بدونید.خوب حاال کی با گل  خوب بسته دیگه نگفتم که قنبرک بزنید من این-

 یا پوچ موافقه؟

تا اومدیم جواب بدیم صدای زنگ بلند شد.رضا در رو باز کرد.محمد و سارا بودند.وقتی احوالپرسی کردیم و آنها هم 

 نشستند خانما توی یک گروه و آقایون توی یک گروه قرار گرفتند.

 بلند شد:صدای اعتراض رضا 

 من قبول ندارم شما پنج نفرید ما سه نفر!-
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 با حیرت نگاهش کردم و گفتم:

 چرند نگو رضا چه جوری من و فرشته و سارا و رزا رو پنج نفر می بینی؟-

 ببخشیدا همه مثل تو کور نیستن یکی تو یکی فرشته یکی سارا یکی رزا یکی هم تو راهی.-

و شروع کردم.چهار چهار بودیم.بازی پنج تایی بود و قرار بود هر گروهی باخت همه به شوخیش خندیدیم و بازی ر

 تا برگشتن بابا اینا ظرفارو بشورن.

 دور پنجم گل دست من بود.چند ثانیه صحبت کردند و رضا به رزا گفت:

 رزا دست بزن تو پوچی.-

 رزا با حرص سری تکون داد و دست زد و رفت کنار.

 دن و بعدش محمد به سارا گفت:دوباره با هم حرف ز

 تو هم دست بزن خانم گلم که تو هم پوچی.-

 همه خندیدیم و سارا هم دست زد و رفت کنار موندیم منو فرشته.

 کمی صحبت کردند که رهام گفت:

 خانمای محترم سرتون رو بلند کنید.-

زد توی چشمای من هول شده بودم ودستام  منو فرشته با خنده به هم نگاه کردیم و سرمون رو بلند کردیم.رهام زل

 می لرزید همون طور که خیره به من نگاه می کرد گفت:

 فرشته خانم دست بزن پوچی!-

 فرشته هم بعد از کلی حرف و شوخی دست زد و رفت کنار.

ماتم برده بود خیره شده بودم توی چشمای توسیش حال عجیبی داشتم.عکس خودم رو توی چشمای توسیش می 

دیدم حسم برای خودم هم قابل توصیف نبود.دلم برای اولین بار لرزید.رهام همان طور که خیره توی چشمای من 

 نگاه می کرد دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:

 گله بدش به من.-

م ا با هبی اختیار دستم رو باز کردم و گل رو بهش دادم.صدای فریاد خوشحالی اون سه تا همراه با آه و ناله ی دختر

 بلند شد.فرشته و رزا بی محابا من رو می زدند ولی من تو حال خودم نبودم هنوز نگاهم مات بود.

صحبت کردیم و حرف زدیم و بازی کردیم ولی من دیگه به حال خودم نبودم و مدام فکرم پیش چشمای  3تا ساعت 

 "ر تو خواستیش و اون ترو نخواست چی؟اگ"رهام و حالت نگاهش بود.یاد حرف مهسان افتادم که بهم گفته بود 

بعد از کلی صحبت نتیجه این شد که محمد و رضا با خانماشون شب بمونن.وقتی تکلیف مشخص شد به اتاقامون 

 رفتیم تا استراحت کنیم.

 وقتی روی تختم دراز کشیدم مدام حرف مهسان توی سرم تکرار می شد.

باختم.حالت نگاهش و رنگ چشماش ثانیه ای از خاطرم محو نمی نمی خواستم باور کنم که با گل دلم رو هم 

 شد.حالم خیلی عجیب غریب بود.قلبم هنوز تند می تپید.هر کاری می کردم تا چشماش از خاطرم محو شود نمی شد.

ساعت نزدیک سه بود و من هنوز بیخودی توی جام می غلتیدم.نمی دونم چقدر دیگه گذشت که چشمای خسته ام 

 که مغزم نگاه رهام رو برای همیشه در حافظه ام ثبت می کرد بسته شد و خواب مرا ربود. در حالی

 مامان........مامان خانم.....کجایی مامی؟-
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صدای افسون باعث شد سرش رو از روی دفترچه ی خاطراتش بلند کند.صبح بعد از رفتن افسون به مدرسه شروع 

بعد از ظهر بود.با  3:11کانی به خودش داد و به ساعت نگاه کرد.به خواندن کرده بود.کمرش خشک شده بود.ت

عجله دفتر رو درون کشو گذاشت و بعد از قفل کردن کشو کلید را برداشت و مخفی کرد.وقتی از بابت دفتر خیالش 

 راحت از اتاق خارج شد.

 افسون که وسط سالن ایستاده بود با لبخند به مادرش نگاه کرد و گفت:

 ان خانم کجا تشریف داشتید؟چند دقیقه است که مدام دارم صداتون می کنم!سالم مام-

 رخساره با لبخند نگاهش کرد وگفت:

سالم عزیزم خسته نباشی.تو اتاقم بودم داشتم استراحت می کردم.مدرسه چطور بود؟برنامه ی امتحانیت رو -

 گرفتی؟

 افسون با اخم گفت:

 بله گرفتم.-

 رخساره با خنده گفت:

 اخمت دیگه برای چیه؟-

سالمه مامان خانم اگر نمی دونی بدون که من دوم دبیرستانم  36مامان تو نمی خوای باور کنی من بزرگ شدم؟من -

 نه دوم دبستان!

 رخساره افسون رو در آغوش گرفت و با مهربانی گفت:

 عزیزم بچه هر چقدر بزرگ هم که بشه بازم برای پدر و مادرش بچه است!-

 سون خودش رو از آغوش مادرش بیرون کشید و به سمت اتاقش رفت در همون حال گفت:اف

 مامان دارم از گشنگی می میرم غذا چی داریم؟-

 سبزی پلو.زود لباست رو عوض کن بیا.-

 چشم.-

رخساره با بی حالی خودش رو به سمت آشپزخانه کشید.ذهنش دوباره مشغول شده بود.دوباره نگاه رهام توی 

ساله است که تازه داشت عاشق می شد و دلش  23هنش جان دار و زنده شده بود.حس می کرد هنوز همون دختر ذ

 لرزیده بود.صدای بسته شدن در دستشویی باعث شد اشک گوشه ی چشمش رو پاک کند.

 افسون کنار اپن ایستاد و گفت:

 وا مامان خانم شما که هنوز غذا رو حاضر نکردی!-

 رد لبخند بزند و در حالی که سعی داشت خودش رو خوشحال نشون بده گفت:رخساره سعی ک

 اشکال ندارد االن با هم حاضرش می کنیم.-

در حین غذا خوردن افسون به رغم ناراحتی اولیه اش به عادت همیشگیش تمام اتفاقات مهم رو برای مادرش تعریف 

 می کرد:

 ز کاخ گلستان.من که خیلی دوست دارم برم شما اجازه می دید؟امروز بهمون دعوت نامه دادن برای بازدید ا-

 رخساره با سر موافقت خودش رو اعالم کرد و گفت:

 من مخالفتی ندارم ولی باید از پدرت هم اجازه بگیری.-
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 افسون با خوشحالی گفت:

 مرسی مامان چشم به بابا هم می گم ولی نظر بابا که همیشه با شما یکیه.-

 مکث کرد و دوباره ادامه داد: چند ثانیه

برنامه ی امتحانیمون هم از دو هفته دیگه شروع می شود.مامان جون بعد از ظهر کمکم می کنی برنامه ریزی -

 کنم؟می خوام قبل از شروع امتحانات ترم اول همه ی درسارو یک بار بخونم که شب امتحان گرفتار نشوم.

 ریزی می کنیم. باشه عزیزم بعد از ظهر با هم برنامه-

 راستی مامان من رویا رو برای فردا نهار دعوت کردم اشکالی که ندارد.-

 رخساره بی حوصله سری تکون داد.

بعد از خوردن نهار افسون به اتاق خودش رفت.رخساره هم خودش را با شستن ظرفها سر گرم کرد.تمام تالشش رو 

نوز نگاه چشمای توسی رهام توی نگاهش شناور بود.حال و می کرد تا حواسش به کارش باشد اما نمی تونست ه

 هواش مثل همون روزا شده بود.مثل روزایی که تازه معنی عشق و دوست داشتن رو فهمیده بود.

 کارش که تمام شد به اتاقش برگشت با صدای بلند که افسون بشنود گفت:

 ام نکن تا خودم بیدار شوم.افسون جان من سرم درد می کند می خوام استراحت کنم لطفا صد-

 وقتی صدای افسون رو شنید که گفت:-

 چشم مامان.-

 با خیال راحت در اتاقش رو قفل کرد و به سمت مخفی گاه دفتر خاطراتش کشیده شد.

********* 

ادامه داشت.راس  7صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم مثل همیشه برنامه ی کوک کردن ساعت تا 

از تختم خارج شدم و سریع لباس پوشیدم و از پله ها پایین دویدم.فرشته و رضا و محمد و سارا داشتن  7 ساعت

 صبحانه می خوردند همون طور که با سرعت به سمت در می رفتم گفتم:

 سالم صبح بخیر.خداحافظ.-

 صدای رضا بلند شد:

 وا این چه وضعشه؟-

 با خنده گفتم:

 .رضا گیر نده دیرم شده-

 فرشته با لبخند گفت:

 رخساره جان خوب اینا که گناه دارن تنها می مونن.-

 سرم پایین بود و داشتم بند کتونیم رو می بستم در همون حال گفتم:

 کیا؟-

 محمد گفت:

 رهام و رزا رو می گیم.-

 تازه یادم افتاد مامان اینا خونه نیستند.با ناراحتی گفتم:

 نیست تنها بمونن؟ حاال چی کار کنیم؟زشت-
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 سارا گفت:

 چرا ولی چاره ای نیست.ما چهار تا که می ریم سر کار نمی تونیم خونه بمونیم!-

 رضا گفت:

 رخساره نمی شه امروز نری دانشگاه؟-

 با اخم گفتم:

 معلومه که نه من یک هفته است دانشگاه نرفتم اگر امروز هم نرم استادا حذفم می کنن.-

 م بستم و سرم رو بلند کردم.رهام روی پله ایستاده بود و به من نگاه می کرد.هول شدم سریع گفتم:بند آخر رو ه

 سالم.-

 رضا با خنده گفت:

 با کی هستی؟حالت خوبه؟-

 رهام از پله ها پایین آمد و به سمت آشپزخانه رفت و گفت:

 سالم با من بود.-

 همه جوابش رو دادند.

 ستاده بودم نگاهی کرد و گفت:رهام به من که مردد ای

خیالت راحت برو دانشگاه هنوز لولویی که بتونه من و رزا رو بخوره پیدا نشده ما هم می ریم این اطراف چرخی می -

 زنیم تا شما ها بر گردید فقط اگر می شه یک کلید به ما بده.

 رضا کلیدش رو روی میز گذاشت و گفت:

 ؟می خوای سوئیچ ماشین رو هم بدم-

 نه کمی قدم می زنیم راه دور نمی ریم.-

 با این که دلم می خواست هنوز بایستم و رهام رو نگاه کنم ولی از نگاه زیباش دل کندم و گفتم:

 پس من رفتم االنه که مهسان جوش بیاره.-

فه کردم مهسان کالدستی تکون دادم بار دیگه به رهام نگاهی انداختم و با سرعت به سمت در دویدم.وقتی در را باز 

 کنار رنوی خوشگلش ایستاده بود.با خنده گفتم:

 به خدا امروز تقصیر بقیه بود نه من!-

 سری تکون داد و گفت:-

 خیلی خوب بابا من اگر تو رو نشناسم باید برم بمیرم سوار شو که خیلی دیر شد.-

 سریع سوار شدم و گفتم:

 خیلی معطل شدی؟-

 دقیقه! 21آره یه چیزی حدود -

 خوب چرا زنگ نزدی؟-

 ترسیدم مهموناتون بیدار شن.-

 خندیدم و گفتم:

 همه بیدار بودن فقط رزا خواب بود ولی خوب شد زنگ نزدی وگرنه می گفتن این دختره چه خروس بی محله!-
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 بعد از ظهر بریم بیرون خیلی وقته دوتایی جایی نرفتیم.-

 با خنده گفتم:

 فته؟خیلی وقت یعنی یک ه-

 سری تکون داد و گفت:

 برای کسی مثل من که همیشه با تو بودم وقتی یک هفته نباشی و من تنهایی رو تحمل کنم یعنی خیلی وقت.-

 دستم رو گذاشتم روی دستش و گفتم:

 مهسان جان ببخشید من حق نداشتم ترو فراموش کنم ولی به خدا خیلی سرمون شلوغ بود.-

 با خنده گفت:

 ه از این شلوغیا باشه.تا باش-

 با لبخند نگاهش کردم ادامه داد:

 حاال بعد از ظهر بریم بیرون؟-

 مکثی کردم و بعد گفتم:

 نه من نمی تونم بیام بیرون رهام و رزا خونه تنهان.-

 چند ثانیه سکوت و بعد گفتم:

زا رو بر می داریم و با هم می ریم چرا تو نمیای خونه ی ما؟دور هم بیشتر خوش می گذره.اصال می ریم رهام و ر-

 گردش.

 مهسان با خوشحالی پیشنهادم ر قبول کرد.

لبخند روی لبش نشست ولی توی خودش بود و فکرش مشغول بود.منم ترجیح دادم سکوت حفظ بشه من بتونم به 

 دیم.رهام و نگاه جادوییش فکر کنم.تا رسیدن به دانشگاه هر دو سکوت کردیم و در افکارمون غرق ش

وقتی از بیرون برگشتیم نای ایستادن نداشتم تمام انرژیم تحلیل رفته بود.صبح که دانشگاه بودم و بعد از ظهر هم با 

رهام و رزا و مهسان رفتیم بیرون.اول رفتیم سینما فیلمش غمگین بود کلی گریه کردیم و رهام بهمون خندید.بعد از 

ن گشتی توی شهر زد تا بچه ها رو کمی با شهر آشنا کنه.ساعت نزدیک سینما رفتیم دربند بعد از خوردن شام مهسا

بود.در سالن رو که باز کردم خوشی این که باالخره برگشتیم لبخند رو مهمون لبهام کرد.چراغای سالن روشن  32

 بود.مامان اینا برگشته بودند.به سمتشون رفتم و صورت هر چهار نفرشون رو بوسیدم.

 ودتون گشتید مارو هم قال گذاشتیدا!خوب رفتید برای خ-

 عمو لبخند به لب گفت:

 وای که چقدر هم به شما سخت گذشته!-

 رزا با شادی گفت:

وای بابا من باالخره این دربند شما رو که انقدر تعریفش رو می کنید دیدم تازه مهسان و رخساره برامون کباب و -

 ید چه جاهایی می رفتید!ریحون هم گرفتند.خوش به حالتون شما جوون بود

 چنان با افسوس این جمله رو گفت که باعث خنده شد.

 رهام کنار رزا روی مبل نشست و گفت:
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رزا جان همچین حرف می زنی که االن عمو اینا فکر می کنن توی تبعید زندگی می کردی.فرانسه هم که این همه -

 جای قشنگ داره.یادت چقدر بیرون می رفتیم؟

 کون داد و گفت:رزا سری ت

 آره ولی دربند یک چیزه دیگه بود.-

 عمو سری تکون داد و با افسوس گفت:

 یادش بخیر چه روزایی داشتیم...........ای کاش هیچ وقت از ایران نمی رفتم!-

 بابا که دید عمو ناراحت شده بحث رو عوض کردو به کارای کارخونه و شرکت کشید.

خونه و شرکت شریک بودند.کارخانه از آقاجون بهشون ارث رسیده بود و شرکت هم با عمو و بابا و محمد توی کار

سود حاصله و مشترک تاسیس کرده بودند.قبل از این که عمو بیاد مدیریت شرکت با محمد بود و مدیریت کارخانه 

ولی عمو  رو به عهده بگیرهبا بابا ولی بابا معتقد بود بهتره بابا و محمد توی شرکت کار کنن و عمو مدیریت کارخانه 

 مخالف بود و می گفت همه چیز به روال سابق باشد و فقط رهام به نیابت از عمو توی شرکت کار کند.

شرکت مشترک کارش در زمینه ی ساخت و ساز ساختمان بود و با رشته ی رهام مطابقت داشت ولی کارخونه که 

رس رهام ربط پیدا نمی کرد.رهام هم از این که می تونست کارش تولید رنگ های روغنی و صنعتی بود زیاد به د

 توی شرکت کار کنه خوشحال بود.

 صدای رهام منو از افکارم بیرون کشید.کنار مبلی که روش نشسته بودم ایستاده بود:

 کجایی؟یعنی من داشتم برای خودم صحبت می کردم؟-

شمای زیباش غرق می شدم.آبی که بهم پاشید من رو نگاهم نا خود آگاه به سمت چشماش کشیده شد.داشتم توی چ

از عمق نگاهش بیرون کشید.رهام لیوان آبی رو که دستش بود پاچیده بود به صورتم.از روی مبل بلند شدم و لیوان 

شربتم رو برداشتم.فهمید می خوام تالفی کنم به سمت مبل بابا اینا دوید و پشت سرشون ایستاد.همه داشتن به ما 

کردن و می خندیدند.مامان تمام و تالشش رو می کرد که نخنده و مدام بهم اشاره می کرد زشته این کارارو  نگاه می

 نکن.

بابا رخساره چرا یهو اینجوری می شی تو خوب داشتی تو افکارت غرق می شدی ترسیدم سنگ کوپ کنی نجاتت -

 دادم همین!

 بابا و عمو روش نشسته بودن می دویدیم تند تند می گفت: همون طور که دنبالش می کردم و دوتایی دور مبلی که

بابا تقصیر خودته!خودت زل زده بودی به روبرو تو افکارت غرق شده بودی....بابا بی انصاف من آب ریختم تو می -

 یا.تاه بخوای شربت بریزی!......به خدا لباسم رو تازه خریدم بزار دوبار بپوشم بعد داغونش کن...........ای بابا کو

نفسم گرفت دیگه نمی تونستم دنبالش کنم.نگاهم به رزا افتاد که با اشاره داشت بهم می گفت وایسم.همون طور که 

نفس نفس می زدم وایسادم و دستم رو گذاشتم روی زانوم.داشتم سعی می کردم ریتم تنفسم رو به حالت طبیعی 

د و پارچ آب رو روی سرش خالی کرد.رهام که غافل گیر برگردونم.رزا آروم آروم از پشت سر به رهام نزدیک ش

شده بود با دهن باز به رزا خیره شده بود.پشتش به من بود از پشت سر لیوان شربت رو توی بلوزش خالی کردم و 

هم زمان با رزا به سمت اتاقامون فرار کردیم.بیچاره شوک زده شده بود و نمی دونست چی کار کند.تازه در اتاقم رو 

 ل کرده بودم که صدای پاش رو توی راه پله شنیدم و چند ثانیه بعد صداش رو شنیدم:قف
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تنها راهی که ممکنه از دست من جون سالم به در ببرید اینه که هرگز از اون اتاقا بیرون نیاید که در اون صورت هم -

 خود به خود از گشنگی می میرید و دل جماعتی رو شاد می کنید!!!

 رزا از اتاق کناری شنیده می شد.رهام ادامه داد:صدای خنده ی 

رو آب بخندی رزا خانم!تو که از این کارا بلد نبودی!هر چند هر کسی از همنشینی با این آتیش پاره دو روزه از این -

 رو به اون رو می شه!

 اد.......بی نهایت؟نمیحرفش لبخند رو به لبم نشوند.دلم براش ضعف رفت.نمی دونم چقدر دوسش دارم.کم........ زی

دونم فقط می دونم حسم حس عجیبیه که براش تعریفی ندارم.حسی که تا حاال تجربش نکردم و می دونم اگر رهام 

 رو از دست بدم دیگه هم درک نخواهم کرد...

******** 

 د.رخساره با لبخند به خطوط دفترچه اش خیره شده بود.تمام اون لحظات براش زنده و قابل لمس بو

صدای زنگ تلفن باعث شد سرش رو از روی دفترچه اش بلند کند.دومین زنگ که به صدا در اومد افسون سریع 

 گوشی تلفن رو برداشت و با صدایی که سعی می کرد آروم باشه تا مادرش بیدار نشه به تلفن جواب داد.

بود.آهی از سر  6یده شد.نزدیک رخساره همون طور که به حرفای افسون گوش می داد نگاهش به سمت ساعت کش

 حسرت کشید و دفترش رو توی مخفیگاه گذاشت و به سمت در اتاقش رفت.

 افسون از شنیدن صدای زن داییش خیلی خوشحال شده بود و با هیجان داشت با فرشته صحبت می کرد:

 رهام می شناسید؟وای زن دایی نمی دونید چقدر خوش گذشت.راستی شما توی فامیالی مامان کسی به اسم -

 قدم های رخساره سست شد و به دیوار کنار اتاقش تکیه داد.

آخه می دونی چیه زن دایی هفته ی پیش که رفتم خونه ی مادر بزرگ اینا زن عمو مصطفی و یه پسره و یه خانم -

توی چشماش جمع میان سال اومدن اونجا همین که مامان بزرگ در رو باز کرد و اون خانم میان سال رو دید اشک 

شد و بغلش کرد و کلی قربان صدقه اش رفت.اون پسره هم یه جورایی عجیب و مرموز و ساکت بود.اون خانمه و 

مادر بزرگ و زن عمو مصطفی مدام در مورد رهام صحبت می کردند زن عمو می گفت می خواد کاراش رو درست 

وری نگاهم کرد از اون روز به بعدم حال و هواش عوض کنه و برای همیشه برگرده ایران.وقتی به مامان گفتم یه ج

شده همش تو خودشه یا می ره تو اتاقش در رو قفل می کنه و بیرون نمیاد.بابا هم مرموز شده.حاال شما می 

 شناسیدشون؟

 رخساره در دل آرزو کرد کاش می تونست صدای فرشته رو بشنوه.نباید اجازه می داد بیشتر از این با فرشته صحبت

کند شاید فرشته چیزایی می گفت که به صالح نبود.باید خودش با فرشته صحبت می کرد.تکیه اش رو از دیوار 

 برداشت و به سمت سالن رفت.افسون بادیدن مادرش سریع موضوع صحبت رو عوش کرد:

 راستی زن دایی این هفته منم میام کوها یادتون نره.-

-......... 

 ید گوشی رو بهش بدم؟مامان بیدار شده می خوا-

-........ 

 چشم از من خداحافظ.-

 افسون گوشی را به سمت رخساره گرفت و گفت:
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 مامان زن دایی فرشته است.-

 رخساره در حالی که گوشی را از افسون می گرفت گفت:

ه سر بگم ی پریسا دختر مهری خانم امروز زنگ زده بود می گفت با تو کار مهمی داره گفت وقتی برگشتی بهت-

 بری پیشش.االن بهترین وقته برو یه سر بهش بزن.

 افسون که فهمیده بود مامانش داره می فرستتش دنبال نخود سیاه با اکراه از سالن خارج شد.

 سالم فرشته جان حالت خوبه؟-

 سالم رخساره.افسون چی می گه؟واقعا رهام داره بر می گرده؟-

 می گم صبر کن.رضا چطوره؟ خبری نیست فرشته جان.حاال بهت-

 نمی خوای جلوی افسون صحبت کنی؟می خوای بعدا زنگ بزنم؟-

 نه عزیزم حاال می گم.از محمد و سارا خبر داری؟-

نه واال ازشون خبر ندارم آخرین بار همون جمعه ی پیش که رفتیم کوه دیدمشون اونام درگیر خرید جهیزیه ی -

 سالشه.واقعا انصاف نبود. 31ود بخوان شوهرش بدن مگه چند سالشه همش مهرنازن.به نظر من که خیلی زود ب

نه اینجوریا هم نیست فرشته.سارا می گفت مهرناز خودش مایله.محمد مخالف بود ولی مهرناز انقدر اصرار کرده تا -

 اونارو راضی کرده.

شد وقتی در را پشت سرش بست  افسون حاضر و آماده از جلوی مادرش رد شد و دستی تکون داد و از خونه خارج

 رخساره با لحنی پر از عجز گفت:

فرشته چی کار کنم؟تازه زندگیم داشت آروم می شد.تازه همه چیز درست شده بود که می خواد برای همیشه -

 برگرده.من چی کار کنم؟

 افسون رفت؟برای چی این طوری می کنی رخساره؟مگه تو فراموشش نکردی؟اون چی کار به زندگی تو داره؟-

آره رفت خونه ی مهری خانم همسایه کناریمون.تو هیچی نمی دونی فرشته تو حتی نمی دونی اختالف ما از کجا -

 شروع شد.

 رخساره مکثی کرد تو گفتن حرفش تردید داشت دلش رو به دریا زد و گفت:

هنوزم قلبم با شنیدن اسمش تند می سال گذشته ولی دل من هنوز هم فقط رهام رو می خواد. 31فرشته از اون روزا -

 زنه.......

 فرشته با صدایی جیغ مانند گفت:

 سال زندگی با شهاب هنوز هم به فکر رهامی؟ 37رخساره تو داری دروغ می گی؟من باورم نمی شه یعنی تو بعد از -

 رخساره با صدایی بغض دار گفت:

 از دست می دادی می تونستی به راحتی فراموشش کنی؟فرشته تو از من چه انتظاری داری؟تو هم اگر رضا رو -

 فرشته از حرفای رخساره متاثر شده بود و صداش غمگین شد:

سال از اون عشق داغ و آتشین تو گذشته.من نمی فهمم مگه تو چی از رهام دیدی که  31آخه.......رخساره -

 اینجوری دل و دینت رو بهش باختی؟

 و زیر لبی ادامه داد:

 ار شهاب.تو این چند سال چقدر زجر کشیده!بیچ-
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 رخساره صداش می لرزید و عصبی بود:

چرا هیچ کس دلش برای من نمی سوزه شهاب حد اقل با کسی زندگی کرد که دوسش داشت من چی؟من توی -

رو به تمام این سالها دلم پیش رهام بود و جسمم پیش شهاب.تمام عمرم زجر کشیدم و دم نزدم حاال همه تون حق 

شهاب می دید و دل می سوزونید.اون موقع حق با رهام بود.بعدش حق با مهسان بود و بازم من متهم شدم حاال هم 

 حق با شهابه پس حق من چی؟من از این زندگی سهمی ندارم؟

رخساره که اشکاش روی گونش روان شده بود و دیگر نمی تونست حرف بزنه گوشی را گذاشت و به بغضش اجازه 

 تا بترکه و وجود پر دردش رو تسکین بده. داد

وقتی صدای بوق ممتد توی گوشش پیچید فرشته گوشی را سر جاش گذاشت و نگاهش به سمت چشمای منتظر 

 مهرناز کشیده شد.

 مامان عمه رخساره از چی ناراحت بود؟رهام کیه؟-

 :فرشته که حوصله ی سوال جواب کردن نداشت خشمش رو سر مهرناز خالی کرد

 چند بار بهت بگم تو کاری که به تو ربطی ندارد دخالت نکن.تازه واسه من می خواد شوهر داری هم بکنه.-

 مهرناز بغض کرد و به سمت اتاقش رفت.

فرشته کالفه دستش رو روی پیشونیش گذاشت و کنار دیوار روی زمین نشست.باورش نمی شد که حرفای رخساره 

همه صبوری و غم رخساره سوخت و اشک بی مهابا روی گونه هاش جاری  صحت داشته باشد.دلش برای این

 شد.رهام همیشه براشون دردسر بود اون از رفتنش اینم از برگشتنش!

 فرشته با خودش فکر کرد کاش هیچ وقت بر نمی گشت.

روی صورت  رخساره همون طور که اشکاش روی گونه اش جاری بود از حس اینکه دوباره رهام رو می بینه لبخند

 بارونیش نقش بست وگونه هاش سرخ شد.

افسون دلش پیش مادرش و صحبتاش با زن دایی فرشته بود افکارش آشفته بود.مگه رهام کی بود که با خبر 

 برگشتنش انقدر مادرش رو آشفته کرده بود؟

 دستش رو روی زنگ فشرد صدای مهری خانم توی آیفون پیچید:

 بیا تو افسون جان.-

طور که داشت به رهام و اومدن عجیب غریبش فکر می کرد حیاط رو طی کرد و به سمت ساختمان  همون

رفت.پریسا کنار در ورودی منتظرش بود.افسون تمام تالشش رو کرد تا لبخندی تحویل پریسا بده.با چهره ای که 

 سعی می کرد شادی اجباری رو توش بگنجونه پریسا رو در آغوش گرفت.

 یی افسون.یه موقع سراغی از من نگیریا.نمی گی دلم برات تنگ می شه؟خیلی بی وفا-

 افسون با لبخند گفت:

 من خبر نداشتم که تو اومدی اگر می دونستم زودتر می اومدم دیدنت.-

 پریسا دستش روی کمر افسون گذاشت و به سمت داخل هدایتش کرد و در همون حال گفت:

کردم اومدم دمه خونه ی شما حواسم نبود که ممکنه مدرسه باشی.دلتنگی برام  دیشب اومدم.امروز اولین کاری که-

 حواس نذاشته.
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افسون لبخندی نثار پریسا کرد و روزایی که خانواده ی مهری خانم تازه به این خانه اومده بودند رو به یاد آورد اون 

داشتند ولی دوستای خوبی برای هم بودند و سال تفاوت سنی  1ساله با اینکه  31ساله بود و پریسا  31موقع افسون 

 عالقه ی زیادی بهم داشتند.

مهری خانم کنار در آشپزخانه ایستاده بود و منتظر ورود افسون بود.افسون با لبخند به سمت مهری خانم رفت و او را 

 هم در آغوش کشید و سالم کرد مهری خانم با لحنی گله مند جوابش را داد:

ماهه ندیدمت ودلم برات تنگ  3دیگه سراغی از ما نمی گیری؟انگار نه انگار همسایه ایم االن سالم عزیزم.چرا -

 شده دیشب آقا مهدی می گفت پس این افسون کجاست؟یعنی انقدر بی وفا شده که دیگه سراغی از ما نمی گیره؟

ته ی دیگه امتحانات ترممون این حرفا چیه مهری خانم فصل امتحاناته دیگه خیلی از خونه بیرون نمی رم.از هف-

 شروع می شه.

 مهری خانم لبخند پر محبتی زد و گفت:

اشکال ندارد عزیزم ولی امتحانات رو دادی بیشتر بیا اینجا دلمون خیلی برات تنگ می شه حاال که پریسا خودش رو -

 آواره ی غربت کرد تو بیا پیشمون تا ما کمتر تنهایی مون رو حس کنیم.

سال ازم بزرگتری؟خوب اون موقعه  41دش گفت بیام خونه ی شما که چی بشه بشم هم صحبت تو که افسون با خو

 ها به خاطر پریسا می اومدم!ولی در جواب مهری خانم فقط گفت:

 چشم مهری خانم سعی می کنم بیشتر بیام دیدنتون!-

 پریسا ظرف میوه رو از روی میز برداشت و رو به مهری خانم گفت:

 من و افسون می ریم اتاق من تا کمی با هم صحبت کنیم.مامان -

 مهری خانم با سر حرفش رو تایید کرد و گفت:

 برید مادر جان شما چند وقته همدیگرو ندیدید حرف برای گفتن زیاد دارید.-

ال سافسون خودش رو روی تخت پریسا انداخت و با نگاهی کنجکاو به گوشه گوشه ی اتاق خیره شد.اتاقی که تا 

 پیش اوقات فراقتش رو اونجا می گذروند.همون طور که به اطراف اتاق نگاه می کرد از پریسا پرسید:

 چه خبرا؟دانشگاه چطوره؟-

 پریسا لبخند ملیحی زد و گفت:

دانشگاه هم مثل مدرسه است و تنهایی اونجا خیلی اذیتم می کنه.دلم خیلی برای تو و روزای خوب گذشته تنگ می -

 خاصی هم که نیست فقط....... شه.خبر

 سکوتش نگاه افسون رو به سمت صورت سرخ شده از خجالتش کشوند.

 افسون با شیطنت گفت:

 این سکوتت کامال نشون می ده که خبر خاصی نیست.زود تند سریع بگو جریان چیه؟بوی ماجرای عشقی میاد.-

 پریسا خندید و با شرمساری گفت:

ترم باالیی زیاد دور و ور من می پلکه.....پسر خوبیه ترم آخره مهندسی راستش یکی از بچه های -

 کامپیوتره........دیگه چی بگم؟

 افسون با همون لحن شیطنت بارش گفت:

 نظر خودت رو در موردش بگو!-
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 خوب.......خوب منم بدم نمیاد ازش!-

 افسون با شادی پرید صورت پریسا رو بوسید و گفت:

 سی افتادیم!آخ جون یه عرو-

 پریسا به روی گونه اش زد و گفت:

 هیس بچه چرا آبروریزی می کنی هنوز که چیزی معلوم نیست!-

******** 

با صدای زنگ در آپارتمان رخساره اشکاش رو از روی گونه اش پاک کرد و به خیال اینکه افسون برگشته بدون هیچ 

شت در تعجب و دستپاچگی توامان به سراغش اومد.چند لحظه حرفی در آپارتمان رو باز کرد.با دیدن زن عموش پ

 به زن عموش خیره شد و بعد با دستپاچگی گفت:

 وای سالم زن عمو شمایید؟ببخشید من هول شدم بفرمایید تو.-

وقتی مکث زن عموش رو دید با تعجب دوباره به زن عموش تعارف کرد.شهره با دست به رخساره اشاره کرد و 

 گفت:

 از وسط در بری کنار باور کن میام تو!اگر -

رخساره سریع کنار رفت و در جواب لبخند زن عموش لبخندی نثارش کرد.احساس می کرد دارن تو دلش رخت می 

شورن.مطمئن بود که زن عموش اومده تا در مورد رهام باهاش صحبت کند.کاش راه فراری داشت.کاش زن عموش 

ساله از  31ه دلش هوای رهام رو داشت و با هر حرفی خودش رو لو می داد و نقاب امروز نمی اومد.امروز که بیتابان

 چهره اش برداشته می شد.

دستپاچگی و اضطراب رخساره از تمام حرکاتش معلوم بود و شهره با شک به رخساره نگاه می کرد.دلش می 

حیف که هیچ کدوم لب از لب باز نمی  خواست سر از این راز سر به مهر چند ساله ی این سه نفر سر در بیاره ولی

 کردند.

 رخساره که زیر نگاه موشکاف زن عموش اضطرابش بیشتر می شد سریع گفت:

زن عمو جان خوش اومدید.خیلی خوشحالم کردید من دلم خیلی براتون تنگ شده بود و می خواستم توی این یکی -

 دو روزه بهتون یه سری بزنم. 

به خودش اومده بود نگاه خیره اش رو از صورت رخساره برداشت و سرش را با شربت  شهره که با حرفای رخساره

 روی میز گرم کرد.حوصله ی حاشیه رفتن نداشت.

رخساره جان نه تو غریبه هستی نه من تازه هم به هم نرسیدیم سالهاست که با هم خندیدیم و با هم گریه کردیم -

 که رهام می خواد برگرده؟ پس دلیلی برای حاشیه رفتن ندارم.می دونی

ضربان قلب رخساره هر لحظه تند تر می شد و رخساره بیم داشت که رنگ چهره اش هم به سرخی گراییده 

 باشد.سرش را پایین انداخت و گفت:

 آره شنیدم.چشم و دلتون روشن زن عمو ایشاال همیشه شاد باشید و بچه هاتون دورتون جمع باشن.-

 ری تکون داد و گفت:شهره با بی حوصلگی س

رخساره جان برای تعارف تیکه پاره کردن زیاد وقت داریم حرف من االن چیزه دیگه ایه.تو می دونی که مهسان و -

 رامین زودتر از رهام برگشتند و االن خونه ی ما هستند؟
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 رخساره با کالفگی سری تکون داد و گفت:

 ون بهم گفت.پس رزیتا کجاست؟بله زن عمو افسون توی خونه ی مامان دیده بودش-

 شهره با تعجب گفت:

 رزیتا با رهامه.اون دوتا با هم میان.مگه افسون اونا رو می شناخت یا قبال دیده بود؟-

 رخساره با اضطراب گفت:

 نه......نه ولی چهره شون رو برای من توصیف کرد منم فهمیدم وقتی از فرشته پرسیدم اونم تایید کرد.-

 یرکی گفت:شهره با ز

 تو که می دونستی پس چرا نیومدی دیدن دوست قدیمیت که به قول خودت مثل خواهر نداشته ات بود؟-

 رخساره کالفه از روی مبل بلند شد و گفت:

 زن عمو براتون چایی بیارم یا میوه؟-

 شهره دست رخساره رو کشید و کنار خودش نشوند:

 ش کنی؟نمی خوای این کینه ی قدیمی رو فرامو--

 اشک روی گونه های رخساره جاری شد:

 چیرو فراموش کنم زن عمو؟بین ما چیزی نیست!-

 شهره با آرامش گفت:

رخساره جان عزیزم ما هیچ کدوم خبر نداریم که بین شما چی گذشته حتی مهسان و رهام هم تمام این سالها -

از سر به مهرتون فاش بشه شاید کدورت ها از بین سکوت کردند و حرفی نزدند ولی فکر نمی کنی بهتر باشه این ر

 بره.

 رخساره که خیالش راحت شد زن عموش چیزی نمی دونه با آرامش بیشتری جواب داد:

 بین ما چیزی نیست فقط دوری باعث شد ما رابطمون کمتر بشه.-

 شهره دستش رو زیر چونه ی رخساره گذاشت و گفت:

ساله ای درست همسن اون روزای من که تازه  41می کنی.تو االن یه زن  رخساره تو یه مادری حس منو درک-

برگشته بودم ایران.من شاید همه چیز رو ندونم ولی خیلی چیزا رو می دونم.من هنوز نگاه مشتاق تو رو وقتی به رهام 

رو یادمه ولی نمی  نگاه می کردی یادم میاد هنوز یادمه چقدر هواش رو داشتی هنوز آشفتگی تو بعد از ازدواج اونا

 فهمم چرا؟چرا تو کنار کشیدی و دو دستی کسی رو که دوست داشتی تقدیم دوستت کردی.

 رخسار زیر لبی گفت:

 من رهام رو تقدیم نکردم اون منو نخواست.-

 شهره با چشمای گشاد شده به رخساره خیره شد:

 ولی ما اومدیم خواستگاریت!-

 رخساره با بی تابی گفت:

مو خواهش می کنم در این مورد صحبت نکنید بیاید در یه مورد دیگه صحبت کنیم!سالها از اون روزا گذشته و زن ع-

دیگه عشق و احساسی وجود ندارد من ازدواج کردم و همسرم رو هم دوست دارم و عاشق دخترم هستم و حاضر 

 زومی ندارد.نیستم به هیچ وجه خللی به زندگیم وارد بشود.گفتن این حرفها هم دیگه ل
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 رخساره نفس عمیقی کشید و به چشمای شهره خیره شد تا ببیند چقدر حرفاش روی شهره اثر گذاشته.

 شهره سری به نشان موافقت با حرفای رخساره تکون داد و گفت:

 حق با توئه.بهتر بریم سر اصل مطلب و من بهت بگم که چرا اومدم اینجا.راستش مهسان.....-

 شهره جمع شده بود.با صدایی مرتعش ادامه داد:اشک توی چشمای 

 مهسان می خواد ترو ببینه.لطفا بیا ببینش یا حداقل اجازه بده اون بیاد به دیدنت!-

 رخساره با تعجب به شهره خیره شد و گفت:

 شما مطمئن هستید که مهسان می خواد من رو ببینه؟-

 مزمه کرد:شهره سری به نشونه ی تایید تکون داد و زیر لبی ز

 این فرصت رو ازش نگیر اون زمان زیادی ندارد!-

 رخساره با چشمایی که از تعجب گرد شده بود و درشتی چشماش رو بیشتر نشون می داد پرسید:

 چرا زمان زیادی ندارد؟مگه دوباره می خواد برگرده آلمان؟-

 اشک های شهره بی اختیار روی گونه اش جاری شد:

 داره. مهسان سرطان خون-

صدای هق هق گریه ی شهره تو سکوت خونه پیچید.حرفای شهره مثل زنگ توی گوش رخساره صدا می کرد.حس 

کرد سرش به دوران افتاده.خواست حرفی بزنه ولی صدایی از گلوش خارج نشد.چه طور می تونست باور کنه مهسان 

خاطر اون بگذره داره می میره.نه نمی کسی که عمری مثل خواهر دوسش داشته و حاضر شده از خیلی چیزا به 

 تونست باور کنه.

شهره که از دیدن حال دگرگون رخساره ترسیده بود دل سوخته و اشک های روان خودش رو فراموش کرد و چند 

بار رخساره رو صدا کرد وقتی پاسخی دریافت نکرد و رخساره واکنشی نشون نداد به سمت آشپزخانه دوید و لیوانی 

 ست کرد و جلوی پای رخساره زانو زد و گفت:آب قند در

 رخساره جان عزیزم.......رخساره.......رخی.......-

هول و دست پاچه چند ضربه به صورت رخساره زد.رخساره تکونی خورد و نگاه ماتش روی صورت شهره توقف 

 کرد و اشکای گرمش روی گونه اش روان شد.

 رخساره داد و با صدایی پر بغض گفت: شهره به زور کمی از آب قند رو به خورد

فکر نمی کردم انقدر جا بخوری و ناراحت بشی آخه.....من....اصال فکر نمی کردم که....مهسان انقدر برای تو مهم -

 باشه.

 رخساره سری تکون داد و با تمام توان سعی کرد حرف بزنه اما فقط صدای نجوا مانندی از گلوش خارج شد:

 ؟چقدر وقت داره-

شهره با شک و دو دلی به رخساره نگاه کرد مطمئن نبود باید حقیقت رو بگه یا نه دل به دریا زد و با صدایی نجوا 

 مانند گفت:

 چند ماه شایدم کمتر........-

 صدای هق هق رخساره فضای خونه رو پر کرد و با صدایی ناله مانند گفت:

 گرفته بودم کاش فرصت بیشتری داشتم........ لعنت به من و این دل سنگم کاش زودتر سراغشو-
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 یک دفعه از جا بلند شد و گفت:

 همین االن می خوام برم پیش مهسان اون کجاست؟-

 شهره با نگاهی نگران به رخساره نگاه کرد و گفت:

 ساله هستی نباید انقدر بیتاب و هول باشی عزیزم. 41آروم باش رخساره تو مثال یک زن -

 ش رو بلند تر کرد و گفت:رخساره صدا

شما چی می گید؟شما مگه می دونید من چه حالی دارم؟اگر االن نبینمش دق می کنم من باید با مهسان حرف بزنم -

باید دلش رو بدست بیارم باید بهش بگم که اون تنها کسیه که داشتم و دیگه هیچ کس و هیچ چیز برام مهم 

 نیست.من باید همین االن ببینمش!

 سری به نشانه ی تاسف تکون داد و گفتک شهره

 عموت و رامین برای شیمی درمانی بردنش بیمارستان...-

 رخساره کنار دیوار روی زمین نشست و با صدایی ناله مانند گفت:

 چرا حاال بهم می گید؟حاال که خیلی دیر شده؟-

 بده: شهره به سمت رخساره اومد و سرش رو در آغوش کشید و سعی کرد دلداریش

رخساره جان عزیزم هنوز هم دیر نشده شما چند ماه وقت دارید با هم باشید شایدم معجزه شد و مهسان خوب -

شد.رخساره جان تو داری خودت رو داغون می کنی اگر اینجوری ادامه بدی تو هم باید بری بیمارستان و پیش 

 ج داره............رخساره آروم باش عزیزم!مهسان بستری بشیا اون االن بیشتر از همه چیز به روحیه احتیا

 رخساره با صدایی بلند داد زد:

می خوام تنها باشم برید و من رو به حال خودم بزارید من همه چیز مهسان رو ازش گرفتم اول بچه اش رو ازش -

مین االن د پیشش یا هگرفتم بعد اعتمادش رو بعدم محبتم رو حاال که بهم احتیاج داره هم کنارش نیستم یا منو ببری

 از این خونه برید بیرون............

 شهره با لحنی عاجزانه گفت:

 رخساره به خدا بیمارستانه نمی شه بینیش ولی فردا صبح بر می گرده خونه بیا و ببینش.-

 رخساره هول و دستپاچه گفت:

 باشه باشه من حتما صبح میام حتما.........-

 نگران شهره انداخت و با صدایی نجوا مانند گفت: نگاهی به صورت آشفته و

 االنم می خوام تنها باشم............-

شهره با تردید نگاهی به رخساره انداخت و از جاش بلند شد تا آماده ی رفتن بشه صدای چرخش کلید توی در نگاه 

خیس از اشک مادرش و حرکات هر دو نفر رو به سمت در چرخاند افسون با لبخند وارد شد ولی با دیدن صورت 

 آشفته ی زن عموی مادرش هول شد و سریع به سمت رخساره رفت و گفت:

 چی شده مامان؟-

 وقتی جوابی از مادرش نشنید نگاهش رو به سمت شهره چرخاند و با عجز گفت:

 زن عمو شما بگید چی شده؟-

 شهره سری با افسوس تکون داد و زیر لبی گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

5 6  

 

 الزم باشه بدونی مادرت بهت می گه ولی االن نه سر فرصت. هیچی.......اگر-

افسون مات و مبهوت به اون دو نفر خیره شد یکی کنار دیوار با حالی نزار نشسته بود و اشک می ریخت و دیگری در 

 حالی که دست و پاش می لرزید با تنی مرتعش به سمت در می رفت تا آنها را ترک کند.

 ن گفت:رخساره با صدایی لرزا

 لطفا سر راهتون مهسان رو هم ببرید خونه ی مامانم می خوام تنها باشم!-

 افسون با صدای بلند گفت:

 اینجا چه خبره؟برای چی می خواید من برم؟-

 رخساره با ته مونده ی توانش داد زد:

نمی بینی برای چی باهام  چند بار بهت بگم روی حرف من حرف نزن!وقتی می گم برو یعنی برو........مگه حال منو-

 یکه به دو می کنی؟

افسون بغض کرد و رنجیده خاطر به سمت اتاقش رفت و کوله اش رو برداشت و سریع تر از شهره از خونه خارج 

 شد.

 شهره سری تکون داد و با تاسف گفت:

 رخساره جان سعی کن آروم باشی بی تابی تو چیزی رو حل نمی کنه.-

اد.شهره با اینکه هنوز دلش پیش رخساره بود تردید و موندن رو دیگر جایز ندونست و با رخساره سری تکون د

 گفتن خداحافظ زیر لبی خونه رو ترک کرد.مطمئن بود خداحافظشی جوابی ندارد پس منتظر جواب نموند.

 صدای بسته شدن در ساختمان همزمان با صدای هق هق رخساره سکوت خونه رو در هم شکست.

گذر زمان رو فراموش کرده بود و بی مهابا به یاد روزای خوبی که با مهسان داشتن اشک می ریخت.صدای  رخساره

تک زنگ آیفون باعث شد از جا کنده شه.فقط شهاب این جوری زنگ می زد تا اعالم کنه اومده و بعد خودش با کلید 

د کرده و قرمز بود.می دونست شهاب از در را باز می کرد به سمت دستشویی دوید و صورتش رو آب زد.چشماش با

در تو نیومده متوجه گریه کردنش می شه.جلوی میز توالتش ایستاد و سعی کرد با لوازم آرایش رنگ پریدگی 

 صورتش و سرخی چشماش رو کم تر کنه.

 صدای شهاب توی خونه پیچید:

 دختر خوشگل بابا کجاست؟خانمم شما کجایی؟-

 گفت:وقتی جوابی نشنید دوباره 

 بازیه جدیده؟امروز خبری بوده و من یادم رفته؟-

رخساره برای بار آخر نگاهی به آیینه انداخت و وقتی مطمئن شد قیافه اش از لحظه ی اول بهتر شده به سمت در 

 اتاق رفت و از اتاق خارج شد.

 د:شهاب وسط سالن ایستاده بود و می خواست دوباره صداش کنه که چشمش به رخساره افتا

 به خانم خوشگلم!!!ای بابا چرا هر چی صداتون می کردم جواب نمی دادید؟افسون بابا کجاست؟-

رخساره لبخندی چاشنی نقاب روی صورتش کرد تا طبیعی تر به نظر برسه و با صدایی که از شدت گریه و هق هق 

 خش دار شده بود گفت:

 سالم خسته نباشی رفته خونه ی مامان.-
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و ریز کرد و زل زد به صورت رخساره.رخساره دستپاچه جلو رفت و کیف شهاب رو از دستش شهاب چشماش ر

 گرفت.

 رخی چی شده؟چرا گریه کردی؟-

رخساره نمی دونست چه جوابی بده دلش نمی خواست از مشکل مهسان حرفی بزنه دوست داشت اول خودش با 

ع هستند.کیف و کت شهاب رو توی دستش جا به جا مهسان صحبت کنه بعد به شهاب بگه چه اتفاقاتی در شرف وقو

 کرد و گفت:

 تا من چایی رو آماده می کنم تو هم لباسات رو عوض کن و دست و صورتت رو بشور.-

 به سمت اتاق خواب رفت تا کت شهاب رو به جا لباسی پشت در آویزون کنه و کیفش رو روی میز کارش بگذاره.

دستش رو گرفت و او رو که چشماش می رفت که دوباره بارونی بشه به سمت  شهاب سریع به سمت رخساره رفت و

 خودش برگردوند.رخساره سرش رو پایین انداخت تا شهاب اشک توی چشماش رو نبینه.

نه ازت می پرسم چی شده نه اجباری برای دونستنش دارم ولی نمی خوام توی تنهاییت غصه بخوری مگه بهت -

ندگی فقط خندیدنه؟مگه نگفته بودم غصه هات مال من؟مگه نگفته بودم نمی خوام چشمات نگفته بودم سهم تو از ز

 بارونی بشه؟.......

 اشک روی گونه های رخساره جاری شد.شهاب به شوخی گفت:

 آخه کی تا حاال عسل تو دریا دیده که من توی چشمای خوشگل تو ببینم؟-

 لند کرد و گفت:دستش رو زیر چونه ی رخساره گذاشت و سرش رو ب

 هان؟جواب ندادی کی عسل تو دریا دیده که تو می خوای من اولیش باشم؟-

با دست اشک روی گونه ی رخساره رو پاک کرد و سرش رو به سینه فشرد و با دست موهاش رو نوازش 

 د.کرد.رخساره دیگه نتونست طاقت بیاره و دوباره صدای هق هق گریه اش توی فضای خونه طنین انداز ش

چند دقیقه که گذشت و رخساره آرومتر شد سرش رو از سینه ی شهاب بلند کرد و با لبخند به صورت مهربون و 

 غمگین همسرش نگاه کرد و گفت:

 شهاب مطمئن باش من چیزی رو از تو مخفی نمی کنم و همه چیز رو بهت می گم ولی سر وقتش بهم فرصت بده!-

 و سرش رو تکون داد.شهاب لبخند تلخی مهمون لباش کرد 

 رخساره گفت:

 برو لباسات رو عوض کن و دست و صورتت رو بشور بیا در ضمن کیف و کتت رو هم خودت ببر.-

شهاب با خنده کیف و کت رو از دست رخساره گرفت و نگاهی به بلوز سفیدش که حاال جای صورت رخساره سیاه و 

 کون داد و گفت:کرم و قرمز شده بود نگاه کرد و با افسوس سری ت

 واسه همین هیچ وقت از آرایش کردن خوشم نمی اومد دیگه.-

 رخساره که هنوز توجه اش به لباس کثیف شده ی شهاب جلب نشده بود با تعجب گفت:

 "من دوست دارم وقتی میام خونه زنم برام تیپ زده باشه"وا چرا؟در ضمن تو خودت همیشه می گفتی -

 سعی داشت صدای او را تقلید کند خندید و گفت:شهاب به لحن رخساره که 

 آخه یه نگاه به بلوز خوشگلم بنداز من تازه خریده بودمش ببین چه شکلیش کردی!-

 رخساره نگاهی به لباس او انداخت و با دست به گونه اش زد و گفت:
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 وای خاک بر سرم چرا بلوزت اینطوری شده!-

 ش گرفت و گفت:شهاب خیره نگاهش کرد و رخساره خنده ا

اصال به من چه........خوب تقصیر خودته دیگه االن چه وقته احساساتی شدن بود؟تو باعث شدی دوباره گریه ام -

 بگیره دیگه!

 شهاب صورت رخساره رو بوسید و گفت:

 فدای یه تار موت خانمم.-

 رخساره به سمت اتاق خواب هلش داد و گفت:

 ه زبون بریزی!برو لباست رو عوض کن جای اینک-

 همون طور که خودش به سمت آشپزخانه می رفت غر غر می کرد:

 حاال با این لباس چی کار کنم نو بود هنوز...فکر نکنم دوباره تمیز بشه ... باید بدمش خشک شویی........-

 زیر لبی خندید و ادامه داد:

 45ه تو حالی کنم سنی ازت گذشته و االن ساله اس آخه من چه طوری ب 21همچین رفتار می کنه انگار جوون -

 سالته؟

 نگاهش به سمت گاز چرخید:

 وای خاک بر سرم یادم رفت شام درست کنم!-

شهاب که کنار در آشپزخانه ایستاده بود و به حرکات شتاب زده ی رخساره که سعی داشت چایی دم کنه و و هی تند 

خندید به سمت رخساره رفت و دستش رو دورکمرش حلقه کرد تند دور آشپزخانه می چرخید و غر غر می کرد می 

 و توی گوشش زمزمه کرد:

فدای یه تار موت که شام نداری یه فکری می کنیم دیگه!اصال دوست داری امشب به یاد اوایل ازدواجمون خودم -

 غذا بپزم؟

 رخساره ریز خندید و گفت:

 تار موی من!انقدر که همه چیز را ساده می گیری. اگر به تو باشه دنیا زیر و رو بشه می گی فدای یه-

 شهاب با مهربونی گفت:

 آخه هیچ چیز توی این دنیا از تو مهم تر نیست.حاال شام چی دوست داری برات بپزم؟-

 رخساره با صدای بلند خندید و گفت:

 ساله حرف نزن. 21شهاب خجالت بکش سنی ازت گذشته مثل جوونای -

 ی بپزم؟باالخره نگفتی چ-

 خودم یه چیزی درست می کنم تو برو توی سالن استراحت کن خسته ای.-

 نچ اصال هم خسته نیستم ترو دیدم خستگی ام در رفت.ماهی خوبه؟-

 رخساره با لبخند حرفش رو تایید کرد و به سمت در آشپزخانه رفت و گفت:

 م خسته شدم!تو شام درست کن من می رم استراحت می کنم از صبح سر کار بود-

 صدای خنده ی بلندش دل شهاب رو شاد کرد و خیالش رو راحت کرد که رخساره اش دیگه ناراحت نیست.
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رخساره در اتاق رو بست و اشکایی که هنوز بی اجازه پشت چشمش سد شده بود و با اسرار تونسته بودن سد 

و به خاطر داشتن شهاب شکر کرد.به چشماش رو بشکنن و روی صورتش روون شده بودند رو پاک کرد و خدا ر

خودش قول داد حد اقل امشب دیگه به گذشته و مهسان و رهام و ....... فکر نکنه و شادی همسرش رو خراب 

 نکنه.برای فکر کردن زیاد وقت داشت!

********* 

برداشت و از  رخساره وقتی مطمئن شد شهاب خوابیده آروم از تخت پایین اومد و دفتر چه اش رو از مخفیگاهش

 اتاق خارج شد.شهاب چشماش رو باز کرد و با خودش زمزمه کرد:

کاش رهام دوست داشت و تو هم به عشقت می رسیدی تا حاال مثل مرغ پر کنده نمی شدی ..... کاش می تونستم "

 "کاری برات انجام بدم....

 اشکی که از گوشه ی چشماش جاری بود رو پاک کرد و به سقف خیره شد.

رخساره روی ننوی کنار پنجره نشست و دستش رو روی دفترچه کشید و از پنجره به ماه خیره شد.دفتر چه رو باز 

 کرد و خودش رو توی گذشته غرق کرد.

********** 

سر میز صبحانه همه ساکت بودند.انگار توی این مدت کوتاه خیلی به هم عادت کرده بودند.اما مطمئنم هیچ کس 

مگین نیست نمی دونم چطور دل باختم یا چطور به حضورش انقدر عادت کردم ولی مطمئنم دیگه نمی بیشتر از من غ

ماه رو تهران گردی کرده بودیم و هرشب تا آخر وقت بیرون  3تونم روزام رو بدون اون سر کنم.تمام این 

خوشگذرونی ها حرفا همه و بودیم.توی اکثر این شب گردیا مهسان هم همراهمون بود.بیرون رفتنا با هم خندیدنا 

همه باعث شده بود دل بیچاره ی من بیشتر به زنجیر کشیده بشه و دیگه نتونم به نبودن رهام فکر کنم.مهسان هم 

عوض شده دیگه مثل سابق همه ی وقتش رو با من نمی گذرونه صبحا توی راه دانشگاه اکثراوقات سکوت می کنه و 

 دم اونی که تغییر کرده منم.صدای مامان از افکارم جدام کرد:دیگه از اون شیطنتاش خبری نیست شای

 رخساره تو هم میای؟-

 سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم.نمی دونم چرا زبون تو دهنم نمی چرخید.

 تکون دادن زبون چند گرمی سخت تر از تکون دادن سر دو منیه؟-

 زیباش غرق بشم. همه به حرف رهام خندیدند و من فقط تونستم توی چشمای

ساعتی بعد همه توی خونه ی سابق پدر بزرگ و خونه ی بازسازی شده ی عمو بودیم.همه چیز تمیز و مرتب سر 

جاش بود زن عمو از یک طراح داخلی خواسته بود تا وسایل الزم رو برای خونشون تهیه کنه و چند تا کارگر با 

م کارشون خوب بود همه چیز با هم هارمونی داشت و فضای سرپرستی اون طراح خونه رو چیده بودند و واقعا ه

 خونه ی دلنشین آرامش بخش بود و همه چیز هم توی بهترین جای ممکن قرار گرفته بود!

 رزا با اشتیاق چرخی توی سالن زد و گفت:

 واقعا خوب شده مامی.-

سی رو با لهجه و خیلی جالب صحبت می لهجه ی رزا هنوز هم منو بعد از این همه مدت به خنده می اندخت.رزا فار

 کرد ولی وضع حرف زدن رهام بهتر بود و توی بیان کلمات کمتر لهجه ی اروپاییش نمایان می شد.

 رهام هم با لبخند موافقت خودش رو با رزا نشون داد.
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 زن عمو لبخندی زد و رو به مامان گفت:

 استاد بوده. دستت درد نکنه واقعا طراحی که معرفی کردی تو کارش-

لبخند شادی روی لبای مامان نقش بست.از تعریف بچه ها و زن عمو راضی بود.عمو هم حرف همسرش رو تایید 

 کرد و از مادر تشکر کرد.

روی مبلی گوشه ی سالن نشستم و هر چی رزا اصرار کرد برای دیدن اتاقش نرفتم اصال حوصله نداشتم و اعصابم 

 3ی رهام فکر می کردم اشک توی چشمام جمع می شد.به صورتی غیر قابل باور توی این بهم ریخته بود وقتی به دور

ماه دل و دینم رو باخته بودم.ناراحتی من از چشمای تیز بین رهام پنهان نموند و وقتی وسایلش رو توی اتاقش 

 گذاشت زودتر از رزا پایین اومد و کنارم نشست.لبخند همیشگیش رو زد و گفت:

 ز انقدر پکری؟چرا امرو-

 سری تکون دادم و زیر لبی گفتم:

 چیزی نیست!-

چرا فکر می کنی فقط تو به ما عادت کردی؟خوب برای ما هم سخته که بعد از یک ماه شب و روز با هم بودن از -

هم جدا بشیم ولی ما فقط خونه هامون از هم دور شده راحت می تونیم تمام روزمون رو با هم بگذرونیم و از 

 حظاتمون لذت ببریم مثل قبل.ل

ته دلم یه جوری شد.حس خوبی بهم دست داد از این که اونم دلتنگی من رو در ک می کرد و با این حرفش یه 

 جورایی می گفت که اونم دلتنگ می شه.

 لبخندی گوشه ی لبم نشست و سرم را به نشونه ی تایید حرفاش تکون دادم.

 زد: به سمت پله ها رفت و رزا رو صدا

 رزا..........رزا......-

 رزا با عجله از پله ها پایین اومد و گفت:

 چرا فریاد می کشی؟چی کارم داری؟-

 رهام نگاهی به من انداخت و رو به رزا گفت:

 میای بریم بیرون ......... هم یکم می گریدم هم برای مهمونی پس فردا شب خرید می کنیم!-

 هم کوبید و رهام رو بغل کرد و گفت: رزا با شادی دست هاش رو به

 آفرین داداش خوبم بریم-

 سریع به سمت پله ها دوید و گفت االن میام شما هم سریع حاضر بشید.

رزا دختر عجیب غریبی بود گاهی شاید تو طول روز حتی یک کلمه هم حرف نمی زد یا حتی لبخند هم نمی زد ولی 

ان شادی می کرد که همه انگشت به دهن می موندند.چهره ی با نمک و بعضی اوقات به خاطر چیزای کوچیکی چن

 جذابی داشت و شیطنتش طراوت خاصی به صورتش بخشیده بود.

رزا با صبر و حوصله لباسارو برسی می کرد و روی هر لباسی هم ایرادی می گذاشت حقم داشت لباسای اینجا رو با 

 لباسای اروپا مقایسه می کرد!!!

من مشکی با لب آستین و یقه و کراوات قرمز که بلوز یقه انگیلیسی سفید داشت نظرم رو جلب کرد.تا یه کت و دا

خواستم به رهام نشونش بدم دیدم نگاهش به اون لباس خیره شده و داره با دقت نگاهش می کنه.لبخند شادی روی 
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ی الزم نداشتم و وسایل مورد نیازم دیگه لبام نشست.بعد از پرو لباس و تایید رزا و رهام لباس رو خریدم.دیگه چیز

دور توی پاساژا چرخیدن یه پیراهن بلند آبی آسمانی که طرح لباسش شبیه لباسای  6ام رو خونه داشتم.رزا بعد از 

 مصری قدیمی بود رو انتخاب کرد و واقعا هم برازنده اش بود.

 غروب بود رهام رو به من گفت: 6ساعت نزدیک 

 یم؟خوب حاال کجا بر-

 رزا با افسوس گفت:

 کاش مهسان هم بود.-

 لبخندی روی لبم نشست رهام هم حرف رزا رو تایید کرد کمی فکر کردم و گفتم:

 می خواید بریم خونه ی مهسان؟شام هم پیشش می مونیم بعد می ریم خونه.-

هم غر زد که من باعث شدم هر دو سرشون رو به نشانه ی موافقت تکون دادند.خوشبختانه مهسان خونه بود.کلی ب

آبروش بره چون طبق روال همیشه خونه اش ریخت و پاش بود و خودشم خواب آلود بود و تازه از خواب بلند شده 

 بود.رهام دور تا دور سالن رو نگاه کرد و سری تکون داد و با لبخند گفت:

 اینجا درست شبیه اتاق رزاست اونم همیشه وسایلش ریخت و پاشه.-

 با خجالت لب گزید و من به رهام چشم غره رفتم. مهسان

 رهام با حالتی ناله مانند گفت:

 حرف بدی زدم مگه؟-

 رزا زیر لبی خندید و من هم به سختی لبخندم رو کنترل کردم و سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم.

 خوب من منظوری نداشتم ببخشید مهسان!-

 مهسان زیر لبی گفت:

 ارد.اشکالی ند-

سریع دو تایی خونه اش رو جمع و جور کردیم ومهسان هم من رو بی نصیب نمی گذاشت و هر وقت از کنارم رد می 

 شد نیشکونی از بازوم می گرفت!

خونه اش که مرتب شد همه به آشپزخانه رفتیم تا غذا رو آماده کنیم.رهام با اصرار وظیفه ی ساالد درست کردن رو 

سان مرغا رو سرخ می کرد و منم سیب زمین پوست کندم و خاللی کردم و سرخشون برای خودش برداشت.مه

کردم.رزا هم وسایل شام رو آماده کرد.وقتی برنج هم دم کشید همه برای صرف شام دور میز کوچک و چهار نفره ی 

د گوین مهسان نشستیم.جالب ترین شامی بود که توی عمرم خورده بودم و بر خالف ضرب المثل قدیمی که می

این غذا چند تا آشپز داشت ولی نه شور بود و نه بی نمک اتفاقا  "آشپز که دو تا بشه غذا یا شور می شه یا بی نمک"

 خوشمزه هم شده بود.

شب خوبی بود و کلی خوشگذروندیم و آخر شب هم من با ماشین بابا رزا و رهام رو رسوندم دم خونه ی عمو ولی 

و گفت صالح نیست این وقت شب تنها برگردم خونه.توی دلم قند آب کردن و حرفش  رهام اجازه نداد من برگردم

 رو زمین ننداختم و منم به خونه ی عمو رفتم.

نمی دانم حس من نسبت به رهام چیه یا اصال واقعا اسمش عشق هست یا نه ولی یه جور عجیب و خاصی دوستش 

 اونم منو دوست داشته باشه.دارم.محبتاش دلم رو ماال مال از شادی می کنه کاش 
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 وای که اگر اونم منو دوست داشته باشه و منو بخواد دنیا برام بهشت می شه.

وقتی روی تخت اتاق مهمون دراز کشیدم قلبم مملو از شادی بود.یک شب دیگه هم گذشت و من مطمئنم که امشب 

 عاشق تر از دیشبم وشاید فردا عاشق تر از امروز!

نا هم از خونه ی ما باعث کم شدن رابطه ی ما بچه ها نشده و ما هر روز باهم دیگه می ریم بیرون و حتی رفتن عمو ای

 توی شهر می گردیم.

رهام توی شرکت مشغول به کار شده رزا کالس نقاشی ثبت نام کرده و عالقه ای به ادامه ی تحصیل نداره.من و 

خیلی راحت تر با مشکلی که احسان براش پیش آورد کنار مهسان هم هنوز با دانشگاه سر و کله می زنیم مهسان 

اومده و دیگه مثل قبل یک دفعه ای ساکت نمی شه یا توی خودش فرو نمی ره اما دیگه اون مهسان سابق هم نیست 

دیگه از شیطنتاش خبری نیست اما نظر من در مورد مهسان تغییری نکرده و من هنوز مثل قبل و خیلی زیاد دوسش 

 دارم.

 اشتیم از دانشگاه بر می گشتیم و من خسته بودم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه داده بودم و چشمام رو بسته بودم.د

 صدای مهسان باعث شد چشمام رو باز کنم.

 امشب هم می ریم شبگردی؟-

 سعی کردم حرفای رهام رو به یاد بیارم و بعد گفتم:

نمی تونه بیاد بیرون مثل اینکه قرار کاری داره.رزا هم تولد دختر خاله نه ... رهام صبح بهم زنگ زد و گفت امشب -

 ی مامانش دعوته با زن عمو می خوان برن بنابراین برنامه ی امشب کنسله.

 مهسان چند ثانیه مکث کرد و حرفی که می خواست بزنه رو مزه مزه کرد و با صدای آرومی پرسید:

 وای باهاش ازدواج کنی؟نظرت در مورد رهام چیه؟هنوزم نمی خ-

 یه حس داغ دوید زیر پوستم.خودم رو به کوچه ی علی چپ زدم و گفتم:

 وا....این چه ربطی به بیرون رفتن امشبمون داشت؟راستی تو امشب می یای خونه ی ما؟-

 مهسان بی تاب سری تکون داد و گفت:

 بحث رو عوض نکن دوسش داری؟-

 میای خونه ی ما؟-

 کون داد و گفت:کالفه سری ت

 نه......دوسش داری؟-

 چرا نمی یای؟-

 خیلی خوب میام....دوسش داری؟-

 چه زود نظرت تغییر کرد!-

 عصبی به سمت من برگشت و با خشم نگاهم کرد.سرم را پایین انداختم و گفتم:

 قبال زودتر متوجه می شدی که نمی خوام به سوالت جواب بدم!-

 االنم متوجه شدم...-

 چس چرا بازم ادامه می دی؟-

 چون جوابت برام مهمه!-
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 متعجب بهش خیره شدم و گفتم:

 چرا انقدر برات مهمه؟-

 دست پاچه شد و هول هولکی گفت:

 خوب تو خواهرمی من برام مهمه سرنوشت تو چی می شه.... رزا هنوز می ره کالس نقاشی؟-

 ه انداخت:سوالش انقدر مبتدیانه و مسخره بود که منو به خند

دیشب بود فکر کنم رزا با آب و تاب برات از کالسش تعریف می کرد و می گفت استاد خوبی داره و خیال ول -

 کردن کالسش رو نداره حاال چطور ممکنه یه روزه نظرش تغییر کرده باشه؟؟؟

 گفت:مهسان کالفه و عصبی بود.پیچید توی کوچه ی ما و جلوی در خونه ی ما ایستاد و زیر لبی 

 روز خوبی بود....-

 نگاهش کردم.

 به سالمت....-

 هنوز داشتم نگاهش می کردم که عصبی به سمتم برگشت و گفت:

 نشنیدی؟می گم به سالمت...یعنی خداحافظ...یعنی برو پی کارت بزار منم برم پی کارم....-

.از حرکاتش تعجب کردم باخنده پیاده وقتی دید حرکتی نمی کنم در سمت منو باز کرد و به سمت بیرون هولم داد

 شدم و گفتم:

 مشکوک می زنیا ولی باشه می رم خونمون نیازی نبود بیرونم کنی در ضمن مگه نگفتی میای خونه ی ما؟-

 حوصله ندارم....ببخشید ولی خسته ام...خداحافظ.-

از کوچه و میدان دید من خارج شد.با مجال هیچ حرفی رو بهم نداد و پاش رو روی پدال گاز فشرد و چند ثانیه بعد 

تعجب به سمت در رفتم و کلیدم را به در انداختم و وارد خونه شدم.بوی قرمه سبزی مامان فضای خونه رو عطر 

 آگین کرده بود و دل منو به ضعف انداخت!

*********** 

بر کردم کسی گوشی را صدای زنگ تلفن از خواب بیدارم کرد و خواب صبح جمعه ام رو نابود کرد.هر چی ص

 برنداشت خواب آلود گوشی را برداشتم.

 بله بفرمایید.-

 سالم خانم خواب آلو.-

 صداش یه ذوقی رو توی دلم نشوند.

 سالم رهام خوبی؟رزا و عمو و زن عمو خوبن؟-

 خندید.

 همه خوبن.شما چطورید؟-

 مرسی.-

داشتی شاید هر کس دیگه ای بود این جمله رو می گفتم تا  دلم نیومد سوال همیشگیم رو بپرسم و بگم حاال چیکارم

 سریع تر از سر خودم بازش کنم ولی رهام فرق داشت رهام آرامش روحم بود!

 رخساره میای امروز بریم بیرون؟-
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 مکثی کردم و به شانس بدم لعنت فرستادم.

 کسی خونه نیست نمی تونم بیام.-

 ده بود اینجا با مامان من رفتن خرید.مامانت می دونه چند دقیقه پیش اوم-

 ذوق تو دلم نشست.

 باشه پس یه نامه می زارم میام.-

 اااااااا نمی خواد بابا می گم من به مامانت گفتم زود حاضر شو بیا اینجا-

 من منی کرد و گفت:

 اگر مهسان هم بیکاره اونم بیار.-

این دل تنگ بودم که مهسان خودم خیلی وقت بود دیگه نبود دل خودم هم برای مهسان تنگ بود نه از ندیدنش از 

انگار برده بودنش و یکی دیگه را آورده بودند.دیگع از صمیمیت گذشته خبری نبود مهسان همش خودش رو ازم 

 جدا می کرد.

 بهش می گم ببینم چی می گه حاضر باشید تا بیام.-

 باشه پس فعال خداحافظ.-

 خدانگهدار.-

ند شدم و تختم رو مرتب کردم و دست و صورتم رو شستم و لباس پوشیدم داشتم از در بیرون می رفتم ذوق زده بل

 که یادم افتاد به مهسان زنگ نزدم.شماره اش رو گرفتم یه بوق دو بوق.....ده تا بوق کسی گوشی را برنداشت.

اینا تا با زن عمو برن خرید رو دوباره به در گوشی را گذاشتم و نامه ی مامان رو که برام نوشته بود رفته خونه ی عمو 

 یخچال چسباندم و از خانه خارج شدم.

 هیجان زده بودم و خوشحال.

تمام طول راه به رهام و احساسم نسبت بهش فکر کردم مگر جز عشق می شد اسم دیگه ای روی این بیتابی های من 

 گذاشت؟

ن دیدنش صورتم سرخ شد.از خودم خجالت کشیدم که انقدر انگشتم رو که روی زنگ فشردم تنم گرم شد از هیجا

 زود خودم رو باختم.صداش توی آیفون پیچید:

 کیه؟-

 منم رهام باز کن.-

 خوش اومدید بیاید تو تا ما حاضر شیم.-

صدای تیک باز شدن در را که شنیدم سعی کردم به خودم مسلط بشم.چند دقیقه ای که طول کشید تا رهام و رزا از 

 تاقاشون خارج شن آرامش از دست رفته ام رو بهم برگردوند.ا

 رهام منو که دید نگاهش رو توی سالن چرخوند و گفت:

 سالم رخساره خوبی؟پس مهسان کو؟-

 لبخندی مهربون زدم و جوابش رو دادم:

 سالم خوبم ممنون.هر چی زنگ زدم تلفنش رو برنداشت حتما رفته جایی.-
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رهام رو حس کردم.لبخند از روی لبم محو شد رزا هم با هیجان وارد سالن شد و خودش رو به وضوح ناراحت شدن 

 تو آغوشم انداخت.

 خوبی رخساره جونم؟-

 علیک سالم رزا خانم.-

 قهقهه زد.

 هیچ وقت درست نمی شم خودم می دونم.سسسسسسسسسالم.-

 هش روتوی سالن چرخوند و گفت:صدای پر نشاطش حال دگرگون شده ی منو هم بهتر کرد.رزا هم نگا

 مهسان نیومد؟-

 حرفهایی که به رهام گفته بودم رو دوباره تکرار کردم.

حیف شد خوب االن با چی بریم ما که ماشین نداریم ماشین شمارو هم که زن عمو برد با مامان برن خرید حاال چی -

 کار کنیم؟

 گفت: رهام که چند دقیقه ای بود ساکت روی مبل نشسته بود

 خوب حاال که ماشین نداریم می خواید منصرف شیم و نریم بیرون به جاش غذا بگیریم خونه دور هم نهار بخوریم؟-

تمام هیجانم فروکش کرد حالم خراب شد یعنی نبود مهسان انقدر مهم بود؟سعی کردم خودم رو آروم کنم.نه اونا به 

می هم به خاطر مهسان ناراحت باشه ولی رهام فقط به خاطر خاطر ماشین ناراحت شدن مخصوصا رهام ممکنه رزا ک

ماشین ناراحته.توی دلم داشتن رخت می شستن.قلبم نامرتب می زد.حس بدی توی تنم موج می زد کاش می شد 

 ......... نه من مهسان رو دوست داشتم چطور می تونستم آرزو کنم مهسانی وجود نداشته باشد.

 م. احتیاج به هوای آزاد داشت

 من می رم بیرون شام بگیرم بیام شما هم وسایل رو آماده کنید.-

 رهام هم بلند شد و گفت:

 منم میام -

 صدای اعتراض رزا بلند شد

 پس من چی؟-

 رهام با تحکم گفت:

 وسایل رو آماده کن تا ما برگردیم.-

 لبای رزا با ناراحتی جمع شده بود.

نکه تنها کنار رهام بودم حرارت گرمی توی تنم پخش شد خون توی شریانم با از در که خارج می شدیم از حس ای

 سرعت بیشتری دوید دلم یه جوری شد.صداش منو از افکارم خارج کرد.

 رخساره می تونم یه چیزی بپرسم؟-

 البته.-

 مهسان چرا تنها زندگی می کنه؟-

 تنم یخ کرد امروز حس بدی نسبت به مهسان پیدا کرده بودم.
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مامان و باباش از هم جدا شدن و هر کدوم ازدواج کردن مهسان هم نمی تونست با اونا کنار بیاد ازشون جدا -

 شد.....کارت خوب پیش می ره؟تو شرکت جا افتادی؟

 چند ثانیه مکث کرد انگار داشت حرفام رو توی مغزش حالجی می کرد.

 ه است؟آره بد نیست.شرکت بزرگیه....مهسان هم با تو هم رشت-

 آره اونم روانشناسی می خونه.....همکارات خوبن؟-

 آره خیلی مهربون و خونگرمن محیط کاریش صمیمی و جالبه.....مهسان هم همسن توئه؟-

 کالفه شدم هر کاری می کردم موضوع بحث رو از روی مهسان بردارم نمی شد.

 ؟آره اونم همسن منه.......تو چرا امروز گیر دادی به مهسان؟-

 دستپاچه شد.

 نه خوب گیر ندادم که......فقط خواستم بدونم دوست صمیمی تو چه جور آدمیه...همین.درسا خوب پیش می ره؟-

 این بار اون موضوع رو عوض کرد دنباله ی حرف رو گرفتم تا دوباره حرف به سمت مهسان برنگرده.-

ی رفتنم با وقتی که داشتم بر می گشتم قابل مقایسه بعد از خوردن غذا بی حس و حال به خونه برگشتم.حال لحظه 

 نبود.

مامان هنوز برنگشته بود با لباس بیرون خودم رو روی تخت انداختم تا کمی بخوابم و ذهن درهمم رو آروم کنم اما 

 دریغ از لحظه ای که چشمای خیسم گرمای خواب رو حس کنند.

و نگاهش پر از نگرانی بود.با پشت دست چشمای خواب آلودم رو با تکونای دستی از خواب بیدار شدم مامان بود ت

 مالیدم و گفتم:

 سالم مامان چی شده؟چرا ناراحتید؟-

 مامان با صدای بغض دار گفت:

 تو سالمی؟-

 با تعجب گفتم:

 آره خوبم چطور مگه؟-

 یه نگاه به ساعت بنداز!-

 بود. 33چشمام به سمت ساعت روبروی تختم چرخید.

 شید مامان برای شام نیومدم گشنه ام نبود.ببخ-

صبحه تو از دیروز ظهر تا حاال یه کله خوابیدی اول شب هم تنت داغ بود...کجا رفتید  33چی می گی دختر االن -

 مگه؟چت شده تو؟

چشمام گرد شد یعنی من انقدر خوابیده بودم؟از شدت تعجب خواب از سرم پرید نیم خیز شدم که توی جام بشینم 

 از شدت دردی که توی سرم پیچید دوباره افتادم روی بالشت.مامان با دست کوبید تو صورتش.

 خاک بر سرم چی شدی دختر؟-

 سریع گفتم:

 هیچی مامان سرم گیج رفت فکر کنم گشنمه.-

 مامان با عجله به سمت در رفت و گفت:
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 الهی بمیرم برات االن می رم برات یه چیزی میارم بخوری.-

خیلی شدید درد می کرد از کشوی دراور کنار تختم آخرین بسته ی قرص مسکنی رو که داشتم برداشتم خدا سرم 

رو شکر هنوز دوتا داشت.یکیش رو با لیوان آب میوه ای که مامان روی میز کنار تخت گذاشته بود خوردم.با بی میلی 

وپ و قرص کار خودشون رو کردن و دوباره چند قاشق از سوپی که مامان برام آورده بود رو هم خوردم.گرمای س

 منو به عالم خواب کشوندند.

********* 

 عصر با صدای رهام و رزا که داشتن باهم حرف می زدن از خواب بیدار شدم.

 رزا با لحن توبیخ کننده ای گفت:

 تقصیر توئه دیگه!دیروز رفتید نهار بگیرید چی بهش گفتی؟-

 رهام کالفه گفت:

ن هیچی نگفتم بهش اصال حرفی پیش نیومد ما خیلی عادی حرف زدیم و نهار گرفتیم و اومدیم.من نمی به خدا م-

 دونم چرا اینجوری شد.

 دلم نمی خواست دیگه بیشتر در مورد من صحبت کنن.

 رسم مریض داری اینه که باال سرش جلسه ی سری بزارن؟-

 نم کرد:هر دو همزمان به سمتم برگشتند.رزا به لبخندی مهمو

 سالم رخساره جونم خوبی؟تو که ما رو از ترس و عذاب وجدان کشتی دختر!-

 لبخند زدم.

 چیزیم نیست یکم کسلم مامان بی خودی گنده اش کرده.-

 رزا گفت:

ساعت خواب بودی و بیدار نشدی بعدشم که دوباره غذا خورده نخورده از هوش  24بی خودی نیست تو نزدیک -

 ری شدی؟رفتی.چرا اینجو

 نگاهم بی تاب چشمای رهام بود اما خودم رو کنترل کردم.

 چیزی نیست.دیر که غذا می خورم اینجوری می شم.-

 خوب ما که دیروز به موقع غذا خوردیم.-

یه دروغ مصلحتی می تونست ناجی من باشه.دلم نمی خواست کسی بهم شک کنه یا بفهمه حال خراب من مسببش 

 چیه.

 بحانه نخوردم.من دیروز ص-

 رهام سکوت چند دقیقه ایش رو که برای من به اندازه ای قرنی به درازا کشید رو شکست.

 مطمئن باشم به خاطر ما نیست؟یعنی ما کاری نکردیم که ناراحت بشی؟-

 نگاهش مشکوک بود.باید مسیر صحبت رو عوض می کردم.

ی نیاز نیست که!همون می پرسیدی حالم خوبه یا نه کفایت علیک سالم.خوبم چیزی نیست که بابا انقدر احوال پرس-

 می کرد........بابا اینجوری هی نگو شرمنده می شم به خدا.

 رهام سرش رو تکون داد کالفه بود.
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 خوبی؟-

طبیبم بود چطور می تونست باشه و من خوب نباشم.بغض خائنی توی گلوم لونه کرد تا منو لو بده.با تمام وجود 

 ردم اما نتونستم جلو دار لرزش صدام باشم.سرکوبش ک

 خوبم واقعا .... بهتر شدم باور کنید.-

رزا لبخند آرامش بخشی نثارم کرد معلوم بود باور کرده.نگاه تیز رهام توبیخ کننده بود انگار می خواست قلب منو 

 دوسش دارم انگار می فهمید دلم بشکافه و ببینه توش چیه.انگار می فهمید چه حالی دارم انگار می فهمید که چقدر

چقدر بی قرارشه یکی تو وجودم فریاد زد نه!صداش انقدر بلند بود که تمام تنم رو لرزوند...... توی اون لحظه خدا رو 

 شاکر شدم که کسی صدای درون کس دیگر رو نمی شنوه!

 امیدوارم راست بگی و حالت واقعا بهتر باشه!-

ش می خواست بگه امیدوارم راست بگی که به خاطر نخوردن صبحانه خیره به صورت رهام شدم چشما

است.چشماش چشمام رو می کاوید انگار می خواست راز دلم رو کشف کنه.چشمام رو به سمت رزا چرخوندم و سعی 

 کردم از جام بلند شم سرم دوباره درد گرفت اما نه به شدت صبح.از روی تختم بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم.

 بچه ها بیاید بریم پایین من خیلی گشنمه می تونم یه فیل درسته رو هم بخورم.-

 رهام زیر لب غرید:

 باالخره می فهمم.-

دلم لرزید نگاه رهام عصبی و خشمگین بود هر چیزی توی چشماش بود جز عشق و دوست داشتن.پوزخندی به 

 خودم و دلم زدم شکم داشت به یقین تبدیل می شد.

 تعجب به ما نگاه می کرد.نباید کم می آوردم لبخندی زدم و گفتم: رزا با

 بیاید بریم دیگه.-

 رزا خندید و گفت:

 داری از اتاقت بیرونمون می کنی؟-

 چشمکی زدم و گفتم:

 یه چیزی تو همین مایه ها!-

ی رزا لبخندی زدم و پشت رزا از ته دل خندید.رهام پوزخندی نثارم کرد و از کنارم رد و شد و رفت پایین.به رو

 سرش از اتاق خارج شدم.سرم درد می کرد اما نه به اندازه ای که طاقتم رو تموم کنه.

**************** 

سر میز شام فقط با غذای تو بشقابم بازی می کردم.میلی به خوردن نداشتم.نگاه رهام از جلوی چشمام دور نمی 

ی ترسوند از یک اشتباه از یک گناه یک گناه نکرده.نمی دونستم به چه شد.توبیخ توی چشماش دلم رو می ترسوند.م

جرمی دارم مجازات می شم.کاش راهی برای رهایی از این عشق سراسر رنج و عذاب بود.از فکری که توی ذهنم 

گذشت تمام تنم لرزید چطور می تونستم از این حس شیرین سراسر رنج دل ببرم؟من این درد و رنج رو با تمام 

 وجود می خواستم.
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وقتی برای خواب به اتاقم برگشتم اصال خوابم نمی اومد اما کاری هم برای انجام دادن نداشتم.موسیقی مالیمی 

گذاشتم و کتاب تس رو که تازه خریده بودم برداشتم و شروع کردم به خوندن شاید که چشمای رهام تنهام بذارن و 

 منو به حال خودم رها کنن.

********************* 

رخساره دفتر رو ورق زد و چند صفحه به عقب برگشت خاطرات شب مهمونی خونه ی عموش نبود.اون شب عجیب 

و غریب شبی که آغاز همه ی شکها و تردیدهاش بود.بین صفحات چشمش به جای دو سه تا ورق که از دفتر کنده 

ده بود.سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد و سعی شده بودن افتاد.چطور وقتی داشت می خوند متوجه نبودن اونا نش

 کرد به یاد بیاره اون شب چه اتفاقاتی افتاده.

خاطرات اون روز جلوی چشماش می رقصید.از صبح جلوی آیینه ایستاده بود و با موهاش و صورتش وررفته بود حتی 

یشگاه گوش نداده بود دلش نمی وقتی مادرش برای نهار صداش کرد پایین نرفت.هر چی مادرش گفته بود بره آرا

خواست چهره اش حالت زنونه بگیره دوست داشت خودش رو اونجوری که دوست داره آرایش کنه.مادرش بعد از 

نهار رفته بود خونه ی عمو تا برای حاضر کردن وسایل مهمونی به زن عموش کمک کنه.نزدیکای عصر مهسان اومد 

ساده بود و کت و شلوار شیکی که پوشیده بود زیبایی شرقیش رو صد خیلی زیبا شده بود.آرایشش خیلی ملیح و 

 چندان کرده بود.

با هیجان به مهسان نگاه کرده بود و یه لحظه حسادت کرده بود اما سریع پشیمون شده بود مگه نه اینکه مهسان 

 براش مثل خواهر نداشته عزیز بود پس حسادت چرا؟

 مهسان خوب شدم؟لباسم خوبه؟-

 لبخند مهربونی نثارش کرد و به شوخی گفت: مهسان

 عالی شدی.فکر کنم امشب آمار تلفات باال بره.-

هر دو به شوخیش خندیده بودند.بعد از پوشیدن مانتو و برداشتن کیف و کلید خونه با مهسان به سمت خونه ی 

تا به رهام رسیده بود.کنار عموش رفته بودند.بعضی از مهمونا اومده بودن.نگاهش رو توی جمعیت چرخونده بود 

 چند تا از پسرای فامیل ایستاده بود و داشت باهاشون صحبت می کرد.

 رزا سریع خودش رو به اونها رسونده بود بعد از احوالپرسی به سمت اتاق خودش بردشون تا لباس عوض کنن.

ذشت.رقصیدنش با رزا و مهسان صحنه های مهمونی مثل یه فیلم که روی دور تند باشه سریع از جلوی چشماش می گ

صحبت کردنش با مهمونا حرفها همه و همه مثل یه فیلم تند از جلوی چشماش گذر می کرد تا رسید به وقتی که 

رهام اومد کنارشون چطور می تونست سریع از لحظات حضور او بگذره؟چطور می تونست از طپش بی امان قلبش 

 بگذره؟

د.همون موقع بابک پسر دایی رهام اومده بود کنارشون.صدای زنگ دارش تو رهام سالم و احوال پرسی کرده بو

 سرش پیچید.

 رهام خانما رو معرفی نمی کنی؟-

 لبخندی زد و با دست به رخساره اشاره کرد و بعد به مهسان.

 چرا..... رخساره دختر عموم و ایشون هم مهسان خانم دوستشون.-

 ه به دستش داد چندش شده بود.بابک دستش رو ول نکرده بود.از گرمای دست بابک و فشار خفیفی ک
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 خانم افتخار یه دور رقص رو به من می دید؟-

 تا اومد بگه نه رهام نگاه عجیبش رو به رخساره دوخت و دست مهسان رو گرفت و گفت:

 مهسان شما هم به من افتخار می دید؟-

بلند شد انگار قلب رخساره رو با خودش برد.رهام و مهسان به وقتی مهسان با لبخندی ملیح و صورتی گلگون از جا 

سمت وسط جمعیت رفتن.انگار که بخواد با خودش لج کنه از جا بلند شد و با بابک به سمت جمعیت رفت.حس بدی 

داشت.همون ثانیه ی اول پشیمون شده بود.نگاش بین جمعیت دنبال رهام و مهسان می گشت.بی تناسب با حرکات 

کی خودش رو تکون می داد.چشماش توی جمعیت گشته بود تا پیداشون کرده بود.اون دوتا خیلی آروم و بابک ال

زیبا با هم می رقصیدن هر دوتاشون توی نگاه دیگری غرق شده بودند.قلب رخساره وحشیانه به سینه اش می 

ده بود.اشک توی چشماش حلقه ز کوبید.حس کرد االنه که بیفته.عذر خواهی کوتاهی کرده و به آشپزخانه پناه برده

بود زمان از دستش خارج شده بود نمی دونست چقدر گذشت که صدای پایی شنید سعی کرد خودش رو کنترل 

کنه.به سمت بخچال رفت و لیوانی آب خنک برای خودش ریخت صدای پا نزدیک تر شد.به سمت عقب برگشت زن 

 عمو شهره اش بود.

 کنی؟رخساره جان اینجا چی کار می -

 سعی کرد جلوی لرزش صداش رو بگیره.

 تشنه بودم اومدم آب بخودم.-

 زن عموش مشکوکانه نگاهش کرد و گفت:

 بابک دنبالت می گشت برو ببین چی کارت داره!-

دیگه از مهمونی هیچی نفهمیده بود فقط حرص خورده بود و عذاب کشیده بود.نه رهام دیگه با کسی رقصید نه 

ت و غمگین رخساره همه جا دنبال رهام چرخ می خورد.مهسان توی حال و هوای خودش بود و مهسان.نگاه ما

نگاهش غمگین شده بود.تا آخر شب با شک و تردید به همه نگاه می کرد.حس می کرد رهام و مهسان بهش خیانت 

 کردند.

 وقتی برگشتن خونه تا صبح توی جاش دراز کشیده و گریه کرده بود.

شار عصبی روش بود هر چی بد و بیاره تونسته بود توی دفترش به رهام و مهسان گفته بود!خودش رو تا چند روز ف

توی خونه حبس کرده بود و مدام لحظات مهمونی رو توی سرش مرور می کرد.یادش اومد که دو روز بعد از مهمونی 

بهش خوش گذشته بود که ناراحتی روز  رهام و رزا اومده بودن خونشون و با زور رخساره رو برده بودن بیرون.انقدر

 مهمونی از خاطرش محو شده بود.وقتی برگشته بود نوشته های روز مهمونی تا اون روز رو پاره کرده بود!

اشک گوشه ی چشمش رو پاک کرد.صدای در دستشویی به زمان حال برش گردوند.به ساعت نگاه کرد.وقت اذان 

 اب وضو بگیره و نماز صبحش رو بخونه.صبح بود.از جاش بلند شد تا بعد از شه

شهاب بر خالف هر روز که دو سه ساعت بعد از اذان از خانه خارج می شد بعد از نماز و بدون خوردن صبحانه لباس 

پوشید و برای رفتن اماده شد.رخساره توی آشپزخانه داشت صبحانه حاضر می کرد که شهاب کنار اپن ایستاد و 

 گفت:

 دارم می رم کاری نداری خانمم؟رخساره جان من -

 رخساره با تعجب به شهاب خیره شد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

7 1  

 

 چرا انقدر زود می خوای بری؟-

 شهاب لبخندی زد و گفت:

 کار دارم عزیزم قبل از اینکه برم مطب می خوام برم سر خاک مامان و بابا.-

ماه قبل  1شون نمی گذشت.حدود رخساره با یاد مادر و پدر شهاب دوباره اندوهگین شد هنوز یک سال هم از فوت

 توی راه مشهد تصادف کرده بودن و هر دو همون لحظه ی اول فوت شده بودند.

 با لحنی غمگین گفت:

 منم بیام؟-

 شهاب که سر خاک رفتن را بهانه کرده بود تا رخساره رو تنها بذاره برای خوندن دفترچه اش سریع گفت:

 لی امروز می خوام تنهایی برم.نه عزیزم.آخر هفته با هم می ریم و-

 رخساره سرش رو به نشونه ی فهمیدن تکون داد.

 پس صبحانه بخور بعد برو.-

 شهاب لبخندی زد و کنار میز ایستاد و گفت:

 به به چه میزی هم چیدی مگه می شه از این صبحانه گذشت؟-

ت خوبی های مادر شوهرش رو فراموش کند رخساره لبخند زد اما اندوه هنوز توی چهره اش نمایان بود.نمی تونس

 شاید اگر او نبود االن نه افسون رو داشت نه این زندگی رو.

رخساره تو خودش غرق شده بود و بی توجه به اطراف هی دستش رو روی لبه ی لیوان می کشید.شهاب صبحانه اش 

 کرد: تموم شد و از پشت میز بلند شد تا برود اما رخساره متوجه نشد.آروم صداش

 رخساره جان؟خانمم؟-

رخساره سرش رو بلند کرد و به شهاب نگاه کرد.شهاب سعی کرد ناراحتیش رو از غم رخساره زیر لبخند مهربونش 

 پنهان کنه.

 من دارم می رم عزیزم کاری نداری؟-

 رخساره سری تکون داد و گفت:

 نه ناهار میای خونه؟-

 نه کار دارم عزیزم.-

 ی خونه دنبال افسون هم می ری؟غروب داری میا-

 باشه خانمم امری باشه؟-

 رخساره مکثی کرد و گفت:

 شاید امروز برم خونه ی زن عمو می دونی که مهسان اونجاست........ می خوام برم دیدنش.-

 شهاب دستش رو الی موهاش کشید و گفت:

بوده گذشته دلت رو از کینه خالی کن بعد برو رخساره فقط سعی کن کینه ی گذشته ها رو فراموش کنی هر چی -

 برو.

 رخساره شرمسار سرش رو پایین انداخت و گفت:

 اونی که باید کینه به دل داشته باشه مهسانه نه من!-
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اشکال نداره رخساره همه چیز رو فراموش کن و با دل پاک برو نذار اونم غصه ی گذشته رو بخوره هر چی نباشه -

 ره.فقط چند ماه فرصت دا

 اشک روی گونه های رخساره روان شد.

 لعنت به من شهاب لعنت به من کاش اون روز نمی رفتم خونشون.-

 صدای هق هق گریه ی رخساره بلند شد.شهاب سرش رو در آغوش گرفت و سعی کرد آرومش کنه.

ین کارارو بکنی الزم اشکال نداره عزیزم گذشته ها گذشته.خودت رو اذیت نکن....اگر می خوای بری اونجا و ا-

نیست بری....رخساره جان عزیزم خودتو اذیت نکن....قول بده که بری اونجا از این کارا نمی کنی اون بدبخت رو دق 

 مرگ کنی...

 رخساره سرش رو بلند کرد و اشکاش رو پاک کرد و گفت:

 ..باشه شهاب سعی می کنم آروم باشم...سعی می کنم ........... قول می دم....-

شهاب که اشک تو چشماش جمع شده بود و نمی خواست رخساره متوجه بشه موهای رخساره رو بوسید و از 

 آشپرخانه خارج شد.صدای بسته شدن در بغض گلوی رخساره رو شکست.

شهاب به در تکیه داده بود و همراه با صدای هقهقه رخساره اشک می ریخت.یاد اون روزا شهاب رو عذاب می داد 

 رسه به رخساره.چه ب

 

*********************** 

روزا از پی هم می گذرن.گذرشون دلم رو می سوزونه.دارم روزام رو بی هیچ اتفاق خاصی پشت سر می زارم.لحظه ی 

تحویل سال وقتی من و مامان و بابا کنار سفره ی هفت سین نشسته بودیم و هر کدوم تو دنیای خودمون غرق 

 خونه ی عمو. بودیم.دلم پر زد تا

دلم می خواست اونجا بودم و حال رهام رو می دیدم دلم می خواست می فهمیدم چه آرزویی می کنه و نیتش برای 

امسال چیه.اما دریغ که نه اونجا بودم و نه می تونستم بفهمم تو سر رهام چی می گذره تازگیا کمتر با من صحبت می 

 کرد یا خونه ی ما می آد.

ی توپ سال نو بلند شد با تمام وجود و از ته دل دعا کردم که مامان و بابا عمری سالمت باشن و لحظه ای که صدا

سایه شون باالی سرم باشه.هر چقدر خواستم برای رسیدن به رهام دعا کنم نتونستم فقط با همه ی وجودم از خدای 

 خودم خواستم اون چیزی که برای من بهتره برام اتفاق بیفته.

******************** 

بهار با همه ی دل انگیزیش با سرعت سر سام آوری تموم شد و منو با هجوم غم تنهایی و دوری تنها گذاشت.دلم 

 بدجور هوای بی وفا ترین یار دنیا رو کرده.کاش االن اینجا بود.کاش کنارم بود.کاش نرفته بود.

برگرده فرانسه.غم عالم مهمون خونه ی دلم  هفته ی پیش عمو زنگ زد و گفت که رهام می خواد برای تابستون

 شد.چطور می تونستم سه ماه ندیدنش رو تاب بیارم؟

تا روز رفتنش هر کاری کردم نتونستم ببینمش انگار یه جورایی نمی خواد منو ببینه توی نگاهش می بینم که داره 

 ونم منو دوست داره؟زجر می کشه اما نمی دونم چرا.چرا با من و خودش اینجوری می کنه؟واقعا ا
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غم انگیزترین شب عالم رو توی فرودگاه گذروندم.کاش می تونستم کاری بکنم و دلم رو از زنجیر این عشق بی 

 رحم نجات بدم اما دریغ و صد افسوس که راهی نیست.

و سارا هم رهام تک تک همه ی اعضای خانواده رو در آغوش کشید.عمو زن عمو مامان بابا رضا محمد رزا با فرشته 

دست داد.روبروی من که ایستاد اشکای چشمم طوفان وار به پلکام فشار می اوردن برای باریدن دل خودم هم بیتاب 

باریدن بود اما دریغ که نمی شد و نمی تونستم و نمی خواستم که خودم و دلم رو رسوا کنم.با صدایی که خودم هم به 

 سختی شنیدم گفتم:

 ر برگردی.سفر خوش امیدوارم زودت-

صدام از بغض می لرزید.نگاه رهام هم بی تاب بود.توی تمام این روزا نگاهش بی تاب بود.نگاه بی تابش رو توی 

 سالن فرودگاه چرخوند و با صدایی که فقط من بشنوم گفت:

 رخساره من می رم و امیدوارم وقتی که برگشتم......وقتی که برگشتم تو دیگه.... دیگه دوسم......-

 صداش می لرزید دل منم می لرزید.دستهاش رو مشت کرد و گفت:

 دلم می خواد منو برادر خودت بدونی......-

 دنیا آوار شد روی سرم.

 به خدا من....من مثل رزا دوست دارم....دلم نمی خواد عذاب بکشی....-

 م.نگام خیره شد به سنگ فرش کفدیگه نه قدرت جلو گیری از اشکام رو داشتم نه می خواستم که جلو دارشون باش

 فرودگاه.

 صورت خیس از اشکم رو وقتی بلند کردم که رهام از سالن خارج شده بود..........

دیگه هیچی برام نمونده نه امیدی نه احساسی نه عشقی.......نه نه اگر هیچ چیز نباشه باز هم من عاشقم چطور می 

 تونم عاشق نباشم.

یدم و دم نزدم مامان غمگین نگاهم می کنه.نگاه فرشته پر از سواله.سارا سعی می کنه با این یک هفته رو زجر کش

گفتن از دورانی که از محمد دور بود دل بیتاب منو آروم کنه اما همه شون توی یک اشتباه بزرگ غوطه ورن.من از 

 .دوری رهام نیست که آب می شم من از خالی بودن دلش از عشقه که ذره ذره می سوزم

 کاش مهسان پیشم بود اون تنها کسیه که منو می فهمه و درکم می کنه اما افسوس که دیگه مهسانی هم برام نمونده.

همون طور که فکر می کردم اومدن رهام زندگیه منو ویران کرد اما من با ذره ذره ی وجودم طالب این ویرانی بودم 

 و هستم.

 ور می تونستم کسی رو دوست داشته باشم که دوسم نداره.حس خودم برای خودم هم نا شناخته بود.چط

********************* 

امتحانای پایان سال رو هر کدوم رو افتضاح تر ازدیگری پشت سر گذاشتم امروز خانم صبوحی بهم گفت بعد از 

می  یر برگه ام نقاشیجلسه ی امتحان بمونم.آخه وقتی اومد باالی سرم یه برگه ی نیمه خالی دید و منی که داشتم ز

 کشیدم.سری که به نشونه ی تاسف برام تکون داد دلم رو ریش کرد و پوزخند رو مهمون لبام.

 از جام بلند نشدم و منتظر موندم تا همه ی بچه ها از سالن خارج بشن.

 نمی دونم چقدر گذشته بود که صدای استاد سکوت کالس رو شکست:

 رخساره چی شده؟-
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 قاشی می کشیدم اما روی برگه ام نه روی میز.هنوز داشتم ن

 فکر کنم حق من باشه بدونم بهترین شاگردم چرا بدترین اونا شده این حقم نیست؟-

 جوابی نداشتم که بدم سرم پایین بود دیگه نقاشی هم نمی کشیدم.

 رخساره برات مشکل عاطفی پیش اومده؟-

 نتونستم اشکام دونه دونه از گوشه ی چشمام روون بود.دلم می خواست داد بزنم آره من عاشق شدم اما 

 استاد صبوحی سری تکون داد دستی به سرم کشید و گفت: 

 سعی می کنم نمره ی قبولی رو بهت بدم بقیه ی درسات رو هم اینجوری دادی؟-

 صدای هق هق گریه ام توی سالن امتحانات پیچیده بود.

د و بطری آبی از کیفش در اورد و روی میز گذاشت و خودش از سالن استاد صبوحی یه دست دیگه به سرم کشی

 خارج شد.

دلم از این همه ترحم گرفته همه با دیده ی ترحم بهم نگاه می کنن حتی خودم هم به خودم با دیده ی ترحم نگاه می 

خواننده ای می کنم این روزا دیگه از اون رخساره ی شاد خبری نیست.صفحات اول دفترم خنده رو روی لب هر 

 نشوند اما حاال فقط سهم من و دفترم اشکه و آهه...........

************************ 

مامان راست می گفت که عشق قشنگه به غمش دلم نمی آد از این عشق بگذرم حتی اگر فقط عذاب و رنج باشه حتی 

دوسش دارم می خوام کاری کنم که اونم دوسم اگر تمام عمر تو سکوت و تنهایی بگذره می خوام به رهام ثابت کنم 

 داشته باشه.

 ماهه ندیدمش نه اون زنگ زد نه من نه اون اومد نه من رفتم...می ترسم از اینکه....... 3دلم برای مهسان تنگ شده.

ی منو  صهدختر کوچولوی ناز سارا به دنیا اومد.حتی حضور پر از شادی و نشاط این دختر زیبا هم نتونست دل پر از غ

 آروم کنه.

************* 

امروز دلم یه جوریه .... آخه رهام من از سفر بر می گرده امروز بعد از ظهر میاد.دلم برای دیدنش بی تابه و قلبم نا 

 مرتب می زنه.کاش اونم.....

اه کردم می داد نگتوی سالن فرودگاه نگاه بی تابم دنبالش بود با صدای رزا با هیجان به سمتی که با دست نشون 

دیدمش.بعد از ماهها آرام جانم رو دیدم.چقدر الغر و نحیف شده بود.چقدر چهره ی به ظاهر شادش غمگین 

بود.فقط یه لحظه نگاهم کرد وقتی صورت خیس از اشکم رو دید سری به تاسف تکون داد و نگاهش رو به سمت 

نوزم عاشقانه می پرستمش.توی این روزا خیلی از خودم بقیه چرخوند.بازم ترحم بازم تاسف ولی اشکال نداره من ه

 پرسیدم چرا؟اما هیچ کدوم از این چراها جواب نداشت.

نگاه بی تاب رهام دنبال گمشده اش بود و نگاه بی قرار من در پی رهام.دوست داشتم بدونم گم شده ی رهام کیه که 

 که ماههاست بی وفا شده؟انقدر بی تاب دیدنشه.نکنه گمشده اش همون بهترین من باشه 

 نه تو باورم نمی گنجه که بهترین دوست من ..........

نه ... نه می تونم باور کنم نه می خوام که باور کنم ... نه نباید اینطور باشه...اگر اینجوری باشه من چیکار کنم؟با کی 

 مبارزه کنم؟با عزیزترینم؟
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به رحمت و لطف بیکرانت قسمت می دم اگر بهترین من دلش دنباله نه....نه در توانم نیست.دارم می سوزم خدایا 

 رهام منه سینه ی منو از این عشق جان فرسا خالی کن.........

همین که می دونم هست همین که توی هوایی که اون نفس می کشه منم نفس می کشم.همین که مطمئنم اینجاست و 

م خیلی بی تابه اما غمگین نیستم.اگر رهام منو دوست نداره من که هنوز تنهاست خودش برام نعمتیه... این روزها دل

 دوسش دارم.خیلیا زندگیشون رو با عشق یک طرفه آغاز می کنن.

 منم یکی از همین دسته آدما.

دیروز روز اول دانشگاه بود.دو ترم آخر رو هم بگذرونم فارق التحصیل می شم و بعدش می تونم مطب بزنم .مهسان 

از همیشه بود و خیلی سرد باهام برخورد کرد.خیلی الغر شده زیر چشماش گود افتاده.خیلی ناراحت شدم غمگین تر 

 براش ولی هر کاری کردم بهم نگفت چی شده یا چرا انقدر ناراحته.حتی وقتی با کلی گالیه ازش پرسیدم:

 ن اینجوری رفتار می کنی؟چرا دیگه مثل سابق نیستی؟مگه نمی گفتی من تنها کسیم که داری؟پس چرا با م-

 صدام بغض دار بود سرش را انداخت پایین و نجوا گونه گفت:

ببخشید رخساره.احتیاج داشتم تنها باشم و فکر کنم ولی دیگه هیچ وقت اینجوری نمی شم قول می دم.....قول می -

 دم بشم همون مهسان قدیم.

م خونه پر از آرامش بودم.با هیجان دویدم سمت حضور مهسان انگار دوای دردمه آرومم می کنه.وقتی رسید

 آشپزخانه و مامان رو از پشت سر بغل کردم.

 سالم مامان نازم.-

 مامان لبخند مهربونی نثارم کرد و گفت:

 سالم دخترم خسته نباشی خانم.مهسان خوب بود؟-

 مامان رو ول کردم و تندی روی میز آشپزخانه نشستم و گفتم:

 حالش خوب بود.یعنی می شه گفت بهتر بود. آره مامان خیلی-

 مامان لب گزید و گفت:

 دختر من چطوری به تو یاد بدم و بگم روی میز نشین.دیگه وقت شوهرته.-

 خندیدم و گفتم:

بی خیال مامان کی حاضر می شه منو بگیره؟نه آشپزی بلدم نه خونه داری نه لوندی بلدم نه دلبری نه خوشگلم نه -

 به درد دلقک بازی می خورم. مهربون.فقط

 مامان خندید و گفت:

 اینا که گفتی همش حقیقت بود اما جلوی کسی نگو که می مونی رو دستم.-

 خندیدم.مامان خیلی سرحال بود با شیطنت رفتم کنارش وایسادم و لپش رو کشیدم و گفتم:

 ار اومده بود خونه؟مامان شیطونم امروز چه خبر بوده که شما انقدر خوشحالید؟بابا ناه-

 مامان کفگیر رو برداشت تنبیهم کنه که سریع از آشپزخانه دویدم بیرون.

 مامان خندید و کفگیر رو گذاشت توی بشقاب کنار گاز و گفت:

ساله می شی و می خوای شوهر کنی اما دریغ از ذره ای عقل و بزرگی تو  22دختر خجالت بکش مثال داری -

 رفتارت.
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 شد کاسه ای زیر نیم کاسه است مامان امروز زیادی شوهر شوهر می کرد: شستم خبردار

 مامان باز چی شده؟کی حرف زده؟-

توی صدام ناراحتی و کالفگی موج می زد چطور می تونستم به ازدواج فکر کنم وقتی دلم پیش شاهزاده ی قصه هام 

 بود؟

 مامان من و منی کرد و گفت:

 .امروز زن عموت زنگ زده بود-

 ساکت و آرام کنار در آشپزخانه ایستادم تا حرفای مامان رو بهتر بشنوم.

 مامان مکثی کرد و نگاهی به من انداخت و به حرفش ادامه داد:

 زن عموت اینا فردا شب برای ....یه امر خیر....میان اینجا.-

ت و ببینه.بدون اینکه حرفی بزنم به سمقلبم از جا کنده شد.مامان خیره خیره نگاهم می کرد منتظر بود تا واکنش من

 پله ها رفتم تا خودم رو به سکوت اتاقم برسانم.

در رو که باز کردم و وارد اتاقم شدم خیالم راحت شد اینجا حریم من بود کسی نمی تونست خیره بشه بهم تا حاالت 

 و روی زمین نشستم.من رو کنکاش کنه.در رو قفل کردم و همون طور که تکیه ام به در بود سرخوردم 

اشکهام بی مهابا روی صورتم روون شدند.چقدر سختی کشیدم و چه قدر گریه کردم و عذاب کشیدم.یعنی واقعیت 

 داشت؟یعنی رهام باالخره مال من می شد؟یعنی من مال او می شدم؟یعنی............

ر از سرور و سر مستی کرد.جلوی آیینه یه چیزی توی وجودم شناور شد نمی دونم چی بود یا چرا ولی دلم رو سرشا

ایستادم و به خودم خیره شدم.یه دفعه به ذهنم رسید چقدر زیبا و خواستنی هستم و چقدر در کنار رهام خواستنی تر 

 و زیباتر خواهم شد.

دم ردلم یه جور عجیبی بی تابی می کرد انگار تاب همین یک روز رو هم نداشت.منی که ماهها این عذاب رو تحمل ک

حاال بی تاب تموم شدن امروز و رسیدن به فردا بوم.انقدر بی تاب بودم که هر لحظه برام به اندازه ی قرنی می 

 گذشت.

 دلم می خواست با یکی حرف بزنم کی بهتر از مهسان سریع شماره اش رو گرفتم بعد از چند بوق گوشی را برداشت.

 بله بفرمایید.-

 .سالم مهسان جونم منم رخساره-

 سالم عزیزم خوبی؟-

 با هیجان گفتم:

 بهتر از این نمی شه.-

 صدای مهربون و روح نوازش تو گوشی پیچید:

 خدا رو شکر حاال چی شده که انقدر خوشحالی؟-

 وای نمی دونی مهسان مامان می گفت زن عمو زنگ زده برای فردا شب وقت گرفته بیان خواستگاری.-

نیومد حالم گرفته شده بود انگار درست حدس زده بودم و مهسان رهام رو می  صدای مهسان تا چند لحظه در

 خواست!

 صدای پر بغض مهسان تو گوشی پیچید:
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 مبارکت باشه عزیزم خیلی خوشحالم که به اون چیزی که می خواستی رسیدی.-

 با صدای آرومی گفتم:

 فکر کنم خوشحال نشدی.-

 خندید:

 االخره به چیزی که مستحقش بودی رسیدی عزیزم.اتفاقا خیلی خوشحالم تو ب-

 سکوت کردم.

می دونی یاد چی افتادم رخساره؟یاد اون روز که حالت گرفته شده بود که رهام می خواد بیاد نه حدس من درست -

 بود نه مال تو شما هر دوتون عاشق شدید.

 مهسان تو واقعا خوشحالی؟پس چرا بغض داری؟-

ه به جون خودت که عزیزترینی راست می گم .... بغض دارم چون داری شوهر می کنی مگه خیلی خوشحالم رخسار-

 من خواهرت نیستم؟همه ی خواهرا همین حال بهشون دست می ده!

 لبخند روی لبم نشست.

 هیچی نمی تونه ما رو از هم جدا کنه مهسان حتی ازدواج من.-

 صدای بارونیش توی گوشی پیچید:

 می دونم عزیزم.-

 فردا میای اینجا؟-

 نه حضور من الزم نیست ولی برای نامزدیت حتما میام خانمی.-

حرف زدن با مهسان مثل همیشه آرامش بخش بود تمام تردیدهام از دلم بیرون رفت.چطور ممکنه بود مهسان 

 مهربون من رقیب عشقی من باشه؟نه امکان نداشت.

 ت کسی پی به حال خرابم ببره نمی خواستم خودم رو رسوا کنم.تا آخر شب از اتاق خارج نشدم دلم نمی خواس

صبح با صدای مامان که از پشت در صدام می کرد از خواب بیدار شدم.هنوز سیر خواب نشده بودم.شب قبل تا 

 بود. 1نزدیکای سحر بیدار بودم.به ساعت نگاه کردم 

دشم به کارات برس عزیزم ... پاشو خانمی دارم کم رخساره جان عزیزم پاشو مامان بیا صبحانه ات رو بخور و بع-

 کم نگرانت می شم.

 خمیازه ای کشیدم و گفتم:

 سالم مامان صبحتون بخیر چشم االن میام.-

 مامان خنده ای کرد و گفت:

 پاشو عروس خانم زود باش دیگه.-

ازدواج نبودم و نیستم اما فرق دلم مالش رفت وای خدا جون من باالخره عروس می شدم اونم عروس رهام.تشنه ی 

 می کنه وقتی تو رو عروس خانم خطاب می کنن اونم عروس کسی که عاشقانه بعد از خدا می پرستیش.

حال عجیبی داشتم انگار تازه متولد شده بودم.بعد از خوردن صبحانه رفتم آرایشگاه تا موهام رو مدل دار کوتاه 

بی حال شده.وقتی برگشتم موهای بلندم مدل دار تا سر شونه ام کوتاه  کنم.پیشنهاد مامان بود گفت موهات زیادی
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شده بود.مامان می گفت خیلی بیشتر بهم میاد و جذاب تر شدم.توی آیینه خیره شدم حق با مامان بود واقعا موهای 

 کوتاه به چهره ام بیشتر می اومد تا بلند.

کنه و هم رد قیچی رو موهام از بین بره مامان همیشه می گه سریع رفتم حموم تا خورده مو روی تنم نمونه و اذیتم 

 وقتی از آرایشگاه اومدی اول برو حموم تا حالت واقعی موهات مشخص بشه.

 بیان. 6بود و قرار بود عمو اینا ساعت  2با حوصله موهام رو سشوار کشیدم.تازه ساعت 

یوان شیری که مامان به زور برام آورد رو خوردم.تا هر چی مامان اصرار کرد تا نهار بخورم قبول نکردم و فقط ل

هی لباسای مختلفم رو می پوشیدم و امتحان می کردم.آخر نتونستم تصمیم بگیرم و مامان رو صدا کردم تا  5ساعت 

 برای انتخاب لباس بهم کمک کنه.

مت چهره ی گل انداخته ی مامان لباسایی رو که روی تخت ریخته بود رو نگاهی کرد و بعد نگاه شیطونش رو به س

 من چرخوند و گفت:

 خوشحالم که باالخره عشق رو درک کردی.-

 صورتم از شرم گل انداخت.امروز عجیب شده بودم با کوچکترین حرفی صورتم سرخ می شد و خجالت می کشیدم.

ر بلوز و دامن مامان نگاهش رو از صورتم گرفت تا کمتر خجالت بکشم خودش رو با لباسا سرگرم کرد و آخر س

 ستی رو به رنگ آبی که چند هفته پیش خریده بودم از بین لباسا بیرون کشید و گفت:

 اینو بپوش فکر کنم خیلی بهت بیاد.-

 سریع از مامان گرفتمش خوشحال بودم اخه خودم هم بین این بلوز و دامن با کت و دامن سفیدم شک داشتم.

ا حوصله و آرامشی که از حال خراب من بعید بود لباس رو پوشیدم تا آرایش مامان لبخندی زد و از اتاق خارج شد ب

 مو و صورتم خراب نشه.چرخی جلوی ایینه زدم برق رضایت توی چشمام سو سو می زد.

نگاهی به آیینه کردم و صورتم رو دوباره از نظر گذروندم آرایش مالیم و دخترونه ام صورتم رو جذاب تره کرده 

 می کردم از همه ی روزها زیباترم.بود.امروز حس 

صندل آبیم رو پوشیدم و از پله ها پایین رفتم بابا روی مبل نشسته بود لبخند مهربونش روی صورتش نشان از 

 رضایتش از لباس و ظاهر من می داد.رضا سوت زد و فرشته با مهربانی صورتم رو بوسید.محمد با خنده گفت:

 ی عروس عروسیه بابا بس کنید دیگه رنگ به روی این بدبخت نموند که.خونه ی داماد خبری نیست خونه -

اتفاقا خونه ی داماد خبرا بیشتره خبر نداری محمد جان!االن همه دنبال رهام هستن تا به زور راضیش کنن خر شه -

 بیاد آجی مارو بگیره!

 بابا و محمد رضا با صدای بلند خندیدند فرشته هم لبخند می زد.

ت سریع به سمت آشپزخانه رفتم سارا طبق روال همیشه پیش مامان بود.سارا هم با مهربونی صورتم رو با خجال

بوسید.داشت به دختر نازش شیر می داد.بوسه ای روی گونه ی مهرناز کوچولو زدم و به سمت مامان که اشک توی 

 چشماش جمع شده بود رفتم.مامان بغلم کرد اشکش روی شونه هام می ریخت.

 د دقیقه که گذشت خودش رو کنترل کرد و با مهربانی شروع به صحبت کرد:چن

رخساره جان مادر وقتی عموت اینا اومدن بیا جلو سالم و احوالپرسی کن بعد بیا توی آشپزخانه بشین وقتی صدات -

 کردم چایی بیار بعد اگر زن عموت گفت توی سالن بمون اگر نه برگرد تو آشپزخانه تا صدات کنم.
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زبون تو دهنم نمی چرخید سرم رو به نشونه ی فهمیدن حرفای مامان تکون دادم.صدای زنگ در دلم رو تو سینه 

 بود. 6لرزوند نگاه به سمت ساعت مچیم چرخید ساعت 

دلم می لرزه یا دستم؟نمی دونم اما لرزش هر کدوم که هست لرزش سینی رو هم سبب شده.صدای جیرینگ 

 نی اضطرابم رو بیشتر می کنه.زیر لبی به خودم می گم:جیرینگ استکانای توی سی

 آروم باش.....اینا خانواده ی عموتون و این لحظه آرزوت.....آروم باش رخساره آروم.....-

 صدای زن عمو لرزش دستم رو بیشتر کرد.

 سالم عروس گلم ...چرا زحمت کشیدی خوشگلم؟-

 چید.صدای زن عمو مهربون تر از همیشه توی گوشم پی

لبخندی زورکی روی لبم نقش بست.وجودم از استرس و اضطراب سرشار بود.چایی رو اول به عمو و بعد به زن عمو 

و پدر و مادر و رضا و سارا و محمد و فرشته تعارف کردم بعد از رزا نوبت رهام بود.لرزش دستام بیشتر شد رزا 

 لیوان چایی اش رو برداشت و با لبخندی شاد گفت:

 عروس خانم. مرسی-

سینی رو جلوی رهام گرفتم دستم بدجوری می لرزید.دستش رو به سمت لیوان چایی دراز کرد دستم می لرزید.نمی 

 دونم چی شد ولی وقتی به خودم اومدم که سنی برگشته بود و لیوان چایی ریخته بود روی شلوار رهام.

الت سرخ شدم جرات نگاه کردن به مامان رو نداشتم تندی از جاش بلند شد.صدای خنده ی بقیه هم بلند شد.از خج

با عجله به سمت آشپزخانه رفتم صدای خنده ی بقیه هنوز شنیده می شد.دستم رو روی میز گذاشتم و سرم رو روی 

 دستم.

 خودت رو عذاب نده مقصر من بودم.-

اب ببینه.لبخندش آرامش بخش هراسون سرم رو از روی میز بلند کردم دلم نمی خواست رهام منو با این حال خر

 نبود.حالت نگاهش هم همین طور.

 عمدا باعث شدم سینی برگرده الزم بود باهات تنهایی صحبت کنم.-

صدای صحبت از سالن می اومد.صدای رهام بین همه ی صداها برام شنیدنی تر بود با تمام وجودم گوش به حرفاش 

 سپردم.

 ....رخساره می دونی....من به خواسته خودم...راستش من باید یه چیزی رو بهت بگم.-

 دستش رو الی موهاش کشید و بهمشون ریخت.

 نگاهش رو از من گرفت و به کف آشپزخانه دوخت.

 من به خواست خودم اینجا نیستم.....من مهسان رو دوست دارم...-

ام به سمت من کشیده شد.صدای زن شتاب زده از جام بلند شدم سینی از روی پام افتاد و صداش بلند شد.نگاه ره

 عمو رو شنیدم:

 رخساره جان چی شد خانم؟-

 صدای مامان نزدیک تر بود:-

 رخساره چرا تو امروز اینجوری شدی؟-

 خیسی صورتم رو حس می کردم کاش کنترل اشکها در دست من بود.
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ه پله ها دویدم وقتی در اتاق رو بستم و دلم نمی خواست مامان پی به حال خرابم ببره.بی توجه به مامان به سمت را

قفل کردم حالم خیلی خرابتر از لحظه ی خروجم از آشپزخانه بود انگار داشتم همه چیز را بهتر می فهمیدم حرفای 

 رهام داشت معنی پیدا می کرد.

..حرفاش تو یاد نگاهش توی فرودگاه.....لحظه خروج از اتاقم بعد از دو روز مریضی و نگاه پر از غضب رهام.

 فرودگاه....سواالش در مورد مهسان....دوری مهسان از من....

 وقتی به خودم اومدم که ساعت ها از رفتن عمو اینا گذشته بود و من فقط اشک ریخته بودم.

چقدر سخته کسی که دوسش داری و خودت رو تا یک قدمی رسیدن به اون حس می کنی رو یک دفعه از دست 

ن دارم دقیقا همین حسه.دیوونه بودم که خاطرات روز مهمونی عمو رو پاره کردم اما خاطرات بدی....حسی که اال

امروز رو هرگز پاره نمی کنم و دور نمی ندازم.دور نمی دازم که اگر روزی این همه حقارت رو فراموش کردم یه 

ودت رو به کسی که دوست نداره چیزی باشه که یادم بیاره.یادم بیاره که غرورم چند بار شکست و چقدر بده که خ

 تحمیل کنی.این نوشته ها رو نگاه می دارم تا فراموش نکنم عشقم بهترین دوستم رو دوست داره.............

 جای من وسط این معادله کجاست؟

کاش عمو رهام رو مجبور نمی کرد و اونا هیچ وقت نمی اومدن خواستگاری.شاید هیچ وقت نتونم عمو رو به خاطر 

 این کارش ببخشم.

 خودکار توی دستم می لرزه سر درد شدیدی دارم دلم می خواد زمین و زمان رو بهم بریزم.

روحم سرکش شده و بی تابی می کنه انگار قفس جسمم جایی برای روحم نداره.دستم بی اختیار به سمت شیشه 

بالیدم که عطر پاریسی که عشقم برام آورده ادکلنی که رهام برام از فرانسه آورده کشیده می شه.چقدر به خودم می 

رو استفاده می کنم .... همون قدر که حالم از خودم بهم می خوره از این شیشه عطر هم بهم می خوره اما حسم در 

مورد صاحبش.... چطور ممکنه از اون بدم بیاد... از خودم بیشتر لجم می گیره...شیشه ی ادکلن رو به سمت آیینه 

 ..پرت می کنم..

صدای شکستن آیینه آرومترم می کنه.فکر عجیبی توی ذهنم جرقه می زنه اگر من نباشم شاید خیلی بهتر باشه رهام 

 به مهسان می رسه و هیچ سدی هم این وسط نمی مونه.....

منم راحت می شم .... نمی مونم و عشقم رو نمی بینم که نگاهش توی نگاه بهترین دوستم گره خورده و براش 

 ای عاشقونه می خونه.....نجو

اگر همه چی تموم شه خیلی بهتر می شه خودکار رو روی دفترم می ذارم و به سمت شیشه های شکسته می 

 رم................

همه فکر می کنن گذر از روزای سخت زندگی سخت ترین کاره اما من فکر می کنم موندن توی روزای سخت سخت 

 تر از ترک اون روزاست.

مو که باز کردم نور آفتاب که بی تابانه ازپنجره خودش را وارد اتاقم می کرد چشمم رو زد.دوباره چشمام رو چشما

 بستم.با صدای آرامی گفتم:

 آب....-

 جوابی نشنیدم تمام تالشم رو کردم و با صدای بلند تری گفتم:

 آب.....-
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 د:صدای پایی رو شنیدم و بعد فریاد خوشحالی کسی که داد می ز

 به هوش اومد...به هوش اومد....-

 چقدر صداش برام آشنا بود...یکی دیگه گفت:

 چه خبرته خانم...بیمارستان رو گذاشتی روی سرت....خیلی خب االن دکترش رو خبر می کنم.-

انشگاه د کلمه ی بیمارستان مدام توی سرم تکرار می شد.چرا بیمارستان؟مگه من االن نباید خونه باشم...شایدم باید

 باشم....

 صدای نفر دومی از فاصله ی نزدیک تر دوباره به گوشم رسید:

 دکتر همراه مریض می گن ایشون پلک زدن و بهوش اومدن.-

 دستی مچ دستم رو گرفت.انگشتانش رو روی مچم حس می کردم.

ایط عمومیش رو چک کنید و جوونای امروز چرا فکر می کنن بهترین راه خودکشیه؟واقعا که.....به هوش اومد شر-

 مرخصش کنید!

 چشم دکتر...-

صداها دور شدن.نمی دونم چقدر گذشته بود که چشمام رو به سختی باز کردم کسی توی اتاق نبود.از پشت در اتاق 

 صدای حرف زدن می اومد.توان گوش دادن نداشتم تشنه ام بود......

****************** 

سکوت کرده بودم.تمام اتفاقات یادم اومده بود.حرفای رهام...روزای گذشته....نگاههای ساعتی بعد توی خانه بودم.

 رهام....احساسم.....

 بدون اینکه دست خودم باشه اشک هام روی گونه ام جاری شد.

حدود یک هفته سکوت کردم و هیچ حرفی نزدم مامان اشک می ریخت و دلداریم می داد.همه می خواستن بدونن 

 ه من ...رخساره ای که هیچ کس از دستش در امون نبود انقدر ساکت شده بود.چی شد ک

اما جواب من برای همه سکوت بود رهام هم سکوت کرده بود و جواب گوی هیچ کس نبود.سخت ترین روزای 

ر گعمرم رو می گذروندم.حس می کردم تا مرض افسردگی قدمی بیشتر فاصله ندارم.به یه تلنگر نیاز دارم یه تلن

 شدید........

 مامان رفته بود بیرون می خواست بره پیش دعا نویس می گفت چشمت کردن وگرنه تو از این کارا نمی کردی که.

صدای زنگ در از گیجی قرصها بیرونم کشید.تنم لخت و بی حس بود دکترم برام آرامبخش تجویز کرده بود روزی 

د اینجوری باعث می شه دیگه فکر خودکشی به سرم نزنه اما نمی یه دونه می خوردم و تا شب منگ بودم.فکر می کر

دونست دیگه اگر تا مرز جنون هم برسم خودکشی نمی کنم سخت ترین تجربه ی زندگیم بود لحظاتی که از 

سوزش دستم دور خودم می پیچیدم بی حسی بعدش حرفایی که می شنیدم نگاه مامان جای زخم...نه دیگه هرگز 

 کنم هرگز..... این کار را نمی

 صدای زنگ دوباره بلند شد خودم رو به زور تا آیفون کشیدم و بی انکه بپرسم کیه در را باز کردم.

خودم رو روی مبل انداختم.مامان زودتر از آنکه فکر می کردم برگشته بود.چشمام بسته بود و سرم را به مبل تکیه 

 اده.داده بودم.سایه ی کسی رو حس کردم که روبروم ایست

 سالم.-
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صداش تنم رو لرزوند بی حسی از تنم پر کشید جون گرفتم....گر گرفتم...چطور ممکن بود؟اشک رو زیر پلکم حس 

کردم چقدر تشنه ی دیدنش بودم چشمام رو باز کردم.چهره اش غمگین و شکسته شده بود.اشکم روی گونه ام 

 روان شد.

 جلوی پام زانو زد و دستام رو گرفت:

ه ببخشید ... من.... من هیچ وقت فکر نمی کردم تو انقدر منو دوست داشته باشی...همه چیز رو فراموش رخسار-

 کن....هر حرفی شنیدی فراموش کن.....دوباره شروع می کنیم باشه؟

 اشکام بی مهابا می ریختن....من با خودم چه کرده بودم؟....چه کرده بودم که به مرز ترحم رسیده بودم؟

 ی لرزید:صدام م

 من از ترحم بیزارم.....-

 اشکای رهام هم جاری شد اولین باری بود که گریه ی یک مرد رو می دیدم.

 رخساره به خدا تمام تالشم رو می کنم که دوست داشته باشم....-

 صدام کمی بلند تر شد:

 رهام ....من از ترحم بیزارم اینو بفهم.....-

رفت.نمی خواستم دیگه بهش فکر کنم نمی خواستم پیشم باشه....همونقدر که اسمش رو که صدا کردم تنم گر گ

نیازمند حضورش بودم خواستار نبودنش هم بودم....من خودخواه نیستم نمی تونم اونو از عشقش و احساسش دور 

 کنم....نمی تونم

 صدام بلند شد:

 فکر نکن منم دیگه به تو فکر نمی کنم....... برو بیرون....همین االن برو بیرون دیگه هم نیا.....هرگز به من-

 گریه ام شدید تر شد خودم رو به زور تا اتاقم کشیدم و نفهمیدم رهام کی خانه ی مارو ترک کرد................

شاید اون روزا هر کس دیگه ای جای من بود شرایط رهام رو قبول می کرد و به خواستگاری کزاییش جواب مثبت 

اگر طرف مقابل مهسان نبود منم همین کار رو می کردم اما نمی تونستم نباید به دوستم خیانت می  می داد شاید

کردم چطور می تونستم فرصت دوست داشتن رو از رهام و مهسان بگیرم و همه چیز رو برای خودم بخوام؟نه این 

نم می تونستم فقط به خودم فکر کبرای من ممکن نبود .... من تحت هیچ شرایطی حاضر به شکستن غرورم نبودم و ن

 نمی تونستم...........

مامان صبح زود از خونه زد بیرون می خواست بره پیاده روی فکر می کرد توی این مدت که به من می رسید خیلی از 

خودش غافل شده و اضافه وزن پیدا کرده.یواشکی از گوشه ی در اتاق سرک می کشیدم تا ببینم مامان کی از خونه 

ارج می شه.وقتی سایه اش رو دیدم که از جلوی پله ها رد شد و بعد هم صدای در حیاط رو شنیدم به سمت تلفن خ

 شیرجه زدم و شماره ی خونه ی عمو اینا رو گرفتم و ته دلم خدا خدا کردم رهام گوشی را برداره....

قطع کردم.ضربان قلبم تند شده بود  یک بوق دو بوق سه بوق......صدای خواب آلود زن عمو تو گوشی پیچید سریع

رفتم آشپزخانه و یه لیوان آب قند برای خودم درست کردم و برگشتم کنار تلفن نشستم لیوان رو به لبم نزدیک 

کردم و مایع شیرین درونش رو مزه مزه کردم.دوباره شماره گرفتم....یک بوق دو بوق....پنج بوق....صدای عمو توی 

کردم.تو خونه ی عمو اینا همیشه تلفن رو رهام جواب می داد وقتی دوبار کسه دیگه ای  گوشی پیچید دوباره قطع

برداشته یعنی خونه نیست.دفترچه ی تلفن رو برداشتم و خط مستقیم اتاق رهام رو توی شرکت پیدا کردم.کسی 
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بود برای آخرین بار شماره گوشی را برنداشت دوباره.....دوباره....دوباره.... ساعت نگاه کردم نزدیک اومدن مامان 

ی اتاقش رو گرفتم کسی برنداشت نا امید شدم قبل از اینکه گوشی را بزارم سر جاش صدای رهام در حالی که نفس 

 نفس می زد تو گوشی پیچید:

 شرکت ساختمانی آسمان بفرمایید.-

سرد شده حس می کنم کرخت  نفس تو سینه ام حبس شد ..... یکم دیگه از مایع شیرین توی لیوان رو خوردم تنم

 شدم صداش دوباره تو گوشی پیچید:

 بفرمایید........-

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:

 سالم..-

 چند لحظه سکوت کرد انتظار شنیدن صدای منو نداشت.

 سالم خوبی؟اتفاقی افتاده؟-

 نه....-

 چند ثانیه سکوت و دوباره صداش تو گوشی پیچید:

 کارم داشتی؟-

 ی خوام ببینمت....م-

 منو؟-

 ساعت دیگه کافی شاپ ستاره.....نمی خوام هیچ کس از این قرار خبر داشته باشه.... 3آره....-

 مهلت جواب بهش ندادم نباید این فرصت رو از دست می دادم سریع تلفن رو قطع کردم.

رج می شدم...تازگی ها ممنوع الخروجم به سمت اتاقم دویدم و لباس پوشیدم.باید قبل از آمدن مامان از خانه خا

کرده بودن که نکنه کار احمقانه ای انجام بدم...اگر صبر می کردم مامان بیاد دیگه باید قید رفتن و دیدن رهام رو می 

زدم.لباس پوشیدم و از اتاقم خارج شدم.با عجله به سمت در حیاط دویدم تا اومدم در را باز کنم صدای چرخش کلید 

و شنیدم خودم رو توی دستشویی گوشه حیاط انداختم و در را سریع بستم مامان با بسته های خرید وارد توی قفل ر

شد و به سختی در حیاط رو بست خسته بود آنقدر که متوجه تکان خوردن در دستشویی نشد قبل از اینکه متوجه 

سمت در حیاط و از خونه خارج  نبودم بشه باید از خانه خارج می شدم در سالن که پشت سرش بسته شد دویدم

 شدم.

 یک ربع زودتر از زمان قرار رسیدم.برای خودم قهوه سفارش دادم و منتظر رهام چشم به در دوختم.

وقتی در رو باز کرد و از همونجا نگاهش رو توی سالن چرخوند دلم لرزید یه جور عجیب غریبی دوسش داشتم 

جام بلند شدم و ایستادم تا منو ببینه .... وقتی نگاهش به من افتاد  حسی که برای خودم هم قابل تعریف نبود از

 لبخندی زد و به سمت میز اومد.

 سالم....-

با صدایی که خودم هم به سختی شنیدم جوابش رو دادم.با دست اشاره کرد که بشینم و خودش هم نشست.به 

گاهش رو به سمت صورت گر گرفته ی من پیشخدمت اشاره کرد و برای خودش هم یه فنجان قهوه سفارش داد.ن

 کشوند و گفت:
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 خب؟-

 با لبه ی فنجان قهوه ام بازی می کردم :

 راستش.....-

 با دوخته شدن نگاهش به چهره ام نشون داد منتظر ادامه ی حرفمه.

 راستش من خیلی فکر کردم.....-

 :نمی دونستم چطوری باید شروع کنم انگار حالم رو درک کرد که گفت

 در مورد چی فکر کردی؟-

 در مورد خودم تو و ....مهسان.....-

 نگاهش مشتاق شد .... غم توی دلم شناور شد...

 من فکر می کنم که اگر جوابم به خواستگاریت منفی باشه....-

 اشک توی چشمام جمع شده بود...

 استگاری از مهسان آماده کنی.....اگر جوابم منفی باشه تو بتونی چند ماه دیگه زن عمو اینارو برای خو-

 نگاهم به سمت چهره اش کشیده شد سرش رو انداخته بود پایین و روی میز خطای نا مرئی می کشید:

 این طوری بهتره مگه نه؟-

 نجوا کرد:

 نه........-

 با تعجب نگاهش کردم:

 .... من می تونم دوست داشته باشم...برای من بهتره که تو جواب مثبت بدی .... من اونروز هم بهت گفتم من -

 صداش می لرزید...با خشم دستم رو مشت کردم و کوبیدم روی میزعصبانیت توی صدام فریاد می کرد:

 نه...........اونروز هم گفتم از ترحم بیزارم.....من نمی تونم به تو و مهسان خیانت کنم می فهمی؟-

میز کسایی که اطرافمون بودن به سمت ما چرخیدن رهام با ایما و اشاره از صدای بلند من و صدای برخورد دستم با 

 عذر خواهی کرد:

 پاشو بریم بیرون توی پارک روبرو با هم صحبت کنیم.-

وقتی دید حرکتی نمی کنم به سمت صندوق رفت و بعد از حساب کردن به سمت میز برگشت و دست منو گرفت و 

 هایی که دنبال مامانشون می دون می دویم. به سمت بیرون کشید دنبالش مثل بچه

یکی از نیمکتا رو برای نشستن انتخاب کرد و مجبورم کرد بشینم با اینکه قیافه ی اخمویی به خودم گرفته بودم اما از 

 قدرتش لذت می بردیم.....لعنت به من و احساسم.

 صدای نسبتا بلندش رو شنیدم:

 ی اینو بفهم.....بفهم....من دیگه به مهسان فکر نمی کنم لعنت-

 اشکام روی گونه ام روون شد:

من از ترحم بیزارم ....امشب مامان به زن عمو زنگ می زنه و جوابتون رو می ده....نزار یه عمر با عذاب وجدان -

 زندگی کنم من اینجوری نابود می شم می فهمی؟........
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دم وجدانم رو زیر پا می ذاشتم و پیشنهاد رهام رو می پذیرفتم طاقت بیشتر موندن نداشتم اگر ثانیه ای دیگه می مون

 و با گرفتن آرزوهای دو نفر دیگه خودم رو به آرزوهام می رسوندم.........

بعد از ظهر رو  2تا رسیدن به خونه اشک ریختم .... وقتی جلوی در رسیدم چشمه ی اشکم خشک شده بود و ساعت 

پر کنده دور اتاق راه می رفت و اشک می ریخت وقتی وارد سالن شدم نگاهش به نشون می داد.....مامان مثل مرغ 

سمت من چرخید با دیدن من اشکاش رو پاک کرد و خودش رو به من رسوند و برای اولین بار توی تمام زندگیم از 

 مامان سیلی خوردم.........وقتی بغلم کرد صداش پر از گله بود:

دق می کنم؟دیگه داشتم نا امید می شدم می خواستم به بابات زنگ بزنم و بهش کجا رفتی تو آخه؟نمی گی من -

 بگم که از صبح غیبت زده.....دختر تو چرا انقدر بی فکری؟

هیچ جوابی برای مامان نداشتم.....من اسیر دست سرنوشت بودم و داشتم بازی می خوردم...بازی که با تمام وجود 

ن خواهان عشق رهام و بودنش بودم چه برای من چه برای دیگران....من دیوونه ی خواهان ادامه داشتنش بودم.....م

خنده هاش بودم...مهم نیست کنار من باشه بخنده یا کنار بهترین دوستم مهم این بود که بخنده و از زندگیش لذت 

ال آرزوم فقط و فقط ببره......آرزوهام داشتن رنگ جدیدی به خودشون می گرفتن دیگه آرزوم داشتن رهام نبود حا

خوشبختیش بود حتی در کنار رقیبم و بهترین دوستم.....انگار احساساتم داشتن پخته تر می شدن..انگار تازه داشتن 

به عشق تبدیل می شدن....عشق همیشه رسیدن نیست گاهی عشق تو نرسیدن معنی پیدا می کنه مثل شیرین و 

 فرهاد و مثل لیلی و مجنون...........

 

 ون قلم اندر نوشتن می شتافتچ"

 "چون به عشق آمد قلم بر خود شتافت

 فصل هفدهم

 قسمت اول

 

 

 

حس می کنم بزرگ شدم انگار منتظر یه تلنگر بودم تا بزرگ بشم دیگه دوست ندارم مانع دیگران باشم ... دیگه 

سان باشم...از اول هم دوست نداشتم دوست ندارم مانع خوشبختی رهام باشم.... دیگه دوست ندارم باعث تنهایی مه

 اما بودم یه جورایی مانع بودم ...یه جورایی نا خواسته وسط این ماجرا بودم....

سر میز شام فقط با غذام بازی می کردم بابا حواسش بهم بود مامان هم همینطور وقتی صرف غذا تمام شد بابا کمی از 

 چاییش رو مزه مزه کرد و گفت:

 وست داری در مورد اتفاقات اخیر بیشتر باهم صحبت کنیم.رخساره جان د-

بابا خیلی بی مقدمه شروع کرد و این برای من شوک بود تکونی خوردم و فقط تونستم سرم رو به نشونه ی مثبت 

 تکون بدم.

 خوب ... من گوش می دم بابا هر چیزی رو که فکر می کنی الزمه بدونم بگو...-

 ودم رو از این ماجرا بکشم کنار...االن بهترین فرصت برای فداکاری عاشقانه ام بود.....بهترین موقعیت بود تا خ

 راستش بابا....چه جوری بگم...من...من رهام رو نمی خوام.-
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 بابا تکونی خورد و با تعجب گفت:

 چی؟رهام رو نمی خوای؟مگه می شه؟شما از قدیم برای هم بودین!!!!!!-

 ه دوسش ندارم زندگی کنم.من نمی تونم با کسی ک-

 خودم از دروغی که گفتم تعجب کردم چه برسه به بقیه چطور تونستم بگم دوسش ندارم چطور؟

 صدای بابا از عصبانیت می لرزید:

یعنی چی؟مگه تو نبودی که از صبح تا شب دنبال رهام بودی و با هم می رفتید بیرون؟مگه تو نبودی که برای -

اشک می ریختی؟مگه تو نبودی که رهام رهام از زبونت نمی افتاد؟چی شده؟بهتره حقیقت رو رفتنش مثل ابر بهار 

 بگی!!

 اشک توی چشمام جمع شد:

 حقیقت اینه که من رهام رو نمی خوام فقط به عنوان پسر...پسرعمو دوسش دارم....-

 اشکام روی گونه هام جاری شدن.

 بابا عصبانی شده بود و صورتش سرخ شده بود:

 من جواب داداشم رو چی بدم پس؟-

 مامان سریع گفت:

 شما آروم باش ما با هم صحبت می کنیم رخساره جان می تونی بری توی اتاقت عزیزم.-

بی سرو صدا و آروم از جام بلند شدم و آشپزخانه رو ترک کردم حالم خراب بود....حس بدی داشتم....تا حاال دروغ 

ر دروغی گفته بودم که تمام تنم رو می لرزوند.....حوصله ی استراق سمع هم نداشتم تا نگفته بودم و برای اولین با

بفهمم مامان به بابا چی می گه صدای پچ پچشون رو می شنیدم اما به روی خودم نمی آوردم در اتاقم رو بستم و 

 اه شانس زندگی با عشق رو ازخودم رو روی تختم انداختم.نباید همه چیز رو خراب می کردم نباید با یه واکنش اشتب

 رهام می گرفتم مهم نبود که من تباه می شدم مهم این بود که رهام بتونی خوب زندگی کنه....

************* 

یک هفته است بابا با من سر سنگینه دیشب زنگ زد به خان عمو و حرفای منو براشون تکرار کرد مشخص بود 

رفای بابا فقط گفته بود می خوام با رخساره شخصا صحبت کنم امشب من براش خیلی سخته.عمو در جواب همه ی ح

 منتظر عمو بودم تا همه ی دروغام رو دوباره تکرار کنم....

 صدای زنگ در قلبم رو لرزوند حس می کردم حالم داره بهم می خوره....سریع به سمت دسشویی دویدم ....

می کرد حالم رو بدتر می کرد....صورتم رو شستم و از دستشویی صدای عمو که داشت با بابا و مامان احوالپرسی 

 خارج شدم.خودم صدام رو به سختی شنیدم اما عمو سریع به سمت من برگشت:

 سالم خان عمو.-

 عمو زیر لبی جواب سالمم رو داد و بهم نزدیک شد و دستم رو گرفت و رو به پدر گفت:

 توی شهر بزنید ما الزمه که با هم صحبت کنیم شما نباشید بهتره.... مسعود لطفا با خانم برید بیرون یه گشتی-

بابا با تردید به سمت در رفت مامان هم مانتوش رو از جالباسی برداشت و با نگرانی که در چشمامش موج می زد 

 نگاهم کرد و با خداحافظی کوتاهی خونه رو ترک کرد...
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خودش روی مبل روبروییم نشست چند دقیقه سکوت بر فضا حاکم  عمو دستم رو کشید و من را روی مبل نشوند و

 بود بلند شدم تا برای عمو چای یا میوه بیارم که با صدایی پر از تحکم گفت:

 بشین!-

 بهت زده نشستم من تا حاال صدای نا مهربون عمو رو نشنیده بودم تا حاال هر چی دیده بودم فقط مهربونی بود....

 چرا؟-

 عمو خیره شدم. با گیجی به

 چرا نه؟چرا رهام منو شایسته ی خودت نمی دونی؟پای کسه دیگه ای در میونه؟-

دلم شکست پای چه کسی می تونست در میان باشه؟....حق با عمو بود پای کسی در میون بود پای عزیز ترینم در 

 میون بود پای بهترینم در میون بود آره پای مهسان در میون بود.........

 م رو تکون دادم.سر

 عمو سعی می کرد صداش رو کنترل کنه:

 سر تکون نده حرف بزنه.-

 آروم گفتم:

 بله.-

 خیلی بهتر از رهامه منه؟-

 صدای عمو بغض دار بود.

 نه عمو ولی من خیلی ... خیلی دوسش... دارم.-

 عمو سر به زیر انداخت و گفت:

ون بچگیت از همون روزایی که فقط حسرتشون برام مونده....از همیشه دلم می خواست تو عروسم باشی از هم-

لحظه ای که توی بیمارستان دیدمت جای خودت رو توی دلم باز کردی وقتی ما رفتیم تو خیلی کوچیک بودی اما 

نگاهت همیشه توی ذهنم موند....همیشه برام از همه عزیزتر بودی وقتی آقا بزرگ قبل از مرگش وصیت کرد که تو 

هام برای هم باشید انگار دنیا رو به من دادن آخه تو یه چیز دیگه بودی از همون بچگیات عاشق تو و نگاهت و ر

بودم.....وقتی برگشتیم تو خیلی پر شور بودی و همه ی وقتت رو با رهام می گذروندی وقتی تو فرودگاه براش اشک 

 شاید قسمت اینه که من هیچ وقت به آرزوهام نرسم....ریختی باور کردم که تو هم رهام رو دوست داری اما حاال.....

 عمو با پشت دست نم زیر چشمش رو پاک کرد و از جا بلند شد.اشکام رو پاک کردم و سریع از جام بلند شدم:

عمو به خدا من نمی خوام شما رو ناراحت کنم ولی اینجوری برای همه بهتره .. رهام براتون یه عروس خوب پیدا -

 کی که خیلی از من بهتره مطمئن باشید عمو.....می کنه ی

 عمو بدون اینکه جوابی به من بده به سمت در رفت لحظه ی آخر به سمتم برگشت و گفت:

باشه عمو باشه نمی خوام مجبورت کنم نمی خوام یه عمر دل چرکین باشی و زندگی خوبی نداشته باشی آرزوی من -

 خوشبختی توئه فقط همین.

د سهم من برای همه ی زندگیم شکستن بود من برای خوشبختی رهام خیلی دل شکستم اول دل خودم رو رفت....شای

شکستم بعد دل بابا رو شکستم حاال هم دل عمو رو ....حس بدی داشتم حالم از خودم بهم می خورد....خیلی بد شده 

 کنم ولی بدترین شدم.....بودم خیلی بد.......واقعا مرز بین خوبی و بدی چقدر باریکه اومدم خوبی 
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*********************** 

 روزها از پی هم می گذرن و من هر روز تنها تر و افسرده تر می شم رزا دیگه سراغم رو نمی گیره 

عمو دیگه مثل سابق تحویلم نمی گیره و خیلی معمولی باهام برخورد می کنه زن عمو همیشه با بغض و ناراحتی 

با خیلی باهام سر سنگینه انگار بزرگترین گناه دنیا رو مرتکب شدم اما اشکال نداره این نیز نگاهم می کنه....با

 بگذرد.....

رهام اما کما بیش سراغم رو می گیره و جویای حالم هست گاهی زنگ می زنه و حالم رو می پرسه و با حرفاش خنده 

شاید برام قوی ترین آرامبخش باشه اما نمی رو روی لبام می شونه حس می کنم دارم بیشتر بهش معتاد می شم.

خوام این رو دیگه از خودم دریغ کنم فکر کنم انقدر سهمم بشه که رهام گاهی بهم زنگ بزنه و برادرانه به حرفام 

گوش بده و توی غصه هایی که فقط به خاطر اون تحمل می کنم همراهم باشه....نه دیگه این رو از خودم دریغ نمی 

 کنم........

به جای همه چیز وقتم رو با درس پر می کنم تمام طول روز رو توی اتاقم می شینم و درس می خونم گاهی وقتی به 

خودم میام که تمام صفحات رو از اسم رهام رنگین کردم اما سریع به خودم میام و ذهنم رو به درس می سپرم.دیروز 

فکر می کنه اینجوری برام بهتره فکر می کنه اینجوری  استاد روان شناسی عمومیمون بهم پیشنهاد کار داد استاد

ممکنه دوباره من بشم همون رخساره ی سابق.یکی از دوستانش دفتر مشاوره باز کرده و به یک روان شناس نو پا 

هم نیاز داره تا هم کمکش باشه و هم وقتایی که نیست بتونه از پس مریضا بر بیاد و استاد هم منو معرفی کرده می 

دوستش معتقده یه روان شنشاس برجسته یا کار کرده هر گز حاضر نیست زیر دست او باشد اما یه روانشناس گه 

 تازه کار می پذیره چون هم خودش کار یاد می گیره هم یه حقوقی براش هست.

اضی کردن ت روقتی به مادر گفتم از این پیشنهاد استقبال کرد مامان هم فکر می کنه کار کردن برام بهتره.مامان گف

 بابا هم با خودش.قرار شده از فردا برم سر کار شاید اینجوری برام خیلی بهتر باشه....

شاید مشغول بودن باعث بشه کمتر به رهام فکر کنم حس می کنم کم کم داره توی ذهنم به یه بت تبدیل می شه 

 ......بتی که فقط الیق پرستشه واقعا هم رهام خیلی خوبه خیلی خوب..........

 صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم.

 رخساره جان پاشو مادر دیرت می شه ها خوبیت نداره روز اول کارت دیر برسی.-

 چشمام رو نیمه باز کردم.مامان از چی حرف می زد؟کدوم کار؟

 با صدایی که شدیدا خواب آلود بود و به سختی از گلوم خارج می شد پرسیدم:

 یدارم کردید؟کدوم کار؟مامان چرا ب-

 مامان ریز خندید و گفت:

 کارت دیگه پیش آقای سلطانی!مگه استادت نگفت از امروز شروع می شه؟-

تو ذهنم دنبال واژه های کار و آقای سلطانی می گشتم.استاد......یادم اومد با شتابی که توی این چند ماه بی سابقه بود 

 از جام پرید و به سرعت بلند شدم...

 وای مامان ساعت چنده؟چرا زودتر بیدارم نکردید؟اگر دیر برسم چی؟وای مامان.....-

سریع به سمت سرویس بهداشتی ته راهرو رفتم و صورتم رو شستم و مسواک زدم دیرم شده بود و قتی برای 

ه ه مامان برام گرفتآرایش نداشتم سریع مانتو و شلوار و مقنعه ام رو از کمد بیرون کشیدم و حاضر شدم.لقمه ای ک
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بود رو گاز زدم و کفشم رو پوشیدم و به سمت در حیاط دویدم مامان با آژانس تماس گرفته بود و راننده جلوی در 

 منتظر بود.

وقتی رسیدم جلوی در ساختمان هنوز در بسته بود و کسی نیومده بود انقدر دستپاچه و هول بودم که زودتر از اونی 

شد و سرایدار در ساختمان را باز کرد.خودم رو آروم  1می اون اطراف قدم زدم تا ساعت که باید رسیده بودم ک

کردم و اعتماد به نفسی رو که مدتها بود بر باد رفته بود رو دوباره پیدا کردم.توی سالن طبقه ی اول ایستام و به 

کمی آرومتر به نظر می رسیدم بود به سمت پله ها رفتم. 1راهنمای طبقات خیره شدم.مطب دکتر سلطانی طبقه ی 

دستم رو روی زنگ گذاشتم و منتظر موندم تا در باز بشه چند دقیقه گذشت اما در باز نشد خواستم دوباره زنگ 

 واحد رو بزنم که صدایی از پشت سرم منو از جا پروند:

 سالم خانم امری داشتید؟-

م بود و با لبخند کجکیش نگاهم می کرد.کمی خودبه سمت صدا برگشتم یه آقای نسبتا جوونی پشت سرم ایستاده 

 رو جمع و جور کردم و گفتم:

 سالم من با آقای سلطانی کار داشتم ولی مثل اینکه هنوز نیامدند؟-

 لبخند کجکیش رو بیشتر کرد و گفت:

 خودم هستم اگر اجازه بدید در رو باز کنم و بریم داخل مطب صحبت کنیم.-

ظر موندم که در را باز کنه ولی اون با همون لبخند کجکیش سرجاش ایستاده بود و منو نگاه سرم رو تکون دادم و منت

 می کرد.

 با تعجب گفتم:

 پس چرا در را باز نمی کنید؟-

 خندید:

 چه جوری باز کنم؟-

 چشمام گرد شد:

 خوب با کلید دیگه.-

ای لختش تکون می خورد و می ریخت توی خندید.جالب بود وقتی می خندید سرش رو کمی عقب می نداخت و موه

 صورتش با دست موهاش رو باالیی داد اما چند طره از موهای سرکشش دوباره روی پیشونیش جا خوش کردند.

 شما جلوی در ایستادید و مانع از این هستید که من به قول شما با کلید در را باز کنم.-

کشیدم و زیر لبی عذر خواهی کردم اما فکر نکنم چیزی شنیده لبخند کجش دوباره روی لباش نشست خودم رو کنار 

 باشه.کلمات برای خودم هم نا مفهوم بود چه برسه به آقای سلطانی!

اول با دست به من تعارف کرد تا داخل شم برای این که دوباره خراب کاری نکنم بی چون و چرا وارد شدم خودش 

دلم ریخت از این که با کسی که نمی شناختم توی یک واحد اداری  هم بعد از من وارد شد و در را پشت سرش بست

 تجاری تنها بودم ترسیدم از ترس خودم خندم گرفت خوبه اینجا مسکونی نبود.

تا اتاق کنار هم بودند و و روبری آن اتاق ها یه در دیگه بود که بعد فهمیدم  2نگاهم رو توی سالن چرخوندم 

م بود که باز بود سرم رو کمی کج کردم و داخلش رو نگاه کردم آشپزخانه بود کنار سرویس بهداشتیه یه در دیگه ه

دری که آقای سلطانی داشت با کلید باز می کرد یه میز و یه سیستم کامپیوتری بود.این روزها کمتر جایی برای 
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فراد فوق مدرن و اکارای اداریشون از سیستم کامپیوتری استفاده می کردند و می شد گفت فقط برای شرکت های 

ثروتمنده.آقای سلطانی در را باز کرده بود و با لبخند کجش به من نگاه می کرد.وقتی توجه من رو به خودش دید 

 گفت:

 خوب اگر کنجکاویتون تموم شده بفرمایید داخل تا ببینم مورد شما چیه!-

ی خواست حالش رو بگیرم و بهش حرصم گرفت خیلی پرو و مغرور به نظر می رسید حس می کرد عقل کله دلم م

 بگم که چیزی نیست و فقط یه تبل تو خالیه.

 صداش منو ترسوند:

 دارید به چی فکر می کنید خانم؟دوست دارید حال من آدم پر مدعا رو بگیرید!!!!!!!!!!-

 با چشمای گرد شده از تعجب بهش خیره شدم.

 خندید:

از صبح تا شب با آدمایی سر و کله بزنم که کارشون فرار از مشکالتشون ساله کارم اینه که  6خانم من االن نزدیک -

اما فکر نمی کنم شما برای فرار از مشکالتتون اینجا اومده باشید....فکر کنم شما اومدید تا یه مشکلی به مشکالتتون 

 اضافه کنید.

 دوباره همون لبخند کج زینت بخش چهره ی مردونه اش شده بود.

 ون نمی شم.متوجه منظورت-

 مگه شما رو آقای رهنما معرفی نکردند؟استاد روانشناسی عمومی تون؟-

 سرم رو به نشنونه ی تایید تکون دادم.خندید:

خوب کار کردن یعنی اضافه کردن یه مشکل به بقیه ی مشکالت مخصوصا برای خانمها البته منکر نمی شم که کار -

خوب خودش یه جور مشکله دیگه مخصوصا کار ما که مجبوریم همش با  کرد روحیه ی آدمها رو قوی تر می کنه ولی

آدمای مریض سرو کله بزنیم آدمایی که خودشون نمی دونن چشونه و ما باید بفهمیم اما هیچ عالیمی ندارند و ما باید 

 به ذهنشون رسوخ کنیم.

 تا کسی معالجه اش کنه.سرم به دوران افتاد عجیب غریب حرف می زد فکر کنم خودش بیشتر نیاز داشت 

 دستش رو گذاشت و روی میز و به سمت من خم شد.

 شما استخدامید خانم.....-

 با نگاهی پرسشگر به من خیره شد.

 رخساره یزدانی.-

 لبخند زد:

خانم رخساره یزدانی شما استخدامید از فردا صبح می تونه کارتون رو شروع کنید اگر هم مایل باشید می تونید -

 روز اینجا بمونید تا ببینید روند کار چه جوریه!ام

سرم رو به نشانه ی تایید تکون دادم با دست به در اتاق اشاره کرد و گفت می تونید پشت میز توی سالن بشینید 

امروز خانم رحیمی تشریف نمی یارن هم می تونید کمک حال من باشید هم افرادی که اینجا می آن رو ببینید و 

 برای یه روز کاری آماده کنید.خودتون رو 

 داشتم از اتاق خارج می شدم که گفت:
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 یک لحظه صبر کنید.-

 به سمتش برگشتم و ایستادم از کشوی کنار میزش یه دسته کلید در اورد و به سمت من گرفت.

کار  ید اما روزای اولاتاق کناری از فردا اتاق شما خواهد بود می تونید صبح به صبح وسایلتون رو توی اون اتاق بذار-

شما حضور در این اتاقه باید با روند درمان و شیوه ی گفت و گو با مریضا آشنا بشید.کلید در اتاق توی این دسته 

 کلید هست همین طور کلید در ورودی و کلید در پارکینگ.

 سرم رو به نشنونه ی تایید تکون دادم.دوباره به سمت در رفتم که گفت:

 میز خانم رحیمی به فرم بردارید و پر کنید بعد بیاریدش برای من. از کشوی کنار-

 دوباره با سر حرفش رو تایید کردم و از اتاق خارج شدم خدا رو شکر دوباره صدام نکرد.

در اتاق کناری باز کردم فقط یه میز و یه صندلی داشت اتاق خالی از هر چیزی بود باید یکم درستش می کردم.از 

نم رحیمی یه فرم برداشتم و با دقت پرش کردم و بعد از زدن ضربه ای به در اتاق آقای سلطانی و کشوی میز خا

 کسب اجازه وارد اتاقش شدم و برگه رو روی میزش گذاشتم نگاهی سر سری به برگه انداخت و گفت:

 چقدر حقوق براتون کافیه؟-

 زیاد برام مهم نیست من برای پولش کار نمی کنم.-

 جه هستم که چرا کار می کنید اما باید برای حقوق مبلغی رو توی فرم ذکر می کردید.بله متو-

 گفتم که برام مهم نیست حتی اگر حقوقی هم نداشته باشم بازم برام مهم نیست.-

 سری تکون داد و گفت:

 باشه پس من طبق عرف این کار برای شما حقوق در نظر می گیرم.-

شدم از ساعتی بعد افرادی وارد دفتر می شدن که برام جالب بودن حالت نگاه همه شون تشکر کردم و از اتاق خارج 

سر در گم بود بعضی هاشون رفتارای خاصی رو مدام تکرار می کردن با دیدن هر کدومشون سعی می کردم جمالت 

 کتابای درسیم رو به خاطر بیارم و سعی کنم بفهمم اینا از کدوم نوع بیماران هستند.

بعد از ظهر توی دفتر بودم و وقتی آقای سلطانی عزم رفتن کردند من هم خداحافظی کردم و به سمت  5اعت تا س

خونه راه افتادم روز جالبی بود آدمای جالبی رو دیدم که هر کدوم توی ذهنشون در گیری خاص خودشون رو داشتن 

ا من هم شاهد باشم و حرفاشون رو گوش آقای سلطانی در حین مالقات با اونا من رو به اتاق احضار می کرد ت

بدم.یکی وسواس داشت دیگری از دست همسرش شاکی بود یکی می گفت پسرش سرکشه اون یکی می گفت شبا 

یه سری چیزای خاص به سمت اتاقش می یان.آقای سلطانی می گفت مورد آخر از همه ی موارد حاد تر بود چون 

ردازیش همینطور ادامه پیدا می کرد باید بستری می شد سرم پر از حرف دچار توهم هم شده بود و اگر روند توهم پ

بود حرفای مراجعین همه توی ذهنم بود.دیگه جایی برای فکر کردن به رهام برام نمونده بود.وقتی وارد خونه شدم 

عیه گفت طبیبود بدون خوردن شام به اتاقم رفتم و خوابیدم احساس می کردم واقعا خسته شدم و مامان می  7ساعت 

به هر حال روز اول کارم بود اونم روزی عجیب که تا حاال تجربه اش نکرده بودم و با آدمایی برخورد کردم که جالب 

بودن و عجیب و عجیب تر از همه برام آقای سلطانی و رفتاراش بود......چشمام خمار خواب شده بود نگاه رهام پشت 

 پلکام جون گرفت با صدایی زیر لبی گفتم 

  "شب بخیر عشق من"

 و پلکهای خسته ام رو بستم.
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زندگیم یه رنگ و بوی دیگه گرفته خیلی راحت تر با زندگی کنار میام رهام رو بیشتر از گذشته دوست دارم ولی 

خیلی کمتر عذاب می کشم.وقتی به کسایی که میان پیشم فکر می کنم می بینم که من خیلی دیوونه هستم که 

ودی تباه کردم.شاید عشقم خیلی بزرگ بود اما بچه گانه بود ..... ولی االن با خودم احساسم هم داره زندگیم رو بی خ

بزرگ می شه....بزرگ و بزرگتر و هر چقدر بزرگتر می شه من کمتر عذاب و سختی تحمل می کنم آرومتر می شم 

 مهربون تر می شم و به رخساره ی گذشته نزدیک تر می شم...

یاد جلوی آیینه ایستاده بودم و آرایش می کردم تو روزای اول دکتر سلطانی بهم گفته بود باید بیشتر با حوصله ی ز

به خودم برسم و برای لباسام از رنگای شاد استفاده کنم باید بشاش و خنده رو باشم و تمام مشکالتم رو لحظه ی 

 ستن دیگه نیازی به مشکل جدید ندارن.ورود پشت در مطب بذارم دکتر گفته بود مریضا خودشون سراسر مشکل ه

در کمدم رو باز کردم و با دست مانتوهای جدیدم رو که مخصوص محیط کار خریده بودم با دست پس و پیش کردم 

یه مانتوی آبی کمرنگ با شال آبی نفتی برداشتم شلوار جین سرمه ای رو هم از بین شلوارا بیرون کشیدم و پوشیدم 

ینه کردم و با لبخند به سمت در اتاق رفتم.مامان توی پذیرایی نشسته بود بر عکس تمام نگاهی به دختر توی آی

دوران تحصیلم حاال آروم تر حرکت می کردم و دیگه نمی دویدم زودتر بیدار می شدم صبحانه می خوردم و خیلی 

 خوش رفتار تر شده بودم.لبخند زدم و گفتم:

 سالم مامان خوشگلم صبحت بخیر.-

 عزیزم صبحانه ات آماده است برو بخور و برو که دیرت نشه.سالم -

لبخندی زدم و با حوصله صبحانه ام رو خوردم و کفش اسپرتم رو پوشیدم توصیه ی بعدی دکتر این بود که از کفش 

 شپاشنه دار استفاده نکنم چون کسایی که به دفتر ما میان نیاز به آرامش دارن و صدای تق تق برخورد پاشنه ی کف

با زمین آزارشون می ده.با مامان خداحافظی کردم و ماشین بابا رو از پارکینگ بردم بیرون.چند ماهی بود که بابا 

 ماشینش رو به من سپرده بود تا رفت و امدم راحت تر باشه و خودش با رضا می رفت و می امد.

اهی رو استشمام کردم.راننده ی پشت چراغ قرمز اول ایستادم.شیشه ی ماشین رو پایین کشیدم و هوای صبحگ

کناری با بی تابی دستش رو روی بوق گذاشته بود و بی مهابا بوق می زد.چهره اش عصبی به نظر می رسید دلم 

 گرفت صبح اول وقت چرا انقدر عصبی بود؟

 مش رحیم دربون ساختمون مثل همیشه توی اتاقکش توی پارکینگ نشسته بود.لبخند زدم و گفتم:

 ر مش رحیم دکتر اومده؟صبح بخی-

 خندید:

 سالم خانم دکتر.بله همین چند دقیقه پیش اومدند ولی برعکس همیشه کمی گرفته به نظر می رسیدند.-

 ذهنم مشغول شد.دکتر سلطانی و گرفتگی؟اون که همیشه لبخند به لب بود و می خندید!

بود از شنیدن صدای در سرش رو بلند کرد در واحد رو باز کردم و وارد شدم خانم رحیمی پشت میزش نشسته 

 لبخندی زد و به احترامم ایستاد.لبخندی نثارش کردم و پاسخ روز بخیرش رو دادم.

 دکتر تو اتاقشون هستن؟-

بله خانم یزدانی ولی یکم بی حوصله هستن و یکم هم بد اخالق جرات نکردم ازشون بپرسم چی شده امروز با -

 همیشه فرق داشتن!
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م گرفت دوست داشتم ببینم مگه این امروز چه جوری شده که مش رحیم و خانم رحیمی در موردش اینجوری خنده ا

 می گن.

 کسی تو اتاقشونه؟-

 نه تنها هستن گفتن کسی رو هم نمی بینن.-

 کمی فکر کردم و گفتم:

 اشکال نداره من می رم پیششون.-

 ولی خانم...-

 خودم جوابگو هستم نگران نباشید.-

 دکتر سلطانی تو روزای سخت زندگی من بهم کمک کرده بود درست نبود امروز که ناراحته من تنهاش بذارم.

 به سمت در اتاقش رفتم و بعد از زدن ضربه ای بی انکه منتظر اجازه بمونم وارد اتاقش شدم.

 ورم نشد.سرش رو گذاشته بود روی میز و عصبی می نمود.انقدر تو خودش غرق بود که متوجه حض

نگاهم رو توی اتاق چرخوندم پارچ آب اتاقش خالی بود بی حرف برش داشتم و از اتاق خارج شدم کمی آب خنک 

از یخچال برداشتم و داخل پارچ آب اتاق دکتر ریختم یک لیوان هم برداشتم.دوباره وارد اتاق شدم خانم رحیمی 

ختم و روی میز گذاشتم.خانم رحیمی از الی در که نیمه یواشکی حرکات من رو نگاه می کرد براش یه لیوان آب ری

باز بود سرک کشید توی اتاق.لبخند زدم و توی دلم فضولی این خانم رو ستایش کردم به سمت در اتاق رفتم سریع 

خودش رو کنار کشید در را بستم و برگشتم روی صندلی روبروش نشستم.دکتر از صدای بسته شدن در سرش رو از 

 ند کرد و با تعجب به من نگاه کرد.روی میز بل

 شما کی اومدید؟-

 سالم.-

 کالفه گفت:

 علیک سالم.به خانم رحیمی گفته بودم که نمی خوام کسی رو ببینم.-

 اگر نمی خواستید کسی رو ببینید پس چرا اومدید سر کار؟-

 با تعجب نگاهم کرد:

 ه بگیرم.نمی دونستم برای سر کار اومدن هم باید از شما اجاز-

 لبخند زدم.

 نگفتم باید اجازه بگیرید فقط حس می کنم امروز اومدید چون دوست داشتید با کسی حرف بزنید!-

 حتما اون یک نفر هم شما هستید؟-

 کامال درسته چون از اول صبح نه با مش رحیم حرف زدید نه خانم رحیمی ولی االن دارید با من صحبت می کنید!-

 اش گرفت اما سعی کرد حالت جدی اش رو حفظ کنه. لبخند زدم خنده

 شما هم از خانم رحیمی کنکاش کردن تو زندگی مردم رو یاد گرفتید؟-

اوال که شما مردم یا هر کسی نیستید و همکار و استاد من هستید.دوما شغلم ایجاب می کنه فضول باشم و در مورد -

 طور نیست؟زندگی دیگران کنجکاو خودتون بهم یاد دادید این

 چرا خانم ولی اون در مورد مریضا صدق می کنه نه من.-
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 خندیدم:

خوب االن برای من شما هم فقط یک مریض هستید.منتظرم تا بشنوم چی شده که رئیس و استاد خوش مشرب و -

 خنده روی من امروز بد اخالق شده.

 .دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه لبخند زد و به صندلیش تکیه داد

 تقصیر خودمه که باعث شدم انقدر بلبل زبون بشید.-

 نه اشتباه می کنید من از اولشم بلبل زبون بودم!-

 باشه تسلیم چی می خواید بدونید؟-

 توی دلم یه امتیاز مثبت به خودم دادم و گفتم:

 لطفا اول یکم از لیوان آب روی میزتون بخورید آب نطلبیده مراده.-

 ب رو نوشید:خندید و کمی از آ

 خوب؟-

 شما باید بگید نه من.....-

 چی بگم؟مگه گرفتاری ادما جالبه؟منم یکی مثل همه امروز فقط یکم گرفتار ترم همین.-

 مکثی کردم و کلمات رو توی ذهنم کنار هم چیدم نفس میقی کشیدم و گفتم:

؟همیشه ساکت بودم نگران بودم غمگین بودم دکتر یادتونه روزای اول که اومده بودم چقدر ناراحت و افسرده بودم-

و گاهی تو تنهاییم اشک می ریختم اما شما به من کمک کردید و نذاشتید توی اون حالت بمونم شما به من کمک 

کردید تا احساسم رو از یه عشق بی منطق به یک عالقه ی ابدی و منطقی تبدیل کنم درسته؟شما به من گفتید همیشه 

فکر کنم شما یادم دادید که حق با رهامه و اونم حق انتخاب داره درسته؟حاال امروز من می خوام  نباید فقط به خودم

 به شما فکر کنم به مشکالتتون می خوام کمکتون کنم همون طور که شما یه روزی به من کمک کردید!

 پس می خواید زیر دین من نباشید درسته؟-

 ونه ی سکوت بلند کرد و گفت: قبل از اینکه جوابش رو بدم دستش رو به نش

 باشه بهتون می گم ولی مطمئنم کمکی ازتون بر نمیاد....دیروز مادرم سکته کرد.-

 تعجب کردم اما سعی کردم حالت نگاهم رو طبیعی نشون بدم.

 نمی پرسید چرا؟-

 گفتم:

 نه منتظر می مونم تا خودتون بگید چرا؟-

 خندید:

ه ی ما یه جنجال حسابی به پا کرد.داییم و مادرم سر ارثیه ی پدریشون سالها بود راستش دیروز داییم اومد خون-

قهر بودن و دیروز دایی اومده بود و مدعی شده بود دوباره بعد از سالها به مامانم گفت که پدر بزرگم رو چیز خور 

 پدر بزرگم داییم رو طرد کرد وکرده و باعث شده اون تمام اموالش رو به مادرم ببخشه خوب باید بگم که سالها قبل 

همه ی اموالش رو به نام مادرم کرد ولی بعد از فوت داییم مادرم دلش برای دایی سوخت و یک سوم از اموال رو به 

نام دایی کرد اما دایی معترض بود که تو باید دو سوم رو به من می دادی و یک سوم رو خودت بر می داشتی و بر 

ادامه داد تا مادر رو عصبی کرد.اون موقع نه من خونه بودم نه بابا.وقتی رسیدم خونه  خالف همیشه انقدر بحث رو
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مامان کنار میز افتاده بود و نتونسته بود قرص های قلبش رو از روی میز برداره و به موقع ازشون استفاده کنه االن 

چیزارم دختر همسایه که یکم هم تو بخش مراقبت های ویژه بستری شده حالش وخیمه و من خیلی نگرانشم این 

کنجکاو بوده از پشت دیوار شنیده ولی به ذهنش نرسیده که ممکنه حال مادر بد بشه و برای کمک نیومده .... مامان 

من سن زیادی نداره حقش نیست به این زودی مارو ترک کنه....پدر خیلی براش بی تاب و نگرانه نتونستم ناراحتی 

 کنم و از بیمارستان خارج شدم و ناخواسته به اینجا اومدم.... پدر و بیماری مادر رو تحمل

 سرش رو پایین انداخت اشک روی گونه هاش جاری شده بود.

نمی دانستم چی بگم تعجب کرده بودم انتظار این رو نداشتم....نمی دانستم برای تسالش باید چی بگم....سعی کردم 

ی گشتم کمتر پیدا می کردم.کمی آب برای خودم ریختم و خوردم کلمات مناسب رو پیدا کنم اما هر چی بیشتر م

 گلوم رو صاف کردم و گفتم:

امیدوارم حال مادرتون زودتر خوب بشه تا شما هم از این سر در گمی نجات پیدا کنید اما خدا خیلی بهتر از ما -

ک ریختن فایده نداره حال حواسش به بنده هاش هست واقعا اگر وقت رفتن مادرتون باشه هزاران هزار بار اش

خراب شما کمکی به مادرتون نمی کنه شما فقط می تونید برای آرامش مادرتون دعا کنید و توی این شرایط کمک 

حال پدرتون باشید نه اینکه خودتون هم یه جای دیگه بشینید غصه بخورید مسلما پدرتون االن خیلی بیشتر به حضور 

 ز داره کاری نکنید هر دوتاشون رو با هم از دست بدید.شما و حرفای دلگرم کننده تون نیا

 سرش رو تکون داد و گفت:

 حق باشماست  -

 و بدون هیچ حرف دیگری وسایلش رو جمع کرد تا بره لحظه ی اخر صداش رو شنیدم که گفت: 

 ممنون خانم یزدانی واقعا ممنون.-

 در این مرد مهربون رو شفا بده.سرم رو روی میز گذاشتم و از صمیم دل از خدا خواستم ما

 از اتاق دکتر که خارج شدم نگاه متعجب خانم رحیمی لبخند رو روی لبم نشوند.خانم رحیمی هم خندید و گفت:

 خانم دکتر شما معجزه می کنید زبونتون مار رو هم از لونه بیرون می کشه.-

 ز وقت ویزیت داشتند.فقط خندیدم و به اتاقم رفتم و منتظر بیمارایی موندم که امرو

این روزا کارام سنگین تر شده دکتر سلطانی هم به خاطر مادرش کمتر میاد سر کار و من مجبورم هم بیمارای خودم 

 را ویزیت کنم هم بیمارای دکتر رو.

لبخند امروز صبح از خانه که خارج شدم رهام رو دیدم که به دیوار همسایه تکیه داده و به در خونه ی ما خیره شده.

زدم دلم براش تنگ شده بود ولی در عین حال دل شوره هم به سراغم اومد رهام چه کاری می تونست با من داشته 

 باشه؟

 کنار پایش ترمز کردم و ایستادم با کالفگی لبخند زد و در کنار راننده را باز کرد و سوار شد.

 سالم آقا رهام چه عجب از این ورا؟-

 با صدایی آروم گفت:

 سالم.من که همیشه مزاحم هستم.-

 چرا نیومدی خونه؟-

 من منی کرد و گفت:
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 با تو کار دارم نمی خوام عمو و زن عمو در جریان قرار بگیرن.-

 سکوت کردم تا حرفش رو ادامه بده اما اونم ساکت موند و چیزی نگفت.

 خوب جریان چیه؟-

 می شه بریم یه جایی بشینیم صحبت کنیم؟-

 خندیدم:

 مگه االن وایسادیم؟-

 کالفه بود و به شوخیم نخندید:

 منظورم اینه که بریم پارکی جایی نه توی ماشین.....-

سرم را به نشانه ی تایید تکان دادم.بدون هیچ حرفی به سمت پاتوق همیشگی خودم و مهسان رفتم.دلم هوای 

دیدیم و شیطنت می کردیم.مطمئن بودم حرف مهسان رو کرده بود هوای اون روزا که همش باهم بودیم و می خن

 رهام در مورد مهسانه اینو از اضطراب و دستپاچگیش می شد فهمید....

 کنار پارک توقف کردم و از ماشین پیاده شدم رهام هم پیاده شد و نگاهی به پارک انداخت:

 جای خیلی قشنگیه!-

 نگاهش با تحسین به پارک دوخته شده بود.

 گفتم:لبخندی زدم و 

اینجا برای من و مهسان پر از خاطره است.ما همیشه می اومدیم اینجا و حرف می زدیم.هر وقت حوصله ی دانشگاه -

 رو نداشتیم از سر کالسا در می رفتیم می اومدیم اینجا.

 رهام هم لبخند زد:

 هتون هم نیست!چه جوری این پارک رو پیدا کردید؟آخه نزدیک خونه شما و مهسان نیست نزدیک دانشگا-

دوتا کوچه پایین تر خونه ی مادر بزرگ مهسانه.مهسان یک مدت با مادر بزرگش زندگی می کرد و عادت اومدن -

 به این پارک از اون موقع روش مونده....

 به سمت نیمکت همیشگی خودم و مهسان رفتم رهام هم دنبال من اومد.

 ما همیشه اینجا می شستیم........-

ساعت وقت داشتم و مسلما به موقع نمی  3ای سکوت شد به ساعتم نگاه کردم تا اومدن اولین مریضم  چند دقیقه

 رسیدم رهام هم احتیاج داشت به افکارش سر و سامون بده.

 یه چند لحظه بشین من االن بر می گردم.-

ش یه تلفن سکه ای رهام سری تکون داد.از جا بلند شدم و به سمت سوپر مارکت کنار پارک رفتم جلوی در

 داشت.شماره ی مطب رو گرفتم و به خانم رحیمی گفتم که امروز دیرتر میام و وقت مریضا رو یکم تغییر بده.

وقتی به سمت رهام برگشتم سرش را توی دستاش گرفته بود.بی صدا کنارش نشستم.چند ثانیه سکوت و بعد رهام 

 شروع به صحبت کرد:

حرفها به تو چقدر برای من سخته.....نمی دونی چقدر برام سخته که برای حل مشکلم رخساره نمی دونی گفتن این -

از کسی کمک بخوام که خودم مشکل زندگیشم.....رخساره منو ببخش اما چاره ای ندارم تنها راهی که برام مونده 

 همینه....
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 با تعجب بهش نگاه کردم از حرفاش سر در نمی اوردم.

 نی رهام؟من هیچی از حرفات نفهمیدم!می شه واضح تر حرف بز-

 با گیجی سرش را تکان داد:

می دونم ازت خواسته ی زیادی دارم ولی به کمکت نیاز دارم.....من واقعا نمی دونم باید چیکار کنم کمکم کن -

 رخساره....

 باشه حتما کمکت می کنم فقط به من بگو باید چیکار کنم؟-

 ین خط می کشید گفت:در حالی که با نوک کفشش روی زم

 ماه پیش به بابا گفتم می خوام با مهسان ازدواج کنم و..... ازشون خواستم برن خواستگاری ولی.... 3-

 نفسم گرفت چقدر زود داشت همه چیز تموم می شد چقدر زود داشتم برای همیشه از دست می دادمش.....

تی تو ازدواج نکردی من نباید ازدواج کنم.من همه ی تالشم رو ولی بابا گفت....بابا گفت تا وقتی که تو .... تا وق-

 کردم اما بابا راضی نشد....

 سرش رو بلند کرد و به من خیره شد با گیجی گفتم:

 حاال از دست من چه کمکی بر میاد؟-

 ...منم ازدواج کنم . رخساره به خدا می دونم خیلی پروییه ولی می خوام ازدواج کنی یا حداقل نامزد کنی تا بابا بزاره-

 سرش رو انداخت پایین و زیر لبی گفت:

 دیگه تحمل دوری از مهسان رو ندارم....رخساره به خدا خیلی دوسش دارم.....-

نمی دونستم باید چی کار کنم یا چی بگم تنم یخ کرده بود.همیشه توی لحظات آروم زندگیم یه طوفان زندگیم رو 

می شدم تازه داشتم آرامش رو پیدا می کردم اما حاال...حاال دوباره همه چیز بهم ویران کرد.تازه داشتم آروم 

 ریخت.......همه چیز.

بدون هیچ حرفی از جام بلند شدم و به سمت خروجی پارک رفتم نمی خواستم احساسی تصمیم بگیرم نمی خواستم 

 رهام تباه می کردم نباید......تحت تاثیر رهام و خواسته اش قرار بگیرم من نباید آینده ام رو برای 

نمی دونم چطوری تا مطب رانندگی کردم.همش تو خودم بودم و افکارم درهم پیچیده بود.جلوی در واحد ایستادم به 

تابلوی سر در واحدمون که تازگی شده بود مطب دکتر سلطانی و یزدانی خیره شدم.دکتر سلطانی خیلی برام مایه 

نار اسم خودش روی در نوشته بود با این که من فقط یه کارمند و کارآموز بودم و در رفته بود و اسم من رو هم ک

 واقع حقوق بگیر بودم نه شریک!

یه خانم میان سال که اولین بار بود می دیدمش و یک دختر جوون که بار سومش بود برای ویزیت می اومد روی 

 با سر به خانم رحیمی سالم کردم و گفتم:صندلی های اتاق انتظار روبروی خانم رحیمی نشسته بودند 

 دقیقه دیگه اولین مراجعه کننده رو بفرستید. 35خانم رحیمی لطفا -

دکتر سلطانی همیشه می گفت نباید به افرادی که به ما مراجعه می کنن بگیم مریض باید بهشون بگیم مراجعین.واژه 

 حریک می کرد.....ی مریض اعصاب کسانی رو که پیش ما می اومدن رو بیشتر ت

کیفم رو روی میز گذاشتم و نشستم کمی از پارچ برای خودم آب ریختم.سعی کردم فکرم رو آروم کنم نباید زندگی 

 شخصی ام رو وارد زندگی شغلیم می کردم.مراجعین ما به ذهن آزاد ما نیاز داشتن........
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بود.تمام فکرم رو به کارم دادم مثل همیشه سعی  کسی در زد و بعد از مکث کوتاهی وارد شد همون خانم میان سال

کردم آروم و مطمئن صحبت کنم.برای فکر کردن به رهام و مشکلش امشب تا صبح وقت داشتم ولی االن وقت من 

 مختص مراجعینم بود کسانی که به من نیاز داشتن تا به آرامش برسن........

 

نوشت زندگیشون رو تعیین می کنه فصل تعیین زندگی من آدما توی زندگیشون هر کدوم یه فصلی دارن که سر

 پاییز بود.االن که دارم اینارو می نویسم ماهها از اون روزا گذشته ولی خیلی آرومترم خیلی..........

هفته ها به حرفهای رهام فکر کردم به این که بی تفاوت از کنارش بگذرم اما نتونستم من آدمی نبودم که بتونم بی 

 ز کنار آدما رد بشم مخصوصا اگر اون فرد رهام باشه که انقدر برام عزیزه.تفاوت ا

بار شماره رو گرفتم و دوباره قطع کردم اما باالخره با خودم کنار اومدم چند تا زنگ خورد تا  4یا  1بهش زنگ زدم.

 گوشی را برداشت:

 بله بفرمایید.-

 سالم.-

 چند ثانیه مکث کرد.

 اشتم جز تو.خوبی؟انتظار هر کسی رو د-

 ممنون تو خوبی؟چرا انتظار نداشتی من باشم؟-

 بازم مکث کرد انگار داشت دنبال کلمات می گشت.

 خوب.....چون از روزی که توی پارک صحبت کردم تو دیگه سراغی ازم نگرفتی.-

 مگه قبلش می گرفتم؟-

باید زودتر زنگ می زدم و جواب می دادم ولی ساکت موند می دونستم حرفی برای گفتن نداره.منظورش این بود که 

 من چقدر دیر زنگ زده بودم..........

 من فکرامو کردم.-

 سریع گفت:

 خوب؟-

 اگر چند دقیقه اجازه بدی بقیشم می گم.....کسی رو برای من در نظر داری؟-

 با هیجان گفت:

 چی؟یعنی قبول کردی؟می خوای ازدواج کنی؟-

 با بغض گفتم:

 قبول کردم کسی مد نظرته؟ آره-

 مکثی کرد و گفت:

راستش نه کسی تو نظرم نیست ولی تو کم خواستگار نداری شنیدم که همین چند هفته پیش به پسر دوست بابات -

 جواب رد دادی.
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ای رکمی فکر کردم تا یادم بیاد.پسر دوست بابا.............منظورش کیارش بود.پسر خوبی بود ولی دلیل مسخره ای ب

رد کردنش گفته بودم.چون یکم جلوی موهاش خالی بود قبولش نکرده بودم.فرشته و سارا تا یک هفته به دلیل من و 

 قیافه ی کیارش وقتی دلیلم رو شنید می خندیدند.لبخند روی لبم نشست.

 اون جلوی سرش خالی بود.-

 رهام خندید:

 ی رو دست عمو و زن عمو.خوب اگر بخوای اینجوری فکر کنی که می ترشی می مون-

 بی اراده گفتم:

 تو هم به مهسان نمی رسی مگه نه؟باید توقعم رو بیارم پایین درسته؟-

 منظورم این نبود.فقط شوخی کردم همین.-

 زود رنج و نازک دل شده بودم.تحمل کوچکترین حرفی رو نداشتم...

 شه و بعدش بهم بزنه خبرم کنه.اگر کسی رو پیدا کردی که حاضر شد چند ماه با من نامزد -

 سریع گفت:

 یعنی چی؟یعنی سوری نامزد کنی؟-

 با حرص گفتم:

 بله وگرنه دیوونه نیستم که زندگیم رو بخاطر تو داغون کنم.من فقط می خوام به شما دو تا کمک کنم همین.-

 رامش داشتم.منتظر جوابش نموندم و تلفن رو قطع کردم.ذهنم خسته بود نیاز به استراحت و آ

************************** 

صدای زنگ ساعت که بلند شد هنوز خسته بودم و توان بلند شدن از جام رو نداشتم.با سختی خودم رو از تخت 

بیرون کشیدم و به سمت دستشویی رفتم.سرم درد می کرد و بی حال بودم.همیشه همینجوری می شدم وقتایی که 

 دار می شدم سردرد به سراغم می اومد.خوب نمی خوابیدم و زود بی

جلوی در مطب با بی حالی با مش رحیم احوالپرسی کردم و وارد مطب شدم کسل بودم و حوصله نداشتم با خانوم 

رحیمی حرف بزنم یا حتی برم اتاق دکتر و سالم کنم.کیفم رو انداختم روی میزم و پشت میز روی صندلیم 

 وصلگیم شده بود چند ضربه ی آروم به در زد و با یه لیوان آب خنک وارد شد.نشستم.خانم رحیمی که متوجه بی ح

 بفرمایید خانم یزدانی.آب خنک سرحالتون می کنه.-

تشکر کردم و لیوان رو از دستش گرفتم.خنکی لیوان رو با دست لمس کردم.حس خوبی بهم داد.پیشونیم رو به 

به رهام و حرفای دیروزمون فکر می کردم.من واقعا می خواستم  لیسوان چسبوندم تا خنک بشه.در همون حال داشتم

 این کار رو انجام بدم؟واقعا می خواستم به خاطر رهام یه ازدواج سوری رو توی زندگیم ثبت کنم؟

 صدای دکتر من رو از عالم خودم بیرون کشید.

 سالم خانم یزدانی.-

 ه لبخند زدم.بی تعارف روی صندلی روبروی میزم نشست.به صورتش نگاه کردم به لبخندی مهمونم کرد.ناخودآگا

 سالم دکتر خوبید؟ببخشید اول نیومدم اتاق شما.وظیفه ی منه که برای سالم و روز بخیر گفتن خدمتتون برسم.-

 خندید.

 مهم نیست مهم اینه که امروز شما خانم یزدانی همیشه نیستی اتفاقی افتاده؟-
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 سر درد دارم.دیشب بد خوابیدم. نه.اتفاقی نیفتاده فقط یکم-

 با نگاه موشکافش به من خیره شد.

 انتظار داری باور کنم؟-

 خندیدم و گفتم:

 نه انتظار ندارم باور کنید.-

 پس بگو چی شده!-

 واقعا چیزی نیست که شما بتونید کمکم کنید.-

 در مورد رهامه؟-

د از حالت نگاه و رفتار من و مریضا می فهمید چی شده با حیرت نگاهش کردم.باهوش بود همیشه سریع می فهمی

 انگار علم غیب داشت!!!

 آره.-

 پس بگو چی شده؟همیشه دوتا فکر بهتر از یک فکر کار می کنه.-

 بی اراده همه چیز را تعریف کردم.حرفای رهام رو سردرگمی این چند هفته رو تماس دیشب رو.........

فکر بود.دکتر جزو اون دسته از آدما بود که همه ی وجودشون توی چشماشون سکوت کرده بود نگاهش پر از 

مشخصه.هر وقت دوست داشتم بفهمم تو ذهنش چیه به چشماش خیره می شدم.االن هم می تونستم توی چشماش 

 بخونم که داره به یه چیزی فکر می کنه یه راه حل ولی تردید داشت تو گفتن یا نگفتنش.

 ن کنم.اجازه بدید یکم بیشتر روش فکر کنم شب باهاتون تماس می گیرم.شاید بتونم کمکتو-

بی هیچ حرف اضافه ای یا اینکه فرصتی به من بده برای تشکر اتاق رو ترک کرد.دکتری که از اتاق من خارج شد 

 فرق داشت با اون دکتری که ساعتی پیش به اتاقم قدم گذاشته بود.

گفت تمام مراجعین امروز رو به روز دیگه ای موکول کرد و قبل از رفتن یک ساعت بعد دکتر به خانم رحیمی 

 خودش ازم خواست به خانه برم و استراحت کنم.

وسایلم رو جمع کردم و به سمت خانه حرکت کردم.دکتر عجیب شده بود دوست داشتم بدونم داره به چی فکر می 

 کنه اما چاره ای نبود جز اینکه تا شب صبر کنم.

نداشتم برم خونه با خودم فکر می کردم کجا برم یا چیکار کنم که به سرم زد برم پیش مهسان.دلم براش حوصله 

 تنگ شده بود.چند ماه بود که ندیده بودمش و گاهی فقط صداش رو از پشت گوشی تلفن شنیده بودم.

شدم مهسان همیشه اول از  زنگ در خونه اش رو زدم و منتظر موندم اما در باز نشد به پنجره ی آشپزخانه خیره

پنجره نگاه می کرد ببینه کیه بعد در را باز می کرد.تا نگاهم به سمت باال چرخید دیدم که پرده ی آشپزخانه تکان 

خورد اما در بعد از زنگ دوم هم باز نشد.مهسان دلش نمی خواست منو ببینه...........به چه جرمی؟به خاطر کدوم 

 گناه؟

******************* 

بیتاب روبروی دکتر نشسته بودم و منتظر بودم تا هر چه سریعتر بهم بگه چه فکری توی سرش داره دیشب هر چی 

دقیقه ای می شد که داشت دور اتاق راه می رفت ولی حرف نمی  31منتظر مونده بودم تماس نگرفته بود حاال هم 

 زد.به سمتم برگشت باالخره تصمیم به شکستن سکوت گرفت.
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ببخشید که دیشب تماس نگرفتم راستش من از دیروز تا حاال دارم به حرفای شما فکر می کنم...شاید بتونم  اول-

 کمکتون کنم.

 با گیجی نگاهش کردم:

 شما چه کمکی می تونید به من کنید؟دوستی دارید که بتونه این ازدواج سوری را بپذیرد؟-

 خندید.

 چرا دوستم؟-

 با تعجب نگاهش کردم:

 س چی؟پ-

 دستش رو توی موهاش فرو کرد و همونطور که باهاشون بازی بازی می کرد گفت:

 خود من.-

 چنان با شتاب از جام بلند شدم که صندلی برگشت و افتاد.

 شما چی می گید دکتر؟-

 یه لیوان آب داد دستم و گفت:

نه؟فرض کن من اون آدم.اینطوری خواهش می کنم آروم باش.تو مگه دنبال یه آدم مطمئن نبودی که کمکت ک-

 برای منم بهتره مادرم دست از سرم بر می داره و هی دخترای ترشیده ی فامیل رو برام کاندید نمی کنه.

 خندم گرفت خودشم خندید.

 اینطوری برای هر دوتامون بهتره باور کنید بهتره.-

د که بشه راحت و سرسری در موردش صحبت بدون هیچ حرفی اتاقش رو ترک کردم الزم بود فکر کنم.تصمیمی نبو

 کرد..........

*************** 

 همه چیز سریع تر از اونی که انتظار داشتم اتفاق افتاد.از این همه شتاب خودمون هم گیج بودیم چه برسه به بقیه.

انجام می دادم.شاید  امشب دوباره شب خواستگاری بود و من باید رفتارای یه دختر خوب رو که مامان گفته بود رو

دهمین بارم بود که این مراسم رو تجربه می کردم اما دومین بارم بود که دستام می لرزید.حالم با شبی که رهام 

 اومده بود خواستگاری زمین تا آسمون فرق داشت.اون شب کجا و امشب کجا!

 رخساره جان مادر چایی بیار دخترم.-

کرد.آب جوش استکانا رو ریختم و سعی کردم سر خالی تر باشن تا لرزش  صدای مامان رشته ی افکارم رو پاره

دستم باعث نشه بریزن تو سینی مامان همیشه می گه این بدترین حالت تعارف چاییه که وقتی می خوان چایی رو 

 بردان لیوانا توی سینی پر از آب شناور باشن!

راحت و آروم بود امشب یکم دستپاچه بود و صورتش دکتر با مادر و پدرش اومده بود.برعکس همیشه که خیلی 

 سرخ بود.نگاهم رو توی سالن چرخوندم.از طرف ما همه بودن ولی از طرف دکتر فقط خودش و پدر و مادرش.

 سالم.-

صدام می لرزید و این لرزیدن از عشق نبود از ترس بود ترس از این کار بزرگی که داشتیم می کردیم.ازدواج 

 نده رو روی لبم می نشوند هیچ وقت باورم نمی شد به اینجا برسم...سوری!اسمشم خ
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 چایی رو تعارف کردم و به اصرار مادرشهاب کنارش نشستم.با لبخند و مهربونی نگاهم می کرد.

 صدای پدر شهاب نگاهم رو به سمتش چرخوند:

خدارو شکر ما از حرفهای اضافه ی خوب حاال که رخساره خانم هم اومدن بهتره حرف ها جنبه ی رسمی پیدا کنه.-

اول این مراسما راحتیم چون دختر و پسر با هم همکارن و همدیگه رو می شناسن.پس جای حاشیه رفتن بریم سر 

 اصل مطلب.

 پدر با گفتن شما درست می فرمایید حرفای آقای سلطانی رو تایید کرد.

 آقای سلطانی رو به من گفت:

 صحبت کنی؟دخترم نیازی هست با شهاب -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 شهاب؟-

 تعجبم باعث خنده ی بقیه شد دکتر سلطانی هم می خندید:

 آره دخترم شهاب دیگه.مگه شما نمی دونی اسم پسر من شهابه؟-

 سرم رو به نشونه ی ندونستن تکون داد و زیر لبی گفتم:

 خیر من همیشه ایشون رو دکتر سلطانی صدا می کردم.-

 همه دوباره خندیدند و آقای سلطانی گفت:

 آقای یزدانی فکر کنم بهتر باشه همه چیز رو از پایه شروع کنیم این دوتا از هر غریبه ای مثل اینکه غریبه ترند!-

 آقای سلطانی روحیه ی خوبی داشت.با اینکه سنش به نظر باال می اومد اما شوخ و مهربون بود.

 نیست حرفی بزنیم و ما امروز صبح همه ی حرفامون رو زدیم.شهاب به پدرش گفت نیازی 

راست می گفت صبح همه چیز را گفته بود.گفته بود حواسش هست که به حریم من وارد نشه و می دونه که ما فقط تا 

 ازدواج رهام با هم خواهیم بود و .......

 صدای مامان منو از جا پروند و باعث خندیدن بقیه شد.

 نطور که لب می گزید گفت:مامان همو

 پاشو شیرینی تعارف کن.-

 شهاب سریعتر از من بلند شد و ظرف شیرینی رو برداشت.

شب خوبی بود همه می خندیدند تو نگاه رهام پر از تشکر بود.تو نگا عمو افسوس موج می زد پدر و مادر خوشحال 

 ور.یه جورایی همه خوشحال بودند جز من و عمو...بودند زن عمو می خندید سارا و فرشته و محمد و رضا هم همینط

********************** 

چند هفته که گذشت تازه فهمیدم که با زندگیم بازی کردم اما چه فایده من این بازی رو شروع کرده بودم و می 

 خواستم تا آخرش هم برم.........

نه می شکست تا راحتم کنه نه فرو می رفت تا  شب نامزدیم برام سخت ترین شب بود.یه بغض توی گلوم بود که

عذابم نده.وقتی کار آرایشگر تمام شد و به صورت آرایش شده ام نگاه کردم دلم گرفت و بغض مهمون گلوم 

شد.شهاب هیچی از یه مرد کامل کم نداشت و واقعا مرد بود.چهره ی مردونه ی جذابی داشت و حرکاتش از روز اول 

 شسته بود ولی حیف که دلی نداشتم تا تقدیمش کنم حیف.....جلوی در مطب به دلم ن
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تمام مدت سعی کردم لبخند تصنعیم رو روی لبم حفظ کنم.مهسان رو بعد از مدتها شب نامزدیم دیدم.می خندید و 

خوشحال بود.نمی دونم چرا همه از عذاب کشیدن من خوشحال بودن واقعا نمی دونم چرا....هر چی اصرار کردن 

قص بلند نشدم و شهاب هم به تبعیت از من از جاش بلند نشد.وقتی رهام و مهسان بلند شدن تا با هم برقصن برای ر

یکی به قفسه ی سینه ام چنگ زد.تمام تنم داغ شده بود من خودم و زندگیم رو ویران کرده بودم برای خوش بختی 

رهام رو برای همیشه داشته باشم باالخره اون به من رقیبم.......اگر اون روز به عمو جواب رد نداده بودم می تونستم 

 عالقه مند می شد.....لعنت به وجدان من که زندگیم رو داغون کرد لعنت.........

 شهاب که حال بدم رو حس کرده بود دستم رو گفت و گفت:

 رخساره می خوای بریم تو حیاط یکم راه بریم؟هوای خنک حتما حالت رو بهتر می کنه.-

همیدم می خواد از محیط خارجم کنه تا رهام و مهسان رو باهم نبینم.کمی تو حیاط قدم زدیم و برگشتیم.شب می ف

نامزدی من برخالف هر دختر دیگه ای که براش پر از شادی و خاطره است پر از غم و اندوه بود.شهاب سرحال تر 

ز اول شب تا آخر شب الم تا کام حرف نزدم و از من بود.گاهی با بقیه حرف می زد یا گاهی شوخی می کرد اما من ا

 حتی شنیدم خاله ی شهاب به دخترش گفت:

 سوری به نظرت شهاب این دختره رو مجبور کرده زنش بشه؟-

 و دخترش جواب داده بود:

 نمی دونم واال ولی به هر حال یه چیزی هست چون شهاب خوش حاله ولی دختره از اول شب پکر و ناراحته!-

م گرفت تفاوت من و شهاب فقط تو این بود که شهاب تو هر موقعیتی می تونست بخنده و شاد باشه ولی من خنده ا

نمی تونستم وقتی رهام و مهسان دارن جلوم راه می رن و باهم عاشقانه می رقصن و حرف می زنن تظاهر به شادی 

 کنم...

یزی که برام موند عمری حسرت و اندوه .... کلی شب نامزدی من هم مثل تمام شبای دیگه ی دنیا تمام شد تنها چ

 حرف و حدیث ... نگاه شماتت بار ... و باز هم حسرت و حسرت .....

تا وقتی مهمونا مجلس رو ترک کنن به زور سر پا ایستادم وقتی آخرین نفر از در سالن خارج شد خودم رو روی مبل 

ت انگشتای پام رو ماساژ دادم.فرشته هم خودش رو کنار من نزدیک در انداختم کفشام رو از پام درآوردم و با دس

 روی مبل انداخت و در حالی که کفشش رو در می آورد گفت:

 چه حسی داری؟-

 خواستم بگم یه حس بد اما نباید خودم رو لو می داد لبخند کجکی تحویلش دادم و گفتم:

 االن فقط تنها حسی که دارم خستگیه!-

 ت:فرشته با مهربانی گف

درکت می کنم عزیزم این شبا با این که خیلی زیبا و به یاد موندنی هستن اما حاصلش یه خستگی زیاده حتی گاهی  -

آدم رو پشیمون می کنه مخصوصا شب عروسی من که انقدر زیر دست آرایشگر نشسته بودم پشیمون شده بودم اما 

 حاال که به عکسا نگاه می کنم لذت می برم.

 گز از دیدن این عکسها لذت نخواهم برد هرگز!خندیدم من هر

رضا هم بعد از بدرقه ی آخرین مهمان تا جلوی در با شهاب برگشت.خودش رو روی مبل انداخت و دست شهاب رو 

 که معضب ایستاده بود رو کشید و کنار خودش روی مبل نشوند.
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 با خنده رو به شهاب گفت:

 االن که بدبخت شدید رفت پی کارش چه حسی دارید؟ببخشید آقا من می تونم از شما بپرسم -

 با حرص گفتم:

 واقعا که رضا!-

 شهاب خندید و گفت:

یه حس خیلی خوب اصال هم بدبخت نشدم یعنی با این حرفت می خوای بگی خودت بدبخت شدی که با فرشته -

 خانم ازدواج کردی؟

 اخت و روی مبل صاف نشست و گفت:رضا نگاهی به فرشته که داشت با خنده نگاهش می کرد اند

تو این یک ماه زبون نداشتی همین که خرت از پل گذشت و خواهر مارو عقد کردی و جشن نامزدی هم گرفتی -

 روت زیاد شد؟االن دیگه زبون باز کردی؟

 مهلت جواب دادن رو به شهاب نداد و دستش رو به سمت باال بلند کرد و گفت:

 اینجوریه؟همین رخساره کم بود که یه شر به پا کن دیگه به جمعمون اضافه کردی؟خدا جون چرا سرنوشت من -

 با حرص گفتم:

 رضا خجالت بکش.بزار دو روز بگذره بعد شروع کن!-

 با شیطنت بهم خیره شد و گفت:

 چیه می ترسی تو حرفام ذات پلیدت را رو کنم؟یا می ترسی شهاب پشیمون شه طالقت بده؟-

 کردم و سکوت کردم حوصله ی جواب دادن به رضا رو نداشتم. با حرص نگاهش

 محمد و سارا هم کنارمون نشستند محمد گفت:

 چطوری آقا شهاب؟چه حسی داری؟رفتی قاطی مرغا دیگه.-

 شهاب خندید و گفت:

 خیلی خوشحالم که تو جمع شاد و دوست داشتنی شما هستم!-

 رضا گفت:

 تیز می دی جواب محمد رو لفظ قلم؟چی شد چی شد؟جواب منو تند و -

 همه خندیدیم شهاب با خنده گفت:

محمد از وجناتش آقایی می ریزه باید مودب هم جوابش رو بدم ولی تو .... متاسفانه یکم قضیه ات فرق می کنه -

 دیگه هر چی نباشه برادر زنی دیگه!

 رضا با دست کوبید رو پاش و گفت:

 ا صبر می کردی دو روز بعد پی به ذات پلید من می بردی!یعنی تو هم منو شناختی؟باب-

 خسته بودم و بی نهایت کسل حوصله ی نشستن کنار بقیه رو نداشتم.از جام بلند شدم نگاه همه به سمت من چرخید:

 ببخشید من خسته ام می رم استراحت کنم.-

 شهاب هم سریع بلند شد:

 منم دیگه برم خونه صبح برای کمک میام.-

 رضا دست شهاب رو گرفت کشید و دوباره روی مبل کنار خودش نشوند و گفت:
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 فکر کردی می زارم در بری؟نخیر شما شب همینجا می مونی صبح خیلی کار داری!-

 مامان لب گزید و گفت:

ما ش رضا حیا کن......نه شهاب جان محاله بزارم این وقت شب برید شما هم همینجا بمونید استراحت کنید دیگه-

 همسر رخساره هستید و مثل پسر ما می مونید!

 شهاب با خجالت گفت:

 نه ممنون بهتره برم صبح دوباره میام -

 دوباره خواست بلند شه که رضا دستش رو کشید و نشوندش.

 بابا گفت:

 .نه پسرم از قدیم رسم بوده داماد شب اول عقدش رو خونه ی پدر خانمش بمونه شما هم باید بمونید-

 شهاب گفت:

 ممنون آخه من نمی خوام مزاحمتون بشم.-

 رضا با خنده گفت:

نامزد یا همسر دیگه ای نداشته  -2ببینیم معتاد و اینا نباشی  -3مزاحمت چیه تو باید اینجا بمونی به چند دلیل:-

صبح خوب خر  -6صبح زود بیدار می شی یا نه  -5شبا چند بار می ری دستشویی  -4شب خرو پف نکنی  -1باشی 

 .....-7حمالی می کنی یا نه! 

 مامان وسط حرف رضا پرید و با خنده گفت:

 رضا ساکت باش دو دقیقه.....بخشید آقا شهاب رضا شوخی می کنه.-

 شهاب که از شدت خنده رنگش سرخ شده بود گفت:

 نه بابا این چه حرفیه فهمیدم داره شوخی می کنه اشکالی نداره!-

 و گفتم: لبخندی زدم

 من برم دیگه شب بخیر.-

 شهاب خواست از جاش بلند شود که رضا دوباره دستش رو گرفت و خواست بشوندش که شهاب گفت:

 ای بابا کندی دست منو!-

 خوب کجا می خوای بری؟مامان که گفت شب بمون!-

 شهاب با خنده گفت:

 شاید من بخوام برم دستشویی دستمو ول کن دیگه.-

 صدای بلند خندیدند شهاب پشت سر من از سالن خارج شد داشتم از پله ها می رفتم باال که صدام کرد:همه با 

 رخساره؟-

 به سمتش برگشتم.

از نظر تو که اشکالی نداره من امشب اینجا بمونم؟مامان اینا دیگه انقدر اصرار کردن که نمی دونم باید چی بهشون -

 بگم.

 لبخندی زدم و گفتم:

 ین چه حرفیه به هر حال مامان اینا شمارو عضوی از این خانواده می دونن.نه ا-
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 خندید.

امشب حس کردم دلم می خواد واقعا ازدواج کنم....همش با خودم می گفتم چی می شد اگر این یک ازدواج واقعی -

 بود!

 از حرفش تمام تنم لرزید.با صدایی مرتعش گفتم:

 قرار ما این نبود!-

 سریع گفت:

 منم نمی خوام قرارمون رو از یاد ببرم فقط حسم رو گفتم-

 منتظر جواب من نموند و زیر لبی گفت:

 شب بخیر -

 و به سمت سالن برگشت.

به سرعت خودم رو به اتاقم رساندم و سعی کردم فکرم رو آروم کنم.روی صندلی میز آرایش نشسته بودم و به 

 ه در خورد و بعد سارا و فرشته سرشون را داخل اتاق آوردند.حرفای شهاب فکر می کردم که ضربه ای ب

 اجازه هست بیایم تو؟-

 سعی کردم لبخند بزنم و گفتم:

 بیاید تو نیاز به این مقدمات نیست!شما امشب چه با ادب شدید!!!-

 فرشته با خنده گفت:

 گفتید هان؟اومدیم ببینیم چه حالی داری!از سالن اومدید بیرون یواشکی بهم چی می -

 به تو چه مگه فضولی؟-

 فرشته چشمکی زد و گفت:

 سال بود؟ 31حرفای باالی -

 خندیدم و برس رو از روی میز به سمت فرشته پرت کردم جا خالی داد و رو به سارا گفت:

 وای خاک بر سرمون شد تا شوهر کرد روش زیاد شد دست بزن پیدا کرد.-

 به حرفش با صدای بلند خندیدم.

 سارا گفت:

 نه بابا این االن نمی فهمه ما چی می گیم رخساره االن همه رو شهاب می بینه!می خوای ما بریم اون بیاد؟-

 بالشت رو از روی تخت برداشتم و به سمت سارا پرت کردم بالشت رو روی هوا گرفت و با خنده گفت:

 باور کن من سارام نه شهاب.-

وخی و خنده سارا موهام رو باز کرد و فرشته هم آرایش صورتم رو پاک کرد.با هر سه خندیدیم و بعد از کمی ش

لذت به صندلی تکیه داده بودم و فکر میکردم.واقعا اگر حرف شهاب درست از آب در میومد و این یه ازدواج واقعی 

 بود من االن چه حالی داشتم؟از این فکر ناخود آگاه لبخند روی لبهام نشست.

**************** 

یک هفته از جشن نامزدی ما گذشته بود که رهام اومد مطب.یه جعبه شیرینی و یه دسته گل هم آورده بود.لبخند 

زدم و به سمت داخل دعوتش کردم.هنوزم از دیدنش دلم می لرزید نه فقط دلم نه! انگار همه ی وجودم از شوق 
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سردی عجیبی به تمام تنش هجوم می آورد اما  حضورش به لرزش می افتادند.حال بیماری رو داشتم که یه دفعه

 حاضر بود با تمام وجود این لرز و سرما رو بپذیرد تا طبیبش بر بالینش باشه!

شهاب با روی گشاده به اتاق خودش دعوتش کرد و از منم خواست به اتاقش برم.قبل از اینکه وارد اتاق شهاب بشم 

 رو به خانم رحیمی گفتم:

 فنجون قهوه برامون بیارید.خانم لطفا سه تا -

 خانم رحیمی که نگاه کنجکاوش به در اتاق بود با خوشحالی گفت:

 چشم.-

همیشه از فضولی این خانم خنده ام می گرفت.مریضای مطب ما همیشه دوبار حرف می زدند بار اول خانم رحیمی به 

دند گاهی که به نقطه ی کوری توی زندگی حرف می گرفتشون و بار دوم اونا برای ما تعریف می کردند و حرف می ز

مراجعین می رسیدم می رفتم سراغ خانم رحیمی و ازش می خواستم اگر چیزی می دونه بگه و همیشه هم جمله ی 

 تکراری جوابم بود:

وا خانم من از کجا بدونم؟مگه من فضولم؟ولی خانم می دونید وقتی منتظر بودن تا شما بپذیریدشون خودشون -

 ..گفتن...

 فضولیش همیشه کمک زیادی به من می کرد به همین دلیل هیچ وقت به کاراش اعتراض نمی کردم!

جلوی در منتظر موندم خانم رحیمی که با سینی قهوه از آشپزخانه خارج شد و من رو جلوی در اتاق دید چهره اش 

 ه قبل تو صورتش خبری نبود!لبخندبهم ریخت و لباش به حالت ناراحتی آویزون شد و دیگه از خوشحالی چند دقیق

پیروزمندانه ای زدم و سینی رو از دستش گرفتم و وارد اتاق شدم بعد از اینکه سینی رو روی میز گذاشتم در اتاق رو 

 بستم و روی صندلی روبروی رهام نشستم:

 خوب چه خبرا؟چه عجب اومدی اینجا!-

 خندید.از چهره اش خوشحالی می بارید:

 بهتون یه خبر خوب بدم.من دیروز با بابا و مامان در مورد مهسان صحبت کردم. راستش اومدم-

حس کردم یه دستی از غیب گلوی منو گرفته و در دست می فشارد باالخره چیزی که می ترسیدم ازش داشت اتفاق 

 می افتاد....

نه من با کی ازدواج کنم.مامان هم بابا راضی شده می گه حاال که تو با شهاب ازدواج کردی دیگه براش فرقی نمی ک-

 که از اول راضی بود!

حس بدی توی تنم پیچید سعی کردم حالت عادی داشته باشم شهاب هم به من خیره شده بود و منتظر واکنش من 

 بود:

 چه خبر خوبی!خوشحالم که باالخره تونستی راضیشون کنی!-

 رهام انقدر خوشحال بود که متوجه حال خراب من نشد.

 من خودمم خیلی خوشحالم فقط....ازت می خوام یه کمک دیگه بهم بکنی!-

 باگیجی نگاهش کردم مثل اینکه کمکهای من به رهام تمومی نداشت.رهام با صدایی آروم و سری به زیر گفت:

ه کمی خوام با مهسان صحبت کنی و راضیش کنی من دیروز رفتم دم خونش تا باهاش حرف بزنم اما اون بهم گفت -

 نمی خواد با من ازدواج کنه.یه جورایی بهم گفت که اونم منو دوست داره اما نمی تونه با من ازدواج کنه.
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 شهاب با خنده گفت:

 خوب پس چرا انقدر خوشحالی؟-

 همین که منو دوست داره و پای کس دیگه ای در میون نیست خیلی خوبه!-

ج نمی کرد شاید من......از خودم بدم اومد چقدر حقیر شده بودم حس خوبی بهم دست داد اگر مهسان با رهام ازدوا

که حاضر بودم رهام عشقش رو از دست بده تا من بتونم بهش برسم.خودخواهی محض بود!و من چقدر خودخواه 

 شده بودم...

 باشه من امروز می رم پیشش و سعی می کنم نظرش رو عوض کنم.-

 فهمیدم ذهنم درگیر شده بود.مهسان چرا رهام رو رد کرده بود؟ دیگه چیزی از حرفای رهام و شهاب نمی

بعد از رفتن رهام به اتاق خودم رفتم و با حواس پرتی سعی کردم به مراجعینم رسیدگی کنم.شهاب که حال خرابم 

 رو درک کرده بود سعی کرد بعضی از مریضای من رو هم ببینه و به من فرصت فکر کردن بدهد.... واقعا مدیونش

 بودم همیشه کمکم می کرد و تو لحظات سخت ناجیم بود ....

قبل از اینکه حاضر بشم و برم سمت خونه ی مهسان بهش زنگ زدم دلم نمی خواست اتفاق دور پیش تکرار بشه و 

 من برم تا جلوی در اما مهسان در را باز نکند.

 چندین بار تلفن زنگ خورد تا جواب داد:

 سالم بفرمایید.-

 م مهسان جان خوبی؟من رخساره ام.سال-

 چند ثانیه مکث کرد و گفت:

 سالم رخساره خوبی؟کم پیدا شدی خانم.-

 خندیدم.

 من کم پیدا شدم؟من که چند بار اومدم دم خونتون اما تو نبودی!-

 الکی خندید و گفت:

 این چند وقته حال مامان خوب نبود زیاد رفتم پیشش.-

 اتفاقی افتاده؟-

 تفاق که نه ولی یکم بی حوصله و افسرده شده!نه ا-

 امروز خونه ای مهسان؟-

 چند ثانیه مکث کرد و بعد گفت:

 چطور؟-

 می خواستم اگر خونه ای بیام پیشت.-

 نه راستش می خوام برم خونه ی مامان اینا!-

 دلم نمی خواست ازش رو دست بخورم می دونستم داره دروغ می گه.

 م میام خونه ی مامانت اینا...کارت دارم پس من-

 نه خوب.....می دونی شوهرش خوشش نمیاد!منم به زور تحمل می کنه.-

 میام تو راه تا اونجا با هم حرف می زنیم!-
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 فکر نمی کرد انقدر پروبازی دربیارم و اصرار کنم برای همین گفت:

 همی داری که انقدر اصرار می کنی!باشه نمی رم خونه ی مامان بیا خونه ی خودم.منتظرتم.حتما کار م-

 آره کار مهمی دارم.من تا یک ساعت دیگه دم خونتم.-

 باشه منتظرم فعال خداحافظ.-

 خداحافظ.-

گوشی تلفن رو گذاشتم و مانتوم رو از روی تخت برداشتم پوشیدم امروز باید چندتا چیز را مشخص می کردم اول 

چرا از من گریزون شده و سوم اینکه چرا این ترم رو مرخصی گرفته و دانشگاه اینکه چرا به رهام گفته نه.دوم اینکه 

 تا واحد رو مرخصی نمی گیره!!! 32نمیاد.همه ی بچه ها تعجب کردن چون کسی ترم آخر اونم 

**************** 

 مهسان رو در آغوش گرفتم و بوسیدمش و تازه فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده!

 لی دلم برات تنگ شده بود بیمعرفت.خوبی مهسان؟خی-

 خنده ی محزونی کرد و گفت:

 بد نیستم.منم دلم برات تنگ شده بود.-

و با دست اشاره کرد تا وارد خانه شم.نگاهی به اطراف انداختم همه چیز همونی بود که به یاد داشتم.روی کاناپه ی 

کاناپه می نشستم و مهسان هم کنارم می نشست و  کنار پنجره نشستم.همیشه وقتی می اومدم پیش مهسان روی این

 بغلم می کرد و باهام حرف می زد.

سینی به دست برگشت میوه و چایی رو روی میز گذاشت و برخالف همیشه و انتظار من روبروم نشست!لبخندی زد و 

 گفت:

 خوب چه خبر؟چی شد یاد من کردی؟-

 باید اول حالت صمیمی گذشته رو بهش برمی گردوندم... دلم نمی خواست این حالت رسمی تو برخوردش بمونه

دلم برات تنگ شده بود اومدم پیشت این مدت همش سر گرم کار بودم یا با شهاب بیرون بودیم نتونستم بیام -

 دیدنت ولی از این به بعد بیشتر بهت سر می زنم.

 سری تکون داد و گفت:

 داری؟ درکت می کنم.شهاب خوبه؟ازش راضی هستی؟دوسش-

 خوبه سالم رسوند بهت.آره واقعا ازش راضیم ....-

 مکثی کردم و ادامه دادم:

 آره دوسش دارم مرد خوبیه!-

 مهسان لبخندی از سر آرامش زد.از ظرف میوه یک خیار برداشتم و در حالی که پوست می کندم رو به مهسان گفتم:

 رهام می گفت دیروز اومده بود اینجا.-

 ن انداخت و حرفی نزد.سرش رو پایی

 چرا بهش جواب رد دادی؟چیزی هست که من ندونم؟مشکلی چیزی داری؟-

 من منی کرد و گفت:

 حدس می زدم برای این موضوع می خوای بیای اینجا وگرنه تو که دیگه یادی از من نمی کنی!-
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اشته باشی...باالخره هر چی بوده من از تو یاد می کنم ولی نمی دونم چرا تو دیگه دوست نداری با من رابطه د-

گذشته از همین االن دوباره می شیم رخساره و مهسان سابق و دوستیمون رو از اول درست می کنیم.خوب چرا دیروز 

 به رهام گفتی نه؟

 مکثی کرد و گفت:

 دلیل که زیاد دارم ولی.....مهم ترینش مشکلیه که احسان برام پیش اورد...-

د بغض داشت دلم براش سوخت از جام بلند شدم و روی مبل کنارش نشستم و سرش رو در وقتی داشت حرف می ز

آغوش گرفتم حاال اشکاش دونه دونه از چشمای به رنگ شبش جاری شده بودند...چند دقیقه در سکوت تو همین 

 حال بودیم که مهسان گفت:

 ام از تو بود....راستش این اتفاقا که افتادشاید باورت نشه رخساره اما سخت ترین شب زندگیم شب خواستگاری ره-

یعنی یه جورایی به رهام دلبسته که شدم حس کردم دارم به توخیانت می کنم برای همین خودم رو کشیدم 

کنار....نمی خواستم مانع رسیدن تو به رهام شم....اون روزا برای اولین بار برق عشق رو توی چشمای تو دیدم نگاهت 

ریبی پر از احساس بود!نمی خواستم بهت خیانت کنم .... شبی که رهام اومد خواستگاریت تا صبح به رهام یه جور غ

گریه کردم.فکر می کردم همه چیز تموم شده من یک دفعه ای هم تو رو داشتم از دست می دادم هم رهام رو...وقتی 

عجب در میاوردم و بیشتر وقتی ت مامانت زنگ زد گفت بیمارستانی و می خواستی خودکشی کنی داشتم از تعجب شاخ

کردم که بعد از مرخص شدنت از بیمارستان به رهام جواب رد دادی!باورم نمی شد....رخساره یعنی من اشتباه 

 کردم؟ینی تو رهام رو دوس نداشتی؟

 دچونه ام رو گذاشتم روی موهاش و با یه نفس عمیق عطر موهاش رو به مشام کشیدم چقدر دلم براش تنگ شده بو

و چقدر ناراحت بودم که باعث تنهاییش شده بودم مهسان که جر من کسی رو نداشت منم با این عشق بیسرانجامم 

 تنها ترش کرده بودم ... صدام می لرزید وقتی گفتم:

یادته وقتی داشتن می اومدن گفتم اومدنشون زندگیم رو داغون می کنه؟راست گفتم دیگه زندگیم رو به ویرانی -

 م تو رو از دست می دادم!....نه من دوسش ندارم اون اول هم گفتم ازش خوشم نمیاد!بود.داشت

 اما رفتارت اینو نمی گفت!-

 به هر حال پسر عمومه االنم دوسش دارم اما به جای پسر عمو نه شوهر....-

می خورم.خانواده ی منم خیلی دوسش دارم اما دیروز وقتی ازم خواستگاری کرد زبونم بسته شد من به درد رهام ن-

اون کجا و خانواده ی من کجا .... اصال هیچ چیز را در نظر نگیریم فکر نکنم بتونه از مشکل دختر نبودنم 

 بگذره....اون اومد ایران که یه دختر آفتاب و مهتاب ندیده بگیره نه یکی مثل من....

 خودم میو با صدای بلند زد زیر گریه.دلم براش می سوخت و بیشتر دلم برای 

سوخت فکر نکنم توی تاریخ کسی مثل من بوده باشه کسی که اینهمه حماقت رو پشت سر هم مرتکب شده 

باشه...عجب دلی داشتم که اومد بودم خواستگاری بهترین دوستم برای عشقم....چند ساعتی پیش مهسان نشستم و 

علت مخالفت مهسان رو برای رهام بگم بهتره درباره ی این مدت حرف زدیم و در اخر به این نتیجه رسیدیم که من 

 و رهام راحت تر می تونه تصمیم بگیره.

وقتی از در خانه ی مهسان خارج شدم یه حس بدی توی تمام وجودم شناور بود.حالم از این زندگی و این نوع 

شتباهاتشون بزرگ نگرشها و این نوع احساسها به هم می خورد.توی جامعه ی ما بیشترین ظلم در حق زنا شده و ا
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نشون داده می شه.شاید توی این سالها رهام با هزار نفر بوده باشه اما چون مرده اصال مهم نیست حتی خدا هم به 

 مردا رشوه داد....اونا می تونن قبل از ازدواج با هزار نفر باشن اما هیچ کس نفهمه اما دخترا نه!!!

******************* 

شب بود بیشتر راه رو پیاده اومده بودم.در ساختمان رو که باز کردم صدای زنگ  1نزدیک وقتی رسیدم خونه ساعت 

 تلفن هم بلند شد.گوشی ر ا برداشتم.

 بله بفرمایید.-

 سالم رخساره خوبی؟چرا تلفن رو جواب نمی دادی؟-

 سالم مرسی همین االن رسیدم از مطب چه خبر؟-

 ی مهسان چی شد؟هیچ خبر خبرا که پیش توئه رفتی خونه -

 خندیدم:

 شهاب تو که هول تر از رهامی.االن اون باید نگران جواب باشه!-

 خندید:

 منم دالیل خودمو دارم برای هول بودنم جواب مهسان می تونه زندگی منم عوض کنه.-

 از فکری که توی سر شهاب بود تنم لرزید:

داره چه رهام با مهسان ازدواج کنه چه نکنه نامزدی ما فقط جواب مهسان هر چی باشه هیچ تاثیری روی زندگی ما ن-

چند وقته دیگه دوام داره...فقط تا وقتی که تکلیف رهام مشخص بشه...ما باهم صحبت کرده بودیم و قرار گذاشته 

 بودیم یادت که نرفته؟

 و بدون اینکه منتظر جواب شهاب بمونم گوشی را قطع کردم.

درد هم داشت یواش یواش می اومد سراغم به سمت آشپزخانه رفتم.مامان روی در  کسل و بی حوصله بودم و سر

 یخچال برام نامه گذاشته بود.

رخساره جان مادر رسیدی خونه شام درست کن اگر هم خسته بودی از بیرون سفارش بده حاله خاله فرنگیس بد "

 شده من رفتم پیشش.مراقب خودت و پدرت باش.

 "مادرت

 رو چسبوندم سر جاش و همونطور که توی یخچال رو می گشتم زیر لبی غر غر کردم: دوباره نامه

اه این خاله فرنگیس هم عمر اضافه داره چرا نمی میره اصال من موندم!هم مارو گرفتار کرده هم بچه های خودشو -

بی حوصله ام....اصال به  االن اگر فوت شده بود مامان منم سرخونه زندگیش بود!!اه شانس ندارم که حاال یه شب من

 من چه غذا رو از بیرون می گیرم....

در یخچال رو بستم و گوشی تلفن رو برداشتم و به چلوکبابی سر خیابون زنگ زدم و سفارش دو پرس جوجه 

 دادم.خودم رو انداختم روی مبل تا وقتی کارگر کبابی اومد غذاهارو ازش بگیرم.

هیچ کس دقیق نمی دونست چند سالشه یه جورایی بزرگ فامیلشون بود یه بار که خاله فرنگیس خاله ی مادرم بود و 

رو داشته باشه!....با صدای زنگ در  11از مامان پرسیدم خاله فرنگیس چند سالشه بهم گفت فکر می کنه حدود 

ه ه و خودم رو بحیاط چشمام رو باز کردم و سریع از جام بلند شدم.غذاها رو گرفتم و گذاشتمشون روی میز آشپزخان

 اتاقم رسوندم.شدیدا احساس بی خوابی می کردم....
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*********************** 

سخت ترین قسمت کار مونده بود حاال باید حرفای مهسان رو برای رهام می گفتم!واقعا نمی دونم من وسط این بازی 

م این وسط بودم؟واقعا برای گفتن حرفای غریب چیکار می کنم....نمی دونم اگر این قدر عاشق رهام نبودم آیا باز ه

مهسان این قدر سختی می کشیدم؟یه حسی بهم می گفت مشکالت مهسان رو به بدترین شکل بگم تا رهام ازش دل 

ببره و یه حس دیگه می گفت تو که تا اینجا رفتی خواهری رو در حق هر دوتاشون تموم کن و این ماجرا رو برای 

.اما واقعا نمی دونستم باید چیکار کنم!واقعا نمی دونستم چه طوری باید برای رهام همیشه تمام شده حساب کن..

 توضیح بدم...

مامان هنوز خونه ی خاله فرنگیس بود صبح مامان تماس گرفته بود و گفته بود که امروز هم اونجا می مونه...بعد از 

فرصت بود می تونستم رهام رو دعوت کنم خونه اینکه تلفن مامان رو قطع کردم فکری به ذهنم رسید امروز بهترین 

 و باهاش حرف بزنم این جوری خیلی بهتر بود.اول زنگ زدم به شهاب تا نظرش رو بدونم:

 بله بفرمایید.-

 سالم خانم رحیمی می تونم با دکتر صحبت کنم؟-

 سالم خانم یزدانی بله االن وصل می کنم.-

 ه.چند ثانیه گذشت تا شهاب گوشی را بردار

 سالم رخساره جان من االن مریض دارم اگر ممکنه بعدا صحبت کنیم!-

 سالم کارم واجبه ... می خوام با رهام صحبت کنم می خوام دعوتش کنم خونه نظر تو چیه؟اینجوری بهتر نیست؟-

 چرا ولی کاش می ذاشتی یه وقتی که منم باشم!-

 گم نباشی بهتره...یه چیزایی هست که فکر نکنم بتونم جلوی تو بهش ب-

 اون چیزا در مورد مهسانه؟-

 لبخند روی لبم نشست:

 آره در مورد مهسانه.-

 باشه پس همین که رهام رفت بهم زنگ بزن و بگو چی شد.-

 باشه برو به کارت برس فعال خداحافظ.-

 خداحافظ مواظب خودت باش.-

ز این که نگرانم باشه خوشم می اومد.حس گوشی را سرجاش گذاشتم.لبخند عمیقی زینت بخش صورتم شد.ا

 حسادتی که توی صداش موج می زد هم باعث خوشحالیم می شد.

من یه بیمار روانی نبودم یا یه کسی که عقده ی محبت داره من فقط یک زن بودم که مثل همه ی زنای دنیا دوست 

 ...دارم کسانی باشن که دوسم داشته باشن حتی اگر من دوسشون نداشته باشم.

شماره ی رهام رو گرفتم و ازش خواستم بیاد خونه تا در مورد مهسان صحبت کنیم بدون لحظه ای تردید قبول کرد 

وقتی گوشی را سرجاش گذاشتم.حالم دگرگون بود...اشک بی محابا روی گونه ام جاری شد....چی می شد اگر رهام 

 وه بدم رهام پشیمون شه....منو دوست داشت؟شاید اگر مشکالت مهسان رو یه جور دیگه جل

یک دفعه از این همه عجز و ناتوانی حالم دگرگون شد.چقدر حقیر شده بودم و اینجوری عشق رو گدایی می 

 کردم؟سریع رفتم تا نماز بخونم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

1 1 3  

 

ر بگم گمن با اینکه توی یک خانواده ی مسلمان ایرانی به دنیا اومده بودم تا حاال نماز نخونده بودم و شاید بهتر باشه ا

 اصال برام جالب نبود اما یه بار که با شهاب صحبت می کردیم ازش پرسیدم:

 شهاب تو وقتی خیلی ناراحتی چیکار می کنی؟چی آرومت می کنه؟-

 خندید نگاهی به آسمون کرد و گفت:

 معشوق آسمونیم!-

 حس حسادتم تحریک شد و گفتم:

 معشوق آسمونیت کیه؟؟؟-

 تو چشمام و گفت: با مهربونی خاصی زل زد

 خدا....هر وقت دلم می گیره یا غصه های زندگی بهم فشار میارن نماز می خونم....نماز آرامبخش ترین کارهاست!!!!-

و من امروز تو اوج نا امیدی و حتی کمی پستی حضور شیطان رو کنار خودم حس می کردم و دلم می خواست خودم 

 رو تسلیم خدا کنم تا شیطان....

سمت اتاقم هر چی گشتم چیزی که مناسب نماز خواندن باشه پیدا نکردم....نگاهم به سمت روتختیم کشیده  رفتم

شد از روی تخت برداشتمش و کشیدمش سرم.تو فیلما زیاد دیده بودم چه جوری نماز می خونن و تازگی ها هم توی 

ا تدریس می شد خونده بودم اما تا حاال کتابای مدرسه نوشته بودن و توی واحد تعلیمات دینی که توی دانشگاهه

 عملی امتحان نکرده بودم!

رو تختی رو کشیدم روی سرم و یه سنگ که از کنار دریا با خودم آورده بودم رو به جای مهر گذاشتم روی زمین و 

 سرم رو به سمت خدا بلند کردم و گفتم:

 خدایا خودت قبول کن دیگه من االن نه مهر دارم نه چادر!-

تاب دینی ام رو برداشتم تا از روش حمد و سوره رو بخونم یادم اومد که وضو نگرفتم کتاب را ورق زدم تا اموزش ک

وضو را پیدا کنم اما چیزی پیدا نکردم آه از نهادم بلند شد...یادم اومد یه بار شهاب جلوی من وضو گرفته 

اول صورتش را شسته بود مثل شهاب دستم را بود...دویدم توی سرویس بهداشتی و شیر آب را باز کردم شهاب 

مشت کردم و آب را با تمام توانم پاچیدم توی صورتم و روش دست کشیدم و یک بار دیگه هم این کار را تکرار 

کردم.بعد آب ریخته بود روی دستهاش.به دستهام نگاه کردم.فرقی می کرد اول روی کدوم یکی آب بریزم؟نه چه 

ت چپم آب ریختم چون با دست راست برام راحت تر بود و بعد با دست چپ روی دست فرقی می کنه!اول روی دس

راست!دیگه یادم نمیاد شهاب کاری کرده باشه!!!برگشتم توی اتاق و رو تختیم رو کشیدم سرم و کتاب رو باز کردم 

د بگم صلوات و شرع کردم به خوندن.حمد و سوره رو خوندم و بعد روی زانوهام خم شدم نمی دونستم چی بای

فرستادم و بعد سجده کردم و توی سجده حرفای دلم رو برای خدا گفتم و دوباره نشستم و صلوات فرستادم و 

دوباره سجده کردم دیده بودم شهاب اینجوری نماز می خونه!!!از جام بلند شدم و دوباره حمد و سوره رو خوندم و 

وقتی سر از سجده ی آخر بلند کردم.صورتم از اشک خیس دوباره روی زانوهام خم شدم و دوبار هم سجده کردم 

بود.حسم دیگه حس چند ثانیه قبل نبود.روحم دیگه اون روح سرکش چند ثانیه قبل نبود...من دیگه اون آدم چند 

 دقیقه قبل نبودم انگار یه دنیا آرامش سرازیر شد توی روحم!!!!!

گذشته اما آرامش و حسی که اون نماز برام داشت با همیشه فرق  امروز که این دفتر رو می نویسم ماهها از اون روزا

 می کرد.انگار خدا یه جور خاصی اون روز صدام رو شنید...
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 تصمیم گرفتم تو اولین فرصت نماز خوندن رو از شهاب یاد بگیرم.بهتر از هزار تا قرص مسکن عمل می کرد...

شتم صورتم رو که از اشک خیس بود رو می شستم که روتختی رو مرتب کردم و کتابم رو گذاشتم سرجاش دا

صدای زنگ در بلند شد آیفون رو جواب دادم رهام بود.سریع برگشتم اتاقم و موهام رو شونه کردم و مرتب کردم 

 وقتی برگشتم توی سالن رهام روی مبل نشسته بود.با لبخند گفتم:

 سالم خوبی؟-

 خندید.

 سالم مرسی.-

 انداخت و گفت: نگاهی به سر تا پام

 حموم بودی؟-

خندم گرفت انقدر ناشیانه وضو گرفته بودم که سرتا پام خیس شده بود اما دلم نمی اومد لباسم رو عوض کنم خنکای 

 لباس آرومم می کرد حس می کردم خیسی این لباس مقدسه!!!

 نه دست و صورتم رو شستم!-

 م دلم نمی خواست کسی وارد حریم من و خدا بشه....دلم نمی خواست به هیچ کس جز شهاب بگم نماز خوند

لبخند زد منم خندیدم دیگه از استرس ساعاتی قبل خبر نبود آرام بودم خیلی آرام و همه رو هم مدیون شهاب و 

 خدای مهربونش بودم!

 بشین االن چایی می ریزم میام.-

 نه نمیخواد من بیشتر مشتاقم حرفات رو بشنوم!-

 اره برات یه عالمه حرف بزنم نیاز دارم چیزی بخورم که دهنم خشک نشه بشین تا برگردم.ولی من که قر-

چایی برای خودم و رهام ریختم و با ظرف میوه برگشتم.روی مبل روبروش نشستم.بیتابانه منتظر شنیدن حرفام 

 بود.دلم نمی خواست بیشتر از این منتظرش بزارم برای همین شروع کردم:

ن همیشه از مقدمه چینی و اینا بدم می اومده اما حاال نیاز دارم که ذهن تو رو آماده ی پذیرش چیزی ببین رهام م-

 کنم که می خوام بهت بگم.نمی دونم از زندگی مهسان چی می دونی...نمی دونم چقدر از گذشته اش می دونی اما....

 میون حرفم پرید و گفت:

 و رخساره بگو مهسان چی گفت؟در مورد مادر و پدرش می دونم حاشیه نر-

 خندیدم خیلی هول بود و دوست داشت زودتر به خواسته اش برسه....

ولی نیازه که من دوباره همه چیز رو از اول برات بگم همه چیز رو و این خواسته ی مهسانه پس با دقت به حرفام -

 گوش بده....

دایی خانوادش صحبت کردم تا زمانی که خونه ی جدا و هر چه در مورد مهسان می دونستم بهش گفتم از روزای ج

گرفت...سخت ترین قسمت برام گفتن ماجرای احسان بود...در اصل این همه حاشیه رفته بودم تا توجیحی برای 

 اشتباه مهسان پیدا کنم!

 رهام تا اینجا که شنیدی نظرت در مورد مهسان چیه؟-

 مکثی کرد و گفت:

 مکثی کرد و گفت:
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نظر من مهسان یه دختر سختی و کشیده و تنهاست و اینجوری که از حرفات فهمیدم با خانواده ی شما  خوب به-

 خیلی صمیمی شده و یه جورایی شدید پشت و پناهش!

 حرفش رو تایید کردم که سریع گفت:

ه ته هست کخوب حاال اینا چه ربطی داشت؟من که کاری به گذشته اش ندارم تو گذشته ی منم هزار تا حرف نگف-

 هیچ وقت هم نمی گم پس نیازی نیست مهسان هم بگه!

 خندیدم:

 رهام یعنی واقعا برات مهم نیست تو گذشته ی مهسان چه چیزایی بوده؟-

 با تردید منو نگه کرد و گفت:

 نه!-

م قول دادباشه پس قسمت آخر رو راحت تر می گم .... حتی اگر تو نخوای گوش بدی هم باید بگم چون به مهسان -

 که حرفش رو بهت می گم.

 نفسی تازه کردم و ادامه دادم:

چند روز قبل از اومدن شما یه روز دیدم مهسان خیلی ناراحته اونروز جای دانشگاه رفتیم همون پارکی که باتو قرار -

ند شده قه مگذاشتم.و مهسان برایم تعریف کرد که چه چیزی باعث ناراحتیش شده...راستش مهسان به یه آقایی عال

 بود!اسم و رسمش مهم نیست حتی حرفاش هم مهم نیست فقط مهم اینه که چه بالیی سر مهسان آورد!

 رهام با چشمهای گرد شده به من زل زده بود...

خوب راستش اون مهسان رو دعوت می کنه به یک مهمونی....مهسان هم می ره و اون آقا تو عالم مستی مهسان رو -

 شونه به یه اتاق و .....گول می زنه میک

 رهام با حالتی عصبی از جا بلند شد و گفت:

 بسه...بسه دیگه هیچی نگو...-

چشماش سرخ شده بود حالت نگاهش منو می ترسوند ولی نباید می زاشتم با این حال از خونه ی ما بره...نباید می 

 زاشتم با این حالش در مورد مهسان فکر کنه!

 رهام...-

 ادش بلند شد:صدای فری

 خواهش می کنم رخساره هر چی شنیدم بسه...بسه....-

 و بی آنکه به من مهلتی بده برای حرف زدن از خونه رفت بیرون!

روی یکی از مبالی سالن دراز کشیدم و به سقف خیره شدم...یعنی به همین راحتی احساس رهام نسبت به مهسان 

ه به قول خودش تو گذشته ی خودش پر نبود از اتفاقات نگفتنی؟دلم عوض شده بود؟مگه این مسئله چقدر مهمه؟مگ

 می خواست به زمین و زمان بد و بیراه بگم....دلم می خواست دنیا رو زیر و رو کنم تا بفهمم چرا...

 صدای زنگ تلفن از جا بلندم کردک

 بله بفرمایید.-

 سالم رخساره جان خوبی؟-

 سالم شهاب تویی؟-
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 کردم و گفتم:به ساعت نگاه 

 مگه تو االن دفتر نیستی؟مراجعه کننده نداری؟-

 خندید:

 چرا ولی اول خواستم ببینم چی شد بعد برم اتاق خودم االن تو اتاق تو نشستم.-

 خندیدم و گفتم:

 خیلی فضولی ها!هیچی رهام نتونست قضیه رو هضم کنه عصبانی از خونه زد بیرون....-

 مگه چی بهش گفتی؟-

 چی که مهسان خواسته بود بگم رو گفتم.هر-

 یعنی انقدر براش سنگین بود؟از ازدواج با مهسان پشیمون شد؟-

ترس رو می شد تو صداش احساس کرد...حس بدی بهم دست داد...واقعا اگر رهام از ازدواج با مهسان پشیمون می 

 شد من حاضر می شدم باهاش ازدواج کنم؟

 چرا هیچی نمی گی رخساره؟-

 ببخشید حواسم نبود چی پرسیدی؟-

 میگم رهام از ازدواج با مهسان پشیمون شد؟-

 مکثی کردم و گفتم:

 نمی دونم فقط می دونم االن خیلی عصبانی بود.-

 خوب اگر کاری نداری من برم سراغ کارام.-

 من از اولشم کاری نداشتم.-

 با صدای بلند خندید و گفت:

 م امری نیست؟باشه بابا دیگه کاری ندار-

دلم می خواست از ناراحتی درش بیارم دلم می خواست از تردید درش بیارم دلم نمی خواست فکر کنه اگر رهام با 

مهسان ازدواج نکنه من حاضرم باهاش ازدواج کنم آدما گاهی دلشون می خواد حقیقت رو وارونه نشون بدن و منم تو 

 این لحظه این حس را دارم...

 ا اینجا من و بابا تنهاییم فکر کنم بابا از دیدنت خوشحال شه!امشب شام بی-

 با ذوق گفت:

 چشم بانو حتما میام...فعال برم که داره صدای اون خانمه که تو دفترم منتظره در میاد.مراقب خودت باش خداحافظ.-

 خداحافظ.-

کشیدم.تا اومدن بابا و شهاب چند گوشی را سرجاش گذاشتم و دوباره خودم رو به کاناپه رسوندم و روش دراز 

ساعتی وقت داشتم.می تونستم بخوابم وقتی بلند شدم شام درست کنم....کوسن مبل رو زیر سرم گذاشتم و چند 

 ثانیه بعد رفتم به دنیای رویاها....

ام د رهحس بدی داشتم.حس می کردم ماموریتم رو نصفه نیمه انجام دادم...شاید اگر بهتر برخورد می کردم برخور

هم با مشکل مهسان بهتر از اینی می شد که االن داشت.یک هفته ای از حرف زدنم با رهام می گذشت اما هیچ 

 واکنشی نشون نداده بود...در اصل دیگه سراغی از من و مهسان نگرفته بود!
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دن تلنگر؟من بهترین حس می کردم حال رهام حالیه که نیاز به تلنگر داره و خوب ... کی بهتر از من برای وارد کر

 کسی بودم که می تونستم رهام رو به خودش بیارم چون دقیقا می دونستم بهش چی گفته بودم....

 تلفن رو برداشتم و شماره ی شرکت رو گرفتم.خود رهام جواب داد:

 بله بفرمایید.-

 سالم.-

 مکثی کرد و بعد گفت:

 سالم خوبی؟-

 دی؟یک هفته است خبری ازت نیست!ممنون تو خوبی؟چرا یهو بی معرفت ش-

 ما بیشتر از این هم از هم بی خبر بودیم پس نشون بی معرفتیم نیست!-

 نمی دونستم باید چی بهش بگم یا چه جوری فقط می دونستم باید یه چیزی بگم!

 یعنی انقدر این مسئله برات مهم بود؟-

 د جوابم رو بده!سکوت سنگینی بینمون حاکم شد!سکوت کردم تا فکر کنه و بع

 نمی خوام در این مورد صحبت کنم...شهاب خوبه؟-

باید سماجت می کردم نباید می ذاشتم این رشته پاره شه...شاید اگر رخساره ی سابق بودم به پاره شدن این رشته 

اوی برام مس کمک می کردم یا حتی نظاره گر پاره شدن این رشته می شدم اما حاال یه حس دیگه داشتم.با اینکه رهام

با همه چیز بود و یه جورایی شده بود خدای زمینیم اما دلم نمی خواست مانع خوشبختیش بشم...نمی خواستم باعث 

 بشم به کسی که دوسش داره نرسه....نمی خواستم مانع خوشبختی مهسان سختی کشیده بشم...

رات مهمه؟تو فقط ادعای عاشقی می ولی من می خوام در این مورد صحبت کنم...یعنی اینقدر جسم مهسان ب-

کردی!حالم از این نوع عاشق بودن بهم می خوره....حالم از ادعاهات بهم می خوره....یعنی انقدر راحت از کسی که به 

 خاطرش زندگی منو به بازی گرفتی می گذری؟....حرف بزن ...چرا ساکتی؟جواب بده....

 م رو از دست داده بودم...رهام سکوتش رو شکست و گفت:دیگه صدام به فریاد نزدیک شده بود.کنترل خود

نه اینا برام مهم نبوده و نیستن ولی چطور می تونم به کسی که یک بار اشتباه کرده اعتماد کنم؟از کجا معلوم دوباره -

 اشتباه نکنه؟

 توی گوشی تلفن فریاد زدم:

تباه نکردی؟مگه تو خودت کی هستی؟مهسان هم اون این اشتباه رو عمدی مرتکب نشد....مگه خودت تا حاال اش-

مثل تو.می تونست بهت نگه و بزاره وقتی عقد کردید بگه که دیگه کاری از دستت برنیاد اما اون خواست تو با چشم 

 باز انتخاب کنی...پشیمونش نکن.

مهسان حرف فرصت حرف زدنش بهش ندادم و گوشی را قطع کردم و با تمام وجود گریه کردم.خدا رو شکر که 

رهام رو نشنید.وقتی به من که فقط دوست مهسانم انقدر حرفش سنگین اومد برای مهسان تحملش دیگه چقدر 

 سخت می تونست باشه!!!

 صدای باز شدن در حیاط باعث شد از کنار تلفن بلند شم و خودم رو به اتاقم برسونم...

******************* 
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ثیر گذاشت و باعث شد رهام دوباره بره سراغ مهسان.نمی دونم این برگشتن از انتظارش رو نداشتم اما حرفام تا

عشق زیاد بود یا به خاطر فرار از تحقیر شدن!به هر حال هر چی که بود رهام رو به سمت مهسان برگردوند و لبخند 

تو حرکاتش آرامش رو مهمون لبای شهاب کرد.از لحظه ای که رهام خبر داد رفته پیش مهسان نگاه شهاب آروم شد.

بیشتری پیدا شد و محبتش بیشتر شد.از این همه محبتش گاهی شرمنده می شدم.وقتی هر شب هدیه به دست اول 

 می اومد خونه ی ما و بعد می رفت خونه ی خودشون!باعث خنده ی همه شده بود.رضا می خندید و می گفت:

 ات رو بگیر و این بدبخت رو تا اینجا نکشون! شما که از صبح تا شب توی مطب با همید خوب همونجا هدیه-

منم مثل هر زن دیگه ای دلم می خواست کسی باشه که دوسم داشته باشه و بهم محبت کنه اما هیچ وقت فکر نمی 

 کردم اون یک نفر شهاب باشه!

**************** 

برای آراستن خودم برم آرایشگاه و نه روز نامزدی مهسان و رهام سخت ترین روز زندگیم بود...نه عالقه ای داشتم 

می تونستم نرم.اصال دلم نمی خواست توی این مجلس شرکت کنم.یه چیزی مثل خوره روحم رو میخورد.از وقتی 

شروع کرده بودم به نماز خوندن و شیوه ی درست نماز خوندن رو از شهاب یاد گرفته بودم روحم آرام تر شده بود 

 رگشته بود سراغم....اما امروز دوباره اضطراب ب

**************** 

صدای زنگ تلفن رخساره رو از گذشته ها بیرون کشید.حس کرد کمرش خشک شده!خودش رو تکونی داد و از 

روی صندلی بلند شد و دفترش رو به روی صندلی گذاشت و به سمت تلفن رفت.در همون حین هم نگاهی به ساعت 

ساعت بدون حرکت توی گذشته ها غرق شده  7بعد از ظهر بود!نزدیک  3انداخت باورش نمی شد ساعت نزدیک 

 بود!

 بله بفرمایید.-

 سالم رخساره جان.-

 صدای زن عمو شهره رو شناخت.

 سالم زن عمو خوبید؟عمو خوبه؟-

 مرسی رخساره جان...شما خوبید؟-

 تردید در صدای شهره حال رخساره رو منقلب کرد!

 افتاده؟ مرسی ما خوبیم اتفاقی-

 صدای شهره در حین بیان کلمات می لرزید:

 نه عزیزم مگه باید اتفاقی افتاده باشه که من به تو زنگ بزنم؟-

 رخساره با بی صبری گفت:

 چی شده زن عمو؟-

 راستش رخساره جان....چه جوری بگم عزیز دلم....تو امروز می خواستی بیای خونه مهسان رو ببینی درسته؟-

 می خوام بیام! بله عصر-

 خوب نمی خواد بیای خونه آخه ... مهسان خونه نیست ... یعنی در اصل حالش بهم خورد ... بردیمش بیمارستان!!!-

 کدوم بیمارستان؟-
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 بیمارستان.... میای؟-

 من تا نیم ساعت دیگه اونجام.-

و روسریش رو از رخت آویز برداشت بدون اینکه منتظر جواب زن عموش بمونه به سمت اتاق خوابش دوید و مانتو 

 و به سرعت پوشید.سوئیچ ماشینش روبه همراه کیفش برداشت و از در خونه بیرون دوید.

رخساره ماشینش را جلوی در بیمارستان پارک کرد و با عجله به داخل بیمارستان دوید.وقتی وارد بیمارستان شد 

 ش بپرسه مهسان توی کدوم بخش بستریه!مردد میان سالن ایستاد.فراموش کرده بود از زن عمو

موبایلش را از کیفش در آورد و سریع شماره ی خونه ی عموش رو گرفت اما هر چه منتظر ماند کسی گوشی تلفن 

 رو جواب نداد.با موبایل زن عموش تماس گرفت.بعد از چند بوق صدای شهره تو گوشی پیچید:

 بله بفرمایید.-

 تانم اما نمی دونم مهسان کدوم اتاقه ممکنه شماره اتاق و بخشش رو بهم بگید؟سالم زن عمو من تو بیمارس-

 شهره مکثی کرد و بعد با صدایی که از گریه خش دار شده بود گفت:

 کجایی االن؟بگو بیام پیشت باهم بریم اتاق مهسان!-

 جلوی بخش پرستاری طبقه ی اولم.-

 باشه عزیزم االن میام.-

را روی صندلی گوشه ی دیوار که برای نشستن همراهان یا مریض ها بود انداخت و خودش  رخساره بیتاب کیفش

هم کنارش نشست!سرش را روی دستش گذاشت و سعی کرد چهره ی مهسان را به خاطر بیاورد....اول از همه 

کم داشت چشمهای مشکی مهسان در نظرش جان گرفت...چشمهای شرقی ای که رهام را از او گرفته بودند!...کم 

چهره ی مهسان در ذهنش جان می گرفت که تماس دستی را با شانه اش احساس کرد.سر بلند کرد.شهره کنارش 

 ایستاده بود.شهره پیش دستی کرد و قبل از اینکه رخساره بتواند حرفی بزند گفت:

 پاشو عزیزم پاشو بریم پیش مهسان اونم بیتاب دیدنت بود...-

 امه داد:شهره با صدای بغض دار اد

 حالش خیلی خوب نیست....به رهام هم گفتم تا زودتر خودش رو به ایران برسونه!-

 رخساره بهت زده به صورت شهره خیره شد و زیر لبی گفت:

 مگه شما نگفتین حداقل چندماه دیگه زنده می مونه؟-

 شهره که حاال صورتش خیس از اشک بود گفت:

بیاره اما روز به روز داره حال مهسان خرابتر میشه.بدنش به شیمی درمانی  دکترش هم فکر می کرد بیشتر دووم-

 هیچ واکنشی نشون نداده....دکترش میگه بیماریش پیشرفته تر از اونیه که فکر می کردند.

 صدای هق هق گریه ی شهره توجه پرستاری رو که از کنارشون رد می شد رو جلب کرد و باعث شد بهشون بگه:

 جا بیمارستانه لطفا مراعات کنید و آرامش مریضای دیگه رو بهم نریزید!خانما این-

رخساره صدای غرغر کردنای زیر لبی پرستار را شنید.شهره را روی یکی از صندلیها نشاند و خودش برای آوردن 

 آب به سمت آب سرد کن که جلوی ورودی ساختمان بیمارستان دیده بود حرکت کرد.

دن کمی آب حالش بهتر شده بود همراه رخساره به سمت بخش مراقبتهای ویژه حرکت شهره که بعد از نوشی

 کرد.در ذهنش دنبال راهی بود تا بتواند برای رخساره وقت مالقات بگیرد....
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رخساره سست و لرزان همگام با شهره حرکت می کرد و سعی داشت چهره ی مهسان را در ذهنش ترسیم 

سالها عزیزترینش را در بخش مراقبتهای ویژه ببیند در حالی که امیدی برای خروج کند.چقدر سخت بود که بعد از 

 او از آن اتاق کذایی نداشته باشد.

شهره به سمت پرستاری که کنار ورودی بخش مراقبتهای ویژه نشسته بود و مراقب ورود و خروج مالقات کننده ها 

 بود رفت و گفت:

 اومدیم. 211تاق سالم خانم.ما برای مالقات بیمار ا-

 پرستار نگاهی به دفتر مقابلش انداخت و گفت:

 دکتر براشون آرامبخش تزریق کرده و بیمارتون خواب هستند...در ضمن... مالقات ممنوع اند.-

 شهره کمی من و من کرد و بعد گفت:

 می دونم ولی ایشون...-

 و با دست به رخساره اشاره کرد.

 بعد از سالها می خوان ایشون رو ببیند اگر براتون مقدوره اجازه بدید مالقاثتشون کنیم!دوست صمیمی این خانمن و -

 پرستار پوزخندی نثار شهره کرد و گفت:

اینجا بخش مراقبتهای ویژه است خانم نه بقالی که دارید چونه می زنید!اجازه ی مالقات خیلی کم داده می شه...اونم -

 فقط با اجازه ی پزشک بیمار!

 رستار نگاه دیگری به رخساره انداخت و سری تکون داد و گفت:پ

 متاسفم از من کاری بر نمیاد!-

 شهره به سمت رخساره برگشت و گفت:

 رخساره جان شما چند لحظه اینجا صبر کن تا من برم با دکترش صحبت کنم و اجازه ی مالقات بگیرم.-

 اد.رخساره سری تکون داد و به دیوار پشت سرش تکیه د

 شهره از جلوی پرستار رد شد و به سمت انتهای سالن حرکت کرد.

رخساره نگاهش را به قدمهای لرزان و سنگین شهره دوخت و سعی کرد در ذهنش سن شهره رو تخمین بزند....کمی 

 فکر کرد و بعد با خود گفت 

 "سال رو داشته باشه 61احتماال باید "

******************************** 

و دوباره نگاهش را به قدمهای شهره که حاال کامال ازش دور شده بود دوخت.تا قبل از این اتفاقا خیلی جوان تر از 

 سنش نشان می داد اما حاال...انگار یک شبه پیر و شکسته شده بود.....

ته روزهای گذشرخساره از پشت شیشه به صورت مهتابی رنگ مهسان خیره شد...چقدر تغییر کرده بود!دلش برای 

پر کشید و گونه هاش به یاد گذشته ها خیس از اشک شد....با پشت دست اشکهای روی گونه اش را پاک کرد و 

 نگاهش دوباره به صورت مهتابی رنگ مهسان کشیده شد.

 دکتر چند قدم دورتر کنار شهره ایستاده بود و داشت وضعیت مهسان را برای شهره توضیح می داد.

 یان کلمات دکتر شنید که گفت:رخساره از م
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....دیگر امیدی به زنده موندشن نیست فکر کنم بهتر باشه پسرتون سریعتر بیاد.بیمارتون تا االن هم به خاطر چشم -

انتظاریش زنده مونده....بزارید راحت دنیا رو ترک کنه تا همین االنم خیلی عذاب کشیده....سرطان بیماری کمی 

 نیست خانم.....

ه نگاهش رو از چهره ی دکتر برداشت و دوباره به صورت مهتابی رنگ مهسان خیره شد و از ته دل آرزو کرد رخسار

 دوباره بتواند چشمای به رنگ شب مهسان را با همون لبخند محو در چشمانش ببیند!

دکتر از حس کرد دیگر طاقت ایستادن و دیدن مهسان رو در این وضعیت ندارد.برگشت و بی توجه به شهره و 

 بخش مراقبتهای ویژه خارج شد....

******************************* 

 شهاب آشفته و پریشان دور اتاق می چرخید و با خودش حرف می زد:

 "یعنی کجا می تونه باشه؟"

 "نکنه بالیی سرش اومده باشه؟"

 "نه خبر اتفاقات بد زود می رسه!شاید ... شاید رفته خونه ی مامان اینا!"

به سمت تلفن دوید اما قبل از اینکه ارتباط برقرار شود گوشی را سرجایش گذاشت و برای توجیح کارش زیر لب 

 زمزمه کرد:

نه نرفته خونه ی مامان اینا...اگر رفته بود زنگ می زد یا حداقل افسون به من زنگ می زد...نه نرفته اونجا...برای "

 "چی زنگ بزنم اونا رو هم نگران کنم؟

 دوباره به قدم زدن ادامه داد....

 "نه صبر کردن فایده نداره...باید یه کاری بکنم!"

بار به ساعت نگاه کرده  311سرش را بلند کرد و بی تاب به ساعت خیره شد در این چند ساعت بیشتر از 

 نیمه شب بود!!! 3بود....ساعت نزدیک 

 "نه صبر کردن جایز نیست!!!"

ق خواب رفت تا کتش را بردارد و برای پیدا کردن رخساره از خانه خارج شود...همان طور که با سرعت به سمت اتا

کتش را می پوشید به سمت در ساختمان دوید.در حیاط را که باز کرد.ماشین رخساره را پشت در دید...رخساره 

یخ روی سرش خالی سرش را روی فرمان گذاشته بود و به خواب رفته بود!!!!!!!شهاب حس کرد یک پارچ آب 

 کردند!!

عصبی تر از آن بود که بتواند درست برخورد کند.کمی این پا و آن پا کرد... کمی قدم زد و وقتی حس کرد بر 

اعصابش مسلط شده است به سمت ماشین رفت و چند ضربه ی کوتاه و آرام به شیشه زد.رخساره واکنشی نشان 

ره با حالتی منگ سر بلند کرد و به بیرون خیره شد...با دیدن شهاب نداد...دوباره چند ضربه به شیشه زد...رخسا

 لبخند کج و کوله ای روی لبهایش نشست و شیشه ی ماشین را پایین داد.

 س...سالم...تو اینجا چی کار می کنی؟-

 شهاب سعی کرد آرام باشد ... لبخندی زد و گفت:

 ....چرا نیومدی تو؟عزیزم تو اومدی جلوی در خونه و تو ماشین خوابیدی-

 رخساره بغض کرده به شهاب خیره شد و زیر لبی گفت:
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 شهاب مهسان داره می میره....روزای آخرشه!!!-

بی آنکه منتظر واکنش شهاب بماند سوئیچ را به سمت شهاب گرفت و از ماشین خارج شد و به سمت ساختمان 

همانطور که گریه می کرد به خواب عمیقی فرو  رفت...بی آنکه لباس عوض کند خودش را روی تخت انداخت و

 رفت...

***************** 

نور آفتاب که روی صورتش تابید مجبور شد چشمانش را باز کند.نگاهی به دور و اطرافش انداخت...در اتاق خودش 

ن گاو در اومده بود...اما هنوز لباس بیرون تنش بود....لباسهایش چروک شده بودند به قول مامانش انگار از دها

 بودند!!!!

سعی کرد از جاش بلند شود...تنش درد می کرد انگار کوفته شده بود....با سختی از جا بلند شد و نگاهی به ساعت 

 بعد از ظهر بود!!!!!!!!باورش نمی شد انقدر خوابیده باشد... 2انداخت ساعت 

وش را گرفت بعد از چند بوق صدای شهره دست و صورتش را شست و گوشی تلفن را برداشت و شماره ی زن عم

 در گوشی پیچید:

 بله بفرمایید.-

 صدای شهره از شدت گریه خش دار شده بود!رخساره گفت:

 سالم زن عمو منم رخساره.خوبید؟حال مهسان چطوره؟-

 سالم رخساره جان.ممنون عزیزم.مهسان هم همونجوریه تغییری نکرده....-

 ...می خوام بیام بیمارستان -

 شهره پرید وسط حرفش و گفت:

فدات شم نیا چون وقت مالقات نمی دن عزیزم ما هم توی سالن نشستیم اگر تونستم دکترش رو راضی کنم وقت -

 مالقات بده و مهسان هم بهوش اومد خبرت می کنم که بیایی...

 آخه....-

 م.دیگه آخه نداره که...به زندگیت برس عزیزم خبری شد حتما بهت میگ-

 باشه پس منتظر خبرتون می مونم....راستی از رهام چه خبر؟کی میاد؟-

 صدای رخساره در حین گفتن اسم رهام می لرزید!

 اونم گفته امشب یا فردا شب با رزیتا میاد.داره تالشش رو می کنه که زودتر خودش رو به ایران برسونه...-

 رخساره با صدایی بغض کرده گفت:

 متی و زودتر میاد....اگر خبری شد بهم بگید.مزاحمتون نمی شم دیگه!ایشاال به سال-

 باشه رخساره جان...ممنون عزیز دلم....مراقب خودت باش فعال خداحافظ.-

 خداحافظ.-

گوشی را سرجایش گذاشت و به دیورا روبه رویش خیره شد...ذهنش پر از ای کاش بود...شاید اگر هر کدام از ای 

اق می افتاد امروز به اینجا نرسیده بودند اما حیف که مسیر سرنوشت و زندگی برگشت پذیر کاشهای ذهنش اتف

 نیست!

 ازجایش بلند شد و بی اختیار به سمت دفتر خاطراتش کشیده شد...
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******************** 

هسان یه جوری عذابم می دوباره بعد از مدتها روحم ناآرام شده بود...نمی دونستم باید چیکار کنم...ازدواج رهام و م

 داد و بالتکلیفیشون یه جور دیگه!!!

قبل از اینکه برم آرایشگاه وضو گرفتم و سجاده ام رو پهن کردم و نماز خوندم....نمازی که روحم رو آروم کنه اما 

موم ت روح من سرکش تر و پریشون تر از اونی بود که بتونم تمرکز کنم و درست نماز بخونم...به سختی نمازم رو

کردم و چندین بار اشتباه کردم....نه تنها آرومتر نشدم که پریشونیم هم بیشتر شد....سرم رو روی مهر گذاشتم و با 

صدای بلند گریه کردم...امروز یکی از سخت ترین روزهای زندگی من بود....امروز روزی بود که مطمئن می شدم 

دم....کاش همسرش مهسان نبود....کاش....این روزا زندگیم پر برای همیشه رهام رو ... تنها عشقم رو از دست می 

 شده از ای کاش هایی که حتی یکیشون هم عملی نمیشن....

سرم رو که از سجده بلند کردم نگاهم به سمت شهاب کشیده شد که به در بسته ی اتاق تکیه داده بود و من را نگاه 

 بلند شدم و گفتم:می کرد...با پشت دست اشکام رو پاک کردم و سریع 

 سالم....کی اومدی؟از کی اینجایی؟-

 در حین بیان کلمات صدام می لرزید!رهام سری با افسوس تکون داد و گفت:

 چند دقیقه بیشتر نیست که ایستادم و تنها چیزی هم که شنیدم صدای هق هق گریه هات بود!-

 تا خواستم جوابی بدم در را باز کرد و گفت:

 ا پایین آرایشگاهت دیر می شه!آماده شو بی-

 و منتظر پاسخ من نموند و از اتاق خارج شد!

*************** 

تا رسیدن به آرایشگاه هر دو سکوت کردیم.شهاب خیلی گرفته و عصبی به نظر می رسید...و این حال مرا بدتر می 

 کرد!

 که گفت: جلوی آرایشگاه بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم و صدایش را شنیدم

 ساعت دیگه میام دنبالت!2-

 و بی آنکه منتظر جواب من بماند با سرعت از کنارم گذشت...

بغضی سنگین گلویم را به سختی می فشرد با تمام وجود نیاز داشتم این بغض سهمگین را درهم بشکنم اما نمی شد و 

 بغض لعنتی نداشتم...نمی توانستم...زمانش رو نداشتم حتی مکانی هم برای خالی کردن این 

 با صدای آرایشگر به خودم آمدم:

 خانم خانما کارت تموم شده عزیزم می تونی خودتو توی آئینه ببینی تا اگر مشکلی داره درست کنم.-

 لبخند بی دلیلی نثار آرایشگر کردم و بی آنکه به آئینه نگاه کنم گفتم:

 خیلی خوب شده ممنون.-

 در گوشم پیچید:صدای بهت زده ی آرایشگر 

 شما که خودتو ندیدی عزیزم!-

 دوباره همان لبخند بی دلیل را تحویل آرایشگر دادم و گفتم:

 می دونم خوبه!-
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بعد از حساب کردن هزینه ی آرایشگاه از سالن خارج شدم.به ساعت نگاه کردم چند دقیقه تا آمدن شهاب مانده 

و لباسهای مهمانی جلوی در آرایشگاه و در خیابان بایستم اما نمی  بود ... صورت خوشی نداشت که با ظاهر آراسته

دانم چرا دلم خواست همانجا بایستم تا شهاب بیاد!دلم می خواست حرفی بزند یا بر سرم فریاد بکشد تا من بهانه ای 

ه صدای بوق ک برای شکستن این بغض لعنتی داشته باشم...به دیوار کنار آرایشگاه تکیه داده بودم و فکر می کردم

 ماشینی باعث شد چشمانم رو باز کنم.شهاب بود.برق خشم از نگاه بی تابش نمایان بود!

بازهم در سکوت سوار ماشین شدم و هر چقدر منتظر ماندم تا شهاب این سکوت لعنتی را با عصبانیت بشکند و 

بهانه ای برای شکستن بغضی که حاال نتیجه ای حاصل نشد... "چرا با این سر و وضع جلوی در ایستادی !!!"بگوید 

سنگین تر شده بود نداشتم!دلم از شهاب هم گرفت...دلم از این زندگی هم گرفت...سهم من از زندگی حتی انقدر 

 هم نبود که کسی از صمیم قلب دوستم داشته باشد و حرکات و واکنشهای من برایش مهم باشد!

 مت در رفتم که صدای بم و عصبیش رو شنیدم.وقتی جلوی باغ عمو ایستاد بی هیچ حرفی به س

 وایسا!-

 خواستم بی توجه به حرفش داخل شوم که صدایش عصبی تر و بلندتر در گوشم طنین انداز شد:

 گفتم وایسا!-

 و زیر لبی ادامه داد:

 داری اون روی منو باال میاری ها!مگه صبر یه آدم چقدر اندازه داره؟-

و آن بغض لعنتی بیتاب تر برای شکستن گلویم را سخت تر فشرد.لبم را گاز گرفتم تا  اشک توی چشمام حلقه زده

از شکستن این سد جلوگیری کنم.سرم را بلند کردم و چشمهایم رو باز نگه داشتم تا اشک فرصت چکیدن پیدا نکند 

 باد می دادم!... اینجا و این لحظه وقت ترکیدن بغضم نبود.نباید همین ته مانده ی غرورم را نیز بر

شانه به شانه ی شهاب وارد باغ عمو شدم.همه جا چراغانی شده بود ... صدای بلند موسیقی در فضای باغ پیچیده 

بود...دلم گرفته بود و با تمام تالشی که برای شاد نشان دادن خودم داشتم اما چهره ام غمگین بود...بعد از اینکه با 

وشه ای دنج را برای نشستن انتخاب کرد و مرا همراه خودش به آن سمت همه سالم و احوالپرسی کردیم شهاب گ

کشید.بیتوجه به شهاب تمام حواسم به مهسان و رهام بود که کنار هم نشسته بودند.مهسان واقعا زیبا شده 

 بود.چشمهای مشکی رنگش با آرایش مشکی تر از همیشه شده بود و چشمها را خیره می کرد!

سان در عالم خودم بودم که با سقلمه ای که به پهلویم خورد سرم را بلند کردم شهاب با سر به همانطور خیره به مه

 مهسان اشاره کرد و گفت:

 بهتره خودتو جمع و جور کنی....مهسان داره صدات می کنه!-

سمت  م بهنگاه ماتم را دوباره به سمت مهسان کشیدم و بی اختیار از جا بلند شدم.حس عجیبی داشتم انگار داشت

 مسلخگاهم می رفتم!چند قدم بیشتر از شهاب فاصله نگرفته بودم که دوباره به سمتش برگشتم و گفتم:

 تو هم باهام میای؟-

شهاب خیره نگاهم کرد و بعد از مکثی کوتاه از جایش بلند شد و بازوی مرا گرفت و همگام با من به سمت مهسان و 

 رهام حرکت کرد.

 ام رسیدیم لبخندی زدم و گفتم:وقتی به مهسان و ره

 سالم مهسان جان.خیلی خوشگل شدی خانم!رهام تبریک می گم!امیدوارم کنار هم خوشبخت بشید!-
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 بغض لعنتی دوباره به گلویم هجوم آورد ... مهسان لبخندی به صورت پریشونم زد و گفت:

 یزی شده؟ممنون خودت هم خیلی خوشگل شدی!...فقط چرا انقدر صورتت پریشونه؟چ-

نمی دانستم باید در جوابش چه بگویم با استیصال به شهاب نگاه کردم ... شهاب که متوجه ی حال بدم شده بود 

 لبخندی به مهسان زد و گفت:

هیچی خانم خانما مثل همیشه من رو مظلوم گیر آورده و دعوام کرده حاال هم پشیمونه و می خواد باهام آشتی کنه -

 !اما من کوتا نمیام

و با شیطنت به من خیره شد از نگاهش می خاندم که انتظار داره بازی اش را ادامه بدهم!با لبخندی تشکر آمیز 

 نگاهش کردم و گفتم:

 کی؟من؟من می خوام از تو عذر خواهی کنم؟هرگز!اتفاقا حقت بود!-

 خودم از حرفم خنده ام گرفت.رهام که تا حاال ساکت بود زبان باز کرد و گفت:

 خوب حاال هر چقدر هم که با هم مشکل داشتید کافیه دیگه!امشب شب نامزدی ماست باید آشتی کنید!-

رهام با حالتی زیرکانه من و شهاب را نگاه می کرد...تنها کسی که جز ما دو نفر می دانست این نامزدی سوری است 

 رهام بود!

 شهاب لبخندی زد و گفت:

 دیم گفتن بخشش از بزرگانه منم بزرگترم دیگه!باشه آقا رهام کوتاه میام!از ق-

 دوست نداشتم به این بحث مسخره ادامه بدهم برای همین رو به مهسان گفتم:

 مهسان جان ما می ریم سرجامون بشینیم شما هم باید با بقیه احوالپرسی کنید!ایشاال خوشبخت بشید!!!-

هسان حرفی بزند دست شهاب را کشیدم و به سمت جای رهام با لبخند سری برایم خم کرد اما قبل از اینکه م

 قبلیمون حرکت کردم و در همان حال برای مهسان و رهام دستی تکون دادم!

هیچ کس حال من را در آن شب خاص درک نمی کردم.شب نامزدی رهام و مهسان شب پایان آرزوها و رویاهای من 

کردم و چگونه خودم را و آینده ام را به بازی گرفتم!شهاب هم با دستان خودم بود.انگار تازه داشتم می فهمیدم چه 

برعکس همیشه عصبی و پرخاشگر شده بود و مدام بهانه می گرفت انقدر به این رفتارش ادامه داد تا عصبیم کرد و 

 وقتی برمی گشتیم خانه داخل ماشین بحثمان شد!

************** 

م به خاطر گریه های شب قبل متورم و سرخ شده بود ...وقتی برای صبح کسل و خسته از خواب بیدار شدم چشمان

 خوردن صبحانه به آشپزخانه رفتم مامان نگاه پر تعجبی به من انداخت و گفت:

 وا رخساره برای چی چشمات این شکلی شده؟چرا انقدر سرخ شده؟-

 زیاد خوابیدم!-

 مامان نگاه متعجبش را به ساعت دوخت و گفت:

 تازه رسیدیم خونه! 1هم نشده دیشب هم که  1یدی؟ساعت که هنوز زیاد خواب-

 کالفه گفتم:

 خوب شاید کم خوابیدم و به خاطر کم خوابیه!-
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مامان که حس کرد عصبی هستم دیگه به بحث ادامه نداد و موضوع را به سمت نامزدی شب قبل کشاند و با لبخند 

 گفت:

ن مثل فرشته ها شده بود.رهام هم خیلی جذاب شده بود واقعا به هم نامزدیشون چقدر باشکوه و خوب بود!مهسا-

 می اومدند!...

صدای مامان هر لحظه برام گنگ تر می شد...رهام و مهسان به هم می آمدند؟چرا همه به فکر آنها بودند؟پس چه 

ر قبل و صحبت د کسی به فکر من بود؟یعنی هیچ کس حال خراب مرا از نگاه ملتحبم نفهمیدبه بود؟حالم از شب

 مورد مراسمشان بهم می خورد!بی هیچ حرفی از پشت میز بلند شدم و نگاه مات مامان را به دنبال خودم کشاندم...

************* 

تا چند روز در اتاقم را به روی خودم بستم نه با کسی حرف میزدم و نه از اتاقم خارج می شدم!فقط غذایی که مامان 

با خواهش می خواست بخورم را برمی داشتم گاهی همه اش را می خوردم و گاهی که حوصله پشت در می گذاشت و 

ی غذا خوردن را هم نداشتم ظرف غذا را توی نایلون خالی می کردم و ظرف خالی را می گذاشتم پشت در اتاق تا 

شتم تا بعدا سر فرصت مامان بردارد و خیالش راحت باشد که من غذایم را خوردم و نایلون را زیر تختم می گذا

 بیندازمش دور!!!

اوضاع روحیم خیلی خراب بود و هیچ چیز نمی توانست تسکینم بدهد...در تنهاییم روزهای گذشته را مرور می کردم 

روزهایی که عمو و خانواده اش تازه به ایران برگشته بودند و من چقدر شاد و خندان بودم!...در این بین شهاب هم 

گرفت...همه ناراحتی من را به شهاب ربط می دادند و فکر می کردند چون با هم قهریم من به این  سراغی ازمن نمی

حال افتادم کم کم به صرافت آشتی دادن ما افتادند و آنطور که مامان بعدا برایم تعریف کرد رضا را فرستادن مطب 

 شهاب تا با او صحبت کند و راضیش کند برای دیدن من بیاد!!!

شه توی اتاقم نشسته بودم و زانوی غم بغل کرده بودم و غصه ی ازدواج رهام و مهسان را می خوردم که مثل همی

صدای زنگ در بلند شد...از پنجره ی اتاقم یواشکی توی حیاط را نگاه کردم تا ببینم این مهمان نا خوانده 

یم شروع به لرزیدن کرد و سریع کیست!وقتی شهاب را دیدم حس کردم رنگ از صورتم پرید...با دیدنش دست وپا

پرده را انداختم و شروع کردم دور اتاق راه رفتن!زیر لبی با خودم حرف می زدم و تردید را با تموم وجودم مزه مزه 

 می کردم:

 "بزار بیاد هر چقدر در بزنه در رو به روش باز نمی کنم!"

 "امان اینا فکر کنن به خاطر شهاب انقدر پریشونم!نه در رو باز می کنم و هر چی دلم می خواد بهش میگم بزار م"

 "نه برای چی سر اون داد بزنم؟اون که تقصیری نداره..."

تقصیری نداره؟اگر اون تقصیری نداره پس کی مقصره؟اگر توی این شرایط بحرانی باهام قهر نمی کرد و اون شب "

 "باهام اونجوری برخورد نمی کرد من به این حال نمی افتادم!

 دوباره با خودم می گفتم:

چه توجیح مسخره ای!خودتم حرفات رو قبول نداری...تو واقعا به خاطر شهاب خودت رو توی اتاق حبس کردی یا "

 "رهام....
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صدایی از درونم می گفت رهام و صدایی دیگر می گفت شهاب اما حقیقت این بود که این دو اتفاق هر دو باعث 

که تاب تحمل این فشار را نداشتم خودم را اسیر خلوت اتاقم کرده بودم و در به روی پریشونیم شده بودند و من 

 هیچ کس نمی گشودم...

صدای ضربات آرامی که به در خورد مرا که فکرم مشغول بود از جا پراند به طوری که ضربان قلبم تند تر شد و 

 رنگ صورتم پریده تر!!!

 مدام با خودم تکرار می کردم:

باز کنم؟نه چرا باز کنم؟اما اون که گناهی نداره!ولی من دلم نمی خواد هیچ کس رو ببینم...هیچ کس؟شهاب در را "

هم جزو اونایی بود که نمی خواستم ببینم؟اون که انقدر مهربونه و من رو درک می کنه؟شاید اگر باهاش حرف می 

 "زدم دردم تسکین پیدا می کرد و آروم تر می شدم!

آدمهای مسخ شده به سمت در کشیده شدم و در اتاق را باز کردم...حتی نپرسیدم چه کسی پشت در  بی اختیار مثل

است!در را باز کردم و خودم را به تختم رساندم به عادتی که این چند روزه پیدا کرده بودم زانوانم را در آغوش 

ه آن سمت نگاه کنم.بوی عطرش کشیدم و خیره به پنجره نگاه کردم...صدای بسته شدن در باعث شد یواشکی ب

 فضای اتاق کوچکم را پر کرد و حضورش آرامش را به قلب خسته ام برگرداند...

 سالم.-

 نا خواسته زیر لبی گفتم:

 سالم.-

 قدمهایش موزون و آرام بود.کنارم روی تخت نشست.چند ثانیه مکث کرد و بعد گفت:

 بودم نه تو! تو چرا قهر کردی؟اونی که باید قهر می کرد من-

 برای ثانیه ای با تعجب نگاهش کردم اما سریع به خود آمدم و نگاهم را دوباره به پنجره دوختم.

می دونی رخساره من دیگه خسته شدم!امروز نیومدم اینجا تا تو رو از اتاق خلوتت بکشم بیرون!منم می خوام با همه -

 ه ی دنج اتاق تو!!!قهر کنم!با تو با زندگی با خودم و کجا بهتر از گوش

 با تعجب و حیرت به شهاب خیره شدم...از حرفهایش سر در نمی آوردم و این مرا گیج تر می کرد...

روز اول بهت قول دادم تا آخر این بازی همراهت باشم اما حاال نمی تونم ادامه بدم!وقتی به این فکر می کنم که بعد -

مشخص نیست حالم دگرگون میشه!واقعا من از این همه وقت هنوز جایگاهم توی زندگیت 

کیم؟شوهرت؟دوستت؟صاحب کارت؟دوست استادت؟من کیم؟اصال برای تو و تو زندگی تو کسی به اسم شهاب 

وجود داره؟...این چند وقته حس حماقت شدید بهم فشار می آورد...حس اینکه بازیچه شدم....روزای اول منم بازی 

مادرم برای ازدواج و خوشحال کردن تو به عنوان یک انسان بود اما حاال  می کردم و تنها هدفم فرار از دست

سردرگم ایستادم وسط یه راهی که نه می تونم برگردم و نه می تونم بمونم!روزای اول دلم نمی خواست رهام و 

ه ز این خونه بمهسان سریعتر به نتیجه برسن آخه ازدواج اونا یعنی جدایی ما و دوباره شروع شدن بحث با مادرم و ا

اون خونه رفتن برای خواستگاری!ولی بعد دلم خواست زودتر به هم برسن تا سایه ی رهام از زندگیت کنار بره تا 

منو ببینی منی که دیگه برای فرار از مادرم نبود که پابه پات می اومدم منی که تو خلوت ذهنم و تنهایی اتاقم فقط تو 

اره حسم تغییر کرد دیگه حتی دلم نمی خواست رهام و مهسان به هم رو می دیدم...اما یکم که گذشت دوب

برسن!!!شب نامزدی اونا برای منم خیلی سخت بود!رسیدن اونا به هم یعنی دور شدن ما از هم هر قدم که رهام به 
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دوتا  ونخواسته اش نزدکیتر می شد من از دست دادن تو رو بیشتر باور می کردم و باور می کنم!من از شب نامزدی ا

 تو رو از دست دادم!

سکوت کرد و منتظر ماند تا حرفی بزنم اما حرفی برای گفتن نداشتم...چه می توانستم بگم؟من به حسی که شهاب 

 رسیده بود نرسیده بودم...صدایش رشته ی افکارم را پاره کرد:

که دیگه تحمل این بازی رو  این چند روز خیلی فکر کردم و مطمئن شدم از بازیچه شدن خسته شدم!مطمئن شدم-

ندارم....رخساره من دیگه تحمل اینکه یه شخص السویه توی زندگیت باشم رو ندارم یا باید باشم یا نباشم....یا باید 

 منو به عنوان همسرت قبول کنی یا بهم بگی برو....من دیگه خسته شدم...دیگه کم آوردم....اینو میفهمی؟

حمل شنیدن این حرفها را در این شرایط نداشتم...من خودم داغون بودم رهام را بهت زده به صورتش خیره شدم!ت

برای همیشه از دست داده بودم و در این مسیر شهاب برایم مانند یک تکیه گاه محکم بود حاال او هم می خواست 

 حمایتش داشتم!ترکم کند.انتظار رفتنش را داشتم اما نه حاال ... نه حاال که انقدر تنها بودم و نیاز به 

شب نامزدی رهام فقط برای تو سخت نبود!برای منم خیلی سخت بود.همش با خودم می گفتم االنه که رخساره بهم -

بگه بیخیال اونا مهم خودمونیم اما تو نگفتی!تمام مدت انتظار داشتم بهم نگاه کنی و باهام حرف بزنی اما تو لحظه ای 

یلی دلم می خواست مثل بقیه ی زوجای مجلس حرف بزنیم و بخندیم و از از رهام و مهسان نگاه برنداشتی...خ

شبمون لذت ببریم اما زن من محرم من ... عشق من ... نگاهش پی یک مرد دیگه بود و من چاره ای جز سکوت 

کردن نداشتم...چون خود احمقم این بازی رو قبول کرده بودم....رخساره من خسته شدم می فهمی؟تا وقتی بهم 

 واب ندی و تکلیفم رو روشن نکنی پام رو از این اتاق بیرون نمی زارم!ج

چند دقیقه منتظرماند تا حرفی بزنم اما وقتی سکوت مرا دید او نیز روی تخت مثل من نشست و زانوهایش را در 

 آغوش گرفت و به پنجره خیره شد و در همان حال گفت:

 ار منم حاجت روا کنه.اگر این پنجره قراره تو رو حاجت روا کنه بز-

با حیرت به شهاب خیره شدم...زبانم برای گفتن هیچ حرفی در دهانم نمی چرخید...چند بار دهان باز کردم تا حرفی 

بزنم اما مثل ماهی ای که دور از آب باشد فقط لبهایم تکان می خوردند و صدایی از گلویم خارج نمی شد...سرم را 

 چند روز سکوت محض با صدای بلند گریستم...روی زانوانم گذاشتم و بعد از 

آنقدر گریه کردم که چشمه ی اشکم خشکید!...برخالف همیشه که از اتفاقی ناراحت می شدم و شهاب سعی در آرام 

کردنم داشت امروز حتی تکانی به خودش نداد ... حتی نگاهم نکرد...دلم بیش از پیش گرفت...نمی دانستم در 

...من نه مرد ماندن بودم و نه راه رفتن داشتم...اگر از شهاب می خواستم برای همیشه از جواب شهاب چه بگویم.

زندگیم خارج شود خودم برای همیشه ویران می شدم نه از شدت عشق که از غم تنهایی و بی تکیه گاهی! و اگر به او 

 که من قلبی نداشتم تا پاسخ گوی می گفتم بماند تا آینده را با هم بسازیم شرمنده ی نگاه پر مهرش می شدم چرا

احساسات ناب و بی ریای او باشد....پس سکوت کردم سکوتی که قبل از شهاب خودم را ویران می کرد...سکوتی که 

ته مانده ی روحم را در هم می شکست و بغضی گره خورد می شد در گلویم....دلم می خواست می توانستم فریاد 

م حق خودم را از زندگی بگیرم اما نمی توانستم ... بغضی سهمگین راه گلویم را بزنم...دلم می خواست می توانست

بسته بود که نه می شکست تا راه نفسم را باز کند و نه رهایم میکرد تا سخن بگویم ... تنها در خود می شکستم و 

 شهاب نظاره گر این شکستن و دم نزدن بود....



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

1 2 9  

 

می حرف نزدیم...صدای اذان که از گلدسته های مسجد به گوش رسید ساعتها هر دو به پنجره خیره شدیم و کال

شهاب از جایش بلند شد و رفت داخل حمام شخصی اتاقم و وضو گرفت و با نگاهی اجمالی به اطراف اتاقم سجاده ام 

انه و عصومرا پیدا کرد و پهن کرد تا نمازش را بخواند...در سکوت طوالنی مدتم به نیم رخ شهاب که در نماز حالتی م

روحانی پیدا کرده بود خیره شدم...هم او را می خواستم و هم نمی خواستم هم بودنش آرامشبخش روح و روانم بود 

و هم ویرانگر احساسم...طی این مدت برخالف خواست و انتظارم به شهاب وابسته شده بودم اما هنوز جایگاهی در 

ن به شهاب و حضور مهربانش عادت کرده بودم...به محبت های قلبم نداشت...شاید تعریف درست تر عادت بود....م

 بی انتظارش و دست های حمایتگرش عادت کرده بودم....

وقتی سالم نمازش را گفت سر بر سجده گذاشت و بعد از چند دقیقه سر بلند کرد و نگاهی کوتاه به من انداخت و 

 زیر لبی گفت:

 هنوز نماز می خونی؟-

 مثبت تکون دادم و او همانگونه زیر لبی و آرام گفت: سرم را به نشانه ی

 پس پاشو که نماز روحت رو آروم کنه...-

بی هیچ حرفی از جایم بلند شدم و وضو گرفتم و به نماز ایستادم این بار شهاب به من خیره شد و نگاه ثابتش 

 ت خواندم یا نه!!!دستپاچه ام می کرد تا حدی که نفهمیدم نمازم را چگونه خواندم یا حتی درس

صدای چند ضربه که به در خورد باعث شد سرم را از روی مهر بلند کنم و به در چشم بدوزم...عادت کرده بودم بعد 

از نماز چند دقیقه ای سر بر مهر می گذاشتم و با خدای خودم راز و نیاز می کردم و از او که منبع بی کران آرامش 

 امان سکوتمان را شکست:است آرامش می طلبیدم!....صدای م

 رخساره....شهاب جان پسرم؟...-

 سکوت ما باعث شد بگوید:

 چرا جواب نمی دید؟...حالتون خوبه؟-

شهاب نگاهی به من انداخت و وقتی دید واکنشی نشان نمی دهم از جا بلند شد و به سمت در اتاق رفت و در را باز 

 کرد...

 به من دوخت ولی شهاب را مخاطب قرار داد و گفت:مامان نگاه نگرانش را از کنار شهاب 

 پسرم شما اومدی رخساره رو از قفسش بیرون بکشی خودتم موندگار شدی؟-

 شهاب لبخند مهربانی به روی مادر زد و گفت:

 بهتون قول می دم تا یک ساعت دیگه هر دو بیایم پایین قبوله؟-

 مادر سری تکان داد و گفت:

 پایین دیگه! پس برای شام بیاید-

صدای قدم های مامان که از پله ها پایین می رفت توامان با صدای جیر جیر در بلند شد.شهاب در را بست و به موضع 

قبلیش برگشت و سرجایش نشست و به پنجره زل زد!از سماجتش لذت بردم و با لبخندی که ناخودآگاه روی لبهایم 

 را حس کرد و به سمتم برگشت و آرام گفت: نقش بسته بود به او خیره شدم.سنگینی نگاهم

 چرا اینجوری نگاهم می کنی؟-

 چه جوری؟-
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 نگاهت یه جور غریبیه!....-

 مکثی کرد و با تردید ادامه داد:

 چند ساعت گذشت باالخره نمی خوای جوابم را بدی؟-

 مکثی کردم و زیر لبی گفتم:

 جوابم هیچ دردی رو دوا نمی کنه!-

و دوا می کنه ...خسته نشدی از این سکوت؟از این تنهایی و بالتکلیفی؟...رخساره رهام حاال ازدواج کرده ولی درد من-

خوب تو هم ازدواج کن....راه زندگی هیچ وقت رو به گذشته نیست!نه تو به عقب بر می گردی و نه زندگی این اجازه 

ی و دیگر نزاری رهام و مهسان با هم آشنا بشن رو بهت می ده...می دونم تو فکرت دلت می خواد به گذشته برگرد

اما این تقدیره یا هر چیز دیگه ای که تو قبول داری...اون روزا گذشتن...اون فرصتها گذشتن...رهام رفته سراغ 

 زندگیش خوب تو هم مسیر زندگیت رو تعیین کن....به خدا من همه جوره قبولت دارم....

 لبخند تلخی زدم:

ی بگی همه جوره قبولم داری؟یعنی تو می تونی با کسی زندگی کنی که هیچ حسی نسبت به تو چه جوری می تون-

توی قلبش نیست و هرگز هم نخواهد بود؟می تونی کنار کسی زندگی کنی که شب و روزش با یاد مرد دیگه ای می 

 ر نمی کنم....گذره؟می تونی با هر بار دیدن رهام پریشون شدنم را تحمل کنی؟می تونی؟نگو آر که باو

کمی جا خورد و این از حالت چهره اش مشخص بود....چند دقیقه مبهوت نگاهم کرد و بعد بی هیچ حرفی بلند شد و 

 اتاقم را ترک کرد.

صدای بسته شدن در حیاط بغض گره خورده توی گلویم را شکست و اشک همنشین تمام این روزهام شبم را به 

 سحر رساند.........

عد از هر غمی یک شادی هست ... اما این روزها برای من بعد از هر غمی یک غم بزرگتر است که بی میگویند ب

 شکیب به سمتم هجوم می آورد...

بعد از رفتن شهاب تا صبح اشک ریختم و نه جواب مادر را دادم که بیتاب به در می کوبید و مرا صدا میکرد و نه 

ق را باز کنم...این روزها بیشتر از هر چیزی به تنهایی نیازدارم...تنهایی که جواب بابا رو که ازمم می خواست در اتا

شاید تسکین قلبم باشد و روح سرکشم را آرام کند اما دریغ و صد افسوس که آرام بخشی برای درد بی درمانم 

 نیست...

دانم کی خوابم برد ولی با صدای اذان صبح که بلند شد سجاده ام را پهن کردم و به نماز ایستادم ... درست نمی 

صدای در سرم را که از شدت درد سنگین تر به نظر می آمدم از زمین بلند کردم نگاهم به اطراف چرخید روی 

 سجاده ام به خواب رفته بودم!!!صدای مادر نگاهم را به سمت در بسته ی اتاق کشاند...

روی ماهت تنگ شده مادر...دلم برای شیطنت هات  رخساره جان مادر....تروخدا در را باز کن...دلم برای دیدن-

تنگ شده...دیگه بهت چشم غره نمی رم که سر به سر کسی نذاری دیگه هیچ وقت مجبورت نمی کنم کاری رو که 

دوست نداری انجام بدی ... تو فقط از این قفست بیا بیرون...به خدا اگر می دونستم اومدن شهاب حالت رو بدتر می 

 فتم بیاد....آخه مگه بین شما چی شده؟...کنه بهش نمی گ

 بغض توی گلویش شکست و با صدایی که خیس از گریه بود ادامه داد:

 رخساره ترو خدا در را باز کن مادر بزار شریک غصه هات باشم....دلم پوسید انقدر به این در بسته خیره شدم...-
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پاک کردم و به سمت در اتاق رفتم و دررا باز کردم...تنم ضف اشکهایم را که دوباره روی گونه ام روان شده بودند را 

داشت...از دیروز صبح چیزی نخورده بودم...حالم شبیه روزی بود که با مهسان به پارک نزدیک خانه ی مادربزرگش 

دم که بو رفتیم و حال مهسان بد شد....می دانستم قند خونم افتاده!نگاهم را به صورت مادر دوختم ... بیحال تر از آن

 بتوانم حرفی بزنم....همانطور که نگاهم به مادر بود سرم به سمت شانه ام خم شد و دیگر چیزی نفهمیدم....

*************** 

وقتی به چشم باز کردم اتاق به نظرم نا آشنا آمد نگاهم را در اتاق چرخاندم ... سعی کردم از جایم بلند شوم و دستم 

اس سوزش در دستم نگاهم را به سمت دستم کشاند...سوزن سرم از دستم خارج شده را ستون بدنم کنم که احس

بود و از جایش خون کمی جاری بود!!!پرستاری که تازه وارد اتاق شده بود تا وضعیتم را چک کند با بدخلقی نگاهی 

 به سوزن سرم که از دستم خارج شده بود انداخت و گفت:

ر خسته شدم روزی هزار بار باید به شما سر زد و مراقبتون بود تا مثل کوچولو ها اه .... از دست شما مریضای خودس-

خرابکاری نکنید آخر سر هم همه چیز رو خراب می کنید...من نمی فهمم یعنی شما درد رو احساس نمی کنید؟نمی 

 تونید چند دقیقه سرجاتون بمونید و وول وول نکنید؟

گ دستم را گرفت و سوزن را دوباره به دستم زدم....صدای آخم صورتش را با همان عصبانیتی که در صدایش بود ر

 اخم آلود تر کرد!

 اگر می خوای دردت نیاد مثل بچه های خوب بشین سرجات و سوزن رو از دستت در نیار!-

ه ام و همان طور که غر غر می کرد نبضم را گرفت و چیزی یاد داشت کرد و غر غر کنان از اتاق خارج شد....خند

 گرفت...پرستار عجیب . غرغرویی بود...

 صدای مادر باعث شد سرم را بلند کنم و به او که کنار در ایستاده بود و شماتت بار نگاهم می کرد دیده بدوزم....

دختر تو خسته نشدی از این همه خیره سری؟آخه تو یک دفعه چت شد که با زندگی خودت این طور بازی می -

خودت رو به کشتن بدی؟مگه ما چه بدی در حقت کردیم؟یه روز رگت رو می زنی تا خودتو  کنی؟چرا می خوای

بکشی و یه روز هم انقدر غذا نمی خوری تا خودکشی کنی!آخه چرا؟مگه ما چه اشتباهی کردیم که اینجوری 

 تنبیهمون می کنی؟

در حال تمام شدن بود دوخت...چند با پشت دست اشکهای روان رو گونه اش را پاک کرد و نگاهش را به سرمم که 

ثانیه ای مکث کرد و بعد لباسهایم را روی تخت گذاشت و از اتاق خارج شد...نگاهم را به پنجره ی روبرویم 

دوختم...منظره ی پشت پنجره درختی خشک بود که بیشتر از آنکه به بیماران روحیه بدهد حال آنها را دگرگون می 

 انداخت!کرد و آدم را به یاد مرگ می 

پرستار دیگری که همراه مادر آمده بود سرم را از دستم خارج کرد و از اتاق خارج شد به کمک مادر لباسهای 

 بیمارستان را از تن خارج کردم و لباسهای خودم را پوشیدم...زیر لبی از مادر پرسیدم:

 چند ساعته بیمارستانم؟-

 مادر نیز به همان آرامی گفت:

 !روزه!! 3نزدیک -

******************* 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

1 3 2  

 

مادر دیگه اجازه نداد به اتاق خودم برگردم و مجبورم کرد تا شب روی کاناپه دراز بکشم و خوراکی های متنوعی که 

 برایم آماده کرده بود را به زور بخورم....

پر اخم به من  داشتم لیوان آب میوه ام را با اخم و تخم سر می کشیدم که صدای زنگ در بلند شد...مادر نگاهی

 انداخت و گفت:

 تا برگردم لیوان آب میوه ات رو کامل بخور!!!-

وقتی مادر از سالن خارج شد آب میوه را پای گلدان کنار مبل خالی کردم...حالم داشت از هر چه خوردنی بود بهم 

 م ریخته بود!!!می خورد....از عصر که به خانه برگشته بودیم مادر یک بند هر چه توانسته بود داخل شکم

صدای سالم و علیک شهاب با مادر باعث تعجبم شد!فکر نمی کردم دیگر به این خانه برگردد اما برخالف تصورم او 

 آمده بود....لبخند روی لبش آشنا بود و مهربان!

 سالم خانم خانما.-

 گنگ نگاهش کردم و آرام جوابش را دادم.

 سالم!-

 و بعد رو به شهاب گفت: مادر با تردید به من نگاه کرد

 برو بشین پسرم ... منم برم برات یه چیزی بیارم بخوری!-

 شهاب روبروی من نشست و با لبخند به رفتن مامان خیره شد...

 چه عجب از اتاقت اومدی بیرون.-

 نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم و گفتم:

 ه برگردی!تو اینجا چی کار می کنی؟فکر نمی کردم دیگه به این خون-

 خندید:

 اگر به من بود دیگه هیچ وقت دلم نمی خواست سراغت رو بگیرم حیف که عقلی ندارم و تابع دلم هستم!-

 پوزخندی زدم و دلخور گفتم:

 دیشب که دلت حاکم نبود و عقلت بهت گفت بری!-

 لبخند مهربانش را به صورتم پاشید و گفت:

 حرفات رو قبول دارم باورت می شد؟اگر همون لحظه بهت می گفتم همه ی -

 سرم را به نشانه ی نه باال انداختم.

خوب پس چی میگی؟من باید یکم فکر می کردم و حاال به این نتیجه رسیدم قبول درخواست های تو خیلی راحت -

 تر از جنگیدن با دلمه!... بیشتر از اون که فکر می کردم دلم هواتو می کنه....

 و خیره شدم و گفتم:مات و مبهوت به ا

یعنی قبول می کنی با کسی زندگی کنی که به یاد یه مرد دیگه است؟یعنی حاضری با کسی زندگی کنی که هیچ -

 عشقی نسبت به تو توی قلبش نیست؟

 نگاهش را که حاال اندوهگین بود به صورتم دوخت و گفت:

م نداشته باشم دلم برام آروم و قرار نمی ذاره...همه آره قبول می کنم چون فهمیدم که اگر تو آدم دل سنگ رو کنار-

 ی حرفات و شرطات قبوله فقط من رو از خودت نرون...بزار نامزدی سوریمون بشه یه نامزدی واقعی!!!
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مامان سینی به دست وارد سالن شد و فرصت پاسخگویی را از من گرفت...با دل نگرانی به شهاب خیره شدم و با 

 خود فکر کردم:

 "اقعا می تونه تحمل کنه و دم نزنه؟می تونه کنار کسی مثل من زندگی کنه؟پس خوشبختیش چی؟و"

مادر رشته ی کالم را به دست گرفت ... شهاب و مرا به حرف گرفت و اجازه نداد تا به حرفهای شهاب فکر 

 زد.... کنم...زندگی مسیرش را برایم انتخاب کرده بود و بی اذن من اتفاقات را برایم رقم می

****************** 

 بازی زندگی برای من شروع شده بود و بی اذن من مرا به هر سو که می خواست می کشید!

تا آخر شب مضطرب و پریشان نگاهم به شهاب بود و منتظر فرصتی بودم تا با او اتمام حجت کنم...اما دریغ از ثانیه 

 طالب شنیدن نبود و این را از گریزش می فهمیدم! ای زمان که بتوانم با او صحبت کنم...شهاب نیز

بعد از خوردن شام پدر و شهاب به گوشه ای دنج رفتند و با هم مشغول به صحبت شدند.دلم می خواست بدانم در 

چه موردی صحبت می کنند به همین خاطر به آشپزخانه رفتم و دو لیوان چایی ریختم و به سمتشان رفتم وقتی 

 شهاب با زرنگی صحبت را قطع کرد و لبخندی به رویم زد و گفت: بهشان نزدیک شدم

 به به رخساره خانم دست شما درد نکنه...چایی که همسر آینده برای آدم بیاره خوردن داره!-

 بابا لبخندی زد و در ادامه ی حرفهای شهاب گفت:

ندگی خودتون باید دلت برای همین واقعا راست می گی شهاب جان.این چایی رو بخور که وقتی برید سر خونه ز-

چایی خوردن از دست رخساره هم لک بزنه...آخه خانما خرشون که از پل می گذره دیگه خونه داری یادشون می 

 ره!!!

 معترض به بابا خیره شدم و گفتم:

 ااااااااا بابا دستتون درد نکنه!شهاب بگه میگم از بدجنسیشه ولی شما دیگه چرا؟!-

 بابا گفت:شهاب قبل از 

 یعنی من بدجنسم؟!-

 با حرص گفتم:

 کم نه!-

از حالت نگاهش فهمیدم که متوجه کنایه ام به فرارش از حرف زدن شده.هر دو سکوت کردند و به من نگاه کردند و 

نا مفهوم به من حالی کردند که باید جمع مردانه شان را ترک کنم.تیرم به سنگ خورده بود!ناراحت و عصبی به 

زخانه برگشتم تا برای مامان هم چایی بریزم.تا آخر شب و وقت رفتن شهاب خون خونم را می خورد.وقتی بلند آشپ

شد تا برای رفتن آماده شود من هم بلند شدم تا برای بدرقه اش بروم و سر در بیاورم به بابا چه حرفی زده است که 

 دند...انقدر جذاب بوده که باعث شده ساعتها در موردش صحبت می کر

 نگاهم به شهاب بود که رو به بابا گفت:

 مرسی آقای یزدانی پس من منتظر جواب شما می مونم.-

 بهت خبر می دم پسرم.تمام تالشم رو می کنم که همه چیز درست و خوب پیش بره!-

 ی!یه جوراییبا تعجب به پدر و شهاب خیره شدم!پس شهاب چیزی از بابا خواسته بود!و من باید سر در میاوردم چ

 حس می کردم همه چیز مربوط به منه!!
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شهاب با مادر هم خداحافظی کرد و به سمت در خروجی رفت وقتی پدر خواست برای بدرقه اش تا ایوان بیاید سریع 

 گفتم:

 نه بابا شما زحمت نکشید خودم باهاش می رم!-

ن مکی یواشکی نثار شهاب کند که از چشمان تیز بیحرفم لبخند را روی لبهای بابا و شهاب نشاند و باعث شد بابا چش

 من دور نماند!

وقتی از سالن خارج شدیم و مطمئن شدم بابا و مامان صدایمان را نمی شنوند شهاب را متوقف کردم و با لحنی 

 طلبکارانه گفتم:

 به بابام چی گفتی؟-

 با لبخند به من خیره شد و جوابی نداد...عصبی تر از قبل گفتم:

 برای چی زل زدی به من؟میگم به بابام چی گفتی؟-

 هیچی گفتم کی این دخترتون رو می دید ببرم خونه ام!-

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 شوخی می کنی؟-

 نه...مگه االن وقت شوخیه؟-

 بهت زده به او خیره شدم و گفتم:

 ه بدم یا نه بعد بری با بابا صحبت کنی؟بهتر نبود اول مطمئن می شدی که من می خوام به این بازی ادام-

 موذیانه خندید و گفت:

از جواب تو که مطمئن بودم خودت دیروز شرایطتت رو گفتی و منم امروز قبولشون کردم!......در ضمن بازی نیست -

 زندگیمونه!!!

 ولی...-

 کالفه میان کالمم پرید و گفت:

ماه دیگه عروسی  3پدرت صحبت کردم و ازش خواستم تا  رخساره تروخدا اما و اگر و ولی نیار!من با-

 بگیریم...خواهشا نه نگو.من از این وضعیت خسته شدم.

نمی دانستم چه بگویم...شاید این طوری برای من هم بهتر بود....دور شدن از این محیط یعنی دور شدن از عمو اینا و 

 کنم و به آینده دل ببندم.رهام و مهسان پس راحت تر می توانستم گذشته را فراموش 

در سکوت شهاب را تا کنار در بدرقه کردم...احتیاج به زمان داشتم تا فکر کنم....به تمام روزهای گذشته و به 

 روزهایی که در پیش رویم بودند.باید فکر می کردم و درست تصمیم می گرفتم!

**************** 

روی دور تند افتاد.دیگر مجالی برای فکر کردن به رهام و روزهایی وقتی پدر پیشنهاد شهاب را قبول کرد زندگیم 

که عاشقانه می پرستیدمش نداشتم.دیگر حتی مجال کار کردن هم نداشتم.از صبح تا عصر با مادر دنبال خرید 

 جهیزیه بودیم و عصر ها با شهاب برای خرید طال و دیدن سالن و آرایشگاه بیرون می رفتیم ... بر خالف تصورم

روزهای خوبی را می گذراندم و شهاب مهربان تر از گذشته بیشتر هوایم را داشت تا احساس کم بود نکنم و بتوانم 

مهرش را به دل بگیرم...نگاهم به شهاب دیگر آن نگاه روزهای اول نبود...حاال به عنوان شوهرم و شریک زندگیم 
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یا عاشقانه نگاهش کنم!نه!اما دیگر مثل گذشته بود و نبودش پذیرفته بودمش ....نه اینکه عاشقانه او را دوست بدارم 

 برایم السویه نبود و بیشتر بودنش را می خواستم تا نبودنش را!

جایگاه رهام در قلبم برایم مشخص شده بود....من او را عاشقانه می پرستیدم و عشق هم چیزی نبود که از ذهن 

خاطره ی زیبا به کنج ذهنم بسپارم و من نیز چنین کردم...و تمام تالشم  آدمی برود اما می توانستم او را به عنوان یک

را می کردم تا او را نبینم...دلم نمی خواست حتی در ذهنم یا نگاه و رفتارم هم به شهاب که قرار بود شریک باقی 

مهسانی باشند و نه  عمرم باشد خیانت کنم!پس دنیایم را به خودم و پدر و مادرم و شهاب محدود کردم تا نه رهام و

 حرفی از آنها!!!

**************** 

 شب گذشته از شدت استرس و فکر و خیال تا صبح خوابم نبرد...دقایقی از سحر گذشته بود که چشمانم بسته شد...

 با تکان دستی چشمهایم را باز کردم سوزش چشمهایم باعث شد دوباره آنها را ببندم.مادر با مهربانی گفت:

اره جان....دخترم...پاشو مادر...باید بری آرایشگاه دیرت میشه ها!اونوقت به سالن نمی رسی ها!زشته عروس رخس-

 و داماد دیر برسن!

 بیحال در جایم غلتی زدم و زیر لبی گفتم:

 باشه مامان االن پا میشم!-

دوباره دستی تکانم و داد و اینبار با  و منتظر جواب مادر نماندم و دوباره چشمهایم را بستم...داشت خوابم می برد که

 صدایی بلند تر گفت:

 پاشو دیگه...رخساره چند بار باید صدات کنم دختر؟میگم دیرت شد!-

عصبی چشمهایم را باز کردم و سرجایم نشستم و تا خواستم به مادر بگویم چرا بیدارم کرده شهاب را دیدم که در 

 و مادر نگاه می کرد... چهارچوب در ایستاده بود و خندان به من

 مامان با خنده گفت:

 حاال خوب شد آبروت پیش شوهرت رفت؟-

شوهر؟چه واژه ی سنگینی!واژه ای که تمام دیشبم را به فکر به آن گذراندم و به هیچ نتیجه ای هم نرسیدم!واقعا 

د دلهاست که من اینجا و در منظور از این روابط و این نوع زندگی چیست؟مگر ازدواج جز پیوند دلهاست؟اگر پیون

 این شرایط چه می کنم و اگر جز این است وای به حال زندگی ها!!!

 سرم را به سمت شهاب چرخاندم و با لبخندی کجکی که فقط برای حفظ ظاهر بود گفتم:

 سالم خوبی؟یکم زود نیومدی؟!-

 شهاب با مهربونی نگاهم کرد و گفت:

 عت نگاه کنی می بینی که دیر هم هست!سالم خانم صبحت بخیر!اگر به سا-

 دقیقه بود! 1:11وقت داشتیم اما االن ساعت  1با دیدن ساعت از جا پریدم ما برای آرایشگاه ساعت 

 با صدایی که کمی بلند تر از حد معمول بود رو به مامان گفتم:

 م!وقت داشتی 1وای مامان چرا بیدارم نکردید؟می دونید چقدر دیر شده؟ما ساعت -

 و با عجله از روی تخت بلند شدم و به سمت در حمام دویدم و در همان حال صدای مامان رو شنیدم که گفت:

 شهاب نذاشت بیدارت کنم گفت گناه داری ناز خوابیدی!-
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 و با خنده ادامه داد:

 اول زندگیه و پر از عشق و عاشقی!-

روی لبهای من بنشیند!واقعا من هم می توانستم مثل ...  حرف مامان باعث شد شهاب با صدای بلند بخندد و لبخند

 مهسان ... یک زندگی سرشار از عشق داشته باشم؟...

************** 

ساعتها نشستن زیر دست آرایشگر غرغرو و بی خوابی شب قبل بیش از حد کسلم کرده بود و مدام خمیازه می 

 د!کشیدم و همین باعث می شد تا آرایگش بیشتر غر بزن

وقتی کار آرایشگر تمام شد اجازه داد خودم را در آیینه نگاه کنم.از هیبت جدیدی که پیدا کرده بودم خودم ماتم 

برد!چهره ام بی نهایت تغییر کرده بود و کامال زنانه شده بود...آرایش سنگین صورتم مرا یاد دلقک های سیرک می 

 ضی بودند و مدام تشکر می کردند و می گفتند:انداخت!اما فرشته و سارا از کار آرایشگر خیلی را

 "رخساره واقعا کارش خوبه...یا....خیلی خوشگل شدی عزیزم بیچاره شهاب!"

 دوباره نگاهی به آئینه انداختم...خودم رخساره ی ساده و بیرنگ و لعاب را بیشتر می پسندیدم!

خارج شوم و به سمت خروجی آرایشگاه بروم.شهاب  خانم آرایشگر بعد از گرفتن رونما از شهاب اجازه داد از سالن

 با دیدنم لبخند گرمی نثار صورت آرایش شده ام کرد و پیشانیم را بوسید و زیر گوشم زمزمه کرد:

 خیلی زیبا شدی ملکه ی قلب من!-

. ..حرف شهاب سرخی شرم را به صورتم نشاند که فکر نکنم سرخی اش از زیر آن همه آرایش نمایان شده باشد 

اولین باری بود که شهاب انقدر صمیمی و راحت در مورد احساسش با من حرف می زد!نگاهم را به او که دستم را 

گرفته بود و آرام مرا به سمت ماشین پر گلش می برد دوختم...من لیاقت او را داشتم؟می توانستم خوشبختش 

 کنم؟خوشبخت کردن او در توان من بود؟....

 هر دو سکوت کردیم و در افکارمان غرق شدیم.........تا رسیدن به سالن 

************************ 

از خاطرات سالن و جشن عروسی چیز زیادی یادم نیست چون تمام مدت چشمانم خمار خواب بود یا حواسم به 

 حرفهای عکاس بود که از ما می خواست به مدلهای مختلف بایستیم تا عکس بگیرد!

با حضور فیلمبردار که می خواست صحنه ی صحنه ی این شب را برایمان ثبت کند و من حس  بعد از صرف شام

کردم زهر خورده ام جای غذا!مهمانان سالن را ترک کردند و بعد از همه ما نیز از سالن خارج شدیم و به سمت خانه 

ادر شوهرم بود رهسپار شدیم!اقوام ی دو نفره مان که قرار بود آینده ی مان را در آن بسازیم و طبقه ی دوم منزل م

نزدیک تا خانه ی مادر شوهرم دنبالمان آمدند و بعد از اینکه ما وارد خانه شدیم همه رفتند جز پدر و مادرم و محمد 

 و رضا و همسرانشون.

م انلحظه ی وداع سخت ترین لحظه است و خداحافظی با مامان و بابا و بچه ها خواب را که تا دقایقی پیش در چشم

جوالن می داد از سرم پراند...در میان اشک و زاری من و مامان و سارا و فرشته و اندوه مردانه ی پدر و محمد و رضا 

و آرزوی خوشبختی که برایمان می کردند با همه خداحافظی کردم...انقدر گریه کرده بودم که آخر صدای مادرم 

 شوهرم در امد:
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نبینیشون؟عزیزم فردا بازم می ری پیششون برای مادر زن سالم و به این بیتابی رخساره جان عزیزم مگه قرار دیگه -

 امشبت می خندی!

شهاب هم با ناراحتی و اندوه نگاهم می کرد!سعی کردم خودم را کمی کنترل کنم و از خانواده ام جدا شدم....پدر 

 براق کرده بود گفت:دست من و شهاب را در دست هم گذاشت و در حالی که نم اشکی زیر چشمش را 

شهاب جان یه دونه دخترم رو می سپرم دست تو...مراقب دخترم باش....نزار اشک توی چشماش بشینه...نزار یه -

 روز از انتخابش پشیمون بشه....نزار دل کوچیکش بشکنه....

 .هق هق گریه اش مانع ادامه ی حرفهایش شد و دستی برایمان تکان داد و از خانه خارج شد....

وقتی همه رفتند من و شهاب در آن خانه ی لوکس و زیبا که با جهیزیه ام ظاهری زیباتر پیدا کرده بود و از همه 

 چیزش بوی نویی می آمد تنها ماندیم!

ناگهان ترسی عجیب در دلم رخنه کرد و اشک دوباره به چشمانم هجوم آورد.شهاب که گوشه ای ساکت ایستاده 

 ید جلو آمد و سرم را در آغوش گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد:بود وقتی اشکهایم را د

عزیزم انقدر گریه نکن!خودت رو از بین می بریها!بهتره بری استراحت کنی...می دونم که دیشب هم خوب -

 نخوابیدی...برو عزیزم برو استراحت کن...صبح هم می ریم خونه ی مادرت اینا تا انقدر دلتنگی نکنی!

 با خنده ادامه داد:کمی مکث کرد و 

 مگه ندیدی بابات گفت نزارم گریه کنی!اگر بفهمه همین شب اولی اشکت دوباره در اومده که بیچاره ام می کنه!-

لبخند کمرنگی زدم و با خجالت از آغوش شهاب خارج شدم و به سمت اتاق خواب مشترکمان رفتم.لباس عروسم را 

بعد از اینکه دوش گرفتم روی تخت دراز کشیدم هنوز کامال خوابم نبرده از تن خارج کردم و موهایم را باز کردم 

بود که حس کردم در اتاق باز شد ترسی عجیب در دلم دوید از زیر پتو که روی سرم کشیده بودم به حرکات شهاب 

 رکه به سمت کمد دیواری می رفت خیره شدم!ضربان قلبم تند تر شده بود و حس می کردم صدایش ممکن است ه

آن رسوایم کند!در حالی که سعی می کرد بی سر و صدا باشد تا من از خواب بیدار نشوم یک پتو و بالشت از کمد 

دیواری برداشت و به نرمی از اتاق خارج شد و همزمان نفس من نیز که در سینه قفل شده بود خارج شد و نفسی به 

 اها قدم گذاشتم..........راحتی کشیدم....دقایقی بعد اسیر دست خواب به سرزمین روی

************************** 

صبح با تکان دستی از خواب بیدار شدم با دیدن شهاب باالی سرم سریع از جایم بلند شدم و روی تخت نشستم.با 

 لبخند نگاهم کرد و گفت:

 سالم خانم خانما.ساعت خواب!بلند شو دیگه!!-

 سالم.مگه ساعت چنده؟-

 خمیازه ای کشیدم که باعث خنده ی شهاب و خجالت خودم شد.و در همان حال 

 بعد از ظهره پاشو بیا نهار بخوریم!! 2ساعت -

 با چشمهای گرد شده از تعجب به شهاب خیره شدم.سرش را پایین انداخت و زیر لبی گفت:

 اینجوری نگاهم نکن رخساره...وقتی اینجوری نگاهم می کنی دیوونه میشم!!!-

که منتظر من بماند از اتاق خارج شد.موهایم را شانه کردم و بعد از مرتب کردن تخت و شستن دست و و بدون آن

صورتم وارد آشپزخانه شدم.میز نهار را با سلیقه ی تمام چیده بود و روی یکی از صندلی ها منتظر من نشسته بود.من 
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دستهایم را به هم زدم و با خوشحالی یکی از صندلیها  که با دیدن میز به وجد آمده بودم و دلم به قار و قور افتاده بود

 را جلو کشیدم و کنار شهاب نشستم:

 وای چه کردی!!!عجب میزی!عجب غذایی!!به قول مامانم دیگه وقت شوهرت شده!!-

 شهاب با صدای بلند خندید و در همان حال گفت:

 ولی وقت شوهر تو دختر تنبل و خواب آلو نبود!!!-

 یمان را خوردیم.بعد ازجمع کردن میز همانطور که ایستاده بودم و ظرفها را می شستم از شهاب پرسیدم:با خنده غذا

 امروز دوباره اینجا مهمونیه؟-

شهاب با سر حرفم را تایید کرد.با ناراحتی سری تکان دادم و لیوانی که در دستم بود را آب کشیدم.شهاب با 

 ه کرد و گفت:مهربانی دستهایش را دور شانه ام حلق

 حوصله شون رو نداری؟-

 زیر لبی گفتم:

 نه واقعا حوصله شون رو ندارم...-

 شهاب مکثی کرد و بعد گفت:

 پس لباسات رو جمع کن بریم ماه عسل!!!-

 سرم را به سمت شهاب برگرداندم و با تعجب نگاهش کردم.

 جدی که نمی گی؟-

 .چرا کامال جدی ام.وسایلت را جمع کن بریم-

 آخه اگر بیان ببینن کسی نیست.......-

انگشتش را به نشانه ی سکوت روی بینی ام گذاشت.خندیدم و بعد از شستن دستهایم از آشپزخانه خارج شدم و با 

هیجان چمدانم را بستم و لباسهایم را پوشیدم و از اتاق خارج شدم.رو به شهاب که پشت پنجره ایستاده بود و در 

 اه می کرد گفتم:سکوت حیاط را نگ

 من حاضرم.-

 سرش را به سمت من برگرداند و با مهربانی گفت:

 پس کو چمدانت؟-

 با دست به اتاق خواب اشاره کردم.

 وسایل منم برداشتی؟-

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 باید برمی داشتم؟-

 خندید و دستش رو به سمت آسمان بلند کرد و گفت:

 انس تقصیم می کردی من کجا بودم؟آخه این چه زنیه؟خدایا وقتی داشتی ش-

 با حالتی دلخور نگاهش کردم و گفتم:

 مگه من چمه؟-

 هیچی عزیز دلم فقط زیادی صفر کیلومتری!-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

1 3 9  

 

با تعجب نگاهش کردم همانطور که از کنارم می گذشت تا به اتاق خواب برود و وسایلش را جمع کند با انگشت روی 

 بینی ام زد و گفت:

 خانم خانما گفتم اونجوری نگاهم نکن!!!-

خودم را روی مبل انداختم و منتظر ماندم تا شهاب وسایلش را جمع کند.وقتی چمدان به دست از پله ها پایین رفتیم 

 مادر شهاب که توی حیاط نشسته بود با حیرت به ما نگاه کرد و گفت:

 ون میشه!!!ساعت دیگه مهمونا پیداش 3کجا شال و کاله کردید؟تا -

 شهاب در جواب مادرش گفت:

 اصال حوصله ندارم که دوباره بخوایم مهمون بازی کنیم ما میریم سفر شما هم خودتون جواب مهمونا رو بدید!-

 مادرش با دست به گونه اش زد و گفت:

بری برو ولی  یعنی چی؟آبرومون می ره!بیان پا تختی بدون عروس؟اصال کی با تو کار داره؟تو هرجا می خوای-

 رخساره جان باید تو مراسم امروز باشه!!!

 شهاب کالفه نگاهی به من انداخت و گفت:

 نمیشه مامان من می خوام همین االن با زنم برم سفر اصال هم دلم نمی خواد برنامه هام بهم بریزه.-

 مادرش که از شهاب نا امید شده بود رو به من گفت:

 هش بگو زشته مهمونا بیان ببینن شما نیستید!رخساره جان تو یه چیزی ب-

 تا خواستم حرفی بزنم شهاب جای من گفت:

 مامان جان رخساره هم بگه فایده نداره من همین االن می خوام برم بهتر دیدم که شما در جریان باشید.با اجازه.-

 چمدانها را از روی زمین برداشت و به من گفت:

 ا را بزارم...در ماشین را باز کن چمدانه-

 شهاب جان آخه مادرت راست میگه می خوای عصر....-

نه همین االن می ریم ... من از این مراسما بدم میاد دوست ندارم بشینم و آشغاالی خونه ی مردم رو توی خونه ام -

 جمع کنم!!!

نیهاش و با اینکه تمام همون روزهای اول زندگی متوجه شدم حرف آخر را همیشه شهاب می زنه!!!با همه ی مهربو

توجهش به من بود اما یک کالم بود و حرف آخر را همیشه خودش می زد.شاید توی تصمیم گیری به ندرت اشتباه 

 می کرد و این کم کم به من ثابت شد و یاد گرفتم با تصمیماتش مخالفت نکنم!!!

و به مهمانانی که به خانه ی ما امده بودند از ته  اینطوری بود که ساعتی مانده به اذان مغرب ما کنار دریا نشسته بودیم

 دل می خندیدیم........

 *******************واقعا حق با مامان بود که همیشه می گفت زمان حالل مشکالته!

شروع زندگی من و شهاب با استرس و فکر و خیال بود اما هر چه زمان بیشتری می گذشت من آرامتر می شدم و 

!!!بهترین تسکین برای زخم دل من محبت بود که شهاب بی دریغ نثارم می کرد.کمتر از روزهای اول شهاب عاشق تر

به رهام فکر می کردم و ندیدن رهام و مهسان خاطراتشان را به گوشه ی ذهنم می راند...زندگیمان روی روال عادی 

ر کار می کردیم و عصر به خانه برمی افتاده بود و روزها هر دو به مطب می رفتیم و مثل دو همکار کنار یکدیگ

گشتیم و با هم آشپزی می کردیم ... شبها تا نیمه شب در مورد کارها با هم مشورت می کردیم و از هم صحبتی 
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یکدیگر لذت می بردیم...فرشته و سارا هم کمکم می کردند تا بهتر بتوانم با شرایط موجود کنار بیایم و زندگیم را 

 ا کنم.برپایه های محکمی بن

ماه از شروع زندگیمان می گذشت که آمدن مهسان به خانه ام و آوردن کارت عروسیش آرامش قبل از طوفان 2

 زندگیم را بر باد داد!!!

تازه از مطب برگشته بودم و خسته خود را روی مبل ولو کرده بودم.شهاب برای خرید بیرون رفته بود ... صدای زنگ 

هاب است و مثل اکثر مواقع کلیدش را جا گذاشته در را بدون هیچ پرسشی باز کردم در که بلند شد به خیال اینکه ش

 واحدمان را نیز نیمه باز رها کردم و برای عوض کردن لباسهایم به اتاق خواب رفتم.

 شجلوی آئینه ایستاده بودم و موهایم را شانه می کردم که تصویر مهسان را در ائینه دیدم از جا پریدم و به سمت

 برگشتم.هل شده بودم و نمی دانستم باید چه کنم.مهسان پیش دستی کرد و گفت:

 سالم.-

 لبخند گرمش کمی آرامم کرد و قدمی به سمتش برداشتم و در آغوش کشیدمش و گفتم:

 سالم خوبی بی معرفت؟چه عجب از این ورا!-

 خندید!چقدر دلم برای خنده هاش تنگ شده بود!

ن؟از شب عروسیت دیگه ندیدمت بی معرفت سر من شلوغ بود و با رهام دنبال کارامون بودیم تو بی معرفتی یا م-

 تو چرا سراغی ازم نگرفتی؟

شنیدن اسم رهام از زبان مهسان باعث شد تمام تنم یخ کند!وقتی نگاه پر تعجب مهسان را به روی خود حس کردم 

 سعی کردم خودم را جمع و جور کنم و سریع گفتم:

 می دونی سرم خیلی شلوغه از یک طرف کارای خونه از طرف دیگه هم کارای مطب!آخه -

صدای شهاب که از توی سالن داشت صدایم می زد فرصتی به من داد تا افکارم را منسجم کنم و بعد با مهسان از اتاق 

کردم و به خارج شدیم.مهسان و شهاب در سالن نشستند و مشغول صحبت شدند و من نیز از فرصت استفاده 

آشپزخانه رفتم و آبی به صورتم زدم خنکای آب فکرم را باز کرد کمی آرامم کرد بعد از ریختن چای و بردن میوه 

 من نیز کنارشان نشستم.چند دقیقه که گذشت مهسان از کیفش کارت زیبایی در آورد و روی میز گذاشت و گفت:

 ره رو بدیم آخه اون تنها کسیه که من توی این دنیا دارم!اینم کارت عروسی به رهام گفتم اول باید کارت رخسا-

 لبخندی به این همه محبتش زدم و از جا بلند شدم و در آغوش کشیدم و با مهربانی صورتش را بوسیدم.

 خودت خوب می دونی که مثل خواهر نداشته ام برام عزیزی...-

 :مهسان اشکهای جاری روی گونه اش را پاک کرد و زیر لب گفت

 آره مثل خواهرتم ولی خواهری که باعث ناراحتی خواهرشه...خواهری که خوشبختی خواهرش رو دزدیده!-

 از شنیدن جمله اش تنم لرزید و در دل خدارو شکر کردم که صدای مهسان آنقدر آهسته بود که شهاب نشنود!!

نظر داشت کالفه ام می کرد.احتیاج به  بعد از رفتن مهسان نگاه موشکافانه ی شهاب که کوچکترین حرکاتم را زیر

تنهایی و خلوت اتاقم داشتم تا با این درد و رنج که دوباره به سمتم هجوم آورده بود کنار بیایم اما حضور مداوم 

شهاب این فرصت را به من نمی داد.فرصتی که اگر داشتم و اگر با خودم کنار می آمدم عشقم را به رهام حسرتی 

 لبم!!!نمی کرد در کنج ق

*************** 
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تمام تالشم را میکردم تا خودم را عادی نشان بدهم و رفتار ناشایستی نداشته باشم!حاال من یک زن شوهر دار بودم و 

درست نبود مدام نگاهم پی رهام باشد!درست نبود فکرم مدام حول و هوش او بچرخد!اما این روزها همه ی زندگی 

 و نگاهم!!!من شده بود نادرست حتی فکر 

 امشب شب عروسی رهام من بود ... و من بیتاب تر از همیشه فکر و ذهنم از او سرشار بود!

 صدای شهاب مرا به خود آورد که زیر گوشم زمزمه می کرد:

 رخساره حواست کجاست؟داری به چی فکر می کنی؟-

 رنجیده خاطر به صورتم نگاه کرد و گفت:

 به رهام؟-

 سریع گفتم:

...نه داشتم به یکی از مریضام فکر می کردم امروز آخه یه مورد عجیب غریب برام اومده بود و نیاز به همفکریت نه -

 دارم!

 و سعی کردم با بیان مشکل بیمارم که چندان هم عجیب نبود ذهن خودم و شهاب را از رهام و گذشته دور کنم!

ای تنهایم نمی گذاشتم و تمام مدت موشکافانه مرا زیر  شب عروسی رهام و مهسان با حضور پررنگ شهاب که ثانیه

نظر داشت خیلی سخت تر از نامزدیشان برایم گذشت.هم درد خودم را داشتم و هم نگران زندگیم بودم...شب 

عروسی آن دو پایان همه چیز بود...انگار امشب حقی از من دزدیده شده بود...انگار تکه ای از من را از من جدا می 

...سخت و طاقت فرسا بود و حضور شهاب و رفتارهایش این بحران را برایم سخت تر هم کرده بود...اما کردند.

 باالخره این شب هم گذشت مثل همه ی روزها و شبهای زندگی که خوب و بد شاد و غمگین باالخره می گذرند...

رهام حتی برای لحظه ای ...  آری ان شب هم گذشت و برای من فقط حسرتی در کنج قلبم ماند...حسرت داشتن

حسرت شنیدن حرفهای عاشقانه ای که در گوش مهسان زمزمه می کرد...حسرت گفتن بله به او برای همه ی عمر ... 

همه ی حسرتها در کنار عذابی که از درون می کشیدم و حس می کردم به شوهرم خیانت می کنم دست به دست هم 

 و ضعیف تر از همیشه بودم از پا در آوردند...دادند و مرا که این روزها رنجور تر 

هر کس نظری می داد مادر شهاب فکر می کرد عالیم بارداری است!مادر فکر می کرد شهاب اذیتم می کند سارا و 

 فرشته پر از سرزنش نگاهم می کردند و شهاب تلخ تر از همه از دور نظاره گر شکستنم بود...

ه حماقت بیرون می کشید!کاش کسی جای گفتن از همه ی خوبیهای شهاب و کاش آن روزها کسی مرا از آن هم

برتری اش به رهام درکم می کرد و آرامم می کرد...کاش کسی روی آتش زیر خاکستر دلم آب می ریخت تا 

 مدفون شدنش را به حساب خاموش شدنش نگذارم...کاش....

****************** 

گر ان رخساره ی گذشته نبودم!ساکت تر و مغموم تر از همیشه شده بودم.کارم را وقتی از بستر بیماری بلند شدم دی

ول کردم و گوشه ی خانه ام را برای در خود فرو رفتن انتخاب کردم!شهاب بی هیچ پرسش و پاسخی حرفم را 

یک شبه  گارپذیرفت و دنبال مشاور جدیدی برای اتاق کناری گشت و اینگونه مهر تاییدی بر گوشه نشینی ام زد.ان

زندگیمان را زیر و رو کردند ... شهاب دیگر مثل گذشته به من توجه نداشت و اهمیتی به حضورم نمی داد و زندگی 

خودش را داشت.تا عصر سر کار بود و وقتی برمیگشت بعد از اینکه دوش می گرفت به خانه ی مادرش می رفت و 
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یگشت و بقیه ی زمانش را پای تلویزین می گذراند یا کتابی ساعتی با پدرش صحبت می کرد برای شام به خانه بر م

 در دست می گرفت و به فکر فرو می رفت!

من که خود را تنهاتر از همیشه حس میکردم بیشتر در خودم فرو می رفتم و زندگی ام را بر باد رفته احساس می 

 کردم...

انی کامل قدمی بیشتر فاصله نداشت که خبر بارداری در اوج نا امیدی و حسرت به سر می بردم و زندگیم تا مرز ویر

مهسان را شنیدم!!!دلم زیر و رو شد و حسادت به قلبم چنگ زد...وصف رفتار رهام و برخوردهایش از زبان زن عمو و 

مادر آتشی بود بر زخم دلم ساعتها گریه می کردم و عذاب می کشیدم....چقدر دلم می خواست جای مهسان بودم و 

 ام را در درون خود می پروراندم...کودک ره

خبر بارداری مهسان همانقدر که مرا در خود فرو رفته کرد شهاب را شاد و خندان کرد...انگار مطمئن شده بود که 

پایه های زندگی آن دو محکم شده و دوباره به سمت من برگشته بود و چقدر دیر....من پر از حسرت بودم پر از 

 تر نسبت به شهاب!!!نداشتن و از همیشه دور

*********************زندگی من اصال شبیه زندگی تازه عروس ها نبود!خودم هم شبیه تازه عروس ها 

نبودم!برعکس همه ی زوج های جوون که روزای اول ازدواجشون را صرف خوش گذرونی و مهمانی رفتن می کنند ما 

ماه از آغاز زندگی مشترک ما  6مدیگر را نمی دیدیم...فقط به حالت نیمه قهر بودیم و حتی گاهی روزها می شد و ه

 گذشته بود که حس کردم از این ازدواج پشیمان شدم.نه من زن زندگی شهاب بودم و نه شهاب مرد رویاهای من!

وقتی افکارم را برای مادر بیان کردم و به طور نا محسوس به مادر گفتم که قصد دارم از شهاب جدا شوم با دست 

 ونه کوبید و سرزنش وار مرا راهی خانه ام کرد.لحظه ی اخر جلوی در گفت:برگ

نمی دونم چی شد که یک دفعه از همه چیز بریدی و پای آبروی من و پدرت ایستادی نمی دونم چرا خودکشی -

د و بو کردی یا چطور یک دفعه ای رهام رو رد کردی و با شهاب نامزد شدی حتی ازدواجتون هم غیر قابل پیش بینی

ناگهانی!ولی حاال که تا اینجاش رو رفتی از این بعدش رو هم برو!من دیگه تحمل یک اتفاق ناگهانی دیگه رو 

ندارم...از امروز دراین خونه به روی تو باز نیست مگر وقتایی که همراه شوهرتی!!!شاید به نظرت کارم اشتباه بیاد اما 

نه می گیری...یه مادر نباید توی این شرایط دخترش رو هوایی کنه من مطمئنم که شهاب مرد خوبیه و تو داری بها

منم در این خونه رو به روت می بندم تا هوایی نشی!!تا فکر نکنی که بعد از شهاب جایی داری...برو بچسب به 

 زندگیت...نزار آینده ات تباه بشه.

اس پوچی و ناامیدی بروجودم چیره شد.ساعت وقتی در خانه ی پدری به رویم بسته شد تمام امیدم نا امید شد و احس

بود که شهاب به خانه برگشت حالم خرابتر از هر شب دیگری بود روی تخت دو نفره مان که چند هفته بود یک  1

نفره شده بود و فقط بستر من بود دراز کشیده بودم و توی ذهنم به مهسان و کودکش که روز به روز بیشتر جان می 

 ..اشکهایم بی اختیار روی گونه ام روان بود...گرفت فکر می کردم.

 سالم-

حتی به خودم زحمت ندادم که سرم را برگردانم و نگاهی به او که کنار در ایستاده بود بیاندازم.زیر لبی جواب 

 سالمش را دادم و پتو را روی سرم کشیدم.
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ترکم کرده است و به کاناپه ی پذیرایی پناه سکوتش این فکر را در ذهنم انداخت که مثل تمام این چند هفته دوباره 

برده است اما بر خالف تصورم شهاب روی تخت نشست و پتو را از روی صورتم کنار زد و نگاهی به صورت خیس از 

 اشکم انداخت و با مهربانی که دیگر داشت فراموشم می شد و مخصوص روزهای اول زندگیمان بود گفت:

 حال خانم خوشگلم چطوره؟-

ال بی موردی بود!حال نذارم از صورت رنگ پریده ام و اشک های روانم مشخص بود!جوابش را ندادم و دوباره سو

 پتو را روی سرم کشیدم.

 پتو را دوباره از روی صورتم کنار کشید و گفت:

 االن چته چرا قهری؟-

 زیر لبی جواب دادم:

 قهر نیستم!-

 زنی؟ پس چیه؟چرا چند وقت دیگه باهام حرف نمی-

 پوزخندی زدم و روی تخت چرخیدم و پشتم را به شهاب کردم.

 خیلی خوب باشه منم مقصرم!منم کوتاهی کردم قبول ببخشید حاال آشتی؟-

 وقتی جوابی نشنید لحنش رنگ و بوی جدیت گرفت:

یزای خوب امروز داشتم به زندگیمون فکر می کردم.به روزای اول ازدواجمون.به حال خوبمون و به همه ی چ-

زندگیمون ولی همه ی خوشیهای ما برای همون دو ماه اول زندگی بود.از شب عروسی رهام زندگیمون زیر و رو 

شد!تو مریض شدی و من دلخور تو ساکت شدی و من عصبی تو تو خودت فرو رفتی و من ازت دور شدم.امروز وقتی 

 شه ی ماشین اورد تو و گفت:داشتم می اومدم خونه یه پسرک دست فروش دسته گالش رو از شی

 آقا برای خانمت گل می خری؟-

ماه از شروع  6یک دفعه به فکر فرو رفتم چند وقت می شد برات گل نگرفته بودم؟مثال تازه عروس دامادیم!همش 

 سال از هم دور شدیم! 61زندگیمون گذشته اما به اندازه ی 

 چند ثانیه مکث کرد و دوباره حرفش را ادامه داد:

امروز یک دفعه حس کردم دلم برای رخساره ام تنگ شده!نه برای این رخساره ی اخمو و کسل برای رخساره ی -

خودم که صدای خنده اش دلم رو شاد می کرد که ناراحتی به دلش راه نداشت!بیا دوباره شروع کنیم.تا وقتی به 

ه و و احساست به رهام زندگیمون درست نمیشگذشته فکر کنیم..تا وقتی تو به رهام و احساست فکر کنی و من به ت

 که شاید داغون تر هم بشه!

پتو رو از روی صورتم کنار زد و به زور مرا روی تخت نشاند دستش را زیر چانه ام زد و صورتم را به سمت خودش 

 برگرداند و گفت:

ر شی!می فهمی چی گم؟رخساره باشه؟از اول شروع کنیم؟دلم نمی خواد زندگیمون داغون شه!دلم نمی خواد ازم دو-

 من با عشق شروع کردم دوست ندارم احساسم و عشقم رو از دست بدم!

 اشکهای روان روی گونه ام را با نوک انگشتانش پاک کرد و سرم را در آغوش گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد:

 همه ی تالشم رو می کنم که همونی بشم که تو می خوای!-

**************** 
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ماهش رو به اتمام بود و  1طور عجیبی دلم بچه می خواست!دوست نداشتم از مهسان و رهام جا بمونم حاال مهسان به 

به سختی راه می رفت و با شوق و ذوق دنبال آماده کردن وسایل کودکش اما من که زودتر از او ازدواج کرد بودم و 

ادت مثل خنجری به قلبم نیشتر می زد!دلم نمی سال از زندگیم می گذشت هنوز بچه دار نشده بودم!حس 3حدود

خواست زندگیم از زندگی ان دو نفر چیزی کم داشته باشد برای همین با شهاب صحبت کردم و گفتم که چقدر دلم 

بچه می خواد وقتی شهاب با حرفهایم موافقت کرد و گفت که او هم دلش بچه می خواهد شادی عجیبی توی وجودم 

ته برای اولین قدم خوردن قرصهای ضد بارداریم را کنار گذاشتم و تمام قرصهایم را ریختم ریخت به توصیه ی فرش

 دور!

******************* 

شب بود که تلفن خانه به صدا در امد شهاب گوشی را برداشت و از حالت متعجبش در هین صحبت متوجه  1ساعت 

 شهاب با لحنی محترمانه گفت: شدم که فرد پشت تلفن پدر و مادر یا رضا و محمد نیستند

 خواهش می کنم گوشی حضورتون باشه تا صداش کنم از من خداحافظ!-

با دست به من اشاره کرد و گوشی را به دستم داد و برخالف همیشه که برای حرف زدن تنهایم می گذاشت کنارم 

 ایستاد!

 بفرمایید.-

 سالم رخساره جان خوبی؟-

 ه بدنم انداخت!با صدایی لرزان گفتم:صدای رهام رعشه ی عجیبی ب

 سالم!ممنونم تو خوبی؟مهسان چطوره؟-

 ممنون مهسان هم خوبه سالم می رسونه بهت راستش برات زحمت داشتم!-

 متعجب گفتم:

 اگر کمکی از دستم بربیاد دریغ ندارم بگو چی شده؟-

هد تا تنها نمونه.برای منم کار فوری پیش اومده فکر کنم بدونی مامان و بابا رفتن مکه رزا هم با دستاش رفته مش-

باید یک سفر یک روزه برم شیراز و برگردم مهسان هم پابه ماهه و نباید سوار هواپیما بشه تنهاش هم نمی تونم 

باید برم اگر ممکنه بیا  6پرواز دارم و  1بزارم!می خواستم اگر برات مقدوره فردا بیای پیش مهسان من صبح ساعت 

 سان که تنها نباشه!پیش مه

 حسادت بر جانم چنگ انداخته بود و لحظه ای آرامم نمی گذاشت چقدر به فکر مهسانش بود!!!به سختی گفتم:

 نه بابا این چه حرفیه مهسان دوست صمیمیه منه هرکاری از دستم بربیاد براش انجام می دم!باشه من صبح میام!-

 من منی کرد و گفت:

 اینجا باشه که من خیالم راحت باشه از جانب مهسان بعد برم! 6از فقط اگر ممکنه قبل -

 با حرص گفتم:

 باشه میام.کاری نداری؟به مهسان هم سالم برسون!-

 از خداحافظی عجوالنه ام متعجب شد و گفت:

 سالمت باشید پس منتظرتم...خداحافظ.-

 خداحافظ.-
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 گاه می کرد خیره شدم.کنجکاوی در نگاهش موج می زد!گوشی را سر جاش گذاشتم وبه شهاب که با دقت مرا ن

باید بره شیراز از من خواست فردا برم پیش مهسان که تنها نباشه یک روزه برمی گرده.تو هم فردا شب برو خونه -

 ی مامانت اینا!

روی  ر می زد ومنتظر جواب شهاب نماندم و به آشپزخانه پناه بردم و با بی حوصلگی میز شام را چیدم دلم عجیب شو

 رفتارم تسلطی نداشتم شهاب کنارم ایستاد و گفت:

اگر دیدن مهسان اذیتت می کنه نرو عذر خواهی کن و نرو بهشون بدهکار که نیستی مجبور باشی جبران کنی!تا -

 همین االنشم خیلی کارا براشون انجام دادی!

 د!افکارم منسجم نبود و دلشوره ی لعنتی عجیب کالفه ام کرده بو

 نه نه می رم مهسان دوست صمیمی منه نباید تنهاش بزارم نباید...-

******************* 

ماه بود رهام را ندیده بودم!مهسان گاهی به دیدنم می امد  5تا صبح در جای خودم غلط می زدم وکالفه بودم!نزدیک 

د.شهاب هم متوجه کالفگی و بی خوابی ام شده بود ولی تنها!از این فکر که فردا رهام را می بینم تنم به لرزه افتاده بو

و از بس روی تخت تکان می خوردم نمی توانست بخوابد چند دقیقه خود را به خواب زدم تا شهاب خوابش ببرد و 

وقتی از خوابیدن او مطمئن شدم از جایم بلند شدم و روی صندلی کنار پنجره نشستم و به هوای نیمه تاریک وقت 

 ساعت تا طلوع آفتاب و وقت رفتن من به خانه ی رهام مانده بود.... 2هنوز سحر خیره شدم!

 کاش این دلشوره ی لعنتی رهایم می کرد تا با فکری آزاد به رهام و دیدنش بعد از ماهها فکر کنم............

ا عوض *******************با وسواس بیشتری نسبت به روزهای دیگر به ظاهرم رسیدم.چند بار شالم ر

کردم تا آن که دلخواهم بود پیدا کردم.شهاب هنوز خواب بود که برایش میز صبحانه را چیدم و نامه ای کوتاهی هم 

برایش نوشتم و در آن توضیح دادم که رفته ام و برایش درون فریزر غذا گذاشته ام تا شب اگر به خانه ی مامان اینا 

 نرفت گرم کند و بخورد!

 گرفتم:شماره ی آژا نس را 

 بله بفرمایید.-

 سالم آقا خسته نباشید یک ماشین می خواستم.-

 سالم خانم حداقل تا نیم ساعت دیگر ماشین نداریم براتون مقدوره صبر کنید؟-

 کمی فکر کردم.نیم ساعت خیلی دیر بود!

 نه ممنون.-

کردم و بعد سوار یکی از تاکسی های سر  کیفم را روی دوشم انداختم و از خانه خارج شدم.تا سر خیابان را پیاده طی

خیابان شدم.مدام به ساعت نگاه می کردم!سر خیابان نزدیکشان پیاده شدم این مسیر را فقط آژانس ها طی می 

 کردند و برای همین هم زن عمو همیشه غر می زد و می گفت:

 معلوم نیست کجا خونه گرفته که راننده ها هم می ترسند به انجا بروند!-

دقیقه پیاده روی داشت.سرم را پایین انداخته بودم و به دیدن رهام و اتفاقات امروز  35این مسیر تا خانه ی رهام 

 فکر می کردم که کسی مرا مخاطب قرار داد!

 خانم خانما این وقت صبح کجا می ری؟رخصت بده در رکاب باشیم!-
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بش را بدهم سرم را پایین انداختم و به مسیرم ادامه از لحن التی اش معلوم بود آدم متشخصی نیست.بی انکه جوا

 دادم.کسی که ترک موتورش نشسته بود کفت:

 داش اسی ناراحت نشیا اینا کالسشونه باید پیاده شی باهاشون راه بیای!-

م کلمات را کشیده ادا می کرد و معلوم بودحال طبیعی ندارد و این مرا می ترساند.وارد خیابان خلوت خانه ی رها

شدم.آنها هم دنبال من روان شدند دیگر صدایشان نمی آمد نه صدای خودشان نه موتورشان.کمی خیالم راحت شد 

اما از شتاب قدمهایم کم نکردم... چند قدم بیشتر نرفته بودم که کسی دستم را گرفت و مرا به سمت دیوار 

بود  نگاه کردم یکی از آن دونفر موتوری کشید!خیلی ترسیده بودم با ترس به صورت کسی که دستم را کشیده بود

دقیقه بود و در خیابان پرنده هم پر نمی  5:11نگاهم را برای یافتن ناجی در خیابان چرخاندم ولی ساعت تازه 

زد...در دل خدا را التماس می کردم تا مرا از این مخمصه نجات دهد...کسی که دستم را کشیده بود و کلمات را 

 ورتش را به من نزدیک کرد و گفت:کشیده ادا می کرد ص

 حاال برای ما ناز می کنی خانم خانما؟این وقت صبح مگه جز ما با کس دیگه ای هم میشه کار داشت؟-

 نگاهش را در خیابان چرخاند و گفت:

 می بینی؟پرنده هم پر نمی زنه ولی ما دوتا همه جوره پایتیم!-

 نفر دوم که حاال کنارم ایستاده بود سریع جلوی دهانم را گرفت.ترسیده بودم و با تمام وجودم فریاد کشیدم 

اشکهایم بی محابا روی گونه ام جاری بودند و من در دل فقط از خدا می خواستم مرا از این شرایط نجات دهد!نگاهم 

آن  و خیابان را برای یافتن ناجی می کاوید.مردی که کلمات را کشیده تر ادا می کرد مشغول بررسی کیفم بود

 دیگری با نگاهش دریده اش اندام و صورتم را می کاوید.مکثی کرد و رو به دوستش گفت:

 حسن به نظرت حیف نیست از دست بدیمش؟خونه ی یکی از بچه ها همین دورو براست بریم اونجا؟-

ر دل خدا داز فکری که در سرشان بود عرق سردی روی پیشانیم نشست و با شدت بیشتری شروع به گریه کردم و 

رو صدا زدم!ناگهان نگاهم به رهگذری افتاد که طول خیابان را برای رسیدن به مقصدش طی می کرد لگد محکمی به 

پای کسی که دهانم را گرفته بود زدم و لحظه ای که دستش را از روی دهانم برداشت با تمام توان جیغ کشیدم تالش 

 ذر آنها را دیده بود و فریاد زنان به سمتشان می دوید!آنها برای ساکت کردن من بی فایده بود چون رهگ

انها که تازه متوجه شرایطشان شده بودند به سمت موتورشان دویدند و فقط توانستند کیف مرا با خود ببرند!همانطور 

ه ک که تکیه ام به دیوار بود سر خوردم و روی زمین نشستم و از ته دل گریه کردم و همزمان با اسواطی نا مفهوم

برای خودم نیز معنایی نداشت از ناجی ام تشکر می کردم!به همراهی مرد تا جلوی در خانه ی رهام رفتم.روی پایم 

بند نبودم!با اولین زنگ در باز شد و رهام درون چارچوب در ظاهر شد!روی پاهایم بند نبودم و تلو تلو می خوردم از 

به دست با تعجب به من نگاه می کرد دوختم راه را باز کرد و  مرد ناجی تشکر کردم و نگاهم را به رهام که ساک

 داخل حیاط رفتم.برای این لحظه چه تصوراتی داشتم و چه شده بود!!!

 صدای نگرانش در گوشم پیچید:

 چی شده؟تو چرا این شکلی شدی؟-

ادن ی کردم توان ایستو با دست به سر وضع آشفته ام اشاره کرد.بغضم ترکید و با صدای بلند گریه کردم حس م

روی پاهایم را ندارم زانویم خم شد و داشتم می افتادم که رهام سریع مرا گرفت.با ان حال نذارم حرارت آغوشش را 

حس می کردم.درد خود را از یاد بردم و در آغوشش آرام گرفتم صدای باز شدن در حیاط و جیغی که شنیده شد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

1 4 7  

 

ند کنم و نگاهم را به سمت در برگردانم.مهسان با آن شکم برجسته به در باعث شد سرم را از روی شانه ی رهام بل

 حیاط تکیه داد بود و با حیرت به ما نگاه می کرد خودم را از آغوش رهام بیرون کشیدم و آرام گفتم:

 سالم.-

ل خود را پاهای مهسان شل شد و روی زمین افتاد و چشمهایش بسته شد!همزمان با رهام به سمت مهسان دویدم حا

فراموش کرده بودم و تمام توجه ام به مهسان بود کمی آب به صورتش پاشیدم چشمانش نیمه باز شد و از درد 

کمرش نالید!سریع با اورژانس تماس گرفتم وقتی به حیاط برگشتم رهام سر مهسان را در آغوش گرفته بود و آرام 

 د...کنار دیوار روی زمین نشستم...آرام با او صحبت می کرد حسادت همچون نیشتری به قلبم ز

*************** 

وقتی به هوش آمدم در بیمارستان بستری بودم.نگاهم را دور اتاق چرخاندم اما کسی در اتاق نبود.سوزن سرم دستم 

 هرا که از پر بودنش مشخص بود تازه برایم گذاشته بودند را به آرامی از دستم خارج کردم!از اتاق بیرون امدم و ب

سمت پذیرش رفتم و از مسئول پذیرش سراغ بیماری با مشخصات و نام خانوادگی مهسان را گرفتم.پرستار همانطور 

 که سرش پایین بود و لیست جلوی چشمش را نگاه می کرد گفت:

 مهسان یزدانی!ایشون رو بردن اتاق عمل.-

 د و روی زمین افتادم...با شنیدن حرفهای خانم پرستار سرم به دوران افتاد و پاهایم سست ش

************** 

حال ان روزهای من قابل توصیف نیست!بدترین دوران زندگیم را می گذراندم.عمو و زن عمو که نبودند شهاب هم به 

پدر ومادرم گفته بود به مسافرت رفته ایم.خودش هم تا جایی که می توانست با من همکالم نمی شد!رهام هم تمام 

ف مهسان می کرد که ساکت و صامت به گوشه ای خیره شده بود!مرگ یکی از فرزندانش مدت وقتش را صر

بزرگترین ضربه را به او وارد کرده بود!دکترش می گفت به خاطر ضربه ای که به کمرش خورده بود مجبور شدند 

پا به این دنیا می بچه را هشت ماهه به دنیا بیاورند و یکی از دو قلوها دوام نیاورده و فقط پسر کوچک مهسان 

 گذارد!!!

رهام شهاب و مهسان مرا مقصر این اتفاقات می دانستند و هیچ کدام حرفهایم را باور نمی کردند!روزهای اول مهسان 

رهام را نیز مقصر می دانست و در خیال خود فکر می کرد ما به او خیانت کرده ایم!اما رهام برایش توضیح داد که 

من خواسته به خانه شان بروم!و برای اینکه او را غافلگیر کند این موضوع را به او نگفته برای تنها نماندنش از 

است!!!اما مهسان حاضر نبود حتی به حرفهای من گوش کند رهام برای اینکه مهسان بهش شک نکند نه به من نگاه 

می کرد!شهاب با نگاهی می کرد و نه طرف صحبتم می شد نه حتی حرفهای مرا در مورد حال خراب صبحم تایید 

شکاک مرا می کاوید و حاضر به شنیدن هیچ توضیحی نبود!هیچ کس آنهمه بد بیاری مرا باور نمی کرد...هر کدامشان 

 در ذهنشان به عالقه ی من به رهام و سوء استفاده از موقعیت فکر می کردند!

**************** 

یا اینکه دو نفر اول صبح مزاحمم شده بودند و اگر لطف خدا  تقصیر من چه بود که آژانس اول صبح ماشین نداشت

شامل حالم نمی شد معلوم نبود کجا بودم!یا حتی من از کجا می دانستم مهسان برای خریدن نان و پیاده روی 

صبحهگاهش که به دستور دکترش بود این ساعت صبح از خانه خارج می شود؟تقصیر من چه بود که قبل از اینکه به 

 بخورم رهام مرا گرفت؟ زمین
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 تنها گناه من آرامش یافتن از آغوش کسی بود که اگر چه دنیایم بود اما سهم من از زندگی نبود!

آنقدر نگاه شکاک و بدبین این روزها دیده ام که از ته دل آرزو کردم کاش ناجی ام نرسیده بود!کاش اسیر دست 

ا به این روز نمی رسیدم که هیچ کس مرا باور نکند!که همه مرا آن دو نفر شده بودم و درنهایت مرا می کشتند ام

مقصر مرگ کودک مهسان بدانند!که به خاطر عشقی که در قلبم ریشه کرده در موردم بد فکر کنند ... همانطور که 

 فکر می کردم آمدن رهام زندگیم را دگرگون کرد و آینده ام را بر باد داده بود!

اقات بزرگ ویرانی های بزرگ بر جا بگذارند گاهی یک اتفاق کوچک یا یک نگاه هم همیشه قرار نیست فقط اتف

 نتایجش به همان اندازه بزرگ و غیر قابل وصف است!

فردای روزی که مهسان از بیمارستان مرخص شد برای دیدنش به خانه شان رفتم.رهام در را باز کرد و بی آنکه 

حقارت در وجودم نشست!در تصمیم مردد شدم ولی دل به دریا زدم و وارد نگاهی به من بیاندازد وارد خانه شد.حس 

شدم.مهسان رو یکی از مبلها نشسته بود و به کودکش شیر می داد نگاهش که به من افتاد نفرت را در چشمانش 

 دیدم!

 اینجا اومدی که چی؟-

 جوابی نداشتم اشک در چشمانم حلقه زد.فریاد کشید و گفت:

ینجا که چی بشه؟گم شو از خونه ی من بیرون!حالم ازت بهم می خوره...لعنتی تو بچه ی منو گفتم اومدی ا-

 کشتی!گم شو بیرون دیگه نمی خوام هیچ وقت ببینمت هیچ وقت!!!

به همان آرامی که امده بودم برگشتم و از خانه خارج شدم.با پشت دست اشکهایم را پاک کردم و برای آخرین بار 

 و لعنتی را که باعث این همه اتفاق بود طی کردم...آن خیابان ساکت 

**************** 

رفتار شهاب خیلی تغییر کرده بود!سرد و ساکت شده بود...هنوز چند هفته از آشتیمان نگذشته بود که این اتفاق 

امد غذایش را  افتاد...کم کم احساس می کردم بود و نبودم دیگر برایش فرقی ندارد...دیرتر از همیشه از مطب می

می خورد ساعتها با تلفن صحبت می کرد و بعد از خوردن شام به بستر می رفت و می خوابید!گاهی اوقات هم ساعتی 

از نیمه شب گذشته به خانه می آمد.این روزها جواب سالمم را نیز به سختی می دهد.دوباره گوشه گیر شده ام.توانی 

 برای تالش و ساختن زندگی ام نیز ندارم!

چند شب است که دیگر نه غذا می پزم و نه خانه را مرتب می کنم.شاید روزی تمام این کارها را به امیدی انجام می 

 دادم به امید ساختن دوباره ولی حاال...

مادر شهاب با تاسف نظاره گر زندگی ویران شده مان است.گاهی اوقات به طبقه ی ما می آید و با حوصله خانه را 

د و غذا می پزد و از من می خواهد بیشتر به زندگی و شوهرم توجه کنم اما این روزها یک گوش من در مرتب می کن

 است و دیگری دروازه!

*************** 

 خبر رفتن رهام و مهسان چون پتکی بر سرم فرود آمد و مرا از خواب زمستانی ام بیدار کرد!

دم!شهاب با پوزخند نگاهم می کرد و من بیشتر در خودم می من همه چیز را یک دفعه و باهم از دست داده بو

شکستم...مهسان و رهام خانه شان را فروختند و برای همیشه به آلمان رفتند تا زندگیشان را بسازند.مهسان افسرده 
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شده بود و با نگاهی شکاک رهام را نظاره می کرد.رهام نیز برای رهایی از این مشکالت و آرام کردن مهسان 

 شنهاد رفتن را داد تا زندگیش را نجات دهد...اما من هنوز در جهالت و نادانی خود غوطه ور بودم!پی

زن عمو ساعتها اشک می ریخت و بهانه ی دوری رهام را می گرفت تا عمو را مجبور به رفتن کند ولی رزا سفت و 

عمو و رزا پیروز شدند و زن عمو  سخت اصرار به ماندن داشت و قصد ترک کردن نامزدش را نداشت و در اخر هم

 دوری رهام و مهسان و فرزندشان را پذیرفت.

مادر مدام سوال پیچم می کرد و می خواست سر از مشکالت زندگی من و شهاب و مشکلمان با رهام و مهسان در 

مرا  در نیزبیاورد اما من سکوت کرده بودم و هیچ نمی گفتم!حرفی هم برای گفتن نداشتم...چه می گفتم؟اگر ما

 مقصر می دانست چه؟

*********************** 

یک ماه از رفتن رهام و مهسان می گذرد تازگی ها شهاب بعضی شب ها به خانه بر نمی گردد.مادرش سعی دارد در 

 لفافه به من حالی کند که زندگیم در حال فروپاشیست و من مثل کبک سرم را زیر برف کرده ام!

ی مادر شهاب تلنگری شد برای من... تصمیم گرفتم بیشتر به سر و وضع زندگیم برسم حاال که حرفهای در لفافه 

رهام و مهسان رفته بودند دلم نمی خواست شهاب را هم از دست بدهم.هر شب برای شهاب غذا می پختم و تا پاسی 

نمی شد همانطور ساکت می از شب گذشته منتظر آمدنش می ماندم.روزهای اول هیچ تغییری در رفتار شهاب دیده 

امد و به سمت اتاق خواب می رفت حتی به صورتم نیز نگاه نمی کرد اما کم کم با کنجکاوی خانه را که دیگر از 

تمیزی برق می زد می کاوید.دیگر کمتر پیش می آمد بیرون از خانه غذا بخورد اما هنوز بامن حرف نمی زد و فقط 

 زیر لبی جواب سالمم را می داد.

مام قوایم را جمع کرده بودم تا نگذارم زندگیم نابود شود.شهاب مرد خوبی بود!آرام و صبور مهربان و عاشق و اینها ت

موهبتی بودند که روزگاری من قدرشان را ندانستم.حاال که رهام رفته بود می خواستم با هر قیمتی زندگیم را حفظ 

من نیز برای حفظ زندگیم یاد و خاطره ی رهام را برای  کنم همانطور که رهام برای حفظ زندگیش ترک وطن کرد

همیشه به کنج ذهنم فرستادم و تمام توانم را به کار بستم تا دوباره زندگیم را بسازم و شهاب را که دلسرد شده بود 

 به حضورم و احساسم دلگرم کنم!

********************* 

کردم و غذای مورد عالقه ی شهاب را پختم بهترین لباسم را امشب دومین سالگرد ازدواجمان بود!خانه را تمیز 

 پوشیدم و خودم را برای همسرم آراستم!کیک سفارش دادم و ادکلن مورد عالقه اش را برایش خریدم....

شهاب مثل اکثر این روزها خسته وارد خانه شد.جلو رفتم و کیفش را گرفتم و سالم کردم.نگاهش روی صورتم ثابت 

زیر لبی جواب سالمم را داد.نگاه دیگری به صورتم و لباسم انداخت و از کنارم گذشت!امشب نباید شکست مانده بود!

را می پذیرفتم!میز غذا را چیدم و منتظر شهاب شدم وقتی دقایقی گذشت و نیامد به سمت اتاق خواب رفتم روی 

 تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود.

 خوری؟شهاب جان مگه شام نمی -

 با صدایی نجوا مانند گفت:

 نه!-

 از پاسخش ناراحت شدم اما دلسرد نشدم و دوباره گفتم:
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 اما من غذای مورد عالقه ات رو برات پختم.-

 گفتم که میل ندارم لطفا تنهام بذار!-

 نباید دلسرد می شدم به همین خاطر به سمت تخت رفتم و دست شهاب را گرفتم و گفتم:

 ش می کنم!من با کلی ذوق و شوق غذای مورد عالقه ات رو پختم لطفا بیا بریم سر میز!شهاب خواه-

 دستش را از دستم خارج کرد صورتش را به سمت دیگر برگرداند.

 با صدایی پر بغض گفتم:

شهاب خواهش می کنم!من نمی خوام زندگیمون خراب شه...بیا دوباره شروع کنیم....امشب شب سالگرد -

 نه!خواهش می کنم یک فرصت دیگه بهم بده!ازدواجمو

 مکثی کردم و به سختی غرورم را زیر پا گذاشتم و ادامه دادم:

 من تو و زندگیمون رو دوست دارم نمی خوام از دست بدمت...-

اشک ریزان از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخانه رفتم.با پشت دست اشکهایم راپاک کردم و ظروف روی میز را 

 رد خواستم دیس برنج را از روی میز بردارم که صدای شهاب را شنیدم:جمع ک

 مگه نگفتی بیام برای شام؟پس چرا داری میز را جمع می کنی؟-

ناباورانه نگاهش کردم روی یکی از صندلیها نشست.با خوشحالی دوباره میز را چیدم و برایش غذا کشیدم...من یک 

 بود!!!فرصت دوباره داشتم و این خیلی عالی 

*********************** 

خسته از این همه کتاب خواندن کتابم را گوشه ای انداختم و به سمت آئینه رفتم.باید سری به آرایشگاه می زدم 

 ابروهایم داشت پر می شد و موهایم هم زیادی بلند شده بود!

 ماهها از سالگرد ازدواجمان می گذشت و رفتار شهاب خیلی بهتر شده بود!

 حالت تهوع نگاهم را از آئینه گرفت به سمت دستشویی دویدم...

************************ 

از آرایشگاه که خارج شدم احساس بهتری داشتم ناخودآگاه دلم هوای مطب شهاب را کرد چقدر از آن مطب خاطره 

 داشتم!

دستم برای زدن زنگ پیش رفت اما  برای مش رحیم سری تکان دادم و وارد ساختمان شدم جلوی در مطب ایستادم

حس اینکه می توانم شهاب را غافلگیر کنم هیجان را به وجودم سرازیر کرد.دسته کلیدم را از کیفم خارج کردم و با 

بود و خانم منشی رفته بود به سمت اتاق شهاب  6:11کلیدی که داشتم در مطب را باز کردم و داخل شدم.ساعت 

 را باز کنم صدای ریز خندیدن زنی توجهم را جلب کرد! رفتم اما قبل از اینکه در

 شهاب دیوونه بازی در نیار بیا بریم دیرم شده...-

 باشه باشه االن می ریم خونه فقط فرشته به نظرت امشب شام کجا بریم؟-

 مامانم اجازه نمی ده دیگه بریم بیرون میگه اول تکلیفم رو روشن کن بعد هر جایی خواستی برو!-

 نوانم خم شد و کنار دیوار روی زمین نشستم...زا

چه تکلیفی؟توکه شرایط من رو می دونستی!از اول هم قرار ما فقط صیغه بود حاال تو و مادرت زدید زیرش و اصرار -

 به عقد دارید مشکل خودتونه نه من!
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توکه من رو دوست داری من به خاطر خودت میگم شهاب!زندگی با اون زن دیوونه آینده ات رو داغون می کنه!-

 اونو طالق بده و بزار با آرامش کنار هم زندگی کنیم!!!

 صدای شهاب کمی عصبی به نظر می رسید:

صد بار بهت گفتم در مورد زن من حرف نزن!اون هر چی باشه زن منه می فهمی؟قصد طالق دادنش رو هم -

 ندارم!خودت خوب می دونی که دوسش دارم...

 خاطر اون سر من داد می زنی؟اگر دوسش داشتی پس بیخود کردی که اومدی سراغ من... وا شهاب...تو به-

چند ثانیه ای سکوت شد و بعد در اتاق باز شد و دختری نسبتا جوان با صورتی خیس از اشک از اتاق خارج 

ه و خفیف جلوشد...نگاهش بر صورت من میخکوب شد و با بهت به من خیره شد!دلم نمی خواست در نظر رقیب خار 

کنم از جایم بلند شدم و خاک مانتویم را تکاندم.شهاب با عجله از اتاق خارج شد و با دیدن ما دوتا که به هم زل زده 

 بودیم و نگاه از صورت هم بر نمی داشیتم بهت زده شد...کمی من و من کرد و گفت:

 رخساره تو...تو اینجا جیکار می کنی؟-

نداختم بی توجه به او که صدایم می زد از مطب خارج شدم.زندگی من با شهاب به پایان نگاهی حقارت بار به اون ا

 خودش رسیده بود!خانه ی شهاب و زندگی شهاب دیگر جایی برای من نداشت!!!

 طالق بهترین راه بود!!!....

 واقعا طالق بهترین راه بود؟...

است برگشت ناپذیر هم هست و تو تا زمانی بازیگر این زندگی مثل بازی قمار می ماند همان قدر که پر از فرصت 

 بازی هستی که چیزی برای باختن داشته باشی....

 من در قمار زندگیم باختم مشکل از زندگی و بازیگراش نبود مشکل از ناواردی من به راه و رسم قمار بود!

ی کردم...روز به روز زندگی می کردم و من یک دختر ساده بودم که وسعت دیدم امروز بود و هرگز به فردا فکر نم

 به هر چه بود و نبود می خندیدم!آنقدر در شیطنت های جوانی غرق شده بودم که یادم رفته بود بزرگ شده ام!!!

زندگی من و شهاب بزرگترین قمارم تا آن لحظه بود...قماری فداکارانه که هیچ کس قدر ندانست و فقط هستی خودم 

 را سوزاند!

کنار خیابان قدم زدم و فکر کردم...دیگر زمانی برای جوانی کردن و بچه گانه تصمیم گرفتن نبود!مسیر  ساعتها

 زندگیم تغییر کرده بود و باید مثل عمق فاجعه های زندگیم من نیز بزرگ می شدم!

رین وز شنیدم بزرگتمن تالشم را برای دوباره داشتن شهاب کرده بودم اما او به من خیانت کرده بود!حرفهایی که امر

زخمی بود که به من وارد شد و من ناتوان تر از این بودم که تحملش را داشته باشم...وقتی به خانه رسیدم تصمیم را 

 گرفته بودم راه زندگی من و شهاب از روز اول هم یکی نبود!!!

******************* 

گاه راه می رفتم.شهاب روی یکی از صندلیها نشسته جلسه ی اول دادگاه بود و من مضطرب و پریشان در سالن داد

بود و سرش را روی دستش گذاشته بود و فکر می کرد و گاهی آه حسرت باری می کشید اما من فقط راه می 

رفتم!اضطراب عجیبی داشتم از فردا می ترسیدم از وقتی که بخواهم به مادر و پدر بگویم که از شهاب جدا شده ام 

 می ترسیدم...
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آنکه به شهاب حرفی بزنم به داداگاه رفتم و تقاضای طالق دادم وقتی احضاریه اش را جلوی در خانه تحویل  بی

گرفت مانند بشکه ی باروتی آماده ی انفجاربود حرفهای آن روزش تا ابد در خاطرم می ماند و هرگز از یاد نخواهم 

س گناه بودم اما گناهم به بزرگی اشتباه شهاب برد که خیانت خودش را با عشق من برابر دانست!من سرشار از ح

 نبود!جرم من عاشقی بود چراکه عاشق کسی شدم که سهم من از زندگی نبود!

منشی دفتر صدایمان کرد و با اشاره به در اجازه ی ورود داد!شهاب هنوز سرش پایین بود و حرفی نمی زد وارد دفتر 

 یم.شدیم و با اشاره ی منشی جلسه روی صندلی نشست

 قاضی که مرد نسبتا میان سالی بود پرونده ی مقابلش را باز کرد و رو به شهاب گفت:

 شما آقای شهاب سلطانی هستید؟-

 شهاب زیر لبی گفت:

 بله!-

 قاضی دوباره نگاهی به پرونده انداخت و گفت:

 شما هم خانم رخساره یزدانی هستید؟-

 تایید کردم.

 ده انداخت و در همان حال گفت:با سرعت نگاه دیگری به پرون

دخترم شما چرا می خواید از همسرتون جدا بشید؟عدم تفاهم دلیل خوبی برای طالق نیست!دلیل محکمه پسند -

 دارید؟

دلم نمی خواست آبروی خودم و شهاب را ببرم.دلم نمی خواست بگویم همسرم تجدید فراش کرده و برایم هوو 

به مهر زندگیم را افشا کنم!اینها رازهای زندگی من بودند و باید در سینه حفظشان اورده دلم نمی خواست اسرار سر 

می کردم!سکوت کردم و به سوال قاضی جوابی ندادم قاضی درنگی کرد و سوالش را دوباره پرسید نگاه خیره ی 

 شهاب را احساس می کردم وقتی سکوت مرا دید خودش به حرف آمد:

 ند!من در خفا یک خانمی رو صیغه کردم و ایشون متوجه شدند!آقای قاضی این خانم حق دار-

از وقاحتش که با پروئی این حرف را زد حالم بهم خورد!قاضی دستی به ریش بلندش کشید و لبخندی کجکی زد و 

 گفت:

 خانم دلیلتون همینه؟-

 با سر تایید کردم.

 خندید و گفت:

زن عقدی  4انش عدالت را برقرار کند شرع ایشان را تا داشتن کار خالف شرع که نکرده!اگر بتواند بین همسر-

 مجاز می داند!

 برق از سرم پرید و بی اراده از جا بلند شدم...

 یعنی چی آقا؟ایشون بی اجازه ی من و با داشتن همسر تجدید فراش کردن!-

 قاضی سری تکان داد و گفت:

شون اگر عدالت را برقرار نکردند و نفقه و خرجی شما را ندادند می قانونی برای اشتباه بودن این کار وجود نداره!ای-

 تونید شکایت کنید!تا حاال شده همسرتون بهتون خرجی نده؟
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 زیر لبی گفتم:

 نه!-

 کتکتون زده؟-

 نه!-

 اعتیاد داره؟-

 نه!-

 رابطه ی نامشروع داشته؟-

 نه!-

 انم!پس شما هیچ دلیل محکمه پسندی برای طالق ندارید خ-

 وا رفتم و روی صندلیم نشستم صدای خش دار شهاب را شنیدم که به قاضی گفت:

 منم خواستار طالقم!اگر طالق توافقی باشه چی امکانش هست؟-

 با حیرت به شهاب نگاه کردم و با پشت دست اشکهای روان روی گونه ام را پاک کردم...

 قاضی مکثی کرد و گفت:

 حثش فرق داره اما این خانم فعال شاکی هستند!اگر طالق توافقی باشه ب-

 حاال که به اینجا رسیدیم منم با طالق موافقم.-

 نگاهی به من انداخت و گفت:

 زندگی ما خیلی وقته که تمام شده!-

 قاضی نگاهی به ما انداخت و سری تکان داد و گفت:

 برید سه ماه دیگه بیاید!-

 با التماس گفتم:

 یگه تحمل این زندگی رو ندارم خواهش می کنم آقا!تروخدا نه من د-

 شهاب میان حرفم آمد و گفت:

 آقای قاضی صبر کردن هم تاثیری روی تصمیم ما نداره لطفا حکم رو بدید!-

 قاضی با تردید نگاهمون کرد...

 دلم برای جوونیتون میسوزه!-

 نگاه پر تاسف دیگری به ما انداخت و ادامه داد:

 م بارداری همسرتون رو بیارید تا حکم را صادر کنم.برگه ی عد-

 و با دست به سمت بیرون اشاره کرد.

***********************جواب آزمایش بارداری حالم را دگرگون کرد!در این شرایط روحی و شرایط 

 حاکم بر زندگیم تنها چیزی که منتظرش نبودم یک کودک بود!

 یش را به دستم داد و با لحنی مهربان گفت:وقتی متصدی آزمایشگاه جواب آزما

 تبریک میگم خانم شما به زودی مادر میشید!-
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پاهام سست شد و روی زمین نشستم.بدبختی از همه طرف به سمت من هجوم اورده بود!در این شرایط درهم و 

 کمی جلوتر با ماشین برهم زندگی ما جایی برای وجود نحیف او نبود!سست و بیحال از آزمایشگاه خارج شدم شهاب

 منتظرم بود فکری مدام در سرم چرخ می خورد!سقط جنین...

در ماشین را باز کردم و خودم را روی صندلی انداختم شهاب بدون هیچ حرفی حرکت کرد.نزدیکای خانه بودیم که 

 گفت:

 فردا صبح حاضر باش بریم دادگاه برای تحویل دادن مدارک و گرفتن حکم!-

راحت بود که باردار نیستم!!!حرفی نزدم و از ماشین پیاده شدم.نیاز داشتم با کسی حرف بزنم اما تنها چقدر خیالش 

تر از همیشه بودم فرشته و سارا سرشان به زندگی خودشان گرم بود و جز روزهای جمعه در منزل پدرم دیگر نمی 

جدایی داشته باشم به هیچ وجه حمایتم نمی دیدمشان مادرم هم که تکلیفم را روشن کرده بود و گفته بود اگر قصد 

کند!مهسان هم که از ایران رفته بود و اگر هم بود دیگر گوش شنوای حرفهای من نبود...با قدمهایی سست و ناتوان 

از پله ها باال می رفتم که حضور کسی را پشت سرم حس کردم مادر شوهرم جلوی در خانه شان ایستاده بود و با 

 نگاه می کرد.با صدایی آرام گفتم: حالتی غمگین مرا

 سالم مامان.-

 دوباره به سمت باال برگشتم و به راهم ادامه دادم.

سکوت خانه ی مشترک من و شهاب بیشتر پریشانم می کرد.نمی خواستم به هیچ چیز فکر کنم.حس می کردم 

ی کسانی که این حس را تجربه بریده ام از زندگی سیر شده بودم....حیف که از خودکشی می ترسیدم!شاید برا

نکردند خودکشی بهترین راه باشد اما برای من که یک بار این مسیر را رفته بودم و اوج درد و حماقت را حس کرده 

بودم دوباره ای وجود نداشت!خودم را روی مبل انداختم و چشمهایم را بستم صدای باز شدن در خانه هم باعث نشد 

دستی را روی شانه ام احساس کردم چشمهایم را باز کردم نگاهم روی صوترم مادر  چشمهایم را باز کنم...گرمی

شوهرم ثابت ماند...شاید او می تواسنت بهترین راهنما برای در راه مانده ای چون من باشد...سرم را در آغوش 

رانه گرفت و با مهربانی نوازشم کرد.سکوتش و آغوش حمایتگرش آرامم کرد...چقدر محتاج آغوشی ماد

بودم...چقدر نیاز به حمایت داشتم...چقدر احتیاج داشتم که کسی مرا بفهمد ... بعد از دو سال برای اولین بار همه ی 

اینها را در وجود مادر شهاب یافتم.در سکوت به حرفهایم گوش داد و من همه چیز را برایش تعریف کردم دلیل 

ا!در سکوت به حرفهایم گوش داد و حتی یکبار میان کالمم نیامد رفتن رهام و مهسان و حتی ازدواج قرار دادیمان ر

به خاطر اشتباهاتم مالمتم نکرد و به خاطر اشکهایم شماتتم نکرد وقتی حرفهایم تمام شد سرم را بیشتر در آغوشش 

 فشرد و روی موهایم را بوسید و با مهربانی گفت:

مروز حرفی را به تو می زنم که اگردختری داشتم و در شرایط رخساره جان تو مثل دختر نداشته ام برایم عزیزی...ا-

تو بود به او میگفتم...هرچی گفتی برای دیروز بود اما االن یک ماهه که یک تولد جدید داره توی وجودت رخ می 

 اماه دیگه از وجود تو موجودی پا به عرصه ی هستی میزاره که از گوشت و پوست تو و شهابه!پس هرچی که ت 1ده...

حاال بوده فراموش کن و به خاطر فرزندت زندگیت را از نو بساز.مثل اون که تو وجود تو داره تالش میکنه برای تولد 

 تو هم تالش کن برای یک شروع دوباره و یک تولد دوباره برای خودت شهاب و زندگیت!

ش بودم...چقدر این زن دانا و فهیم بوسه ی دیگری به موهایم زد و تنهایم گذاشت...تنهایی و سکوتی که حاال محتاج

 و آرام بود....
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ذهن من آماده ی پذیرش بود و فقط نیاز به یک تلنگر کوچک داشت که مادر شهاب با حرفهایش این تلنگر کوچک 

 را به من وارد کرد...

ا بستم ایم راز تصور کودکی که متعلق به من بود و از گوشت و خون خودم بود حسی دلپذیر زیر پوستم دوید چشمه

 و با آرامش بیشتری به حرفهای مادر شهاب فکر کردم....

 حق با او بود هیچ وقت برای ساختن دیر نبود...و ساختن با همه ی سختی هایش دلپذیرتر از ویرانی بود....

 پس طالق و سقط جنین را برای همیشه از ذهنم پاک کردم!

******************* 

ط عشق یا سن مطرح نیست طرفین باید توانایی پذیرش مسئله ی ازدواج را داشته برای شروع یک زندگی فق

باشند!برای شروع یک زندگی نیاز به عشق و درایت و مدیریت زن و صبر و بزرگواری و احساس مرد هست اگر 

پایه  ت ترینیکی از اینها نباشد پایه های زندگی استوار نیست و اماده ی ریزش و پایه ی زندگی من و شهاب از سس

ها بود چون نه من درایت و مدیریت و عشق را داشتم و نه شهاب صبر و تحمل این راه را ! ما خیلی زودتر از اونی که 

انتظار می رفت کم آوردیم و به بن بست رسیدیم شهاب به جای همراه شدن با من توی سختی ها تنهایم گذاشت و 

ا زن دیگری پر کرد و من تمام فکر و ذهنم را معطوف احساسی کردم اعتمادش را به من از دست و خال وجودش را ب

که در قلبم ریشه دوانده بود و از مرد زندگیم غافل شدم و زمانی به خودم آمدم که مرد من مرد زندگی زن دیگری 

 بود!!!

 فقط من و شهاب بدون جنگ باخت را قبول کردم و راه زندگیم را تمام شده تصور کردم اما این درست نبود...دیگر

مطرح نبودیم موجود کوچک دیگری هم بود که هر دوی ما را در کنار هم نیاز داشت و زندگی ای با پایه های محکم 

می خواست ساختن دوباره ی یک زندگی از توان دختری که سرد و گرم روزگار را نچشیده بود و هنوز غرق در 

از به تدبیر و مدیریت زنی سرد و گرم چشیده بود.زنی که دنیای جوانی و عشق و احساسش بود بر نمیامد و نی

مدیریتش و درایتش پایه های فروریخته ی این بنا را دوباره باز سازی کند...و چقدر خوب که مادر شهاب آنقدر دانا 

ا یو فهمیم بود که نگفته های من را از چشمانم بخواند و عمق درد زندگیمان را درک کند بی انکه تمسخرمان کند 

یکی را به نفع دیگری نهی کند...شاید اگر آن روزها مادر شهاب کمک حالم نمی شد و مرا به این باور نمی رساند که 

زندگیم هنوز به پایان نرسیده خیلی چیزها تغییر می کرد تغییراتی که معلوم نبود خوب است یا بد قابل تحمل است 

 یا نه!!!

تها از صبر و تحمل زنان قدیم برایم می گفت.از زنانگی می گفت و نقاط مادر شهاب روزها کنارم می ماند و ساع

ضعف مردان!از آراستگی میگفت و جلب توجه مرد!از تمیزی خانه میگفت و آرامش مرد و من تازه می فهمیدم که 

 هر مردی هر چقدر عاشق باالخره صبرش روزی به پایان می رسد!

****************** 

بر بارداری مرا شنید برایم جالب بود برعکس من که غصه دار شده بودم لبخند روی لبهایش واکنش شهاب وقتی خ

 جا خوش کرد نگاه عمیقی به من انداخت و بی هیچ حرفی از خانه بیرون رفت!!!

 بحضور سبز کودکم زندگی بربادرفته ی مرا دوباره به من بازگرداند و مرد دلبریده ام را دوباره دلسپرده کرد...شها

دوباره مثل روزهای اول زندگیمان مهربان و صبور شده بود دوباره زندگیمان پر از شادی و خنده شده بود پر از لذت 

از آینده و ما مثل ماههای اول زندگیمان خوشبخت بودیم و چه بسا خوشبخت تر!چرا که من دیگر بچه نبودم و سعی 
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نم همانی شده بودم که آرزوی هر مردی است...مهربان و داشتم با کمک مادر شهاب پایه های زندگیم را محکم ک

خانه دار خنده رو و آراسته خوش برخورد و عالقه مند به مرد زندگیم...همه ی اینها دلیل فراموشی رهام نبود نه! او 

هنوز هم جایگاه خود را در ذهن و قلب من حفظ کرده بود ... عشق اول فراموش شدنی نیست همانطور که رهام از 

ذهن و روح و قلب من پاک و فراموش نشد اما با کمک مادر شهاب توانستم جایگاه هر حسی را در قلبم مشخص 

 کنم!!!...

 عاشق شهاب نبودم اما با دید بهتری به او نگاه می کردم دوستش داشتم.چرا که او پدر فرزندم بود!!!

می کرد و باور این همه تغییر برایش سخت بود  روزهای اول سخت بود شهاب با شک و تردید به رفتارهای من نگاه

اما کم کم او هم با من همگام شد و ما آنقدر در زندگی دونفره مان که به زودی نفر سومی به ان اضافه می شد غرق 

شدیم که دادگاه و طالق را از ذهن پاک کردیم و همانطور که مادرش میگفت زندگیمان را دوباره ساختیم و از نو 

 یم!!!متولد شد

******************* 

تولد افسون زندگیمان را به آرامش عمیقی رساند.کودکمان با قدم گذاشتن به زندگی سرد ما گرمایی سحر آسا را به 

 زندگی ما وارد کرد به مانند یک افسونگر....و چه نامی برازنده تر از افسون برای این کودک افسونگر؟!

******************* 

گاهی به صفحات خالی دفتر انداخت وآه عمیقی کشید اشکهایش را پاک کرد ... دفترش را بست و رخساره ن

 سرجایش گذاشت کش و قوسی به بدنش داد و از جایش بلند شد....

از پنجره به حیاط نگاه کرد...خانه اش ساکت بود و این سکوت برایش آزار دهنده بود....دلش برای افسون تنگ 

 بود که دخترش را ندیده بود...شده بود دو روز 

طی این یک هفته که گذشته اش را مرور می کرد زندگیش را به حال خودش رها کرده بود.از کنار پنجره رد شد و 

دستش را روی تلویزیون کشید...خانه اش کثیف و پر گرد و خاک شده بود...تا امدن شهاب ساعتی وقت 

نظافت شد بهترین راه برای فراموشی درگیر کردن خودش بود نمی  داشت.دستمال گرد گیری را برداشت و مشغول

 خواست به ذهنش مجال بدهد تا خوب و بد را از هم حالجی کند حداقل االن این را نمی خواست!

*************** 

افسون عصبی طول و عرض اتاق مهمان را طی می کرد.پریشان بود و دلشوره داشت...نمی دانست چه چیزی قرار 

ست رخ بدهد اما دلهره عذابش می داد این روزها حال مادرش به طرز عجیبی برایش ناشناس بود حس می کرد ا

دیگر مادرش را نمی شناسد....مادری که همیشه لبخند بر لب داشت و مهربان نگاهش می کرد این روزها دیگر 

زندگیشان را زیرو رو کرده...پدرش حوصله اش را نداشت...نمی دانست رهام کیست اما می فهمید که برگشتن او 

غمگین و ساکت شده بود و مادرش در خود فرورفته!برایش عجیب بود مگر می شد آدمی اینچنین دور انقدر روی 

 زندگیشان تاثیر بگذارد؟

 با شنیدن صدای پدرش که از طبقه پایین می آمد سریع از اتاق خارج شد.

 ود و با مادربزرگش گرم صحبت بود.پدرش روی یکی از مبلهای پذیرایی نشسته ب

 به مبل پدرش نزدیک شد و دستش را دور گردنش حلقه کرد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – رخساره 

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

 

1 5 7  

 

سالم بابا جونم.چه عجب از این ورا!برای دیدن مادر خانوم عزیزتون اومدید یا یکی یه دونه ی فراموش شده --

 تون؟!

 شهاب بلند شد و افسون را در آغوش گرفت و گفت:

 با!دو روزه اومدی اینجا دیگه یادی از ما نمیکنی!!!هر دوشون عزیز دل با-

 افسون بغض کرد و گفت:

 مامان از خونه بیرونم کرد بهم گفت برو خونه ی مادربزرگت...-

نه عزیز دلم این چه حرفیه فقط مامانت یکم ناراحت بود احتیاج داشت تنها باشه تا با خودش کنار بیاد...حاال هم -

م بریم خونه ... از این حرفها هم به مادرت نزنیا!این چند وقته یکم ذهنش درگیر شده ما باید اومدم دنبالت که با ه

 درکش کنیم باشه دخترم؟

 افسون بغضش را فروخورد و حرف پدرش را با سر تایید کرد.

 بعد از اینکه افسون برای آماده شدن از سالن خارج شد ثریا خانم رو به دامادش کرد و گفت:

ان چرا رخساره دوباره بهم ریخته؟بین شما و رهام و مهسان چه اتفاقی افتاد که سالها از هم دورتون شهاب ج-

 کرد؟چی بود که برگشتنشون دوباره آرامش رو از رخساره گرفت؟

 شهاب سرش را پایین انداخت و گفت:

کنه!بهتره اون روزها رو  هر چی بود مربوط به گذشته بود و دوباره حرف زدن از گذشته هم دردی را دوا نمی-

 فراموش کنیم این برای همه بهتره این طور نیست؟

 نمی دونم واال!ما که سر از کار شما جوونا در نیاوردیم!-

 شهاب خندید و گفت:

 مادر جون دیگه من و رخساره رو جزو جوونا حساب نکنید از ما هم سنی گذشته!-

 ی آخر دامادش را نشنیده بود سکوت کرد و جوابی نداد...ثریا خانم که به فکر فرو رفته بود و جمله 

صدای افسون که با خوشحالی از پله ها پایین می آمد ثریا را از افکارش بیرون کشید و نگاه شهاب و ثریا را به سمت 

 پله ها چرخاند...افسون خوشحال و هیجان زده کنار پدرش ایستاد و گفت:

 بریم بابا من حاضرم!-

 نی اینجا انقدر بهت بد می گذشت که تا بابات رو دیدی سریع حاضر شدی که بری؟افسون یع-

 افسون صورت مادر بزرگش را بوسید و گفت:

 نه مامانی این چه حرفیه!فقط دلم خیلی برای مامان و اتاقم تنگ شده...اخه من تا حاال انقدر از خونه دور نبودم!!!-

 شهاب هم از جا بلند شد و گفت:

 ا بیشتر از این دلتنگ نشدی بریم!پس ت-

ثریا صورت نوه و دامادش را بوسید و تا جلوی در بدرقه شان کرد!هیچ از کار این زن و شوهر سر در نمیاورد...از 

 درک حالشان عاجز بود و نمی توانست بفهمد چه در سرشان می گذرد!سری تکان داد و زیر لبی با خود گفت:

 رق و باد می گذرد!انگار همین دیروز بود که شهاب به خواستگاری رخساره امد...امان از این عمر که مثل ب-

******************* 

 افسون سی دی مورد عالقه اش را از کیفش خارج کرد و درون ضبط صوت ماشین گذاشت:
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 یک کاری کردی که این حدسو زدم"

 نزدیک میشی به من تو یک قدم

 باعث شد که لبخند بزنم 

 ره خوشبخت ترین آدم منمآ

 واسه همینه که می خوام بشم بهت نزدیک

 آخه دوریت می کنه منو هی تحریک

 که بیشتر ازت خوشم بیاد

 باید مال من باشی بدت نیاد

 ولی می دونی که می تونم از قصد

 عاشقت کنم دیگه نکن دس دست

 خودت می دونی که دلم خسته است

 بسته است پس نگو همه ی راهها به روت

 قلبت رو می برم من فرز و تیز

 که توی عاشقی بشی سریع هیبنوتیزم

 من عاشقتم خوب می دونی

 ازت می خوام با من بمونی

 بیا پیشم 

 بیا نزدیکتر

 نمی خوام از دور نگات کنم

 بیا پیشم 

 اسمت قشنگه 

 می خوام روزی صد بار صدات کنم

 "بیا پیشم.....

 

نی به افسون نگاه کرد که همراه با خواننده ترانه را می خواند و دستش را تکان می داد!لبخند روی شهاب با مهربا

لبش نشست چقدر جوانی خودش با دخترش فرق داشت!هیچگاه به یاد نداشت جلوی پدرش آهنگ گوش داده 

ه!اما انفجار و شلیک گلولباشد یا با آن همخوانی کرده باشد!کودکی شهاب دوران جنگ بود و ریتم زندگیشان صدای 

 زندگی حاال و کودکی دخترش چقدر با زندگی خودش متفاوت بود...

****************** 

رخساره که از تمیز کردن خانه فارق شده بود خودش را روی مبل انداخت و با لذت به خانه ی تمیزش نگاه 

 وشش می امد و برایش آرامشبخش بود...کرد...آرامش عجیبی به وجودش هجوم آورد!همیشه از نظم و تمیزی خ
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صدای زنگ تلفن رخساره را از سستی و رخوتی که حاصل آرامشش بود بیرون کشید از جایش بلند شد و تلفن را 

 برداشت:

 بله بفرمایید.-

 سالم رخساره جان.-

 صدای زن عمویش که توام با بغض بود کمی ترساندش!

 سالم زن عمو چی شده؟-

 شهره در گوشی پیچید:صدای هق هق 

 دقایق آخر مهسانه بیا بیمارستان...-

و بی آنکه جمله اش را کامل کند یا منتظر واکنش رخساره باشد تماس را قطع کرد...گوشی از دست رخساره روی 

 زمین افتاد و زانوهایش سست شد....

******************** 

پارکینگ را باز کرد و ماشینش را پارک کرد.افسون شاد و  شهاب به عادت همیشگی اول یک تک زنگ زد و بعد در

خوشحال از اینکه به خانه برگشته کوله اش را روی دوشش انداخت و از ماشین بیرون پرید و پله ها را دوتا یکی باال 

 درفت دستش را روی زنگ جلوی ورودی گذاشت اما کسی در را باز نکرد متعجب به پدرش که از پله ها باال می ام

 نگاه کرد و گفت:

 بابا مامان در را باز نمی کنه!-

 شهاب به قدمهایش سرعت بیشتری داد و در همان حال که از پله ها باال می امد گفت:

 شاید رفته بیرون!-

دستش را در جیبش کرد و بعد از یافتن کلید در ساختمان را باز کرد افسون که کمی از شادیش از بین رفته بود وارد 

شد کفشش را در اورد و درون جا کفشی گذاشت سرش را که بلند کرد نگاهش به مادرش افتاد که کنار تلفن  خانه

افتاده بود و گوشی تلفن که روی زمین بود صدای جیغ افسون باعث شد شهاب که مشغول در آوردن کفشش بود 

 سرش را بلند کند و متوجه رخساره شود.........

**شهاب به سمت رخساره دوید و روبرویش روی زمین نشست.چشمهای ***********************

 رخساره باز بود و بی هیچ حرکتی به دیوار زل زده بود!شهاب با پشت دست ضربه ی آرامی به صورتش زد:

 رخساره جان....رخساره....چی شده...یه حرفی بزن...-

...صدای بوق یکنواختی از تلفن شنیده می شد رخساره بدون هیچ واکنشی به نقطه ای روی دیوار خیره شده بود

شهاب گوشی را برداشت و سر جایش گذاشت و از لیوان آبی که مهسان اورده بود کمی به صورت رخساره پاشید 

 رخساره تکانی به سرش داد و به صورت شهاب خیره شد...لبهایش به آرامی تکان خورد:

 مهسان...-

 سرش را در آغوش گرفت و سعی کرد آرامش کند... و بغضی که در گلویش بود شکست.شهاب

****************** 

وقتی وارد بیمارستان شدند دقایقی از فوت مهسان می گذشت و رخساره موفق نشد برای اخرین بار با دوست 

 صمیمی و عزیزش صحبت کند...حتی نتوانسته بود دلخوری روزهای گذشته را از دل او پاک کند!!!
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سان چیز زیادی به یاد نداشت و همه ی تصاویر برایش مبهم بود...هیچ چیز از حرفهای اطرافیان نمی از مراسم مه

فهمید و اشکی هم برای ریختن نداشت....ساکت و صامت به رفت و آمد آدم ها خیره می شد و گذشته را با خود 

 مرور می کرد...و چه مانده بود از گذشته برایش جز افسوس و حسرت...

ثل سالهای گذشته میلی برای دیدن رهام هم در وجودش نبود انگار رفتن مهسان همه چیزش را با خود برده حتی م

بود...روزهای سختی را میگذراند ... عذاب وجدان لحظه ای رهایش نمی کرد و مدام با خود میگفت کاش زودتر 

 سراغش را گرفته بودم و با هم آشتی کرده بودیم!!!

*************** 

چه درست گفته اند که خاک سرد گور فراموشی می اورد...چند ماه از فوت مهسان می گذشت رخساره دیگر مثل 

 روزهای گذشته به او فکر نمی کرد حتی دیگر عذاب وجدان هم نداشت!

 صدای زنگ تلفن باعث شد کتابش را روی میز بگذارد و به سمت تلفن برود:

 بله بفرمایید.-

 خوبی مادر؟ سالم رخساره جان-

 سالم مامان ممنون شما خوبید؟چه عجب یادی از من کردید؟-

آخه این روزها سرم خیلی شلوغه مادر ... راستش امروز بهت زنگ زدم هم برای شب دعوتتون کنم هم ازت بخوام -

 اگر کاری نداری بیای کمکم!

 رخساره نگاهی به ساعت انداخت و گفت:

یایم مهسان تا یک ساعت دیگه از مدرسه میاد نهار که خورد میایم...راستی مگه کس نه مامان کاری ندارم باشه م-

 دیگه ای هم هست؟

 آره مادر عموت اینا هم هستن رزا و شوهرش هم میان ...-

 رخساره منتظر ادامه ی جمله ی مادرش ماند اما وقتی چیزی نشنید پرسید:

 رهام هم هست؟-

زیاد سیاه پوش باشن قصد از اینکه امشب هم دعوتشون کردیم اینه که از عزا  آره مادر بابات میگه خوب نیست-

 درشون بیاریم!!!

 باشه مامان پس افسون که اومد میایم فعال خداحافظ.-

 منتظرتونم خداحافظ.-

 بعد از اینکه تلفن را قطع کرد با سستی روی صندلی کنار تلفن نشست.پریشان شده بود...رهام و این عشق عجیب

غریبش دست از سر او بر نمی داشت...حس می کرد روحش سنگین شده است...رهام بعد از فوت مهسان کارهای 

برگشتش را انجام داده بود و برای همیشه به ایران بازگشته بود و با دختر و پسرش زندگی می کرد...و رخساره 

ا او چشم تو چشم شود و خودش را کنترل مجبور بود ماهی یکی دوبار او را ببیند و برایش خیلی سخت بود که ب

کند...رفتار شهاب هم این روزها تغییر کرده بود دوباره ساکت و آرام شده بود و ساعتها به گوشه ای زل می زد یا 

 ناخودآگاه به رخساره خیره میشد و این رفتارهایش رخساره را می ترساند...

اینکه مهمانی شب را به او اطالع داد میز غذا را چید بعد از  تلفن را برداشت و شماره ی شهاب را گرفت و بعد از

 آمدن افسون و خوردن نهار با هم به خانه ی ثریا رفتند.
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**************** 

شب بود که خانواده ی عمویش آمدند و بعد هم رزا و رهام رسیدند.شهاب اخرین فردی بود که  1ساعت نزدیک 

کرد و جایی را برای نشستن انتخاب کرد که بتواند به خوبی رفتارهای رخساره و وارد شد با همه سالم و احوالپرسی 

 رهام را ببیند!

رهام در خود فرو رفته و ارام بود و ریش انبوهی روی صورتش خودنمایی می کرد.ساکت تر از همیشه به نظر می 

ی شد و به روزهای زیبایی که رسید و گاهی متوجه حرفهای دیگران نمی شد...در گذشته ی خودش و مهسان غرق م

 با هم داشتند فکر می کرد...

رخساره گاهی از زیر چشم به صورت رهام نگاه می کرد ولی ثانیه ای بعد از خودش خجالت می کشید که چون دختر 

های نوجوان دلش برای این مرد اخمو و ساکت و در خود فرو رفته می لرزد!و تمام دقتش را می کرد تا کسی متوجه 

حاالتش نشود دریغا که نگاه کنجکاو و جستجو گر شهاب همه ی حاالت رخساره را می دید و درک می کرد و در  ی

 خود می شکست...

*************** 

مهمانی سرد و ساکت ثریا همه چیز را تغییر داد و مسیر زندگی رخساره را عوض کرد...صبح روز بعد شهاب 

 هد رفت...نیاز به آرامش داشت و انگار از ضامن آهو راهنمایی می خواست...وسایلش را جمع کرد و بی خبر به مش

وقتی از فرودگاه خارج شد سوار یکی از تاکسی های فرودگاه شد و مستقیم به حرم امام هشتم پناه برد و ساعتها 

 گریست و دردل کرد...

نداشت تا این ساعت شب بیرون بماند  رخساره بی تاب نگاهش را به ساعت دوخته بود و نگران شوهرش بود سابقه

و خبر ندهد...با عجله به سمت اتاق خواب رفت تا مانتویش را بردارد و سری به مطب بزند...شهاب نه گوشیش را 

شب گذشته بود!مانتویش را پوشیده بود و داشت از خانه خارج  32جواب می داد و نه تلفن مطب را ساعت هم از 

 سمت تلفن دوید تا صدایش افسون را که تازه خوابیده بود بیدار نکند... میشد که تلفن زنگ زد...به

 بله بفرمایید.-

 سالم رخساره.-

 شنیدن صدای شهاب خشمش را بر انگیخت.

 معلوم هست تا حاال کجایی؟-

 آروم باش عزیزم من برای کاری رفتم مشهد ده روز دیگه بر می گردم نگرانم نباش.-

 دهان باز کند و حرفی بزند صدای بوق های ممتد درون گوشی پیچید! قبل از آنکه رخساره

***************** 

چمدانش را جمع کرد هنوز چند ساعتی تا پرواز هواپیما وقت داشت به سمت حرم رفت...وقتی مقابل ضریح ایستاد با 

 صدایی پر بغض گفت:

این فکر داره مثل خوره ذهنم رو می خوره...خودت یا امام رضا خودم و دلم رو می سپرم به خودت آرومم کن...-

ضامن دلم شو و مهر رهام رو از دل رخساره پاک کن یا رخساره رو به عشقش برسون و من رو از این عذاب دائم 

 رها کن...

 اشکهایش را پاک کرد و از حرم خارج شد....
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***************** 

.توان هیچ واکنشی را نداشت انگار حس حرکت از تنش خارج رخساره شوک زده به حرفهای شهاب گوش می داد..

 شده بود...

....شاید هیچ کس به خوبی تو ندونه ما چه روزایی رو گذروندیم و با چه مشکالتی کنار هم موندیم...ولی حاال فکر -

خواستیم کنار هم می کنم دیگه نمی تونیم ادامه بدیم نه تو نه من....راه ما از اول هم جدا بود فقط به زور می 

بمونیم...حاال که رهام تنها شده حاال که یک فرصت دوباره پیدا کردی شانست رو دوباره امتحان کن مثل من که می 

خوام شانسم را دوباره امتحان کنم....بهتره از زندگی هم بیرون بریم....من نمی تونم با کسی زندگی کنم که شب و 

نه....دور پیش به خاطر افسون زندگیمان دوام آورد اما حاال دلیلی وجود روزش رو به یاد کس دیگه ای می گذرو

 نداره...

 صدای بسته شدن در ساختمان به مانند آواری روی سر رخساره فرو ریخت...

************** 

 رهام با فنجان قهوه اش بازی می کرد و به حرفهای شهاب گوش می کرد...

نه براش حسرت شدی و از ذهنش پاک نمیشی...اون خیلی سختی کشیده حاال رخساره هنوز نتونسته فراموشت ک-

وقتش رسیده که به خودش فکر کنه و زندگیش رو از نو بسازه....من یه مردم و از ته دلم رخساره رو دوست 

ار دارم...این که االن جلوی تو نشستم و این حرفها رو می زنم از هر چیزی برام سخت تره اما من سالها در کن

 رخساره خوشبخت زندگی کردم حاال می خوام یه فرصت دوباره داشته باشه....می خوام با عشق زندگی کنه...

 شهاب با کالفگی دستش را توی موهایش فرو کرد و گفت:

بهش فکر کن ... حتی اگر دوسش نداری بهش فکر کن اون فوق العاده است ... همون طور که اون سالها پیش -

ق تو تمام کرد و زندگی خودش را تباه کرد حاال تو در حقش لطف کن و جوابگوی محبتهاش باش... محبت رو در ح

 تو به وصال عشقت رسیدی بزار اونم برسه و روحس آرام بشه....

دیگر تحمل نشستن مقابل رهام و حرف زدن با او را نداشت...حس بدی داشت از این که عقشش و همسرش را به 

د...اما این بهترین راه بود برای رهایی از این همه سال عذاب ... از این همه حس حقارت که دیگری پیشکش می کر

در زندگی با رخساره تحمل کرده بود....از اینکه همیشه نگاه شکاکش را روی رخساره نگاه داشته و منتظر 

 کوچکترین لغزشی از جانب او باشد خسته شده بود...

 وشبختیشان را تلخ کرده بود خسته شده بود...از اینکه همیشه سایه ی رهام خ

***************** 

دومین باری بود که قدم به دادگاه خانواده می گذاشت...دومین باری بود که قرار بود از مرد زندگیش جدا شود و 

 چقدر فرق بود بین بار اول و دوم!

جا کشانده بود...بار اول پر از حس نفرت و دلزدگی بار اول خودش خواستار طالق بود اما این بار شهاب او را به این

بود اما حاال به مرد زندگیش وابسته شده بود...هنوز رهام را دوست داشت اما نمی توانست به نداشتن شهاب هم فکر 

 کند...

 صدای قاضی افکارش را به هم ریخت:

 قی هستید درسته؟خانم یزدانی آقای شهاب سلطانی ادعا می کنند شما خواستار طالق تواف-
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 رخساره نگاه پر اشکش را به قاضی دوخت و سرش را به نشانه ی تایید تکان داد.

 مدارک الزم را آورده اید؟-

دست درکیفش کرد و برگه ی عدم بارداری را روی میز قاضی گذاشت...این بار که برای آزمایش بارداری رفته بود 

 از ته دل می خواست باردار باشد اما نبود!

 قاضی مجوز طالق را به دست شهاب داد...

****************** 

نگاه پر اشکش را به خانه اش دوخت...چقدر روزهای تلخ و شیرینی را در این خانه گذرانده بود...روزهایی پر از 

 شادی و غم پر از خنده و اشک ...

انی خیس از اشک او را نگاه می کرد نگاهش روی صورت دخترش چرخید که گوشه ای چمباتمه زده بود و با چشم

بی اختیار اشکهایش روی گونه اش جاری شد...چمدانش را برداشت و خانه اش را ترک کرد...ساعتی پیش با شهاب 

 به محضر رفته بودند و پایان زندگیشان را ثبت کرده بودند...

اد و رخساره غمگین تر از قبل خانه اشکهایش را پاک کرد صورت دخترش را بوسید اما افسون هیچ واکنشی نشان ند

 اش را ترک کرد ... باید دوباره به خانه ی پدریش باز میگشت!

*************** 

در جواب همه سکوت کرد و به هیچ سوالی پاسخ نمی داد...دلش نمی خواست حرف بزند...حرفی برای گفتن نداشت 

د!عدم تفاهم برای زن و شوهری که جز دو سال اول دلیل جداییش را چه بیان می کرد؟عدم تفاهم؟خنده دار بو

 زندگیشان هرگز با هم به مشکلی برنخورده بودند خنده دار بود....

سکوت سنگینی بر خانه ی پدریش حاکم بود...روی نگاه کردن به صورت پدرش را نداشت...حاال او زنی چهل ساله 

 گشته بود ... این اتفاق در ذهنش کمتر از فاجعه نبود...سال زندگی مشترک به خانه ی پدریش بر 31بود که بعد از 

*************** 

 روز دیگر برای همیشه شهاب را از دست می داد... 31ماه و  3ماه از مدت عده اش گذشته بود... 2

ت شصدای زنگ تلفن نگاه ماتش را از گلهای فرش برداشت و به تلفن خیره شد اما حس جواب دادن به تلفن را ندا

 منتظر ماند تا مادرش گوشی را بردارد.

 ثریا گوشی تلفن را برداشت:

 بله بفرمایید.-

 سالم ثریا جون.-

 صدای شهره لبخند را به لبش نشاند

 سالم شهره جان خوبی؟چه عجب یاد ما کردی!-

 ممنون راستش...راستش ما امشب می خوایم بیایم خونه ی شما!-

 آنکه تغییری در صدایش بوجود بیاید گفت:ثریا کمی تعجب کرد اما بی 

 بفرمایید قدمتون روی چشم!زودتر بیاید که بیشتر دور هم باشیم برای شام منتظرتونم.-

 شهره من و منی کرد و گفت:
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نه برای شام مزاحمتون نمی شیم!راستش...راستش...حاال میایم دلیلش رو میگم!بعد از شام خدمت می رسیم -

 خداحافظ!

 ا صدایی که تعجب زدگیش را مشخص می کرد زمزمه کرد:ثریا ب

 خداحافظ!-

 گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و متفکر به آشپزخانه برگشت.

******************* 

سکوت عجیبی برجمع حاکم بود!حضور رهام به همراه عمو و زن عمویش وقتی دسته گل و جعبه ی شیرینی در 

 کرد!دست داشت همه چیز را عیان می 

 پدر رهام به سختی دهانش را باز کرد و با کمی مکث گفت:

راستش ما خودمون هم از پیشنهاد رهام غافلگیر شدیم!نه عده ی رخساره جان تمام شده و نه سال مهسان -

گذشته!ولی به هر حال این خواسته ی رهام بود و خوب می دونید که خواسته ی قلبی ما هم بوده!اما خوب سالها پیش 

سمت نشد ایشاال که اینبار قسمت باشه و باالخره این دختر عمو و پسر عمو بهم برسن و خواسته ی قلبی پدرمون ق

 هم انجام بشه!

رخساره حس می کرد راه نفسش بسته شده است!سرش را پایین انداخته بود و لحظه ای تصویر چشمان شهاب از 

است یا غمگین راضی است یا ناراضی باید بخندد یا نظرش دور نمی شد...نمی دانست چه حسی دارد خوشحال 

ماهی میشد که شهاب را ندیده  2بگرید...دلش برای شهاب و افسون تنگ شده بود...افسون را روز قبل دیده بود اما 

 بود...چقدر دلش برای نی نی قهوه ای رنگ چشمان شهاب تنگ بود!

***************** 

ا فکر کند.نگاه رهام لحظه ای از خاطرش محو نمیشد ... لحظه ی خداحافظی به عمویش یک هفته فرصت داده بود ت

 چشمان رخساره خیره شده بود و زیر لبی گفته بود:

 منتظر جوابت هستم اما هر جوابی می خوای بدی می خوام اولین نفر خودم بشنوم!-

 ینش موج می زد...رخساره در نگاه گرم رهام عشق ندیده بود!اما محبتی عمیق در چشمان غمگ

ساله اش به او!و طرف دیگر شهاب بود  21تصمیم گرفتن برایش خیلی سخت بود یک طرف رهام بود و عشق 

سال در کنارش زندگی کرده بود و در خوب و بد زندگی شریک بودند دوباره از ذهنش گذشت چقدر  31مردی که 

 دلش برای او تنگ شده!

مانده بود و باید زودتر تصمیم خودش را می گرفت...عشقش را انتخاب می کرد تا پایان مهلت عمویش فقط یک روز 

 1ماه و  3یا دخترش را و مرد زندگیش را!ناخودآگاه از ذهنش گذشت من هنوز هم شهاب رو مرد خودم می دونم...

ن همه سر روز تا پایان عده اش مانده بود هنوز وقت برای رجوع داشتند...کاش شهاب پیش قدم می شد و از ای

درگمی نجاتش می داد...کاش هنوز هم آغوش پر امنیت و آرامشش برایش گشوده بود...کاش هنوز هم نگاه 

 عاشقش مال او بود...

 بی اختیار دستش به سمت گوشی تلفن رفت و شماره ی رهام را گرفت صدای رهام در گوشی پیچید:

 بله بفرمایید.-

 سالم.-
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 وابش را داد:رهام مکثی کرد و به آرامی ج

 سالم!-

 رخساره مکثی کرد و گفت:

 می خوام ببینمت!-

 صدای رهام در گوشش پیچید:

 کی کجا؟-

 یک ساعت دیگه پارک نزدیک خونه ی مادر بزرگ مهسان!-

بی آنکه خداحافظی کند یا منتظر جواب رهام بماند گوشی را سر جایش گذاشت لباسش را پوشید سوئیچش را 

 انه خارج شد...برداشت و از خ

****************** 

روی همان صندلی همیشگی نشستند با اینکه این منطقه خیلی تغییر کرده بود اما این پارک بی هیچ تغییری حالت 

 قدیمی خودش را حفظ کرده بود!

 رهام چند دقیقه بعد از رخساره رسید و کنارش نشست.

 خوب رخساره خانم من اومدم امر بفرمایید!-

 بخندی کنج لب رخساره نشست.چقدر خوشش می امد که رهام باهاش اینطوری حرف بزند!ل

 فکر کنم بدونی برای چی خواستم بیای اینجا!-

 رهام سرش را به نشانه ی تایید تکان داد.

 رخساره مکثی کرد و سعی کرد در تصمیمش راسخ باشد!

 .جواب من همون جواب دور قبله!این دومین باریه که تو از من خواستگاری کردی اما...-

 رهام متعجب به صورت رخساره خیره شد...

 رخساره اب دهانش را قورت داد و ادامه داد:

از روزی که برگشتید حالم تغییر کرد یه حس جدید را تجربه کردم...همیشه دوست داشتم و به خاطر خوشبختی -

زدی سوری رو قبول کردم و شهاب را وارد این بازی کردم تو از خودم گذشتم و به خواستگاریت جواب رد دادم نام

اما وقتی ازت نا امید شدم و متوجه ی احساس شهاب شدم یه زندگی جدید را با شهاب شروع کردم اما سایه ی تو و 

عشقی که به تو داشتم همیشه روی زندگیم بود...شهاب را دوست داشتم اما تمام فکر و ذهنم پیش تو بود...هنوزم 

ن احساس قبلی رو دارم اما شهاب رو هم دوست دارم...اون مرد زندگی منه!سالها در کنارش زندگی کردم با بد و هما

خوبم ساخت با بدخلقیم ساخت با عشقم ساخت و هیچ وقت اعتراض نکرد حاال باید جواب محبتهاش رو بدم حتی 

ر فرزند منه...دلم نمی خواد از دستش بدم من اگر اون منو نخواد حتی اگر از زندگیش حذفم کنه به هر حال اون پد

 تالش خودم را می کنم...دلم نمی خواد هیچ مرد دیگه ای وارد زندگیم بشه حتی توئی که سالها پرستیدمت...

حرفهایش که تمام شد کیفش را برداشت و به سمت خروجی پارک حرکت کرد چند قدم بیشتر نرفته بود که صدای 

 رهام متوقفش کرد:

 ی...رخ-

 یاد گذشته لبخند را بر لبش نشاند اما به سمت رهام برنگشت.
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شهاب خیلی دوست داره....من اگر هفته ی قبل به خواستگاریت اومدم به درخواست شهاب بود...شهاب آرزوش -

می ن خوشبختی توئه....اینو بفهم و قدرش رو بدون....به جز شهاب هیچ مردی را به زندگیت راه نده همونطور که من

 خوام بعد از مهسان به هیچ زنی فکر کنم!حاال برو و زندگیت رو از نو بساز...این بار قدم اول رو تو بردار!

***************** 

نگاهش را به ساعت ماشین دوخت...دلش نمی خواست حتی ثانیه ای را برای با شهاب بودن از دست بدهد...ساعت 

چند ساعتی وقت بود.جلوی در مطب ماشینش را پارک کرد و از ماشین  صبح بود و تا بسته شدن محضر هنوز 33

پیاده شد...نفس عمیقی کشید و از پله ها باال رفت...در مطب باز بود وارد دفتر شد منشی شهاب نگاه حیرت زده اش 

ه از را به رخساره دوخت و سالم کرد رخساره به نرمی جواب سالمش را داد و به سمت اتاق شهاب رفت منشی ک

 بهت اولیه خارج شده بود گفت:

 مریض دارن خانم دکتر!-

 رخساره لبخند زد و گفت:

 مریض نه مراجعه کننده!-

 و بی توجه به اعتراض منشی وارد اتاق شد...

مراجعه کنننده که از جایش بلند شده بود و قصد خروج داشت نگاه سنگینی به رخساره انداخت و از در بیرون 

 رفت...

 بهت زده از جایش بلند شد و به او خیره شد. شهاب

 سالم.-

 شهاب خودش را جمع و جور کرد و گفت:

 تو اینجا چی کار می کنی؟!-

 رخساره روی یکی از صندلی ها نشست و به نرمی گفت:

شم و یادته اون روزایی که خودم رو تو اتاق حبس کرده بودم؟روزای بعد از نامزدی رهام و مهسان؟تو اومدی پی-

 بهم گفتی دیگه نمی خوای سوری نامزد باشیم و واقعا منو می خوای یادته؟

 شهاب سرش را به نشانه ی تایید تکان داد رخساره لبخندی زد و ادامه داد:

حاال من نمی خوام ازت جدا بشم تو شوهر منی سهم منی پدر بچه منی می فهمی؟...شهاب من امروز اومدم اینجا تا -

بهت بگم دوست دارم و نمی خوام برای همیشه از هم جدا بشیم...من امروز اومدم اینجا تا با هم بریم بهت بگم ... 

 محضر و رجوع کنیم....باور کن ما دوتا سهم همیم باور کن...

 شهاب بهت زده به رخساره خیره شد اشک توی چشمهایش حلقه زد...

 پس رهام چی؟مگه هفته ی قبل نیومده بود خواستگاری؟-

 لحنش کنایه آمیز بود!

 چرا ولی امروز جواب رد بهش دادم...من زن تو ام ...-

 رخساره قدمی به سمت شهاب برداشت و گفت:

 هنوز هم می خوای خانم خونه ات باشم؟هنوز هم مثل قدیما دوسم داری؟-

 شهاب لبخند عمیقی به روی رخساره زد و از جایش بلند شد و گفت:
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موم میشد خوشحالم که برگشتی بریم تا محضر ها نبستن ... دو ماه دوریت به اندازه ی دوسال دیگه صبرم داشت ت-

 برام گذشت حتی حاضر نیستم ثانیه ای دیگه صبر کنم...

 و در دل گفت:

 "قربونت برم امام رضا که ضامن دلم شدی!"

******************** 

ور هم جمع شده بودند!این بار رهام و فرزاندانش هم در این سالگی افسون بود و همه دوباره د 37مهمانی تولد 

جشن حضور داشتند ... دیگر نگاه شهاب بین رخساره و رهام در گردش نیود و نگاه رخساره هم دنبال رهام 

 نبود...عشق اول فراموش نشدنی است اما می توان آن را به خاطرات زیبای گوشه ی ذهن سپرد...

رخساره که کیک تولد را در دست داشت و به سمت میز می آمد دوخت رخساره کیک را  شهاب نگاه عاشقش را به

 روی میز گذاشت سنگینی نگاه شهاب را حس می کرد سرش را بلند کرد و با نگاه پر محبتش پاسخ گوی او شد!

ن شمعها را شهاب شمعها را روشن کرد و همه یک صدا آهنگ تولدت مبارک را خواندند و منتظر ماندند تا افسو

فوت کند...افسون چشمهایش را بست و در دل آرزویی کرد زیر چشمی نگاهی به رامین پسر رهام که به او خیره 

 شده بود انداخت و لبخند عمیقی زد و شمعها را فوت کرد...

 سرنوشت بازی جدیدش را آغاز کرده بود....

 

 و عشق صدای فاصله هاست"

 "مند...صدای فاصله هایی که غرق ابها

 

 "پایان"

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


