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  فصل اول

  ا د ه اند تا من بیشتر از  انگار ساعت ها ثانیه ها و لحظه ها دست در دست هم د                     

پیش در خلوت تنهایی ام فرو روم باز انگار و براي این دوکودك زنده هستم به راستی اگر ستاره 

 ساله نبودند من چه می کردم ؟ آیا امیدي براي زنده ماندن داشتم یا باید 6ساله و عرشیا  4

        فراموش می شدم ؟ نمی دانم و باز هم نمی دانم؟     

نگاه کردن به  این دو کودك به من آرامش می دهد امروز دوشنبه است محمد به                 

انگار بازي این دو تمام شدنی نیست "مسافرت رفته است من با ستاره وعرشیا تنها هستیم 

لبخندي به هر دو زدم و بعد رو به عرشیا کردم در چشمهایش غرق شدم چشمان محمد بود رو 

بدون  که بیشتر شبیه خودم بود تا دیگرانوستاره و گفتم شام چی دوست داري به عرشیا کردم 

تامل گفت کتلت و عرشیا با شادي کودکانه اش مرا به درون آشپزخانه هل داد تا براي شام آنها 

   .کتلت درست کنم 

در آشپزخانه ایستاده ام صداي بازي عرشیا وستاره قطع شدنی نیست براي آنها چند     

بر گشتم تا مابقی را  ن بشقابی گذاشتم تا درهنگام بازي بخورند بعد به آشپزخانهکتلت درو
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 10/7سرخ کنم که صداي تلفن مرا به خود آورد به سمت تلفن آمدم ساعت را نگاه کردم    

  ی صداي افشین را شنیدم آرام نشستمشب بود زیر اجاق را خاموش کردم تا تلفن را بر دارم وقت

  همسرش وپسرهاي شیطانش را پرسیدمرادرم به گرمی احوال پرسی کردم حال بهار و بعد با ب      

گفتم اي کاش بچه ها را به اینجا می آوردي تا شام با هم باشیم خندید و گفت خواهر عزیزم 

خانه گندم من تا با هم برویم  ةقبل از تو جاي دیگر دعوت شده ایم حاال تو پاشو وبیا به مغاز

اتومبیل من خراب است بهار و بچه ها آنجا هستند بیا اینجا تا با اج آنهاست امشب سالگرد ازدو

هم برویم بناچار پذیرفتم گفتم آخر داشتم غذا درست می کردم که تو زنگ زدي گفت چی 

جوابش گفتم کتلت گفت خاموش کن بیا چند عدد براي من بیاورخندیدم درست می کنی ؟ در

ر که به آشپزخانه می رفتم که غذاها را جمع کنم پیش همین طو«   وگفتم باشه منتظر باش

شب آدم مهمان دعوت می کند ؟ من این غذاها را  10/7 خود گفتم آخه روز دوشنبه ساعت 

شب و کتلت خداي من یاد چه چیزي  10/7چه کنم؟که دو باره تکرار کردم دوشنبه ساعت 

     0ارم غرق شدم میتوانم بیفتم بی توجه به گفته افشین آرام نشستم در افک
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  فصل دوم        

تازه از کالس آمده بودم ماه بهمن بود دوشنبه ساعت نزدیک هفت  از صبح به     

مدرسه رفته بودم و بعد هم کالس کنکور خیلی خسته بودم باید امسال حتماً در دانشگاه قبول 

یم را در آوردم به می شدم سعی میکردم هیچ مانعی براي سد کنکور نداشته باشم وقتی لباسها

آشپزخانه رفتم که دیدم مادرم مشغول سرخ کردن کتلت است گندم خواهرم هم مشغول 

تماشاي تلویزیون بودرو به گندم کردم و گفتم کسی براي من زنگ نزده ؟ گفت چرا هستی 

گفته یادت نره جزوه زبان را برایش ببري خندیدم گفتم نه یادم نمی ره گفت چرا می خندي 

حاال هم زنگ زده می خواستم ادامه بدهم که صداي تلفن به  تهبار ازصبح گف 20 خهگفتم آ

گوشم رسید حرفم را قطع کردم مادرم گفت حتما هستی است من وگندم هر دو خندیدیم ولی 

بر خالف انتظارم برادرم افشین بود که بعد از احوال پرسی گفت می آیی مغازه؟ برادرم مغازه 

گفتم ،واست کارهاي کامپیوتري انجام دهد و من هنوز به آنجا نرفته بودم جدید گرفته بود ومیخ

به مامان کمک دارم وگفتم غذارا بهانه کردم خسته هستم گفت تو رو خدا  ،  نه افشین خیلی

به یلدا بیا دیگه زیر غذا را خاموش کن و چند تا برایم بیاور  گفت و کتلت سرخ میکنممیکنم 
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دقیقه بود به مادرم گفتم اگر اجازه دهی بروم مغازة افشین  10 /7ناچار قبول کردم ساعت 

  گفت برو مادر

با گندم برو تنها نباشی گندم خوشحال شد به سمت اتاق رفتیم تا حاضر شویم نمی دانستم چه 

بپوشم ، شلوارمخمل سفیدم را به پا کردم و کاپشن کوتاه آبی رنگم را به تن کردم کمی هم 

  اهی به درون آینه انداختم شال کرم رنگم را به سر انداختم که گندم آرایش کردم و بعدنگ

  در زد و وقتی مرا دید گفت مگر میخواهی بري خواستگارت را به بینی ؟ 

خندیدم وگقتم نه چون خسته بودم می خواستم با این رنگ ولباس خستگی را از چهره ام به 

  دور

رفتن مادرم یک بسته به ما دادو گفت چند تا کنم و لبخندي به گندم زدم گفتم برویم ، موقع 

  ببرید براي افشین کتلت گذاشتم 

  0گفتم مامان می آید خانه ، مامانم گفت نه بچه ام خسته است 

  0من وگندم خندیدیم وبه راه افتادیم 
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در راه گندم تمام مدت حرفهاي مختلف می زد و می پرسید کنکور سخته یا نه ، اگر دانشگاه   

؟ و من هم با صبر و حوصله جوابش را می دادم،   من امسال باید ی کار می کنی قبول نشی چ

  0دانشگاه قبول می شدم و گندم سه سال وقت داشت 

سال از من بزرگتر بود به مراتب من و  6من وگندم سه سال اختالف سنی داشتیم ولی افشین  

   0افشین و باز هم من وگندم رابطه هاي خوبی داشتیم 

گندم نقش احترام پذیري در یک رابطه خواهر وبرادري را با هم اجرا می کردند به افشین و   

جزدعواهاي خواهر برادري که در هر خانه اي یافت  می شد خانواده ما یک خانواده معمولی بود 

وضع مالی ما نسبتا  0پدرم مهندس راه وساختمان بود و مادرم در یک شرکت حسابدار بود 

اي باال شهر زندگی می کردیم ، البته در هر خانواده اي دعوا ویا  و در منطقهخوب بود 

  -جروبحث وجود داشت ولی خوب همه به خاطر هم کوتاه می آمدیم و در نهایت زندگی   

  0می کردیم   

برایش مغازه اي نزدیک منزل تهیه کرده بود تا به افشین به دنبال کار وکاسبی خود بود و پدر  

رش برود و بچسبد به کار من به کالس کنکور میرفتم وهدفی جز قول خودش به دنبال کا
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قبولی در یکی از رشته هاي خوب نداشتم وگندم دختر مهربان و شیطون خانواده در اول 

دبیرستان بود وفعال مهمترین هدفش انتخاب رشته در دبیرستان بود که رشته ریاضی برود یا 

  .تجربی 

بر .اندامی مناسب داشت که او را بسیار زیبا نشان می دادگندم پوستی روشن ،قدي نسبتا بلند و

خالف گندم ،افشین مردي چاق باموهاي مشکی و لخت وچشمهاي مشکی ،که  بسیار مهربان 

  0من نیز قدي متوسط داشتم که با پوست تیره ام تقریبا چهره جذابی داشتم  0بود 

  در بین راه گندم گفت افشین نمی داند که من میایم ؟   

  ژافشین که داخل یک پاسا  یشود  کمی بعد من و گندم به مغازةتم نه ولی حتما خوشحال مگف

بود رسیدیم دیدیم که افشین تنهانیست و دوستش هم آنجا بود که افشین رو به دوستش 

  کردوگفت دوستم محمد و بعد رو به ما کرد وگفت خواهرانم یلدا وگندم ، محمد دستانش 

  جلوي ما بلند شد نیم نگاهی به من انداخت و خوش آمد گفت را بر روي صندلی گرفت و

  0دل من در همان نگاه اول لرزید ، لرزشیکه تا به امروز دیگر تکرار نشد  

  محمد قد بلندي داشت و چشمان مشکی و ابروان پیوسته  نمی دانم در آن نیم نگاه چه بود
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  0هیچ گاه آنجا نرفته بودم که هرگز فراموش نشد و امروزکه فکر می کنم میگویم اي کاش

  گندم ساندویچ ها را روي میز گذاشت افشین خوشحال شد ویکی از آنها را به محمد داد محمد  

  انگار روش نمی شد که بگیرد که گندم گفت بفرمایید نمک ندارد و افشین با دهان نیمه پرگفت

رفته و محمد رو به یلدا رو دست مامان نمی مانی و رو به محمد کرد وگفت نخوري از دستت 

از ساندویچ را بر دهانش گذاشت و با سر من کرد وگفت مشخصه و بعد به آرامی قطعه اي 

تشکر کرد، افشین گفت بهتره برویم مادرتنهاست و پدر هم ایران نیست وبعد با محمد 

  خداحافظی کردیم و رفتیم خانه 

  0ا فراموش کرده بودمآن شب تمام مدت صبحت از مغازه افشین بود و من لرزش دلم ر  

فردا صبح زود از خواب بیدار شدم و به مدرسه رفتم در کالس هستی گفت جزوه ام را   

  آوردي؟وقتی گفتم نه گفت معلومه کجایی ؟ چند بار زنگ زدم ، مامانت گفت نیستی

  0قول می دهم فردا برایت بیاورم گفتم رفته بودم مغازة افشین   

یار صمیمی بودیم واز کالس سوم راهنمایی با هم بودیم و هستی بهترین دوستم بود که بس  

  0لحظه اي همدیگر را فراموش نمی کردیم 
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  روز دیگر اول اسفند بود ، مادر داشت خانه را براي عید و بازگشت پدر 5آن روز هم گذشت   

آماده میکرد مونس خانم که همیشه به خانه ما می آمد که کمک مادر باشد این روزها بیشتر   

گندم نیز به مادر  0یده میشدمن  سرگرم درس خواندن بودم وهستی همیشه کمکم می کرد د

  0کمک می کرد افشین نیز به مغازه می رفت 

یک هفته دیگر نیز گذشت  روز چهارشنبه بود قرار بود مادر گندم را به دندان پزشکی ببرد از   

  از  منزل خارج شدم در راه دم مدرسه به خانه آمدم وقتی دیدم تنها هستم لباسم را عوض کر

یک جعبه شیرینی گرفتم و رفتم مغازه ، افشین و محمد استقبال خوبی از من کردند وباهم   

تمام مدت شوخی می کردند، من نیز با کامپیوتر بازي می کردم که محمد آمد و گفت امکان 

  ندارد بتوانی این بازي ببري ، فوري گفتم اگر بردم چی ؟ 

ي جایزه داري و از مغازه خارج شد  من بازي را ادامه دادم و بردم ، بعد انگار که گفت اگر برد  

کودکی چهار ساله محمد را صدا می زند با شوق فریاد زدم آقا محمد من بردم و محمد مانند 

  یک معلم وقتی دید که بازي را در مرحله سخت بردم گفت باشه برایت جایزه می خرم  کم کم



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ١١

خانه بنابراین از افشین و محمد خداحافظی کردم و به سمت خانه راه افتادم باید بر می گشتم 

نمی دانم چرا به ذهنم آمد من ومحمد در شب عروسیمان هستیم و من برروي تخت با  در راه

لباس عروس نشسته ام و گریه می کنم که محمد مرا دلداري می داد و می گفت همیشه 

را از ذهنم بیرون کردم و گفتم من نباید به محمد فکر  که سریع این خیاالت  همراهت هستم ،

  0کنم چرا که ما از دو طبقه کامال متفاوت هستیم 

وضع مالی خانوادگی محمد مطلوب نبود و محمد با آنکه کم سن و سال بود سعی می کرد تا 

ا او بیاید بتواند خود را باال بکشد ، به خانه که رسیدم گندم ناراحت بود و گفت چرا صبر نکردم ت

  0و با هم برویم ناگهان فریاد زدم   هر جا که من می روم نمی توانم تورا با خود ببرم 

گندم با گریه به آشپزخانه پناه برد ومادر گندم را به آرامش دعوت کرد و ازمن تقاضا کردکه   

  نبودنه ، دعواي ما با صداي زنگ تلفن پایان یافت  ، هستی بود و گفت چرا خا مهربان تر باشم

وقتی گفتم مغازة افشین بودم گفت یلدا از درسهایت عقب نیفتی ، به اواطمینان دادم که نه 

  0غافل نمی شوم
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به شدت درس می خواندیم ، افشین از دو باره زندگی به روال عادي برگشت ، من و هستی   

  0کارش راضی بودماهم شکرگذار خداوند بزرگ بودیم 

تعطیل بودم مادر سرکار بود و گندم مدرسه، تصمیم گرفتم سر سه شنبه هفته بعد دو ساعت   

محمد باالي پنجره بودوتا من گفتم سالم از  زده به مغازة افشین بروم با لباس مدرسه رفتم

  . باالي پنجره پرت شد پایین و گفت واقعا مرا ترساندي یکی طلبتان 

    گفتم افشین کجاست؟  

لباس مدرسه معصوم تر از  در ی به من انداخت و گفتگفت رفته بیرون االن می آید و نگاه  

  .گذشته هستی 

  گفتم مگر در لباس غیر مدرسه معصوم نیستم ؟  

مشغو ل کارش شد ، نمی دانم چرا در حرف زدنش در راه گفت به معصوم تر توجه نکردید وبعد 

حرفی رفتنش و در حرکاتش چه چیزي وجود داشت که مرا در جایم میخکوب می کرد ، دیگر 

گفتم نه و بدون  دقیقه گفت ناهار خورده اید؟ 15نزدم از دستش ناراحت بودم بعد از حدود 

  نمی دانم چند سال داشت به نظرم توجه به من به سمت تلفن رفت وبرایم سفارش پیتزا داد، 
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م از افشین پخته تر بود وقتی غذا را آوردندمیخواست از مغازه بیرون برود تا من راخت غذا بخور  

نگاهم کرد وگفت نوش جان گفتم   که گفتم محمد آقا و برگشت به سمت من گفتم بفرمایید ،

خواهش می کنم سرش را پایین انداخت و گفت من روزه هستم ، سه تا روزه قرض امسالم 

،  غذا در دهانم خشک شد و دیگر هیچ نگفتم او بیرون رفت و افشین آمد در مغازه مانده بود

  شامد گفت ودر خوردن غذا با من شریک شد و گفت محمد غذا من را که دید خو

  .نمی خورد ؟ گفتم روزه است افشین هم در تعجب باقی ماند و چیزي نگفت   

بعد از ظهر آ ن روزدر مغازه بودم و با محمد از همه صحبت می کردیم به غیر از خودمان   

  بود ، از رفتارش چیزي محمدآرام صحبت می کرد نمی دانم چی داشت ولی با من مهربان 

  ولی چیزي که براي من مهم بود این بودکه تنهاپسري بود که با او راحت بودم نمی فهمیدم   

تایی دستش بود و به من تعارف کرد وقتی  4بعد از ظهررفت تا سر پاساژ و یک بسته آدامس   

قیمت را خوردم دیدم خیلی بد مزه است  گفتم چند خریدید؟ چه قدر بی مزه است  وقتی 

گفت تعجب کردم خیلی گران خریده بود با خنده گفت محله شماس دیگه ؟ من خندیدم و 

  تایی می خرم نصف قیمت این آدامس 12گفتم خوب پس از همین محله برایتان آدامس 
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در حین همین شوخی هابودیم که گندم زنگ زد گفت مامان .  گفت ببینیم و تعریف کنیم  

که رفتی اونجا ؟ پاشو بیا خانه و من هم به اطاعت امر مادر از جا درس و زندگی نداري میگه 

  بلند شدم محمد گفت حاال کجا می روید ؟ 

  گفتم شما دانشگاه رفته اید، یا اول کارید؟  

  شما هم قبول میشوید  .....    گفت انشاا    

من خدا حافظی کردم و آمدم خانه در راه تمام مدت فکر محمددر ذهنم وجود داشت و     

اجازه می دادم این رویاها تا هر جایی که دوست دارند جلو بروند ومرا ملکه شادي هاي 

من در ذهنم و در رویاهایم همیشه با محمد بودم ، دیگر محمد براي من دوست .خودسازند 

افشین نبود او براي من بود و من عاشق شده بودم و خود نمی دانستم، نمی دانم حیاي یک 

  ه د یا شرم اولین عشق که اجازه نمی داد به روي محمد بیاورم و یا اینکساله بو 18دختر 

نمی دانستم محمد نیز آیا به من عالقه دارد یا نه؟ با همین افکار به خانه رسیدم ویکراست  

  .رفتم به سراغ درسهایم 
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ه روزبعد صبح زود بیدار شدم و درس خواندم تا جبران روزگذشته را کرده باشم صبح در مدرس  

  هستی را دیدم گفت زنگ زدم بیام خانه شما نبودي ؟ 

  گفتم رفته بودم مغازه افشین  هستی گفت یلدا چه قدر می روي آنجا مگه درس نداري ؟  

  گفتم چرا

به کالس رفتیم  ساعت سوم دبیر ادبیاتمان نیامده بود بچه ها در کالس حر ف از همه چیز می 

همه چیز  ، من هم در فکر بودم تا به حال هیچ پسري زدند از دوستانشان ، خانوادهایشان و 

  این طور فکرم را مشغول نکرده بود ، چند بار زیر لب گفتم محمد

چه قدر اسمش قشنگه ، هستی نگاهی به من کرد و گفت اسم کی   محمد و بعد به خودم گفتم

هستی را نه قشنگه ؟ دلم می خواست قضیه را به هستی بگم اون می تونست راهنماییم کنه ، 

  .به عنوان دوست بلکه به عنوان یک خواهر خوب قبول داشتم 

  گفتم هستی این چه چیزه که تو وجودم رخنه کرده از فکر محمد دوست افشین 

نمی توانم بیرون بیایم ، هرشب با فکر او خوابم میبره ، دلم می خواد همش برم اونجا که 

رزه ، فکر می کنم خیلی دوستش دارم ، یک ببینمش نمیدونم چرا وقتی می بینمش دلم می ل
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، خندیدم و گفتم خانم آرامی چه کنم تو بگو که دارم دیوانه دفعه هستی گفت تخته گاز نرو بابا 

  می شوم ، هستی

ن چه طوره ؟ گفتم نمی دانم خیلی تو داره نمیشه از حرکاتش چیزي فهمید گفت بر خورد او

  .ا همه فرق دارد ولی پسر خوبی است فقط میتونم بگم که ب

  هستی گفت چند روز نرو آنجا ببین چه میشه ؟ اون هم دوستت داره یا نه ؟ 

  .گفتم نمیشه ، گفت باید بشه و زیر لب گفتم باشه 

  به هستی گفتم یادم بینداز آدامس بخرم گفت برا ي کی؟

  .گفتم براي محمدو هستی در جوابم گفت یلدا مواظب احساست باش 

وز هستی را نفهمیدم  اي کاش فهمیده بودم تا من و محمد سرنوشتی من معنی حرف آن ر

  متفاوت

  .به امروز داشتیم و من این قدر به عرشیا و ستاره وابسته نبودم 

خالصه اینکه آنروز هستی خیلی نصیحتم کرد که یلدا حداقل بگذار کنکور تمام شود بعد وقتی 

برویم آدامس بخریم هستی عصبانی  به نتیجه اي نرسید گفت فقط مواظب باش ، من گفتم
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تا کافر را مسلمان می کردم ،  4اینقدر   روضه می خوندم اي رفته بودم  گفت اگر به هر جلسه

  هردو خندیدیم 

درهمین موقع زنگ خورد و باهم پایین رفتیم در راه یک بسته آدامس خریدم و در کیفم 

  زنگ نزد ؟ گذاشتم براي محمد به خانه آمدم به گندم گفتم مامان 

  گفت مامان نرفته سرکار االن هم رفته خرید سه شب دیگه بابا بر می گرده ایران 

گفتم خیلی خوبه ، خوشحال شدم سه ماه بود که پدر رفته بود ایتالیا ، دلم خیلی براش تنگ 

شده بود در همین افکار بودم که صداي زنگ تلفن مرا به خود آورد به سمت تلفن رفتم و 

  ر داشتم و گفتم بله ؟ صدا  از آ ن طرف آمد سالم گوشی را ب

  گفتم سالم 

  گفت شب به خیرمیتونم با آقا افشین صبحت کنم ؟

  گفتم نه خیر نیستند 

  هستم بفرمایید با من تماس بگیرند گفت من مهرآور 
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من که تازه محمد را شناخته بودم گفتم بله آقا محمدبه افشین می گویم با شما تماس بگیرد 

قطع کردم وپیش خودم گفتم عجب صداي قشنگی دارد چه قدر به دل می نشیند ،  وبعد

صداي یک مرد جا افتاده را دارد چه قدر با شخصیت بود چه قدر مودب حرف زد  که گندم 

گفت چی میگی ؟چرا با خودت حرف می زنی؟ که یک باره به خود آمدم و گفتم هیچی و رفتم 

ن شدم و گذر زمان را احساس نکردم ، ولی به راستی درون اتاق خودم مشغول درس خواند

  .صداي زیبابی داشت 

 اسفند ماه بابا 21سه روزي که انتظارش رامی کشیدم  به سرعت گذشت وشب سه شنبه 

  باالخره 

من ، مادر ، افشین و گندم به اتفاق خانواده پدرم می خواستیم . بعد از سه ماه به ایران آمد    

رویم که افشین گفت محمد هم می خواهد بیاید، من خوشحال بودم که به استقبال پدرم ب

  محمد 

می آید ، همه به خانه ما آمدند تا با هم به فرودگاه برویم و خانواده پدرم یعنی پدر بزرگ ومادر 

  بزرگ و عمه کوچکم که هنوز ازدواج نکرده بود در ماشین افشین نشستند، من وگندم با عمویم 
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کودکش در ماشین مادر ، مادر می خواست که عمویم رانندگی را به عهده  به اتفاق همسر و

شادي دختر عمویم بهانه گرفت و عمویم مجبور شد بگیرد و خودش به ماشین افشین برود که 

به همراه همسرش عقب بنشیند که مادرم ازمحمد خواهش کرد تا رانندگی رابه عهده بگیرد و 

  . به ماشین افشین رفت محمد با تردید قبول کرد و مادر 

همه سوار ماشین شده بودند به غیر از من و گندم که باید یکی از ماجلو می رفتیم دلم می 

خواست که من بروم ولی نمی خواستم که بهانه اي به دست گندم بدهم تا بعدها جبران کند 

ا دیده اي که گندم گفت یلدا میشه تو بنشینی جلو من رویم نمی شود حداقل تو بیشتر محمدر

من در ظاهر بااکراه ولی در دل با شادمانی در ماشین را باز  و با او صمیمی تر از من هستی 

کردم و جلو نشستم در راه محمدبه طرز غریبی ساکت بود ، عمو وزن عمو با هم صحبت می 

کردند گندم نیز مشغول بازي با گیم خود بود و حواسش به هیچ کجا نبود من آدامس را از 

  م بیرون آوردم و روي صفحه جیب

گذاشتم و گفتم که براي شماست وبعد کاست ضبط را آماده کردم و خواننده خارجی شروع به  

خواندن کرد که محمد آرام گفت موسیقی آرام چیزي نداري ؟ گفتم باید یک کاست غمگین 
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دیگري را  ، محمد خواهش کرد که آن کاست را بگذارم کاست را در آوردم و کاستداشته باشم 

  .و خواننده شروع به خواندن کرد جایگزین کردم

  نوري دارم دلامشب در        امشب در سر شوري دارم

  رازي باشد با ستارگانم        باز امشب در اوج آسمانم

  از این عالم گویی دورم        امشب یک سر شوق و شورم

  هستی خوانم ازبر حور و ملک دسرو      از شادي پر گیرم که رسم به فلک

  سبو بریزم ساغر شکنم           ر آسمانها غوغا فکنمد

و بعد بی اختیار محمد زمزمه کرد که گفتم دل پري دارید از این زمانه خندید و گفت نه از 

که بخواهم با شعري صدایش خوشم می یاد ، خاطره خاصی ندارم ، من کسی در زندگیم نیست 

د دقیقه گفتم شما تازه اول راهید و یادآور خاطرهاش بشوم ، در فکر فرو رفتم و بعد از چن

  ..........انشاا

پیدا می کنید وقتی هم که این آهنگ را شنیدید یاد  روزي با همه آهنگها غمگین وشاد خاطره

قبل از شما چند نفر براي این من و افشین بیفیتد  محمد خندید وگفت حاال ببینیم چی میشه 
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رتی بازي کرد یا نه ؟ من خندیدم وباز در دلم ، ببینم میشه براي شما پا آهنگ سفارش دادن

  غوغا بر پا شد

  بر سر مسائل حاشیه اي حرف زدیم و گذر زمان و طوالنی بودن راه را نفهمیدیم که به فرودگاه 

  .رسیدیم در فرودگاه منتظر پدر بودیم هر کسی مشغول صحبت با فرد دیگري بود 

مادر و رگ بر روي صندلی نشسته و خواب بودندعمو با زن عمو مشغول بود پدر بزرگ و مادر بز

ومادر  بزرگعمه باهم و افشین و گندم رفتند تا گندم عطر بخرد ، من ومحمد هم در کنار پدر

بزرگ ساکت نشسته بودیم که محمد رو به من کرد و گفت میشه خواهشی بکنم ؟ گفتم 

  بفرمائید

نمی شود ، من گلی را که به طرز  گفت اگه میشه این گل را شما به پدرتان بدهید من رویم

  زیبائی

آراسته شده بود از محمد گرفتم و در بغل خود جاي دادم ، هنوز هم که هنوزه گلهاي خشک 

  .شده آن روز را در اتاقم در خانه مادرم دارم 
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باز هم سکوت بین ما حکم فرما شد طولی نکشید تا پدر آمد و ما از پشت شیشه پدر را   

با  کنارمحمد و ت تکان دادیم محمد با قد بلند خود در کنار من بودو گندمدیدیم و برایش دس

داشت به زور تا چانه محمد بود ومادر به من گفت چه قدر قد محمد بلند  قد  بلنديگندم آنکه 

  است و

، ناراحت شدم از اینکه فکر می کردم من به محمد نمی آیم و گندم درکنار او چقدر کوتاه است 

  .وض کردم بعد حرف را ع

پدر آمد و یکایک ما را بوسید و همه به او خوشامد گفتیم ، بعد با محمد آشنا شد از   

آمدنش تشکر کرد و گفت امیدوارم بیشتر ببینمتان  گل را به پدر دادم  پدر گفت یلداي من 

چطوره ؟ چه گل زیبایی  تشکر عزیزم و من خود را در آغوش پدر جاي دادم که امن بو دو گرم 

در راه برگشت من و پدر جلو نشستیم  گندم عمو وزن عمو عقب نشستند ، . پراز محبت و 

محمد  رانندگی میکرددیگر من و محمد نتوانستیم با هم صحبت کنیم تا به منزل رسیدیم ، 

نظاره گر رفتنش بودم ، هنوز صداي قدمهایش محمد با همه خداحافظی کرد و رفت من از دور 
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مهربانش یادم نرفته ولی اي کاش هر دو می دانستیم چه روزهاي خوبی  ، تن حرفهایش ، نگاه

  داریم و قدرش را نمیدانیم 

و اي کاش که براي این روزها و براي ثانیه اي دیدن او باید چه قدر حسرت بخورم و بگویم 

  محمد من کجایی ؟ عزیز من کجایی؟

فتارش حرف می زد افشین و مادر از پاکی و درست بون رپدر از محمد خوشش آمده بود   

خوشحال بود که پدر ومادر انتخاب او را تحسین می کنند ولی هیچ یک نمی دانند که من هم 

  .از محمد خوشم می آید و حتی دلم نمی خواهد آنها در باره آینده من و محمد نیز حرف بزنند 

وست شنبه به مناسبت برگشت پدر مهمانی بدهد پدر گفت محمد د 5مادر قرار بود   

افشین را هم دعوت کن ، ناگهان احساس کردم دستانم یخ کرد اي خداي من محمد بیاید خانۀ 

ما ، یاد حرف هستی افتادم که گفته بود دوست دارد محمد را ببیند ، پشت حرف پدر گفتم 

مامان هستی هم بیاد و مادر با اکراه قبول کرد حرفی نزد  ،  به سمت تلفن دویدم شماره 

  فتم هستی را گر

  خانم از وقتی بابات آمده کم زنگ می زنی سالم یلدا .....    سالم هستی 
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  شنبه شب بیاي خانه ما  5نه به خدا سرم  شلوغه  حاال ازت میخوام 

  گفت باشه به مامانم میگم اگه اجازه داد مزاحم میشم  چه خبره؟

  محمدرا هم دعوت کرده گفتم مهمانی برگشت بابا و بعد صدایم را آرام کردم و گفتم مادرم  

  هستی  گفت حتما میایم 

  .گفتم منتظرم و بعد خدا حافظی کردم 

مرتب به میهمانی فکر میکردم که چی بپوشم و چی کار کنم  ، مهمانها حدود  شنبه5تا    

نفر بودند و لی براي من تنها محمد مهم بود و بعد هستی  ، گندم سرش به کارها و  50

از این که دید محمد و هستی می آیند او نیز یکی از دوستانش را دوستان خود گرم بود و 

  .دعوت کرد 

  شنبه صبح از خواب بیدار شدم و به مدرسه نرفتم  از نظر خودم لباسهایم  خوب نبود  5  

میخواستم یک لباس خوب بپوشم ، آخرسر هم یک پیراهن صورتی رنگ بلند انتخاب کردم که 

اده مال گندم بود ولی تمام مدت می گفت میخواهم خودم آستین کوتاه داشت و یقه گرد س

  بپوشم  
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راضی شد و به سراغ لباس  وقتی اجازه دادم هر لباسی را که دوست دارد از لباسهاي من بپوشد

جین من رفت ، پیراهن جین کوتاه مرا پوشید و به راستی زیبا شد من نیز لباسم راپوشیدم 

دا جمع کردم ولی گندم که موهاي خرمایی رنگ و تاب داري تا پائین کمرم بود ابت موهایم راکه

داشت و همیشه آرزوي موهاي لخت مشکی و پر مرا داشت گفت یلدا با این پیراهن موهاتو باز 

بذار وتنها شانه کن چرا که به راستی زیبا میشوي ، حرف گندم را گوش کردم و موهایم را 

ه هایم ریختم ، وقتی از اتاق بیرون آمدم مادر که بازکردم و بعد از شانه     کردن به دور شان

همیشه مرا با موهاي بسته دیده بودخنده اي به من کرد و گفت دخترم هندي شده و براي 

دل گندم که او هم مانند من موهایش را که کم پشت و کوتاه بودو تا سر شانه بدست آوردن 

ترهایم مثل ماه شده اندولی نگاه هایش بود باز گذاشته بودبوسهاي بر صورتش زد و گفت دخ

  .مادر از روي من برداشتنی نبود 

  کم کم مهمانها آمدند هستی زودتر از بقیه آمد من افشین و گندم با آنها احوال پرسی   



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٢٦

می کردیم همه مخصوصا خانمها از موهاي من تعریف می کردند که آخر سر خانم فتوحی 

خیلی .... ي یلدا جون اسپند دود کن ماشااهمسر دوست پدر به مادرم گفت زهره جون برا

  خوشگل شده

هستی آرام در گوشم گفت شاهزاده نیامده اند و  ،مادر به آشپزخانه رفت تا اسپند دود کند

گفتم نه دلم شور می زند که هستی گفت نترس االن می آید ، چند دقیقه بعد صداي زنگ مارا 

و محمد را در آغوش گرفت  در دوید  به خود آوردو افشین که منتظر محمد بود به سمت

  فرصت نشد محمد مرا 

ببیند من در گوشه سالن کنارآشپزخانه بودم ولی میدیدم محمد با چشم دنبال من است  مادر 

استکان هاي چاي را به دستم داد و گفت براي محمد و مهمانهاي جدید ببر  من هم امر مادر را 

  .اطاعت کردم 

دم که محمد و افشین به همراه خانواده دوست پدر آقاي کشاورز وقتی به آن قسمت سالن رسی

 3و خانوادة محترمشان نشسته بودند ما با آنها صمیمی بودیم من و بهروز پسر آقاي کشاورز 
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سال اختالف سنی داشتیم از بچگی با هم بازي می کردیم و مثل خواهر وبرادر بودیم ، وقتی 

  چایی  را به 

یلدامانند هندي هاشده واقعا بزرگ و شاورز به همسرش گفت فهیمه سمت آنها بردم آ قاي ک

موهاي بلند وسیاهی شب یلدا را به یادم می  زیباشده فهیمه گفت  چه قدر موهایت زیباست 

آورد که بهروز گفت عمو همایون و خاله زهره بی دلیل اسم دخترشان را یلدا نگذاشته 

به حال شوهرت یلدا از دیدنت سیر نمیشه من می اندمیدانستند یلدا چنین موهایی دارد خوش 

خندیدم ولی دلم نمیخواست بهروز این حرفها را جلوي محمد بزند ولی او نمیدانست و شوخی 

هاي بی منظور خود را همیشه میکرد وقتی چاي را به سمت محمد بردم پدر افشین را صدا 

ین از موقعیت سوء استفاده کند و کرد به محمد چاي را تعارف کردم انتظار داشتم در نبود افش

  به جز تشکر حرف دیگري بزند

ولی جلوي خانواده کشاورز گفت تشکر خانم پویان و من بدون جواب دادن به او از کنارش رد 

شدم در دل به خود دشنام می دادم که چرا من چاي را بردم باید گندم می برد که هستی 

  نی هستی ؟ محمد چی گفت ؟ خودش را به من رساند و گفت یلدا چرا عصبا
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هستی گفت چه قدر فهمیدس و من چه قدر حرص  گفتم چون هیچ چی نگفت عصبانی هستم 

  .خوردم 

مهمانی روال عادي خود را گرفت  خانمها با هم مشغول صحبت بودند ، مردها از سیاست   

 10گاه کردم حرف می زدند و جوانها بازي یا گفتگو با یکدیگر  که دیدم محمد نیست ساعت ران

بود ، هستی گفت شاهزاده مهر آور کجاست ؟ با نگرانی گفتم نمیدانم که دیدم با  10دقیقه به 

آستین هاي باال زده و دستان خیس از دستشویی بیرون آمد و دنبال کسی میگشت  که خودم 

به شما  را به او رساندم و به هستی گفتم دنبالم بیا به کنارش رفتم و گفتم می خواهم دوستم را

معرفی کنم  هستی از دوستان خوب من که از سوم راهنمائی با هم دوست هستیم  بعد رو به 

له ام را تمام کردم که محمد هستی کردم و با دست محمد را نشان دادم و گفتم آقامحمد و جم

سریع گفت خوشوفتم هستی خانم من محمد مهرآور هستم دوست و همکار افشین برادر یلدا 

مه برادر را محکم گفت هستی هم گفت من هم هستی آرامی هستم خواست ادامه خانم  کل

بدهد گفتم آقا محمد بفرمائید بنشینید  که گفت می خواهم نماز بخوانم امکانش هست یک 

مهر به من بدهید به او گفتم بفرمائید اتاق من تا به شما مهر بدهم  و او گفت اگر مسئله اي 
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حسابی عصبانی شده بودم به اتاق پدر رفتم و جانماز من که  نیست اتاق افشین راحت ترم

میهمان را بر داشتم و به سمت اتاق افشین راهنمایش کردم وقتی به درون اتاق رفت جا نماز را 

باز کرد و در اتاق را نیمه باز گذاشت هستی هنوز در کنارم بود گفت واقعا پسر آقایی است که 

ق هر چی با احترام باهاش حرف می زنم تمام مدت اذیتم گفتم شش دانگش مال تو پسره احم

می کنه هستی گفت نه محمد می داند چی کار می کنه ولی تو نمی دانی او هیچ وقت نمی 

  خواد جلوي خانواده تو از اعتمادي که خانواده ات به او کرده اند

فته اي نگاه سوء استفاده کند ، در همین موقع گندم جلو آمد و گفت خوب با محمد گرم گر

یعنی چپ چپی به او کردم و گفتم تو کار و زندگی نداري که تمام مدت دنبال من می گردي ،

چه کارمی کنم  که گندم گفت خوب به من هم بگو مگه من غریبه هستم گفتم چی بگم وقتی 

  چیزي نیست   گفت دیدم با محمد ایستاده بودي خنده ام گرفت 

ید رابطه اي با او داشته باشم خودش هم خندید  گفتم اوال گفتم من کنا رهر کس بایستم  با

  .چیزي نیست  ولی قول می دهم اگر روزي اتفاقی افتاد تو اولین نفري باشی که به او می گویم 
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گفت هستی چی که هستی به گندم گفت اولین نفر از خانواده و گندم خوشحال شد و گفت 

نمی خواستم دورغ بگم ولی خوب ی بدهم   حاال ازش خوشت میاد ؟  مانده بودم چه جواب

گندم هم ظرفیت نداشت تا دعوایمان می شد سریع به مادر می گفت هستی به دادم رسید و 

که گندم   گفت نه یلدا از محمد خوشش نمیاد ولی بدش هم نمیاد که سربه سرش بگذاره 

لم می خواست آقاست ، از این حرفی که راجع به محمد زده بود د گفت گناه داره خیلی

  .بکشمش آخه هیچ کس حق نداشت در بارة محمد من حرفی بزند حتی خوب یا بد 

خالصه بعد از کلی کش مکش گندم هم جزو رازداران محمد ومن شد و قول داد که در   

هیچ شرایطی حرفی نزند از اعتمادي که بهش داشتم خوشحال شد و احساس بزرگی کرد ، من 

بودم به هستی گفتم دیگه مغازه نمی روم آخه این طوري که هنوز از دست محمد ناراحت 

نمیشه من فقط دارم خودمو براش می کشم حاال نوبتی هم که باشه نوبت محمد است تا به 

و من در  تصمیم خود جدي هستم ، هستی خوسحال شد و گفت ببینیم و سمت من بیاید 

  .تعریف کنیم 

  احافظی بود مهمانها به ترتیب  خداحافظی کم کم به پایان شب نزدیک شدیم و موقع خد  
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می کردندو می رفتنتد ، مادر هستی هم آمدو با هم رفتند ، آقاي کشاورز و خانواده اش هم 

می کردندکه محمد به کنار مادر آمد من پیش مادر بودم و بعد از تشکر  داشتند خداحافظی

جایی شما را برساند میسر  خداحافظی کرد که مادر گفت محمد جان صبر کن آقاي کشاورز تا

آنها هم سمت سید خندان است ، محمد تشکر کرد و منتظر شد بعد رو به من کرد و جلوي 

مادر گفت خانم پویان خیلی زحمت کشیدید اگر امري نیست رفع زحمت کنم در جوابش  

گفتم خواهش می کنم آقاي مهر آور می خواستم ادامه بدهم که بهروز جلو آمد و گفت یلدا 

یادت باشه اگر موهاتو کوتاه کنی شوهر گیرت نمیاد دلم نمیخواست جلوي محمد بهروز با من 

که در جوابش گفتم تو هم اگر موهاتو کنی زن گیرت نمیاد که شوخی کند ولی چاره اي نبود 

با این حرف من همه خندیدند و بعد بهروز رو به مادر کرد وگفت خاله زهره خیلی زحمت 

رید ؟ مادر در جوابش گفت بهروز جان اگر زحمت نیست آقا محمد را هم تا کشیدید کاري ندا

جایی برسانید که محمد گفت نه خانم پویان زحمت نکشیدیدمیخواهم کمی قدم بزنم و بعد 

  .خداحافظی آرامی کرد و به سرعت خارج شد ولی کامال معلوم بود از چیزي ناراحت است 

  عد هم بهروز با خانواده اش رفت ، خانه خالی شدخالصه اینکه محمد رفت و چنددقیقه ب  
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تخت خواب ها پناه بردیم که سیاهی شب در ظلمت و تاریکی چشمانمان  ههمه خسته بودیم ب

  .محفوظ بماند و مارا به خوابی خوش دعوت کند

عید نزدیک بود و همه در تکاپو و تالش  براي عید، ولی من روي حرفم بودم و به مغازه   

و هفته گذشن با اینکه خیلی دلم براي محمد تنگ شده بود ولی قسم خورده بودم که د. نرفتم  

حرف می زدم وهستی  دنروم و نرفتم ، هر وقت خیلی دلم تنگ می شد با هستی در باره محم

و می گفت یلدا صبور باش و نرو مغازه تا به موقعش و چه قدر آن زمان زود  می داد دلداري ام

  .رسید 

اسفند ماه بود و فردا عید نوروز پدر میخواست به مغازه افشین برود گفت یلدا تو  28آ ن روز 

هم لباس بپوش بیا آرام تر گفت تا در راه براي مادرت هدیه اي بخرم ، بناچار قبول کردم  

آماده شدم همراه پدر رفتم ، وقتی به مغازه رسیدیم محمد در مغازه بود سالم علیک مختصري 

ولی چند دقیقه دیگر بر می گردد ، پدر ... افشین نیست ؟ محمد گفت نه  پدر پرسیدکردیم 

مشغول صحبت با محمد بود و من روي صندلی نشسته بودم  پدر پشتش به من و محمد دقیقا 

روبه روي من بود ، محمد قدش از پدر بلندتر بود بنابراین به راحتی می توانست به من نگاه 
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( نیم نگاهی به من می انداخت و من از پشت نگاهش می کردم  کند و هر چند دقیقه ا ي یکبار

خداي من چه روزهایی ، چه نگاههاي پاکی و چه لحظات مقدسی اي کاش محمد بودي و هنوز 

پدر صحبت را به درس رساند و گفت شما چه ) هم براي من بودي و دزددانه نگاهم می کردي 

خر کامپیوتر هستم و در دانشگاه با افشین قدر تحصیالت  دارید ؟ محمد گفت دانشجوي سال آ

نصیحت کرد که حتما پدر  ،سال 23آشنا شدم من دو سال از افشین کوچکتر هستم یعنی 

خالصه اینکه سن محمد برایم مشخص شد . درسش را ادامه بدهد و هر طور شده درس بخواند 

ود ، در همین موقع بنظرم  اختالف سنی مناسبی ب .سال از محمد کوچکتر بودم  5من دقیقا 

افشین رسید وقتی مرا دید بلند گفت کجاي تو دختر این محمد مرا کشته از بس گفت چرا 

خواهرت دیگه به مغازه نمی یاد؟ تعجب کردم که محمد این حرف رازده ، خودش هم خجالت 

کشید که افشین جلوي پدر این حرف را زد ، افشین که تازه پدر را دیده بود خندید و گفت 

خه یلدا تمام کامپیوتر محمد را به ریخته براي همین خیلی طول کشید تا درست شود که آ

محمد سراغ یلدا را می گرفت بعد چشمکی به من زد و به سرعت حرف را عوض کرد  ، من و 

محمد نگاهی به هم انداختیم سپس با خیال آسوده به حرفهاي بقیه گوش سپردیم ولی هر دو 
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.                       چرا که نگاه محمد با آنچه تا امروز دیده بودم فرق داشت  فکرمان جاي دیگري بود

دیگر محمد براي من بود با این حرفی که زده بود که چرا خواهرتان نمی یاد مرا به دنیاي 

.                                                                                دیگري برده بود 

شد وعیدبود  به قدري لحظۀ سال  تحویل غافل زده شده بودم که یادم رفت روز اول فروردین 

عید آمد و با             .دعا کنم ولی قول دادم سال دیگر براي خودم و محمد حتما دعا کنم 

یدم ولی همیشه به فکرش همۀ زیبائی هایش به سرعت به پایان رسید ، در ایام عید محمد را ند

 7درست یادم می اید که  بعد از عید تازه به بهار رسیدیم. بودم و یادش در خاطرم بود 

اردیبهشت بود که به مغازه رفتم محمد در سر رسیدش مطلبی را یادداشت می کرد ، من با 

من ناراحتی گفتم امسال هیچ کس به من سر رسید نداد محمد خنده ا ي به من کرد و گفت 

صفحه اول  سر رسید را کند  بعد از غدر خواهی سررسیدش را به من داد هر چی    7میدهم 

از آن روز شروع . گفتم نه نمی شود خواهش می کنم شوخی کردم  گفت نه این براي شماست 

د اي کاش کردم به نوشتن درون سررسید اي کاش سررسیدم بود و خاطراتم را یاد آوري می کر

بودي شنیده بودم که در بهار یا عاشق می شویم یا عاشق تر ، در بهار بور که  و اي کاش محمد
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براستی فهمیدم عاشق شده ام و آن هم عاشق محمد عزیزم ، گندم دیگر کامال از ماجرا خبر 

ه درسهایم بیشتر برسم ولی خوب از محمد حرفی ــــــداشت ، مادر هم گوشزد می کرد که ب

در بهار بیشتر به مغازه می رفتم می دانستم . لی به رویم نمی آورد می دانست ونمی زد دقیقا 

که محمد همش در انتظارم است ، تصمیم داشتیم خانه را عوض کنیم گندم تمام مدت میگفت 

ماشین در حیاط  3اتاقم  کوچک است و مشکل دیگر این بود که همسایه ها نمی گذاشتند 

براي خانه آگهی داده  شنبه بود 5تیم ، آ ن روز بگذاریم به همین دلیل دنبال خانه می گش

ود افشین گفت من در ـــبودیم پدر ومادرم رفته بودند میهمانی ، گندم هم خانه دوستش ب

 1مغاره تنهام محمد می خواهد برود خانۀ برادرش می آیی اینجا؟ کمی فکر کردم و گفتم باشه 

م  براي خودم و افشین وبه راه افتادم به ساعت دیگر میام وقتی میرفتم سر راه دو بستنی خرید

گفتم سالم خسته نباشی این هم بستنی که محمد مغازه که رسیدم دیدم پشت کامپیوتر است 

سرش را باال آورد و نگاهی از روي تعجب به من کرد فورا عذر خواهی کردم و گقتم ببخشید 

شتري نشان دهد ، بعد من را به مفکر کردم افشینه گفت نه من هستم افشین رفت خانۀ شما 

بستنی را به او تعارف کردم وگقتم قسمت شما بود ، تشکر کوتاهی کرد و گفت یلدا خانم اگه 
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براي دانشگاه جزوه احتیاج دارید من میتوانم جزوه هاي خواهرم را براي شما بیاورم  گفتم 

ضربدر زد گفتم  امکانش هست تستهاي عربی را برایم بیاورید ؟ گفت حتما و روي دستش دو تا

چرا دو تا گفت براي اینکه به اولی نگاه کردم یادم بیاد معنی دومی چیست من خندیدم و گفتم 

                                                       . امان از است شماوبعد بازهم با هم خندیدیم 

زگو کنم ، ولی به راستی اردیبهشت ماه بود و ماه عاشقان نمی دانم چه طور احساسم را با  

شب با محمد در مغازه تنها  8من تا آخر شب یعنی حدود ساعت . احساس پاك و زیبایی بود 

شب افشین آمد گفتم افشین آقا محمد فقط به خاطر من تا االن صبر کردند  9بودیم  ، ساعت 

روش و بعد محمد تو که تا االن صبر کردي نیم ساعت هم .تو کجا بودي ؟ گفت گرفتار بودم 

منتظر شدیم تا غذاها را بیاورند این قدر  زنگ زد به رستوران و سه تا قارچ برگر سفارش داد

اي کاش بودیم و هنوز هم با هم قارچ برگرها خوشمزه بود که هنوز هم مزه آن زیر زبانم است 

  ....                    بودیم اي کاش

ماه از  5گدیکر عالقه مند شده بودیم زمان می گذشت من و محمد بشدت به ی         

آشنایی ما می گذشت ولی هیچ کدام روي آن رانداشتیم که به یکدیکر بگوییم و این رابطه مارا 
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نوز به او آقا محمد و او اصال مرا صدا نمی کرد ولی طوري شده بود که هصمیمی تر کنیم من 

م یا من به مغازه زنگ می زدم  و اي دو بار همدیگر را می دیدی حداقل من و محمد باید هفته

.                                                                                                                 دنبال افشین می گشتم و یا محمد دنبال افشین بو د و به خانه زنگ می زد 

رایم آورده بود تشکر کردم گفتم آقا کتابها را ب  یک روز که رفته بودم مغازه، محمد  

محمد شما به همه اینجوري قول میدهید؟ گفت چه طور؟                                                

، بعد گفت یادم نمی آید ؟ گفتم شما به من قول جایزه نداده اید؟ خنده گفتم  کمی فکر کنید 

وقت نخواستید و من هم رویم نمیشد به  اي کرد و گفت جایزه شما اینجاست ولی شما هیچ

شما بدهم بعد در کشو را باز کرد و گفت این کادوي شما ، یک عطر خوشبو به من هدیه داد ، 

همانطور که محمد هیچ .          هنوز عطرش در کمدم و کتابهاي مرضیه در کتابخانه قرار دارد 

زمان گذشت و باز هم عشق ..           ...یک از وسایلش را نبرد کتابهاي مرضیه را هم نگرفت 

یک روز نیمه خرداد محمد به مغازه  آتشین من و محمد بیشتر شد دیگر طاقت دوري نداشتیم 

آمد و گفت براي تعطیالت نیمه خرداد می خواهم با خانواده ام بروم شمال ، آن سه روزي که 

گرفتم و کسی بر نمی داشت ،  بار شماره خانۀ آنها را می 10دیوانه شدم روزي ن ممحمد نبود
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محمد موبایل نداشت و رابطۀ ما آنقدر صمیمی نبود که بخواهیم با هم تلفنی صحبت کنیم یا 

بیرون برویم ، وقتی محمد آمد به سویش دویدم و نگاهش کردم  دلم میخواست بیشتر در 

ود؟ دختران شمال خوب ب.... کنارش بودم که نمیشد ولی باز هم مدام با او شوخی می کردم 

آنقدر گفتم که .....  شمال چه طور بودن؟ به خانواده خوش گذشت ؟ کافی شا پ هاي شمال و 

محمد تقریبا بلند گفت شمال یه شهره مثل تهران  من اگر بخواهم کاري بکنم از کسی 

آن روز آقاي کشاورز و  . حرفی نزدم نمیترسم این حرف بلند محمد مرا خاموش کرد دیگر

مغازه آمدند بهروز تا مرا دید گفت درس میخوانی یا نه؟ باید دانشگاه قبول شوي که بهروز به 

گفتم امیدوارم و آقاي کشاورز سراغ پدر را گرفت گفتم تهران نیستند و به شوخی گفت پدر 

خالصه  . ؟ گفتم ما هم از دوري او بیشتر رنج میبریم هشما خسته نمیشه اینقدر مسافرت می ر

ولی من خریدند و موقع خداحافظی با من دست دادند و رفتند  cdچند  شاورزبهروز و آقاي ک

آن شب قرار بود به خانه مادر بزرگ برویم  مادر و گندم رفته . همچنان با محمد حرف می زدم 

بودند ، من و افشین و محمد هم رفتیم ، محمد رفت عقب نشست و من در عقب را باز کردم و 

ن عقب راحت ترم که گفتم نمیشه ، محمد رفت جلو نشست و گفتم بفرمایید جلو گفت م
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حرفی نزد در راه تمام مدت می خواست با من حرف بزند ولی من حرفی نداشتم تا به او بزنم 

، در بین راه محمد پیاده شد و خداحافظی کرد وقتی به عقب خیلی از دستش ناراحت بودم 

ست تکان داد ولی من برایش دست تکان ندادم ماشین رسید من سرم را بر گرداندم و او برایم د

آن روز خیلی عصبانی بودم ولی باالخره آن هفته هم گذشت شنبه من . و رویم را بر گرداندم 

در خانه بودم امتحانهایم تمام شده بود و من فرصت بیشتري داشتم تا درس بخوانم  صداي 

سرد با او حرف زدم چرا که هنوز  زنگ تلفن مرا به خود آورد محمد بود وقتی صدایش را شنیدم

از دستش ناراحت بودم ، سراغ افشین را گرفت  گفتم نیست  هنوز یک ساعتی نگذشته بود دو 

باره تلفن زنگ خورد گندم گوشی را برداشت ولی از آن طرف قطع کرد به گندم نگاهی کردم 

داشتم محمد بود گفت به خدا من کاري نمی کنم دو باره تلفن زنگ خورد خودم گوشی را بر

؟ گفتم نه مگر مغازه نیست ؟ جواب داد من مغازه نیستم  می توانی گفت افشین خانه است 

، گفت باید ؟ گفتم بله گفت چرا بعد از ظهر ناراحت بودي ؟ گفتم همین جوري صحبت کنی 

بگی گفتم باشه بعدا به خودت میگم و خداحافظی آرامی کردم و گوشی را قطع کردم در دلم 

غا بود محمد براي من زنگ زدمن موفق شدم چرا که او اولین زنگ را زده بود ، سریع به غو
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هستی زنگ زدم ماجرا را تعریف کردم  خیلی خوشحال شد پس فرداي آ ن روز به اصرار محمد 

وافشین به مغازه رفتم محمد از رفتارش عذر خواهی کرد با اجازه افشین من و محمد با هم از 

فتیم کمی در باره خورمان حرف زدیم  من پرسیدم محمد آقا گفت دیگه آقا را مغازه بیرون ر

سال دیگر وضع ما چه می شود  10گفت بله ؟ گفتم .....    بردار با لرزش خاصی گفتم محمد 

گفت نمی دانم ولی به خودم قول داده بودم تا وضعم خوب نشده به دختري دل نبندم ، ولی 

دیگر حرفش را ادامه نداد ولی آغاز دوستی من و محمد در روز ... .نمی دانم چه کنم ؟ چرا که

خرداد ماه با اجازه افشین آغاز شد و افشین می گفت به محمد بیشتر از خودم  21دوشنبه 

آغاز و شروع لحظات زیبا براي من و محمد در یک روز بهاري بارانی بود و چه  .اطمینان دارم 

                                    .......زیبا بود آن روزها 

  

  

  فصل سوم 
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دیگر حال و روز خود را نمی فهمیدم چراکه محمد مال من بود و باید هر روز او را می دیدم   

نزدیک کنکور بود محمد اصرار داشت براي چند دقیقه هم که شده همدیگر را ببینیم به 

دیدیم بهد من راحت تر درس می دقیقه یکدیگر را می   3هربهانه به در خانه ما می آمدشاید 

خواندم یک هفته دیگر نیز گذشت محمد گفت می خواهم از افشین اجازه بگیرم و باهم بیرون 

، قرار شد دوشنبه من و محمد باهم بیرون برویم این اولین باري بود که میخواستم با یک برویم 

ا هم راه افتادیم ، نمی پسر دو نفري بیرون برویم از افشین اجازه گرفتیم و دوشنبه صبح ب

هم پیاده تا میدان  اب  دانستیم کجا برویم  پیشنهاد دادم برویم پارك ساعی ، محمد قبول کرد 

ونک رفتیم واز میدان سوار تاکسیی شدیم تا برویم پارك ساعی ولی آنقدر من و محمد حرف 

رفتیم به محمد گفتم  پارك رد شدیم و هیچ کدام پارك را ندیدیم وقتی جلوتر ززدیم تا اینکه ا

مثل اینکه از پارك رد شدیم محمد خندید و گفت از دست تو پس یک ساعی طلب تو ، گفتم 

و از  رفتیم  منتظر آن روز هستم ، خالصه اینکه آن روز  با محمد به پارك الله در بلوار کشاورز

خواند  خودمان حرف زدیم ، می گفت دیشب فال حافظ گرفتم گفتم چی گفت و بعد شعر را
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بعد از کمی مکث گفت لقمه بزرگتراز دهانم برداشتم نه ؟ نگاهش کردم گفتم محمد ......     

  این چه حرفیه که میزنی؟ گفت نمیدانم 

نگذاشتم حرفش را ادامه دهد گقتم محمد حیف این هوا نیست که  .......فکر می کنم تو خیلی 

ود که مرا آتش می زد ولی به هرحال ما حرفهاي دیگه بزنیم ؟  نمی دانم چه در وجودش ب

متوجه شدم محمد دلش نمی خواهد دستم را بگیرد گفتم شما . محمد براي  من و کنارم بود 

دوست ندارید دست من را بگیرید؟                                                                                                

ولی یا دست منوبگیر دست هیچ کس دیگر را نگیر یا دست همه روبگیر دست منو  گفت چرا

  .هیچ وقت نگیر 

  گفتم یعنی چه ؟ 

  .گفت دلم نمیخواهد با هیچ کس دست بدهی 

  گفتم منظورت بهروز و آقاي کشاورزه؟

گفت براي من فرقی نداره براي من مهم تو هستی که نمی خواهم دستانت حتی به دست 

  .بخورد   خانمها هم
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  .گفتم دست تو را می گیرم و دست هیچ کس را نمی گیرم و هر دو خندیدیم 

باید بگیرم  آخه ن در خیابان محمد مجبور شد دستم را بگیرد   و گفت مثل اینکه توقت برگش

کم کم به خانه رسیدیم دیگر محمد . اینجوري خودت را به کشتن می دهی ؟ باز من خندیدم  

  .د که هیچ ابر قدرتی این بت را نمی توانست بشکند برایم بتی شده بو

نزدیک کنکور بود محمد فقط با من تلفنی صحبت می کرد ، می گفت نمی خواهم به خاطر من   

از  درس و زندگی ات بیفتی ولی خوب نه او ونه من راضی نمی شدیم که همدیگر را نبینیم و 

مادرم تقریبا از قضیه خبر داشت . دیدیم حداقل هر سه روز یک بار چند دقیقه یکدیگر را می 

ولی به من چیزي نمی گفت ، فقط می گفت یلدا این قدر مغازه افشین می روي عاشق این 

پسره میشی ها حداقل  بدون جکارمی کنی و من ناراحت بودم که مادر از االن که هیچ چیز 

   .بین ما نیست محمد را به عنوان داماد خود قبول ندارد 

ز کار ما با خبر بود ، مخالفتی نداشت چرا که نمی دانست من میخواهم با محمد ازدواج افشین ا  

  کنم ، هیچ کس نمی دانست رابطه ما مبناي دوستی داشت و حرفی از ازدواج در آن نبود 
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نمی دانم اگر به افشین  می گفتم می خواهم با محمد ازدواج کنم چه می گفت ؟ البته  محمد 

، محمد تنها با چشمهاي زیبایش حرفهایش را میزد در تمام این مدت حتی  هم حرفی  نمی زد 

تیر  21کم کم به روز . یک بار هم مرا صدا نکرد ه بود ولی در دلش غوغایی بود که گفتنی نبود 

ماه رسیدیم  که روز کنکور من بود هفته قبل کنکور سراسري بود  ولی خودم راضی نبودم ، 

تیر ماه کنکور آزاد بود و  21اطر محمد از زندگیت عقب افتادي روز هستی     می گفت  تو بخ

روزي که کنکور داشتم محمد از افشین اجازه . من سعی کردم حداقل در این آزمون قبول شوم 

از دور با قدي بلند نمایان گرفت و گفت خودم دنبالت می آیم ، بعد از کنکور منتظر او بودم    

و به سویش دویدم ، اول پرسید کنکور چه طور بود ؟ گفتم شد  برایش دست تکان دادم 

چرا که فکرت به خاطر من گفت اگر قبول نشوي خودم را نمی بخشم . امیدوارم قبول شوم  

مشغول بود وتو نتوانستی درس بخوابی و بعد شکالتی از جیبش در آ ورد و گفت عزیز دلم 

به طرف دهانش بردم و گفتم یه گاز  خسته نباشه ، تشکر کردم و بعد شکالت را باز کردم

کوچولو بزن ، خندید گفت براي تو گرفتم ، گفتم تو بخور که من راحت تر بخورم بقیه شکالت 

آدامسی از جیبش . را به دهانم گذاشتم چه قدر خوشمزه بود چرا که محمد برایم خریده بود 
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امروز یه ماه شدیم ،  در آورد و گفت به مناسبت اولین ماه آشنایی گفتم راست می گویی

گفتم اي محمد شیطان    گفت دلم میخواهد   خندید وگفت بله چند ماه دیگه راه می افتیم   

                    همه جریان منوتو را بدانند 

                                                                                          یا به مرضیه به مادرت بگو  گفتم  خوب    

  گفت اگر مرضیه بداند دیگه نمی گذارد ما با هم باشیم ، مادرم هم قسم خورده که نمی گذارم 

  .محمد خودش همسر آیندهاش را انتخاب کند    

                          گفتم چرا؟  

در جوابم گفت چون محسن برادرم خودش همسرش را انتخاب کرده و زندگی     

دیگرادامه حرفش را نشنیدم یعنی ................... ن مادرم نمی گذارد که من خوبی ندارد براي همی

از االن باید خودم را براي بحث هاي طوالنی آماده می کردم   محمد فوري گفت کجا یی چرا 

جوابی را نمیدهی؟ گفتم هیچی پیش تو هستم ولی به راستی نبودم ، محمد گفت به موقعش با 

خنده گفتم موقعش کی  است ؟ گفت تا خانه بخرم نمی توانم  محسن صحبت می کنم با

   سال دارم 28سال دیگر مناسب باشد ، گفتم محمد من آ ن موقع  10ازدواج کنم فکر می کنم 
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، نزدیک رستوران بودیم محمد مرا براي گفت نمی دانم حاال تا آن موقع و دیگر بحث عوض شد   

  .کرد ناهار به رستوران مورد عالقه اش دعوت 

باز چشمانم خیس است و باز دلم می خواهدگریه کنم چرا که دلم می خواهد دیگر همیشه   

پیش محمد باشم ولی می دانم موانع بسیاري در سر راهم است و آیا پاهاي من توان   

  .نع را دارد یانه ؟ نمی دانم و نمی دانم اپریدن از روي این مو

سا ل دارم با دنیایی متفاوت تراز آنچه  28سال گذشت  10به امروز که می نگرم می بیینم آري   

  .من ومحمد فکر می کردیم 

. تصمیم داشتیم به مسافرت برویم تا خستگی هاي یک ساله من،گندم وافشین بر طرف شود     

از طرف شرکت به مادر جایی در مشهد مقدس داده . عید هم به خاطر من جایی نرفته بودیم 

شنبه رفتم مغازه دیدم محمد ناراحت  2معه صبح زود حرکت کنیم ، قرار بود  روز ج. بودند

.                                      است گفتم چیزي شده ؟ گفت نه ولی آخه من چه جوري یک هفته تو را نبینم 

            حال مرا یک هفته نبینی؟ گفتم مگر نشده تا به 

از محمد برایم خیلی سخت تر از این  گفت تو این موقعیت نه ، من هم فکر کردم دوري  
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                  .است که بخواهم فکرش را بکنم 

شنبه با مادر و گندم رفتیم  5سه شنبه و چهار شنبه رفتم مغازه ، روز آن روز گذشت   

خانۀ مادر بزرگ براي خداحافظی از خانۀ آنها به محمد زنگ زدم با سختی حرف می زد گفت 

 سی حرف می زند صحبت از تو می کند و منو به یاد تو می اندازدنمی دانم چرا این روزها هر ک

بعد از کمی صحبت هاي . ، گفتم محمد من زود بر می گردم  می خواهی نروم ، گفت نه برو 

معمولی با هم خدا حافظی کردیم ، قرار شد من هر روز با موبایل به محمد زنگ بزنم یا محمد 

                    .افشین  زنگ بزند  به موبایل

بعد از ظهر به خانه آمدیم ، با مادر و گندم داشتیم وسایل را آماده می کردیم افشین با   

پدر رفته بودند  ماشین را سرویس کنند تا در سفر مشکلی نداشته باشیم ، مادر رو به گندم 

کرد و گفت  گندم جان می شود بروي تا قنادي و شیرینی و نان تست براي تو راه بخري گندم 

امان میخواهم بروم حمام یلدا را بفرست ، مادر رو به من کرد و گفت یلدا جان می شود گفت م

زحمت بکشی و بروي ؟ خندیدم و گفتم بله چرا نمیشه ، لباس پوشیدم  یک دفعه یادم افتاد 

  .براي آخرین بار محمد را ببینم  بهترین موقعیت است که بروم وبخواهم
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نگ زدم مغازه کسی گوشی را بر نداشت ، دلم شور زد خدایا در راه از تلفن عمومی سر کوچه ز  

محمد من کجاست ؟ دو باره زنگ زدم محمد نبود واي خداي من چه شده محمد باید این وقت 

روز در مغازه باشد آنقدر ناراحت بودم که شیرینی یادم رفت سریع رفتم مغازه دیدم محمد 

  عد از نمازش گفتم محمد کجا بودي؟ ، خیالم راحت شد ب نماز می خواند داردنشسته و

گفت رفته بودم وضو بگیرم ، گفتم محمد جان می آیی برویم شیرینی بگیریم ؟ گفت براي فردا   

جواب مثبت دادم  گفت باشه وبعد جوراب هایش را پوشید با هم رفتیم در راه از همه جا حرف 

دستم باشه که بوي تو را زد و  گفت نرو دلم تنگ می شود ، گفتم محمد یک چیزي بده تو 

بدهد دست در جیبش کرد و تسبیح خود را به من داد و گفت تو چی؟ گفتم کلیدم رامی دهم 

  که به یاد من بیفتی  ، گفت به من اطمینان داري      ؟

گفتم بیشتر از آنچه فکر کنی به راحتی کلیدم را در دستش جاي دادم ولی گفت کلیدت را   

با هم رفتیم شیرینی خریدیم ، پیاده . دستم در آوردم و به او دادم      نمیخواهم ، ساعتم را از

تا سر کوچه آمدیدیم نگاهش کردم اشک در چشمانش بود ولی هیچ حرفی نزد ، من هم با 

    .مد از دور نگاهم کرد ورفت چشمانی پر از اشک زنگ خانه رابه صدا در آوردم مح
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، کاستی که او تمام مدت به یادش بودم  حرکت کردیم در راه 5جمعه صبح زود ساعت   

به من هدیه داده بود را گوش می کردم و با تسببح زیبایش بازي می کردم وصلوات می 

فرستادم در راه بیرجند بودیم که صداي تلفن افشین ما را به خود آورد ، افشین صحبت 

ه بودیم  افشین نمی کوتاهی کرد و بعد قطع کرد فهمیدم محمد بوده ولی به دلیل اینکه در را

توانست گوشی را به من بدهد  کمی دیگر گذشت براي استراحت در جایی توقف  کردیم ، 

افشین تلفنش را به من داد گفت بیا زنگ بزن محمد منتظر است ، وقتی صداي محمد را پشت 

ساعت است که با محمد حرفنزدم ،  18خط شنیدم گریه ام گرفت باور نمی کردم که نزدیک 

دانستم آن روزها را چگونه تحمل می کردم و این روزها چه می کنم به راستی که انسان  نمی

تنها و تنها به فکر لحظاتی است که در آن قرار دارد و عادت گذشته را به سرعت فراموش می 

              .کند

.خالصه اینکه بامحمد کمی حرف زدم دیدم مادرم به سمت ما می آید سریع قطع کردم    

دیگر نتوانستم با محمد حرف بزنم ، شب دیر وقت به مشهد رسیدیم ، بعد از  آنروز    

همه خوابیدند من با گندم ومحمد در یک اتاق بودیم ، پدر ومادر در اتاق دیگر  گندم آرام شام 
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گفت محمد چه طوره  ؟ نگاهی به او کردم وگفتم خوبه ، تسبیح را از دستم گرفت و بعد گفت 

محمد دلت را خوش  کردي ؟ محمد نه موهایش بلند است ، نه جذاب  است یلدا تو به چه چیز 

و نه کارهایی را که دیگران می کنند را براي تو می کند قول می دهم که حتی یکبار هم به تو 

  نگفته دوستت دارم 

  .......نه ماشین دارد و نه وضعش خوب است در اصل بخواهیم حساب کنیم او در مغازه افشین 

ذاشتم حرفش را ادامه بدهد گفتم من نه موي بلند می خواهم و کارهایی که دیگران دیگر نگ

انجام می دهمد از محمد می خواهم ونه ماشین ، خانه و نه ووضع مالی خوب      ، در ضمن 

یادت باشه که محمد در مغازه افشین کار نمی کند محمد بخاطر اطالعات کاملی که دارد همه 

من من نیازي ندارم که محمد بخواهد همانند دیگران فقط با زبان بکوید جا طرفدار دارد در ض

      .دوستت دارم    

دوست داشتن او در چشمانش پیداست و ساکت شدم ، فکر کردم گندم راست می گوید   

محمد نه تنها نگفته دوستت دارم بلکه حتی یکبار هم مرا به نام صدا نکرده است ، کمی دلخور 

تار محمدآنقدر مردانه است که هیچ گاه کار اشتباهی انجام نمی دهد محمد شدم بلند گفتم رف
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گندم گفت خوب هر کس سلیقه اي دارد ، دیر وقت بود و هر دو ..... محمد و دیگر ادامه ندادم 

ساکت شدیم  و در افکار خودمان غرق شدیم ، بعد کم کم به خوابی خوش فرو رفتیم  ، چرا که 

  .ما تقدیري داشت فراموش نشدنی سرنوشت براي هر یک از 

صبح با صداي مادرم از خواب بیدار شدم که می گفت دلم میخواد زودتر به حرم بروم ،   

میخواست مارا بیدار کند که خودم از جایم بلند شدم و کنار مادر رفتم گفتم یلدا حاضر شو می 

وبه ، بگذار بچه ها خواهیم برویم حرم ، پدر گفت زهره کمی صبر کنیم اینجا محیط خیلی خ

امروز صبح آزاد باشند ، بعد از ناهار همه می رو یم حرم ، من هم می خواهم اتومبیل را با 

کمک افشین بشورم  مادر قبول کرد صبح را در اختیار خودمان باشیم و بعد از ناهار که در 

گینک رفتند رستوران هتل می خوریم سریع به حرم برویم ، پدر و افشین در حال صحبت به پار

مادر در آنجا یکی از همکاران قدیمی اش را دید و مشغول صحبت شد ، . تا ماشین را بشویند 

آنجا که رسیدیم دیدم  . من وگندم ترجیح دادیم به فضاي بازي هتل  برویم و کمی بازي کنیم 

 ، دختر خانم تقریبا هم سن وسال بجز من و گندم یک دختر با برادر کوچکش بازي می کند

من بود به برادرش  می گفت تاب را تند هل بده پسر توانایی این کار را نداشت و در آخر رفت 
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سرسره بازي کرد و دختر روي تاب تنها ماند ، من و گندم هر دو خندمان گرفته بود کنار دختر 

رفتیم گفتم اگر دوست داري کمی هلت بدهم با خوشحالی پذیرفت ، گندم گفت یلدا تو هم 

ن هر دویتان را هل می دهم چون من روي تاب سرم گیج می رود ، من هم روي تاب بنشین م

بغل آن دختر نشستم و گندم مشغول شد در ضمن صحبت فهمیدم اسمش بهار است و با 

آمده اند و مادر بها ر با مادرم همکار است و سال اول رشته دبیري زیست شناسی خانواده اش 

ودم گفتم ، هر دو به این نتیجه رسیدیم  که می توانیم در این من هم از خ را تمام کرده است ،

کمی با هم بازي کردیم ودلی از عزا در آوردیم چرا که در  .مدت دوستان خوبی براي هم باشیم 

وقت ناهار به سمت رستوران رفتیم دییم پدر . تهران نمی توانستیم به این راحتی بازي کنیم 

با خانواده بهار سالم علیک مختصري کردیم . نتظرمان هستند ،مادر ،افشین و خانواده بهار م

. وبهارنیز با پدر ،مادر وافشین سالم علیک کوتاهی کرد و همگی مشغول غذا خوردن شدیم 

مادر گفت خانم رحمتی از همکاران محترم اداره هستند ، خوشحالم که بعد از مدتها دوست 

ناهار ما با خانواده رحمتی به حرم برویم ، بهار  قدیمی خود راپیدا کرده ام ، قرار شد بعد از

آنروز به حرم رفتیم بعد از حرم  .دوست و همراه خوبی براي من و گندم و به خصوص من بود 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٥٣

وزیارت به پاساژي رفتیم و خرید کردیم دنبال چیز مناسبی براي محمد بودم که خالء نبودنم را 

سه دقیقه با محمدصحبت کنم حالش را پرسیدم برایش پر کند در راه برگشت توانستم به مدت 

، گله کرد که چرا زنگ نزدم ، عذر خواهی کردم و گفتم نتوانستم ، به من حق داد و گفت 

. نمازت را فراموش نکنی ، خندیدم و گفتم نه قول می دهم بخوانم بعد خداحافظی کردم 

هم به خاطر خداوندوبه خاطر  محمد از من قول گرفته بود که هر روز نمازم را مرتب بخوانم من

  .خدا که نعمت محمد را به من بخشیده بود قول دادم نمازم را بخوانم ومرتب  خواندم 

روز دوم نیز بسرعت گذشت صبح به حرم رفتیم و بعد از آن به بازار رضا ، خرید زیادي نکردم   

یز بهتري براي فقط یک بسته زرشک و نبات با زعفران براي محمد خریدم ، دلم می خواست چ

  . او بخرم که مخصوص خودش باشد

بعد از ظهر آ ن روز جایی نرفتیم موبایل افشین رابرداشتم و به قسمت بازي آمدم مشغول     

صحبت با محمد شدم  ، حدود نیم ساعت صحبت کردم بهار به سمت من می آمد برایش دست 

نبه بیاید ، گفتم سعی می تکان دادم بعد کمی با محمد صحبت کردم می گفت ترو خدا پنجش

، گفت کنم و خدا حافظی کردم  بهار پرسید کی بود؟  با کمی مکث قضیه را برایش گفتم 
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خوش به حالت چون من کسی  در زندگیم نیست کاش من هم کسی را دوست داشتم و او نیز 

قدر زود مرا دوست داشت از ته دل آرزوکردم که خداوند آرزوي بهار را نیز بر آورده کند و چه 

آنشب گذشت تمام مدت کاست محمد راگوش می کردم و یا با او صحبت .  آرزویم بر آورده شد

  .می کردم 

شنبه بر گردیم  5روز دوشنبه به بازار رفتیم و برایش یک کیف چرمی پول خریدم قرار شد روز 

نیم  من بودم ، شنبه حرکت ک 5تا شنبه پدر ومادر بتوانند به سر کار خود بروند بانی اینکه روز 

محمد خوشحال بود ، روز سه شنبه مادر میخواست به حرم برود و همه آماده بودند ولی من که 

از صبح نتوانسته بودم بامحمد صحبت کنم گفتم به حرم نمی آیم شما بروید ،پدر ومادر با 

ادم دلواپسی مراتنها گذاشتند و رفتند ، بسرعت به تلفنخانه زنگ زدم و شماره محمد را د

میخواستم با او صحبت کنم ولی انگار امامرضا از دستم ناراحت بود چرا که خط راه نمی داد  در 

آخر متصدي تلفن گفت بیاید پائین و از دفتر تماس بگیرید ، پائین رفتم و باالخره توانستم با 

د محمد صحبت کنم در بین صحبت محمد صدایم کرد و گفت یلدا   این اولین باري بود   محم

صدایم می کرد به قدري ذوق زده شدم که نتوانستم جوابش را بدهم و بعددو باره گفت یلدا 
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دوستت دارم ، آنقدر خوشحال شدم که سر از پا نمی شناختم محمد گفت تو چه قدر دوستم 

، محمد خندید و گفت یلدا داري گفتم دو تا گفت چرادوتا؟ گفتم یکی مال من و یکی مال تو 

ولی امام رضا از دستم ناراحت .. ..   م دوتا  ودوتا چیزي شد بین من و محمد دوتا و من گفت

شد و دیگر مرا به سوي خودش نطلبید و مرا در حسرت دیدارش باقی گذاشت ، اي امام رضا 

ی نمیدانستم چه می کنم یا امام معصوم یا امام رضا ببخش و ـــــمرا ببخش آن روزها به راست

          . مرا دو باره بطلب 

روزبعد چهارشنبه دو باره به بازار رفتیم افشین مرا به کناري کشید و گفت میخواهم با بهار   

بیشتر آشنا شوم امکانش هست تو این کار راانجام بدهی و مارا باهم آشنا کنی ، خوشحال شدم 

 براستی افشین ومحمد براي یکدیگر خیلی مناسب بودند در راه در لحظه آخر دو عدد تسبح

عشق و ایمان براي خودم و محمد که رنگ هردو آبی الجوردي بود ، هنوز  خریدم به نشانه

تسبح خودم را دارم اي کاش می دانستم که محمد هم دارد یا نه اي کاش براي همه اي 

  . ولی افسوس که هیچ پاسخی ندارم . کاشهایم پاسخی بود 
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از افشین خوشم آمده ، قرار شد این هردو عصر آن روز به بهار قضیه را گفتم ، او گفت من هم   

نده براي ازدواج خود تصمیم بگیرن وفعال من از قضیه خبر داشته با هم دوست باشند و در آی

شنبه صبح به سوي تهران حرکت کردیم در راه بامحمد چند دقیقه اي حرف زدم 5. باشم 

م ومن در شوق دیدار شب در خانه بودی30/11درنهایت با دعاهاي مادرم صحیح وسالم ساعت

  .....محمد براي روز شنبه لحظه شماري می کردم 

جمعه صبح زود از خواب بیدار شدم به یاد محمد بودم در اتاقم را بستم و مشغول نگاه کردن   

هدایاي محمد بودم دلم می خواست با او حرف بزنم ، جمعه ها خیلی سخت بود محمد خانه 

انست حرف بزند ، در همین افکار بودم که تلفن زنگ بود و جلوي مرضیه و مادرش نمی تو

خورد گوشی را برداشتم محمد بود ، محمد من بود آنقدر از شنیدن صدایش خوشحال شدم که 

نمی دانستم چه کنم تند تند حالش را می پرسیدم یکدفعه گفت ببخشید می توانم با افشین 

افشین کار داشته و مرضیه یا صحبت کنم ، گفتم افشین خانه نیست تازه متوجه شدم با 

  .مادرش در خانه هستند 
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ی کردم ، هر وقت محمد کنار کسی بود همیشه بامن رسمی فورا عذر خواهی و خداحافظ

ر همین افکار بودم که گندم وارد اتاق شد گفت کسی بود؟ نمی خواستم  د صحبت  می کرد

بود ، گندم گفت مرد بود یا زن ؟  گندم از انتظار من براي محمد با خبر شود سریع گفتم اشتباه

ورش نشدم فکر کردم می خواهد مچ مرا بگیرد گفتم زن بود بعد سریع نفسی ــــمتوجه منظ

کشید و از اتاق بیرون رفت  ، دو باره تلفن زنگ خورد گوشی را برداشتم    محمد بود گفت 

خانه بیرون آمدم ، دلم سالم این سالم براي  من بود نه افشین  گفت به بهانه خریدن شیر از 

برایت تنگ شده در جوابش گفتم فردا صبح می آیم مغازه تاببینمت کمی حرف زدیم و بعد 

  .                                                                آن روز دیگر نتوانستیم حرف بزنیم .قطع کردم  

رون آمدم ، گندم هم می خواست بیاید فردا صبح به بهانه ثبت نام کالس زبان از خانه بی  

نگذاشتم گفت یلدا خواهش می کنم اجازه بده من هم بیایم ، گفتم نه گندم من کارم طول می 

کشد می دانستم که فهمیده است با محمد قرار دارم وبا او می خواهم بروم بیرون ، رو به گندم  

به من کرد و گفت تو که آ ن  کردم و گفتم آ ن بلوز سفید رنگ من را دوست داري ؟ نگاهی

دم و گفتم مال تو آنقدر ذوق کرد که آمدن رافراموش کرد ولی من که رابه من نمیدهی خندی
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حکم خواهر بزرگتر او را داشتم در آن روزها باید بیشتر مواظبش بودم تا در تنهایی صدمه 

  .نخورد 

که دستم درد گرفت  به سوي کالس زبان دویدم محمد هم آمده بود چنان دستم را فشرد  

محمد که روزهاي اول خجالت  می کشید دستم رابگیرد این روزها به راحتی دستم را در نگاه 

،محمد خیلی تو دار هر چیزي را به همه نمی گفت حتی بعضی از دیدارهایما دید همه میگرفت 

فشین ه افشین نمی گفتیم کم کم طوري شده بودیم که براي دیدن یکدیگر ا ز اـــــن راب

اجازه نمی گرفتیم خالصه اینکه به کالس زبان رفتم وسریع ثبت نام کردم ، ظهر هنگام بود 

بیرون آمدم محمد مرا به رستورانی در تجریش دعوت کرد به رستوران رفتیم کادوهایش را 

حال شد که گفت شدادم تشکر کرد که چرا زحمت  کشیده ام ، وقتی تسبح رادید چنان خو

ه پیمانی باشه براي هر دو ، وقتی مال خودم را نشانش دادم خیلی ذوق کرد و کاش دوتا بود ک

گفت اولین خرید سفره عقد انجام شد این تسبح باید سر سفره عقدما باشد  از خوشحالی 

کیف پولش را که دادم خیلی تشکر  کرد و در آخر محتویات کیف خودرا خارج کرد .. خندیدم 

  .     ندي از روي محبت به من زد و درون کیف جدید گذاشت و لبخ
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آ ن روز بعد از ناهار محمد به من گفت دلم می خواهد با یکی از دوستانم آشنا شوي قبول    

حسین نام داشت همراه با نامزدش النا دعوت دوستش را که من ومحمد . کردم قرار شد یک رو

ی به وي انداختم و پرسیدم رابپذیریم ، محمد می گفت تو با النا می توانی صمیمی شوي ، نگاه

تو النا را دیده اي خندید و گفت نه براي همین حسین می خواست تو والنادر حضور ما با هم 

آشنا شوید که من النا را ببینم و تو حسین را  در راه برگشت بودیم محمد می خواست مرا به 

ر را دیدیم آنها هم خانه برساند و خودش به مغازه برود  یک دفعه در خیابان  افشین و بها

ازدیدن ما جا خوردند ولی یکباره جو صمیمی شد بهار و محمد با هم آشناشدند و محمد آغاز 

افشین بزرگتر از آ ن بود که بخواهد در حضور . دوستی بهار وافشین  را به آنها تبریک گفت 

به کناري کشید و  محمد فورا افشین را گله کند بدم بهار  از اینکه بدون اجازه او بیرون آمده 

  .سریع عذر خواهی کرد و افشین دستش را به گرمی فشرد  این قضیه بدون ناراحتی حل شد 

آنروز و روزهاي دیگر هم گذشت ، دو هفته از دیدار آ ن روزمان گذشته بود ، روزها یی که   

فت کالس زبان داشتم محمد مرامی برد و بعد دنبالم می آمد لحظات  خوبی بود ، یک روز گ

میخواهم حسین را ببینی در جوابش خندیدم و روز پنجشنبه من و محمد دعوت حسین و النا 
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                      .ي ناهار پذیرفتیم را برا

می خواهم با بچه هاي  مروز خوبی بود صبح که از خواب  بیدار شدم به مادر گفت  

در ...... گفتم ولی چی .  .....و گفت یلدا برو ولی دبیرستان ناهار بیرون برویم مادر نگاهی کرد 

جوابم گفت دلم می خواهدخودت حرفش را بزنی ، روي ماه مادرم را بوسیدم و بعد گفتم چشم 

حاال اجازه میدهی گفت برو من به هر دوي شما اطمینان دارم ، به خودم قول دادم به زودي 

                .همه چیز را به مادر بگویم و بعد راهی شدم 

ن پیش محمد بروم و حسین با النا به دنبال ما بیایند ، البته افشین نبو د با پدر قرار بود م         

به اصفهان رفته بودند ، بنابراین من و محمد منتظر حسین و النا شدیم  درهمین هنگام حسین 

و النا     از راه رسیدند  بعد از سالم و علیک و آشنایی مختصري همگی راهی شدیم به سمت 

حسین ما را دعوت کرده بود ، من والنا عقب نشسته بودیم وحسین رانندگی می رستورانی که 

کرد محمد در کنارش بود من و النا ساکت بودیم نگاهی به النا کردم به نظرم  زیبا بود خیلی 

، قد بلند و چشمانی عسلی روي هم رفته چهر ه زیبا ودلنشینی داشت حسین هم قد بلند الغر 

ر خالف محمد که الغر بود فردي چهار شانه و درشت بود ، به نظر من بود مانند محمد ولی ب
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النا هم نگاهی به من انداخت و پرسید شما دانشجو هستید؟                                                                         . النا می آمد 

م شما چی ؟                                                 گفتم اگر خدا بخواهد امسال قبول شوم دانشجو می شو

خندید و گفت تقریبا  گفتم تقریبا چرا  حسین گفت یلدا خانم اجازه بدهید وضعیت جمع را 

بگویم محمد که همین خرداد ماه درسش تمام شده ، من بعد از دبیرستان درس را کنار 

می باشد به النانگاهی انداختم سرش را پائین  گذاشتم  و النا هم  که سال دوم رشته پزشکی

داخت ، در چشمانش نگاه کردم و از فروتنی بیش از حدش خوشم آمد ، بحث از ــــــــان

درس به جاهاي مختلف  کشیده شده بود ، به رستوران مورد نظر رسیدیم غذا سفارش دادیم و 

لنا خیلی صمیمی ولی از روي تمام مدت با هم شوخی کردیم  و می خندیدیم رابطه حسین و ا

، کامال مشخص بود که النا از یک خانواده فرهنگی و با شخصیت  است حتی در  احترام بود

مات  روزمزه استفاده نمی کرد و حسین نیز به تبعیت از النا همین ـــصحبت هاي عادي  از کل

عی می کردم طور شده بود، من و محمد هم رابطه صمیمانه خود را حفظ می کردیم و من س

.                                                                                                     ان محمداحترام بیشتري براي او قائل شوم ـــــهمیشه به خصوص در حضور دوست

نیز آغاز  آن روز خوش به پایان رسید ولی با پایان آ نروز آغاز دوستی صمیمانه من و النا  
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شد و النا بعد از هستی شد تمام زندگی ام در رابطه دوستانه خوشحال بودم که خداوند الناو 

.                                                                                                   حسین را سر راه من ومحمد قرار داده است 

و گرم تر شدن هوا عمق دوستی و عاشقی من ومحمد را بیشتر هواي مرداد ماه گرم بود   

ترجیح دادم که مادر را  می کرد ، احساس کردم که این گرما نیاز به دستان پشتیبان مادر دارد ،

در جریان بگذارم ، با اجازه افشین  با مادر صحبت کردم ، وقتی صبورانه به حرقهاین گوش داد 

گیرم چرا که محمد پسر خوبی است و هم به تو اطمینان گفت من جلوي دوستی شما را نمی 

دارم  اوال مراقب خودتان باشید دوما هیچ وقت فکر نکنید وقتی من و افشین به شما چنین 

ایم که در باره آ ینده خود تصمیم بگیرید من فقط اجازه میدهم که محمد براي  اجازه اي داده

ن ماجرا باخبر نشودچون افشین دوست تو مثل یک دوست باشد در ضمن کس دیگري از ای

ندارد کسی از دوستی شما چیزي بداند بعد یکباره گفت یلدا افشین با کسی دوست شده ؟ 

احساس می کنم به دختري دل بسته جون مامان بگو بدانم ؟ خندیدم و گفتم از حس مادریت 

مادر خندید و  استفاده کن و خودت مثل قضیه من قضیه افشین را هم کشف کن خانم مارپل ،

   ابچه ها      ــــگفت امان از دست شم
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در مقابل گندم حرفی نمی زدند ولی گندم هم از ماجرا من وافشین خبر داشت ،  مادر و افشین  

.                                 گندم بر خالف من خیلی تو دار بود چرا که گندم هم مثل محمد متولد ماه مهر بود

گاه فراموش نمی کنم چه قدر زیبا بود هنوز هم هر وقت به یادش می تولدم را هیچ   

تم اشک در  چشمانم جمع می شود ، من آنروز کالس داشتم محمد مرا به کالس زبان برد ــاف

، می دانستم خودش برایم نقشه اي دارد  فکر می کردم دو نفري می قرار بود به دنبالم بیاید 

محمد دنبالم آمد مسیر خیلی . قضیه خیلی فرق داشت   خواهیم جشن کوچکی بگیریم ، ولی

آمدیم در پارك کمی نشستیم و حرف زدیم تولدم راتبریک گفت گفتم        طوالنی را پیاده

محمد خبریه گفت نه چه طور ؟ گفتم آخه دیر میشه مامان نگران میشه  ، گفت افشین با 

بود  محمد گفت برویم گفتم  30/5د برویم  خانه سا عت حدومامانت صحبت کرده که کمی دیر

کجا؟ خندید و گفت یه جاي دور  گفتم با تو هر جایی می آیم و همراهش به راه افتادم تا به 

کافی شاپی رسیدیم ، در را باز کرد و گفت بفرمائید وقتی پایم راداخل کافی شاپ گذاشتم سرم 

ندم که به طور رسمی از ماجرا با را گرداندم و دیدم هستی ، افشین ، بهار ، حسین ، النا و گ

همگی دست زدند و تولدم را تبریک گفتند ،  خبر شده بودند مهمانهاي ما براي تولدم هستند ،
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براستی مهمانی گرمی بود ، محمد دستم را گرفت و باهم به سمت دو صندلی خالی که بچه ها 

رایم دست زدند بعد هرکدام برایمان در نظر گرفته بودند رفتیم و نشستیم کیک را بریدم همه ب

کادوهاي خود را دادندبه راستی همه خیلی زحمت کشیده بودند، محمد برایم یک جا جواهري 

درونش پر از گلهاي نقره خریده بود که خیلی برایم ارزش داشت هنوز هم روي میزم است و 

  .خشک شده مریم که یادگار گلهاي مهمانی آن روز بود 

بود و منتظر نتیجه کنکور بودم ، یک روز در خانه بودم محمد قرار بود اول شهریور ماه نزدیک   

تلفن بزند باید کم کم به سربازي می رفت من خیلی ناراحت بودم هر روز گریه میکردم ، آن 

روز محمد به دنبال کارهاي سربازي رفته بود ، تلفن زنگ خورد گوشی را برداشتم همزمان با 

، می خواستم بگویم الو که گندم سریع تر از من گفت الو و من گندم هم گوشی را برداشت 

صداي پسر جوانی گفت سالم ، گندم گفت سالم شهرام  پسر جوان که شهرام نام داشت گفت 

گندم گفت باشه بهت زنگ می زنم االن یلدا شک می کنه ، کاري ...  گندم میخواهم ببینمت 

گندم گفت اگرشد باشه زنگ می زنم ، زنگ بزن و  9که بامن نداري ؟ شهرام گفت ساعت 

شوکه  .، گندم گفت باشه زنگ می زنم ، بعد قطع کرد  شهرام گفت اگر شد نه باید زنگ بزنی
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سال داشت برایش زود بود که با کسی بخواهد دوست شود  15شده بودم  باورم نمی شد گندم 

و اول فکر کرد من حالت ، هنوز گوشی دستم بود ، گندم خندان در اتاقم را باز کرد و آمد ت

عادي دارم ، ولی وقتی دید شوکه شدم حرفی نزد و ترجیح  داد سکوت کند ، گوشی را گذاشتم 

تازه فهمیدم آنروز که به گندم گفتم اشتباه زنگ زده بود پرسید زن بود یا مرد  پس قضیه این 

ه سمت گندم بود ، من خوش خیال فکر می کردم گندم می خواهد مچ مرا بگیرد به سرعت ب

رفتم اول محکم زدم تو صورتش وبعد گفتم دختره احمق خجالت نمی کشی آخه مگه چند 

سال داري که شروع به این کار کردي ؟ شهرام کیه؟ کجا با او آشناشدي؟ چند سال دارد ؟ 

  ....گندم سریر جواب بده 

محمددوست نیستی گندم گریه می کرد ولی با فریادهاي من گفت ، یواش چه خبره مگه خودت با 

؟ مگه کسی به تو حرفی می زنه ؟ چه گناهی دارم که تو دختر اول هستی هر کاري بکنی 

سی چیزي  به تو نمیگه  افشین ، مادر ، پدر حتی االن اگه به بابا هم بگین هیچ چیز ـــــک

م اوال ، نگاهی به او کردم کمی تند رفته بودم بعد آرام تر ولی با همان لحن محکم گفت نمیگه 

د را می شناسند دوما  من سه سال از تو بزرگترم ، گفت خوب شهرام را هم ـــــــــهمه محم
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نگذاشتم حرفش را ادامه بدهد گفتم وقتی به مامان و افشین ...              روزي می شناسید 

و گفتم حالت جا می یاد ، زد زیر گریه و گفت یلدا جون به جان محمد به مامان و افشین نگ

نگاهی به او کردم جان محمد را قسم داده بود نمی توانستم قسم گندم را نادیده بگیرم ، کمی 

فکر کردم همان موقع  تلفن زنگ زد گوشی را برداشتم صداي هق هق گندم هنوز می آمد  

یلدا با بغض گفتم ... الو.. محمد مانع شد  الو میخواستم سرش فریاد بزنم ساکت باش که صداي 

جواب سالم من را نداد با حالتی نگران گفت  اتفاقی افتاده؟ گریه ام شدیدتر شد ، گفت سالم  

دوباره گریه ام گرفت  پرسید چی شده ؟   در همین موقع گندم از اتاقم ...  یلداي من .. یلدا 

گندم با یک پسره دوسته ، محمد گفت .. تر به محمد گفتم  بیرون رفت و من با خیالی آسوده

منم از دسش .. سالشه و با یه پسر دوسته  15منتظر بود تا من ادامه بدهم گفتم گندم خوب  و 

ا جلوي گندم را بگیرند ، ــعصبانی هستم و می خواهم به مادر و افشین قضیه را بگویم ت

ود جلوي  تو را باید می ــــسال از تو بزرگتر ب 3مهربانه تر گفت یعنی اگر یه خواهر داشتی 

                                                                                                                    .گرفت
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محمد خندید و گفت اگر این زبون را . گفتم محمد تو خوب بودي همه که خوب نیستند   

 ر کنیم ؟نداشتی گربه می بردت ، بعد ازیک ساعت گریه خنده ام گرفت و گفتم محمد چه کا

محمد گفت با گندم مهربان تر باش و از او بخواه که دوستش را بینی اگر خوب بود که هیج اگر 

ود با منطق به او اثبات کن که کار اشتباهی می کنه چه طوره ؟ کمی فکر کردم واقعا ـــبد ب

همیشه منطقی برخورد می کرد حتی در مواقع حساس و ضروري  . محمد بزرگتر از سنش بود 

    .فقط در مور د من منطقی رفتار نکرد اي کاش منطقی تر فکر کرده بود 

به نظرم فکر محمد خوب بود فقط گفتم محمد تو هم بیا خندید و گفت داماد ارشد داماد   

کوچک را ببیند ، گفتم محمد باز خندید  گوشی را قطع کردم ، گندم آرام آمد در اتاقم  گفتم 

  ........گندم 

گندم آرام گفت به مامان میگی؟ بدون توجه ....  جوابم را نداد دو باره گفتم گندم آرام تر بودم 

  به حرفش گفتم به شهرام بگو که من و محمد می خواهیم ببینیمش  گندم گفت واقعا ؟ 

بگو محمد گفت برو دعا به جون محمد کن  گندم سریع گفت تو عروسیتان جبران می کنم 

خوب نبود باید فراموش کنی چون تو درس داري و درس تو دوستت دارم ، گفتم گندم اگر 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٦٨

واجب تر از هر چیزي است ، گندم با تردید قبول کرد و دعا کرد که شهرام به دل من و محمد 

کمی فکر کردم خنده ام گرفته بود محمد واقعا نگران شده بود ، من هم خیلی تند . بنشیند 

شین بگویم ولی تصمیم گرفتم حرفی به آنها نزنم تا رفته بودم ، گندم میترسید که به مادر یا اف

  .شهرام را ببینم 

، گفت یلدا چقدر زود در جوابش گفتم بهترم   محمد زنگ زد پرسید آرام تر شدي یا نه ؟

عصبانی دختر خوب ، من ترسیدم صداي هق هق گندم ، بغض تو گلوي تو ، به خدا ترسیدم 

لی بهتره هم گندم هم من ، محمد گفت یلدا من حاال گندم چه طوره؟ گفتم با کمک تو خی

  نباشم بهتر نیست ؟ 

گفتم نه اگر تو نیایی به مامان و افشین می گویم ،                                                                              

.                               افظی کردم می آیم دیگر حرفی نزد م و خداح.... گفت تسلیم خانم پویان تسلیم  

مد ــــــآنشب حالم خوب نبود ، پدر و مادر نگرانم بودند افشین به اتاقم آمد و پرسید آیا با مح

مشکلی دارم ؟ جواب منفی دادم ، گندم هم حال خوبی نداشت قرار شده بود فردا بعد از ظهر 

لم نگران بودم  می ترسیدم ، محمد هم می و شهرام بیرون برویم ، ته دمن ومحمد و گندم 
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ترسید میگفت آینده گندم به نظر ما بستگی دارد نباید از روي خودخواهی تصمیم بگیریم ، 

بعد از ظهر من و محمد به کافی شاپ رفتیم ، گندم  5گندم هم دلشوره عجیبی داشت ، ساعت 

کردم  شهرام با محمد فرق و شهرام منتظر ما بودند  در نگاه اول در انتخاب گندم تعجب 

ساله ، قدبلند ، الغر با موهاي بلند و روغن زده ، یک  19یا  18داشت، شهرام پسري بود  

دستبد پهن در دستش و ریش پرفوسوري داشت ، آدامس در دهان داشت  نیم نگاهی به گندم 

وع به حرف زدن انداختم به هردو گفتم بفرمائید بنشینید ، شهرام بدون توجه به ما با گندم شر

کرد ، گندم به شهرام اشاره کرد ، محمد براي همه نوشیدنی سفارش داد ، شهرام با لحنی 

بسیار بد رو به ماکرد و گفت امر بفرمایید کاري داشتید ؟  گفتم شما هدفتان از دوستی با 

، خوشی و وقت خواهرم گندم چی هست ؟                  شهرام گفت همان هدف آقا محمد 

  .                                                                 پرکنی 

.                                                                    محمد نگاهی به شهرام انداخت و گفت بهتره مودب باشی     

                                                                             .      شهرام گفت حاال بگید چی کار کنم من کار دارم وباید بروم 

محمد بدون توجه به تذکر شهرام گفت گندم اگر عکس شما را نشان می داد من و یلدا 
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                          .                                       ی خانواده آقاي پویان می دانستند با شما و گندم چه کار کنند ــــحت

گندم زد زیر گریه رو به محمد کرد و گفت محمد من خودم می دانم چه کار کنم و نیازي به 

حمایت تو وعروسک تو دستت یلدا خانم ندارم به موقع هم به خانواده ام اعالم می کنم ، هدف 

گفتم پاشو بریم وبیشتر  شهرام ازدواج با منه و خواست ادامه بدهد که نگاهی به گندم انداختم و

.                                                  از این حرمت نشکان ، که شهرام گفت گندم بدون اجازه من جایی نمیره 

  ؟                                                    گفتم گندم بلند می شوي یا زنگ بزنم به افشین

  نبودي .... رت داشت تو کنار این  شهرام گفت اگر افشین غی  

، محمد جلوي من را گرفت و گفت مسئله خیلی عصبانی شده  بودم می خواستم حرفی بزنم    

اي نیست  گندم ، ما می رویم خانۀ شما و با آقا و خانم پویان بر می گردیم ، محمد دست مرا 

  گهان گندم به سمت منوپول نوشیدنی ها را روي میز گذاشت و به راه افتادیم،  ناگرفت 

دویدو گفت یلدا من می دانم چی کار می کنم شهرام خیلی خوش تیپ تر و بهتر از محمد 

نی است ولی من تا امروز به محمد بی احترامی نکردم تو هم حق نداري به شهرام به احترامی ک

یلدا نداري و  با این پسره دوستی خواهري به نام نگاهی به گندم انداختم و گفتم تا روزي کۀ  ،
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بد بود محمد هم باید به مغازه  حالم خیلی. بعد بدون خداحافظی از کافی شاب بیرون آمدیم 

ا افشین خیلی به محمد می گفت که بیشتر به مغازه بیاید و آن جارا ــــمی رفت ، این روزه

رده بود خالی نگذارد ، میخواست مرا به دکتر ببرد  نگذاشتم سرم گیج می رفت و دستانم یخ ک

ام مدت به شهرام دشنام می داد ولی به خاطر من اصال از گندم ـــمحمد خیلی ترسیده بود تم

حرفی نمی زد ، به خاطر حرف گندم از محمد عذر خواهی کردم ، محمد در جوابم گفت اصال 

مهم  نیست  گندم در اوج جوانی است  و نمی داند چه می کند ، باز حالم بد شد محمد نمی 

زور به سمت سوپري فرستادمش تا برایم شکالت بگیرد ، کمی از چه کار کند به  دانست

شکالت را خوردم بهتر شدم ازش درخواست کردم تا به مغازه برود و من هم به خانه برگردم ، 

محمد با تردید قبول کرد و . نمی خواستم محمد بخاطر من وگندم با افشین مشکل پیدا کند 

فت کرایه راحساب کرد و گفت به  خانه رسیدي زنگ بزن ، قبول برایم ماشینی دربست گر

                                                          .کردم و خداحافظی کرده و رفتم 

راننده ماشین نگاهی کرد و گفت خانم مشکلی پیش آمده گفتم  هدر ماشین گریه می کردک       

به مادر بگویم گندم کجاست در همین افکار بودم  انه رسیدم نه خیر، نگران بودم  وقتی به  خ
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ه شدم و با دکه طبق آدرسی که محمد به راننده داده بود خودم را دم در خانه دیدم با تردید پیا

دیدم مادر در چار چوب در ظاهر شد  و گفت خوش  کهکلید در را آرام  باز کردم و باال رفتم 

و گفت یلدا چی شده ، چرا اینقدر رنگت پریده ؟ و سریع  گذشت ؟ بعد نگاهی به من انداخت

گندم را صدا کرد و گفت گندم گندم  ، ظاهرا گندم از ترس من زودتر رسیده بود فقط یادم می 

تم دوید دیگر نتوانستم مآید که صداي گندم را شنیدم که گفت بله مادر و با نگرانی به س

فهمیدم ، در اتاقم چشمانم را باز کردم و دیدم بیایستم و نقش زمین شدم و دیگر هیچ چیز ن

روي تخت هستم پدر، مادر افشین و گندم نگران باالي سرم هستند  صداي گریه گندم قطع 

شدنی نبود، مادر وقتی دید که چشمانم را باز کردم نگرانی اش کمتر شد فقط گفت چرا این 

ادم چیزي نیست و نگاهی به طوري شدي ؟ فکر می کرد با محمد بحث کردم به و اطمینان د

مادر پدر و افشین را از اتاق . م کردم که نگران بود ولی به روش نمی شد به من نگاه کند گند

بیرون کرد وبا لحن جدي گفت می دانم بین شما دوتا مشکلی پیش آمده  ولی بهتره کمی به 

که چیزي نیست و آرام فکر یکدیگر باشید و این قدر با هم بحث نکنید به مادر اطمینان  دادم 

مادر به گندم اشاره کرد از اتاق بیرون برود ، . چشمانم را بستم تا مادر و گندم آرام تر شوند 
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ولی . به گندم انداختم  که مطمئن باشد حرفی نمی زنم   گندم با تردید بیرون می رفت نگاهی

گفت  دعوا یا .... نه   باز هم با تردید بیرون رفت ، مادرپرسید مشکلی با محمد داري ؟ گفتم

نمی دانم  و مادر دو باره بحث کردید ؟ گفتم نه گفت چرا گندم  این قدر پریشان است ؟ گفتم 

  ل میشه گفت یلدا چیزي شده بگو هر مشکلی باالخره یه جوري ح

ما و مادر دو باره ولی آ رام تر پرسید  یلدا محمد مشکل ما لی دارد ؟ می خواهی نه چیزي نیست  

از حرف ما در خوشم نیامد پس هنوز به محمد به چشم یک داماد  کمکش کنیم ؟کنیم ، ل ح

نگاه نمی کرد ، گفتم مامان من با محمد هیچ مشکلی ندارم محمد هم مشکلی ندارد پس 

من با محمد راحتم و  ...فتد رابه گردن محمد نیاندازید  خواهش می کنم هر اتفاقی که می ا

بعد مادر بدون توجه به حرفم گفت گندم مشکلی دارد چرا این طور هم نداریم  و  مشکلی با

گریه می کرد؟ کالفه شده بودم میدانستم باالخره می فهمد گفتم مامان من اگر زندانی هم 

وال ا ز من نمی کردند ، من خبر ندارم چرا گندم گریه می کرد ، ــبودم با این حا لم این قدر س

هم بخوابم و مادر با اکراه از اتاق بیرون رفت  ، در فکر گندم  حاال هم اگر اجازه بدهیدمیخوا

بودم محمد با شهرام قابل مقایسه نبود ولی مادر  هم محمد را به عنوان داماد قبول نداشت 
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چیزي یادم نمی آمد ولی می . ا فکار بودم که خوابم برد   ـــــن خیلی ناراحت بودم در همی

می کرد ،  ی نمی دانم کی بود که سریع قطع ــــمیآید ولدر شنیدم که زنگ تلفن مدام به صدا

و یک لیوان  ، گندم در اتاق را باز کرد حال نداشتم بلند شوم ولی باالخره از جایم بلند شدم 

جوابش راندادم  از دستش ناراحت بودم  گفتم کی بود  زنگ ..... شیر به دستم داد و گفت یلدا 

له زهرا گفتم چی کار داشتند ؟ گفت  جان و مامان بزرگ ، خازد ؟ گفت  محمد ، هستی ، عمو 

ر خواستی یه زنگ بزن ، ــــــمی خواستند حال تو را بپرسند، محمد خیلی  نگران توبود اگ

هستی هم نگران بود به گندم اشاره کردم که بیرون برود ، گوشی را بر داشتم شماره محمد را 

و از من قول گرفت که دیگه ناراحت نباشم ،  زود گرفتم وقنی صداي مرا شنید خوشحال شد 

خدا حافظی کردم نمی خواستم چون پدرم خانه بود زیاد با محمد حرف بزنم بعد با هستی 

  .می آیمیم خانۀ شما ، گفتم نیا ، گفت نگرانت هستم آصحبت کردم گفت دارم می 

                                                             .             آن روز با آمدن هستی و تلفن هاي مکرر محمد گذشت   

در افکارم غوطه ور بودم حال خوبی نداشتم ، نمی دانم چرا نگران بودم ، من داشتم خیلی تند 

میرفتم ، گندم هم حق داشت زندگی خو د را بر حسب عالقه و با اجازه پدرو مادر به د رستی 
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گذشت حال من بهتر از گذشته بود ولی باز هم نگران گندم بودم ادامه دهد و روزها در پی هم 

، میدانستم به رابطه خود با شهرام هنوز ادامه می دهد ، محمد عقیده داشت تنها خود گندم 

.                                                                     باید به این حقیقت برسد و شهرام را کنار بگذارد 

روزهاي آخر مرداد ماه بودو قرار بود از اول مهرماه محمد به سربازي برود ، ناراحتی وترس از 

.                                                          نبود محمد در وجودم رخنه کرده بود ولی چاره اي جز دوري نبود 

ار شد به تجریش برویم و کمی قدم بزنیم   ، من الك  قهوه لم آمد و قرآن روز محمد به د نبا 

اي رنگی به دستانم زده بودم و موهایم را جمع کرده بودم باالي سرم   ولی چون موهایم بلند 

فه من  بود تقریبا تا باالي کمرم بود از روسري بیرون زده بود ، فکر می کردم محمد از این قیا

، ولی نگاهی تند به من کرد و هیچ نگفت ،  ه دیده بودخوشش می آید چون مرا همیشه ساد

........ هرگاه موهاي من زیاد از روسري بیرون می آمد محمد خیلی آرام به من تذکر  می دادکه

جلو بکشی   ، ولی آن روز این حرف را نزد فقط آرام  وعزیزم ، خانومی میشه کمی رو سریت ر

حمد برایم دردناك بود، دردناك تر از هر سخنی ، به این سکوت متر وساکت تر از همیشه بود ، 

آیی برویم امام زاده صا لح و کمی دعا کنیم ، در جوابم   تجریش که رسیدیم گفتم محمد می
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خوشحال شدم . گفت امروز نه ولی یک روز به مقصد امام زاده صا لح با هم بیرون می آییم  

روسري بیرون نیاید ، به هزار سختی دلم می خواست موهایم را جمع تر کنم که از پشت 

موهایم را به زیر مانتویم دادم وآرام گفتم بهتر شد   ؟ برق خوشحا لی را در چشمان محمد 

باهم به مغازه ها می در پائیز بپوشد  که  محمد بلوزي بخرم تا براي داخل پاساژي شدیم  دیدم 

ه یک مغازه رفتیم بلوزي را بر می گشتیم ب خا لی رفتیم یا  خرید می کردیم و یا دست 

که آقا پسري ودختر خانمی که در برداشتم و نگاه کردم دستانم را بر روي بلوز گذاشته بودم 

مغازه بودند و کم سن وسال تر از من ومحمدبودند ، با لبخندي خا ص به دختر خانم گفت 

ك نمی زنی ؟                                                                                       ببین این خانم چه قدر دستانش قشنگه ، چه الك خوش رنگی زده ، تو چرا ال

در همان زمان محمد سریع و با یک حا لت خاصی برگشت و به پسر نگاه کرد و هیچ نگفت ، 

بغض  فقط گفت بریم بیرون تا حاال محمد را این طور ندیده بودم خیلی نگران شدم ، آنقدر که

گلویم را گرفته بود و نمی توانستم حرفی بزنم ، محمد سریع گفت دیگه الك نمی زنی در 

لحن محمد خیلی جدي تر از . ضمن همین االن میرویم و یک حالل می خري و پاك می کنی 

آنی بود که بخواهم  جواب بدهم  ، محمد به سرعت مرا به یک سوپر برد خودش برایم حالل 
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، گریه ام گرفته بود من براي خوشحالی محمد این کار را کرده بودم  کن خرید و گفت پاك 

؟ آن .....  نمی دانستم حرفی که آن پسر زده بود باعث شد که محمد این قدر عصبانی شود و یا 

روزمان خراب شده بود ، دیگر حرفی نزدیم دلم گرفته بود ولی باز هم از بودن با محمدسیر نمی 

نگذاشت حرفم را ادامه بدهم گفت نه تو همه چیز .....  ن نمی خواستم   شدم ، گفتم ببخشیدم

را فراموش کرده اي یادت رفته که من افشین نیستم و هیچ وقت غیرتم اجازه نمیدهد که تو 

دیگر حرفهایش را نشنیدم  فقط گفته ....  حتی بدون روسري جایی بروي چه برسد به اینکه 

ر گید خیلی مطیع تر از آنی باشم که این روزها هستم ، دیبود من افشین نیستم  پس من با

.                                                                                    حرفی نزدیم به خانه رسیدیم با من خدا حافظی کوتاهی کرد و رفت 

ن حال باال می رفتم مادر ایبا گریه امانم نداد  ، هق هق گریه ام در فضاي پارکینگ پیچید اگر 

خوشبختانه مادر در خانه نبود . ناراحت می شد ، کم آ ب به صورتم زدم بهتر شدم  و رفتم باال  

کمی معطل شدم دنبال کلیدم می گشتم صداي گندم می آمد فهمیدم با تلفن صحبت می کند 

ز کردم و رفتم تو  صورت ، حتما شهرام بود چه میتوانستم بگویم کلیدم را پیا کردم در را با

گندم خیس اشک بود ترسیدم گفتم چی شده ؟ به سمتش دویدم  ، مراکه دید ترسش کمی 
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کمتر شد گفتم گندم کیه ؟ سریع خداحافظی کرد و سرش را روي زانوي من گذاشت هاي 

                                     .        هاي گریه کرد ، نمی دانستم چی شده  گفتم نکنه محمد حرفی زده  نه آخه چیزي نشده 

فشین چیزي شدند ؟                                                                                       گفتم گندم مامان ، بابا ، ا

                                       .......                                              گفت نه نگران نباش شهرام را گرفته اند 

......                                                                                   گفتم کی ؟  گفت مامورها به جرم حمل مواد مخدر 

      نمی توانستم جواب بدهم ترسیده بودم که نکند گندم را هم مجبور به انجام کاري کرده یا نه 

که گندم گفت همیشه به من می گفت اگر می خواهی می توانم برایت یه کار خوب پیدا کنم 

پس کارش همین بوده  نه ؟                                      .....  ولی نمی گفت چی کار ... من می گفتم نمی خواهم  

حرفش را قبول کردم ...... خدا نه  حرفم را قطع کرد و گفت نه یلدا به...      گفتم   گندم تو که

چون میدانستم گندم حداقل جرات چنین کاري را ندارد و اینکه گندم جوان تر از آن چیزي 

.                                                                                                                     بود که اندامش نشان می داد

خودم از یک طرف ، گندم از آ ن طرف  انگار هر ... لش زیاد خوب نبود دلم براش سوخت  حا

ناگاه دلم هواي محمد را کرد ، به سمت تلفن دویدم و شماره   .دوي ما نیاز به آرامش داشتیم 
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محمد را گرفتم ، خودش گوشی را بر داشت صدایش را که شنیدم  آرام شدم  ،سالم کردم و 

.                                                                                                                 د مثل همیشه بود جواب دا

گفتم محمد قهري ؟                                                                                                             

.                              حتی پایان یافت  گفت نه  ، گفتم آشتی  ، گفت آشتی آشتی  ، دعواي ما به همین را

. قضیه را به محمد گفتم ،  گفت گندم را به بیرون ببر با هم بروید استخر تا کمی آرام تر شود 

                                                                           . فکر خوبی بود محمد همیشه ایده هاي نو داشت   

جازه مادر روز بعد با گندم به استخر رفتیم ، ا لبته هستی و ا لنا به همراه یکی از دوستان  با ا

هستی از ا لنا خیلی  خوشش آمده بود و تمام مدت از طرز بیان و . گندم هم همراهمان بودند  

                                                                                                        . حرف زدن ا لنا صحبت می کرد درست 

آ ن روز ا لنا ماشین آورده بود همه ما را براي ناهار به درکه برد خیلی خوش گذشت ، گندم هم 

قرار شد دفعه بعد هم من و گندم وهستی به همراه  کم کم قضیه شهرام را فراموش کرده بود ،

و تابستان را این طور بگذرانیم ، وقتی موضوع را  مونا دوست گندم و ا لنا وبهار به استخر برویم 

به محمد گفتم خوشحال شد و گفت جایی هم براي مرضیه بگذارید تا تو هم با مرضیه آشنا 
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ا شوم به محمد پیشنهاد دادم  دفعه اول من و بهترین موقعیت بو د تا با مرضیه آشن. شوي 

مرضیه به نمایشگاه تولیدات صنایع دستی برویم تا کمی بیشتر با هم آشنا شویم و در دفعه 

هاي بعد به استخر یا سینما با بچه ها برویم  ، محمد قبو ل کرد و قرار شدبراي پنجشنبه 

.                                                                                      گاه برویم همین هفته با مرضیه صحبت کند تا من و مرضیه به نمایش

ازمادر اجازه گرفتم که با مرضیه به نمایشگاه بروم ، گندم هم میخواست بیاید ولی مادر گفت تو 

                                                          .                          با مونا به استخر بروید ، گندم دیگر حرفی نزد 

دقیقه تاخیر به مغازه آمد ، در نگاه اول  45روز پنجشنبه من به مغازه افشین رفتم مرضیه با 

و بر خالف محمد استخوان درشت و کمی  چاق ،  مرضیه را دختري دیدم با قدي بلند سبزه رو 

ال مشخص بودکه محمد از مرضیه که دو سال از او بزرگتر اصال چهره محمد رانداشت ولی کام

بود حساب می برد     ،  چون بارها تاکید کرده بود که جلوي مرضیه حرفی از دوستی با محمد 

آن روز  ما باهم بیرون رفتیم و به نمایشگاه رفتیم رفتار مرضیه اصال به دلم ننشستت ، . نزنم 

به علت گرما کفش صندل به پا » م. ن نگاه می کردخیلی کم حرف بود و بیشتر به چهره م

داشتم و جوراب نپوشیده بودم ، مرضیه گفت شما چه طور می توانید بدون جوراب در جمع 
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سوا لش برایم بی معنی بود     ، محمد هیچ وقت حرفی نمی زد ا لبته من   شوید ؟  حاضر

ولی اگر کفش جلو باز هم می بیشتر مواقع کفشی به پا داشتم که پاهایم بیرون نباشد ، 

در جواب مرضیه گفتم نمی دانم منظورتان چیست من .  حمد چیزي نمی گفت پوشیدم م

مرضیه در جوابم چیزي . عادت دارم اگر به اکثر دختران نگاه کنید می بینید مانند من هستند 

یلی احساس چند ساعتی که با مرضیه بودم  خ.      نگفت ولی کامال معلوم بود در فکر است 

تنهایی  کردم ، من دختري بجوش بودم و همه زود هم صحبت می شدم ولی هر چه با مرضیه 

در راه . را میدادو در آخر ساکت می شد ــسخ م حرف میزدم با جوابهاي کوتاه و یا نه خیر پا

                                                                                                               برگشت خیلی حوصله ام سر رفته بود گفتم شما همیشه این قدر کم حرف هستید؟               

نگاهی به من انداخت انگار خودش هم متوجه شده بود که خیلی سکوت کرده بعد کمی از خود 

مادر قسم یاد  و خانواده اش گفت در بین حرفهایش تاکید کرد که محمد عزیز مادر است و

.                                                                 کرده که تا زنده است نگذارد محمد به خواست خود ازدواج کند 

آن روز معنی حرفهایش را نفهمیدم ولی در آینده اي نه چندان دور این حرف صحبت هر روزه 

                                                                                                               .                         من و محمد شد 
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روز گذشت از مرضیه زیاد خوشم نیامده بود ولی وجودمحمد برایم عزیزتر از این حرفها بود  نآ

                                                                                                     ..........که من از مرضیه خوشم بیاد یا نه 

بازهم زندگی روال عادي خود را از سر گرفت  ، شهریور ماه بود دلم براي نتیجه کنکور شور 

میزد هستی هم دست کمی از من نداشت محمد قرار بود اول مهرماه به سربازي برود ، ناراحت 

هر تولد محمد بود  ولی او کنارم نبود واي خدایا اگردر کنکور قبول نمی شدم چی م 10بودم 

شهریور  17میشد؟محمد امیدوار بود مادر مرا به آرامش دعوت می کرد روزها میگذشت به روز 

ماه  رسیدیم ، از  شب  قبل دلشوره داشتم هستی هم ناراحت بود و این دلشوره به خانواده نیز 

.                                                                                                                              منتقل شده بود 

خوب نخوابیده بودم  ، می خواستم بروم روزنامه بگیرم  صبح زود از خواب بیدار شدم ، شب قبل

ود   گفت روزنامه نخر                                               تلفن زنگ خورد خودم گوشی را برداشت محمد ب

گفتم محمد چی شد قبول شدم ؟                                                                                                   

.                                                                   ، یکسال از زندگیم از بین رفتگریه ام گرفت ...   آرام گفت نه 

محمد آرام گفت گریه نکن یلدا تو قبول نشدي بلکه در آزمون پذیرفته شدي هم تو و هم 
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...                                 یلدا تبریک می گویم قبول شدي   .... هستی و بلندتر گفت هر دوي شما قبول شدید 

باورم نمی شد  گفتم محمد چه رشته اي ؟                                                                                         

آموزش پیش دبستانی و دبستانی                                                                         .. علوم تربیتی : گفت 

هستی چی ؟                                                                                                                    : گفتم 

                   ......                                                                                   مترجمی زبان انگلیسی :  گفت 

باورم نمی شد من وهستی هر دو قبول شده بودیم  ، هستی انتخا ب اول  ومن انتخاب سوم ، 

.                         انتخاب دوم روانشناسی با لینی که قبول نشده بودم وانتخاب سوم در دانشگاه آزاد بود  

.                                    و خداحافظی کرد محمد تبریک گفت و عذر خواهی کرد که صبح زود زنگ زده 

سریع به هستی زنگ زدم اوهم خوشحال شد فقط مشکل این بود  که من و هستی در یک 

.                                  دانشگاه نبودیم و این براي هر دوي ما که چند سال بود با هم دوست بودیم  خیلی سخت بود 

ن مادر مهمانی بدهد همه خوشحال بودند و قرار شده بود که به مناسبت قبولی مدر خانواده ما 

اینقدر اصرار کردم تا مادر با اکراه پذیرفت  که محمد هم بیاید ، با ذوق و شوق به محمد گفتم . 

                 که مادر او را هم دعو ت کرده ولی محمد به من گفت یلدا بهتر نبود من نمی آمدم ؟                    
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.                                                                                       نه تو نباشی برایم مهمانی ارزشی ندارد :گفتم 

                        گفتم قبول                                                                      ....    میایم به دو شرط : گفت

.                                                                                             من که هنوز شرط هایم را نگفته ام : گفت

                                   .                                                                    هرچه باشد من قبول می کنم : گفتم 

اول اینکه من و تو در مهمانی کامال رسمی هستیم و اصال   با هم    به عنوان دوست :  گفت 

صحبت نمی کنیم  ودوم اینکه باید موهایت  را کوتاه کنی  تاسر شانه هایت  و یا حتی کوتاه تر 

وهایم را کوتاه  نکردم  تا این قدر سال است که م 4، تعجب کردم  با اعتراض گفتم محمد من 

شده ، همه طرفدار موهاي من هستند ، آ ن وقت تو می گویی موهایت را کوتاه کن آ ن هم تا 

پس من نمیایم موهایت را هم کوتاه نکن ، من موي : سر شانه هایم                           گفت 

، ولی خوب تا سر شانه هایت  من بزن می گویم موهایت را مثل  بلند دویت ندارم به من باشد 

هم تحمل می کنم   در ضمن می دانی که من دوست دارم تو روسري سرت کنی  ولی در 

کمی فکر کردم دیدم وقتی محمد ...... مهمانی خانوادگی شما نمی توانم بگویم روي سر کن  

اگر همه دوست دوست ندارد موهاي من بلند باشد  پس موي بلند من دیگر ارزشی ندارد حتی 
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.                                                                                                                         داشته باشند ، گفتم باشه محمد قبول هر دو شرطت  پس پنجشنبه می بینمت 

نستم  وهایم رامرتب کنم ، می دابعد از ظهر آن روز به مادر گفتم می خواهم بروم آرایشگاه م

اگر بگویم می خواهم کوتاه کنم ا جازه نمی داد ، مادر گندم را هم با من فرستا د  نمیخواستم 

گندم همراهم باشد ولی چاره اي نبود ، وقتی به آرایشگر گفتم موهایم را تا سر شانه هایم کوتاه 

حیف نیست ؟                                                              نها کشید و گفت  کن نگاهی به موهایم کرد و دستی به آ

نست  نست خیلی موهایم را دوست دارم ولی نمی دا ا گندم با تعجب مرا نگاه می کرد  می د

، آرایشگر سریع کارش را انجام داد و چرا یک دفعه  تصمیم گرفتم آنها را اینقدر کوتاه کنم  

قت موهایم کوتاه شد  گفت مبارك باشه ولی خیلی حیف بود ،خندیدم و گندم حرفی نزد ، و

بلند شدم قیا فه ام عوض شده بود ولی از مادر می ترسیدم که چه می گوید به خانه که رسیدم 

روسري ام را در نیاوردم و به اتاقم رفتم ، مادرنگاهی به من کرد و گفت چه عجب موهایت از 

گندم اشاره کردم حرفی نزند و بعد به اتاقم رفتم  ، لباس عوض  پشت روسري بیرون نریخته؟ به

کردم و بیرون آمدم هیچ وقت چهره مادر را در آ ن حا لت فراموش نمی کنم باور نمی کرد که  

موهایم را این قدر کوتاه کرده باشم ، نگاهی به من کرد و گفت  یلدا چی کار کردي ؟                                    
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.                                                                            خسته شده بودم موهایم را کوتاه کردم : گفتم 

                                                                                                       موهاي به آ ن بلندي را  : گفت 

.                                                                                                      خند یدم و گفتم  نه زیاد بلند نبود 

مادر از اینکه موهایم را کوتاه کرده بودم  ناراحت نبود از این ناراحت بود که به او نگفته بودم و 

باره انگار موضوع جدیدي به ذهنش رسیده باشد فریاد زد یلدا به خدا ا جازه نمی دهم بعد یک

که این پسره این قدر در تو نفوذ داشته باشد امروز می گوید موهایت را کوتاه کن ، فردا می 

                       .                     گوید از دست و پایت خوشم نمی آید آنها راقطع کن و بعد می گوید زندگی نکن  

نه به خدا مامان                                                                                                              : گفتم 

نه به خدا ندارد  تو مطیع محمد هستی من اجازه نمی دهم در زندگی تو به   :مادر گفت 

مستقیم و در زندگی ما به طور غیر مستقیم دخا لت کند ، تو اگر  در رشته اول قبول  ورـــــط

نشدي فقط به خاطر محمد است من دخترم را می شناسم و می دانم که خودش چه کار می 

نگذاشتم ........  کند و چه کاري را دیگران به او می گویند ، یلدا واي به حا لت اگر یک بار دیگر 

به خودم مربوط ......... نه به محمد ربط دارد و نه بدهد گفتم مادر جان موي من  مادر ادامه
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در ضمن درست است که در رشته اول قبول . است ، محمد در کارهاي من دخا لت نمی کند 

                                                                .                                                        نشدم ولی خودم کم خواندم به محمد مربوط نمی شود 

ه اش در ـــــمادر ساکت بود ولی کامال مشخص بود عصبانی است نمی خواست عزیز دردان

.                                                                              دست محمد بازیچه شود ، دیگر حرفی نزد 

شب ا فشین و پدر وقتی مرا دیدند تعجب کردند ولی مادر جلوي آنها گفت من به یلدا گفتم 

.                                                                                       ، پدر چیزي نگفت  موهایش را کوتاه کند

که من و محمد می توانسیتم با هم باشیم ، هفته بعد پنجشنبه  فرا رسید آخرین هفته بود 

مهمانی ما مانند مهمانی پدر گرم و   محمدبه سربازي می رفت و باید از هم جدا می شدیم ،

و محمد ، هستی  ، مونا دوست گندم   و دیگر دوستان و آشنایان فامیل . صمیمی برگذار  شد 

  خانواده کشاورز

خوشحال بود که من قبول شده بودم و  بهروز خیلی. گفتند   قبولی ام را در دانشگاه تبریک

خیلی هم تعجب کرده بود که چرا موهایم را کوتاه کرده ام ، در واقع همه تعجب کردند هیچ 

افشین در باره بهار با مادر صحبت کرده بود و . کس انتظار نداشت که من موهایم را کوتاه کنم 
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ال عضو جدید خانواده ما می دانست و قرار بود که مادر با مادر بر خالف محمد ، بهار را از حا

چرا که بهار با  خانم رحمتی صحبت کند و اطمینان داشت که حتما جواب مثبت می گیرد ،

آن شب من ومحمد زیاد با هم صحبت نکردیم و محمد خیلی زود . مادرش صحبت کرده بود 

دستانش فقط یک جعبه شیرینی بود که  محمد برایم گل نیاورده بود و در.  جمع را ترك کرد 

.                                                                                                                            حتما براي این کار خود نیز دلیل و برهان داشت 

      پفی شا مهمانی گرفتند و باز هم در کا به جز مهمانی آن شب ، بچه ها نیز براي من و هستی

.                                فی شاپی که آ ن روزها من ومحمد بیشتر از بقیه در آ ن جا دیده می شدیم  همان کا

 گندم ،  ا فشین وبهار ،  ) که دوسال ا ز او کوچکتر بود  برادر هستی ( من ، هستی ، هومن

آ . در کافی شاپ بودیم  همراه دو تن از دوستان دیگر دبیرستا نمان  ، محمد به حسین و ا لنا

ن روز هم خیلی خوش گدشت همه براي من و هستی کادو داشتند ولی محمد جبران هدیه 

شب مهمانی را نیز کرده بود در دستانش یک دستبد بسیار ظریف و زیباي نقره بود که همان 

هفته گذشت یک .  تا به امروز از دستانم در آمده  موقع در دستانم جاي گرفت و به ندرت حتی

من و هستی جداگانه در دانشگاه ثبت نام کردیم و محمد نیز براي سربازي اعزام شد ، محمد 
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.                                                ، بی نهایت ناراحت بودم   تهران نبود بلکه براي دوره آموزشی به کرمانشاه رفته بود

، صبح کالس داشتم وارد دانشگاه   رفتم را هرگز فراموش نمی کنم روز اول که به دانشگاه 

شدم ، نمی دانم چرا دلشوره داشتم ، انگار کودکی بودم  که براي اولین بار قدم به محیط 

یدي چون مدرسه گذاشته است ، به راستی چنین بود نمی دانستم کجا باید بروم و کسی را جد

نمی شناختم در دل آرزو کردم اي کاش حداقل هستی در کنارم بود ولی دیدم نه تنها هستی 

                                                      .                                                  بلکه هیچ یک از دوستانم در این جمع حضور ندارند 

ردم    ، ـــــبه قسمت آموزش رفتم ونام و شماره کالس خودم را در میان برد پیدا ک  

نمی دانستم کالس کجاست ، رو به یکی از پسرهایی که آنجا بود کردم و  103کالس شماره 

گفت شما ورودي امسال هستید ؟ کجاست ؟ نگاهی به من انداخت و  103پرسیدم کالس 

رفش را تاکید کردم ، نمی خواستم با اوهم صحبت شوم بنابراین دوباره از او پرسیدم ــــح

قسمت جنوبی ، به سمت کالس خود به راه کجاست ؟ گفت طبقه اول     103الس ــــــک

تخته . فره بود اتاق بزرگی بود تمام صندلی آن یک ن افتادم ، کالسم را پیدا کردم وارد شدم 

بزرگ و سیاهی بر روي دیوار نصب بود و میز استاد با آنچه در مدرسه ودبیرستان دیده بودم 
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لی زیادي بود و من روي یکی از آنها نشستم و به  در ردیف دوم  صندلی هاي خا. فرق داشت 

پسرها که  تقریبا جو کالس را جوانهاپر کرده بودند و اغلب دختربودند و   .بچه ها خیره شدم 

بعضی ها مثل من تنها بودند و برخی . نفر بودند در ردیف آخر نشسته بودند  8یا  7شاید نهایتا 

دیگر از قبل با هم دوست بودند و یا امروز دوست شده بودند و با هم صحبت می کردند ، دلم 

نمی خواست با کسی دوست شوم احساس می کردم اگر بخواهم با کسی دوست شوم به 

، بهتر بود با چند سا له ام با هستی خیا نت کرده ام و لی خوب تنهایی هم سخت بود  دوستی

  .                                           کسی صمیمی نشوم 

بعد از ظهر وقتی کالسم تمام شود  محمد خیلی سفارش کرده بود و قراربود آ ن روز    

دیگر می رفت ، تنهایی و نبود محمد خیلی  عقب من بیاید در فکر محمد بودم باید سه روز

سخت بود ، محمد به خاطر من یک هفته دیر اعزام شد و درنوبت دوم قرار گرفت دقیقا سه روز 

مهر ماه تولد گندم بود و قرار بود آ ن  18مهرماه به کرمانشاه می رفت ،  7قبل از تولدش یعنی 

براي محمد یک ساعت خریده بودم که روز من و محمد برویم براي گندم هدیه اي بخریم ، 

ویاد من بیفتد ، با آنکه دلم می خواست غا فل گیر ش کنم و روز  همیشه در دستش باشد
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تولدش  به او هدیه اش را بدهم ولی مجبور بودم که آن روز بدهم چون دیگر محمد را نمی 

د از کالس محمد دنبا بع. دو ماه تمام باید کادویش را نگه می داشتم تا ببینمش دیدم و شاید 

، براي گندم یک بلوز خریدم و محمد  لم آمد با هم به خرید رفتیم ، برایش لباس انتخاب کردم 

هم یک  روسري خرید و به من داد تا به گندم بدهم  و از طرف محمد به او بگویم که محمد از 

ا بعدا عکس ا دست او ناراحت نیست ، هدیه محمد را یواشکی  درون جیب کیفش جاي دادم ت

لعمل  اورا بیینم ، روز  سختی بود  نمی توانستم از محمد خدا حافظی کنم چرا که  خدا 

حافظی برابر بود با ندیدن محمد به مدت طوالنی ، بدتر از آن اینکه حتی نمی توانستیم با هم 

                                                                                                                .   صحبت کنیم ، چون از وضعیت آنجا خبر نداشتیم 

آ ن روز من ومحمد همراه گریه و با سختی دستا نمان را از هم جدا کردیم و سرنوشت   

خود را به دست روزگار سپاردیم تا شاید در زمانی و یا مکانی دو باره این دستها را عمیق تر از 

                  .فرصتی براي گرفتن دستان یگدیگر نداشته باشیم  هم برساند و شاید روزي برسد که امروز به 

محمد رفت من حال و روز خوشی نداشتم چرا که عادت نداشتم با محمد صحبت نکنم یا   

                                       .                                             چاره اي نبود باید تحمل می کردم  ینبینمش ول
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محمد را می خواست ، نمی توانستم  تحمل کنم ، آن روزها خیلی کسل بودم ، دلم   

.                                     هستی و  ا لنا همدم من بودند . ولی بهتر از خانه ماندن بود  حوصله دانشگاه را هم نداشتم ،

ود در ــــما بود هم درسهاي دا نشگاهی اش و هم ازدواجش که قرار با لنا مشغول تر از    

.                                                                                                                 اردیبهشت  ماه   انجا م شود 

ا ــــــا کرده بود و قرار بود بهستی در د ا نشگاه خوش تر از من بود ، دوستان خوبی پید  

از من هم خواسته بود با مجله آ نها همکا ري . دوستانش راه اندازي یک مجله را آ غاز کنند 

.چرا با آنکه به او قول می دادم ولی واقعا  حوصله  ا نجام کاري را ندا شتم  کنم ولی نمی دانم

بودم و داشتم گریه می  روز پنجشنبه بود  خیلی دلم گرفته بود، جلوي پنجره      

، کردم دلم محمد را می خواست نمی دانم چگونه و به کی بگویم که من محمد را می خواستم 

دلم براي شنیدن صدایش تنگ شده بود ، در همین موقع تلفن زنگ خورد گوشی را بر داشتم 

بم یا تو د اي آشناي من بود    ، صداي محمد ، با شوق فراوان حا لش را پرسیدم  گفت خوـص

سختی ها را کم می کند و ساعت زیبایت لحظات را کمتر نشان می دهد ، بایت کادو تشکر کرد 

.                                               و گفت واقعا تعجب کردم فکر کردم آنقدر مشغله فکري داري که مرا فراموش می کنی   
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هیچ جا تو را فراموش نمی کنم به راستی گفتم  نه محمد من نه عزیزم  من هیچ گاه و   

........                                                          که فراموش نکردم  ، حتی تا به امروز ، حتی تا این لحظه ها 

                                   به محمد گفتم به مادرت زنگ زدي ؟                                                                   

.                                                                                                       گفت نه اول به تو زنگ زدم   

گفتم یادت باشد که یک مادر همیشه نگران است حتی نگران تر از من براي تو پس   

همین ارتباط کوتاه .  قبول کرد و بعد قطع کردم . ل به مادرت زنگ بزن خواهش  می کنم   او

.                                                             براي روحیه من و براي اثبات دوست داشتن محمد نسبت به من کافی بود 

اور لحظات  و ب... روزها می گذشتند در هواي پائیزي دل من گرم بود از عشق محمد   

.                                                                                                                            دوست داشتن محمد 

نشگاه می رفتم از هستی بی خبر نبودم او هم سرگرم کارهایش بود و درس خواندن  به دا  

.                                   ر همدیگر را می دیدیم  ولی ثابت می کردیم که به راستی دوست هستیم ، با آنکه کمت

حسین و ا لنا در نبود محمد با آنکه خودشان خیلی گرفتار بودند ولی باز هم مرا از یاد نبرده 

                                                                        .                                      بودند و یادي از من می کردند    
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در دانشگاه با همه بچه ها صمیمی بودم ، بچه هاي خوبی داشتیم ، تقریبا همه از قضیه محمد 

خبر داشتند و منتظر بودند تا  ما زودتر نامزدي رسمی خور را به همه اعالم کنیم ، چیزي که 

بودند ولی من ومحمد در واقع از انجام چنین کاري هراس داشتیم و سعی خیلی ها منتظرش 

می کردیم با به میان نیاوردن صحبتش ،  فکرش را هم در  ال به الي ذهنمان مخفی نگه داریم 

     .                              

بودو حاال  دو باره روحیه خود را به دست آ وردهگندم بعد از قضیه شهرا م بعد از مدتی     

بهار و افشین تقریبا به طور رسمی نامزد شده بودند و قرار بود . داشت بخوبی درس می خواند 

پدر ومادر هم مشغول کارهاي خود و تدارك مراسم عروسی افشین . تابستان آینده ازدواج کنند 

                                   .        بودند ، همه با زندگی کنار می آمدند و من نیز منتطر بازگشت محمد بودم 

دو ماه به سختی گذشت و دوران آموزشی محمد تمام شد ، محمد به تهران آمد ودنیاي   

از دیدارش خوشحال بودم که نمی در چشمانم جاي داد ، آنقدر دو باره  زیباي خودش را

دوري از محمد توانستم باور کنم که محمد دو باره  روزي از من جدا شود و براي لحظه اي 

.                                                                                                                            حکم اعدام را داشت  
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محمد خیلی فرق کرده بود به قول خودش سختی هاي دوران سربازي از او مرد ساخته   

لی به نظر من عقاید محمد تغییر کرده بود ، ولی من همه را به حساب دوري از تهران بود و

.                                                                                                                            گذاشته بودم 

زمستان سفید وسرد تبدیل شد و یک ترم تمام بپایان دي پائیز به روزهاي دانشگاه از زر  

رسید ،دوران خدمت محمد در تهران بود ، صبح زود به محل خدمتش که در واقع یک اداره 

در آنجا محمد کارهاي کامپیوتري انجام می داد و به . بودمیر فت و ساعت دو بر می گشت  

باس نظامی و یا کوتاه کردن موهایش مشکلی لحاظ  اداري بودن محیط محمد از پوشیدن ل

نداشت و همانند گذشته لباس شخصی به تن می کرد و موهایش را از ته نمی زد و مثل 

.                                                                                                                            همیشه بود 

فشین رفته بود و بعد از ظهرها در یک شرکت خصوصی کار می کرد و تا  محمد از مغازه ا  

، در فاصله اي که فرصت دیدار هاي ما خیلی کمتر شده بود . شب سر کار بود  10ساعت 

محمد از محل خدمتش به سر کار می رفت فرصتی پیش می آمد و بعضی روزها  همدیگر را 

  یدیم  می د
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ترم دوم دانشگاه شروع شده بود به جز بچه هاي ثابت خودمان و کالسهاي عادي در کالس   

. هاي عمومی  دا نشجویانی با چهره ها و رشته ها و سن هاي متفاوت در کالس می دیدیم  

ساعت اختصاصی داشتم معموال اینروزها تا آخر شب کال س داشتم و  4خوب به یاد دارم که 

ط دانشگاه به محمد زنگ می زدم و اگر فرصتی می شد در فاصله ناهار یا نماز فقط از محی

آ ن روز به کالس رفتم بیشتر بچه هاي فنی   .همدیگر را براي چند دقیقه می دیدیم 

ومهندسی بودند که درس عمومی این استاد را نگذرانده بودند ، با دو تا از بچه هاي رشته خودم 

سا لی از من بزرگتر بود  جلو آمد و  5یا  4پسرها که فکر می کنم در جایی نشستم ، یکی از 

گفت ببخشید خانم من درس عمومی را کم گرفته ام و این ترم بیشتر دروس عمومی دا رم می 

خواستم بدا نم شما اطالعاتی در باره این درس دارید ؟ نگاهش کردم ، سریع معذرت  گفت 

دم من کامیار پناهی هستم دانشجوي رشته معذرت می خواهم من خودم را معرفی نکر

مهندسی مکانیک ، به روي او خندیدم و گفتم من هم یلدا پویان هستم دانشجوي رشته علوم 

تربیتی ، آموزش پیش دبستانی و دبستانی ،  من زیاد اطالعاتی ندارم ولی مثل اینکه این استاد 

. قیق  کنند یا کنفرانس بدهند بچه ها را به گروه تقسیم می کند و بچه هاباید گروهی تح
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و قتی کال س تمام شد ، آمدم پائین تا به . کامیار تشکر کرد و رفت در کنار دوستان خودش  

....   محمد زنگ بزنم ، دیدم  کامیار دارد باتلفن صحبت می کند ، ناخود آگاه حرفهایش راشنیدم 

فهمیدم دارد با نامزدش   .....من چطوره ؟ خوب خوابیدي ؟ دلم برات تنگ شده و  شمیم

صحبت می کند و یا با دوستش ، وقتی مرا پشت سرش دید سریع عذر خواهی کرد و گفت 

گوشی را برداشتم . جان من به شما زنگ می زنم و قطع کرد ،و عذر خوا هی کرد  شمیم

وشماره محمد را گرفتم ، همکارش گوشی را برداشت سالم مختصري کردم وگفتم امکان هست 

قاي مهر آور صحبت کنم و او گوشی را به محمدداد کمی با هم حرف زدیم بعد محمد گفت  با آ

یلداي من ببخشید کار دارم اگه امکانش هست یک ساعت دیگر زنگ بزن ، آرام گفتم باشد 

، محمدفعال کاري نداري ؟ گفت نه عزیزم مواظب خودت باش ، من هم گفتم تو بیشتر و دو تا 

  .           ا و خدا حافظی کردیم خندید گفت منم دو ت

برگشتم دید م کامیار هنوز منتظر است که تلفن کند خجا لت کشیدم که حرفهایم را شنیده بود ،    

خندید و گفت مهم نیست من صحبت هاي شما را شنیدم و شما صحبت هاي من را و این به 

                                                                                     .                      خندیدم و به سمت کالس رفتم ... آن در
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اما امسال براي خودم و محمد . دوباره روزها در پی هم گذشتند و باز سال نو از راه رسید   

مد فروردین با مح 17در ایام عید چند بار محمد را دیدم ، بعد از عید روز . از ته قلب آرزو کردم

بیرون رفتیم محمد مرا به دانشگاه رساند ، در راه دانشگاه کامیار را  دیدم که سوار ماشین کنار 

محمد با کامیار آشنا شد و . خانمی نشسته بود کامیار مارا دید و به زور ما را سوار ماشین کرد 

ستم گزارش نشگاه ما را رساند ، من آن روز کالس نداشتم  ، فقط می خواا ، تا د شمیممن با 

راجع به یکی از درسهابه استادمربوطه برسانم ، با محمد وارد دانشگاه شدم و تحقیق خودم را 

را سریع به ا طالع هم رساندند ، همه  شمیم،بچه ها ي دا نشگاه ورود محمد و  شمیمکامیار با 

مدم دیدم گزارشم را به استادم دادم و سریع پائین آ. برخورد خوبی داشتند  شمیمبا محمد و 

رو به محمد کردم و گفتم برویم . محمد دارد با دو نفر از بچه هاي دا نشگاه صحبت می کند 

.                                                                         رفتیم از آنها تشکر و خدا حافظی کردیم  شمیمبعد به سمت کامیار و 

وهیکلی نسبتا الغر با چهره اي که پوست سبزه داشت و  کامیار پسري بود با قد متوسط  

. کرده بود تراي که روي پیشنانی اش ریخته شده بود و چهره اش را جذاب هموهاي لخت قهو
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فرد چاقی بود و به نظر من خنده هاي نشگاه نبود بر خالف کامیار  که از بچه هاي دا شمیمولی 

   .گاه اول براي شخص بینیده ایجاد نمی کردبی مورد و بلند او چهره زیبایی از او در ن

  در راه برگشت محمد گفت از این پسره کامیار خوشم نمی آید ، زیاد با او هم صحبت با هم نشو 
سریع گفت  . ولی هم گروهی من است و باید با هم کنفرانس و تحقیق ارائه کنیم گفتم باشه 

                                                                              چرا با خانمها نباید تحقیق کنی ؟                 

محمد من انتخاب نکردم ، اوال موضوع بر سر مشکالت دختران و پسران در جامعه از : گفتم 

   و بعد اینکه من وکامیار به خاطر اینکه او ل اسم فامیلماندید ا فراد با جنس مخا لف است  

است با هم انتخاب شده ایم ، محمد دیگر چیزي نگفت  ولی بعد گفت زیاد با او صمیمی ) پ (

.                                                                                                                            نشو 

.                                                                                       دیدیم و هر دو خنگفتم چشم جناب 

. زمان گذشت در اردیبهشت ماه حسین و ا لنا ما را به جشن ازدواج خود دعوت کردند   

 ا لنا. جشن خوب با شکوهی بود . من بااجازه از مادر همراه محمد به جشن عروسی آنها رفتیم  

در لباس زیباي عروس معصوم تر از همیشه و زیباتر از هر فرشته اي شده بود ، حسین با چهره 
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هیچ وقت یادم نمی رود . در جشن من ومحمد در کنار هم بودیم . مردانه اش در کنارا لنا بود 

تمام لباسهایم یا کوتاه . که من بر سر لباسی که می خواستم بپوشم چه قدر حرص خوردم 

در نهایت یک کت . ا بدون آستین ،  می خواستم لباسی بپوشم که محمد ایراد نگیرد بودند ی

وشلوار سرمه اي رنگ با آستین هاي بلند  به تن کردم ، موهایم را باالي سرم جمع کردم ، آ 

                                          .                                                      رایش خیلی مالیمی کردم و با محمد همراه شدم 

آن شب محمد از لباسم ایرادي نگرفت ولی کامال مشخص بود که دلش می خواست   

من و . شب زیبایی بود که هیچ گاه فراموش نشد . روسري به سر کنم ولی باز هیچی نگفت 

مرا به خانه  محمد  30/11محمد همراه   ا لنا و حسین یک عکس یادگاري گرفتیم و ساعت 

                                                                                                                             .رساند تا مادر دلواپس نشود 

زمان می گذشت و زندگی روال عادي خود را طی کرده بود ، محمد مانند سابق سرگرم   

سرش خیلی شلوغ بود و این مشغول بودن کار محمد بی خوابی ها و خستگی  کارش بود و

هایش در رابطه ما بی تاثیر نبود کمتر صحبت می کردیم و یکدیگر را می دیدیم ، چون همیشه 

بهانه اي کار دارم هاي محمد وجود داشت و من خوش خیال باور کرده بودم که محمد کار د ا 
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.                                                                                                                     ی کند رد و مرا هیچ گاه فراموش نم

بعد از عروسی حسین و ا لنا دلم . خسته بودم چرا که محمد خسته بود و دلمرده بودم   

                                                                              .    میخواست که وضعیت من و محمد هم روشن شود 

محمد به هیچ عنوان نمی خواست که کسی از طرف خانواده اش در جریان باشد و این   

یک روز  به محمد تلفن زدم خوب به یاد دارم که اواسط خرداد ماه . موضوع مرا کال فه می کرد 

راحت است هرچه علتش را پرسیدم طفره رفت و نگفت در بود   متوجه شدم محمد خیلی نا

وقتی آمد متوجه . آخر طاقت نیاوردم و از او خواهش کردم که در آ ن روز یکدیگر را بینیم 

شدم خیلی ناراحت است پرسیدم محمد چی شده ؟ تو رابه خدا به جون مرضیه قسم مردم بگو 

                                                                                                            چی شده ؟                                      

پرسیدم . در باره تو با مادرم صحبت کرده ام ، احساس کردم تن و بدنم یکباره یخ کرد:گفت

                                                                                 مادر چی گفت ؟                                                     

و دیگر حرفش را ادامه نداد ، محمد ساکت شده ....    مادرم گفته که مرضیه از تو : محمد گفت

یلدا چرا آن روز که با مرضیه :  بود ، احساس کردم اتفاقی  ا فتاده، ولی محمد در جوابم گفت  
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یرون می رفتی جوراب به پایت نکردي  ؟                                                                                          ب

                                                    جوابی نداشتم که به محمد بدهم و بعد دو باره پرسیدم مادر چی گفت ؟ 

تر از لحظۀ قبل گفت هیچی ، نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و گفت هر چه در محمد ناراحت 

                                 .       جازه ازدواج نمی دهم  ذهنتان ساخته اید بیرون بریزید ، من به شما دو تا ا

رانم بود و حال و روز خوبی نداشتم ، مادر نگ. دیگر حرفی  نداشتم که بزنم و بعد به خانه آمدم 

م و گریه می کردم متوجه اطراف و  در اتاقم نشسته بود. گندم بیشتر از گذشته نگران من بود 

پیرامونم نبودم ، نمی دانم چرا باید قسمت من این طور می شد ؟ من محمد را می خواستم 

آمد  افشین به سراغم. حتی فکر نبود محمد مرا دیوانه  می کرد چه برسد به آنکه محمد نباشد 

قضیه را به افشین گفتم و افشین همان شب به محمد زنگ زد و گفت که . وغم خواهم شد 

هیچ .  محمد آمد و باافشین حدود دو ساعت در تنهایی صحبت کردند . محمد به خانۀ ما بیاید 

سریر به موبایلش که تازه خریده بود زنگ  وقت نفهمیدم آن دو چه گفتند ، وقتی محمد رفت

کاري نکن که هم تو و هم   او عصبانی تر از هر لحظه گفت یلدا  م محمد چی شد ،، گفتزدم 

گفتم نه محمد یلدا براي تو غریبه است ولی مادر واژة مقدسی است که ..... مادرم را کنار بگذارم 
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                                       .هیچ گاه غریبه نمی شود بعد خداحافظی مختصري کردم و گوشی را گذاشتم 

طاقت . حال و روز خوبی نداشتم آ ن روزها کارم گریه بو ودوري از محمد برایم دیوانه کننده 

نیاوردم به محمد زنگ زدم     آرام گفتم سالم و محمد با شوق گفت سالم می خواستم زنگ 

                                 بزنم که خودت پیش دستی کردي ، خندیدم و گفتم محمد از دستم ناراحت هستی ؟     

نه من نمی دونم چرا هر وقت من اشتباه می گنم تو فکر می کنی من از دست تو : گفـت

.                                                                                           ناراحت هستم ، یلدا از تو می خواهم که مرا ببخشی 

که در آن روزها بیشتر از همیشه به آن حرف زدم محمد براي من آرامشی بود   این طور 

محمد براي .  آن روز به خوبی گذشت به سا لگرد دوستی مان نزدیک شدیم . احتیاج داشتم 

گرفت  هم صبح و هم بعد از ظهر از کارش مرخصی . د دوستی مان سنگ تمام گذاشت  سا لگر

محمد قول داد تا یک روز حتما مرا به پارك ساعی ببرد ، . یم صبح من ومحمد به پارکی رفت .

یک جعبه موسیقی صورتی رنگ به من هدیه داد که هنوز هم هر وقت نگاهش می کنم به یاد 

بعد از ظهر آن روز بامحمد به مغازه افشین رفتیم ، . آن روزها اشک در چشمانم حلقه می بندد 

آن دو نیز تا دو ماه دیگر جشن عروسی  ا تبریک گفتند ،بهار و افشین نیر سا لگرد دوستی ما ر
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محمد مرا به خانه رساند و خدا حا فظی . خود  را     می گرفتند و سرشان خیلی شلوغ بود  

          .     کرد   

ه بودیم به زآخرین روزي بود که من و محمد همراه ا فشین و بهار همگی دو باره در مغا      

.                                                                                                                            ر راستی یادش به خی

روزها گذشت دو باره به یک عروسی دیگر دعوت شدیم و آن عروسی کسی نبود جز افشین و 

در دل من غوغایی به پا شد که دیگر  ی گذشت   ولی آن شب هم به خوبی و خوش. بهار عزیز 

ولی من تمام مدت به محمد   ا لبته محمد هم دست کمی از من نداشت    ، خاموش نشد

زمزمه می کردم چرا افشین و بهار از آغاز آشنایی تا ازدواجشان بیشتر از یک سال طول نکشید 

.....................                             ر نداشته باشد و چرا چرا، چرا ما باید فقط دوست باشیم و کسی از دوستی ما خب

یلدا باور کن خانواده تو مرا قبول ندارند ، حتی افشین هم مرا به عنوان داماد قبول :  محمد گفـ

آخر قرار شد هر دو با خانوادهایمان صحبت . قبول کردم که محمد درست می گوید . ندارد 

د گفتم اگر من یلدا هستم مطمئن هستم که خانواده ام را راضی می کنم و در کنیم ، به محم

                                                              ....................نهایت تو نمی توانی مادرت و مرضیه را راضی کنی 
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ار تعجب کرد ولی برخورد به یاد دارم روزي چند روز بعد به اداره مادرم رفتم ، مادر بسی  

در راه برگشت به منزل کم کم صحبت محمد را به میان کشیدم و به مادرم . گرمی با من کرد 

هیچ وقت یادم نمی رود که مادر از تعجب و ناگهانی . من میخواهم با محمد ازدواج کنم : گفتم 

ور نمی کرد که من بودن خبر ناگاه دروسط خیابان پایش را بشدت روي ترمز گذاشت ، اصال با

می گویم ، مادر که بسیار عصبانی شده بود کمی مکث کرد و اتومبیل را کنار خیابان پارك چه 

ا لبته نه صحبت بلکه تقریبا فریاد زد که یلدا به خداوندي خدا ا جازه             .  کرد و بامن صحبت کرد 

اگر پدرت ..... و محمد کجا نمی دهم که بخواهی با سرنوشت خودت و ما بازي کنی تو کجا 

بفهمد هر دوي ما را می کشد ، اصال تقصیر ا فشین است که اجازه داد تو با او دوست شوي و 

من هم به این رابطه دامن زدم و اجازه دادم تا آزادانه تر رفتار کنی ، یلدا محمد به درد تو نمی 

دگی کند و تو حق نداري چنین خورد افشین بارها به من گفته که یلدا با محمد نمی تواند زن

به مادر گفتم من هر طور شده با محمد ازدواج می کنم که ناگهان براي اولین .کاري را بکنی 

بار ضربه محکمی را به روي صورتم احساس کردم ، جاي دستان مادر بر روي آن می درخشید 

قدري ناراحت بودم به . مادر گفت حق نداري حتی یک بار دیگر حرف ازدواج با محمد را بزنی 
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که باور نمیکردم مادر به این شدت مخا لفت کند حتی تصمیم داشتم تا مادر را راضی کنم تا از 

.                                                                                       پدر نیز اجازه بگیرد ، ولی ظاهرا چنین چیزي محال بود

شت ولی این بار متفاوت تر با همیشه چرا که سه  هفته از خانه بیرون نیامدم و دو باره روزهاگذ

و فقط گریه کردم  ، در تمام این سه هفته با  ا فشین و مادر بحث کردم تا اجازه بدهند  فقط

ولی در روز آخر بر اثر فریاد هاي من و افشین ، مادر به دادمان رسید و حرف خود را زد و گفت 

ن ازدواج می کنی ، ولی بعد از یکسال بر می گردي باور کن یلدا تو  نمی توانی با او یلدا باور ک

زندگی کنی ، خانواده محمد نمی توانند آزادي هاي امروز را به تو بدهند و همیشه محدود 

هستی یلدا فردا به جز خودت و محمد یک بچه بی گناه راهم بدبخت می کنی ، باور کن یلدا 

و را خوشبخت کند ، ولی باز هم فکرهایت را بکن اگر احساس می کنی تمام محمد نمیتواند ت

این حرفها و خانواده ات برایت ارزشی ندارند برو و بامحمد ازدواج کن و بعد رو به افشین کرد و 

گفت زندگی خودش است اگر ما نگذاریم بعد ها هر اتفاقی بیفتد از چشم ما می بیند ، بگذار 

...                                                                                                                          .خودش تصمیم بگیرد 

بعد از سه هفته گل خنده بر روي لبانم ظاهر شد و به مادر گفتم نمی خواهم فکر کنم ، من 
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                                                                                                             .            تصمیم خودم را گرفته ام 

.                                                                    مادر گفت یلدا کاري نکن که بروي و یکسال نشده جدا شوي 

.                               حمد عاشق منه ، دوستم داره ، هیچ وقت این کار را نمی کند خندیدم و گفتم بخدا مامان م

مادر سرش را به شانۀ تاسف تکان داد و به افشین گفت به محمد بگو با خانواده اش به  خانه ما 

ا و این براي من ارزش داشت چرا که من موفق شده بودم و این بار نوبت محمد بود ت. بیایند 

.                                                                                               نشان دهد من چه قدر در نظر او ارزش دارم 

                                . محمد زنگ زدم و قرار شد فرداي آ ن روز همدیگر را ببینیم به با هزار شوق 

ه کنار محمد رفتم و گقتم من موفق شدم ، مادر گفت با خانواده ات به خانه ما با ذوقی فراوان ب

بیایی ولی محمد سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت مادر من سر حرفش است و گفته 

یلدا ...... اگر با یلدا ازدواج کردي دیگر هیچ وقت خانواه اي به نام مهر آور نداري   ، چرا که 

. است و تا روزي که مادرم باشد نمی گذارد که من و تو با هم ازدواج کنیم  حرف مادر من یکی

یلداي من ، عزیز من   ، هر  چند . هرچند که مرضیه هم در این موضوع بی تقصیر نیست     

من خیلی تو . سخت است ولی این بار از تو می خواهم تا براي همیشه محمد را فراموش کنی 
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و همه کا رهایت   به خاطر خوبی هایت ، مهربانی هاي بیش از حدت را اذیت کردم ، یلداي من

گریه امانم نداد و صداي هق ......  از تو می خواهم که مرا ببخشی و براي همیشه فراموشم کنی 

محمد قسمم داد که گریه نکنم چرا که می گفت طاقت گریه . هق گر یه ام در فضا پیچید 

ستم    و در نهایت آن روز با هزاران درد از محمد جدا شدم و ولی من نمی توان هایم را ندارد ،

و گفت همیشه در نگاهم آبی هستی و همیشه پاك ، مهربان  و    محمد در آ خر نگاهم کرد

و من با بعض و هق هق گریه به سختی دستان محمد را از دستانم جدا کردم .  دوست داشتنی 

  .و گفتم محمد خدا حافظ 
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  ارم  فصل چه

گریه امانم نمی داد حال و روز خوشی نداشتم ، وجودم در این گرماي تابستا ن به   

چرا محمد رفت ؟ چرا مرا تنها گذاشت ؟ من محمد را  زمستان سرد و یخی تبدیل شده بود ، 

میخواهم ، اي خداي بزرگ ، محمد من را برگردان ، من بدون او می میرم ، خداوند کمکم کن 

  .......خدایا اي خدا

تمام حرفهایم در محمد و برگشتن او خالصه شده بود ، نمی دانم آیا محمد هم حال             

                                                              ......و روز مرا داشت یا نه ولی آنکه رفته بود ، انگار رفته بود 

ودآگاه شماره تلفن محمد را گرفت ، صداي زیبایش را از این بار نیز طاقت نیاوردم و دستانم ناخ

........... و باز گریه و گریه و گریه .... آن طرف تلفن شنیدم ، محمد بود که با قاطعیت گفت بله 

محمد گفت یلدا خواهش می کنم  این به صالح هر دو ي ماست چرا می خواهی به زور کاري 
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ن سهمی نداري را به گردن می گیري ، یلدا تو بدون من را انجام دهی  ، چرا کاري راکه در آ 

خوشبخت تر هستی باور کن من هم گریه هایم را کرده ام ، دل کندن از تو برایم سخت تر از 

یلدا در دین در عرف و در جامعه ما فرق می کند ما هرگز ..... هر کاري است  ولی ولی ولی 

ه هایمان هم در این بین سهمی د ارند که ، براي نمیتوانیم با هم ازدواج کنیم چون که خانواد

احترام هم شده باید به آنها احترام بگذاریم ، من حرفهاي محمد را نمی شنیدم ولی فقط صداي 

و خواستم تا یکبار دیگر همدیگر را از ا. محمد برایم مهم بود که در آن با من صحبت می کرد 

ولی دیگر کسی از دیدارهاي پنهانی ما خبر نداشت  ببینم و او قبول کرد و باز یکدیگر را دیدیم

  لحظۀ آخرگفتم محمد خواهش می کنم باشه، محمد کار را بهانه کرد و خواست زود برود ولی 

هرچی تو بگی ، من نمی خواهم با تو ازدواج کنم ، اصال اگر تو هم بخواهی من نمی خواهم بیا 

ماه  4گفت فقط دوست ، دودوست که شاید  فقط با هم دوست باشیم ، نگاهی به من انداخت و

یکبار بخواهند همدیگر را ببیند و شاید دو هفته یکبار بخواهند با هم تلفنی صحبت کنند و من 

.                                                                                                                          قبول کردم 

در ظاهر دو باره با محمد دوست بودم ، ول یمحمد خیلی سردتر و خاموش تر از روزهاي          
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و روزهاي خوب گذشته راداشته  قبل شده بود ، می ترسیدم ولی می خواستم با محمد باشم    ،

دارد ولی تابستان تمام شد و رابطۀ من و محمد تقریبا یکطرفه بود می دانستم دوستم . باشم 

بنا براین هروقت یکدیگر را می دیدیم    . اراده قوي او مانع می شد تا احساسات بر آن غلبه کند 

.                   فقط دعوا می کردیم و این دعوا در نهایت با گریه ها و عذر خواهی من پایان می یافت 

دم یکباره قلبم گرفت و یک روز تلفنی بامحمد بحث کردم و گوشی را قطع کردم  ، احساس کر

درد عجیبی در ناحیه قفسه سینه و دست چپم احساس کردم  ، مادر خانه نبود گندم هم که 

سال سوم دبیرستان بود و درسهایش سنگین تر شده بود در خانه بود هیچ کاري نمی توانستم 

نی را که روي بکنم نمی توا نستم حتی گندم را  صدا کنم ، تنها کاري که کردم این بود که لیوا

میز کنار تختم بود برداشتم و با نهایت قدرت نا چیزم  به سمت در پرتاب کردم خوشبختانه 

گندم . لیوان به در خورد و بعد ا فتاد روي سنگ و شکست  که صداي بلندي ایجاد کرد 

را  گفت یلدا تو حوصله نداري با عث نمی شود من درسهایمباشتاب به ا تاقم آمد و اول با فریاد 

خوب نیست و من از قصد براي با خبر  که یکباره به من نگاه کرد و تازه فهمید حا لم ..... 

کردنش   لیوان را شکستم سریع به سمتم آمد پنجره را باز کرد و به سرعت به اوژانس تلفن 
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کرد ، آخرین چیزي که از آن لحظه یاد دارم این بود که با تمام وجودبه گندم نگاه کردم و 

.............                                                                                                                شدم  فریاد  زدم محمد وبیهوش  بعد

یک  دختر سا لگی براي  20چشمانم را باز کردم در بیمارستان بودم ، شوك عصبی در   

جوان خیلی زود بود ، محمد درکنارم بود و این آرامش زیادي در وجودم ایجاد می کرد ة محمد 

و دیگر ادامه نداد دکتر باالي سرم بود ، دکتر جوان ......... دستانم را گرفت و گفت یلدا متاسفم 

حتی قلبی و شوخ طبی بود که هنوز هم دکتر من است وهر وقت آخرین هدیه محمد را که نارا

ام است به سراغم می آید مرا به آرامش دعوت می کند که یلدا یلدا خانم براي شما عصبا نیت 

 20دختر خوب تو نباید عصبانی بشوي و جا لب  اینجاست که او فکر می کند من هنوز ..... 

کنی سال دارم دکتر گفت خانم خانمها آدم اینقدر خو دش را نباید ناراحت کند و تو نباید فکر 

انجام دهی ولی بهترین کار این است که با این حال می توانی هر کاري که می خواهی 

کم کم . قبول کردم .....  سرنوشت خودت را به دست خدا بسپاري و از او همه چیز را بخواهی 

                                                        .بود   محمد دچار عذاب وجدان شده بود بیشتر با من در  تماس    .حا لم بهتر شد 

. مهر ماه بود به خواست من به امامزاده صا لح  رفتیم و با هم دعا کردیم   21یکشنبه روز   
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آنقدر حال و هواي آنجا عرفانی بود که هیج کدام نمی توانستیم از آنجا بیرون بیایم از خدا 

سیدم تو از خدا چه خواستی گفت از او وقتی از محمد پر. خواستم  که ما را به هم برساند 

آنقدر گریه  آنقدر دعا کردیم ،. خواستم که هرچی به صالح ما ا ست را براي ما انجام دهد 

کردیم که ناخود آگاه تصمیم گرفتیم هر دو برویم به مشهد مقدس واز او کمک بخواهیم ولی 

باالخره تصمیم گرفتیم هفته .   مشکل آنجا بود که ما نمی توانستیم بدون اجازه به مشهد برویم

و با یک صبح بلیط هواپیما بگیریم  6بعد روز سه محمد مرخصی بگیرد   و من ومحمد ساعت 

پرواز یک ساعته به مشهد برویم و یک ساعت زیارت کنیم و در مشهد باشیم وبا حساب تاخیر 

رضا بخواهیم تا به هر  بلیط برگشت بگیریم و برگردیم تهران و از امام 13در پرواز براي ساعت 

.                                                                                                                          دو ما کمک کند   

یک هفته به سرعت گذشت محمد بلیط تهیه کرد به پدر و مادر و گندم نگاه کردم حتی   

صبح زودتر از . بهار صحبت کردم ولی حرفی نزدم   دم و با او وهمسرشبه  افشین هم تلفن ز

بیرون رفتم در راه با محمد به سمت فرودگاه رفتیم ولی هر دو  همه بیدار شدم و سریع از خانه 

کاري کنیم به فرودگاه رسیدیم و در لیست   ساکت بدیم انگار از ته دل راضی نبودیم که چنین
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هرچه به ساعت مقرر نزدیکتر می شدیم بیشتر احساس گناه می انتظار منتظر شدیم ولی 

کردیم که یکباره به یکدیگر نگاه کردیم ، من گفتم نه من نمی آیم یعنی نمی رویم ولی اگر 

روزي توانسیتم و خدا خواست وبه هم رسیدیم اول کارمان رفتن به مشهد مقدس است و 

م برگشتیم ، دیگر حرفی نزدیم دو باره به محمد قبول کرد وبا ه. است ) ع(پابوس امام رضا 

                                                      .امامزاده صا لح رفتیم و دعا کردیم که خدایا هر آنچه به صالح است را انجام بده 

محمد گفت میتوانم این بار با محسن برادرم   دو باره حال و هواي سبک شدن داشتیم ،  

شاید او بتواند مادر را راضی کند ، قبول کردم و این بار از خدا خواستم تا محسن صحبت کنم 

.                                                                                       باشد تا مادر محمد را راضی کند وسیله اي

با مادر محمد صحبت و قرار شد که محسن قبل از اینکه  محمد با محسن صحبت کرد  

محسن با  . من و محمد به دعوت محسن به یک رستوران رفتیم . کند مرا ببیند ، قبول کردم 

من  صحبت کرد  ابتدا گفت که فکر نمی کردم انتخاب محمد اینقدر از روي شناخت و متانت 

به من بود  اگر ،باشدشما به راستی که با وقار و خانم هستید ، من هیچ چیزي نمی توانم بگویم 

شاید مادر راضی شود ولی   همین االن شما دو تا را عقد می کردم   ،    ولی ا جازه بدهید 
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ده  من خودم را مقصر می دانم چرا که نسرین همسر من با مادرم که با ازدواج ما مخا لف بو

رابطۀ خوبی ندارد، براي همین مادر راضی نمی شود که محمد هم خودش همسر آینده اش 

درك  من هر کاري که بتوانم انجام میدهم ، امیدوارم که شما هم شرایط ما را. نتخاب کند راا

.                                                                  با سر به او اشاره کردم که موقعیت او و خانواده محمد را درك می کنم . کنید

  مادر محمد کوتاه بیاید به امام رضا ا لتماس کردم به خانه رفتم دلم گرفته بود دعا کردم  

گندم هم بخاطر من ناراحت بود ، هستی دلداري ام می داد و می گفت نباید به زور از خدا . 

و مرا به    بعد از بیماري ام مادر و ا فشین و حتی پدر کاري به کارم نداشتند. چیزي را بخواهی 

ر هم نگران بود ولی کاري نمی توانست بکند تنها پرپر نگران بودم ، ماد. خدا سپرده بودند 

.   شدن دخترش را می دید و از اینکه ا جازه دوستی به من و محمد داده بود پشیمان بود

من بود و حسین در تمام مدت به محمد   خیلی نگران ما بودند ،  ا لنا یاور    حسین و ا لنا 

ولی ته دلم گواهی می داد که . واده اش راراضی کند بخواهد می تواند خان   یادآور میشد که اگر

.                                                                                           نمی شود و ما در محمد راضی به انجام چنین کاري نمی شود 

چنان به او چند روزي گذشت محمد هم نگران بود با من کمتر حرف می زد ولی من هم  
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تلفن می زدم و می خواستم حداقل  هفته اي یک بار او را به هر بهانه اي حتی براي چند 

تا اینکه محمد با من تماس گرفت و گفت محسن زنگ زده و گفته جواب مادر . دقیقه ببینم 

طاقت نیاوردم و خودم  محمد از من ناراحت تر بود،. منفی ا ست و باز من در خود خورد شدم 

محسن زنگ زدم ناراحت بود ولی چیزي نمی گفت    ، فقط گفت حتی به مادرم گفته ام که  به

کند ، ولی مادر به هیچ عنوان قبول نکرده بود و این براي من و تو را بببیند و بعد قضاوت 

  محمد پایانی دردناك 

  .بود

  

  سال دو م دانشگاه 

کرد ولی می دانستم درون محمد از محمد خواستم با هم دوست بمانیم ، در ظاهر قبول   

روزها می گذشت به گذشته که نگاه می کردم . چیز دیگري است و خودش را مشغول کار کرد 

اواخر آبان بود در د ا نشگاه هم بی حوصله بودم ، کسی ا ز . اشک در چشمانم حلقه می زد 

.                                                     م حسادت می کرد شمیمماجرا خبر نداشت ولی وقتی کامیار را می دیدم به او و
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روزي دیدم کامیار مشغول صحبت با تلفن است،بعد از تمام شدن صحبتش پرسیدم   

کی عروسی  می کنید ؟                                                             .. ؟ پاسخ  مثبت داد گفتم ا نشاابود      شمیم

و گفت اگر خدا بخواهد به زودي و من در دل به آن حسادت کردم و در ظاهر گل خنده خندید 

.                                                                                       را بر لبانم جاري ساختم  و گفتم مبارك باشد

اراحت هستی ؟                                                چرا اینروزها این قدر ن محمد چه طوره ؟ : کامیار پرسید

.                       خوبه گرفتار کارهایش است و من نگران هستم ، براي همین چهره ام خسته ا ست : گفتم 

                                            ؟                                                                   دوستش داري  : ت  کامیار گفـ

بعد پرسیدم تو چی ؟                                                                       . نه عاشقش هستم : گفتم 

.                             هستم و هرگز ودر هیچ شرایطی نمی توانم فراموشش کنم  شمیمگفت من هم عاشق 

.                   در دلم گل حسادت ریشه دواند واز لحظات پیش بیشتر در خودم فرو رفتم .... باز و باز  و

داشتند که روابط را گرم تر کنند ولی تصمیم محمد قطعی بود و کامال  حسین و ا لنا سعی بر 

                                           .           مشخص بود که به دنبال بهانه اي می گردد تا مرا کنار بگذارد    

در سال دوم دا نشگاه مجله آنها طرفداران زیادي   پیدا . هستی در دا نشگاه موفق تر از من بود 
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فه شده بود و هستی نیز بدون  به آنها اضا شریعت  کرده بود و همکاران جدید ي چون سعید

عشق هستی هم بدون مشکل . عید آغاز کرد آنکه خود بداند اولین تجربه عشقی خود را با س

سا لگی از همسر ش جدا شده  23سا لگی ازدواج کرده بود ، حاال در  19نبود چرا که سعید در 

ایجاد   بود که سعید و هستی می خواهند یک رابطه دوستی سا لم را  مشخص بود، ولی کامال 

چنین کاري را باسعید که یک  نمایندولی مشکل هستی خانواده اش بود که می دانست ا جازه

در این شرایط هستی مرا به عنوان مشاور خود در نظر . بار ازدواج کرده بود به او نمی د هند 

که باید چه کار کند ولی فقط این را   نمی دا نستم . یی میخواست  گرفته بود و از من راهنما

ین عشق می توانندبا می دانستم که سعید و هستی می توانند عاشق باشند و به حرمت ا

با سعید به نقطه آغاز نزد یک تر سا  هستی با این حرف من  دوستی را . یکدیگر دوست بمانند 

                                                                                           .وهستی با هم دوست و همکاري صمیمی و مهربان شدند  سعید . خت 

م گرفته بود  ، چرا که تنها بودم ، گندم مشغول کارهاي خود بود ،ا فشین و بهار دل  

مشغول زندگی خود و من تنهاتر از همیشه به وجور گرم محمد ا حتیاج داشتم  ، که این دور از 
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                                                                 .                                                                                    واقعیت بود 

.                                به فصل سرما نزدیک  شدیم ، محمد رابطه خود را در حد خیلی زیاد با من کم کرد   

بر می گشتم به محمد زنگ زدم گوشی را برنداشت ، نگرانش شدم ، یک روز که از دانشگاه   

بار زنگ زدن محمد گوشی را برداشت و  15گریه ام گرفت بعد از  که  قدر نگران شده بودمآن

پرسید از جان من چه می خواهی یلدا ، از شیندن صدایت متنفرم ، باور نکردم محمد من از 

                                .                                               شنیدن صداي من متنفر باشد ، گفتم محمد نگران شدم 

سال دارم و خودم بهتر می دانم که چه  24کارهاي من به تو مربوط نمی شود ، یلدا من : گفت 

کار بکنم و چه کار نکنم ، خواهش می کنم دیگر به من زنگ نزن ، دوستی ما تا همین جا 

                                                 . اشت پایان رسیده اگر بخواهی ادامه بدهی برخورد دیگري با تو خواهم د 

....                                                                               ناخود آگاه اشک در چشمانم حلقه زد ، گفتم محمد 

به نام یلدا محمد ندارد برو دنبال زندگیت ، دوستی ما از اول هم اشتباه بود من کسی : گفت 

.                                       نمیشناسم ، کاري نکن که مجبور شوم با ا فشین صحبت کنم که جلوي تو را بگیرد

  . م که محمد دیگر مرا دوست ندارد  باور کرد
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                                                .                                                                محمد خواهش می کنم  : گفتم 

خواهش نکن وقتی تو این طور دیوانه من باشی ، پس ببین از تو بهتر چه کارهایی براي : گفت 

.                                                         من نمی کند ، یلدا گوشی را قطع کن و مرا براي همیشه فراموش کن 

.                                          من دوستت دارم ، دیوا نه میشوم، خودم را می کشم ... ش گفتم محمد من درجواب

حرف زندگی را % 20به من مربوط نیست، من کسی رادوست ندارم ، در ضمن احساسات : گفت 

  .فظ و گوشی را قطع کرد  می زند، یلدا  براي همیشه خداحا

مات و مبهوت به گوشی نگاه می کردم اگر گندم به اتاق نمی آمد حتی متوجه باور نمی کردم ، 

حال خوشی نداشتم  ، مادر دلداري ام می داد و .... نمی شدم  که گوشی را هم قطع نکرده ام 

میگفت فراموش می کنی ، محمد گفته بود اگر با کسی یک ماه باشی مرا فراموش می کنی  

                                                                                                                                 .ولی باور نمی کردم 

اصال حوصله نداشتم ولی اگر نمی رفتم از آ ن درس  صبح روز بعد باید به دا نشگاه می رفتم ،

. م و از آن درس نمره نمی گرفتیم من و کامیار هر دو در یک گروه بودی .غیبت می خوردم 

در راه بقدري حا لم بد .مجبور شدم که بروم ، با حا لی بدو دعاهاي مادرم راهی دانشگاه شدم 
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وقتی به کالس رسیدم دیدم . که چندین بار نزدیک بود زمین بخورم ، ولی باالخره رفتم  بود

تلفن همراهم . مد را کردم همه بچه ها  با هم مشغول صحبت هستند ، دلم گرفت ، هواي مح

گفتم سالم  . را از جیبم در آوردم و شماره محمد را گرفتم ، با سومین زنگ گوشی را برداشت 

و محمد فریاد زدبراي چی زنگ زدي ؟ من حوصله تو را ندارم ، دیگه زنگ نزن وگرنه من 

ره شدند ، طاقت بغض گلویم را گرفت بچه ها به من خی. میدونم و تو وافشین ، بعد قطع کرد 

کامیار گوشی موبایل . نیاوردم و گریه کردم ، همه نگران بودند کسی نمی دا نست که چی شده 

را از دستم در آورد و بعدبه قسمت شماره هاي گرفته شده رفت و وقتی متوجه شد که بامحمد 

خودش  صحبت کرده ام و بعد چنین حا لتی دارم به بچه ها اشاره کرد کتا راحتم بگذارند ،

، حوصله کامیار را نداشتم ، حوصله هیچ کس را ند  کنارم نشست و آرام با من صحبت کرد

.                                                                                                 اشتم در آن روز و در آن ساعت مثل آدمهاي گیج در کالس بودم     

ل گذشت بغیر از آن دوشنبه تا دیروز خالصه شد ، دیدم که در بهمن ماه حضورم دردو سا

اولین دیدارم با محمد آغازشدو دردي ماه دوسال بعد به پایان رسید و چه دردناك است این 

  .....................پایان غم انگیز 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ١٢٢

  

  

  فصل پنجم 

شده بودند دلداري ام میدادند  دو با ره روزها می گذشتد بچه هاي د ا نشگاه که از ماجرا با خبر

حسین و ا لنا  مثل یک خواهر وبرادر خوب هر روز بامن در تماس بودند و می گفتند که درست 

.                                                            ولی این قضیه از محاالت بود و دیگر محمد بر نمی گشت . می شود

بر  گشم خانه  حوصله نداشتم که و خسته  از دا نشگا ه یک روز مثل همیشه بی حال   

آرام در را باز کردم . بروم خانه ولی چاره اي هم نبود ، دم در کفشهاي افشین جلب توجه کرد 

و داخل شدم ، صداي سرخ کردن چیزي می آمد و ظاهرا هیچ کس متوجه من نشده بود من 

می کردم ، صداي ا فشین را می شنیدم که با  هم در راه رو بودم و داشتم بند کفشهایم را باز

مادرحرف میزد و  می پرسید حا لش چه طور است ؟ مادر سر به سرش نگذار ، جوان است تازه 

..........                                                                خدا از من نگذرد که با خواهرم چنین کردم اي کاش . سال دارد  20

با خود گفتم حاال که در باره من ا ست  . حرفهایش را شنیدم داشت در باره من حرف می زد 
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..........                                                                                                 بهتره جلو نروم و ببینم چه می گویند 

یدم که می گفت من محمد راقبول ندارم ، محمد به درد یلداي من صداي گریه مادرم را می شن

، کمکش کن تروخدا آخه چی شد ؟ چرا  نمیخورد ولی افشین به خدا یلدا دارد دیوانه می شود

.                                                                                        محمد بدون دلیل گذاشت ور فت 

افشین مادر را دلداري می داد و گفت نمی دانم به خدا فقط محمد به من گفت ، یلدا خیلی 

خوبه من لیاقت خوبی هاي یلدا راندارم ، من نمی خواهم یلدا زیاد به من وابسته شود ، همین 

اش تصمیم  االن هم آن قدر وابسته است که نمیتواند از من دل بکند ، نمی تواند براي زندگی

.                                                                                                                           این به صالح خود یلدا است . بگیرد 

دیگر  حرفهایشان برایم معنی نداشت ، در راهرو نشستم و قطرات اشکم از چشمانم سرازیر شد 

دیدم ا فشین باالي سرم است گفت یلدا خجا لت بکش انم چه قدر گذشت ولی یکدفعه نمید. 

من نمیدانم این چه بساطی است که تو به راه انداختی ، بابا محمد مرد ، تمام شد ، تو خودت 

رابا محمد مقایسه می کنی ؟ واال یلدا خجا لت داره، اصال اگر او هم می خواست تو باید قبول 

من به تو ختر خوب تو یه نگاه به خودت بینداز  بعد این قدر پا  فشاري  کن ، د. نمی کردي 
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حق می دهم ولی نمی خواهم که این قدر ناراحت باشی ، حاال هم پاشو یه آب به صورتت بزن 

و بعد کم کم همه چیز زا فراموش کن ،یلدا تو خوشبخت می شوي و به امروزت می خندي  

اذیت نکن و بعد صورتم را بوسید و گفت االن بهار نگران می شود ، حاال هم پاشو و اینقدر مرا 

اي کاش من این قدر عزیز بودم خانم . اگر می آیی پاشو برویم آنجا    ، اگر نه هم به مادر برس 

                                       ........                          خوبه ته تغارش نیستی وگرمه مامان چه کا ر میکرد ، پا شو دیگه .... خانم ها 

بلند شدم صورتش را بوسیدم و گفتم خونه راحت تر هستم ، برو بهار تنهاست و بعد خدا 

حافظی کردیم ، ولی مگر یاد محمد به این راحتی ها به سرا نجام می رسید ؟                                                   

ر روز که می گذشت یاد محمد بیشتر عذابم می داد چند بار به محمد دیگر حوصله ندا شتم ه

.                      دلم محمد را میخوا ست .  زنگ زدم ولی او گوشی را قطع کرد، دلم برایش تنگ شده بود 

                                            .                                                        نمیدانم چرا محمد مرا تنها گذاشته بود 

حسین و ا لنا خیلی کمکم می کردند  ، با آ نکه ا لنا باردار بود ولی  تمام مدت با من در تماس 

بود یک روز با ا لنا به استخر رفته بودم آنجا آنقدر گریه کردم که  ا لنا حا لش بد شد و مجبور 

.                                                                   ردکه با محمد صحبت می کندآب  بیرون بیاید و بعد قسم خوشد از
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فرداي آ ن روز ا لنا با موبایلم تماس گرفت پرسید کۀ دوست دا رم دو با ره محمد را ببینم یا 

لحظه  نه؟باور نمی کردم که بخواهم محمد را دو باره ببینم ، گفتم ا لنا من براي دیدن یک

.                                                                     محمد لحظه شماري می کنم این که دیگر سوال کردن ندارد 

.                                                                                     خندید و گفت پس پنجشنبه ناهار بیا خانه ما 

سیدم چه خبر است ؟                                                                                                            پر

گفت ما به محمد نمی گوییم ، حسین قرار است محمد را اینجا بیاورد و وقتی تو را ببیند با هم 

                                                                                                                             قبول کردم   .    صحبت کنید 

روز پنجشنه از راه رسید ، دلم شور میزد مثل روز اولی بودکه می خواستم با محمد بیرون بروم 

، پیش خودم گفتم حتما محمد هم دلش برایم  تنگ شده میخواستم برایش هدیه اي بگیرم 

سر راه یک دسته رز براي ا لنا خریدم و یک تابلوي  کوچک براي محمد که هنوز هم . است 

.                                                                                       در زیز تختم پنها ن است کادویش    باکاغذ 

، دلم  نفره را داده  4یک مهمانی زیباي   به خانه  ا لنا رفتم دیدم ا لنا با آ ن حا لش ترتیب 

هار خوري را روي ، کمکش کردم  وسایل نا   هواي مرا داشت برایش سوخت از گندم بیشتر 
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. دل در دلم نبود.   چیدم  و بعد با سلیقه خاصی میو ه ها رادر سا لن پذیرایی گذاشتم میز   

  بود ،12/ 30نزدیک ساعت   . محمد بیرو ن بود و قرار بود براي ناهار به خانه بیایند حسین با 

ا  لنا گفت تو    . دلم شور می زد  ، ا لنا دلداري ام می داد و می گفت همه چیز روبراه می شود 

تی محمد آمد تو برایش چاي بیاور وق اول  جلو نیا  و برو کفشهایت را درون جا کفشی بگذار    ،

.                                                                                                                            قبول کردم و ا لنا را بوسیدم . 

.                    رون آشپزخانه و رفتم صداي بوق ماشین حسین را شنیدم ،   ا لتهاب داشتم ، ا لنا گفت برو د

از پشت . چند دقیقه بعد حسین و محمد وارد شدند ، محمد با ا لنا به گرمی احوا ل پرسی کرد 

محمد را می دیدم ، او مرا نمی دید ولی من کامال به او تسلط داشتم، نگاهش کردم در نگاهش 

چند دقیقه گذشت . ي کاناپه نشستند اندوه بودولی سعی می کرد نشان ندهد ، با حسین رو

.                                                                               ا لنا برایمان چایی بیاور حسین رو به ا لنا کرد و گفت 

             .       محمد گفت نه ا لنا خانم زحمت نکشید من اصال راضی نبودم با این حا لتان مرا  دعوت کنید 

.                                           حسین خندید و گفت نه محمد تو باید زن بگیري و این جمع را چهار نفره کنی 

چهره محمد در فکر فرو رفت و بعد گفت براي من ازدواج حرامه ، هیچ گاه خاطرا ت گذشته را 
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                                                                                                  .                               فراموش نمی کنم 

به هر . معنی حرفش را نفهمیدم یعنی خاطراتش با من بد بود یا از خوبی نمی تواند ازدواج کند 

به حالت . د حال آنقدر در فکر فرو رفتم که چند دقیقه نفهمیدم چی شد و آنها چه حرفی زدن

رفتم جلو محمد مرا ندید ، سرش . چایی ریختم ، دلم شور می زد  4عادي بر گشتم و رفتم 

.                                                                                              رو به حسین و محمد کردم و گفتم سالم .  پایین بود

نی  عصبا بعد  ، وقتی مرا با سینی چاي دید نگاهی به من انداخت ومحمد سرش را باال آورد 

شد ، بدون توجه به من رو به حسین وا لنا کرد و گفت شما  ا ز دوستی هم سوء استفاده می 

کنید ، واقعا حسین تو لیاقت دوستی نداري  ، پس بی دلیل نبود که مرا امروز اینجا دعوت 

ی گویم که حسین و ا لنا  خواهش می کنم در زندگی کرده ا ي ؟       فقط همین را م

لت نکیند و مرا به یاد گذشته شوم وتلخم نیاندازید بعد رو به من کرد و گفت  خصوصی من دخا

حسین و ا لنا مات . خانم محترم دیدار به قیامت  ، بلند شد و با سرعت کفشهایش را پوشید   

گفتم . بهار اشک می ریختم و گریه میکردم    من مثل ابر. ومبهوت محمد را نگاه می کردند 

.                                                                                                                            محمد خواهش می کنم یک لحظه صبر کن 
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اي تو صبر کرده ام ، من تو را نمی شناسم ، دست از سرم بر من به اندازه کافی بر: محمد گفت 

.                                                                                                                            دار،  و در را با شدت کوبید و رفت 

ا که هنوز دستم بود روي میز گذاشتم و به حسین به سرعت به دنبا لش رفت  ، سینی چاي ر

به حال خودم ساعتی گریستم  ، نمی دانم چه بر من گذشت و لی وقتی . اتاق ا لنا رفتم  

مهایم را باز کردم دیدم باز هم سرم به دستم وصل است ، ولی محیطی که در آ نجا بودم با چش

ا هستم و او با حسین در باالي بیمارستان فرق داشت با کمی دقت دریافتم که روي تخت ا لن

ا لنا گریه می کرد ، حسین او را دلداري می داد و نگران کودکش بود و بعد .        سرم هستند 

رو به من کرد و گفت مهم نیست  لیاقت محمد همان امثال خودش هستند و لیاقت تو هزاران 

ا لنا بوسه اي بر . راب کردم هزار بهتر از محمد       گفتم معذرت می خواهم من روز شما را خ

.                                                                                                        روي صورتم کاشت و گفت نه عزیزم ، اشتباه از ما بود 

                                                                            حا لش خوب بود؟                                   : رو به حسین کردم و گفتم 

حسین گفت  بهتر از تو بود و بعد گفتم با تو هم قهر کرد ؟                                                                       

فقط شاید کمتر در با ره گذشته ها حرف  حسین خندید و گفت رفقا با هم قهر نمی کنند ،
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.                                                     عد رو به ا لنا کرد و   گفت بیشتر هواي خواهرم یلدا را داشته باش   ب.  بزند 

چند دقیقه بعد با کاسه اي .  حا لش خوب می شودیک سوپ خوشمزه  با  لنا هم گفت االن ا

شرمنده ا لنا وحسین بودم من باید مواظب ا لنا باشم نه اینکه او . به کنارم آمد  سوپ دو باره

رشته پزشکی بود ولی با این حال و روزش   ، درست بود که ا لنا سال چهارم  پرستار من باشد

                                                           .                                                         من بیشتر باید مواظب او باشم که نبودم 

بعد از ظهر ا لنا مرا در مقابل درب منزل  5با مراقبت هاي حسین و ا لنا بهتر شدم و ساعت 

کسی از ماجرا خبر نداشت و . پیاده کرد ، من با کادوي محمد که نتوانستم به او بدهم باال رفتم 

به اتاقم رفتم و کادوي محمد رازیر تختم گذاشت و تا . شان عادي بود ناراحتی من اینروزها برای

.                                                                                                                   امروز به آن دست نزدم 

م بدمن هیچ مشکلی در کنار دریا ، خواب محمد را دیدم که با ه   روي تخت ا فتادم و خوابیدم

.                                                                                         نشسته ایم و به دور دستها خیره شده ایم 

دلم گرفته من محمد ... خدایا ، خدایا و یاز خدایا . عذابم میداد   درفکر بودم ، دو باره یاد محمد

اي کاش بودي . خواهم ، آخه خدایا من چه کار کنم ، یاد محمد مرا به گریه می اندازد    را می
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اي کاش محمد . ، محمد من بدون تو چه کنم ، این ها همه حرفهاي دلم بود که تمامی نداشت 

                                 .                                     من دلداري محمد را می خواستم . بود و مرا دلداري می داد 

حوصله هیچ کس را نداشتم ، هر وقت کامیار را می دیدم دلم می  در دانشگاه خیلی تنها بودم ،

چرا کامیار باید با کسی دوست می ماند ولی محمد من را تنها                . خواست از حسادت او را بکشم 

........                                                                             می گذاشت چرا ؟ و این چراها تمامی نداشت 

درس می خواند و میخواست به من کمک کند ولی توانایی انجام این گندم بعد از شهرام واقعا 

                                                        .                                                                          کار را نداشت 

پدر ومادر تنها خوشحال بودند که محمد داماد آنها نشد و حرفی که می زدند این بود که 

.                                                                                         باالخره محمد را فراموش می کنی 

.                                   ا فشین سرگرم زندگی اش با بهار بود و بیشتر حواسش به بهار بود و زندگیش 

حسین و ا لنا بعد از آن قضیه مرا ب عنوان خواهر خود قبول داشتند و در دیدار هایما ن حرفی 

فقط روزي که براي دیدار سحر دختر آنها که چند روز بود به . د از محمد به میان نمی آوردن

دنیا آمده بود رفته بودم ، حسین گفت این گلها را محمد آورده و جا لب بود که دسته گل 
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.                                                محمد در کنار دسته گل من بر روي میز زیبایی خاصی را به میز بخشیده بود

هستی دوست خوبم که خود درگیر . در بین تمام اطرافیانم هستی بیشتر از همه یاورم بود 

هستی . عشق پاکش با سعید بود که از یک رابطۀ کاري به یک دوستی عاشقانه تبدیل شده بود 

                                                  .همیشه براي هر کاري مرا از ما جرا با خبر می کرد   و  نظر مرا می پرسید 

در آن روزها هم هستی از من کمک  می خواست و من تنها حرفی که به هستی زدم این   

از آینده ات مطمئن باش و جلو برو و یا همین جا قطع کن چرا که دوستی آخر و عاقبت بود

.                                ین سرنوشتم نبود ندارد اگر من در آن روزها به حرف تو گوش کرده بودم ، امروز ا

به خواست هستی ، با سعید و هستی در یک رستوران مالقاتی داشتیم ، با هم صحبت کردیم ، 

هستی از سعید خوشش می آمد واور ا به عنوان یک مرد ایده ال قبول داشت ولی تنها مشکل 

ل سعید هیچ یک راضی ب این ازدواج نبودند آنها خانواده هایشان بودند که به خاطر ازدواج او

هستی خیلی منطقی تر از من با هر مسئله اي بر خورد می کرد و در آ ن روز تصمیم بر آن .

ولی خانواده هستی به هیچ عنوان راضی ............ شد که هردو با خانوداه هایشان صحبت کنند 

به هیچ ... از ما جوان ها چشیده بود  مادر هستی که سرد و گرم روزگار را بیشتر. نمی شدند 
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.                                                                                                       عنوان راضی به این ازدواج نمی شد 

هستی هم مانند من که محمد را می خواستم سعید را می خواست وبدون توجه به مشکالت 

ولی انگار خانواده ها چیزي جز این می خواستند و در حال . ویش رسیدن به سعید بود تنها آرز

.                                                         حاضر جدایی سعید و هستی از یکدیگر راه عاقالنه اي به نظر می رسید 

ات نفروخت و عقالنی جلو ولی هستی خیلی فهمیده تر از من بو د چرا که خودش را به احساس

رفت و تنها از سعید خواست تا با خانواده اس بیشتر صحبت کند و خودش هم سعی کرد 

                                                            .خانواده اش را راضی کند که در حال حاضر چنین چیزي غیر ممکن بود

می کرد که دو باره عاقل شویم و روحیه  مادرم براي هر دوي ما ، من و هستی دعا  

.                                                            که به نظر میرسید فعال غیر ممکن است .... خودمان را  به دست آوریم 

. مادر تصمیم گرفت من و هستی را به کالس نقاشی بفرستد تا کمی روحیه مان عوض شود 

کالسهاي دانشگاه را هم به زور می رفتم چه . راي کالس رفتن نداشتن  اصال ذو ق وشوقی ب

.                                                                                                                            برسد به کالس نقاشی 

گون می کرد و تمام مدت مرا به یاد محمد می فصل بهار بود و این حال و هوا مرا دگر  
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کسی نمی خواست و  دلم میخواست محمد در کنارم بود ، من محمد را می خواستم ،. انداخت 

.                                                                                                     نمی توا نست شرایط مرا درك کند یا 

هفته اي دو بار به کالس نقاشی می رفتیم ، درسهاي د ا نشگاه را هم می خواندیم و سعی می 

به خرداد ماه نزدیک شدیم و یاد دو . کردیم حداقل بااین دو موضوع سرمان را بیشتر گرم کنیم 

خرداد بدون محمد  21از . خرداد نزدیک شویم  21سال پیش دیوانم  می کرد نمی خواستم به 

خرداد رسید ، صبح بیدار شدم ، چهارشنبه بود و  21ولی روزها می گذشتند و . یترسیدم م

خرداد مرا دیوانه کرد ، نمی دانستم که محمد هم این روز را به یاد  21کالس داشتم در راه یاد 

از تلفن . در یک لحظه تصمیم گرفتم به محمد زنگ بزنم . دارد یا نه ولی براي من ارزش داشت 

بار زنگ ، صداي زیبایش را  4موبایل محمد را گرفتم و بعد از نشگاه شماره  ی در خیابا داعموم

و من در سکوت صدایش را شنیدم ، گریه امانم ........  ا لو........ا لو...........بفرمایئد ... شنیدم    ا لو

ود که محمد گوشی را بعد از چند دقیقه دو باره زنگ زدم و جا لب ب. نداد و به ناچار قطع کردم 

نگه داشته بود قطع نمی کرد ، هر دو گوشی را نگه داشته بودیم ، ا شک از گونه هایم سرازیز 

که دستی ...............  محمد گفت چرا حرف نمیزنی ؟ می خواستم محمد را صدا کنم . شد 
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، اشاره کرد و سنگینی بر روي شانه ام احساس کردم و وقتی برگشتم کامیار را پشت سرم دیدم 

بسرعت گوشی را قطع کردم و با خشم به . آرام گفت با این کارها خودت را دیوانه میکنی 

یرند تو چه را از تو بگ شمیمکامیار گفتم کارهاي خصوصی من به شما ربطی ندارد ، اگر روزي 

.                                            فتم بعد بدون توجه به او به سمت د ا نشگاه ر. گفت خدا آن روز را نیاورد کار می کنی ؟ 

آن روز با گریه گذشت ، همین طور روزهاي دیگر ، دلم محمد را می خواست و باز دلم   

.                                                      محمد را می خواهد ، ولی کسی این خواست مرا بر آورده نمی کرد 

هم به پایان رسید ، سه سال از روزي که محمد را دیده بودم می سال دوم دانشگاه   

گذشت در تابستان با هستی تصمیم گرفتیم کالس نقاشی را به طور پیشرفته برویم تا هم 

ببینیم وهم در نقاشی پیشرفت کنیم ، ولی در نهایت همان هفته اي دو روز را همدیگر را بیشتر 

سمان گذشته بود متئجه شدیم بر خالف کالس قبلی یک ترم از شروع کال. به کالس رفتیم 

که خیلی خشک و رسمی بود  این کالس با جو صمیمی که اغلب گروه هاي سنی خاصی  مان

تنها دو نفر  هم سن وسال ما . را تشکیل میدادند  یا بزرگتر از من و هستی بودند و یا کوچکتر 

.                                                                              ي مینا فردمنش بودند که یکی از آنها مریم شاه ابراهیمی بود و دیگر
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و مینا یک سال از ما مریم امسال در دانشگاه قبول شده بود و دو سال ا ز ما کوچکتر بود 

لی مریم دانشجوي رشته کامپیوتر بود و مینا شیطان و. کوچکتر بود ودرس راکنار گذاشته بود 

جو چهار . مینا کم حرف و مهربان تراز مریم همیشه در کنار ما بود . مهربان به نظر میرسید 

.                                                                                       نفره ما دوستی گرم و عمیقی را به وجود آورد 

به نظر من و هستی مینا و . هنري فعال بود مینا نامزد داشت و همسرش نیز در کارهاي 

نامزدش حمید ستوده از هر لحاظ به یکدیگر می آمدند و قرار بود در بهمن ماه سال جاري 

مریم با پسري دوست بود که نامش علی بود و مادر مریم از جریان با خبر   .ازدواج کنند 

                                                                          .  بود و قرار  بودکه به زودي علی به خواستگاري مریم برود 

من و هستی نیز جریان زندگی مان را به بچه ها گفتیم و آنها دعا کردند که مشکل ما   

                                             .                                                                                                 حل شود

روز تولد محمد گریه چشمانم را  پر . روزها می گذشت و یاد محمد در یادم زنده بود   

و به یادش قطره اشکی را جاري ساختم که مریم آمد و پرسید چرا به یادش گریه می .کرد

                                                                                        کنی؟ چرا کسی را جایگزینش نمی کنی ؟                     
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.                            تا به حال که دو سال از رفتم محمد می گذرد، نتوانستم با کسی دوست باشم : گفتم 

                                                         به خواستگارا چی نمیخواهی جواب بدهی ؟                 : مریم گفت 

نمی دانم آیا به نظر تو می توانم محمد را فراموش کنم ؟                                                        :  گفتم 

مریم با نگاه شیطانش گفت محمد را بله می توانی فراموش کنی ، اگر محمد دیگري جایگزینش 

.                                                                                                                            نی ک

                                                                                                         . متوجه منظورت نمی شوم  :گفتم 

جا خوردم  ، حوصله خواستگار نداشتم ، ولی ......... گفت برایت یه خواستگار خوب سراغ دارم 

ولی چنین . خوب محمد من که براي همیشه رفته بود ، پس باید کسی جایگزینش می شد 

اشتم و به نظرم خیلی خانم مریم ادامه داد که از روز اول تو را زیر نظر د.  چیزي امکان نداشت 

.                                                                  خواستگاري کنم ... محمد... آمدي حاال میخواهم تو را براي برادرم 

ولی محمد ما هیچ وقت یار . اسم محمد را با مکث گفت و بعد گفت می دانم که هم نام هستند 

خوب یلدا خانم نظرت چیست ؟                                                               . اردسفرش را تنها نمی گذ

رو به مریم کردم و گفتم . حرفی نداشتم که بزنم باید بامادرم صحبت می کردم و بعد با هستی  
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.                        هفته دیگر خودم جواب می دهم. یک هفته به من مهلت بده تا با خانواده ام صحبت کنم 

.                                                                                         می دهی بی تعارف حرف بزنی  قول : گفت 

اصال متوجه . خندیدم و گفتم بی تعارف بی تعارف و بعد خدا حافظی کردم و رفتم پیش هستی 

این روزها رابطۀ آنها خیلی . موبایلش پیغام هاي سعید را می خواند  من نشد ، نشسته بود و با

زها   و این رو اشت  دلم برایش سوخت هستی سعید را خیلی دوست د. کمرنگ  شده بود 

به کنارش رفتم می خواستم قضیه محمد را . نبود سعید عذابش می داد . خیلی در فکر بود 

.                                                                        ی جلوي مرا گرفت براي هستی بگویم ولی اشک در چشمان هست

به . یاد روزي ا فتادم که با محمد خودم رفته بودم امام زاده صا لح ، خودم هم گریه ام گرفت

 ا. خودم گفتم  آخه من چه طوري محمد را صدا کنم ولی چهره متفاوت با محمد خو را ببینم 

ي خداي بزرگ کمکم کن که ناگاه  گفتم خدایا و دلم خواست همان موقع به امام زاده صا لح 

همان موقع رو به هستی کردم و گفتم اگر بگویم برویم به جاي نه تو حرفم نمی آوري ؟                              . بروم 

                                                                                    .                                  نه بگو هر جا باشه : گفت 

می آیی برویم امام زاده صا لح                                                                                                 : گفتم 
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فظی کردیم و از استاد نقاشی اجازه گرفتیم و به می آیم و همان لحظه از همه خدا حا: گفت 

در راه هستی رانندگی می کرد و من سرم را روي صندلی . سوي امامزاده صا لح حرکت کردیم 

تکیه داده بودم و آ رام آرام نام محمد را با اشک تکرار می کردم و هستی کاست درون ضبط را 

                                                                                   .روشن کرد و حرفهاي خواننده با اشکهاي من یکی شد

چشماي من ظلمت شب دیروزه                                            چشماي تو نور کوچه باغ روزه 

                حکایت دور و درازي داشتیم                               با هم دیگه راز ونیازي داشتیم 

                از همدلی وهمزبانی ، از گرد راه اومد جدایی          اما پس از اون آشنایی 

                                                                           رفتی و  چشم براهم گذاشتی                             تو این   قفس تنهام گذاشتی 

می ا  کاشکی چشمهامون باز تو چشم هم    اشکی یکی بودمارا با هم آشتی می دادک

  فتاد       

.                              هردو حال و روزمان خراب بود به کلی مریم و برادرش محمد را فراموش کرده بودم  

هردو . ل کند به امام زاده صا لح رسیدیم ، هما ن جا قسمش دادم که مشکل من و هستی را ح

هستی  به راستی از ته دل سعید را صدا . گریه کردیم و اشک ریختیم ، شمع روشن کردیم  
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میزد دلم برایش سوخت نمی دانم چرا ؟  ولی احساس کردم من بدون محمد می توانم زنده 

                                                               .                                                بمانم ولی هستی بدون سعید خرد می شود 

ولی سعید و هستی بجز مشکل سعید هیچ . من و محمد خیلی اختالف طبقاتی داشتیم 

من . به یاد روزي ا فتادم که ا لنا  قسم خورد که با محمد صحبت  می کند . مشکلی نداشتند 

بت کنم و هر کاري از دستم بر می آید براي هم در همان جا قسم خوردم که با سعید صح

.                                                                                                                            هستی کوتاهی نکنم  

میخواهم با سعید صحبت کنم    کهدر راه برگشت هردو سبک تر بودیم به هستی نگفتم     

بعد قضیه محمد و مریم را گفتم ، خوشحال شد واقعا خوشحال شد و گفت مریم .            

یلدا  برو جلو و خودت را از دست محمد حالص . دختر خوبی است حتما خانواده خوبی دارند 

  .                          کن 

محمد مهر آور نه محمد شاه ابراهیمی                                        هستی گفت . خندیدم و گفتم کدام محمد 

.                                                  خندیدم و باز گفتم هستی به خدا اگر پشت فرمان نبودم می کشتمت 

ثانیه  5ه االن هم دست  کمی از کشتن نداري با این رانندگی کردن تو ، من امیدي ب  :گفت 
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.                                                                                                           دیگر هم ندارم و هر دو خندیدیم   

.                                 از لحظه اي که از امامزاده بیرون آمده بودیم هر دو روحیه مان بهتر شده بود 

آن شب با مادر در باره محمد و مریم صحبت کردم ، مادر گفت بگذار آنها بیایند خانه و   

.                                                                                                                            صحبت کنند 

.                                                                        با خودش آشنا شوم و بعد بیایند خانه نه میخواهم   :گفتم 

نه یلدا ا جازه بده ما هم با خانوا ده اش آشنا شویم  و گندم گفت که تو زودتر بروي : مادر گفت 

                                                                                      .                                         و من تنها بمانم 

.                                                                مادر خندید و گفت نه از تو فامیلهاي آنها یکی هم براي تو پیدا می کنیم 

                                                                                                         . نه من شوهر نمی خواهم  :دم گفت نکه گ

من در جوابش گفتم خدا از ته دلت بشنود آبجی کوچولو و کوسن روي مبل  را به سویش پرت 

به دور از نگاه تیز  چه روزهایی بود هر دو آسوده خاطر بودیم و. کردم و او به دنبا لم دوید     

بین دیگران به راحتی با هم  صحبت می کردیم و فرصت شوخی ، خنده و یا دعوا داشتیم که 

.                                                                                                                            با امروز متفاوت است 
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مادر اجازه داد که به محل کار سعید بروم وبا . در باره سعید و هستی صحبت کردم  شب با مادر

                                                                                                                             .  او صحبت کنم 

سعید زبان . که در یک آموزشگاه بود رفتم محل کار سعید  هصبح ب 9روز بعد ساعت   

هستی با سعید  در رابطه با کار مجله آشنا شده . انگلیسی درس میدا د و هم رشته هستی بود 

ابتدا از دیدن من تعجب کرد وقتی خیا لش را  آسوده کردم که اتفاقی نیا فتاده است به .  بودند 

و در نهایت صحبت را به خودشان  ابتدا کمی از خودم ومحمد حرف زدم. راحتی نشست 

کشاندم سعید مرد با هوشی بود فورا متوجه شد و گفت خانم پویان به خدا نمی خواهم عذابتان 

. بدهم ، ببینید من با همسرم مشکل داشتم ، همسر سابقم اصال پاي بند مسائل دینی نبود 

                                                                                         .   خانواده من کسی را می خواهند که کمی ریشه مذهبی داشته باشد 

؟                                 رو به سعید کردم و گفتم آیا تا به حال از هستی موردي دیده اید که شما را ناراحت کند

تنها . موارد راحتم و مشکلی ندارم نه من با هستی نه تنها در این زمینه بلکه در همه : گفت 

مشکلم همسر سابقم است که می ترسم در آ ینده برایم دردسر ایجاد کند و گرنه در میتوانم 

خانوا ده ام را راضی کنم ، چرا که میدانم اگر هستی را از دست بدهم خداوند  با من قهر میکند 
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خانم پویان شما . قرار نمی دهد و دیگر کسی را مثل هستی با این احسا سات پاك  در کنارم 

بگوئید من چه کنم ؟                                                                                                           

من ومحمد مشکالت زیادي داشتیم و از لحاظ خانوادگی و .....   گفتم ببینید آقاي شریعت 

هر چند که . براي همین امروز تقریبا هر دو کنار کشیده ایم . ی به درد هم نمی خوردیم طبقات

ولی شما و هستی از هر لحاظ شایسته . ضربه خوردیم ، ولی این دوستی از ابتدا هم اشتباه بود 

                     .                      یکدیگرید ، پس خواهش می کنم باتوکل بر خدا جلو بروید و پشیمان نشوید 

.                                                                                  سعید خندید و گفت هستی خواهر خوبی دارد 

بعد شکالتی از روي میز بر داشتم و گفتم . من هم خواهر و شوهر خواهر خوبی دارم : گفتم 

اره چهره سعید د و باره جدي شد و پرسید خانواده هستی یکبکه دیدم   . دمرمبارك باشد وخو

                                                                                                                              قبول می کنند ؟

خدا را ( ند ، توکل به خدا اگر خانواده شما راضی باشند ، خانواده هستی هم قبول میک: گفتم 

   او هم خدا حا فظی  کرد و گفت.    و بلند شدم با سعید خداحا فظی کردم ) فراموش نکنید 

.                                                                                                                          از راهنمائتان  متشکرم 
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گفتم ،  ز آنجا خارج شدم ، در راه که بر می گشتم  به هستی زنگ زدم و موضوع را به او ا

.                                                                      خیلی خوشحال شد و بعد از تشکر گفت که به سعید زنگ می زند 

                                                                              از هستی پرسیدم مادرت قبول می کند ؟               

.                      اگر خانواد ة سعید مو ا فق باشند حتماخوبی هاي سعید را ببینند حتما قبول می کنند : گفت 

د که در هستی خیلی خوشحال بود ، خوشحا لی هستی روحیه مرا هم بهتر کرده بود، قرار ش

                                                                                                                .کالس نقاشی یکدیگر راببینیم 

مینا با حمید بیرون رفته بود ، مینا هر . وقتی به کالس رسیدم دیدم مریم زودتر از ما آمده بود 

منتظر هستی بودم که مریم به کنارم آمد سالم علیک کردیم ، پرسید . د روز به کالس نمی آم

چه کار کردي ؟                                                                                                                

ده؟                                                                                                                      یک هفته نشده ، ش: گفتم 

.                                                                                                                  نه ولی منتظرم : گفت 

.                                        خندیدم و گفتم با مادرم صحبت کردم گفت اگر دوست دارید یک شب بیاید 

مریم خوشحال شد و گفت باشه ، پس من با مامان و محمد صحبت می کنم بعد با شما تماس 
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.                                                                     قبول کردم و قرار شد شب مریم زنگ بزند . میگیرم 

گوشی را برداشت وبعد از سالم پرسیدم کجایی ؟         . نگران هستی بودم ، به موبایلش زنگ زدم  

                                              .                                                                       گفت با سعید آمدم بیرون 

                           .   نمیایی ؟ گفت نه و بعد عذر خواهی کرد و قرار شد بعدا با هم صحبت کنیم : گفتم 

 ، کامیار رادید م بااو کالس ند اشتم ، سالم وا حوا لپرسی  بعد از کالس به دا نشگاه رفتم 

بعد از کالسم به خانه آمدم ، خیلی  30/7شب ساعت . به کالس رفتم  کوتاهی کردیم و بعد 

گندم مشغول درس خواندن بود ، او می خواست امسا ل حتما در دانشگاه قبول . خسته بودم 

نزد مادررفتم از مریم و . ما کمتر گندم را می دیدیم چون تمام مدت درس می خواند . شود 

مادر مرا بوسید و گفت خواهش می کنم . تما س بگیرند محمد پرسید ، گفتم قرار است امشب 

خوب بود دیگر محمد مهر آور را فراموش کن ، ) مریم  برادر (دل به زندگیت بندد و اگر محمد 

.                                در ظاهر قبول کردم ولی در باطن چیز دیگري بودم .  چرا که به راستی او وصله تن تو نبود 

شب تلفن زنگ زد  ، مریم بود بعد از کمی صحبت ها ي معمولی گوشی را به  30/9ساعت 

بعد مادر . مادرم دادم و با مادر محمد صحبت کرد و قرار شد آخر هفته آنها به خانه ما بیایند 
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من هیچ حرفی براي ............ تلفن را قطع کرد و شروع کرد به تعریف کردن از خانواده محمد 

من محمد خودم را میخواهم ولی این چیزي . وخانو اده اش نداشتم تگاري محمد مادر و خواس

.                                                                     دور از واقعیت بود که براي من سخت و غیر قابل باور بود 

در نگاه اول محمد .  شنبه خانوادة محمد به خانه ما آمدند 5یک هفته به سرعت گذشت و روز 

نگاه نا آشناي   قد بلند ، هیکلی ، با پوست سفید ، چشمان مشکی ،. را خیلی معمولی دیدم 

ولی به رسم ادب بعد از صحبت هاي معمولی خانواده ها . محمد خودم و این برایم سخت بود 

                                                    .              چند دقیقه اي من ومحمد در اتاقم نشستیم و با هم صحبت کردیم 

یلدا خانم فقط دوستم داشته باش ، بقیه مسائل حل می شوند ، ولی دوست داشتن را : گفت 

.                                                                                                       نمیتوان با پول خرید 

.                                                            دوست داشتن در اثر شناخت به وجود می آید : در جوابش گفتم 

من موا فقم ، اگر شما هم موا فق هستید چند ماهی با هم در رفت وآمد با شیم :  محمد گفت 

....                                   و هم یکدیگر رابیشتر دوست بداریم .اسیم تا اخالق و رفتار همدیگر را بهتر بشن

قبول کردم و خانو اد ه هایمان اجازه دادند تا عید نوروز سال بعد با هم در رفت وآمد باشیم و 
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                                .                     اگر تا آ ن موقع مشکلی پیش نیامد با هم در نوروز سال بعد ا زدواج کنیم  

من مات و مبهوت نگاه می کردم که نگاهم از نگاه محمد خودم به سمت محمد دیگري چرخید 

.                                                                                                             ، لعنتی فرستادم  و به بازي روزگار 

قتی محمد و خانو اد ه اش رفتند ، مادر و پدر و گندم به همراه ا فشین که آ ن شب مهمان ما و

من دلم محمد خودم را می . بود از خوبی و متانت محمد و خانو اد ه اش صحبت کردند 

مادر م یگفت واقعا پسر خوبی است  ، نجیب و سر به . خواست ، ولی کسی این را نمی دانست 

فق بودند  که ناگاه یاد حرف محمد ا فتادم که گفته بود اگر یک ماه با هر کسی زیر و همه موا

با شی مرا فراموش  میکنی و من در واقع می خواستم این حرف محمدم را باور کنم که کار 

  .                    مشکلی بود

خانواده هایشان . روزها در پی هم می گذشتند ، هستی و سعیدتقریبا در آستانه ازدواج بودند   

با شرط آنکه هیچ وقت نباید به فکر جدایی بیفتند و بعد از مدتی بگویند ما به درد هم 

.                                                                     نمیخوریم به آنها اجازه ازدواج دادند و این رویا ي آنها به حقیقت رسید 

سعید و هستی که هزاران مشکل بر سر راهشان بود به یکدیگر  من در حسرت سوختم که چرا
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ی باشم که تنها یاد رسیدند و لی من و محمدم نتوانستیم به هم برسیم وحاال مجبورم با کس

.                                                                آور می شود ، ولی چاره اي نبود اسم محمد را در ذهنم  یاد

چند هفته اي گذشت همه از محمد و خانو اده اش تعریف می کردند ، مجبور بودم رابطه ام را 

محمد هر روز با من تماس می گرفت و من بر خالف محمد خودم ، سرد . با محمد بیشتر کنم 

 همیشه به خاطر من بعد از تعطیلی کالس نقاشی  به      . و خشک و رسمی با او صحبت می کردم 

دنبا لم می آمد و مرا بیرون می برد ، من باز هم کم حرف وآرام بودم ، آنچه متفاوت بو د با 

........                                                                                                                     محمد مهر آور 

و محمد بیرون رفته بودیم ، محمد مرا به پارکی برد که دیگر یک روز در پائیز بودیم من 

روزهاي خوش دوستی با محمد خودم به این پارك آمده  بودم و آنقدر دنبال محمد کرده بودم 

که خسته شده بود ، ولی آن روز که با محمد بیرو ن بودیم در همان پارك بودیم ولی حوصله 

.                                                                  دمهاي محمد آزارم میداد نداشتم ، یا د محمد ، نفسهاي محمد ، ق

محمد از من پرسید مشکلی داري ؟                                                                                                

  ................ گفتم نمی دانم 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ١٤٨

  نکنه عاشق شده اي ؟ :گفت 

  نمیدانم : گفتم 

یلدا هیچ میدانی با آنکه مدت زمان کمی از آشنایی ما می گذرد ولی روز به روز بیشتر : گفت 

  . دیوانه ات می شوم 

  همه مردها از این حرفها می زنند: گفتم 

  : گفت  

  یعنی چی ؟    :  گفت 

  ....... هستم ، بدون تو میمیرم ، خوب  همه اول می گویند دوستت دارم ، عاشقت : گفتم 

ماست ، یلدا باور نمی   من دوستت دارم چون مهربانی ، پاکی ، حرف تو همیشه در خانۀ: گفت 

                                       . کنی مریم ، ما درم و حتی مهشید خواهر کوچکم همه تو را دوست د ارند 

خواست مادر محمد دوستم داشت باشد ، یعنی حتی باور دلم نمی......  خندیدم و گفتم خوبه 

.                                           چرا که مادر محمد خودم از من متنفر بود اشته باشد ؟ نمیکردم که د وستم د

از بچه هاي . من بی توجه به محمد روزها را گذراندم . چند روزي به همین روال گذ شت 
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.                                            این موضوع خبر ند اشت ، همچنان با کامیار هم گروه بودم دانشگاه  کسی از 

چند روز بعد روز مادر بود تمایل خاصی نداشتم که برا ي مادر محمد هدیه بخرم ، کاري که 

مه مادر محمد خودم با من کرده بود حسی در من بوجود آورده بود که باعث میشد که از ه

با آنکه خود مادر محمد به خواستگاري ام آمده بود ولی فکر می ........  وحشت داشته باشم 

.                                                                                              کردم باالخره روزي می خواهد این قضیه را به هم بزند 

، محمد تماس گرفت بعد از حرفها ي معمولی گفت فردا میایم  از دانشگاه به خانه آمدم  

.                                                                                                              دنبا لت تا با هم خرید برویم 

  خرید چی ؟: گفتم 

  خرید روز مادر: گفت 

  .و هدیه اي برا ي ماما ن میخرم ، تو زحمت نکش  من با گندم می روم : گفتم 

به ناچار قبو ل کردم و . منتظر باش    30/4نه خودم همراهت میایم ، فردا ساعت  : گفت 

بعد از اینکه تلفن را قطع کردم ، مادرم در زد و وارد اتاقم شد ، . مودبانه خدا حافظی کردم 

پول براي چیست ؟                                                            گفتم مامان این. مقداري پو ل روي میز گذاشت 
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یلدا می خواهم ازت خواهش کنم هر چی براي من می خري براي مادر محمد هم بخر و : گفت 

.                                                       ضمنا اجازه نده همه پول کادوها رامحمد حساب کند 

  .               مامان شما فرق دارید : گفتم 

نه عزیزم حسا ب بدي دیگري را به گناه نا گرده نفر بعدي ننویس ، هر گاه : در جوابم گفت 

او و خانو اده اش که به تو بدي نکرده اند . ازمادر محمد بدي دیدي ، آ ن وقت از او کینه بگیر 

  ؟ کرده اند ؟ 

  

آ ن روز محمد ومن خیلی گشتیم و بنا به . نه و دو باره شروع کردم با او به خندیدن  : گفتم 

که دو  ظرف کریستال میوه خوري مثل  هم بود  یکی براي . خواست مادر دو هدیه گرفتیم 

براي خانو اده اش مثل خانواده خودم   محمد از اینکه دید.   مادر من و یکی براي مادر محمد 

هستم خوشحال شد و از من تشکر کرد ، در دل خدا را شکر کردم که مادري به این ارزش قائل 

   . فهمیدگی به من داده است 
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آن روز من و محمد باید به خانه مادر محمد می رفتیم ، دلشوره داشتم و محمد مرا به   

.                                     به محمد گفتم اول به خانه آنها برویم وبعد به خانه خودمان.    آرامش دعو ت میکرد 

.                                            ولی مادرم براي شام تو را دعو ت کرده اگر نیایی ناراحت می شود : محمد گفت 

اول به خانه خودمان رفتیم ، افشین و بهار هم آنجا بودند و هدیه هاي . به ناچار قبول کردم 

من و محمد هم . گندم هم براي مادر هدیه اي خریده بود و به مادر داد. ادند   خود را به مادر د

مادر خیلی خوشحال شد ، آرام بدن این آنکه محمد متوجه . هدیه خود را به او تقدیم کردیم 

شود پرسید براي مادر محمد هم همین هدیه را گرفتم یا نه ؟ وقتی دید هدیه ها مثل هم ا 

به . از تو می خواهم هیچ گاه بین من ومادر محمد فرقی نگذاري ست خوشحال شد و گفت 

  . مادرم قول دادم که این کار را همیشه ا نجام دهم 

وقتی . حدود نیم ساعت گذشت و محمد به من گفت که حاضر شوم تا به خانه آنها برویم 

روي میز م ، محمد به اتاقم آمد و پول هدیه ها را که نصف آنها را من داده بودحاضر شدم 

گذاشت و گفت همین که براي خانواده ما ارزش قائل هستی از تو ممنونم ولی دوست د ارم 
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پول هر دو کادو را من بدهم  و تا خواستم حرف بزنم مرا به سکوت دعوت کرد و گفت عجله 

    .                                                                       کن  که دیر شده 

در راه حوصله نداشتم فکر میکردم ..  فتادم تا خانه آنها راهی نبود همراهش به راه ا  

راستش . برخوردي که مادر محمد خودم با من داشته مادر محمد هم با من خواهد داشت 

  یلدا ا گر  دستانم یخ کرده بود ، می ترسیدم ، محمد مرا به آرامش دعوت می کرد  و گفت

  . رگردیم حا لت خوب نیست ب

بنابراین بهتر بود . باالخره که چی من باید آخر سر به خانه محمد می رفتم ... نه برویم : گفتم 

....... در راه حرف نزدیم تا به خانۀ آنها رسیدیم .... امروز که بهانه اي برا ي رفتن داشتم بروم 

زنگ . خودم داشت آنچه که محمد  خانه اي بزرگ در منطقه اي مناسب از شهرتهران برخالف

که زدیم مهشید با شوق کودکانه اي به سمت من آمد و در را باز کرد و خودش را در آغوشم 

محمد گفت من دیوانه مهشید و مهربانی هایش هستم ، در آستانه در ورودي مادر . جاي داد 

. گفتند محمد و مریم به استقبال ما آمدند و مرا در آغوش گرفتند و بوسیدند و به من خوشامد 

  . هدیه را روي میز ناهارخوري گذاشتم و گفتم خانم شاه ابراهیمی قابل شمارا ندارد 
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  .مادر یلدا کادوي شما را مثل کادوي مادر خودش گرفته : محمد خندید و گفت 

مادر محمد صورتم را بوسید و تشکر کرد و گفت راضی به زحمت نبوده و بعد  مریم و مهشید 

  .  ند و وسایلشان را به من نشان دادند مرا به اتاقشان  برد

نمیدانم در خانۀ آنها چه آرامشی بود که به سرعت ترسم ار بین رفت ، بیشتر از مریم و مهشید 

با آنکه اولش اصال  از او خوشم نیامده بود ، ولی هر . دلم می خواست به کنار مادرش بروم 

رو به مریم و مهشید  .شم می آید قبل بیشتر از مادرش خو لحظه احساس می کردم از لحظۀ

کردم و گفتم بهتر است پیش مامان برویم و او را در آشپزخانه تنها نگذاریم و همراه بچه ها به 

محمد و پدرش در آشپزخانه بودند ، محمد رو به من کرد و گفت من . آشپزخانه رفتیم 

از او تشکر کردم و . م مزاحمت نشدم  تا با بچه ها راحت تر باشی ، براي همین اینجا نشست

روي صندلی آشپزخانه نشستم ، رو به مادر محمد کردم و گفتم کاري ندارید کمکتان کنم ؟ 

خیلی از خانواد ..... جو خانۀ محمد خیلی صمیمی بود ...... خندید و گفت نه عزیزم کاري ندارم 

رهمان نگاه اول بیشتر از محمد و خواهرهایش عاشق مادرش شد ه بودم ، د. ه اش خوشم آمد 

بعد از  .برق آرامش و مهربانی را در چشمانش دیدم که متفاوت بود با آنچه  که در ذهنم بود 
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شام که مادر محمد خیلی زحمت کشیده بود هدیه من و محمد را باز کرد و خیلی تشکر کرد ، 

ل میو ه مریم و مهشید هم هدیه ها ي خود را دادند، مادر محمد مثل مادر خودم ظرف کریستا 

  . خوري را روي میز جلو مبلهایشان گذاشت 

در موقع خد احا فظی مادر محمد یک انگشتر ظریف . شب خوبی بود که هیچ گاه فراموش نشد 

به من هدیه کرد و گفت این یک انگشتر قدیمی است و این هدیه ایست از طرف محمد به  تو،   

  .  که هنوز در انگشت دوم دست راستم جاي دارد 

بود که محمد مرا به خانه رساند و من آنشب بدون رویا هاي محمدم به خواب  30/10عت سا

  .رفتم 

محمد روز به روز بیشتر . روزهاي خوبی بودند ولی من قدر روزهاي خوبم را نمی دانستم   

ولی من تمایلی نداشتم  ، هرچی سعی . از من خوشش می آمد و می خواست زودتر عقد کنیم 

هر آور را فراموش کنم نمی توانستم و همیشه او را با محمد شاه ابراهیمی میکردم محمد م

       .مقایسه می کردم 
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و گذشته ها را  .مادرم ،  ا فشین ، گندم و همه از من می خواستند بیشتر به زندگی دل ببندم 

از  با  آنکه. چرا که دل من جاي دیگري بود . فراموش کنم  ، ولی چنین چیزي غیر ممکن بود 

محمد همه جا از من حرف می زد و میخواست . او خبر نداشتم ولی تمام مدت به یادش بودم 

از ماجرا با خبر با شد ولی من آنچه راکه از محمد خودم آموخته بودم را بر صفحه ذهن محمد 

و او باز . پیاده می کردم و همیشه با او مخا لفت می کردم که کسی از این جریان با خبر نباشد 

و من قدر آن روزها را نمی .  هم به خاطر من و باز به ا حترام من همیشه سکوت می کرد 

  .دانستم 

در بهمن ماه قرار بود ازدواج کنند . از هستی بی خبر نبودم ، ولی زیاد هم با او در تما س نبودم 

واج و روز عروسی هستی با روز عروسی مینا به فا صله یک هفته بودو من میخواستم در ازد

محمد نظرش این بود که ماهم قبل از سال . هستی هر کاري که از دستم بر می آید انجام دهم 

نمی دانم علت مخا لفت من . نو عروسی یا حداقل عقد کنیم ، ولی من به شدت مخا لف بودم 

چه بود ، ولی تمام مدت در این فکر بودم که محمدم گفته بود تو اگر یک ماه با کسی باشی مرا 

ماه از آشنایی ما گذشته بود و من نه تنها محمد را فراموش  2ولی حاال . اموش می کنی فر
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مادر محمد چندین بار با من صحبت کرد و حتی  .نکرده بودم بلکه بیشتر هم در فکر ا و بودم 

غیر مستقیم گفت که هرچی در گذشته اتفاق ا فتاده امروز گذشته است و تو به امروزت بنگر و 

با آنکه حرف مادر محمد برایم خیلی ارزش . ها و خوشی هاي امروز توجه داشته باش به خوبی 

مریم میگفت محمد نگران تو است که چرا این ......... داشت ولی چنین چیزي غیر ممکن بود 

هربار که محمد را می دیدم . قدر نارا حت و گرفته هستی ؟ ولی من جوابی ندا شتم که بدهم 

بار آخري باشد که او رادیدم و در نهایت در یک روز   بارانی حرف دلم را به آرزو می کردم که 

  .   محمد زدم 

آن روز من خیلی عصبانی بودم ، نزدیک روزهایی بود که محمد مرا کنار گذاشته بود و   

آن روز من و محمد بیرون رفته بودیم و . حدود یک سال بود که من ا ز محمد م خبري نداشتم 

، در آخر محمد گفت یلدا خسته شدم آخه از چی بهانه ت  بهانه می گرفتم من تمام مد

  میگیري ؟

محمد من نمی خواهم با تو ازدواج کنم ، من دلم جا ي دیگري است ، من اصال به تو : گفتم 

عالقه ندارم ، من اگر تا امروز هم ادامه دادم به خاطر مادرت بود ، دلم نمی آمد به مادرت نه 
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د من نمی خواهم ، دوستت ندارم  ، مثل یک برادر مثل ا فشین برایت ارزش قائل بگویم ، محم

  .هستم ، ولی نمیتوانم همسر خوبی برایت باشم چرا که دل من جاي دیگري است 

خیلی سعی کردم که درست شوم ولی نتوانستم ، محمد خواهش می کنم مرا ببخش و مرا 

نمیخورم  ، من ا کنی ، باور کن من به درد تو فراموش کن محمد تو بهتر از من میتوانی پید

بعد حلقه ام را که مادر محمد به . میخواهم هیچ وقت ازدواج نکنم و در گذشته هایم باقی بمانم 

  ......من داده بود از دستم در آوردم و  به او دادم و گفتم محمد خدا حافظ 

دلی پارك نشاند و بعد گفت میخواستم بلند شوم که محمد دستم را گرفت و به زور روي صن

من از اول هم می دانستم دلت جاي دیگر ي .... حرفهایت را زدي ، حرفهاي من را گوش کن 

. است ولی فکر میکردم وقتی من دوستت دارم تو هم کم کم گذشته ات را فراموش می کنی 

چون  من دوستت درام و حاضرم حتی با این وضع تو را تحمل کنم ،حاال هم باز می گویم 

میدانم خودت یک روز درست می شوي ولی اگر میخواهی میتوانی براي همیشه این قضیه را 

فراموش کنی ، ولی من روزهاي خوب با تو بودن را فراموش نمی کنم و بعد حلقه را در دستانم 

جاي داد و گفت این هدیه را نه به عنوان حلقه بلکه به عنوان یادگاري از من و مادرم که 
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اري قبول کن و درضمن این را بدان که هروقت توانستی گذشته ات را فراموش کنی دوستش د

  ............. من هستم و همیشه منتظر تو هستم 

گریه ام گرفته بود ، محمد در این میان تقصیري نداشت ، کاري که محمد مهر آور با من کرده 

ولی چاره اي نبود ، انگشتر محمد بود ، من بی دلیل با دیگري ا نجام  داده بودم ، دلم سوخت 

  . را در کیفم گذاشتم و بعد از محمد خداحا فظی کردم و رفتم 

در دل به خود دشنام دادم ، چراکه محمد بی دلیل در عشق من گرفتار شده بود و حق 

  . محمداین نبود ، ولی چا ره اي نبود 

.  با سرنوشتم بازي نکنم وضعیت خانۀ مامساعد نبود ، پدر و مادرم سرزنشم می کردند که 

افشین  با من دعوا می کردکه محمد را از دست ندهم و با این کارم محمد مهر آور را به دست 

هستی و ا لنا ، مینا و حتی مریم نصیحتم می . نمی آورم و گندم میگفت  محمد حیف است 

گذاشت و در کردند ولی انگار مرغ یک پا داشت و حتی صحبت هاي مادر محمد در من تاثیر ن

  .و باز من تنها شدم . وخدا حافظی زده شد آخر حرف جدایی 
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دیگر به کالس نقاشی هم نمی رفتم ، راستش روم نمیشد که چشمانم با چشمان زیباي مریم 

هستی به خاطر کارهاي ازدواجش کالس را کنار گذاشت . یکی شود ، از او خجا لت می کشیدم 

  .    س رفتن ادامه دادنفر فقط مینا به کال 4و از جو ما 

روزها به سرعت میگذشت    عذاب .به خودم قول دادم که هیچ گاه با کسی ازدواج نکنم   

                         .وجدان داشتم ولی یاد محمد مهرآور باعث میشد که عذاب وجدان را فراموش کنم 

ست یکدیگر جشن دوما دیگر گذشت ، در یگ شب زیباي زمستان هستی و سعید دست در د

. در آن جشن مریم وعلی  ، مینا و حمید هم بودند . زیبایی بر پا کردند و به خانۀ خود رفتند  

علی که بار اول بود مرا می دید به من یاد آور شد که محمد هنوزبه یادت است و اگر میتوانی با 

.                      خود کنار بیایی برگرد ، ولی من نمی توا نستم 

مریم رفتاري را که از مادرش آموخته بود را در رابطه با من پیاده کرد و خیلی گرم   

هستی مثل عروسکی شده بود که در کنار هستی می ......... وصمیمی با من صحبت کرد 

  .                 درخشید 
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، حسین و ا لنا هم در آن جشن بودند و دختر زیباي  بودند ییبرازنده و زیبا هستی و سعید زوج

حسین مهربان تر از همیشه مثل یک برادر خوب با . آنها سحر لحظه ا ي از من جدا نمی شد 

من صحبت می کرد ولی آخر شب موضوعی را به من گفت که باور آن سخت بود ، حسین و ا 

ند و ا لنا تحصیل خود را در آلمان در لنا تا یک ماه دیگر از ایران به آ لمان مهاجرت می کرد

این براي من سخت بود چرا که حسین و ا لنا . یکی از دا نشگاههاي   معتبر آنجا ادامه می داد

. که من هر گاه تنها بودم آنها راپشت گرمی احسا س می کردم  دو دوست خوب براي من بودند

  .ذشته می شدم من خیلی تنها تر از گحاال با رفتن آنها و ازدواج هستی 

.                   آن شب  به خوبی گذشت و چند عکس تنها یاد آور آن شب سرد برفی و زیبا شد   

به فاصله یک هفته من وهستی وسعید ومریم و علی دو باره در جشن زیباي دیگري ظاهر 

،آن مینا هم مثل هستی زیبا و دوست داشتنی شده بود . شدیم که این جشن عروسی مینا بود 

.                                                 جشن هم با همه زیبایی هایش و خاطرات زیبایش به پایان رسید 

به دانشگاه رفتم و کامیار را دیدم که از آن شادي . زندگی روال عادي خو د را گرفت    

نمی توا نست انگار مشکلی داشت که . وشوقی  که همیشه در نگاهش موج میزد خبري نبود 
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نمی دانم که وجودش چه بود ولی هر چه بود مرا به یاد روزي . حرفی از آن به میان بیاورد 

                                                                                           .......انداخت که محمد از کنارم رفته بود 

سرعت چشم بر هم زدنی خود را آماده این دیدم که  گذشت لحظه ها را حسی می کردم به

لباس بر تنم است و به همراه حسین و ا لنا وسحر کوچک به فرود گاه میر وم تا بدرقه راه آنها 

ا لنا سحر را در . در راه من رانندگی می کردم و حسین در کنار دستم نشسته بود . باشم 

به آرامش دعو ت کنم ، ولی به دعوت کسی  آغوش داشت و گریه می کر د ، می خواستم او را

.                          در راه همگی ساکت بودیم و حرفی نمیزدیم  ...  ...احتیاج داشتم تا مرا آرام کند 

به فرودگاه رسیدیم ، اقوام وبستگان حسین و ا لنا . در آن روز بارانی چشمهایمان بارانی بود 

تانی از دستان ا لنا جدا نمی شد و سحر لحظه اي از آغوشم پائین دس. تقریبا همه آنجا بودند   

در لحظه هاي . این لحظه ها به سرعت گذشت و لحظه خدا حافظی فرا رسید ....   نمی آمد 

آخر حسین را برادرانه بوسیدم و لحظه اي که ا لنا را در آغوشم گرفتم ، ناگاه دلم دو باره لرزید 

دیدم حسین در آغوش کسی است و با او خدا حافی می کند نگا ، وقتی به حسین نگاه کردم 

محمد من ، محمد عریز من در آغوش حسین . هی به آن شخص انداختم و دو باره دلم لرزید 
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.                                                    بود و براي لحظه اي نگاه ما بعد از یکسال ود و ماه دو باره یکی شد 

. ا لنا به سرعت متوجه شدند و در یک لحظه من ومحمد در کنار هم قرار گرفتیم      حسین و

نمی دانم شاید اگرا لنا . فقط نگاهش کردم حتی زبانم نمی چرخید تا بخواهم به او سالم کنم  

محمد به حسین . دو باره مرا در آ غوش نمی گرفت حتی متوجه نمی شدم که در کجا هستم 

زودتر از من با آنها خدا حافظی کرد و از من فاصله گرفت و من براي آخرین نگاهی انداخت و 

جدایی اي کاش چه سخت بود این . بار سحر را بوسیدم و با ا لنا و حسین خدا حافظی کردم 

در آن لحظه هستی در کنارم بود ولی نبود او با سعید به مسافرت رفته بود ند ، و من از همیشه 

....                                                                                                         .......تنهاتر بودم 

حسین در آخرین لحظۀ گفت یلدا مواظب خودت باش واز محمد دلگیر نباش چرا که او اگر از 

را گوش کردم تو بیشتر سختی نکشد ، مطمئن باش کمتر هم نمی کشد ، من حرف برادر خوبم 

آنها به دنبال پرواز سرنوشت خود رفتند و من با گریه به دنبال اتومبیلم . و از آنها جدا شدم 

  ....................                                    گشتم ، ناگاه صداي موزیک آشنایی مرا به گذشته ها برد 
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باز امشب در اوج    امشب در دل نوري دارم           رم امشب در سر شوري دا

رازي باشد با ستارگانم                                                         آسمانم 

    از این عا لم گویی دورم           امشب یک سر شوق وشورم 

وقتی به دنبال صدا کشتم اتومبیلی رادیدم که یک مر تنها در آن نشسته و سرش را بر   

. ود رابلند کرده است ، کمی ایستادم و نگاهش  کردم روي فرمان گذاشته وصداي ضبط خ

غرورش نشکند  و براي اینکه  ،وقتی ار لباسش مطمئن شدم که این مرد تنها محمد من است 

مرانبیند با سرعت ولی با اشک از آنجا دور شدم و سوار اتومبیلم شدم و با شتا ب به سمت خانه 

مد گفته بودم ، امیدوارم از این آهنگ خاطره اي حرکت کردم و به یاد روزي ا فتادم که به مح

.              داشته باشیکه به نظر میرسید به یاد خاطره اي ا فتاده بود که این آهنگ را گذاشته بود 

تنها . سرگرمم خانه و زندگیش بود   هستی  ، دیگر امیدي نداشتم حسین و ا لنا رفته بودند

نمیدانم در وجود کامیار چه می گذشت ولی روزي نبود . دانشگاه بود که کمی آرامم می کرد 

.                                                                                                   که او را نبینم و او ناراحت نباشد 

ر سرش را یک روز به دا نشگاه رفتم با کامیار کالس داشتم وقتی به کالس رفتم دیدم کامیا
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            روي میز گذاشته ، فکر کردم خوابیده است ، دستم را روي شانه اش گذاشتم و گفتم کامیار

                                 خوابی ؟ 

سرش را باال آورد چشمانش خیس اشک بود ، نگرانش شدم در دانشگاه کامیار را به      

.                                              اشد عنوان یک دوست خوب قبول داشتم ، نمی خواستم ناراحت ب

گفتم . و بعد هق هق گریه اش همه نگاهها را به سوي خودش بر گرداند         پرسیدم کامیار ؟

او مثل کودکی .  کامیار جلوي بچه ها زشته و از او خواستم که با من به بیرون کالس بیاید : 

حال خوبی ند اشت ، خودم هم ترسیده . همراه شد که حرف مادرش را گوش می کند با من 

از دانشگاه خارج   با او صحبت کنم ، مجبور شدم با او در محیط دا نشگاه بودم ، نمی توانستم 

چیزي نپرسیدم   ولی دلم برایش شور می . کامیارهنوز گریه می کرد . شوم وبه سمت  رفتیم   

بچه هاي دانشگاه به موبایلم زنگ زد و پرسید  آ ن روز ماشین نیاورده بودم ، نرگس از. زد 

سوئیچ ماشین کامیار را از دستش ،   .   چیزي شده ؟ به او اطمینان دادم که مشکلی نیست 

هنوز گریه می کرد   در کنارم نشست او را به جاي خلوتی بردم  ،.  خودم پشت ماشین نشستم 

بود و بعد چندین بار محکم با مشت روي  خیلی ناراحت........ ، صبر کردم گریه اش کمتر شود 
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پاهایش زد     ، گذاشتم ا ز این حا لت دومی خالصی پیدا کند  ، اگر از او سوا لی می کردم  

اجازه دادم تما م گر یه هایش را بکند و بعد رو به من کرد و گفت ......... حا لش بدتر می شد

                                                     وقتی محمد رفت چه کار کردي ؟                   

است ،   و من باید در این شرایط  به او امید می دادم و با  شمیمفهمیدم موضوع مربوط به 

  .....................  توجه به رشته ام  می دانستم که در این شرایط نیاز به تسکین دارد نه سرزنش 

غا لب کنم دو محمد را امید بودم ولی کم کم سعی کردم زندگی را ببنابراین گفتم اولش خیلی ن

.                                                                                 باره گر یه کرد و اشکهایش سرازیر شد 

یلدا من . شدم   شمیمبراي همیشه رفت و من براي همیشه بی  شمیمرفت ،  شمیم: گفت 

خیلی ماه بود ، خوب بود و بعد دو باره گر یه کرد و گفت که من  شمیم  را میخواهم ، مشمی

.                                                                                                                            را میخوام  شمیم

صحبت میکنم  شمیمپرسیدم که چرا رفت ؟ فکر کردم دعوا کردند  و گفتم خودم با  آرام از او

بنابراین رو به . ن دو خیلی همدیگر را دوست د اشتند و می توا نستند دو باره آشتی کنند  آ ،
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           صحبت کنم ؟                                                   شمیمکامیار کردم و گفتم می خواهی با 

  ........بعد آرام شروع کرد به تعریف کردن ......... نه مشکل ما با صحبت حل نمی شود : گفت 

گفتم که دیگر دوستی کا فی است وبهتر  شمیماز چمد وقت پیش حدود سه ماه قبل به : گفت 

. کنیم   هم موا فق بود و   قرار شد که با خانواده هایمان صحبت  شمیم. است که ازدواج کنیم 

نیر  شمیمخانواده . من صحبت کردم با آنکه خانواده امراضی نبودند ولی عاقبت راضی شدند 

رفتم و قرار شد مقدمات عقد و عروسی را فراهم کنیم  شمیمبه خواستگاري ....... راضی بودند 

لی خوب شد ادامه کارها را انجام میدهم ، و شمیمسرما خورد و گفتم بعد از اینکه  شمیمکه 

خوب شدنی نبود ، هرچه  برایش دارو یا مواد خوراکی ویتامین دار می گرفتم  شمیمانگار 

هم الغرتر شده بو و  شمیمدر این مدت. بود دکتر نیر تعجب کرده بود . خوب نمی شد  شمیم

اگر زخم کوچکی بر روي بدنش ایجاد می شد . هم بدنش مقاومت خود را از دست داده بود 

.                 بهتر شدو ما کارهاي خودمان را ادامه دادیم  شمیمتا اینکه .... ی شد خیلی دیر خوب م

را به دکتر  شمیممریض شد و این سرما خوردگی خوب نشد ، من نگران بودم  شمیمدو باره 
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دیروز که جواب آزمایش را گرفتم چیزي دیدم که باور کردن . بردم و او برایش آزمایش نوشت 

  ....  ت است آن برایم سخ

تعجب کردم پرسیدم چیزي شده ؟                                                                                                

.                                                                  دارد )HIV  (  شمیمدو بار ه گریه اش را شروع کرد و گفت 

.                                     و ادامه ندادم ..............  ناگهان لرزه بر بدنم ا فتاد ، و آرام تر پرسیدم تو که 

تصمیم داشتیم  شمیمرابطه اي نداشتم ، چون من و  شمیممن هیج وقت با  نه: کامیار گفت 

                                                                                      .       به منزل برسد لم  که عشقمان پاك و سا

کجا گرفته  است ؟                                                                                                              شمیم: گفتم 

یک  شمیمخانواده اش درآمریکا زندگی می کردند وو  شمیممثل اینکه در کودکی : گفت 

روزمریض می شود و خانواده اش او را به بیمارستانی می برندکه زیاد از لحاظ بهداشتی کامل و 

خونی تزریق می کنند که آلوده بوده است و عالئم بیماري حدود  شمیمتمیز نبوده و در آنجا به 

.                                                                       سال بعد یعنی امروز نشان داده شده است  10

. را  دوست دارد و نمی داند چه کند  شمیمدو باره وصد باره کامیار گر یه کرد و گفت که 
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را دو باره به  شمیممی خواهد این رابطه به پایان برسد و خانواده اش میخواهند  شمیمخود

فرستادم که هر روزش یه  لعنتی    ، به این روزگار، دلم به حا لش سوخت .....   .......آمریکا ببرند 

من و محمد هم از صدقه . دلم میخواست همه عاشقان به هم برسند . جور عاشق کشون بود 

                                                 .   سر بقیه به هم برسیم ، ولی چنین چیزي محال بود  

، به او اطمینان دادم که بهتر است     بار دیگر به موبایلم زنگ و حال کامیار را پرسید نرگس

                                                                                       .      وبه بقیه بگوید که حال او خوب است 

کمی با او حرف زدم ولی میدانستم . یکردم خودم حال خوبی نداشتم ولی باید کامیار را آرام م

مثل روزهائی که کامیار مرا به آرامش دعوت می کرد و من از حرفهایش چیزي نمی فهمیدم  او 

او را به در منزلشان رسندم و خودم از ماشینش .   هم از حرفهاي من چیزي سر در نمی آورد

فتم کامیار خودت را ناراحت نکن و پیاده شدم و به او گفتم که مواظب خودش باشد و در آخر گ

.                                                                     حتما یک آزمایش دیگر انجام بده  

روي  شمیمو گفت دیگه کسی به اسم دو باره گریه اش گرفت . باشه و تشکر کرد : کامیار گفت 

  .               موبایل من ظاهر نمی شود 
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.                                        برروي موبایلت بیفتد شمیمذخیره کن که نام  شمیمشماره من را به اسم : گفتم 

را  شمیمتشکر کرد و همان موقع شماره مرا در حافظه موبایلش جاي داد به جاي یلدا ، نام 

                                                          ..................       خودش را پاك کرد  شمیمجاي داد و شماره 

.                                                                           به خانه آمدم ، حال خوبی نداشتم ، دلم گرفته بود 

                                                        چیزي شده ؟                                                    : مادر پرسید 

و مادر از من . گفتم نه  ، و باز مرا دلداري داد ومن قضیه کامیار را براي مادرتعریف کردم 

.                                             خواست که بیشتر مواظب کامیار و خودم باشم و من به او قول اطمینان دادم 

روزي . در ماه محرم بودیم ، دلم گرفته بود از امام حسین خواستم که مشکل همه را حل کند 

.                                                                                                     نبود که گریه نکنم و اشک نریز م 

نگاه می کردم ، یک فیلم براي  محرم ساخته بودند در یک روز در خانه بودم و داشتم تلویزیون 

وسط فیلم شعري خواند  که مرا به یاد روزهاي خوش گذشته ام انداخت و دو باره خاطره محمد 

هنوز متن شعر یادمه هر وقت . در ذهنم تکرار شد و از خدا خواستم که همیشه نگهدارش باشد 

  .    این شعر را می خوانم دلم میگیره   
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     چی آرزوي خوبه مال تو                               هر چی خاطره داریم  مال من هر

  این شبهاي بی قراري مال من        اون روزهاي عاشقی مال تو 

  تویی وبدون من رها شدن       منم و حسرت با تو ما شدن

                                                                                                                                

روزها می گذشت  ، کامیار خیلی تنها بود و من سعی میکردم تقریبا هر روز به او زنگ بزنم  و 

         عادت کرده بودم  شمیمصدا میکرد ومن به نام  شمیم، او مرا حا لش  را بپرسم  

سخن می گفت ومن مرهم  شمیمکرد و اواز من از محمد حرف می زدم و او گوش می

  .دردهایش بودم 

یک روز از دانشگاه بر می گشتم که در نیمه راه اتومبیل خراب شد ومن مجبور شدم پیاده شوم 

در اردیبهشت ماه .    هوا خیلی خوب بود. در خیابان وزرا بودم کمتر مسیرم به آنجا می خورد . 

میم گرفتم پیاده راه بروم و کمی فکر کنم در راه تابلو مهد تص. بودیم و من عاشق این ماه بودم 

نیازي .    "به روانشناس کودك نیازمندیم  "کودکی را دیدم که با کاغذي روي آن نوشته بود  

باز کردم  و داخل  شدم ، را  کودك  م ولی براي نرگس که دنبال کار بود در مهدشتبه کار ندا
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به  خانمی  که . دلم براي آنها پر زد ، عاشق بچه بودم . دیدم بچه هاي کوچکی آنجا هستند 

آنجا بود گفتم براي آگهی پشت د ر مزاحمتان شدم و آن خانم مرا به داخل دفتر مهد راهنمایی 

خانمی قدبلند ، الغر ، . ، خود را خانم صدیقی معرفی کرد با مدیر آنجا آشنا شدم ..... کرد 

.                                   درنگاه اول از او خوشم آمد  .سفیدرو ، ولی استوار و با جذبه 

.                                                                                                    وضعیت من چگونه است  : پرسید 

ش پیش دبستانی و دانشجوي سال سوم رشته علوم تربیتی ، آموز: و من از زبان نرگس گفتم 

.                                                                            دبستانی هستم و رابطۀ خوبی با کودکان دارم   

سا له مار ا که میخواهند به مدرسه  6ما نیار به دو نفر داریم که بچه هاي : خانم صدیقی گفت 

کسی . آماده کنند ............. روحی و نداشتن ترس از مدرسه  و بروند آماده کند وآنها را از لحاظ 

سه روز در . راسراغ ندارید هم رشته  خودتان باشد و بتواند هفته اي سه روز به اینجا بیاید 

علت اینکه می خواهم دو نفر با شید این است که میخواهم . هفته شما  سه روز همکارتا ن 

اور باشند و نیمی دیگر با مشاور دیگري که اگر روزي نتواستند با یک مش یدنیمی از    بچه ها با

                                   . یک مشاور کنار بیایند ، مشاور  دیگري باشد ، در ضمن بچه ها زیر نظر دو نفر باشند 
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هم در  خودم......... کمی فکر کردم و گفتم یکی از دوستانم هم رشته من است ، دنبال کار است 

.                                                                                                                            خدمتان هستم 

.               تا قرارداد کارهاي اولیه راببندیم  پس فرداصبح شما ودوستان را می بینم : خانم صدیقی گفت 

....................                                                                      شحال شدم و از وي تشکر کردم و رفتمخو

نرگس . شب به مادرم گفتم خیلی خوشحال شد و قرار شد که من ونرگس فردا به آنجا برویم 

                                                                        .       براي فردا لحظه شماري میکرد   خوشحال تر از من

نرگس قبل از اینکه وارد شویم از خدا کمک . ك رفتیم ودفرداي آن روز من و نرگس به مهد ک

و رو به خدا کرد وگفت خدایا کمکمان کن که در اینجا . خواست که کارمان بدون مشکل باشد 

بعد با ذکر یاد خدا پایش راداخل مهد کودك گذاشت و .    غا فل نشویم  و در همه جا از یاد تو

  .            ا فتادم   من خوشحال از این حرکت نرگس به دنبا لش راه

خانم صدیقی برخورد گرمی با ما داشت و گفت این مهد تازه تاسیس شده و شما دو 

و کم وکاست اینجا را به .نید خواهش می کنم با ما همکاري ک. نفرمشاورین ا ینجا هستید 

در ضمن روزهاي کارتان را با هم هماهنگ کنید و اگر روزي کالس . بزرگی خودتان ببخشید 
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.                                                                         داشتید و نتوانستید بیایید با هم جایتان را عوض کنید و به من بگوئید 

.                                                                    شحال شدیم و از خانم صدیقی تشکر کردیم  هر دو خو

اگر دانشگاه ندارید از همین امروز کارتان را آغاز کنید  و به من ونرگس : خانم صدیقی گفت 

آنجا بود ، یک کتابخانه  یک اتاق متوسط که دو عدد میز تحریر سبز رنگ.  اتاقمان را نشان داد 

.                         عدد صندلی سبز رنگ در کنار در اتاق بود 4میزها در وسط قرار داشت و از همان رنگ  

من میز کنار دوپنجره را برداشتم ونرگس میز روي ........ اتاقی خوب و روشن براي من ونرگس 

آن روز سه شنبه . بیایم ونرگس روزهاي فرد    زوج اینجا  به روي من را ،  قرارشد من روزهاي 

در راه به کامیار زنگ زدم . بود و نرگس مشغول کار شد و من به سمت  د انشگاه را ه ا فتادم  

تا حا لش را بپرسم   و بعد از سالم و علیک یکباره بدون آنکه توجه کنم گفتم محمد من در 

ن من کامیارم ، ولی اگر دوست داري مرا که کامیار گفت یلدا جا یک مهد مشغول کارشدم ،

عذر خواهی کردم و گفتم معذرت میخواهم ، بعد موقعیت کاري ام را گفتم و . محمد صدا کن 

.                                                                 بعد از کمی صحبت هاي عادي خدا حافظی کردیم . کامیار تائید کرد  

ام باعث شده بود که کمتر در خانه باشم ، ولی می دانستم که گندم آن سال  موقعیت کاري
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فشین و بهار زندگی خوبی داشتند و تنها  ا.  ولی من کمتر به گندم می رسیدم . کنکور دارد 

                      .   خالء آنها صداي کودکی بود که به نظر می رسید فعال تمایلی به بچه دار شدن ندارند 

.                                       هستی به همراه سعید در دارا لترجمه اي کار میکرد و از زندگیش راضی بود 

از حسین و ا لنا بی خبر نبودم و عکسهاي زیباي سحر راد ر اتاق کارم زیر شیشه میزم چسبانده 

                                                                               .بودم

رابطه من و کامیار خیلی صمیمی تر از گذشته شده بود ، ولی مثل آن روزها که من 

این روزها هم همه حرفی میزدیم بجز حرف . و محمد همه حرفی می زدیم بجز حرف خودمان  

،  و با این باور شمیمخودمان ، چرا که در نگاه من کامیار محمد بود و در نگاه کامیار من 

روزهایمان را به روزهاي امتحانات نزدیک کردیم و سال سوم دانشگاه نیز با موفقیت به  پایان 

  .          رساندنم 

  فصل ششم                          
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دلم پیش محمدبود ولی نمی توانستم کاري ............ زمان گذشت در تابستان بودیم

رچند وقت یک بار با هم صحبت  می کردیم و ه. بود  شمیمکامیار هم دلش پیش . بکنم 

  .                                   جویاي حال همدیگر میشدیم 

محیط مهد را خیلی . در تا بستان من و نرگس هر روز به  محل کار می رفتیم 

. تا بستان خوبی را گذراندم . دوست داشتم وقتی در مهد بودم فکرم فقط پیش بچه ها بود 

بین ما رد وبدل نشد ر کامیار را دیم ولی باز هم بجر صحبت هاي معمولی حرف دیگري چند با

سا ل فارغ ا لتحصیل می شد ، می گفت این چند سال به خاطر کار و  6کامیار باالخره بعد از .

من هم سال آخر دا نشگاه می رفتم ، . درس خودش را به تا خیر انداخته است  شمیمدرس 

تر از من فارغ ا لتحصیل می شد و در واقع این ترم هم از دانشگاه کار زیادي کامیار یک ترم زود

  .                    نداشت  

دو سال اول  را به سربازي رفته بود و بعد که . سال بزرگتر از من بود  5کامیار  

رس و دانشگاه قبول شده بود ، خیلی آرام درس خوانده بود و بیشتر به کار پردا خته بود تا د

.                                                                       که زاهدان قبول شده بور مرخصی گرفته بود شمیمیک سال هم به خاطر 
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یک روز بعد از ظهر که در خانه بودم  و در فکر محمد بودم  تلفنم زنگ خورد ، گوشی را بر 

داده و جواب آن منفی بوده ، خوشحال )  HIV( ایش داشتم   کامیار بود  گفت که رفته آزم

.                                                                                                                      شدم و به او تبریک گفتم  

 .خداحافظی کردم تشکر کردم و خیلی رسمی از او . لدا فقط به خاطر تو آزمایش دادم  ی:گفت

شهریور ماه بود ، گندم کنکور ش را داده بود و حاال دلشوره داشت از خدا خواستم که 

کشاورزي در قبول شود و خداوند بزرگ خواسته ام را اجابت کرد و نام گندم در رشته مهندسی 

خیلی خوسحال بودم ، برایش جشنی گرفتیم ولی در این جشن دیگر از محمد خبري . آمد 

او به . حسرت زندگی هستی را می خوردم . جشن ساده اي بود هستی و سعید هم بودند . د نبو

راحتی به آنچه که میخواست رسیده بود ولی من همیشه باید سختی می کشیدم ، امید به هیچ 

با این . بهار و ا فشین ، خانوادة آقاي کشاورز و بهروز هم جزو مهمانان ما بودند . کجا نداشتم 

دلم براي خودم سوخت همه به    . که بهروز همراه نامزدش آرزو در جمع حاضر بود تفاوت 

یاد روزي افتادم که . آنچه تمایل داشتند رسید بودند ولی من فقط با سختی به جلو می رفتم 

بهروز جلوي محمد گفته بود اگر موهایت را کوتاه کنی شوهرگیرت نمی آید و بعد از آن محمد 
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چقدر بچه بودم که دلم را به آن روزها خوش کرده . ید موهایت را کوتاه کنی لج کرد و گفت با

حاال محمد کجاست که ببیند موهایم دو باره بلند شده و این روزها دیگر کسی به موهاي . بودم 

        ..                                                                   بلند ویا کوتاه من توجه نمی کند 

را بعد از جشن پدر و مادر یک خط موبایل به گندم هدیهدادند و من برایش گوشی موبایلش 

، تشکر کرد و گفت هیچ وقت فراموش ناري کشید وبوسید خریدم خیلی خوشحال بود ، مرا ک

            .                         نمی کنم که تو سر قضیه شهرام چه قدر برایم حرص خوردي و عصبانی شدي 

خندیم و گفتم به جا نبود ؟                                                                                                    

مشکل میشدم تو محمد جلویم را نمی گرفتید من حتما دچار ...... آره اگر آن روزها تو و : گفت 

بوسیدمش و بعد گفتم خدا را شکرکه دچار مشکل نشدي ، حاال هم امیدوارم یک همسر خوب . 

خوب شیطون حاال بگو با کسی که دوست نیستی ؟                           . و ایده ا ل نصیبت شود 

                                 .                خندیدو گفت نه من توبه کردم با کسی بدون اجازه تو دوست شوم 

نه گندم جان من خودم هم اشتباه کردم ، دوستی من از اول هم با محمد اشتباه بود : « گفت

.                                                                    هنوز که هنوزه صدمات دوري او در روحیه ام باقی مانده 
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ابراهیمی را کنار گذاشتی ؟                                                                                    گندم گفت چرا محمد شاه

براي همین می خواهم . گندم نمی توانستم باکسی باشم که یاددیگري در دلم مانده : گفتم 

                                                                   .  هرگز ازدواج نکنم و یاد محمد در خاطره ام زنده باشد 

.                                       یلدا این کار اشتباه است چرا که محمد روزي ازدواج می کند : گندم گفت 

براي من محمدي زنده است که در یادم است نه محمدي که مرا به آسانی کنار گذاشت :  گفتم 

صورتش را بوسیدم و به ا و شب به . بهتر است بیشتر به این قضیه فکر کنی  تدر آخر گندم گف

  .فکارم غرق شدم  خیر گفتم و باز در ا

                                                                              سال چهار م دا نشگاه                

ا به گرمی سالم و احوال پرسی کردم و حال روزي که به دانشگاه رفتم باهمه بچه ه 

یکی از بچه ها .یکایک آنهار ا پرسیده بودم ، سه تا از بچه ها در تا بستان عروسی کرده بودند

آن روزکامیار هم دردا نشگاه بود وقتی دیدمش جلوي بچه ها . صاحب یک دختر زیبا شده بود 

شدن رابطۀ من و کامیار بی خبر بود نرگس که از گرم . خیلی گرم با من حال و احوال کرد 
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دیگر کامیار را شاداب ندیدم و من حق را به  شمیمگفت کامیار هنوز ناراحت است بعد از 

به کالس رفتیم ، آن روز آخرین کالس عمومی را داشتیم وآخرین کالس مشترك . نرگس دادم 

و من باید یک ترم . می شد چرا که کامیار این ترم فارغ ا لتحصیل. من و کامیار در این ترم بود

...                                                                                                        دیگر ادامه می دادم 

استاد وقتی به کالس آمد با بچه ها که اکثر آنها را می شناخت به گرمی صحبت کرد و بعد رو 

می دانم که شکست در عشق سخت است ولی از شما وهمه : گفت به من و کامیار کرد و 

دانشجویان خواهش می کنم که مسائل دیگري را جایگزین عشقتان کنید و از عشق فقط یک 

..............                                    چرا که خاطره عشق در هر کجا زیباست . خاطره براي خودبسازید 

.                                        ه هم کردیم وسعی کردیم حرف این استاد را گوش کنیم من و کامیار نگاهی ب

هیچ کس را ...  یاد و خاطره محمد مرادیوانه  میکرد . مهر ماه نزدیک شدیم  10پائیز بود به 

نمیخواستم هیچ کس بداند که من هنوز دیوانه محمد . نداشتم که بخواهم با او حرف بزنم 

آن روز که هوا هم مثل دل من گرفته بود ، چشمانم خیس اشک بود و من در کالس . ستم ه
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خلوت به یادمحمدم قطرا ت اشک را بر روي گونه هایم جاري ساختم،  کامیار را دیدم که وارد 

  .   کالس شد بسرعت اشکهایم را پاك کردم   

عاشق خیلی بیشتر از  نه یلدا بگذار اشکت جاري شود ، حرمت اشکهاي: کامیار گفت 

.                       به راحتی گریه کن و هر آنچه در دلت است بیرون بریز. ز ورود یک غریبه است شرم حیا ا

ناگفته دوسا له ام را با هق هق اشک براي کامیار گفتم و در آخر فریاد زدم که کامیار  يحرفها

را بر روي  شمیمد و با اشکهایش نام کامیار هم با من همراه ش. من محمد را دوست دارم 

چه شیرین بود که . ........ ساخت ي را بر روي لبانش جار شمیمصورتش حک کرد وحرف 

میتوانستم به این راحتی در با ره محمد باکسی سخن بگویم و مرهمی براي زخمهایم داشته 

                                                                                   .                                                            باشم 

سالم و . چند روز بعد در دفتر کارم بودم که تلفنم زنگ خورد ، گوشی را بر داشتم هستی بود 

سرگرم زندگیش بود و سه . احوال پرسی گرمی با او کردم این روزها کمتر با او حرف می زدم 

از همه جا حرف زدیم . خیلی دلم برایش تنگ شده بود او هم همین  را گفت . باردار بود ماهه 

شنبه تول سعید است با گندم بیا  5و کمی خودمان را سبک کردیم و در آخر هستی گفت 
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                                  .                                        گفتم باشه می آیم ، می خواهی زودتر بیایم کمکت کنم . خانه ما 

اگر زحمتت نیست ؟                                                                                                             : گفت 

خواهش می کنم زیاد کار نکن . شنبه صبح می بینمت  5پس . هیچ زحمتی نیست :    گفتم 

.                                                                                  خوشحال شد و قبول کرد. من بسپار وهمه را به 

شنبه رسیدیم  5خیلی زود به . نه دانشگاه داشتم و نه به مهد می رفتم . شنبه روز خوبی بود 5

شادي در زندگی اش . د بود خوش به حا لش ، چقدر زندگیش شا. از صبح به خانه هستی رفتم 

با آنکه منتظر کودکش بود و . براي تولد سعید از هیچ کاري کوتاهی نمی کرد . موج می زد 

نمیتوانست هر کاري را انجام دهد ولی باز هم خواسته بود که تولد سعید را به بهترین نحو 

میز کردن خانه ،    از صبح کمکش کردم  در غذا پختن ، ت.  و بر گذار کرد ممکن برگذار کند 

به نظرمی رسید . با هستی بیرون رفتیم و گل وشیرینی سفارش دادیم ...... تزئین خانه و 

مهمانی امشب یک مهمانی خاطره انگیز خواهد شد و به راستی نیز براي همه ما خاطره ا نگیز 

  .                شد
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ن تشکر کرد که در این از م. به شب نزدیک شدیم سعید زودتر از همه به منزل آمد 

. سعید لباس خود را عوض کرد و منتظر مهمانان شد . شرایط هستی را تنها نگذاشته ام    

بیشتر از اینکه به فکر مهمانان باشد ، به فکر هستی و کودکش بود و به راستی چه قدر زندگی 

. ي از آن نمی کرد انگار نه انگار که سعید یک بار ازدواج کرده بود و هیچ یاد. خوشی داشتند 

چه قدر زیبا شده تنها وتنها حرفش هستی بود و کودك در راهش ، واي خداي من که هستی 

یک پیراهن نیمه گشاد بر تن داشت و سعید تمام مدت با ا و شوخی می کرد و می گفت . بود 

را آخر شب که همه بادکنکها رابترکاند بادکنکی که هستی در زیر پیراهنش پنهان کرده است 

رفتار هستی و سعید به نوعی بود که انگار نه  . هم می ترکاند و هستی از خنده ریسه می رفت 

انگار تا یکی دو ساعت دیگر مهمانها خانه را پر می کنند و هنوز مثل دو عاشق تازه قربان صدقه 

اشته یکدیگر می رفتند ، و من تنها نظاره گر آن بودم که چرا من و محمد نباید چنین زندگی د

آمدم و دیدم اولین میهمان گندم است که با گل و  باشیم با صداي زنگ از این ا فکار بیرو ن

سعید و هستی آرزوي . هستی را بوسید و به سعید تبریک گفت . هدیه براي سعید وارد شد 

عروسی گندم راکردند و بعد  یکی یکی مهمانان که اکثر آنها فامیل هاي سعید و هستی بودند 
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.                                                                                                                            خانه شدند وارد 

من در آ ن جمع اکثر مهمانها را می شناختم و برخی دیگر از دوستان صمیمی هستی و سعید 

صداي موزیک   و رقص و پایکوبی غوغا میکرد . به یاد ماندنی بود  شب خوب و. نیز آنجا بودند 

 خیلی راضی و خوشحال بهسعید و خانواده اش . و من و هستی از مهمانها پذیرایی می کردیم 

..... نظر می رسیدند و من خوشحال بودم که حداقل هستی به آنچه میخواسته رسیده است 

من ..... صداي آن طرف به سختی به گوش میرسید آنقدر صداي موزیک و ضبط بلند بود که   

مشغول پذیرایی بودم که متوجه شدم کسی با شدت به در می کوبد رو به گندم که بی کار 

تم گندم در را باز کن ، گندم به سمت در رفت و بعد در را باز کرد ، من نشسته بود کردم و گف

براي اینکه شاید کسی باشد که گندم او را نشناسد به سمت در رفتم که دیدم پسري قدبلند و 

تقریبا هیکلی ولی بسیار با وقار رو به روي گندم ایستاده ، هستی به سرعت متوجه شد و صداي 

ه طرف در آمد ، آن پسر رو به گندم کرد و با خشم گفت خانم محترم ضبط را کم کرد و بعد ب

.                                                  شما اگر میهمان دارید دلیل نمی شود که مزاحم من باشید 

                                من مزاحم شما هستم ؟                                                              : گندم گفت 
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او به سرعت گفت بله خانم شما  تولد دارید . نگاهی به گندم کردم و متوجه حرف آن پسر شدم 

خیا  .من چه گنا هی کردهام که باید این صداي وحشتناك را خارج از مهمانی شما گوش کنم 

یگان هستی بوده که از آن جوان که بعدها فهمیدم نامش سامان است از همسا. لم راحت شد 

.                                                                    صداي بلند موزیک به درب منزل مراجعه کرده است 

گندم رو به سامان کرد و گفت خوب اگر تنها هستید ما که نمی توانیم به خاطر شما صدا ي 

اج یا تولد همه شما باشد شما صداي نوحه موزیکمان را قطع کنیم ، ببیند سا لگرد ازدو

را میگذارید ؟  سامان گفت نه خیر  اوال من همسر ندارم ثانیا اگر هم داشتم یا همه همسایه ها 

که گندم گفت خوب شما بفرمایید تو تا صدا . دعوت می کردم یا صداي ضبط را کم می کردم 

مده بودند از حرف گندم خنده شان دیگر مزاحمتان نباشد و بعد هستی وسعید که به دم در آ

.  گرفت و سعید دست سامان را گرفت و بعد عذر خواهی کرد و سامان هم به جمع ما اضافه شد

.                                               گندم هم مهمان دعوت کرد و من خندیدم : هستی خندید و گفت 

ند که سامان گفت پدرم و مادر شمال هستند و سعید به سامان گفت که خانواده را هم دعوت ک

ولی برقی در . من به خاطر دانشگاهم به شمال نرفتم و رو به گندم کرد و از او عذر خواهی کرد
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چشمان گندم دیدم که جواب عذر خواهی را فراموش کرده بود و بعد گندم و سامان به کناري 

                                                                                           .                       رفتند و مشغول صحبت شدند 

خصوص گندم و سامان شب خوبی بود که براي همه به . من و هستی به بازي روزگار نگریستیم 

                               .                  آن شب ، شب خوبی بود که دیگر تکرار نشد . هیچ گاه فراموش شدنی نبود 

دو باره زندگی روال عادي خود را شکل گرفت ، گندم و سامان در ابتدا پنهانی ولی با اجازه من 

نه اي را بر خالف گذشته گندم آغاز کردند و به راستی که چه قدر این  رابطه دوستی صمیما

.                                                   دوستی شکل زیبایی داشت و چه قدر رابطۀ  درست و سا لمی بود 

جازه نمی دهی که  مادر  نگران من بود و می گفت گندم دیر یا زود ازدواج می کند و تو هنوز ا

.                                                                              نفر حرف خواستگاري از تو را بزند حتی یک 

مادر جان به خدا نمی توانم ، نمی توانم باور کن نمی توانم ، نمی خواهم دو باره کسی را : گفتم 

مثل برادر مریم منتظر خودم بگذارم و در آخر ا حسا س کنم که نمی توانم   با ا و  زندگی کنم 

گاه توانستی  هر. من به وجود کسی نیاز دارم که محمد باشد نه اینکه نام محمد را یدك بکشد   

به خاطر من هم زندگی گندم را . برایم محمد پیدا کنی بگو تا من به خواستگاري اش بروم 
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.                                                                                           نابود نکن ، بگذار گندم زندگیش را بکند 

می خواهم  ، یلدا ببین گندم راه زندگی را پیدا کرده است من سعادت بچه هایم را : مادر گفت 

ا فشین از زندگیش راضی است، تنها تو ماندي دختر عزیزم همیشه ما نیستیم ، خواهش می 

می دانم غم از دست دادن محمد کم غمی نبوده ولی . کنم کمی بیشتر به زندگی ات توجه کن 

وانی ؟                                                                                      تو میتوانی کسی را جایگزین محمد کنی ، نمی ت

.                                                                  نه مادر باور کن هیچ کس جاي محمد را نمی گیرد :  گفتم 

خواست گندم قبل از من ازدواج کند و نگران مادر دیگر ادامه نداد ، ولی معلو م بود که نمی 

.                                                                                                                            من بود 

چه ها مهد و ب، ا حساس می کردم هیچ کجا مثل  در محیط کارم خیلی راحت بودم 

                                                                                                      . نمیتوانست غمهایم را تسکین دهند 

خانم صدیقی  خیلی برخورد گرمی با من داشت و حتی از من براي برادر زاده اش خواستگاري 

خانم صدیقی به سراغ نرگس  . ي بود جواب منفی دادم ولی من چون دلم جاي دیگر. کرده بود 

رفت و نرگس هم بعد از تحقیق و مراحل اولیه آن باالخره همسر علیرضا برادر زاده خا نم 
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........                                                                              صدیقی شد و زندگی شیرینی را آغاز کرد 

ز در دفتر کارم بودم ، زنگ تلفن به صدا در آمد ، وقتی گوشی را بر داشتم  صداي بهار یک رو

به نظرم آشنا آمد با او به گرمی احوال پرسی کردم و و بعد از صحبت هاي معمولی گفت 

                             میتوانی اسم کسی را در مهدتان بنویسی ؟                                                             

.                                                                                                                            کی هست :  گفتم 

                               اول متوجه منظورش نشدم و بعد گفتم اسمش چیست ؟            . برادر زاده ات است : بهار گفت 

.                                                براي چند ماه دیگر نامش را ذخیره کن . خانم یا آقاي پویان :  گفت 

بار داري ؟                                             . ... ت.... به قدري هیجان زده شدم که فریاد زدم بهار تو تو 

.                                                        خوشحال شدم و به او تبریک گفتم ........ بله : بهار خندید و گفت 

آن و هیچ بودند چراکه کودکی نداشتند ، ولی به پاس احترام    نگران ا فشین  و هستی همه

بازهم از ناراحتی هاي پدر و مادر  می  و حاال بهار باردار بود و این. وقت از آنها نمی پرسیدیم 

خوشحال بودم که خانواده ام مشکلی ندارند و تنها مشکل آنها در حال حاضر من .... کاست 

.                                                                                                                            بودم  
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روزهاي دانشگاه  یکی پس از دیگري می گذشت یک روز زودتر از بقیه بچه ها به دانشگاه   

آمده بودم ،  لب پنجره رفتم و یاد روزهایی  ا فتادم که چه قدر از پشت پنجره پنهانی به وسیله 

گریه .... ...باره و صد باره دلم هوایش را کرده بود دو ..... صحبت می کردم موبایل با محمد  

اصال متوجه اطرا فم  . مجال نداد و در هواي سرد پائیزي پنجره را باز کردم و به یادش گریستم 

کمی .  نبودم که یکباره دیدم بجز صداي هق هق من صداي گریه دیگري نیز شنیده می شود

. دقت کردم و به پشت سرم نگاه کردم ، دیدم کامیار هم مثل من نشسته  و گریه می کند 

توجه من شد و آرام پرسید دلت براي محمد تنگ شده است ؟                                                       م

تو چی ؟                                                                                                                 .... خیلی : گفتم 

بعد ........ و محمد براي همیشه رفته اند  شمیمتنگ شده ، ولی  شمیمبراي  منم دلم: گفت 

.                       اگر نه که هیچی . گفت یلدا می خواهم پیشنهادي به تو بدهم ، اگر دوست داري قبول کن 

                                                  جریان چی هست ؟                                                               :گفتم 

خانواده ات اصرارندارند ازدواج کنی ؟                                                                                   : گفت 

.                                           هم نکنه مادرم با تو صحبت کرده که جواب خواستگارانم را بد. چرا تو از کجا میدانی : گفتم 
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خانواده هاي ماشرایط . نه مسئله اینه که خانواده من هم اصرار دارند که من ازدواج کنم : گفت 

.                                      من و تو را درك نمی کنند و تنها میخواهندتا ازدواج کینم و سرگرم زندگی خودمان با شیم 

بله تو دقیقا درست می گویی و ادامه داد تو میتوانی کسی را پیدا کنی که با و به راحتی : گفتم 

در باره محمد صحبت کنی و او به قول معروف رگ غیرتش از کردنش بیرون نزند ؟                                      

فقط با تو میتوانم به . در این باره صحبت کنم  نه من حتی با برادرم هم نمی توانم: گفتم 

                                                                                                                             .   راحتی صحبت کنم 

جلوي رویش گریه  شمیمکامیار ادامه داد و من آیا به جز تو می توانم کسی راپیدا کنم که براي 

                                                 و او حسادت نکند ؟                                                                        کنم 

جواب ندادم  ، کامیار ادامه داد ، ما هردو عاشقیم و به پاس عشقمان می خواهیم همیشه 

 خاطرات گذشته را زنده نگه داریم ، ولی جامعه ما و خانواده ما این خاطره را زنده نگه نمیدارند

فق هستی ما با هم ازدواج کنیم ، ولی هیچ گاه به  یلدا میخواهم پیشنهادي بدهم که اگر موا

.                                                                                                                            خاطرات همدیگر کاري نداشته باشیم 

و محمد صحبت کنیم و در  شمیماز لی به راحتی  تو میگویی من و تو ازدواج کنیم و: گفتم 
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............                                    واقع عاشق هم نشویم و بگذاریم عشق گذشته مان در ذهنمان پایدار بماند 

این طوري هم ازدواج . بله ولی فقط در ذهنمان پایدار بگذاریم ، نه در واقعیت  :  کامیار گفت 

نظرت چیست ؟                                      . همیشه با من و تو هستند  ومحمد شمیمکرده ایم و هم 

. پیشنهاد مسخره اي دادي ولی با حال و روز من و تو مناسب است و به نظر خوب است : گفتم 

                    .                                     به شرط  آنکه به جزء من و تو هیچ کس از این قضیه با خبر نباشد 

شنبه  5که سریع گفت ببخشید ، باشد یلدا عزیزم و ادامه داد گلم  شمیمباشد : کامیار گفت 

خوبه  به خانه شما بیائیم ؟                                                                                                   

فقط یادت باشد که هیچ . اجازه بده با مادر صحبت کنم و بعد خبرش را به تو می دهم : م گفت

.                                      در زندگی ما هستند  شمیمکس نباید از این راز من و تو با خبر باشد  و باندکه محمد و 

ت ما به مسائل دیگري کشیده حتما عزیزم و بعد با ورود بچه ها صحب: کامیار خندید و گفت 

          .  شد 

به خانه رفتم ، دیدم مادر در آشپزخانه تنهاست ، به کنارش رفتم وسالم کردم و بعد 

مادر گفت چاي می خوري گفتم بله  و برایم چاي ریخت ، پدر هنوز . روي ماهش را بوسیدم 
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                                                                 گفتم مادر گندم کجاست ؟                       . نیامده بود 

                                                                      .....خوش به حا لش نه .......  با سا مان بیرون رفته اند: گفت 

                                                                            لت داماد می خواهد؟                    مادر د: خندیدیم و گفتم 

.                                                                                                تا داماد می خواهد  2دلم : مادر گفت 

                                                                                .        خوب کی بیایند خواستگاري :         گفتم 

                                     .هنوز به گندم حرفی نزده : مادر فکر کرد خانواده سا مان را می گویم گفت 

                                        نه مادرم به گندم کاري ندارم  ، کامیار کی به خواستگاري بیاید ؟  : گفتم 

.                                                  ، کامیار پناهی همان همدوره  دا نشگاهیت مادر با تعجب پرسید 

                           ........                                                       بله همان کامیار و مادر ادامه داد مگر:  گفتم 

.                     شنبه به ا ینجا بیایند  5امروز از من اجازه خواست که با خانواده اش بله کامیار ، : گفتم 

خدا را شکر ، . مادر از شادي نمی دانست چه بگوید ، فقط گفت اجازه ما هم دست آنهاست 

م  ، در همین لحظه گندم در را باز کرد و وارد شنبه منتظر هستی 5بلند شو برو زنگ بزن ببگو 

شد ، خیلی خوشحال بود من و مادر حرفی به او نزدیم تا هیجانش کمتر شود و بعد با خنده 
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که من و مادر هر دو . شنبه به خواستگاري بیایند  5مان می خواهند  خانواده سا: گفت 

.                                                                   دارد  گندم ناراحت شد و گفت به نظر شما خنده.  خندمان گرفت  

.             نه عزیزم ، خنده ندارد ولی به نظر تو دو تا خواستگاري در یک روز خنده ندارد : مادر گفت 

گندم گفت مگر قرار است خواستگار دیگري برایم بیاید     ؟   مامان من سا مان را د وست 

چرا به کس دیگري قول دادي ؟                                                  . رم ، میخواهم با او ازدواج کنم دا

من دیگر نمی توانستم جلوي خنده ام را بگیرم ، گندم گریه اش گرفت و گفت مامان خواستگار 

                                                                               ها کی هستند ؟ چرا یلدا می خندد ؟       

.                                                                                            نه گندم جان تو اشتباه می کنی : مادر گفت 

                                                      .                             نه مامان من سا مان را میخوام : گندم گفت 

شنبه مهمانهاي یلدا به اینجا 5. سامان مال تو ولی بگو جمعه بیایند : مادر با خنده گفت 

مهمانهاي یلدا ؟                                                                            : میآیند،  گندم با تعجب گفت 

بله خانواده کامیار براي صحبت یلد ا می آیند و گندم به من نگاه کرد و گقت یلدا :  مادر گفت 

و کامیار ؟؟؟ بعد گفت یلدا تو میخواهی با کامیار ازدواج کنی ؟                                                          
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ازدواج کنم به نظر تو اشکا لی دارد ؟؟                                                  بله میخواهم با کامیار: گفتم  

 5نه مبارك  باشد و بعد مادر هر دوي مارا بوسید و گفت بلند شوید که براي : گندم گفت 

در ضمن باید کمک بهار هم بکنیم که به خاطر بارداریش کا .  شنبه و جمعه خیلی کار داریم 

قدم این کودك هنوز به دنیا نیامده چه قدر خوب بود که یلدا . برایش سخت شده نزل رهاي م

  ...............  و گندم هر دو به ازدواج نزدیک شدند

او   هر چه گندم براي جمعه  د لشوره داشت ،من بر عکس،شنبه فاصله اي نبود  5تا 

من اصال تمایل نداشتم تا خیلی از اگر براي گندم هم مراسمی نبود شاید  ،خیلی بی خیال بودم 

  . کارهاي معمولی را هم بکنم 

گندم روزي چند بار با سامان حرف می زد ولی من در تمام آن چند روز فقط یک بار 

گندم در تعجب بود که چرا من این . شنبه منتظر آنها هستم  5که بگویم با کامیار حرف زدم 

  .ودم که گندم و سامان چه قدر حرف می زنند قدر باکامیار کم حرف می زنم و من متعجب ب

دلم میخواست کامیار . خانواده کامیار به منزل ما آمدند ... شنبه رسید  5به زودي 

دلم میخواست امروز به جاي کامیار محمدنشسته بود و . محمد بود بود و مادرش مادر مریم بود 
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اینها خیا لی خام بود ، چراکه  با لبخند همیشگی اش مرا سیراب از محبت می کرد ، ولی همه

..............                          باشم نه یلدا شمیمکامیاري در جلویم بود که می د انم انتظار داشت تا من 

بر خالف مادر . راستش اصال از مادرکامیار خوشم نیامد خیلی خشک و رسمی برخورد کرد 

.                                                               اب کرد مریم که از همان لحظه اول مرا عروس خود خط

من فقط به خواست کامیار به این جا آمده ام واصال برایم فرقی نمی کند که :  مادر کامیار گفت 

                          .                                   دیگر ادامه نداد ....... کامیار ونوس دریاي را انتخاب کند و یا 

کامیار پدرش را در بچگی از دست داده بود و بامادرش وتنها خواهرش کتایون که کتی صدایش 

کتایون هم مثل مادرش خیلی خشک و رسمی بود و به طور کلی . می کردند زندگی می کرد

اي من مهم ولی بر. می توانم بگویم که همه خانواده کامیار حتی خود کامیار هم  خشک بود 

نبود ،کامیار بهترین کسی بودکه می توانستم با ا و ازدواج کنم و از فکر و یاد محمدم خارج 

.                               در ظاهر همسر کامیار و در باطن فکر و ذکرم جاي دیگري باشدنشوم و تنها 

و محمد  شمیمکنم اگر نمی د انم ولی فکر می . خود کامیار هم با چنین کاري مخا لف نبود 

در ذهن من و کامیار وجود ندا شتند  هیچ گاه من و کامیار نمی توانستیم حتی براي ثانیه اي 
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در همین افکار بودم و اصال متوجه نبودم که بین آنها چه رد و بدل می .......... باهم کنار بیایم 

حبت کنم تا نظریه هاي شود فقط فهمیدم که به من می گویند گه چند دقیقه اي باکامیار ص

.                                                                                                                            خود را به همه بگویم 

خوب کامیار در اتاقم بود ، دلم میخواست که محمد بود و می دانم که کامیار نیز این موضوع را

شاره  اشک در چشمانم حلقه بسته بودو جرات پائین آمدن نداشت و تنها منتظر ا. میدانست 

بالفاصله اشکهایم سرازیز .        کامیار گفت اول گریه هایت را بکن و بعد حرف بزن . اي بود 

مرا  لی باشی و شمیممی دانم چه میخواهی ، نمی گویم محمد میشوم که تو : ت شد کامیار گفـ

.                                                                                                      تنها نگذار، دلم گرفت ولی حرفی نزدم 

کامیار نمی خواهم بچه هاي دانشگاه از این جریان با خبر شوند و او قول داد که به : گفتم 

براي زدن نداشتیم و منتظر بودیم تا چند دقیقه  من و کامیار حرفی. کسی حرفی نمیزند 

گفت یلدا  ؟؟     فکار بودم که کامیار صدایم کرد و در همین ا.  بگذرد و بعد از اتاق بیرون برویم 

، به سمت او برگشتم در همان   شمیمدر نگاهش و حرفش یلدایی بود که براي من بود نه براي 

راي کامیار باشم و دلم میخواست کامیار هم براي من لحظه تصمیم گرفتم که از این به بعد ب
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کامیار دو باره صدایم کرد و گفت یلدا االن تا روز .  باشد که چنین چیزي بعید به نظر میرسید 

.                              عروسی فقط ا ز تو خواهش دارم به غیر از آن هرچی تو و خانواده ات بگویید قبول می کنم 

اشه بگو                                                                                                                      ب: گفتم 

.                                                         کمی دور شوم  شمیمفقط می خواهم زود عقد کنیم تا از یاد : گفت 

به کامیار گفتم مثال کی ؟                                                                                                     

همه از ما . اگر موافق باشی هفته دیگر  ، قبول کردم و با هم از اتاق بیرون آمدیم : گفت 

.                               یمی گرفتیم و ما به همه گفتیم با هم مشکلی نداریم پرسیدند که باال خره چه تصم

جازه می خواهم که زود عقد کنیم و هر وقت شما اجازه بدهید  فقط از شما ا: کامیار گفت 

                                               .                                                                                می کنیم عروسی 

پدرم از کامیار پرسید کی خواهید عقد کنید ؟                                                                                    

ر این قرار شد د. اگر اجازه بدهید هفتۀ دیگر و خانواده ام با تردید قبول کردند : کامیار گفت 

در ظاهر شاد بودیم ......... هفته مقدمات عقد را فراهم کنیم و همه براي ما دست شادي زدند 

.                                                                                                 فکارمان غرق بودیم  ولی در باطن در ا
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بعد ها شنیدم که پدرم به مادرم گفته بود . د و تبریک گفتند بعد از رفتن آنها همه مرا بوسیدن

به دلیل اینکه می ترسیدم یلدا دو باره همه چیز را به هم بزندبا  عقد آنها براي هفته بعد 

                        .                                                                                                 موافقت کرده است 

ما منتظر مهمانان دیگري شدیم که آنها خانوادة سامان بودند که به . .... روز جمعه فرا رسید 

مهمانی آنها بر خالف مهمانی ما خیلی گرم و پر سرو صدا برگذار . خواستگاري گندم می آمدند 

امان و گندم در اتاق با هم بر عکس من وکامیار که در اتاق حرفی براي گفتن نداشتیم ، س. شد 

حرف می زدند و در ظاهر فراموش کرده بودند که همه منتظر آنها هستند و مادرم با خنده آنها 

من در تعجب بودم که آنها . باقی صحبتها را بعد از عروسی می کنید . ... را صدا زد و گفت انشاا

اي سامان و گندم کردند و آن شب بزرگتر ها صحبتهاي زیادي بر. به یکدیگر چه می گویند 

تصمیم بر آن شد که گندم بعد از عروسی من که در بهمن ماه بود قبل از سال جدید ازدواج 

.                   گندم و سامان بر خالف ما در پوست خود نمی گنجیدند . کند ولی تا آن زمان عقد نکنند 

شنبه مراسم عقد ساده اي در خانۀ  5شنبه صبح مادر کامیار با مادرم صحبت کردند و قرار شد 

من و کامیار یکشنبه صبح با هم  براي خرید حلقه و لباس و دادن آزمایش . ما انجام شود 
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.                                                                                                                            برویم

. که براي کامیار حلقه و لباس خوب بخرم : صبح یکشنبه مادرم مقداري پول به من داد و گفت 

.                   با آنکه مهمانان زیادي نداریم ولی باید لباس و حلقه کامیار مناسب باشد و من قبول کردم 

اه بطول انجامید و صبح زود اول وقت به آزمایشگاه رفتیم حدود دو ساعت کارمان در آزمایشگ

نمی دانم چرا هیچ لباسی را نمی پسنیدم اصال فکر نمی کردم که .  بعد با هم به خرید رفتیم 

براي همین فکر کردم نباید لباس عروسی .  باید لباس بخرم که میخواهم در روز عقدم  بپوشم 

هن شیري رنگ من لباس نمی خواهم ، یادم افتاد که گندم یک پیرا: بخرم  به کامیار گفتم 

براي عروسی .. دارد همان را می پوشم در ضمن به مادرت بگو براي آرایشگاه وقت نگذارد انشا ا

.                                                                                                              آرایشگاه می روم 

..                 گفت پس با این حساب من هم کت وشلوار نمیگیرم انشااکامیار قبول کرد و هیچ نگفت فقط 

ولی هر دو نفرمان سر حلقه ها تالفی کردیم و هر دو حلقه ........... عروسی و هر دو خندیدیم 

طال فروش پیشنهاد داد که تاریخ عقد و نام . مثل هم برداشتیم ساده با سه ردیف نگین هاي 

قه هایمان حک کند و ما قبول کردیم و خود او مسئولیت این کار را قبول همدیگر را بر روي حل
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هیچ وقت یادم نمی رود که وقتی به خانه آمدم و مادرم فهمید که من لباس نخریدم چه . کرد 

قدر دعوایم کرد و گفت مگر تا به حال چند بار ازدواج کردي که نه لباس می خواهی و نه 

هم دعوت کنیم ، یلدا  آخه چی شده که هیچ چیز نمی خواهی ، نمی گذاري که مهمان مراسم 

یلدا به خدا مردم برایمان حرف در می . نه به تو نه به گندم که همه چیز را کامل می خواهد 

یادم نیست دیگر چی گفت  ، ولی برایم مهم این بود که زودتر از دست .......... و.... و...آورند و 

                                                                                                          .    این حرفها راحت میشدم 

شب پنجشنبه  قبل از آنکه بخوابم تمام وسایلی  . زودتر از آنچه فکر می کردم  پنجشنبه رسید 

قی که محمد در اولین   جعبه موسی که محمد به من هدیه داده بود رادو با ره نگاه کردم و بعد

دوستیمان داده بود باز کردم و با موزیک آن گریه کردم و بعد با دوران کودکی ام ، سا لگرد 

زندگی   یاد محمدوبه خودم قول دادم که به خاطر مجردي و دوران محمد  خدا حافظی کردم 

رفتم وصبح زود از و به خواب شیرینی فرو با کامیار غافل نشوم و بعد به رختخواب  پناه بردم 

.                                                                                                                            خواب بیدار شدم 

گندم و مادرم مشغول مرتب کردن خانه بودند ومن نظاره گر آنها  ، می خواستم به آنها کمک 
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.                               جازه نداد و گفت بهتر است به خودم برسم و در فکرمهمانها باشم کنم که مادرم ا

خا له هایم ، عمه هایم  به . عاقد به خانه ما بیاید  5بود ساعت بعد از ظهربود قرار  3ساعت 

آنها .  همراه عمویم و دایی جانم از ظهر به خانه ما آمدند ومنتظر کامیارو خانواده اش شدند

کسی را نداشتند بجز کتایون و مادرش فقط دو تا از خا له هایش که ایران بودند می آمدند و از 

همه در تعجب . خانوادة پدري اش کسی نمی آمد و سا لها بود که با آنها رابطه اي نداشتند

  .نش میکرد بودند که چرا من به آ رایشگاه نرفتم و یا لباس نخریدم و مادرم از این بابت مرا سرز

بعد از ظهر پیراهن شیري رنگ گندم را پوشیدم ، موهایم را باالي سرم  3ساعت 

در نظر همه زیبا شده بودم ولی . جمع کردم آرایش مالئمی کردم وبعد منتظر کامیار شدم 

کامیار و خانوا ده اش به همراه عاقد به . شباهتی با دختري که مراسم عقد کنانش است نداشتم 

وقتی که عاقد خطبه را می .... آمدند و عاقد شروع به خواندن خطبه عقد کرد خانه ما 

خواندگریه ام گرفته بود دست کامیار را در دست داشتم و براي هر دو دعا کردم که زندگی 

هستی به همراه سعید در گوشه اي . گندم باالي سرم قند می سائید . خوبی دا شته باشیم 

بهار و افشین نیز ایستاده بودند و مشغول دعا کردن بودند و من . ایستاده بود و اشک میریخت 
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ختم و رسما همسر  را از زبانم جاري سا  "هبل  "بعد از اینکه عاقد سه بار خطبه را خواند کلمه  

  .کامیار شدم 

  .و بعد اشکهایم سرازیزشد........... آنچه هرگز در ذهنم جاي نمی گرفت 

انه کسی انتظار نداشت که مرا تنها ببیند و همه منتظر از فرداي آن روز دیگر در خ

بودند که یا من خانۀ کامیار باشم و یا او خانۀما ، ولی خودمان تمایل داشتیم که کمتر همدیگر 

برخورد کتی و مادرش خشک و . را ببینیم ولی در هفته دو یا سه بار به همدیگر سر می زدیم 

میکرد ، برخورد آنها مرا به یاد مادر محمد و خواهرش فسرده   رسمی بود و این بیشتر مرا ا

ما بیاید و من کمتر آنجا بروم ، ولی در  دوست داشتم کامیار بیشتر به خانۀ. مرضیه می انداخت 

در  شمیمهمواره یاد ..... ظاهر چیزي به کامیار نمی گفتم و هرچه می خواست انجام میدادم 

ی کردم هیچ وقت براي من مهم نیست ولی کم کم خاطر کامیار وجود داشت با آنکه فکر م

نشگاه هیچ کس خبر نداشت که من و کامیار  در محیط  کار ودا.... آزارم می داد شمیموجود 

  .قرار شده بود که براي عروسی به بچه ها خبر ازدواجمان را بدهیم . عقد کرده ایم 
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من . یه شک نکرده بود نشگاه با هم مثل سابق بود و کسی به این قض رفتارمان در دا

و کامیار در هفته فقط یک روز آن هم کالس مشترك داشتیم و  از ترم آینده هم کامیار دیگر 

.                    به دانشگاه نمی آمد و من راحت تر می توانستم قضیه را به بچه ها بگویم چون کامیار نبود 

نیم و من یک ترم باقیمانده را به دانشگاه قرار بود بعد از امتحانات ترم در بهمن ماه عروسی ک

یکی از بچه هاي  لهام ه بودم و با بچه ها مشغول صحبت بودیم که ا یک روز در دانشگا. بروم 

 تا زه دانشگاه  نگاهی به حلقه من که در دستم انداخته بودم انداخت و پرسید انگشترت را 

د هر دو دانشجوي هم رشته ا ش که ا لهام و ساع. خریده اي ؟ در جوابش گفتم هدیه است 

قضیه دلباختگی آنها تا کالسهاي مجاور نیز رسیده بود وحا ل که در آستانه فارغ ا لتحصیلی 

بودیم آنها نیز تصمیم به ازدواج داشتند  ، ا لهام دو باره نگاهی به حلقه ام انداخت و گفت خیله 

شم می آید وبعد حلقه را از دستم قشنگه من می خواهم حلقه بخرم از طرح انگشترت خیلی خو

در آورد ومن بدون توجه به شباهت حلقه کامیار و نوشته درون آن حلقه را به دست ا لهام دادم 

و الهام به کنار ساعد رفت و حلقه را به او نشان داد که ساعد گفت این حلقه خیلی به نظرم 

حلقه را در دست راست  آشناست و بعد کمی فکر کرد و رو به من کرد وگفت من مثل این
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خیلی بد شده بود ، کم کم همه نگاهها به ...  کامیار پناهی دیدم درسته ؟ و من جوابی ندادم 

ساعد به سرعت به سمت آزمایشگاهی که کامیار در آن . سمت من برگشت و همه متوجه شدند 

کامیار را از دست حلقه . کالس داشت رفت و کامیار را صدا کرد و بعد با کامیار وارد کالس شد 

راستش در آورد و در کنار حلقه من گرفت و گفت بچه ها اسم یلدا و کامیار درون حلقه ها 

عقدشان هم نوشته شده و این دو اصال به روي خودشان نمی آورند تا حک شده ، تاریخ 

ه به همه بچه ها در تعجب باقی ماندند و آن روز من و کامیار رامجبور کردند ک. شیرینی ندهند 

خبر ازدواج . هیچ کس باور نمی کدر که من و کامیار ازدواج کرده ایم . همۀ کالس ناهار بدهیم 

.......... ما دهان به دهان پیچید و حتی استادي که درس مشترك ما را داشت به ما تبریک گفت 

.                 هرکدامتان یک نمره تشویقی میدهم و ما خوشحال شدیم  هجتان ب و گفت به مناسبت ازدوا

در مهد کودك نیز به تمام همکاران شیرینی دادم و .... روزهاي پایانی دانشگاه را نیز گذراندیم 

  .گفتم حتما براي مراسم عروسی دعوتشان می کنم چرا که تا عروسی فاصلۀ زیادي نبود 

با زمان به سرعت گذشت و به روز آخر دانشگاه رسیدیم ، یاد روزهاي اول آشنا شدن 

    بچه ها به مناسبت فارغ ا لتحصیلی کامیار و ازدواج ما . بچه ها همه در خاطر کامیار زنده بود 
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.                                       یمان یک تابلو  خیلی زیبا خطاطی کرده بودند که روي آن نوشته بود  برا

ها کنند                  هزار توبه که باز نوبت آن شد که توبه بگو بگوش کسانی که نور چشم مند

   که شامیان دالرام   طبل  جشن زنند         میگویند بشکند آن دم 

. و روي دیوار خانه مان جاي گرفت .............. . شعر زیبایی بود که همیشه در خاطرم باقی ماند 

 . امتحانات تمام شد و ما به مراسم عروسی نزدیک شدیم 

 

صیل شد و من بعد از عروسیمان یک ترم دیگر نیز داشتم بعد از امتحانات  کامیار فارغ ا لتح

دیگر سرکار نرفتم و قرار شده بود که بعد از عروسی ام دوباره به سر کار بر گردم و خانم 

 .صدیقی یادآور شده بود که حتما با جعبه شیرینی بر گردم و من قبول کردم 

وه برگزار شود ، چون مراسم خیلی عقدمان ساده مادرم اصرار داشت که مراسم عروسی با شک

براي من تفاوت زیادي ند . جبران مراسم عقد را هم کرده باشیم  بنابراین مادرم میخواست. بود 

.                                  اشت ولی به پاس احترام مادرم هر چه میگفت قبول می کردم   

، از صبح به آرایشگاه رفتم ، خسته شده بودم ولی عروسی مان در باغ خانه مان برگذار شد 
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گندم و هستی همراهم بودند و تمام مدت . خوب هر دختري آرزوي چنین روزي را داشت 

قبل از آنکه به آرایشگاه بروم مادرم سفارشات الزم . تعریف می کردند ولی برایم تفاوتی نداشت 

چه که در گذشته داشته ام را فراموش را به من کرد و گفت اگر می خواهم موفق باشم هر آن

کنم و اجازه ندهم کسی در زندگی مان وارد شود ومن در فکر قولی بودم که به کامیار داده 

قرار گذاشته بودیم ............                 بودم ولی می خواستم نصحیت مادرم را نیز گوش کنم 

ویم و بعد از تعطیالت به تهران بر که بعد از عروسی براي ماه عسل همان شب به شمال بر

کامیار . من از این موضوع راضی بودم . ........   گردیم وخودمان وسایل خانه مان را بچینیم 

در کنارش بود  شمیمنمی زد ، میدانم که می خواست در این لحظات  شمیمحرف خاصی از 

                     .                                 ولی به خاطر من حرفی نمی زد

حوصله نداشتم .... عکاسی رفتیم ، عکس و فیلم و لم آمد و با هم به  در آرایشگاه کامیار به دنبا 

، میدانم تنها دختري بودم که در روز عروسی ام شاد نبودم ولی به خاطر کامیار و خانواده ام، 

ام را از دست داده بودم پس  من که زندگی. دوستانم و بقیه مجبور بودم که ظاهرا خوش باشم  

فرقی نمی کرد که کامیار در کنارم باشد یا کس دیگري و حداقل خوبی که داشت  این بود که 
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ولی دیگران از من عشق می خواستند که من نمی توانستم .  کامیار شرایطم را درك می کرد 

 .به آنها بدهم      

ر بغل پدر و مادرم ، براي کودکی ام در آخر شب د. آنشب ، شب خوبی بود که فراموش نشد 

  .جوانی ام و براي محمدم گریه کردم و در آخر همراه کامیار راهی شما ل شدم  ،

یک هفته اي در شمال بودیم ، خیلی خوب بود کامیار کاري به کارم نداشت ، صبح ها تا دیر 

دیم و بعد از ظهر به و قدم می زوقت  می خوابیدم و بعد به همراه کامیار کنار دریا می رفتیم 

ولی چاره اي . هواي خوبی بود که نمی توانستم و نمی خواستم از آن دل بکنم . شهر می رفتیم 

به تهران که آمدم به خانه ...... نبود و بعد از یک هفته باید به تهران باز می گشتیم و بر گشتیم 

. نسبت به سامان داشتم مادرم رفتیم و گندم و سا مان هم خانه ما بودند من احساس خوبی 

رابطۀ کامیار و سامان خیلی خشک و رسمی بود و این مرا آزار می داد چون به نظر من مقصر 

  . کامیار بود نه سامان 

اولین شب در خانه مادرم بودیم و قرار شد فرداي آن روز به خانۀ خودمان بر ویم و وسایل 

.              نها باقی مانده بودکه باید تکمیل میشدرا چیده بودیم ولی بعضی از آ  اکثر وسایل. بچینیم 
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آن روز که به خانۀ خودم رفتم گندم و مادرم به همراه هستی که روزهاي آخر بارداري اش را 

وسایلی راکه . می گذراند و بهار که دست کمی از او نداشت و کتایون ومادرش در خانۀ ما بودند 

. حمد به من هدیه داده بود را از خانۀ مادرم نیاوردم میخواستم جابه جا کردم و وسایلی که م

پول سه دانگ از . پدرم براي من و گندم با توافق کامیار و سامان خانه هاي جداگانه خریده بود 

خانۀ گندم را نیز . خانۀ ما را پدرم داده بود و مابقی را کامیار و سه دانگ دیگر به اسم کامیار بود

سامان به عنوان هدیه به سامان وگندم  ده بود و مابقی را خانوادةسه دانگ پدرم به نامش کر

بنابراین من و گندم به فاصله چند خیابان با همدیگر قرار بود زندگی کنیم چراکه . هدیه دادند 

  . زمان زیادي باقی نمانده بود  تبه عروسی گندم نیز مد

ن اسم کودکانشان صحبت می آن روز مشغول کارهایم بودم ، هستی و بهار با هم براي تعیی

داشتم دسته گل عروسی ام را . کردند و گندم و سامان در گوشه اي خلوت صحبت می کردند 

حتیاج داشتم ، به سا لن رفتم که سوزن بیاورم که  باالي سر  تختم نصب می کردم که سوزن ا

یکند وبعد دیدم کتایون مشغول کوباندن میخ به دیوار است از او تشکر کردم که کمکمان م

پرسیدم که چه چیزي را می خواهد به دیوار بکوبد چون تصمیم داشتم که عکس عروسیمان را 
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بزرگ کنم و به دیوار سا لن بزنم ، که کتایون گفت آن عکس را ،رفتم عکس را بر داشتم و با 

کس رو به کامیار کردم وگفتم کامیار ع........  و کامیار است  شمیمتعجب دیدم عکس دو نفره 

  براي چی باید روي دیوار خانۀ ما باشد ؟                                             شمیم

بوده ؟                                                 شمیمشق  تو فراموش کرده اي که کامیار عا: ــت  کتایون گفـ    

 شمیملدا ازدواج کرده نه با کامیار با ی توجه بیشتري کن ، امروزب: رو به کتایون کردم و گفتم 

 .را بر روي دیوار اتاقش بزند و یا عکس او را روي میز آرایش من بگذارد  شمیمکه بخواهدعکس 

کامیار . را جمع کنی و از دید دور کنی  شمیمبعد رو به کامیار گفتم بهتر است همه وسایل 

هم در اتاق و هم در روي  شمیمعصبانی شد و گفت بهتر می دانم که چه کار کنم وعکس 

.                                                                                                            دیوارنصب می شود 

اتاق رفتم مانتو  اگر چنین کاري کردي من هم می روم و بعد به سمت: رو به کامیار گفتــــم 

ن توجه به حرفها از اتاق بیرون آمدم ، لباسم را پوشیدم وبه کامیار وشتم و بدر داوروسري ام را ب

نوان را فقط در ذهنت جاي دهی مرا به ع شمیم، یا یلدا ، هر وقت توانستی  شمیمگفتم یا 

  همسر و شریک زندگیت قبول کنی بر می گردم
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، هنوز زندگی را شروع نستم کجا بروم  هوا بارانی بود ومن هم دلم باران میخواست ، نمی دا

، اي کاش اینجا .دلم براي ا لنا و حسین تنگ شده بود.... نکرده بودم از دایره خارج شده بودم 

به خودم گفتم محمد خدا لعنتت کند که این زندگی را براي . بودند و به من آرامش می دادند 

قدر راه رفتم ولی  نمیدانم چه. من و خودت درست کردي و بعد باز هم اشکهایم سرازیز شد 

به سوي امامزاده احساس کردم دلم هواي امامزاده صا لح را کرده و  من بدون توجه به اشکهایم 

.                                                                                                   صا لح راه ا فتادم 

آنقدر گریه کردم ، آنقدر .... سالم کردم و بعد گریه کردم ... رفتم داخل .... به امام زاده رسیدم 

دلم میخو .... گله کردم که چرا دست رد به سینه من و محمد زده ، چرا ما را به هم نرساند 

گریه  و بعد دو باره.. است بروم مشهد از امامزداه خواستم تا واسطه شود و امام رضا مرا بطلبد 

از امام زاده بیرون آمدم ، هوا هم صاف شد و من نمیدانستم کجا بروم . وگریه تا کمی آرام شدم 

. در همین موقع موبایلم زنگ خورد گوشی را برداشتم ، کامیار بود ، حرفی نداشتم که بزنم . 

  گفتم چرا ؟                                     . فقط گفت بیا خانه 
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را  شمیمبعد گفت وسایل .....  زندگی به تو نیازمندم  گفت براي شروع                           

.                                                                                          جمع کردم ، کسی خانه نیست بیا با هم باقی وسایل را بچینیم 

به جز کامیار کسی نیست ، به خانه رسیدم ، دیدم . قبول کردم و به سمت خانه راه افتادم 

کتایون و مادرش قهر کرده بودند و پدرم و ا فشین سر این قضیه با کامیار بحث کرده بودند و 

نیست ، تابلویی که بچه هــــــــاي  شمیمبه اتاق رفتم دیدم هیچ وسیله اي از . رفته بودند 

می خواهی این تابلو را : گفتم دانشگاه به ما داده بودند نظرم را جلب کرد رو به کامیار کردم و 

شعر بچه ها در سا لن جایگزین شد و بــــــــا  شمیمبزنیم؟ او قبول کرد و به جاي عکس 

  . خواندن آن شعر در کار روزگار و قسمت خودمان در تعجب باقی ماندم 

کامیار خوب نبود ، کامیار آن چیزي نبود که من میخواستم و این در همان هفته هاي اول 

به عروسی گندم و سامان . هرچه گندم شاد بود ، من در غم غوطه ور بودم . خص شد مش

براي اولین بار از او . کامیار بهانه آورد و می گفت حوصله عروسی ندارم .... دعوت شدیم 

                          .                                                         خواهش کردم ، نمی خواستم باز هم دعوا کنم  

زود بر می گردیم   ، رویم نمی شود بگویم کامیار نیامده ..... کامیار خواهش می کنم : گفتم 
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وقتی دید اشک در چشمانم حلقه بسته هیچ نگفت فقط پرسید کت شلوارم کجاست ؟ و من آن 

                                                           .....                            را از کمد در آوردم و به او  دادم 

هرچه عروسی .... چه قدر به سامان می آمد ...  گندم چقدر زیبا شده بود ....  باهم راهی شدیم 

سامان و گندم لحظه به لحظه بیشتر عاشق . من و کامیار در سکوت دلهایمان برگذار می شد  

ر کنار کامیار بودم ، ولی دلم میخواست به جاي کامیار محمد دلم گرفت د. همدیگر می شدند 

ی خوبی دارم ، ـــهمه فکر می کردند من زندگ. در کنارم بود و این رویا در ذهنم موج می زد 

. ولی مادرم از چشمانم می فهمید که در ذهنم چه می گذرد  و همیشه نصحیتــــم می کرد 

من و کامیار در گوشه اي نشسته بودیم وبه  اطرا فیان  همه درحال رقص و پایکوبی بودند ، ولی

ه خاطر ــــسر میز ما  ا فشین و بهار ، هستی و سعید نیز بودند و هردو ب. نگاه می کردیم 

چنــــد کلمه . جسمانیشان نمی توانستند برقصند و همسرانشان در کنارشان بودند موقعیت 

نگاهــــی به سعیــــد مــی انداخت   اي با هستی حرف زدم ولی در هر کلمه حرف من

ناچارا ساکت شدم و به دیگران نگریستم و باز اشک را در . نمیخوا ست سعید تنها بماند 

.                            چشمانم جاري ساختم تا به راحتی به سا لهاي گذشته برود و مرادر خود سیراب کند 
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میگوید که برویم و من از خدا خواسته با کامیــار  ناگاه متوجه شدم کامیار صدایم می کند و

بلند شدم و از گندم وسامان خداحافظی کردم ، زندگی خوب و خوشی با سالمتی رابرایشان دعا 

  .کردم و با کامیار از مجلس خارج شدیم 

بجز در مواقع ضروري با کامیار حرفـــــی .... زندگی رنگ عادي خودش را به  شکل گرفت 

انتظار داشتم که یاد آنـــها . ، من وکامیار را از هم دور کرده بود  شمیمیاد محمد و نمیزدم ،

آغازي که بجـــز . و باز به آغاز سال نو رسیدیم .... کمرنگ شود ولی چنین چیزي محال بود

زیبایی بهارش هدیۀ زیبایی براي ما داشت و آن تولد آرام کوچک و زیبا ي هستی وسعیـد بود 

زیبا و دوست د اشتنی بود ، آنقدر زیبا بود که نمی توا نستم لحظه اي از او جدا  که چه قدر

را به متین براستی عاشق بچه بودم و خداوند نیز به فاصله یک ماه کودك دیگري به نام .  شوم 

خانواده ما هدیه داد که به زیبایی پدرش  ا فشین و متانت مادرش بهار بود و همه از تولـد این 

. کامیار در هیچ مراسمی با من همراه نمی شد و این مرا عــذ اب میداد . خوشحال بودند نوزاد 

.                                 می انداخت و این برایم دردناك بود  شمیمهر چیزي کامیار را به یاد 

باز به  باز و باز و.  بهتر بودم گندم و سامان بهترین زندگی را داشتند ومن در حسرت زندگی 
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.                                                                                    زندگی از دست رفته ام لعنت فرستادم 

کامیار و من رابطۀ خشک و رسمی داشتیم ، با خانوادة کامیار بجز در مواقع رسمی دیــداري 

من هم کمتر خانواده ام را بـــــــه .... ی آمد کامیار نیز زیاد به دیدن خانوادة من نم. نداشتم 

خانه مان دعوت می کردم و حاال که چند ماه از عروسی گندم گذشته بود و ا فشین وبهار نیز 

کودکی به دنیا آورده بودند و هستی نیز چند ماهی بود به خانۀ من نیامده بود ، مجبور شـــدم 

  . ی و سعید دعوت کنم مهمانی بدهم و خانواده ام را به همراه هست

از صبح زود مشغول . آن روز به سرکار نمی رفتم . پنجشنبه شب بهترین روز براي من بود  

بعد .  به کارهاي خودش مشغول بود صبح به سر کار رفتو  کارهایم شدم ،کامیار حرفی نمی زد

  کاري دارم یا حتی از من سوال نکرد که . از ظهر به خانه آمد و مشغول تماشاي تلویزیون شد 

کم کم اولین مهمانان که پدر و مادرم بودند پیدایشان شد و بعد گندم و سامان به  .نه  

و متین عزیر و در نهایت هستی و سعید به همراه دختر زیبایشان  همـــــراه  ا فشین وبهار 

ر به احترام کامیا. شب خوبی بود و همه مشغول حرف زدن بودند .  آرام ،  که به راستی آرام بود

صحبت به بچه ها کشیده شد و . جمع کمی حرف زد و مثال خوشحال بود که مهمان داریم  
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همــــــــــه می گفتند که متین شبیه کودکی من است ، گندم با ذوقی کودکانه گفت 

آلبومت دم دســـت است ؟    به او  گفتم که در کشوي طبقه باالي میز آرایشم است  ، اگر 

او به سمت اتاق رفت و چند دقیقه که گذشت دیدم کامیار به سمت .      رو بیاور میخواهی ب

گندم به خیال آنکه من . اتاق رفت و در را باز کرد و گندم را دیدکه مشغول دیدن آلبومی است 

                                               هستم گفت یلدا ایــن دختر خانم کیه که با کامیار اینهمه عکس داره ؟                                

کامیار فریاد زد خانم محترم به شما یاد نداده اند که به وسایل خصوصی دیگران دست نزنید 

و کامیــار ...  من ... اشک در چشمان گندم زیباي من جمع شد و گفت معذرت میخواهم من 

من و سامان به طرف اتاق دویدیم که دیدم .  نکنید دو باره فریاد زد براي کار خود د لیل پیدا

به قدري عصبانی شـــدم که وجود جمع را .....   وکامیار در دست گندم است  شمیمعکسهاي 

را پس بدهم ؟                               شمیمو گفتم کامیار من باید تا کی تاوان دوستی تو با نادیده گرفتم 

تو از دید نگاهت جمع کرده  ستی ، من این وسایل را به خاطر تا وقتی زنده ه: کامیار گفت 

. باید در زندگی ما حضورداشته باشد  شمیمبودم و در این کشو گذاشته بودم ، ولی نمی شود و

.                                         همیشگی من شد و دستان پر مهر هستی یاور اشکها یم  یارباز گریه 
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کامیار من سه ماه نیست که با تو ازدواج کرده ام ولی به طور کل : ردم و گفتم رو به کامیار ک

.                                                                  پیشمانم و می خواهم که این زندگی به پایان خود برسد 

.                                        ون رفت براي من فرقی ندارد هر طور که راحتی و بعد از خانه بیر:  کامیار گفت 

پدر و مادرم خیلی با من صحبت کردند و گفتند نمی شود که همیشه با هم مشکل داشتـــه 

راحت باشد ولــی  شمیمرا نا دیده بگیرم و بگذارم کامیار با یاد  شمیمباشیم ، بهتر است من 

شد که در مجموع همه از من میخواستنـد که حرفهاي زیادي زده .  موش کنم کم کم آن را فرا

به فکر فرو رفتم و قرار شد که بعد از این . از جدایی صرف نظر کنم و به زندگی ام ادامه دهم 

.                                                      که فکرهایم راکردم به همه بگویم چه تصمیمی  میگیرم 

هایی که بین من و خانواده ام شد همگی رفتند ، گندم میخواست بعد از رفتن کامیار و صحبت 

پیشم بماند ، گفتم در خانه تنها باشم راحت تر هستم وهمگی به پاس احترام من ، مرا تنها 

  .        گذاشتند و رفتند 

آن شب تا صبح فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که کامیار قبل از اینکه با من ازدواج کند از 

ولی من کاري به کار . واسته بود که من به افکار و یادها وخاطرات او کاري نداشته باشم من خ
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نمی دانم شاید من هم تند رفته بودم ولی کامیار به گندم توهین کرده بود او  کامیار نداشتم ،

را در کنار عکسهاي خودمان قرار می داد و شاید به دلیل همین کار او  شمیمنباید عکسهاي 

  .بانی شدم من عص

فرداي آن روز جمعه بود تا ظهر در ا فکارم غوطه ور بودم ، ا حساس می کردم به کامیـــار 

تصمیم گرفتم به کامیار زنگ . ولی دوستش نداشتم. عالقه اي دارم ، جایش در خانه خا لی بود

. ادرش رفته فهمیدم که به خانه م. خاموش بود ..... موبایلش را گرفتم . بزنم و با او صحبت کنم 

 سالم و احوا ل. با دست لرزان شماره آنجا راگرفتم و صداي کتایون را از آن طرف خط شنیدم 

پرسی مختصري کردم ولی کتایون در جوابم گفت چرا هر وقت با کامیار کار دارم یـاد خانوادة 

اصال  کتایون جان مراببخش مـــــن: از کتایون عذر خواهی کردم و گفتم . کامیار می کنم 

به شمـا عروس خوبی براي خانوادة شما نیستم می دانم که اصال به عنوان یک عروس  

کتایون . ومادرتان ا حترام نمی گذارم  ، امیدوارم کم لطفی هاي مرا به بزرگی خودت ببخشی 

کتایون پاسخ داد کامیار خواب است اگر کاري . پرسیدم کامیار آنجا است یا نه . چیزي نگفت 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٢١٧

در جواب کتایون گفتم کارش دارم ، بیدار شد بگو با خانۀ خودمــان . دارش کنم  داري بی

  .                        تمــاس بگیــــرد 

 لحظاتی بعد کامیار با صدا یــــــِی ....صبر کن مثل اینکه بیدار شد  چند لحظه:  کتایون گفت 

می آیی خانه ؟ گفت کاري داري  خوا ب آلود سالم و ا حوال پرسی مختصري کرد ، بعدگفتم

  . و او گفت منتظر باش می آیم و بعد قطع کرد. گفتم بله ، اگر میایی ناهار درست کنم 

مقداري را در فریزر گذاشتم و  ب کردم از غذاهاي باقی مانده دیشببلند شدم خانه راسریع مرت

با . ـــردن غذا شدم درست کــبربج را در یخچال ، سریع یک بسته گوشت در آوردم و مشغول 

  غذا داشتیم می خواستم به احترام کامیار غذاي تازه برایش بپزم آنکه

بود که کامیار کلید انداخت ودر را باز کرد ، بوي غذا در خانه پیچیده بود ،  40/1ساعت .    

  . گفتم برویم ناهار بخوریم . سرد بود ولی جوابم را داد .... جلو رفتم وسالم کردم 

ا نگار یک کاسه آ ب سرد روي صورتم ریختند ، چیزي نگفتم  .       من ناهار خورده ام : گفت 

  .با کامیار به اتاق خواب رفتم و کامیار رو به من کرد وگفت حرفت را بزن 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٢١٨

 شمیمولی  اینکه تو تمام مدت حرف ....  کامیار من نمی خواهم زندگیمان خراب شود : گفتم 

  .د را می زنی مرا عذاب می ده

. را می زنم تو حتی حرکاتت هم به یاد محمد است  شمیمخوب اگر من حرف :  کامیار گفت 

 منیلدا . ولی من و تو  با هم قرار گذاشته بودیم که کاري به کار همدیگر نداشته باشیم 

به ایران باز گردد حتما به  شمیمخارج شوم ، این را هم بگویم اگر روزي  شمیمتوانم از فکر ینم

  .نش می روم دید

ادامه داد بهتر است فکر هایت را بکنی اگر می بینی که نمیتوانی زودتر از هم .........  حرفی نزدم 

.             من و تو عاشق همدیگر نبودیم ، پس بهتر میتوانیم از همدیگر جدا شویم . جدا شویم 

را در  شمیمنم کمتر اسم نمیخواهم جدا شوم ، ولی خواهش می ک:  رو به کامیار کردم و گفتم 

  .جلوي روي من بیاور 

نمیتوانم قول چنین چیزي را به تو بدهم ، حاال هم باز خودت می دانی و من دو باره در :  گفت 

  ولی به نتیجه اي نرسیدم ، اگر از کامیار جدا می شدم خانواده ام دست بردار. فکر فرو رفتم 
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ولی حاال هم کامیار را داشتم و هر وقت . زدواج کنی  نبودند و می گفتند باید دو باره با کسی ا 

نداشت  چون کامیار در حال حاضر مخا لفتیکه دلم می گرفت می توانستم به یاد محمد باشم 

.                                       در نتیجه رو به کامیار کردم و گفتم باشه هر کاري میخواهی انجام بده 

  . فکارم تنها گذاشت  من لباسش را عوض کرد و بعد خوابید و مرا با ااو بدون توجه به حرف 

روزهاي خوب و خوش . روزها دو باره در پی هم می گذشتند و آخرین ترم دانشگاه نزدیک بود 

دانشگاه را به پایان رسانیدم ، روز آخر همگی با هم براي ناهار به رستورانی رفتیم و به یاد 

اکثر بچه هایمان ازدواج کرده  .خندیدیم و هم گریه کردیم  سال پیش هم 4خاطرات خوش 

. بودند و با همسرانشان و یابا فرزندانشان آمده بودند ولی باز هم من در آن جمع  تنها بودم 

  .......به دانشگاه می آمدم  شمیمچون کامیار گفت آن جمع مرا به یاد روزهایی می اندارد که با

حاال فرصــت . یان ترم برگزار شد و من فارغ  ا لتحصیل شدم روزها گذشت امتحانات پا    

خانم صدیقی مرا به دبستانی معرفی .بیشتري براي زندگی داشتم ، همچنان به سرکار می رفتم 

  که سرکار بودم به آنجانروم ، ولی من کم کم تمام روزهـــــاي زوج کرد که روزها ي 

  .خا لفتی نداشت  به این ترتیب زندگی را گذراندیم هفته ام پر شد و کامیار با کار کردن من م
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  فصـــــــل هفتـــــــــم 

هر روز . روزهایما ن یکی پس از دیگري می گذشتند و ما به این زندگی عا دت کرده بودیم 

و روزهاي فرد به دبستان و با بچه هاي دبستان روزهاي زوج به مهد کودك . سرکار می رفتم 

از مشکالتشان با خبر می شدم و باکمک خانواده هایشان به سوي روش مشاوره میکردم و 

ولی در زندگی خودم به مشاوري ا حتیاج داشتم که در مقابل . درستی آنها را هدایت می کردم 

برایم دیواري از حسادت درست نکند ، هرچندکه خودم نیزاز یاد محمــــد غا فل  شمیماسم 

از گذشته شده بود ولی باز هم یاد وخاطرش در ذهنم  زنده  نبودم با آنکه خاطراتش کم رنگتر

  .  بود 
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کامیار هم هر روز به سر کار می رفت ، شب که بر می گشت خسته و گرسنه به آشپزخانه پناه 

می آورد و بعد از اینکه شامش را می خورد به تماشاي برنامه هاي تلویزیون می پرداخت و 

  .  معموال روي کاناپه خوابش می برد 

. زندگی من و کامیار در آ رامش ظاهري ولی باز هم بدون ثانیه اي از وجود عشق میگذشت 

و ایـــن  برعکس من وکامیار ، گندم و سا مان لحظه اي از وجود عشق یکدیگر غا فل نبودند

  .روزها که هر دو منتظرمهمان کوچکی بودند زندگیشان شیرین تر از گذشته بود 

تابستان من وکامیار به جشن تولد هستی دعوت بودیم ، کامیار تمایلی یکی از شبهاي زیباي 

بنا براین تمام مدت بهانه میگرفت و می گفت که من تنها . براي شرکت در این جشن نداشت 

به جشن تولد  هستی بروم و او برود به منزل مادرش ولی من قبول نکردم و گفتم که زود بر 

نها خاطرات زیبایی برایمان یاد آور می شد که سامان و گندم در جشن آ..........  می گردیم  

خود رامدیون مهمانی هاي سعید و هستی می دانستند ،من و کامیار  حرفی براي زدن نداشتیم 

در دستان زیبایش دستبدي از . و باز هستی همانند فرشته اي مهربان در جمع ما ظاهر شد  

شب خوبی بود که به سرعت جایی در ذهن . شد   برلیان خاطره هدیه سعید به همسر زیبایش
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آخر شب وقتی من وکامیار به منزل برمی گشتیم رو به کامیار . همه ما براي خودش باز کرد 

  کردم و گفتم مهمانی خوبی بود نه ؟ 

ببیین یلدا من حوصله این بازي هاي مسخره را ندارم ، چون بـــــه : ــت  کامیار در جوابم گفـ

م این کارها وجشن گرفتن ها هزینه بیهوده اي است ، خواهش می کنم توقــــــع نظر من تما

چون  نداشته باش که برایت به مناسبت هاي مختلف مثل تولد یا سا لگرد ازدواج هدیه بگیرم

چراکه محمد .   من این مراسم در یادم باقی نمی ماند و من باز یادمحمد در خاطرم زنده شد

خرداد با هم دوست شده بودیم ، تمام بیست ویکمین روزهاي  21ما روز من به مناسبت اینکه 

در همین ا فکارم . ماه را به من تبریک می گفت و این اخالق محمدم چه قدر از کامیار دور بود 

این  م بودم که رو به کامیار کردم وگفتم من نمی خواهم تو براي من هدیه بیاوري ولی تما

ن دهندة عالقه است به نظر تو این نیست محمد ؟ و بعد یکباره  ها نشا کارها وهدیه خریدن

  .فهمیدم که نام محمد را به جاي کامیار گفته ام  

چرا براي محمد نشان دهنده عالقه است ولی براي من نه چون عالقه اي بین : کامیــــار گفت 

  .اکت شد ما وجود ندارد ، پس بهتر است صحبت را همین جا تمام کنی و بعد کامیار س
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ناراحت شدم اولین باري بودکه کامیار رامحمد صدا کرده بودم و خودم از این موضوع نارا حت 

  . کامیار هیچ نگفت و تا منزل هردو ساکت بودیم . بودم ولی چاره اي نبود 

، هیچ هدفـی  زمان می گذشت ومن در این گذز زمان مثل توپی به دور میدان می چرخیدم 

نمیدانم چرا هنور این کودك به دنیا نیامده در . ها تمام حواسم به گندم بود نداشتم در آن روز

دلم میخواست همیشه در کنار گندم  باشم و به او و کودکش .........  دلم جاي باز کرده بود 

  خانه گندم به خانۀ ما نزدیک بود  هر روز بعد از اینکه از سر کـــــــار ......  برسم 

تقریبا . ، براي گندم و یا کودکش چیزي می خریدم  خانه گندم می رفتم می آمدم سریع به 

تمام اسبا ب باري هاي کودکش را من برایش گرفته بودم و بیشتر از همه خودم مواظب گندم 

با هر زنگ تلفن . نمیدانم چرا ولی دلم نمیخواست گندم و کودکش صدمه اي ببیند  ....  بودم 

اي گندم اتقا فی  ا فتاده و این توجه من به گندم مرا از زندگی با از جا می پریدم که نکند بر

  .هر چند که هر دو را حت بودیم . کامیار دور کرده بود 

در ماههاي آخر بارداري گندم  نمیگذاشتم لحظه اي تنها بماند و سا مان راحت تر به کارش 

را به دنیا آورد چه روز هیچ وقت یادم نمی رود روزي که گندم کودکش .... رسیدگی می کرد 
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در خانه بودم  . دي ماه بودو هوا سرد برف ریزي می بارید و مدارس تعطیل بود . زیبایی بود 

صبح که بیدار شدم به گندم زنگ زدم و گفتم پاشو بیا . میخواستم کمی خانه را نظا فت کنم 

  .ژانس بگیر پاشو بیا گفتم سریع آ. اینجا گفت که حا لم زیاد خوب نیست 

طبق قرار دکترها گندم هنوز فرصت داشت وهنوز . دقیقه بعد کنارم بود  10گندم قبول کرد و 

قرار بود مادرم از آخر هفته به کنار گندم برود تا مواقعی که من سر کار . براي زایمانش زود بود 

 آن روز گندم حال خوشی نداشت وقتی به خانه ما آمد بامادرکمی.  بودم گندم تنها نباشد 

مادر این روزها فرصــت بیشتري . صحبت کردیم وقرارشد مادر بعد از ظهر به خانه ما بیاید 

می خواست به نوه هایش بیشتــر رسیدگی . داشت و چند ماهی می شد که بازنشسته شده بود 

بعد از اینکه تلفن راقطع کردیم به گندم گفتم تو برو رو تخت من بخواب من هم کمی . کند 

او را به اتـــــاق خواب ..... قبول کرد . ه را انجام می دهم وبعد به کنارت میآیم کارهاي خان

صداي آب مانع  ایـــن می شد .  بردم وخودم مشغول تمیز کردن سرویس هاي بهداشتی شدم 

وقتی کـارم تمام . که بفهم گندم در چه حا لی است ، بنابراین به راحتی کارم را انجام دادم  

خواب رفتم که ببینم گندم چیزي نمی خواهد که دیدم گندم از درد به دور خود شد به اتاق 
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هول شده بودم ، نمیدانستم چه کار کنم ، تنهـــــا . می پیچد و بلند بلند مرا صدا می کند 

توانستم دست گندم را بگیرم و آرام آ رام در فاصله هاي که درد به او ا جازه میداد به نزدیک در 

  د سریع با آسانسور او را پایین آوردم  ، در جلو را باز کردم  صندلی ماشین را بیاورم و بع

خواباندم و گند م را نشاندم و خودم به سرعت پشت فرمان نشستم و به سمت بیمارستـــــا ن 

چون بیمارستانی که گندم قرار بود در آن زایمان کند به ما نزدیک بود اگر صبـــــــــر . رفتم 

  تا اوژانس برسد زمان بیشتري را از دست می دا دیم در راه سریع با سامان تمـــاس می کردم  

گرفتم و بعد به ما درم زنگ زدم ، مادرم هر دوي مار ا به آرامش دعوت کرد و گفت که به 

سرعت به بیمارستا ن میآید  از فریادهاي گندم گیج شده بودم ، خودم هول کرده بودم  و 

نم ولی سعی کردم آرامش خود را حفظ کنم و سریعتر به بیمارستــــان نمیدانستم چی کار ک

خداوند همراهمان بود و به موقع به بیمارستان رسیدیم و گندم در آخرین لحظه . برسانمش 

گفتم  گندم . نبودم مراقب بچه ام باش ..... من ..... دستم را گرفت و گفت یلدا ترو خدا اگر من 

با فریادهایش به سمت اتاق عمل رفت و من پشت درهاي بسته براي   تو همیشه هستی و بعد او

گندم و دردي که  می کشید گریه می کردم و دعا کردم که خودش و کودکش سالمت  از در 
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اشکهاي مرا دید مادرم زودتر از سامان به بیمارستان رسید و وقتی ...   این اتاق بیرون بیایند 

حدود ...... ه اتفاقی نیا فتاده است و گفتم فقط برایش دعا کند نگران شد به او اطمینان دادم ک

دقیقه بعد پرستار از اتاق بیرون آمد و گفت همراه خانم گندم پویان کسی هست و قبل از  90

 اتفاقی  افتاده   ؟ پرستار خندید و گفت نه اتفاقی نیا فتاده فقط اول ..... مادرم گفتم من هستم 

لشان خوب است پرستار دادم و با گریه گفتم حا از کیفم در آوردم و بهمژدگانی ، مقداري پول 

  ؟

من ومادرهمدیگر را بغل کردیم . پرستار گفت هم مادر و هم دختر زیبایش هر دو خوب هستند 

در همین لحظه سامان به بیمارستان رسید وسریع پرسید گندم .  و گریه شادي سر دادیم 

سا مان بدون توجه به حرف من گفت . رفتند قدم بزنند کجاست ؟ خندیم و گفتم با دخترت 

  هردو سا لمند ؟

  .....را در جشمان سامان دیدم  قسا لم سا لم و بعد اشک شو: گفتم  

  .دختر زیباي گندم آنقدر دوست داشتنی بود که لحظه اي نمی گذاشتم کسی او را بغل کند 
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خترش را به گندم می دادم و حتـــی لحظه هایی که گندم میخواست به او شیر بدهد به زور د

فامیلهاي سا مان به من میگفتند تو که اینقدر . مواقعی که در خواب بود نیر در بغل من بود 

  چرا بچه دار نمی شوي ؟ بچه دوست داري خوب خودت 

فکر نمی کنم حتی کودك . تا به حال هیچ کودکی این قدر در دلم جا باز نکرده است : گفتم 

  .ین قدر در د لم جا باز کند خودم نیز ا

  چند روز بعد سامان گندم را به خانه آورد و همه ما در خانه گندم منتظر بودیم که ببنیم آنها 

اسمهاي زیادي گفته شد که همگی زیبا بودند ، . چه نامی براي کودکتان انتخاب می کنید 

. ی برایش در نظر گرفت کــه من گفتم این ستارة کوچولو اینقدر زیباست که نمیشه هر ا سم

که گندم گفت ستاره ، ستاره خیلی اسم قشنگیه ، سامان موافقی اسم دخترمان را ستاره 

بگذاریم و سامان پیشنانی گندم را بوسید و بعد گفت هرچه تو بخواهی و بعد نام ستاره براي 

  . دختر آنها ثبت شد 

 6وقتی ستاره . در آغوش من  بود  ستاره امید زندگی من بود    ، بیشتر ا ز گندم و سا مان

ماهه شد به دلیل مشغله کاري سامان و گندم ، ستاره در مهد کودك ما بود و من هر روز که به 
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مابقی روزها نیز گندم و سامان . مهـد می ر فتم ستاره را نیز با خود می بردم و می آوردم 

  .خودشان ستاره را به مهد ما می بردند و بر می گردانند 

ستاره روز به روز شیرین تر و زیباتر می شد همه می گفتند ستاره با ..... زها می گذشت رو

  .کی من تفاوتی ندارد و این موضوع بیشر مرا به این فرشته کوچولو وابسته میکرددروزهاي کو

او تنها میخواست . کامیار با رفت و آمد من و یا دیدارهاي هر روز ه  من با ستاره کاري نداشت 

کامیار هنوز هم . یاد گذشته هایش پنهان باشد و من نیز دیگر کاري به کار او نداشتم  در 

ولی حرف .  را از روي موبایلش پاك نکرد ه بود  شمیمصدا می کدر و حتی نام  شمیمگاهی مرا

برود ، به او گفتم اگر میخواهد برود باید از  شمیمجدیدش این بود که من بگذارم تا به دیدار 

  .شود و او دیگر حرفی از رفتنش نزد من جدا

همه سرگرم زندگی خود بودند و تنها در هفته شاید با یک تلفن از همدیگر یادي میکردیم  ولی 

لنا عزیزم اتلفنی مرا به گذشته هاي زیبا برد که برایم خیلی ارزش داشت و آن تلفن کسی جز ا 

آن نهفته بود که نشان دهنده آن بود که  که بجز صحبتهاي معمولیش  پیام زییابی در......  نبود 

و این برایم خیلی ارزش . ا لنا و حسین به همراه سحر کوچک یک ماه دیگر در ایران هستند 
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اصالمتوجه نشدم . در آن یک ماه تمام فکر و ذکرم  ا لنا و حسین و بر گشتن آنها بود . اشت 

.  م که وقتی آنها آمدند چه کار کنم فقط در این فکر بود. چی کارکرده که کامیار در آن مدت 

کامیار نیز کاري به کارم نداشت  ، او نمیدانست که حسین دوست صمیمی محمد است وگرنه 

با رفت و آمد آنها با من مخا لفت می کرد و من این قضیه را از او پنهان کردم تا بـــه راحتی 

چون . اند ند من در کنارشان با شم بتوانم با ا لنا راحت باشم و تمام مدتی که در ایران می م

در آن روزها من واقعا به وجود . بعد از مدتی به آلمان باز می گشتند و مرا تنها می گذاشتند 

  . کسی مثل  ا لنا ا حتیاج داشتم 

یک ماه دیگر نیز گذشت و روزي که قرا ر بود ا لنا به همراه خانواده اش  به ایران بیایند فرا 

. دلم میخواست زودتر به فرودگاه بروم ..... در پوست خود نمی گنجیدم  رسید از خوشحا لی

ناگاه دیدم در فرودگاه دسته گلی دردستم است و یاد گذشته ها یاد روزي افتادم که پدرم از 

یاد روزي که ا لنا و حسین رفتند و به . مسافرت آمد و قطرات اشکم روي گونه هایم سرازیز شد 

یاد آن روزها هم . با محمد به مشهد برویم ولی هر دو پشیمان شدیم  یاد روزي که قرار بود

  .شمانم بودچولی باز هم یادآور اشک در . قشنگ بود و هم خنده دار 
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انتظارم زیاد به طول نیانجا مید و شماره پرواز آنها اعالم شد و بعد از دقایقی از پشت پنجـــره 

 از روي عکسهایش دختر زیبایی که چهره اش شیشه اي ا لنا و حسین را دیدم که به همراه

مجال نمیداد که بخواهم آنها را خوب ببینم اشکهایم ..... برایم آشنا بود به سمت ما می آمدند 

ولی وقتی ا لنا در آغوشم جاي گرفت آنقدر اشک ریختم و او را بوسیدم و بوئیدم  که مادر ا لنا 

نمیخواستم کسی کنار آنهــــا . ادر آغوش بگیرند از من خواست تا اجاره بدهم آنها هم ا لنا ر

از گذشته دورم اینها هستند که میخواهند خاطرات باشد  نمیدانم چرا ولی احساس میکردم 

آن روز هم طبق معمول کامیار به ..... آخرین لحظات با محمد بودن را براي من زنده نگه دارند 

به . لی تمایل داشت که زودتر کامیار را ببیند حسین  خی. فرود گاه نیامد و من راحت تر بودم 

  . او گفتم که تا دیدار کامیار فاصله اي نیست و او منتظر دیدار با کا میار بود 

سحر به قدري زیبا و خانم شده بود که تمام رفتارهاي شایسته مادر و پدرش را در یک رفتار 

سا له لذت می بردم ودر دل دعا  5ودك کودکانه ولی با وقار پیاده می کرد و من ا ز رفتار این ک

  .میکردم که اي کاش من هم بتوانم روزي کودك یا کودکانم را به این خوبی تربیت کنم 
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آن شب حسین و ا لنا به همراه سحر به خانه مادر ا لنا رفتند ، من تا دم در خانۀ آنها رفتم ولی 

فرصتی پیدا کردندبا من تماس بگیرند تا به خانۀ مادر ا لنا نرفتم و قرار شد که فردا وقتی آنها 

  .........لحظات بیشتري در کنار هم باشیم 

روزي . روزهاي قشنگی در کنار ا لنا و سحر و بعضی وقتها کامیار و حسین را می گذراندیم 

کــه ا لنا و حسین را به خانه ام دعوت کردم ، کامیار خوشبختانه از دنده راست بلند شده بودو 

وق  ا لعاده خوب با حسین داشت و حسین هم از برخورد کامیار و از شخصیــت برخوردي ف

ظاهري او خوشش آمده بود ، هرچند که نمی دانست در پی این آدم به ظاهر با شخصیت چه 

  .چهره اي پنهان ا ست 

بیرون رفتن  و خرید کردن ، صحبتهاي گذشته ودیروز و . روزهایم با ا لنا خالصه می شد 

چیز را به ا لنا گفتم از آن روز که ا لنا رفت و محمد را در ماشینش دیدم که آن  امروزهمه

و خواستگاري و در نهایت ازدواجمان را به ا لنا  شمیمموزیک  آشنا را گذاشته بود تا کامیار و

خواهرخوبم ا لنا عزیزم . چه احساسی پیدا میکنم  شمیمگفتم که چقدر تنهایم و با شنیدن نام 

  ....... گ صبوري مهربانتر به حرفم گوش داد و راهنمایی ام کرد از هر سن



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٢٣٢

اي کاش همیشه بودند و اي کاش همیشه این دو این قدر قشنگ مرا راهنمایی می کردند هر 

چند که این اي کاش ها هیچ گاه به صفحه واقعیت  نزدیک نمی شود ، چون اگر به واقعیت 

.  گرفت  میامروز ودیروز و فردا و گذشته را به میرسید دیگر اي کاشی نبود ونام حقیقت و 

ا لنا هم از . حسین بیشتر مواقع من و ا لنا را تنها می گذاشت تا راحتتر با هم صحبت کنیم 

مشکالتش برایم گفت و از اینکه تازگی ها حسین حرف از جدایی می زند ، حرف از اینکـه ا لنا 

ت را نمیتواند قبول کند که هرجا که می است و حسین یک فرد دپیلمه و این واقعی پزشک

روند همه از ا لنا کمک بخواهند وحاال ا لنا و حسین به ایران آمده بودند تا کمی از محیط کار 

نمیدانم چه رازي در این روزگار نهفته . وزندگی خود دور باشند وبتوانند بهتر تصمیم بگیرند 

  . می کند  است که همه را از آنچه دارند ودوستشان دارد دور

خالصه اینکه از حرفهاي  ا لنا فهمیدم که او هم از دست حسین ناراحت است ولی با بردباري او 

  .را تحمل می کرد و هیچ گاه وضعیت و موقعیت شغلی خود را در برابر حسین قرار نمی داد 

ر این دیگر حسین و ا لنا در ایران هستند و من د  با چشم برهم زدنی دیدم که تنها یک هفتۀ

یک هفته شاید تنها یک بار بتوانم آنها را ببینم با کامیار صحبت کردم و او قبول کرد که آنها را 
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یک شب به رستورانی در تهران دعو ت کنیم و من با ا لنا تماس گرفتم و قرار شد سه شنبه 

  .  شنبه آنها به آسمان برلین پرواز می کردند 5چرا که . شب آنها شام را با ما بخورند 

شب من و کامیار به دنبال ا لنا وحسین وسحر  به در منزل مادر ا لنا  30/7آن شب ساعت 

شب خوبی بود وآرا مش . رفتیم و با هم به رستورانی که از قبل من رزور کرده بودم رفتیم 

کامیار با حسین مشغول صحبت بودو من و ا لنا هم با . خاصی در وجود تک تک ما موج می زد 

لنا میگفت که کامیار جوان بدي نیست ، تنها مشکل ا و گذشته اش است که من هم ا . هم  

در همین حرفها بودیم که ..... و من باز دیدم که ا لنا درست می گوید . دست کمی ازاو ندارم 

موبایل کامیار به صدا در آمد و او از جمع خدا حافظی کرد و به دلیل ندادن آنتن موبایل در آن 

حسین با چشمانش او را بدرقه کرد و بعد رو به . وي پنجره که از ما دور بود رفت مکان به جل

  . من کرد و گفت تو و کامیار بیشتر از تو ومحمد به هم می آیید 

  .حسین نمک روي زخم نپاش : گفتم 

  .جدي می گویم یلدا تو زندگی خوبی داري ، فقط قدر لحظاتت را نمی دانی : گفت 

  تو از محمد خبري داري ؟...... تو ..... م حسین با صداي لرزان گفت
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یلدا تو زندگی خوبی داري چرا میخواهی با دانستن مشکالت دیگران : حسین در جوابم گفت 

  .....خواهش می کنم دیگر محمد را فراموش کن زندگیت را خراب کنی و ادامه داد 

  .سین به خوبی بفهم پس محمد هم زندگی خوبی نداشت این را می توانستم از حرفهاي ح

دلم میخواست حداقل زندگی او . ولی من نمی خواستم که محمد زندگی خوبی نداشته باشد 

در همین افکار بودم که کامیار برگشت و از همه عذر خواهی کرد و بعد مشغول . خوب باشد 

دو باره افکارمان در یک جا جمع شد و همه به صحبت هاي یکدیگر گوش . صحبت شد 

م و آرام آرام غذا میخوردیم که با صداي شکستن  لیوانی همه به سمت صدا برگشتیم میکردی

دختر وپسر جوانی در چند میز کنار دست ما نشسته بودند که در ظاهر پسر جوان لیوان از 

ا لنا . میزد و کمک میخواست  دستش افتاده بود و از درد به خود می پیچید ، زن جوان فریاد

کشی به سمت پسر جوان دوید ، نمیدانم  چه کار کرد و ناگاه نگاهم با بدون لحظه اي وقت 

انتظار داشتم در آن لحظه خوشحال باشد که همسرش به کسی کمک می .....  حسین یکی شد 

ا لنا به سرعت پیش ما آمد و . کند ، ولی آنچه در نگاهش دیدم بجز عصبانیت چیــزي نبود 

پسر مشکل قلبـی دارد باید او را سریع به بیمارستان گفت سریع ماشین را روشن کنید این 
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کامیار سریع به سمت ماشین رفت من مقداري . برسانید و بعد دو باره به سمت پسر جوان رفت 

و بعد به سرعت همراه ران دادم و گفتم پول هر دو میز ول رستوئپول از کیفم در آوردم و به مس

آن پسر و دختر به سمت ماشین رفتیم ،کامیار با حسین که سحر را در آغوش داشت و ا لنا و 

در بیمارستان ا لنا از هیچ کاري دریغ . غیر قابل وصفی به سمت بیمارستان حرکت کرد  سرعت

  نکرد ومن در فرصتی مناسب رو به حسین کردم و پرسیدم حسین مشکل تو چیست ؟

نها تالش می کند و من گفت  نمی توانم تحمل کنم در چنین مواقعی همسر من براي جان انسا

مثل یک آدم بی مصرف فقط او را نگاه می کنم و در آخر نگاهها ي تحسین بر انگیز ا لنا را در 

  .بر میگیرد 

تو ا لنا را به اینجا رساندي  ا و با . حسین ازت خواهش میکنم کمی واقع بین تر باش : گفتم 

ین مقام شایسته ا لناست ولی حسین اجازه و راهنمایی هاي تو به این مقام رسیده و واقعا ا

من . میدانی در آینده اگر از ا لنا جدا شوي و با هر کسی ازدواج کنی مشکالت امروز مرا داري  

بهترین زندگی را از دید دیگران دارم ولی یاد و خاطره محمد مثل تیشه اي است که ریشه 

ی کنم به خاطر محمد به حسین از تو خواهش م .زندگی مرا خرد می کند و از بین میبرد 
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خاطر خودت و همسرت ا لنا این عقاید را کنار بگذار و فرصت بده همسرت به راحتی به کاري 

که روزي هر دو به آن افتخار می کردید ادامه دهد ، زیبایی کار ا لنا در مقابل اجازه و آرامشی 

ري باید به خود ببا که تو به ا لنا می دهی مشخص می شود و سحر به داشتن چنین پدر و ماد

  .....لد 

چند لحظه اي حسین هیچ نگفت ، در آخر گفت یلدا نمیدانم چرا ولی هر وقت با تو حرف 

یلدا من خواهر ندارم ولی تو را مثل خواهرم میدانم . میزنم  به نتیجه اي که میخواهم میرسم   

ن نسبت به همدیگـر امیداوام فاصله دوري از یکدیگر نگذارد که صحبت ها و همیا ري هایما

من با توجه به حرفهاي تو احساس می کنم که نیاز دارم قبل از آنکه بخواهــم . کمرنگ شود 

امیدوارم تو مرا در ایـن راه . بی گدار به آب بزنم و زندگی ام را خراب کنم کمی بیشتر فکر کنم 

فت عمو کامیـــار به او اطمینان دادم در همان لحظه سحر مرا صدا کرد و گ. تنها نگذاري 

از حسین عذر خواهی کردم ، میخواستم به سمت کامیار بروم که حسین گفت ...... کارت دارد 

نه یلدایی که به یاد خاطرات دیروز با محمد ، یلدا خواهش میکنم همان باش که باید باشی 

  . امروز به مرز دیوانگی با کامیار رسیده است 
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ر رفتم و حسین را دیدم که دست سحر را گرفت و به طـرف به او لبخندي زدم و به سمت کامیا

  .پسر جوان بود که با کمک همسرش از مرگ نجا ت  پیدا کرد و آناتاقی می رفت که ا لنا 

و دو روز بعد . ا لنا و حسین بعد از جریان آن شب در ظاهر رابطۀ بهتري با یکدیگر پیدا کردند 

به من گفت که حتما مرا در جریان کارهایش قـرار می قبل از رفتن حسین . از ایران رفتند    

  . دهد 

  ا لنا پرسید چه کاري ؟

حسین چشمکی به من زد و به ا لنا گفت که اگر بشود می خواهم یلدا را به آنجا بیاورم ، براي 

  . همین میخواهم با او مکاتبه کنم 

ي حسین را داشته باش ترو خدا هوا: ا لنا چیزي نگفت فقط در لحظۀ خداحافظی به من گفت 

  .در نامه هایت نصیحتش کن به کمک تو هردو نیازمندیم 

  . که من هم به شما نیازمندم : به او گفتم 

با اعالم شماره پرواز آنها حرفهایمان نیمه کاره باقی ماند و باز دست خداحافظی با چشمـــان 

  .پر از اشک براي آنها تکان داده شد 
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، ولی چاره اي  نا نبود و من باز با کامیار بودم و دلم این را نمیخواست ا ل  ،به خانه بر گشتم  

  .و این برایم قابل تحمل تر از گذشته بود ره یاور لحظۀ هاي تنهایم  ،  یاد ستا. نبود 

  .بعد از به دنیا آ مدن متین کوچک زندگی بهار و ا فشین خیلی زیبا تر از گذشته شده بود 

زندگیشان مشکلی نداشتن و با به دنیا آمدن امید زندگی من یعنــی  سامان و گندم از ابتداي

  .               ستاره کوچک تنها پازل خا لی زندگی آنها پر  شده بود 

  .پدر و مادرم از بابت ا فشین و گندم خیال راحتی داشتند 

تم  نشان دهم اما من که زندگی ام  سرد بود   ، سعی می کردم  تنها با شاد وا نمودکردن لحظا

  . و میدانستم که از چشمان مادرم غم پنهانم دور نبود . که زندگی ام از همه بهتر است 

هستی و سعید در دارا لترجمه  خود به  قدر ي سرگرم بودند که وقتی  براي صحبت با 

  . مـــــن پیدا نمی کردند 

  . خوشحال بودم که حداقل هستی از زندگی اش راضی است 

کمتر ا تفا ق . امیار برایم عادي شده بود و یا د محمد کم کم از ذهنم دور شده بود زندگی با ک

روزها به سر کار می رفتم و وقتی بر می گشتم آنقدر مشغـــول . می ا فتاد که به یادش بیفتم 
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مگر آنکه چیزي . کارهاي خانه بودم که دیگر سا لهاي گذشته را به دست فراموشی سپرده بودم 

  .اد آن روزها می انداخت مرا به ی

از مشکالتش مرا با خبر می کرد و من نیز . حسین کماکان از طریق نامه با من در ارتبا ط بود 

به را ستی خواهرانه او را راهنمایی می کردم و در آخر حسین دو باره دل را به سمت زندگی 

  .از فکر جدایی با ا لنا منصرف شد  داش سپرو 

ن با حسین با خبر بود با بهترین هدایا ، قدردان زحماتم شد که در نظر من ا لنا که از مکاتبه م

  . تنها تار مویی جبران زحمات بی دریغش را کرده بودم 

کامیار رفتارش هیچ فرقی نکرده بود ، خیلی کم پیش می آمد که بخواهد با من جایی بیایـــد 

روزي به طور .    ر خاطرش زنده بود د شمیمهنوز یاد . و یا کاري را با مشورت من انجام دهد 

با او صحبت  شمیمولی . در ارتباط است  شمیماتفاقی متوجه شدم که از طریق اینترنت با 

  .نمیکرد

چون نمیخواستـــم . در آن روزها غمخواري نداشتم ، نمیتوانستم حرف دلم را به مادرم زنم 

  . بیش از این عضه مرا بخورد 
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ک به نوعی گرفتار کارهاي خود بودند و ا لنا آنقدر از من دور بود که گندم ، بهار و هستی هر ی

  . دیگر فرصتی براي دردل در یک نا مه یا تلفن نبود

سا له   6روزي در دفتر کارم در مهد بودم و مشغول صحبت با مادر یکی از بچه ها که دختري 

. رو ا نشانس معرفی کردم وبه طور عجیبی فراموش کار داشت بودم ، که در نهایت اور ا به یک

گرفته    ن رفتند دیدم خانم صدیقی لیوان چایی ام رادر دست ووقتی مادر ودختر از د فتر م بیر

  و برایم چاي آورد و گفت یلدا جان ا جازه میدهی بیایم ؟

رفتار و شخصیت باالیی داشت که گاهی اوقــــات . خانم صدیقی همیشه مرا شرمنده می کرد 

بین کارکنان مهد حتی براي مستخدم مهد هم چاي می بردو چند دقیقه اي با  صمیمت براي 

چاي را از دستش گرفتم ورو به او کردم و گفتم . در جلوي پاي او بلند شدم . او صحبت میکرد 

  . خانم صدیقی با این رفتار خود همیشه مرا شرمنده می کرد . اجازة من هم دست شماست 

من دوست دارم که با تک تــک : لبا نش جارس سا خت و گفت  خانم صدیقی لبخندي بر روي

  .و حاال امروز قرعه به نام توست . کارمندانم هم صحبت شوم 

  و با هم شروع به صحبت هاي عادي کردیم . این  ا فتخار  من است  :    خندیدم و گفتم 
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  یلدا چرا همیشه غمی در پشت چشمانت پنهان است ؟  : خانم صدیقی گفت  

نمیتوانستم حرف دلم را ازهمـــــه . عد از مدتها احساس  کردم نیاز دارم با کسی حرف بزنم ب

  . پنهان کنم و به صحبت با کسی نیاز داشتم 

خانم صدیقی بعد از مادرم فرد مناسبی برایم بود ، ولی ایکاش میتوا نستم تمام حرفهایم را به 

  . مادرم میگفتم 

فهایم را از آن روز دوشنبه که محمد را دیدم تا همان لحظـه حر. اشک مثل همیشه یاورم شد 

. که داشتیم با خانم صدیقی حرف می زدم را به او گفتم ، گریــه ها کردم و اشک ها ریختـــم 

با همســـــرش در . که در زندگی اش شکست خورده :  اوهم به خاطر من گریه کرد و گفت 

اده اش را راضی به ازدواج با اوکه اتفاقا نام او هم محمد مهمانی  آ شنا شده با هزار زحمت خانو

هیچ گاه نمیتواند بچه دار شود نا جوا  همسرشو وقتی  محمد متوجه می شود . بود ه کرده 

و به او می گوید که اگر میخواهی میتواند بچه  میکند نمردي کرد و با کس دیگري ازدواج

د ولی همسر جدید محمد قبول نمی کند و خانم صدیقی قبول می کن. هایش را بزرگ کند 

  .محمد هم خانم صدیقی را طالق می دهد . میگوید یا باید طالق بگیرد یا من میروم 
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کودك تمام محبت خانم صدیقی بعد از آن دیگر هیچ وقت ازدواج نکرده و با دایر کردن مهد 

  . من بودم ریخته بود خود را به پاي بچه ها و مربیان و کارکنان مهد که یکی از آنها نیز 

  .وقتی حرفهاي خانم صدیقی را شنیدم ، گریه ام گرفت 

که صبور باشم و دل به زندگی ببندم و به زندگــــی : خانم صدیقی صورتم را بوسید و گفت 

  . عالقه مند باشم ، چون درآخر دچار مشکل میشوم 

وقت دوست داشتم با خانــم  با ورود یکی از کارکنان صحبت ما نیمه کاره ماند و قرار شد هر

  . صدیقی صحبت کنم و این براي من بزرگترین هدیه از جانب پروردگار بزرگ بود 

از آن پس خانم صدیقی در جریان کارهاي من قرار گرفت و من با میل و رضاي خودم تمــام 

مائیهاي   و من چه قدر بعد از  راهن. زندگی ام را برایش تعریف می کردم واو راهنمائیم میکرد 

  . او آرام میشدم 

این نیز برایــــــم . دومین سال ازدواج من و کامیار  بدو ن هیچ کادو و یا تبریکی شرو ع شد 

  . عادي بود 
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من و کامیار نیز به آن . در آغاز سومین سال ازدواج گندم وسامان آنها جشن بزرگی گرفتند 

مدن زد و این بار من بدون کامیار به جشن دعوت شدیم و باز طبق معمول کامیار دم از نیا

و درمقابل فامیل هاي سامان گفتم که کامیار به مسا فرت رفته است آن شب . جشن رفتم 

ستاره  لحظه اي از آغوشم پائین نمی آمد و من دیوانه وار این کورك را می پرستیدم و 

  .دوستش داشتم 

ه کامیار بدون آنکه شا م بخورد با متوجه شدم  ک. آن شب وقتی ا فشین مرا به خانه رساند 

دلم به حا لش سوخت ، برایش پتویی آوردم و رویش . لباس بیرون روي کاناپه خواب است 

  .انداختم و بعد کامیار چشمانش را باز کرد سالم کرد با خنده جوابم را داد مهربان بود 

  گفتم شام میخوري ؟

  گفت نه میل ندارم ، خوش گذشت ؟

در جوابش گفتم . و می رفتم احساس کردم نیاید کامیار را تنها می گذاشتم  نمیدانم چرا ولی

  .دیگر بدون تو جایی نمیروم 

  .بعد بلند شد ....  خیدید وگفت ببینیم یلدا خانم 
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  .بیا سر جایت بخواب هوا سرد است : گفتم 

  .پاسخ مثبت داد و به سمت اتاق خواب رفت و آرام خوابید 

  .دیگر رفتارهاي کامیار به دستم آمده بود . ود را شکل گرفته بود زندگی ام روال عادي خ

هنوز ذهنم راآزار  شمیمیاد . میدانستم روزهایی که ناراحت است نباید سر به سرش بگذارم 

روزهاي . شده بود که روزگاري نامش در ذهنم آشنا بود  فرديولی محمد  تنها . میداد 

وز همانگونه بود هر چند که سعی میکردم زندگی را گرم زیبایـــم میگذشت و رفتار کامیار هن

  .کنم ولی بدون خواستن کامیار چنین چیزي محال بود 

حا لت تهــــــوع . چند روزي میشدکه وقتی صبحها از خواب بیدار میشدم حال خوبی نداشتم 

ن رفت. اشتهایم به طور کل تغییر کرده بود . شدیدي داشتم و از همه چیز بدم می آمد 

. فکر  کردم به خاطر آلودگی هوا دچار چنین حا لتی شده ام . بـــــــه سرکار برایم سخت بود 

وقتی دیدم حا لم روزبه روز بدتر می شود به پزشک مرا جعه . بنابر این با کسی حرفی نزدم 

  .کردم  
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ی به دکترم برایم آزمایش نوشت ، وقتی جواب آزمایش را نزد دکتر بردم ، دکتر نگاهی سطح

برگه آزمایش انداخت سرش را باال آورد ، دل تو دلم نبود ، میترسیدم که نکند مریضی داشته 

  . باشم 

  . ن شما به زودي مادر میشوید  خانم دکتر با خنده گفت خانم پویا

سه سا ل بود که ازدواج کرده بودم ، با کامیار . این حرف دکتر شوکی بود که به من وارد شد 

گاهی اوقات احسا س می کردم که وجود . ه حرفی به میان نیاورده بودیم هیچ وقت از بچ

بود جالب ولی به خاطر کامیار حرفی نمی زدم و حاال برایم . کودکی براي زندگی مان الزم است 

  .که بدون آنکه خودمان بخواهیم خداوند صالح دانسته و کودکی را مهمان ما کرده بود

ت  ولی سعی کردم که از همان روز براي کودکم هم که شده نمیدانستم بر خورد کامیار چیس

  .تصمیم گرفتم اولی کسی که این خبر را بداند کامیار باشد . زندگی کنم 

خانه را . سر راه یک جعبه شیرینی خریدم و دسته گلی از گلهاي رز قرمز ، بعد به خا نه رفتم 

درون گلدانی روي میز گذاشتـــــــم و مرتب کردم غذاي مورد عالقۀ کامیار را پختم ، گلها را 

برگه آزمایش رازیر . شیرینی ها رادرون ظرفی روي چیدم و روي میز جلوي کاناپه قرار دادم  
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با خودم گفتم وقتی کامیار این چیزها را ببیند حتما تعجب می کند . شیرینی ها قرار دادم 

  .در میشود وعلت را می پرسد و من با ذوق به او میگویم که به زودي پ

عالقۀ کامیار را پوشیدم ، عطري که  دبعد از اینکه کارهایم راکردم به حمام رفتم ، لباس مور

  .و منتظر آمدنش شدم دوست داشت را زدم 

شب کامیار کلید اندا خت و وارد خانه شد ، جلو رفتم وسالم کردم ، اول نگاهی   30/9ساعت 

  .سالمم را داد  به من انداخت و بعد با تعجب ولی خشک جواب

  .و فقط پرسیدم که شام خورده است یا نه : چیزي نگفتم 

به درون آشپزخانه دعوتش کردم با سلیقۀ خاصی میز شام را که همراه با دو . او پاسخ منفی داد 

کمی از غذا را درون بشقــا بش . شمع روشن کرده بودم   چیدم و بعد منتظر شدم غذا بکشد 

  .فی نزد کشید و خورد و باز حر

  ......به خودم گفتم حتما گل وشیرینی را ندیده و اال حتما سوال میکرد 
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به جلوي تلویزیون رفت و روي . بعد از شام حتی بدون آنکه تشکر کند از آشپزخانه بیرون رفت 

حرفی نزد و باز .... چون در دید نگاهش بود . حتما این بار گل وشیرینی را دید . اپه نشست نکا

  . ادامه داد  به کارش

چند دقیقه بعد ظرفها راشستم  ، آشپزخانه را تمیز کردم و برایش چاي ریختم که وقتی بر 

چند دقیقه بعـــــد . میدارد متوجۀ برگۀ آزمایش بشود ، ولی وقتی چاي را بردم با قند خورد 

ود آرام قبل از آنکه وارد اتاق ش .تلویزیون را خاموش کرد و به سمت اتاق خواب پناه برد 

  ........صدایش کردم و گفتم کامیار 

  برگشت نگاهم کرد وگفت  بلــــه ؟؟؟؟

  امروز متوجه  تغییري نشدي ؟: گفتـــــم 

عطري که دوست داشتم زدي ، گل و شیرین  چرا لباس خوب به تنت کردي ،: گفـــــت 

  . گرفتی و غذاي مور عالقۀ مرا پختی 

  بدانی علت چیست ؟ خوب نمیخواهی: در تعجب گفتــــم 
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نه چون یا سا لگرد ازدواجمان است یا تولد من و یا یکی از روزهایی که مثال با : در جوابم گفت 

این کارها را ندارم ، حتما در یکی از این جاهـــــــا  اطره داشتیم ، ولی یلدا من حوصلۀخهم 

، ولی یلدا فراموش هدیۀ کوچکی هم برایم پنهان کردي و مثال میخواهی غا فل گیرم کنی 

  .کردي که من و تو با عشق زندگی را آغاز نکردیم پس تمام این کارها بی معنی است 

گریه ام گرفت  اگر بخاطر کودکم نبود حتما جوابش را میدادم ولی چیزي نگفتم به سمتش 

  .رفتم دستش را گرفتم و بعد آرام به کنار کاناپه آوردم و گفتم که بنشیند  

  .ـت زیاد حوصله ندارد نشست ولی گفـ

امروز نه سا لگرد ازدواج ماست ونه روز تولد تو  ،  ولی اگر من گل : با بعض گفتــــــم 

وشیرینی خریده ام و غذاي مور عالقه ات را پخته ام براي این است که میخواهم خبر خوبی به 

لی این هدیه در تو بدهم ، تو درست حدس زدي و من برایت هدیه اي در جایی پنهان کردم ، و

خانه نیست بلکه در شکم من است و تو به زودي پدر میشوي و بعد برگۀ آزمایش را به سرعت 

  ......از زیر شیرینی در آ وردم و به دستش دادم 

  . در ابتدا فقط به من نگاه کرد و بعد به آزمایش نگاهی انداخت 
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  .می فهمیدم نمیدانستم عصبانی است یا خوشحال ، از چهره اش هیچ چیزي ن

جا خورده بود . دو باره نگاهم کرد و بعد نگاهش را به سمت شکمم چرخاند و باز هیچ نگفت 

بنابراین برگۀ آزمایش را روي میز گذاشت و به اتاق خواب رفت بدون . حرفی براي زدن نداشت 

  . آنکه کلمه اي حرف بزند 

گریه ام گرفت ، چند دقیقه بعد عصبانی شدم ولی باز هیچ نگفتم و همان جا که نشسته بودم 

هاي من صداي دیگري از خانه بیرون نمی آمد ، کامیار از خانه بیرون رفته بود بجز صداي گریه 

.  

  . دلم به حال کودك هنوز به دنیا نیامده می سوخت ، ولی مثل این که چاره اي نبود 

  . بهتري داشت ولی فردا که به خانه آمد رفتار .... آن شب کامیار به خانه نیامد 

یلدا من نمی گویم که بچه ......    در ابتدا حرفی نزد ولی چند دقیقه بعد مرا صدا کرد و گفت 

راستش من هیچ وقت در زندگی با تو . دوست ندارم ولی نمیخواهم بگویم که دیوانۀ بچه هستم 

اگر میتوانی . کند به بچه فکر نمیکردم ، ولی حاال  وجود او در رابطۀ من وتو تغییري ایجاد نمی
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با وجود این بچه همان شرایط را تحمل کنی و انتظارات خودت را بیشتر نکنی من حرفی ندارم 

  . و امیدوارم که قدم این کودك براي هر دوي ما مبارك باشد 

نیاز به صحبت ...... ولی اگر فکر می کنی که شرایط رامیخواهی عوض کنی بحثی است جدا که 

  .دارد 

کامیار پی بردم که حتی وجود کودکی نیز نمیتواند زندگی ما را بهتر کند ، ولی  با این حرف

  . وجود همین کودك حداقل میتوانست مرا به زندگی دلگرم کند 

من از تو چیزي نمیخواهم ، من هیچ گاه محبت را از تو : بنا براین رو به کامیار کردم و گفتم 

و کودکمان محبت کن ، در غیر این صورت هرگاه دوست داشتی به من . گدائی نمیکنم  

  .هـرطور را حتی  

  .....وجود او دلیل نمیشود که بخواهم به تو توجۀ بیشتري بکنم : کامیار پاسخ داد 

  .در سکوت معناي حرفش را درك کردم 

روزهایم میگذشت ، هیچ وقت یادم نمی رود روزي که خانواده ام فهمیدند با ردارم چه قدر 

هستی چه قدر اشک شوق ریخت و گندم به شوخی گفت که کم کم باید . خوشحال شدند 
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روزهاي خوبی بود وجودش درونم را گرم کرده . براي کودکش دایۀ مهربان دیگري پیدا کند 

  .بود

تمام دکترهایم را . امیدوارتر بودم با آنکه کامیار در هیچ شرایطی کمکم نمیکرد ولی راضی بودم 

  .ه در تعجب بودند که چرا من با همسرم به دکتر نمی آیم به تنهایی می رفتم و هم

  ..... تنها چیزي که برایم مهم بود وجود فرزندم بود . انگار برایم فرقی نداشت 

یک روز که با کامیا ر نشسته بودیم ، من مشغول خا لی کردن اتاقی بودم که آن را بر اي 

  .قرار داده بودم  مهمان در نظر گرفته بودیم وحاال براي کودك دلبندم

کامیار جلوي تلویزیون بود ولی نگاهش در جایی دیگر بود ، اصال حواسش به من نبود و من هم 

که صداي زنگ در توجۀ ما را در ابتدا به همدیگر و سپس به .... مشغول کارهاي خودم بودم 

درم هستند به وقتی که دید پدر و ما. کامیار بلند شد و رفت در را باز کرد . سمت در کشاند 

من گفت دست از کار بکم و به سمت آنها بروم که من از شوق دیدار مادرم به سمت در دویدم 

ماهه حامله بودم و حاال کم کم به فکر تهیـــــه  5آن روزها حرکت برایم سخت تر شده بود 

  .وسایل کودکم بودم 
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  دم پدرم کجاست ؟وقتی پرسی. مادرم که به دم در رسید مرا در آغوش گرفت و بوسید 

االن میاید و چند دقیقه بعد دیدم که پدرخرس بزرگی در دست دارد و آن را ب من داد : ت  گفـ

  . و گفت این براي نوه عزیزم است 

  .  من خوشحال از شادي پدر و مادرم در آغوش پدرم غرق شدم 

  .خرس را با کمک کامیار در اتاق گذاشتیم و پدر مشغول صحبت با کامیار شد 

یک روز وقت یگذارد تا برویم و خرید سیسمونی را زودتر بکنیم : مادرم رو به کامیار کرد وگفت 

  و رو به من کرد و گفت که سونوگرا فی کرده ام یا نه ؟. 

  .پاسخ منفی دادم 

  . زودتر سونوگرا فی کنم تا جنسیت بچه مشخص شود تا بهتر بتوانیم خرید کنیم : مادرم گفت 

  .نها نروم و حتما کامیار با من باشد که ت: پدر گفت 

من تا به حال با یلدا به دکتر نرفته ام ، ولی اگر شما دستور میدهید چشم حتما :  کامیار گفت 

  .با او میروم 

  .میدانستم این حرفهاي کامیار فقط براي ظاهر است 
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  . اگر کامیار نتوانست بیاید ، حتما خودش میاید : مادر گفت 

  بتها مادرم پرسید اسمی براي کودك در نظر گرفته این یا نه ؟درمیان همین صح

من نمی دانم یلدا چه اسمی در نظر گرفته د ارد ولی می خواهم با او معامله کنم : کامیار گفت 

.     اگر بچه پسر بود هر ا سمی که یلدا د ر نظرداشت برایش انتخاب کند من هیچ نظري ندارم 

  .را انتخا ب می کنم و یلدا نیابد حرفی بزند  ولی اگر دختر بود من اسم او

  یلدا چه اسمی را براي پسرت در نظر داري ؟: پدر گفت 

بی اختیار نام رضا از دهانم خارج شد وبعد آرام گفتم که شاید امام رضا به واسطۀ این کودك 

  .پاك مراببخشد و مرا بطلبد 

  مگر چی کار کردي ؟:  مادر گفت 

  .دلم براي زیارت تنگ شده و دیگر ادامه ندادم ومادر هیچ نگفت  هیچی فقط: گفتـــــک 

  پدر گفت اسم زیبائیست ، حاال اگر دختر دار شدي  آقا کامیار چه اسمی را در نظر دارد ؟

یعنی من باید تا ابد . و من در یک لحظه احساس کردم تمام بدنم یخ کرد   شمیم: کامیار گفت 

  . شاندم را به دنبال خود می ک شمیمنام 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٢٥٤

 شمیمنه ، من از  شمیمبی توجه به پدرومادرم فریاد زدم هر اسمی میخواهی انتخاب کن ولی 

  .متنفرم هستم ، حاال اسم او را براي عزیزترین ، عزیزم بگذارم 

  .مادر مرا به آرامش دعوت کرد و بعد رو به کامیار گفت که بهتره هر دو با هم تصمیم بگیرید 

و حاالمیخواهم  دعزیزي در زندگی ام وجود داشته باش شمیمن بایدهمیشه اصال م: کامیار گفت 

  .باشد و فکر نمیکنم این تقاضاي باالیی باشد  شمیمدخترم 

گریه مجا لم نداد و به اتاق کودکم رفتم  رو به آسمان کردم و فریاد زدم ا ي خدا تا کی باید 

  .تحمل کنم و بعد گریه ام گرفت 

ي سرم آمد و گفت که آرام باشم و گفت اگر بخواهم سر هر مسئله اي خودم این بار پدرم به باال

  .هم نام زیبایست  شمیمو یاد آور شد که . را ناراحت کنم کودکم هم از دست می رود 

  ........  و........... نام کودك مهم نیست ، اصل تربیت اوست و

  .دخترنباشد من از حرفهاي پدرم چیزي نفهمیدم بجز آنکه دعا کردم بچه 

جواب هر دو بار این . دو باره روزهایم به سرعت گذشتند و من دو با ر به سونوگرا فی رفتم 

  .بودکه کودك پسر است و من ماههاي آخر بار داري ام را میگذراندم 
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دو ماه دیگر رضاي کوچکم به دنیا می آمد و من نذر کردم که اگر رضایم سا لم بود حتما به 

  .ی امام رضا ببرمش و آنقدر آنجا گریه کنم تا امام رضا مراببخشد پابوس سرورش یعن

را براي کودکم انتخاب  شمیمخوشحال بودم که کودکم پسر است و من دیگر نمی خواهم نام 

  .کنم 

را یاد آور می شد ولی در آن روزها بیشر حواسش  شمیمهنوز گاهی اوقات . کامیار آرام تر بود 

  . کند  نبود باتولدش زندگی ما را روش به رضا کوچک بود که قرار

انگار خود کامیار هم کم کم باور کرده بود که زندگیمان جدي شده و حاال منتظر کودکی 

  . هستیم 

او را به یاد می  آن هم براي لحظه اي کوتاه بعضی وقتها. یاد محمد کامل از ذهنم دور شده بود 

  . ه ستاره  جلب می شد و باز تمام حواسم به رضا وبعد از آن ب اوردم 

اصال اجازه نمیداد که کارهاي سنگین کنم و اگـــر . آن روزها خانم صدیقی خیلی مراقبم بود 

میخواستم کار سنگینی انجام دهم و یامرا جعه وا لدین بچه ها زیاد میشد او به سرعت و با 
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اي کار همیشـه جدیت کارم را تعطیل می کرد و مرا به خانه می فرستاد و می گفت فرصت بر

  .هست ولی براي مادر شدن زمان تنها امروز در دستان توست 

سا له داشت به همراه کودکش  2او حاال یک کودك . تمام کا رهاي مهد را نرگس انجام میداد 

  . به مهد می آمد و به کار مشغول میشد و بعد   مرا جعین  هم پاسخ گو بود

کامیار آن شب به خانۀ مادرش رفته بود . وره داشتم یک روز صبح وقتی ازخواب بیدار شدم دلش

بنابراین . میخواستم به سرکار بروم که دیدم توانایی آن را ندارم . وشب به خانه نیامده بود 

دلم شــور . بامهد تماس گرفتم و بعد به خانم صدیقی اطالع دادم که آن روز به مهد نمی روم 

م زنگ زدم به من اطمینان داد که حال خـــــــودش میزد ، نگران ستاره شدم و سریع به گند

  . ، سامان و ستاره همگی خوب است 

  .وقتی گوشی را قطع کردم خوشحال شدم که حداقل ستاره و گندم خوب هستند 

بعد به مادر زنگ زدم  ، او هم گفت حا لش خوب است و بعد گفت که ا فشین و بهار به شمال 

بعد با صداي زنگ . با مادر کمی حرف زدم ، او مرا آرام تر کرد . رفته اند ومتین نزد مادر است 

  . در مجبور شد گوشی را قطع کند 
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  .ولی من دلشوره داشتم ..........    همۀ اعضا خانواده ام خوب بودند

نگاهی به ساعت ا نداختم . دلم هواي محمد را کرده بود ، دلم براي ا لنا وحسین تنگ شده بود 

  نصف شب  است  3بزنم و باآنها صحبت کنم که متوجه شدم که ساعت  آنجا  میخواستم زنگ 

  . و درست نیست که من زنگ بزنم 

دلم . در همین افکار بودم که تصمیم گرفتم به هستی زنگ بزنم ، دلم برایش تنگ شده بود 

ـــن آنقدر مشغول آرام و سعید بود که خیلی کمتر با مـ. براي روزهاي خوبمان تنگ شده بود 

  . تماس میگرفت ، ولی باز هم سعی میکرد هر چندوقت یکبار یادي از من بکند 

  .شماره هستی را گرفتم با سومین زنگ گوشی را برداشت 

  ســــالم   هستی جان : گفتم 

  طوره   ؟  سالم یلداي خوبم ، حا لت چه طور است  ؟ بچه چه : گفـــت 

  همه خوبیم ، تو چه طوري ؟: گفتــــم

  .اي بابا این روزگار میگذارد کسی خوب باشد :  گفت

  چیزي شده ، چرا صدایت گرفته ؟ : گفتم 
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  ........نه چیزي نیست : گفـــت 

  هستی راست بگو ، من از صبح دلشوره دار م ، هستی ترو خدا بگو چی شده ؟: گفتــــم 

  .  هستی یکباره زد زیر گریه 

  هستی نمی گویی چه شده ؟: گفتم 

  . خه تو خودت  شرایطت مساعد نیست آ: گفت 

  .این طوري بدتره بگو و را حتم بکن :  گفتم 

  مینا را یادته ؟: هستی گفت 

  کدام مینا ؟: گفتم 

یک باره ذهنم به . مینا و مریم ، همان که در کالس نقاشی با او دوست شدیم : هستی گفت 

ن و میتن ، همان که در روزهـــاي مینا یادم آمد همان دختر مهربا. چند سال قبل پرواز کرد  

چه قدر ....... آغازین پرواز محمد به همراه مریم کمکم میکردند تا مرا از ا فسردگی نجات دهند 

  .دلم برایش تنگ شده بود 

  .یادت میاید : هستی گفت 
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  .آره همان که بعد از تو عروسی کرد : گفتم 

  .هستی گفت درسته 

  خوب چی شده ؟: گفتم 

، طفلکی بعد از ازدواج به و بعد با هق هق گریه اش گفت ............    هیچی یلدا : هستی گفت 

سرعت حامله میشود و دو کودك دو قلو زیبا به نام هاي مهتا و مهداد خداوند به او هدیــــــه 

تا اینکه یکباره متوجه میشود که دچار سرطان روده . می کند و زندگی خوب و خوشی داشتند 

بیچاره حمید شوهرش چه قدر دعا می کرد ، چه قدر دوا ودکتر ، ولی نتیجه  اي .  شده است

  .نیمدهد و او امروز صبح به رحمت خدا می رود 

دلم براي حمید ستوده ومهتا . حرفهاي هستی را دیگر نمی شنیدم ، گریه  مجا لم   نداد 

ا دلداري میداد و می با آن حا لش تمام مدت مرومهداد بیچاره می سوخت  ، طفلکی هستی 

  .گفت چه اشتباهی کرده که این حرف رابه من زده است 

به . گوشی را قطع کردم ، گریه کردم ، آن قدر گریه کردم تا نفهمیدم زمان چگونه گذشت  

این بار اشک . خاطراتم را زیر و رو کردم   اتاقم رفتم و کنا ر تخت نشستم و دو باره به یاد مینا ،
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چشمانم پائین می آمد و اصال متوجه اطرا فم نبودم ، دلم براي کودکــانش می آرام آرام از 

چه قدر حمید به او توجه داشت و چه زوج برازنــــده اي . چه قدر مینا خانم بود . سوخت 

  . بودند 

در همین ا فکار بودم که دیدم دستی محکم بر شا نه ام خورد ، کامیار بود که فریاد زد یلدا 

  صدایت کنم ؟ اصال فهمیدي که من کی به خانه آمدم ؟ چقدر باید

  . دیدم خیلی عصبانی است ، اشکهایم سرازیز شد 

چرا تا . کامیار عصبانی تر از لحظ قبل فریاد زد  دیگر نمیخواهم به این پسره احمق فکر کنی  

ی ، تو االن تنها می شوي یاد او می ا فتی ، محمد مرد و حاال من هستم ، چرا تو به فکر او هست

ر روزت ـــتو ه. نمی خواهم با یاد او تو این طور گریه کنی . باید فقط به من و بچه فکر کنی 

، صبح ها به یاد محمد هستی گریه می کنی وعصر خودت را تخلیه می کنی و همین است 

ان ولی یلدا این تو هستی که به زندگیم......... نباشم  شمیمبعـد به من میگویی که به یاد 

  .همین طور ادامه می داد .....   خیـــا نت میکنی نه من و 

  .بلند شدم فریاد زدم کامیار من به فکر محمد نبودم 
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  .مشخصه یادته که آن روز در ماشین مرا محمد خطاب کردي : کامیار گفت 

آنقدر در خاطرت زنـــــــده است که  شمیمهستی ، یاد  شمیمتو چرا همیشه فکر : گفتـــم 

این قدر در زندگی مـــا  شمیمبگذاري ، من نمی خواهم این  شمیمیخواستی  اسم بچه را هم م

  .کسی که ایذر دارد آدم سا لمی نیست . تو دل به سراب بستی . حضور داشته باشد 

یکباره سنگینی دستی را در روي دهنم با ضربه خاصی احساس کردم و بعد دیدم که دهانم پر 

  .... خون شد 

حرف بزنی روزگارت را  شمیمبا دست محکم به دهانم کوبید و گفت اگر یکباره دیگر به  کامیار

  .سیا ه میکنم 

محمد اگر مثل تو بو . فکر می کنی نه من به محمد فکر کنم  شمیماین تو هستی که به : گفتم 

  د این روزگار من نبود و

یده بود ، کامیار ول کن نبود بعد ضربۀ بعدي کامیار را احساس کردم ، درد در تمام بدنم پیچ

یکباره فریاد زدم کامیار ترو خدا ، جون بچه در خطر ............... همین طور با دست مرا می زد 

  .است 
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گور باباي این بچه که من باشم ، من از تو بی زارم ، حاال بچه ات را تحمل : کامیار فریاد زد  

بــــۀ  ه سمت سا لن پذیرایی دویدم و بعد او کنم و بعد میخواست لگد به شکمم بزند که من ب

دنبا لم دوید ، از پشت میخواست مرا بگیرد که من با شکم با ضربه شدیدي روي سنگهـــاي 

  . و از درد شکم به خود پیچیدم و فریاد زدم . کنار بوفه پرت شدم 

  .دیگر چیزي به خاطرم  نماند و چیزي احساس نکردم  

فهمیدم در کجا هستم ، نور عجیبی چشمانم را آزرد ، درد تمام وجودم چشمانم را باز کردم ، ن

به سختی توا نستم سرم را بچرخانم ، دیدم مادرم نگران باالي سرم است ، آرام ... را گرفته بود 

  پرسیدم من کجا هستم ؟  

  .............مادر با لبخند همیشگی اش گفت در بیمارستان 

ه یاد رضا انداخت ، دستم را به سرعت بر روي شکمم بردم ولی درد یکباره اسم بیمارستان مرا ب

  تمام بدنم را فرا گرفت وبعد با گریه پرسیدم مامان بچه ؟؟؟؟؟

  .و گریه مجا لش نداد .... خدا را شکر که خودت سا لمی : مادرم گفت 
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قی مانده بود نمیدانم چی شده بود ولی مهم این بود که دیگر رضا نبود و از جسم من تنهادرد با

آنقدر فریاد می زدم و گریه می گردم تــــا . هیچ چیز و هیچ کس نمی توانست مرا آ رام کند 

و خواب و .... اران مرا با آمپول هاي آرام بخش خود مهمان کردند و باز خواب بود خواب تپرس

  .دم کامیار را که از او متنفر بوبیداري ، صداي اطرافیانم را می شنیدم وحتی صداي 

  .او بود که کودك هنوز به دنیا نیامده ام را از من گرفته بود و این برایم درد بزرگی بود 

کم کم حا لم بهتر شد و توانستم اطرافیانم راتشخیض بدهم ، ولی هر بار کامیار پایش رادر اتاق 

  . می گذا شت رویم را از او بر می گرداندم و او مجبور بود که از اتاق بیرون برود 

  .........چۀ قدر مهربان ........... چۀ قدر مهربان بود ....... هستی هر روز در کنارم بود 

آرام کوچک و سعید عزیزش را به پناه خداي بزرگ سپرده بود و چشمان اشکـــبارش را لحظه 

  . اي براي مراقبت از من نمی بست 

ودم برایش گفتم و او بـــــــا درد دلم را دردهاي نهفته در قلبم را هر آنچه را که کشیده ب

گریه هایش مرا آرام کرد و در آخر دعواي سختی با کامیارکرد و به او گفت که مینا از میان 

  ..........براي مینا بوده نه محمد  رفته ومن گریه هایم 
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  .از هستی در باره مینا پرسیدم 

  .......ی بی تابی می کنند که به مراسم خاکسپاري و هفتم اورفته وحمید وبچه ها خیل: گفت 

  .هستی به من قول داد که هر طور شده براي مراسم چهلم مرا همراهش ببرد 

  .دکترها دوره ام کرده و علت سقط جنین را می پرسیدند 

که خودم زمین خوردم و کامیار هیچ نقشی در زمین خوردنم نداشته ، حتی : به آنها گفتم 

ضربه بر پایه مبل گذاشتم  که از چشمان پزشکم واقعیت کبودي روي دستهایم را نیز به پاي 

  .دور نبود 

  در آخر پزشکم پرسید که من شکایتی از کامیار ندارم ؟؟؟

  . من در کمال تعجب همه گفتم نه اصال شکایتی از او ندارم 

وقتی دکتر دو باره پرسید و جواب قطعی مرا شنید برگۀ ترخیصم را مهر و امضا کرد و به مادرم 

  .ارش کرد که مراعات شرایط روحی مرا بکند و بیشتر مواظبم باشد سف
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از .......به همراه پدر و مادرم و کامیار به خانۀخودمان رفتیم  ، دلم نمی خواست به خانه بروم 

کامیار بی زار بودم ، حس نفرت در تمام وجودم ریشه دوانده بود از تنها بودن با کامیــــــــار 

  سه سال کامیار راتحمل کرده ام ؟؟می کردم که من چگونه می ترسیدم و فکر 

مادرم چند روزي کنارم ماند صبح ها گندم نیر به پیش ما می آمد و بعد از ظهرها پدر هم 

  . سري به ما می زد 

افشین تنها تلفنی جویاي احوا لم می شد، چون با کامیار دعواي سختی کرده بود و نمیخواست 

  . ارد پایش را به خانۀما بگذ

حرف می زد ومرا به زندگـــــــی  می آمد و یا تلفنی با من ساعتی  هستی هر روز یا به دیدنم

امیدوار میکرد ولی با تمام این حرفها من حتی کلمه اي با کامیار حرف نمی زدم وهر وقتی او را 

زهـــم در  ولی غمی در چشمانش پیدا بود که با......  میدیدم نگاهم را از نگاهش می دزدیدم 

  .وجود من تا ثیري نداشت 
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صبح ها یا هر وقت با مادرم تنها میشدم ساعتها با او حرف میزدم و مثل بچه ها خودم را برایش 

کامیار را فراموش نکنم و دل بــه .... لوس میکردم ، ولی حرف ونصحیت آخر مادر این بود که 

  .زندگی ببندم 

ی ام خیلی بهتر شده بودولی هنوز دررختخواب بودم چند روز دیگر نیز گذشت ، وضعیت جسمان

پدر و کامیار مشغـــول . جمعه عصر بود ومن وکامیار به همراه پدر و مادرم تنها بودیم . 

تماشاي تلویزیون بودند ومن در تختم دراز کشیده بودم ومادرم داشت وسایلشان را جمــــع 

و می کردم ، مادرم مرا آرام کرد وبوسیــــد  میکرد تا به خانه خودشان بروند و من داشتم گریه

هند آتش این گفت در هر زندگی دعوا ، قهر و یا هر حرفی پیش میاید ولی اگر دیگران بخوا

دعوا را زیادکنند در خاتمه کار زن وشوهر به جدایی ختم می شود ، ولی ما نباید این 

........  او خودش خجا لت زده شود  من وپدرت به کامیار احترام میگذاریم تا. چنیـــــن کنیم 

من از تـو میخواهم که بعد از رفتن ما با او صحبت کنی و گذشته را فراموش کنی و زندگی ات 

را بــــــه دست شادي ها بسپاري نه به دست غم وغصه و قهر و کینه و بعد بلند شد رفت 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٢٦٧

یم و بگذاریم آقا کامیار و پیش کامیـــار و پدرم را صدا زد و گفت آقا همایون کم کم  برو

  .یلدابه زندگیشان برسند 

پدرم مشغول خداحافظی از کامیار بود و کامیار از پدر و مادرم تشکر کرد که من از تختـــــم 

پا ئین آمدم پدرم مرا در آغوش گرفت و گفت که گذشته ها را فراموش کنم ، ولی اشکهاي من 

دهانم جاري سازم ، مادرم را بوسیدم و مثــــل بچه اجازه نمیداد که بخواهم کلمه اي حرف از 

  .........ها بهانه گرفتم و با هق هق ا شگ می گفتم مامان ترو خدا نرو 

  .یلدا جان مادر و پدر هم کار دارند بگذار بروند :  کامیار نگاهی به من انداخت و گفت 

فت که فردا صبح به مــــن اشکها و ا لتماس هاي من آخر سر مادر را هم به گریه انداخت و گ

  .سر می زنند و من باز هم با گریه بامادر و پدر خدا حافظی کردم 

وقتی برگشتم دیدم به من نگاه میکند رویم را بر گرداندم وباز به بعد از رفتن آنها در را بستم 

  .پتو را روي سرم کشیدم و مثال خوابیدم .......... اتاق خواب رفتم 

ساعتی بعد . اولین بار بود که می دیدم کامیار واقعا نگرانم است ............  شت کامیار تنهایم گذا

  ........ تا وارد اتاق شد سریع چشمانم را بستم  به اتاق آمد ،
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  ...........یلداجان .......... کامیار فهمید که بیدارم ولی باز چیزي نگفت و آرام گفت یلدا 

  میخواهی امشب برویم بیرون ؟..........اب بسته خو............ خانومی بلند شو 

جواب تمام حرفهاي کامیار سکوت بود و سکوت و چند دقیقه بعد که کامیار و این حرف ها ؟

  .دید من به حرفهایش هیچ عکس ا لعملی نشان نمیدهم از اتاق بیرون رفت 

شدم ولی هیچ  روزهایم همین گونه میگذشت ومن کم کم به خاطر مادرم از تخت خواب بلند

  ......... حرفی با کامیار نمیزدم 

  .کامیار بر خالف گذشته مهربان شده بو و میخواست نشان دهد که دوستم دارد 

روزها به سر کار می رفتم وخانم صدیقی مرا به زندگی امیدوار می کرد و می گفت کامیار 

  ..........و..... درست می شود، حتما حکمتی بوده که کودکمان از بین رفته و 

بعد از ظهر به خانه می آمدم ، کمی خانه را مرتب میکردم و بعد شام می پختم و شب کــــه 

  ..........و سکوت .......... کامیار می آمد در سکوت غذایمان را میخوردیم و سکوت 

و من پاسخ محبت اورا با نفـرت  کردکامیار خیلی تغییر کرده بوداو به من محبت بیشتري می 

  .بود  شمیم، چرا که سه سال زندگی ام را به جهنمی تبدیل کرده بود که آتش آن میدادم 
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  .از بین رفته بود   شمیموسایل و همه چیز ..... فکر.... نام 

  .هم سقط شده بود  شمیمانگار با سقط رضاي من وسایل ، فکر و اسم وزندگی وخاطرات 

  . اطرات محمد را به گور سپرده بودم نمی کرد ومن نیز خ شمیمکامیار دیگر یادي از 

ی خاطرمان را پر نمی کرد ، ولی دیوار بزرگــی شمیمحاال من بودم و کامیار ، دیگر محمد و

  .ومحمد خیلی ضخیم تر ونشکستنی تر بود  شمیمبنام  نفرت در بین ما بود که از خاطرات 

آنقدر سر خاك گریه .......... مراسم چهلم مینا نزدیک بود   و هستی مرا با خود به آنجا برد 

کردم که حا لم بد شد و بعد در مسجد ساکت و آرام بیاد مینا وبدبختی هاي خودم آرام آرام 

  . اشک ریختم 

در لحظۀ خدا حافظی حمید را دیدم که دست مهتا ومهداد را گرفته وآرام آرام اشک می ریزد 

صورت مهتا و مهداد را . حرف بزنم  آنقدر دلم به حا لشان سوخت که حتی نتوانستم با حمید

  .بوسیدم و از آنها خدا حافظی کردم 

درفکر بودم . زد ولی من حرفی براي گفتن نداشتم در راه برگشت هستی تما م مدت حرف می 

.  
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شب به خانه آمدم دیدم دسته گلی روي میز آشپزخانه است تعجب نکردم چرا که این روزها 

ارزش  ــمبا گل به خانه می آمد  که حتی یک شاخۀ آن برای کامیار تقریبا هفته اي دو بار

آن شب حوصلۀ شام پختن نداشتم ، کامیار سالم وعلیک گرمی با من کرد و عذر .  نداشت 

  .خواهی کرد که به مراسم چهلم مینا نیامده است 

  چیزي نگفتم    و او گفت که شام چی می خوري ؟ 

لفن و سفارش غذا داد  و گفت یلدا می خواهم ازت وقتی باز سکوت مرا دید رفت به سراغ ت

خواهش کنم یک امشب را به حرفهاي من گوشی کنی و بعد از آن هر کاري دوست داشتی 

  فقط امشب براي من باش باشه ؟. بکنی 

بنابراین . نگاهش کردم دلم سوخت یک ماه بود که حتی یک کلمه هم با او حرف نزده بودم 

ه می خواهد را انجام دهم و بعد با سر موافقت خود رااعالم کردم و تصمیم گرفتم آن شب هر چ

او خوشحال شد ، دستم را گرفت و به سا لن برد ، روي یک مبل نشاند و خودش رو به رویم 

  ........نشست و آرام شروع کرد به حرف زدن 
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می کرد  ی نبود و تنها با متانت یلدا را صداشمیمدر حرفهایش ، صحبتهایش ، لحننش دیگر 

برایم از روزهاي اول زندگی مان گفت که هیچ تمایلی به زندگی نداشته و بعد گفت که کم کم 

  )که نامی از او نمی آورد شمیم (به من عالقه پیدا کرده ولی ترس آنکه روزي گذشته اش 

را فراموش کند به من محبت  نمی کرده و روزي که فهمیده به زودي پدر می شود نمیدانست 

  . س ا لعملی از خود نشان دهدچه عک

حرفهاي دلمان  براي اولین بار بعد از سه سال هـــر دوکامیار می گفت و من اشک  می ریختم 

  .را به یکدیگر گفتیم 

  .که چه قدر سعی کردم به زندگی بر گرداننمش ولی نشد : به او گفتم 

  .محمد بعد از مدتی فراموش شد  گفتم

  .ود بچه زندگی مان رنگ شادي می گیرد گفتم  که فکر می کردم با وج

هر دو حرفهایمان را زدیم و قرار شد براي مدتی همدیگر را براي خودمان بخواهیم و با به دنیا 

  ...........آمدن کودکی زندگی را براي خودمان بخواهیم نه براي خاطراتمان 
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زدیم و در آخر به آن شب قشنگ ترین شب زندگی من و کامیار بود که تا پاسی از شب حر ف 

  .نتیجه دلخواهمان رسیدیم 

روزهایمان این بار بهتر میگذشت هنوز به همدیگر وابسته نبودیم ، ولی دیگر حتی بـــــراي 

     . یا یاد آنها را در زندگی مان دخا لت نمی دادیم  شمیملحظه اي هم حرف محمد و

ن و کامیار بود به راستی زن و سه ماه گذشتت سه ماهی که بهترین روزهاي زندگی م        

شوهر شده بودیم وقدر همدیگر را می دانستیم با آنکه زیاد با هم حرف نمی زدیم ولـــــی 

  محبت کامیار به من بیشتر شده بود ولی من هنوز همان. مقررات زندگی را اجرا می کردیم 

  . یلداي یخ چند ماه پیش بودم ودر مواقع ضروري با او حرف می زدم 

یک ماه ،دو . ان گذشت منتظر خبري از وجود بچه بودیم ولی انگار این بار خدا نمیخواست زم

، برایمــان به پزشک مراجعه کردیم پس از معاینه . ماه ، سه ماه ولی انگار خبري از بچه نبود 

بار بعد که به پزشک مراجعه کردیم جواب عکس و .   آزمایش و عکس وسونوگرا فی نوشت 

دکتر چند دقیقه اي به جواب آزمایشات وعکس نگاهـی کرد و . نوگرا فی را بردیم آزمایش و سو
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                                                   بودید ؟باردار بعد رو به من کرد و پرسید شما چند ماهه 

  ماهــــــــه 8: گفتـــــــم 

  چرا کودك سقط شد ؟: پرسیــــــد

  ب زمین خوردم با شتا: گفتـــــــم 

دکتر سري تکان داد و گفت خانم پویان متاسفم ، ضربه اي که به شکم شما وارد شده تغییراتی 

  .در بدن شما به وجود آورده که بدنتان نمیتواند جنین را پرورش دهد 

وقتی که حلقه اشک را در چشمان من دید گفت راههاي زیادي است که ما میتوانیم کودکی را 

  . بول کنیم به سر پرستی ق

ولی من حرفهاي دکتر را نمی شنیدم فقط به این می اندیشدم که من دیگر نمیتوانم مادر شوم 

  .........و بعد گریه بود و گریه 

کامیار دستم را گرفت مرا سوار ماشین کرد و من فریاد می زدم وگریه می کردم ، خودش هم 

  ................ناراحت بود ولی چیزي نمی گفت 

  .می گفت شاید دکتر اشتباه کرده است . گفت هر کاري که من بخواهم انجام می دهد می 
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مرا به پزشکان مختلف می برد تا نظر آنها راهم بفهمیم ، ولی نظر همۀ دکترها یک چیز بود و 

  ..............همان که دکتر اولی گفته بود و من از نعمت مادر شدن محروم بودم 

دانست ولی کاري از دستش بر نمی آمد ومن دچار ا فسردگـــــی  کامیار خودش رامقصر می

دیگر  حتــــــی . حال و روزم مثل همان روزهایی بود که محمد رفته بود . شدیدي شده بودم 

  .وجود مادرم هم نمی توانست آرامم کند و از همه بیزار شده بودم 

  ..............گفتم  را به او زدو ویک روز که با کامیار تنها بودیم حرف آخر 

کامیار اگر تا به امروز به زندگی با تو ادامه دادم فقط به خاطر این بود که روزي میتوانــــــم 

ولی  حاال وقتــــی . بچه دار شوم و با بچه ام زندگی را گرم تر کنم و به آن امید داشته باشم 

نمی توانم حتی بـــــــراي  مقصر اصلی بچه دار نشدن من در کنارم  است می بینم که دیگر

لحظه اي تو را تحمل کنم چرا که من از اول عاشقت نبودم و حاال با این وضعیت  تنـــــــها 

  .................میخواهم که از تو جدا شوم  

دیدم کامیار گریه می کند و از من میخواهد که جدا نشوم ولی گریۀ کامیار نه تنها برایم ارزشی 

  .کامیار براي من گریه کند . رایم خنده دار هم بود نداشت بلکه ب
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حرفها ونصیحت هاي دیگران در وجودم تاثیري نگذاشت و در نهایت در یک روز ســــرد 

  ..........پائیزي من و کا میار از هم جدا شدیم 

کامیار نیم دیگر خانه را که به نام خودش بود را به عنوان مهریه به من بخشید و وسایلش را 

برداشت و براي همشه از من خدا حافظی کرد و به دنبال سرنوشت خود رفت و مرا بـــــــه 

  ...............سرنوشت خودم سپرد

آن روز بعد از طالق وقتی به خانه می آمدم پشت اتوبوسی قرار گرفتم که این شعر را نوشته بود 

.  

  ــــدا لـــی شــق خــیــادمــان باشـد اگر خـاطـرمــان از عش

    
                ر و پایی گــدایـــی نکنیـــم ـی سـر بـق را از هـعش      

    

من معناي واقعی این شعر را در زندگی ام تجربه کرده بودم چرا که به خاطرم از عشق محمد 

  .خا لی شده بودو عشق را می خواستم از کامیار گدائی کنم 
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  .که به امروز کشیده شد 
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  فصـــــــــل هشتـــــــــم
  

پدر و مادرم خیلی اصرار کردند . بعد از طالق در خانۀ خودم زندگی کردم    

  .پدري ام بروم ولی من در خانۀ خودم را حت تر بودم   که من به خانۀ

  .هنوز به سرکار می رفتم وخانم صدیقی در جریان تمام کارهایم قرار گرفته بود 

  ... طی تنها نمی گذاشت و مرا در هیچ شرای

حاال که او دوسا له . ستارة عزیزم باز یاور تنها یی ام بود و تقریبا هر روز ستاره در آغوشم بود 

  .... بود آنقدر شیرین زبان بود که وقتی با او بودم تمام دردهایم را فراموش میکردم 

مــــن خواست که  یک روز هستی با من تماس گرفت و از. زندگی به همین روال می گذشت 

اسم مهتا و مهداد بچه هاي میناي خدا بیامرز را در مهد بنویسم و مــن با کمال میل قبول 

  .کردم  

آن دو اینقدر شیرین بودند که هر گاه می دیدمشان امکان نداشت اشگ چشمانم را پر نکند 

........  
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تا خیر به دنبــال آنها می آمد صبح ها حمید بچه ها را به مهد می آورد و بعد از ظهرها کمی با 

روزها یی که من در مهد بودم از وقتی که بچه ها می رفتند ومهتا ومهداد تنها می ماندند من . 

مراقبت آنها بودم و تا کاریهایم را می کردم و برگه ها و اتاقم را مرتب می کردم آن دو با هم 

زي  میشد و در واقع هیچ کدامشان به اگر ستاره هم بود با بچه ها مشغول با. بازي می کردند 

لی مستخدم مهد تحویل می گرفت اد من کاري نداشتند تا حمید می آمد و بچه ها را ازخانم ع

بعد که من کارهایــم را میکردم ستاره را بر می داشتم و به خانه می آمدم وآخر .  و می برد 

  .خود می بردند شب وقتی گندم وسامان از سر کار بر می گشتند ستاره را با 

زندگی ام عادي شده بود و من هیچ تغییري در آن ایجاد نمی کـردم یک شب خواب بودم    

سا له ام را تمام کند  8، خواب دیدم که به پابوس امام رضا رفته ام و از او می خواهم که عذاب 

  نمی آیی ؟و مراببخشد ودر همین حال بودم که  پیر زنی جلو آمد و گفت چرا زودتر به پابوس 

  .آخـــــه نمی شــــود: گفـتــــم 

  .تو اقــدام کــــن مــی شـــود : ــــت  گفـ

  یعنی امام رضا مرا بخشیده ؟؟؟؟؟. و من در میان گریه از خواب پریدم 
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  .تصمیم گرفتم صبح بروم بلیط بخرم 

عصر همان روز  فرداي آن روز قبل از آنکه به مهد بروم به یک آژانس هواپیمایی رفتم و براي

  .بلیط خریدم و براي سه روز بعد یعنی جمعه عصر بلیط برگشت را گرفتم 

ه بیایم در مهد باشم و بعد به خان 11بعد از ظهر بود تصمیم گرفتم تا ساعت  4پروازم ساعت 

  .به فرودگاه بروم  2ووسایلم را جمع کنم و ساعت 

آورد ، سالم و علیک مختصري کردیم و  به مهد که رسیدم دیدم   حمید بچه ها رابه مهد  می

بعد رو به حمید کردم وگفتم ببخشید آقاي ستوده من امروز نیستـــــم و نمیتوانم مراقب بچه 

  .ها باشم تا شما بدنبال آنها بیاید 

  او سرش را پائین انداخت و گفت اتفاقی که نیا فتاده ؟؟؟؟

  .مشهد  نه اگر امام رضا بطلبد می خواهم بروم: گفتـــــم 

  ا لتماس دعا: او گفــت  

  .من محتاج دعا هستم : گفتــــــم 
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باشد مسئله اي نیست ، بچه ها را به خانم عا د لی میسپارم ، و بعد از مـــن خدا : گفـــت 

  حافظی کرد و داخل مهد شد تا با خانم عا دلی صحبت کند

قبال کرد و گفت که حتما او را هم به دفتر مهد رفتم و جریان را به خانم صدیقی گفتم و او است

  .دعا کنم  و برگۀ مرخصی ام را امضا ء کرد 

وقتی میخواستم از اتاق بیرون بیایم رو به خانم صدیقی کردم وجریان حمید و بچه ها را گفتم 

پول غذا از حمید ستوده مقداري فت  واز او اجازه خواستم که به جز غذاي ناهار بچه ها با دریا

چون بچه ها به . ن شام به آنها بدهیم که حمید مجبور نباشد که غذا درست کند غذا به عنوا

  .دلیل نبودن غذا هاي ویتامین دار دچار کمبود ویتامین شده بودند 

خانم صدیقی با این حرف من موافقت کرد و من به سمت اتاقم رفتم و بعد با مادر و افشین 

عا کردند که سا لم بر گردم و خوشحال شدند صحبت کردم و گفتم که به مشهد می روم وآنهاد

  .که میخواهم به مسا فرت بروم  

وقتی زنگ زدم تا با هستی صحبت کنم ، گفت اگر زودتر گفته بودم او هم با من می آمد و من 

  مسافرت بعدي .....  گفتم انشا ا
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  .از همکاران خدا حافظی کردم و به سمت خانه حرکت کردم  11ساعت 

اصال نمیدانستم .... شوق داشتم ، نمی دا نستم چه کار می کنم ....... رت پر می زد دلم براي زیا

  .فقط می خواستم سریع به حرم بروم . که چه چیزي بر می دارم  

اول چادرم رابرداشتم و بعدتسبح آبی رنگم را از کمد به سختی پیدا کردم و برداشتم و بعد چند 

  . ي و مقداري پول   تکه لباس ، شناسنامه ، کارت اعتبار

بعد از ظهر در خانه را  2همین همه وسایلم در یک ساك کوچک حمع شد ومن سر ساعت 

  .فقل کردم و سوار ماشین شدم و به سمت فرودگاه حرکت کردم 

ماشین را در پارگینگ گذاشتم و به داخل فرودگاه رفتم ، این بار کسی نبودکه بخواهد جلویم 

  .ها به عشق امام رضا راهی بودم این بار تن. رابگیرد    

هواپیما به سمت مشهد حرکت کرد و ساعتی بعد در دقیقه  با نیم ساعت تاخیر  30/4ساعت 

دقیقه سوار یکی از دربستی هـــــــاي فرودگاه شدم و   10/6فرودگاه مشهد بودم و ساعت  

بعد .  من جا داد  خوشبختانه هتل جاي خا لی داشت  و براي سه شب به. به سمت هتلی رفتم 
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از اینکه وسایلم را درون اتاق گذاشتم حمام کــــــــــردم ، وضــــوگـــرفتــم و بعد چادرم 

  .را سر کردم وبا آژانس به سمت حرم رفتم 

گریه می کردم . در دلم موج می زد ......... شوق دیدار  ، شوق بوسه بر حرم وشوق دعا کردن 

درهاي حرمش را بوسیدم و کنار در زانو زدم و فریاد زدم ........ ه کردم تا می توانستم گری........ 

زار می زدم و به حال خودم و به حال کودکم به ... گریه می کردم . که یا امام رضا مراببخش 

حال کامیار و به یاد محمد ، از امام رضا خواستـــــــم زندگی ام را به روزهاي خوش نزدیک 

  ...........ورم بماند و مرا تنهـــــــا نگذارد و باز گریــــه و گریــــه   خواستم تا یا. کند 

  . سا له ام را زدم و انگار گوش می کرد و قلبم را آرام کرد   8کمی سبک شدم ، حرفهاي 

اي خداي بزرگ چه حکمتی در کارهاي توست که تنها یاد امامانت و معصومیت آنها ما را آرام 

داي بــزرگ تو خـیلـی بزرگــی  و خیــلی مهـــربان  اي خـــداي اي خـــ. می  کند 

  .بـــزرگ  همیشه یــــاورم بمان به من کمک کن تا تنهـــا نباشــــم 

هر چه آن سال به شوق محمد از رفتن به حرم خود داري می کردم امسال به شـوق حرم امام 

  . رضا از یاد محمد و اطرا فیانم خودم را دور می کردم 
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. آن سه روزي که من در مشهد بودم ، بهترین مسافرت من در طول زندگی ام به شما ر رفت 

رفتم پاساژي اصال به جاهاي دیدنی و یا بازارهاي مشهد نرفتم ، فقط روز آخر بـــــــــــــــه 

یاد  و از آنجا براي ستاره و متین و آرام اسبا ب بازي خریدم وقتــــی میخواستم بر گردم ناگاه

  .  حمید و بچه ها یش  ا فتادم و براي بچه هاي حمیدنیــز اسبا ب بازي خریدم 

براي مادرو هستی و بهار هم  زعفران خریدم و براي خانم صدیقی زعفران به همراه نبات و 

آخر به حرم رفتم به پابوسش  رفتم و از او خواستم که زندگی از دست  زرشک گرفتم و باز لحظۀ

در 30/10ساعت . بعد به سوي فرودگاه رفتم تا بــــه تهران بیایم . ه من باز گرداند رفته ام را ب

  خانه بودم ولی این بار با روحی به پرواز درآمده وآرام و سبــــــــک 

کادوهاي مهتا ومهداد را هم با خودم . شنبه صبح به مهد رفتم  دلم براي بچه ها تنگ شده بود 

تا به عنوان جایزه به آنها بدهد و بعد به دیدار خانم صدیقی رفتم و به مربی مهد دادم بردم و 

بعد از روبوسی به او سوغات مشهد را هدیه دادم  و او از من تشکر کرد و یاد آوري کرد که 

حمید بابت غذا خیلی تشکر کرده و وقتی متوجه شده کـــه پیشنهاد من بوده بی نهایت سپا 

  .سگذار شده است 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٢٨٤

کارم در مهد بیشتر شده بود . ن روال گذشت و من همچنان در خانۀ خودم بودم یکسال به همی

عالقه ام به بچه ها به . و درمدرسه نیز به عنوان مشا ور بچه ها روزهاي فرد فعا لیت می کردم 

خصوص ستاره چندین برابر شده بود و از زندگی ام راضی بودم دورادور شنیدم که کامیار با 

واج کرده وحاال همسرش باردار است خدا را شکر کردم که حداقل به زندگی دختر دائی اش ازد

  .اش رسید گی می کند 

ستاره عزیز من حاال سه سال داشت و من لحظه به لحظه بیشتر وابسته او می شدم و بعضی 

  . شبها نیز در کنار او با هم در خانه من به خواب می رفتیم 

  .بودند بهار و افشین منتظر دومین کودك خود 

  .گندم و سامان سخت مشغول کارهاي خود 

  .هستی و سعید نیز موفق در زندگی روزمره 

  .همه به نوعی زندگی می کردند و من نیز دلم به همه بچه هاي مهد یا مدرسه گرم بود

و . برایم یکی دو تا خواستگار پیدا شده بود ولی بدون لحظه اي تامل آنها را رد کرده بودم  

  .ول زندگی با خیال محمد و خاطرات خوش آن سا لها کرده بودم خودم رامشغ
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یادش هنوز در دلم ریشه داشت و من میخواستم دو باره ریشه هاي این یاد قوي شود با آنکه از 

  .او خبري نداشتم تنها یاد محمد برایم کا فی بود 

لیک کردم و با یک روز که به مهد رفتم سرکوچه دیدم که حمید تنها ایستاده با او سالم ع

  نگرانی پرسیدم که بچه ها کجا هستند ؟

  .بچه ها را به مهد برده و منتظر من بوده تا من بیایم : گفت 

  پرسیدم مشکلی پیش آمــــده ؟

  .نـــــه  ولی در فکر بود : گفت 

حمید خان من هم مثل خواهرتان اگر مشکلی هست بفرماییـــد تا با هم ........ دو باره گفتم 

  .کنیم حل 

  .....خانم پویان مشکل من ، چه طور بگویم  ، مشکل من شما هستید : حمید گفت 

  مــــــن ؟؟؟؟: با تعجب گفتــــم 

  ............بله شما : گفـــــت 

  کاري کرده ام : گفتـــــم 
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من بعد از مینا نمی توانستم به کسی حتــــی نگاه   نه می دانید خانم پویان ،: حمید گفت 

شما آنقدر با محبت بودید ، مهربان وبـا عاطفه  که فکر ........ ولی چه طور بگویم ، شما . م  کن

مرا به خود مشغول کردید و من احساس کردم شما می توانید همسر خوبی براي من ومادر 

  ...خوبی براي مهتا و مهداد باشید 

  .ري کرده بود یاد روزي ا فتادم  که کامیار از من خواستگا...... جا خوردم 

او هم مرا براي فرار  از مشکالتش خواسته بود و حمید هم براي دردهایش و اینکه مادري براي 

  .بچه هایش پیدا کند 

. دلم میخواست سر و سامان بگیرم ولی نمیخواستم این بار بدون فکر جواب مثبت بدهم 

  . ا جـــواب میدهم بنابراین رو به حمید کردم و گفتم من فکرهایم را می کنم و به شم

اگر جوابتان مثبت بود که هیچ ولی اگر منفی بود من بچه ها را از این مهد میبرم   :حمید گفت 

  .که من و شما چشم در چشم همدیگر نشویم 

  . قبول کردم وقرارشد فکر کنم تا جواب بدهم 
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حمید میسوخت دلم به حال مهتا و مهداد و حتی . نمی دانستم چه کار کنم . خیلی فکر کردم 

  ولی من چی؟. آنها نیاز به کسی داشتند تا از هر لحاظ آنها را حمایت کند . 

آنقدر نیاز به همراهی داشتم و ...  من نیاز به کسی نداشتم تا مرا حمایت کند ؟ گیج شده بودم 

را به  همه حرفهایم.که در همه حال یاور تنهایی ام بود........... آن کسی نبود جز مادرم مهربانم 

از روز آشنایی ام با محمد  ، دیدارهاي پنهانی مان که همیشه از دید مادر پنهان بود . مادر زدم 

، ضربه اي که به من زد ، ازدواج با کامیار که فقط به خاطر فرار از تنهایی بود و این که 

ده ، نبودمهر و ضربه هایی که در زندگی با کامیار به من  واردش... میتوانستم به یاد محمد باشم 

دعواهایی که وقت و بی وقت با . محبت وعشق و عالقه بین ما ، بچـــه ام و از بین رفتن آن 

  کامیار می کردم و حاال امــــــروز

سال از دید مادر پنهــــان کرده  9خواستگاري حمید را ، همه را گفتم بر آن چه که در این 

  .... اشک ریختم و آرام شدم سکوتم همه و همه را گفتم و ....... بودم 

در آخر زندگی ام ، گذشته ام ، و آینده ام را به دست مادر و پدرم سپردم و گفتـــــم این بار 

  .هر چه شما بگویید  نه نمی گویم 
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  که حمید را دوست دارم  یا نه ؟:  مادر پرسید 

  .جواب من منفی بود 

  اره عزیزتر است یا مهتا و مهداد باز مادر پرسید که به بچه ها عالقه اي دارم ؟ ست

من به مهتا و مهداد مثل باقی بچه ها نگاه می کنم با این تفاوت که باالي ........  ستاره : گفتم 

  .........سر آنها مادري نیست 

باز مادر نصیحتم کرد و گفت من طعم زندگی بی عشق را چشیده ام یک بار از سر دلسوزي 

دو باره نباید تنها به خاطر حمید و بچه هایش که تنها هستند من  خودم را بدبخت کردم و حاال

  . ....آنها را از تنهایی در بیاورم 

مادر حرفهایش را زد ومن گوش کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که من و حمید براي 

هاد و او هم از سر د لسوزي براي بچه ها و خودش به من این پیشن.. همدیگر ساخته نشده ایم 

  را داده است ؟ 

ولی می . روزهایی که سرکار می رفتم سعی میکردم طوري بروم که از دید حمید دور باشم 

  ... دانستم که منتظر جواب است 
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 ٢٨٩

روزها خیلی گرفته بودم ، عصبی بودم ، مهتا ومهداد را که می دیدم دلم به حا لشان می 

  .استم قربانی باشم سوخت  ولی تصمیم من جدي بود چرا که این بار نمی خو

خانم صدیقی به سرعت متوجه تغییر روحیه ام شدو جریان را از من پرسید و مـــــن صادقانه 

چیزي نگفت فقط او هم مثل مادرم تاکیدداشتکه به ..... تمام جریان را برایش تعریف کردم 

  .خاطر دیگران خودم را قربانی نکنم 

ید به دنبال بچه ها آمده بود جلورفتــــــم  و به او باالخره دلم را به دریا زدم وروزي که حم

  .خل ماشین است  گفتم که می خواهم چند دقیقه با او صحبت کنم و دیدیم بهترین جا دا

به حرف با هم به راه افتادیم ولی در راه سکوت کرده بودیم ، سوار ماشین شدیم و او شروع به 

  .  زدن کرد 

و پرسید که می سوخت در جایی کنار پارك نگه داشت دلم براي او و به خصوص بچه ها 

  باالخره چه جوابی دارم ؟؟؟

  . بعد از کلی حاشیه رفتن ، حرف نهایی ام را به او زدم 

  .به او گفتم که ما به درد زندگی با یکدیگر نمی خوریم 
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  ............فقط سکوت کرد........... حرفی نزد

جواب شما از : بعد سرش را بلند کرد و آرام گفت  چند دقیقه سرش را روي فرمان گذاشت و

  .من بی د لیل خودو وبچه ها را به شما وا بستـه کردم . روز اول مشخص بود 

امیدوارم که خوشبخت شوید وبعد از ماشین پیاده شدم و به : حرفی نداشتم که بزنم فقط گفتم 

لعنــــــت فرستادم که این سوي خانه حرکت کردم و در راه به محمد ، کامیار و همه وهمه 

  .زندگی را براي من درست کرده بودند 

ولـــــی ا لنا ، . آرامشی که با وجود دیگران میخواست کامل شود . به آرامش احتیاج داشتم 

  .هستی و یا حتی گندم همه و همه مشغول زندگی خود بودند 

و این برایـــم پر هیجان یاد محمد مثل روزهاي آغازین رفتنش در خاطرم پر رنگ شده بود 

آن هم گذشته اي . لبخند بر لبانم ظاهر می کرد یاد گذشته بود  که چون تنها چیزي. بود 

  ................دور

آرامش از دست رفته ام تنها درمهد بود و تمام زمانم در مهد یامدرسه در کنار بچه ها می 

  .گذشت 
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صبح بود و آنروز سرم خیلــــــی شلوغ بود  11یک روز در اتاقم در مهد بودم ساعت نزدیک 

آخر سر هم  کالفه شده بودم......... از صبح با دوتا بچه شیطون سر و کله زده بودم ........ 

در مدرسه که در  یـــــــــانتوانستم آنها را متقاعد کنم که در حضور بزرگتر چه در مهد و 

ندند و یا هر کاري که دوست داشتند انجام سال آینده می رفتند نباید شیطنت کنند ،بلند بخ

به منشی گفتم که براي هفته آینده وقت بگذارد تا دو باره با آنها خسته شده بودم ، .. ... دهند 

لیوانم را بر داشتم و رفتـــــم براي خودم چاي بیاورم که دیدم فاطمه یکی .......... صحبت کنم 

  . به او کردم و گقتم خسته نباشی  رو. از مربیان مهد هم در آشپزخانه است 

  ...........او هم به من لبخند زد و گفت تو هم خسته نباشی 

  .واقعا خسته ام چون از صبح با دو تا از بچه هاي شیطون و شلوغ سر و کلـــــه زدم : گفتم 

ولی خستگی من از این است که یکی از بچه ها بی نهایت ساکت است و من : ت  فاطمه گفـ

  .ن او هستم نگرا

  چند سا له است ؟؟: گفـــم 

  ......سا له  6: گفت 
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  چه طور تا به حال ندیدمش یا نیاوردیش که من با او صحبت کنم ؟: گفتم 

  ........  او از شاگردان نرگس است : فاطمه گفت 

نمیدانم چرا ولی با آنکه خیلی خسته بودم ، ناگاه دلم خواست ببینمش  رو به فاطمه کردم و 

  .فتم امکان دارد با او صحبت کنم ؟؟گ

  فاطمه گفت چرا که نه ؟؟؟

  ....پس من می روم در اتاقم تا شما او را به اتاق من بفرستید : در جوابش گفتم 

  ............دقیقه دیگر می فرستمش  10باشـــد تا :  گفـــت 

اسمش چیۀ  یمچایی ام را ریختم ، یک دفعه فاطمه را صدا کردم و گفت راستی خانم قاس

  ؟؟؟؟

  .هیچی نگفت عـر شـیــا و دیگر: فاطمه گفت 

  . به اتاقم رفتم گفتم تا عرشیا به اتاق بیاید بهتر است کمی با مادرم تلفنی صحبت کنم 
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گوشی را بردا شتم شماره منزل مادرم را گرفتم و با شیندن صداي مادرم به گرمـــی احوال و 

اصال به کلـــــــی فراموش کرده . خوردن چایی ام شدم و همزمان مشغول ...... پرسی کردم 

  . بودم که قرار است فاطمه شاگردش را بفرستد 

یک دفعه دیدم در اتاقم به صدا در آمد به سرعت با مادرم خدا حافظی کردم و سریع یادم آمد  

  . که فاطمه قرار است بیاید 

  .بفرمائید :  گفتم 

  ......و سفید رو و خیلی خجا لتی واردشد الغر .. که دیدم یک سر بچه کوچک 

  ســـــالم :به او لبخندي زدم و گفـــتم  

  ســـالم : سرش را پائین انداخت و آرام گفت 

  .ولی از همان جا که ایستاده بود تکان نخورد . بنشین : گفتم 

مش را چون  پرونده اش جلوي رویم نبود اس..... من پشت میزم بودم و داشتم نگا هش میکردم 

  .میخواستم با او صمیمی تر شوم ......  فراموش کرده بودم 

  عزیزم بیا نزدیکتر: گفتم 
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  .ولی او باز هم حرفی نزد 

تعجب کردم ، معموال بچه ها با یکی دو بار گفتن حرف را گوش می کردند ولی ایـن پسر بچه 

  .در سکوت بود و هیچ کاري نمیکرد 

  یاوري باال ؟؟؟؟نمی خواهی سرتو ب: دو باره گفتم 

  .او بازهم دستهایش را از پشت گرفته بود و سرش پائین بود 

ناچار شدم بلند شوم و به کنارش بروم ، روي پاهایم نشستم تا هم قد او شوم و بعد دستم را 

و او ........ سزتو باال بیاور  تا مـــن ببینمت .... پسر گلم ، عزیزم روي چانه اش گذاشتم و گفتم 

  .............و درچشمانم زل زد . جمله پسر گلم به سرعت سرش را باال آورد باشیندن

لرزش آشنا که ده سال بود از آن خبــــري نبود یاد .......... دلم لرزید و باز دو باره دلم لرزید 

لرزشی ا فتادم که بار اول در چشمان محمد نگاه کردم ودلم لرزید و امـروز بعد از ده سال وقتی 

  ین پسر نگاه کردم دلم لرزید یعنی چه ؟؟؟؟به ا

چرا من باید با دیدن این پسر دلم بلرزد ؟؟ هنوز داشت نگاهم می کرد و او هم بـا تعجب به من 

  . نگاه می کرد 
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من هم حرفی نمیزدم ........ حرفی نمی زد ......دستش را گرفتم و بر روي مبل نشاندمش      

  ...... د و من در چشمانش غرق بودم او به من نگاه می کر......... 

چه قدر چشمانش آشنا بود و من نمی دا نستم که چشمان چه کسی در چشما ن ایــــن 

  سا له پنهان شده است ؟؟؟6کودك 

ولی جوابم را نمیدا د و تنها به من ......... و با او صحبت کردم .......کمی به حا لت عادي بر گشتم 

  .نگاه میکرد 

  ...... م پرونده اش را از نرگس بگیرم و خودم روي پرونده این پسر آرام کار کنم تصمیم گرفت

  پسرم اسمت چی بود ؟؟؟: رو به او کردم و گفتم 

  عـر شیــا : او گفت 

  عرشیا جان دوست داري باز هم پیش من بیایی ؟؟: گفتـــم 

  .و او باسر موافقت خود را اعالم کرد 

  .بعدا دو باره همدیگر را می بینیم  ا تحاال می توانی بروي : گفتم 

  ......دو باره دلم لرزید... او بلند شد که برود ولی یکباره برگشت ودوباره نگاهم کرد 
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بعد از رفتن او به منشی مهد گفتم که براي روز شنبه یعنی اولین روز کاري من در هفتۀ آینده 

  .براي عرشیا وقت بگذارد تا من با او صحبت کنم 

  .صبح رابرایمان تعین کرد 9اعت و او س

  /بعد از رفتن عرشیا فاطمه به دفترم آمد وپرسید که مشکل چه بود 

  .من باید با عرشیا صحبت کنم و نیاز به چند جلسه گفتگو دارم : به او گفتم 

  ....او قبول کرد و رفت 

  ......به خودم گوشزد کردم که حتما پرونده عرشیا را از نرگس بگیرم 

از صبح به مدرسه رفتم و با بچه ها و وا لدین آنها صحبت کردم و خستـــــه به خانه شنبه  5

  . آمدم 

  .مادرم تلفن زد و گفت براي شام به آنجا بروم و من خستگی را بهانه کردم 

  .اگر نیایم به گندم وا فشین هم می گوید که نیایند : ولی مادرگفت 

  .م حتی به جهنم هم  بروم میایم بخاطر ستارة کوچک حاضر بود: گفتم 
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بهار خیلی زیبا شده بود با شکم بزرگ مثل توپ شده بود وما همه سر به ســــرش میگذاشتیم 

 .  

تهران برویم و آنجا شب خوبی بود   که نتیجه بر آن شد که فردا یعنی جمعه همگی به اطراف 

  .خوش باشیم و من بخاطر ستاره با آنها راهی شدم 

آن روز خیلی خوب . با آنها شوخی میکردم و میخواستم با همگی خوش باشم در راه تمام مدت 

بود که با غذاهاي خوشمزه مادرم و شیطنت هاي متیــــن و ستـــاره و دلداگیهاي گندم 

وسامان و در آخر خستگی هاي من به پایان رسید ومن جمعه شب بعد از یک مسا فرت کوتاه 

  .باره خودم را براي کار آماده کنم یک روزه روحم را تازه کردم تا دو 

شنبه صبح به مهد رفتم  ، اول به اتاق خانم صدیقی رفتم با او سالم علیک کردم وگفتم که 

  ..........دیروز یعنی جمعه  اطراف تهران رفته و آب وهوایی عوض کرده بودم 

م صدیقی   او هم گفت که نزگس و شوهرش به  همراه دختر کوچکشان دیروز مهمان خانـــــ

در را بـــاز کردم و بعد پنجره را ..... کمی با هم حرف زدیم  و من به اتاقم رفتم ........  بوده اند 

باز کردم تا کمی هواي اتاق عوض شود ، سپس مشغول نگــاه کردن کارهاي آن روزم بودم که 
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دلم ....... نگاهش کردم ... ....دیدم عرشیا در آستانۀ در ظاهر شد و در باز اتاق را به صدا در آورد 

  .....لبخندي زدم و گفتم بیا تو  عزیزم ........ میخواست از او بیشتر بدانم ولی او حرف نمی زد

پرسش من یکی را  10کمی با او حرف زدم ولی او از هر ....... و بعد روي یکی از مبلها نشست 

  ...........به زور پاسخ می داد  ، آن هم پاسخ هایی سطحی و کوتاه 

بعد از چند دقیقه تصمیم گرفتم که به او بگویم برود و دو باره برایش وقتی در چند روز آینده 

به منشی خبر دادم کــه نام عرشیا را براي .......   ترتیب دهم تا شاید کمی بیشتر حرف بزند 

شیا رااز نرگس روز چهار شنبه ذخیره کند وباز به خودم گفتم که یادم بماند تـــــا پرونده عر

  ..........بگیرم 

روزهایم میگذشت و به زودي به چهار شنبه رسیدم ومن باز با عرشیا جلسه داشتـم و باز 

  ....... فراموش کردم که از نرگس پرونده عرشیا را بگیرم 

  این بار صحبت با عرشیا  را حت تر بود ، کمی حرف زد ، ولی باز هم انگار ا فسردگی
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نش غرق  می شدم ، نا خود آگاه تمام دردهایم را یاد آور می شدم دلم در چشما. داشت  

فرقــــی نمیکرد که . عرشیا را میخواست ، چه قدر دلم میخواست تا عرشیا واقعا پسرم بود 

  . تنها دلم میخواست عرشیا پسرمن بود . همسرم کامیار بود یا محمد 

. ی بوسیدمش و به او محبت میکردم و من همان طور که میخواستم با او حرف می زدم ، م

  . یعنی اگر واقعا پسر من بود چه قدر می توانستم به زندگی امیدوارتــــر نگاه کنم 

  . بعد از سا لها کار کردن در مهد تنها کسی که توانسته بود جایی در دلم بازکنـد عرشیا بود 

ی عرشیا برایم چیــــز دیگري به یاد مهداد و مهتا ا فتادم ودیدم دلم براي آنها می سوخت ول

  .عرشیا مثل ستاره و شاید هم بیشتر از ستاره در دل من جاي داشت . بود 

نمیدانم شاید  چشمایش بود که این طور مرا دیوانه کرده بودو حا له اي ا ز روزهاي دور را از 

بس نبود  ولی تمام اینها خیال خامی ..ولی نمکی دانستم چیست .جلوي چشمانم بر داشته بود 

چرا که حتما عرشیا پدر و مادري مهربان داشت که حتما به خاطر مشغله کاري کمی از عرشیا 

غافل شده بودند و حاال عرشیا با سکوتش میخواست به آنها بفهماند که دوستشــا ن 

  ..................دارد
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.  ده اش بیشتر آشنا شوم و می خواندم تا با او و خانوا باید  پرونده عرشیا را از نرگس می گرفتم

من حتی نام فامیل عرشیا را هم نمیدانستم ولی هر با رکه او را می دیدم باز فراموش می کردم 

  . که در باره او از نرگس سوال کنم 

صحبتهایم با عرشیا آن روز نیمه باقی ماند و تصمیم گرفتم براي آنکه وا بستگی ام  به او کمتر 

بعد از کمی صحبت با عرشیا که حاال راحتتر مرا قبول کرده . نبینم شود حداقل چند روز او را 

  . و او آرام آرام از اتاق بیرون رفت . بود تصمیم گرفتم که به او اجازه بدهم که برود 

آري من عاشق بچه بودم که . با دیدن عرشیا تازه به نیازهایی که درونم  وجود داشت  پی بردم 

  . .....ود کامیار آن را از من گرفته ب

چند روز گذشت دلم براي عرشیا تنگ شده بود انگار عادت کرده بودم که هر وقت به مهد می 

سرم کمی شلوغ بود و با زایمان بهار و تولد مهرداد کوچک و زیبا وقتم ...... روم  او را ببینم 

گه داشته از لباسها و عروسکهایی که براي رضاي خــودم خریده بودم و هنوز ن. بیشتر پر شد 

بودم چند تایی رابراي مهرداد کنارگذاشتم و به او دادم مهرداد نیز مانند متین جاي بخصوصی 

  ...........در قلبم باز کرد 
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فکر اینکه االن بجاي مهرداد میتوانستم ........ با در آغوش گرفتن او انگار دردهایم تازه می شد

  . در چشمانم جمع میکرد رضاي خودم را در آغوش بگیرم بازهم حلقۀ اشک را

بعد از زایمان بهار ، بعد از یک هفته استراحت دو باره به مهد رفتم و زمانی که پایم را در مهد 

گذاشتم ، اولین جایی را که نگاه کردم کالس فاطمه بود که عرشیا در آن قرار داشت و من 

  . مشتاق دیدارش بودم 

  .یا را بیش من بیاورند به اتاقم آمدم وبا منشی هماهنگ کردم تا عرش

دلم از دیدن او لرزیــــــد سعی میکردم ....... دلم برایش تنگ شده بود ...... عرشیا به اتاقم آمد 

بهتر ..... کمی بــــا عرشیا حرف زدم . در چشمانش نگاه نکنم تا دو باره  از عرشیا غا فل  بشوم 

شدم و گفتم ببین پسر گلم اگر حرف آخر سر مجبور ..... شده بود ولی هنوز حرفی نمی زد 

که ناگاه عرشیا سرش را .......... نزنی مجبورم بگویم مامانت بیاید پیش من تا من با او حرف بزنم 

  ..........من که مامان ندارم ....... باال آورد و گفت 

 دلم سوخت پس فهمیدم چراوقتی. سکوت عرشیا  از غم مادر بود . پس مشکل عرشیا این بود 

  ........ می گویم پسر گلم در چشمانش اشک جمع میشود 
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 ٣٠٢

پس من با بابات صحبت میکنم : کمی مکث کردم ولی به روي خودم نیاوردم و گفتم 

  .میخواستم مطمئن شوم که حتما پدر دارد

ولی دیر میاد و من هر روز پیش خانم عا دلی می مانم  گفت باشه بابا هر روز میاد دنبا لـــــم

تا خواستم جوابش را بدهم ستاره در را باز کرد و  داخل اتاق شد ستاره  همیشه . بیاید تا بابا 

کارش همین بود ، هر وقت دلش تنگ میشد بدون توجه به اینکــــــه شاید در اتاق من کسی 

باشد وارد می شد و مشغول حرف زدن میشد و ستاره چنـــد ماه دیگر وارد چهار سا لگی اش 

را درون  چون گندم قول لداه بود که جشن تولدش. ن بابت خیلی خوشحال بود می شد و از ای

ستاره سریع به ستم دوید و خودش را در بغلم جاي داد و آرام  پرسید که پسري  .مهد بگیرد 

  که من با او حرف می زنم کیست ؟  

  رو به عرشیا کردم و گفتم عرشیا دوست داري با ستاره دوست شوي ؟

  گفت بله  و ستاره پرسید خا له یلدا  عرشیا اتاق کی هست ؟ عرشیا خندید و

و ستاره ادامه داد یعنی اگر من هم تولدم را . گفتم ستاره جان عرشیا  اتاق فاطمه جون است  

  بگیرم میروم اتاق فاطمه جون ؟
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ا سا له میشوي و به اتاق بچه هاي بزرگ یعنی به اتاق عرشی 4گفتم بله عزیزم بعد از تولدت تو 

  . می روي 

عرشیا و ستاره دست هم دیگر را گرفتند و به سمت . ستاره ذوقی کرد و به سمت عرشیا دوید 

  .سا لن بازي رفتند و هر دو فراموش کردند که من با عرشیا مشغول حرف زدن بودم 

به منشی مهد گفتم که از پدر عرشیا بخواهد که به دیدن من بیاید تا با او در مــــورد عرشیا 

چه قدر دلم میخواست پرونده عرشیا جلوي رویم بود تـــــــــــا میتوانستم با . رف بزنم ح

عرشیا را   لعنت به من که فراموش کردم باز هــــم پروندة.  مشخصاتش بیشتر آشنا شوم 

به خودم قول دادم تا فردا بانرگس تماس بگیرم و بخواهـــم پروندة عرشیا را بیرون  .بگیرم 

  .بگذارد 

کار خاصی نداشتم کمی با وا لدیـــن بچه ها ....... فرداي آن روز یکشنبه بود به مدرسه رفتم 

کمــــــــی تلویزیون تما شا . دلم گرفته بود . صحبت کردم و بعد از ظهر به خانه خودم آمدم 

آن روز حتی حوصلۀ . و بعد نماز خواندم و به سرعت به رختخواب رفتم و خوابیدم  کردم 
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بت کردن با کسی را هم نداشتم و باز طبق معمول فراموش کردم تا با نرگس تماس بگیرم صح

  . تا بگویم پرونده عرشیا را بیرون بگذارد 

یک لیوان شیر خوردم بعد لباس پوشیدم و به مهد رفتم  ... صبح دوشنبه از خواب بیدار شدم 

  جلـــوي  . درراه بچه کوچکی دسته گل هاي رز قشنگی را در دست داشت 

شیشه ماشینم قرار گرفت و گفت خانم براي اونی که دوستش داري گل نمی خري ؟ دلم 

دلم براي خودم سوخت من که کسی را دوست نداشتـــــم تا بخواهم به .......  برایش سوخت 

  .دسته از گلهاي او را خریدم و به سمت مهد حرکت کردم ولی یک . او گل بدهم 

به اتا ق خانم صدیقی رفتم و با او .... از همیشه به مهد رسیده بودم به مهد رسیدم دیرتر 

  . صحبت کردم و بعد گلها را به او هدیه دادم 

آن روز عرشیا به همراه بچه هاي دیگر به سینما رفته بود ند  و منشی برایم مالقات با  وا لدین 

  . بچه ها را ترتیب داده بود 

ا پیش من آمدند وصحبت کردند و من نیز در مورد از صبح چند نفر از وا لدین بچه ه

بعد از ناهار خیلی خسته بودم که دو باره یکـــــی از وا . کودکانشان با آنها صحبت کردم  
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دقیقه صحــبت آن هم در مور  45لدین بچه ها آمد  در مور د دختر کوچک او صحبت کردم  

واقعا .اهر کوچــــک خود را میزد د دختر آ ن خانم که خیلی شیطان بود و تمام مد ت خو

بعد . خسته ام کرد و در آخر قرار بر آن شد که روز چهارشنبه دو باره آن خانم به دیدنم بیاید 

از رفتن او مشغول نوشتن مشکالت آن دختر درون پرونده اش بودم که در اتاقم به صدا در آمد 

نان که مشغول نوشتن بودم متوجه ، بدون آنکه سرم را بلند کنم گفتـــــم بفرمایید و همچ

شدم که آقایی به درون اتاقم آمد و باز هم بدون نگاه کردن به او به صندلی اشاره کرده و گفتم 

  .بفرمایید بنشیند 

چند دقیقه اي گذشت و من کـــه همچنان . او نیز به اطاعت از حرف من روي صندلی نشست 

  ی آید؟؟؟مشغول کارم بودم گفتم چه کمکی از دستم بر م

، چرا کـــه میخواستم  که آن آقا گفت من پدر عرشیا هستم  ، من یکباره دست از کار کشیدم

ولی حرکت سریع چشمان من در  .بدانم پدر عرشیا کیست و به سرعت به او نگاه کردم 

  ..............چشمانش ثابت ماند و این بار نه تنها دلم بلکــــه تمام بدنم لرزید 
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هنوز هم الغر بود ، ولی .......... ی جلوي رویم بود که بیشتر از سنش پیر شده بود چهرة آشنای

سا له آن روزها  22گرد سفیدي روي موهایش موج می زد و چهره اش خسته تر از  آن جوان 

خودش بود او محمد . ولی ولی چشمانش همان چشمها بود که مرا دیوانـه کرده بود . ........  بود 

حمدي که آرزوي دیدارش به دلم مانده بود و حاال من در مقام مربی پسر او رو به م. من بود 

  ...........رویش بودم 

. او همچنان خیره به من نگاه می کرد و باور  نمی کرد که مربی پسر کوچکش مــــن باشم 

  .چند دقیقه اي خیره  به چشمان همدیگر و به یاد گذشته ها نگریستیم 

اندم که از لرزش دلم در امان وچشمانم را به سمت میزم چرخ. شروع کردم  و باز من حرف را

  باشم و بعد گفتم  خــوبــــی ؟؟؟

  .......خـــو بـــــم  و ادامه داد ازدواج نکردي ؟ و به دستانم خیره شد : گفــــــت 

  جدا شدم تو چی ؟: گفتـــم 

  ..........بودیم خدا را شکر که حداقل در این مورد مثل هم : گفــــت 

  ...........ما از خیلی جهات مثل هم بودیم ولی تو نخواستی : گفتــــم 
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انگار در گذشته ها غرق بود و بعد گفت چرا جدا شدي ؟ اصال با کی ازدواج . جوابم را نداد 

  کـــــــردي ؟

به خاطر من با کسی ازدواج کردم که تو هم او را می شناسی ومن فقط : در جوابش گفتــــم 

  .خاطرات تو ازدواج کردم و بعد باز هم به خاطر خاطرات تو از او جداشدم 

  محمد پرسید ؟   با کی ازدواج کردي ؟

  با کامیـــار پناهـــی: در جوابش با مکث گفتم 

  کامیار همان همدوره دانشگاهت ؟:  محمد هراسا ن گفت 

  .و من پاسخ مثبت دادم     

  ...........بود  شمیمولی او که با : محمد گفت 

داشت  و به همیـــن دلیل   (HIV ) شمیمخوب گذشته ها را به یاد داري ، ولی :  گفتــــم

وقتی دیدم دل کندن از تو براي من سخت است و براي . کامیار نتوانست با او ازدواج کند 

درخاطر  شمیمو تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم ولــی یاد تو  شمیمکامیار رهایی از فکر 
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من و کامیار زنده باشد و بعد از سه سال وقتی دیدم نمیتوانم با او زندگی کنم تصمیم گرفتم 

  ............حاال دو سال است که تنها زندگـــی میکنم و بعد ساکت شدم . که از او جدا شوم 

  بعد از چند دقیقه پرسیدم تو چی؟؟؟

کنم چه کسی بهتر از تو بود که مــــــرا دوست من اگر خودم میخواستم ازدواج : گفــــت 

ولی اختیار من در آن زمـــــان در دست مرضیه ........ داشته و پاك باشد و به من خیانت نکند 

  .........و با مکث در دست مادر خدا بیامرزم بود 

  .............. مگــــر مادرـ: گفتــــم 

  ........مادرم سه سال پیش فوت کرد بله: محمد اشک در چشمانش جمع شد و گفت 

و باز هم در کار بازي روزگار .....  با آنکه از مادرش کینه داشتم ، اشک در چشمانم جمع شد 

  .....ماندم 

محمد ادامه داد ، مرضیه یکی از دوستانش را براي من در نظر داشت و مادر بــراي فراموشی از 

  .واج با مهناز کرد دست تو به زور و اجبار مرا مجبور به ازد
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بود چرا که من تمام خاطراتم با تو بود وحاال مهناز در کنارم بود ولی باز  زندگی با مهناز سرد

من تحمل می کردم و حداقل می گفتم که مادرم به آرزویش رسیده و مرضیه خوشحا ل است 

را پرسیدم یک روز متوجه شدم مهناز مشغول صحبت با مرد جوانی است وقتی جریان .......  

من آن ........ گفت  که از مغازه اي لباس قسطی خریده وحاال فروشنــده پول لباس را میخواهد 

که ............. بعد از چند ماه عرشیا به دنیا آمد . روز هیچی نگفتم و مقداري پول به او دادم 

مردهاي من گفتند که رفت وآمد مهناز خیلی مشکوك است ، و تمام مدت  همسایه ها به

  .........مختلفی به خانه می آیند 

من با کمی بررسی متوجه شدم که تمام گفته هاي دیگران صحت دارد ، و من حتــی به وجود 

بعد از دعـــــــوا و جر وبحث فراوان با . عرشیا براي آنکه پسر واقعی من باشد نیز شک داشتم 

بعد عر شیا را به پزشک  قانونی بردم و با مهناز اوو را مجبور کردم که باید ازهم جدا شویم و 

گرفتن تست خون از هر دو مطمئن شدم که عرشیــــــا پسر واقعی خودم است و مهناز را 

  .براي همیشه از زندگیم بیرون کردم 

  .سال است که تنها هستیم  4حاال من و عرشیا 
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چرا ازدواج نمی خیلی ناراحت شدم ، ولی چیزي نگفتم و بعد از چند دقیقه سکوت گفتم 

  کنـــــی ؟

  و از همــــه  دعرشیا هیچ کس را قبول ندار. مشکل من هم همین است :  محمد گفت 

سا له  6اگر با کسی که آشنا می شوم و به ا و بگویم که یک پســــــــر ....... فاصله میگیرد 

بعد از مدتی حس در ابتدا با عرشیا خوب بر خورد می کند ولی دارم و به عرشیا حرفی نزنم 

حسادت هاي زنانه باعث میشود که بین من و عرشیا فاصله بیاندازد و اگر هم از ابتدا به عرشیا 

بگویم حس جبهه گیري و انتقام از من ویا کسی که به اصطــالح می خواهد با من زندگی کند 

  در عرشیا جوانه میزند و آنقدر ادا مه میدهد تــــــا آن  

شود و مرا تنها م یگذارد و یا می گوید که من با تو زندگـــی می کنم در  شخص از من زده می

  . صورتی که عرشیا نباشد 

  ولی یلدا باور کن عرشیا تنها امید من به زندگی است و حاال من مانده ام چه کار کنم ؟ 

  .از محمد پرسیدم پس براي همین است که عرشیا این قدر ساکت و گوشه گیراست 

  .ثبت داد و از من به عنوان مشاور عرشیا کمک خواست محمد پاسخ م
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محمد تو این بار اگر با کسی آشنا شدي وتصمیم گرفتی که با او ازدواج کنی : در جوابش گفتم 

باید کمی طرف مقابلت را نیز امتحان کنی و بدون آنکه حرفی از ازدواج با او بزنی ، عرشیا وآن 

اگر فردي محبت واقعی داشته باشد . دیگر قرار دهی خانم را در شرایط مختلف در مقابل هم

براي آنکه همسر تو بشود با پسرت به مهربانــــیِ  رفتار نمی کند بلکه در همه شرایط به  همه 

کودکان محبت می کند و مطمئن باش در اثر این برخوردها عرشیا نیز به او وا بسته شده و 

و تو باید حتما کسی را انتخاب . ازدواج کنی حتی خود عرشیا از تو میخواهد که باآن شخص 

  .کنی که مطمئن باشی کــه از سر هوا و هوس دل به تو و زندگی ات نبندد 

  راستی مهناز با عرشیا دیدار دارند ؟؟؟: بعد از محمد پرسیدم 

نه مهناز حتی یادي هم ا ز عرشیا نمی کند و می گوید که عرشیـا پسر او :    محمد گفـــت  

و همچنان هر روز یک جا است و عرشیا نیز از دو سا لگی یاد گرفته که تنها باشد و روي نیست 

  .پاي خودش بایستد 

کمی بامحمد از مسائل حاشیه اي صحبت کردیم ولی باز هم مثل گذشته هاي دور کمتر از 

  . خودمان حرف زدیم 
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  .بعد از ساعتی عرشیا و سایر بچه ها به مهد بر گشتند 

ستاره خودش را در بغلم جاي داد و . ستاره را گرفته بود و به سمت من آمدند عرشیا دست  

  .پدرش که تعجب هم کرده بود در اتاق من است پناه بردعرشیا به آغوش 

  ستاره دختر خودم است  ؟ که این قدر به من وابسته است ؟: محمد پرسیـــد 

  .نه دختر گندم است : در جوابش گفتم 

  .مگر گندم ازدواج کرده :  او با تعجب پرسید 

و لی در حضور . من ماجراي ازدواج گندم و هستی و حتی خوشبختی افشین را هم گفتم . 

  .محمد از حسین و ا لنا حرفی نزدم و او هم چیزي نپرسید 

چند دقیقه بعد محمد دست عرشیا را گرفت و بلند شد تا بروند که یک لحظــــــه برگشت و 

  .وي کمک تو حساب کنم گفت یلدا می خواهم ر

آقاي مهر آور من به عنوان مربی  عرشیا هر کاري که از دستم بر بیاید براي : در جوابش گفتم 

فقط صحبت هاي ما خارج از محــــدوده کاري و عرشیا . شما و عرشیا کوتاهی نمی کنم 

  .نباشد 
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  .و او با تعجب قبول کرد و خدا  حا فظی   کرد و رفت 

نمی خواستم حاال که او یک بچه داشت دو باره طرح . رسمی حرف زدم  از قصد این قدر

محمد من سا لها بود که رفته بود و حاال این محمد خیلی فرق با محمد من . دوستی با او بریزم 

چرا که حاضر نبودم بامحمد حتی ثانیه اي  .دارد و فقط اسم وفامیل محمد مرا یدك می کشد 

  .ب عرشیا باشد حرف دیگري بزنم خارج از حرفهایی که مربوط 

لعنت به آن روز ، لعنت به دوشنبه اي که او را دیدم وعاشقش شدم و باز لعنت به امروز که 

اي کاش دوشنبه اي وجود نداشت تا من از دیدارهاي تو در . بازهم دوشنبه بود و باز دیدمش 

  .امان بودم 

بعض گلویم را گرفته بود ولی توان . م آن روز بعد از رفتن محمد  انگار آدم دیگري شده بود

دیگر وجود محمد برایم ارزشی . بیرون آمدن ندا شت دلم براي گذشتۀ خودم می سوخت 

با خودم فکر کردم اگر عرشیا نبود حتی در لحظه اي . نداشت و تنها وتنها به فکر عرشیا بودم 

حرف می زد انگار که دیدمش هم توان آن را داشتم که بگویم برو بیرون و وقتی محمد

  .حرفهایش براي من نبود ومن نیر دیگر یلــــــداي گذشته ها نبودم 
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سا لـــه  من نبــود حاال   22یش نبودم و او هم محمد 1سال  10آري من دیگر یلداي 

عرشیت بود که برایم حکم همه چیز را داشت ، اگر رضاي من هم زنده بود شا ید از عرشیا 

ولی ولی رضاي من نبود و من مجبور بودم که بــه غریبه اي دل ببندم . ود برایم برایم عزیزتر ب

  . آغاز جوانـی از دست رفته ام بود  که روزي پدرش آشناي دیرین لحظه هاي زیباي 

اي کاش . آن شب تا صبح و فرداي آن روز و فرداي آن روز خواب به چشمانم راه نیــا فت 

اگــــر دوستشنداشتم از مهد . اش دلبستگی به او نداشتم اي ک. عرشیا مثل باقی   بچه ها بود

عرشیا چه . ولی ولی محمــــد برایم بی ارزش بود ...... بیرون می آمدم  تا دیگر محمد را نبینم 

ولی نزدیکی با او برایم . گناهی داشت من دلبا خته این کودك بودم و تحمل دوریش را نداشتم 

پی محمد که من این روزها بر خالف گذشته وخیاالتم از او دور مصادف بود با دیدارهاي پی در 

  .بودم 

فرداي آن روز کمی دیرتر به مهد رفتم تا عرشیا آمده باشد ومحمد را نبینم که خدا را شکر از 

  . دیدار محمد فارغ شدم 
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اول به اتاق خانم صدیقی رفتم ولی جرات حرف زدن از محمد را نداشتم فقط پرسید که 

  .نسبت به عرشیا چگونه است احساسم 

  .که دوستش دارم ولی از محمد و وا لدین او حرفی نزدم : گفتـــم 

عرشیا از لحاظ خانوادگی مشکل دارد و گفت که او از شاگردان نرگس : حانم صدیقی گفـت 

بوده ولی حاال که من به او عالقه پیدا کرده ام ، او از نرگس خواسته بود کــه مشاوره وصحبت 

بعد پرونده عرشیا را از کشو در آورد و گفت دیروز که تو نبودي . رشیا را به عهده من بگذارد باع

نرگس در مورد بچه ها با من صحبت کرد و وقتی صحبت به عرشیا  کشیده شد به او گفتم که 

تو خیلی از عرشیا خوششت آمده و حاضري کارهاي مشاوره او را انجام دهی و نرگس با کمال 

  .و بعد پرونده را به من داد ......  ده او را به من داد تا به تو بدهم میل پرون

  .....................سا له  6.......... فرزند محمد ...... عرشیا مهر آور ...  نگاهی به آن کردم 

به خودم لعنت فرستام اگر این پرونده را زودتر دیده ........  شماره شناسنامه ..... متولدتهران 

ولی حاال . و می فهمیدم که عرشیا فرزند محمد است هیچ وقت تا این حد جلو نمی رفتم ودم ب

  .پرونده را گرفتم و به اتاقم رفتم ...... دیر شده بود 
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مشغول کارهایم شدم ، فکر عرشیا ومحمد و یا حتی مهناز لحظه اي از من دور نمیشد کامیار و 

اي در ذهنم می گشتندو مــرا دیوانه تر از هر  و حتی همسرجدید کامیار مثل پروانه شمیم

  .........لحظه به جلو می راندند 

روزهایم دو باره به حا لت  گذشته باز گشته بود ، من تنها بودم با آنکه این بار محمد را 

میتوانستم حداقل یک روز در میان آن هم در دو وعده ببینم  ولی وجودش ایــــن بار برایم 

  میخواستم تنها باشم حتی هستی هــــــــــم نمی توانست     .ارزشی نداشت 

دلم میخـواست   ا لنا . گذشت زمان برایم سخت بود ...........  دل تنگی هایم را جبران کند 

پیش من بود و با اوصحبت می کردم ولی فاصله اي مکانی به ناچار قلب هایما ن را از هم دور 

  . کرده بود 

خبر نداشت ومن به تنهاي این غم بزرگ را به دوش می کشیدم و توان  هیچ کس از راز دلم

دلم هر چه . گفتن این درد را نه به مادرم و نه به خانم صدیقی و نه به هیچ کسی نداشتم 

محمد درکنارم بود ولی دیگر برایم مهم نبود حکم غریبه اي را . میخواست بر عکس می شد 
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زدو ومن در آن بیگانه بودم لحظه ها دست هایشان را به داشت که حرف از روزهاي آشنایی می 

  . هم دادند و با چرخش حرکت مردمک چشمانم گذشتند و مرا به تولد ستاره نزدیک کردند 

  .گندم سنگ تمام گذاشت و مراسم را در مهد ما اجرا کردستاره که  4تولد سا لگی 

راي تولد ستاره هدیه اي بیاورند و مربی هاي مهد به بچه ها گفته بودند که اگر می خواهند ب

گندم از صبح در مهد بود و مشغول تزئین اتاق . تقریبا همه بچه ها هدیه خود را آورده بودند 

حواسش به کار خودش بود من هم ازصبح به کارهاي خودم . وفیلم گرفتن از ستاره بود 

رم براي ستاره یک عروسک اد. و هدیه ستاره را که یک بلوز بود برایش کادو کردم . پرداختم 

زیبا خریده بود و به من داده بود که کادو کنم و آن را در تولد ستاره از طرف مادرم به او بدهم 

مشغول کارهایم بودم که ستاره به اتاقم آمد واز من پرسید که عرشیا کجاست ؟ و پشت سر او . 

مدام ستاره اسم او را بر لبانش گندم وارد اتاق شد و پرسید راستی یلدا این عرشیا کیست ؟  که 

  .جـــاري می کند 

من ابتدا به او جوابی ندادم ولی یکباره دلم خواست تا حداقل گندم جریان را بداند وبعد آرام 

  ........گفتم عرشیا پسر محمد است 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٣١٨

. اول گندم حتی محمد را هم به یاد نیاورد و بعد انگار ها ل اي از گذشته هاي دور او هستند 

  ید محمد مهر آور ؟پرس

بله و هر آن چه که در این روزها بر من گذشته بود را برایش گفتم ومشغول : پاسخ دادم 

صحبت بودم که صداي گریه عرشیا دلم را لرزاند و به سمتش دویدم فکر کردم که بچه ها او را 

مه بچه ها وقتی به اورسیدم و علت گریه اش را پرسیدم در میان گریه گفت ه. اذیت کرده اند 

  ...............براي ستاره کادو خریده اند و فقط او نخریده

  گفتم مگر تو نامه اي که مهد به تو داده بود را به پدرت نشان ندادي ؟؟؟. دلم برایش سوخت 

گریه اش بند نمی آمد اینقدر دلم ....  ت که براي ستاره کادو بخرد گفت چرا ولی بابا یادش رف

ستاره را فراموش کرده بودم وهمچنان عرشیا . ه نمیدانستم چه کار کنم برایش سوخته بود ک

  .در آغوشم گریه می کرد 

  گندم به کنارم آمد و پرسید که قضیه چیست ؟؟
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جریان را آرام به او گفتم و بعد گفت خوب برو یک کتابی چیزي از طرف عرشیا بخر عرشیا 

ولی . تاره بخرم که باهم آب بازي کنیم گفت نه من می خواستم که از اون تفنگ هایی براي س

  . و باز گریه اش را شروع کرد.......... حاال دیگه نمی توانم 

  . اگر چند دقیقه دیگر این طور گریه میکرد خودم هم گریه می کردم 

خدا لعنتت کند که این بچه را هم بدبخت کردي ، من به جهنم ولی این : آرام زیر لب گفتـــم 

و بعد عرشیا را بغل کردم و به اتاق خانم صدیقی رفتم جریان را گفتم و . داشت بچه چه گناهی 

خانم صدیقی اول ...... از او اجازه گرفتم که عرشیا را بیرون ببرم و براي ستاره هدیه اي بخرم 

  .......مخا لفت  کرد ولی بعدگفت با مسئولیت خودت و عرشیا به دنبا لم آمد 

. عرشیا را سوار ماشینم کردم . مهد یک اسباب بازي فروشی بود چند خیابان پائین تر از 

و بعد . و در راه اتفاقی نیفتد .کمربند را برایش بستم و از خدا خواستم که عرشیا سا لم بر گردد

که محمد  اسکناسبه راه افتادم در راه عرشیا گفت که من باید با پول خودم کادو بخرم و بعد 

همراهش باشد رااز جیبش در آورد و گفت با این پول که می شود یک به او داده بودتا همیشه 

  تفنگ بخریم نه ؟؟
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با . بعد از چند دقیقه به فروشگاه اسباب بازي رسیدیم  . من با خنده به او گفتم بله می توانی 

اول به فروشنده اشاره کردم که از من پول نگیرد ومن با او . عرشیا داخل فروشگاه رفتیم 

  کنم و بعد عرشیا با ذوق پرسید آقا از اون تفنگ ها که آب میپاشه دارید ؟؟حساب می 

  فروشنده که مر د خوش اخالقی بود با خنده گفت بله پسر خوب چه رنگی میخواهی ؟

عرشیا بعد از اینکه کمی فکر کرد گفت چون ستاره دختر است رنگ  صورتی یا قرمز و بعد 

در آورد و انگار تازه یادش ا فتــــاده باشد گفت آقا با  گفت براي خودم هم آبی و بعد پولش را

  پول من دو تا تفنگ  می دهید ؟؟؟

ـت   فروشنده که از شیرین زبانی عرشیا خنده اش گرفته بود و اشاره من را نیز به یاد داشت گفـ

با  و بعـــد پرسید کادو کنم و او.بله پسر خوب  با پول شما دقیقا دو تا تفنگ می شود خرید 

  . سر پاسخ مثبت داد 

هنگامی که فروشنده مشغول کادو کردن بود من بدون آنکه عرشیامتوجه بشود پول دو تا تفنگ 

عرشیا کادو را در دستش گرفت و می . را روي میز گذاشتم و بعد دست عرشیا را گرفتم 
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خیلی با نمکه .  .......خواستیم برویم که فروشنده گفت خانم براي پسرتان اسپند دود کنید ماشاا

............  

دیوانه شدم اي کاش هر آنچه که دیگران فکر می کردند ........ تلنگري دیگر به قلبم وارد شد 

  ..........واقعیت داشت 

. در جشن از کنار ستاره دور نمیشد ............ از همه  خوشحا لتر بود .  با عرشیا به مهد آمدیم

شـــــادي عزیزانم شاد دید غرق در خنده می شد ومن ا ز  گندم وقتی شادي ستاره را می

  ........بودم 

در آخر جشن همه کادوهاي خود را به ستاره دادند وستاره بیشتر از کادوي عرشیا خوشش آمد 

  . و از همان لحظه شروع به تفنگ باز ي کردند 

گفت همۀ مامان برزگ  وقتی میخواستم کادوي مادرم را به ستاره بدهم عرشیا که در کنارم بود

  ها به نوه هایشان کادو می دهند ؟؟؟ 

  از این سوال عرشیاتعجب کردم و پرسیدم مگر مامان بزرگ تو به تو کادو نمیدهد؟

  . و دیگر هیچ نگفت .....  گفت من که مامان بزرگ ندارم 
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  .بچۀ تنهایی بودکه کاري از دستم برایش بر نمیآمد ........ دلم برایش خیلی سوخت 

  .جشن آن روز خیلی خوب بود با شیطنت هاي ستاره و عرشیا به پایان رسید 

بعد از کارهمراه ستاره و گندم به خانۀ مادرم رفتیم تا گندم خواست که جریان محمد را بگوید 

  .ولی حرف ستاره تمام مدت عرشیا بود . با اشاره ب او گفتم که حرفی نزند و او نیز سکوت کرد 

ذشت  و من هر روز به عشق عرشیا به مهد می رفتم وحتـــــی در روزهایی روزهایما ن میگ

که در مهد کاري نداشتم وقتی از مدرسه بر می گشتم سرراه به  مهد میرفتم و عرشیا را می 

. دیدم ودر آغوشش می گرفتم ، چرا که در آغو ش گرفن عرشیا بـــه من آرامش می داد 

می دیدم ولی شوقی در من بوجود نمی آمد ، وجود محمد  محمد راتقریبا هر چند روز یک بار

را فقط به عنوان پدر عرشیا قبول داشتم ، و رابطۀ خودم را با او در حد یک مربی براي وا لدین 

  . بچه ها می دانستم 

هنوز بچه ها نیامده بودند . چند هفته اي به همین روا ل گذشت تا اینکه صبح به مهد رفتم 

کم کم بچه ها به مهد می آمدند که ناگاه صداي گریۀ عرشیا دو باره . بودم ومشغول کارهایم 

دلم را ریش کرد و به سرعت از اتاقم بیرون دویدم ودیدم که محمد و عرشیا بیرون ایستا ده اند 
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و خا نم صدیقی و چند تا از مربی ها هم دور آنها هستند و عرشیا مثل ابر بهاري اشک می ریزد  

رو به ....... عرشیا دویدم او را در آغوشــــم گرفتم وبدون اینکه به جمع توجه کنم  به سمت...... 

محمد کردم و گفتم محمد از جان این بچه چه میخواهی ؟ چرا اینقدر او را اذیت می کنی ؟؟ 

   کــــــــه ؟؟؟ مــــاینکه دیگر من نیست

با تعجب مرا نگاه کردند که پدر  رو به من کردند و.... که دیدم خانم صدیقی و همه مربی ها 

  . صدا زده ام عرشیا رابه نام 

خانم صدیقی رو به ما کرد و گفت خانم پویان  ،آقاي مهرآورو عرشیا .... محمد تا آمد حرف بزند 

وعرشیا همچنان در بغلم بود گریه کنان به همراه . را به اتاقت ببر و مشکل عرشیا را حل کن 

ودم هم پشت سر آنها به اتاق رفتم و در را بستم و گفتم محمد دو باره خ. محمد به اتاقم رفتند 

  چی شده؟ چرا عرشیا این طور گریه می کند؟

هیچی به خدا من می خواهم براي یک هفته به مسافرت بروم ولـــی عرشیا به :  محمد گفت 

  .هیچ عنوان پیش عمه اش نمی ماند ، که من بی اختیار گفتم خوب حق دارد

  فت چرا ؟؟ محمد گ
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آخه عمه مرضیه مرا می زندو دعوا می کند من پیش او :  که به جاي من عرشیا سریع گفت 

  ..........نمی روم 

خوب چرا پیش عمویت نمی روي ؟؟ رو به محمد کردو و گفتم تا آنجا که من یاد : من گفتم 

  .............می آید تنها فرد منطقی آن فامیل عمو محست تو است 

مشکل ما هم همین جاست چون تا چندماه پیش هر :  نایه مرا نشنیده گرفت و گفت محمد ک

وقت من به مسافرت می رفتم محسن و نسرین از عرشیا مثل پارســـــــا پسر خودشان 

و آنجا مقیم شده ولی حاال که محسن وخانواده اش به دبـــــــی رفته اند. نگهداري می کردند 

د مرضیه گذاشتم ولی هم مرضیه و هم همسرش بهرام هیچ یک از اند چند باري عرشیارا نز

عرشیا به خوبی نگهداري نمی کنند و من به عرشیا قول داده بودم که دیگر او را نزد مرضیه 

  نبرم ولی حاال نمی دانم چه کار کنم ؟ 

  .........چون این مسافرت یک هفته اي براي من واقعا واجب است 

این مرضیه در همه دوره هــــــاي زندگی من . ، دلم برایش سوخت  نگاهی به عرشیا انداختم

حرفی نزدم ولی چنددقیقه بعد به ...... و محمد وحاال براي عرشیا هم مزاحمت ایجاد می کرد 
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اگر بخواهی و به من اطمینان داري میتوانــــــی عرشیا را در این یک هفته به : محمد گفتم 

  ............من بسپاري 

تعجب کرد و عرشیا از شادي در میان گریه هایش  به هوا پرید و چند دقیقه بعد محمد  اول

  ...........گفت آخه مزاحم تو میشود

خودت میدانی که من و عرشیا چه قدر به هم دیگـــر وابسته . نه مزاحم نیست : گفتـــــم 

  هستیم نه ؟؟؟ 

  سریع به من تلفن بزن پس هر وقت اذییت کرد ببرش پیش مرضیه یا: محمد گفت 

نگران نباش اگر من عرشیارا اذیت نکنم او مرا اذیت نمی کنــــــد حاال :  که گفـتـــــم 

  کــــــــی می روي ؟؟؟

  شنبه صبح :  محمد گفت  

  ...........پس تو عرشیا را به مهد بیاور و بعد با خیال راحت برو :  گفتــــــم 

وقت فراموش نمی کنم ومن به یاد این حرفــش در گذشته  این محبت تو را هیچ: محمد گفت 

  .ها دو باره غرق شدم 
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چند دقیقه اي محمد عرشیارا نصیحت کرد که در این مدت شیطانی نکند و بعـــــد مقداري 

  .....عرشیا در این مدت  جپول از کیفش در آورد و به من داد و گفت که خر

و بعد به او گفتم با خیـــال راحت برو و او  ....  کشبلت  را در کیفش گذاشتم وگفتم خجا پول

عرشیا را بوسید و بعد گفت شنبه صبح می آورمش مهد و لباسهایش هم در یک ساك میگذارم 

.  

عرشیا پیش من در مهد ماند تا بعداز ظهر محمد او را به خانۀ خودشان ببرد  تـــــا شنبه 

  .صبح دو باره به مهد بیاورد 

ما با هم یه حسابی ) خانم پویان ........... ( راستی یلدا : برگشت و گفت  یک مرتبه محمد

  داشتیم ؟ 

  چه حسابی ؟:  گفتــــم

  .........عرشیا قضیه تولد ستاره را گفت و اینکه شما زحمت کشیده اید :  گفت 

براي نمی خواهد تو با من حساب کنی ، در عوض پولش را بگذار :  نگذاشتم ادامه بدهد و گفتم 

  ..........عرشیا محبت و توجه بیشتري براي او بخر 
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  ..........او باز هم کنایه مرا نشنیده گرفت واز در بیرون رفت 

ذوق و شادي در وجود عرشیا براي با من بودن در او پر می زد وازاو بیشتر مـــــن براي مهمان 

 5در فاصله . یـــــه بدهم کوچکم می خواستم زیباترین لحظات را در کنار آرامش به او هد

شنبه و جمعه خانه را مرتب کردم و تخت رضاي کوچکم را کــــه برایش خریده بودم و اتاق او 

به پاسخ تلفن هاي پدر و مادرم و حتی خانه را مرتب کردم و . را براي عرشیادر نظر گرفتم 

و خودم را براي . دم افشین و گندم براي رفتن به بیرون در ایــــــــن تعطیالت جواب ندا

  .ورود مهمانم آماده کردم 

صداي آشناي محمد خاطرات گذشته را در ذهن من ..... شب شنبه زنگ تلفن مرا به خود آورد 

  مه فردا پا برجاست یا نه ؟ رد و او خیلی رسمی پرسید که برنازنده ک

را حــــــت به خواب  به او اطمینان دادم که از عرشیا نگهداري می کنم و او و عرشیا با خیال

  .رفتند و من در خاطراتم باقی ماندم 

  .صبح شنبه عرشیا به همراه محمد وارد شد مهد شد 

  .که لباسهاي عرشیا را در یک ساك گذاشته ودر درون ماشین است  : محمد گفت 
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  .....گفتم به همراه او می روم و لباس را درون ماشینم می گذارم 

  .خدا حافظی کرد  عرشیا خیلی راحت با پدرش

من و محمد به سمت اتومبیل هایمان رفتیم و من ساك عرشیا را از محمد گرفتم و درون 

صندوق گذاشتم که ناگاه چشم محمد به ستارة آبی رنگ جلوي ماشینـــــــم افتاد که براي 

  .....زیبایی به جلوي شیشه نصب کرده بودم که گفت چه قدر زیباست 

  .جلوي شیشه ماشینش قرار دادم او تشکر کرد و گفت هنوز هم مهربانی من آن را باز کردم و 

  من جوابی براي این سوا لش نداشتم چرا که به راستی نمی دانستم هنوز مهربان هستم یا نه ؟

ناگاه دلم برایش در یک لحظۀ لرزید  و بعد در ماشین را قفل کردم ومنتظر شدم تا او برود ، 

  ...........م محمد نا خود آگاه گفت........ 

مواظب خودت باش و او سري تکان داد و به سرعت سوار : او برگشت به سمت من و بعد گفتم 

ماشینش شد واز نظرم دور شد و جملۀ خدا به همراهت از  لبـــــــانم جـــــــــاري 

  . شــــــــــــد 
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که یکشنبه بود و سه شنبه تصمیم گرفتم فردا . بعد به مهد آمدم  عرشیا به کالسش  رفته بود 

حکم مادري . نجشنبه که خودم نبودم عرشیا را به مهد نیاورم و همراه خودم به مدرسه ببرم پو 

را داشتم که براي کودکش نقشه می کشد ،  ولی مادري که تنها یک هفته نقش مادري را به 

  . عهده دا شت 

در اتاق ................... ه ام خوشش آمد چه قدر از خان. آن روز عرشیا را با خود به خانه آوردم 

براي شامش پیتزا درست کردم و درست وقتی که داشتیم شام ... رضاي کوچکم راحت بود 

صداي آشناي مادرم ، شتابم میخوردیم صداي زنگ در مرا مجبور کرد که بروم و در را باز کنم و

  ...         بود  چرا که دلم برایش تگ شده. را بیشتر کرد تا او را ببینم 

وقتی مادر به خانه آمد ، دم در کفشهاي کوچک عرشیا را دید و پرسیـــــد کــــه مهمــــان 

  دارم ؟

  بله مهمان عزیز و کوچک:  گفتـــــم 

مادرم او را  بوسید و بهد مرا بوسید و گفت چه پسر نازي ، . مادرم وارد شد و عرشیا جلو آمد 

  عزیزم اسمت چیست ؟
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  خا له یلدا بگــــم : گفت عرشیا 

  بگو عزیزم : گفتــــم 

  عــر شیـــا : و او ادامه داد 

  همان عرشیا که ورد زبان ستاره است ؟؟؟؟: مادرم با تعجب گفت  

  مگر شما ستاره را دیده اید ؟ شما هم به مهد کودك ما می آیید ؟: عرشیا پرسید 

: رشیا را بغل کردم و بوسیــــدم و گفتم من و مادرم به زور جلوي خنده مان را گرفتیم و ع

  .عزیزم این خانم مادر بزرگ ستاره و مادر من است 

  همان مادر بزرگش که برایش توپولی راخریده ؟؟: عرشیا با تعجب گفت 

  .توپولی کی است : گفتم 

  .همان عروسکه که روز تولدش شما به ستاره دادید : عرشیا گفت 

  عزیزم همان مادر بزرگش بله : مادرم خیدید و گفــت 

  .خوش به حا لش چون من مادر بزرگ ندارم : ت  عرشیا گفـ

  خوب من براي تولت به جاي مادر بزرگت کادو می خرم خوبه ؟: مادرم گفت 
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  یعنی شما می شوید مامان بزرگ من ؟؟: عرشیا سریع گفت 

  .مادرم پاسخ داد دوست داري من را مامان بزرگ صدا بزنی 

بله مثل ستاره و بعد گفت یعنی اون وقت تولد من هم شمـــا کادو می : ق گفت عرشیا با ذو

  .خرید

مادرم که از خنده اشک در چشمانش جمع شده بود گفت بله عزیزم می خرم و بعد وارد اتاق 

  .د و عرشیا به سمت  تلویزیون رفت ش

ی توانست پسرت باشد و اگر کامیار آن بالها را به سرت نمی آورد، عرشیا االن م:  مادرم گفت 

  .من هم حرف او را تائید کردم 

  راستی عرشیا چرا تنها پیش توست و پسر کیست ؟:  مادرم پرسید 

  . مادرم اول اصال محمد را به خاطر نداشت . او پسر محمد است  : با مکث گفتم 

  کدام محمد: گفت 

  محمد مهر آور ، دوست افشین : گفتم 

  .سال  شما با هم در ارتباط بودید  10در این  مگر: مادرم با تعجب پرسید 
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  .نه و بعد کل جریان را برایش تعریف کردم  :گفتــــم 

  . به خدا آدم در کار این روزگار می ماند :  مادرم در آخر گفت 

  .به هر حال یلدا ، از عرشیا مثل چشمانت نگهداري کن و من به او اطمینان دادم 

  . ا می روي گفتم مامان کج. بعد بلند شد 

پدرت می خواست به دیدن یکی از همکاران قدیمی اش برود که من هم گفتم بیایم و : گفت 

: سري به تو و گندم بزنم که االن نوه گلم را هم دیدم و بعد عرشیا را بوسیـد و من با گله گفتم 

  .مرا قابل ندانست  مامان ، بابا خانۀ

  می زنی ، مگر پدر از دخترش سیر میشودیلدا این چه حرفی است که :  که مادر گفت 

حاال هم گله نکن ، تا عرشیا پیش تو است یک شب بیا پیش من تا بگم بهار و گنـــدم هم با 

  .و متین و ستا ره و عرشیا یه دل سیر با هم بازي کنند . بچه هایشان بیایند 

  .مامان آرام را یادت رفت : بعد خندیدم و گفتم 

سحر هم اینجا بود تو او را هم می گفتی تا یک مهد کودك خانگی گر ا: مادر خندید و گفت 

  .و بعد با مادر خندیدیم . درست کنی 
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  ......بعد از مدتها با مادر با هم از ته دل خندیدیم و این از برکت وجود عرشیا بود 

  .مادر بعد از خدا حافظی رفت و من وعرشیا تنها ماندیم 

وابید ، ولی در نیمه شب با لش را برداشت و پیش من آمد و شب عرشیا ابتدا روي تخت رضا خ

  گفت خا له یلدا ا جازه می دهی  هر شب پیش تو بخوابم ؟

  .بله عزیزم هر شب در رختخواب من بخواب و بعد در آغوش گرمم خوابید : گفتم 

ارش صبحانه عرشیا را آماده کردم و بعـــد بید. فرداي آنروز صبح زود از خواب بیدار شدم 

  در آنجا بـــــا. صبحانه اش را دادم وخورد و با هم به مدرسه رفتیم . کردم 

  ، به کالس اول بردمش و گفتم که از چند ماه دیگر تو هم بایدمحیط مدرسه آشنا شد 

آنقدر در پارك . بعد از ظهر به پارك رفتیم و بعد به خانه آمدیم . سر این کالسها باشی 

  .یاد شامش را نصفه خورد و بعد در آغوشم خوابید شیطنت کرده بود که که ز

  .صداي زنگ تلفن مرا به خودآورد ........... من هم مشغول مرتب کردن خانه شدم 

محمد بود ، خیلی رسمی با او حرف زدم و گفتم عرشیا خواب است ، اگر میخواهــی میتوانم 

  .بیدارش کنم 
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  .نه نیازي نیست : گفت 

  . شیا کاري داشتی و من نبودم به موبایل زنگ بزند و خدا حافظی کردم اگر با عر: بعد گفتم 

می خواستم بلند شوم که دو باره تلفن مرا میخ کوب کرد و این بار افشین بود وبعداز سالم 

  .شنیده ام با محمد آشتی کرده اي : واحوال پرسی گفت 

ست که این هفتــــه مهمان نه من آشتی نکرده ام واسطۀ ما فقط پسر او عرشیا ا: گفتــــم 

  .من است 

  . قدرواسطه ات را بدان : خندید و گفت 

مادر و افشین و حتی گندم هیچ یک باور نمی کردند که مـــــن ومحمد  برایم جا لب بود که

  .هیچ رابطه اي با هم نداریم 

ـم ستاره را گندم هـــ. صبح بیدارشدیم و با عرشیا به مهد رفتیم . فرداي آن روز دوشنبه بود 

یلدا امکان دارد امروز ستاره را بـــــه خانه ات ببري ؟ : آورده بود و موقع خدا حافظی گفت 

  .من و سامان کمــی کار داریم . حاال که عرشیا هم آنجاست با هم بازي میکنند 
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شما به کارهایتان برسید ، امروز که نه براي همیشه حاضــــــرم ستاره و :  خندیدم و گفت

  .رشیا مهمان من باشند ع

  .گندم با خیال راحت ستاره را به من سپرد و رفت 

. آن دو مشغول بازي بودند و من دلــــــم گرفته بود......  بعد از ظهر بچه ها را به خانه آوردم 

  ....................نگاهی به هر دو انداختم وجودم براي هر دو زنده بود 

  نبودند آیا من امیدي براي زنده ماندن داشتم ؟ به راستی اگر ستاره و عرشیا

  یا باید فراموش میشدم ؟ باز هم نمیدانم ؟؟؟؟؟؟؟

صــــداي بازي آنها  به آشپزخانه رفتم ،. بچه ها از من خواستند که برایشان کتلت درست کنم 

و بعد چند عدد کتلت برایشا درون بشقابی  گذاشتم تا هنگـــــام بازي بخورند . قطع نمی شد 

به آشپزخانه رفتم که صداي تلفن مرا به خود آورد ، افشین بـود که گفت امشب سا لگرد ازدواج 

بعد به او ... گندم است به همراه بچه ها به مغازه افشین بــروم تا با هم به خانه گندم برویم 

   ره روز دوشنبه  گفتم که منتظر باشد و یکبا

  ...........برد و در ا فکارم غرق شدم کتلت و ساعت مرا به گذشته هاي دور 
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  فـــصل نهــــــــم

صداي زنگ تلفن دو باره به صدا در می آید و من یکباره به زمان حا ل بر می گردم گوشی را 

  ..........برداشتم ا فشین بود 
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  15/8االن ساعت . فتادي ؟ یک ساعت پیش با هم صحبت کردیم گفت یلدا تو هنوز راه نیا

  .است 

  .چشم افشین جان االن می آیم : گفتم 

  ........خاطرات گذشته ام را به دست فراموشی سپردم و سریع بلندشدم 

ستاره و عرشیا را صدا کردم و گفتم هر کدامتان که زودتر لباس بپوشند جـــــــلو می نشیند 

خودم . لباس بپوشند  و عرشیا وستاره به عشق جلو نشستن در ماشین سریع به اتاق رفتند تــا

هم به اتاقم رفتم سریع یک بلوز و شلوار به تنم کردم و پیش خود گفتم پس بی دلیل نبود که 

  .......گندم امروز ستاره را پیش من گذاشته بود 

بچه ها سریعتر از من حاضر شدنـــــــد و داشتند با . لشان ،  چه قدرخوش بودند خوش به حا

ام جلو بنشیند ، رو به عرشیا کردم و گفتم عرشیا اجازه بده ستاره هم دعوا می کردند که کد

  .وقتی بر میگردیم تو جلو بنشین ، چون ستاره دیگـر نیست ...... جلو بنشیند 

  .باشه ستاره تو جلو بنشین : ت  عرشیا با متانت خاصی گفـ
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ن فش د به مغازة اسریع به راه ا تادیم و پیش ا شین رفتیم ، سر راه یک دسته گل خریدم و بع

. افشین جلو در بود وستاره سریع به سمت عقـــب رفــــت و افشین کنارم نشست  رسیدیم ، 

یلدا ا ینکه محمده ، : او ل ستاره رابوسید وبعد عرشیا را ، و رو به من کرد و بـــــا تعجب گفـ 

  ..........کوچک شده 

  .........خندیدم و گفتم درسته 

  ره گفت این آقا کیه ؟بعد عرشیا به ستا

  .ستاره گفت دایی ا فشین 

  من چی باید صدا کنم ؟: عرشیا گفـــت 

تا خواستم حرف بزنم ، افشین خندید و گفت خوب عزیزم تو هم بگو دایی ا فشین و بعد دو باره 

  .......ت  تا خواستم حرفی بزنم ، افشین گفـ. عرشیا را بوسید 

  ............دیگه نباید بگه باالخره  یه روزي باید بگه دایی 

  .........نه به خدا ا فشین : گفـتـــم 

  همه چیز را به زمان بسپار :  افشین گفت 
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  ............آخه من نمیخواهم که : گفتم 

  دیگر چیزي نگو همه چیز را به زمان بسپار : افشین گفت 

  .د دوست دارم در تعجب بودم که چرا همه فکر می کردند من عرشیا را به خاطر محم

تقریبا شلوغ بود از خانوادة ما فقط من و افشین  نیامده بودیم ......... به خانه گندم رسیدیم 

در کمال تعجب دیــــدم هستی و سعید . مابقی بودند وخانوادة سامان نیز تقریبا همه بودند 

  ........هم آنجا هستند و هستی گله کرد که چرا کمتر با او در تماسم 

به شوخی گفت از وقتی عرشیا و محمد به زندگی ات آمده اند دیگر یادي از ما نمی کنی بعد 

..........  

  .من باید به هستی هم بگویم ؟؟؟؟ او که اخالق من را میداند ...................  اي خدا 

ه من باید فریاد می زدم تا به همه بگویم که من عرشیا را به خاطر خودش دوســت  دارم نه ب

  .ولی انگار کسی نمیخواست این را بداند.... خاطر محمد 
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خیلی هم خو ب بود ، عرشیا و ستاره و متین و آرام آنقدر شیطنت کردند که . شب خوبی بود 

در آخرسر همگی  خیلی ساکت شدند ودیگر انرژي براي شیطنت نداشتند متین و آرام در 

  .اپه خوابیده بودندآغوش مادرا نشان بودند و عرشیاو ستاره روي کان

  .من با هستی مشغول حرف زدن بودیم 

گندم و سامان باز هم انگار که تازه عروسی کرده اند مهمانها را نادیده گرفته  بودند و در 

  .آشپزخانه مشغول حرف زدن بودند 

  م بیایید بچه هایتان راببرید تو اتاق اینجا سرما میخورند «گند........  یلدا : مادرم گفت 

راي گندم  این حرف عادي بود ، ولی چرا مادرم در جلوي دیگران عرشیا راهم پسر من خطاب ب

  یعنی دیگران چه فکر می کردند ؟؟؟. کرده بود 

بلند شدم و عرشیا رابلند کردم وداشتم به اتاق می رفتم که یکی از همسایگـــــــان گندم رو 

تعجب میکنم چه طور پسري به این خودتان خیلی ساکت هستید ، :    به من کرد و گفت 

  .شیطانی دارید ؟ حتما پدرش خیلی شیطان است 

  .بله عرشیابه پدرش رفته است : تا آمدم حرف بزنم ، مادرم به جاي من گفت 
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  در جمع حصور دارند تا زیارتشان کنیم ؟: آن همسایه گفت 

  .نه خیر پدرش به مسا فرت رفته است : باز هم مادرم به جاي من گفت 

  .خیلی پسر بامزه اي است .......  ماشا ا: آن خانم ادامه داد 

  مادر آرام بدون آنکه آن خانم متوجه شود به دستۀ مبل زد تا مثال عرشیا چشم نخورد

و بعد در تفکراتم به اتاق ستاره رفتم و عرشیا را روي . من از رفتار مادرم خنده ام گرفته بود 

بعد گندم هم ستاره راآورد و او را هم روي تخت . دم تخت ستاره گذاشتم و رویش را کشی

  .گذاشت و گفت خیلی خسته شده اند 

  .تو خسته تر هستی : گفتم 

  .نه سا مان میخواست  ، یه دفعه به همه بگوییم تا همه تعجب کنند : گفت 

شماها همیشه . کارهاي شما که تعجب ندارد : آرام بازوي نرمش رانیشگون گرفتم و گفتم 

  .هایی می کنید که دیگران تعجب می کنند کار

واال کاري که تو کردي بیشتـــر تعجب داشت تا : گندم خندید ولی در یک لحن جدي گفت 

  ..........مهمانی دادن ما 
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  گفتم کدام کار ؟

  محمد وعرشیا : گفت 

  گندم تو دیگر چرا ؟؟؟؟: تعجب کردم و گفتم 

  حاال بببینم :  گندم گفت 

  ی را چ: من گفتــم 

  .و گندم با خنده از اتاق بیرون رفت 

  .در تعجب بودم که چرادیگران چنین فکري را می کنند ، ولی دیگر برایم مهم نبود

تقریباهمه رفته بودند و فقط خودمان بودیم ، در جمع نشستم  همه ....... آمدم  ناز اتاق بیرو

  .مت من چرخاندمشغول گفتکو بودند که صداي زنگ موبایل من نگاهها را به س

  سالم علیک مختصري کردیم وپرسید کجاهستم ؟... گوشی را برداشتم ، محمد بود 

  .می دانستم که دلش براي عرشیا شور می زند 

  عرشیا خواب است ، بیدارش کنم ؟. هستیم خانه گنــــدم : گفتم 

  .نه بیدارش نکن زنگ زدم حا لتان را بپرسم : گفت 



 مریم جمالی                                                                       ساعی  
 

 ٣٤٣

  پرسیدم چرا سرفه می کنی؟. دي پشت سر هم می کرد تشکر کردم ، سرفه هاي زیا

سرما خورده ام ،من به خا طر آنکه عرشیا مریض نشود گفتم ترو خدا قرص بخور خوب : گفت 

  .شد ي برگرد اینجا ،   که عرشیا مریض نشود 

  .قبول کرد و گفت خودم هم  میخواهم زودتر خوب شوم تا عرشیا مریض نشود 

سریع متوجه شدم و گفتم اگر ........ بود و به حرفهایم گوش می داد گندم کنار دستم نشسته 

کاري نداري من بروم و بعد خدا حا فظی کرد ، من بی ا ختیار گفتــــــــم مواظب خودت 

  .بعد خدا حا فظی کردم .... باش 

  خدا رو شکر که تو  محمد را نمیخواهی  که این طور سفارش میکنی  : گندم بلند گفت 

که تمام جمـــــع خندیدند ...... خورد و به دکتر برود و در آخر که مواظب خودش باشد قرص ب

  .و من نتوانستم از خودم دفاع کنم . 

باالخره همه تصمیم گرفتند که به خانه هاي خودشان بروند و من هم بلند شدم و به اتاق 

اري تمریــن بچه داري د: ستاره رفتم و عرشیا رابلند کردم که سامان به اتاق آمد و گفت 

  میکنی ؟
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  ........سامان ترو خدا تو دیگه باور کن که : گفتم 

د را ندیده ام ولی طبق تعریفاتی که گندم از عشق شما دوتا کرده من که محم: سامان گفت 

  .فقط می توانم بگویم که عشق در هر کجا زیباست و سن و سال نمی شناسد 

بغلم جاي دادم و درون ماشین گذاشته و بعد از خداحافظی من باز سکوت کردم و عرشیا را در 

  ...........به خانه آمدم و به خواب خوشی فرو رفتم 

روزهایم با عرشیا آنقدر سریع گذشت که دلم نمیخواست شنبه صبح بیاید و محمد به دنبال 

ساك ....... ردم ولی به سرعت به شنبه رسیدیم و صبح زود عرشیا را بلنـــد ک....... عرشیا بیاید 

  .لباسها ي عرشیا راهم درون ماشین گذاشتم و راه افتادیم 

  .دلم نمی خواد از پیش تو بروم : در راه عرشیا گفت 

  مگه دلت براي بابا محمد تنگ نشده ؟: گفتم 

  .چرا ولی دلم می خواهد هم تو باشی و هم بابا محمد : گفت 

  ...باید به او چه بگویم چون  نمی دانستم . و من جوابی به او ندادم 
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در ابتدا تشکري از من کرد و بعد عرشیا را در . بود که محمد به دنبال عرشیا آمد  30/1ساعت 

کسی این رفتار محمد را ندید وگرنه همه شک می کردند که . آغوش گرفت و خدا را شکر کرد 

  ــــــاست ؟چرا عرشیا را این طور در آغوش می گیرد و بعد پرسید که ساك عرشیا کجـ

  .درون ماشینـــــم :گفــــــتم 

  .از مــــن خدا حافظی کرد  ود ساك را بر داردکلید آن را گرفت که بر

اگر باز هم جایی خواستی بروي تعارف نکن عرشیارا : من عرشیا را بوسیدم و به محمد گفتم 

  .پیش من بگذار 

بعد عرشیا کلیــــــد را آورد  حتما مزاحمت می شوم و بعد رفت و چند دقیقه: محمد گفت 

  ..........،دو باره بوسیدمش و رفت 

  ................ ..دو باره خواستم بگویم کامیار خدا .......... باز من ماندم و من و تنهاییم 

  ..........خدایا زندگی از دست رفته ام را به من باز گردان ............ که نتوانستم و گفتم 

ن کمربند در راه به دلیل نبست .ه خیلی خسته بودم به سمت خا نه حرکت کردم بعد از کار ک

در داشبورت ماشین را باز کردم که . کرد و کارت ماشین را خواست  پلیس اتو مبیلم را متوقف
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کارت را به پلیس بدهم که کادوي کوچکی درون داشبورت خودنمایی می کرد و من در تعجب 

  .بودم 

  خانم حواستان کجاست ؟: ت ا فسر راهنمایی گف

کادو را بر داشتم و روي صندلی گذاشتم و بعد کارت ماشین را به ا فسر دادم و بعد از چند 

ولی هنوز فکرم پیش کادو بود که از طرف . و به راه افتادم ......... دقیقه برگۀ جریمه را گرفتم 

  کیست ؟

یک جعبه سرمه اي رنگ روي . ز کردم در اولین جایی که می توانستم نگه داشتم و کادو را با

  :آن کاغذ کوچکی بود که نوشته بود 

  "به پاس محبت هاي بی دریغت براي عرشیا  "

  و پائین آن نوشته بود محمد 

  . زیبا درون آن  چشمانم را خیره کرد  دستبد در جعبه را باز کردم و برق یک

  که تعجبم را از بین برداو بود   ولی باز هم جملۀ........ اول خیلی تعجب کردم 

  "به پاس زحمات بی دریغت براي عر شیا  "
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  تصمیم گرفتم . آري این مزد زحماتم براي عرشیا بود ولی من که کاري نکرده بودم 

من که با محمد نسبتی . همان کادو هاي سابقش را هم جمع می کنم ....دستبد را دستم نکنم 

ي قبل به من داده بود را هـــنوز در دستانم  نگه دارم اصال چرا باید دسبندي که سا لها. ندارم 

آن دستبدي که سا لهاي پیش در دستم کردم و قسم خـــوردم هیچ گاه از دستم در نیاورم . 

  .را از دستانم در آوردم و درون همان جعبه قرار دادم و  با شتاب به سمت خانه رفتم 

جاي خا لی عرشیا را در جاي جاي . بودم خسته بودم ، حوصله نداشتم از کار محمد ناراحت 

آنها بروم تا کمی کمکش   مادرم تلفن زدو گفت که تنها نمانم و به خانۀ. خانه حس می کردم 

  .کنم تا با هم خانه را مرتب کینم 

مثل روزهاي خوب مجردي . به خانۀ مادرم رفتم ، دلم  هواي اتاقم را کرده بود و به اتاقم رفتم 

  .در را پست سرم بستم . اق می آمدم در را سریع می بستم ام که تا به ات

مادرم می  بعد از جدایی از کامیار کمتر پایم را در این اتاق می گذاشتم و معموال وقتی به خانۀ

  .   اگر می خواستم شب بخوابم در اتاق گندم یا در کنـــــار تلویزیون می خوابیدم ........ آمدم 
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مادرم پارچه اي روي آنها . وسایلم همه و همه سر جایشان بودند  رفتم سر کمد لباسهایم ،

  . حال و روزم را نمی فهمیدم . انداخته بود که لباسها ووسایلم خاك نگیرد 

سا له اي  18سا له پر از غم نبود ، اتاق دختر شاد  28اتاقم اتاق یک زن . در گذشته ها بودم 

در  .  نــقشه اي براي آینده و در خانۀ امیدش داشت بود که براي هر وسیله اي که در اتاق بود 

، نگاهش کردم هر کتابخانه   را باز کردم ، کتابهاي دوره کنکورم بود یکـــــــی را برداشتم 

صفحه اي را که ورق می زدم به فارسی یا انگلیسی نام محمد را نوشته بودم و یا در جاهاي 

چه قدر در آن دوران خوش بودم . ده ام گرفت خودم خن. مختلف یلدا و محمد نوشته بودم 

  ......به صفحاتش بیشتر نگاه کردم ......... 

  .................نامه نگاري هایم با هستی در کالس در گوشه گوشۀ کتابهایم موج می زد 

در گذشته اگر یک روز با او حرف نمیزدم . راستی هستی چه طوره ؟ چه قدر بی معرفت شدم 

  .........شاید هفته ها از هم بی خبر هستیم ........... ی شد و حاال روزم شب نم

برداشتم دیدم . به باقی کتابها نگاه کردم به تک تک آنها ، کتابهاي مرضیه جلوي چشمم آمد 

    "خانم  مرضیه مهر آور"روي صفحه اول آن با مداد نوشته بودم   
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  . و در زیر آن تاریخ  زده بودم 

  مد کتابها را به همراه آن عطر به من داده بود ا فتادم    ، یاد عطرم   یاد روزي که مح

ا فتادم و بوي آشناي آن ، در کشویم را باز کردم ، همان بو راداشت ولی خشک شده بود ولی با 

  .آنکه خشک شده بودبوي آن تمام کشویم را پر کرد ه بود 

مان جاست در آن را باز کردم ودیدم نگاهم چرخید روي در و دیدم جا جواهري نقره اش نیز ه

  .تصمیم گرفتم دوتا دستبند را در آنجا بگذارم . لی است  که خا

  با صداي در به خودم آمدم ، مادرم بود در را بازکرده و پرسید که چه کار می کنم ؟؟

  .در یاد گذشته ها و وسایلم بودم و  وسایلم را مرتب می کردم : در جوابش گفتم 

  .من تا حاال مواظب وسایلت بودم و از حاال به بعدخودت مواظب باش : گفت  مادر خندید و

  یعنــــی چــــــه ؟؟: پرسیدم 

  .مادرم لبخند معنی داري زدو و به بیرون رفت 

روتختی راکنار زدم وبعد از . کمی دیگر به وسایلم نگاه کردم ، خسته بودم ، خواستم بخوابم 

  .........تختی که هر شب می خوابیدم .     مدتها روي تختم خوابیدم 
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  .یاد محمد و خاطرات با او بودن در آینده را در ذهنم ورق می زدم 

از گذشته خنده . روزهاي بدي که رفته بود ومن تنها بودم  .....یاد روزهاي خوب وبدمان ا فتادم

  چه قدر گریه می کردم تا شاید محمد برگردد ........... ام گرفته بود 

  . ر کند یحرفش حرف بود  امکان نداشت تا حرفش تغی. حال بود ولی م

  .لنا و حسین زحمت کشیدند تا ما دو باره آشتی کنیم چه قدر ا

لنا آن موقع سحر را حامله بود ،ولی باز هم مهمانی ترتیب داد تا من و یادش به خیر بیچاره ا

  . محمد همدیگر را ببینیم 

رایش یک تابلو خریده بودم که در آخر هــــــم نتوانستم به خوب یادمه که ب. چه روزهایی بود 

  . او بدهم و بعد به خانه آوردم 

  راستی تابلو را کجا گذاشتم ؟؟؟

کمی فکر کردم ، در فکر همان روزها بودم که ناگهان یادم آمد که زیر تختــــــــم گذاشتم  

تخت یک بسته به چشم می خورد،  زیر تختم را نگاه کردم  ، گوشۀ........... سریع بلندشدم 

چۀ . بازش کردم ، تابلو نمایان شد . بیرون آوردمش ، رویش پر از خاك بود ولی کادوپیچ بود 
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تصمیم گرفتم که آن . حیف بود که زیر تخت بماند ........ طرحش به دلم نشست . قدر زیبا بود 

شدم ،   چون هر وقت آن را می  ولی چند لحظۀ بعد پشیمان. را بر دارم به دیوار اتاقم بزنم 

  .دیدم یاد آن روزها می افتادم 

  . این تابلو براي محمد بود وحاال هم باید در خانۀ او باشد 

  ولی من به چه مناسبت این تابلو را به محمد بدهم ؟؟؟

هم عرشیا خوشحال . چه کسی بهتر از او . راستی چرا به عرشیا ندهم . ناگاه یاد عرشیا  ا فتادم 

  .یک تیر و دو نشان . ی شود و هم تابلو در خا نۀ حمد است م

به کنار مــــادرم رفتم و . تابلو را بر داشتم و درون کیفم گذاشتم ، خواب از سرم پریده بود 

  .باهم خانه را مرتب کردیم 

خودم هم تعجب  می کردم که چرا این . روزها به مهد می رفتم و هر روز عرشیا را می دیدم 

  .ه عرشیا عالقه پیدا کرده ام قدر ب

خانم صدیقی هم در تعجب بود ولی بیشتر منتظر بود تا من حرف بزنم و ما جــــراي دعوایم را 

  . با محمد براي او بگویم ، که توان چنین کاري را ند اشتم 
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هر وقت محمد را می دیدم ، متوجه می شدم که منتظر است تا از هدیه اش صحبت کنم و به 

نگاه میکرد ولی من حرفی از هدیه او و حتی آنروز نمــــی زدم و او همچنان در تعجب دستانم 

  .....باقی مانده بود 

یک روز به مهد آمدم عرشیا  به سرعت به سمتم دوید ومن . روزهایما به همین روال میگذشت 

و او . .......... عزیزم دلم برایت تنگ شده بود : بوسیدمش و گفتم ......... او را در آغوش گرفتم 

دو تــــــا از مربی هاي مهد که دل . مثل یک  گربه ملوس خودش را در بغلم جاي داد 

. ......  خوشی از عالقۀ من و عرشیا نداشتند ، طوري که من متوجـه بشوم به یکدیکر گفتند 

عرشیا را  عجب دوره و زمانه اي شده براي آنکه  خودش را به باباي عرشیا برساند ،  عالقه به

بهانه می کند و دیگري تاکید کرد بیرون از اینجا هم با هم ارتباط دارند ولی سرشان را در برف 

  . و بعد از کنار من دور شدند ...... فرو کردند 

  ..................من مهم عرشیا بود و بس براي من حرف دیگران اهمیتی نداشت ، براي 

  .م بردم و با هم حرف زدیم عرشیا در بغلم بود  او را به اتاق
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خا له یلدا من را می بري پیش آن آقا که تفنگ ستاره را از او خریدیم :   عرشیا گفت 

  چرا می خواهی آنجا بروي ؟؟؟: گفتـــــــــم 

یم ، عرفان می خواهم از این ماشین بزرگ ها بخرم که تو پارگینک بازي می کن:   گفــــت 

  مدت با ماشینش بازي می کند وسوار آن میشود  پسر همسایه ماه دارد و تمام

  ...........بابا هم می گوید برایت می خرم ولی نمی خرد .... ولی به من نمی دهد 

  ....خندیدم و گفتم حتما می خرد فراموش کرده 

  ....... عرشیا گقت بابا همه چیز را فراموش می کند حتی مرا 

  .............بعد دیگر هیچ نگفت 

  اگر تا دوهفتۀ دیگر بابا نخرید من میخرم به یک شرط: رایش سوخت گفتم دلم ب

  چه شرطی ؟: که عرشیا با ذوق گفت 

و باز بــــــــه آغوشم . به این شرط که دیگر به با با حرفی نزنی و او قبول کرد : گفتـــــــم 

  .........پناه برد 
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همه فکــــر می . در آورده بودند  مربیان مهد خیلی برایم حرف........ خسته شده بودم 

هیچ کس نمیدانست که محمــد و من چه . کردندمن به خاطر محمد عرشیا رادوست دارم 

  .گذشته اي با هم داشتیم 

  ت ؟ یک روز خانم صدیقی مرا صدا کرد وگفت یلدا چرا اینقدر حرف پشت سر توسـ

وست دارم ، اگر فکر میکنید من در من نمیدانم ولی من دیوانه عرشیا هستم  و او را د: گفتم 

  ...مهد شما مزاحمت ایجاد می کنم از اینجا بروم 

نه یلدا تو بمان تا من بررسی کنم و بعد جواب مربیان را بدهم  تا : خانم صدیقی گفت 

  .شت سر تو حرف در نیاورند و بعد گفت میتوانی به اتاقت بروي اینقدرپ

  ............دادم  من به اتاقم رفتم و به کارم ادامه 

چند روزي گذشت ، روزي با عرشیا صحبت می کردم ، عرشیا گفت عمو محسن و زن عمو 

نسرین به همراه پارسا به ایران آمده اند وحاال دیگر بابا حتما فراموش می کند برایم ماشین 

  .بخرد 

  تو که حرفی نزدي؟: گفتم 
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 ٣٥٥

  .گفت نه خا له یلدا نگقتم 

  ......م و برایت میخرم و باز او خوشحال شد من قول داد: گفتـــــم 

  ........آن روز وقتی از مهد بیرون آمدم ماشین آشناي محمد را دیدم ، جلو رفتم وسالم کردم 

  ....او جواب سالمم را داد و به گرمی دستم را فشرد 

  ..........زود آمدید ؟؟ عرشیا منتظر شماست : گفتم 

  .......خه محسن و خانوا ده اش منزل ما هستند بله امروز زودتر آمدم ، آ: گفت 

  . چه قدر دلم برا ي محسن تنگ شده ، حتما سالم مرا برسانید : نا خودآگاه گفتم 

که خانم پویان را با لحنی خــــاص گفت و ) خانم پویان . ( راستی یلدا ..... محمد گفت حتما 

  .....من خیلی عصبانی شدم و بعد ادامه داد 

و عرشیا را ........... ولد عرشیا است ، خوشحال می شویم شما و ستا ره با هم بیاید پنجشنبه ت

  .....عرشیا و من با هم مهمانها رادر نظر گرفتیم . ... خوشحال کنید 

و بعد به سرعت خدا حافظی کردم و به سمت . ..... گفتم حاال تا پنجشنبه  فرصت زیا د است 

  .........ماشینم رفتم 
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 ٣٥٦

نه به خانم  پویان گقتن محمد و نه به اینگه میگوید مهمانها را با هم . کر فرو رفتم باز درف

  .سال هنوز نشنا ختمت  10انتخاب کردیم ، امان از دست تو محمد که بعد از 

و نمی دانم که با هر حرف تو چه واکشنی را باید از خود نشان دهم حاال هم منتظـــر است تا 

  .........من بیایم 

زنگ زد و گفت که به منزل آنها بروم ، گندم و ا فشیــــن هم به  خانه رفتم ، شب مادرمبه 

تا به خانۀ مادرم رسیدم ، ستاره سریع دوید به ســوي من و با ذوق گفت ........    آنجا می آمدند

  .   ....خا له یلدا عرشیا براي پنجشنبه من وشما را به خانۀ خودشـان براي تولدش دعوت کرده : 

تعجب کردم ، می خواستم به ستاره نگویم تا خودم هم نروم ،  ولی عرشیا کار را خراب کرده 

  .بود 

  .ستاره جان معلوم  نیست که من بروم ، ولی اگر رفتم حتما تو را می برم : گفتــــم 

  ............یلدا جون یادم بیانداز که براي عرشیا یک کادو بخرم چون به او قول دادم : مادرم گفت  

  ............گفتم مامان الزم نیست 

  ..........یاد بگیر وقتی به  بچه قول می دهی آن را اجرا کنی :  مادرم گفت 
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 ٣٥٧

مگر عرشیا بچۀ من است که وقتی قول می دهم اجرا کنم ، اصال مگه : عصبانی شدم و گفتم 

  من بچه دارم ؟؟؟؟

گفت عرشیا دست کمی ار بچــــۀ واقعی درست است بچه نداري ولی گندم :  ا فشین گفت 

  ...........ات ندارد ، بخصوص که پسر محمد است و بعد چشمکی به من زد 

  .حرصم گرفته بود ، همه فکر می کردند من با محمد دوست هستم 

  .......حاال ببینید من می روم یا نه ؟ بعد نقشه بکشید : گفـتــــم 

مه میدانیم که پنجشنبه تو و ستاره به تولـــــــد عرشیا اگر تو یلدا هستی ما ه:  بهار گفت 

  .....می روید 

  .کادوي مرا هم می برید :  مادر گفت 

  ...........و همه خندان گفتند حاال می بینیم . حاال ببینید :  گفـــتم 

  کالفه شدم،  چرا هیچ کس باور نمی کدر که من دیگر محمد را دوست ندارم؟؟؟

ز ظهر به همراه مادر به اسباب بازي فروشی رفتیم و من ماشیـــــن مورد چهار شنبه بعد ا

یک ماشین بزرگ که عرشیا می توانست درون آن بنشیند و . عالقۀ عرشیا را برایش خریدم 
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 ٣٥٨

وقتی می خواستم پول آن را بدهم مادرم خیلی تعجب کرد و گفت باور نمی .......  بازي کند   

رزش داشته باشد که تو این همــه پول بدهی و من خودم هم در کنم عرشیا این قدر برایت ا

  .تعجب بودم که چرا اینقدر پول می دهم و براي پســر محمد هدیه  می خرم 

مادرم هم به خاطر قولی که به عرشیاداده بود یک تفنگ زیبا خرید و از فروشنـــده خواستیم 

  . تا آنها را کادو کند 

م و ستاره هم با هم آمدند و ستاره با ذوق کودکانه اش به من شب که به خانه آمدیم ، گند

  .گفت که براي عرشیا یک بلوز و شلوار خریده است 

ستاره جان من فردا باید بروم خانه هستی و کادوي عرشیا را شنبه در مهــــد به او می : گفتم 

  ...........دهم ، تو هم کادویش رابیاور به مهد وآنجا به او بده 

  .........ه بغض کرد وبعد گریه کرد ستار

  چرا به خاطر پسرت ، اشک دخترم را در می آوري ؟؟؟......... گندم گقت 

  .......شوخی می کند ، شما فردا می روید  تستاره جان  خا له ا

  ......اصال به خاطر تو هم که شده نمی روم :  حرصم گرفت ، رو به گندم کردم و گفتم 
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 ٣٥٩

  .............مد که اینقدر به تو ا حترام می گذاردحیف مح:  گندم گفت 

  ...........حرف گندم را نشنیده گرفتم 

چون از دست .... آن شب بعد از شام به خانۀ خودم آمدم و گفتم که به تولد عرشیا نمی روم 

  .محمد ناراحت بودم 

م که بکنــــــم    تصمیم هیچ کاري نداشت........ دلم گرفته بود ........ صبح از خواب بیدار شدم 

  .....گرفتم که به خانه هستی بروم تا وسوسه حرفهاي گندم و مادرم نشوم 

  ...........به سراغ تلفن رفتم وشماره هستی را گرفتم ، چه عجب که هستی در خانه بود 

  خوشحال شدم وباهم چند دقیقه اي صحبت کردیم ، هستی در جریان وجود عرشیا و محمد

  .........نها پرسیدبو د از آ

و واال او هم مرا وادار ..... حا لشان خوب است ، ولی نگفتم  که امشب تولد عرشیا است : گفتم 

  ......عرشیا بروم  دمی کرد که به تول

  .........چه عجب امروز خانه هستی : به هستی گفتــــم 

  .......سکوت کردم ...آخه عروسی خواهر سعید است و امشب به آنجا می رویم : هستی گفت 
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 ٣٦٠

  هستی گفت چه طور ؟؟؟؟

هیچی ، همین جوري وبعد صحبت را عوض کردم و بعد از چند دقیقــــــه خدا :  گفتم  

  ...... چرا که امروز مجبور بودم در خانه بمانم ..... حافظی کردم 

یا افشین و  اگر به خانۀ گندم. بعد از نماز می خواستم بخوابم ،ولی هر کاري کردم خوابم نبرد 

  .حتی مادرم می رفتم به  زور مرا به آنجا می فرستادند

سرگرم تماشـــــاي تلویزیون ..... بعد ازظهر به حمام رفتم وبعد به تماشاي  تلویزیون نشستم 

  ...........بودم که صداي تلفن مرا بلند کرد و به سمت تلفن کشاند 

  که می روم یا نه ؟: گندم بود و پرسید 

چون من ستاره را  ،بگونه نمی روم و بعد گفت به هر حال اگر تصمیم گرفتی بروي : ــم گفتـــ

، حتی  م کادویش هم حاضر استفقط باید لباسش را عوض کن. حمام برد ه ام وآماده است 

  .مادر کادویش را آورد که اگر رفتید با خود ببرید و عرشیا را خوشحال کنید 

  ولی اگر خواست بروم خبرت می کنم و بعد قطع کردم  فکر نمی کنم بروم:  گفتــــم 
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 ٣٦١

اگر محمد  اینقدر رسمی با من حر ف نمی زد حتما می رفتم و عرشیا را می ....  ددلم گرفته بو

اصال . دیدم ، داشتم گریه می کردم به حال خودم ، محمد و حتی  عرشیا دلم می سوخت 

میخواستم ......... باز تلفن زنگ خورد شب شد که  7نفهمیدم که زمان چگونه گذشت و ساعت 

  شاید ا لنا با شــــــــد: ولی گفتم ...... گوشی را  ندارم 

  :بنا برا ین گوشی را برداشتم و گفتم بفرمایید 

  شما هنوز خانه هستید ؟؟.......... سالم خانم پویان :  صداي آشناي محمد گفت 

  .........د از عرشیا عذرخواهی کنید من کمی کار دارم و سرم درد می کن:  گفتــــم 

او فقط بهانۀ شما را می گیرد و االن مرا ..... من نمی توانم ، خودتان به او بگویید : محمد گفت 

  .............مجبور کرد که به شما زنگ بزنم 

، از یک طرف دلش می خواهد باز هم عصبانی شدم ، آخه محمد چرا این طوري حرف می زنی 

، من که گذشته ها را فراموش کرده ام پس ک طرف لحنش باید خشک و رسمی باشد بروم از ی

  چرا عذابم می هد ؟؟؟

  خانم پویان حواستان هست ؟؟: محمد گفت 
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 ٣٦٢

  ......گوشی را به عرشیا بدهید .......... بله : گفــــتم 

تـو بدي ، مگه با هق هق گریه گفت ؟ خا له یلدا دوستت ندارم ، ........ عرشیا گوشی را گرفت 

  نگفتی که من را مثل پسر واقعی خودت دوست  داري، پس چــــــــــرا  نمیآیی ؟؟

  .آخه عرشیا جان  ، حا لم خوب نیست ، سرم درد می کند : گفتـــــم 

شمابیاید بروید تو اتاق من بخوا بید وباز گریه کرد و گفت االن به با با محمد می گویم : گفت 

  .........اهم و بعد هق هق گریه اش شدیدتر شد که من تولد نمی خو

  ...........طاقت شنیدن این صدا را ند اشتم ، گفتم باشه می آیم ولی زود میر وم 

  ستاره را هم می آوري ؟؟: خوشحال شد و گفت 

  اي شیطان پس دلت براي ستاره تنگ شده نه من ؟ هان ؟؟: گفتـــم 

  ..............نه به خدا خا له یلدا : گفت 

  ..........پس منتظر باش  میآیم و بعد خدا حافظی کردم :   گفتــــم

  .خنده ام گرفته بود ، خودم هم دلم می خواست بروم و حاال بهانه ام گریه عرشیا بود
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 ٣٦٣

چه قدر حرف می زنی؟ کی پشت خط بود؟  و : تا گوشی را قطع کردم ، گندم زنگ زدو گفت  

کشت ، پاشو بیا اینجا وخودت جوابش را بده ، می گوید خا له یلدا  ادامه داد یلدا این ستاره مرا

  که خانه است ، پس چرا نمی رویم ؟

  ...........باشه بیاورش اینجا که برویم : گفتم 

  گندم با تعجب پرسید ، می خواهی بروي ؟

  ............بله االن عرشیا زنگ زدو مجبورم کرد که بر وم : گفتم 

راضی ات کنیم ، آن وقت یه نفر آدم بزرگ  نتوا نستیم  10انس بدهد ،  خدا ش: گندم گفت 

  .سا له تور ا راضی می کند  6بچه 

  ...........تا پشیمان نشدم زود بیاورش و بعد قطع کردم : خندیدم و گفتم 

  کیست ؟  ، نمی دا نستم که مهمانهایشان    د شدم وسر کمد  لباسهایم رفتم نبل

رفتم ، پیراهن سرمه اي رنگی را به تن کردم و کمی آرایش کردم وبعد ولی باید مرتب می 

موهایم را که مثل آن روزها بلند شده بود با کش سر از پست جمع کردم ، به خودم نگاه کردم ، 
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 ٣٦٤

چهره شاد آن روزها را نداشتم ، ولی در این لبــاس با موهاي جمع شده و آن آرایش خیلی 

  .ساده به نظر می آمدم 

  فکار بودم که ستاره در زد و وارد شد و گفتم مامان گندم کو ؟؟ مین ادر ه

  .........گفت با بابا سامان رفتند خانۀ مامان جون 

  خندیدم و گفتم امان از دست مامان و با باي تو و بعد کادویش را که در دستش بود 

  به من داد و گفت خا له یلدا شما حاضرید ؟؟؟

حاضرم و بعد مانتویم را پوشیدم و کادو ها را بر داشتـــــم و به راه ا      بله عزیزم : گفتــــم 

  .............فتا د یم 

خانه اي چند طبقه با نماي . طبق آدرس که داده بود ، خیلی راحت خانه اش را پیدا کردم 

م و ماشین را در جلو درب خانه پارك کرد. نماي بیرون خانه خیلی زیبا بود .  سانتی 3آجرهاي 

  ............صداي موزیک بلند شنیده می شد که مشخص بود از خانۀ محمد است ... بعدزنگ زدم 

آب ا  يدر صندوق ر باز کردم و خواست کادوها را بردارم که کش سرم از  سرم به درون جو

، خانۀ من به ناچار باموهاي باز کادوها را به همراه ستاره به باال بردم ، وارد خانه شدم    فتاد و
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 ٣٦٥

که در آستانۀ آن    ابتدا وارد حال کوچـــــــــکی می شدیدم . بزرگ که کف آن سنگ بود 

را از دستم گرفت و پرسید چی  عرشیا و محمد به استقبا لم آمدند و بعد محمــــــد هدیه ها 

  گرفتی که اینقدر بزرك وسنگین است ؟

  ...........حمد هم خندید ت خریده ام و میدم و گفتم سرویس چینی براي عروسخند

  :عرشیا به آغوشم پرید ومن بوسیدمش و تولدش را تبریک گفتم 

 و بعد ستاره را دید و ســــــــتاره هدیه اش    خا له یلدا تو بزرگترین کادو را آوردي :  گفت 

ن را داد و بعد کادوي مادرم که در دست ستاره بودرا نیز به عرشیا داد و گفت این را هم ماما

       مامان بزرگ یادش بود که تولد منه ؟؟؟ : جون داد که عرشیا جلوي روي محمد گفت 

  .   مگه به تو قول نداده بود که تولدت برایت مثل ستا ره کادو بخرد: گفتم 

  ...........چرا چرا یادمه : گفت 

  قضیه چیه ؟: محمد پرسید 

 حرف نزند چـــــــــون می ترسید  عرشیا به من نگاهی کرد و هراس از  محمد باعث شد که

  .دعوایش کند 
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 ٣٦٦

چیزي نیست ، قضیه خصوصی است وبعد به اتاق عرشیا رفتم ، مانتویم را در آوردم : گفتـــــم 

و با آن موهاي باز و بلند ، مجبور شدم در سا لن بنشینم و به خودم لعنت فرستادم که حداقل 

  ..........یک گل سر همراه خودم نیاورده ام 

ان محمد به همـــــــــــــراه خانواده   تا از همکار دچن. مهمانهاي تقریبا زیادي آنجا بودند 

هایشان، دوتا از همسایه ها به همراه فرزندانشان ، که یکی از آنها همـــــان عرفا ن بودکه 

و باالخره من و ستاره ،محسن و نســــــــرین و پسرشان  پارسا . عرشیا از او تعریف کرده بود 

  ..........مرضیه وشوهرش 

وقتی من وارد سا لن شدم با آن موهاي بلند و باز یک لحظه همه به سمت مـــــــــن بر 

  .گشتند و نگاهم کردند ، حس دوران نوجوانی دو باره در من ریشه دواند 

  باز هم موهایت را بلند کردي؟؟: محمد نگاهی به من کرد و آرام گفت 

  و نیستی براي چه کسی کوتاه کنم وقتی ت: گفتم 
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 ٣٦٧

نه یلدا موهایت  خیلی زیباست ، من در آن زمان براي اینکه همــــــه به :  محمد گفت 

و دیگر ادامه ................ ............. حاال یموهایت نگاه نکنندو نگویند زیباست گفتم کوتاه کن ول

  ........نداد 

رش نسرین رفتیم ، چه قدر محسن جـــــــا   ا فتاده به همراه محمد به کنار محسن و همس

اي کاش در آن زمان اصرار : تر شده بو د ، او هم نگاهش را از من دور نمی کرد و می گفت 

  .........بیشتري کرده بودم تا مادر راضی می شد

  پارسا به همراه عرشیا و ستاره و باقی بچه ها مشغول بازي بودند ........ حرفی نزدم 

  .........و بعضی ها هم مشغول گفتگو بودند 

من کنار نسرین و محسن بودم ، نسرین با مهربانی گفت همیشه دلم میخواست شمارا ببینم 

ولی واقعا حیف شما نبود که این مرضیه که خدا از ســـــــر تقصیراتش بگذرد ، مهناز را براي 

  ..............دك بیچاره را بدبخت کرد محمد در نظر گرفت وهم محمد وهم مهناز و این کـــــو

کمی بــــا نسرین . چیزي نگفتم ، ولی حس کینه از مرضیه در تمام وجودم رخنه کرده بود 

  ...........حرف زدم و بعد ساکت شدم 
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 ٣٦٨

موهاي خودتان است که جواب مثبت دادم و نسرین ادامه داد : نسرین بعد از چند دقیقه پرسید 

  ......ناز و امثا ل اوست که مرضیه پیدا کند لیاقت محمد همان مه

می خواست ادامه بدهد که مرضیه به طرف ما آمد ، محسن بلند شد و گفت یلدا باور کن ، اگر 

بیچارگی هاي محمد و عرشیا و حتی تو را آن روز می دیدم ، هرگــــــــز نمی گذاشتم 

  ............دیگران با سرنوشت شما دو تا این طور بازي کنند 

  .آقامحسن گذشته ها ، گذشته ، من از زندگیم راضی ام و ادامه ندادم : گفتم 

  .محسن بلند شد وجایش را به مرضیه داد و به کنار محمد رفت 

آن زمان نتوا نستـــــــــی صاحب : مرضیه ابتدا نگاهی به من انداخت و بعد گفت 

  مد شود ؟محمـــدشوي ، حاال با وجود عرشیا می خواهی صاحب مح

مرضیه خانم من هیچ وقت به شما بی احترامی نکردم ، ولی حاال هـــــــم : گفتــــم 

میخواهم بگویم احترام خودتان را در دست خود نگه دارید، براي اطالع شما میگویم که من 

ومحمد هر کاري که صالح بدانیم انجام میدهیم در ضمن باز هم می گویم که اگر من اینجا 

  .........ا به خاطر عرشیا ست نه کسی دیگري مثل شما هستم تنه
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 ٣٦٩

  ...مرضیه بهتر است دلت به حال این  بچه بسوزد که کسی را ندارد : نسرین گفت 

  ..........محمد اراده کند بهترین دخترها را مادرعرشیا می کنم : مرضیه گفت 

ت می گویـی وقتی که این اگر راس. همان لقمه اي که بار اول گرفتی کافی ااست : نسرین گفت 

بچه تنهاست نگه داري اش را به عهده بگیر تا اینقدر از تو نترســــد و به یلدا خانم پناه نیاورد 

.........  

خا له یلــــــــــدا نمی آیی : عرشیا به سمت من آمد وگفت . مرضیه تا خواست حرفی بزند 

  تو اتاقــــــم ؟

ی گویی مامان یلدا ، بگو مامان یلدا تا همــــــه عادت عمه جون چرا نم:   مرضیه گفـــت 

  .کننـــــــد 

  ......بابا محمد فعال اجازه نداده و گفته به موقعش باید بگی مامان یلدا ِ: عرشیا گفت 

  بابا محمد خودش گفتـــه ؟؟:   مرضیه با تعجب گفت 

ــــه که هیچ وقت دورغ  مرضیه ، خا له یلدا به من گفتـــبله عمه جون :  عرشیا گفــت 

  .........نگـــــــم 
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 ٣٧٠

من هم تعجب کردم ، پس محمد به عرشیا گفته که فعال نباید بگویی مامان ولــی من و محمد 

  .....شاید خواسته دل عرشیا را خوش کند .......... که حرفی نزدیم 

  .......چون ما هیچ عالقه اي به یکدیگرنداریم 

شد ، بعد از شام کادو ها را با ز کردند و عرشیا آنقدر از کادوي من  حرفهایمان در همین حدزده

  . خوشحال شد که باقی کادوها را فراموش کرد

شب خوبی بود که از رفتم نه تنها پشیمان نشدم بلکه خوشحال هم بودم که به تولد عرشیا رفته 

با محمد خدا حافظی  آخر شب وقتی میخواستم. به ستاره نیز خیلی خوش گذشته بود ....... ام 

محسن گفت عمو جان کمی صبر کن ، .......کنم عرشیا گریه کرد و گفت که شب آنجا بمانیم 

  ......خا له یلدا براي همیشه براي تو می شود

  .....تا من خواستم حرف بزنم مرا به سکوت دعوت کرد

اگـــر بیشتر فظی محسن و نسرین صمیمانه با من خداحافظی کردند و گفتند  لحظۀ خدا حا

در ایران می ماندند ، حتما با من بیشر برنامه می گداشتند تا همدیگر را ببنیم و بعد محسن 
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 ٣٧١

چراکه در آن زما ن ا خیلی دلم میخواهد دو باره ببینمش : و گفت حال  ا فشین را پرسید 

  ..........فشین و محسن نیز دوستان خوبی براي یکدیگر بودند 

... مواظب خودتـــان باشیدو : افظی کردیم ومحمد در لحظۀ آخر گفت بعد من و ستاره خدا ح

  ............ستاره در آغوشم به راحتی خوابیدو من در فکر و خیا ل غوطه ور شدم 

به نزدم آمد و گفت خا له جون یلـــــدا ،مرسی که  صبح که به مهد رفتم ، عرشیا سریع شنبه

  .کردن مربی اش مجبور شد بـــــــه کالس برود  خریدي و بعد با صدا گنده برایم ماشین

یلدا چهار شنبه بچه ها را می خوا هیـم به پارك : آن روز خانم صدیقی مرا صدا کرد و گفت 

  ........ ببریم 

  گفتم بله کدام گروه را می برید ؟

  )عرشیا(بعد گفت یعنی گروه ......... سا له را  6تا  4بچه هاي :  خانم صدیقی گفت 

  ..........ــــــد خنـــدیــــد بع

  .............گفتم بله حتما میایـــــم 

  .می خواهید اجازه عرشیا را از پدرش بگیرم : گفتـــم 
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 ٣٧٢

اگر خانم پویان می آیند مشکلی : پدرعرشیا گفت . نه همین االن با او صحبت کردم : گفت 

  .ظور نبودنیست و من سکوت کردم ، چرا که این حرف خانم صدیقی بی من

عرشیا از روزي که فهمید می خواهد به پارك برود و من و ستاره نیز می رویم سر از پا نمی 

شناخت و تمام مدت حرف آن روز را می زدو از من خواسته بود که برایشان کتلت درست کنم 

.........  

به  من با کما ل میل روز سه شنبه برایشان ساندویچ کتلت درست کردم و چهارشنبه صبح

عرشیا را به ما د ر راه عرشیا و محمد را دیدیم به محمد گفتـــم . همراه ستاره به مهد رفتم

  ........بدهد تا بخواهد که به مهد بیاید و او به راحتی قبول کرد 

  راستی یلدا تو هم به پارك می روي ؟ ....... که سوار ماشین من شود و گفت : رو به عرشیا گفت 

  می روم  بله: گفـــــتم 

  ...........و بعد خداحافظی کرد ورفت .......... خیا لم راحت شد : گفت 

باز هم لحنش سرد بود، به مهد که رسیدیم دیدیم همه بچه ها آماده هستنـــــــد و اتوبوس 

  . دم در مهد ایستاده است 
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 ٣٧٣

  به اتاق خانم صدیقی رفتم ، گفت رضایت نامه عرشیا و ستاره را آوردي ؟

ولی پدر عرشیا فراموش کرد و می خواهید من . گندم رضایت نامه داده است : ــم گفتــ

  ...........بنویسم 

نه چون تو همراه ما هستی ،  نیازي نیست چون پدر عرشیــآ تاکید داشت : خانم صدیقی گفت 

  .........حتما تو باشی 

  از خانم صدیقی پرسیدم کدام پارك می روید ؟

چون میخواهیم بچه ها را با حیوانات آشنا کنیـــــــــــــــم  به   :خانم صدیقی گفــت 

  . پــارك ســا عــی می رویم 

  یک لحظه مکث کردم ، پارك ساعی بعد از محمد قرار بود من به آنجا نروم ؟؟؟؟

آنجا که محمد به من قول داده بود ولی براي همیشه فراموش کرد  نه آن پــــارك براي من 

  ........، من به آنجا نمی روم  برکت نداشت

  .آیم  خانم صدیقی من نمی: بعد رو به خانم صدیقی کردم و گفتم 

  پس عرشیا را چه کار کنیم ؟ : او با آنکه تعجب کرده بود حرفی نزد و گفت 
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 ٣٧٤

  ..چون پدرش گفته بود که شما اگر بودید او هم برود و ادامه داد پس خودم با او صحبت کنم 

سالم  . را برداشتم و شماره موبایل محمد را گرفتم و خیلی رسمی با او حرف زدم  به ناچار تلقن

  .آقاي مهر آور 

  ........بفرمایید ........ محمد گفت سالم 

هستم  ، می خواستم بگویم که من با بچه ها به پارك نمی ) پویان ( آقاي مهر آور : گفتـــم 

  هید که عرشیا برود ؟؟؟با این شرایط شما باز هم اجازه می د. روم 

  چرا نمی روید ؟؟ :  محمد گفت 

  چون وقت دکتر دارم : گفتــــم 

  محمد نگران تر پرسید ، دکتر چی ؟؟

  .......سرم درد می کند : گفتـــم 

  ....شده هنوز هم ادا می کنی که خوب : فت محمد گ

ادم و گفتم به هر جوابش را ند. پس هنوز بعضی چیزها را یادش بود ، جاي شکرش باقی بود

  حال من نمی روم ، شما اجازه می دهید عرشیا برود ؟
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 ٣٧٥

  .....بله میتواند برود : گفت 

  ......من سریع خداحا فظی کردم و بعد قطع کردم

پیش بچه ها رفتم و به آنها گفتم که نمی روم ، عرشیا وستاره خیلی نارا حت شدند و عرشیا 

  .ز مرا می برید خا له یلدا اگر من نروم یک رو:  گفت 

نه عرشیا ما  هیچوقت به آنجا نمی رویم  ، تو با ستاره و بچه ها برو و بعد بوسیدمش : گفتـــم 

  ص خوردم ا دادم و خدا حافظی کردم و باز حربعد ساندویچ هایشان ر، ستاره را نیز بوسیدم و 

  .........یاد گذشته ها ا فتادم 

د ،  به خصوص که با حیوانات نیز آشنـــا شده بودند آن روز  خیلی به بچه ها خوش گذشته بو

  ...و عرشیا تمام مدت می گفت اي کاش شما نیز بودید 

  ...........ولی نمی توانستم به او بگویم که چرا در مهد ماندم 

رفتارم همچنان . روزهایمان به سرعت گذشتند و دیدارهاي هر روزه من و عرشیا ادامه پیدا کرد 

  ..........مان شکل بود وکمتر با هم حرف می زدیم با محمد به ه
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 ٣٧٦

به روزهاي آخر سال تحصیلی نزدیک شدیم و مهد براي بچه هایی که امســــــال می 

خواستند به مدرسه بروند ، جشنی بر پا می کرد که خو د بچه ها در آن جشن سرود اجرا می 

ـــــز اختصاص پیدار کرده بود و این جشن به عرشیا نیــ. کردند و در نمایش بازي می کردند 

عرشیا در یک نمایش نقش یک گربه کوچک را داشت و در سرود پایان دوره مهد نیز شرکت 

  .کرده بود 

. جشن در یکی از آمفی تئا ترها بر گزار می شد و وا لدین بچه ها نیز همگی حضور داشتند 

بیایــــد    و عرشیا می گفت بچه ها نیز همه خوشحال بودند از محمد هم دعوت شده بود که 

در نظر گرفته بود م و آن قابی بود  هدیه اي براي پسر محمد. که بابا محمد کار دارد و نمی آید 

  .که مال محمد بود 

آقاي مهر آور جشن عرشیا را فراموش نکنید و او قول داد که حتما : به محمد زنگ زدم و گفتم 

  ..........می آید 

ولی محمد نیامده بود . تقریبا همه وا لدین بچه ها بودند . آمفی تئاتر رفتیم  با بچه ها به سا لن

  .......به او دو باره زنگ زدم و گفت کمی کار دارم ولی حتما می آیم 
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جشن بر گزار شد محمد نیامد ، سرود بچه ها خوانده شد و محمد نیامد ، نمایش اجرا شد و 

  .امد و باالخره جشن تما م  شـد محمد نیامد محمد نیامد ، هدایا داده شد و محمد نی

  .چشمان زیباي عرشیاي من از گریه خیس شد ، ولی محمد نیامد 

شماره . خیلی عصبانی شدم ، موبایلم را برداشتم دست عرشیا را گرفتم و رفتیم درون ماشین 

  .گوشی را برداشت . محمد را گرفتم 

  محمد تو کجایی ؟؟ : گفتـــم 

  ...........کن یلدا خیلی کار د اشتم باور : گفـــت 

  .میشه تو عرشیا را به خانه ات ببري من آخر شب به دنبا لش بیایم 

عرشیا را هم که کنار  این بار اینقدر عصبانی بودم که دیگردر خودم نریختم ، حتی مالحظۀ

  .زدم سال همۀ حرفهایم را به محمد  10بعد از . دستم نشسته بود نکردم 

، چرا اینقدر بـــــــــی احساسی . نگذرد دم ، محمد خدا لعنتت کند ، خدا از تو فریاد می ز

چرا وجدان نداري ، چرا اینقدر مغروري به خاطر غرور بی جاي تو مـــن کامیار ، مهناز و 

ما همه به درك . محمد از تو بــــــدم می آید. خودت و حاال هم این بچه  همه قربانی شدیم 
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گناهی دارد که باید پدري به این احمقــــی داشته باشد که هیچ چیز برایش ولی عرشیا چه 

مهم نیست ، نه زن ، نه زندگی ، نه خانواده ، نه بچه محمد حداقل یکی را براي خودت نگهدار 

توست ، عشق براي تو چه مفهومی  تو با کارت ازدواج کردي ، بچه دار شدي ؛ کار تو خانوادة...  

  دارد ؟؟

ود جمیدانی که در وجود من که روزي عاشقت بودم چه میگذرد ؟؟ چه میدانی که در وتو چه 

این بچه چه چیز است ، محمد از خدا  می خواهم که براي همیشه از جلوي چشمانم بردارتت و 

  . چ گاه دیگر نبینمت یه

  ........عرشیا پیش من است ، هر وقت خواستی بیا دنبا لش 

عرشیا رو به . سرم را روي فرمان گذاشتم و گریه کردم . ا قطع کردم و بعد با عصبانیت گوشی ر

  با محمد دعوا کردي ؟ خا له یلدا  به خاطر من با با: من کرد و گفت 

  ...........عزیزم به خاطر زندگی از دست رفته ام  هن: گفتم 

و گریه می کردم  گوشه اي نشسته بودم. اصال حرفی با عرشیا نزدم . بعد او را به خانه ام بردم 

ترسیده بود شاید روي خاله یلدا را ... بیچاره بچه زل زده بود به تلویزیون و در غم غوطه ور بود 
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 ردم و درــاو را پائین ب. دو ساعت بعد محمد به دنبال عرشیا آمد .......... اینگونه ندیده بود 

   ..................پارگینک دیدمش 

  .را ندادم جوابش ........ سالم کرد 

  . در لحنش یلداي دیگري بود . یلدا : گفت 

رفتم در آن را باز کردم و دستبدي که به من هدیه داده بودرا  مند ادم به سمت ماشینپاسخی 

  : در آو ردم به سویش پرت کردم و گفتــــم 

ت را محمد آنقدر از تو بدم می آید که هیچ چیزي از تو مرا خوشحال نمی کند ، بقیـــه وسایل

  ...........هم پس می دهم تا حتی آنها هم دیگر مرا به یاد تو نیاندازند 

  .........تعجب کرده بود ، ولی حرفی نمیزد و بعد گریه ام گرفت 

نگاهی به او کردم و بعد گفتم محمد خدا لعنتت کند ، دلم   جلوي رویش گریه نکردم کردم ،

، به سرعت به درون خانه  ا هم نگاه نیانداختم حتی به عرشی می خواهد دیگر هیچ وقت نبینمت

  .و هق هق گریه کردم  مرفت
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ا بودند آنهایی که می گفتند من و محمد دو باره به گرفته بود ، هیچ چیز نمی خواست کجدلم 

یک ساعت ونیم با . گوشی را برداشتم و به او زنـگ زدم ........... فتادم  هم می رسیم ؟ یاد ا لنا ا

م و از محمد گفتم از همه رفتارهایش ، گریــه کردم و گفتم که امروز با او چه کردم او حرف زد

  ......، همه حرفهایم را گفتم ، کمی آرام شدم 

در اولین فرصت تو را به اینجا می آوریم  تا کمی از فکر محمد و حتــی عرشیا : ا لنا گفت 

و بعد قطع ......ا لنا را تصدیق کرد بعد کمی با حسین حرف زدم و او هم حرفهاي . خالص شوي 

  .........کرد و من باز هم گریه 

  .به خواب فرو رفتم که باز هم با کابوسهاي وحشتناکی از خواب بیدار شدم 

  .تصمیم گرفتم که از مهد استعفا بدهم تا دیگر نه محمد و نه حتی عرشیا را نبینم 
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  فصــــــل دهـــــــم

به سرعت لباس پوشیدم تا قبل از رسیدن ........... خسته بودم .. ...  صبح از خواب بیدار شدم

  تا او را نبینم و دو باره در تصمیم تجدید نظر کنــــــــم محمد استعفا بدهم 

به مهد رسیدم خانم صدیقی آمده بود ، رفتم داخل اتاق که دیدم محمد آنجـــــاست و عرشیا 

  ...در بغلش 

  ه یلـــدا سالم خا ل: عرشیا گفت 

  فقط جواب عرشیا را دادم و پاسخ محمد براي علیک بی جواب ماند: گفتــــم 

خانم صدیقی خواهش می کنم استعفا مرا قبول : برگۀ استعفا را به خانم صدیقی دادم وگفتم 

  .....چون عجله دارم و می خواهم بروم . کنید 

خواهد عرشیا را از اینجا ببرد و تو  امروز چه خبر است ؟ آقاي مهر آور می: خانم صدیقی گفت 

  .....هم میخواهی استعفا بدهی 

  .واقعا عجله دارم چون.  من به این آقا کاري ندارم ، لطفا برگه مرا امضا کنید: گفتم 
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باشه امضا می کنم  اوال این قدر عجله نکن ، ثانیا میخواهم کمی با تو و :     خانم صدیقی گفت 

  .آقاي مهر آور صحبت کنم 

عرشیا جان می شود بروي پیش : خانم صدیقی گفت . تا خواستم بگویم که جایی کار دارم 

ستاره تا من مامان و بابایت را راضی کنم تا برایت یک اسبا ب بازي خوب بخرند که عرشیا 

  گفت مامانم ؟؟

ان یلدا بله عزیزم اگز تو بروي من کاري می کنم که دیگر خا له یلدا را مام  :خانم صدیقی گفت 

  ....صدا بزنی و بعد عرشیا با ذوق بیرون رفت وبار دل من برایش لرزید

بعد از رفتن عرشیا خانم صدیقی گفت ببینید من کم و بیش می دانستم که شما دوتادر 

کشمکش گذشته ها هستید و عرشیا بهانه اي است براي دعواهاي شمـــــا ولی امروز که آقاي 

و خواستم تا جریان را کامل به مـــــن بگوید و او تمام اتفاقات را از مهر آور به اینجا آمد از ا

  .روز اول برایم تعریف کرد 
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یکدیگر ازدواج حاال از هر دوي شما میخواهم به جاي آنکه بخواهید یکدیگر را فراموش کنید بـا 

هر دوي شما  در این  میان به ا دوست دارید و عرشیانیزچراکه شما دو تا واقعا همدیگر ر. کنید 

  .......عالقه و نیاز دارد 

سال  10اي کاش شما آن روزها اینجا بودید ، ولی حــاال که : رو به خانم صدیقی کردم و گفتم 

  ...........گذشته من حاضر نیستم با این آقا ازدواج کنم 

اج نمی کنی و ادامه داد یعنی اگر من هم بخواهم با من ازدو) باز دلم لرزید ( یلدا : محمد گفت 

  ؟؟ 

  واي خداي من من باید چه کنم؟.... واي خداي من 

من امروز آمدم تا پرونده عرشیا را بگیرم تا تو راحت تر باشی ، چون خودت گفتی محمد گفت 

ولی وقتی با خانم صدیقی صحبت کردم ، شکم به یقین . که دیگر نمی خواهی ما راببینی 

خانم : د مادر عرشیا شوي و بعد با لبخنـــــــد گفت تبدیل شد و حاال می گویم تنها تو بای

باید هم کسی را که میخواهم با او ازدواج کنم و هم عرشیا را  مشاوره مگر خودت نگفتی که من
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در شرایط مختلف در مقابل یکدیگر قرار بدهم تا ببینم که عکس ا لعمل مادر آینده پسرم 

  چیست ؟

  وزي که دو باره دیدمت خواستم با تـــــوخوب من هم همین کار را کردم من از ر

ازدواج کنم ، ولی اگر آن روز این کار را می کردم هم تو از عرشیا نفرت پیــــــدا میکردي و 

من با خود تو مشورت کردم و حاال . هم عرشیا می خواست از تو انتقام کارهاي ناکرده را بگیرد 

ی که عرشیا باید خودش مادرش را انتخاب هم به نتیجه ام رسیدم و در ضمن مگر خودت نگقت

خوب دختر خوب حاال هم به خداوندي خدا خود عرشیا گفت که می خواهد تو مادرش . کند 

  ولی من به او گفتم به موقعش . باشی 

  ...........قبول کن . یلدا ازت خواهش می کنم ، االن موقع آن است 

نم صدیقی گفت یلدا این همان محمدي است که که خا............ می خواستم باز هم بگویم نه 

، خواهش سال گذشته ولی آینده مال توست  10سال قبل این حرفها را می زد و حاال  10باید 

. چرا که در آینده مثل من تنها می مانی و از کار امروزت پیشمان می شوي . می کنم نه نگو 

  ..............یلدا به خاطر عرشیا نه نگو 
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  م نمی داد گفتم  عرشیا را صدابزنم ؟ گریه امان

  ..........من صدا می زنم وبعد رفت تا عرشیا راصدا بزند : خانم صدیقی گفت 

سال باز هم نگاهمان یکی شد و هر دو اشک  10من و محمد مثل روزهاي اول این بار بعداز 

د بگم خا له عرشیا و خانم صدیقی وارد شدند و عرشیا گفت خوب حاال من بای. شوق ریختیم 

  یلدا یا مامان یلدا ؟ 

  مامان یلدا : محمد گفت 

در چشمان عرشیا که لرزش عض محمدم را در .... در چشمانش غرق شدم  عرشیا پریددر بغلم

و گفت  مامان یلدا دوستت دارم و بعد من بوسیدمش و گفتم من هم دوستت  آغوش داشت

  ...دارد عزیزم 

  ا تو را امضا می کنم وهم پرونده عرشیا را عفخانم صدیقی گفت خوب حاال هم است

  ........می دهم 

  که من ومحمد با هم گفتیم نـــــه
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خانم صدیقی خندید و گفت خیلی خوب پس پاشید از اینجا بروید بیرون ، امروز  نمیخواهم تو 

د چون حسابی وقت مرا گرفته ای: محمد این ها را ببر بیرون و بعد گفت . و عرشیا را ببینم 

..............  

  .........وقتی بر گشتید حتما شیرینی بخرید 

من جلو ............. سوار ماشین محمد شدیم . من و محمد و عرشیا خندان از آنجا دور شدیم 

  :محمد در داشبرت را باز کرد و گفت . نشستم و عرشیا عقب 

در دستانم جاي داد و گفت دلم خانم خانموا  ، آدم هدیه را پس نمیدهد و بعد هر دو دستبد را 

  .....نمی خواهد هیچ وقت این دستبند را از دستت در بیاوري 

  ...........خنده اي که بعد از سا لها واقعی بود ........... من خندیدم 

در ضمن منتظریم تا خودت جاي تابلویت را انتخاب کنی که هم براي عرشیا و : محمد گفت 

  .......... هم براي من خیلی قشنگ بود

از روزهاي گذشته ، از رفتنــــــش ، از غذابهایی که . محمد حرکت کرد و از همه جا حرف زد 

از حاال دیگر مال همدیگر هستیم : به خاطر نبودمن کشیده بود و از گریه هاي پنهانش و گفت 
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ردي و من و بعد گفت یلدا حتما برنامه اي ردیف کن تا با هم بــه مشهد برویم فراموش که نک

  .............خندیدم وگفتم نه 

  و یکباره پرسید راستی کجا برویم ؟؟

  .تا خواستم حرفی بزنم ، عرشیا گفت  همان پارکه که توش یه عا لمه حیوان وپرنده است 

  محمد پرسیدکجـــــا ؟؟

  ...........مامان یلدا نیامد : همان پارکه که خا له و بعد سریع گفت : عرشیا گفت 

  ......د از من  پرسید کدام پارك را می گوید محم

  )س ا ع ي ( و من  آرام و با لبخند گفتـــم 

سال پایم را آنجــا  10ن در این م: محمد مثل اینکه یاد آور چیزي  بشود گفت 

  .نگذاشتـــــــم 

  تو چـــــــی : بعد پرسید 

چرا . تا با هم به سا عــــی برویم  مگر قرار نبود با هم برویم ، من هم صبر کردم: گفتـــــــم 

  ...............که ساعی جایگاه عشق من و توست 
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  ...........دیدي مامان یلدا ، حاال با هم می رویم : عرشیا گفت 

  ................من وتو و بابا محمد. گفتم بله عزیزم  

دست عرشیا را  به پارك رسیدیم محمد آن طرف خیابان ماشین را پارك کرد و من ومحمد

قبل از آن که وارد پارك شویم  . گرفتیم و قدم زنان از خیابان رد شدیم و به پارك رسیدیم 

موبایلم زنگ خورد تا خواستم گوشی رابر دارم محمد گفت آخ یادم رفت موبایل را از ماشین 

  گوشی را بر داشتم ا فشین بود پرسیـــــــد که کجا هستم ؟. بیاورم 

  ..ا و محمد به پارك ساعی آمده ام گفتم با عرشی

  با تعجب پرسید  محمد ؟؟

  بله محمد : گفتم 

  آشتی کردیــــــد ؟: گفت 

  .....  جازه شما  خندیدم و گفتم با ا

  ...............ا فشین خندید و گفت دیدي گفتــــــم 

  .بعد تبریک گفت و گفت گوشی را بده به محمد تا به او هم تبریک بگویم 
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  .و گفتم بده به من تا بروم و موبایلت را بیاورم سوئیچ را از او گرفتم . ا به محمد دادم گوشی ر

با سرعت به آن طرف خیابان رفتم ، موبایل را بر داشتم ودیدم محمد هنوز مشغول صحبت 

که ) بدون توجه بـــــه ماشین ها ( است به عرشیا نگاه کردم و او یکباره به سوي من دوید 

بیلی به سرعت به سمت عرشیا می آید ومن نیز با سرعت به سمت عرشیا دویدم دیدم اتوم

..................  
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  فصـــــــــل آخـــــــر

بر داشتیم ، پولش را  "دو شاخه گل رز قرمز  "به گل فروشی رفتیم    

مهربان تر از حساب کردم و از مغازه گل فروشی خارج شدیم به همدیگر نگاه کردیم و بعـــــد 

به یک مغــــازه رفتیم و دو بسته شکالت . نگاه همیشه گفت برویم برایشان شکالت بخریم    

دو باره نگاهم ............ دو بار ه نگاهش برایم آشنا بود ، ولی نمیدانستم که نگاه کیست . خریدیم 

  .با نگاهش یکی شد 

  اول اجازه از پدر و مادر و بعد عقــــد: گفتــم 

  ..........بـاشــه موا فــقم : خندید و گفت   

  بـــرویـــــــم:گفتـــــــم 

  هر دو به راه افتادیم . بــرویـــــم : گفـــت  

  اول برویم پیش مـــادر یا پــــدر ؟:  گفــت 
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  نمیدانـــم : گفتــــم 

  اول برویم پیش پدر  : گفــت 

  ..........خاب کردم قبول کردم و راهم را به سمت آسایشگاه انت

به آسایشگاه رسیدیم یکی از بسته هاي شکال ت را به همراه یک شاخۀ گل رز بر داشتم و به 

  .دستش دادم و به سمت دفتر آسایشگاه رفتیم 

  مسئول آنجا مرا می شناخت  و نگاهی به من انداخت و گفت براي دیدن پدرتــان 

  آمده ایــــــــــــد ؟

  .مراه نامزدم آمده ایم تا از پدر اجازه بگیریم بله به ه: گفتـــم 

پدرتان حرفی نمیزنند ، ولی خوب حتما در دل خود بـــا شما حرف : مسئول آسایشگاه گفت 

سال یکی از ساکت ترین و کــــــــم حرفترین مریض هاي  24می زنند ، چون ایشان در این 

  .ما بوده اند 
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اول تنها رفتم ، پدر تنها روي یـــــــک نمیکت . یم از وي اجازه خواستم و به پیش پدر رفت

ســا ل داشت نشان می  55نشسته بود و مثل همیشه در فکر بود ، بیشتر از سنش که حدود 

  .......... تمام موهایش سفید شده بود و چهره اش در  غم و غضـــــه غوطه ور بود . داد 

، ولـــی با دیـــدن مـــــن هیــــــچ عکس به کنارش رفتم  ، نمیدانم مرا می شناخت یا نه 

  سال به دیدن پدر آمــد  20ولی وقتی عمه ام بعد از . ا لعمللی نشان نمی داد 

  ..........ه بود پدر با حا لتی بد و عصبانی او را از آنجا بیرون کرد

یچ پدر دچار ا فسرده گی شدید روحی شده است که وجود هیچ کس و ه: دکتر ها می گفتند 

...... چیز براي او ارزشی ندارد ، و او حتی نمیتواند حتی به کارهاي روزمـره خود رسیدگی کند 

بنا براین اینجا بهترین جا براي خلوت تنهایی دوري پــدر بود که هیچ کس نمی دانست در 

  .....خلوت تنهایی پدر چه می گذرد 

فهایم را بزنم و بعد بروم ولی این بار عادت داشتم که خودم حر....... پدرمرا دید و هیچ نگفت 

  ............تنها نبودم و براي اجازه آمده بودم 
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 ٣٩٣

نگاهی به پدر کردم و گفتم سالم پدر ، من را می شناسی ؟ من پسرت ، پسر کوچک تو عرشیا 

  آیا عرشیا را به یاد می آوري ؟ .......  هستم 

  ...............پدر باز مرا نگاه کرد 

با تنها نیستم با نامزدم آمده ام که از شما اجازه بگیرم تا بخواهم بــــــــا او ازدواج با: گفتم 

  .کنـــــم 

  .جازه می دهی به کنارت بیاید و شما را ببیند  پدر ا

باز پدر چیزي نگفت به او که پشت درختها بود و اشکهایش چون قطرات مروارید از چشماي 

  ......به کنارم آمد و به پدر سالم کرد زیبایش سرازیر بوداشاره کردم ،  

  .......... ولی پدر نگاهی به او انداخت و در چشمانش غرق شد

  ............گل و شکالت را روي نیمکت گذاشت و بعد به پدر نگاه کرد 

ولــــــی میدانستم . نمیدانم چه میدید  ........پدر نگاهش را از چشمان زیبایش دور نمی کرد 

  ...........سا له خود نگاه می کند 34و نگاه نمی کند بلکه به گذشته پدر به ا

  یلدا باالخره آمدي....... یلدا کجایی ...... یلدا ... .. یلدا .........  و ناگاه پدر فریاد زد 
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 ٣٩٤

  ..........یلدا من به اندازه کا فی عذاب کشیده ام .... یلدا بگو که همه چیز خواب بوده

  ...........یلدا ......... یلدا........... یلدا...... یلدا برگرد.... یلدا بیا .... .یلدا مرا ببخش 

  .............و بعد فریادش اشکهایش را نیز بر روي صورتش جاري ساخت 

این مریض به نــــدرت حرف می زند : دکترها به سمت پدر آمدند و رو به من کردند و گفتند 

  .خنی به لب بیاورد و این طور گریه کندچه چیز موجب شده تا او س. 

حتما شما چیزي از گذشته هاي دور براي ایشان آورده اید  ، که او را این طـــــور بر ا فروخته 

آقاي محمد مهر آور حا لت طبیعی ندارند و هیجان بــراي ایشان ا صال خوب نیست  .  کرده اید 

مریض ها با حا لت غیر عادي براي شما و این در ضمن محیط این .  ، لطفا اینجا راتر ك کنید 

  .خانم جوان نیز مناسب نیست 

من نمیدانم چه شد ولی می خواستم تنها پدرم ، نامزدم را ببیند و مـــــــن از :  گفتــم 

  .ایشان اجازه بگیرم 

از حس قدر شناسی شما سپاسگزارم ولی لطفا وضعیت روحی و روانی پدرتان : دکتر گفـــت 

  .............کنید  رادرك
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 ٣٩٥

پزشکان پدر را به سختی از جا بلند کردند و با تزریـــق آمپولی او را . هر دوبلند شدیم برویم 

  ......آرام کردند ولی هنوز پدر آرام آرام نام یلدا را تکرار می کرد 

  گفتم می خواهی نرویــــم ؟. از آسایشگاه بیرو ن آمدیدم 

پدر که اجازه داده و من هم قبول کردم ، پدر .... جازه بگیرم   ا گفـــت ؟ نه میخواهم از مادر

  ...............جازه ازدواج را براي ما داده بود  با آنکه حرفی نزده بود ولی ا

  .ولی باالخره رسیدیم . راه نسبتا دوري بود . دو باره به راه ا فتادیم 

ي دیدن مادر شـــــــوق بیشتري روز شلوغی بود با سختی جاي پارك پیدا کردیم ،ولی برا

  .داشتیم که ترا فیک برایم معنـــا نـــــداشت 

  ....................هر چنــد کــه بایـــد او را در دل می دیـــــدم 

 "گل و شکالت را برداشت و باهم قدم زدیم تا شماره مورد نظرمان را پیدا کردیم و نام     

  .نمان ظاهر شد  ادر جلوي چشم"یلــدا پــو یــان

  گل را با دستش پر پر کرد و شکالت را باز کرد و باالي سنگ قبر مـــادرم گذاشت 
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 ٣٩٦

آنقدر گریه کردیــــــــم که هر دو ........... حال خودم را نمی فهمیدم     ، گریه امان نمی داد 

  ...........به سختی از روي سنگ بلند شدیم 

  آمدم اجازه بگیـــــــرم ..........   م  ، مامان خوبـــم مامانــ: در حا لت گریه گفتــم 

  .......جازه بدهی می خواهم با ستاره ازدواج کنم  اگر ا

  ..............میدانم موافقی چون ستاره را مثل من دوست داشتی 

.. خا له یلدا با آنکه کوچک بودم ولی مهربانی هایت را هیچ گاه فراموش نمیکنم : ستاره گفت 

می خواهم براي عرشیا ي تو همسر خوبی باشم و براي تو و بابا محمــــــد یک عروس خوب ،    

  ............هق هق گریه امان نداد ... خا له به من اجازه بده و بعد

سال بود که زیر خاك بود و محمــــــــــــد در  24هر دو به یاد یلدا و محمد  که یلدا 

  ..................و از دنیا نیز هیچی نمی فهمید گریستیم آسایشگاه بیما ران روانی 

در راه برگشت هم خوشحال بودم که امروز از . با ستاره از سر خاك بلند شدیم و به راه ا فتادیم 

هر دوي آنها اجازه گرفته ام و هم دلم می خواست به راستی هر دوزنده بودند و هردو این 

  .............لحظات را درك می کردند 
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 ٣٩٧

ستاره با آنکه حال خوبی نداشت ولی نمی خواست که من ناراحت باشــــم و سر             

رم صورت و قد تو چه قدر به پدرت شبیه هستی به خصوص فــــــ:  حرف راباز کرد و گفت 

  است که در این سن و سا ل از پدرت دیده اموهیکلت مثل عکسهایی

  .............سرنوشتم مثل پدر نباشد  امیدوارم زندگی و: درجوابش گفتم 

میدوارم که مثل پدر که همیشه عاشق یلدایش ماند ، من هم عاشق تک ستاره زندگی ام ولی ا

  .................بمانم 

خندید  ولی یکباره صورتش جدي شد و ......... بعد از چند ساعت گل خنده را بر لبانش دیدم 

  پرسم جوابم را می دهی و ناراحت نمیشوي ؟پرسید  عرشیا اگر یک چیزي ازت ب

  ................گفتم بگو نه هر چی باشد جوابت را می دهم 

  ...........منظورم ....... تو به یاد داري که چی شد ؟ : ستاره گفت 

با آنکه خیلی سخته که بتوانم از آن روز حرف بزنم :  اجازه ندادم ادامه حرفش رابزند و گفتم 

بـــه یــــــاد دارم .................................. می گویم بله ستاره خو ب به یاد دارم  ولی برایت

  ...........................................کــــــه 
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 ٣٩٨

آن روز به پاس عشق  پاك یلدا و محمد ودرخواست کودکانه من براي   

عهد ببندیم کـه همیشه حرمت این  دیدن پرندگان قرار شد به پارك ساعی برویم و در آن جا

  ................روز و یاد  یکدیگر را گرامی  داریم 

از ماشین پیاده شدیم و به آن طرف خیا بان که پارك قرار داشت رفتیم ، کمی بـه پارك مانده 

موبایل مادرم یلدا زنگ خورد و بعد که مطمئن شد دائی افشین است با خیا لی آسوده صحبت 

مادر گوشی را ............ درم یکباره یادش ا فتاد موبایلش در ماشین جــــا مانده است کرد که پ

به پدرم داد که دائی  ا فشین به پدر تبـــــریک بگوید و بعد سویچ ماشین را گرفت تا برود و 

  ...........موبایل پدر را بیاورد 

 که من دیدم پــــدر با دائی ا یلدا با سرعت به آن طرف خیا بان رفت و موبایل را برداشت

نگاهی به من کرد و من به سوي یلدا بدون توجــه به سرت ماشین   فشین صحبت میکند ، یلدا

  ................که یک باره یلدا به سمت من دوید .............  ها دویدم 
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 ٣٩٩

و با  اتو مبیلی با سرعت به سمت ما می آمد ، مادر باسرعت باالیی به سمت من دویــد

دستانش مرا در آغوش گرفت و بعد دوال شد و پشت خود ومن را که در جلـوي یلدا بودم را به 

  ........ سمت آن ماشین کرد 

ولی آن ماشین نتوانست سرعت خود را کنترل کند و باشتاب غیر قابل  وصفـــــــی به مادر 

  ..................زد و بعد ایستاد 

  ..........تر پرت شدیم  یلدا و من چند متر آنطرف

  ..........تمام مردم به سمت ما دویدند  ، پدر نیز زودتر از همه به ما رسید 

اول مرا از آغوش مادر جدا کرد و وقتی مطمئین شد که من نه تنها زنده هستـــــم بلکه هیچ 

و فریادزد اتفاقی برایم نیا فتاده و فقط ترسیده ام خدا را شکر کرد و بعد رو به یلدا کرد 

  ...........یلدا ......... چی شد ............ یلدا.............. یلدا

  .ولی خون زیادي از یلدا می رفت و در واقع او سپر بالي من شد 

یلدا هنوز زنده بود و مردم می خواستند مادر را به سرعت به بیمارستا برسانند ولی پدر تواناي 

  ...............هیچ کاري را نداشت انجام 
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  فقط مادر را در آغوش خود جاي داد ویلدا نگاهی به پدر کرد و بعد براي همیشه از بین ما رفت 

  .........گریه امان نمی داد تا ادامه بدهم 

  ............ولی با بغض براي ستاره ادامه دادم که 

  ..............اوضاع همه نا بسامان شد ........... بعد از تصادف و مرگ یلدا 

من آن روزها را خوب به یاد ندارم  ولی به یاد دارم که پدر دیوانه شد و هیچ حرفی با من و 

  ...........یلدا......... هیچ کس دیگر نمی زد و تنها فریا د می زد یلدا

  .عمو محسن از دبی برگشت و پدر را به آسایشگاه سپرد 

  ..............اش قبول نکردو ازمن نگهداري نکرد عمه مرضیه به هیچ عنوان مرا به عنوان برادر زاده

. بنابراین عمو محسن وزن عمو نسرین با یکدیگر صحبت کردند وسر پرستی مــرا قبول کردند 

آنها با اینکه یک پسر دیگر داشتند ولی فرقی براي من و پارســــــا قائل نشدند  و من هم در 

  ..................کنار آنها بزرگ شدم 
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 ٤٠١

و محسن دیگر به دبی بر نگشت و همیشه مرا به دیدار پدرم می برد تا فراموش نکنم که عم

پدرم هنوز زنده است و حتی مرابر  سر خاك مادر  می آورد و یـــــاد آور می شد که مادر من 

  .یلداست و باید همیشه او را به عنوان مادر قبول داشته باشم 

  .و خالفی که انجام داده بود دستگیر شد  سال مهناز براي کارهاي کثیف 5بعد از 

من حتی براي مراســــــــم خاك سپاري او ............ و بر اثر یک بیماري خطرناك از دنیا رفت 

  ...........نیز نرفتم ،  چرا که من چهرة مهناز را هم به یاد نداشتم 

 ــــــن و دائی ازندگی به روال عادي خود گذشت تا اینکه آن شب در رستوران عمو محس

فشین همدیگر را دیدند ودو باره باب دوستی آنها آغاز شد و در رفــــــــت و آمدها ي 

خانوادگی ما با شما از تو خوشم آمد و زن عمو نسرین که از این راز با خبر شده بود کمکم کرد 

به راستی که : و خا له گندم هم به تو کمک کرد و به امروز رسیدیم ستاره نگاهم کرد و گفت 

  . در نگاه اول دیوانه ات شدم ولی جـــــرات نداشتم که به کسی بگویم 

که عرشیا چه قدر شبیه محمد است و من تا فهمیدم که مثـــل خا له یلدا : آن شب مادر گفت 

  که با یک نگاه عاشق پدر تو شده بود و من هم با یک نگاه عاشقت شدم 
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 ٤٠٢

سرچشمه راهمـــان باشد و  د حرمت عشق  یلدا ومحمد ستاره همیشه بای: خندیدم و گفتم 

بعد رو کرد به من و گفت . ستاره قسم یاد کرد که هیچ گاه سرنوشت  آنها را فراموش نمی کند 

  موا فقی کار به پایان نرسیده محمد و یلدا را ما تمام کنیم   ؟

  به او نگاهی انداختم و گفتم منیظورت چیست ؟

ساعی که پیمان عشق تمام نشده محمد و یلد ا را با عشــق  خودمان در برویم به : ستاره گفت 

  .........یک جا به سرانجام برسانیم 

نگاهی  به ستاره انداختم و این بار چشمان یلدا را در چشمانش دیدم و باور کردم که نگاه 

  ................آشناي امروز من نگاه دیروز یلدا ست 

شه عاشق بمانیم و ساعی جایگاه باور عشق امروز من وتو و دیروز امیدوارم همی: بعد گفتم 

  ..........محمد و یلدا باشد 

چند دقیقه بعد من و ستاره دست در دست هم خندان و به یاد محمد ویلدا پایمان را داخل 

ساعی گذاشتیم و نیسم خنک بهاري صورتمان را نوازش کرد و هر دو بــــاور کردیم که عشق 

  در هر کجا چه امروز و چه دیروز براي همه زیبــــــاست و فراموش نشدنی همیشه و 
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 ٤٠٣

  .............و باز باور کردیم که عشق ابدي است وماندگار در ساعی وساعی ها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    پـــا یـــــا ن        
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 ٤٠٤

  و هر پایانی زیباست ، هر آغاز نیر زیباست ، بیایید با  هم به زیبایی ها بیندیشم 

  به  پایان رسید ، ساعی که بر گرفته از حقایق  عشقهاي زیادي بود که هـــرساعی 

  ...........................پایان ساعی پایان غم هاست ................   یک خود کتابی بودند 

  .       به امید روزي که ساعی توانسته باشد لبخند را بر لبانتان ظاهر کند 

  ی ها ــــــرا به آدرس زیر بفرستید تا در بهبود ساعنظرات و پیشنهادات خو د 

  .به امید روزي که پایان غم هایمـــان را امضا کنیـــــم . کمکی کرده باشید  
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